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می دهد  نشان  پیش  از  بیش  روز  هر  داعش  تروریستی  گروه 
چقدر برای گسترش جغرافیای امپراتوری سیاه خود، مبتكر 
اروپا،  در  گذشته  روز  كه  جنایاتی  و  انفجارها  سلسله  است. 
آفریقا و آسیا رخ داد، مهر تایید دیگری بر این نبوغ جنایتكارانه 
سازمان فوق مدرن داعش بود تا بار دیگر این نكات بدیهی را 

اثبات كند كه:   داعش تنها دشمن شیعیان نیست.
این  نیست،  مذهبی  واپسگرای  گروه  یك  نماینده  تنها  داعش    
ترویج  و  تبلیغ  برای  مدرن  و  سنتی  ابزارهای  تمام  از  گروه 
خود  تروریستی  شبكه  گسترش  نتیجه  در  و  خود  ایدئولوژی 
وسطی  قرون  قتل  سبك های  تمام  از  می كند.همزمان  استفاده 

و عصر تكنولوژی برای رقم زدن جنایات خود بهره می برد.
از  مروری كلی بر سه حادثه تروریستی روز جمعه 5 تیرماه 
فرانسه تا كویت و تونس موید این نكات است. البته باید تاكید 
شود، داعش در حالی هفته گذشته همه نگاه ها را متوجه این 
با خون  سه نقطه كرد كه كماكان در عراق و سوریه به بازی 
این  همزمان  جنایات  همه  بررسی  امكان  اگر  و  بود  مشغول 

گروه بود، به رقم تكان دهنده ای می رسیدیم.
       

پرده اول
كه  بود  نشده  پاك  اذهان  از  ابدو  شارلی  خونین  حادثه  هنوز 
توانسته  داعش  دادند  گزارش  فرانسه  رسانه های  جمعه  روز 
كند.  غافلگیر  را  فرانسه  امنیتی  دستگاه های  دیگر  بار  است 
حادثه زمانی رقم خورد كه فرد یا افرادی به یك كارخانه گاز 
و  كردند  حمله  لیون  شرقی  جنوب  در  گرونوبل  نزدیكی  در 
بالفاصله انفجاری در منطقه رخ داد. اما با وارد شدن پلیس به 
ماجرا، جسد بدون سر فردی در كارخانه پیدا شد كه در واقع 

مهر داعش در محل جنایت بود.معما تنها این نبود كه آیا جسد 
دهشتناك  نكته  بلكه  نه،  یا  شده  منتقل  آنجا  به  دیگر  جایی  از 
با  فرد  سر  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به  كه  بود  این  ماجرا 
به دروازه كارخانه میخ  و  با نوشته عربی پوشانده  پارچه ای 
نفر،  یك  دستگیری  از  همزمان  فرانسوی  منابع  بود.  شده 
كشته شدن دست كم یك نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر خبر 
و  مهاجمان  از  یكی  شده  دستگیر  فرد  می شود  گفته  دادند. 
نیروهای  برای  و  است  صالح  یاسین  نام  با  و  ساله   ٣٠ تقریبا 
گفته  به  است.  شده  شناخته  فردی  فرانسه،  تروریستی  ضد 
میالدی   ٢٠٠٨ سال  از  شده  دستگیر  فرد  فرانسه  كشور  وزیر 
پس از انجام تحقیقاتی درباره افراطی گری در فهرست افراد 
هیچگونه  تاكنون  فرد  این  اما  داشته  قرار  پلیس  نظر  تحت 
فرانسه  خبرگزاری  است.  نداشته  جنایی  و  كیفری  سابقه 
جنبش های  با  مهاجم  فرد  كه  است  كرده  نقل  وزرا  از  یكی  از 
در  فرانسه  ترور  ضد  دادستان  است.   داشته  ارتباط  سلفی  
این حمله كار یك  داده و گفته  آغاز تحقیقات خبر  از  بیانیه ای 
گروه تروریستی بوده است. این واقعه موجب شد كه فرانسوا 
اروپا  اتحادیه  سران  اجالس  فرانسه  رییس جمهور  اوالند، 
والس،  مانوئل  كند.  عزیمت  فرانسه  به  و  ترك  بروكسل  در  را 
نخست وزیر فرانسه نیز كه به آفریقای جنوبی سفر كرده بود، 
امنیتی در  اقدامات  افزایش  پاریس دستور  به  بازگشت  از  قبل 

نقاط حساس فرانسه را صادر كند.
كه   Air Products كمپانی  به  متعلق  ساختمان  در  حمله  این 
در  كارخانه  مالكان  افتاد.  اتفاق  امریكاست،  در  آن  مركز 
كارخانه  این  كاركنان  از  شده  كشته  فرد  كه  گفته اند  بیانیه ای 

نبوده است.  ادامه در صفحه 4

وقوع سه حمله تروریستی همزمان در فرانسه، کویت و تونس

جمعه سیــاه

100,877
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افزایش چشمگیر 
مخاطبان  اینترنتی 

هفته نامه پرشین
سایت  و  اینترنت  دنیای  گستردگی  به  توجه  با   :
های مختلف، لزوم بهره برداری از آنها در زندگی 
از پیش احساس می شود. سایت  روزمره، بیش 

ها و شبكه های اجتماعی، امروزه ...

جنگ های صد ساله 
در پیش است

در سالگرد اعالم تشكیل خالفت داعش، نشریات 
شكل  چگونه  تحلیل  در  متعددی  مقاالت  غربی 
آن  با  مبارزه  راهكارهای  و  گروه  این  گیری 
نگار  تاریخ  میكالف،  ژوزف  اند.  كرده  منتشر 

مسائل نظامی و كارشناس  ...

افول دبی
و  لوكس  ویالهای  و  بلند  برج های 
همچنان  رویایی  امكانات  با  آپارتمان های 
هر  یاد  به  را  دبی  كه  است  تصاویری 
روزهایی  از  سالی  چند  می آورد.  بیننده ای 
و  لوكس ترین ها  بلندترین ها،  مركز  دبی  كه 

اولین سازه ها در دنیا بود می گذرد. 
آن دوران پررونق، ...

فستیوال
 موجودات بد

یا "عزیز دردانه ها"  فیلم كارتونی  "مینیونز" 
زیادی  فروش  اخیر  هفته  دو  در  كه  جدیدی 
انیمیشن  یک  نه  داشته،  جهان  سطح  در 
اورژینال و تازه بلكه برگرفته از كارتون های 

دوگانه »من نفرت انگیز« است ...

چه افرادی را برای 
تاسیس شرکت 

انتخاب کنیم
منحصربه فرد«  »نوآور  عبارت  عاشق  مردم 
است.  نادرست  مفهوم  این  اما  هستند؛ 

شركت های موفق معموال با تركیب  ...

 هفته نامه پرشین با بیش از صدهزار نفر مخاطب در شبکه های اجتماعی
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هفته ای که گذشت 
انتقاد كامرون از لفظ »دولت اسالمی« برای داعش

روز  انگلیس  نخست وزیر  كامرون،  دیوید  كه  شد  شنیده 
برای  »بی بی سی«  شبكه  از  درخواست  ضمن  دوشنبه 
گروه  به  اشاره  در  اسالمی«  »دولت  واژه  از  استفاده  عدم 
تروریستی داعش، گفت: تاكنون هیچ نشانه ای از هماهنگی 
بین حمالت تروریستی تونس، كویت و فرانسه دیده نشده 
استفاده  در  ناراحتی  ابراز  ضمن  كامرون  دیوید  است. 
ازعبارت »دولت اسالمی« برای اشاره به گروه تروریستی 
فرقه  این  به  كه  می شود  سبب  مساله  این  كه  گفت  داعش، 
از  نیز  انگلیسی  جوانان  و  شود  داده  زیادی  اعتبار  سمی 
یعنی  آن  انگلیسی  مخفف  از  است  بهتر  و  شوند  به در  راه 
كرد:  ابراز  وی  گردد.  استفاده   )ISIS( »ای اس ای اس« 
استفاده  اسالمی«  »دولت  عبارت  از  »بی بی سی«  امیدوارم 

نكند، چون آنها حقیقتا یک دولت اسالمی نیستند

افطار با چاشنی سیاست
میان  در  سنت  یک  به  حاال  كه  سیاسی  افطارهای 
فراهم  فرصتی  هم  امسال  است،  شده  تبدیل  سیاستمداران 
كرد تا در كنار سفره های افطاری، بساط همدلی و همزبانی 

احزاب و گروه های مختلف سیاسی هم چیده شود.

فروش زمین فرودگاه قشم
سابق  دولت  در  كه  تخلف هایی  و  اختالس ها  همه  كنار  در 
صورت گرفته اخیرا بار دیگر از یک تخلف جدید در منطقه 
آزاد قشم رونمایی شد. ماجرا به زمان مدیریت حمیدبقایی 
زمین های  از  بخشی  كه  زمانی  برمی گردد.  آزاد  مناطق  بر 
در  تاسیسات فرودگاهی  كه  و زمین هایی  آزاد قشم  منطقه 
آن دایر بود به قیمت بسیار نازلی كمتر از قیمت واقعی به 
یک سرمایه گذار فروخته شد. تخلف و فساد سازمان یافته 
در منطقه آزاد قشم به گونه ای بوده كه حاال دو مدیر سابق 
این منطقه در بازداشت هستند و یكی دیگر ممنوع الخروج 

شده است.

تب كریمه باال گرفت
به فاصله چند روز از هشدارهای بهداشتی نسبت به شیوع 
آنفلوآنزای مرغی، حاال نوبت به تب كریمه كنگو رسیده كه 
آنها  نفر  و٣  كرده  خود  گرفتار  را  نفر   9 امسال  ابتدای  از 
وزارت  گزارش  بر  بنا  كرده اند.  فوت  بیماری  شدت  اثر  بر 

بهداشت، مبتالیان به علت تماس با دام آلوده مبتال شده اند. 
از  یكی  به  كه  كنگو  كریمه  خونریزی دهنده  تب  بیماری 
بیماری های بومی كشور تبدیل شده، هر سال جمعیت قابل 
توجهی از فعاالن عرصه خرید و فروش دام زنده، ذبح دام 
و بسته بندی و عرضه گوشت قرمز را در معرض خطر قرار 

می دهد.  

لغو كنسرت به دالیل شرعی-امنیتی
به  پایش  هم  هفته  این  موسیقی  لغوكنسرت های  داستان 
البته این بار از سوی مقام عالی قضایی  رسانه ها باز شد. 
كه توضیح داد قوه قضائیه برحسب وظیفه خود در بخش 
با مظاهر حرام برخورد می كند و خیلی وقت ها  ممنوعیت 
لغو برخی كنسرت ها با توصیه شورای تامین و مشورت با 
بیش  میان  از  وی  گفته  به  است.  بوده  امنیتی  دستگاه های 
است.  شده  لغو  كنسرت   9 دارتنها  مجوز  كنسرت   300 از 
اما در شرایطی كه وزارت ارشاد نشان داده در حفاظت از 
مجوزهایش توانایی ندارد وزیر كشور هم گفته جنجال  لغو 

كنسرت ها بزرگنمایی است.

ضرورت تعریف جرم سیاسی
هفته قوه قضائیه فرصتی شد تا سران قوا در كنار یكدیگر 
رئیس جمهوری  بگویند.  دغدغه های خود  از  و  جمع شوند 
در اظهاراتی به لزوم تعیین تكلیف جرم سیاسی اشاره كرد 
و گفت ای كاش درهمین دولت با كمک دستگاه قضا جرایم 
سیاسی را احصاء و الیحه آن را تدوین كنیم تا روشن شود 
كه جرم سیاسی و امنیتی چیست. رئیس قوه مقننه هم تاكید 
كرد كمیسیون قضائی مجلس طرح جرم سیاسی را بررسی 
یا الیحه   تدوین طرح  با  دارد.  قرار  كار  كرده و در دستور 
جرم سیاسی،زمینه اجرایی شدن اصل 168 قانون اساسی 

فراهم می شود.

جوالن خونین داعش
جمعه ای كه گذشت گروه تروریستی داعش همزمان با ادامه 
جنایت ها در عراق و سوریه دامنه وحشیگری های خود را 
در فرانسه، تونس و كویت هم گسترش داد. تكفیری ها در 
به مسجد شیعیان در  انتحاری  با حمله  عملیاتی بی سابقه، 
منطقه الصوابر كویت 25 نفر را شهید و 202 زخمی برجای 
گذاشتند. در تونس به هتل امپریال مرحبا در یک تفرجگاه 

ساحل دریای مدیترانه حمله كردند كه 27 كشته و زخمی 
درپی داشت و در فرانسه هم در حمله به یک كارخانه گاز در 
دیوار میخكوب  بر  را  قربانی خود  فرانسه سربریده  شرق 

كردند.

گرانی 10 درصدی لبنیات
را  بازار  تنظیم  ستاد  شیر،  تولید  شده  تمام  هزینه  چالش 
مجبور كرد كه با افزایش 10 درصدی قیمت لبنیات به منظور 
به  ظاهرا  كند.  موافقت  دامدار  شدن  متضرر  از  جلوگیری 
دنبال تاكید دولت مبنی بر افزایش قیمت خرید شیر خام از 
دامداران توسط كارخانجات و رسیدن آن از1240 به 1440 
جدید  قیمت  به  را  خام  شیر  باید  لبنی  كارخانجات  تومان، 
محصوالت  فروش  قیمت  بر  10درصد  مقابل  در  و  بخرند 
در  این  بیفزایند.  پنیر  و  شیر،ماست  چون  پرتقاضایی 
شرایطی است كه وزیر صنعت گفته دولت نمی تواند یارانه 

شیر را پرداخت كند.

كاهش هیجانات دالر
از چهارشنبه هفته گذشته قیمت دالر در بازار آزاد با نوسان 
همراه شد. از طرفی قیمت این ارز پرطرفدار با 20 تومان 
ادامه  در  رسید.  تومان   3287 به  تومان   3267 از  افزایش 
كانال  وارد  روز   12 از  پس  دالر  شنبه،  روز  افزایشی  روند 
تومان   3320 به  افزایش  تومان   25 با  و  شد  تومانی   3300
رسید. اگرچه یكشنبه باز هم افزایش قیمت یافت و تا 3345 
تقاضا  كاهش  با  سه شنبه  روز  اما  شد،  فروخته  هم  تومان 
پیش بینی  تحلیلگران  شد.  معامله  تومان   3305 به  دوباره 
می كنند با كاهش هیجانات بازار، قیمت دالر این روزها به 

ثبات نسبی برسد.

هشدار بانک مركزی
جزم  را  خود  عزم  مركزی  بانک  كه  حاال  می رسد  نظر  به 
كرده تا به فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سر 
به  منافعشان  كه  جریان هایی  و  اشخاص  بدهد،  سامانی  و 
خطر افتاده در این كار اخالل ایجاد می كنند. به گونه ای كه 
به  سیف  و  درآورده  هم  را  مركزی  بانک  كل  رئیس  صدای 
صورت تلویحی گفته كه متاسفانه برخی ها به دلیل گرایش 
برای  خود  اقدامات  با  دارند  قصد  جناحی  و  سیاسی  های 
بانک مركزی در زمینه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری 

مشكل ایجاد كنند و حتی بانک مركزی را متهم به سیاسی 
كاری می كنند.

سرنوشت دكل گمشده!
داستان دكل نفتی گمشده در دوران محمود احمدی نژاد كه 
نیست،  آن  از  خبری  حاال  و  شده  خریداری  دالر  میلیون ها 
این روزها به سوژه داغ بسیاری از رسانه ها و البته فضای 

مجازی تبدیل شده است.

شانس صعود والیبال
ایران برای راهیابی به مرحله  امید والیبالیست های  اگرچه 
ناامید  امیدشان  هرگز  اما  یافت،  كاهش  مسابقات  بعدی 
نخواهد شد. بعد از اینكه ایران در مقابل لهستان نتوانست 
داشت همچنان  كه  امتیازی   15 با همان  كند  امتیازی كسب 
تیم  یک  بر  سه  شكست  با  ماند.  باقی  جدول  سوم  رده  در 
لهستان،  مقابل  خود  دیدار  دومین  در  ایران  والیبال  ملی 
رسید.  پنج  و  هفت  عدد  به  ایران  و  لهستان  پیروزی های 
حاال ایران برای صعود به مرحله بعد، عالوه بر دو پیروزی 
برابر  در  آمریكا  قاطع  پیروزی  دو  به  روسیه،  بر  قاطع 

لهستان هم نیاز دارد.

ید 5/13 میلیون دالر به ایران برگردانده شود
انرژی مجلس گفت: پرونده  شنیده شد كه دبیر كمیسیون 
بیشتر و  برای بررسی  ایران  نفتی  به دكل گمشده  موسوم 
آنا نوشت؛ امیرعباس  رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شد. 
سلطانی درباره آخرین جزییات پرونده دكل گمشده نفتی 
ایران گفت: پس از بررسی ابعاد این موضوع، پرونده دكل 
نفتی گمشده برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارسال 
شد. وی افزود: پرونده ای برای 13 و نیم میلیون دالری كه 
به حساب شركت رومانیایی واریز شده بوده، تشكیل شده 
است كه این شركت باید 5/13 میلیون دالری را كه از ایران 

گرفته، برگشت بدهد.
 سلطانی درباره چگونگی گم شدن این دكل نفتی تصریح 
كرد: اصال این دكل به ایران تحویل داده نشده بود و وجود 
قراردادی  مبنای  بر  افتاده  اتفاق  آنچه  ندارد،  خارجی 
كه  صورت  این  به  هم  آن  شده  ثبت  كاغذ  روی  كه  است 
شركت تركیه ای به عنوان واسطه از سوی ایران از شركت 

رومانیایی دكل نفتی را خریداری می كند.
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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
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 اجتماعی , فرهنگی , هنری
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ابله گمان می کند عاقل است، 
خود  که  داند  می  عاقل  ولی 

ابلهی بیش نیست.
آنچه دلخواه توست، چرده پنجم، صحنه اول

The fool doth think he is 
wise, but the wise man knows  
himself to be a fool.

As you like it, Act V, sc.1.

برگرفته از کتاب اندیشه 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.

 100877 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

وزیر كشورانگلیس: 

درحمله تروریستی 
تونس، هدف اصلی 
انگلیسی ها نبودند

احتمال  به  اشاره  با  انگلیس  كشور  وزیر  می’  ‘تراز   :
انگلیسی در حمله تروریستی  تلفات شهروندان  افزایش 
مدركی  هیچ  تاكنون  گفت  تونس  در  گذشته  جمعه  روز 

دال بر اینكه شهروندان انگلیسی به صورت خاص، هدف 
قرار گرفته شده باشند، بدست نیامده است. 

انگلیس  كشور  وزیر  می’  ‘تراز  نیوز"،  "گام  گزارش  به 
شامگاه یكشنبه در گفت وگو با شبكه تلویزیونی 'بی بی 
سی' با بیان اینكه كشورش با مقامات تونسی در ارتباط 
با این حادثه تروریستی در حال گفت وگو است، تصریح 
اتفاق  این  اینكه  بر  دال  شواهدی  هیچ  تاكنون  اما  كرد: 
انگلیسی بوده است، ندیده  ناشی از حضور گردشگران 

ام.
وزیر كشور انگلیس افزود: اما به طور قطع باید متوجه 
پس  انگلیسی  اتباع  به  خسارت  بزرگترین  این  كه  باشیم 
در  میالدی   2005 سال  جوالی  هفتم  تروریستی  ازحمله 

انگلیس به شمار می آید.
وی بدون اشاره به شمار دقیق كشته شدگان انگلیسی در 
حمله تروریستی تونس، افزود: ما پیش بینی می كنیم كه 

این آمار افزایش یابد.
های  تهدید  اینكه  به  اشاره  با  انگلیس  كشور  وزیر 
افزود:  اند،  شده  تر  متنوع  زمان  طول  در  تروریستی 
با  مقابله  های  ظرفیت  باید  ما  كه  است  خاطر  همین  به 

اقدامات تروریستی تقویت كنیم.
صرفا  تروریستی  حمالت  كه  شد  یادآور  همچنین  وی 
در قالب اقدامات گروهی صورت نمی گیرد، و برخی از 
خوانده  تنها’  ‘گرگ  آنچه  و  خودجوش  صورت  به  آنها 
روز  همچنین   ' می  گیرد.'ترزا  می  صورت  شود،  می 
اضطراری  نشست  سومین  برگزاری  از  پس  یكشنبه 
كابینه دولت موسوم به 'كبری' درخصوص بحران تونس 
به خبرنگاران گفت: به رغم اینكه مسوولین كنسولگری 
می  فعالیت  روزی  شبانه  صورت  به  تونس  در  انگلیس 
كنند، اما تا زمانی كه ما بتوانیم اخبار قطعی از وضعیت 
گردشگران را به بستگان شان در انگلیس بدهیم، اندكی 

زمان خواهد برد.
دشوار  را  آمده  بوجود  شرایط  انگلیس  كشور  وزیر 
توصیف كرد، گفت: اما این ضروری است كه ما كارمان 

را درست انجام دهیم و این مساله زمان بر خواهد بود.
گروه  پیشتر  انگلیس  دولت  اینكه  بیان  با  همچنین  وی 
خصوص  در  تا  بود  كرده  اعزام  تونس  به  را  كوچكی 
ترتیبات امنیتی و حفاظتی گردشگران انگلیسی اقدامات 
الزم را صورت دهند، افزود: اما امروز تصمیم گرفتیم كه 
به تعداد افراد تیم مان اضافه كنیم و انها قرار است سایر 
نیازمندی هایی كه برای برقراری امنیت مورد نیاز است 

را بررسی كنند.
در حادثه تروریستی در هتل »امپریال مرحبا« در سواحل 
مناطق  ترین  شده  شناخته  از  یكی  كه  تونس  سوسه 
نفر   38 دستكم  شود  می  شمرده  كشور  این  گردشگری 

كشته و 36 مجروج برجای گذاشته است.

معاون وزیر خارجه انگلیس روز گذشته )شنبه( با تایید 
یاد  انگلیسی درحادثه تروریستی  كشته شدن حداقل 15 
این  شهروندان  تلفات  شمار  است  ممكن  كه  گفت  شده 

كشور در جریان این حمله تروریستی، افزایش یابد.
مردم  علیه  تروریستی  حمله  مهمترین  این  افزود:  وی 
جوالی  هفتم  در  لندن  بمبگذاری  حمله  زمان  از  انگلیس 

سال 2005 میالدی به شمار می آید.
در  شنبه  روز  نیز  انگلیس  وزیر  نخست  كامرون  دیوید 
كه  بود  گفته  كشور  این  كابینه  اضطراری  نشست  پایان 
انگلیس باید ‘ خود را برای اینكه تعداد زیادی از انگلیسی 
تونس  وحشیانه  تروریستی  حمله  قربانیان  بین  در  ها 

بوده اند، آماده كند.’
كرده  اعالم  پیشتر  تونس  وزیر  نخست  الصید'  'الحبیب 
جمعه  روز  تروریستی  حمله  قربانیان  بیشتر  كه  بود 

گذشته در این كشور شهروندان انگلیسی هستند.
در همین حال منابع انگلیسی روز دوشنبه گزارش دادند 
انگلیسی در  كه احتمال دارد كه شمار تلفات شهروندان 

این حمله به 30 نفر برسد.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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مجله  دفتر  به  حمله  از  پس  ماه  شش  تقریبا  حمله  این   
شارلی ابدو و نقاطی دیگر در پاریس كه به كشته شدن 17 
نفر منجر شد، اتفاق افتاده است. اما داعش درنگ نكرده و 
با صدور بیانیه ای، مسوولیت این جنایت را برعهده گرفته 

است.
       

پرده دوم
هنگام  در  روزجمعه  داعش،  خون  نمایش  از  دوم  سانس 
از  بسیاری  در  جمعه  نماز  برگزاری  با  همزمان  و  ظهر 
كشورهای اسالمی آغاز شد. در این زمان عامل یا عامالن 
شهر  مركز  در  صادق  امام  مسجد  به  داعش  تروریستی 
منطقه  شدیدی  انفجار  صدای  بعد  و  شده  وارد  كویت 
حمله  زمان  در  محلی  منابع  گزارش  اساس  بر  لرزاند.  را 
اولیه  شمار  بودند.  مسجد  در  نمازگزار  هزار  دو  حدود 
كشته شدگان حدود ١٥ نفر اعالم شد و گفته می شود ده ها 
نفر هم زخمی شده اند، اما به نظر می رسد شمار قربانیان 
شبكه های  در  كه  هم  عكس هایی  یابد.چنانچه  افزایش 
اجتماعی از این واقعه منتشر شده، نشان می دهد كه تعداد 
افتاده اند. زمین  روی  خون آلود  نمازگزاران  از  زیادی 
و  نكرد  درنگ  داعش  نیز  تروریستی  حادثه  این  درباره 
عهده  به  را  مرگبار  بمبگذاری  این  مسوولیت  بالفاصله 
منتشر  را  داعش  اخبار  كه  توییتری  حساب های  گرفت. 
كویت  شیعیان  مسجد  به  حمله  داده اند  گزارش  می كنند، 
توسط شاخه این گروه در والیت نجد انجام شده است. این 
در حالی است كه داعش در هفته های گذشته نیز مسوول 
سعودی  عربستان  و  یمن  در  شیعیان  مساجد  به  حمالتی 
را بر عهده گرفته بود. اما نكته حائز اهمیت این است كه 
كویت به عنوان یكی از امن ترین كشورهای منطقه شناخته 
می شود و چنین حمالتی در آن سابقه چندانی ندارد. الزم 
به ذكر است بخش زیادی از این كشور كوچك را مهاجران 
تشكیل می دهند، و كویت اقلیتی بزرگ از شیعیان )بیش از 
٣٠ درصد( را در خود جای داده است.  براساس گزارش 
منابع خبری از كویت، صباح االحمد الجابر الصباح، امیر 
كویت و محد الخالد، وزیر كشور كویت نیز بعد از حادثه 

در محل انفجار حاضر شدند.
       

پرده سوم
باید  را  گذشته  روز  تكان دهنده  نمایش های  آخر  سانس 
در  توریستی  منطقه ای  در  كه  دانست  مرگباری  جنایت 
رقم  كشور  این  »سوسه«  شهر  یعنی  تونس  شرقی  شمال 
خورد. بر اساس گزارش ها منطقه توریستی كه برای این 
با  قرار داشته است.  انتخاب شده، در كنار ساحل  جنایت 
وجود آنكه برخی رسانه ها در دقایق اولیه حمله تروریستی 
در  بودند،  داده  گزارش  را  منطقه  این  در  انفجار  اثر  بر 
به  منطقه  این  در  تونس  ساحل  زمانی  شد  روشن  نهایت 
اسلحه های  و  نفر وارد ساحل شده  دو  رنگ خون شد كه 
كالشینكف خود را خارج كرده و توریست هایی را كه در 
كنار آب در حال تفریح بودند، به آتش بستند. اما با ورود 

پلیس به ماجرا بین تروریست ها و ماموران امنیتی منطقه 
تبادل آتش شد.

جریان  در  نفر   38 دست كم  تونس  كشور  وزارت  گفته  به 
تیراندازی جان خود را از دست داده اند.

       
ارزیابی ها

كسی  بر  تقریبا  كه  می دهند  رخ  حالی  در  اخیر  وقایع 
پوشیده نیست كه با وجود وحشتی كه در جهان از وجود 
گروه  این  نفوذ  اما  انداخته  سایه  داعش  تروریستی  گروه 
فراتر از سوریه و عراق و در كل خاورمیانه است. به باور 
ناظران عالوه بر تكنیك ها و منابع مالی گسترده ای كه این 
گروه تروریستی از قتل و غارت و گروگان گیری و تجارت 
انرژی و مواد مخدر كسب می كند، مهارت رسانه ای داعش 
كه  می شود  تروریستی  گروه  این  برای  نیرو  جذب  باعث 
نشان می دهند  برآوردها  داد.  شبكه  نام  آن  به  باید  اكنون 
كند.  یارگیری  كشور   ٩٠ از  است  توانسته  حداقل  داعش 
بر اساس برخی آمار تا ماه فوریه ٢٠١٥، بیش از ٢٠ هزار 
داوطلب، از ٩٠ كشور روانه قلمرو داعش شده اند كه در این 
دارند.در  حضور  نیز  غربی  شهروند   ٣٤٠٠ دست كم  میان 

همین حال به باور برخی كارشناسان ضمن پیشروی های 
داعش در عراق و سوریه، حمالت پرسروصدای این گروه 
قابل  رسانه ای  قدرت  با  همراه  دیگر،  كشورهای  خاك  در 
توجه این سازمان، نه تنها باعث توجه بیشتر به این گروه 
در افكار بین المللی شده، بلكه امكان عضوگیری آن را هم 
از  زیادی  گزارش های  روز  هر  اینكه  است.  داده  افزایش 

جنایت های محیرالعقول این گروه منتشر می شود، نه تنها 
موجب انزوای آن نشده بلكه جذابیت آن را برای بسیاری 
نیهیلیست ها و بیماران روانی بیشتر می كند.  اكنون فضای 
شبكه های  در  حساب هایی  و  وبسایت ها  از  مملو  سایبری 
اجتماعی است كه از پرچم داعش استفاده می كنند. اگر چه 
جذب نیروی اروپایی توسط داعش كشورهای این منطقه 
را وادار كرده است كه سازوكارهای امنیتی خود را سفت و 
سخت تر كنند. آلمان، ایرلند و بریتانیا در میان كشورهایی 
یا  تصویب  را  ضدتروریستی  جدید  قوانین  كه  هستند 
قوانین  برای كنترل مهاجران،  استرالیا هم  اجرا كرده اند، 
از  اما هیچ كشوری  تایید كرده  سرسختانه ای را تنظیم و 

شر این گروه تروریستی در امان نیست.

گزارش

افزایش چشمگیر 
مخاطبان اینترنتی 

هفته نامه پرشین
هفته نامه پرشین: با توجه به گستردگی دنیای اینترنت و سایت های 
مختلف، لزوم بهره برداری از آنها در زندگی روزمره، بیش از پیش 
احساس می شود. سایت ها و شبكه های اجتماعی، امروزه به صورت 
آن ها،  با كاربرد  پیدا می شود كه  اند و كمتر كسی  آمده  نیاز در  یک 
آشنا نباشند. با توجه به گزارش یكی از خبرگزاری های آلمان، سال 
افراد  را،  فیسبوک  در  افراد عضو شده  بیشترین  كه  بود  2013، سالی 
با پیوستن  آمده بود  این گزارش  مسن تر تشكیل می دادند. حتی در 
عمه، خاله، دایی، عمو و دیگر وابستگان، دیگر فیسبوک محیط امنی 
ماند  می  این  مثل  لحظه،  هر  كه  چرا  بود  نخواهد  آن  مخاطبان  برای 
دارید و عكس های منتشر شده  قرار  فامیلی  كه شما در یک مهمانی 
در فیسبوک را همه می توانند رصد كنند. البته در این میان، هنوز هم 
هستند كسانی كه به دالیلی عضو این شبكه نیستند و تمایلی هم به آن 
ندارند و تعدادی هم كه در كل با تكنولوژی های جدید و اینترنت سر 

و كار ندارند. 
این  تشكیل  ابتدای  از  كه  نیست  همانی  فیسبوک،  امروزه  كاربرد  اما 
های  مكان  بزرگترین  از  یكی  به  وبسایت  این  امروزه  بود.  وبسایت 
و  دوستان  از  شدن  خبر  با  بر  عالوه  كه  است  شده  تبدیل  تبلیغاتی 
انجام می پذیرد. در واقع  نیز  اقتصادی  آشنایان، فعالیت های بزرگ 
هر جا كه تعداد بیشتری مخاطب وجود داشته باشد، امكان و فرصت 
انجام بیزینس بیشتر و بهتر فراهم می باشد. به خصوص كه در شبكه 
های اجتماعی، مخاطبان بر اساس سلیقه ها و عالقمندیهای خود به 

صفحه خاصی مراجعه می كنند و در اصطالح آن را الیک می كنند. 
با توجه به مطالبی كه ذكر شد، چندی است كه هفته نامه پرشین تالش 
به  را  خود  آنالین  خوانندگان  با  ارتباط  كردن  برقرار  برای  را  خود 
این نشریه،  نوعی مضاعف نموده و در حال حاضر صفحه فیسبوک 
پایگاهی مناسب برای ایرانیان ادب و فرهنگ دوست شده است. طبق 
بررسی های انجام شده بر روی سایت ها و صفحات فیسبوک نشریات 
به  عالقمندان  تعداد  از  گذارشی  تا  شدیم  آن  بر  انگلستان،  در  ایرانی 
صفحه های مختلف این نشریات داشته باشیم. در حال حاضر، تعداد 
مخاطبان )الیک ها( صفحه فیسبوک هفته نامه پرشین از مرز یكصد 
این  نفرعضو  هزار   100 از  بیش  حاضر  حال  در  و  گذشته  نفر  هزار 
نفر،   7683 هفته  بازار  مجله  كه  است  حالی  در  این  هستند.  صفحه 
مجله دیوان  نفر2315، پیک پارسی 49 نفر و هفته نامه نوبهار تا لحظه 

نگارش این مطلب، صفحه ای در فیسبوک ندارد. 
این آمار و ارقام به ظاهر فقط تعدادی عدد هستند ولی برای كسانی كه 
با شبكه های اجتماعی آشنایی داشته باشند، این اعداد گویای هزاران 
ارائه  آنالیزهای  به  كارشناسی  نگاه  یک  با  مثال  برای  است.  موضوع 
شده از سوی سایت فیسبوک به صاحبان صفحات، به راحتی می توان 
متوجه شد كه عالقمندی افراد یک صفحه ی خاص به چه مواردی است 
و بیشتر چه موضوعاتی را پیگیر هستند. و این راز مخاطب شناسی 
است كه هفته نامه پرشین آن را سر لوحه كار خود از ابتدا قرار داده 
است. شما خوانندگان این نشریه با توجه به بازدید از موارد قرار داده 
شده در فیسبوک توسط تیم هفته نامه و تعداد بازدید هایی كه از آنها 
می كنید، به راحتی بهترین مقیاس برای ما هستید كه عالقمندی شما 
بیشتر در چه موضوعاتی است، تا ما آن ها را برای شما فراهم آوریم. 
گذشته از ارتباط ما و خوانندگان نشریه و بالعكس از طریق این شبكه 
های مجازی، صفحه هفته نامه پرشین مكان مناسبی برای صاحبان 
آگهی ها نیز می باشد. به طوریكه كم و بیش تعدادی از برنامه گذاران 
بهترین مكان  را،  نامه ی پرشین  انگلستان، صفحه ی فیسبوک هفته 
برای قرار دادن آگهی رویداد فرهنگی و هنری خود می دانند، چرا كه 
با ساختن یک آگهی و انتشار آن در صفحه فیسبوک هفته نامه پرشین، 
در كمتر از چند دقیقه، حدود هزاران نفر آن برنامه را می بینند و بر 
اگر تاكنون صفحه ی  روی لینک های آن كلیک می كنند. به هر حال 
فیسبوک هفته نامه پرشین را بازدید نكرده اید، به راحتی می توانید با 
جستجو كردن نام Persian Weekly در نوار جستجو فیسبوک خود، 
برنامه  اخبار،  از  و  بپیوندید  این نشریه  به خانواده بزرگ عالقمندان 
های فرهنگی، كنسرت های موسیقی و ... ایرانیان انگلستان با خبر 

شوید. 
همچنین با توجه به پخش منظم هفته نامه پرشین در كشور سوئد، و 
اعالم رسمی نمایندگی پخش این نشریه ایرانی در استكهلم، هموطنان 
به اطالع سایر  را  برنامه های خود  توانند  نیز می  عزیز ما در سوئد 

ایرانیان در آنجا برسانند. 
اشتراک هفته نامه پرشین نیز همچنان از بهترین راه ها برای پیگیری 
و آگاهی از اتفاقات و رویدادهای ایرانیان داخل ایران و سایر كشورها 
به صورت منظم می باشد كه شما می توانید با یک تماس با هفته نامه 
دریافت  را  نشریه  آدرس خود  در  به صورت منظم  پرشین، هر هفته 

نمایید. 
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خالفت داعش یكساله شد

جنگ هـــــای 
صـــد ساله در 
پیش اســــت

نویسنده: ژوزف میكالف
منبع: هافینگتون پست/ مترجم: علی عطاران

نبرد با داعش و ابعاد مختلف آن مدت ها طول 
نه  زیرا  بود،  نخواهد  آسان  و  کشید  خواهد 
غرب و نه جهان اسالم بدیل های قدرتمندی در 

مقابل داعش عرضه نکرده اند.

غربی  نشریات  داعش،  خالفت  تشكیل  اعالم  سالگرد  در   
و  گروه  این  گیری  شكل  چگونه  تحلیل  در  متعددی  مقاالت 
راهكارهای مبارزه با آن منتشر كرده اند. ژوزف میكالف، 
تاریخ نگار مسائل نظامی و كارشناس روابط بین الملل، با 
بررسی ماهیت دولت اسالمی به این نتیجه رسیده است كه 
مبارزه با داعش، نبردی دشوار و طوالنی مدت خواهد بود 
كه نیاز به مقابله در چهار سطح مختلف دارد. چكیده ای از 

نوشته وی را در زیر می خوانید:

اسالمی  دولت  استقرار  سالگرد  امسال  تیر  ژوئن/8   29  
200 هزار  به وسعت  قلمرویی  اكنون  داعش  است.  »داعش« 
دارد.  اختیار  در  نفر  میلیون   10 جمعیت  و  مربع  كیلومتر 
سازمان  دیگر  برای  الگویی  گروه  این  سابقه  بی  خشونت 
های جهادی در نقاط مختلف دنیا شده است. تخریب بناهای 
ترویج  و  شده  تصرف  مناطق  ساكنان  بر  فشار  باستانی، 
خشونت علیه شیعیان بخشی از فعالیت های داعش در این 

سال بوده اند.
تا  است  خوبی  فرصت  داعش  گیری  شكل  سالگرد  اولین 
داعش  با  نبرد  در  آمریكا  متحده  ایاالت  كارنامه  بپرسیم 
هم  با  را  بد  و  خوب  نقاط  كارنامه  این  است؟  بوده  چگونه 
با  نبرد  در  امیدبخش كاخ سفید  بیانیه های  با وجود  دارد. 
حال  در  ذكر  قابل  پیروزی  اندكی  تعداد  از  غیر  به  داعش، 
باختن هستیم. تصور می شد كه با یک عملیات نظامی آسان 
از  بحث  اكنون  اما  برد،  بین  از  را  داعش  شود  می  كوتاه  و 
ابعاد  هنوز  واشنگتن  است.  چندجانبه  و  چندساله  نبردی 
نبرد با داعش را درست متوجه نشده است، چه برسد به آنكه 
طراحی  منسجمی  راهبرد  گروه  این  با  نبرد  برای  بخواهد 
كه مشخص  است  این  داعش  با  نبرد  راه  در  قدم  كند.اولین 
كنیم منظورمان از »پیروزی« چیست؟ برای تعریف پیروزی 
كنیم:  توجه  داعش  متمایز  ُبعد  چهار  به  باید  داعش،  برابر 
داعش به عنوان یک حكومت، به عنوان یک گروه شورشی، 
یک  عنوان  به  نهایت،  در  و  فراملی  جهادی  گروه  عنوان  به 
داعش  بعد  چهار  هر  با  جنگ  حال  در  اكنون  ما  اندیشه. 

هستیم.

داعش به عنوان یک حكومت
متحدانش  و  آمریكا  كارنامه  داعش،  حكومت  با  نبرد  در 
اوج  در  داعش  قلمروی  از  است.  بد  و  خوب  از  تركیبی 
است.  شده  گرفته  پس  درصد   20 تا   10 بین  فتوحاتش، 
در  كردها  و  است  شده  برداشته  بغداد  سر  از  تهدید  سایه 
های  موفقیت  به  كردنشین  مناطق  از  داعش  راندن  بیرون 
چشمگیری رسیده اند. موصل از سه طرف محاصره شده، 
آزاد  »بیجی«  مناطق  بیشتر  و  شده  گرفته  پس  باز  تكریت 
و  االنبار  استان  درصد   90 و  »رمادی«  شهر  اما  است.  شده 
بیشتر »مثلث سنی نشین« كماكان در دست داعش است. در 
عین حال، عملكرد ارتش عراق تردید در مورد توانایی آن را 
نظامیان  و شبه  كرد  پیشمرگ  نیروهای  است.  بیشتر كرده 
در  كارآمد  نظامی  نیروهای  تنها  ایران  حمایت  تحت  شیعه 

عرصه نبرد با داعش بوده اند.
در سوریه وضع از این هم بدتر است. داعش قلمرو خود را 
در این كشور گسترش داده و شهر پالمیرا و بناهای تاریخی 
های  ناكامی  ترین  مهم  است.  شده  متصرف  را  آن  اطراف 
اند.  بوده  تركیه  با  مرز  هم  كردنشین  مناطق  در  گروه  این 
آنها كنترل كوبانی و اخیرًا تل ابیض را از دست داده و دیگر 
دسترسی مستقیم به مرز تركیه ندارند. به این ترتیب، جذب 

نیروهای جدید و قاچاق تجهیزات و كاال از تركیه برای آنها 
به مشكل خورده است.

حتی  كه  است  این  داعش  با  نبرد  در  متحده  ایاالت  مشكل 
بدون  داعش  راندن  عقب  پرقدرت،  هوایی  نیروی  داشتن  با 
در  شد.  خواهد  مواجه  مشكل  با  زمینی  نیروهای  حضور 
بتواند برای تكمیل  آمریكا  ندارد كه  سوریه، نیرویی وجود 

اتكاترین  قابل  عراق،  در  كند.  تكیه  آن  به  اش  هوایی  توان 
هستند.  ایران  حمایت  تحت  شیعه  نظامیان  شبه  نیرو، 
تقابل  آن  با  كه  نیرویی  روی  باید  آیا  داند  نمی  آمریكا  اما 
ایدئولوژیک دارد و صدها حمله بر علیه ارتش این كشور در 
گروهی  تنها  خیر.  یا  كند  حساب  داده  انجام  اشغال  دوران 
است  داشته  كامل  هماهنگی  آن  با  آمریكا  هوایی  كارزار  كه 
كرد  نیروهای  حال،  این  با  اند.  بوده  كرد  های  پیشمرگ 
بیشتر متوجه بیرون راندن داعش از مناطق كردنشین عراق 
و سوریه هستند و عالقه ای به درگیری نظامی در بیرون از 

مناطق خود ندارند.

داعش به عنوان نیروی شورشی
موفق  داعش  حكومت  دادن  شكست  در  آمریكا  اگر  حتی 
یعنی  خود،  قبلی  وضعیت  به  گروه  این  دارد  احتمال  شود، 
یک گروه شورشی بازگردد. برای شكست داعش به عنوان 
زمینه  آنكه  اول  دارد.  وجود  شرط  دو  شورشی،  گروه  یک 
های حمایت از آن در مناطق سنی نشین از بین برود و دوم 
دربیاید.  بغداد  كنترل  تحت  عراق  و  سوریه  مرزهای  آنكه 
نشین«  سنی  »مثلث  در  داعش  مردمی  پایگاه  رفتن  بین  از 
بستگی به این دارد كه دولت مركزی تا چه میزان اهل تسنن 
را در امور سیاسی دخیل كند. تاكنون چنین روندی مشاهده 
خصوص  به  عراق،  سنت  اهل  با  آشتی  بدون  است.  نشده 
بر  اند، غلبه  بوده  بعثی  آن دسته كه جزو نخبگان حكومت 
نیروی شورشی داعش و دیگر گروه های جهادی سنی در 

عراق ممكن نیست.
تا وقتی مرز میان عراق و سوریه دوباره سر و  آنكه  دیگر 
سامان نگیرد، قاچاق نیروی مسلح و تجهیزات نظامی ادامه 
نبرد در عراق و سوریه كاماًل  این منظر،  از  خواهد داشت. 
به یكدیگر گره خورده است. بدون داشتن راه حل سیاسی 
بتوان شورش  بعید است كه  برای جنگ داخلی در سوریه، 
در عراق را كنترل كرد. اما راه حل سیاسی در سوریه به این 
راحتی به دست نمی آید. با آنكه واشنگتن نظر خوشی راجع 
یا  داعش  كه توسط  داند حكومتی  ندارد، می  اسد  دولت  به 
القاعده در سوریه مستقر شود بدتر خواهد بود. سه بازیگر 
اصلی یعنی آمریكا، عربستان و تركیه، هنوز در مورد چشم 
انداز سوریه بعد از بشار اسد به توافق نرسیده اند. مشخص 
نیست كه اولویت این سه، شكست داعش است یا كنار زدن 
تركیه،  مقامات  از  برخی  حداقل  یا  تركیه،  اسد.  حكومت 
حتی متهم به این شده اند كه به جنگجویان داعش كمک می 
كنند. عالوه بر این، حل مسئله سوریه نیاز به موافقت تهران 
تهران،  برای  كشور  این  راهبردی  اهمیت  به  توجه  با  دارد. 
ممكن است در صورت خطر نابودی حكومت اسد، تهران در 

سوریه حضور نظامی مستقیم پیدا كند.

داعش به عنوان گروه جهادی فراملی
یک  عنوان  به  گروه  این  نقش  داعش،  با  نبرد  بعد  سومین 
كند  می  ادعا  اكنون  داعش  است.  فراملی  جهادی  جنبش 
این نكته توجه  به  باید  البته  دارد.  كه ده ها گروه همپیمان 
آنها  اند؛  نشده  خلق  داعش  توسط  ها  گروه  این  كه  داشت 
زیر پرچم گروهی  از  اند و صرفًا  داشته  فعالیت  پیشتر هم 

گرد  داعش  پرچم  تحت  و  آمده  بیرون  القاعده،  اكثرًا  دیگر، 
آمده اند. آمریكا اكنون با این شاخه از گروه های جهادی در 
نقاط دیگر دنیا درگیر نشده است، اما به دولت های درگیر 
آن است  نكته دیگر  و اطالعاتی می كند.  مالی  آنها كمک  با 
نتیجه  در  كنند؛  می  عمل  داعش  از  مستقل  ها  گروه  این  كه 
حتی با از بین رفتن داعش هم به فعالیت خود ادامه خواهند 
داد. نمونه گویای این ادعا، القاعده است. سه چهارم رهبران 
ارشد القاعده كشته شده اند و قابلیت های عملیاتی این گروه 
از بین رفته اند، اما القاعده هنوز فعال است و از افغانستان 

فراتر رفته و در 15 كشور دیگر گروه های متحد دارد.
داعش به عنوان یک اندیشه بعد چهارم و آخر، اندیشه داعش 

است. قدرت اصلی داعش در اینجا نهفته است. داعش تبدیل 
به اندیشه ای بسیار پرقدرت شده است كه برای بخش قابل 
از جامعه مسلمانان جذابیت دارد. مشكل جنگیدن  توجهی 
با اندیشه ها این است كه نمی توان آنها را با نیروی نظامی 
شكست داد. تنها راه شكست آنها یک اندیشه بهتر و قوی تر 
نتوانسته  تاكنون  اسالم  نه جهان  و  نه غرب سكوالر  است. 

اندیشه داعش عرضه كند. چیزی كه  بدیلی در مقابل  است 
مشخص است این است كه نبرد با داعش و ابعاد مختلف آن 
مدت ها طول خواهد كشید و آسان نخواهد بود. شاید اكنون 
خطری متوجه موجودیت اروپا یا آمریكا نباشد، اما داعش 
در دیگر نقاط جهان دست به خشونت و آشوب خواهد زد. 
با  نبرد  بعدی،   )1( صدساله«  های  »جنگ  رسد  می  نظر  به 

داعش بود. سالگردهای دیگری در راهند.

 )1( اشاره به جنگ های صدساله میان انگلستان و فرانسه. 
فرانسه  قلمروی  تصرف  انگلیس،  سلطنتی  خاندان  هدف 

بود.

بین الملل

موسسه حقوقی دادآفرینان 
پذیرش دعاوی حقوقی، خانوادگی و كیفری 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 كشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری
ثبت شركت ها ، واردات، صادرات و امور گمركی 
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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

افول دبی
همچنان  رویایی  امكانات  با  آپارتمان های  و  لوكس  ویالهای  و  بلند  برج های 
تصاویری است كه دبی را به یاد هر بیننده ای می آورد. چند سالی از روزهایی 
كه دبی مركز بلندترین ها، لوكس ترین ها و اولین سازه ها در دنیا بود می گذرد. 

آن دوران پررونق، با بحران مالی سال 2009 -2008 به یك سقوط و بعد ركود 
بانك ها  و  ملكی  سرمایه گذاران  و  سازنده  شركت های  از  بسیاری  شد.  تبدیل 
اما  گذشته  سال  سه  در  افتاد.  رونق  از  دبی  و  شدند  ورشكسته  دوران  این  در 
بار دیگر رونق به این شهر كوچك برگشت. قیمت ملك دوباره افزایش یافت و 

سرمایه گذاری ها بازگشت.

 اما نگرانی و احتیاط هیچ گاه سرمایه گذاران و ناظران بازار را رها نكرد. به 
و  آمریكا كه یك موسسه تحقیقات و تحلیل  اندپورز  استاندارد  تازگی موسسه 
نظارت سرمایه گذاری معتبر بین المللی است، در گزارشی اعالم كرده است كه 
بازار ملك و مسكن دبی بار دیگر افول خواهد كرد. البته در این گزارش تاكید 

در  مسكن  قیمت  اما  نمی شود  تكرار   2008 سال  سقوط  و  بحران  آن  كه  شده 
دبی بر اساس پیش بینی این موسسه آمریكایی 10 تا 20 درصد كاهش می یابد. 
استاندارد اند پورز در این تحلیل، از عبارت »تصحیح قیمت« استفاده كرده نه 
كاهش قیمت. منظور از استفاده از این عبارت آن است كه قیمت ملك و مسكن در 
دبی با حباب همراه است و این قیمت ها اكنون واقعی نیست. با تصحیح 10 تا 20 
درصدی، شاید قیمت ها اندكی واقعی بشوند. در این گزارش آمده است، قیمت 
ملك و مسكن در دبی سال گذشته به اوج رسید و پیش بینی می شود طی یك سال 
آینده، این قیمت ها فروكش كند. در این گزارش آمده است، بازار ملك و مسكن 

دبی با یك نقطه عطف روبه رو خواهد شد. كاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد 
امارات تاثیر می گذارد و باید منتظر پیامدهای این تاثیر بر بخش های دیگر بازار 

و اقتصاد این كشور بود.
امارات در سال 2014 حدود 4/6 درصد رشد داشت. بخش غیرنفتی  اقتصاد   
بخش  سهم  كرده است.  راتجربه  درصدی   8/1 رشد  مدت  این  در  هم  اقتصاد 
از  رسیده است.  درصد   69 حدود  به  مدت  این  در  امارات  اقتصاد  در  غیرنفتی 
سوی دیگر شركت های ساخت و ساز و امالك درامارات اكنون بسیار بهتر از 6 
سال پیش برای مقابله با بحران آماده هستند. همه این عوامل موجب می شود 
در   2009 سال  سبك  به  سقوط  منتظر  كسی  قیمت،  افت  پیش بینی  وجود  با  كه 
بازار ملك و مسكن امارات و دبی نباشد. امارات كه چهارمین كشور تولیدكننده 
نفت اوپك است، در اثر بحران مالی سال 2009-2008 با ضربه جدی روبه رو شد 
و نرخ رشد اقتصادی اش در سال های 2007 تا 2011 به طور متوسط تنها 1/5 
درصد بود. اما نكته قابل توجه این است كه عمده سرمایه گذاران بخش ملك و 
مسكن دبی را سرمایه گذارانی از كشورهایی تشكیل می دهند كه ضربه چندانی 

 18 از  بیش  پاكستانی  و  هندی  سرمایه گذاران  ندیده اند.  نفت  قیمت  كاهش  از 
درصد از معامالت ملكی امارات را در سه ماه اول سال 2015 انجام داده اند. اما 
شمار سرمایه گذاران ملكی از كشورهای عربستان و روسیه، كاهش چشمگیری 

مسكن  اجاره  كه  شده  باعث  باكیفیت  خانه های  كمبود  ابوظبی  در  یافته است. 
همچنان سیر صعودی داشته باشد. روند افزایش اجاره بها در ابوظبی در سال 
مسكونی  واحد  كمبود  با  دبی  برخالف  ابوظبی  رسید.  هم  درصد   11 تا   2014
در  كه  بازدیدكنندگانی  شمار  كفاف  هم  آن  لوكس  هتل های  و  است  روبه رو 
سال های آینده خواهد داشت را نمی دهد. دبی بر خالف ابوظبی به دلیل كاهش 
دبی  شده است.  روبه رو  مسكن  و  ملك  قیمت  افول  با  عرضه،  افزایش  و  تقاضا 

اكنون صاحب 900 ساختمان بلند از جمله 400 آسمانخراش است. 

دالیل افول قیمت ملك دردبی
مطرح  را  دبی  در  مسكن  و  ملك  قیمت  دوباره  افول  برای  دلیل  دو  تحلیلگران 
كرده اند. دلیل اول افزایش عرضه در سه سال اخیر است. بعد از بیرون آمدن 
از بحران، شركت های ساخت وساز با سرعت شروع به كامل كردن پروژه های 
ارزش  افزایش  دیگر  سوی  از  نمودند.  اشباع  را  بازار  و  كردند  خود  نیمه كاره 
اروپایی  و  آسیایی  سرمایه گذاران  برای  دبی  مسكن  و  ملك  كه  شد  باعث  دالر 

نفت  قیمت  شدید  كاهش  كنار  در  عامل  دو  این  نباشد.  صرفه  به  چندان  دیگر 
باعث شده كه در 6 ماه گذشته میزان معامالت ملكی در بازار دبی نصف شود. 
در سه سال  است.  روبه رو  واحد مسكونی  5 هزار  با عرضه  دبی  بازار  اكنون 
گذشته عرضه مسكن در بازار دبی دوبرابر شده است. بازاری كه كشش این همه 
باید سرمایه گذاران  بازار را  این  عرضه را نداشته است. بخش عمده تقاضا در 
بین المللی تامین كنند. این درحالی است كه در سال های اخیر، بازار مسكن دبی 
عمده  بخش  كه  می دهد  نشان  آمارها  كرده است.  پیدا  لندن  چون  جدی  رقبای 
سرمایه گذارانی كه پیش از این در دبی به دنبال ویالهای لوكس بودند، اكنون 
این شهر خانه خریداری می كنند.  سرمایه خود را به سمت لندن برده اندو در 
آینده هم  تا 5 سال  افزایش است و  قیمت مسكن در لندن بر خالف دبی رو به 
درصد   30 تا  صعودی  سیر  این  شده است.  پیش بینی  آن  برای  صعودی  سیری 
مالی سال  از بحران  بعد  دبی  در  ملك و مسكن  قیمت  پیش بینی شده است.  هم 
2009 تا 60 درصد كاهش یافت و سرمایه گذاران میلیون ها دالر خسارت دیدند. 
این وضعیت در سال 2012 تقریبا ترمیم و عادی شد و در انتهای این سال سیر 
صعودی قیمت ها دوباره آغاز شد. اكنون هشدار درباره نزولی شدن این روند 

آغاز شده است. 

تاثیر عامل جمعیت بر بازار ملك
یكی از تغییراتی كه موجب می شود وضعیت دبی نسبت به سال 2009 متفاوت 
ارزیابی شود، تغییرات جمعیتی در این شهر و امارات است. جمعیت امارات در 
آینده، جمعیت  سال های اخیر رشد كرده و پیش بینی می شود كه طی دو سال 
این  اگرچه  یابد.  افزایش  درصد   8 تا   7 ابوظبی  جمعیت  و  درصد   6 تا   5 دبی 
عرضه  بازار  توازن  اما  داشت  خواهد  تاثیر  بازار  وضعیت  بر  جمعیت  افزایش 
مالی  بحران  از  دبی  كه  درس هایی  دیگر  سوی  از  نمی زند.  هم  بر  را  تقاضا  و 
2009 گرفت باعث تغییرات در قوانین و مقررات خرید و فروش و ساخت وساز 
شده است. از جمله این قوانین، پرداخت وام متناسب با ارزش دارایی وام گیرنده 
است. پرداخت وام برای خرید ملك در دبی دیگر مانند گذشته آسان و هنگفت 
نیست. از جمله تغییر دیگر، دریافت سپرده تضمینی از سازندگان و آزاد نكردن 
هدف  با  تدابیر  این  است.  خریدار  به  پروژه  كامل  تحویل  زمان  تا  سپرده  این 
جلب نظر و اطمینان دوباره سرمایه گذارانی تدوین شده كه هنوز خاطره تلخ 

ورشكستگی بزرگ 6 سال پیش دبی را فراموش نكرده اند.

موسسه استاندارد اندپورز آمریکا  
در گزارشی اعالم کرده است که بازار 

ملك و مسکن دبی بار دیگر افول 
خواهد کرد. البته در این گزارش 
تاکید شده که آن بحران و سقوط 

سال 2008 تکرار نمی شود اما قیمت 
مسکن در دبی بر اساس پیش بینی 

این موسسه آمریکایی 10 تا 20 درصد 
کاهش می یابد.
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آمریکای التین 
مرفه ترین است

برخالف آنچه به نظر می رسد كشورهایی كه به لحاظ اقتصادی 
ندارند.  مرفه تری  مردم  لزوما  دارند  قرار  بهتری  وضعیت  در 
به نظر می رسد چیزی كه این میان بسیار مهم است، نگاه افراد به 
زندگی خود و میزان مثبت دیدن شرایط حال حاضر خود باشد. 
بر این اساس كشورهای آمریكای التین در میان كشورهای جهان 
تازگی  به  گالوپ  موسسه  دارند.  قرار  مرفه ترین ها  ردیف  در 
نتایج تحقیقی را منتشر كرده است كه نشان می دهد شهروندان 
كشور پاناما بیشترین میزان رفاه را گزارش كرده اند. این میزان 
را  آن  گالوپ  محققان  كه  است  شده  اندازه گیری  معیارهایی  با 
تعریف كرده اند. در این بررسی شهروندان افغانستان جنگ زده 

كمترین میزان رفاه را گزارش كرده اند.   

در حدود یک ششم افراد بالغ در سراسر جهان در سه معیار از 
مورد  رفاه  اندازه گیری  شاخص های  به عنوان  كه  معیاری  پنج 
تجربه  زندگی  در  را  پیشرفته  رفاه  گرفته اند،  قرار  بررسی 
سال  در  و  گالوپ  موسسه  در  جهانی  بررسی  این  می كنند. 
2014 انجام شده است. ساكنان قاره آمریكا در سه معیار از این 
 31 حدود  در  میزان  این  داشته اند،  پیشرفت  بیشتر  یا  معیارها 
درصد است. این در حالی است كه در صحرای آفریقا این میزان 

تنها كمی بیشتر از 10 درصد گزارش شده است. 
شاخص جهانی رفاه آن گونه كه محققان موسسه گالوپ تعریف 
از:  عبارتند  معیارها  این  دارد.  بستگی  معیار  پنج  به  كرده اند 
هدفمندی، اجتماعی بودن، رضایتمندی اقتصادی، راضی بودن 
از  هریک  برای  محققان  این  جسمانی.  سالمت  و  اجتماعات  در 
شاخص  مورد  در  می دهند.  ارائه  توضیحاتی  شاخص ها  این 
دوست  از  است  عبارت  شاخص  این  می شود،  گفته  هدفمندی 
انجام می دهند و داشتن  افراد به شكل روزانه  داشتن كاری كه 
انگیزه برای رسیدن به اهداف شخصی. رضایتمندی در جامعه 
بر  مبتنی  روابطی  داشتن  می شود:  تعریف  شكل  این  به  نیز 

رضایتمندی  شخصی.  زندگی  در  عالقه  و  عشق  نیز  و  حمایت 
توضیح  آن  مورد  در  گالوپ  محققان  كه  گونه  آن  نیز  اقتصادی 
می دهند، توانایی مدیریت زندگی اقتصادی به گونه ای است كه 
ایجاد  امنیت  بیشترین  و  وارد  شخص  به  آن  در  فشار  كمترین 
ارائه  تعریف  هم  آنها  در  رضایت  و  اجتماعات  مورد  در  شود. 
شده چنین است: دوست داشتن جایی كه شخص در آن زندگی 
می كند، داشتن احساس امنیت و نیز احساس غرور در رابطه با 
افراد اجتماع. در نهایت چیزی كه به عنوان رضایتمندی جسمانی 
تعریف شده، عبارت است از داشتن سالمتی و انرژی كافی برای 

انجام كارهای روزمره. 
از  است  عبارت  »پیشرفته«،  شاخص ها،  این  نتایج  تحلیل  در 
»رفاهی كه قوی و ثابت است«، »در حال تالش« عبارت است از 
»رفاهی كه محدود یا غیر ثابت است« و در نهایت »آسیب دیده« 
پایین است؛  كه در آن رفاهی تعریف می شود كه نه تنها بسیار 

بلكه غیر ثابت نیز هست. 
باالترین  آمریكا  حوزه  كشورهای  در  منطقه ای،  بررسی  در 
درصد ساكنان در سه یا تعداد بیشتری شاخص در طبقه بندی 
پیشرفته قرار گرفته اند. آمریكای التین در میان تمامی گروه های 
دیگر از بیشترین میزان رفاه برخوردار است. ساكنان بسیاری 
نیز  آمریكای التین در نمایش روزانه مثبت بودن  از كشورهای 
از  است  عبارت  نمایش  این  هستند.  جایگاه ها  باالترین  دارای 
لبخند زدن و خندیدن، احساس لذت و احساس برخورداری از 

احترام هر روزه. 

پاناما دوباره اول شد
سال  دومین  برای  آمریكا  حوزه  كشورهای  از  پاناما  كشور 
متوالی به عنوان شادترین كشور دنیا یا به عبارت دیگر كشوری 
كه شهروندانش بیشترین میزان رفاه را تجربه می كنند، معرفی 
كه  گفته اند  ساكنان  از  درصد   53 از  بیش  كشور  این  در  شد. 
كشورهای  دارند.  پیشرفته  حالت  بیشتر  یا  شاخص  سه  در 
كاستاریكا و پورتوریكو در رده های بعدی ایستاده اند. از سوی 
در  شادی  و  رفاه  میزان  كمترین  دارای  افغانستان  كشور  دیگر 
میان كشورهای مختلف جهان بوده است. در میان ساكنان این 
كشور در هیچ یک از شاخص ها میزان پیشرفته مشاهده نشده 

است. 

شغــــــــل های 
مجـــازی برای 
بیکاران واقعی

در  تلفن ها  و  هفته است  میان  آفتابی  روز  یك  صبح   9/30
شركت كاندلیا كه كارش بازاریابی محصوالت مبلمان اداری 
در شهر لیل فرانسه است، مرتب به صدا درمی آید. مشتری ها 
از سراسر كشور و حتی از سوئیس و آلمان تماس می گیرند 
و  است  كار  مشغول  فتوكپی  دستگاه  یك  دارند.  سفارش  و 
امور فروش و معامله و  انجام  حدود ده نفری هم مشغول 
و  حمل ونقل  كردن  هماهنگ  برای  عرضه كنندگان  به  تماس 

تحویل میزها و صندلی ها. 

سابینه دوبایزر كه در بخش حسابداری كار می كند، جلوی 
و  صورت حساب ها  ستون های  بررسی  مشغول   كامپیوتر 
شركت  می دهد  نشان  كه  حساب هایی  است.  ارقام  و  اعداد 
كاندلیا كارش را خوب انجام داده است. درآمد این شركت در 
و  مالیات  با كسر  و حتی  بوده  از هزینه ها  بیشتر  این هفته 
حقوق كارمندان، سود به دست آمده است. دوبایزر می گوید: 

باید سودده باشیم و همه برای همین هدف كار می كنند. 
همه  بشنود.  می خواهد  رئیسی  هر  كه  است  جمله ای  این 
چیز مرتب به نظر می رسد. فقط یك نكته وجود دارد: همه 
اینها كه توضیح دادیم درباره یك شركت واقعی نیست. این 
عرضه كنندگان  و  مشتری ها  است.  ساختگی  كسب وكار  یك 
داده اند  سفارش  مبلمان  كه  آنها  چه  كاندلیا،  اداری  مبلمان 
چه آنها كه خریده اند و منتظر تحویل هستند، همگی مجازی 
هستند. حتی بانكی كه كاندلیا از آن وام گرفته واقعی نیست. 
بیش از 100 شركت ساختگی شبیه شركت كاندلیا این روزها 
هم  این  شبیه  شركت  هزاران  و  كارند  مشغول  فرانسه  در 
از  خارج  دنیس  خیابان  در  دارد.  وجود  اروپا  سراسر  در 
به  پاریس، یك كسب وكار مخصوص حیوانات خانگی  شهر 
و  سگ  غذای  چون  محصوالتی  حیوانات«،  »پادشاهی  نام 
قورباغه می فروشد. شركت دیگری به نام آرت لیم در لیموژ 
در  پرستیژ  شركت  است.  هنری  چینی  آالت  فروش  كار  در 
اورلئان در كار عطر است. همه این شركت ها مجازی است. 

شغلی  آموزش  شبكه  یك  از  بخشی  شركت ها  این  همه 
مانند  خودش  كه  است  كار  جویای  افراد  و  بیكاران  برای 
می كند.  عمل  كار  بازار  تقویت  برای  اقتصادی  دانشگاه  یك 
دانشجویان  سال  چند  طی  كه  است  این  كارش  دانشگاه 
این  اما  اكنون  آموزش دهد.  و  كند  آماده  كار  بازار  برای  را 
شركت های مجازی، بیكاران را برای انجام كارهایی واقعی 
آماده می كنند. حتی آنها را آماده می كنندكه اگر الزم شد و 
اگر بازار ایجاب كرد، بتوانند خیلی سریع تغییر شغل دهند 

و درجای دیگری مشغول كار شوند. 
دلیل پیدایش این شركت های مجازی، زنگ خطر بیكاری در 
اروپا است كه هر روز صدایش بلندتر می شود. بیكاری آن 
هم به مدت زیاد، یكی از مهم ترین مشكالتی است كه اكنون 
آن روبه رو است. خانم دوبایزر اصال فكر نمی كند  با  اروپا 
دست  از  را  كارش  پیش  سال  دو  او  است.  مجازی  شركتش 
ماه است  اكنون شش  كند.  پیدا  نتوانست كاری  دیگر  و  داد 

آماده  می پوشد  لباس  می شود  بیدار  زود  صبح  روز  هر  كه 
می شود و به دفتر كارش می آید. او كارش را هر روز ساعت 
9 صبح در دفتر كارش در شهری شروع می كند كه بیشترین 
آمار بیكاری را در سراسر فرانسه دارد. این خانم 41 ساله 
این وضعیت  از  اما  هیچ پولی در آخر ماه دریافت نمی كند؛ 
امیدوار  او  می كند.  تكرار  را  آن  هم  روز  هر  و  است  راضی 
شود.  تبدیل  واقعی  شركت  یك  به  روزی  كاندلیا  كه  است 
دست كم حضور در این دفتر كار بهتر از ساعت ها جست وجو 
حاضر  افراد  ماننددیگر  كه  او  است.  خانه  در  كار  برای 
به عنوان كارمند در شركت كاندلیا، حقوق بیكاری از دولت 
دریافت می كند، می گوید: این روزها شغل پیدا كردن خیلی 
سخت است. وقتی روزها دنبال كار می گردی و هیچ كاری 
نمی یابی، بعد از مدتی افسرده می شوی، اعتماد به نفست را 
از دست می دهی و به همه توانایی هایت شك می كنی. بعد از 

مدتی دیگر هیچ نوری در انتهای تونل نمی بینی. 
او یكی از چك های ساختگی كه مثال برای یكی از شركت های 
صادر  شركت  قرارداد  و  حساب  طرف  مبلمان  تولیدكننده 
حسابداری  به  را  چك  این  بعد  و  می دهد  نشان  را  شده 
می فرستد تا مثال روند امور در آنجا انجام شود. آن طرف تر 

یك گروه چهارنفره از زنان نشسته اند تا كاتالوگ شركت را 
به روز كنند. 

پنج سال از بحران اقتصادی اروپا می گذرد و اكنون نشانه ای 
از بهبود در حال نمایان شدن است. اقتصاد 19 كشور عضو 
پول واحد یورو به كندی رشد اقتصادی را تجربه می كنند؛ 
كاهش  با  اما  نیست.  بیكاری  معضل  حل  معنای  به  این  اما 
بیشتر  هم  مصرف كننده ها  كردن  هزینه  میزان  نفت،  قیمت 
اما  تكان می خورد.  اندكی  باالخره  بیكاری هم  شده و نرخ 
بیكاری  با  10 میلیون نفر در كشورهای حوزه یورو،  هنوز 
بلندمدت روبه رو هستند. سال گذشته، نزدیك به 53 درصد 
بیشتر  یا  سال  یك  مدت  به  كشورها  این  در  بیكار  افراد  از 
همه  در  رقم  باالترین  این  كنند.  پیدا  شغلی  نتوانستند 
اروپا  جنوب  كشورهای  در  وضعیت  است.  اخیر  سال های 
درصد   73 است،  روبه رو  ركود  با  كه  یونان  در  است.  بدتر 
از كسانی كه دنبال كار می گردند، زیر یك سال نتوانسته اند 
كار پیدا كنند. در ایتالیا، این رقم 61 درصد است. این روند 
در كشورهای ثروتمندتر مانند فرانسه هم وجود دارد. در 
مقابل، شمار بیكاران در آمریكارو به كاهش است و تقریبا 
حقوقی  چون  مجازی  شركت های  این  است.  اروپا  نصف 
و  جا  هزینه  اما  ندارند  هزینه ای  معموال  نمی كنند،  پرداخت 
مكان آنها را یا دولت می دهد یا برخی صنایعی كه به مشاغل 

نیاز دارند. 
هم  تجربی  شركت های  به  كه  مجازی  شركت های  ایده 
معروف است، به آلمان بعد از جنگ جهانی دوم برمی گردد. 
در  حاضر  افراد  از  زیادی  عده  كه  بود  این  به  نیاز  وقتی 
دهند.  تغییر  را  مهارتشان  اساسا  و  را  شغلشان  كار،  بازار 
یا شركت تجربی در  از 5 هزار شركت مجازی  اكنون بیش 
بودجه  عمده  بخش  هستند.  كار  به  مشغول  اروپا  سراسر 
این شركت ها را دولت ها تامین می كنند. نمونه این شركت ها 
آمریكا  در  جمله  از  دنیا  نقاط  دیگر  در  عدد   2500 تعداد  به 

مشغول به كارند. 
خاصیت این شركت ها این است كه كارمندانی كه به اصطالح 
همه  در  چرخشی  به صورت  كارند،  به  مشغول  آنها  در 
مدیریت  به  حسابداری  بخش  از  مثال  می كنند  كار  بخش ها 
همین طور  و  فروش  به  فنی  از  فنی  قسمت  به  مدیریت  از 
بخش ها  همه  در  كار  تجربه  دوره ای  و  چرخشی  به صورت 

را پیدا می كنند. 
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اقتصاد

سینما

درباره فیلم كارتونی و جدید »مینیون ها«

فستیـــــــــوال 
موجودات بد!

 "مینیونز" یا "عزیز دردانه ها"  فیلم كارتونی جدیدی كه در دو هفته اخیر فروش 
زیادی در سطح جهان داشته، نه یک انیمیشن اورژینال و تازه بلكه برگرفته 
از كارتون های دوگانه »من نفرت انگیز« است ولی به خودی خود نیز فیلم پر 
ابتكار و تازه و تاثیرگذاری است. سه موجود زرد رنگ جذابی كه در هر دو 
قسمت قبلی »Despicable Me« دیده بودیم، این بار ارتقاء درجه گرفته اند و 
در فیلمی به نام خودشان )Minions( به شخصیت های اول تبدیل شده اند و 
كارگردانی هم به پی یر كافین و كایل بالدا سپرده شده است. در هر دو قسمت 
»من نفرت انگیز« هم یكی از كاراكترهای منفی )با صدای استیو كارل( عمال 
چهره نخست فیلم تلقی می شد و در »مینیونز« هم كه نه ادامه ای بر آن قضایا 
بلكه رجعت به گذشته آن اتفاقات و ریشه آن كاراكترها است یک كاراكتر منفی 
بر سایرین سایه انداخته است و این بار آدم بد قصه زنی با صدای ساندرا بوالک 
است و البته این مانع حضور همزمان چهره های مثبت هم در مركز ماجراها 
نمی شود.شاید فاكتور آخر یعنی حضور وسیع كاراكترها در بطن اتفاقات و 
شلوغی صحنه از تاثیرگذاری فیلم دست كم در مقام مقایسه با دو فیلم قبلی 
كاراكتر  كدامین  نیست  معلوم  همهمه  پر  فضای  این  در  و  باشد  كاسته  قدری 
قصه گوی اصلی است و حرف درست تری می زند و كدام شخصیت به بیراهه 
می رود. با این حال لطمات برخاسته از این قضیه اندک است و به هیچ وجه بر 
محسنات فیلم سایه نمی اندازد و شوخی های فیلم و بخصوص آنجا كه به كمدی 
اسلپ استیک گرایش می یابد، به سطح باالیی از موفقیت می رسد. در روزگاری 
كه حتی فیلم های كارتون فوق العاده گران تمام می شوند، این كه دو قسمت اول 
نقطه  یک  نخوردند،  آب  دالر  میلیون  از 75  بیشتر  انگیز« هیچیک  نفرت  »من 
قوت و حسن بود به ویژه كه فیلم دوم 970 میلیون دالر در سطح جهان فروخت 
و همان توصیف كم و بیش برای »مینیونز« هم صحت دارد و شروع پخش فیلم 
در آمریكا و كانادا از 19 تیر نشان می دهد پیش بینی هایی كه در مورد فروش 

فراوان این فیلم می شود، چقدر صحت دارد ولی بعید است كه این پیشگویی ها 
به كلی بی پایه و خالف واقعیت باشد  .

بچه و یک چشمی
همان طور كه پیشتر گفتیم، در شروع »Minions« سه موجودی را كه در صحنه 
پایانی »من نفرت انگیز 2« در حال تست دادن می دیدیم، یک بار دیگر مشاهده 
می كنیم. یكی كوین است كه سر دسته جمع است و دیگری باب كه سرشار از 
شور و تحرک و گاهی هم دردسرساز است و هنوز بچه نشان می دهد چون 
دائمًا بدنبال عروسک و این جور چیزها است و سرانجام استوارت یک چشمی 
كه چندان هم به شرایط فعلی و تصدی شغل كنونی اش دلبستگی نداشت ولی 
به جای  یركافین  این كه پی  به توصیه كوین وارد ماجراها شده است. جالب 
نفرت  »من  قسمت  دو  هر  كارگردانی  در  كه  او  و  می كند  صحبت  نفر  سه  هر 
اینجا و در فیلم »مینیونز« هم یک دستیار در كارگردانی  انگیز« دست داشت 
بالدا پیشتر در ساخت و كارگردانی  بدانید  بالدا است.بد نیست  دارد كه كایل 
فیلم »The Lorax« هم شریک و سهیم بود و همكار او در آن فیلم كریس رنو 
و  شریک  انگیز«  نفرت  »من  قسمت  دو  هر  در  رنو  كه  این  جالب تر  باز  و  بود 
همكار كافین بود ولی در این فیلم تازه از حد و حدود یكی از مدیران اجرایی و 

یكی از صداپیشه ها فراتر نمی رود.

از دراكوال تا ناپلئون
در نریشن شروع فیلم می شنویم كه جفری راش توضیح می دهد چطور عمر 
حیات و كار مینیون ها از انسان ها هم فراتر می رود و چگونه در هر فرصتی به 
آدم های بد خدمت می كنند. از اربابان قبلی آنها به دایناسور نسل تی ركس، یک 
فرعون شیطانی مصر و دراكوال اشاره می شود و وقتی این موجودات جشن 
سیصد و پنجاه و هفتمین سال تولد این كنت رومانیایی خون آشام )دراكوال( 
را می گیرند، همان طور كه پیش بینی می شود اوضاع به هم می ریزد و سوتی 
بزرگ آنها این است كه در طول روز و موقعی كه دراكوالی بد سیرت از نور 
دراكوال  خشم  و  همان  پرده ها  شدن  باز  و  می كشند  را  پرده ها  است،  گریزان 
همان. از آنجا كه مینیون ها دسته گل هایی از این دست زیاد به آب می دهند، آنها 
را پس از شكست قوای ناپلئون در خاک روسیه به قطب تبعید می كنند و البته 
به  هیچگاه  است،  پذیر  امكان  جغرافیایی  لحاظ  به  چطور  رویداد  این  كه  این 

درستی توضیح داده نمی شود.

نسل افسرده
پس از قرن ها زندگی در غارها، مینیون ها یا همان عزیز دردانه ها به یک نسل 
افسرده و منزوی تبدیل می شوند تا این كه از بین آنها كوین سرانجام تصمیم 

می گیرد كه بیرون بزند و ببیند دنیا دست كیست و بهتر بگوییم یک ارباب بد 
تازه بیابد و به چنان كسی خدمت بكند. او، باب و استوارت بر آن می شوند كه 
سفری به نیویورک در سال 1968 داشته باشند و در حالی كه تا آن لحظه به 
تن می كردند،  بر  و زندگی در غارها پوشش های ضخیم  سبب سرمای قطبی 
حاال با شرایط و دمایی كامال متفاوت روبرو می شوند و آنجا اتفاقات جالبی 
انتظارشان را می كشد و نه تنها در یک مسابقه نمایشی با كاراكترهایی همنام 
خودشان آشنا و رقیب می شوند بلكه وقتی به سمت اورالندوی فلوریدا روان 
می شوند  همسفر  بانک  سارق  مشت  یک  با  قدر  و  قضا  دست  از  می شوند، 
و  پدر  جای  به  و  خانواده اند  یک  اعضای  دزدها همگی  این  كه  این  جالب تر  و 
مادر چنین خانواده درست كرداری )!( مایكل كیتون و الیسون جانی صحبت 
آدم های  جشنواره  یک  سمت  به  همگی  می شود  مشخص  نهایت  در  می كنند. 
از  بیابند و یكی  پلیدترین كاراكتر زن را  آنجا كه می كوشند  بد راهی هستند. 
می كوشد  كه  است  بوالک(  )ساندرا  اووركیل  اسكارلت  اصلی  كاندیداهای 

دستیاران تازه ای در جرم و جنایت برای خود بیابد.

در خط »درون«
همان طور كه پیشتر گفتیم تعدد آدم ها و لوكیشن ها )شامل مصر، ترانسیلوانیا، 
روسیه، قطب جنوب، نیویورک و اورالندو( سبب می شود قصه ای واحد با یک 
نریشن مشخص ارائه نگردد و هر سكانس مثل یک اپیزود یک سریال جلوه كند 
 Minions و نه جزیی از بافت یک فیلم سراسری اما شوخی ها و جذابیت كلی
كارتون  دیگر  »درون«  هنگفت  فروش  از  بعد  و  است  محفوظ  خود  جای  سر 
سوی  از  بیشتری  تاز  و  تاخت  انتظار  در  باید  جهان  گذشته  هفته  سه  موفق 

»عزیز دردانه ها« هم در گیشه ها بود.

>مشخصات فیلم
3عنوان: مینیون ها )عزیز دردانه ها(

3محصول: كمپانی ایلومینیشن
3تهیه كنندگان: كریستوفر میلی داندری و جانت هیلی

3سناریست: برایان لینچ
3كارگردانان: كایل بالدا و پی یر كافین

3تدوینگر: كلیر داجسون
3موسیقی متن: هیتوی پری یرا

3طول مدت: 92 دقیقه
الیسون جانی، مایكل كیتون، جفری  3صداپیشه ها: ساندرا بوالک، جان هام، 

راش، جنیفر ساندرز، كریس رنو و پی یر كافین.
Hollywood Reporter :منبع
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برنامه ویژه  جشنواره 
ادینبورگ برای جان لنون

آثارش اختصاص  و  لنون  به جان  ادینبورگ بخش ویژه ای  امسال در جشنواره 
یافته است.به نفل از گاردین، سی و پنج سال پس از مرگ »جان لنون« خواننده 
و ترانه سرای انگلیسی و از موسسان گروه »بیتلز« قرار است  امسال در حاشیه 
 nonsense( هیچانه  اشعار  كامل  مجموعه  بار  اولین  برای  ادینبورگ،  جشنواره 
از  ای  گونه   )nonsense poetry( هیچانه  شود.اشعار  اجرا  لنون  جان   )poetry
شعر است كه بیشتر بر قافیه و ریتم تاكید دارد.این پروژه با حمایت همسر جان 
لنون »یوكو اونو« كه خواننده و فعال حقوق بشر است، اجرا خواهد شد. او گفته 
است كه احتمااًل تابستان به اسكاتلند می رود تا بر انجام پروژه نظارت كند. جان 
لنون خالصه ای از این اشعار را به نام )In His Own write( برای اولین بار در 

سال 1964 در تلویزیون خوانده بود.

لنون  از خانواده  این پروژه كه مسئولیت كسب اجازه  »جاناتان گلو« كارگردان 
برای این اجرا را نیز بر عهده داشت در مصاحبه ای به فایننشیال تایمز گفت: یک 
هفته طول كشید تا بهترین نامه عمرم را بنویسم و آنها را قانع كنم كه قصد ندارم 

هیچ سوء استفاده ای از نام لنون كنم.

در جشنواره امسال ادینبورگ برنامه دیگری درباره این ستاره گروه بیتلز اجرا 
می شود كه بخشی از آن كنسرت خواهد بود. جان لنون در كودكی برای تعطیالت 
تابستانی و بعدها همراه با همسرش »اونو« برای تعطیالت به ادینبورگ می رفت.
جشنواره ادینبورگ بزرگترین جشنواره هنری دنیا است كه هر ساله به مدت سه 
هفته در ادینبورگ پایتخت اسكاتلند برگزار می شود. جشن امسال این جشنواره 

7 آگوست آغاز و تا روز 31 ادامه خواهد داشت.

سینما
درباره »مواد«، فیلمی از ریک فامیویوا

نقش ناگزیر 
جامعــــــــــه

در چهارمین فیلم بلند داستانی ریک فامیویوا با عنوان »مواد« 
كه  می گیرند  قرار  مسیری  در  باهوش  نوجوان  سه   )Dope(
مثل  نیز  فیلم  این  در  فامیویوا  كند.  تباه  را  آنها  آینده  می تواند 
اولین فیلم بلند داستانی اش یعنی »بیشه«، محل اتفاقات داستان 
خود را اینگلوود در كالیفرنیا كه زادگاه خود اوست قرار داده 
رفاقتی  كه  است  نوجوان  سه  روی  نیز  داستان  تمركز  است. 
بسیار با هم دارند و هر سه نفر یک رویا را دنبال می كنند. هر 
اما  آنها رویای رفتن به دانشگاه هاروارد را در سر دارند.  سه 
به جای اینكه به دانشگاه بروند سر از یک مهمانی در می آورند 
كه آنها را به سمت فروش مواد مخدر می كشد. تهیه كننده این 
است  ویتاكر«  »فارست  فرویتویل«  »ایستگاه  فیلم  نیز مثل  فیلم 
می شنویم.  داستان  راوی  عنوان  به  فیلم  در  را  او  صدای  كه 
است  داده  انجام  موریسون  ریچل  نیز  را  فیلم  فیلمبرداری  كار 
و  رنگ  انرژی،  برده  كار  به  كه  دوربینی  نوع  از  استفاده  با  كه 
سر  این  می آورد.  سینما  سالن  به  را  بیشتری  اشتیاق  و  ذوق 
زندگی تصویری در كنار دیالوگ های پرطراوتی همراه می شود 
از  و  نشان می دهد  جذاب  را  مور  شامیک  یعنی  فیلم  ستاره  كه 
با آن همراه می سازد. به همین  انتهای فیلم مخاطب را  تا  ابتدا 
جهت جای شگفتی نیست، اگر بگوئیم: فیلم در جشنواره فیلم 

ساندنس حرفهای زیادی برای گفتن داشت.
و  كوتاه  موهای  آن  با  داستان،  اول  كاراكتر  )مور(،  مالگوم 
بیشتر  دوچرخه اش،  و  رنگارنگ  لباس های  و  آن  خاص  آرایش 
شبیه كاراكتری است كه گویا از یک فیلم دهه 1990 خارج شده 
است. اما همین پوشش ظاهری كاماًل بیانگر حس و حال درونی 
اوست. دوستان مالگوم نیز شبیه خود او هستند. جیب )تونی 
رولوری كه از »هتل بوداپست« به اینجا آمده و دیگی )كایرسی 
كلمونز( كه عاشق موسیقی دهه 1990 است و كارهایی كه به قول 

او سفیدپوست ها دوست دارند.

خوراک خالفكاران
به هر صورت هوش و استعداد این سه دوست در كنار هم در 
دبیرستان به این معنا است كه مدیر و معلمان مدرسه كاری به 
باعث  دارند،  كه  ویژگی هایی  اما درست همین  ندارند.  آنها  كار 
می شود، توجه گروه های خالفكار را كه می خواهند مواد مخدر 

در مدرسه ها بفروشند، جلب كنند.
خالفكار  روسای  از  كه  راكی(  )اپی  دام  كه  است  رو  همین  از 
منطقه است، آنها را به یک مهمانی دعوت كند. فردای مهمانی 
اسلحه  یک  البته  و  مخدر  مواد  از  پر  مالكوم  پشتی  كوله  كیف 
یكی  مختلف،  وقایع  رشته  كه  است  بعد  به  نقطه  این  از  است. 
تصمیم  كار  ابتدای  همان  بچه ها  می دهد.  رخ  دیگری  از  پس 
می گیرند مواد مخدر را به صاحب آن باز گردانند اما دچار نوعی 

سردرگمی می شوند كه البته برای فیلم الزم است.
جوان  دو  زندگی  سراغ  به  پرده  میان  عنوان  به  فیلم  اینجا  در   
مدیران  از  یكی  پسر  براون،  كوششی  و  ایمان  )شنل  پولدار 

همچون  خنده دار  ماجرای  كلی  نتیجه  می رود.  فیلم(  اجرایی 
درباره  جالب  وگوی  گفت  یک  و  دشوار  وضعیتی  در  رانندگی 

یک وعده غذایی )كه كد رمز برای مواد مخدر است( در البه الی 
 Looney« این قسمتهای فیلم بیشتر یادآور كارتون فیلم است. 
Tunes« است. در غیر این صورت فیلم تبدیل می شد به یک فیلم 

تیره و خشن.

چاره ای نیست
كه  می برد  سمتی  به  را  بچه ها  محیطی  شرایط  صورت  هر  به 
چاره ای جز فروش مواد مخدری كه دارند، نمی بینند. در بخشی 
زیبا از فیلم، مثل سكانس های فراوان آن كه پر از لذت و خوشی 
انسان هایی  از  هستیم  توجه  جالب  تضاد  یک  هستند،شاهد 
بزرگتر  دنیایی  وارد  و  كنند  ترک  را  خود  محله  می خواهند  كه 
شوند اما ناگهان خود را درگیر و گرفتار در وضعیت نامطلوبی 
فیلم  یک  صرفًا  نمی توان  را  »مواد«  فیلم  رو  از همین  می بینند. 
سرگرم كننده یا كمدی دانست. در واقع در بسیاری از لحظات 
فیلم دیالوگ هایی كه فامیویوا برای بازیگرانش انتخاب می كند. 
دیالوگ هایی هوشمندانه و انتقادی است. یک استثناء قابل توجه 
درباره رنگ پوست و نژاد، مساله ای است كه در دو سكانس فیلم 
این سوال مطرح می شود  نقش محوری دارد. در سكانس اول 
كه  ببرند  كار  به  را  كلماتی  نمی توانند  پوست ها  سفید  چرا  كه 
سیاه پوست ها می توانند. مثال جیب در یكی از سكانس ها مدعی 
می شود 14 درصد او آفریقایی است. حاال اینكه چگونه این 14 
بردن  كار  به  در  آنها  نیست.  مشخص  كرده،  تعیین  را  درصد 
فیلم  سكانس  دیگر  اما  دارند.  هم  با  بسیاری  تفاوت  نیز  افعال 
درخواست  فرم  به  كه  است  جایی  پرستی،  نژاد  مسایل  درباره 
مالكوم از دانشگاه هاروارد می رسیم كه قطعًا واقعیت دارد اما 

فاقد استداللی است كه هوش ذاتی او را مورد سؤال قرار دهد.

ستاره فیلم
آوازهای  در  دارند،  را  خود  موسیقی  گروه  كه  جوان  سه  این 
خود این مسایل را مورد توجه قرار می دهند. هر چند آوازهای 
فیلم  به  زیادی  ویلیامز نوشته شده، كمک  فارل  آنان كه توسط 
شک  كسی  كه  هستند  طوری  حداقل  اما  نمی كند  آن  محتوای  و 

نمی كند این تراشه ها را سه جوان خام نوشته باشند.
همان طور كه گفته شد، انرژی و سرزندگی فیلم مدیون دوربین 
موریسون و البته تدوین لی هاگن، است. و در كنار این دو عامل 
اضافه  آن  تعلیق  حسن  به  كه  فیلم  بازیگران  اجرای  از  نباید 
می كنند، به راحتی عبور كرد. برجسته ترین این بازی ها به طور 
خاص به شامیک مور اختصاص دارد كه نقش اول فیلم را بازی 
به  او  فیلم است. مالكومی كه  می كند و بی هیچ تردیدی ستاره 
تصویر می كشد، پسر مادر مجردی )كیمبرلی االیس( است كه 
پر از انرژی و در عین حال تناقض های جوانی است. او شاگرد 
اولی است كه می تواند یک گانگستر حرفه ای هم باشد  و همه را 
جذب خود كند. به جز او رولوری و كلمونز نیز نقش خود را به 
عنوان كاراكترهایی وابسته، خوب بازی می كنند. طراحی تولید 
می سازد  متقاعد  را  مخاطب  كه  است  طوری  فیلم  این  لباس  و 

وقایع فیلم در دهه 1990 رخ داده است.

شناسنامه فیلم
عنوان:مواد /كارگردان: ریک فامیویوا

نویسنده فیلمنامه: ریک فامیویوا
كلمونز،  كایرس  رولوری،  تونی  مور،  شامیک  بازیگران: 
كیمبرلی االیس، كیت استنفیلد، بلک اندرسون ژوكراویتس، اپی 

راكی و چانل ایمانمدیر فیلمبرداری: ریچل موریسون
موسیقی متن: فارل ویلیامز، جرماین فرانكو

طول مدت: 105 دقیقه
Hollywood Reporter :منبع
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سایت نشریه »تلگراف« معرفی كرد / بخش 1

یک صــــــــــد رمـان که نباید 
مطالعه آن ها را از دست داد

سایت نشریه »تلگراف« در شماره روز سه شنبه بنا بر نظر منتقدان و 
کارشناسان ادبی خود اقدام به معرفی یک صد رمان کرده و توصیه 
کرده است که کتاب دوستان برای آشنایی بیشتر حتما این داستان ها 

را بخوانند.
به  نویسندگان کشورهای مختلف که  آثار  از میان  این یک صد رمان 
زبان انگلیسی منتشر شده است، انتخاب شده اند و  تمامی گونه های 
ادبی از جمله جنایی، جاسوسی، انتقادی طنز را در بر می گیرند.هر 
چند ممکن است برخی از این نویسندگان آثار دیگری نیز داشته باشند 
که خوانندگان و منتقدان ایرانی آن ها را برتر بدانند و نیز نویسندگان 
بسیاری از جمله »ویلیام فاکنر«، »آرتور سی کالرک« و ... در آن جای 
و  خاص  ویژگی های  مبنای  بر  نیز  انتخاب ها  این  اما  باشند  داشته 
منحصر به فردی گزینش شده اند که در روز های آینده خبرگزاری کتاب 
به این مختصات ویژه نویسندگان و آثار معرفی شده خواهد پرداخت.

اسامی رمان های منتخب »تلگرف« بدین شرح است:
 
 

91 تا 99
 99 – »ارباب حلقه ها« نوشته »جی آر آر تالكین«

98 - »كشتن مرغ مقلد« نوشته »هارپر لی«
97 - »وطن و جهان« نوشته »رابیندارنات تاگور«

96 - »راهنمای مسافران مجانی به كهكشان راه شیری« نوشته »داگالس آدامز«
95 - »هزار و یک شب«

94 – »رنج های ورتر جوان« - »ولفگانگ گوته«
93 - »بندزن، خیاط، سرباز، جاسوس« نوشته »جان لی كری«

92 - »مزرعه راحت سرد« نوشته »استال گیبونز«
91 - »داستان گنجی« نوشته »لیدی موراساكی«

 90 تا 81
 90 –  »زیر تور« نوشته »آیریس مورداک«

89 – »دفترچه یادداشت طالیی« نوشته »دوریس لسینگ«
88 - »یوگنی آنگین« نوشته »آلكساندر پوشكین«

87 – »در راه« نوشته »جک كرواک«
86 – »بابا گوریو« نوشته »آنوره دو بالزاک«

85 - »سرخ و سیاه« نوشته »استاندال«
84 - »سه تفنگ دار« نوشته »آلكساندر دوما«

83 - »ژرمینال« نوشته »امیل زوال«
82 - »بیگانه« نوشته »آلبر كامو«

81 - »نام گل سرخ« نوشته »اومبرتو اكو«
 

80 تا 71
 80 - »اسكار و لوسیندا« نوشته »نوشته پیتر كری«
79 – »دریای پهناور سارگاسو« نوشته »جین رایس«

78 - »ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب« نوشته »لوییس كارول«
77 - »كچ 22« )دو راهی گریزناپذیر( نوشته »جوزف هلر«

76 - »محاكمه« نوشته »فرانتس كافكا«
75 - »سیب با رزی« نوشته »الوری لی«

74 - »در انتظار مهاتما« نوشته »آر كی نارایان«
73 – »در جبهه غرب خبری نیست« نوشته »اریش رمارک«

72 - »شام در رستوران دلتنگی« نوشته »آن تیلر«
71 - »رویای خانه سرخ« نوشته »كائو ژوكین«

 
70 تا 61 

70 -  »پلنگ« نوشته »جوزپ توماسی دی المپدوزا«
69 - »اگر شبی از شب های زمستان مسافری« نوشته »ایتالو كالوینو«

68 - »تصادم« نوشته »جی جی باالرد«
67 – »خم رودخانه« نوشته »وی اس نایپول«

66 - »جنایت و مكافات« نوشته »فئودور داستایوفسكی«
65 - »دكتر ژیواگو« نوشته »بوریس پاسترناک«

64 - »سه گانه قاهره« نوشته »نجیب محفوظ«
63 - »مسئله عجیب دكتر جكیل و آقای هاید« نوشته »»رابرت لوییس استیونسن«

62 - »سفرهای گالیور« نوشته »جاناتان سویفت«
61 - »نام من سرخ« نوشته »اورهان پاموک«

 
60 تا 51

 60 - »صد سال تنهایی« نوشته »گابریل گارسیا ماركز«
59 - »مراتع لندن« نوشته »مارتین آمیس«

58 - »كاراگاهان وحشی« نوشته »روبرتو بوالنو«
57 - »بازی تیله های شیشه ای« نوشته »هرمان هسه«

56 - »طبل حلبی« نوشته »گونتر گراس«
55 - »اتریش« نوشته »دبلیو جی سیبالد«

54 - »لولیتا« نوشته »والدیمیر ناباكف«
53 - »قصه خدمتكار زن« نوشته »مارگارت آتوود«

52 - »ناطور دشت« نوشته »جی دی سالینجر«
51 - »دنیای زیرزمین« نوشته »دون دلیلو«

 

هنر و ادبیات
استفاده از آثار 

»بورخس« قانونی است؟
  بهار سرلك / منبع اعتماد

آمیختن  درهم  برای  آرژانتینی،  نویسنده  خاچاجیان«،  »پابلو  است  ممكن   
این  اما  شود،  زندانی  خودش  داستان  با  »الف«،  »بورخس«،  كوتاه  داستان 
درهم آمیزی یك ابتكار بورخسی به شمار می رود. به گزارش روزنامه گاردین، 
آرژانتینی، در داستان  »خورخه لوییس بورخس«، نویسنده، شاعر و مترجم 
كوتاه »پی یر منارد: نویسنده كیشوت« تالش و تقالی نویسنده ای را در خلق 
كلمه به كلمه و نقطه به نقطه شاهكار »سروانتس« شرح می دهد. بورخس در 
این داستان می نویسد: »پی یر منارد قصد نداشت كیشوت دیگری بنویسد، كه 
این كار مثل آب خوردن بود، او می خواست )همان( كیشوت را بنویسد.«سال 
شوخ طبعی  از  بویی  گویی  كه  كاچاجیان«  »پابلو  آرژانتینی  نویسنده   ٢٠٠٩
از  را، یكی  »الف«  بود، تصمیم گرفت  نبرده  بورخس در داستان پی یر منارد 
بیامیزد.  هم  در  خود  نوشته های  با  بورخس،  داستان های  تحسین شده ترین 
اصلی  و  كامل  متن  به  را  خود  نوشته های  از  توجهی  قابل  مقدار  كاچاجیان 
 El Aleph( »داستان الف افزود. نتیجه كتابی ابتكاری به نام »الف پروارشده
اما  كرد.  چاپ  را  آن  نسخه   ٣٠٠ در  زیرزمینی  ناشری  كه  شد   )Engordado
طولی نكشید كه ابتكار ادبی خاچاجیان با بدشانسی روبه رو شد و همسر بیوه 
بورخس »ماریا كودوما«، یكی از متعصب ترین محافظان سبك ادبی بورخس، 
خبر  شنیدن  از  آرژانتین  ادیبان  گذشته  هفته  كرد.  شكایت  او  از   ٢٠١١ سال 
اتهام خاچاجیان به جرم »تقلب در مالكیت معنوی« یك اثر شوكه شدند. اگر 
خاچاجیان مجرم شناخته شود، به شش سال زندان محكوم خواهد شد. این 
مجازات برای چنین رفتاری در حوزه ادبیات بسیار افراط گرایانه است. جدا 
برای  خاچاجیان  تالش  به  برخی  خاچاجیان،  بالقوه  استعداد  و  حیله گری  از 
دیگری  نویسنده  سراغ  خاچاجیان  دارند.  شك  بورخس  آثار  گرفتن  بازی  به 
از داستان نویسنده پی یر منارد استفاده و  او  آرژانتین نرفت،  ادبی  در حلقه 
كتاب خود را درگیر جمله های بورخسی كرده و ٥٦٠٠ كلمه به متن ٤٠٠٠ كلمه ای 
افزوده است. كار خاچاجیان سرقت از بانك یا دزدی ادبی محسوب نمی شود. 
این كار ابتكار ادبی ای از نویسنده ای است كه برای رویكرد پرفورمتیوش به 
ادبیات مشهور است. از نظر بورخس، كیشوتی كه پی یر منارد نوشته با آنچه 
باشند:  شبیه  هم  به  ظاهر  در  اگر  حتی  دارد،  فرق  اساسا  نوشته  سروانتس 
پاراگرافی یكسان كه در دهه ١٩٣٠ نوشته شده درست همان معنایی  چطور 
از یك مجموعه  بی پایان  ادبیات تكراری  را می دهد؟  كه در ١٦٠٥ نوشته شده 
افرادی كه  به یك شكل درك نمی شوند.  تكرارها هرگز  این  اما  موضوع است 
بازگشت  متوجه  منارد...«  »پی| یر  در  دارند  كامل  آشنایی  بورخس  آثار  با 
نگرانی های معنوی بورخس مانند فراداستان، وسواس فكری او درباره تكثیر 
تفاسیر بورخس  این  با همه  داستان های كالسیك می شوند.  و  تولید مجدد  و 
مشهور به استفاده و سوءاستفاده از نقل قول های ساختگی و منابع و مراجع 
ادبی جعلی است. شاكی این پرونده مدعی است، اتهام اصلی خاچاجیان نقض 
از  خاچاجیان  مالی  استفاده  و  نیست  بورخس  آثار  از  حفاظت  و  ادبی  امانت 
كشاندن  اما  برود  زندان  به  خاچاجیان  نمی رود  احتمال  است.  بورخس  اسم 
نویسنده ها به دادگاه به خاطر خالقیت شان ترسناك است؛ این كه در سال ٢٠١٥، 

اینترنتی همه چیز  با یك جست وجوی  و  بازتولید می شود  زمانی كه همه چیز 
در دسترس است، فردی مثل خاچاجیان با یك بازی ادبی خطر زندان رفتن را 
به جان می خرد تا ناسازگاری فرهنگ معاصر و قانون كپی رایت را علنی كند. 

زبانی  به هر  را  بورخس  آثار  تمام  در گوگل می توانید  یك جست وجو  با  تنها 
اینترنت،  بخوانید.  قانونی  سایت های  در  و  پول  پرداخت  بدون  بخواهید،  كه 
فضایی كه عمر بورخس مجال دیدنش را به او نداد اما بدون شك تصورش را 
می كرد، سوال های بی شماری درباره مالكیت معنوی ایجاد می كند كه مدافعان 

فرهنگ خصوصی هنوز وجود آن را تایید نمی كنند.
پس  زد؟  آسیبی  بورخس  دستاوردهای  و  شهرت  به  خاچاجیان  شیرین كاری 
از آسیب میراثی كه از بورخس باقی مانده و چون یك نفر روش منارد را روی 
او  كتاب های  خواندن  از  دست  مردم  كرد،  پیدا  كوتاهش  داستان های  از  یكی 
ادبی  حلقه  در  كه  نویسندگانی  آیا  نمی رسد.  نظر  به  این طور  می كشند؟ 
آثار خود حفاظت  حضور دارند باید با زندانی كردن این جور افراد از بقای 
از مرگ شان در  از گذشت دهه ها  این نویسنده ها پس  كنند؟ وجود كتاب های 

قفسه های كتابفروشی جواب این سوال را می دهد.
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درگذشت یکی از بزرگان موسیقی راک

28 ژوئن )هفتم تیر( كریس اسكوایر، نوازنده گیتار باس و یكی از بنیانگذاران گروه موسیقی یس، در 67 سالگی درگذشت. این 
هنرمند اهل كینگزبری لندن ماه پیش اعالم كرده بود كه مبتال به بیماری لوكمیا -نوعی سرطان بدخیم خون- شده است و با گذشت 
كمتر از یک ماه از انتشار این خبر، اسكوایر در منزل خود در شهر فونیكس ایالت آریزونا چشم از جهان فروبست. خبر مرگ او 
برای نخستین بار از سوی جف داونز، كیبوردیست گروه یس، در توییترش اعالم شد. پس از انتشار این پست توییتری، گروه یس 
در صفحه رسمی فیس بوک خود این خبر را تایید كرد. در پی تایید این خبر بسیاری از موزیسین ها، نظیر جفری اوانز )نوازنده 
كیبورد گروه یس(، جان پتروچی )گیتاریست گروه دریم تیتر( و جو ستریانی )گیتاریست راک آمریكایی( تاسف خود را نسبت به 
مرگ اسكوایر در صفحه های مجازی شان اظهار كردند. كریس اسكوایر، یكی از بنیانگذاران و باسیست های گروه یس بود. این گروه 
از جمله مهم ترین گروه های پراگرسیو راک انگلیسی محسوب می شود. كریس اسكوایر تنها عضو ثابت گروه یس بود كه در تمام 

آلبوم های استودیویی آن حضور داشت.

آلمانی ها به ربات شان اپرا 
آموختند

اپرای كومیشه شهر برلین آلمان، یک ماهی می شود كه اجرای 
بینندگان  اعجاب  و  برده  صحنه  روی  را  ربات ها  از  اپرایی 
اپرای  وب سایت  از  نقل  به  آنا  گزارش  به  است.  برانگیخته  را 
كومیشه، »میون«، نام ربات سفید و بامزه ای است كه رل اصلی 
اپرای »بانوی چهارگوش من« را بازی می كند و یک ماهی  است 
كه روی صحنه اپرای كومیشه برلین آواز می خواند. این ربات 
اپرایی كه حاصل تالش مهندسان در آزمایشگاه نئوروروبوتیک 
اروپایی  برنامه  همكاری  با  است  برلین  هومبولت  دانشگاه 
ساخته  رباتیک«  پروژه های  برای  انقالبی  زبانی  »قابلیت های 

شده است و البته قادر به آوازخوانی هم هست. میون در هنگام 
خواندن با حركات مكانیكی و بدون انعطاف، با دیگر بازیگران 
این صحنه جابه جا می شود و بازی می كند، اما نكته اینجاست 
اپرا  را كنترل نمی كند. داستان  آن  از پشت صحنه  كه هیچ كس 
چگونه  بفهمد  می كند  تالش  كه  رباتی  است،  میون  درباره  نیز 
می شود مانند انسان احساس داشت و عواطف را بروز داد. این 
دقیقه   30 اجرا می شود كه  دقیقه  به مدت دو ساعت و 45  اپرا 
نخست آن به معرفی كار و نقش اول آن اختصاص دارد. البته 
رباتیک روی صحنه  اجرای  »بانوی چهارگوش من«، نخستین 
نیست و در سال های 2008 و 2010، ژاپنی ها ربات های رقصانی 
اما  خواندند،  آواز  تماشاچی ها  برای  و  بردند  صحنه  روی  را 
را  اجرا  خود  آموخته های  به  اتكا  با  بار  نخستین  برای  میون، 

انجام می دهد.

سیناترا روی صحنه

نمایش عظیمی برای گرامیداشت فرانک سیناترا روی صحنه 

در  است  كرده  اعالم  تئاتر  تهیه كننده  سیدو،  كارل  می رود. 
و  خواننده  سیناترا،  فرانک  بزرگداشت  برای  و  جاری  سال 
هنرپیشه دهه 40 میالدی اجرای مفصلی روی صحنه خواهد 
برد. این استعداد بزرگ تئاتری در حال تهیه نمایشی است 
موسیقی  همه  از  بیشتر  و  مختلف  مدیوم های  از  آن  در  كه 
استفاده می شود و موضوع محوری آن فرانک سیاتراست. 
این نمایش »سیناترا، این مرد و موسیقی اش« نام دارد. این 
اجرا 10 جوالی )19 تیر( آغاز خواهد شد و از 65 سال زندگی 
سیناترا می گوید، از اولین اجرای او در انگلستان كه در سال 
1950 در سالن پاالدیوم برگزار شد. این شوی های تک كه در 
آن از تكنیک سه بعدی روتواسكوپ استفاده می شود حاوی 
عكس و فیلم هایی از آرشیو خانوادگی این افسانه موسیقی 
را  گروهش  سیدو،  است.  نشده  منتشر  هرگز  قبال  كه  است 
تئاتر، موسیقی، تكنولوژی، رقص و  بهترین های عرصه  از 
فراموش نشدنی ترین  از  یكی  تا  است  كرده  انتخاب  طراحی 
اجرای  این  ببرد.  صحنه  روی  را  شو«  »وست اند  اجراهای 
را  سیناترا  خانواده  حمایت  كه  است  برنامه ای  تنها  بزرگ 
نفره ای   24 اركستر  برنامه  این  از  بخشی  در  دارد.  همراه 
را روی  ریچار جان، موسیقی و صدای سیناترا  به رهبری 
حس  و  تمپو  است  قرار  كه  رهبری  می كنند.  زنده  صحنه 
اجرا را آنقدر به اجراهای سیناترا نزدیک كند كه مخاطبان 

احساس كنند سیناترا زنده و روی صحنه است.
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گوناگون
تولید نخستین عینک با قابلیت 

تنظیم فاصله کانونی

شركت انگلیسی Adlens موفق به ساخت اولین عینک با قابلیت تنظیم 
فاصله كانونی برای افراد مبتال به نارسایی عدسی چشم شد.

شركت Adlens چند سال قبل نمونه ابتدایی عینک قابل تنظیم را برای 

دارند،  چشم پزشكی محدودی  خدمات  كه  توسعه  حال  در  كشورهای 
تولید كرده بود. در نمونه جدید این عینک، با استفاده از فناوری روز 
و به كمک فناوری سیلیكون مایع می توان میدان دید را در سه فاصله 
تنظیم كرد. به گفته شركت سازنده، هدف از ساخت این عینک، تولید 
محصولی جدید و كارآمد به جای عینک های دوكانونی موجود است. 
یا bifocals همیشه مشكالتی را برای  عینک های مجهز به دوكانونی 
استفاده كننده ایجاد می كنند، به عنوان مثال برای مشاهده تصاویر دور 
یا نزدیک شخص باید سر خود را عقب یا جلو برده یا مرتب عینک را با 

دست جلو و عقب ببرد.
این عینک افزود: در  شركت سازنده در مورد فناوری به كار رفته در 
عینک جدید از دو شیشه مجزا برای هر چشم استفاده شده است، به 
نحوی كه لنز تجویز شده توسط چشم پزشک در جلو قرار داده شده 
نیز  لنز  دو  بین  و فضای  آن نصب شده  پشت  در  انعطاف  قابل  لنز  و 
عینک  خودكار  تنظیم  است.  شده  پر  شفاف  كامال  سیلیكون  روغن  با 
این  در  است.  امكان پذیر  دادن یک دكمه روی دست  با فشار  تنها  نیز 
حالت با هر بار فشردن دكمه عینک در سه حالت از پیش تعیین شده 
می شود.  تنظیم  نزدیک  فاصله  و  متوسط  فاصله  زیاد،  فاصله  یعنی 
شركت Adlens، این فناوری انحصاری را »VPO« یا لنز قابل انطباق 

نام گذاری و قیمت هر عینک را حدود 1000 دالر تعیین كرده است.

اعتراض عجیب مردم بارسلون: 

گردشگـــــــر 
نمی خواهیم!

جذب  برای  تالش  در  جهان  شهرهای  و  كشورها  همه  كه  حالی  در   
تعداد گردشگران بیشتری هستند،  اهالی شهر بارسلون اسپانیا بر این 
و  مقابل هرج  در  بی شمار گردشگران  مالِی حضور  منافع  كه  باورند 

مرج شلوغی ناشی از آنها مقرون به صرفه نیست. 

منطقه  در  بارسلون  شهر  در  گردشگران  حضور  برابری  پنج  رشد 
بوده  همراه  اقتصادی  ارقام  و  آمار  رشد  با  گرچه  اسپانیا  كاتالونیای 
از  زمزمه هایی  ابتدا  در  كه  توریست پذیر  شهر  این  ساكنین  اما  است، 
حاال  می كردند،   گردشگران  بی شمار  حضور  از  خود  رضایت  عدم 
دست به اعتراض خیابانی می زنند و به نوعی دچار فوبیای توریست 

)توریست هراسی( شده اند. 
پیش بینی می شود امسال حدود 9 میلیون گردشگر وارد شهر كوچک 
دارد،  نفر  میلیون   1.6 بر  بالغ  جمعیتی  خودش  كه  شوند  بارسلون 
داشته  افزایش  برابر  پنج  تا  اخیر  سال   20 در  كه  گردشگرانی  تعداد 
است. همچنین كاهش ارزش یورو موجب شده كه حدود 2.5 میلیون 
بارسلون  وارد  مسافرتی  كشتی های  طریق  از  ساله  هر  نیز  گردشگر 
شوند ، گردشگرانی كه این شهر كوچک را به نوعی در محاصره خود 
حرفه ای  راهنمایان  انجمن  مدیر  آلونسو«،  پائو  »ماری  آورده اند.  در 
برای  را  كه گردشگران  بارسلون می گوید: هنگامی  گردشگران شهر 
بازدید از مناطق مختلف شهری می بریم ، مردم با نگاه های خشمگین و 
غصب آلودی به ما نگاه كرده و با حرف های تند و زننده  از ما استقبال 
بارسلون  اتحادیه هتل داران  رئیس  یوردی كلوس«،  »ایوان  كنند.  می 

 10 به  شهر  این  به  ورودی  گردشگران  تعداد  افزایش  خواهان  كه  نیز 
برای  اساسی  ضرورتی  كه  است  معتقد  است،  سال  در  نفر  میلیون 
تلطیف رابطه میان مردم شهر و گردشگران وجود دارد چرا كه آنها 

در سال های اخیر احساس می كنند كه حقوقشان پایمال شده است. 
از سویی دیگر »آدا كوالئو« شهردار جدید شهر بر این باور است كه اگر 
نخواهیم به سرنوشت و نیز دچار شویم باید حد و محدوده ای برای 
حضور گردشگران در نظر بگیریم و ساخت هتل های جدید و مجوز 
تحقیقی  كنیم.  متوقف  موقت  صورت  به  را  ها  آپارتمان  هتل  ساخت 
آن  از  حاكی  داد  انجام  بارسلون  در  گردشگری  گروه های  از  یكی  كه 
آپارتمان های  هتل  در  تخت خواب  هزار   138 حاضر  حال  در  كه  است 
شهر بارسلون وجود دارد كه دو برابر میزان ظرفیت هتل هاست. هتل 
آپارتمان از لحاظ اقتصادی برای گردشگران جذاب تر هستند و مالكان 
طریق  این  از  بیشتری  بهای  اجاره  درصد   12.5 تا  ساختمان ها  این 

كسب می كنند. 
شهر  در  پوند(  میلیون   18( یورو  میلیون   25 روزانه  گردشگران 
از  درصد   15 شامل  گردشگری  صنعت  و  می كنند  هزینه  بارسلون 
تولید ناخالص این شهر است كه با ایجاد 120 هزار شغل در این شهر 
قدیمی شهر  قلب  عنوان  به   »CiutaVella« است. منطقه  بوده  همراه 
و یكی از مهمترین جاذبه های مورد عالقه گردشگران در هشت سال 
گذشته به دلیل اجاره بهای باال و سروصدای اذیت كننده گردشگران، 
13 هزار ساكن خود را از دست داده و مردم بارسلون به بسیاری از 
مناطق معروف شهر وارد نمی شوند. شهردار جدید بارسلون پیشنهاد 
می دهد گردشگران به بازدید از سایر نقاط شهر نیز ترغیب شوند، اما 

گردشگران بیشتر به بخش قدیمی و سواحل بارسلون عالقه دارند. 
ورود  اجتماعی  تاثیر  معتقدند  شهردار  شخص  جمله  از  بسیاری 
آن  اقتصادی  سود  به  بارسلون  ساحل  به  گردشگری  كشتی های 

نمی صرفد و خواستار اعمال مالیات به ورودی كشتی ها شدند. 
برای  هتل ها  از  مالیات  دریافت  از  حاصل  یورو  میلیون  هفت  تاكنون 
این  دارد  نظر  در  كاتاالن  مجلس  اما  شده،  هزینه  گردشگری  توسعه 

منبع مالی را برای بهبود اثرات سوء ناشی از این صنعت صرف كند.
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فوربس در تازه ترین فهرستش منتشر کرد

پردرآمدترین سوپراستارهای 2015

نشریه فوربس در فهرست جدید خود پردرآمدترین ابرستاره های جهان را معرفی كرده است. البته همه افرادی كه نام آنها در این 
فهرست آمده است از اهالی هنر نیستند و حتی فرد شماره یک این فهرست یک ورزشكار به نام »فلوید می ودر« است كه جدیدترین 

دستمزدش ساالنه 300 میلیون دالر است كه به این ترتیب ركورد بیشترین دستمزد كل ساالنه یک ورزشكار را شكسته است.
سینما،  ورزش،  دنیای  معروف  چهره های  قدرتمندترین  درآمد  محاسبه  با  می شود،  منتشر  سال   هر  كه  فوربس  فهرست  این 
تلویزیون، موسیقی و كتاب در فاصله یكم ژوئن 2014 تا یكم ژوئن 2015 جمع آوری شده است.از رتبه یک و دوی فهرست امسال 
كه به دو مشت زن به ترتیب از آمریكا و فیلیپین تعلق گرفته است كه بگذریم، به نام »كیتی پری«، خواننده آمریكایی بر می خوریم 
كه با دستمزد ساالنه 135 میلیون دالر توانسته است رتبه سوم پردرآمدترین ابرستاره جهان را به خود اختصاص دهد. پری تنها 
یک نفر از خیل عظیم ستارگانی است كه سهمی در صنعت رو به رشد سرگرمی جهان ایفا كرده است. او در دوره زمانی مورد 
بررسی فوربس، 124 اجرا داشته است كه از این میان 75  اجرا در خارج و در 27 كشور مختلف جهان انجام شده است. مدیران 

برنامه های او می گویند كه 60 درصد از درآمد او اكنون از بازارهای خارجی حاصل می شود.

رتبه چهارم این فهرست به بزرگ ترین گروه موسیقی پسران به نام »وان دایركشن« اختصاص یافته است. این گروه طی 12 ماه 
گذشته 74 اجرا داشته اند و تور خود را به همه قاره ها گسترش دادند. این گروه توانستند دوبرابر گروه »رولینگ استونز« درآمد 
داشته باشند. »هوارد استرن« مجری تلویزیون و رادیو با 95 میلیون دالر در جایگاه پنجم قرار گرفته است و »گارث بروكس« 
خواننده موسیقی كانتری با 90 میلیون دالر در جایگاه ششم این فهرست است. از دیگر هنرمندان این فهرست می توان به بازیگر 
به طور  دالر دستمزد،  میلیون   80 با  كه  كرد  اشاره  جونیر«  داونی  »رابرت  نام  به  »انتقامجویان«  و  »آیرون من«  فیلم های  سری 
مشترک با »تیلر سوئیفت« خواننده توانسته است رتبه هشتم را در فهرست سوپر استارهای پردرآمد جهان به خود اختصاص 
او  است.  قرار گرفته  رتبه 43  در  میلیون دالر  دریافت 47  با  كه  است  دیزل  دنیای هنر وین  نام آشنای  دیگر چهره های  از  دهد. 
این نخستین بار است كه فهرست  به خاطر بازی در فیلم سریع و خشمگین 7  توانست 1/5 میلیارد دالر درآمد به دست آورد. 
پردرآمدترین ابرستارگان فقط معطوف به آمریكا نیست و بدون در نظر گرفتن ملیت، این فهرست ارائه شده است. یک نكته جالب 
دیگر اینكه، بزرگ ترین ستارگان بالیوود، »سلمان خان« و »آمیتا باچان« هر كدام با 33/5 میلیون دالر درآمد توانسته اند درآمدی 
بیشتر از ستارگان تراز اول هالیوود همچون »لئوناردو دی كاپریو« و »چانینگ تاتوم« هر كدام با 29 میلیون دالر درآمد، كسب 
كنند. در فهرست امسال فوربس برای انتخاب نامزدهای خود سراسر جهان را مورد بررسی قرار داده و به این ترتیب 32 نفر از 
افرادی كه نامشان در این فهرست آمده، از خارج از آمریكا بوده اند. از انگلستان 13 نام به چشم می خورد كه شامل »اد شیران« 
خواننده و شاعر، با رتبه 27 و درآمد 57 میلیون دالری است. ستاره فیلم های اكشن، جكی چان در رتبه 38 قرار دارد و درآمدی 

50 میلیون دالری را برای خود ثبت كرده است.
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آیا علـــــــم از 
کنترل خارج 
شده اســت؟

دان جونز، نیوساینتیست / قسمت آخر

با زیاد شدن دانش جوامع از علم، قضاوت در مورد پیشرفت های 
پایه  بر  كمتر  و  گیرد  می  صورت  علمی  دیدگاه  از  بیشتر  علمی 
می  انجام  اخالقی  های  فرض  پیش  بر  مبتنی  حسی  های  پاسخ 
دارد:  وجود  منطقی  دیدگاه  برای  دیگری  بزرگ  مانع  اما  شود. 

احساسات ما، و به ویژه ضد اخالقی ترین آنها: "تنفر".
پس از تولد اولین گوسفند شبیه سازی شده؛ دالی؛ لئون كاس بیو 
اتیكیست،متخصص اخالق در علوم زیستی در دانشگاه شیكاگو، 
اعتقاد داشت كه احساسات غریزی ای كه بیشتر مردم در مقابل 
ستیزه جویانه ترین پیشرفت های علمی نشان می دهند؛ گونه ای 
از خرد و فرزانگی را نشان می دهد كه تشخیص آن در توان علم 
و دانش ما نیست. احساسات خیلی از مردم توسط چیزی كه وی 

از آن به "خرد مخالفت" یاد می كند، هدایت می شود.
آرتور كاپالن، بیو اتیكیست از دانشگاه پنسیلوانیا جزو این دسته 
نیست. او اصطالح "پاسخ یوک" را برای توضیح این عكس العمل 
یک  مخالفت،  دانش  كه  ایده  این  كه  دارد  اعتقاد  و  كرده  ابداع 
راهنمای اخالقی قابل اعتماد و یک قاضی برتر است، قابل قبول 
نیست: »شما فرایند را با زیر سوال بردن اعتبار پاسخ یوک شروع 
می كنید و به آن شک می كنید و می گویید كه شاید یوک سنج قابل 
اطمینان نباشد« آنگاه می توان دالیل و توجیه های مردم را برای 
شهودشان در مورد درست و غلط، دریافت و دید كه چگونه با این 

بررسی روبرو می شوند.

فراتر از فاكتور یوک
به عقیده فیونا فاكس، مدیر مركز رسانه های علوم در انستیتو 
تغییر  دیدن  با  توان  را می  دیدگاه  این  صحت  بریتانیا،  سلطنتی 
این  دید.  انسان حیوان  بریتانیا در مورد هیبریدهای  نظر مردم 
تحقیق شامل خالی كردن دی.ان.ای تخم یک حیوان، جایگزین 
كردن آن با دی.ان.ای انسانی و اجازه رشد به جنین برای 14 روز 
هایی  بیماری  مورد  در  تحقیقات  برای  ها  سلول  گرفتن  از  پیش 
چون پاركینسون و دیابت می شود. دو سال پیش رایزنی ها از 
ناراحتی گسترده اخالقی در مورد چنین كارهایی خبر می دادند 
كه عمدتا ناشی از پاسخ یوک بود. در نتیجه در ماه دسامبر سال 
در  كه  كرد  منتشر  را  ای  الیحه  نویس  پیش  انگلیس  دولت   2006

صورت تصویب این كار را غیر قانونی می كرد.
كه  داشتند  اعتقاد  تحقیقات،  این  در  درگیر  دانشمندان  ولی 
از  امیدبخشی  حوزه  تواند  می  كه  است  نادرست  تصمیمی  این، 
الیحه  این  مقابل  در  گرفتند  تصمیم  و  كند،  تعطیل  را  تحقیقات 
دو  »برای  گوید:  می  رابطه  این  در  فاكس  خانم  كنند.  مقاومت 
ارتباط  در  نگاران  روزنامه  با  متناوب  طور  به  دانشمندان  سال؛ 
شامل  تحقیقات  این  كه  دادند  می  توضیح  عموم  برای  و  بودند 
چه چیزهایی می شود و چرا آن ها می خواهند این كار را انجام 
دهند، و تمام این ها بدون عمومی كردن بیش از حد علم و شلوغ 
این  از  خیلی  برگزاری  به  البته  وی  شد«  می  انجام  قضیه  كردن 

جلسات كمک كرده بود.
به تدریج نظر عمومی در مورد تحقیقات عوض شد و از مخالفت 
بر پایه تصورات ذهن های بیمار در موارد واهی، به درک اهداف 
این كار برای نجات جان مردم تبدیل شد. در ابتدای سال گذشته 
میالدی الیحه تغییر یافت تا به دانشمندان اجازه دهد هیبریدهای 
قانون  به  تبدیل  شرف  در  اكنون  و  كنند  تولید  را  حیوان  انسان 

است.

اكنون،  كه  افكارسنجی می گویند  فاكس می گوید »مراكز  خانم 
آن  به  نیز  پارلمان  و  پذیرد  می  را  تحقیقات  این  عمومی  افكار 
رای مثبت خواهد داد. این یک داستان خارق العاده است.« خانم 
فاكس یكی از كسانی است كه دانشمندانی كه در حوزه های محل 

مناقشه اخالقی كار می كنند، به او مدیونند.

پیشرفت  مورد  در  احساساتشان  كردن  منطقی  به  مردم  ترغیب 
دانش، شاید راه خوبی برای باز شدن راه گفتگو میان دانشمندان 
و عموم مردم باشد؛ ولی تفاوت مهمی را در نحوه نگاه دو گروه 
به جهان عیان می سازد؛ تفاوتی كه از اخالقیات فراتر می رود. 
تنها انسان است كه از ناشناخته ها می ترسد! ما اطمینان قطعی 
می خواهیم كه همه چیز درست پیش می رود، و عادت كرده ایم 
كه این اطمینان را از سیاست مدارها و دیگر چهره های اجتماعی 
بخواهیم. ولی دانشمندان زندگی شان را صرف این می كنند كه 
احتماالت، مخاطرات و آمار دقیق را در نظر بگیرند و در نتیجه 

هیچ گاه نمی توانند بگویند "هرگز".

این می تواند به درک متفاوتی از مساله منجر شود. شهریورماه، 
پدیده جذابی مرتبط با این موضوع روی داد، هنگامی كه شتاب 
دهنده بزرگ ذرات در مركز سرن راه اندازی شد. ترسی وجود 
تولید  ای  چاله  سیاه  دهنده،  شتاب  این  است  ممكن  كه  داشت 
را  ها  خیلی  فكر  این  طبیعتا  ببلعد!  را  زمین  تواند  می  كه  كند 
ادامه  مانع  قانونی  طور  به  گرفتند  تصمیم  كه  حدی  تا  ترساند، 
كار آزمایشگاه و كار شتاب دهنده شوند. خیلی از فیزیک دانان 
اعالم كردند كه این حرف بی پایه و اساس است، ولی تعداد كمی 
خونین  ای  فاجعه  وقوع  برای  كمی  خیلی  احتمال  كه  پذیرفتند 
وجود دارد. هرچند كه همان افراد اذعان داشتند كه ما در زندگی 
روزمره مسایل زیادی را با خوش بینی می پذیریم كه خیلی خیلی 

بیشتر خطرناكند.

بدبین ها می گفتند كه داستان شتاب دهنده بزرگ ذرات، مشتی 
تبلیغات برای آزمایشگاه است! با این حال ترس از ناشناخته ها 
است كه تصورات عمومی را درباره پیشرفت های علمی شكل می 
دهد و در حوزه های جدید تحقیقات كه در آنها عدم اطمینان زیاد 

است، این ترس می تواند به طرز وحشتناكی قدرتمند باشد.

را  هایی  نانوماشین  تصور  نانوفناوری،  به  منتقدان  مثال،  برای 
خود  فرآیندهای  و  شوند  می  خارج  كنترل  از  كه  اند  داده  رواج 
اندازند كه با اشتیاق و در حالی كه  تكرار شونده ای به راه می 
را می  ما  دنیای  كنند،  تكثیر می  را  از خود  بیشتری  نمونه های 
دست  همین  از  نیز  خاكستری  توده  ترسناک  داستان  خورند. 
می  تركیبی  بیولوژی  مخالفان  از  برخی  مشابه،  طور  به  است. 
"توده  بتوانند یک  ایجاد شده حیات،  ترسند كه گونه های جدید 

سبز" خورنده زمین بسازند.

عمومی  افكار  به  اگر  ولی  باشند،  خیالی  است  ممكن  فكرها  این 
با  بود.  خواهد  سخت  خیلی  كردنشان  برطرف  كنند،  پیدا  راه 
موسس،  جاكوب  و  جانستون  جوزفین  پارنز،  اریک  وجود  این 
داشتند  اظهار  نیویورک  در  هاستینگز  مركز  های  اتیكیست  بیو 
دارند، موضوعات  بیان می  این فرضیات  این قدر كه  احتماال  كه 
در  اند  كرده  استدالل  تازگی  به  آنها  ندارد.  وجود  ای  ناشناخته 
مانند  ای  تازه  های  فناوری  و  علوم  رسد  می  نظر  به  كه  حالی 
در  اما  زنند،  می  دامن  جدید  های  نگرانی  به  تركیبی  بیولوژی 
حقیقت آن ها هم از موارد اخالقی آشنایی نشات می گیرند. آقای 
پارنز می گوید :»ما با هر پیشرفت جدیدی، چرخ های اخالقیات 
را از نو اختراع می كنیم و منابع كمیاب زیادی را در این مراحل 

از دست می دهیم.«

جانستون نیز اعتقاد دارد ما باید بپذیریم كه معموال جواب قطعی 
باید درگیر بحث  انداز وجود ندارد. »ما  این مسائل تفرقه  برای 
این  در  كه  را  متفاوتی  های  دیدگاه  و  شویم  تری  گسترده  های 
زمینه ها وجود دارد، درک كنیم؛ نه این كه یكی را به عنوان تنها 

دیدگاه درست بپذیریم و دیگران را نفی كنیم.«

موارد  برخی  در  امر  این  كه  حالی  در  است  معتقد  نیز  كاپالن 
مانند تغییر نظر عمومی در ارتباط با تحقیقات روی هیبریدهای 
آمیزی  موفقیت  نتیجه  و  شده  انجام  انگلستان  در  حیوان  انسان 
انجام  زمینه  این  در  بیشتری  كارهای  توان  می  است؛  داشته  هم 
جدی  طور  به  علمی  جامعه  كه  ام  نشده  متقاعد  هنوز  »من  داد: 
به مسئولیتی كه در این قبال دارد عمل می كند. تا زمانی كه پول 
آن چه جامعه می  به  آنها خیلی  باشد،  برای تحقیقاتشان فراهم 

اندیشد، اهمیت نمی دهند.«

از نظر وولژرت، مشكل اینجاست كه مشخص نیست دانشمندان 
باید چه كاری را انجام دهند. »شما مجموعه كاملی از برنامه های 
تلویزیونی را درباره یک موضوع به مردم تحمیل می كنید، ولی 

هیچ تحقیقی در مورد این كه این برنامه ها چه تاثیری روی ذهن 
مردم می گذارد، انجام نمی دهید.«

بین  تلویزیونی  روی  در  رو  های  مناظره  كه  دارد  شک  او 
دانشمندان و چهره های اجتماعی بتواند راهگشا باشد. به عنوان 
او به یک رای گیری عمومی جدید در مورد طرح محدود  مثال، 
اشاره  سوییس  در  ژنتیكی  غذایی  محصوالت  از  استفاده  كردن 
كرد. دانشمندان یک سری سخنرانی های عمومی در مورد فواید 
استفاده از محصوالت ژنتیكی ترتیب دادند كه تاثیر خیلی كمی 
داشت. »آن كارها فقط اتالف وقت بود. ارتباط مستقیم با گرووه 
این  گذارد.  می  تاثیر  مردم  فكر  بر  كه  است  مردم  كوچک  های 
نیستند.«  فرانكنشتاین  دانشمندان،  كه  بینند  می  مردم  طوری 
مطمئن  مردم  كه  كند  می  كمک  دانشمندان  انسانی  چهره  دیدن 

شوند كه دانشمندان، نظامی یا جانوران بی اخالق نیستند و به 
ژنتیک  غذایی  محصوالت  روی  كار  به  كه  دهند  می  اجازه  آنان 

ادامه دهند.

حتی اگر در دسترس بودن، جواب گویی و درک متقابل به توافق 
كم  دست  نیانجامد،  برانگیز  مناقشه  تحقیقات  مورد  در  عمومی 
ما  كه برخی قضاوت های  نكته می شود  این  آشكار شدن  سبب 
یا  اخالقی  های  فرض  پیش  مانند  غیرمنطقی  تفكرات  مبنای  بر 
تفكراتی مانند نفرت یا ترس از ناشناخته ها است. هرچه بیشتر 
پی می بریم كه چرا بعضی از پیشرفت های علمی را در ذهن خود 
به دیو تبدیل كرده ایم، بهتر می توانیم تصمیم بگیریم كه كدام یک 
از حوزه های تحقیقات به قدری حساس و خطرناک هستند كه 

باید همواره خارج از مرزهای دانش قرار بگیرند.

بخش  ترین  برانگیز  مناقشه  شاید  این  دانشمندان  خود  برای 
باشد. نیک بوستروم، مدیر انستیتوی آینده انسانیت در دانشگاه 
دنبال  به  كه  است  خطرناک  خیلی  »این  دارد:  اعتقاد  اكسفورد 
یافتن و انتخاب حوزه هایی از حقیقت باشیم كه جرات می كنیم 
درباره آنها بر دانش خود بیفزاییم. چنین تجربه ای، كمال طلبی 
دنیای روشنفكری را از بین می برد كه بسیار شكستنی و به طرز 
شگرفی با كیفیت است؛ كیفیتی كه اگر می خواهیم خردمندانه با 
مشكالت وجودی قرن بیست و یكم روبرو شویم، نیاز فوری به 

ارتقای آن داریم.«

بسیاری از محققین با دیدگاه بوستروم موافقند. هرچند خود او 
نیز می داند كه برخی پروژه های تحقیقاتی ممكن است زیان بار 
باشند. ما باید همگی در بحث درباره این كه این ها چه می توانند 
ادامه  به  فناوری  و  دانش  پیشرفت  باشیم.  داشته  باشند، شركت 
مباحث اخالقی در این موارد وابسته است. فقط با آزمودن آن ها 
است كه می توانیم در مورد این كه این فرایند آینده انسانیت را 

چگونه شكل خواهد داد، بهتر تصمیم بگیریم.

بعضی چیزها مقدسند
چنان  آنها  بودن  غلط  یا  درست  كه  هستند  مشخصی  موارد 
بدیهی به نظر می رسد كه از حوزه تفكر منطقی كامال مبرایند؛ 
ارزش  مقدسند،  ما  برای  كه  را  چیزهایی  دیگران  كه  وقتی  مثال 
موسسه  كه  شد  مشخص  گذشته  ماه  مهر  در  كنند.  می  گذاری 
ها  درمان  فایده  هزینه  یابی  ارزش  مسوولیت  كه  سالمت؛  ملی 
داد  پیشنهاد  دارد،  عهده  بر  سالمت  ملی  های  سرویس  برای  را 
چهار داروی مورد استفاده برای بیماران مبتال به سرطان كلیه به 
علت قیمت باال حذف شود. پیشنهاد حذف این داروها كه شانس 
در  را  عمومی  اعتراضات  دهد،  می  افزایش  را  بیماران  زندگی 

انگلستان برانگیخت.

این واقعیت كه روی زندگی انسان ها ارزش پولی گذاشته شده 
بود؛ بخصوص در این مورد كه معادل 50 میلیون تومان در سال 

برای هر بیمار بود؛ به عنوان یک رفتار حیوانی دیده شد. نتیجه 
این كه این پیشنهاد اكنون حذف شده است.

روان شناسی به نام پیتر تتالک از دانشگاه بركلی در كالیفرنیا، 
این پدیده را بررسی كرده است. تحقیقات وی نشان می دهند 
كه مردم غالبا به ارزیابی چیزهای مقدس با مقادیر سكوالر به 
هرچند،  كنند.  می  نگاه  ممنوع  حتی  و  ناپسند  عمل  یک  چشم 
تحقیق او در مورد گرایش به اهدای عضو، چنین بیان می دارد 
كه ما می توانیم این موارد را به گونه ای مطرح كنیم كه به ما 

كمک كنند تا بهتر درباره آن ها فكر كنیم.

در سراسر جهان كمبود عضو بدن انسان برای عمل های پیوند 
كه جان انسان ها را نجات می دهد، مشاهده می شود. به تازگی 
به بحث گذاشته شده  تازه ای  انگلستان و استرالیا راه حل  در 
است. طرفداران اهدای عضو می خواهند قوانین را به گونه ای 
طور  به  مردم  همه  عمومی،  توافق  یک  پایه  بر  كه  دهند  تغییر 

كه  آن  مگر  شوند؛  تلقی  عضو  بالقوه  اهداكننده  فرض،  پیش 
خودشان بالفعل از این چرخه خارج شوند.

یک راه حل مناقشه برانگیزتر؛ این است كه فروشگاه های كنترل 
شده ای برای خرید و فروش اعضای بدن راه اندازی شود. برای 
به  كه  است  انسانیت  قداست  و  شرف  به  تجاوزی  این،  ها  خیلی 
مانند  را  آنها  و  كنیم  نگاه  به چشم كاالهای تجاری  بدن  اعضای 

گوشت حیوانات یا نفت معامله كنیم.

در تحقیق تتالک، بیشتر مردم در ابتدا از شنیدن این ایده وحشت 
زده شدند، ولی چهل درصد مخالفین وقتی دو استدالل را كه به 
طور منطقی به این مساله می پرداخت، شنیدند؛ نظرشان تغییر 
راه  بهترین  معامالت،  نوع  این  كه  بود  این  استدالل،  اولین  كرد. 
برای رفع مشكل كمبود اعضای پیوندی بدن است و باعث نجات 
دومین  میرند.  می  صورت  این  غیر  در  كه  شود  می  هایی  جان 
برای  راهی  این،  كه  بود  شده  نهاده  بنا  پایه  این  بر  استدالل 
از  كمک به بینوایان است، و آن ها مجبور به فروش اعضایشان 
به اعضای  نیاز  توانند در صورت  ناچاری نمی شوند و می  سر 

جایگزین نیز دسترسی پیدا كنند.

ارزیابی های قابل قبول
تتالک می گوید كه این استدالل ها در این مورد خاص، چیزی را 
كه در ابتدا یک مورد ممنوعه بود به چیزی قابل تحمل تر تغییر 
داد. این استدالل به قسمت سكوالر این مباحثه قداست می بخشد 
و پول را با ارزش مقدس نجات جان آدم ها عوض می كند. این به 
مردم اجازه می دهد كه بازار عضو را به صورت چیزی كه تتالک؛ 
آن را یک معامله حزن انگیز می نامد ببینند، كه سبب می شود هر 

دو طرف این مقایسه ارزش اخالقی پیدا كنند.

مقایسه  یک  صورت  به  را  سكوالر  مفهوم  دو  دوم  استدالل 
معمولی در مقابل هم قرار می دهد: دست یابی به اعضای مورد 
نیاز در یک سو و جلوگیری از استثمار و نابرابری در دسترسی 
به سالمت در سوی دیگر. تتالک می گوید كه مردم دوست دارند 
بیشتر در مورد ارزیابی های معمولی و یا تراژیک بیاندیشند تا به 
موارد مقدس و ممنوعه. در نتیجه، روش تغییر دادن نحوه بیان 
مساله می تواند به طور گسترده ای استفاده شود تا جامعه این 

موارد دشوار را هم درک كند.

مشكالت اخالقی فردا
كه  یابد  گسترش  قدر  آن  تواند  می  شناسی  عصب  در  پیشرفت 
را  آرزوها و رازهایمان  ترین  بتواند عمیق  برداری مغزی  عكس 
آشكار كند. توانایی آشكارسازی درون مغز ما برای درک اینكه 
را  نژادی  یا  جنسیت  چه  كه  این  یا  و  گوییم  می  دروغ  وقت  چه 
ترجیح می دهیم، نگرانی های عمیقی را درباره حریم خصوصی 
كه  این  درباره  كند  می  آغاز  را  هایی  بحث  و  زد  خواهد  رقم  ما 
چگونه از این فناوری ها در دادگاه ها یا در شركت های بازاریابی 

استفاده خواهد شد.

تولیدمثل مصنوعی
اگر زیست شناسان بتوانند اسپرم و تخمدان مصنوعی، یا حتی 
از رحم مادر رشد  جنین های مصنوعی ای را كه بتوانند خارج 
كنند، تولید كنند؛ تصورات سنتی درباره زایش محو خواهند شد. 
چشم  به  حوزه  این  در  شناسی  زیست  های  پیشرفت  به  برخی 
كمک به افراد مجرد یا افراد نازا كه می خواهند بچه داشته باشند، 
نگاه می كنند؛ ولی باقی افراد، آن ها را افرادی می بینند كه تقیدی 

به اخالقیات ندارند و می خواهند نقش خدا را بازی كنند.

درمان جنایت كاری
هر چه ما به پیشرفت های بیشتری در زمینه تشخیص تاثیرات 
مواد مخدر بر مغز دست می یابیم، فكر "درست كردن مغزهای 
درهم شكسته" در میان بعضی از دانشمندان قدرت بیشتری می 
گیرد. استفاده از "تقویت كننده های مغز" برای درمان بیماران 
روانی به اندازه كافی ترسناک و مناقشه بر انگیز هست، ولی چه 
نیز اصالح كنیم  اگر می توانستیم مغز جنایت كاران را  می شد 
تا رفتار منحرفشان را تغییر دهیم؟ آیا این، تخلفی غیر وجدانی 
به حوزه آزادی های فردی است یا راه حلی عملی برای حل یک 

مشكل اجتماعی؟
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چه افرادی را برای 
تاسیس شرکت 

انتخاب کنیم؟
مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

مردم عاشق عبارت »نوآور منحصربه فرد« هستند؛ 
موفق  شرکت های  است.  نادرست  مفهوم  این  اما 
می کنند  شروع  نفر  دو  حداقل  ترکیب  با  معموال 
سازنده   ،yang و   Yin مانند  می شوند.  موفق  و 
هرچه  حال  عمل گرا،  و  رویاپرداز  فروشنده،  و 

می خواهید اسم آنها را بگذارید. 

نوآور  به عنوان  را  موسس  یک  است  ممكن  مردم  حقیقت،  در 
تیم  به یک  نیاز  اقتصادی جدید،  اما برای یک فعالیت  بشناسند 
است. در برخی نمونه ها، اولین پیرو اولین مشتری است؛ اما در 
اغلب مواقع اولین پیرو، دومین كارمند یک شركت بوده كه یكی 
از موسسان شركت است. چندین عامل وجود دارند كه می توانند 
موسسان  از  یكی  به  نسبت  جذاب تر  و  موفق تر  را  شركت  یک 
یک  توانند  می  كه  دارند  وجود  عامل  چندین  كنند.  تاثیرگذار 
شركت را ناموفق تر نسبت به یكی از موسسان بی كفایت و تنبل 
كنند. این مقاله هنر انتخاب یكی از موسسان را توضیح می دهد. 
موسسان نیاز به تشابهات و تفاوت هایی دارند تا یک شركت را 
اینجا راه هایی را كه شما و یكی  ابتدا در  به موفقیت برسانند. 

از موسسان تان باید با هم مطابقت داشته باشید را آورده ایم:
 نگرش

 گرچه این كلمه به كرات توسط رویاپردازان استفاده شده است. 
اما به این معنی است كه موسسان یک نگرش مشابه را درباره 
می گذارند.  اشتراک  به  بازارها  و  استارت آپ ها  رشد  چگونگی 
برای مثال، اگر یک موسس معتقد باشد كه كامپیوترها یک ابزار 
كسب و كار برای سازمان های بزرگ هستند و برخی دیگر معتقد 
باشند كه در آینده كامپیوترهای شخصی كوچک، ارزان و قابل 

استفاده برای همه خواهند بود، اینها با هم منطبق نیستند. 
 اندازه

یک  همه  دهند.  تشكیل  را  امپراتوری  یک  نمی خواهند  همه   

انتظارات  اینها  نمی خواهند.  را  زندگی  سبک  در  كسب و كار 
درست و غلط نیستند؛ اینها فقط انتظاراتی هستند كه یا منطبق 
می توانند  موسسان  كه  نیست  معنی  این  به  نیستند.  یا  هستند 
همه چیز را در ابتدا بدانند، اما بسیار خوب است اگر آنها حداقل 

هم عقیده باشند. 
 تعهد

بگذارند.  اشتراک  به  را  تعهد  از  سطح  همان  باید  موسسان   
مطرح  ابتدا  در  باید  متوازن  زندگی  یا  خانواده  استارت آپ،  آیا 
اولویت های  موسسان  كه  زمانی  استارت آپ  یک  ساخت  شود؟ 
متفاوتی دارند، دشوار است. یک موسس می خواهد دو سال كار 

كند و استارت آپ را برای یک فروش سریع آماده كند و دیگری 
بیاورد.  دوام  دهه ها  برای  كه  كند  ایجاد  شركتی  می خواهد 
یک  فعالیت  سال   10 حداقل  با  موسسان  كه  است  این  ایده آل 
استارت آپ موافق باشند. تفاوت های مطلوبی وجود دارد چون 
مهارت ها  كه  است  مواجه  زیادی  چالش های  با  استارت آپ  یک 
اینجا  در  می رسند.  نظر  به  ضروری  مختلف  چشم اندازهای  و 
راه هایی كه شما و موسس شما باید متفاوت باشید آورده شده 

است. 
 تخصص 

در كمترین حالت، یک استارت آپ نیاز به حداقل یک نفر دارد كه 
كه  دیگر  نفر  یک  و   )Steve Wozniak( كند  تولید  را  محصول 
محصول را بفروشد )Steve Jobs(..موسسان برای ایجاد یک 

سازمان بزرگ ، نیاز به تكمیل یكدیگر دارند.

 جهت دهی 
دارند  جزئیات  در  شدن  دقیق  به  عالقه  همواره  افراد  از  برخی 
)میكروسكوپ(. برخی به جزئیات اهمیتی نمی دهند و همواره 
برای  استارت آپ  یک  )تلسكوپ(.  هستند  بزرگ  مسائل  نگران 
موفق شدن نیاز به هر دو نوع این موسسان دارد )ژیروسكوپ(.

 چشم انداز 
چشم اندازهای بیشتر، موفقیت بیشتر. این می تواند شامل جوان 
در برابر پیر، ثروتمند در برابر فقیر، مرد در برابر زن، شهر در 
برابر روستا، مهندسی كردن در برابر فروش، اندروید در برابر 

ios و سیستم عامل مكینتاش در برابر ویندوز شود. 

پروسه پیدا كردن یكی از موسسان با ریسک همراه است چون 
است.  زمان بر  و  دشوار  فرآیندی  موسسان  از  یكی  بازداشتن 
این مشابه انتخاب همسر از طرق مختلف است چرا كه همیشه 
خاطر  به  باید  را  مفاهیم  برخی  دارد.  وجود  طالق  ریسک 

بسپارید كه در ذیل به آنها اشاره می كنیم.
 شتاب نكنید

بنابراین  كنند،  كار  یكدیگر  با  دهه ها  موسسان  است  ممكن   
همسری  می خواهید  گویی  كه  كنید  انتخاب  را  آنها  طوری 
برگزینید. درست مانند ازدواج، بهتر است دیرتر ازدواج كنید تا 
اینكه زود اقدام به آن كنید. زمان را كش بدهید چرا كه شكست 

خوردن بسیار سخت است. 
 موسسان را برای افزایش جذب سرمایه اضافه نكنید

كردن  قوی تر  دیگر  كارمند  هر  و  اضافی  شركای  آوردن  دلیل   

اگر  »آیا  بپرسید  از خود  آن است.  استارت آپ تان و موفق شدن 
استخدام  را  فرد  این  هم  باز  نداشتیم،  سرمایه گذاری  به  نیاز 
می كردیم؟« اگر پاسخ شما نه بود، قطعا استخدام آن فرد عملی 

احمقانه خواهد بود.
حالت  بدترین  برای  اما  بگیرید  نظر  در  را  حالت  بهترین   

برنامه ریزی كنید 
است  ممكن  می یابند.  توسعه  همیشه  سرمایه گذاری  تیم های 
هر  كه  صورتی  در  فقط  اما  باشد  استثنا  یک  شما  استارت آپ 
وارد  را  موجودی اش  زمان  طول  در  خودتان(  جمله  )از  فردی 
در  حقوق  تساوی  از  بعد  افراد  خروج  از  امر  این  كند  سرمایه 

كمتر از چهار سال جلوگیری می كند. این معادل كارآفرینی در 
یک توافق قبل از قرارداد است.

آن را  تاكتیكی تر را متذكر می شویم كه ما   یک نكته عملی تر و 
»آزمایش مركز خرید« می نامیم. فرض كنید شما در یک مركز 
از  یكی  به عنوان  را  او  كه  می بینید  را  فردی  و  هستید  خرید 
ندیده  را  شما  هنوز  فرد  آن  اما  می بینید.  مناسب  موسسان تان 
به سمت  انتخاب های پیش روی شما چنین است: سریع  است. 
او بروید و رودررو به او سالم بگویید یا اینكه به مغازه دیگری 
فرد  آن  سوی  به  رفتن  شما  قوی  اولیه  عكس العمل  اگر  بروید. 
نیست، او را یكی از موسسان خود نكنید. این دومین رابطه مهم 
شما و شاید مهم ترین آن، در طول زندگی تان است. پس آرام گام 

بردارید، آن را درست و با امید انجام دهید.
mbadepot :منبع
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خانواده
یک خانواده موفق در مدیریت پول، پس از شناخت صحیح 
جایگاه مالی خود در جامعه می داند كه حدودا چه مقدار 

در یک ماه و به طور مشخص در یک سال درآمد دارد. 
درک این مطلب كه درآمد خانواده محدود است و باید از آن 
آموزشی  نكات  مهم ترین  از  یكی  كرد،  استفاده  به درستی 
در افزایش هوش مالی خانواده است. به همین اندازه، این 
بدانند،  خانواده  اعضای  كه  است  اهمیت  دارای  نیز  نكته 
انتخاب  به  دست  باید  پولشان  كردن  خرج  صحیح  برای 
بین گزینه های مختلف بزنند. آنها با توجه به سطح درآمد 

كنند،  خرج  مقدار  چه  كه  بگیرند  تصمیم  باید  خانواده، 
را  خود  درآمد  از  مقدار  چه  و  نمایند  پس انداز  مقدار  چه 
امور خیریه  در  را  آن  از  البته چه مقدار  و  سرمایه گذاری 
از  كافی  اطالع  و  شناخت  با  كنند.  استفاده  نیكوكاری  و 
جایگاه مالی خانواده، والدین می توانند مدیریت صحیح و 
موفقی در مورد گردش مالی خانواده خود داشته باشند. 

خرج كردن پول كمتر از درآمد خانواده
اعضای  به  از مهم ترین مواردی كه می توانید  مسلما یكی 
كمتر  همیشه  كه  است  این  دهید،  آموزش  خود  خانواده 

برای  روش  بهترین  و  كنند  خرج  خود  درآمدی  منابع  از 
آن  اجرای  اعضا،  به  مالی  عادت  این  قدم  به  قدم  آموزش 
ابتدا توسط خود والدین در خانواده است. در حقیقت یک 
از آنچه  خانواده با هوش مالی باال می داند كه نباید بیش 
به دست می آورد، از دست بدهد و در این صورت می تواند 

وضعیت اقتصادی خود را بهینه مدیریت كند. 

توجه به پس انداز خانواده
مقدار  ماه  هر  باال،  مالی  هوش  با  خانواده  یک  اعضای 

اینكه  برای  و  را پس انداز می كنند  پول خود  از  مشخصی 
به صورت  دهند،  انجام  روش  آسان ترین  به  را  كار  این 
كنار  پس انداز  برای  را  خود  درآمد  از  بخشی  خودكار 
پول  مقدار  با  فقط  موفق،  خانواده های  گاهی  می گذارند. 
فكر  و  زندگی  پس انداز،  مبلغ  كسر  از  بعد  باقیمانده شان 
می كنند آن پولی را كه برای پس انداز كنار گذاشته اند، گویا 
مبلغ  این  نگهداری  نحوه  در  البته  نداشته اند.  وقت  هیچ 
ارزش پول توجه ویژه  و  به مسائل تورمی  باید  پس انداز 
میزان  همان  به  پول  پس انداز  نحوه  بحث  باشید.  داشته 

اصل پس انداز اهمیت دارد. 
درک تفاوت بین بدهی خوب و بدهی بد

كارت و خرید  كه  باال می داند  مالی  با هوش  یک خانواده 
است،  مالی  امور  انجام  در  فوق العاده  ابزاری  اعتباری، 
شود.  استفاده  آن  از  صحیح  به صورت  كه  صورتی  در 
تر  مناسب  بسیار  اعتباری  كارت  می دانید  كه  همان طور 
از پول نقد و چک است. تمامی كارشناسان هم در موارد 
مناسب، استفاده از كارت اعتباری را بسیار مفید می دانند. 
از طرف دیگر اگر یک سابقه اعتباری خوبی داشته باشید، 
خودرو،  خرید  مثل  خود،  تر  بزرگ  خرید های  می توانید 
اثاثیه منزل و سایر موارد مشابه را نیز با كارت اعتباری 
انجام دهید. همان طور كه می دانید داشتن وام مسكن برای 
اكثر خانواده ها  ایرانی چیز غریبی نیست و  خانواده های 
اقساط  پرداخت  به  را  زندگیشان  از  زیادی  سال های 
وام های خود اختصاص می دهند. از نمونه های بدهی های 
مشابه  دارایی های  سایر  خرید  یا  مسكن  وام  همین  خوب 
است. بدهی به خاطر گرفتن وام دانشجویی نیز یكی دیگر 
از بدهی های خوب است، زیرا یک نوع سرمایه گذاری برای 

آینده است. 
توان  از  نباید  بدهی ها  این  تمامی  كه  كنید  دقت  باید 
بازپرداخت ما بیشتر باشد و گرنه تبدیل به یک بدهی بد 
می شود. اگر در كوتاه مدت در پرداخت بدهی خود تاخیر 
داشته باشید، در بلندمدت به اعتبار خود لطمه زده اید. از 
طرف دیگر دریافت وام با بهره و سود خیلی باال نمونه ای 
از بدهی های بد است كه به اعتبار شما و البته برنامه ریزی 
اقتصادی خانواده لطمه سنگینی می زند. در جوامع غربی 
اعتبار  دارند،  پیشرفته ای  بانكی  و  مالی  سیستم های  كه 
ارزیابی  مورد  شفاف  و  مشخص  كامال  به صورت  افراد 
قرار می گیرد و این مساله تاثیر بسزایی بر وضعیت مالی 
خانواده ها می گذارد. بدهی بد، چیزی است كه خانواده ها 
بد  بدهی های  می كنند.  دوری  آن  از  باال  مالی  هوش  با 
كاالهای  خرید  بابت  كه  هستند  بدهی هایی  از  دسته  آن 
مصرفی از قبیل مبلمان، لوازم خانگی، تلویزیون و لباس 
باالیی  مجدد  فروش  ارزش  موارد  این  می آیند.  وجود  به 
ندارند، در حقیقت روزانه ارزش خود را بیشتر و بیشتر از 
دست می دهند. ایجاد بدهی برای خانواده به خاطر خرید 
تاثیر  خانواده  مالی  وضعیت  بر  بسیار  موارد  این گونه 
محل  از  پول  صحیح  مدیریت  با  خانواده  یک  می گذارد. 

پس انداز خود، این گونه موارد را تهیه خواهد كرد. 

 درک تفاوت نیاز و خواسته
تفاوت  باید  والدین و مدیران مالی خانواده  به عنوان  شما 
خوبی  به  را  خانواده  اعضای  خواسته های  و  نیاز ها  بین 
منتقل  نیز  اعضا  سایر  به  را  آن  بتوانید  تا  كنید  درک 
مختلف  روش های  با  تبلیغاتی،  رسانه های  امروزه  كنید. 
می خواهند خواسته های خانواده ها را به نیاز تبدیل كنند، 
آنها به گونه ای در تبلیغات خود، اعضای خانواده را جادو 
می كنند كه گویی هر آنچه بیان می كنند برای خانواده الزم 
و ضروری است. از همان دوران كودكی بچه ها، می توانید 
به روش های مختلف، تفاوت بین نیاز و خواسته را برای 

آنها بازگو كنید.
 نیازها شامل آن دسته از احتیاجاتی است كه برای داشتن 
یک زندگی معمولی و به عبارت دیگر گذراندن زندگی الزم 
است، ولی خواسته ها آن دسته از مایحتاج است كه نبود آن 
آنها را تهیه كنیم،  اگر  اما  تاثیر چندانی ندارد،  در زندگی 
كیفیت زندگی می تواند بهتر شود، هر خانواده ای ابتدا باید 
و  دارد  را  نیاز های خود  تهیه  مالی  توان  كه  مطمئن شود 
سپس اگر پول بیشتری در دسترس بود با برنامه ریزی به 
خواسته های اعضای خود رسیدگی كند. این نكته را بدانید 
كه با تسلیم شدن در برابر خواسته های كودكانمان به هیچ 
وجه به آنها لطف نمی كنیم، بلكه روش زندگی مالی غلط 

را به آنها آموزش خواهیم داد.
بخرید،  را  چیزی  بخواهید  اینكه  از  قبل  خاطر  همین  به 
چیز  آن  آیا  كه  بپرسید  كودكتان  از  سپس  و  خود  از  ابتدا 
آن  داریم  دوست  فقط  اینكه  یا  است  ما  نیاز  مورد  واقعا 
چقدر  ساده  سوال  همین  می دانید  آیا  باشیم؟  داشته  را 
می تواند در میزان پس انداز خانواده شما موثر باشد؟ و با 
این پس اندازها، شما می توانید برای آینده مالی كودكانتان 

سرمایه گذاری های جدی داشته باشید. 

 به تاخیر انداختن شادی های زودگذر و رسیدن به اهداف 
مالی بزرگ

شما  كه  مالی  زندگی  در  مهارت ها  مهم ترین  از  یكی 
دهید،  آموزش  خود  خانواده  اعضای  به  را  آن  می توانید 
كوتاه  رضایت مندی های  و  خوشی ها  انداختن  تاخیر  به 
مدت است. كودكان باید بیاموزند كه اگر امروز از یكسری 
چشم پوشی  هزینه زا  و  زودگذر  شادی های  و  خوشی ها 

چگونه در مدیریت مالی خانواده هوشمندانه رفتار کنیم؟

شناخت جایــــگاه 
مالی خانــــــــواده
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را  باارزش تری  و  بهتر  چیزهای  می توانند  آینده  در  كنند، 
نصیب خود كنند. باید در ذهن كودک خود اهداف بلندمدت 
ترسیم كنید تا او انگیزه كافی برای مدیریت پول خود داشته 
روانشناسان  از  گروهی  توسط  كه  آزمایش  دریک  باشد. 
شیرینی  یک  ساله   4 كودک  تعدادی  به  بود،  شده  انجام 
كه  می خواستند  آنها  از  و  بودند  داده  خوشمزه  خامه ای 
بتواند  كودک  اگر  نخورند،  را  شیرینی  آن  دقیقه ای  چند 
چند دقیقه جلوی خودش را بگیرد، بعد از آن می تواند دو 

شیرینی خامه ای داشته باشد.

 تعدادی از كودكان به محض گرفتن شیرینی بدون توجه 
به شرط گذاشته شده، بالفاصله آن را خوردند اما گروهی 
آنها  از  بعضی  كه  هرچند  ماندند  منتظر  نیز  كودكان  از 
چند دفعه برای خوردن شیرینی اقدام كردند و به سختی 
دست  با  تعدادی  یا  بگیرند.  را  خودشان  جلوی  توانستند 
شوند.  وسوسه  كمتر  تا  گرفتند  را  خود  چشمان  جلوی 
یكی از كودكان نیز چند تكه كوچک از كناره های شیرینی 
مدیریت  مورد  در  می تواند  كوچک  مثال  این  خورد.  را 
پول برای كودكان نیز قابل بررسی باشد، باید به كودكان 
دست  بزرگی  اهداف  به  می خواهند  اگر  كه  دهیم  آموزش 
باید  كنند،  خود  نصیب  بهتری  و  بیشتر  نتایج  و  كنند  پیدا 
بعضی از لذت های زودگذر را فراموش كنند و با انگیزه به 

اهداف بلندمدت و بزرگ خود فكر كنند.

خود  خانواده  اعضای  به  باید  شما  منظور  همین  به   
كنند.  تهیه  مالی شان  اهداف  از  فهرستی  تا  كنید  كمک 
و  میان مدت  كوتاه مدت،  به صورت  می تواند  اهداف  این 
رسیدن  مدیریت  در  آنها  به  سپس  شود،  طراحی  بلندمدت 
به این اهداف كمک كنید، باید بعضی از چیزها را از برنامه 
كوتاه مدت آنها حذف كنید تا اهداف بلندمدت دست یافتنی 
شوند. سعی كنید اهداف كوتاه مدت و میان مدت كمی ساده 
به  رسیدن  برای  آنها  انگیزه  این  باشند،  دسترس  قابل  و 
هدف های بزرگ را دوچندان می كند. اگر می خواهید انجام 
این كار برای كودكان شما ساده تر باشد، شما می توانید از 
قاب عكس ها و تابلوها به همین منظور استفاده كنید، یعنی 

و  است  بلند مدت كودک  را كه در هدف  آن چیزی  تصویر 
او می خواهد به آن دست پیدا كند در قاب عكس قرار دهید 
و آن را بر روی دیوار اتاق او نصب كنید تا همیشه جلوی 
چشمانش باشد، به این صورت او همیشه برای رسیدن به 
هدف خود انگیزه بیشتری خواهد داشت و تمام تالش خود 

را خواهد كرد تا هرچه زودتر به آن برسد. 

پیگیری مخارج 
دارد.  وجود  مخارج  پیگیری  برای  مختلفی  روش های   
زیاد  كنید،  استفاده  می خواهید  روشی  چه  از  شما  اینكه 
بتوانید  شما  كه  است  این  مهم  مطلب  بلكه  نیست،  مهم 
به  و  باشید  داشته  كنترل  را تحت  هزینه ها و مخارج خود 
بروید.  پیش  خوب  كردن  هزینه  و  خرید  عادت های  سمت 
این یكی از بزرگ ترین دستاورد های شما در بحث آموزش 
مدیریت مالی خانواده خواهد بود. برای این كار بهتر است 
یک لیست از مخارج و خرج كردهای خود داشته باشید، اگر 
آن  نتایج  از  كنید،  به نوشتن  در مورد مخارج خود شروع 
دید  خواهید  مدتی  از  پس  شد.  خواهید  شگفت زده  بسیار 
نیاز  از مخارج موجود در بودجه خانواده اصال  كه خیلی 
از  مخارج  این  از  زیادی  بخش  و  ندارد  پول  اختصاص  به 
شما  منظور  این  برای  شد.  خواهد  حذف  شما  بودجه 
شخصی،  كامپیوتر  شده،  تایپ  آماده  جداول  از  می توانید 
لپ تاپ یا یک نوت بوک استفاده كنید، تا همیشه و به صورت 

پیوسته لیست مخارج خود را كنترل كنید. 

 پس انداز های تخصصی 
با توجه به وضعیت تحصیالت تكمیلی در كشور و حركت 
در  بخش،  این  بیشتر  چه  هر  خصوصی سازی  مسیر  در 
آینده ای نزدیک همین حداقل تسهیالت آموزشی را كه دولت 
داد.  خواهیم  دست  از  است  گرفته  نظر  در  كودكان  برای 
بنابراین شما به عنوان والدین كودک باید این وظیفه را نیز 
از همین حاال پس اندازی  خود تحمل كنید، پس بهتر است 
آینده  در  خود  كودكان  آموزشی  هزینه های  مدیریت  برای 
كنار بگذارید. در سیستم بانكی نیز حساب های خوبی برای 
این منظور ایجاد شده است كه خانواده ها می توانند از این 

امكان برای تامین مالی آینده كودكان خود، به خصوص در 
زمینه امكانات آموزشی استفاده كنند. 

به وجود آمدن فاجعه در صورت عدم مدیریت مالی صحیح 
خانواده ها  بین  در  طالق  افزایش  دالیل  مهم ترین  از  یكی 
تعداد  بر می گردد.  مالی خانواده  به مباحث  ما،  در كشور 
زیادی از طالق های ثبت شده در كشور، به دلیل مشكالت 
اقتصادی خانواده و عدم توانایی زوجین در كنترل مباحث 
مالی است. شما به عنوان والدین باید آگاه باشید كه حركت 
وحشتناكی  بسیار  نتایج  می تواند  اشتباه  مالی  مسیر  در 
باشد.  داشته  فرزندان تان  نتیجه  در  و  همسر  و  شما  برای 
خود  كودكان،  زندگی  در  طالق،  یک  تاثیر  بیشترین  شاید 
حدودی  تا  كنونی  جوامع  در  والدین  زیرا  دهد،  نشان  را 
كه  است  كودک  این  و  هستند  مستقل  درآمدی  لحاظ  به 
كنترلی  هیچ  كه  گرفت  خواهد  قرار  مسیری  در  ناخواسته 
روی آن ندارد. دقت كنید، اگر شما به عنوان والدین كودكان 
تعامل  هم  با  خانواده  اصلی  و  پایه ای  مباحث  در  نتوانید 
این آب  از  یاد می گیرند كه  آنها خیلی سریع  داشته باشید، 

گل آلود به نفع خود استفاده كنند.
نتایج  روی  شود،  خارج  شما  دست  از  زندگی  عنان  اگر   
ایجاد شده نیز هیچ كنترلی نخواهید داشت. بنابراین شما 
و همسرتان باید در مورد نكاتی كه با هم اختالف نظر و 
سلیقه دارید، به نقطه مشتركی برسید، در غیر این صورت 
باید منتظر تبعات تصمیمات بد خود باشید. این مطلب به 
خصوص در زمینه تصمیمات مالی خانواده، می تواند خیلی 
جدی باشد. مدیریت مسوولیت های مالی و تبدیل شدن به 
یک خانواده با هوش مالی باال، شاید كاری ترسناک و خیلی 
سخت به نظر برسد، شاید شما فكر می كنید كه نمی توانید 
فكر  اگر  برعكس  كنید،  تحمل  را  سنگینی  وظیفه  چنین 
انجام دهید  را  آن  این كار ساده است و می توانید  می كنید 
من به شما تبریک می گویم، اما اگر جزو دسته اول هستید، 
امیدوارم اطالعاتی كه در این نوشتار برای شما ارائه شد، 
هر  در  كند.  كمک  شما  به  ارزشمند  مسیر  این  در  بتواند 
صورت اگر خواهان این هستید كه برای خود و خانواده تان 
ایجاد كنید،  مالی  به خصوص در زمینه  یک زندگی موفق 

بهتر است كه مدیریت پول و هوش مالی را جدی بگیرید.
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ساالد سبزیجات
برای رژیم محسوب  غذایی  مواد  بهترین گروه  ها  سبزی 
نیاز  مورد  مغذی  مواد  تامین  بر  عالوه  چراكه  شوند  می 
بدن، سرشار از فیبر بوده، به هضم غذا كمک می كنند و كم 
كالری ترین گروه مواد غذایی هم هستند. فراموش نكنید 
برای كنترل اشتها، قبل از خوردن غذای اصلی، یک بشقاب 
ساالد پر از سبزیجات میل كنید. این سبزی ها شامل تمام 
دارند، مثل  صیفی جاتی است كه در سبد غذایی ما جای 
كاهو، سبزی خوردن، كرفس و هویج، كدو، كلم، اسفناج، 

كلم  مارچوبه،  سیر،  خیار،  قرمز،  فلفل  برگ،  كلم  شلغم، 
بروكلی، كلم گل، لوبیاسبز، پیاز، گوجه فرنگی، پیازچه و 

تره فرنگی.

متخصص تغذیه می گوید:
جات  صیفی  و  ها  سبزی  غذایی  گروه  ترین  كالری  كم 
هستند كه به طور متوسط یک واحد از آنها 25 كیلوكالری 
صورت  به  آن  از  لیوان  یک  شامل  سبزی  واحد  یک  دارد. 
هندوانه،  اگر  است.  پخته  صورت  به  لیوان  نصف  و  خام 
تمام  شامل  گروه  این  بگذاریم،  كنار  را  طالبی  و  خربزه 
سبزی هایی است كه در فرهنگ غذایی ما موجود است و 

افرادی كه دچار  آزاد محسوب می شود.  در رژیم غذایی 
پنج  اضافه وزن هستند، توصیه می شود در روز حداقل 
همراه  واحد  یک  كنند،  استفاده  ها  سبزی  گروه  از  واحد 

صبحانه، دو واحد همراه ناهار و دو واحد همراه شام.

ماست كم چرب
همان طور كه می دانید ماست از مواد غذایی گروه لبنیات 
است كه خوردن آن به همه افراد توصیه می شود. بسیاری 
خاص  غذایی  رژیم  یک  شدن  الغر  برای  كه  افرادی  از 

دارند، فرآورده های لبنی را از فهرست مواد غذایی شان 
دریافتند  محققان  كه  است  حالی  در  این  كنند.  می  حذف 
زائد  های  چربی  سوزاندن  برای  را  بدن  توانایی  ماست 
می  قرار  مناسبی  وضعیت  در  را  عضالت  و  كرده  تقویت 
دهد. ماست طبیعی كم چرب را می توانید در هر زمانی 
كه احساس گرسنگی می كنند یا در میان وعده بخورید. 
پروتئین و كلسیم به سوزاندن چربی كمک می كند در حالی 
كه با استفاده از آنها از فواید باكتری های پروبیوتیک هم 

برای هضم سالم بهره مند می شوید.

محققان توصیه می كنند، برای كاهش وزن باید ماست در 
رژیم غذایی گنجانده شود. افرادی كه در رژیم الغری خود 
ماست بدون چربی یا كم چربی را مصرف می كنند، بیشتر 

كنند،  می  كم  را  خود  كالری  دریافت  صرفا  كه  افرادی  از 
كاهش وزن دارند. همچنین افرادی كه ماست می خورند، 
در مقایسه با افراد دیگر 22 درصد وزن بیشتر، 61 درصد 

چربی بدن بیشتر و 81 درصد چربی شكم بیشتری را طی 
12 هفته كم می كنند. جالب است بدانید شیر كم چرب و 

پنیر كم چرب هم در این گروه قرار دارند.

در  باید  همیشه  لبنیات  گروه  گوید:  می  تغذیه  متخصص 
دارند  قصد  كه  افرادی  باشد.  داشته  وجود  غذایی  رژیم 
وزن خود را كاهش دهند باید از لبنیات بدون چربی یا كم 

بهداشت و سالمت

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 روانكاوی و مشاوره
 ) London University ( هیپنوتراپی تائید شد ه از 

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای 
اعصاب لندن

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

برگزار كنند ه سمینارهای تجربی و روانكاوی
www.advancehypnotherapy.com

بخورید و الغر بمانید!
شاید شما اضافه وزن نداشته باشید اما یکی از دغدغه های این روزهای 
شما این باشد که چه کار کنم تا دچار اضافه وزن نشوم یا کدام مواد غذایی 
چاق کننده نیستند. دانستن این موضوع که چه بخورم و چه نخورم کار 
سختی نیست اما باید توجه داشت مواد مورد نیاز بدن ما به گروه هایی 
تقسیم می شوند که در طول روز، بدن به همه آنها نیاز دارد و حذف هر 
آنها در رژیم غذایی به بدن ما لطمه وارد می کند. دکتر خدیجه  از  کدام 
رحمانی، متخصص تغذیه در این مورد می گوید رژیم غذایی باید به گونه 
ای انتخاب شود که تمام مواد مغذی به بدن برسد تا تعادل آن حفظ شود. 
عدم تعادل در رژیم غذایی، بدن فرد را به سمت اختالالت و بیماری ها پیش 

می برد. اگر قصد کاهش یا حفظ وزن خود را دارید با ما همراه باشید.

یک چای مفید برای افسردگی!
خواص چای سبز

محققان ژاپنی در پژوهش های خود دریافتند كه افراد میانسال و سالمندی 
از  كمتر  نوشند،  می  سبز  چای  روزانه  كه 

و  افسردگی  دچار  خود  همساالن 
احساس پیری می شوند.

این مطالعه 1058  انجام  برای 
سال   70 مرد  و  زن 

انتخاب  باالتر  و 
شدند. نتایج نشان 
سالمندانی  در  داد 

طور  به  كه 
متوسط 

فنجان   4
در  سبز  چای 

عالیم  نوشند،  می  روز 
كمتر  درصد   44 افسردگی 

چای  كه  شد  مشخص  همچنین  است. 
سبز اضطراب و تنش های روانی این افراد را به میزان قابل مالحظه ای 

كاهش داده است.
مكانیسم این اثر به دلیل وجود تركیبی موسوم به "ال تیانین" در چای سبز 
آرام بخش داشته و عالیم افسردگی، استرس و تنش را  است كه خاصیت 
در  قهوه  و  سیاه  چای  كه  داد  نشان  تحقیقات  این  ادامه  دهد.  می  كاهش 

كاهش عالیم افسردگی به اندازه چای سبز اثربخش نیستند.
گرچه چای سبز دارای فواید متعددی است اما مصرف بیش از حد آن )بیش 

از 4 فنجان در روز( نیز توصیه نمی شود.



هفته نامه پرشین 19جمعه 12 تیرماه 1394 -  شماره 401
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

چربی استفاده كنند. مصرف كلسیم كافی در رژیم غذایی باعث 
می شود بدن چربی بیشتری را بسوزاند و مقدار چربی جدیدی 

را كه می سازد، كاهش دهد.

نان سبوس دار
در گروه نان و غالت، نان سبوس دار به دلیل داشتن ویتامین 
های گروه 21B و 41B به از بین رفتن چربی های شكمی كمک 
چربی  از  بخواهد  كسی  اگر  گویند  می  پژوهشگران  كند.  می 
نان های  از  نان سفید  به جای  باید  اضافی شكم خالص شود 
تیره و سبوس دار استفاده كند. نان سفید برای تندرستی زیان 
آور نیست اما چربی های شكم را افزایش می دهد.محققان بر 
این باورند كه مصرف معقول نان سبوس دار، سه بار در روز 
همراه با یک بار نان سفید می تواند در یک دوره دو تا سه ماهه 
نان  سبب كاهش وزن و كاهش بسیار چربی های شكم شود. 
سنگک، بلغور گندم، جوی دو سر، ذرت كامل و برنج قهوه ای 

در این گروه قرار دارند.
متخصص تغذیه می گوید: گروه غالت یكی از منابع مهم انرژی 
بدن هستند. برای حفظ یا كاهش وزن بدن تان، كربوهیدرات 
هایی را مصرف كنید كه در بدن به سرعت به قند تبدیل نشوند. 
به عبارتی كربوهیدرات های پیچیده در مدت زمان طوالنی تری 
در بدن به قند و كالری تبدیل می شوند و احساس نیاز بدن به 
یک  نظر  این  از  دار  سبوس  نان  اندازند.  می  تعویق  به  را  قند 
كربوهیدرات پیچیده محسوب می شود و در روند الغری موثر 

است.

گریپ فروت
این میوه  برای شكستن چربی در بدن، گریپ فروت بخورید. 
به دلیل وجود آنتی اكسیدان طعم تلخی دارد اما باید بدانید این 
آنتی اكسیدان باعث شكست چربی در كبد می شود بنابراین در 
برنامه كاهش وزن خود، گنجاندن گریپ فروت در رژیم غذایی 
 C ویتامین  منبع  كه  غذایی  ماده  این  است.  ضروری  روزانه 
است، باعث كاهش انسولین و در نتیجه كاهش وزن می شود. 
از مصرف گریپ فروت  اگر در حال مصرف دارو هستید قبل 
تواند  می  فروت  گریپ  زیرا  كنید  مشورت  تان  پزشک  با  حتما 
باعث كاهش اثر داروها شود. سیب، لیمو شیرین، پرتقال، توت 
فرنگی، نارنگی، آناناس، انبه و آلو هم در این گروه قرار دارند.

متخصص تغذیه می گوید: گروه میوه و سبزی ها منبع تامین 
ویتامین ها و مینرال های مورد نیاز بدن هستند. ویتامین ها هم 
در سبزی و هم در میوه ها یافت می شود. اگر قصد كم كردن 
وزن خود را دارید، در این گروه میوه هایی را انتخاب كنید كه 

قند كمتری دارند، مثل لیموترش و گریپ فروت.

آب
جالب است بدانید آب نه الغر می كند و نه چاق! اما همین آب یک 
ضداشتهای طبیعی فوق العاده موثر محسوب می شود. طبق 
پژوهش های متعدد، آب می تواند روند كاهش وزن را سرعت 
رژیم  كه  افرادی  بدن  متابولیسم  گوید  می  تحقیقات  ببخشد. 
یافته  افزایش  توجهی  قابل  میزان  به  آب  نوشیدن  با  اند  گرفته 
را  تان  بدن  آب  اینكه  بر  آب می نوشید عالوه  كه  است. زمانی 

تامین می كنید، مانع از پرخوری نیز می شوید.
متخصص تغذیه می گوید: آب ضروری ترین نیاز بدن است. ما 
به طور متوسط به ازای هر یک كیلوگرم وزن بدن، 20 میلی لیتر 
آب نیاز داریم. افرادی كه می خواهند كاهش وزن داشته باشند 
تشخیص  برای  كنند،  می  گرسنگی  احساس  مكرر  طور  به  و 
از غذا یک  قبل  است  بهتر  از گرسنگی كاذب،  واقعی  گرسنگی 
یک  داشتند  گرسنگی  احساس  همچنان  اگر  بنوشند،  آب  لیوان 
پیدا  ادامه  گرسنگی  اگر  حالت  این  در  بنوشند،  دیگر  آب  لیوان 
كرد، غذا بخورند. آب حجم معده را اشغال می كند و احساس 
سیری شكمی در فرد ایجاد می كند كه به روند كاهش وزن او 

كمک می كند.

چای سبز
چای سبز بنوشید، افرادی كه به نوشیدن چای سبز عادت دارند 
با كمک این نوشیدنی گیاهی به افزایش سوخت و ساز بدن شان 
كمک می كنند. در حقیقت چای سبز به دلیل داشتن ماده ای به 
نام »پلی فنول« می تواند به افزایش حرارت درونی بدن كمک 
سلول  در  موجود  انرژی  سوخت  میزان  ترتیب  این  به  و  كرده 
روند  بر  ای  مالحظه  قابل  تاثیر  و  دهد  افزایش  را  چربی  های 
این  افراد داشته باشد. نتایج پژوهش ها نشان می دهد  چاقی 
نوشیدنی متابولیسم بدن را افزایش می دهد و به كاهش وزن 

كمک می كند.
چای سبز عالوه بر اینكه شما را خوش خلق تر می كند، دارای 
قلبی  های  بیماری  به  ابتال  از  و  است  ضدسرطانی  خواص 
تحقیقات  در  این،  بر  عالوه  كند.  می  پیشگیری  نیز  عروقی 
مختلف به این نكته اشاره شده كه مصرف چای سبز می تواند 
عروقی،  قلبی  های  بیماری  كاهش  در  چشمگیری  بسیار  تاثیر 
از بروز سرطان هایی مانند سرطان روده بزرگ و  پیشگیری 

كاهش عالئم و نشانه های افسردگی داشته باشد.
متخصص تغذیه می گوید: چای سبز به روند الغر شدن كمک 
را  بدن  ساز  و  سوخت  كه  دارد  تركیباتی  چای  این  كند.  می 

افزایش می دهد و در نتیجه برای كاهش وزن مفید است.

عدسی
برای الغر شدن عدس بخورید. مواد غذایی مانند عدس به دلیل 
اینكه فیبر باالیی دارند، حجم زیادی از معده را پر می كنند و 
موجب احساس سیری می شوند، در نتیجه فرد در مدت زمان 
طوالنی تری احساس گرسنگی می كند. غذاهایی مثل عدس كه 
به آهستگی انرژی رها می كنند، بیش از غذاهایی كه به سرعت 
قند را وارد جریان خون می كنند در كم كردن وزن موثرند. به 
عبارت دیگر انرژی عدس در زمان طوالنی تری در بدن تبدیل 
به قند می شود كه محققان معتقدند این موضوع در كم كردن 
وزن اهمیت زیادی دارد. به جای عدس می توانید از لوبیا، لپه و 

دال عدس هم استفاده كنید.
متخصص تغذیه می گوید: در این گروه از مواد غذایی، حبوبات 
گوشت  چربی،  بدون  گوشت  مرغ،  تخم  دارند.  كمتری  كالری 
سفید و ماهی هم كالری مناسبی دارند اما افرادی كه قصد الغر 
شدن دارند، بهتر است به جای گوشت، از حبوباتی مثل عدس، 

لوبیا و لپه استفاده كنند.

گروه های غذایی كدامند؟
همان طور كه می دانید مواد غذایی به گروه های چهارگانه شیر 
و لبنیات، میوه ها و سبزیجات، گوشت، حبوبات و مغزها، نان 
نیاز  آنها  تمام  به  روزانه  ما  بدن  كه  شوند  می  تقسیم  غالت  و 
دارد. در هر گروه مواد غذایی یک واحد مشخص از نظر علمی 
به ما می  را  نیاز بدن  تعریف شده كه كالری و پروتئین مورد 
هر  كیلوكالری،   120 لبنیات  و  شیر  گروه  از  واحد  هر  رساند. 
واحد از گروه سبزی ها 25 كیلوكالری و میوه ها 60 كیلوكالری، 
هر واحد از گروه گوشت و حبوبات 55 كیلوكالری و هر واحد از 
گروه نان و غالت 80 كیلوكالری به بدن می رساند، برای كاهش 

وزن، مواد غذایی را هوشمندانه انتخاب كنید .
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ورزش
ایران- روسیه در لیگ جهانی والیبال 2015

چشم امیـد 
به آمریکــــا

سعیده پناهی 

 از هفته هشتم دور مقدماتی لیگ جهانی 2015 والیبال تیم بحران زده روسیه 
در  خود  میزبان  بر  پیروزی  به  مسابقات  دوم  دسته  به  سقوط  از  فرار  برای 
به  جاری  هفته  آخر  والیبال  جهانی  لیگ  مقدماتی  است.دور  امیدوار  تهران 
ایستگاه پایانی می رسد. جایی كه حساسیت در گروه B مسابقات به اوج خود 
می رسد. در این گروه آمریكا با 8 برد و 23 امتیاز صدر نشین است. لهستان 
با 7 برد و 20 امتیاز و ایران با 5 برد و 15 امتیاز در رده های بعدی هستند. 
روسیه هم بدون برد و تنها با دو امتیاز قعر نشین است. در این شرایط بازی 
های هفته هشتم تیم های ایران و لهستان می تواند تكلیف صعود را مشخص 
كند. با توجه به اینكه آمریكا در این گروه با 8 پیروزی صدرنشین است، صعود 
این تیم به مرحله نهایی قطعی شده و حتی در صورت قبول 2 شكست مقابل 
لهستان در هفته آخر به عنوان تیم دوم به جمع 6 تیم نهایی اضافه می شود، 
از عنوان قهرمانی خود به برخی  البته بعید نیست كه آمریكایی ها برای دفاع 
تا برای بازی در مرحله  بازیكنان اصلی خود مقابل لهستان استراحت بدهند 
نهایی آماده باشند. در این بین جدال برای حضور در مرحله نهایی مسابقات در 
برزیل بین دو تیم ایران و لهستان خواهد بود. شاگردان لهستانی استفان آنتیگا 
منتظر تنها یک پیروزی مقابل آمریكا هستند تا بلیت ریو را بخرند. در این حال 
تیم ملی ایران باید هر 2 بازی خود را مقابل روسیه، همان طور كه در كازان 
برد با پیروزی پشت سر بگذارد تا حداقل سهم خودش در تالش برای صعود 
را ادا كرده باشد. در بهترین حالت ممكن، تیم ملی ایران باید هر 2 بازی خانگی 
خود را مقابل روسیه بحران زده و بدون پیروزی با موفقیت و با 6 امتیاز كامل 
به پایان ببرد و منتظر 2 پیروزی 6 امتیازی آمریكا در شهر »كراكوف« مقابل 
لهستان باشد، البته اگر ایران هر 2 بازی خود را ببرد و لهستان از 2 بازی خود 
5 امتیاز بگیرد، تعداد پیروزی ها و امتیازات دو تیم مساوی شده و كار به ست 

شماری می كشد.
جهانی  فدراسیون  رنكینک  دوم  تیم  و   2012 المپیک  قهرمان  عنوان  به  روسیه 
از ضعیف ترین دوران خود را سپری می كند. 10 باخت متوالی  والیبال یكی 
شرایطی بحرانی را برای این تیم پدید آورده چنان كه آندری برونكوف كه از 
سال 2013 هدایت تیم  ملی والیبال روسیه را بر عهده گرفته بود، پس از ناكامی 
روسیه  كشور  والیبال  تاریخ  در  ركورد  بدترین  ثبت  و   2014 جهانی  لیگ  در 
استعفا كرد. برونكوف در سال 2013 به قهرمانی لیگ جهانی و قهرمان لیگ 
این  كه  آمد  تهران  به  حالی  در  كشور  این  ملی  تیم  كاروان  بود.  رسیده  اروپا 
برونكوف  دستیار  كلیم كین  الكساندر  نبود.  شاگردانش  همراه  به  سرمربی 
مطلق  قدرت های  از  یكی  داشت.روسیه  خواهد  عهده  بر  را  روس ها  هدایت 
والیبال در سال های اخیر به شمار می رود آن ها با قهرمانی در المپیک و لیگ 
عنوان  به  را  در سال های گذشته، خود  عنوان معتبر  ده ها  2012 كسب  جهانی 
یكی از تیم های صاحب سبک در والیبال معرفی كردند. والیبال روسیه متكی 
به قدرت مكانیكی است بازیكنان این تیم با بهره گیری از سرویس های پرشی و 
قدرتی شناخته می شوند فیزیک روس ها در والیبال جهان منحصر به فرد است 
و آن ها در نمایش بازی سرعتی پیشتاز هستند. اگرچه دریافت روس ها مثل تیم 
اما روسیه در  به شمار می رود  تیم  این  ایران نقطه ضعف بزرگ  ملی والیبال 
تمامی پست ها یكی از قدرتمندترین تیم های جهان است.در حال حاضر روسیه 
بعد از برزیل با 330 امتیاز در رده دوم رنكینگ جهانی قرار دارد. این در حالی 
با  تنها  اخیر  سال های  در  درخشش  از  پس  ایران  والیبال  ملی پوشان  كه  است 
كسب 134 امتیاز رده دهم رتبه بندی فدراسیون جهانی را به خود اختصاص 

داده اند.
بود. موزرسكی  ایران  با  دور رفت  بزرگ مسابقه  غایب  آسمانخراش روسیه، 
بازیكن شاخص روس ها كه در سال های اخیر به عنوان بهترین بازیكن والیبال 
جهان شناخته می شود مدتی است كه به دلیل ناراحتی قلبی تحت درمان قرار 
برگشت  دور  در  اما  نرفت.  میدان  به   2015 جهانی  لیگ  رفت  دور  در  و  گرفته 
چند ست مقابل آمریكا بازی كرد. به نظر می رسد حضور این بازیكن مقابل 
ایلینیخ،  دیمیتری  موروز،  پاول  كند.  سخت  را  شرایط  حدی  تا  بتواند  ایران 
آبروسیموف،  الكساندر  آشچه،  آندری  اسپریدینوف،  الكسی  ساوین،  سرگئی 
ایگور پولودینسكی، الكساندر ماركین، آرتم اسمولیا، سرگئی آنتیخین، الكسی 

اوبموچی بازیكنان اصلی روسیه را در لیگ جهانی 2013 تشكیل می دهند.
4 مدال طالی المپیک، 3 نقره و 3 برنز آن ها در كلكسیون پرافتخارترین تیم های 
جهان جا داده است. روسیه همچنین با 6 قهرمانی، 3 نایب قهرمانی و 3 مدال 
تیم های  از  یكی  همواره  كه  داده  نشان  جهان،  قهرمانی  رقابت های  در  برنز 

پرقدرت در این عرصه است. آن ها در 15 دوره لیگ جهانی والیبال روی سكو 
رفتند و در سه دوره این رقابت ها قهرمان شدند.

این در حالی است كه تمام افتخارات تیم والیبال ایران در سطح جهان به كسب 
قهرمانی  مسابقه های  ششمی  عنوان  و   2014 جهانی  لیگ  در  چهارمی  عنوان 

جهان در همین سال خالصه می شود.تیم های ملی ایران و روسیه از ساعت 21 
روز جمعه در قالب هفته  هشتم لیگ جهانی برابر هم به میدان می روند.

22 مسابقه در هفته هشتم لیگ جهانی
در هفته هشتم لیگ جهانی والیبال كه از هفته گذشته آغاز و به مدت چهار روز 
ادامه دارد 22 مسابقه برگزارخواهد شد. در پایان این هفته دور مقدماتی سطح 
یک و دو لیگ جهانی به پایان می رسد تا پنج تیم صعود كننده سطح یک برای 
حضور در مرحله نهایی یک هفته استراحت كنند. دور نهایی لیگ جهانی24 تا 

28 تیرماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد كه عالوه بر 
پنج تیم سطح یک، قهرمان رقابت های سطح دو در آن شركت خواهند كرد. در 
سطح دو اما از هر گروه یک تیم به مرحله نهایی این سطح صعود خواهند كرد. 
مرحله نهایی سطح دو به میزبانی بلژیک برگزار می شود و چهار تیم )یک تیم 

از هر گروه و بلژیک میزبان( مرحله نهایی برای صعود به مرحله نهایی سطح 
یک )19 و 20 تیرماه( به مصاف هم می روند. همچنین در این هفته چهار دیدار 
كه  برگزار می شود  اسلواكی  میزبانی  به  لیگ جهانی  نهایی سطح سه  مرحله 
سه تیم برتر گروه های این سطح با تیم میزبان به مصاف هم می روند. در دو 
مسابقه اول و دوم مرحله نهایی سطح سه، مونته نگرو به مصاف چین می رود 
و اسلواكی با مصر مبارزه خواهد كرد. سپس برنده ها برای تعیین قهرمان به 
به مصاف  برای كسب عنوان سومی  نیز  بازنده ها  و  یكدیگر می روند  مصاف 

یكدیگر خواهند رفت.
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هم�ه چي�ز ب�ازار ماهي ها 
دست دالالن عراقي است. 
از  برخ�ي  ه�م  ك�ه  مس�أله اي 
پرورش دهن�دگان ش�مالي تأكيد 
مي كنن�د و ه�م س�يد مصطف�ي 
موسوي، رئيس اتحاديه پرورش 
دهندگان ماهي خوزس�تان بر آن 
صح�ه مي گ�ذارد. دالالن�ي كه در 
بازار فروش ماهيان خوزستاني هم 
حضور پررنگي دارند. البته در اين 

ميان دالالن ايراني هم هستند

ë دستور از بغداد
عراقي ها ماهي چرب و چيلي ايران 
را دوست دارند و همين ميل و عالقه، 
بازاري را در مرزهاي غربي در اختيار 
تاج��ران ماهي ايران قرار داده اس��ت 
ام��ا هيچ برنامه ريزي ب��راي نظارت و 
كنترل و اس��تفاده درست و اصولي از 
اين بازار وجود ندارد. اين مسأله باعث 
شده تا صادرات ماهي از ايران به يك 
سيكل معيوب تبديل شود. همان طور 
كه زمين ها و عرصه هاي حوزه محيط 
زيس��ت در ش��مال و جنوب تخريب 
مي ش��ود و به جاي آن حوضچه هاي 
ماهي ه��اي  مي ش��ود،  زده  ماه��ي 
توليدي هم بدون هي��چ حمايتي در 
دس��ت دالالن مي چرخد ت��ا به عراق 
برس��د. منتقدان به اين امر هش��دار 
مي دهند ك��ه اگر دول��ت وارد ماجرا 
و همه چيز كنترل نش��ود، در نهايت 
حوضچه ه��اي ماهي باقي مي ماند كه 
هم محيط زيس��ت و منابع طبيعي را 
قرباني كرده و هم مش��تري دست به 
نقدي چون عراق را مفت و مس��لم از 

دست داده است. 
پ��رورش  از  ش�عباني  پروي�ز 
دهن��دگان بابلي ب��ه روزنام��ه ايران 
مي گوي��د ك��ه قيمت ماهي دس��ت 
عراقي هاس��ت و آن ها با ه��ر قيمتي 
ك��ه بخواهن��د مي توانند ماه��ي را از 
پرورش دهن��دگان بخرند. ش��عباني 
پارس��ال ضرر كرده و ب��ه گفته خود 
از وضعي��ت موجود راضي نيس��ت. او 
سال گذشته يك ميليارد خرج كرده 
اما فروشش 900 ميليون تومان بوده 
اس��ت. نمي داند كه عراقي ها ماهي اي 
را ك��ه او به واس��طه ها مي فروش��د، 
چق��در از آن ه��ا مي خرند، اما ش��ك 
ندارد كه بيش��تر است. درباره چرايي 
100 ميلي��ون ضررش ه��م مي گويد 
ك��ه دس��تور از بغداد بود ك��ه ماهي 
نخرند تا ماهي ه��اي موجود در بازار 
تم��ام ش��ود. يك��ي از معضالتي كه 
آرمان ك�ردي، ديگر پرورش دهنده 
ش��مالي به آن اش��اره مي كند، نبود 
نظارت بر ميزان عرضه و تقاضاس��ت. 
او 17 سال اس��ت كه در كار پرورش 
و ف��روش ماهي اس��ت. مي گويد كه 
اس��تان هاي مختلفي چ��ون گيالن، 
مازندران، گلستان، ارس، آذربايجان و 
لرس��تان بازار عراق را هدف خود قرار 
داده و ماهي پرورشي را به بازار آن ها 

مي فرستند.
 به گفت��ه كردي، يك��ي از داليل 
كاهش قيمت ماه��ي، همين فراواني 
ماهي اس��ت. پرورش دهندگان با هم 
جمع نمي ش��وند تا نبض ب��ازار را در 
دس��ت بگيرند. هر كس ب��ه اندازه اي 
ك��ه مي خواهد توليد مي كند و معلوم 
اس��ت كه وقتي ماهي زياد شد، آن ها 

قيمت را پايين مي آورند.
 از سوي ديگر فروشنده ايراني هم 

ضرر مي كند. 
»آرمان كردي« خود واس��طه بين 
فروش��ندگان ايراني و عراقي اس��ت. 
او برخ��الف س��اير فروش��ندگاني كه 
اعتق��اد دارند تعيي��ن قيمت ماهي ها 
دست عراقي هاس��ت، اعتقاد دارد كه 
كارش��كني يك واس��طه ايراني باعث 
شده تا دس��ت عراقي ها براي كاهش 
قيمت خريد ماهي هاي ايراني باز شود. 
به گفته او، يكي از تاجران ايراني سه 
ميلي��ارد و 800 ميلي��ون تومان پول 
مازندران، گلستان  پرورش دهندگان 
و گي��الن را پس نداد. همين مس��أله 
به يكي ازمشكالت پرورش دهندگان 

ماهي تبديل شد. 
او بيش از هر چيزي نگران كشور 
چين اس��ت. كارش��كني آنق��در زياد 
اس��ت كه او مي ترس��د عراقي ها قيد 
طعم خوش��مزه ماهي چ��رب آمور و 
كپور ايران را بزنند و مش��تري چين 
ش��وند. چيني هايي كه فاصله بس��يار 
زيادي با عراق دارند و عراقي ها قطعًا 

بايد پول بيشتري براي خريد ماهي از 
آن ها بپردازن��د. عراقي هايي كه حتي 
ميگوهاي فريز ش��ده را از استراليا و 
از طريق ژاپن س��ر س��فره هاي خود 
مي آورن��د البته با قيمت��ي 10 برابر. 
بنابراي��ن دور از ذه��ن نيس��ت ك��ه 
بخواهند مشتري چيني ها شوند. البته 
آن ها هنوز از بازار ايران دل نكنده اند. 
ايران��ي ك��ه آنقدر ب��ا اين همس��ايه 
نزدي��ك اس��ت ك��ه مي توان��د ماهي 
را زنده به كش��ور عراق ص��ادر كند. 
كردي مي گويد تا به امروز مش��كلي 
كه بخواه��د وقفه جدي در اين داد و 
ستد ايجاد كند، وجود نداشته است. 
البته غير از بي نظمي ها، شايد بعضي 
از بمب گذاري ه��ا باعث قطع و وصل 
آمد و شد تاجران ايراني-عراقي شده 
باش��د وگرنه مش��كل ديگري وجود 
ن��دارد. ماهي هايي كه از مرز مريوان، 

بانه و خسروي وارد عراق مي شوند. 
او مي گويد بيش از هر چيزي بايد 
نياز بازار عراق بررس��ي شود. به گفته 
او، عراقي ها كپور و آمور مي خرند ولي 
مصرف داخل��ي ايران بيش��تر آزاد و 
استخواني است. بنابراين بايد به جاي 
افزاي��ش كميت، كيفيت را باال ببريم. 
او اعتق��اد دارد كه ب��راي اين كه بازار 
عراق از دس��ت نرود، توليد كنندگان 
بايد روي بازار داخلي هم تمركز كنند 
ام��ا همه آن ها چش��م به ب��ازار عراق 
دارن��د. به گفته كردي، او و برادرانش 
به اين نتيجه رس��يده اند كه توليد را 
70-30 درص��د در نظر بگيرند. يعني 
تنه��ا 30 درص��د از ماهي هاي توليد 
را ب��ه عراق اختص��اص بدهند وگرنه 
ورشكست مي ش��وند. اما اعتقاد دارد 
اين مس��أله بايد در تمام كشور اتفاق 
بيفتد تا بتوانند بازار را براي خود نگه 

دارند. 
يك��ي ديگر از پ��رورش دهندگان 
بابل��ي مي گويد: »ف��روش ماهي هيچ 
قانون��ي ن��دارد. ثبات در ب��ازار وجود 

ن��دارد. « به گفته او ش��يالت صنف 
دارد. براي گندم و برنج قيمت تعيين 
مي شود ولي ماهي نه. او زنگ خطر را 
به صدا درمي آورد و مي گويد اگر بازار 
عراق از دس��ت ب��رود، نصف پرورش 

دهندگان ورشكست مي شوند. 

ë دالالن عراقي
همه چيز بازار ماهي ها دست دالالن 
عراقي است. مسأله اي كه هم برخي از 
توليدكنندگان شمالي تأكيد مي كنند 
و هم سيد مصطفي موسوي، رئيس 
اتحادي��ه پ��رورش دهن��دگان ماهي 
خوزس��تان روی آن صحه مي گذارد. 
دالالن��ي كه در بازار ف��روش ماهيان 

خوزس��تاني هم حضور پررنگي دارند. 
البته در اي��ن ميان دالالن ايراني هم 
هس��تند. به گفته موس��وي، به دليل 
نبود برنامه ري��زي و حمايت كلي در 
اين زمين��ه، توليدكنندگان و پرورش 
دهندگان ماهي در استان، فقط ضرر 
مي كنن��د، در حالي ك��ه اين صنعت 
مي توان��د س��ودآوري خوبي هم براي 
توليدكنندگان و هم س��رمايه گذاران 
داخلي و خارج��ي در بخش صادرات 
داش��ته باش��د و موجب اش��تغالزايي 

شود. 
همچنين به گفته يكي از پرورش 
دهندگان بابلي، چون نظارتي نيست، 
گاهي اوقات كس��اني به عنوان دالل 
وارد ماج��را مي ش��وند، چن��د دفعه 
ماهي را مي خرند و پول آن را بموقع 
مي دهن��د. وقت��ي اطمين��ان پرورش 
دهنده را جلب كردند ميزان تقاضاي 
ماه��ي را زياد مي كنن��د و بعد از آن 
نيست مي ش��ود. انگار قطره اي باشد 
كه در زمين فرو رفته  است. او خودش 
50 ميلي��ون تومان را به دليل اعتماد 
به يك دالل عراق��ي به نام »گودي« 
از دست داد. هيچ تشكيالت و صنفي 
هم وجود ندارد كه به دامانش چنگ 
بزند. سيد مصطفي موسوي يك نكته 
ديگر را هم يادآوري مي كند كه ايران 
ب��راي صادرات ماهي فق��ط يك بازار 
دارد، ع��راق و ديگر هيچ. به گفته او، 
500 مزرع��ه پرورش ماه��ي با توليد 
س��االنه نزديك به 40 هزار تن ماهي 
آبگرم در استان خوزستان وجود دارد 
كه 50 درص��د از توليدات خود را به 

سر سفره هاي عراقي ها مي فرستد. 

ë دل و روده مرغ
يكي ديگ��ر از نگراني هاي پرورش 
دهن��دگان ماهي، روي آوري برخي از 
توليد كنن��دگان به اس��تفاده از دل و 
روده مرغ به عنوان غذاي ماهي است. 
اين خبر را ميرعمادالدين رس�تم 

كالي�ي، از پ��رورش دهن��دگان بچه 
ماهي در شهر بهشهر به روزنامه ايران 
مي دهد و مي گويد: »االن فروش دل 
و روده م��رغ در باب��ل به يك ش��غل 
تبديل شده است؛ شغلي كه مي تواند 
طعمي را كه زير دندان عراقي ها مزه 

كرده است از بين ببرد. 
ك��ردي هم اي��ن مس��أله را تأييد 
مي كن��د اما مي گوي��د او و برادرانش 
غذاي كنسانتره به ماهي ها مي دهند 
چ��ون نمي خواهن��د كيفي��ت ماهي 
توليدي ش��ان از بين برود. او مي گويد 
كه دس��تگاه پخت غذاي ماهي براي 
آن ها 100 ميليون تومان آب خورده 

است. 

به گفته رس��تم كاليي، روده مرغ 
باعث مي ش��ود تا ماهي شل و وارفته 
ش��ود و مزه اش را تحت الش��عاع قرار 
دهد. هم��ه چيز از گ��ور گراني بلند 
مي ش��ود. به گفته او ه��ر كيلو غذاي 
ماهي 8 هزار تومان مي شود و همين 
مس��أله بس��ياري را به س��مت دل و  
روده مرغ ها كش��انده اس��ت. پرورش 
دهندگاني كه امنيت ش��غلي ندارند. 
برخ��ي از آن ه��ا زمي��ن حوضچه را 
اج��اره كرده اند. هكتاري س��ه تا پنج 
ميليون توم��ان. عالوه بر اجاره زمين 
حوضچه ها،  هزين��ه انرژي هاي ديگر 
مانند ب��رق و آب را هم بايد پرداخت 
كنند. البته اگر ش��انس ب��ا آن ها يار 
بوده باشد و زميني كه اجاره كرده اند، 
ب��راي پ��رورش ماهي مرغوب باش��د 
وگرنه يك س��ال تمام كاله سرش��ان 
رفته و دست شان هم به هيچ چيزي 

بند نيست. 
اما همين مش��كالت مي تواند بازار 
تم��ام اس��تان ها از جمل��ه مازندران، 
گيالن، ارس، آذربايجان، لرستان و... 
را تحت الش��عاع قرار بده��د. كيفيت 
محص��ول ك��ه پايي��ن بياي��د، باعث 
مي ش��ود ت��ا در نهاي��ت عراقي ها به 
رقيب هميش��ه و هم��اره ايران يعني 
چين- كه در همه زمينه ها به كمين 
نشسته-رو بياورند.  رستم كاليي يك 
مسأله ديگري را هم يادآوري مي كند. 
هيچ نظارتي روي ماهي هاي صادراتي 
وجود ندارد. به همين دليل هم ماهي 
ب��ا هر كيفيت به ب��ازار عراق مي رود. 
همه چيز درهم است؛ سالم و ناسالم. 
ب��ه گفته او، اين مس��أله مي تواند تير 
خالص معامله عراقي ها با ايران باشد. 
او ب��ي راه هم نمي گوي��د. همين االن 
هم شريك تجاري ايران، يعني عراق 
خيلي نظر مثبتي نسبت به خدماتي 
كه از كش��ور ما مي گيرد، ندارد. آن ها 
بوي��ژه در بح��ث پزش��كي و خدمات 
پزشكي كه از ايران دارند بسيار شاكي 
هستند. اين مس��أله را وسام راجع 
صابر موس�وي معاون كنس��ولگري 
ع��راق در گفت و گو ب��ا خبرنگار ما در 

خوزستان هم يادآوري مي كند.
 هرچن��د ام��روز ع��راق وضعيت 
اي��ن كش��ور  ام��ا  دارد  نامس��اعدي 
پش��ت  را  بس��ياري  جنگ ه��اي 
سرگذاشته و معلوم نيست بعد از گذر 
از گردنه »داع��ش« نخواهد خدمات 
پزش��كي را از كشورهاي ديگر بگيرد. 
آن ها پ��ول نمي دهند تا كاال و جنس 
نامرغوب تحوي��ل بگيرند. بازار ماهي 
آنه��ا هم كه هم اكن��ون خاطرخواهي 

جدي مانند »چين« دارد.
 اين درحالي اس��ت كه عراق تنها 
بازار ماهي هاي پرورش��ي ايران است؛ 
بازاري كه پول را جيرينگي و به دالر 

پرداخت مي كند.
 نزديك��ي فرهنگي ه��م مردمش 
را به اي��ن نتيجه رس��انده فعاًل براي 
درمان به ايران بيايند، تا كي؟ كس��ي 
نمي داند اما صداي اعتراض آن ها بلند 

شده است. 
به گفته رستم کاليی، اين صنعت 
در حالي مي تواند يكي از منابع ارزآور 
غيرنفتي كش��ور باش��د ك��ه تاكنون 
برنامه ريزي و كار خاصي براي تنظيم 
و ساماندهي آن انجام نشده است و به 
همين دليل دالالن عراقي با آگاهي از 
اين آش��فتگي و وضع كنوني، به اين 
بخش ورود كرده و بازار فروش آن در 
بخش صادرات را در دست گرفته اند. 
او با اش��اره ب��ه نبود برند مش��خص، 
بي س��اماني ب��ازار عرض��ه و ف��روش، 
شناسايي نشدن بازارهاي فروش غير 
از كش��ور عراق و نبود صنايع بس��ته 
 بندي و فراوري ب��ه عنوان مهم ترين 
مشكالت اين صنعت مي گويد: وجود 
اين مشكالت از يك سو و آگاه نبودن 
توليدكنن��دگان به اطالعاتي همچون 
ارزش حقيق��ي اين محص��ول، ميزان 

تولي��د داخلي و عوايد ملي ناش��ي از 
عرضه اين محصول به قيمت حقيقي 
از ديگر س��و، موجب ش��ده است كه 
پرورش دهن��دگان، توليدات خود را 
س��ر مزارع و به هر قيمتي به دالالن 

عراقي بفروشند. 
اي��ن در حالي اس��ت ك��ه دالالن 
عراقي با داش��تن اطالعات كاملي در 
زمينه ميزان توليدات ما و نبود بازار و 
مشتري ديگري غير از خودشان، بطور 
مستقيم به مزارع پرورش ماهي رفته 
و ماهي ها را به دلخواه قيمت گذاري و 

خريداري مي كنند. 
دالالني كه برخالف فروش��ندگان 
ماهي با هم متحد هستند بطوري كه 
توليد كننده اگر با قيمت پيش��نهادي 
آن ه��ا موافق��ت ك��رده، محص��ول را 
خريداري مي كنند وگرنه بطور متحد 
همگي دس��ت از خريد از تمام مزارع 
برمي دارند تا با اين فشار، توليدكننده 
را ب��ه ف��روش محصول خ��ود مجبور 

كنند. دالالني كه ماهي صيد شده را 
در كشور عراق به قيمت بسيار باالتر 

مي فروشند. 
موس��وي هم اين مس��أله را تأييد 
مي كند و مي گويد: با توجه به افزايش 
قيم��ت نهاده ها در س��ال هاي اخير و 
قيمت پايين ف��روش، توليدكنندگان 
نه تنها س��ودي از اي��ن فعاليت خود 
نمي برن��د، بلكه گاه��ي متحمل زيان 
نيز مي ش��وند و به همين دليل خطر 
ورشكسته شدن اين توليدكنندگان و 
نابودي اين صنعت وجود دارد. مسأله 
نظارت و حمايت از پرورش دهندگان 
ماه��ي وقتي ض��روري مي ش��ود كه 
ماه��ي گرمابي ه��ا مخصوص س��فره 

عراقي هاست نه جاي ديگري. 
 به گفته موس��وي از آنجا كه اين 
ماهيان آبگرم و مناس��ب تازه خوري 
هس��تند، انجماد و ف��روش آن ها در 
مواق��ع كاه��ش عرض��ه در ب��ازار يا 
نگه��داري براي ص��ادرات ب��ه ديگر 

كشورها نيز چندان امكانپذير نيست، 
ضمن اين كه امكاناتي نظير سردخانه 
و انب��ار ني��ز در اين بخش از اس��تان 

وجود ندارد. 
باوج��ود اي��ن كه ما قيم��ت تمام 
ش��ده را براي ف��روش اي��ن ماهيان 
اع��الم كرده اي��م، ب��ا اين ح��ال بازار 
قيمت گذاري به داليل مطرح شده در 
دس��ت دالالن عراقي است، زيرا تنها 
بازار هدف ما در ش��رايط كنوني اين 
كشور است و هيچ مكانيزم مشخصي 
براي قيمت گذاري و بازاريابي مناسب 

در كشور نداريم. 
موس��وي خاطرنش��ان مي كن��د:  
در نهاي��ت نب��ود حماي��ت و نظارت 
ش��يالت و گ��ران ش��دن زندگ��ي، 
پ��رورش دهندگان ماه��ي را به اين 
نتيجه مي رس��اند كه عطاي فروش 
ماه��ي ب��ه عراقي ه��ا را ب��ه لقايش 
ببخش��ند. عطايي كه خرده فروش ها 
در  ماه��ي  دهن��دگان  پ��رورش  و 

دالالن عراقي بازار صادرات ماهي ايران را در دست گرفتند

 چیني ها درکمین 
بازارماهي ايران درعراق

رهگذر ارتباط با كش��ور همسايه به 
دس��ت آوردند و ممکن اس��ت چون 
ماه��ي از ميان دس��ت آن ها بلغزد و 
به دام��ان چيني ها بيفتد. موس��وي 
توليد كنندگان ش��مالي  مانن��د  هم 
پيش��نهاد مي ده��د كه ب��راي برون 
رفت از اين مشكل و بحران، شركتي 
ب��ه نام ش��ركت توس��عه و مديريت 
صادرات آبزيان تأسيس شود كه هم 
توليدكنندگان ماه��ي و هم افرادي 
ك��ه تمايل به صادرات در اين بخش 
را دارن��د، در آن س��هيم ب��وده و از 
سهام اين ش��ركت برخوردار باشند. 
به عقيده او اين ش��ركت مي تواند با 
حمايت بخ��ش دولتي، برند واحدي 
را در اي��ن زمين��ه ايج��اد ك��رده و 
بازارهاي جديد را شناس��ايي كند و 
عالوه بر اين، تأسيس صنايع فراوري 
و بس��ته  بندي را ني��ز پيگيري كند 
 به گون��ه اي كه هم��ه در اين بخش

ذينفع باشند. 

به گفته يكي از پرورش دهندگان بابلي، چون نظارتي 
نيست، گاهي اوقات كساني به عنوان دالل وارد ماجرا 
مي ش�وند، چند دفعه ماه�ي را مي خرند و پ�ول آن را بموقع 
مي دهند. وقتي اطمينان پرورش دهنده را جلب كردند ميزان 
تقاضاي ماهي را زياد مي كنند و بعد از آن نيس�ت مي ش�ود. 

انگار قطره اي باشد كه در زمين فرو رفته  است
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عراقي ه�ا مش�تريان پر و پاقرص ماهي هاي پرورش�ي ايران هس�تند؛ ماهي هاي چرب. در بازاری ک�ه همه چيز آن بر 
سرانگش�ت دالالن عراقي مي چرخد. آن ها نبض بازار را در دس�ت دارند و به يك اش�اره مي توانند زحمات يك س�ال 
پ�رورش دهن�دگان ماهي را نقش بر آب كنند. »آرمان كردي« يكي از فروش�ندگان ماهي به ع�راق در بابل به روزنامه 
ايران مي گويد كه نبود نظارت و غيبت شيالت باعث شده تا فروشندگان، ماهي را به هر قيمتي كه مي خواهند به دست 
عراقي ها برس�انند. ماهي اي كه ممكن اس�ت غذاي آن دل و روده مرغي باشد كه فاسد شده. مسأله اي كه آژير قرمز از 
دست رفتن بازار عراقي ها را به صدا درآورده است. منتقدان مي گويند اگر وضع به همين منوال پيش برود، كيفيت ماهي 
كپور و آمور كه زير دندان عراقي ها مزه كرده، افت پيدا مي كند و از سوي كشور همسايه پس زده مي شود. زنگ هشدار 
وقتي جدي مي شود كه پاي ثابت چين هم در ميان باشد. اين كشور تمام تالش خود را براي ربودن بازار از دست ايران 
به كار بسته است. تركيه هم حركت هايي را براي حضور در بازارعراق شروع كرده، همين مسأله باعث شده تا پرورش 

 طالع بینی هفتگیدهندگان از مسئوالن دولتي بخواهند با نظارت هاي اصولي، بازار بزرگ كردهاي عراق را براي ايران نگه دارند. 
متولد فروردین )بره(:

ماه گذشته عطارد به سومین خانه در طالع شما یعنی خانه ی تعامالت 
وارد شد، در نتیجه مجبور شدید با امور مختلفی دست و پنجه نرم كنید. 
خیلی سرتان شلوغ شده بود و به نظر می رسد كه هنوز هم از آشفتگی 
های ذهنی آن دوران رنج می برید. اما به زودی همه چیز عوض خواهد 
شد و می توانید فرصت های جدیدی را كه پیش روی تان قرار می گیرند 
ببینید. دیگر نباید بیشتر از این صبر كنید، بهتر است افكاری را كه در سر 
دارید عملی كنید. ماجراجویی بعدی شما از همین لحظه آغاز خواهد شد.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
پیشرفت  كه  است  ممكن  اما  اید،  كرده  تمركز  كاری  امور  بر  شدت  به 
وظایف  اگر  بیفتد.  اتفاق  دارید  را  انتظارش  كه  چیزی  آن  از  تر  آهسته 
قرار  انجام دهید، همه چیز خودش سر جای مناسب  به درستی  را  تان 
خواهند  ثمر  به  اید  داده  انجام  پرده  پشت  كه  اقداماتی  گرفت.  خواهد 
نشست. البته بدانید كه تغییرات اساسی یک باره حاصل نمی شوند، اما 
می توانید وجود آن ها را حس كنید. اكنون زمان آن است كه بال های تان 

را بگسترانید و برای پرواز آماده شوید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
تصمیم دارید كه سفر كنید، شاید یک سفر واقعی یا شاید هم یک سفر 
خیالی، اما به هرحال چیزهایی هستند كه بین شما و خواسته ی قلبی تان 
قرار گرفته اند. اكنون بیشتر از هر چیز دیگری به یک انگیزه ی فكری 
نیاز دارید. به نظر می رسد كه فكرتان این قدر اشباع شده كه دیگر كار 
نمی كند، پس اگر می خواهید كه رویاهایتان را به واقعیت تبدیل كنید باید 
راهی پیدا كنید تا افكارتان را از نو زنده كنید. وسایل تان را جمع كنید 
و آماده ی سفر باشید، به نظر می رسد كه به زودی آرزویتان برآورده 

خواهد شد.

متولدین تیر )خرچنگ(:
اصاًل برایتان مهم نیست كه اكنون چه وظایفی به عهده دارید، فقط می 
عمیقًا  كه  رسد  می  نظر  به  بمانید.  منزل  در  شده  طور  هر  كه  خواهید 
با دیگران در میان  را  افكارتان  آیا  اید و نمی دانید كه  به فكر فرو رفته 
بگذارید یا نه. این كناره گیری شما از جمع ممكن است بیشتر از چیزی 
توانید  می  اضافه  وقت  این  در  اما  بكشد،  طول  داشتید  را  انتظارش  كه 
كه  این  از  برسید.  معنوی  آگاهی  نوعی  به  و  كنید  غلبه  هایتان  ترس  بر 
به  است.  موقتی  وضعیت  یک  فقط  زیرا  نباشید،  ناراحت  اید  شده  تنها 
حس ششم تان اطمینان كنید. اكنون می دانید كه چه زمانی باید دست 
خوب  هنوز  افكارتان  اگر  حتی  كنید،  عملی  را  افكارتان  و  شوید  كار  به 
شكل نگرفته اند آن ها را همین طور كه هستند بروز دهید تا دیگران هم 

در جریان قرار بگیرند.

متولدین مرداد )شیر(:
وظایف اجتماعی طی هفته های گذشته وقت زیادی را از شما گرفتند و به 
همین خاطر احساس خوبی نداشتید. اكنون عطارد به یازدهمین خانه در 
طالع شما یعنی خانه ی اجتماعات وارد شده است و رویكردتان را نسبت 
به مسایل عوض خواهد كرد. البته هنوز هم فكر می كنید كه كار كردن در 
یک سازمان به همراه دیگران محدود كننده است، اما به نظر می رسد كه 
برای انجام كارهای دسته جمعی اشتیاق بیشتری دارید. سعی نكنید كه 
تنهایی به راه خودتان بروید، اگر با دیگران مشاركت و همكاری كنید می 

توانید چیزهای زیادی یاد بگیرید.

متولدین شهریور )سنبله(:
حرفه  و  كار  ی  خانه  یعنی  شما  طالع  در  خانه  دهمین  به  عطارد  اكنون 
وارد شده است، به همین خاطر تصمیم گیری های شغلی در اولویت قرار 
گرفته اند، اما به نظر می رسد كه موانعی هم پیش پای تان ظاهر شده 
است. اكنون در وضعیت حساسی به سر می برید، توقف كنید و وقایع 
ماه گذشته را یک بار دیگر مرور كنید و سپس برای مرحله ی بعدی جهت 
گیری كنید. سعی كنید نقشه های تان را بر اساس تحلیلی كه اكنون از 

وضعیت كلی دارید اصالح كنید؛ یعنی نباید در یک جای ثابت بایستید و 
در لحظه حبس شوید.

متولدین مهر )ترازو(:
روی  پیش  زیادی  مسیرهای  خوشبختانه  هستید،  ماجراجویی  فكر  به 
تان قرار دارند. اكنون می توانید چیزی یاد بگیرید كه به همان اندازه ی 
سفر كردن به افكارتان وسعت خواهد بخشید. البته برای این كه از این 
انرژی های كهكشانی بهره ببرید مجبور نیستید كه آسودگی و راحتی 
شما  آرزوی  تحقق  مانع  شرایط  كه  كنید  فكر  شاید  كنید.  رها  را  منزل 
اما بدانید كه اكنون قرار است یک سفر به  برای سفر كردن شده است، 
دنیای ماوراءالطبیعه را تجربه كنید. از این فرصت با اشتیاق و فكر باز 

استقبال كنید.

متولدین آبان )عقرب(:
به نظر می رسد كه این روزها زمان زیادی را به چیزهایی فكر می كنید 
افكار  كه معمواًل دغدغه ی دیگران نیستند. معمواًل دوست دارید كه در 
مربوط به عشق، مرگ و معنای زندگی غوطه ور شوید. اما به تازگی با 
اید، زیرا به نظر می رسد  افكاری كه در سر دارید به مشكل برخورده 
را  موقعیت  توانید  می  نیستند.  جور  تان  پیرامون  بحث  موضوع  با  كه 
برانگیز  بحث  و  جنجالی  كمتر  كه  را  افكارتان  از  بخشی  مثاًل  بسنجید، 
است با كسی كه مورد اعتماد شماست در میان بگذارید. اما حواس تان 
باشد كه زیاده روی نكنید، آهسته آهسته جلو بروید و زمینه سازی كنید. 

بعد خواهید دید كه دیگران به تدریج با شما همراه خواهند شد.

متولدین آذر )كمان(:
زیرا  اید،  برخورده  مشكل  به  گذشته  ماه  طی  تان  شخصی  روابط  در 
تان  روابط  حاال  و  اند  شده  برداشت  اشتباه  به  كه  دارند  وجود  مسایلی 
به سوی آشفتگی می روند. اكنون زمان آن است كه با این مشكالت حل 
نشده روبرو شوید و فقط یک بار و برای همیشه حقیقت را روشن كنید. 
صحبت هایی را كه قباًل غیر ممكن به نظر می رسیدند اكنون می توانید 
به راحتی مطرح كنید. فقط نباید خودتان متكلم وحده باشید، بلكه الزم 

گوش  هم  كنید  می  دریافت  مقابل  طرف  از  كه  بازخوردهایی  به  است 
دهید.

متولدین دی )بز(:
اكنون عطارد به ششمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی سالمت و كار 
وارد شده است، به همین خاطر توجه به جزییات كارهای روزمره برای 
تان دشوار خواهد شد. هرچه سعی می كنید تا در انجام وظایف تان به 
جای  به  خورید.  برمی  پیچیدگی  و  مشكل  به  بیشتر  انگار  برسید  ثبات 
این كه با فكردن به گذشته وقت تان را تلف كنید، به اموری كه در دست 
دارید توجه كنید و آن ها را سر و سامان دهید. تصمیمی بگیرید كه بتواند 
زندگی تان را بهتر كند و به این ترتیب از قدرت و معجزه ی همین لحظه 

ای كه در آن هستید استفاده كنید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
از چند هفته ی گذشته احساس می كنید كه نمی توانید آن چه را در درون 
تان می گذرد به راحتی بیان كنید، اما همه چیز به زودی عوض خواهد 
عوض  در  نباشید،  ناراحت  اید  نكرده  چندانی  پیشرفت  اخیرًا  اگر  شد. 
خالقیت تان را به كار بیندازید و از فرصت هایی كه دارید استفاده كنید. 
بگذارید عشق بر همه ی ترس های شما غلبه كند. تا زمانی كه یک كار 
پی  در  برای شما  ای  نتیجه  چه  كه  بفهمید  توانید  نمی  نكنید  امتحان  را 

خواهد داشت.

متولدین اسفند )ماهی(:
به نظر می رسد كه یک سفر عاطفی به خاطرات كودكی تان داشته اید. 
ها  ریشه  ی  خانه  یعنی  شما  طالع  در  خانه  چهارمین  به  عطارد  اكنون 
وارد شده است، به همین خاطر تمایل دارید كه به خانه ی پدری یا محل 
تولدتان سری بزنید. اما اگر بیش از حد درگیر گذشته شوید ممكن است 
بعضی چیزها را در زمان حال از دست بدهید. توجه تان را به زمان حال 
معطوف كنید، بعد خواهید دید كه چه تأثیر مثبتی بر زندگی تان خواهد 

گذاشت.

جدول و سرگرمی

استخدام خیاط ماهر
به یک خیاط ماهر به تعمیرات و دوخت لباس در استان كنت 

شهر رمزگیت نیازمندیم. شمسایی
Ramsgate CT11 9RH

07545179593

THE A.C.E. Group
استخدام برای کارهای ساختمانی

Handyman / دکوراتور 
به دکوراتور ماهر و دارای گواهینامه رانندگی معتبر برای کارهای ساختمانی نیازمندیم

Sam 020 8933 6226
Willesden Green NW2

استخدام 
یک کارگر ساده یا ماهر جهت کار در 
نجاری به صورت تمام وقت نیازمندیم

07826030047

خواننده گرامی
مخارج هفته نامه پرشین فقط از محل آگهی ها و 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 میابد و به راه اطالع رسانی وکارهای فرهنگی 
خود ادامه می دهد.هفته نامه پرشین مرهون محبت های کسانی است 
که تاکنون به درخواست ما،  آگهی دهندگان و مشترکانی به ما معرفی 

کرده اند.
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس كالرک

گردآوری و ویرایش: دكتر بهروز همایون فر

ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو كه كار جهان شد به كام ما

ما در پیاله عكس رخ یار دیده ایم
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

هرگز نمیرد آن كه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

چندان بود كرشمه و ناز سهی قدان
كاید به جلوه سرو صنوبرخرام ما
ای باد اگر به گلشن احباب بگذری
زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما

گو نام ما ز یاد به عمدا چه می بری
خود آید آن كه یاد نیاری ز نام ما

مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است
زان رو سپرده اند به مستی زمام ما

ترسم كه صرفه ای نبرد روز بازخواست
نان حالل شیخ ز آب حرام ما

حافظ ز دیده دانه اشكی همی فشان
باشد كه مرغ وصل كند قصد دام ما

دریای اخضر فلک و كشتی هالل
هستند غرق نعمت حاجی قوام ما

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

Saki! with the light of wine, up-kindle the cup of ours.
Minstrel! speak, saying: “The world’s work hath gone to the desire of ours.”
In the cup, we have beheld the reflection of the face of the Beloved
O thou void of knowledge of the joy of the perpetual wine-drinking of ours.
Never dieth that one, whose heart is alive with love:
On the world’s record, is written the everlasting existence of ours.
The coy glance and the grace of those straight of stature till
With grace, moving like a lofty pine-tree, cometh the cypress of ours.
O breeze! if thou pass by the rose-bed of beloved ones,
Take care! present to the beloved the message of ours.
From thy memory, our name why purposely takest thou?
Itself cometh, when cometh no recollection of ours.
To the eye of our heart-binding beloved pleasing is intoxication
For that reason, to intoxication they have given the rein of ours.
On the day of up-rising, I fear, a profit taketh not.
The lawful bread of the Shaikh, more than the unlawful water of ours.
Hafez! from thy eye, keep shedding a tear-drop;
It may be, that the bird of union may attempt the snare of ours.
The green sea of sky, and the bark of the new moon,
Are immersed in the favor of Haji Kivam of ours.

این نشــــــریه در 
مــرز خطر است

هشت سال از آغاز راه هفته نامه پرشین گذشت. در شماره ی قبل، چهارصدمین 
شماره هفته نامه چاپ شد و دوستان بسیاری برای آن شماره  تبریک گفتند و با 
ارسال ایمیل و گذاشتن پیام های زیبا در صفحه فیسبوک هفته نامه پرشین در شادی 
ما برای تداوم راه هفته نامه پرشین سهیم شدند. جا دارد از همین جا از تمامی شما 
دوستداران این نشریه و عالقمندان به زبان و فرهنگ ایران سپاسگذاری كنیم. اما 
اینک اجازه بدهید تا كمی از دردهای این نشریه هشت ساله بگوییم. دردهایی كه 
به كرات تكرار كرده ایم و باز هم از بیان مجدد آنها ابایی نداریم. دردهایی كه اگر 
شما خواننده و عالقمند این نشریه ندانید و راه عالجی برایش نشوید، این كودک 
خوشایند فرهنگ، رو به زوال می رود و سرنوشت اش به سان دیگر نشریات بسته 
شده در خارج از ایران خواهد شد. كما این كه در طول این سالها به مراتب شاهد 
آن بوده اید كه این نشریه از نظر تعداد صفحات الغر و نحیف تر شده است. با این 
حال هیچ گاه از محتوای آن نكاسته ایم و شعور و سطح آگاهی مخاطب خود را در 

الویت كاری خود قرار داده ایم. 

این نشریه در مرز خطر است. این را ساده تر از این نمی توانیم شرح دهیم. در مرز 
خطر از بین رفتن است اگر به حال آن رسیدگی نشود. بارها و بارها از خوانندگان 
آن خواسته ایم تا با اشتراک این نشریه قدمی در راه تداوم این راه آغاز شده بردارند 
ولی دریغ از پاسخ مثبت. در شماره های متعددی یادآور شدیم، درخواست كردیم، 
به  آگهی كسب و كار خود  با درج  از تمامی صاحبان مشاغل كه  خواهش نمودیم 
بنیان ایستادگی این نشریه كمک كنند. به جز تعدادی از دوستان بزرگوار كه از ابتدا 
دست ما را برای حمایت فشردند، كه صمیمانه قدردانشان هستیم، كسی قدم پیش 
نگذاشت. دوست خواننده، اگر در دل غربت، دلخوشی خواندن یک نشریه ایرانی را 
در طول هفته داریم، اگر دغدغه ایران و تاریخ ایران را داریم، تاریخ در حال اتفاق 
ایران  تاریخ مردمان  نامه پرشین و تمام نشریات در نگارش  افتادن است و هفته 
بسیار  ی  هزینه  با  توانیم  می  برداریم.  قدمی  آن  حمایت  برای  دارند.  سهم  زمین 
اندک مشترک هفته نامه شویم و درب منزلمان آن را تحویل بگیریم. می توانیم به 
عنوان هدیه به عزیزی هفته نامه پرشین بدهیم. می توانیم حتی اگر شغلمان نیاز 
به آگهی ندارد به خاطر رونقی كه دارد، برای حمایت از نشریه هم كه شده، به هفته 
نامه پرشین آگهی بدهیم. می توانیم، می توانیم، می توانیم جور دیگری در تعامل 

با فرهنگ ایران زمین باشیم. 

محل تبلیغات شما
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ad@persianweekly.co.uk

سرپوش نهادن بر 
ناهنجاری های جامعه

دكترآرش حیدری
مدرس دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی 

 1271-1230 )معادل  ه.ق   1310 تا   1270 سال های  در 
و  درنوردید  را  ایران  عالمگیر  وبای  چندین  ه.ش( 

انبوهی از تلفات بر جای گذاشت. 
در آن برهه طبیبان ایرانی وبا را محصول هوای آلوده 
می دانستند و تنفس هوای وبایی را عامل بروز وبا. در 
همان برهه آب آلوده و فقدان قرنطینه كارآمد در مرزها 
وبا را به همه جا سرایت می داد. حكایت رسانه ملی در 
طبیبان  همان  حكایت  اجتماعی،  آسیب های  با  برخورد 

است كه به جای آب، هوا را عامل بیماری می دیدند. 
كه  عظیمی  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  تكانه های 
داشته،  چشمگیری  تاثیرات  مردم  روانی  وضعیت  بر 
داده  تغییر  نیز  را  رسانه ها  برنامه های  مصرف  ذائقه 
است. در این بین نظام برنامه سازی مبتنی بر سرگرمی 

چرخش  تفكر  از  دیگری  نوع  سوی  به  ملی،  رسانه  در 
كرده است كه همان روانشناسی گری است. در این تلقی 
از  انبوهی  آماج  برنامه سازی  مخاطب  جامعه  جدید، 
گزاره های روانشناسی عامیانه قرار می گیرد كه »چیزی 
از تک  ندارد، جامعه تشكیل شده  نام جامعه وجود  به 
بده  تغییر  را  را بشناس، ذهنت  است، خودت  افراد  تک 
تا جهانت تغییر كند«. این عرفان الیت، زمانی كه لشكر 
های  تكانه  همان  از  حاصل  آسیب دیدگان  و  فرودستان 
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی  را خطاب می كند -در 
قالب برنامه هایی چون ماه عسل – همه چیز را به شناخت 
خود و اراده فردی فرومی كاهد و از منظر فرادست به 
فرودست تالش می كند تمامی مسائل و نابهنجاری های 
را به حفره اراده فردی، تغییر نگرش و روانشناسی خود 
محور فروبكاهد. از دیگرسو زمانی كه طبقه فرادست 
عوامانه  روانشناسی   از  برالگویی  می كند  خطاب  را 
باش،  شاد  بزن،  »لبخند  می زند؛  فریاد  كه  است  متكی 
غم را فراموش كن، بخند تا دنیا به رویت بخندد!« این 
الگوی برنامه سازی چیزی نیست جز سرپوش گذاردن 
بر ریشه های اجتماعی بروز معضالت. خطر عمده این 
روند، ذره ای كردن جامعه و اتمیزه كردن افراد است. در 
پرانتز نهادن امر اجتماعی و تبدیل كردن آسیب دیدگان 

جسته از چنبره رنج، به تابلوهایی از موفقیت؛ گونه ای 
قاعده،  به عنوان  استثنا  پیش كشیدن  قربانی؛  مجازات 
هر   44 اصل  اجرای  واسطه  به  دولت ها  كه  فضایی  در 
ارائه خدمات اجتماعی را محدود  از دیروز  روز بیشتر 
كه   – برنامه سازی  تیپ  این  با  نیز  ملی  رسانه  می كنند، 
برنامه ماه عسل نمونه نوعی آنها است و حجم انبوه از 
برنامه های مشاوره و روانشناسی و اخالق و... را باید 
به این لیست افزود- تبدیل به دم و دستگاه اقناع عمومی 
اقتصادی،  و سرپوش نهادن بر ساختارهای اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی شده است. تابلو رسانه، موفقیت و 
شادكامی را تبدیل به امری یكسر ذهنی و بی ارتباط با 
جامعه می كند و جامعه به عنوان كلیتی بر فراز و بیش از 
تک تک افراد،در محاق این الگوی بازنمایی فرو می رود. 
خودش مسوول  اجتماعی،  ساختار  قربانی  بین  این  در 
باید بكند  اندوه خودش است و تنها كاری كه  شادی و 
در  رویه ای  كند!چنین  عوض  را  ذهنش  كه  است  این 
برنامه سازی هیچ اثری بر بحران های اجتماعی نخواهد 
قوی  چندان  نه  مسكن هایی  حالت  بهترین  در  و  داشت 
اثری بر باكتری ها و ویروس های  تولید می كند كه هچ 
نه  زمین اند؛  روی  بحران ها  ریشه  ندارند.  مرض  تولید 

در عمق روان و روی هوا!

تسلیت
جناب آقای مهرسا رهنما

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته كـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی 
، بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش  این  انتظار بنشیند و  ماتم زده بـه 

درفـراخنای بـیكران هـستی و یگانه راز جـاودانگی اوسـت .
صمیمانه  تان  محترم  خانواده  و  شما  به  را  گرامیتان  مادر  درگذشت 
تسلیت عرض نموده و برایتان صبر و اجر و برای آن عزیز سفركرده علو 

درجات طلب می كنیم.
عباس نجفی زرافشان و كاركنان هفته نامه پرشین


