
 رویای اروپای واحد یکی از رویاهای ویکتور هوگو، نویسنده شهیر 
 ۱۶۵ گرفت.  خود  به  واقعیت  رنگ  وی  مرگ  از  پس  که  بود  فرانسوی 
خالق  هوگو،  ویکتور  صلح»،  «کنگره  گشایش  مراسم  در  پیش،  سال 
«بینوایان»، برای نخستین بار اصطالح «ایاالت متحده اروپا» را به کار 
و  فرانسه  یا  آلمان،  و  روسیه  میان  جنگ  زمانی  که  آرزو  این  با  برد، 

بریتانیا، همانقدر ناممکن شود که جنگ میان بوستون و فیالدلفیا.
و  بگیرد  را  بمب  جای  رای  ورقه  آن  در  که  می کرد  آرزو  را  روزی  او 
یک پارلمان بزرگ در اروپای متحد همان نقشی را ایفا کند که مجالس 
ملی.  رویایی که طیبیش از یک دهه شکلی از واقعیت به خود گرفت، 
تا  است  باختن  رنگ  حال  در  کم کم  انتخابات،  آرای  شمارش  از  پس  اما 
جایی که برخی خبر از فروپاشی این اتحادیه می دهند. بر این اساس 
که  است  نگذشته  پارلمان  این  اعضای  ترکیب  تغییر  از  روز  دو  هنوز 
رئیس شورای اروپا خبر از تغییرات برنامه های این اتحادیه می دهد. 
توافق  از  اروپا،  شورای  رئیس  رومپوی،  فون  هرمان  راستا،  این  در 
داد.  خبر  اتحادیه  این  برنامه  بازبینی  درمورد  اروپا  اتحادیه  رهبران 
«پیام  نتیجه  در  توافق  این  گفت:  رومپوی  فون  بی بی سی،  گزارش  به 
قاطعی» صورت گرفت که رای دهندگان اروپایی در انتخابات پارلمانی 
و  فرانسه  مردم  نظر  با  که  افراطی  رهبران  دادند.  خود  رهبران  به 

انگلیس به ساختار این پارلمان راه یافتند.
هرمان فون رومپوی این اظهارات را درپی نشستی در بروکسل اعالم 
کرد که برای بررسی نتیجه انتخابات پارلمانی و موفقیت غیرمنتظره 
احزاب راست گرای افراطی و پوپولیست برگزار شده بود. در پی نتیجه 
اروپا  اتحادیه  بازبینی  خواستار  شکست خورده  رهبران  انتخابات  این 

در سیاست های خود شده اند.
آتی  سیاست های  از  فهرستی  نشست  این  در  رومپوی  فون  هرمان 
مقابله با بدبینی نسبت به اتحادیه اروپا را برشمرد و گفت: «اتحادیه 
مثبت  کاری  دستور  نیازمند  و  گذاشته  سر  پشت  را  مالی  بحران  اروپا 
اتحادیه ای  به  ما  است.  اشتغال  و  رقابت  توسعه،  زمینه  در  آینده گرا  و 
که  داریم  نیاز  مالی  و  اقتصادی  نظر  از  پیشرفته تر  و  خوب  عملکرد  با 

وحدت اعضای اتحادیه را حفظ کند.»
و  مقررات  شامل  می تواند  بازبینی  این  معتقدند،  کارشناسان  برخی   
کمک  برای  سیاست هایی  نیز  و  بشود  ریاضتی  تدابیر  بر  کمتر  تمرکز 
به رشد اقتصادی و اشتغال زایی را دربربگیرد تا عمال به رای دهندگان 
که  داشت  اشاره  باید  اما  ارتباط  این  در  شود.  داده  پاسخی  ناراضی 
و  هستند  اقتصادی  ریاضت  برنامه های  طرفدار  شدت  به  آلمانی ها 
چنانچه این برنامه ها تغییر کند، خودبه خود از نقش رهبری آلمان در 
اروپا کاسته خواهد شد.  فون رومپوی اما گفت نتیجه انتخابات اروپا 
نشان دهنده «آمیزه ای از تداوم و تغییر» بوده است. همزمان فرانسوا 
رشد  باید  اروپا  اتحادیه  اولویت  گفت  فرانسه،  رئیس جمهوری  اوالند، 
اولین  بروکسل  نشست  گفت:  اوالند  باشد.  سرمایه گذاری  و  اشتغال 
را  اقتصاد  که  کردند  توافق  اروپا  اتحادیه  رهبران  و  بوده  مفید  بحث 
درباره  همچنین  اروپا  رهبران  دهند.  قرار  خود  برنامه های  درکانون 
رئیس آتی کمیسیون اروپا بحث و گفت وگو کردند.ژان کلود یانکر، در 
را  اروپا  پارلمان  کرسی   ۲۱۲ است  توانسته  که  اروپا  مردم  حزب  راس 
به دست آورد، مطرح ترین نامزد برای تصدی ریاست کمیسیون اروپا 
که  است  آن  از  حاکی  اروپا  پارلمان  بر  حاکم  هوای  و  حال  اما  است. 
سابق  نخست وزیر  سر  بر  قطعی  توافق  اروپا  اتحادیه  اعضای  بین  در 
ریاست  برای  اروپا  دارایی  وزرای  گروه  سابق  رئیس  و  لوکزامبورگ 

کمیسیون اروپا وجود ندارد.

 شوقی که دیگر وجود ندارد
از  پیش  را  واحد  اروپای  فروپاشی  کابوس  کارشناسان  از  بسیاری 
برگزاری انتخابات پارلمانی گوشزد کرده بودند. در شرایطی که ۳۸۵ 
میلیون نفر واجد شرایط برای رای دهی بودند، میزان کم مشارکت در 
این دوره از انتخابات باعث شده است که برخی از کارشناسان کابوس 
فروپاشی اتحادیه اروپا را پیشاپیش تعبیر کنند.  به گفته کارشناسان، 
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یک سوم بریتانیایی ها 
نژادپرستند

 بر اساس تحقیقات تازه، تقریبا یک سوم مردم بریتانیا 
می گویند تعصب نژادی دارند.

تحقیقی درباره رفتارهای اجتماعی مردم بریتانیا نشان 
افزایش  حاضر  قرن  آغاز  از  نژادپرستی  میزان  می دهد 

یافته و به سطحی رسیده که ۳۰ سال پیش بود.
نت سن  تحقیقاتی  موسسه  توسط  که  تحقیق  این  در 
انجام شده، ۳۰ درصد پاسخ دهندگان خود را "خیلی" تا 

"کمی" نژادپرست توصیف کرده اند.
نتیجه  تحقیقاتی  موسسه  این  رئیس  یانگ،  پنی 

نظرسنجی را "نگران کننده" توصیف کرده است.
یکسان  بریتانیا  مختلف  نقاط  در  نژادی  تعصب  سطح 
نیست. در لندن میزان تعصب نژادی ۱۶ درصد است در 
حالی که در وست میدلند در غرب بریتانیا به ۳۵ درصد 

می رسد.
در این تحقیق، مردان مسن تر که به کارهایی با فعالیت 
بدنی باال مشغول بوده اند، بیشتر از بقیه تعصب نژادی 
بین  در  تعصب  افزایش  میزان  بیشترین  اما  داشته اند. 

مردان تحصیل کرده شاغل دیده می شود.
سطح تعصب نژادی با باالرفتن سن افزایش می یابد به 
 ۲۵ سال   ۱۷-۳۴ بین  افراد  در  تعصب  میزان  که  طوری 
درصد است، اما در افراد بیش از ۵۵ سال به ۳۶ درصد 

می رسد.
افزایش  از  نگرانی  و  سپتامبر   ۱۱ حادثه  می آید  نظر  به 
در  نژادی  تعصب  افزایش  احتمالی  دلیل  دو  مهاجرت 

بریتانیا باشد.
که  است  سیاستمدارانی  به  تحقیق  این  پیام  قوی ترین 

باید درباره مهاجرت تصمیم بگیرند.
نژادی  تعصب  پذیرفته اند  که  پاسخ دهندگان  درصد   ۹۰
بریتانیا هستند. اما  به  مهاجرت  کاهش  خواهان  دارند، 
نژادی  تعصب  گفته اند  که  هم  کسانی  درصد   ۷۳ حتی 

ندارند، مخالف پذیرش مهاجر هستند.
شیوع  دلیل  به   ۹۰ دهه  در  می گوید  یانگ  آقای 
یافت  کاهش  نژادی  تعصب  میزان  لیبرال  افکار 
بریتانیا  جامعه  به  دوباره  تعصب  این  اکنون  ولی 

بازگشته است.
منبع : ایندیپندنت

 خود را از دست داده است و شهروندانش، با شنیدن سرود ملی این 
اتحادیه که بخشیاز  سمفونی 

در  گذشته  همانند  است،  شادی»  «چکامه  به  موسوم  بتهوون  نهم 
بی تفاوتی  مقابل  در  برنمی انگیزاند.  غرور  و  شوق  احساس  آنها 
کشورهای  وحدت  با  به شدت  که  هستند  گروه هایی  اروپا،  مردم 
اروپایی مخالف هستند. حزب «جبهه ملی» ماری لوپن در فرانسه، 
«آزادی»  حزب  دانمارک،  در  خلق»  «حزب  بریتانیا،  در  «یوکایپ» 
و  فنالند  در  واقعی»  «فنالندی های  سوئد،  «دموکرات»های  هلند، 
«اتحادیه  مرگ  همگی  دست،  این  از  دیگری  جریان های  و  احزاب 
از  را  پارلمان  این  کرسی های  نیز  درنهایت  و  زدند  فریاد  را  اروپا» 

آن خود کردند.

برتری احزاب محافظه کاردرانتخابات پارلمان اروپا  
پارلمان  کرسی های  اکثریت  توانستند  اروپا  محافظه کار  احزاب 
اروپا  اتحادیه  منتقد  و  راست گرا  احزاب  کنند.  تصاحب  را  اروپا 
نیز با برخورداری از درصد باالیی از آرا، از برندگان این انتخابات 
محسوب می شوند. روز یکشنبه چهارمین و آخرین روز از مهلت 
برگزاری انتخابات پارلمان اروپا بود. بر اساس برآوردهای رسمی 
که از سوی پارلمان اروپا منتشر شد٬ احزاب راست میانه توانستند 
۲۱۱ کرسی از مجموع ۷۵۱ کرسی  پارلمان اروپا را به دست آورند. 
توییتر  در  اروپا٬  مردم  حزب  برتر  کاندیدای  یونکر٬  کلود  ژان 
سوسیال  شد.  اروپا  کمیسیون  ریاست  کسب  خواستار  فورا  خود 
پارلمان  این  برتر  فراکسیون  دومین  عنوان  به  هم  دموکرات ها 
در  برتر  حزب  سومین  آورند.  دست  به  را  کرسی   ۱۸۵ توانستند 
پارلمان اروپا لیبرال ها هستند با کسب ۷۱ کرسی پارلمان. هر سه 
خود  کرسی های  از  تعدادی  گذشته  انتخابات  به  نسبت  احزاب  این 
اتحادیه  آینده  پارلمان  وظایف  نخستین  از  یکی  دادند.  دست  از  را 
اتحادیه  اجرایی  بدنه  اروپا٬  کمیسیون  جدید  رئیس  انتخاب  اروپا 
نسبت  به  که  دارد  کرسی   ۷۵۱ اروپا  پارلمان  بود.  خواهد  اروپا٬ 
آرای  و  است  شده  تقسیم  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور   ۲۸ جمعیت 

اخذ شده بر زندگی ۵۰۰ میلیون شهروند اتحادیه اروپا تاثیر خواهد 
داشت. در این دور از انتخابات ۳۸۸ میلیون اروپایی واجد شرایط 
پیش بینی  اولیه  برآوردهای  اساس  بر  بودند.  انتخابات  در  شرکت 
می شد میزان مشارکت در این دور از انتخابات پارلمان اروپا نسبت 
بود   ۲۰۰۹ سال  در  مشارکت  درصد   ۴۳ که  آن  میزان  پایین ترین  به 
نیز کمتر باشد. اما مشاهدات در آلمان و سوئد مشخص کردند که 
میزان مشارکت از انتظارات اولیه فراتر بود. قدرت پارلمان اروپا 
در  اروپا  پارلمان  مقر  است.  یافته  افزایش  تاکنون   ۲۰۰۹ سال  از 

بروکسل و استراسبورگ است.

نتایج اولیه انتخابات در آلمان
نشان  آلمان  تلویزیون  اول  شبکه  در  شده  منتشر  مقدماتی  نتایج 
سوسیال مسیحی  و  دموکرات مسیحی  احزاب  اتحاد  که  می دهد 
(یونیون) یا (CDU&CSU) با کسب ۵/ ۳۵ درصد از آرا بیشترین 
است.  کرده  خود  آن  از  را  آلمان  در  اروپا  پارلمان  انتخابات  آرای 
نشان  کاهش  درصد   ۲  /  ۴ گذشته  انتخابات  به  نسبت  میزان  این 
می دهد. حزب سوسیال دموکرات (SPD) با جهشی مشهود نسبت 
به انتخابات گذشته به ۳/ ۲۷ درصد از آرا دست یافت که نسبت به 
انتخابات سال ۲۰۰۹، ۵/ ۶ درصد افزایش نشان می دهد. سبزها با 
بدست آوردن ۸/ ۱۰ درصد آرا در رده سوم قرار گرفته اند. حزب 
 ۷  /۶ کاهشی  با   (FDP) آزاد دموکرات  حزب  و  درصد   ۷  /۴ چپ 
درصدی نسبت به دفعه قبل تنها به ۴/ ۳ درصد آرا دست پیدا کرد. 
نیز   (AfD) آلمان  برای  جایگزینی  تازه تاسیس  حزب  نمایندگان 
توانستند با کسب ۷ درصد از رأی ها برای نخستین بار به پارلمان 
اروپا راه پیدا کنند. به عالوه ۶ حزب کوچك نیز توانستند با حذف 
تبصره ۳ درصدی وارد این پارلمان شوند. تاکنون در آلمان احزاب 
برای ورود به پارلمان اروپا باید ۳ درصد آرا را کسب می کردند. اما 

حد نصاب یادشده در این دوره از انتخابات برداشته شد.

نتایج اولیه انتخابات در انگلیس
انگلیس  استقالل  حزب  که  می دهد  نشان  بریتانیا  در  آرا  شمارش 
(UKIP) با کسب بیش از ۲۷ درصد از آرا در صدر جدول انتخابات 
هنوز  البته  است.  گرفته  قرار  بریتانیا  در  اروپا  اتحادیه  پارلمانی 
نتایج رای گیری در اسکاتلند مشخص نشده اما نایجل فاراژ، رهبر 
ولز-   - (انگلیس  بریتانیا  کل  در  یوکیپ  که  شده  مدعی  حزب  این 
اسکاتلند و ایرلند شمالی) پیروز شده است. به جز اسکاتلند نتیجه 
شمارش آرا نشان از پیروزی حزب استقالل با ۵/۲۷ درصد از آرا و 
به دست آوردن ۲۳ کرسی پارلمان اتحادیه اورپا دارد. حزب کارگر 
 ۲۴ از  کمتر  کمی  محافظه کاران  حزب  و  آرا  از  درصد   ۲۵ تاکنون 
درصد از آرا را به دست آورده اند که با این حساب تاکنون هر کدام 
حزب  که  تفاوت  این  با  شده اند.  اروپا  پارلمان  کرسی   ۱۸ صاحب 
کرسی  هفت   ۲۰۰۹ سال  در  پیش  دوره  انتخابات  به  نسبت  کارگر 

دست  از  کرسی  هفت  محافظه کار  حزب  و  آورده  دست  به  بیشتر 
 ۷ با  دارد  حضور  دولت  در  که  دموکرات  لیبرال  حزب  است.  داده 
قرار  درصد)   ۸) سبز  حزب  از  پس  و  پنجم  رده  در  آرا  از  درصد 
اختیار  در  که  کرسی ای   ۱۰ از  یکی  است  توانسته  فقط  و  گرفت 
داشتند را حفظ کند. در صورتی که حزب استقالل انگلیس بتواند 
بیشترین آرا را به دست آورد، برای نخستین بار در یك قرن گذشته 
این پیروزی از دست دو حزب محافظه کار و کارگر خارج می شود 
پارلمان  در  نماینده ای  هیچ  که  حزبی  که  است  نخستین بار  برای  و 
بریتانیا ندارد، توانسته است به چنین پیروزی ای دست یابد. نایجل 
در  او  حزب  که  است  گفته  بریتانیا  استقالل  حزب  رهبر  فاراژ، 
بود  خواهد  جدی  بازیگر  یك  انگلیس  آینده  سال  عمومی  انتخابات 
پارلمان  عوام  مجلس  در  کرسی  کسب  اقبال  بار  نخستین  برای  که 
که  محلی  شوراهای  انتخابات  در  داشت.  خواهد  را  کشور  این 
همزمان با انتخابات پارلمان اروپا برگزار شد، حزب کارگر، حزب 
اصلی مخالف، نیز در حال افزایش کرسی های خود در شوراهای 
محلی است و احزاب حاکم محافظه کار و لیبرال دموکرات تاکنون 
بریتانیا  استقالل  حزب  موفقیت  داده اند.  دست  از  کرسی  صدها 
در مناطق مختلف، از جمله اسکس (در شرق انگلستان) و رادرام 
(در شمال)، سبب آن شد که حزب کارگر نتواند در حدی که انتظار 
حزب  حال،  این  با  کند.  کسب  کرسی  محلی  شوراهای  در  داشت 
کارگر گفته است که تاکنون در بسیاری از مناطق حساس پیشرفت 
اعتماد  کسب  با  که  دارد  انتظار  و  است  داشته  مالحظه ای  قابل 
اصلی  (حزب  محافظه کار  حزب  خود  سیاستهای  به  نسبت  مردم 
شکست  آینده  سال  عمومی  انتخابات  در  را  کنونی)  حاکم  ائتالف 
غربی  شمال  و  شرقی  شمال  مناطق  در  کارگر  حزب  تاکنون  دهد. 
طرز  به  پیش  دوره  به  نسبت  را  آرا  از  خود  سهم  لندن  و  انگلستان 
حزب  که  است  حالی  در  این  است.  داده  افزایش  مالحظه ای  قابل 

استقالل در مناطق شرقی مرکزی سهم بیشتری داشته است.

نتایج در چند کشور دیگر
از  بعد  که  بود  اروپا  اتحادیه  در  کشور  نخستین  قبرس  جمهوری 
کرد.  منتشر  را  اروپا  پارلمان  انتخابات  نتایج  آرا  تمامی  شمارش 
سایر  به  نسبت  مالحظه  قابل  فاصله ای  با  انتخابات  این  پیروز 
احزاب، حزب محافظه کار DISY با ۸/ ۳۷ درصد از آرا است. این 
حزب به رئیس جمهور این کشور نزدیك است. حزب چپ قبرس نیز 
رده دوم را با کسب ۹/ ۲۶ درصد از آرا نصیب خود کرده است. در 
دانسك فولك  حزب  کرده اند.  کسب  پیروزی  راست گرایان  دانمارك 
پارلمان  در  و  آورده  به دست  را  آرا  بیشترین   (Dansk Folke)
رهبری  به  سوسیال دموکرات ها  با  برابر  کرسی هایی  اروپا  جدید 
نخست وزیر این کشور کسب خواهد کرد. در اتریش راست گرایان 
حزب �FP توانستند آرای منتقدان اتحادیه اروپا را به سوی خود 

سرازیر کرده و موقعیتشان در بروکسل را تحکیم کنند.
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هفته ای که گذشت
دیدار هسته ای در استانبول

در ادامه مذاکرات هسته ای، این هفته ظریف وزیر امور 
سیاست  مسوول  اشتون  کاترین  و  کشورمان  خارجه 
یکدیگر  با  ترکیه  استانبول  در  اروپا  اتحادیه  خارجی 
دیدار و گفت وگو کردند و براساس اعالم وزارت امور 
ایران  مذاکرات  روند  پیشرفت  نحوه  بررسی  خارجه 
قرار  آنها  گفت وگوهای  کار  دستور  در   ۵  +۱ گروه  و 
از  پس  کشورمان  دیپلماسی  دستگاه  مسوول  داشت. 
دیدار و گفت وگو با اشتون برای شرکت در هفدهمین 
عازم  تعهد  عدم  جنبش  خارجه  امور  وزیران  اجالس 

الجزیره پایتخت الجزایر شد.

بورسیه های غیرقانونی
افشای  به  نوبت  حاال  می رسد.  بری  باغ  این  از  دم  هر 
روال غیرقانونی پذیرش دانشجوی بورسیه در مقطع 
گفته  است.به  رسیده   ۹۲ تا   ۸۵ سال های  بین  دکترا 
بدون  دانشجویان   از  نفر   ۳۰۰۲ علوم،  وزیر  معاون 
از  و  شده اند  اعزام  خارج  و  داخل  بورس  به  آزمون 
 ۷۳ کارشناسی  معدل  اعزام شده،  دانشجوی  نفر   ۷۲۹
نفر کمتر از ۱۴ و معدل کارشناسی ارشد ۷۰ نفر دیگر 
کمتر از ۱۶ بوده است. بورسیه هایی که بخشی از آن 
موقعیت های  از  بسیاری  و  بوده  آقازاده ها  به  مربوط 

علمی را از فرزندان مستعد ایران گرفته است.

هفتمین کرسی به نام الریجانی
درصد   ۷۰ از  بیش  کسب  با  توانست  الریجانی  علی 
برای  را  بهارستان  ریاست  صندلی  نمایندگان،  آرای 
نگه  خود  نام  به  نهم،  مجلس  در  متوالی  سال  سومین 
دارد؛ اما بررسی آرای او نسبت به سال گذشته، نشان 
رئیس  عالوه بر  دارد.  وی  به  نمایندگان  اقبال  افت  از 
هم  هیات رئیسه  اعضای  دیگر  اغلب  نواب رئیس،  و 
انتخاب  تغییر،  تنها  و  شدند  ابقا  خود  سمت های  در 
بذرپاش، نماینده عضو «جبهه پایداری» به عنوان یکی 
از دبیران و نعمتی، عضو فراکسیون «رهروان والیت» 

به عنوان یکی از ناظران هیات رئیسه بود.

پایان داستان مه آفرید
داستان زندگی مرد ۳ هزار میلیارد تومانی که زمانی 
و  هاج  که  مردمی  برای  اختالسش  صفرهای  شمردن 
واج این رقم کالن بودند، تبدیل به سرگرمی شده بود، 
سرانجام روز شنبه بدون اعالن قبلی و غافلگیرکننده 
جرم  به  خسروی  امیر  آفرید  مه  و  رسید  پایان  به 

اختالس و ارتشا به دار مجازات آویخته شد.

ابرازتاسف لیال حاتمی
کن  فیلم  جشنواره  خبرساز  حاشیه های  از  یکی  شاید 
با  داوران  هیات  عضو  حاتمی  لیال  روبوسی  امسال، 
با  که  بود  جشنواره  این  ساله   ۸۴ رئیس  ژاکوب  ژیل 
واکنش های تندی در داخل مواجه شده و حتی برخی 
برای  حبس  سال   ۱۰ تا  یک  و  شالق  تقاضای  تندروها 
این  به  پاسخ  در  سینما  بانوی  این  اما  کردند.  وی 
اینکه  و  پیشامد  این  از  تاسف  ابراز  ضمن  واکنش ها 

احساسات کسانی را آزرده باشد، گفت که ژیل ژاکوب 
را  کهنسالی  پدربزرگ  حکم  وی  برای  مسلما  ساله   ۹۰

داشته که میزبان او هم بوده است. 

پیراهن های تقلبی!
باقی  جهانی  جام  شروع  تا  زیادی  زمان  درحالی که 
ایران  ملی  تیم  پیراهن  حاشیه های  گویا  است،  نمانده 
کی روش،  و  آل اشپورت  اختالفات  از  پس  ندارد؛  پایان 
ماجرای آب رفتن پیراهن ها، اظهار نظر کفاشیان مبنی 
و  بازی  پایان  در  ملی  تیم  پیراهن  نکردن  عوض  بر 
بعد  آل اشپورت  آلمانی  مدیران  تقلبی،  یوزپلنگ  نیز 
این  تمام  در  گفته اند  ملی  تیم  کمپ  در  حضور  از 
مدت پیراهن های قالبی این کمپانی بر تن ملی پوشان 
ایرانی بوده است؛ اما کفاشیان، تقلبی بودن لباس های 
تیم ملی را رد کرده و گفته کیفیت این لباس ها بسیار 

مناسب است.

ملکه مغلوب سلطان
اوکراین،  ریاست جمهوری  انتخابات  نتایج  براساس 
با  مذاکره  خواهان  که  غرب  طرفدار  میلیاردر  نامزد 
روسیه است، با کسب اکثریت مطلق آرا در همان دور 
که  پوروشنکو  رسید.  پیروزی  به  انتخابات  نخست 
است  «روِشن»  شکالت سازی  بزرگ  مجموعه  صاحب 
نخستین  شدن،  رئیس جمهور  صورت  در  داده  قول 
با  و  آغاز  اوکراین  زده  آشوب  مناطق  به  را  سفرش 
کند.  مالقات  روسیه  رئیس جمهور  پوتین»  «والدیمیر 
کریمه  «اشغال»  هرگز  کی یف  که  گفته  همچنین  او 

توسط روسیه را به رسمیت نمی شناسد.

مجلس پیگیر بنزین آلوده
تهران این روزها در حالی هوای سالم را تنفس می کند 
و  شناسایی  وعده  مجلس  محیط زیست  فراکسیون  که 
مواخذه عامالن تولید سوخت سرطانزا در دولت قبل 
ساالنه  میر  و  مرگ  عامل  که  سوختی  است.  داده  را 
اظهارات  پی  در  است.  بوده  کشور  در  نفر  هزار   ۴
بنزین  بودن  سرطان زا  بر  مبنی  نفت  وزیر  معاون 
پتروشیمی ها، مسووالن و نمایندگان مردم و در راس 
آنها رئیس مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان 
آینده  ماه  چند  ظرف  که  دادند  قول  مردم  به  و  داده 
شناسایی  را  سرطانزا  سوخت  توزیع  و  تولید  عامالن 

کنند.

شبهه ۶۵۰ میلیون یورویی
از  بار  اولین  که  یورویی  میلیون   ۶۵۰ رانت  شبهه    
سوی احمد توکلی مطرح شد و در آن ادعا شده بود که 
تاجر  به  را  امتیازاتی  مرکزی،  بانک  و  صنعت  وزارت 
سوی  از  بار  چندمین  برای  نه تنها  داده اند،  خاصی 
بانک مرکزی رد شده، بلکه نعمت زاده هم در واکنش 
به این ادعا گفته که تبعیض و رانتی صورت نگرفته و 
تنها اشتباه در فهم رخ داده است. سیف هم در نامه ای 
به الریجانی اعالم کرد که بانك مرکزی نه فرصتی را 
خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده، بلکه 

تنها به وظایف قانونی خود عمل کرده است. 

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

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

رشین
ِ
هفته نامه پ

 اجتماعی , فرهنگی , هنری

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

نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.
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و  نویسندگان  های  نوشته  از  پرشین  نامه  هفته 
آنها  ویرایش  در  ولی  کرده  استقبال  خوانندگان 

بعهده  آنها  صحت  و  ها  آگهی  آزاداست.مسئولیت 
رد  یا  درقبول  پرشین  نامه  هفته  میباشد.  آن  صاحبان 

آگهی ها صاحب اختیار می باشد. 
 Golden Class برای  معنوی  و  مادی  حقوق  کلیه 
دسامبر  اول  تاریخ  به   ۰۶۷۶۲۵۱۱ ثبت  شماره  به   Ltd

۲۰۰۸ محفوظ است.
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دنیا صدفی برای من 
خواهد شد تا با شمشیر 

آن را بشکافم. 
زنان شوخ طبع وینزری، پرده دوم، صحنه دوم

The world’s mine 
oyster, which I with 

sword will open. 
The Merry Wives of Windsor, Act II, sc, 2. 

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

انتشار دیدگاه های رسانه های خارجی، به منظور انتقال دیدگاه ها و مطالب و نوع نگاه رسانه های غربی به 
موضوعات و مسائل ایران است و به معنای تایید تمام محتوای آن نخواهد بود.
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پارچین همچنان مساله ساز است
آژانس بین المللی انرژی اتمی با وجود نشانه هایی مبنی بر همکاری بیشتر 
موضوع  -که  نظامی  سایت  در  دریابد  نیست  قادر  همچنان  ایران  جانب  از 
اصلی تردید های آژانس در مورد ماهیت برنامه های هسته ای ایران به شمار 

می رود- چه اتفاقی افتاده است.
برای  ایران  که  است  آن  از  حاکی  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  گزارش 
نخستین بار طی سال ها تعامل با آژانس بر سر رفع ابهام هایی که در مورد 
است.  کرده  آغاز  را  است  مطرح  اش  ای  هسته  های  فعالیت  نظامی  ماهیت 
اما هر گونه امید نسبت به اینکه ایران آماده باشد به طور کامل نگرانی های 
دارد.  قرار  ابهام  از  ای  هاله  در  کند،  رفع  را  پارچین  سایت  مورد  در  آژانس 
آژانس می خواهد به این سایت که در جنوب شرق تهران واقع شده دسترسی 
داشته باشد و همچنین اطالعاتی را در مورد نوع عملیات انجام شده در آن 

دریافت کند.
گروه  و  ایران  باشد  بنا  اگر  گویند  می  آمریکایی  مقامات  رویترز،  گزارش  به 
۱+۵ تا ۲۰ جوالی( ۲۹ تیر) به توافق هسته ای جامع در مورد فعالیت  های 
پرسش  به  ایران  که  دارد  اهمیت  آنها  برای  این  یابند،   دست  ایران  ای  هسته 
های آژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخ دهد. اما اینکه تهران همواره تاکید 
کند،  می  دنبال  را  جویانه  صلح  اهداف  خود  ای  هسته  های  برنامه  در  دارد 
چالش  کشور  این  آمیز  تردید  ای  هسته  های  فعالیت  به  رسیدگی  روند  در 
شامگاه  که  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  گزارش  کند.در  می  ایجاد  هایی 
جمعه منتشر شد، تصاویر ماهواره ای وجود دارد که نشام می دهد ساخت 
خصوص  در  غرب  های  نگرانی  به  این  و  دارد  ادامه  پارچین  در  سازها  و 
 ۲۰۱۲ سال  از  اینکه  به  اشاره  با  غربی  دیپلمات  یک  زند.  می  دامن  سایت  این 
رسد  می  نظر  به  شد:  مدعی  است،  داده  روی  سایت  این  در  زیادی  تحوالت 
که فعالیت های پاکسازی در پارچین ادامه دارد.وی ادامه داد:آژانس ۲۸ ماه 
است که می خواهد به این سایت دسترسی داشته باشد اما آنچه که در سال 

های اخیر اتفاق افتاده پاکسازی است.
از  بیش  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  انگلیسی،  خبرگزاری  این  گزارش  به 
دو سال است که از ایران می خواهد اجازه دهد بازرسان خود را به پارچین 
اعزام کند. اما ایران که ادعاهای غرب در مورد ماهیت تردید آمیز برنامه های 
آن  در  و  است  نظامی  سایت  این  که  دارد  تاکید  کند  می  در  را  خود  ای  هسته 

عملیات پاکسازی انجام نشده است.

مارک فیزپاتریک، کارشناس امور منع اشاعه در موسسه بین المللی مطالعات 
استراتژیک لندن می گوید: ادامه فعالیت ها در پارچین نگرانی ها در مورد 
این سایت را افزایش می دهد. اما این به این معنی نیست که باید به گناهکار 

بودن ایران رای داد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نخستین بار در گزارش سال ۲۰۱۱ خود 
مدعی شد که در مورد فعالیت های پارچین نگرانی هایی دارد. اما ایران می 
است.  شده  تهیه  پشتوانه  بدون  و  غلط  اطالعات  مبنای  بر  گزارش  این  گوید 
به  ایران  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  روحانی  حسن  که  زمانی  از  البته 
آژانس  با  را  بیشتری  های  همکاری  داده  وعده  تهران  است،  رسیده  پیروزی 

به عمل آورد.

مذاکرات ایران و آژانس بنی المللی انرژی اتمی در حالی ادامه دارد که تهران 
در چارچوب گفت و گوهایی جداگانه مذاکرات هسته ای با گروه ۱+۵ (آمریکا، 
انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان) را دنبال می کند. گزارش روز جمعه 
آژانس حاکی از آن است که ایران ارایه اطالعات در زمینه موضوعاتی مانند 
چاشنی های انفجاری را آغاز کرده است. اما این گزارش در عین حال نشان 
می دهد که ایران پیشرفت اندکی در زمینه تعدیل نگرانی ها در مورد پارچین 

داشته است و تهران باید به پرسش هایی در این زمینه پاسخ بدهد.
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گزارش
طراح بزرگ ترین مجموعه یادمان های آرامگاهی فرهنگی 
ایران در کانادا چشم از جهان فروبست تا در گوری ساده 
به  بناهای  مرد  سیحون  هوشنگ  شود.  سپرده  خاک  به 
یادمانی یکی از چهار معمار شاخص یکصدسال ایران و 
به روایتی از بنیانگذاران معماری مدرن بعد از بیش از دو 

دهه زندگی در ونکوور، در ۹۴سالگی درگذشت. 

خبر درگذشت این معمار شناخته شده را دخترش مریم در 
شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشت.  سیحون در اول 
خانواده ای فرهنگی متولد  تهران و در  شهریور ۱۲۹۹ در 
برخالف  فراهانی  میرزاعبدالله خان  دختری  نوه  شد. 
او  مادر  نرفت.  موسیقی  سمت  به  مادری  خانواده  سنت 
سه تار  نوازنده  عبادی  احمد  برادرش  مانند  خانوم  مولود 
آشنا  موسیقی  با  کودکی  از  را  فرزندانش  و  بود  تار  و 
دانشکده  راه  چند  هر  سیحون  هوشنگ  اما  بود.  کرده 

هنرهای زیبای دانشگاه تهران را پیش گرفت اما به دعوت 
موزه  ساخت  و  طراحی  از  بعد  زمان  آن  در  که  آندره گدار 
ملی ایران به ریاست آن و ریاست دانشکده هنر منصوب 
شده بود در دانشسرای عالی پاریس (بوزار) معماری را 
به عنوان  ایران  به  بازگشت  در  و  خواند  دکترا  مرحله  تا 
۲۳سالگی  در  را  همدان  در  سینا  ابن  آرامگاه  پایان نامه، 
طراحی کرد. بنایی که او را در ادامه راه معماران بزرگی 
هوشنگ  داد.  قرار  فروغی  و  گدار  آندره  مارکوف،  چون 
آثار  انجمن  همراهی  با  ایران  به  بازگشت  از  بعد  سیحون 
ملی راه این انجمن را در طراحی بناهای آرامگاهی ادامه  
داد و با طراحی آرامگاه نادرشاه افشار، خیام، کمال الملک 
به عنوان  توس  در  فردوسی  آرامگاه  جدید  طراحی  و 
مهم  نکته  شد.  شناخته  ایران  در  ساز  یادمان  مهم ترین 
در آثار سیحون این بود که او این مجموعه ها را براساس 

افراد  این  از  کدام  هر  اقلیمی  و  تاریخی  و  فکری  ویژگی 
آرامگاه  طرح   ۱۳۳۸ سال  در  سیحون  می کرد.  طراحی 
مثلثاتی  و  ریاضی  اصول  بر  مبتنی  را  عمرخیام  حکیم 

خیام، پایه گذاری و طراحی کرد. 

خودش در «نگاهی به ایران» درباره ویژگی بنای آرامگاه 
ساختمان  اصلی  ماده  اینکه  به  اشاره  با  افشار  نادرشاه 

آرامگاه از سنگ خارای منطقه کوهسنگی مشهد، مشهور 
از  یکی  سنگ  «این  داده:  است،  توضیح  هرکاره  سنگ  به 
و  دارد  وجود  ایران  در  که  است  سنگ هایی  مقاوم ترین 
شکل  است.  افشار  نادرشاه  عظمت  و  صالبت  از  نشانی 
که  است  متناسبی  ضلعی  شش  شکل  به  نادر  مقبره  کلی 
امر  این  دلیل  می کند؛  تداعی  را  چادرهایی  سیاه  شکِل 
همین نکته  است که نادر به جای کاخ، در زیر چادر زندگی 
به  بنا  این  داخل  سنگ های  در  که  سرخی  رنگ  می کرد.» 

کار رفته نیز نشان خون هایی است که با شمشیر نادر به 
سیحون  کار  مهم ترین  شاید  اما  است.  شده  ریخته  زمین 
سبک  بنیانگذاری  یادمانی  بناهای  این  طراحی  جز  به 
قدیمی  معماری  اصول  براساس  ایرانی  مدرن  معماری 
و  هخامنشی  معماری  سنت  دو  تلفیق  به خصوص  ایرانی 
در   - ایرانی  معماری  شاخص  بخش  دو  صفوی-  عنوان 
واسطه  با  شاگردان  توسط  که  بود  ایرانی  مدرن  بناهای 

و بدون واسطه او در دهه های ۴۰ و ۵۰ در ساختمان های 
به عنوان   ۳۰ دهه  اواخر  در  سیحون  شد.  پیاده  مشهور 
گروه  تهران  دانشگاه  زیبای  هنرهای  دانشگاه  ریاست 
معماری این دانشگاه را فعال کرد و گروهی از شاگردانش 
و معماران جوان تحصیلکرده را جذب این گروه کرد که 
طراحی  دادند.  تغییر   ۴۰ دهه  در  را  ایران  معماری  بنیان 
سپه  خیابان  اول  خمینی  امام  میدان  در  سپه  بانک  بنای 
شاخص  بناهای  نخستین  از  یکی  سیحون  خود  توسط 

و  آزادی  برج  چون  آثاری  در  که  بود  معماری  سبک  این 
سازمان میراث فرهنگی و دانشگاه شریف توسط حسین 
امانت، موزه هنرهای معاصر با طراحی کامران دیبا، کاخ 
نیاوران با طراحی محسن فروغی و تئاتر شهر با طراحی 
تلفیق  آثار  این  ویژگی  یافت.  ادامه  افخمی  سردار  علی 
بود.  ایرانی  سنتی  معماری  با  ایرانی  معماری  شیوه های 
خود او در گفت وگویی که سال گذشته با روزنامه «شرق» 
داشت معماری را با این دو هدف تصویر کرد: «برآوردن 
از  می خواهند  که  انسان هایی  طبیعی  و  فیزیکی  نیازهای 
این بنا و ساختمان و این فضای اشغال شده استفاده کنند، 
دیگری برآوردن نیازهای معنوی انسان ها، اعم از زیبایی، 
آنها.»  گوش  نوازش  حتی  و  دید  و  احساس  نوازش  هنر، 
کشور،  کل  نقشه برداری  سازمان  ساختمان های  طراحی 
کارخانه نخ ریسی کوروس اخوان، کارخانه آرد مرشدی، 
مجتمع آموزشی یاغچی آباد، سینما آسیا، سینما سانترال، 
اهواز،  و  تهران  در  فعلی)  (زمزم  کانادادرای  کارخانه 
پروژه   ۱۵۰ حدود  و  اخوان  کورس  یخ سازی  کارخانه 
مسکونی خصوصی از دیگر یادگارهای هوشنگ سیحون 
هنرمندانی  کنار  در  آثارش  و  می کرد  هم  نقاشی  که  بود 
انتشار  به دنبال  است.   گرفته  قرار  دالی  سالوادور  چون 
پیامی  در  شجریان  محمدرضا  سیحون  درگذشت  خبر 
بنیانگذاران  از  خان  عبدالله  میرزا  نوه  درگذشت  کوتاه 
آمده:  پیام  این  در  گفت.  تسلیت  را  ایران  مدرن  موسیقی 
آرشیتکت  عبدالله،  میرزا  نوه  سیحون،  هوشنگ  «مهندس 
در  ۹۴سالگی  سن  در  ایران  صاحب نام  و  بزرگ  محقق  و 

کانادا درگذشت

*****
ارایه معماری ایرانی به شکل مدرن

 مصطفی کیانی . پژوهشگر
نوع  مانده،  همه  خاطره  در  سیحون  هوشنگ  از  آنچه 
نگرش و تحولی است که بعد از معماری دوره پهلوی اول 
در ایران به وجود آورد. معمای در دهه ۳۰ شمسی دچار 
جهانی  جنگ  پایان  از  بعد  شد.  جدید  نگرشی  و  تحول 
دوم، استادانی از فرانسه به ایران آمدند و معماری مدرن 
اروپا روی معماری ایران اثر گذاشت اما یکی از کسانی که 
نگاه مدرن معماری را در ایران ایجاد کرد، سیحون بود. 
سیحون از دو منظر متمایز از دیگران است: وجه اول نوع 
مدیریت و آموزشی است که او در دانشکده هنرهای زیبا به 
وجود آورد. آموزش او شکل و شمایل نوینی را که بیشتر 
از آموزش های دانشگاه سوربن فرانسه الهام گرفته شده 
بود، شامل می شد. یکی از اقدامات او در این زمینه انجام 
سفرهای دانشجویی به صورت هفتگی، بازدید از محل و 
سیحون  تمایز  دوم  وجه  بود.  میدانی  کالس های  تشکیل 
کند،  پیدا  شهرت  هم  دانشکده  از  خارج  در  شد  باعث  که 
یک  او  بود.  مدرن  شکل  به  ایرانی  معماری  نوع  یک  ارایه 
نگاه مدرن را در معماری ایران بنیان گذاشت ضمن اینکه 
ایده معماری گذشته را می شد در فرم بناهای او مشاهده 
نوگرای  «معماری  نام  او  کاری  شیوه  این  برای  من  کرد. 
ایران» را می گذارم و معتقدم او از رواج دهندگان معماری 
می شویم  متوجه  او  آثار  بررسی  در  بود.  ایران  نوگرای 
این نوع معماری بیشتر در بناهای یادبود و آرامگاه هایی 
بنای  معماری  در  یافت.  تجلی  کرد،  طراحی  سیحون  که 
قابوس  گنبد  از  خردمندانه  برداشتی  که  ابن سینا  یادبود 
این  شد.  موضوع  این  متوجه  می توان  به وضوح  بود، 
باباطاهر،  نادر،  آرامگاه  همچون  دیگر  بناهای  در  نکته 
با  سیحون  است.  کرده  پیدا  ادامه  هم  خیام  و  کمال الملک 
این آثار، فرم های جانانه و نوآورانه ای ایجاد کرد. در واقع 
بعد از آرامگاه های فردوسی، حافظ و سعدی که در دوره 
دهه  در  آرامگاه ها  نمونه  بهترین  شد،  ایجاد  اول  پهلوی 
به عنوان  اکنون  که  شد  ساخته  سیحون  سوی  از   ۵۰ تا   ۳۰

شاخصه این هنرمند شناخته می شوند.

حیات ابدی «سیحون»   کامران افشارنادری . معمار
او  شناخته اند  نزدیک  از  را  سیحون  هوشنگ  که  کسانی 
را فردی دارای کاریزما و یک استاد به مفهوم کامل کلمه 
کالس هایش  در  او  شخصیت  اهمیت  می کنند.  قلمداد 
و  جدیت  دانشگاه  محیط  در  سیحون  که  بود  نحوی  به 
سخت گیری را با نرمش و طبع طنز خود توام کرد. این از 
نشانه های شخصیتی افراد بسیار باهوش است. آثاری که 
از سیحون در مقام یک معمار برجای ماند جاودان خواهد 
آنچه  کند.  نابود  را  آنها  جسم  زمان  دست  اگر  حتی  ماند، 
مسلم است سیحون از طریق تاثیر فرهنگی خود در وجود 

اکثر ما معماران ایران به حیات خود ادامه خواهد داد.

طراح آرامگاه های بزرگ درگذشت

مــــــرد 
بناهای 
ماندگار

خودش در «نگاهی به 
ایران» درباره ویژگی 

بنای آرامگاه نادرشاه 
افشار با اشاره به اینکه 

ماده اصلی ساختمان 
آرامگاه از سنگ خارای 

منطقه کوهسنگی 
مشهد، مشهور به سنگ 

هرکاره است،  توضیح 
داده: «این سنگ یکی از 

مقاوم ترین سنگ هایی 
است که در ایران وجود 
دارد و نشانی از صالبت 
و عظمت نادرشاه افشار 

است. 
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فرهنگ برخورد با 
نژادپرستی و نژادگرایی

جالل نبهانی زاده

نهادهای  در  دارد.  طوالنی  قدمتی  نژادگرایی  و  نژادپرستی  درباره  ها  بحث 
فرهنگی جهتگیری های مشخصی نسبت به مصادیق نژادپرستی اتخاذ می شود.
این جهتگیری ها تعیین می کنند رویکرد نهادهای فرهنگی به پدیده نژادپرستی 

پژوهش  در  است.  چگونه  نژادگرایی  و 
درباره نژادپرستی، تاریخ محوری اهمیت 
هر  دهد  می  نشان  تاریخ  دارد.  ای  ویژه 
نژاد بشری در کنش های خود دربرخورد 
در  است.  کرده  عمل  چگونه  دگرنژادها  با 
این یادداشت با بیان برخی تجارب تاریخی 
بشر در موضوع نژادپرستی و نژادگرایی، 
داده  نشان  موردی  مطالعات  صورت  به 
خواهد شد که انسان معاصر چه نگاهی به 

نژادپرستی دارد.
گوناگونی  انواع  و  اشکال  نژادی،  تبعیض 
مدرن  دوران  در  علمی  نژادگرایی  دارد. 
های  سیاستگذاری  و  شد  پردازی  نظریه 
مبتنی بر آن در کشورهایی نظیر آلمان در 
زمان حکومت ناسیونال سوسیال ها (نازی 
جیم  قوانین  تصویب  با  آمریکا  در  و  ها) 
کرو اجرایی شد. نژادگرایی علمی استفاده 
از روش های شبه علمی برای پژوهش در 
تفاوت های بین نژادهای انسانی است. این 
پژوهش ها اغلب در حمایت از جهان بینی 

اهمیت  به  اعتقاد  اساس  بر  معموال  آنها،  ساختن  معتبر  برای  یا  نژادگرایانه  های 
است.  پست  و  برتر  نژادهای  مراتب  سلسله  یک  با  نوعا  نژادی،  های  دسته  وجود 
با  نژادی  تبعیض  در  خود  های  استدالل  کردن  قوی  با  نژادگرایان  و  نژادپرستان 
استفاده از نژادگرایی علمی نسبت به آزار و شکنجه، آواره کردن، تحقیر عمومی و 
جداسازی دگرنژادها و برخورداری از حمایت بخشی از جامعه اقدام می کردند. 
جنگ  در  نازی  آلمان  مرگ  های  اردوگاه  در  اقداماتی  چنین  از  روشنی  شواهد 
جهانی دوم، رفتار نظامیان صهیونیستی با فلسطینیان و در بخش های وسیعی 

از قاره آفریقا دیده شده است.
در بین سال های ۱۸۷۶ میالدی تا ۱۹۶۵ میالدی قوانین جیم کرو در ایاالت متحده 
جداسازی  برای  هایی  دستورالعمل  شامل  قوانین  این  رسید.  تصویب  به  آمریکا 
تأسیسات، ارتش و مکان های عمومی برای سیاهپوستان و سفیدپوستان ایاالت 
با  مبارزه  در  بود.  آمریکا  شمالی  ایاالت  برای  دوفاکتور  صورت  به  و  جنوبی 
سخنرانی  با  میالدی   ۱۹۶۳ تابستان  در  جونیور  لوترکینگ  مارتین  شرایط،  این 
رفع  برای  آمریکاییان  مدنی  جنبش  آینده  دارم»  رویایی  عنوان«من  به  باشکوهی 
تبعیض نژادی را ترسیم کرد. وی پنج سال پس از این سخنرانی با گلوله یک فرد 
نژادپرست به قتل رسید، اما تأثیر خط مشی و تحوالتی که تفکر مارتین لوترکینگ 
کرد.  مشخص  را  متحده  ایاالت  در  نژادی  تبعیض  قوانین  سرنوشت  کرد،  ایجاد 
های  برده  فرزندان  روزی  که  است  این  من  رویای  دارم!  رویایی  امروز  «من 
هم  کنار  جورجیا  سرخ  های  تپه  فراز  بر  پیشین  داران  برده  فرزندان  و  پیشین 

سر میز برادری خواهند نشست.» این عبارت در دوره ای بیان شد که در ایاالت 
صورت  سفیدپوستان  و  سیاهپوستان  میان  ای  گسترده  های  جداسازی  متحده، 
گرفته بود. این اقدامات بسیار گسترده بود و در رفتارهای کودکان، نوجوانان و 
جوانان آمریکایی هم نمود پیدا می کرد. در اتوبوس ها سیاهان از سفیدپوستان 
صورت  به  ایشان  به  فرهنگی  و  سیاسی  مختلف  مناسب  و  شدند  می  جداسازی 
 ۱۹۶۸ می  ماه  حوادث  نظیر  وقایعی  البته  شد.  می  اعطا  آمیز  تبعیض  و  گزینشی 
بوده  موثر  جهان  سراسر  در  ضدتبعیض  های  جنبش  تقویت  در  فرانسه  میالدی 

است.
با  مبارزه  راه  پیشگامان  از  ماندال  نلسون  و  لوترکینگ  مارتین  گاندی،  مهاتما 
رهبر  گاندی،  مهاتما  هند،  استقالل  راه  در  بودند.  بیستم  قرن  در  نژادپرستی 
سیاسی و معنوی هند، با استفاده از فلسفه بی خشونت (آهیما) در مقابل تبعیض 
و استعمار بریتانیای کبیر در هندوستان ایستادگی نشان داد. در این مسیر، وی 
سال ها تالش کرد نسبت به تبعیض هشدار دهد و در 
سال ۱۹۴۸ میالدی توسط یک افراط گرای هندی ترور 
شد. ترور وی اندوه و واکنش های زیادی در سراسر 

جهان به همراه داشت.
در کشور آفریقای جنوبی، نلسون ماندال و استیو بایکو 
همراه افراد بنامی نظیر نادین گوردیمر، باب مارلی و 
آپارتاید  رژیم  با  مبارزه  پیشگامان  از  زوما  جاکوب 
جنوبی  آفریقای  آپارتاید  رژیم  بودند.  (جدانژادی) 
گسترده  طور  به  میالدی   ۸۰ و   ۷۰ دهه  در  بخصوص 
آن  در  ضدنژادپرستی  فعاالن  کشتار  و  دستگیری  به 
مجمع  سوی  از  ای  قطعنامه  در  کرد.  می  اقدام  کشور 
میالدی،   ۱۹۷۵ سال  در  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
کشورهایی  عنوان  به  اسرائیل  و  جنوبی  آفریقای 
معرفی  دارند،  نژادپرستانه  حکومتداری  سیستم  که 
شدند. مفاد اصلی این قطعنامه عبارتند از محو تمامی 
اشکال تبعیض نژادی با یادآوری این که هرگونه طرح 
از  و  نادرست  علمی  لحاظ  از  نژادی  برتری  یا  جدایی 
نظر اخالقی قابل سرزنش است و از دیدگاه اجتماعی 
وقایع  میالدی   ۹۰ دهه  است.در  خطرناک  و  ناعادالنه 
فاجعه باری در منطقه بالکان توسط نظامیان صربستانی رخ داد. جمعیت زیادی 
نمونه  اتفاقات  این  گرفتند.  قرار  کشتار  و  آزار  مورد  بوسنی  اهل  مسلمانان  از 
بین  مجامع  که  بود.اقداماتی  معاصر  دوران  در  نژادپرستانه  اقدامات  از  روشنی 
مصادیق  کاهش  ساز  زمینه  دهند  می  نشان  نژادپرستی  دانستن  منفی  در  المللی 
بسیاری  در  اکنون  هم  که  دارد  وجود  حقیقت  این  حال  این  با  است.  نژادپرستی 
ریشه  نژادپرستی،  دارد.  ادامه  گوناگون  های  شکل  به  نژادپرستی  جهان  ازنقاط 
های فرهنگی در تضاد بین اقوام و نژادهای متنوع را پررنگ می سازد و افراط 
گرایی در اعمال سیاستگذاری های نژادپرستانه، فجایع انسانی به بار می آورد. 
تحقیر زبانی نژادها ریشه در آموزش های اولیه در مدارس و خانواده ها دارد و 
عدم بررسی همه جانبه این رفتارها عواقبی افراطی چنان که در باال اشاره شد، 
نژادها  و  اقوام  جداسازی  و  تفکیک  فرهنگ  و  آمیز  تمسخر  عبارات  ایجاد  دارند. 
سبب اختالف افکنی و از بین رفتن وحدت بین انسان ها می شود. به نظر می رسد 
چنان که ادیان به برابری و برادری بین افراد توصیه کردند، نژادپرستی در انواع 
گسترده  های  پژوهش  و  شود  محکوم  المللی  بین  مجامع  در  متنوعش  اقسام  و 
گاهی  نشود.  فراهم  آن  بازتولید  زمینه  تا  پذیرد  صورت  فرهنگ  حوزه  در  تری 
قهرآمیز  برخورد  و  توزی  کینه  زمینه  توانند  می  آمیز  تبعیض  کوچک  رفتارهای 
در  فرهنگی  سیاستگذار  نهادهای  دائمی  توجه  لذا  برانگیزد.  را  نژادها  و  اقوام 
در  تواند  می  نژادگرا  و  آمیز  تبعیض  های  کنش  ایجاد  از  جلوگیری  و  نظارت 

کمرنگ تر شدن آثار این پدیده موثر باشد.

جلسات ادبي یا ضیافت هاي شام!؟ 
 

غزل تاجبخش 
 

گفت وگو  و  نقد  هدِف  با  و  قلم  اهالي  حضور  با  ادبي»  امروز، «جلسات  تا  دور  گذشته  از 
که  مي شود  برگزار  ادبي  آثار  کیفي  سطح  ارتقای  نتیجه  در  و  ادبي  مسائل  درباره 
بي شك، وجود چنین برنامه هایي در کمك رساني به قشر جوان  تاثیرگذار خواهد بود. به 
همین خاطر در اغلب موارد، برگزاري و حمایت از این جلسات زمینه موفقیت هاي بسیاري 
را فراهم مي آورد. آنگاه که بحث هایي همچون چگونگي و کم و کیف شکل گیري و ارائه 
جلسات ادبي پیش مي آید، شاهد انواع متفاوتي از این جلسات هستیم، براي مثال تعدادي 
تشریفاتي، در رستوران و همراه با مراسم شام و پرداخت ورودي از  از آنها به صورت 
اعضا برگزار مي شود، از سوي دیگري جلساتي به صورت خودماني و جمع هاي دوستانه 
و  هستند  دارا  را  خود  به  مختص  شرکت کنندگان  اینها  از  کدام  هر  که  دارد  وجود  نیز 
تابع  همواره  ادبي  جلسات  مي شود.  اداره  جلسه  اعضا  به  مختص  شیوه اي  به  کدام  هر 
متفاوتي  مسائل  و  مي شود  وضع  و  انتخاب  جلسه  مدیران  سوي  از  که  هستند  مقرراتي 
مطرح و در اختیار شرکت کنندگان قرار مي گیرد. بي تردید، تجربه ۳۲ ساله ام در برگزاري 
است_  موجب  شخصي  یا  و  ارگان  نهاد،  هر  به  وابستگي  بدون  البته  _که  ادبي  جلسات 
شد تا شاهد رشد و ارتقای سطح کمي و کیفي آثار تعدادي از افراد شرکت کننده در این 

سال ها باشم که حتي باعث افتخار هستند. 
به همین خاطر معتقدم که برگزاري این جلسات مي تواند شرایطي براي ارتقای آثار ادبي 
فراهم کند اما از سوي دیگر کیفیت این جلسات مستقیما به به آدم هایي که در این جلسات 
شرکت مي کنند بستگي دارد. اگرچه در برگزاري این جلسات باید مواردي رعایت شود. 
روز  به  که  معتقدم  من  بي اخالقي.  نوع  هر  از  دوري  و  مطالب  روز رساني  به  مثال  براي 
بودن مباحثي که در این جلسات ارائه مي شود، از نکات حائز اهمیتي است که در اولویت 
برگزاري این جلسات قرار دارد. به زعم من، شاعران و نویسندگان امروز، از یکسو باید 
آثار گذشتگان مان را بشناسند زیرا آنها مي توانند با شناخت آثار بزرگاني چون رودکي و 
خیام _که بناي اصلي ادبیات ما را شکل مي دهند_ راه خود را انتخاب کنند. از سوي دیگر 
در  را  آن  و  کند  درك  را  مي کند  زندگي  آن  در  که  جهاني  امروز  درد  باید  امروز  جوان  نیز 
آثار خود _نثر یا شعر_ ارائه دهند. در بحث دوري از هرگونه بي اخالقي در این جلسات 
نیز باید گفت که امروزه نثر و شعر ویژگي هاي خاص خود را دارد و با زباني ساده تر و 
سریع تر نسبت به گذشته نوشته مي شود اما این بدان معنا نیست که نویسنده حق استفاده 
از هر نوع بیان و هر کلمه اي را داشته باشد و در مرحله بعدي این آثار را در جلسات ادبي 
پیش تر  گذشته  سال هاي  طي  من  متاسفانه  دهد.  قرار  حاضرین  اختیار  در  و  داده   ارائه 
خوانش  از  بعد  قبل،  چندي  همین  حتي  بوده ام.  ادبي  جلسه اي  در  اتفاقي  چنین  شاهد 
از  اعتراض  نشانه  به  شرکت کنندگان  جمع  در  جوان  شاعري  توسط  آیند  ناخوش  شعري 
جوانان  مشکالت  و  مسائل  با  من  کردم.  ترك  را  جلسه  بي ادبانه،  و  ناهنجار  برخورد  این 
امروز آشنا هستم. آنها به دلیل عدم جایگاه مناسب اجتماعي، خسته هستند زیرا بسیاري 
از مسائل به میل شان نیست. به همین خاطر ناراحت هستند. اما آیا این دلیل توجیهي براي 
در  مکرري  درس هاي  ما  است؟!  ادبي  آثار  در  پرخاشگري  و  مبتذل  واژه هاي  از  استفاده 
حوزه اخالق و رفتار نیکو از گذشتگان و بزرگان خود آموخته ایم؛ اما گاهي متاسفانه با 
شلخته پنداري، شلخته گفتاري و شلخته کرداري مواجه هستیم. آیا اجازه ادامه این رفتار 
را داریم؟! به اعتقاد من مي توان با زباني آرام تر و با بیاني شیوا و زیباتر این تذکرات را 
داد یا از مسائلي گالیه کرد اما این راه ارائه در سطح فرهنگ و ادبیات نیست، این اهانت 

مستقیم به ادبیات غني ماست.
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تنها  مرزها  درباره  روسیه  رئیس جمهور  مبتکرانه  نگرش  باید  چرا 
الحاق  پوتین  والدیمیر  که  هنگامی  باشد؟  محدود  شرقی  اروپای  به 
روس زبانان  دارد  وظیفه  او  که  کرد  توجیه  اساس  این  بر  را  کریمه 
این  از  نشریه  این  کند،  حمایت  باشند  که  دنیا  کجای  هر  در  را 
آنجایی  از  ساخت  خاطرنشان  و  داشت  مبهمی  برداشت  استدالل 
طرز  این  نیستند  منطبق  کشوری  مرزهای  بر  زبانی  مرزهای  که 
که  می کنیم  تایید  هم اکنون  شد.ما  خواهد  منجر  هرج ومرج  به  فکر 
نوعی  از  نگران کننده  نشانه ای  بین المللی  روابط  در  رویکرد  این 
در  مرزها  از  گذر  ما  که  آنجا  از  اما  است.  نامطلوب  محافظه کاری 

جست وجوی راهی برای بیرون آمدن از محدودیت و رسیدن به اوج 
اندیشه ورزی را افتخار خود می دانیم، گمان می کنیم باید سختی های 
تندروی های تفکر پوتینیسم را به جان بخریم و با آن همراه شویم. 
بنابراین ناچار شدیم بار دیگر مرزهای جهانی را بر اساس اصول 
آقای پوتین ترسیم کنیم. فکر می کنیم خوانندگان موافق خواهند بود 
تقسیم بندی  در  دارد.  توجهی  قابل  جذابیت  آمده  دست  به  نقشه  که 
استعماری  قدرت های  نفع  به  و  میل  مطابق  چیز  همه  پوتین،  آقای 
قدیم پیش خواهد رفت.پرتغال خواستار بازپس گیری برزیل خواهد 
فرانسه  و  جنوبی  و  مرکزی  آمریکای  مابقی  خواستار  اسپانیا  شد، 
خواستار بیشتر آفریقا خواهد شد، که احتماًال برای بسیاری از مردم 
کنونی شان  دولت های  از  بسیاری  چون  بود،  خواهد  خوب  محلی 
پرصالبت  پادشاهی  نیستند.  کارآمد  و  قدرتمند  کافی  اندازه  به 
فنالند  شامل  - که  گذاشت  خواهد  وجود  عرصه  به  پا  اسکاندیناوی 
خواهد بود، اگرچه زبان فنالندی با زبان های اسکاندیناوی تفاوت 

بسیاری دارد.

ایجاد  برای  وایکینگ ها  است،  فنالند  دوم  سوئدی  زبان  که  آنجا  از 
نوعی ادغام صلح آمیز بر مبنای ارزش های فرهنگی مشترک که بدان 
عربستان  بزرگ  سرزمین  می آورند.  دست  به  قوی  دالیل  مشهورند 

متحد از اقیانوس اطلس تا اقیانوس هند کشیده خواهد شد.
شیعه ها،  سنی ها،  بین  عجیب وغریبی  اختالف نظرهای  شاید 

مسیحیان و پیروان ادیان باستانی کشورها بروز کند؛ اما از آنجایی 
کنار  هم  با  عرب ها  دارند،  اتحاد  مشترک  زبان  داشتن  در  همگی  که 
خواهند آمد به خصوص اگر انگیزه اتحاد آنها به گوشه کشاندن و 

انزوای غیرعرب ها باشد.
دو کره در قالب یک کره متحد خواهند شد، که می تواند کار خوبی 
سیستمی  چه  که  دارد  بستگی  این  به  خود  که  نباشد-   -یا  باشد 
حکمفرما خواهد شد. از آنجا که هندو و اردو هر دو مخلوطی قابل  
فهم از سانسکریت و فارسی هستند، ممکن است هند ادعای داشتن 
پاکستان را بکند یا برعکس. وجود تسلیحات هسته ای در هر طرف 

جرقه های جدال بر سر برتری زبانی را شعله ور خواهد ساخت.از 
دست  به  دوباره  را  خود  امپراتوری  بریتانیا  که  است  آن  بهتر  همه 
زبان  -چون  گرفت  خواهد  بر  در  را  ایاالت متحده  و  آورد  خواهد 
اوباما  باراک  به  که  است  روشن  البته  است.  بوده  انگلیسی  آن  اول 
و  اعیان-  مجلس  سخنگوی  کرسی  تصدی  - مثًال  آبرومند  منصبی 

یونیفورمی زیبا داده خواهد شد.

با وجود این ، بریتانیا ناچار است قسمتی از خیابان های لندن را که 
تحت سلطه ثروتمندان روس هستند، و نیز باشگاه فوتبال چلسی، 
را به روسیه تقدیم کند. اقلیت قابل توجهی از کارکنان اکونومیست 
برای  مذاکرات  از  پیش  است  ممکن  و  می کنند  صحبت  روسی  نیز 
این  شوند.با  پوتین  آقای  حمایت  خواستار  آینده  دستمزدهای 
دلیل  به  گذشته  اتحادهای  است  ممکن  دارد.  وجود  مشکلی  همه، 
است  ممکن  بخش  ده ها  شوند.  متزلزل  زبانی  استقالل  جنبش های 
آمریکای  در  مایا  سرزمین  شاید  شوند.  جدا  زبان  ماندرین  چین  از 
خواستار  است  ممکن  لند  سواحیلی  کند.  استقالل  اعالم  مرکزی 
از  بیش  با  جهان  جمعیت  میلیارد  هفت  شود.  آفریقا  در  استقالل 
زبان   ۱۰۰ از  بیش  روسیه  در  تنها  می گویند؛  سخن  زبان  هزار  هفت 
پوتین  آقای  پیشروانه،  دیدگاه  داشتن  وجود  با  احتماًال  دارد.  وجود 

در گفتارش تجدیدنظر کرده و حرف خود را پس می گیرد.

ایران و جهان
جهان بر اساس اصول پوتین 

امپریالیسم زبانی 
ترجمه: جواد طهماسبی/اکونومیست

آیا زندگي به کام اوکرایني ها شیرین مي شود؟

کي یف در 
دستان پادشاه 

شکالت

شکالت  سلطان  سرانجام  مي شد  پیش بیني  که  همان گونه 
دریافت  را  کشور  این  ریاست جمهوري  کاخ  کلید  اوکراین 
کرد. انگیزه مردم اوکراین از راي دادن به پترو پروشنکو 
کامال روشن است، آنها از تندرویي غربگراها و روس گراها 
به یك فرد که راهي میان این دو وعده داده اعتماد کرده اند. 
ضمنا شاید به زعم اوکرایني ها، اعطاي مقام رییس جمهور 
است،  ملي  خزانه  به  دست یازي  از  بي نیاز  که  میلیاردي 
کمتر  را  اختالس  احتمال  اوکراین  بحران زده  کشور  در 
رسیدن  تا  اوکراین  مي رسد  نظر  به  حال  این  با  مي کند. 
پس  روز  یك  فاصله  به  تنها  دارد.  زیادي  فاصله  آرامش  به 
ارتش  نیروهاي  اوکراین،  ریاست جمهوري  انتخابات  از 
اوکراین دست به حمله هوایي به دونتسك زده اند؛ حمله یي 
که گفته مي شود بیش از ۱۰۰ کشته و زخمي برجاي گذاشته 
است. این در حالي است که مردم این مناطق در انتخابات 

ریاست جمهوري اوکراین مشارکت نداشتند.

پترو پروشنکو کیست؟
است.  اودسا  در   ۱۹۶۵ سپتامبر   ۲۶ متولد  پروشنکو  پترو 
از  یکي  است،  مشهور  شکالت»  «سلطان  به  که  پروشنکو 
مي شود  زده  تخمین  است.  اوکراین  ثروتمند  شهروندان 
ارزش آنچه در صنعت شیریني سازي، خودرو و رسانه ها 
تجارت  او  باشد.  یورو  میلیون  یك  بر  بالغ  دارد  تعلق  او  به 
 ۲۰۰۴ سال  در  اما  است  کرده  آغاز   ۱۹۹۰ دهه  از  را  شکالت 
میالدي ناگهان به چهره سیاسي شناخته شد. وي یکي از 
حامیان ویکتور یوشچنکو بود که پس از «انقالب نارنجي» 
از  رسانه یي  و  سیاسي  مالي،  حمایت هاي  رسید.  قدرت  به 
یوشچنکو براي رسیدن به ریاست جمهوري، باعث شد وي 
شود.  منصوب  ملي  دفاع  امنیت  شوراي  رییس  عنوان  به 
ویکتور  دولت  در  کوتاهي  مدت  ساله،   ۴۸ پروشنکوي 
وارد   ۲۰۱۲ سال  در  و  بود  اقتصاد  وزیر  نیز  یانوکوویچ، 
پارلمان اوکراین شد. وي به دنبال ناآرامي هایي که اواخر 
سال گذشته میالدي و اوایل امسال در میدان «استقالل» در 

کي یف رخ داد، بار دیگر با منابع مالي و رسانه یي اش فعال 
او  تصمیم  در  خیاباني  معترضان  بین  او  محبوبیت  شد. 
براي شرکت در انتخابات ریاست جمهوري در ?? مه موثر 

بوده است.

وعده پروشنکو
ترس  این  پروشنکو  پترو  مخالفان  و  منتقدان  بین  در 
منافعش  پیشبرد  براي  خود  مقام  از  وي  که  دارد  وجود 
مبارزه  فساد  با  که  داده  قول  پروشنکو  اما  کند  استفاده 
کند. پوروشنکو اظهار امیدواري کرده است که اوایل ماه 
میالدي آینده و پس از مالقات با رهبران امریکا و اتحادیه 
رییس جمهور  برود.  روسیه  رهبران  دیدار  به  اروپا، 
شرق  در  ناآرامي ها  به  دادن  پایان  مي گوید  اوکراین  جدید 
کشور  این  به  کریمه  شبه جزیره  بازگرداندن  و  اوکراین 
پوروشنکو  پترو  بود.  خواهد  وي  کاري  اولویت هاي  از 
پس  را  صلح  که  داد  وعده  هم  طلب  جدایي  مناطق  درباره 
از ماه ها هرج و مرج به اوکراین باز خواهد گرداند. او در 
این  در  کسي  هر  با  است  حاضر  کرد  اعالم  خبري  نشستي 
راه گفت وگو کند. وي با اعالم اینکه براي کساني که اسلحه 
«عفو  آمادگي  نکردند  استفاده  آن  از  ولي  گرفتند  دست  به 
عمومي» وجود دارد، خاطرنشان کرد: «آنهایي که مشغول 
با  جهان  در  کشوري  هیچ  و  تروریستند  هستند،  کشتار  به 

تروریست ها مذاکره نمي کند.»

کارخانه شکالت به فروش مي رسد
است  «روشن»  بزرگ  شکالت سازي  مالك  که  پروشنکو، 
نشست  اولین  در  دارد،  شهرت  شکالت»  «سلطان  به  و 
من  برنامه  اولویت هاي  از  «یکي  گفت:  خود  مطبوعاتي 
مبارزه با فساد و ایجاد یکي سیستم قضایي مستقل خواهد 
آینده یي  در  توانست  خواهد  کشور  که  مطئنم  من  بود. 
نزدیك مزایاي این سیاست ها را احساس کند، سیاست هایي 
وي  است.»  اوکراین  در  قدرت  سیستم  تغییر  معناي  به  که 
همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اینکه آیا او 
حاضر است فعالیت هاي گسترده تجاري خود را رها کند، 
گفت: «از هم اکنون ما شاهد اعمال یك سبك جدید خواهیم 
بود و آن این است که وقتي شخصي در سمت باالیي قرار 
کشید.  خواهد  دست  خود  تجاري  فعالیت هاي  از  مي گیرد، 
تالشم  تمام  و  گذاشت  خواهم  فروش  به  را  شرکتم  هم  من 
وي  حال  این  با  کرد.»  خواهم  مردم  به  خدمت  صرف  را 
به  را  خود  به  متعلق  تلویزیوني  شبکه  که  کرد  تصریح 

فروش نخواهد گذاشت.

شکست راست افراطي
به  بزرگ  نه  یك  اوکراین  ریاست جمهوري  انتخابات 
پیش بیني  برخالف  بود.  هم  کشور  این  افراط گرایان 
در  اسوبودا  افراطي  راست  حزب  روسیه،  هواداران 
انتخابات ریاست جمهوري اوکراین نتیجه نامطلوبي کسب 
کرد. با وجود شکست در این انتخابات، آنان به مخالفت با 

هواداران روسیه و کاخ کرملین ادامه مي دهند.

حمله هوایي به دونتسك
بار  خشونت  عملیات هاي  انتخابات  از  پس  روز  یك  تنها 
دوشنبه  روز  یافت.  افزایش  شرق  در  اوکراین  ارتش 
فرودگاه  فراز  بر  اوکراین  ارتش  هلي کوپترهاي  و  جنگنده 
شبه نظامیان  تصرف  به  که  دونتسك  شهر  بین المللي 
و  آمده  در  پرواز  به  بود،  درآمده  شهر  این  در  جدایي طلب 
دود سیاه غلیظي نیز از آن به هوا برخاست. مقامات رسمي 
افزایش  زمان  از  کرده اند،  اعالم  دونتسك  مردم  جمهوري 
بیش  منطقه  این  در  اوکراین  نیروهاي  نظامي  عملیات هاي 
کشته  نظامي  غیر   ۵۰ حدود  و  شخصي  دفاع  مبارز   ۵۰ از 
شده اند. این نبرد بر سر کنترل فرودگاه دونتسك در حالي 
انتخابات  پیشتاز  پوروشنکو،  پترو  که  مي گیرد  انجام 
ریاست جمهوري، گفته است مي خواهد براي حل بحران با 

روسیه گفت وگو کند.
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اقدام  یک  در  سعودی  عربستان  سالخورده  پادشاه  که  زمانی 
در  وی  اقدام  این  کرد،  معرفی  را  خود  ولیعهد  معاون  غیرعادی 
زودی  به  که  کشوری  در  پیوستگی  از  ای  نشانه  عنوان  به  ابتدا 
شد  خواهد  روبرو  خود  رهبری  آینده  درباره  زیادی  سواالت  با 
مورد استقبال قرار گرفت.اما چند هفته پس از این اعالم جرقه 
در  انتخاب  این  روی  پیش  موانع  و  شد  زده  آن  با  مخالفت  های 
عبدالله  ملک  از  قدرت  دردسر  بی  انتقال  برای  سلطنتی  خاندان 

را افشا کرد.
در  که  عبدالله  ملک  کوچکتر  برادر  مقرن،  که  رسد  می  نظر  به 
آستانه سفر اوباما به عربستان به عنوان جانشین ولیعهد معرفی 
شده بود در میان مردم عادی از محبوبیت برخوردار باشد چرا 
که به اعتقاد آنها وی انسان فاسدی نیست. همچنین دیپلمات های 
خارجی از وی به نیکی یاد کرده و مقرن را فردی دوست داشتنی 

و باهوش توصیف می کنند.
اما در پشت درهای بسته خاندان سلطنتی درباره شیوه انتخاب 
وی، اعتبار عنوان وی که جدیدا ایجاد شده و شجره نامه مقرن 
پادشاه  با  رسمی  صورت  به  هیچگاه  که  زنی  پسر  عنوان  به 

ازدواج نکرده است صحبت می شود.
می  نامش  نشدن  فاش  شرط  به  سعودی  پیشین  مقامات  از  یکی 
گوید: "وی یک شاهزاده واقعی نیست، مادر مقرن یک کنیز بوده 
است و برادران دیگری وجود دارند که از وی شایسته تر هستند. 

هیچکسی اعتقاد ندارد که مقرن بتواند پادشاه شود."
شده  هم  عمومی  توئیتر  طریق  از  ها  نارضایتی  این  از  برخی 
است.یک حساب کاربری با شناسه @mutjahidd، که ۱ میلیون 
و ۴۰۰ هزار تعقیب کننده دارد و از آنجاییکه اطالعات دقیقی دارد 
به نظر می رسد که برای یکی از اعضای کاخ سلطنتی باشد می 
نویسد: "وی برای این پست انتخاب شده است چرا که به راحتی 

مورد استفاده قرار می گیرد."
در  که  باشد  کسانی  ناراحتی  بازتاب  فقط  انتقادات  این  شاید 
شده  روشن  شود.اما  می  گذاشته  کنار  قدرت  انتقال  جریان  این 
چنان  شاهزادگان  از  برخی  بین  حداقل  مقرن  ارتقا  این  که  است 
نسل  که  هستند  روزهایی  نگران  بسیاری  و  نبوده  خوشایند 

بزرگتر خاندان سلطنتی دیگر زنده نباشند.
و  نفتی  ثروتمند  کشور  این  آینده  ثباث  اصلی  هسته  جنجال  این 
هیچ  رسد  می  نظر  به  که  رفته  نشانه  را  آن  خانوادگی  حکومت 

فرایند مشخصی برای انتخاب جانشین ندارد.

داده  فرمان  سعودی  کشور  موسس  سعود،  بن  عبدالعزیز  ملک 
بود که تنها پسر اولش تاج و تخت را به ارث ببرد و در تمام شش 
دهه بعد جانشینی تقریبا به ترتیب سن از برادری به برادر دیگر 
رسیده است. اما خیلی زود آخرین نفر از صف اول این برادرها 
انتقال  ضرورت  این  و  مرد  خواهند  بودند)  نفر   ۳۵ حداقل  (که 
را  سعود  خاندان  سوم  نسل  یعنی  برادرها  این  پسران  به  قدرت 

مشخص می کند.
با توجه به اینکه تعداد زیادی شاهزاده در این طبقه بندی وجود 
کسی  هر  بنابراین  باالست.  به  بسیار  توافق  عدم  پتانسل  دارد 
به  را  خودش  برادران  اینکه  برای  برد  ارث  به  را  تخت  و  تاج  که 
عنوان جانشین انتخاب کند به دنبال این خواهد بود که دسترسی 

عموزاده های متعدد خود به قدرت را قطع کند.
واشنگتن  نزدیک  خاور  سیاست  موسسه  از  هندرسون  سایمون 
سعودی  عربستان  استراتژیک  اهمیت  به  توجه  با  است  معتقد 
نزدیک  متحدان  از  یکی  و  نفت  کننده  تولید  بزرگترین  عنوان  به 

ایاالت متحده بحران جانشینی "نگرانی قابل توجهی" است.
وی می افزاید: "هویت و شخصیت پادشاه آینده مشخص نیست 
نزاع  محل  احتماال  شود  می  پادشاه  آن  تحت  وی  که  شرایطی  و 

خواهد بود."
این موضوع زمانی فوریت پیدا می کند که بدانیم عبدالله وارد ۹۰ 
سالگی خود شده است. وی در طول جلسه دو ساعته با اوباما در 
ماه مارس به کمک ماسک تنفس می کرد و سفرهای متعددی به 

جانشین  سلمان،  شاهزاده  دارد.  متحده  ایاالت  های  بیمارستان 
بعدی وی هم وضعیت بهتری ندارد و مسابقه ای آغاز شده است 

که ببینیم کدام برادر زودتر درخواهد گذشت.
فارغ  جنگنده  خلبان  مقرن،  انتخاب  رسد  می  نظر  به  بنابراین 
دارد  متحده  ایاالت  به  نزدیکی  های  رابطه  که  بریتانیا  التحصیل 
به نوعی منطقی است. مقرن ۶۹ ساله که نسبتا جوان است می 
قدرت  انتقال  درباره  سواالت  و  باشد  پادشاه  سالها  برای  تواند 
عدم  به  توجه  با  بیاندازد.  تعویق  به  مدتی  برای  را  بعد  نسل  به 
سالمت سلمان که گفته می شود از نوعی بیماری زوال عقل رنج 

می برد داشتن یک جانشین ذخیره منطقی به نظر می رسد.

است  پادشاه  حق  سنتی  طور  به  جانشین  تعیین  اینکه  وجود  با 
جانشین ولیعهد پیش از این وجود نداشته است. عالوه  اما کار 
بر این با انتصاب مقرن نام حداقل دو برادر که مطابق با قانون 
نانوشته جانشینی بر حسب سن گزینه جانشینی بوده اند از قلم 

افتاده است.
بردار  دو  از  یکی  احمد،  از  که  سعودی  پیشین  مقامات  از  یکی 
بزرگتر حمایت می کند، می گوید: "آنچه اتفاق افتاده است علیه 
اسالم و علیه تمام تاریخ عربستان سعودی بود. چنین چیزی به 
است  امیدوار  وی  است."  نداشته  وجود  ولیعهد  جانشین  عنوان 

زمانی که سلمان پادشاه شود انتصاب مقرن را ابطال کند.
تمام نظریه هایی که درباره چرایی این اقدام عبدالله وجود دارد 

بر پایه حدس و گمان است.

نخست، که به طور گسترده ای در توئیتر منتشر شده است این 
است که عبدالله به دنبال تامین آینده پسران خودش پس از انتقال 
قدرت به نسل آینده است. مطابق این نظریه مقرن که ارتباطات 
پسران  مدیون  ندارد  هم  پرنفوذی  جایگاهی  و  مهمی  ای  طایفه 

عبدالله و به طور مشخص متعب، رئیس گارد ملی خواهد بود.
نظریه دیگر رئیس قدرتمند دادگاه سلطنتی، خالد التویجری را 
مقصر می داند. اتهام وی این است که عبدالله را فریب داده است 
انتصاب  از  عبدالله  مرگ  از  پس  موقعیتش  حفظ  عوض  در  که 

مقرن حمایت کند.
فوت  پدرش  که  شاهزادگانی  از  یکی  الناصر،  سیف  بن  سعود 
و  شیطانی  "اعمال  است:  نوشته  خود  توئیتر  در  است  کرده 

تمایالت مخرب این شخص علت این کار است."
تنها  شاید  پادشاه  که  گویند  می  ریاض  در  غربی  های  دیپلمات 
در تالش برای تامین اینده سلطنت است اما در عوض آن را در 

معرض خطر قرار داده است.
یکی از شاهزادگان به شرط عدم افشای نامش می گوید: "مقرن 
بود.  خواهد  سعودی  تاریخ  در  پادشاه  ترین  ضعیف  احتماال 
شاهزادگان  با  باید  و  نیست  سلطنتی  خاندان  اول  نسل  از  وی 

قدرتمندی زیادی وارد مناقشه شود."

منبع: واشنگتن پست

اوباما استراتژی خروج از افغانستان را تشریح کرد

۲۰۱۶؛ خروج آمریکا از 
افغانستان

در  قبل  چندروز  که  آمریکا  رییس جمهوری  اوباما»  «باراک 
سربازان  با  تا  بود  رفته  افغانستان  به  غیرمنتظره  سفر  یک 
کند،  بازدید  «بگرام»  نظامی  پایگاه  از  و  دیدار  آمریکایی 
ترسیم  به  را  سفید  کاخ  در  خود  سه شنبه  شب  سخنرانی 
داد.  اختصاص  افغانستان  با  کشورش  نظامی  رابطه  آینده 
سخنانش  بخش  مهم ترین  در  او  آسوشیتدپرس،  گزارش  به 
اعالم کرد که شمار نیروهای آمریکایی حاضر در افغانستان 
کاهش  ۹هزارو۸۰۰نفر  به  ۳۲هزارنفر  از   ۲۰۱۵ سال  آغاز  از 
مقاصد  برای  تنها  نیروها  این  افزود:  و  یافت  خواهد 
و  می مانند  افغانستان  در  تروریسم  با  مبارزه  و  آموزشی 
درگیر عملیات نظامی نخواهند شد. او ادامه داد که در سال 
۲۰۱۵ شمار این ۹هزارو۸۰۰نیرو به مرور کاهش خواهد یافت 
و نیروهای باقیمانده نیز اکثرا تا پایان سال ۲۰۱۶ افغانستان 
را ترک خواهند کرد و در نهایت تنها کمتر از هزار نیرو در 
دفتر امنیتی در کابل باقی خواهند ماند. در پایان این سال، 
و  کابل  در  کشور  این  سفارت  به  تنها  آمریکایی ها  حضور 
این  به  عراق  در  که  همان طور  می شود  منتهی  امنیتی  گارد 

از  پیش  آمریکا  رییس جمهوری  ترتیب  این  به  بود.  صورت 
ترک سمتش در اوایل ۲۰۱۷، آمریکا را از جنگی طوالنی مدت 
که بیش از یک دهه به طول انجامیده، خالص می کند. او در 
در  که  جنگی  داد؛  پایان  را  عراق  در  آمریکا  جنگ   ۲۰۱۱ سال 
دوران ریاست جمهوری «جورج بوش» آغاز شد. او چندروز 
پیش در افغانستان گفته بود: «ما می دانیم که افغانستان در 
وظیفه  این  اما  گرفت  نخواهد  قرار  کامل  و  خوب  موقعیتی 
دهد.»   انجام  افغان ها  برای  را  کار  این  که  نیست  آمریکا 
به  «پایان دادن  گفت:  سخنرانی اش  ادامه  در  اوباما  باراک 
جنگ از آغازکردن آن دشوارتر است، اما چگونه در قرن ۲۱ 
یک جنگ را می توان پایان داد. البته از طریق مراسم مربوط 
به ضربه زدن دشمنان اتفاق نمی افتد بلکه از طریق تشکیل 
به خوبی  که  امنیتی  نیروهای  آموزش  و  انتقالی  دولت های 
راهکارها را می دانند و مسوولیت پذیری کاملی دارند، انجام 
می شود.» او سپس افزود: «حضور ما در افغانستان بیش از 
انتظار بسیاری از آمریکایی ها طول کشید. اکنون به کاری 
که در افغانستان آغاز کرده ایم، پایان می دهیم.» البته هر نوع 
باقی ماندن سربازان آمریکایی و حضور آنها در افغانستان 
دوجانبه  امنیتی  توافقنامه  امضای  به  منوط   ۲۰۱۳ از  پس 
کرزای،  حامد  که  توافقنامه ای  است؛  واشنگتن  و  کابل  میان 
است.  نکرده  امضا  را  آن  هنوز  افغانستان  رییس جمهوری 
به همین دلیل اوباما تاکید کرد که برنامه هایش برای کاهش 
نیروها در افغانستان مشروط به موافقت کابل با توافقنامه 
کنونی  نامزد  دو  هر  این همه  با  است.  افغانستان  با  امنیتی 
و  عبدالله  (عبدالله  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات 
در  پیروزی  صورت  در  که  گفته اند  احمدزی)  اشرف غنی 
در  این  کرد.   خواهند  امضا  را  توافقنامه  این  انتخابات، 
حالی است که برخی سیاستمداران جمهوریخواه آمریکایی 
در  گراهام»  «لیندسی  و  مک کین»  «جان  سناتور  جمله  از 
بیانیه ای اعالم کرده اند که تصمیم اوباما در تعیین تاریخی 
برای خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان خطایی 

بزرگ و ضربه مهلک به سیاست های استراتژیک است.

ادامه نزاع جانشینی در خاندان سعودی

کنیززاده ای که به تاج و تخت نزدیک شد
مقرن یک شاهزاده واقعی نیست، مادر مقرن یک کنیز بوده و برادران دیگری وجود دارند که از 

وی شایسته تر هستند. هیچکسی اعتقاد ندارد که مقرن بتواند پادشاه شود."

مترجم : zحمدرضا عسگری

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

توسط وکالی مجرب پایه یک  دادگستری

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

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

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

استعالم خروج از کشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری
ثبت شرکت ها ، واردات، صادرات و امور گمرکی 

 تلفن: ۰۲۰۷۱۹۳۵۵۹۲  
ایران:  ۰۰۹۸۹۱۲۲۳۳۴۰۷۵ 
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اقتصاد

صنعت نفت ایران 
۱۰۶ ساله شد 

 
وارد  رسما  ماه  خرداد  پنجم  روز  ایران  نفت  صنعت 
افزایش  وجود  با  خودشد.  حیات  سال  ششمین  و  یکصد 
صنایع  توسعه  و  گاز  نفت،  توزیع  و  انتقال  تولید،  ظرفیت 
دارنده  بزرگ ترین  گذشته؛  دهه  سه  طول  در  پتروشیمی 
نیاز  بی  بنزین  واردات  از  هنوز  گاز  و  نفت  ذخایر  مجموع 
ششمین  و  یکصد  به  پای  ایران  نفت  صنعت  است.  نشده 
سال حیات خود می گذارد تا با گذشت بیش از یك قرن این 

لوکوموتیو اقتصادی کشور پس از دست و پنجه نرم کردن 
و  استعمار  دوره  همچون  متعددی  روشن های  و  سایه  با 
استثمار، پیروزی انقالب اسالمی و ۸ سال جنگ تحمیلی، 
بازسازی و نوسازی خرابی های جنگ، شکوفایی و توسعه 
دوره  یك  بین المللی  تحریم های  قانونی ترین  غیر  با  حاال 
جدید تاریخی را تجربه کند. روز دوشنبه پنجم خرداد ماه، 
۱۰۶ سال از زمانی که برای نخستین بار طالی سیاه ایران 
مسجد  یك  شماره  چاه  از  زمین  سطح  متری   ۳۳۸ عمق  در 
تاریخ  برای  عطفی  نقطه  تا  می گذرد  کرد  فوران  سلیمان 
روایت  اساس  بر  بخورد.  رقم  ایران  اقتصادی  و  سیاسی 
دنبال  به  اساس  این  بر  ایران،  نفت  ملی  شرکت  تاریخی 
واگذاری امتیاز استخراج و بهره برداری از نفت به «ویلیام 
جستجو،  سال  پنج  از  پس  و  دارسی»  انگلیسی  ناکس 
 ۱۲۸۷ خرداد  پنجم  در  خاورمیانه  البته  و  کشورمان 
سال  های  از  کرد.  لمس  را  سیاه  طالی  گرمی  خورشیدی 
دنبال  به  بیگانگان  طمع  چشم  ایران،  نفت  تولید  اولیه 
استثمار منابع زیرزمینی کشور بوده و آنان در هر فرصتی 
پس  می کردند.  اقدام  نفتی  گوناگون  امتیازهای  گرفتن  به 
قرارداد  انگلستان،  و  ایران  بین  دارسی  نفتی  امتیاز  لغو  از 
از  نفت  استخراج  و  کشف  برای  گلشاییان  گس-  الحاقی 
که  شد. قراردادی  منعقد  انگلیسی  نفتی  شرکت  های  سوی 
در مرحله ارائه به مجلس برای تصویب با مقاومت عده ای 
از نمایندگان و علما به ویژه آیت ا... کاشانی روبه رو و در 
نهایت پس از فراز و فرودهایی منجر به ملی شدن صنعت 
خام  نفت  تولید  میزان  شد.   ۱۳۲۹ اسفند   ۲۹ در  ایران  نفت 
در دوره های مختلف بسیار متفاوت بوده است. درحالی که 
به  انقالب  از  پیش  سال های  در  سیاه  طالی  تولید  میزان 
رقم  این  بود،  رسیده   نیز  روز  در  بشکه  میلیون   ۶ از  بیش 
در سال های جنگ تحمیلی به کمتر از سه میلیون بشکه در 

روز رسید.

تحریم نفت و فرصت طالیی افزایش تولید گاز
تحریم های  نفت،  صنعت  شدن  ساله   ۱۰۶ با   همزمان 
خصمانه غرب محدودیت های متعددی برای توسعه میادین 
برخی  است،  آورده  وجود  به  ایران  گاز  و  نفت  صادرات  و 
از تحریم های درونی هم به پاشنه آشیل توسعه تمام عیار 
لوکوموتیو توسعه اقتصاد کشور در بخش باالدستی تبدیل 
مشترك  میدان   ۲۲ دارای  ایران  حاضر  حال  در  است.  شده 

بطوری که  است  همسایه  مختلف  کشورهای  با  گاز  و  نفت 
با عراق ۸ میدان، عربستان ۵ میدان، قطر ۳ میدان، امارات 
مشترك  میدان  یك  کدام  هر  ترکمنستان  و  عمان  و  میدان   ۴
میادین  سایر  در  میدان   ۴ تا   ۳ استثنای  به  که  دارد  وجود 
اوج  مانده ایم.  عقب  عربی  رقبای  از  گاز  و  نفت  مشترك 
عقب ماندگی نفتی و گازی ایران در میادین مشترك به الیه 
نفت و گاز پارس جنوبی باز می گردد که با وجود برداشت 
چند برابری طرف قطری از نفت، گاز و میعانات گازی این 
میلیارد   ۴۶ سرمایه گذاری  با  حتی  ایران  مشترك،  میدان 
تولید  افزایش  جدید  فاز  یك  راه اندازی  به  موفق  هم  دالری 
گاز در پنج سال اخیر نشده است. مطابق با اهداف برنامه 
میلیون   ۵ از  بیش  به  نفت  تولید  ظرفیت  باید  توسعه  پنجم 
بشکه و تولید گاز به حدود ۴/۱ میلیارد مترمکعب در روز 

یا  توسعه  طرح های  پیشرفت  اکنون  هم  که  یابد  افزایش 
کالن  اهداف  این  تحقق  امکان  که  بوده  طوری  گاز  و  نفت 
نفت  تحریم های  کارشناسان  اعتقاد  به  ندارد.  وجود  هم 
احیای  و  بازسازی  برای  فرصت  بهترین  اروپا  اتحادیه 
و  مهندسی  فنی،  بیشتر  تمرکز  و  نفت  قدیمی  چاه های 
لجستیکی برای افزایش تولید گاز بوده که مسئوالن شرکت 
گاز  تولید  افزایش  برای  طالیی  فرصت  این  از  نفت  ملی 
استفاده نکردند و حتی هم اکنون تولید گاز کشور روندی 
قابل  نفت  ذخایر  حجم  اکنون  است.هم  کرده  پیدا  نزولی 
گاز  ذخایر  و  بشکه  میلیارد   ۱۵۷ از  بیش  ایران  برداشت 
با  و  می شود  برآورد  مترمکعب  تریلیون   ۷/۳۳ از  بیش  به 
عضو  کشورهای  اکثر  در  گاز  و  نفت  ذخایر  کاهش  وجود 
سال  نفت و ۲۰۰  آینده  سال  کم برای ۱۰۰  ایران دست  اوپك، 

آینده گاز در اختیار دارد.

صنعت نفت چشم انتظار جشن خودکفایی بنزین
در شرایط فعلی ایران با در اختیار داشتن ۳۵ هزار کیلومتر 
خطوط فشار قوی گاز از ظرفیت انتقال بیش از ۷۰۰ میلیون 
هم  پاالیشی  صنایع  در  است.  برخوردار  گاز  مترمکعب 
ظرفیت پاالیش طالی سیاه ایران به دو میلیون و ۸۵۰ هزار 
بشکه در روز افزایش یافته است. بر اساس اهداف تعیین 
ایران  نفت  پاالیش  ظرفیت  آینده  سال  تا  است  قرار  شده، 
میلیون  سه  از  بیش  به  پروژه ها  برخی  از  بهره برداری  با 
بشکه در روز افزایش یابد و همزمان با این افزایش ظرفیت 
هم  وجود،  این  با  شود.  متوقف  هم  کشور  بنزین  واردات 
بطور  ایران  پتروشیمی ها،  بنزین  تولید  توقف  با  اکنون 
متوسط روزانه حدود ۷ میلیون لیتر بنزین وارد می کند و 
بوده  خاورمیانه  کشور  اولین  ایران  که  است  حالی  در  این 
نفتی  فرآورده های  تولید  و  سازی  پاالیشگاه  به  اقدام  که 
ظرفیت  چند  هر  هم  پتروشیمی  صنایع  در  است.  کرده 
به  پلیمری  فرآورده های  و  پتروشیمی  محصوالت  تولید 
بیش از ۷۰ میلیون تن در سال افزایش یافته اما هنوز بخش 
توقف  و  پتروشیمی  صنایع  توسعه  اهداف  از  عمده ای 
خام فروشی نفت و گاز بطور کامل محقق نشده است. در 
این بین، با وجود اعمال سخت ترین تحریم های بین المللی و 
محدودیت های خارجی پیشرفت های قابل قبولی در حوزه 
مگا  پیچیده ترین  راه اندازی  و  نصب  ساخت،  طراحی، 

پروژه های نفتی حاصل شده است.

بانکــداری 
در ســـــایه 

هیات  رئیس  و  انگلستان  بانک  رئیس  کارنی،  مارک  از  اخیرًا 
ثبات مالی که یک ناظر بین المللی در زمینه محافظت در برابر 
خطر  بزرگ ترین  شد  خواسته  است،  آینده  مالی  بحران های 
سایه  بانکداری  او  و  کند؛  شناسایی  را  جهانی  اقتصاد  برای 
خطر  بزرگ ترین  عنوان  به  را  ظهور  حال  در  بازارهای  در 
که  دارد  را  قابلیت  این  مطمئنًا  سایه  بانکداری  کرد.  انتخاب 
یک جن جهانی باشد. این نوع بانکداری، ابزاری بزرگ و به 
سرعت در حال رشد در انواع خاص بوده ولی کمتر شناخته 
شده است - از آن به عنوان یک ابزار قدرتمند برای سودآوری 
یاد شده اما اگر به درستی مدیریت نشود، اثر مخربی خواهد 

داشت.
تحت  را  سایه  بانکداری  که  مالی  ثبات  هیات  تعریف  طبق 
بانک ها  از  غیر  به  موسساتی  توسط  وام  اعطای  عنوان 
مشخص کرده، این صنعت با دارایی معادل ۷۱ تریلیون دالر 
دهه  در  دالر  میلیارد   ۲۶ از  بیش  و  گذشته،  سال  ابتدای  در 
پیش از آن، یک چهارم سهم نظام مالی جهانی را داراست. در 
برخی از کشورها، بانکداری های سایه با سرعت بیشتری در 
تنها در سال ۲۰۱۲،  توسعه هستند: برای مثال، در چین  حال 

بانکداری سایه ۴۲ درصد رشد داشته است.
سایه  بانکداری  عنوان  به  چیزی  چه  اینکه  مورد  در  اما 
بانکداری  اصل  دارد.  وجود  اختالف نظر  می شود،  محسوب 
سایه، میزان اعتبارات است (همه چیز از شرکت های اعطای 
وام چینی گرفته تا طرح های اعطای وام به همتایان خود در 
تعریف  این،  وجود  با  پول).  بازار  وجوه  و  غربی  کشورهای 
گسترده تر شامل هرگونه فعالیت بانکی انجام شده توسط یک 
شرکت است که بانک محسوب نمی شود: همانند سیستم های 
سیستم های  وودافون،  توسط  ارائه شده  سیار  پرداخت 
شرکت های  توسط  راه اندازی شده  تجاری  قرضه  اوراق 
توسط  فروخته شده  سرمایه گذاری  کاالهای  یا  فناوری، 
می دهد،  توضیح  ما  ویژه  گزارش  که  راک.همان طور  بلک 
بانک های  زیرا  هستند،  گسترش  حال  در  خدماتی   چنین 
ارتدوکس دچار زیان دیدگی و خسارات ناشی از بحران مالی 
نیاز  مورد  سرمایه  سنگین تر،  مقررات  احاطه  در  و  هستند 
سنگین  جریمه های  و  بی پایان  قانونی  مشکالت  باال،  بسیار 
بستن  و  وام  اعطای  قطع  و  کاهش  به  اقدام  بانک ها  هستند. 
بانک های  مثال،  برای  آمریکا،  در  کرده   اند.  عمده  شعبه های 
و  خود  جانب  از  معامله  انجام  اجازه  دیگر  سرمایه گذاری 
مشتریان  طرف  از  می توانند  تنها  ندارند،  را  خود  حساب  با 
بریتانیا  بانک های  حال،  عین  در  کنند.  معامله  انجام  به  اقدام 
وام خود برای کسب وکار را از سال ۲۰۰۷ تقریبًا به میزان ۳۰ 
درصد کاهش داده اند، که در این راستا بانک بارکلیز این هفته 
تایید کرد قصد دارد بالغ بر ۱۴ هزار نفر از کارکنان خود را 
تعدیل کند. بانکداری های سایه در حال پر کردن این شکاف 

هستند.

بی ثباتی، نام تو بانک است
بانک ها  با  رقابت  از  فرعی  تجارت های  زمینه  در  هیچ کس 
زمینه  در  مردم  به  بتواند  گوگل  مثًال  اگر  نیست:  نگران 
مدیریت موثرتر پول خود کمک کند، این امر باید با استقبال 
از  برخی  در  است.  اعتبار  مورد  در  بحث  این  شود.  مواجه 
بانکی،  سیستم  از  خارج  در  وام  اعطای  گسترش  موارد، 
تاسیس  خاصی  دلیل  به  بانک ها  است.  خوبی  پیشرفت 
(آنها  برخوردارند  سررسید»  تطابق  «عدم  از  آنها  شده اند: 
در  می گیرند،  قرض  کوتاه  مدتی  برای  را  پول  زیادی  مقادیر 
حالی که همان مقدار را برای مدت طوالنی قرض می دهند)، 

که اهرمی بزرگ بوده و از طرق پیچیده ای با دیگر موسسات 
مالی درهم  آمیخته شده اند، بنابراین از ثبات کمی برخوردار 
بوده و بسیار شکننده اند. و هنگامی که به دردسر می افتند، 
پایان  دشوار  شرایط  این  به  دارند  تمایل  مالیات دهندگان 
سپرده ها  تضمین  به  که  حال  عین  در  دولت ها  که  چرا  دهند، 
مواجه  شکست  با  موسساتی  چنین  اینکه  از  می پردازند، 
شوند، می ترسند. بنابراین اگر در برخی موارد اعطای وام از 
سوی بانک ها به ماهیت های کم خطرتر انتقال یابد، نظام مالی 

از امنیت بیشتری برخوردار می شود.
یک  از  بریتانیایی  تولیدکننده  یک  مثًال  اگر  دالیل،  این  به 
با  وام  عمر  بیمه  شرکت  یک  از  یا  بازنشستگی  صندوق 
خوشحال تر  باید  کارنی  آقای  بگیرد،  بلندمدت  بدهی های 
کند.  دریافت  وامی  چنین  بانک  یک  از  فرد  این  اینکه  تا  باشد 
می دهد،  دست  از  پول  بستانکار  شود،  مشکل  دچار  وام  اگر 
اما بدون اهرم فشار مالی و شبکه تشکیل شده از پیمانکاران 
ضرر  هستند،  خود  پول  خواستار  اکنون  که  سپرده گذاران  و 
ضرر  سایرین  به  کمتری  احتمال  به  موسسه  یک  در  زیان  و 

می زند.
نشود،  کنترل  خوبی  به  اگر  سایه  بانکداری  وجود،  این  با 
در  اصلی  عوامل  از  یکی  باشد.  خطرناک  بسیار  می تواند 
که  بود  سازمان یافته»،  سرمایه گذاری  مالی، «حامالن  بحران 
فروش  برای  بانک ها  توسط  ایجاد شده  حقوقی  ماهیت  یک 
مفهومی  لحاظ  به  اینها  است.  قرضه  اوراق  عنوان  به  وام ها 
مستقل بودند، اما زمانی که دچار مشکل می شدند، بانک هایی 
که آنها را ایجاد کرده بودند نیز دچار مشکل شدند. یکی دیگر 
آن  طریق  از  که  بودند  پول  بازار  وجوه  بی ثباتی،  منابع  از 
شرکت ها و افراد از نقدینگی اضافی برای سرمایه گذاری های 
بدون  سرمایه  عنوان  به  اینها  از  کردند.  استفاده  کوتاه مدت 
خطر یاد شده بود. اما هنگامی که معلوم شد بی خطر نبودند، 
از هجوم بانک ها (اقدام سپرده گذاران مبنی بر برداشت پول 
خود از بانک به دلیل ترس از ورشکستگی بانک) رنج بردند.

پول سیاه چین
داد.  بانکی  قواعد  تنظیم کنندگان  به  مفیدی  درس  فاجعه  این 
بانکداری های سایه که مشکالت عمده ای به بار آورده بودند 
کافی  سرمایه  یا  بودند  برخوردار  تمامیت  تطابق  عدم  از  یا 
که  بودند  کسانی  آن  از  بدتر  نداشتند.  خسارات  جذب  برای 
بانک ها  که  چرا  شد،  بانک ها  آلودگی  به  منجر  مشکالت شان 
مساعده  آنها  به  نوعی  به  یا  بودند  داده  قرض  پول  آنها  به  یا 
داده بودند. جای تعجب نیست وقتی می بینیم بانکداری های 
سایه که صرفًا به منظور بهره برداری از یک رژیم با مقررات 
و  شکننده  بانک ها  اندازه  به  بودند،  شده  ایجاد  آسان تر 

خطرناک هستند.
غیرممکن  هدف  با  کشورها  از  بسیاری  در  جدیدی  مقررات 
در  مثال،  برای  شدند.  اعمال  فریبکاری هایی  چنین  ساختن 
حال حاضر بانک ها باید حامالن سرمایه گذاری سازمان یافته 
باید  پول  بازار  وجوه  دهند.  جای  خود  ترازنامه  در  را 
بانک ها  هجوم  برابر  در  تا  باشند  داشته  بیشتری  نقدینگی 
از خود محافظت کنند. بسیاری از اشکال بانکداری سایه از 

محدودیت در قدرت نفوذ برخوردارند.
با این حال، آن طور که نگرانی های آقای کارنی نشان می دهد، 
پیش  در  درازی  راه  سایه  بانکداری  ایمن سازی  کار  تکمیل  تا 
آمریکایی  بانکی  قوانین  تنظیم کنندگان  مثال،  برای  است. 
این  پول  بازار  وجوه  از  برخی  می دهند  اجازه  هم  هنوز 
در  نمی تواند  هرگز  سرمایه گذار  یک  که  کنند  ایجاد  را  تصور 
بانکداری سایه پولش را از دست بدهد. آنها را باید وادار به 

صداقت کرد.
آن  در  که  جایی  است،  نهفته  چین  در  بزرگ تر  خطر  اما 
بانک ها  می افتد.  اتفاق  وسیعی  مقیاس  در  نظارتی  داوری 
و  خاص،  صنایع  به  وام  اعطای  گسترش  شرایط  از  آنجا  در 
منع  باال  بازگشتی  سود  ارائه  طریق  از  سپرده  برگرداندن  از 
شده اند. بنابراین آنها هر دو این کارها را به طور غیرمستقیم 
در  می دهند.  انجام  سایه  بانکداری  مختلف  انواع  طریق  از 
همین حال، برخی از شرکت ها به عنوان شبه بانک راه اندازی 
شده اند: یک کارخانه کشتی سازی یک سوم از پول خود را از 
تصور  می توان  سختی  به  می آورد.  دست  به  فاینانس  طریق 
به  سایه  بانکداری  طریق  از  اعطا شده  وام های  تمام  که  کرد 
مالکیت  توسعه دهندگان  و  بی ثمر  فوالد  تولید  کارخانه های 
سرمایه گذاران  حال،  این  با  می شود.  پرداخت  طوالنی مدت 
بسیاری  از  را  آنها  تاکنون  که  وثیقه  قید  سری  یک  طریق  از 
به  تشویق  کرده اند،  محافظت  وام ها  از  ناشی  آسیب های  از 

سرمایه گذاری جمعی می شوند.
چین  موقعیت  افت  باعث  و  است  بحران  یک  اساس  از  این 
تعدیل  برای  دولتی  بانک های  از  می تواند  - دولت  نمی شود 
اثراتش استفاده کند، و به اندازه کافی پول نقد دارد تا برای 
می تواند  هم  امر  این  اما  کند.  صرف  امورش  فتق  و  رتق  
دارایی های  جزییات  رژیم ها  زودتر  چه  هر  باشد.  هزینه بر 
محافظت شده خود را مشخص کنند، سرمایه گذاران از خود 
سایه  بانکداری  می کنند.  بیشتری  محافظت  ریسک  برابر  در 
در  تنها  اما  شود،  مالی  امور  شدن  ایمن تر  باعث  می تواند 
شرایطی که مشخص باشد پول چه کسانی در معرض خطر 

است.



هفته نامه پرشین ۹ جمعه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۷

Like us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

هزینه ۳۰ میلیارد پوندی جنگ  از 
حساب مالیات دهندگان انگلیسی

جنگ های  در  انگلیس  دخالت  می دهد  نشان  شده  انجام  تحقیق  تازه ترین  نتایج 
عراق و افغانستان بیش از ۳۰ میلیارد پوند هزینه برای مالیات دهندگان انگلیسی 
دربر داشته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم موسسه رویال یونایتد سرویس 
جنگ  در  کشور  این  مشارکت  کرد،  اعالم  خود  شده  منتشر  کتاب  تازه ترین  در 
مردم  برای  پوند  میلیارد   ۳۰ از  بیش  عراق  و  افغانستان  در  آمریکا  رهبری  به 
انگلیس  مردم  برای  عراق  جنگ  هزینه های  میزان  است.  داشته  هزینه  انگلیس 
۵۶/۹میلیارد پوند و هزینه های جنگ افغانستان نیز بیش از ۵۹/۱۹ میلیارد پوند 

بوده است.

بر اساس این گزارش موسسه رویال یونایتد سرویس افزود: به رغم هزینه های 
و  راهبردی  شکستی  افغانستان  و  عراق  نظامی  اشغال  هنگفت،  و  سنگین 
استراتژیک به شمار می رود. هزینه های اعالم شده برای جنگ افغانستان شامل 
است.  نبوده  کشور  این  از  انگلیسی  نظامیان  خروج  برای  موردنیاز  هزینه های 
بابت  انگلیسی  مالیات دهنده  هر  کتاب  این  در  شده  اعالم  آمارهای  اساس  بر 

هزینه های جنگ افغانستان و عراق بیش از هزارپوند زیان دیده است.
در این کتاب آمده است: میزان کشت و تولید تریاک در والیت هلمند افغانستان 
اکنون بیشتر از زمانی است که نظامیان انگلیسی به افغانستان رفته اند. انگلیس 
پیوست.  افغانستان  اشغال  برای  آمریکایی  نظامیان  به  میالدی   ۲۰۰۱ سال  در 
است.  کرده  اشغال  را  افغانستان  خاک  تروریسم  با  مقابله  بهانه  به  آمریکا 
ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان اواخر امسال به پایان خواهد رسید. 
در صورت به امضا نرسیدن پیمان امنیتی با کابل، آمریکا باید نیروهای خود را 

از افغانستان خارج کند.

سال  اواخر  تا  کشور  این  که  است  داده  قول  آمریکا  رئیس جمهور  اوباما  باراک 
۲۰۱۶ میالدی تعدادی از نیروهای خود را در افغانستان نگه دارد، ولی تا پایان 
سال ۲۰۱۶ همه نیروهای آمریکایی از این کشور خارج خواهند شد. هم اکنون ۳۲ 
هزار نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند، ولی این تعداد تا اوایل سال 

آینده به ۹۸۰۰ نفر کاهش خواهد یافت.

طال در مسیر سقوط بیشتر؟
در  دالر،   ۱۳۲۵ تا   ۱۲۷۵ محدوده  در  نوسان  هفته  چندین  از  پس  طال  قیمت 

نهایت سطح حمایتی خود را شکست و تا ۱۲۶۶ دالر برای هر اونس پایین آمد 
و موجب شد بهای هر اونس، از «حبس بازه ای» سه ماه ونیم اخیر خود خارج 
بوده  گذشته  روز   ۱۰۰ حدود  در  نرخ  کمترین  طال،  جدید  قیمتی  سطح  شود. 
بازار  در  قیمت ها  ریزش  موجب  همچنین  اونس  قیمت  کم سابقه  کاهش  است. 

سکه داخلی شده است.
بازار ارز و سکه روز (چهارشنبه) نسبت به آخرین روز کاری قبل (دوشنبه)، 
شاهد کاهش و ریزش قیمت بود. همزمان، کاهش شدید قیمت ها در بازار طالی 
جهانی نیز موجب شد که قیمت طال و سکه در بازار داخل با افت قابل مالحظه ای 
قیمت  در  موجود  منفی  حباب  از  بخشی  تغییرات،  این  نتیجه  در  شود.  مواجه 

سکه در روز چهارشنبه از بین رفت.

دالر ۱۰ تومان نسبت به روز دوشنبه کاهش یافت و در بازار آزاد ۳۲۷۰ تومان 
معامله شد؛ اما بیشترین کاهش قیمت در بازار طال و سکه اتفاق افتاد. کاهش 
قیمت سکه و طال تحت تاثیر سقوط شدید قیمت طالی جهانی و کاهش قیمت 
دالر در بازار آزاد به دست آمد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران 
 ۱۵ قبل،  کاری  روز  به  نسبت  که  شد  معامله  تومان  هزار   ۹۷۰ چهارشنبه  روز 
هزار تومان کاهش را نشان می داد. قیمت نیم سکه هم با ۶ هزار تومان کاهش، 
۴۹۰ هزار تومان تعیین شد. ربع سکه هم با ۷ هزار تومان کاهش به ۲۸۱ هزار 
تومان رسید. هر گرم طالی ۱۸ عیار هم در بازار تهران ۹۸ هزار و ۹۲۰ تومان 
قیمت خورد که هزار و ۷۷۷ تومان نسبت به روز کاری قبل ارزان تر شده است. 
طالی  قیمت  افت  دلیل  به  عمدتا  قیمت  کاهش  این  می گویند  سکه  بازار  فعاالن 
تقاضا  و  عرضه  وضعیت  می دهد  نشان  بازار  از  مشاهدات  است.  بوده  جهانی 

در  فروش  یا  خرید  برای  خاصی  هجوم  و  است  متعادل  همچنان  بازار  این  در 
بازار وجود نداشته است.

در  سکه  که  می دهد  نشان  تهران  بازار  در  سکه  قیمت  بررسی  این،  بر  عالوه 
هفته گذشته با حباب منفی همراه بوده است. تعیین میزان حباب قیمت سکه، با 
مقایسه «ارزش طالی موجود در سکه» و «قیمت بازاری سکه» (با در نظر گرفتن 
قابل محاسبه  جهان)  اونس  عیار  با  سکه  عیار  در  تفاوت  و  سکه  ضرب  کارمزد 
است. به صورت ساده، می توان با استفاده از فرمول «ارزش هر اونس طالی 
جهانی ضربدر ارزش هر دالر در بازار آزاد تقسیم بر ضریب ۴/۲۴۹ واحد به 
اضافه ۵ هزار تومان (هزینه کارمزد ضرب سکه)» قابل محاسبه است. البته در 

این فرمول، میزان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته نشده است.
۱۳ هزار و ۶۰۰  سکه حدود  ماه قیمت  یکم خرداد  پنج شنبه  اساس، روز  این  بر 
تومان حباب منفی داشته است. این حباب در روز شنبه به حدود منفی ۱۲ هزار 
و ۸۰۰ تومان رسیده است و روز یکشنبه نیز معادل ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان بوده 
است. میزان حباب منفی سکه تمام بهار آزادی روز دوشنبه به باالترین سطح؛ 
یعنی ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان رسید، اما با سقوط قیمت اونس طالی جهانی روز 
این  یافت.  کاهش  تومان   ۵۰۰ و  هزار   ۷ حدود  به  منفی  حباب  این  چهارشنبه 
موضوع نشان می دهد کاهش شدید اونس، موجب شده بخشی از حباب منفی 

موجود در قیمت سکه از بین برود.

 کاهش قیمت دالر 
نرخ دالر در بازار آزاد هم روز چهارشنبه اواخر هفته ۱۰ تومان کاهش یافت. 
پیش بینی  که  همان طور  اما  شد،  شروع  تومان   ۳۲۸۰ با  ارز  بازار  در  معامالت 
کاهش  این  می گویند:  بازار  رسمی  فعاالن  گذاشت.  کاهش  به  رو  نرخ  می شد، 
قیمت دالر با توجه به آرامش در بازارهای جهانی و خبرهای مثبت از تقویت 
ورودی به بازار و کاهش تقاضا در سطوح باال، قابل پیش بینی بوده است. گفته 
خواهد  محدود  نوسان  تومان   ۳۲۸۰ تا   ۳۲۵۰ بازه  همین  در  فعال  دالر  می شود 
داشت و تا زمانی که عامل کاهشی یا افزایشی از بیرون بر آن اثر نگذارد، تغییر 
هنوز  بازار  می کنند  تاکید  آنها  البته  نمی شود.  پیش بینی  قیمت  در  محسوسی 
شکننده است و کوچک ترین عامل تحریک کننده روانی یا واقعی، می تواند بازار 
را دچار نوسان کند. در حال حاضر هم که مذاکرات مجدد هسته ای را در خرداد 

ماه پیش رو داریم و بازار ارز چشم انتظار نتایج این مذاکرات هم هست. 
از طرف دیگر رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته گفته است: قیمت دالر در آینده 
ثبات  به  رو  کاهشی  بازار  روند  سیف،  ولی الله  عقیده  به  یافت.  خواهد  کاهش 
خواهد بود. او چند روز قبل هم تاکید کرده بود که دالر به زودی از زیر فشار 
رها خواهد شد. کارشناسان هم با تاکید بر اینکه بازار آزاد ارز، در هفته های 
اخیر همراهی خوبی با سیاست های کلی داشته است، می گویند: در صورتی که 
آرامش بر فضای سیاسی همچنان حاکم باشد و عرضه دالر دچار مشکل نشود، 
این  می شود.  تثبیت  تومان   ۳۲۵۰ تا   ۳۲۰۰ محدوده  در  دالر  برای  قیمتی  سطح 
وضع  در  سیاسی  و  اقتصادی  شرایط  ثبات  فرض  بر  متکی  البته  پیش بینی ها 
هم  ارز  آزاد  بازار  در  غیررسمی  فعاالن  حضور  اخیر  روزهای  در  است.  فعلی 

کاهش محسوسی یافته است و صرافان نبض بازار را در دست گرفته اند. 

متوسط دستمزد  در
 ۷۲ کشور جهان

آمریکاست.  و  اروپایی  کشورهای  داغ  بحث  روزها  این  دستمزد  افزایش  موضوع 
این افزایش دستمزد درواقع با افزایش حداقل دستمزد کارگران محقق می شود. در 

آلمان در سال های گذشته رقمی برای حداقل دستمزد تعیین نشده بود.
 به تازگی قرار شده است که از سال ۲۰۱۵ به بعد، حداقل دستمزدها در آلمان ۸/۵ 
یورو (۱۱/۷۲ دالر) در هر ساعت باشد. این درواقع بخشی از توافق ها میان حزب 
دموکرات مسیحی آنگال مرکل و حزب سوسیال دموکرات برای تشکیل دولت بعد از 
انتخابات اخیر بود.  در انگلیس هم اد میلیبند رهبر حزب کارگر که اکنون در جناح 
مخالف دولت قرار دارد، خواستار افزایش حداقل دستمزد در این کشور شده است. 
انتخابات  برای  او  انتخاباتی  تبلیغات  از  بخشی  دستمزد  افزایش  درخواست  این 
برای  هم  انگلیس  نخست وزیر  کامرون  دیوید  است.  انگلیس   ۲۰۱۵ سال  سراسری 
مقابله با طرح حزب مخالف کارگر، اخیرا حداقل دستمزدها در این کشور را برای 
طرح  که  است  ماه ها  اوباما  باراك  آمریکا  در  داد.  افزایش  دالر   ۱۰/۹ تا  ساعت  هر 

افزایش حداقل دستمزد به بیش از ۱۰ دالر در هر ساعت را در برنامه خود دارد.
بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲  متوسط دستمزد در هفت کشور اروپایی افزایش پیدا 
کرد. در اسلوونی ۲۰/۹ درصد،  در مجارستان ۱۳/۱، بلغارستان ۷ درصد، لهستان 
در  درصد.   ۰/۵ رومانی  و  درصد   ۱/۵ اسلواکی  درصد،   ۵/۵ لتونی  درصد،   ۶/۲
دلیل  به  یا  تورم  باالی  نرخ  دلیل  به  یا  دستمزد  حداقل  اروپایی  کشورهای  دیگر 
تا  دستمزد  حداقل  لیتوانی  در  مثال  یافته است.  کاهش  دستمزدها،  متوسط  کاهش 
در  درصد،   ۴/۶ اسپانیا  در  درصد،   ۶/۵ چك  جمهوری  در  یافته،  کاهش  درصد   ۸

انگلیس ۴/۶ درصد و در بلژیك ۳/۳ درصد.
دانمارك،  از  غیر  دارند  دستمزد  حداقل  مصوب  نرخ  اروپا  اتحادیه  کشورهای  اکثر 
سوئد، فنالند، آلمان، اتریش، ایتالیا و قبرس. در یونان، حداقل دستمزد ۵۸۶ یورو 
است درحالی که مثال در جمهوری چك حداقل دستمزد ۳۱۲ یورو است یا در اسپانیا 
۷۸۴ یورو در فرانسه ۱۴۲۶ یورو و در انگلیس ۱۲۴۴ یورو. در هلند حداقل دستمزد 

۱۴۵۶ یورو است. 
وضعیت دستمزد در جهان

را  رقمی  جهان،  کشور   ۷۲ در  دستمزدها  محاسبه  با  به تازگی  کار  جهانی  سازمان 
به عنوان متوسط دستمزد جهانی اعالم کرده است. 

بر اساس محاسبه این سازمان بین المللی متوسط دستمزد ماهانه در جهان ۱۴۸۰ 
دستمزدهای  بعضی  جهانی،  دستمزد  متوسط  محاسبه  این  در  البته  است.  دالر 
رقم  این  در  است.  نشده  محاسبه  جهان  کشورهای  درفقیرترین  پایین  بسیار 
نظر  در  مختلف،  کشورهای  در  زندگی  هزینه  جمله  از  متغیرها  همه  متوسط، 
نه  هستند  حقوق بگیر  که  است  کسانی  به  مربوط  تنها  رقم  این  است.  گرفته شده 
کسانی که کسب وکار و تجارت شخصی خود را دارند. براساس این رقم اعالم شده، 
کشورهای  و  نخست  رده های  در  آمریکا  و  اتریش  نروژ،  لوکزامبورگ،  کشورهای 
متوسط  فهرست  رده های  پایین ترین  در  تاجیکستان  و  پاکستان  فیلیپین،  هند، 

دستمزد جهان هستند. 
سازمان  توسط  شده  اعالم  دستمزد  متوسط  بیشترین  نظر  از  کشورها  رده بندی 
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ادبیات
به نقل از تلگراف، هنگامی که پیروزی دیویس با جایزه نوبل ادبی یک 
مردم  شد،  همراه  مونرو  آلیس  نام  به  کانادایی  کوتاه  داستان  نویسنده 

ناگهان متوجه جریان جدیدی در دنیای ادبیات شدند.

جورج  که  شد  تایید  هنگامی  کوتاه،  داستان  ادبی  رنسانس  حال،  این  با 
 Tenth of) دسامبر  دهم  نام  به  داستانی  خاطر  به  آمریکایی،  ساندرز 
December)، جایزه افتتاحیه فولیو (Folio Prize) را از آن خود کرد. 
قرار  ترین ها  پرفروش  لیست  در  ناگهان  ساندرز  کوتاه  داستان های 

گرفت و به این ترتیب او در دنیای داستان کوتاه نویسان وارد شد. 

ساندرز، مونرو و دیویس نخستین داستان کوتاه نویسانی نیستند که در 
این جریان بزرگ مورد تحسین واقع شده اند. جان چیور، در سال ۱۹۷۹ 
به خاطر داستان "چخوفی از حومه های شهر" جایزه ادبی پولیتزر را از 
آن خود کرد. جومپا الهیری، در سال ۲۰۰۰ نیز همین جایزه را به خاطر 
اولین مجموعه داستان کوتاه خود به نام "مترجم دردها" به خانه برد اما 
از زمانی که داستان کوتاه چنین ارزش گذاری و ستایش مکرر و روبه 

رشدی را تجربه می کند، زمان زیادی نگذشته است. 
در حالی که جوایز بزرگ ادبی، عالقه به داستان های کوتاه را در میان 
چنین  رشد  و  گیری  شکل  علت  تنها  اما  کرده اند،  ایجاد  خوانها  کتاب 
با  خود  نوبه  به  نیز  نشر  صنعت  اندرکاران  دست  نیستند.  توجهی 
را  ظهور  و  رشد  این   ، کوتاه  داستان  مخصوص  ادبی  جوایز  برگزاری 
توسعه داده اند، جوایزی از قبیل: جایزه داستان کوتاه کوستا، جایزه 
داستان کوتاه بی بی سی نشنال و مسابقات داستان کوتاه بازار هارپر؛ 

از این دست هستند.
از  پیش  که  هال»  «سارا  خانم  به  نشنال،  بی بی سی  جایزه  گذشته  سال 
تعلق  بود،  گرفته  قرار  نیز  بوکر  نهایی  نامزدهای  لیست  در  نامش  این 
گرفت. جایزه بازار هارپر نیز به صورت مشترک به فاطمه بوتو و جیل 

داوسون رسید. 
سبک  این  به  بزرگ  نویسان  رمان  توجه  ناگهان  جریان،  این  شروع  با 
جان مک گرگور  نداشت.  سابقه  هرگز  این  از  پیش  تا  که  شد  جلب  ادبی 

(جان مک گرگور رمان نویس ۳۶ ساله بریتانیایی است که تاکنون جوایز 
بزرگ ادبی همچون سامرست موام ۲۰۰۳ ، کتاب بریتانیا ۲۰۰۳، من بوکر 
دریافت  همچون  افتخاراتی  و  کرده  خود  آن  از  را   ۲۰۱۲ ایمپک   ،۲۰۰۶
عنوان نویسنده جوان سال نیویورک تایمز، نویسنده برگزیده مشترک 
المنافع ۲۰۰۲ و جوان ترین نویسنده مدعی من بوکر ۲۰۰۲ را در کارنامه 
برای  که  نیست  چیزهایی  دست  آن  از  "این  نام  به  ای  مجموعه  با  دارد) 

کسی مثل شما اتفاق بیفتد" ، به داستان کوتاه نویسی روی آورد. 

ارائه  با  که  انگلیسی  مطرح  ادبی  منتقد  و  نویس  (رمان  منتل  هیالری 
اثری به نام تاالر گرگ ها موفق به دریافت جایزه من بوکر ۲۰۰۹ شد) نیز 
با مجموعه داستان کوتاهی که قرار است در پاییز پیش رو منتشر شود، 
به جرگه داستان کوتاه نویسان می پیوندد و در این عرصه باید با رمان 
نویسان بزرگی چون مارگارت آتوود و یان رانکین که پیش از وی رو به 

سوی داستان کوتاه نویسی آورده اند رقابت کند. 
خیلی  فروش  کوتاه،  داستان  که  می دهد  نشان  ناشران  تجربه  چند  هر 
خوبی ندارد اما پیش بینی ها چیز دیگری را نشان می دهند. بر اساس 
صنعت  تجاری  مجله  و  (The Booksellerموسسه  بوک سلر  آمارهای 
رشد  درصد   ۳۵  ،۲۰۱۳ سال  در  کوتاه  داستان های  فروش  نشر)  و  چاپ 
داشته و البته این آمار متعلق به زمانی است که ساندرز هنوز موفق به 

دریافت جایزه فولیو نشده بود. 

قرن  در  کوتاه  داستان  محبوبیت  باعث  که  بود  فناوری  این  درواقع،  اما 
ناگهان  رخوت،  و  رکود  سالها  از  پس  کوتاه،  داستان  شد.  یکم  و  بیست 
به لطف فناوری بر صفحه  تلفن های  شاید پیش بینی افول رمان، کمی 
خاطر  به  را  ادبی  نوبل  جایزه  مونرو  که  وقتی  درست  باشد.  عجوالنه 
داستان کوتاهش از آن خود کرد، النور کاتون، موفق به دریافت جایزه 
دونا  همچنین  شد.  مشاهیر  ای  صفحه   ۸۳۲ رمان  خاطر  به  بوکر  من 
را  پولیتزار  ادبی  جایزه  سهره،  ای  صفحه   ۸۰۰ رمان  خاطر  به  تراتز، 
برنده شد. هوشمند و ابزارهای کتابخوان قرن بیست و یکمی ظاهر شد 

و توجه همگان را به خود جلب کرد. 

شاید پیش بینی افول رمان، کمی عجوالنه باشد

 سبک  برتر ادبی قرن۲۱ 
 برای انسان دیجیتالی شده امروزی، داستان کوتاه، یک سبک ادبی کامل است. نویسنده به 

توضیح بسیار مختصری از کاراکتر اصلی بسنده کرده و سپس داستان را روایت می کند.

حسن بالسم،نویسنده 
عراقی برنده جایزه رمان 
خارجی ایندیپندنت

برنده  عرب  نویسنده  یک  بار  اولین  برای 
جایزه رمان خارجی ایندپندنت شد

حسن بالسم تبعیدی عراقی با کتاب «مسیح 
در  ایندیپندنت  ادبی  جایزه  بنده  عراقی» 

بخش رمان های خارجی شد.
های  داستان  مجموعه  گاردین،  از  نقل  به 
سورئال  سبک  در  بالسم  حسن  کوتاه 
توانست جایزه ادبی ایندیپندنت ۲۰۱۴ را به 

خود اختصاص دهد.
ایندیپندنت  ادبی  جایزه  ساله   ۲۴ تاریخ  در 
عرب  ای  نویسنده  که  است  بار  اولین  این 
کند.  کسب  را  مهمی  جایزه  چنین  توانسته 
ساز  فیلم  و  نویسنده  شاعر،  بالسم  حسن 
عراقی در تبعید است که در فنالند زندگی 
می کند و «مسیح عراقی» دومین مجموعه 
از  خارج  در  که  است  وی  کوتاه  داستان 
عراق منتشر می شود که شامل ۱۴ داستان 
از  دلخراش،  اغلب  و  نشده  فراموش  کوتاه 
عراق جنگ زده است که ترکیبی از گزارش، 
تاریک  فانتزی  و  نگاری  وقایع  خاطره، 
در  که  است  اتفاقاتی  و  ها  مکان  از  بالسم 

عراق رخ می دهد.
یک  گفت:  داوران  هئیت  از  نونکین»  «بوید 
جنگ  از  پس  زنده  شاهد  از  کالسیک  کار 
عراق را در قلم بالسم می بینیم که به رشته 

تحریر در آورده است.
ناسگارد»  اووه  «کارل  نروژی  نویسنده 
بیرجیت  و  عاشق»  مرد  «یک  کتاب  با 
«جشن  آلمانی  کالسیک  با  واندربیک 

رمان  بخش  امسال  های  فینالیست  صدف» 
خارجی جایزه ادبی ایندیپندنت بودند.

صرف  را  خود  زندگی  بغداد  متولد  بالسم 
نوشتن داستان و ساختن فیلم کرده که در 
سال ۱۹۹۸ از دست صدام شهر را به مقصد 
جنایات  علیه  آنجا  در  و  کرد  ترک  سلیمانیه 
نشدن  شکنجه  برای  و  ساخت  فیلم  صدام 
از  پس  و  کرده  فرار  اروپا  به   ۲۰۰۰ سال  در 

۴ سال آوارگی در فنالند پناهندگی گرفت.
جایزه ۱۰ هزار پوندی بین بالسم و مترجم 
و  شد  خواهد  تقسیم  رایت  جاناتان  اش 
به  را  عراقی»  دارد«مسیح  قصد  بالسم 
عربی  زبان  به   ebookبوک ای  صورت 
عرب  تا  بگذارد  اینترنت  روی  و  منتشر 

زبانان نیز از کتاب بهره ببرند.
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الیزابت دی، (رمان نویس و یکی از طراحان پروژه داستان کوتاه خوانی 
در  عمومی  خوانی  کوتاه  داستان  های  رویداد  میزبان  که  دراپ)  پین 
مکان هایی همچون رویال آکادمی و سالن تئاتر غیر مسقف ریجنت پارک 
لندن بوده در این باره می گوید: زندگی به شکل فزاینده ای پرسرعت و 
فواصل  در  توانند  نمی  مردم  از  بسیاری  است.  شده  اینترنت  به  متصل 
بازگشت  مالقات،  و  کار  محل  به  رفتن  روزانه،   ایمیل  خواندن  زمانی 
این  در  بخوانند.  طوالنی  رختخواب،رمان  به  ها  بچه  بردن  یا  خانه  به 
به  دادن  گوش  مانند  درست  کوتاه  داستان  روزمره،  پرچالش  هیاهوی 

زیباترین قطعه یک آلبوم موسیقی مانند پادزهر عمل می کند.
از  بیش  کوتاهی  همواره  کوتاه،  داستان های  ادبی  جریان  منتقدان 
گوشی های  روی  اما  دهند  می  قرار  شماتت  مورد  را  آثار  این  حد 

آنکه  از  بیش  امروزه  شود.  می  محسوب  مزیت  یک  هوشمند،اختصار 
کتاب باز کنیم، به گوشی خود نگاه می اندازیم، ما دیگر زمانی برای گم 
دیجیتالی  انسان  برای  نداریم.  ادبی  رمان های  باالی  بلند  متن  در  شدن 
به  نویسنده  است.  کامل  ادبی  سبک  یک  کوتاه،  داستان  امروزی،  شده 
توضیح بسیار مختصری از کاراکتر اصلی بسنده کرده و سپس داستان 

را روایت می کند.
در این میان ابداعاتی از قبیل کیندل آمازون، که نویسندگان معروف در 
تا   ۵۰۰۰ هایی  کنند (داستان  می  کوتاه  های  داستان  نوشتن  به  اقدام  آن 
۳۰۰۰۰ کلمه دارد)، بسیار اثر گذار و تحول آفرین بوده است. هم اکنون 
نویسندگان مطرحی چون «سوزان هیل»، «چاک پاالهینوک»، «امی تان» 

و «کارن راسل» در کیندل داستان می نویسند. 
شاید پیش بینی افول رمان، کمی عجوالنه باشد. درست وقتی 
که مونرو جایزه نوبل ادبی را به خاطر داستان کوتاهش از آن 
به  بوکر  من  جایزه  دریافت  به  موفق  کاتون،  النور  کرد،  خود 
خاطر رمان ۸۳۲ صفحه ای مشاهیر شد. همچنین دونا تراتز، 
را  پولیتزار  ادبی  جایزه  سهره،  ای  صفحه   ۸۰۰ رمان  خاطر  به 

برنده شد. 
اشاره به دیکنز خالی از لطف نیست. اگرچه رمان های دیکنز گاهی به 
صدها صفحه می رسد، اما وی نام خود را به عنوان یک مجموعه نویس 
مجموعه   در  اپیزودیک،  های  نوشته  استاد  را  دیکنز   : کرده  مطرح  نیز 
می  در  کوتاه  داستان  قالب  نویسندگان  مطرح ترین  اسامی  به  نگاه  با 
یابیم که اکثر آنها آمریکایی یا ایرلندی هستند. این پراکندگی جغرافیایی 
دیگر  های  مکان  یا  بریتانیا  در  استعدادی  چنین  که  نیست  معنا  این  به 
کشورها  سایر  نویسندگان  که  می رسد  نظر  به  اما  ندارد  وجود  دنیا 
عمل  کندی  به  نویسی  کوتاه  داستان  ادبی  جریان  حلقه  به  پیوستن  در 
کرده اند.  های ماهانه یا هفتگی می دانند. همانطور که می دانید سبک 
مک  الکساندر  نیست.  نویسی  کوتاه  داستان  به  شباهت  بی  اپیزودیک 
کال اسمیت نیز در سال ۲۰۰۸ ، مجموعه طنز «شلوار مخملی کبریتی» را 
نویسنده ای  آتوود  و  کرد  منتشر  اپیزودیک  صورت  به  ایندیپندنت  برای 
است که به خاطر مهارتش در سبک ها و قالب های مختلف معروف است 
یک مجموعه پوزیترون اپیزودیکی کامل را برای سینگل کیندل آمازون 

به رشته تحریر در آورده است. 
های  داستان  خاطر  به  که  بوکر  جایزه  دریافت  نامزد  هال»  «سارا 
کوتاهش معروف شده و کسی که به خاطر داستان کوتاه خانم فاکس 
درباره  کرد  خود  آن  از  را   ۲۰۱۳ سی  بی  بی  کوتاه  داستان  ملی  جایزه 
داستان  نوشتن  می کنم  فکر  من  می گوید:  ادبی  قالب  این  به  عالقه اش 
پارامتر هایی  آن  من،  زعم  به  و  می سازد  بهتری  نویسنده  من  از  کوتاه 
در  را  من  مهارت  شود،  رعایت  کوتاه  داستان  یک  ساختار  در  باید  که 

نویسندگی قدم به قدم باال می برد. 

کوتاه  داستان  قالب  نویسندگان  مطرح ترین  اسامی  به  نگاه  با 
این  هستند.  ایرلندی  یا  آمریکایی  آنها  اکثر  که  یابیم  می  در 
پراکندگی جغرافیایی به این معنا نیست که چنین استعدادی در 
بریتانیا یا مکان های دیگر دنیا وجود ندارد اما به نظر می رسد 
که نویسندگان سایر کشورها در پیوستن به حلقه جریان ادبی 

داستان کوتاه نویسی به کندی عمل کرده اند. 
آکسفورد،  خوانی  کوتاه  داستان  ادبی  شب  بنیانگذار  فرانکلین،  سارا 
کوتاه  داستان  زمینه  در  آمریکایی  های  نویسنده  رشد  که  است  معتقد 
وی  گرفتند.  جدی  را  سبک  این  که  است  آمریکایی  مجالت  مرهون   ،
نشان  ریویو،  پاریس  یا  نیویورکر  در  داستانی  شدن  منتشر  گوید:  می 
دهنده کیفیت کار شماست. اما این مجله ها زمینه ساز رشد مجله های 
داستان  چاپ  به  کال  که  سوینی  مک  نامه  فصل  مثل  اند  شده  جدیدتری 

کوتاه اختصاص یافته است. 
در مقابل، الکساندرا پرینگل، ویراستار ارشد بلومزبری درباره وضعیت 
به  گرایش  فرهنگ  ما  بریتانیا  در  گوید:  می  بریتانیا  در  کوتاه  داستان 
در  نداریم  باشند  کوتاه  داستان های  محتوی  که  ادبی  مجالت  انتشار 
مسئله  همین  و  دارد  مجالت  این  از  مدل  ده ها  متحده  ایاالت  که  حالی 
زمینه ساز رشد قالب داستان کوتاه در آنجا شده است. عالوه براین من 
تصور می کنم صنعت آموزش و نحوه نگارش خالقانه در آمریکا به رشد 

ماهیت داستان کوتاه در این کشور بسیار یاری رسانده است. 

امروزه بیش از آنکه کتاب 
باز کنیم، به گوشی خود نگاه 

می اندازیم، ما دیگر زمانی 
برای گم شدن در متن بلند 

باالی رمان های ادبی نداریم. 
برای انسان دیجیتالی شده 

امروزی، داستان کوتاه، یک 
سبک ادبی کامل است.

  درگذشت آنجلو 
نویسنده  سیاه پوست

مایا 

امریکایی،  سیاهپوست  نویسنده  آنجلو 
تایم  انتخاب  به  برتر  نویسنده  صد  از  یکی 
شمالی  کارولینای  در  سالگی   ۸۶ سن  در 
در   ۱۹۲۸ اوریل   ۴ متولد  درگذشت.آنجلو 
سنت لوئیس میسوری پس از انتشار کتاب 
قفس  در  پرنده  چرا  دانم  "می  خاطراتش 

می خواند" در سال ۱۹۶۹ مشهور شد.
از  اش  حال  شرح  که  وی  جلدی   ۶ کتاب 
بین  را  وی  است  بزرگسالی  تا  کودکی 
سالگی   ۴۷ در  همچنین  وی  کرد.  المللی 
برنده شعر پولیزر شد.گای جانسون پسر 
خانواده  گفت:  رسمی  دربیانیه ای  آنجلو 
عروج  که  سپاسگذاراست  بسیار  متوفی 
وی به خاطر از دست دادن شعائر نبوده و 
وی به عنوان یک معلم، فعال صلح،هنرمند 
برابری  برای  و  کرد  زندگی  انسان  یک  و 

به  جامعه  برای  را  صلح  تا  کرده  مبارزه 
مادرش  که  گفت  آنجلو  آورد.پسر  ارمغان 
قبل از ساعت ۸ صبح چهارشنبه به آرامی 
رئیس  کلینتون  گفت.بیل  وداع  را  فانی  دار 
درگذشت  درباره  امریکا  اسبق  جمهور 
آنجلو اعالم کرد: امریکا یک گنجینه ادبی-

هنری را از دست داد.
آنجلو سه شنبه نتوانست در مراسم اهدای 
تگزاس  هوستون  در  بیکن  ادبی  جوایز 
شود.وی  حاضر  نتوانست  بیماری  بدلیل 
تجاوز  مورد  که  بود  ای  افسرده  کودک 
قرار گرفته بود و در جنوب جان سالم بدر 
برد. در نوجوانی وضع حمل کرد و زندگی 
برایش  که  اتفاقاتی  همه  و  نداشت  خوبی 
رخ داد را در مجموعه ۶ جلدی خاطراتش 
وی  قفس  در  شد.پرنده  مشهور  و  نوشت 
دوران  در  وی  علیه  نژادی  تبعیض  داستان 
تلخ  تجربه  یک  را  آن  که  بود  کودکی اش 
مراسم  در  شعری   ۱۹۹۳ سال  در  نامید. 
قومی  تنوع  تا  خواند  کلینتون  بیل  تحلیف 
جلو  به  رو  و  جدید  نگاهی  با  را  امریکا  در 
یک  را  وی  رولینگ  کند.جی.کی  تفسیر 

شخصیت کامال شگفت انگیز خواند.
چرا  کتاب«می دانم   ۱۹۶۹ سال  در  آنجلو 
در  نوشت،  را  می خواند»  قفس  در  پرنده 
به  بمیرم  که  این  از  کتاب«پیش   ۱۹۷۲ سال 
رشته  به  را  بده»  خنک  آب  لیوان  یک  من 
کتاب  نیز   ۲۰۰۲ سال  آورد.در  در  تحریر 
آهنگی که به بهشت پرتاب شد را به رشته 

تحریر درآورد.
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سینما و تئاتر
جیالن  بیلگ  نوری  ساخته  زمستانی»  «خواب  پیروزی   
اختصاص  و  کن  امسال  جشنواره  در  ترکیه  اهل  فیلمساز 
توجهی  فیلم  این  به  معتبر  فستیوال  این  طالی  نخل  یافتن 
بزرگ و تازه را متوجه سینمای ترکیه و البته همین فیلم و 
یک  داستان  زمستانی»  است. «خواب  کرده  جیالن  شخص 

بازیگر سینما است که از این حرفه کناره گرفته و هتل دار 
دارد  نام  جینر)  بیل  هالوک  بازی  (با  آیدین  او  است.  شده 

ملیسا   ) همسرش  خودش،  توسط  که  او  سرای  مهمان  و 
اناتولیای  شهر  در  شود،  می  اداره  او  خواهر  و  سوژن) 
حتی  و  آیدین  اطرافیان  باور  و  احساس  است.  واقع  ترکیه 
خود او این است که عمر مفید و دوره موفقیت آمیز ازدواج 
باید  و  است  یافته  پایان  همسرش  و  او  مشترک  زندگی  و 
خوردن  بست  بن  به  دلیل  مهمترین  و  کنند  رها  را  یکدیگر 
و  ها  صحنه  و  شواهد  است.  آنان  سنی  زیاد  تفاوت  آنها 
الزم  عالقه  آنها  بین  پیشتر  که  است  آن  از  حاکی  ها  حرف 
وجود داشته اما اینک دیگر اثری از آن رویکرد و احساس 

نیست.

* در ازدحام آدم ها
وی  که  گردد  می  بر  دورانی  به  شان  ازدواج  و  آنها  آشنایی 
همسرش  و  بود  مشهور  و  پرسابقه  و  کرد  می  هنرپیشگی 
یک تازه وارد به همین حرفه به شمار می آمد. آنها در چنان 
شرایطی آشنا شده و به یکدیگر عالقه مند شده و  زمان و 
ازدواج کرده بودند اما حاال به پایان خط رسیده اند. جیالن 
این قصه و آشنایی و سپس جدایی را به شکلی بسیار خوب 
به  او  موفقیت  میزان  و  است  کشیده  تصویر  به  و  پرورده 
حدی می رسد که معجزه آمیز بنظر می رسد. او که نگارش 
فیلمنامه را هم بر عهده داشته، داستان و کاراکترهایش را 
اوج  به  مردمی  رویداد  یک  گرمای  در  و  ها  آدم  ازدحام  در 
یک  و  کرده  بهتر  قدم  به  قدم  را  موردنظرش  تم  و  رسانده 
است.  نهاده  اجرا  به  فیلمش  در  را  تدریجی  پیشرفت  روند 
جیالن مثل اکثر کارهای قبلی اش تفاوت های محیط وسیع 
آناتولی  کوهستانی  مناطق  به  که  را  اتفاقات  وقوع  محل 
و  اش  قصه  بازیگران  احساسات  با  شود،  می  مربوط 
این  و  داده  قرار  مقایسه  مقام  در  آنها  شخصیت  چگونگی 
نهاده  نمایش  به  دقت  به  را  متضاد  های  گونه  و  ها  تفاوت 
است و شاید می خواهد بگوید گرمای روابط و نزدیکی فکر 
انسان ها در سرمای محیط دربرگیرنده آنها رنگ می بازد 

و تبدیل به شکست و ناکامی و  جدایی می شود.

* روزگارهای متفاوت
و  اتفاقات  باشد،  بوده  چه  هر  یارانش  و  کارگردان  هدف 
افسوس  معایب،  دیدن  مهیای  قدم  به  قدم  را  ما  ها  صحنه 
ها و آرزوهای کاراکترهای این قصه می کند و به آرامی در 
می یابیم که چرا زندگی گاهی با آنها سر سازگاری دارد و 

زمانی هم آنها را می کوبد و محدود نگه می دارد. همچون 
فیلم های قبلی جیالن، محیط و طبیعت، مشخصه های آن، 
حالی  به  حالی  از  هوا  و  آب  شدن  تبدیل  و  ها  فصل  تغییر 
دیگر مواردی هستند که قصه را شکل می دهند و حوادث را 
معنا و توصیف می کنند. به آرامی زمستان از راه می رسد 

و برف بر ارتفاعات می نشیند و عبور از راهها سخت تر می 
چنین  در  مسافران  هم  و  همکارانش  و  دار  هتل  هم  و  شود 

فضایی خود را محدود و محدودتر می یابند. هر چه ریزش 
سرمای  و  سپیدتر  محیط  و  گیرد  می  بیشتری  شدت  برف 
آتش  گفتیم  قبًال  که  طور  همان  شود،  می  تر  فزون  منطقه 
ارتباط  و  پیوند  و  سردتر  هم  همسرش  و  دار  هتل  روابط 

اعضای خانواده سست تر می شود.

* خالف عادت
به  را  باور  و  اصل  یک  کارهایش  تمامی  در  تقریبًا  جیالن 
نمایش نهاده و آن فشار و دشواری های کمرشکنی است که 
در زندگی اکثر انسان ها به آنان وارد می شود و بسیاری از 
آنها معموًال تسلیم نمی شوند و برعکس پایداری نشان می 
دهند و با این که حتی در میان جمع و افراد پر شمار تنها 
منفی  های  فرجام  سوی  به  را  آنها  منفی  اتفاقات  و  هستند 
این  و  نماید  می  چشمگیر  شان  ایستادگی  اما  کند  می  پرت 
از  برعکس  و  نیست  قاعده  این  از  مستثنی  نیز  جیالن  فیلم 
حال  این  با  است.  نگرش  طرز  و  باور  این  روشن  نمادهای 
برای جیالن که عادت کرده و دیگران را هم عادت داده است 
اندک  اظهاراتی  با  و  دیالوگ  کمترین  با  را  او  های  قصه  که 
ببینند و به همان قناعت ورزند و با تعمق شخصی از معانی 
حرف  و  دیالوگ  همه  این  آورند،  در  سر  پنهانش  و  آشکار 
که  است  چیزی  و  عادت  خالف  جدیدش  فیلم  در  زیاد  های 
از  گفتگوها  این  طی  بودیم.  دیده  را  آن  نظیر  کمتر  پیشتر 
باورهای  ثروت،  مثل  مسایلی  مورد  در  ها  انسان  تفاوت 
می  مطلع  شغلی  و  زندگی  بنیادهای  و  اجتماعی  و  اخالقی 

شویم.

* رویکردهای متضاد انسانی
نشانه  داشتن  بر  در  با  زندگی  منشور  یک  واقع  به  این 
و  اوجگیری  و  سقوط  مظاهر  و  خصومت  و  تفاهم  های 
و  برخوردها  این  شاید  است.  بشری  متضاد  رویکردهای 
چه  هر  اما  نباشد  هم  شاید  و  باشد  ای  کلیشه  احساسات، 
پیش  به  پایان  تا  و  شوند  می  همسو  آن  با  بینندگان  هست 
می روند و دلیل توفیق آن و صید نخل طالیی کن یعنی اول 
که  ای  جشنواره  جهان،  فیلم  فستیوال  مهمترین  در  شدن 
و  شد  برگزار  خرداد   ۴ تا  اردیبهشت   ۲۴ از  آن  جدید  دوره 
همین  شد.  می  محسوب  جشنواره  دوره  هفتمین  و  شصت 

مسایل بوده است.
Screen International :منبع

درباره «خواب زمستانی»، برنده نخل طالی فستیوال امسال فیلم کن فرانسه

منشوری پر معنا از زندگی بشر
بخش  برندگان  اسامی  و  رسید  فرا  معهود  شب  باالخره 
مسابقه جشنواره کن اعالم شد. حاال سینما و سینماگران 
کام دیده و ناکام با تاریخ و اشک ها و لبخندهایشان یک 
سال دیگر فرصت دارند تا دوباره شبی را تجربه کنند که 
شب شبهای جشن های هنر هفتم است. هنری که زندگی 
برد  می  رنج  آنکه  تا  کند  می  حبس  خود  در  را  زمان  و 
یک  که  ای  لحظه  در  کند  فیکس  را  است  شادمان  آنکه  و 

لحظه و ابدیت است...
آن  بر  سینمایی  ازمنتقدین  بسیاری  گمان  که  حالی  در 
ژیاگینتسف»  «آندری  ساخته  «لویاتان»  فیلم  که  بود 
است،  کن  جشنواره  طالی  نخل  کسب  بخت  بزرگترین 
و  بزرگ  کارگردان  ساخته  زمستانی»  «خواب  فیلم 
توانست  جیالن»  بیلگه  «نوری  ترکیه ای  شده  شناخته 
به  کن  جشنواره  رقابتی  بخش  داوران  هیات  مثبت  نظر 

ریاست «جین کمپیون» را به خود جلب کند.
مالک  یک  درباره  دقیقه ای  دویست  حدودا  فیلم  این 
همسرش  همراه  به  که  است  سابق  هنرپیشه  و  ثروتمند 
هتلی در مناطق مرکزی «آناتولیا» تاسیس کرده اند. یکی 
از خاص ترین وجوه این فیلم دیالوگ هایی است که میان 
شخصیت اصلی (آیمن) و همسر و خواهر همسرش رد 
و بدل می شود و محتوای شبه فلسفی شان که به مسایل 
جذابیت  بر  پردازد  می  اسالم  مذهب  جمله  از  مختلفی 
فیلم افزوده است.یکی از ناکامان شب اختتامیه «خاویر 
دوالن»، کارگردان ۲۵ ساله کانادایی بود که بسیاری بر 
این باور بودند این بخت را دارد که در رقابت با ژاک لوک 
گدار (پیرترین کارگردان حاضر در جشنواره) تبدیل به 
یکی از جوان ترین برندگان تاریخ کن شود اما این اتفاق 
رخ نداد تا طعم نخل همچنان در سالهای آینده انگیزه ی 

حضور پررنگ او در کن باشد.

زن  بازیگر  بهترین  جایزه  حالی  در  نیز  مور»  «جولین 
فیلم  در  شده اش  تحسین  بازی  برای  را  کن  جشنواره 
«نقشه هایی برای ستاره ها» کسب کرد که اغلب منتقدین 
سرشناس  بازیگر  کوتیالر»،  «ماریو  به  را  شانس  این 
یک  و  روز  «دو  فیلم  در  درخشان  بازی  برای  فرانسوی 
شب» ساخته «برادران داردن» می دادند.«ژولیت بینوش» 
برای فیلم «ابرهای سلیس مارسیا» و «آن دوروال» برای 
نخل  جدی  رقبای  دیگر  از  «مامی»  فیلم  در  نقش  ایفای 
بژو»  «برنیس  گذشته  سال  بودند.  زن  بازیگری  طالی 
به  موفق  فرهادی  «گذشته»  فیلم  در  نقش  ایفای  برای 
«تیموتی  دیگر،  سوی  بود.از  شده  عنوان  این  کسب 
لی»  «اسپایک  فیلم  در  ترنر  آقای  نقش  بازیگر  اسپال»، 
طالی  نخل  کسب  برای  عالقه  مورد  گزینه های  از  یکی 
بهترین بازیگری مرد بود که در نهایت به این جایزه نیز 
رسید و توانست «استیو کرول»، بازیگر فیلم «شکارچی 
شکست  خود  رقیب  قدرتمندترین  عنوان  به  را  روباه» 
برای  میلر»  نیز «بنت  کارگردانی  بهترین  بخش  دهد.در 
را  منتقدین  تحسین  که  روباه»  «شکارچی  فیلم  ساخت 
نیز برانگیخته بود نخل طالی کارگردانی کن را تصاحب 
کارگردانی  جایزه  می رسید  نظر  به  پیش تر  اگرچه  کرد ، 
به یک کارگردان اروپایی برسد و فیلم «شکارچی روباه» 
در بخش بازیگری به توفیق دست یابد.کسب دو جایزه 
از  حاکی  مور»  و «جولیان  میلر»  توسط «بنت  طال  نخل 
کن  جشنواره  در  آمریکایی  سینماگران  موفق  حضور 
کمپیون»  «جین  می رفت  انتظار  است.همچنین  امسال 
سال  در  «پیانو»  فیلم  با  کن  طالی  نخل  برنده  زن  (تنها 
۱۹۹۳) اعضای هیات داوران را متقاعد می کند که از یک 
در  و  شود  تقدیر  کن  برگزیده  فیلمسازان  میان  در  زن 
فیلم  با  ایتالیایی  کارگردان  رورچرا»،  «آلیس  نیز  نهایت 
«شگفتی ها» موفق به کسب جایزه هیات داوران شد.فیلم 
«شگفتی ها» به همراه «مامی» از جمله فیلم هایی بودند 
گرچه  کردند،  ارائه  سینما  دنیای  در  جدید  صدایی  که 
جنسیت  به  را  «رورچرا»  جایزه  کردند  تالش  بسیاری 
و  صاحب نام  کارگردان  لوچ»،  کنند.«کن  مرتبط  او 
کهنه کار انگلیسی که پیش از این گفته بود فیلم «جیمی 
از  خالی  دست  بود،  خواهد  او  بلند  ساخته  آخرین  هال» 
جشنواره کن امسال به خانه بازگشت و «ژان لوک گدار»، 
سه بعدی  فیلم  برای  جهان  سینمای  بزرگ  کارگردان 

از  حرفه ای  دستاورد  جایزه  به  زبان»  با  «خداحافظی 
سوی هیات داوران بسنده کرد.

کن  جشنواره  عالقه  مورد  کارگردان  کاواسه»،  «نائومی 
حضور  رقابتی  بخش  در  «دوپنجره»  فیلم  با  امسال  که 
داشت، سالن برگزاری مراسم اختتامیه را با دست خالی 
ترک کرد تا مانند فیلم تحسین شده «تیمبوکتو» ساخته 
«سیسوکو» از دیگر ناکامان بزرگ امسال جشنواره کن 
باشد.البته اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست که 
امسال برای اولین بار برادران «داردن» جشنواره کن را 

بدون کسب هیچ جایزه ای ترک کردند.
به اعتقاد بسیاری از افراد فیلم «توریست» ساخته «روبن 
جشنواره  در  حاضر  فیلم های  بهترین  از  یکی  استلوند» 
جوایز  از  یکی  حداقل  می توانست  که  است  بوده  امسال 
بخش رقابتی را از آن خود کند اما حتی نتوانست راهی 
به بخش رقابتی بیابد و در بخش جنبی ”نوعی نگاه“ به 

روی پرده رفت.

دو داور ایرانی در اختتامیه جشنواره کن
شصت وهفتمین جشنواره فیلم کن درحالی یکشنبه شب 
سرشناس  چهره  دو  حضور  که  داد  پایان  خود  کار  به 
جوایز،  اعطای  برای  اختتامیه  مراسم  در  ایران  سینمای 
زد.عباس  رقم  ایران  سینمای  برای  دیگری  افتخار 
سابقه  خود  که  ایرانی  هنرمند  و  کارگردان  کیارستمی، 
داوران  هیات  راس  در  امسال  دارد،  را  طال  نخل  دریافت 
کن  جشنواره  سینه فونداسیون  و  کوتاه  فیلم  بخش 
و  معرفی  برای  اختتامیه  مراسم  در  و  داشت  حضور 

اعطای نخل طالی فیلم کوتاه به روی صحنه رفت.
گیالس»  «طعم  فیلم  با   ۱۹۹۷ سال  در  کیارستمی 
وی  کرد.  خود  آن  از  را  فستیوال  این  طالی  نخل  جایزه 
ژاپن  محصول  که  عاشق»  یک  «مثل  فیلم  با  آخرین بار 
داشت. حضور  کن  جشنواره  رقابتی  بخش  در  بود، 
دیگر سینماگر ایرانی که در مراسم شب گذشته به روی 
رقابتی  بخش  در  که  بود  حاتمی»  «لیال  رفت،  صحنه 
وی  بود.  طال  نخل  برنده  کننده  تعیین  داوران  از  یکی 
بخش  داوران  هیات  رئیس  کمپیون»،  «جین  همراه  به 
«سوفیا  شامل  داوران  هیات  اعضای  دیگر  و  رقابتی 
بازیگر  و  تهیه کننده  کارگردان،  فیلم نامه نویس،  کاپوال» 
کارگردان  و  بازیگر  برنال»،  گارسیا  «گائل  آمریکایی، 
مکزیکی، «نیکالس وندینگ رفین»، کارگردان دانمارکی، 
چینی،  فیلمنامه نویس  و  کارگردان  جیا»،  که  «ژانک 
یئون»  دو  «ژون  آمریکایی،  بازیگر  دافوئه»،  «ویلیام 
بازیگر  بوکه»،  «کارول  و  جنوبی  کره  اهل  بازیگر 
و  معرفی  به  و  شد  حاضر  صحنه  روی  بر  فرانسوی 

اعطای جوایز نخل طال پرداختند.

 نگاهیبه اختتامیه جشنواره کن ۲۰۱۴؛

 میوه های نخل امسال 



هفته نامه پرشین ۱۳ جمعه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۷

Like us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly نقد

گرفته  فرا  را  جهان  اطالعات  فناوری  انقالب  گاردین،  از  نقل  به 
سریع  تحول  اما  می شود.  دیده  جا  همه  آن  انقالبی  تاثیرات  و 

فناوری در تضاد کامل با عدم تغییر سیاسی قرار گرفته است. 

تغییر  سختی  به  گذشته  سال   ۲۵ طول  در  آمریکا  سیاسی  نظام 
تنها  اوباما   ۲۰۰۸ انتخابات  مثل  مقطعی  تغییرات  حتی  و  کرده 
که  است  حالی  در  این  است.  بوده  موجود  وضع  کننده  تثبیت 
زندگی شهروندان آمریکایی در همین مدت بسیار دگرگون شده 
و توسعه وب و دستگاه های ارزان قیمت و پر سرعت وابسته به 
آن، نحوه ارتباط مردم با یکدیگر را تحت تاثیر قرار داده است. 

حتی نحوه دوست شدن انسانها با یکدیگر،قرار مالقات هایشان، 
اینکه  حتی  و  مذاکراتشان  و  گیری ها  تصمیم   ، ها  پژوهش 
دهند  انجام  می خواهند  کار  چه  و  باشند  کسی  چه  می خواهند 
حاضر  قرن  به  بیستم  قرن  از  کسی  اگر  کرده است.  دگرگون  را 
منتقل شود، بسیاری از جنبه های زندگی ما برای او غیر آشنا و 

نا مفهوم خواهد بود. 
به  نیز  چین  حکومت  نیست.  آمریکا  مورد  در  فقط  ماجرا  این 
لحاظ سیاسی از ۴ ژوئن ۱۹۸۹ تاکنون (یعنی از کشتار گسترده 
و  بود  موجود  وضع  به  اعتراضی  تنها  که  من  آن  تیان  میدان 
سرانجام نیز با سرکوب گسترده رژیم حاکم – حزب کمونیست- 
غیر  جنبه های  از  اما  نکرده  تغییری  چندان  شد)  خفه  نطفه  در 
سیاسی شاهد تغییرات متعددی بوده که رشد سریع اقتصادی و 

رشد فناورانه تنها بخشی از آن است. 
حاضر  حال  در  رسد  می  نظر  به  از   بیش  تقریبا  اکنون  هم 
دسترسی به فناوری نیاز به یک میلیارد دستگاه تلفن همراه در 
تنها  چینی  ده  هر  از  پیش،  دهه  یک  حالیکه  در  دارد  وجود  چین 

یک نفر از تلفن همراه استفاده می کرد

به  نیاز  فناوری  به  دسترسی  حاضر  حال  در  رسد  می  نظر  به 
تغییر سیاسی عمده را از بین برده است. با وجود انقالب جذاب 
تکنولوژی ، چه کسی ممکن است خواهان انقالب سیاسی باشد؟

گستره  کند.  منسوخ  را  سیاست  که  دارد  را  قدرت  این  فناوری 
تغییرات فناوری سبب شده ، دولت چیزی کند، دست و پاگیر و 

اغلب بی فایده به نظر برسد. 
فناوری  صنعت  در  که  بزرگی  های  ایده  با  مقایسه  در  طرفی  از 
نظر  به  روح  بی  و  سست  امری  سیاسی،  تفکر  کند،  می  ظهور 
ایده های  ترین  عجیب  ایدئولوژیکی،  پسا  عصر  در  رسد.  می 
سیاسی نیز از دل بحث هایی در مورد فناوری پدیدار شده اند. 
امروزه کمونیست ها و لیبرالیست های رادیکال بیشتر در میان 
مهندسین کامپیوتر دیده می شوند تا دانشمندان علوم سیاسی. 

برای  را  نوینی  های  راه  کامپیوتری،  محاسبات  در  پیشرفت 
زندگی  و  گذاری  اشتراک  به  مالکیت،  معنای  درباره  کردن  فکر 
علوم  مسائل  ترین  اساسی  اینها  و   ، کرده  فراهم  خصوصی 
علوم  میان  از  ندرت  به  جدید  های  پاسخ  اما  اند.  مدرن  سیاسی 
سیاسی بیرون می آیند. در مجموع به نظر می رسد فناوری نه 
ابزاری در خدمت ارتقای سیاست بلکه پدیده ای برای دور زدن 

و عبور کردن از سد علم سیاست است. 
"\"\

ظهور گسترده تلفن همراه ، فقیرترین شهروندان جهان را قادر 
بغلتند.  بیرون  خورده شان  شکست  دولت های  دام  از  تا  ساخته 
شبکه  همچون  اساسی  های  ساخت  زیر  فاقد  که  کشورهایی  در 
و  اعتماد  قابل  حقوقی  سیستم  دسترس،  در  نقل  و  حمل  های 
بخش بانکداری قابل استفاده هستند، مردم به واسطه امکاناتی 
که تلفن های همراه در اختیارشان قرار می دهد می توانند شبکه 
هایی از مالکیت و تبادل ارز را خارج از کنترل دولتهایشان، برای 

خود ایجاد کنند. 

از این طریق حتی ساکنین دور افتاده ترین مناطق روستایی می 
توانند به کسب وکار در خارج از جوامع محلی خود بپردازند و 
قرار  آنها  اختیار  در  فناوری  بلکه  دولت،  نه  که  است  امکانی  این 
افریقایی،  جوامع  ساکنین  از  بسیاری  برای  امروزه  است.  داده 
نا  های  سیاست  از  گریزی  راه  همراه،  تلفن  نوین  های  فناوری 

مناسب ودیرینه
دولت است.

اغراق  اندازه  از  بیش  فن آوریها  این  تاثیرات  درباره  نباید  البته 
نمود. آنها هرگز نمی توانند جلوی یک جنگ داخلی را بگیرند. 
نداده  تغییر  را  سیاسی  امنیت  اساسی  معادله  همراه  های  تلفن 
اند: مردم اسلحه بدست، برای استفاده نکردن از تسلیحات خود، 
نیاز به دلیل قانع کننده ای دارند و فناوری به تنهایی نمی تواند 
این دلیل قانع کننده را در اختیار آنها قرار دهد. در واقع، به هر 
طریق بنگیریم، این تنها علم سیاست است که می تواند شما را از 

امر سیاسی نامناسب رهایی بخشد. 

بی حوصلگی در امر سیاسی،در جهان توسعه یافته اما، به نحو 
به  فناوری  به  جهان  از  بخش  این  در  است.  کرده  بروز  دیگری 
عنوان ابزاری برای رهایی و نجات از دست دولت های شکست 
خورده نگاه نمی شود. ما فناوری را به عنوان ناجی انسانها از 
چنگال غروری می دانیم که امر سیاسی و سیاستمداران گرفتار 

آنند. 

اطالعات،  فناوری  دنیای  سیاست،  جهان  تحرکی  بی  برابر  در 
کدام  رسد.  می  نظر  به  انگیز  هیجان  و  منعطف  پویا،  دنیایی 
دولتی در جهان توانسته تا کنونی ابزاری مفید تر از ویکی پدیا 
برای رفاه و آسایش عمومی خلق کند؟ آیا بوروکراسی هرگز می 

تواند به اندازه گوگل زندگی بشری را ارتقا دهد؟
برای  دموکراتیک  سیاستمداران  پایان  بی  مصاف  کردن  نظاره 
هم ترازی با فناوری های نوین و در خدمت گرفتن آنها دردناک 
نمی  اما  کنند،  استفاده  فناوری  از  باید  که  دانند  می  آنها  است. 

دانند چگونه؟!

سابقه تالش بوروکراسی های دولتی برای استفاده هر چه بهتر 
از فناوری تا کنون به هیچ عنوان رضایت بخش نبوده است.این 
نه  سیاستمداران  گسترده  تحقیر  و  توهین  به  منجر  ها  شکست 
تنها در میان شهروندان بلکه میان صاحبان صنایع فناوری می 
شود که اغلب به دولت به چشم مانعی نگاه می کنند که باید بر آن 
غلبه کرد. به زعم آنها، دولت تنها یک موجودیت ناراحت کننده 

آنالوگ در جهان دیجیتال است.
خوبی  به  را  آنها  هرگز  فناوری  صنعت  که  هست،  مسائلی  اما 
درک نخواهد کرد. اگر دولت نبود، هیچ کدام از صنایع فناوری 
در مقیاسی که امروز می شناسیم وجود نداشت. نه تنها به این 
نیازمند  محصوالتش،  پویایی  حفظ  برای  صنعتی  هر  که  خاطر 
نهاد های سیاسی پایدار و قابل اعتمادی است از حقوق  مالکیتش 
دفاع کند، بلکه به این خاطر که در واقع انقالب فناوری اطالعات 

بر پایه سرمایه دولتی شکل گرفت و گسترش یافت. 
سرد  جنگ  دوران  در  اطالعات  فناوری  انقالب  اولیه  بنیادهای 
دهه  در  آمریکا  دولت  گسترده  تحقیقات  در  ریشه  و  شد  نهاده 
گذاری  سرمایه  بیشتر  دوره  این  در  داشت.   ۱۹۶۰ و   ۱۹۵۰ های 
انجام  نظامی  بودجه  محل  از  متحده  ایاالت  در  پژوهشی  های 
غالب  در  را  خود  زندگی  نیز  اینترنت  میان،  این  در  گرفت.  می 
دانست  نمی  دقیقا  دولت  هرچند  کرد.  آغاز  نظامی  پروژه  یک 
های  نوآوری  اندک  اندک  است.  کرده  خلق  را  ای  پدیده  چه 
تکنولوژیک از انحصار پروژه های نظامی دولتی خارج شد و با 
عرضه  قابل  محصوالتی  شکل  به  خصوصی  های  کمپانی  کمک 

به بازار در آمد. 

دولتی  های  گذاری  سرمایه  محرکه  نیروی   ۱۹۷۰ دهه  در  آنچه 
فرکینگ  چون  هم  اطالعاتی  های  فناوری  عظیم  های  پروژه  در 
(یا همان شکست هیدرولیکی) شد، ترس سیاستمداران از پیامد 
 ۱۹۷۳ سال  در  اسرائیل  و  اعراب  جنگ  بود.  نفتی  بحران  های 
منجر به چهار برابر شدن قیمت نفت و رکود اقتصادی در جهان 
شده بود که خود ناآرامی های مدنی، ضعف نظامی و فروپاشی 
زیست  مشکالت  نیز  فرکینگ  اما  داشت.  پی  در  را  اجتماعی 

محیطی فراوان خاص خود را به همراه آورد.

به  نیاز  سبز  های  فناوری  سمت  به  اساسی  جهت  تغییر 
که  حاد  تهدیدات  از  ای  تازه  مجموعه  داشت:  دیگری  چیز 
و  کند.  حوزه  این  در  گذاری  سرمایه  به  وادار  را  سیاستمداران 
اگر دولت در این عرصه تمام قد ظاهر نشود، نمی توان امیدوار 
به گسترش فناوری های سبز بود. هر کس تصور کند، فناوری 
دولت)  دخالت  (بدون  بازار  نیروهای  واسطه  به  فقط  که  نوین 
آب  تغییرات  مقیاس  در  هایی  چالش  حل  به  قادر  اند  شده  خلق 
و هوایی خواهند بود، خود را فریب داده است. کارگزاران بازار 

هرگز حاضر نیستند خودشان را وارد چنین بازی های خطرناک 
و پر هزینه ای کنند.

در حال حاضر تنها دولتی که به خاطر ترس از شورش عمومی 
در واکنش به سطح باالی آلودگی، در فن آوری های سبز به شکل 
گسترده سرمایه گذاری می کند، چین است. در واقع دولت چین 
نگران این است که برخی از فجایع زیست محیطی آینده، تسلط 

اقتدار آمیزش بر ملت را کاهش دهد.

که  دهند  انجام  توانند  می  کارها،  خیلی  هم  ها  کمپانی  طرفی  از 
عرضه  با  تازگی  به  گوگل  نیستند.  انجامشان  به  قادر  ها  دولت 
ماشین خود ران (self-driving car) در واقع چنین کاری انجام 

داده است. 
تری  پیچیده  های  پروژه  دادن  انجام  به  تمایل  معموال  دولتها 
گوگل  که  راننده!  بدون  جهانی  سمت  به  حرکت  مثال،  دارند. 
هرگز از پس آن برنخواهد آمد. جاده های چنین جهانی را دولت 
چنین  تا  دارد  نیاز  گوگل  به  دولت  واقع  در  کند.  مدیریت  باید 
ماشینی را برایش بسازد و گوگل به دولت محتاج است تا عرصه 

ای را برایش فراهم سازد که ماشین های خود ران قادر به حرکت 
در آن باشند. 

فناوری ، فرایند نظارت بر مردم را برای دولت بسیار آسان کرده 
است. دولتها اکنون به طرق مختلف و هیجان انگیز(خواند ایمیل 
ها، گوش دادن به تماس ها، ردیابی پیامک ها و بررسی حساب 
های بانکی) در کارهای ما جاسوسی می کنند. این اقدامات که 
های  رضایتی  نا  شود  می  انجام   ، آمریکا  دولت  توسط  معوال 

عمومی را در پی داشته است. 
در این میان صاحبان صنایع فناوری، بیش از سایر مردم آزرده 
واقع  جاسوسی  مورد  ندارند  دوست  طرفی  از  آنها  اند.  شده 
شوند و از طرف دیگر نمی توانند جلوی این فرایند را بگیرند. 
هستند  وضعیتی  چنین  مسبب  خود  واقع  در  آنها  این،  بر  افزون 
آنها  است.  دشوار  بسیار  برایشان  همدستی  این  به  اعتراف  و 

ناخواسته آلت دست دولت شده اند. 

بر  کنترل  های  فناوری  سیاستمداران  ندارد  دوست  کس  هیچ 
دولت  اگر  که  باشید  داشته  یاد  به  باید  اما  کنند،  ایجاد  را  مردم 
کنترل  را  دولت  نوین،  های  فناوری  نکند،  کنترل  را  فناوری 
عنوانی  به  خود  انحصاری  قدرت  از  دولت  اینکه  کرد.  خواهند 
اما  نیست  خوب  مسلما  کند،  استفاده  گوگل  کنترل  برای  ابزاری 
از آن بدتر این است که گوگل از توان انحصاری اش برای اداره 
کردن دولت استفاده کند. شما ترجیح می دهید چه کسی دولت 

را اداره کند: سیاستمدارن یا نخبگان عرصه فناوری؟ 
در سپیده دم انقالب فناوری اطالعات، این امید گسترده وجود 
داشت، که اقتدار گرایان قادر به کنترل فناوری نخواهند بود. اما 

آنچه اتفاق افتاد فاصله زیادی با این امید واهی داشت.

اینترنت نتوانست دولت چین را دموکراتیک کند، اما دولت چین 
از اینترنت برای دور زدن دموکراسی استفاده کرد. البته کنترل 
پدیده پیچیده و چندگانه ای همچون وب ، کار ساده ای نیست و 
فقط  خاطر  همین  به  دارد.  بسیار  هزینه  و  زمان  صرف  به  نیاز 

سیاستمداران قادر به انجام آن هستند. 
با این حال سرعت حرکت فناوری بسیار بیشتر از سیاست است. 
های  نظارت  از  رهایی  برای  هایی  راه  اکنون  نیز  چین  مردم 
دولتی یافته اند. هنگامی که فناوری از دام کنترل سیاسی فرار 
آیا   : شد  خواهند  مواجه  دشوار  انتخابی  با  سیاستمداران  کند، 
گذشته  رویه  بر  همچنان  یا  بدهند  وفق  تغییرات  با  را  خود  باید 
این  مسلما  دموکراتیک،  سیستم  یک  در  کنند؟  پایفشاری  خود 
دولتها هستند که باید خود را با تغییرات سازگار سازند. اما در 

رژیم های استبدادی اینگونه نیست.
به نظر می رسد بزرگترین مسئله ناشناخته علم سیاست در قرن 
۲۱ این است که : اگر دولت همچنان عزم خود را برای برخورد با 
قدرت غیر قابل کنترل فناوری های مدرن اطالعاتی جزم کند، چه 

اتفاقی روی خواهد داد؟ 
فناوری  عصر  کننده  دگرگون  تحوالت  وجود  با  حال  هر  به 
سیاست  به  را  خود  عالقه  همچنان  مردم  از  بسیاری  اطالعات، 
حفظ خواهند کرد، اما به نظر می رسد تعداد کمتری از آنها باز 
که  کنونی  جذاب  دنیای  در  شوند.  سیاستمدار  باشند  مایل  هم 
کار  نظر  به  بودن  سیاستمدار  است،  نوین  های  فناوری  از  مملو 

بسیار دشواری است. 

با تمام این حرفها به نظر می رسد باید به هشداری که بنجامین 
علم  به  باید  ما  کرد:  توجه  بیشتر  داد  پیش  سال   ۲۰۰ کنستانت 
نداشته  ای  عالقه  آن  به  اگر  حتی  کنیم  توجه  بیشتر  سیاست 
موقعیت  تقویت  برای  ما  توجهی  بی  از  سیاسی  نخبگان  باشیم. 
اما  کنیم  مقابله  آنها  با  باید  ما  کنند.  می  استفاده  سوء  خودشان 

برای اینکار ابزاری در اختیار نداریم. 
ناتوان  دربرابرشان  را  ما   ، سیاست  علم  درباره  آنها  برتر  دانش 
می گذارد. بنابراین ما برای محافظت از خودمان در برابر حلقه 
تنگ نخبگان سیاسی، بیش از پیش به علم سیاست و سیاستمدار 

شدن نیازمندیم.
ترجمه از : ماندانا سجادی - گاردین

نقد کتاب علم سیاست اثر دیوید رانسیمن

  سیاست یا فناوری؟ کدامیک
 جهان را نجات خواهد داد؟

 

اینترنت نتوانست دولت چین را 
دموکراتیک کند، اما دولت چین از 
اینترنت برای دور زدن دموکراسی 

استفاده کرد. البته کنترل پدیده پیچیده و 
چندگانه ای همچون وب ، کار ساده ای 

نیست و نیاز به صرف زمان و هزینه بسیار 
دارد. به همین خاطر فقط سیاستمداران 

قادر به انجام آن هستند. 
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تاریخ
«د رباره به د ست آورد ن حسن نیت د ولت ایران، مساله این 
است که ما برای آنها چه می توانیم بکنیم. پاسخش متاسفانه 
ایران  د ولت  واقع  د ر  صد راعظم  و  شاه  است.  ساد ه  بسیار 
شاه  بی ترد ید ،  نمی خواهند .  پول  جز  چیزی  ما  از  عمًال 
روس ها  نامناسب  مطالبات  برابر  د ر  او  از  که  د ارد   د وست 
اگر  که  د ارد   خوش  بی گمان  هم  صد راعظم  و  کنیم  حمایت 
ولی  کنیم.  حمایت  او  از  کرد ،  پید ا  اختالف  شاه  با  د وباره 
هیچ کد ام نگران این مسائل نیستند . فعًال خواسته حقیقی 
هر د و ره ای از بد هی رژی است و اینکه بگذاریم مملکت را، 
را  بد هی  این  آغاز،  از  شاه،  کنند .  اد اره  خواستند   طور  هر 
بسیار  نفرتش  اکنون  می د انست.  نفرت انگیز  اخاذی  یک 
به  بد هی  نرخ  نقره،  ارزش  سقوط  با  چون  شد ه؛  بیشتر 
قران، بسیار بیشتر شد ه است و باید  پول بیشتری بپرد ازد . 
هم  خوش  روز  یک  شاه  که  است  این  صد راعظم  استد الل 
معرفی  خاطر  به  را  او  مد ام  و  است  نگذاشته  باقی  برایش 

رژی سرزنش می کند .»

ویژه  مامور  د وراند   مورتیمر  سر  گزارش  از  بخشی 
تصویر  اگر  ناصری،  عصر  ایران  به  انگلیس  نخست وزیر 

نوزد همی  قرن  جامعه  انحطاط  به  رو  وضعیت  از  د قیقی 
عصر  د ر  قد رت  ساختار  و  روابط  می تواند   ند هد   ایران 
ناصرالد ین شاهی را به نمایش گذارد ؛ چالش های حاکمیت 
هرچند   شکنند ه  د ستاویزهای  و  خارجی  قد رت های  با 
موقت و گذرا برای رهایی از منجالب اقتصاد ی و سیاست 
خارجی که د ر آن گرفتار بود ه است. سلطانی که با رعایای 

خیال  خود   ذهن  د ر  حتی  که  می کند   رفتار  آنچنان  خود  
قد رت های  با  مواجهه  د ر  نپرورانند ،  ناآرامی  و  شورش 
حال  این  با  است.  ماند ه   عاجز  و  د ر ماند ه  این چنین  بزرگ 
پنج د هه حکومت او مد یون و وابسته چیست؟ ثبات نسبی 
و استحکام بنیان های اجتماعی و سیاسی شهرهای مرکزی 

او مرهون چه نوع عملکرد  و رفتاری است؟ 

اصالحاتی همچون ظهور جلوه هایی از مد رنیسم از جمله 
به کارگیری صنعت سینما، د وربین و هنر عکاسی، تاسیس 
سبک  به  مد رسه  اولین  نوین،  معماری  ملی،  موزه  اولین 
نوین، د ارالفنون، اولین خط تلفن، چاپ اسکناس و انتشار 
روزنامه و د ه ها نشانه و تبلور مد رنیسم د ر ایران آن زمان 
است؟  بود ه  نوزد هم  قرن  د ر  جامعه ای  نوع  چه  خاستگاه 
نوجوانی  د وران  از  شاه  ناصرالد ین  پاد شاهی  آنکه  حال 
از  قرن  نیم  می یابد .  امتد اد   سالخورد گی  سال های  قرین  تا 
آن  د ر  بشری  خواسته های  و  کنش ها  و  نیازها  که  د ورانی 
و  متفاوت  خواسته های  به  گاه  و  می یابد   اساسی  تغییرات 

متناقضی منجر می شود . 

کتب  و  متون  د ر  ناصری  عصر  د وره  از  آنچه  بیش  و  کم 
و  خود  رایی  کرد ه ایم  مرور  و  خواند ه ایم  معاصر  تاریخ 
استبد اد  مطلقه فرد ی است که جز زبان زور و ستم راهی 
برای حکمرانی خود  نمی یابد  و رعایایی د ر بند  که اطاعت 
آد اب  الینفک  جزو  را  امینه  و  پاد شاه  از  چرا  و  بی چون 
می یابند   التزام  آن  به  و  می د انند   خود   سیاسی  و  اجتماعی 
یا شرح واماند گی ها و واد اد گی ها د ر برابر امپراتوری های 
زورگوی خارجی بود  که غالبًا از سر زبونی و ترس تن به 
نکوهش  مورد   امروزه  که  د اد ه اند   امتیازاتی  و  معاهد ات 
این  بیرونی  شعاع  و  تظاهرات  می گیرد .  قرار  مذمت  و 
نمایند گان  از  یکی  حتی  که  بود ه  گونه ای  به  امتیازات  نوع 
وزیر مختار  ولف  د راموند   به  بار  یک  تهران  د ر  فرانسوی 
بازی  هم  با  روس ها  و  «شما  بود   گفته  تهران  د ر  انگلیس 
می کنید  و بقیه ما فقط امتیازات طرفین را می شماریم». د ر 
چنین موقعیت بغرنج و بحران زد ه ای چه تد بیر و مصلحتی 
د یوان ساالر  و  مستبد   پاد شاه  یک  حاکمیت  تد اوم  به  منجر 

می شود ؟ 

کد ام  هر  که  ناصری  عصر  امتیازات  از  رسمی  قرائت 
سویه  و  نگاه  یک  غالبًا  د اشته اند   و  خمی  پرپیچ   سرنوشت 
از  عصاره ای  عصر  آن  د ولتمرد ان  که  می کند   منعکس  را 
نابهنجارترین  البته  و  ناآزمود ه ترین  و  بی تجربه ترین 
حتی  که  ناآزمود ه  نه تنها  بود ه اند ،  خود   جامعه  بازیگران 
بود ه اند   نابکارانی  و  فاسد ان  موقعیت ها  از  بسیاری  د ر 

که به قصد  فرصت طلبی به معرکه آمد ه یا د ر حکم ستون 
پنجم د شمن نقش ایفا کرد ه اند  که سال ها بر منابع زمینی 
و زیرزمینی این کشور کمین کرد ه و قصد  غارت و چپاول 

آن د ارند .

نیازمند   تاریخی  بررسی های  و  پژوهش  آنکه  حال 
آن  اقتصاد ی  و  اجتماعی  متعد د   الیه های  کالبد شکافی 
تکاپوی  یک  گستره  د ر  نقش ها  و  منزلت ها  است.  جامعه 
همگانی معنا و مفهوم پید ا می کند . د ر این گستره روابط 
و  طبقات  اهمیت  جامعه  پیچید ه  هم  به  و  تنید ه  هم  د ر 
یک  نقش  که  چند ان  باز می تاباند ،  را  اجتماعی  قشرهای 
کرمانی  رضا  میرزا  همچون  اجتماعی  کنشگر  و  معترض 
روابط  آن  اجزای  همه  که  می شود   د رک  خوبی  به  زمانی 
خویشاوند ی، مناسبات اقتصاد ی، جایگاه اجتماعی، رفتار 

و منش فرد ی د ر جامعه هد ف بازخوانی شود .

اگر ناصرالد ین شاه به تیر میرزا رضای کرمانی نقش زمین 
شد ، تصویر به غل و زنجیر کشید ه شد ه اش نمای بیرونی 
محتویات  و  د رونیات  نه  می سازد   منعکس  را  آن  ظواهر 
د ر  او  بازجویی  مستند ات  شرح  که  همچنان  را.  ذهنی اش 
پاسخ به مستنطق خویش ابوتراب نظم الد وله تنها بخشی 
از ماجراست. آنجا که از تحول و د گرد یسی خود  می گوید : 
«وقتی به اسالمبول رفتم و د ر مجمع انسان های عالم و د ر 
من  به  گفتم،  را  خود م  حال  شرح  بزرگ،  مرد مان  حضور 
چرا  بی عد التی،  و  ظلم  همه  این  وجود   با  که  کرد ند   مالمت 
باید  من د ست از جان نشسته و د نیا را از د ست این ظالمان 
خالص نکرد ه باشم.» اینجاست که ما نه با یک گماشته و 
رعیت عصر ناصری که با یک کنشگر و روشنگر سیاسی و 

اجتماعی عصر مواجه می شویم.

میرزا رضا کرمانی زمان متماد ی گماشته امین الضرب بود ه 
اسد آباد ی  سید جمال الد ین  به  که  بود   او  طریق  از  و  است 
به  امین الضرب  هزینه  به  که  همان  سید  جمال  شد .  متصل 
کشورهای اروپایی و آسیایی سفر می کرد ه و امین الضرب 

تامین کنند ه هزینه های زند گی و سفر او بود .

می کرد   د عوت  ترکیه  سیاسی  و  اجتماعی  مجامع  به  را  او 
به  را  د نیا  پیشرفته  ملل  روشن بینی های  و  روشنگری ها  تا 
این  افتخارش  رضا  میرزا  ببیند .  چشم  به  و  بشنود   گوش 
بود  که زمانی پیام میرزای شیرازی را د ر باب تحریم تنباکو 
به اعیان و اشراف شهر می رساند ه و از او الهام می گرفته 
است. بخشی از سال های پایان زند گی اش د ر زند ان قزوین 
با کسانی محشور بود ه که د اللت نویافته ای از جهان مد رن 
یکی  اصفهانی  حاج سیاح  است.  می ساخته  منتقل  او  به  را 
ایرانی  مشهور  جهانگرد ان  نخستین  و  روشنفکران  از 
سال ها هم بند  او بود . هم او بود  که بخشی از جهان ذهنی 

سید جمال را به د یگران منعکس می ساخته است. 

این د ر حالی است که میرزای کرمانی برای اقد ام شجاعانه 
شاید   است.  آورد ه  میان  به  برهان  و  بهانه  د ه ها  خود  
نخستین اد له او این بود  که روزی د ر کرمان به امین الضرب 
گفته بود : «این د و براد ر از قبال د سترنج رعیت به ثروت و 
مکنت رسید ه اند . ۷۰۰، ۸۰۰ تومان پول رعیت را خورد ه اند . 

۲۰۰ نفر خوشامد گو و چاپلوس و بیکاره و اوباش د ارند  و 
اینکه  نکته  است.»  قانون  خالف  د وشان  هر  رویه  و  رفتار 
را  او  که  می آید   تهران  به  ملک التجار  ستم  و  ظلم  اثر  د ر  او 
سر به نیست سازد . اما د ر بین راه به این نتیجه می رسد  که 
برکند   زمین  روی  از  را  ناصرالد ین شاه  ظلم  واقعی  ریشه 
و همین کار را نیز به سرانجام می رساند . یافته آموختنی 

و  د اد   قرار  د قت  و  توجه  مورد   باید   را  متعد د   زوایای  آنکه 
از یکسو نگری و یکجانبه نگری بر حذر شد ، روابط تو د ر 
را  عمیق تری  نگاه  که  است  میرزاکرمانی  با  مرتبطان  توی 

می طلبد .

 امین الضرب روابط حسنه ای با سید جمال الد ین اسد آباد ی، 
ناصرالد ین شاه و امین السلطان صد راعظم د اشته و با همه 
د اشته  اقتصاد ی  و  عاطفی  مراود ات  صفا  و  نیکی  به  آنان 
او  به  کرمانی  رضای  میرزا  که  ملک التجار  قضا،  از  است. 
تجاری  مناسبات  که  بود   سال ها  است  زد ه  د زد ی  اتهام 
میرزا  د یگر،  سوی  از  است.  د اشته  امین الضرب  با  سالمی 
و  مزور  انسانی  عنوان  به  حاج سیاح  به  کرمانی  رضای 
تد لیس کار اشاره د اشت اما سید جمال و امین الضرب از او 

یک روشن بین و منور الفکر یاد  می کرد . 

متناقض  و  متفاوت  رفتارهای  و  ذهنی  سویه های  چنین 
را  سره  می توان  چگونه  می گیرند   قرار  هم  کنار  د ر  وقتی 
از ناسره باز شناخت، بی آنکه د یگران را به اتهام ناروایی 

محکوم نکرد ه باشیم.

ناصرالد ین شاه قربانی کد ام مناسبات اجتماعی ـ اقتصاد ی شد ؟ 

رسم شاه کشی 
  مجید  یوسفی

شایع است ناصرالدین 
شاه در آخرین 

لحظات حیاتش پس 
از سوءقصد، این  جمله 

شرطی را بر زبان 
آورده است: «من 

بر شما جور دیگری 
حکومت خواهم کرد، 

اگر زنده بمانم!»
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هستی شناسی 
فلسفی موسیقی

اندرو کانیا
مترجم: محیا سادات اصغری 

بنیادین  مسائل  مطالعه  موسیقی  فلسفه 
ما  احساس]  [و  تجربه  و  موسیقی  ماهیت 
همانند  موسیقی  فلسفه  است.  موسیقی  از 
از  مضاف،  های  فلسفه  های  شاخه  دیگر 
را  خود  مطالعه  مورد  حیطه  به  معرفت  پیش 

مفروض می گیرد.
اما به خالف فلسفه علم، فلسفه های هر یک 
رشته  موسیقی،  مثل  هنری؛  های  فعالیت  از 
ای است که بسیاری از مردم، صرفا به خاطر 
هستند،  موسیقایی  فرهنگ  اعضای  که  این 

دورنمای قابل توجهی از این رشته دارند.

موسیقی، در زندگی بسیاری از مردم، نقشی محوری به عهده 
محوری  مسائل  که  همچنان  افراد،  از  بسیاری  بنابراین،  دارد. 
راحتی  به  تنها  نه  فهمند،  نمی  را  شناسی  معرفت  و  متافیزیک 
یابند،  نمی  در  برخاسته  موسیقی  از  که  را  ای  فلسفی  مسائل 
تمایلی هم به اندیشیدن درباره برخی از این مسائل، پیش از آنکه 

شخصا وارد تربیت دانشگاهی شوند، ندارند.
زیادی  فلسفی  بغرنج  مسائل  که  است  هنری  موسیقی  احتماال 
را آشکار می کند. به خالف نقاشی، آثار موسیقی، واجد نمونه 
های کثیری است که هیچ یک از آنها را نمی توان با صرف اثر، 
[یعنی  اثر  این  دقیقا  که  این  از  پرسش  بنابراین  دانست.  یکی 
پرسشی  چنین  از  تر  پیچیده  اصل  در  چیست،  موسیقایی]  اثر 
اعیان  ابتدا  در  حداقل  که  آثاری  است؛  نقاشی  آثار  با  رابطه  در 

فیزیکی ساده ای به نظر می آیند.
تفسیر  اجرایی  هر  از  مستقل  صورت  به  همچنین  تواند  می  اثر 
از  صحبت  این  شوند.  تفسیر  خود  توانند  می  اجراها  و  شود 
موسیقی  که  دانیم  می  ما  که  واقعیت  این  به  دارد  اشاره  تفسیر 
هنری است که غرق در معنا است، و با این حال به خالف درام، 
معنایی  آشکار  محتوای  هیچ  واجد  که  ابزاری  صرف  موسیقی 

نباشد، نیست.
این مطلب این پرسش را موجب می شود که چرا ما موسیقی را 
که  فیلسوفان  از  بسیاری  برای  این  دانیم.  می  ارزشمند  اینقدر 
درباره این موضوعات تامل می کنند محوریت دارد که موسیقی 
دارای توانایی آشکار در بیان حرکات است و در عین حال به یک 

معنا هنری انتزاعی باقی می ماند.

هستی شناسی موسیقی
موزیکال  چیزهای  انواع  مطالعه  موسیقی  شناسی  هستی 
موجود و نسبت هایی که بین آنها برقرار است می باشد. ماهیت 
اجرای  و  آثار  این  ارتباط  و  کالسیک  موسیقی  آثار  متافیزیکی 
صحیح و معتبر آنها، بیشترین موضوعات مورد بحث در زمینه 

هستی شناسی موسیقی بوده و هستند.
اخیرا عالقه به هستی شناسی های سنت های مختلف موسیقی، 

نگرش  نوعی  و  غیرغربی  موسیقی  چه  و  غربی  موسیقی  چه 
شکاکانه درباره ارزش و امکان ارائه هستی شناسی موسیقی، 

رشد کرده است.
متعددی  موجودات  غربی  کالسیک  سنت  در  موسیقی  آثار 
پذیرند.  می  را  متعدد  اجراهای  آنها  که  معنا  این  به  هستند، 

تکرار  بوی  آثاری  چنین  ماهیت  پیرامون  مباحث  از  بسیاری 
ها»  کلی  شناسی  هستی  «مساله  پیرامون  که  هایی  بحث  همان 

وارد است را می دهد.
نام انگاران (nominalists) معتقدند که آثار موسیقی مجموعه 

ای از جزئیات عینی مثل نشانه ها و اجراها، هستند.
انواع  کمترین  به  تنها  که  این  خاطر  به  نگرش،  این  که  حالی  در 
اعتراض  با  است،  جذاب  شود،  می  متوسل  موجودات  غامض 
تشریفات  اجراهای  بسیاری  مثال،  است.  مواجه  خاصی  های 

که  این  تصور  بنابراین  است  اشتباه  نت  چند  دربردارنده  بهار 
بهار  تشریفات  که  نادرست  استنتاج  این  از  انگاران  نام  چگونه 
دربردارنده چند نت اشتباه است، اجتناب می کنند، مشکل است. 
اثر،  این  به  رجوع  بر  مبتنی  مساله  این  حل  رسد  می  نظر  به 
مستقل از اجراهای متعدد آن است، ولی چنین رجوعی از نظر 

نام انگار بی ارزش است.

ذهنی  موجوداتی  موسیقی  آثار  که  معتقدند  ها  آلیست  ایده 
آثار  ترتیب  به   (۱۹۴۰) سارتر  و   (۱۹۳۸) کالینگوود  هستند. 
خیالی  هایی  تجربه  و  اعیان  را  هنری)  آثار  دیگر  (و  موسیقی 

دانستند. مهم ترین اعتراض به این نگرش این است که:

آثار  االذهانی  بین  پذیری  دسترس  ایجاد  در  نگرش  این   (۱
بهار  تشریفات  عنوان  ذیل  آثار  تعداد  زیرا  خورد  می  شکست 
به تعداد تجربیات ذهنی ای است که افراد در هنگام اجرای این 

عنوان داشته اند.

۲) این نگرش نقش رسانه ای که اثر از طریق آن شنیده می شود 
تجربه  است  ممکن  انسان  گرداند.  می  ارتباط  بی  آن  فهم  در  را 
خیالی یکسانی در پاسخ به اجرای زنده تشریفات بهار و صدای 
ضبط شده آن داشته باشد، اما این مساله همچنان گشوده است 
که آیا دو رسانه از حیث زیبایی شناختی یکسان هستند یا خیر.

یا  داستانی  خیالی،  آثاری  موسیقی  آثار  که  عقیده  این  گهگاه 
غیرواقعی (fictional) هستند مورد توجه قرار می گیرد.

شناختی  هستی  آمیز  مناقشه  وضعیت  به  توجه  با  مطلب،  این 
موجودات خیالی، چندان مفید و یاری رسان نیست. نظریه های 
اعیان خیالی در امتداد همان خطوطی طبقه بندی می شوند که 
نظریه های آثار موسیقی طبقه بندی می شوند؛ نظریه های نام 

انگار، ایده آلیست و غیره.
انگاری»  بحث «حذف  مورد  موضوع  درباره  دیگر  بدیل  نظریه 
ندارند.  وجود  موسیقی  آثار  آن  براساس  که  ای  نظریه  است، 
مورد  استدالل  این  وسیله  به  تواند  می  ابتدایی  انگاری  حذف 
ماهیت  اثباتی  های  نظریه  از  کدام  هیچ  از  که  گیرد  قرار  دفاع 
آثار موسیقی نمی توان به شکل قانع کننده ای دفاع کرد. حذف 
موسیقی  آثار  که  کند  می  استدالل  احتماال  تر  پیچیده  انگاری 
 (intentional inexistents) قصدی»  التفاتی/  «ناموجودهای 
موجودات  مورد  در   (۲۰۰۶) ِری  گئورگ  که  (همچنان  هستند 

خاص زبانی چنین استدالل می کند).
آثار  وجود  که  این  بدون  بتوانیم  ما  شاید  دیگر،  عبارت  به 
موسیقی را مفروض داریم، هر ارجاع و اشاره آشکار به آنها را 
بین  ای  میانه  موضع  اتخاذ  دیدگاه،  این  کنیم.  تبیین  و  مشخص 
نام انگاری و ایده آلیسم خواهد بود. رومان اینگاردن (۱۹۸۶) از 
موضعی که به ظاهر اثباتی تر، ولی دارای استدالل های مشابه 
موجودی  موسیقی  اثر  یک  که  است  این  او  استنتاج  دفاع  است، 
التفاتی/قصدی/ است، بدینسان موضع او بین رئالیسم و ایده 
آثار  که  است  کرده  استدالل  اخیرا  دیویس  دیوید  است.  آلیسم 
موسیقی  آثار  هستند،  کنش  هنری،  آثار  همه  همانند  موسیقی، 
 (۲۰۰۴) هستند  آنها  آهنگسازان  ترکیبی  های  کنش  بخصوص 
هنر  شناسی  هستی  کنش»  احتماال «نظریه  ما  آنچه  او  بنابراین 

می نامیم، احیا می کند.
ارجاع:

از  موسیقی  فلسفه  مقاله  تلخیص  و  ترجمه  مطلب  این   *
دایره المعارف استنفورد است.

با همراهی «علی بهرامی فرد» نوازنده بنام سنتور

تور جدید کنسرتهای «کیهان کلهر» 
برگزار می شود

تور جدید کنسرتهای «کیهان کلهر» استاد بنام موسیقی ایران و «علی بهرامی فرد» 
نوازنده برجسته سنتور در اروپا آغاز می شود.

 در ابتدا نوای همنوازی إین دو موسیقیدان در روز اول ژوئن در «گنت بلژیک» طنین 
مستر  شهر  این  در  فرد  بهرامی  و  کلهر  کنسرت،  از  پیش  روز  البته  میشود،  انداز 
کالس خواهند داشت، سپس در تاریخ های ۵،۶ و ۷ ژوئن کنسرت این دو هنرمند در 
شهرهای مختلف انگلستان از جمله لندن، ساوت همپتون و یورک شایر، به دعوت 

فستیوال سانگ الینز برگزارخواهد شد.
شایان ذکر است که در تاریخ نهم ژوئن نیز در اجرایی منحصر به فرد، برای نخستین 
بار همنوازی اردال ارزنجان، کیهان کلهر و علی بهرامی فرد به صورت مشترک در 
هلند به روی صحنه خواهد رفت که به واقع این اجرا ترکیبی از دو همنوازی موفق 

و متفاوت کیهان کلهر با این دو نوازنده است.



  جمعه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۷هفته نامه پرشین۱۶

گوناگون

برداشت  پرده  رازهایی  از   ۲۰۱۴ نخست  فصل  گزارش  انتشار  با  گوگل 
که طی چند سال گذشته ذهن همگان را به خود معطوف کرده بود.

شرکت گوگل که همچنان عنوان بزرگترین ارائه کننده خدمات اینترنتی 
فصل  به  مربوط  مالی  گزارش  گذشته  هفته  دارد،  اختیار  در  را  جهان 
نخست سال جاری میالدی را منتشر کرد و نشان داد که برخالف پیش 
برآورده  را  گذاران  سرمایه  انتظارات  است  نتوانسته  قبلی  های  بینی 

کند.
مرکز «وال استریت» پیش بینی کرده بود که گوگل در این دوره زمانی 
سه ماهه با کسب درآمدی بالغ بر ۱۵/۵۸ میلیارد دالر به ازای هر سهم 
جهان  اینترنتی  غول  اما  کند.  سود  دالر   ۶/۳۳ بورس  تاالر  در  خود 
شد  اعالم  نهایت  در  و  برساند  ها  بینی  پیش  این  به  را  خود  نتوانست 
که گوگل در فصل نخست سال ۲۰۱۴ میالدی درمجموع ۱۵/۴۲ میلیارد 
دالر درآمد و به ازای هر سهم خود ۵/۰۴ دالر سود کسب کرده است. 
اما آنچه که از قول گوگل در پایان فصل نخست سال ۲۰۱۴ میالدی اعالم 

شد، فقط مربوط به درآمدها و وضعیت مالی نمی شد.
بد نیست بدانید شرکت گوگل که حدود ۱۵ سال از زمان تأسیس آن می 
گذرد حدود ۵۰ هزار کارمند دارد و برای آنکه سرویس های خود را با 
کیفیت مناسب ارائه دهد، حدود دو میلیون سرور را در سراسر جهان 
جست  آن  در  کلیدواژه  میلیارد  یک  لحظه  هر  در  و  است  گرفته  کار  به 
وجو می شود. کاربران گوگل روزانه حدود ۳۰ پتابایت اطالعات تولید 
می کنند و همین اعداد و ارقام باعث شده است تا Google.com پس 
از سال های متمادی همچنان پربیننده ترین سایت اینترنتی در جهان 
حاشیه  بدون  هم  چندان  موفقیت  این  که  داشت  توجه  باید  اما  باشد. 
دنبال نمی شود. گوگل با انتشار گزارش فصل نخست ۲۰۱۴ از رازهایی 
پرده برداشت که طی چند سال گذشته ذهن همگان را به خود معطوف 
کرده بود. در این اتفاق شرکت گوگل پیرامون ۵ افسانه بزرگ که مردم 

در مورد آن صحبت می کنند توضیح داد و اصل ماجرا را بیان کرد.

۱ گوگل می خواهد صاحب همه اینترنت شود
زمانی که گوگل یک شرکت زیرمجموعه مانند YouTube را خریداری 
به  شود.  می  تبدیل  ها  سایت  همه  نخست  خبر  به  اتفاق  این  کند،  می 
به  مربوط  خبر  گوگل  شرکت  مواقع  بسیاری  در  که  است  خاطر  همین 
خریدهای کوچک از خرید هزاران کیلومتر فیبر نوری را منتشر نمی 
اند  گرفته  قرار  گوگل  توجه  مورد  که  مخصوص  فیبرهای  این  کند. 
ها  شبکه  در  اطالعات  پرسرعت  انتقال  برای  و  دارند  نام   Dark Fiber
مورد استفاده قرار می گیرند و کارشناسان می گویند گوگل به تنهایی 
بیش از تمام سازمان ها و شرکت ها در جهان از این نوع فیبرها را در 
تواند  می  فیبرها  این  با  گوگل  که  گویند  می  دارد.کارشناسان  اختیار 
بسیار قوت دارد و همه  این روزها  سناریو  این  برباید.  اینترنت را  کل 
متخصصان امر هم روی آن تأکید دارند. از آنجایی که تعداد کاربران 
اینترنتی افزایش یافته است، مشکل کمبود پهن باند در سراسر جهان 
را  مشکل  کوشد  می  فیبرها  این  اندازی  راه  با  گوگل  و  شود  می  دیده 
جهان  مخابراتی  بزرگ  مراکز  با  کار  این  برای  گوگل  شرکت  کند.  حل 
قرار  خود  پوشش  تحت  را  کاربران  طریق  این  از  و  کند  می  همکاری 
می دهد. اما مدیران گوگل می گویند که از انجام چنین کارهایی قصد 
حل  را  اینترنت  مشکل  خواهند  می  فقط  و  ندارند  را  اینترنت  تصاحب 

کنند.

۲ سرویس Google Earth از شما جاسوسی می کند
آدرس  شما  است.  انکار  غیرقابل   Google Earth سرویس  کارآمدی 
باالی  از  زنده  های  دوربین  و  کنید  می  تایپ  آن  در  را  خود  منزل 
و  واضح  تصاویر  تا  کنند  می  زوم  نظر  مورد  مقصد  روی  زمین  کره 
باکیفیتی را از منزل خود ببینید. وقتی تصویر را بزرگنمایی می کنید، 
حتی گل های کوچکی که در حیاط خانه کاشته اید هم نمایان می شوند 

و به راحتی می بینید که اتومبیل خود را چگونه پارک کرده اید.
آن  از  کارشناسان  اما  دارد،  فراوانی  های  قابلیت  سرویس  این  اگرچه 
کنند.  می  یاد  جهان  زنده  جاسوسی  دوربین  قدرتمندترین  عنوان  به 
اما واقعیت امر این است که هر تصویری در Google Earth مشاهده 
می شود طی ۳ سال گذشته گرفته شده است و گوگل می گوید که این 
به  سپس  و  کند  می  گلچین  ای  ماهواره  های  عکس  بین  از  را  تصاویر 
کمک فناوری شرکت های DigitalGlobe و Tele Atlas و با هماهنگی 

آژانس های دولتی عکس های نهایی را به شما نشان می دهد.
شود  می  ارائه   Google Maps سرویس  در  که   Street View قابلیت 
دوربین  که  گویند  می  و  است  شده  مواجه  ها  مخالفت  برخی  با  نیز 
های مخصوص این سرویس هم جاسوسی می کنند. اما باید گفت که 
همچنین  گوگل  شوند.  می  روز  به  یکبار  چندسال  هر  هم  تصاویر  این 
در  موجود  افراد  اندام  روی  از  حتی  تا  است  کرده  تعریف  الگوریتمی 

این عکس ها هم نتوان شخصی را شناسایی کرد.

۳ گوگل همه چیز را در مورد ما می داند
یکی از مراکز داده اصلی گوگل در پارک صنعتی آرکانزاس واقع شده 
داده  مرکز  این  شود.  می  شامل  را  اطالعات  گسترده  حجم  که  است 
اطالعاتی را در خود جا داده است که به صورت باورنکردنی می تواند 
تصویر شما را تشخیص دهد، محل زندگی شما را بگوید و حتی اعالم 
کند که به چه نوع تصاویری در سایت یوتیوب عالقمند هستید. گوگل 
در این مرکز اطالعات مربوط به جست وجوهای اینترنتی را مبتنی بر 

پروتکل اینترنتی(IP) شما مربوط به ۹ ماه گذشته را ذخیره می کند.

را  ها  ایمیل  که  شود  می  استفاده  ای  ویژه  افزار  نرم  از  مرکز  این  در 
بر اساس کلیدواژه ها اسکن می کند.بر این اساس، با سرویس تلفنی 
دقیقًا  گوگل  البته  و  شما  دوستان   Latitude به  موسوم  گوگل  جدید 
می دانند که شما کجا هستید. همین جریان باعث می شود تا یوتیوب 
به  عالقمند  که  دهد  پیشنهاد  شما  به  را  ویدیوهایی  تماشای  همیشه 
تماشای آن هستید. اما گوگل به طور صریح اعالم کرده است که هیچ 
و  دهد  نمی  قرار  استفاده  مورد  را  کاربران  شخصی  اطالعات  از  یک 
فقط به کمک الگوریتم های تعریف شده این خدمات را ارائه می دهد. 
درخواست  با  همیشه  خود  های  فعالیت  طول  در  که  گوید  می  گوگل 
هم  کاربران  شخصی  اطالعات  به  دسترسی  بر  مبنی  امریکا  دولت 

مخالفت کرده است و هرگز دست به چنین تخلفی نمی زند.

۴ گوگل شما را کند ذهن می کند
نخستین  است؟  شهری  چه  اروگوئه  کشور  پایتخت  که  دانید  می  آیا 
فضانورد زن در سازمان ناسا چه شخصی بود؟ دومین قانون نیوتون 
چه چیزی را توضیح می دهد؟ و... نیازی نیست برای پیدا کردن پاسخ 
این سؤاالت به ذهن خود فشار بیاورید. زیرا گوگل در کسری از ثانیه 

پاسخ دقیق تر از آنچه که فکر می کنید را در اختیارتان می گذارد.
باید اعتراف کرد که با تولد گوگل دوران حفظ کردن اطالعات دشوار 
و به خاطر سپردن محتویات کتاب های مدرسه ای به سر رسیده است 
و این روزها به جای چنین کاری فقط کافی است که سوال خود را از 
باعث  کلی  حالت  در  فناوری  که  گویند  می  بپرسید.کارشناسان  گوگل 
در  و  کند  استفاده  خود  ذهن  از  گذشته  از  کمتر  انسان  که  است  شده 
مقابل، اینترنت نیز موجب شده است نحوه پردازش اطالعات در ذهن 
انسان عوض شود. البته شرکت گوگل تصور دیگری در این زمینه دارد 
برای  را  زندگی  است  کرده  سعی  فقط  خود  خدمات  با  که  گوید  می  و 
انسان ها آسان تر کند و هرکس که بخواهد می تواند از توان مغز خود 

بهره مند شود.

۵ گوگل هیچ درآمدی کسب نمی کند
و  خوب  سرویس  ها  ده  گوگل  که  دهد  می  نشان  هم  اجمالی  نگاه  یک 
و  گذارد  می  کاربران  اختیار  در  رایگان  کامًال  صورت  به  را  کاربردی 
کند.  دریافت  پولی  مفید  خدمات  این  برای  است  نکرده  سعی  هرگز 
 Gmail، Maps، Earth، News، وجوگر،  جست  مانند  هایی  سرویس 
ما  زندگی  ابزار  ترین  کاربردی  به  که   ... و   Talk، Dods، Calendar
و  گیرند  می  قرار  استفاده  مورد  هزینه  هرگونه  بدون  اند  شده  تبدیل 
خدمات سایت های زیرمجموعه گوگل از جمله YouTube، Picasa و 
Blogger هم رایگان است.با این اتفاق ها گوگل تاکنون چگونه کسب 
درآمد کرده است؟ شاید به جرأت بتوان گفت مهم ترین شایعه منتشر 
شده در این زمینه هم به همین موضوع برمی گردد. اما باید گفت که 
سرویس  و  کنند  می  تأمین  تبلیغات  را  گوگل  درآمدهای  اصلی  بخش 
محسوب  شرکت  این  درآمد  کسب  منابع  بزرگترین  از  هم   AdWords
نمی  منتشر  تصویری  های  آگهی  فقط   AdWords سرویس شود.  می 
بر  توانند  می  هم  خوانید  می  سایت  این  در  که  هایی  متن  حتی  و  کند 

اساس آگهی های همین سرویس منتشر شده باشند.
سایت  دیگر  در  گوگل  منافع  از  تواند  می  حتی  هوشمند  سرویس  این 
های اینترنتی دفاع کند و البته، شرکت ها معموًال برای انتشار تبلیغات 
روی  که  کلیکی  هر  ازای  به  بلکه  کنند.  نمی  پرداخت  پول  گوگل  در 
می  دالر   ۲۰ تا  سنت   ۱۰ از  ها  شرکت  این  شود  می  انجام  ها  آن  آگاهی 
پردازند که این رقم بر حسب موقعیت و نوع آگهی منتشر شده تغییر 
نیست  بد  اما  رسد،  می  نظر  به  اندک  بسیار  رقم  این  اگرچه  کند.  می 
دالر  میلیارد   ۶۰ به  نزدیک  گذشته  سال  جهان  اینترنتی  غول  که  بدانید 
درآمد کسب کرد و این روزها می کوشد از سخت افزار و دیگر بخش 

ها هم به کسب درآمد بپردازد.

راز ۵ افسانه 
مشهور گوگل 
فاش شد
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۶ تحول انقالبی تکنولوژیک در دهه آینده

جهانی متفاوت 
در انتظار ماست

چون  عرصه هایی  در  انقالبی  تحوالت 
شهرسازی،  و  خودرو  ارتباطات، 

زندگی انسان را متحول می کند

بدون  الکتریکی  خودروهای  ایده  گذشته،  دهه  یک  در  فوربس: 
مثل  دریا  درون  عمیق  معدن کاوی  و  دیجیتال  پول های  سرنشین، 
اجتماعی،  تحوالت  باالی  سرعت  اما  می رسید.  نظر  به  علمی  داستان 
مفاهیم  این  که  باشیم  این  شاهد  شده  باعث  تکنولوژیک  و  اقتصادی 
شکل گیری  حال  در  انقالبی  حاضر،  حال  در  نیستند.  غیرممکن  دیگر 

است که در آن ابزارهای بزرگ و کوچک جامعه ما را تغییر می دهند.  
و  کارآفرینان  برای  را  بزرگی  فرصت های  انقالبی  تحوالت  این 
کسب وکار ها ایجاد می کند و اگر آنها اولین کسانی باشند که خود را با 
این نیروهای تحولی و اجتماعی جهانی وفق دهند، به موفقیت خواهند 
رسید. به گزارشsystemgroup  دانستن در مورد این تحوالت انقالبی 

تنها اولین قدم به سوی شناخت فرصت های آینده است.   

  اتصال و همگرایی
تا سال ۲۰۲۰، بیش از پنج میلیارد کاربر اینترنت در کره زمین خواهیم 
به  تبلت  مانند  ابزارهایی  طریق  از  آنها  از  نیمی  از  بیش  که  داشت 
اینترنت متصل خواهند شد. این اتصال  در زندگی روزانه ما گسترش 
به  را  ما  اطراف  محیط  و  شخصی  کاری،  زندگی  و  یافت  خواهد 
تجربه ای یکپارچه به عنوان «زندگی متصل به اینترنت» تبدیل خواهد 
کرد. این زندگی متصل پشتیبانی دیجیتال را دربرمی گیرد که زندگی 
روزانه ما را هدایت می کند، برای مثال  موسیقی را به طور مداوم و در 

یک چشم برهم زدن از خانه به خودرو ما منتقل می کند. 

 فروشگاه و خرید آنالین
این موضوع به امری عادی در آینده تبدیل می شود و هر خرده فروشی 
عالوه بر فروشگاه و حضور فیزیکی تا سال ۲۰۲۰ از یک هویت آنالین 
کسب وکارها  خرده فروشی  درصد   ۱۹ حدود  شد.  خواهد  برخوردار 
و  می دهد  رخ  آنالین  صورت  به  جهان  سطح  در  مصرف کننده  به 
انتظار می رود خرده فروشی آنالین تا سال ۲۰۲۵ به ۳/۴ تریلیون دالر 
هایپرمارکت های  مجازی،  فروشگاه های  ظهور  به  امر  این  که  برسد 
مجازی، فروشگاه های تعاملی و مدل های خرده فروشی مختلف منجر 

می شود. 

  آینده تحرک
در آینده، مردم و سازمان ها برای سفر از نقطه A به نقطه B خواهان 
تحرک شخصی خواهند بود (نه لزوما با خودرو)، چرا که مسافرت ها 
با تکنولوژی های هوشمند تلفیق خواهد شد که این امر با سیستم های 
شرکت های  می شود.  امکان پذیر  گوناگون  کیفیت های  با  حمل ونقل 
خودروسازی سهم تحرک را خواهند سنجید البته نه فقط سهم بازار  
و هدف آنها فقط فروش خودرو نخواهد بود، بلکه کلیه نیازهای سفر 
خودرو  اشتراک گذاری  به  کرد.  خواهند  یکپارچه سازی  و  تلفیق  را 
محیط های  در  مستقل  به صورت  و  شد  خواهد  افتاده  پا  پیش  مدلی 

بسته مانند فرودگاه یا جوامع کوچک کار خواهد کرد. 

 هوشمندی در سبز بودن
توجه به محیط زیست رویکرد مهمی در دهه گذشته بوده و با اینکه 
تولید  سوی  به  موضوع  این  کم  کم  اما  است،  مهمی  مساله  همچنان 
کردن،  حس  اینترنت،  به  اتصال  توانایی  که  هوشمند  محصوالت 
پردازش کردن، گزارش دهی و انجام اقدامات اصالحی را دارند، پیش 
لباس،  از  و  کرد  خواهند  احاطه  را  ما  هوشمند  محصوالت  می رود.  
دربرخواهند  را  هوشمند  شهرهای  و  ساختمان  تا  گوشی  ساعت، 
و  شد  خواهد  ایجاد  هوشمند  شهری  بازار  خاص،  طور  به  گرفت. 

دالر  تریلیون  یک ونیم  به   ۲۰۲۰ سال  تا  آن  ارزش  می شود  پیش بینی 
(۱۵۰۰ میلیارد دالر) برسد. 

  ارزش برای همه
زمین  جمعیت  از  نفر  میلیارد   ۴ که  جهان  در  متوسط  طبقه  ظهور 
می شود  باعث  اینترنت،  کاربران  میلیاردی   ۵ جمعیت  و  هستند 
کارآفرینان و کسب وکار ها به «ساخت یک محصول و فروش به همه» 
یافت  خواهد  زیادی  بسیار  اهمیت  آینده  در  که  مفهومی  آورند؛  روی 
خواهد  همه»  برای  «ارزش  کسب وکار  جدید  مدل  ایجاد  به  منجر  و 
یک  می توانند  کسب وکار ها  که  است  این  نشان دهنده  مفهوم  این  شد. 
محصول یا خدمات را تولید کنند و آن را به صورت اینترنتی به انبوه 

مردم در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بفروشند.

 آینده انرژی
تا  شد  خواهد  همگرا  مرتبط  صنعت  چندین  با  انرژی  صنعت 
راهکارهای کارآمد و سازگار با محیط زیست ایجاد شود. رویدادهای 
مهمی که در این حوزه شاهد آن خواهیم بود، ایجاد «شبکه هوشمند»، 
اینترنت انرژی، افزایش تولید گاز حاصل از الیه های رسی در آمریکا 
خواهد   ۲۰۳۰ سال  در  کشور  این  انرژی  تولید  کل  درصد   ۴۰ به  که 
رسید، اکتشاف نفت در اعماق دریا که ۲۰ درصد تولید نفت جهانی را 
تشکیل خواهد داد و ظهور تکنولوژی برای اکتشاف عمیق درون دریا، 
خواهد بود. در آینده شاهد تکنولوژی های ذخیره سازی انرژی برای 
تقویت باتری خودروهای الکتریکی خواهیم بود و نیز برای اولین بار 
ماهواره های خورشیدی در فضا نصب خواهند شد که انرژی برق را 

به زمین منتقل خواهد کرد.
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PC World بنا بر اعالم مرکز

عجیب  ترین فناوری های 
جهان معرفی شدند

اگر فکر می کنید که این روزها انواع گجت ها و فناوری های نوین 
در  را  زندگی  بخش های  همه  کنترل  و  کرده اند   احاطه  را  شما 
این  از  بخشی  نکرده اید.  بزرگنمایی  هم  چندان  گرفته اند،  اختیار 
استفاده  مورد  زندگی  روزمره  امور  در  تسهیل  برای  فناوری ها 
با  ندارند،  چندانی  کاربرد  که  آن ها  دیگر  بخش  و  می گیرند  قرار 
تولیدکننده  شرکت های  درآمد  می کنند  سعی  خود  جذابیت های 
سیستم  آیفون،  که  گفت  می توان  اطمینان  با  دهند.  افزایش  را 
طی  که  بودند  فناوری هایی  مهم ترین  از  لپ تاپ  و  اندروید  عامل 
یک دهه گذشته به دست کاربران رسیدند. از این قبیل فناوری ها 
داریم  قصد  ما  ولی  آورد.  خاطر  به  می توان  را  فراوانی  مثال های 
تاکنون تولید  در مورد عجیب ترین فناوری هایی صحبت  کنیم که 
مثال های  به  می توان  هم  فناوری ها  نوع  این  از  چه  اگر  شده اند. 
بررسی  آخرین  در   «PC World» مرکز  اما  کرد،  اشاره  مختلفی 
خود فهرست عجیب ترین فناوری های ساخته شده در طول تاریخ 
را منتشر کرد. تفکر اصلی برای ساخت بسیاری از این فناوری ها 
به گونه ای است که به جرأت می توان گفت حتی یک بار هم به چنین 

محصولی فکر نکرده اید.

 شارژر گیاهی
همراه  الکترونیکی  دستگاه های  باتری  در  انرژی  ذخیره 
کنار  در  و  می شود  محسوب  فناوری  هواداران  همیشگی  معضل 
همچنان  باتری ها  موبایلی،  محصوالت  مختلف  پیشرفت های 
محدودیت های فراوانی دارند. اما اختراع جدیدی ثبت شده است 
حل  را  مشکل  این  زیست،  محیط  با  سازگاری  افزایش  ضمن  که 
کننده  شارژ  مرکز  یک   «Grassy Lawn» فناوری  این  می کند. 
شما  و  شده اند  کاشته  گیاهان  انواع  آن  در  که  می شود  محسوب 
می توانید گوشی هوشمند، رایانه لوحی یا دوربین دیجیتالی خود 
را داخل محفظه و در کنار گیاهان بگذارید تا به صورت بی سیم 
الکتریسیته  انرژی  به  پایین  قسمت  از  محفظه  این  شوند.  شارژ 
متصل شده است و البته انرژی خورشیدی را هم در خود ذخیره 

می کند.

 دوربین هوشمند
دیجیتالی  دوربین  ساخت  به  موفق  مونیخ  دانشگاه  محققان 
و  شود  می  گذاشته  فرد  سر  روی  کاله  مانند  را  آن  که  شده اند 
این  می گیرد.  قرار  چشمان  مقابل  در  هم  آن  هوشمند  شیشه  دو 
امکان  شما  به  و  دارد  نام   «EyeSeeCam» دیجیتالی  دوربین 
حرکت  و  طرفین  به  سر  حرکت  با  و  دست  دخالت  بدون  می دهد 
یک  که  می شود  دهید.گفته  انجام  می خواهید،  هرکاری  چشمان 
مباحث  دیجیتالی  دوربین  این  از  استفاده  با  می تواند  پزشک 
می تواند  رایانه ای  بازی های  توسعه  مرکز  دهد،  آموزش  را  علمی 
این  با  واقعی  و  سه بعدی  فیلم های  و  کند  استفاده  دوربین  این  از 
دوربین گرفته می شود. این دوربین دیجیتالی به صورت بی سیم 
به اینترنت متصل می شود و به گیرنده بی سیم Wi-Fi و گیرنده 

ماهواره ای GPS مجهز شده است.

 چتر درخشان
استفاده  مشکی  چتر  یک  از  دارید  قصد  بارانی  شب  یک  در  اگر 
کنید و تا منزل قدم بزنید، احتمال دارد رانندگان متوجه عبور شما 
آب وهوایی  شرایط  چنین  در  زدن  قدم  که  دیگری  مشکل  نشوند. 
ایجاد می کند، دیده نشدن مسیر پیاده روی و زمین خوردن است. 
 LED چراغ های  به  آن  دسته  که  ساخته اند  چتری  محققان  اما 
مجهز شده است و عالوه بر آنکه باعث می شود از دور دیده شود، 
واسطه  به  چراغ ها  این  می کند.  روشن  هم  را  شما  مقابل  مسیر 
گیرنده نوری انرژی مورد نیاز خود را تأمین می کنند و البته پس 
از خیس شدن هیچ مشکلی برای آن ها به وجود نمی آید. قیمت این 

چتر درخشان ۲۵ دالر است.
 

روبوت چمن زن
قرار  استفاده  مورد  چمن زنی  ماشین های  انواع  روزها  این 
که  است  ساخته  >روبوتی   JohnDeere>شرکت اما  می گیرند. 

هم  را  بزرگ  دشت  یک  چمن های  انسان  دخالت  بدون  می تواند 
گیاهان  دیگر  و  موانع  انواع  است  قادر  روبوت  این  کند.  کوتاه 
گیرنده  کمک  به  و  دهد  تشخیص  را  پیش رو  فضای  در  موجود 

ماهواره ای GPS مسیر حرکت خود را به طور دقیق پیدا کند.
به  را  چمن ها  از  شاخه  هر  ارتفاع  است  قادر  چمن زن  روبوت  این 
کاربردی  ابزار  یک  آن  برای  البته،  و  کند  محاسبه  مجزا  صورت 
در نظر گرفته شده است که روی آیفون یا گوشی های اندرویدی 
نصب می شود و از این طریق امکان کنترل و مدیریت آن در اختیار 
شده  اعالم  دالر  هزار   ۵ روبوت  این  قیمت  می گیرد.  قرار  انسان 

است.

 همراه با حیوانات خانگی
بسیاری از انسان ها تمایل دارند ببینند که دنیا از نگاه یک حیوان 
دوربین  هم اکنون  می شود.  دیده  چگونه  سگ  مانند  خانگی 
شده  ساخته   <  Eye View> به  موسوم  هوشمندی  دیجیتالی 

است که به شما امکان می دهد با حیوان خانگی سفر کنید، موقع 
نزدیک  از  را  او  خوردن  غذا  نحوه  باشید،  او  کنار  در  استراحت 
او  نگاه  از  را  زندگی  و  بروید  خانه  پشتی  حیاط  به  او  با  ببینید، 
بررسی کنید. این دوربین دیجیتالی ۵۰ دالر قیمت دارد و به بدن 
حیوان متصل می شود. شما می توانید تنظیم کنید که دوربین هر 
۵ یا ۱۵ دقیقه یک عکس بگیرد. این دوربین دیجیتالی ۸ گیگابایت 
حافظه داخلی دارد و به صورت بی سیم تصاویر را در اختیار شما 
می گذارد. برای این دوربین قابلیت فیلمبرداری به مدت ۴۰ دقیقه 

هم در نظر گرفته شده است.

 چمدان خودرو
حمل چمدان سنگین یکی از مشکالت مسافران محسوب می شود. 
اما شرکت Hammacher» «Schlemmer از ساخت چمدانی خبر 
در  را  نیاز  مورد  نیروی  خورشید  انرژی  کمک  به  که  است  داده 
خود ذخیره می کند و قادر است بدون دخالت انسان با سرعت ۳ 
مایل در ساعت حرکت کند. حرکت این چمدان در سطح شیب دار 

است  شده  طراحی  گونه ای  به  آن  چرخ های  و  ندارد  مشکلی  هم 
که به راحتی از پله ها باال می رود. بخش فوقانی چمدان پنل های 
خورشیدی را برای ذخیره انرژی شامل می شود و بخش تحتانی 
هم باتری ها را در خود جا داده است. این چمدان در ظرفیت های 
دالر   ۱۳۰۰ قیمت  با  آن  بزرگ  اندازه  که  است  شده  ساخته  مختلف 
به فروش می رسد. چمدان خودرو گیرنده ماهواره ای GPS دارد 
خود  صاحب  هوشمند  گوشی  به  بی سیم  صورت  به  می تواند  و 

متصل شود تا او را گم نکند.

 شلوار الکترونیک
 Nieuwe» شرکت  اینترنت،  به  وابسته  جوانان  از  دسته  آن  برای 
Heren» شلواری ارائه کرده است که یک صفحه کلید کامل مجهز 
طریق  از  شلوار  این  است.  شده  تعبیه  آن  روی  دکمه ها  همه  به 
الکترونیک  دستگاه های  به  بی سیم  صورت  به  و  بلوتوث  فناوری 
بی سیم  موشواره  یک  هم  آن  پایین  قسمت  در  و  می شود  متصل 

تعبیه شده است. این شلوار روی زانوها دو اسپیکر قدرتمند دارد 
و البته کلیدها و اسپیکرها روی آن به صورت کامًال انعطاف پذیر 
نمی کند.  خستگی  احساس  آن  پوشیدن  از  کاربر  و  شده اند  نصب 
شلوار هوشمند قابلیت پشتیبانی از انواع کارت های حافظه را نیز 

شامل می شود.

 هدفون متصل به امواج مغزی
با   «Mind Flex» بازی  ساخت  واسطه  به   «NeuroSky» شرکت 
شرکت  این  اما  دارد.  جهانی  شهرت  مغزی  امواج  کنترل  قابلیت 
به تازگی هدفونی ساخته است که «MindSet» نام دارد و برای آن 
حسگرهای پزشکی با قابلیت دریافت امواج مغزی در نظر گرفته 

شده است که به انواع دستگاه های الکترونیک متصل می شود.
می شود،  شامل  هم  را  بلوتوث  ارتباطی  فناوری  که  هدفون  این 
قابلیت حذف صداهای اضافی محیط را در اختیار دارد و از دیگر 
بازپخش  سیستم  چندوجهی،  میکروفون  به  می توان  آن  امکانات 
اشاره  مغزی  امواج  کمک  به  کنترلی  سیستم  و  صوتی  فایل های 
کرد. شرکت سازنده ادعا می کند که اگر کاربر این هدفون را روی 
را  موسیقی  مغزی  فرمان   ارسال  با  می تواند  بگذارد،  خود  سر 
پخش کند، به آهنگ بعدی برود، صدا را کم و زیاد کند و از همه 

قابلیت های هدفون بهره ببرد.
فقط  هدفون  این  از  استفاده  برای  موجود،  توضیحات  اساس  بر 
کافی است که فکر کنید و دستور مورد نظر را از ذهن خود عبور 

دهید.

 چاپگر
توستری  ساخت  <OthmarMuehlebach>از  سوئیسی  شرکت 
به  خانواده  اعضای  همه  انگیزه  می تواند  که  است  داده  خبر 
نان  ورق  هر  توستر  این  برای  دهد.  افزایش  را  صبحانه  خوردن 
خود  بی سیم  حافظه  طریق  از  و  دارد  را  کاغذ  ورق  یک  حکم 
تصاویر مورد نظر شما را دریافت می کند تا در کوتاه ترین زمان 
کوچک  دیجیتالی  دوربین  یک  توستر  این  کند.  چاپ  نان ها  روی 
می توان  آن  کمک  به  تمایل  صورت  در  که  می شود  شامل  هم  را 
آن ها  کوتاه  زمانی  فاصله  با  و  کرد  تهیه  را  نظر  مورد  عکس های 
را روی ورق های نان در اختیار گرفت.نحوه فعالیت این توستر از 
روی چاپگرهای جوهرافشان طراحی شده است و قیمت آن ها با 

توسترهای معمولی چندان فرق نمی کند.

 میکروب کش دیجیتال
البته  و  است  شده  ساخته  تاشو  گوشی های  شبیه  دستگاه  این 
اسکنری  را  آن  محصول  سازنده  عنوان  به   «SkyMall» شرکت 
معرفی می کند که قادر است ۹۹/۹ درصد از میکروب ها، باکتری ها 
جیبی   اسکنر  این  ببرد.  بین  از  را  خود  پیرامون  ویروس های  و 
 UV نام دارد و اگر اشعه Nano-UV Disinfection» «Scanner
میکروب های  تمام  بتابد،  شیئی  هر  به  ثانیه   ۱۰ مدت  به  آن  نانو 
به جای  می تواند  حتی  که  دستگاه  این  می روند.  بین  از  آن  روی 
شست وشوی دست ها مورد استفاده قرار بگیرد، در علم پزشکی 
 USB کابل  طریق  از  و  موبایل  مانند  و  دارد  فراوان  کاربردهای 

انرژی مورد نیاز خود را تهیه می کند.
به  رو  همچنان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  دنیای  هرحال  به 
عجیب ترین  از  استفاده  و  آشنایی  بین  این  در  و  است  پیشرفت 

فناوری ها نیز برای بسیاری از کاربران جذاب است.

تکنولوژی و فناوری

آیا پیامک زدن کشنده است؟
از  مدت  طوالنی  استفاده  و  پیامک  ارسال  که  است  آن  از  حاکی  جدید  تحقیقات  نتایج 

به  تواند  می  همراه،  الکترونیکی  وسایل 
کاهش طول عمر منجر شود.

معتقدند  فقرات  ستون  متخصصان   
زمان  در  افراد  کرده  قوز  وضعیت 
می  تبلت  یا  و  همراه  تلفن  از  استفاده 
در  و  تنفسی  مشکالت  بروز  به  تواند 
عروقی  قلبی  مشکالت  به  بعدها  نتیجه 
منجر شده و در سنین باالتر خطر مرگ 
داشته  همراه  به  فرد  برای  را  زودرس 
انجمن  توسط  که  مطالعه  باشد.این 

افراد  نامناسب  جسمی  وضعیت  گوید  می  است  شده  انجام  انگلیس  فقرات  ستون 
تحقیقات  شود.این  محسوب  فرد  سالمت  برای  بزرگی  خطر  چاقی  مانند  تواند  می 
بیماری  بروز  و  کرده)  (قوز  جلو  به  رو  بدنی  وضعیت  بین  ارتباط  از  حاکی  جدید 
هایپرکیفوسیس است .این بیماری با بیماری ریوی و مشکالت قلبی مرتبط است. در 
این مطالعه آمده است افرادی که برای کار کردن با تلفن همراه یا تبلت سر خود را پایین 
آورده و شانه هایشان را گرد می کنند، به علت محدودیت عضالت، قادر به تنفس کامل 
نیستند.در این وضعیت، دنده ها به خوبی حرکت نکرده و از این رو قلب و ریه ها قادر 
به عملکرد مناسب خود نخواهند بود. این در حالی است که اغلب افراد از آسیب طوالنی 
مدت و جدی که این وضعیت برای بدن آنها ایجاد می کند مطلع نیستند چرا که تاثیرات 

کوتاه مدت آن قابل توجه نیست.
جامعه  در  تبلت  و  هوشمند  های  تلفن  کابران  بیشترین  که  جوانان  برای  شرایط  این 
می  جوانی  در  آنها  زندگی  شیوه  که  چرا  کند؛  می  ایجاد  بیشتری  های  نگرانی  هستند 
با  توان  می  گویند  می  پژوهشگران  حال  این  بکاهد.با  آنها  عمر  از  سال  چندین  تواند 
کاهش زمان استفاده از وسایل الکترونیکی و همچنین باال آوردن دستگاه ها تا سطح 

موازی چشم از بروز مشکالت جسمانی بلند مدت پیشگیری کرد.





  جمعه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۷هفته نامه پرشین۲۰

مشاغل

Burberry، چگونه این 
همه محبوب شد؟

که  هنگامی  و   ۱۸۵۶ سال  در  بربری"  "توماس  توسط  بربری 
آرنتس"  "آنجال   ،۲۰۰۶ سال  در  شد...  تاسیس  بود  ساله   ۲۱ وی 
بار  بیلی  همراه  به  و  شد  برگزیده  بربری  عامل  مدیر  عنوان  به 
جهانی  سطح  در  لوکس  مد  خانه  یک  به  را  شرکت  این  دیگر 
به  که  است  بریتانیایی  لوکس  مد  خانه  کردند.بربری  مبدل 
آرایشی  محصوالت  و  عینک  ادکلن،  مد،  متعلقات  لباس،  عرضه 
می پردازد. این شرکت توسط "توماس بربری" در سال ۱۸۵۶ و 

هنگامی که وی ۲۱ ساله بود تاسیس شد.
توماس دستیار سابق یک پارچه فروش بود و مغازه کوچک خود 
این   ،۱۸۷۰ سال  تا  کرد.  افتتاح  همپشایر  استاک،  باسینگ  در  را 
باکیفیت  پوشاک  از  ای  گسترده  طیف  فروش  واسطه  به  مغازه 
مشهور شده بود. در سال ۱۸۸۰، توماس بربری پارچه ای جدید 

و ضد آب را اختراع کرد که به نام "گاباردین" شناخته می شود.
مارکت،  هی  در  خود  فروشگاه  نخستین  بربری   ،۱۸۹۱ سال  در 
لندن را افتتاح کرد. در همان دوران بود که نام شرکت به بربریز 
تغییر کرد زیرا پیش تر بسیاری از مشتری های این شرکت در 
زمان  تا  نام  این  و  نامیدند  می  لندن  بربریز  را  آن  جهان  سراسر 
باز برندسازی این شرکت در اواخر قرن بعد باقی ماند. بین سال 
های دو جنگ جهانی بود که بربری بارانی معروف خود به نام 
ترنچ کت (Trench Coat) و الگوی شطرنجی که به عنوان آستر 

استفاده می شد را معرفی کرد.
در  بیشتری  محبوبیت  از  بربری  برند   ۱۹۷۰ دهه  های  سال  طی 
بازار داخلی انگلیس برخوردار شده و در دهه ۱۹۸۰ این شرکت 
رشد سریع صادرات خود را به واسطه تقاضای قوی از آمریکا و 
ژاپن برای محصوالت انگلیسی شاهد بود. تا اواسط دهه ۱۹۸۰، 

صادرات، دو سوم از فروش بربری را تشکیل می داد. اما با در 
نظر گرفتن این مساله که یک سنت خوب برای امروز به اندازه 

کافی خوب نیست، بربری بازار مشتری های جوان را در دستور 
بربری  مختلف  محصوالت  راستا،  همین  در  داد.  قرار  خود  کار 
آنها  همه  البته  که  باکسر  های  شرت  تا  کمربند  و  دستی  کیف  از 
برخوردار  کیفیت  باالترین  از  بربری  گذشته  محصوالت  همانند 

نبودند، روانه بازار شدند.
و  نشسته  بار  به  شرکت  این  های  تالش   ۱۹۹۰ دهه  اواسط  تا 

فروش بربری بیش از یک سوم افزایش یافته بود. با این وجود، 
میراث لوکس این شرکت به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بود. در 

لوکس  برند  یک  عنوان  به  خود  اعتبار  و  پرستیژ  بربری  حقیقت 
را از دست داده بود.

بربری  عامل  مدیر  عنوان  به  براوو"  ماری  "رز   ،۱۹۹۷ سال  در 
صدور  کنترل  با  را  بربری  برند  بازسازی  براوو  شد.  برگزیده 
لوکس  های  فروشی  خرده  به  تنها  محصوالت  فروش  و  مجوز 
بازار  در  بیشتر  هرچه  حضور  وی  کلیدی  راهبرد  کرد.  آغاز 

ایتالیایی  طراح  وی  اساس،  همین  بر  بود.  زنانه  لباس  سودآور 
آمریکایی به نام "روبرتو منیچتی" را استخدام کرد. در کنار هم، 
آنها باز برندسازی شرکت و تمرکز بر طراحی را اجرایی کردند. 

در سال ۱۹۹۸ بربریز بار دیگر به بربری تغییر نام داد.

با آغاز هزاره جدید، برند بربری بهبود مالی در نتیجه موفقیت 
راهبرد جدید رز ماری براوو را تجربه کرد. منیچتی به سرعت 
اندازی  راه  را   Burberry Prorsum نام  به  جدیدی  تولید  خط 
بربری  گذشته  های  طراحی  به  هوشمندانه  بازگشتی  که  کرده 
داشت. پس از آن که منیچتی بربری را برای پیوستن به چروتی 
جانشین  بیلی"  "کریستوفر  نام  به  ناشناخته  طراحی  کرد،  ترک 
وی شد. بیلی بدون آن که میراث بربری را قربانی کند مدرنیته 

را به برند شرکت اضافه کرد.
گرفتند.  قرار  ستایش  مورد  بیلی  مردانه  و  زنانه  های  مجموعه 
وی درباره جزئیات و کیفیت بسیار حساس بود. بیلی بدون آن 
شرکت  تصویر  سازی  جوان  بگیرد،  نادیده  را  بربری  میراث  که 
آرشیو  و  گذشته  همواره  وی  حقیقت،  در  داد.  انجام  دقت  به  را 
تالش  آن  مجدد  خلق  برای  هرگز  اما  داشته،  نظر  مد  را  شرکت 

نکرده است.
در سال ۲۰۰۵، بیلی جایزه طراح سال را در بریتیش فشن اواردز 
دریافت کرد. وی در سال ۲۰۰۹ نیز بار دیگر این جایزه را دریافت 
کرد. همچنین در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ وی جایزه طراح لباس 
سال  در  کرد.  دریافت  اواردز  فشن  بریتیش  در  را  سال  مردانه 
شد  برگزیده  بربری  عامل  مدیر  عنوان  به  آرنتس"  "آنجال   ،۲۰۰۶
لوکس  مد  خانه  یک  به  را  شرکت  این  دیگر  بار  بیلی  همراه  به  و 
در سطح جهانی مبدل کردند. در ژوئن ۲۰۱۰، بربری خط تولید 
لوازم آرایش خود به نام "بربری بیوتی" را راه اندازی کرد. آنجال 
بیلی  کریستوفر  و  پیوست  اپل  شرکت  به   ۲۰۱۴ سال  در  آرنتس 

جایگزین وی شد.

۱) لیست کارهایتان را بازنویسی کنید
افزایش  برای  می توان  که  موثر  اما  غیرمعمول،  راه های  از  یکی 
بهره وری یافت این است که تا حد امکان، اضافه کردن به لیست 
کارهای روزانه را محدود کنید.  یکی از روش های انجام این کار 
این است که یک تا سه وظیفه مهم را انتخاب کنید. اینها وظایف 
انجام  روز  طول  در  را  آنها  باید  حتما  که  هستند  بزرگی  و  سخت 
دهید. در غیر این صورت، این وظایف شما را بیشتر از زمانی که 
برنامه ریزی کرده اید، در شرکت نگه می  دارد یا حتی ممکن است 

مجبور شوید شام را هم در شرکت صرف کنید.
بقیه موارد لیستتان می توانند کارهای کوچکی باشد که تا اتمام 
به  اینکه  از  قبل  دهید.  انجام  را  آنها  دارید  وقت  مهمتان  کارهای 
مواردی که زیاد قابل توجه نیستند بپردازید، مطمئن شوید که اول 

این کارها را انجام داده اید، تا در پایان روز احساس مفید بودن 
بیشتری کنید. 

کاهش  را  استرس  می تواند  که  لیست  این  درمورد  دیگر  راهکار 
صبح  تا  کنید.  آماده  قبل  شب  یک  را  لیستتان  که  است  این  دهد، 
روز بعد به جای اینکه وقتتان را بر روی تصمیم گیری کارهایی 
که باید انجام دهید به هدر دهید، مستقیما سراغ کاری که از شب 

قبل قصدش را داشتید بروید.
امروز  روی  بر  فقط  کارها:  انجام  لیست  درباره  دیگر  نکته  یک 
تمرکز کنید. بهترین کار این است که لیست کارهای «امروز» را از 

لیست همه کارهایی که باید انجام دهید جدا کنید. 
انجام  باید  که  کارهایی  خاطر  به  اغلب  دارید،  زیاد  مشغله  وقتی 
دهید مضطرب می شوید. برخی ها عادت دارند این کارها را جایی 
بنویسند که فراموش نکنند، در غیر این صورت درباره اینکه کی 
نباید  ولی  می شوند.  نگران  نه  یا  می شوند  انجام  کارها  این  آیا  و 
امروزتان  لیست  ریختگی  هم  به  باعث  کارها  این  دهید  اجازه 
شوند، چون فقط امروز را پر مشغله تر از چیزی که هست نشان 
همه  از  بزرگی  لیست  که  است  این  پیشنهادی  حل  راه  می دهند. 
چند  شب،  هر  سپس  کنید.  تهیه  دهید،  انجام  باید  که  کارهایی 
اجازه  شما  به  کار  این  کنید.  اضافه  بعد  روز  لیست  به  را  مورد 
می دهد که بر روی کارهای امروز تمرکز کنید و کارهای کوچک 
موکول  بعد  به  بتوانید  شوند،  انجام  باید  روز  یک  که  را  دیگری 

کنید. 
شما  «ذهن  می گوید:  کارها»  «انجام  کتاب  نویسنده  آلن،  دیوید 

را  آنها  اینکه  نه  بیاورید،  وجود  به  را  ایده ها  که  است  این  برای 
پیاده کنید، ولی  کارها  لیست  بر روی  را  ایده هایتان  نگه دارید.» 
برای  لیستی  هم  و  دارید  را  لیست «امروز»  هم  که  شوید  مطمئن 
کارهای متفرقه که روزی باید انجام شوند. این گونه انرژی خود 
اطمینان  و  نمی دهید  دست  از  مهم  ایده های  یادآوری  برای  را 

می یابید که امروزتان خسته کننده نخواهد شد. 

۲) نتیجه را بسنجید، نه زمان را
ناشی  واقعیتی  از  سرسختانه  جای  به  هوشمندانه  کار  ایده   
می شود که همه ما ساعات بیشتر و بیشتری را صرف این می کنیم 
نتیجه  درمی یابیم  آخر  در  درحالی که  دهیم؛  انجام  زیادی  کار  که 
برای  روش هایی  دنبال  که  است  علت  همین  به  است.  بوده  عکس 

بر  را  خود  کار  این  برای  هستیم.  کم  زمان  مدت  در  بودن  مفید 
مدت  جای  به  اگر  کنید.  متمرکز  صورت گرفته  بهره وری  کیفیت 
کارهایی  کیفیت  با  را  خود  می گذارید،  کارتان  روی  بر  که  زمانی 
نحوه  روی  بر  تفاوت هایی  متوجه  بسنجید،  می دهید  انجام  که 
برای  بزرگی  پروژه  اگر  مثال،  برای  می شوید.  خود  کار  انجام 
انجام در دست دارید، سعی کنید آن را به بخش های «مکمل» جدا 
می دهند،  تشکیل  را  پروژه  یک  که  کوچک  وظیفه  چند  با  کنید. 
کنید؛  کنترل  می دهید  انجام  روز  هر  که  را  کارهایی  می توانید 
پروژه  این  انجام  صرف  را  زیادی  روزهای  شود  باعث  اگر  حتی 
انجام  روز  هر  که  کارهایی  سنجیدن  برای  دیگر  راه  یک  کنید. 
تهیه  داده اید  انجام  که  کارهایی  از  لیستی  که  است  این  می دهید 
کنید. یک گزارش روزانه از کارهایی که انجام داده اید. اگر شروع 
اینکه  از  کنید،  می دهید  انجام  روز  هر  که  کارهایی  جمع آوری  به 
چقدر این روند شما را به انجام کارهایی که اهمیت دارند، تشویق 
کنید،  تمرکز  کردن  کار  بیشتر  روی  بر  می شود  باعث  و  می کند 

متعجب خواهید شد. 

شما  به  کار  شروع  برای  که  بیاورید  وجود  به  را  عادت هایی   (۳
کمک کنند.

من اگر برنامه ای برای اینکه چه کاری را ابتدا انجام دهم نداشته 
دست  از  موضوع  این  سر  بر  را  بیشتری  زمان  صبح ها  باشم، 

می دهم.
 شاید خطر زمانی دیگری شما را تهدید کند؛ ولی به نظر می رسد 

شروع کار مشکل بسیاری از ما باشد. یک راه برای غلبه بر این 
شما  بدن  و  مغز  به  که  است  خود  برای  روتینی  ساختن  مشکل 
به  چیزی  می تواند  شما  روتین  است.  کردن  کار  وقت  که  بگوید 
کار  محل  به  رسیدن  راه  در  قهوه  خوردن  یا  رفت وآمد  سادگی 
باشد. راه های دیگر برای ایجاد پیش زمینه ذهنی می توانند شامل 
نشستن پشت میز، خاموش کردن تلفن همراه و کنار گذاشتن آن، 
ورزش و نرمش کردن یا خوردن صبحانه باشد. حتی ممکن است 
آلبوم موسیقی داشته باشید که شما را برای انجام کار آماده سازی 

می کند و برای کامل کردن بخشی از روتین به آن گوش می دهید.
هرچند  دارند؛  کاربرد  هم  تعطیل  روزهای  در  تکنیک ها  همین 
تعطیل  روزهای  در  را  روتین تان  که  شوید  وسوسه  است  ممکن 
که  داده  نشان  ما  شرکت  مدیرعامل  بگذارید.  کنار  کلی  به طور 
روزهای  روتین  با  بسیاری  تفاوت  که  هفته ها  آخر  روتین  حفظ 
روتین  از  بیشتر  هرچه  او  دارد:  کاربرد  بهتر  ندارد  هفته  وسط 
آخر هفته ها دوری می کند، مدت زمان بیشتری برای از سر گرفتن 

کار در طول هفته صرف می کند.
روتین ها جزو نشانه های افراد خشک و منظم نیستند، بلکه نشانه 

داشتن هدف و پیدا کردن بهترین راه برای رسیدن به آنهاست.

۴) بدانید که کجا وقتتان را تلف می کنید.
روتین  دادن  تغییر  است  ممکن  باشید،  مفید  می کنید  سعی  اگر 
را  جدید  مشکل  اینکه  از  قبل  جدید  راه حل های  امتحان  و  خود 

واقع  مفید  برای  اول  قدم  باشد.  وسوسه انگیز  نظر  به  بیابید، 
با  کنید.   شناسایی  را  خود  وقت گیر  کارهای  که  است  این  شدن 
انجام  کارهایی  چه  شدن  آماده  برای  صبح  هر  اینکه  فهمیدن 
کارهایی  روی  بر  که  دریابید  است  ممکن  کنید.  شروع  می دهید، 
وقت  دهید  انجام  می توانید  هم  قبل  شب  که  لباس  انتخاب  مانند 
روز  طول  در  اینکه  دهید:  ادامه  را  روند  این  و  می کنید.  صرف 
چگونه وقت صرف می کنید و دنبال طرح هستید، پیگیری کنید. 
شما  به  می تواند   RescueTime مدیریتی نرم افزار  مانند  ابزاری 

کمک کند. شاید بفهمید که بیش از حد در فیس بوک وقت صرف 
می کنید یا مکالمه ای که می توانست ۲ دقیقه طول بکشد ۱۰ دقیقه 
به طول انجامیده است. همین که فهمیدید چه مواردی باعث هدر 
دادن وقت شما می شوند، شروع به ایجاد تغییرات اساسی درباره 

این عادات کنید. 

۵) عادت هایی را ایجاد کنید که کمک می کنند کار را متوقف کنید.
شاید این مورد به نظر عجیب بیاید، ولی واقعا موثر است. بعضی 
از ما برای تمام کردن کار بیشتر از شروع کردن آن مشکل داریم. 
و  دهید  ادامه  خود  به کار  دیگر  ساعت  یک  تا  که  است  آسانی  کار 
از  بعد  حتی  و  کنید  حمل  خود  با  شام  از  بعد  را  خود  کامپیوتر 
عادت ها  این  درباره  چیز  بدترین  ولی  کنید.   کار  هم  خواب  وقت 
کنار  را  کارهایمان  مهم ترین  که  می کنند  تشویقمان  که  است  این 

بگذاریم.

هوشمندانه کار کنید، نه سرسختانه
مترجم: مینا افروزی

جیمی اسپیت هیل، کاپیتان تیم قایقرانی اوراکل آمریکا می گوید: «خیلی کم دیده ام که تالش کمتر نسبت 
به دیگران، نتیجه رضایتمندانه ای داشته باشد.» همه ما به تاثیر سخت کار کردن اعتقاد داریم، اما درعین 
حال می خواهیم هوشمندانه هم کار کنیم. پنج راه وجود دارد که از طریق علمی اثبات شده است و امکان 
کار کردن به صورت هوشمندانه را به ما می دهد. این پنج راه توسط بله بت کوپر، نویسنده و طراح شبکه 
Buffer (شبکه ای که به کسب وکارها کمک می کند چند حساب شبکه  اجتماعی را در آن واحد مدیریت کنند 

و با اعضای تیم همکاری داشته باشند.) بیان شده است. 





  جمعه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۷هفته نامه پرشین۲۲

بهداشت و سالمت
 درحالی که شمار باالیی از مردم ما مشکل باال بودن فشارخون را دارند 
و همواره به دنبال راه های درمان و رژیم های پایین آورنده فشارخون 
گروه  این  عذاب اند.  در  فشارخون  بودن  پایین  از  دیگر  برخی  هستند 
افراد  همچنین  و  نوجوان ها  جوان،  خانم های  مخصوصًا  و  جوانان  را 
سالمند تشکیل می دهند. البته خطر هر دو مشکل فشارخونی یعنی هم 
افزایش پیدا  سن  افزایش  با  فشارخون  کاهش  فشارخون و هم  افزایش 
می کند. به طور کلی می توان گفت حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افراد باالتر از 
۶۵ سال فشارخون پایین و هیپوتانسیون دارند. ما در اینجا می خواهیم 
به این گروه بپردازیم و با تغییراتی در تغذیه راه های افزایش فشارخون 
را بازگو کنیم.فشارخون پایین که به آن هیپوتانسیون هم گفته می شود، 
میلی متر   ۹۰/۶۰ از  تر  پایین  همواره  فرد  فشارخون  که  است  شرایطی 
دارند.  پایینی  فشارخون  طبیعی  طور  به  افراد  از  برخی  باشد.  جیوه 

طور  به  پایین  فشارخون  با  همواره  آن ها  بدن  ندارد.  هم  خاصی  دلیل 
سالمت عمل می کند و تهدیدی برای سالمت فرد به وجود نخواهد آمد. 
آزارنده  می تواند  فشارخون  بودن  پایین  این  دیگر  گروه  در  درحالی که 
باشد. این فرد همیشه سرد است و احساس لرز و یا به طور کلی متزلزل 

بودن می کند. 
 

۱ اما علت چیست؟
علت اصلی فشارخون پایین همیشه معلوم نیست؛ اما ممکن است موارد 
کم  مانند  هورمونی  تغییرات  باشند:بارداری،  اصلی  مقصرهای  زیر 
کاری تیروئید، پرکاری تیروئید، دیابت، افت قند خون، مصرف چندین 
فشارخون،  کاهنده  داروهای  حد  از  بیش  مصرف  درمانی،  داروی 
از  دیگر  برخی  و...اما  کبدی  بیماری های  آریتمی ها،  و  قلبی  نارسایی 
می شوند:خونریزی  فشارخون  سریع  افت  باعث  که  هستند  هم  علت ها 
و از دست دادن حجمی از خون بدن، دمای پایین بدن، دمای باالی بدن، 
از  و  دهیدراتاسیون  شدید،  عفونت های  و  سپسیس  قلبی،  بیماری های 

تعریق  یا  و  اسهال  استفراغ،  علت  به  مثًال  بدن،  آب  دادن  دست 
وجود  مشکالت  این  برای  تغذیه ای  تدابیر  چه  حاال  شدید.خب، 

دارد؟

۲ مصرف نمک و هیپوتانسیون مصرف رژیم کم نمک ممکن است 
می دانید  که  طور  همان  باشد.  شما  پایین  فشارخون  اصلی  علت 
نمک ترکیبی از سدیم و کلر است. چیزی که برای افزایش خون 
آب  تجمع  برای  سدیم  است.  نمک  در  موجود  سدیم  دارد  اهمیت 
الزم  بدن  فشارخون  افزایش  نتیجه  در  و  طبیعی  حد  در  بدن  در 

است؛ اما به دلیل خطر ایجاد هیپرتانسیون و افزایش فشارخون 
مصرف  به  توصیه  معموًال  باالتر  سنین  در  و  آتی  سال های  در 
آن  درمان ها  رژیم  از  خیلی  و  نیست  خوبی  توصیه  پرنمک  رژیم 

مشــــــــکل 
پایین بودن 
فشار خون 

دشمن واقعی بدِن انسان
سیاسی،  موضوعات  با  تاثیرگذاری  و  موفق  مستندهای  تاکنون   
حیات وحش و پزشکی ساخته شده اند و هر یک از آنها شاهد استقبال 
و تحسین مردم و بینندگان آنها بوده اند و توانسته اند توجه جهانی را 
نسبت به مشکالت و مسائل روزمره نظیر گرمای جهانی، سوء رفتار با 
حیوانات و فعالیت های صنایع بزرگ غذایی جلب کنند. این بار مستند 
جدیدی تولید و پخش شده که در آن به یکی از مشکالت جهانی بشری 
یعنی چاقی مفرط و بیماری های مرتبط با آن اشاره می کند. این فیلم 
که ساخته «الری دیوید» است ده ها سال سوء برداشت و اطالعات غلط 
تغذیه ای و ترویج عادت های غذایی اشتباه را که از سوی کارخانجات 
چون  موضوعاتی  همچنین  و  شده اند  ارائه  مردم  به  غذایی  صنایع 
کالری خوب،  کالری بد، ژن چاقی و سبک زندگی را به چالش کشیده 
است. وقتی صحبت از چاقی می شود شاید چربی دوست ما محسوب 
در  اخیرا  که  مطالعه ای  نیست.  شکر  شدت  به  نیز  آن  خطر  اما  نشود 
آمریکا انجام شده نشان می دهد ۱۷ درصد از کودکان و نوجوانان دو تا 
۱۹ ساله دچار چاقی مفرط هستند. در مطالعه دیگری پیش بینی شده 
خواهند  عمر  خود  اجداد  و  پدران  از  کمتر  امریکا  در  امروز  فرزندان 
کرد. این مستندساز پیش از این مستندی را نیز درباره تغییرات جوی 

حول شخصیت اصلی آن یعنی «ال گور» ساخته است. 

مستند جدید می گوید چربی و چاقی مشکل اصلی نیست. زیرا صنایع 
می کنند  معطوف  بزرگ  دروغ  سه  به  را  خود  مشتریان  توجه  غذایی 
دروغ های  این  بیاندازند.  دیگری  گردن  به  را  تغییرات  طریق  بدین  تا 
بزرگ شامل «چاقی»، «کالری» و «با مسئولیت خودتان مصرف کنید» 
هستند. اما متهم اصلی در پشت این سه گزینه پنهان می شود. کارگردان 
فیلم مستند مدعی شده زنجیره های فست فود و تولیدکنندگان غذاهای 
آنها  چرب،  کم  غذاهای  به  شکر  بیشتر  حجم  افزودن  با  شده  فرآوری 
را خوش طعم تر می کند. به گزارش گاردین،  معضل مصرف شکر نه 

غذایی  رژیم  از  ناشی  مشکالت  دچار  که  جامعه  کم درآمد  قشر  به  تنها 
نامناسب هستند بلکه به مشکالت تمام طبقات اجتماع می افزاید. بنابر 
با  سودجو  و  ثروتمند  تجار  و  صنایع  فیلم،  این  در  شده  ارائه  مطالب 
کاالهای  برچسب  به  سالمتی»  «فواید  فریبنده  عنوان  کردن  اضافه 
مستند  این  در  می کنند.  مسموم  خود  غذایی  محصوالت  با  را  ما  خود 
همچنین «رابرت الستینگ»، پزشک نورولوژیست نیز ادعای جالبی را 

مطرح کرده و آن این است که کاهش مصرف قند و شکر نه تنها برای 
صنایع غذایی بلکه برای صنایع دارویی نیز مقرون به صرفه نیست. به 
عنوان مثال صنایع دارویی تنها درباره درمان دیابت صحبت می کنند 
اما چیزی درباره جلوگیری از ابتال به آن نمی گویند. صنایع غذایی در 
درمان  را  آن  نیز  دارویی  صنایع  و  می شوند  بیماری  بروز  سبب  واقع 
را  ما  جیب  فقط  و  می کنند  عمل  راهزن ها  مثل  درست  آنها  می کنند. 
خالی می کنند. به گفته الستینگ خط مشی های دولتی و آموزشی در 
ناکافی  غذایی  صنایع  استفاده های  سوء  از  ناشی  مشکالت  با  مقابله 
هستند و باید با محدود کردن استفاده از قند و شکر در صنایع غذایی 

مشکالت سالمتی را به حداقل رساند.



هفته نامه پرشین ۲۳ جمعه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۷

Like us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

ر آ م و ت ي پ ا م  و ز ش   ک
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  و   GCSEکالس های فارسی از سطح ابتدايی تا
ALevel  توسط دبيران با تجربه 

 
 17:00تا  14.00شنبه ها از ساعت 

 
اضی   آ مو ز ش   ر ي

 
  و   GCSEکالس های رياضی از سطح ابتدايی تا

ALevel  توسط معلم با تجربه ی تدريس در
 دبيرستان های  لندن

 
 15:30تا  14:00شنبه ها از ساعت 

 

قی   آ م و ز ش   موسي
 کالس های گروهی  دف و تنبک با استادان مجرب

 
  18:00تا  17:00شنبه ها از ساعت  

 

 جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 
 تماس بگيرند.  07846 508 534 

 

فشارخون  مدرسه انديشه در  افزایش  منظور  به  حال  هر  به  نمی دانند.  مناسب  را 
فاقد  خالصانه  شما  مصرفی  غذای  که  مواردی  در  می کنیم  توصیه 
نمک و سدیم است مقداری به آن نمک بزنید. شما همچنین می توانید 
را  خود  نیاز  مورد  سدیم  داروخانه ها  از  سدیمی  قرص های  تهیه  با 
 ۱۰۰۰-۹۰۰ قرص ها  این  روزانه  دوز  کنید.  تهیه  قرص  صورت  به 
میلی گرم سدیم در هر ۳ قرص است. برای شروع توصیه بهتر است 
روزانه یک قرص و آن هم تحت نظر پزشک از این قرص ها استفاده 

کنید.

شما  خون  حجم  افزایش  باعث  آب  زیاد  مصرف  بخورید!  آب   ۳   
خواهد شد. البته حتمًا دقت کرده اید که وقتی غذای شور می خورید 
حجم  بدن  در  سدیم  و  آب  تنظیم  می شود.  بیشتر  هم  شما  تشنگی 

اگر  پس  می دهد.  افزایش  را  فشارخون  نتیجه  در  و  عروق  داخل  خون 
روزانه  که  نکنید  فراموش  هستید  پایین  فشارخون  به  مبتال  فردی  شما 
از  نیست  بد  لیوان.   ۸ حدود  چیزی  کنید.  مصرف  آب  لیتر  دو  حداقل 
نوشیدنی های ورزشی هم استفاده کنید. این نوشیدنی ها مواد معدنی 

را به صورت متعادل و مناسب برای تنظیم فشارخون دارا می باشند.
 

۴ کمبود پروتئین ها
بعید  است.  مسن  افراد  میان  در  مخصوصًا  شایع  مشکل  سوءتغذیه 
نیست فشارخون پایین آن ها به دلیل تغذیه بدشان باشد. همان اتفاقی 
این  حاال  می افتد.  جوانان  میان  در  متعدد  غذایی  رژیم های  اثر  در  که 
را  فرد  پروتئین  مصرف  که  غذایی هایی  بد  و  غلط  غذایی  رژیم های 
شد.  خواهند  خونی  عروق  و  خون  گردش  اختالالت  باعث  می کنند  کم 
دریافت  برای  شک  بدون  می شود.منابع:  نتیجه  فشارخون  افت  پس 
پروتئین الزم است گوشت و مرغ و ماهی را در رژیم غذایی وارد کنید. 
پروتئین های حیوانی پروتئین های کاملی هستند که می توانند نیاز بدن 
به تمام اسیدهای آمینه را تامین کنند. شیر هم می تواند انتخاب خوبی 
لوبیا  می توانید  خب  هستید،  غذاها  این  مخالف  فردی  شما  اگر  باشد. 
این  پروتئین  کیفیت  اگرچه  کنید.  وارد  غذایتان  به  را  حبوبات  و  سویا 
مواد غذایی از گوشت کمتر است. اما فراموش نکنید اگر قصد استفاده 
از منابع گیاهی پروتئین را دارد الزم است غذایتان ترکیبی از چند نوع 
برای  بپوشانند.  هم  را  آمینه  اسیدهای  کمبود  تا  باشد.  گیاهی  پروتئین 
و  است  کم  آن ها  لیزین  اما  هستند  پروتئین  حاوی  هم  غالت  و  نان  مثال 
نیاز بدن را تامین نمی کند و متیونین و سیستین آن ها بیش از حد نیاز. 
در عوض حبوبات متیونین و سیستین کمی دارند اما لیزین آن ها بیش از 
حد نیاز است. پس ترکیب این دو یک پروتئین کامل را به وجود می آورد.

 ۵ شاید هم علت فشارخون پایین شما کمبود ویتامین ها باشد
دارند.  فشارخون  بودن  پایین  برای  بیشتری  استعداد  جوان  دختران 
شاید علت آن رژیم های غذایی غلط و بدغذایی باشد. کمبود ویتامین ها، 
مخصوصًا ویتامین C، ویتامین B و E می تواند به افت فشارخون منجر 
و  انرژی  تولید  برای  ویتامین  این   .B۵ ویتامین  کمبود  همچنین  شود. 
تسریع متابولیسم چربی ها، پروتئین ها و کربوهیدرات و نیز متابولیسم 
همچنین   B۵ ویتامین  کمبود  است.  ضروری  خونی  کم  و  بدن  در  آهن 

می تواند به کمبود سدیم در بدن منجر شود.

اند.   B۵ ویتامین  از  باالیی  مقادیر  حاوی  حیوانی  غذایی  مواد  منابع: 
غنی  منابع  همچنین  تخم مرغ  و  مرغ  گوشت  ماکیان،  پروتئین های 
کامل،  غالت  اما  هستند   B۵ مقادیری  حاوی  سبزیجات  همه  هستند. 
برنج و گندم از بهترین ها خواهند بود. از بهترین منابع ویتامین C هم 
می توان به فلفل سبز، مرکبات، مخصوصًا گریپ فروت، پرتقال و لیمو 
گوجه فرنگی،  تربچه،  اسفناج،  کلم،  سبز،  برگ  سبزیجات  کرد.  اشاره 
از  حبوبات  و  سویا  لوبیا  آووکادو،  سیب زمینی،  خربزه،  سیب،  موز، 
منابع  در  زیاد  مقدار  به  هم   E ویتامین هستند.   C ویتامین دیگر  منابع 
روغن های گیاهی وجود دارد. مثل تخمه های آفتاب گردان، بادام، سویا، 

روغن زیتون. مارچوبه و سیب هم حاوی ویتامین E هستند.

میوه هایی برای افراد چاق 
گرم  روزهای  در  دارید  تمایل  که  هستید  افرادی  جمله  از  اگر   
موادغذایی  انتخاب  با  می توانید  کنید  کم  را  خود  وزن  بهار 
نیوز  دهید.فاکس  افزایش  را  بدنتان  ساز  و  سوخت  مناسب 
میزان  که  کرده  اشاره  خوراکی  مواد  برخی  به  تازه  مطلبی  در 
سوخت و ساز بدن را باال برده و به کاهش وزن کمک می کند. 

این خوردنی های الغرکننده عبارتند از:

مرکبات
حاوی  آنکه  دلیل  به  لیموها  و  فروت  گریپ  پرتقال،  مثل  میوه هایی 
سریعتر  چربی ها  ساز  و  سوخت  تا  می کند  کمک  هستند    C ویتامین 
انجام شود. بدن روزانه تنها به ۶۰ میلی گرم ویتامین C برای برطرف 
ساختن نیازهای اساسی خود احتیاج دارد اما افزودن آن به مقدار ۵۰۰ 
میلی گرم همراه با ورزش کردن، چربی سوزی را تا ۳۹ درصد افزایش 

می دهد.

توت ها
هضم  را  فیبر  نمی تواند  بدن  هستند.  خوراکی  فیبر  از  سرشار  توت ها 
کند اما به هر شیوه تالش می کند تا کالری موجود در بدن را بسوزاند. 
همچنین فیبر باعث می شود چربی و کالری ها پیش از آنکه توسط بدن 

جذب شوند از طریق دستگاه گوارش خارج شوند.

غالت با فیبر باال
نتایج یک بررسی نشان می دهد زنانی که از غالت مصرف می کنند ۳۰ 
درصد کمتر احتمال دارد به اضافه وزن مبتال شوند. غالت با فیبر باال 
نه تنها سوخت و ساز بدن را باال می برند بلکه به آرامی هضم می شوند 
فیبر  همچنین  می کنید.  سیری  احساس  ساعت ها  برای  که  طوری  به 

کمک می کند سطح انسولین بدن ثابت بماند.

پروتئین های گوشتی
چربی  و  می دهند  افزایش  را  بدن  ساز  و  سوخت  پروتئین ها  نوع  این 
بیشتری  انرژی  آنها  کامل  هضم  برای  زیرا  می سوزاند  را  بیشتری 
با  غذایی  رژیم  که  افرادی  می دهد  نشان  بررسی  یک  نتایج  است.  نیاز 
پروتئین باال دارند نسبت به افرادی که از رژیم کربوهیدرات باال پیروی 

می کنند، بیشتر کالری می سوزانند.

سیر
که  است  سالمتی  برای  گوناگونی  فوائد  از  سرشار  مغزی  ماده  این 
شامل تقویت ایمنی بدن تا مقابله با پیری و بیماری ها می شود. افزودن 
می کند  کمک  فرد  به  پایین  بسیار  میزان  به  حتی  غذایی  رژیم  به  سیر 
انجام شده  بررسی های  تا وزن خود را از دست بدهد. همچنین طبق 
سیر ممکن است تعداد کالری های سوزانده شده در طول فعالیت های 

روزانه را افزایش می دهد در حالی که از تولید چربی بدن می کاهد.
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خانواده

زنان در روابط 
چگونه به خودشان 

ضربه می زنند؟
ها  آدم  همه  نزدیک،  و  رمانتیک  ارتباط  یک  تمام  ا از  بعد 
این  به  هم  لحظه  یک  حتی  و  دارند  شدن  قربانی  احساس 
از  اصلی  مقصر  خودشان  است  ممکن  که  کنند  نمی  فکر 
مقایسه  زنان در  باشند. هرچند  ارتباط شان  پاشیدگی  هم 

روانشناسی  به  مربوط  های  کتاب  سراغ  بیشتر  مردان  با 
مردان  برابر  دو  که  هستند  زنان  این  اما  روند  می  روابط 
است  این  زنان  شکایت  بیشترین  کنند.  می  فکر  جدایی  به 
در  و  روند  می  طفره  زناشویی  مشکالت  حل  از  مردان  که 
و  کنند  می  تحمل  را  چیز  همه  آرام  و  ساکت  مردان  مقابل 
خودشان را قربانی یک ارتباط ناموفق می دانند اما باالخره 
در جایی و در لحظه ای خاص این مردان هستند که کامال 
می  باال  تسلیم  نشانه  به  را  شان  های  دست  ه  غیرمنتطر
ها  زن  ترین  برازنده  و  بهترین  حتی  که  اینجاست  و  آورند 
شان  شریک  که  باشند  جدایی  تصمیم  مانع  توانند  نمی  هم 

گرفته است. اما چرا؟

وقتی مردان کم می آورند

جدا  همسرت  از  تازگی  به  و  هستی  جوان  انم  خ یک  اگر 
خودت،  کردن  فرض  قربانی  جای  به  است  هتر  ب ای  شده 
فکر  همسرت  و  خود  بین  جدایی  مورد  در  ی  منطق کمی 
و  مردان  ذهنیت  با  باید  چیز  هر  از  قبل  همین  برای  و  کنی 
تقریبا  شوی.  آشنا  زنان  مورد  در  شان  درونی  احساسات 
در  را  دیدگاه  این  مردان  از  زیادی  درصد  گفت  شود  می 
مورد شریک شان دارند که چرا با همه تالش و توجه نسبت 
به ارتباط زناشویی شان، همچنان مورد انتقاد و سرزنش 
برای  تنها  زنان  معتقدند،  ها  آن  گیرند.  می  قرار  ها  خانم 
شما  انتقاد  و  شکایت  چه  حاال  اند.  شده  ریده  آف شکایت 
درست و بجا باشد و چه نباشد، سرزنش کردن زنان حتی 
هم  از  هم  را  ها  ارتباط  ترین  رمانتیک  و  بهترین  تواند  می 
بپاشاند. مردان دوست ندارند مورد انتقاد قرار بگیرند و از 
زنانی که می خواهند آن ها را با توجه به سلیقه خود تغییر 
مردان  باشند.  شریکشان  عاشق  اگر  حتی  ارند،  بیز دهند 
به دنبال زنانی هستند که آن ها را همان جوری که هستند 
بپذیرند. اگر در یک ارتباط موفق و پرسوزوگداز عاشقانه 
دارید،  را  تان  شریک  انتقاداز  و  غرزدن  به  عادت  و  هستید 
تا  است  بهتر  بود.  خواهید  همسرتان  فرار  شاهد  زودی  به 
دیر نشده یاد بگیرید که شریک تان را همان طور که هست 

دوست داشته باشید.

زنان مستقل مراقب باشند

خیلی  ویژگی  ایستادن،  خود  پای  روی  و  داشتن  استقالل 
این  خیلی  باشد  یادت  هستی  خانم  یک  اگر  اما  است  خوبی 
خصوصیتت را به رخ شریکت نکشی. مردان از زنانی که 
تمام کارهای شان را بدون کمک همسرشان انجام می دهند 
روی  زنان  که  خواهد  می  شان  دل  ها  آن  هستند،  فراری 
قدرت و حمایت آن ها حساب کنند و در واقع تکیه گاه شما 
باشند. البته یادتان باشد نباید در این موضوع خیلی زیاده 
مستقل  بسیار  زنان  که  ای  اندازه  همان  به  چون  کرد  روی 

محتاج  خیلی  زنان  کنند،  دور  خود  از  را  مردان  توانند  می 
و کسانی که حتی برای خرید خمیر دندان به کمک شریک 
شان نیازمندند، مورد تنفر و بیزاری مردان قرار می گیرند. 
تصمیم  این  اما  برسد  نظر  به  غیرمنطقی  تان  برای  شاید 
را  کدام  یک  ناپایدار  و  پایدار  ارتباط  یک  بین  که  شماست 

انتخاب کنید.

دلیل مهمی که زنان، مردان را ترک می کنند

دالیلی که مردان، زنان را به خاطر آن ترک می کنند خیلی 
ترک  را  مردان  آن  خاطر  به  زنان  که  است  دالیلی  از  بیشتر 
و  ها  بحث  بیشتر  در  زنان  که  اینجاست  جالب  و  کنند  می 
مردان  برابر  دو  هرچند  هستند  حل  راه  دنبال  به  مشکالت 

بروز  با  مردان  شرایط  این  در  و  کنند  می  فکر  ایی  جد به 
آن،  کردن  پیدا  ادامه  و  گفتیم  تان  برای  که  دالیلی  ز  ا یکی 
توجه  دنبال  به  زنان  دانند.  می  جدایی  را  راه  ترین  آسان 
مردان هستند و دوست دارند مرکز توجه شریک شان قرار 
بگیرند. بی توجهی حتی بیشتر از کتک و آزار و اذیت های 
فیزیکی می تواند زن را نسبت به مرد سرد کند. بیشترین 
که  است  موضوع  این  روی  مردان،  مورد  در  زنان  شکایت 
چرا مردان در تصمیم گیری های شان نظر و دیدگاه آن ها 
شان  شریک  کارهای  به  نسبت  که  مردانی  پرسند.  نمی  را 
مشوق  شان،  عالقه  مورد  کارهای  در  و  هستند  تفاوت  بی 
می  روابط  سردی  و  دوری  باعث  تدریج  به  نیستند،  خوبی 
شوند. زنان، مردانی که خیلی تودار هستند را نمی پسندند 
و در عوض دوست دارند شریک شان در مورد احساسات 
و باورهایش با آن ها صحبت کند. آ ن ها از مردان مرموز 
بیزار هستند. در اختالف های زناشویی مردانی که عادت 
به معذرت خواهی ندارند باعث آزار شریک شان می شوند 
خواهد  ارتباط  جدایی  باعث  درازمدت  در  موضوع  این  و 
شد. با وجود این زنانی که محبت و توجه کافی را از سمت 
شریک شان دریافت کنند می توانند سخت ترین شرایط را 
هم تحمل کنند و این همان اصل مهمی است که مردان باید 

به آن عمل کنند.

این کار، مردان را فراری می دهد

مردان از گریه کردن زنان بیزارند، به خصوص زنانی که 
حتی در ساده ترین و کوچک ترین بحث ها اشک شان در 
می آید نمی توانند در دراز مدت مورد عالقه و توجه یک مرد 
قرار بگیرند. مردان عاشق زنان منطقی هستند و این همان 
ویژگی است که دوست دارند همسرشان آن را داشته باشد. 
زنانی که می خواهند مردان را تحت کنترل خود در بیاورند 
مهم  موضوع  باشند.  داشته  را  پایداری  ارتباط  توانند  نمی 
در  آنقدر  مردان  از  بعضی  است.  مردان  آزادی  بحث  دیگر 
ارتباط های شان توسط شریک شان محدود می شوند که 
حتی نمی توانند با دوستان و همکاران خود فضایی برای 
خطری  زنگ  اتفاق  این  و  باشند  داشته  ارتباط  و  صحبت 
است که باید جدی گرفت. مردان نیاز به فضا دارند و اگر 
این فضا را از آن ها سلب کنید دیر یا زود آن ها شما را ترک 

خواهند کرد.
راضی  خود  اندام  و  چهره  وضعیت  از  هرگز  که  زنانی 
آن  بگیرند.  قرار  مردان  عالقه  مورد  توانند  نمی  د  نیستن
دسته از زنانی که مدام از وضعیت خود برای شریک شان 
را  مردان  سرعت  با  کنند  می  نارضایتی  و  ناراحتی  ابراز 
شادوقوی  زنان  دنبال  به  مردان  دهند.  می  فراری  خود  از 
کافی  نفس  به  اعتماد  شان  زندگی  شریک  اگر  و  هستند 
نداشته باشد، به سرعت از او بیزار می شوند و یک ارتباط، 

هرچند رمانتیک و نزدیک را ترک خواهند کرد.

صورت  این  به  کودکان  به  ما  نگاه  که  است  الزم  کلی  به طور 
اجتماعی  مهارت های  با  که  هستند  موجوداتی  آنها  که  باشد 
شان،  تربیت  و  رشد  فرآیند  در  و  نشده اند  متولد  شده،  اصالح 
این مهارت ها را از والدین و مربیان یاد می گیرند. آنچه بیش از 
بتوانند  صورتی  چه  به  بزرگ ترها  اینکه  است،  مهم  چیزی  هر 

رفتارهای درست را به بچه ها بیاموزند. 

درونی  و  آموزش  که  مهم  بسیار  رفتاری  مهارت های  از  یکی 
خاصی برخوردار است،  کردن آن در دوران کودکی از اهمیت 
این است که کودکان یاد بگیرند که بعد از اینکه مرتکب خطایی 
از  کودکی  هیچ  که  است  رفتاری  این  کنند.  عذرخواهی  شدند، 
بدو تولد آن را نمی داند. پس باید به درستی به کودک آموزش 
داده شود.چطور به فرزندمان عذرخواهیکردن  را یاد بدهیم؟ 
شاید شما تصور کنید عذرخواهی فقط عبارتی ساده است و اگر 
فرزند شما در قبال کار اشتباهی که انجام داده به شما بگوید: 
«مرا ببخش»، واقعا به اشتباه خود پی برده است. ممکن است 
متعجب شوید، اما باید بدانید عذرخواهی هیچ گاه ساده نیست 
-حتی برای بزرگساالن- اما برای یک کودک سخت ترین بخش 
لزومی  چه  و  است  معنا  چه  به  عذرخواهی  بداند  که  است  این 
به  آرامش  و  مهربانی  با  شما  تا  است  الزم  زیادی  تالش  دارد؟ 

فرزندتان عذرخواستن را بیاموزید.
از فرزندان کوچک تر شروع کنید

۱- آنها را متوجه کنید که چرا عذرخواهی الزم است؟ فرزندان 
کوچک تر به خصوص کودکان نوپا و در سنین قبل از دبستان، 
برابر  در  دیگر  کودکان  عکس العمل  به  و  خودمحورند  ر  بسیا
کاری که انجام داده اند، توجه ندارند. به کودک خود به آرامی 
توضیح دهید که حرفی که زده یا کاری که انجام داده به بدن، 

وسایل یا احساسات شخص دیگری صدمه زده است. 

۲- قدم به قدم آموزش بدهید. تنها گفتن اینکه بگو «ببخشید» 
برای یک کودک بی معنا است، مگر اینکه بداند مفهومی که پشت 
نظر  به  این طور  است  ممکن  ابتدا  در  چیست؟  است،  جمله  این 
تا  می کند،  تکرار  شما  از  بعد  را  کلمات  صرفا  کودک  که  د  بیای
کند.  استفاده  آن  از  بجا  و  مستقل  بگیرد  یاد  خودش  که  زمانی 
برای مثال: «من وقتی عروسکت را از تو گرفتم باعث شدم گریه 
جبران  می توانم  چطور  کردم،  ناراحت  را  تو  که  متاسفم  کنی، 

کنم؟»

۳- وقتی خودتان اشتباه می کنید، از کودکتان عذرخواهی کنید. 
هیچ ابزار آموزشی قوی تر از این نیست که شما رفتاری را که 
از  کنید.  شبیه سازی  برایش  ببینید،  فرزندتان  از  دارید  انتظار 
کلماتی استفاده کنید که فرزندتان بفهمد شما از کاری که انجام 
جمله هایی  پذیرفته اید.  را  آن  مسوولیت  و  ناراحتید  داده اید، 
مانند این: «من متاسفم که سرت داد کشیدم. خیلی از این کار 

ناراحت شدم و سعی می کنم، دیگر این کار را تکرار نکنم.»

۴- به فرزندتان کمک کنید تا اشتباهی را که انجام داده جبران 
کند. مانند اینکه به دوست او کمک کنید تا برج اسباب بازی که 

کودک شما به آن ضربه زده و خراب کرده است، دوباره درست 
کند. یا نقاشی  را که او خط خطی اش کرده دوباره بکشد. نکته 
مهم این است که او بفهمد اشتباهاتی که انجام می دهد تنها با 

گفتن کلمه «ببخشید» اصالح نخواهد شد.

به فرزندان بزرگ تر عذرخواهی را بیاموزید
داشته  باره  این  در  بیشتری  انتظار  خود  بزرگ تر  فرزند  از   -۱
باشید. چون سنش باالتر است، باید بداند مفهومی که در پس 
عذرخواهی وجود دارد، چیست. بنابراین، او نخواهد توانست 

با زیر لب گفتن یک «ببخشید»، کار را تمام کند و از آن بگذرد.

باید  صحیح،  عذرخواهی  یک  که  بیاموزید  خود  فرزند  ه  ب  -۲
باشد.  داده  انجام  که  اشتباهی  به  راجع  توضیحی  با  ه  همرا
درخواستی  و  بود  اشتباه  کار  آن  چرا  اینکه  بر  مبنی  توصیفی 
برای بخشیده شدن. برای مثال: «من متاسفم که از کیف شما 
پول برداشتم. من باید اول از شما اجازه می گرفتم و برای شما 

احترام قائل می شدم. امیدوارم که من را ببخشید.»

متاسفانه  کنید.  اجتناب  کودک  عذرخواهی  بر  پافشاری  از   -۳
می دهیم  انجام  که  کاری  از  همیشه  ما  که  است  این  ت  حقیق
نتیجه  همین طور!  نیز  فرزندانمان  نیستیم،  پشیمان  و  متاسف 
چنین اصراری این خواهد بود که کودک یاد می گیرد گفتن کلمه 
«ببخشید» راهی برای فرار از مشکالتی است که باعث آن شده.

یاد  باشید.  کردن  جبران  از  باالتری  روش های  دنبال  ه  ب  -۴
مسوولیت  شما  که  است  معنی  این  به  «عذرخواهی»  ن  گرفت
کاری که انجام می دهید، و عواقب آن را نیز بپذیرید. یک پنجره 
یک  شود.  پرداخت  هزینه اش  و  شود  تعمیر  باید  شده،  شکسته 
گوشواره گمشده باید جایگزین شود و اگر به احساسات کسی 

ضربه خورده، باید از راه مناسبی جبران شود.

کودکان باید بیاموزند که کلمات هم مانند رفتارها، معنی دارند. 
و  آرامش  با  همراه  و  تدریجی  صورت  به  باید  آموزش  این  اما 
از  کودکشان  برابر  در  والدین  وقتی  گیرد.  صورت  محبت 
رفتار  این  و  کنند  عذرخواهی  خطاهایشان،  خاطر  به  یکدیگر 
رفتار  این گونه  که  می گیرد  یاد  هم  کودک  کنند،  تکرار  دائما  را 
کند. حتی می توان برای انجام این عمل، کودک را تشویق کرد. 
کاربردن  به  از  بعد  که  داد  یاد  کودک  به  می توان  بعدی  قدم  در 
کند.  دلجویی  خود  مقابل  طرف  از  هم  کمی  عذرخواهی،  کلمه 
مثال اگر کودکی را هل داد، بعد از عذرخواهی او را نوازش کند 
از  برخی  است  بدهد.ممکن  او  به  خودش،  خوراکی های  ز  ا و 
کودکان وقتی خطا می کنند با گستاخی و عصبانیت رفتار کنند 
و به جای عذرخواهی، ژستی حق به جانب هم داشته باشند. در 
برابر این کودکان الزم است، تا والدین رفتاری دقیق و حساب 
شده داشته باشند و با بهره گیری از ترفندهای خاصی رفتار او 
را هدایت کنند به آن سمت و سویی که مسوولیت رفتارهایش را 
بپذیرد. مثال اینکه تا وقتی که کودک آسیب دیده از این کودک، 

ناراحت است، باید در اتاق بمانی و بازی نکنی.

چطور به فرزندمان عذرخواهی
کردن را یاد بدهیم؟

عاطفه چهره گشا
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شاید یکی از علل بروز خشم آن است که بیشتر از حد و توان 
خود فعالیت می کنیم. بسیاری از اوقات هم خشم ما نسبت به 
عملکرد و رفتار خودمان است، زیرا خود را به علت اشتباهات 
محکوم کرده و گمان می کنیم هیچ گاه نباید خطایی از ما سر 
بزند؛ اما باید بدانیم که انسان کامل و بی عیب و نقص وجود 
ندارد. اشتباه کردن جزو جدانشدنی زندگی انسان است؛ البته 
این بدان معنا نیست که به خود اجازه دهیم دائمًا خطا و اشتباه 
کنیم؛ اما اگر گاهی هم درست عمل نکنیم نباید آنقدر از عملکرد 

خود خشمگین شویم که آثار مخربی داشته باشد. 
درواقع خشم، حسی است که آن را احساس می کنیم و به هر 

حال وجود دارد و باید به آن توجه داشته باشیم. 
زیاد  مان  برافروختگی  شدت  و  هستیم  خشمگین  که  هنگامی 
بدهیم  تغییر  را  مقابل  طرف  جهت  بی  کنیم  می  سعی  است، 
این  در  کنیم؛  تغییر  باید  هم  ما  خود  که  کنیم  می  فراموش  و 

که  کنیم  رفتار  ای  گونه  به  تا  کنیم  می  عادت  کم  کم  صورت 
همه امیدها، ارزش ها و قابلیت های خود را برباد رفته بدانیم 
یک  به  جامعه  که  صفاتی  همه  که  شویم  می  متوجه  ناگهان  و 
بنابراین  ایم؛  کرده  کسب  است،  داده  نسبت  پرخاشگر  شخص 
احساس افسردگی می کنیم و اعتماد به نفس خود را از دست 

می دهیم. 
وقتی خشم خود را بیهوده آشکار می کنیم، گرفتار دور باطلی 
می شویم؛ یعنی عاملی وجود دارد که به خاطر آن عصبانی می 
شویم؛ اما کسی شکایت ها و گله ها را نمی شنود و در نتیجه 
می  فراهم  را  آنها  نارضایتی  دیگران،  همدردی  حس  جای  به 

آوریم. 
می  افزایش  ما  در  را  اجحاف  و  رنجش  احساس  شرایط،  این 
ناشناخته  همچنان  عصبانیت  اصلی  مسبب  که  آن  حال  دهد؛ 

باقی خواهد ماند. 
صحیح،  ای  مکالمه  بدون  و  بیهوده  که  ما  از  عده  آن  درواقع 
فقط پرخاشگری می کنیم، درگیر تالشی بی فایده برای تغییر 
تالش  چون  و  ندارند  کردن  تغییر  به  میلی  که  هستیم  کسانی 
آنها  رفتار  یا  ها  واکنش  و  احساسات  اعتقادات،  تغییر  برای  ما 
و  دهیم  ادامه  خود  کار  به  کنیم  می  سعی  رسد،  نمی  جایی  به 
نتیجه کار ما هم فقط اضافه کردن بر مشکالتی است که از آن 

شکایت داریم. 

● چگونه با خشم مقابله کنیم 
برای مقابله با خشم راه های زیادی وجود دارد که سریع ترین 
محل  از  است.  کشیدن  نفس  آرام  و  چشم  بالفاصله  بستن  آن 
هر  از  و  بشمارید   ۱۰ تا  آرامی  به  بگیرید،  فاصله  منازعه  وقوع 

گونه بحث و جدل هم خودداری کنید. 
خود  توجه  عصبانیت  هنگام  است  بهتر  معتقدند  افراد  بعضی 
را به کار دیگری جلب کنید، اما مهم این است که ببینید آیا می 
توانید از این خشم برای یافتن راهی در زمینه برخورد صحیح 
های  صورت  به  ما  همه  دهید  انجام  کاری  خود  مهم  روابط  با 
مختلف با خشم و عصبانیت خود برخورد می کنیم. مثًال ممکن 
است خشم خود را روی دیگران خالی کنیم و موجب آزار آنها 

شویم. 

دیگران  با  خود  روابط  به  روانی،  شدید  فشارهای  شرایط  در 
خود  موضع  ساختن  مشخص  در  توانید  می  شما  بیندیشید. 

هنگام سختی ها به این موارد توجه کنید: 
دیگران  تابع  ها  ناراحتی  و  ها  سختی  هنگام  افراد  بعضی  ـ 

هستند و حالت انفعالی پیدا می کنند. 
ـ عده ای در مواجهه با خشم سعی می کنند از آن فاصله بگیرند 
است،  سخت  برایشان  ها  وابستگی  و  نیازها  دادن  نشان  زیرا 
کنند  مقابله  خود  اضطراب  با  همیشه  کنند  می  سعی  بنابراین 

و اغلب به جای حل مشکل، اقدام به تصحیح رابطه می کنند. 
ـ بعضی اشخاص هم هنگام رویارویی با مشکالت فقط دیگران 
را سرزنش می کنند که البته این کار اصًال منصفانه نیست. شما 
می توانید نوع برخورد خود را با خشم و اتخاذ روش صحیح 
هنگام مواجهه با آن تشخیص دهید، اما باید توجه داشته باشید 
که هیچ یک از شرایط و طبقه بندی های مذکور لزومًا خوب یا 
بد و درست یا غلط نیستند. اما کار شما زمانی با اشکال مواجه 
می شود که در هر یک از این مواضع، موضع شدید بگیرید یا 

نتوانید موضع خود را به خوبی تشخیص دهید. 
درواقع شما باید برای برخورد با خشم خود برنامه ای تدارک 
که  هنگامی  کنید  سعی  دهید.  انجام  متفاوت  کاری  و  ببینید 
خشمگین می شوید، آرامش خود را حفظ کرده و درباره اینکه 

واکنش طرف مقابل چه خواهد بود، فکر کنید. 
موضع  درباره  کاری  هر  از  قبل  کنید،  می  خشم  احساس  اگر 

خود تصمیم بگیرید. 
آشکار  را  خود  خشم  داریم  دوست  شویم،  می  خشمگین  وقتی 
گیری  تصمیم  اما  دهیم،  انتقال  مقابل  طرف  به  را  آن  و  کنیم 
موجب  آینده  در  و  نیست  درست  عصبانیت  و  خشم  هنگام  ما 
پشیمانی خواهد شد؛ بدین ترتیب باید متوجه این ماهیت باشیم 
خودداری  هنگام  این  در  ای  زده  شتاب  اقدام  هر  انجام  از  و 
کنیم.بهترین راه آن است که به خود فرصت دهید و سعی کنید 
با  تا  کنید  معطوف  دیگری  مسئله  به  را  تان  ذهن  خشم  هنگام 

آرامش و به دور از عصبانیت و عجله راه خود را برگزینید. این 
موارد می تواند شما را هنگام بروز خشم یاری کند: 

زمان  به  را  وگویی  گفت  و  بحث  هرگونه  خشم،  بروز  هنگام   -
دیگر موکول کنید تا بتوانید در آرامش تصمیم درستی بگیرید. 
دهد،  می  آزار  را  شما  که  شوید  می  مواجه  مشکلی  با  وقتی   -
کمی وقت بگذارید و خوب آن را بررسی کنید؛ سپس به مشکل 
و  کنید  مشخص  خود  برای  را  آن  و  بیندیشید  خود  روی  پیش 

علت ناراحتی تان را کامًال مشخص کنید. 

- از هرگونه سرزنش، تحسین و قضاوت زودهنگام و تحلیل و 
موعظه خودداری کنید. 

- همیشه درخواست های خود را صریح و مشخص بیان کنید 
متوجه  مقابل  طرف  دارد  امکان  زیرا  نکنید،  صحبت  مبهم  و 
کارهایی  یا  کند  عمل  تان  میل  برخالف  و  نشده  شما  منظور 

انجام دهد که اصًال خواست شما نبوده است. 
- همیشه در نظر داشته باشید که افراد با هم فرق دارند و هر 

شخص برداشت خاصی از هر موضوع دارد. اگر بحث شما بر 
رسید،  نمی  نتیجه  به  که  بدانید  است،  افراد  حقانیت  اثبات  سر 
زیرا نمی توانید از دیگران توقع داشته باشید که حرف شما را 

بپذیرند و مطابق میل شما رفتار کنند. 
این  بلکه  نیست؛  مقصر  هم  کس  هیچ  مواقع  بعضی  در  اتفاقًا 
دیدگاه های متفاوت است که موجب بروز اختالف نظر، بحث 
به  نسبت  مختلف  های  واکنش  بنابراین  شود؛  می  مجادله  و 
یک موضوع لزومًا به معنای درست و غلط بودن نگرش افراد 

نیست. 
به دیگران اجازه دهید که مسئولیت کارهای شان را خودشان 

نیست،  درست  آنها  کارهای  شما  نظر  به  اگر  بگیرند.  برعهده 
شما  دیگران،  اشتباه  خاطر  به  کس  هیچ  نکنید.  شان  محکوم 

را متهم نمی کند. 
- به خاطر داشته باشید شما نمی توانید با جنگ و دعوا و به 
بتوانید  که  این  برای  بلکه  برسید؛  خود  دلخواه  تغییر  به  زور 
باید  دهید،  تغییر  خواهید  می  که  ای  شیوه  به  را  خود  ارتباط 
واقعًا  ارتباطی  اگر  دهید.  خرج  به  زیادی  حوصله  و  صبر 
برایتان مهم است، باید تالش کنید تا به بهترین نحو آن را حفظ 
زمان  شود  می  موجب  فقط  عصبانیت  و  شدن  خسته  کنید. 

رسیدن شما به هدف طوالنی تر شود. 
نیستید،  راضی  خود  موجود  روابط  و  شرایط  از  اگر  بنابراین 
برای تغییر دادن آن نهایت تالش خود را بکنید و منتظر نباشید 
زندگی  نکنید  فراموش  کنند.  اقدام  کار  این  برای  دیگران  تا 
کوتاه تر از آن است که بخواهیم با عصبانیت و خشم و رنجیدن 

از دیگران، آن را تلخ کنیم.

سردرد ناشی 
از استرس

نشان  آمریکا  نورولوژی  آکادمی  تحقیقات 
عوامل  مهمترن  از  یکی  استرس  که  می دهد 
این  در  هلث،  گزارش  به  است.  سردرد  بروز 
 ۷۱ تا   ۲۱ داوطلب   ۵۰۰۰ از  بیش  تحقیقات 
دقیق  بررسی  مورد  سال  چهار  مدت  به  ساله 
که  دهد  می  نشان  تحقیقات  گرفتند.این  قرار 
صورت  در  میگرن  و  سردرد  بروز  احتمال 
سردرد  است.  بیشتر  بسیار  استرس  افزایش 
می  بوجود  معیوب  چرخه  یک  استرس  و 
آورند؛به این معنی که قرار گرفتن در معرض 
سردرد  و  می شود  سردرد  باعث  استرس 
باعث  امر  این  که  کند  می  تشدید  را  استرس 

بروز سردرد های مزمن می شود.

از  ناشی  سردردهای  با  مبارزه  راه  تنها 
زندگی  در  زا  تنش  عوامل  با  مقابله  استرس، 
مدام  که  دارند  مسایلی  افراد  همه  است. 
افراد  آنچه  ولی  کند  می  مشغول  را  ذهنشان 
مسایل  این  به  فرد  دیدگاه  کند،  می  متمایز  را 
و نحوه برخورد با آن است.در ادامه چند رو 

برای مقابله با استرس بیان شده است.
معضل،  این  با  مقابله  برای  روش  بهترین 

نادیده  و  دیگر  موضوعات  روی  بر  تمرکز 
موضوع  این  گرچه  است.  مشکل  گرفتن 
ولی  آید  نمی  نظر  به  عاقالنه  اول  وهله  در 
موضوع  روی  از  را  خود  تمرکز  زمانی که 
کنیم،  معطوف  دیگری  موضوع  به  استرس زا 
آرامش ناشی از آن باعث می شود که راه حل 

مناسبی برای مشکل به ذهن خطور کند.

پیاده روی در هوای آزاد و زیر نور خورشید 
استرس  کاهش  های  روش  مهمترین  از  یکی 

است.
کاهش  های  روش  از  دیگر  یکی  عمیق  نفس 

استرس است.

و  استراحت  شاد،  افراد  و  دوستان  با  ارتباط 
خواب کافی در شب و گوش دادن به موسیقی 
می  استرس  کاهش  باعث  نیز  عالقه  مورد 

شود.
فودها  فست  نکردن  مصرف  و  مناسب  تغذیه 
استرس  تسکین  های  روش  مهمترین  از  یکی 
ماست،  هویج،  ماهی،  موز،  آووکادو،  است. 
آجیل،  بروکلی،  کلم  اسفناج،  چرب،  کم  شیر 
برگه  پرتقال،  بوقلمون،  گوشت  مرغ،  گوشت 
دانه  سیر،  سبز،  چای  غالت،  انواع  زردآلو، 
سویا، توت فرنگی، گوجه فرنگی، تخم مرغ، 
کاهش  منابع  مهمترین  گردو  و  پیاز  پیچ،  کلم 

استرس محسوب می شوند.

سالمت روان

درمان همه مشکالت: 
رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشکالت خانوادگی , 

اضطراب - افسردگی , ترک عادتهای ناخواسته ,ترس ها - نگرانی 
ها , کسب اعتماد بنفس و رفع خجالت , ترک سیگار در یک ساعت , 

ترمیم غم از دست رفته ها و اتفاقات

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

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

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در 
بیمارستانهای اعصاب لندن

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

www.advancehypnotherapy.com

سریعترین روش روانکاوی از طریق 
هیپنوتراپی - روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم دکتر روحی 

شاهین

خشم خود را تحویل بگیریم
یکتا فراهانی

همه ما گاهی آنچنان دچار خشم و عصبانیت می شویم که هیچ راه گریزی از آن نداریم. در واقع خشم 
ما بیش از آنکه دیگران را آزرده کند، خودمان را تحت الشعاع قرار می دهد و نخستین آسیب های آن هم 
سالمت ما را نشانه می گیرد. البته طبیعی است هنگام ابراز خشونت، دیگران از ما رنجیده می شوند و 
در نتیجه فضایی به وجود می آید که از هر نظر آرامش زندگی را سلب کرده و قدرت و توانایی ما را برای 

انجام کارهای مهم و تصمیمات درست کاهش می دهد. 





  جمعه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۷هفته نامه پرشین۲۸

د ستمزد ها و شلختگی هزینه د ر فوتبال ایران 

چنــــد  می گیری 
بـــــــازی کنـــی؟ 

  رضا طهماسبی

هافبک- بیل  گرت  د ارند :  خاطر  به  و  د ید ه  پخش مجد د   یا  زند ه  به طور  را  صحنه  زیاد ی  افراد  
مهاجم ولزی باشگاه رئال ماد رید  د ر فینال رقابت های کوپاد ل ری و د ر مواجهه با رقیب سنتی 
و د یرینه یعنی بارسلونا مسافتی ۵۹/۱ متری را د ر مد ت زمان ۷:۰۴ ثانیه آن هم د ر د قیقه ۸۵ 
بازی طی کرد  تا به د روازه حریف برسد  و توپ را د رون د روازه قرار د هد  و همین گل بود  که 
باعث برتری رئال ماد رید  و قهرمانی قوهای سفید  و کسب جام حذفی اسپانیا شد . بازیکن ۱۰۱ 
میلیون یورویی رئال با این حرکت خود ، تیمش را به افتخاری د یگر رساند  و کسب جایزه ای سه 
میلیون یورویی. سرمایه گذاری فلورنتینو پرز اکنون د ر حال سود د هی است. البته نه تنها این 
بازی و این مسابقات که بازیکن گران قیمت رئال باید  به اند ازه د ستمزد  باالیی که می گیرد  برای 

تیمش مثمر ثمر باشد . بازیکنان شاخص یا به اصطالح ستاره، همان هایی که به قول فوتبالی ها 
می توانند  با یک حرکت خود  نتیجه بازی را تغییر د هند ، د ر برابر د ستمزد  باالیی که می گیرند  
باید  هر هفته حد اقل د و بار برای تیم هایشان به مید ان بروند ، هر روز د ر تمرینات سخت حاضر 
باشند ، ساعات خواب وبید اری شان را با د ستور مربیان تنظیم کنند ، د ر تبلیغات باشگاه حضور 
یابند  و با برند  باشگاه تبلیغ کنند  تا سود د هی د اشته باشند . برای همین است که منچستریونایتد  
به وین رونی مهاجم خود  هفته ای ۳۰۰ هزار پوند  می پرد ازد  و مسی برای عقد  قرارد اد  جد ید  
مبلغ ۲۱ میلیون یورو برای یک فصل معاد ل ۴۰۰ هزار یورو د ر هفته طلب می کند . د ر این مید ان 
را  باال  د ستمزد های  و  کالن  خرید های  این  باشگاه  و  می کند   تعیین  را  قیمت  تقاضا  و  عرضه 
د ر  اما  د استان  بی بازگشت.  هزینه های  نه  می د هد   انجام  سود د ه  سرمایه گذاری های  به عنوان 
لیگ های باشگاهی ما کامًال متفاوت است. د ر لیگ برتر و د سته اول بی نظمی و شلختگی مالی 
شاهد   پایین تر  لیگ های  د ر  حال  عین  د ر  است.  شد ه  صفر  سود د هی  با  عظیم  هزینه های  باعث 
بازی  برای  ضروری  لوازم  خود شان  سرمایه  با  که  هستیم  بازیکنانی  و  مالی  منابع  شد ید   فقر 
را می خرند  و هیچ پولی هم از تیم شان د ریافت نمی کنند . وضعیت قرارد اد های بسته شد ه بین 
بازیکنان و تیم های فوتبال از سه یا چهار سال قبل ناگهان مطرح شد  و مورد  توجه قرار گرفت؛ 
د ریافتی  مبالغ  کنترل  د ر  سعی  قرارد اد ،  سقف  وضع  و  نابجا  د خالتی  با  فد راسیون  که  زمانی 
د اد ن  و  باشگاه ها  مخفی کاری  به  د رنهایت  که  سیاستی  د اشت؛  فوتبال  د ر  مربیان  و  بازیکنان 
پاد اش هایی بسیار باالتر از د ستمزد  ثبت شد ه د ر قرارد اد  انجامید . پس از این حربه ناکارآمد ، 
د ولتی،  تیم های  مد یران  ریخت وپاش های  بر  نظارت  هرگونه  وجود   عد م  و  ناد رست  رقابت 
هزینه ها سر به آسمان گذاشت و ارقام قرارد اد های بازیکنان ایرانی بد ون آنکه سود د هی قابل  
برای  میلیارد ی  ارقامی  از  صحبت  حاال  یافت.  جهش  باشند   د اشته  تیم هایشان  برای  توجهی 

باشگاه هایی است که د رآمد هایشان د ر برابر هزینه هایشان یک پول سیاه هم نیست.

ستاره ها و د ستمزد های نجومی
د ریافت د ستمزد های نجومی و باال مساله ناآشنایی نیست. ورزشکارانی هستند  که د ستمزد ی 
بررسی  را  د نیا  ورزشکاران  پرد رآمد ترین  فهرست  اگر  د ارند .  فوتبالیست ها  از  بیشتر  بسیار 
کنید  قبل از پرد رآمد ترین فوتبالیسِت اکنون بازنشسته یعنی د یوید  بکام انگلیسی حد اقل هفت 
ورزشکار از رشته هایی چون گلف، بسکتبال، تنیس و فوتبال آمریکایی می بینید . جد ا از این به 
غیر از بکام، رونالد و و مسی که د ر بین ۱۵ ورزشکار پرد رآمد  د نیا قرار د ارند  بقیه فوتبالیست ها 

با فاصله معناد اری نسبت به د یگر ورزشکاران قرار می گیرند . تعد اد  فوتبالیست هایی که رقم 
نجومی می گیرند  چقد ر است؟ بد ون شک د ر میان خیل عظیم فوتبالیست هایی که د ر این رشته 
خد مت  به  برای  باشگاه ها  و  می شوند   ستاره  که  هستند   اند کی  تعد اد   می کنند   فعالیت  و  کار 
گرفتن شان سرکیسه را حسابی شل می کنند . تعد اد  زیاد  باقی ماند ه باید  با د ستمزد ی متوسط 
و البته بهره وری متوسط روزگار بگذرانند . باشگاه های خصوصی برای بازیکنانی خرج کالن 
اروپا،  د ر  چه  د نیا  مترقی  فوتبال  د ر  معمول  به طور  باشند .  د اشته  هم  کالنی  سود   که  می کنند  
آمریکا یا شرق آسیا قیمت د ستمزد  یا خرید  بازیکنان د ر فرآیند ی رقابتی بین باشگاه های فوتبال 
تعیین می شود . د ر این فوتبال باشگاه ها د رآمد های مشخصی چون جذب اسپانسر، حق پخش 
فروش  هواد اران،  عضویت  کارت  باشگاه،  ورزشی  لباس های  فروش  برند ینگ،  تلویزیونی، 
بلیت، تبلیغات د ور زمین، جوایز قهرمانی و ... د ارند  و د ر برابر هزینه هایی چون خرید  بازیکن 
و پرد اخت د ستمزد ، ساخت و نگهد اری کمپ تمرین و ورزشگاه و برگزاری ارد وهای مختلف 
باشگاه ها  مالی  هزینه های  برای  محد ود کنند ه ای  قانون  هیچ  گذشته  سال  د و  یکی،  تا  د ارند . 
کسب  د نبال  به  خود   اقتصاد ی  بنگاه  یک  به عنوان  باشگاه ها  از  کد ام  هر  چون  ند اشت  وجود  
اروپا  باشگاه های  اتحاد یه  قانون  حتی  بود ند .  ورشکستگی  و  زیان  ورطه  د ر  نیفتاد ن  و  سود  
یوفا د ر مورد  ممنوع بود ن هزینه کرد  بیش از د رآمد  هم زمان تصویب و به باشگاه ها ابالغ شد  
که چهره هایی وارد  فوتبال شد ند  که عالقه مند  بود ند  پول را از د یگر منابع د رآمد ی خود  بد ون 
و  کرد   پیش بینی  را  خطر  این  خوبی  به  یوفا  کنند .  فوتبال  وارد   زیان  و  سود   د اشتن  نظر  د ر 
به سرعت با تصویب این قانون اجازه ند اد  تا د رآمد  شرکت های گازی و نفتی روسیه، امارات و 
قطر وارد  باشگاه هایی شود  که مالکان متمول شان به د نبال کامیابی و کسب شهرت هستند . با 
وضع این قانون اکنون باشگاه های اروپایی نمی توانند  بیش از د رآمد شان برای خرید  بازیکن 

و مربی هزینه کنند .

چرا د ستمزد ها د ر ایران مساله ساز شد ؟
نیست.  حق شان  و  د ارند   باالیی  د ستمزد   ایرانی  فوتبالیست های  بگوییم  که  نیست  این  مساله 
چون مالک مشخصی برای سنجش این امر ند اریم. اتفاقًا مساله ای که امروز می تواند  موضوع 
نقد  و بحث باشد  کمترین ارتباط را با بازیکن پید ا می کند  و د ر این بین ساختار معیوب فوتبال 
است که مشکل ساز است. د ر د اخل این ساختار هر بازیکنی می تواند  د ستمزد ی بگیرد  که حتی 
به  می تواند   شفافی  و  موفق  مد یر  هر  ساختار  این  د ر  باشد .  ند اشته  بازد هی  هم  آن  یک  د هم 
د ر  فوتبال  معیوب  ساختار  ند ارد .  پایانی  نقطه  بد هکاری هایش  سیاهه  که  شود   تبد یل  مد یری 
ایران این قابلیت را د ارد  که بازیکن نه چند ان توانایی را د ستمزد ی نجومی ببخشد  و بازیکن یا 
مربی ستاره ای را کامًال ند ید ه بگذارد . این چرخه و ساختار معیوب بهترین محیط برای رشد  
و توسعه فساد  است. پول کالنی که از خزانه د ولت هزینه می شود  به گود ال هایی د ر باشگاه ها 
ریخته می شود  که هیچ وقت پر نمی شوند . د ر چند  هفته گذشته و پس از انتشار فهرست قرارد اد  
بازیکنانی که از ند اشتن د ریافتی معترض بود ند  فضایی علیه فوتبالیست ها ایجاد  شد . بسیاری 
بر این باورند  که د ر اقتصاد ی که تا گرد ن د ر باتالق رکود  تورمی فرورفته د ستمزد های ساالنه 
نزد یک به یک میلیارد  هیچ توجیهی ند ارد . حتی کار به گفتن بد وبیراه به بازیکنان فوتبال هم 
که  است  این  مساله  نیستند ،  توانمند   آنان  که  نیست  این  مساله  اصل  گرچه  است.  شد ه  کشید ه 
باشگاه هایی که پای قرارد اد های چند  صد میلیونی را امضا کرد ه اند  قاد ر به ایفای تعهد ات خود  

نیستند  و بد ون شک د ر این حوزه حق با بازیکنان است.
از  بسیاری  انتقاد   تیغ  زیر  قرارد اد هایشان  باالی  مبلغ  خاطر  به  بازیکنان  د یگر  طرف  از 
کارشناسان و مجریان تلویزیون و مرد م قرار گرفته اند  اما د ر این مورد  نیز بازیکنان مرتکب 
عضله  و  صلیبی  رباط  و  پا  ساق  استخوان  که  بازیکن  یک  شک  بد ون  نشد ه اند .  اشتباه  و  خطا 
چهار سر ران خود  را د ر معرض آسیب قرار می د هد  و قرار است د ر ۹۰ د قیقه د ر مید ان با تمام 
توان بد ود  تا آنجا که بتواند  د ستمزد  طلب می کند  و تا جایی که کارد ش ببرد  فشار می آورد . اما 
آیا خرید ار این خد مات یعنی باشگاه ها باید  زیر بار هر میزان د رخواستی بروند ؟ مطمئنًا خیر. 
و اگر امروز مبلغ قرارد اد های ما بیش از آنچه انتظار می رود  باال رفته باز هم مقصر باشگاه و 

مد یرانی هستند  که بد ون توجه به کیسه ای که د ارند  هزینه می کنند .
مشکل نواختن شیپور از سر گشاد ش است. مشکل فوتبال د ولتی است و با این ساختار هیچ گاه 

خصوصی سازی موفقی صورت نخواهد  گرفت. ساختار این فوتبال را باید  از نو ساخت.

ورزش
بعد از ۴ سال، جام را از کره ای ها پس گرفتیم

سومین قهرمانی 
تکواندو ایران در آسیا

تیم ملی تکواندو مردان ایران با کسب سه مدال طال، دو نقره و 

یک برنز برای سومین بار قهرمان آسیا شد.
مسابقات  دوره  بیست ویکمین  از  روز  آخرین  در  گذشته  روز 
در  ایران  تیم  ازبکستان  تاشکند  در  آسیا  قهرمانی  تکواندو 
بخش مردان سه نماینده داشت که هر سه نماینده کشورمان 

صاحب عنوان شدند.
در وزن ۸۰- کیلوگرم، مهدی خدابخشی با چهار پیروزی به 
مدال طال دست یافت. او در مبارزه اول نماینده ماکائو را ۱۵ 
بر یک و در مبارزه دوم تکواندوکار یمن را ۱۸ بر یک شکست 
داد تا به نیمه نهایی برسد. در این مرحله هم نماینده ازبکستان 
شد.  فینالیست  و  برداشت  پیش رو  از  سه  بر   ۱۲ نتیجه  با  را 
نماینده  یک  بر   ۱۵ حساب  با  هم  فینال  مبارزه  در  خدابخشی 

فیلیپین را مغلوب کرد و طالیی شد.
استراحت  اول  دور  در  کرمی  یوسف  کیلوگرم،   -۸۷ وزن  در 
کرد، در دور دوم نماینده چین را ناک اوت کرد و راهی فینال 
شد اما در مبارزه فینال با حساب ۱۳ بر ۷ مقابل نماینده ازبک 
این  در  کرمی  یافت.  دست  نقره  مدال  به  و  خورد  شکست 
دیدار حمالت زیادی را روی حریف انجام داد اما این حمالت، 
امتیاز  ضدحمالت  و  برگشت  در  ازبک  حریف  و  بود  بی فایده 
گرفت و کرمی هم اخطار می گرفت. حریف ازبک که با این کار 
توانسته بود کرمی را عصبانی کند در نهایت توانست قهرمان 

چندین دوره جهان و آسیا را شکست دهد.
به  مبارزه  اولین  در  کیلوگرم   +۸۷ وزن  در  شیری،  مرتضی 
مصاف «الیاس الحیدری» از لبنان رفت و با نتیجه ۸ بر ۲ به 
برتری رسید اما در مرحله نیمه نهایی با قبول شکست ۶ بر ۳ 
برابر «چول هو چو» از کره جنوبی به مدال برنز بسنده کرد.

تیم ایران در دو روز قبلی این مسابقات دو مدال طال توسط 
توسط  نقره  مدال  یک  و  اسبقی  بهنام  و  عاشورزاده  فرزان 

علیرضا نصرآزادانی کسب کرده بود.
با   ۲۰۱۰ و   ۲۰۰۸ سال های  در  این  از  پیش  ایران  تکواندو 
سرمربیگری رضا میهماندوست عنوان قهرمانی آسیا را کسب 

کرده بود. در بقیه ادوار تیم کره جنوبی قهرمان شده است.
یک  و  نقره  یک  طال،  سه  با  دوره  این  در  کره جنوبی  تیم ملی 
دو  با  هم  ازبکستان  گرفت.  قرار  رقابت ها  دوم  رده  در  برنز 

طال و دو نقره به عنوان سومی مسابقات آسیا دست یافت.
نماینده  دو  ایران  تیم  نیز  بانوان  بخش  رقابت های  در  اما 
اکرم  شدند.  مدال  صاحب  هم  کار  تکواندو  دو  این  که  داشت 
از  وانگ»  گام «نان  اولین  در  کیلوگرم   +۷۳ وزن  در  خدابنده 
رفت،  نیمه نهایی  به  و  داد  شکست   ۲ بر   ۵ نتیجه  با  را  ماکائو 
در این مرحله هم با نتیجه ۵ بر ۲ تکواندوکار کامبوج را برد 
و فینالیست شد. او در فینال با نتیجه ۹ بر ۶ مغلوب حریفی 
در  ایزدی  شکرانه  کرد.   بسنده  نقره  مدال  به  و  شد  چین  از 
وزن ۶۷- کیلوگرم در دور اول استراحت داشت و در دور دوم 
برابر نماینده ماکائو با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید و 
برابر  نیمه نهایی  مرحله  در  وی  شد.  نیمه نهایی  مرحله  راهی 
نماینده چین با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و به مدال برنز 
رسید. پیش از این هم تیم تکواندو بانوان ایران توسط فریده 
بود.  کرده  کسب  برنز  مدال  دو  حاجی پور  سوسن  و  رشیدی 
تیمی  رقابت های  بخش  در  کشورمان  بانوان  تکواندو  تیم 

صاحب عنوانی نشد.
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 افقي:
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سال قدمت دارد- پافشاري و يكدندگي- 
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دنيا و آخرت- جيحون قديم- پيشواي 

زرتشتي
ــتان  ــه كهنه- مركز اس ــه پارچ ٤- تك

خوزستان- خرسندي
ــبك- زينت، پيرايه-  ٥- دختر- آدم س

پيشوند يوناني به معني ده
ــود- با اهميت-  ــتا ب ٦- همه كاره روس

ميوه  اي جنگلي
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١٠- پولدار- جوش ريز بدن- دريغا، هرگز
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١٢- دروازه- مكاني در اماكن درماني و هتل ها- نوايي است از موسيقي قديم
١٣- ويتامين جدول- مخفف از او- شاعر و نويسنده فرانسوي- مخفف از آن

١٤- اين بيماري خوني در ٨٥درصد موارد ناشي از كمبود فاكتور انعقاد خون شماره٨ است- 
فيلمي از مهرداد فريد كه درامي زنانه است

١٥- خوراك سنجاب- مجبور شده- چوب به دست مدارس قديم

 عمودي::
١- بر كس مگوييد- حكم صادره از محكمه- سوره هجدهم

٢- پرنده اي با سر و گلوي سياه با لكه بزرگ سفيد در ناحيه گونه- گناهكار
٣- دستمزد- فشارسنج- دوستي

٤- پروفسور حيوانات- هجو كردن- كوزه ادبي- شهري در يزد
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٧- اين گياه در ايران جزو سبزي هاي خوراكي به صورت خام و پخته در اغذيه مصرف مي شود- 

طعم- گرفتن- حرف عطف
٨- سرمربي سرشناس چلسي معروف به آقاي خاص

ــم- زن شوهر مرده- اين پارك ملي نزديك دامنه جنوب غربي دماوند واقع  ٩- مردمك چش
شده- كرگدن

ــن- ضدفتق-  ــيله توزي ١٠- وس
وسيله اي الكتريكي در منزل

١١- غصه- نظر- محبت- گرداگرد 
لب

ــه-  ــغل ها- توش ــا، ش ١٢- كاره
همدم- نفس چاق

١٣- ديروز- فيلمي به كارگرداني 
ــتان آن  مصطفي كيايي كه داس
ــه٦٠ و اوج  ــط ده مربوط به اواس
ــران و  ــگ تحميلي اي دوران جن
عراق است- شهري در خاور استان 

لرستان
ــي در تكواندو- از آثار  ١٤- حركت

جالل الدين همايي
١٥- مرغابي سياه- پايتخت قبلي 

قزاقستان- لطيف

 افقي:
ــوم- نوعي زيرانداز-  ١- رئيس ق

عرض
ــا- تك گويي در  ٢- آهوي آفريق

تئاتر
ــه دنيا آمدن-  ــوار بلند- ب ٣- دي

رود مرزي- صداي ريختن آب
٤- توانگري- ثالثه مصر- خروس 

مازني
ــراي  ــادي ب ــو- نم ــگ م ٥- رن
ــوروزي-  ــفره ن گندزدايي در س

وبا- پسر
ــي در خانه خدا-  ٦- باجه- محل

فديه
٧- بي خطر- قانون چنگيزخان- 

روايت كننده
ــان در  ــب- ن ــيمان- كات ٨- پش

تداول عوام
ــدر- محلي براي  ٩- كودك بي پ

ورزش- پدربزرگ
١٠- مايع زرد رنگ كبد- انجير- 

نوعي دسر يخ زده
١١- مجموعه گازهاي محيط پيرامون ما- مادر اسحاق- واحد مقاومت الكتريكي- 

مرداب
١٢- زاپاس- شادباش- مكعب شماره دار

١٣- ١٠٠- درخت عرب- آرنج- يكي از شاخص هاي سنجش ريسك از دهه١٩٨٠ 
به بعد

١٤- گلزن تيم ملي كلمبيا- هالو
١٥- پيكري كوچك به شكل انسان- از گل ها- رشته كوهي در جنوب تبريز

 عمودي:
١- بازنده شطرنج- ماشيني كردن – خلوص و يكرنگي

٢- استاني در ژاپن در جزيره هونشو- حادثه
٣- به هم سوده شدن- بخشي از اوستا- فوت و فن

٤- سبكي در موسيقي غربي- پاسبان- از اناجيل- استخوان زانو
٥- ضمير متصل دوم شخص مفرد- متحد- آدم بسيار سختگير- محل

٦- خيابان تزئين شده- گروه هاي مردم- سرزمين دانوب آبي
٧- شيفته و شيدا- مهاجم آرژانتين كه بايد خردادماه شاهد بازي او مقابل تيم ملي 

كشورمان در جام جهاني باشيم- سبزي خوردني- تكرارش عوعو سگ مي شود
٨- تابلوي اگوست رنوار

٩- دريا- مگر- پاالن اسب- بنفش بسيار روشن
ــوك  ن ــتورها-  دس  -١٠
مثلث- توقف مسافر وسط 

راه
ــاده-  م ــاد  متض  -١١
ــف تباه-  ــان دره- مخف ده

مثل و مانند
ــدن- امر به  ١٢- روكش ب

روفتن- سو- آخرين نازي
ــبو-  خوش ــه  دان  -١٣
ــان  رم ــي-  داخل ــوش  گ

داستايوسكي
١٤- يك نوشيدني خنك- 

مركز جامائيكا
١٥- كاپيتان دوم ليورپول- 
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 طالع بینی هفتگی
فروردین 

ای  مسابقه  هیچ  در  هفته  این  ابتدای  در  شما 
کلید  کردن  حرکت  آهسته  شد،  نخواهید  برنده 
تمرین  که  است  خوب  خیلی  است.  موفقیتتان 
آید  می  سراغتان  به  آرامی  نیروی  و  کنید  صبر 
در  ولی  کند.  نمی  وارد  فشاری  کسی  به  که 
همراه  عجله  با  اوضاعتان  کامًال  دوشنبه  روز 
خواهد بود و افرادی که برایتان ایمیلهای بلند و 
احساساتی می فرستند فقط یک جمله در جواب 
همکارانی  و  دوستان  کرد.  خواهند  دریافت 
بحث  شما  با  شنبه  سه  روز  در  خواهند  می  که 
عمیقی در مورد مسائل داشته باشند بهتر است 
خودتان  که  شخصی  با  شنبه  پنج  کنند.  صبر 
بهتر می دانید کیست معاشرت خواهید داشت. 
آخر  از  مهمی  بخش  تان  خانواده  و  والدینتان 
است  ممکن  یا  و  دهند  می  تشکیل  را  شما  هفته 

فکر آنها در ذهنتان باشد.

اردیبهشت
سطح انرژی در روز شنبه از همیشه باالتر است 
و شما و دوستانتان نیز بسیار سر سخت خواهید 
بود. در این اواخر بسیار مشتاق روابط عاشقانه 
بوده اید و در روز یکشنبه به آن خواهید رسید. 
عشق و محبت و روابط جنسی به شدت خود را 
دوم  نیمه  در  باشید!  مراقب  داد.  خواهد  نشان 
کامًال  البته  که  هستید(  پریشان  شدت  به  هفته 
آن  دنبال  به  شخصی  است).  مشخص  آن  علت 
است تا از شما امضای یک سند قانونی را بگیرد، 
این کار را نکنید! وسوسه ای برای خرید از یک 

ولی  دهد  می  قلقلکک  را  شما  بزرگ  فروشگاه 
مقاومت کنید. جمعه روز خوبی برای معاشرت 
و  دارید  احساسی  روابط  او  با  که  است  کسی  با 
غذاهای خوشمزه ای در آخر هفته برایتان پیش 

بینی می شود.

خرداد
سر  بر  است  ممکن  شنبه  روز  در  که  مانعی 
داد  خواهد  تکان  را  شما  بگیرد  قرار  راهتان 
کنید!  تمرکز  بمانید.  جایتان  سر  محکم  ولی 
وجود  موانعی  است  ممکن  که  میدانستید  شما 
داشته باشد ولی این موانع جزئی از تفریحاتتان 
افراد  از  پر  برتان  و  دور  یکشنبه  هستند. 
فقط  دهید  می  ترجیح  شما  ولی  است  پرحرف 
آماده  شما  دوشنبه  روز  در  ولی  کنید.  گوش 
پیوستن به این مکالمات خواهید بود. سه شنبه 
و  داشت  خواهید  بهتری  احساس  چهارشنبه  و 
به  کردن  فکر  آماده  دیگری  وقت  هر  از  بیشتر 
کمی  کنید  سعی  هفته  آخر  در  باشید.  می  آینده 

صرفه جو باشید.

تیر 
را  شکمتان  شنبه  روز  در  خوشمزه  نهار  یک 
روزها  این  شما  کند.  می  خندان  را  لبانتان  و  پر 
بسیار دوست دارید که دور و برتان پر از افراد 
مختلف باشد-حتی افراد خانواده- به خصوص 
باشد.  میان  در  هم  خوشمزه  غذای  یک  وقتی 
بد  نظر  به  دوشنبه  روز  در  اجتماهی  شام  یک 
چهارشنبه  و  شنبه  سه  روزهای  در  آید.  نمی 
ای  پروازانه  بلند  و  کننده  متحیر  های  دیدگاه 
پالش  به  و  ماجراجویی  هوای  و  حال  دارید. 
کشیدن اقتدار دارید. در برابر این ضربات مثبت 

صدفتان  از  آمدن  بیرون  برای  نکنید.  مقاومت 
هفته  آخر  این  است.  احتیاج  زمان  کمی  به  فقط 
خودتات  است.  جدید  چیزهای  شروع  مورد  در 
کانون  در  بودن  برای  و  کنید  بیان  خوبی  به  را 

توجهات اصرار بورزید.

مرداد 
را  هفته  اول  دارید  دوست  شما  که  چقدر  هر 
کار  مورد  در  شنبه  روز  ولی  بگذرانید  پارک  در 
است: کارتان، جایگاه کاریتان و چیزهایی شبیه 
آن. شهرت شما در حال باال و باالتر رفتن است و 
در روز دوشنبه شما احساسی شبیه یه هنرپیشه 
کرده  احاطه  را  شما  که  افرادی  دارید.  مشهور 
از  است  بهتر  پس  کنند  می  ستایش  را  شما  اند 
شنبه  سه  روز  در  کنید.  بهتری  استفاده  آنها 
و  آیند  می  سراغتان  به  خوبی  خالقانه  افکار 
زیادی  وقت  پنجشنبه  و  پهارشنبه  روزهای  در 
در  داشت.  خواهید  اجتماعی  معاشرتهای  برای 
صادق  حال  عین  ودر  حساس  بسیار  هفته  آخر 
جمعه  روز  در  گرم  حمام  یک  بود.  خواهید 

بسیار عالی خواهد بود.

شهریور
چشم  و  شود  می  باز  شنبه  روز  در  ذهنتان 
و  داشت.  خواهید  دور  سرزمینهای  از  اندازی 
و  کرد.  خواهید  فکر  فلسفه  مورد  در  احتماًال 
را  خوبی  های  بهانه  کنید  می  سعی  تدریج  به 
برای بیان خودتان به دیگران پیدا کنید. در روز 
جستجو  برای  ای  انگیزه  موضوع  این  یکشنبه 
دوشنبه  روز  در  شود.  می  روانتان  و  روح  در 
پژوهش و تجزیه و تحلیل برایتان سرگرم کننده 
به نظر می رسد. سه شنبه و چهارشنبه قابلیت 

ان را دارند که بدرخشند و یا عرصه را بر شما 
تنگ کنند که این موضوع بستگی به این دارد که 
هفته  آخر  در  کنید.  بازی  چگونه  را  خود  دست 
می  انرژی  دیگران  اطراف  در  گرفتن  قرار  با 

گیرید.

مهر
سراغ  به  شنبه  روز  در  که  است  چیزی  زیبایی 
اگر  و  هست.  جا  همه  در  تقریبًا  و  آید  می  شما 
هفته  این  هستید  عاشقانه  رابطه  یک  میان  در 
اگر  و  باشد.  معنا  پر  بسیار  برایتان  تواند  می 
بهتر  نیستسد  عاشقانه  رابطه  یک  وسط  در 
داند؟  می  چه  کسی  کنید.  صبر  روز  چند  است 
یکشنبه شبیه یک همصدایی بین شما و شخصی 
که به خوبی می دانید کیست می باشد. دوشنبه 
است.  مناسب  عمیق  اجتماعی  روابط  برای 
بیرون  کنید  سعی  پنجشنبه  و  چهارشنبه  در 
بروید و ببینید دنیا می خواهد به شما و شخص 
تازگی  بدهد.  پیشنهاد  را  چیزی  چه  خاصتان 
خوب است. هماهنگی در هوا پراکنده است. در 
آخر هفته به پیاده روی طوالنی در پارک بروید. 

به گیاهان و آسمان نگاه کنید.

آبان 
همان قانون قدیمی دادن و گرفتن! در روز شنبه 
رقیبتان ممکن است از شما قویتر باشد ولی این 
یک مسابقه مچ اندازی نیست. واگذاری یک چیز 
آوردن  بدست  باعث  بعدًا  است  ممکن  کوچک 
چیزی شود که می خواهید. اما با تمام شجاعتی 
که دارید از یک ایده خوب چشم پوشی نکنید به 
هر  مراقب  شنبه.  سه  و  دوشنبه  در  خصوص 
مسئله ای که به پول یا تجارت مربوط می شود 

قابل  چهارشنبه  روز  در  کردن  ریسک  باشید. 
سعی  هفته  آخر  در  بود.  نخواهد  بازپرداخت 
کنید خودتان باشید. طوری که هیچ وقت حتی 

تصورش را هم نمی کردید.

آذر 
هم  به  دوستتان  بهترین  و  شما  هفته  ابتدای  در 
متصل شده اید(حداقل از طریق تلفن). ارتباط 
خواهید  می  چگونه  دیگر  است.  هفته  این  کلید 
داشتن  ارزش  شما  دهید؟  انجام  را  امورتان 
فهمید  می  را  اطمینان  قابل  و  خوب  دوست  یک 
این  به  دوشنبه  همینطور.  هم  دوستتان  البته  و 
فکر می کنید که کمتر حرف بزنید و بیشتر عمل 
روزهای  اصًال  چهارشنبه  و  شنبه  سه  کنید. 
چیزی  هر  واقع  در  بود.  نخواهند  باری  کسالت 
برای  فرصت  یک  شما  برای  است  جریان  در  که 
و  بود.  بزرگترخواهد  تصویر  یک  به  دستیابی 
برای  سوالی  این  چیست؟  بزرگتر  تصویر  این 

آخر هفته تان است.

دی 
در روز شنبه در مورد جنگل، چادر زدن و آتش 
روشن کردن رویا پردازی می کنید. ممکن است 
برایتان  جنگل  به  رفتن  فرصت  زودی  همین  به 
جاهایی  به  کنید  سعی  اقل  ال  ولی  ندهد  دست 
بروید که باعث آرامشتان شود. در روز دوشنبه 
کامًال  هستند  اطرافتان  در  که  آرامی  نا  افراد  با 
را  شما  که  کسی  بود.  خواهید  آرامش  ضد 
پس  نیست  کردن  توجه  الیق  کند  می  عصبی 
روز  تا  باشید.  شیرین  کمی  شنبه  سه  روز  در 
پنجشنبه این روش را ادامه دهید. این آخر هفته 
می توانید عشق ابلهانه ای به یک شخص خاص 

داشته باشید و در روز جمعه هیچ چیز شما را از 
ماساژ دادن شخصی دیگر خوشحالتر نمی کند.

بهمن
کتابهای  در  سرتان  دائمًا  هفته  این  شروع  در 
بود  خواهد  قدیمیتان  های  مجله  در  یا  و  تاریخ 
کنجکاوانه  سواالت  قدیمی  فامیل  یک  از  یا  و 
زیادی را می پرسید. چیزی به شما می گوید که 
در جایی از گذشته درسی برایتان وجود دارد و 
در  گذشته  در  که  کسی  گوید!  می  درست  کامًال 
عالیقتان با شما سهیم بوده ممکن است در طول 
برایتان  عاشقانه  عالقه  یک  به  تبدیل  شب  یک 
چهارشنبه).  و  شنبه  سه  های  روز  شود(در 
کارهای  است.  رومانتیک  بسیار  نیز  پنجشنبه 
خود  به  را  تان  هفته  آخر  تمام  خانه  کوچک 

اختصاص می دهد.

اسفند 
عشق و زیبایی در ابتدای هفته با هم ترکیب می 
کارهای  شعر،  عاشقانه،  یادداشتهای  شوند: 
هنری، شامهای خوشمزه. اگر مجرد هستید این 
انرژی خود را در قبال یک خالقیت باورنکردنی 
شنبه  سه  و  دوشنبه  که  هرچند  دهد.  می  نشان 
روزهایی پر از کار و بی قراری هستند ولی این 
خالقیت همچنان ادامه می یابد. دقیقًا در لحظه 
ای که شما ساختم خانه کارتی خود را به اتمام 
رسانده اید شخصی وارد اتاق می شود که نسیم 
شود.  می  خانه  ریختن  فرو  باعث  شدنش  وارد 
فکر  خاصی  امید  به  خیلی  پنجشنبه  روز  در 
نکنید تا در اثر چیزی که برایتان اتفاق می افتد 
سرگرم  بسیار  هفته  آخر  نشوید.  امید  نا  خیلی 

کننده خواهد بود.
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غزلیات حافظ - 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

رواق منظر چشم من آشیانه توست
کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل
لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست
دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد
که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست

عالج ضعف دل ما به لب حوالت کن
که این مفرح یاقوت در خزانه توست

به تن مقصرم از دولت مالزمتت
ولی خالصه جان خاک آستانه توست

من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی
در خزانه به مهر تو و نشانه توست

تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار
که توسنی چو فلک رام تازیانه توست
چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز
از این حیل که در انبانه بهانه توست

سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد
که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست

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

The chamber of vision of my eye is the dwelling of Thine:
Show courtesy, and alight, for this house is the House of Thine.
By the grace of mole and of down. Thou scratchedest the heart of Arefs:
Wondrous, are the subtleties beneath the snare of the grain of Thine.
O nightingale! glad of heart be, in union with the rose;
For, in the sward, the amorous warbling all is thine.
To Thy lip, entrust the remedy for our feeble heart.
For exhilarating is the ruby-medicine, in the treasury of Thine.
In body, unworthy of Thy service am I;
But my soul, its essence is the dust of the threshold of Thine.
Not that one am I to give my heart’s coin to every impudent one:
Is the treasure door with the seal of Thine, and the mark of Thine.
O horseman, excellent of work! what a magician indeed thou art,
That an impetuous steed, like the sky, is obedient to the whip of thine.
My place, what? When the sky, the juggler, staggereth
At the sorceries that are in the store-house of pastime of Thine.
Now, the melody of Thy assembly bringeth the sky to dancing;
For, the verse of Hafez, sweet of speech, is the melody of Thine..

برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را به مشاغل و  آگهی د هندگان معرفی نمائید. به یاد داشته 
باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان معتبر و حامی فرهنگ ایرانی تامین می شود .

تصویر ۷ هزار اثر ایرانی در سایت «متروپولیتن»

هنر ایران را با 
«وضوح باال» ببینید

را  هنری  آثار  از  باال  وضوح  با  عکس  ۴۰۰هزار  متروپولیتن  موزه 
به صورت رایگان و آنالین در دسترس قرار داده است که در میان آنها 
گزارش  به  دارد.  وجود  ایران  هنری  اثر  هفت هزار  از  بیش  تصویر 
سایت متروپولیتن، این موزه اعالم کرد که ۴۰۰هزار عکس با وضوح 
رایگان در وب سایت خود  به صورت  این موزه را  آثار هنری  باال از 
قرار داده است. با توجه به این موضوع به کاربران اجازه داده شده 
که  کنند  دانلود  غیرتجاری،  استفاده  شرط  به  را  عکس ها  این  است 
بیش از هفت هزار اثر هنری مربوط به ایران نیز به صورت دیجیتال 
دانلود  برای  که  عکس هایی  شده اند.  داده  قرار  موزه  این  سایت  در 
با کیفیت باال آزاد شده اند برچسب OASC خورده اند هرچند همه 
آنها  باالی  وضوح  با  عکس های  و  نخورده اند  را  برچسب  این  آنها 
باال  وضوح  با  می توان  که  هم  آنهایی  تعداد  اما  نیست،  دسترس  در 
مشاهده کرد، بسیار قابل توجه هستند. موزه متروپولیتن نیویورک 
شرقی  ضلع  مجاورت  در  و  نیویورک  شهر  میان  در   ۱۸۷۲ سال  در 

سنترال پارک افتتاح شد.


