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هفته نامه پرشین - شماره ۳۵۶  
جمعه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۳ -  چاپ لندن

 صفحه۲۰

با افزایش شمار قربانیان مبتال به ویروس ابوال

هشدار جهانی نسبت به 
گسترش ویروس ابــوال

آفریقا،  غرب  در  ابوال  ویروس  به  مبتال  قربانیان  شمار  افزایش  با 
سازمان جهانی بهداشت نسبت به گسترش بیماریهای مرتبط با این 

ویروس خطرناک در غرب آفریقا هشدار داد.
این  به  مبتال  فرد  اولین  شاهد  گذشته  ماه  که  گینه  کشور  جنوب 
کنون  تا  است.  خطر  معرض  در  مناطق  دیگر  از  بیش  بود  ویروس 
بیش از صد نفر در کشور گینه جان خود را به دلیل ابتال به ویروس 

ابوال از دست داده اند.
از  «یکی  را  ویروس  این  شیوع  جدید  موج  بهداشت  جهانی  سازمان 
در  سازمان  این  تاکنون  که  است  خوانده  مواردی  ترین»  پرچالش 

مبارزه با ویروس ابوال با آن درگیر بوده است.
ابوال  ویروس  به  مبتال  به  مظنون  فرد   ۱۵۷ حداقل  گینه  کشور  در 
شناسایی شده اند. در کشور مالی این رقم نه نفر و در لیبریا این رقم 

۲۱ نفر است که پنج نفر از آنها قطعا به این ویروس آلوده شده اند.
دکتر کیجی فوکودا، معاون دبیر کل یکی از بخشهای سازمان جهانی 
برای  زیادی  جغرافیایی  پراکندگی  شاهد  «ما  گوید:  می  بهداشت 
مبتالیان به این ویروس هستیم. ما وقتی از مبارزه با ویروس ابوال 
به  است.  کشنده  عفونت  یک  از  صحبت  درواقع  کنیم،  می  صحبت 

همین دلیل چنین اتفاقاتی با ترس و نگرانی فراوانی همراه است.»
دکتر استفان هوگونت، از سازمان جهانی بهداشت می گوید: «مشکل 
اصلی ما در ارتباط با مردم این است که به آنها بتوانیم توضیح بدهیم 
که اگر مبتال به این ویروس می شوند باید به مراکز بهداشتی بروند 

و به دنبال درمان خود باشند.»
و  شدید  تب  با  که  است  ویروسها  مرگبارترین  از  یکی  ابوال  ویروس 
آید.  می  در  پا  از  بالفاصله  آن  به  مبتال  فرد  و  است  همراه  خونریزی 
فرد  به  فردی  از  سادگی  به  که  است  این  ابوال  ویروس  اصلی  مشکل 

به  مبتال  فرد  بین  تماس  طریق  از  ویروس  شود.این  می  منتقل  دیگر 
آن و افراد دیگر منتقل می شود و بین ۲۵ تا ۹۰ درصد مبتالیان به این 

ویروس جان خود را از دست می دهند.
ابوال  ویروس  کرد  اعالم  چهارشنبه  روز  انگلیس  خارجه  امور  وزیر 
برای    « تهدیدی   » است  کرده  درگیر  را  آفریقا  غرب  کشورهای  که 

انگلیس به شمار می آید. 
فیلیپ هاموند پیش از برگزاری نشست وزرایی درباره مدیریت این 
بحران به بی بی سی گفت : « در حال حاضر هیچ تبعه انگلیسی در 
خارج از کشور به این ویروس آلوده نشده است و ما اطمینان داریم 

هیچ مورد آلودگی به این ویروس در کشور وجود ندارد. » 
به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، وی افزود : «  ویروس ابوال با 

وجود این تهدیدی است که ما باید پاسخگوی آن باشیم. »
وی در شبکه اسکای نیوز گفت : « ما تدابیری را بررسی می کنیم که 
باید در انگلیس یا در مراکز دیپلماتیک خود در خارج به کار گیریم تا 

با این تهدید مقابله کنیم. »
کنترل  مأموران  همچنین  انگلیس  عمومی  بهداشت  های  دستگاه 

مرزی و فرودگاهی را درباره عالئم این بیماری مطلع کرده اند. 
ابوال  گفت  تلگراف  دیلی  به  دولت  علمی  مشاور  والپورت  مارک 

تهدیدی به شمار می آید « زیرا جهان امروز به هم مرتبط است. »
به  جهان  برای  چالشی  نوظهور  عفونی  های  بیماری    »  : افزود  وی 
شمار می آید. ما باید به خطرات آن و اینکه به شکلی مناسب آنها را 

کنترل کنیم بیندیشیم. »
بیماری  این  عالئم  است.  شده  داده  هشدار  نیز  انگلیسی  پزشکان  به 

ممکن است ۲۰ روز پس از دوره نهفتگی خود را نشان دهد.
ادامه صفحات ۳ و۲۲
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  ارزیابی بانک جهانی از 
درآمد ایرانیان 

بانک جهانی در تازه ترین فهرست خود از درآمد ملت های 
جهان، میزان درآمد ایرانیان در سال مالی ۲۰۱۵ را متوسط 

رو به باال ارزیابی کرده است.
که  کشورهایی  جهانی،  بانک  رسمی  تارنمای  گزارش  به 
کم  باشد،  کمتر  یا  دالر   ۴۵ و  یکهزار  آنها  در  سرانه  تولید 
درآمد؛ کشورهایی که تولید سرانه در آنها بیش از یکهزار و 
۴۵ تا ۱۲ هزار و ۷۴۶ دالر باشد، میان درآمد؛ و کشورهایی 
که تولید سرانه در آنها بیش از ۱۲ هزار و ۷۴۶ دالر باشد، 
 ۱۲۵ و  هزار  چهار  اند.همچنین  شده  بندی  دسته  پردرآمد 
دالر، مرز درآمد متوسط رو به باال و متوسط رو به پایین 
تولید  است.  شده  گرفته  نظر  در  درآمدها  میان  گروه  در 
جمعیت  بر  تقسیم   (GNI) ملی  ناخالص  تولید  با  سرانه 

کشور برابر است.

تاجیکستان،  افغانستان،  چون  کشورهایی  اساس،  این  بر 
کره شمالی، میانمار، بنگالدش، آفریقای مرکزی و بسیاری 
از کشورهای فقیر آفریقایی در گروه کشورهای کم درآمد 
پاکستان،  هندوستان،  ارمنستان،  گرفتند.مصر،  جای 
اندونزی،  قرقیزستان،  ازبکستان،  اوکراین،  سوریه، 
(شامل  فلسطین  (مراکش)،  مغرب  مولداوی،  گرجستان، 
کشورهای  از  شماری  و  یمن  غزه)،  و  باختری  کرانه 
به  رو  متوسط  درآمد  با  هایی  ملت  گروه  در  آفریقایی 
پایین قرار گرفتند.در این گزارش، کشورهای ایران، چین، 
اردن،  ترکیه،  عراق،  رومانی،  مکزیک،  برزیل،  آرژانتین، 
لبنان، مالزی، جمهوری آذربایجان، مجارستان، قزاقستان، 
ترکمنستان، و شماری دیگر از کشورها در گروه درآمدهای 

متوسط رو به باال جای گرفتند.

متحده  ایاالت  در  سرانه  درآمد  همچنین  جهانی  بانک 
سوییس،  انگلستان،  ایتالیا،  فرانسه،  آلمان،  ژاپن،  آمریکا، 
کانادا، کره جنوبی، روسیه، هلند، زالندنو، امارات متحده 
عربی، قطر، عمان، کویت و شماری دیگر از کشورها را در 

رده کشورهای پردرآمد دسته بندی کرده است.

پاپ: به  خاطر کودکان 
جنگ را متوقف کنید 

پیامی  در  جهان  کاتولیک های  رهبر  فرانسیس  پاپ 
احساسی بدون جبهه گیری صریح خواهان خاتمه نبرد در 

منطقه خاورمیانه شد.
به گزارش فارس به نقل از «روزنامه دیلی تلگراف»، «پاپ 

فرانسیس»، رهبر کاتولیک های جهان در نطق هفتگی خود 
در واتیکان طی پیامی احساسی خواهان توقف خونریزی 
به  مستقیم  اشاره  بدون  پاپ  گزارش،  این  اساس  شد.بر 
خود  احساسی  نطق  از  بخشی  در  غزه  باریکه  فجایع 
را  جنگ  می خواهم  شما  از  قلب  صمیم  از  داشت:«  اظهار 
جنگ  است.لطفا  نبرد  توقف  زمان  اکنون  کنید.هم  متوقف 
اظهار  خود  پیام  از  دیگر  بخشی  در  کنید.»وی  متوقف  را 
به  امید  از  که  هستم  کودکانی  تمامی  فکر  به  من  داشت:« 
جنگ  هرگز  شده اند.  محروم  آینده  در  ارزش  با  زندگی 
نکنید. کودکان کشته شده و مجروح یا یتیم که تنها اسباب 
شده  پرتاب  جنگ  این  بابت  کنار  و  گوشه  به  هایشان  بازی 
است. کودکانی که دیگر لبخند نخواهند زد.»به گزارش این 
منبع خبری این صریح ترین تقاضای پاپ فرانسیس جهت 
است  حالی  در  این  است.  بوده  خاورمیانه  در  نبرد  خاتمه 
ساعته،   ۲۴ بس  آتش  برای  حماس  موافقت  با  همزمان  که 
ارتش رژیم اسرائیلی بار دیگر حمالت به غزه را آغاز کرده 
و همچنان تعداد شهدای غزه که شمار بسیار قابل توجهی 

از آنان کودکان هستند در حال افزایش است.
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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 
دسامبر  اول  تاریخ  به   ۰۶۷۶۲۵۱۱ ثبت  شماره  به   Ltd

۲۰۰۸ محفوظ است.
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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.

66872 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

آماده باش انگلیس به منظور مقابله با 
ویروس مرگبار "ابوال"

 به دنبال گسترش ویروس مرگبار "ابوال" در غرب آفریقا، دولت انگلیس و نیز پزشکان 
این کشور به منظور مقابله با این ویروس کشنده به حالت آماده باش در آمدند.

فیلیپ هاموند" وزیر خارجه انگلیس روز چهارشنبه در این خصوص گفت: ویروس 
ابوال که بر اساس آمارهای منتشره تاکنون ۶۷۰ نفر را در غرب آفریقا کشته است، یک 

تهدید برای انگلیس شمرده می شود. 
وی با بیان اینکه تاکنون هیچ بریتانیایی به ویروس ابوال مبتال نشده، افزود: به رغم 
این، قرار است عصر چهارشنبه یک نشست اضطراری به منظور بررسی این موضوع 

با حضور نمایندگان بخش های ذیربط تشکیل شود. 
این  به  کشور  این  شهروندان  از  یک  هیچ  چه  اگر  کرد؛  عنوان  انگلیس  خارجه  وزیر 
مسأله  یک  عنوان  به  ویروس  این  شیوع  به  انگلیس  دولت  اما  اند  نشده  مبتال  ویروس 
جدی نگاه می کند. وی گفت: ما تدابیری را بررسی می کنیم که باید در انگلیس یا در 

مراکز دیپلماتیک خود در خارج به کار گیریم تا با این تهدید مقابله کنیم. 
اوایل ماه جاری میالدی نیز وزارت خارجه انگلیس به پزشکان این کشور در خصوص 

توجه به عالیم این ویروس کشنده هشدار داده بود. 
"مارک والپورت" مشاور علمی دولت انگلیس نیز روز چهارشنبه در گفت وگو با دیلی 
تلگراف گفت که با توجه به افزایش ارتباط ملت ها با یکدیگر، تهدید ویروس ابوال برای 

انگلیس یک تهدید بالقوه جدی به شمار می آید. 

وی افزود: بیماری های عفونی نوظهور چالشی برای جهان به شمار می آید؛ ما باید به 
خطرات آن و اینکه به شکلی مناسب آنها را کنترل کنیم، بیندیشیم. 

در همین حال، خطوط هواپیمایی انگلیس (بریتیش ایرویز) نیز که دارای پرواز های 
مستقیم به سیرالئون و نیجریه است، بیانیه ای در خصوص اعمال مراقبت های ویژه 

از سوی کارکنان این شرکت در ارتباط با ویروس ابوال صادر کرده است. 
سازمان بهداشت جهانی، همه گیری فعلی ویروس ابوال را یکی از بدترین چالش ها از 
زمان شناخت این ویروس در سال ۱۹۷۶ میالدی در جمهوری دموکراتیک کنگو فعلی 

و زئیر سابق برشمرده است. 
شیوع جاری ویروس ابوال که گفته می شود مرگبارترین در نوع خود در تاریخ جهان 

نیز است، ابتدا در ماه فوریه در گینه آغاز شد و سپس به لیبریا و سیرالئون گسترش 
نیجریه  به  اکنون  شده،  گرفته  کنگو  در  ای  رودخانه  از  آن  نام  که  بیماری  این  یافت. 

پرجمعیت ترین کشور قاره آفریقا نیز انتقال یافته است. 
(جمهوری  "زئیر"  در  میالدی   ١٩٧٦ سال  در  بار  نخستین  برای  که  "ابوال"  ویروس 
دمکراتیک کنگو فعلی) شناخته شد، فرد مبتال را به تب همراه با خونریزی دچار می 

کند و می تواند بسرعت کشنده باشد. 
ویروس ابوال که عالوه بر انسان ها، میمون ها را نیز مبتال می کند، به آسانی از طریق 

خون و دیگر ترشحات (آب دهان، اسپرم) منتقل می شود. 
هیچ دارو یا واکسنی برای مبارزه با این بیماری هنوز یافت نشده است. 
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گزارش

مرور نشریات سیاسی-اقتصادی هفته

شماره ۹۳ نشریه ی فارن افیرز با تیتر (واقعا چه اتفاقی افتاد؟) به بررسی کودتاهای اتفاق افتاده در چهار کشور 
ایران (سال ۱۹۵۳)،کنگو(سال ۱۹۶۱)،پاکستان(سال ۱۹۷۱) و شیلی(سال ۱۹۷۳) پرداخته است.

اکونومیست،تایم و  نامه  هفته  سه  اختصاص دارد و  غرب و روسیه  کشمکش  به  جهان  هفته ی  این  نامه های معروف  هفته  اکثر  تیتر  اما 
نیوزویک تصویر پوتین را به عنوان طرح جلد خود در نظر گرفته اند.

هفته نامه تایم تیتر خود را جنگ سرد ۲ انتخاب کرده است و نوشته است: غرب در حال باخت به بازی خطرناک پوتین است.
هفته نامه نیوزویک نیز تیتر منفور را انتخاب کرده است و نوشته است: درون حباب ضد گلوله ی دشمن شماره ی اول و علنی غرب 

(چه می گذرد؟)هفته نامه اکونومیست نسخه ی آمریکا نیز با انتشار عکسی از پوتین تیتر شبکه ای از دروغ بافی را برگزیده است.

زندگی در بین داعشیان بی رحم
"خالفت اسالمی" خودخوانده در خاورمیانه اعالم موجودیت کرده و گروه پشت آن، داعش، با تغییر نام، خود 
را "دولت اسالمی" نامیده است. در این میان شیوه های خشن این گروه تروریستی موردی است که همگان از 

آن سخن گفته و شرح های متفاوتی از اقدامات سبعانه آنها منتشر می شود.
نظامی  گروه  این  داخل  زندگی  درباره  گروه  این  از  جداشدگان  از  یکی  با  بی.بی.سی  شبکه  پانوراما  برنامه 
راحتی  به  که  نیست  سازمانی  است: «داعش  آمده  گزارش  این  در  است.  داده  انجام  را  وگویی  گفت  ترسناک 
بتوان از آن خارج شد. پیش روی ما مردی بود که این گروه را ترک کرده بود و حاال به شدت از عواقب آن 

می ترسید.
در  هنوز  همگی  هایم  ای  قبیله  هم  و  اقوامم  من،  خانواده  ترساند،  می  را  همه  داعش  گری  "وحشی  گفت:  او 
ام  خانواده  سراغ  نکنند  پیدا  دسترسی  من  به  داعش  نیروهای  اگر  ترسم.  می  ها  آن  برای  من  و  هستند  عراق 

خواهند رفت."

زندگی در بین داعشیان بی رحم
او عصبی و نگران بود و تنها پس از چند ساعت بحث و خوردن چند استکان چای، پذیرفت که با ما مصاحبه 
کند البته به شرط اینکه هویتش را فاش نکنیم. او در مقابل دوربین ما خودش را در چفیه پیچید و ما به او قول 

دادیم که در مصاحبه نامش را فاش نکنیم.
او خط مشی داعش را این چنین خالصه کرد: "اگر مخالف منی، پس کشته می شوی. اگر همراه منی، با من کار 

می کنی، تو تسلیم اراده منی و از من اطاعت می کنی و در همه اتفاقات تحت قدرت منی."

"برانگیختن احساسات" گزارش های کمی از چگونگی فعالیت داعش وجود دارد.

هیچ تعجبی ندارد که نیروهای داعش اعالم می کنند هر خبرنگار خارجی که وارد قلمرو آن ها شود به عنوان 
جاسوس بازداشت می شود. به همین دلیل ما به مرزهای ترکیه با سوریه سفر کردیم تا این شخص را که از 
داعش جدا شده، ببینیم. این مرز منطقه ای از خانه های امن و خط های تدارکاتی برای شورشیان در درگیری 
های سوریه است. ترکیه روشن کرده است که نیروهای داعش دیگر در ترکیه جایی ندارند، بنابراین دیدار با 

مردمی که از "خالفت اسالمی" روی برگردانده اند در اینجا ممکن است.
این فراری از داعش، ابتدا به گردانی از ارتش آزادی سوریه که با حکومت اسد می جنگند، پیوسته بود. وی 
سپس بعد از اینکه قبیله اش به گروه داعش پیوستند و به این دلیل که خودش به ساختن یک حکومت اسالمی 

اعتقاد داشت، به این گروه پیوست.
اولین دستور به او، به عنوان یک جنگجوی داعش گذراندن درسی درباره شریعت بود. او در این باره گفت: 
"این درس نه درباره قوانین اسالم بلکه درباره قوانین "خالفت اسالمی" بود. آن ها در این درس، اسالمی را 
که دوست داشتند آموزش می دادند. این آموزش ها جنبه احساسی و نه عقلی داشتند. بنابراین با کلمات آن ها 

احساسات شما برانگیخته می شد و این اولین مرحله بود. مرحله دوم آموزش های نظامی بود."
او توضیح داد که نیروهای داعش این درس ها را از عراق و در جریان مبارزات ضد آمریکایی آموخته اند. به 
گفته این فراری، طی درگیری ها در سوریه، داعش تالش می کرد تا عملیات ها را در هر شهر جدید، تغییر 
دهد.این فراری از داعش گفت: "نیروهای داعش ابتدا برای جذب مردم با مهربانی با آن ها برخورد می کردند 
بودند.  فشار  تحت  شدت  به  سوریه  حکومت  در  ها  آن  که  چرا  کنند،  پیدا  دست  دارند  نیاز  که  چیزهایی  به  تا 
وقتی که نیروهای داعش موفق به جذب مردم شدند ناگهان از افرادی مهربان به نیروهای ظالم و خشن تغییر 

کردند. تو یا با منی یا علیه من و هیچ چیز در این بین نیست."

قوانین شریعت
در تمام شهرها و روستاهای تحت کنترل داعش آن ها قدیمی ترین و محافظه کارانه ترین نوع شریعت را اجرا 
می کردند. قوانین مربوط به ظاهر به شدت اجرا می شدند، ریش برای مردان، حجاب کامل برای زنان و این 

باید توسط تمام جمعیت رعایت می شد.
این فراری گفت: "هرچیزی که عقاید آن ها را رد کند، ممنوع است، هر کسی از چیزی که آن ها رد می کنند، 

پیروی کند مرتد است و باید کشته شود. "
مرد فراری از داعش با اشاره به استفاده از افراد خارجی به عنوان نیروهای انتظامی و پلیسی این گروه گفت 
که این روش عامدانه افراد داعش بود که از خارجی ها برای پاسبانی در شهرهای تحت تصرفشان استفاده 
کنند.او گفت: "دولت اسالمی مردم را از کشورهای دیگر با ملیت های مختلف می آورد. کسانی که کامال جوان 
و در سنی بودند که آن ها می توانستند مغزشان را شست و شو دهند و عقاید خود را به آن ها آموزش دهند؛ 
این چنین آن ها می توانستند منطقه را کنترل کنند البته نه از طریق مردم منطقه بلکه توسط نیروها و مردان 

خودشان که برای این امور آموزش دیده بودند."
رهبر "حکومت اسالمی"، ابوبکر البغدادی، خودش را "خلیفه" نامیده است. او از تمام مسلمانان در سراسر 
اما  است.  شده  محکوم  منطقه  در  مذهبی  رهبران  سایر  توسط  که  کاری  کنند،  بیعت  او  با  تا  خواسته  جهان 
برای  فریبانه  عوام  و  گرانه  حیله  های  روش  از  ها  داعشی  که  دارند  وجود  نیز  موصل  از  ها  گزارش  برخی 
ها  حقوق  و  اند  شده  بازسازی  برق  خطوط  شده،  برداشته  امنیتی  موانع  کنند.  می  استفاده  سازی  اطمینان 
پرداخت می شوند ... اگر این ها به نتیجه نرسد، داعش می تواند مانند دفعات پیش بر شالق و شمشیرش 

تکیه کند.»

بدینوسیله درگذشت 
آقای مصطفی شفافی را به 

فرزندان و خانواده گرامی 
ایشان تسلیت می گوییم  . 

کلوپ فرشتگان 

با نهایت تاثر و تاسف 
درگذشت آقای مصطفی 
شفافی را به دوستان 

و خانواده گرامی ایشان 
تسلیت می گوییم . 

هفته نامه پرشین
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از  پس  کشور  ادبی  جایزه های  مهم ترین  از  یکی  سرنوشت 
۱۳ سال:

جایزه «گلشیری» تعطیل شد
فرهنگی  مدیران  دهم  و  نهم  دولت های  آمدن  کار  روی  با 
وزارت ارشاد در برابر جایزه های ادبی موضع منفی گرفتند 
معاون  پرویز،  محسن  کردند.  تنگ  را  آنها  فعالیت  فضای  و 
فرهنگی سابق وزارت ارشاد بارها بانیان جوایز خصوصی 
رسید  جایی  به  کار  و  برد  سوال  زیر  را  آنها  مالی  حامیان  و 
پایتخت،  قلب  در  ساده  مراسمی  برگزاری  برای  حتی  که 
شرایطی  در  انتقادها  نمی شد.این  پیدا  هم  کوچک  سالن  یک 
مطرح می شد که جایزه ها منابع مالی قابل توجهی نداشتند 
و ناشران یا موسسه های فرهنگی مبلغ جوایز را که معموال 
با  می کردند.  تامین  نبود،  بیشتر  هم  آزادی  بهار  سکه  یک  از 
خاموشی  به  جایزه ها  از  بسیاری  کار،  برای  فضا  شدن  تنگ 
برگزار  که  هم  آنها  نشوند.  برگزار  دادند  ترجیح  و  رفتند 
حرفه ای  رسالت  نتوانستند  عمال  محدودیت ها  به دلیل  شدند 

خود را انجام بدهند. 
مهم ترین  از  یکی  گلشیری  جایزه  گذشته  سال های  در 
اما  رفت؛  پیش  تعطیلی  مرز  تا  بارها  که  بود  جایزه هایی 

دوباره کارش را ادامه داد. بنیاد هوشنگ گلشیری نویسنده 
طاهری،  فرزانه  همت  به   ۱۳۷۹ سال  در  معاصر  صاحب نام 
و  جوان  چهره های  توانست  و  گرفت  شکل  نویسنده  همسر 
با استعدادی را به جامعه ادبی ایران معرفی کند. این جایزه 
که در شرایط نامطلوبی روزگار می گذراند سرانجام به این 
نتیجه رسید که فعالیت هایش را متوقف کند. در همین رابطه 
این بنیاد روز گذشته اطالعیه ای را منتشر کرد. در متن این 
هوشنگ  جایزه  دوستداران  و  است: «دوستان  آمده  اطالعیه 
و  تاسیس  برای  اول  گام  از  سال  چهارده  از  بیش  گلشیری 
آن  از  یعنی  می گذرد؛  گلشیری  هوشنگ  جایزه  برگزاری 
کردیم،  عهد  مزارش  سر  بر  که  رفتنش  از  پس  روز  هفتمین 
از  یکی  به  ترتیب  این  به  و  پایه گذاری  نامش  به  جایزه ای 
تالش  و  خلق  از  سرشار  و  پرثمر  عمر  خواسته های  آخرین 
کنیم  عمل  ایران  داستانی  ادبیات  اعتالی  برای  تکاپویش  و 
برسانیم،  سرانجام  به  را  جایزه  دوره  سیزده  توانستیم  و 
آزمایش و خطاها و تغییر روش هایمان برای غلبه بر مشکالت 
جز  هدف مان  چون  گذاشتیم،  میان  در  همگان  با  همواره  را 
این نبود که جایزه ای باشد سالم و شفاف و چنین نیز بماند 
و سهمی در شکوفاتر شدن حیات ادبیات داستانی کشورمان 
بهتر  که  رسیده ایم  نتیجه  این  به  اما  امروز  بگیرد.  برعهده 

برای  که  را  اندکی  منابع  و  نیرو  آن  کنونی  وضع  در  است 
هدف های  از  دیگر  بخشی  وقف  مانده  باقی  گلشیری  بنیاد 
نفس گیر  مشغله  به دلیل  که  کنیم  بنیاد  اساسنامه  در  مندرج 
شده ایم  آن  بر  اما  اینک  است.  مانده  مغفول  حدی  تا  جایزه 
بنیاد  وب سایت  کردن  غنی تر  به  معطوف  را  تالش هایمان  تا 
کامل تر  هرچه  را  گلشیری  هوشنگ  به  مربوط  منابع  تا  کنیم 
در اختیار عالقه مندان این نسل و نسل های آینده قرار بدهیم. 
که  مقاالتی  و  مصاحبه ها  و  نوشته ها  دسترس پذیرکردن  از 
آوردن  جمع  تا  گرفته  نیستند  دسترس  در  مجازی  جهان  در 
و عرضه تصاویر و فیلم ها و صدای او و نیز آنچه در نقد و 
بررسی آثارش نوشته اند و خواندنش را مفید می دانیم. قصد 
داریم آرشیو مربوط به گلشیری را کامل کنیم و در این راه به 
یاری همه آنها که یادگاری از گلشیری در اختیار دارند نیاز 
همت  به  که  را  جایزه  دوره  سیزده  این  پس  داشت.  خواهیم 
و تالش یاوران بنیاد و جایزه، دوستداران ادبیات و به ویژه 
داستان نویسی معاصر ایران برگزار شد؛ چون خاطره ای در 
به  و  داشت  خواهیم  نگاه  ذهن مان  در  خوش  بسیار  مجموع 
امید روزی خواهیم ماند که بتوانیم با جذب منابع و نیروی 
انسانی الزم به تمام هدف هایی که خوش بینانه در اساسنامه 

بنیاد پیش بینی کرده بودیم جامه عمل بپوشانیم.»

خبرنگار ایرانی-آمریکایی از 
زندان آزاد شد

یک خبرنگار ایرانی-آمریکایی که به همراه سه خبرنگار دیگر 
چهارشنبه  روز  بود  شده  بازداشت  تهران  در  گذشته  هفته 
این  از  پیش  آمریکا  متحده  ایاالت  گردید.  آزاد   ۲۰۱۴ ژوئیه   ۳۰
ارشد  مقام  یک  و  بود  شده  خبرنگاران  این  آزادی  خواستار 
تمام  از   " واشنگتن  که  گفت  رویترز  خبرگزاری  به  آمریکایی 

راههای ممکن" نگرانی خود را به تهران منتقل کرده است. 
یک منبع نزدیک به این خبرنگار آزاد شده به رویترز گفت که 
با او در زندان به خوبی رفتار شده و زندانبانان ایرانی او را 
خویشاوندان  درخواست  به  منبع  این  نام  اند.  نکرده  شکنجه 

خبرنگاران زندانی فاش نشده است. 
روزنامه  خبرنگار  و  دارد،  سن  سال   ۳۸ رضاییان  جیسون 
صالحی،  یگانه  است.  تهران  در  پست  واشنگتن  آمریکایی 
زندان  در  هنوز  و  دستگیر  او  همراه  به  هم  رضاییان،  همسر 
خبرنگار روزنامه اماراتی "دنشنال در  صالحی  بسر می برد. 
تهران است. این دو خبرنگار به همراه دو خبرنگار دیگر روز 

سه شنبه گذشته در تهران دستگیر شدند. 
در  آن  مقر  که  ایران،  بشر  حقوق  جهانی  کمپین  گزارش  به 
نیویورک است، نیروهای امنیتی به دنبال دستگیری این افراد، 
به خانه رضاییان و صالحی حمله کرده و "وسایل شخصی آنها 
نمود.  ضبط  را  یادداشتهایشان"  و  کتابها  کامپیوتر،  جمله  از 
رویترز  خبرگزاری  به  صالحی،  یگانه  مادر  طالیی،  فاطمه 
است  روز  هشت  هستیم...و  آنها  حال  نگران  خیلی  "ما  گفت: 
که از آنها بیخبریم. ما حق داریم بدانیم که آنها کجا هستند و 
چرا دستگیر شده اند." ماری رضاییان، مادر خبرنگار ایرانی-
روزنامه  وبسایت  در  که  ویدیویی  پیام  یک  در  آمریکایی، 
واشنگتن پست منتشر شده، ابراز نگرانی کرده فرزندش، که 
مراقبت  به  نتواند  زندان  در  برد،  می  رنج  باال  خون  فشار  از 
جمعه  روز  ایران  باشد.  داشته  دسترسی  الزم  پزشکی  های 
گذشته خبر دستگیری این افراد را تایید کرد، و گفت مشغول 
شهروندان  دوگانه  تابعیت  ایران  است.  پرونده  این  بررسی 
خود را برسمیت نمی شناسد. دو نفر از سه خبرنگار بازداشت 
شده دارای تابعیت دوگانه هستند. به گزارش کمیته حفاظت 
زندانی  ایران  در  خبرنگار   ۳۵ حاضر  حال  در  خبرنگاران،  از 

هستند.

مدرك  فروشی 
 قادر باستانی 

 
انبوه  باشد،  افتاده  انقالب  میدان  اطراف  به  گذرتان  اگر 
چاپ  و  علمی  مقاله  تدوین  از  که  می بینید  را  آگهی هایی 
تدوین  تا  گرفته  بین المللی  معتبر  مجالت  در  آن  تضمینی 
دیپلم  مدرك  اخذ  و  دکترا  و  لیسانس  فوق  پایان نامه 
و  فرهنگ  وزارت  می دهند.  خبر  سوت  سه  در  متوسطه 
آموزش عالی، بعد از چند سال تازه به صرافت افتاده است 
که الیحه ای را به تصویب برساند تا برای این دالالن علم و 
آگاهی مجازات قانونی تعیین شود. وزارت علوم می گوید، 
با افراد یا بنگاه هایی که اقدام به خرید و فروش پایان نامه 
وزارت  الیحه  شد.  خواهد  برخورد  قوانین  مطابق   کنند، 
دانشجویان به عنوان خریدار و هم  با اساتید و  علوم، هم 
با افراد و بنگاه های عرضه کننده و فروشنده مقاله و پایان 
نامه برخورد می کند. این الیحه قرار است پس از امضای 
مجلس  بررسی  از  پس  تا  شود  فرستاده  مجلس  به  وزیر، 

قرار  دولت  اختیار  در  اجرا  برای  نگهبان،  شورای  تائید  و 
دانشجویان  یعنی  خریداران،  با  برخورد  بخش  در  گیرد. 
دستورالعمل های  و  بخشنامه ها  علمی،  هیات  اعضای  و 
انضباطی وجود دارد اما رونق این بازار نشان می دهد که 
ظاهرًا برخورد سختی در کار نیست. افرادی که بیرون از 
در  می فروشند،  را  دانشجویی  پایان نامه های  دانشگاه ها، 

حیطه اختیار وزارت علوم نیستند.
 البته به نظر می رسد، اگر خریداری وجود نداشته باشد، 
غیرعادی  شیوع  بود.  نخواهد  کار  در  هم  فروشنده ای 
اعتبار  و  فناوری  و  علمی  پیشرفت  بر  کارهایی،  چنین 
ایران،  در  دارد.  مخربی  تاثیر  کشور  دانشگاهی  جامعه 
بعد از فوران غیرعادی قیمت نفت و درآمد ارزی در سال 
۱۳۵۳، دولت وقت مبادرت به توسعه سازمان های دولتی و 
و  سازمان ها  کرد.  کشور  بوروکراتیك  نظام  کردن  حجیم 
موسسات دولتی، دستمزد خوبی می دادند و هر کس مدرك 
بیشتری  حقوق  می توانست  داشت،  باالتری  تحصیلی 
تحصیلی  مدرك  دریافت  به  میل  زمان،  آن  از  کند.  دریافت 
سال های  در   ، سیراب نشدنی  عطش  این  و  گرفت  نضج 
خانواده ها  کرد.  پیدا  ادامه  نیز   انقالب  پیروزی  از  بعد 
زیرپای  فرش  فرزندشان،  آتیه   تامین  برای  بودند  حاضر 

امر  این  بفرستند.  دانشگاه  به  را  او  و  بفروشند  را  خود 
باعث شد، صنعت آموزش در بیست سال گذشته، به یکی 
حجم  شود.  تبدیل  اقتصادی  فعالیت های  سودآورترین  از 
تلویزیون،  در  کنکور  و  آموزشی  موسسات  آگهی های 
در  مدرك  عطش  این  از  است.  سودآوری  این  نشان دهنده 
تاسیس  با  و  کردند  را  استفاده  بیشترین  برخی  جامعه، 
مراکز مختلف آموزشی در اقصی نقاط کشور، به کارخانه 
فرهنگی،  ولع  این  نتیجه  بخشیدند.  رونق  مدرك سازی 
آن  با  دولت  امروز  که  است  بیکار  التحصیالن  فارغ  لشکر 
فارغ التحصیالن  برخی  حال  می کند.  نرم  پنجه  و  دست 
کمك  به  زیرزمینی،  بنگاه های  ایجاد  با  توانستند  بیکار، 
مدرك  می خواهند  زود  و  آمدند  دیر  که  بشتابند  آنهایی 
ممتاز  فارغ التحصیالن  از  اغلب  که  بنگاه ها  این  بگیرند. 
هم استفاده می کنند، پایان نامه تقلبی، مقاله تقلبی، پروژه 
علمی تقلبی و خالصه هر آنچه برای اخذ مدرك تحصیلی 
و پیشرفت علمی الزم است، برای دانشجویانی که حوصله 
و فرصت مطالعه و پژوهش ندارند، با قیمت مناسب فراهم 
می کنند. دو طرف معامله هم راضی هستند؛ اما از کسانی 
که با چنین مدارك تقلبی، در آینده مصدر کار خواهند شد، 

باید کمی نگران بود.  منبع: آرمان
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چرا احتمال توافق با تهران کمتر می شود؟

تاثیر بحران غزه بر 
مذاکرات هسته ای ایران

چین،  فرانسه،  انگلیس،  ۱+۵(آمریکا،  گروه  و  ایران  که  زمانی  گذشته،  نوامبر  در 
ای  هسته  های  برنامه  کردن  محدود  برای  مقدماتی  توافقی  به  آلمان)  و  روسیه 
تهران دست یافتند، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل آن را «اشتباهی 
در  اما  تبدیل می کند.  تر  خطرناک  مکانی  به  را  جهان  که  کرد  توصیف  تاریخی» 
هفته گذشته، مذاکره کنندگان نتوانستند به توافق نهایی دست یابند و به جای آن 

مذاکرات را برای چهار ماه دیگر تمدید کردند.  
شاید پاسخ بی صدای نتانیاهو به این تحول با توجه به هیاهوی های علنی او در 
که  بگویند  برخی  شاید  باشد.  برانگیز  تعجب  مذاکرات  زدن  هم  بر  برای  گذشته 
شدت گرفتن درگیری ها در غزه توجه رهبران اسرائیلی را منحرف کرده است. 
حمله  ایران  به  خواسته  می  نتانیاهو  گویند  می  نیز  اسرائیلی  تندروهای  برخی 
روشن  خود  سهم  به  نتانیاهو  است.  داده  قرار  هدف  را  غزه  آن  جای  به  اما  کند 
خود  این  و  دهد  می  ترجیح  بد  توافق  به  را  نکردن  توافق  اسرائیل  که  است  کرده 
پاسخ بی سر و صدای او به تمدید مذاکرات را توجیه می کند. هنوز هم حماس 
نتوانسته است جایگاه ایران را به عنوان چالش امنیتی جدی در ذهن نتانیاهو پر 
کند. بحران غزه هر چه باشد، نگرانی های نتیاهو در مورد ایران را تشدید خواهد 
کرد و موجب می شود که مذاکرات هسته ای که هم اکنون نیز با دشواری پیش می 

رود، سخت از به نتیجه برسد.
منطقه  موضوعات  کردند  تالش  مذاکرات  جریان  در  آمریکا  کنندگان  مذاکره 
از  آنها  مثال  برای  دارند.  نگاه  بیرون  مذاکرات  اتاق  از  را  ایران  به  مربوط  ای 
هایی  گروه  با  ایران  ارتباط  ایران،  موشکی  توسعه  مانند  موضواتی  به  پرداختن 
مانند حزب الله و حماس و وضعیت حقوق بشر در این کشور خودداری کردند. 
مذاکره کنندگان ایرانی به روشنی اعالم کرده بودند که اجازه پرداختن به چنین 
وارد  آمریکایی  با  سوریه  و  عراق  مورد  در  توانند  نمی  و  ندارند  را  موضوعاتی 

هسته  مذاکرات  که  داشتند  تاکید  آنها  شوند.  بحث 
این  منطق  بماند.  جدا  موضوعات  دیگر  از  باید  ای 
دستیابی  انداز  چشم  اقدامی  چنین  انجام  که  است 
به توافق را تقویت می کند. به خصوص در زمانی 
که مذاکرات هسته ای به نوبه خود به اندازه کافی 
عمل  در  منطقی  چنین  حال  این  با  است.  پیچیده 
هایی  بحران  رسد.  می  نظر  به  ممکن  غیر  تقریبا 
مانند آنچه که در غزه در جریان است بر محاسبه 
هسته  مذاکرات  در  حاضر  های  طرف  تمامی  های 
در  که  اسرائیل  مانند  کشورهایی  همچنین  و  ای 
می  متاثر  آن  نتیجه  از  اما  ندارند  حضور  مذاکرات 

شوند، تاثیر می گذارد.

جمله  از  عربی  کشورهای  اغلب  برای  واقع  در 
برنامه  از  فراتر  ایران  مورد  در  نگرانی  اسرائیل؛ 
های هسته ای این کشور است. برای برخی دولت 
های  گروه  با  روابط  ایران،  ای  منطقه  ها،اهداف 

شیعه در کشورهای همسایه و ارتباط های تهران با گروه های خاص در سراسر 
برای  است.حتی  کشور  این  ای  هسته  های  توانمندی  از  تر  کننده  نگران  منطقه 
اسرائیل نیز نگرانی اصلی استفاده ایران از تسلیحات هسته ای برای هدف قرار 
دادن تل آویو نیست، بلکه موضوع این است که چنین قابلیتی موضع ایران را در 
دیگر زمینه ها تقویت خواهد کرد. باتوجه به حمایت طوالنی مدت ایران از حزب 
الله و حماس، چنین چشم اندازی برای اسرائیل پذیرفتنی نیست. بنابراین زمانی 
که مناقشه ای مانند اوضاع غزه اتفاق می افتد که در آن رویکرد منطقه ای ایران 
نیز تحت تاثیر قرار می گیرد، موضع رهبران اسرائیل در برابر برنامه های هسته 

ای ایران نیز سرسختانه تر می شود.
اسرائیل ادعا می کند که ردپای ایران در سراسر غزه به چشم می خورد. هرچند 
ایران به دلیل آنچه که حماس در مورد بشار اسد انجام داد، میزان حمایت ها از 
این گروه را به طور محسوسی کاهش داد اما مقامات اسرائیلی و دیگر تحلیلگران 
ادعا می کنند که حمایت های ایران در گذشته این گروه را قادر به انجام حمالتی 
علیه اسرائیل کرده است. برای مثال اگرچه اغلب راکت های حماس اکنون توسط 
همین گروه ساخته می شوند، قطعات این راکت ها و آموزش های مربوط به آن از 
ایران به دست حماس رسیده است. زمانی که گرد و غبار جنگ فرو نشیند، شاید 

توجه ها به ارتباط ایران و حماس نیز بیشتر شود.
نتانیاهو اکنون به سهم خود این ارتباط را برقرار کرده است.او ادعا می کند که 
همین  به  و  هستند  ایران  تجهیزاتی  و  مالی  حمایت  تحت  اسالمی  جهاد  و  حماس 
این  صورت  این  در  زیرا  کند  پیدا  دست  ای  هسته  تسلیحات  به  نباید  ایران  دلیل 
تسلیحات به دست این گروه ها نیز خواهد رسید. یک مقام آمریکایی حاضر در 
مذاکرات هسته ای اخیر در وین می گوید که ایران باید به ارسال تجهیزات و کمک 
مالی برای این گروه ها پایان دهد. از سوی دیگر کنگره آمریکا نیز ادعا می کند 
تا زمانی که ایران پشتیبان گروه هایی مانند حماس است، باید تحریم ها را علیه 

این کشور افزایش داد.
در همین حال شرکای مذاکره ای آمریکا به خصوص فرانسه با دستور کار منع 
اشاعه ای سختیگرانه خود ، بدبینی های بیشتری در خصوص پایبندی ایران به 
هر گونه توافق هسته ای دارند. از سوی دیگر بحران غزه نشان می دهد که ایران 
تحریم تسلیحاتی سازمان ملل را نقض می کند. گزارش ژوئن ۲۰۱۴ سازمان ملل 
حاکی از آن است که منشاء راکت ها و دیگر تسلیحاتی که  چندی پیش در دریای 
سرخ کشف شد ، ایران بوده است. اسرائیل نیز ادعا می کند این تسلیحات به غزه 

رفته است. این گزارش در آن زمان توجه زیادی را به خود معطوف نکرد اما پس 
از بحران غزه، توجه بیشتری به آن جلب شد.

گروه  از  تهران  حمایت  گسترش  به  تنها  ایران  بر  علنی  فشار  افزایش  نهایت،  در 
در  ایستادگی  سردمدار  را  تهران  که  رویکردی  شود.  می  منجر  فلسطینی  های 
برابر اسرائیل نشان می دهد. باوجود برخی اختالفات در گذشته، مقامات تهران 
در  تواند  می  رویکرد  این  زیرا  دانند  می  ارزشمند  را  حماس  از  دوباره  حمایت 
ایران  مرزهای  متوجه  ای  فرقه  های  تنش  کاهش 
در  اسالمی  جمهوری  عالی  رهبری  باشد.  موثر 
تاریخ ۱۴ جوالی در صفحه توییتر خود نوشتند که 
فاجعه غزه نشان داد که رهبران جهان اسالم باید به 

خوش باشند و متحد شوند.
حمایت ایران از حماس در غزه می تواند موضع بین 
المللی در مقابل دستیابی به توافق هسته ای با ایران 
که منجر به لغو تحریم ها می شود را سرسختانه تر 
کند. برای اطمینان از این موضوع باید گفت که هم 
آمریکا و هم ایران دالیل قانع کننده ای برای حصول 
یک توافق هسته ای موفق دارند. برای دولت اوباما، 
یک  دیپلماسی  طریق  از  ایران  ای  هسته  مساله  حل 
می  شمار  به  خارجی  سیاست  در  بزرگ  دستاورد 
رود که می تواند به باز شدن گره یکی از مشکالت 
کرد.  کمک  خاورمیانه  شده  کشیده  آتش  به  منطقه 
برای ایران نیز باید گفت که مقامات عالی این کشور 
به  دستیابی  منظور  به  که  مذاکراتی  از  همچنان 
توافق نهایی انجام می شود، حمایت می کنند چرا که نیاز به لغو تحریم ها برای 
که  شد  خواهد  کشف  فرمولی  آیا  که  نیست  مشخص  هنوز  البته  است.  جدی  آنها 
ضمن برآورده کردن نیازهای برنامه های هسته ای صلح آمیز ایران، به اندازه ای 
این برنامه ها را محدود کند که برای آمریکا و شرکای مذاکره ای اش قانع کننده 
باشد یا خیر. اما هر چه بحران غزه طوالنی تر شود، سخت تر می توان مذاکرات 
هسته ای را از روند منطقه ای جدا کرد و این تاثیر مطلوبی بر به دست آمدن یک 

نتیجه موفق نخواهد داشت.
منبع: فارن افرز

خشونتی، زاده اشغالگری
ُرنه ِبرتیه . مترجم: حسین تقی زاده

که  است  تراژدی  می گذرد،  غزه  در  مجددا  حاضر  حال  در  آنچه 
ایاالت متحده و اروپا تا حد زیادی در قبال آن مسوولند؛ اوال به واسطه 
حمایت بی قیدوشرطشان از سیاست های اسراییل و ثانیا به دلیل اعمال 
می گیرند.  پیش  در  خبر  تنظیم  و  تهیه  در  که  هوا»  دو  و  بام  اصل «یک 
مقابل  در  را  فرانسه  کشور  «همبستگی  (فرانسه)  رییس جمهور  وقتی 
شلیک موشک ها به سمت غزه» بیان می کند یا وقتی خاطرنشان می کند 
سپس  و  می کند»  محکوم  قاطعانه  را  تعرضات  این  فرانسه  که «کشور 
تصمیمی  نوع  هر  اتخاذ  با  که  است  اسراییل  «حق  که  می دارد  اعالم 
مانع  و  کرده  محافظت  تهدیدات  مقابل  در  مردمش  مال  و  جان  از 
به  اشاره ای  کوچک ترین  چرا  شود»،  منطقه ای  خشونت های  افزایش 

کشته شدگان غیرنظامی در نوار غزه نمی کند؟ 
رییس جمهور فرانسه کوچک ترین صحبتی راجع به جهنم به وجودآمده 
غیرنظامیان آن طرِف  فلسطینیان، کودکان، زنان و  خانواده های  برای 
می کند  تصور  شاید  نمی کند.  می گویند،  امنیت»  «دیوار  به آن  که  آنچه 
«تروریست»  همگی  کودکان،  و  زنان  به عالوه  فلسطین،  ملت  تمام  که 
و  کشته  صدها  مورد  در  خبری  بزرگ  سکوت  می شوند.  محسوب 
کشاورزی  تعاونی های  و  مدارس  خانه ها،  فلسطینی،  زخمی شدگان 
که بر اثر تخلیه ۴۰۰ ُتن بمب و موشک طی سه روز اول عملیات نظامی 

اسراییل در نوار غزه، به تلی از خاک و خاکستر تبدیل شده اند. 
تمامی  برای  است  همیشگی  خطری  بیانگر  می دهد  رخ  غزه  در  آنچه 
از  که  آشکار  بی عدالتی  و  منطقه  برای  عظیم  خطری  احتمال  ملت ها، 
سال ۱۹۴۸ تا به حال ادامه داشته. با این وجود، در فرانسه، تحلیل های 
اغلب  می شود،  انجام  رسانه ها  یا  سیاسی  رجال  توسط  که  بسیاری 
غلط  اطالعات  و  بی انصافی  تبلیغات،  دروغ،  معتنابهی  مقدار  حاوی 

است. 
به  مجهز  دندان  ُبِن  تا  ارتشی  و  مسلح  گروه های  میان  تقابل  مساله، 
هواپیماهای بی سرنشین، نیروهای هوایی و دریایی نیست که منطقه ای 
بمباران  را  است  جهان  در  جمعیتی  مناطق  متراکم ترین  از  یکی  که  را 
گروه  دو  این  مسووالن  که  است  انگیزه هایی  در  مساله  بلکه  می کند. 
نسبت  میان  عظیم  تعادلی  عدم  باوجود  را،  مجهز  فوق  ارتش  و  مسلح 
نیروها، وادار به مواجهه رودررو می کند. به طور آگاهانه یا بالعکس، 
به  که  دارد  وجود  دعوا  طرف  دو  میان  همدستی  نوعی  حاضر  حال  در 
دالیل مختلف، از حفظ وضعیت کنونی منتفع می شوند: طرف اسراییلی 
از سیاست توسعه اراضی اش، احداث مجتمع های مسکونی در مناطق 
فلسطینیان و حفظ دولتش در جنگی بی پایان؛ و طرف حماس از تسلط 

سیاسی و نفی هرگونه اتحاد با مقامات غیرنظامی فلسطین. 
حاصل  تماما  که  مستمر  خشونتی  است،  مسلم  امری  وجود  این  با 
مذاکراِت  توقف  و  محاصره  دلیل  به  موجود  وضع  است.  اشغالگری 
ظاهرا بی نتیجه وخیم تر می شود، به عالوه حاصلی جز ایجاد مشکالت 
و تحقیر بیشتر، ایجاد رعب و وحشت در دل ملت فلسطینی که به معنای 
واقعی کلمه در سرزمینی همچون زندانی سرباز، حبس شده اند، نداشته 
است. آرنا ِمر- خامیس۱، در مصاحبه ای که در تاریخ ۱۶جوالی ۱۹۹۱ با 
رادیو لیِبرِتر انجام می دهد، می گوید: «هیچ وحشتی به پای وحشت در 
اشغال بودن نمی رسد و هیچ اشغالی گری به پای اشغالگری اسراییل.»

امروزه غزه به میدان آزمایش سالح های جدید تولیدی صنعت نظامی 
فروش  نظامی،  دخالت  هر  از  بعد  است.  شده  اسراییل مبدل  روبه رشد 
بازارهای  در  می کند.  تجاوز  میلیاردهادالر  از  اسراییلی  سالح های 
(که   «combat proven» برچسب  که  سالح هایی  تسلیحات،  جهانی 
بسیار  باشند،  داشته  گذاشته اند)  پشت سر  موفقیت  با  را  آتش  آزمایش 

بهتر و بیشتر به فروش می رسند. 
مادامی که اسراییلی ها خواستار اشغال هرچه بیشتر اراضی فلسطینی 
مقامات  داشت.  نخواهد  سرانجامی  فلسطینیان  با  مذاکراتشان  باشند، 
نبردی  در  حکومت  حفظ  نیستند.  صلح  به دنبال  هرگز  اسراییلی 
بی پایان، برای آنان شرطی الزم برای پیش بردن سیاست الحاق اراضی 
چرا  است،  فاجعه  فلسطینیان  با  واقعی  صلحی  اسراییل،  برای  و  است 
که دو تاثیر کامال نامطلوب به همراه خواهد داشت: در مرحله نخست، 
مرحله  در  و  بود  خواهد  فلسطینی  اراضی  الحاق  سیاست  برای  پایانی 
اسراییلی  جامعه  اجتماعی  عظیم  تضادهای  آشکارشدن  به  منجر  دوم 

خواهد شد که دیگر تحت فشاِر تهدید جنگ نخواهد بود. 
صلح  مذاکرات  شکست  علل  از  یکی  فلسطینی  مذهبی  بنیادگرایان  اگر 
محسوب شوند، علت اصلی این شکست نیز در اراده متعصبانه مقامات 
اسراییلی نهفته است که خواستار الحاق هرچه بیشتر اراضی فلسطینی 
و حفظ فلسطینیان در فضایی تا حد امکان محدود و اندک هستند. پس 
آنان  سیاست  و  اسراییل  توسط  فلسطین  اراضی  اشغال  ماجرا،  اصل 
اشغالگری،  پایان  نتیجه  در  است.  فلسطینی  اراضی  دایم  الحاق  برای 

پیش شرط اتمام این خشونت مستمر خواهد بود. 
***

دفاع  خاطر  به  که   (۱۹۲۹-۱۹۹۴) اسراییلی  سیاسی  فعال  بانوی   -۱
همیشگی اش از کودکان فلسطینی مشهور بود. او در سال ۱۹۹۴ جایزه 

آلترناتیف نوبل را به دست آورد. 

ایران و جهان

برای اغلب کشورهای عربی از 
جمله اسرائیل؛ نگرانی در مورد 

ایران فراتر از برنامه های هسته ای 
این کشور است. برای برخی دولت 

ها،اهداف منطقه ای ایران، روابط 
با گروه های شیعه در کشورهای 

همسایه و ارتباط های تهران با 
گروه های خاص در سراسر منطقه 

نگران کننده تر از توانمندی های 
هسته ای این کشور است.
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انتشار دیدگاه های رسانه های کشورهای خارجی، به منظور انتقال دیدگاه ها و مطالب 
و نوع نگاه رسانه های غربی به موضوعات و مسائل  مختلف منجمله ایران است و به 

معنای تایید تمام محتوای آن نخواهد بود.

مقاومت 
توقف ناپذیر

ترجمه: سودابه رخش

مطالبی  از  رسانه ها  اسراییل،  حفاظتی  تیغه  عملیات  با  همزمان 
قرار  اسراییلی  سربازان  هدف  که  کودکانی  و  زنان  مورد  در 
اجتناب ناپذیر  و  گسترده  ویرانی،  شده اند.  اشباع  می گیرند، 
است، صدای ضجه و زاری فلسطینی ها همه جا شنیده می شود و 
هیچ جای ایمنی نیز باقی نمانده است. با این حال عزم و اراده ها 
جنبش  میان  این  در  تسلیم ناپذیرند.  غزه  مردم  و  است  قوی 

مقاومت اغلب به عمد تحریف می شود.

 در بحبوحه جنگ اطالعاتی پس از حمله اخیر اسراییل به غزه، 
لحاظ  به  افتاده اند.  قلم  از  اساسی  مفاد  و  حقایق  از  بسیاری 
پاکسازی  زمان  از  واقع  در  و   ۱۹۴۷-۱۹۴۸ سال  از  تاریخی، 
آن  از  بعد  و  اسرائیلی  شبه نظامیان  به دست  فلسطین  قومی 
بوده  مردمی  مقاومت  مرکز  بی وقفه  غزه،  اسراییل،  ارتش 

شکست،  تحقیر  و  جنگ  از  هراس  وجود  با  زمان  آن  در  است. 
حماسی  نه  داشت،  وجود  فتحی  نه  کردند.  مقاومت  غزه  مردم 
و نه محاصره ای- در مقایسه با تعریف کنونی آن- و غزه روی 
هیچ جناح سیاسی یا ایدئولوژی ای تشکیل نشده بود. در عوض 
راه  مبارزان  «فداییان-   به عنوان  که  کوچکی  گروه های  از  غزه 
محرومی  آوارگان  آنها  شد.  تاسیس  می شدند،  شناخته  آزادی» 
بی خبر  خود  اطراف  سیاسی  پیچیدگی  از  هنوز  که  بودند 
برای  که  بودند  فلسطینی  جوان  آوارگان  فداییان،  اغلب  بودند، 
بازگشت به خانه هایشان می جنگیدند. اما عملیات آنها روز به روز 
جسورانه تر می شد. آنها مخفیانه با سالح های بدوی و بمب های 
دست ساز به شهرهایشان- که در نهایت بخشی از اسراییل شد- 
برمی گشتند، سربازهای اسراییلی را می کشتند، سالح هایشان را 
بازمی گشتند.  جدید  سالح های  با  دوم  شب  و  می کردند  سرقت 
برخی مخفیانه به روستاهایشان در فلسطین بازمی گشتند تا غذا 

و پتو و پول هایی که در میانه جنگ جامانده بود را بردارند. 

برخی هرگز بازنگشتند اما هزاران آواره دیگر با تابوتی نمادین 
هرگز  نفر  صدها  گرفتند.  جنازه  تشییع  شهیدان  این  برای 
حمله  هر  از  بعد  شد.  پیدا  آنها  از  اندکی  اجساد  و  بازنگشتند 
همین  اما  می کرد  حمله  غزه  آوارگان  به  اسراییل  ارتش  فداییان، 
موضوع موجب پشتیبانی و استقبال بیشتر از جنبش کماندوهای 
اسراییل  حمله  با  همزمان  و   ۱۹۵۶ سال  در  می شد.  رشد  درحال 
به غزه و بخش زیادی از صحرای سینا، توانایی مبارزان آواره 
جوان در باالترین سطح خود بود. مصری ها با جسارت زیادی با 
ارتش اسراییل می جنگیدند اما پادگان فلسطینی مستقر در خان 
اصلی  هدف های  از  یکی  نیز  اسراییل  اخیر  جنگ  در  که  یونس- 
به  اسراییل  شد،  تمام  جنگ  وقتی  نبود.  تسلیم  به  حاضر  است- 
جمعی  حافظه  در  که  زد  کشتاری  به  دست  و  رفت  خان یونس 
تاریخ  کشتارهای  وحشتناک ترین  از  یکی  به عنوان  فلسطینیان 
پناهندگان  اردوگاه  در  پسر  و  ۱۲۴مرد  قتل عام  شد،  حک  غزه 

رفح که به عنوان کشتار مدرسه االمیریه معروف شد. دکتر احمد 
یوسف در مقاله اخیر خود آن روز را اینچنین شرح داده است: 
جمع  مدرسه  در  را  قربانیان  باتوم هایشان  زور  با  «سربازان 
کردند. کسانی که از ضرب و شتم جان سالم به در بردند با رگبار 
گلوله و آوار ساختمان روی سرشان مواجه شدند. لکه های خون 
تا سال ها روی دیوارهای مدرسه ماند تا کشتار اسراییل را به ما 

کودکان یادآوری کند.»
یوسف، کودکی که در رفح مورد خشونت قرار گرفته بود، بعدها 
مشاور ارشد اسماعیل هنیه، اولین نخست وزیر دولت حماس در 
غزه شد. عنوان مقاله او که در اصل به زبان عربی نوشته شده 
است این است: «مقاومت تسلیم نمی شود... ما یا پیروز می شویم 
یا می میریم.»اما آیا هیچ شگفتی ای در این مورد وجود دارد که 
است؟  خورده  پیوند  فلسطین  آینده  و  حال  با  گذشته  چگونه 
بزرگ ترین  قسام،  عزالدین  گردان  که  نیست  تعجبی  هیچ  جای 
از  کوچکی  گروه  توسط  فلسطین،  حاضر  حال  مقاومت  عامل 
پناهندگان  آنها  گرفت.  شکل  غزه  مرکز  در  بچه مدرسه ای ها 
فقیری بودند که در حین بزرگ شدن شاهد خشونت های اشغال 
که  است  شده  گرفته  عربی  واعظ  اسم  از  گروه  این  بودند. (نام 
سال  در  نهایت  در  و  کرد  مبارزه  سپس اسرائیلی  و  انگلیس  علیه 
اولین  شد.)  کشته  «جنین»  در  انگلیسی  نیروهای  توسط   ۱۹۳۵
از  پس  کوتاهی  مدت  نهادند  پایه  را  گروه  این  که  جوانی  مردان 
آغاز به کار کشته شدند اما آنچه آنها آغاز کردند تبدیل به جنبش 
عظیمی متشکل از هزاران مرد و زن مبارز شد که همین االن در 
حال مبارزه با نیروهای اسراییلی در شمال غزه هستند. مقاومت 

نمی شود.  متوقف  هرگز  تاریخی ای  جبر  هر  وجود  با  غزه،  در 
سرب  عملیات  از  قبل  دهه  چندین  اسراییل  متوالی  دولت های 
از  پس  کردند.  تجربه  را  اقدامی  هر   ،۲۰۰۸-۹ سال  در  گداخته 
واگذار  شارون  آریل  به  نوارغزه  آرام سازی  وظیفه   ،۱۹۶۷ جنگ 
بود  فهمیده  شارون  گرفت.  را  بولدوزر  لقب  به درستی  او  و  شد 
برای آرام سازی کوچه ها و محله های شلوغ غزه به خودروهای 
خانه  هزاران  بولدوزر  با  او  بنابراین  است.  نیاز  سنگین  زرهی 
بیشتری  بولدوزرهای  و  تانک ها  برای  را  راه  تا  کرد  تخریب  را 
برای ازمیان برداشتن خانه ها هموار کند. برآورد میانگین تعداد 

خانه های تخریب شده تنها در سال ۱۹۷۰، دوهزار خانه است. 

آواره  هزاران  و  شدند  بی خانمان  فلسطینی  ۱۶هزار  از  بیش 
نقل مکان  دیگری  اردوگاه  به  اردوگاه  یک  از  شدند  مجبور  نیز 
آسیب  بیشترین  غزه  نزدیکی  در  پناهندگان  ساحلی  کمپ  کنند. 
برای  شدند  مجبور  کمپ  این  پناهندگان  از  بسیاری  و  دید  را 
سازمان ملل  چادرهای  و  مدارس  و  مساجد  به  خود  جان  نجات 
۱۴۰مبارز  اعدام  به  همچنین  شارون  خونین  حرکت  ببرند.  پناه 
شد.  منتج  لبنان  و  اردن  به  آنها  از  صدهانفر  اخراج  و  مقاومت 
مابقی نیز به سادگی در صحرای سینا رها شدند تا بپوسند. این 
همان «زیرساخت های تروریستی» ای است که بنیامین نتانیاهو، 
مجازات  مشابه  تاکتیک های  از  استفاده  با  شارون  دنباله رو 
است.  آن  ازبین بردن  دنبال  به  یکسان  رسانه ای  و  زبانی  جمعی، 
در غزه، گذشته و حال درهم تنیده است. اسراییل برای یک هدف 
متحد شده است: نابودکردن هرکس که جرات مقاومت دارد. از 
آن سو تهدیدی مشترک، فلسطینی های غزه را متحد کرده است: 
رو  آنها  مقاوت  غیرممکن،  احتماالت  وجود  با  می رسد  نظر  به 
طوالنی  جنگ  این  تاریخ  به  گذرا  نگاهی  با  تنها  است.  تشدید  به 
می توان با اعتقادی راسخ گفت که اسراییل نمی تواند غزه را از پا 

درآورد. این یک واقعیت گریزناپذیر تاریخی است.
Counter  punch:منبع

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 

کالف پیچیده بحران 
سیاسی در «کی یف»

بحران اوکراین هر روز پیچیده تر می شود. در حالی که این 
کشور در برزخ سیاسی به سر می برد و تالش ها برای یافتن 
علت سقوط مرگبار هواپیمای خطوط هوایی مالزی همچنان 
گزارش  به  داد.  استعفا  اوکراین  نخست وزیر  دارد،  ادامه 
خبرگزاری فرانسه، آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین 
دولت  که  داد  استعفا  خود  سمت  از  حالی  در  پنجشنبه  روز 
ائتالفی اش فروپاشید و این کشور را در بالتکلیفی سیاسی 
خودش  استعفای  اصلی  علت  همچنین  یاتسنیوک  داد.  قرار 
طرح های  ناکام ماندن  و  پارلمانی اش  ائتالف  انحالل  را 
پیشنهادی دولت پس از اینکه برخی احزاب از ائتالف حاکم 
پارلمان  در  حاکم  ائتالف  انحالل  کرد.  اعالم  کشیدند،  کنار 
پترو  سوی  از  زودهنگام  انتخابات  برگزاری  برای  را  راه 
پوروشنکو، رییس جمهوری ظرف ۳۰ روز آتی مهیا می کند. 
وزیر کشور اوکراین در صفحه شخصی خود در فیس بوک 
یاتسنیوک،  آرسنی  معاون  گروسیمان،  والدیمیر  نوشت، 
نخست وزیر مستعفی اوکراین به عنوان نخست وزیر موقت 
نخست وزیر  استعفای  حال  همین  در  است.  شده  منصوب 
اوکراین تالش های کارشناسان بین المللی را برای تحقیقات 
هواپیمای  سقوط  اصلی  علت  یافتن  در  کامل  و  جامع 
قرار  تعلیق  حال  در  ۲۹۸سرنشین  با  مالزی  هوایی  خطوط 
کشورهای  و  قربانیان  خانواده های  طرفی  از  و  است  داده 
آنها از دولت کی یف درخواست کرده اند تا هر چه سریع تر 
اقدامات را برای یافتن مقصر اصلی این فاجعه انجام دهد. 
آنها همچنین از دولت اوکراین خواسته اند تا ماموران پلیس 
شواهد  تا  کنند  مستقر  هواپیما  سقوط  محل  در  را  بیشتری 
نخست وزیر  استعفای  با  همزمان  نرود.  بین  از  مدارک  و 
اوکراین، آمریکا اعالم کرد شواهدی دارد که نشان می دهد 
هدف  را  اوکراین  داخل  در  نظامی  اهدافی  روسیه  توپخانه 

گرفته است. وزارت خارجه آمریکا گفت که روسیه همچنین 
چندگانه»  قوی تری  و  سنگین تر  دارد «راکت اندازهای  قصد 
مکررا  روسیه  دهد.  روسیه  هوادار  جدایی طلبان  تحویل  را 
ارسال موشک انداز برای شورشیان اوکراین را تکذیب کرده 
است. آمریکا این اتهامات را یک هفته پس از سقوط پرواز 

شماره  ام اچ ۱۷ خطوط هوایی مالزی بر فراز شرق اوکراین 
مطرح می کند. بسیاری انگشت اتهام در آن حادثه را متوجه 
سخنگوی  هارف  ماری  می کنند.  اوکراینی  شورشیان 
وزارت خارجه روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که آمریکا 
که  دارد  ماموران  تجسسی»  «اطالعات  بر  متکی  شواهدی 
نشان می دهد روسیه با توپخانه اش به شرق اوکراین شلیک 
نخواهد  ارایه  بیشتری  جزییات  آمریکا  که  گفت  او  می کند. 
کرد تا منابع و نحوه جمع آوری اطالعات به خطر نیفتد. این 
بیانیه  پنجشنبه  روز  روسیه  دفاع  وزارت  که  است  حالی  در 
دو  که  موشک هایی  اینکه  بر  مبنی  اوکراین  امنیت  شورای 
جت جنگنده اوکراینی را ساقط کردند از روسیه شلیک شده 

بود، رد کرد.



  جمعه ۱۰ امرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۶هفته نامه پرشین۸

با واریز آخرین قسط دارایی بلوکه شده ایران از سوی هند

پرونده ۴/۲ میلیارد دالری 
بسته شد

دریافت  برای  ژنو  توافق  در  شده  انجام  زمانبندی  بر  بنا 
۴/۲ میلیارد دالر از دارایی های بلوکه ایران، دوم مرداد ماه 
همزمان با ۲۴ جوالی آخرین قسط این دارایی ها واریز شد. 
بنابر توافق هسته یی ۲۴ نوامبر بین ایران و گروه ۱+۵ قرار 
شده  بلوکه  دارایی های  از  دالر  میلیارد   ۴/۲ تا  بود  این  بر 
حاصل از فروش نفت کشور طی هشت قسط و در شش ماه 

آزاد شود. براین اساس
فوریه،  اول  در  دالر  میلیون   ۵۵۰ که  شد  توافق  این گونه 
۴۵۰ میلیون دالر در اول مارس، ۵۵۰ میلیون دالر در هفت 
مارس، ۵۵۰ میلیون دالر در ۱۰ آوریل، ۴۵۰ میلیون دالر در 
۱۵ آوریل، ۵۵۰ میلیون دالر در ۱۴ مه، ۵۵۰ میلیون دالر در 

۱۷ ژوئن و ۵۵۰ میلیون دالر نیز در ۲۰ جوالی واریز شود.
با توجه به اینکه در واریز تمامی اقساط دریافت شده قبلی 
وجود  نیز  ماه  نیم  و  یك  حتی  تا  روز  یك  بین  زمانی  تاخیر 
 ۲۰ یعنی  شده  تعیین  دقیق  زمان  در  نیز  آخر  قسط  داشته 
روزه  چهار  تاخیر  با  و  نشده  واریز  تیرماه)   ۲۹) جوالی 

یعنی در ۲۴ جوالی صورت گرفت.
نفتی  بدهی های  از  دالری  میلیون   ۵۵۰ قسط  سومین  هند 
روز  را  دالر  میلیارد   ۴/۲ از  قسط  آخرین  و  ایران  به  خود 
پول  مجموع  قسط  این  احتساب  با  کرد.  پرداخت  پنجشنبه 
تسویه شده توسط هند طی یك ماه گذشته به یك میلیارد و 

۶۵۰ میلیون دالر رسید.
هندی  پاالیشگاه های  تایمز،  ایندیا  روزنامه  از  نقل  به 
ششم  و  بیست  را  خود  دالری  میلیون   ۵۵۰ قسط  نخستین 
ژوئن و دومین قسط را هشتم جوالی پرداخت کرده بودند.

به  یك چهارم از بدهی های هند  پرداخت قسط سوم  پس از 

امریکا  که  تاکنون   ۲۰۱۳ فوریه  از  است.  شده  تسویه  ایران 
کانال های پرداخت بدهی های نفتی هند به ایران را مسدود 
کرد این کشور ۴۵ درصد بدهی خود را به واحد روپیه و از 
مابقی  و  است  کرده  پرداخت  کلکته  او  سی  یو  بانك  طریق 
پرداخت  برای  مسیری  منتظر  و  شده  بلوکه  کشور  این  در 

بوده است.
در  ایران  نفت  پول  دالر  میلیارد  چهار  حدود  مدت  این  در 
به  پرداختی  مکانیسم  گذشته  ماه  است.  شده  جمع  هند 
اجرا در آمد که براساس آن یك میلیارد و ۶۵۰ میلیون دالر 
بانك  طریق  از  دالری  میلیون   ۵۵۰ مساوی  قسط  سه  در 
پرداخت ها  این  می شود.  پرداخت  ایران  به  امارات  مرکزی 
توسط  دالر  میلیون   ۵۵۰ معادل  و  روپیه  براساس  که 
پاالیشگاه های هندی در بانك یو سی او واریز می شود و از 
طریق بانك مرکزی این کشور به بانك مرکزی امارات منتقل 

می شود و سپس به درهم در اختیار ایران قرار می گیرد.
در  خود  شده  بلوکه  پول های  بهره  دریافت  دنبال  به  ایران 
هند بوده اما دولت و بانك مرکزی این کشور این درخواست 
موقع  به  پرداخت  آماده  همیشه  که  می گویند  و  کرده  رد  را 
به  انتقال  کانال  نبود  مشکل  اما  بودند  ایران  به  خود  بدهی 

ایران وجود داشته است.
در   ۵+۱ و  ایران  بین  موقت  هسته یی  توافق  براساس 
دالر  میلیون   ۲۰۰ و  میلیارد  چهار  به  ایران  گذشته  نوامبر 
از دارایی های نفتی بلوکه شده خود در خارج از کشور از 

جمله هند دست پیدا کرد.
نخستین  که  دالری  میلیون   ۵۵۰ قسط  هشت  در  پول ها  این 
ایران  به  گرفت  صورت  ژاپن  توسط  فوریه  اول  آن  مورد 

پرداخت شده است.
کره جنوبی در ماه مارس دو قسط در مجموع به مبلغ یك 
میلیارد و صد میلیون دالر به ایران پرداخت کرد و هند نیز 
قرار بود اقساط خود را از ۱۷مه آغاز کند که به دلیل نبود 

کانال پرداخت این انتقال به تاخیر افتاد.

صندوق بین المللی پول 
پیش بینی خود از رشد 

اقتصاد جهان را کاهش داد
اقتصادی  رشد  از  خود  پیش بینی  پول  بین المللی  صندوق 
جهان در سال ۲۰۱۴ را کاهش داد و اعالم کرد، انتظار دارد 
اقتصاد جهان در این سال رشد ۳/۴ درصدی داشته باشد.
رشد  خود  گزارش  جدیدترین  در  پول  بین المللی  صندوق 
اقتصادی جهان برای سال ۲۰۱۴ را ۳/۴ درصد پیش بینی 

سازمان  این  قبلی  پیش بینی  به  نسبت  رقم  این  که  کرد 
ماهه  سه  ضعیف  رشد  است.  داشته  کاهش  درصد   ۰/۳
کمتر  چشم انداز  و  امریکا  در  خصوص  به  امسال  نخست 
جهان  نوظهور  بازار  چند  برای  اقتصادی  خوشبینانه 
از  خود  پیش بینی  بین المللی  نهاد  این  که  است  شده  باعث 
کاهش  را  میالدی  جاری  سال  در  جهان  اقتصادی  رشد 

دهد.
در  قوی تر  حدی  تا  اقتصادی  رشد  پیش بینی  به  توجه  با 

چند اقتصاد پیشرفته در سال آینده، رشد اقتصاد جهانی 
برای سال آینده همچنان ۴ درصد پیش بینی می شود.

بر اساس این گزارش با توجه به اینکه برخی عوامل زمینه 
سال،  نخست  ساز عملکرد ضعیف اقتصادی در سه ماهه 
تنها تاثیراتی موقتی داشته اند و برخی دیگر از این عوامل 
همچون  کشورهایی  در  سیاست ها  برخی  اعمال  طریق  از 
اقتصاد  رشد  که  می رود  انتظار  شده اند،  جبران  چین 
جهانی از سه ماهه دوم سال ۲۰۱۴ مجددا افزایش یابد. اما 
کاهش رشد سه ماهه نخست تنها تا حدی جبران خواهد 

شد.
مایه  همچنان  کاهشی  ریسك های  افزود:  گزارش  این 
می تواند  ژئوپولتیك  ریسك های  افزایش  است.  نگرانی 
منجر به افزایش قابل توجه قیمت نفت شود. با توجه به 
پیشرفته،  اقتصادهای  در  قوی  رشد  به  رو  حرکت  نبود 
دیگر  اعمال  و  بهره  نرخ های  بودن  پایین  وجود  با 
احتماال  جهانی  اقتصاد  رشد  انبساطی،  سیاست های 
برخی  در  بود.  خواهد  ضعیف  طوالنی تری  مدتی  برای 
اقتصادهای نوظهور برجسته جهان، تاثیرات رشد منفی 
نامناسب  اوضاع  تشدید  و  عرضه  بخش  محدودیت های 

مالی طی سال گذشته می تواند تداوم بیشتری بیابد.

در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، اصالحات 
زیرساختی،  شکاف های  از  کاستن  برای  فوری  ساختاری 
نیاز  مورد  رشد  پتانسیل  بردن  باال  و  بهره وری  تقویت 

است.
نوشت:  خود  گزارش  ادامه  در  پول  بین المللی  صندوق 
رشد اقتصاد جهانی در سه ماهه نخست ۲۰۱۴ بیش از حد 
انتظار تعدیل یافته و از نرخ ساالنه ۳/۷۵ درصد در نیمه 
دوم سال ۲۰۱۳ به ۲/۷۵ درصد رسیده است که حدود نیم 

درصد کمتر از پیش بینی آوریل ۲۰۱۴ است.

اقتصاد
وودز،  برتون  در  نماینده   ۷۳۰ ماهی،  چنین  در  پیش  سال   ۷۰
از  کنند.  باز  دوباره  را  قدیمی  بحثی  تا  آمدند  هم  گرد  نیوهمپشایر 
مدت ها پیش بازرگانی جهانی با یک تنش بنیادی مواجه بود: هر چه 
کشورها در مورد نرخ مبادله ارز قطعیت بیشتری به خرج می دادند، 
را  داخلی  اقتصادی  موضوعات  بتوانند  تا  داشتند  کمتری  فضای 
مدیریت کنند. ۳۰ سال قبل از برتون وودز، یک جنگ باعث شد اولین 
مواجه  ناکامی  با  طال-  معیار  -یعنی  معضل  این  علیه  جهانی  اقدام 
شود و تالش ها برای بازسازی آن در دهه ۱۹۲۰ به رکود و جنگی دیگر 
انجامید. نظام نرخ ارزی که در برتون وودز مورد توافق قرار گرفت 
فقط یک نسل طول کشید. اکنون پس از ۱۵۰ سال آزمایش، جهان هنوز 

هم نتوانسته است مشکل پولی خود را حل کند.

معیار  طراحی.  نه  هستند،  حادثه  محصول  پولی  نظام های  اکثر 
کالسیک طال در دوران صنعتی سازی بریتانیا توسعه یافت. موفقیت 
خود  معامالت  در  دیگر  کشورهای  شد  باعث  کشور  این  اقتصادی 
سال  در  آلمان  توسط  طال  معیار  پذیرش  کنند.  پیروی  آن  شرایط  از 
باعث  بزرگ اروپا را در صدر حامیان آن قرار داد و  ۱۸۷۱، دو قدرت 
شد کشورهای دیگر به سرعت به این مسیر وارد شوند. اولویت یافتن 
نرخ های  بود.  جهانی  تجارت  روان کننده  روغن  همانند  طال  معیار 
مانع  بدون  سرمایه ها  و  شد  ثابت  مختلف  اقتصادهای  در  مبادله 
مقرراتی به جریان افتادند. به خاطر تعهد مستحکم دولت ها به طال و 
با وجود اینکه جریان آزاد سرمایه برخی پول های رایج را آسیب پذیر 
تداوم  این  دیگر  عامل  کرد.  پیدا  دوام  دهه  چند  نظام  این  بود،  کرده 
سرمایه داران  زیاد  نسبتًا  قدرت  و  کارگر  طبقه  ضعیف  سیاسی  نفوذ 
ثبات شکن  اقدامات  از  مرکزی  بانک های  بود.  اعتبارات  صاحبان  و 

اجتناب کردند و در زمان بحران به یکدیگر وام می دادند.
متخاصم  کشورهای  داد.  تغییر  را  شرایط  کلیه  اول  جهانی  جنگ 
پول  جنگ  هزینه های  برای  و  درآوردند  کنترل  تحت  را  سرمایه ها 
کند  ترمیم  را  نظام  آن  تا  کرد  تالش  اروپا  جنگ  از  پس  کردند.  چاپ 
فزاینده ای  طور  به  طال  ذخایر  بود.  رفته  بین  از  دیگر  آن  کارایی  اما 
در  آوردند،  روی  طال  احتکار  به  آمریکا  و  فرانسه  شدند:  نامتعادل 

بین  همکاری  نهاد.  کاهش  به  رو  بریتانیا  و  آلمان  ذخایر  که  حالی 
از  درصد   ۴۶ زمان  آن  در  که  آمریکا  شد.  کمتر  نیز  مرکزی  بانک های 
ذخایر طالی جهان را در اختیار داشت، می توانست با توسعه عرضه 
کشور  این  اما  سازد.  متعادل  دوباره  را  نظام  قیمت ها  افزایش  و  پول 
اوج گیری  کردن  محدود  به  تمایل  و  داخلی  نگرانی های  خاطر  به 

وال استریت از انجام این کار امتناع کرد.
نظامی که تازه جان گرفته بود، زیر فشار رکود خرد شد. اقتصادهای 
ضعیف مجبور بودند بین نجات بانک های داخلی و دفاع از اتصال پول 
خود به طال تصمیم بگیرند. بانکداران مرکزی مرتب با یکدیگر دیدار 
نتوانستند  اما  کنند،  بحث  بحران  مهار  روش های  درباره  تا  می کردند 
روحیه همکاری قبل از سال ۱۹۱۴ را دوباره برگردانند. اتریش و آلمان 
در سال ۱۹۳۱ از این نظام خارج شدند و در سال ۱۹۳۹ معیار طال عمًال 

از بین رفت.
جهان در برتون وودز ضربه دیگری بر نظام خود را تجربه کرد. با 
وجود این توافق های کنفرانس ۱۹۴۴ باعث شد سیاست هایی ترمیمی 
تدوین شوند. کشورها ارزش پول رایج خود را به دالر پیوند زدند که 
خود به طال متصل بود. اما این پیوندها در شرایط غیرعادی دوباره 
تغییر می کرد. صندوق بین المللی پول برای مدیریت بحران ها تاسیس 
آمد.  وجود  به  فقیر  کشورهای  به  دادن  وام  برای  جهانی  بانک  و  شد 
تجارت  و  تعرفه  بر  کلی  توافقات  برای  را  راه  همچنین  کنفرانس  این 
مقدمه ای  و  تجاری  گفت وگوهای  برای  همایشی  خود  که  کرد  هموار 

برای تاسیس سازمان تجارت جهانی بود.
در سال های اول، نهادهای برتون وودز ارتباط زیادی با هم نداشتند. 
میزان وام دهی بانک جهانی به اروپا بین سال های ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۳ فقط 
پنج درصد کمک هایی بود که آمریکا تحت طرح مارشال ارائه می داد. 
با برداشته شدن کنترل ها از سرمایه و تجارت، تنش ها آشکار شدند. 
رفاه  دولت  طرح  و  نظامی  ماجراجویی های  به  دولت ها  که  هنگامی 
و  کرد  پیدا  شدیدی  افزایش  تورم  و  تجاری  تعادل  عدم  آوردند،  روی 
این   ۱۹۶۰ دهه  اواخر  در  یافت.  کاهش  پولی  پیوندهای  به  اعتمادها 
شد،  مجبور  بریتانیا   ۱۹۶۷ سال  در  شدند.  مدیریت  غیرقابل  تنش ها 
را  رایج  نظام  به  اعتماد  کار  این  با  و  دهد  کاهش  را  خود  پول  ارزش 
شکننده تر سازد. در سال ۱۹۷۱ رئیس جمهور ریچارد نیکسون تصمیم 
تورم،  مهار  و  بودجه  توازن  برای  هزینه ها  کاهش  جای  به  گرفت 
کشورهای  از  بسیاری  آن  دنبال  به  بردارد.  را  طال  به  دالر  وابستگی 

بزرگ از نظام رایج خارج شدند و نرخ پول خود را شناور ساختند.
طور  به  آن  نظریه  که  نشد  باعث  ارز  نرخ  ثابت  رژیم  مجدد  سقوط 
اروپایی  پولی  نظام  اروپا  رهبران   ۱۹۷۹ سال  در  شود.  متزلزل  کامل 
را معرفی کردند که پیش زمینه منطقه یورو کنونی بود. با وجود این، 
بازارها مرتب شاهد آن بودند که کشورهای حاشیه اروپا تمایلی ندارند 
بدبینی ها  بدانند.  سیستم  تقاضاهای  مطیع  را  خود  داخلی  سیاست 
باعث شد حمالتی علیه پیوند با بریتانیا و ایتالیا صورت گیرد و این دو 

نظام پولی جهان 
در حال نوســان 

ترجمه: جواد طهماسبی/اکونومیست
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کشور در سال ۱۹۹۲ از نظام خارج شدند. هر چند ایتالیا بعدها 
در  یورو  کنونی  بحران  پیوست.  یورو  منطقه  پولی  انسجام  به 
واقع یک نمونه تحول یافته از یک رویداد قدیمی است. عالوه بر 
این کشورهای در حال توسعه نیز متوجه شدند پیوندهای پولی 
کنترل  و  پولی  انضباط  می تواند  ارز  نرخ  ثبات  هستند.  الزامی 
نوظهور  کشورهای  که  باشد -مشکلی  داشته  همراه  به  را  تورم 
نیز  را  بدهی  هزینه های  و  سازند-  برطرف  را  آن  داشتند  تالش 
کاهش دهد. اما این پیوندها اغلب پایانی دردناک داشتند، چرا که 
اقتصادهای بیش از حد بدهکار نمی توانستند انضباط الزم برای 
آغاز  با  آشفته شدند و  بازارها  رعایت کنند.  را  پیوندها  آن  حفظ 
بحران ارزش پول ها به اجبار کاهش یافت. این وضعیت به ویژه 

در بحران مالی آسیا در ۱۹۷۸-۱۹۷۷ به چشم می خورد.
مطلوبیت  هم  باز  ارز  شناور  نرخ  تاریخی،  سابقه  این  وجود  با 
زیادی ندارد. اقتصادهای نوظهور به سمت نرخ های مدیریت شده 
اقتصاد  دومین  چین،  آورده اند.  روی  بازار  در  دخالت  طریق  از 
بزرگ جهان، به طور مرتب ارزش پول خود را دستکاری می کند 
و گاهی اوقات نیز آن را مستقیمًا به دالر پیوند می زند. در نتیجه 
بیش از نیمی از فعالیت های اقتصادی جهان بین دو بلوک بزرگ 
دارای پول واحد متمرکز شده است. کمتر از یک دهم اقتصادهای 

نوظهور به بازار اجازه می دهند تا نرخ ارز را تعیین کند.

ثابت  نرخ های  است.  پیچیده  معمایی  شناور  نرخ  به  بازگشت 
می توانند هزینه های وام را کاهش دهند، اما نتیجه آن غرق شدن 
در بدهی و بحران است. فناوری های نوین هزینه تراکنش پولی 
نشان  پول  بین المللی  صندوق  پژوهش های  می دهند.  کاهش  را 
مقابل  در  آسیب پذیری  میزان  ارز  انعطاف پذیر  نرخ های  می دهد 
بحران های مالی و بحران های اقتصاد کالن را کاهش می دهد و 
بین الملل  اقتصاد  مطالعات  موسسه  فکر  اتاق  از  گاگنون  جوزف 
پیترسون اعتقاد دارد که اقتصادهای دارای نرخ شناور در زمان 
خود  از  بهتری  عملکرد  آن  پس لرزه های  و  جهانی  مالی  بحران 

نشان داده اند.
تاریخ نشان می دهد تمهیدات پولی فقط به اندازه همان اقتصاد 
تحوالت  به  توجه  با  می آورند.  دوام  خود  پشتیبان  سیاسی 
نمی توان  نوظهور،  جهان  اوج گیری  و  جهان  اقتصاد  چشمگیر 
انتظار داشت که هماهنگی های پولی کنونی دوام داشته باشند. 
حساب  ساختن  آزاد  حال  در  تدریج  به  چین  می رسد  نظر  به 
می تواند  کار  این  باشد.  یوان  با  تجارت  تشویق  و  خود  سرمایه 
به عنوان پایانی بر دوره دالر که از برتون وودز آغاز شد، باشد. 
با وجود این در عمل به نظر می رسد چین تمایلی ندارد که امنیت 
ظاهری نظام نرخ ارز مدیریت شده را رها کند. عادت به داشتن 

طال به این آسانی از بین نمی رود.
 

جاده ابریشم، 
نسخه قرن ۲۱ 

قرار  که  است  مالی  نهادی  اندازه  کردن  بزرگ تر  و  گسترش  حال  در  چین 
شود.  محسوب  آسیایی  توسعه  بانک  و  جهانی  بانک  برای  رقیبی  است 
و   (ADB) آسیایی  توسعه  بانک  جهانی،  بانک  چین،  مقامات  عقیده  به 
متحده  ایاالت  تصمیمات  تاثیر  تحت  اندازه  از  بیش  آن  به  مربوط  نهادهای 
به  بنا  داده اند.  دست  از  را  خود  بی طرفی  وجهه  و  هستند  آن  هم پیمانان  و 
نهاد  این  در  عضو  کشورهای  حضور  با  جلسه ای  در  منتشرشده،  اخبار 
مالی تازه تاسیس، مقرر شد سرمایه اولیه تشکیل این بانک دو برابر شود 
و به ۱۰۰ میلیارد دالر برسد. تاکنون ۲۲ کشور در آسیا عضو این نهاد مالی 
تازه تاسیس شده اند که در بین آنها چند کشور ثروتمند خاورمیانه ای نیز 
در  سرمایه گذاری  بانک  است  قرار  که  جدید  بانک  این  می شود.  مشاهده 
است  قرار  اقدام  اولین  عنوان  به  بگیرد،  نام   (AIIB) آسیا  زیرساخت های 

نسخه ای جدید از جاده ابریشم بسازد.

 جاده ابریشم، مسیری بازرگانی است که برای اولین بار چین را به اروپا 
متصل کرد. اکثر منابع مالی الزم قرار است توسط چین تامین شود و صرف 
ساخت زیرساخت های الزم در نقاط مختلف آسیا شود. یکی از عمده ترین 
و بزرگ ترین این زیرساخت ها، راه آهنی است که قرار است پکن را مستقیمًا 
به  منطقه ای،  مالی  نهاد  یک  ایجاد  برای  چین  فشار  کند.  متصل  بغداد  به 
نوعی بازتاب سرخوردگی این کشور در تاثیرگذاری مناسب بر نهادهایی 

مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و... محسوب می شود.

دارد  موثر  فعالیت  و  است  عضو  نهادها  این  در  سال هاست  اگرچه  چین   
از  کمتر  بسیار  فوق،  موسسات  تصمیم گیری های  در  کشور  این  تاثیر  اما 

سهم این کشور در اقتصاد جهانی است. به گفته یکی از کارشناسانی که 
از نزدیک با تاسیس این نهاد نوپا در ارتباط است، «چین احساس می کند 
پول  بین المللی  صندوق  و  جهانی  بانک  در  موثری  اقدام  هیچ  انجام  امکان 
جهانی  بانک  از  را  خود  اختصاصی  نسخه  دارد  قصد  نتیجه  در  و  ندارد 
بدون  حتی  احتماًال  که  است  مصمم  اقدام  این  در  آنقدر  پکن  کند.  تاسیس 

هیچ متحدی این کار را انجام خواهد داد». 

اما انگیزه اصلی چین از ایجاد رقیبی برای بانک جهانی، گزارش سازمان 

گزارشی  در  ملل  سازمان  بود.  کشور  این  به  سرمایه  جریان  مورد  در  ملل 
اعالم کرد امسال، روند ورود سرمایه به چین که بیش از دو دهه بی وقفه 
حتی  و  متوقف  بوده،  کشور  این  اقتصاد  رونق  اصلی  عامل  و  داشته  ادامه 
 (AIIB) برعکس خواهد شد. بانک سرمایه گذاری در زیرساخت های آسیا
بانک  برای  مهم  بسیار  رقیبی  می تواند  تاسیس،  در  موفقیت  صورت  در 
تاثیر  تحت  شدت  به  دارد  اعتقاد  چین  که  باشد   (ADB) آسیایی  توسعه 
میلیارد دالری   ۱۰۰ سرمایه  است.  ژاپن  یعنی  متحده،  ایاالت  آسیایی  متحد 
پیشنهادی چین، حدود دوسوم کل سرمایه بانک توسعه آسیا بعد از سال ها 

فعالیت است.

چهارچالش اصلی آینده 
تامین انرژی اروپایی ها

پروفسور لوتز مز، مدیر مرکز مطالعات حوزه خزر برلین با برشمردن چالش های 
چهارگانه آینده تامین انرژی اروپا به نفت و گاز خزر به عنوان بزرگ ترین جایگزین 
از  یکی  به  تبدیل  انرژی  امنیت  تامین  گفت:  و  کرد  اشاره  اروپا  انرژی  تامین 
سومین  اروپا  اینکه  بیان  با  مز  است.  شده  اروپا  اتحادیه  برای  کلیدی  دلواپسی های 
مصرف کننده بزرگ انرژی در جهان است و با چالش های متعددی در زمینه آینده 
تامین انرژی مواجه است، گفت: رشد سریع تقاضای انرژی در جهان، رقابت بر سر 
منابع انرژی در اقتصادهای نو ظهور، بی ثباتی مداوم در مناطق تامین کننده انرژی 
در  اجباری  اهداف  اروپا و  اتحادیه  در  انرژی  داخلی  ناکافی  بازار  خاورمیانه،  مانند 
و  آب  تغییرات  با  مقابله  طرح های  از  بخشی  عنوان  به  نو  انرژی های  به  توجه  زمینه 
هوایی از جمله این چالش ها هستند. مدیر مرکز مطالعات انرژی دریای خزر برلین 
تصریح کرد: تامین امنیت انرژی تبدیل به یکی از دلواپسی های کلیدی برای اتحادیه 

اروپا شده است.
 وی در ادامه مسیرها و خطوط لوله صادراتی و وارداتی گاز ایران در حال و آینده 
و نقشه خطوط لوله گاز ترکیه را تشریح کرد و گفت: جامعه بین المللی و کشورهای 
جدی  بسیار  را  جنوبی  قفقاز  انرژی  انتقال  کریدور  امنیت  مساله  دو  هر  منطقه 
ایجاد  برای  جدید  خطوط  احداث  برای  زیادی  تالش های  اخیر  دهه  دو  در  می دانند. 
طور  به  هنوز  مشکالت  اما  است  شده  انجام  انرژی  صادرات  مستقل  زیرساخت  یك 
کامل رفع نشده اند. وی تصریح کرد: روسیه، امریکا، اتحادیه اروپا و چین هنوز بر 
سر منابع هیدروکربنی کشورهای استقالل یافته از شوروی سابق مبارزه می کنند و 

سیاست های انتقال انرژی می رود که به یك نقطه کلیدی در مشاجرات تبدیل شود.
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ادبیات
 «من بوکر۲۰۱۴» 

لیست پیشنهادی "من بوکر"
سردبیرادبی ایندیپندنت

 به نقل از ایندیپندنت ، جایزه من بوکر امسال در حالی برگزارشده است که تمام 

نویسندگان انگلیسی زبان دنیا حق شرکت در این رقابت رادارند. پیش ازاین جایزه 
ایرلندی ها  و  انگلیسی ها  مشترک المنافع،  کشورهای  نویسندگان  به  تنها  بوکر  من 

تعلق داشت.
زن  نویسندگان  از  بیشتر  بوکر»،  «من  فهرست  در  مرد  نویسندگان  تعداد  امسال 
است.جایزه برای یک عنوان کتاب بسیار جالب که محبوب انجمن کتاب خواهد بود 
تحسین  مورد  شده ایم»  بیخود  خود  از  همه  «ما  نام  به  فاولر»  جوی  «کارن  کتاب 
این  به  می توان  درخشان  رمان های  دیگر  از  است.  گرفته  بوکرقرار  من  داوران 
نیتسا  پیتزا  کارمند  «راهنمای  یا  بعید»  بسیار  سناریوی  «یک  کرد:  اشاره  اسامی 
داستان  هاوس)-  ملویل  (انتشارات  کانتور»  «راشل  نوشته  جهان»  نجات  برای 
بسیار غم انگیز یک عشق حقیقی که در آن علم و تخیل با عرفان باستان درهم آمیخته 
است. و نیز «سفر عجیب مردی که در یک کمد لباس گرفتار می شود» نوشته «رومن 

پورتوالس» (انتشارات هارویل سکر).

جایزه «اولین بار اینجا آن ها را دیدید» برای نویسندگان ایندیپندنت 
و نویسندگان دیگری که در بخش «کتاب های یکشنبه ایندیپندنت» 

مشارکت داشته اند
قدیمی  قانون  این  جایگزین  آمریکایی ها  درباره  جدید  قانون  که  خوشحالیم  بسیار 
که حتمًا باید یک نویسنده ایندیپندنت در فهرست باشد، نشده است. امسال «هوارد 

جاکوبسن» با کتاب «جی / J » در فهرست جای دارد.
از  یکی  هنشر»  «فیلیپ  نوشته  والس»  «امپراتور  کتاب  حذف  درعین حال 

تعجب آورترین اتفاقات من بوکر امسال بود. 

جایزه برای کنار گذاشتن ناشران بزرگ و روی آوردن به خودنشری
«برخاستن» نوشته «پائول کینگزنورث» نخستین مدعی بوکر برای سرمایه گذاری 
مردمی است. رمان داستانی او درباره شخصی به نام پروفسور داوکینز و گرفتار 

شدن او در برف است. این کتاب توسط خود نویسنده منتشرشده است. 

در  داستانی  سبک  نویسندگان  برای  آتوود»  «مارگارت  جایزه 
خریدهای مردمی بوکر

کتاب  خاطر  به  اما  می نویسد،  داستانی  سبک  به  که  سال هاست  میچل»  «دیوید 
«ساعت های استخوان» (انتشارات اسکپتر) در فهرست بوکر قرارگرفته است.

 ) جنایی  ژانر  می شوند:  دیده  ادبی  رمان های  میان  در  ژانر  دو  حداقل  امسال 
پس ازآنکه رفتم نوشته لورا لیپمن ) و ژانر علمی تخیلی ( تب نوشته مگان ابوت). 

جایزه  برای کتاب هایی که مردم را وادار کنند درباره ازدواج دو بار 
فکر کنند

«دیوید نیکولز» که به خاطر داستان عاشقانه «یک روز» مشهور شده، اکنون برای 
این  است.  قرارگرفته  بوکر  فهرست  در  سوتون)  اند  هودر  (انتشارات  «ما»  کتاب 
کتاب داستان مردی میان سال است که سعی می کند ازدواج خود را از ورطه نابودی 

و جدایی نجات دهد.

جایزه «خدای من! آن ها در هر نوع نگارش، درخشان هستند»
«آلی اسمیت» نویسنده نمایشنامه، داستان کوتاه و کتاب های غیرداستانی، به خاطر 

رمان «چگونه دو نفر باشیم» جزو فهرست قرارگرفته است.
«گراهام سوئیفت» در سال ۱۹۹۶ به خاطر کتاب «آخرین سفارشات» برنده جایزه 
بوکر شد اما به تازگی با موفقیتی بزرگ در داستان های انگلیسی، به عشق اول خود 

یعنی نوشتن داستان کوتاه بازگشته است.
همچنین «ای.آل. کندی» یکی از داوران سال ۱۹۹۶ بود که اخیرًا کتابی به نام «همه 

خشم» را منتشر کرده است.

جایزه «آنه انرایت Anne Enright /» برای رمان ایرلندی که حتمًا 
اشک شمارا درخواهد آورد

کرد.  خواهد  خود  آن  از  کتابش  قدرت  خاطر  به  را  امسال  جایزه  ویلیامز»  «نبال 
زمین های  بدترین  از  هکتار   ۱۴ تاریخ  بلومزبری)  (انتشارات  باران»  «تاریخچه 
و  گرمی  از  سرشار  فضایی  آن  برای  نویسنده  اما  است،  ایرلند  کشاورزی 
خواهران  باشکوه  و  واقعی  کتاب «تاریخ  است.همچنین  کرده  ترسیم  شوخ طبعی 
هریستون» نوشته «میشل الوریک» که داستان هفت خواهر ایرلندی با موهای بلند 

عجیب وغریب در اواسط دهه ۱۸۰۰ است، جزو فهرست قرار دارد.

بهترین رمانی که در آن ویژگی یک سگ مجسم شده است
آخرین کتاب «جوزف اونیل» به نام «سگ» (انتشارات فورث استیت) احتماًال آن قدر 
نوشته  سگ»  یک  «زندگی  کتاب  اما  گیرد.  قرار  بوکر  موردتوجه  که  هست  خوب 
«مایکل هالروید»، همیشه یک رقیب به شمار می رود. این کتاب در دهه ۱۹۵۰ نوشته 
شد اما وقتی پدر هالروید انتشارات انگلستان را به شکایت تهدید کرد، منتشر نشد. 

بهترین کتاب در مورد جنگ جهانی در سالی که کتاب های سالگرد 
جنگ جهانی قابل پیش بینی بودند

 « شمال  عمق  به  باریک  «جاده  کتاب  ایندیپندنت،  در  آوریل  ماه  در  ویتل»  «الکس 
داشت  عقیده  و  کرد  انتخاب  کتاب  بهترین  به عنوان  را  فالناگان»  «ریچارد  نوشته 
این کتاب که درباره یک اردوگاه اسرای جنگی ژاپنی در برمه است، به نوعی تغییر 
زندگی است. کتاب «منطقه محبوب» نوشته «مارتین آمیس» که در ماه اوت منتشر 
شد و رمان «مهمانان سودآور» اثر «سارا واترز» نیز جزو این فهرست قرار دارند. 

«مرد میان سال در جاده»، رمان سال
رمان «اورفیو» نوشته «ریچارد پاورز» با قهرمان هفتادساله ای که یک آهنگساز و 

یک میکروبیولوژیست آماتور است، یک مدعی ارزشمند به حساب می آید.

جایزه «ببینید ما چگونه خودآگاه هستیم» برای رمانی که بهتر از 
همه دنیای هنر یا ادب را به وادی تمسخر بکشاند

مایه خوشحالی است که رمان «جهان سوزان» اثر «سیری هاس وت» که یک داستان 
هوشمندانه درباره زنی ناموفق است که به صورت سه مرد تغییر قیافه می دهد، در 

فهرست بوکر قرار دارد.

 قرمز یا مرگ
ادبی  کتاب های  جمع  در  را  ورزشی  رمان های  بخواهیم  اگر  واشنگتن پست،  از  نقل  به 
امتیاز دهیم به طور حتم با توجه به شمار اندک این رمان ها امتیاز کمی باید برای این 
نوع از کتاب ها قائل شد ولی وقتی نوبت به رمان هایی مثل «موبی دیک» یا آثار ورزشی 
امتیازدهی  نوع  این  مطمئنًا  می رسد،  واالس  فاستر  دیوید  و  کوور  رابرت  دلیلو،  دان 
داستان  یک  نوشتن  با  می توان  که  کردند  ثابت  نویسندگان  این  بود.  نخواهد  مناسب 

بلند با موضوع ورزشی مخاطب کافی جذب کرد. کاری که آن ها در مورد ورزش های 
مورد  در  پیس»  «دیوید  توسط  اخیر  سال های  در  شاید  دادند،  انجام  تنیس  و  بیس بال 
فوتبال انجام شده باشد. وی با نوشتن رمان «دوزخیان یونایتد» در سال ۲۰۰۶ مخاطب 
بسیاری برای این نوع رمان ها کسب کرد و حاال با نوشتن رمان «قرمز یا مرگ» در مورد 

تیم و باشگاه لیورپول جای خود را در میان ادبیاتی های عاشق ورزش بازکرده است. 
موضوع اصلی کتاب در مورد شغل و فعالیت های «بیل شانکلی» در تیم فوتبال لیورپول 
همیشه  یک  به  معمولی  تیم  یک  از  را  تیم  این  توانست  که  است   ۱۹۷۴ تا   ۱۹۵۹ سال  از 

قهرمان در لیگ برتر انگلیس تبدیل کند. 
«شنکلی» تا قبل از سال ۱۹۸۱ که در سن ۶۸ سالگی از دنیا رفت یکی از محبوب ترین 
آنفیلد  ورزشگاه  ورودی  در  مجسمه ای  وی  از  حتی  و  بود  لیورپول  شهر  چهره های 
نصب شده است. یکی از خصوصیات اصلی رمان قرمز یا مرگ سبک نوشتاری «پیس» 
است که اغلب از جمالت کوتاه و ناقص استفاده می کند و به نوعی می خواهد با استفاده 
در  موجود  هیجان  نوعی  خود  جمالت  به  بتواند  تا  کند  استفاده  ضمایر  و  نقل قول  از 
تصاویر ورزشی ببخشد. وی مثل رمان نویسان مشهور مثل همینگوی و الیوت با تکرار 
که  می بخشد  جمالت  به  خاصی  هیجان  و  زیبایی  وقایع  شرح  در  توضیحات  و  واژه ها 

کمتر در مورد رمان نویسان دیگر دیده می شود. 
از  فراتر  سبکی  از  وی  ورزشی  رمان  یک  به عنوان  کتاب  این  جمالت  نوشتن  در 
دوران  حوادث  از  سبکی  می کند  سعی  و  می کند  استفاده  خود  همزمان  نویسنده های 

باستان یونان و حماسه هایش را با سبک حماسه های قرون وسطی ترکیب کند. 
روایت  طوری  داستان  کند  بازی  تیمی  جلوی  آنفیلد  در  می خواهد  لیورپول  که  بار  هر 
با  بازیکن  هر  کنند.  محاصره  را  تروی  شهر  دیوارهای  آن ها  است  قرار  که  می شود 
کتابش  انتهایی  صفحات  در  وی  می شوند.  مقایسه  روم  و  یونان  حماسی  قهرمان های 
می نویسد: فوتبال دین من است و برای نوشتن جمالت مذهبی باید از جمالت عرفانی 
استفاده کرد. برای مخاطبانی که داستان مستقیم و سرراست می خواهند یک دوجین 
کتاب درباره شنکلی وجود دارد ولی اگر بخواهید یک داستان حماسی درباره شنکلی 

بخوانید باید به جمالت این کتاب مراجعه کنید. 
بی رحم  و  سخت  کار  یک  را  فوتبال  بازنشستگی، «شنکلی»  اعالم  از  بعد  کوتاهی  مدت 
توصیف می کند که مثل یک رودخانه دائمًا در حال جریان است و پیشرفت آن حدومرزی 
سختی  کار  آن  در  تغییر  که  می کند  عنوان  سوسیالیسم  از  شکلی  را  فوتبال  وی  ندارد. 

است و فردگرایی تیم را به سقوط می کشاند.
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  چند درصد کتابخانه های آمریکا کتاب 
الکترونیکی امانت می دهند؟

و  پیداکرده   گرایش  الکترونیکی  کتاب های  به  به شدت  اخیر  سال های  در  آمریکا  در  کتابخانه ها   
حاضر  حال  در  منتشرشده  آمار  طبق 
دارای  آمریکا  کتابخانه های  ۹۰درصد 
کتاب ها  این  و  بوده  الکترونیکی  کتاب 
می دهند.  قرض  خود  کاربران  به  را 
این رقم در سال  ۲۰۱۲ حدود ۷۶درصد 
کتابخانه های  است.«انجمن  بوده 
گرایش  این  اصلی  عوامل  از  آمریکا» 
هرساله  انجمن  این  می شود.  محسوب 
با  متعددی  جلسات  و  کنفرانس ها 
ایالت های  در  کتابخانه ها  مسووالن 
مختلف این کشور برگزار کرده و بارها 
تالش کرده ناشران بزرگ آمریکایی را 

رسیده  خود  اهداف  به  حدودی  تا  البته  که  کند  ترغیب  رایگان  دیجیتالی  کتاب های  عرضه  برای 
است. مسووالن این انجمن اعتقاد دارد کار در زمینه کتاب دیجیتالی لطمه ای به نشر کتاب سنتی 
نمی زند. البته انتشارات پنگوئن، رندوم هاوس، سیمون اندشاستر، اشت و هارپرکالینز همکاری 
با کتابخانه ها را پذیرفته اند و هرکدام شرایط و قوانین خاصی برای این قضیه تعریف کرده اند. 
در  الکترونیکی  کتاب های  تجارت  حوزه  در  موجود  مشکالت  و  کاستی ها  از  بسیاری  باوجود 
کتابخانه ها و اختالفات بسیار در قانون گذاری و تعیین شرایط از سوی ناشران متفاوت، بازهم 

امیدهای زیادی برای ایجاد یک استراتژی واحد در سال های آینده به چشم می خورد. 
البته قرض دادن کتاب الکترونیکی در کتابخانه های آمریکا در حال حاضر بزرگ ترین پیشرفت 
در زمینه توسعه این صنعت در بین عموم مردم محسوب می شود ولی به نظر می رسد می تواند 
به موارد پیشرفته تری نیز گسترش پیدا کند که نمونه آن ورود ویدیوها به کتاب های الکترونیکی 

است.

ادبیات
سالگرد  مرداد،   ۹ با  برابر  جوالی،   ۳۱ چهارشنبه،   

ناپدیدشدن خالق شازده  کوچولوی دوست داشتنی است.
آنتوان دوسنت اگزوپری در سال ۱۹۰۰ میالدی به دنیا آمد 
عمر  همین  طول  در  اما  نکرد،  زندگی  بیشتر  سال   ۴۴ و 
را  او  نام  که  گذاشت  جای  به  خود  از  آثاری  نیز  کوتاهش 
«شازده  کرد.  خواهد  جاودانه  تاریخ  در  همیشه  برای 
و  پرتیراژترین  از  و  ادبیات  در  ویژه  اثری  کوچولو» 
پرفروش ترین کتاب ها در سراسر جهان به شمار می رود. 

کوچولو»،  «شازده  نویسنده  اگزوپری»  سنت  دو  «آنتوان 
در  نویسندگی  بر  عالوه  او  نبود.  نویسنده  یک  فقط 

تبحر  هم  خبرنگاری  و  خلبانی  مانند  دیگری  حرفه های 
و  ماجراجویی  همین  بود.  ماجراجو  غایت  به  و  داشت 

توانایی اش در داستان نویسی و خلبانی سبب شد پرواز به 
مولفه اصلی داستان هایش تبدیل شود.  

بی شک شهرت او بیش از هر چیز مرهون اثر به یاد ماندنی 
و جاودانه «شازده کوچولو» است که نخستین بار در سال 
۱۹۴۳ به زبان فرانسه و سپس انگلیسی به چاپ رسید. این 
کتاب به بیش از ۲۰۰ زبان دنیا برگردانده شده که رکوردی 

کم نظیر در این حوزه محسوب می شود. 

جهان،  سراسر  در  کتاب  این  مختلف  ترجمه های  با  همراه 
احمد  و  نجفی  ابوالحسن  قاضی،  محمد  مانند  بزرگانی 

سبک  از  یک  هر  و  کرده   ترجمه  را  کتاب  این  نیز  شاملو 
خاص و متفاوتی در ترجمه این داستان بهره گرفته اند. 

از  مختلفی  هنرمندان  اگزوپری،  سنت  دو  مرگ  از  بعد 
داستان های  از  هنری  آثار  خلق  برای  مختلف،  کشورهای 
اقتباس  با  انیمیشنی  تازگی  به  گرفتند.  بهره  اگزوپری 
دو  آنتوان  شده  تحسین  و  کالسیک  رمان  همین  از 
حال  در  اوزبورن  مارک  کارگردانی  به  اگزوپری،  سنت 

آماده سازی و صداگذاری است. 
شازده  داستان  کرده  اعالم  تازگی  به  نگاه  انتشارات  مدیر 
کوچولو را با صدای ابوالحسن تهامی، مترجم و دوبلور، و 
گروهی از هنرمندان صداپیشه به شکل کتاب گویا منتشر 
تهامی  ابوالحسن  سرپرستی  به  گویا  کتاب  این  می کند. 
با  نسخه،  نخستین  در  که  شده  تهیه  متفاوت  نسخه  دو  در 
صداپیشگی  کتاب،  این  از  شاملو  احمد  ترجمه  از  استفاده 
در  اما  گرفته،  برعهده  نفر  یک  را  داستانی  شخصیت  هر 
نسخه دوم، تهامی با نگاهی اقتباسی به برگردان شاملو و 

آواز و موسیقی این داستان را روایت می کند.
دست نوشته های  خاطره انگیز  اثر  این  بر  عالوه  اگزوپری 

محبوب دیگری هم دارد 

آن هاست. «باد،  از  یکی  نیز  ستاره ها»  شن،  کتاب «باد،  که 
شن، ستاره ها» عنوان کتابی شامل خاطرات و اندیشه های 
میالدی   ۱۹۳۰ تا   ۱۹۲۷ سال های  به  مربوط  و  اگزوپری 
به  غیرنظامی  هوایی  خطوط  در  او  که  زمانی  یعنی  است، 
انتشار  بود.  پستی  پروازهای  مسوول  خلبان،  یک  عنوان 
این کتاب در سال ۱۹۳۹ میالدی با عنوان «زمین انسان ها» 
در فرانسه با استقبال زیادی روبه رو شد و توانست جایزه 
همین  کند.  دریافت  فرانسه  فرهنگستان  از  را  رمان  بزرگ 

به  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  هم  متحده  ایاالت  در  کتاب 
فهرست کتاب های پرفروش راه یافت. 

اگزوپری در سال ۱۹۴۴ میالدی به یک عملیات شناسایی بر 
فراز آسمان فرانسه اعزام شد اما این پرواز او بی بازگشت 
خبری   ۱۹۹۸ سال  سپتامبر  هفتم  در  بعد،  سال ها  بود. 
جالب  ادبیات  به  عالقه مندان  از  خیلی  برای  که  شد  شنیده 
که  نویسنده ای  اسب  پوزه بند  نقره ای  زنجیر  بود.  توجه 
شازده  کتاب  خلبان  داستان  به  بی شباهت  سرنوشتش 
داشت،  همراه  به  را  زیادی  اسرار  مرگش  و  نبود  کوچولو 
بعد  و  شد  پیدا  فرانسه  جنوب  دریاهای  در  سال ها  از  بعد 
از آن، تالش برای پرده برداشتن از مرگ مرموز آنتوان دو 
سنت اگزوپری شتاب بیشتری به خود گرفت، تا این که در 
سال ۲۰۰۰ یک غواص و باستان شناس در دریای مارسی به 

بقایایی از هواپیمای اگزوپری دست یافت.

ریپرت»  «هورست  نام  به  خلبانی  نیز  میالدی   ۲۰۰۸ سال 
به  تهاجم  اثر  بر  کوچولو»  «شازده   خالق  که  کرد  اعالم 
به  عمرش  این گونه  و  کرده  سقوط  دریا  در  هواپیمایش 
پایان رسیده است؛ نویسنده ای که حدود هفتاد سال بعد از 

مرگش هم همچنان محبوب است. 

کسوت  در  اگزوپری  فرود  از  پس  سال   ۹۰ تقریبا  همچنین 
کتاب  افتخار  به  یک موزه  خلبان در صحرای مراکش،  یک 

«شازده کوچولو» در همان محل افتتاح شد. این موزه که 
کامال  سال  هشت  از  بعد  بود،  شده  افتتاح   ۲۰۰۴ سال  در 
نویسنده  این  زندگی  و  یافت  اختصاص  نویسنده  این  به 
مشهور روی دیوارهای آن نقش بست. تصاویر و متونی از 
تولد او در لیون فرانسه در سال ۱۹۰۰ تا مرگ اسرارآمیزش 
بر  پروازی  اکتشافی  عملیات  یک  جریان  در   ۱۹۴۴ سال  در 

فراز مدیترانه در این موزه گردآوری شده است. 

عنوان  با  اگزوپری  نامه های  و  اشعار  گفتارها،  از  منتخبی 
شن،  «باد،  جنگ»،  «خلبان  عشق»،  سرزمین  «شاهزاده 
یک  به  «نامه  مادرش»،  به  آنتوان  «نامه های  ستاره ها»، 
و  شبانه»  «پرواز  ناشناس)،  یک  به  (نامه هایی  گروگان» 
از  تاکنون  که  هستند  آثاری  برخی  صحرا»  دریا  «پرواز 

اگزوپری در ایران منتشر شده اند.

٧٠ سال پس از مرگ خالق «شازده کوچولو»

شازده کوچولوی من بازگشته است
آنتوان دوسنت اگزوپری، خالق «شازده کوچولو» ۳۱ جوالی سال ۱۹۴۴ در 
مانند  و  گذاشت  یادگار  به  یادماندنی  به  آثاری  او  شد.  ناپدید  پرواز  حین 
شخصیت های داستانی اش محبوب ماند. این رمان در ایران با ترجمه های 
مختلفی منتشر شده و قرار است به زودی در قالب کتاب گویا نیز به دست 

عالقه مندانش برسد.-



  جمعه ۱۰ امرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۶هفته نامه پرشین۱۲

سینما
به انگیزه مرگ بازیگر پرطرفدار ماوریک، پرونده های راکفورد و دهها فیلم سینمایی

جیمز گارنر استاد در 
بازیگری نامریی

 

جیمز گارنر هنرپیشه معروف هالیوود که اخیرًا در ۸۶ سالگی درگذشت، استاد در چیزی 
بود که می شد آن را بازیگری در سایه و ندیده شدن هنر اکتینگ در وجودش خواند. او 
طوری راحت کار می کرد که انگار بازی نمی کند و خودش و آن چه هست روبروی دوربین 
دوربین  جلوی  ماندن  استرس  بدون  و  طبیعی  و  بازیگر  یک  نشدن  دیده  هنر  دارد.  قرار 
خصلتی است که حتی بسیاری از ستاره های سینما از آن بی بهره بوده اند و دستاوردهای 

گارنر و نوع و شکل بازی آرام و راحت او می گوید که وی از اساتید این امر بوده است.
 

گارنر آمریکایی در درجه اول به خاطر بازی در دو سریال تلویزیونی موفق و قدری دیرپا، 
در جامعه هنر معروف است و آنها «ماوریک» و «پرونده های راکفورد» هستند که هر دو 
سالها در ایران هم پخش می شدند و البته در ایران از واژه های «کارآگاه راکفورد» برای 
نامگذاری سریال دوم استفاده شده بود. با این حال عده ای فراموش کرده اند که گارنر در 
همان حول و حوش و حتی قبل از ماوریک وارد دنیای سینما نیز شده و در این زمینه هم 

آثار موفق پرتعدادی داشت.

بکند  کاری  توانست  می  که  بود  گذشته  مدل  و  سبک  آمریکایی  بازیگران  آخرین  از  گارنر 
که یک هنرپیشه آرام، مسلط بر اوضاع، بدون استرس و سختگیری و در عین حال مقتدر 
استفاده کند که آن را Laid Back می نامند. موقعی که  جلوه کند و از روشی در کارش 
یک هنرپیشه در صحنه فیلمبرداری حاضر است و در تقش فرو رفته است اما تنها عنصر 
صحنه است که بنظر نمی رسد بازی می کند و شاید یک وسیله و شیئی طبیعی حاضر در 
محیط است. او دیده می شود چون حضور دارد اما به سبب بازی کردنش دیده نمی شود 

و برعکس مشاهده می شود زیرا بنظر می رسد که بازی نمی کند.

خود گارنر که در ۱۰ سال اخیر از حجم حضورش در فعالیت های هنری کاسته و بازنشسته 
شده بود، به سال ۲۰۰۵ در مصاحبه ای به نشریه پیپل گفته بود: من از نوع و تبار اسپنسر 
جوش  باشد،  حاضر  کارش  محل  در  موقع  به  که  بود  این  او  هدف  و  ایده  هستم.  تریسی 

نخورد، دیالوگ هایش را بگوید، حقیقت گو جلوه کند و سپس برود.

مرگ گارنر همه این چیزها را از سینما می گیرد و مهمتر از هر چیزی دوری از استرس 
های  هنرپیشه  اصلی  سالح  رسد  می  بنظر  که  را  بینندگان  نکردن  نگران  و  افراطی  های 
جوان تر و ستاره های کنونی باشد. اگر امروزی ها با سر و صداها و مشت بر میز کوبیدن 
و داد و فریاد از اتوریته ظاهری خود می گویند، گارنر با آرامش خود این باور را به وجود 
می  خرج  اندازه  همان  به  درست  و  گیرد  می  بهره  روحی  رجحان  نوعی  از  که  آورد  می 
کند که از او خواسته اند. همان طور که پیشتر گفتیم شهرت و اعتبار گارنر با دو سریال 
تلویزیونی پایه گذاری شدند. اولی مجموعه وسترن «ماوریک» که تهیه آن از ۱۹۵۷ شروع 
و در ۱۹۶۲ تمام شد و دومی سریال جنایی ـ پلیسی «پرونده های راکفورد» که از ۱۹۷۴ 
تا ۱۹۸۰ تهیه می شد و گارنر به خاطر آن ۳ بار نامزد جایزه «امی» (اسکار تلویزیون) شد 

و یک مرتبه آن را برد.

آن چه نباید از خاطر برود و برعکس باید روی آن تکیه شود، این است که او در طول مدت 
بیش از ۶ دهه در بیش از ۵۰ فیلم سینمایی هم ابراز وجود کرد و طی این مدت یک بار هم 
اسکار  کاندیدای   ۱۹۸۵ سال  در  مرفی»  عاشقانه  «ماجرای  رمانس  ـ  اجتماعی  فیلم  برای 

آواهایی که 
ماندگار نیست

اما هر چقدر موزیکال قبلی او به نام «روزگاری» در سال ۲۰۰۷ موفق بود، 
ای  دنباله  کار  یک  بلکه  قبلی  کار  از  مجزا  و  مستقل  چندان  نه  او  جدید  کار 
برای «Once» بنظر می رسد و با این که بودجه ای بیشتر و به تبع آن آب و 
رنگ فزون تری دارد و لباس ها و دکورهای صحنه فاخرتر است اما کًال با 
موزیکال ضعیف تری در قیاس با کار قبلی مواجه ایم و بخصوص موسیقی 
می  نشان  تر  ضعیف  است،  موزیکالی  هر  نخست  نیاز  و  اصلی  رکن  که  آن 
دهد. حضور کایرا نایت لی بریتانیایی و مارک رافالوی آمریکایی در رل های 
چنین  این  اما  است  داده  می  را  موفق  کار  یک  وعده  قاعدتًا  فیلم  این  اصلی 
هفته  که  موسیقیایی  فیلم  این  در  زیادی  های  نت  رسد  می  نظر  به  و  نیست 
پیش با اکران شدن در ۹۳۹ سالن در آمریکا و کانادا ۲/۹ میلیون دالر فروش 
دست  غیروسیع  اکران  هفته   ۳ از  بعد  دالر  میلیون   ۵/۲ کلی  رقم  به  و  کرد 
یافت و گمان می رود که این هفته به لطف افزایش تاالرهای محل نمایش آن 

دو برابر این بفروشد، گم شده است.
یک  در  اجرایی  مدیر  یک  که  است  دان  رل  ایفاگر  فیلم  این  در  رافالو  مارک 
قابل  موفقیت  که  است  سال  هفت  او  است.  موسیقی  های   CD تولید شرکت 
برده،  اوجش  دوران  در  که  ای  عمده  جوایز  و  نداشته  حرفه  این  در  ذکری 
مثل جوایز «گرمی» خود را گرو گذاشته تا پولی برای امرار معاش بیابد و 
از همسرش (کاترین کینر) هم طالق گرفته و به تبع آن از دخترش (هایلی 
و  یاس  سمت  به  را  او  ها  نامرادی  این  است.  مانده  دور  هم  فلد)  اشتاین 
افسردگی کشانده و به مصرف مشروبات الکلی وا داشته و حاالت او را شبیه 

به آدم هایی ساخته است که در مرز خودکشی قرار دارند.
شهر  پایین  در  رستوران  یک  در  روزی  او  که  این  تا  است  برقرار  بساط  این 
نیویورک آوای یک موزیسین بریتانیایی به نام گره تا (کایرا نایت لی) را می 
شنود و تشخیص می دهد که با او می توان به موفقیت هایی در این حرفه 
رسید زیرا آوای او جالب توجه و موسیقی اش مناسب برای پیشرفت نشان 
می دهد. به همین خاطر دان شروع به طراحی یک برنامه هنری و کنسرت 
موسیقی برای گره تا می کند و دست کم در ذهنش دست به این کار و انجام 
امور مربوطه می زند و طرح های مربوطه را می ریزد. این صحنه ای است 
که جان کارنی در مقام کارگردان آن را به شکل خاصی طراحی و در صحنه 
پیاده می کند. بر اثر این همکاری و طراحی این نمایش موزیکال و توفیقی 
پیدا  بسط  تا  گره  و  دان  کاری  روابط  کشند  می  را  آن  انتظار  نفر  دو  هر  که 

می کند.
در همین راستا دان می کوشد همکار سابقش (با بازی یاسین بی) را وادار به 
عقد قرارداد با گره تا کند و وقتی از عهده این کار بر نمی آید و از همکارش 
قطع امید می کند. آنها با مانوورهای شخصی و برنامه هایی که خود ترتیب 
می دهند، به اجرای موسیقی و کسب درآمد در اینجا و آن جا می پردازند. 
آنهایی که «روزگاری» را دیده اند، البد تم آن و نوع تدوین آواهایش و طریقه 
آورند  می  یاد  به  را  کارنی  موردنظر  موسیقیایی  ابزار  با  قصه  شدن  پیاده 
و  گویی  روایت  نوع  لحاظ  به  نیز  را   Begin Again با آن  تشابه  نتیجه  در  و 
همکاران  از  یکی  با  تا  گره  شغلی  ارتباط  دهند.  می  تشخیص  قصه  تشریح 
اش در صحنه موسیقی (با بازی ادام لوین) به طور کامًال محسوسی شبیه 
 «Once» فیلم  در  ایرگلووا  مارکتا  و  هاسنارد  گلن  کاراکترهای  ارتباط  به 
آن  که  است  این  دارد،  کن»  آغاز  «دوباره  بر  فیلم  آن  که  رجحانی  ولی  است 
فیلم سرشار از تم های پرنشاط و روحیه بخش و همراه با میل پیشرفت و 
موزیکی بود که با شرایط و اطراف خود همخوانی داشت ولی «دوباره آغاز 
پنهان  نوعی  که  رسد  می  بنظر  و  است  آن  از  تر  نشاط  کم  و  محدودتر  کن» 
گویی در آن هست و شور و شوق ماجرا به چیزی نمی رسد که در Once می 
دیدیم.ترانه های فیلم جدید جان کارنی را نیز عمدتًا گرگ الکساندر نوشته 
که البته همکاران متعددی هم در این راه داشته اما خط و تم اصلی را خود 
که هر چند  هستیم  آواهایی روبرو  با  سالیق وی  اساس  بر  کرده و  پیاده  او 
های  ترانه  خالف  بر  آنها  اغلب  اما  است  جالب  آن  فرودهای  و  فراز  برخی 
«روزگاری» در ذهن نمی مانند و آواهای ماندگاری نیستند و این طبعًا یک 

ایراد و مایه تضعیف فیلم تازه اوست.
و  موسیقی  خود  بلکه  کلی  اجتماعی  سوژه  یک  نه  موزیکال  فیلم  یک  وقتی 
تأثیرگذاری آن و افراد حاضر در این عرصه را تبلیغ و ترسیم می کند، بدیهی 
است که حتمًا باید ترانه هایی قوی داشته و موزیک نقطه قوتش باشد ولی 
صحنه  در  و  شود  نمی  شنیده  و  مشاهده   «Begin Again» در چیزی  چنین 
های مشترک همکاری و طراحی دو موزیسین (رافالو و نایت لی) با یکدیگر 
نیز نمی توان رونق و شکوهی را مشاهده کرد که این موضوع می طلبد. در 
نتیجه ماجرای شروعی دوباره برای کاراکتر مارک رافالو و کوشش او برای 
غلبه بر شکست های شغلی و اجتماعی اش با این که خمیر مایه مناسبی برای 
یک موزیکال موفق است، ما خود را عمًال با چنین چیزی مواجه نمی بینیم 
زیرا ادوات آن فراهم نیست. البته باید تاکید کرد که برخی ایفا کنندگان رل 
یاسین  کینر،  کاترین  و  اند  موفق  خود  کار  در  دوم  های  نقش  و  جنبی  های 

بی و همچنین جیمز کودن افرادی هستند که در این ارتباط باید نام  شان را 
آورد. پایان این قصه که توفیق مجدد و نسبی دان در حرفه اش است قابل 
پیش بینی است اما این که رافالو و نایت لی تا پایان فیلم به ایده آل ترین زوج 
هنری الاقل در تجسم سینمایی و طی داستان جان کارنی تبدیل نمی شوند، 

مسئله ای است که باورش سخت می نماید.

مشخصات فیلم
کنندگان:  تهیه  اشتاین،  وین  کمپانی  محصول:  کن،  آغاز  دوباره  عنوان: 
کارگردان:  و  سناریست  ایست،  گای  و  بروست  ارم  توبین  برگمن،  آنتونی 
مارکوس،  اندرو  تدوینگر:  اورباچ،  یارون  فیلمبرداری:  مدیر  کارنی،  جانی 
های  جلوه  مسئول  چادکیت،  صحنه:  طراح  الکساندر،  گرگ  متن:  موسیقی 
ویژه: دروجیری تانو، طول مدت: ۱۰۳ دقیقه، بازیگران: مارک رافالو، کایرا 
جیمز  گرین،  لو  سی  فلد،  اشتاین  هایلی  کینر،  کاترین  لوین،  ادام  لی،  نایت 

کوردن و یاسین بی.
Washington Post :منبع

اصغر فرهادی و مهناز افشار 
زیر تیغ انتقاد تلویزیون

حدود ۳ هفته پیش اصغر فرهادی به همراه نسرین ستوده با انتشار 
به   "stop killing your fellow beings" جمله  که  خود  از  عکسی 
کمپین  ایجاد  باعث  کنید  متوقف  را  خود  همنوعان  کشتن  معنای 

"stop killing" شد.
کمپین  این  به  تاکنون  نفر  هزار   ۳۸ از  بیش  تسنیم،  گزارش  به 
پیوستند و افراد مشهوری مانند "هانی ابواسعد" کارگردان مشهور 
فلسطینی و "خاویر باردم" بازیگر برنده اسکار به این کمپین اضافه 
اصغر  و  کمپین  این  به  کنایه  با  زارعی  مریال  پیش  چندی  شدند. 
فرهادی خواست تا نگران جوایز جشنواره های جهانی نباشد.پس 
طی  سی  و  بیست  برنامه  در  سیما  و  صدا  بار  این  زارعی،  مریال  از 
صابر  و  فرهادی  اصغر  تصاویر  دادن  نشان  با  اعتراضی،  گزارشی 

ابر و مهناز افشار، گفت:
عده ای اندک جای طرفداری از مظلوم ساحل عافیت در پیش گرفتن، 
هم به نعل زدند و هم به میخ. اقدام این چند نفر در مساوی دانستن 
حق و باطل مظلوم و ظالم و خودداری از حمایت صریح از کودکان 
بی پناه غزه چنان سوال برانگیز بود که یک روزنامه سیاسی صبح 
خطاب به آن ها نوشت: حداقل به اندازه خواننده نه چندان خوش 
کرد،  دفاع  غزه  کودکان  از  صراحتا  که  (ریحانا)  آمریکایی  نام 
پوچ  نمایشی  کار  این  کنید  نمی  احساس  باشید.  داشته  مردانگی 

جهت کسب پرستیژ بدون کمترین ریسک و هزینه است؟
کمپین  این  به  زارعی  مریال  انتقادات  از  هایی  بخش  گزارش  این  در 

هم پخش شد.

الوین تافلر / بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند بلکه کسانی هستند 
که نمی توانند بیاموزند،  آموخته های کهنه رادور بریزند ،ودوباره بیاموزند.

The illiterates of The 21st century are not those who can't write and read
but those who are not able to learn, get rid of old learnings, and learn again
Alvin Toffler

سخنان بزرگان
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شد و البته جوایز متعدد دیگری را در عالم بازیگری کسب کرد. از مراتب تایید 
یک  خود  که  وین  جان  که  بس  همین  گارنر  جیمز  آسای  غول  آرامش  تحسین  و 
غول در این حرفه بود در سال ۱۹۷۳ طی مصاحبه ای گارنر را برترین بازیگر 
هالیوود خوانده بود و مشخص بود که او هم در پشت آن آرامش، سیمای مردی 
را می دید که شلوغ نمی کند اما بر سایرین سایه می اندازد و حضور صرف او 

هم برای آرامش پیدا کردن اطرافیان وی اکتفا می کند.

با این حال گارنر اهل آن نبود که نقش های بیش از حد بارز و یا فیلم های تک 
و  بارز  رل  یک  در  او  بازی  از  که  باشد  اقتدارهایی  خواهان  و  بپسندد  را  نفره 
بسیار جدا شده از سایرین بر می خیزد و بیشترین موفقیت اش در زمان هایی 
بود که در یک جمع و به عنوان یکی از اعضای گروهی پر شمار جلب نظر می 
به  سربازی  رل  سینما  عرصه  در  گارنر  جیمز  های  نقش  بهترین  از  یکی  کرد. 
نام رابرت هندلی در فیلم کالسیک شده جان استرجس در ژانر جنگی و مرتبط 
با جنگ جهانی دوم به نام «فرار بزرگ» است و یک رل دیگر به یاد ماندنی او 
آن  در  او  که  شود  می  هایمر  فرانکن  جان  ساخته  پری»  فیلم «گراند  به  مربوط 
ایفاگر رل پیت ارون یک راننده مجرب و حقیقی مسابقات اتومبیلرانی فرمول 
یک است. «ویکتور، ویکتوریا» کار کمدی ـ اجتماعی سال ۱۹۸۲ بلیک (دواردز 
را هم از یاد نبریم که در آن گارنر مالک یک کلوب تفریحی در شیکاگو است که 
با یک بازیگر زن انگلیسی (با بازی جولی اندروز) آشنا می شود و هر دو نفر در 
دردسرهای این آشنایی می افتند و مجبورند بر خالف سلیقه دور و بری های 
خود عمل کنند و مراقب واکنش های آنها باشند. شاید رل گارنر به عنوان تانک 
سالیوان یک فضانورد کهنه کار در فیلم «کاوبوی های فضایی» به کارگردانی 
کلینت ایست وود در اواخر دهه ۱۹۹۰ هم از رل های به یاد ماندنی وی باشد اما 
فراموش نکنیم که جیمز گارنر در دو دهه ۱۹۵۰ و ۶۰ در فیلم های بیشماری از 
ژانر خانوادگی ـ اجتماعی و بهتر بگوییم کمدی ـ رمانس و مقابل ستاره هایی 
چون دوریس وی و و ساندرا دی بازی کرد و به یک نمونه و الگوی رفتاری در 

این گونه آثار تبدیل شد.

بازی در فیلم «گراند پری» سبب شد گارنر به یکی از طرفداران هنر رانندگی 
حرفه ای هم تبدیل شود و به شرکت در مسابقات رسمی و دشوار و خطرناک 
باالیی  سطوح  به  که  شود  نیومن  پل  به  شبیه  نظر  این  از  و  بیندیشد  حرفه  این 
در حرفه رانندگی رسید و در معروف ترین مسابقات آن مانند دایتونا شرکت 
در  و  داد  تشکیل  رشته  این  در  تیم  یک  بعدًا  عالقه  این  اثر  بر  هم  گارنر  جست. 
دنیا  سطح  در  اتومبیلرانی  مسابقات  ترین  کالسیک  از  که   «۵۰۰ پولیس  «ایندیا 
است، شرکت کرد. البته ایفای رل پیت آرون در فیلم «گراند پری» روابط گارنر 
را با استیو مک کویین که دیگر بازیگر معروف دلباخته رشته اتومبیلرانی بود، 
تیره ساخت زیرا مک کویین هم می خواست در رل آرون ظاهر شود اما تالش 

اش نتیجه نداد و مغلوب گارنر شد.

سخن  گارنر  ای  افسانه  آرامش  از  و  آوردیم  پیشتر  که  توضیحاتی  همه  با 
گفتیم، باید متذکر شویم که او به کلی عاری از خشونت هم نبود و وقتی دچار 
عصبانیت می شد، هر کاری از وی بر می آمد. از آن جا که مادر خوانده گارنر 
وقتی او خردسال و نوجوان بود، وی را بارها کتک زد. خشم در وجود او ریشه 
تالفی  دیگران  درباره  ای  گونه  به  را  آن  که  بود  هایی  فرصت  منتظر  و  دوانده 
کند. خود گارنر نیز با شادی از این که در جریان ساخت بعضی از فیلم هایش 
از خجالت امثال تونی فرانچیوزا و حتی جان فرانکن هایمر که کارگردان مطرح 
شان  دست  کف  را  آنها  حساب  خودش  قول  به  و  برآمده  بود،  ای  کارآزموده  و 

گذاشته، با رضایت یاد می کرد.
سریال  در  گارنر  جیمز  همبازی  جوسانتوز  که  است  اوصاف  و  مقدمات  این  با 
کارآگاهی «پرونده های راکفورد» و دوست نزدیک وی می گوید: گارنر همیشه 
می گفت بسیار راحت و بدون عصبیت ها و حس برخورد است و شاید هم از 

نتیجه  که  داشت  وجود  جوششی  نیز  وی  در  اما  بود  آرامتر  دیگر  های  خیلی 
جستجوی  در  هم  گارنر  که  دانم  می  را  این  بود.  مسایل  از  بسیاری  نتابیدن  بر 
خصوص  این  در  اش  خشم  و  شوق  و  بود  اش  زندگی  در  ای  گمشده  چیزهای 
همین  در  نیز  راکفورد  سریال  موفقیت  اصلی  دلیل  یک  نداشت.  من  با  فرقی 
که  دانست  می  و  آمد  می  سخت  زمینه  پس  یک  از  گارنر  که  این  در  بود.  مسئله 
زندگی آسان نیست و فراز و فرود دارد و باید صاحب تهور و قوه ریسک باشد. 
راکفورد با بازی او خونسرد و مصلحت طلب و فراری از برخوردها است اما 
را  گانگسترها  هوای  و  بود  جری  باید  موفقیت  برای  بیند  می  که  دارد  چشمی 
داشت و حتی موقتًا با آنها صلح کرد. گارنر از کودکی آموخته بود که باید زیاده 

خواه باشد اما آن را در لفافه ای از خیرخواهی ها پنهان می کرد.

گارنر با سیاست هم به شدت آمیخته و به آن عالقمند بود و بیشتر حزب دمکرات 
آمریکا را طرفداری می کرد و مخالف با جمهوری خواهان بود و با این اوصاف 
می شد فهمید چرا برخی سران حزب دمکرات با هدف سودجویی از شهرت و 
مقبولیت عام گارنر از او خواستند در سال ۱۹۹۱ برای کسب عنوان فرمانداری 
ایالت بسیار پرنفوس و چندین و چند ملیتی کالیفرنیای آمریکا کاندیدا شود و 
در این زمینه به فعالیت بپردازد. هر چه بود آن تالش ثمر نداد و این بر خالف 
سرنوشت ارنولد شوارتزنگر بازیگر غول پیکر و معروف فیلم های اکشن بود 
نامزد   ۱۹۹۰ دهه  واخر  در  نبودن،  آمریکایی  و  اتریشی  ملیت  داشتن  رغم  به  که 
فرمانداری کالیفرنیا و در نهایت صاحب این عنوان شد و ۸ سال رل فرماندار 
این ایالت را بازی کرد! دیگر فرق و شاید هم تشابه گارنر با ارنولد این بود که به 
سال ۱۹۹۶ رل یک رییس جمهوری سابق آمریکا را در کاری کمدی از پیتر سگال 
به نام «دوستان آمریکایی من» ایفا کرد و بازیگر روبروی او در این فیلم جک 
لمون مشهور بود. به واقع قرار بود والتر ماتائو زوج معروف و همیشگی لمون 
در آن فیلم نیز کنار وی ایفای نقش کند اما او در آخرین روزهای قبل از شروع 
فیلمبرداری کنار کشید و از هنر وفق پذیری گارنر همین بس که بسیار سریع با 
پروژه هماهنگ و به یک زوج هماهنگ برای لمون تبدیل شد و طوری با او کار 

کرد که انگار این چندمین فیلم مشترک آنها با یکدیگر است.

با این همه گارنر بیش از آن که یک بازیگر ویژه کارهای کمدی و متخصص در 
این امر شناخته شود، بیشتر برای فیلم های اجتماعی توام با رمانس و قدری 
در کمدی  او  توفیق  زمینه  پیش  این  با  و  بود  شده  داده  تشخیص  مناسب  خنده 
دست  این  از  نماید.  می  تر  عجیب  و  تر  جالب  دار  خنده  های  رل  و  صرف  های 
کارها می توان به دو وسترن کمدی با بازی وی اشاره کرد که یکی «از کالنتر 
محل تان حمایت کنید» بود و دیگری «بازی پوستی» که به ترتیب در سالهای 

۱۹۶۹ و ۷۱ اکران شدند.

او  و  یافتند  تغییر  شد،  پیرتر  گارنر  که  هنگامی  و  بعدی  سالهای  در  اینها  همه 
چیزهایی  که  شد  هایی  پدربزرگ  و  خردمند  پیر  های  آدم  رل  ایفاگر  به  تبدیل 
گارنر  بارز  های  فیلم  از  یکی  آورند.  نمی  هم  کم  و  دانند  می  همگان  از  فراتر 
در این طیف «دفتر یادداشت» محصول ۲۰۰۴ بود که او در آن رل دوران پیری 
فیلم  بود.  گاسلینگ  رایان  اش  جوانی  دوران  ایفاگر  که  کرد  بازی  را  کاراکتری 
بسیار گرفت و فروش زیادی کرد و گارنر در پاییز سالهای هنری اش یکی از 
بهترین بازی های عمرش را ارائه داد و این بار بر خالف دورانی که برای ابراز 
وجود در صحنه با این و آن گالویز می شد و در تضاد با سالهایی که در ورای 
هیچکس  با  جست،  می  را  آرامش  از  دور  هایی  اوج  نقطه  آرام،  آدم  یک  چهره 
قاطی نکرد و به کسی هم مشت نزد و فقط با قوت بازی اش به سایرین ضربه 
و  کرد  می  ساطع  خود  از  سالها  گارنر  که  بود  آرامشی  همان  این  کرد.  وارد 

بزرگترین یادگار او برای سالهای آینده و نسل های بعدی هم خواهد بود.

Hollywood Reporter :منبع
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تاریخ
 ۶۱ سن  در   ۱۳۵۹ مرداد   ۵ روز  پهلوی  شاه  محمدرضا 
سالگی در بیمارستان معادی قاهره بر اثر بیماری سرطان 
الرفاعی  مسجد  در  وی  پیکر  بعد  روز  دو  درگذشت ؛  خون 
جنازۀ  بر  آنکه  شد.  سپرده  خاک  به  تشییع  از  پس  قاهره، 
شیعه  روحانی  الرفاعی،  طالب  سید  خواند،  نماز  شاه 
عراقی بود. الرفاعی، زادٔه ۱۹۳۱ در روستای الرفاعی، در 
جنوب شهر ناصریٔه عراق، از تحصیلکردگان حوزٔه علمیٔه 
محمدباقر  سید  شهید  آیت الله  نزدیکان  از  و  اشرف  نجف 
روحانیون  سیاسی  فعالیت های  روند  در  او  است.  صدر 
حضوری  الدعوه  حزب  تأسیس  و  اشرف  نجف  در  شیعه  
فعال و تأثیرگذار داشت. در ۱۹۶۹، به نمایندگی از مرحوم 
آیت الله سید محسن حکیم، مرجع وقت شیعیان، به قاهره 
عهده  بر  را  شیعیان  رهبری  شهر  آن  در  سال ها  و  رفت 
می کند.  زندگی  متحده  ایاالت  در  اکنون  هم   وی  داشت. 
خود  خاطرات  الرفاعی»  طالب  السید  «امالی  کتاب  در  او 
بزرگان  برخی  با  روابطش  و  سیاسی  فعالیت های  دربارٔه 
حوزه های علمیٔه نجف اشرف و قم را برای رشید الخیون، 
که  کرده  بازگو  عراقی،  مشهور  روزنامه نگار  و  نویسنده 
بخشی از آن که درباره اقامه نماز بر جنازه شاه ایران بود 

را نقل کرده است:
 

از سید الرفاعی خواستم که دربارٔه جزئیات نماز خواندنش 
بر جنازٔه شاه توضیح دهد؛ اینکه چگونه از او خواسته شد 

که بر آن جنازٔه غیرعادی نماز بخواند؟
 

انور  محمد  مهمان  کرد،  فوت  قاهره  در  شاه  وقتی  گفت: 
نیمٔه  بود،  رمضان  ماه  بود.  مصر  رئیس جمهور  سادات، 
به  مرا  روز  آن   .[۱۳۵۹]  ۱۹۸۰ سال  چهاردهم،  شاید  ماه، 
به  که  فراخواندند  البری،  زکریا  مصر،  اوقاف  وزیر  دیدار 
من گفت: با هواپیمای رئیس جمهور آمده ام اینجا تا بگویم 
فردا نماز میت را شما می خوانید. برای اینکه از مسئولیت 
گفت:  خواسته؟  رئیس جمهور  را  این   پرسیدم:  کنم  فرار 
بله، او مرا سراغ شما فرستاده و وقتی جوابت را بگیرم با 

هواپیمای او برخواهم گشت. ببینید چه می کنید.
 

الرفاعی  طالب  دارد  لزومی  چه  زکریا،  شیخ  آقای  گفتم: 
هستند  هم  مصر  مفتی  و  االزهر  شیخ  بخواند؟  را  نماز 
تفرقه  سنی  و  شیعه  بین  باید  چرا  بخوانند.  می توانند  و 
بیندازیم؟ رو به من کرد و به عادت مصری ها که ما را شیخ 
رئیس جمهور  از  پیغام  یک  من  شیخ!  یا  گفت:  می خوانند، 
نشو.  بحث  وارد  من  با  است.  نه  یا  بله  جوابش  و  آورده ام 
اینکه گفتی هیچ ربطی به پیغام من ندارد! گفتم: به آقای 
می خواند.  را  نماز  الرفاعی  طالب  سید  بگو  رئیس جمهور 
چون دیدم جایی برای رد کردن درخواست رئیس جمهور 
نیست. او همچنین از من خواست که برایشان توضیح دهم 
الزم  میت  دفن  برای  چیزهایی  چه  شیعیان  مذهب  در  که 

است.
 به خانه رفتم و تا سحر بیدار ماندم. گفتم که ماه رمضان 
صبح  نماز  برای  خواستم  و  خوردم  را  سحری ام  بود. 
شدند.  جمع  خانه ام  جلوی  ماشین ها  دیدم  که  شوم  آماده 
کارمندان  از  گروهی  آمدند.  شو،  آماده  که  زد  صدا  خانمم 
شدند.  خانه  وارد  نظامی شان  لباس  با  نظامی  افسران  و 
گفتم: خوش آمدید. نماز را بخوانیم و برویم. گفتند: نه، 
خالصه  برویم.  شو  آماده  می خوانیم.  دیگر  جای  را  نماز 
معادی  بیمارستان  به  مستقیم  باشم،  خوابیده  بی آنکه 
رفتیم، وضو داشتم، داشت آفتاب طلوع می کرد و نمازم را 

در باغچٔه بیمارستان خواندم.
 

از  روبه رویم.  گذاشتند  را  شاه  جنازٔه  و  داخل  رفتم  بعد 

انگار  و  بود  سالم  کامًال  جنازه  می شناختمش.  عکس ها 
الزم  همه  این  گفتم  آوردند،  پارچه  کلی  بعد  بود.  خواب 
جا  همان  و  دادم  توضیح  برایشان  را  کفن  اندازٔه  و  نیست 
کفنش  شرعی  موازین  اساس  بر  و  درست  تا  بودم  ناظر 
کنند. همٔه مراسم غسل و تکفین زیر نظر من انجام شد و 

او را در تابوت گذاشتند.
 

هم  دیگری  کار  شد.  تمام  من  مأموریت  گفتم:  وقت  آن 
به  بردند  را  ما  ماشین  با  شو.  سوار  بله.  گفتند:  دارید؟ 

ملک  قبل تر  و  بود  رئیس جمهور  کاخ  که  زین العابدین  کاخ 
و  باال  می زد  داشت  آفتاب  داشت.  سکونت  آن  در  فاروق 
به  سادات  و  دارند  نگه  مرا  دارند  دستور  کردم  احساس 
بر  شیعه  فقه  اساس  بر  نماز  که  داده  وعده  شاه  خانوادٔه 
شاه خوانده شود. این درخواست خود خانوادٔه او بود و 
مذهب  اساس  بر  نماز  که  داشت  تأکید  شاه،  همسر  فرح، 

شیعه خوانده شود.
 

صبح  و  بودم  نخوابیده  را  شب  می آمد.  خوابم  شدت  به 
زود رفته بودیم بیمارستان. آنجا شیخ اوس االنصاری را 
دیدم. او از تحصیلکرده های االزهر بود، اما آن روز لباس 

شخصی تنش بود. از قبل با هم آشنا بودیم. پرسید: اینجا 
تیمور،  محمد  است.  قرار  این  از  قصه  گفتم  می کنی؟  چه 
مصر،  مهم  ادبای  و  نویسندگان  از  یکی  پاشا،  تیمور  پسر 
مراسم  برگزاری  مسئوالن  از  و  می کرد  همراهی  را  او 
که  جایی  به  ببرد  مرا  که  بگو  تیمور  محمد  به  گفتم  بود. 
قرار است نماز خوانده شود. از من خواسته شده که نماز 
بخوانم نه اینکه تشییع کنم. این را برای آن گفتم که از زیر 
بار تشییع در بروم، چون هم خسته بودم هم نمی خواستم 
پخش  مستقیم  را  مراسم  که  شبکه هایی  دوربین های  همٔه 

می کردند روی عمامه ام زوم شود!
 

نظامی  جیپ  یک  داد  دستور  و  پذیرفت  را  درخواستم  او 
مقبرٔه  الرفاعی.  مسجد  به  بردند  مرا  و  کردند  آماده 
و  خوانده  آنجا  میت  نماز  بود  قرار  و  آنجاست  سلطنتی 
همان جا دفن شود. وقتی رسیدم نشستم روی یک مبل که 
با بقیه فرق داشت و از همه شیک تر بود. محمد تیمور، که 
یک  که روی  گفت  فرستاد و  را  یکی  بود،  تشریفات  رئیس 
مبل دیگر بنشین، این جای رئیس جمهور است. گفتم: هر 
شد  بسته  دهانشان  می شوم.  بلند  آمد  رئیس جمهور  وقت 

و ولم کردند.

و  می آمدند  خبرنگاران  مدام  و  گذشت  ساعتی  چند   
چیزهایی می پرسیدند و به هیچ کدامشان جواب نمی دادم، 
انگار الل شده باشم. ظهر بود که مارش تشییع نظامی را 
تشییع کنندگان  رأس  در  و  بودند  آورده  را  جنازه  شنیدم. 
شخص رئیس جمهور، انور سادات، بود. فوری از جایش 
بلند شدم. آمد و مرا بغل کرد. گفتم: من روزه ام و خیلی 
مراسم  تا  کنم  استراحت  دقیقه   ۱۰ می شود  شدم،  خسته 
مسجد.  داخل  ببرید  را  آقا  زد:  صدا  شود؟  تمام  تشییع 
فوری آمدند و دورم را گرفتند و انگار روی دستشان بردند 

داخل مسجد.
 

شد.  مسجد  شبستان  وارد  تشییع کنندگان  رسمی  هیات 
ایاالت  اسبق  رئیس جمهور  نیکسون  بود،  سادات  انور 
به  گوشه  یک  من  بود.  یونان  سابق  پادشاه  بود،  متحده 
دیوار تکیه داده بودم و از جایم بلند نشدم. تعداد زیادی 
از مسئوالن ایرانی زمان شاه هم بودند. دیدم انور سادات 
مرا  می خواند؟  کسی  چه  را  نماز  پرسید:  اطرافیانش  از 
نشانش دادند. نگاهی به من انداخت و گفت: آقا بفرمایید 

برای نماز.
 

چند کلمه فارسی بلد بودم. رسم است که از خانوادٔه متوفا 
برای نماز خواندن اجازه می گیرند. من از پسر بزرگترش 
بود  ایستاده  او  کنار  که  سادات  انور  اما  گرفتم،  اجازه 
گفت:  بود،  بلد  که  فارسی  کلمه  چند  با  و  گرفت  خود  به 
فالن  پسر  گفتم:  گفتم.  تسلیت  شاه  پسر  به  آقا.  بفرمایید 
و بهمان و از   همان حرف هایی که در تسلیت معمول است.

 
پنج  شیعیان  میت  نماز  که  می دانید  نماز.  برای  ایستادم 
بر  صلوات  دوم:  تکبیر  شهادتین؛  اول:  تکبیر  دارد،  تکبیر 
تکبیر  مؤمنان؛  برای  دعا  سوم:  تکبیر  محمد؛  آل  و  محمد 
چهارم: دعا برای خود میت است، ماندم چه بگویم! بعد از 
کمی کلنجار رفتن با خودم این طور گفتم: خداوندا، اینکه 
در برابر توست بندٔه تو و پسر بندٔه تو و پسر کنیز توست. 
او از ملک و سلطنت خویش بیرون شد و اکنون نیازمند و 
وی  اوست،  شایستٔه  که  کنی  چنان   او  با  اگر  توست.  اسیر 
تو  توست  شایستٔه  که  کنی  چنان  گر  و  است؛  آن  شایستٔه 
که  هم  پنجم  تکبیر  و  اکبر.  الله  مغفرتی.  و  بخشایش  اهل 

ساده است: یک فاتحه.
 

نظارت  کردنش  دفن  روند  بر  تا  شدم  سرداب  وارد  بعد 
داشته باشم. دوربین به دست ها هم خواستند پایین بیایند، 
اما انور سادات به من لطف کرد و گفت که به احترام میت 
آنجا  است.  ممنوع  قبر  سرداب  داخل  به  خبرنگاران  ورود 
به شاه طبق فقه شیعه تلقین خواندم. بسیاری از عمامه به 

سرهای سنی هم در مراسم نماز حضور داشتند.
 

کار دفن تمام شد و آمدم بیرون. برخی از ایرانی ها آمدند 
کردم  احساس  چند  هر  کردند،  علیک  و  سالم  من  با  و 
خوششان  خوانده ام  نماز  در  که  دعایی  از  بعضی شان 
نیامده است و چپ چپ نگاهم می کردند. شنیدم یکی شان 

گفت: «این را خمینی فرستاده است!»
 پسر بزرگتر شاه، که در زمان سلطنت پدرش ولیعهد بود، 
ژنرال  پسر  زاهدی،  هم  بعد  کرد،  سالم  من  به  و  آمد  هم 
جا  همه  خبر  آن،  از  بعد  آمد.  بود،  شاه  داماد  که  زاهدی 
شدید  من  علیه  شیعیان  واکنش  خصوص  به  و  شد  پخش 
مواضعی  بودند  انقالب  هوادار  که  آن هایی  ویژه  به  بود؛ 
علیه من گرفتند، اما اعتنایی به آن ها نکردم چون به وظیفٔه 

شرعی ام عمل کرده بودم.

به بهانه  روز ۵ امرداد ۱۳۵۹  سالروز مرگ  محمدرضا شاه پهلوی
طالب الرفاعی: 

من شاه ایران را دفن کردم 
ترجمه: احسان موسوی خلخالی

پسر بزرگتر شاه، که در زمان سلطنت پدرش ولیعهد بود، هم آمد و به من 
سالم کرد، بعد هم زاهدی، پسر ژنرال زاهدی که داماد شاه بود، آمد. بعد از 
شدید  من  علیه  شیعیان  واکنش  خصوص  به  و  شد  پخش  جا  همه  خبر  آن، 
بود؛ به ویژه آن هایی که هوادار انقالب بودند مواضعی علیه من گرفتند، اما 

اعتنایی به آن ها نکردم چون به وظیفٔه شرعی ام عمل کرده بودم.

از آبادان تا عبادان
ابن بطوطه در قرن هشتم هجری عبادان را قریه بزرگی توصیف 
نظر  به  است.  بصره  خزانه  ثابت  منبع  آن،  درآمد  که  می کند 
له،  می رسد پس از نابودی کامل شهرهای اطراف همچون بیان، ٌابًّ
ق،  ُسرًّ ُمکَرم،  عسر  االربعاء،  سوق  االهواز،  سوق  مهدی،  حصن 
المختاره،  الکلبانیه،  نهرتیری،  الصغری،  مناذر  الکبری،  مناذر 
خشبات (یا خّشاب) در قرن هشتم هجری، از جمعیت عبادان به 

مرور کاسته شد و آن شهر در حد یک قریه بزرگ باقی ماند. 

یا  شده  کوچک تر  نیز  بزرگ  قریه  همین  نیز  آن  از  پس  بسا  چه 
اینکه از صحنه روزگار ناپدید شده باشد. از این رو در داستان 
به قدرت رسیدن سیدمحمد مشعشع به سال ۸۴۵ ق و پس از آن 

در طول حکومت مشعشعیان و در اوج درگیری های آل مشعشع 
همچنین  است.  نشده  شهر  این  از  سخنی  بصره،  تصرف  برای 
به هنگام حکمفرمایی دیریان بر بصره در اوایل قرن ۱۱ هجری 
از  نشانی  و  نام  فالحیه  و  قبان  در  بنی کعب  حکومت  برپایی  و 
قرن های  حوادث  که  بنی کعب  تاریخ  کتاب  در  نیست.  عبادان 
شهر  این  از  سخنی  نیز  می گیرد  بر  در  را  چهاردهم  تا  دوازدهم 
نیست. در قرن سیزدهم هجری و در سال ۱۲۴۳ق (۱۸۲۷م) در 
عبادان  از  اما  می شود؛  برده  نام  بریم  از  کعبی،  غیث  شیخ  زمان 
ذکر  هنگام  زندیه  تاریخ نویس  دلیل  همین  به  نیست.  خبری 
لشکرکشی کریم خان زند بر شیخ سلمان کعبی در سال ۱۱۷۸ق 
محرزی  جزیره  از  آن  مقابل  در  و  نمی کند  ذکر  عبادان  از  نامی 
جغرافی نویسی  و  سیاح  آخرین  می رسد  نظر  به  می برد.   نام 
سخن  آن  درباره  و  کرده  سفر  عبادان  به  اخیر  سده های  در  که 
پس  است.  هشتم  قرن  معروف  جهانگرد  ابن بطوطه  است،  گفته 
نوشته های  یا  تاریخی  کتب  در  شهر  این  از  نشانی  و  اثر  آن  از 

جغرافی نویسان یا سفرنامه های سیاحان به چشم نمی خورد. بر 
۹۲۰ق  سال  در  خضر  زیارتگاه  متولیان  نزد  موجود  سند  اساس 
در قریه ٌطّره خضر بر ساحل جنوبی رودخانه بهمن شیر، حاج 
محمود معروف به حاج محمود قیم زیارتگاه خضر را بنا نهاد. 
خضر  زیارتگاه  همان  محل  در  مزبور  زیارتگاه  زیاد  احتمال  به 
بنا شده که ابن بطوطه در قرن هشتم از آن یاد کرده است. پس 
است،  جزیره  صورت  به  که  را  عبادان  خضر،  زیارتگاه  بنای  از 
جزیره الخضر نامیدند. از آن پس نام عبادان یا جزیره محرزی 
را در کتب مشاهده نمی کنیم و به جای آن نام جزیره الخضر را 
در کتب و منابع می بینیم. به نظر می رسد در این دوران تا اوایل 
قرن چهاردهم قمری عبادان دهکده کوچکی بوده است. پس از 
کشف نفت در چاه نفتون مسجد سلیمان در سال ۱۹۰۸ میالدی و 
در پی آن راه اندازی پاالیشگاه در جوار دهکده عبادان روزبه روز 
این دهکده کوچک بزرگ تر شده و کار به جایی رسید که نام آن 

بر سر زبان ها افتاد و نام جزیره الخضر از یادها برفت.

با  شب ها  که  شد  کشیده  خیابان ها  پاالیشگاه،  کار  به  آغاز  با    
نیروی برق روشن می شدند. همین امر سبب مهاجرت کارگران 
به  کشور  جنوبی  شهرهای  از  به ویژه  و  اطراف  شهرهای  از 
عبادان شد، به گونه ای که در اوایل سال های ۱۳۰۰ شمسی (۱۹۲۰ 
م) بیش از سی هزار تن از هندی و ایرانی و اروپایی در آن شهر 
بود. در سال ۱۹۱۱م انگلیسی ها در دهکده عبادان، شهر جدید و 
خانه هایی جدید بر اساس الگوی شهرهای انگلیسی بنا نهادندو 
محل  و  اداری  ساختمان  برای  جدید  ابنیه  و  ساختمان ها  آن  در 
سکونت کارمندان عالی رتبه احداث کردند.در این سال ها دهکده 
عبادان به شهری صنعتی تبدیل شده بود. در سال ۱۹۱۳م برای 
تامین مایحتاج ساکنان، هشتاد باب مغازه در آن بنا شد و از آنجا 

به ناصری [اهواز] و مسجد سلیمان سیم تلفن کشیده شد.

به نقل از مقاله تاریخچه بنای شهر آبادان/ عبدالنبی قیم، مندرج 
در مجله آینه پژوهش، شماره ۱۳۹
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امرداد، 
ماه مرگ پهلوی ها

ماه مرداد، ماه مرگ شاهان سلسله پهلوی است. رضاخان پهلوی 
در ۴ مرداد ۱۳۲۳ و فرزندش محمد رضا در ۵ مرداد ۱۳۵۹ از دنیا 
رفتند. هر دو در دیار غربت و هر دو در ادامه یک رشته مسافرت 
های اجباری و خارج از اراده خود مردند. هر دو به هنگام خروج 
از کشور مطرود مردم خود بودند. هر دو به هنگام مرگ، بیمار 
بوده و تنها یکی دو نفر انگشت شمار از بستگان درجه اول خود 
بازگشت  بدون  دو  هر  سفر  داشتند.  حضور  آنان  مرگ  بالین  بر 
آفریقا  شمال  در  یکی  باختند  جان  آفریقا  قاره  در  دو  هر  و  بود 
در قاهره و دیگری در جنوب این قاره در ژوهانسبورگ. جنازه 
هر دو نیز در مصر و در مسجد زیدالرفاعی به خاک سپرده شد.

مصر  طرف  به  ایران  از   ۱۳۵۷ ماه  دی  در  پهلوی  رضا  محمد 
پرواز کرد و از آنجا به ترتیب به مراکش، باهاما، مکزیک، آمریکا 
و  بازگشت  قاهره  به  بیماری  تشدید  دلیل  به  سپس  رفت  پاناما  و 
 ۶۱ سن  در  دری  دربه  ماه   ۱۸ و  سلطنت  سال   ۳۷ پی  در  آنجا  در 
سالگی مرد. مقاله زیر نیز سرگذشت رضاشاه پس از خروجش 

از ایران را تشریح می کند.
رضاشاه نیز پس از خروج از کشور در شهریور ۱۳۲۰ به ترتیب 
به بمبئی، موریس، دوربان و ژوهانسبورگ رفت و در آنجا در پی 

سه سال دربه دری در سن ۶۷ سالگی درگذشت.

به  جهانی  دوم  جنگ  کشاکش  در   ۱۳۲۰ شهریور  سوم  در  ایران 
اشغال نظامیان متفقین درآمد. رضاشاه روز ۲۵ همان ماه ناچار 
شد از مقام خود استعفا دهد. در فردای همین روز محمد رضا 
پهلوی در جمع نمایندگان مجلس و در حالی که ایران به اشغال 

متفقین درآمده بود، سوگند یاد کرد.
وقتی استعفا نامه رضاشاه در مجلس خوانده می شد، او در راه 
اصفهان بود تا به جمع خانواده اش که یک روز قبل منتقل شده 
شهریور   ۲۴ روز  که  سلطنتی  خانواده  اعضای  بپیوندد.  بودند 
همسر،  عصمت  ملکه  از:  بودند  عبارت  بودند  رفته  اصفهان  به 
شمس و فاطمه دختران رضاشاه و همچنین علیرضا، عبدالرضا، 
غالمرضا و حمید رضا پسران شاه و نیز فریدون جم پسر وزیر 

دربار و شوهر شمس پهلوی.
شهریور ۱۳۲۰ وارد  ساعات شب ۲۵  خانواده اش در  رضاشاه و 
این  پادگان  فرمانده  شعری  سرتیپ  منزل  در  و  شدند  اصفهان 
رهسپار  آنان  شهریور)  روز (۲۶  آن  فردای  شدند.  مستقر  شهر 

منزل کازرونی از ثروتمندان شهر که از مریدان شاه بود شدند.
پس از چند روز توقف در این مکان در روز ۳۰ شهریور وارد یزد 
اقامت  مبشر  پاشا  سرهنگ  همچنین  و  هراتی  منزل  در  و  شدند 
کردند. در روز ۳۱ شهریور رضاشاه و همراهان وارد رفسنجان 
کرمان  سوی  به  سپس  و  خوردند  شهر  این  در  را  ناهار  و  شدند 
به راه افتادند. آنان به منزل ابوالقاسم هرندی از خان های شهر 
درد  گوش  عفونی  بیماری  به  رضاشاه  شهر  این  در  شدند.  وارد 
مبتال شد و خواست چند روز اقامت کند ولی با مخالفت کنسول 
از  سریعتر  چه  هر  همراهانش  و  وی  داشت  اصرار  که  انگلیس 
کشور خارج شوند مواجه شد. رضاشاه با عصبانیت خطاب به 
کنسول انگلیس گفت «کجا بروم ، من حتی ۵ ریال پول در جیبم 
ندارم.» کنسول گفت نگران نباشید همه مخارج سفر شما تأمین 
بود  مایل  رضاشاه  شد.»  خواهد  وصول  پسرتان  از  بعدًا  و  شده 
هفته  چند  بمبئی  در  است  کشور  از  خروج  به  مجبور  که  حال 
اقامت کند و سپس رهسپار آمریکای جنوبی شود. ولی وی نمی 

دانست که در انتخاب مقصد مسافرت خود نیز اختیاری ندارد.
عصر  ناچار  به  کرمان،  در  اقامت  روز   ۴ از  پس  همراهان  و  شاه 
روز چهارم مهر به طرف بندر عباس حرکت کردند. شب را در 
ناهار  آباد  حاجی  دهکده  در  بعد  روز  ظهر  و  ماندند  سیرجان 
خوردند ودر ساعات شب به بندر عباس رسیدند. رضاشاه شب 
را در یکی از ساختمانهای ارتش به سر برد ولی به خانواده اش 
گفت در کشتی مسافربری انگلیس ـ هندی «بندرا» که قرار بود 
مهر   ۵ روز  کنند.  استراحت  ببرد  بمبئی  سوی  به  را  آنان  فردا 
لباس  بار  اولین  برای  و  آورد  در  به  را  نظامی  لباس  رضاشاه 
سایر  و  جم  فریدون  شد.  کشتی  وارد  و  کرد  تن  به  شخصی 
وی  از  اینجا  در  رضاشاه  خانواده  از  غیر  همراهان  و  درباریان 
در  بمبئی  بندر  سوی  به  صبح   ۸ ساعت  در  کشتی  و  شدند  جدا 
هند به راه افتاد در داخل کشتی ارتباط رضاشاه و هیأت همراه 

با جهان خارج قطع شد.
مهر   ۹ روز  در  کرد  می  حرکت  کند  بسیار  که  «بندرا»  کشتی 
«کلرمونت  نام  به  انگلیسی  یک  سپس  رسید.  بمبئی  ساحل  به 
به  و  بود  مشهد  در  بریتانیا  سرکنسول  قبًال  که  اسکرین» 
همراهان  و  رضاشاه  به  و  شد  کشتی  وارد  داشت  تسلط  فارسی 
تعدادی  ندارند.  را  کشتی  از  خروج  حق  که  ساخت  خاطرنشان 
خارج  کشتی  از  ایرانی  هیأت  که  بودند  مراقب  نیز  هندی  سرباز 
نشوند. «کلرمونت اسکرین» به رضاشاه گفت شما چند روزی در 
کشتی خواهید ماند و سپس به جزیره موریس در جنوب شرقی 

قاره آفریقا منتقل خواهید شد.
ما  «مگر  گفت:  انگلیسی  مأمور  به  و  شد  عصبانی  رضاشاه 
تکلیف  تعیین  ما  برای  ندارید  حق  شما  هستیم.  شما  بازداشت 

کنید. در تهران به من گفته بودند که به هر کجا بخواهم می توانم 
بروم. چرا اجازه نمی دهید من به آمریکای جنوبی بروم و چرا 

مانع می شوید که ما در بمبئی پیاده شویم؟»
«من  اینکه  آن  و  گفت  جمله  یک  فقط  پاسخ  در  «کلرمونت» 
نمی  گفتم  آنچه  جز  فعًال  ولی  کنم  می  تلگراف  را  شما  اظهارات 

توانم انجام دهم.»
در  بمبئی  ساحل  شرجی  و  گرم  هوای  در  روز   ۵ ایرانی  هیأت 
ای  برمه  کشتی  یک  به  قایق  با  مهر   ۱۴ در  سپس  ماندند  کشتی 
منتقل شدند. این انتقال مقدمه ۹ روز اقیانوس پیمائی جدید بود. 
کشتی برمه ای در غروب ۱۴ مهر سینه آبها را شکافت و پس از 

موریس  جزیره  پایتخت  لوئی  پورت  بندر  به  مهر   ۲۳ در  روز   ۹
اقامتگاه  به  را  همراهش  هیأت  و  رضاشاه  تاکسی،  چند  رسید. 

آنان در موریس رساندند.

از نهم بهمن ۱۳۲۰ که پیمان اتحاد ایران با روسیه و انگلستان در 
تهران به امضا رسید، رفتار انگلیسی ها با رضاشاه و همراهانش 
بهبود نسبی یافت. نامه هائی از تهران به دست آنان رسید و نامه 
انگلیس  میزبانان  الوصف  مع  گردید.  ارسال  تهران  به  آنان  های 
درخواست رضاشاه برای انتقال به کانادا به دلیل بدی آب و هوای 
همراهان  از  جمعی   ،۱۳۲۰ اسفند   ۱۷ در  کردند.  رد  را  موریس 
شماری  و  پهلوی  رضا  حمید  و  فاطمه  شمس،  جمله  از  رضاشاه 
از خدمه ایرانی به تعداد ۱۲ نفر موریس را با یک کشتی هلندی 
ترک کردند. این عده از موریس رهسپار دوربان شدند. سپس از 
آنجا جهت گردش چند روزه به ژوهانسبورگ رفتند و بازگشتند 
آنگاه با استفاده از یک کشتی نظامی انگلیس سواحل دوربان را 
به طرف بندر کنیائی مومباسا ترک کردند. کشتی ۱۰ روز بعد به 
از  شدید  تب  و  بیماری  دلیل  به  را  پهلوی  شمس  رسید.  مومباسا 
به  آن  از  خروج  اجازه  و  بردند  هتلی  به  کرده  جدا  ایرانی  هیأت 
وی داده نشد. اولین روز نوروز ۱۳۲۱ در خانواده پهلوی اینگونه 
بود که رضاشاه و دو پسرش در موریس، فاطمه و دو برادرش 
در  هتلی  در  بیمار  شمس  مومباسا،  آبهای  در  هلندی  کشتی  در 
مرکز مومباسا و محمد رضا پهلوی و سایر اعضای خانواده در 
تهران بودند. در همان روز اول فروردین کشتی حامل همراهان 
شمس پهلوی بندر مومباسا را به طرف بندر بمبئی ترک کرد و از 
آنجا با قطار تا مرز ایران رفتند ولی شمس روز سوم فروردین با 
هواپیمای انگلیسی رهسپار قاهره شد و از آنجا توسط سفارت 

ایران به تهران منتقل گردید.

جزیره موریس بسیار بد آب و هوا بود و حال عمومی رضاشاه 
رضا  شد.  تر  وخیم  داشت  اقامت  جزیره  این  در  که  ماهی   ۵ طی 
شاه که عالوه بر افسردگی، از بیماری قلب نیز رنج می برد روز ۷ 
فروردین ۱۳۲۱ به اتفاق دو فرزندش علیرضا و عبدالرضا و باقی 
مانده خدمه با یک کشتی باری مندرس که ۳۰۰ سرباز انگلیس را 
با خود حمل می کرد به بندر دوربان در آفریقای جنوبی منتقل 
قطار  با  آنجا  از  سپس  و  ماندند  شهر  این  در  ماه  دو  آنان  شدند. 
در  ونه  دوربان  در  نه  رضاشاه  شدند.  منتقل  ژوهانسبورگ  به 
ژوهانسبورگ  در  و  نداشت  ای  کننده  استقبال  ژوهانسبورگ 
سپس  کرد  اقامت  مسافرخانه  یک  در  ابتدا  عادی  مسافران  مانند 
در منزل یک یهودی اسکان یافت. یک سال بعد اشرف پهلوی نیز 
سفر ۴۰ روزه ای به ژوهانسبورگ به عمل آورد و هنگام بازگشت 
دو تن دیگر از برادرانش را با خود برد. در این صورت از مجموع 
هیأت همراه رضاشاه تنها غالمرضا، عبدالرضا و علیرضا پهلوی 
نزد وی باقی ماندند. رضاشاه در روز ۴ مرداد سال ۱۳۲۳ در پی 
قاهره  به  مومیائی  از  پس  وی  جنازه  درگذشت.  قلبی  حمله  یک 
انتقال یافت و تا تکمیل مقبره وی در جنوب تهران به مدت ۶ ماه 
محمد  فرزندش  بعد  سال   ۳۶ که  جائی  الرفاعی،  زید  مسجد  در 

رضا نیز مدفون شد به خاک سپرده شد.

منبع: "در آخرین روزهای رضاشاه"نوشته «ریچارد استوارت»

ایران در تاریخ هرودوت
کـه  (هرودوت)   Herodotus هرودوتوس  تاریخ  توزیع  کار 
 «Persian Wars ایرانیان «جنگ های  آن  قسمت  مهـــم تــرین 
عمومی  های  کتابخانه  میان  صوت  ضبط  نوار  به صورت  است، 
بعضی  (طبق   ۲۰۰۲ ژوئیه   ۲۶ از  زبان  انگلیسی  کشورهای 

گزارش ها ۲۲ ژوئیه) آغاز شد.
 ۳۰) دقیقه   ۱۸۰۰ جمعا  و  دقیقه ای   ۹۰ نوار   ۲۰ شامل  کتاب  این   
که  است  کتاب هایی  نخستین  از  هرودوت  تاریخ  است.  ساعت) 
پس از اختراع ماشین چاپ توسط ماشین، چاپ و به همه زبان ها 
شده  متولد  او  با  تاریخ نویسی  که  هرودوت  است.  شده  ترجمه 
کتاب   ۹ در  را  خود  تاریخ  دارد،  شهرت  تاریخ نگاری  پدر  به  و 
طریق  از  دوردست  کشورهای  مردم  و  درآورده  تحریر  رشته  به 
همین کتاب با امپراتوری توانمند ایران و در زمان هرودوت، تنها 
ابر قدرت جهان آشنا شده اند. در کتاب های درسی مدارس همه 
شده  اشاره  ایرانیان  جنگ های  و  هرودوت  تاریخ  به  کشورها 

است. ممکن است که تاریخ هرودوت زیاد دقیق نباشد؛ اما با این 
کتاب است که دانش تاریخ نویسی که روزنامه نگاری هم در همان 

زمینه به وجود آمده پا به عرصه وجود گذاشت.
ترکیه  (غرب  صغیر  آسیای  یونانی  شهر  یک  در  که  هرودوت   
اطراف  سرزمین های  از  دیدار  از  پس  بود  آمده  دنیا  به  امروز) 
آتن  در  مصر  و  (بابل)  بین النهرین  اژه،  دریای  و  دریای سیاه 
سکونت گزید سپس به یک مهاجر نشین یونانی در جنوب ایتالیا 
آنجا  در  هم  را  خود  تاریخ  و  ماند  همان جا  عمر  پایان  تا  و  رفت 
 ۵۶ در  بود  آمده  دنیا  به  میالد  از  پیش   ۴۸۱ در  که  وی  نوشت. 

سالگی درگذشت.
 او در شهری متولد شد و دوران جوانی را گذراند که در قلمرو 
زادگاهش  شهر  ضدحاکم  بر  شورش  در  زمان  یک  و  بود  ایران 
به  و  بود  شده  فراری  و  کرده  شرکت  بود،  ایران  قبول  مورد  که 
این جهت در نوشتن شرح جنگ های ایران با یونانیان «بی طرف» 
نبوده است. با وجود این، کتاب وی در زمینه این جنگ ها وسیعا 
نواری  کتاب  است.  شده  نقل  آن  از  و  گرفته  قرار  استناد  مورد 
هرودوت توسط «بیل کلسی Bill Kelsey» گویندگی شده است.
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گوناگون

بلندپروازی 
عربی در فضا

فضایی  سازمان  بزودی  کرده  اعالم  عربی  متحده  امارات 
ایجاد  بلندپروازانه  بسیار  پروژه ای  اجرای  به منظور  را  خود 
از  بسیاری  حتی  که  بزرگ  و  طلبانه  جاه  طرحی  کرد؛  خواهد 
قدرت های برتر فضایی امروز جهان نیز درباره آن با احتیاط 
سخن به میان می آورند. آنها می خواهند تا هشت سال دیگر، 
سرخ  سطح  بر  را  عرب  دنیای  سرنشین  بی  کاوشگر  نخستین 

سیاره بهرام (مریخ) فرود آورند.

کرده  سفر  دبی  یعنی  آن  شهر  ترین  معروف  و  امارات  به  اگر 
باشید و اگر مقهور طراحی زیبا و مدرن این شهر نشده باشید 
و مثل نگارنده دل از بازارهای بزرگ و پر زرق و برق آن کنده 

و به قلب واقعی این شیخ نشین کوچک سفر کرده باشید، حتما 
می دانید این سرزمین بیابانی و خشک فقط به کمک ساخت و 
سازهای بی حد و حساب که عمدتا با ثروت و سرمایه ایرانی 
القا  شما  به  نخست  نگاه  در  را  فریبنده  چهره  آن  شده،  محقق 
می کند و در پشت آن ظاهر جذاب، اختالف طبقاتی وحشتناک 

و بیابانی خشک و بی آب و علف قرار گرفته است.
سرزمینی بسیار کوچک که سر تا ته آن را می توان با حداکثر 
دو ساعت رانندگی طی کرد و کشوری که کل جمعیت اندک آن 
را  آنها  از  برخی  بتوان  اگر  البته  دارند؛  سکونت  شهر  هفت  در 

اصال شهر نامید.
درخواهید  کنید،  اقامت  بیابانی  کشور  این  در  روزی  چند  اگر 
یافت که زیرساخت های آن تماما عاریتی است و از روی نمونه 
های غربی و توسط همان ها برای این شیخ نشین شبیه سازی 

شده است.
همه آنچه گفته شده را می توان به دکوری عظیم تشبیه کرد که 
قرار است در ذهن بیننده بهشتی زیبا را در قلب صحرا تداعی 
امروزه  فوق  روش  مطلب،  این  منفی  ظاهر  وجود  با  اما  کند، 
به مسیری متداول برای توسعه سریع کشورها تبدیل شده تا 
به قول معروف چرخ را از اول اختراع نکنند و بر پایه تجربه 
دیگران و با تعامل مثبت و سازنده با دنیا، مسیر میانبری برای 

توسعه برگزینند.
حاشیه  در  کشوری  بینیم  می  که  است  دلیل  همین  به  شاید 
جنوبی خلیج فارس که از نظر ابعاد و جمعیت از تک تک استان 
به  است،  تر  کوچک  ما  ثروتمند  و  پهناور  کشور  جنوبی  های 
بزرگ ترین ارائه دهنده خدمات فضایی در منطقه تبدیل شده 

و حاال هم خیال سفر به مریخ را در سر می پروراند.
پیچ  یک  است  قرار  اید  کرده  فکر  لحظه  یک  برای  حتی  اگر 
این  یا  دارند  فضا  در  ها  اماراتی  اکنون  که  هایی  ماهواره  آن 
مریخ  سطح  بر  دیگر  سال  هشت  تا  خواهند  می  که  کاوشگری 
در  سخت  اند،  ساخته  یا  کرده  طراحی  خودشان  را  بنشانند 

اشتباهید.
مراکز  و  ها  دانشگاه  در  گذاری  سرمایه  و  تعامل  مسیر  آنها 
تحقیقاتی بزرگ دنیا را در پیش گرفته اند؛ مسیری که مرزهای 
جغرافیایی را درهم می شکند و باعث هم افزایی فرامرزی می 

شود.
از  که  هستند  دنیا  در  بسیاری  تحقیقاتی  مراکز  روزها  این 
کمبود بودجه رنج می برند و زیرساخت های الزم برای اجرای 

یک طرح تحقیقاتی بزرگ را نیز در دل خود نهفته دارند.
همکاری با این مراکز ضمن آموزش نیروی انسانی و افزایش 

اعتبار نام علمی طرف سرمایه گذار، همچنین باعث می شود تا 
با طی مسیری میانبر، ناگهان سرمایه گذار خود را در مقصد 

مطلوب بهره برداری ببیند.
طرح  از  بسیاری  برای  مسیر  این  رسد  می  نظر  به  هرچند 
دیگر  فضا  به  اکتشافی  سفر  اما  داده،  جواب  ها  اماراتی  های 
مخابراتی  ماهواره  حتی  و  بانکی  سیستم  جاده،  ساختمان، 

نیست که بتوانی آن را در کشور خودت شبیه سازی کنی.
باید  که  شود  می  شروع  اساسی  هایی  پرسش  از  مقوله  این 
در قلب و روح پژوهشگران یک ملتی شکل گرفته و رشد پیدا 
کند تا در نهایت طرحی شود برای پاسخ دادن به پرسش های 

اساسی مردم آن سرزمین.
نمایشی  شبیه  بیشتر  امارات  شیوخ  اخیر  تالش  منظر  این  از 
است جاه طلبانه که به منظور خودنمایی طراحی شده تا یک 
چالش علمی به منظور پاسخ دادن به پرسش های عمیق بشر.

حال که مجالی پیش آمده تا با نگاه از بیرون این تالش امارات 
را به چالش بکشیم، بد نیست مسئوالن سازمان فضایی ایران 
نیز نگاهی به طرح ها و آرزوهای خود بیندازند و اگر طرح یا 
آنها  کردن  تر  عقالنی  به  نسبت  زودتر  دیدند،  مشابهی  برنامه 

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

 

 مدرسه انديشه

به یاد داشته باشید، هزینه های این نشریه  از سوی آگهی 
دهندگان معتبر و حامی  فرهنگ ایرانی تامین می شود. 
ما را به صاحبان مشاغل معرفی نمائید
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چهارشنبه  روز  ها،  مهارت  و  نوآوری  بازرگانی،  وزیر  کیبل"  "ونیس   .
کشور  این  شهری  مقامات  از  راستا  همین  در  انگلیس  دولت  که  گفت 
دعوت کرده است که با فراهم کردن زیرساخت ها و فناوری های الزم، 
یکی از سه شهری باشند که در تاریخ یاد شده بتوانند میزبانی اجرای 
جدید  طرح  این  جزییات  کیبل،  بگیرند.  برعهده  را  طرح  این  آزمایشی 
تحقیقاتی  یک مرکز  راننده در  یک خودرو بدون  آزمایش  جریان  را در 
متعلق به "میرا" که یک شرکت صنعتی خودروسازی در "میدلندز" است، 

آشکار ساخت. 
وزیر بازرگانی انگلیس در حاشیه این آزمایش در گفت وگو با شبکه بی 
شاهد  ما  دیگر  ماه  شش  از  کمتر  تا  که  گویم  می  امروز  افزود:  سی  بی 
خودروهای بدون راننده در خیابان ها خواهیم بود و این موضوع ضمن 
همچنین  دهد،  می  قرار  تحولگرا  فناوری  این  مقدم  خط  در  را  ما  آنکه 

فرصت های جدیدی را بر روی اقتصاد و جامعه مان خواهد گشود.
شده  داده  دستور  نیز  ذیربط  های  وزارتخانه  به  گزارش،  این  به  بنا 
اجرای  برای  مناسب  های  العمل  دستور  ساختن  فراهم  برای  که  است 
این طرح، در قوانین و تنظیمات جاده ای بریتانیا تجدید نظرهای الزم 

صورت دهند.
وزارت حمل و نقل انگلیس پیشتر متعهد شده بود که تا اواخر سال ۲۰۱۳ 
میالدی مقدمات اجرای آزمایشی این طرح را در این کشور فراهم کند.

از  گروه  یک  جمله  از  انگلیسی  مهندسان  شده،  یاد  گزارش  اساس  بر 
محققان دانشگاه اکسفورد، در حال انجام آزمایش و تجربیات الزم بر 

روی این خودروها بوده اند.
اسامی شهرهای انگلیسی که میزبان این طرح آزمایشی هستند، تا ماه 
اکتبر آینده اعالم خواهند شد و زمان اجرای این طرح نیز بین ۱۸ تا ۳۶ 
ماه خواهد بود.همچنین مبلغ ۱۰ میلیون پوند برای پوشش هزینه های 
میزبان  که  شهری  سه  میان  مبلغ  این  که  شده  گرفته  نظر  در  طرح  این 

اعالم شوند، تقسیم خواهد شد.

ضمن آنکه مقامات شهری انگلیس قرار است تا پایان سال جاری میالدی 
در قوانین و تنظیمات جاده ای تجدید نظر های الزم را صورت دهند.

برای اجرای کامل این طرح که نیازمند اصالحات قانونی است، پارلمان 
انگلیس بایستی آن را مورد تصویب قرار دهد. 

خودروهای  سیستم  درآوردن  اجرا  به  و  ساخت  برای  حاضر  زمان  در 
شرکت  حتی  و  خودرو  سازندگان  میان  جدی  های  رقابت  راننده  بدون 

های دارای فناوری باال در سطح جهان در جریان است.
در  را  راننده  بدون  خودروی  یک  گوگل  اینترنتی  غول  نمونه  طور  به 

جاده های سانفرانسیسکو آزمایش کرده است.

اختیار  در  را  سرنشین  بدون  خودروهای  فناوری  همچنین  شرکت  این 
شرکت هایی از جمله تویوتا، آئودی و نیز لکسوس قرار داده است.

عالوه بر گوگل، خودروسازانی چون "بی ام و"، "مرسدس بنز" و "جنرال 
موتورز" نیز در حال کار کردن بر روی این فناوری پیشرفته هستند.

زمینه  در  چینی  تحقیقاتی  شرکت  یک  منتشره،  های  گزارش  اساس  بر 
خودروسازی اعالم کرده است که قدم هایی اولیه برای این توسعه این 

فناوری برداشته است.
گفتنی است این خودروها که بی شباهت به سیستم خودکار هواپیماها 
و  راداری  ارتباط  پیشرفته،  های  دوربین  از  گیری  بهره  با  نیستند، 

حسگرهای لیزری قادر به حرکت بدون نیاز به راننده انسانی هستند.
عقیده بر این است که این خودروها که به سیستم های ضد تصادف و 
پارک مجهزند، می توانند رانندگی و حرکت در جاده ها را ایمن تر کنند.

جمله  از  ای  بیمه  های  دغدغه  نیز  و  حقوقی  ها  نگرانی  شود  می  گفته 
مسایلی هستند که برای ورود این خودروهای بدون راننده به جاده ها، 
محدودیت ایجاد می کنند.اگرچه برخی بروز مسایل امنیتی چون انتقال 
سالح و مواد مخدر و کاالهای قاچاق را از دیگر نگرانی های در پیش 

روی این فناوری عنوان کرده اند.

خودروهای بدون راننده
 در خیابان های انگلیس

 یک مقام دولت انگلیس اعالم کرد که خودروهای بدون راننده از ژانویه سال آینده میالدی اجازه 
خواهند داشت که در چارچوب یک طرح آزمایشی در خیابان های این کشور حرکت کنند

وقوع شورش زندانیان در 
زندانی در انگلیس

شورش  وقوع  از  خبر  شنبه  شامگاه  انگلیس  های  رسانه 
شمال  مایلی   ۱۳۰ در  واقع  رانبی"  پی  ام  "اچ  زندان  در  زندانیان 
این  در  شورش  نیوز،  اسکای  شبکه  گزارش  دادند.به  لندن 
زندان که در منطقه "ناتینگهام شر" واقع است، زمانی آغاز شد 
امتناع  ناهار  از  بعد  هایش  سلول  به  بازگشت  از  ۶۰زندانی  که 
کردند.براساس این گزارش، "این واقعه جدی " از ساعت ۱۲ و 
ها  زندانی  از  گروهی  آن  جریان  در  و  شد  آغاز  شنبه  روز  نیم 
این  از  بخش  یک  درآوردن  کنترل  تحت  و  زدن  آتش  به  شروع 
هیج  گفت  رانبی"  پی  ام  "اچ  زندان  سخنگوی  کردند.یک  زندان 
یاد  شورش  جریان  در  زندان  این  زندانیان  یا  و  ازکارکنان  یک 

شده که چندین ساعت به طول انجامید، زخمی نشدند.

و  است  بازگشته  عادی  حالت  به  زندان  شرایط  کرد  عنوان  وی 
مالقات زندانیان به طور معمول در روز یکشنبه انجام خواهد 
آتش  و  پلیس  نیروهای  نیوز،  اسکای  گزارش  شد.براساس 
نیروهای  به  شورش،  این  آوردن  در  کنترل  تحت  برای  نشانی 

امنیتی زندان کمک کرده اند.

کشور  این  قضایی  مقامات  از  نقل  به  نیز  سی  بی  بی  شبکه 
زندانی   ۶۰ تا   ۳۰ بین  که  شورش  این  جریان  در  که  داد  گزارش 
در آن مشارکت داشتند، اگر چه همراه با خسارت های کوچکی 

بود، اما کسی در جریان آن زخمی نشده است.
از  گردید،  منتشر  هفته  این  که  گزارشی  در  افزود:  سی  بی  بی 
انتقاد  آن،  در  خشونت  سطح  بودن  باال  بدلیل  شده  یاد  زندان 
شده  واقع  رانبی  روستای  در  که   " پی  ام  "اچ  بود.زندان  شده 
و گنجایش بیش از یک هزار زندانی دارد، در اوایل دهه ۱۹۷۰ 

میالدی گشایش یافته است.
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ژاپنی  شرکت  توسط  که  دوپایی  ربات  نخستین  تولد  از 
ربات  یک  ساخت  برای  ها  گام  نخستین  عنوان  به  هوندا 
می  سال   ۲۸ از  بیش  شد،  ساخته  و  طراحی  نما  انسان 
نسخه های دیگری  تاکنون از مدل ها و  گذرد. از آن زمان 
از این ربات رونمایی شده که هریک در مقایسه با دیگری 
پیشرفت های قابل مالحظه ای کرده است، اما نسخه جدید 
ربات آسیمو که بتازگی از آن رونمایی شده از ویژگی های 
اسالفش  از  را  آن  که  است  برخوردار  فردی  منحصربه 
و  خودکار  طور  به  تواند  می  که  ربات  این  کند.  می  متمایز 
بدون نیاز به کمک وظایفش را انجام دهد، هوشمند است و 

نسبت به محیط اطراف و افرادی که با آنها مواجه می شود 
از خود واکنش نشان داده و بنابراین می توان گفت بیش از 

پیش می تواند با انسان مانوس شود.

از ربات دو پا تا ربات انسان نما
و  رباتیک  علم  به  نسبت  محققان  دانش  و  آگاهی  افزایش 
همچنین  و  اطالعات  گذاری  اشتراک  امکان  به  دستیابی 
افزایش  به  کار  این  برای  الزم  مقدمات  بودن  دسترس  در 
جمعیت ربات های انسان نما منجر شده است. ربات هایی 
نظیر آنهایی که به کمک فناوری چاپ سه بعدی ساخته شده 
است و همچنین ربات TORO که از سوی مرکز هوافضای 
در  دستاوردها  جدیدترین  از  شده  ساخته  و  طراحی  آلمان 
ربات  از  بعضی  اگرچه  آید.  می  شمار  به  رباتیک  حوزه 
و  ها  شرکت  دیگر  سوی  از  امروزه  که  نمایی  انسان  های 
متخصصان معرفی می شود نیز دستاورد میراث سی ساله 

تحقیقات انجام شده بر روی ربات آسیمو است.

محیط  در  بتواند  که  بود  شده  طراحی  هدف  این  با  آسیمو 
ها و فضاهایی در کنار انسان انجام وظیفه کند و دورنمای 
پیش بینی شده برای این ربات نیز در محدوده انجام چنین 
صدای  توانست  می  ربات  این  بود.  شده  تعریف  وظایفی 
افراد را تشخیص دهد، دیگر صداهای موجود در محیط را 
بشنود و تصاویر مختلفی از محیط اطرافش را هم ببیند. 
این  آسیمو  به   iWalk به  موسوم  فناوری  از  گیری  بهره 
توانایی را می داد که بتواند وزن یا مرکز ثقل بدنش را به 
نتیجه  در  و  داده  تغییر  پاهایش  روی  تعادل  حفظ  منظور 

بتواند به راحتی و بدون نیاز به کمک حرکت کند.

وقتی آسیمو به پرسش ها پاسخ می دهد
مقایسه  در  که  شد  معرفی   ۱۳۸۱ سال  ها  آسیمو  دوم  نسل 
در  مستقل  حرکت  توانایی  ازجمله  جدیدی  های  ویژگی 
مختلف،  اشیای  و  اجسام  تشخیص  دیگر،  افراد  به  واکنش 
چهره ها، حرکت ها و همچنین تغییر حالت فیزیکی افراد 
این  بود.  شده  افزوده  آن  به  نیز  اطراف  محیط  ارزیابی  و 
به  بود.  برخوردار  نیز  اینترنت  با  ارتباط  قابلیت  از  ربات 
کمک چنین امکانی آسیمو می توانست به پرسش های ساده 

درباره اخبار مختلف یا وضع آب و هوا پاسخ دهد.
سه سال بعد از نسخه جدیدتری از آسیمو رونمایی شد که 

انجام  در  ها  انسان  واقعی  زندگی  فضای  در  توانست  می 
های  لیوان  حاوی  سینی  برداشتن  مانند  مختلف  کارهای 
این  کند.  کمک  آنها  به  خرید  چرخ  دادن  هل  یا  نوشیدنی 
لغزش  هرگونه  از  مانع  بدود،  سرعت  با  توانست  می  ربات 
برای  را  بدنش  های  قسمت  همه  و  شود  رفتن  راه  حین  در 
کند.  هماهنگ  تعادل  حفظ  مانند  بخصوص  هدف  یک 
این  به  مختلف  حسگرهای  از  ای  مجموعه  این  بر  عالوه 
های  داده  کرد  می  کمک  آنها  به  که  بود  شده  اضافه  ربات 
دیداری و شنیداری را دریافت کنند. این نمونه بارز رباتی 
بود که می توانست بسیار کاربردی باشد، بتواند با محیط 
اطرافش ارتباط برقرار کند و به طور مستقل و بدون نیاز 

به کمک، کارهای مختلفی را انجام دهد.

پس از گذشت دو سال به توانایی های عملکردی این ربات 
های  ربات  از  تعدادی  پس  آن  از  شد.  افزوده  نما  انسان 
هم  کمک  به  و  شده  مرتبط  هم  به  توانستند  می  آسیمو 
مسئولیت انجام کاری را به عهده گیرند. در آن زمان آسیمو 
می توانست در کنار دیگر افراد حضور داشته باشد؛ چراکه 
حادثه  بروز  و  برخورد  بدون  که  داشت  را  توانایی  این 
بود،  گرفته  قرار  مقابلش  در  که  مانعی  یا  فرد  کنار  از  ای 
بود  شدن  تمام  حال  در  باتری  شارژ  که  زمانی  کند.  عبور 
انرژی  و  رساند  می  شارژ  به  را  خودش  آسیمو  بالفاصله 
مورد نیازش را تامین می کرد. این همان رباتی بود که سال 
۱۳۸۷ رهبری ارکستر سمفونیک دیترویت را عهده دار شد، 
شده  معرفی  پیش  سال   ۳ حدود  آسیمو  نسخه  آخرین  اما 
ربات  خانواده  اعضای  دیگر  با  مقایسه  در  نسخه  این  بود. 
های آسیمو به حسگرهای پیشرفته تری مجهز شده بود که 
از بعضی از آنها برای شبیه سازی حواس پنجگانه انسان 

تکنولوژی و فناوری

آسیمو در مسیر تکامل
دنیای ربات های انسان نما نیز مانند بسیاری از دیگر انواع ربات ها روز به روز در 
مستثنی  قاعده  این  از  نیز  آسیمو  ربات  تردید  بدون  و  است  توسعه  و  پیشرفت  حال 

نخواهد بود.

گوگل به بدن انسان رسید
شرکت گوگل نقشه مولکولی و ژنتیکی بدن انسان را تدوین می کند.به گزارش وال استریت 
اتومبیل های  از  پیشرفته،  فناوری های  انواع  عرضه  و  ابداع  از  پس  گوگل  شرکت  ژورنال، 
بدون راننده گرفته تا نمایشگرهای پوشیدنی، در پروژه جدید خود به نام Baseline سراغ 

بدن انسان رفته و قصد دارد نقشه مولکولی و ژنتیکی یک بدن کامال سالم را تدوین کند.
و  کرده  آوری  گرد  را  زن  و  مرد   ۱۷۵ ژنتیکی  و  مولکولی  اطالعات  شرکت،  این  است  قرار 

پس از تحلیل این اطالعات بهترین ساختار مولکولی و ژنتیکی بدن انسان را ترسیم کند. 
گوگل تنها شرکت فعال در زمینه تحقیقات فراگیر مولکولی و ژنتیکی نیست. در سال ۱۹۹۰ 
نقشه  تهیه  با   ۲۰۰۳ سال  در  و  شد  آغاز   Human Genome Project به موسوم  ای  پروژه 
کامل توالی ژنوم انسان به طور کامل و موفقیت آمیز به پایان رسید. با وجود این، گوگل 
یکی از معدود شرکت هایی است که امکانات و توانایی الزم را برای انجام تحقیقات وسیع 

درباره پروتئین ها و آنزیم های بدن انسان را دارد.
محققان گوگل امیدوارند در جریان این مطالعه بتوانند روش های مناسب و دقیقی را برای 
رویکرد  و  بیابند  سرطان  و  قلبی  بیماری های  مانند  کشنده  عوامل  هنگام  زود  شناسایی 
علم پزشکی را در عمل از معالجه به سمت پیشگیری سوق دهند. البته این پروژه محدود 
ابزار های  از  استفاده  با  است  قرار  و  نیست  بیماری  چند  تشخیص  و  عوامل  شناسایی  به 
انسان  بدن  ژنتیکی  و  مولکولی  ساختارهای  از  مختلف  نمونه  صد ها  تشخیصی،  پیشرفته 
دارد،  اختیار  در  که  باالیی  بسیار  پردازشی  توان  از  استفاده  با  گوگل  سپس  شود.  تهیه 
اطالعات گردآوری شده را تجزیه و تحلیل می کند تا الگوها یا نشانه های زیستی مربوط 
استفاده  با  امیدوارند  محققان  کند.   کشف  اطالعات،  انبوه  بین  از  را  مختلف  امراض  به 
دهند.  تشخیص  موعد  از  پیش  را  بیماری ها  از  بسیاری  بتوانند  زیستی  نشانه های  این  از 
برای مثال ممکن است در این تحقیق، یک نشانه زیستی کشف شود که کار تجزیه غذاهای 
چرب را در بدن برخی از افراد تسهیل کند و آنها را از شر چاقی، کلسترول و بیماری های 
قلبی رها کند.  این پروژه عظیم گوگل در واقع تحقیقی است که با اتکا به توان پردازشی 
حاضر  عصر  پزشکی  مطالعات  تمام  تقریبا  آنجا  از  می شود.  اجرا  شرکت  این  فوق العاده 
با معاینه و مطالعه وضعیت جسمانی افراد بیمار انجام شده اند، اغلب نشانه های زیستی 
که اخیرا کشف شدند، مربوط به بیماری های جهان معاصر هستند. این در حالی است که 
انتظار می رود پس از پایان پروژه Baseline، عامل بسیاری از بیماری های قدیمی انسان 

شناسایی شود.
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شكستن قانونى قفل گوشى موبايل در آمريكا
 

شکستن قفل گوشی به زودی در آمریکا قانونی می شود و شهروندان 
اپراتور  به  را  خود  گوشی  طریق  این  از  بود  خواهند  قادر  کشور  این 
دلخواه متصل کنند. کنگره آمریکا با تصویب طرحی مبنی بر قانونی 
این  با  را  خود  موافقت   (Unlocking) گوشی  قفل  شکستن  شدن 
موضوع نشان داد و اوباما هم طی بیانیه ای اعالم کرده که این قانون را 
امضا می کند.  در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا اپراتورها برخی 
مشترکان  به  قسطی  به صورت  و  قرارداد  تحت  را  موبایل  گوشی های 

از  استفاده  مانع  آن  روی  قفل  گذاشتن  با   اما  می کنند؛  عرضه  خود 
گوشی در اپراتورها یا کشورهای دیگر می شوند. 

کرده،  امضا  کنگره  آنچه  گفت:  بیانیه  یک  طی  آمریکا  جمهور  رئیس 
قدمی رو به جلو برای دادن حق انتخاب به مشترکان آمریکایی است. 
به این ترتیب مشترکان می توانند اپراتور خود را بر اساس بودجه خود 
تعیین کنند.  این قانون اما همیشگی نیست و قرار است در سال ۲۰۱۵ 
و سپس هر سه سال یکبار مورد بازنگری قرار گیرد.  مشخص نیست 
با تصویب این قانون اپراتورها تا چه اندازه مایل باشند که گوشی های 
موبایل را به صورت سابق و با قیمت پایین تر عرضه کنند؛ چراکه سود 

قابل توجهی را در این جریان ازدست می دهند. 

ها استفاده می شد. همچنین این ربات می توانست 
هنگام حرکت تعادلش را بخوبی حفظ کند و برای 
نخستین بار با مهارت بیشتری از دست هایش برای 
انجام کارها استفاده کند. وجود حسگرهای المسه 
این  به  پذیر  انعطاف  انگشتان  همچنین  و  دست  در 
بخوبی  این  از  بعد  توان  می  آسیمو  که  بود  معنی 
بطری  در  کردن  باز  مانند  کارهایی  انجام  عهده  از 

نوشیدنی برآید.

جدیدترین نسخه آسیمو
نشیب،  و  پرفراز  مسیر  این  از  عبور  از  پس  هوندا 
این روزها خبرهای جدیدی درباره ربات نام آشنای 
آسیمو اعالم کرده است. از جدیدترین ربات انسان 
قابل  های  پیشرفت  از  که  شرکت  این  ساخت  نمای 
رونمایی  بروکسل  در  است  برخوردار  ای  مالحظه 

شده است.
اگرچه بسیاری از این قابلیت های جدید در حقیقت 

شکل پیشرفته تری از توانمندی های پیشین آسیمو 
تواند  می  ها  قابلیت  این  تردید  بدون  اما  هستند، 
باشد.  داشته  آنها  کارایی  افزایش  در  موثری  نقش 
هوش پیشرفته این ربات انسان نما امکانی را فراهم 
می کند که آسیمو بتواند چهره و صدای چند نفر را 
که همزمان در حال صحبت هستند از هم تشخیص 
دهد و براساس رفتار متقابلی که از مخاطب دریافت 
می کند، تغییر رفتار دهد. البته انجام این کار فقط 
به کمک داده هایی که از طریق حسگرهای موجود 
آسیمو  است.  امکانپذیر  شود  می  دریافت  ربات  در 
در  کیلومتر   ۹ حدود  سرعتی  با  تواند  می  امروزی 
حداکثر  که  گذشته  با  مقایسه  در  که  بدود  ساعت 
در  کیلومتر  سه  از  کمتر  ربات  این  سرعتی  توان 
تر  سریع  بمراتب  بود،  شده  گرفته  نظر  در  ساعت 
بدود،  نیز  مخالف  جهت  در  تواند  می  حتی  و  است 
هایش  دست  کند،  حرکت  پا  یک  روی  حتی  و  بپرد 
تواند  می  علت  همین  به  و  دهد  حرکت  تر  سریع  را 

کند.  باز  را  آن  در  و  برداشته  را  بطری  یک  براحتی 
کردن  صحبت  برای  هایش  دست  از  تواند  می  حتی 
به زبان اشاره هم استفاده کند. آسیمو جدید که می 
از  مقایسه  در  دانست  آسیمو  بالغ  شکل  را  آن  توان 
آزادی عمل بیشتری هنگام حرکت برخوردار است و 
قد آن به ۱۳۰ سانتی متر و وزنش هم به ۵۰ کیلوگرم 

رسیده است.
هوندا اعالم کرده بسیاری از توانمندی ها و ویژگی 
های نسخه جدید آسیمو نتیجه تحقیقات انجام شده 
از  گیری  تصمیم  برای  هایی  قابلیت  افزودن  برای 
دهد  می  امکان  آسیمو  به  که  است  ربات  این  سوی 
تا بتواند به موقع رفتار مناسبی از خود نشان دهد.

متخصصان بر این باورند که این موفقیت به منزله 
قدم گذاشتن به دنیایی است که می توان در آن برای 
از  زندگی  روزانه  مختلف  وظایف  و  کارها  انجام 

ربات ها کمک گرفت؛ این آینده چندان دور نیست.
آسیمو در گذر ایام

محققان  هدف  براساس  که  است  رباتی  آسیمو 
رباتیک شرکت هوندا به منظور دستیابی به توانایی 
جامعه  به  بتواند  که  نما  انسان  ربات  یک  ساخت 

انسانی کمک کند، قدم به دنیا گذاشت.
آسیمو  که  بود  این  مستلزم  هدف  این  به  دستیابی 
و  کرده  حرکت  مختلف  اجسام  اطراف  در  بتواند 
از پله ها باال و پایین برود، بنابراین الزم بود برای 
باشد.  داشته  پا  دو  قابلیتی  چنین  از  برخورداری 
داشت  نام   E۰ که  آسیمو  ربات  از  نسخه  نخستین 
یکی  توانست  می  که  بود  شده  طراحی  ای  گونه  به 
این  البته  دهد.  قرار  دیگر  پای  جلوی  را  پاهایش  از 
ربات بسیار کند حرکت می کرد و زمان بین هر قدم 
برداشتن آن حدود ۵ ثانیه طول می کشید. تالش ها 
برای پیشرفت آسمیو در راه رفتن در مرکز رباتیک 

هوندا در سال های بعد ادامه پیدا کرد.
شبیه سازی شیوه راه رفتن ربات ها براساس آنچه 
هنگام راه رفتن انسان های اتفاق می افتد، در نظر 
گرفتن ضرورت وجود مراکز کشش و گشتارو نیرو 
با  حسگرهایی  افزودن  و  ربات  بدنه  طراحی  در 
هدف افزایش توانمندی ربات ها ازجمله ابداعات و 
ساخت  و  طراحی  در  بعدها  که  است  هایی  نوآوری 
از  گرفت.  قرار  توجه  مورد  نما  انسان  های  ربات 
سال ۱۳۷۲ این شرکت عزمش را جزم کرد تا بتواند 
ربات های دوپا را به شکل و شمایل انسان طراحی 

کند.
به این ترتیب بخش های اصلی قسمت باالیی به بدنه 
ربات های دوپا افزوده شد و این ربات ها توانستند 
در قالب ربات های انسان نما از قابلیت ها و توانایی 
های جدید و پیشرفته ای در تشخیص و هدفگذاری 
حمل  و  ها  پله  از  رفتن  باال  شده،  تعیین  مقصدهای 
از  پیش  سال   ۱۴ نهایت  در  شوند.  برخوردار  اشیا 

نخستین ربات آسیمو رونمایی شد.

هوش پیشرفته این ربات 
انسان نما امکانی را فراهم 

می کند که آسیمو بتواند 
چهره و صدای چند نفر را 

که همزمان در حال صحبت 
هستند از هم تشخیص دهد 

و براساس رفتار متقابلی که 
از مخاطب دریافت می کند، 

تغییر رفتار دهد.



  جمعه ۱۰ امرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۶هفته نامه پرشین۲۰

پیشرفت های  عمده  بخش  استرالیا،  و  کانادا  مانند  کشورهایی   
صنعتی و اقتصادی خود را مدیون مهاجران متخصص هستند. به 
از  دارند  قصد  خود  قوانین  تغییر  با  هم  اروپایی  کشورهای  تازگی 
میان  رابطه  کنند.  استفاده  استرالیا  و  کانادا  مهاجرپذیری  الگوی 
و  سخنرانی  و  مقاله  صدها  سوژه  اقتصاد،  و  مهاجرت  موضوع 

پروژه تحقیقاتی در سراسر جهان است. 
در  سوم  جهان  کشورهای  مردم  فرار  تنها  مهاجرت  دیگر  اکنون   

یافته  جدید  مفهومی  اکنون  پدیده  این  نیست.  بهتر  زندگی  آرزوی 
است.  شده   جامعه شناختی  و  اقتصادی  و  صنعتی  ابعاد  دارای  و 
می دهد،  نشان  گذشته  سال  یك  آماری  و  تحلیلی  گزارش  های 
مهاجرت در سطح جهان دچار تغییرات روندی شده  است که قابل 

تامل و تحلیل است. 
ملل  سازمان  اجتماعی  امور  و  اقتصادی  امور  دفتر  جمعیتی  بخش 
در  که  کرده  تهیه  جهان  مهاجران  وضعیت  درباره  گزارشی  اخیرا 
این  اساس  بر  دارد.  وجود  توجهی  جالب  و  دقیق  ارقام  و  آمار  آن 

جهان  سطح  در  بین المللی  مهاجر  میلیون   ۲۳۷ اکنون  گزارش، 
وجود دارند. از سال ۱۹۹۰ شمار مهاجران در شمال (اصطالحی که 
برای کشورهای توسعه یافته و ثروتمند جهان به کار می رود) ۵۳ 
میلیون نفر معادل ۶۵ درصد، افزایش یافته  است. این درحالی است 
جهان  کشورهای  برای  که  (اصطالحی  جنوب  مهاجران  شمار  که 
می رود)  کار  به  توسعه  حال  در  حتی  و  توسعه یافته  کمتر  و  سوم 
از  حاضر  حال  در  است.  شده   بیشتر  درصد   ۳۴ معادل  میلیون   ۲۴
هر ۱۰ مهاجر، ۶ نفر در مناطق توسعه یافته جهان زندگی می کنند.  
گزارش سازمان ملل نشان می دهد از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، رشد روند 
مهاجرت در سطح جهان دو برابر شده  است. اما از سال ۲۰۲۰ این 
کند روند شد به طوری که در سال های اخیر این کندی به صورت 
چشمگیری محسوس است. دلیل کند شدن رشد روند مهاجرت در 

سطح جهان را بحران اقتصادی جهان می دانند. 
می کنند.  زندگی  کشور   ۱۰ در  جهان  مهاجران  از  نیمی  به  نزدیك 
در سال ۲۰۱۳، آمریکا میزبان بیشترین شمار مهاجران جهان بود. 
نزدیك به ۴۶ میلیون مهاجر در آمریکا زندگی می کنند که این یعنی 
فهرست  در  آمریکا  ترتیب  این  به  جهان.  مهاجران  کل  درصد   ۲۰
کشورهای دارای شهروند مهاجر در ردیف نخست قرار دارد. بعد 
از آمریکا، روسیه با ۱۱ میلیون مهاجر در ردیف دوم، آلمان با ۹/۸ 
میلیون مهاجر در ردیف سوم، عربستان با ۹/۱ میلیون مهاجر در 
ردیف  در  مهاجر  میلیون   ۷/۸ با  انگلیس  و  امارات  چهارم،  ردیف 
پنجم و ششم، فرانسه با ۷/۵ میلیون مهاجر در ردیف هفتم، کانادا 
با  هم  اسپانیا  و  استرالیا  هشتم،  ردیف  در  مهاجر  میلیون   ۷/۳ با 

۶/۵ میلیون مهاجر در ردیف های نهم و دهم قرار دارند. 

کشورهایی که از مهاجرت سود می برند
افراد  کردن  مرتبط  برای  شبکه ای  که  لینکدین  اجتماعی  شبکه 
متخصص و ارائه اطالعات شغلی و تخصصی افراد است، دو ماه 
درباره  را  تحقیقی  گزارش  کاربرانش،  اطالعات  اساس  بر  پیش 
رابطه میان مهاجرت افراد و شغل آنها و همچنین کشورهایی که از 
نظر بازار کار از مهاجرت سود می برند منتشر کرد. در این گزارش 
در  حرفه ای  و  متخصص  میلیون   ۳۰۰ از  بیش  رصد  که  آمده است 
انتقال  و  نقل  و  آنها  سکونت  و  استقرار  محل  و  جهان   سراسر 
احتمالی شان در سطح کشورها، می تواند آمار بسیار خوبی از نظر 
وضعیت بازار کار در سطح جهان ارائه کند. این اطالعات درباره 
می تواند  همچنین  بااستعداد،  افراد  و  متخصص ها  شغلی  وضعیت 
اقتصاد  سالمت  میزان  و  کشورها  اقتصادی  فرصت های  از  تحلیلی 

جهان به دست دهد.
سوال  این  برای  پاسخی  یافتن  اجتماعی،  شبکه  این  گزارش  محور 
افراد  بیشترین  گذشته،  سال  یك  در  کشورها  کدام  که  بوده  است 
بیشترین  کدام ها  و  کرده اند  جذب  را  جهان  بااستعداد  و  حرفه ای 

مشاغل

کدام کشورها از مهاجرت نیروهای متخصص سود کرده اند؟

۲۰ شغل موثر 
برای مهاجرت

مهاجرت اکنون دیگر به پدیده ای جهانی تبدیل 
شده  است. این کلمه بسیاری را به یاد قایق های 
شکسته پناهجویان در آب های استرالیا و ایتالیا 
یا مرزهای آمریکا با آمریکای التین می اندازد. 
حمل  معروف  کامیون  یاد  به  هم  را  بعضی 
گرفته  پناه  آن  در  چینی  دهها  که  گوجه فرنگی 
اما  بروند  اروپا  به  قاچاق  صورت  به  تا   بودند 
در کامیون خفه شدند و جان دادند.  مهاجرت 
هم  اقتصادی  نظر  از  اجتماعی،  ابعاد  بر  عالوه 

اهمیت زیادی دارد.

اصال به پول درآوردن 
فکر نکنید!

این  موبایل  های  بازی  در  درآوردن  پول  روش  بهترین  گوید  می  پانانن  ایلکا 
کنید.  فکر  هیجان  به  آن  جای  به  نکنید.  فکر  درآوردن  پول  به  اصال  که  است 
دهند  می  قرار  هیجان  از  برتر  را  درآمد  که  هایی  گوید:«شرکت  می  پانانن 
سادگی  همین  به  قضیه  خورند.  می  شکست  نهایتا  است)  زینگا  (منظورمان 

است، چیزی را طراحی کنید که کاربران دوست داشته باشند.»
العاده  فوق  شبه  یک  رشد  که  آپی  استارت  است؛  سوپرسل  مدیرعامل  پانانن 
بازی  یک  دارد،  اپل  فروشگاه  در  برنامه  دو  تنها  شرکت  این  است.  داشته  ای 
نام  به  اجتماعی  بازی  یک  و   Clash of Clans نام  به  قصر  از  دفاع  ژانر  در 
Hay Day اما سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۱۰۰ میلیون دالر درآمد داشت و در سه ماهه 
از  بعد  اول  ماهه  سه  در  سوپرسل  کرد.  کسب  درآمد  دالر   ۱۷۹ نیز   ۲۰۱۳ اول 
کسر هزینه ها و ۳۰ درصد سهم اپل، ۱۰۴ میلیون دالر درآمد کسب کرد. شیب 
نمودار رشد رو به افزایش است: پیش بینی می شد با توجه به درآمد روزانه 
به ۲.۴ میلیون دالر در میانه سال ۲۰۱۳، سوپرسل ممکن است از درآمد پیش 
بینی شده ۸۰۰ میلیون دالر تا پایان سال ۲۰۱۳ فراتر رود و به یک میلیارد دالر 
برسد. این یعنی بیش از دو برابر درآمد بخش برنامه های موبایلی الکترونیک 

آرتس است که بیش از ۹۰۰ برنامه iOS دارد.
در سه ماهه اول ۲۰۱۳ سوپرسل روزانه ۸.۵ میلیون بازیکن را به خود جذب 
می کرد که به صورت میانگین ۱۰ بار در روز بازی می کردند. همین آمارها 
توانست در ماه فوریه ۲۰۱۳، ۱۳۰ میلیون دالر سرمایه را جذب کند، از جمله 
Index Ventures که ۵۲/۵ میلیون دالر در این شرکت سرمایه گذاری کرد. 
همه سهامداران از جمله آسل پارتنرز، ۱۶/۷ درصد سرمایه های خود را به 
این  رساندند.  دالر  میلیون   ۷۷۰ به  را  شرکت  ارزش  و  فروختند  واردها  تازه 
مقدار پول به صورت یکجا به معنی روشن شدن موتور شرکتی کوچک برای 
درآمدزایی بیشتر است. پانانن معتقد است این می تواند فرصتی بزرگ برای 
از  فشار  شدن  برداشته  و  سخت  کار  ازای  در  العاده  فوق  درآمدی  به  رسیدن 
نیاز  آنها  که  را  فضایی  تواند  می  اینکه  حداقل  باشد؛  مردم  عموم  دوش  روی 

داشتند، فراهم کند. تعداد کارمندان این شرکت همچنان رو به افزایش است.
نیل ریمر از شرکت ایندکس که با اسکایپ و دراپ باکس هم شریک شده بود، 
ندرت  باشد:«به  آنها  گذاری  سرمایه  بهترین  تواند  می  سوپرسل  است  معتقد 
اندازه  به  که  کنید  پیدا  جایی  در  گذاری  سرمایه  برای  فرصتی  آید  می  پیش 
پیکسار یا دریم باکس قدرت تغییر بازار را داشته باشد؛ شرکت هایی که می 
توانند روش های جدید را به کار گیرند و تا مدت ها تولیدات برجسته داشته 
کار  که  اتوریته دارند  با  اجرایی  یک مدیر  بازی  استودیوهای  باشند. »بیشتر 

عهده  بر  سوپرسل  در  کار  این  کند.  می  تایید  را  نویسان  برنامه  و  طراحان 
گروهی پنج تا هفت نفره است. هر فردی ایده های خود را مطرح می کند. 
آنها ایده های خود را نزد پانانن می برند (که به خاطر ندارد حتی یک ایده را 
رد کرده باشد) و سپس آنها را تبدیل به بازی می کنند. اگر تیم از آن خوشش 
بازی  آمد،  شان  خوش  هم  آنها  اگر  کنند.  می  بازی  را  آن  کارمندان  بقیه  آمد، 
در فروشگاه برنامه کانادا امتحان می شود. اگر در آنجا هم موفق باشد، به 
جهانی می رسد. این روش تاکنون چهار برنامه فوق العاده را به  فروشگاه 
دنیا معرفی کرده است و هر برنامه ناموفق هم می تواند بهانه ای برای جشن 
می  پانانن  و  گیرند  می  جشن  را  برنامه  هر  شکست  کارمندان  باشد،  گرفتن 
خاطر  به  بلکه  نباشد  برنامه  شکست  دلیل  به  شاید  گرفتن  جشن  گوید:«این 

درسی باشد که از آن شکست می گیریم.»
سوپرسل در سال ۲۰۱۱ در یک معامله، با حضور در معامله ای به ارزش ۵۲.۳ 
میلیون دالر در کنار آکسل توانست ۱۲ میلیون دالر به دست آورد و بعد از آن 
این  شد.  متمرکز  پد  آی  یعنی  تبلت،  روی  صرفا  و  داد  تغییر  را  خود  راهبرد 
شرکت برنامه های Clash of Clans و Hay Day را در تابستان ۲۰۱۲ منتشر 
قرار  اپل  فروشگاه  برتر  رتبه  پنج  بین  در  سال  انتهای  تا  ها  بازی  این  کرد. 
توانسته  دیگر  برنامه  هر  از  بیش  دفعاتی  به   Clash of Clans البته گرفتند. 
است پردرآمدترین برنامه باشد. یکی از دولتمردان فنالندی که از عالقه مندان 
این بازی بود برای ۵۰ نفر از هواداران بازی یک تور برگزار کرد. دوست یکی 
با  بود،  کمک  منتظر  و  شد  خراب  ماشینش  وقتی  شرکت  این  بنیانگذاران  از 
گوشی بازی Clans را بازی کرد و با قابلیت پیام رسان این بازی از یکی از 
دوستانش خواست که او را به خانه برساند.دلیل جذب اهالی بازیکنان به این 
بازی ساده بودن آنها در کنار جزییات جذاب مانند خوک های مزرعه و ماهی 
برای  بتواند  باید  بازی  گوید:«هر  می  کودیسوجا  است.  قالب  از  آویزان  های 
بازیکن نوعی احساسات ایجاد کند.» بازیکنان با پول یا وقت خود هزینه بازی 
افزایش  یا  شیر  و  مرغ  تخم  تولید  افزایش  برای   ،Hay Day در دهند.  می  را 
می  بازیکنان   Clash of Clans در کنید.  خرج  پول  توانید  می  طویله  و  خاک 
کنار  در  آنها  به  سالح  و  طال  دادن  و  نیرو  تولید  به  دادن  سرعت  برای  توانند 
طراحی  بردن  برای  ها  بازی  گوید  می  کنند.پانانن  هزینه  دیوار،  و  ساختمان 
از  برخی  رسید.  درآمد  به  توان  می  هم  دار  دنباله  های  بازی  با  شوند.  نمی 
مایکل  اما  کنند  نمی  خرج  هم  پنی  یک  حتی  جهان  بازیکنان  ترین  برجسته 
به  شروع  اینکه  تا  باخت  می   Clans بازی  در  همیشه  ویباش  تحلیلگر  پاچر، 
گونه  به  ها  بازی  در  ما  کند:«اقتصاد  می  ادعا  پاچر  کرد.  پول  کردن  هزینه 
او  کنید.»  بازی  توانید  نمی  کافی  اندازه  به  هرگز  که  است  ساختاریافته  ای 
اندروید،  های  بازی  شامل  آینده  سال  سه  در  سوپرسل  های  برنامه  گوید  می 
توسعه در آسیا، برنامه های موفق جهانی و احتماال یک IPO (عرضه عمومی 
سهام به بورس) می شود. این مساله می تواند اتفاق خوبی برای کارمندان 
سوپرسل باشد. در ماه آوریل ۲۰۱۳، هیات مدیره به دادن حق انتخاب سهام 
برای همه کارمندان، نه انحصارا مدیران عالی، رای داد:«معتقد بودیم این کار 

با ارزش های ما همخوانی نداشت و لذا به همه فرصتی برابر دادیم.»
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سرمایه را در این زمینه از دست داده اند. در این گزارش، وضعیت مهاجرت و دفع 
تا  گرفته  است  قرار  بررسی  مورد  کشور   ۲۰ در  بااستعدادها  و  حرفه ای ها  جذب  یا 

برندگان و بازندگان بازار مهاجرت حرفه ای ها در جهان مشخص شود. 
از نظر درصد کل نیروی کار جهان، کشور امارات در فاصله زمستان ۲۰۱۲ تا زمستان 
۲۰۱۳ بیشترین استعداد و نیروی کار متخصص جهان را جذب کرده  است. اکثر این 
استعدادها و حرفه ای ها از هند و اسپانیا به امارات جذب شده اند. در این فهرست، 
استعدادهای  و  داده  دست  از  را  حرفه ای  و  متخصص  افراد  شمار  بیشترین  اسپانیا 
کشور  این  از  درواقع  اخیر،  سال های  اقتصادی  و  مالی  بحران  خاطر  به  کشور  این 

اروپایی فرار کرده و بیشترشان به انگلیس مهاجرت کرده اند. 
نیروی  و  استعداد  جذب  بیشترین  کشورها  کدام  که  می دهد  نشان  رو،  پیش  جدول 
را.  متخصص  نیروی  فرار  و  دفع  بیشترین  کشورها  کدام  و  داشته اند  را  متخصص 
رنگ آبی یعنی اینکه آن کشور بیشترین شمار نیروی متخصص را جذب کرده  است. 
را  بااستعداد  و  متخصص  نیروی  و  مغزها  فرار  تعداد  بیشترین  یعنی  قرمز  رنگ 

داشته  است. 

مهاجرت  امارات  کشور  به  مدت  این  در  که  حرفه ای  و  متخصص  نیروهای  عمده 
کرده اند، دارای تخصص معماری و مهندسی بوده اند. رشد آسمان خراش ها و شتاب 
ساخت و سازها در امارات، این آمار را تایید می کند. بخش عمده متخصصانی که به 
امارات مهاجرت کرده اند یعنی رقمی حدود ۷۵ درصد آنها، از خارج از خاورمیانه 
به امارات رفته اند. اکثر این افراد در امارات نسبت به کشور خودشان ارتقای شغلی 

گرفته اند. 
ناحیه  از  را  خسارت  بیشترین  یعنی  است  آخر  ردیف  در  فهرست  این  در  اسپانیا 
 ۶۰ که  است  این  مهم  نکته  اما  دیده  است.  متخصص  و  حرفه ای  نیروی  مهاجرت 
داخل  در  کرده اند،  مهاجرت  کشورشان  از  که  متخصصی  اسپانیایی های  از  درصد 
اروپا مانده اند. البته کشورهای اسپانیایی زبان آمریکای التین مقصد محبوبی برای 

حرفه ای ها و متخصص های اسپانیایی است. 
اروپا،  کل  در  کشور  این  اقتصاد  که  می دهد  نشان  جدول  این  در  آلمان  وضعیت 

همچنان قوی و باثبات است. آمارهای این گزارش نشان می دهد بیش از ۶۰ درصد 
کرده اند،  مهاجرت  آلمان  به  گذشته  سال  یك  در  که  حرفه ای هایی  و  متخصصان  از 
بوده  اروپا  سراسر  از  فنی  استعدادهای  جذب کننده  آلمان  بوده اند.  اروپا  شهروند 
و  داشته اند  تخصص  تحقیقاتی  و  فنی  زمینه های  در  استعدادها،  این  اکثر   است. 

مشخصا در دو رشته خودرو و نرم افزار مشغول به کار بوده اند. 
سوئیس، این کشور آرام و کوچك اروپا، در این مدت نزدیك به ۷۰ درصد از نیروهای 
متخصص و استعدادهای خود را از دست داده  است. مقصد اول نیروهای متخصص 
سوئیسی، آلمان و فرانسه است. البته سوئیس نیروی متخصص هم جذب کرده و به 
همین دلیل در این جدول در ردیف رنگ آبی است.  این درحالی است که در این مدت، 
تنها ۳ درصد از نیروهای متخصص و استعدادهای آمریکایی این کشور را به قصد 
شهروندان  چندفرهنگی  و  زبانی  توانایی های  به  این  البته  کرده اند.  ترك  مهاجرت 
که  کرد  اعالم  آمریکا  آموزش  وزیر  پیش،  سال  دو  می شود.  مربوط  هم  کشورها 
تنها ۱۸ درصد از آمریکایی ها زبان دوم می دانند. این درحالی است که ۹۰ درصد از 

سوئیسی ها دست کم دو زبان را می دانند و به آن صحبت می کنند. 
کرده اند،  مهاجرت  بیشتر  که  افرادی  تخصص  نوع  و  شغلی  اطالعات  به  نگاهی 
جهان  سطح  در  مهاجرت  دایره  در  بیشتر  که  تخصص هایی  و  مشاغل  از  تصویری 
مهاجران  میان  در  بیشتر  که  تخصصی  و  حرفه  ده  می دهد.  نشان  می گیرند،  قرار 
اجتماعی۲-   شبکه های  بازاریابی    -۱ هستند:  زیر  موارد  شده است  دیده  جهان 
امنیت    -۵ حیاتی  علوم    -۴ جاوا  نرم افزار  توسعه    -۳ فضایی  و  فنی  مهندسی 
روابط  و  عمومی  دیپلماسی   -۷ خارجی  زبان  ترجمه    -۶ ملی  و  دفاعی  نظامی، 
مشاوره   -۱۰ عمده فروشی  و  خرده   -۹ نرم افزار  مهندسی  مدیریت    -۸ بین الملل 

مدیریتی، استراتژی و تحلیل بازرگانی
و  مهندسی  فنی،  علوم،  زمینه های  در  مهارت  مشخص،  حرفه های  این  بر  عالوه 
افراد  داده است.  اختصاص  خود  به  را  مهاجران  فهرست  از  نیمی  تقریبا  ریاضیات 
مهاجرت  زندگی شان  محل  از  دورتر  بسیار  نقاطی  به   ، تخصص ها  این  دارای 

کرده اند. 

را  مهاجرت  میزان  بیشترین  آن  در  مشغول  افراد  که  هستند  صنایعی  همچنین 
  -۳ سرگرمی  و  رسانه    -۲ نرم افزار  و  تکنولوژی   -۱ چون:  صنایعی  داشته اند. 

خدمات حرفه ای ۴-  نفت و انرژی ۵- دولت، آموزش و صنایع غیرانتفاعی
داشته اند.  را  مهاجرت  میزان  کمترین  آن  در  مشغول  افراد  که  هستند  هم  صنایعی 
  -۴ سخت افزار  تکنولوژی    -۳ مهندسی  و  معماری    -۲ تولید    -۱ چون:  صنایعی 

حمل و نقل ۵-  مخابرات 
همچنین آمار تحلیلی این گزارش نشان می دهد بعضی مشاغل هستند که دورنمای 
  -۲ تجارت  توسعه    -۱ مشاغل:  این  جمله  از  است.  پررنگ  بسیار  آنها  در  مهاجرت 

بازاریابی ۳-  تحقیقات ۴-  رسانه و ارتباطات ۵-  مدیریت تولید
و  کمرنگ  بسیار  آنها  در  مهاجرت  دورنمای  که  هستند  هم  مشاغلی  مقابل،  در 
احتمالش بسیار کم است. از جمله این مشاغل: ۱-  مالکیت و کارآفرینی ۲-  مدیریت 

۳-  خدمات امنیتی و حفاظتی ۴-  خدمات بهداشتی درمانی ۵-  حسابداری.

مهاجرت تنها فرار مردم کشورهای 
جهان سوم در آرزوی زندگی بهتر 
نیست. این پدیده اکنون مفهومی 

جدید یافته و دارای ابعاد صنعتی 
و اقتصادی و جامعه شناختی شده  

است. گزارش  های تحلیلی و آماری 
یك سال گذشته نشان می دهد، 
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و  سودان  های  استان  از  یکی  در   ۱۹۷۶ سال  در  بار  اولین  ابوال   
جمهوری  اکنون  هم  که  جایی  زئیر  نزدیکی  در  ای  منطقه  نیز 
دمکراتیک کونگو واقع شده است پیدا شد.بین ژوئن تا نوامبر آن 
سال ، ۲۸۴ نفر به این بیماری مبتال شدند که در نهایت ، ۱۵۱ نفر، 
به  ویروس  این  بعد،  سالهای  دادند.طی  دست  از  را  خود  جان 
دیگر کشورهای آفریقایی هم گسترش یافته و هرچند سال یکبار 
تعدادی کشته و قربانی برجا می گذارد.البته فقط آفریقا درگیر 

نشده و بیماری پای خود را از آفریقا نیز بیرون گذاشته است.
ابوال  گاه به گاه بهطور مرگباری در میان انسانها و میمونها در 
آفریقا شایع میشود. این ویروس با ایجاد تب شدید و خونریزی 

بیمار را از پا درمی آورد و خیلی سریع گسترش مییابد.
در سال ۱۹۷۶ ابوال حدود ۳۰۰ نفر را مبتال کرد و با شیوع آن از 
هر ۱۰ نفر مبتال به بیماری ۹نفر مردند. بار دیگر در سال ۱۹۹۵ 

ابوال شایع شد و این بار ۸۰ درصد مبتالیان کشته شدند.
ابوال،  دهنده  خونریزی  تب  است.  ویروس  نوعی  نام  ابوال 
سال  در  بار  نخستین  که  است  کشنده  و  شدید  بیماری  یک 

۱۹۷۶میالدی شناخته شد.
نام ویروس این بیماری از یکی از رودخانههای کشور زئیر، که 
این  شده.  گرفته  دارد،  نام  کنگو  دموکراتیک  جمهوری  امروزه 

بیماری برای اولین بار در کشور کنگو دیده شد.

پژوهشگران بر این باورند که ویروس ابوال از طریق حیوانات به 
انسان سرایت میکند و معموال در بدن جانوری زندگی میکند که 

در قاره آفریقا سکونت دارد.
اهل  شده  تأیید  کنون  تا  ابوال  به  آنان  ابتالی  که  افرادی  اکثر 
کشورهای آفریقایی بودهاند.تب خونریزی دهنده ابوال معموال 
یک  از  هم  آن  شیوع  و  میکند  بروز  ناگهانی  شیوع  صورت  به 

بیمارستان یا درمانگاه آغاز میشود.
با  و  کرد  مبتال  را  نفر   ۳۰۰ حدود  آفریقا  در  ابوال   ۱۹۷۶ سال  در 

شیوع آن از هر ۱۰ نفر مبتال به بیماری ۹نفر مردند.
درصد   ۸۰ بار  این  و  شد  شایع  ابوال   ۱۹۹۵ سال  در  دیگر  بار 

مبتالیان کشته شدند.

اخیرا سازمان جهانی بهداشت شیوع تب خونریزی دهنده ابوال 
را در یکی از استانهای کشور کنگو تأیید کرده است.

ویروس  به  نفر   ۱۷ ابتالی  تاکنون  وسیع،  نسبتا  شیوع  این  در 
کاسای  جنوبی  استان  در  آنها  نفر   ۶ که  است  شده  تأیید  ابوال 
اعالم  بهداشت  جهانی  سازمان  سخنگوی  البته  شدهاند.  کشته 
آمریکا  در  بیماریها  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  آزمایشگاه  کرده 
مشغول انجام آزمایشهای بیشتر روی نمونههای به دست آمده 

از بیماران مشکوک به تب خونریزی دهنده ابوال است.

بهداشتی  پرسنل  بیماری  این  باالی  سرایت  خاصیت  دلیل  به 
ناگزیر از رعایت شدید و دقیق اصول بهداشتی برای پیگیری از 

انتشار بیماری و ابتالی خود هستند.
پوتینهایی  و  دستکش  لباس،  از  بدن  کامل  پوشش  برای  آنها 

استفاده میکنند که پس از استفاده باید نابود شود.
قرنطینه  در  کاسای  استان  از روستاهای  که تعدادی  با وجودی 

فعال  کرده  اعالم  بهداشت  جهانی  سازمان  اما  میبرند،  سر  به 
کنگو  به  سفر  و  تجاری  روابط  در  محدودیت  اعمال  به  نیازی 

وجود ندارد.
طریق  از  پیامهایی  فرستادن  حال  در  دائما  محلی  کارشناسان 
رادیو و تلویزیون هستند که به مردم آموزش میدهد چگونه از 

آلوده شدن به این ویروس پیشگیری کنند.
تماس  با  و  ابوال  قربانیان  تدفین  مراسم  در  ویژه  به  خطر  این 

نزدیک افراد با جسد قربانیان وجود دارد.
پیدا  آن  برای  درمانی  کنون  تا  که  ابوال  ویروس  کشندگی  خطر 

نشده، بین ۵۰ تا ۹۰درصد است.
طی چند سالی که از هجوم ابوال می گذرد، کارهای زیادی برای 
تشخیص اپیدمیولوژی و نحوه سرایت ابوال صورت گرفته است 
تنها  و  نشده  مشخص  آن  سرایت  دقیق  نحوه  و  راه  هنوز  ولی   ،
دیگر  یا  خون  با  تماس  طریق  از  ابوال  احتماال  که  گفت  توان  می 
به  آلوده  افراد  خلط  همچون  ترشحاتی  همچنین  و  بدن  مایعات 
بیماری  میزان  مثال  شود؛  می  منتقل  سالم  افراد  به  ویروس  این 
در مرده شورهای قبرستان ها که تماس مستقیم با بدن قربانیان 
بهیارانی  و  پرستاران   ، بوده.پزشکان  باال  بسیار  داشتند،  ابوال 

که مشغول درمان مبتالیان ابوال بودند هم بکرات در حین انجام 
وظیفه خود به این بیماری دچار شدند، که علت آن عدم رعایت 
مسائل بهداشتی و مراقبتی الزم و عدم آگاهی از نحوه انتقال در 
سالهای اول شناسایی این بیماری بود.به هر حال ، این ویروس 
آن  عالیم  ۲۱روز  ۲تا  از  بعد  شود،  وارد  بدن  به  که  شکلی  هر  به 

ظاهر می شود.
بیمار با بروز ناگهانی تب ، ضعف شدید، درد عضالنی ، سردرد 
و گلودرد به پزشک مراجعه می کند.معموال بعد از مدت کوتاهی 
، تهوع ، استفراغ ، اسهال ، بثورات پوستی ، اختالل عملکرد کبد 
و کلیه و حتی در بعضی موارد خونریزی داخلی و خارجی نیز 
به دنبال عالیم و نشانه های اولیه بروز خواهند کرد و وضعیت 

بیمار بشدت رو به وخامت می رود.
و  ها  پالکت  و  سفید  های  گلبول  تعداد  افت  ها  آزمایش  نتایج 
سالهای  برعکس  دهند.  می  نشان  را  کبدی  های  آنزیم  افزایش 
های  است.تست  شده  تر  آسان  بیماری  تشخیص   ، نخست 
تشخیص اختصاصی به صورت تشخیص آنتی ژن ها و یا ژنهای 
ویروسی در خون یا دیگر مایعات بدن در دسترس هستند.اخیرا 
کشت سلولی این ویروس نیز مقدور شده و حتی می توان آنتی 
بیماران  بدن  در  را  ویروس  این  علیه  شده  تشکیل  های  بادی 

تعیین کرد.

به هر حال ، اگر چه روشهایی که گفته شد تشخیص بیماری را 
آزمایشگاه  پرسنل  به  بیماری  انتقال  خطر  اما  اند،  کرده  تسهیل 
بسیار باالست و در خین انجام چنین آزمایش هایی باید بشدت 
مراقب بود. روز پنجم همین ماه می بود که یک محقق زن روسی 
به  سیبری  در  شده  محافظت  بشدت  های  آزمایشگاه  از  یکی  در 
دلیل وارد شدن سرنگ حاوی ویروس ابوال به دستش بیمار شد 

بهداشت و سالمت

 (Ebola) ابوال
تب مرگبار

ابوال (Ebola) یک بیماری ویروسی است که 
این  شود.  می  ایجاد  ابوال  ویروس  سوی  از 
ویروس از خانواده فیلوویروس ها است که 
پس از وارد شدن به بدن ، نوعی بیماری تب 
در  که  کند  می  ایجاد  دهنده  خونریزی  و  دار 
مرگ  به  دار  عالمت  بیماران  ۹۰درصد  ۵۰تا 
ویروسی  گونه   ۴ از  شد.البته  خواهد  منجر 
بدون  ابتالی  یک  به  تنها  گونه  یک  ابوال 
عالمت منجر می شود و به مرگ نیز منتهی 

نخواهد شد.
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و ۲هفته بعد جان سپرد.این آزمایشگاه یکی از دو نقطه روی زمین 
است که واکسن آبله در آن نگهداری می شود.

دهیدراته  بشدت  که  بیمارانی  مانند   ، وخیم  موارد  در  ابوال  درمان 
هستند، بیمار باید به بخش مراقبت های ویژه انتقال یابد.تاکنون 
کشف  ابوال  برای  واکسنی  حتی  یا  اختصاصی  درمان  گونه  هیچ 
نشده و تمام داروها و واکسن هایی که فعال پیشنهاد می شوند به 

سالها تحقیق برای رسیدن به مرحله بالینی احتیاج دارند.
با وجود این ، چند نکته را می توان توصیه کرد.

۱- بیماران مشکوک باید قرنطینه شوند و به پرستارانی که از این 
برای  را  الزم  های  مراقبت  شود  توصیه  کنند  می  مراقبت  بیماران 
محدود کردن تماس ها و کنترل دقیق ترشحات بدن بیمار به انجام 
گذاشتن  مثل  اقداماتی  حتی  یا  تهاجمی  اقدامات  برسانند.انجام 
سوند، گرفتن نمونه هایی از ترشحات بدن بیماران ، رگ گیری و 
مراقبت  تحت  باید  پرستاری  اقدامات  تمام  کل  در  و  ساکشن  انجام 
بیمارستان  پرسنل  و  گیرد.پرستاران  انجام  دقیق  کنترل  و  کامل 
و  ماسک   ، دستکش  کمک  به  باید  هستند  تماس  در  بیماران  با  که 

روپوش های مناسب محافظت شوند.
۲- افراد خانواده و دیگر افرادی که با چنین بیمارانی تماس داشته 

تعیین  شامل  پیگیری  گیرند.این  قرار  کامل  پیگیری  تحت  باید  اند 
در  بیمار  بستری  و  روز  در  ۲بار  بدن  دمای  درجه  گیری  اندازه  و 
این  به  ابتال  به  مشکوک  افراد  تمام  دادن  قرنطینه  و  بیمارستان 

بیماری در بیمارستان (بالفاصله پس از بروز تب) است.

●  ابوال چیست؟
دهنده  خونریزی  تب  است.  ویروس  نوعی  نام  واقع  در  ابوال 
سال  در  بار  نخستین  که  است  کشنده  و  شدید  بیماری  یک  ابوال، 

۱۹۷۶میالدی شناخته شد.
که  زئیر،  کشور  رودخانههای  از  یکی  از  بیماری  این  ویروس  نام 
این  شده.  گرفته  دارد،  نام  کنگو  دموکراتیک  جمهوری  امروزه 

بیماری برای اولین بار در کشور کنگو دیده شد.
پژوهشگران بر این باورند که ویروس ابوال از طریق حیوانات به 
انسان سرایت میکند و معموال در بدن جانوری زندگی میکند که در 

قاره آفریقا سکونت دارد.
اهل  شده  تأیید  کنون  تا  ابوال  به  آنان  ابتالی  که  افرادی  اکثر 

کشورهای آفریقایی بودهاند.
تب خونریزی دهنده ابوال معموال به صورت شیوع ناگهانی بروز 

میکند و شیوع آن هم از یک بیمارستان یا درمانگاه آغاز میشود.

●  چگونه منتشر میشود؟
دام  و  انسان  بین  مشترک  بیماریهای  از  ابوال  دهنده  خونریزی  تب 

به شمار میرود.
این بیماری فقط انسان، میمون و شامپانزه را مبتال میکند.

همین  از  گروهی  بدن  در  احتماال  ابوال  ویروس  زندگی  محل 
حیوانات است.انسانها ناقل ویروس نیستند و بهطور تصادفی به 

ویروس آلوده میشوند.

وارد  انسان  بدن  به  حیوانات  بدن  از  ابوال  ویروس  چگونه  اینکه 
میشود بهطور کامل مشخص نیست.

پس از آنکه فردی به این ویروس آلوده شد، انسانهای دیگر را آلوده 
میکند.

یکی از راههای انتقال عفونت بین انسانها، تماس مستقیم با خون 
و ترشحات بدن فرد آلوده است که معموال در بین اطرافیان بیمار 

که سعی در نگهداری و پرستاری او دارند، رخ میدهد.
یکی دیگر از راههای شایع گسترش این ویروس انتقال آن در بین 

بیماران و کارکنان یک بیمارستان یا درمانگاه است.

●  چه عالیمی دارد؟
عالیم این بیماری در همه بیماران یکسان نیست.

پژوهشگران هنوز نمیدانند چرا تعدادی از افراد پس از ابتال به این 
بیماری بهبود مییابند و برخی دیگر کشته میشوند.

ویروس  اثر  در  که  بیمارانی  ایمنی  پاسخ  گفت  میتوان  حال  هر  به 
ابوال کشته میشوند، چندان قوی نیست.

باال،  تب  میشود،  آلوده  ویروس  به  انسان  که  اولی  روز  چند  در 
سردرد، درد عضالت، دل درد، اسهال و خستگی بروز میکند.

قرمزی  سکسکه،  گلودرد،  دچار  مرحله  این  در  بیماران  از  بعضی 
خونی  استفراغ  و  خونی  اسهال  پوستی،  بثورات  چشم،  خارش  و 
و  شوک  سینه،  قفسه  درد  آلودگی،  از  هفته  یک  گذشت  میشوند.با 
و  شده  کور  مرحله  این  در  بیماران  از  بعضی  میافتد.  اتفاق  مرگ 

خونریزی میکنند.

تشخیص و درمان
که  چرا  است  دشوار  ابوال  دهنده  خونریزی  تب  زودرس  تشخیص 
در  پوستی،  بثورات  و  چشم  قرمزی  و  خارش  مثل  آن  اولیه  عالیم 

بیماریهای دیگری که شایعتر هستند نیز دیده میشود.
بیمار  از  فورا  باید  شود،  مشکوک  بیماری  این  به  پزشک  اگر  ما 
داشته  نیز  خونی  اسهال  بیمار  اگر  آورد.  عمل  به  خون  آزمایش 

باشد، مدفوع او هم مورد آزمایش قرار میگیرد.
در  ندارد.  وجود  مشخصی  درمان  هیچ  بیماری  این  درمان  برای 
حال حاضر اکثر درمانهایی که به بیماران داده میشود، درمانهای 
تقویتی هستند.این درمانها شامل کمک به حفظ فشار خون بیمار، 

حفظ مایعات بدن و نیز کمک به تنفس بیمار هستند.
چند سال پیش در شیوع ابوال در کیکویت، پزشکان راه جدیدی را 
برای درمان بیماران امتحان کردند.آنها به ۸ نفر از بیماران، خون 
افرادی را که به ابوال مبتال شده و از آن جان سالم بهدر برده بودند، 

تزریق کردند. نتیجه رضایت بخش بود.

●  چگونه میتوان پیشگیری کرد؟
با  آفریقا  در  ابوال  دهنده  خونریزی  تب  بیماری  از  پیشگیری 

دشواریهای چندانی روبه روست.
به دلیل آنکه هویت و محل زندگی حیواناتی که مخزن ابوال هستند 
بیماری  از  پیشگیری  برای  ابتدایی  راه  چند  تنها  است،  ناشناخته 
از  پرهیز  شدن  آلوده  از  پیشگیری  در  مهم  اصل  شده.  پیشنهاد 

تماس مستقیم با بیمار است.

اگر مواردی از بیماری مشاهده شود، اولین کسانی که باید بسیار 
مراقب خطر باشند، کارکنان مراکز بهداشتی- درمانی هستند.این 
افراد باید از پوشش کامل، ماسک، دستکش و عینک استفاده کنند. 
هدف از این کار ممانعت از آلوده شدن با خون و ترشحات بدن فرد 
مبتالست. همچنین اگر بیمار بمیرد، باید از تماس با بدن مرده نیز 

خودداری کرد

بیرون از آفریقا هم در خطریم؟
به صورت تئوری که حقیقتًا هم می تواند قرین بر واقعیت باشد: 
بله!می توان تصور کرد که فرد آلوده ای سوار بر هواپیما شده و 
در هر نقطه جهان فرود بیاید و دیگران را نیز آلوده کند؛ اتفاقی که 

برای ویروس کشنده «مرس» چند سال پیش رخ داد.
و  کارشناسان  هرچند  حاضر  حال  در  که  است  این  واقعیت  اما 
به  ابتال  موارد  اما  دهند  می  هشدار  باره  این  در  بهداشتی  مقامات 
بیماری در خارج از غرب آفریقا بسیار به ندرت مشاهده شده اند.

به  مشکوک  که  فردی  گذشته  های  هفته  در  موارد  این  از  یکی  در 
آلودگی بود در بریتانیا قرنطینه شد و پس از بررسی ها مشخص 

شد که آلودگی به ابوال در این فرد وجود ندارد.
بهداشتی  های  سازمان  با  همکاری  در  جهان  های  فرودگاه  برخی 
نیز رفت و آمد به مناطقی را که احتمال آلودگی و انتقال آن وجود 
این  مشکوک  موارد  مشاهده  صورت  در  تا  کنند  می  کنترل  دارد، 

بیماری واگیر را کنترل و از شیوع آن جلوگیری کنند.
برخی پروازها از نواحی مشکوک به آلودگی فراوان نیز معلق شده 

اند.
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خانواده
عاشق خواندن دفترچه خاطرات یا پیامک های تلفن همراه 
تان است؛ تالش می کند بداند هر روز که از خواب بلند می 
چقدر  تان  حقوق  بداند  خواهد  می  یا  کنید  می  چه  شوید 
سرتان  پشت  سرکار  باشد،  همکارتان  فرد  این  اگر  و  است 

کلی شایعه راه می اندازد.
هایشان  سوال  با  دانند  نمی  اوقات  گاهی  افراد  از  بسیاری 
سر  از  معتقدند  آنها  و  شوند  می  دیگران  رنجش  باعث 
دوستی با دیگران از آنها پرس و جو می کنند و حتی برخی 
دیگر معتقدند که آنها صرفا کنجکاو هستند نه فضول، اما 

کنجکاو کیست؟
کنجکاو، فردی است که آگاهانه تالش می کند تا به ماهیت 
رفتارها و موقعیت ها در فضاهای مختلف زندگی پی ببرد. 
الزم  محرکی  و  قدرتمند  نیرویی  کنجکاوی  درحقیقت، 
برای انجام تحقیقات علمی است و به انسان کمک می کند 
هر روز کشف تازه ای کند. کنجکاوی، ویژگی ضروری هر 
می  که  هرکس  کلی  طور  به  است.  موفقیت  برای  محققی 
خواهد درحرفه خود موفق باشد باید تاحدی در کار خود 
کامل  شناخت  با  ترتیب  این  به  و  دهد  خرج  به  کنجکاوی 
حرفه خود بتواند روش های خوبی برای رسیدن به هدف 
به کار ببندد. کنجکاوی انسان سیری ناپذیر و پایانی برآن 
نیست. کنجکاوی در سنین خردسالی در باالترین حد خود 
می  حفظ  همیشه  را  ویژگی  این  کنجکاو  فرد  و  دارد  قرار 
کند. به کنجکاوی که مفید است و موجب پیشرفت بشر می 

نوع  این  داشتن  با  فرد  و  گویند  می  مثبت  کنجکاوی  شود، 
کنجکاوی دست به خالقیت و نوآوری می زند و در نهایت 
فراوانی  کمک  خود  جامعه  افراد  زندگی  کیفیت  بهبود  به 
این  در  دارد.  وجود  نیز  منفی  نوع  کنجکاوی  اما  کند،  می 
نوع کنجکاوی، فرد با کسب اطالع از زندگی دیگری قصد 
صدمه رساندن به او را دارد و به نوعی در امور زندگی او 

دخالت و فضولی می کند.

کنجکاوی و فضولی در رابطه
مند  عالقه  شخصی  به  است  ممکن  فردی  اوقات،  گاهی 
شده و قصد دوست شدن با او را داشته باشد؛ بنابراین او 
برای  و  بشناسد  کامال  را  نظر  مورد  فرد  تا  کند  می  تالش 
آورد.  بدست  را  او  اعتماد  کند  می  سعی  ابتدا  منظور  این 
به عبارت دیگر تصمیم می گیرد تا اندازه ای به او نزدیک 

شود و با شناخت کامل وی تصمیم به دوستی با او بگیرد. 
او در این مواقع هرگز سوال هایی که باعث رنجش طرف 
مقابل شود، نمی پرسد و به امور داخلی او کاری ندارد و 
ممکن  حتی  است.  قائل  ارزش  اش  خصوصی  حریم  برای 
برای  را  قدم  اولین  مقابل  طرف  تا  کند  صبر  آنقدر  است 
و  یکدیگر  شناخت  با  ترتیب  این  به  و  بردارد  شدن  نزدیک 

اما  گیرد،  می  شکل  دوستی  شان  بین  هم  به  اعتمادکردن 
سر  و  دیگران  زندگی  در  کردن  مداخله  عاشق  فضول  فرد 
از امور آنها درآوردن است و حد و مرزی نمی شناسد. او 
از این که مدام برای دیگران مزاحمت ایجاد کرده و سوال 
های بی مورد بپرسد لذت می برد. چنین فردی نمی تواند 
هایی  سوال  همیشه  و  باشد  نداشته  دیگران  کار  به  کاری 
برای  دهد  می  نشان  کار  این  با  و  پرسد  می  نباید،  که  را 
دیگران احترام قائل نیست. فرد فضول هرگز عالقه ای به 
ایجاد رابطه ای نزدیک و صمیمی با کسی که در موردش 
فضولی می کند، ندارد بلکه فقط می خواهد از او اطالعاتی 
افراد  این  حقیقت  در  کند.  منتقل  دیگران  به  و  کرده  کسب 
و  این  از  دائم  و  هستند  پراکنی  شایعه  و  خبرچینی  اهل 
اینقدر  چرا  هستی؟  کاری  چه  «مشغول  پرسند:  می  آن 
ساکتی؟ کفشت را از کجا خریدی؟ و...» وقتی هم دیگران 
ربطی  مسائل  این  که  کنند  می  گوشزد  آنها  به  هرلحنی  با 
به آنها ندارد، ممکن است، اندکی ناراحت شوند، اما دست 
از رفتار غلط شان برنمی دارند. سرک کشیدن در زندگی 

دیگران، نوعی خودآزاری و دگرآزاری است.
چرا فضولی؟

برخی  دارد.  وجود  کردن  فضولی  پشت  متفاوتی  دالیل 
نیستند،  راضی  خود  زندگی  شرایط  و  وضع  از  که  افراد 
دارند،  خوبی  بسیار  زندگی  کنند  می  فکر  که  کسانی  به 
به  شروع  و  دارند  شان  نابودی  در  سعی  و  کرده  حسادت 

و  کنند  می  پراکنی  شایعه  سپس  و  آنها  امور  در  مداخله 
اما  دهند،  می  تسلی  را  خود  بد  احساس  اندکی  کار  این  با 
به  آنها  دانند.  می  انگیز  هیجان  بسیار  را  کار  این  برخی 
جای این که سر خود را با کارهای سودمند سرگرم کنند و 
رفتاری سازنده از خود نشان دهند، مدام به زندگی این و 
آن سرک می کشند و اطالعات کسب می کنند و از این کار 

خود هم بشدت لذت می برند.

من کنجکاو هستم یا فضول؟
گاهی اوقات کنجکاوی آدم ها چنان زیاد می شود که نمی 
اند،  گذاشته  فضولی  وادی  به  قدم  دهند  تشخیص  توانند 
می  فضولی  شوید  مطمئن  خواستید  که  بار  هر  بنابراین 

کنید یا خیر، چند سوال از خودتان بپرسید:

ـ آیا این شخص را آنقدر می شناسم که چنین سوال هایی 
از او بپرسم؟

حتی  یا  بگیرم  زیرنظر  را  فرد  این  کارهای  دارم  حق  آیا  ـ 
او را به خاطر کارهایی که انجام می دهد، سرزنش کنم؟

چنین  اصال  و  بپرسم  را  کارش  علت  او  از  توانم  می  آیا  ـ 
اجازه ای دارم؟

خواهم  می  صرفا  آیا  چیست؟  او  از  من  سوال  این  علت  ـ 
دیدم نسبت به او باز شود یا قصد دیگری دارم؟

ـ از سر حسادت او را سوال پیچ کرده ام؟
پراکنی  شایع  و  هیجان  دنبال  و  رفته  سر  ام  حوصله  ـ 

هستم؟
ـ می خواهم از اطالعات بدست آمده به نفع خود استفاده 

کنم؟
ـ اگر کسی چنین سوالی از من بپرسد، خوشم می آید؟

ـ با افراد فضول باید چه کرد؟
وقتی با فردی برمی خورید که فضول است، به جای این که 
چند  با  کند  خراب  را  روزتان  بقیه  رفتارش  با  دهید  اجازه 

روش کامال موثر می توانید از شرشان خالص شوید:

۱ بسرعت موضوع مورد بحث را عوض کنید.
از  زبردستی  با  شدید  مواجه  او  های  سوال  رگبار  با  وقتی 
پاسخ دادن طفره روید و فورا موضوع را عوض کنید. مثال 
می توانید به جای پاسخ دادن به سوال های بی موردش به 
رنگ لباس یا مدل کیفش اشاره کنید و بگویید: «چه لباس 

یا کیف قشنگی، یا من از این رنگ خیلی خوشم می آید.» یا 
در مورد مسائل و اخبار روز صحبت کنید.

۲ تماس چشمی نداشته باشید.
اعصاب  دارد،  هایش  فضولی  با  کسی  کردید  احساس  اگر 
تان را به هم می ریزد، نگاه تان را از او برگردانید و وانمود 
یا  مجله  یا  هستید  چیزی  دنبال  تان  کیف  درون  مثال  کنید 

می  یا  شوید  خواندن  مشغول  و  برداشته  را  ای  روزنامه 
باید  کنید  وانمود  و  درآورده  را  تان  همراه  تلفن  توانید 

پیامکی را بخوانید یا ارسال کنید.

۳ پاسخ های مبهم بدهید.
روشن  و  واضح  پاسخی  پرسش،  هر  بابت  نیستید  مجبور 
می  حقوق  «چقدر  پرسیدند:  شما  از  اگر  مثال  بدهید. 
گیرید؟» می توانید بگویید: «مثل هرکس دیگر با شرایطی 
البته  بگذرد.»  اموراتم  که  هست  «آنقدر  یا  من...»  مشابه 
افرادی که در فضولی شان گستاخ هستند با شنیدن چنین 
واضح  پاسخ  شنیدن  به  و  کنند  نمی  نشینی  عقب  پاسخی 
می  جواب  روش  این  دیگر  مواقع  در  اما  کنند،  می  اصرار 

دهد.

۴ نفس عمیقی بکشید و سکوت کنید.
کند.  دادن  پاسخ  به  مجبور  را  شما  تواند  نمی  کس  هیچ 
بگذارید همین طور سوال بپرسند، وقتی شما به هیچ یک 
از سوال هایشان پاسخ ندهید باالخره می فهمند که دیگر 

فایده ای ندارد و دست از سرتان برمی دارند.

۵ حد و حدودشان را مشخص کنید.
او  به  شود،  می  تان  خانه  وارد  فضولی  قصد  به  فردی  اگر 
او  و  بکشد  سرک  خانه  های  قسمت  تمام  به  ندهید  اجازه 
را فقط در اتاق مهمانی نگه دارید و تا آنجا که می توانید 

اجازه ندهید او وسایل جدید خانه تان را ببیند.

۶ ارتباط اجتماعی تان با او را کم کنید.
خانه او رفت و  به  توانید از او دوری کنید.  که می  آنجا  تا 
آمد نکرده و هرگز در مهمانی هایتان او را دعوت نکنید. با 
این کار شاید او بفهمد اگر می خواهد با شما ارتباط داشته 

باشد باید دست از فضولی بردارد.

ای  عالقه  کنند،  می  خبرچینی  دیگران  مورد  در  وقتی   ۷
نشان ندهید.

کسی که در مورد دیگران پیش شما حرف می زند مطمئن 
گوید.  می  دیگران  به  نیز  را  شما  خصوصی  مسائل  باشید 
رفتار  نوع  این  به  را  او  هایش  حرف  شنیدن  با  بنابراین 

تشویق نکنید.

۸ روراست باشید.
دوست  بگویید  او  به  رودربایستی  بدون  و  راحت  خیلی 
های  سوال  و  کند  دخالت  تان  زندگی  مسائل  در  ندارید 

شخصی بپرسد.

howtodothings -  مترجم: نادیا زکالوند

حدفاصل کنجکاوی با فضولی
او چیزی بهانه کرده و به خانه تان می آید تا بتواند در زندگی تان سرک بکشد؛ ممکن 
بیندازد،  تان  خانه  وسایل  دیگر  و  لباس  کمد  به  نگاهی  نیست  تان  حواس  وقتی  است 
وارد آشپزخانه تان شده و در مورد وسایل داخل آن از شما سوال هایی می پرسد، اگر 
تازه ازدواج کرده باشید، هر بار شما را ببیند می پرسد: «نمی خواهید بچه دار شوید؟»

در  کردن  مداخله  عاشق  فضول  فرد 
آنها  امور  از  سر  و  دیگران  زندگی 
نمی  مرزی  و  حد  و  است  درآوردن 
برای  مدام  که  این  از  او  شناسد. 
دیگران مزاحمت ایجاد کرده و سوال 
برد.  می  لذت  بپرسد  مورد  بی  های 
چنین فردی نمی تواند کاری به کار 
همیشه  و  باشد  نداشته  دیگران 
پرسد  می  نباید،  که  را  هایی  سوال 
برای  دهد  می  نشان  کار  این  با  و 

دیگران احترام قائل نیست.
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عشق و عاشقی با متاهل ها،

 رابطه اکیدا ممنوع
از  دادیم  توضیح  تر  پیش  که  همانطور  کمال،  و  تمام  عشق 
دیدگاه روانشناسی، دارای سه عنصر کششی جنسی، تعهد 
که  دارد  وجود  هم  عشق  انواع  برخی  اما  است  صمیمیت  و 
کامل نیست، دردسرساز است و همانطور که پیش تر گفتیم 
از  هایی  نمونه  آینده  روزهای  در  ما  رسد  نمی  سرانجام  به 
این عشق ها را برای شما مثال می زنیم علت انتخاب این چند 
که  است  باره  این  در  مخاطبان،  برخی  های  پرسش  نمونه، 
خواسته اند بدانند آیا ازدواج در این موارد ممکن است یا نه.

از  دادیم  توضیح  تر  پیش  که  همانطور  کمال،  و  تمام  عشق 
دیدگاه روانشناسی، دارای سه عنصر کششی جنسی، تعهد 
که  دارد  وجود  هم  عشق  انواع  برخی  اما  است  صمیمیت  و 
کامل نیست، دردسرساز است و همانطور که پیش تر گفتیم 
از  هایی  نمونه  آینده  روزهای  در  ما  رسد  نمی  سرانجام  به 
این عشق ها را برای شما مثال می زنیم علت انتخاب این چند 
که  است  باره  این  در  مخاطبان،  برخی  های  پرسش  نمونه، 
خواسته اند بدانند آیا ازدواج در این موارد ممکن است یا نه.

افراد  با  عاشقانه  رابطه  برقراری  ممنوع،  عشق  نخستین 
روابط  روزها  این  که  هست  تان  حواس  است.  متاهل 
فرازناشویی در جامعه افزایش یافته است یا دستکم بیشتر 

به گوش ما می رسد؟
شود،  می  منجر  همسر  قتل  به  گاهی  روابط  این  ماجرای 
گاهی به طالق دادگاهی یا طالق عاطفی، گاهی به یک جنگ 
نفر  یا  شده  خیانت واقع  به پیروزی همسر مورد  که  بزرگ 
سوم که وارد رابطه زن و شوهر شده است، منجر می شود 
می  تمام  مدتی  از  پس   ، صدا  و  سر  بی  ماجرا  هم  گاهی  و 
یا  وجدان  عذاب  احساس  با  سوم،  نفر  و  خیانتکار  و  شود 
و  کنند  می  ترک  را  یکدیگر  وجدان،  عذاب  احساس  بدون 
بسیار  مواردی  در  البته  روند.  می  دیگر  ای  رابطه  سراغ 
نادر هم شاید دو خیانتکار با هم ازدواج کنند که در این باره 

بحث خواهیم کرد.

در  ناپذیری  انعطاف  یا  بدبینی  به  کنید  متهم  را  ما  شاید 
برابر تکنولوژی اما در بسیاری از اوقات، باالخره مراجعان 
درباره   ، شان  های  درددل  از  ای  درگوشه  مشاوره  اتاق  در 
رابطه  سوم  نفر  با  شان  رابطه  تداوم  یا  آشنایی  شیوه 
زناشویی شان، معموال اشاره ای به شبکه های اجتماعی در 

فضای مجازی می شود.

این اعتراف ها گویای آن است که با وجود ورود شماری از 
مظاهر تکنولوژی در کشورمان هنوز برای شیوه استفاده 
این  فایده  تنها  و  است  نشده  فرهنگسازی  آنها  از  صحیح 
وسایل برای برخی افراد، در دسترس بودن بیشتر و تسهیل 

برقراری رابطه با جنس مخالف است.
نکته دیگر که راه خیانت را باز می کند روابط کاری کنترل 
و  زنان  بین  شغلی  محیط  در  ها  حریم  شکستن  و  نشده 
نباید  که  است  شدن  صمیمی  از  مراحلی  به  ورود  و  مردان 
در آن حد میان دو همکار وجود داشته باشد و مرحله ای از 
شود.  ایجاد  خانه  در  همسر  دو  میان  باید  که  است  دوستی 

بحث  این  در  اما  دارد  گوناگونی  انواع  و  علل  البته  خیانت 
هدف ما پرداختن به این مقوله نیست و به همین علت فقط 

اشاره ای کوتاه به آن کردیم.
بیشتر افرادی که شریک خیانت می شوند معموًال زمانی می 
پذیرند به نفر سوم رابطه یک زن و شوهر تبدیل شوند که 
همسر خیانتکار به آنها قول می دهد پیوند زناشویی اش را 

با شریک زندگی اش پایان دهد و با آن ازدواج کند.
کشش  ضلع  سه  با  را  استرنبرگ  عشق  مثلث  دیگر  یکبار 
جنسی، صمیمیت و تعهد در ذهن تان مرور کنید. خیانت ها 
افزایش  و  خیانتکار  مرد  در  جنسی  شدید  کشش  با  معموًال 
این  موضوع  اما  شود  می  آغاز  خیانتکار  زن  در  صمیمیت 

است که این روابط اضالع دیگر مثلث عشق را کم دارد.
و  متعهد  خواهد  نمی  موارد  بیشتر  در  متاهل  خائن  مرد 
یک  برای  او  دیدگاه  از  عنصر  دو  این  چون  شود  صمیمی 
اگر  حتی  و  است  پاگیر  و  دست  قاچاقی،  عاشقانه  رابطه 
تمایلی  اصوًال  نباشد  راضی  اش  فعلی  مشترک  زندگی  از 

بر  عالوه  و  بدهد  پایان  آن  به  خیانت  یک  رسوایی  با  ندارد 
این معموًال یک مرد خیانتکار، نمی خواهد با زنی که شریک 
چون  کند  آغاز  را  بعدی  مشترک  زندگی  شده،  خیانتش 
اعتمادی به او ندارد. به همین علت وقتی میل شدید جنسی 
در  جنسی  های  هورمون  تاثیر  و  کند  می  فروکش  مرد،  در 
نمی  ارتباط  ادامه  برای  دلیلی  دیگر  رود،  می  بین  از  بدنش 

بیند.
می  احساس  مدتی  از  پس  هم  خیانتکار  زن  دیگر،  سوی  از 
کند صمیمیت میان او و شریک خیانتش ، آنگونه که انتظار 
داشته نیست؛ مرد تکیه گاهش نمی شود و بر خالف حرف 
های عاشقانه اش تمایلی به متعهد شدن به او و باقی ماندن 
ندارد  همسرش  با  مشترک  زندگی  کردن  رها  یا  کنارش  در 
و خالصه آن که حدی از صمیمیت عمیق و وفاداری که زن 

انتظارش را داشته در رابطه خائنانه تأمین نمی شود.
او بیشتر از مرد خائن تحت فشار مذهب و عرف اجتماعی 
و  خودسرزنشی  به  را  او  ها  تعارض  این  و  گیرد  می  قرار 
سوء  مورد  و  سرخوردگی  احساس  یا  زندگی  از  نارضایتی 

استفاده قرار گرفتن، دچارش می کند.
بر اساس نتایج پژوهش ها در حوزه روانشناسی و مشاوره 
حوزه،  این  در  متخصصان  همه  تقریبًا  تجربه  و  خانواده 
به  راضی  را  خیانتکار  مرد  شود  موفق  خائن  زن  اگر  حتی 
زن   ، خائن  یا مرد  خودش کند  با  از همسر و ازدواج  طالق 
مشترک  زندگی  کند،  جدا  مشترکش  زندگی  از  را  خیانتکار 
آنها شکست می خورد چون تب و تاب عاشقی که فروکش 
است  جالب  و  ندارد  جذابیتی  شان  برای  ارتباط  دیگر  کند 
 ۲ حدود   ، شدید  جنسی  کشش  آن  عمر  بیشترین  که  بدانید 

سال است.
کنند  می  سعی  خائن  دو  هر  گرچه  گذشته،  ها  این  همه  از 
احساس  سنگین  بار  از  مختلف،  های  بهانه  با  را  خودشان 
شریک  درباره  را  پوشی  چشم  این  اما  کنند  خالص  گناه، 
خیانت شان ندارند و همیشه خاطرشان هست که آن دیگری 
یک بار قوانین اخالقی، عرفی و شرعی مربوط به ازدواج را 
زیر پا گذاشته ، پس چگونه می توانند مطمئن باشند که بار 

دیگر چنین نکند؟
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محققان در این باره بسیار تحقیق کرده اند و معتقدند عذرخواهی 
ـ از نوع صادقانه ـ اهمیت بسیاری دارد. در ادامه به برخی دالیل 

اهمیت عذرخواهی اشاره می کنیم.
عذرخواهی  اید  کرده  نقض  را  اجتماعی  قانون  یک  شما  وقتی 
معتقدید  و  هستید  واقف  کامال  قوانین  آن  به  شما  دهد  می  نشان 
محض  اشتباه  آنها  نقض  و  باشد  داشته  وجود  باید  قوانینی  چنین 
رفتار  متوجه  شما  بدانند  دیگران  شود  می  موجب  کار  این  است. 
نامناسبتان شده اید و همین مساله به آنها احساس آرامش و امنیت 

دهد.
عذرخواهی سبب می شود شأن و احترام کسی که به او صدمه زده 
چیز  همه  دانید  می  بگویید  او  به  وقتی  بازگردد.  او  به  دوباره  اید 
تقصیر شما بوده، آزردگی و جراحت های روحی اش التیام یافته و 

احساس بهتری پیدا می کند.
کننده  ناراحت  موضوع  باره  در  وگو  گفت  وسیله  به  عذرخواهی 

کنار  از  هم  باز  و  یابد  بهبود  شده  دار  خدشه  روابط  کند  می  کمک 
یکدیگر بودن احساس آرامش کنید.

معذرت خواستن از صمیم قلب به دیگران یادآورمی شود که شما 
را  آن  ندارید  قصد  هرگز  و  کنید  نمی  افتخار  خود  اشتباه  رفتار  به 
تکرار کنید. با این کار به دیگران یادآور می شوید شما از آن دسته 
افرادی هستید که به طور کلی مراقب رفتارشان بوده و برای رفتار 

خوب ارزش قائل هستند، هرچند گاهی اشتباه کنند.

فواید عذرخواهی
ارتباط مناسب با دیگران داشتن منبعی سرشار از احساس آرامش 
در فرد به وجود می آورد، در حالی که درگیری و کشمکش موجب 
گذارد.  می  جا  به  بدی  پیامدهای  که  شود  می  فراوانی  اضطراب 
هنر عذرخواهی را بیاموزید. هرگاه به آن نیاز پیدا کردید متوجه 
خواهید شد که چقدر در کم کردن اثرات منفی یک درگیری مفید 
است و از تنش ها می کاهد. عذرخواهی صحیح و مناسب می تواند 
در اصالح و محکم کردن روابط کمک و شما را از کشمکش های 

بیهوده و بی منطق دور کند. ارزش امتحان کردنش را دارد!

دلیل سخت بودن عذرخواهی برای برخی از افراد
آنها  که  است  موضوع  این  پذیرش  عذرخواهی  افراد،  برخی  برای 
با  وجودشان  و  کنند  می  اشتباه  معموال  که  هستند  ناالیقی  افراد 
نقص و خطا همراه است. برخی نیز معتقدند اگر پس از یک دعوا 
و  است  تقصیر  قبول  معنای  به  کنند  عذرخواهی  دیگری  از  زودتر 
مسئولیت تمام آن درگیری به ناحق به گردنشان می افتد. آنها فکر 

طرف  شوند  می  موجب  کنند  عذرخواهی  دیگری  از  اگر  کنند  می 
خطاها  همه  و  نپذیرد  را  درگیری  ایجاد  در  خود  سهم  گناه  مقابل 
است  ممکن  کنند  می  حس  هم  اوقات  گاهی  نماید.  آنها  متوجه  را 
جلب  آمده  پیش  خطای  به  ها  توجه  تمام  شود  موجب  عذرخواهی 
شود، خطایی که بهتر است فراموش شود. در هر حال در شرایط 
می  و  می دهد  پایان  مشکالت  تمام  به  مناسب  عذرخواهی  مناسب 
به  را  مثبت  احساسات  و  کند  تائید  را  مشترک  های  ارزش  تواند 

وجود بیاورد.

عذرخواهی همیشه فکر خوبی است
دیگری  فرد  در  ناراحتی  و  درد  سبب  اید  کرده  شما  که  کاری  اگر 
کرد،  توان  می  که  است  کاری  بهترین  عذرخواهی  است،  شده 
عذرخواهی موجب  زیرا  بوده است؛  رفتارتان غیرعمدی  اگر  حتی 
بازشدن درهای ارتباطی شده و شما می توانید با فردی که صدمه 

می  فرد  به  کار  این  با  همچنین  کنید.  برقرار  ارتباط  دوباره  دیده 
هستید  قائل  اهمیت  برایشان  و  شده  پشیمان  چقدر  شما  که  گوید 
و به دنبال این عذرخواهی شخص مقابل احساس امنیت و آرامش 
و  کرده  استفاده  فرصت  این  از  توانید  می  حتی  کرد.  خواهد 
حقیقت  در  نمایید.  وضع  خودتان  بین  آینده  برای  قوانین  یکسری 
اگر مایلید روابط خوبتان را با دیگران حفظ کنید درصورت اشتباه 

کردن حتما عذرخواهی کنید.

چه موقع عذرخواهی درست نیست
یادتان باشد عذرخواهی براساس قول های پوچ و بی ارزش بسیار 
عذرخواهی  عملکردهای  ترین  مهم  از  یکی  است.  نامناسب  و  بد 
اصالح وضع بد ایجاد شده و بازسازی اعتماد از دست رفته است. 
پس اگر قصد ندارید دست از رفتار آزاردهنده خود بردارید، بهتر 
کرد.  نخواهد  دوا  را  دردی  ترین  کوچک  عذرخواهی  بدانید  است 
اگر قول بدهید تغییر خواهید کرد، اما همچنان به رفتار نامناسب 
چون  نکنید،  عذرخواهی  هرگز  است  بهتر  پس  دهید،  ادامه  تان 
هم  اوقات  گاهی  داشت.  نخواهد  ارزش  شکل  این  به  عذرخواهی 
ممکن است طرف مقابل برای قبول عذرخواهی، درخواست هایی 
نیز  مواقع  این  در  که  باشد  داشته  غیرممکن  حتی  و  غیرمعقول 
شخصی  هیچ  زیرا  برد،  نخواهد  پیش  کاری  چندان  عذرخواهی 
نمی تواند به خواسته های نامعقول شخص دیگر پاسخ مثبت دهد.

چگونه عذرخواهی کنیم
وقتی متوجه شدید کار ناپسندی انجام داده و فردی را رنجانیده 

باید  چگونه  دانید  می  آیا  اما  کنید،  عذرخواهی  او  از  باید  اید 
عذرخواهی کرد؟ این روش ها می تواند راهنمای شما باشد:

موقع  چه  که  این  دانستن  کنید:  عذرخواهی  باید  وقت  چه  بدانید 
است.  مهم  کردن  عذرخواهی  چگونه  اندازه  به  کنید،  عذرخواهی 
کسی  رنجش  باعث  موضوعی  کردید  احساس  هرگاه  کلی  طور  به 
تیره  فضای  بردن  بین  از  و  عذرخواهی  کار  بهترین  است،  شده 
حاکم است، اما اگر مطمئن نیستید کار بدی کرده اید و طرف مقابل 
موضوع  باره  در  توانید  می  شما  است،  شده  ناراحت  منطق  بدون 
صحیح  مقابل  فرد  ناراحتی  دلیل  واقعا  آیا  ببینید  و  کنید  صحبت 

است یا خیر.
مسئولیت پذیر باشید: مسئولیت پذیری یعنی پذیرفتن اشتباهاتی 

که موجب صدمه رساندن به دیگری شده و مهم ترین ـ و فراموش 
شده ترین ـ بخش اکثر عذرخواهی هاست. مثال وقتی می گویید: 
متاسفم که از حرفم ناراحت شدی، یعنی این که من حرفی نزده ام 

که تو ناراحت شوی و این واکنش تو اصال منطقی نیست.
اما وقتی بگویید: فکر نکرده حرف زدم و احساسات تو را جریحه 
دار کردم و بابت این موضوع بسیار ناراحتم. با این گونه صحبت 
کردن تائید می کنید که شما می دانید به طرف دیگر آسیب رسانده 

اید و مسئولیت آن را نیز می پذیرید.

ابراز پشیمانی کنید: وقتی می خواهید عذرخواهی تان موثر واقع 
مسئولیت  بدانید.  را  ندامت  ابراز  ارزش  است  مهم  خیلی  شود، 
از  چقدر  شما  بداند  مقابل  طرف  که  این  اما  است،  مهم  پذیرفتن 
است.  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  نیز  هستید  پشیمان  رفتارتان 
دیگران از این که ببینند شما به جهت این که موجب ناراحتی شان 
کرد.  خواهند  آرامش  احساس  اندکی  هستید  ناراحت  اید،  شده 
می  رفتار  تر  بامالحظه  کاش  «ای  که:  قبیل  این  از  جمالتی  گفتن 
کردم»، «ای کاش احساس تو را هم در نظر می گرفتم»، «امیدوارم 
خالصانه  پشیمانی  دهنده  نشان  بپذیری»،  را  ام  عذرخواهی 

شماست.

درصدد جبران برآیید: اگر راهی وجود دارد که می توانید اشتباه 
کار  این  واقع  در  دهید.  انجام  را  آن  حتما  کنید،  جبران  را  خود 
واقعا  دهید  نشان  که  این  و  است  صادقانه  عذرخواهی  از  بخشی 
راه  به  رو  را  اوضاع  خواهید  می  و  هستید  پشیمان  رفتارتان  از 
کنید. مثال اگر حرف بدی زده اید باید با گفتن سخنی خوب موجب 
احساسات خوب در فرد شوید. یا اگر کاری کرده اید که اعتماد فرد 
از شما سلب شده باید کاری کنید این اعتماد از دست رفته بازسازی 

شود.

های  بخش  ترین  مهم  از  یکی  کنید:  مشخص  دوباره  را  مرزها 
عذرخواهی تعیین و تائید مرزهاست. وقتی شما با کسی وارد دعوا 

اجتماعی  قوانین  نقض  حال  در  درواقع  شوید،  می  بحث  جرو  و 
مرزهای  دوباره  دعوا  طرفین  کند  می  کمک  عذرخواهی  و  هستید 
حرمت را تائید کنند و مراقب باشند در آینده از حد و حدود مورد 
به  نسبت  آینده  در  شود  می  باعث  رفتار  این  نشوند.  خارج  نظر 

یکدیگر احساس بهتری داشته باشند.

چند راهنمایی ساده
از  بخشی  مورد  در  کنید،  می  عذرخواهی  وقتی  باشد  حواستان 
را  ماجرا  همه  و  بگویید  سخن  اید  شده  موجب  شما  که  کشمکشی 
طرف  دو  ها  بحث  جرو  و  دعوا  در  مواقع  بیشتر  نگیرید.  گردن 
اول  دارد  را  گناه  بیشترین  که  کسی  معموال  و  هستند  مقصر 
عذرخواهی می کند، اما این به معنای پذیرفتن تمام مشکل نیست.

عذرخواهی را با روشی موثر و به گونه ای انجام دهید که طرف 
مقابل نیز اگر در شدت بخشیدن کشمکش بی تقصیر نبوده تشویق 
به عذرخواهی شود.اگر فرد مقابل چنان آزرده خاطر بود که نمی 
رفتارهای  با  و  دهید  وقت  او  به  ببخشد،  را  شما  براحتی  توانست 
معموال  نمایید.  تان  عذرخواهی  پذیرش  آماده  را  او  خود  مناسب 
می  پذیرفته  تر  سریع  قلب  صمیم  از  و  صادقانه  های  عذرخواهی 

شود.

اینگونه از استرس 
فرار کنید

ما  همه  زندگی  غیرقابل حذف  بخش  استرس ها 
که  زمان هایی  برای  زیادی  راه حل های  هستند. 
دچار استرس می شویم وجود دارد که می تواند 
تنفس  و  رفتن  بیرون  مثل  باشد؛  کمک کننده 
با  ذهن  کردن  خالی  گرفتن،  دوش  تازه،  هوای 
تمرکز  به  که  بافتنی  یا  نقاشی  شبیه  کارهایی 
هم  کارهایی  اما  کردن،  ورزش  یا  دارند  نیاز 
نباید  استرس  با  شدن  مواجه  برای  که  هستند 
سراغ آنها رفت چون در درازمدت نه تنها کمکی 
به رفع استرس شما نمی کنند بلکه باعث افزایش 
استرس هم می شوند. با بدترین راه های مقابله 

با استرس آشنا شوید:

سیگار: شاید کشیدن یک پاکت سیگار در لحظه 
یک  از  بعد  می شود  باعث  ولی  کند  آرام  را  شما 
کنید  احساس  بیشتری  استرس  موقت  آرامش 
مثل  مشکالتی  دچار  را  بدنتان  درازمدت  در  و 
و  دلشوره  احساس  دائم  و  می کند  فشارخون 

دلهره خواهید داشت.
دچار  وقتی  که  نباشید  افرادی  آن  از  خواب: 
استرس می شوند خودشان را زیر لحاف پنهان 
هرچه  نمی روند.  بیرون  اتاق  از  و  می کنند 
بیشتر بخوابید بیشتر احساس خستگی می کنید 
را  استرستان  می تواند  فقط  سستی  و  رخوت  و 

افزایش دهد.

نادیده گرفتن مشکل: اگرچه دیدار با دوستان یا 
مشکالت  از  را  ذهنتان  مدتی  گروهی  تفریحات 
استرس  از  همیشگی  اجتناب  ولی  می کند  دور 
فرار  مشکالت  از  وقتی  نیست.  مناسبی  راه حل 
می کنید فرصت مواجه شدن با آن و حل کردنش 
را از خودتان می گیرید و با گذشت زمان مشکل 

شما بزرگ تر و استرس ها بیشتر می شود.

ماندن روی افکار منفی
پیرامون  مسائل  به  را  نگاهتان  نیست  بد  گاهی 
اشتباهی  دچار  کار  محل  در  اگر  دهید.  تغییر 
به  اینکه  ولی  است  طبیعی  استرس  شده اید 
کنید،  فکر  شدن  اخراج  یعنی  پایان  بدترین 
بیهوده استرس خود را افزایش داده اید. گاهی 
از  را  منفی  افکار  باید  استرس  با  مقابله  برای 
ممکن  اتفاق های  بدترین  به  و  کنید  دور  خود 

فکر نکنید.

پرخوری
پرخوری و خوردن تنقالت و غذاهای پرکالری 
نیست.  استرس  کاهش  برای  مناسبی  راه حل 
ولی  باشد،  آرامش بخش  ابتدا  کار  این  شاید 
مغز  زیرا  می شود،  خارج  کنترل  از  زود  خیلی 
و بدن کم کم احساسات منفی را با خوردن ربط 
استرس،  نشانه های  اولین  با  شما  و  می دهند 
به  ناخودآگاه  به طور  ناراحتی  یا  عصبانیت 

خوردن متوسل می شوید.

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

چگونه عذرخواهی کنیم؟
چرا  دانیم  می  واقعا  آیا  اما  کنیم  عذرخواهی  باید  که  دانیم  می  شویم،  می  شخصی  رنجش  موجب  هرگاه 

عذرخواهی مهم است و عذرخواهی خوب چه فایده ای دارد؟ stress.about - مترجم: نادیا زکالوند
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ورزش

hاستقالل؛ آندو یک میلیارد گرفته؟
یک  تنها  تیم  این  ملی پوش  ستاره   ۴ قرارداد  مبلغ 
از  تومان  میلیارد  یک  است.  شده  ذکر  تومان  میلیارد 
آنجا مبلغ عجیبی است که خسرو حیدری سال قبل یک 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان با استقالل قرارداد بسته 
امیرحسین  قراردادهای  رقم  طور  همین  است.  بوده 
صادقی و هاشم بیک زاده به ترتیب یک میلیارد و صد 
میلیون و یک میلیارد تومان بوده است. اما جالب تر و 
تیموریان  آندرانیک  قرارداد  مبلغ  اینها  همه  از  مهم تر 
یکی  بی شک  البته  که  آبی پوشان  «سامورایی»  است. 
 ۳۵۰ و  میلیارد   ۲ بود،  گذشته  لیگ  برتر  بازیکن   ۳ از 
این  با  استقالل  اعالمی  لیست  طبق  تومان  میلیون 
باشگاه قرارداد داشت و کمی باور این موضوع سخت 
میلیارد  یک  جدید  فصل  برای  بازیکن  این  که  است 
داشته  تخفیف  آبی پوشان  به  تومان  میلیون   ۳۵۰ و 
لیست  جالب  نکات  بگیرد.  میلیارد  یک  فقط  و  باشد! 
ختم  جا  همین  به  استقالل  بازیکنان  قراردادهای 
نمی شود. در این لیست در کمال تعجب خبری از مبالغ 
دریافتی امیر قلعه نویی و کادر فنی آبی پوشان نیست. 
در اینجا نیز یک گمانه دیگر مبنی بر غیرواقعی بودن 
بازیکنان  قرارداد  مبلغ  می شود.  مطرح  لیست  این 
و  می رسد  تومان  میلیارد   ۱۴ به  تنهایی  به  استقالل 
است،  تومان  میلیارد   ۱۵ بودجه  سقف  که  آنجایی  از 
یک  مجموعا  باید  او  تعداد  پر  کادر  و  قلعه نویی  عمال 
میلیارد تومان دریافت کنند! بانک ورزش هم نوشت: 
از  یکی  مدیرعامل  پیش  روز  دو  بدانید  است  جالب 
گفت وگوی  در  برتر  لیگ  در  حاضر  تهرانی  تیم های 
قسم  را  بچه اش  جان  خبرنگار  یک  با  خودمانی اش 
چهار  قراردادی  امسال  همین  تیموریان  که  خورده 
حالی  در  این  است.  بسته  استقالل  با  تومانی  میلیارد 
است که مهدی تاج هم روز چهارشنبه گفته بود هزینه 
واقعی حضور آندو در این تیم در طول لیگ سیزدهم، 

چهار میلیارد تومان بوده است.

 

پرسپولیس؛ دایی رکورد زد
اتفاقات  و  پرسپولیسی ها  قرارداد  از  بشنوید  اما 
پرسپولیس  در  بدانید  است  جالب  آنها.  لیست  عجیب 
یک  باالی  بازیکنی  هیچ  شده  اعالم  لیست  طبق  هم 
بنگر،  محسن  فهرست  این  در  است.  نبسته  میلیارد 
تومان،  میلیون   ۹۵۰ با  صادقیان  پیام  و  حقیقی  رضا 
مهم ترین  اما  هستند،  پرسپولیس  بازیکنان  گران ترین 
علی  قرارداد  کننده  خیره  مبلغ  فهرست  این  در  نکته 
تومان  میلیون  صد  و  میلیارد   ۲ با  او  است.  دایی 
خود  تیم  ستاره های  گران ترین  با  فاحشی  اختالف 
دارد. او فصل قبل یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان با 
محمد رویانیان قرارداد بست که در این فصل رقم خود 
را ۳۵۰ میلیون افزایش داده است ولی کادر فنی او هر 
کدام ۱۰ میلیون تومان مبلغ خود را کم کرده اند.به نظر 
کمتر  به  توانسته  را  بازیکنانش  تمام  باشگاه  می رسد 
گرفتن مجاب کند، اما از پس سرمربی خود بر نیامده 
باشگاه ها  این  دوی  هر  که  است  حالی  در  این  است. 
این  جز  به  و  هستند  روبه رو  مالی  عدیده  مشکالت  با 
روبه رو  نیز  فصل  طول  در  جاری  هزینه های  با  مبالغ 
قراردادهای  مجموع  برابر  دو  به  شاید  که  هستند 
بدهی های  باید  اینها  به  برسد.  مربیان  و  بازیکنان 
باشد،  باورنکردنی  کرد.شاید  اضافه  هم  را  سنگین 
برای  دالر  هزار   ۷۰۰ حدود  دریافت  با  دایی  علی  اما 
هدایت پرسپولیس در یک فصل، از ۹ مربی حاضر در 
شهریار  ترتیب  این  به  شد.  گران تر   ۲۰۱۴ جام جهانی 
دستمزدی باالتر از هررا، آپیا، کواچ، سوسیچ، استفان 
خواهد  دریافت  سوارس  و  روئدا  پینتو،  فینکه،  کشی، 
هدایت  ترتیب  به  جام جهانی  در  مربیان  این  کرد. 
تیم های ملی مکزیک، غنا، کرواسی، بوسنی، نیجریه، 
کامرون، کاستاریکا، اکوادور و هندوراس را بر عهده 
داشته اند. این بی گمان دستاوردی بزرگ و غرورآمیز 
لیست  استقالل  اگرچه  نیست.  ایران  فوتبال  برای 
قرارداد کادر فنی اش را اعالم نکرده، اما بی شک مثل 

سال گذشته دایی گران ترین مربی لیگ ایران است.

 تراکتور؛ اعتراض به دیگران
باشگاه تراکتورسازی در حالی رقم قراردادهای خود 
را اعالم کرد که در آن نحوه پرداخت بازیکنان خارجی 
است  حالی  در  این  است.  کرده  درج  دالر  به  را  خود 
اعالم  بارها  این  از  پیش  لیگ  سازمان  مسووالن  که 
کرده بودند قرارداد تمام بازیکنان - چه ایرانی و چه 
خارجی- باید بر اساس پول رسمی ایران یعنی ریال 
میلیارد  یک  با  نعمه  آل  احمد  تیم  این  شود.در  بسته 
مدیر  است.  بازیکن  گران ترین  تومان  میلیون   ۴۵۰ و 
عامل این باشگاه اما شدیدا به ارقام اعالم شده توسط 
مدیرعامل  است.  معترض  پرسپولیس  و  استقالل 
لیگ  سازمان  می گوید  تبریز  تراکتورسازی  باشگاه 
بازیکنان  قرارداد  شده  منتشر  رقم  اگر  است  ساده 
بیان  با  نظمی  کند.  باور  را  پرسپولیس  و  استقالل 
گذاشتن  و  قانون  زدن  دور  دنبال  باشگاه ها  این  اینکه 
کاله شرعی بر سر ماجرا هستند، می گوید: چه کسی 
باور می کند بازیکنی مثل آندرانیک تیموریان فقط یک 

میلیارد تومان دریافت کند؟
می گوید:  تراکتورسازی  باشگاه  مدیرعامل  نظمی 
نداند  که  کیست  نمی کنیم.  باور  را  رقم ها  این  که  «ما 
بازیکنان استقالل و پرسپولیس با این مبالغ در ایران 
باشگاه  صوری  قرارداد  همین  نمی کنند.من  بازی 
استقالل را هم جمع کردم. مجموع قرارداد بازیکنان 
قرارداد  با  که  می شود  تومان  میلیارد   ۱۳ حدود  آنها 
فصل  طول  در  باشگاه  جاری  هزینه های  و  فنی  کادر 
خب  می رسد.  تومان  میلیارد   ۲۰ حدود  به  مبلغ  این 
همین قرارداد غیرواقعی هم از سقف بودجه باشگاه ها 

باال می زند چه برسد به مبلغ واقعی قراردادها.»

 تاج: برخی قراردادها را بررسی می کنیم
 رئیس سازمان لیگ اما از همین شکل شفاف سازی هم 

راضی است. مهدی تاج می گوید:
و  کرده  هزینه  خیلی  که  بود  متهم  ورزش  جامعه   »

پنهان کاری می کند و به همین دلیل خواستیم 
ضمن  شود.  مشخص  تیم ها  خرج  و  دخل  مرز  و  حد 
هم  را  بعدی  بازرسی  امکان  قرارداد  اعالم  اینکه 
میلیارد  هزار  تا  فوتبال  در  می گفتند  می دهد.گروهی 
شده  مشخص  قراردادها  رقم  اکنون  اما  شده  هزینه 
در  که  همین  و  است  باشگاه ها  اولیه  اعالم  این  است. 
سایت آنها آمده اتفاق خوبی است. تاج البته به برخی 
از قراردادها شک کرده و از رسیدگی به آنها می گوید: 
 ۲۶۰  -  ۲۵۰ از  بیشتر  که  می دهد  نشان  فعلی  «ارقام 
در  و  نشده  هزینه  برتر  لیگ  فصل  این  برای  میلیارد 
 ۲ و  نمی رود  باالتر  میلیارد   ۳۰۰ از  هزینه ها  نهایت 
قرارداد  گفتیم  باشگاه ها  به  ما  نیست.  میلیارد  هزار 
بازیکنان و کادرفنی را شفاف کنید، البته رقم قرارداد 
برخی بازیکنان به گونه ای اعالم شده که باید به آنها 
رسیدگی بیشتری شود که تعداد این افراد ۱۰ - ۱۵ نفر 

است.»

سپاهان قراردادهایش را لو نداده
نکرده  اعالم  را  قراردادهایش  رقم  هنوز  سپاهان  تیم 
است.مهرزاد خلیلیان مدیر عامل این باشگاه در مورد 
می گوید:  سپاهان  قرارداد های  میزان  انتشار  زمان 
بازیکنان  با  باشگاه  قراردادهای  مجموع  مورد  «در 
از  پس  اما  نکرده ایم،  جمع بندی  هنوز  را  فنی  کادر  و 
تیم  با  تدارکاتی  بازی  و  ترکیه  از  باشگاه  بازگشت 
پاسخ  در  وی  کرد.»  خواهیم  اقدام  فنرباغچه  فوتبال 
که  بود  شده  عنوان  شما  طرف  از  خبری  در  اینکه  به 
میلیارد   ۱۸ را  باشگاه  قراردادهای  مجموع  سقف 
نگفته ام  هرگز  «من  گفت:  گرفته اید،  نظر  در  تومان 
مدیر  بسته ایم.»  تومان  میلیارد   ۱۸ سقف  با  را  تیم  که 
عامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان تاکید کرد: «پس از 
سفر ترکیه و بازگشت به کشور طی مشورت با مدیر 
عامل مجتمع فوالد مبارکه، رئیس هیات مدیره باشگاه 
و نیز براساس بخشنامه های موجود در این خصوص 

تصمیم گیری خواهیم کرد.»

  درس هایی که باید از 
والیبال آموخت 

نویسنده : آیت قیصربیگی

یادم هست حدود ۱۰ سال پیش که در آموزشگاه مشغول تدریس بودم 
بلند  آموزان  دانش  بایست  می  که  بود  آمده  مدرسه  به  ای  نامه  بخش 
قد را به فدراسیون والیبال معرفی می کردند. جالب است فدراسیون 
ادارات،  برای  سنی  های  رده  تمامی  در  را  بخشنامه  این  والیبال  وقت 
والیبال  سطح  زمان  آن  بود.  فرستاده  هدف  نهادهای  و  ها  سازمان 
های  تیم  از  ست  یک  بردن  که  بطوری  رفت  نمی  آسیا  از  فراتر  ایران 
آسیای شرقی برای ما افتخاری بود. دوراندیشی و پایه ریزی منظم 
قابل  گذشته  های  سال  و  ها  ماه  طی  در  والیبال  فدراسیون  اصولی  و 
تقدیر است به طوری که امروز شاهد نتیجه شیرین آن هستیم. کاش 
ما در تمامی عرصه ها مثل این تیم والیبال عمل می کردیم؛ آنها ابتدا 
استعداد یابی کردند و برایشان مهم نبود که وضعیت مالی منتخبین 
در چه سطحی است مهم داشتن استعداد و شاخص های پیشرفت در 
این رشته ورزشی بود. امروز تفکر حاکم بر والیبال بر مدار شایسته 
قرار  خود  سرجای  چیز  همه  ورزش  این  در  تا  چرخد  می  ساالری 
بگیرد؛ مربی تنها مربیگری می کند، بازیکن تنها بازی و تماشاگر هم 
از دیدن بازی لذت می برد. برای مربیان، توانایی و استعداد بازیکنان 
مهمتر از البیگری های آنهاست.والیبال امروز ایران درس های زیبایی 
برای آموختن دارد؛ درس آگاهی، شهامت، شجاعت، استقامت، ادب و 
اخالق، نظم و انظباط و... خالصه اینکه تیم والیبال ایران واقعا یک 
تیم در کالس باال است. نظم و انظباط بازیکنان در این تیم وحدت و 
خیره  نمایشی  جهانی  لیگ  در  تا  است  زده  رقم  را  تیمی  یکپارچگی 
کننده داشته باشند. اعتماد به نفس بلندقامتان ایرانی ابرقدرت های 
نشان  جهان  به  ایران  والیبال  تیم  آورد.  در  زانو  به  را  جهان  والیبال 
داده است که ایرانی شایسته احترام است. آنها به خوبی فعل خواستن 
ایران  ورزشی  کاریزمای  والیبال  امروز  کردند.  صرف  را  توانستن  و 
والیبال  امروز  که  ای  توجه  جلب  است.  شده  جهانی  های  عرصه  در 
ایران در جهان کسب کرده است کم از موفقیت های بزرگ کشور در 
عرصه های دیگر ندارد. باورکنید مبارزه با غول های والیبال جهان 
آن هم در مصافی نابرابر کار آسانی نیست. اما شیرمردان ایرانی غول 
شود  می  چگونه  دیگر  زدند.  زمین  بر  کوپالشان  و  یال  همه  با  را  ها 
مقابل  باخت  البته  گذاشت.  نمایش  به  زیبایی  این  به  را  ایرانی  غیرت 
آمریکا را باید به حساب خستگی بچه ها گذاشت زیرا در حالیکه تیم 
ایران یک بازی پرفشار روز قبل مقابل برزیل انجام داده بود اما تیم 
مقابل ۴۸ ساعت استراحت کرده بود. براساس تحقیقات علمی برای 
ریکاوری ورزشکاران آن هم در سطح مسابقات جهانی با این سطح 
جهشی  رشته  یک  والیبال  است.  الزم  وقت  ساعت   ۴۸ به  حداقل  باال 
تواند  می  خستگی  دارد،  زیادی  بسیار  نقش  آن  در  تمرکز  که  است 
با  بگذارد.  اساسی  فاکتور  دو  این  بر  مخربی  و  منفی  بسیار  تاثیرات 
این وصف این باخت چیزی از شایستگی والیبالیست های ایرانی کم 
آنها  ها  رقابت  این  در  ها  بچه  زدنی  مثال  و  شجاعانه  بازی  کند.  نمی 
توجه  با  که  هرچند  کرد.  سرافراز  و  پیروز  خود  هواداران  نزد  در  را 
به بازی های خیره کننده بچه ها انتظار همه باال رفته بود اما یادمان 
باشد یک تیمی که برای دومین بار در لیگ جهانی والیبال شرکت می 
کند و موفق به حضور در بین چهار تیم پایانی آن هم در میان قدرت 
های برتر جهان می شود خود یک شگفتی بسیار بزرگ و خیره کننده 
در این سطح از رقابت ها قلمداد می شود. امروز برند والیبال ایران 
حتی باعث اعتبار و غرور آسیا شده است تا برای اولین بار در طول 
باشد.  یافته  راه  والیبال  جهانی  لیگ  پایانی  تیم  چهار  جمع  به  تاریخ 

و اینجاست که باید به این حماسه سازان گفت؛ بچه ها متشکریم...

به یاد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر جهتبه یاد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر جهت
 نقل و انتقال  پول خوداستفاده نمائید نقل و انتقال  پول خوداستفاده نمائید

بررسی ابهامات مبالغ قراردادهای اعالم شده توسط باشگاه ها

علی دایی گران تر از
 ۹مربی جام جهانی

 باالخره ریز رقم قرارداد تیم های سرشناس و پر خرج هم با اعمال فشار از سوی 
و  تیم ها  این  هواداران  تا  شد  اعالم  صنایع  وزارت  کتبی  دستور  و  ورزش  وزارت 
مخاطبان ورزش در جریان میزان دریافتی ستاره های فوتبال قرار بگیرند، اما هر 
کدام از این لیست ها حاوی نکات عجیب و غریبی است که از زوایای مختلف قابل 

بررسی است. نکاتی که جنجال های بسیاری در پی خواهد داشت.





  جمعه ۱۰ امرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۶هفته نامه پرشین۳۰

 افقي:
ــعود  ــي مس ــه كارگردان ــي ب ١- فيلم
ده نمكي (روي پرده سينما) با بازي اكبر 
ــمي كه در باكتري وجود  عبدي – س

دارد يا باكتري آن را ترشح مي كند
ــاره به جاي دور – ظرف  ٢- ضمير اش

آب جوش – جمع موج
٣- همسر سليمان نبي(ع) – وسيله اي 
ــاي واحدهاي مختلف دما را  كه بر مبن

اندازه مي گيرد – نام دخترانه
ــك – چه وقت؟ - خالف امر  ٤- چرخ

– اسب آذري
٥- گياه ناژو – سالن هتل – هندبا

ــان –  ــوده، آس ــي – آس ــاه فرنگ ٦- م
ــه ٩٠ درجه در مثلث  ضلع مقابل زاوي

قائم الزاويه
٧- مخفف كه او – در هم قاطي شدن 

– مركز ويتنام
٨- نوعي كاله – پوششي زنانه به منظور 

رعايت حجاب اسالمي – رايت
٩- طايفه – مشاور – عدد ماه

ــپاس دارنده – از  ١٠- خانه شاعر – س
پيامبراني كه در قرآن نامش ذكر شده است

١١- فرمانروايي، سروري – زاپاس خودرو – حرارت و بخار
١٢- سعي – مدت زندگي – ميوه نيكو – نام پيامبري

١٣- زادگاه شاعر فرهيخته «وحشي بافقي» - يك بازي با چوب – منفك
١٤- گالبي – ويران كننده – خيانتكار

١٥- گونه اي ادويه – آفرين

 عمودي:
١- شهر تاريخي، توريستي و سرسبز استان گيالن – چشم بند

٢- در پشت قرنيه چشم قرار گرفته است – سراميك زينتي – پناهگاه
٣- مردان عرب – پدر ايزد مارس – گشايش كار

٤- يازده! – برنج پخته – سمت و سو – پسر اسحاق و نوه ابراهيم(ع)
٥- آگاهي داشتن – مرد بخشنده – ماه كم حرف

٦- عدد ترتيبي – جايي براي بارگيري كشتي – دربندان
٧- بي شرمي – نوعي نيمتنه گرم – ثلث عدد ٩

٨- اين پنجره در اشكوب كوشك ها و رواق ساختمان هاي سردسير بسيار ديده مي شود – 
صورت – شهر كباب

٩- پول رايج در ژاپن – واحد انرژي – يكي از دوازده حواري مسيح(ع)
١٠- هر يك از دو طرف لشكر – دومين خليفه دودمان اموي – بخشي از بدن انسان

١١- تكيه كالم خانم شگفت زده 
– دانه ميان ميوه – ناشي، ناوارد

١٢- اين بازيگر مي خنداند – مايه 
حيات – آب ويرانگر – دوش

ــاي  ــت – از آژانس ه ١٣- ضياف
سازمان ملل – جناح لشكر

ــه  ــي – پارچ ــم مغول ١٤- رس
پرسوراخ! – بيان

ــنا و  ــره به فن ش ــرد چي ١٥- ف
ــراي حفظ و  ــده ب ــص دي تخص
ــناگران –  ــي از جان ش نگهبان
ــي از هر  ــي ته ــتاني خيال داس

راستي

 افقي:
ــي كه ماه  ــوب تهران ــم محب ١- تي
ــگ برتر  ــته نايب قهرمان لي گذش
ــد – پرنده اي اهلي از نژاد  فوتبال ش

طوطي
 – ــت  زش ــخن  س  – ــار  ناچ  -٢

گفت وگوي شكوه آميز
ــي – نمادي از باروري و  ٣- راهنماي
ــفره نوروز – آنچه تازه،  زايش در س

خوشايند و ابتكاري باشد
ــكوه گوي  ــاس – ش ــي لب ٤- نوع

جدايي ها – جايز – روستا
ــگاه و محل  ٥- قوم ايراني – نيايش
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ــتره بزرگ آبي – گنديده –  ٦- گس

فيل دريايي
ــماني – تالشي  ٧- از رنگ ها – آس

براي پيشي جستن در كاري
٨- باجه – فن خواندن شعر يا متن 
ــور و  ــوري كه آهنگين و با ش به ط

حرارت باشد – ادوار
ــمكش –  ــد جاجرود – كش ٩- س

عمده ترين محيط خدماتي اينترنت
١٠- واژه آگاهي – مؤلف تاريخ اسكندر بزرگ – گازي بي رنگ

١١- صيقل زدن تصوير با قلم – خيال و تصوير آب يا آبادي يا واحه اي است كه در بيابان 
به چشم شخص مي آيد – بدن

١٢- دلير – كمان – خميدگي كاغذ – جيره مقرر
١٣- فنا – ياد گرفته – با قصد قبلي

١٤- پهناورترين كشور جهان – دايي شيرازي – گوش دهنده
١٥- مرواريد يكتا – نوعي بيماري فلج كننده
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ــدام تخصص  ــفيد – يك ان س

يافته در دستگاه ايمني بدن
در  ــي  ديدن ــي  بناي  -١٥
غربي  ــوب  جن ٧٠كيلومتري 
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 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین (بره):

خواب  از  خوب  های  نیت  با  هفته  این 
قبل  که  دارید  تصمیم  و  شوید  می  بلند 
نیمه  کارهای  به  جدید  کار  یک  شروع 
ممکن  اما  دهید.  سامان  و  سر  تان  تمام 
که  ببینید  و  برسد  پایان  به  روز  است 
سرانجام  به  تمام  نیمه  کارهای  هنوز 
جدیدی  مشکل  این  البته  اند،  نرسیده 
داده  دست  فرصتی  هفته  این  نیست. 
خارج  تکراری  ی  چرخه  این  از  که 
شوید و با تمرکز به انجام کارهای تان 
تان  کارهای  به  هفته  این  اگر  بپردازید. 
توانید  می  سختی  به  فردا  نشوند،  تمام 

با آن ها دست و پنجه نرم کنید.

متولدین اردیبهشت (گاو):
سعی کنید هوشمندانه عمل کنید، یعنی 
ی  همه  به  جدید  کار  یک  شروع  از  قبل 
تکالیفی که در دست دارید پایان دهید. 
وقتی درباره ی قدم بعدی خود تصمیم 
گرفتید سعی کنید از مسیر لذت ببرید، 
پیش  هم  تر  سریع  ترتیب  این  به  البته 
جهت  در  پشتکار  با  رفت.  خواهید 
و  کنید  تالش  تان  اهداف  به  دستیابی 

در کنار همه ی این ها خوش بگذرانید. 
اکنون می توانید با این روحیه ی خالق 
تشویق  را  دیگران  دارید  که  مثبتی  و 

کنید تا با شما همراه شوند.

متولدین خرداد (دوقلوها):
انگیز  هیجان  فرصت  یک  هفته  این 
را  خود  پذیری  انعطاف  که  داده  دست 
کاری  توانید  می  عالوه  به  دهید.  نشان 
که دل تان با آن نیست به طرز موفقیت 
آمیزی به انجام برسانید. وقت تان را به 
خاطر تغییر چیزهایی که در کنترل شما 
نیستند تلف نکنید. باید راهی پیدا کنید 
روزمره  زندگی  در  را  خود  خالقیت  تا 
می  شما  مثبت  رویکرد  بگیرید.  کار  به 
تواند به دیگران روحیه دهد و آن ها را 

تشویق کند.

متولدین تیر (خرچنگ):
برید  می  کار  به  هفته  این  که  کلماتی  به 
خشم  اشتباه  به  است  ممکن  کنید.  فکر 
تمایلی  معموًال  که  برانگیزید  را  کسی 
به بروز احساسات اش ندارد. البته این 
نخواهد  جدی  اختالفات  موجب  اشتباه 
به  رسیدن  برای  راهکار  بهترین  شد. 
که  است  این  تعادل  و  آرامش  ی  نقطه 

صادقانه عمل کنید.

متولدین مرداد (شیر):
آن  از  یکی  به  هفته  این  مالی  مدیریت 
زیرا  است،  شده  تبدیل  سخت  کارهای 
هر چه بیشتر به جزییات دقت می کنید، 
بیشتر به اطالعات متضاد و ناهماهنگ 
دست می یابید. شاید این هفته فرصت 
امور  ی  همه  رمزگشایی  برای  کافی 
غرق  که  بدانید  اما  باشید،  نداشته 
های  بحران  بروز  از  حقیقت  در  شدن 
احتمالی جلوگیری خواهد کرد. آرامش 
به  و  کنید  حفظ  را  خود  خونسردی  و 
دنبال راه حل باشید. در نهایت خالقیت 

شما جواب خواهد داد.

متولدین شهریور (سنبله):
خشم  به  شما  امیدی  نا  که  این  از  قبل 
تبدیل شود باید راهی پیدا کنید تا آن را 
ممکن  باشید  عصبانی  اگر  دهید.  بروز 
دعوا  تان  همکاران  و  دوستان  با  است 
فشارها  تشدید  موجب  امر  این  و  کنید 
خواهد شد. شاید تمایل داشته باشید که 
این وضعیت آشفته را به دیگران نسبت 
رفتار  در  هم  کمی  نیست  بد  اما  دهید، 
چه  شما  ببینید  و  شوید  دقیق  خودتان 
وضعیت  این  آوردن  وجود  به  در  قدر 
حل  برای  قدم  اولین  دارید.  نقش 

مشکالت کنونی این است که رفتارهای 
اشتباه خود را بپذیرید.

متولدین مهر (ترازو):
در  توانید  می  راحتی  به  هفته  این 
شوید.  گم  تان  قشنگ  رویاهای 
های  ایده  توانند  می  شما  تصورات 
تان  اختیار  در  را  ای  خالقانه  و  ناب 
واقعیت  به  ها  آن  تبدیل  اما  دهند،  قرار 
امور  از  اگر  نیست.  آسانی  چندان  کار 
جانبی زندگی تان کم کنید شاید بتوانید 
به اهداف تان دست پیدا کنید. مدتی از 
و  آرامش  در  تا  باشید  دور  ها  شلوغی 
سکوت به خالقیت های تان مجال بروز 

دهید.

متولدین آبان (عقرب):
که  کنید  احساس  شاید  هفته  این 
اما  نیستند،  دسترس  در  تان  دوستان 
شما  به  که  است  نشانه  یک  فقط  این 
این  نه  دارید،  نیاز  ها  آن  به  گوید  می 
نمی  باشد.  کرده  تغییر  ها  آن  رفتار  که 
درک  را  احساسی  ی  فاصله  این  توانید 
کنید، اما هنوز هم تمایل دارید که به آن 
رغبتی  ها  آن  اگر  حتی  کنید،  محبت  ها 
به صمیمی تر کردن روابط تان نداشته 
باشند. اما هر چه بیشتر خودتان را به 

از  بیشتر  ها  آن  کنید،  نزدیک  دیگران 
توصیه  شما  به  شد.  خواهند  دور  شما 
می شود که برای مدتی توجه تان را به 
وضعیت  این  تا  بدهید  خالقانه  کارهای 

تمام شود.

متولدین آذر (کمان):
به نظر می رسد که تالش های اخیرتان 
اند.  نگرفته  قرار  توجه  مورد  چندان 
خواهید  قرار  توجه  مورد  هفته  این  اما 
یک  مثل  ها  بعضی  چشم  در  گرفت. 
اما  رسید.  می  نظر  به  واقعی  قهرمان 
عادی  کارهای  همان  دارید  فقط  شما 
نظر  به  و  دهید  می  انجام  را  خود 
نداده  انجام  بزرگی  خیلی  کار  خودتان 

اید.

متولدین دی (بز):
این هفته ممکن است با یکی از دوستان 
اما  باشید،  داشته  نظر  اختالف  تان 
روز  طول  در  تدریج  به  اختالفات  این 
شد.  خواهند  کشیده  خوب  جاهای  به 
فکر  هم  شما  با  که  کسانی  با  نیست  بد 
ممکن  البته  شوید.  بحث  وارد  هستند 
مانند  موضوعاتی  به  گفتگوها  است 
شما  که  شود  کشیده  سیاست  یا  مذهب 
همیشه از آن ها فراری بوده اید. وقتی 

هم  دیگران  به  زدید  را  تان  های  حرف 
فرصت حرف زدن را بدهید.

متولدین بهمن (ظرف آب):
به شدت قوی  تان  ششم  حس  این هفته 
شده است و می توانید به جزییاتی دقت 
می  نادیده  را  ها  آن  همیشه  که  کنید 
گرفتید. حواس تان باشد که این قابلیت 
اگر  نکشید.  دیگران  رخ  به  را  خود 
اعتماد به نفس شما به گستاخی کشیده 
شود ممکن است همه چیز به ضرر شما 
تمام شود. برای این که شانس موفقیت 
تان زیاد شود باید دیدگاه تان را اصالح 

کنید.

متولدین اسفند (ماهی):
حواس تان باشد که این هفته خشم تان 
انتقال  ندارد  تقصیری  که  کسی  به  را 
شوید  عصبانی  ناگهان  اگر  ندهید. 
تان  های  تالش  ی  همه  است  ممکن 
که  جاست  این  مشکل  اما  شود.  نابود 
است  ممکن  باز  نگویید  هم  چیزی  اگر 
بیاید.  وجود  به  تان  راه  سر  موانعی 
تا  نزنید  حرف  تهدیدآمیز  کنید  سعی 

دیگران با شما همراه شوند.

جدول و سرگرمی

رستوران لیمو در فوالم 
(غرب لندن)
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غزلیات حافظ - 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نه ای جان من خطا این جاست

سرم به دنیی و عقبی فرو نمی آید
تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست

در اندرون من خسته دل ندانم کیست
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب
بنال هان که از این پرده کار ما به نواست

مرا به کار جهان هرگز التفات نبود
رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست

نخفته ام ز خیالی که می پزد دل من
خمار صدشبه دارم شرابخانه کجاست
چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم

گرم به باده بشویید حق به دست شماست
از آن به دیر مغانم عزیز می دارند

که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست
چه ساز بود که در پرده می زد آن مطرب
که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست
ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند
فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست

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

O Heart-ravisher! thou art not a speech-recognizer. Here, the fault is:
When thou hearest the speech of people of heart speak not saying: “A fault 
it is.”
Neither to this world, nor to the next world, boweth my head
Blessed be God! for this tumult that, in our head, is.
Within this shattered heart, I know not who is.
For, I am silent; and in clamour and tumult, it is.
Forth from the screen, went my heart. O Minstrel! where art thou?
Ho! sing. For, on account of this note, in melody, our work is.
To the world’s work, never was ‘attention mine;
In my sight, Thy face its happy adorner thus is.
From a fancy that I mature, nights I have not slept:
Wine-sickness of a hundred nights, I have: the wine-house, where is?
With my heart’s blood, thus it is that the cloister became stained:
If ye wash me in wine, lawful at your hand it is?
In the cloister of the magians, me dear they hold for the reason
That, in our heart, a fire that dieth not ever is.
What was the melody that last night, the minstrel played?
Life passed; and yet, full of that melody, my brain is?
Last night, within my heart, the announcement of love for Thee, they gave
Yet, with desire, full of that voice, the plain of my heart is?

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

مصطفی شفافی معلم، شاعر و 
روزنامه نگار ایرانی درگذشت

 ۶۱ سن  در  انگلستان  ساکن  ایرانی  نویسنده  و  شاعر  شفافی  مصطفی 
حرفه  در  شعر  سرایش  جز  به  شفافی  درگذشت.  لندن  شهر  در  سالگی 
روزنامه نگاری در مطبوعات داخل و خارج از کشور و تدریس ادبیات 
فارسی  کهن  های  متن  پژوهش  امور  ودر  بود  سابقه  دارای  نیز  فارسی 

نیز دستی در کار داشت.
سربی  «قامت  شور  سال های  و  خواند  درس  آمد  دنیا  به  آباد  خرم  در 
سکوتش را در مسلخ فریاد آراست» سال ها از کانی دریژ مهاباد تا نازی 
با  همزمان  و  هنر اموخت.  و  داد  درس  کشور  عالی  مراکز  و  تهران  آباد 
سال های  و....  آدینه  تا  عشایر  زبان  از  کرد،  همکاری  بسیاری  نشریات 
آخر در تبعید و در لندن سعدی و تاریخ بیهقی تدریس می کرد و مشغول 
به ترجمه ی مثنوی بود زنده یاد شاملوی بزرگ حق داشت که با این شعر 

تالشش را ستوده بود، تاریخ شعر پاییز غم انگیز۶۷ است.
سنگواره»  خواب  تا  بهارانه ها  «از  شعر  مجموعه  ایرانی،  شاعر  این  از 
است.پیشتر  شده  منتشر  اروپا  در   ۲۰۰۲ سال  در  شاعر  صدای  با  همراه 
در  معلم  شفافی  مصطفی  از  سکوت»  سروده های  «شب  مجموعه  نیز 

سال ۱۳۵۳ در ایران انتشار یافته بود.


