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هفته نامه پرشین - شماره ۳۵۵  
جمعه ۳ مرداد ماه ۱۳۹۳ -  چاپ لندن

 صفحه ۱۶ 

با سقوط هواپیمای مسافربری توسط نظامیان و کشتار در نوار غزه 

توحـش و جاهلیـت 
در زمیـن و آسمـان

هواپیمای   سقوط  با  است  رفته  فرو  بهت  به  جهان    که  مدتیست   
مسافر بری توسط موشک زمین به هوا و کشته شدن نزدیک به ۳۰۰ 
نفر در این حادثه و همچنین تصاویر منتشره از حوادث اخیر داعش 
و جنگ خانماسوز اسراییل در منطقه باعث  ایجاد سواالت متعددی 
در ذهن انسان شکل میگیرد و آن اینست  که چرا  در ایتدای آغاز قرن 
۲۱ هنوز در نقاطی از جهان توحش و جاهلیت هنوز حاکم است؟  و 

سواالتی از این قبیل که شبکه های اجتماعی  مطرح است .

است.  افزایش  حال  اخیردر  حوادث  به  نسبت  جهان  در  اعتراض ها 
هفته ای که گذشت نیز هزاران تن از مخالفان حمالت ارتش اسراییل 
به غزه در بسیاری از شهرهای سراسر اروپا به خیابان ها آمدند و در 
اعتراض به کشتار غیر نظامیان فلسطینی تظاهرات کردند. در لندن 
ابوت،  دیان  کردند.  تظاهرات  فلسطینیان  از  حمایت  در  نفر  هزاران 
از قانونگذاران حزب کارگر پارلمان انگلیس نیز در جمع معترضان 
بود و در جریان سخنرانی خود گفت: من اینجا هستم تا همبستگی 
خود را با مردم غزه نشان دهم. ما پایان اشغالگری و اجرای عدالت 
برای فلسطینیان را خواستاریم. تظاهراتی مشابه نیز در پاریس به 
دو  به  گذشته  هفته  حمله  از  پس  فرانسه  پلیس  شد.  کشیده  خشونت 
کنیسه یهودیان در این شهر، برپایی تظاهرات هواداران فلسطینی ها 
را ممنوع کرده بود. بر اساس گزارش ها، برخی معترضان با پرتاب 
برخی  در  پرداختند.  پلیس  با  مقابله  به  دست ساز  نارنجك  و  سنگ 
کشیده  آتش  به  معترضان  سوی  از  اسراییل  پرچم  نیز  شهر  نقاط 
تاکید  فرانسه  رییس جمهوری  اوالند،  فرانسوا  این  از  پیش  شد. 

به  غزه  با  مرتبط  خشونت های  داد  نخواهد  اجازه  که  بود  کرده 
فرانسه نفوذ کند. اوالند در جریان سفرش به چاد گفته بود: پس از 
بررسی های الزم از وزیر کشورم درخواست کردم تا برگزاری چنین 
پایتخت  بروکسل،  شهر  در  همزمان  کند.  ممنوع  را  تظاهرات هایی 
بلژیك نیز حدود ۲ هزار نفر با برپایی تظاهراتی آرام خواستار توقف 
در  اسراییل  حمالت  مخالفان  شدند.  غزه  به  اسراییل  ارتش  حمالت 
شهر ژنو در سوییس نیز با حضور در مقابل ساختمان سازمان ملل 
متحد خواستار اقدامی برای متوقف کردن حمالت به غزه شدند. در 
روزهای گذشته در ترکیه، اردن و شهر حیفای اسراییل هم تظاهراتی 

علیه حمالت نظامی به غزه انجام شده است.

با این حال  موشک های بی امان،خانه های مخروبه، زنان و کودکان 
روزهای  این  فجایع  از  ای  گوشه  تنها  شده  کشیده  خون  و  خاک  به 
باریکه غزه است. فریادهای کودکان بی پناه این روزها در میان آتش 
تنها  و  برد  نمی  جایی  به  راه  که  است.فریادهایی  شده  محو  خون  و 
انتظار مرگ می کشد.بیش از دو هفته است که زمین و آسمان باریکه 
و  تصاویر  است.انتشار  اسرائیل  امان  بی  های  آتش  از  مملو  غزه، 
گزارش فجایع علیه مردم بی پناه غزه، واکنش عمومی مردم جهان را 
برانگیخته است.این در حالی است که سازمان ملل هم اعتراف کرده 
است که دیگر هیچ نقطه امنی برای غیرنظامیان در نوار غزه وجود 
ندارد.با این حال کشتار ادامه دارد.موشک که می بارد دیگر به زمین 
نگاه نمی کند.اما درحالی که زنان، کودکان و غیرنظامیان نوار غزه 

زیر آتش های ظالمانه قربانی می شوند . صفحات ۴و ۶

انتخابات سراسری ۲۰۱۵ انگلیس تحت الشعاع اقتصاد مسکن

انگلیس نگران حباب مسکن
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  خشم کره شمالی از ویدئوی مضحک 
انتشار یک سری تصاویر فتوشاپی از رهبر کره شمالی در 
بر  شدن  سوار  بن الدن ،  و  اوباما  با  کردن  جست وخیز  حال 
روی یک خوک در یک مزرعه برفی و پرت شدن درون یک 
است.  برانگیخته  را  کره شمالی  خشم  اوباما  لگد  با  استخر 
به نوشته روزنامه دیلی میل، کره شمالی از مقام های چینی 
خواسته است این ویدئو را که توسط دانشجویان چینی تهیه 
که  است  مدعی  شانگ های  اما  کند  خارج  دسترس  از  شده 
قدرت این کار را ندارد. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، 
چین  اجتماعی  رسانه های  مضحکه  هدف  گذشته  هفته  در 
بدن  روی  کره شمالی  رهبر  سر  فیلم،  این  در  گرفت.  قرار 
هستند،  رقصیدن  حال  در  که  است  گرفته  قرار  افرادی 
تمسخر  مورد  آمریکا  اوباما،  رئیس جمهور  باراک  توسط 
با  یا  و  می شود  پرت  استخر  درون  لگد  با  یا  و  گرفته  قرار 
کشتی  فیلم  این  از  بخشی  در  می رقصد.  بن الدن  اسامه 
ژاپن  رئیس جمهور  آبه،  شینزو  با  شمالی  کره  رهبر  گرفتن 
به نمایش گذاشته می شود. تصاویری از پوتین نیز در فیلم 

مضحک وجود دارد.

داروی معجزه آسای ضد ایدز
کنفرانس  برگزاری  با  همزمان  شنبه  سه  که  تحقیقی  نتایج 
النست  نشریه  در  استرالیا  ملبورن  در  ایدز  بین المللی 
رترو  آنتی  داروهای  کمک  با  می دهد  نشان  شد  منتشر 
مبتال  بیمار  میلیون ها  جان  پسگرد)  ویروس  (ضد  ویرال 
فرانسه  خبرگزاری  گزارش  است.به  یافته  نجات  ایدز  به 
از  گروهی  النست،  انگلیسی  نشریه  نوشته  به  پاریس،   از 
دانشگاه  در   IHME آی اچ ام ای آمریکایی  موسسه  محققان 
هزاره  توسعه  اهداف  درباره  مطالعه  جامع ترین  واشنگتن 
را حول محور مبارزه با ایدز، ماالریا و سل انجام داده اند. 
میالدی  هزار  دو  سال  در  که  هزاره  توسعه  اهداف  از  یکی 
سه  مهار  به  ویژه  به  رسید  متحد  ملل  سازمان  تصویب  به 
اهداف  در  دارد.  اختصاص  سل  و  ماالریا  ایدز،  بیماری 
هزاره ریشه کن کردن این سه بیماری و کاهش قابل توجه 
شده  عنوان  میالدی   ۲۰۱۵ سال  تا  فقیر  کشورهای  در  آن 
 ۱۸۸ در  را  بیماری  این  به  مرتبط  آمارهای  محققان،  است. 
کشور و دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ میالدی بررسی کردند. 
هزینه این کار را بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس تامین کرده 
تحقیق  این  اصلی  نویسنده  مورای  کریستوفر  دکتر  است. 
اعالم  النست  نشریه  در  بیانیه ای  طی  واشنگتن  دانشگاه  از 

کرد از ۱۳ سال پیش تا کنون از نظر سیاسی و مالی توجه 
ویژه ای به بیماری های ایدز، ماالریا و سل شده است.

بورسیه های خانوادگی
دولت  غیرقانونی  بورسیه های  پرونده  ابعاد  ظاهرا 
احمدی نژاد پیچیده تر از آنی است که به نظر می رسد. هنوز 
از ماجرای افشای اسامی برخی نمایندگان مجلس در میان 
بورسیه شده ها چیزی نگذشته که حاال خبرها حاکی است 
برخی از این نمایندگان به همراه چند نفر دیگر از اعضای 
تعدادی  ببرند.  سود  موقعیت  این  از  توانسته اند  خانواده 
لیست  این  در  نیز  گذشته  دولت  در  دانشگاه ها  مسووالن  از 
اعضای  از  نفر  سه  که  است  حالی  در  این  دارند.  حضور 
کمیته ۵ نفری رسیدگی به این موضوع در مجلس خواهان 

مختومه شدن پرونده هستند.

بحران در آسمان اوکراین
اما  نبود  ایرالین  مالزی  برای  خوبی  سال  امسال  اگرچه 
را  اوکراین  مردم  گریبان  اکنون  که  بحرانی  نیست  معلوم 
ام اچ   شماره  پرواز  مسافران  دامن  باید  چرا  است  گرفته 
مذاکرات  شکست  از  پس  روز  یک  درست  بگیرد.  هم  را   ۱۷
هواپیمای  جدایی طلبان،  و  اوکراینی  مقامات  فشرده میان 
از  که  موشکی  اثر  بر  سرنشین   ۲۹۸ با  مالزی  مسافربری 
مناطق شرقی اوکراین شلیک گردید، سرنگون شد. هرچند 
اوکراینی ها و جدایی طلبان یکدیگر را به پرتاب این موشک 
متهم کرده اند، اما ظاهرا پای روسیه هم در این قضیه گیر 

است. 

استخدام ۱۵۰۰ بیسواد!
انجام  و  یازدهم  دولت  عمر  از  سال  یک  حدود  گذشت  با 
ظاهرعدالت  به  دردولت  شده  مشخص  الزم  بررسی های 
حساب  بدون  و  بی رویه  استخدام های  احمدی نژاد،  محور 
و  برنامه  کمیسیون  عضو  یک  است.  گرفته  صورت  کتاب  و 
بودجه به نقل از جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه 
مستخدمان  از  نفر  هزار   ۴۵۰ حدود  جذب  گفته  انسانی 
سال های گذشته براساس رابطه  بوده به طوری که فقط در 
آموزش و پرورش ۱۵۲۰ نفر بی سواد، ۱۰ هزارنفر با مدرك 
راهنمایی و حدود ۱۴ هزار نفر هم با مدرك زیردیپلم و دیپلم 

استخدام شدند. 

احتمال توافق در سالگرد توافق
هرچند نشست وین ۶ سرانجام پس از ۱۸ روز مذاکرات و 
رایزنی های فشرده میان ایران و اعضای گروه ۱+۵ به پایان 
در  تا  ماند  باز  همچنان  هسته ای  مذاکرات  دفتر  اما  رسید 

فرصت تعیین شده، تکلیفش نهایی شود.

افشاگری اصولگرایانه
هفته  که  مجلس  در  اصولگرا  نماینده  دو  لفظی  درگیری 
پیش صورت گرفت، ظاهرا به همان جلسه ختم نشد و حاال 
به  رسیدگی  برای  عمومی  فراخوان  دعوا،  طرفین  از  یکی 
دونماینده  این  دعوای  است.  داده  مقابل  نماینده  تخلفات 
نهادهای  سوی  از  این  از  پیش  که  است  زمین هایی  سر  بر 
مصارف  صرف  می گویند  حاال  و  گرفته اند  ملی  و  عمومی 
نجف نژاد،  مقداد  ماجرا  طرف  یک  است.  شده  شخصی 
نماینده  توکلی،  احمد  دیگر  طرف  و  است  بابلسر  نماینده 
تهران که اصالتا مازندرانی و اهل شهرستان بهشهر است.

پایان جادوگر
علی کریمی که به واسطه تکنیک های فردی اش در فوتبال، 
جادوگر خوانده می شود با نوشتن نامه ای به هواداران خود 
اعالم کرد که این بار با وجود همه نامالیمات برای همیشه 
از دنیای فوتبال باشگاهی و ملی خداحافظی می کند. سایت 
فیفا از او به عنوان سومین گلزن برتر تاریخ فوتبال ایران یاد 
کرده که پس از علی دایی و جواد نکونام، سومین بازیکنی 
است که بیشترین بازی را در فوتبال ایران انجام داده است، 
این بازیکن ۳۶ ساله از راه آهن و یکی، دو تیم دیگر پیشنهاد 

داشت اما ترجیح داد از فوتبال خداحافظی کند.

ادامه کشتار در غزه
غزه  شرق  در  شجاعیه  منطقه  به  اسرائیلی  ارتش  حمالت 
گذشته  هفته  دو  طی  درگیری ها  خشونت بارترین  از  یکی 
بود. به گونه ای که تنها در یک روز بیش از ۶۰ نفر کشته و 
۳ هزار نفر زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد 
پس از این حادثه با برگزاری جلسه اضطراری در بیانیه ای 
و  کرد  نگرانی  ابراز  غزه  نوار  در  تلفات  تعداد  افزایش  از 
تزیپی  شد.  آتش بس  فوری  برقراری  خواهان  دیگر  بار 
سازش  مذاکرات  در  رژیم  این  ارشد  کننده  مذاکره  لیونی، 
اشغال  برای  تصمیمی  رژیم  این  که  کرد  اعالم  فلسطین  با 

مجدد غزه ندارد. 

روند مثبت شاخص
 ۵+۱ کشورهای  و  ایران  میان  هسته ای  مذاکرات  درحالی که 
بورس  بازار  ظاهرا  است  شده  تمدید  دیگر  ماه  چهار  برای 
دماسنج  است.  داده  نشان  مثبت  واکنش  اتفاق  این  به  هم 
بورس تهران که هفته پیش را برای دومین هفته متوالی با 
با  هم  هفته  این  بود  برده  پایان  به  کل  شاخص  رشد  روند 
همچنان  معامالت  سطع  بودن  پایین  و  مجامع  فصل  وجود 
آمدن  با  بازار  معتقدند،  تحلیلگران  برخی  بود.  مثبت 
پایان  تا  ماهه  سه  عملکرد  گزارش های  و  مجامع  اطالعات 

مرداد و شهریورماه روند مثبتی را طی خواهد کرد. 

آرامش دالری
بازار دالر هم ظاهرا به لحاظ روانی تحت تاثیر تمدید۴ ماهه 
مذاکرات قرار گرفت و روزهای پس از وین ۶ را با آرامش 
و حتی اندکی رو به پایین طی کرد. دالر از اوایل هفته در 
رنج قیمتی ۳۱۳۰ تومان با اندکی نوسان معامله شد که البته 
نوسان چندانی هم برای آن پیش بینی نمی شود. آزاد شدن 
۸/۲ میلیارد دالر از دارایی های ایران هر سه هفته یکبار هم 
تاثیر بسزایی در سمت عرضه بازار خواهد داشت. هر چند 
نزدیکی به روزهای پایانی ماه رمضان و افزایش سفرهای 

خارجی، احتماال بر میزان تقاضا اثر می گذارد.

از اتحادیه اروپا خارج می شویم
در  انگلیس  جدید  خارجه  وزیر  هاموند،  فیلیپ  رویترز| 
مصاحبه یی با شبکه بی  بی سی بر مواضع پیشین خود تاکید 
اروپا  اتحادیه  اگر  که  بود  کرده  اعالم  پیش تر  هاموند  کرد. 
تغییر و با شروط جدید عضویت انگلیس موافقت نکند، او 
هاموند  کند.  ترك  را  اتحادیه  این  کشورش  می دهد  ترجیح 
در این باره گفت: اگر هیچ تغییری در نحوه عملکرد اروپا و 
توازن رقابت بین کشورهای مجزا و اتحادیه اروپا صورت 
حوزه  کشورهای  موفقیت  برای  تصمیمی  هیچ  یا  نگیرد 
گرفته  یورو  حوزه  غیر  کشورهای  با  همزیستی  و  یورو 
نشود، این اروپایی نیست که در آینده به کار انگلیس بیاید. 
بنابراین تغییرات و مذاکرات مجددی باید صورت گیرد. وی 
در ادامه گفت: دولت او این تصمیم را یك بار دیگر به مردم 
در  اساسی  تغییرات  و  مذاکرات  که  می کند  واگذار  انگلیس 
اروپا در راستای نگرانی های انگلیس درباره نیازهای اروپا 

در یك دنیای مدرن است.

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

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

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

انتخاب و به چاپ می رسد.
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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 
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طبیعت به زمانی برای 
حفاظت خود نیاز دارد.
هنری هشتم، پرده سوم، صحنه دوم.

Nature does require her 
times of preservation.

Henry VII, Act III, sc. 2.

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

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

مشترکانی به ما معرفی کرده اند.

63501 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

برای حل یک مجادله یک دهه ای

زمان در حال سپری شدن است
 ایران و گروه ۱+۵، پس از روزها گفت و گو در وین سرانجام در ۱۸ جوالی خبر تمدید 
۴ ماهه مذاکرات هسته ای را اعالم کردند. آنها اکنون تا ۲۰ نوامبر فرصت دارند تا به 
توافق نهایی بر سر برنامه های هسته ای ایران دست یابند. به این ترتیب دو طرف باید 
همانگونه که پیش تر نیز در برنامه اقدام مشترک ژنو پیش بینی شده بود، نهایتا یک 

سال پس از امضاء توافق مقدماتی، به توافق نهایی برسند.
متعهد  آن  به  ژنو  مشترک  اقدام  برنامه  موجب  به  طرف  دو  که  تعهداتی  حال  همین  در 
شده اند و از ۲۰ ژانویه به اجرا در آمده به قوت خود باقی خواهد ماند. ایران همچنان 
باید ذخایر اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی خود را به صفحه های سوخت تبدیل کرده یا 
اینکه آن را رقیق کند و آمریکا نیز در چهار ماه پیش رو ماهانه حدود ۷۰۰ میلیون دالر 

از دارایی های مسدود شده ایران در ایاالت متحده را آزاد خواهد کرد.
تصمیم برای تمدید مذاکرات از قبل نیز قابل پیش بینی بود. برخی گزارش ها حاکی از 
آن است که باوجود پیشرفت هایی در زمینه تغییر کاربری فورود و بازطراحی راکتور 
آب سنگین اراک، شکاف ها در زمینه کمیت و کیفیت غنی سازی در ایران و ادامه فعالیت 

های تحقیقاتی و توسعه ای به قوت خود باقی است.
در صورتی که ایران در این مرحله میز مذاکره را ترک کند، متحمل ریسک های فراوانی 
که  روحانی  حسن  دولت  برای  رویکرد  این  اقتصادی  و  سیاسی  پیامدهای  شد.  خواهد 
با وعده پایان دادن به ایزوله سیاسی و اقتصادی ایران بر سر کار آمده، غیر قابل انکار 
انداز  چشم  که  امیدوارند  واقع  به  غربی  کنندگان  مذاکره  حاضر  حال  بود.در  خواهد 
وخیم شکست مذاکرات، همتایان ایرانی شان را به ارایه امتیازهای بیشتر ترغیب کند. 
برای جان کری، وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف، همتای ایرانی او، باوجود 

۱۰ ماه مذاکره همچنان شکاف های عمیقی باقی مانده است.
آمریکا و شرکای مذاکره ای اش از ایران می خواهند که ۱۹ هزار سانتریفیوژ نصب شده 
را به دو سوم کاهش دهد. آمریکا برای توجیه توافق هسته ای نهایی احتمالی با ایران 
اما  برساند  دستگاه  هزار   ۴ حدود  به  را  ایران  سانتریفیوژهای  تعداد  باید  کنگره  برای 

ایرانیان در مقابل این درخواست سرسختی زیادی نشان می دهند.
در حال حاضر مذاکره کنندگان غربی به واقع امیدوارند که چشم انداز وخیم شکست 

مذاکرات، همتایان ایرانی شان را به ارایه امتیازهای بیشتر ترغیب کند.

رهبر ایران ماه گذشته اعالم کردند که ایران برای تولید سوخت به منظور تامین سوخت 
مورد نیاز راکتورهای اش در آینده به ظرفیت ۱۹۰ هزار سوء  برای سانتریفیوژها نیاز 
قرار  که  توافقی  بهای  عنوان  به  که  است  پذیرفته  حاضر  حال  در  آمریکا  دارد.هرچند 
است برنامه های هسته ای ایران را محدود کند، باید با مقداری ظرفیت غنی سازی در 
غنی  ظرفیت  توانند  نمی  ایران  ای  مذاکره  های  طرف  از  یک  هیچ  اما  بیاید  کنار  ایران 

سازی که که ایران درخواست کرده را بپذیزند. رابرت آینهورن، کارشناس تسلیحاتی 
در موسسه بروکینگز می گوید که این درخواست ایرانیان واقع بینانه نیست. به گفته او 
ضرورتی وجود ندارد که ایران بخواهد تمامی سوخت مورد نیاز راکتورهای اش را به 
صورت بومی تولید کند. زیرا امکان خرید این سوخت از روسیه و یا بازار بین المللی 
وجود دارد. از سوی دیگر او ادعا می کند که ایران دانش فنی و زیرساخت الزم برای 

تولید سوخت راکتورهایی مانند بوشهر را نیز در اختیار ندارد.
می  ایران  است.  بحث  مورد  نیز  نهایی  توافق  اجرای  زمان  مدت  که  است  درحالی  این 
خواهد توافق نهایی اعتباری حدود ۵ سال داشته باشد و پس از آن مانند یک عضو عادی 
ان پی تی با این کشور رفتار شود. اما آمریکا و متحدان اش به دنبال یک توافق ۲۰ ساله 
هستند.اکنون پرسش اینجاست که آیا آقایان ظریف و روحانی قادر خواند بود که چنین 
توافقی را برای افکار عمومی داخلی و جناح تندرو توجیه کنند. البته چهار ماه زمان 

زیادی نیست و می توان سرانجام پاسخ این پرسش را پیدا کرد.
منبع: اکونومیست/
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گزارش

تئوری توطئه یا قربانیان 
جنگ سرد جدید؟!

حسین موسوی

در  و  مبهم  سرنوشتی  دچار  دوباره  مالزی  مسافربری  هواپیمای  دومین   
از  پس  ماه  چهار  فاصله  به  مالزی  هواپیمای  سقوط  شد.  غم انگیز  حال  عین 
ناپدید شدن بویینگ ۷۷۷ مالزی، دوباره این شرکت هوایی را بر سر زبان ها 

انداخت. اما این بار داستان ناپدید شدن هواپیماهای مسافری نیست.
 این بار بحث ساقط کردن هواپیمایی است که در آن مسافران مهمی هم حضور 
داشته اند، مسافرانی که مهم ترین  دانشمندان در حوزه مبارزه با بیماری ایدز 
بودند و در نهایت با سقوط این هواپیما جامعه علمی دنیا دچار فقدان بزرگی 
مطالعات  زمینه  در  فعال  دانشمندان  یکبار  سال  دو  هر  که  شرایطی  در  شد. 
مربوط به ایدز در نقطه ای از دنیا گرد هم می آیند تا راهی مطمئن برای ریشه 
کردن این بیماری العالج بیابند، امسال برگزاری این همایش با اندوه فراوان 

همراه شد. 
کنفرانسی که روز یکشنبه برگزار شد، تحت الشعاع این ماجر قرا گرفته بود. 
در این راستا شبکه خبری آلمان گفت که کنفرانس ایدز در شهر ملبورن در 
شرایطی شروع به کار کرد که نامی ترین دانشمندان خود را در این عرصه از 
جمله  از  شده اند.  مالزیایی  هواپیمای  سقوط  قربانی  آنها  است.  داده  دست 
و  بنام  پژوهشگر  النگه،  یوپ   ۱۷-MH پرواز  هواپیمایی  سقوط  قربانیان 
بهداشت  سازمان  عضو  توماس،  گلن  و  ایدز  بین المللی  جامعه  هلندی  رئیس  
جهانی (WHO) بودند که قصد داشتند در این کنفرانس شرکت کنند. یکی 
از مهم ترین موضوع های کنفرانس، همبستگی با مبتالیان به بیماری ایدز و 
مبارزه با منزوی شدن آنها در اجتماع است. برنامه ریزان کنفرانس در آغاز 
برنامه ها کمپینی را در این باره در اینترنت به راه انداخته اند. با این وجود 
صرفا  را  حادثه  این  که  دارد  اعتقاد  مایک آدامز  قلم  به   ،Naturalnews سایت
نباید محصول یک اشتباه و خطای اطالعاتی دانست. در این زمینه وی تاکید 
این  اینکه  در  دارد  اعتقاد  او  کرد.  بررسی  را  مختلفی  گزینه های  باید  دارد 
هواپیما با موشک ساقط شده است جای شک و شبهه ندارد، اما باید دید که 
چرا این موشک به طرف این هواپیما شلیک شده است. در روز نخست سقوط 
اوکراین  دولت  توسط  هواپیما  این  که  بود  شده  مدعی  روسیه  هواپیما،  این 
بوده  پوتین  اختصاصی  هواپیمای  شبیه  هواپیما  این  زیرا  است،  شده  ساقط 
اکنون  اما  است.  بوده  پوتین  هواپیمای  کردن  ساقط  اوکراین  دولت  قصد  و 
روشن شده است که این هواپیما توسط جدایی طلبان ساقط شده است. اینجا 
بحث «چرایی» این عمل مطرح است. در این هواپیما چندین پاسپورت جعلی 
نیز کشف شده است. این نویسنده اعتقاد دارد که نباید از بحث تئوری توطئه 
دوری کرد. این دانشمندان بسیار به حل معضل ایدز نزدیک شده بودند. اما 
در این تئوری توطئه می توان رد پای این نظریه را جست وجو کرد: «برخی 

نمی خواهند برخی مشکالت برای همیشه حل شوند.» 

در این راستا می توان به کمپانی های دارویی اشاره کرد که هر روز داروهایی 
راه  دنبال  هرگز  اما  کنند  امیدوار  ایدز  درمان  به  را  مردم  تا  می کنند  تولید 
قطعی نخواهند رفت. فروش امید برای این کمپانی ها از اساسی ترین منابع 

درآمدی است. 

ایدز، بیماری فراموش شده
سازمان ملل متحد شمار مبتالیان به بیماری ایدز را در حال حاضر ۳۵ میلیون 
نفر تخمین می زند. ۲۵ میلیون نفر از این تعداد در آفریقا در جنوب صحرای 
کمربندی این قاره زندگی می کنند. تا کنون بیش از ۳۰ میلیون نفر در اثر ابتال 
به این  بیماری جان خود را از دست داده اند. شمار وسیع کشتگان در حالی 
مرحله  وارد  و  می یابد  ادامه  نهفتگی  مرحله  بیماران  از  بسیاری  در  که  است 
بسیار  مبتالیان  شمار  که  کشورهایی  در  می شود  گفته  نمی شود.  ایدز  فعال 
باالست، از هر سه جوان، دو نفر اطالعی از این بیماری، خطرها و شیوه های 
انتقال آن ندارد. این ناآگاهی جوانان از بیماری ایدز در حالی است که طبق 
آمار، در کشورهایی چون اوکراین، روسیه، اندونزی و فیلیپین شمار مبتالیان 
به ایدز افزایش یافته است. طبق آمار سازمان ملل متحد، فقط در سال گذشته 
میالدی ۲/۱ میلیون نفر به شمار مبتالیان به بیماری ایدز افزوده شده است.

موفقیت ها 
با  مبارزه  در  جهان  سراسر  در  وسیعی  پیشرفت های  که  است  سال  چندین 
اند  گرفته  صورت  حالی  در  پیشرفت ها  این  است.  آمده  دست  به  بیماری  این 
که هیچ تحقیق علمی در جهان این همه بودجه نداشته است. در حال حاضر 
ویروس  و  کرد  مراقبت  خوبی  به  بیماران  از  می توان  موجود  داروهای  با 
«اچ آی وی» (مولد بیماری ایدز) را در خون آنها به کم ترین حد خود رساند. 
بیماران به این ترتیب می توانند یک زندگی در مجموع عادی را بگذرانند و این 
درباره  تحقیقات  کنونی  شرایط  گرچه  نکنند.  منتقل  ان  دیگر  به  را  بیماری 
بیماری ایدز بسیار امیدوارکننده است، اما هنوز راهی برای درمان قطعی آن 
در دست نیست. سازمان ملل متحد اعالم کرده که شمار بیمارانی که امکان 
دسترسی به داروهای حیاتی مبارزه با ایدز را به دست آورده اند تا کنون به 
هدف  است.  چشمگیری  افزایش  گذشته  نسبت  به  که  رسیده  میلیون   ۱۴ مرز 
داروهای  که  است  این  ایدز  با  ارتباط  در   (WHO) جهانی بهداشت  سازمان 
قرار  نیز  دیگر  بیمار  میلیون   ۱۴ اختیار  در  را  بیماری  این  با  مبارزه  حیاتی 
دهند. انجمن اتحاد برای مبارزه با ایدز در آلمان اعالم کرده که پیشرفت های 
سراسر  در  بیمارها  همه  اختیار  در  ایدز  بیماری  با  مبارزه  در  آمده  دست  به 
بسیار  امکانات  از  جهان  از  بخش هایی  درحالی که  نمی گیرد،  قرار  جهان 
وسیعی در مبارزه با این بیماری برخوردارند. سازمان ملل متحد اعالم کرده 
است که تا سال ۲۰۱۵ باید همه مردم جهان امکان دسترسی به دارو و درمان 
را در مقابله با بیماری ایدز به دست آورند. اما خانم آسترید برنر- رودوردا، 
سخنگوی انجمن اتحاد مبارزه با ایدز در آلمان بر این نظر است که «به رغم 
پیشرفت های بزرگ در مبارزه با بیماری ایدز» امکان اجرایی شدن این هدف 

سازمان ملل متحد بسیار غیرواقعی است.

چرا دومین کشور 
غمگین دنیا هستیم؟!

دولت،   هیأت  یا  اسالمی  شورای  مجلس  تاکنون  آیا  راستی 
ها  ایرانی  بودن  غمگین  علل  بررسی  برای  غیرعلنی  جلسه 
برگزار کرده اند یا اصًال برایشان مهم نیست که یک ملت در 

میان انبوهی از اندوه زندگی کند؟!

در  خوشحالی  و  خشنودی  وضعیت  بررسی  بر  مبنی  گزارشی  گالوب  مؤسسه 
بین ۱۳۸ کشور منتشر کرد که بنا به این گزارش، عراق نخستین کشور غمگین 
جهان معرفی شده است. بعد از عراق، کشورهای ایران، مصر، یونان و سوریه 

به ترتیب به عنوان ناشادترین کشورهای جهان معرفی شدند.
آنچه گالوپ در این نظر سنجی راجع به ایران بدان رسیده ، با پوست و گوشت و 

استخوان توسط مردم ایران لمس می شود.
و  ها  نظرسنجی  امکان  اگر  نیستند.  شاد  ایران،  مردم  که  است  واقعیت  یک  این 
ها  آدم  چهره  به  خیابان  در  امروز  همین  است  کافی  ندارید،  علمی  های  بررسی 

نگاه کنید تا ببینید که چه اندوهی در آنها موج می زند.
همین چند روز پیش جام جهانی فوتبال به اتمام رسید. در همه دنیا،  مردم برای 
شهری  های  تلویزیون  جلوی  ها  پارک  و  ها  خیابان  در  فوتبال،  مسابقات  دیدن 
جمع شدند و شادی کنان و در کنار یکدیگر ، مسابقات مورد عالقه شان را تماشا 

کردند.
اما در ایران چه شد؟  از مدت ها قبل ، دغدغه برخی مسووالن این شده بود که 
نکند یک عده دور هم فوتبال ببینند. حتی در محیط های سربسته و تحت کنترل 
پرده  بر  را  فوتبال  و  شوند  جمع  ها  خانواده  نگذاشتند  هم  سینما  های  سالن 
پرهیجان سینماها و به طور جمعی ببینند. خبری هم از تلویزیون های شهری و 
تماشاهای پرهیجان گروهی نبود. حتی به قهوه خانه دارها هشدار داده بودند 
که اگر موقع پخش فوتبال، تلویزیون هایشان را روشن کنند، مسؤولیت هر گونه 

عواقبی بر عهده خود آنها خواهد بود!
نگاه  بگویم چون نگذاشتند مردم دور هم فوتبال را  اشتباه نکنید! نمی خواهم 
کنند، افسرده شدند و کشورمان تبدیل به دومین کشور غمگین جهان شد. این 
مثل  ای  ساده  بسیار  موضوع  کشور  یک  در  وقتی  بگویم  تا  کردم  ذکر  را  ماجرا 
از  را  جمعی  شادی  این  و  کنند  می  ممنوع  را  عمومی  اماکن  در  فوتبال  تماشای 
مردم دریغ می کنند، باید حدیث مفصل خواند از این مجمل؛ حال بماند مشکالت 
حاد اقتصادی که تاب و توان از مردم گرفته است و حسرت یک سفر کوتاه را بر 

دل بسیاری از خانواده ها گذاشته است؛

و  زنان  برای  مخصوصا  ورزشی  و  تفریحی  امکانات  گرانی  و  کمبود  بماند 
دختران و به ویژه در شهرهای کوچک؛

بماند گیر دادن های بی پایه و اساس به مردم بر اساس سالئق شخصی مانند این 
که چرا این لباس را پوشیدی و آرایش موهایت چنان است؟ ؛ 

استفاده  مردم  گریاندن  برای  فرصتی  هر  از  ایران  تلویزیون  و  رادیو  که  بماند 
می کند ؛

و  میوه  نگران   ، کنند  می  تنفس  که  هستند  هوایی  نگران  حتی  مردم  که  بماند 
سبزی هایی هستند که احتماًال سموم کشاورزی بر تن دارند و استرس آن دارند 

که پارازیت ها ، سالمتی شان را به خطر بیندازد ؛
های  کنسرت  های  سالن  از  را  مردم  دهند  می  اجازه  خود  به  عده  یک  که  بماند 

مجوز دار هم بیرون کنند ؛
بماند که مردم وقتی بی عدالتی می بینند، افسرده می شوند ، مثًال آن گاه که برای 
دریافت یک وام ۵ میلیون تومانی،باید از هفت خان رستم بگذرند و در همان حال 

می بینند که متصل ها، میلیاردی می برند ؛
بماند که حسرت سوار شدن بر یک خودروی معمولی دنیا بر دل مردمی مانده 

که هر روز در تصادفات جاده ای کشته می دهند ؛

بماند و بماند و بماند ... .
 ، گیرد  می  مالیات  مردم  از  حکومت  که  طور  همان  گفت:   باید  را  نکته  یک  فقط 
را  مرزهایشان  امنیت   ، دارد  نظارت  کارهایشان  بر   ، فروشد  می  را  شان  نفت 
تأمین می کند ،تورم را کنترل می کند، کاالهای اساسی شان را تهیه می کند و 
... ، شاد نگه داشتن جامعه هم وظیفه اوست. جامعه ناشاد و غمگین، همواره 
بستر نابسامانی هایی است که هیچ کس نمی داند که سرانجامی خواهد داشت. 
دولت ها همان گونه که درباره ساخت جاده ها ، میزان واردات و صادرات، نرخ 
تورم، رشد بورس و ... گزارش می دهند ، باید درباره میزان شاد بودن مردم 
بهتر و  این مقدمات برای آن است که مردم  زیرا همه  نیز گزارش مستند بدهند 

شادتر زندگی کنند.

راستی آیا تا کنون مجلس شورای اسالمی یا هیأت دولت ، جلسه غیرعلنی برای 
بررسی علل غمگین بودن ایرانی ها برگزار کرده اند یا اصًال برایشان مهم نیست 

که یک ملت در میان انبوهی از اندوه زندگی کند؟!
البته می توانند صورت مسأله را پاک کنند و بگویند که گالوپ مجری توطئه های 

دشمنان است و ملت ما خیلی هم شاد هستند! این هم راه مجربی است!
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و  اخبار  تلویزیونی  مستقیم  پخش  امکان  که  روزگاری 
رویداد های سراسر جهان وجود نداشت ودسترسی لحظه 
مانیتور  پشت  از  جهان  نقاط  دورترین  اخبار  به  لحظه  به 
فرق  اوضاع  نبود،  ممکن  هوشمند  های  تلفن  و  ها  تبلت  ها، 
به  تلگراف  کمک  با  که  هایی  گزارش  با  داشت؛خبرنگاران 
دادند،  می  تکان  را  جهان  کردند  می  مخابره  خبر  مراکز 
کشید  می  طول  ها  هفته  گاهی  که  هایی  عکس  با  ها  عکاس 
می  بینندگان  دست  به  را  رویدادها  تصویر  شود،  منتشر 
رساندند، مردم با دیدن عکس جنگ ها، انقالب ها،شورش 
کسب  اطالعات  روزمره،  زندگی  یا  ورزشی  ها،مسابقات 
تلگرافی  اخبار  دادند.این  می  نشان  واکنش  و  کردند  می 
تاثیرگذار  بیستم  قرن  سیاست  در  نگاتیو  های  عکس  و 
ازاین  که  هایی  گزارش  و  ویتنام  جنگ  های  عکس  بودند. 
رویداد  یک  به  جهانیان  واکنش  باعث  شد  می  ارسال  کشور 
یهودیان  کشتار  از  که  اخباری  و  ها  شد.عکس  انسانی  غیر 
منتشر شد تاثیر خود را گذاشت، اخبار می توانست رویداد 
را ثبت کند، شنیدن گزارش های هولناک می توانست بیننده 
بکشد.اما  بیرون  اش  روزمره  زندگی  از  ای  لحظه  برای  را 
اخبار تلویزیونی مانع کشتار درعراق، افغانستان، سودان یا 
فلسطین نشد.تلویزیون و سایت های خبری، فجایع جهان 
قدیمی،  های  ستاره  مرگ  موسیقی،  جوایز  خبر  کنار  در  را 
تنیس،  مسابقات  نتیجه  و  زیست  محیط  فعاالن  سخنان 
رسانه  نیست،برای  توطئه  تئوری  بحث  دهند.  می  پوشش 
کشتار  دیگر،  رویداد  مانند  ست  رویدادی  رویدادی  هر  ها 
افشای  یا  استرالیا  اسلم  گرند  جایزه  یا  باشد  ها  سودانی 
سایت  و  کانال  سیاستمدار؛هزاران  یک  خصوصی  زندگی 
خبری، اخبار هولناک را به بخشی از زندگی روزمره تبدیل 
کرده اند، همزمان قابلیت تاثیرگذاری بر سیاست را از دست 
و  اخالقی  فسادهای  افشای  با  تنها  ها  شبکه  اند.این  داده 

مالی می توانند در برکناری مدیران دولتی یا طالق ستاره 
ها نقش ایفا کنندو نه بیشتر.دل خیلی ها درسراسر جهان با 
دیدن کشتار درغزه درد می گیرد، فجایعی که بنیادگراها در 
خاورمیانه به بارمی آورند بینندگان را متاثر می کند،نتایج 
جام جهانی هیجان زده شان می کند.اخبار قراراست بیننده 
تا  شود  ارائه  هایی  تحلیل  اخبار  درمیان  و  کند،  جذب  را 
یک  درباره  مختلف  های  دیدگاه  با  کند  کمک  بینندگان  به 
شوند. آشنا  اقتصادی،  بحران  یا  جنگ  یا  فوتبال،  مسابقه 

اهمیتی  امنیت  شورای  داده،  دست  از  را  خود  تاثیر  اخبار 
و  بغداد  آفریقا،  در  کشتار  جهان  سراسر  مردم  دهد  نمی 
دیگری  کار  شد  باخبر  و  دانستن  جز  بینند.به  می  را  غزه 
 " متاسفانه  ست  بدی  جای  "جهان  آید،  نمی  بر  دستشان  از 
را  ها  فاجعه  از  شدن  باخبر  مسئولیت  تمام  جمله  این  گفتن 
با  تا  کشد  می  طول  مدتی  ها  کرد.فاحشه  خواهد  برطرف 
وقاحت شغلشان کناربیایند بعد همه چیز برایشان عادی می 
شود.کارکرد رسانه ها، بیش از اطالع رسانی، عادی جلوه 
های  رسانه  مورد  است.در  شده  بار  فاجعه  وضعیِت  دادن 
 ۱۲۳ معروف  اختالس  دادگاه  افتاده،  اتفاق  این  نیز  داخلی 
فاضلی  واعدام  هفتاد  دهه  در  تجارت  بانک  تومانی  میلیارد 
و تبرئه شدن رفیق دوست، مثل بمب عمل کرد.بعد ازبیست 
منابع  و  ها  زمین  دزدی  تر،  کالن  های  اختالس  خبر  سال 
ملی،انتقال پول نفت به حساب های شخصی- که هر روزه 
های  رسانه  کمک  ندارد.با  خاصی  تاثیر  شود -  می  منتشر 
امری  محرومان  برای  زندگی  وضعیت  ای،  ماهواره  و  ملی 
طبیعی محسوب می شود،انگار این وضعیت اختالف سطح 
درآمدها طبیعی ست و جزو ذات انسان و زندگی. پذیرفتن 
افتاده،  اتفاق  ها  رسانه  کمک  با  جامعه  سوی  از  وقاحت 
رفتن  باال  ندارند،  را  معمولی  زندگی  توانایی  که  مردمی 
برج ها را نگاه می کنند؛ در حالی که از طریق اخبار رسمی 
دردست  چطور  و  کجا  از  ها  سرمایه  این  دانند  می  کشور 
معوقه  میلیارد  هزاران  متمرکزشده.اخبار  محدود  اقلیتی 
دولتی  های  شرکت  فروش  شنوند،درجریان  می  را  بانکی 
می  حساب  طبیعی  شرایط  جزو  را  همه  و  گیرند  می  قرار 

کنند." زندگی همین است دیگر ".

چرا زبان یاد 
نمی گیریم؟ 

 
قادر باستانی 

 
خارجی هایی که گذارشان به ایران می افتد، از اینکه اغلب مردم 
ما  می کنند.  تعجب  ندارند،  بین المللی  زبان  یك  با  آشنایی 
در نظام آموزشی خود، درس زبان انگلیسی و زبان عربی 
آموزش  این  اما  داریم،  تحصیلی  مقاطع  همه  در  تقریبًا  را 
دانش آموز،  و  است  کنکور  و  تست  و  امتحان  به  معطوف 
توان تکلم به زبان خارجی را ندارد. شیوه آموزش ناقص 
می دهند،  درس  زبان  که  معلمانی  بیشتر  ناکاراست.  و 
انتظار  کنند.  صحبت  زبان  آن  به  نمی توانند  خودشان 

طبیعی این است که یك دانش آموز با مدرك دیپلم متوسطه، 
در مواجهه با یك خارجی، بتواند مقصود خود را برساند 
مثًال  نیست.  چنین  اما  بکشد،  بیرون  آب  از  را  خود  گلیم  و 
همین فرد دیپلمه در یك کشور عربی، حتی در حد معاشرت 
قرن  دارد.  مشکل  کاال  یك  قیمت  پرسیدن  یا  معمولی  
شبکه های  مدد  به  بین المللی  تعامالت  و  است  ویکم  بیست 
یك  به  ناآشنایی  بنابراین  است،  شده  زیاد  بسیار  اینترنتی 
زبان بین المللی، می تواند ایراد عمده ای در مسیر پیشرفت 
کشور محسوب شود. زبان فارسی در میان زبان های زنده 
دنیا، جایگاه چندان مطلوبی ندارد. به جز ایران، دو کشور 
افغانستان و تاجیکستان به زبان فارسی تکلم می کنند که 
نیاز  بنابراین  نداریم.  چندانی  مراوده  کشورها  این  با  ما 
بیشتری به اصالح سیستم آموزش زبان در مدارس کشور 
احساس می شود. در حال حاضر آشنایی به زبان انگلیسی 
به یك ضرورت جدی تبدیل شده است. هر کشوری در این 
الزمه  که  تعامالت  بسیاری  از  باشد،  داشته  ضعف  زمینه 
ملی  زبان  که  هند  کشور  می ماند.  محروم  است،  پیشرفت 
آن مانند زبان فارسی است، در دوران استعمار انگلستان، 
امر  همین  و  کند  پیدا  تسلط  انگلیسی  زبان  به  توانست 
فنون  و  علوم  در  کشور  این  اتباع  جهشی  پیشرفت  باعث 

که  نحوی  به  شد؛  کامپیوتر  صنعت  مخصوصًا  مختلف، 
اکنون هند جزو چند کشور پیشرفته دنیا در زمینه فناوری 
مولد  اشتغال  بر  عالوه  و  می شود  محسوب  اطالعات 
آن  اقتصاد  عاید  صنعت،  این  از  بسیاری  درآمد  جوانان، 
تسلط  زمینه  در  بیش  و  کم  نیز  دیگر  کشورهای  می شود. 
به یك زبان خارجی بین المللی خوب کار کرده اند. در حال 
حاضر، هر مسافر که به زبان انگلیسی آشنا باشد، به هر 
را  خود  کار  و  کند  برقرار  ارتباط  می تواند  برود،  کشور 
انجام دهد. در نظام آموزشی ما موانع بسیاری در مسیر 
آموزش زبان خارجی وجود دارد. یکی از این موانع مهم، 
عدم عالقه و انگیزه کافی برای یادگیری زبان است. اغلب 
دانش آموزان و دانشجویان، به یادگیری زبان عالقه ندارند 
آنها،  هدف  نمی بینند.  خود  در  یادگیری  برای  انگیزه ای  و 
صرفًا گذراندن این درس است. همچنین در دبیرستان های 
ایران، ساعت تدریس زبان انگلیسی کم است. معلم زبان با 
آن  مطالب  خوبی  به  نمی تواند  هفته،  در  تدریس  دوساعت 
شتاب،  و  عجله  با  او  دهد .  آموزش  دانش آموز  به  را  کتاب 
تمام  است،  شده  تعیین  که  جایی  تا  را  کتاب  می کند  سعی 

کند و هدف او تمام کردن کتاب است، چه دانش آموز یاد 
بگیرد و چه یاد نگیرد. مشکل دیگر فقدان آزمایشگاه زبان 
که  است  محلی  زبان،  آزمایشگاه  است.  ایران  مدارس  در 
از  را  کلمات  صحیح  تلفظ  شفاهی،  به طور  دانش آموزان 
شنیدن  از  بعد  و  می دهند  گوش  صوت  ضبط  نوار  طریق 
طریق  از  دهند.  می  پاسخ  آن  سواالت  به  صحیح،  تلفظ 
نوار  وسیله  به  زبان  آزمایشگاه  در  که  جوابی  و  سوال 
صورت می گیرد، دانش آموز زبان را به طور شفاهی بهتر 
یاد می گیرد. عدم تسلط کامل اغلب معلمان زبان انگلیسی، 
مشکل دیگر آموزش زبان است. معلمان قادرنیستند زبان 
را به طور شفاهی به دانش آموز یاد دهند. یادگیری به شکل 
کتبی است. ارزشیابی درس زبان هم کتبی انجام می شود. 
اما  می شود،  یادگرفته  بهتر  کردن  صحبت  ازطریق  زبان 
سعی  معلم  است،  کتبی  آخرترم  ارزشیابِی  مالک  چون 
پیش  امتحانی  سواالت  قالب  در  را  زبان  یادگیری  می کند، 
حل  برای  می شود.  کار  مکالمه  و  تلفظ  روی  وکمتر  ببرد 
تحول  یك  به  نیاز  آموزشی،  نظام  در  زبان  آموزش  مشکل 
را  زبان  آموزش  می کند،  ایجاب  ضرورت  داریم.  عمده 

جدی بگیریم.

با آبونمان (اشتراک)  هفته نامه پرشین،  به 
گسترش فرهنگ و هنر ایرانی جدای از 
هرگونه گرایشهای سیاسی و مذهبی،

 کمکی وافر می کنید. 
لطفا جهت دریافت فرم اشتراک با شماره ۰۷۸۱۱۰۰۰۴۵۵ تماس بگیرید



  جمعه ۳ امرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۵هفته نامه پرشین۶

۵ نکته ای که باید در مورد تمدید 
مذاکرات بدانیم

تمدید مذاکرات هسته ای با ایران با دیگر موضوعاتی که هم اکنون رئوس خبری جهان را 
به خود اختصاص داده، رقابت می کند. توافق بر سر ادامه مذاکرات و تعهدات مربوط به 
برنامه اقدام مشترک ژنو، واکنش های متفاوتی را به همراه داشته است. اما پیش از هر 

چیز باید به پنج نکته کلیدی در مورد تمدید مذاکرات توجه کرد.
کنون  تا  که  پیشرفتی  کند.  می  ممکن  را  ای  مذاکره  روند  ادامه  مذاکرات  نخست،تمدید 
صوت گرفته قابل توجه بوده است و شاید عده اندکی می توانستند سال گذشته این میزان 
پیشرفت را پیش بینی کنند. همانگونه که جان کری، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعالم 
پس  بار  نخستین  آمریکا برای  ایران و  خارجه  که وزرای  بود  پیش  سال  یک  کرد،کمتر از 
تحول  این  موجب  که  عواملی  ترین  عمده  از  یکی  کردند.  مالقات  یکدیگر  با  دهه  سه  از 
دولت  با  آشکاری  های  تفاوت  که  بود  رو  میانه  روحانی  حسن  دولت  آمدن  کار  روی  شد، 
احمدی نژاد تندرو دارد. از سوی دیگر ایاالت متحده نیز نشان داده است که می خواهد 
از این فرصت برای به نتیجه رسیدن مذاکرات استفاده کند. مذاکرات از مرحله ای که هیچ 
ارتباطی وجود نداشت به یک توافق مقدماتی و سپس تالش برای دستیابی به توافق نهایی 
منجر شد. البته هنوز برخی اختالف نظرها وجود دارد که باید در مورد آنها مذاکره کرد.

ژنو  مشترک  اقدام  برنامه  واقع  در  نیست.  برانگیز  تعجب  مذاکرات  تمدید  به  نیاز  دوم، 
تمدید مذاکرات را پیش بینی کرده بود. اکنون نیز مذاکرات طبق همان جدول زمانی پیش 

بینی شده تمدید شده است.
سوم، هر دو طرف به طور جدی در حال مذاکره هستند. طرف ایرانی جدید خود را از 
از  همکاری  از  سطحی  چنین  کنون  تا  و  است  داده  نشان  اش  تعهدات  به  پایبندی  طریق 

جانب ایران بی سابقه بوده است.
چهارم، ایران هم اکنون بزرگترین انگیزه را برای به نتیجه رسیدن مذاکرات دارد. گروه 
۱+۵(آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان)، به طور روشن در توافق مقدماتی 
به معامله بهتری دست یافتند. برنامه اقدام مشترک ژنو برنامه های هسته ای ایران را در 
بخش هایی تعلیق کرد و در بخش هایی نیز آن را به عقب بازگرداند. در مقابل ایران تعدیل 
محدود تحریم ها را به عنوان امتیاز دریافت کرد که شامل دسترسی به بخشی از اموال 
بلوکه شده خود بود. این الگو در دوران تمدید مذاکرات نیز دنبال خواهد شد. ایران در این 
مدت باید ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی خود را اکسید کرده یا اینکه آن را به صفحه های 
سوخت برای راکتورها تبدیل کند. در مقابل ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر از دارایی های 
مسدود شده ایران در آمریکا آزاد خواهد شد که بخش کوچکی از ۱۰۰ میلیارد دالر اموال 
بلوکه شده ایران در خارج از کشور را شامل می شود. در همین حال اصلی ترین تحریم ها 
یعنی تحریم های نفتی و بانکی به قوت خود باقی هستند. حسن روحانی، رئیس جمهور 
ایران برای عمل به وعده های خود در زمینه بهبود وضعیت معیشتی مردم به لغو تحریم 

ها نیاز دارد و این تنها از طریق توافق هسته ای با جامعه بین المللی میسر است.
هر دو طرف به طور جدی در حال مذاکره هستند. طرف ایرانی جدید خود را از طریق 
پایبندی به تعهدات اش نشان داده است و تا کنون چنین سطحی از همکاری از جانب ایران 

بی سابقه بوده است.
 

پنجم، دیپلماسی همچنان مطمئن ترین راه برای حذف خطر هسته ای شدن ایران به شمار 
سر  بر  ای  مذاکره  توافق  دهد.  نمی  تغییر  را  واقعیت  این  نیز  مذاکرات  تمدید  رود.  می 
برنامه های هسته ای ایران امکان نظارت های گسترده تر بر فعالیت های هسته ای این 
کشور را فراهم می کند و در مقابل به ایران امتیازهایی ارایه می کند که انگیزه الزم برای 
بر  ها  نظارت  میزان  نهایی،  توافق  بدون  دهد.  می  تهران  به  را  نهایی  توافق  به  پایبندی 
برنامه های هسته ای ایران به طور ملموسی کاهش می یابد و به این ترتیب اطمینان از 
ماهیت صلح آمیز فعالیت های هسته ای تهران که دغدغه اصلی جهان به شمار می رود، 

دشوار و دشوارتر خواهد شد.
منبع: نشنال اینترست

ارتباط جنگ غزه با مذاکرات 
هسته ای چیست؟

وضعیت فلسطین و اسرائیل به گونه ای نبود که هشدار انفجار نظامی 
خطرناکی را آن هم در سایه وضعیت مشتعل خاورمیانه که چند سالی 
بود  برقرار   ۲۰۱۲ سال  از  بس  آتش  توافق  بدهد.  شده،  افروخته  است 
و  اسرائیل  و  امریکا  های  تالش  شکست  رغم  به  که  رفت  می  انتظار  و 
ادامه  همچنان  صلح  به  رسیدن  برای  فلسطینی  خودگردان  حکومت 
یابد. البته اسرائیلی ها از مصالحه اخیر حکومت خودگردان فلسطینی 
فرصت  که  ای  مصالحه  بودند،  شده  عصبانی  بسیار  حماس  جنبش  با 
زمانی ای را برای تشکیل دولت جدید فراهم می کرد و آغاز همکاری و 
رو  پیش  های  بحران  و  ها  اختالف  حل  برای  طرف  دو  میان  هماهنگی 
بود. اسرائیلی ها تهدید می کردند و تنش های سیاسی را افزایش می 
نظامی  جنگ  مرحله  به  ها  تنش  این  که  نداشت  انتظار  کسی  اما  دادند 
برسد، به ویژه که بسیاری از طرف های بین المللی به این باور رسیده 
در  هایش  واکنش  در  مبالغه  و  تندروی  از  نتانیاهو  هدف  که  بودند 
عنوان  به  خود  جایگاه  حفظ  و  خود  دولت  حفظ  برای  تالش  حقیقت 
نخست وزیر این دولت بود. اگر این تحلیل صحیح است پس چرا جنگ 

اسرائیل علیه غزه در گرفت؟
آنها  کشتن  و  الخلیل  در  اسرائیلی  سه  ربودن  آن  مستقیم  و  اصلی  دلیل 
کودک  یک  ربودن  به  ها  اسرائیلی  تالش  سپس  و  ها  فلسطینی  توسط 
آتش  اتفاق  دو  این  بود.  آن  کشتن  سپس  و  المقدس  بیت  در  فلسطینی 
بحرانی را شعله ور کرد که تا کنون ادامه دارد. البته دالیل مستقیم هیچ 
گاه دالیل اصلی یک منازعه یا جنگ نبوده اند. از این جا است که سوال 
درباره دالیل غیر مستقیم این جنگ مطرح می شود. کسانی که اوضاع 
را از نزدیک دنبال می کنند می گویند که دالیل بروز چنین جنگی مدت 
جدید  های  جنگ  و  درگیری  آماده  منطقه  و  داشته  وجود  که  است  ها 
این  آیا  که  است  این  گذارد  می  باقی  سوال  جای  چه  آن  اما  است.  بوده 

دالیل دالیلی واقعی هستند یا صرفا "هوس های سیاسی" هستند؟
فلسطینی ها و اعراب به طور کلی، به رغم واکنش هایی که رهبرانشان 
در قبال اتفاقات غزه از خود نشان داده اند، نتانیاهو را متهم می کنند 
می  تالش  حماس"   – "خودگردان  حکومت  کردن  جدا  برای  همیشه  که 
به  فلسطینی   – فلسطینی  های  درگیری  که  است  خواسته  می  و  کرده 
وجود آورد و حماس را به طور کامل از عرصه سیاسی حذف کند یا این 
که حداقل توانایی های موشکی آن را از بین ببرد، کاری که به نظر غیر 
ممکن می آید. نتانیاهو تالش دارد اعراب را مشغول مشکالت و جنگ 
مخاطرات  با  رویارویی  به  تا  کنند  خودشان  ای  منطقه  و  داخلی  های 

خارجی از جمله با اسرائیل نپردازند.
از این سیاست اسرائیل جمهوری اسالمی ایران به خوبی آگاه است، در 
ممانعت  جبهه  به  چه  آن  بزنیم،  روسیه  از  حرفی  خواهیم  نمی  جا  این 
عربی – اسالمی معروف است همواره مورد اهمیت و حساسیت اسرائیل 
و غرب و رهبران امریکا بوده است. غربی ها و شاید متحدان عرب و 
مسلمان آنها معتقدند هستند که به گفته اطالعاتی که امریکایی ها ادعا 
دارند در اختیارشان است، افزایش تنش های اخیر فلسطین و اسرائیل 
همچنان   ۵+۱ مجموعه  در  امریکا  و  ایران  رهبران  دارد.  ایرانی  دالیل 
در حال مذاکره برای حل اختالفات با یکدیگر بر سر پرونده هسته ای 
دور  یکدیگر  از  را  آنها  که  است  ای  منطقه  مسائل  تنها  و  هستند  ایران 
می کند. مذاکراتی که امریکا رهبری آن را بر عهده دارد. اما اگر قرار 
در  جاری  جنگ  ادامه  برای  توجیهی  چه  کنیم  باور  را  حرف  این  است 
سوریه و لبنان و یمن و عراق داریم. تردیدهای باراک اوباما برای حمله 
به سوریه و تصمیم قاطع برای مبارزه با "تروریسم سنی" می توانست 
اما  باشد.  داشته  دنبال  به  او  برای  خوبی  بسیار  دستاوردهای  آخر  در 
می گویند که آن چه در عراق گذشت و داعش توانست بخش های بزرگ 
از مناطق سنی نشین عراق را به کنترل خود در آورد برای امریکایی ها 
ناگهانی بود و آنها را بسیار ترساند و نگران کرد. این مساله سبب شد تا 
به این نتیجه برسند که باید به همراه هم پیمانان عرب و مسلمانشان در 
راس آنها عربستان دخالت مستقیم داشته باشند با این هدف که مقابل 
دهد،  تغییر  خود  سود  به  را  موازنه  رود  می  که  منطقه  در  ایران  نفوذ 
بایستند. خصوصا بعد از آن که تهران موفق شد از موازنه مطلوب آنها 

در سوریه جلوگیری کند.
در  ایرانی   – المللی)  (بین  امریکایی  تفاهم  که  است  معنا  بدان  این  آیا 
پرونده هسته ای باعث رسیدن به تفاهم در دیگر مسائل از جمله عراق 
نیز خواهد شد؟ ناظران بعید می دانند که چنین توافقی به دست آید، آنها 
می گویند که رسیدن به تفاهم در مورد مسائل دیگر نیاز به زمان دارد. 
واشنگتن اعتقاد دارد که داعش و شبکه القاعده فشاری مهم به جامعه 
جهانی محسوب می شوند و وضعیت آنها شبیه "مجاهدین" رانده شده 
برای  تهدیدی  که  است  شوروی  جماهیر  اتحاد  زمان  در  افغانستان  از 
منطقه و جهان محسوب می شوند چرا که اعتقاد به تروریسم دارند. 
این مواضع را ایران نیز دارد و شاید همین تشابه مواضع باعث شود تا 

دو طرف پنجره های تازه ای به روی هم بگشایند.  
 

منبع: النهار

ایران و جهان

«غزه» همچنان درخون
به  آنان  رفتن  زمان  اکنون  خورد؛  رقم  خون  و  گلوله  با  امسال  تابستان  غزه  کودکان  برای 
عزادار  غزه،  کودکان  و  دارد  ادامه  بی وقفه  اسراییل  جنگی  جنایات  اما  بود  دریا  سواحل 
شود.  امضا  طرف  دو  بین  آتش بس  بر  مبنی  توافقی  بی آنکه  هستند  دست رفته  از  عزیزان 
با  است.  داده  قرار  هدف  غزه  نوار  در  را  صدنقطه  از   بیش  شب  سه شنبه  اسراییل  ارتش 
آنها  ۱۶۳نفر  که  یافت  افزایش  ۶۷۰نفر  به  جنگ  شهدای  آمار  تعداد  نفر  ده ها  کشته شدن 
کودک، ۶۷نفر زن و ۳۵نفر سالخورده هستند، در حالی که تعداد زخمی های این حمالت 
درگیری  در  اسراییلی  سرباز  دو  نیز  سو  آن  در  است.  شده  گزارش  نفر  چهارهزارو۱۲۰ 
نزار  خانه  نیز  چهارشنبه  بامداد  تل آویو  جنگنده های  شدند.  کشته  مقاومت  نیروهای  با 
را  غزه  شهر  غرب  شمال  در  النصر  منطقه  در  حماس  سیاسی  دفتر  اعضای  از  عوض الله، 
مناطق  و  دارد  ادامه  مناطق شرقی  به  نیز  رژیم  این  توپخانه ای  حمالت  دادند.  قرار  هدف 
گردان های  مقابل  در  گرفته اند.  قرار  شدید  حمالت  این  آماج  بی هدف  به صورت  مسکونی 
هدف  هوا  به  زمین  موشک  با  را  اسراییل   F۱۶ جنگنده  یک  که  کردند  اعالم  قسام  عزالدین 
از  همچنین  گردان ها  این  است.  نشده  منتشر  خصوص  این  در  جزییاتی  اما  داده اند  قرار 
کشته شدن ۵۳ سرباز اسراییلی در درگیری ها در نوار غزه خبر داده اند اما ارتش اسراییل 
تاکنون به کشته شدن تنها ۲۷ سرباز اذعان کرده است. از سوی دیگر، وزارت بهداشت و 
پزشکانی که قربانیان این حمالت را معاینه می کنند تاکید کردند که تل آویو از سالح های 
جراحت های  و  داشته  بزرگی  بسیار  ترکش های  سالح ها  این  می کند.  استفاده  ممنوعه 
خبری  منابع  برخی  می شود.  منجر  مجروحان  پای  و  دست  قطع  به  گاه  که  دارد  عمیقی 
از شلیک برخی گازها با بوی بسیار بد و مشمئزکننده خبر داده اند. این در حالی است که 
تکذیب  را  ممنوعه  سالح های  دیگر  یا  فسفری  بمب های  از  استفاده  اسرائیلی  رژیم  ارتش 

کرده است.همچنین۱۰ کشور پروازهای خود به تل آویو را لغو کردند.
پیشرفت در مذاکرات

 «جان کری» وزیر خارجه آمریکا وارد کرانه باختری شد. او پیش از این در سفر خود به 
تل آویو از حصول پیشرفت درباره فرآیند آتش بس میان اسراییل و فلسطینیان در غزه خبر 
است.  شده  حاصل  جنگ  به  پایان دادن  برای  اندک  پیشرفت هایی  که  کرد  تصریح  او  داد. 
کری درست بعد از ورود به بیت المقدس برای دیدار با «بان کی مون»، دبیرکل سازمان ملل 
تصریح کرد: ما به طور قطع گام های رو به جلویی برداشتیم. هنوز کارهایی است که باید 
انجام گیرد. او ادامه داد: جنبش حماس یک گزینه پیش رو دارد که تاثیر زیادی روی مردم 
غزه می گذارد و آن قبول طرح آتش بس است. مصری ها با طرح آتش بس تالش می کنند، 
به  نیز  خودگردان  تشکیالت  رییس  عباس»  «محمود  بکشانند.  مذاکره  میز  به  را  حماس 
چند کشور سفر کرده تا اقداماتی برای توقف خشونت ها در نوار غزه صورت بگیرد. اما 
عباس با بیان اینکه هدف اسراییل از حمله به غزه از بین بردن آشتی ملی است، متعهد شد 
تا عامالن جنایات جنگی در نوارغزه را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. او تاکید کرد: هدف 
فلسطین  ملی  آشتی  در  کارشکنی  و  بین بردن  از  غزه  نوار  به  اسراییل  کنونی  حمالت  از 
است. خالد مشعل، رییس دفتر سیاسی جنبش حماس هم در سخنانی گفت: با وجود همه 
سخت  کارهای  مرد  او  می شود،  مطرح  عباس  علیه  که  پی درپی  اتهام زنی های  و  انتقادها 
است. او افزود که ما کامال عملکرد سیاسی خوب و جامع وی را درک می کنیم و هرکس 
بخواهد یا نخواهد باید گفت که آشتی میان فتح و حماس در اوضاع خوبی به سر می برد. 
اعالم  بیانیه ای  در  نیز  فلسطین  آزادیبخش  سازمان  اجرایی  کمیته  دبیرکل  عبدربه،  یاسر 
کرد: درخواست های حماس برای توقف حمالت و لغو محاصره غزه درخواست های تمام 
مردم فلسطین است و اینها همان هدف هایی است که رهبران فلسطینی تمام تالش خود را 

برای تحقق آن صرف می کنند.
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل 

اسرائیلی  رژیم  حمالت  بررسی  محوریت  با  را  نشستی  سازمان ملل  حقوق بشر  شورای  

آغاز  در  سازمان ملل  حقوق بشر  ارشد  کمیسیونر  پیالی»  کرد. «ناوی  برگزار  غزه  نوار  به 
برگزاری این نشست گفت: اوضاع غزه شرم آور است و این اوضاع ایجاب می کند که تحرکات 
فوری از سوی محافل بین المللی صورت بگیرد. او افزود: ما می توانیم درخصوص اوضاع 

سمت  به  فلسطینی  مسلح  گروه های  دیگر  و  حماس  بگوییم.  سخن  نیز  اسراییل  امنیتی 
اسراییل موشک شلیک می کنند. من می خواهم که این اقدامات غیرمسووالنه را محکوم کنم 

و بگویم کشتارهای غزه می تواند مصداق جنایت جنگی باشد.
درخواست اهدای جایزه نوبل به سربازان اسراییلی!

رون درمر، سفیر اسراییل در واشنگتن در اظهاراتی تمسخرآمیز اعالم کرد: سربازان ما 
داده اند  نشان  خود  از  غزه  در  حماس  با  مقابله  در  که  باورنکردنی»  برای «خویشتنداری 
به  حماس  موشک های  پرتاب  مقایسه  با  او  هستند.  نوبل  صلح  جایزه  دریافت  مستحق 
تل آویو و حمالت آلمان به لندن در جنگ جهانی «از تمام کسانی که بدون شرمساری تل آویو 
را به کشتار و ارتکاب جنایت های جنگی متهم می کنند» به شدت انتقاد کرد. با وجود این 
سخنان، شبکه دو تلویزیون اسراییل اعالم کرد که ۱۵سرباز این رژیم برای اینکه به جنگ 
تل آویو،  ارتش  به گفته  دیگر،  سوی  از  کرده اند.  خود  به  تیراندازی  به  اقدام  نروند،  غزه 
شده  گرفته  اسارت  به  غزه  در  حماس  جنبش  توسط  که  اسراییلی  سرباز  آرون»  «شائول 

بود، کشته  شده است.

ادامه اعتراض های بین المللی
۶۴ شخصیت بین المللی از جمله هفت برنده جایزه صلح نوبل، با انتشار بیانیه ای از مجامع 
ارتکاب  احتمال  و  جنگی  «جنایت  دلیل  به  اسراییل  تسلیحاتی  تحریم  خواستار  جهانی 
تلفنی  تماس  در  سازمان ملل  دبیرکل  «بان کی مون»  شدند.  غزه  در  بشریت»  علیه  جنایت 
با نخست وزیر ترکیه، بار دیگر خواستار کمک به تالش های مربوط به برقراری آتش بس 
اسراییل  اقدامات  گفت:  عراق  نخست وزیر  المالکی»  «نوری  حال،  همین  در  شد.  غزه  در 
قبل  روز  چند  از  ماست.  دردمندی  باعث  همواره  فلسطین  مردم  حق  در  آن  جنایت های  و 
جنگنده های اسراییلی فلسطینی ها را هدف قرار می دهند و جهان صرفا ناظر این اقدامات 
کشورهای  به  خطاب  من  و  است  کرده  اشغال  را  فلسطین  خاک  و  آسمان  اسراییل  است. 
عربی که در قبال اقدامات اسراییل، سکوت اختیار کرده اند می گویم چه زمانی اراده عرب 
به جریان می افتد؟ همچنین وزیر خارجه فرانسه پاسخ تل آویو به شلیک موشک از سوی 
نماینده  کرد.  توصیف  غیرقابل قبول  را  فلسطین  مردم  کشتار  و  خواند  نابرابر  را  غزه 
عربستان در سازمان ملل نیز نسبت به فریبکاری رژیم اسرائیلی که ادعا می کند برای دفاع 
از خود مقابل موشک های غزه دست به حمله زده، هشدار داد و جنایات جنگی این رژیم 
کاخ  به  سفرش  جریان  در  انگلیس  کارگر  حزب  رهبر  دیگر،  طرفی  از  خواند.  شرم آور  را 
سفید و دیدار با «باراک اوباما» گفت: ما مخالف تهاجم و یورش اسراییل به غزه هستیم. او 
ادامه داد: تهاجم به غزه احتماال به حماس کمک خواهد کرد و اسراییل را در چشم جامعه 

جهانی تضعیف می کند.
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روزنامه ادینلک دیلی ترکیه فاش کرد:

راز ارتباطات 
آنکارا با داعش

در  داعش  تروریستی  شبکه  عملیات  ترکیه  که  حالی  در 
عراق و سوریه را محکوم می کند و می گوید که تحرکات 
و فعالیت های آنها ضد انسانی است، اما اسناد نشان می 
داعش همکاری  با  خفا  در  باطن و  در  کشور  این  که  دهند 

دارد و مصالح این شبکه را تامین می کند.
المسله، اطالعات جدیدی  عراقی  پایگاه خبری  گزارش  به 

جوالی   ۲۰ یکشنبه  روز  ترکیه  های  روزنامه  از  یکی  که 
حامی  اولین  آنکارا  که  دهد  می  نشان  است،  کرده  منتشر 
رهبر داعش، ابو بکر البغدادی است به گونه ای که قبل از 
آغاز به کار این شبکه تروریستی او را برای مدتی در خاک 

خود پناه داده بود.
اساس  بر  ترک  نگار  روزنامه  و  نویسنده  بالی،  رافت 
به  ایرانی  رسمی  غیر  منابع  از  است  مدعی  که  اطالعاتی 
دست آورده، در روزنامه "ادینلک دیلی" ترکیه می نویسد، 
نزد  مدتی  برای  را  البغدادی  بکر  ابو  داعش،  رهبر  ترکیه 
سال  در  آن  شبکه  تاسیس  از  قبل  تا  و  بود  پذیرفته  خود 

۲۰۰۸ مبالغ کالن مالی در اختیارش قرار داده بود.
به  سفرش  جریان  در  را  اطالعات  این  که  گوید  می  بالی 
غیر  منابع  و  آورده  دست  به  گذشته  ژوئن   ۱۶ در  ایران 
رسمی ایرانی به اطالع او رسانده اند که ترکیه برای مدتی 
در سال ۲۰۰۸ ابو بکر البغدادی را نزد خود نگه داشته بود 
و یکی از بازرگانان سرشناس ترکیه ۱۵۰ هزار دالر پول در 

اختیارش گذاشته بود.
به گفته بالی، البغدادی به صورت کامال قانونی وارد ترکیه 
شده بود و اگر چه به عنوان خبرنگار به ترکیه آمده بود اما 
ترکیه  وارد  او  که  دانستند  می  خوبی  به  ترکیه  های  مقام 

شده است.
بالی درباره ماهیت بازرگانی که پول در اختیار البغدادی 
قرار داده بود، می نویسد: وی بازرگانی واقعا سرشناس 
است و ریاست یکی از موسسه های خیریه را نیز در ترکیه 
بر عهده دارد، اما از آن جایی که نمی توانم نسبت به تایید 
اطالعاتم اطمینان داشته باشم از ذکر نام او خودداری می 

کنم.
دیگرش  منابع  از  نقل  به  دیلی  ادینلک  روزنامه  در  بالی 
و  عدالت  حزب  امنیتی  واحدهای  نویسد:  می  همچنین 
توسعه همچنان به طور سری در سوریه فعالیت می کنند 
تحوالت  از  بعد  حتی  کنند،  کمک  داعش  به  دارند  تالش  و 
به  رسانی  کمک  و  همکاری  به  همچنان  آنها  عراق  اخیر 
برای  طرحی  هیچ  اردوغان  حزب  دهند.  می  ادامه  داعش 
تحرکات  آزادانه  های  فعالیت  کردن  محدود  یا  ممانعت 
شبکه های تروریستی در مرزهای سوریه و ترکیه ندارد، 
حتی اطالعاتی به دست آمده است که نشان می دهد حزب 
برای  محلی  افسرهای  به  را  دستوراتی  توسعه  و  عدالت 
فراهم کردن همه وسایل مورد نیاز افراد وابسته به داعش 
اتباع  شدن  ربوده  از  بعد  حتی  همکاری  این  که  است  داده 
ترکیه در موصل در پی تسلط داعش بر این شهر نیز ادامه 

دارد.

روزنامه  این  با  وگو  گفت  در  داعش  فرماندهان  از  یکی 
عراق  دجله  رود  از  اسالمی  امارت  ایجاد  ما  گفت: «هدف 
تا اردن به عالوه فلسطین و لبنان است و شریعت اسالمی 

نیز قانون اساسی این دولت خواهد بود.»
بر اساس اطالعات این نویسنده ترک، داعش بسیار آسان 
به  و  شود  می  سوریه  وارد  ترکیه  مرزی  های  استان  از 
در  را  خود  کارهای  از  بسیاری  داعش  امنیتی  منابع  گفته 
می  دنبال  همچنان  سوریه  با  ترکیه  مرزی  های  استان 
فعالیت  از  ترکیه  امنیتی  نیروهای  که  این  وجود  با  و  کند 
هیچ  اما  هستند  آگاه  کامال  داعش  نیروهای  تحرکات  و  ها 

تحرکی در قبال آنها انجام نمی دهند.
استانبول  های  فرودگاه  دیلی  ادینلک  روزنامه  نوشته  به 
و  عبور  و  جوالنگاه  محل  همگی  هاتای  و  عنتاب  غازی  و 
مرور تروریست هایی است که از خارج می آیند و در حالی 
و  دارد  را  آنها  دستگیری  توانایی  کند  اراده  اگر  دولت  که 

هایش  فرودگاه  در  مستقر  امنیتی  های  دوربین  طریق  از 
فعالیت های آنها را به خوبی زیر نظر دارد اما از این کار 

خودداری می کند.
روزنامه ادینلک دیلی همچنین می نویسد: ملت ترکیه بعد 
توسعه  و  عدالت  حزب  از  داعش  شبکه  عناصر  که  آن  از 
بیمارستان  دادن  قرار  اختیار  در  برای  ترکیه  در  حاکم 
پی  در  هایشان  زخمی  درمان  برای  آنکارا  در  دولتی  های 
شوکه  کرد،  تشکر  موصل  در  عراق  ارتش  با  آنها  درگیری 

شدند.
این روزنامه همچنین می نویسد برای تایید این اطالعات 
توانسته است با یکی از رهبران داعش و برخی از فعاالن 
به  درمان  برای  که  آن  از  بعد  جنبش  این  دیگر  مسلح 
بیمارستان های دولتی آنکارا آمدند صحبت کند و جزئیات 
بسیاری  که  گفتند  روزنامه  این  به  آنها  بپرسد.  آنها  از  را 
از تصاویری که در روزنامه ها از درگیری های داعش در 
سوریه و شهر موصل گرفته شده با همکاری دولت ترکیه 
به  کمک  برای  که  کسانی  از  بسیاری  اکنون  و  است  بوده 
داعش به موصل اعزام می شوند از طریق ترکیه وارد خاک 

عراق می شوند.
روزنامه  این  با  وگو  گفت  در  داعش  فرماندهان  از  یکی 
عراق  دجله  رود  از  اسالمی  امارت  ایجاد  ما  گفت: «هدف 
تا اردن به عالوه فلسطین و لبنان است و شریعت اسالمی 

نیز قانون اساسی این دولت خواهد بود.»
حزب  دولت  نظر  زیر  افراد  این  روزنامه  این  نوشته  به 
رهبری  به  پزشکی  های  درمان  اسم  به  توسعه  و  عدالت 
یکی از افراد مسلح موسوم به مازن ابو محمد وارد ترکیه 

شده اند.
در همین رابطه گفته می شود که دولت ترکیه نه تنها هیچ 
ندارد  خود  خاک  به  داعش  نیروهای  ورود  به  اعتراضی 
مستقر  سوری  پناهنگندگان  سخت  زندگی  و  فقر  از  بلکه 
در خاک خود سوء استفاده می کند تا آنها را به استخدام 

داعش برای اعزام به عراق کند.
داعش  که  گویند  می  همچنین  ترکیه  ای  رسانه  منابع 
نظامی  پایگاه  از  خود  جنگجوی  نیروهای  آموزش  برای 
در  و  است  امریکایی  نیروهای  اختیار  در  که  اینجرلیک 

منطقه اضنه واقع شده است، استفاده می کند.
به گفته این منابع واشنگتن اخیرا دریافته است که داعش 
از  و  بیند  می  ترکیه  خاک  در  را  خود  الزم  های  آموزش 
سه  فارس  خلیج  حوزه  عربی  کشورهای  از  یکی  سوی 

میلیارد دالر حمایت مالی در اختیار آن قرار گرفته است. 

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 

 «داعش» نفت فروش شد
که  گروهی  رهبری   ۲۰۱۰ سال  در  البغدادی  ابوبکر  وقتی 
بر عهده  را  شد  خوانده  شام  و  عراق  اسالمی  دولت  بعدها 
و  بود  خود  به  متکی  اقتصادی  لحاظ  از  گروه  این  گرفت، 
حالت ارتجاعی اش به رشد درآمد این سازمان کمک می کرد. 

اموال  مصادره  روال  اگرچه  بغدادی  رهبری  زمان  در 
شیعیان و مسیحیان و دریافت مالیات بر مناطق تحت نفوذ 
تولید  ایستگاه های  و  نفتی  منابع  اما  داشت،  ادامه  داعش 
این  درآمدزایی  روش های  از  دیگر  یکی  نیز  سوخت  و  برق 
گروه شد. اکنون داعش بخش زیادی از عراق را تحت کنترل 
را  عراق  نفت  هزینه هایش،  تامین  برای  و  درآورده  خود 

می فروشد. 
شاید به همین دلیل است که شبه نظامیان این گروه، باالترین 
تروریستی  گروه های  دیگر  شبه نظامیان  میان  در  را  درآمد 
چهار  گذشته  میالدی  ماه  داعش  رویترز،  به گزارش  دارند. 
درآورد  خود  کنترل  تحت  عراق  شمال  در  را  نفتی  پایانه 
را  پایانه ها  این  از  حاصل  بنزین  و  نفت  فروش  اکنون  و 
به منظور تامین بودجه موردنیاز «خالفت» خودخوانده اش 
و «قیاره»  نفتی «نجمه»  پایانه های  داعش  است.  کرده  آغاز 
مناطق  در  و  شمال عراق  در  «موصل»  شهر  نزدیکی  در 
نفتی  پایانه های  نیز  «تکریت»  شهر  نزدیکی  در  جنوبی تر 
است.  درآورده  خود  تصرف  به  را  «عجیل»  و  «حمرین» 
برآورد  طبق  که  داعش  اختیار  تحت  نفتی  چاه های  بیشتر 
یک مقام کرد، بالغ بر ۸۰حلقه است، پلمب شده و نفت از آن 

استخراج نمی شود.
زمینه  در  داعش  اشغال  تحت  منطقه  قطبیت  حال،  این  با   
خاص  امتیازی  از  گروه  این  شده  باعث  سوخت  تامین 
عراق  شمال  در  رقیب  مسلح  گروه های  دیگر  مقابل  در 
هفته های  طی  می گویند  عراقی  مقامات  شود.  برخوردار 
اخیر، داعش نفت قیاره را برای پاالیش و تبدیل به گازوییل 

و بنزین کم کیفیت به پاالیشگاه های سیار در سوریه تحویل 
نفر  دومیلیون   که  موصل  به  فروش  برای  سپس  و  داده 
جمعیت دارد، منتقل کرده است. به گفته آنها، محموله های 
استخراج  نجمه  پایانه  از  آن  از  بخشی  که  نفت خام  عظیم 
شده نیز از طریق قاچاقچیان و با تخفیف چشمگیر به قیمت 

حدود بشکه ای ۲۵دالر به تاجران ترک فروخته شده است. 

در  سوخت  عرضه  جایگاه های  از  یکی  مسوول  گفته  به 
موصل، این مراکز اکنون در حال فروش محصوالتی هستند 
این  بهای  فروخته اند.  آنها  به  داعش  با  همدست  تاجران  که 
سوخت بسته به کیفیتش بین یک تا یک ونیم دالر به ازای هر 
قیمت های  با  قیاس  در  را  چشمگیری  افزایش  که  است  لیتر 
از  واردات  حمایت کننده  تنها  داعش  می دهد.  نشان  قبلی 
کنترل  گروه  همین  نیز  کشور  این  در  زیرا  است  سوریه 
میدان های نفتی استان «دیرالزور» را در دست دارد. بخشی 
و  می شود  مصرف  داعش  خودروهای  در  سوخت  این  از 

مابقی به دست واسطه های آنها در موصل می رسد.

عراق  در  سیاسی  بحران  داعش،  مالی  تحرکات  با  همزمان   
عراق  پارلمان  جلسه  حال  همین  در  دارد.  ادامه  همچنان 
شده  برگزار  رییس جمهور  انتخاب  هدف  با  دیروز  که 
جبوری»  «سلیم  شد.  موکول  (پنجشنبه)  امروز  به  بود، 
اکرم  فوزی  و  حافظ  مهدی  کرد  اعالم  پارلمان  رییس 
کنار  عراق  ریاست جمهوری  برای  خود  کاندیداتوری  از 
مانده اند.  باقی  پست  این  تصدی  برای  نامزد   ۹۳ و  کشیدند 
این جلسه پارلمان با تاخیر آغاز شد و علت این مساله عدم 
انتخابات  نامزد  درخصوص  سیاسی  فراکسیون های  توافق 
از  طعمه،  عمار  همزمان،  شد.  اعالم  ریاست جمهوری 
عمر،  نجم الدین  کرد  اعالم  الفضیله  فراکسیون  نمایندگان 
برهم صالح و فواد معصوم سه نامزد ائتالف کردستان برای 
تصدی پست ریاست جمهوری هستند. همچنین یک منبع در 
پلیس عراق اعالم کرد آمار انفجار انتحاری سه شنبه شب در 

کاظمین به ۲۰کشته و ۵۵زخمی افزایش یافته است.



  جمعه ۳ امرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۵هفته نامه پرشین۸

برندگان و بازندگان 
پدیده داعش

Almonitor :نویسنده: ایلحان صفاکویلی -  منبع

با اشغال موصل توسط دولت اسالمی شام و عراق موسوم 
این  می شود  مطرح  که  مهمی  پرسش  نخستین  داعش،  به 

است: چرا موصل مهم است؟
بشکه  هزار   ۲۰۰ روزانه  شهر  این  در  است:  روشن  پاسخ 
نقطه  این  در  که  بیجی  پاالیشگاه  می شود.  صادر  نفت 
بشکه  هزار   ۳۵۱ پاالیش  گنجایش  روزانه  است  شده  واقع 
اعالم  می شود  قاطعیت  با  رو  این  از  داراست.  را  نفت 
آورده اند.   دست  به  را  نفتی  نقطه  یک  داعشی ها  که  کرد 
اشغال  که  گفت  می شود  شده  ارائه  ارقام  و  آمار  براساس 
موصل توسط این گروه تروریستی، امنیت نفتی دنیا را به 
مخاطره انداخته است. در این ارتباط باال رفتن قیمت نفت 

خود مهم ترین گواه این مدعا است. 
است  خود  بازیابی  حال  در  آمریکا  اقتصاد  که  شرایطی  در 
و اتحادیه اروپا سعی در رفع بحران دارد این موضوع خبر 
خوبی برای دنیا نیست. زمانی که داعش به عراق حمله کرد 
طریق  از  نفت  صدور  کرکوک،  نفتی  لوله  خط  به  حمله  با 

پایانه «یومورتالیک» را با اشکال مواجه کرد. 
نفتی  لوله  خط  این  به  حمله  که  دارند  اعتقاد  کارشناسان 
مهم ترین عامل باال ماندن قیمت نفت در یک ماه اخیر است. 
برخی بر این اعتقادند که این گروه تمامی حمالت خود را 
بر نقاط نفتی متمرکز کرده است و همین موضوع می تواند 
ترکیه را که مقصد اصلی نفت کرکوک است با مشکل مواجه 
کند. خط لوله منتهی به پایانه یومورتالیک، یکی از نقاطی 
است که نفت عراق را به سایر نقاط دنیا می رساند. به خطر 

کننده  تولید  دومین  حاضر  درحال  که  عراق  امنیت  افتادن 
تامین  می تواند  است  اوپک  کشورهای  بین  در  نفت  بزرگ 
امنیت انرژی دنیا را به مخاطره بیندازد. این موضوع برای 
است  شده  رکود  بیماری  دچار   ۲۰۰۸ سال  از  که  اقتصادی 

مناسب نیست. 

عراق  به  داعش  حمله  با  که  داشت  اذعان  باید  رو  این  از 
صعودی  حالت  بلکه  کرد،  نخواهد  افت  تنها  نه  نفت  قیمت 
پیدا خواهد کرد.   اکنون می شود این پرسش را از محتوای 
این  رسیده ایم؟  تحلیلی  چنین  به  چرا  که  کرد  استنتاج  باال 
پرسش را می توان با آمار و ارقام بررسی کرد. پس از حمله 
آمریکا  نفت  قیمت  عراق،  نفتی  مناطق  و  موصل  به  داعش 

که به نفت 
ابتدای  در  است  معروف   «West Texas Intermediate»

در  این  بود.   رسیده  دالر   ۹۳ بشکه ای  به  جاری  سال 
شرایطی است که قیمت این نفت پس از حمله داعش روند 
صعودی طی کرد و هم اکنون به بشکه ای ۱۰۴ دالر رسیده 
عراق  بحران  ادامه  با  که  داشت  انتظار  می توان  است. 
سایر  برای  شرایط  این  بگیرد.  پیشی  نیز  این  از  قیمت ها 

ابتدای  در  که  برنت  نفت  است.  صادق  نیز  دنیا  برندهای 
رسیده  دالر   ۱۱۰ به  هم اکنون  بوده  دالر   ۱۰۶ جاری  سال 
است. در مجموع باید گفت که پس از حمله داعش به عراق 
و  است  داشته  قیمت  افزایش  درصد   ۱۱ آمریکا  نفت  قیمت 
برخوردار  درصدی   ۳/۷ مشابه  تجربه  از  نیز  برنت  نفت 
امسال  بود  این  انتظار  که  است  حالی  در  این  است.  شده 
قیمت نفت کاهش پیدا کند. اما با ادامه این روند دیگر نباید 
را  سوال  این  باید  حال  داشت.  را  نفت  قیمت  کاهش  انتظار 

نفت)  قیمت  (افزایش  وضع  این  از  کشوری  چه  که  پرسید 
منتفع می شود. روسیه جزو کشورهایی است که از وضع 
می تواند  نفت  قیمت  رفتن  باال  ببرد.  سود  می تواند  موجود 
به تحرک اقتصادی روسیه کمک کند. این در شرایطی است 
که عراق در ابتدای سال جاری تولید نفت خود را باال برده 
بود و توانسته بود بخشی از سهم روسیه را در این بازار از 
از  پیش  به  اوضاع  دوباره  داعش  حمله  با  اما  کند.  خود  آِن 
سال نو میالدی بازگشته است. عراق در ماه فوریه به تولید 
نفت روزانه ۳/۶ میلیون بشکه در روز رسیده بود و همین 
موضوع باعث شده بود که در زمینه تولید نفت بغداد نسبت 

به تهران پیشی بگیرد. 
اما از پرسش باال پرسش دیگری نیز می توان مطرح کرد. 
کشورهایی  چه  اخیر  ماه های  در  آمده  وجود  به  مسائل  در 
بازنده هستند. ترکیه یکی از کشورهایی است که به لحاظ 
است.  داعش  بازی  بازندگان  جزو  حادثه  محل  به  نزدیکی 
واردات  دالر  میلیارد   ۶۱ سال جاری  پایان  تا  چرا؟ترکیه 
کسری  و  نفت  قیمت  رفتن  باال  با  داشت.  خواهد  انرژی 
بودجه ۵۵ میلیارد دالری پیدا است که ترکیه جزو بازندگان 
بزرگ حوادث اخیر است. این موضوع بر تورم موجود در 
قیمت  رفتن  باال  از  پیش  ترکیه  است.  تاثیرگذار  نیز  ترکیه 
نفت از تورم باال رنج می برد. حاال با باال رفتن قیمت نفت 
اساس،  این  بر  کرد.  خواهد  تجربه  را  سخت تری  شرایط 
کارشناسان می گویند که کسری بودجه از انتظارات پیشی 
از  پس  بود.  خواهد  باال  سود  نرخ  همچنین  گرفت.  خواهد 
ترکیه اما می توان به کشورهای حوزه یورو رسید که سعی 
به  بحران  با  که  شرایطی  در  دارند.  اقتصادی  بازیابی  در 
اوکراین،  سر  بر  اروپا  اتحادیه  و  روسیه  بین  آمده  وجود 
آینده تامین انرژی این کشورها با مشکل مواجه شده است 
با بحران عراق مشکالت ناحیه یورو چند برابر شده است. 
اروپا  انرژی  تامین  برای  احتمالی  گزینه های  از  یکی  عراق 

بود. 

اقتصاد
این روزها مسکن، بحث داغ سیاستمداران و اقتصاددانان انگلیسی است. دلیل 
داغ بودن این بحث، قیمت های به شدت در حال افزایش مسکن است که طی 
قیمت  لندن  در  بوده .  روبه رو  درصدی   ۱۱ نزدیک  رشدی  با  گذشته  یک سال 
مسکن در یک سال گذشته ۲۰ درصد گران شده  است؛ هر چند چنین رشدی در 
برخی کشورها به دلیل تورم فزاینده، چندان عجیب نیست اما در انگلیس حکم 

جهش و بحران را دارد.
برای  خطرناک  حبابی  را  قیمت  افزایش  این  انگلیس  اقتصادی  کارشناسان   
مسکن  بازار  برای   ۲۰۰۸ سال  در  که  هستند  اتفاقی  نگران  و  می دانند  بازار 
دچار  جهان  کل  و  کشور  این  اقتصاد  حباب،  ترکیدن  با  و  داد  روی  آمریکا 
و  اقتصاد  وزارت  که  رفته  پیش  آنجا  تا  نگرانی  این  شد.  شدیدی  ضربه 
موضوع  این  به  فوری  رسیدگی  برای  کمیته هایی  انگلیس  پارلمان  و  دارایی 
روند  این  مهار  برای  دولت  سوی  از  طرح  چندین  تاکنون  داده اند.  تشکیل 

کردن  سخت  طرح ها،  این  جمله  از  شده است.  ارائه  قیمت،  افزایش  فزاینده 
این  از  کدام  هیچ  اما  است.  مسکن  خرید  حداکثری  وام های  پرداخت  شرایط 
مهار  را  مسکن  قیمت  افزایش  پرشتاب  و  صعودی  سیر  نتوانسته  طرح ها 
افزایش  با  که  است  این  انگلیس  دولت  و  اقتصادی  کارشناسان  نگرانی  کند. 
زیر  شدت  به  و  کنند  دریافت  کالن تری  وام های  مسکن  خریداران  قیمت ها، 
دورنمای  یعنی  این  ندارند.  را  آن  بازپرداخت  توان  که  بروند  قرض هایی  بار 
روی  آمریکا  در   ۲۰۰۸ سال  در  که  اتفاقی  همان  تکرار  و  بانک ها  ورشکستگی 
از  را  وام دهندگان  قانونی،  طی  انگلیس  دارایی  وزارت  خاطر  همین  به  داد. 
قصد  خود  درآمد  میزان  سه چهارم  از  بیش  که  خریدارانی  به  وام  پرداخت 

دریافت تسهیالت را دارند، منع کرده  است. 
صندوق بین المللی پول هم به تازگی درباره وضعیت بازار مسکن در انگلیس 
برای  مسکن،  قیمت  افزایش  پرشتاب  سیر  این  کرده  اعالم  و  داده  هشدار 
انگلیس  می گویند  اقتصادی  کارشناسان  است.  زیان بار  کشور  این  اقتصاد 
ساالنه به ساخت ۲۱۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد تا نرخ رشد مالیم ساالنه 
۱/۸ درصدی قیمت مسکن را حفظ کند. اما اکنون ساالنه تنها ۱۱۵ هزار واحد 

جدید ساخته می شود. 
به  انگلیس،  آینده  سال  سرنوشت ساز  انتخابات  آستانه  در  اکنون  مسکن 
موضوعی مهم در عرصه سیاسی این کشور تبدیل شده  است. حزبی انتخابات 
بحران  حل  برای  موفق  طرحی  که  می برد  را  کشور  این  آینده  سال  سراسری 

مسکن انگلیس ارائه کند. 
رشد  به  رو  حباب  با  مقابله  برای  انگلیس  کنونی  دولت  سیاست های  از  یکی 

توان  در  که  است  قیمتی  با  متوسط  طبقه  برای  مسکن  ساخت  مسکن،  قیمت 
با  هم  آمریکا  در  و  نیست  جدیدی  طرح  البته  طرح  این  باشد.  آنها  پرداخت 
 (affordable) همین عنوان اجرا می شود. نام این طرح ساخت مسکن ارزان
مقرراتی  در  است.  شهرداری  مسوولیت های  از  طرح  این  انگلیس،  در  است. 
که برای مسکن ارزان بابت تنظیم قیمت با توان مالی گروه  های هدف تعریف 
که  طوری  به  است  خانوارها  ساالنه  دستمزد  براساس  محاسبه  مبنای  شده، 
این خانه ها با قیمتی معادل ۵۰ تا حداکثر ۸۰درصد قیمت روز مسکن در بازار 
آزاد، در اختیار دهک های متوسط قرار می گیرد. نرخ ۵۰درصد به افرادی با 

کمترین دستمزد تعلق پیدا می کند.
دولت های  و  شهری  شوراهای  اصلی  مسوولیت های  از  یکی  کلی  به طور 
محلی در انگلیس، رسیدگی به وضعیت تامین مسکن از نظر طراحی شهری 
است.  ساز  و  ساخت  طرح های  اجرای  همچنین  و  ساز  و  ساخت  موقعیت  و 
اجرایی  مسوول  خاص  به طور  اعضا  از  یکی  محلی،  و  شهری  شوراهای  در 
مسائل مسکن است. او، هم در صدور مجوز ساخت و ساز و هم در طراحی و 

سیاست گذاری مسائل مربوط به مسکن مشارکت مستقیم دارد. 

طرح های دولت انگلیس
شهرداری ها  و  دولت  مسکن،  بازار  وضعیت  از  نگرانی ها  گرفتن  شدت  با 
شدت  و  سرعت  را  ارزان  مسکن  ساخت  طرح  لندن،  شهرداری  به ویژه 
ساخت  برای  دارد  اجرا  دست  در  دیگری  طرح  دولت  همچنین  بخشیده اند. 
به  خانه ها  این  واگذاری  شرط  تملیک.  شرط  به  اجاره  شرایط  با  خانه هایی 
از  نیمی  و  می کند  اجاره  را  آن  از  نیمی  واقع  در  خریدار  که  است  صورت  این 
هم  حال  عین  در  ملک.  صاحب  نه  است  اجاره نشین  نه  یعنی  می خرد.  را  آن 
پولش را سرمایه گذاری کرده و هم زیر بار قرض سنگین برای خرید کل خانه 
نرفته  است. در طول زمان، اگر توانست بقیه پول خرید خانه را پرداخت کند، 

صاحب کل ملک می شود. 

ساخت مسکن ارزان در نقاط صنعتی
هزار   ۵۰ لندن،  شهرداری  که  کرد  اعالم  انگلیس  دارایی  وزارت  گذشته  ماه 
این  می سازد.  پوند  میلیون   ۴۰۰ بودجه  با  و  نقطه   ۲۰ در  جدید  ارزان  مسکن 
و  مشخص  ارزان  مسکن  ساخت  برای  که  می شود  ساخته  نقاطی  در  خانه ها 
تصویب شده اند. شورای شهر لندن اخیرا برای کمک به طرح ساخت مسکن 
ارزان و خنک کردن تب بازار مسکن به ویژه در لندن، محدودیت های ساخت و 
ساز در چند نقطه از این شهر را برداشته  است. نقاطی از شهر لندن که قبال 
منطقه صنعتی یا تجاری  بوده اند و محل کارخانه  و مراکز تجاری، اکنون با 
تصویب شورای شهر و شهرداری، برای ساخت مسکن ارزان درنظر گرفته  
قرار  ارزان  مسکن  ساخت  چارچوب  در  که  جدیدی  مسکن  هزار   ۵۰ شده اند. 

است در لندن ساخته شود، در این نقاط ساخته خواهد شد. 
در  مسکن  بازار  تا  دارد  نیاز  مسکن  هزار   ۶۳ ساخت  به  ساالنه  لندن  شهر 
پایتخت انگلیس متعادل شود. اما بوریس جانسون شهردار لندن تاکنون فقط 
یک سوم این تعداد خانه را ساخته  است. به همین خاطر حزب مخالف دولت 
یعنی حزب کارگر به شدت به این خلف وعده اعتراض کرده و این موضوع را 

دستمایه انتقادات گسترده از دولت قرار داده  است. 
بودجه ساخت مسکن ارزان در سال ۲۰۱۴- ۲۰۱۳، رقمی معادل ۲۸۳ میلیون 
وضعیت  به  توجه  با  می گوید  انگلیس  دولت  اما  است.  شده  برآورد  پوند 

انتخابات سراسری ۲۰۱۵ انگلیس تحت الشعاع اقتصاد مسکن

انگلیس دلواپس 
حباب مسکـــــن
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همین  به  و  است  فراهم  اکنون  رقم  این  از  نیمی  تنها  بودجه، 
به  ارزان  مسکن  ساخت  وعده  به  نمی تواند  شهرداری  خاطر 
پایان  تا  که  بود  کرده  وعده  لندن  شهردار  کند.  عمل  الزم  تعداد 
دوره دوم کاری اش که در سال ۲۰۱۶ به پایان می رسد، حدود ۱۰۰ 
محقق  اکنون  وعده  این  اما  بسازد.  لندن  در  ارزان  مسکن  هزار 
نمی شود. اخیرا شهرداری لندن در گزارشی اعالم کرد، از زمان 
حضور بوریس جانسون در این سمت در سال ۲۰۰۸ تا کنون ۷۵ 

هزار مسکن ارزان در لندن ساخته شده  است. 
آن  در  لندن  جدید  مسکن  هزار   ۵۰ است  قرار  که  نقاطی  از  یکی 
ساخته شود، منطقه ای ۸۵ هکتاری در شمال لندن است که قبال 
واحدهای  منطقه  این  در  است  قرار  بوده  است.  صنعتی  منطقه 
مسکن ارزان به همراه یک مدرسه و همچنین یک سالن اجتماعات 
ساخته  محله،  مخصوص  بهداشتی  و  ورزشی  امکانات  با  محله 

برای  لندن  غربی  جنوب  و  جنوب  شرق،  در  دیگری  نقاط  شود. 
دولت  شده اند.  مشخص  ارزان  مسکن  جدید  واحدهای  ساخت 
شده.  منعقد  هم  انبوه سازان  با  مسکن  ساخت  قرارداد  می گوید 
لندن  از  دیگری  مناطق  که  خواسته  است  شهر  شورای  از  دولت 
را هم از فهرست مناطق صنعتی بازرگانی خارج کرده و هر چه 

زودتر مجوز ساخت مسکن در این مناطق را بدهد. 
خانه های  ساخت  در  تسریع  برای  دارد،  قصد  همچنین  دولت 
جدید به شهردار لندن اختیارات بیشتری بدهد تا موانع ساخت 
توسعه  قوانین  چارچوب  در  اختیارات  این  بردارد.  را  ساز  و 
کرده  اعالم  دارایی  وزیر  شد.  خواهد  داده  شهردار  به  شهری، 
که با ساخت این خانه های جدید، خانواده های طبقه متوسط و 
خانه  صاحب  راحت تر  می توانند  انگلیسی  کارمندان  و  کارگران 
از  کوچکی  بخش  طرح ها  این  که  کرده  تاکید  البته  او  شوند. 
اقداماتی است که باید در آینده انجام شود. او گفته که طی یک 
لندن  نقطه   ۳۳ در  جدید  مسکن  واحد  هزار   ۴۰۰ باید  آینده  دهه 
مشکل  از  بخشی  گفت  می توان  که  است  وقت  آن  شود.  ساخته 
مسکن طبقه متوسط حل شده است. دولت همچنین ۱۰ نقطه در 
ارزان  مسکن  و  جدید  خانه های  ساخت  برای  را  لندن  از  خارج 

و  زیرساخت ها  برای  پوند  میلیون   ۲۰۰ و  گرفته است  درنظر 
ارزان،  مسکن  ساخت  برای  لندن  حومه  مناطق  این  آماده سازی 

اختصاص داده است. 

انگلیسی ها حاشیه نشین می شوند
منتشر  انگلیس  آمار  ملی  اداره  توسط  گذشته  ماه  که  گزارشی 
متوسط  طبقه  خانواده های  از  بسیاری  می دهد،  نشان  شده 
حال  در  هستند،  خود  عمر   ۴۰ یا   ۳۰ دهه های  در  که  آنها  به ویژه 
حاشیه  یا  کوچک  شهرهای  به  نقل مکان  و  بزرگ  شهرهای  ترک 
لندن  حومه  مناطق  می دهد،  نشان  گزارش  این  هستند.  شهرها 
شدید  افزایش  شاهد  که  بریستول  و  وینچستر  آکسفورد،  مانند 
قیمت مسکن بوده اند نیز اکنون شاهد نقل مکان و خروج بسیاری 
از خانواده های انگلیسی هستند. تحلیلگران و کارشناسان، این 
خوانده اند.  انگلیسی  خانواده های  داخلی  مهاجرت  را  پدیده 
آمارها نشان می دهد که مهاجرت داخلی در انگلیس، یعنی نقل 
شهرهای  و  شهرک ها  به  بزرگ  شهرهای  از  خانواده ها  مکان 
کوچک که در یک سال گذشته، ۱۵ برابر بیشتر شده است. در سال 
حومه  مناطق  به  انگلیسی  خانواده  میلیون   ۲/۷ از  بیش   ،۲۰۱۳
شهرها رفته اند. جای بسیاری از این خانواده هایی که شهرهای 
بزرگ را ترک می کنند، جوانان یا خانواده های مهاجر می گیرند. 
افزایش  انگلیس،  در  داخلی  مهاجرت  این  عمده  دالیل  از  یکی 
شهر  نفر  هزار   ۴۵ از  بیش   ،۲۰۱۰ سال  در  است.  مسکن  قیمت 
هزار   ۵۵ به   ۲۰۱۳ سال  در  اما  رقم  این  کرده اند.  ترک  را  لندن 
کارشناسان  و  دانشگاه  استادان  از  جمعی  رسیده است.  نفر 
کرده اند.  نگرانی  ابراز  روند  این  از  انگلیس  در  جامعه شناسی 
مطالعات  دپارتمان  مسوول  مارک شوک اسمیت،  آنها  جمله  از 
به  مصاحبه ای  در  که  است  لندن  نیوکسل  دانشگاه  در  اجتماعی 
در  جامعه  برای  خوشایندی  پدیده  تغییر،  این  گفته،  بی بی سی 
شهرهای بزرگ انگلیس نیست. اوگفته است، آنی ترین تاثیر این 
اگر  است.  جامعه  در  غنی  و  فقیر  جداسازی  مهاجرتی،  روند 
همدیگر  زندگی  غنی  و  فقیر  و  نکنند  زندگی  هم  کنار  در  مردم 
یک  جامعه  برای  این  و  داشت  نخواهند  هم  از  درکی  نبینند،  را 

شکاف خطرناک است. 
از  متوسط  طبقه  خانواده های  مهاجرت  این  دیگر  سوی  از 
حومه ای،  شهرک های  و  کوچک  شهرهای  به  بزرگ  شهرهای 

باعث افزایش قیمت مسکن در این مناطق می شود. 

والدین انگلیسی برای فرزندانشان خانه می خرند
را  گزارشی  اخیرا  انگلیس  در  هالیفاکس  مسکن  وام  موسسه 
بار  تحمل  با  انگلیسی  والدین  می دهد،  نشان  که  کرده  منتشر 
آمار  می خرند.  خانه  فرزندانشان  برای  زیاد،  هزینه  و  قرض 
ساله ای   ۴۵ تا   ۲۰ افراد  دوسوم  که  می دهد  نشان  موسسه  این 
از  کرده اند،  دریافت  وام  مسکن  خرید  برای  موسسه  این  از  که 
است  حالی  در  این  گرفته اند.  کمک  خانه  خرید  برای  والدینشان 
شدن  خانه  دار  به  که  والدینی  از  موسسه  همین  نظرسنجی  که 
از  آنها  سوم  یک  می دهد،  نشان  کرده اند  کمک  فرزندانشان 

وضعیت مالی و آینده خود نگران و نامطمئن هستند.

سرعت رشد بازار تلفن های همراه کاهش یافته است 

سقوط یک غول 
میالدی  جاری  سال  دوم  سه ماهه  عملیاتی  سود  کرد  پیش بینی  سامسونگ 
۲۵ درصدی  کاهشی  قبل،  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  احتماًال  شرکت،  این 
خواهد داشت. دالیل این موضوع، کاهش تقاضا در بازار تلفن های همراه 
دیگر  طرف  از  کره  پول  واحد  ارزش  رفتن  باال  و  طرف  یک  از  هوشمند 
عنوان شده است. طبق اعالم شرکت، احتمال می رود سود سه ماهه آوریل 
تا ژوئن سال ۲۰۱۴ حدود ۷/۱ میلیارد دالر باشد. در حالی که این عدد در 
مدت مشابه سال قبل ۹/۳ میلیارد دالر بوده است. با احتساب این مورد، تا 
پایان ماه ژوئن، سه فصل متوالی است که سود عملیاتی شرکت سامسونگ 
تولیدکننده  بزرگ ترین  حاضر  حال  در  سامسونگ  می شود.  کاهش  دچار 
شرکت  کلی  سود  از  عمده ای  بخش  و  است  جهان  در  همراه  گوشی های 
شرکت  این  سخنگوی  می شود.  حاصل  هوشمند  همراه  تلفن های  تولید  از 
تلفن های  بازار  رشد  سرعت  کاهش  بر  عالوه  کرد  اعالم  همچنین  کره ای 
همراه جهان، رقابتی که در چین و بعضی کشورهای اروپایی این شرکت 

را درگیر خود کرده است، بر سود شرکت اثرگذار بوده است.
حال  در  زدتی ای،  و  هوآوی  مثل  جدیدی  برندهای  کشورها،  این  بازار  در   
قیمت  برندها،  این  به  اقبال  اصلی  علت  هستند.  خود  بازار  سهم  افزایش 
پابین آنها عنوان شده است. در این میان، افزایش ارزش پول ملی کره نیز 
باعث کاهش میزان سود شرکت شده است. و کره جنوبی بین جوالی ۲۰۱۳ 
تا ژوئن ۲۰۱۴ حدود ۱۱ درصد در برابر دالر و هفت درصد در برابر یورو، 
سامسونگ  تنها  نه  ملی،  پول  ارزش  افزایش  این  است.  شده  ارزشمندتر 
صادرات  از  حاصل  سود  و  درآمد  به  که  را  کره ای  شرکت های  تمام  که 
محصوالت خود تکیه دارند، تحت تاثیر قرار داده است. رشد شگفت انگیز 
سامسونگ در سال های اخیر، بیش از هر چیز مدیون بخش تلفن های همراه 
کنار  در  شرکت  این  گلکسی  گوشی های  موفقیت  است.  بوده  شرکت  این 
اقبال شدید و ناگهانی به تلفن های همراه هوشمند، باعث شد سامسونگ در 

سال ۲۰۱۲، جایگزین نوکیا شود و لقب بزرگ ترین تولیدکننده تلفن همراه 
دنیا را به خود اختصاص دهد. البته تقریبًا همان عواملی که باعث موفقیت 

سامسونگ شد، به نظر می رسد حاال روند عکس گرفته است. 
شده  شدید  پرسود  بازار  این  در  رقابت  و  کند  همراه  تلفن های  بازار  رشد 
گوشی های  قیمت  کاهش  به  اقدام  یا  شرکت ها  از  بسیاری  نتیجه  در  است 
با  کیفیت  و  ارزان قیمت تر  نمونه هایی  اپل،  مانند  یا  کرده اند  خود  تولیدی 
کمتر عرضه کرده اند. دوران طالیی تلفن های همراه، احتماًال به پایان خود 
رسیده و سامسونگ، اگر می خواهد سرنوشتی مانند نوکیا پیدا نکند، باید 
باشد.  داشته  فعلی  وضعیت  گذاشتن  سر  پشت  برای  جدیدی  استراتژی 
یکی از عمده ترین استراتژی هایی که کارشناسان پیشنهاد می دهند، خروج 
سامسونگ از وضعیت تک محصولی فعلی و سرمایه گذاری مناسب در سایر 
بخش های شرکت (به جز تلفن همراه) است. اگر این شرکت همچنان بخش 
عمده ای از سود ساالنه خود را تنها از یک بخش به دست آورد، با سقوط 
آن بخش، کل شرکت به زیر کشیده خواهد شد اما با پخش هزینه سرمایه و 
پژوهش در بخش های مختلف و باال بردن سود هر بخش، می توان حتی در 

صورت زیان در یک بخش، هزینه ها را با سود سایر بخش ها پوشش داد.

دولت همچنین قصد دارد، 
برای تسریع در ساخت 

خانه های جدید به شهردار 
لندن اختیارات بیشتری بدهد تا 
موانع ساخت و ساز را بردارد. 

این اختیارات در چارچوب 
قوانین توسعه شهری، به 
شهردار داده خواهد شد. 
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ادبیات
 به یاد نادین گوردیمر، 

نویسنده قهرمان و 
مبارز علیه رژیم آپارتاید

آفریقای  سرشناس  نویسنده   «Nadine Gordimer گوردیمر/  «نادین 
از  بسیاری  الگوی  کرد،  مبارزه  آپارتاید  نظام  علیه  سال ها  که  جنوبی 

نویسندگان در انعکاس شرایط اجتماعی و سیاسی بود.
اهل  رمان نویس   ،«  Gillian Slovo  / اسلوو  «گیلیان  گاردین،  از  نقل  به 
خلق  در  جدیت  برای  گوردیمر  نادین  ستایش  ضمن  جنوبی،  آفریقای 

آثاری علیه آپارتاید آفریقای جنوبی، از شخصیت صمیمی و شوخ طبع او 
می گوید: 

اولین بار که نادین گوردیمر را مالقات کردم، پس از دریافت جایزه نوبل 
ادبیات او در سال ۱۹۹۱ بود. او آن قدر به نظر جدی می رسید که شاید کسی 
دهد.  تغییر  او  نوشته های  در  را  کاما  یا  کلمه  یک  بخواهد  نمی کرد  جرئت 
اما من هرگز فکرش را هم نمی کردم شخصیت او این قدر صمیمی و بامزه 

باشد. 
 «Burger's Daughter برگر/  «دختر  نویسنده  از  من  که  نبود  چیزی  این 
کتابی  بود.  نوجوانی  در  من  موردعالقه  کتاب  رمان،  این  داشتم.  انتظار 
خوانندگان  روی  به  را  جدید  دنیاهای  در  رمان ها  نه تنها  داد  یاد  من  به  که 
می گشایند بلکه به همراه خوددوستانی می آورند که درک کامل تری از آن ها 

به خوانندگان می دهند.
رمان  برای  را  بلک»  تیت  «جیمز  یادبود  جایزه    ۱۹۷۱ سال  در  گوردیمر 

رمان  برای  را  بوکر  جایزه    ۱۹۷۴ سال  در  و  کرد  کسب  افتخاری»  «مهمان 
خرد،  و  کالن  مقیاس  دو  هر  در  سیاست  آورد.  دست  به  «محافظه کار» 

دغدغه نادین و صحبت کردن از حقیقت، عالقه و اشتیاق او بود. 
وی  می نوشت.  کنونی  عصر  حتی  و  قدیم  روزگار  در  بی عدالتی  از  نادین 
دست  چیزهایی  چه  به  می تواند  نویسنده  یک  می داد  نشان  که  بود  الگویی 

یابد واین همان چیزی است که او را قهرمان من کرده است.

جی. ام. کوتزی ( نویسنده هلندی تبار اهل آفریقای جنوبی و برنده جایزه 
یک  و  نویسنده  یک  به عنوان  گوردیمر  نادین   :(۲۰۰۳ سال  در  ادبیات  نوبل 
آفریقای  آپارتاید  نظام  بی عدالتی  برابر  در  مثال زدنی  شجاعتی  با  انسان 
آثاری  نوزدهم،  قرن  رئالیست  رمان نویسان  از  الهام  با  او  ایستاد.  جنوبی 
ماندگار  همیشه  برای  را  بیستم  قرن  اواخر  جنوبی  آفریقای  که  کرد  خلق 

کرد. 
جنوبی):  آفریقای  متولد  بریتانیایی  رمان نویس   ) کارترایت  جاستین 
هنگامی که در جوانی نوشتن آثار خود را آغاز کردم فهمیدم نزدیک شدن 
به سبک او بسیار دشوار است. خانه او در ژوهانسبورگ یکی دو خیابان 
باالتر از خانه من بود و من به معنای واقعی کلمه زیر سایه او بزرگ شده ام. 
در  بانفوذی  و  نترس  سیاسی  فعال  و  نویسنده  من،  زندگی  تمام  در  او 
تبعیض  و  بی عدالتی  علیه  او  مبارزه  و  ایستادگی  و  بوده  جنوبی  آفریقای 

هرگز فراموش نخواهد شد. 
در  سرانجام  و  باشد  سیاسی  باید  نویسنده  یک  زندگی  داشت  عقیده  وی 
و  سفیدپوستان  که  صفی  در  جنوبی  آفریقای  آزاد  انتخابات  دوره  اولین 
سیاه پوستان کنار یکدیگر ایستاده بودند، رأی داد. آن لحظه بسیار نمادین 
فرار  خود  وحشتناک  گذشته  از  جنوبی  آفریقای  گویی  بود،  باشکوه  و 
می کرد. وی سال ها برای آزادی نلسون ماندال (که بعدها از دوستان نزدیک 
سال  در  که  زمانی مثل امروز»  اثر او «هیچ  آخرین  کرد.  تالش  هم شدند) 

۲۰۱۲ منتشر شد نیز درباره مبارزه علیه آپارتاید است.

الیزابت لوری ( نویسنده و مدرس دانشگاه اهل آفریقای جنوبی): بی شک 
گوردیمر به عنوان یک صدای پرطنین سیاسی در یادها خواهد ماند، اما او 
نویسنده  یک  داشت  اعتقاد  گرچه  بود.  بزرگ  هنرمند  یک  چیز  هر  از  قبل 
نباید نسبت به مسائل مربوط به زمان خود بی تفاوت باشد، ولی همیشه بر 
اصول نویسندگی پایبند ماند و کار خود را خالقیتی معرفی می کرد که باید 

همیشه توسط وجدان خودآگاه کنترل شود.
تصمیم گوردیمر برای محدود کردن نوشته های خود به آنچه می دانست، 
نشأت گرفته از این اعتقاد وی بود که نقش اصلی یک نویسنده، ثبت شرایط 
اجتماعی است. او پس از سال ها تالش، تا آخر برای آزادی بیان ایستادگی 

کرد.
از  درگذشت.  سالگی   ۹۰ سن  در  جوالی)   ۱۳) یکشنبه  روز  گوردیمر 
معروف ترین رمان های گوردیمر می توان به «روزهای فریبنده» (۱۹۵۳)، 
 ،(۱۹۶۳) داشتن»  دوست  برای  «فرصتی   ،(۱۹۵۸) بیگانگان»  «سرزمین 
«دختر   ،(۱۹۷۴) «محافظه کار»   ،(۱۹۶۶) بورژوازی»  دنیای  «آخرین 
طبیعی» (۱۹۸۷)،  ورزش  ژوئیه» (۱۹۸۱)، «یک  برگر» (۱۹۷۹)، «خانواده 
اشاره   (۱۹۹۴) نیست»  همراهم  «هیچ کس  و   (۱۹۹۰) پسرم»  «سرگذشت 

کرد.

 روز ماندال در کتابخانه گالسکو

شجاعت هرگز مزه مرگ را نخواهد چشید
به بهانه روز بین المللی نلسون ماندال نمایشگاهی در کتابخانه شهر گالسکو برپا شده 
است که بعضی از کتابهای مربوط به رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی را به نمایش 

گذاشته است.به نقل از ایوینینگ تایمز، انجیل جزیره روبن که مجموعه ای کامل از آثار 
رئیس جمهور  زندان  دوران  روزهای  همان  در  که  دارد  تعلق  مردی  به  است  شکسپیر 
از  بسیاری  همراه  مجموعه  این  بود.  زندانی  جزیره  این  در  جنوبی  آفریقای  سابق 

کتاب های دیگر در کتابخانه میشل شهر گالسکو انگلیس به نمایش درآمده است. 
این نمایشگاه به بهانه روز بین المللی بزرگداشت نلسون ماندال برپاشده است و در آن 
کتابی از یک هم سلولی نلسون ماندال نیز به نمایش درآمده است که نظر بازدیدکنندگان 
را به خود جلب کرده است. این کتاب متعلق به «سونی ونکاتراتنام» است که در زمان 

نلسون ماندال در زندان جزیره روبن حضور داشت. 
وی این کتاب را به ۳۳ زندانی حاضر در جزیره روبن داده بود تا برایش امضاء کنند 
که ماندال جوان جمله ای از ژولیوس سزار برای او نوشت که امضای ۱۷ دسامبر ۱۹۷۷ 
زیر آن به چشم می خورد. در این جمله ماندال برای سونی نوشته بود: «مردم دفعات 

بسیاری قبل از مرگشان می میرند. ولی شجاعت هرگز مزه مرگ را نخواهد چشید. 
مردان  که  باشد  این  عجیب ترین  می رسد  نظر  به  شنیده ام،  که  عجیبی  چیزهای  تمام  از 
باید بترسند چون مرگ وقتی قرار باشد بیاید، خواهد آمد.» مراسمی نیز برای ماندال در 
شهر گالسکو از سوی انجمن آفریقای جنوبی اسکاتلند (ACTSA) برگزار می شود که 

قرار است «توکوینی» نوه ماندال در این مراسم حضور پیدا کند. 
گالسکو اولین شهر در جهان است که در دوران حضور ماندال در جزیره روبن در سال 
بعد  سال  پنج  کرد.  ابداع  ماندال  نلسون  برای  شهر»  به «آزادی  موسوم  جایزه ای   ۱۹۸۱
را  آپارتایدی  ضد  کمپین  ماندال  نلسون  نام  به  خود  خیابان های  از  یکی  تغییر  با  شهر 

راه اندازی کرد. ماندال بعد از آزادی در سال ۱۹۳۳ از گالسکو بازدید کرد.

 اتهام بی عدالتی در انتخاب برندگان 
جایزه ادبی «من بوکر»

«استوارت کلی» یکی از داوران سالهای گذشته جایزه ادبی «من بوکر» در مقاله ای در روزنامه 
این  مورد  در  عدالت  چندان  دارد  اعتقاد  و  می گوید  جوایز  این  برای  خود  انتظارات  از  گاردین 
جوایز رعایت نمی شود.ه نقل از گاردین، قرار است به زودی لیست نهایی نامزدهای کسب جایزه 
در   ۲۰۱۳ سال  در  جایزه  این  داوران  از  یکی  کلی»  شود.«استوارت  اعالم  جاری  سال  بوکر»  «من 
مطلبی که برای روزنامه گاردین فرستاده است اعتقاد دارد همیشه لیست نهایی اسامی نامزدهای 

دریافت کننده این جایزه مثل یک مسابقه دومیدانی غیرقابل پیش بینی هستند.
وی می نویسد: در سال ۲۰۱۲ فکر می کردم کسی مثل «ویل سلف» به جای «هیالری منتل»، یا «تام 
مک کارتی» به جای «هوارد جاکوبسون» در سال ۲۰۱۰ انتخاب شوند و حتی این جایزه در اولین 
ویلیامز»،  اسپارک«، «جی.ام  مثل «موریل  نویسندگانی  به  می توانست   ۱۹۶۹ سال  در  خود  دوره 

«ایریس مرداک» یا حتی «نیکوالس موسلی» برسد.
کتاب  تنها  البته  شود.  عنوان  این  برنده  انتظار  مورد  کتاب  که  پیش آمده  کم  خیلی  عبارتی  به 
این  به  داشتم  را  انتظارش  و  بودم  داور  من  که  سالی  در  کاتون»  «النور  نوشته  «روشنایی ها» 
عنوان دست یافت.امسال نیز خیلی سخت است بتوانیم لیست نهایی را حدس بزنیم چون قوانین 
تغییریافته است و کتاب های ترجمه شده نیز به این عرصه واردشده اند و داوران نیز در دسته های 

مختلف تقسیم شده اند که بیشتر به نظر می رسد به موفقیت های گذشته آن ها توجه می شود.
مجانی  بلیت  بعضی ها  برای  می رسد  نظر  به  شده،  برنده  قبلی  کتاب های  به  توجه  با  عبارتی  به 
یا  ایوان»  مک  «ایان  مثل  نویسنده ای  کودکان  کتاب های  مثًال  می شود.  صادر  جوایز  این  برای 
«جی» نوشته «هوارد جاکوبسون» توانستند من بوکر سال های گذشته را کسب کنند ولی وقتی به 

محتوای این کتاب ها نگاه کنید کمتر خالقیتی در آن مشاهده می کنید.
رمان «مک ایوان» درباره قاضی زنی است که با مردی جوان مرتبط می شود و رمان جاکوبسون 
نیز در زمان آینده اتفاق می افتد که حتی بعضی از کلمات و جمالت خودسانسوری دارد و شبیه 
پرمحتواتر  داستان های  و  مفهومی تر  کتاب های  جای  برندگان  این  میان  است.در  کمدی  کارهای 
خالی است. به اعتقاد من کتاب هایی مثل «کوسه» ویل سلف، ساعت های استخوانی دیوید میشل، 
روش های نیکوال بارکر و «چگونه هردو باشیم» آلی اسمیت، باید با موشکافی بیشتری کنکاش 
شوند.از کتاب های دیگری که باید در این لیست قرار گیرند می توان به کارهای آلن وارنر، آروین 
ولش و نیل موخرجی می توان اشاره کرد. داوران بهتر است کمی در مورد اسامی و کتاب ها دقت 
بیشتری صورت دهند. بعضی وقت ها از داور بودنم در آن سال پشیمان می شوم چون کتابی که 

با ساعت ها مطالعه و بر اساس عالقه عمومی انتخاب کرده بودم زیاد موردتوجه قرار نگرفت.
مشاهده  لیست  در  هاوس»  «ریچارد  یا  بوالوایو»  «نوویولت  از  کاری  امسال  حداقل  امیدوارم 
کنیم. البته به خاطر حضور «اریکا واگنر» ویراستار سابق تایمز در هیئت داوران کمی امیدوارتر 
شده ایم ولی سؤال اصلی اینجاست که کدام یک از نویسندگان آمریکایی در این لیست جای دارند؟ 
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پروژه هایی  شاهد  ما  اکنون  و  است  نوآوری  سال  امسال 
هستیم که نشان می دهند ناشران چگونه خود را با فضای 
جدید  ابزارهای  از  و  کرده  سازگار  کتاب  فروش  جدید 

برای ارائه محصوالت خود استفاده می کنند.
در اینجا به معرفی ۱۰ پروژه ای که خالقانه اقدام به جذب 

مخاطب کرده است، می پردازیم:

میچل»  «دیوید  توئیتر:  در  داستان  روزانه  انتشار   .۱

رمان نویس معروف انگلیسی چند روزی است که شروع 
به انتشار داستان کوتاه جدید خود در توئیتر با اکانت (@
نام «چینش  به  او  داستان  است.  کرده   (david_mitchell
خواهد  بازار  راهی  سپتامبر  که   «  Right Sort  / صحیح 
شد، با روزانه ۴۰ توئیت، روی توئیترمنتشر می شود. این 
ابتکار جالب، ایده خود میچل بوده و طرفداران او را روز 

به روز بیشتر می کند.

فرصت  توئیتر  و  بوک  فیس  از  استفاده  با  واقع  در   
ایجاد  خوانندگان  و  نویسندگان  میان  ارتباط  برای  خوبی 
به  را  خود  داستان  تنها  نه  کار  این  با  میچل  است.  شده 
خود  جهانی  مخاطبان  به  بلکه  می کند  ارائه  خوانندگان 
سپتامبر  ماه  در  وی  جدید  رمان  است  قرار  که  می گوید 

روانه بازار شود. 

مجازی  جشنواره  نخستین  مجازی:  جشنواره های   .۲
که  «هارپرکالینز»  انتشارات  توسط  عاشقانه  رمان های 
یکی از بزرگترین ناشران داستان های عاشقانه در انگلیس 
تاریخ هفتم و  جشنواره که در  این  برگزار شد. در  است، 
 ۱۲۰ از  بیش  شد،  برگزار  خرداد)   ۱۸ و   ۱۷  ) ژوئن  هشتم 

نویسنده و ۶ هزار کاربر فیس بوک در آن شرکت کردند.

۳. داستان سرایی رمان های عاشقانه: انتشارات «میلز اند 
به  اقدام  می  ماه  در   « Harlequin Mills & Boon /بون
از  جهانی  سطح  در  داستان سرایی  برنامه  یک  برگزاری 
یکی از سری کتاب های منتشر شده خود کرد. هدف این 
انتشاراتی از این کار دو جنبه داشت: اوًال برقراری ارتباط 
عاشقانه  رمان های  قرص  پا  و  پر  خریداران  با  مستقیم 
داستان سرایی  جدید  تعاملی  روش های  آزمودن  دومًا  و 
اند  «میلز  مسئوالن  از  یکی  گفته  به  آن.  متفاوت  انواع  با 
نیست  کتاب ها  برای  بازاریابی  کمپین  یک  اقدام  این  بون» 
بلکه ایجاد محیطی برای انواع 
که  است  داستان گویی  مختلف 
محصول  جایگاه  متوجه  را  ما 

خود می کند. 

نویسنده  کنید  فکر  شاید  پاتر:  هری  جدید  داستان   .۴
اقدام  به  نیازی  دیگر  دنیا،  کتاب  مجموعه  پرفروشترین 
درمورد  اما  باشد.  نداشته  موفقیت  برای  ابتکاری 
جی.کی. رولینگ (نویسنده سری داستان های هری پاتر) 
اینگونه نیست. پاترمور ( سایت کتاب خوانی آنالین هری 
برگزاری  به  اقدام  فوتبال  جهانی  جام  با  همزمان  پاتر) 

یک جام جهانی کوئیدیچ در ماه ژوئن کرد. رولینگ طی 
جام  شاخه  در  جدیدی  مطالب  و  داستان ها  اخیر  ماه  دو 
است.  کرده  منتشر  پاترمور  در   ۲۰۱۴ کوییدیچ  جهانی 
سایت  امروز  پیام  بخش  در  جدید  و  خالقانه  شکل  به  وی 
روزنامه  ورزشی  خبرنگار  ویزلی،  جینی  قلم  به  پاترمور 
روز  می کرد.  منتشر  را  بازی ها  گزارشات  امروز،  پیام 
ویزلی،  جینی  شخصیت  جای  به  جدید  اقدامی  در  گذشته 
روزنامه پیام امروز در سایت پاترمور با خبری از طرف 
آن  عنوان  که  شد  رسانی  روز  به  معروف  اسکیتر»  «ریتا 
جهانی  جام  نهایی  بازی  در  دامبلدور  ارتش  «گردهمایی 

کوئیدیچ» بود.

۵. استفاده از توئیتر برای پی بردن به نظرات مخاطبان: 
این ایده ای هوشمندانه از انتشارات هارپرکالینزبرای بهره 
گیری از نظرات یک هزار کاربر توئیتر بود. هارپرکالینز 

این طریق ۶۸۹۰۴ نظر از ۳۲۵۵۳  اعالم کرده است که از 
کاربر در توئیتر به دست آمده است.

کنوانسیون  نخستین  جوانان:  تألیفات  دادن  افزایش   .۶
ادبی جوانان بریتانیا هفته گذشته با ابتکار برخی ناشران 
برگزار شد. طی دو روز در ماه جوالی، نویسندگان جوان 
با برپایی میزگردهایی توانستند با خوانندگان نوجوان و 
از  مختلف  مسائل  درمورد  و  کرده  برقرار  ارتباط  جوان 

فمینیسم گرفته تا انتشار کتاب با آن ها صحبت کنند. 

 :Hachette / ۷. فروش اجتماعی کتاب از انتشارات اشت
به  مستقیمًا  را  خود  کتاب های  انتشاراتی  مؤسسه  این 
برای  می خواهد  خود  طرفداران  از  و  می دهد  مخاطبان 
به  کنند.  کمک  آن  به  کتاب ها  بیشتر  نسخه های  فروختن 
با  تعامل  به  عالقمند  واقعًا  که  خوانندگانی  به  منظور  این 
داده  شانس  این  هستند  نشر  حوزه  عوامل  و  نویسندگان 
می شود تا در سطحی عمیق به این کار بپردازند و در ازای 

این تعامل به آن ها پاداشی نیز تعلق خواهد گرفت. 

کتاب  سریالی  انتشار  کتاب ها:  سریالی  انتشار   .۸
 ۴ در  ایوان»  نوشته «هریت  ما»  برای  الکترونیکی «جایی 
افزایش  هدف  با  که  بود  هوشمندانه ای  استراتژی  بخش، 
مخاطبان ایوان و نیز افزایش تقاضا برای کتاب وی که در 

ژانویه ۲۰۱۵ وارد بازار خواهد شد، صورت گرفت. 

و  سایتها  امنیتی  های  رخنه  روی  هکرها  مسابقه   .۹
حمایت  در  ناشران  از  بسیاری  ناشران:  افزارهای  نرم 
آن  در  که  رویدادی   ) هکاتون  رویداد  نخستین  از 
توسعه  درگیر  که  دیگری  افراد  و  رایانه  برنامه نویسان 
نرم افزار هستند، گرد هم می آیند و در توسعه پروژه های 
همکاری  یکدیگر  با  سخت افزاری  گاهی  و  نرم افزاری 
می کنند) رضایت خود را از قرارگرفتن در معرض اختالل 
و نوآوری هکرها اعالم کردند. نزدیک به ۱۰۰ هکر در قالب 
با  برنده  سرانجام  و  دادند  ارائه  را  خود  ایده های  تیم   ۲۴

یک جایزه ۵ هزار پوندی به خانه برگشت. 

دو  آنکه  از  پس  مجازی:  مستقل  فروشی های  کتاب   .۱۰
یکدیگر  با  هاوس»  و «رندوم  انتشاراتی «پنگوئن»  کارتل 
مجازی  مستقل  کتاب فروشی  یک  اکنون  شدند،  ادغام 
راه اندازی کرده اند. این وب سایت نخستین فروشگاه در 
سفارشات  میان  رابطه  ایجاد  به  موفق  که  است  خود  نوع 
حوزه رسانه های دیجیتال و اجتماعی (مانند فیس بوک و 

توئیتر) و کتابفروشی های واقعی کرده است.

ترجمه از: پگاه شمسایی

۱۰ پروژه 
خالقانه ناشران

حوزه چاپ و نشر اغلب به خاطر کوتاهی در انجام 
برخی وظایف، به باد انتقاد گرفته می شود. اما در 
در  آن ها  ابتکار  و  ناشران  تالش  به  باید  حال  عین 
ایجاد  با   ،  ۲۰۱۴ سال  کرد.  اذعان  موارد  بسیاری 
واقعی           کتاب های  فروش  کاهش  در  مالیم  شیب 
تأمل برانگیز  سالی  آنالین)،  و  مجازی  فروش  نه   )

در عرصه کتاب بوده است.

نویسندگان خودنشر 
مالک یک سوم کتابهای الکترونیکی

یک سوم کتاب های الکترونیکی فروخته شده در آمازون متعلق به نویسندگان خودنشر است.
به نقل از تلگراف، تقریبًا از هر سه کتابی که در سایت آمازون به فروش می رسد یک جلد کتاب 

از سوی نویسندگان خودنشر به صورت مستقیم منتشرشده است. 
درآمد  حوزه  در  که   «Author Earnings» به  موسوم  تحقیقاتی  گروه  گزارش  اساس  بر 
نویسندگان مطالعه می کند، حدود ۳۱درصد از کل کتاب های الکترونیکی که در سایت آمازون 

به فروش می رسد، متعلق به کتاب های خودنشر است. 
میالن،  مک  پنگوئن،  یعنی  فایو»  به «بیگ  موسوم  آمریکا  بزرگ  ناشر  پنج  سهم  میان  این  در 
هارپرکالینز، اشت و سیمون اندشاستر ۳۸درصد اعالم شده است و ۲۰ درصد هم به ناشران 

کوچک تر مربوط می شود. 
آمازون به عنوان ناشر در این آمار تنها ۶درصد از فروش کتاب های الکترونیکی را در اختیار 
دارند.  قرار  طبقه بندی شده  غیر  دسته  در  که  دارد  تعلق  ناشرانی  به  هم  درصد  پنج  و  دارد 
بزرگ  ناشران  الکترونیک منتشرشده توسط  خودنشر از کتاب های  هرچند هزینه کتاب های 
آمریکا بسیار پائین تر است ولی ظاهرًا درآمد کتاب های خودنشر نویسندگان بسیار بیشتر از 

ناشران معروف آمریکا است. 
بر اساس این گزارش درآمد حاصل از کتاب های الکترونیکی بسیار بیشتر از کتاب های سنتی 
چاپی است. درآمد ناشی از فروش این کتاب ها در دستگاه کیندل نیز ۴۰درصد اعالم شده است 

که سهم رمان های فانتزی و عاشقانه بیشتر از ژانرهای دیگر است. 

البته به گفته این گروه هنوز قضاوت درباره صحت این آمار در سطح جهانی زود است ولی 
بر اساس آمارهای ارائه شده ظاهرًا میل به سوی کتاب های چاپی در حال کاهش است. میزان 
درآمد کتاب های چاپی نویسندگان معروف در سال ۲۰۱۳ تنها ۱۱هزار پوند بود که نسبت به 
گزارش  این  جالب  اطالعات  از  یکی  است.  داده  نشان  کاهش  درصد  نه  و  بیست   ۲۰۰۵ سال 
مربوط به کتاب های تحت قانون مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) است که از سوی ناشران 
بزرگ در کتاب های الکترونیک اعمال می شود که معلوم شده این قانون موجب کاهش فروش 

کتاب های دیجیتالی شده است. 
تقریبًا تمام پنج ناشر بزرگ آمریکا این قانون را روی کتاب های خود اعمال می کنند درحالی که 
معلوم  گزارش  این  اساس  بر  نمی کنند.  رعایت  را  قانون  این  خودنشری  کتاب های  ۵۰درصد 
کتاب های  فروش  کل  ۶۴درصد  قانون  این  به  بی توجه  کتاب های  ۵۰درصد  که  است  شده 

دیجیتالی را در اختیاردارند.



  جمعه ۳ امرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۵هفته نامه پرشین۱۲

سینما

از رزمنا و پوتمکین تا تولد یک ملت

۵ فیلم که مدت ها 
اجازه اکران نداشتند

سینما  از  جزئی  همواره  سانسور  نپسندیم،  چه  و  بپسندیم  چه 
بوده است. در طول تاریخ سینما، فیلم های زیادی بوده اند که 
شماری از کشورها اکران آنها را مطابق با موازین خود ندانسته 
اند و این فیلم ها را برای امنیت ملی خود و یا به سبب های دیگر 
مطرح  فیلم   ۵ با  اینجا  اند.در  کرده  توصیف  مضر  و  خطرناک 
تاریخ سینما که ابتدا با ممنوعیت اکران مواجه شدند و حتی تا 
گشوده  شان  بخت  سرانجام  ولی  نیافتند  نمایش  اجازه  ها  دهه 

شد و به نمایش در آمدند، آشنا می شوید:

تولد یک ملت
این فیلم حتی در زمان اکران خود در سال ۱۹۱۵ نیز با انتقادها 
ساعته  سه  حماسی  فیلم  این  شد.  رو  روبه  زیادی  مباحثات  و 
و  آمریکا  داخلی  های  جنگ  است،  گریفیت  دبلیو  دی  ساخته  که 
حوادث پس از آن را با درامی غلیظ به نمایش می گذارد. فیلم با 
شیوه ای مثبت به چگونگی به وجود آمدن کوکالس کالن که از 

گروه های تبهکار آمریکایی بودند، نگاه می کند. تاریخ نگاران، 
این فیلم را که در گیشه فروشی بسیار باال داشت، معتبر دانستند 
مندان  عالقه  احساسات  تحریک  باعث  فیلم  که  کردند  تاکید  اما 
به این گروه در قرن بیستم می شود. به همین جهت نیز انجمن 
ملی ایاالت متحده برای احقاق حقوق رنگین پوستان اکران این 
سیتی،  کانزاس  لوییس،  سنت  شیکاگو،  سینماهای  در  را  فیلم 
پیتسبورگ و دنور ممنوع کرد تا از شورش های نژادی احتمالی 
مصون بماند. این ممنوعیت بعدها برداشته شد و خود گریفیت 
بابت  فیلم «نابردباری» (۱۹۱۶)  ساخت  با  کرد  تالش  بعدها  نیز 

ساخت «تولد یک ملت» عذرخواهی کند.

بن هور
حماسه ویلیام وایلر درباره شاهزاده ای است که تبدیل به برده 
جان  به  قصد  سوء  جرم  به  هور  بن  جودا  شاهزاده  شود.  می 
سزار دستگیر و به بردگی فرستاده می شود. بن هور در زمان 
و  کرد  قبضه  را  آمریکا  های  گیشه   ۱۹۵۹ سال  در  خود  اکران 
بر  اسکار  در  شدن  برنده  و  کاندیداتوری  برای  جدیدی  رکورد 
جا گذاشت. با این حال فیلم خیلی زود در چین ممنوع شد. دولت 
این  بود،  مذهبی  اعتقادات  مخالف  شدت  به  که  دونگ  مائوتسه 
فیلم را ترویج دیدگاهی مثبت از دین مسیحیت قلمداد کرد. ضمن 
آنکه چین دارای سیستمی است که تعداد ورود فیلم های خارجی 

به کشور را محدود می کند. البته در این میان همواره فیلم های 
هور  بن  کنند.  می  تماشا  خانه  در  چین  مردم  که  هستند  زیادی 

حتی االن هم در چین در دسترس عموم مردم نیست.

رزمنا و پوتمکین
فیلم «سرگی ایزنشتاین»، در واقع فیلمی تبلیغاتی برای دستگاه 
مثل   ۱۹۲۵ سال  در  واقع  در  او  پوتمکین  رزمناو  بود.  شوروی 
ادعا  بونوئل  لوییس  آمد.  فرود  زمان  آن  سینمای  بر  صاعقه  یک 
شروع  دوستانش  و  او  پاریس  در  فیلم  اکران  از  پس  که  کرد  می 
سنگربندی  خیابان  در  تا  کردند  خیابان  به  هایی  سنگ  بردن  به 
کنند. مشاهیری مثل چارلی چاپلین و داگالس فربنکس، فیلم را 
به  بودند،  دیده  زمان  آن  تا  که  کردند  توصیف  فیلمی  بزرگترین 
خاطر تاثیرات این فیلم چند کشور آن را به بهانه توسعه افکار 
از  بعد  فیلم،  ساخت  سال  در  فرانسه  کردند.  ممنوع  کمونیستی 
یک اکران کوتاه مدت نمایش آن را ممنوع کرد. این ممنوعیت تا 
زمان مرگ استالین پابرجا بود. انگلیس نیز اجازه اکران فیلم را 

تا سال ۱۹۵۴ صادر نکرد.

اره برقی کشتار تگزاس
فیلم «تاب هوپر» که سال ۱۹۷۴ ساخته شد و اولین فیلم از سری 
فیلم های ترسناک و سرشار از قتل موسوم به «اره برقی» بود، 

آن  در  اما  است.  خشن  چندان  نه  فیلمی  امروز  استانداردهای  با 
زمان از فیلم های تند و دلهره آور تلقی می شد. فیلم بیشتر از 
انکه خون و جنایت را نشان دهد با به تصویر کشیدن رعد و برق 
ترس را القا می کرد. با این حال شماری از کشورها فیلم را به 
دلیل خشونت جاری در آن تا سال هایی ممنوع کردند. ایسلند در 
فاصله سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۹، نروژ از ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۷، سوئد از 
۱۹۷۴ تا ۲۰۰۱، سنگاپور از ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۴ و آلمان غربی از ۱۹۷۴ 

تا ۱۹۷۸ اکران فیلم را ممنوع کردند.

ناحیه ۹
علمی  فیلم  این  در  که  جنوبی  آفریقای  کارگردان  بلومکمپ  نیل 
کشد.  می  تصویر  به  را  آپارتاید  نظام  از  ای  استعاره  تخیلی  ـ 
در این فیلم که محصول ۲۰۰۹ است موجوداتی فرازمینی توسط 
انسان هایی ستمگر به بیراهه و ظلم کشیده می شوند. «ناحیه۹» 
به دلیل آنچه نژادپرستی در فیلم خوانده شده در نیجریه ممنوع 
شد. اما علت اصلی در واقع این بود که یک گنگستر شرور نیجریه 
 «۹ در «ناحیه  که  اوست  واقع  در  و  است  ماجراها  همه  پشت  ای 
که قلمرو موجودات فرازمینی است، دست به ستمگری می زند.

Observer :منبع

الرنس اولیویه هنرپیشه سرشناس و دیرپای بریتانیایی ۲۵ سال 
تأثیرگذار  هنرها  کل  و  سینما  جهان  بر  همچنان  مرگش  از  بعد 
است و آثار مثبت او را به وضوح می توان حس کرد. تاثیرگذاری 
که  لندن  شهر  در  بریتانیا  ملی  تئاتر  اصلی  سالن  به  فقط  وی 
و  شود  نمی  خالصه  داشت،  آن  تاسیس  در  زیادی  سهم  او  خود 
و  زمانی  هر  از  تر  زنده  اولیویه  پرسابقه،  بازیگران  خاطره  در 
در  آنهاست،  از  یکی  که  گامبون  مایکل  است.  غول  یک  همچنان 
جوان  وقتی  هاپکینز  آنتونی  و  من  گوید:  می   ۲۰۱۴ تابستان  دل 
بودیم و در اولین سازمان تئاتر ملی (NT) بریتانیا که اولیویه به 
راه انداخته بود، عضویت یافته بودیم، بدون هیچ پرده پوشی از 
روش های بازیگری و نحوه کار اولیویه تقلید می کردیم و می 

خواستیم همچون وی باشیم و مثل او بازی کنیم.
تعداد کتاب های منتشر شده درباره اولیویه و دستاوردهای او 

کتاب  یک  آن،  های  آخرین  از  یکی  و  گذشته  شمارش  حد  از  نیز 
بیوگرافی تازه به قلم فیلیپ زیگلر است. با این حال چون آخرین 
مرتبه به صحنه آمدن اولیویه طی نمایش «مهمانی» نوشته تره 
ورگریفیت و به سال ۱۹۷۳ بود، تعداد قلیلی از هنرمندان فعلی 
عادی  مردم  شمار  و  اند  دیده  صحنه  بر  را  او  جهان  و  بریتانیا 
مشاهده  نمایش  یک  اجرای  حال  در  و  صحنه  در  را  وی  که  هم 
کرده باشند، اندک است. با این حساب برای قانع شدن مردم و 
این که بپذیرند اولیویه از برترین بازیگران تاریخ تئاتر و سینما 
است، باید توضیحاتی را آورد. شاید اولین پیشنهادی که در این 
ارتباط به ذهن برسد، ارجاع نسل جوان تر به فیلم های او باشد 
هایی  فیلم  در  را  اولیویه  وجودی  حقیقت  توان  می  چطور  اما 
سطحی و معمولی مثل «برخورد غول ها» که در آخرین سالهای 
عمر او (۱۹۸۱) ساخته شد و یا حتی در نسخه افراطی سال ۱۹۶۵ 

«اوتللو» مشاهده و لمس کرد؟

برای تدریس در مدارس سینما
نبوغ  نشانگر  اوجش  دوران  در  اولیویه  بازی  مقابل  نقطه  در 
که  تصویری  است،  صحنه  در  واقعی  استاد  یک  حضور  و  وی 
۱۹۳۹ «بلندی  سال  نسخه  در  کلیف  هیت  معروف  کاراکتر  از  او 
های بادگیر» ارائه می دهد، برای تدریس در مدارس سینما و به 
ویژه روشن شدن ذهن تمامی ایفاگران رل های کالسیکی از این 
دست بسیار به کار می آید. او در این رل طوری با نفرت به ادگار 
تواند  می  بازیگری  کمتر  که  کند  می  نگاه  کتی  کاراکتر  شوهر 
او  که  فیلمی  سه  میان  در  بدهد.  بروز  خود  از  را  احساس  همان 
از روی نمایش های ویلیام شکسپیر افسانه ای ساخت. «ریچارد 
سوم» در سال ۱۹۵۵ بسیار خوب و حرفه ای بود زیرا او خصلت 
های شیطانی این نمایش و کاراکتر اصلی آن را به خوبی حفظ 
می کند. از همه آنها بهتر بازی او در «کری» (۱۹۵۲) است. بدون 

این که آن را با ورسیون معروف سال ۱۹۷۶ برایان دی پالما که 
کاری به کلی متفاوت است، اشتباه بگیرید، باید متذکر شویم که 
این فیلم اقتباس حرفه ای و هوشمندانه ای از روی ُرمان تئودور 
دره سیه است و اولیویه در آن نقش یک رستوران دار ثروتمند را 
بازی می کند که بی مالحظه گری ها و آشنایی اش با برخی افراد 

دردسرساز زندگی او را به ویرانی می کشاند.

مثل شیر در جنگل
با این وجود اوج هنر اولیویه را باید نه در سینما بلکه در تئاتر 
وی  زیرپوستی  گاه  بازی  نوع  و  هنرها  که  جا  آن  کرد.  جستجو 
بهتر می توانست جلوه گری کند و او همان قدر در تئاتر حاکم و 
یکه تاز بود که از یک شیر در جنگل انتظار آن می رود. اولیویه 
یک  در  حتی  و  بود  استاد  دیگر  حالتی  به  حالت  یک  از  تغییر  در 
روز واحد می توانست همان قدر یک شخصیت سوفوکلی و کهن 
باشد که یک کاراکتر مربوط به اعصار مدرن تر و در مورد نوع 
نوشته  «منتقد»  نمایش  در  را  پاف  آقای  کاراکتر  توان  می  دوم 
شریدان مثال زد. حس طبیعی و حاالت اورژینال و برابر با قصه 

رسید  می  بنظر  و  بود  وی  اصلی  قوت  نقطه  اولیویه،  وجود  در 
فرو  موردنظر  های  قالب  در  ای  افراطی  تالش  هیچ  بدون  او  که 
ادعای  که  این  حداقل  یا  و  نبود  ذاتی  روشنفکر  یک  او  رود.  می 
را  هایی  خصلت  متفاوت  و  مهم  های  رل  در  اما  نداشت  را  آن 
مکبث  گریختند.  می  بقیه  چشم  زیر  از  که  یافت  می  آسانی  به 
این  سیاه  وجوه  وی  همتاهای  از  بسیاری  از  بیش  او  بازی  با 
او  حضور  نوع  با  کوریوالنوس  و  ساخت  می  روشن  را  کاراکتر 

قهرمان  و  جدی  ظاهرًا  سرباز  یک  وجود  در  را  خجولی  نوعی 
جنگ های بزرگ آشکار می ساخت. وقتی هم که اولیویه تبدیل 
چخوف  آنتوان  اینا»ی  و  «دایی  نمایش  در  استروف  کاراکتر  به 
می شد، انگار ابتدا وجود خود را چک و عیب هایش را شمارش 
می کرد تا بتواند در سخنگویی با اله نا، برتری های او را بی اثر 

و خودش را حاکم کند.

نمونه شهامت
و  نداشت  ابایی  نیز  محوله  های  نقش  در  شجاعت  از  اولیویه 
فیلم  در  آن  نمونه  یک  و  بزند  حادثه  دل  به  ناگهان  توانست  می 

«کوریوالنوس» بود که او ناگهان از فاصله ۱۲ متری و از باالی 
چیزی مثل سکوی استخر به درون یک چاه بزرگ پر می گشود 
عجین  و  مرگ  خطر  با  توام  های  صحنه  ترین  معروف  از  این  و 
با آن در سالهای حول و حوش اکران آن است و فراموش نکنیم 
مرد  یک  بلکه  نام  جویای  جوان  یک  نه  زمان  آن  در  اولیویه  که 
مشهور و معتبر ۵۲ ساله در دنیای هنر بود که با آن پرواز خاص 
چیزی به اعتبار کاری وی اضافه نمی شد و قرار نبود که با آن 

دلها را برباید.
برای  او  که  هم  هایی  رل  به  کردن  ریسک  قوه  و  شهامت  این 
ها  نمایش  موارد  برخی  در  وی  و  یافت  بسط  گزید  می  بر  خود 
و رل هایی را جستجو کرد که همتاهای او از آن به شدت پرهیز 
داشتند. اولیویه در همین راستا از اولین اکتورهای نسل خود شد 
که در نهضت جدید هنری پایه گذاری شده در سازمان موسوم 
به رویال کورت تیاتر شریک شد و در پی آن در رل آرچی رایس 
در نمایش معروف The Entertainer که کار جان ازبورن بود، 
شرکت جست. با بازی حرفه ای الرنس اولیویه می شد سقوط 
در  چه  و  هنری  کارهای  در  چه  را  معروف  کمدین  رایس  آرچی 

زندگی خصوصی اش به تماشا نشست.

پرشورتر از گذشته
انرژی  هم  اولیویه  به  که  بود  نمایش  همان  شوق  و  شور  شاید 
گذشته  از  پرشورتر  را  او  و  بخشید  را  ای  تازه  زندگی  حتی  و 
تازه  هایی  نمایش  و  ها  فیلم  در  بازی  و  ها  رل  ایفای  دنیای  به 
اولیویه  تر  پرانرژی  حضور  و  تر  موفق  های  حرکت  بازگرداند. 
سبب شد سایر بازیگران مطرح زمان نیز در پی او بیایند و مثل 
وی عضو گروه تحول طلبان سازمان رویال کورت تیاتر شوند. 
از آن دست بازیگران می شد به جان گیلگاد و رالف ریچاردسون 
اشاره کرد و اینها کسانی بودند که قبل از آن دل در گروی نمایش 
های کالسیک تر و اصیل تر داشتند و به تحول ها و ابداعات در 

این گونه نمایش ها معتقد نبودند.
به  او  راسخ  تصمیم  حتی  و  آمادگی  اولیویه،  دیگر  مهم  کار  یک 
عبارت  در  که  انگلیس  تیاتر  نشنال  کمپانی  مدیریت  پست  قبول 
مشهور اولدویک ماوا داشت، بود و این به سال ۱۹۶۳ روی داد. 
شاید از دیدگاه عده ای سرپرستی ۱۰ ساله او بر این نهاد نوعی به 
نعل و میخ زدن بود اما او برای ریسک های مختلف هم آمادگی 
داشت و وقتی کارگردانان جوانی همچون ویلیام گاسکیل و جان 
او  که  شد  مشخص  برگزید،  خود  دستیاران  عنوان  به  را  دکستر 
برای هر زمانی یک ساختار ویژه همان زمان را در ذهنش دارد.

یک بازجوی دقیق
بیشتر  عمرش  آخر  سالهای  طی  سینما  در  اولیویه  های  نقش 
منفی و رل های دوم و سوم بودند اما وی می توانست در همان 
نقش ها هم سینمایی به یاد ماندنی را از خود بجای بگذارد که 
رل یک بازجوی سابق آلمان نازی در دنیای کنونی و در برخورد 
ماراتون»  جنایی «دونده  فیلم  در  هافمن  داستین  کاراکتر  با  وی 
محصول ۱۹۷۶ از آن قبیل است. همان طور که کاراکتر او در آن 
فیلم نشان می دهد وی با دقت و کنجکاوی و بررسی خیره کننده 
را  کارهایش  و  ها  رل  دنیای  توانست  می  امری  هر  جزییات  در 
بشکافد و آن قدر پرس و جو و سؤال و کنکاش کند تا به برداشت 

و مفهوم بهتری از آن چه می خواهد، برسد.

تصاویری ماندگار
مهارت  بر  اضافه  ساخت  می  متمایز  سایرین  از  را  اولیویه  آنچه 
های کالسیک او در نمایش های شکسپیری و امثال آن، ورود او 
به جزییات و هر کار مرتبط با نمایش های موردنظرش بود. دنیا 
هنوز تصویری را که او و مرل اوبرون از کاراکترهای خود در 
«بلندی های بادگیر» ارائه می دهند، به عنوان کالسیک ترین نماد 
سینمایی و اقتباس از روی این گونه داستان ها می شناسند و این 
یک ارزش گذاری بیش از حد و دور از انصاف و حقیقت نیست.

الرنس اولیویه ۲۵ سال بعد از مرگش

همچنـان 
یک غـول

Guardian :منبع
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لحظاتی  می کند.  بررسی  را  چیز  همه  دیگر  بار  صحنه  کارگردان  صحنه،  شدن  باز  از  پیش 
خوانندٔه  و  شود  می  گشوده  پرده  شود،  می  آغاز  موسیقی  گیرد،  می  فرا  را  سالن  سکوت 

سوپرانو به روی صحنه می آید، صدایش سالن اپرا را فرا بر می گیرد و تحسین برمی انگیزد.
دقایق آغازین بسیاری اپرا ها این گونه رقم می خورد. خواننده گان زن اما پس از فرزنشیب های 
بدلیل  زنان  خواندن  ممنوعیت  اند.  رسیده  کنونی   نقطٔه  به  موسیقی  تاریخ  طول  در  فراوان 
ای  تازه  پدیدٔه   تاریخی   لحاظ  از  هستیم  شاهد  امروزه  که  آنچنان  شرعی  و  مذهبی  مالحظات 
نیست، ریشهٔ  ممنوعیت خواندن زنان را باید از زمان پیدایش موسیقی جستجو کرد.  آنچه در 
غرب  کالسیک  موسیقی  در  خواننده  عنوان  به  زنان  ظهور  تاریخی  سیر  بررسی  آید  می  ادامه 
است.انسان نخستین موسیقی را در اولین و شاید خالص ترین شکل آن یعنی  آواز خواندن می 
شناخت. در این میان زنان در کنار مردان در این لذت حاصل از تولید نوا های ابتدایی موسیقی 
بیشتری  نمود  و  ظهور  مردان  زندگی  در  عملی   شکل  به  موسیقی  اما  رفته  رفته  بودند.  سهیم 
یافت. آنچنان که از اشکال ابتدایی آن در شکار و پس از آن در جنگ ها بهره می جست. از این 
رو اجرای موسیقی به وسیلٔه زنان رفته رفته به حاشیه رانده شد. موسیقی از آغاز در مراسم 
مذهبی ادیان گوناگون نیز حضوری پر رنگ و برجسته داشت. از این رو مراسم مذهبی  همواره 
دورٔه   مسیحیت  ظهور  با  برمیگرفت.  در  را  زمان  آن  سازی  یا  آوازی   موسیقی  از  گونه هایی  
جدیدی در موسیقی آغاز شد با این وجود این عصر جدید نقش اندکی  برای زنان در موسیقی 
قائل می شد. در این میان زنان که از ایفای نقش در موسیقی مذهبی  که در واقع پیشرفته  ترین 

به  موسیقی  به  آموزش  به  شروع  می شدند  منع  شد  می  محسوب  زمان  آن  در  موسیقی  شکل 
کودکان کردند. در طول نخستین مراحل تکامل موسیقی از کلیسا هنوز نظام جهانی  و فراگیر 
نوت نویسی آنچنان که امروزه می بینیم تثبیت نشده بود از این رو بسیاری نوا های موسیقیایی 
کردند،  نقش  ایفای  به  شروع  ملودی ها  این  آموزش  در  زنان  و  شد  می  منتقل  سینه  به  سینه 
نقشی  نه در کلیسا که نظام سرسختانٔه آن مانع از ایفای نقش زنان در موسیقی آن زمان می 

شد بلکه در کودکستان ها و پرورشگاه ها، جایی  
نوا های  خواندن  با  زنان  وسیلٔه  به  کودکان  که 
کلیسا آشنا می شدند. در این حال کلیسا که نگران 
به  شروع  بود  مذهبی   موسیقی  در  زنان  حضور 
تصویب و اعمال قوانین سخت گیرانه ایی بر علیه 
حضور خوانندگان زن کرد. در قرن سوم پس از 
استخدام  جرم  به  پل  اعظم  اسقف  مسیح  میالد 
زنان به عنوان خواننده، محکوم و از سمت خود 
برکنارشد. سخت گیری کلیسا در طول قرن ها نه 
پس  ششم  قرن  در  یافت،  ادامه  بلکه  نشد  کم  تنها 
از  زنان  همینطور  و  عادی  افراد  مسیح  میالد  از 
حضور در نزدیکی  محراب کلیسا و اطراف گروه 
ُکرکلیسا منع شدند. خواندن زنان در قرن نهم به 
صورت رسمی  با فرمان پاپ لئوی چهارم ممنوع 

اعالم شد.
با  اصوات  وجود  لزوم  به  کلیسا  وجود  این  با 
رنگ صوتی باال تر در موسیقی آگاه بود. صدای 

فعال  و  بلوغ  به  رسیدن  از  پیش  تا  نوجوان  پسران 
با  جایگزینی  قابل  جنسی ،  هورمون های  شدن 
صدای زنان بود از این رو کلیسا شروع به استفاده 

از پسران نوجوان در ُکر کرد. با این حال پس از رسیدن این خواننده ها به سن بلوغ و تغییر 
کردن  جایگزین  به  ناچار  کلیسا  سال،  بزرگ  مرد  به  نوجوان  پسر  صدای  از  صوتیشان  رنگ 
آنها با پسران جوان تر می شد. این جایگزینی مداوم در کنار سال هایی  که باید صرف آموزش 
پسران برای خواندن در ُکر می شد مسئولین کلیسا را به چاره اندیشی  برای پیدا کردن راه 
حلی   واداشت که نیاز به جایگزینی مداوم پسرانی که وارد سن بلوغ می شوند را بر طرف کند. 
از این رو گونهٔ ٔ جدیدی از خوانندگان پا به عرصٔه وجود گذاشتند. کاستراتو ها پسرانی بودند 

می شدند.  اخته  بلوغ  سن  به  رسیدن  از  پیش  که 
مانع  مردانه  هورمون های  ترشح  عدم  رو  این  از 
آن  تبدیل  و  آنها  حنجرٔه  در  بیولوژیک  تغیرات  از 
نتیجه  در  شد.  می  سال  بزرگ  مردان  حنجرٔه  به 
پسران  مانند  همیشه  برای  کاستراتو ها  صدای 
بر  آنها  جایگزینی  به  نیاز  و  شد  می  حفظ  نابالغ 
در  بخصوص  پسران  کردن  اخته  شد.  می  طرف 
اما  یافت.  بیشتری  رواج  شانزدهم  قرن  ایتالیای 
این  رشد  روند  بر  نیز  دیگری  تاثیرات  عمل  این 
سخت  از  مانع  تستوسترون  نبود  داشت،  پسران 
به  بزرگ  استخوان های  تحتانی  بخش  شدن 
به  استخوانی  طبیعی  غیر  رشد  و  طبیعی  شکل 
خصوص در ناحیه   دنده ها و قفسه سینه می شد 
در نتیجٔه کاستراتو ها دنده های بزرگ تر از حالت 
ظرفیت  توجه  قابل  افزایش  به  که  داشتند  عادی 
تنفسی و سهولت در اجرای قطعات دشوار منجر 
می شد. بدین ترتیب فیزیک بدنی غیر طبیعی  در 
کنار تمرینات بسیار دشوار کاستراتو ها را تبدیل 
به ابر قهرمانان موسیقی آوازی  چه در اپرا چه در 

کلیسا می کرد. 

مذهبی   غیر  موسیقی  جریان  وارد  اندک  اندک  زنان  هفدهم  قرن  در  اپرا ها  نخستین  ظهور  با 
بهرمی  کاستراتو ها  صدای  از  همچنان  هفدهم  قرن  در  اپرا ها  نخستین  آنکه  وجود  با  شدند. 
سلیقٔه  تدریجی  تغییر  و  زنان  شدن  اضافه  با  کاستراتو  خواننده های  تعداد  اما  جستند، 
برجسته  نقش  پروتستان  ظهور  نو  کلیسای  میان  این  در  گذارد.  کاهش  به  رو  موسیقیایی، 

تری به موسیقی به عنوان بخشی از مراسم مذهبی  می داد از این رو آهنگ سازان برجسته ایی 
چون یوهان سباستین باخ به نگارش آثار بیشمار ُکرال جهت اجرا در مراسم مذهبی  پرداختند. 
با وجود آنکه این آثار ُکرال برای مردان و پسران نوجوان یا کاستراتو ها تصنیف می شد اما با 
کاهش تعداد کاستراتو ها کلیسا گاه خود را ناگزیر به استفاده از صدای زنان می دید. در نتیجه 
هر زمان تعداد کافی  خوانندٔه  پسر در دسترس نبود از زنان یا دختران جوان استفاده می شد. 
به  انتصاب  از  پس  متیوسن  جان  کلیسا،  ُکر  در  زنان  گریختٔه  و  جسته  حضور  این  با  همزمان 
سمت مدیریت موسیقی کلیسای هامبورگ اقدام به استخدام و استفادٔه علنی از خواننده های 
می نویسد  متیوسن  که  آنگونه  آن  از  پس  کرد.   باخ  کریسمس  ُاراتوریوی  از  اجرایی  برای  زن 
در سال ۱۷۳۹ کم کم کلیسا های دیگر نیز شروع به استخدام و استفاده از خواننده های زن در 
مراسم مذهبی  کردند. به دنبال آلمان، زنان به عنوان خواننده در موسیقی ایتالیا و فرانسه نیز 

جایگاهی یافتند بدین ترتیب فصل  تازه ای در تاریخ موسیقی به دست زنان رقم خورد.
دو  اهمیتی  آوازی   موسیقی  در  زنان  صدای  از  استفاده  موسیقی  در  کالسیک  دورٔه  شروع  با 
چندان پیدا کرد. آنچنان که فرم های گوناگون موسیقی آوازی  از موسیقی ُکرال گرفته تا اپرا 
بدون صدای زنان بی  معنا می نمود چرا که صدای زنان به بخش جدایی ناپذیری از موسیقی 

غرب بدل شده بود. برای مثال اپرا های موتزارت در این دوره بخشی از درخشان ترین موسیقی 
آوازی  برای زنان را تشکیل می دهد. زنان در قرن نوزدهم به قهرمان اپرا ها خواه با موضوع 

اساطیری خواه در قالب داستان های عاشقانه بدل شدند. 

امروزه پس از فراز و نشیب های تاریخی بسیار حضور خوانندگان زن خواه در اپرا هاوس ها 
است.  شده  بدل  شده  پذیرفته  کامال  امری  صورت  به  مذهبی   موسیقی  در  خواه  کنسرت ها  و 
باری این امر را شاید بیش از هر چیز باید مدیون طبیعت و سرشت موسیقی دانست. سرشتی 
که بر پایٔه ارتباط نوع بشر و بیش از هر چیز ابراز عشق بنا شده است.  در این میان صدای 
را  ارتباط  برقراری  و  احساسات  بیان  شکل  ترین  واسطه    بی   سازی  هر  با  مقایسه  در  انسان 
فراهم می کند، به بیان دیگر خواندن از قلب و روح انسانی  نشٔأت می گیرد واز این جهت با ناب 
 ترین احساسات انسانی  گره می خورد احساساتی  که چه بسا زنان در بیان توانا ترند، از این رو 
ممنوعیت خواندن زنان چه در سده های پیشین موسیقی غرب چه در زمان حاضر جلوگیری 
از بروز این احساسات و برقراری این ارتباط بشریست که میان خواننده و شنونده شکل می 
گیرد. ممنوعییتی که آنچنان که با مرور اجمالی تحوالت موسیقی غرب در خصوص خواندن 

زنان دیدیم موقتی و گذرا خواهد بود.  

موسیقی

این زن آواز می خواند
بابک کاظمی

آهنگ سازو پژوهشگر موسیقی

ِال  سیستما
بابک کاظمی

آهنگ ساز، رهبر ارکستر و پژوهشگر موسیقی

ِال  سیستما نام یک برنامٔه دولتی آموزش موسیقی در ونزوئال است که در 
سال ۱۹۷۵ به وسیلٔه خوزه آبرو بنیان گذاری شد.

نو  و  کودکان  کردن  دور  در  اش  گسترده  نقش  خاطره  به  سیستما  ِال  
کشیده  یا  و  مخدر  مواد  به  گرایش  از  فقیر  عمدتا  خانواده های  جوانان 
اطرافشان  خیز  جرم  محیط  در  گوناگون  جرائم  ارتکاب  سمت  به  شدن 
جلب  خود  به  را  همگان  توجه  رفته  رفته  موسیقی  آموزش  عوض  در  و 
و  رشد  جهت  در  عاملی  را  موسیقی  بنیاد،  این  موسس  آبرو  خوزه  کرد. 
اتحاد  برای  است  عاملی  موسیقی  او  نگاه  در  می بیند،  اجتمایی   پیشرفت 
آنچنان  راستی   به  و  گوناگون.  قشر های  از  افراد  و  جامعه  بیشتر  هرچه 
زندگی ،  سطح  سالیق،  با  هنرمندان  بینیم  می  سمفونیک  ارکستر  در  که 
واحد  نوایی  تا  می آیند  هم  گرد  متفاوت  کامال  گاه  اجتمایی   شرایط  و 
سردهند. از این نگاه ارکستر سمفونیک به درستی بازنمود جامعه است 
ساز های  با  گوناگون  نوازندگان  که  آنچنان  ظاهر  در  چه  و  بنیاد  در  چه 
مختلف و تخصص ها و مسئولیت های گوناگون در آن حضور دارند. آبرو 
طی ۳۵ سال با دولت های مختلف ونزوئال با گرایش های سیاسی مختلف 
و گاه متضاد همکاری کرد تا ِال  سیستما را زنده نگاه دارد. موفقیت ِال  
سیستما جهان را که موسیقی و اپرا را مختص طبقه متوسط یا ثروتمند 
می پنداشت شگفت زده کرد. آبرو در سال ۱۹۹۵ به عنوان نماینده ویژٔه  
یونسکو به منظور توسعه شبکه جهانی ارکستر های جوانان و کودکان 
انتخاب شد. همزمان با روی کار آمدن دولت هوگو چاوز کمک های دولتی 
به ِال  سیستما افزایش چشم گیری یافت، تا آنجا که در سال ۲۰۰۷ هوگو 
چاوز در کنار ِال  سیستما برنامٔه جدیدی برای آموزش رایگان موسیقی 
سال  همان  در  و  همزمان  کرد.  ارائه  ونزوئالیی  نوجوانان  و  کودکان  به 
ِال   به  دالر  میلیون   ۱۵۰ ارزش  به  وامی  آمریکا  دولپمنت  اینترامریکن 

سیستما اهدا کرد.
 این بانک پس از تحقیق گسترده در مورد ِال  سیستما به این نتیجه گیری 
در  جرم  به  ارتکاب   توجهی   قابل  میزان  به  موسیقی  آموزش  که  رسید 
اجرا های  سال  همان  در  است.  داده  کاهش  جوانان  و  نوجوانان  میان 
ارکستر سیمون بولیوار در رویال آلبرت هال لندن در فستیوال موسیقی 
بی بی سی پرامز همگان را شگفت زده می کرد و به تحسین وا می داشت. 
در  را  سمفونیک  ارکستر   ۳۵ و  جوان  ارکستر   ۱۲۵ امروزه  سیستما  ِال  
بر  در  را  نوجوان  و  کودک  هزار   ۳۰۰ اکنون  هم  سیستم  این  می گیرد،  بر 
پیش  هستند.  فقیر  خانواده های  از  آنان  درصد  حدود۹۰  در  که  میگیرد 
تحت  جوان  نو  و  کودک  میلیون  نیم  از  بیش   ۲۰۱۵ ساله  تا  شود  می  بینی  
پوشش این سیستم قرار گیرند. موسیقی آنچنان که به واسطه ِال  سیستما 
نشان داده شد، افراد با گرایشات، و از طبقه های گوناگون اجتمایی ، حتی 
با  گوناگون  کشورهای  داد،  قرار  هم  کنار  در  را  مختلف  ملیت های  از 
گرایش های سیاسی بسیار متضاد در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا رویای 
آبرو در تشکیل ارکستری که جامعه ای  ایده آل را بازنمایی می کند تحقق  
تمام  مشترک  زبان  که  موسیقی  آیا  اینجاست  اساسی   سٔوال  حال  یابد. 
ملیت ها و نژاد هاست نمی تواند به رشد و تعالی جامعٔه ایران کمکی  کند؟ 
آیا کودکان ایرانی  کمتر از دیگران سزاوار و شایستٔه یاد گیری موسیقی 

هستند؟

خوانندٔه  مورسکی  َالساندرو 
کاستراتو

ملکٔه  نقش  در  داماراو  دیانا 
اثر  جادویی  فلوت  ازاپرای  شب 

موتزارت.
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تاریخ
این  بشریت"  برای  بزرگ  جهشی  انسان  برای  کوچک  "گامی 
در  پیش  سال  پنج  و  چهل  ارمسترانگ  نیل  که  بود  ای  جمله 
لحظه فرود بر ماه بر زبان آورد و به این ترتیب او به جرگه 
و  پیوست  ماژالن  و  کلمپ  کریستف  همچون  بزرگ  کاشفان 
اولین انسانی لقب گرفت که پا بر خاک ماه نهاده است . او می 
دانست که نخستین کلماتش پس از فرود بر سطح ماه بارها و 
بارها در طول تاریخ تکرار خواهد شد آیا براستی گام کوچک 

او جهشی بزرگ برای انسان بوده است ؟
اقتصاد  بر  دالر  میلیارد   ۶۰۰ معادل  ای  هزینه  ماه  به  سفر 
تا  اند  داشته  همکار  نفر  هزار  چهارصد   ، کرد  تحمیل  جهان 
بیش از ۵ میلیون قطعه را در سفینه آپولو به یکدیگر ملحق 

نمایند تا موشک ساترون ۵ متولد شود .

سئوال این بود که چه نیازی به صرف این همه پول و نیروی 
انسانی بوده است ؟

فروپاشی آلمان نازی در بهار سال ۱۹۴۵ باعث شد تا "ورمن 
از  نفر  ها  ده  و  آلمان  موشکی  های  برنامه  مدیر  برون"  فون 
بهترین دانشمندان آلمانی به نیروهای آمریکایی تسلیم شوند 

و بالفاصله از آلمان خارج و به آمریکا اعزام شوند .
دست  را  آلمان  موشکی  تأسیسات  تمام  توانستند  روسها 
زیادی  تعداد  و  ها  نقشه  و  مدارک  و  آورند  بدست  نخورده 
ببرند  روسیه  به  خود  با  را  متوسط  سطح  های  تکنسین  از 
و  مدارک  روسها  ولی  برد  را  مغزها  فقط  آمریکا  روز  آن   .
و  ساخت  علم  که  روزی  در   ، را  ها  موشک  حتی  و  ها  نقشه 
پرتاب موشک در دهکده پینه مونت آلمان ساده می شد هنوز 
آمریکاییها و روسها با الفبای ساخت موشک آشنایی نداشتند 
. آلمان ها با ساخت موشکهای V۱ و V۲ که به عنوان سالح 
نتوانستند  انتقام ، نیروهای متفقین را هدف قرار می دادند 

موشک  ولی  کنند  تمام  خود  نفع  به  را  دوم  جنگ  سرنوشت 
را  آدمی  بعدًا  که  بودند  هایی  پرتاب  همان  داران  طالیه   ، ها 

به فضا بردند .
هسته  انرژی  ی  عرصه  وارد  آمریکاییان  از  دیرتر  که  روسها 
سنگین  و  تر  خشن  هیدروژنی  و  اتمی  های  بمب  بودند  شده 
قاره  بین  بالستیک  موشکهای  باید  ،  پس  بودند  ساخته  تری 
از  ها  بمب  این  حمل  برای  تا  ساختند  می  تری  قدرتمند  ای 
باشند  نداشته  مشکلی  آمریکا  در  اهدافی  تا  اقیانوس  فراز 
در  را  موشک  نخستین  روسها  تا  کشید  طول  سال   ۵ فقط   .
سال ۱۹۵۷ به نام اسپاتیک به فضا پرتاب کنند تا عصر فضا 
فرستادند  فضا  به  وستوک  با  را  الیکا  سگ  سپس  شود  آغاز 
جو  از  وسکو  موشک  با  گاگارین  یوری  که  نگذشت  زمانی  و 
زمین خارج گردید و نخستین انسانی شمرده شد که از زمین 
به فضا رفت و مراجعت نمود برای آمریکای سرمایه دار ده 
سال  زمان الزم بود و میلیاردها دالر پول تا در میان تب و لرز 
جنگ سرد خود را دوش به دوش رقیب بیابد و آن وقت تمام 

روزنامه های جهان نوشتند :
موشک روسها  و آمریکاییها وقتی در فضا از کنار هم عبور 

می کردند به زبان آلمانی با یکدیگر احوال پرسی کردند .
ترس بزرگ به ارتش آمریکا  و مجامع علمی شان که در یک 
خواب خرگوشی فرو رفته بود هجوم آورده بود . این سئوال 
در ذهن همه نقش بسته بود که چگونه روسیه آنها را شکست 

داده است ؟ 
برای بدست آوردن غرور از دست رفته در لشکر ایاالت متحده 
جان  وقتی    . رفت  بین  از  مدیریت  و  پول  بحران  یکباره  به 
فضایی بین روسیه و  مسابقه  اف کندی وارد کاخ سفید شد 
آمریکا به باالترین اوج خود رسیده بود . روس ها چندین بار 

جمهور  رئیس   ۱۹۶۱ می  ماه  در  بودند  شده  میدان  این  برتر 
جوان در نهایت قدرت و قاطعیت دستور خود را صادر کرد .

قبل از آن که دهه شصت به پایان برسد ، انسان باید در ماه 
پیاده و به سالمت به زمین برگردد.

آمریکاییان  که  شد  باعث  قبل   های  ماه  در  بزرگی  حوادث 
دست به کار شوند که مهمترین آنها رفتن اولین انسان به فضا 
در  آمریکا  که  بود  ها  خوک  خلیج  ی  واقعه  و  روسها  توسط 
نزدیکی سرزمین اصلی به دست کمونیستها در کوبا شکست 

خورده بود عوامل فوق که با حیثیت آمریکایی ها درگیر بود 
ها  زبان  سر  بر  علم  و  صنعت  رهبری  حد  تا  را  روسیه  نام  و 
انقالب  دستاورهای  را  خود  موفقیت  این  ها  روس  و  آورد 
که  بود  آن  معنای  به  بیشتر  این  و  کردند  قلمداد  کمونیستی 
روسیه دنیای سرمایه داری غرب را به مبازره می طلبد برای 
آمریکا یک چیز مسلم بود و آن رسیدن به ماه ،  قدم گذاشتن 
رئیس  دستور  نخستین   . زمین  به  مراجعه  و  آن  سطح  بر 

جمهوری ادغام تمام آزمایشگاههای نیروی هوایی و زمینی 
و دریایی ارتش ایاالت متحده در یک کلمه واحد سازمان هوا 
فرمان  این   . گردید  پدیدار  ناسا  آن  از  که  بود  آمریکا  فضای 
صنعت  و  علم  پیشرفت  در  عظمتی  و  شکوفایی  باعث  چنان 
از  بزرگی  اجتماع   . است  انکار  قابل  غیر  که  گردید  فضایی 
برای  طراحان  و  مهندسین   ، دانشمندان   ، مغزها  بهترین 
نشاندن انسان در کره ماه  فراهم نمود که در همان سال های 

نخست جهان را به تحسین و تحریر وا داشت .

در  اتم  بمب  آوردن  بدست  برای  دالر  میلیارد  دو  روزی  یک 
منهتن هزینه شد اما امروزه ده برابر آن یعنی ۲۰ میلیارد دالر 
برای رسیدن انسان به ماه باید خرج و هزینه می شد .پروژه 
آپولو متولد شد و چون طفل نوپایی که می بایست رشد کند 
، تغذیه نماید ، قد کشیده و بزرگ شود تا قدم بردارد در حال 
برداشته  کامل  قدرت  و  مهارت  با  ها  قدم  نخستین  بود  نمو 
شد عظیم ترین راکت پر قدرت جهان با طول ۱۲۰ متر و وزن 

۳۵۰۰ تن به ناگهان بر سکوی پرتاب پهلو گرفت .  موشکی که 
تا امروز در جهان همتایی نداشته است . برای تصور عظمت 
این موشک جالب است بدانید که در لحظه پرتاب در هر ثانیه 
باید  بهتر  درک  برای  کرد  می  مصرف  سوخت  لیتر  هزار   ۵۰
زمان  این  در  و  سه   ، دو   ، یک  بگویید  شما  است  کافی  گفت 
تمام  با  برابر  سوختی  "یعنی  بسوزد  سوخت  لیتر  هزار   ۱۵۰
خودی  به  مطلب   . بنزین  پمپ  ایستگاه  در  موجود  سوخت 
این مقدار  رساندن  برای  بپرسیم  باید  زیرا  نیست  کامل  خود 
نیاز  مورد  قدرتی  چه  با  و  پمپی  چه  انفجار  اتاق  به  سوخت 

است ؟!"
آشیانه موشک آنقدر عظیم است تا بتواند تمام ساختمان های 
سر به فلک کشیده سازمان ملل را در خود جای دهد ! انجام 
داخل  در  بزرگ  شرکت  و  کمپانی  هزاران  عهده  بر  همه  این 
سراسر  در  کار  مقاطع  هزار  ها  ده  که  بود  آمریکا  خارج  و 
برای  روسها  روش  بین   . کردند  می  همکاری  هم  با  دنیا 
انجام ماموریت های فضایی با آمریکایی ها تفاوتهایی بود . 
روسها تمام مراحل ساخت و پرتاب موشک را در خفای کامل 
انجام می دادند تا ناکار آمدی نظام سرمایه داری غرب را به 
چالش بکشند . از سوی دیگر آمریکا برنامه فضایی خود را 
داد  می  انجام  شده  تعیین  پیش  از  علمی  اهداف  با  و  شفاف 
آنها پرتاب موشک های خود را در جلوی دوربین پخش زنده 
ی  صحنه  که  است  حقیقتی  این   . دادند  می  انجام  تلویزیون 
ترین  بیننده  پر  ماه  سطح  بر  ارمسترانگ  نیل  گذاشتن  قدم 
صحنه تلویزیونی در سرتاسر دنیا بوده و احتماًال همینطور 

خواهد ماند .

بی شک ایاالت متحده بزرگترین هدف را برای فتح ماه حفظ 
پرستیژ خود در جهان می دانست . آن گاه که نیل ارمسترانگ 
تنها  آمریکا  کرد  می  برافراشته  ماه  خاک  در  را  آمریکا  پرچم 
منظومه  دیگر  جای  در  زمین  از  غیر  به  که  بود  کشوری 

شمسی پرچمش برافراشته بود .
این عمل برای رقیب دیرینه آمریکا یعنی روس ها آنقدر گران 
تمام شد که تمام برنامه های سفر به ماه را به یکباره تعطیل 
بر  دلیلی  و  دنیا  شدن  قطبی  تک  برای  آغازی  شاید  و  کردند 
مه  برنا  چنین  انداز  چشم  شاید  و  کمونیستی  نظام  ناتوانی 
نظام  بعد  های  سال  در  که  داد  می  نوید  غرب  جهان  به  ای 

کمونیستی را باید در موزه ها جستجو کرد .
درباره  زیادی  های  حدیث  و  حرف  بعد  های  سال  چند  هر 
آنجایی  از  شد  نقل  دیگر  کشورهای  محافل  در  ماه  به  سفر 
که پرچم آمریکا داخل تیوپی وجود داشت که موقع بازکردن 
شبیه حالتی بود که باد به آن می وزید موجب نظریه پردازی 
ای  حقه  ماه  به  انسان  سفر  کل  کردند  ادعا  که  شد  ای  عده 
بیش نبوده و همه ی صحنه ها در استودیوهای هالیوود فیلم 

برداری شده است !
در کل آمریکایی ها عالوه بر رسیدن به اهداف سیاسی ۳۸۰ 
به  پی  و  آوردند  زمین  به  را  ماه  خاک  و  سنگ  از  گرم  کیلو 
منشاء پیدایش ماه بردند که در زمانهای دور جزئی از زمین 
بوده است . آمریکا به هدف خود دست یافته بود بعد از فتح 
جهان  جغرافیایی  و  صنعتی   ، سیاسی  معادالت  تمام  بر  ماه 
این  در  کس  هر  که  بود  این  شعار  چون  داشت  مستقیم  تاثیر 
قول  به  و  زند  می  را  اول  حرف  جهان  در  شود  اول  مسابقه 
نه  برد  ماه  به  را  انسان  که  بود  سیاست   " کالرک  آرتورسی 

فناوری " .

 "به بهانه چهل و پنجمین سال فتح ماه"

 "گامی کوچک برای انسان
 جهشی بزرگ برای بشریت"

 سیدمحمدرستگار  

دوشنبه  روز  آیندگان  روزنامه  ماه»؛  عصر  شد؛  جدیدی  عصر  وارد  انسان  دیشب   «از 
ماه  در  که «عقاب (آپولو)  روزی  داد؛  انعکاس  را  ماه  فتح  خبر  اینگونه   ،۱۳۴۸ تیر   ۳۰
و  گذاشت  ماه  سطح  بر  قدم  آرمسترانگ  نیل   ۱۳۴۸ تیر   ۳۰ روز   ۶:۲۶ ساعت  نشست.» 
جمله ای تاریخی گفت: «این گام کوچکی برای یک انسان ولی یک جهش عظیمی است 
برای بشریت.» ۱۸ دقیقه بعد بود که آلدرین هم به او پیوست که هر دو، دو ساعت و ۳۲ 

دقیقه بیرون از سفینه و در سطح ماه فعالیت داشتند و عکسبرداری کردند.

 فتح ماه بر تمام 
معادالت سیاسی ، صنعتی 

و جغرافیایی جهان تاثیر 
مستقیم داشت چون 

شعار این بود که هر 
کس در این مسابقه 
اول شود در جهان 

حرف اول را می زند و به 
قول آرتورسی کالرک " 

سیاست بود که انسان را 
به ماه برد نه فناوری " 
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سی ام تیـر۱۳۳۱
 فریماه فالحی

تجلی  اوج  نقطه   ۱۳۳۱ تیر  ام  سی  قیام 
جناح  و  ملی  نهضت  رهبران  وحدت 
حامیان  و  دربار  با  مواجهه  در  مردمی 
می رود.  به شمار  آن  خارجی  و  داخلی 
باشد  نمونه ای  تنها  شاید  واقعه  این 
از  تمکین  به  مجبور  شاه  آن  در  که 
قانون اساسی شد و از اختیاراتی که در 
سنتی،  شکل  به  خود  حکومت  دوران 
هرچند برخالف قانون اساسی در دست 
آن  دلیل  و  کرد  چشم پوشی  داشت، 
بین  وحدت  و  صحنه  در  مردم  حضور 

رهبران ملی شدن نفت بود. 

الهه،  به  ایران  نمایندگی  هیات   ۱۳۳۱ خرداد  سفر  در 
کریم  دکتر  داشت.  برعهده  را  هیات  ریاست  مصدق  دکتر 
سنجابی به عنوان قاضی اختصاصی ایران و هانری رولن 
حقوقی  مشاور  عنوان  به  بلژیک  تبعه  دادگستری  وکیل 
روز  که  الهه  دادگاه  جلسه  اولین  در  شد.  معرفی  ایران 
تشکیل  انگلستان  شکایت  به  رسیدگی  برای  خرداد   ۱۹
کرد.  ایراد  را  خود  بلیغ  و  مستدل  نطق  مصدق  دکتر  شد 
استعماری  سیاست های  افشای  برای  تریبون  این  از  وی 
با  و  برد  بهره  ایران  منابع  از  حقوقی  دفاع  و  انگلستان 
اثبات عدم صالحیت دیوان بین المللی الهه برای رسیدگی 
به اختالف بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس، 
۱۸۰ سند در مورد دخالت انگلیس در ایران به دادگاه ارائه 
لحاظ  از  رولن  پروفسور  مصدق،  دکتر  نطق  از  پس  کرد. 
قضایی و ماهوی به دفاع پرداخت. وقتی دکتر مصدق در 
به  استظهار  و  ایران  از  غیبت  روز   ۲۶ از  پس   ،۱۳۳۱ تیر   ۳
دادگستری  دیوان  قضات  نظر  جلب  در  خویش  موفقیت 
شدید  احساسات  ابراز  به رغم  بازگشت،  تهران  به  الهه 
تحریکات  از  صحنه ای  را  آن  و  آشفته  را  کشور  مردم، 
 ۱۳۳۱ تیر   ۱۴ یافت.  ملی  دولت  ضد  بر  اجنبی  عّمال  سخت 
را  خود  آمادگی  ملی  شورای  هفدهم  مجلس  آنکه  از  پس 
اعالم نمود، دکتر مصدق با توجه به سنت پارلمانی زمان 
افتتاح مجلس، استعفا کرد ضمن آن پیامی برای ملت ایران 
فرستاد. در این شرایط رای اعتماد مجدد به دکتر مصدق 
از نظر مصالح ملی حائز اهمیت بود و عدم اعتماد به معنی 
و  بود  الهه  دیوان  در  دولت  کارکرد  از  مجلس  نارضایتی 
ایران  برای  منفی  تاثیر  دیوان  صادره  رای  در  می توانست 
داشته باشد. با فشار افکار عمومی در ۱۵ تیر و با حمایت 
نخست وزیری  به  مجدد  مصدق  ملی،  جبهه  نمایندگان 
این  در  را  خود  تمایل  ابراز  سنا  مجلس  اما  شد،  انتخاب 
که  نکته  این  ذکر  با  و  کرد  موکول  شاه  نظر  به  خصوص 
نهایی  تصمیم  آن  برنامه  ارائه  و  دولت  تشکیل  از  پس 
خود را اعالم می کند، نارضایتی خود را برمال ساخت. با 
از  تلگراف ها  و  طومار  سیل  و  مصدق  دکتر  موضع گیری 
نخست وزیری  تایید  به  سنا  مجلس  نهایتا  کشور،  سراسر 
وی رای داد. با صدور فرمان نخست وزیری مصدق در ۱۹ 
تیر، وی اهم سیاست خود را اصالحات داخلی اعالم کرد و 

با تقاضای تصویب «الیحه اختیارات» به مدت ۶ ماه هنگام 
معرفی کابینه اعالم کرد که پست وزارت جنگ را خود به 
عهده خواهد گرفت و این رویارویی شدید دولت و شاه را 

به دنبال داشت، مصدق در ۲۶ تیر ماه ۱۳۳۱ استعفا کرد.

رای  مرحله  در  الهه  بین المللی  دادگاه  که  زمانی  امر  این   
می رفت.  شمار  به  بزرگی  ریسک  بود  نفت  مساله  به  دادن 
از  ملت  مستحکم  سنگرهای  همه  مصدق  استعفای  با 

جراید،  و  مجامع  تبلیغات،  و  رادیو  و  شد  خارج  او  کنترل 
بیرون  ملت  اختیار  از  همه  ارتش  و  ژاندارمری  شهربانی، 
رفت. انعکاس کناره گیری مصدق باعث شد که بعدازظهر 
در  شود.  تعطیل  بازار  و  مغازه ها  بیشتر  ماه  تیر   ۲۶ روز 
آن روز فرمانداری نظامی با تانک و زره پوش به خیابان ها 
و  دانشگاه  بازار،  مانند  پایتخت  مهم  مناطق  و  ریختند 

میدان بهارستان را زیرنظر گرفتند. روزهای ۲۶ و ۲۷ تیر 
ماه اعتراضات قشرهای مختلف مردم به کناره گیری دکتر 
مصدق افزایش یافت و شهر تهران را ناآرامی فرا گرفت، اما 
تظاهرات منحصر به تهران نبود و موج اعتراض سراسر 
جلسه  شاه،  اشاره  با  ماه  تیر   ۲۸ گرفت.  فرا  را  کشور 
نمایندگان  غیاب  در  و  نماینده   ۴۲ حضور  با  مجلس  سری 
فراکسیون ملی، به زمامداری قوام رای داد و شاه نیز در 
اشرف»  لقب «جناب  او  نخست وزیری  فرمان  صدور  حین 

را که قبال به مناسبت مخالفت وی در مجلس موسسان با 
تغییر قانون اساسی از او گرفته بود به او بازگرداند. همان 
روز اعالمیه ای از جانب فراکسیون نهضت ملی صادر شد 
که روز سی ام تیر را تعطیل عمومی اعالم کرد. تهران و 
دیگر شهرها دچار تشنج و ناامنی شدند و طبقات مختلف 
و  زد  و  تعطیل  تهران  بازار  پرداختند  تظاهرات  به  مردم 

شد.  آغاز  پلیس  و  تظاهرکنندگان  بین  خیابان ها  در  خورد 
به  مردم  و  درآمد  تعطیل  حالت  به  تهران  شهر  تیر   ۲۹ در 

تظاهرات ادامه دادند. 

 ۳۰ تیر ماه پیش از طلوع آفتاب تانک ها و زره پوش ها در 
روز  همان  صبح  بودند.  شده  مستقر  شهر  مختلف  نقاط 
در حالی که شهر یکپارچه تعطیل بود مردم در دسته های 
مرکز  خیابان های  طرف  به  و  می دادند  شعار  مختلف 
تیراندازی  می کردند.  حرکت  بهارستان  میدان  و  شهر 
نفر  چند  که  شد  آغاز  تهران  بازار  در  بامداد   ۷ ساعت  در 
بهارستان  میدان  سمت  به  چه  هر  جمعیت  شدند.  مجروح 
اقدام  پلیس  ماموران  آنجا  در  و  می شد  فشرده تر  می رفت 
چندین  که  نمودند  اشک آور  گاز  پرتاب  و  گلوله  شلیک  به 
حکومت  طرف  از  مردم  قتل عام  فرمان  شدند.  شهید  نفر 
می بارید.  خون  آسمان  و  زمین  از  شد،  صادر  نظامی 
هزاران نفر در این زد و خورد مقتول و مجروح شدند. در 
پلیس  بین  و  شد  خونین  مردم  تظاهرات  هم  شهرستان ها 
روزشمار  در  عاقلی  باقر  داشت.  ادامه  درگیری  مردم  و 
تاریخ ایران: از مشروطه تا انقالب اسالمی آورده است که 
در ساعت ۱۱ صبح رهبران حزب توده اعالمیه ای مبنی بر 
 ۲ ساعت  تا  درگیری ها  کردند.  صادر  تظاهرات  در  شرکت 
بعد ازظهر ادامه داشت. مردم ساعت ۴ بعدازظهر مجددا 
سپاهیان  ازظهر  بعد   ۵ ساعت  در  اما  آمدند،  خیابان ها  به 
دربار  دستور  به  را  شهر  میدان  خودروها  و  تانک ها  و 
شاه  با  مجلس  نمایندگان  از  عده ای  وقتی  کردند.  ترک 
وی  کردند،  اعالم  را  رژیم  سقوط  خطر  نموده  مالقات 
قوام را از نخست وزیری معزول نمود و عالء وزیر دربار 
مجلس  اطالع  به  را  قوام  استعفای  خبر  و  رفت  مجلس  به 
نفر   ۶۱ مجلس  در  حاضر  نماینده   ۶۴ از  باالخره  رساند.  
از  بعد  سرانجام  و  دادند  رای  مصدق  دکتر  زمامداری  به 
کشمکش های فراوان و زد و خوردهایی که صورت گرفت 

تظاهرات مردم نتیجه داد. 
در  و  تام  اختیارات  با  دیگر  بار  یک  مصدق  ترتیب  این  به 
دست داشتن وزارت دفاع زمام امور را در دست گرفت. روز 
بعد از قیام ۳۰ تیر در ۹ ژوئن ۱۹۵۲ دیوان داوری بین المللی 
الهه با اکثریت ۹ رای در مقابل ۵ رای به این نتیجه رسید 
که صالحیت رسیدگی به دعوای دولت بریتانیا علیه ایران 
خود  رای  نیز  انگلیسی  قاضی  رسیدگی  این  در  ندارد.  را 
را به نفع ایران داد که در نتیجه دفاع شجاعانه پروفسور 
حق  متوالی،  روز  دو  در  ترتیب  این  به  بود.  رولن  هانری 
و  تهران  در  یکی  پیاپی  شکست  دو  و  شد  پیروز  عدالت  و 
ایران  در  انگلیس  استعماری  سیاست  به  الهه  در  دیگری 
وارد گردید و در محافل سیاسی انگلیس قیام ۳۰ تیر و رای 
دیوان دادگستری بین المللی به نشانه شکست امپراطوری 

بریتانیا در ایران و خاورمیانه تلقی شد.
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آغازگاه مدرنیته غربی
«پترارک»  معاصر،  پرآوازه  مورخ  دورانت،  ویل   
قرن  ایتالیایی  نویسنده  و  شاعر  «بوکاچیو»  و 
مدرن  عصر  انسان های  نخستین  را  چهاردهم 

می نامد.

 هر چه هست از حدود اواسط قرن چهاردهم نهضتی فرهنگی 
که  آمد  پدید  فلورانس  به ویژه  ایتالیا  شهرهای  برخی  در  ادبی   –
حکایتگر ظهور تدریجی بشر جدیدی بود که دیگر دلبستگی ها 
و عالیق و افق و تعلقات قرون وسطایی نداشت. این بشر جدید 
گسترده «رنسانس» (در  ادبی   – فرهنگی  نهضت  در  را  خود  که 
افق  به  عالقه مند  بیشتر  می کرد،  بیان  نوزایی)  معنای  به  لغت 

ناسوتی حیات و زندگی سوداگرانه و منش سودجویانه بود.

دوره  این  در  می شود.  آغاز  مدرن  غرب  تاریخ  «رنسانس»  با 
بشر  و  می دهد  رخ  تجاری»  «انقالب  به  موسوم  واقعه  تدریجا 
غربی در هیات یک سوداگر سودجوی متهور و دنیازده، حرکت 
گسترده ای را جهت تجارت با مشرق زمین و کشف سرزمین های 
می کند.  آغاز  بیشتر  چه  هر  سودجویی  منظور  به  ناشناخته، 
غارت  و  پنهان  استعمار  به نحوی  اکتشافی،  تالش  این  دل  در 
نهفته  مناطق  آن  بومیان  آزار  و  کشتار  و  دیگر  ملل  ثروت های 

است.
و  اومانیسم  با  رنسانس  در  مدرنیته  نقطه  ترتیب  این  به 
دنیاگرایی و روی گردانی از اندک مایه های میراث معنوی تفکر 
یونان  مشترک  رسوم  ادبیات و  به  توجه  پیش و  غربی در دوره 
ثروت های  و  امکانات  و  منابع  غارت  و  یکسو  از  باستان  روم  و 
بردگی  به  و  دزدیدن  و  شمالی  و  جنوبی  آمریکای  سرخپوستان 
منظور  به  سودجویانه  تالش  و  آفریقایی  سیاه پوستان  گرفتن 
تجارت توام با خدعه و نیرنگ با ملل مشرق زمین بسته می شود.
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گوناگون

تراژدی فیس بوکی
شاید برای خیلی از ما هم پیش آمده باشد که هنگام سوار شدن 
مقصد  به  هواپیما  این  آیا  باشیم  پرسیده  خود  از  هواپیما  به 

می رسد یا دچار سانحه می شود؟ 

ُکرَپن هم مسافری از هلند بود که هنگام سوار شدن به هواپیمای 
ام اچ ۱۷ مالزی، آخرین عکس از بویینگ ۷۷۷ را که سوار می شد 
گرفت و در فیس بوک خود گذاشت. او در کنار عکس به شوخی 
که  بود!»  شکلی  این  هواپیما  شدیم،  ناپدید  ما  بود «اگه  نوشته 
مالزی  هواپیمای  شدن  ناپدید  ماجرای  به  طنزآمیز  اشاره ای 
بی شک  داشت.  گذشته  سال  مارس  هشت  در  مسافرش   ۲۳۹ و 
در  تعدادشان  که  دوستانش  هم  و  کرپن  خود  هم  لحظه  آن  در 
فیس بوک چندان زیاد هم نبود، از این پست لبخندی بر لب زدند. 
چند نفر از دوستان او عکس این هواپیما را الیک کردند و زیر 
آن پیام هایی نوشتند از جمله «سفر خوش بگذره» و «تعطیالت 
سوار  آنکه  از  پیش  تا  کرپن   . باشی»  داشته  خوبی  خیلی 

فرصت  ننشیند،  زمین  بر  هرگز  بود  قرار  که  شود  هواپیمایی 
یافت تا چند تا از این پیام ها را الیک کند. و این آخرین ارتباط 
کرپن با دوستانش بود. مسافران بویینگ ۷۷۷ مالزی تنها هفت 
ساعت فرصت نفس کشیدن داشتند؛ چون هواپیمای مالزی که 
ساعت  هفت  می کرد  پرواز  کوآالالمپور  سمت  به  آمستردام  از 
فاجعه ای  تنها  نه  خود  سقوط  با  و  کرد  سقوط  پرواز  از  پس 
فیس بوک  در  را  تراژدی  یک  که  مالزی  هواپیمایی  برای  دیگر 
رقم زد. عکس طنزآلود این کاربر گمنام فیس بوک تاکنون حدود 
چند  تنها  دوستانش  است.  شده  گذاشته  اشتراک  به  بار   ۱۷۰۰۰
ساعت پس از آنکه از این شوخی او لبخند زدند، در فیس بوکش 

پیام تسلیت گذاشتند. 

به نظر می رسد نامزد او «نیلچه تول» که دختری هلندی بود نیز 
فیس بوک،  عکس های  است.  می کرده   همراهی اش  سفر  این  در 
آنها را زوجی اهلِ موسیقی و سفر و فیلم نشان می دهد که یک 
گل فروشی را با هم  اداره می کردند. اکنون فیس بوک این زوج 
به قبرستان مجازی آنها تبدیل شده و موجی از ابراز تاسف و 
کرپن  دوستان  عالوه بر  است.حاال  شده  نوشته  آن  در  تسلیت 
او  تصاویر  و  نوشته ها  از  بازدید  به  فیس بوک  در  نیز  غریبه ها 
مشغولند و او نیز یکی از متوفیانی است که فیس بوکش هنوز 
زنده  برای  هم  جدیدی  فیس بوکی  صفحات  حتی  و  است  فعال 
ساخته  حادثه  این  شدگان  کشته  و  او  خاطره  و  یاد  نگه داشتن 

برای  جایی  به  مجازی  فضای  گویی  است.  شده  طراحی  و 
از  بسیاری  حتی  است.  شده  تبدیل  مردگان  نگه داشتن  زنده 
واکنش ها به این حادثه نیز توسط فیس بوک منتشر شده است 
اوکراین  کشور  وزیر  مشاور  گراشنکو»  «آنتون  مثال  به عنوان 
در صفحه فیس بوک خود نوشت: هواپیمای مسافربری مالزی 
کمی  کرده اند.  سرنگون  موشک «بوک»  یک  با  نظامیان  شبه  را 
رهبر  استرکوف،  ایگور  مالزیایی  هواپیمای  سرنگونی  از  پس 
دونتسک»  خلق  «جمهوری  فیس بوک  صفحه  در  جدایی طلبان 
هواپیمای  یک  که  شده اند  موفق  وی  « همرزمان»  که  نوشت 
تصاویر  کنند.اما  سرنگون  را   ۲۶  AN نوع  از  اوکراین  نظامی 
هواپیمای  سرنگونی  محل  فیس بوک،  خبر  این  در  شده  منتشر 

مالزیایی را نشان می دهند. 
هواپیمای  حادثه  با  خبر  این  انتشار  مکانی  و  زمانی  لحاظ  به 
صفحه  از  مدتی  او  پس  خبر  این  دارد.  هم خوانی   MH۱۷
هواپیمایی  برای  که  قبلی  سانحه  شد.در  حذف  فیس بوک 
مالزی رخ داده بود نیز دوستان و نزدیکان یک جوان ۱۹ ساله 
خطوط   «۳۷۰ «ام اچ  پرواز  ایرانی  مسافران  از  یکی  که  ایرانی 
در  خود  مادر  به  بتواند  او  بودند  امیدوار  بود،  مالزی  هوایی 

در  ایرانی  جوان  این  از  منتشرشده  پیام  آخرین  برسد.  آلمان 
روشن تر  را  سفر  از  او  قصد  فیس بوک  در  شخصی اش  صفحه 
ساخته بود. نشریه «تایم» با اشاره به هویت یکی از دو مسافر 
آخرین  به  بودند،  کرده  سفر  مالزی  هوایی  خط  با  که  ایرانی 
و  بود  کرده  اشاره  فیس بوک  در  او  سوی  از  منتشرشده  پیام 
سوی  از  منتشرشده  پیام  «آخرین  بود:  نوشته  مورد  این  در 
وی در صفحه فیس بوک نشان می دهد که او با روحیه ای خوب 
ایران را ترک کرده بود. «تایم» در ادامه با اشاره به سرنوشت 
حساب کاربری این مسافر ایرانی می افزاید: «نورمحمدی پیش 
باید  مشکالت  برخی  بود «به دلیل  نوشته  فیس بوک  در  سفر  از 
حساب کاربری ام در فیس بوک را غیرفعال کنم. اگر بدی ای در 
 ۲۴ تاریخ  در  پیام  این  کنید.»   حالل  را  من  کرده ام،  کسی  حق 
فوریه در فیس بوک منتشر شده بود. آخرین پیام از این مسافر. 
این  که  شدند  متوجه  او  دوستان  از  بسیاری  پیام،  این  از  پس 
همچنین  «تایم»  است.»  کرده  ترک  را  کشورش  ایرانی  مسافر 
می نویسد: «یک شب پیش از سفر، او در صفحه شخصی اش در 
کرده  قدردانی  دوستانش  تمامی  احساسات  ابراز  از  فیس بوک 
و در این مورد نوشته بود از همه شما عزیزان برای دعاهایتان 
برای  جایی  به  فیس بوک  حاال  است.»  خوب  حالم  من  ممنونم. 
تبدیل  مالزی  هواپیمایی  حادثه  قربانیان  این  همه  سوگواری 

شده است.
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نحوه استفاده از اينترنت، ايميل، فيس بوک، 
 تايپ فارسی،  آيپد، موزيک و فيلم .........

 
  13:30تا  12.00شنبه ها از ساعت 

 
سی  ي گل ا ن   ا ن  آ مو ز ش   ز ب

 
کالس گروهی در محيطی آرام توسط معلم با 

 تجربه ی تدريس در کالج های لندن
 

 11:30تا  10:00شنبه ها از ساعت 
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. جهت  21:30تا  19:30دوشنبه ها از ساعت 

اطالعات بيشتر و محل برگزاری کالس ها با 
 تماس بگيريد. 07846 508 534شماره 
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Trinity Church Golders, 90 Hodford Road 
Golders Green 
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ا ی   آ مو ز شی   ب ز ر گ سا ال ن   کال س   ه
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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 

 

 مدرسه انديشه

درمان سرطان به کمک گربه ها
محققان به تازگی دریافته اند انگلی در مدفوع گربه ها وجود دارد 
سرطان  (نوعی  مالنوم  مثل  سرطان هایی  به خوبی  می تواند  که 

پوستی بدخیم) و تخمدان را درمان کند.
 این تحقیقات که در مراحل آغازین خود قرار دارد نشان می دهد 
منجربه  به تنهایی  که  دارد  وجود  انگل  نوعی  گربه  روده  در  که 
مدفوع  گربه ها  که  می شود (دلیلی  گربه ها  خود  و  افراد  بیماری 
مهندسی  با  محققان  این  اما  می کنند).  پنهان  خاک  زیر  را  خود 

کشتن  جهت  انگل  این  قدرت  از  توانسته اند  انگل،  این  کردن 
 cps جهش یافته،  انگل  این  کنند.   استفاده  سرطانی  سلول های 
را  سرطانی  سلول های  می تواند  خوبی  به  که  می شود  نامیده 
پیدا کند و از پیشرفت آنها جلوگیری و سلول های بیمار را نابود 
کند. محققان از cps برای درمان سرطان مالنوم و تخمدان در 
آمده  دست  به  خوبی  بسیار  نتایج  که  کرده اند  استفاده  موش ها 
هستیم،  اولیه  مراحل  در  هنوز  گرچه  محققان،  گفته  به  است. 
اما cps می تواند کاندیدای مناسبی برای درمان سرطان و حتی 

واکسینه کردن نسبت به سرطان باشد.
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رازهای سر به مهر 
MH-۱۷ مانده پرواز

باز هم حادثه ای دیگر برای خطوط هواپیمای مالزی، این 
می شود  گفته  این بار  داد.  قرار  خبرها  کانون  در  را  کشور 
هنوز  است.  شده  ساقط  موشک  توسط  هواپیما  این  که 
نشده  اعالم   مالزی  و  روسیه  مقامات  سوی  از  آن  چرایی 

است.

حرکت  کواالالمپور  سمت  به  آمستردام  از  که   ،MH۱۷ پرواز   
می کرد در نزدیکی مرز روسیه و اوکراین مورد اصابت دو موشک 
قرار گرفت و در عرض ۱۲ ثانیه نابود شد. همین موضوع باز هم 
این  که  دارند  اعتقاد  غربی ها  داد.  قرار  غرب  برابر  در  را  روسیه 
و  است  شده  شلیک  روسیه  حامی  جدایی طلبان  سوی  از  موشک 
به  دست  اوکراین  دولت  که  می گوید  اتهام  این  رد  ضمن  مسکو 
ملی  امنیت  پیشین  مشاور  وجود  این  با  است.  زده  کاری  چنین 

لحظه  یک  را  سرنشین   ۲۹۸ با  مالزیایی  هواپیمای  سقوط  آمریکا 
تعیین کننده تاریخی می خواند و می گوید: ما باید به این حقیقت 
واقف باشیم که سقوط هواپیمای خطوط هوایی مالزی در شرق 
اوکراین به واقع یک لحظه تاریخی است. اگر آنچه را که ضرورت 
شفاف عمل کنیم، می توانیم حتی  صادق و  انجام دهیم، اگر  دارد 
االن هم به والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه این شانس را 
بدهیم تا خودش را نجات دهد و به جامعه بین الملل بپیوندد. این 
در شرایطی است که جو بایدن معاون اوباما اعتقاد دارد که پوتین، 
کارشناسان  برخی  گفته  به  و  ندارد  روح  روسیه  رئیس جمهوری 
به  نسبت  غربی ها  دید  نماد  بایدن،  جو  سوی  از  موضع گیری  این 
جدایی طلبان  کردن   مسلح  که  می گویند  غربی ها  است.  پوتین 
وجود  این  با  می شود.  انجام  پوتین  نظر  زیر  روسیه،  توسط 
پوتین  به  تاختن  از  خود  معاون  مانند  آمریکا  رئیس جمهوری 
خودداری کرد و خواستار انجام تحقیقات شفاف، کامل و آزاد در 
خصوص سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی شد. 

شبکه اسکای نیوز عربی در این باره نوشت که تاکید باراک اوباما،  
هواپیمای  شدن  سرنگون  به  واکنش  در  آمریکا  رئیس جمهوری 
بازگرداندن  بر  اوکراین  شرق  در  مسافر   ۲۹۸ با  مالزی   MH۱۷
اجساد قربانیان این حادثه و نیز انجام تحقیقات کامل است. علت 
این موضوع به گفته این سایت احتمال مخفی کاری جدایی طلبان 
در خصوص این حادثه است. اوباما در این باره گفت: هم اکنون 
بازرسان بین المللی به محل سقوط هواپیما رسیده اند و ماموریت 
اقدامات  سایر  انجام  و  مدارک  جمع آوری  محل،  از  بازرسی  آنها 
تحت پروتکل های بین المللی است که در چنین حادثه هایی در نظر 
داریم  الزم  اکنون  هم  ما  آنچه  کرد:  تاکید  اوباما  می شود.  گرفته 
دسترسی کامل به محل حادثه است تا بازرسان بتوانند تحقیقاتی 
شفاف و کامل و آزاد انجام دهند. در حال حاضر پترو پوروشنکو 
رئیس جمهوری اوکراین اطراف محل سانحه را منطقه غیرنظامی 
اعالم کرده است، اما متاسفانه جدایی طلبان حامی روسیه که آن 
به  آنها  می کنند.  مانع تراشی  همچنان  می کنند،  کنترل  را  منطقه 
صورت مداوم مانع دسترسی بازرسان به الشه هواپیما می شوند. 
هفته  پنج شنبه  که  هواپیما  این  درباره  آمریکا  رئیس جمهوری 

گذشته در مسیر آمستردام هلند به کوآالالمپور مالزی در اوکراین 
از  حال  در  جدایی طلبان  گفت:  شد،  سرنگون  سرنشین   ۲۹۸ با 
پنهان کنند.  آنها تالش دارند چیزی را  بین بردن مدارک هستند. 
آنها همچنین اجساد را از آن منطقه خارج می کنند که توهینی به 
خانواده های آنها است. روسیه آنها را به تجهیزات نظامی و سالح 
می شود.  نیز  هواپیما  ضد  تسلیحات  شامل  که  است  کرده  مسلح 
دوش  بر  مسوولیت  این  اکنون  هم  می گوید:  این باره  در  اوباما 
تا  کند  استفاده  جدایی طلبان  بر  خود  نفوذ  از  که  است  روسیه 
کار بازرسان تسهیل شود. این در حالی است که والدیمیر پوتین 
جامع  تحقیقات  انجام  از  که  است  گفته  روسیه  رئیس جمهوری 
اقدامات  با  را  آن  باید  آنها  اما  می کند،  حمایت  حادثه  این  درباره 

خودشان ثابت کنند.

دیگری  نظریه  روسیه  حامی  سایت های  برخی  اما  سو  دیگر  از 
می گویند  آنها  کرده اند.  مطرح  هواپیما  این  سقوط  خصوص  در 
داشته  پوتین  حامل  هواپیمای  به  بسیاری  شباهت  هواپیما  این  که 
در  است.  کرده  ساقط  را  هواپیما  این  اشتباه  به  اوکراین  دولت  و 
واقع بر اساس این تئوری دولت اوکراین قصد سرگونی هواپیمای 
به  بعد  دقیقه   ۳۰ اما  مدار،  همان  در  که  داشته  را  پوتین  حامل 

واقع،  در  هدف  سایت  «راشاتودی»  گفته  به  است.  رسیده  مسکو 
سرنگونی هواپیمای پوتین بوده است. 

این  سیاه  جعبه  که  می گوید  روسیه  دولت  اما  شرایط  این  در 
رازگشایی  با  شاید  است.  داده  مالزی  مقامات  تحویل  را  هواپیما 
به  شده  مطرح  پرسش های  از  بسیاری  پرواز،  این  سیاه  جعبه  از 

پاسخی درخور برسند. 

MH۱۷ مسافران سرشناس پرواز
پیامدهای سیاسی که پس از سقوط هواپیمای مالزی به وجود آمد، 
استرالیایی،  نویسنده  چون  رسانه ای  و  هنری  چهره های  حضور 
قربانیان  میان  در  «بی.بی.سی»  خبرنگار  و  مالزیایی  بازیگر 
حادثه  از  هفته  یک  حدود  گذشت  با  داد.  قرار  تحت الشعاع  را 
هواپیمای مالزی که در مرز میان اوکراین و روسیه مورد اصابت 
موشک قرار گرفت، هویت برخی قربانیان سرشناس این رویداد 
ادبی  جایزه  برنده  نویسنده  دیویسون»،  شد. «لیام  اعالم  مرگبار 
استرالیا بود که به همراه همسرش «فرانکی» معلم ادبیات، در این 
داشت  نام   «Sounding» که دیویسون  رمان  دومین  بود.  هواپیما 
جایزه کتاب ملی «بانجو»ی استرالیا را در سال ۱۹۹۳ از آن خود 
کرد. آثار این نویسنده همچنین نامزد نهایی چندین جایزه ادبی 
شده اند.  پرمیر»  ادبی «ویکتورین  جایزه  و  سال   «Age» جمله از 
«شوباشینی جیاراتنام»، بازیگر مالزیایی نیز از دیگر قربانیان این 

حادثه بود. 

وی که با نام مستعار «شوبا جایا» شناخته می شد، به همراه همسر 
و فرزندش هلند را به مقصد وطنش ترک کرده بود، اما هرگز به 
مقصد نرسید. جایا در حوزه های سینما، تئاتر و تلویزیون فعال 
فعال  و  شبکه «بی.بی.سی»  سابق  خبرنگار  توماس»،  بود. «گلن 
به  که  توماس  بود.  افراد  این  همسفران  دیگر  از  هم  بشر  حقوق 
عنوان نماینده رسانه با موسسه سالمت جهانی همکاری داشت، 
سفر  این  راهی  استرالیا  ایدز  کنفرانس  در  شرکت  منظور  به 
شد. به همه اینها دانشمندانی را اضافه کنید که گفته می شود از 

سرشناس ترین دانشمندان مبارزه با ایدز بوده اند. 
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اصلی  بازیگر  نئو  ماتریکس  تخیلی  ـ  علمی  فیلم  ابتدای 
فیزیک  قوانین  توانستند  می  براحتی  مردم  که  این  از  فیلم 
را نقض کرده و از روی دیوارها به سمت باال بدوند یا در 
یک چشم برهم زدن ناپدید شوند بسیار حیرت کرده بود. 
وجود این ابرانسان های نقض کننده قوانین جهان امکان 
پذیر بود، زیرا ضمیر خودآگاه نئو ندانسته وارد یک دنیای 
شبیه سازی شده واقعیت مجازی ماتریکس شده بود. این 
ماتریکس ساخته دست ماشین هایی بود که درک و شعور 
سرنوشت  و  مهم  انتخابی  حق  نئو  به  وقتی  فیلم  داشتند. 
آبی  قرص  توانست  می  او  کرد.  پیدا  جریان  شد  داده  ساز 

واضح  و  روشن  و  واقعی  هستی  وارد  و  خورده  را  رنگی 
پی  و  کرده  مصرف  را  رنگی  قرمز  قرص  یا  شود  خودش 
به حقیقت ماتریس ببرد و دریابد تا چه اندازه می تواند به 

حقیقت دست یابد.

فضا  در  موجود  رادیواکتیو  بررسی  با  فیزیکدانان  امروز 
می توانند همان حق انتخاب را به ما بدهند. منظور توانایی 
مجازی  ماتریکس  در  ما  آیا  که  است  فرضیه  این  آزمودن 
بسیار  موضوع  این  اگرچه  کنیم.  می  زندگی  خودمان 
برسر  ها  مدت  ها  فیلسوف  اما  رسد،  می  نظر  به  فانتزی 
این که ممکن است به جای این که ذهن های زنده در دنیای 
واقعی باشیم، هوش های مصنوعی گرفتار در دام جهانی 
صحت  فرضیه  این  اگر  اما  اند.  کرده  بحث  هستیم  تقلبی 
داشته باشد پس باید گفت بسیاری از قوانین فیزیک که به 
ما اجازه ابداع فناوری هایی برای بررسی این فرضیه می 
دهد نباید بتوانند در خصوص آن دسته از قوانین اساسی 
مسلط بر جهان غیرنمادینی که محل زندگی شبیه سازهای 
ماست کار چندانی انجام دهند. از نظر ما این برنامه نویس 
توانند  می  بخواهند  هرگاه  و  بود  خواهند  ما  های  الهه  ها 
دنیای مان را به هم بریزند. بنابراین چه باید کرد؟ قرص 
قرمز را بخوریم تا حقیقت را کشف کنیم یا موضوع پیچیده 

تر از این حرف هاست که خود را به دردسر اندازیم؟
گنجایش درک ما از دنیا

 ۱۲ جهان،  وجود  حقیقت  فهمیدن  برای  جدی  تالش  اولین 
سال پیش صورت گرفت، وقتی محققان تالش کردند منابع 
محاسبه  را  دنیا  اندازه  به  مکانی  سازی  شبیه  نیاز  مورد 

کنند؛ چشم انداز این کار غیرممکن به نظر آمد.

عدد  ام.آی.تی  از  کوآنتوم  مکانیک  مهندس  لوید،  ست 

عملیات رایانه ای جهان هستی از زمان بیگ بنگ ـ انفجار 
بزرگ ـ تاکنون را تخمین زد. در حقیقت تمام اتفاق ها را 
در آن گنجاند و به این نتیجه رسید که برای تکرار و تولید 
انرژیی  ها،  اتم  تک  تک  به  رسیدن  و  رخدادها  همان  عین 
بیش از آنچه در دنیا وجود دارد الزم است. بنابه گفته لوید 
از  تر  بزرگ  باید  رایانه  ای،  سازی  شبیه  چنین  انجام  برای 
در  برنامه  عملکرد  زمان  ضمن  در  و  باشد  هستی  جهان 
چه  پس  رود.  می  پیش  واقعیت  از  تر  آهسته  بسیار  تولید، 
زحمت  به  دنیایی  چنین  ساخت  برای  را  خود  دارد  لزومی 

بیندازیم؟

بودند  معتقد  آنها  رسیدند.  دیگر  ای  نتیجه  به  محققان  اما 
می توان یک کپی ناقص از جهان ساخت آن قدر که بتواند 
ساکنانش را گول بزند و چنین رونوشتی به قدرت محاسبه 
دنیای  چنین  برای  نویس  برنامه  دارد.  نیاز  کمتری  بسیار 
و  میکروسکوپی  ریز  بسیار  جزئیات  تواند  می  بدلی 
همچنین دورترین ستاره ها را با کمک برنامه های خود پر 
با  توانستند  روزی  مجازی  دنیای  این  ساکنان  وقتی  و  کند 
کمک تجهیزات علمی این جزئیات را بررسی کنند، درست 
وقتی حواس شان نیست، آنها را ناپدید کنند. در تئوری، ما 
هرگز متوجه این تغییرات نمی شویم زیرا هرگاه شبیه ساز 
آن  دوباره  ایم،  کرده  توجه  موضوع  کل  به  ما  کند  احساس 

طرح ها را برایمان آشکار می کند.

این نوع دید به فرضیه، ساختن یک دنیای مجازی را به طرز 
ابررایانه های امروزی  نشان می دهد. البته  عجیبی ممکن 
اولیه  های  کهکشان  که  این  و  ابتدایی  جهان  اند  توانسته 
خیلی  طور  به  را  اند  کرده  تغییر  و  یافته  گسترش  چگونه 
پیشرفت  باالی  سرعت  با  کنند.  سازی  نمونه  ای  ناشیانه 
ـ  بودیم  شاهدش  گذشته  دهه  چند  طی  که  فناوری  های 
قوی  پردازشگری  شما  همراه  تلفن  اکنون  مثال  که  آنجا  تا 
تر از رایانه های ناسا در زمان فرود روی کره ماه دارد ـ 
تصور این که چنین شبیه سازی هایی درخصوص زندگی 
هوشمند رخ دهد چندان جهش بزرگی محسوب نمی شود 

و دور از ذهن نیست.

سیالس بین، فیزیکدان هسته ای دانشگاه واشنگتن معتقد 
انسان  بتوانیم  دیگر  قرن  یک  عرض  در  است  ممکن  است: 
سازی  شبیه  های  جعبه  در  بتوانیم  که  ای  اندازه  در  هایی 

شده مان قرار دهیم، ایجاد کنیم.

تکنولوژی و فناوری

آیا دنیای ما واقعی است؟
focus  مترجم: نادیا زکالوند

عظیم  ای  رایانه  سازی  شبیه  یک  از  بخشی  ما  آیا  فهمید  توان  می  معتقدند  ها  فیزیکدان 
هستیم یا واقعیتی انکارناپذیر، اما آیا کسی دوست دارد پاسخ این پرسش را بداند؟

لنز هوشمند گوگل در راه است
نیز  چشم  لنزهای  زمینه  در  تا  دارد  قصد  شرکت  این  گویا  گوگل  عینک  از  پس 

فعالیت کرده و آنها را نیز هوشمند کند.
در  پیشرو  شرکت های  از  که   Alcon و گوگل  بین  گذشته  هفته  که  قراردادی  طی 
زمینه مراقبت و درمان محسوب می شود بسته شد، قرار بر این است تا لیسانس و 

اجازه این کار به شرکت گوگل داده شود.
کمک  می کند  دنبال  را  آن  پروژه  این  اجرای  در  گوگل  که  مهمی  بسیار  اهداف  از 
به بیماران مبتال به دیابت است. همان طور که می دانید قند خون باید هر از چند 

گاهی در طی روز امتحان شود که این کار کمی دشوار به نظر می رسد.

همچنین اگر بیماران دیابتی قند خون خود را به صورت مستمر کنترل نکنند این 
این  تولید  لذا  شود.  وارد  آسیب  آنها  چشم  و  کلیه  قلب،  به  که  دارد  وجود  احتمال 

محصول می تواند برای این بیماران بسیار حیاتی باشد.

این  در  که  چیپی  طریق  از  اطالعات  که  است  صورت  این  به  لنزها  این  مکانیزم 
لنزها قرار دارد به صورت بی سیم به سیستم مرکزی فرستاده شده و برای کاربر 

نمایش داده می شود.
این سخت افزار به گفته گوگل ضخامتی به اندازه موی انسان دارد تا کاربر به هیچ 
وجه هنگام کار با آن دچار مشکل نشود. از دیگر ویژگی های این لنز ها می توانیم 
کمک به افرادی که دچار پیر چشمی شده اند و توانایی چشم آنها در دیدن اشیا از 

بین رفته اشاره کنیم.
این محصول در صورت ساخته شدن به احتمال زیاد قیمت باالیی خواهد داشت 
که  آن هایی  و  دارند  دیابت  که  آن هایی  جمله  از  بیماران  از  بسیاری  می تواند  اما 

دچار پیر چشمی شده اند را کمک کند.
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جلوگیری از خوابیدن 
رانندگان با صندلی هوشمند

خودرو  صندلی  نوعی  طراحی  درحال  انگلیس  در  محققان 
هستند که به صورت هوشمند می تواند وضعیت راننده را تعیین 
کند. این صندلی با زیر نظر داشتن ضربان قلب افراد، می تواند 

بیدار یا خواب بودن فرد را تشخیص دهد. 

مدارهای الکتریکی که در صندلی وجود دارند این عمل را انجام 
می دهند و از طریق حسگرهای مختلف این عمل تایید می شود. 
گفته  به  اما  است،  بررسی  دست  در  هنوز  فناوری  این  گرچه 
محققان می توان به نتایج درخشانی در مدت زمان کوتاه رسید. 
احتمال  هوشمند  صندلی های  این  باالی  هزینه  به  توجه  با  البته 
می رود در مراحل نخستین از آنها در خودروهای سنگین نظیر 
کامیون ها استفاده شود و سپس با پیشرفت بیشتر، آنها در کلیه 

خودروها مورد استفاده قرار گیرند.

بین نحوه اتصال پروتون و نوترون های اولیه و تشکیل 
شبیه  را  ما  جوان  بسیار  جهان  در  تر  بزرگ  های  اتم 
توانند  می  اجتماعی  رسوم  و  قوانین  است.  کرده  سازی 
تنها چیزی باشند که جلوی ما را برای ساختن یک دنیای 
مصنوعی بگیرد، اما آیندگان که فناوری را بخوبی درک 
قدرت  این  از  باشند  داشته  دوست  است  ممکن  اند  کرده 
از  بسیاربیشتر  دنیاهایی  توانند  می  آنها  کنند.  استفاده 

جهان واقعی ما با جزئیات کامل تر بسازند.
آکسفورد  دانشگاه  فیلسوف  بوستروم  نیک  تفکر،  این 
های  اندام  ما  گفت  توان  می  که  رساند  نتیجه  این  به  را 
زنده براساس کربن در دنیای واقعی نیستیم، بلکه صرفا 
میان  سیلیکون  پایه  بر  مصنوعی  های  هوش  یکسری 
وجود  راهی  هیچ  اما  هستیم.  شده  سازی  شبیه  دنیایی 
توضیح  را  احتمال  دو  این  بین  تفاوت  بتواند  که  ندارد 
دهد و برای پیدا کردن راه حلی مناسب باید روی عجایب 

زیادی کار کرد.

کشف حقیقت
زمانی  و  ها  حدیث  و  حرف  این  همه  از  پس  سال  چهار 
کمبریج  دانشگاه  ریاضی  علوم  استاد  بارو  دی.  جان  که 
توانند  می  حقیقت  از  ناقص  های  سازی  شبیه  گفت 
فرضیه  باشند،  شناسایی  قابل  های  نقص  دربرگیرنده 
عامل  سیستم  بود  معتقد  بارو  کرد.  تغییر  سازی  شبیه 
باید  کردن  کار  درست  برای  شده  سازی  شبیه  دنیای 
درست مانند رایانه به روز می شد و همان طور که ایده 
گفت  بارو  داد،  می  ازدست  را  خود  اهمیت  سازی  شبیه 
ممکن است آن جنبه های طبیعت که همواره ثابت فرض 
می کنیم مانند سرعت نور یا ساختارهای ریزی که قدرت 
هیچ  بدون  شوند،  می  موجب  را  مغناطیسی  نیروی 

توضیحی از اعداد ثابت شان تغییر کنند.
فرضیه  بررسی  برای  همکارانش  و  بین  گذشته  سال 
شبیه سازی، آزمایشی ملموس تر پیشنهاد کردند. بیشتر 
روان  بسیار  فضا  دارند  اعتقاد  فرض  براین  فیزیکدانان 
فیزیکدانانی  اما  یابد.  می  گسترش  نهایت  بی  تا  و  است 
نمی  معتقدند  کردند  سازی  نمونه  اولیه  جهان  از  که 
توان دوباره چنین زمینه ای را براحتی ساخت و اتم ها، 
ستاره ها و کهکشان را در آن قرارداد. اما در عوض تیم 
تحقیقاتی بین فضای شبیه سازی شده شان را از تور یا 
شبکه درست مانند تصاویر تلویزیونی ساخته شده است 

از چند پیکسل ایجاد کردند.

درون  ذرات  انرژی  مقدار  و  حرکت  محاسبه  با  تیم  این 
به  انرژی  مقدار  شدند  متوجه  شده  سازی  شبیه  مدل 
فاصله بین نقاط درون شبکه وابسته است؛ هرچه اندازه 
شبکه کوچک تر باشد، ذرات انرژی بیشتری دارند و به 
این معناست که اگر دنیای ما شبیه سازی شده باشد، پس 
داشته  وجود  انرژی  حداکثر  ذره،  ترین  سریع  برای  باید 
باشد و اگر این اتفاق می افتاد، کیهان شناسان می دیدند 
اشعه های کیهانی که سرعت باالیشان را از کهکشان های 

پرت و دور افتاده می گیرند با حداکثر انرژی مشخص ده 
به توان ۲۰ الکترون ولت به زمین می رسند.

نیز  دیگری  مشاهده  قابل  اثر  شده  سازی  شبیه  شبکه 
فضا  اگر  ببینند.  را  آن  توانستند  می  منجمان  که  دارد 
ندارد  وجود  اساسی  شبکه  هیچ  بنابراین  است،  پایدار 
طور  به  جهت  هر  از  که  کیهانی  های  اشعه  جهت  که 
یکسان می رسند را هدایت کند. براساس محاسباتی که 
شبیه  فضای  یک  در  ما  اگر  داد،  انجام  تحقیقاتی  تیم  این 
توانستیم  نمی  کنیم،  زندگی  شبکه  یک  روی  شده  سازی 
و  ببینیم  را  ها  اشعه  شدن  پراکنده  و  توزیع  این  حتی 
در  ببینند،  نابرابر  توزیعی  توانستند  می  فیزیکدانان  اگر 
بسیار  است  واقعی  جهان  آیا  که  این  توضیح  صورت  آن 

مشکل می شد.

نجوم شناسان برای این که بتوانند به این پرسش که در 
دنیایی واقعی هستیم یا مجازی پاسخ دهند باید اطالعات 
اما  باشند.  داشته  کیهانی  های  اشعه  مورد  در  بیشتری 
بین معتقد است: وقتی باور داشته باشیم هستی ما با یک 
انفجار بزرگ شروع شده است پس نتیجه آزمایش هرچه 
شبیه  دنیای  یک  در  کند  نمی  فرقی  و  است  خوب  باشد 
ما  سازهای  شبیه  مسلما  و  واقعی  یا  هستیم  شده  سازی 
که کیهان را کامال می شناسند عالقه ای به دخالت کردن 

در برنامه شبیه سازی شده شان ندارند.

اما متاسفانه ممکن است شبیه سازها، ما را در یک برنامه 
برای  و  کنند  ریزی  برنامه  دنیا  اندازه  به  واقعی  پخش 
دستکاری  را  قوانین  خواستند  هروقت  شان  سرگرمی 
کنند. در این صورت تنها کاری که می توانیم انجام دهیم 
که  است  حضاری  کردن  سرگرم  و  زندگی  بردن  پیش 
مشغول تماشای ما هستند و امید داشته باشیم الهه های 
شبیه ساز، پس از مرگ ما را در نسل بعدی شبیه سازی 

شده دوباره احیا کنند.
بود،  نخواهد  شدنی  تمام  غریب  و  عجیب  فکر  این  البته 
شبیه  نیز  خودشان  ما  سازهای  شبیه  است  ممکن  زیرا 
سازی شده باشند و هریک قوانین فیزیک کامال متفاوت 
اگر  بین  نظر  بر  بنا  باشند.  داشته  را  خود  به  مخصوص 
ما به راستی شبیه سازی شده باشیم پس آنچه می تواند 
احتمالی منطقی فرض شود این است که سنجش های ما 
از قوانین واقعی طبیعت نیستند، بلکه تمام تالش ما درک 
قوانین مصنوعی است که شبیه سازهای ما برایمان رقم 

زده اند و این فکر بسیار افسرده کننده ای است.
نوشته  کدهای  خطوط  از  بخشی  ما  آیا  که  این  فهمیدن 
این  فهمیدن  هستیم،  مصنوعی  ماتریکس  یک  شده 
حقیقت است که ما هرگز مطمئن نخواهیم بود. حقیقت 
آیا  شویم،  می  آن  شامل  هم  خود  که  حقیقتی  است،  کدام 
انتخاب  از  پس  بدانید؟  را  حقیقت  دارید  دوست  بازهم 
یا  خواهی  می  را  آبی  قرص  نئو؛  ندارد،  وجود  بازگشتی 

قرمز؟
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افراد خبره چه می گویند
و  سیمونز  کالج  در  سازمانی  رفتار  استاد  عنوان  به  شاپیرو  ماری 
تنها  فیدبک  ارائه  است،  معتقد  هاروارد  مجله  نویسندگان  از  یکی 
بتواند  کسی  ندارد  «امکان  گوید  می  او  نیست.  گروه  رهبر  وظیفه 
نمی  شخص  یک  که  چرا  بگیرد؛  برعهده  خود  را  ها  مسوولیت  همه 
ستایش  اگر  دیگر  طرف  از  باشد.  داشته  نظارت  امور  همه  بر  تواند 
احتمال  باشد،  گروه  رهبر  عنوان  به  شما  طرف  از  فقط  گروه  نقد  یا 

دارد پویایی گروه از بین برود. باید به همه فرصت بدهید نظرشان 
را بگویند.» راجرشوارتز به عنوان روانشناس سازمانی و نویسنده 
کتاب «رهبران باهوش، تیم های باهوش تر» می گوید: «کار شما به 
به  همواره  تیم  اعضای  شوید  مطمئن  که  است  این  مدیر  یک  عنوان 
یکدیگر فیدبک سازنده می دهند. الزم است این روحیه در تیم شکل 
در  دارند».  برعهده  را  رهبری  مسوولیت  تیم  اعضای  همه  که  گیرد 
تیم  کارآیی  افزایش  در  شما  به  که  پردازیم  می  اصولی  ذکر  به  اینجا 

کمک خواهد کرد.

انتظارات خود را از ابتدا مشخص کنید
کنند،  می  کار  خوب  هم  با  تیم  اعضای  «وقتی  گوید  می  شوارتز 
و  اهداف  و  دارند  یکسانی  فکر  طرز  آنها  همه  که  است  آن  نشانه 
برنامه هایشان واضح و روشن است.» شاپیرو می گوید «در ابتدای 
شروع یک پروژه به اعضای تیم خود کمک کنید تصمیم بگیرند قرار 
است، چگونه با هم کار کنند و از آن مهم تر اینکه چگونه به یکدیگر 
و  واضح  کامال  طور  به  کند  می  پیشنهاد  او  بود.»  خواهند  پاسخگو 
تقسیم  مثل  موضوعاتی  چگونه  تیم  اعضای  که  کنید  توافق  روشن 
ابتدا  از  مثال،  عنوان  به  کنند.  ریزی  برنامه  را  کار  اتمام  زمان  یا  کار 
قرار بگذارید اگر یکی از اعضای تیم می داند که به موقع کار خود را 
االجل  ضرب  پایان  از  قبل  ساعت   ۲۴ حداقل  باید  کرد،  نخواهد  تمام 
کند.  مطلع  موضوع  این  از  را  آنها  و  بفرستد  ایمیل  تیم  اعضای  به 
اگر یکی از اعضای تیم مطابق انتظاراتی که تیم داشت عمل نکند، از 
اعضای گروه فیدبک دریافت خواهد کرد که در نتیجه عدم کارآیی او، 

چه پیامدهایی برای تیم ایجاد شده است.

فرصت کنترل منظم را ایجاد کنید
هیچ فرمول یا قانون خاصی درباره اینکه اعضای تیم هر چند وقت 
وجود  کنند،  مالقات  کار  پیشرفت  مرور  برای  را  یکدیگر  باید  یکبار 
ندارد. اما شاپیرو می گوید «بهتر است از ابتدا با سازماندهی بیشتر 
شروع کنید و بعد طی زمان و پیشرفت خوب کار آرامش داشته باشید 
تا اینکه از ابتدا با سازماندهی کم شروع کنید و بعد که از کارها عقب 
برنامه  اولیه  مراحل  در  وقتی  آورید.»  وارد  فشار  گروه  بر  افتادید 
و  منظم  کنترل  همواره  خود  بندی  زمان  در  هستید،  پروژه  ریزی 
زمان بندی شده را بگنجانید. اگر تیم پیشرفت خوبی دارد و نیازی به 

جلسه نیست، همیشه می توانید جلسات را کنسل کنید.

سواالت کلی بپرسید
دادن و گرفتن فیدبک یک مهارت است که افراد زیادی فاقد این مهارت 
ظرفیت  توسعه  باید  شما  اهداف  از  گوید «یکی  می  شاپیرو  هستند. 
به  کنید  کمک  افراد  به  باید  اینکه  ضمن  باشد،  فیدبک  ارائه  برای  تیم 
عادت  تیم  عملکرد  درباره  گروه  اعضای  نظرات  و  احساسات  بیان 
کنند». قدم به قدم پیش بروید. در جلسه دوم یا سوم از اعضای تیم 
در  تیم  نمره  شما  نظر  به  پنج،  تا  یک  «از  مثل  بپرسید  کلی  سواالت 
تقسیم کار چند است؟ چه موضوعاتی نیاز به تغییر دارد؟» شما به 
می  شوارتز  هستید.  وگوهایی  گفت  چنین  واسطه  رهبر  یک  عنوان 
گوید: «وقتی اعضای تیم شروع به صحبت کردند، دو موضوع را به 
دوم  و  هستند  مواردی  چه  تیم  قوت  نقاط  اینکه  اول  بگذارید؛  بحث 

اینکه چالش های پیش رو کدامند».

جلسات مرور پیشرفت کار را سازمان یافته برگزار کنید

شاپیرو می گوید «وقتی قرار شد اعضای تیم شما با هم کار کنند و 
در  تیم  اعضای  که  موضوع  این  روی  باید  بدهند،  فیدبک  یکدیگر  به 
سطح فردی چه عملکردی دارند عمیق تر شوید». از تک تک اعضای 
گروه بخواهید نکات خاصی را درباره هم تیمی های خود ارائه کنند 
شود.هر  خوانده  همه  حضور  در  و  بلند  صدای  با  جلسه  در  باید  که 
یک از اعضای گروه باید یک مورد قابل تقدیر درباره اعضای دیگر 
شود  انجام  کار  دیگری  نحو  به  اگر  دهد  نشان  که  مورد  یک  و  گروه 
تیم  اعضای  کنیم  کمک  که  است  این  هدف  کنند.  مطرح  است،  بهتر 
تیم  اعضای  اگر  گذارد.  می  اثر  دیگران  بر  چگونه  رفتارشان  بدانند 
خواهد  بیشتر  آن  اثر  کنند،  دریافت  نفر  چند  از  را  مشابهی  فیدبک 
مشارکت  با  شد،  شما  نوبت  وقتی  کند  می  پیشنهاد  شوارتز  بود. 
دادن دیگران، به نظرات خود اعتبار بدهید مثال بگویید «آیا شما هم 
موضوع را همین گونه می بینید؟» آنگاه عکس العمل آنها را مشاهده 

کنید.

موضوعات مربوط به کارآیی تیم را در جمع مطرح کنید
این  شخص  به  فیدبک  ارائه  درباره  مدیریت  علم  باورهای  از  یکی 
اما  کنید».  نقد  خصوصی  طور  به  و  کنید  تمجید  جمع  که «در  است 
مطرح  گذشته،  «در  شوارتز  نظر  طبق  نیست.  گونه  این  تیم  یک  در 
کردن موضوعاتی که باعث ناراحتی افراد می شد یا آنها را در مرکز 
یک  عنوان  به  شما  کار  اما  نبود».  مناسبی  رفتار  داد،  می  قرار  توجه 
وقتی  باشند.  راحت  افراد  کنید  کاری  که  نیست  این  همیشه  رهبر 
به  گوید «شما  می  او  شود.  مطرح  جمع  در  باید  دارند،  مشکل  افراد 
تنهایی نمی توانید به توسعه افراد کمک کنید بلکه مسیر این کار تنها 
از طریق کار گروهی میسر است.» شاپیرو می گوید: «وقتی در تیم 
قدرتی دارید، می توانید با گفت وگوی تک به تک با اعضای تیم آنها 
را در مسیر درست قرار دهید. مثال از آنها بپرسید: «اعضای تیم به 
شما چه گفتند؟ چگونه می خواهید این کار را به شکل متفاوتی انجام 

دهید؟ من چه کمکی می توانم به شما بکنم؟»

روابط تیم را پرورش دهید
توانید  نمی  اما  است.  ناپذیر  اجتناب  تیم  اعضای  میان  تضاد  ایجاد 
فقط بگویید «من حلش می کنم» چرا که شما به عنوان یک مدیر نمی 
توانید مشکلی را حل کنید که در آن هیچ سهمی ندارید. شوارتز می 
چگونه  که  کنید  کمک  افراد  به  توانید  می  مدیر  عنوان  به  گوید «شما 
آنها  به  توانید  می  و  دهند  انجام  درستی  به  را  سخت  وگوهای  گفت 
مورد  در  اما  دهند  انجام  تر  راحت  را  وگوها  گفت  این  کنید  کمک 
اعضای تیم، این گفت وگوها فقط بین دو نفر نیست بلکه اعضای تیم 
هم اتکای متقابل دارند و به هم وابسته هستند و باید بر این مبنا با 
خود  همکاران  «به  گوید  می  شوارتز  باشند».  داشته  تعامل  یکدیگر 
تعامل  و  کردن  صحبت  با  بیاید  پیش  مشکلی  آنکه  از  قبل  کنید  کمک 

مشاغل
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و  ها  مجله  وکار،  کسب  با  مرتبط  های  کتاب 
ها  توصیه  و  ها  تکنیک  انواع  از  پر  ها  وبالگ 
هستند،  افراد  به  فیدبک  ارائه  نحوه  درباره 
راهکاری  چه  تیم  کل  به  فیدبک  ارائه  برای  اما 
کل  برای  ای  سازنده  نقد  نوع  چه  دارد؟  وجود 
گروه مناسب است؟ چه میزان از این کار افراط 
محسوب می شود؟ همکاران چگونه می توانند 

نقش سازنده ای در این امر داشته باشند؟

کسب درآمد اینترنتی؛

 مدل داللی اینترنتی
در این مقاله «مدل واسطه گری» که اولین مدل کسب درآمد از اینترنت است ر
نرم  یا  سایت  (وب  اینترنتی  ابزار  گری  واسطه  مدل  در  کنیم.  می  بررسی  ا 
افزار موبایل) به عنوان یک واسطه عمل می کند و خریدار و فروشنده را به 
هم متصل می کند. کسب درآمد سایت در این حالت براساس دریافت کارمزد 
به ازای هر معامله یا براساس دریافت حق آبونمان از مشترکین سایت است. 
نحوه دریافت کارمزد در برخی مواقع به این صورت خواهد بود که خریدار 
مبلغ را به حساب سایت واریز می کند و سایت به فروشنده اعالم می کند که 
کاال را ارسال کند، سپس در صورتی که خریدار، دریافت کاال با کیفیت مورد 
نظر را تایید کرد، سایت مبلغ معامله را با کسر کارمزد به حساب فروشنده 
واریز می کند. وجود چنین مدلی باعث می شود که حس اعتماد بیشتری در 
استقبال  خارجی  کشورهای  و  ایران  در  دلیل  همین  به  و  شود  ایجاد  خریدار 

خوبی از این مدل شده است.

انواع مدل های تجارت الکترونیک در سیستم واسطه گری عبارتند از:

B۲B مدل
مدل تجارت الکترونیک B۲B براساس ارتباط میان فروشنده با فروشنده بنا 
شده است. در این مدل فروشنده، تولیدکننده و توزیع کننده با هم در ارتباط 
هستند و کاالهای مورد نظر خود را معرفی می کنند و به فروش می رسانند. 
محل  که  است   alibaba.com سایت وب  دنیای  در   B۲B سایت ترین  معروف 
اصلی آن در کشور چین است و درصد قابل توجهی از صادرات کشور چین 
 ۵ از  بیش  و  پذیرد  می  صورت  سایت  این  در  شده  انجام  سفارشات  براساس 
می  انجام  سایت  وب  این  طریق  از  چین  کشور  های  فروشی  خرده  از  درصد 
می  محسوب  گری  واسطه  مدل  پولسازترین  و  ترین  موفق   B۲B شود.مدل 
بینی  پیش  کرد  منتشر  گذشته  سال  که  ای  مقاله  در  اکونومیست  مجله  شود. 
کرد که وب سایت alibaba اقتصاد چین را به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل 

خواهد کرد.

کسب درآمد اینترنتی؛ مدل واسطه گری

B۲C مدل
در مدل B۲C وب سایت نقشه واسطه میان خریدار و فروشنده را ایفا می کند. 
در داخل ایران وب سایت های مناسبی وجود دارند که با موفقیت توانسته اند 
این مدل را پیاده سازی کنند. عمدتا نحوه درآمدزایی یک سایت B۲C براساس 

مبلغ آبونمانی است که از فروشنده به صورت ماهیانه دریافت می کند.
کنند،  می  ایفا  که  گری  واسطه  نقش  بر  عالوه   B۲C های  سایت  از  برخی 
رقابتی میان فروشندگان براساس قیمت به وجود می آورند تا نهایتا خریدار 
بتواند کاالی مورد نظر خود را با بهترین کیفیت و قیمت دریافت کند و همین 

موضوع جذابیت استفاده از چنین سایتی هایی را افزایش می دهد.
دارد  وجود  نیز  آنها  از  زیادی  تعداد  ایران  در  که  نیازمندی  های  سایت  وب 
سایت  وب  زیادی  بسیار  تعداد  حاضر  حال  در  گیرند.  می  قرار  مدل  این  در 
این  طریق  از  دهند  می  اجازه  شما  به  که  دارند  وجود  اینترنت  در  نیازمندی 
رایگان  صورت  به  آنها  در  و  کنید  تبلیغ  را  خود  خدمات  و  کاالها  ها،  سایت 

آگهی ثبت کنید.

C۲C مدل
معروف ترین سایت C۲C در دنیا وب سایت ebay.com است که توسط پیر 
امیدیار ایرانی االصل مقیم کشور آمریکا تاسیس شده است. مدل درآمدزایی 
مصرف  میان  دوم  دست  کاالهای  فروش  براساس   C۲C های  سایت  وب 

کنندگان و ایجاد بخش حراجی در بخش های مختلف سایت استوار است.
افراد زیادی در دنیا وجود دارند که با استفاده از سیستم های واسطه گری 
درآمدزایی مناسبی ایجاد کرده اند. در واقع شما نیز می توانید با شناسایی 
وب سایت های مناسب واسطه گری در زمینه معرفی و فروش کاالهای مورد 
محصول  تولیدکننده  که  صورتی  در  مثال  عنوان  به  کنید.  اقدام  خود  نظر 
خاصی هستید، می توانید با شناسایی وب سایت های مناسب B۲B در داخل 
صورت  به  و  کنید  معرفی  ها  سایت  این  در  را  خود  کاالی  ایران،  از  خارج  و 

عمده به فروش برسانید.
همچنین در صورتی که تمایل دارید به صورت مستقیم محصوالت خود را به 
دست مصرف کننده برسانید، می توانید از وب سایت های B۲C استفاده کنید 
و در صورتی که تمایل به فعالیت در بازار کاالهای دست دوم دارید، می توانید 

از سایت های C۲C استفادته کنید.
با استفاده از مدل های مختلف واسطه گری، بدون اینکه هزینه ای بابت راه 
اندازی سیستم فروش انجام دهید، می توانید کاالها و خدمات مورد نظر خود 
را از طریق اینترنت به فروش برسانید. با فعالیت در وب سایت های واسطه 
گری در واقع شما با یک تیر، دو هدف را نشانه گرفته اید: اول اینکه به صورت 
مستقیم از طریق یک سیستم واسطه می توانید به فروش کاال و خدمات خود 
بازدید  توانید  می  خود  سایت  وب  یا  وبالگ  معرفی  با  اینکه  دوم  و  بپردازید 

هدفمند برای آن ایجاد کنید و ارتباط خود را با مخاطب بهبود ببخشید.
سایتی)  وب  (یا  وبالگی  در  خود  خدمات  و  کاالها  معرفی  با  توانید  می  شما 
که ایجاد کرده اید ارتباط نزدیکتری با مخاطبان خود برقرار کنید. برقراری 
هرگز  که  است  اینترنتی  بازاریابی  اصول  از  یکی  مخاطب  با  نزدیک  ارتباط 
نباید فراموش شود و وجود وبالگ می تواند کمک بسیار مناسبی به برقراری 

ارتباط نزدیکتر میان مخاطب و شما کند.
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با یکدیگر میان خود اعتماد ایجاد کنند. اما وقتی تضاد شکل گرفت، 
فیدبک  هم  به  مستقیم  طور  به  باید  دانند  می  آنها  که  شوید  مطمئن 
بدهند.» شاپیرو نیز اضافه می کند «تنها راه انجام کار خوب، داشتن 

روابط خوب است هر چه روابط بهتر باشد، کار بهتر است».

برای هر پروژه گزارش بگیرید
در پایان هر پروژه یا وقتی اعضای تیم از هم جدا شدند، یک جلسه 
نهایی برگزار کنید که در آن درباره اینکه «چه موضوعاتی پیشرفت 
کنید».  بحث  نرفت  پیش  خوبی  به  موضوعاتی  چه  و  داشت  خوبی 
را  کارهایی  چه  و  کنیم  تاکید  بیشتر  باید  موضوعاتی  چه  بر  اینکه 
باید به طور متفاوت تری انجام دهیم. شاپیرو می گوید «دقت کنید: 
عنوان  به  تنها  نباید  شود  می  بدل  و  رد  جلسه  این  در  که  اطالعاتی 
قسمتی از مرور نهایی جلسه تلقی شود، بلکه باید بخشی از ارزیابی 
اینکه  و  است  تیم  بستن  هدف،  شود.  محسوب  نیز  کارمندان  ساالنه 
بدانیم هر یک از اعضا برای توسعه بیشتر در آینده چه کارهایی باید 

انجام دهند.»

اصولی که باید به خاطر داشت:
 * مطمئن شوید تیم این موضوع را درک کرده است که ارائه فیدبک 

یک وظیفه مشترک برای همه است.
*  همواره جلسات مداوم مرور پیشرفت کار ترتیب دهید.

مشارکت  در  مواردی  چه  بگویند  کنید  تشویق  را  تیم  مثبت  لحن  با   *
تیمی از دید آنها قابل تقدیر و ستایش است.

نکنید  شروع  تیم  درباره  خودتان  شخصی  فیدبک  با  را  جلسه   *
چه  در  شان  کارآیی  خودشان  نظر  به  بگویند  دیگران  اول  بگذارید 

سطحی است.
* در موضوعات مربوط به کارآیی تیم خجالت نکشید آشکارا درباره 

این موضوع در جمع صحبت کنید.
* وارد تضادهای شخصیتی نشوید. در جهت تسهیل گفت وگوهای 

سخت کمک کنید.

موردکاوی شماره ۱:
فراهم کردن فرصت برای عکس العمل های تیم و افراد

الری دانیل به عنوان مدیر شرکت افلک که یک شرکت بیمه است هر 
سه ماه اعضای تیم را برای تصمیم گیری درباره موضوعات مربوط 
او  کند.  می  جمع  هم  دور  فیدبک  ارائه  جهت  مشتریان  تصادف  به 
می گوید: «من روی مشتریان موردکاوی انجام می دهم تا بدانم آیا 
عملکرد ما در مورد آنها خوب بوده است یا ضعیف و به همین خاطر 
بوده  ارتباط  در  مشتریان  با  نحوی  به  که  را  تیم  اعضای  از  یک  هر 
که  شود  می  مطمئن  اول  درجه  در  الری  کنم».  می  جمع  هم  دور  اند 
کار از سرعت خوبی برخوردار است. ابتدا به اعضای تیم یک بسته 

از اطالعات درباره مستندات تصادف، اطالعات تماس، کپی مکاتبات 
مشتریان و کپی پاسخ های شرکت داده می شود. سپس او مجموعه 
پیش  خوب  مواردی  چه  پرسد:  می  تیم  اعضای  از  را  سواالت  از  ای 
چه  وضعیت  بهبود  برای  نرفت؟  پیش  خوب  مواردی  چه  رفت؟ 
تیم  از  که  است  این  هدف  گوید  می  او  دهیم؟  انجام  باید  کارهایی 
بخواهیم نظر خود را درباره رفتار شرکت چه از دید مشتریان و چه 
از دید سهامداران مطرح کنند. او می گوید: «ما نمی خواهیم کسی 
فقط  من  کنم.  نمی  تلخی  اوقات  هیچکس  با  من  و  کنیم  سرزنش  را 
تسهیل کننده هستم و می خواهم یک محیط خنثی ایجاد کنم.» اغلب 
نشان  بصیرت  و  فراست  خود  از  فیدبک،  جلسات  این  طی  همکاران 
من  کنند.  می  درک  را  موضوع  این  «آنها  گوید:  می  الری  دهند.  می 
تجربه  یک  این  دارد.  مثبتی  تاثیر  چنین  کار  این  دانستم  نمی  ابتدا  از 
این  از  اوقات  گاهی  او  که  اطالعاتی  و  فیدبک  است».  پویا  یادگیری 
گوید:  می  او  انجامد.  می  فرآیند  بهبود  به  کند  می  دریافت  جلسات 
ارتباط  که  شوند  می  مطرح  کسانی  طرف  از  ها  ایده  بهترین  «اغلب 

نزدیک تری با کار دارند.»

موردکاوی شماره ۲:
تمرکز بر افزایش قدرت تیم

ایجاد  فرم  گاست (پلت  شرکت  مدیرعامل  عنوان  به  روس  اس  دیوید 
منابع و مدیریت سرمایه گذاری در مراحل اولیه) درباره ارائه فیدبک 
«هدف  گوید:  می  او  است.  کرده  اتخاذ  را  ساده  روش  یک  گروهی 
اصال کم ارزش کردن تیم نیست. من سعی می کنم همه را خوش بین 

و شاد نگه دارم و نقاط قوت و چالش ها را با آنها در میان بگذارم.»
یک  در  نفره   ۱۵ فنی  تیم  یک  مدیر  او  قبل  سال  چند  مثال،  عنوان  به 
در  موفقیت  عدم  گروه  مساله  ترین  بزرگ  بود.  افزاری  نرم  شرکت 
یکی از محصوالت B۲B بود. او می گوید: «مشتریان ناراضی بودند 
الیقی  افراد  تیم  اعضای  یک  یک  زدند.  می  فریاد  فروشندگان  سر  و 
نمی  من  داشتیم.  آنها  میان  تری  نزدیک  همکاری  به  نیاز  اما  بودند 
افتضاح  محصوالت  بگویم «این  و  شوم  فیدبک  جلسه  وارد  توانستم 
را  سازمانی  مشکالت  ابتدا  بود  الزم  اخراجید».  شما  همه  هستند؛ 

دریابیم و بعد برای رفع آن به دنبال راه حل باشیم.»
او تیم را به چند زیرگروه متشکل از دو یا سه نفر تقسیم کرد و به هر 
کدام از آنها این وظیفه را محول کرد که دریابند چگونه باید چالش 
های درون تیمی را حل کنند. سپس زیرگروه ها به بقیه فیدبک می 
بهبود  برای  استراتژی  یک  توانست  تیم  فیدبک،  این  مبنای  بر  دادند؛ 
به  توانستیم  سرانجام  «ما  گوید:  می  او  کند.  ایجاد  ارتباطات  و  کار 
یک برنامه برسیم که طبق آن همه اعضای تیم احساس قدرت کنند. 
ما به مشکالت پی بردیم و در جهت رفع آن به راه حل رسیدیم.» به 
گفته او، بعد از ۹ ماه محصوالت به شکل بسیار بهتری عرضه شدند.
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بهداشت و سالمت
 برای اینکه در برنامه کاهش وزن خود موفق باشید نباید توسط 

این اشتباهات از مسیر کاهش وزن خود منحرف شوید. 

اشتباهی  رایج ترین  و  اولین  نمی شوند!این  محاسبه  کالری ها   -۱
می شوند.  مرتکب  خود  وزن  کاهش  برنامه  در  افراد  که  است 
وزنتان  کاهش  برنامه  در  مصرفی  کالری  تمام  باشید  مطمئن 
در  باید  شوید  الغر  گرم  کیلو  نیم  اینکه  برای  می شود.  محاسبه 

هفته ۳۵۰۰ کالری از میزان کالری مصرفی خود را کم کنید. 
هرچند در یك برنامه کم چرب که حاوی پروتئین مناسب و متوسط 
و کربوهیدرات های پیچیده است دیگر نیازی به محاسبه کالری ها 

نیست. زیرا این رژیم خود به خود کم کالری است. 

شوید!این  الغر  سریع تر  تا  کنید  عوض  ناگهان  را  خود  رژیم   -۲
کار بدترین روش برای شروع رژیم غذایی است زیرا در این نوع 
به  نتیجه  در  می دهیم  کاهش  را  کربوهیدرات ها  میزان  رژیم ها 
سرعت مایع زیادی را از دست می دهیم. کاهش مایعات به میزان 
در  بدن  توانایی  به  مستقیمًا  بلکه  ندارد  بستگی  دریافتی  مایعات 
نگهداری مایعات ارتباط دارد. در این برنامه ها چربی بدن کاهش 
نمی یابد بلکه در واقع تنها پروتئین از دست می رود که برای کلیه ها 
بسیار خطرناك است. هنگامی که این نوع رژیم ها را کنار بگذاریم 

مجددًا با افزایش وزن به صورت چربی مواجه می شویم. و اغلب 
می بینیم که فرد حتی چاق تر از زمان قبل از رژیم شده است. 

توخالی تر  ادعایی  نیست!هیچ  الزم  وزن  کاهش  برای  ورزش   -۳
کاهش وزن طوالنی مدت  این وجود ندارد. ورزش منظم کلید  از 
بلکه  نمی سوزاند  کالری  تنها  ورزش  است.  مطلوب  وزن  حفظ  و 
تاثیر  بدن  متابولیسم  بر  ورزش  دارد.  نیز  را  اشتها  تنظیم  توان 
به  و  تنظیم  را  خون  قند  و  کلسترول  فشارخون،  می گذارد،  مثبتی 
نگه  و  بدنی  فعالیت  داشتن  می کند.  تضمین  را  سالمتی  کلی  طور 
افراد  است.  الزم  سالمت  حفظ  برای  دو  هر  ایده آل  وزن  داشتن 
تفریحی  نیز  و  دهند  ارتقاء  ورزش  با  را  خود  سالمت  می توانند 

سالم داشته باشند. 
۳۰ دقیقه فعالیت بدنی روزانه می تواند به سالمت بیشتر شما کمك 
ندارد،  تفاوتی  چندان  نمایید  انتخاب  ورزشی  نوع  چه  اینکه  کند. 

شما می توانید ورزش را یك بار در روز یا دو بار در روز با زمان 
کمتر انجام دهید. 

۴- هرچه شب هنگام بخورید به چربی مبدل می شود!فرقی ندارد 
تعداد  برابر  در  روزانه  کالری  کل  میزان  بخورید.  غذا  ساعتی  چه 
است.  وزن  افزایش  یا  کاهش  کننده  تعیین  می سوزانید  که  کالری 
میزان  تنها  نمی دهد.  تشخیص  را  روز  یا  شب  کالری  شما  بدن 
در  غذا  خوردن  منفی  نکته  تنها  است.  مطرح  روز  دریك  کالری ها 
اسید  بازگشت  نام  به  مشکلی  دچار  است  ممکن  که  است  این  شب 
شوید که در این صورت دچار سوزش سر دل خواهید شد. اگر این 

مشکل را دارید باید حتمًا به پزشك مراجعه نمایید. 

۵- برخی غذاها می توانند کالری ها را بسوزانند!بعضی از غذاها، 

کمی بیشتر از سایر غذاها برای هضم انرژی الزم دارند. ولی هیچ 
که  کند  مصرف  انرژی  آنقدر  هضم  هنگام  که  ندارد  وجود  غذایی 
شما بدون تغییر در عادت های غذایی یا ورزش، کاهش وزن داشته 

باشید. 

اشتباهـــــــــــات 
رژیمی که باعث 
چاقی می شوند 

۴ توصیه برای ۴ نوع پوست
سطح  از  مرده  سلولهای  آن  طی  که  است  فرآیندی  برداری  الیه 
پوست برداشته می شوند اما برخی خانم ها بعد از الیه برداری 
پوستشان  می گویند  و  می کنند  ناراحتی  احساس  پوستشان 
که  دارد  دالیلی  ناراحتی  و  التهاب  این  می شود.  ملتهب 
الیه  و  آرایش  برای  که  است.نکاتی  آمده  ادامه  در  مهمترینشان 
برداری پوست صورتتان باید رعایت کنید بیشتر بستگی به نوع 

پوستتان دارد.
چرا الیه برداری؟

بعد از این که سلول های پوستی شکل می گیرند به مرور روی 
و  شوند  می  خشک  آیند،  می  اپیدرم  ی  الیه  یعنی  پوست  سطح 
می  قرار  پوست  سطح  روی  مرده  های  سلول  وقتی   ، میمیرند 
به  مرده  و  زبر  و  ضخیم  شما  پوست  که  شوند  می  باعث  گیرند 
های  سلول  دفع  برای  پوست  قدرت  سن  افزایش  با  برسد  نظر 
مرده کاهش می یابد در نتیجه بهتر است که با یک عامل خارجی 
این سلول های مرده را از روی پوست برداریم تا باز هم احساس 

شادابی و تازگی را در پوست خود احساس کنیم .
سطح  روی  از  مرده  های  سلول  شود  می  باعث  برداری  الیه 
باز  جوان  و  نو  های  سلول  برای  جا  و  شوند  برداشته  پوست 
پیدا  تر  جوان  ظاهری  جوان  های  ل  سلو  این  با  پوست  تا  شود 
کند .معموال الیه برداری پوست به ۳ روش مکانیکی ، شیمیایی 
توجه  با  توانید  می  شود.شما  می  انجام  لیزر  با  برداری  الیه  و 

به نوع پوست خود بهترین روش را برای از بین بردن الیه های 
مرده پوست انتخاب کنید.

پوست های چرب: به گفته پژوهشگران بهتر است که در هفته 
بیشتر از یک بار از الیه بردار استفاده نکنید زیرا استفاده بیش 
از حد از الیه بردارها باعث به وجود آمدن غده های چربی و در 

نتیجه وخیم تر شدن اوضاع جوش ها می شود.

پوست های آکنه دار: استفاده از الیه بردارهای مکانیکی موجب 
ی  برنامه  یک  که  است  بهتر  بنابراین  شود  می  آکنه  شدن  بدتر 

منظم برای الیه برداری از پوست خود داشته باشید.

پوست های معمولی: با استفاده از یک دستمال مرطوب یا آغشته 
به کرم الیه بردار ، سطح پوست خود را در فواصل زمانی ۵ تا ۱۰ 
و  بردارها  الیه  شود  می  باعث  پوست  ماساژ دهید .ماساژ  ثانیه 

مواد محافظ پوست عملکرد مطلوب تری داشته باشند .

نیاز  معموال  خشک  پوستهای  حساس:  و  خشک  های  پوست 
بردارهایی  الیه  از  که  است  بهتر  پس  دارند  بیشتری  مراقبت  به 
فقط  شما  پوست  چون  هستند  تر  ضعیف  که  کنیم  استفاده 
احتیاج دارد که الیه سلول های مرده از روی آن برداشته شود 
پیش از استفاده از الیه بردار اول پوست خود را مرطوب کنید 
مناسب  بردار  الیه  کرم  با  را  پوست  سطح  آرامی  به  سپس  و 

پوستتان ماساژ دهید.



هفته نامه پرشین ۲۳جمعه ۳ امرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۵

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

۶- سرعت غذا خوردن تفاوتی نمی کند!آرام غذا خوردن و جویدن 
بنابراین  می شود.  مغز  اشتهای  کنترل  مرکز  تنظیم  باعث  غذا 
زودتر  کمتر  غذای  با  و  می کند  کم  را  اشتهایتان  خورده اید  آنچه 
ولی  نمی کند  چاق  خود  به  خود  سریع  خوردن  غذا  می شوید.  سیر 
تنظیم  مکانیزم  به  می خورند  غذا  سریع  که  افرادی  که  آنجایی  از 
میزان  از  بیشتر  آنگاه  کند  کار  تا  نمی دهند  کافی  زمان  اشتهایشان 

الزم غذا می خورند. 

وزن  افزایش  باعث  است  زیادی  پروتئین  حاوی  گوشت  چون   -۷
آنها،  منبع  به  توجه  بدون  کربوهیدرات ها  و  نمی شود!پروتئین ها 
دارد،  کالری   ۹ گرم  هر  در  نیز  چربی  دارند.  کالری   ۴ گرم  هر  در 
تنها  نه  گوشت  کربوهیدرات.  و  پروتئین  برابر  دو  از  بیشتر  یعنی 
کالری   ۹ گوشت  چربی  گرم  هر  بلکه  دارد  کالری  چهار  گرم  هر  در 

دارد. هرچه میزان چربی گوشت بیشتر باشد کالری آن نیز بیشتر 
خواهد شد و چون مصرف کالری زیاد باعث افزایش ذخیره سازی 
چربی می شود، در نتیجه خوردن گوشت نه تنها باعث افزایش وزن 

می شود، بلکه بیشتر آن را به صورت چربی ذخیره می کند. 
بخورید  هرچه  کنید،  مصرف  را  الزم  ویتامین های  که  زمانی  تا   -۸
ازجمله  شما  مایحتاج  تمام  ویتامینی  ندارد!مکمل های  اشکالی 
چرب  اسیدهای  و  آمینه  اسیدهای  امالح،  کربوهیدرات،  پروتئین، 
تغذیه  مورد  در  غلط  بارو  این  بلکه  نمی کند،  برآورده  را  نیاز  مورد 
و رژیم است. بسیاری از افرادی که دارای رژیم کم کالری به همراه 
مشکالتی  دچار  هستند  ویتامینی  و  پروتئینی  غذایی  مکمل های 
بوده  متابولیسم  تنظیم  جهت  بدن  توانایی  عدم  علت  به  که  شده اند 
است مخصوصًا کلیه ها و کبد که نمی توانند به این نوع رژیم سازگار 

شوند. 

۹- اگر صبحانه نخورید و ناهار و شام بخورید الغر می شوید!مهم 
نتیجه  می کنید،  مصرف  کالری  ساعت   ۲۴ از  زمانی  چه  که  نیست 
برابر  در  مصرفی  کالری  است  این  پایه  فرمول  است.  یکی  نهایی 
کالری که می سوزانید. اگر در روز سه بار و هر بار چهارصد کالری 
این  شما  بدن  کنید،  مصرف  وعده  یك  در  را  کالری   ۱۲۰۰ یا  بخورید 
تفاوت را درك نمی کند. ولی فراموش نکنید حذف وعده غذایی راه 
حد  از  بیش  را  شما  اشتهای  زیرا  نیست  موفق  رژیم  برای  مناسبی 
تحریك می کند و نه تنها شما ناهار یا شام زیادتری می خورید بلکه 

در طول روز هم از انواع میان وعده ها مصرف می کنید. 

گرسنه  تصور،  برخالف  خورد!  غذا  نباید  شدن  الغر  برای   -۱۰
ماندن باعث می شود وزن بدن به دلیل ذخیره سازی چربی افزایش 
در  باید  است  وزن  کاهش  کشیدن  گرسنگی  از  هدفتان  اگر  یابد. 
برنامه رژیمی خود تجدیدنظر نمایید. به جای گرسنگی یك برنامه 
مناسب ورزشی برای خود تعیین کرده و بیشتر به باشگاه بروید. 
ماهی  و  چرب  کم  گوشت های  حبوبات،  سبزیجات،  میوه جات،  از 
استفاده کنید. سعی کنید چهار یا پنج بار در هفته طبق یك برنامه 

منظم ورزش نمایید. 

کافی  مقدار  ننوشیدن  می شویم!برعکس  چاق  آب  نوشیدن  با   -۱۱
و  کرده  کند  را  بدن  ساز  و  سوخت  و  متابولیسم  روز  طول  در  آب 
ممکن است باعث اضافه وزن نیز بشود. آب ماده ای ضروری برای 
محسوب  کالری  سوزاندن  جمله  از  بدن،  متابولیك  فعالیت های 
فراوانی  آب  نمی کنید،  زندگی  لوت  کویر  در  که  زمانی  تا  می شود. 
اطراف شما وجود داشته و باید زیاد از آن بنوشید. ۸ تا ۱۰ لیوان و 
جای  به  آب  خوردن  مقدار.  این  از  بیشتر  حتی  می کنید  ورزش  اگر 
زودتر  معموًال  نوشابه ها  است.  مناسب  بسیار  نیز  نوشابه  انواع 
احساس تشنگی را نسبت به آب از بین می برند و دارای کالری های 
احساس  مجددًا  دقیقه   ۳۰ از  بعد  می شوند  باعث  و  بوده  ارزش  بی 

گرسنگی نمایید. 

می کند!خوردن  چاق  کمتر  گرسنگی  هنگام  تنقالت  خوردن   -۱۲
ناسالم  غذایی  عادت های  ایجاد  باعث  گرسنگی  هنگام  تنقالت 
است  ممکن  گرسنگی  شوید.  خارج  خانه  از  سیر  شکم  با  می شود. 
چیپس  و  پفك  شکالت،  شود.  تنقالت  خوردن  و  خریدن  به  منجر 
هیچ کدام نمی توانند جای یك صبحانه، ناهار و شام سالم و رضایت 

بخش را بگیرند. 

رنگی برای سالمتی 
 

و  میوه   انواع  مصرف  تغذیه  متخصصان 

سبزی به رنگ های مختلف را توصیه می کنند 
عامل  موادغذایی  این  در  رنگ  تنوع  چراکه 
بدن  به  ریزمغذی ها  از  وسیعی  طیف  جذب 
ترکیب های  از  یکی  اکسیدان ها  آنتی  است. 
و  سبزیجات  که  هستند  بدن  نیاز  مورد 
میوه های بنفش یا ارغوانی رنگ اغلب حاوی 
مقادیر قابل توجهی از آنها هستند و به همین 
میو ه ها  و  سبزی ها  از  نوع  این  افزودن  دلیل 
سایت  است.  ضروری  روزانه  رژیم غذایی  به 
بررسی  به  گزارشی  در  «ام ان ان»  تخصصی 
که  بنفش رنگ  سبزی  و  میوه  نوع  هفت 

بدن  شادابی  و  سالمت  حفظ  به  آنها  مصرف 
زیر  شرح  به  که  کرده  اشاره  می کند،  کمک 

است: 

 گل کلم بنفش 
مغذی  سفیدرنگ  کلم  گل  مانند  سبزی  این 
برای  که  است  اکسیدان هایی  آنتی  حاوی  و 
هنگام  سبزی  نوع  این  مفیدند.  بدن  سالمت 
می تواند  هرچند  می شود.  سبزرنگ  طبخ، 
به  را  آن  غذا  در  سبزی  این  رنگ  حفظ  برای 

صورت خام مصرف کرد. 

 کلم پیچ بنفش (قرمز) 
کلم پیچ بنفش نسبت به نوع سفیدرنگ آن از 
و  است  برخوردار  پلی فنول  بیشتری  میزان 
حفظ  برای  مهم  ترکیبات  از  نیز  پلی فنول ها 

سالمت بدن هستند. 

 هویج بنفش (ارغوانی) 
و  ضدالتهابی  خواص  دارای  بنفش  هویج 
بررسی  یک  نتایج  باالست.  آنتی اکسیدانی 
بنفش  هویج  آب  می دهد  نشان  موش ها  بر 
مصرف  از  ناشی  بیماری های  و  ناراحتی ها 
پیش دیابت،  نظیر  کربوهیدرات  زیاد  حجم 
کبدی  و  قلبی  آسیب های  و  باال  فشارخون 
نوع  این  همچنین  می سازد.  برطرف  را 
میزان  حاوی  معمولی  هویج  به  نسبت  هویج 

بیشتری آنتی اکسیدان است. 

 بادنجان 
آنتی  داشتن  دلیل  به  بادنجان  مصرف 
انواع  دیگر  و  کلسیم  آهن،  اکسیدان ها، 

ویتامین ها توصیه می شود. 

 سیب زمینی بنفش 
بررسی ها نشان می دهد میزان آنتی اکسیدان 
معمولی  نوع  به  نسبت  زمینی  سیب  نوع  این 

آن باالتر است. 

 بلوبری 
این  اثرات  با  رابطه  در  متعددی  مطالعات 
از  حاکی  که  گرفته  انجام  سالمتی  بر  میوه 
وضعیت  بهبود  حافظه،  بر  آن  مثبت  تاثیر 
گردش  تنظیم  و  عروق  و  قلب  سیستم 
خوراکی  مواد  دیگر  همچون  و  است  خون 
بنفش رنگ بلوبری یا همان میوه «قره قاط» 

حاوی میزان باالیی آنتی اکسیدان است. 

 آلو بنفش 
آنتی اکسیدان،  از  غنی  منبع  یک  نیز  میوه  این 
همچنین  است.  معدنی  مواد  و  ویتامین ها 
فنول های موجود در این نوع آلو برای مقابله 

با سرطان سینه مفیدند.
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خانواده
جیب تان را خالی نکنید

آدم  اغلب  سراغ  طالق،  از  بعد  افسردگی  که  است  درست 
بحران  اما  آید  می  کنند  می  تجربه  را  اتفاق  این  که  هایی 
و  افسردگی  تشدید  دالیل  ترین  اصلی  از  یکی  مالی  های 
جدایی  شرف  در  اگر  پس  هاست.  مطلقه  برای  اضطراب 
هر  از  بیشتر  باید  اید،  داده  پایان  تان  ازدواج  به  یا  هستید 
زمانی به فکر پول توی جیب تان باشید. قبل از آنکه پای 

پیدا  قبول  قابل  درآمد  با  کاری  کنید،  امضا  را  طالق  برگه 
کنید.  انداز  پس  کمی  است  ممکن  تان  برای  اگر  و  کنید 
کنید  زندگی  آن  در  است  قرار  که  محلی  پیداکردن  فکر  به 
او  از  کند،  می  درک  را  شما  همسرتان  هنوز  اگر  و  باشید 
بخواهید که قبل از طالق به شما برای فراهم کردن شرایط 
حداقلی زندگی کمک کند. اگر هم کار از کار گذشته و جدا 
خودتان  پای  روی  مالی  نظر  از  زودتر  هرچه  اید،  شده 
به  تنها  زیاد  کارکردن  کنید.  کار  توان  تمام  با  و  بایستید 
جیب شما کمک نمی کند، بلکه توجه تان را هم از روزهای 

سختی که می گذرانید منحرف می کند.

تا مدتی دل نبندید
را  دادن  دست  از  تلخی  کنند  می  گمان  ها  آدم  از  بسیاری 
می توان با به دست آوردن یک شریک تازه از بین برد اما 
روانشناسان معتقدند عجله در ورود به یک رابطه دیگر، 
دوباره  آنکه  از  قبل  کند.  می  برابر  چند  را  شما  مشکالت 
که  شرایطی  پذیرش  برای  خودتان  به  شوید،  عاشق 
دهید.  فرصت  اید  گذاشته  سر  پشت  که  اتفاقاتی  و  دارید 
اشتباهات خود و طرف مقابل تان را مرور کنید و ببینید 
که چه مسیری شما را به این پایان رسانده است. بگذارید 

و  اهداف  و  شود  تر  کمرنگ  تان  اضطراب  و  افسردگی 
کنید.  مرور  دیگر  بار  یک  را  خواهید  می  زندگی  از  آنچه 
فردی  کنار  در  شما  دیگر،  زندگی  یک  ساختن  در  عجله  با 
قرار می گیرید که باید بار خستگی تان را به دوش بکشد و 
گاهی به اشتباه، تنها با دیدن تفاوت های یک فرد با همسر 
سابق تان، گمان می کنید که فرد ایده آلی برای زندگی با 
شماست. اگر نمی خواهید دوباره به همین نقطه برگردید، 

الاقل تا یک سال دست نگه دارید و دل نبندید.

تست افسردگی طالق
اگر تازه از همسرتان جدا شده اید و پاسخ شما به تعداد 
زیادی از این سؤاالت مثبت است یا الاقل با اطمینان نمی 
طالق  از  پس  افسردگی  به  احتماال  کنید،  رد  را  آنها  توانید 
مبتال هستید. بیرون آمدن از این بحران ناممکن نیست اما 
برای  توانید  می  هم  شما  زمان،  گذشت  معجزه  از  گذشته 

عبور سریع تر از این روزهای سخت تالش کنید.
مطرح  تان  ترشدن  آرام  برای  را  ای  توصیه  آنکه  از  قبل 
طالق  از  بعد  افسردگی  با  که  شوید  مطمئن  باید  کنیم، 
در  را  زیر  مورد   ۸ از  بیشتر  اگر  نه.  یا  اید  شده  درگیر 

خودتان می بینید، ادامه این مطلب را بخوانید.

زیر بار حرف زور نروید
را  مسیر  که  بپذیرید  و  باشید  داشته  نفس  به  اعتماد 
اشتباه رفته اید. به دیگران اجازه ندهید که در مورد شما 
خانواده  با  باشند.  داشته  هستید،  آنچه  خالف  قضاوتی 
واقعیت  این  که  کنید  کمک  آنها  به  و  کرده  صحبت  تان 
مختل  را  تان  زندگی  دوره،  این  در  شما  اگر  بپذیرند.  را 

تصمیم  تر  راحت  دیگران  نگیرید،  فاصله  دنیا  از  و  نکنید 
روانشناسان  کنند.  می  درک  را  شما  شرایط  و  گیرند  می 
و  دارند  باالتری  نفس  به  اعتماد  که  کسانی  معتقدند  هم 
دارند،  را  آن  از  دفاع  توان  که  اند  گرفته  منطقی  تصمیمی 
سپری  را  طالق  از  بعد  سخت  روزهای  دیگران  از  زودتر 

می کنند.

ورزش یعنی خروج از افسردگی
است  معتقد  استنفورد  دانشگاه  استادان  از  یکی  تیلور، 
ورزش یکی از شیوه های موثر برای خروج از افسردگی 
طالق است. تاثیرات مثبت ورزش بر بدن همواره مورد 
است  کرده  مشخص  تحقیقات  اما  گیرد  می  قرار  توجه 
روحیه  و  حافظه  تقویت  با  کنند  می  ورزش  که  افرادی 
احساس رضایت بیشتری از زندگی می کنند. ورزش با 
بهتر  احساس  موجب  شادابی  افزایش  و  استرس  کاهش 
شود.  می  زندگی  وضعیت  از  افراد  در  بیشتر  رضایت  و 
متخصصان معتقدند ورزش مانند داروی ضدافسردگی 
عمل می کند و چنانچه روزانه ۳۰ دقیقه سریع راه بروند 
یا به طور منظم ورزش کنند، پس از ۱۰ روز تاثیر آن را 
در بهبود وضعیت روحی و شادابی خود خواهند دید. از 
طرف دیگر، چنانچه ورزش به مدت طوالنی در فعالیت 
بهتر  عملکرد  موجب  شود،  گنجانده  روزانه  ثابت  های 
مغز شده و مواد شیمیایی مسئول داشتن احساس بهتر و 

رضایت وارد خون می شود.

دوستی کنید
به جای انزوا و دوری از جمع روابط دوستانه را گسترش 
دهید. به یاد داشته باشید دوستی ها شادی ها را مضاعف 
و غم ها را تقسیم می کند.در روابط دوستانه مهر ورزیدن 
وجود دارد و همین امر برای تان بسیار مفید خواهد بود. 
حتی اگر در یک لحظه جز خودتان کس دیگری برای مهر 
ورزیدن وجود نداشت یا امکان مهرورزی را به شما نمی 
دوست  را  خودشان  توانند  نمی  که  افرادی  بدانید  داد. 
نیز  دیگران  به  کردن  محبت  به  قادر  هرگز  باشند،  داشته 
نیستند. پس از خودتان شروع کنید اما سعی کنید رفت و 
آمد با افراد گوناگون را نیز تجربه کنید. به این ترتیب حتی 
منفی  و  مثبت  نقاط  و  ها  خصوصیت  افراد  که  بینید  می 
زیادی دارند و از این رو بخشیدن خود و دیگران نیز برای 

تان ساده تر می شود.

در این دوران در زندگی تان تغییر کلی ندهید
کرده  زخمی  را  شما  زندگی  جدایی  این  که  هم  هرقدر 
باشد، باز هم نمی توانید برای فرار از آن خود را به چاله 
دیگری بیندازید. شما می توانید مدتی به سفر بروید اما 
بهتر است فکر مهاجرت را از سرتان بیرون کنید. شما می 
توانید به درس یا کار بیشتر پناه ببرید اما نمی توانید از 
می  شما  بزنید.  را  کارتان  قید  یا  دهید  انصراف  دانشگاه 
توانید با آدم های تازه روبه رو شوید اما نمی توانید همه 
را برنجانید و با عزیزان تان قطع ارتباط کنید. یادتان نرود 
و  موقت  اما  است  آزاردهنده  و  عمیق  اگرچه  شما  درد  که 
گذراست. نمی گوییم شما خیلی زود همه روزهای گذشته 
حال  بهبود  برای  هوشیارانه  اگر  اما  کنید  می  فراموش  را 
تان تالش کنید، مدتی بعد نه درد، بلکه تنها اثر این زخم 
را مشاهده خواهید کرد. پس اگر توان انجام کارهایی را 
که به تمرکز و هوشیاری کامل شما نیاز دارند، ندارید، به 
جای بستن چمدان و فرارکردن یا قهر کردن با دنیا، چند 
هفته ای از محل کار یا یک ترم از دانشگاه تان مرخصی 
بگیرید. البته باز هم به جمالت قبل برمی گردیم و به شما 
توصیه می کنیم تا آنجا که می توانید فعالیت های تان را 

بیشتر کنید، نه کمتر.

گاهی حرف زدن معجزه می کند
هر  برای  البته  و  نگیرید  کم  دست  را  زدن  حرف  معجزه 
کسی حرف نزنید. قرار نیست همه آدم ها از ریز و درشت 
را  تان  دل  سفره  توانید  می  اما  باشند  باخبر  تان  زندگی 
باز  تان)  دوستی  های  گروه  صمیمی(نه  دوست  یک  برای 
کنید یا اگر اطراف تان کسی را نمی بینید که بدون قضاوت 
کردن به شما گوش دهد، از یک مشاور کمک بگیرید و در 
کنار تخلیه احساسات و هیجانات تان در جلسات مشاوره، 
کمک  ها  آسیب  این  کردن  کمرنگ  برای  او  های  توصیه  از 
ناراحت،  تامدتی  دارید  حق  شما  که  نرود  یادتان  بگیرید. 
سرزنش  با  پس  باشید،  عصبانی  یا  خورده  زخم  خسته، 

خود و انتظارات نا به جا، خود را خسته نکنید.
 

افسردگی طالق را هم طالق بدهید!
برخی می گویند زنان بعد از جدایی افسرده تر می شوند و مردان بی وفا، همه چیز را 
زود فراموش می کنند و سراغ رابطه دیگری می روند؛ عده ای هم معتقدند مردها کم 
طاقت ترند و تنها برای پرکردن زخم های عمیق درون شان، پای زن دیگری را به میان 
می آورند. روانشناسان می گویند چندان فرقی نمی کند که شما زن باشید یا مرد، از 
افسردگی  اما  نشود؛  دچار  افسردگی  به  جدایی،  از  بعد  که  است  کسی  کمتر  آنها  نظر 
بعد از طالق، قرار نیست تا ابد زندگی شما را مختل کند. اگر نشانه های این اختالل را 
بشناسید و از راه های محوکردن شان باخبر شوید، می توانید این بار با قدرت و تجربه 

ای بیشتر قدم بردارید.

بدون پشیمانی و حسرت 
زندگی کنید

در  را  بخصوصی  کارهای  اگر  که  کنند  می  فکر  گاهی  هـمــه 
گـذشـتـه انجـام می دادند یا برعکس، زندگی حالشان چه تفاوتی 
میـکــرد. همه می دانند که چنین حسرت خوردنی بـی فـایـده و 
قبول  را  خود  اعمال  است  بهتر  خوردن  حسرت  جای  به  است.  پوچ 

کنید و از آنها درس بگیرید.

پشیمانی چیست؟
است.  نارضایتی  و  امیدی  نا  یاس،  با  توام  احساسی  پشـیـمانــی 
فردی  کلی،  طور  به  است.  غفلتی  یا  عملی  انجام  از  ندامت  احساس 
که همیشه با احساس پشیمانی زندگی می کند، همیشه به گذشته ی 
خود افسوس می خورد و حـــسرت موقعیت هایی را می خورد که 

می توانست طور دیگری رفتار کند.
گذشته  به  است  ممکن  کـه  نیـسـتـید  کـسی  تـنـهـا  شـمـا 
افـسوس بخورد، به چیزها یا کسانی که از دست داده، به کارهایی 
که کرده یا نکرده و...این احساس گاهی به همه ی ما دست می دهد. 

مقدار مشخصی از آن اشکالی ندارد اما...
داشته  زندگیمان  به  بازنگرانه  نگاهی  گاهی  از  هر  که  است  خوب 

باشیم تا اطمینان یابیم که مسیر زندگی را درست طی می کنیم.
برای  عمل  این  وقتی  باشد.  ناسالم  گاهی  تواند  می  احساس  این  اما 
بزرگی  مشکل  را  کوچکی  کار  هر  و  درآید  عادت  صورت  به  کسی 
فرض کند. اگر این احساس بخواهد به افسردگی فرد منجر شود، به 
این معنا است که فرد بیش از حد به این مسئله بها میدهد و زندگیش 

توام با حسرت خوردن بر گذشته است.

۶ راه برای دوری از احساس ندامت و پشیمانی

۱) همه چیز را کلی بررسی کنید
کنید،  بررسی  را  مسئله  های  جنبه  ی  همه  ها  گیری  تصمیم  هنگام 
جنبه های مثبت و منفی. بررسی همه جانبه ی کار تا حد زیادی از 
پشیمان شدن در آینده جلوگیری میکند. همیشه کمی به خود فرصت 
که  است  درست  بپرهیزید.  عجوالنه  های  گیری  تصمیم  از  دهید، 
بعضی چیزها خارج از کنترل شماست، اما اگر درست برنامه ریزی 

نکنید، باید منتظر عواقب بد آن باشید.
است  ممکن  تصمیمی،  هر  منفی  و  مثبت  های  جنبه  گرفتن  نظر  در 
خوب  و  گذاشته  وقت  اگر  اما  کنید،  اشتباه  که  نشود  باعث  همیشه 
حسرت  از  زیادی  حد  تا  بسنجید،  را  جوانب  ی  همه  و  کنید  تحقیق 

خوردنتان در گذشته جلوگیری می کند.

۲) قاطع و محکم باشید
و  باشید  مطمئن  شود.  اجرا  بگذارید  گیرید،  می  تصمیمی  وقتی 
تردید نکنید. اجازه ندهید که مسائل حاشیه ای شما را از تصمیمتان 

منصرف کند.

۳) اتفاقات را بپذیرید
بی  آنها  از  شما  که  است  حادثه  از  پر  زندگی  بپذیرید.  را  واقعیت 
خبرید. بعضی از این حوادث خوب هستند و بعضی بد. اما باید مزه 
جلوی  توانیم  نمی  ما  آید.  سراغتان  هم  خوبی  تا  بچشید  را  بدی  ی 
روی دادن اتفاقات را بگیریم، باید آنها را قبول کنیم و تا میتوانیم از 

آنها نهایت استفاده را ببریم.

۴) دست به عمل بزنید
برای  توانید  می  چه  هر  و  برید،  می  را  چیزهایی  چه  حسرت  ببینید 
دوران  در  که  خورید  می  حسرت  اگر  دهید.  انجام  آن  بردن  بین  از 
دانشجویی زیاد مسافرت نکرده اید، همین حاال یک برنامه ی سفر 
برای خود درست کنید. کارهایی را که انجام نداده اید و حسرتش را 

می خورید، از همین االن انجام دهید.

۵) مثبت بیندیشید
و  خوشحال  االن  اگر  که  کنید  درک  دهید.  تغییر  را  دیدگاهتان 
بوده  بخصوصی  چیزهای  کردن  تجربه  برای  هستید،  خوشبخت 
آنها  مثبت  پذیرش  و  تان  گذشته  تجربیات  ی  نتیجه  شما  است. 
آسانی  کار  سختیها  و  مصائب  هنگام  اندیشیدن  مثبت  بله،  هستید. 
جای  به  دهید،  می  دست  از  را  آشنایی  یا  دوستی  وقتی  اما  نیست، 
حسرت خوردن به چیزهایی که می خواستید به او بگویید و نگفتید، 

سعی کنید به خاطره های خوبی که با او داشته اید بیندیشید.

۶) مثل افراد شکست خورده رفتار نکنید
اگر چیزی را از دست داده اید، حسرتش را نخورید. آنچه از دست 
رفته، تمام شده است و دیگر برنمی گردد. سعی کنید به آینده و به 

موفقیت هایی که می توانید به دست آورید فکر کنید.

نگران نباشید، لبخند بزنید!
است.  داشته  حکمتی  افتاده،  اتفاق  برایتان  گذشته  در  که  چیزی  هر 
باید سعی کنید که از آنها درس بگیرید و برای آینده ی خود از این 
تجربیات استفاده کنید. فقط به حال و آینده فکر کنید، چون گذشته، 
ی  لحظه  هر  از  برگردید.  عقب  به  توانید  نمی  و  است  گذشته  دیگر 

زندگی لذت ببرید.



هفته نامه پرشین ۲۵جمعه ۳ امرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۵

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

اعتیاد به روابط 
جنسی و پورنو

دکتر فرهاد همایون

به  یا  و  کنترل  در  توانایی  عدم  به  جنسی  روابط  بـه  اعتـیـاد 
تعویق انداختن تمایالت و فــعالیتهای جنسی اطالق می گـردد. 
تحت  را  معتاد  افکار  آن  به  اندیشدن  و  جنسی  روابط  واقـع  در 
انـگیـخـتـگـی  بـه  نـیـاز  و  میدهـد  قرار  خـود  سیـطره 
جنـسی جـای نـــیاز بـه صمیمت را میــگیرد. علت آن معموال 
میباشد.  افراد  اینگونه  کودکی  سنین  در  معتادین  با  بدرفتاری 
است.  اختالل  این  کننده  تشدید  و  برانگیزنده  عامل  یـك  استرس 
در واقــع فـــرد مـــعتاد از طریق روابط جنسی آالم عاطفی 

و عـقـده هـای روانــی خود را تسکین می دهد.
به  یا  و  کنترل  در  توانایی  عدم  به  جنسی  روابط  بـه  اعتـیـاد 
تعویق انداختن تمایالت و فــعالیتهای جنسی اطالق می گـردد. 
تحت  را  معتاد  افکار  آن  به  اندیشدن  و  جنسی  روابط  واقـع  در 
انـگیـخـتـگـی  بـه  نـیـاز  و  میدهـد  قرار  خـود  سیـطره 
جنـسی جـای نـــیاز بـه صمیمت را میــگیرد. علت آن معموال 
میباشد.  افراد  اینگونه  کودکی  سنین  در  معتادین  با  بدرفتاری 
است.  اختالل  این  کننده  تشدید  و  برانگیزنده  عامل  یـك  استرس 
در واقــع فـــرد مـــعتاد از طریق روابط جنسی آالم عاطفی 
توجه  باید  دهد.  می  تسکین  را  خود  روانــی  هـای  عـقـده  و 
شــهــوت  بـــا  را  جنسی  روابط  بــه  اعتیاد  نباید  که  داشت 
ممکن  جنسی  روابط  به  معـتاد  فرد  گرفت.  اشتباه  قوی  جنسی 
روابط  به  اعتیاد  باشد.  اندکی  جـنـسـی  شـهـوت  دارای  است 
جنسی در هر دو جنس زن و مـــرد مشاهده می گردد. در واقع 
با ارضـاء جــنسی به فرد احساس سرخوشی در پی آزادسـازی 
موقتا  را  وی  و  داده  دست  آنـدومـرفیـنـها  و  آدرنـالـیـن 
جـنـســی  رابـطـه  از  معتاد  فرد  مـعــموال  دهد.  می  تسکین 
احساس  دچــار  آن  از  پــس  زیـرا  برد  نمی  چندانی  لذت  خود 
به  جنسی  روابط  به  اعتیاد  عالیم  میگردد.  شرمساری  و  گناه 
تعهد.  بدون  متعدد  جنسی  شریك  بودن  دارا  است:  زیر  قرار 
مرتب  تعویض  یا  و  نفر  چندین  با  همزمان  بطور  جنسی  رابطه 

و  جنسی  آزار  مفرط.  و  وسواسی  ارضایی  خود  جنسی.  شریك 
به  اقدام  آن.  از  استفاده  یا  و  روسپیگری  دیگران.  جنسی  تجاوز 
برقراری روابط جنسی مخاطره آمیز . استفاده مداوم از تصاویر، 
مجالت و فیلمهای پورنو . بی اعتـنـایی و یـا قـربـانـی کـردن 
تفریحی  و  شغلی  خانوادگی،  اجتماعی،  مهم  فـعــــالیتهای 
محدود  در  ثمر  بی  و  وقفه  بی  تالش  جنسی.  فعالیتهای  بخاطر 
کردن افکار محرك جنسی. کاهش معنویت و نقض مداوم سیستم 
مسایل  به  اندازه  از  بیش  مفرط.  جنسی  شهوت  فرد.  ارزشی 

جنسی اندیشدن. ارضاء جنسی از طریق مشاهده دیگران، عریان 
تداوم  جنسی.  تجاوز  و  آزاری  کــــودك  بـه  ارتـکاب  و  گرایی 
مالی،  مشکالت  همچون  منفی  عواقب  به  توجه  بدون  اعتیاد  به 
مراحل  فرد.  روابط  گسستگی  هم  از  و  سالمتی  افتادن  بــخطر 
اعتیاد به سکس: اشتغال فکری مداوم: تـفـکـرات، تـجـسـمات 
و خـیـالبــــافی های پیوسته در مورد موقعیتها، منظره ها و 
موقعیت  یا  و  فعالیت  یك  بخشیدن:  ارجحیت  جنسی.  فعالیتهای 
ای  کلیشه  رفتار  بـصورت  و  الـگـو  مـعـمـوال  مرجح  جنسی 
بـدون  مـرجـح  جنـسی  فعالیت  به  اقدام  وسواس:  آید.  می  در 

تـــوجه به عواقب منفی و تمایل به متوقف ساختن آن. احساس 
ندامت: احساس گناه و شرم بر سر نـاتـوانـی در کنـترل رفتار 
تمایالت  ارضاء  نحوه  آموزش  شامل  جنسی  اعتیاد  درمان  خود. 
روابط  بازسازی  فردی،  مشاوره  طبیعـی،  و  سالم  بطور  جنسی 
از هم گسسته فرد و آمــوزش تکنیکهای غلبه بر استرس میباشد. 
اما گام نخست درمان پذیرش فرد به اعتیاد و تمایل فرد به ترك آن 
میباشد. اعتیاد به پرنوگرافی ( تصاویر و نوشته های پورنو )... 
یکی دیگر از نوع اعتیاد، اعتیاد به پرنوگرافی میباشد. پرنوگرافی 

می  درآمد  کسب  واقع  در  مردان  جنسی  تمایالت  از  گیری  بهره  با 
زنان  تحقیر  و  گشتن  ارزش  بی  سبب  پـــدیده  ایـن  امـا  کنـد. 
که  بدآموزیهایی  و  دروغها  به  زیر  در  گـردد.  می  جامعه  در 
پورنوگرافی بر جامعه تحمیل میکند توجه کنید: رابطه زن و مرد 
بر پایه روابط جنسی بنا می شـود خیر، رابطه سالم میان زن و 
زنان  گردد.  باید  بنا  جانبه  دو  اعتماد  و  عالقه  تعهد،  پایه  بر  مرد 
مـنـابـع  و  سـایـتـها  در  مـعمـوال  باشند.  می  بشریت  مادون 
حیوان  و  خرگوش  :همبازی،  نامهای  با  زنان  از  پـــرنوگرافی 
دست آموز یاد می شود. زنان یك نوع تفریح بشمار میـــروند. 

به زنان به دید یك نوع بازی و سرگرمی نگریسته میشود. هرچه 
بودن  مــوفق  نشـانه  باشد،  بیشتر  مرد  یك  جنسی  شریك  تعداد 
در  بیشتری  امتیاز  دارای  چون  گردد.  می  قلمداد  وی  پیروزی  و 
به  هستند.  شما  مـایـملك  و  دارایـی  زنـان  بود.  خواهد  بازی 
در  که  زیبایی  زن  تصـویـر  نـگرنـد.  می  کاال  یك  دید  به  زنان 
اید.  دیده  زیاد  را  است  ایستاده  زیبا  و  لوکس  ماشین  یك  کنار 
مذکــور  ماشین  هرگاه  شما  که  است  آن  تبلیغ  ایــن  مـفـهـوم 
هم  و  مــاشــین  هم  یعنی  آنها  دوی  هر  کنید  خـــریـداری  را 
کــه  آمـوزد  می  ما  به  پـرنوگرافی  داشت.  خواهید  را  زیبا  زن 
اجتماع  در  را  آن  مصداق  هستند.  خریداری  قــابــل  زنــان 
را  میکند  خرج  زیادی  پول  زن  یك  بــرای  مـردی  که  زمانی 
برای  کردن  خرج  پـــــول  بـا  پـنـدارد  می  مرد  یافت.  میتوان 
به  زن  یك  ارزش  کند.  برقرار  جنسی  رابطه  وی  با  میتواند  زن 
زیبایی  با  زنان  پرنو  دید  از  اوست.  اندامهای  زیبایی  و  جذابیت 
بها  زن  جسم  به  تنها  آنها  باشند.  می  ناکامل  و  زشت  نیز  متوسط 
گیرند.  می  نادیده  را  زن  آگاهی  و  شخصیت  اندیشه،  و  میدهند 
نامیده  خوك  یا  و  ســگ  آنـها  جانب  از  نـازیبا  زنان  مـعـمـوال 
مرتبا  پدیده  این  در  زنان  میباشند.  تحقیر  سزاور  زنان  میشوند. 
معموال  میگیرند.  قرار  نفرت  ابراز  و  اهانت  مـورد  و  شده  تحقیر 
تــن  را  کودکان  کفشهای  و  لباسها  پدیده  این  در  زیبا  دختران 
را  عقیده  این  و  گیرند  می  دست  به  عروسکی  خرس  یا  و  میکنند 
رابطه  میتوانند  نیز  نــوجوانان  و  کـودکـان  که  کنند  می  القاء 
رابطه  آنـــها  با  میتوانند  بزرگساالن  و  باشند  داشته  جنسی 
جنسی برقرار کنند. رابطه جنسی نامشروع یك نوع خوشگذرانی 
می باشد. و شما از یك رابطه جنسی که مخاطره آمیز، نامشروع 
روسپیگری  برد.  نخواهید  چندانی  لذت  نباشد  ماجراجویانه  و 
و  دختـران  تـصـاویـر  مـعموال  وسعادتمندیست.  آمیز  افتخار 
امـا  دهـنـد.  می  نمایش  مهیج  و  خوشحال  را  روسپی  زنــان 
جنسی  بردگی  دام  در  که  میباشند  فراری  دختران  آنها  اغـــلب 
دچــار  یا  و  داشته  جنسی  تجاوز  سابقه  یا  و  اند.  گشته  گرفتار 
به  آنـها  اغـلب  معموال  و  بـاشند  می  مقاربتی  العالج  بیماری  یك 
مشروبات الکلی و مواد مخدر بــرای تحمل شرایط خود روی می 
آورند. زنان از آنکه مورد تعدی و تجاوز قرار گیرند لذت میبرند. 
منظورش  گفت،  نه  جنسی  رابطه  پیشنهاد  به  دختری  اگر  حتی 
می  امتناع  دخـتر  ابـتـدا  پورنو  فـیـلمـهای  در  است.  بله  همان 
در  یـا  و  شود.  می  رابطه  برقراری  به  راضی  نهایت  در  اما  کند 
فیلمها زنان مورد شکنجه و یا تحقیر قرار میگیرند. این حرکت به 
مردان می آموزد که میتوانند برای تفریح و سرگرمی زنان را کتك 

زده و یا آزار دهند.



  جمعه ۳ امرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۵هفته نامه پرشین۲۶

تمایل  کنند،  می  برقرار  ارتباط  دیگران  با  وقتی  مردم  معموال 
قرار  توجه  مورد  احساسی  یا  فکری  فیزیکی،  نظر  از  دارند 
و  دهند  می  نشان  زیادی  احساسات  هیجانی  افراد  بگیرند. 
دارد،  منفی  جنبه  هم  بیشتر  که  احساساتشان  با  کلی  طور  به 
و  بوده  فرما  حکم  افراد  این  در  احساسات  شوند.  می  شناخته 
کامال  و  است  دنیا  با  تعامل  راه  بهترین  روش  این  که  معتقدند 
با  ما  همه  که  است  بدیهی  شوند.  می  غرق  احساساتشان  در 
عنوان  به  خواه  ایم،  داشته  برخورد  زندگیمان  در  افرادی  چنین 
قدری  به  افراد  این  همسایه.  یا  خانواده  عضو  دوست،  همکار، 
درگیر هیجاناتشان هستند که به زمان، فضا و نیازهای دیگران 
تنش  دچار  و  نگران  را  اطرافیانشان  همه  و  گذارند  نمی  احترام 
می کنند. پس وقتی با این گونه افراد مواجه می شویم، چطور 
باید برخورد کنیم؟ چطور عمل کنیم که مشکالت هیجانی آن ها 
درگیر  اینکه  کنیم بدون  کمک  ها  آن  به  چطور  نکنیم؟  تقویت  را 

های  توصیه  به  سؤاالت  این  به  پاسخ  برای  شویم؟  مشکالتشان 
زیر توجه کنید:

گوش دهید
معموًال گوش کردن به حرف های فرد انرژی زیادی نمی گیرد. 
ممکن است او احساس تنهایی کند یا فکر کند کسی او را دوست 
ندارد. وقتی به او گوش کنید، احساس می کند تنها نیست. سعی 
بیان  با  فرد  است  ممکن  اوقات  گاهی  دهید.  دلداری  را  او  کنید 
کند  آرامش  و  راحتی  احساس  شما،  برای  اش  زندگی  مشکالت 

بنابراین با صبر به حرف هایش گوش دهید.

قضاوت نکنید
وقتی درباره فردی در ذهن خود قضاوت می کنید، کمک کردن 
خبر ندارید.  از وضعیت او  برایتان دشوار می شود. شما  به او 
او برای این درباره خود با شما حرف میزند که معتقد است شما 
او را درک می کنید، بنابراین قضاوت هایی از "قبیل تو نباید..."، 
"تو باید... " و از این قبیل جمالت مطرح نکنید. وقتی در ذهن 
نظر منفی دارید، این نگرش در زبان بدنی شما دیده می شود، 
پس با همان نگرش مثبتی که خودتان از آن ها انتظار دارید، با 

شرایط برخورد کنید.

آرام کردن وضعیت
اگر  کند.  درک  را  او  که  است  فردی  دنبال  به  احساساتی  فرد 
دادن  تسکین  و  دلداری  کنید،  درک  را  آن  دلیل  و  او  وضعیت 

را  چیزی  احساساتی  فرد  است  ممکن  است.  تر  راحت  برایتان 
نتواند  زیاد  هیجانی  مشکالت  خاطر  به  گذرد  می  ذهنش  در  که 
کند.  بیان  را  آن  آمیز  توهین  شکلی  به  است  ممکن  یا  کند،  بیان 
قدری  به  که  دهد  می  نشان  رفتارها  این  چراکه  نکنید،  وحشت 
آسیب دیده که نمی داند از کجا شروع کند. بنابراین سعی کنید 
وضعیت او را درک کنید و طوری عمل کنید که وضعیت را کنترل 
کنید. بهترین روش برای آرام کردن این وضعیت ابراز همدردی 

و نشان دادن حمایت است.

مثبت باشید
شما  خود  زندگی  بر  اوقات  گاهی  اما  نیست،  بد  همدردی  ابراز 

دهید،  می  دلداری  را  فردی  وقتی  بنابراین  گذارد،  می  تأثیر  هم 
خودتان زیاد هیجانی نشوید و سعی کنید هنگام دلداری دادن، 
مهربانی و ثبات خود را در ذهن با تکرار اینکه "نباید درگیر این 
وضعیت شوم"، حفظ کنید و با مثبت نگری کامل فرد را دلداری 
دهید. چون اگر شما به اندازه کافی مثبت نگر نباشید هرگز نمی 

توانید نگرش فرد دیگری را مثبت کنید.

غلبه بر منفی بافی
گرایی  مثبت  به  را  فرد  کنید  سعی  همیشه  گفتم  که  طور  همان 
تشویق کنید. حتی کمی مثبت بودن می تواند معجزه کند. افراد 
زندگی  های  تجربه  بدترین  مدام  شرایط  این  تحت  احساساتی 
ناعادالنه  کامًال  زندگیشان  میگویند  و  آورند  می  یاد  به  را  شان 
بوده است. ابتدا به آن ها اجازه دهید حرف بزنند، چون با بیان 
و  لحظات  بهترین  سپس  شوند.  می  تر  آرام  دلشان  های  حرف 
خوب  چیزهای  و  وقایع  همه  نیز  و  زندگیشان  دستاوردهای 
کوچک را به یادشان بیاورید. به آن ها بگویید شاید چیز بهتری 

در انتظارشان باشد یا در گذشته به اندازه کافی سختی کشیده 
اند و اکنون وقت آن است که همه چیز درست شود. مسئله اصلی 
این است که امیدی در دل آن ها روشن کنید تا احساساتشان را 
آرام کنید. حتی پس از این کارها ممکن است فرد آرام نشود، به 
او سر بزنید و برای قدم زدن یا صرف بستنی یا غذا او را بیرون 
ببرید. گاهی اوقات همین کارهای کوچک بهتر از هر حرفی عمل 
به  بودن  مثبت  و  شادی  و  تعلق  احساس  فرد  برای  و  کنند  می 

همراه می آورند.

آرامش خود را حفظ کنید
افراد احساساتی اغلب به سمت افرادی جذب می شوند که حس 

همدردی قوی ای دارند، به سادگی به شرایط واکنش نشان می 
دهند، و رفتار افراد دیگر به سادگی آن ها را ناراحت کرده و یا 
عصبانی می کند. علت آن ممکن است این باشد که فرد به خاطر 
می  رنج  شرایط  از  که  نیست  کسی  تنها  کند  می  احساس  اینکه 
افراد  این  است  ممکن  بنابراین  کند.  می  آرامش  احساس  برد، 
را  احساسی"  های  "مشت  که  حالی  در  عمد  غیر  یا  عمد  روی  از 
هنگام  این  در  دهند.  آزار  را  شما  کنند،  می  روانه  شما  سمت  به 
واکنشی نشان ندهید. همه ما انسان هستیم و ممکن است نتوانیم 
را  موضوع  کنید  سعی  شد  چنین  اگر  کنیم،  کنترل  را  خشممان 
عوض کنید مثًال بپرسید: "دیدی دیروز توی دانشگاه چه اتفاقی 

افتاد؟ " یا "می خواهم خرید کنم، دوست داری با من بیایی؟".

چه فایده ای برای شما دارد؟
سعی کنید دلیل کمک خود را پیدا کنید. کمک شما به خاطر این 
است  این  برای  یا  کنید؟  کمک  دارید  دوست  مخلصانه  که  است 
دهد؟  می  دست  شما  به  خوبی  احساس  بودن  نیاز  مورد  از  که 

یا شاید موضوعی برای خبر چینی پیدا کرده اید؟ از خود علت 
دهید.  تغییر  را  خود  واکنش  شیوه  تا  بپرسید  را  کمک  به  تمایل 
برای اینکه در تمام طول صحبت شما با آن فرد، این تنها چیزی 
است که شما می توانید کنترل کنید. عالوه بر این، دانستن آن به 
شما کمک می کند در این شرایط مهربان تر، ثابت قدم تر و آماده 
تر باشید، و بتوانید بدون اینکه عمیقًا درگیر مشکل فرد شوید، 

به او بهتر کمک کنید.

به حرف های او توجه کنید
خود  به  را  منفی  فرد  یک  های  حرف  نباید  معتقدند  برخی 
بگیرید، اما من شخصًا نظر دیگری دارم. گاهی اوقات این افراد 
مربوط  شما  به  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  که  میگویند  چیزهایی 
اهمیت  من  مثل "به  ای  ساده  های  حرف  اوقات  گاهی  شود.  می 
نمی دهی"، "مرا درک نمی کنی..." می زنند، پس باید سعی کنید 
آن  از  است  ممکن  گاهی  چراکه  کنید  توجه  فرد  های  حرف  به 
منظوری داشته باشد. اگر چنین است سعی کنید به او بقبوالنید 
که وضعیتش را درک می کنید و به حرف هایش توجه می کنید، 

در غیر این صورت از حرف هایش چشم پوشی کنید.

واکنش نشان ندهید
گاهی اوقات به جای کمک کردن، ما صبر می کنیم که وضعیت 
وضعیت  این  از  فردی  بینید  می  اگر  شود.  آرام  خود  خودی  به 
نمانید،  او  به  کمک  برای  مناسب  وضعیت  منتظر  برد،  می  رنج 
به  و  او  دستاوردهای  تشویق  با  و  شوید  عمل  وارد  فورًا  بلکه 
به  باید  شما  دهید.  تغییر  را  او  خلق  خوب،  خاطرات  یادآوردن 
او  تأثیر  تحت  نیز  خودتان  اینکه  نه  شود  شاد  کنید  کمک  فرد 
تحریک  های  پاسخ  یا  ها  حرف  به  شوید.  ناامید  و  گرفته  قرار 
کننده فرد هیجانی واکنش نشان ندهید. با مشاهده این واکنش 
توجه و  به  نیاز  بوده و  فشار  تحت  فرد  که  شوید  متوجه می  ها 
مراقبت دارد. هرگز با سرزنش، سکوت، یا دوری از او، او را آزار 
ندهید، با این کار بیشتر آسیب دیده و ممکن است دچار شکست 

احساسی یا بیماری روان شناختی دیگری شود.

انتظار نداشته باشید و واقعیت را بپذیرید
خاتمه  وضعیت  این  به  مشتاقانه  شکلی  به  خواهید  می  وقتی 
نداشته  انتظار  دهید.  انجام  اشتباهاتی  که  است  طبیعی  دهید، 
در  دهنده  دلداری  های  حرف  عنوان  به  شما  پیشنهاد  که  باشید 
نظر گرفته شوند، احتمال زیادی وجود دارد که در مورد منظور 
واقعًا  که  گفتید  چیزی  شما  مثًال  شود.  اشتباهی  برداشت  شما 
قصد گفتن آن را نداشتید، و یا چیزی گفتید که برداشت اشتباهی 
افراطی  واکنش  یا  نترسید  شرایط  این  در  گرفت.  انجام  آن  از 
نداشته باشید، فقط منظورتان را شفاف و روشن توضیح دهید 
این  همه  اینکه  از  پس  نهایت  در  کنید.  برطرف  را  سوءتفاهم  و 
که  بپذیرید  ندیدید،  تأثیری  هیچ  و  کردید  امتحان  را  های  روش 
دوستتان نمی خواهد ذهنیتش را تغییر دهد بنابراین او را همان 
در  اش  توانایی  به  که  بفهمانید  او  به  و  بپذیرید  هست  که  طور 
شود  بیدار  روزی  امیدوارید  و  دارید  باور  وضعیت  این  بر  غلبه 

و تغییر را آغاز کند.

ویتامین E محافظ 
حافظه است 

آلزایمر  به  شدن  مبتال  از  را  انسان   ،E ویتامین   
برابر  در  حفاظتی  اثرات  چون  می کند  حفظ 
اثرات  دارای   E ویتامین  دارد.  حافظه  اختالالت 
مسن  افراد  در  حافظه  اختالل  برابر  در  حفاظتی 
حفظ  روند  در  ویتامین  این  کلی  طور  به  است؛ 
به  مولکول  هشت  جزو  و  است  سودمند  حافظه 
به  و  است  تریئنولز»  توکو  و  «توکوفرول  نام 
شناخته  دارد،  که  اکسیدانی  آنتی  خواص  خاطر 
فنالندی  تیم  توسط  اخیر  است.مطالعات  شده 
عملکرد  است  قادر  ویتامین  این  که  می دهد  نشان 
و  دهد  کاهش  را  خفیف  آلزایمر  به  مبتال  بیماران 
حافظه  مکانیسم  در  را  آن  نقش  دیگر  مطالعات 
افراد  روی  بر  مطالعه  این  است؛  کرده  بررسی 
گرفت. صورت  سال  هشت  مدت  به  سال   ۶۵ باالی 
محققین می گویند: این ویتامین واقعًا مفید است و 
کسانی  می رسد  نظر  به  شده  انجام  آزمایشات  در 
که باالترین سطح ویتامین E در اشکال مختلف به 
بدنشان رسیده است، کمتر دچار مشکالت حافظه 
رژیم  یک  شدیم  متوجه  ما  می برند؛  رنج  و  شده 
این  به  رسیدن  برای   E ویتامین از  سرشار  غذایی 
در   E ویتامین  زیادی  است.مقادیر  کافی  منظور 
آفتابگردان،  گندم،  جوانه  مانند  گیاهی  روغن های 
مانند  آجیل  سویا،  کلزا،  زمینی،  بادام  زیتون، 
گردو، فندق، بادام ... و مارگارین و غالت سبوس 
مرغ،  تخم  جگر،  در  ویتامین  این  دارد؛  وجود  دار 
شیر و کره، ماهی چرب و برخی از سبزیجات سبز 

مانند اسفناج، شاهی، کلم بروکلی و کلم بروکسل 
 ۱۲ مقدار  به  آن  روزانه  دارد.مصرف  وجود  نیز 

میلی گرم توصیه شده است.

اثر ضد افسردگی 
بی خوابی 

 
می  کالیفرنیا  ساوت  پزشکی  دانشکده  محققان 
گویند:بیدار ماندن برای بیش از ۲۴ ساعت، سریع 
ترین روش برای درمان افسردگی متوسط و شدید 
می  بین  از  بیمار  رفتن  خواب  با  آن  تاثیر  اما  است 
می  نشان  اولیه  تحقیقات  هلث،  گزارش  به  رود. 
موجب  درمانی  روش  این  از  استفاده  که  دهد 
رهایی از عالئم افسردگی ۶ بیمار از ۱۰ بیمار شده 
است.به نظر می رسد، محروم ماندن از خواب با 
تقویت پیام رسان های مغزی مانند «سروتونین» 
کند.این  می  عمل  افسردگی  ضد  داروهای  همانند 
مدت  برای  ماندن  بیدار  که  دهد  می  نشان  مطالعه 
کمک  افسرده  بیماران  درصد   ۶۰ تا  به۴۰  طوالنی 
خواب  از  محرومیت  که  است  این  کند.تئوری  می 
نور  که  صورت  این  به  دارد  افسردگی  ضد  تاثیر 
مجدد  تنظیم  به  خواب،  ساعت  تغییرات  و  روشن 
که  شود  می  باعث  و  کند  می  کمک  بدن  ساعت 
تاثیر ضد افسردگی بی خوابی مدت طوالنی تری 
تحول  را  مطالعه  این  نتیجه  بماند.محققان  باقی 
عرض  در  عمیق  افسردگی  انتقال  از  توجهی  قابل 
افسردگی،  به  ابتال  از  پیش  مراحل  به  ساعت  چند 
که  کردند  اعالم  حال  عین  در  کردند.اما  توصیف 
بیمار  خواب  از  بعد  و  است  مدت  کوتاه  بهبود  این 

از بین می رود.

روانشناسی

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

ده راه برخورد با 
افراد احساساتی
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ورزش

پاداش ۱۰۰۰ دالری به بلندقامتان
رئیس  جهانی،  لیگ  نهایی  نیمه  به  صعود  از  پس 
داد.  پاداش  بازیکنان  به  دالر   ۱۰۰۰ والیبال  فدراسیون 
تاریخی  پیروزی  از  پس  داورزنی  محمدرضا  دکتر 
ایران برابر برزیل و صعود برای نخستین بار به نیمه 
نهایی لیگ جهانی ۲۰۱۴ به هر یک از بازیکنان ۱۰۰۰ دالر 

پاداش داد.
ایران خواستار میزبانی مرحله نهایی ۲۰۱۵

نهایی  مرحله  میزبانی  جهت  ایران  والیبال  فدراسیون 
محمدرضا  دکتر  کرد.  آمادگی  اعالم   ۲۰۱۵ جهانی  لیگ 

داورزنی رئیس فدراسیون والیبال در اجالس دپارتمان 
نهایی  مرحله  برگزاری  محل  فلورانس  در  جهانی  لیگ 
مرحله  میزبانی  جهت  را  ایران  آمادگی  جهانی،  لیگ 
رئیس  گراسا  آری  دکتر  به   ۲۰۱۵ جهانی  لیگ  نهایی 
این  از  پیش  کرد.  اعالم  والیبال  جهانی  فدراسیون 
رقابت ها  این  میزبانی  جهت  برزیل  والیبال  فدراسیون 

اعالم آمادگی کرده بود.
آمادگی  از  نشان  ایران،  والیبال  درپی  پی  موفقیت های 
هرگز  جهان  والیبال  اما  داشت  کشورمان  ملی پوشان 
بلندقامتان  که  نمی کرد  پیش بینی  را  نتیجه ای  چنین 
ایرانی در حالی که روسیه قدرت برتر جهان نتوانست 
جایگاه  این  به  گیرد،  قرار  جهان  برتر  تیم   ۴ جمع  در 
روسیه  مقابل   ۲ بر   ۳ میلیمتری  شکست  یابد.  دست 
شد  باعث  برزیل  مقابل   ۱ بر   ۳ پیروزی  و  قدرتمند 

مرحله  راهی  خود  گروه  صدرنشین  عنوان  به  ایران 
نیمه نهایی شود، جایی که دیشب با امریکا مصاف کرد.

البته کواچ، سرمربی تیم ملی کشورمان پس از صعود 
والیبال  سورپرایز  از  خبر  نهایی،  مرحله  به  ایران  تیم 
ایران داده بود و براین نکته تأکید کرده بود که حضور 
کرده  سورپرایز  را  همه  جهانی،  لیگ  فینال  در  ایران 
ادامه  دیگران  سورپرایز  به  می خواهند  ملی پوشان  و 
دهند. شاید بعد از همگروهی با تیم های برزیل و روسیه 
به  ایران  نمی کرد  هم  را  فکرش  کسی  نهایی  مرحله  در 
مرحله بعد راه یابد اما مردان والیبال کشورمان نه تنها 

یعنی  گروه  این  در  صدرنشینی  با  بلکه  کردند  صعود 
گام  شایستگی  به  روسیه،  و  برزیل  از  ایستادن  باالتر 
افتخارآفرینی های  دیگر  حال  گذاشتند.  بعد  مرحله  به 
ملی  تیم  و  نمی شود  تلقی  شگفتی  کشورمان  والیبال 
تبدیل  جهان  والیبال  برای  مثال زدنی  الگویی  به  ایران 
و  بارها  را  خود  کشورمان  والیبال  مردان  است.  شده 
بارها ثابت کرده اند و نشان داده اند که ما هم می توانیم 
در رشته های گروهی موفق باشیم آن هم موفقیتی مثال 

زدنی.
که  کشورمان  ملی  تیم  کننده  دریافت  قائمی،  فرهاد 
«ما  گفت:  داشته،  تیم  موفقیت های  در  پررنگی  نقش 
خودمان  عملکرد  بهترین  ارائه  آن  و  داشتیم  هدف  یک 
چه  با  که  نمی کند  فرقی  ما  برای  بود.  جهانی  لیگ  در 
تیمی بازی می کنیم. می خواهیم همیشه خواسته مربی 

را اجرا کنیم. هیچ وقت قانع نبودیم و همیشه به دنبال 
پیشرفت هستیم.»

«شنیده  کرد:  بیان  هم  تیم  کاپیتان  معروف،  سعید 
در  ایتالیا  که  بودند  نوشته  ایتالیا  مطبوعات  در  بودم 
یا روسیه می خورد.  برزیل  جهانی به  لیگ  نهایی  نیمه 
گروه  اول  تیم  ایران  که  نمی کرد  هم  را  فکرش  کسی 
باشد. ولی نشان دادیم بازی واقعی با آنچه روی کاغذ 
مرسوم  معادالت  بازی  این  در  دارد.  فرق  می نویسند، 
حاال  افزود:  وی  ریختیم.»  هم  به  را  جهان  والیبال 
ویژه ای  حساب  ما  روی  باید  دنیا  والیبال  و  مطبوعات 
تراز  جهان  در  که  داد  نشان  ایران  والیبال  کنند.  باز 
اول است. خوشحالم به سطحی رسیدیم که می توانیم 
ندهیم.  دست  از  را  تمرکزمان  استرس  و  فشار  این  در 
کاپیتان تیم ملی والیبال تأکید کرد: در ورزش گروهی، 
ما  ذخیره های  امروز  حتی  نیست.  مهم  بودن  بهترین 
بگیرد.  نتیجه  تیم  که  است  این  مهم  کردند.  بازی  بهتر 

مقام انفرادی در بازی های گروهی اولویت آخر است. 
بازیکن حرفه ای نباید درگیر این چیزها باشد. ما با این 
برد همه پیش بینی ها را به هم ریختیم. حضور در جمع 
۴ تیم اول دنیا یک رؤیا بود که به آن رسیدیم. خوابش 
را هم نمی دیدیم که به چنین مرحله ای برسیم. ما باید 
لحظه به لحظه تالش کنیم تا آنچه که درخورش هستیم 

را به دست آوریم.
اما محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال ایران 
درخصوص قدردانی از بلندقامتان ملی پوش گفت: من 
ولی  می دهم.  پاداش  بازیکنان  به  فدراسیون  توان  در 
مجلس  نماینده های  و  دولت  توان  در  اصلی  پاداش 
پاداش  بازیکنان  این  افتخار  درخور  باید  آنها  است. 

بدهند.

«دونگا» سرمربی جدید تیم ملی برزیل:

دوباره قهرمان می شویم
تعطیلی  با  همزمان  و  فوتبال  جام جهانی  پایان  از  بعد  که  حالی  در 
لیگ های فوتبال در اکثر کشورهای دنیا، دنیای فوتبال تقریبا در سکون 
از  استفاده  با  دنیا  کشورهای  اکثر  می برد  سر  به  تابستانی  تعطیالت  و 
رفتن  یا  ماندن  مورد  در  تصمیم گیری  به  راحت  خیال  با  و  آرامش  این 
مربیانشان می پردازند. در این میان برزیل اولین کشوری بود که با توجه 
کادر  در  تحول  و  تغییر  به  دست  جام جهانی  در  انتظار  از  دور  نتایج  به 
فنی تیم ملی زد و لوییس فیلیپه اسکوالری را از سمت خود برکنار کرد. 
این در حالی است که «کارلوس آلبرتو پریه را» هم بعد از جام جهانی به 
همراه کادر فنی اسکوالری از سمت مدیر فنی تیم ملی برزیل استعفا داد. 
کنفدراسیون برزیل که پنجشنبه هفته گذشته گیلمار رینالدی را به عنوان 
بیانیه ای  انتشار  با  اکنون  کرد  انتخاب  کشور  این  ملی  تیم های  مسوول 
صبح   ۱۱ ساعت  کنفدراسیون  رییس  مارین،  ماریا  خوزه  که  کرده  اعالم 
خواهد  معرفی  را  جدید  سرمربی  خبری  کنفرانس  یک  در  سه شنبه  روز 
به عنوان  دونگا  کارلوس  از  «رویترز»  خبرگزاری  دیگر  سوی  از  کرد. 
جام جهانی  در  دونگا  برد.  نام  برزیل  تیم ملی  هدایت  گزینه  جدی ترین 
باعث  هلند  برابر  شکست  اما  داشت،  عهده  بر  را  برزیل  هدایت  نیز   ۲۰۱۰
شد تا این مربی از سمت خود برکنار شود.  در این خبر آمده که «تیته»، 
در  سائوپائولو  سرمربی  رامالیو،  موریسی  و  «کورینتیانس»  سرمربی 
جانشینی  برای  برزیل  گزینه های  دونگا  و  لوکزامبورگو  واندرلی  کنار 
برزیل  در  مربیگری  برای  «دونگا»  شانس  اما  هستند  اسکوالری  فیلیپه 
استعفای  از  بعد  که  بدانید  نیست  بد  است.  دیگر  گزینه های  از  بیش 
فوتبال  فدراسیون  گزینه های  از  یکی  پیگرینی»  «مانوئل  اسکوالری، 
برزیل برای تصدی سرمربیگری این تیم بود که با جواب منفی پیگرینی 
در  مربیگری اش  قرارداد  مدت  پایان  تا  کرده  تاکید  پیگرینی  شد.  مواجه 
منچسترسیتی، می خواهد در این تیم بماند.  اما آلمان ها که با قهرمانی در 
برزیل چهارمین ستاره قهرمانی در جهان را از آن خود کردند مطمئنا به 
این راحتی ها نمی خواهند مربی قهرمانشان را از دست بدهند. «ولفگانگ 
لوو  یواخیم  که  کرده  تاکید  آلمان  فوتبال  فدراسیون  رییس  باخ»،  نیرز 
کارش  به  و  شده  ابقا  خود  سمت  در  کشور  این  فوتبال  تیم ملی  سرمربی 
در این تیم تا سال ۲۰۱۶ میالدی ادامه خواهد داد. این در حالی است که 
«یواخیم لوو» قبل از جام جهانی برزیل قرارداد خود را به مدت دو سال 
تمدید کرده بود. با این حال طی روزهای گذشته شایعاتی در مورد ادامه 
گمانه زنی ها  این  نیرزباخ  ولفگانگ  اما  شد.  مطرح  لوو  یواخیم  همکاری 
را رد کرد و گفت انتظار دارد که یواخیم لوو تا رقابت های یورو ۲۰۱۶ و 
بعد از آن در این سمت بماند. نیرزباخ در اجالس اتحادیه فوتبال باواریا 
گفت: مشخص است که روز سوم سپتامبر در دیدار مقابل آرژانتین، چه 
این  بابت  نگرانی  ما  و  نشست  خواهد  آلمان  تیم ملی  نیمکت  روی  کسی 
آلمان  لوو،  یواخیم  رهبری  با  تا  دارد  زیادی  امید  نیرزباخ  نداریم.  مورد 
تیم  کند.  خود  آن  از  را   ۲۰۱۶ سال  اروپای  ملت های  جام  قهرمانی  بتواند 
سرمربی اش،  نگهداشتن  برای  تمایل  باوجود  هم  الجزایر  شگفتی ساز 
وحید هلیلهودزیچ نتوانست وی را برای ماندن در این پست قانع کند و 
با استعفای این مربی، «کریستین گورکوف» فرانسوی به عنوان سرمربی 
انتشار  با  فدراسیون  این  شد.  انتخاب  الجزایر  فوتبال  تیم ملی  جدید 
و   ۲۰۱۵ ملت های  جام  مسابقات  در  حضور  را  گورکوف  اهداف  بیانیه ای 

۲۰۱۷ آفریقا و همچنین جام جهانی ۲۰۱۸ اعالم کرده است.

فنی  دپارتمان  توسعه  و  آموزش  در  است  قرار  فرانسوی  مربی  این 
تیم ملی الجزایر نیز همکاری داشته باشد. گورکوف که سابقه مربیگری 
در  را  االتحاد  همچنین  و  فرانسه  رن  و  آبه  پونت  مان،  لو  تیم های  در 
مربیگری  دوره  سه  و  ۲۵سال  از  بعد  گذشته  فصل  دارد،  کارنامه اش 
«آلخاندرو  رهبری  با  که  هم  آرژانتینی ها  کرد.  ترک  را  لورینت  باشگاه 
سابیا» در فینال مغلوب آلمان شدند و قهرمانی جهان را از دست دادند، 
تا چندروز آینده تکلیف سرمربی شان را مشخص می کنند. این در حالی 
برگزار  آلمان  تیم ملی  برابر  را  دوستانه ای  دیدار  سپتامبر  ماه  که  است 
خواهد کرد بنابراین سابیا باید هر چه زودتر تکلیف خود را روشن کند. 
تمایل  جام جهانی  پایان  از  بعد  آرژانتین  فوتبال  فدراسیون  همه  این  با 
خود را برای حفظ سابیا تا مسابقات سال آینده کوپا امه ریکا اعالم کرد 
اما این مربی ۵۹ساله در این باره به خبرنگاران گفت: «باعث افتخار من 
اندازه  به  باید  بلکه  ندارد  بستگی  موضوع  این  به  من  تصمیم  ولی  است 
بگذارم.  مربیگری  برای  را  توانم  صددرصد  بتوانم  تا  باشم  قوی  کافی 
انجام  به  قادر  خودم  که  بخواهم  را  چیزی  بازیکنان  از  نیست  درست 
تیم  از  نمی کنم.  بررسی  هم  را  دیگری  پیشنهاد  افزود:  وی  نیستم.»  آن 
آرژانتین نمی روم که جای دیگری کار کنم بلکه قصد استراحت دارم.  در 
این میان اسپانیایی ها که با حذف ناباورانه در مرحله گروهی لقب ناکام 
کادر  در  تغییری  ندارند  قصد  ظاهرا  کردند  خود  آن  از  را  برزیل  بزرگ 
رسانه ها  به  بوسکه»  دل  «ویسنته  که  آنطور  و  کنند  ایجاد  تیمشان  فنی 
گفته با فدراسیون فوتبال این کشور برای ادامه همکاری به توافق رسیده 
است: «فدراسیون فوتبال اسپانیا به این نتیجه رسید که شش سال گذشته 
چیزی بیش از این دو نتیجه بد بوده است. آنها قدر کاری را که من انجام 
ادامه  است،  بوده  همیشه  که  همانگونه  خود  کار  به  ما  می دانند.  داده ام، 
ادامه  مسیر  همان  به  کوچک  تغییرات  برخی  انجام  با  باید  ما  می دهیم. 
قهرمانی  عنوان  از  اروپا  قهرمانی  رقابت های  در  می کنیم  تالش  و  دهیم 
خود دفاع کنیم.» قرارداد دل بوسکه بعد از رقابت های قهرمانی اروپا در 

سال ۲۰۱۶ که در فرانسه برگزار می شود، به پایان می رسد.

ایران نخستین تیم آسیایی در جمع ۴ تیم پایانی لیگ جهانی

معادالت والیبال جهان به هم ریخت

خط حمله رئال مادرید گران تر از 
خریدهای کل تاریخ آژاکس!

خامس رودریگز کلمبیایی آقای گل جام جهانی قرارداد ۶۰ میلیون پوندی خود را 
با رئال مادرید نهایی کرد تا در کنار کریستیانو رونالدو و گرت بیل گران قیمت ترین 
سه  این  گرفتن  خدمت  به  برای  مادرید  رئال  دهند.  تشکیل  را  دنیا  هجومی  مثلث 
بازیکن ۲۲۶ میلیون پوند هزینه کرده که ۴۳ میلیون پوند از کل خریدهای تاریخ 

باشگاه آژاکس بیشتر است.
خود  کارنامه  در  را  اروپا  باشگاه های  جام  در  قهرمانی  چهار  سابقه  که  آژاکس   
از  یکی  هفتاد  دهه  در  تیم  این  است.  معروف  قدرتمندش  آکادمی  خاطر  به  دارد 
تیم های موفق فوتبال دنیا بود. آژاکس که در سال ۱۹۰۰ تاسیس شده است تاکنون 

تنها ۱۸۳ میلیون پوند صرف خرید بازیکن کرده است. یعنی ۴۳ میلیون پوند کمتر 
از قیمت سه بازیکن خط حمله رئال مادرید در این فصل. گران ترین خرید باشگاه 
آژاکس میرالم سلیمانی است که ۱۳ میلیون پو ند برای این باشگاه هلندی هزینه در 
بر داشته است اما این تیم هلندی همواره در فوتبال این کشور و اروپا تیمی مدعی 

بوده است.

را  زیادی  افتخارات  توانسته  خود  جوان  بازیکنان  روی  سرمایه گذاری  با  آژاکس   
کسب کند که این افتخارات شامل ۳۳ قهرمانی در لیگ هلند و چهار قهرمانی در 
ستاره  خامس  آمد.  دست  به   ۱۹۹۵ سال  در  آن  آخرین  که  اروپاست  قهرمانان  لیگ 
جوان رئال مادرید از حضور در این تیم ابراز خوشحالی کرد. رودریگز عنوان کرد 

که می خواهد در رئال مادرید قهرمانی های زیادی را کسب کند.





  جمعه ۳ امرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۵هفته نامه پرشین۳۰

 افقي:
ــي-  ــاي ارتش ــي از يگان ه ١- يك
نخستين گياهي كه به عنوان ميراث 

ملي در ايران به ثبت رسيده است
ــوان- يكي از  ــت- ج ٢- ارزان نيس
گسترده ترين دستگاه هاي موسيقي 

ايراني
ــدن- يك  ــال دادن و پاك ش ٣- ج

ششم- كمك
ــد پول  ــه- واح ــو- گل بتون ٤- الگ

چين- ناگهاني
ــل پيري- اهلي  ــار پت!- مقاب ٥- ي

نيست
٦- توطئه ناگهاني- جايگاه- رمزينه
ــعر بدون انديشه  ــين- ش ٧- واپس

قبلي- گلو
ــتاندار نقب  ــت نيست- پس ٨- زش

زن- پرنده خوش خوراك
٩- حوضچه حمام- هوشيار- يكي 

از كشنده ترين ويروس ها
ــرادر عرب-  ــت- ب ــر رطوب ١٠- اث

سرگردان
١١- هواي خنك- مركز بحرين- تير پيكاندار

١٢- فراموشي- ساده لوح و خوش باور- مخفف ساو- سوغاتي از گجرات
١٣- چادر بزرگ- الستيك رويي چرخ اتومبيل- مسلسل، پياپي
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 افقي:
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 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین (بره):

تان  زبان  بر  راحتی  به  کلمات  هفته  این 
از  قبل  است  ممکن  و  شوند  می  جاری 
دردسر  به  را  شما  شوید  متوجه  که  این 
گفتن  برای  زیادی  های  حرف  بیندازند. 
تان  احساسات  زیادی  مدت  انگار  دارید، 
بدون  حال  به  تا  بودند.  غلیان  حال  در 
دیگر  اما  زدید،  می  حرف  تردید  و  شک 
تصمیم گرفته اید که بیشتر احتیاط کنید. 
ممکن است پیام تان تکه تکه به مخاطبان 
که  کنید  جمع  را  تان  حواس  پس  برسد، 
تر  پیچیده  هست  که  این  از  را  وضعیت 
بهتر  بگذارید،  کنار  را  ها  گذشته  نکنید. 
است ببخشید و با قلبی صاف رو به آینده 

حرکت کنید.

متولدین اردیبهشت (گاو):
های  نقشه  با  کسی  ندارید  دوست 
که  دیدید  اگر  اما  کند،  مخالفت  شما 
بهتر  شده  کارتان  مانع  شما  سرسختی 
می  فکر  خودتان  کنید.  مصالحه  است 
کنید که راه درست را در پیش گرفته اید، 
را  مشکالت  که  این  از  تان  اطرافیان  اما 
ماست مالی می کنید ناراحت اند. اکنون 

بزرگ  کار  یک  که  دارید  را  فرصت  این 
تان  نزدیکان  ی  همه  بر  و  دهید  انجام 
بگیرید:  تصمیم  باید  بگذارید.  مثبت  اثر 
شما  برای  خودتان  اهداف  به  رسیدن  آیا 
مهم است یا کمک رساندن به کسانی که 
دوست شان دارید؟ اگر قرار است راهی 
را در پیش بگیرید که دیگران کمتر در آن 
پا گذاشته اند باید جرأت به خرج دهید و 
پاداش  یک  که  بدانید  اما  کنید،  فداکاری 

ارزشمند در انتظار شماست.

متولدین خرداد (دوقلوها):
راه  دنبال  به  سرعت  به  تان  ذهن  اکنون 
فرار می گردد. دوست ندارید مستقیمًا با 
کسی وارد دعوا شوید. اصًال مهم نیست 
دارید،  سر  در  خوبی  های  نیت  چه  که 
فقط باید یاد بگیرید همان قدر که حرف 
دهید.  گوش  هم  دیگران  به  زنید  می 
و  تردیدها  ی  همه  سازنده  گفتگوی  یک 
اختالفات را از میان برمی دارد و به همه 
را  شان  حرف  تا  دهد  می  را  فرصت  این 

بزنند.

متولدین تیر (خرچنگ):
های  درگیری  از  سرشار  هفته  این 
ترین  هوشمندانه  پس  است،  احساسی 
می  کنید.  احتیاط  که  است  این  راهکار 

می  احساس  که  را  هایی  امنی  نا  توانید 
خاموش  تان  نفس  به  اعتماد  با  کنید 
نیاید  پیش  مشکلی  که  این  برای  سازید، 
باید قبل از هر اقدامی همه چیز را از نو 
بررسی کنید. باید میانه رو باشید، یعنی 
اندازه  بیش از  نه  پنهان کاری کنید و  نه 

اسرارتان را به دیگران بگویید.

متولدین مرداد (شیر):
حد  از  بیش  شما  تخیل  ی  قوه  هفته  این 
ممکن  خاطر  همین  به  است،  شده  فعال 
است همکاران تان اذیت شوند، زیرا قبل 
وسط  کنند  کامل  را  افکارشان  که  این  از 
کارشان می پرید. آن ها ممکن است فکر 
و  هستید  توجه  جلب  دنبال  به  که  کنند 
کانون  در  هم  دیگران  که  ندارید  دوست 
توجه قرار بگیرند. اکنون تصمیم دارید 
بیشتر  تان  اهداف  به  رسیدن  برای  که 
مقصودتان  به  که  این  برای  کنید.  تالش 
خودی  هم  دیگران  بگذارید  باید  برسید 

نشان دهند.

متولدین شهریور (سنبله):
اهداف تان آن قدر نوع دوستانه به نظر 
نکند  گویید  می  خودتان  به  که  رسد  می 
اید.  گرفته  پیش  در  را  ای  احمقانه  راه 
این که بخواهید دنیا را تغییر دهید فکر 

زندگی  به  نسبت  نباید  اما  است،  خوبی 
های  خواسته  و  شوید  میل  بی  خودتان 
پیدا  راهی  باید  بگیرید.  نادیده  را  تان 
با  را  دوستانه  نوع  رویاهای  این  تا  کنید 
نیازهای شخصی تان به مرحله ی تعادل 
دیگران  به  خدمت  برای  باید  برسانید. 
فکرتان را به کار بیندازید و منطقی جلو 
هر  به  توانید  می  صورت  این  در  بروید، 

چه می خواهید برسید.

متولدین مهر (ترازو):
می  نظر  به  شاد  و  راضی  تان  دوستان 
هست  رفتارشان  در  چیزی  اما  رسند، 
بیشتر  چه  هر  کند.  می  اذیت  را  شما  که 
خشمگین  کنید  می  فکر  شان  کارهای  به 
نمی  گرفتن  خشم  با  اما  شوید،  می  تر 
توانید چیزی به دست آورید. بهتر است 
قرار  حاشیه  در  مدتی  برای  را  خودتان 
روی  باید  تان  روابط  تغییر  برای  دهید. 
است  بهتر  البته  کنید.  کار  خودتان  رفتا 
نترسید، بلکه سعی کنید اطرافیان تان را 

همواره دوست داشته باشید.

متولدین آبان (عقرب):
اما  اید،  گرفته  قرار  موفقیت  مسیر  در 
های  پله  باید  که  کنید  می  فکر  هنوز 
و  احتیاط  با  را  موفقیت  نردبان  بعدی 

تان  احساس  به  کنید.  طی  دوراندیشی 
اطمینان داشته باشید و قبل از قدم بعدی 
که  را  هایی  نیت  کنید.  صبر  بیشتر  کمی 
آورید.  زبان  بر  صادقانه  دارید  دل  در 

اکنون زمان از آن شماست.

متولدین آذر (کمان):
افکاری درباره ی ماجراجویی به سرتان 
زده که همه ی فکر و خیال تان را درگیر 
گرفته،  سرعت  افکارتان  است.  کرده 
کامًال  را  ایده  یک  که  این  از  قبل  یعنی 
حالجی کنید مجبورید سراغ فکر بعدی 
بروید. شاید دیگران شما را به خاطر این 
رفتارتان سرزنش کنند، اما شما نباید با 
خشم جواب شان را بدهید. به جای دعوا 
تا  بشنوید  را  ها  آن  نظرات  کنید  سعی 
افکارتان را بهتر جهت دهید. بهتر است 
خودتان را به امواج پیش رو بسپارید و 

مقاومت نکنید.

متولدین دی (بز):
را  مهمی  اطالعات  است  ممکن  هفته  این 
زمان  به  تان  حواس  اگر  اما  کنید،  فاش 
نخواهید  مثبتی  تأثیر  دیگر  نباشد  بندی 
ناراحت  کسی  دست  از  شاید  گذاشت. 
خاطر  به  که  ندارید  دوست  اما  شوید، 
اش  احساسات  به  او  از  گرفتن  انتقام 

قلب  صمیم  از  و  صادقانه  بزنید.  لطمه 
و  متانت  باشید.  عادل  و  بزنید  حرف 
راه  تا  کرد  خواهد  تان  کمک  خونسردی 

آرامش را پیدا کنید.

متولدین بهمن (ظرف آب):
می  پیش  در  که  اقداماتی  بین  اکنون 
تضاد  شما  درونی  احساسات  و  گیرید 
تان  تشویق  دیگران  شاید  دارد.  وجود 
به  زیرا  بزنید،  خطر  به  دست  که  کنند 
عجله  اما  دارند.  باور  شما  های  توانایی 
بگویید  را  تان  احساسات  اگر  نکنید، 
اگرچه  شد.  خواهد  بیشتر  آشفتگی 
دوست دارید که هر چه سریع تر به خط 
توصیه  شما  به  اما  شوید،  نزدیک  پایان 

می شود که آهسته گام بردارید.

متولدین اسفند (ماهی):
ممکن  غیرمنتظره  و  ناگهانی  تغییرات 
رو  آن  به  رو  این  از  را  شما  دنیای  است 
کنند. شاید از قدم بعدی مطمئن نباشید، 
اما بهتر است شرایط حاضر را بپذیرید 
و آن را انکار نکنید. حواس تان باشد که 
برای خالص شدن از این وضعیت دست 
را  خودتان  نزنید.  عجوالنه  کارهای  به 
باور داشته باشید و بدانید که می توانید 

بر همه ی مشکالت غلبه کنید.

جدول و سرگرمی

رستوران لیمو در فوالم 
(غرب لندن)

 به همکاری دو نفر با تجربه 
برای کار در سالن رستوران نیازمند است 

07712585455

297 North End RD. Fulham W14 9NS

طراحی وب سایت 
طراحی ویژه رستوران ها
همراه با سیستم  رزرو آنالین
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خدمات نقاشی ساختمان

تعمیرات کلی و جزیی ساختمان
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خدمات لوله کشی آب و گاز 
خدمات نقاشی ساختمان
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گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست
منت خاک درت بر بصری نیست که نیست

ناظر روی تو صاحب نظرانند آری
سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست

اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب
خجل از کرده خود پرده دری نیست که نیست

تا به دامن ننشیند ز نسیمش گردی
سیل خیز از نظرم رهگذری نیست که نیست

تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند
با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست

من از این طالع شوریده برنجم ور نی
بهره مند از سر کویت دگری نیست که نیست

از حیای لب شیرین تو ای چشمه نوش
غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز
ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست

شیر در بادیه عشق تو روباه شود
آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست

آب چشمم که بر او منت خاک در توست
زیر صد منت او خاک دری نیست که نیست
از وجودم قدری نام و نشان هست که هست

ور نه از ضعف در آن جا اثری نیست که نیست
غیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است
در سراپای وجودت هنری نیست که نیست

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

From the ray of Thy face, luminous a glance is not. that is not:
The favor of the dust of Thy door, on an eye is not, that is not.
Those possessed of sight, are the spectator of Thy face. Yes:
The desire of Thy tress, in any, a desire is not, that is not.
If through my grief for Thee, my tear issue red, what wonder?
Ashamed of that done by himself, a screen-holder is not that is not.
So that on Thy skirt, a little dust may not settle,
The torrent of tears from my vision, a great pathway is not that is not.
So that, everywhere, it may not boast of the evening of Thy tress-tip,
Conversation with the breeze, mine a morning is nor that is not.
On me, wherefore bindest thou the girdle of malice, when of love
On the waist of my heart and soul, a girdle is not, that is not.
O sweet fountain! from the modesty of Thy sweet lip,
Now, steeped in water and sweat, a piece of sugar is not, that is not.
No good counsel is it that the mystery should fall out of the screen.
And, if not, in the assembly of profligates, a piece of news is not that is not.
In the desert of love for Thee, the lion becometh the fox:
Alas, this Path! wherein a danger is not that is not.
The water of my eye, whereon is the favor of the dust of Thy door
Under a hundred favors of His. the dust of a door is not that is not.
From the head of Thy street, I cannot go a step:
And, if not, in the heart of the heart-bereft, a journey is not that is not.
Save this subtlety that Hafez is not pleased with thee,
Wholly, in thy existence, a skill is not, that is not.

  تولد سیمون بولیواررهبر 
جنبش استقالل طلبی 

۱۷۸۳ در خانواده ای اشرافی در کاراکاس به دنیا  بولیوار در ۲۴ ژوئیه 
وابسته  اسپانیا  کشور  رتبه  عالی  و  برجسته  مأموران  از  اجدادش  آمد. 
به خاندان سلطنتی پادشاهی اسپانیا بودند. خاندان وی در آن زمان از 
و  پدرش  سالگی  سه  در  بوده اند.  اسپانیایی  خانواده های  ثروتمندترین 
در نه سالگی مادرش را از دست داد و توسط عمو و معلمانش پرورش 
او  کرد.  تحصیل  اروپا  در  سپس  و  ونزوئال  در  ابتدا  یافت.بولیوار 
با  و  کرده  تر  عمیق  را  خود  علمی  و  ادبی  دانش های  توانست  اروپا  در 
انقالب فرانسه آشنا شود. آرمان های دموکراتیک الهام گرفته از انقالب 
فرانسه زندگی او را تحت تأثیر قرار داده و او را به مبارزه برای استقالل 
دل  ترسا  ماریا  با   ۱۸۰۱ درسال  کردند.بولیوار  متقاعد  جنوبی  آمریکای 
تورو ازدواج کرد و به کشور خود ونزوئال بازگشت، اما با گذشت کمتر 
از یک سال از بازگشت، همسرش بر اثر ابتال به بیماری تب زرد مرد و 
بولیوار پس از سه سال اقامت در ونزوئال در سال ۱۸۰۴ به اروپا رفت. 
آغاز   ۱۸۱۰ در  آزادی  برای  ونزوئال  مردم  استقالل طلبانه  جدی  مبارزه 
گشت و فرماندهی آنرا ژنرال فرانسیسکو دمیراندا به عهده داشت. او از 
بولیوار دعوت به همکاری و پیوستن به سپاه مبارز آزادیخواه ونزوئال با 
درجه سرگردی کرد. بولیوار به این سپاه آزادی طلب پیوست. از آوریل 
آزادی بخش  جنبش  عمده  رهبران  از  یکی  به  بولیوار  کلنل   ،۱۸۱۰ سال 
ونزوئالتبدیل شد. با این حال، در ژوئن سال ۱۸۲۱ بود که پس از پیروزی 
در کارابوبو توانست اسپانیایی ها را از خاک ونزوئال بیرون براند. از آن 
پس سیمون بولیوار تالش خود را معطوف آزاد کردن سایر مستعمرات 
اسپانیادر قاره آمریکای جنوبی کرد. جنگ در پس جنگ بولیوار موفق 
و  ونزوئال  کلمبیا،  کشورهای  از  متشکل  را  کلمبیا  بزرگ  جمهوری  شد 
کشورهای  دیگر  استقالل طلبانه  مبارزات  دهد.او  تشکیل  آزاد  اکوادور 

آمریکای التین مانند پاناما، بولیوی و پرو را نیز رهبری کرد.
در  سانتامارتا  شهر  نزدیکی  در   ۱۸۳۰ سال  دسامبر   ۱۷ در  بولیوار 
کلمبیابه علت ابتال به بیماری سل درگذشت. تندیس او سوار بر اسب پس 
از مرگش ساخته و در شهر لیما پایتخت پرو برپا شد. هم اکنون تندیس 

او در بسیاری از شهرهای جهان برپاست. 


