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بريتانيا  در  كتابخانه ها  شدن  تعطيل  مخالفان 
مى گويد حدود يك چهارم از كتابخانه هاى بريتانيا 
شهرستان ها،  براى  دولت  تصميم گيرى هاى  با 

بسته خواهند شد.-
مقابله  براى  كنندگان  مبارزه  گاردين،  از  نقل  به 
كتابخانه هاى  كردن  تعطيل  به  كه  سياستى  با 
ميزان  دولت  مى گويند  شد،  خواهد  منجر  محلى 
بينى  پيش  آن ها  و  مى كند  پنهان  را  حذف ها  اين 
مى كنند كه حدود 400 كتابخانه بريتانيايى تا سال 
2016 بسته خواهند شد و به اين ترتيب آمار كلى 
آن  تا   2009 سال  از  شده  تعطيل  كتابخانه هاى 

زمان به بيش از هزار كتابخانه خواهد رسيد. 
شدن  تعطيل  مخالفان  از  يكى  كالرك  دزموند 
كتابخانه هاى محلى مى گويد: دولت ميزان واقعى 
و  نمى كند  بيان  واضح  صورت  به  را  كاهش 
مشكالت خيلى بزرگتر از آن چيزى است كه در 

سطح محلى و شهرستان ها مطرح مى شود. 

برمبناى آخرين برنامه ها قرار است 32 كتابخانه 
لينكلن شاير  در  موجود  كتابخانه   45 از  محلى 
كتابخانه هاى  همه  و  شود  تعطيل  بريتانيا 

هرفورداشير نيز به كارشان خاتمه دهند. 

در  محلى  كتابخانه   349 تاكنون   2009 سال  از 
نشان  محلى  آمار   و  اند  شده  تعطيل  بريتانيا 
 340 است  قرار   2013 سال  پايان  تا  مى دهد 
كتابخانه ديگر تعطيل شود. اين در حالى است كه 
حذف بودجه شهرستان ها براى سال 2015-16 

معادل 10 درصد تعيين شده است. 

مخالفان اين سياست، پيش بينى مى كنند كه عالوه 
بر همه اين ها 400 كتابخانه محلى ديگر نيز تعطيل 

شود و در مجموع آمار كتابخانه هاى تعطيل شده 
گفته  به  برساند.  كتابخانه  هزار  از  بيش  به  را 
و  اليوت  بيلى  و  آلموند  ديويد  چون  نويسندگانى 
لى هال در اعتراض به طرح تعطيلى 10 كتابخانه 
عمومى از 18 كتابخانه منطقه نيوكاسل و فشار 
كتابخانه   13 حفظ  براى  شفيلد  شهر  شوراى  بر 
حذف  از  پس  منطقه  اين  عمومى  كتابخانه  از 27 
لزلينگتون  شوراى  هشدار  و  دولتى،  بودجه هاى 
منطقه  اين  كتابخانه   10 همه  شدن  بسته  درباره 
گرفته اند،  قرار  شدن  تعطيل  خطر  در  عمال  كه 
وضعيت نامساعدى براى سال 2013 پيش بينى 

مى شود.
 يكى از اعضاى شوراى شهر شفيلد با اعالم اين 
انجمن هاى  از  داريم»  نياز  شما  كمك  به  «ما  كه 
محلى خواست تا به شوراى شهر كمك كنند. اين 
ميليون  كاهش 50  با  سال 2014  براى  كه  شورا 
 1/6 تا  دارد  نياز  شد،  خواهد  رو  روبه  پوندى 
كتابخانه هاى  خدمات  كاهش  با  را  پوند  ميليون 
عضو  اين  كند.  ذخيره  بعد  سال  براى  عمومى 
ارايه  براى  مردمى  كمك هاى  نيازمند  گفت  شورا 

خدمات عمومى در آينده هستند. 

بودن  باز  هاى  ساعت  تاكنون  لزلينگتون 
 10 بتواند  تا  است  داده  كاهش  را  كتابخانه ها 

كتابخانه موجود را باز نگه دارد. 

در فاصله سال هاى 2011 تا 2012، بريتانيا 201 
كاهش  خاطر  به  را  خود  سيار  و  ثابت  كتابخانه 
هم 33  سال 2010-11  در  داد.  دست  از  بودجه 
كتابخانه تعطيل شد و تعداد نيروهاى شاغل ثابت 

در اين كتابخانه ها هم كم شد.
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 
است. آزاد  آنها  ويرايش  در  ولي  كرده 

مسئوليت آگهى ها و صحت آنها بعهده 
پرشين  نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان 
اختيار  صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول 
معنوى  و  مادى  حقوق  كليه  باشد.  مى 
شماره  به   Golden Class Ltd براى 
دسامبر  اول  تاريخ  به   06762511 ثبت 
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يادداشت

 همكارى با  هفته نامه ِپرشين
همه  و  ايرانى  هموطنان  همه  از  پرشين  نامه  هفته 
نويسندگان اينترنتي و غير اينترنتي! در هركجاي دنيا 
كه باشند دعوت به همكاري مي نمايد. دوستان مي 
توانند مطلب، مقاله، داستان، شعر، عكس، كاريكاتور 
و ديگر آثار خود را با رعايت نكات زير، براي انتشار 

در اين نشريه ارسال نمايند:

-1 هفته نامه پرشين، پيرامون پناهندگان، مهاجرين، 
و  اجتماعى  هنرى،  فرهنگى،  مسائل  و  دانشجويان 
بايد  آثار  طبعا  و  شود  مى  منتشر  ايرانيان  اخبار 
مستقيم يا غير مستقيم به اين موضوع مرتبط باشند. 
با توجه به اين مورد، هيچ گونه محدوديت ديگري در 

تعداد آثار ارسالي و عناوين آنها وجود ندارد.
فارسي   (font) قلم  و  زبان  با  را  خود  مطالب   2-
و  پينگليش  مطالب  فرستادن  از  و  كرده  ارسال 

فينگليش جدا خودداري نمائيد!
-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط 

اماليي و آماده براي انتشار باشند.
و  (تيتر)،  عنوان  داراي  بايد  ارسالي  مطلب  هر   4-
از  برگرفته  (سوتيتر)  اي  جمله  يك  كوتاه  توضيح 
صفحات  قالب  به  توجه  با  ضمنا  باشد.  متن  خود 
نشريه، مشخص كنيد كه مطلب خود را براي انتشار 
در كدام صفحه نشريه ارسال مي كنيد. در صورت 
صفحه  آن،  بودن  دار  دنباله  و  مطلب  بودن  عالي 
جديدي مخصوص آن ايجاد خواهد شد و نويسنده 

از همكاران جديد و ثابت پرشين خواهد بود.
-5 به لحاظ زيبا شدن و تاثيرگذاري بيشتر مطلب، 
يك يا چند عكس مربوط به آن را همراه مطلب خود 
عكس  به  دسترسي  عدم  صورت  در  نمائيد.  ارسال 
مورد نظرتان مي توانيد مشخصات آن را شرح دهيد 

تا ما خود اقدام به تهيه آن نمائيم.
-6 مطالب بايد حداقل يك هفته قبل از انتشار نشريه 
علت  به  است  ممكن  حال  اين  با  گردند.  ارسال 
زيادبودن تعداد مطالب رسيده، و يا مناسبتي بودن 
منتشر  بعدي  هاي  شماره  در  مطالب  از  برخي  آن، 

شوند.
-7 عكاسان، طراحان و كاريكاتوريست ها مي توانند 
آثار خود را با توضيحات مربوطه و با كيفيت خوب، 

براي نشريه ارسال نمايند.
خانوادگي،  نام  و  نام  عالقه:  صورت  در   8-
مشخصات شخصي، آدرس وبالگ و تجربيات قبلي 

احتمالي خود را ذكر كنيد.
يا  و   word فايل  در  ترجيحا  را  خود  مطالب   9-
notepad ذخيره كرده و يا با فرمت Unicode يا 

Arabic تايپ كرده و ارسال نمائيد.
آثار  ويرايش  و  گزينش  در  پرشين  نامه  هفته   10-
آزاد است. هرگونه تغيير محتوايي قبل از انتشار به 

اطالع نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 
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از آنچه در گذشته خوانده ام يا در حكايات و تاريخ شنيده ام، مى دانم، كه مسير عشق 
واقعى، هرگز آرام و هموار نبوده است. 

روياى نيمه شب تابستان، پرده اول، صحنه اول.

For aught that I could ever read, could ever hear by tale of history, the course of true love 
never did run smooth. 

A Midsummer Night’s Dream, Act I, sc. 1.
برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 

هنرمندان و وسوسه براى كشف و تجربه افق هاى جديدتر

هنرمند، تأثيرى كه از دنياى پيرامون خود مى گيرد را در هنرش متجلى مى كند. يعنى دليل هنرمند بودنش 
تازه  مسايل  گير  در  مدام  احساسش  و  انديشه  وقتى  طبيعتًا  و  است؛  پيرامون  دنياى  از  بودن  متأثر  همان 
است، طرز فكر، شخصيت و شيوه زندگى اش نيز به فراخور، دستخوش تغيير مى شود. بنابراين هنر مند 
را نمى توان در چهارچوب خاصى تعريف كرد و انتظار داشت كه بتوان هميشه او را در آن تعريف و همان 
چهارچوب پيدا كرد! هنرمند اگر از تغيير و تحول باز بماند، پويايى هنرش از دست مى رود. از اين روست كه 
هنرمندان را معموًال افرادى قالب شكن مى يابيم؛ كسانى كه غالبًا در قالب از پيش تعريف شده اشان نيستند. 
البته اين قالب شكنى دليل بر بى تعهدى نيست؛ اما خب، چيستى و چگونگى تعهد يك هنرمند نيز تا اندازه 
زيادى نسبى است. به طور كلى شايد بهترين كار اين باشد كه كنش يك هنرمند را با سابقه فعاليتها و تحوالت، 
و در سير تكامل هنرى خودش بسنجيم تا آنكه فاكتورهاى بيرونى را معيار سنجش خرق عادت هنرى يك 

هنرمند قرار دهيم. اين يك نوع نگرش است!
هنرمندى كه دور از جامعه اش زندگى مى كند، گاهى از جامعه ميزبانش تأثيراتى مى گيرد كه براى مخاطب 
اوليه اش نا آشناست  و او را با تضادى درگير مى كند. گذر از اين تضاد چندان آسان نيست. وسوسه براى 
كشف و تجربه افق هاى جديدتر از يك سو، و نگرانِى از دست دادن اقبال مخاطب از سوى ديگر، گاهى هنرمند 
را ناخواسته به سمت و سويى سوق مى دهد كه ممكن است بعدها، وقتى هنرمند دوباره خود را باز ميابد، از 
كرده پشيمان شود؛ و در اثر آن پشيمانى، آثار بهتر و قابل دفاع ترى بيافريند تا اشتباه خود را كمرنگ كند. 

اين هم يك نگرش است!
هنرمند وقتى از مخاطبش دور مى افتد، مهجور و رفته رفته فراموش مى شود. براى اين هنرمند، دوباره به 
صدر توجه آمدن با ارائه اثرى درخشان گاه بسيار دشوار مى نمايد و مهجورى نيز از سوى ديگر چنان 
غيرقابل تحمل مى شود كه او را ناگهان به انجام كارى غير منتظره، فقط براى جلب دوباره نگاه ها، مصمم 
مى كند. كارى نظير حكايت آن مرد عشق شهرت كه براى زبانزد كردن نام خود در دهكده، رفت و در تنها 
چشمه اى كه از آن آب شرب اهالى تأمين مى شد، قضاى حاجت و نامش را در تاريخ دهكده ثبت كرد! اين 
نيز هم مى تواند نوعى نگرش باشد.از اين ميان، رفتن محسن مخملباف به اسرائيل و ساختن فيلمى درباره 
بهائيت، با آن همه حساسيت اجتماعى و سياسى نسبت به اين دو موضوع، تا چه حد به كدام يك از اين نگرش 

ها مى تواند نزديك باشد، مقوله است كه گذر زمان آن را مشخص خواهد كرد!
سردبير

اشتراك هفته نامه
عالقمندان به اشتراك و دريافت هفته نامه پرسشنامه  زير را تكميل نموده و براى ما ارسال نمايند 

نام: .....................................................................  نام خانوادگى: .................................................................
آدرس: ..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
كدپستى: ............................................  تلفن : ................................................................................................ 
آدرس ايميل: ..................................................................................................................................................

موبايل: ..................................................................................... 
شماره شروع اشتراك از شماره : .........................

مدت اشتراك براى كشور انگلستان:        ششماه 52 پوند         يكسال 70 پوند

 
لطفا فرم فوق را به همراه مبلغ مورد نظر به دفتر هفته نامه ارسال نمائيد  و به 

تمامی سواالت دقيق پاسخ دهيد

Suite 2, 1st Floor, Barkat House 116-118 Finchley Road London NW3 5HT

هفته نامه پرشين
با بيش از 10000 نفر دوستدار صفحه فيسبوك، 10000 ايميل هفتگى و 

3000 نسخه چاپى
پرتيراژترين نشرية ايرانى در انگلستان 

و بهترين رسانه  جهت درج پيامهاى بازرگانى 

07811000455
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خواننده گرامى
مخارج هفته نامه پرشين فقط از محل آگهى ها و حق اشتراك 
صورتى  در  دارد  انتظار  پرشين  نامه  هفته  شود.  مى  تامين 
كه آن را مى پسنـــــديد و ماندگارى آن را براى  فرهنگ و 

فارسى زبانان مفيد ميدانيد ما را يارى كنيد.

تعداد  ازدياد  صورت  در  ايم،   نوشته  بارها  كه  همانطور 
اطالع  راه  به  و  ميابد  دوام  نامه  هفته  ها،  آگهى  و  مشتركان 

رسانى وكارهاى فرهنگى خود ادامه مى دهد.
هفته نامه پرشين مرهون محبت هاى كسانى است كه تاكنون 
معرفى  ما  به  مشتركانى  و  دهندگان  آگهى  ما  درخواست  به 

كرده اند.

آمارهاي رسمي تاسال 86 نشان داد

خروج 30 درصدي 
المپيادي ها و نفرات برتر 

كنكور از كشور
كنكور  برتر  نفرات  و  المپيادي ها  درصد   30 به  نزديك 
سراسري در فاصله سال هاي 86- 82 از كشور خارج شدند. 
در  دوره  اين  علوم  وزارت  مسووالن  كه  است  آماري  اين 
روزهاي پاياني دولت اعالم كرده اند. به گفته معاون فرهنگي 
و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان 308 نفر از دارندگان مدال 
المپياد و 350 نفر از برترين هاي آزمون سراسري از سال 

82 تا 86 به خارج از كشور مهاجرت كردند. 

دارندگان  ميان  از  اطالعات،  و  آمار  آخرين  اساس  بر 
مدال هاي المپياد از سال 82 تا 86 تعداد 712 نفر در داخل 
كشور هستند و 308 نفر به خارج مهاجرت كردند. از تعداد 
در  نيز  سراسري  آزمون  برترين هاي  از  نفر   403 و  هزار 
داخل كشور 350 نفر به خارج از كشور مهاجرت كردند. اما 
آمار 30 درصدي خروج نخبگان از سوي مسووالن وزارت 
علوم جدا از دقيق بودن يا نبودن آن تنها مهاجرت نخبگان تا 
سال 86 و نفرات برتر كنكور سراسري و المپيادهاي علمي 
كشور را شامل مي شود. اين در حالي است كه بخش عمده 
مهاجرت نخبگان بعد از سال هاي 86 و در دور دوم وزارت 

علوم دولت دهم صورت گرفته است.

به  مربوط  نخبگان،  خروج  آمار  از  بخشي  ديگر  طرف  از   
كارشناسي  باالتر  مقاطع  در  دانشگاهي  فارغ التحصيالن 
و  نخبگان  ملي  بنياد  آمارهاي  در  كه  دكتراست  و  ارشد 
مسووالن وزارت علوم جايي ندارد. براساس آماري كه از 
ثبت نام دانشجويان براي دريافت معرفي نامه ارز دانشجويي 
وزارت علوم به دست آمده، تا سال گذشته بيش از 80 هزار 
نفر ايراني در دانشگاه هاي خارج از كشور مشغول تحصيل 
بودند كه 75 درصد اين افراد در مقطع كارشناسي و بقيه 
بودند.  تدريس  حال  در  تكميلي  تحصيالت  باالتر  مقاطع  در 
هزار   60 ، سال 1389  در  مجلس  آمار  اساس  بر  همچنين 
نفر از ايرانياني كه در اين سال مهاجرت كرده اند در زمره 
داراي  غالبا  افراد  اين  مي شوند.  دسته بندي  نخبه  مهاجران 
برتر  نفرات  جزو  يا  بوده  علمي  المپيادهاي  در  مقام هايي 
كنكور يا دانشگاه ها هستند. براساس گفته عليرضا سليمي 
عضو كميسيون مجلس هشتم در آن زمان، از ابتداي سال 
88 در هر روز 3 دانش آموخته دوره دكترا و دانش آموخته 

كارشناسي ارشد به خارج از كشور مهاجرت كرده اند. 

همچنين صندوق بين المللي پول در گزارش سال 2009 خود 
 91 ميان  در  نخبگان،  مهاجرت  لحاظ  به  ايران  كرد  اعالم 
كشور در حال توسعه يا توسعه نيافته جهان، مقام نخست را 
داراست. براساس اين آمار حدود 25 درصد از كل ايرانيان 
تحصيل كرده هم اكنون در كشورهاي توسعه يافته زندگي 
مي كنند. طبق آمار صندوق بين المللي پول همچنين، ساالنه 
براي  كرده  تحصيل  ايرانيان  از  نفر  هزار  تا 180  بين 150 
مغزها  فرار  نظر  از  ايران  و  مي كنند  اقدام  ايران  از  خروج 
جهان  نيافته  توسعه  و  توسعه  حال  در  كشور   91 بين  در 
مقام اول را از آن خود كرده  است. همچنين در سال 1388 
وزارت علوم اعالم كرد از ابتداي انقالب 1357 ، از ميان 12 
مختلف  كشورهاي  به  دولت  هزينه  با  كه  دانشجويي  هزار 
ايراني  دانشجوي  هزار  و 60  نگشته اند  باز  نفر  رفتند 400 
بين المللي  صندوق  آمار  مي كنند.  تحصيل  ايران  از  خارج 
پول همچنين در اين سال بيانگر اين است كه بيش از 250 
ايراني  هزار  از 170  بيش  و  ايراني  پزشك  و  هزار مهندس 
آمار  طبق  و  مي كنند  زندگي  امريكا  در  عاليه  تحصيالت  با 
كارشناس  روزانه 15   سال 87  در  گذرنامه،  اداره  رسمي 

ارشد، 2/3 دكترا و در مجموع 5475 نفر ليسانس از ايران 
همچنين  پول  بين المللي  صندوق  گزارش  كردند.  مهاجرت 
بيانگر اين بود كه بيش از 15 درصد سرمايه هاي انساني 
ايران به امريكا و 25  درصد به كشورهاي عضو سازمان 
اين  مي كنند.  مهاجرت  اروپا  اقتصادي  همكاري  و  توسعه 
آمارها مسووالن وزارت علوم و ديگر مسووالن كشور را 
بر آن داشت تا به توسعه كمي مقاطع و مراكز تحصيالت 

تكميلي و افزايش ظرفيت پذيرش در اين دوره ها و توسعه 
آنچه  اساس  بر  بپردازند.  پولي  ظرفيت هاي  و  پرديس ها 
مسووالن از عملكرد و كارنامه وزارت علوم در اين دوره 
خبر مي دهند، رشته محل هاي دكترا رشد 2 هزار و 202 

درصدي در اين دوره داشته است.

مراكز  تعداد  در  درصدي   397 رشد   91 تا   84 سال  از   
آموزش عالي ايجاد شد كه در اين ميان مراكز وابسته به 
وزارت آموزش و پرورش با توجه به ديدگاه هاي معاونت 
آموزشي كاهش 290 درصدي، افزايش148 درصدي در 
در  افزايش  درصد  تا 91، 957  از 84  نور  پيام  واحدهاي 
واحدهاي علمي كاربردي، 359 درصد افزايش در واحدهاي 
موسسات غيردولتي و 38 درصد رشد در دانشگاه آزاد 
اسالمي صورت گرفت. همچنين از سال 84 تا 91 رشته 
كارشناسي 721  رشد،  درصد  به 645  كارداني  محل هاي 
درصد رشد، كارشناسي ارشد 704 درصد رشد و دكترا 

به 2202 درصد افزايش رسيده اند. 

دكترا  دانشجويان  پذيرش  ظرفيت  درصدي   2000 رشد 
علوم  وزارت  مسووالن  كه  دوره ها  ديگر  و  دوره  اين  در 
در  مي دهند،  ارائه  دوره  اين  در  خود  دستاورد  عنوان  به 
در  شده  ايجاد  ظرفيت هاي  عمده  بخش  كه  است  حالي 
در  كه  دانشگاه هاست  پولي  و  خودگردان  پرديس هاي 
چند سال گذشته توسعه آنها در صدر برنامه هاي وزارت 
قصد  علوم  وزارت  كه  سياستي  است.  داشته  قرار  علوم 
و  دانشجويان  نخبگان،  خروج  روند  آن  اجراي  با  داشت 
سرمايه از كشور را بگيرد، منجر به اين شد كه آموزش 
كشور  در  كمتري  سهم  روز  به  روز  دولتي  رايگان  عالي 
پيدا كند و كيفيت كاهش چشمگيري داشته باشد. براساس 
جذب دانشجو در پرديس هاي پولي دانشگاه ها كه وزارت 
علوم توسعه آن را «برگ زريني در كارنامه وزارت علوم» 
مي دانند، تنها درآمد دانشگاه تهران به عنوان بزرگ ترين 
در  و  گذشته  سال  در  ايران  دولتي  عالي  آموزش  مركز 
يك ترم در ازاي پذيرش 130 دانشجوي دكترا در پرديس 
ميليون  و 500  ميليارد   6 حدود  رقمي  دانشگاه  اين  البرز 
حدود  امسال  دكتراي  در كنكور  اين دانشگاه  بود.  تومان 
رشته  كد   220 در  دانشجو  پذيرش  ظرفيت  از  نفر   300
كه  بود  داده  اختصاص  شبانه  دانشجويان  به  را  محل 
ملزم به پرداخت شهريه بودند. مشابه اين روند در ساير 
افت  بابت  از  نگراني  و  شد  اجرا  نيز  كشور  دانشگاه هاي 

كيفيت را به دنبال داشت. 

نگاهي به 
توسعه انساني 
در سال 2013

بر اساس گزارش توسعه انساني سازمان 
توسعه يافته ترين  عنوان  به  نروژ  ملل، 
معرفي   2013 سال  در  جهان  كشور 
نيز  آلمان  و  هلند  امريكا،  استراليا،  شد. 
ايستادند.  پنجم  تا  دوم  رتبه هاي  در 
جديد ترين گزارش از سلسله گزارش هاي 
 (UNDD) ملل  سازمان  انساني  توسعه 
 :2013 انساني  توسعه  «گزارش  نام  با 
جهاني  در  انساني  ترقي  جنوب؛  خيزش 
متنوع» منتشر شد. در اين گزارش كه بر 
و  آمار  است  شده  تهيه  سال 2012  پايه 
اطالعات مربوط به شاخص هاي توسعه 
شده  ارائه  جهان  كشور   194 انساني 
است. سلسله گزارش هاي توسعه انساني 
كه از سوي برنامه توسعه سازمان ملل 
تهيه مي شود معموال هر سال يا دو سال 
آمار  آن  طي  و  مي شود  منتشر  يك بار 
توسعه  شاخص هاي  به  مربوط  ارقام  و 
فرهنگي،  اقتصادي،  اجتماعي،  سياسي، 
كشور  هر  براي  آموزشي  و  بهداشتي 

ارائه مي شود.

سال  در  انساني  توسعه  قبلي  گزارش 
شاخص  بود.  شده  منتشر   2011
يك  تا  صفر  از  ارقامي  انساني  توسعه 
رقم  اين  هرچه  كه  دربرمي گيرد  را 
بر  داللت  باشد  بيشتر  كشور  يك  براي 
توسعه يافتگي بيشتر آن كشور در حوزه 
گزارش،  اين  اساس  بر  است.  انساني 
را   76 رتبه  جهاني  رتبه بندي  در  ايران 
به دست آورده است. نمره ايران از نظر 
شاخص توسعه انساني 0/742 است. در 
و  بود  همين  ايران  نمره  نيز  سال 2011 
در  بود.  گرفته  قرار   74 رتبه  در  ايران 
سال 2010 نمره ايران 0/707 بود و در 
ملل،  سازمان  بود.  گرفته  جاي   88 رتبه 
توسعه  داراي  كشور هاي  ميان  را  ايران 

انساني باال به حساب آورده است.
در گزارش اين سازمان كشور هاي جهان 
چهار  به  انساني  توسعه  ميزان  نظر  از 
عبارتند  كه  شده اند  تقسيم بندي  گروه 
انساني  توسعه  داراي  كشور هاي  از: 
توسعه  داراي  كشور هاي  باال،  بسيار 
توسعه  داراي  كشور هاي  باال،  انساني 
داراي  كشور هاي  و  متوسط  انساني 
توسعه  گزارش  پايين.  انساني  توسعه 
عنوان  به  را  نروژ  ملل،  سازمان  انساني 
توسعه يافته ترين كشور جهان در حوزه 

انساني معرفي كرده است.
توسعه  شاخص  در  كشور  اين  نمره 
انساني 0/955 اعالم شده است. استراليا 
با نمره 0/938 و اياالت متحده امريكا با 
نمره 0/937 به ترتيب در رتبه هاي دوم 
هلند،  كشور هاي  گرفته اند.  قرار  سوم  و 
آلمان، نيوزيلند، ايرلند، سوئد، سويس و 
ژاپن نيز به ترتيب رتبه هاي 4 تا 10 را به 

خود اختصاص داده اند.

رتبه برخي از كشور ها در زير مي آيد:
چين  تركيه 90،  برزيل 85،  اوكراين 78، 
پاكستان   ،136 هند   ،112 مصر   ،101
 ،57 عربستان   ،175 افغانستان   ،146
قطر   ،41 امارات   ،54 كويت   ،55 روسيه 
و   25 ايتاليا   ،23 اسپانيا   ،72 لبنان   ،36

انگلستان 27.

شاخص نابرابري درآمدي
سازمان ملل متوسط ضريب جيني ايران 
 38/3 را   2010 تا   2000 سال هاي  بين 
 64 رتبه  در  نظر  اين  از  كه  كرد  اعالم 
ارقامي  جيني  ضريب  است.  گرفته  قرار 
بين 0 تا 100 را در برمي گيرد كه هرچه 
اين رقم بيشتر باشد داللت بر شكاف و 
كشور  يك  در  بيشتر  درآمدي  نابرابري 
سوئد  جهان،  كشور هاي  ميان  در  است. 
كمترين نابرابري درآمدي را دارد و نمره 
اعالم   25 جيني  ضريب  در  كشور  اين 
شده است. نروژ با نمره 25/8 در جايگاه 
دوم و اسلواكي با نمره 26 در رتبه سوم 
جيني  ضريب  گرفته اند.  قرار  نظر  اين  از 

امريكا 40/8 اعالم شده است.
شاخص  اين  در  كشور ها  از  برخي  رتبه 

عبارت است از:
 ،9 فرانسه   ،6 فنالند  و  آلمان   ،5 نروژ 
ايتاليا 11، بلژيك 12، اتريش 14، اسپانيا 
 ،42 امريكا   ،40 امارات   ،21 ژاپن   ،15
تركيه   ،59 عمان   ،45 بحرين   ،47 كويت 
مصر   ،123 پاكستان   ،120 عراق   ،68

126، هند 132 و عربستان 145.

رشد جمعيت در ايران و جهان
در  ايران  جمعيت  گزارش  اين  اساس  بر 
سال 2012 بالغ بر 75/6 ميليون نفر بوده 
سال  در  رقم  اين  مي شود  پيش بيني  و 
ايران  برسد.  نفر  ميليون  به 84/4   2030
در سال 2012 به عنوان هفدهمين كشور 
پرجمعيت جهان شناخته شده است و تا 
سال 2030 نيز همين رتبه را حفظ خواهد 
جمعيت  رشد  متوسط  گزارش  اين  كرد. 
را   2005 تا   2000 سال هاي  در  ايران 
پيش بيني  و  كرد  اعالم  درصد   1/3
ايران  جمعيت  رشد  متوسط  است  كرده 
به   2015 تا   2010 سال هاي  فاصله  در 
اين  اساس  بر  يابد.  كاهش  درصد  يك 
به  باروري  نرخ  سال 2000  در  گزارش 
رقم  اين  اما  است  بوده  توليد   2/2 ازاي 
كاهش  درصد   1/6 به   2012 سال  در 
در  كه  نيز  شهري  جمعيت  است.  يافته 
سال 2000 بالغ بر 64 درصد كل جمعيت 
ايران بوده است در سال 2012 به 69/2 
اساس  بر  است.  يافته  افزايش  درصد 
جهان  جمعيت  ملل،  سازمان  پيش بيني 
 52 و  ميليارد   7 به   2012 سال  در  كه 
سال 2030  در  است  رسيده  نفر  ميليون 
خواهد  نفر  ميليون   321 و  ميليارد   8 به 
رسيد. جمعيت امريكا از رقم كنوني 315 
سال  تا  نفر  ميليون   361 به  نفر  ميليون 
از  آلمان  جمعيت  و  رسيد  خواهد   2030
82 ميليون به 79/5 ميليون نفر و جمعيت 
ژاپن از 126/4 ميليون به 120/2 ميليون 
نفر كاهش خواهد يافت. اين گزارش كل 
جمعيت كشور هاي عربي جهان در سال 
كرد  اعالم  نفر  ميليون   357/3 را   2012
و پيش بيني كرده است اين رقم در سال 
2030 به 480/8 ميليون نفر افزايش يابد.
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به  را  خارجى  هاى  توريست  تواند  مى  روحانى 
ايران بازگرداند؟

احياى گردشگرى ، 
از رويا تا واقعيت

دستگيرى خارجى ها به اتهام جاسوسى در ايران 
كه از هر چندى تكرار مى شود، مى تواند بر تصميم 

گيرى ديگر گردشگران خارجى تاثيرگذار باشد و 
با  ديگرى  كشور  ايران  جاى  به  آنها  شود  موجب 

موقعيت هاى مشابه مانند تركيه را انتخاب كنند.
رئيس جمهور جديد و ميانه رو ايران متعهد شده 
اما  كند،  ايجاد  گردشگرى  صنعت  در  گشايشى 
ايران،  در  اروپايى  گردشگر  چند  اخير  دستگيرى 
تحقق اين هدف را با ترديد هايى همراه كرده است.

اهميت  به  روحانى  پست،  واشنگتن  گزارش  به 
بخش گردشگرى در رشد اقتصادى واقف است و 
مى گويد تعداد گردشگرانى كه در هر سال از ايران 
رساند.  مى  نفر  ميليون   10 به  را  كنن  مى  بازديد 
چنين رويكردى مى تواند 4 ميليون موقعيت شغلى 

در ايران ايجاد كند.
اين در حالى است كه در بسيارى از مناطق ايران، 
سرمايه گذاران سال هاست كه به دنبال روى كار 
پتانسيل  به  جدى  توجه  كه  هستند  دولتى  آمدن 
گردشگرى كشور داشته باشد. براى مثال جزيره 
كيش، يكى از جاذبه هاى گردشگرى به شمار مى 
رود كه پروژه هاى متعددى از هتل سازى گرفت 
تا ساخت مراكز خريد در آن نيمه كاره رها شده 
گردشگر  ميليون  يك  ساليانه  جزيره  اين  است. 
آن  از  توجهى  قابل  تعداد  البته  كه  كند  مى  جذب 
دهند.  مى  تشكيل  ايران  شهرهاى  ديگر  مردم  را 
يك  نيز  حالت  ترين  بينانه  خوش  در  حال  اين  با 
دهه به طول مى انجامد تا پروژه هاى گردشگرى 
مقصد  يك  به  كه  شوند  اجرا  كيش  در  نحوى  به 

گردشگرى بين المللى تبديل شود.
در  نيز  ها  تحريم  كه  است  باور  اين  بر  روحانى 
ايران  در  خارجى  گردشگران  شمار  بودن  پايين 
در  توانند  نمى  گردشگران  اين  كه  چرا  موثرند، 
ايران از كارت هاى اعتبارى خود در دستگاه هاى 
استفاده  گردشگرى  و  خريد  مراكز  يا  خودپرداز 

كنند.
كارشناسان  روحانى،  نظريه  اين  باوجود 
گردشگرى بر اين عقيده اند مشكل از اين عميق تر 

است. به گفته آنها، در ايران نوعى بدبينى نسبت به 
خارجى ها وجود دارد و به همين دليل سهم ايران 
است.  ناچيز  بسيار  گردشگرى  صنعت  درآمد  از 
برخى نيز بر اين عقيده اند كه موانع فرهنگى مانند 
گردشگران  براى  اسالمى  شئونات  رعايت  لزوم 

خارجى، مانع سفر آنها به ايران مى شود.
دستگيرى  اخبار  چندى  از  هر  ديگر  سوى  از 
شهروندان كشورهاى ديگر كه به عنوان گردشگر 
در  وسيعى  طور  به  بودند،  كرده  سفر  ايران  به 
عنوان  به  شود.  مى  پخش  المللى  بين  هاى  رسانه 
ويزاى  با  كه  اسلواك  شهروند   7 اخيرا  نمونه، 
اتهام  به  بودند،  كرده  سفر  ايران  به  گردشگرى 
نشان  موضوع  اين  و  شدند  دستگير  جاسوسى 
مقصد  يك  به  شدن  تبديل  با  ايران  فاصله  دهنده 

گردشگرى بين المللى است.
تصويربردارى  به  سوار  پاراگاليدر  هاى  اسلواك 
از مراكز نظامى ايران متهم شده اند. اين در حالى 
كوه  داشتن  اختيار  در  واسطه  به  ايران  كه  است 
پايين  همچنين  و  باد  وزش  شرايط  و  مرتفع  هاى 
بودن هزينه هاى، مى تواند به يكى از مقصد هاى 
تبديل  اروپايى  پاراگاليدرسوارهاى  براى  سفر 

شود.
ايران  در  چندى  هر  از  كه  ها  دستگيرى  اين 
ديگر  گيرى  تصميم  بر  تواند  مى  شود،  مى  تكرار 
گردشگران خارجى تاثيرگذار باشد و موجب شود 
آنها به جاى ايران كشور ديگرى با موقعيت هاى 

مشابه مانند تركيه را انتخاب كنند.
مى  ايران  گردشگرى  سازمان  معاون  حال  اين  با 
براى  ايران  رسيدن  نظر  به  ناامن  باوجود  گويد، 
در  گردشگران  اين  شمار  خارجى،  گردشگران 
 25  ، آن  از  قبل  سال  با  مقايسه  در   ،2012 سال 
ميليون  وى 4  گفته  به  است.  يافته  افزايش  درصد 
براى  دالرى  ميليارد  درآمدى 8  خارجى  گردشگر 

ايران حاصل كرده اند.
شمارى از كارشناسان بر اين باورند كه  افزايش 
ارتباط  در  گردشگران  شمار  و  گردشگرى  درآمد 
در  كه  دارد  قرار  ريال  ارزش  كاهش  با  مستقيم 
براى  ارزان  بسيار  كشورى  به  را  ايران  نهايت 
سوى  از  است.  كرده  تبديل  خارجى  گردشگران 
ديگر تحوالت منطقه اى نيز بر شرايط گردشگرى 
سال  دو  در  كه  چرا  است،  بوده  تاثيرگذار  ايران 
بحران  درگير  تركيه  حتى  و  مصر  سوريه،  اخير 
هايى بوده اند كه موجب شده گردشگران خارجى 
به اين كشورها سفر نكنند و به جاى آن تعدادى از 

آنها به سمت ايران تغيير مسير بدهند.
اين دسته از تحليلگران مى گويند آنچه كه ايران به 
آن نياز دارد، سرمايه گذارى در بخش گردشگرى 
و همچنين تعامل بهتر با خارجى هاست. شايد تيم 
روحانى كه از تكنوكرات ها تشكيل شده به صنعت 
براى  خوب  پتانسيل  يك  عنوان  به  گردشگرى 
درآمدزايى توجه داشته باشند، اما در هر صورت 
با توجه به قوانين ايران، محدوديت هايى براى اين 
صنعت وجود خواهد داشت. براى مثال گردشگران 
خارجى كه با هم نسبت فاميلى نداشته باشند، بايد 
براى استفاده از خدماتى مانند غواصى در آب هاى 
وارد  جنسيتى  تفكيك  با  و  جداگانه  طور  به  ايران 
آب شوند. اين درحالى است كه هزينه غواصى در 
كيش در مقايسه با دوبى كه در فاصله 100 مايلى 

آن قرار دارد، يك پنجم است.
عالوه بر موانع داخلى، مشكالت ايران در رابطه با 
كشورهاى غربى نيز عامل ديگرى است كه چشم 
هرچند  كند.  مى  تيره  را  گردشگرى  صنعت  انداز 
روحانى به درآمد ناشى از اين صنعت دلبسته، تا 
زمانى كه روابط تهران با واشينگتن و لندن عادى 
سازى نشود، بازار گردشگرى ايران از بخش قابل 

توجهى از گردشگران غربى محروم خواهد بود.
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رو  ميانه  جمهورى  رئيس  آمدن  كار  روى 
سوى  از  مثبت  واكنش  يك  نيازمند  ايران  در 
جاى  به  سفيد  كاخ  اما  است،  متحده  اياالت 
جدى،  ديپلماتيك  ابتكارهاى  به  زدن  دست 
نتانياهو،  بنيامين  آتشين  هاى  نطق  شنونده 
تمساح  اشك  كه  است  اسرائيل  وزير  نخست 
مى ريزد و گمان مى كند آمريكا جنگ ديگرى 

در خاورميانه را به تل آويو بدهكار است.

باشد  تابستانى  افسردگى  يك  تنها  اين  شايد 
تمامى  معموال  كه  كوچكى  عقبگردهاى  يا 
مى  رنج  آن  از  دومى  دور  جمهور  روساى 
برند. اما هرچه باشد نمى تواند منكر اين شد 
كه سياست خارجى باراك اوباما به طور قابل 
مالحظه اى ار رمق افتاده و اين در حالى است 
و  دفاع  وزير  يك  خارجه،  امور  وزير  يك  كه 
يك مشاور امنيت ملى جديد به كابينه اوباما 

ملحق شده اند.

بر  مبتنى  نه  مصر  مورد  در  آمريكا  سياست 
از  دفاع  پايه  بر  نه  و  است  گرايى  واقع  يك 
خوشحالم  سوريه،  مورد  در  در  دمكراسى. 
شيرجه   ) كين  مك  طرح  با  متحده  اياالت  كه 
زدن در استخرى پر از كوسه) پيش نرفت، اما 
آمريكا  سياست  بتواند  كسى  كه  است  خوب 
شرح  جهانيان  براى  را  كشور  اين  قبال  در 
رئيس  آمدن  كار  روى  ايران،  مورد  در  دهد. 
واشينگتن  كه  چيزى   – رو  ميانه  جمهورى 
يك  نيازمند   – بود  آن  انتظار  در  ها  مدت 
واكنش مثبت از سوى اياالت متحده است اما 
ابتكارهاى  به  زدن  دست  جاى  به  سفيد  كاخ 
آتشين  هاى  نطق  شنونده  جدى،  ديپلماتيك 
بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل است 
كند  مى  گمان  و  ريزد  مى  تمساح  اشك  كه 
تل  به  را  خاورميانه  در  ديگرى  جنگ  آمريكا 

آويو بدهكار است.

مى  نظر  به  باشم.  كرده  تندروى  خيلى  شايد 
باوجود  آتالنتيك  آنسوى  با  روابط  رسد 

مورد  در  اسنودن  ادوارد  هاى  افشاگرى 
اروپا،  در  ملى  امنيت  آژانس  هاى  جاسوسى 
جان سالم به در برده است. اما باوجود اين 
افشاگرى ها، ارتش آمريكا و نيروهاى ويژه 
آن سرگرم همكارى با ارتش هاى خارجى در 
سياست  بروكراسى  هستند.  جهان  سراسر 
تعيين  با  روزها  اين  واشينگتن،  در  خارجى 
هاى  نشست  بعدى،  هاى  اجالس  تاريخ 
درگير  خارجى،  هاى  هيات  سفر  يا  مقدماتى 

تروريسمى  با  مقابله  امپراطورى  البته  است. 
آمريكا  در  سپتامبر   11 حمالت  از  پس  كه 
مى  را  دالر  ميلياردها  همچنان  گرفته،  شكل 
بلعد تا اياالت متحده را در برابر تهديد هايى 

كه در مورد آن مبالغه مى شود، حفظ كند.

سياست آمريكا در مورد مصر 
نه مبتنى بر يك واقع گرايى 

است و نه بر پايه دفاع از 
دمكراسى. در در مورد سوريه، 

خوشحالم كه اياالت متحده 
با طرح مك كين ( شيرجه 

زدن در استخرى پر از كوسه) 
پيش نرفت، اما خوب است 

كه كسى بتواند سياست آمريكا 
در قبال اين كشور را براى 

جهانيان شرح دهد.
البته در مقايسه با چالش هايى كه رجب طيب 
سينگ،  مانموهان  روسف،  ديلما  اردوغان، 
فرانچسكو اوالند يا ديويد كمرون اين روزها با 
آن دست و پنچه نرم مى كنند، مى توانم شرط 
نظر  به  بهتر  سفيد  كاخ  انداز  چشم  كه  ببندم 
زمانى  و  سال 2009  يادآورى  اما  رسد.  مى 
كه اوباما روى كار آمد، خالى از لطف نيست. 
نطق ها و سخنرانى هاى او را به ياد داريد؟ 

او در سخنرانى قاهره از دو كشور براى دو 
مورد  در  پراگ  سخنرانى  گفت.  سخن  مردم 
خلع سالح هسته اى را چطور؟ البته پيشرفت 
چيزى  نه  اما  است  داشته  وجود  نيز  هايى 
خواند.  بزرگ  دستاورد  يك  را  آن  بتوان  كه 
ابتكارهاى  مجموعه  چطور؟  جوى  تغييرات 
اخير اوباما ، گامى در جهت صحيح به شمار 
بيشتر  كه  كرده  اثبات  اغلب  او  اما  رفت  مى 
موضع  به  نگذاريد  است.  خوب  سخنران  يك 
اياالت  كه  خوشحالم  من  بپردازم.  افغانستان 
متحده سرانجام  با يك زوزه و نه يك نعره، ( 

يا يك پيروزى) افغانستان را ترك كرد.

مى دانم به چه مى انديشيد. آيا اوباما همواره 
با  متحده  اياالت  اندازه  از  بيش  درگيرى  از 

امور جهانى گله نمى كند و من نيز بارها نگفته 
اوباما  دوران  در  آمريكا  خارجى  سياست  ام 
چندان بد نبوده است. پس چرا من از شادى 

به وجد نمى آيم؟

اينكه  از  حتم  طور  به  من   . دليلش  هم   اين 
به  حمله  مانند  اى  احمقانه  اقدامات  آمريكا 
نداده،  انجام  را  ايران  بمباران  يا  سوريه 
شادمان ام. اما اين به اين معنى نيست كه در 
زمينه هاى ديگر انرژى، تالش و تمركز الزم 
را صرف كرده است. آنچه من مشاهده نمى 
كنم، انگيزه الزم دولت اوباما براى استفاده از 
زمان باقى مانده به منظور طراحى استراتژى 
مقرر  اهداف  به  يافتن  دست  براى  ضرورى 
شده است. دولت اوباما در ماه هاى نخست، 
حس بسيار خوبى داشت اما هيچكاه اولويت 
اكنون  نكرد.  ساماندهى  را  استراتژيك  هاى 
خوب  هاى  سخنرانى  كه  دانيم  مى  ما  همه 
سياست  به  آنها  تبديل  معنى  به  لزوما  اوباما 

يا استراتژى نيست.

با  خبرنگارى  عالقمندام  اكنون  بنابراين 
سوزان  جمهور،  رئيس  به  بيشتر  دسترسى 
رايس، يا شايد هم جان كرى از آنها بپرسد: 
دو هدف از مهمترين اهداف سياست خارجى 
شما كه مى خواهيد تا ژانويه 2017 و پايان 
همچنين  چيست.  يابيد،  دست  آن  به  دولت 
چگونه از قدرت  و نفوذ آمريكا براى تضمين 

موفقيت خود استفاده مى كنيد؟
منبع: فارن پاليسى 

اوباما خواستار خويشتنداري معترضان شد

آغاز يك جنجال نژادي ديگر 
در امريكا

حادثه ساز  همچنان  امريكا  در  گرم  اسلحه  با  خشونت 
يك  جنجالي  پيامدهاي  با  سفيد  كاخ  اين بار  و  است 
پرونده تيراندازي كه نژادپرستانه قلمداد مي شود، درگير 
نوجوان  مارتين  تريوان  قتل  پرونده  شايد  است.  شده 
سفيدپوست  شهروند  يك  توسط  امريكايي  سياهپوست 
باشد  داخلي  قضايي  مساله  يك  زيمرمن  جورج  نام  به 
امريكايي  شهروندان  از  بسياري  باور  به  كه  آنجا  از  اما 
بوي نژادپرستي مي دهد، اين پرونده ابعاد سياسي يافته 
و شايد هم ابعاد بين المللي داشته باشد، چرا كه بر خالف 
تصورها دادگاه رسيدگي به اين پرونده قاتل را از اتهام 
قتل عمد يك سياهپوست تبرئه كرده است. اما طرفداران 
واكنش  حكم  اين  به  امريكايي،  سياهپوست  نوجوان  اين 
نشان داده و به آن اعتراض دارند. اين پرونده، بار ديگر 
بحث هاي فراواني را در سطح امريكا درباره قوانين دفاع 
دقايق  در  است.  كرده  ايجاد  نژادي  مسائل  و  خود  از 
واكنش هاي  زيمرمن،  جرج  تبرئه  خبر  اعالم  از  پس  اول 
بروز  شده  صادر  حكم  به  دادگاه  برابر  در  خشم آلودي 
شهرهاي  در  خودانگيخته يي  اعتراضي  تجمع هاي  و  كرد 
فيالدلفيا،  سانفرانسيسكو،  جمله  از  امريكا  مختلف 
شيكاگو، واشنگتن و آتالنتا برگزار شد. تظاهرات كنندگان 
و  ناكارآمد  نظامي  امريكا  قضايي  نظام  مي دادند  شعار 
فاسد است. انجمن ملي براي دفاع از حقوق رنگين پوستان 
حكمي  چنين  صدور  از  ما  است  كرده  اعالم  امريكا  در 
دادگستري  وزارت  به  ما  شديم.  سرخورده  و  خشمگين 
امريكا در اين خصوص شكايت مي كنيم. عالوه بر اتهام ها 
جنايي،  پرونده  اين  با  نژادپرستانه  برخورد  درباره 
معترضان دولت محلي فلوريدا را هم متهم به دخالت در 
دادگستري  وزارت  كرده اند.  جنايت  اين  قضايي  بررسي 
درباره  درخواست ها  است  پذيرفته  ناگزير  هم  امريكا 
نوجوان  قتل  پرونده  در  را  فدرال  دولت  دخالت  بررسي 
سياهپوست، بررسي كند. پليس فلوريدا متهم است كه تا 
شش هفته پس از قتل تريوان مارتين، جورج زيمرمن را 
تبرئه  به  تن  راحتي  به  هم  حاال  و  است  نكرده  دستگير 
خود  تصميم  فلوريدا  پليس  مقامات  اما  است.  داده  وي 
توجيه  قانوني  به  اشاره  با  را  زيمرمن  بازداشت  عدم  بر 
كه  صورتي  در  را  كشنده  سالح  از  استفاده  كه  مي كنند 
مي شمارد.  مجاز  كند،  فوري  خطر  احساس  شهروند  يك 
دادگستري  وزارت  سخنگوي  ايورسون،  دنا  گزارش  به 
امريكا، پليس فدرال و دفتر دادستاني روند انجام تحقيقات 
و محاكمه جورج زيمرمن متهم پرونده را بازبيني مي كند. 
اعتراض ها به حكم دادگاه زيمرمن موجب شد كه باراك 
اوباما، رييس جمهوري اياالت متحده امريكا هم وارد عمل 
شده و معترضان را به آرامش فراخواند. به نظر مي رسد 
داخلي،  سياسي  ابعاد  بر  عالوه  قضايي  پرونده  اين 
امور  وزارت  بهار،  هر  باشد.  داشته  بين المللي  پيامدهاي 
حقوق  نقض  درباره  گزارش  يك  متحده  اياالت  خارجه 
مدعي  واشنگتن  مي كند.  منتشر  جهان  سراسر  در  بشر 
است كه اين گزارش به طور يكسان، به ضبط و بررسي 
همه جزييات نقض آزادي هاي مذهبي، فساد و نسل كشي 
و ديكتاتوري متحدان و دشمنان مي پردازد تا فشارهاي 
شود.  اتخاذ  بشر  حقوق  ناقضان  رفتار  تغيير  براي  الزم 
اما مدت كوتاهي پس از انتشار اين گزارش وزارت امور 
خارجه امريكا، چين گزارش خود را درباره حقوق بشر 
در اياالت متحده منتشر مي كند كه در سال هاي اخير يكي 
در  گرم  اسلحه  خشونت  مي گيرد  بر  در  كه  مواردي  از 
شامل  آينده  گزارش  در  احتماال  و  است  متحده  اياالت 

اسنادي از پرونده زيمرمن هم است.

اصل ماجرا
كه  است  سفيدپوست  اسپانيولي  يك  ساله   29 زيمرمن 
در 26 فوريه سال 2012، تريوان مارتين 17 ساله را به 
قتل رساند. جورج زيمرمن نگهبان يكي از محله هاي شهر 
سنفورد در ايالت فلوريدا بود و متهم است كه به تريوان 
كرده  تيراندازي  بوده،  غيرمسلح  كه  سياهپوست  مارتين 
بازداشت  مارتين  تريوان  قتل  از  پس  روز  وي 44  است. 
حكم  شنبه  روز  فلوريدا  در  دادگاهي  منصفه  هيات  شد. 
صادر  جنايي  پرونده  اين  در  را  زيمرمن»  «جورج  تبرئه 
و  خود  از  دفاع  در  او  كه  مي گويند  زيمرمن  وكالي  كرد. 
به طور مشروع از اسلحه استفاده كرده است و در قتل 

مارتين مقصر نيست.

كسى از اولويت هاى سياست خارجى آمريكا خبر دارد؟

اوباما و افسردگى تابستانى
مترجم : آزاده افتخاري
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فارن پاليسى تحليل كرد

روحانى ؛فرصتى 
براى اوباما

اكنون اوباما فرصت جديدى براى آزمودن ايران 
دارد و مى تواند به روحانى در پيشرفت در اين 
زمانى  هزينه  روند  اين  البته  كند.  كمك  آزمون 
از  نكردن  استفاده  هاى  هزينه  اما  داشت  خواهد 

اين فرصت به مراتب بيشتر خواهد بود.
رسد،  مى  خاورميانه  از  روزها  اين  كه  اخبارى   
و  شده  بحران  دچار  دوباره  مصر  نيست.  خوب 
جنگ شهرى خونين در سوريه ادامه دارد. در اين 
انتخابات  در  روحانى  حسن  پيروزى  شايد  بين 
رياست جمهورى ايران، دلگرم كننده ترين خبرى 
باشد كه از منطقه مى رسد. باوجود ترديدهايى كه 
چهره  او  دارد،  وجود  روحانى  عملكرد  مورد  در 

اى پراگماتيك و ميانه رو است كه به كاهش نقش 
مردم  اجتماعى  و  خصوصى  زندگى  در  دولت 
اعتقاد دارد. همچنين روحانى براى نزديك به دو 
سال مذاكره كننده ارشد هسته اى ايران بود و در 
آن زمان غنى سازى اورانيوم را در مقابل دريافت 
برخى مشوق هاى اقتصادى، تعليق كرد. به همين 
ايران  براى  هم  تواند  مى  روحانى  انتخاب  دليل 

خوب باشد و هم براى غرب.
نيز  ايران  جديد  جمهور  رئيس  كه  همانگونه 
حاكميت  به  عميقى  طور  به  وى  كرد،  خاطرنشان 
وابسته است و يك اصالح طلب به شمار نمى رود. 
معظم  مقام  اسالمى،  جمهورى  در  ديگر  سوى  از 
هستند.  امور  در  نهايى  گيرنده  تصميم  رهبرى 
شايد داستان پيروزى روحانى در انتخابات براى 
 ،1997 سال  در  كه  زمانى  باشد،  تكرارى  برخى 
محمد خاتمى اصالح طلب در انتخابات پيروز شد. 
مادلين  كه  است  آن  از  حاكى  ها  گزارش  برخى 
آلبرايت، وزير امور خارجه وقت آمريكا از طريق 
كانال هاى سرى، پيام هايى را در آن زمان براى 
رئيس جمهور ايران فرستاد كه از جمله آنها مى 
عمل  به  هاى  حمايت  از  پشيمانى  ابراز  به  توان 
معظم  مقام  اما  كرد.  اشاره  پهلوى  رژيم  از  آمده 
جرم  به  آمريكا  اعتراق  كه  داشتند  اظهار  رهبرى 

هايشان، فايده اى براى ملت ايران ندارد.  
اكنون اين پرسش مطرح است كه چرا بايد گمان 
كنيم، شرايط متفاوت است. نخست به اين دليل كه 
درونى  حلقه  به  متعلق  خاتمى  خالف  بر  روحانى 
حاكميت است. او خط قرمزها را مى داند. از سوى 
به  و  انتخابات  در  روحانى  پيروزى  نفس  ديگر 
نشان  ميدان،  اين  به  وى  ورود  اجازه  كلى  طور 
دهنده اين واقعيت است كه تمايل به بهبود شرايط 
ايجاد  رتبه  عالى  مقامات  بين  در  ايران  اقتصادى 
شده است. اوضاع اقتصادى ايران بهتر نمى شود، 
غرب  با  تعاملى  به  بتواند  جديد  دولت  اينكه  مگر 
دست يابد كه به موجب آن تحريم ها لغو شوند. 
سوزان ملونى، تحليلگر موسسه بروكينگز شرايط 

اين روزهاى ايران را با سال 1988، مقايسه مى 
كند، زمانى كه هاشمى رفسنجانى رئيس جمهور 
ايران شد و در نهايت جنگ ايران و عراق، خاتمه 

يافت.
كريم  مانند  تحليلگران  از  ديگر  برخى  البته 
سجادپور با اين ديدگاه موافق نيستند. آنها مى 
گويند مقاومت در برابر آمريكا و انكار اسرائيل، 
دو شاخصه ايدئولوژى انقالب اسالمى است كه 

نمى توان از آن عدول كرد.
بروكينگز  موسسه  تحليلگر  ملونى،  سوزان 
 ،1988 سال  با  را  ايران  روزهاى  اين  شرايط 
رفسنجانى  هاشمى  كه  زمانى  كند،  مى  مقايسه 
رئيس جمهور ايران شد و در نهايت جنگ ايران 

و عراق، خاتمه يافت.
براى  آمريكا  سوى  از  تالشى  هر  بنابراين 
تاثير  تحت  شده  ايجاد  موقعيت  از  استفاده 
قمار  يك  منزله  به  تواند  مى  روحانى  پيروزى 
باشد. بدون ترديد  اعمال تحريم ها در رقم زدن 
اين  اكنون  است.  داشه  نقش  روحانى  پيروزى 
براى  آمريكا  دولت  آيا  كه  است  مطرح  پرسش 

ارايه پيشنهادى مصالحه اى به تيم مذاكره كننده 
هسته اى روحانى آمادگى دارد يا خير.

اكنون گروه 1+5 (آمريكا، انگليس، فرانسه، چين، 
كره  مذاكرات  پيش  شرايط  در  آلمان)  و  روسيه 
شمالى و جنوبى به سر مى برد كه در آن هر يك 
از طرفين منتظر اقدام طرف مقابل بود.  ايران نيز 
به نوبه خود بر به رسميت شناخته شدن حق غنى 
سازى اورانيوم تاكيد دارد. اما اين گروه تمايلى 
خواهد  مى  تهران  از  و  ندارد  حق  اين  پذيرش  به 

نخست اقدامات اعتمادسازى را انجام دهد.
شكسته  طرف  دو  هر  توسط  بايد  بست  بن  اين 
روشنى  راه  نقشه  توان  مى  مسير  اين  در  شود. 
چنين  براى  اوباما  دولت  آيا  اما  كرد.  تعريق 
ندارد  وجود  ترديدى  جاى  است؟  آماده  قمارى 
باهرگونه  اسرائيل  البى  و  جمهوريخواهان  كه 
بر  برخى  كنند.  مى  مخالفت  ايران  به  دهى  امتياز 
ديگر  قمارى  براى  هنوز  آمريكا  كه  باورند  اين 
ايران  حركت  منتظر  واقع  در  و  نيست  آماده 
هيچگاه  مذاكرات  كه  صورتى  در  بنابراين  است. 
از سرگرفته نشود، راه به جايى نيز نمى برد اما 
دست كم غرب مى تواند به انتقاد از ايران ادامه 
در  ديگرى  از  پس  يكى  كه  تحوالتى  دهد.باوجود 
خاورميانه روى مى دهد، بايد به اين نكته توجه 
متفاوت  خاورميانه  هاى  بحران  از  ايران  كه  كرد 
است. واشينگتن اكنون آموخته كه در فرونشاندن 
بحران هاى ناشى از بهار عربى ، توانمندى اندكى 
در  سفيد  كاخ  هاى  انتخاب  حال  عين  در  دارد. 
روند  بر  تواند  مى  خاورميانه  استراتژى  مورد 
اوباما  اكنون  باشد.  تاثيرگذار  ايران  با  مذاكرات 
مى  و  دارد  ايران  آزمودن  براى  جديدى  فرصت 
تواند به روحانى در پيشرفت در اين آزمون كمك 
داشت  خواهد  زمانى  هزينه  روند  اين  البته  كند. 
به  فرصت  اين  از  نكردن  استفاده  هاى  هزينه  اما 

مراتب بيشتر خواهد بود.
منبع: فارن پاليسى

شليك پليس مصر به 
هواداران مرسي

همه مولفه ها و شاخصه ها نشان مي دهد شرايط مصر 
هم  هنوز  شد.  خواهد  بغرنج تر  برود  پيش  اين گونه  اگر 
مصر شاهد شب هاي خونين است. درست يك هفته پس 
رييس جمهوري  مرسي،  محمد  هوادار   51 عام  قتل  از 
 7 حداقل  قتل  به  ديگر  بار  دوشنبه  شب  مصر،  مخلوع 
نفر ديگر از مصري ها انجاميد و 260 نفر ديگر زخمي و 

حدود 400 نفر هم بازداشت شدند. 

طرفداران  كه  شب  دوشنبه  رويترز،  گزارش  به 
به  اعتراض  براي  مصر  شده  بركنار  رييس جمهور 
از  و  كرده  تجمع  رامسيس  ميدان  در  آمدند،  خيابان ها 
خطوط  و  پل ها  از  يكي  كه  را  اكتبر»  «ششم  پل  جمله 
كردند.  اشغال  مي شود،  محسوب  قاهره  مهم  ارتباطي 
درگيري ميان آنان و نيروهاي پليس تا نيمه شب ادامه 
آتش  به  الستيك هاي  با  كه  پليس  ماموران  داشت. 
روبه رو  تظاهرات كنندگان  سنگ  پرتاب  و  شده  كشيده 
اشك آور  گاز  از  معترضان  كردن  متفرق  براي  بودند، 
به  وابسته  آزادي،  و  عدالت  حزب  كردند.  استفاده 
كرد  اعالم  دارد  تعلق  آن  به  مرسي  كه  اخوان المسلمين 
گلوله هاي  همچنين  و  اشك آور  گاز  باتوم،  با  پليس 
است.  كرده  حمله  تظاهرات كنندگان  به  پالستيكي 
كه  گفته اند  نيز  عيني  شاهدان  دويچه وله  گزارش  به 
معترضان  عليه  ساچمه يي  گلوله هاي  از  همچنين  پليس 
استفاده كرد و باعث خشم رانندگان خودرو و تجار و 
اين  اطراف  خانه هاي  ساكنان  و  دوره گرد  فروشندگان 
قاهره  شهر  راه آهن  ايستگاه  بزرگ ترين  كه  شد  ميدان 
در آنجا واقع است. تظاهرات كنندگان اعالم كرده اند كه 
ادامه  خود  اعتراضات  به  مرسي  محمد  شدن  آزاد  تا 
خواهند داد. حاميان مرسي مي گويند اگر به درخواست 
ما تا جمعه پاسخ داده نشود، ما با تصرف فرودگاه و 
وضع  ديگر  چيز  هر  و  رامسس  خيابان  و  محور  جاده 
را بدتر مي كنيم.» بالگردهاي جنگي ارتش براي دومين 
در  تحصن كنندگان  از  اعالميه  ريختن  با  متوالي  شب 
ميدان رابعه العدويه خواستند كه به تحصن خود پايان 

دهند. ارتش مصر همچنين به طرفداران مرسي هشدار 
داد كه در صورت نزديكي به تاسيسات نظامي و مراكز 

حساس با قاطعيت با آنها برخورد مي كند.

اظهار تمايل براي مذاكره بدون شرط
تمام  با  مذاكره  كرد  اعالم  مصر  رياست جمهوري 
جماعت  جمله  از  كشور  اين  در  درگير  طرف هاي 
اخوان المسلمين براي تحقق آشتي ملي آغاز شده است. 
تماس ها  اين  مصر،  رياست جمهوري  گفته سخنگوي  به 
مي شود  اسالمي  جريان هاي  و  اخوان المسلمين  شامل 
اين  به  اسالمي  جريان هاي  تمامي  كه  مي رود  انتظار  و 
تالش ها براي آشتي ملي پاسخ مثبت دهند. با اين حال 
به  را  خود  شروط  نمي تواند  كس  هيچ  كرد  تاكيد  وي 
ما ديكته كند و تصميمات ما صد درصد ملي و داخلي 
است. اما «عصام العريان» معاون رييس حزب «آزادي 
در  ديروز  اخوان المسلمين  سياسي  شاخه  عدالت»  و 
كه  كرد  تاكيد  «سي ان ان»،  امريكايي  شبكه  با  گفت وگو 
دولت  گرفتن  پس  باز  حاضر  حال  در  مساله  مهم ترين 
است  حالي  در  اين  كودتاست.  با  مقابله  و  ژنرال ها  از 
مقابل  در  الببالوي»  «حازم  دولت  ديروز  سويي  از  كه 
سويي  از  و  كرد  ياد  سوگند  مصر  موقت  رييس جمهور 
همچنان  مصر  در  اوضاع  كه  مي دهد  نشان  خبرها  نيز 
پرتنش است و به نظر مي رسد اگر دادستاني مصر به 
اعضاي  و  مرسي  محمد  محاكمه  درباره  خود  اظهارات 
درباره  تصميمي  هرگونه  كند،  عمل  اخوان المسلمين 
سرنوشت مرسي و سران اخوان المسلمين، خواه بسيار 
شكاف  باشد  برايشان  سخت  خيلي  خواه  و  مساعد 
فقط  را  سياسي  نخبگان  ميان  در  و  جامعه  در  موجود 

عميق تر و شرايط مصر را بغرنج تر خواهد كرد.

واكنش هاي بين المللي
سياست  مسوول  اشتون  كاترين  سفر  از  خبري  منابع 
اشتون  دادند.  خبر  مصر  به  اروپا  اتحاديه  خارجي 
خواستار  مصر  پيرامون  خود  اظهارات  آخرين  در 
بر  بود.  شده  كشور  اين  در  ملي  وحدت  دولت  تشكيل 
با  «اشتون»  گفت وگوهاي  محور  گزارش ها  اين  اساس 
مقامات مصري پيرامون حمايت اتحاديه اروپا از روند 
دموكراتيك در اين كشور و مشاركت تمامي طيف هاي 

سياسي مصر در دولت جديد خواهد بود.
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سقوط اقتصادى چين به 
سود طال خواهد بود!

كاالهاى  بازارهاى  در  چين  نفوذ  و  نقش  به  توجه  با 
جهان  بزرگ  اقتصاد  دومين  رشد  آهنگ  اگر  اساسى 
بر  چشمگيرى  اثر  شود،  كند  توجهى  قابل  طور  به 
قيمت هاى آنها در پى خواهد داشت. تحت يك سناريو 
بدبينانه قيمت نفت مى تواند به حدود 70 دالر در هر 
بشكه كاهش يافته و مس شاهد افت 60 درصدى قيمت 
خود باشد. در مقابل، كاهش قيمت ها در بازارهايى كه 
زير سلطه يوان قرار دارند مى تواند به سود طال تمام 

شود.
 چين به طور فزاينده نشانه هاى سقوط اقتصادى سختى را نشان 
مى دهد. طى هفته هاى اخير شرايط نظام بانكى چين و احتمال بروز 
اين  اقتصادى  رشد  كاهش  روند  تداوم  كنار  در  اعتبارى  بحران 

كشور در كانون توجه جهانى قرار داشته اند. 

، با توجه به نقش و نفوذ چين در بازارهاى كاالهاى اساسى اگر 
كند  توجهى  قابل  طور  به  جهان  بزرگ  اقتصاد  دومين  رشد  آهنگ 
شود، اثر چشمگيرى بر قيمت هاى آنها در پى خواهد داشت. تحت 
يك سناريو بدبينانه قيمت نفت مى تواند به حدود 70 دالر در هر 
بشكه كاهش يافته و مس شاهد افت 60 درصدى قيمت خود باشد. 
قرار  يوان  سلطه  زير  كه  بازارهايى  در  قيمت ها  كاهش  مقابل،  در 

دارند مى تواند به سود طال تمام شود.
به رغم تورم پايين، داده هاى اقتصادى چين نشانه هاى نگران كننده 
بيشترى را ارائه كرده اند كه از آن جمله مى توان به انقباض 3.1 
درصدى صادرات - نخستين كاهش طى 17 ماه گذشته - در ماه 
ژوئن اشاره كرد. واردات چين نيز 0.7 درصد كاهش داشته كه در 
بيشترين  درصدى   5.2 افت  با  اساسى  كاالهاى  واردات  ميان  اين 

سهم را به خود اختصاص داده است.

گزارش رسمى شاخص توليد ناخالص داخلى چين كه روز دوشنبه 
منتشر شده تاييد ديگرى بر نظام اقتصادى متزلزل چين است. رشد 
 7.5 به   2013 نخست  ماهه  سه  در  درصد   7.7 از  چين  اقتصادى 
درصد در سه ماهه دوم كاهش يافته كه در مسير پيش بينى ها بوده 
گذارى  هدف  امسال  براى  را  درصدى  رشد 7.5  پكن  دولت  است. 
همچنين  و  بوده  تاكنون   1990 سال  از  ميزان  كمترين  كه  كرده 
نسبت به نرخ حداقل 8 درصدى كه براى حفظ ثبات اجتماعى نياز 
است، كمتر محسوب مى شود. اكثر بانك هاى سرمايه گذارى پيش 
بينى هاى خود براى رشد اقتصادى چين در سال 2013 را به 7.5 

درصد و يا كمتر كاهش داده اند.
با اين وجود، به نظر مى رسد نگاه اقتصاددانان مستقل با نگاه "لو 
طى  گذشته  هفته  در  كه  بوده  مشترك  چين،  دارايى  وزير  جيوى"، 
نشست اقتصادى چين و آمريكا اعالم كرد كه رشد اقتصادى چين 
در مسير 7 درصد قرار دارد. اين در شرايطى است كه حتى خطر 

كاهش رشد اقتصادى چين به كمتر از 7 درصد طى نيمه دوم سال 
جارى ميالدى نيز پيش بينى مى شود. در شرايطى كه تيم پژوهشى 
اقتصادى "نومورا" امكان 30 درصدى كاهش توليد ناخالص داخلى 
به  سناريو  "باركليز"  گرفته،  نظر  در  را  درصد  از 7  كمتر  به  چين 

مراتب وخيم ترى را ارائه كرده است.
كه  داشته  اشاره  نكته  اين  به  باركليز  جهانى  اقتصاد  پژوهش  تيم 
اقتصادى  رشد  و  شده  مواجه  سخت  سقوطى  با  چين  است  ممكن 
اين كشور به 3 درصد كاهش يابد. اين مساله اثر قابل توجهى بر 
امكان  اساس  همين  بر  داشت.  خواهد  اساسى  كاالهاى  بازارهاى 
كاهش 7 تا 8 درصدى تقاضا براى نفت خام وجود خواهد داشت. 
چين حدود 11 درصد از تقاضاى جهانى نفت را به خود اختصاص 
حدود 500  واردات  كاهش  معناى  به  درصدى  تا 8  افت 7  و  داده 

هزار بشكه اى در روز است.

مرسى"،  "محمد  گذاشتن  كنار  و  مصر  تحوالت  حاضر،  حال  در 
رئيس جمهور پيشين اين كشور، از قدرت، در كنار كاهش توليد به 
واسطه قيمت هاى پايين و توليد باال به افزايش قيمت نفت خام كمك 
كرده اند. قيمت نفت خام آمريكا حتى از مرز 100 دالر در هر بشكه 
عبور كرده و نفت برنت نيز بيشترين ميزان قيمت خود از آوريل 
تاكنون را تجربه كرده است. اگرچه شرايط فعلى به افزايش هرچه 
بيشتر قيمت ها اشاره دارد، اما كاهش شديد تقاضاى نفت از چين 
مى تواند قيمت هاى جهانى را به شدت تحت تاثير قرار داده و حتى 

قيمت نفت برنت را به محدوده 70 دالر در هر بشكه برساند. اين 
مساله كامال به ضرر شركت هاى بزرگ نفتى مانند اكسون موبيل 
و شورون خواهد بود. اما بهبود شرايط در چين نيز مى تواند به 

سرعت قيمت ها را به محدوده 90 دالر باز گرداند.
بازار ديگرى كه در مقابل تحوالت چين مى تواند تحت تاثير قرار 
هند  و  چين  طال"،  جهانى  "شوراى  اعالم  بنابر  است.  طال  بگيرد، 
و  شوند  مى  محسوب  جهان  طالى  كنندگان  مصرف  بزرگترين 
و  جواهرات  براى  جهانى  تقاضاى  مجموع  از  درصدى  سهمى 60 
55 درصدى براى شمش و سكه را در فصل نخست 2013 به خود 

اختصاص داده اند.

بوده  شاهد  را  چشمگيرى  افت  ميالدى  جارى  سال  طى  طال  قيمت 
آمريكا  مركزى  بانك  قرضه  اوراق  خريد  برنامه  توقف  احتمال  كه 
بوده  زمينه  اين  در  تاثيرگذار  عوامل  از  يكى  سال 2014  اوايل  در 
است. اما سقوط شديد اقتصادى چين مى تواند اعتماد به مديريت 
اقتصادى دولت پكن را متزلزل كرده و به فروش دارايى هايى زير 
ديگر  بار  زرد  فلز  براى  تقاضا  نتيجه،  در  شود.  منجر  يوان  سلطه 

افزايش مى يابد.
فلزات پايه نيز در صورت كاهش شديد توليد ناخالص داخلى چين 
تحت تاثير قرار خواهند گرفت. در اين ميان مس بيشترى ضربه را 
خواهد خورد و به گفته باركليز امكان كاهش 60 درصدى قيمت آن 
و رسيدن به محدوده 2535 دالر در هر تن وجود دارد. همچنين، 
قيمت سرب به 850 دالر در هر تن و روى به محدوده هزار دالر 
در هر تن مى تواند برسد كه براى هر دو فلز كاهش قيمت 40 تا 
قيمت  كاهش  پتانسيل  مقابل،  در  دهد.  مى  نشان  را  درصدى   50
آلومينيوم كمتر و برابر با 30 درصد عنوان شده كه محدوده قيمت 

آن را به 1234 دالر در هر تن مى رساند.

آيا مصيبت منابع در كار است؟
دارون عجم اغلو و جيمز رابينسون

مترجم: محمدرضا فرهادى پور*

آيا منابع طبيعى واقعا يك مصيبت هستند؟ قبل از بحث در خصوص 
رگرسيون هاى بين كشورى اجازه دهيد به سراغ يك مطالعه موردى 
برويم كه نشان مى دهد افراد دقيقا چه چيزى در ذهن دارند وقتى از 

مصيبت منابع حرف مى زنند؟
در كتاب پل كولير و آنتونى ونيبلز با عنوان «كشورهاى غارت شده؛ 
تازگى  به  كه  طبيعى»  منابع  استخراج  در  شكست ها  و  موفقيت ها 
ويرايش و منتشر كرده  اند، فصل جالب توجهى وجود دارد با عنوان 
«حكمرانى و درآمدهاى نفتى در كامرون» كه توسط برنارد گائوتير 

و آلبرت زئوفاك  نوشته شده است.  
نفت در سال 1977 در كامرون كشف شد. در آن زمان، اقتصاد به 
خوبى بر مبناى صادرات قهوه و نارگيل رشد كرده بود. ورود نفت 
متوسط  رشد  نرخ  كه  گونه اي  به  كشيد؛  را  رونق  ماشه  اقتصاد  به 
اقتصاد در فاصله 1977 تا 1986 معادل 4/9 درصد شد. اما پس از 
آن رشد مثبت منفى شد و تا 1993، درآمد سرانه نصف 1986 شده 
كامرون  حال  اين  با  اما  شد،  گرفته  سر  از  دوباره  رشد  گرچه  بود. 
هنوز 3/1 بار فقيرتر از آن چيزى است كه در سال 1986 بود. تجربه 
رشد، تضعيف و با توسعه انسانى رو به  زوال همراه شد. اميد به 
و  يافت  كاهش  تا 2006  فاصله 1995  در  سال  به 50  از 56  زندگى 
افزايش  زمانى  دوره  همين  در  30درصد  حدود  نوزادان  مرگ ومير 
يافت. ثبت نام در مدارس ابتدايى و راهنمايى 10 درصد كاهش يافت. 
عمومى  سرمايه گذارى  فروپاشى  دليل  به  كاهش ها  اين  از  بسيارى 

است. 
گائوتير و زئوفاك برآورد مى كنند كه از سال 1977 حدود 20 ميليارد 
نشانگر  رقم  اين  است.  شده  كامرون  دولت  نصيب  نفتى  رانت  دالر 
67درصد از كل رانت هاى نفتى است، بنابراين پول نفت به جيب دولت 

و نه كمپانى هاى نفتى بزرگ و بد رفت. 
دولت با اين پول بادآورده چه كرد؟ 

گائوتير و زئوفاك پاسخ اين پرسش را نمى دانند؛ زيرا در آغاز تنها 
54 درصد از اين پول هست كه مي توان نشانى از آن در بودجه دولت 
ديد و تكليف مابقي آن روشن نيست. باقيمانده اين رانت نفتى غيب 

شده و «شايد به غارت رفته است.»
بهره برداري از همين رقم اول، به تنهايى كار زيادى مى طلبد و نشان 
مي دهد از منابع زياد استفاده شده است؛ زيرا «بخش نفت در كامرون 
طي 30 سال گذشته در احاطه پنهان كاري رسمى [دولت] است و... 
افراد خيلى كمى درخصوص منابع تعلق  گرفته به كشور و استفاده 

از اين منابع اطالع دارند.» 
آهيدجو   احمدو  جمهور  رييس   1997 سال  در  جالب  توجهى  به طور 
از كامرون تصميم گرفت تا يك حساب بودجه اضافى خارجى براى 
«مديريت» درآمدهاى نفتى ايجاد كند. اندازه اين حساب هرگز منتشر 
نشد و رييس جمهور هيچ اطالعاتى در خصوص آن اعالم نكرد. اين 
متاسفانه،  نبود.  شيلى  يا  نروژ  نوع  از  حكومتى  ثروت  صندوق  يك 
حتى  شفافيت  فقدان  اين  براي  نادرست  پسينى  توجيهات  بعضى 
جدي تر  را  موضوع  اين  بايد  كه  شد  ارائه  بين المللى  جامعه  توسط 

مي گرفت. گائوتير و زئوفاك نقل قولى از گزارش 1988 
بانك جهانى مى كنند:

بر  مشكوكى  اثرات  بالقوه  به طور  پنهان كارى  اين  حالى  كه  در 
گذاشته،  عمومى  درآمدهاى  قبال  در  پاسخگويى  و  مسووليت پذيرى 
اين امر احتماال منفعت كاهش فشارهاى مختلف براى افزايش مخارج 

دولت را در بر داشته است. 
دولت  مخارج   1986 و   1978 سال هاي  فاصله  در  حال،  همين  در 
خيلي  رقم  يك  از  درصد   26 به  داخلي  ناخالص  توليد  از 17درصد 
پرداختي  يارانه هاي  با  عمومي  بخش  دستمزدهاي  رسيد.  بزرگ تر 
افزايش يافت. همچنين رونقي در شكل گيري سرمايه دولت صورت 
گرفت و ميزان آن سه برابر شد. دولت بر افزايش موقت درآمدهاي 
نفتي تكيه كرده بود و رونقي ناپايدار در مصرف و سرمايه گذاري 
را تجربه مي كرد كه بيشتر آن در پروژه هاي «فيل سفيد» با ارزش 
در  و  افتاد  اتفاق   1986 در  سقوط  مي شد.  صرف  ناچيز  اجتماعي 
1988 كامرون توسط صندوق بين المللي پول وارد يك برنامه تعديل 

ساختاري شد.
كامرون از آن زمان به بعد لنگ مي زند. رييس جمهور پل بيا كه در 
1982 جايگزين آهيدجو شد، هنور بر سر قدرتي است كه در 1992 به 
صورت دموكراتيك به دست گرفت. در اكتبر 2011، او براي ششمين 
قانون  او  مدت،  اين  در  شد.  انتخابات  برنده  آرا  درصد  با 79  و  بار 
اصالح  رييس جمهوري  محدوديت  دو  حذف  براي  را  اساسي 1996 
كرد.  به نظر مي رسد نفت منافع توسعه اي اندكي براي كامرون به 
همراه داشته است؛ اما عكس آن خيلي شديد بوده است.  آيا ثروت 

ناشي از منابع هميشه يك مصيبت نيست؟

* مترجم كتاب هاى اقتصادى
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

تحريم نفت ايران چه تاثيري بر 
اتحاديه اروپا گذاشته است

مهتاب سروش

دليل اعمال تحريم هاي غرب تصميماتي درباره توقف  طي يك سال اخير به 
صادرات نفتي به تمامي كشورهاي اروپايي كه آخرين آنها يونان و اسپانيا 
بوده، اتخاذ شده است. در همين راستا محمود احمدي نژاد رييس جمهور ايران 
اعالم كرده بود كه ايران مي تواند تا سه سال آينده در برابر تحريم صادرات 
نفت مقاومت كند. در اين شرايط براي اقتصاد اتحاديه اروپا روزهاي سختي 
پيش رو خواهد بود. توليدات نفتي ايران در حدود ? درصد بازده جهاني نفت 
ديگر  سوي  از  آساني  به  نمي تواند  جهاني  بازار  از  آن  كامل  حذف  و  است 
توليدكنندگان نفت جبران شود و بي شك افزايش قيمت نفت را در پي خواهد 
در  گرفته  صورت  ارزيابي هاي  طبق  اكسپرس»  «وورلد  گزارش  به  داشت. 
سال 2012 ميالدي 27 كشور عضو اتحاديه اروپا در حدود 400 ميليارد دالر 
صرف واردات نفت كرده اند كه اين رقم نسبت به سال 2011 ميالدي (كه سال 
افزايش شديد قيمت ها به دليل جنگ ليبي و بهار عربي نام گرفت) افزايش 40 
ميليارد دالري داشته است. در اين شرايط پيش بيني مي شود كه حذف نفت 
ايران از بازار جهاني پيامدهاي منفي زيادي براي كشورهاي اروپايي به ويژه 
كشورهاي جنوب اتحاديه اروپا در پي داشته باشد. از پرتغال گرفته تا يونان 
اقتصادهاي محلي اروپا تنها يك قدم با ورشكستگي فاصله دارند كه اين امر 
تهديدي جدي براي كل اتحاديه اروپاست. در ازاي افزايش 10 درصدي قيمت 
نفت در بازار جهاني كشورهاي يونان، ايرلند، اسپانيا، ايتاليا و پرتغال 0/8 
درصد توليد ناخالص داخلي (جي دي پي) خود را از دست مي دهند. اين در 
كشورهاي  اقتصاد  آينده  چشم انداز  هم  حاضر  حال  در  كه  است  شرايطي 
اروپايي بسيار منفي ارزيابي شده است. در كنار نقصان هاي اقتصادي جدي 
در جنوب اتحاديه اروپا، سقوط بازار سهام، بازار امالك و بخش هاي صنعتي 
نيز بسيار مشكل زا شده و افزايش قيمت نفت نيز مي تواند شرايط را بسيار 
وخيم كند. تا پيش از اين يونان در حدود يك سوم نفت مورد نياز خود معادل 
150 هزار بشكه در روز را از ايران وارد مي كرد. ميزان واردات نفتي اسپانيا 

از ايران نيز در همين حدود بوده است. 
ايران در معامالت نفتي معموال از مفاد اعتباري آساني پيروي مي كرد و در 
توليدكنندگاني  با  ايران  كردن  جايگزين  بنابر اين  بود.  آسان گير  نفت  فروش 
داده  افزايش  به شدت  را  اروپا  اتحاديه  هزينه هاي  عربستان  و  روسيه  مانند 
است. طبق گزارش منتشر شده از سوي آژانس بين المللي انرژي در پاريس 
ميزان مصرف جهاني نفت در سال 2012 ميالدي روزانه برابر با 90 ميليون 
بشكه بوده كه اين رقم نسبت به سال 2011  رشد 1/4 درصدي داشته است. 
اين در شرايطي است كه ايران 600 هزار بشكه صادرات نفتي روزانه خود 
به اتحاديه اروپا را متوقف كرده و از سوي ديگر عراق كه در سال هاي اخير 
چشم و چراغ بازار جهاني نفت بوده با تنش هاي زيادي از جمله اختالفات 
است.  بوده  روبه رو  كردستان  خودگردان  منطقه  و  مركزي  دولت  ميان 

تنش هاي سياسي در ليبي نيز روياي اين كشور براي افزايش بازده توليد را 
نقش بر آب كرده است. گرچه تقاضاي واردات نفت در اتحاديه اروپا و اياالت 
متحده امريكا كاهش يافته اما اشتهاي چين هند ويتنام و برزيل به واردات 
نفت رو به افزايش است. از سوي ديگر تمايل ژاپن به واردات نفت نيز پس 
از وقوع فاجعه هسته يي فوكوشيما افزايش يافته است. تمامي اين عوامل بر 
افزايش قيمت نفت در بازار جهاني تاثير داشته است. در پايان اين گزارش 
شود  بررسي  بايد  بلندمدت  در  نفت  قيمت  پتانسيل  تخمين  براي  است  آمده 
حاضر  حال  در  شود.  تامين  است  قرار  كجا  از  جهاني  بازار  مازاد  نفت  كه 
آالسكا  آركتيك،  درياي  برزيل  سواحل  در  مياديني  در  اكتشافي  تحقيقات 
نفتي  ذخاير  اين  كه  اينجاست  مشكل  اما  است  جريان  در  كانادا  و  سيبري 
قيمت  كه  صورتي  در  و  دارند  دالري  ميليارد  صدها  سرمايه گذاري  نيازمند 
نفت همچنان باالي 100 دالر باقي بماند سرمايه گذاران ترغيب خواهند شد كه 
در اين ميادين سرمايه گذاري كنند. بسياري از متخصصان نفت شيل امريكا 
را نجات بخش بازار جهاني مي دانند اما توليد اين نفت نيز تنها در سايه قيمت 
آن  از  حاكي  پيش بيني ها  شرايط  اين  در  دارد.  اقتصادي  توجيه  نفت  باالي 
است كه وضعيت اقتصادي كشورهاي اروپايي در آينده وخيم تر خواهدشد 
كه اين امر نه تنها به دليل باال بودن ميزان بدهي ها بلكه به دليل وابستگي زياد 
اين كشورها به واردات نفت خواهد بود. تمامي اين عوامل چشم انداز آينده 
چنانچه  شرايط  اين  در  كرد.  خواهد  وتار  تيره  را  اروپا  اقتصادي  وضعيت 
دامنه بحران به كشورهاي بزرگ اقتصادي اروپا مانند آلمان هم كشيده شود 

بي شك آينده سختي پيش روي كشورهاي منطقه يورو خواهد بود. 

ايران در گزارش ماهانه آژانس بين المللي انرژي
آژانس  سوي  از  شده  منتشر  گزارش  تازه ترين  اساس  بر  حال  همين  در 
كشورهاي  نفتي  واردات  ميزان  جاري  سال  ژوئن  ماه  در  انرژي  بين المللي 
خريدار نفت ايران از اين كشور برابر با 800 هزار بشكه در روز بوده كه 
اين رقم در ماه مي برابر با 1/25 ميليون بشكه در روز برآورد شده بود. بنا 
بر گزارش «بلومبرگ» در ميان كشورهاي خريدار نفت ايران چين در راس 
فهرست است. اين كشور در ماه ژوئن روزانه برابر با 390 هزار بشكه نفت 
از ايران وارد كرده كه اين رقم نسبت به ماه مي در حدود 36 درصد كاهش 
داشته است. بر پايه اين گزارش هم اكنون ژاپن واردات نفتي خود از ايران 
ايران  از  نفت  بشكه  هزار   100 با  برابر  روزانه  و  داده  كاهش  نصف  به  را 
خريداري مي كند. بر اساس گزارش آژانس ميزان كاهش واردات نفتي ژاپن از 
240 هزار بشكه در ماه مه به دليل تاخير در مذاكرات بر سر مفاد قراردادهاي 
نفتي صورت گرفته است. طبق اين گزارش از روز يكم ماه جوالي دور جديد 
كشتي راني  فعاليت  كردن  محدود  هدف  با  امريكا  متحده  اياالت  تحريم هاي 
ريال  با  تجارت كننده  مالي  موسسات  و  طال  توليد  خودروسازي  صنايع 
اجرايي شده است. اياالت متحده امريكا و متحدانش در تالش براي كاهش 
صادرات نفتي ايران به عنوان منبع اصلي درآمدي اين كشور هستند. با اين 
وجود بر اساس گزارش آژانس ميزان بازده نفتي ايران در ماه ژوئن با 20 
هزار بشكه افزايش به روزانه 2/7 ميليون بشكه رسيده است. در 4 گزارش 
اخير منتشر شده از سوي آژانس اين براي دومين ماه متوالي است كه بازده 

نفتي ايران روندي افزايشي دارد.
برگرفته از اعتماد

هنوز بيش از يك ميليارد نفر در 
جهان زير خط فقر هستند

در سال 1949 هري ترومن، سي و سومين رييس جمهور امريكا اعالم 
كرد كه بيش از نيمي از مردمان جهان در شرايطي هستند كه آنها را 
در آستانه ورود به فالكت و فقر مطلق قرار داده است. با آنكه زمان 
زيادي از ابراز نگراني ترومان در اين خصوص مي گذرد اما اكنون 
براي نخستين بار در تاريخ جهان به بلوغي رسيده كه رنج مردمان 
فقير را درك مي كند و در تالش است تا اين جمعيت را از چنگال فقر 
مطلق برهاند. به گزارش «اكونوميست» بررسي ها نشان مي دهد كه 
در فاصله سال هاي 1990 تا 2010 تعداد افراد گرفتار در فقر مطلق از 
43 درصد كل جهان به 21 درصد تنزل يافته است. اين رقم برابر با 
خروج يك ميليارد نفر از دامنه فقر مطلق است. اكنون در حال حاضر 
1/1 ميليارد نفر زير خط فقر مطلق بين المللي با درآمد روزانه كمتر 
از 1/25 دالر قرار دارند. سازمان ملل متحد به تازگي اهداف جديدي 
اين   (  MDGs) هزاره»  توسعه يي  «هدف  جايگزين  كه  كرده  وضع 
سازمان شود. اين هدف در سال 2000 ميالدي تعيين شده بود و در 
سال 2015 ميالدي منقضي مي شود. در هدف جديد قرار است يك 
ميليارد نفر ديگر نيز تا سال 2030 ميالدي از جمعيت گرفتار در فقر 
مطلق رهايي يابند. البته وضعيت در كشورهاي توسعه يافته متفاوت 
است. در هيچ يك از اين كشورها معيار سنجش فقر مطلق به هيچ وجه 
دالر  امريكا 63  متحده  اياالت  در  فقر  خط  نيست.  دالر  درآمد 1/25 
در روز براي يك خانواده چهارنفره است. در بخش هاي ثروتمندتر 
كشورهاي در حال توسعه درآمد 4 دالر در روز خط فقر به شمار 
مي رود. اما در كل به طور متوسط درآمد روزانه 1/25 دالر معيار 
زير  كه  افرادي  مي رود.  شمار  به  بين المللي  سطح  در  فقر  سنجش 
اين خط زندگي مي كنند فقير و بيمار هستند و عمدتا بسيار كم عمر 
مي كنند. اين افراد نه تنها از نبود امكانات آموزشي، بهداشتي پوشاك 
و سرپناه مناسب رنج مي برند حتي به غذاي كافي براي برخورداري 
نشان  بررسي ها  ندارند.  دسترسي  هم  روحي  و  جسمي  سالمت  از 
مي دهد با وجود آنكه بسياري از اهداف اوليه تعيين شده از سوي 
و  باردار  زنان  و مير  مرگ  نرخ  چهارمي  سه  كاهش  مانند   MDGs
محقق  تا  زيادي  راه  هنوز  نوزادان  مير  و  مرگ  سومي  دو  كاهش 

شدن دارد اما هدف نصف كردن جمعيت گرفتار در فقر جهان بين 
محقق  مقرر  زمان  از  قبل  سال  پنج  شايد   2015 تا   1990 سال هاي 
شده است. در اين مقاله آمده است: در سال هاي پاياني قرن بيستم 
از  توسعه  حال  در  كشورهاي  اقتصادي  رشد  تسريع  با  همزمان  و 
سال هاي  در  درصد   6 به   2000 تا   1960 سال هاي  در  درصد   4/3
داشته  مطلق  فقر  نرخ  كاهش  در  مهمي  بسيار  نقش  تا 2010   2000
است. در حدود دوسوم نرخ فقرزدايي در اين كشورها در سايه رشد 
اقتصادي حاصل شده است. يك درصد افزايش درآمد در بسياري از 
كشورها موجب كاهش 0/6 درصدي فقر و در برخي كشورها موجب 
كاهش 4/3 درصدي فقر شده است. چين كه البته هيچگاه عالقه يي به 
برنامه هاي MDGs نشان نداده مسوول سه چهارم كل دستاوردها 
در اين خصوص است. اقتصاد اين كشور با سرعتي در مسير رشد 
قرار گرفت كه با وجود افزايش چشمگير نرخ تضاد طبقاتي اما فقر 

مطلق تقريبا از چهره اين كشور رخت بر بسته است. 

اين  در  نفر  ميليون  حدود 680  تا 2010  سال هاي 1981  فاصله  در 
اين  در  مطلق  فقر  نرخ  و  شده اند  كشيده  بيرون  فالكت  از  كشور 
كشور از 84درصد در سال 1980 به زير 10 درصد در حال حاضر 
ميليارد  شايد خارج كردن يك  دليل است كه  همين  به  رسيده است. 
نفر ديگر از فقر در 20 سال آينده به آساني اين كسر در 20 سال 
گذشته نباشد. هند و آفريقا دو خطه ديگر جهان هستند كه اين روزها 
كه  مي رسد  نظر  به  بعيد  اما  گريبانند  به  دست  مطلق  فقر  با  به شدت 
تجربه شيرين كاهش فقر در چين در اين دو كشور نيز اجرايي باشد. 
بنابراين بي شك شرايط سخت است اما دستيابي به هدف غيرممكن 
هماني  توسعه  حال  در  كشورهاي  اقتصادي  رشد  روند  اگر  نيست. 
در  طبقاتي  تضاد  نرخ  اگر  بوده  جريان  در  سال 2000  از  كه  باشد 
در  فقير  كشورهاي  اگر  و  نيابد  افزايش  پيش  از  بيش  كشور ها  اين 
حال  در  كشورهاي  نبازند  را  قافيه  فقرزدايي  برنامه هاي  اجراي 
توسعه مي توانند نرخ فقر مطلق شان را از 16 درصد كل جمعيت به 
3 درصد تا سال 2030 ميالدي كاهش دهند. اين به معناي كاهش يك 
ميليارد نفري جمعيت فقير جهان خواهد بود. اگر رشد اقتصادي كمي 
نرخ  كه  مي رود  احتمال  باشد  مساوي تر  درآمدها  و  باشد  سريع تر 
فقر مطلق جهان به 1/5 درصد تنزل يابد. اين بدان معناست كه تنها 
100 ميليون نفر در جهان و البته عمدتا در آفريقا گرفتار فقر مطلق 

خواهند بود.
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 اجراى برنامه تابستانى بزرگداشت 
تى.اس. اليوت

دوستداران شعر بار ديگر يك هفته گرد آمدند تا از دستاوردهاى 
تى.اس.اليوت نمايشنامه نويس و شاعر بريتانيايى قدردانى كنند.-

براى  لساس،  از  نقل  به  ايران(ايبنا)  كتاب  خبرگزارى  گزارش  به 
پنجمين سال متوالى برنامه اى يك هفته اى براى گراميداشت زندگى 
و آثار ادبى تى.اس.اليوت كه به عنوان يكى از مهم ترين شاعران 

مدرن شناخته مى شود، برگزار شد. 
اين برنامه توسط پروفسور رونالد شوشارد و با حضور كريستوفر 

رايد برنده جايزه كتاب سال كاستا در سال 2009 برگزار شد. 
در اين برنامه هر روز دو سخنرانى ويژه درباره اليوت ارايه شد 
و روزانه در قالب يك سمينار مطالب تحقيقى در اين باره به اطالع 
شركت كنندگان رسيد. اين سمينارها با تامل بر بخش وسيعى از 

شعرهاى اليوت، نقدها و نمايشنامه هاى او برگزار شد. 
در  گو  و  گفت  و  بحث  شعرخوانى،  برنامه  سمينارها،  بر  عالوه 
ديدن  براى  بلومزبرى  در  شبانگاهى  تور  و  آموزشى،  كارگاه هاى 

دستاوردهاى ادبى اليوت در زندگى روزانه ترتيب داده شد. 
اين مدرسه تابستانى در چند سال اخير به منظور آشنايى حداكثرى 

با تاثيرات ادبى، اجتماعى و روشنگرانه اليوت تشكيل شده است. 
منتقد  نمايشنامه نويس،  شاعر،   (1965 تا   1888) اِليوت  اِس.  تى. 
چون  آثارى  با  او  بود.  آمريكايى-بريتانيايى  ويراستار  و  ادبى 
«سرزمين هرز» (1922) و «چهار كوارتت» (1943) به عنوان رهبر 
جنبش نوسازى شعر شناخته مى شود. سبك بيان، سرايش و قافيه 

پردازى وى، زندگى دوباره اى به شعر انگليسى بخشيد. 

كشف قديمي ترين تقويم تاريخ

آنگاه كه زمان  زاده شد
اين تقويم اروپايى از قديمى ترين تقويم جهان كه در بين النهرين 
به دست آمده  و تاريخ آن به پنج هزار سال پيش مى رسد، قديمى 

تر است.
گروهى از دانشمندان دانشگاه بيرمنگهام در حفارى هاى خود در 
منطقه اى به نام "وارن فيلد" در قلعه كراتس اسكاتلند، 12 گودال 
يافته اند كه ظاهرا با آنها مراحل گذار ماه رهگيرى مى شده است. 
طلوع  رديف  در  ها  گودال  اين  گويند  مى  كارشناسان  به  مردم 
خورشيد در اول زمستان قرار دارند تا "اصالح نجومى" ساالنه اى 

را براى افزايش دقت اندازه گيرى فصل ها فراهم كنند.
"وينس گافنى" استاد دانشگاه بيرمنگهام و مجرى اين تحقيقات مى 
گويند اين يافته نشان دهنده يك گام مهم به سوى ساخت رسمى 

ابزارى براى اندازه گيرى زمان و از اين رو خود تاريخ است.
اين "تقويم" ميان سنگى حدود 10 هزار سال قدمت دارد كه قدمت 
اندازه  براى  النهرين  بين  در  كه  است  تقويمى  از  بيشتر  بسيار  آن 

گيرى زمان استفاده مى شد. 
اين شواهد حاكى از آن است كه جوامع شكارچى در اسكاتلند براى 
نياز  زمان  رهگيرى  به  تنها  نه  قمرى  سال  فصلى  حركت   اصالح 
داشتند بلكه در اين كار از مهارت نيز برخوردار بودند. اين يافته ها 
حاكى از آن است كه اهالى اين منطقه  تقريبا پنج هزار سال پيش 
از آنكه نخستين تقويم رسمى در خاورنزديك ساخته شود، سال 

قمرى را پيگيرى مى كرده اند.
دكتر ريچارد بيتس از دانشگاه سنت اندروز و يكى ديگر از محققان 
حاضر در اين پروژه مى گويد اين كشف نخستين نمونه از چنين 
ساختارى است و هيچ سايت قابل مقايسه اى در انگليس يا اروپا 
فيلد  وارن  در  شده  يافته  تاريخى  اثر  از  پس  سال  هزار  چندين  تا 

ساخته نشده است.
در اين پروژه باستان شناسى دانشگاه هاى سنت اندروز ليستر و 

بردفورد نيز مشاركت داشته اند.
نتايج اين تحقيقات درنشريه Internet Archaeology منتشر شده 

است.

 ارايه يك راهنماى ادبى ايرلندى 
براى شناخت اسپانيا

برترين  به  نگاهى  با  ايرلندى  مشهور  نويسنده  تويى بين،  كالم 
را  اسپانيا  شناخت  براى  ادبى  راهنماى  اسپانيايى،  نويسندگان 

ترسيم كرده است.-
راه  بهترين  است  معتقد  مشهور  نويسنده  اين  تلگراف،  از  نقل  به 
براى شناسايى ادبيات قرن بيستم اسپانيا اين است كه از زاويه 
ديد يك قهرمان تراژيك و يك قهرمان نه چندان كامل اين دوره 

را بررسى كرد.
 

فدريكو  شك  بى  سرزمين  اين  تراژيك  قهرمان  مى نويسد:  او 
گارسيا لوركا نمايشنامه نويس و شاعر اسپانيايى است كه توسط 
فاشيست ها نزديك قرناطه در سال 1936 كشته شد و قهرمان 
نه چندان كامل اين كشور شاه خوان كارلوس است كه كشورش 

را پس از مرگ فرانكو در سال 1975 به سمت دموكراسى برد. 

بهترين بيوگرافى براى لوركا توسط يان گيبسون نوشته شده كه 
راهنمايى براى قرناطه زادگاه لوركا را نيز نوشته است. بررسى 
و  آلبا»  برناردا  «خانه  ويژه  به  نمايشنامه هايش،  و  لوركا  اشعار 
از  كرده  تنظيم  و  گردآورى  او  كه  اندولس  از  سنتى  ترانه هاى 
آثارى است كه براى شناخت اسپانيا بايد بررسى شوند. بهترين 
بيوگرافى براى پادشاه خوان كارلوس كتابى است كه در آن پل 
پرستون توصيف مى كند كه او چگونه موفق شد تا كشور بحران 
زده اش را از زير فشار چند دهه حكومت فاشيستى نجات دهد. 

اما اسپانيا را مى توان از طريق كتاب راهنمايى كه سز نوتومب، 
نويسنده مشهور هلندى نوشته نيز شناخت. او در كتاب «جاده هايى 
به سانتياگو» نتيجه يك عمر بررسى اش درباره اسپانياى واقعى 

را گرد آورى كرده و روح اين كشور را نشان داده است. 

رابرت هيوز، نويسنده مشهور نيز در كتاب «بارسلونا» به خوبى 
از عهده معرفى فرهنگ درونى كاتاالن ها برآمده و با نوشتن يك 
فرهنگ  اين  اسپانيايى  سرشناس  نقاش  درباره «گويا»  بيوگرافى 
سالوادور  بيوگرافى  است.  داده  قرار  عموم  ديد  معرض  در  را 
كتاب هايى  ميان  در  جايگاهى  چنين  از  نيز  گيبسون  نوشته  دالى 
كه درباره فرهنگ اسپانيا نوشته شده برخوردار است. سه تاريخ 
نگارى خيلى خوب هم درباره اسپانيا و جنگ داخلى اسپانيا وجود 
دارد كه به قلم پل پرستون، هيو توماس و آنتونى بيوور نوشته 

شده اند.
 

در عين حال نبايد فراموش كرد كه اسپانيا كشورى با چهره هاى 
مكان هاى  از  مجموعه اى  حال  عين  در  و  است  نشدنى  فراموش 
درباره  كه  كتاب هايى  دليل  همين  به  دارد؛  نيز  نشدنى  فراموش 
سنت هاى زندگى اين كشور و مكان ها و غذاهاى آن نوشته شده 
هم اهميت زيادى دارد. «شام ديرگاه: كشف غذاهاى اسپانيا» و دو 
كتابى كه جيمى بارنز با عنوان «ال روخا: سفرى در دنياى فوتبال 

اسپانيا» و «بارسا: عالقه مردم» درباره فوتبال اسپانيا نوشته از 
كتاب هاى مهم براى شناختن اين سرزمين است. 

در  بتوانى  كه  است  اين  اسپانيا  از  شناخت  در  شدن  موفق  راه 
ذهن نگاه دارى كه اين كشور مردمى بسيار هوشيارتر از خودت 

دارد و در عين حال تماشاى فيلم هايى چون آثار پدرو المادوار 
و نقاشى هاى ميگوئل بارسلو نيز براى شناخت اين كشور موثر 

هستند. 

كه  مارياس  خاويار  آثار  مطالعه  بدون  مى نويسد:  تويى بين  كالم 
از مشهورترين رمان نويسان اسپانيايى زبان است نمى توان از 
اين كشور عبور كرد. كتاب هايى چون «يك قلب خيلى سفيد» و 
«شيدايى ها» آثار فوق العاده اى براى اين كار هستند. مطالعه آثار 
روابط  با  رمان هايش  كه  سركاس  خاوير  و  ويال-ماتاس  انريكه 
درباره  جالبى  اطالعات  نيز  دارد  كار  و  سر  اسپانيا  در  سياسى 

فرهنگ سياسى اين كشور به دست مى دهد. 

اين  كننده  تكميل  نيز  اند  شده  ترجمه  كه  كاتاالنى  آثار  مطالعه 
جوخه  «در  مطالعه  با  توان  مى  بخش  اين  در  است.  اطالعات 
الماس» نوشته مرسه رودوردا كه شاهكار كوچكى است كه مكان 
وقوع آن در بارسلونا است، مطالعه را شروع كرد و بعد به سراغ 
«جامه دان گمشده» نوشته جوردى پونتى و ماريا باربال با كتاب 
«سنگ در يك زمين لغزه» رسيد. «داستان هاى روسى» نوشته 
فرانسس سرس نيز مى تواند از طبيعت بين المللى يك ذهن كاتاالن 

پرده بردارد. 

كالم تويى بين نويسنده مشهور ايرلندى، رمان نويس، مقاله نويس، 
نمايشنامه نويس و روزنامه نگار است. او جوايز متعددى را در 
كارنامه ادبى اش دارد كه جايزه ايمپك دوبلين از جمله آن هاست.
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در كتاب نامه هاى آيزايا برلين مطرح شد

  وحشت يك فيلسوف از 
رشد سريع وحشيگرى 

در نسل جوان
مترجم : رويا ديانت

آيزايا  نامه هاى  دربرگيرنده  كه  جديد  كتاب  يك 
برلين فيلسوف مطرح بريتانيايى است، به تازگى 

منتشر شد.-
به نقل از گاردين، آيزايا برلين كه بسيارى او را 
به عنوان بزرگترين محقق عصر مى شناختند، تا 
زمان مرگش در سال 1997 در سن 88 سالگى، 
درباره  انتقادى اش  مقاله هاى  انتشار  دليل  به 
طبيعت  به  بينانه اش  خوش  ديد  و  نظامى گرى 
انسانى به چهره اى الهام بخش در سراسر جهان 

بدل شده بود. 

پوچ گرايان قديمى حداقل 
باور داشتند كه به علم احترام 

مى گذارند اما پوچ گرايان 
امروزى ناپختگى را با صداقت 

اشتباه مى گيرند، و زمانى كه 
اشاره اى به فرهنگ مى شود 

دستشان خود به خود به سمت 
سنگ فرش مى رود

فيلسوف  اين  توسط  كه  نامه هايى  حال،  اين  با 
براى  تازگى  به  و  شده اند  نوشته  تاريخدان  و 
بار منتشر شدند، چنين نشان مى دهند  نخستين 
كه او در مقايسه با بعضى همدوره هايش نگاهى 
تيره تر نسبت به مسايل داشت و به همين دليل 
«شايسته  فرد  را  ويلسون  هارولد  وزير  نخست 

در حدمتوسط» ناميده بود. 
برلين از نسل جديد با نگاهى كه بسيار امروزى 
به نظر مى رسد نااميد بود. او در نامه اى متعلق 
سريع  رشد  از  من  است:  نوشته  سال 1968  به 
وحشيگرى احساس ناراحتى مى كنم و مى توانم 
شده  اين طور  نسل ها  تمام  كه  بگويم  جرات  به 
است  نادان  و  بى توجه  كامال  هم  نسل  اين  اند... 
از  شدن  خالص  براى  مكانيكى  روش هاى  از  و 
شر هرچيزى كه ممكن است سخت و يا پيچيده 
هم  تاريخ  از  همچنين  و  مى كند  استفاده  باشد 

متنفر است. 
باور  حداقل  قديمى  گرايان  پوچ  مى افزايد:  او 
پوچ  اما  مى گذارند  احترام  علم  به  كه  داشتند 
اشتباه  صداقت  با  را  ناپختگى  امروزى  گرايان 

فرهنگ  به  اشاره اى  كه  زمانى  و  مى گيرند، 
سنگ  سمت  به  خود  به  خود  دستشان  مى شود 
ادامه  را  مرثيه  اين  نبايد  من  اما  مى رود.  فرش 
دهم چون به نظر شبيه نظرات يك ليبرال فاسد 
خلق شده توسط تورگنيف يا يك بارون قديمى و 
ترسناك توصيف شده در مجله تايمز مى رسد. 

نگرانى اش  و  ترس  از  او  ديگر  نامه اى  در 
مى گويد  ندارند  هدفى  كه  جوان  مردان  درباره 
را  امروز  جوانان  ديروز  خدايان  مى نويسد:  و 
نااميد كردند... ما از چيزهايى مى ترسيديم؛ جنگ، 
بدتر  مالل  اما  نظامى گرى...  و  اقتصادى  سقوط 

از همه است. 
 680 كتابى  در  تازگى  به  نامه ها  اين  تمامى 
 – ساختن  برلين:  «آيزايا  عنوان  با  صفحه اى 
نامه هاى 1960-1975» منتشر شده اند و ارايه گر 
ليبراليسم  انديشه  متفكر  رهبران  از  يكى  افكار 
تفكرات  مقاالتش  و  سخنرانى ها  در  كه  هستند 
از  بااليى  حد  در  را  زيادى  سياسى  و  فلسفى 

دانشورى طرح مى كرد. 
برلين كه در ريگاى لتونى(كه آن زمان جزو خاك 

روسيه بود) در سال 1909 به دنيا آمده بود، در 
سال 1921 به انگليس رفت و در مدرسه سن پال 
و كالج كورپوس كريستى آكسفورد تحصيالتش 
عنوان  به  را  او  دوره اى هايش  هم  كرد.  كامل  را 
و  مى شناختند  صحبت  خوش  و  ماهر  سخنرانى 
كه  است  شده  گفته  شوخى  به  او  درباره  حتى 
بايد مقام شواليه گرى اش را (او مفتخر به دريافت 
لقب «سر» شده بود) براى «خدماتش در امر گفت 

وگو» به او داده باشند. 
نامه هاى برلين استعداد او را در گفت وگو نشان 
از  يكى  عنوان  به  او  دليل  همين  به  و  مى دهند 
شده  شناخته  بيستم  قرن  نامه نويسان  بهترين 
 1975 تا   1960 سال هاى  بين  نامه ها  اين  است. 
بسيار  موضوع هاى  شامل  و  شده اند  نوشته 
اعراب  روزه  شش  جنگ  سرد،  جنگ  از  مختلف 
جان  جمهورى  رييس  و  صهيونيستى  رژيم  و 

اف.كندى و ريچارد نيكسون مى شوند. 

نوشت:  و  بود  نااميد  سياسى  رهبران  از  برلين 
ديدن...  با  مى كنم...  ناراحتى  احساس  واقعا  من 
نيكسون در يك سمت و برژنف در سمت ديگر. 
تا به حال در هيچ دورانى مانند اين زندگى نكرده 
سياسى  رهبر  هيچ  رسما  كه  دورانى  بوديم؛ 
خوبى نداشته باشيم كه بخواهيم به او نگاه كنيم. 
در بعضى نامه هاى وى به دوستان نزديكش نيز 
مى توان رگه هايى از حس شك نسبت به خود را 
ديد؛ از جمله در نامه اى كه مى نويسد: اى كاش 
اين قدر نگران خودم نبودم؛ نگران كتاب ننوشتن، 
نگران كتاب نوشتن زمانى كه نوشتنشان را تمام 
و  مى كنند  فكرى  چه  مردم  كه  اين  نگران  كردم، 
خوبى  كتاب هاى  ديگر  آدم هاى  كه  اين  نگران 
مى نويسند... مطمئن هستم كه اين مشكل، مشكلى 

شخصيتى است.

فروش دست نوشته هاى 
ساموئل بكت به قيمت 

960 هزار پوند
جا  به  هاى  طراحى  و  ها  نوشته  دست  ساتبى 
نمايشنامه  و  نويسنده  بكت  ساموئل  از  مانده 
به  حراجى  يك  در  را  ايرلندى  مشهور  نويس 

قيمت 962 هزار و 500 پوند فروخت.-
به گزارش خبرگزارى كتاب ايران(ايبنا) به نقل 
از بوك تريد، اين مجموعه نادر كه دست نوشته 
هاى نخستين رمان بكت با عنوان «مورفى» را 
نيز دربر مى گرفت، ديروز در حراجى ساتبى 

لندن زير چكش حراج رفت. 
خريد  را  ها  نوشته  دست  اين  ريدينگ  دانشگاه 
از  بيش  شامل  كه  اى  مجموعه  به  را  ها  آن  تا 
500 دست نوشته و طرح از ساموئل بكت است، 

اضافه كند. 
بود كه  اين مجموعه شامل 6 دفتر مدرسه اى 
شخصيت  از  اتودهايى  و  هندسى  هايى  طراح 

هاى مختلف به قلم بكت را در خود داشت. 

ريدينگ  دانشگاه  از  نولسون  جيمز  پروفسور 
با تجليل از اين مجموعه گفت مقامات دانشگاه 
قصد دارند اين مجموعه موجود دانشگاه را به 

كامل ترين شكلى تقويت كنند.
وى گفت: اين دست نوشته ها حقيقتا منحصر به 
فرد هستند و در چند دهه اخير همه تالش ما به 

دست آوردن آن ها بود. 
در  ها  دفترچه  اين  در  موجود  هاى  يادداشت 
فاصله آگوست 1935 تا ژوئن 1936 در دوبيلن 
و لندن نوشته شده اند و نشان دهنده چگونگى 

خلق شخصيت هاى بكتى هستند. 
نويس  دست  كارشناس  هيتون،  گابريل  دكتر 

هاى ارايه شده در ساتبى گفت اين دست نوشته 
ها كه تاكنون در دسترس دانشگاهيان نيز قرار 
نداشتند، وجه منحصر به فردى از ذهنيات بكت 

را ارايه مى كنند. 

وى گفت: در اين يادداشت ها مى توان آغازهاى 
در  «مورفى»  رمان  براى  بكت  كه  را  متفاوتى 
نظر گرفته بود، بررسى كرد. اين رمان نخستين 

بار در سال 1936 منتشر شد. 
سال پيش نخستين چاپ از رمان «مورفى» در 
فروش  به  پوند  هزار   12 قيمت  به  حراجى  يك 

رسيد. 
از  گودو»  انتظار  «در  چون  آثارى  خالق  بكت 
معدود نويسندگانى بود كه به دو زبان انگليسى 
در  را  نوبل  جايزه  و  نوشت  مى  فرانسوى  و 

سال 1969 دريافت كرد.
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صحنه ى نمايشى با 
قدمت 350 سال

محسن غفارى كهيايى

تئاترها  بناى  سنگ  بدانيد  كه  باشد  جالب  هم  شما  براى  شايد 
در انگلستان، به دستور چه كسى و چگونه صادر مى شد. در 
انگلستان، ساختار تئاتر آن، معموال به صورت مستقيم زير نظر 
خانواده سلطنتى بوده است و ساخت اكثر تئاتر ها به دستور 

پادشاهان وقت صورت مى گرفته است. 

يكى از سالن هاى تئاتر انگلستان به اسم تئاتر رويال، درورى 
ميالدى  سال 1663  در   ،(Theatre Royal, Drury Lane)لين
در  انگلستان  پادشاه  دستور  به  و  كيليگرو"  "توماس  دست  به 
آن زمان، چارلز دوم، در لندن ساخته شد.  اين تئاتر همچنان با 
داشتن كپى برگه دستور، كار خود را ادامه مى دهد و اصل برگه 
دستور چارلز دوم در موزه تئاتر انگلستان، نگهدارى مى شود. 
آن،  صحنه  اندازه  و  آن  امروزى  ابعاد  با  تئاتر  اين  ساختمان 
و  انگلستان  پارلمان  نماينده  پِپيز"  "ساموئل  توسط  بار  آخرين 

مدير نيروى دريايى آن زمان انگلستان ، بازديد شد. 

آتش  دچار   1967 سال  در  كه  داشت  كمى  عمر  ساختمان  اين 
كيليگرو"   "توماس   1674 سال  در  رفت.  بين  از  و  شد  سوزى 
سال   117 حدود  در  كه  ساخت  را  تئاتر  اين  ساختمان  دومين 
پابرجا بود. ساختمان اين تئاتر شاهد اتفاقات بسيارى در طول 
"توماس  كه  است  جايى  رويال  تئاتر  است.  بوده  خود  تاريخ 
حتى   كه  وقتى  را،  هملت  نقش  در  خود  بازى  پيروزى  بترتون" 
سن او از 70 سالگى گذشته بود، جشن گرفت. اطاق بازيگران 
اين تئاتر، مكانى بود كه "چارلز مك لين" بازيگر همكار خود را 
زمان  در  و  داشت  طوالنى  عمرى  وى  خود  اما  رساند،  قتل  به 
عنوان  به  گريگ"  "ديويد  داشت.  سن  سال   100 باالى  مرگش، 
خود  دوران  در  كه  شد  انتخاب  سال 1747  در  تئاتر  اين  مدير 
تغييرات بسيارى به وجود آورد كه در زمان خود، تئاتر مدرن 
را شكل بخشيد. وى بيست و نه سال بر سر پست مديريت تئاتر 
رويال بود و در زمان او بود كه "ريچارد برينزلى شريدن" كه 
بهترين نمايشنامه اش، "مدرسه اى براى رسوايى" بود، اجازه 

اولين اجراى خود را در 1777 پيدا كرد. 
اين تئاتر در سال 1794 بازسازى و طراحى آن توسط  "هنرى 
هلند" براى ظرفيت 3600 نفر انجام شد. اين تئاتر در ماه مارچ 
همان سال بازگشايى شد، اما به دليل  لغو مجوز تئاترها براى 

اجرا در آن، كنسرت هاى موسيقى مقدس و مذهبى، افتتاح كننده 
ى اين سالن بودند. 

تئاتر  پرده  ترين  امن  عنوان  آن،  مجدد  افتتاح  از  بعد  سالن  اين 
دنيا را، با خود يدك كشيد، اما دوباره بعد از 15 سال در آتش 
كه  تئاترى  بناى  يعنى  ساختمان  آخرين  و  چهارمين  سوخت. 
و  شد  ساخته   1812 سال  در  پابرجاست،  همچنان  هم،  امروز 
تقريبا  آن  ورودى  در  سر  نماى  بود.  ويات"  "بنيامين  آن  طراح 
است.  مانده  باقى  اوليه  طرح  همان  با  دستكارى،  هيچ  بدون 
كمى  به  نياز  آن،  بيرونى  نماى  فقط  اما،  سال 2013  ابتداى  در 
بازسازى داشت، كه سعى شد با همان طرح اوليه آن، يعنى نماى 
ساختمان سال 1812، بازسازى شود. تئاتر موزيكال "ِشِرك" به 
عنوان اجرايى تمام موزيكال همراه با رقص، يكى از معروفترين 

كارهايى است كه از دهه 1920 تاكنون در صحنه ى اصلى اين 
تئاتر به روى صحنه رفته است، و سر و صداى زيادى را در 

لندن به پا كرده است. 

"نوئل كووارد" نيز از ديگر كسانى بود كه موفقيت بسيار بزرگى 
سال  در  كه  او  كرد.  خود  آن  از  تئاتر،  اين  صحنه  روى  در  را 
 400 با  را   (Cavalcade) سواران"  اسب  "دسته  اجراى   1931
بازيگر به روى صحنه برد، عنوان كارگردان بزرگترين تئاتر از 

نظر تعداد بازيگر بر روى صحنه را از آن خود كرد. 
به  تبديل  تئاتر  مجموعه  اين  دوم،  جهانى  جنگ  دوران  در 
دوران  همان  در  شد.  انگلستان  سرگرمى  خدمات  ملى  مركز 
جنگ،ساختمان تئاتر، مورد حمله يك بمب گازى قرار گرفت كه 
البته منفجر نشد، ولى خساراتى در قسمت صحنه نمايش آن، بر 

جاى گذاشت. 
همچون،  هايى  نمايش  ميزبان  تئاتر  اين  يكم،  و  بيست  قرن  در 
و   آقايان"  "ليگ   ،2000 سال  در  ويك"  ايست  "جادوگران 
"ستارگان بولشوى" در سال 2001 و "همه چيز مى گذرد" در 
ستال 2003 بود. نمايش "تهيه كنندگان" كه در سال 2004 بر 
روى صحنه رفت، به مدت دو سال، سالن اين مجموعه مملو از 
صداى خنده ى تماشا چيان كرد.  ارباب حلقه ها در سال 2007، 
ادوارد،  و  ويكتوريا  تئاتر  هاى  دوران  ابهت  همان  با  ديگر  بار 
ميهمان اين صحنه شد و تحسين همگان را بر انگيخت. نمايش 
اجرا  براى   2013 سال  اوايل  در  شكالت"  كارخانه  و  "چارلى 
آماده مى شد كه با پيش اجراهاى خود در ماه مارچ كار خود را 
آغاز كرد. اين كار موزيكال جديد، از ماه ژوئن امسال، اجراى 

خود را رسما" آغاز نمود است و همچنان ادامه دارد. 
و  خوب  هاى  تئاتر  مندان  عالقه  از  دسته  آن  از  هم  شما  اگر 
موزيكال هستيد، اين اجرا را در اين سالن زيبا و به يادماندنى 

از دست ندهيد. 

يك سال پس از مرگ پدر تئاتر ايران؛«حميد سمندريان»

درس هاى تو بزرگ ترين دارايى ماست
كيومرث مرادى . كارگردان تئاتر

سالم استادم. حال همه ما خوب است، مى گويند يك سال از رفتنت گذشته 
صداى  خودمان  خلوت  در  هنوز  نداريم.  باور  هنوز  كه  عجب  و  است 
فريادهايت را مى شنويم و هنوز حضور تو  خنده هاى تو، هيجان هايت و 
و تشويق هاى تو انرژى بزرگى براى حركت همه شاگردان توست. امروز 
است  نواختن  حال  در  بارو»  «آندره  نشسته ام،  خانه ام  پنجره  جلو  صبح 
در  بودن  تو  با  سال  سال هاى  مى كنم.  فكر  درس هايت  به  و  تو  به  من  و 
ذهنم مى گذرد. چقدر انسان، موجودى تنها در سيطره جهان ابدى و زمان 
با  جنگيدن  است  سخت  چقدر  و  مى گذرد  زود  زمان  چقدر  بى انتهاست. 
اين  شايد  است.  جارى  قلبم  و  ذهن  در  هميشه  اما  تو  درس هاى  زمان. 

حضور عظيم توست كه ما هنوز نبودنت را باور نداريم. 
درس اول: هميشه از نقطه اى شروع كن كه احساس مى كنى چيزى نمى دانى. 
اين نقطه جادويى دارد كه تو را هدايت مى كند و انگيزه اى مى شود براى 
حركت. انسان وقتى مى ايستد كه فكر مى كند مى داند. ندانستن هرگز عيب 
نيست كه وقتى تو احساس مى كنى نمى دانى تازه سوال هاى تو از جهان 
شروع مى شود. كشف و يافتن اين سوال ها، آغازى است براى پيداكردن، 

كشف كردن و خلق چيزى كه تو نمى دانستى. 
درس دوم: «ديدن» يعنى يافتن. تو وقتى مى بينى كه در حركت هستى براى 
ذهن  كودكى  وقتى  دارى؟  ياد  به  را  كودكى ات  سوال هايت.  پاسخ  يافتن 
و  نگاه كردن  با  و  سوال هايت  با  كه  هستى  تو  اين  است.  سفيد  تو  روح  و 
«ديدن» ات  روى صفحه هاى سفيد ذهنت نقاشى مى كنى و جهان را كشف 

مى كنى. 
درس سوم: «خواندن» چيست؟ كلمه چيست؟ «كلمه» آن چيزى نيست كه 
تو با چشم مى بينى. كلمه ابزارى است براى تصويركردن، كلمه گفت وگو 
يكديگر  به  ما  و  تو  از  تصويرى  گفت گو  و  مى كند  خلق  را  انسان ها  بين 
و  مى بريم؛  پى  انسان ها  رابطه  ادراك  به  يكديگر  تصوير  با  ما  مى دهد. 
گستردگى  بدين  جهانى  «خواندن»  مى شود.  آغاز  احساس  كه  اينجاست 

ميان همه اينهاست. 
زنده بودن  احساس  انسان  به  كه  است  چيزى  «حركت»  آخر:  درس  و 
مى دهد. حركت براى كشف خود و رابطه خود با ناشناخته هاى جهان و 
يافتن و دوباره و دوباره آغازكردن. «حركت» ساختن و تولد دوباره را به 

تو هديه مى دهد. خلق جديدى كه آن را هنر مى نامند. 
دارايى  بزرگ ترين  تو  درس هاى  هنوز  و  است،  خوب  ما  همه  حال  سالم، 

ماست.
*****

صدونهمين سالمرگ خالق «باغ آلبالو»

چخوف: غول نازنين!
آبتين ُگلكار

روسيه  نوزدهم  قرن  پرآوازه  رئاليسم  نماينده  آخرين  چخوف»  «آنتوان 
است، آخرين نام در ميان فهرست غول هايى مانند تورگنيف، داستايفسكى 
است.  سختى  كار  «غول»  به صورت  چخوف  تصور  ولى  تولستوى.  و 
را  كتاب هايشان  وقتى  هستند:  «غول»  واقعا  تولستوى  و  داستايفسكى 
نسبت  و  مى بينيد  كوچك  برابرشان  در  را  خودتان  بى اختيار  مى خوانيد 
خواندن  با  نيست:  اينطور  چخوف  ولى  مى كنيد.  احترام  احساس  آنان  به 
با  بيشتر  و  مى يابيد  خودتان  كنار  جايى  را  نويسنده شان  چخوف،  آثار 
او احساس دوستى و نزديكى مى كنيد تا احترام آميخته به ترس. درباره 
چخوف مى شود كتاب نوشت و اسمش را گذاشت «چخوف نازنين»، ولى 
اين  با  مى ماند.  گناه كبيره  به  تولستوى  و  داستايفسكى  خواندن  «نازنين» 
حال جايگاه چخوف دوست داشتنى به هيچ وجه از غول هاى ديگر ادبيات 
روسيه پايين تر نيست. داستان و نمايشنامه نويسى قرن بيستم در سراسر 
جهان بدون چخوف مسير متفاوتى پيدا مى كرد و قطعا بسيار كم مايه تر 
تاثيرپذيرى شان از  مى شد. فهرست نويسندگان نامدارى كه خودشان به 
اجتماعى  و  فلسفى  محتواى  داشت.  نخواهد  پايان  دارند،  اذعان  چخوف 
حجيم  رمان هاى  از  كم  چيزى  نيز  چخوف  كوچك  نوشته هاى  فكرى  و 
«غول»ها ندارد. بحث فلسفى جدى تر از آنچه در «اتاق شماره 6» مطرح 
مى شود، سراغ داريد؟ در كدام اثر ديگر به اين روشنى ديده ايد كه ثابت 
كنند فلسفه «پذيرش شر همچون بخشى از جهان هستى و عدم مقابله با 
دوباره  پست مدرنيستى  جهان بينى  روزگار  اين  در  اتفاقا  كه  (تفكرى  آن» 
را  خودتان  شر  آن  كه  دارد  كارايى  زمانى  تا  فقط  است)  كرده  پيدا  رواج 
يا  كارمند»  دوصفحه اى «مرگ  داستان هاى  در  مگر  باشد؟  نكرده  گرفتار 
«چاق و الغر» عيب اجتماعى خودمان را نمى بينيم كه در برخورد با مقامات 
باالتر دست وپايمان را گم مى كنيم و تبديل به آدم ديگرى مى شويم، آدمى 
كه اگر خودمان هم از بيرون به او نگاه كنيم، از او منزجر مى شويم؟ يا در 
«باغ آلبالو» آن بى تصميمى و تزلزلى را نمى يابيم كه هنگام لزوم برخورد 
ناگزير  و  بود  پزشك  چخوف  مى گيرد؟  را  دامانمان  مشكالت  با  قاطعانه 
ادبى.  فعاليت  در  چه  و  پزشكى  حرفه  در  چه  درد،  درمان  پى  در  هميشه 
وقتى به محتواى آثار چخوف فكر مى كنيم و تناسب عمق محتوا با حجم 
اندك اثر را هم در نظر مى گيريم، درمى يابيم كه چخوف هم «غول» است، 

غولى نازنين. برگرفته از شرق

نظرات شما
تا  مي كوشد  پرشين  نامه  هفته 
كه  وظيفه اش،  حداقل  از  فراتر 

اطالع رساني است عمل كند. 
و  شهروندان  شما  اين رو،  از 

نيز  ايران  از  دور  هموطنان 
و  مطالب  ارسال  با  مي توانيد 
پرشين  نامه  هفته  به  خود  نظرات 
چاپ  نظرات  بخش  در  تا  ارسال 

گردد. 
به  را  نظراتتان  مي توانيد  همچنين 

آدرس الكترونيكي: 
 info@persianweekly.co.uk
نام  و  نام  (لطفا  نماييد.   ارسال 
درج  پيام  ابتداي  در  را  خود  شهر 
تماسهاى   و  نظرات  منتظر  كنيد). 

شما هستيم 
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نگاهي به دنياي سينما در سال 1973

از «جن گير» تا 
ماجراجويي هاي يك 

مرد ديوانه
 امسال تعدادي از بهترين فيلم هاي تاريخ سينما 40 سالگي خود 
را جشن مي گيرند، سالي كه بسياري از بزرگان دنياي فيلمسازي 
از  يكي   1970 دهه  كردند.  ارائه  را  خود  ساخته هاي  تازه ترين 
مهم ترين دهه ها به لحاظ توليد آثار شاخص سينمايي است. اين 
دهه در هاليوود در شرايطي آغاز شد كه صنعت سينماي امريكا 
با بحران مالي روبه رو بود، بحراني كه تنها به سينما محدود نشد 

و تا اواسط دهه اين كشور را درگير كرد.

ماجراجويي هاي يك مرد ديوانه
در نخستين روزهاي ژانويه آن سال، «آگيره، خشم خداوند» به 
كارگرداني ورنر هرتسوگ كارگردان آلماني روي پرده سينماها 

رفت. تازه ترين ساخته هرتسوگ فيلمي تماشايي و كامال متفاوت 
الهام  با  خداوند»  خشم  «آگيره،  بود.  او  اول  تجربي  فيلم هاي  با 
ساخته  ديوانه  فاتح  آگيره،  دي  لوپه  دون  ماجراجويي هاي  از 
يك  رهبري  دورادو،  ال  افسانه يي  شهر  جست وجوي  در  كه  شد 
مانند  هرتسوگ  گرفت.  عهده  به  را  مخاطره آميز  اكتشافي  سفر 
روبه رو  فراوان  سختي هاي  با  فيلم  ساخت  هنگام  خود  قهرمان 

شد. فيلمبرداري در جنگل هاي پرو دشواري هاي زيادي داشت.

هرتسوگ «آگيره، خشم خداوند» را در شش هفته ساخت و هنگام 
كار با كالوس كينسكي ستاره خود هم مشكالت زيادي داشت، 
است.  فيلم  قوت  نقاط  از  يكي  او  پرهيجان  نقش آفريني  كه  كسي 
كينسكي كه مردي دمدمي مزاج بود هنگام فيلمبرداري به دفعات 

تهديد كرد پروژه را رها خواهد كرد.

پايان سه گانه  زوال آلماني
ماركسيست  يك  عنوان  به  ايتاليايي  فيلمساز  ويسكونتي،  لوكينو 
در درجه اول بايد تالش خود را صرف نابودي طبقه و فرهنگي 
مي كرد كه شخصا به آن تعلق داشت. با اين حال چيزي كه بيش 
از همه براي او جذابيت داشت، هنر اروپايي بورژوايي بود، مالر، 
زوال  حال  در  جامعه  از  هم  ويسكونتي  و...  واگنر  مان،  توماس 
بيزار بود و هم به آن گرايش داشت و اين مساله را به دقيق ترين 
در 1973  او  مي كشيد.  تصوير  به  خود  فيلم هاي  در  ممكن  شكل 
«لودويگ» را ساخت، فيلمي كه پس از «نفرين شدگان» و «مرگ در 
ونيز» سه گانه «زوال آلماني» او را به پايان رساند. اين فيلم بسيار 
زودهنگام  مرگ  و  زندگي  به  نگاهي  كند  و  دقيقه)   186) طوالني 
لودويگ دوم شاه مجنون باواريا دارد. هلموت برگر نقش اصلي 
را بازي كرد. رومي اشنايدر، ترور هوارد و سيلوانا مانگانو ديگر 

بازيگران اين فيلم بودند.

پيام مارلون براندو به سرخپوست ها
ميوزيك  در  آكادمي  جوايز  ساالنه  مراسم   1973 مارس   27
كارگرداني  به  «پدرخوانده»  و  شد  برگزار  آنجلس  لس  سنتر 
فرانسيس فورد كوپوال جايزه اسكار بهترين فيلم را دريافت كرد. 

اين  در  كورليونه  دون  نقش  در  بازي  براي  هم  براندو  مارلون 
اين  در  براندو  پيروزي  برد.  را  مرد  بازيگر  بهترين  جايزه  فيلم 
جايزه  دريافت  از  پس  او  واكنش  اما  نداشت،  تعجب  جاي  بخش 
نكرد،  شركت  مراسم  در  براندو  كرد.  شگفت زده  را  خيلي ها 
ليتل فيدر  ساشين  نام  به  سرخپوست  دختري  خود  جاي  به  اما 
مراسم  به   - بود  كروز  ماريا  نام  به  بازيگري  واقع  در  كه   - را 
فرستاد. ليتل فيدر بيانيه يي خواند كه در آن صنعت فيلمسازي به 
«تحقير» سرخپوست ها متهم شده بود. در آن مراسم ليزا مينه لي 
براي بازي در «كاباره» جايزه اسكار بهترين بازيگر زن را برد. 
«كاباره» در هفت بخش ديگر از جمله بهترين بازيگر مرد مكمل 
جايزه  شد.  اسكار  برنده  فاسي)  كارگردان (باب  و  گري)  (جوئل 
بورژوازي»  پنهان  «جذابيت  به  خارجي زبان  فيلم  بهترين  اسكار 

ساخته لوييس بونوئل رسيد.

ازدواج زير ميكروسكوپ اينگمار برگمان
آغاز  دهه 1960  اواسط  از  را  تلويزيون  در  كار  برگمان  اينگمار 
براي  رسانه يي  مي تواند  تلويزيون  كه  بود  باور  اين  بر  او  كرد. 
تلويزيويي  تجربه  تازه ترين   ،1973 در  باشد.  تخيالتش  بيان 
برگمان مجموعه يي شامل شش اپيزود 50 دقيقه يي بود كه عنوان 
«صحنه هايي از يك ازدواج» براي آن انتخاب شد. اين فيلم جدايي 

تكان دهنده ماريانه (ليو اولمان) و يوهان (ارالند يوزفسون) پس از 
10 سال ازدواج را مورد كندوكاو قرار مي دهد و اين در شرايطي 
شده است.  جوان (بي بي آندرسن)  دلباخته زني  يوهان  كه  است 
اين جدايي براي هر دو دردناك است و آنها براي روبه رو شدن با 
اين مساله راه هايي متفاوت در پيش مي گيرند. «صحنه هايي از يك 
غيرقابل  جذابيتي  اما  است،  افسرده كننده  فيلمي  هرچند  ازدواج» 

انكار دارد و سبك كارگردان در لحظه لحظه فيلم نمايان است.

حضور درخشان آل پاچينو در يك درام پليسي
دسامبر 1973 حداقل پنج فيلم مطرح آن سال روي پرده سينماها 
دسامبر)،   5) لومت  سيدني  كارگرداني  به  «سرپيكو»  رفتند: 
به  «خوابيده»  دسامبر)،   16) شفنر  ج.  فرانكلين  ساخته  «پاپيون» 
روي  جرج  ساخته  «نيش»  دسامبر)،   17) آلن  وودي  كارگرداني 
هيل (25 دسامبر) و «جن گير» به كارگرداني ويليام فريدكين (26 
دسامبر) . پاچينو كه آن سال براي بازي در «پدرخوانده» نامزد 
اسكار بهترين بازيگر مرد مكمل شده بود، نقش اصلي «سرپيكو» 
پليس  يك  واقعي  داستان  مبناي  بر  فيلم  اين  گرفت.  عهده  به  را 
 1970 در  او  افشاگري هاي  كه  شد  ساخته  نيويوركي  شجاع 
درباره نهادينه شدن فساد در سيستم پليس امريكا خيلي چيزها 
را زير سوال برد. پاچينو با مهارت رئاليسم نه چندان گرم لومت 
كارگردان «سرپيكو» را واژگون كرد و تصويري غيرمتعارف از 
مردي تنها ارائه داد كه از همكارانش فاصله مي گيرد و به تدريج 

به يك هيپي مد روز با ريش و كاله منگوله دار تبديل مي شود.

فرار از جزيره شيطان
«پاپيون» را فرانكلين ج. شفنر با بودجه يي 13 ميليون دالري بر 
مبناي زندگينامه شخصي هانري شاري ير ساخت. استيو مكويين 
در اين فيلم نقش يك زنداني محكوم به حبس ابد در جزيره شيطان 
را بازي مي كند كه مصمم است از زندان فرار كند. داستين هافمن 
هم نقش دوست ضعيف و عينكي او را بازي مي كند. «پاپيون» به 

ويژه در ترسيم رنج هاي زندانيان موفق عمل مي كند.

به بهانه زادروز 95سالگى «اينگمار برگمان»

راوى «سرشت انسانى»
از نظر تاثيرگذارى بر ساير كارگردانان، بى ترديد «اينگمار برگمان» 
چون  بزرگى  فيلمسازان  هاست.  كارگردان  ترين  شاخص  جمله  از 
وودى آلن، آندرى تاركوفسكى، استنلى كوبريك و استيون اسپيلبرگ 
درباره  كيشلوفسكى  آيند.  مى  شمار  به  ها  كارگردان  اين  جمله  از 
برگمان مى گويد: «اين مرد از جمله معدود كارگردان هايى  شايد تنها 
كسى است كه به اندازه داستايوفسكى و كامو از «سرشت انسان» 

سخن به ميان آورده است».

اوپساالى  شهر  در  و  جوالى 1918  در 14  برگمان  اينگمار  ارنست 
سوئد متولد شد. آشنايى وى با سينما در دوران كودكى و با هدايت 
به  را  او  اينگمار  مادربزرگ  واقع  در  گيرد.  مى  شكل  مادربزرگش 
تماشاى نمايش هاى مختلف مى برد كه البته اين امر دور از چشمان 
سال  در  وى  گرفت.  مى  صورت  داشت،  سختگيرانه  ديدى  كه  پدر 
1937 وارد كالج دانشگاه استكهلم مى شود تا در زمينه هنر و ادبيات 
مشغول به تحصيل شود. گرچه برگمان فارغ التحصيل نمى شود اما 
دست به نگارش چند نمايشنامه و يك اپرا مى زند و خود را به عنوان 

يك دستيار كارگردان تئاتر، مطرح مى سازد.
اما  شود  مى  آغاز  سينما  زمينه  در  برگمان  فعاليت   1941 سال  در 
كارگردان  شوبرگ،  آلف  با  او  همكارى  به  وى  موفقيت  ترين  اصلى 
مطرح سوئدى باز مى گردد؛ چراكه برگمان نويسندگى فيلم آشفتگى 
(1944) را برعهده مى گيرد. اين فيلم با كارگردانى شوبرگ ساخته 
شد و موفقيت بين المللى آن موجب به وجود آمدن نخستين فرصت 
فيلم  ساخت  با  و  سال 1955  در  وى  شد.  برگمان  براى  كارگردانى 
طالى  نخل  جايزه  نامزد  شد  موفق  تابستانى»  شب  يك  «لبخندهاى 
اما  شد  جايزه  اين  نامزد  نيز  ديگر  بار  سه  او  شود.  كن  جشنواره 
نتوانست اين جايزه را از آن خود كند هرچند كه او و وودى آلن تنها 
كارگردان هايى هستند كه جايزه «نخل نخل ها»ى اين جشنواره را 
در كارنامه خود دارند اما موفقيت هاى اين كارگردان از نظر اسكار 
جلوه بيشترى دارد؛ چراكه وى موفق شد تا سه بار (1960، 1961، 
1983) و با فيلم هاى «همچون در يك آينه»، «شم باكرگى» و «فانى و 
الكساندر» در بخش بهترين فيلم خارجى اين جايزه را از آن خود كند.

تكنيك سينمايى اينگمار برگمان نيز در نوع خود جالب توجه است. 
وى معموال فيلمنامه هايش را شخصا مى نوشت اما نكته جالب توجه 
در اين است كه او پيش از آنكه فرآيند اصلى نگارش را آغاز كند، ماه 
ها و حتى سال ها به فيلمنامه فكر مى كرد. ساختار فيلم هاى اوليه 
فيلمنامه  اساس  بر  بيشتر  و  اند  شده  طراحى  بسيارى  احتياط  با  او 
اما  هستند  ديگر  نويسان  فيلمنامه  همكارى  با  يا  برگمان  خود  هاى 
در كارهاى بعدى و در مواردى كه هنرپيشه ها مى خواستند كارها 
را به صورتى متفاوت (از خواست او) انجام دهند برگمان اين اجازه 
با  داشت.  همراه  به  نيز  خوبى  نتايج  امر  اين  كه  داد  مى  آنها  به  را 
حتى  ساخت،  او  كه  هايى  فيلم  آخرين  در  و  برگمان  كار  پيشرفت 
اجازه بديهه گويى نيز به هنرپيشه ها داده مى شد. در بسيارى از 
فيلم هاى برگمان شاهد استفاده ديناميك از سايه ها، استفاده از نماى 
بسته صورت و ساعت هستيم كه اين امر تبديل به نوعى نشانه براى 

فيلم هاى او شده است.

از نظر مالى، برگمان هرگز نگرانى نداشت؛ چراكه به اعتقاد خودش 
هاى  فيلم  درآمد  فهرست  كه  متحده  اياالت  در  او  اول  وهله  در  و 
پرفروش مساله مهمى به شمار مى آمد، زندگى نمى كرد و همچنين 

در فيلم هاى او سعى بر استفاده از كمترين بودجه بود.
ترين  بزرگ  از  يكى  سينما  اهالى  از  بسيارى  ديد  از  كارگردان  اين 
سوى از  كه  صورتى  به  رود  مى  شمار  به  تاريخ  هاى  كارگردان 

بزرگ  كارگردان  هشتمين  عنوان  به   Entertainment Weekly
را  وى  جوالى 2005  در 11  نيز  تايم  مجله  و  شده  برده  نام  تاريخ 
به عنوان بزرگ ترين كارگردان زنده جهان مطرح كرد. اما در ميان 
كارگردان هاى ديگر، برگمان از فدريكو فلينى، ويكتور شوستروم و 
نام  خود  ديد  از  ها  كارگردان  ترين  مهم  عنوان  به  كوروساوا  آكيرا 
هاى  كارگردان  آثار  پيرامون  را  جالبى  نظرات  همچنين  او  برد.  مى 
و  تاركوفسكى  آندرى  گدار،  لوك  ژان  ولز،  اورسمن  چون  ديگرى 
آلفرد هيچكاك بيان مى كند. به عنوان مثال درباره فيلم «همشهرى 
كين» مى گويد: «همشهرى كين كه من يك كپى از آن را دارم محبوب 
فكر  من  اما  آمارهاست،  همه  صدر  در  هميشه  و  است  منتقدان  همه 
مى كنم كه اين فيلم يك فيلم كامال كسل كننده است. از همه مهم تر، 
دست  به  فيلم  كه  احترامى  ميزان  هستند.  ارزش  فاقد  عملكردهايش 
كننده  كسل  را  گدار  همچنين  او  است.»  باور  قابل  غير  كامال  آورده 
مى نامد و مى گويد: «من هرگز چيزى از فيلم هايش دستگيرم نشد... 
او فيلم هايش را براى منتقدان ساخته است». برگمان در اكتبر 2006 
تحت عمل جراحى قرار مى گيرد اما سرانجام اين كارگردان بزرگ 
در 30 جوالى سال 2007 و همزمان با كارگردان بزرگ ديگرى به 
نام ميكل آنجلو آنتونيونى درگذشت. او در اين زمان 89 سال داشت 

و در سوئد بسر مى برد.
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دچار  شمسي  تا50   40 دهه  در  ايران 
شد  سياسي  ويژه  دگرگونيهاي 
نقش  ايفاء  بر  عالوه  كه  به طوري 
ايجاد  و  خاورميانه  منطقه  در  حساس 
همسايه  كشورهاي  با  ثبات،  منطقه 
او  ساخت.  برقرار  دوستانه  روابطي 
در اين دوران به دليل برقراري روابط 
حسنه با آمريكا و شركت در پيمانهاي 
پيش  از  بيش   كه  كرد  سعي  منطقه اي 
در  آمريكا  پرتوان  بازوي  عنوان  به 
منطقه عمل كند و با برقراري روابطي 
كشورهاي  با  تنگاتنگ  و  نزديك 
به  را  منطقه  سياسي  اقتدار  همسايه 
دست آورد. به ويژه آنكه جنگ  سرد و 
درگيريهاي آمريكا و روسيه در كانال 
كه  بود  شده  موجب  كامبوج  و  سوئز 
در  مستقيم  دخالت  از  نيكسون  دولت 
به  تنها  و  كند  چشم پوشي  خاورميانه 
نظارت دولتي به قول خود قدرتمند و 

وفادار اكتفا ورزد.
 

ايران  اصلي  مشكل  دوران  اين  در 
بعث  حزب  با  درگيري  و  اختالفات 
علي الخصوص  بود.  سوريه  و  عراق 
شط  در  حاكميت  زمينه  در  كه  عراق 
 العرب با ايران مشكل داشت. در خليج  
فارس نيز ايران سالهاي سال بود كه 
جزاير  و  بحرين  بر  خود  حاكميت  از 
مدت  اصل  در  ولي  مي زد  دم  سه گانه 
و  تسلط  هيچگونه  كه  بود  سال   150

حاكميتي بر آنها نداشت.
 

بحرين از ديرباز به علت برخورداري 
خليج  در  مناسب  جغرافيايي  موقع  از 
و بندرهاي طبيعي خوب اهميت داشت. 
و  ايرانيان  بحرين  اصلي  ساكنان 
ميان  از  ايراني  كوچندگان  فرزندان 
بعدها  كه  بودند  (بين النهرين)  رودان 
به علت بدي آب  و هوا تعداد محدودي 
آنجا  به  عربستان  جزيره  از  عربها  از 

مهاجرت كردند. 1
 

از  قبل  از  بحرين  بر  ايران  حاكميت 
هخامنشيان  عصر  در  و  بود  اسالم 
اين  همچنين  مي شد.  ناميده  «گرا» 
عصر  در  خليج  فارس  مرواريد 
مي شد.  خوانده  «شماهيك»  ساساني 
همچنان  بحرين  نيز  اسالم  از  پس   2
آن  اياالت  از  و  بود  ايران  به  متعلق 
امر  اين  كه  به طوري  مي شد.  شمرده 
اسالمي  مورخين  منابع  و  كتب  در  را 
به عينه مي توان يافت. حمداهللا مستوفي 
در  ق   740 سال  در  نزهةالقلوب  در 
شرح ايران از جزاير بحرين نام مي برد 

و در فارس نامه مي نويسد:
 

از  است  فارس  بحر  در  كه  «جزايري 
و  شمرده اند  فارس  [ايالت]  جزاير... 
بزرگترين آنها از كثرت مردم و نعمت، 
اكنون  است.  بحرين  و  كيش  جزاير 
از  و  است  فارس  جزو  بحرين  جزيره 

ملك ايران».
 

سده 16  در  اروپائيان  آمدن  به هنگام 
و  هرمز  تابع  بحرين  خليج فارس،  به 
خراجگزار  شاهزاده آن بود. پرتغاليها 
پس از چنگ انداختن بر هرمز توانستند 
بحرين را بگيرند. شاه  عباس اول پس 
با  داخلي  غائله هاي  به  دادن  خاتمه  از 
انگليس  شرقي  هند  كشتيهاي  كمك 
موفق شد پرتغاليها را ازبحرين بيرون 

كند. (1602م)
 

شايان ذكر است كه پس از آنكه واسكو 
دريايي  راه  پرتغالي  دريانورد  دوگاما 

هند را از جنوب آفريقا در اواخر سده 
پانزدهم كشف كرد، كشورهاي دريايي 
اروپايي مانند پرتغال، هلند، فرانسه و 
زمين  خاور  با  تجارت  پي  در  بريتانيا 
هلنديها،  يافتند.  راه  فارس  خليج   به 
فرانسويها و انگليسيها هر يك در جاي 
خود يك كمپاني بازرگاني در هند برپا 
كردند و به خليج  فارس به عنوان يك 

شاهراه دريايي چشم دوختند.
 

شرلي  برادران  با  نخست  انگليسيها 
بازرگاني  روابط  بزرگ  شاه عباس  با 
توانستند  و  (1600م)  كردند  برقرار 
را  جاسك  بندر  از  استفاده  اجازه 
و  دريايي   52 پايگاه  يك  عنوان  به 
به  انگليسي  كشتيهاي  سوختگيري 
دستور  شاه  عباس  البته  آورند.  دست 
اين  در  تأسيساتي  هيچ گونه  كه  داد 
باعث  بعدها  كه  نشود  برپا  بندر 
نگردد.  منطقه  مالكيت  بر  آنان  ادعاي 

(1777ـ1756م) 3
 

دولت ايران پس از آزادسازي بحرين 
قرار  دادوستد  مركز  را  هرمز  جزيره 
داد. در اواخر دوره صفويان هلنديان 
نيز به عنوان رقيبي پر قدرت در منطقه 
خليج  فارس فعال شدند و با انگليسيها 

به رقابت پرداختند. 4
 

سقوط صفويان موجب پريشاني امور 
شكل گيري  و  ايران  جنوب  سياسي 
قبايل  استقرار  و  محلي  حاكميتهاي 
شد.  ايران  سواحل  در  عرب  مختلف 

قبايل  اين  جمله  از  هوله  عربهاي 
دوران  اين  از  توانستند  كه  بودند 
مدت  به  را  بحرين  و  كرده  استفاده 
چندين سال تصرف كنند. با به قدرت 
رسيدن نادرشاه و اقدامات گسترده او 
اوضاع  محلي،  قدرتهاي  سركوب  در 
خليج  فارس دگرگون شد. نادرشاه به 
بحرين  به  تا  داد  دستور  فارس  حاكم 
هلنديها  آنكه  با  و  كند  لشكركشي 
خودداري  ايران  به  كردن  كمك  از 
در  توانستند  ايراني  نيروهاي  كردند 
غياب شيخ  بحرين، آنجا را به تصرف 
كليد  ايراني  فرمانده  و  آورند  در  خود 
نادرشاه  درگاه  به  را  بحرين  قلعه هاي 

فرستاد. 5
 

گرفتار  ايران  كه  1783م  سال  در 
زدوخوردهاي  و  داخلي  جنگهاي 
خونين با جانشينان كريم  خان زند بود 
جزيره  شبه  مقيم  عتوب  قبيله  اعراب 
و  كردند  تصرف  را  بحرين  عربستان 

حكمراني  براي  را  خود  شيوخ  از  يكي 
كردند.  منصوب  مجمع الجزاير  اين 
قاجار  آغامحمدخان  كه  هنگامي  اما 
اقتدارش  و  سلطنت  بنيان  توانست 
از  نصرخان  شيخ  نمايد،  تحكيم  را 
را  ايران  طرفدار  عشاير  رؤساي 
كرد.  منصوب  بحرين  حكومت  به 
آغامحمدخان چند ماه قبل از اينكه به 
شيخ  به  1797م  اوايل  در  برسد  قتل 
خليج  امنيت  داد  دستور  نصرخان 
 فارس را تأمين نمايد و سلطنت مسقط 
دست اندازي  ايران  خاك  به  كه  را 
مي كرد گوشمالي بدهد اما قتل ناگهاني 
زد  هم  بر  را  نقشه  اين  قاجار  پادشاه 
و سلطان مسقط همچنان يكه تاز خليج  

فارس باقي ماند. 6
 

قدرتمند  مركزي  دولت  كه  هنگامي  تا 
فارس  خليج   امنيت  مي توانست  و  بود 
را تأمين كند انگليسيها به مداخله گري 
فقط  و  نمي پرداختند  خليج  فارس  در 
فعاليت  تجاري  فعاليتهاي  حوزه  در 
درگيريهاي  شروع  با  اما  مي كردند 
قدرت  و  روسيه  با  جنگ  در  ايران 
كرانه هاي  در  دريايي  دزدان  گرفتن 
انگلستان  دولت  فارس  خليج   جنوبي 
خود  دريايي  راه  امنيت  تأمين  براي 
رفته  رفته  و  شد  كار  به  دست  هند  با 
دريايي  بخش  اين  در  را  خود  قدرت 
برقرار نمودند. به خصوص آنكه دولت 
دريايي  نيرويي   فقدان  علت  به  ايران 
قادر به هيچ اقدامي در خليج  فارس و 
نبود.  خود  اتباع  حاكميت  حق  از  دفاع 
از  پاسداري  بر  عالوه  انگليس  دولت 
از  مي خواست  خود  بازرگاني  منافع 
خليج  فارس  در  بيگانه  قدرتهاي  نفوذ 
مي توانستند  كه  چرا  كند  جلوگيري 
خطر عمده اي براي هندوستان باشند. 
به  حمله  از  پس  ناپلئون  كه  چنان 
به  دستيابي  اميد  به  در 1798م  مصر 
شد  مذاكره  وارد  فتحعلي  شاه  با  هند 
فارس  خليج   در  پايگاهي  خواستار  و 
براي حمله به هند گشت، انگليسيها به 
وعده هاي  دادن  با  و  افتادند  وحشت 
دروغين به فتحعلي  شاه او را از دادن 

پايگاه منصرف ساختند.
 در اوايل 1819م ناخدا بروس فرمانده 

فارس  خليج   در  انگليس  ناوگان 
قراردادي با حسنعلي  ميرزا فرمانفرما 
كه  وقتي  «تا  كرد  امضاء  فارس  والي 
خليج  امنيت  حفظ  توان  ايران  دولت 
 فارس را ندارد اين امر بر عهده دولت 
از  ايران  ترتيب  اين  به  باشد»  انگليس 
در  خود  مسلم  و  مهم  حقوق  از  يكي 

خليج  فارس چشم پوشي كرد.
 

ناوگاني  قرارداد  اين  امضاي  دنبال  به 
سه  و  جنگي  كشتي  شش  از  مركب 
هزار ملوان از بمبئي عازم خليج  فارس 
ژنرال  مزبور  ناوگان  فرمانده  شدند. 
ابتدا  كه  بود  كامير  گرانت  سرويليام 
رأس الخيمه را با نيروي توپخانه خود 
شيخ نشينهاي  بقيه  سپس  و  كرد  فتح 
برخورد  بدون  را  خليج  فارس  جنوب 
و با مقاومت جدي، يكي بعد از ديگري 
تصرف نمود. 7 پس از خاتمه عمليات 
فرمانده نظامي انگليس با يكايك شيوخ 
تا  ششم  فاصله  در  شد.  مذاكره  وارد 
با  قراردادهايي   1820 ژانويه  يازدهم 
موجب  به  كه  كرد  منعقد  عرب  شيوخ 
شدند  متعهد  گانه  يازده  شيوخ  آن 
و  يكديگر  با  ستيز  و  جنگ  از  دست 
بحرين  شيخ  بردارند.  دريايي  راهزني 
شركت  قرارداد  اين  امضاي  در  نيز 
تحت الحمايگي  مقدمه  امر  اين  و  نمود 
تا  گرديد  مزبور  منطقه  بر  انگلستان 
آنجا كه در 31 مه 1861 با قراردادي 
تازگي  به  كه  را  بحرين  مجمع  الجزاير 
رسمًا  بود  شده  كشف  نفت  آن  در 

تحت الحمايه انگليس ساخت. 8
 

دولت ايران بالفاصله پس از اطالع از 
اين قرارداد به اين عمل اعتراض كرد. 
اما انگلستان توجهي به اين اعتراضات 
حتي  راستا  اين  در  و    9 نمي نمود. 
شيخ  نوه  پسر  كمك  با  بعد  سال  چند 
 خليفه (شيخ عيسي) و قيام بر عليه او 

حكومت بحرين را تصاحب نمود. 10
 

اين وضع تا روي كار آمدن رضاخان 
اشغال  از  پس  رضاخان  داشت.  ادامه 
خوزستان و خاتمه دادن به كار شيخ 
دعاوي ايران بر بحرين   خزعل مجدداَ 
و  ايران  اختالف  و  نمود  عنوان  را 
بحرين را در نوامبر 1927م به جامعه 
اقدامات  اين  وليكن  داد  ارجاع  ملل 
عراق  شناسايي  نرسيد.  جايي  به 
 20 از  بود  انگليس  تحت الحمايه  كه 
مرزي  اختالفات  و   1307 ارديبهشت 
بين ايران و عراق، و در نهايت اختالف 
كه  بود  عواملي  از  شط  العرب  سر  بر 
در عدم پيگيري حق حاكميت ايران بر 

بحرين مؤثر بود.
 

يكبار  ايران  دوم  جهاني  جنگ  از  پس 
حاكميت  براي  را  خود  ادعاهاي  ديگر 
به  را  آن  و  ساخت  مطرح  بحرين 
آبان   21 در  داد.  ارائه  ملل  سازمان 
استان  عنوان  به  بحرين  1331ش 
خروج  خبر  اما  شد  مطرح  چهاردهم 
خليج  فارس  از  انگليسي  نيروهاي 
منطقه اي»  برتر  نيروي  «ايجاد  تئوري 
آن  در  كه  فارس  خليج   كنترل  جهت 
منطقه  عرب  كشورهاي  توسط  زمان 
مي شد،  مطرح  خليج  عربي  نام  به 
كرد  وسوسه  را  ايران  دولت  و  شاه 
بحرين  از  چشم پوشي  ازاي  در  تا 
خليج   سه گانه  جزاير  بر  حاكميت 
بزرگ،  (تنب   هرمز  تنگه  در  فارس 
دست  به  را  ابوموسي)  و  تنب  كوچك 
پير  استعمارگر  ديگر  سوي  از  آورد. 
تئوري  وابسته  رجال  از  استفاده  با 
بي اهميت بودن بحرين براي ايران را 

اهميت  كم  و  خام  نفت  اتمام  جهت  به 
شدن بازار فروش مرواريد را در بين 
درباريان و دولتمردان شايع ساخت و 
به اين ترتيب شاه كه طمع كسب مقام 
پي  در  داشت  را  خاورميانه  ژاندارمي 
چاره جويي و مذاكره با انگليس برآمد. 
با مطرح شدن خروج نيروهاي انگليس 
منطقه  اميرنشينهاي  فارس،  خليج   از 
شامل  سياسي  اتحاديه اي  تشكيل  به 
سواحل  اميرنشين   7 و  قطر  بحرين، 
متصالح مصمم شدند وليكن ايران در 
1347ش مخالفت خود را با حضور در 
بحرين در اين اتحاديه اعالم داشت. 11

 
بر  مبني  عربستان  پادشاه  اظهارات 
اينكه عربها بايد جاي انگلستان را در 
منطقه بگيرند و استقبال از عيسي  بن 
به  بحرين)  (حاكم  خليفه  آل    سلمان 
رياض،  در  مستقل  كشور  يك  عنوان 
كشور  دو  بين  اختالف  موجبات 
عربستان  سعودي و ايران و لغو ديدار 
در  باالخره  شد. 12  عربستان  از  شاه 
سال 1347ش شاه ايران در مصاحبه 
منوط  را  بحرين  حاكميت  مطبوعاتي 
در  و  دانست  آنجا  اهالي  خواست   به 
متحد  ملل  سازمان  دبيركل  به  نامه اي 
از  رفراندوم  و  نظر  كسب  خواستار 
ويژه  نماينده   13 شد.  بحرين  مردم 
تحقيق  هفته  دو  از  پس  ملل  سازمان 
«اكثريت  كه  كرد  اعالم  گزارشي  طي 
استقالل  خواستار  بحرين  مردم 
هستند.» شوراي امنيت نيز با توجه به 
ش  قطعنامه  در  ويژه  نماينده  گزارش 
278، به تاريخ 21 ارديبهشت 1349ش 
/ 11 مه 1970م استقالل بحرين را به 

رسميت شناخت. 14
 

خروج  محض  به  1350ش  آذر  در 
به  خليج  فارس  از  انگليس  نيروهاي 
نيروي  پهلوي  محمدرضا  دستور 
ايراني  جزيره  سه  وارد  ايران   دريايي 
كوچك  تنب   و  تنب  بزرگ  ابوموسي، 
شايان  كرد.  تصرف  را  آنجا  و  شد 
ذكر است كه استقالل بحرين هرگز به 
انقالب  از  پس  و  نشد  گذارده  رفراندم 
از  تظاهراتي  1358ش  در   اسالمي؛ 
سوي شيعيان بحرين به وقوع پيوست 
تاكنون  كه  شد  انجام  مخالفتهايي  و 

ادامه دارد.
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 انتزاع بحرين از ايران چرا و چگونه؟ 
نيلوفر كسري
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با آبونمان (اشتراك)  هفته نامه 
پرشيـــن،  به گسترش فرهنـگ 

و هنــر ايرانى جــداى از 
هرگونه گرايشهاى سياسى و 

مذهبـــى، كمكى وافر ميكنيد. 

تغييرات جهان تا سال 2050

لزوم استفاده از تراريخته ها
منصور اميدى . استاد دانشگاه تهران

به نظر  بپردازيم،  جهان  وضعيت  بررسى  به  علمى  نگاهى  با  اگر 
مى رسد جهان در چهار دهه آينده، منتظر هيچ واقعه غيرمعمولى 
جمعيتى،  ساختار  لحاظ  از  جهان  تغيير  روند  ولى  بود.  نخواهد 
اقليم،  تدريجى  تغييرات  انسانى،  نيازهاى  تجديدناپذير،  منابع 
جهانى شدن، دستاوردهاى علمى و وضعيت آب به گونه اى خواهد 
بود كه برنامه ريزى براى آن زمان، در عرصه كشاورزى و توليد 
كشور  اساسى  نيازهاى  از  آن  بر  اقليم  تاثيرات  و  سالم  غذاى 
است. با توجه به نيروهاى موثر در آينده جهان (جمعيت، افزايش 
نيازهاى انسانى، جهانى شدن و تغييرات اقليم) به نظر مى رسد در 
آينده اى نه چندان دور، بخش كشاورزى با تغييرات شديد آب و 
هوايى و گرم  شدن زمين، بارش هاى شديد فصلى، آب شدن يخ ها، 
شرايط  به  توجه  با  ما  كشور  در  شود.  مواجه  و...  خشكسالى 
جغرافيايى، اين وضعيت فوق العاده حساس تر و شكننده تر خواهد 
بود. از طرفى از دست  رفتن ساالنه 30 تا 60درصد محصوالت 
از  استفاده  پاتوژن ها،  و  استرس ها  وجود  به علت  كشاورزى 
ايران  چون  كشورهايى  در  مخصوصا  و  دنيا  در  را  تراريخته ها 
اجتناب ناپذير كرده است. البته جهان امروز اين نياز را به  خوبى 
طى  تراريخته ها  كشت  صد برابرى  گسترش  است.  كرده  درك 
بر  داللت  محصوالت،  اين  سوء  اثرات  گزارش  عدم  و  15سال 
گسترش  محيط زيست،  تخريب  ما  كشور  در  دارد.  موضوع  اين 
افزايش  و  جمعيت  رشد  مراتع،  و  جنگل ها  نابودى  آلوده سازها، 
زمان  آن  در  افزود.  اقليم  تغييرات  به  بايد  را  انسانى  نيازهاى 
«مديريت زيستگاه و زيست» در كشور فوق العاده حساس،  مهم 
و سرنوشت ساز است كه به نظر مى رسد اين تغييرات گسترده و 
عميق و اين نيازهاى وسيع را با استفاده از تراريخته ها مى توان 
جبران كرد. در هر صورت پيش بينى كردن سخت است، به ويژه 

درباره آينده.

«ابرانسان» و جهان جهنمي
زيادي  مزيت هاي  اگرچه  باال  بسيار  هوشي  بهره  با  انسان  ابر 
به دنبال خواهد داشت، اما حضور اين موجود جهان را جهنمي 

خواهد كرد. 
از  بسياري  موضوع  تاكنون  باال  هوشي  بهره  با  انسان  ابر 
اين  واقعي  حضور  اما  است،  بوده  تخيلي   - علمي  فيلم هاي 
موجود روي زمين با مخاطرات زيادي همراه خواهد بود. دكتر 
«مارك چنگيزي» از عصب شناسان برجسته ايراني مقيم امريكا 
اين  در  نيومكزيكو  دانشگاه  فلسفه  استاد  واكر»  «مارك  دكتر  و 
چگونه  انسان  ابر  باالي  هوشي  بهره  كه  مي دهند  هشدار  باره 
مي تواند منجر به ناسازگاري، افزايش رفتارهاي ضداجتماعي و 
حتي جنون در فرد شود. دكتر «واكر» تاكيد مي كند: بهره هوشي 
ابرانسان به معناي هوش اجتماعي، افزايش همدلي و درك متقابل 
ديگران نيست. دكتر «چنگيزي» نيز معتقد است: منظور مردم از 
است.  باال   - آي كيو   - هوشي  بهره  حقيقت  در  ابرانسان  هوش 
از ديد مردم هوش باال روشي براي حل مسائل منطقي يا حتي 
مردم  اگر  «چنگيزي»،  دكتر  گفته  به  است.  كردن  بازي  شطرنج 
قادر به تقويت مناطق خاصي از هوش خود شوند، اين كار نتايج 
رياضي  در  شايد  و  داشت  خواهد  دنبال  به  جهان  براي  وخيمي 
هوش  در  اما  بيايد،  بوجود  چشمگيري  پيشرفت  ديگر  علوم  يا 
شد.  خواهيم  اساسي  ضعف هاي  گرفتار  قطع  به طور  احساسي 
به سوي  را  باال جهان  هوش  با  ابر انسان  به  حد  از  بيش  توجه 
تباهي كشانده و آن را به مكان جهنمي مبدل مي كند؛ مغز انسان 
براي ابرهوشمندي طراحي نشده است و ابر هوشمندسازي آن 
جاي  به  باورند،  اين  بر  محققان  شود.  جنون  به  منجر  مي تواند 
باشيم  آن ها  در  شادي  تقويت  فكر  به  بايد  مردم  هوش  تقويت 
چرا كه افراد شادتر در زندگي فردي، اجتماعي و كاري خود نيز 

بسيار موفق خواهند بود. 

توليد رگ هاى 
مصنوعى با استفاده از 
سلول هاى بنيادين

دانشمندان رگ هاى خونى مصنوعى توليد 
كرده اند كه از سلولهاى بنيادين توليد شده 

و تا 9 ماه در بدن باقى مى ماند.

دانا  خبرگزارى  دانش  گروه  گزارش  به 
(دانا خبر) و به نقل از مهر، شبكه هايى از 
رگهاى خونى كه از سلولهاى انسانى گرفته 
شده در سطح مغز موش ها رشد داده شده 
شبيه  ماه   9 تا  خونى  هاى  رگ  اين  است، 

رگ هاى خونى طبيعى كار مى كنند.

روشهاى  از  استفاده  با  پيشين  تحقيقات 
بادوام  خونى  هاى  رگ  توليد  در  مشابه 
ناكام مانده بود و اين رگ ها وقتى كه در 
بدن حيوانات رشد داده مى شد عملكردى 

از خود نشان نمى داد.

براساس اعالم محققان، توانايى دانشمندان 

براى ترميم يا رشد رگ هاى خونى جديد 
جديد  هاى  درمان  براى  اى  پايه  تواند  مى 

بيمارى هاى قلبى و ديابت باشد.

كه  علمى  تحقيقات  اين  شرح  در  محققان 
ملى  آكادمى  مقاالت  مجله  در  آن  نتايج 
توصيف  را  فرآيندى  شده  منتشر  علوم 
نوع  يك  از  استفاده  چگونگى  كه  اند  كرده 
سلول بنيادين انسانى را براى توليد سلول 
هاى اوليه عروقى كه به نوبه خود رگ هاى 

خونى را شكل مى دهند، شرح مى دهد.

اين سلول ها پس از آن كه در سطح مغز 
رگ  به  هفته  دو  ظرف  شد،  كاشته  موش 
تا  و  شود  مى  تبديل  آمد  كار  خونى  هاى 
ادامه  را  خود  موثر  عملكرد  اين  روز   280

مى دهد.

زير  مغز  جاى  به  نيز  مشابه  هاى  سلول 
پوست كار گذاشته شده نيز موجب تشكيل 
رگ هاى خونى شده است، اما اين نوع رگ 
توليد  براى  و  داشتند  ترى  كوتاه  عمر  ها 
رگ هاى خونى به پنج برابر بيشتر سلول 

ابتدايى نياز داشتند.
عمومى  بيمارستان  از  جين  راكش  دكتر 

هدايت  را  تحقيقات  اين  كه  ماساچوست 
موثر  روش  يك  ما  تيم  گفت:  كرد،  مى 
از  عروقى  ابتدايى  هاى  سلول  توليد  براى 
سلول هاى بنيادين انسانى يافته و از آنها 
براى توليد شبكه هايى از رگ هاى خونى 
بهره  زنده  موشهاى  در  شده  مهندسى 

گرفته است.
بنيادين  هاى  سلول  فناورى  افزود:  وى 
عرصه  براى  توجهى  قابل  بالقوه  نيروى 
اما  است  داشته  همراه  به  ترميمى  پزشكى 
چالش گرفتن سلول هاى كارآمد از سلول 
قوت  به  هنوز  القايى  پرتوان  بنيادى  هاى 

خود باقى است.
نوين  علم  از  اى  شاخه  ترميمى  پزشكى 
احيا  و  ترميم  آن  هدف  كه  است  پزشكى 
بافت يا اندام آسيب ديده يا از دست رفته 
روش  و  رويكرد  نوع  به  باتوجه  كه  بوده 
درمانى به انواع گوناگونى شاخه بندى شده 
است. سلول درمانى، درمان با استفاده از 
استفاده  با  درمان  بيمار،  خود  سلول هاى 
درمان  غيرخودى،  دهنده  سلول هاى  از 
پروتئين هاى  از  استفاده  رشد،  عوامل  با 
كوچك،  مولكول هاى  از  استفاده  نوتركيب، 
مهندسى بافت و ژن درمانى انواع مختلف 

پزشكى ترميمى به شمار مى رود.

رنگ ها چه 
تاثيرى بر زندگى 
روزمره ما دارند؟

رنگ  با  خويش  روزمره  زندگى  در  ما  همه 
براى  حتما  داريم.  سروكار  متفاوتى  هاى 
اين  چگونه  بدانيد  كه  است  جالب  هم  شما 
تاثير  تحت  را  شما  خوى  و  خلق  ها،  رنگ 

قرار مى دهند.
به گزارش گروه دانش خبرگزارى دانا (دانا 
خبر)، اين موضوع كه هر فردى از چه رنگى 

چه انرژى مى گيرد يك موضوع كامال علمى 
است، هر نورى طول موج  و انرژى مختص 
هاى  رنگ  از  فردى  هر  دارد.  را  خودش  به 
مختلف يا انرژى مى گيرد يا انرژى از دست 
مى دهد پس رنگ ها با احساسات ما رابطه 

تنگاتنگى دارند.
رنگ  با  خويش  روزمره  زندگى  در  ما  همه 
براى  حتما  داريم.  سروكار  متفاوتى  هاى 
اين  چگونه  بدانيد  كه  است  جالب  هم  شما 
تاثير  تحت  را  شما  خوى  و  خلق  ها،  رنگ 

قرار مى دهند.
باز  قديم  هاى  زمان  به  درمانى  رنگ  قدمت 
از  يونانيان  و  باستان  مصريان  گردد،  مى 
در  ابزار  يك  عنوان  به  مختلف  هاى  رنگ 
جهت جذب مردم به معابد و در طب چينى 

نيز با ادغام رنگ ها در جهت درمان بيماران  
استفاده مى كردند.

اين موارد دانشمندان را به فكر فرو برد تا به 
مطالعه و بررسى تاثير رنگ ها در تحريك 
مغز و توليد هورمون هاى مختلف بپردازند.

رنگ و اشتها
در مطالعه اى كه در سال 2012 در دانشگاه 
انجام  محققان  از  تعدادى  توسط  كورنل 
شركت  هاى  بشقاب  رنگ  كه  دريافتند  شد، 
تاثير  آنها  غذاخوردن  ميزان  به  كنندگان 

بسزايى دارد.
از  بخوريد؟  كمترى  غذاى  خواهيد  مى 
متضاد  آن  رنگ  كه  كنيد  استفاده  بشقابى 
رنگ غذاى مصرفى شماست، آيا مايليد كه 

سبزى بيشترى را ميل كنيد؟ پس از بشقاب 
رنگ سبز استفاده كنيد.

بشقاب  رنگ  كه  افرادى  مطالعه  اين  طى  در 
تضاد  مصرفى  غذاى  و  روميزى  با  آنها 
چندانى نداشته 10 درصد نسبت به افرادى 
را  كمترى  شام  نبودند  شرايط  اين  در  كه 

مصرف كردند.
آيا رنگ خاصى را مى شناسيد كه احساس 
گرسنگى را در شما تشديد كند؟ همان طور 
غذايى  مواد  هاى  شركت  هستيم،  شاهد  كه 
اغلب از رنگ هاى قرمز و نارنجى استفاده 
مى كنند. رنگ قرمز به عكس العمل هاى شما 
ميل  و  غذا  سفارش  گرسنگى،  حس  قبيل  از 

كردن غذا سرعت مى بخشد.

تمركز بهتر با رنگ زرد

رنگ هاى روشن رنگ هايى هستند كه ما را 
كنند  مى  اشباع  واحساسى  عاطفى  لحاظ  از 

و بيشترين ميزان انرژى را به ما مى دهند.
ساختمان  داخلى  طراح  مهندس  راداج،  ديانا 
زرد  رنگ  كه  كند  مى  اضافه  زمينه  اين  در 
شماست  دفتر  و  كار  محل  مناسب  روشن 
زيرا به تمركز هر چه بيشتر شما كمك مى 
كند. اما شايان ذكر است كه بگوييم از اين 
نكنيد  استفاده  اصلى  رنگ  عنوان  به  رنگ 
زيرا اين رنگ به تنهايى موجب ايجاد حس 
پس  شود  مى  شما  در  نگرانى  و  اضطراب 
بهتر است كه از اين رنگ در وسايل تزئينى 
هر  يا  ديوار  گل   ، فرش  تابلو،  قبيل  از  اتاق 

وسيله ديگرى استفاده كنيد.
شود  مى  توصيه  ها  مدرسه  مسووالن  به 
كه از اين رنگ در كالس هاى درسى حتما 
استفاده كنند زيرا هم تمركز دانش آموزان و 
هم تمركز معلمان  را به ميزان قابل توجهى 

افزايش مى دهد.

افسردگى و ناراحتى
بريد  مى  رنج  ناراحتى  و  افسردگى  از  اگر 
نشاط  هاى  رنگ  با  را  خود  اطراف  پس 
پوشش  زرد  و  نارنجى  قرمز،  مانند:  بخش 
دهيد و از رنگ هاى سرد مانند آبى، سبز و 

خاكسترى خوددارى كنيد.
نور  فقدان  با  شما  افسردگى  اگر  اما   
مالتونين  به  مربوط  مسايل  يا  و  خورشيد 
(هورمونى كه در مغز توليد مى شود و به 
تنظيم چرخه خواب و بيدارى در بدن كمك 
مى كند) تشديد مى شود به شما رنگ آبى 

را توصيه مى كنيم.
 ميزان مالتونين در بدن انسان در روزهاى 
ساعت  چند  صرفا  نور  تابش  كه  زمستان 
احساس  و  خستگى  يابد.  مى  افزايش  است، 
خواب، افسردگى زمستانى و ناراحتى هاى 
زمستان  فصل  نتايج  از  تواند  مى  خواب 

باشد.

خواب بهتر
در  كه  كنيم  مى  توصيه  بهتر،  خواب  براى 
اتاق خواب خود از رنگ هاى سرد از قبيل 
نيز  خاكسترى  و  بنفش  سبز،   ، آبى  رنگ 
كاهش  به  ها  رنگ  اين  زيرا  كنيد  استفاده 
حرارت  درجه  آمدن  پايين  و  قلب  ضربان 

بدن شما كمك مى كند.
است  موضوع  اين  از  حاكى  اخير  مطالعات 
كه رنگ بر سيستم عصبى مركزى و تحريك 
خلق وخوى ، تغييرات هورمونى و بر درجه 

هوشيارى فرد بسيار تاثيرگذار است.
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  مدرسه انديشه

کالس های رياضی
 
A level , GCSE   

و سال های 
7 ،8 ،9 

با کيفيت عالی و شهریه 

در گروه و  مناسب 
  کوچک های

توسط دبير مجرب 

دبيرستان های لندن
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  

 ژانويه 12شروع ترم جديد 

ميلياردرهاى 
در بنــد!

معروف ترين  و  مهم ترين  از  يكي 
«فوربس»  دوهفته نامه  كه  فهرست هايي 
ثروتمندان  نام  مي كند،  منتشر  هرسال 
استقبال  مورد  بسيار  كه  است  جهان 
دنيا  سراسر  در  نشريه  اين  مخاطبان 
و  ثروتمندان  حال  اين  با  مي گيرد.  قرار 
جالب توجه  مسائل  آنقدر  آنها  زندگي 
مختلف  فهرست  هزاران  مي توان  كه  دارد 
كه  مطلبي  در  كرد.  رديف  آنها  مورد  در 
اين  است،  كرده  منتشر  هفته نامه  دو  اين 

پرداخته  ثروتمندان  از  تعدادي  به  بار 
است كه با وجود ميلياردرها دالر ثروت، 
را  خود  عمر  از  بخشي  شده اند  مجبور 
ثروت شان  براي  و  زندان  ميله هاي  پشت 
كه  كساني  از  بسياري  بدهند.  پس  تقاص 
فساد  اتهام  به  آمده اند  فهرست  اين  در 
از  برخي  شده اند.  حبس  به  محكوم  مالي 
آنها هنوز در حال گذراندن روزهاي خود 
ميلياردرهاي  دنياي  به  هستند.  زندان  در 

در زنجير خوش آمديد!

چي تي ـ ون 
اهل كره جنوبي است و رئيس گروه توليدي 
در  فردي  سومين  عنوان  به  او  «اس. كا». 
بيشترين  كه  مي شود  شناخته  كره جنوبي 
وي  دارد.  خود  زيرمجموعه  را  شركت ها 
در سال 2003 ميالدي، به جرم سندسازي 
هفت  حسابداري  اسناد  در  بردن  دست  و 
ماه را در زندان گذراند. او در ژانويه سال 
2013 به اختالس محكوم شد و حاال بايد 
كمپاني«اس.كا» را از پشت ميله هاي زندان 

مديريت كند.

ونگ كي ونگ يو 
او كه تحصيالت خود در مقطع دبيرستان 
را ناتمام گذاشته بود، توانست با تجارت 
در زمينه الكترونيك ثروت هنگفتي به جيب 
از  يكي  اكنون  يو»  كي ونگ  «ونگ  بزند. 
كارآفرينان  ثروتمندترين  و  مشهورترين 
چيني شناخته مي شود. او در سال 2006 
انتخاب  چين  مرد  ثروتمندترين  عنوان  به 
و  شد  دستگير  او  بعد  سال  دو  شد. 
سرانجام در سال 2010 به 14 ماه زندان 
دستكاري  و  رشوه  پرداخت  فساد،  براي 

اسناد محكوم شد.

ميخائيل خودروفسكي 
«خودروفسكي» كه به عنوان ثروتمندترين 

و  دارايي  دالر  ميليارد  با 15  روسيه  مرد 
پانزدهمين ثروتمند جهان شناخته مي شد 
نفت»  «يوكوس  كمپاني  سابق  رئيس  و 
است به همراه شريك تجاري اش، «پالتون 
پشت  را  روزها   2003 سال  از  لبدف» 
در  آنها  است.  گذرانده  زندان  ميله هاي 
سال 2011 آزاد شدند اما به دليل اختالس 
و پول شويي درآمد حاصل از فروش 200 
ميليون تن نفت در سال 2010، شش سال 

به مدت محكوميت شان افزوده شد. 
پالتون لبدف 

خود  تجاري  فعاليت هاي  لبدف»  «پالتون 
خودروفسكي»  «ميخائيل  شريكش  با  را 
سال  از  حال  اين  با  است.  داده  انجام 
شروع  تجاري  زوج  اين  مشكالت   2003
و  متهم  مختلف  داليل  به  آنها  و  شد 
محكوم شدند. با اين همه بسياري معتقدند 
رخ  دو  اين  براي  كه  قضايي اي  مشكالت 
آنها  سياسي  گرايش  از  ناشي  است  داده 
پوتين»  «والديمير  با  آنها  مخالفت هاي  و 
فعلي  رئيس جمهور  و  وقت  نخست وزير 

روسيه است.

آر. آلن استنفورد 
بسياري «آر. آلن استنفورد» را به عنوان 
مي شناسند.  كاربلد  و  زيرك  ميلياردري 
به  مالي،  عديده  تخلفات  براي  «استنفورد» 
اعدام محكوم شد. تنها يكي از تخلفات او 
صدور  مي شد.  دالر  ميليارد  هفت  بر  بالغ 
جنب  به  او  وكالي  شد  باعث  اعدام  حكم 
تغيير  را  دادگاه  نتيجه  تا  بيفتند  جوش  و 
و  كرد  نيز  تغيير  دادگاه  نتيجه  دهند. 
سرانجام «آر. آلن استنفورد» به 110 سال 
در   2009 سال  از  او  شد.  محكوم  زندان 
زندان است و محكوميت 110 ساله اش را 

مي گذراند. 

راج راجارانتام 
راج راجارانتام، ميلياردر آمريكايي درست 
نيويورك  شهر  كه  شد  محكوم  زماني 
وال  «اشغال  گسترده   اعتراض  هاي  شاهد 
شركت  يك  مدير  كه  او  بود.  استريت» 
خاطر  به  بود  فوند)  (هج  سرمايه گذاري 
سال   11 به  سهام  غيرقانوني  معامالت 
زندان و پرداخت 10 ميليون دالر محكوم 
شد است. حكم اوليه او 20 سال حبس بود 
اما از آنجا كه راجارانتام به بيماري ديابت 
مبتال است و بايد جراحي كليه شود، مدت 

محكوميت او به 11 سال تخفيف يافت.

آلفرد توبمن 
بوده  ساتبي  حراج  خانه  سابق  رئيس  او 
است. توبمن خانه حراج ساتبي را در سال 
 2004 سال  در  او  كرد.  خريداري   1983
تقلبي  جنس  حراج  براي  زندان  ماه   9 به 
بيگناه  كه  داشت  تاكيد  او  شد.  محكوم 
است و به همين دليل در سال 2007 كتابي 
نحوه  و  زندان  دوران  و  كرد  منتشر  را 
اين  از  بعد  داد.  شرح  را  شدنش  ميلياردر 
كمك هاي  و  شد  متحول  او  كه  بود  كتاب 
از  علمي  مجامع  به  بسياري  خيرخواهانه 

جمله دانشگاه «ميشيگان» كرد.

مايكل ميلكن 
ميالدي   1980 سال  در  ميلكن»  «مايكل 
داد  انجام  كه  تجاري اي  فعاليت هاي  با 
ميليون ها دالر به جيب زد اما اين خوشي 
چندان دوامي نداشت چرا كه وي در سال 
جرم  به  او  شد.  محكوم  زندان  به   1989
خود كه تقلب در اوراق بهادار بود اعتراف 
كرد و سال ها زندان را به جان خريد. به 
سال هاي  تنها  نه  ميلكن»  «مايكل  هرحال 
بخش  بلكه  گذراند  زندان  در  را  زيادي 
اعظمي از ثروت خود را نيز از دست داد.

ماه؛ فرزند
 زمين است! 

دانشمند علوم سيارات مدعى شده 
قبل  سال  ميليارد  حدود 4/5  زمين 

ماه را به دنيا آورده است. 
وان  «ويم  جنجالى  جديد  نظريه 
آمستردام  دانشگاه  از  وسترنن» 
انفجار  يك  كه  است  اساس  اين  بر 
اتم  بمب  ميليارد   40 معادل  بزرگ 
گرفته،  منشأ  زمين  هسته  از  كه 
شكل گيرى  به  منجر  حدودى  تا 
باور  اين  بر  وى  است.  شده  ماه 
حدود  بزرگ  رويداد  اين  كه  است 
و  داده  رخ  قبل  سال  ميليارد   4/5
مهم  سؤال  براى  پاسخى  مى تواند 
داروين»،  «جورج  باشد.  ماه  منشأ 
زمين  بود  گفته  داروين  چارلز  نوه 
مى چرخيده  سريع  قدرى  به  اوليه 
خود  از  بخشى  و  افتاده  بيرون  كه 
را به فضا پرتاب كرده تا شكل ماه 

را به خود بگيرد.

 نظريه وى مشهور بود اما سپس با 
تحت الشعاع  عظيم  برخورد  نظريه 
يك  آن  اساس  بر  كه  گرفت  قرار 
با  مريخ  سياره  اندازه  به  جسم 
زمين اوليه برخورد كرده و در اثر 
«وان  است.  شده  خرد  ضربه  اين 
نشان  نتايج  اين  مى گويد  وسترن» 
مى دهد ماه زمانى بخشى از زمين 
بوده كه با انفجارى بزرگ از هسته 

زمين به فضا پرتاب شده است.
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گوناگون

شغل هاي عجيب، 
حقوق هاي غيرعادي! 
از جسد دزدي تا موميايي كردن 
اجساد؛ كدام يك پردرآمدترند؟

غرغرهاي  شده ايد؟  خسته  شغل تان  از 
است؟  شده  غيرقابل تحمل  ديگر  رئيس تان 
محيط كارتان هيچ جذابيتي برايتان ندارد؟ 
اعتمادي  قابل  انسان هاي  همكارانتان، 
اگر  نداريد؟  دوست  را  شغل تان  نيستند؟ 
مثبت  پاسخ  پرسش ها  اين  از  هريك  به 
كرد:  مطرح  ديگري  پرسش  بايد  مي دهيد 
چرا شغل تان را عوض نمي كنيد؟! بيكاري 
كه  است  سوزي  خانمان  بالي  روزها  اين 
عالوه بر تبعات اجتماعي باعث شده است 
را  خودشان  نيز  كارفرمايان  از  بسياري 
اجازه  خود  به  كه  ببينند  كوچكي  خدايان 
كارمندان  با  رفتاري  نوع  هر  مي دهند 
در  البته  مسئله  اين  باشند.  داشته  خود 
سوم  جهان  و  توسعه  درحال  كشورهاي 
نمود بيشتري دارد. با اين حال زياد نگران 
گرفته ايد  تصميم  اگر  نباشيد.  بيكاري 
شغل تان را عوض كنيد، از محيط كار فعلي 
موجود  كاري  روابط  و  هستيد  ناراضي 
نگران  حال  عين  در  اما  مي دهد  آزارتان 
اين مسئله هستيد كه بيكار بمانيد بايد گفت 
از  بعد  اگرچه  كه  دارند  وجود  شغل هايي 
اما  مي نشيند  «عجيب»  برچسب  آنها  نام 
عايد  بااليي  حقوق  شگفت انگيزي  طرز  به 
در  «فوربس»  دوهفته نامه  مي كنند.  شما 
به  است  كرده  منتشر  تازگي  به  كه  مطلبي 
اين شغل هاي عجيب و درآمدهاي عجيب تر 
آنها پرداخته است. احتماال با خواندن اين 
خودتان  از  دارند  كه  درآمدي  و  شغل ها 
مي خواهم  هم  هنوز  «آيا  پرسيد:  خواهيد 

حرفه فعلي ام را ادامه دهم؟!»

موميايي كردن اجساد 
جسد  دارند  دوست  مردم  از  بسياري 
كنند.  موميايي  را  خودشان  مردگان 
سروكله زدن با مرده ها البته كار هركسي 
چنين  انجام  جرات  و  دل  اگر  اما  نيست 

كاري را داريد بدانيد كه به سراغ حرفه اي 
رفته ايد كه درآمد نسبتا بااليي را در سال 
شغل  اين  به  اگر  كرد.  خواهد  شما  نصيب 
كه  باشيد  آگاه  و  بدانيد  شده ايد  عالقه مند 
بر  بالغ  درآمدي  اجساد  كردن  موميايي  با 
نصيبتان  سال  در  دالر   680 و  هزار   43

مي شود. 
 

فروشنده هات داگ 
نباشد.  عجيب  هم  چندان  شغل  اين  شايد 
روزانه دستفروش هاي بسياري را مي توان 
به  كه  را  خود  كوچك  گاري هاي  كه  ديد 
مشتري  انتظار  به  و  داده اند  هل  گوشه اي 
هات داگ  فروختن  هرحال  به  نشسته اند. 
كردن  موميايي  از  ساده تري  كار  قطعا 
شغل  اين  نكته  اما  است.  مردگان  اجساد 
در حقوق آن است: يك فروشنده هات داگ 
در سال بين 30 تا 100 هزار دالر درآمد 

كسب مي كند.

دستفروشي 
فروشندگان  قبيل  اين  با  هم  شما  حتما 
چيز  همه  آنها  كرده ايد.  برخورد  زياد 
مي فروشند، آن هم با قيمت هايي كه نسبت 
اگرچه  مي رسند.  نظر  به  ارزان تر  بازار  به 
شما  به  آنها  كه  جنسي  موارد  اغلب  در 
بااليي  كيفيت  از  چندان  مي كنند  عرضه 
بدانيد  است  جالب  اما  نيستند  برخوردار 
يك فروشنده دوره گرد يا همان دستفروش 
در  دالر  هزار  از 100  بيش  تا  بر 25  بالغ 

سال درآمد دارد.

چشيدن موادغذايي 
بله، واقعا اين يك عنوان شغلي است! كساني 
هستند كه مزه و طعم انواع موادغذايي از 
از  قبل  را  نوشيدني ها  و  بستني ها  جمله 
صورت  به  و  رسيده  انبوه  توليد  به  اينكه 
مي چشند.  شوند  توزيع  بازاز  در  گسترده 
غذايي»  «دانشمند  افراد  از  دسته  اين  به 
دانشمند  يك  مي خواهيد  اگر  مي گويند.  هم 
غذايي شويد بايد بدانيد كه ساالنه 56 هزار 

دالر از اين شغل درآمد كسب مي كنيد.

مديريت خدمات مراسم كفن و دفن 
خب اين شغل قطعا نياز چنداني به توضيح 
ندارد! مديريت خدمات مراسم كفن و دفن 

به  همه  كه  است  شغل هايي  جمله  آن  از 
خوبي با آن آشنا هستند. شما در اين شغل 
خيال بازماندگان را راحت مي كنيد تا آنها 
قبل  مراسم  همه  و  بپردازند  عزاداري  به 
درآمد  مي گيريد.  برعهده  را  دفن  از  بعد  و 
ساالنه شما در اين شغل 79 هزار و 930 

دالر در سال خواهد بود.

جسد دزد 
از  شغل  اين  است!  شغل  يك  هم  اين  بله، 
بعدازظهر شروع مي شود و مناسب كساني 
است كه با صبح بيدار شدن مشكل دارند: 
يكي  به  عصرها  زحمتكش،  دوستان  اين 
قبر  نبش  مي روند،  شهر  قبرستان هاي  از 
را  آنها  و  كشيده  بيرون  را  اجساد  كرده، 
بدن  روي  مطالعه  و  كالبدشكافي  براي 
مي گذارند.  كلينيك ها  اختيار  در  انسان 
هزار  تا  بين 20  كار  اين  از  حاصل  درآمد 

دالر براي هرجسد و هر بعدازظهر است.

مانكن زنده 
سختي  به  كمي  شغل  اين  انجام  براي 
مي افتيد. در واقع اگر مي خواهيد يك مانكن 
استقامت  كمي  بايد  باشيد  موفق  زنده 
سرپا  ساعت  ها  بتوانيد  كه  باشيد  داشته 
برتن  را  خاصي  لباس  مثال  و  بايستيد 
از  بسياري  بخوريد.  تكان  بي آنكه  كنيد 
لباس هاي  تبليغ  براي  پوشاك  فروشندگان 
مي گردند  زنده اي  مانكن هاي  به دنبال  خود 
اين  براي  بپوشد.  را  آنها  خاص  لباس  كه 
دريافت  باال  به  دالر   100 ساعتي  شغل 

مي كنيد.

كارمند سيرك 
كه  ديده ايد  را  بسياري  سيرك هاي  حتما 
مي كنند.  اجرا  غريبي  و  عجيب  برنامه هاي 
داريد  خاصي  توانايي   زمينه  اين  در  اگر 
سيرك ها  اين  از  يكي  سراغ  به  مي توانيد 
آن  مدير  براي  توانايي هايتان  از  و  برويد 
استخدام  شغل  اين  در  اگر  كنيد.  رونمايي 
شويد درآمد مناسبي عايدتان مي شود. در 
اين شغل شما بين 3 تا 4 هزار و 500 دالر 
بر  عالوه  آورد.  خواهيد  دست  به   ماه  در 
خواهيد  نيز  پانسيون  و  اتاق  درآمد،  اين 

داشت.

در فهرستي كه فوربس منتشر كرده است نام 29 بانك و موسسه 
مالي به چشم مي خورد 

مهم ترين بانك هاي سه قاره
طيبه شيخ زاده 

موسسات مالي به عنوان سنگ بناي اقتصاد جهان شناخته مي شوند. 
در دنياي مدرن، چرخه اقتصادي بدون وجود بانك ها و موسسات 
تصور  است  كافي  شد.  خواهد  روبه رو  عديده اي  مشكالت  با  مالي 
ارائه  را  خود  خدمات  برخي  يا  ندارند  وجود  مالي  موسسات  كنيم 
نمي دهند. چه اتفاقي مي افتد؟ مجبور هستيم حجم زيادي از نقدينگي 
مخفيگاه  هزاران  در  باستاني  روش  به  و  كار  محل  يا  منزل  در  را 
نگهداري كنيم. بدون بانك ها، بايد فاتحه كارت هاي اعتباري كوچكي 
خودپرداز  دستگاه  يك  باوجود  تنها  و  بخواهيم  هرجا  كه  خواند  را 
معامالت  انجام  براي  يا  كنيم  پيدا  دسترسي  نقد  پول  به  مي توانيم 
كالن و بزرگ ديگر نمي توانيم از چيزي به نام دسته چك استفاده 
در  بانك ها  وجود  تاثير  از  ناچيزي  موارد  تنها  مثال ها  اين  كنيم. 
اهرم هاي  از  يكي  عنوان  به  نوعي  به  بانك ها  است.  روزمره  زندگي 
بنابراين  مي شوند.  شناخته  هركشوري  اقتصادي  سياست هاي  مهم 
حفظ ايمني و سالمت بانك ها از جمله موارد پراهميت دنياي امروز 
است. «هيات ثبات مالي» كه به اختصار FSB خوانده مي شود يكي 
بانك هاي  بررسي  به  همواره  كه  است  موسساتي  بزرگ ترين  از 
سراسر دنيا پرداخته و امنيت و سالمت كاري آنها را مورد بررسي 
قرار مي دهد. در تازه ترين فهرست اين موسسه كه «فوربس» آن را 
منتشر كرده است نام 29 موسسه مالي دنيا كه به عنوان بزرگ ترين 
است.  شده  ثبت  مي شوند  شناخته  قاره  چهار  بانك هاي  مهم ترين  و 
اگرچه اين بانك ها از اهميت فوق العاده اي در اقتصاد دنيا برخوردار 
هستند اما نكته اي كه در گزارش اين موسسه به آن اشاره شده اين 
است كه خطر اينگونه موسسات براي اقتصاد جهان نيز فوق العاده 
باالست. نويسنده اين گزارش معتقد است اگر بحران سراغ اينگونه 
خود  پيكر  بر  را  عظيمي  ضربه هاي  جهان  اقتصاد  بيايد،  بانك ها 

احساس خواهد كرد. 

قاره آمريكا 
بسياري از قدرتمندترين و مهم ترين بانك هاي دنيا در قاره آمريكا، 
آن هم آمريكاي شمالي قرار گرفته اند. درواقع وجود اين بانك ها براي 
اقتصاد آمريكا از هرچيزي ضروري تر است. درصدر اين بانك ها، 
مالي  «موسسه  ملون»،  نيويورك  «بانك  دارد.  قرار  آمريكا»  «بانك 
«مورگان  چيس»،  مورگان  جي پي  مالي  «موسسه  ساكس»،  گلدمن 
از  فارگو»  «ولز  استريت»،  استيت  «بانك  گروپ»،  «سيتي  استنلي»، 
ديگر بانك هاي بزرگ و شناخته شده آمريكاست. اين بانك ها به همان 
اندازه كه بزرگ هستند در جريان جنبش «وال استريت» اعتراضات 
زيادي را به چشم خود ديدند؛ اعتراض هايي كه به اين زودي ها از 

خاطر مديران آنها پاك نخواهد شد. 

قاره اروپا 
فعاليت هاي  با  توانسته اند  اروپايي  بانك هاي  نيز  سبز  قاره  در 
«بانك  لويدز»،  بانكداري  «گروه  كنند.  كسب  زيادي  اعتبار  خود 
هستند.  بانك ها  اين  جمله  از  «اچ .اس.بي.سي»  و  اسكاتلند»  سلطنتي 
فرانسه،  پاريبا»  «بي .ان. پي.  جنرال»،  «سوسيته  كشاورزي»،  «بانك 
سوئيس،  «يو.بي.اس»  ايتاليا،  «يوني كرديت»  آلمان،  بانك»  «دويچه 
«آي. ان جي» هلند، «بانك سانتاندر» اسپانيا و «بانك نوردئا» سوئد از 

جمله مهم ترين و شناخته ترين بانك هاي اروپايي هستند. 

قاره آسيا 
و  اسم  مالي  امور  در  توانسته اند  ژاپني  بانك هاي  آسيا  قاره  در 
يو. اف .جي»،  «ميتسوبيشي  كنند.  پا  و  دست  خود  براي  رسمي 
از  ميتسويي»  سوميتومو  بانكداري  و «گروه  ميزوهو»  مالي  «گروه 
بانك   29 فهرست  به  كه  هستند  ژاپني  بانك هاي  شناخته شده ترين 
برتر جهان راه يافته اند. در پايان اين فهرست نيز چيني ها با «بانك 

چين» جا خوش كرده اند.
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سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى

توسط خانم دكتر روحى شاهين
درمان همه مشكالت: 

رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشكالت خانوادگى , اضطراب - افسردگى , 
ترك عادتهاى ناخواسته ,ترس ها - نگرانى ها , كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت 

, ترك سيگار در يك ساعت , ترميم غم از دست رفته ها و اتفاقات
Tel: 020 7221 5763 
Mob: 07961 447116 
10 Harley Street W1

روانشناسى

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
 هيپنوتراپى تائيد شده از

 ( London University )
توسط

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى 

اعصاب لندن
عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم 
هيپنوتيزم درمانى و دادن مدرك تائيد شده از 

كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى

www.advancehypnotherapy.com

جمله هايي  بارها  و  بارها  ما  از  خيلي 
مي شه»،  درست  ازدواج  از  «بعد  مانند 
مي شه»،  عوض  بچه دارشدن  از  «بعد 
«تعهد مي دهم كه ديگه اين كار را نكنم»، 
خودمو  االن  از  كه  مي دهم  شرف  «قول 
زن ها  و  مردها  از  را  بدهم»  تغيير 

شنيده ايم...

واقع  در  كه  مي دهد  نشان   جمله ها  اين   
تغيير  را  خود  شبه  يك  مي خواهند  آنها 
دهند يا قصد دارند طرف مقابل را متحول 
كنند، اما تغيير و اصالح بنيادي آدم ها، آن 
هم در يك زمان كوتاه، غيرممكن است و 
به زمان، اراده، تالش و گاهي مشاوره با 

متخصص نياز دارد.

برخي  به  مشترك  زندگي  در  اگر 
بي توجهي  همسران  بنيادي  تفاوت هاي 
در  مي خورد.  مشكل  به  زندگي  شود، 
به  هفته  اين  جنسي»  سالمت  و  «ازدواج 

مواردي از اين تفاوت ها مي پردازيم.
از  گزيده اي  مي خوانيد،  ادامه  در  آنچه 
يكديگر  از  زوج ها  شكايت  شايع ترين 
ادامه  براي  تصميم گيري  در  كه  است 
مهم  بسيار  جداشدن  يا  مشترك  زندگي 
يك  مداخله  و  دقيق  بررسي  به  و  هستند 
درمان  گاهي  حتي  و  درمانگر  خانواده 
اين  از  بسياري  البته  دارند.  نياز  دارويي 
اختالل ها با مشاوره دقيق پيش از ازدواج 
قابل تشخيص و پيشگيري هستند بنابراين 
اصالح يا تغيير زوج ها بعد از ازدواج، يك 

باور فرهنگي نادرست است.

1. بي توجهي به تفاوت هاي فرهنگي
زوج ها،  تفاوت هاي  مهم ترين  از  يكي 
كه  چيزي  همان  است.  فرهنگي  تفاوت 
گرفته  ناديده  زندگي  شروع  در  اغلب 
مي شود و خيلي ها با جمله كليشه اي «من 
كه نمي خواهم با خانواده او ازدواج كنم، 
جلوه  بي اهميت  در  سعي  خودشه»  مهم 
دادن اين موضوع مهم دارند اما هر فردي 
و  كرده  رشد  خانواده  همين  در  سال ها 
زندگي او بدون خانواده امكان پذير نيست. 
فرهنگ هر كسي در تار و پود شخصيتي 
شكل  سال ها  طول  در  و  شده  تنيده  وي 
نمي كند.  تغيير  سادگي  به  و  است  گرفته 
كه  هنگاهي  به خصوص  موضوع  اين 
طرفين در نوع پوشش و حجاب، اعتقادها 
و نحوه رفتار و صحبت با جنس مخالف 

اختالف نظر دارند، دردسرساز مي شود.

بيان  شيوه  در  تفاوت   به  2.بي توجهي 
احساسات و عقايد

و  عقايد  بيان  در  شوهر  و  زن  گاهي 
هستند  متفاوت  بسيار  خود  احساسات 
دارند  را  خودشان  خاص  روش هاي  و 
مقابل  طرف  وسيله  به  است  ممكن  كه 
درك نشود. مثال اگر يكي از زوج ها، اهل 
صحبت و بيان احساسات باشد و ديگري 
ممكن  باشد،  نداشته  را  كار  اين  توانايي 
است متهم به سردي و بي احساسي  شود 

كه آغاز بسياري از مشكالت ارتباطي و 
عاطفي است. نوع صحبت و چگونگي بيان 
احساسات به خصوصيات شخصيتي هر 
فرد بستگي دارد و اين خصيصه به راحتي 

تغيير نمي كند.

3. دهن بين بودن

ممكن  كه  است  خصلتي  بودن  دهن بين 
شرايط  در  و  افراد  از  برخي  در  است 
رفتار  يك  شكل  به  يا  كند  بروز  خاصي 
تلقين پذير  درآيد.  ثابت  و  تكرارشونده 
بودن  «دهن بين»  اصطالح  به  يا  بودن 
مي شود  داده  نسبت  خانم ها  به  بيشتر 
وجود  ويژگي  اين  هم  آقايان  در  اما 
عالقه،  دليل  به  گاهي  خصلت  اين  دارد. 
يا  زن  حد  از  بيش  وابستگي  يا  احترام 
خانواده شان  اعضاي  از  يكي  به  شوهر 
از  بيش  وابستگي  مي آيد.  وجود  به 
آقايان،  در  به خصوص  والدين  به  حد 
قدرت  نداشتن  بي مسووليتي،  با  گاهي 
تصميم گيري و اعتمادبه نفس پايين همراه 
مي شود و به همسر حس ناامني مي دهد. 
اين رفتار مي تواند ناشي از خصوصيات 
«شخصيت وابسته» باشد البته در اختالل 
هم  (هيستريونيك)  نمايشگر  شخصيتي 

ديده مي شود.

4. خيانت به همسر
ازدواج،  از  خارج  رابطه  و  خيانت 
زندگي  ادامه  مورد  در  زيادي  بحث هاي 
رابطه  برمي انگيزد،  را  طالق  يا  مشترك 
بزرگي  بسيار  چالش  با  را  زناشويي 
مداخله  به  نياز  حتما  و  مي كند  روبرو 
گاهي  دارد.  درمانگر  خانواده  مشاور 
كشمكش هاي  وجود  با  طرفين  از  يكي 

باز  بسيار،  تعهدهاي  و  قول ها  و  فراوان 
هم اقدام به خيانت مي كند. در اين موارد 
اختالل  به  ابتال  نظر  از  دقيق  بررسي 
شخصيت، به خصوص شخصيت نمايشي 
از  يكي  است.  ضروري  ضداجتماعي،  يا 
تنوع طلبي  افراد،  اين  اصلي  خصوصيات 
اختالل  مي تواند  كار  اين  البته  است. 
دوقطبي يا سوءمصرف مواد روانگردان 
ولي  باشد  هم  محرك ها)  (به خصوص 

تشخيص برعهده متخصص است.

5. دروغگويي
اصلي،  و  مهم  شكايت هاي  از  يكي 
دروغگوبودن يكي از طرفين است. گاهي 
دروغ به مواردي خاص و با داليل خاص 
عادت  صورت  به  اگر  اما  است  محدود 
اختالل  از  نشانه اي  مي تواند  درآيد، 
احتمال  كه  باشد  ضداجتماعي  شخصيت 
توام  هم  قانون  ضد  اعمال  با  مي رود 
شود. اعتياد به موادمخدر و الكل نيز در 

و  مي شود  ديده  بيشتر  شخصيت ها  اين 
درمان را سخت تر مي كند.

6. پرخاشگري
رايج  نسبتا  انواع  از  يكي  پرخاشگري 
كه  مي شود  محسوب  رفتاري  اختالالت 
در  و  باشد  جسمي  يا  كالمي  مي تواند 

ديده  نيز  مردان)  و  (زنان  جنس  دو  هر 
در  پرخاشگري  معموال  اما  مي شود 
افراد  از  بعضي  است.  شديدتر  مردان 
مهارت  كنترل خشم خود را ندارند. البته 
حل  آموزش هايي  با  مشكل  اين  معموال 
آن «اختالل  علت  نيز  گاهي  اما  مي شود 
به  توجه  با  كه  است  تكانه»  كنترل 
به  شديد،  بسيار  پرخاشگري هاي  بروز 
سوءمصرف  دارد.  نياز  دارويي  درمان 
انواع  به خصوص  و  روانگردان  مواد 
شيشه)،  يا  متامفتامين  (مانند  محرك ها 
ابتال به برخي از انواع اختالل شخصيت 
و  ضداجتماعي  شخصيت هاي  (مانند 
از  برخي  به  ابتال  همين طور  و  مرزي) 
افسردگي  (به ويژه  خلق  اختالل  انواع 
داليل  از  دوقطبي)  اختالل  يا  شيدايي   -
و  قول  با  كه  هستند  پرخاشگري  مهم 
تشخيص  به  و  نمي شود  برطرف  تعهد 

و درمان نياز دارند.

7 خسيس بودن
خساست همسر شكايتي است كه معموال 
بيشتر خانم ها مطرح مي كنند و در مقابل، 
ولخرج بودن گله اي است كه برخي آقايان 
از خانم هايشان دارند. جدا از تفاوت هاي 
فرهنگي و ميزان توانايي فرد در مديريت 
امر  اين  در  هم  فرد  شخصيت  اقتصادي، 
بسيار مهم است. خسيس بودن يا مقتصد 
مهم  خصوصيات  از  حد،  از  بيش  بودن 
ولخرجي  و  است  وسواسي  شخصيت 
نمايشگر  شخصيت  ويژگي هاي  از  هم 
(بوردرالين)  مرزي  و  (هيستريونيك) 
نيمه شيدايي  يا  (ماني)  شيدايي  مرحله  يا 

«اختالل دوقطبي».

8 شك به همسر
جنس  دو  درهر  سوءظن  و  شكاك بودن 
غيرطبيعي  سوءظن  گاهي  مي شود.  ديده 
آغاز  مشترك  زندگي  ابتداي  از  و  است 
است  ممكن  مردان  در  سوءظن  مي شود. 
پارانوييد  شخصيتي  اختالل  از  نشانه اي 
دچار  تازگي  به  مردي  اگر  ولي  باشد 
ماده  دارد  احتمال  باشد،  شده  سوءظن 
محركي مانند آمفتامين (شيشه) مصرف 
سوءظن  اگر  نيز  زنان  در  باشد.  كرده 
رود،  پيش  زنانه  حسادت  يك  از  فراتر 
روانگردان  مواد  سوءمصرف  به  بايد 
اما  كرد  شك  خودشيفته  شخصيت  يا 
شخصيت پارانوييد در خانم ها نادر است.

/اگر خيال مي كنيد كه قادريد همسرتان را به سرعت متحول كنيد، سخت در اشتباهيد!

هشت اشتباه مهلك در زندگي مشترك
دكتر حامد محمدي كنگراني

موز و كاهش 
افسردگى 

 
بهبود  و  افسردگى  كاهش  به  موز 
نتايج  مى كند.  كمك  خو  و  خلق 
اسيد  است  داده  نشان  مطالعه  يك 
موز  در  موجود  تريپتوفان  آمينه 
بهبود  و  افسردگى  كاهش  ضمن 
خلق و خوى افراد در كاهش سطح 
است.  مفيد  بسيار  نيز  استرس 
نشان  مطالعات  اين،  بر  عالوه 
از  بااليى  مقادير  وجود  مى دهند 
كاهش  به  مى تواند  موز  در  پتاسيم 
سطوح فشارخون كمك كند كه اين 
به نوبه خود وقوع تصلب شرايين، 
حمله قلبى و سكته مغزى را كاهش 
مى دهد. به گفته محققان يك مطالعه 
احتمال  داد  نشان  نيز  ديگر  بزرگ 
ابتال به سرطان كليه تا حدود زيادى 
و  سبزيجات  مكرر  مصرف  با 
ميوه ها به ويژه موز كاهش مى يابد، 
كه 4  زنانى  مطالعه  اين  در  كه  چرا 
تا 6 بار در هفته موز مى خوردند تا 
50 درصد كمتر در معرض ابتال به 
اين سرطان قرار گرفتند. شايان ذكر 
همچنين  ارزشمند  ميوه  اين  است 
مى تواند در كاهش دردهاى قاعدگى 

نيز مؤثر باشد.





  جمعه 28  تير ماه 1392 -  شماره 305هفته نامه پرشين2424
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk خانواده
نمك زندگي به مقدار الزم

ترجمه: فاطمه مهدي پور

باال  «زندگي  و  است»  زندگي  نمك  «دعوا  مي گويند 
زندگي مان  و  نباشيم  مراقب  اگر  اما  دارد»  پايين  و 
زيادي شور شود، ممكن است كار به جاهاي باريك 
بكشد. براي اينكه از چنين وضعيتي جلوگيري كنيم، 
بايد اصول گفت وگو را در دعواهاي زن و شوهري 

رعايت كنيم...

حسن نيت
باشد  يادتان  مي كنيد،  دعوا  به  شروع  كه  زماني 
است  زندگي تان  شريك  و  همسر  مقابل،  طرف  كه 
اما  ايستاده  شما  مقابل  در  لحظه  آن  در  اگرچه  و 
نمي خواهد شما را در وضعيت نامناسبي گير بيندازد 
بنابراين اگر به گونه اي رفتار كنيد كه انگار حريف و 

دشمن شماست، هيچ مشكلي حل نخواهد شد.

زمان و مكان مناسب
دعوا كردن هم مثل هر كار ديگري به زمان و مكان 
و  داريد  عجله  وقتي  هيچ وقت  دارد.  نياز  مناسب 
ديگري  مهم  كار  يا  شويد  خارج  خانه  از  مي خواهيد 
براي  زماني  چون  نكنيد  شروع  را  دعوايي  داريد، 

شنيدن پاسخ شريك زندگي تان نخواهيد داشت.
مكان جر و بحث هم مهم است و هيچ وقت نبايد در 
مكاني  خواب  اتاق  كنيد.  دعوا  مي خوابيد  كه  جايي 
براي استراحت و آرامش است. به جاي اينكه اجازه 
كند،  پر  را  خوابتان  اتاق  منفي  انرژي هاي  دهيد 
از  دور  و  كنيد  انتخاب  را  خانه تان  از  ديگري  محل 
تلويزيون، رايانه و تلفن همراه و دور از چشم اين و 

آن بحثتان را شروع كنيد.

كنترل احساسات
اگر شما جزو افرادي هستيد كه دوست داريد خيلي 
زود به مشكل بپردازيد اما همسرتان زمان زيادي را 
تكنيك هايي  از  است  بهتر  مي كند،  كردن  فكر  صرف 
براي كنترل احساسات خود استفاده كنيد و فرصت 
كافي در اختيار همسرتان قرار دهيد. مثال نفس عميق 
بكشيد، ورزش كنيد يا روزنامه اي را ورق بزنيد تا 
استرستان كم شود و همسرتان هم وقت كافي براي 

فكر كردن داشته باشد.

رشته كالم
دعوا  آن  مورد  در  و  كرده  ناراحتتان  مساله اي  اگر 
مي كنيد، بحث را به جاهاي ديگر نكشانيد. با تمركز 
كارهاي  تقسيم  مورد  در  كه  زماني  مثال  كنيد.  دعوا 
نبايد  مي كنيد،  دعوا  زباله ها  بردن  بيرون  يا  خانه 
كدورت هاي  مانند  ديگري  هاي  موضوع  به  بحثتان 
تكاليف  ديشب،  شام  بودن  بدمزه  همسر،  خانواده 
تنها  نه  صورت  اين  در  چون  بكشد.  و...  بچه ها 
هم  مشكل  كلي  بلكه  نمي كنيد  حل  را  اصلي  مشكل 
را  دعوا  موضوع  مي شود.  اضافه  مشكالتتان  به 
اگر  نپريد.  شاخه  آن  شاخه  اين  و  كنيد  مشخص 
ديديد موضوع بحث در حال تغيير است، با آرامش 

موضوع اصلي را به همسرتان يادآوري كنيد.
plaisirssante :منبع

دريابيد  مي كند  كمك  شما  به  آزمون  /اين 
ازدواج تان متعادل است يا نامتعادل

سنجش ميزان 
تعادل در 

زندگي مشترك
ترجمه: سميه مقصودعلي

او؟  از  مستقل  يا  هستيد  همسرتان  به  وابسته 
با  مشترك  زندگي  در  قدرت  كسب  براي  آيا 
به  مي خواهيد  كار  اين  با  و  مي جنگيد  همسرتان 
انتظاري  چه  مشترك  زندگي  از  دهيد  نشان  او 

داريد؟...
هم  به  مبارزه  اين  تعادل  اگر  باشيد!  مراقب 
و  شده  افراط  دچار  مشترك  زندگي  بخورد 
هم  از  كامال  يا  وابسته  هم  به  خيلي  يا  زوجين 
زندگي  بدانيد  مي خواهيد  اگر  مي شوند.  مستقل 

مشترك متعادلي داريد يا خير، به سوال هاي زير 
با بله يا خير پاسخ دهيد. بعد نتيجه را بخوانيد.

مقابل  طرف  به  نسبت  همسرتان  يا  شما  آيا 
احساس حسادت داريد؟

انتظار  همسرتان  از  اوقات  اكثر  يا  هميشه  آيا 
كمك داريد؟ توقعتان باالست؟

داستان  شيطان  ديگري  و  فرشته  شما  از  يكي 
زندگي است؟

يكي از شما براي بازكردن سر صحبت هميشه 
پيش قدم است؟

يكي از شما اغلب از ديگري مي پرسد: «دوستم 
«دوستت  مي گويد:  اغلب  ديگري  و  داري؟» 

دارم»؟

يكي از شما در اجتماعات توجه جنس مخالف را 
بيشتر به خود جلب مي كند و ديگري از همراهي 

او در اجتماعات احساس خوبي ندارد؟

براي  تنها  رابطه جنسي  برقراري  شما  نظر  از 
راضي كردن طرف مقابل و يك وظيفه است؟

يكي از شما به تحليل مشكالت زندگي مشترك 
بيشتر بها مي دهد و بيشتر مي گويد: «بيا با هم 

حرف بزنيم؟»
وقتي با دوستانتان بيرون مي رويد، يكي از شما 
خسته و ديگري هيجان زده است؟ آيا همسرتان 
ترجيح  شما  با  بودن  به  را  دوستان  با  بودن 

مي دهد؟

يكي از شما به قدري به كار يا فرزندان اهميت 

مي دهد كه طرف مقابل را خسته مي كند؟

رضايت  احساس  رابطه تان  از  شما  از  يكي  آيا 
دارد و ديگري ناراضي است؟

و  است  يكطرفه  شما  بين  ارتباط  برقراري  آيا 
ادامه  و  آغاز مي كند  را  صحبت  نفر  يك  هميشه 

مي دهد؟

يكي از شما بيش از ديگري در مورد تعهد حرف 
مي زند؟

داشتن  مورد  در  ديگري  از  بيش  شما  از  يكي 
صحبت  فرزند)  يك  از  بيش  داشتن  فرزند(يا 

مي كند؟

وقتي دعوا مي كنيد يكي از شما هميشه مغرور و 
بي تفاوت است و ديگري هميشه متهم مي شود؟

نتيجه گيري

يعني  داده ايد،  خير  پاسخ  سوال ها  تمام  به  اگر 
هنوز ابتداي راه  هستيد، در ماه عسل زندگي به 

كرده  كور  را  چشمانتان  عشق  و  مي بريد  سر 
نكنيد  فراموش  اما  دهيد  ادامه  راهتان  به  است. 

امروز و فردا زندگي برايتان عادي مي شود.

اگر بين جوا ب ها يك تا 3 جواب بله داريد و بيش 
از 5 سال است كه با هم زندگي مي كنيد، به شما 
تقسيم  هم  بين  را  قدرت  شما  مي گوييم.  تبريك 
شما  در  بودن  هم  با  اشتياق  هنوز  و  كرده ايد 

وجود دارد.

اگر بين 3 تا 10 جواب بله داريد، بدون شك در 
زندگي تان پستي و بلندي هايي هست اما زندگي 

مشترك نرمالي داريد.

اگر 10 جواب بله داريد، بهتر است به يك مشاور 
خانواده مراجعه كنيد زيرا به نظر مي رسد يكي 
از شما 2 نفر به طالق فكر مي كند و ديگري به 
شدت وابسته به اين زندگي است. البته خود يا 
برقراري  در  شما  ندانيد.  مقصر  را  همسرتان 

ارتباط با هم مشكل داريد.

خالصه، هرچه تعداد جواب هاي بله بيشتر باشد 
يعني زندگي مشترك شما تعادل كمتري دارد و 
آن  و  وابسته  ديگري  به  شدت  به  شما  از  يكي 

يكي مستقل از ديگري است.

چه بايد كرد؟
رعايت توصيه اول به برقراري ارتباط بهتر بين 
 ? توصيه هاي  مي شود،  منجر  همسرتان  و  شما 
مي انجامد،  زناشويي تان  رابطه  بهبود  به   11 تا 
مي كند  كمك  شما  به   ?? تا   ?? توصيه هاي 
ببريد  لذت  مشتركتان  زندگي  از  پيش  از  بيش 
رابطه  اين  حفظ  براي   20 تا   17 توصيه هاي  و 

لذت بخش ضرورت دارد:

مشترك،  زندگي  در  كنيد.  عذرخواهي  هم  از   .1
سوءتفاهم هايي  يا  كوچك  ناراحتي هاي  هرازگاه 
برطرف  معذرت خواهي  يك  با  كه  مي دهد  رخ 

مي شود.

رابطه تان  در  اگر  بگوييد.  احساساتتان  از   .2
چيزي شما را آزار مي دهد و ناراحت مي كند آن 

را با همسرتان در ميان بگذاريد.

استفاده  «من»  واژه  از  بيشتر  «تو»،  جاي  به   .3
آنكه  جاي  به  مي آيد،  پيش  مشكلي  وقتي  كنيد. 
كند،  متهم  را  همسرتان  اشاره تان  انگشت 

خودتان را زير سوال ببريد.

بحث  براي  كنيد.  انتخاب  را  مناسب  زمان   .4
مخارج  و  خرج  زندگي،  مشكل هاي  مورد  در 
اگر  كنيد.  انتخاب  مناسبي  زمان  روابط تان،  يا 
معده درد  شده،  ديرش  دارد،  استرس  طرفتان 
دارد يا شام مي خورد، سرصحبت را در مورد 

اين مسايل باز نكنيد.

صحبت  زمان  اگر  كنيد.  حفظ  را  آرامش تان   .5
را  صدايتان  و  مي شويد  عصباني  راحت  خيلي 
از  يك بار  دقيقه  هرچند  بگيريد  ياد  مي بريد،  باال 
بيني نفس عميق بكشيد تا دوباره آرام شويد و 

صحبت تان را ادامه دهيد.

6. به هم بگوييد كه همديگر را دوست داريد.

7. با الفاظ زيبا و عاشقانه با هم صحبت كنيد.

8. بعد از برخاستن از خواب يا هنگام ترك منزل 
آغوش  در  را  همديگر  محل كار،  از  بازگشت  يا 

بگيريد و ببوسيد.

9. از هر فرصتي استفاده كنيد تا دستان همديگر 
را بگيريد و يكديگر را نوازش كنيد.

به  را  همسرتان  كنيد.  غافلگير  را  همديگر   .10
صرف ناهار يا شام خارج از منزل دعوت كنيد 

يا برايش جشن تولد بگيريد!

هم  با  باشيد.  داشته  عاشقانه  مالقات هاي   .11
كمي  و  بخوريد  شام  برويد.  2نفره  پياده روي 

بگرديد!

12. روز مشخصي را براي با هم بودن مشخص 
كنيد.

تماشا  تئاتر  يا  برويد  سينما  به  هرازگاهي   .13
كنيد.

14. باهم بازي كنيد. منچ، شطرنج، فوتبال، تنيس 
الاقل  و  كنيد  پيدا  را  موردعالقه تان  بازي  و... 

هفته اي يكبار خود را با آن سرگرم كنيد.

به  هم  با  تعطيل  روزهاي  كنيد.  ورزش   .15
پياده روي يا كوهنوردي برويد يا اسكي كنيد.

را  فرزندانتان  بگذاريد.  قرار  دوستانتان  با   .16
به اطرافيان بسپاريد و با دوستانتان به گردش 

برويد و بيرون شام بخوريد.

17. خوب بخوابيد. اگر فرزند داريد، هفته اي 
يك بار آنها را به پدر و مادربزرگ بسپاريد تا 

بتوانيد بيشتر استراحت كنيد.

18. به آرايشگاه برويد، به زيبايي تان برسيد و 
خود را جوان تر كنيد.

19. براي كاهش استرس يوگا كنيد، ماساژدرماني 
و شيوه هاي ديگر را امتحان كنيد و...

به  دهيد.  اختصاص  خود  به  را  زماني   .20
پياده روي برويد، كتاب بخوانيد و فيلم ببينيد.

canalevie.fr:منبع
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دستورالعمل تميز كردن لوازم 
آشپزخانه

آشپزخانه تكاني در 
14 حركت
ترجمه: راضيه فيضي

منزله  به  خانم ها  براي  آشپزخانه 
قلب خانه است و اگر هميشه تميز و 
ساده تر  آن  در  آشپزي  باشد،  مرتب 

خواهد بود...

پزشك  كه  گريمز»  «جيل  دكتر 
كتاب هاي  نويسنده  و  خانواده 
متعددي درباره بهداشت مواد غذايي 
تميز  براي  جالبي  روش هاي  است، 
پيشنهاد  آشپزخانه  وسايل  كردن 
اما  ساده  روش هايي  است؛  داده 
كاربردي كه در ادامه به آنها اشاره 

مي كنيم:

دستگاه  پارچ  كردن  تميز   .1
پارچ  كار  اتمام  از  پس  مخلوط كن: 
شير  زير  را  آن  مخلوط كن،  دستگاه 
آب ببريد و كمي آب و يك قطره مايع 
ظرفشويي در آن بريزيد. سپس پارچ 
بيست  و  برگردانيد  دستگاه  به  را 
ثانيه آن را روشن كنيد. در آخر فقط 

كافي است پارچ را آبكشي كنيد.

2. تميز كردن مايكروويو: سريع ترين 
دستمال  تعدادي  كه  است  اين  راه 
مايكروويو  درون  را  خيس  حوله اي 
با  دقيقه   5 تا   3 را  آن  و  دهيد  قرار 
كنيد.  روشن  باال  حرارت  درجه 
حوله هاي  آب  از  حاصل  بخار 
داخل  چربي  لكه هاي  مي تواند  خيس 
مايكروويو را نرم كند. وقتي حرارت 
پايين  حوله اي  دستمال هاي  از  يكي 
سطح  كردن  پاك  براي  آن  از  آمد، 
براي  كنيد.  استفاده  دستگاه  داخلي 
رفع بوي بد داخل مايكروويو نيز يك 
فنجان آب را با نصف فنجان آبليمو 
دقيقه   5 تا   3 را  آن  و  كنيد  مخلوط 
داخل مايكروويو بجوشانيد و پس از 

5 تا 10 دقيقه خارج كنيد.

قهوه جوش:  قوري  كردن  تميز   .3
قهوه جوش  دستگاه  شيشه اي  قوري 
را  رنگ  قهوه اي  لكه هاي  سرعت  به 
اگر  به خصوص  مي گيرد،  خود  به 
نشسته  صورت  به  طوالني  مدت  به 
باقي بماند. سريع ترين راه  حل براي 
پاك كردن آن استفاده از مقداري يخ، 
نمك و ليمو است. يك چهارم از قوري 
را با يخ پر كنيد. آب نيمي از يك ليمو 
قاشق  دو  و  بريزيد  قوري  در  را 
بيفزاييد.  آن  به  نمك  سوپخوري 
قوري  داخل  دقيقه   2 را  مخلوط  اين 
را آبكشي  قوري  سپس  و  بچرخانيد 
به  ظرف  اين  ترتيب،  اين  به  كنيد. 

سرعت سفيد خواهد شد.

بيشتر  چدني:  تابه  كردن  تميز   .4
آشپزها مي دانند براي حفظ خاصيت 
هرگز  چدني،  تابه  ضدچسبندگي 
نبايد از مايع ظرفشويي براي شستن 
سيم  با  را  آن  يا  كرد  استفاده  آن 
بايد  چگونه  پس  ساييد.  ظرفشويي 
استفاده  نمك  از  كرد؟  تميز  را  آن 
نرم  اسكاچ  و  آب  با  تابه  اگر  كنيد. 
با  را  آن  نمي شود،  تميز  راحتي  به 

مقداري  و  نرم  حوله اي  دستمال  يك 
سپس  كنيد.  آبكشي  و  بساييد  نمك 
به وسيله پارچه اي آغشته به روغن 
آشپزي، سطح داخل تابه را با روغن 
بپوشانيد تا دوباره اليه روغني خود 

را به دست آورد.

خردكن:  قهوه  دستگاه  تميزكردن   .5
مقداري برنج سفيد خام درون قهوه 
اگر  به خصوص  بريزيد،  خردكن 
ماده  كردن  خرد  براي  دستگاه  از 
ديگري غير از دانه هاي قهوه استفاده 
توصيه  متخصصان  بيشتر  كرده ايد. 
مي كنند از دستگاه قهوه خردكن براي 
استفاده  خشك  ادويه هاي  خردكردن 
خردشده اي  مواد  بوي  زيرا  نشود 
مانند چوب دارچين و ريحان خشك 

تقريبا از بين نمي روند.

قلموي  يك  از  رنده:  كردن  تميز   .6
باقيمانده  بردن  بين  از  براي  آشپزي 
مواد رنده شده روي دو طرف رنده 
استفاده كنيد. اين كار مانند يك جادو 

عمل مي كند.

آن  ظرفشويي:  سينك  گندزدايي   .7
از  مخلوطي  كه  يخي  قالب هاي  با  را 
هستند،  برابر  ميزان  به  سركه  و  آب 

بساييد.

قهوه خوري:  فنجان  كردن  تميز   .8
روي  از  قهوه  لكه هاي  زدودن  براي 
مقدار  با  را  آنها  چيني،  فنجان هاي 

مساوي نمك و سركه تميز كنيد.

9. تميزكردن آسان فر گاز: يك قاشق 
چايخوري مايع ظرفشويي، يك قاشق 
چايخوري آب ليموترش و يك و نيم 
سفيدكننده  مايع  چايخوري  قاشق 
كنيد.  حل  گرم  آب  ليوان  يك  در  را 
ديواره هاي  به  اسفنج  با  را  محلول 
دقيقه   45 بگذاريد  و  بماليد  فر  داخل 
بماند. سپس با دستمال مرطوب چند 
بار سطوح را تميز كنيد. اين پاك كننده 
دستي، مواد خشك شده و چربي هاي 

سوخته را از ديواره ها جدا مي كند.

برطرف  براي  كتري:  جرم گيري   .10
كردن امالح موجود در كتري، كتري 
را با آب و سركه پر كنيد و بگذاريد 
محلول  اين  دهيد  اجازه  بيايد.  جوش 
تا  بماند  كتري  در  ساعت   12 تا   10

امالح به خوبي از كتري جدا شوند.

آشپزخانه:  تخته  تميزكردن   .11
روي  شيرين  جوش  و  نمك  مقداري 
تخته بريزيد و با اسكاچي خيس آن 

را بساييد.

حصيري:  سبدهاي  كردن  تميز   .12
آب  و  نمك  از  پر  تشتي  در  را  آنها 
فرو ببريد و با برسي نرم به آرامي 

تميز كنيد.

لكه هاي  از  سفره  كردن  تميز   .13
چربي: يك روز سفره را جلوي نور 

آفتاب قرار دهيد.

تميز  هنگام  يخچال:  كردن  تميز   .14
محتويات  تمام  بايد  يخچال  كردن 
آب  و  اسفنج  با  و  كنيد  خالي  را  آن 
سپس  بشوييد.  را  آن  ولرم  صابون 
بكشيد  را  آن  روي  شيرين  جوش  با 
و بعد با حوله نرمي داخل يخچال را 

خشك كنيد.
منبع: ريدرزدايجست

 علت تعجب  آور 
افسردگــــــى

مشكالت  ضربه روحى،  دارد؛  زيادى  محرك هاى  افسردگى 
اين  از  نمونه هايى  بيمارى  و  عزيزان  دادن  دست  از  مالى، 

در  اينها  از  كدام  هيچ  و  هستيد  افسرده  اگر  هستند.  عوامل 
مورد شما صدق نمى كند، تعيين دليل خاص براى افسردگى 
كمى دشوار است. در واقع، ممكن است افسردگى تان دليل 
علت هاى  از  برخى  به  باشد.  نداشته  مشخصى  و  خاص 

تعجب آور افسردگى اشاره مى كنيم.

فعاليت بيش از حد در شبكه هاى اجتماعى: وقت زيادى را 
در اتاق هاى گفت وگو و وب سايت هاى اجتماعى مى گذرانيد؟ 
و  اتاق ها  اين  در  فعاليت  كه  مى دهد  نشان  تحقيقات  نتايج 
باشد. مرتبط  افسردگى  با  مى تواند  اجتماعى  شبكه هاى 
معتادان به اينترنت با ارتباطات انسانى واقعى در كشمكش 
هستند و معموال نگاه شان به دنيا غير واقعى است. برخى 
متخصصين حتى آن را افسردگى اينترنتى مى نامند. در يك 
تحقيق كه در سال 2010 انجام گرفت، محققان دريافتند كه 
حدود دو درصد از افراد بين 16 تا 51 سال بيش از اندازه 
در اينترنت حضور دارند و در معرض افسردگى قرار دارند.

تمام  مهمى  چيز  وقتى  فيلم:  يا  تلويزيونى  برنامه  اتمام 
مى شود، مثل يك برنامه تلويزيونى، فيلم يا بازسازى خانه، 
شود.در  افسردگى  به  ابتال  سبب  افراد  برخى  در  مى تواند 
سال 2009 برخى طرفداران فيلم آواتار احساس افسردگى 
و حتى ميل به خودكشى داشتند، چون دنياى ساختگى فيلم 

واقعى نبوده است. واكنش مشابهى نيز در مورد تماشاگران 
فيلم هاى هرى  پاتر نيز گزارش شده است.

يكى  كشيدن  سيگار  است  وقت  خيلى  سيگار:  استعمال 
در  كه  افرادى  است.  شده  معرفى  افسردگى  عوامل  از 
سيگار  كردن  دود  به  بيشتر  دارند  قرار  افسردگى  معرض 
انتقال  فعاليت  بر  نيكوتين  مى شود  گفته  مى آورند.اما  روى 
 دهنده هاى عصبى در مغز اثر مى گذارد و موجب باال بردن 
داروهاى  عمل  مكانيزم  (كه  سروتونين  و  دوپامين  سطح 
اعتيادآور  ذات  امر،  مى شود.اين  هست)  نيز  ضدافسردگى 
دارو و تغييرات خلق  و خو كه با آن همراه و هم چنين اينكه 
چرا افسردگى با ترك سيگار همراه است را توضيح مى دهد. 
خوددارى از كشيدن سيگار و ترك آن مى تواند به متوازن 

كردن مواد شيميايى مغز كمك كند.

بيمارى تيروئيد: وقتى غده تيروئيد نتواند هورمون تيروئيد 
كه  مى شود  گفته  تيروئيد  كم كارى  آن  به  كند،  توليد  كافى 
كاره  چند  هورمون  است.اين  آن  عالئم  از  يكى  افسردگى 
است اما يكى از مهم ترين وظايف آن انتقال پيام هاى عصبى 
از  جديدى  عالئم  است.اگر  بدن  سروتونين  سطح  تنظيم  و 
اگر  مخصوصا   - مى كنيد  مشاهده  خود  در  را  افسردگى 
همراه با حساسيت به سرما، يبوست و خستگى باشد - بد 

نيست عملكرد تيروئيد تان را بررسى كنيد.

مى تواند  خواب  كمبود  نيست  آور  تعجب  خواب:  اختالالت 
بروز  احتمال  مى تواند  اما  شود  آسيب  پذيرى  به  منجر 
سال  در  كه  تحقيق  يك  دهد.در  افزايش  نيز  را  افسردگى 
شركت  كننده هاى  وقتى  شد  مشخص  گرفت  انجام   2007
سالم، تصاوير ناراحت  كننده مشاهده كردند، فعاليت مغزى 
شان بيشتر شد و بى خواب شدند.اين واكنش درست شبيه 
واكنشى است كه افراد افسرده نشان مى دهند. اگر به اندازه 
ترميم  و  كردن  استراحت  براى  كافى  وقت  نخوابيد،  كافى 
كار  خوب  مغز  و  نداشته  مغزى  سلول هاى  دوباره  شدن 

نكند، افسردگى نمايان مى شود.

هواى گرم تابستان: اختالل عاطفى فصلى بيشتر با افسردگى 
قرار  تاثير  تحت   را  افراد  كه  است  شده  شناخته  زمستانى 
افسردگى  نوع  اين  افراد،  اين  از  تعدادى  براى  اما  مى دهد. 
در تابستان اتفاق مى افتد.افسردگى هواى گرم زمانى اتفاق 
مى افتد كه بدن براى هماهنگ شدن با فصل جديد با تاخير 
در  توازن  عدم  خاطر  به   مى تواند  اين  مى شود.  عمل  وارد 

شيمى مغز و هورمون مالتونين باشد.

محل زندگى: بحث بر سر اين كه زندگى شهرى بهتر است 
داده  نشان  تحقيقات  اما  است  بى پايان  بحثى  روستايى  يا 
بيشتر  39 درصد  تا  مى كنند  زندگى  شهر  در  كه  افرادى 
نواحى  در  كه  آنها  تا  هستند  روحى  اختالالت  معرض  در 
انجام  سال 2011  در  كه  مى كنند.تحقيقى  زندگى  روستايى 
گرفت، براى اين مساله توضيح ارائه مى دهد كه شهرنشينان 
مى كند  تعديل  و  تنظيم  را  اضطراب  كه  مغز  از  بخشى  در 
مى تواند  اضطراب  بيشتر  مقدار  دارند.  بيشترى  فعاليت 
موجب اختالالت روانى شود. ميزان افسردگى در كشورها 
برخى  در  افسردگى  است.  متفاوت  نيز  مختلف  شهرهاى  و 

كشورها شايع تر است.

عوارض احتمالى امگا 3 
براى مردان

مصرف  هرچند  مى گويند:  سالمت  كارشناسان  برخى 
ماهى هاى روغنى براى سالمت قلب مفيد است اما مصرف 
كپسول هاى امگا 3 هميشه اين تاثير مفيد را ندارد. محققان 
مركز مطالعات سرطان «فرد هاچينسون» در آمريكا در اين 
رابطه اظهار داشتند: مصرف كپسول هاى امگا 3 نه تنها از 
خطر بروز سرطان پروستات نمى كاهد بلكه احتمال بروز 
موارد كشنده اين بيمارى را تا 70 درصد افزايش مى دهد. 
اين پژوهشگران معتقدند كه هيچ مدرك قطعى وجود ندارد 
كه ثابت كند مكمل هاى غذايى براى سالمت انسان سودمند 
هستند. اسيد چرب امگا 3 نوعى اسيد چرب اشباع نشده 
است كه در بدن ساخته نمى شود اما براى سوخت و ساز 
ضرورى است. ماهى هاى روغنى شامل ماهى آزاد، نوعى 
ماهى تن، قزل آال و شاه ماهى از منابع غنى امگا 3 هستند 
و مصرف هفتگى اين ماهى ها توصيه شده است. اين اسيد 
چرب به عنوان ماده اى شناخته شده كه خواص ضدالتهابى 

دارد و براى پيشگيرى از سكته هاى قلبى و مغزى، التهاب 
ذهنى  توانايى هاى  افزايش  نيز  و  سرطان ها  مفصلى، 
حال  اين  با  اما  مى شود  استفاده  آلزايمر  از  پيشگيرى  و 
بوده  چالش برانگيز  موضوعى   3 امگا  مصرف  سودمندى 
و برخى پژوهشگران و پزشكان معتقدند داليل كافى براى 
اين نتيجه گيرى وجود ندارد. پژوهشگران مركز هاچينسون 
در اين تحقيق، خون 834 مرد مبتال به سرطان پروستات 
را با خون 1393 مرد سالم مقايسه كردند. نتايج نشان داد 
مردانى كه ميزان امگا 3 در خونشان در باالترين حد است 
نوع  به  ابتال  خطر  معرض  در  ديگران  از  بيش  71 درصد 
افراد  اين  در  عالوه  به  هستند.  پروستات  سرطان  كشنده 
خطر ابتال به نوع خفيف تر اين سرطان 43 درصد افزايش 
اين  نيست  روشن  هنوز  مى گويند:  محققان  اين  مى يابد. 
چربى چگونه باعث رشد تومور مى شود اما برخى حدس 
مى زنند كه شايد امگا 3 سيستم ايمنى را ضعيف مى كند و 
يا اينكه به مولكول وراثتى دى ان اى آسيب مى زند. با اين 
حال برخى از كارشناسان مركز مطالعات سرطان انگليس 
بر   3 امگا  تاثيرگذارى  نحوه  به  مربوط  شواهد  مى گويند: 
سرطان پروستات متناقض هستند و متاسفانه تحقيق اخير 

نيز اين تناقض ها را حل نكرده است.
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بگرديد شكرهاى 
مخفى را پيدا كنيد!

اين مطلب بيشتر براى افرادى مناسب 
مواد  و  كالرى  به  خيلى  كه  است 
خود  هاى  خوراكى  دهنده  تشكيل 
اهميت مى دهند و هر خوراكى را نمى 

خورند.
يك  يا  جويد  مى  آدامس  كه  هنگامى 
كشيد،  مى  سر  را  نوشابه  پر  ليوان 
برخى  اما  خوريد  مى  چه  دانيد  مى 
از خوراكى ها هستند كه نامردى مى 
قند  كنيم  تصور  اينكه  بدون  و  كنند 
دارند، سرشار از قند و كربوهيدرات 

هستند. البته آنها خودشان هم چندان 
هاى  كارخانه  اين  نيستند،  مقصر 
دادن  طعم  براى  كه  هستند  سازنده 
به آنها از اين ماده مضر استفاده مى 
كنند. البته بايد گفت هر چه خوراكى 
دارد  وجود  زمين  روى  خوشمزه 
ضرر  بدن  از  جا  يك  براى  باالخره 

دارد.

شناسايى  براى  شما  به  كمك  براى 
اين متهم 56 چهره، خوراكى هايى را 
انتخاب كرده ايم كه تصور نمى كنيد 

قند دارند.

1.رب گوجه فرنگى
اسيدسيتريك  از  مملو  فرنگى  گوجه 
سركه  با  را  آن  توان  مى  كه  است 
هايى  جوانه  براى  كه  كرد  مقايسه 
به  نيست.  خوشايند  چندان  چشايى 
نرسيده  كامل  هنوز  كه  آنهايى  ويژه 
قوطى  در  زور  به  است  قرار  و  اند 
زد  شكر  كمى  بايد  را  بگيرند  قرار 
موجب  آنها  در  موجود  اسيدهاى  تا 
ناراحتى زبان نشود. البته بايد بدانيد 
از  تر  سالم  بسيار  فرنگى  گوجه  رب 
است.  ماكارونى  و  پاستا  هاى  سس 
كارخانه  هاى  رب  تهيه  روند  در  اما 

اى، به آن شكر اضافه مى شود.

2.سس ساالد
هميشه  ساالد  كردن  دار  طعم  براى 
آنهاست.  ترين  راحت  گزينه،  بهترين 
خيلى از ما براى اين منظور از سركه 
بايد  اما  كنيم.  مى  استفاده  بالزاميك 
بدانيد اين سركه نيز قند دارد. با اينكه 
بالزاميك بهتر از مايونز و سس هاى 
چرب ساالد است اما بايد بدانيد خيلى 
حذف  منظور  به  نيست.  سالم  هم 
چربى بدون از دست دادن طعم غذا، 
سازنده هاى اين سركه ها درون آن 
كنند.  مى  اضافه  كننده  شيرين  مواد 
در رستوران هميشه روغن زيتون و 
كنيد  تقاضا  خود  ساالد  براى  سركه 
روغن  بالزاميك،  خردل،  خانه،  در  و 
زيتون، نمك و فلفل و هر ادويه اى كه 
دوست داريد را به ساالد اضافه كنيد.

4.ماست
و  است  كلسيم  از  سرشار  ماست 
گزينه مناسبى براى ميان وعده ناهار 
و شام است. البته اگر ماست طعم دار 
ميوه اى ميل كنيد ديگر گزينه رژيمى 
از  برخى  رود.  نمى  شمار  به  خوبى 
نوعى  ماست  توليد  هاى  كارخانه 
شكر سفيد به محصوالت خود اضافه 
مى كنند. تقريبا همه ماست هاى ميوه 
در  را  شكر  اين  از  زيادى  مقدار  اى 
هميشه  دليل،  همين  به  دارند.  خود 
سعى كنيد از ماست هاى ساده براى 
تامين كلسيم بدن خود استفاده كنيد.

5.نان هاى فانتزى

و  كند  پف  بيشتر  خمير  اينكه  براى 
اى  قهوه  حسابى  و  زيباتر  ها  نان 
مى  اضافه  شكر  آنها  به  شوند،  ديده 
شود. براى سالم تر بودن بهتر است 
از نان هاى معمولى نانوايى استفاده 
كنيد نه نان هايى كه در فروشگاه ها 
و سوپرماركت ها فروخته مى شوند. 
شايد ماندگارى اين نان ها كمتر باشد 

اما در عوض سالم تر خواهيد بود.

6.كچاپ
شكر در همه چاشنى هاى خوشمزه 
سيب  روى  كه  كچاپى  دارد.  حضور 
مملو  خودش  (كه  شده  سرخ  زمينى 
از قند است) مى ريزيد نيز قند دارد و 
قند در قند مى شود. تقريبا يك چهارم 
سس هاى كچاپ را قند تشكيل داده 
خود  غذاهاى  بيشتر  براى  ما  است. 
از كچاپ استفاده مى كنيم كه چندن 

براى سالمتى مفيد نيست.

8.ميوه هاى منجمد
مى  فريز  خودتان  كه  هايى  ميوه 
ماده  و  هستند  بهداشتى  كامال  كنيد 
هاى  ميوه  اما  ندارند.  افزودنى 
مى  تهيه  فروشگاه  از  كه  منجمدى 
بيشتر  نيستند.  خوب  اصوال  كنيد 
آنها كال و نرسيده هستند. در ضمن 
ها  خوراكى  نوع  اين  هاى  كارخانه 
كنند.  مى  اضافه  هم  شكر  آنها  به 
ميل  خود  فصل  در  را  ميوه  ترجيحا 
كنيد تا شكر مصنوعى وارد بدن خود 
نكنيد يا دست كم خودتان ميوه هاى 

موردعالقه تان را فريزرى كنيد.

9.كره بادام زمينى
كره بادام زمينى سرشار از پروتئين 
بهترين  و  است  سالم  هاى  چربى  و 
گزينه براى رژيم غذايى به شمار مى 
رود. اما متاسفانه برخى از برندها در 
خوشمزه،  خوراكى  اين  توليد  روند 
شكر به آن اضافه مى كنند. بنابراين 
هنگام خريد آن حتما روى شيشه را 

بخوانيد تا شكر نداشته باشد.

لپ تاپ مى بينم
 كهير مى زنم!

را  تان  همراه  تلفن  روز  يك  كه  افتاده  اتفاق  تان  براى  حتما 
در خانه جا بگذاريد و تمام آن روز را كالفه و سردرگم سر 
هاى  زندگى  الينفك  جزء  الكتريكى  وسايل  از  استفاده  كنيد. 
و  هستند  ابزار  اينها  بگوييم  كه  هم  چقدر  هر  شده.  امروزى 
بايد در خدمت ما باشند، بيشتر اوقات اين ما هستيم كه در 
را  روز  يك  حتى  كه  طورى  هستيم.  مدرن  تكنولوژى  خدمت 
هم بدون آنها نمى توانيم سر كنيم. روزى كه برق مى رود، 
و...  شود  مى  قطع  خانه  تلفن  شود،  مى  خراب  مان  كامپيوتر 
كنيد  تصور  اما  ماند  مى  ناتمام  ما  كارهاى  از  بسيارى  حتما 

اين  كه  هستند  تكنولوژى  از  پر  دنياى  همين  در  هايى  آدم 
وسايل را تاب نمى آورند. آنها به امواجى كه هر كدام از اين 
و  دهند  مى  نشان  واكنش  كنند  مى  ساطع  الكتريكى  وسايل 
(EHS) دچار حساسيت بيش از حد به امواج الكترومغناطيسى

هستند. اين داستان واقعى يكى از آنهاست.

اين حساسيت از كجاست؟
واقعيت اين است كه ما انسان ها چيزى فراتر ازگوشت و خون 
هستيم و سيستم الكترومغناطيسى پيچيده اى داريم. اين به آن 
معناست كه اين احتمال وجود دارد با امواج الكترومغناطيسى 
خارجى تداخل داشته باشيم. مشكل اينجاست كه اهميت تاثير 
اين امواج بر سالمت انسان ها ناشناخته است. زمانى كه براى 
مطرح  الكترومغناطيسى  حساسيت  سال 1970  در  بار  اولين 
شد، بيشترين مقصر را كامپيوتر و به خصوص مانيتورهاى 
مانيتورها  اين  از  الكترومغناطيسى  امواج  دانستند.  مى  جديد 
قوى تر است. درست است كه اين صفحه ها در حال حاضر 

LCD يا پالسماست اما باز هم كمى موج منتشر مى كند .

مشكل جوليا تيلورچيست؟
جوليا تيلور 53 ساله وقتى ديد هميشه سردرد دارد به پزشك 
يائسگى  عالئم  به  را  سردردها  اين  او  كرد.  مراجعه  خانواده 
حتى  و  خانگى  درمان  و  مسكن  نوع  هر  اما  داد  مى  نسبت 
ديوانه  «داشتم  گويد:  مى  او  نبود.  كارساز  درمانى  هورمون 
مى شدم. پزشكان هيچ مشكلى در من نمى ديدند و من از هر 
نمى  بود.  انفجار  حال  در  همچنان  سرم  اما  بودم  سالم  نظر 
توانستم كار كنم و هميشه خسته بودم. يك بار 4 شب پشت 
سرهم نتوانستم بخوابم.» جوليا معتقد است عالئم زمانى كه 
مى  او  كرد.  پيدا  بروز  كردند  تهيه  وايمكس  خانه  براى  آنها 
دور  خانه  از  كه  زمانى  و  بودم  خوب  من  آن  از  «قبل  گويد: 
بودم احساس بهترى داشتم اما به محض اينكه وارد خانه مى 

شدم، سرم درد مى گرفت.»
عالئم اين بيمارى چيست؟

هاى  فركانس  به  حساس  فرد  براى  واكنش  ترين  شايع 
تحت  مناطق  در  گرما  و  سوزش  احساس  الكترومغناطيسى 
يا  سر  طرف  يك  صورت،  است  ممكن  حالت  اين  است.  تاثير 
بخشى از بدن را در بر بگيرد كه معموال شبيه آفتاب سوختگى 
است. همچنين ممكن است عالئم فيزيكى مانند خارش پوست 
يا لكه و همچنين مشكالت چشم و خشكى آن را در بر بگيريد. 
را  موارد  اين  الكترومغناطيسى  عالئم  ترين  شايع  از  بعضى 
آفتاب  مانند  چهره  سوزش  و  گرما  شود:احساس  مى  شامل 
مشكل  چشم،  و  گلو  مخاطى  غشاى  شديد  سوختگى، خشكى 
در تمركز و از دست دادن حافظه و سرگيجه، احساس آنفلو 
آنزا، سردرد و تهوع، دندان درد و فك درد، درد در عضالت 

به  تواند  مى  ها  نشانه  اين  از  بعضى  قلب.  تپش  و  مفاصل  و 
استفراغ و خواب آلودگى، بى حالى و استرس هم ختم شود 
زندگى  به  ايمنى  خود  واكنش  آشكار  هاى  نشانه  همگى  كه 

است.

عاقبت جوليا چه شد؟
سردردهاى جوليا هميشگى بود. اين دردها گاهى آنقدر شديد 
او  از  را  معقول  و  شبانه  مناسب  خواب  يك  فرصت  كه  بود 
مى گرفت طورى كه مثل خوابگردها شده بود و مدام راه مى 
رفت. خب چرا هيچ چيز كارساز نبود زيرا دچار حساسيت به 
وسايل الكتريكى است. او به هر اشعه اى كه از طريق امواج 
شده  توليد  فلورسانت  هاى  المپ  و  تلويزيون  موبايل،  تلفن، 
مدرن  زندگى  به  او  خالصه  طور  به  دارد.  حساسيت  باشد، 
حساسيت دارد. در نهايت جوليا و خانواده اش مجبور به نقل 
مكان شدند؛ جايى كه كمتر نشانى از اشعه هاى تلفن همراه 

است. با اينكه جوليا هنوز سردرد دارد اما دردهايش بسيار 
خفيف تر شده و زندگى برايش قابل تحمل تر شده است.

اين بيمارى چقدر شايع است؟
عالئم  جمعيت،  درصد   5 زنند  مى  تخمين  ها  گزارش  بعضى 
براساس  دارند.  را  الكتريكى  وسايل  به  حساسيت  بيمارى 
به  حساسيت  ما  از  بسيارى  است  ممكن  تحقيقات  يكسرى 
اين وسايل داشته باشيم و متوجه نباشيم. هر كسى پتانسيل 
مغز  بدن،  در  سلولى  هر  دارد.  را  بيمارى  اين  به  شدن  مبتال 
است  الكتريكى  هاى  سيگنال  به  وابسته  عصبى  سيستم  يا 
نوع  اين  عالئم  دارند.  بيشترى  حساسيت  افراد  برخى  اما 
آن  پيگيرى  و  تشخيص  و  باشد  پراكنده  تواند  مى  حساسيت 
را سخت تر كند. البته محققان معتقدند تعداد افرادى كه داراى 
افزايش  حال  در  هستند  تكنولوژى  به  شديد  هاى  حساسيت 
شديد  قدرى  به  حساسيت  اين  آنها  از  كمى  تعداد  در  است. 
مى شود كه مجبور مى شوند كار و محل زندگى خود را رها 
كنند و به قسمت هايى بروند كه هنوز استفاده از تكنولوژى 

گسترش پيدا نكرده است.

جوليا تنها نيست!
آدم هايى مانند جوليا اين روزها در حال افزايش هستند. هانا 
متكالف 35 ساله هم به امواج الكترومغناطيسى حساس است 
زمانى  او  شود.  تبلت  حتى  يا  تلفن  نزديك  تواند  نمى  وحتى 
دچار  گيرد  مى  قرار  الكترومغناطيسى  امواج  معرض  در  كه 
است  نگران  حتى  و  شود  مى  درد  دل  و  شديد  سردردهاى 
سالمت جنين در حال رشد در رحمش در معرض خطر قرار 
گيرد. او سال 2010 هم دچار سقط جنين شد كه دليلش نور 
المپ هاى مهتابى بود. او مى گويد: « بسيارى از وسايل مدرن 
امروزى مانند تلفن هاى همراه، آى پدها و اجاق هاى مايكرويو 
داراى امواجى هستند كه مرا بيمار مى كنند. اكنون كه باردار 
هستم شرايط بسيار بدتر شده و من تا آنجايى كه ممكن است 
حتى  شرايط  اين  كنم.»  دورى  وسايل  اين  از  كنم  سعى  بايد 
باعث شده هانا شغل خود را رها كند و بيشتر وقتش را در 
خانه بگذراند. در خانه او هيچ كس حق استفاده از تلفن همراه، 
هم  مصرف  كم  المپ  يك  حتى  و  ندارد  را  پد  آى  و  تاپ  لپ 
به  الكترومغناطيسى  امواج  به  هانا  حساسيت  نيست.  روشن 
قدرى شديد است كه او به يك روستا نقل مكان كرده و همراه 
در  جوليا  كنند.  مى  زندگى  آنجا  در  خود  ساله  همسر 34  با 
برابر تونى كليف جزو افراد خوش شانس است. تونى كليف 
آنقدر حساسيتش شديد است كه خانه را با نور شمع روشن 
از  حتى  يا  كند  تماشا  تلويزيون  تواند  نمى  او  دارد.  مى  نگه 

كترى برقى براى جوشاندن آب استفاده كند.
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موسسه حقوقى 
دادآفرينان

پذيرش دعاوى حقوقى، خانوادگى 
و كيفرى در ايران

توسط وكالى مجرب پايه يك 
دادگسترى

پرونده هاى خانوادگى
( مهريه، طالق، نفقه)، 
انحصار وراثت، ثبتى و

 ملكى و مالياتى
پرونده هاى پولى، بانكى،

 فروش اموال غير، 
جعل و غيره

انجام كليه امور ادارى در
 ايران اعم از :

شهردارى ها، 
اداره نظام وظيفه، 

ثبت ازدواج و طالق، 
استعالم خروج از كشور 

و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظيم 

قراردادهاى 
بين المللى تجارى

ثبت شركت ها ، واردات، 
صادرات و امور گمركى 

تلفن: 
02071935592

  ايران: 
00989122334075 

جاذبه هاى 
گردشگرى 
تاريخى ايرلند

تاريخ ايرلند به 8000 سال قبل از ميالد برمى 
گردد. زمانى كه شكارچيان از قاره اروپا وارد 
مدارك  و  شواهد  خوشبختانه  شدند.  ايرلند 
مكان  در  جزيره  اين  غنى  تاريخ  از  زيادى 
هنوز   ... و  ها  قلعه  باستانى،  و  تاريخى  هاى 
در  بزرگى  نقش  اينها  همه  است.  مشاهده  قابل 
داستان تاريخى ايرلند ايفا مى كنند. در اينجا به 
مهمترين جاذبه هاى گردشگرى تاريخى ايرلند 

اشاره مى كنيم.

1. نيوگرانج، كانتى ميث 
(Newgrange, County Meath)

اين بناى تاريخى كه به 3200 سال قبل از ميالد 

كه  است  نيوگرانج  در  آرامگاهى  گردد،  برمى 
ميراث  و  است  مصر  اهرام  از  تر  قديمى  حتى 
يك  در  كه  بزرگى  تپه  است.  يونسكو  جهانى 
جريب زمين قرار گرفته است و 97 سنگ جدول 
حكاكى شده منحصر بفرد دور آن قرار گرفته 
هاى  حوض  در  مردگان  سوخته  اجساد  است. 
سنگى بزرگى زير اين تپه در اتاقكى دفن شده 
اند كه از طريق راهرويى باريك مى توان به آن 
راه يافت. در سپيده دم 21 دسامبر هر سال كه 
كوتاهترين روز سال است، نور آفتاب مستقيمًا 
مى  شود.  مى  آرامشگاه  مركزى  اتاق  وارد 
گيرى  اندازه  براى  باستانى  روشى  اين  گويند 
آفتاب  نور  اينكه  و  است  بوده  زمان  گذشت 
اهميتى مذهبى بر آنها بعد از مرگ داشته است.

2. تپه تارا، كانتى ميث 
(Hill of Tara, County Meath)

تپه تارا هم در نزديكى رود بوين در ميث واقع 
شناسى  باستان  مجموعه  يك  اين  است.  شده 
شود.  مى  باستانى  بناى  چند  شامل  كه  است 
بزرگ  شاه  تخت  محل  تپه  اين  ها،  سنت  بنابر 
ايرلند بوده است. قديمى ترين مكان باستانى در 
تارا، تپه گروگان ها است كه به 2500 سال قبل 
از ميالد برمى گردد. اين تپه 500 فوت ارتفاع 
دارد و زيباترين مناظر دشت هاى ميث از اين 

تپه مشخص است.

3. صخره كاشل، كانتى تيپررى 
(Rock of Cashel, County Tipperary)

اين مكان اصًال صخره نيست، بلكه گردشگران 
از روى نقشه آن را اشتباهًا صخره مى خوانند. 
است.  بوده  قلعه  يك  چهارم  قرن  در  مكان  اين 
جمله  از  عمارت  چهار  كه  قديمى  اى  سازه 
و  جامع  كليساى  گرد،  برج  كوناك،  نمازخانه 

است.  داشته  قرار  آن  در  كورال  ويكارز  تاالر 
اين مكان مقر سنتى پادشاهان مانستر به مدت 
صدها سال قبل از هجوم نورمن ها بوده است. 
با آنكه بقاياى كمى از سازه اصلى مانده است، 
و  دوازدهم  قرن  به  باقيمانده  ساختمان  ولى 

سيزدهم برمى گردد.

4. مزارع سيد، كانتى مايو
(Ceide Fields, County Mayo) 

مزارع سيد چشم اندازى نوسنگى هستند كه به 
5000 سال قبل از ميالد برمى گردند. اين مزارع 
قديمى ترين سيستم هاى شناخته شده مزرعه 
"مزارعى  معناى  به  آنها  نام  هستند.  دنيا  در 
مزرعه  سيستم  است.  صاف"  سر  هاى  تپه  با 
زير مرداب كشف شده است. صخره هايى كه 
سيستم مزرعه را مشخص مى كنند توسط يك 
معلم مدرسه در دهه سى كشف شدند. 40 سال 
كشف  مزارع  اين  واقعى  اهميت  تا  كشيد  طول 
شود. مزارع، خانه ها و آرامگاه هايى زير اين 
قدمت  سال  هزاران  كه  شدند  كشف  مرداب 

دارند.

5. كلون مكنويز، كانتى اوفالى 
(Clonmacnoise, County Offaly)

اين مكان يكى از مهمترين صومعه هاى ايرلند 
است و در كرانه رود شانون واقع شده است. 
از  سياران  توسط   545 سال  در  صومعه  اين 
نهم  قرن  تا  است.  شده  تأسيس  مكنويز  كلون 
پادشاهان  با  محكمى  روابط  صومعه  اين 
كوناكت داشت. مكان استراتژيك آن باعث شد 
كه تبديل به كانون مذهب، يادگيرى، مهارت و 
تجارت شود. اين مكان به همراه كلونارد يكى 
و  است  ايرلند  در  ها  مكان  ترين  معروف  از 

دانشمندان سراسر اروپا از آن ديدن مى كنند.

6. صومعه جرپوينت، كانتى كيلكنى
(Jerpoint Abbey, County Kilkenny) 

سيسترشن  صومعه  يك  جرپوينت  صومعه 
معروف است كه در قرن دوازدهم تأسيس شد. 
مهمترين دارايى آن گذرگاه مجسمه كارى شده 
آن است كه حكاكى هاى منحصر بفردى دارد. 
دونوگ  توسط   1180 سال  در  صومعه  اين 
و  شد  ساخته  اوسريگ  پادشاه  اودونوگوئه، 
وقف مريم مقدس شد و تا انحالل صومعه ها 

توسط هنرى هشتم رونق داشت.

كورك  كانتى  بالرنى،  قلعه  و  بالرنى  سنگ   .7
 Blarney Stone and Blarney Castle,)

(County Cork
كانتى  غرب  شمال  مايلى  شش  در  قلعه  اين 
كورك واقع شده است و به سال 1446 برمى 
گردد. اين قلعه نظامى قرون وسطايى روى رود 
استحكامات  آنكه  با  است.  گرفته  قرار  مارتين 
ولى  شدند،  ساخته  نقطه  همين  روى  اوليه 
سلسله  زمان  به  باقيمانده  آن  از  امروز  آنچه 

مك كارتى، پادشاه دزموند برمى گردد. قلعه و 
سنگ بالرنى، يكى از محبوب ترين جاذبه هاى 
گردشگرى ايرلند هستند. افسانه ها مبنى بر آن 
"هديه  ببوسيد،  را  بالرنى  سنگ  اگر  كه  هستند 
يعنى  كرد،  خواهيد  دريافت  را  كالم"  روانى 
خواهيد  كالم  خوش  يا  مشرب  خوش  باهوش، 

شد.

8. قلعه كيلكنى، شهر كيلكنى 
(Killkenny Castle, Killkenny City)

قلعه  تأثيرگذارترين  از  يكى  قطعًا  كيلكنى  قلعه 
هاى ايرلند است. اين قلعه به ساال 1191 برمى 
از  بعضى  آنكه  با  دارد.  بلند  برج  سه  و  گردد 
توسط  اصلى  هاى  سنگ  جايگزين  هاى  سنگ 
ارل  اولين  اند،  شده  ساخته  مارشال  ويليام 
نور  رود  از  گذشتن  با  را  آن  كنترل  پمبروك 
نظر  تحت  امروزه  قلعه  اين  گرفت.  عهده  به 
اداره امور همگانى ايرلند قرار دارد و در وسط 

پاركى زيبا واقع شده است.

9. قلعه ليپ، كانتى اوفالى

(Leap Castle, County Offaly) 
نه تنها اين قلعه از لحاظ تاريخى اهميت زيادى 
ترسناك  از  يكى  كه  شود  مى  گفته  بلكه  دارد، 
ترين مكان هاى ايرلند است. زيرا در اين قلعه 
قلعه  است.  شده  انجام  مخوفى  واقعًا  كارهاى 
اوبانون  خانواده  توسط  پانزدهم  قرن  در  ليپ 
ها"  اوبانون  "ليپ  آن  اصلى  نام  و  شد  ساخته 
جرالد  يعنى  كيلدر،  ارل   1513 سال  در  بود. 
تصاحب  را  قلعه  اين  كه  كرد  سعى  فيتزجرالد 
كند و سه سال بعد دوباره به آن حمله كرد. در 
كردند.  تصرف  را  آن  ها  اوكارول  سال 1557 
رقابت  ها،  سال  طى  در  اوكارول  خانواده  در 
شديدى وجود داشت كه منجر به قتل و كشتار 
از  كوتاهى  توضيح  فقط  اين  شد.  نمازخانه  در 
وقتى  سپس  است.  قلعه  اين  ترسناك  تاريخ 
قلعه مورد بررسى و مطالعه قرار گرفت، دخمه 
اى در آن كشف شد كه افراد را آنجا نگه مى 

داشتند تا بميرند.

10. اسكليگ مايكل، كانتى كرى 
(Skellig Michael, County Kerry)

صخره  آن  لغوى  معناى  (كه  مايكل  اسكليگ 
مايكل است) يك جزيره صخره اى و شيبدار در 
اقيانوس اطلس است. اين صخره در قرن هفتم 
كشف شد و 600 سال كانون حيات صومعه اى 
اين  سال 1996  در  بود.  مسيحى  راهبين  براى 
شد  ثبت  يونسكو  جهانى  ميراث  جزو  صخره 
كه البته بيشتر به عنوان يكى از معروف ترين 
و البته دست نيافتنى ترين صومعه هاى اروپا 
مشهور شد. اين مكان خيلى خوب حفاظت شده 
صومعه  اين  داخل  اسپارتان  شرايط  و  است 
ايرلندى  مسيحيان  زاهدانه  حيات  دهنده  نشان 

است.

گردشگرى
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از  اسپانيا  بحران زده  فوق  ورزش  مصايب 
نگاه رويترز

ويروسپانيا
گرانداسلم  قله  روي  نادال  تكراري  تصوير 
ساالنه  معتبر  رقابت  (دومين  گاروس  روالن 
تنيس دنيا)، گازهاي بي امان فرناندو آلونسو 
تمام  شدن  درو  و  رنگش  خوش  فراري  به 
فوتبال  تيم  توسط  دنيا  معتبر  جام هاي 
طرف  كه  است  سكه يي  خوب  روي  اسپانيا، 
خورده  ضرب  مالي  بحران  نام  به  ديگرش 
اقتصادي  بحران  كه  شرايطي  در  است! 
نگذاشته،  بي نصيب  هم  را  ماتادورها  اروپا، 
كشور  اين  ممتاز  ورزشكاران  از  بسياري 
ظاهرا  و  دارند  گله  معوقه شان  پاداش هاي  از 
نمي دانند در كشورشان چه اتفاق و مصايبي 
رخ داده است! در اين شرايط به نظر نمي رسد 
سال  تابستاني  بازي هاي  در  اسپانيايي ها 
آينده ريودوژانيرو شانسي براي جبران رده 

نازل بيست و يكمي المپيك لندن داشته باشد. 

بررسي  قابل  هم  ديگري  زاويه  از  ماجرا 
است؛ حتي اگر اسپانيا در راه ميزباني المپيك 
2020، توكيو و استانبول را شكست بدهد در 
نمي توان  اقتصادي  بد  شرايط  تداوم  صورت 
در  بارسلون  آنچه  شبيه  ميزباني  يك  انتظار 
سال 1992 و لندن در سال گذشته انجام داد 
درستي  به  اسپانيايي  رسانه هاي  داشت.  را 
حق  سهم  كه  بحراني  مي گويند؛  بحران  از 
مانند  فوتبالي  غول هاي  تلويزيوني  پخش 
داده  قرار  تاثير  تحت  هم  را  بارسا  و  رئال 
ژيمناستيك  ششم  نفر  بوتال،  اسحاق  است. 
المپيك لندن در گفت وگو با ايستگاه راديويي 
«كاداناسر»چاره كار را ايجاد برابري دانست: 
مي شود  شكوفا  وقتي  ما  ورزشي  «اقتصاد 
و  تفاوت  كشور  ورزشكاران  همه  بين  كه 
از  نه تنها  او  باشد.»  نداشته  وجود  تبعيضي 
ماه ژانويه پاداشي و پولي دريافت نكرده بلكه 
در اين ايام بيكاري درحال گرفتن كمك خرج 
آيينه  او،  روز  و  حال  است!  خانواده اش  از 

شرايط اقتصادي فعلي يكي ازغول هاي سابق 
اقتصادي اروپا تلقي مي شود. بايد اين اظهارات 
او را تاييد كنيد: «در چنين شرايطي، انگيزه يي 
در  ماندن  جهت  شوقي  و  تالش  ادامه  براي 
باالترين سطح نمي ماند. شرم آور است كه من 
خودم  ضروري  احتياجات  نمي توانم  نه تنها 
ليست  تامين  به  قادر  حتي  بلكه  كنم  تهيه  را 
خريد مادرم هم نيستم! اين اتفاقات در زندگي 
اگر  مي گذارد.  تاثير  من  تمرينات  و  حرفه يي 
بي پول ادامه داشته باشد در دراز مدت كيفيت 
الزم را هم از دست مي دهيد.» اسحاق و هم 
قبيل  از  به مشكالتي  اعتراض  در  تيمي هايش 
داشتن تنها يك فيزيوتراپ براي 32 ژيمناست 
گذشته  ماه  پزشكي،  سرويس  وجود  عدم  و 
فدراسيون  رييس  براي  سرگشاده يي  نامه 
اما  كردند  ارسال  كشورشان  ژميناستيك 

كماكان در روي همان پاشنه مي چرخد.

مشت نمونه خروار
كارلوي پرس، دارنده مدال طالي رشته كاياك 
اقتصادي  بحران  شاكي  ديگر  پكن  المپيك 

به  كه  آنجايي  از  او  اسپانياست.  ورزش  در 
براي  برنامه يي  نشده،  مالي  حمايت  درستي 

شركت در رقابت هاي ماه آينده ندارد.

سوبسيد  كاهش  پيامد  پرس  امثال  اعتراض   
و  مالي  بحران  پي  در  ورزش  براي  دولت 
كمك هاي  اسپانياست.  نسبي  ورشكستگي 
يورو در  ميليون  دولت از رقم 76/3  عمومي 
 34/1 مبلغ  و  بيشتر  نصف  به   2009 سال 
يافته  كاهش  جاري  سال  در  يورو  ميليون 
تيم  بي سابقه  موفقيت هاي  بين  اين  در  است. 
حال،  به  تا   2008 يورو  از  اسپانيا  فوتبال 
به  چشمداشت  از  را  رشته  اين  فدراسيون 
سوبسيد  و  بودجه  كاهش  بالي  و  يارانه 
ورزش ها،  ساير  در  اما  داشته  نگه  مصون 
نيست  زيبا  و  رمانتيك  اينقدرها  داستان 
فدراسيون   25 پاييس،  ال  نوشته  به  چون 
خطر  در  اسپانيا  ورزشي  فدراسيون   63 از 
ورشكستگي قرار دارند. به طور مثال يارانه 
فدراسيون دووميداني نسبت به سال گذشته 
47 درصد كاهش يافته و اين نهاد، ضرري 7 

ميليون يورويي را متوجه خود و رييس اش، 
در  ناتواني  است.  ديده  اودريوزوال  ماريا 
كسب حتي يك مدال انفرادي در المپيك لندن 
اين  دووميداني  اخير  ساليان  افتضاحات  به 
ملموس تر  فاجعه  عمق  تا  شد  سنجاق  كشور 
 23 بركناري  بر  عالوه  سازمان  اين  شود. 
نفر از 64 عضو كادر فني، اعالم كرد ارزش 
و  يافته  كاهش  درصد   45 مالي  كمك هاي 
ورزشكاران واجد شرايط حضور در الميپك 
در  هموطنانش  از  كمتر  درصد   35  ،2016
دوره قبلي المپيك، از مزاياي مالي برخوردار 

خواهند شد.

روزهاي سياه واليبال
در حالي كه روساي رشته دووميداني هنوز 
اميدوار  بودجه  افزايش  و  سفيد  وضعيت  به 
را  واليبال  فدراسيون  مي توان  هستند، 
متضررترين نهاد بابت مشكالت مالي كشور 
اسپانيا ناميد چون بودجه آنها نسبت به سال 
به  است.  داشته  سقوط  درصد   35 گذشته 
 2/2 كجا،  امسال  يوروي  هزار   843 هرحال 

كجا!سانچس،   2008 سال  يوروي  ميليون 
دبيركل فدراسيون واليبال اسپانيا گفت: « در 
اين اوضاع وخيم، اميدواريم شرايط پايداري 
كاهش ها  موج  با  آمدن  كنار  شود.  حاكم 
مي رسد.»  نظر  به  دشوار  واقعا  بدهي ها  و 
سازوكار  هنوز  فدراسيون ها  از  بسياري 
مناسبي ندارند و اعتراض ورزشكاران بابت 
ولخرجي برخي از فدراسيون ها براي عده يي 
از نور چشمي هايشان هر روز گوشخراش تر 
مي شود. به نوشته «ال پاييس» فدراسيون ها، 
غبار  در  ممكن  تصويرهاي  سياه ترين 
آلود ترين قاب ورزش اين كشور در دهه هاي 
كنترل  عدم  ثمره  بحران  اين  هستند.  اخير 

بودجه در دوراني دشوار است. 

را  ورزش  نمي توانند  ديگر  سياستمداران 
بدانند  اقتصادي  درد  كاهش  براي  مسكني 
مسكن  به  خودش  اكنون  مسكن  اين  چون 
خيلي قوي تري احتياج دارد! در يك كالم بايد 
نسخه  اقتصادي،  رياضت  و  كنترل  پذيرفت 

شفابخش و اجرايي ورزش نيست.

تحقيقي تكان دهنده در تاييد ناتواني مردان جزيره در 
ستاره سازي

كار، كار انگليسي هاست
نتايج تحقيقات روزنامه معتبر گاردين نشان داد تنها 189 
بازي  مشغول  كشور  اين  برتر  ليگ  در  انگليس  بازيكن 
هستند. يك هفته پس از اينكه ريچارد اسكودامور، مدير 
باشگاهي  فوتبال  سطح  باالترين  نقش  برتر  ليگ  اجرايي 
جام  در  شيرها  سه  سال  زير 20  تيم  ناكامي  در  جزيره 
جهاني و شكست مطلق در رقابت هاي قهرماني زير 21 سال 
اروپا را انكار كرد و فرضيه ناتواني در استعدادپروري را 
رد كرد، ثابت شد در بين 189 بازيكن انگليس ليگ برتر، 
گذشته  فصل  بازي هاي  از  نيمي  از  بيش  در  نفر  تنها 88 
تيم شان به ميدان رفتند و بيش از 40 بازيكن از مجموع 
اين 189 فوتباليست كمتر از 5 بار در طول يك فصل طعم 
دو  لوشامپيونا،  و  الليگا  كه  حالي  در  چشيدند؛  را  بازي 
تيم  دارد. 4  فعال  بومي  بازيكن  برتر،  ليگ  از  بيش  برابر 
اول فصل گذشته، روي هم 29 بازيكن انگليسي داشتند. 
ويگان كمترين و ليورپول و نورويچ، بيشترين بازيكنان 
بومي را در اختيار داشتند. پس بايد به ادعاي اسكودامور 
ليگ  باكيفيت  بازيكن   210 گذشته،  فصل  «از  كرد:  شك 

برتري به تيم ملي انگليس معرفي شد.

دشواري  كار  جمع  اين  از  نفر   11 انتخاب  نكنم  فكر 
ميدان  به  دنيا  بزرگان  مقابل  هفته  هر  جوانان  اين  باشد. 
و  نتيجه گرايي  است.  ديگري  چيز  اما  واقعيت  رفتند.» 
قرار  اولويت  در  را  خارجي  بازيكنان  ستاره ساالري، 
مي دهد و باشگاه هايي كه مشكالت مالي دارند از آنجايي 
كه براي بقا به نتيجه آني چشم دوخته اند، از برنامه ريزي 
بلندمدت بويي نبرده اند و بزرگان هم براي عقب نماندن از 

قافله به سوي ستاره ها دست نياز دراز مي كنند.

كميت آري، كيفيت خير
برخالف  ويال  آستون  آكادمي  مدير  جونز،  برايان 
اليقي  جوانان  آكادمي ها،  در  دارد  اعتقاد  اسكودامور 
وجود ندارند: « از نظر كمي، شاهد رشد زيادي هستيم اما 
50 درصد جوانان آكادمي حتي نزديك خوب هم نيستند!» 
رتبه هاي  گذشته  فصل  وستهام  و  تاتنهام  ويال،  آستون 
اول تا سوم در زمينه بيشترين استفاده از جوانان آكادمي 

را به نام خود ثبت كردند.
به عقيده جونز، به اندازه كافي رقابت براي از بين بردن 
فاصله زياد جوانان آكادمي ها با تيم اول يك باشگاه وجود 
دارد. يكي از اين راه ها، ميدان دادن به تيم هاي كوچك تر 
آنهاست؛  سوي  از  پديده ها  موقت  جذب  امكان  اعطاي  و 

كاري كه در سطوح اول ودوم الليگا انجام مي شود.

189 بازيكن، 3 هزار و 411 دقيقه بازي!

189 بازيكن بومي فصل گذشته ليگ برتر روي هم 3 هزار 
و 411 دقيقه به ميدان رفتند. در الليگا، 332 بازيكن بومي، 
6 هزار و 391 دقيقه، در سري A 269 بازيكن ايتاليايي، 
5 هزار و 70 دقيقه، در لوشامپيونا 320 بازيكن، 6 هزار 
و 274 دقيقه و در بوندسليگا 224 بازيكن، 4 هزار و 35 
دقيقه به ميدان رفتند. اگر در 4 تيم اول فصل گذشته ليگ 
برتر فقط 29 بازيكن انگليسي حضور داشتند در عوض 
در تركيب 4 تيم اول الليگا، 60، 4 تيم اول آلمان 52، 4 تيم 
اول فرانسه 70 و 4 تيم نخست سري A 52 بازيكن بومي 
مناسبي  كار  و  ساز  وقتي  تا  هرحال  به  مي شدند.  ديده 
در رابطه با پديده ها و استعدادهاي جوان وجود داشت، 
امثال دن كاروالي 15 ساله با مبلغ ناچيز 209 هزار يورو 
از آستون ويال راهي آرسنال نمي شدند و قيمت و ارج و 

قرب بيشتري داشتند.

داستان  بر  است  پاياني  باره،  اين  در  جونز  حرف هاي 
موجود: « اگر ليگ برتر فكر مي كند ما بازيكنان نوجوان 
دست  برايشان  آنها،  سالگي   16 در  و  مي كنيم  كشف  را 
اروپايي  ما  هدف  است.  اشتباه  در  سخت  مي دهيم،  تكان 

كردن ويال با جوانان و پديده هاست.
با اعضاي كادر مديريتي و فني باشگاه جلسات متعددي 
براي  نه  است،  سازندگي  من،  شغل  كرده ايم.  برگزار 
جوان  يك  روي  سال  چرا 8، 9  ويال.  براي  بلكه  آرسنال 
را  او  قيمت  نازل ترين  با  سپس  و  مي كنيد  سرمايه گذاري 
مي فروشيد؟اين كار، بازي و جوانگرايي را توامان از بين 

مي برد.»

حامد حدادى ارزشمندترين بازيكن
در پايان سى و پنجمين دوره رقابت هاى بسكتبال جام ويليام جونز كه 
با قهرمانى ايران همراه بود تيم هاى چين تايپه و كره جنوبى به ترتيب 
حدادى  حامد  مسابقات  اين  پايان  گرفتند.در  قرار  بعدى  رده هاى  در 
سنتر تيم ملى ايران به عنوان ارزشمندترين بازيكن رقابت ها انتخاب 
ملى  و  بود  جونز  ويليام  جام  در  ايران  قهرمانى  چهارمين  شد.اين 
پوشان امروز به ايران مى آيند تا براى قهرمانى آسيا آخرين اردوى 

آماده سازى شان را برگزار كنند.

موسوي در جمع بهترين هاي جهان
مرحله مقدماتى بيست و چهارمين دوره رقابت هاى واليبال ليگ جهانى 
در حالى به پايان رسيد كه بهترين بازيكنان شركت كننده در هر يك از 
بخش ها معرفى شدند. در اين ميان محمد موسوى كه از هفته ها پيش 
در صدر بهترين مدافعان قرار داشت، موفق شد جايگاه خود در اين 
بخش را تثبيت كرده و يكى از آسيايى هايى شد كه در صدر بهترين ها 

قرار گرفته است.
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طالع بينى هفته
فروردين :

بعد از مدتهاى طوالنى متوجه خواهيد شد كه كسى كه مورد 
اعتماد شما بوده است نسبت به شما احساسى عاشقانه دارد ؛ 
عجوالنه قضاوت نكنيد و براى قبول اين احساس بزرگ سعى 

كنيد تالش مثبتى بكنيد.
موقعيت مالى ممكن است تغيير بخصوصى نداشته باشد ولى 

نگرانى نيز ايجاد نخواهد نمود.
از  ؛  ندهيد  دست  از  را  تفريحى  و  روزه  چند  سفرى  موقعيت 
متاهلين  و  شد  خواهيد  خوشحال  العاده  فوق  ها  بچه  طرف 
نيز با تمام تالششان نخواهند توانست بر سوءتفاهمات غلبه 

نمايند.

ارديبهشت :
تا  بنشينيد  بحث  به  مهمى  افراد  با  كه  شد  خواهيد  مجبور 
بدست  است  تان  شايسته  كه  را  موفقيتى  فعاليتتان  رشته  در 
ساده  بايد  كه  آنچنان  موضوع  اين  است  ممكن  ؛  بياوريد 
نباشد ؛ به هر صورت اگر احتياج بكمك داريد نگران شكستن 
غرورتان نباشيد زيرا كه هستند افرادى كه عليرغم توقعتان با 

جان و دل حاضر بكمك و همكارى با شما ميباشند.
احساس  بيشترى  بهبودى  زناشوئى  و  عشقى  روابط  در 
با  بيشتر  همفكرى  است  بهتر  متاهلين  ؛  نمود  خواهيد 

همسرشان داشته باشند.

خرداد :
پيدا  زندگى  در  بيشترى  آرامش  ميكنيد  احساس  كه  اكنون 
سالمتى  و  خانواده  به  مربوط  هاى  نگرانى  اغلب  و  نموده 
صرف  را  انرژيتان  همه  است  بهتر   ، است  رسيده  بپايان 
صرف  فعاليتتان  رشته  و  اجتماعى  موقعيت  بيشتر  بهبودى 
در  و  بود  خواهد  شما  پشتيبان  بهترين  همچنان  نمائيد.عشق 
؛  نمود  خواهيد  تجربه  را  نظير  بى  آرامشى  زناشوئى  زندگى 
اين هفته به جشنهاى متعددى دعوت شده و دوستان دوران 

كودكى و يا تحصيلى را مالقات خواهيد نمود.

تير :
بعد از چند سال تالش مداوم ، اكنون وقت استراحت و لذت 
بردن از برآوردها را خواهيد داشت ؛ وقت كافى براى مشغول 
شدن در انواع فعاليتهايى كه از مدتها قبل در فكرتان بوده اند 
خواهيد داشت و خواهيد توانست وقت بيشترى را با دوستان 

به شب زنده دارى بگذرانيد.
شايد ميخواهيد براى مدتى با خود بوده و به تفريح بپردازيد و 
براى همين نيز اگر مجرد هستيد ، آخرين نگرانيتان در رابطه 

با عشق خواهد بود.
روابط زناشوئى  مقابل ناماليمات  در  نيز سعى كنيد  متاهلين 
پول  با  رابطه  در  ؛  دهيد  نشان  بيشترى  تحمل  و  صبورى 
خواهيد  تجربه  را  بخشى  رضايت  و  مثبتى  بسيار  تغييرات 

نمود.

مرداد :
ساخته  نگران  را  فكرتان  قبل  مدتها  از  كه  مالى  مهم  موضوع 
بود ، در اين دوره كامال روشن و حل خواهد شد ؛ از طرف 
قانونى  گرفتارى  خانواده  اقوام  از  يكى  يا  و  دوست   ، ديگر 
سازد  آلوده  نيز  را  شما  كه  نمود  خواهد  سعى  و  نموده  پيدا 
را  خودتان  ميتوانيد  بديگران  ننمودن  اعتماد  با  مورد  اين  در 

گرفتار نسازيد.
دوستان  و  شده  دعوت  متعددى  هاى  جشن  و  ها  مهمانى  به 

جديدى پيدا خواهيد نمود.
مجردين همچنان در جستجو خواهند بود و عشاق به توافق 
انجام  به  در  متاهلين  و  رسيد  خواهند  بخشى  رضايت  هاى 
رساندن مسئوليتهايشان با همديگر شراكت و همكارى آغاز 
خواهند نمود ، احتمال بسيار زياد گمشده اى را بعد از ساليان 

طوالنى پيدا خواهيد نمود.

شهريور :
اين دوره براى روابط عشقى و زناشوئى فوق العاده خواهد 
احساسى  روابط  گرفتار  مطمئنا�   ، هستيد  مجرد  اگر  و  بود 
چندگانه گشته و ممكن است در ابتدا از اين موضوع احساس 

از  يكى  جدى  انتخاب  در  نتوانيد  اگر  ولى  بكنيد  نيز  غرور 
آنها مصمم باشيد ، نه تنها براى خود بلكه براى ديگران نيز 

ناراحتى ايجاد خواهيد نمود .

متاهلين نگرانى نداشته و بيشتر تمركزشان روى كار و فعاليت 
و مسائل مالى خواهد گشت ، امكان دورى از همسر بخاطر 
يك سفر شغلى وجود دارد ؛ خانمها هديه دريافت خواهند كرد 

؛ بيشتر به ورزشهاى سبك بپردازيد.

مهر :
براى درصدى باال از متولدين اين ماه ، عشق دردسرآفرين 
و  شيرين  دردسرها  اين  بعضى  براى  شايد  البته  است  بوده 
زندگى  مانع  و  ساز  مشكل  برخى  براى  ولى  باشد  پرهيجان 

راحت است.
به هر حال با توجه به همين مسئله دختر خانمها و خانم هاى 
متولد اين ماه اكثريت زندگى خود را بر مبناى عشق بنا ميكنند 
گرچه   ، ندارد  دوام  عشق  بدون  پيمانى  هيچ  معتقدند  آنها   ،
ولى  اند  باخته  را  خود  عمر  از  ساليانى  دليل  بهمين  برخى 

حداقل دل به روحانيت و پاكى عشق بسته اند.

آبان :
ماه  اين  متولدين  اكثر  فداكارى  و  مهربانى  ؛  قلبى  خوش 
از  نيز  ها  بعضى  و  باز  برويشان  ها  راه  خيلى   ، شده  سبب 
زود  خيلى  دوم  گروه  خوشبختانه  كه  كنند  سوءاستفاده  آنها 

شناخته ميشوند.
به آن دسته از اين افراد كه ندانسته به مسير بدگويى و غيبت 
و دشمن تراشى كشيده ميشوند توصيه ميگردد زودتر مسير 
خود را تغيير بدهند وگرنه به دردسرهايى دچار خواهند شد ، 
آخر اين هفته نامه اى خوشحال كننده به دستان خواهد رسيد.

آذر :
آدمهاى  از  بعضى  بدهند  اجازه  نبايد  ماه  اين  هاى  زوج 
ناصالح در زندگيشان دخالت كنند و يا بعنوان مشاور سبب 
در  دخالت  اصوال   ، شوند  شان  زندگى  شيرازه  ريختن  بهم 
وابسته  دلسوزترين  و  نزديكترين  توسط  اگر  ها  آدم  زندگى 

ها صورت گيرد شايد بتواند در حل مسائل يارى رساند ولى 
وقتى قضيه بدست آدمهاى غير مسئول مى افتد همه چيز بهم 
متولدين  از  درصد  چهل  زندگى  در  ثروت  حاليكه  ميريزد.در 
اين ماه نقش مهمى دارد و در مجموع مسائل مادى گاه نقش 
مسائلى  با  را  خود  پيوندهاى  گروه  اين   ، ميكند  ايفا  حياتى 

عاطفى و احساسى و معنوى قطع ميكنند.

دى :
در  حركتتان  براى  اى  مقدمه  اين  و  ميشود  زياد  شما  زحمت 
اصل  ميتواند  فرهنگى  فعاليتهاى  ؛  است  دلخواه  مسير  يك 
وجودى شما را به اطرافيان بشناساند ، ضمن آنكه خودتان 
را نيز خوشحال ميكند ، اگر تصميم گيرى راجع به فعاليتهاى 
اقتصادى خود را كمى به تعويق بيندازيد، به نفع شما خواهد 
عاطفى  امور  زمينه  در  هفته  اين  شما  طالع  كلى  طور  بود.به 
متوجه  را  شما  دارد  خيال  نفر  يك  ؛  است  روشن  فرهنگى  و 

خودش كند ، با چشمانى باز اطراف خود را بنگريد.

بهمن :
پيدا  خود  مشكالت  براى  دائمى  هاى  حل  راه  نميتوانيد  وقتى 

كنيد از حل موقت آنها خوددارى كنيد.
انجام  براى  ؛  درآوريد  كتبى  صورت  به  را  خود  تعهدات 
كارهايتان از سرعتى فوق العاده ميتوانيد استفاده كنيد كه هم 
به نفع شماست و هم اشخاص مهمى را متوجه حضور شما 
خواهد كرد ؛ در يك مهمانى مالقات مهمى خواهيد داشت كه 

براى آينده شما موثر واقع خواهد شد.

اسفند :
اين هفته سعى كنيد از افراد خودخواه فاصله بگيريد ؛ برخى 
از صفات خوب شما در محيط كار باعث ميشود وظايف مهمى 
يكى  كه  داشت  خواهيد  مهم  مالقات  شود.دو  ارجاع  شما  به 
در مورد مسائل تحصيلى و شغلى است و ديگرى در مورد 
زندگى آينده تان ، به يك سفر كوتاه ولى جالب خواهيد رفت 
و يكى از دوستانتان كه از شما دلخور بود، به اشتباه خود پى 

خواهد برد و از شما دلجويى خواهد كرد.

جدول و سرگرمى

به ياد داشته باشيد فقط از 
صرافى هاى معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود استفاده نمائيد

انجام كليه امور برقى  و 
تعميرات الكتريسيته 

kitchen, Bathroom  کليه امور
 ,Kitchen Tiling :شامل

… ,Cupboard Fitting, Flooring 

07853228313
07807805218

Happy art ltd

تخفيف دانشجويى
آموزش نقاشى در تمامى سنين

رنگ روغن ، اكريليك 
جلسه اول رايگان 

07795994020

خدمات لوله كشى آب و گاز 
خدمات نقاشى ساختمان

تعميرات ساختمان 
كلى و جزيى

07780814374



IKB Travel & Tours, 230 Edgware Road, London, W2 1DW All Prices are from & subject to availability and change.

74553

Travel &Tours LTD to the middle east
Cheapest flights

www.YouShouldTravel.com
0207 724 8455
Open Monday to Saturday 9.30am till 6.00pm

Call us now or book online
& c harges

A i r

Tehran

I ran

Direct

f r  £460
i nc luding al l  tax

Return

Shiraz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Mashad

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Dubai

i nc luding al l  tax
& c harges

Gulf
Air

f r  £378
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £430
Return

Tabr iz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £478
Return

Baghdad
& Sulaymaniyah

i nc luding al l  tax
& c harges

I raqi
Airways

f r  £438
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Bus iness
Class

f r£1038
Iran Air

Return
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نتيجه ملكه تيتر
 يك اخبار بريتانيا

در حالي كه افكار عمومي جهان متوجه اخبار كشورهاي 
بحران زده مانند مصر، سوريه، تركيه و برزيل است، 
تولد  از  اخباري  شنيدن  مشتاق  بريتانيا  عمومي  افكار 
همين  به  و  هستند  بريتانيا  سلطنتي  خانواده  نوزاد 
دليل اين روزها صدها خبرنگار را مي توان در اطراف 
كار  كرد.  مشاهده  نوزاد،  اين  تولد  محل  بيمارستان 
رسانه هاي بريتانيايي آن هم در شرايطي كه هيچگونه 
درباره  گمانه زني  نمي شود،  منتشر  جديدي  اطالعات 
جنسيت عضو جديد خانواده سلطنتي اين كشور است. 
بسياري از شركت ها نيز به اميد كسب سود بيشتر در 
اين محل جمع شده اند و مشغول تبليغ هستند. خبرنگار 
انتظار  در  به شدت  «رسانه ها  مي گويد:  تايمز  روزنامه 
او  كه  نمي داند  كس  هيچ  هستند.  جديد  اطالعات  كسب 
خوشايند  سردرگمي  اين  كرد.  خواهد  حمل  وضع  كي 
رسانه ها نيست. با اين وجود خبرنگاران در هر گوشه يي 
اين  شلوغي  شده اند.  خسته  آنها  نشسته اند.  انتظار  به 
مكان خبرنگاران را آزار مي دهد.» به نظر مي رسد كه 
مادام  معروف  موزه  براي  حتي  همه،  براي  واقعه  اين 
توسو در لندن كه مجسمه مومي پرنس ويليام و كيت 
را به نمايش گذاشته سودآور است. اين موزه به زودي 

مجسمه جديدي به اين جمع اضافه خواهد كرد.

طرح يك سوال
احسان صادقيان 

اين  در  و  حاال  كه  مدرنيته  و  سنت  دعواى  ميان  در 
جامعه تقسيم بنديهاى كوچكترى هم پيدا كرده مثل 
سنت ايرانى يا سنت اروپايى و غربى؛ مدرنيته شرقى 
يا مدرنيته غربى؛ و در ميان همه نظرهاى موافق و 
دلنشين  كنند،  مى  حكم  امرى  به  يك  هر  كه  مخالفى 
محسن  معروف  ترانه  از  مصرع  اين  همه،  از  تر 

نامجوست كه مى گويد: »خانم به چى پابندى؟«
داده  قرار  ظلم  مورد  را  زن  كه  سياهى  تاريخ   
گذاشته  بجاى  او  براى  بسيارى  هاى  سرخوردگى 
نيز  خطا  اولين  پذيرند.  نمى  درمان  سادگى  به  كه 
آنجاست كه مرد را مقصر تمام آن ظلم ها مى داند 
سنتهايى  و  باور  چنان  كه  را  جامعه  جمعى  روح  نه 
زير  از  خواهند  مى  خود  تعبير  به  و  داده؛  رواج  را 
و  استغنا  او  به  نسبت  آيند؛  در  به  مرد  استثمار  يوغ 
با  مقابله  براى  افراطى  حركت  يك  بورزند؛  استقالل 

يك رفتار تفريطى!
 

پنچ  و  هشتاد  حدود  ساالنه  كه  دهد  مى  نشان  آمار 
هزار زن در انگلستان مورد تجاوز قرار مى گيرند*. 
هم  آن  بودن  افزايش  به  رو  حتى  بلكه  آمار  اين  نه 
بر  حاكم  قوانين  به  اگر  نيست  برانگيز  تعجب  چندان 
روابط زن و مرد در جامعه غرب نگاهى بيندازيم و 
ببينيم كه اين قوانين بر اساس آزمون خطا تبيين شده 

و منطق چندانى پشت آن نيست! جنش هاى فمينيستى 
و قيام هاى حق طلبانه زنان، فقط به اين نتيجة بدوى 
رسيده كه زن نيز يك انسان است و حق برخوردارى 
از حقوق انسانى دارد؛ اما هنوز آنقدر خام و ناآگاه 
است كه اين حقوق انسانى را حقوق زن مى نامد! در 
حالى كه «حقوق زن» حقوقى است كه تنها يك زن، 
مبتنى بر تفاوت هاى جنسيتى اش و نقش خاصى كه 
در زندگى اجتماعى به دوش مى كشد، بر گردن مرد 
نسبت  نيز  تعهداتى  حقوق،  اين  قبال  در  البته  صد  و 
به او داشته باشد. از اين رو، برابرى زن و مرد، به 
عقيده صاحب اين قلم، نشانه عقب ماندگى فكرى اين 
جوامع و سرطانى است كه زن امروز و به طبع آن 

مرد را نيز دارد از پا درمياورد!

زن آزاد اروپايى، در ظاهر زنى مختار است كه هر 
اين  كند.  مى  بخواهد  چه  هر  و  رود  مى  بخواهد  جا 
زن خود مى تواند هرچه مى خواهد فراهم كند. خود 
و  خانه  در  خود  فعاليتهاى  و  كار  و  زندگى  مسئول 
مشكالت  با  تواند  مى  خود  باشد.  آن  از  خارج  يا 
خود روبرو شود و براى حل آن چاره اى بينديشد، 
همانگونه كه مرد. و جامعه نيز انصافًا تا جاى ممكن 
تا  آورده  فراهم  زن  براى  مرد  با  يكسان  شرايطى 
اينها  اما  بكشد.  بيرون  آب  از  را  گليمش  خود  بتواند 
يك  هدف  عمل،  در  است.  كاغذ  روى  محاسبات  فقط 
از  بلكه  مالى  بعد  از  فقط  نه  مشترك،  زندگى  از  زن 
هر جنبه اى، داشتن يك حامى و پشتيبان است. تكيه 
كردن زن به مرد، يك امر فطرى است، نه يك فرهنگ 
سنتى كه با مدرنيسم كنار برود؛ ولى آيا قانونى كه 
براى زنان فقط حقوق برمى شمرد، چه وظايفى براى 

خانه  در  نه  امروزه  كه  مردى  كند؟  مى  تعريف  آنها 
مى تواند همسرش را هر وقت كه نياز دارد در كنار 
داشته باشد، و نه در جامعه، به دليل حضور گسترده 
زنان، مى تواند شغلى كه كفاف مسئوليت هاى مردانه 
اش را بدهد داشته باشد، اما با اين حال هنوز از او 
زن  حامى  و  خانواده  سرپرست  تا  رود  مى  انتظار 
و فرزند باشد، در ازاى به دوش كشيدن اين وظيفه 
خطير، چه حقوقى بايد از زن مطالبه كند؟ اگر هيچ، 
او  گاه  تكيه  دارد،  انتظار  زن  چنانكه  بايد  مرد  چرا 
كسى  زن،  حقوق  ادعاى  پر  مدافعين  ميان  از  باشد؟ 

آيا پاسخى براى اين سؤال دارد؟
در جوامع غربى، اداى حقوق زن، مرد را قانونًا محق 
دريافت حقوقى از جانب زن نمى كند. از اين رو مرد 
از  خود  كه «منافع  است  طلبى  فرصت  انسان  غربى، 
زن را، تا حد امكان، بدون دادن منافعى به او» دنبال 
مى كند؛ و اين مفهوم تجاوز است كه فقط يك جلوه 
جاست  اين  و  شود.  مى  نمايان  جنسى  رفتار  در  آن 
كه زن غربى، در باطن، زنى تنها، غمگين و بى پناه 
است. زنى فرو افتاده از لبه ديگر بام؛ بامى كه از لبه 
مرد  براى  كه  حقوقى  طناب  با  شرقى  زن  ديگرش، 
نرسيده  آن  زمان  آيا  است!  آويز  حلق  شده،  تعريف 
كه به جاى سنگ «حق» به سينه زدن، كمى هم شانه 
زير «مسئوليت» ها بلند كنيم و به تناسب مسئوليتى 

كه به دوش مى گيريم، حقوق طلب كنيم؟

*Statistics bulletin published 10th Jan 
2013 by Ministry of Justice, Home Of-
fice & the Office for National Statistics


