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آمار تکان دهنده جنایات داعش در سنجار

هیوالی قرن
بحبوحه  در  است.  عراقی  زنان  فریاد  این  دریابید؛  را  عراق 
داعش  به  موسوم  اسالمی  دولت  تروریست های  غزه،  بحران 
مانده  مغفول  که  زده اند  دست  عراق  در  زیادی  جنایات  به 
خونین  پیشروی  حال  در  تروریستی  گروه  این  اکنون  و  است 
که  موضوعی  است.  عراق  استراتژیك  مراکز  در  دهشتناك  و 
دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان را با وجود اختالف های 
سیاسی در جبهه واحد قرار داده است. منابع اعالم کردند که 
وابسته  روستاهای  و  منطقه  چندین  در  شدیدی  درگیری های 
و  است  جریان  در  عراق  بزرگ  شهر  دومین  موصل  شهر  به 
توپخانه های پیشمرگ ها و هلی کوپترها و جنگنده های ارتش 
می دهند.  قرار  هدف  را  داعش  به  وابسته  گروه های  عراق 
که  بعشیقه  و  بعویزه  ساده،  روستاهای  در  انفجارها  صدای 
شنیده  دارند،  قرار  از مرکز موصل  فاصله چند کیلومتری  در 
می شود. در همین حال نیروی هوایی ارتش عراق ناحیه قیاره 
و همچنین سنجار را هدف قرار می دهند. داعش از اوایل هفته 
دست  در  پیش تر  که  را  عراق  شمال  در  سنجار  منطقه  کنترل 
نیروهای پیشمرگ کردستان بود، به دست گرفته اند. این شهر 
ایزدی های  حضور  محل  است،  سوریه  مرز  نزدیکی  در  که 
و  می رسد  زرتشتیان  به  آنها  دینی  باور  ریشه  که  است  عراق 
گروه داعش به آنها «عابد اهریمن» می گوید. سنجار همچنین 
محل استقرار موقت هزاران عراقی  از سایر اقلیت هاست که از 
جمله شامل ترکمان ها می شود. این ساختار جمعیتی سنجار 
موجب احتمال گسترده تر شدن دامنه جنایات داعش را افزایش 
داده است البته جنایاتی که اعمال شده اند. منابع عراقی آماری 

تکان دهنده از جنایات داعش در سنجار گزارش می دهند.

آمار های تکان دهنده
به  تروریست ها  حمله  در  کرده اند:  اعالم  بشری  حقوق  منابع 
سکنه  هزار   ۳۵۰ به  نزدیك  که   ۲۰۱۴/۸/۳ یکشنبه  در  سنجار 
دارد از سه محور حمله کردند و پس از مقاومت هشت ساعته 
شدند  مسلط  منطقه  این  بر  تروریست ها  نهایت  در  اهالی 
گزارش ها  این  اساس  بر  زدند.  رقم  آن  در  انسانی  فاجعه  و 
کشتار  جنایت  منطقه  این  بر  تسلط  از  پس  تروریست ها 
نفر  هزار  از  بیش  و  شدند  مرتکب  ایزیدی ها  حق  در  جمعی 
دست  تروریست ها  کشتند.  روستا  دو  در  را  نفر   ۴۵۰ جمله  از 
به اعدام های گسترده در این منطقه زده اند و زخمی ها را در 

اقدامی مغایر با قوانین بین المللی کشته اند.

بیانیه یونیسف درباره کودکان سنجار
کشته  از  ملل (یونیسف)  سازمان  کودکان  از  حمایت  صندوق 
در  عراق  شمال  در  ایزدی ها  اقلیت  از  عراقی  کودك   ۴۰ شدن 
جریان حمالت تکفیری های داعش خبر داده است. به گزارش 
طبق  است:  آمده  یونیسف  بیانیه  در  فرانسه،  خبرگزاری 
گزارش های رسمی که به دست سازمان ملل رسیده است، این 
کودکان از اقلیت ایزدی در شمال عراق به دلیل تبعات خشونت، 
آوارگی و کم شدن آب بدن ظرف دو روز گذشته کشته شده اند.

درخواست فواد معصوم از بان کی مون
به  پیامی  که  کرد  اعالم  عراق  رییس جمهوری  معصوم،  فواد 
تالش های  خصوص  در  ملل  سازمان  دبیرکل  مون،  کی  بان 

بغداد برای پایان دادن به خونریزی ها و ... ادامه صفحه ۴
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 نخستین مناظره استقالل اسکاتلند 
از  اسکاتلند  استقالل  برای  همه پرسی  به  مانده  هفته  شش 
بریتانیا، نخستین مناظره تلویزیونی بین دو جریان مخالف 
و موافق برگزار شد. الکس سالموند، وزیر اول اسکاتلند و 
رهبر حزب ملی اسکاتلند مدافع اصلی استقالل از بریتانیا 
و آلسدر دارلینگ، رهبر کمپین مخالفان، به مدت دو ساعت 
استدالل های یکدیگر را به چالش کشیدند. واحد پول یکی 
با  دارلینگ  آلسدر  بود.  برانگیز  بحث  و  جنجالی  نکات  از 
و  پرچم  و  پایتخت  که  می داند  کودکی  هر  اینکه  به  اشاره 
که  کنیم  «فرض  گفت:  است  کشور  یک  نشان  پولی  واحد 
پرچم مشخص است و پایتخت هم ادینبورگ است، اما اگر 
دارد؟  نام  چه  اسکاتلند  پولی  واحد  بپرسد  شما  از  کودکی 
چه خواهید گفت؟» الکس سالموند، وزیر اول اسکاتلند در 
است  انگلیسی  همانقدر  کرد: «پوند  تاکید  دیگر  بار  پاسخ 
که اسکاتلند و ما پوند را به عنوان واحد پولی خود حفظ 

خواهیم کرد.»

تفکیک جنسیتی در کنسرت ها
حاال  تهران  شهرداری  در  جنسیتی  تفکیک  ماجرای  پای    
اقدام  اولین  در  و  شده  باز  هم  موسیقی  کنسرت های  به 
به  ارومیه  در  یگانه  محسن  موسیقی  کنسرت  اجرای  از 
لغو  ظاهرا  است.  شده  جلوگیری  جنسیتی  تفکیک  دلیل 
انتظامی  نیروی  ازسوی  جنسیتی  تفکیک  کنسرت های 
برگزار  از  موسیقی  دفتر  مدیرکل  حاال  و  گرفته  صورت 
خبر  جنسیتی  تفکیک  ادامه  درصورت  کنسرت ها  نکردن 
می دهد. پیش از این وزیر کار در نامه ای به شهردار نوشته 
و  فقر  با  زنی  که  می داند  این  در  را  دینی  غیرت  که  بود 

گرسنگی سر بر بالین نگذارد.

آتش بس در غزه!
غزه  نوار  به  صهیونیست ها  تجاوز  آغاز  از  درحالی که 
شده اند،  زخمی  تن   ۹۴۰۰ و  شهید  فلسطینی   ۱۸۵۷ تاکنون 
اما ظاهرا با میانجیگری مصر آتش بسی ۷۲ ساعته از روز 
از  بار  چندین  که  چند  هر  شد.  برقرار  غزه  در  سه شنبه 
به  اسرائیلی  رژیم  حمالت  با  آتش بس  درگیری ها،  ابتدای 
غزه حتی یک ساعت هم دوام نیاورده بود، اما این بار گفته 
شروط  از  بند  چهار  با  مجموع  در  صهیونیست ها  می شود 
مقاومت که در مذاکرات قاهره مطرح شده موافقت کرده 

اند، اما سه شرط از سوی آنها

رد شده است.

شناسایی ۱۰ میلیون پردرآمد
پردرآمد  خانوارهای  شناسایی  نحوه  اینکه  وجود  با    
همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد، اما وزیر اقتصاد در 
تازه ترین اظهارنظر از شناسایی ۱۰ میلیون ایرانی پردرآمد 
آرام آرام  و  به زودی  افراد  این  که  کرده  تاکید  و  داده  خبر 
حاضر  حال  در  می شوند.  حذف  یارانه بگیران  فهرست  از 
دولت ماهانه به حدود ۷۴ میلیون نفر در کشور یارانه نقدی 
تکلیف  طبق  سال جاری  اردیبهشت ماه  از  می کند.  پرداخت 
اما  خورد  کلید  یارانه ها  دوم هدفمندی  فاز  اجرای  مجلس، 
متقاضی  ایرانی  هیچ  یارانه  دولت  قبلی،  اعالم  برخالف 

دریافت را قطع نکرد.

شیرپرچرب با طعم پالم
و  اولیه  مواد  قیمت  افزایش  به  توجه  با  می رسد  نظر  به    
باال رفتن نرخ جهانی کره بسیاری از صنایع لبنی مجبور 
شده اند حاال که نمی توانند قیمت محصوالت خود را افزایش 
خود  هزینه های  از  تا  شوند  متوسل  دیگر  راه های  به  دهند 
کردن  اضافه  راه ها  این  از  یکی  بکاهند.  تولید  بخش  در 
روغن خطرناک پالم به شیر است تا از این طرق چربی شیر 
برود.  فروش  به  پرچرب  شیر  عنوان  تحت  و  یابد  افزایش 
گفته  و  داده  هشدار  آن  به  نسبت  بهداشت  وزیر  که  آنچه 

به زودی اسامی کارخانه های متخلف را اعالم می کند.

فلز زرد در مسیر کاهش؟
هرچند قیمت جهانی طال پس از سه هفته کاهش پیاپی روز 
دوشنبه از پایین ترین رکورد یک ماه گذشته فاصله گرفت 
و اندکی افزایش یافت، اما با این حال تحلیلگران معتقدند 
ورشکستگی  خطر  و  ژئوپلیتیکی  تنش های  ادامه  به رغم 
تحت  همچنان  جاری  هفته  در  طال  قیمت های  آرژانتین، 

فشار خواهند ماند.

نوسان طبیعی دالر
تابستانی،  سفرهای  آغاز  و  رمضان  ماه  یافتن  پایان  با 
ظاهرا بازار سفرهای خارجی هم گرم تر شده و از این رو 
تقاضای ارز کمی افزایش یافته است. دالر در ابتدای هفته 
دوشنبه  روز  اما  می شد،  معامله  تومان   ۱۱۳۵ قیمت  روی 
و سه شنبه با افزایش قیمت بین ۱۱۴۵ تا ۱۱۵۰ معامله شد. 

این در حالی است که عده ای از فعاالن بازار، افزایش ۱۰ تا 
۲۰ تومانی قیمت در بازار دالر را حاصل نوسانات طبیعی 
و  تعطیالت  از  پس  تقاضا  افزایش  که  معتقدند  و  می دانند 

ماه رمضان طبیعی است.

استخدام های سفارشی
رئیس  سفارش  با  خاص  افرادی  «استخدام  ماجرای    
فروزنده  توسط  دیگران  یا  سابق  رئیس جمهور  وقت  دفتر 
از  گوشه ای  تنها  دهم»  دولت  انسانی  توسعه  معاونت 
آزاد  عسگری  که  است  گذشته  دولت  استخدامی  تخلفات 
سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاونت  در  نوبخت  جانشین 
انسانی رئیس جمهوری چندی پیش در یک جلسه غیر علنی 
 ۴۰۰ از  بیش  استخدام  از  و  برداشت  پرده  ازآنها  مجلس 
هزار نفر بدون برگزاری آزمون و مصاحبه در دولت دهم 
«تبدیل  فروزنده،تنها  دفاع  با  که  استخدام هایی  داد.  خبر 

وضعیت نیروها» نام گرفته است.

دختران رتبه های اولی
  با اعالم نتایج اولیه کنکور مشخص شد که داوطلبان دختر، 
رتبه های ممتاز کنکور را درو کرده اند. از ویژگی های مهم 
جایگاه   ۱۲ از  جایگاه   ۸ که  بود  این  امسال  کنکور  جالب  و 
از  بیش  امسال  گرفت.  قرار  دختران  اختیار  در  اول  نفرات 
در  این  و  شده اند  حاضر  کنکور  جلسه  در  نفر  هزار   ۹۹۲
حالی است که ظرفیت اعالمی دانشگاه ها ۶۹۵ هزار و ۶۹۷ 
درصد   ۷۰ میانگین  به طور  امسال  عبارتی  به  است.  نفر 
در  پذیرش  و  سراسری  آزمون  در  قبولی  شانس  داوطلبان 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را دارا هستند
خنده زنان آقای معاون را به دادگاه می کشاند

انتخابات  برای  را  خود  اردوغان  طیب  رجب  که  حالی  در 
جنجالی  اظهارات  می کند،  آماده  ترکیه  ریاست جمهوری 
شده  منجر  اردوغان  علیه  جدید  تبلیغات  به  وی  معاون 
بولنت  از  ترکیه  در  زنان  حوزه  فعاالن  از  جمعی  است. 
اظهارات  دلیل  به  کشور  این  نخست وزیر  معاون  آرینچ، 
تبعیض آمیز او علیه زنان شکایت کرده اند. بولنت آرینچ در 
محیط های  در  بلند  صدای  با  خنده  از  را  زنان  اظهاراتش 
عمومی منع کرد. به گزارش دویچه وله آیلین نازلیاکا، یکی 
از قانونگذاران زن ترکیه با حضور در دادگاه در استانبول 
را  اردوغان  دولت  سیاستمدار  این  علیه  زن  فعاالن  شکایت 
ارائه کرد. او معاون نخست وزیر را به نقض منشور موجود 

در رابطه با تبعیض های جنسیتی متهم کرد. نازلیاکا گفت 
تبدیل  مقدمات  خود  اظهارات  با  نخست وزیر  معاون  که 
زنان در صورتی که در اماکن عمومی بخندند را به «هدف» 
می دهد  گزارش  آسوشیتدپرس  می آورد.  فراهم  خشونت 
که امید چندانی به نتیجه بخش بودن این شکایت نیست اما 
از سوی دیگر بسیاری از زنان ترك پیام های اعتراض آمیز 
که  می کنند  ذکر  آن  در  و  می کنند  ارسال  آرینچ  به  را  خود 
اظهارات تبعیض آمیز قابل پذیرش نیست. بولنت آرینچ در 
اظهارات خود همچنین از مکالمه طوالنی زنان با تلفن های 
همراه انتقاد و از جذابیت های زنانه در محیط های عمومی 
نشانه  اینها  همه  که  گفت  او  است.  کرده  ناخرسندی  ابراز 

فاسد شدن اخالقی جامعه ترکیه است و باید ممنوع شود.

استعفای معاون وزارت امور خارجه انگلیس
انگلیس،  خارجه  امور  وزیر  مشاور  وارسی،  سعیده 
از  نمی تواند  دیگر  کرد،  اعالم  و  داد  استعفا  سمتش  از 
و  صهیونیست ها  میان  جنگ  در  دولتش  سیاست های 
حالی  در  استعفا  این  کند.  حمایت  فلسطینی،  گروه های 
غزه  به  صهیونیست ها  تهاجم  دلیل  به  که  می گیرد  صورت 
که تاکنون به شهادت زنان و کودکان بسیاری منجر شده، 
افزایش  اروپا  تبع  به  نیز  انگلیس  در  اسرائیلی  ضد  خشم 
عضو  مسلمان  زن  نخستین  وارسی،  سعیده  است.  یافته 
محافظه کار  حزب  ارشد  اعضای  از  یکی  و  انگلیس  کابینه 
شخصی اش  صفحه  در  دیروز  وارسی  است.  کشور  این 
امروز  صبح  را  خود  استعفای  عمیق،  تاسف  «با  نوشت: 
سیاست  از  نمی توانم  دیگر  کردم.  وزیر  نخست  تسلیم 
وزیر  مشاور  وارسی،   « کنم.  حمایت  غزه  قبال  در  دولت 
امور خارجه انگلیس و هم وزیر ادیان و اقلیت های مذهبی 
انگلیس است. هنوز معلوم نیست که وی از هردو سمتش 
استعفا کرده است یا خیر. از سوی دیگر سخنگوی دولت 
در  را  تحقیقاتی  سریعتر  چه  هر  که  کرد  اعالم  انگلیس 
نشان می دهد  خصوص گزارش هایی انجام خواهد داد که 
کارمند امدادرسان انگلیس روز یکشنبه در غزه کشته شده 
کارمند  این  دوستان  از  نقل  به  انگلیسی  رسانه های  است. 
رژیم  حمله  در  وی  که  دادند  گزارش  انگلیس  رسان  امداد 
اسرائیلی به رفح کشته شده است و وی در هنگام این حمله 
در حال تحویل کمك ها به یکی از بیمارستان ها در نوار غزه 

بوده است.

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

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

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

انتخاب و به چاپ می رسد.
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و  نویسندگان  های  نوشته  از  پرشین  نامه  هفته 
آنها  ویرایش  در  ولی  کرده  استقبال  خوانندگان 
بعهده  آنها  صحت  و  ها  آگهی  آزاداست.مسئولیت 

رد  یا  درقبول  پرشین  نامه  هفته  میباشد.  آن  صاحبان 
آگهی ها صاحب اختیار می باشد. 

 Golden Class برای  معنوی  و  مادی  حقوق  کلیه 
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عالج دردهای ما که به خداوند 
منتسب می دانیم، اغلب در 
وجود خودمان قرار دارند.

هر آن چه نیک پایان پذیرند نیکوست، پرده اول، صحنه اول.

Our remedies oft in 
ourselves do lie, which 
we ascribe to heaven.
All is well that Ends Well, Act I, sc. 1.

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.

68270 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

ادامه از صفحه اول

کمك به آوارگان عراقی از دست گروه های تکفیری فرستاده است و همچنین از جامعه 
بین الملل خواسته است تا به عراقی هایی که از هراس گروه های تکفیری آواره شده اند، 

کمك کند.
پیشروی های پیشمرگ ها در موصل

علیه  کرد  پیشمرگ های  مبارزه  از  مالکی  نوری  حمایت  اعالم  پی  در  می شود  گفته 
داعش، این نیروهای کرد به پیشروی هایی در موصل با پشتیبانی نیروی هوایی عراق 
است:  کرده  اعالم  پیشمرگ ها  وزارت  رسمی  سخنگوی  حکمت،  هلکر  یافته اند.  دست 
مبارزه علیه داعش در چند مرحله صورت می گیرد. سه شنبه مرحله نخست پایان یافت 
خبرهای  نزدیك  آینده   در  داده اند  وعده  پیشمرگ ها  و  شد  آغاز  دوم  مرحله  دیروز  و 
خوبی در این خصوص اعالم می کنیم. همزمان طارق جوهر، سخنگوی پارلمان اقلیم 
کردستان اعالم کرده است: این همکاری و هماهنگی میان وزارت پیشمرگ و وزارت 
دفاع عراق گامی مثبت برای تسریع در پایان دادن به درگیری ها علیه داعش است و با 
این وجود ما به کمك و پشتیبانی عشایر نیاز داریم و آنها نقش مهمی را در مناطقی که 
داعش در آن حضور دارد، ایفا می کنند و داعش ضررهای بسیاری به عشایر رسانده 

است.

استقبال کاخ سفید از حمایت مالکی از پیشمرگ ها
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید از دستور نوری مالکی، نخست وزیر عراق برای 
داعش  اعضای  با  مقابله  در  پیشمرگ  نیروهای  از  الزم  هوایی  پشتیبانی  و  حمایت 
استقبال کرده است. ارنست در گفت وگویی مطبوعاتی عنوان داشته که ما از تصمیم 
مسووالن بغداد برای حمایت هوایی از نیروهای پیشمرگ در جنگ علیه داعش استقبال 
دهند.  ادامه  خود  میان  همکاری  به  تا  می خواهیم  اربیل  و  بغداد  از  همچنین  می کنیم. 
با  همواره  بغداد  و  واشنگتن  در  امریکایی  مسووالن  که  داشت  عنوان  ارنست  جاش 
مناطق  در  انسانی  اوضاع  بهبود  تا  هستند  تماس  در  اربیل  و  بغداد  در  خود  همتایان 

مورد تهدید داعش را بررسی کنند.

اجرای مقررات منع آمد و شد در کرکوك
با ادامه مبارزه علیه داعش در موصل، منابع امنیتی در استان کرکوك از اجرای مقررات 
نیروهای  گزارش ها،  اساس  بر  دادند.  خبر  استان  این  مناطق  تمام  در  شد  و  آمد  منع 
در  خودروها  و  افراد  مورد  در  را  شد  و  آمد  منع  مقررات  امنیتی  دالیل  به  بنا  امنیتی 

سراسر مناطق کرکوك تا اطالع ثانوی اجرا می کنند و اطالعات به دست آمده در این 
اقدام پیشگیرانه نقش داشته است.

تلفات داعش در موصل
ارتش  هوایی  نیروهای  که  کرد  اعالم  بیانیه یی  در  عراق  ملی  اطالع رسانی  مرکز 
هدف  را  موصل)  غرب  کیلومتری   ۱۲۰) سنجار  منطقه  در  داعش  اعضای  تجمع های 
قرار داده اند که بر اثر آن ۲۸۲ تن از اعضای داعش کشته و زخمی شدند. در همین حال 
جریان  در  و  دولتی  جنگنده های  هوایی  حمالت  در  که  کردند  اعالم  عراقی  مسووالن 
درگیری ها ۲۰۳ تروریست در دو استان نینوا و دیالی به هالکت رسیده و ۱۵۲ تن دیگر 
از اعضای داعش زخمی شده اند. منابع اعالم کردند که در کرکوك پنج تن از جمله دو 
نیروی پلیس بر اثر انفجار بمبی در مقابل خانه یك نیروی پلیس در این شهر زخمی 

شدند.

تونل های مخفی صدام برای داعش
تروریست های داعش در عراق با استفاده از تونل های محرمانه که صدام آنها را ایجاد 
امنیتی  نیروهای  و  اطالعات  سازمان  اعضای  می شوند.  نزدیك  بغداد  به  بود  کرده 
عراق نسبت به حمله داعش به مناطق روستایی نزدیك به جنوب بغداد اظهار نگرانی 

کرده اند.

آموزش ایزدی ها توسط کردها
جوانان  پیوستن  برای  ویژه یی  مراکز  که  است  کرده  موافقت  عراق  کردستان  اقلیم 
ایزدی از ساکنان سنجار به اعضای پیشمرگ افتتاح کند تا از این طریق آنها از مناطق 
خود در قبال تروریست ها محافظت کند. منابع اعالم کردند که در مرحله نخست ۲۰۰۰ 

تن آمادگی خود را برای مبارزه با تروریست های داعش اعالم کرده اند.

قبر صدام در آتش
الجزیره به نقل از منابع خبری محلی عراق گزارش داد که افراد مسلح ناشناس به قبر 
صدام که در منطقه عوجه در جنوب تکریت قرار دارد، حمله کرده و آن را آتش زدند. 
این در حالی است که پیش تر اخبار تایید نشده یی مبنی بر انتقال جسد صدام توسط 
نزدیکانش به مکانی ناشناس منتشر شده بود که این اقدام از هراس حمله به این قبر 
صورت گرفته است. صدام در اواخر سال ۲۰۰۶ اعدام شد و در زادگاه خود در مرکز 

عوجه دفن شد.`
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گزارش

این گــــــــونه 
ترکم نکــــــن 

اکونومیست 

بریتانیا شبیه به یک کشور در آستانه فروپاشی نیست. تابستان 
پرچم های  به  که  بود  چهره هایی  شاهد  بریتانیا  جاری،  سال 
وطن پرستی چنگ زده و گریان بودند. این افراد فعاالن سیاسی 
آنها  اکثر  بلکه  نبودند  کشورشان  تقسیم  مخالف  یا  موافق 
تیم  این  سریع  حذف  از  که  بودند  انگلیس  فوتبال  تیم  هواداران 
این  است  ممکن  حال  این  با  شدند.  آزرده خاطر  جهانی  جام  از 
اتحاد ۳۰۷ ساله که روزگاری بر یک سوم بشریت حکومت می کرد 
و هنوز نیز به عنوان یک الگو برای بسیاری به شمار می رود، در 
آستانه انحالل باشد چرا که مردم اسکاتلند در ۱۸ سپتامبر در یک 

همه پرسی در مورد استقالل خود رای خواهند داد.  
به  مخالف  رای  اسکات ها  که  است  آن  از  حاکی  نظرسنجی ها 
الکس  آنها  راس  در  و  ملی گرایان  این  اما  داد؛  خواهند  جدایی 
سالموند رهبر قدرتمندشان است که مصمم به پیروزی هستند. 
حتی یک پیروزی با فاصله اندک در وضعیت کنونی بزرگ ترین 
سال  در  ایرلند  آزاد  دولت  تاسیس  زمان  از  را  بریتانیا  به  ضربه 
کج خلقی  از  مملو  تبلیغاتی  کارزار  این  کرد.  خواهد  وارد   ۱۹۲۲
غرور  و  بی تفاوتی  حس  از  اسکات ها  فزاینده  خشم  نشانگر 
از  انگلیسی ها  فزاینده  ناخشنودی  حال  عین  در  و  انگلیسی 
انتخابات  یک  تنها  آنهاست.  امتیازطلبی  و  اسکات ها  غرولند 
معضل  این  بر  پایانی  نقطه  می تواند  اتحاد  نفع  به  قوی  آرای  با 

بگذارد.
با  باید  بریتانیا  بدهند،  خروج  به  رای  اسکات ها  اگر  البته 
برای  قوی  بنیانی  خودمختاری  به  میل  بپذیرد.  را  آن  سعه صدر 
که  ندارد  وجود  دلیلی  هیچ  و  می کند  فراهم  استقالل  ادعای 

استقالل اسکاتلند فاجعه بارتر از استقالل ایرلند باشد.
اما، اکونومیست که خود محصول آزادیخواهی کالدونیایی آدام 
تصمیم  اسکات ها  که  است  امیدوار  است،  هیوم  دیوید  و  اسمیت 
که  است  دلیل  این  به  امیدواری  این  از  بخشی  بگیرند.  ماندن  به 
بر این باوریم این جدایی به نفع هیچ کس نخواهد بود: در اکثر 

اقدامات هزینه ها برای مردم در هر دو طرف مرز بسیار نامعلوم 
شد.  خواهد  داده  زیادی  ضررهای  دیگر،  طرف  از  است.  آن 
اتحاد  برای  زیادی  منطقی  دالیل  گاه به گاه،  اختالل های  به رغم 
اشتیاق  و  شور  آن  به  نسبت  باید  آزادیخواهان  که  دارد  وجود 

داشته باشند.

قرمز، سفید و تقریبًا آبی
استدالل هایی قوی برای توجیه اقدامی به بزرگی تقسیم یک ملت 
مورد نیاز است. ملی گرایان اسکاتلند چنین استدالل می کنند که 

یک اسکاتلند مستقل مردمی تر و کامیاب تر خواهد بود.
صورت  در  که  باورند  این  بر  ملی گرایان  اقتصاد،  حوزه  در 
خواهد  بیشتر  پوند  هزار  اسکاتلندی  هر  ساالنه  درآمد  استقالل 
شد. با این حال، این رقم بر اساس فرضیات غیرمحتمل در مورد 
بهره وری  و  مردم نگاری  اسکاتلند،  بدهی  میزان  نفت،  قیمت 
درآمد  ۱۴۰۰ پوندی  افزایش  از  بریتانیا  دولت  برآورد  است. 
فرضیات  بر  جدایی  عدم  صورت  در  اسکاتلندی  هر  ساالنه 
میانگین  از  اسکاتلند  جمعیت  است.  استوار  واقع بینانه تری 
بریتانیا پیرتر و بیمارتر است و بهره وری آن ۱۱ درصد پایین تر 
پوند   ۱۲۰۰ حدود  دولت  نتیجه،  در  بریتانیاست.  مناطق  سایر  از 
بیشتر از میانگین برای هر اسکاتلندی هزینه می کند. نفت دریای 
شمال، بسته به قیمت نفت، می تواند تا حدودی این هزینه ها را در 

کوتاه مدت تامین کند. اما نفت در حال اتمام است.

اسکاتلند  در  مزایا  مطالبه  فرهنگ  است  ممکن  استقالل  البته 
از  یکی  اگر  کند.  احیا  را  آن  کارآفرینی  بخش  و  کرده  درمان  را 
آدام  به  ملتزمان  از  ملی گرا-  حزب  و  کار  -حزب  غالب  احزاب 
آنها  آماری  فلسفه های  اما  بود.  محتمل  امر  این  بودند،  اسمیت 
بیشتر ممکن است مدیران مالی ادینبورگ، مهندسان خدمات فنی 
آبردین و دیگر مستعدان اسکات در جنوب را به حرکت در آورد. 
استقالل همچنین ممکن است هزینه هایی را برای یک بار تحمیل 
کند: یک دولت جدید اسکاتلندی نیازمند ایجاد یک ارتش، نظام 

رفاهی، واحد پول و اقدامات بسیار دیگری خواهد بود.

دزدی روح: درد تحمل ناپذیر
بود،  خواهد  دموکراتیک تر  مستقل  اسکاتلند  که  استدالل  این 
دور  هم  از  انگلستان  و  اسکاتلند  که  چرا  است  قوی تری  ادعای 
حزب  و  محافظه کار  نمایندگان  تعداد  پیش،  نسل  دو  شده اند. 
نمایندگان  اسکات ها  اما  بود  برابر  تقریبًا  اسکاتلند  در  کارگر 
حزب محافظه کار را به دلیل تاثیرات تاچریسم بر اقتصاد بسیار 
تن  بر  با  ملی گرا  معترضان  اخیرًا،  نبخشیده اند.  خود  صنعتی 

کردن پوشش پاندا، به دیوید کامرون، نخست وزیر محافظه کار 
باغ وحش های  در  پانداها  تعداد  که  شدند  یادآور  بریتانیا، 
در  محافظه کار  حزب  نمایندگان  از  بیش  عدد)  (دو  ادینبورگ 
اسکاتلند است (یک نماینده). تفویض اختیارات مربوط به زمان 
مینستر  وست  سوی  از  اختصاص یافته  نقدینگی  و  بلر  تونی 
را  انگلیس  از  اسکاتلند  اجتماعی  سیاست های  واگرایی  موجبات 
اسکاتلندی  دانشجویان  برای  عالی  آموزش  است.  کرده  فراهم 
شهریه  باید  ولزی  یا  انگلیسی  دانشجویان  ولی  است  رایگان 
بودجه  ولز  و  انگلیس  به  نسبت  اسکاتلند  دولت  کنند.  پرداخت 
است.  داده  اختصاص  سالمندان  از  مراقبت  برای  را  بیشتری 
بوروکراتیک  محدودیت های  رفع  زمینه  در  اسکاتلند  همچنین 

مدارس از انگلستان تبعیت نکرده است.
اما دموکراسی های سالم به اندازه کافی انعطاف پذیر هستند که 
هم  بریتانیا  مناطق  سایر  در  که  را  منطقه ای  تفاوت های  بتوانند 
بسیار شایع است مورد توجه قرار دهند. شمال شرق انگلستان 
دالالن  همچون  نیز  هستند  کارگر  حزب  حامی  دو  هر  که  ولز  و 
علیه  کار  حزب  رسیدن  قدرت  به  زمان  در  محافظه کار،  حزب 

دولت وست مینستر صف می کشند. 
اعتراض  آنها  به  ملی گرایان  که  جنوبی  تحمیلی  اقدامات  برخی 
بر  «مالیات  قانون  جمله  از  هستند؛  بی اهمیت  نسبتًا  می کنند، 
مستاجران  راندن  بیرون  منظور  به  که  اضافی»  اتاق خواب 
بهره مند از یارانه مسکن، از خانه های بزرگ بیش از حد نیاز آنها 
طراحی شده است. برخی دیگر از این اقدامات نیز نظیر مالیات 
تصویب  تاچر  مارگارت  نخست وزیری  زمان  در  که  رای  حق  بر 

شد، به تاریخ پیوسته اند.
نساخته  محروم  قدرت  از  را  اسکات ها  بریتانیا،  سیاسی  آرایش 
است. دو نخست وزیر اخیر بریتانیا، تونی بلر و گوردون براون، 
هر دو در شمال مرزها زاده شدند. اسکاتلند به طور نامتناسبی 
ادینبورگ  است.  مینستر  وست  در  نماینده  زیادی  تعداد  دارای 
طیف  بر  کشور  این  مجلس  و  است  مستقل  حقوقی  نظام  دارای 
و  آموزش  بهداشت،  نظیر  سیاستی  حوزه های  از  گسترده ای 
مسکن مسلط است. رهبران این کشور از حق خود برای تغییر 
می دهد  نشان  امر  این  که  نکرده اند  استفاده  درآمد  بر  مالیات 

دولت اسکاتلند از سوی وست مینستر تحت فشار نیست.
حکومتی برخاسته از ملت، دموکراتیک و صلح طلب که به خوبی 
دور  را  آن  آسانی  به  نباید  که  است  نعمت  یک  می شود،  اداره 
یک  اما  است.  تغییر  برابر  در  قوی  منفی  دلیل  یک  این  انداخت. 
استقالل  مخالف  جریان های  که  دارد  وجود  هم  مثبت  استدالل 

اسکاتلند تالش کرده اند آن را پررنگ کنند: ایده اتحاد.
متمایز  هویت  و  تاریخ  با  مردم  که  است  باور  این  بر  بریتانیا 

و  اقتصاد  آنها،  تنوع  و  کنند  زندگی  هم  کنار  در  می توانند 
فرهنگ و طریقه حکومت آنها را تقویت می کند. بیشتر اعضای 
تا  می کنند  معرفی  بریتانیایی  را  خود  آشکارا  قومی  اقلیت های 
گسترده  معنای  غریزی  طور  به  آنها  اسکاتلندی.  یا  انگلیسی 
هویت آزادیخواه را که به جای ملی گرایی تنگ نظرانه بر مفهوم 
روشنگرانه ملت یعنی همان اتحاد تکیه دارد، درک کرده اند. در 
مذهبی  خشونت  و  فرهنگی  تعصب  قومی،  نفرت  در  که  دنیایی 
از  و  ناامیدی  حس  از  بیش  باید  مقدس  ایده  این  است،  غوطه ور 
خودبیگانگی زودگذر اما واقعی که اسکات ها در دهه های اخیر 

با آن دست به گریبان بوده اند، ارزش داشته باشد.
صدای  و  شود  تضعیف  بریتانیا  انحالل  با  ایده آل  هدف  این  اگر 
خود کشور هم تضعیف شود، عزت نفس بریتانیایی تنها قربانی 
نخواهد بود. بریتانیا به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان 
گروه  پول،  بین المللی  صندوق  در  قدرتمند  صدایی  و  متحد  ملل 
بشر،  حقوق  نظیر  ارزش هایی  می تواند  اروپا،  اتحادیه  و   ،G۷
ترویج  را  پاک  دولت  و  قانون  حاکمیت  بیان،  آزادی  دموکراسی، 
که  ظهور  حال  در  ایدئولوژی های  و  کشورها  سوی  از  که  کند 
اسکاتلند  اگر  هستند.  تهدید  مورد  نمی کنند،  تبعیت  آنها  از 
بریتانیا را ترک کند، نه این کشور و نه سایر کشورهای بریتانیا 
لحاظ  این  از  جهان  و  باشند  داشته  را  امروز  تاثیر  نمی توانند 

آسیب خواهد دید.

دالیل  همه  بر  بنا  اتحاد  که  است  باور  این  بر  نشریه  این  اگرچه 
پیش گفته ارزش نگهداری دارد، اما در عین حال معتقد است که 
این اتحاد نیازمند تغییر است. تجلی سیاسی ارزش ها و نگرش 
اقوام  نگه  داشتن  برای  ندارد.  همخوانی  تمرکزگرایی  با  لیبرال 
بنابراین  بخشید.  عمل  آزادی  آنها  به  باید  یکدیگر  کنار  مختلف 
با  اسکات ها  آرای  خرید  برای  تالش  جای  به  کامرون  آقای 
نقدینگی بیشتر باید قدرت بیشتری را به همه شهرها و مناطق 

بریتانیا تفویض کند.

دولت ها به آسانی نمی توانند راه خود را به سوی شادمانی جدا 
سازند و چگونگی برخورد با تفاوت ها می تواند به بهبود اوضاع 
آنها بینجامد. این تالش ها آنها را صبورتر، کثرت گراتر و بازتر 
می کند و به دولت های مرکزی می آموزد چگونه از قدرت چشم 
بپوشند. وقتی ملت ها نمی توانند کنار یکدیگر زندگی کنند، البته 
که باید جدا شوند. اما بریتانیا هنوز به آن نقطه نرسیده است. 
آنها  ملت  که  کنند  ادعا  خوشحالی  با  مایل اند  اسکات  ملی گرایان 
اما  است  طور  همین  مطمئنًا  بایستد.  خود  پای  روی  است  قادر 

بدان معنا نیست که جدایی حتمًا باید محقق شود.
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چقدر با موبایل تان 
مطالعه می کنید؟ 

 
بیتا ناصر 

 
دهه های  در  بشری  تکنولوژی  و  صنعت  دستاورد  مهمترین 
جهان  در  اطالعات  گسترش  و  تولید  در  تسهیل  همانا  اخیر، 
بوده است؛ جهانی که به واسطه همین دستاوردها به جهانی 
نامحدود،  ارتباطات  که  جهانی  یعنی  شد؛  موسوم  دهکده ای 
در  کمرنگ  مختلف  ملل  و  کشورها  بین  جغرافیایی  مرزهای 
و  بستری  چنین  در  است.  کرده  کمرنگ تر  و  کمرنگ تر  را  آن 
گرایش هایی  خصوصا  علوم؛  روزافزون  پیشرفت  راستای  در 
مبتنی  تکنولوژی های  قالب  در  بشری  اهداف  پیشبرد  به  که 
مستلزم  امروزی  جهان  در  زیستن  دیجیتالی،  فضاهای  بر 
پیرامون  در  اطالعات  گردش  جریان های  با  شدن  هماهنگ 
افراد  که  گونه ای  به  است.  شده  شهروندان  و  شهرها  جوامع، 
یا حتی جوامعی که از این قاعده جهانی غافل بمانند، فی الواقع 
جوامعی توسعه نیافته قلمداد می شوند. از طرفی با گسترش 
و  نوین ترین  اینترنت،  به  موسوم  اطالعات؛  انتقال  شبکه های 
امروزی،  جهان  کاربران  به  ارائه  قابل  خدمات  کاربردی ترین 
تا  می شوند.  ارائه  الکترونیکی  شکل  به  که  هستند  خدماتی 
جایی که در یک کشور توسعه یافته، یک شهروند می تواند با 
فراهم  را  خود  شهروندی  نیازهای  عمده  شخصی اش،  رایانه 
را؛  کنونی  جهان  اگر  نباشد  پربیراه  شاید  بنابراین  آورد. 
خدمات  نوع  هر  اساس،  براین  بخوانیم.  الکترونیکی  جهان  
الکترونیکی  سیستم های  طریق  از  اطالعات،  بر  مبتنی  انسانی 
در  فعالیت  اینکه  بر  مضاف  هستند.  دسترسی  و  ارائه  قابل 
جهانی  می کند،  خلق  را  مجازی  جهانی  الکترونیکی،  فضای 
می کند.  بی نیاز  هزینه ای  هرنوع  از  را  ما  موارد  غالب  در  که 
مقابل  در  گزارش)؛  این  موضوع  به  توجه  (با  مثال  عنوان  به 
و  تولید  هزینه های  صرف  مستلزم  که  کتاب  فیزیکال  نشر 
و  حمل  انبارداری،  صحافی،  و  چاپ  ملزومات  کاغذ،  خرید 
هزینه ها  این  الکترونیک  نشر  است،  و...  فروشگاه داری  نقل، 
را به صفِر مطلق می رساند. چنین امکاناتی است که استفاده 
جهان،  در  کتاب  آتی  جایگزین  عنوان  به  را  الکترونیک  نشر  از 
نیست.  آن  از  گریزی  که  کرده  تبدیل  حیاتی  گزینه  یک  به 

در  گرفته  صورت  پیشرفت های  به  نظر  مقدمه ای،  چنین  با 
سیستم های  در  استفاده  مورد  ریزپردازنده های  تولید  حوزه 
پردازشگر(رایانه ها، نوت بوک ها، آی پدها، کتاب خوان ها و...) 
رفته  رفته  که  همراه  گوشی های  از  تازه ای  نسل  ظهور  با  و 
قابلیت ارائه کلیه خدمات الکترونیک را در خود تجمیع می کنند، 
طبیعی است که گوشی های موبایل، به یکی از پرکاربردترین 
سیستم ها در امر مطالعه و نشر الکترونیک بدل شوند. یعنی 
مطابق با روند تجمیع ارائه خدمات توسط گوشی های همراه، 
موبایل  گوشی های  الزم،  نرم افزارهای  و  امکانات  طراحی  با 

می توانند به عنوان یک کتابخوان دیجیتالی، صاحبان خود را 
در امر مطالعه یاری دهند، در مترو، اتوبوس، اوقات فراغت و 
... باید گفت این اتفاق رخ داده و روز به روز در حال گسترش 
در میان مردم جهان است. آنچنانکه کمپانی های برنامه نویسی 
با تکیه بر طراحی های جدید گوشی های همراه، نرم افزارهایی 
را برای تولید و اجرای کتاب های الکترونیکی و خدمات دهی 
استفاده  معرض  در  و  ساخته  موبایل  گوشی های  توسط  آنها 
مردم قرار داده اند. کالم آخر اینکه؛ دستیابی به صنایعی نظیر 
توسعه  کمتر  کشورهای  برای  پیشرفته،  موبایل های  تولید 
مردم،  توسط  مصرفی  گوشی های  تمام  و  نیست  مقدور  یافته 
گوشی های وارداتی هستند؛ اما مساله مطالعه و باالبردن نرخ 
مسئوالن  که  هست  مهمی  مساله  آنقدر  جامعه،  در  کتابخوانی 
فرهنگی امکان استفاده از کتابسازهای موبایل را نیز در لیست 
فارسی  نرم افزارهای  طراحی  با  و  بگنجانند  خود  برنامه های 
گوشی های  مناسب  کتاب های  تولید  همچنین  و  کارآمدتر 
علمی  و  فرهنگی  اهداف  کردن  مرتفع  راستای  در  همراه، 

کشور، نقش آفرینی کنند.

فرهنگ زنانه 
است یا مردانه؟ 

 
مهدی مدیرواقفی 

 مترجم و کارشناس نشر

همه  شکرخدا  مردانه؟  یا  است  زنانه  فرهنگ  
فرهیخته هستند... از  مترجم  گرفته تا مولف و...؛ 
در همین اوضاع و احوال، یک ناشر که برابر قانون 
طوری  دارد،  فعالیت  دریافتی  مجوزهای  طبق  و 
سرراهی  کودکی  انگار  که  می شو د  رفتار  او  با 
شده _اشتباه  مرتکب  را  اشتباه  فالن  مثًال  یا  است؛ 
به معنای واقعی کلمه، یعنی کاری که غلط است. اما 
بهم  را  جهان  نظم  که  انگار  ولی  شده  انجام  سهوًا 
داشته اید_  دست  دنیا  شدن  کن فیکون  در  و  زده اید 
درمورد  می آید  به نظر  که  این  مهم  نکته  البته 
این گونه  اوقات  درصد   ۸۰ امر،  مسئوالن  و  متولیان 
شان؛  نیت  هم  باال،  رده  مراتب  و  بزرگان  که  است 
اما  است  خیر  فعالیت هایشان  هم  و  افکارشان  هم 
در  بسزایی  سهم  که  هستند  پایین دست  دوستان 
بگذریم؛  دارند!  هنری  و  فرهنگی  مشکالت  ایجاد 
هم...  ناشر  دوستان  از  بعضی  چرا!  نمی دانم 
و  شأن  بعضا  چرا  نمی دانم  اما  هستند  زحمتکش 
شخصیتش، مرام و منشش، اصًال خشت و گلش در 
حد یک مشت کاغذ مچاله شده هم نیست چه برسد 
به کتاب! شاید هم این شغل مقدس صرفًا نسبی به 

برخی رسیده و نه بیش. 

خودشان  به قول  که  می شناسم  هم  ناشرانی  البته 
روزبه روز  شکر  را  خدا  اما  ندارند  بیش  کیف  یک 
در  توانسته اند  که  ناشرانی  یا  می شوند  موفق تر 
حوزه   بودن  مونوپل  را،  انحصار  کوتاهی  مدت 
مافیایی  را،  مطبوعات  در  دارودسته بازی  را،  فالن 
بگیرند  پیش  را  روشی  و  ببرند  بین  از  را  بودن... 
نیست  خاصی  اکیپ  عضو  که  داستان نویسی  تا 
کتابش چاپ شود. جریان ساز بودند، فقط کارشان 

استثنا  این ها  .اما  می شناسم  فقط.  دادند،  انجام  را 
نمی شود.  قاعده  شامل  استثنا  متأسفانه  و  هستند 
کند!  حفظش  خدا  که  هم  مؤلف  و  مترجم  دوستان 
اتوبوس  از  پیش  نیم ساعت  که  عزیزی  دوست  آن 
فرهیخته ای  آن  نیست.  بنده  خدارا  حال  شد،  پیاده 
که بیست و هفتمین کتابش روانه  بازار شده، چندان 

پختگی ای نسبت به دانش آموز دبیرستانی ندارد.

اصطالحات  درصد   ۷۰ که  روشنفکرمأبی  آن   
و  دوست  بین  فرق  هنوز  نمی فهمم،  را  جمالتش 
دشمن را نمی داند. عزرائیل را با الف می نویسم، از 
تپش  تئاتر،  دکترای  آقای  ولی  است  بی سوادی  درد 
را طپش می نویسد. دیگر عزیزی که فکر می کند با 
اولین دفتر شعرش دنیا را فتح خواهد کرد هم یک 
جور. آن عزیز بزرگواری که سال ها در فالن جا کار 
کرده هم، از کفن فالن بزرگوار دیگر کیسه، شاید هم 
گونی دوخته. البته هستند اساتید شریفی که حتی 
از حق التالیفشان می گذرند تا در این اوضاع خراب 
یا  باشند  کرده  کتاب  مخاطبان  به  کمکی  اقتصادی 
فامیلشان  و  فک  دخترشان،  خودشان،  که  کسانی 
یا  نمی کنند.  را  کسی  چاله   اما  هستند  فرهیخته 
چند  مترجم  دارد،  شعر  مجموعه  چند  که  دوستی 
هم  جلد   ۳۰۰ از  بیش  بوده،  هم  نمایشنامه  و  رمان 
طراحی کرده با بیش از ۷۰۰۰ فریم عکس، ویراستار 
۱۰۰ کتاب هم هست، مهندس هم هست، خبرنگار و 
دبیر و سردبیر هم هست اما ادعایی ندارد. هرچند 
قبال هم عرض کردم استثنا شامل قاعده نمی شود. 

برخی از مخاطبان هم که ذائقه شان عجیب متفاوت 
به  دارید؟!  را  بودی»  رفته  «آمدم  کتاب  آقا  است. 
را  ایوبی  محمد  کسی  مثًال  اما  می رسد،  صدم  چاپ 
سینما  پرده  روی  مخملی ها  فیلم  مثًال  نمی شناسد. 
که می آید همه و همه تف و لعنت نثارش می کنند اما 
دستِ آخر همان فیلم است که چندین میلیارد تومان 
در  می شکند.  را  سینما  رکورد  کمر  و  می فروشد 
اکثر موارد یک قصابی را به اکثر مراکز فرهنگی و 

دوستان فرهیخته ترجیح می دهید. 
منبع: آرمان

نظرات



  جمعه ۱۷ امرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۷هفته نامه پرشین۶

آیا توافق هسته ای می تواند روابط ایران - آمریکا را متحول کند؟

مذاکره آری، آشتی خیر
 

در بحبوحه بحران ها در اوکراین و غزه، بزنگاه مهمی در مذاکرات هسته ای بین ایران، ایاالت 
زمان  ماهه  چهار  تمدید  آن  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  کمتر  اش  المللی  بین  شرکای  و  متحده 
موضوعاتی که دو طرف نیاز به حل آن دارند- به  باتوجه به پیچیدگی  این گفت و گو ها بود. 
خصوص چگونگی ظرفیت غنی سازی در ایران-  عدم دستیابی به توافق غیر قابل انتظار نبود.
نهفته است: توافق هسته ای چه معنانی برای  یک مساله مهم  اما در زیر پوسته این مذاکرات، 
که  آن  احتمالی  پاسخ  و  پرسش-  این  دارد؟  آمریکا  با  رابطه  خصوص  به  غرب  و  ایران  روابط 
بهبود روابط ایران و آمریکاست- به طرز عجیبی تندروها در تهران و تل آویو را در میسر دنبال 

کردن یک هدف قرار می دهد.
برای تندروها در ایران، از سرگیری رابطه با غرب با یک تهدید موجودیتی پیوند خورده است.
خصومت ورزی با ایاالت متحده یکی از ارزش های انقالبی در ایران به شمار می رود. علیرضا 

نادر، تحلیلگر موسسه راند می گوید که این دشمنی نماد انقالب اسالمی ایران  است.

مئیر جاودانفر، تحلیلگر امور ایران و اسرائیل نیز بر این باور است که ایستادگی در برابر آمریکا 
به منزله اکسیژن برای تندروهاست. تندروها نمی خواهند آمریکا در انظار ایرانیان چهره ای 
مثبت داشته باشد. حتی زمانی که اوباما نیز دست دوستی به سوی ایران دراز می کند، تندروها 

نگران می شوند. به بیان دیگر توافق هسته ای پیامدهای روشنی برای تندروها به همراه دارد. 
محافظه کاران در ایران همچنان نیز بر این عقیده اند که هدف دیپلماسی آمریکا در قبال تهران، 

تغییر رژیم است.
بین  جامعه  روی  به  را  ایران  درهای  ها  تحریم  لغو  با  همگام  آمریکا  و  ایران  بین  گرمتر  روابط 
یک  این  رو  میانه  جمهور  رئیس  روحانی،  حسن  مانند  ایرانیان،  اغلب  برای  کند.  می  باز  المللی 
عیب نیست. اما محافظه کاران  بر این عقیده اند که اینگونه از قدرت نرم آمریکا یک تهدید دراز 
مدت پیش روی انقالب است. به همین دلیل در ماه های اخیر اقداماتی در جهت تضعیف دولت 

روحانی انجام شده است.
تندروها گمان می کنند که توافق هسته ای یک پیروزی سیاسی را در اختیار روحانی قرار می 
دهد که از طریق آن می تواند در دیگر عرصه های سیاست خارجی که هم اکنون در کنترل اش 
نیست نیز مانور دهد. کالین کال، استاد دانشگاه جورج تون و دستیار سابق پنتاگون در امور 
ایران می گوید  تا کنون دولت تنها پرونده هسته ای را در اختیار داشته است . به گفته او هر 
چند توافق هسته ای برای قدرت گرفتن تمام عیار روحانی کافی نیست اما این موافقتنامه می 
تواند موضع سیاسی دولت روحانی را تقویت کند به خصوص در زمانی که انتخابات مجلس 

شورای اسالمی پیش رو است.
روابط  سازی  عادی  برای  ایران  در  فزاینده  اجماع  نشانه  روحانی  انتخاباتی  پیروزی  هرچند  
با غرب است، به نظر نمی رسد تغییرات اساسی نزدیک باشد. حتی در صورت حصول توافق 
حاصل  آمریکا  و  ایران  روابط  در  جدی  تغییری  بخواهند  تندروها  رسد  نمی  نظر  به  نیز  نهایی 

شود.
شدن  تر  گرم  با  مخالفت  برای  متفاوتی  دالیل  آویو  تل  تا  گرفته  تهران  از  تندروها  که  حالی  در 

روابط ایران و غرب دارند،هر دو طرف با از سرگیری این روابط تهدید می شوند.
خصوص  به  برخی  دارند.  توافق  با  مخالفت  برای  دیگری  دالیل  نیز  اسرائیل  سیاسی  رهبران 
تهدیدی  ای  هسته  ایران  که  باورند  این  بر  اسرائیلی  رژیم  وزیر  نخست  نتانیاهو،  بنیامین 
موجودیتی برای اسرائیل به شمار می رود و باید به هر طریق مانع ادامه این فعالیتها شد. در 
بدترین حالت، پتانسیل هسته ای شدن ایران به تهران اجازه می دهد وزن بیشتری در منطقه 
دلیل  همین  به  دهد.  می  کاهش  را  اسرائیلی  ر ژیم  استراتژیک  انعطاف  نتیجه  در  و  باشد  داشته 

رهبران نظامی اسرائیل باید در مورد اقدام نظامی در منطقه خوب فکر کنند.

اما باوجود تمامی مخالفت هایی که با توافق هسته ای انجام می شود، این به این معنی نیست 
که مذاکرات شکست می خورد. برای مثال باوجود اینکه گروهی در ایران به هیچ وجه خواستار 
مورد  اقتصادی  وضعیت  بهبود  برای  توافق  گوید  می  نسبی  اجماعی  نیستند،  ای  هسته  توافق 
نیاز است. کاهش نرخ تورم و بیکاری به لغو تحریم ها نیاز دارد که تنها از طریق توافق هسته 

ای میسر است.
اکنون چالش پیش روی تندروها محدود کردن پیامد های توافق برای خودشان است. آنها شاید 
بود. نخواهد  شان  نفع  به  مدت  دراز  رابطه  اما  بپذیرند  را  غرب  با  محدود  های  ارتباط  بتواند 

جاودانفر می گوید، اگر توافق هسته ای در آینده شکل بگیرد، تندرها برای ایجاد سدی را در راه 
روابط بهتر با غرب به خصوص ایاالت متحده به تکاپو می افتند.

منبع:نشنال اینترست/

پنج روایت درباره غزه 
   آرون دیوید میلر

 دور جدید درگیری در غزه و بین اسرائیل و فلسطینی ها آغاز 
شده است. اینکه این درگیری ها چگونه آغاز شده و چگونه به 
اتمام خواهد رسید، هنوز معلوم نیست. اما حداقل پنج روایت 

در این مورد وجود دارد که باید تصحیح شود.

۱- شکست جان کری در ایجاد روند صلح باعث ایجاد بحران 
شد

شکست کری برای ایجاد توافق صلح در آوریل اتفاق افتاد. آن 
هم به این دلیل که نتانیاهو و محمود عباس، در اکثر موارد مهم 
نتوانستند به دیدگاه مشترکی برسند. آدم ربایی ها و قتل ها اما 
در ژوئن رخ داد؛ وقتی که شکست مذاکرات کامًال واضح شده 
صلح  برقراری  به  موفق  کری  اگر  حتی  اینکه  بر  عالوه  بود. 
می شد، افراطیان هر دو طرف به راحتی می توانستند با اعمالی 

شبیه همین که انجام داده اند، توافق را از بین ببرند.
 

۲-بحران غزه راه حل نظامی دارد
را  غزه  باید  اسرائیل  دارند  اعتقاد  که  تندروهایی  نیستند  کم 
از  بعد  دیگر  اکثریت  اما  کند.  نابود  را  حماس  و  کرده  اشغال 
هفته ای  یک  و   ۲۰۰۹ و   ۲۰۰۸ سال  هفته ای  سه  درگیری های 
در  افتاد.  نخواهد  اتفاق  موضوع  این  که  می دانند   ۲۰۱۲ سال 
آتش بس  داوطلبانه  اسرائیل  اول  مورد  در  هم،  درگیری ها  آن 
پایان  بحران  مصر  میانجیگری  با  دوم  مورد  در  و  کرد  اعالم 
یافت بدون اینکه حماس نابود شده باشد. اکنون هم نه اسرائیل 
و  غزه  اشغال  اقتصادی  و  سیاسی  سنگین  هزینه  می تواند 
مداخله وسیع و سنگین نظامی در آن را بپردازد و نه حماس به 

این راحتی و در مدتی کوتاه قابل حذف است.
 

۳- ما در آستانه انتفاضه سوم هستیم
این درست است که خشونت چه در غزه، چه در کرانه باختری 
بیشتر  غیرنظامیان  تلفات  افزایش  با  خصوص  به  اردن  رود 
خواهد شد اما به نظر نمی رسد ما در آستانه چیزی باشیم که 
درگیری های  است.  شده  مشهور  سوم  انتفاضه  به  روزها  این 
طوالنی  نسبتًا  دوره  از  بعد  اینکه  دلیل  به  خصوصًا  فعلی، 
است،  افتاده  اتفاق  اسرائیلی ها  و  فلسطینی ها  آرام  روابط 
در  انتفاضه ای  اما  است  کرده  جلب  خود  به  را  بیشتری  توجه 
می دهد  نشان  شده  انجام  اخیرًا  که  نظرسنجی  نیست.  راه 
اهمیت  خود  اقتصادی  مشکالت  به  بیشتر  فعًال  فلسطینی ها 
می دهند و خیزش علیه دشمن اولویت حداقل فعلی آنها نیست. 
بتواند  خود  که  نیست  شخصیتی  عباس  محمود  اینکه  ضمن 
نوع  از  جنبشی  هر  بگیرد.  عهده  بر  را  همه گیر  قیامی  رهبری 
انتفاضه به همکاری نزدیک فتح و حماس نیاز دارد، موضوعی 

که احتماًال حداقل فعًال اتفاق نخواهد افتاد.
 

۴- نتانیاهوی جنگ طلب می خواهد غزه را با خاک یکسان کند
باعث  فلسطینی ها  با  نتانیاهو  عداوت  دارند  عقیده  بسیاری 
درگیری  نمی کنیم.  فکر  این طور  ما  اما  است  اخیر  بحران 
دامنه  و  است  مالیم تر  قبلی  درگیری های  به  نسبت  کنونی، 
کمتری دارد. نتانیاهو در حال حاضر وسط دو گروه گیر افتاده 
است. گروهی از مشاورانش که برخورد نظامی شدیدتری را 
گزینه  همیشه  او  دارند  اعتقاد  که  دیگر  گروهی  و  خواهان اند 
نظر  به  اما  است.  داده  ارجحیت  عقالنی  راه حل  به  را  نظامی 
داشته  غزه  در  گسترده تری  مداخله  قصد  نتانیاهو  نمی رسد 
در  حتی  اما  شود  شدیدتر  غزه  در  درگیری ها  شاید  باشد. 
صورت وقوع این اتفاق، علت آن تمایل شخص نتانیاهو نخواهد 

بود.
 

۵- واشنگتن می تواند و باید به این بحران خاتمه دهد
نکردن  مداخله  خاطر  به  اوباما  دولت  از  مک کین  جان  سناتور 
دولت  نمی رسد  نظر  به  همه  این  با  است.  کرده  انتقاد  غزه  در 
موفق،  میانجیگری  یک  برای  الزم  ابزارهای  به  فعًال  آمریکا، 
غزه  در  باید  متحده  ایاالت  که  اقدامی  آخرین  باشد.  مسلح 
ضعیف  به  می تواند  که  است  حماس  با  مذاکره  دهد،  انجام 
می رسد  نظر  به  دیگر  طرف  از  بینجامد.  عباس  محمود  شدن 
مداخله  به  نیازی  فعًال  غزه،  در  درگیر  طرف های  از  هیچ کدام 
دو  از  یکی  حداقل  زودی،  به  شاید  نمی بینند.  بحران  پایان  و 
در  تلفن ها  و  شود  متحده  ایاالت  میانجیگری  خواستار  طرف، 
درخواستی،  چنین  از  قبل  تا  اما  بیایند.  در  صدا  به  واشنگتن 
حداقل به صورت تلویحی، دولت آمریکا یا وزارت خارجه این 

کشور نمی تواند خود را داخل بحران کند.

ایران و جهان
ترکیه آزمون سرنوشت ساز انتخابات ریاست جمهوری را تجربه می کند

جدال قدرت در ترکیه
عدالت  حزب  مخالف  حزب  بارزترین  جمهوری،  خلق  حزب  رئیس  کلیچدار،  کمال 
دولت  های  سیاست  دلیل  به  ترکیه  که  گفت  اردوغان  طیب  رجب  رهبری  به  توسعه  و 
فعلی حاکم بر کشور در برابر قضایای مختلف منطقه ای بیش از هر زمانی در منطقه 
منزوی شده است. وی این اظهارات را در حالی بیان کرد که ترکیه در آستانه انتخابات 

با  سمت  این  به  رسیدن  سودای  فعلی  وزیر  نخست  و  دارد  قرار  جمهوری  ریاست 
اختیاراتی تازه را در سر می پروراند.

مخالفان  از  بسیاری  که  است  حالی  در  این  لندن،  چاپ  العرب،  روزنامه  گزارش  به 
ای  منطقه  های  درگیری  وارد  را  کشور  دلیل  بدون  که  کنند  می  متهم  را  وی  اردوغان 
کرده و این مساله سبب شده است تا هم پیمانان مهم و سنتی خود را از دست بدهد و 

دامنه دشمنان ترکیه گسترش یابد.
کلیچدار در این باره گفت: «در سوریه مسلمان مسلمان را می کشد و اردوغان کسی 
است که به دستشان اسلحه می دهد تا همدیگر را بکشند. و اآلن کار به جایی رسیده که 
به دلیل سیاست های حکومت ترکیه و رهبران آن هیچ کس در خاورمیانه نمی خواهد 

دروازه های ترکیه را بکوبد و به سراغ آن بیاید.»
وی سپس از مواضع نخست وزیر ترکیه در قبال تحوالت عراق و تحرکات شوم داعش 
داعش  به  موسوم  شام  و  عراق  در  اسالمی  دولت  شبکه  که  گفت: «وقتی  و  کرد  انتقاد 
۴۹ دیپلمات ترکیه را در عراق به گروگان گرفتند، نخست وزیر ترکیه الم تا کام حرف 
نزد. در حالی که آنها در موصل پرچم ترکیه را از فراز کنسولگری ما به پایین کشیدند. 
گویی که داعش اردوغان را در ترکیه نیز به اسارت گرفته است که او جرات نمی کند 

حرفی بر زبان بیاورد.»
آنها  از  و  کرد  ایراد  استانبول  در  حزبش  طرفداران  برابر  در  را  اظهارات  این  کلیچدار 

خواست که از انتخاب اکمل الدین احسان اوغلو حمایت کنند.
وی در توضیح حمایتش از احسان اوغلو گفت: «ما می توانیم بر این انزوا غلبه کنیم. 
احسان اوغلو که ۵۷ کشور اسالمی را در سازمان کنفرانس اسالمی اداره کرده است 
اکنون می تواند ترکیه را در سالمت و امنیت اداره کند، او وزنه ای مهم در خاورمیانه 

محسوب می شود و می تواند صلح را در منطقه محقق کند.»
رئیس حزب خلق جمهوری در ادامه افزود: «احسان اوغلو عنوان صلح و ثبات است 
و می تواند همه را در داخل و خارج راضی کند. او خوب می داند که کرسی ریاست 

جمهوری جایی برای درگیری نیست.»
کنفرانس  سازمان  رئیس  اوغلو،  احسان  الدین  اکمل  توسعه  و  عدالت  حزب  مخالفان 
طرفداران  اند.  کرده  ترکیه  جمهوری  ریاست  انتخابات  برای  خود  نامزد  را  اسالمی 
نوه  که  گفت  ادعا  این  رد  در  کلیچدار  نیست،  االصل  ترکی  وی  که  گویند  می  اردوغان 

اردوغان خود شناسنامه امریکایی دارد.
کلیچدار تاکید کرد، رئیس جمهوری ترکیه باید تمایالت سیاسی یا حزبی نداشته باشد 
تا بتواند همه طیف های ملت با تمامی گرایش های سیاسی مختلفشان را به خود جذب 
کند.ناظران منتقد حزب حاکم در ترکیه می گویند که اردوغان تمام تالش خود را کرده 
است تا ترکیه را به یک قدرت منطقه ای صاحب وزنه های اقتصادی و سیاسی تبدیل 
کند اما اکنون به مرحله ای رسیده است که اهداف شخصی را به حساب مصالح مملکت 
پیش می گیرد و بیش از آن که به فکر کشور باشد به فکر مصالح شخصی اش است. 
به اعتقاد آنها اردوغان تالش می کند از خود وجهه سلطان "فاتح"، سلطان عثمانی را 
بسازد و در همین راستا تالش می کند همه تجمعات وابسته به اخوان را حول محوریت 
خود جمع کند، وی به گونه ای رفتار می کند گویی که یگانه چهره مدافع دین در میان 
وی  که  است  صحیح  این  گویند  می  اردوغان  منتقدان  است.  تسنن  اهل  گرایان  اسالم 
توانست ترکیه را از لحاظ اقتصادی بسیار پیشرفته کرده و به سطح مطلوب برساند 
اما در رابطه با کشورهای عربی و منطقه سیاستی را در پیش گرفته است که به هیچ 
وجه به سود ترکیه نیست. منتقدان اردوغان حتی سیاست های او در رابطه با ایاالت 
متحده و اتحادیه اروپا را نیز به چالش می کشند و می گویند که وی دیگر آن جدیت 

الزم برای پیوستن به اتحادیه اروپا را ندارد.
در همین رابطه اکمل الدین احسان اوغلو، بارزترین رقیب اردوغان در انتخابات ریاست 
جمهوری پیش رو با انتقادهای تند از اردوغان او را متهم به دروغ گویی و افترا کرد.
استهزا  با  و  بود  کشیده  چالش  به  را  اوغلو  احسان  خود  رقیب  اردوغان  این  از  پیش 
گفته بود او حتی سرود ملی کشور را هم نمی داند. در پاسخ به این ادعا احسان اوغلو 
۷۰ ساله بر سر قبر محمد عاکف ارصوی، شاعر مشهور ترکی و سراینده سرود ملی 
ترکیه در استانبول حاضر شد و در سخنانی گفت که میان عاکف با پدر او از ابتدای 
قرن بیستم و زمان شکل گیری جمهوری ترکیه روابط دوستانه بسیار نزدیکی بوده 
است.  وی سپس اشعاری از آخرین دیوان عاکف موسوم به "شهدای چانالکی" را برای 
دوست  ترین  نزدیک  پسر  گفت: «من  اردوغان  به  خطاب  همچنین  وی  خواند.  حضار 
محمد عاکف ارصوی هستم. من خیلی زودتر از تو و زمانی که هنوز شیر مادرم را می 

خوردم سرود ملی کشورم را می دانستم.»
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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.

رویای خالفت 
بر  مچی  ساعتی  می شد:  دیده  مکان  از  اندکی  جزئیات 
سر  پشت  چرخیدن  حال  در  پنکه ای  گوینده،  راست  دست 
بدون  است.  شده  داده  تکیه  دیوار  به  که  مسلسل  یک  و  او 
محاسن  با  واعظ  یک  رفتن  منبر  بر  صحنه  نشانه ها،  این 
انبوه و ملبس به ردایی مشکی در مسجد نورالدین زنگی 
رمضان  ماه  جمعه  نخستین  در  عراق  موصل  شهر  در 
آن  مانند  درست  داشت.  شباهت  پیش  سال   ۷۵۰ به  بیشتر 
گذاشته  آن  بر  او  نام  که  مسجد  معمار  که  هنگامی  زمان، 
شده بر ناحیه اطراف حکمرانی می کرد و مومنان را علیه 
صلیبیون مسیحی در فلسطین متحد کرد. این خطابه نیز 
دعوتی شورانگیز از مسلمانان بود که به صف شوند و به 

جهاد  بپیوندند.

البغدادی،  ابوبکر  واعظ،  این  که  است  این  در  تفاوت 
فرمانروای  یعنی  خلیفه،  بلکه  محلی،  امیر  یک  نه  را  خود 

است.  نامیده  جهان،  کل  مسلمان  میلیارد   ۱/۵ مسلم 
علیه  که  به اندازه ای  تاکنون  او  جهاد  دیگر:  تفاوت  و 
هم کیشان مسلمان خود بوده علیه کافران نبوده است. اما 
بغدادی  آقای  که  است  این  نوآوری  برجسته ترین  احتماًال 
تبلیغی  است؛  کرده  ضبط  عالی  کیفیت  با  را  خود  عملکرد 
که  بین المللی اش،  تروریستی  گروه  برای  هم  خیره کننده 
هم  و  می شود،  نامیده  اسالمی  خالفت  دولت  هم اکنون 

برای خودش که تاکنون گوشه نشین بوده است.
ظهور آقای بغدادی برق آسا به نظر می رسد. هنگامی که 
به  ابتدا  در  که  را،  خود  گروه  امور  زمام  قبل  سال  چهار 
در  مسلحانه  مقاومت  در  القاعده  فرزندخوانده  صورت 
آغاز  را  خود  کار  عراق  به  آمریکا   ۲۰۰۳ سال  تهاجم  برابر 
نبود.  شکسته  درهم  وجه  هیچ  به  گرفت  دست  به  کرد، 
سر  بر  بمباران ها  از  موجی  با  آن  رعدآسای  بازگشت 
شیعیان عراقی آغاز شد. در سال ۲۰۱۲ این گروه به سوریه 
جذب  جهان  سراسر  از  را  نفر  هزاران  و  یافت  گسترش 
تبدیل  شورشی  شبه نظامی  گروه  قدرتمندترین  به  تا  کرد 
شود و دولتی ابتدایی را به مرکزیت شهر رقا تاسیس کند. 
یک  داعش  جهادی،  اصطالح  به  گروه های  دیگر  برخالف 
دستگاه اجرایی تمام عیار، از جمله نهادهایی چون دادگاه 

و برنامه های رفاه اجتماعی، ایجاد کرده است.

توسط  را  تهاجمی  و  بازگشت  عراق  به  داعش  گذشته  ماه 
از  کرد.  رهبری  بغداد  یعنی  پایتخت  سمت  به  شورشیان 
داعش  ژوئن،   ۳۰ در  بغدادی  آقای  خالفت  اعالم  زمان 

از  جدیدی  بخش  و  عراق،  در  را  بیشتری  سرزمین های 
اکنون  و  کرد  تصاحب  الزور  دیر  شهر  حوالی  را  سوریه 
تهدید کرده است به شمال و جنوب به داخل مناطق تحت 
خواهد  فشار  سوریه  رقیب  شورشی  گروه های  تصرف 

آورد.
تاکتیک های  و  زیرکانه  جنجال  و  جار  شقاوت،  از  ترکیبی 
خود  توان  از  فراتر  تا  داد  اجازه  داعش  به  هوشمندانه 
تا   ۷ بین  می شود  زده  تخمین  که  طوری  به  کند،  حرکت 
عراق  در  هم  آن  گسترش  باشد.  داشته  پیرو  نفر  هزار   ۲۰
و هم در سوریه از یک الگو پیروی می کند. متحدان بالقوه 
پول،  با  محلی  شبه نظامیان  و  قبیله ای  گروه های  مانند 
در  که  رهبرانی  می شوند.  تطمیع  وعید  و  وعده   و  اسلحه 
که  متحدانی  نیز  و  می کنند،  مقاومت  سپردن  سر  برابر 
قرار  ترور  هدف  بعدها  باشد  گذشته  مصرف شان  زمان 
قربانیان  میان  در  رسیده  گزارش های  به  بنا  می گیرند. 
ده ها  و  زنگی  نورالدین  مسجد  وقت  جماعت  امام  اخیر 
ارتش  سابق  افسر  نیز  و  موصل،  در  دیگر  سنی  روحانی 
تصرف  طرح  در  داعش  به  که  می خورد  چشم  به  عراق 
حیرت انگیز دومین شهر بزرگ عراق در ماه گذشته کمک 

کرد.

بزرگ  موانع  بعضی  با  البغدادی  آقای  این  وجود  با 
پرشور،  و  جوان  اسالمگرایان  به جز  روبه روست. 
شبه نظامیان  و  آنها  مشابه  جهادی  اصطالح  به  گروه های 
از  اندکی  تعداد  درآمده اند،  آنها  عضویت  به  که  محلی 
پرشور  پاسخی  او  ادعاهای  به  که  هستند  مسلمانان 
از  گروهی  مسلمان،  علمای  بین المللی  اتحادیه  داده اند. 
واعظ  یک  القرضاوی،  یوسف  ریاست  به  سنی  روحانیون 
اعالم  دانستن  مخرب  و  غیرقانونی  با  بانفوذ،  مصری 
خالفت او نه تنها برای قیام های سنیان در عراق و سوریه 
گرفته اند.  انتقاد  باد  به  را  آن  اسالم،  جهان  کل  برای  بلکه 
ماه  که  اردنی  روحانی  یک  المقدسی،  ابومحمد  حتی 
احترام  از  جهادیان  حلقه  در  و  شده  آزاد  زندان  از  گذشته 
گسترده ای برخوردار است، پروژه خالفت گری او را تایید 
را  «خود  داد،  فرمان  اخیر  اظهارنظر  یک  در  او  نکرد. 
اصالح کنید، توبه کنید، کشتار مسلمانان و تحریف مذهب 

را متوقف سازید».
و  بریتانیایی  شرکتی   ،ORB را  نظر  گویاترین  احتماًال 
در  جنگی،  مناطق  در  نظرسنجی  انجام  در  متخصص 
که  آورد  دست  به  سوریه  در  خود  می  ماه  نظرسنجی 
داعش  معتقدند  پاسخ دهندگان  درصد  چهار  تنها  دریافت 
سوریه  مردم  خواسته های  و  منافع  نماینده  «بهترین 
رقا،  در  خودشان  پایگاه  در  حتی  آنها  محبوبیت  است». 
آقای  چرا  که  نیست  تعجب  جای  بود.  درصد   ۲۴ تنها 
البغدادی دموکراسی را به نام انزجار از کفار نفی می کند.

اکونومیست

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 
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بحران غزه ایران و مصر 
را به هم نزدیك کرد

ناهض حتر
شبکه  در  ایرانی  عالی رتبه  مسووالن  از  یکی  پیش  روز  چند 
خبری المیادین صحبت و از مواضع قاهره برای برآورده کردن 
خواستار  همچنین  او  کرد.  قدردانی  فلسطینی ها  مطالبات 
شد  فلسطینی  مقاومت  گروه های  با  مصر  میان  روابط  تقویت 
تایید  فلسطینیان  با  رابطه  در  را  مصر  نقش  که  کرد  تاکید  و 
حساس»  و  مذاکرات «مهم  مسیر  در  دخالت  هرگونه  و  می کند 
را که رهبران فلسطینی بر سر غزه در حال انجام آن هستند رد 
می کند. به طور خالصه یعنی اینکه پرونده غزه و به دنبال آن 
پرونده فلسطین به طور کامل از نگاه محور مقاومت در دست 
مصری هاست. به معنای دیگر ایران از نقش مصر در پرونده 

فلسطین در برابر نقش مخرب ترکیه و قطر حمایت می کند.

مصر حضور و نقشی موثر دارد اما توانایی هایش نیز محدود 
اقتصادی،  مشکالت  (داخلی)،  ملی  مصالح  میان  در  و  است 
قومی و امنیتی اش محصور است، مصر از عدم رشد اقتصادی 
و فرهنگی رنج می برد و این در حالی است که همچنان بحران 
بحران های  و  مانده  باقی  خود  قوت  به  نیز  اخوان المسلمین 

امنیتی نیز آن را تحت فشار قرار داده است.

فلسطینیان  مطالبات  همه  نتوانسته اند  تاکنون  مصری ها  البته 
اما  برخیزند  آنها  از  دفاع  به  کامل  به طور  و  کنند  برآورده  را 
نکته یی نیز در اینجا مشهود است و آن گرایش روشن حماس 
هر  در  شد  منکر  نمی توان  البته  است.  ترکی  قطری –  محور  به 
فلسطینی  گروه های  مشروع  و  قانونی  شریك  حماس  حالتی 
است و محمود عباس مجبور است این جنبش را شریك سیاسی 
یك  بیان کننده  گذشت  غزه  در  آنچه  حال  هر  به  بداند.  خود 
آن  برنده  طرف  دو  و  بازنده  طرف  یك  آن  در  که  است  واقعیت 
خورد  شکست  غزه  بحران  در  ترکی   – قطری  محور  هستند. 

اخوان  حضور  تقویت  برای  مقاومت  جایگاه  از  نتوانست  و 
المسلمین و به دنبال آن منویت خودشان در غزه سوءاستفاده 
بر  تکیه  با  قاهره  شدند،  پیروز  ایران  و  مصر  مقابل  در  کنند. 
نیروی  انتقال  با  تهران  و  فلسطین  مساله  در  واحدش  موضع 
مقاومت مرتبط با تهران و دمشق از حضور میدانی به حضور 
سیاسی و مشارکت فعال دادن آن در حکومت فلسطینی جدید 
که بر اساس یك اجماع ملی تشکیل شده است، توانستند پیروز 

میدان غزه باشند.

تازه یی  واقعیت های  سیسی  دوران  مصر  استراتژیك  رویکرد 
سینا  شدن  تبدیل  از  دارد  تالش  او  اوال،  است؛  کرده  نمایان  را 
شده  که  قیمتی  هر  به  تروریست ها  برای  امن  پناهگاهی  به 
جلوگیری کند، ثانیا، رابطه یی متوازن در زمینه های اقتصادی 
ثالثا،  آورد،  وجود  به  روسیه  و  غرب  با  قاهره  میان  دفاعی  و 
نقش مستقل مصر در امور منطقه یی را با هدف تحقق مصالح 
عربستان،  سیاسی  و  مالی  حمایت  بر  رابعا،  و  کند  احیا  ملی 
بزرگ ترین شریك ایاالت متحده در خاورمیانه حساب کند بدون 
اینکه در برابر سیاست های عربستان سر خم کند. برای همین 
سیسی از حکومت بشار اسد حمایت می کند، با آن روابط سری 
و عمیق برقرار دارد و به طور روشن باب روابط گسترده را با 
بغداد گشوده است. از سوی دیگر مصر دوران سیسی می تواند 
ایفا  شیعی   – سنی  درگیری های  کردن  خاموش  در  مهم  نقشی 
نادیده  را  نقش مصر  نمی تواند  نیز  اسراییل  حال  عین  کند. در 
بگیرد برای همین مجبور است با واقعیت ها و نقش آفرینی های 
مصر کنار بیاید. بنابر این زمینه برای نزدیك شدن روابط ایران 
آمده  وجود  به  فرصتی  اکنون  است.  شده  مهیا  کامال  مصر  و 
یکدیگر  با  رابطه  برقراری  برای  موثر  گام هایی  طرف  دو  که 
بردارند. این فرصت را قبل از هر چیز مقاومت شجاعانه غزه 
حمایت  آن  از  مصری   – ایرانی  تفاهم  که  است  آورده  وجود  به 
نظر  در  را  خود  مصالح  یکسان  به طور  طرف  دو  اگر  می کند. 
در  دو جانبه  تفاهم  یك  به  رسیدن  گفت  می توان  آنگاه  بگیرند 
تمامی پرونده های منطقه یی و به دنبال آن گشایش فصلی تازه 

در روابط دو طرف امکان پذیر خواهد بود.
منبع: االخبار
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تنهایی پرهزینه 
اکونومیست

کشور  بود.  خواهد  خوب  اولیه  روند  شود  مستقل  اسکاتلند  اگر 
هزار  پوند (۳۲  هزار   ۲۰ سرانه  تولید  با  ثروتمند  کشوری  جدید 
دالر) است. در جامعه بریتانیا این تولید سرانه اندکی از میزان 
جدید،  پایتخت  بود.  کمتر   ۲۰۱۲ سال  در  لندن  سرانه  تولید 
هستند  شهرهایی  کشور،  نفتی  مرکز  آبردین  شهر  و  ادینبورگ 
در  وضعیت  این  می روند.  فزونی  به  رو  دستمزدها  آنها  در  که 
کرد.  خواهند  بروز  مشکالت  زودی  به  اما  است.  نادر  بریتانیا 
کشور  این  است.  تیره  اسکاتلند  درازمدت  اقتصادی  چشم انداز 

ثروتمند به زودی فقیر خواهد شد.

مردم  از  اندکی  تنها  است.  کشور  مشکل  بزرگ ترین  جمعیت 
سال  در  می شود.  هم  بدتر  حتی  توازن  عدم  این  و  می کنند  کار 
۲۰۱۲ به ازای هر مستمری بگیر اسکاتلندی ۳/۲ نفر در سن کار 
سال  تا  رقم  این  می کند  پیش بینی  ملی  آمار  اداره  داشتند.  قرار 
موسسه  و  اندیشکده  اخیر  گزارش  برسد.  نفر   ۲/۶ به   ۲۰۲۷
مطالعات مالی به بررسی کهولت، مهاجرت و نرخ تولد پرداخته 
است. طبق مشاهدات آنها در۵۰ سال آینده نیروی کار اسکاتلند 
رشد  بریتانیا  نقاط  بقیه  در  که  حالی  (در  می شود  کوچک تر 
افزایش  کشور  این  در  مستمری بگیران  تعداد  کرد).  خواهد 

خواهد یافت.
نیز  سالمتی  نظر  از  اسکاتلند  جمعیت  سن،  کهولت  بر  عالوه 
مشکل دارد. در سال ۲۰۱۴، مطالعه دفتر آمار ملی شاخص انتظار 
کرد.  بررسی  بریتانیا  قلمرو  تحت  حوزه های  کلیه  در  را  عمر 
شده  واقع  اسکاتلند  در  مورد  هشت  پایین،  شاخص   ۱۰ میان  در 
مقایسه های  نتایج  است.  سال   ۶۹ فقط  مردان  عمر  انتظار  بود. 
بین المللی بیشتر نگران کننده هستند. مطالعه اخیری که توسط 
انجام  رفاه  درباره  اقتصادی  همکاری های  و  توسعه  سازمان 
میان  در  را  اسکاتلند  سالمت  و  بهداشتی  نتایج  نظر  از  گرفت 
سه رتبه آخر قرار داد. در این مقایسه مردم جنوب اسلوونی از 

اسکاتلندی ها سالم تر بودند.
با  بود.  خواهند  مستقل  اسکاتلند  راه  سر  بر  چالشی  اینها  همه 
هزینه های  کشور  این  مردم  میان  در  بیماری ها  و  سن  افزایش 
تامین مستمری ها و خدمات بهداشتی باالتر می روند و فشارها 
شرایط  این  با  می یابد.  افزایش  کشور  ضعیف  دولتی  بخش  بر 
وزیر  و  اسکاتلند  ملی  حزب  رهبر  سالموند  الکس  برنامه های 
اول دولت مشترک کنونی برای کنار گذاشتن درآمدهای نفتی در 
صندوقی همانند صندوق نفت نروژ با شکست مواجه می شوند.
-۲۰۱۳ سال  در  اسکاتلند  عمومی  بخش  نفت،  بخش  استثنای  به 

رقم  این  شد.  مواجه  میلیارد پوندی   ۱۴ بودجه  کسری  با   ۲۰۱۲
شکاف  از  حتی  و  است  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   ۱۱ معادل 
فراتر  ایرلند  و  یونان  مانند  بحران زده ای  کشورهای  بودجه ای 
هزینه های  افزایش  برای  اسکاتلند  ملی  حزب  برنامه  می رود. 

تمام  کشور  حاکمان  اگر  حتی  که  معناست  بدان  عمومی 
هم  باز  مالی  امور  در  شکاف  کنند  هزینه  را  نفتی  درآمدهای 

بزرگ تر می شود.

نفت خام و مالت
هر استفاده ای که از نفت به عمل آید باز هم این ماده می تواند یک 
اکسیر فریبنده باشد. درآمدهای مالیاتی بریتانیا از بخش نفت از 
اوج ۱۲/۴ میلیارد پوند خود در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ به حدود ۶/۵ 
میلیارد پوند در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲ سقوط کرد. با وجود این آقای 
سال های  از  می شود.  بهتر  اوضاع  دارد  اطمینان  هنوز  سالموند 
۱۹۸۰-۱۹۷۹ حدود دوسوم از ۶۰ میلیارد بشکه نفت برآورد شده 
معادل۱۸۳  درآمدی  و  شد  استخراج  شمال  دریای  از  بریتانیا 
است  مانده  باقی  زیادی  ذخایر  هنوز  کرد.  ایجاد  پوند  میلیارد 
سال  تا  می تواند  آنها  وارث  عنوان  به  مستقل  اسکاتلند  دولت  و 

۲۰۱۸-۲۰۱۷  به ۷/۳ میلیارد پوند درآمد دست یابد.
اما این برآوردها به دو عامل یعنی قیمت نفت و توانایی بنگاه ها 
تعطیلی های  خاطر  به  حقیقت  در  دارد.  بستگی  استخراج  در 
باال  قیمت ها  اگر  حتی  و  است  کاهش  به  رو  تولید  برنامه،  بدون 
رود و تولید بهبود یابد باز هم این صنعت تا روزهای خوب خود 
که  بودجه ای  مسوولیت های  اداره  داشت.  خواهد  زیادی  فاصله 
از  حاصل  درآمدهای  دارد  عقیده  است  مستقل  مالی  ناظر  یک 
مالیات نفت تا سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ فقط به ۳/۴ میلیارد پوند خواهد 

رسید.
هزینه های  نفتی  ذخایر  اتمام  از  پس  اسکاتلند  این  بر  عالوه 
کیلومتر  هزار   ۴۵ حدود  می شود.  متحمل  را  زیادی  تمیزکاری 
از  را  نفت  که  دارند  قرار  اسکاتلند  آبی  پهنه  در  کابل  و  لوله 
سکوها به سرزمین اصلی انتقال می دهند. طبق برآورد موسسه 
تجاری گاز و نفت بریتانیا، پاکسازی این تاسیسات بین سال های 
۲۰۱۳ و ۲۰۲۲ به حدود ۱۰ میلیارد پوند نیاز دارد. در حال حاضر 
روندی  که  است  پوند  میلیارد   ۴۰ راه اندازی  کلی  هزینه های 
این  از  نیمی  دارد  تعهد  جدید  دولت  که  آنجا  از  دارد.  صعودی 
باید  نفتی  مالیاتی  درآمدهای  از  بزرگی  بخش  بپردازد  را  هزینه  

دوباره به همین صنعت بازگردد.
به  باید  جدید  اسکاتلند  نفتی،  ذخایر  گرفتن  پایان  چشم انداز  با 

توسط  گردآوری شده  داده های  طبق  کند.  فکر  دیگری  صنایع 
دولت اسکاتلند، نفت و گاز ۱۴ میلیارد از ۴۰ میلیارد پوند صادرات 
کشور در سال ۲۰۱۲ را به خود اختصاص داده بود. از این ارقام 
جز  به  دیگری  بزرگ  درآمدی  منابع  اسکاتلند  که  برمی آید  چنان 
نفت دارد. بزرگ ترین محصول درآمدزا، مشروبات الکلی با ۳/۹ 
میلیارد پوند صادرات هستند. محصوالت دیگر خدمات تجاری 

و بیمه بانکی را دربر می گیرند.
بهبود  و  رشد  به  رو  نیز  اسکاتلند  محصوالت  صادراتی  مقاصد 
این  اقتصاد  بهبود  با  است.  خریدار  بزرگ ترین  آمریکا  هستند. 
متوسط  طبقه  رشد  می شود.  بیشتر  اسکاتلند  صادرات  کشور، 
تجمل گرا در چین نیز باعث می شود صادرات نوشیدنی  و ماهی 

سالمون از اسکاتلند افزایش یابد.

اما بنگاه های غیرنفتی اسکاتلند فقط یک درمان موقت هستند و 
نمی تواند آنها را راه حل دائمی دانست. صادرات سرانه اسکاتلند 
در سال ۲۰۱۲ معادل ۴۸۰۰ پوند یا ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی 
بود. این میزان برای کل بریتانیا به ۷۸۰۰ پوند یا ۳۲ درصد تولید 
دانشگاه  پژوهشگران  جدید  مطالعه  می رسید.  داخلی  ناخالص 
دورهام نشان می دهد بهره وری در اسکاتلند ۱۱ درصد از سایر 
کمبود  همراه  به  ضعیف  صادرات  کمتراست.  بریتانیا  نقاط 
بنگاه های نوآور و سرمایه گذاری اندک در تحقیق و توسعه عامل 
کسری  می توانند  ضعف  نقاط  این  هستند.  عقب افتادگی  این 
وجود  به  بریتانیا  نقاط  سایر  و  اسکاتلند  بین  بزرگی  تجاری 
آورند. در حالی که اقتصاد اسکاتلند به میزان زیادی به ارتباط با 

این مناطق بستگی دارد.
تمام اینها بدان معناست که گرمای اولیه استقالل دوامی ندارد. 
حزب ملی اسکاتلند چشم اندازی از آینده تصویر کرده است که 
را  رشد  نوآورانه  سیاست  و  می کند  حل  را  مشکالت  نفت  آن  در 
جاری  حساب  و  بودجه  کسری  واقعیت،  در  می بخشد.  سرعت 
شدت  با  را  بریتانیا  مشکالت  همان  کشور  این  می شود  باعث 
و  جمعیتی  نامطلوب  چشم انداز  اگر  باشد.  داشته  بیشتری 
قصد حزب ملی گرا را برای افزایش هزینه ها به آن بیفزاییم افق 

اقتصادی اسکاتلند باز هم تیره تر خواهد شد.

اقتصاد
در  روسیه  داخلی  ناخالص  تولید  جاری  میالدی  سال  نخست  فصل  در 
مقیاس ساالنه رشدی ۰/۹ درصدی را تجربه کرد. پس از آن پیش بینی ها 
حاال  و  می داد  نشان  را  درصد   ۰/۵ رقم  روسیه  ساالنه  اقتصادی  رشد  از 
داده  کاهش  درصد   ۰/۲ تنها  به  را  پیش بینی  این  پول  بین المللی  صندوق 
است. نرخ بیکاری در روسیه نزدیک ۵ درصد است و نرخ تورم بیش از 
خروج  حال  در  سرمایه ها  و  رفته  پیری  به  رو  روسیه  جمعیت  درصد.   ۷
به خاطر  روسیه  اینکه  از  یافتن  اطمینان  هزینه  هستند.  کشور  این  از 
بدهی هایش دچار ورشکستگی اقتصادی نخواهد شد، رو به فزونی است. 
کمتر  بسیار  هندوستان  یا  برزیل  چین،  بدهی های  برای  اکنون  هزینه  این 
است. شاخص عمده بورس روسیه، میسکس، از تاریخ ۱۷ ژوئیه تاکنون 

۷ درصد افت کرده است.
محدودیت های  که  کرد  پیش بینی  روسیه  دارایی  وزیر  ژوئن،  ماه  در 

بیشتر بر بخش های مختلف روسیه می تواند هزینه ای معادل ۰/۲ تا ۰/۳ 
موضوع  این  کند.  تحمیل  را  کشور  این  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد 
روسیه  اقتصاد  مورد  در  اقتصاددانان  از  بسیاری  که  است  نکته ای  موید 
پیش بینی کرده اند. از ماه مارس به بعد اقتصاددانان پیش بینی های خود 

را از رشد اقتصادی روسیه به شدت کاهش داده اند.
آمده  به وجود  جدید  شرایط  استنلی  مورگان  موسسه  جدید  گزارش 
ناشی  خسارات  از  برآوردی  و  داده  قرار  بررسی  مورد  را  روسیه  برای 
این  بر  است.  کرده  ارائه  کشور  این  اقتصاد  علیه  جدید  تحریم های  از 
 ۱۵۷ نیازمند  آینده،  فصل  چهار  ظرف  روسی  وام گیرندگان  اساس، 
امکان  بدون  کنند.  پرداخت  را  بدهی هایشان  تا  هستند  پول  دالر  میلیارد 
انجام فعالیت های مالی با دالر آمریکا که به دنبال وضع تحریم های جدید 

روسیه در 
پرتگاه رکــــــود

ماتیو فیلیپس - منبع: بیزینس ویک

علیه  آمریکا  جدید  تحریم های  اعالم  از  پیش 
و  دست  مشکالتی  کشور با  این  اقتصاد  روسیه، 
پنجه نرم می کرد. پس از ۱۵ سال رشد اقتصادی 
کاالها  قیمت  افزایش  مدیون  را  آن  که  قدرتمند 
قرار  رکود  پرتگاه  لبه  بر  روسیه  اکنون  بود، 

گرفته است.
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ایجاد شده است، شرکت ها، بانک ها و بنگاه های مالی دولتی 
سرمایه  بازارهای  از  خارج  جایی  در  بود  خواهند  مجبور 
و  اقتصاددان  اسالند،  اندرس  باشند.  وام  به دنبال  غربی 
این  بر  پترسون،  بین الملل  اقتصاد  موسسه  ارشد  کارشناس 
اسالند  بود.  خواهد  دشوار  پولی  چنین  یافتن  که  است  باور 
همین  فقط  اما  کند  کمک  کمی  می تواند  «چین  می گوید: 

خواهد بود.»
بزرگ  شرکت های  که  شده اند  وضع  شرایطی  در  تحریم ها 
روسی، بانک ها و مقامات دولتی با پرداخت های بیشتری که 
باید تا سال آینده انجام دهند مواجهند. فقط تا ماه دسامبر، 

در مجموع آنها حدود ۳۵ میلیارد دالر پرداختی دارند.
خارجی  روابط  از  نااطمینانی  و  تحریم ها  این،  از  مهم تر 
روسیه، احتماال روسیه را وادار خواهد کرد که مصرف خود 
همچنین  روسیه  کند.  صرفه جویی  بیشتر  و  دهد  کاهش  را 
مجبور خواهد شد به سود کسب و کارهایی که به بازارهای 
مورگان  موسسه  گزارش  بدوزد.  چشم  وابسته اند  داخلی 
بود  خواهد  کافی  وضعیت  این  که  می کند  پیش بینی  استنلی 
پیش  رکود  سمت  به   ۲۰۱۴ سال  پایان  تا  روسیه  اینکه  برای 
رود، گرچه افزایش قیمت نفت کمک خواهد کرد تا بخشی از 
این مشکالت جبران شود، البته جریان اصلی اقتصاد روسیه 
مجبورند  شرکت ها  چون  ندارد  سرمایه گذاری  به  ربطی 
به دنبال سرمایه های بیشتر باشند تا بدهی هایشان را تسویه 
از  درصد   ۲۱ حدود  «سرمایه گذاری  می گوید:  اسالند  کنند. 
تولید ناخالص داخلی روسیه است؛ درحالی که این رقم باید 

در حدود ۳۰ درصد باشد.» در درازمدت این مساله می تواند 
تولید ناخالص داخلی بالقوه روسیه را کاهش دهد. 

یک  حتی  هنوز  است.  بد  بسیار  روسیه  در  جاده ها  وضعیت 
اتوبان چهار بانده از مسکو به سن پترزبورگ کشیده نشده 
ساعت ها  است  ممکن  مسکو  ترافیکی  راه بندان های  است. 
ادامه داشته باشد. اسالند می گوید: «جاده ها مشکل بزرگی 
بر  خود  سرمایه گذاری  روسیه  گذشته  سال   ۲۰ طی  هستند. 

جاده ها را افزایش نداده است.»

دارد  را  جهان  بزرگ  اقتصاد  هفتمین  روسیه  این،  وجود  با 
است.  بوده  جهان  نفت  بزرگ  تولیدکننده  اولین  مدت ها  و 
طبیعی  گاز  تامین کننده  بزرگ ترین  روسیه  این  عالوه بر 
تجهیزاتی  و  تاسیسات  ساخت  حال  در  آمریکا  اروپاست. 
است که بتواند گاز طبیعی مایع خود را صادر کند. نخستین 
شد.  نخواهد  تکمیل   ۲۰۱۶ سال  از  زودتر  آمریکا  تاسیسات 
به  تولیدی  گاز  اعظم  بخش  است  قرار  هم  زمان  آن  حتی 
آسیا صادر شود و نه اروپا. به عالوه روسیه در زمینه تنوع 
شده  نایل  پیشرفت هایی  به  خود  انرژی  مشتریان  به  بخشی 
است و در ماه مه قرارداد عظیمی برای فروش نفت به چین 

امضا کرده است.

حدود  تا  هنوز  روسیه  اقتصاد  اما  شرایط  این  همه  وجود  با 
مرکز  از  دوتا  نیل  دارد.  بستگی  اروپا  عملکرد  به  زیادی 
همه  از  بیش  اروپا  اتحادیه  که  می گوید  رنسانس  تحقیقاتی 
از  درصد   ۷ حدود  در  است.  تعامل  در  روسیه  اقتصاد  با 
می شود  وارد  روسیه  بازار  به  اروپا  اتحادیه  صادرات  کل 
این  می آید.  روسیه  از  اروپا  اتحادیه  واردات  از  درصد   ۱۲ و 
تنها  ارقام  این  دوی  هر  آمریکا  برای  که  است  شرایطی  در 
چه  اروپا  اتحادیه  اینکه  به  بسته  بنابراین  است؛  درصد  یک 
تصمیمی در مورد تحریم علیه روسیه بگیرد شرایط بسیار 

متفاوت خواهد بود. 
گاز  از  نیمی  و  می شود  تامین  روسیه  از  اوکراین  گاز  نصف 
می گذرد.  اوکراین  لوله های  از  روسیه،  از  اروپا  وارداتی 
درصد   ۸۱ را  قیمت ها  آوریل  ماه  در  آنکه  از  پس  روسیه 
افزایش داد، در روز ۱۶ ژوئن عرضه گاز خود به اوکراین را 
قطع کرد. الکسی میلر، رئیس گازپروم ماه گذشته اعالم کرد 
اوکراین  قیمت ها  مورد  در  مذاکره  هرگونه  آغاز  از  پیش  که 
قیمت های  اوکراین  کند.  پرداخت  را  خود  بدهی های  باید 
مصرف،  کاهش  با  می تواند  است  کرده  اعالم  و  رد  را  جدید 
زمستان امسال را بدون گاز روسیه سر کند. به نظر می رسد 
زمستان  دو  هر  اوکراین،  مردم  و  روسیه  خارجی  روابط 

سردی را در پیش خواهند داشت

گزارش سی ان ان از آپارتمان 
های لوکس بدون مشتری تهران 

سایت شبکه سی ان ان در گزارشی به بررسی وضعیت آپارتمان های لوکس 
تهران و فروش نرفتن آنها تحت شرایط فعلی اقتصاد ایران پرداخت.

به گزارش عصرایران، در گزارش سی ان ان آمده است: واحدهای لوکس 
استقبال  احتمالی  مشتریان  از  تهران  شمال  متفاوت  بسیار  مناطق  از  یکی 
معماری  با  پارکی  توان  می  ایران  پایتخت  شمال  منطقه  این  در  کند.  می 
ژاپنی و آبشارهای کوچک مشاهده کرد.این آپارتمان لوکس ۴ اتاق خواب، 
۴ سرویس بهداشتی با کف سنگ مرمر، آشپزخانه بزرگ اوپن و مجهز و 
سیستم های روشنایی الکترونیکی و دیگر وسایل راحتی و رفاهی دارد که 
با اتاق هتل های پنج ستاره رقابت می کند. قیمت این آپارتمان های لوکس 

حدود ۳٫۵ میلیون دالر است. 
"بهار خلیلی" یک عضو آژانس خرید و فروش مسکن در تهران گفت: این 
قیمت با میزان لوکس بودن این آپارتمان تناسب دارد. این یکی از بهترین 

واحدهای آپارتمانی پایتخت به شمار می آید که در ساختمانی ویژه توسط 
یکی از بهترین سازندگان ساختمان در تهران بنا شده است. در سال گذشته 
نصف  این  بر  عالوه  ماند.  باقی  مشتری  بدون  لوکس  مسکونی  واحد  این 
وضعیت  این  ماندند.  خالی  هم  طبقه   ۶ ساختمان  این  مسکونی  واحدهای 
مشابه دهها آپارتمان لوکس دیگر در مناطق مختلف تهران است. همه این 
واحدها برای فروش گذاشته شده اند اما همگی بدون مشتری باقی مانده 
آپارتمان  از  زیادی  بسیار  واحدهای  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  خلیلی  اند. 

های لوکس وجود دارند که به دلیل افزایش قیمت، فروخته نشده اند. 
های  تحریم  اعمال  از  پس  یعنی   ۲۰۱۲ اوایل  در  تهران  در  مسکن  قیمت 
شدید کشورهای غربی علیه ایران، افزایش یافت. تحریم ها ضربه شدیدی 
ها  ایرانی  از  بسیاری  شد  باعث  موضوع  این  و  کرد  وارد  ایران  اقتصاد  به 
سیاسی  تحلیلگر  یک  کنند.  هزینه  سازی  ساختمان  بخش  در  را  خود  پول 
در ایران هم در این باره به سی ان ان می گوید: مسکن به بهترین وسیله 
برای حفاظت از پول و دارایی مردم تبدیل شد. خلیلی هم با این نظر موافق 
است. او توضیح داد: برای ایرانی ها این سرمایه گذاری از بیشترین امنیت 
برخوردار است. وی افزود: قیمت مسکن افزایش یافت. یکی از واحدهای 
مسکونی لوکس در مدت ۵ ماه برای هر متر مربع، حدود ۱۰۰۰ دالر گران 

شد. 
با این حال پیش بینی آینده اقتصادی ایران همچنان سخت است. بسیاری 
از ایرانی ها هم با کاهش قدرت خرید روبه رو شده اند و وضعیت رکورد، 
باعث شده خیلی از مالکان مسکن از فروش ملک خودداری کنند زیرا پیش 
بخش  که  است  حالی  در  یابد.این  افزایش  شان  ملک  قیمت  کنند  می  بینی 
زیادی از مشتریان هم از خرید مسکن خودداری می کنند زیرا امیدوارند 
قیمت ملک کاهش یابد. در چنین شرایطی خیلی از واحدهای مسکونی در 
تهران همچنان خریدار ندارند و خالی اند. در همین چارچوب خلیلی می 
پرسد: چگونه ممکن است مردم در شرایط رکود و عدم فروش واحدهای 
مسکونی خانه بسازند؟مشاوران سرمایه گذاری می گویند که بازار مسکن 
که  است  حالی  در  این  و  است  گذاری  سرمایه  برای  بازار  بهترین  همچنان 
می  را  آپارتمانی  واحدهای  قیمت  ثبات  و  ایران  اقتصاد  بهبود  انتظار  همه 

کشند.

وال استریت ژورنال:  

بازار ایران بعد از 
تحریم ها منفجر می شود

آلمانی  شرکت های  روابط  شدن  سرد  و  اوکراین  تحوالت  دنبال  به   
روابط  تا  می کنند  تالش  آلمان  سراسر  در  شرکت ها  این  روسیه،  با 
سر  از  می شوند  محسوب  بزرگ  بازاری  که  ایران  با  را  خود  تجاری 

بگیرند. 
به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال مقامات صنعتی و اقتصادی 
با  خود  تجاری  روابط  صدا  و  سر  بی  آلمانی  شرکت های  می گویند 
کشورهای  دیگر  در  رویکرد  این  هم چنین  گرفته اند.  سر  از  را  ایران 
اروپایی محتمل است چون دولت های غربی در پی توافق با این کشور 

از ماه نوامبر تاکنون برخی تحریم ها را علیه ایران کاهش داده اند. 
از آن جایی که رایزنی ها برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی 
ادامه دارد، امیدواری میان بازرگان خارجی برای بازگشت به تجارت 

با ایران افزایش یافته است. 
سال  در  که  اسپینر  تک   - شرکت های  مدیر  اسپینرکانیگ،  استیفان 
جاری به همراه یک هیات تجاری به ایران سفر کرده بود در این باره 

گفت: این بازار پس از برطرف شدن تحریم ها منفجر خواهد شد. 
خوبی  تجاری  فرصت های  که  می دانند  آلمانی  شرکت های  اگرچه 
باره  این  در  علنی  طور  به  آن ها  از  برخی  تنها  دارد،  وجود  ایران  در 
مذاکره می کنند. بسیاری از این شرکت ها نگرانند که صحبت کردن 
شرکت های  بزند.  لطمه  آمریکا  با  روابط شان  به  ایران  مورد  در 
آمریکایی نیز به دلیل قطع روابط ایران و آمریکا پس از وقوع انقالب 

اسالمی درسال ۱۹۷۹ میالدی از تجارت با ایران پرهیز کرده اند. 
آلمانی  شرکت های  اما  است:  آورده  ادامه  در  ژورنال  وال استریت 
وجود  دلیل  به  ایران  با  ساده  ارزی  مبادالت  انجام  برای  هم چنان 

موانعی در این زمینه با مشکل روبه رو هستند. 
این روزنامه هم چنین یاد آور شده است: ایران یک بازار بالقوه بزرگ 
است و شرکت های غربی در صورتی که اجازه بازگشت به ایران را 
خواهند  قرار  خوبی  موقعیت  در  آلمانی  شرکت های  باشند،  داشته 
امنیت  شورای  تحریم های  اعمال  از  پیش  شرکت ها  این  داشت. 

سازمان ملل بازار خوبی در ایران داشتند. 
و  نفت  منابع  و  ایران  تحصیلکرده  جوان  جمعیت  به  توجه  با  اکنون 
گاز این کشور پیش بینی می شود که میزان صادرات آلمان به ایران در 
صورت لغو تحریم ها می تواند به سرعت از مرز ۱۰ میلیارد دالر در 
سال فراتر رود. به نوشته وال استریت ژورنال، در حال حاضر حدود 
۱۰۰ شرکت آلمانی در ایران شعبه دارند که بسیاری از آن ها به دنبال 

اطالعاتی در مورد ایران بعد از تحریم هستند. 

 در حدود ۷ درصد از کل 
صادرات اتحادیه اروپا به 

بازار روسیه وارد می شود و 
۱۲ درصد از واردات اتحادیه 

اروپا از روسیه می آید. این در 
شرایطی است که برای آمریکا 

هر دوی این ارقام تنها یک 
درصد است؛ بنابراین بسته 

به اینکه اتحادیه اروپا چه 
تصمیمی در مورد تحریم علیه 

روسیه بگیرد شرایط بسیار 
متفاوت خواهد بود. 



  جمعه ۱۷ امرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۷هفته نامه پرشین۱۰

ادبیات
 از سنگاپور تا کانادا

 اوضاع کتابخانه های 
دیجیتال در جهان 

گزارش تازه فدراسیون بین المللی انجمن ها و مؤسسات کتابخانه های آمریکا آمار 
را  عمومی  کتابخانه های  سوی  از  آن   ارائه  میزان  و  دیجیتال  کتاب های  به  مربوط 
اخیرًا  و  دیجیتال  کتاب های  به  مربوط  گزارش های  است.همیشه  کرده  منتشر 
منتشرشده  آمریکا  کشور  درباره  می کنند  ارائه  را  کتاب ها  این  که  کتابخانه هایی 
کتابخانه های  مؤسسات  و  انجمن ها  بین المللی  فدراسیون  تازه  گزارش  در  است. 
آمریکا، آماری از وضعیت ارائه کتاب های دیجیتال در کتابخانه های سراسر جهان 

منتشر کرده است. 

استرالیا و نیوزیلند
طبق این گزارش ارائه کتاب های دیجیتال توسط کتابخانه های عمومی در استرالیا 
و نیوزیلند رشد محسوسی داشته است. کتابخانه عمومی ویکتوریا که یک کتابخانه 
دولتی در شهر سیدنی است در فصل ۲۰۱۱ / ۲۰۱۲ حدود ۲۹۸۸۰۹ مورد دانلود کتاب 

دیجیتال ثبت کرده است. 
این عدد در سال ۲۰۱۲ /۲۰۱۳ رقمی بالغ بر ۴۹۷۰۴۵ بوده است که ۶۶درصد رشد 
نشان می دهد. در فصل ۲۰۱۴/۲۰۱۳ آمار گزارش شده مربوط به کتاب های دیجیتال 
دانلود شده تنها در ماه ژانویه ۲۰۱۴ حدود ۲۱۵۶۴ عنوان کتاب بوده است که رشد 
۱۳۶درصدی را نشان می دهد. در نیوزیلند نیز رشد قابل توجهی در گرایش به سوی 
کتاب های دیجیتال مشاهده می شود. در کتابخانه های عمومی این کشور در فصل 
سال  دو  به  نسبت  که  است  شده  دانلود  کتاب  عنوان   ۱۱۱۳۳۶ حدود   ۲۰۱۳/۲۰۱۲

گذشته رشد خوبی را نشان می دهد. 

کانادا
دیجیتال  کتاب های  از  کاملی  کلکسیون  داشتن  با  کانادا  در  بزرگ  کتابخانه  پنج 
جامعه آماری کاربران خود را به عدد ۸۴۰۲۰۰۰ نفر رسانده که در سال ۲۰۱۳ حدود 
۲۸۷۱۵۱۴ کتاب از مجموع این کتابخانه ها دانلود شده که نسبت به سال ۲۰۱۰ حدود 

۶۰درصد رشد نشان داده است. 
ازاین  درمجموع  کاربران  که  دارد  وجود  عمومی  کتابخانه   ۷۱ کبک،  استان  در 
که  کرده اند  دانلود   ۲۰۱۳/۲۰۱۲ فصل  در  کتاب  عنوان   ۶۶۱۵۹۸ حدود  کتابخانه ها 

نسبت به سال های قبل ۲۳۲درصد رشد نشان می دهد. 

اروپا
اتحادیه  در  عمومی  کتابخانه های  چاپی  کتاب های  انتشارات  بخش  برخالف 
کردن  هماهنگ  به طورکلی  و  دیجیتال  کتاب های  ارائه  در  آهسته تری  حرکت  اروپا 
غیر  کشورهای  در  حرکت  این  کندی  که  داده اند  نشان  دیجیتال  کتاب های  با  خود 

انگلیسی زبان بیشتر احساس می شود. 
کتاب های الکترونیکی موجود در کتابخانه های اتحادیه اروپا در کشورهای مختلف 
می توان  عبارتی  به  دارند.  دیجیتالی  کتاب های  ارائه  مقوله  به  متفاوتی  نگاه های 
گفت در مورد کتاب های دیجیتال هر کشور بر اساس سیاست های خود عمل می کند 

و توجهی به قوانین اتحادیه اروپا ندارد. 

آفریقا
نشر  از  حاصل  درآمد  ۹۰درصد  حدود  بین المللی  ناشران  انجمن  تخمین  اساس  بر 
کتابخانه هایی  بیشتر  می شود.  تأمین  آموزشی  کتاب های  بازار  از  آفریقا  در  کتاب 
که در قاره آفریقا کتاب الکترونیکی ارائه می کنند محدود به دانشگاه ها می شود که 

بیشتر آن ها نیز کتاب های آموزشی و تحصیلی ارائه می کنند. 

دیجیتال  کتاب های  ویژه  بخش   ۲۰۱۳ سال  جنوبی  آفریقای  کتاب  نمایشگاه  در 
راه اندازی شد و در این بخش روی گسترش این کتاب ها در قاره سیاه تأکید شد. 
ظاهرًا همه گیر شدن کتاب های دیجیتال در این قاره هنوز نیاز به تأمین منابع مالی 

دارد و دوران طفولیت خود را طی می کند. 

آسیا
به  دسترسی  میزان  به  دنیا  قاره  بزرگ ترین  در  دیجیتال  کتاب  گستردگی 
نمونه های  قاره  این  مختلف  کشورهای  در  دارد.  بستگی  عمومی  کتابخانه های 
مختلفی از رشد این کتاب ها دیده می شود. در هنگ کنگ ۱۸۶۴۹۷ کتاب دانلود شده 
به  مربوط  آن  مورد   ۷۲۵۰۰ که  است  گزارش شده  عمومی  کتابخانه های  طریق  از 

کتاب های دیجیتال انتشارات «آپابی» بوده است. 
نکته جالب در مورد کتابخانه های عمومی ژاپن است که در ارائه کتاب های دیجیتال 
دیجیتال  کتاب  ۳میلیون  از  بیش  جنوبی  کره  در  مقایسه  در  می کنند.  عمل  ضعیف 
نصیب   ۲۰۱۲ سال  در  دالر  میلیون   ۳/۶ معادل  درآمدی  که  می شود  دانلود  سالیانه 

کتابخانه های عمومی این کشور کرده است.
 ۲۰۱۲ سال  در  کتاب  عنوان   ۲۵۵۲۷۸ تایوان  در  و   ۳۰۶۲۰۰۲ سنگاپور  کشور  در 
دانلود شده است. آمریکا با توجه به گزارش سال ۲۰۱۳ الیبرری ژورنال ۸۹درصد 
بین  که  می کنند  ارائه  الکترونیکی  کتاب  حاضر  حال  در  آمریکایی  کتابخانه های 

سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ رشد ۴۵درصدی داشته است. 
۹۱درصد کتاب های الکترونیک برای یک کاربر/زمان ارائه شده است که ۷۰درصد 
بدون  ۹درصد  و  وب سایت  طریق  از  ۲۱درصد  شده،  کپی  نسخه  فروش  طریق  از 
درخواست  میزان   ۲۰۱۱ سال  از  گزارش  این  اساس  بر  است.  ارائه شده  محدودیت 

برای کتاب های الکترونیکی تغییر خاصی نکرده است.

دردسرهای آقای نویسنده
و  خواند  جعلی  را  بازار  در  کلنل»  «زوال  رمان  از  موجود  نسخه  دولت آبادی  محمود 
گفت:  می شود،  فروخته  غیرقانونی  صورت  به  و  او  رمان  عنوان  به  که  کتابی  درباره 
را  کلنل»  عنوان «زوال  با  چاپ شده  کتاب های  و  رفتند  ارشاد  وزارت  حراست  از  وقتی 
توقیف کردند از حدود ۴۷۰۰ نسخه بیشتر در دسترس نبود و بقیه را پخش کرده بودند. 
این طرف و آن طرف شنیده می شود این کتاب جعلی که فروخته می شود اصل است. 
همان روزهایی که این اتفاق افتاده بود گفتم این کتاب جعلی است و «کلنل» عمال دارد 

قربانی یك بازی . . . می شود. نویسنده رمان کلیدر ادامه داد: به این ترتیب کتاب جعلی 
هیچ دخلی به «کلنل» - که باید در کشور ما ایران منتشر شود - ندارد. نثر من امضای 
مطمئنا  و  است  رنگی  چه  از  من  آثار  نثر  که  دارند  توجه  هم  من  خوانندگان  است.  من 
به  که  کتاب  این  است.  تحریف شده یی  و  جعلی  ترجمه  نثر،  این  که  می دهند  تشخیص 
شکل قاچاقی منتشر شده هیچ ربط و دخلی به اصل کتاب ندارد. امیدوارم اصل کتاب 
این  قانونی  پیگیری  برای  دولت آبادی  شود.  زده  کنار  نکبت بار  حواشی  این  و  منتشر 
ارشاد  وزارت  مسووالن  دعوت  منتظر  او  ایسنا  گزارش  به  و  است  گرفته  وکیل  پرونده 
در  رمان «کلنل»  کند.  حل  را  کلنل  رمان  انتشار  قانونی  مجوز  مساله  تعامل  با  تا  است 
ایران با نام «زوال کلنل» در سال ۸۷ از سوی نشر چشمه برای کسب مجوز نشر ارائه 

شده بود اما هنوز مجوز انتشار نگرفته است.

******

چهره ادبی اسرائیل علیه اسرائیل
«آموس اوز»، نویسنده ضدجنگ اسرائیلی ضمن هشدار نسبت به عواقب راه حل نظامی 

در غزه، ارتش  اسرائیل را به مذاکره با جنبش مقاومت اسالمی (حماس) دعوت کرد.
و  نویسندگان  غزه ،  در  کشور  این  ارتش  حمالت  از  اسرائیل  مردم  حمایت  وجود  با 
این  جمله  هستند.از  بی گناه  فلسطینیان  کشتار  و  جنگ  این  مخالف  اسرائیلی   شاعران 
افراد «یهوشع» و «آموس اوز» هستند که تل آویو را به دیوانگی و زیاده روی در استفاده 
از خشونت و فرار از مزایای سازش متهم کرده اند و در این میان «آموس اوز» معتقد 

است اسرائیل به زودی در این جنگ شکست خواهد خورد.

مردم  عامه  که  هستند  ارتش  اقدامات  مخالف  حالی  در  اسرائیل  ادبی  چهره های  این 
اسرائیل از این حمالت وحشیانه حمایت می کنند!وی در گفت وگو با رادیو «دویچه وله» 
آلمان با انتقاد از زیاده روی اسرائیل در استفاده از قدرت نظامی و حمالت زمینی اش، 
این حمالت را وحشیانه و افراطی دانست.وی راه بیرون رفت از جنگ را ایجاد دو دولت 

با یک پایتخت مشترک (بیت المقدس) و اخراج شهرک نشینان اسرائیلی دانست.

«یهوشع»، نویسنده اسرائیلی نیز با اشاره به دوره زمانی پیش از آغاز جنگ با لحنی 
منتقدانه گفت: برای چه دولت اسرائیل دولت وفاق ملی فلسطین را نپذیرفت؟ آیا روشن 
نویسنده  نیست؟این  حماس  هدف  شهرک نشینان  کشتار  و  آدم ربایی  عملیات  که  نیست 
منجر  طبیعتا  جنایات  این  گفت:  اسرائیل  افراطی  اقدامات  کردن  محکوم  با  سرشناس 
به واکنش حماس می شود و جالب است که اسرائیل این عکس  العمل ها را افراط گرایی 
می خواند. مرگ و فقر سهم مردم غزه می شود و اسرائیلی ها در نهایت مجبور می شوند 
با این مردم تا پایان عمر همسایه شوند.او ادامه داد: مذاکرات را حداقل به خاطر کسانی 
که در این جنگ خشن آسیب می بینند، یک بار امتحان کنیم چرا که ما در حال حاضر در 

دنیایی جنون آمیز زندگی می کنیم.

مصلحت  و  اصلی  هدف  اسرائیل  است ،  معتقد  هم  اسرائیلی  شاعر  ویری»،  زاخ  «نتان 
از  جانش  ترس  از  کرد،  اذعان  وی  دارد.  وار  دیوانه  رفتاری  اکنون  و  کرده  گم  را  خود 
هنرمندان  از  تعدادی  این  از  پیش  که  چرا  است،  کشیده  دست  روزنامه ها  در  نوشتن 
اسرائیلی مخالف با جنگ یا در خیابان مورد هجوم قرار گرفته اند و یا تهدید به مرگ 
و  می کنم  زندگی  دیوانه  جمعی  میان  در  من  داد:  ادامه  خشمگین  صدایی  با  شده اند.او 

بهتر است سکوت کنم و از مخالفتم با جنگ علیه مردم غزه چیزی نگویم.
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فروپاشی تمدن غرب 
در سال ۲۰۹۳ 

گرم  موضوع  اورسکس»،  «نائومی  نوشته  غرب»  تمدن  «فروپاشی  کتاب 
شدن کره زمین و پیامدهای آن در آینده و نیز نقش انسان در این نابودی را 

از دیدگاه علمی توصیف کرده است.
مورد  در  قدیمی  هشدار  این  می رسد  نظر  به  پست،  هافینگتون  از  نقل  به 
تخریب محیط زیست دیگر کارگر نیست. خبرهای بد خشک سالی، طوفان، 
پایان ناپذیرند.  و  بی امان  اقیانوس ها  سطح  افزایش  و  قطبی  یخ های  ذوب 

اما تالش جهانی برای نجات کره زمین کجاست؟ متوقف شده است. 
مجلس  در  جمهوری خواه   ۱۳۳ آمریکا  کنگره  در  چرا:  می دانیم  ما  همه  و 
نمایندگان و ۳۰ جمهوری خواه در مجلس سنا و بسیاری از محافظه کاران و 
شهروندان منکر این قضیه هستند. درحالی که در مقاالت کارشناسی علت 
اصلی این موضوع فعالیت های انسانی ذکرشده است. پیوند نامبارک پول 
و انرژی زیاد، سیاست را از آن خودکرده است. آنچه اکنون سیاستمداران 

دریافت می کنند چیزی است که بعدًا همه ما باید بهایش را بپردازیم. 
در این میان اظهارنظر برخی دانشمندان که حقیقت را پنهان می کنند جالب 
است : سیگار باعث ابتال به سرطان نمی شود و مردم علت اصلی تغییرات 
گرمایش  به  منجر  تنباکو  دود  که  است  حالی  در  این  نیستند!  هوایی  و  آب 

جهانی می شود.

برای  تورنتو  فیلم  جشنواره  در  که  است  مستند  فیلم  یک  کتاب  این  اکنون 
نخستین بار نشان داده خواهد شد. 

 The Collapse of آینده»/  از  نمایی  غرب:  تمدن  «فروپاشی  کتاب  در 
Western Civilization: A View from the Future «نائومی اورسکس/ 
دانشگاه  سیارات  و  زمین  علوم  و  علم  تاریخ  استاد   «Naomi Oreskes
علمی  روزنامه نگار   «  Erik M. Conway کانوی/  ام.  «اریک  و  کالیفرنیا 
 ۵۲ کوتاه  داستان  یک  کتاب  این  کرده اند.  صحبت  آینده  سال   ۸۰ درباره 
صفحه ای است و فقط ازاین جهت داستان است که بر اساس حدس و گمان 

نوشته شده است.
و  کرده اند  توصیف  داستان  و  علم  از  ترکیبی  را  خود  مقاله  نویسندگان، 
آن را از دیدگاه یک مورخ آینده که به گذشته (زمان حال ما) نگاه می کند، 
تصور کرده اند. آتش سوزی، سیل، طوفان و امواج حرارتی در حال افزایش 

هستند و انسان که می دانست چه درراه است دست روی دست گذاشت. 
این کتاب می گوید که چگونه فرهنگ غربی (۱۵۴۰ تا ۲۰۹۳) به پایان رسید. 
همه چیز از کربن شروع شد. تا سال ۲۰۱۲ حدود ۳۶۵ میلیارد تن کربن در 
اتمسفر رها شد که بیش از نیمی ازآن پس از دهه ۱۹۷۰ با ساخت نخستین 

نمونه های کامپیوتر و افزایش گازهای گلخانه ی اتفاق افتاد. 

کرد  معاف  مقررات  از  را  گاز  حفاری  آمریکا  انرژی  قانون   ۲۰۰۵ سال  در 
از  بهره برداری  به  اقدام  کانادا  شد.  عظیم  حفاری های  انجام  باعث  این  و 
سریع  ذوب  بود:  مشخص  این ها  نتیجه  که  کرد  آلبرتا  در  نفتی  حوزه های 
طبیعی  حد  در  بی آبی  و  گرمایی  امواج   ۲۰۴۰ سال  تا  شمال.  قطب  یخ های 

بوده ولی پس ازآن زندگی کامًال تغییر می کند.

مورد  در  علمی  توضیح  کوتاه ترین  و  روشن ترین  غربی»  تمدن  «فروپاشی 
تغییرات آب و هوایی و پیامدهای آن است. انکار این حقیقت مشکلی را حل 
نمی کند اما آمریکایی های مطلع انجمن هوای پاک را بنیان نهادند تا از حق 
کودکانشان برای برخورداری از هوای پاک و محیط زیست سالم دفاع کنند. 
است  چیزی  همان  داستانش  عمده  بخش  است  معتقد  اورسکس  نائومی 
مورد  در  باید  نخست  می گوید:  او  کرده اند.  پیش بینی  هواشناسان  که 
ادامه روال گرم شدن زمین و نوع برخورد با آن صحبت کرد. در گام دوم 
به عنوان راه حل می توان در دو سطح اقدام کرد. یکی از جنبه شخصی است 
خورشیدی  صفحات  مثًال  یا  نوشت  مطلب  مشکل  این  به  راجع  می توان  که 
آن  الزمه  که  است  سیاسی  جنبه  از  دیگری  و  کرد.  نصب  خانه ها  بام  روی 

تدبیر سیاستمداران در مورد تغییرات آب و هوایی است. 

نائومی می گوید برای حل این مشکل نیازی به معجزه فن آوری نیست بلکه 
مشکل  این  که  را  پوچ  و  واهی  افکار  به  و  بگذاریم  کنار  را  انکار  است  الزم 
بدون سرمایه گذاری حل خواهد شد ادامه ندهیم. در این راه البته فرهنگ و 

سیاست و علم اقتصاد می توانند کمک کنند.

 دختران فروشنده پشت 
پیشخوان مغازه ها

بررسی تاریخی «پامال کاکس» و «آنابل هابلی» در کتاب «دختران فروشنده» نشان 
می دهد چگونه فروشندگی، زندگی کاری زنان را دگرگون کرد.

انقالب  (اوج  ویکتوریایی  دوره  به  مدرن  خرید  سیستم  ابداع  گاردین،  از  نقل  به 
ویترین  خوشایند  نمایش  و  تجاری  نام های  و  برمی گردد  انگلستان)  در  صنعتی 
مغازه ها محصول این دوران هستند. اسامی مشهور فعاالن قرن نوزدهم در عرصه 
لوئیز؛  جان  سلف ریجز،  وردس،  وول  هستند:  آشنا  هم  هنوز  فروشندگی  و  فروش 
این ها نام هایی هستند که ماهیت مصرف روزانه را برای همیشه تغییر دادند. عمل 
خریدن یک جنس که یک معامله مالی ساده بود، دوباره ابداع شد: خرید تبدیل به 
یک تجربه لذت بخش، سرگرم کننده و حتی درمان کننده شد.«پامال کاکس» و «آنابل 
هابلی» در کتاب «دختران فروشنده / Shopgirls» نشان می دهند چگونه زنان در 

مرکز این تحول بزرگ زندگی روزمره قرار داشتند. 
فروشندگی، دربهای جدیدی از اشتغال به کار را به روی زنان طبقه کارگر گشود. 
پشت  که  بود  غیراخالقی  و  زشت  بسیار  دختر  یک  برای  نوزدهم  قرن  اوایل  در 
هزار  ده ها  فروشنده  زنان  تعداد  سال  چند  ظرف  اما  بایستد.  مغازه  یک  پیشخوان 
به  می دادند.  انجام  را  دیگر  زنان  به  فروشندگی  کار  موارد  بیشتر  در  که  شد  نفر 
ایستادن،  طاقت فرسای  زحمت  و  مصیبت  تمیزکار،  لباس های  آن  پشت  در  حال  هر 
برای  دقیقه ای   ۲۰ استراحت  یک  فقط  که  بود  خدمات  انجام  و  زدن  لبخند  مدام 
روز  در  ساعت   ۱۵ تا  نیز  فروشندگان  کار  ساعت  داشت.  همراه  به  را  نهار  صرف 
می رسید که بسیار دردناک بود. به آن ها کمک هزینه مختصری پرداخت می شد و در 

خوابگاه هایی اسکان داده می شدند که گاه در معرض فحشاء نیز قرار می گرفتند.
شاید به این دلیل که دختران فروشنده، نخستین کارگران زنی بودند که کار سخت 
جنبش های  پیشتازان  عنوان  به  بود،  شده  داده  نشان  کلمه  واقعی  معنای  به  آن ها 
قانونی   ۱۸۹۹ سال  در  شدند.  مطرح  نیز  دادند،  تغییر  را  کار  شرایط  که  مترقی 
تصویب شد که به موجب آن باید در پشت هر پیشخوان فروش، یک صندلی برای 

فروشنده قرار می گرفت. 
در اوایل دهه ۱۸۴۰ یک انجمن مبارز علیه سختی کار زنان، ساعات کار را کاهش داد 
و یکشنبه ها را تعطیل اعالم کرد و همچنین اقداماتی برای بیشتر شدن مرخصی ها 

و اختصاص یک ساعت کامل برای صرف نهار صورت گرفت. 
شروع  آن ها  دادند.  ادامه  محکم تر  را  خود  بازی  مبارزان  این   ۱۸۸۰ دهه  اوایل  در 
دوره های  و  کردند  کارمندان  برای  اجتماعی  و  تفریحی  باشگاه های  احداث  به 

کارآموزی مدیریت برای زنان در بسیاری از فروشگاه ها برگزار شد. 
سرانجام یک اقدام دسته جمعی، روش بسیار موفقی از مقاومت در برابر کار کنترل 
نشده ارائه داد که با اشکال جدید تجارت متناسب و همراه بود، همان طور که کاکس 
تعمیم های  بین  و  است  ناهموار  گاهی  کتاب  این  لحن  بودند.  کرده  مطرح  هابلی  و 
کتابی  درعین حال  اما  می دهد.  جهت  تغییر  جدی  تحلیل های  تجزیه  و  شادی بخش 

بسیار خواندنی و سرشار از بینش های شگفت آور و جزئیات انسانی است.
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هنروسینما
دیروز «ماه» و «کد مرجع» و فردا «ابزار جنگ»

در جستجوی حرکت بعدی 
پدیده جدید فیلمسازی اروپا

فیلمسازی  حرفه  مسلم  و  جدید  های  پدیده  از  را  بریتانیایی  جونز  دانکن  توان  می  حاال   
اش  بعدی  های  طرح  و  وی  اخیر  سالیان  خاص  های  فیلم  کیفیات  پایه  بر  این  و  دانست 
است. او البته در هالیوود مستقر است اما زاده بریتانیا و صاحب روحیات اروپایی و به 
بخش  زینت  کارهایش  برخی  که  است  انگلیسی  قدیمی  موزیسین  بووی  دیوید  پسر  واقع 

فیلم های سینمایی و البته نه کارهای پسرش شده است.
به  بود  اثری  آمد،  فرود  ما  ذهن  بر  کاری  ضربه  یك  مثل  که  جونز  دانکن  بلند  فیلم  اولین 
آل  ایده  نه  که  غرب  امروز  جامعه  بر  مبتنی  حال  عین  در  و  خیالی  های  تم  با  «ماه»  نام 

های روشنی دارد و نه آدم هایی که در پی این اهداف باشند. فیلم بعدی جونز که همان 
نوع نگرش به جوامع غربی را در قالبی ظاهرًا متفاوت مطرح کرد، کاری بود به نام «کد 
مرجع» («کد منبع») که هرچند قالبی پلیسی - جنایی هم داشت اما از ستیزهای صوری 
در کنار بر خوردهای حقیقی در جوامعی می گفت که هیچکدام یك دست نیستند و تضاد 
از سر و روی شان باال می رود و تم جاسوسی فیلم بیشتر اشاره ای به حقایقی داشت که 

پشت مسایل بدوی می مانند و هرگز جلوه گری نمی کنند.

طرح روی زمین مانده
پروژه بعدی جونز که در مارس ۲۰۱۶ (اسفند ۹۴) اکران می شود، کاری فانتزی و علمی 
رسماً   که  این  با  و  است  نگر  آینده  داستانی  و   (Warcraft) «جنگ نام «ابزار  به  تخیلی   -
اعالم نشده جونز بعد از آن چه خواهد کرد اما مشخص است که شهرت فزاینده او سبب 
می شود پروژه های متعددی و به ویژه ساخت قسمت های دوم و سوم فیلم های موفق 
و دنباله برخی کارها و منجمله فیلم های خودش به او پیشنهاد شود. طرحی که خود او 
روی  که  است  سالی  چند  کافی  بودجه  فقدان  سبب  به  و  کند  پیاده  و  تعقیب  دارد  دوست 
دستش مانده، ساخت فیلمی است به نام «الل» که به گونه ای از بازی های ویدویی نشات 
را  فیلم  این  است  خواسته  می  و  اندیشیده  می  باره  این  در  پیش  ها  مدت  از  او  گیرد.  می 
بسازد اما در یك هالیوود عجیب و غریب که حتی گاهی به پدیده های جدید خود نیز از یك 
حد معین بیشتر بها نمی دهد، بودجه ساخت این فیلم نصیب جونز نشده و او به این سبب 
نتوانسته است کلید این فیلم را بزند و شاید هم باال و پایین کردن موضوع و سپس طراحی 

های مجدد برای یافتن نوع ترسیم قصه او را دچار تردید کرده باشد.

آرزوهای گنگ ایام پست مدرن
برخی می گویند Mute بیش از آن که فیلمی قابل ساختن باشد نوعی آرزومندی گنگ و 
فیلمسازی با شاخصه های اجرا ناپذیر پست مدرن است. «الل» با تمی علمی-تخیلی و در 
مایه های بلیدرانر فیلم افسانه ای سال ۱۹۸۲ ریدلی اسکات در این ژانر راجع به گم شدن 
یك زن در شهر برلین و تالش دوست نزدیك و شریك شغلی وی که یك رستوران دار الل 
است، برای یافتن او در این شهر چندین و چند فرهنگی و فاقد مرکزیت است. جونز ابتدا 
می خواست Mute را به صورت یك سری داستان دنباله ای و در قالب کمیك بوك ها عرضه 

درباره «یك مرد به شدت تحت تعقیب»، آخرین فیلم فیلیپ سیمور هافمن

زندگی لرزان در 
میان جاسوس ها

 «A most wanted man» «یا یك مرد به شدت تحت تعقیب» کار آنتون کوربین 
و محصول تالش این سینماگر آمریکایی است اما چه او بخواهد و چه نخواهد 
و چه کمپانی سازنده فیلم بپسندد و چه خیر،  این فیلم همیشه به عنوان آخرین 
اثر سینمایی که فیلیپ سیمور هافمن قبل از مرگش در سال گذشته رل اصلی 
شد،  خواهد  یاد  آن  از  صفت  همین  به  و  مانده  یادها  در  بود،   کرده  ایفا  را  آن 

آن چه به این قضیه شدت می بخشد، حضور هافمن در این فیلم در رل مردی 
عمیق و جهان دیده و محزون و تجلی وی در قالب مردی است که انگار فراتر 

از عنصر زمان و باالتر از عالم بردباری در درك مسایل است.
بعد از مرگ شوکه کننده فیلیپ سیمور هافمن که در اواسط سال ۲۰۱۳ در ۴۹ 
سالگی وی روی داد، دیدن هر فیلمی با بازی وی جذابیت و اهمیت بیشتری 
یافته ولی این یکی از همه آنها فراتر می رود زیرا کوربین مجبور شد قسمت 
های انتهایی فیلمش را بدون هافمن بگیرد و همه تالش ممکن را انجام بدهد 
تا فیلم به اهدافش برسد بدون این که فقدان عنصر اصلی تشکیل دهنده اش 
را حس کند. تأثیرگذاری محسوس هافمن بر اکثر فیلم هایی که طی ۲۰ سال 
بازیگری اش در آنها بازی کرد،  غیر قابل انکار است و بنابراین در زمان پخش 
«ماکینگ جی» دیگر فیلم ماههای پایانی عمر وی هم که به زودی اکران خواهد 
شد این احساس را خواهیم داشت اما تدابیر کوربین برای برخورد با مسئله 
در  او  تالش  و  بوده  مختلف  های  شکل  به  فیلمش  بر  آن  تأثیر  و  هافمن  مرگ 

سایر زمینه ها را تحت الشعاع قرار داده است.

اهمیت یك شهر
هافمن در این فیلم رل گونتر باکمن را بازی کرده و او مردی است که در دولت 

آمریکا به رغم گماشتن وی در قلب اروپا به او اعتماد الزم را ندارد و در نتیجه 
از ابزار الزم برای انجام مأموریت ها و مشاغل خود نیز بی بهره است. باکمن 
با استقرار در شهر هامبورگ آلمان مأموریت های جاسوسی و رصد اطالعات 
این  اهمیت  و  می کند  هدایت  و  طراحی  را  خارجی  های  تروریست  با  مرتبط 
که  گروهی  عملیات  مرکز  عنوان  به  پیش  سالها  که  روست  آن  از  بیشتر  شهر 
حمالت ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را طراحی و اجرا کردند مورد استفاده قرار گرفت 
و از آن پس به گونه ای دیگر به آن نگاه شده است. به باکمن و گروهش بارها 
ایراد گرفته شده که چرا مقدمات آن عملیات را در هامبورگ ندیده و سرکوب 
نینا  و  برول  دانیل  بازی  همکارانش (با  و  باکمن  سبب  همین  به  و  اند  نکرده 
هاس) از آن پس با افزودن بر حجم و ساعات کارشان تالش در جبران مافات 
در  را  مشکوکی  چیز  هر  سرعت  با  خواهد  می  او  از  آمریکا  دولت  اند.  داشته 
هم بکوبد اما وی حرفه ای تر از آن است ك نداند تنها کسانی در این حرفه به 

هدف ها و پاداش ها می رسند که صبور باشند و عجله و شتاب نکنند.

در جست و جوی ثروت پدر
روزی یك سیاستمدار روسی که اصلیت چینی دارد و نامش عیسی کارپوف 
(گریگوری دو بریگین) است وارد هامبورگ می شود و از سفارت آمریکا در 
آمریکایی  ارشد  های  مقام  بدهد.  را  وی  پناهندگی  ترتیب  خواهد  می  جا  آن 
می گویند باید هرچه سریعتر خواسته عیسی کارپوف اجابت و سپس تخلیه 
اطالعاتی شود اما باکمن می گوید این شاید یك دام باشد و بهتر است نخست 
مطمئن شد که سر منشاء این مرد روسی کجاست و هدف اصلی اش چیست 
و از کجا خط می گیرد و این خواسته باکمن است که انجام می شود. کارپوف 
با کمك یك بانکدار (ویلم دافو) در هامبورگ می کوشد به ثروت عظیم پدرش 
که گفته می شود جملگی حاصل اختالس و کج روی های پدرش بوده از طرق 
قانونی دست یابد اما به موازات آن فعالیت های سیاسی وی نیز در خاك آلمان 
ادامه می یابد و با برخی فعاالن حقوق بشر و سران سازمان های ضد روسیه 
و  سلسله  و  می کند  برقرار  تماس  رایت)  رابین  و  آدامز  مك  راشل  بازی  (با 
زنجیره روابطی از این دست کارپوف و به واقع باکمن را به سمت پرتگاهی 

تازه می برد.

هنرهای ویژه لوکاره
این  مبنای  که  لوکاره  جان  نوشته  رمان  یك  از  باید  که  است  چیزایی  همه  این 
فیلم است، انتظارش را کشید. این هنر لوکاره است که می تواند بدون ترسیم 
خشونت و برخورد و جنایت های تند تنش و تعلیق در جریان حوادث مورد 
اشاره اش ایجاد و مردم را به تعقیب قصه های خود وادار کند. این فیلم به 
سبك «Tinker tailor soldier spy» که گری اولدمن در آن درخشید و «باغبان 
دنیای  یك  بخشید،  وایز  راشل  به  را   ۲۰۰۶ زن  دوم  نقش  اسکار  که  وفادار» 
سراسر جاسوسی و یك بازی خطرناك و تشریح سلوك های لرزان و نامطمئن 

در میان فوج آدم های مشکوك است.

خانه کاغذی
را  امنی  ظاهرًا  بناهای  تواند  می  حرکتی  هر  و  اقدامی  هر  دنیایی  چنین  در 
که باکمن از نو برقرار کرده به هم ریزد و این دنیا به واقع یك خانه کاغذی 
و  تدابیر  همین  با  دارد  اعتقاد  باکمن  است.  ریختنی  فرو  نسیمی  وزش  با  و 
مالحظات سست هم می توان مانع عملیات عظیم تروریستی بعدی شد ولی 
چه تصورات او صحیح باشد و چه خیر در دنیای کوربین بینندگان به اندازه 
کافی با کاراکترهای او و حتی هافمن به رغم تمام بازی حرفه ای وی ارتباط 
برقرار نمی کنند و به تبع آن همذات پنداری ای شکل نمی گیرد. با این وجود 
می توان بازی سنگین و مرموز و آگاهانه هافمن و به ویژه لهجه آلمانی او در 
این  تماشای  برای  دلیل  مهمترین  و  سپرد  خاطر  به  همیشه  برای  را  فیلم  این 

فیلم دانست.

مشخصات کوتاه فیلم
عنوان: A most wanted man، ژانر: جنایی، تریلر (دلهره آور)، سناریست: 
اندرو بوول، براساس رمانی از جان لوکاره، کارگردان: آنتون کوربین، مدیر 
آدامز،  مك  راشل  هافمن،  سیمور  فیلیپ  بازیگران:   ، دلهوم  بنوا  فیلمبرداری: 

رابین رایت، دانیل برول، ویلم دافو، گریگوری دو بریگین و نینا هاس.

Roger ebert.com :منبع

داالیی الما /  این دین ساده من است: نیازی به مرجع تقلید ندارد. نیازی به فلسفه 
های بغرنج ندارد. دین من عقل من است و مرجع آن مهربانی.

This is my simple religionو It doesn't need to mimic. doesn't need compli-
cated philosophies , My religion is my mind and kindness is its source 

Dalai Lama

سخنان بزرگان
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کند و آن گاه چند سال بعد آن را به یك فیلم برگرداند اما فیلم Warcraft مدت قابل توجهی 
از وقت وی را گرفت و او هیچ یك از دو طرح فوق را بر روی «الل» به اجرا در نیاورد.

پول گرویی
از همه جالب تر این نکته است که حتی به رغم توفیق مالی قابل توجه «ماه» و «کد منبع» 
سرمایه گذار مشتاق و آماده ای برای پشتیبانی مالی از طرح Mute پیدا نشده است و با 
این که جونز اینك وقت آزاد برای سر و سامان دادن به این طرح معوقه خود دارد اما حتی 
وقتی اخیرًا کوشید آن را در قالب یك دنباله بر یکی از فیلم های قبلی اش به یك استودیو 
بفروشد و با پول گرویی آن Mute را بسازد، معامله جوش نخورد. طبق فرضیه ای که 
جونز و همفکران او در ذهن خود دارند، «الل» در حکم قسمت دوم یك تریلوژی فانتزی 
را  این  اگر  و  کرد  تلقی  «ماه»  فیلم  همان  باید  را  آن  اول  قسمت  که  است  علمی-تخیلی  و 
بپذیریم، سم راك ول که در فیلم «ماه» ایفای نقش می کرد با Mute به صحنه بر می گردد 

ولی فقط نوعی خط ارتباطی بین قصه «ماه» و این فیلم خواهد بود.

جنگ ستاره ها؟
فرض رایج تر این است که جونز مثل بسیاری از همکارانش به زودی جذب پروژه های 
بزرگ و دنباله سازی ها و ساخت فیلم های کمیك استریپی خواهد شد و شاید حتی ساخت 
قسمت دیگری از فیلم های دوباره به راه افتاده «جنگ ستاره ها» را که قسمت هفتم آن 
اینك توسط جی.جی. ابرامز در دست تهیه است، به او بسپارند. سم رایمی قبل از گم و 
حل شدن در سه گانه اول «اسپایدرمن» از جونز هم بسیار بزرگتر و آینده دارتر تلقی می 
شد و برایان سینگر نیز از همین طریق و بعد از ساختن کارهای جدی و دراماتیکی مانند  
»مظنون های عادی» (۱۹۹۵) به سمت و سوی کارهای فانتزی و کمیك بوکی مثل آثار ۷ 
گانه شده «مردان ایکس» و مشتقات آن کشیده شد و جونز در قیاس با آنها کوچك تر از آن 

است که در ورطه ای مشابه فرو نرود و برابر چنین موجی مقاومت کند.

یك کالت کالسیك
استودیوهای  نتیجه  بی  صبر  سال   ۳۲ از  پس  که  است  این  هالیوود  داغ  شایعات  از  یکی 
هالیوودی برای این که ریدلی اسکات سرانجام کوتاه بیاید و دنباله ای بر کالت کالسیکی 
شده  شروع  زمینه  این  در  اسکات  مشارکت  بدون  اقداماتی  بسازد،  رانر»  «بلید  همچون 
جونز  دانکن  به  سخت   بسیار  پروژه  این  اداره  که  می کنند  حکایت  جنبی  اخبار  برخی  و 
سپرده شده است. این چیزی است که خود جونز اصًال درباره آن حرفی نزده اما هالیوود 
می داند که اسکات وقتی هم که می خواست به گونه ای «بیگانه» تغییر کار کالسیك خود 
در ژانر علمی- تخیلی را دنباله سازی کند، «پرومتئوس» را در سال ۲۰۱۲ رو کرد که در 
نگاه نخست ربطی به «بیگانه» محصول ۱۹۷۹ نداشت اما به گونه ای تبعات آن را نشان می 
داد. در این حد فاصل سایرین سه قسمت دنباله ای را برای Alien ساختند اما هیچ کس 
جرأت نکرده به Bladerunner دست بزند و این جشنواره رنگ و نور و تصور و ایهام و 
ابهام را از نو از زمین بلند کند و شاید برای پدیده جدید هالیوود نیز این طرح سوزاننده 
تر از آن باشد که وی بتواند آن را به مقصد برساند. برای او طرح های متعدد دیگری و 
البته Mute باقی است که همچنان به وی سو سو می زنند و او را به سمت آینده ای می 

کشانند که بعید است با شهرت و اعتباری بسیار بیشتر برای او همراه نباشد.
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قمر؛ یگانه بانوی آواز
خسرو صادقی بروجنی

تو  قول  به  زن،  یک  من  خوانی،  می  مرا  های  دل  درد  این  تو  که  وقتی  عزیز،  خواننده 
هنرمند، هنرمندی که متعلق به یک قرن بود زیر خروارها خاک سرد وسیاه خفته ام . 
دیگر از حنجره من صوتی برنمی خیزد ، طنین آواز من دل ها را نمی لرزاند ، دنیای من 
تاریک است ، خاموش است،اما همچنان خوشحالم که روح من عظمت خود را از دست 
خیانت  او  به  و  ام  نکرده  دینارودرهم  بنده  رادرزندگی  آن  هرگز  که  وهنری  است  نداده 
نورزیده ام با من است . من مرده ام اما خاطره من ، خاطره حیات هنر من هنوز نرمیده 
است . خاطره ای که درآن هیچگونه کینه ودشمنی و گستاخی حسد و شاید هم پستی و 
رذالت و پول پرستی وجود ندارد .اطمینان دارم که کسی بعد از مرگ من ازمن بدگویی 
نمی کند ، زیرا من هنرم را بنده تجارت نکرده ام وهمیشه آن را در راه تحقق بخشیدن 
به آرزوهای ملی ومیهنی خودم به کار انداخته ام ، من ثروتی ندارم، هیچ چیز اما دل 
های یتیمانی را دارم که به خاطر مرگ من ازغم ماالمال می شوند ، چشمهایی را دارم که 
در فقدان من اشک می ریزند ، همان دخترها وپسرهایی که لبخند و مهر مادر را ندیده 
اند ، همان ها که با پول من پرورش یافتند شوهر کردند، داماد شدند و حاال به جای آن 
که درفاحشه خانه ها وزندان ها به سر برند آدم های خوشبختی هستند .وقتی من آن ها 
را بزرگ می کردم پای شمع وآینه عروسی شان با تمام احساس وجودم ،با تمام شادی 
های زندگیم آواز می خواندم و شاید هم می رقصیدم ،آن ها تنها بودند اما من تنهایی را 

در وجود آن ها می کشم ...

پدرش  هنگام  نابه  مرگ  از  پس  ماه  چهار  وزیری  قمرالملوک  ایرانی   هنرمند  بانوی 
خانواده  )در  درتهران  اش  شناسنامه  روایت  (وبه  قزوین  تاکستان  در   ۱۲۸۴ سال  در 
داد  دست  از  ماهگی  هشت  در  نیز  را  مادر  داشتن  آمد.شانس  دنیا  به  متوسط  ای 
اورا  مردم  که  خیرالنساء  مادربزرگش  به  او  سرپرستی  طوبا  مادرش  مرگش  از  وپس 
ناصرالدین  حرمسرای  در  که  آوا  خوش  ،بانوی  شد  نامیدندواگذار  می  افتخارالذاکرین 
در  ،ازکودکی  خیرالنساء  کنار  در  .او  خواند  می  روضه  شهر  بزرگان  های  وخانه  شاه 
امر  این  خودش  قول  وبه  خواند  می  مرثیه  منبرها  وپای  زنانه  خوانی  روضه  مجالس 

،جرأت خوانندگی به اوبخشید.
ظهور  در  تردید  نو،بی  وزندگی  مدرنیسم  پذیرش  برای  جامعه  پیشرو  بخش  آمادگی 
قمربه عنوان بانوی اول آوازاین مرزوبوم ،مؤثر بوده است .امآنچه مهم است اینچنین 
،ولی  باشد  وجودداشته  توانسته  می  یا  داشته  وجود  اززنها  بسیاری  برای  شرایطی 
ازمیان همه ،این قمر الملوک وزیری است که درآسمان ظلمانی ایران می درخشد ویک 
تنه درمقابل خیل تهمت ها وتحقیرها قد علم می کند .او زنی شجاع ،باصراحت وبی پروا 
بود.استقالل شخصیت اش که احتماال به خاطر ازدست دادن پدرومادردرکودکی وبدون 
یاور ماندن ،ونیز ازدواج ناموفقش در سن ۱۴ سالگی که یک ماه بعد به طالق منتهی شد 
،ازجمله عوامل باروری استقالل شخصیت وی وتقویت کننده اتکا به نفسش محسوب 
وی  که  میدهد  نشان  داریم  اودردست  زندگی  وسیر  ازقمر  که  هایی  یادمان  شود  می 
ازقالب های تنگ زنان هم عصرش فراتر می اندیشیده است .او به جای تمکین،طنازی 

،خود کوچک بینی ودوگانگی ،عصیان ،صراحت وسنت شکنی ویکرنگی را برگزید.
قمر به یارمندی استاد پیری که به خواهش مادربزرگش به خانه آنها می آمد ،باپایه های 
چندین  از  وپس  یافت  راه  داوود  نی  استاد  کالس  به  .سپس  شد  آشنا  ایران  سنتی  آواز 
سال روابط این شاگرد واستاد به مرحله همکاری رسید ونی داوود به صورت نوازنده 
خاص قمردرآمد .کلنل علی نقی وزیری پس ازمراجعت از اروپا به تأسیس مدرسه عالی 
موسیقی دراسفند۱۳۰۲وکلوپ موزیکال درتهران همت گمارد .با تأسیس این کانون ها 
وبعد ها با آغاز به کار رادیو ،هنروآوازخوانی قمر ،اوج تازه ای می گیرد .دراین زمان 
قمر اولین کنسرت خود رادرگراند هتل درسال۱۳۰۳یعنی درسن ۱۹ سالگی اجرا می کند 

.حضور شجاعانه او به عنوان آوازه خوان زن درسالن های عمومی وکنسرت ها باعث 
می شود که کلنل وزیری خواهان شرکت زنان در کنسرت ها شود .قمر در سال ۱۳۰۶ 
دریافت  هنگام  به  داشت  وزیری  نقی  علی  استاد  به  که  خاصی  وارادت  احترام  سبب  به 

شناسنامه پس از اجازه استاد نام فامیلی وزیری را برای خود برگزید .
قمر  کارهای  برای  را  الزم  ظرفیت  روزگار  درآن  ایران  جامعه  متحجروسنتی  فرهنگ 
به  اوباش  ای  عده  رود .حتی  می  تعطیلی  روبه  هتل  گراند  کنسرتهای  درنتیجه  نداشت 
تحریک سنت گرایان برای کشتن قمر اجیر می شوند وآنقدر گروههای فشار ،تبلیغات 
می  تأکید  او  وبه  کنند  می  جلب  کالنتری  رابه  قمر  سرانجام  که  کنند  می  ایجاد  مسموم 
مجوز  بدون  که  گیرند  می  تعهد  وی  از  حتی  نشود  ظاهر  حجاب  بی  پس  زین  که  کنند 
وی  که  وهنگامی  دهد  می  ادامه  خواندن  به  قمر  ماجرا  ازاین  .پس  نکند  ضبط  صفحه 
ازسه  ،پس  پردازد  می  کنسرت  اجرای  به  ها  ازشهرستان  دریکی  بار  نخستین  برای 
شب،فرماندار آن شهر کنسرت راممنوع اعالم کرده وآن را به تعطیلی می کشاند .اما با 
فشار مردم وبه ویژه جوانان فرماندار از شهر بیرون رانده می شود وآواز پیروزمندانه 
فرهیخته  بانوی  این  که  نوینی  بذر  .آری  افکند  می  طنین  شهر  فضای  در  دوباره  قمر 
افشانده بود با غوغا ساالری وتعصب وتخطئه خشک نمی شد .این بود که پس ازمدت 
کوتاهی دیگر بار زنان در مجالس وکنسرت ها ،حتی درسالن سینما حضور یافتند وراه 

ورود آنا هرچه بیشتر به جامعه گشوده شد .

باآهنگساز  دوران  آن  دوستان  ازهنر  یکی  ی  خانه  در  بزرگش  مادر  مرگ  از  پس  قمر 
معروف امیرمجاهد آشنا شد وبایاری او توانست نخستین قرارداد رابا نماینده شرکت 
بزرگ  پلیفونpoliphoneکه برای تهیه صفحات گرامافون به ایران آمده بود،امضاءکند 
جوانان  تا  مجاهد  امیر  سرودهای  با  وزیری  قمرالملوک  صفحات  نخستین  گونه  وبدین 
مهد  این  ایران  درملک  وطن،  ابنای  به  تاکی  بشر  نوع  ای  نکوشند،  ودل  جان  به  ایران 
ودراین  آمد  بازار  بهارامیدبه  گشت،  وهنگام  است  بهار  چمن،  به  دستان  هزار  شیران، 
زمان بود که هنر قمر ازمحافل خصوصی فراتر رفته وهمه جاگیر شد ازآن پس قمر که 
صفحات  وعواید  خواند  می  مردم  تمام  برای  دیگر  ورزید  می  عشق  فقیر  های  توده  به 
بزرگ دوران  شاعر  آثار  اجرای  کرد .  می  تقسیم  میان مردم  دریغ  رابی  یش  وکنسرتها 
است  قمر  هنری  زندگی  بخشهای  ترین  برجسته  از  او  با  وآشنایی  ،عارف  مشروطیت 
.تصنیف های  گریه کن، ای دست حق و مارش جمهوری ازشاهکارهای ماندگار قمر به 
شمار می آید .از صدای جاودان قمر نزدیک به ۴۲۶ صفحه ضبط کرده اند که متأسفانه 
دوسوم آن ازبین رفته است .جالب است بدانید که قمر اولین عایدی از ضبط صدایش را 
که درامر  اختصاص داد  به شهرداری  خواب  تخت  بیش ازهفتاد  به خرید وهدیه کردن 

نگهداری وآسایش بچه های بی سرپرست به کار رود .
پختگی واوج کار قمر در سن ۳۰ تا ۴۵ سالگی بود .نخستین ترانه ای که قمر دررادیو 
 ۱۳۳۰ ،درتیرماه  قلبی  سکته  اولین  از  پس  اش  برنامه  وآخرین   ۱۳۱۹ سال  در  کرد  اجرا 
از رادیو پخش شد .اما جامعه آن روز وگردانندگان رادیو ،قدر ومنزلتش را نفهمیدند 
وتهیدست  داده  دست  از  را  وسرزندگی  طراوت  آن  اول  سکته  از  پس  که  زمانی  ودر 
ثروتش  تمام  که  شد .کسی  معاش  امرار  برای  ها  کافه  در  خواندن  به  بود،مجبور  شده 
نانی در کافه  بایست برای لقمه  پناه بخشیده بود ،حاال می  را به فرودستان وافراد بی 
قمر  وزنانه  عمیق  ،ایمان  روز  آن  جامعه  مهری  وبی  تنگدستی  این  تمام  با  بخواند!  ها 
کلی  به  که  قمررا  دوم  ازسکته  .پس  نکاست  فرو  ای  ،ذره  وبوم  مرز  هنراین  اعتالی  به 
صدایش را از دست داده بود ،به رادیو دعوت می کنند تا از وی تجلیل به عمل آورند .اما 
برزبان  چیزی  تواند  نمی  کلمه  چند  وجز  ریزد  می  اشک  فقط  قمر  برنامه  طول  درتمام 
ورود  با  بعد  سال  ،چند  بود  شده  ضبط  دررادیو  وی  از  که  نوارهایی  .متأسفانه  آورد 

دستگاه مغناطیسی ضبط صوت ،همه پاک می شوند وبرای همیشه از بین می روند .
سرانجام قمر در ۱۴ مرداد ۱۳۳۸ به سن ۵۴ سالگی در خانه محقرش ،کنار تنها پسرش 
راه  مسجدی  هیچ  به  بودنش  هنرمند  جرم  به  را  او  .جنازه  بست  فرو  جهان  از  چشم 
دیگری  هنرمند  استادش)  (اولین  داوود  نی  مرتضی  جز  او  جنازه  تشییع  ودر  ندادند 
که  آن  با  هم  دلیل  همین  به  نفروخت  زر  سیم  به  را  هنرش  هرگز  او   . نداشت  شرکت 

هنرمندی پولساز بود در فقر مطلق دیده از جهان فروبست .یادش گرامی باد.
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تاریخ
اقتصادی  شکوفایی  زمینه های  پیدایش  در  چندی  عوامل 
مدرنیته  کم کم  که  داد  سوق  راهی  به  را  قاره  این  که  اروپا 

خوانده می شد، سهیم بودند.

 در وهله نخست، به روایت کنت پومرانز، اروپا در مقایسه با 
هند یا چین، در درون خاک خود یا در آمریکا، معادن طبیعی 
نخورده  دست  کم و بیش  هنوز  که  داشت  اختیار  در  عظیمی 
برده دارانه  نظام  توسعه  آن،  بر  عالوه  بودند.  مانده  باقی 
ثروت  منابع  و  کار  نیروی  مصادره  بر  که  وزرع  کشت  در 
زراعی  سرزمین های  تا  داد  امکان  قاره  این  به  استواربود، 
حجم  هجدهم،  قرن  طول  در  کند.  تصاحب  را  وسیعی 
اروپای  در  دریایی  ناو  ساخت  در  الزم  چوب  از  عظیمی 
در  سپس  و  شمالی  آمریکای  در  سیبری،  شمال  در  غربی، 
سواحل  طول  در  نیز  و  برمه  و  هند  غربی  سواحل  حاشیه 
از  اروپا،  دیگر  سوی  از  می شد.  تولید  استرالیا  شمالی 
رابه  خویش  مازاد  جمعیت  تدریج  به  هجدهم،  قرن  همان 
از  ناشی  مشکالت  بر  بدین سان  و  کرده  صادر  آمریکا  قاره 
طول  در  درحالی  که  کرد،  غلبه  جمعیت  حد  از  زیاده  تراکم 
قرن نوزدهم، برخی از مناطق آسیایی، در ابعادی فزاینده با 

این گونه مشکالت دست به گریبان بودند.

به نظر می رسد که در قرن هفدهم، سطح بازدهی کشاورزی 
در چین و هند، به مراتب باالتر از اروپا بود. اما روش های 
هجدهم،  قرن  در  انبوه،  تولید  اشکال  و  زرع  و  کشت  جدید 
اروپا،  مناطق  از  برخی  برای  را  واقعی  جهشی  زمینه های 
آوردند.  فراهم  تقاضا،  و  عرضه  میان  توازن  نبود  به رغم 
کارائیب،  جزایر  از  غذایی  مواد  واردات  دیگر،  مهم  عامل 
اقیانوس اطلس یا قاره آمریکا، مانند شکر یا ماهی غنی از 
داد  امکان  غربی  و  شمالی  اروپای  به  که  بود  پروتئین  نظر 
تامین  را  رشد  به  رو  شهری  جمعیت  یک  غذایی  مایحتاج  تا 
کند. جمعیتی که در طول این قرن رشدی به مراتب سریع تر 
و  ژاپن  از  به غیر  ظاهرا  داشت.  خاورمیانه  یا  هند  چین،  از 
راه  از  غذایی  مواد  واردات  چین،  ساحلی  مناطق  از  برخی 
دریا درسایر کشور های آسیا یا شمال آفریقا بسیار محدود 
حمل ونقل  بخش  در  سرمایه گذاری  که  شرایطی  در  بود. 
به سرعت در اروپا روبه گسترش بود، حمل و نقل و تجارت 
داخلی در چین دیگر به سطح باالیی از توازن کاذب رسیده 
از  نازلی  سطح  جوابگوی  تنها  آنان  ترابری  امکانات  بود. 

تقاضا بوده و در تامین شرایط رشد آن ناتوان بود.

غربی  و  شمالی  اروپای  است،  داده  نشان  پومرانز  کنت 
احسن  به نحو  خود  زغال سنگ  از  توانست  سرعت  به 
وارد  دور  سرزمین های  از  محصول  این  کند.  بهره برداری 
چارچوب  در  فنی  انقالبات  که  را  الزمی  انرژی  تا  بود  شده 
طلب  صنعتی  تولیدات  زمینه  در  سپس  و  روزمره  زندگی 

می کرد، فراهم سازد.
منابع  از  بهره برداری  که  نیست  تردیدی  مقایسه،  در 
شمال  افتاده  دور  مناطق  در  مدفون  چین،  معدنی  سوخت 
یک  پیدایش  در  زغال سنگ  بود.  محدود  بسیار  منچوری،  و 
داشته  مهمی  سهم  کبیر  بریتانیای  در  اختراعات  از  سلسله 
به  نیازمند  زیادشان  عمق  به دلیل  معادن  استخراج  است. 
تکامل  پمپاژ،  زمینه  در  تکنولوژیک  نوآوری های  بود.  پمپ 
با  را  جوی  خأل  از  بهتری  شناخت  و  آهن  ذوب  صنعت 
زمینه سازی  در  تحوالت  این  تاثیر  و  آوردند  همراه  به  خود 
به  هنوز  اگرچه  بود.  تعیین کننده  بسیار  کیفی  جهش  یک 
اختراعاتی چون ماشین بخار نیاز بود تا نرخ رشد اقتصادی 
تاریخ  متخصصان  از  برخی  تحلیل های  عمده  شاخص  که 
از  ابتکارات  این  مجموعه  اما  یابد،  بهبود  است،  اقتصادی 
همان سال های ١٨٢٠-١٨٣٠ برتری بارز اروپایی ها در زمینه 

تکنولوژی نظامی را تضمین کردند. 
به  آن  آمریکایی  مستعمرات  و  غربی  و  شمالی  اروپای 
افزونی  روز  امتیازات  به  نیز  دیگر  برنده  برگ  سه  لطف 
یا  سیاسی  بیشتر  اگرچه  برنده  برگ های  این  یافتند.  دست 
اجتماعی بودند تا اقتصادی، مردم این کشور ها را تشویق به 
صدور قدرت خویش در عرصه بین المللی کرد و اهمیت آنان 
کمتر از عوامل اقتصادی مطرح شده توسط پومرانز نیست. 
عامل نخست، ثبات نسبی نهادهای قانونی در این کشور ها 
اقتصادی  ترقی  جهت  در  تالش  می کردند  تضمین  که  بود 
به  مربوط  حقوقی  مفاهیم  توسعه  ماند.  نخواهد  بی پاداش 
مالکیت فکری، در خارج از بریتانیای کبیر، بسیار به کندی 
و  کبیر  بریتانیای  قانون  در  که  حالی  در  می گرفت،  صورت 
ضمانت های  اروپا  قاره  کشور های  سایر  در  رایج  قوانین 
کلی  به طور  و  خانوادگی  حقوق  رعایت  زمینه  در  محکمی 

فردی وجود داشت.
ثروت  راه  هشیار،  پیشگامان  سایر  و  مخترعان  برای 

در  چه  و  شهر  در  چه  غربی،  دراروپای  بازبود.  اندوختن 
خطر  گونه  هر  از  مجموع  در  مردم  دارایی های  روستا، 
جانب  از  ارضی  تصرف  از  شکلی  هر  یا  دولتی  مصادره 
خانساالران در امان بود. زمامداران این کشورها نیز، نسل 
را  خویش  منافع  شان،  جغرافیایی  ثبات  به دلیل  نسل،  اندر 
دولت ها  می دیدند.  قوانین  این  وبهبود  حفظ  از  حمایت  در 
و نخبگان اروپا، در پی جنگ های ایدئولوژیک قرن هفدهم، 
چندان  مالکیت  حقوق  که  بودند  کرده  توافق  ضمنی  به طور 
آسیب نبیند. طی جنگ ها و انقالبات در فرانسه و در سراسر 
اروپا، تنها کلیسا و اقلیت کوچکی از خانواده های اشرافی به 
کلی از زمین ها و امتیازات خود محروم شدند و البته برخی 
از این خانواده ها پس از ١٨١۵ موفق شدند تا اموالشان راباز 

پس بگیرند.
در  و  آسیا  در  شرقی،  اروپای  جوامع  در  مالکیت  مفهوم 
دخالت  تابع  وسیع تری  مراتب  به  درمقیاس  ظاهرا  آفریقا، 
تئوریسین های  از  برخی  مانند  نباید  البته  است؛  بوده  دولت 
استبداد شرقی مانند فرانسوا برنیه، نویسنده قرن هفدهم، 

تفاوت  زمینه  این  در  اما  کرد،  امرمبالغه  این  اهمیت  در 
می خورد.  چشم  به  رقبایش  و  غربی  اروپای  میان  آشکاری 
خاندان  سلطنتی حاکم در آسیا و در آفریقا، غالبا از هرگونه 
و  خویشان  حلقه  از  خارج  که  افرادی  نزد  ثروت  رشد 
مثال  به طور  می آوردند.  به عمل  ممانعت  بودند  نزدیک شان 
راه های  همه  دولت  عمال  غربی  آفریقای  در  آشانتی ها  نزد 
بود  کرده  مسدود  عادی  ومردم  بردگان  برای  را  پیشرفت 
مرگ  از  پس  هنگفت  برداشت های  پیش  با  نیز  ثروتمندان  و 
بزرگ  خانواده های  عثمانی،  سلطان های  می شدند.  تنبیه 
بازرگان خویش را با تحمیل قراردادهای دولتی که برایشان 
چنین  می دادند.  قرار  فشار  تحت  می شد  تمام  گران  بسیار 
معموال  آن  در  که  چین  در  آنقدر ها  ظاهرا  رویکرد هایی 
دگرگونی های سیاسی تعلیق حقوق این و آن خاندان را در 

پی نداشت، رایج نبود. 

نیز  و  غربی  و  شمالی  اروپایی های  که  دوم  رقابتی  امتیاز 
آمریکایی ها در میان مدت از آن بهره بردند را باید در عرصه 

فضای تجاری جست وجو کرد. آنان از همان زمان نهاد های 
مالی مستقل، چه در برابر اموال شخصی تجار بزرگ و چه 
داده  گسترش  و  بسط  را  دولتی  سری های  خود  برابر  در 
شرکت های  تاسیس  در  پیشگام  نقشی  هلندی ها  بودند. 
سهامی، دقیقا به منظور مقابله با خطرات اجتناب ناپذیری 
که محموله های تجاری دور برد را تهدید می کردند، داشتند. 
امر  که  بود  شرکتی  نخستین  شرقی  هند  هلندی  کمپانی 
مسوولیت مشترک در مخاطرات را به مرحله اجرا در آورده 
در  عمده  نقشی  که  را  مالک   و  مدیر  میان  اکید  تفکیک  و 
نمود.  تدوین  کرد،  خواهد  ایفا  مدرن  سرمایه داری  تکوین 
واقعیت آن است که ظاهرا از زمان دولت شهر های ایتالیایی 
پی درپی  ابتکاراتی  به  غربی  اروپای  مدرن،  عصر  آغاز  در 
در زمینه تجاری دست زده است. بر عکس، حتی پویاترین 
منابع  تا  می کردند  تالش  چینی  شرکت های  پررونق ترین  و 
کانون  محدود  چارچوب  در  آن  مدیریت  حفظ  با  را  ثروت 
انگلستان  بانک  کبیر،  بریتانیای  در  کنند.  کنترل  خانوادگی 
نظارتی مستقل بر اوضاع و احوال اقتصادی اعمال می کرد. 
مالکین،  و  تجار  طبقه  حمایت  مورد  ملی،  قرض  مفهوم 
کشور های  در  که  داد  شفافیتی  چنان  ملی  خزانه داری  به 
نوعی  به  عمل  در  ملی  قرض  نبود.  تصور  قابل  حتی  دیگر 
میان  کامل  اعتماد  مظهر  را  آن  مردم  و  شده  بدل  ملی  نماد 
ازدیاد  و  اسکناس  پیدایش  می دانستند.  دولت  و  نخبگان 
سریع بانک های محلی در بریتانیای کبیر و آمریکای شمالی 
به  که  امری  آوردند؛  فراهم  را  وام  و  قرض  تسهیل  موجبات 
از  تنها  نه  تا  می داد  امکان  مالی  نهاد های  و  اروپایی  دول 
انقالبات فنی خودی، بلکه از انقالبات فنی سایر قاره ها نیز 
بهره ور شوند. چینی و چای چین، ادویه ژاوا و منسوجات 

هند میان آرواره های نیرومند آنان تکه و پاره شدند.
اخیرا برخی از تاریخ نگاران بر مهارت و کاردانی انکارناپذیر 
پایان  تا  گذاشته اند.  انگشت  خاورمیانه  و  آسیا  بزرگ  تجار 
از  بی تردید  خاورمیانه،  و  هند  چین،  تجار  هجدهم،  قرن 
ثروتمندترین تجار جهان بودند. آنان در زمینه حسا بداری و 
مدیریت، قطعا چیزی از همتا های اروپایی خود کم نداشتند. 
سازماندهی  اشکال  نیز  و  قانونی  چارچوب  وجود،  بااین 
بزرگ  شرکت های  فعالیت  که  اروپا  در  بزرگ  شرکت های 
اروپای  پیشروی  عمده  عامل  دربرمی گرفت،  رانیز  تجاری 
سرانجام  پارادوکسال،  به طور  گشت.  ژاپن  بی شک  و  غربی 
سوی  از  مالکیت،  حقوق  ثبات  نوعی  و  قانونی  ضمانت های 
ترقی  بند  در  هم  چندان  البته  که  استعماری  دولت های 
اقتصادی آفریقا و آسیا نبودند،برای تجار و سرمایه گذاران 

محلی به ارمغان آورده شد.

سومین امتیازی که برخی از مناطق اروپا از آن سود جستند، 
بی پرده  برمی گردد.  مالی  امور  و  جنگ  میان  مناسبات  به 
ندارند.  رقیب  کشتار  و  کشت  در  اروپایی ها  که  گفت  باید 
تجاری  نوآوری های  و  سرمایه گذاری  جنگ،  میان  پیوند 
بود،  هفدهم  قرن  خونین  لوژیک  ایدئو  جنگ های  زاییده  که 
همچنان به رشد روزافزون خود ادامه داده و قاره اروپا را 
در طول منازعات قرن هجدهم در جهان از قدرتی بالمنازع 
لزوم  به دلیل  اروپایی،  جنگی  فنون  برخوردارساخت. 
بودند.  پرهزینه  و  پیچیده  بسیار  آن،  بودن  دریایی   – زمینی 
دولت های اروپایی باید درعین حال به پیشبرد نیرو های خود 

چه از راه زمینی و چه دریایی نائل آیند.
ارزش محصوالت کشاورزی بردگان در کارائیب چنان بود 
سرمایه گذاری  به  هنگفتی  مبالغ   ١٧۵٠ سال  حوالی  در  که 
ناوهای  برای  سوخت رسانی  سیستم های  تاسیس  زمینه  در 
بریتانیا یی ها  هدف  شد.  داده  تخصیص  جزایر  این  امنیتی 
غربی  سواحل  طول  در  عظیم  ناوگان  یک  صف آرایی  عمدتا 

آنان به منظور پیشگیری از هرگونه خطر تهاجم بود.
این امر مستلزم استقرار یک سیستم پیچیده سوخت رسانی 
و کنترل بود و درعین حال با خود تشکل یک ناوگان دائمی 
شرق  به سوی  دست،  دور  اقیانوس های  به  اعزام  به  قادر 
نظامی  برابری  لزوم  داشت.  همراه  به  را  آنتیل  جزایر  یا 
دریانوردان  سایر  آنان،  قلمرو  گستره  در  انگلیسی ها،  با 
نوین  شرایط  به  خودرا  تا  ساخت  ناچار  نیز  را  اروپایی 
تطبیق دهند. نمونه بارز در این رابطه، پطر کبیر است که در 
خود  دریایی  نیروی  و  ارتش  نوسازی  به  هجدهم  قرن  آغاز 

پرداخت؛ روندی که یک قرن و نیم
از  گرفتن  فاصله  با  همگام  اما  شد.  آغاز  ژاپن  در  آن  از  پس   
قاره اروپا، تالش در جهت نوسازی نیز کم و کمتر شد. دول 
آسیایی یا دولت عثمانی بی تردید قادر به بسیج ناوگان های 
این  طویل المدت  تردد  که  فنونی  در  اما  بودند،  عظیمی 
تبحر  چندان  می ساختند،  امکان پذیر  را  دریا  در  ناوگان ها 
نداشتند. تکنولوژی دریایی آنان نیز در مقایسه با اروپا پس 

از سال ١٧٠٠ رفته رفته رو به زوال نهاد. 

اروپا وآمریکا چگونه به مدرنیته رسیدند؟

رشد صنعتی در غرب و مسائل شرق
کریستوفر آلن بیلی - ترجمه: غزاله عابدینی 

پیدایش اسکناس و ازدیاد سریع بانک های محلی در بریتانیای کبیر و 
امری  آوردند؛  فراهم  را  وام  و  قرض  تسهیل  موجبات  شمالی  آمریکای 
که به دول اروپایی و نهاد های مالی امکان می داد تا نه تنها از انقالبات 

فنی خودی، بلکه از انقالبات فنی سایر قاره ها نیز بهره ور شوند.
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مشروطه نه تنها مهم ترین تحول اجتماعی ایران در آغاز قرن بیستم، 
محسوب  نیز  خاورمیانه  مردمی  و  بزرگ  انقالب  نخستین  بلکه 
ایران،  در  قدرت  مناسبات  تغییر  عالوه بر  که  انقالبی  می شود. 
و  هندوستان  در  ضداستعماری  جنبش های  در  تاثیرگذار  همچنین 
روسیه،  انقالب های  همانند  انقالب  این  است.  شده  ذکر  افغانستان 
قرن  اوایل  در  انقالب ها  جهانی  نهضت  از  جزئی  مکزیک  و  چین 

بیستم به شمار می آید. 
ایران  در  روشنفکر  تعریف  مبنای  را  کاتم»  «ریچارد  تعریف  اگر   
قرار دهیم، روشنفکر کسی است که تحصیالت عالیه داشته باشد و 
تمامی طبقه صاحبان مشاغل تخصصی را شامل می شود. حضور 
ثمرات  از  بهره گیری  و  تداوم  و  گیری  شکل  در  روشنفکری  جریان 
به خصوص  است،  انکار  غیرقابل  و  ملموس  کامال  مشروطه  انقالب 
در نشر اندیشه و مفاهیم مشروطه خواهی و به خصوص در منطقه 

آذربایجان (تبریز) که در آنجا نقش روشنفکران برجسته تر از دیگر 
همجواری  امر  این  دالیل  از  یکی  است،  بوده  تهران  حتی  مناطق، 
و  انقالبی  اندیشه های  از  تاثیرپذیری  و  عثمانی  و  روسیه  با  آنان 
و  مدافعان  است.میان  بوده  همجوار  کشورهای  قانون خواهی 
در  روشنفکران  سهم  و  وزن  خصوص  در  مشروطه،  مخالفان 
اکثر  اما  دارد،  وجود  متعارضی  و  متفاوت  دیدگاه های  مشروطه 
کنار  در  مرجع  گروه  سه  از  یکی  به عنوان  آنها  نقش  بر  محققان 
غیروابسته  دارند.بازرگانان  توافق  و  تاکید  بازرگانان  و  روحانیان 
تلقی  خود  منافع  برای  تهدیدی  را  دولت  اقتصادی  سیاست های  که 
این  بودند.  مشروطه  انقالب  در  موثر  گروه های  دیگر  از  می کردند 
گروه به تدریج و با روند انقالب به صف مقابل انقالب پیوسته و به 
مخالفت با حکومت شاه قجر پرداختند.اغلب زنان گرچه به اقتضای 
شرایط اجتماعی این دوره فاقد آگاهی سیاسی یا حساسیت سیاسی 
ویژه ای بودند اما به دلیل سهم آنان در بنیاد خانواده و ماهیت دینی 
و ضد استبدادی مبارزه نقش موثری در کشاندن مردان به انقالب 
مشروطه  در  رای  حق  گرچه  آنها  کردند.  ایفا  آنان  حضور  تداوم  و 
اجتماعی  و  سیاسی  ابعاد  در  جدیدی  حرکت های  منشا  اما  نیافتند 
و به ویژه فرهنگی در این دوره شدند تا حدی که می توان از اسناد 
زن  حقوق  برای  مبارزه  نهضت  که  کرد  استنباط  چنین  دوره  این 
دهقانان  و  عشایر  ایالت،  دارد.  مشروطیت  انقالب  در  ریشه  عمدتا 
که  بوده اند  مشروطه  انقالب  بر  موثر  اجتماعی  گروه های  دیگر  از 
سمت  یا  اجتماعی  گروه های  دیگر  از  تاثیرپذیر  آنان  انگیزه های 
دولت  اجتماعی،  «طبقات  در  اشرف  بود.احمد  ایالت  سران  گیری 
 -۱۲۸۵ مشروطیت  انقالب  که  است  معتقد  ایران»  در  انقالب  و 
علمای  از  کوچکی  بخش  از  مرکب  ائتالفی  دست  به   ۱۱-۱۹۰۶  /۹۰
از  کوچکی  گروه  و  بازاریان  از  بزرگی  گروه  کار،  محافظه  کمتر 
روشنفکران نوظهور غرب گرا به راه افتاد و اغلب این روشنفکران، 
که  تجار  بودند.  برخاسته  تجار  و  دولتی  برجستگان  علما،  میان  از 
و  غیرقانونی  آنها-  ادعای  به  مطالبات-  از  رهایی  برای  بار  چندین 
شکایت  دربار  به  بلژیکی ها  اداره  تحت  گمرک  کارکنان  طاقت  فوق 
در   ۱۹۰۵ اوایل   /۱۲۸۳ اواخر  در  بودند  نگرفته  نتیجه  ای  و  برده 
اصناف  و  تجار  بعد  ماه  چند  نشستند.  بست  عبدالعظیم  حضرت 
قند  عمده  تجار  از  تن  دو  فلک  و  بهت آور  دستگیری  با  تهران 
خشمگین شدند و در نتیجه بازارها بسته شد. صدها تن از بازاریان 
به همراهی تعدادی از علمای برجسته و چند صد تن از طالب علوم 
طی  سرانجام  شدند.  پناهنده  عبدالعظیم  حضرت  به  دوباره  دینی، 
دوره ای از تعارض و مبارزه مداوم با دولت و درحالی که ۱۲ تا ۱۴ 

در  بریتانیا  سفارت  محوطه  در  مردم  سایر  و  طلبه  بازاری،  هزار 
تیر   ۲۴ در  برجسته  علمای  از  گروهی  بودند،  نشسته  بست  تهران 
بازارها  بین  این  در  کردند؛  مهاجرت  قم  به   ۱۹۰۶ ژوئیه   ۱۶/۱۲۸۵
خواست های  شد.  تعطیل  نیز  دیگر  بزرگ  شهرهای  از  تعدادی  در 
معترضان شامل عزل صدراعظم و تاسیس عدالتخانه بود. شاه زیر 
این فشارها اجازه تاسیس مجلس شورا را در مرداد ۱۲۸۵/ آگوست 
۱۹۰۶ صادر کرد.تجار و اصناف طی انقالب فعاالنه در آن مشارکت 
خود  جمله  از  گوناگون  مشروطه خواه  و  انقالبی  سازمان های  از  و 
فعال  انجمن های  از  تعدادی  تهران  اصناف  کردند.  حمایت  مجلس 
را سازمان دادند که منجر به تشکیل یک کمیته مرکزی شد. تجار و 
صراف های تهران نیز انجمن های خودشان را سازمان دادند که به 
کمک  بازاری ها  گوناگون  اقدامات  کردن  هماهنگ  به  اصناف  همراه 
می کرد. تجار و صراف ها حمایت مالی از جنبش را برعهده گرفتند، 

از آن جمله تهیه غذا برای بست نشینان، پرداخت حقوق کارآموزان 
و شاگردان مغازه ها طی اعتصاب های بازار و تهیه غذا و کمک های 
متعاقب  قحطی های  و  داخلی  درگیری های  طی  نیازمندان  به  مالی 
آن، طالب علوم دینی نیز انجمن خود را تشکیل دادند که به همراه 
انجمن اصناف در انقالب مشروطه مشارکت داشت.تجار و روسای 
تهران  در  روشنفکران  و  علما  از  اندکی  گروه  همراه  به  اصناف 
پرداختند.  مشروطیت  جنبش  در  آزادیخواهانه  عقاید  ترویج  به 
بازاریان که از روشنفکران لیبرال الهام می گرفتند فرمان شاه مبنی 
شاه  که  می کردند  استدالل  و  کرده  رد  را  اساسی  قانون  اعطای  بر 
باید به اراده مجلس گردن بگذارد و نه تنها تهران، بلکه همه شهرها 
به  بازاریان  باشند.  داشته  نماینده  ملی  شورای  مجلس  در  باید 
همراه علمای مشروطه خواه و روشنفکران از اندیشه مجلس «ملی» 
انتخابات  الیحه  موضوع  در  آنان  آن،  عالوه بر  می کردند.  حمایت 
اصناف  روسای  و  تجار  از  تن  صدها  بردند.  پیش  را  خود  حرف 
به طور فعاالنه در اعتراض هایی همچون بستن مغازه ها و پس از آن 
تحصن در باغ سفارت انگلیس در دفاع از منافع بازاریان شهرهای 
و  بزرگ  تجار  اعتراض ها،  این  بیشتر  کردند.در  مشارکت  بزرگ 
حتی  و  میانه روانه  اقدامات  به  اغلب  مشروطه خواه  علمای  اکثریت 
محافظه کارانه تمایل داشتند، درحالی که اصناف عموما به اقدامات 

رادیکال و ستیزه جویانه گرایش داشتند.

علما و بازاریان در مجلس اول نمایندگان بسیاری داشتند. از مجموع 
از  درصد   ۱۸ و  تجار  از  درصد   ۱۷ علما،  از  درصد   ۲۹ نمایندگان، 
روسای اصناف بودند که در مجموع ۶۴ درصد از کل نمایندگان را 
در بر می گرفتند. علمای برجسته نه تنها نمایندگان بسیاری داشتند 
که رهبری مجلس را نیز در دست داشتند. نمایندگان بازاریابان در 
ایفا  سیاست گذاری ها  و  مذاکرات  در  فعالی  نقش  نیز  اول  مجلس 

می کردند.
موضوع هایی  حول  اول  مجلس  در  بازاریان  توجه  مورد  مسائل 
از  حمایت  ملی،  بانک  تاسیس  خارجی،  استقراض  عدم  همچون 
به  رسیدگی  و  سرکوبگرانه  و  مستبدانه  اعمال  مقابل  در  مردم 
کاهش  بازاریان  و  علما  نقش  بعدی  مجالس  در  اما  بود.  مالی  امور 
در  نماینده ای  بعد  به  دوم  مجلس  از  اصناف  درحالی که  یافت. 
داشتند  بسیاری  نمایندگان  هفتم  مجلس  تا  علما  نداشتند،  مجلس 
دهه  نیمه  تا  تجار  نفوذ  و  حضور  اما   (۱۹۲۸-۱۹۳۰/۱۳۰۷-۱۳۰۹)

۱۹۵۰/۱۳۳۰ به طور چشمگیری کاهش نیافت.

سالروز پیروزی مشروطه
 ،(۱۹۰۶ آگوست  (پنجم  خورشیدی  هجری   ۱۲۸۵ ۱۴مرداد 
روز  که  را  مشروطیت  فرمان  سرانجام  قاجار  شاه  مظفرالدین 
پیش از آن با مشروطه شدن (پارلمانی شدن) حکومت و صدور 
بعد  روز  دو  و  کرد  امضا  بود،  کرده  موافقت  مربوط  اعالمیه 
دستور تعیین نمایندگان و تشکیل مجلس را داد و در همین روز 
کسانی که خواهان «پارلمان» بودند و برای رسیدن به این هدف 
آنجارا  بودند!  شده  متحصن  تهران  در  انگلستان  سفارتخانه  در 
مشروطه خواهی  که  تهران  در  روسیه  سفارت  و  کردند  ترک 
سند  را  صورت  آن  به  تحصن  می دانست  لندن  دولت  سر  زیر  را 
توجه  باید  زد.  دست  انتقاد  و  افشاگری  به  و  قرارداد  مخالفت 
قدرت های  استعماری  رقابت های  از  ایران  مشروطیت  که  داشت 

اروپایی بر کنار نبود.
نظام نامه  وقت  معاریف  از  تن  پنج  مرداد)   ۲۶) بعد  ۱۲روز 
جلسه  نخستین  و  انجام  نمایندگان  انتخاب  و  تدوین  را  انتخابات 

مجلس شورای ملی ۱۴ مهرماه [به مناسبت جشن های مهرگان] 
در کاخ گلستان و با حضور مظفرالدین شاه تشکیل شد. در همین 
جلسه مرتضی قلی خان صنیع الدوله [داماد مظفرالدین شاه] به 
ریاست مجلس انتخاب و نمایندگان قطع ولخرجی و اسراف در 
سازمان های دولتی را در صدر برنامه کار خود قراردادند و قرار 
مشروح  ازجمله  فعالیت هایش  جزئیات  درج  برای  مجلس  شد 
باشند  کار  جریان  در  مردم  تا  کند  منتشر  روزنامه  یک  مذاکرات 
چاپخانه  شدن  آماده  از  پس  سال  آن  آذرماه  سوم  روزنامه  این  و 
را  خود  انتشار  فراهانی  ادیب الممالک  سردبیری  به  مجلس، 
تاریخی  میدان  در  مجلس  عمارت  ورودی  سردر  بر  کرد.  آغاز 
ماه  پنج  ظرف  گرفت.    قرار  مظفر»  «عدل  تابلوی  بهارستان 
تصویب  به  ماه  دی  هشتم  تدوین،  اصل   ۵۱ شامل  اساسی  قانون 
مظفرالدین  و  رسید  شاه  مظفرالدین  امضای  به  سپس  و  مجلس 
شاه که به بیماری سل دچار بود، هجدهم دی ماه در ۵۴ سالگی 
درگذشت و پسر او محمدعلی میرزا برجایش نشست.  در آذرماه 
و  شد  اصالح  اساسی  قانون  متمم  اصول  از  اصل  چهار   ۱۳۰۴

سلطنت به خاندان پهلوی انتقال یافت.

جنبشی که خاورمیانه را فرا گرفت
فریماه فالحی



  جمعه ۱۷ امرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۷هفته نامه پرشین۱۶

گوناگون
راز های پوتین

مورد  همیشه  از  بیشتر  ساله،   ۶۱ پوتین  والدیمیر  روزها  این 
توجه رسانه های جهان قرار گرفته  است. 

او همواره چهره ای خبرساز بوده و تصاویری که کمتر از یک 
سیاستمدار و رهبر جهانی منتشر می شود، از او در رسانه ها 
توجه  مورد  و  جنجالی  چهره ای  به  را  پوتین  و  شده  منتشر 
جمله  از  ورزش،  یا  شکار  هنگام  او  تصاویر  کرده است.  تبدیل 
این موارد هستند، اما با شدت گرفتن رویارویی میان او با غرب، 
به تازگی گزارش هایی از زندگی خصوصی و آداب رفتاری اش 
سرسخت ترین  از  یکی  با  بیشتر  آشنایی  به  که  شده  منتشر 
گذشته  ماه  می شود.  منجر  امروز  جهان  تعیین کننده  رهبران 
پوتین  ماریا  اخراج  خواستار  هلند،  در  شهری  شهردار  وقتی 
از این شهر شد، تازه دنیا متوجه شد که رئیس جمهور روسیه 
ماشا  نام های  به  دارد  دختر  دو  پوتین  دارد.  هم  فرزندی 

(ماریا) ۲۹ و کاتیا (کاترینا) ۲۷ ساله. این دو رمز آلودترین و 
کم خبرترین فرزندان یک رهبر سیاسی در جهان هستند. تا این 
سن نه کسی تصویری از آنها دیده نه اطالعات دقیقی از آنها 
دارد. در دو دهه گذشته چه زمانی که پوتین برای اولین بار به 
ریاست جمهوری رسید چه بعدها که نخست وزیر شد و چه حاال 
که دوباره به کرملین بازگشته، هیچ وقت خبری از دخترانش 
در رسانه های داخل و خارج روسیه منتشر نشده است. آنها نه 
سخنگوی  دارند.  سمتی  نه  هستند  اجتماعی  شبکه های  عضو 
غربی  خبرنگار  یک  سوال  به  پاسخ  در  گذشته  سال  کرملین 
درباره فرزندان پوتین گفت: شایعات زیاد است، اما ما هیچ گاه 
درباره خانواده آقای پوتین صحبت نمی کنیم. اطالعات جسته 
و گریخته اما نشان می دهد که دختران پوتین هر دو در مدرسه 
آلمانی زبان درس خوانده اند و برای ادامه تحصیل در دانشگاه 
در  کاتیا  و  خوانده  بیولوژی  ماشا  رفته اند.  سن پترزبورگ  به 
یک  با  زمانی  کاتیا  شده .  دانش آموخته  آسیا  مطالعات  رشته 
جوان اهل کره جنوبی که پسر یکی از کارمندان سفارت کره در 
مسکو است زندگی می کرد. اکنون اما با نیکوالی سامالوف از 
دوستان قدیمی پدرش که سرمایه مالی بسیاری از پروژه های 
المپیک سوچی را تامین کرده، زندگی می کند. ماشا هم در هلند 
با یک بازرگان هلندی زندگی می کند که رابطه تجاری خوبی با 
روسیه دارد. بعد از ماجرای حمله به هواپیمای مالزی که در آن 
هیلورسام،  شهردار  شدند،  کشته  هلندی  شهروند   ۱۰۰ از  بیش 
شهری در هلند که ماشا در آن زندگی می کند، خواستار اخراج 
دختر پوتین از این شهر شد. پوتین سال گذشته بعد از ۳۰ سال 
زندگی مشترک، از همسرش جدا شد. لودمیال همسر پوتین که 
در گذشته مهماندار هواپیما بود، کمتر در مراسم رسمی و در 

بود.  تیره  و  سرد  سال ها  آنها  رابطه  و  بود  او  همراه  سفرها 
از  جداگانه ای  بیانیه های  در  پوتین  و  او  گذشته  سال  سرانجام 
جدایی شان خبر دادند. پوتین تابستان گذشته در یک مصاحبه 
زندگی های  و  می دیدیم  را  هم  ندرت  به  ما  گفت:  مطبوعاتی 
که  خوشحالم  همیشه  گفت:  هم  لودمیال  داشتیم.  جداگانه ای 
حاصل  انگلیسی،  نویسنده  جودا  بن  می کند.  حمایت  من  از  او 
عنوان  با  کتابی  در  را  پوتین  نزدیکان  با  مصاحبه  سال  سه 
نکاتی  به  کتاب  این  در  او  کرده است.  منتشر  لرزان  امپراتوری 
از آداب و رفتار و برنامه روزانه پوتین اشاره می کند اطالعات 
این کتاب از آن جهت قابل استناد است که در نتیجه گفت وگو با 
چند مقام ارشد روسیه از جمله نخست وزیران سابق و وزرای 
نزدیک  مشاوران  و  بوروکرات ها  و  فرمانداران  فعلی،  و  سابق 
کرملین جمع آوری شده است. در نتیجه این اطالعات، اکنون ما 

۹ نکته درباره والدیمیر پوتین می دانیم. 
وعده  اولین  و  می شود  بیدار  خواب  از  دیر  صبح ها  پوتین 
صبحانه  با  همواره  او  می خورد.  ظهر  تقریبا  را  غذایی اش 
میز  روی  هم  آب میوه  و  تخم مرغ  و  می خورد  گوسفندی  پنیر 

صبحانه دارد. 
بخش عمده فکر کردن پوتین درباره مسائل روسیه در استخر 
طی می شود. او بعد از صبحانه به شنا می رود و چندساعتی 

را تنها شنا می کند.

بعد از شنا مدتی را ورزش می کند. 
پوتین به اینترنت عالقه ای ندارد. دفاتر کار او تلویزیون ندارند 
ارتباطاتش  برای  امن  و  شنود  غیرقابل  تکنولوژی های  از  او  و 
استفاده می کند. یعنی از کاغذ و قلم و از خطوط تلفنی زمان 
او  است.  مهم  پوتین  برای  سفرها  در  امنیتی  تدابیر  شوروی. 
به همراه خود آشپز و خدمتکار به سفرهای خارجی می برد و 

غذاهای خارجی را نمی خورد. 
پوتین دوست ندارد وقتش را در کرملین بگذراند. او کارهایش 
و  ازترافیک  چون  می دهد  انجام  مسکو  از  خارج  کاخی  در  را 
محل  عمارت  در  هم  را  زیادی  وقت  است.  بیزار  شهر  آلودگی 

زندگی اش می گذراند. 
افراد نزدیک پوتین، او را تزار خطاب می کنند. گاهی هم به او 
رئیس می گویند. پوتین زندگی خصوصی ندارد و همه وقتش 
هم  دخترانش  و  کرده اند  فوت  والدینش  می گذراند.  کار  به  را 
در روسیه زندگی نمی کنند. از همسرش هم که جدا شده است. 
شایعات زیادی درباره رابطه او با زنان از جمله مثال مدل ها یا 
ورزشکاران منتشر شده که صحت هیچ کدام قابل تایید نیست. 
سخت  کار  با  را  خود  او  اما  است،  یکنواخت  پوتین  زندگی 
او  استالین،  از  بعد  که  می کند  ادعا  خودش  می کند.  سرگرم 

سختکوش ترین رهبر است.

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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اما  خیر،  احتماال  می کند؟  تماشا  تخت»  و  تاج  «بازی  بریتانیا  ملکه  آیا 
تعیین  جنایی  درام های  به  توجه  با  را  سیاست هایش  کامرون  دیوید 
و  تاج  «بازی  جدید  قسمت های  زودهنگام  تماشای  برای  اوباما  و  می کند 
طالیی  عصر  به  همگی  گاردین،  گزارش  به  می دهد.  درخواست  تخت» 
زیبا  و  پیچیده  فوق  سریال های  که  جایی  بفرستید،  درود  تلویزیون 
شناخته  تلویزیون  شاهکارهای  عنوان  به  «وایر»  و  «سوپرانوها»  مانند 
شده اند  باعث  مستقیم  پخش  و  دی وی آر  سیستم های  تکثیر  و  می شوند 
تلویزیون  ببینند.  را  چیزی  هر  می خواهند  که  وقت  هر  بتوانند  مردم  که 
به یک لحظه خردمندانه بی سابقه رسیده است که حتی رییس جمهورها، 
نخست وزیرها و پادشاهان هم اقرار می کنند که آن را تماشا می کنند. اعالم 
سریال تلویزیونی مورد عالقه می تواند تصمیمی شدیدا خصوصی باشد 
که هم از نظر سیاسی و هم از نظر فرهنگی پیامدهای خود را دارد و حتی 
نام بردن از آن ها چندان با هدف جهانی صورت نمی گیرد. پاسخ شماری 
از رهبران جهان به این سوال خواندنی است. شما ترجیح می دهید کنار 

کدامشان با یک بسته پاپکورن به تماشای تلویزیون بنشینید؟ 
باراک و میشل اوباما 

به یک سریال تلویزیونی با پرستیژ فکر کنید... هر سریالی که می خواهد 
را  آن  که  باشد  گفته  یکبار  حداقل  اوباما  باراک  که  هست  امکانش  باشد. 
 Boardwalk» ،«سریال های «هوملند شامل  لیست  این  است.  کرده  تماشا 
Empire»، «خانه پوشالی»، «برکینگ بد»، «دانتون ابی»، «مردان دیوانه» 
از  یکی  در  اوباما  می شود.  است،  عالقه اش  مورد  سریال  که  «وایر»  و 
شام های رسمی ماه فوریه به رییس اجرایی شبکه اچ بی او نزدیک شد تا 
از او درخواست تماشای اپیزودهای جدید «بازی تاج و تخت» و «کارآگاه 
حتی  رادیویی  برنامه  مجری  لیمبو  راش  بکند.  موعد  از  پیش  را  واقعی» 

اوباما را متهم به تماشا کردن بیش از حد تلویزیون کرده است! 

خانواده سلطنتی 
اما برای ملکه بریتانیا اوضاع کامال متفاوت است. از یک طرف او یک مادر 
مادربزرگ ۸۸ ساله است و از طرف دیگر انتخاباتی نیز پیش رو ندارد. 
 EastEnders»، «Coronation» تماشای به  ملکه  تایمز،  ریدیو  گزارش  به 
Street»، «Keeping Up Appearances» و «دکتر هو» می نشیند که حتی 
شایعه شده است دکتر هوی مورد عالقه او کریستوفر اکلستون است. در 
اواخر ماه ژوئن، ملکه و دوک ادینبورگ از استودیوی بلفاست دیدن کردند 
می شود.  انجام  آن  در  تخت»  و  تاج  «بازی  سریال  فیلمبرداری  بیشتر  که 
کارمندان ملکه با احترام از اشاره به اینکه آیا ملکه در حقیقت این سریال 
آن  او  که  است  این  نشانگر  خود  که  زدند  باز  سر  خیر  یا  می کند  تماشا  را 
تخت  روی  مجموعه  این  لوکیشن  از  بازدید  در  ملکه  نمی کند.  تماشا  را 
ساخت  صحنه  از  فیلیپ  معیت  در  آن  از  بعد  روز  اما  ننشست.  نیز  آهنین 
خود  عالقه  ملکه  بار  این  که  کرد  دیدن  بی بی سی»  «آنتیک های  سریال 
خانواده  اعضای  که  می رسد  نظر  به  کل  در  نکرد.  پنهان  را  آن  به  نسبت 
مورد  تلویزیونی  برنامه های  که  نمی دهند  اهمیت  خیلی  بریتانیا  سلطنتی 
عالقه شان درجه یک باشند، بلکه داخلی بودن آنها برایشان بیشتر اهمیت 
طرفداران  ظاهر  هم  کمبریج  دوشس  و  دوک  و  کورنوال  دوشس  دارد. 

سریال های «اکس فاکتور» و «دانتون ابی» هستند. 

دیوید کمرون 
 The Killing»، «Case» مانند  قتل  مرموز  سریال های  عاشق  کمرون 
آنقدر  او  حقیقت،  در  است.   «Elementary» و   «Histories»، «Injustice
امنیتی  استراتژی  کمیته  جلوی  و  ژانویه  ماه  در  که  دارد  دوست  را  آن ها 
ملی ایستاد و گفت که سریال های تلویزیونی کارآگاهی حقیقی می توانند 
تحت  برای  داده  پایگاه  یک  ایجاد  باعث  که  باشند  برنامه ای  کننده  توجیه 

احتماال  هرچند  من  می گوید:  او  می شود.  آنالین  فعالیت های  گرفتن  نظر 
باید کمتر این مساله را برای مردم عیان کنم، اما باید بگویم عاشق تماشای 
سریال های درام جنایی هستم. هیچ سریال جنایی نیست که پرونده هایش 
بدون استفاده از داده های به دست آمده از یک دستگاه اطالعاتی بی سیم 

حل شوند. 

داالیی الما 
خوشش  دیسکاوری  شبکه  برنامه های  از  که  گفته  هم  تبت  معنوی  رهبر 
می آید، اما احتماال او بیشتر طرفدار مستندهای سنتی تر این شبکه باشد تا 

«هلیکوپتر آمریکایی» و «مرگبارترین شکار»! 

جورج دبلیو بوش 
بود  این  جمهوری  ریاست  هنگام  در  بوش  گاف های  مشهور ترین  از  یکی 
که موقع تماشای بازی ان اف ال (فوتبال آمریکایی) در تلویزیون سال ۲۰۰۲ 

یک تکه بیسکویت نمکی در گلویش گیر کرد و او از هوش رفت! شاید این 
اظهار  به  نسبت  بوش  محافظه کاری  دلیل  از  بخشی  یادماندنی  به  حادثه 
او  وجود،  این  با  اما  باشد.  تلویزیون اش  تماشای  عادت های  درباره  نظر 
در کمپین سال ۲۰۰۴ اقرار کرد که برنامه «بیوگرافی» شبکه ای  اند ای را 
لذت  بیسبال  از  نبود  تعجب  باعث  هم  خیلی  که  همانطور  و  می کند  تماشا 

می برد. 

هیالری و بیل کلینتون 
اول  آینده؟)  (و  سابق  زوج  نظرهای  که  است  این  است  جالب  که  چیزی 
یکدیگر  با  آن  تماشای  بر  بیشتر  تلویزیون  تماشای  درباره  آمریکا  کشور 
نبردی  تمرکز  کنند؛  ازدواجشان  سالمت  بر  دارند  قصد  و  بوده  متمرکز 
مبارزه  برایش  که  است  دهه  چندین  آن ها  که  عمومی  روابط  حوزه  در 
کرده اند. در هر حال بیل سال ۲۰۰۷ به مجله تایم گفته بود: ما هر دو عاشق 
«آناتومی گری» هستیم و قبل از آغاز کمپین هروقت که بتوانیم آن را با هم 
تماشا می کنیم. ماه گذشته هم هیالری توصیف کرد که آن ها چطور با هم 
به تماشای سریال «خانه پوشالی» نشسته بودند. در حالیکه بیل هوادار 
از  همیشه  وزیر  خانم  است،  «رسوایی»  و   «۲۴» سریال های  شناخته شده 
عشقش نسبت به سریال هایی که در آن ها تغییراتی برای بازسازی خانه ها 
 Love It or List» انجام می شوند صحبت کرده است. یکی از این سریال ها
It» است که در آن خانواده ها باید بین خانه بازسازی شده شان و خرید یک 

خانه جدید یکی را انتخاب کنند. 

پاپ بندیکت شانزدهم 
به گفته اسقف اعظم جورج گوانسواین، پاپ بندیکت شانزدهم روزانه و 
اقامت  ساختمان  در  واقع  تلویزیونش  از  را  عصرانه  اخبار  ثابت  طور  به 
پاپ تماشا می کرد. آنطور که گزارش می شود، او چند ساعت اول بعد از 
بازنشستگی اش را صرف تماشای پخش مراسم جدایی خودش از واتیکان 

کرد! 

جو بایدن 
را  بازسازی»  و  «پارک ها  سریال  به  نسبت  خود  عالقه  همیشه  هم  بایدن 
اعالم می کند – سریالی که خود او هم در یک اپیزود در نقش خودش ظاهر 
و  مدرن»  «خانواده  به  می توان  او  عالقه  مورد  سریال های  دیگر  از  شد! 
«هانی بو بو» اشاره کرد. که البته این خیلی هم خارج از کاراکتر خودش 
نزدیک ترین  بایدن  آزادی  طرفدار  و  اجتماعی  شخصیت  چون  نیست، 
رابطه ای است که کاخ سفید با یک ستاره فیلم های رالیتی تلویزیونی دارد.

  رهبران سیاسی جهان کدام
 سریال های تلویزیونی را می بینند؟ 
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پیشرفت  که  باورند  این  بر  کارشناسان  از  بسیاری 
می  که  سازد  می  رهنمون  مسیری  به  را  بشر  فناوری، 
تواند تا حد زیادی از این سوانح و اتفاقات تلخ پیشگیری 
ساخت  و  طراحی  زمینه  در  که  هایی  شرکت  کند. 
در  را  هدف  این  به  دستیابی  کنند  می  فعالیت  هواپیماها 
به  اند  کشیده  تصویر  به  آینده  برای  که  دورنمایی  در 

عنوان ضرورتی جدی مورد توجه قرار داده اند.
آئروسپیس  بریتیش  شرکت  کارشناسان  و  محققان 
که  اند  کرده  رونمایی  جدیدی  های  فناوری  از   (BAE)
ـ  آینده  مسافربری  و  نظامی  هواپیماهای  در  است  قرار 

 ۳۰ حدود  تا  آنها  ساخت  و  طراحی  شده  بینی  پیش  که 
نقش  ایفاگر  ـ  برسد  پایان  به  زودتر  حتی  یا  دیگر  سال 
فرد  منحصربه  های  قابلیت  از  برخورداری  برای  اصلی 
باشد. این گروه از محققان و مهندسان مرکز تحقیق و 
مدنظر  را  مختلف  فناوری  چهار   BAE شرکت  توسعه 
قرار داده اند. بر این اساس می توان گفت آینده فناوری 
در حوزه هوافضا به جایی می رسد که می توان قطعات 
از  که  کرد  طراحی  ای  گونه  به  را  هواپیماها  مختلف 
در  و  باشند  برخوردار  خودی  به  خود  ترمیم  قابلیت 
هواپیماها  این  ماموریت  حوزه  گسترش  به  نیاز  صورت 
به هواپیماهای کوچک تر تبدیل شوند یا بتوانند به کمک 
انرژی هدایت شونده موشک ها را در مسیر پرواز خود 
بعدی  سه  چاپ  فناوری  از  استفاده  دهند.  قرار  هدف 
به   BAE پژوهشگران  که  است  هایی  فناوری  دیگر  از 
منظور ساخت هواپیماهای کوچک بدون سرنشین مورد 
قرار  نظر  مد  باید  نیز  را  نکته  این  اند.  داده  قرار  توجه 
چنین  شاید  فناوری  پیشرفت  سرعت  به  توجه  با  که  داد 
فناوری هایی بسیار زودتر از بازه زمانی پیش بینی شده 
قرار  استفاده  مورد  هوافضا  صنعت  در   BAE سوی  از 

گیرد.

چاپگرهای سه بعدی، هواپیما می سازند
فناوری چاپ سه بعدی ازجمله فناوری های نوظهوری 
تولید  زمینه  در  کوتاه  زمانی  مدت  در  توانسته  که  است 
نمایش  به  را  قدرتش  متنوع،  محصوالت  از  بسیاری 
 BAE گذارد. صنعت ساخت هواپیما نیز با توجه به آنچه

پیش بینی کرده، از این قاعده مستثنا نخواهد بود.

ساخت  حوزه  در  فناوری  این  کاربرد  از  اصلی  هدف 
هواپیما ایجاد یک گروه ضربتی با قابلیت انطباق پذیری 
باالست. به این ترتیب یک هواپیمای پیشتاز می تواند به 
هر موقعیت ناشناخته و ناآشنایی وارد شود و در مراحل 
شرایط  براساس  که  ـ  تری  کوچک  هواپیماهای  بعدی 
از  ـ  است  نیاز  آن  به  ماموریت  این  انجام  برای  موجود 
این  شود.  ساخته  بعدی  سه  چاپگرهای  فناوری  طریق 
هواپیماها متناسب با شرایطی که در آن قرار می گیرند، 
ساخته می شوند. نوعی از این هواپیماها را که پره های 
انجام  برای  توان  می  دارند،  هایشان  بال  روی  بزرگی 

عملیات امداد و نجات شهروندان یا سربازان نظامی در 
شرایط خطرناک مورد استفاده قرار داد.

ساخت  منظور  به  فناوری  این  از  توان  می  این  بر  عالوه 
طوالنی  های  تجسس  برای  اختصاصی  هواپیماهای 
مدارهای  ماموریت  انجام  از  پس  گرفت.  کمک  مدت 
نتیجه  در  و  روند  می  بین  از  هواپیماها  این  الکترونیکی 
که  شرایطی  در  البته  بود.  نخواهند  استفاده  قابل  دیگر 
توان  می  باشد،  نیامده  فرود  دشمن  زمین  در  هواپیما 

بالفاصله آن را برای استفاده مجدد تعمیر کرد.

برای  که  دارد  وجود  امکان  این   BAE محققان  گفته  به 
ساخت هواپیماهای کوچک بدون سرنشین از چاپگرهای 
هواپیماها  روی  که  کرد  استفاده  ای  پیشرفته  بعدی  سه 
سوار می شوند. در این چاپگرها که در مقایسه با گونه 
های دیگر بسیار پیچیده تر هستند از یک الیه افزودنی 
برای تولید هواپیما استفاده می شود. مونتاژ قطعات و 
رباتیکی  های  فناوری  عهده  به  شده  ساخته  های  بخش 
است که در مراحل مختلف ساخت هواپیما از آنها بهره 
گرفته می شود. عملکرد این چاپگرها تابع نقشه ای است 
که اطالعات آن از طریق اتاق کنترل مرکزیـ  که از سوی 

متخصصان کنترل می شود ـ تامین خواهد شد.
ترانسفورمرها، هواپیماهایی که تغییر اندازه می دهند

هواپیماهای  در  احتمالی  های  فناوری  از  دیگر  یکی 
سیستم  یک  شامل  فناوری  این  است.  ترانسفورمر  آینده 
کارایی  افزایش  برای  که  است  پذیر  انعطاف  پروازی 
هم  کنار  و  کند  می  ترکیب  را  کوچک  جت  چند  پرواز 
قرار می دهد. ترانسفورمر می تواند براساس نیاز، این 

تکنولوژی و فناوری

فناوری های تخیلی و آینده پرواز
خبری  های  سوژه  از  یکی  به  هواپیماها  برای  حادثه  ایجاد  روزها  این 
تبدیل شده و هراز گاه خبر سقوط هواپیماهایی را می شنویم که موجب 

می شود مسافرانشان راهی سفری ابدی شوند.

پرداخت کرایه اتوبوس در لندن با 
موبایل ممکن شد

را  الکترونیکی  پول  کیف  طریق  از  خرد  پرداخت های  امکان  لندنی  شهرنشینان 
برای سیستم اتوبوسرانی این کشور پیدا کردند.

 اپراتور موبایلی EE لندن ماه پیش اعالم کرد که مشترکان این اپراتور به زودی 
(مترو)  زیرزمین  و  زمین  روی  سفرهای  برای  موبایلی  پرداخت  از  می توانند 
استفاده کنند. اکنون این اپراتور امکان پرداخت از طریق موبایل با کمک تراشه 
ِان ِاف سی  تگ  چسباندن  با  می توانند  آن  مشترکان  کلیه  و  کرده  محقق  را   NFC
پول  کیف  از  را  اتوبوس  با  شهری  درون  پرداخت های  تمامی  خود،  گوشی  روی 
که  است  کاربرانی  اختیار  در  هم اکنون  سرویس  این  بپردازند.  خود  الکترونیکی 

دارای گوشی هوشمند اندرویدی هستند.

 تگ رادیویی این تکنولوژی امکان پرداخت از طریق موبایل به شکل غیر تماسی را 
ممکن می سازد و کاربران با نصب آن روی گوشی و نرم افزاری خاص می توانند 
هنگام استفاده از خدمات شهری این کشور البته فقط اتوبوسرانی، تگ رادیویی 
را به ریسیور نزدیک کنند و عملیات پرداخت را انجام دهند. این روش پرداخت 
سریع و ساده، راهکاری جذاب برای پرداخت های خرد به حساب می آید و امکان 

به کارگیری آن در تمامی زمینه ها فراهم است. 

مزیت اصلی بسترهای NFC این است که نیازی به حمل پول به شکل نقد نیست و 
کاربران به راحتی می توانند پرداخت های یکباره و خرد را از طریق حساب متصل 
اپراتور  این  دهند.  انجام  است،  آنها  الکترونیکی  پول  کیف  همان  که  موبایل  به 
اظهار کرده که امیدواریم به زودی شاهد توسعه خدمات این نسل در تمامی کشور 

و در همه ابعاد حمل و نقل برون و درون زمینی باشیم.



هفته نامه پرشین ۱۹جمعه ۱۷ امرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۷

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

ماموریت  یک  در  بتواند  آنها  از  یک  هر  تا  کند  جدا  هم  از  را  ها  جت 
حقیقت  در  شود.  گرفته  کار  به  مجزا  طور  به  غیرنظامی  یا  نظامی 
به  رسیدن  از  پس  که  است  بلند  برد  هواپیمای  نوعی  ترانسفورمر 
شود.  می  تبدیل  تر  کوچک  هواپیمای  چند  به  نظر  مورد  مقصد 
متصل شدن چند هواپیما به همدیگر برای طی مسافت های طوالنی 
می  کمک  پرواز  بهبود  به  آئرودینامیک  های  ویژگی  نظر  از  تنها  نه 
مورد  سوخت  در  جویی  صرفه  برای  راهکاری  تواند  می  بلکه  کند، 
جنگی  منطقه  به  ترانسفورمر  که  این  از  پس  باشد.  هواپیماها  نیاز 
می رسد در صورت نیاز به بخش های مجزایی تقسیم می شود تا از 
هر یک از هواپیماهای کوچک برای انجام یک ماموریت بخصوص 

ارسال  نجات،  و  امداد  از  تواند  می  ها  ماموریت  این  شود.  استفاده 
تا  دشمن  مواضع  در  تجسس  و  نیروها  استقرار  محل  به  تدارکات 
انجام ماموریت هایی که هواپیماهای کوچک بهتر از عهده انجام آن 

برمی آیند، متغیر باشد.

سیستم های هدایت کننده انرژی
است  مبتنی  شونده  هدایت  انرژی  بر  عملکردشان  که  هایی  سالح 
این  هوافضاست.  صنعت  آینده  در  کاربردی  های  فناوری  دیگر  از 
پیش  و  دهند  می  قرار  هدف  را  ها  موشک  نور  سرعت  با  ها  سالح 
آسیب  و  زمین  سطح  به  خسارت  موجب  بتواند  موشکی  که  این  از 
گفته  به  کند.  می  نابود  هوا  در  را  آن  شود  زمین  ساکنان  دیدگی 
محققان BAE این سالح ازجمله سالح های کاربردی است که می 
سیستم  این  گرفت.  کمک  آنها  از  آینده  نظامی  هواپیماهای  در  توان 
میدان  در  مستقر  نظامی  نیروهای  از  محافظت  راهکار  بهترین  ها 
های جنگ در برابر خمپاره و حمالت موشکی است. کارشناسان با 
نگاهی به آینده، این فناوری را از ضرورت های هواپیماهای نظامی 
آینده معرفی می کنند که به هواپیماهای جت این امکان را می دهند 
تا بتوانند هدف مورد نظرشان را با دقت باالیی در هوا و در حین 
انرژی  متمرکز  پرتوهای  از  ها  سالح  این  در  سازند.  منهدم  حرکت 
استفاده می شود و به کمک قابلیت اختصاصی انرژی هدایت شونده 
کوتاهی  زمان  مدت  در  ـ  است  حرکت  در  زیادی  سرعت  با  که  ـ 

موشک ها هدف قرار می گیرند و سرنگون می شوند.

هواپیماهای خود ترمیم شونده
فناوری  چهار  میان  در  توجه  قابل  و  شاخص  های  فناوری  از  یکی 
به  موسوم  فناوری  آینده،  هواپیماهای  برای  شده  بینی  پیش 
تا  دهد  می  را  توانایی  این  هواپیما  قطعات  به  که  است   Survivor
بتوانند خودشان را ترمیم کنند. پشت پرده این فناوری جالب توجه 
از  ای  مجموعه  از  آنها  ساخت  برای  که  رسیم  می  هواپیماهایی  به 
نانولوله های کربنی استفاده شده است. فضای داخلی این نانولوله 
ها را یک سیال چسب مانند و سبک پر می کند. چنانچه هواپیما حین 
دهنده  تشکیل  ساختار  از  مایع  این  ببیند  آسیب  علتی  هر  به  پرواز 
هرگونه  مانند  چسب  مایع  کمک  به  و  شود  می  خارج  هواپیما  بدنه 
در  که  این  از  پیش  و  ممکن  زمان  ترین  کوتاه  در  دیدگی  آسیب 
عملکرد هواپیما اختاللی ایجاد شود، ترمیم خواهد شد. استفاده از 
این فناوری در صنعت هوافضا به ساخت هواپیماهای جان سختی 
انجام  و  شرایط  ترین  خطرناک  در  توانند  می  که  شد  خواهد  منجر 
خطرناک به ایفای نقش بپردازند و مسئولیت امداد  ماموریت های 
عملیات  هرگونه  انجام  جنگی،  مجروحان  و  دیدگان  آسیب  نجات  و 
نظامی یا حتی انتقال مصدومان از صحنه جنگ و درگیری را عهده 

دار شوند.
نیک کلوزیم از مدیران ارشد و متخصصان بخش تحقیق و توسعه 
شرکت BAE بر این باور است که اگرچه نمی توان با قطعیت درباره 
فناوری هایی که ۲۵ یا ۳۰ سال آینده در صنایع هوایی مورد استفاده 
انجام  توان  می  که  کاری  حداقل  اما  کرد  اظهارنظر  گیرد،  می  قرار 
داد این است که از آنچه ممکن است پیشرفت فناوری های امروزی 
 BAE .برای بشر به ارمغان آورد، یک تصویر کلی به نمایش درآورد
توسعه  و  تحقیق  زمینه  در  غنی  اندوخته  یک  به  که  است  شرکتی 
دسترسی دارد و تیم تحقیق و توسعه این شرکت به پشتوانه پیشینه 
و سابقه چندین دهه فعالیت و پژوهش از سوی هزاران دانشمند و 
سیستم  در  توسعه  و  تحقیق  کند.  می  فعالیت  حوزه  این  در  محقق 
این  در  شده  طراحی  پیشرفته  مسافربری  و  امنیتی  نظامی،  های 
قابل  مبالغ  ساله  همه  که  جایی  تا  است  داشته  کلیدی  نقش  شرکت 

توجهی در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری شده است.
سخن  هایی  فناوری  از  بتواند   BAE که  نیست  تردیدی  بنابراین 
هوافضا  صنعت  در  دور  چندان  نه  ای  آینده  در  احتماال  که  بگوید 

شاهد رونمایی از آنها خواهیم بود.
gizmag :منبع
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در اینجا به هفت شیوه ای که شغل شما، از جمله تصمیم شما به 
حفظ یا ترک کردن آن، از راه آنها بر سالمت شما اثر می گذارد، 

می پردازیم:
چند بار تا به حال به فکر افتاده اید: "این شغل مرا خواهد کشت"؟ 
واقعیت این است که ممکن است حق داشته باشید. شغل فرد، چه 
ایفا  او  جسمی  و  روانی  سالمت  در  اساسی  نقشی  خوب،  چه  بد 

می کند.

منافع یا مضار متعددی که شغل می تواند برای سالمت فرد داشته 
باشد، را بررسی های گوناگون در سراسر جهان نشان داده اند.

در اینجا به هشت شیوه ای که شغل شما، از جمله تصمیم شما به 
حفظ یا ترک کردن آن، از راه آنها بر سالمت شما اثر می گذارد، 

می پردازیم:

۱. بازنشستگی زودرس

به  آن  در  که  بازنشستگی  دوران  حسرت  مردان  از  بسیاری 
شاید  اما  خورند،  می  را  بپردازند،  مسافرت  و  تفریح  استراحت، 
به نفع شان باشند که پیش از پایان دادن به دوران کاری شان در 

این باره تامل کنند.
که  مردانی  داد  نشان  اتریشی  پژوهشگران  بوسیله  بررسی  یک 
از  پیش  مردن  باالتر  خطر  معرض  در  شوند،  می  بازنشسته  زود 
۶۷ سالگی هستند. بر اساس این پژوهش این پیامد را می توان به 
عادت منفی بهداشتی که مردان بازنشسته به آنها روی می آورند، 
نکردن  ورزش  و  ناسالم  شیوه  به  خوردن  سیگارکشیدن،  مانند 

نسبت داد.
سن  کاهش  که  دریافتیم  "ما  کردند:  گزارش  پژوهشگران  این 
بازنشستگی باعث افزایش قابل توجه در مرگ زودرس در مردان، 
اما نه در زنان، می شود. هر سال اضافی در بازنشستگی زودرس 

باعث افزایش خطر مرگ زودرس به اندازه ۲.۴ درصد می شد."

۲. ادامه دادن به شغلی که از آن متنفرید
بلکه  روانی  سالمت  تنها  نه  متنفرید  که  شغلی  به  دادن  ادامه 

سالمت جسمی شما را هم به خطر می اندازد.
دهد  می  نشان  انسانی"  جورنال "روابط  در  شده  منتشر  پژوهش 
که کارمندانی به خاطر الزامات یا نبود گزینه های شغلی مطلوب 
دیگر در سازمان ها باقی می مانند، با احتمال بیشتری نسبت به 
مانند  جسمی  سالمت  مشکالت  دچار  است  ممکن  دیگر  کارمندان 

فرسودگی، استرس و خستگی مفرط شوند.

آلکساندرا پاناچیو، استادیار دانشگاه کونکوردیا در مونترآل، که 
این پژوهش را انجام داده است، می گوید: "ممکن است علت این 
سازمان  آن  در  کار  سازمان،  یک  با  عاطفی  پیوند  فقدان  که  باشد 
نبود  شود  می  تجربه  دین  ادای  نوعی  صورت  به  الزام  اساس  بر 
می  فرسوده  عاطفی  لحاظ  از  درازمدت  در  را  فرد  خودمختاری 

کند."

۳. اضافه کاری
را  هیچکس  سخت  کار  اندکی  گوید  می  قدیمی  المثل  ضرب  یک 
نکشته است، اما پژوهش نشان می دهد که این گفته ممکن است 

درست نباشد.
یک بررسی در اروپا نشان داده است که اضافه کاری ممکن است 
بررسی  این  اساس  بر  باشد.  داشته  ضرر  کارمندان  قلب  برای 
به  نسبت  کردند  می  کار  روز  در  ساعت   ۱۰ کم  دست  که  افرادی 
افرادی که اضافه کاری نمی کردند، ۶۰ درصد بیشتر در معرض 
مشکالت مربوط به قلب مانند مرگ ناشی از بیماری قلبی یا حمله 

مشاغل

۷ علتـــــی که 
کارتان شـــما 
را می کشـــد

اید: "این  افتاده  فکر  به  حال  به  تا  بار  چند 
شغل مرا خواهد کشت"؟ واقعیت این است 
شغل  باشید.  داشته  حق  است  ممکن  که 
در  اساسی  نقشی  خوب،  چه  بد  چه  فرد، 

سالمت روانی و جسمی او ایفا می کند.

۷ آموزه ناب کارآفرینی 
از مارتین لوتر کینگ

بسیاری  های  جنبه  از  کینگ  دکتر  ترند:  بیزینس 
یک  مدنی،  حقوق  رهبر  یک  بود:  بزرگ  رهبر  یک 
آمریکایی.  آفریقایی  رهبر  یک  و  مذهبی  رهبر 
چگونه آموزه ها، سخنرانی ها، نوشته ها و اعمال 
و  وکار  کسب  در  تا  کند  کمک  ما  به  تواند  می  او 
دکتر  چگونه  باشیم؟  بهتری  رهبران  خود  زندگی 
کینگ می تواند به شما کمک کند کارآفرین بهتری 
دکتر  از  رهبری  ناب  آموزه  هفت  ادامه  در  شوید؟ 

مارتین لوتر کینگ آمده است:

۱) رویاهایی بزرگ داشته باشید.
«رویایی دارم» سخنرانی تاریخی و مشهور دکتر 
بود.   ۱۹۶۳ سال  در  واشنگتن  راهپیمایی  در  کینگ 
در  بزرگی  رویاهای  همیشه  بزرگ  کارآفرین  یک 
سر دارد و چشم انداز خود را با کارکنان، سرمایه 
گذاران، مشتریان بالفعل و بالقوه و دنیا در میان 
می گذارد. شما باید باید رویایی داشته باشید، آن 
هم رویایی بزرگ. اکنون چه رویایی در سر دارید 
و چگونه آن را با دنیا در میان خواهید گذاشت؟

۲) بدون اعمال قدرت افراد را 
متقاعد کنید.

غیرخشونت  رویکرد  از  گیری  بهره  با  کینگ  دکتر 
آمیز نافرمانی مدنی توانست میلیون ها آمریکایی 
و  بپیوندند  مدنی  حقوق  جنبش  به  کند  متقاعد  را 
از رویای او حمایت کنند. به عنوان یک کارآفرین، 
سرمایه  کنید:  متقاعد  را  بسیاری  افراد  باید  شما 
گذاران، مشتریان و مهم تر از همه کارکنان. شما 
می توانید به رویکرد تهاجمی اعمال قدرت متوسل 
شوید و «رئیس» به معنای سنتی آن باشید، اما این 
است.  شدن  اثرتر  بی  حال  در  روز  روزبه  روش 
آن  کنید  مجاب  را  افراد  که  این  برای  راه  بهترین 
است  این  دهند  انجام  خواهید  می  شما  که  کاری 
باشید.  سپاسگزار  و  مشوق  پرشور،  رئوف،  که 
را  افراد  قدرت  اعمال  بدون  توانید  می  چگونه 

متقاعد کنید؟

باور  آن  به  که  بدهید  افراد  به  چیزی   (۳
داشته باشند.

مدرن  تاریخ  رهبران  بهترین  از  یکی  کینگ  دکتر 
او  رویای  به  کند  مجاب  را  افراد  توانست  که  بود 
کند  مجاب  را  افراد  توانست  او  باشند   داشته  باور 
بدون  و  باشند  پذیرا  را  او  مأموریت  و  انداز  چشم 
هیچ قید و شرطی از او حمایت کنند. به عنوان یک 
کارآفرین، شما هم می توانید و باید چیزی به افراد 
می  چیز  این  باشند.  داشته  باور  آن  به  که  بدهید 
شما  سازمان  مأموریت  یا  کلیدی  های  ارزش  تواند 
که  بدهید  چیزی  افراد  به  توانید  می  چگونه  باشد. 

به آن باور داشته باشند؟

۴) ترس را بپذیرید و به هر حال شجاعانه 
رفتار کنید.

اعتراف  خود  ترس  به  که  این  از  هرگز  کینگ  دکتر 
بود  نگران  او  کرد  نمی  شرمساری  احساس  کند 
مورد  داشت  انتظار  که  گونه  آن  هایش  حرف  که 
پذیرش قرار نگیرد. به عالوه، او از بروز خشونت 
از  آقایان،  خصوص  به  افراد،  بسیاری  بود.  نگران 
کودکی و جوانی یاد گرفته اند که نباید بترسند؛ اما 
حقیقت این است که همه ما ترسی در وجود خود 
داریم و این هیچ اشکالی ندارد. همان طور که دکتر 
کینگ به ما می آموزد، بهتر است که به ترس خود 
اذعان داشته باشیم و با وجود آن ترس راهی پیدا 
کنیم تا شجاعانه عمل کنیم. به عنوان یک کارآفرین، 
می  ترس  باعث  که  دارد  وجود  بسیاری  چیزهای 
شوند تمام شدن بودجه مالی، کار نکردن محصول، 
استعفا یک کارمند کلیدی و موارد دیگر؛ اما اگر آن 
گرفت.  خواهید  نتیجه  بهتر  بپذیرید  را  ها  ترس 

چگونه می توانید ترس های خود را بپذیرید؟

۵) همه را درگیر کنید.
دکتر کینگ توانست یک جنبش واقعی شکل دهد به 
این دلیل که قادر بود افراد بسیاری را درگیر کند و 
همه احساس می کردند که جزئی از چیزی بزرگ 
تر از خودشان هستند. به عنوان یک کارآفرین، شما 
چیزی  هم  همه  از  و  کنید  درگیر  را  همه  توانید  می 

یاد بگیرید: هر کارمند، مشتری فعلی و بالقوه ای 
اگر  اما  دارد،  شما  به  یاددادن  برای  باارزشی  چیز 
فقط به آن این اجازه را بدهید. همه کارمندان خود 
را در هدف گذاری و تدوین استراتژی درگیر کنید  
هیچ گاه نخواهید دانست ایده فوق العاده بعدی از 
کجا خواهد آمد. چگونه به شکل بهتری می توانید 

افراد بیشتری را درگیر کنید؟

۶) یک حس اضطرار ایجاد کنید.
دکتر کینگ در سخنرانی «رویایی دارم» خود گفت:
ایم  آمده  شده  تقدیس  مکان  این  به  همچنین  ما 
آمریکا  به  را  کنونی  موقعیت  اضطرار  شدت  تا 
خاطرنشان سازیم. امروز زمان آن نیست که وقت 
خود را صرف اقدامات تجملی مانند خونسردی یا 
تزریق داروی مسکن پیشرفت تدریجی کنیم. وقت 
دموکراسی  واقعی  های  وعده  که  است  رسیده  آن 
مهلک  گودال  و  تاریکی  از  برخاستن  وقت  بدهیم. 
جدایی نژادی و گذار به جاده روشن عدالت نژادی 
فرا رسیده است. امروز روز رهایی کشور از ریگ 
های روان بی عدالتی نژادی و کشاندن آن به زمین 
بخشیدن  تحقق  وقت  امروز  است.  برادری  استوار 

به عدالت برای همه فرزندان خداست.
برای شما هم وقتش فرا رسیده است. اکنون وقت 
و  کنید  رهبری  را  خود  تیم  که  است  رسیده  آن 
خلق  بامعنا  چیزی  که  است  رسیده  آن  وقت  اکنون 
کنید و اکنون وقت آن رسیده است که یک احساس 
اضطرار در هر فردی القا کنید که با او صحبت می 
کنید. به کاری که انجام می دهید و به آن باور دارید 
شورمندانه عشق بورزید و از این طریق می توانید 

آن حس اضطرار را ایجاد کنید.

۷) الهام بخش افراد باشید.
و  بود  افراد  از  بسیاری  بخش  الهام  کینگ  دکتر 
را  نفوذی  چنین  رویای  توانند  می  تنها  بسیاری 
داشته باشند. اما به عنوان یک کارآفرین، به عنوان 
شما  کار  است.  بخشیدن  الهام  شما  کار  رهبر،  یک 
این است که الهام بخش کارکنانتان، سرمایه گذاران 
و  محصوالت  مأموریت،  به  نسبت  و  باشید  دنیا  و 

خدماتتان شوری در دل آن ها بیفکنید.
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قلبی غیرمرگبار بودند.
گوردون مک اینس، استاد داروشناسی بالینی در گالسکو اسکاتلند در این باره می 
گوید: "پزشکان باید از خطرات اضافه کاری آگاه باشند و عالئمی مانند درد قفسه 
عروقی  قلبی  بیماری  برای  خطرساز  شده  شناخته  عوامل  بگیرند،  جدی  را  سینه 
را  زندگی  سبک  در  مناسب  تغییرات  و  کنند،  درمان  و  باشند  داشته  نظر  تحت  را 

توصیه کنند."

۴. رفت و آمد
خود عمل رسیدن به سر کار ممکن است بر سالمت کارمند را موثر باشد.

می  نشان  است،  شده  منتشر   BMC Public Health جورنال  در  که  بررسی  یک 
دهد کارگرانی که با اتوبوس، قطار یا ماشین به سر کار می روند، نسبت به آنانی 
که پیاده یا با دوچرخه به سرکار می روند، ممکن است بیشتر در معرض تاثیرات 
منفی بر سالمت شان باشند. این پژوهش نشان می دهد که کارگرانی که با وسیله 
نقلیه موتوری به سر کار می روند، موارد بیشتری از اختالل در سالمت عمومی را 

تجربه می کنند که به افزایش دوره غیبت آنها از محل کار می انجامد.
 : گوید  می  پژوهشگران،  این  از  یکی  سوئد،  در  الند  دانشگاه  از  انسون،  اریکه 
کار  سر  به  رفتن  برای  عمومی  نقلیه  وسائل  یا  ماشین  از  که  افرادی  کلی  طور  "به 
می رود  کار  سر  به  دوچرخه  با  یا  پیاده  که  مقایسه افرادی  در  کنند،  می  استفاده 
(رفت و آمد فعال)، دچار استرس بیشتر، کیفیت خواب بدتر و فرسودگی بودند و 

با مشکالت بهداشتی بیشتری درگیر بودند."

۵. چرت بعدازظهر
اغلب  در  که  کاری  بعدازظهرها،  در  معمول  زدن  چرت  از  کارمندان  شدن  مانع 

مشاغل انجام می شود، ممکن است به مشکالت قلبی بینجامد.
نیم  که  داد  نشان  داخلی"  طب  "آرشیوهای  حورنال  در  شده  منتشر  بررسی  یک 
ساعت چرت زدن در روز سالمت قلب را بهبود می بخشد و به پیشگیری از بیماری 

مرگبار قلبی عروقی کمک می کند.
بر اساس این پژوهش، مردان مشغول به کار، بدون توجه که شمار چرت زدن ها 
یا مدت آنها چقدر باشد، بیشترین سود را از این چرت زدن های کوتاه روزانه می 
کمتر  معرض  در  بیشتر  درصد   ۶۴ زنند،  نمی  چرت  که  مردانی  به  نسبت  و  برند، 

مرگ ناشی از بیماری قلبی هستند.
این پژوهشگران می گویند چرت زدن از طریق کاهش استرس ممکن است سالمت 
قلب را بهبود بخشد.این بررسی پژوهش های قبلی را تایید می کند که نشان می 
دهند میزان مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی در کشورهایی که چرت میانه روز در 

آنها رایج است، مانند کشورهای حوزه مدیترانه و آمریکای التین، پایین تر است.

۶. نبود دوستان در محل کار
در حالیکه ثابت شده است که افرادی که زندگی اجتماعی فعال تری دارند، بیشتر 
کند.بر  می  صدق  نیز  کاری  محیط  در  کارمندان  درباره  امر  این  کنند،  می  عمر 

اساس پژوهش منتشر شده در جورنال Health Psycology کارمندانی به حمایت 
شخصی همکاران شان در محل کارشان اطمینان دارند، با احتمال بیشتری طول 

عمر درازتری خواهند داشت.
پژوهشگران سوابق بهداشتی بزرگساالنی را که در طول دو دهه به طور میانگین 
۸.۸ ساعت در روز کار می کردند، پیگیری کردند. افرادی که گزارش کرده بودند 
در  بود  ممکن  برابر  دو  احتمال  با  ندارند،  کار  محل  در  چندانی  اجتماعی  حمایت 
طول این ۲۰ سال مرده باشند.در طول این بررسی ۵۳ نفر فوت کردند؛ اغلب این 

افراد ارتباط اجتماعی چندانی با همکارانشان نداشتند.

۷. تملق گفتن از رئیس
به  است  ممکن  شود،  انجام  چگونه  اینکه  به  بسته  رئیس  از  کارمندان  گفتن  تملق 

سالمت روانی آنان کمک کند یا به آن آسیب برساند.
ای  حرفه  می دهد  نشان  مدیریت"  جورنال "مطالعات  در  شده  منتشر  بررسی  یک 
های هشیار نسبت به سیاست های محل کارشان که از چاپلوسی برای رئیس شان 
ممکن  کنند،  می  استفاده  اداره  در  شان  موقعیت  تقویت  برای  روشی  عنوان  به 
است از استرسی در امان بمانند که کارمندانی که نسبت به رفتارشان در محل کار 

هشیار نیستند، تحمل می کنند.
این پژوهش نشان می دهد که احساس طردشدگی که ممکن است به تنش شغلی، 
فرسودگی عاطفی و افسردگی بینجامد، را اغلب می توان استفاده هوشمندانه از 

مهارت های معاشرت در اداره خنثی کرد.
گویند  می  اند  داده  انجام  را  بررسی  این  که  درکسل  دانشگاه  در  پژوهشگران 
چهره  اشارات  و  بدن  زبان  درک  در  حدی  چه  تا  کارمند  که  است  این  اصلی  نکته 
همکارانش مهارت داشته باشد. کارمندی که زیرکی سیاسی ندارد، در واقع ممکن 

است با تملق گفتن وضعیت خودش را بدتر کند.

بیکاری درازمدت
در مقابل مواردی که در باال ذکر شد، خود داشتن شغل ممکن است برای سالمتی 

عاطفی فرد خوب باشد.
که  اند  داده  نشان  بیکاری  تاثیر  و  اشتغال  روانی  منافع  درباره  اخیر  پژوهش  یک 

بیکاری درازمدت ممکن است باعث تشدید مشکالت سالمت روانی شود.
بیکار  گذشته  سال  در  هفته   ۲۵ از  بیش  که  افرادی  که  دهد  می  نشان  بررسی  این 
بوده اند، با احتمال بیشتری نسبت به افراد مشابه مشغول به کار ممکن است برای 

اولین بار مشکالت سالمت روانی را تجربه کنند.
این پژوهشگران این یافته ها را به حس هدفمندی ناشی از کار کردن مربوط می 
دانند.آرتور گلداسمیت، استاد اقتصاد در دانشگاه واشنگتن در این باره می گوید: 
"هنگامی که افراد در معرض بیکاری درازمدت قرار می گیرند، به طور واضحی 
از  مراقبت  و  معاش  کسب  برای  شان  توانایی  از  استفاده  از  که  کنند  می  احساس 

خانوادهای شان درمانده اند و نگران آینده شان هستند."
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مثال گاه می خوانید که بر اثر یک اختالف مالی کوچک، قتلی رخ داده 
یا  است  فرستاده  مرگ  کام  به  را  خود  خانواده  اعضای  فردی  است، 
فردی خود را از جایی پرت و خودکشی کرده است یا تصادف بین دو 

خودرو منجر به دعوا و زد و خورد جدی رانندگان شده است.

آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا این اتفاقات رخ می دهد؟ آیا واقعا 
کسی که مرتکب قتل شده، یک قاتل بالفطره است؟ یا فردی که اعضای 
خانواده خود را به کام مرگ می کشد، با قصد و نیت قبلی مرتکب این 
جرم شده است؟ با کمی بررسی متوجه خواهید شد که بیشتر اتفاقات 
ناگواری مانند قتل، بسیار اتفاقی و بر اثر یک خشم افسار گسیخته رخ 
دلیل  به  لحظه  یک  در  ندارد،  کیفری  سابقه  هیچ  که  فردی  گاه  و  داده 
کنترل خشم خود و آگاهی نداشتن از مهارت کنترل خشم، مرتکب جرم 

سنگینی چون قتل می شود.

گاه کسی که دست به خودکشی می زند نیز، قربانی خشم کنترل نشده 
خود می شود یا علل بیشتر طالق ها نبود درک متقابل و برقرارنشدن 
زندگی  یک  داشتن  برای  بنابراین  است.  زوجین  بین  درست  ارتباط 
سالم و خوب، عالوه بر تامین نیازهای جسمانی و مالی، نیازمند تامین 
گرو   در  نیازها  این  تامین  و  هستیم  نیز  خود  روانی  و  روحی  نیازهای 
و  سالمت  اهمیت  به  باید  مقدمه  این  با  است.  روانی  بهداشت  رعایت 

بهداشت روانی در زندگی  پی برده باشید.

بهداشت روانی چیست؟
نیازهای  ترین  مهم  از  روانی  بهداشت  می دهد  نشان  علمی  های  یافته 
نیست.  جسمانی  بهداشت  از  کمتر  آن  اهمیت  و  است  امروزی  انسان 
تا  کنیم  رعایت  را  خود  جسمی  بهداشت  داریم  نیاز  ما  که  طور  همان 
نیز  را  خود  روانی  بهداشت  است  الزم  نشویم،  ها  بیماری  انواع  دچار 
روان  و  ذهن  سالمت  نتیجه  ما  جسمانی  سالمت  چراکه   کنیم  رعایت 
ماست. حال سوال اینجاست که چگونه بهداشت روانی را رعایت کنیم؟ 
همان طور که برای سالمت جسمی خود الزم است مهارت هایی مانند 
مهارت های ورزشی را یاد بگیریم و این که بدانیم چگونه غذا بخوریم، 
در غذاهای روزانه خود از چه مواد غذایی استفاده کنیم، برای تامین 
سالمت روانی هم، الزم است مهارت هایی را بیاموزیم، مهارت هایی 
مانند مهارت خودآگاهی یا شناخت خود، کنترل خشم، کنترل استرس، 
انتقادی،  تفکر  خالق،  تفکر  موثر،  ارتباط  گیری،  تصمیم  مساله،  حل 
ارتباط بین فردی و مهارت هدفگذاری که به مجموعه این مهارت های 
دهگانه، مهارت های زندگی گفته می شود که از سوی سازمان جهانی 
شمرده  روان  بهداشت  ارتقایی  ـ  پیشگیرانه  های  طرح  جزو  بهداشت 

می شود.
پیش از  کشورها از دوران  بسیاری از  زندگی در  امروزه مهارت های 
در  روان  سالمت  تامین  برای  چراکه  شود،  می  داده  آموزش  دبستان 
سطح ملی، باید همه افراد جامعه از سالمت روحی و روانی برخوردار 
باشند و از طرفی هزینه ای که امروز به  آموزش و پیشگیری اختصاص 
در  درمان  برای  آینده  در  که  است  ای  هزینه  از  کمتر  بسیار  دهیم،  می 
دانش  به  باید  ابتدا  کاری  هر  در  مهارت  کسب  برای  گیریم.  می  نظر 
بتوانیم  زیاد  تمرین  با  و  باشیم  داشته  آگاهی  کار  یک  انجام  چگونگی 
آن دانش را به رفتار تبدیل کنیم. بنابراین تنها یاد گرفتن مهارت های 
زندگی از ما، انسان ماهری نمی سازد، الزمه ماهر شدن تمرین کردن 
شناخت  مهارت  گانه،  ده  های  مهارت  از  مهارت  اولین  و  است  مداوم 

خود است.

چقدر خودتان را می شناسید 
برای شناخت خود، باید به این پرسش اساسی پاسخ داد: من چه کسی 
هستم؟ یا به عبارت ساده تر، من کی ام؟ آیا تا به حال به این سوال خوب 
فکر کرده اید؟ آیا واقعا خود را می شناسید؟ آیا با نقاط قوت و ضعف 
خود آشنایی دارید؟ آیا از احساسات مثبت و منفی خود باخبرید؟ آیا 
خودتان را دوست دارید؟ و بسیاری دیگراز این گونه سواالت که پاسخ 
دادن صحیح به آنها در نتیجه شناخت کامل خود است. درواقع آگاهی 
ما  رفتارهای  آن  دنبال  به  و  احساسات  نوع  خودمان،  از  ما  شناخت  و 
توانایی  یعنی  خودشناسی،  یا  خودآگاهی  بنابراین  دهد.  می  شکل  را 

و  منفی  و  مثبت  های  ویژگی  خصوصیات،  از  آگاهی  و  خود  شناخت 
پرداختن  از  قبل  است.  خویش  های  توانی   نا و  ها  توانایی  با  آشنایی 
به اجزای خودآگاهی الزم است   با بخش های روح و روان خود آشنا 

شویم.

روح و روان ما از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟
افکار،  شده؛  تشکیل  بخش  سه  از  آدمی  روان  و  روح  کلی  طور  به 
که  طوری  به  دارند.  متقابل  ارتباط  یکدیگر  با  که  رفتار  و  احساسات 

بهداشت و سالمت

بهداشت روانی تان 
را دست کم نگیرید

آزاده سیدمیرزایی جهقی  

اگر خوب به اطرافمان نگاه کنیم، 
ببینیم  را  زیادی  های  آدم  یم  توان می 
یا  ناراحتی  نوعی  دچار  زندگی  در  که 
توانید  می  شما  د.  هستن ی  نارضایت
روحی  مشکالت  و  ئل  مسا از  انواعی 
استرس،  افسردگی،   : مانند روانی  ـ 
برقرار  عصبانیت،  و  خشم  اضطراب، 
هدفی  بی  و  صحیح   ارتباطات  نکردن 

حوادث  صفحه  در  دقت  با  ید.  ببین را 
روزنامه ها نیز  متوجه عمق مشکالت 

و مسائل پیرامون خود خواهید شد.
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را  ما  رفتارهای  ما،  احساسات  و  زنند  می  رقم  را  ما  احساسات  ما  افکار 
تعیین می کنند. بنابراین بخش اساسی روان ما، افکار ماست. این افکار 
ماست که باورها و تفسیر و برداشت ما از دنیای اطراف را رقم می زند. 
افکار  شناخت  بنابراین  کنیم.  می  فکر  که  هستیم  همانی  ما  حقیقت  در 
حال  کند.  آشکار  را  وجودمان  از  زیادی  حقایق  تواند  می  باورهایمان  و 
چطور افکار ما احساسات و رفتارهای ما را شکل می دهند؟  فردی را در 
نظر بگیرید که فکر می کند فاقد اعتماد به نفس است یا از اعتماد به نفس 
کافی برخوردار نیست،   فکر می کنید که این طرز فکر چه احساسی   برای 

او ایجاد می کند؟
و  دهد  می  شکل  او  در  را  ناتوانی  و  ترس  احساس  نوعی  فکر  طرز  این 

جدید  شرایط  با  نشدن  رودررو  رویی،  کم  چون  رفتارهایی  احساس  این 
فکر  که  کسی  برعکس  آورد.  می  وجود  به  را   گیری  تصمیم  در  ناتوانی  و 
می کند از اعتماد به نفس کافی برخوردار است، این فکر مثبت، منجر به 
احساسات مثبتی چون توانایی انجام امور و احساس خوشبینی می شود 
و این احساسات رفتارهایی چون قاطعیت و تعهد در انجام کارها را ایجاد 
می کند. می توان دریافت که افکار منفی و نادرست، احساسات منفی و 
ناخوشایند ایجاد می کنند و به دنبال آن رفتارهای منفی و نادرست از ما 
سر می زند و برعکس افکار مثبت، احساسات خوشایند و رفتارهای مثبت 

را شکل می دهد. بنابراین اگر در ما احساسات و رفتارهایی ناخوشایند 
وجود دارد، ابتدا باید به سرمنشاء آن یعنی افکار بپردازیم تا بتوانیم با 
تغییر  را  ناخوشایند  رفتارهای  و  احساسات  ها،  نگرش  و  افکار  شناخت 

دهیم.

خودمان را بشناسیم 
برای این که خودمان را خوب بشناسیم، الزم است خود را از نظر جسمی، 

روحی و از نظر دیگران مورد بررسی قرار دهیم. 
های  ویژگی  کامل  شناخت  معنی  به  جسمانی  خودآگاهی  یا  خودشناسی 
جسمانی است. ساده ترین کار، قرار گرفتن در مقابل یک آینه بزرگ است. 
کنید،  مشاهده  دقت  با  را  خود  جسمی  ابعاد  همه  توانید  می  آینه  این  در 
چاقید  است؟  چقدر  شما  قد  است؟  رنگی  چه  شما  پوست  و  موها  که  این 
یا الغر؟ چگونه لباس می پوشید؟ وضع دندان هایتان چگونه است و... 
پاسخ دقیق به همه این سواالت می تواند شما را با ویژگی های جسمانی 
تان آشنا کند. بعد از آشنایی با ویژگی های جسمی، ممکن است   برخی از 
ویژگی های جسمی خود را دوست نداشته باشید مثال رنگ موهای خود 

را نپسندید یا از قد خود راضی نباشید.

حال باید به این نکته توجه کنید که آیا ویژگی های ناخوشایند جسمانی 
تان قابل تغییرند یا غیرقابل تغییر؟ مثال رنگ موها یک مشکل قابل تغییر 
ولی  برسید،  دلخواه  رنگ  به  تا  دهید  تغییر  را  آن  توانید  می  شما  و  است 
نارضایتی از قد یک ویژگی غیرقابل تغییر است. شما می توانید فهرستی 
از ویژگی های جسمانی خوشایند و ناخوشایند خود تهیه کنید و سپس 
مرحله  کنید.  مشخص  را  آنها  بودن  تغییر  غیرقابل  ا  ی بودن  تغییر  قابل 
غیرقابل  های  ویژگی  پذیرفتن  و  تغییر  قابل  های  ویژگی  تغییر  بعدی، 
ویژگی  مورد  در  منفی  افکار  داشتن  که  باشید  داشته  یاد  به  است.  تغییر 
شود.  می  منجر  نادرست  رفتارهای  و  منفی  احساسات  به  جسمی  های 
مثال ممکن است شما قد کوتاهی داشته باشید و بخواهید ورزش والیبال 
منفی  فکر  نوعی  شما  برای  قد  کوتاهی  صورت  این  در  کنید.  انتخاب  را 
ایجاد می کند و در شما احساس غم و اندوه و گاه حسرت ایجاد کرده ، 
سبب می شود در بسیاری از جمع ها حضور نیابید، ولی اگر به جای این 
جسمی  مثبت  های  ویژگی  به  و  بپذیرید  را  خود  قد  کوتاهی  منفی،  فکر 
قد  است  ممکن  مثال  داشت.  خواهید  مثبت  ساسی  اح کنید،  فکر  خود 
خوبی  بدنی  قوای  از  یا  داشته  خوبی  چهره  ولی  باشید  داشته  کوتاهی 

برخوردار باشید.

خودتان را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
شما تا چه اندازه با توانایی ها و ناتوانی ها، ویژگی های مثبت و منفی، 
الزم  پرسش  این  به  پاسخ  برای  هستید؟  آشنا  خود  باورهای  و  ها  ارزش 
است خودتان را به طور صحیح ارزیابی کنید و همه ویژگی های مثبت و 
منفی و تمام توانایی ها و ناتوانی  های خود را بشناسید، اما از کجا بدانیم   
ویژگی های ما مثبت، منفی یا خنثی هستند؟ معیار تعیین نوع ویژگی ها، 
سود و ضرر فردی و جمعی است. بنابراین ویژگی های مثبت به ویژگی 
رضایت  احساس  آن  از  دیگران  هم  و  ما  خود  هم  که  شود  می  گفته  هایی 

می کنیم، مانند مهربانی.
هر  یا  اطرافیان  یا  فرد  خود  یا  که  است  هایی  ویژگی  منفی  های  ویژگی 
در  کوره  از  زود  یا  بودن  عصبی  مانند  باشند،  نداشته  رضایت  آن  از  دو 
رفتن. ویژگی های خنثی ویژگی هایی هستند که خود فرد از داشتن آن 
احساس رضایت دارد، ولی در دیگران هم احساس نارضایتی ایجاد نمی 
کند یا خود فرد از آن ناراضی است، ولی دیگران از آن رضایت دارند مثل 
الزم  ابتدا  پس  شب.  نیمه  در  مطالعه  یا  راست  دست  روی  ساعت  بستن 
است فهرستی از این سه نوع ویژگی تهیه کنید. در مراحل بعدی   باید با 
توانمندی ها، استعدادها و ناتوانی های خود آشنا شوید و باورها و ارزش 

های خود را کامال بشناسید و آنها را فهرست کنید.
  برای تهیه این فهرست، حیطه هایی چون حیطه جسمانی، روانشناختی، 
عملکرد  روزمره،  عملکرد  شما،  از  دیگران  ارزیابی  ذهنی،  ملکرد  ع
ها  بخش  این  در  و  بگیرید  نظر  در  را  دینی  و  معنوی  شغلی،  تحصیلی، 
تمرین،  و  کوشش  با  نهایت    در  و  بشناسید  را  خود  ضعف  و  قوت  نقاط 
نقاط ضعف خود را برطرف کنید و نقــاط مثبت خود را بهبود بخشید.

چگونه از اطرافیان کمک بگیریم ؟
ما تا حدود زیادی می توانیم خود را بشناسیم، اما آیا قادریم تمام ویژگی 
ما  دیگران  است  ممکن  مثال  بشناسیم؟  و  کنیم  درک  بخوبی  را  خود  های 
خود  ویژگی  این  از  ما  که  حالی  در  بدانند،  استرسی  و  حساس  فردی  را 
و  خانواده  مثل  خود  نزدیک  طرافیان  ا از  است  الزم  باشیم.    خبر  ی  ب
کنند.  یاری  بهتر  خودشناسی  جهت  در  را  ما  بخواهیم  صمیمی  دوستان 
به  شما  مورد  در  را  نظرشان  صادقانه  تا  بخواهید  آنها  از  قاطعیت  با  لذا 
نظرات  همه  به  باید  هم  شما  البته   . کنند بیان  تبی  ک یا  شفاهی  صورت 
در  اگر  مثال  نشوید.  ناراحت  آنها  از  برخی  شنیدن  از  و  گذاشته  احترام 
می  در  کوره  از  زود  شما  گویند  می  اغلب  شنوید،  می  که  نظراتی  میان 
روید،   باید برای این ویژگی منفی خود فکری بکنید و  آن را به مرور زمان 

برطرف کنید.
رشد  گفت    توان  می  است.  خودآگاهی  از  مهمی  های  بخش  گفتیم  آنچه 
ما در مراحل مختلف زندگی در نتیجه شناخت صحیح از خود ایجاد می 
نفسه  عرف  «من  معروف  حدیث  دارد   اهمیت  آنقدر  خود  شناخت  شود. 
فقد عرف ربه» از پیامبر اکرم(ص)  نیز در همین مورد است. بنابراین می 
توان با شناخت عمیق   و آشنایی با تمام ابعاد وجودی مان به رشد و کمالی 
بالنده دست یابیم. اغلب انسان های موفق در سراسر دنیا، افرادی بوده 
خود  های  توانمندی  و  استعدادها  عالیق،  خود،  از  دقیق  شناختی  که  اند 
داشته و توانسته اند   با تمرکز بر توانایی ها و استعدادهای خود و تبدیل 

نقاط ضعف به نقاط قوت، به موفقیت دست یابند.
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بسیاری بر این باورند که داشتن رابطه به مقدار زیاد برای 
سالمت خوب نیست و دلیلی هم برای این باور خود ندارند. 
نخاع  از  منی  مایع  معتقدند  مردان  برخی  تعجب  کمال  در 
ترشح می شود و بسیاری نیز بر این اعتقاد هستند که دفع 
بیش از حد مایع منی، باعث اتالف مقادیر زیادی کالری و 
موادمغذی می شود که این باور به هیچ وجه صحت ندارد.

۶۰ درصد حجم مایع منی ترشحات پروستات و ۴۰ درصد 
فاقد  ترشحات  این  هستند.  منوی  های  کیسه  ترشحات  آن 
هرگونه ماده مفید مهم برای بدن هستند. در حقیقت یکی 
از روش های درمانی «عفونت پروستات» یا «پروستاتیت» 
در مردان، افزایش تعداد روابط زناشویی است که در آن به 
طور مکرر ترشحات پروستات تخلیه و باعث دفع باکتری 
ها می شود بنابراین مایع منی نه در نخاع تولید می شود 
و نه در بیضه ها. نقش بیضه اضافه کردن اسپرم به مایع 
شامل  منی  مایع  حجم  درصد  یک  حدود  فقط  است.  منی 
اسپرم ها می شود بنابراین مردانی که فاقد اسپرم هستند 
(تعداد اسپرم صفر یا آزواسپرمی) متوجه این مشکل خود 
نمی شوند، مگر اینکه آزمایش تجزیه مایع منی بدهند که 
در آن مشخص می شود مایع منی فاقد اسپرم است. منی 
حجم  شود.  می  ذخیره  منوی  های  کیسه  در  شده  تولید 
های  کیسه  اگر  است،  لیتر  میلی   ۵ حدود  منی  های  کیسه 
نشوند،  خالی  زناشویی  رابطه  پس از پرشدن توسط  منی 
شد  خواهند  خالی  شبانه  احتالم  مثال  دیگر  های  روش  به 
و اگر خالی نشوند مایع منی و اسپرم ها جذب می شوند. 
در حقیقت رابطه زناشویی دارای اثرهای مفیدی هم روی 
بدن است. ۱۰ اثر مفید رابطه زناشویی بر بدن عبارتند از:

سیستم  هستند،  زناشویی  رابطه  دارای  که  افرادی  در   (۱
است.  زناشویی  رابطه  فاقد  افراد  از  تر  قوی  بدن  ایمنی 
و  ها  عفونت  مقابل  در  سد  یک  مانند  بدن  ایمنی  سیستم 
سلول های سرطانی عمل می کند. در دانشگاه پنسیلوانیا 
در  ها  بادی  آنتی  سطح  شده  مشخص  بررسی  یک  در 
می  برقرار  زناشویی  رابطه  بار   ۱  ۲ هفته  در  که  افرادی 

در  بدن  از  دفاع  مسئول  ها،  بادی  آنتی  است.  باالتر  کنند، 
داشتن  هستند.  سرطانی  های  سلول  و  ها  عفونت  مقابل 
رابطه زناشویی منظم و موثر، باعث کاهش میزان ابتال به 
می  آنفلوانزا  و  سرماخوردگی  مثل  ویروسی  های  بیماری 

شود.

۲) داشتن رابطه زناشویی باعث تقویت میل زناشویی می 
نداشته  زناشویی  رابطه  طوالنی  مدت  به  فردی  اگر  شود. 

باشد، کم کم میل زناشویی در او کاهش پیدا می کند.

بهبود  را  زنان  در  مثانه  کنترل  زناشویی  رابطه  داشتن   (۳
خوبی  ادرار  کنترل  ها دارای  خانم  اینکه  برای  بخشد.  می 
باشند، نیاز به داشتن یک کف لگن قوی هستند. حدود ۳۰ 
درصد خانم ها از درجاتی از بی اختیاری ادراری رنج می 
استحکام  باعث  خوب،  زناشویی  رابطه  یک  داشتن  برند. 

عضالت کف لگن و بهبود کنترل ادرار در زنان می شود.

۴) رابطه زناشویی مرتب و منظم، باعث کاهش فشارخون 
در  شده  مشخص  علمی  های  بررسی  در  شود.  می 
هستند،  مرتب  و  منظم  زناشویی  روابط  دارای  که  افرادی 

با  را  آن  نباید  که  است  تر  پایین  سیستولیک  فشارخون 
افزایش فشارخون در حین رابطه زناشویی اشتباه گرفت.

در  شود.  می  محسوب  ورزش  یک  زناشویی  رابطه   (۵
کالری   ۵ متوسط  طور  به  دقیقه  هر  در  زناشویی  رابطه 
انرژی مصرف می شود که هم باعث کاهش وزن می شود 
آثار  از  یکی  بخشد.  می  بهبود  را  وزن  کنترل  اینکه  هم  و 
مفید ورزش، تقویت عضالت قلب است. پیاده روی وقتی 
باعث  که  باشد  تند  قدری  به  که  شود  می  محسوب  ورزش 
بر  عالوه  زناشویی  رابطه  در  شود.  قلب  ضربان  افزایش 

مصرف کالری، تعداد ضربان قلب تا
۱۵۰ بار در دقیقه نیز افزایش پیدا می کند. اگر یک رابطه 
زناشویی ۲۰ دقیقه طول بکشد به طور متوسط ۱۰۰ کالری 

مصرف می شود.

۶) رابطه زناشویی، خطر سکته یا حمله قلبی را کاهش می 
دارند،  موثری  و  منظم  زناشویی  روابط  که  افرادی  دهد. 
آنها  در  تستوسترون  و  استروژن  های  هورمون  تعادل 
بار  که دارای حداقل ۲  بررسی مردانی  یک  بهتر است. در 
رابطه زناشویی در هفته بودند، میزان مرگ ومیر ناشی از 
بیماری های قلبی در آنها ۵۰ درصد کمتر از مردانی است 

که رابطه زناشویی مرتب و منظمی نداشتند.

یک  در  شود.  می  درد  کاهش  باعث  زناشویی  رابطه   (۷
حین  شده  مشخص  نیوجرسی  دانشگاه  در  بررسی 
باعث  که  شود  می  ترشح  هورمونی  رابطه  برقراری 
باالبردن آستانه درد می شود و احساس هر نوع دردی در 
بدن را کاهش می دهد. رابطه زناشویی باعث کاهش درد 
زناشویی  ارضای  همان  یا  ارگاسم  به  منجر  که  شود  می 

شود.

را  پروستات  سرطان  به  ابتال  خطر  زناشویی  رابطه   (۸
های  مجله  معتبرترین  از  یکی  دهد.  می  کاهش  مردان  در 
در  که  کرده  منتشر  ای  مقاله  نام «جاما»  به  دنیا  در  علمی 
منظمی  زناشویی  رابطه  که  مردانی  در  شده،  مشخص  آن 
داشته اند، میزان سرطان پروستات در آنها کمتر از مردانی 

است که رابطه زناشویی مرتب و منظمی نداشته اند.

۹) رابطه زناشویی باعث بهبود خواب می شود. این مساله 
مشخص است که پس از داشتن یک رابطه زناشویی منجر 
ارضای  از  پس  شود.  می  تر  راحت  خوابیدن  ارگاسم،  به 
به  منجر  پروالکتین،  نام  به  هورمونی  ترشح  زناشویی، 

احساس آرامش و خواب آلودگی می شود.

۱۰) رابطه زناشویی باعث کاهش استرس و اضطراب می 
شود. با برانگیختگی زناشویی، هورمونی در مغز ترشح 
می شود که باعث کاهش اضطراب و استرس فرد می شود. 
شود.  می  نفس  اعتمادبه  افزایش  باعث  زناشویی  رابطه 
ترشح  آندورفین  اسم  به  هورمونی  زناشویی،  رابطه  حین 
دارای  که  افرادی  شود.  می  خلق  بهبود  باعث  که  شود  می 
خلق افسرده ای هستند، با داشتن روابط زناشویی منظم و 

موثر خلقشان بهبود پیدا می کند.

رابطه زناشویی مطلوب؛ چند بار در هفته؟
برخی این سوال را می پرسند که آیا هر روز می توان رابطه 
آسیب  باعث  روزانه  زناشویی  رابطه  آیا  داشت؟  زناشویی 
زمانی  تا  روزانه  زناشویی  رابطه  داشتن  شود؟  می  بدن 
تعداد  ندارد.  اشکالی  هیچ  برند،  می  لذت  آن  از  طرفین  که 
روابط زناشویی در هفته چقدر باید باشد؟ تعریف خاص 
و عدد خاصی برای این منظور وجود ندارد. تعداد دفعات 
است  ممکن  دارد.  بستگی  طرفین  نیاز  به  رابطه  برقراری 
نیاز یک زوج یک بار در هفته باشد و در مقابل زوج دیگر با 
۵ بار برقراری رابطه در هفته، نیازهایشان برطرف شود. 
اینکه یک تعداد از افراد برای حفظ سالمت خود از داشتن 
باور  وجه  هیچ  به  کنند  می  اجتناب  سالم  زناشویی  رابطه 

درستی نیست و مبنای علمی ندارد.

خانواده

آیا میدانید با بیشتر 
شدن آگهی ها و 
آبونمان ، تعداد 

صفحات و مطالب 
هفته نامه ای که در 
دست دارید افزایش 

خواهد یافت؟

۱۰ فایده طبی رابطه زناشویی
دکتر محمدرضا صفری نژاد

جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادرار و استاد دانشگاه

پرداخته  زناشویی  رابطه  فیزیکی  اثرهای  جزییات  به  شده  سعی  مطلب  این  در 
و  قلب  ضربان  افزایش  مثل  فیزیولوژیکی  آثار  دارای  زناشویی،  رابطه  شود. 
فشارخون است که نباید آنها را با اثرهای فیزیکی رابطه زناشویی اشتباه گرفت.
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۱۱ چیز که حق اظهار نظر 
در مورد آن را نداریم

اینکه چه کسی با چه کسی تناسب دارد یا ندارد، فالنی با کسی 
سن مادر بزرگ یا پدر بزرگش قصد ازدواج دارد، تحصیالتش به 
زندگی  در  است،  کسی  چه  پول  دنبال  نه،  یا  خورد  می  کسی  چه 

خصوصی شان دعوا دارند یا نه به ما ربطی ندارد.
آن  مبدع  که  است  ادبی  از  دور  هم  کمی  و  عجیب  اصطالح 
نامشخص است این عبارت" حرف نشخوار آدمیزاد است " را می 
بر  عالوه  و  است  حیوان  و  انسان  تمایز  وجه  گفتن  سخن  گویم. 
مزیت برقراری ارتباط بین انسان ها می تواند برمعرفت، فرهنگ 
و شعور ما بیفزاید اما حقیقت آن است که هر حرفی گفتن ندارد.

حال که ما می توانیم حرف بزنیم دلیل ندارد هرچه به مغزمان 
فریاد  سکوت  ها  وقت  گاهی  بیاوریم.  زبان  به  فورا  کرد  خطور 
ما  به  ربطی  که  موارد  برخی  در  نظر  اظهار  و  شود  می  معرفت 
کنیم  تمرین  بیایید  بود  خواهد  ادب  و  اخالق  از  دور  کاری  ندارد 

وقتی حرفی برای گفتن نداریم سکوت کنیم.

۱. وزن افراد
در  سریع  رسیم  می  کس  هر  به  وقتی  که  است  بدی  خیلی  عادت 
بعضی  که  جاست  این  جالب  کنیم.  می  نظر  اظهار  وزنش  مورد 
که  هم  جهان  مطرح  بازیگران  و  ها  مانکن  به  دستشان  اگر  ها 
پوست  شدی،شدی  الغر  چقدر  وا  گویند  می  آنها  به  حتما  برسد 
و استخون! بعد ۱۰ قدم آن طرف تر به دیگری می گویند وا چرا 
خودت رو ول کردی چند وقت دیگه از در تو نمی آی!!! بعضی 
بتازند  دیگران  وزن  به  مجلسی  و  شیک  کنند  می  سعی  هم  ها 
آدمای  این  از  میاد  بدم  خیلی  گویند  می  اشاره  و  ایما  با  مثال  و 

استخونی که از روی لباس می شه دنده هاشون رو شمرد!
وزن یک مساله کامال شخصی است حق اظهار نظر در خصوص 
سایز، وزن و اندام دیگران را نداریم مگر اینکه از ما سوال کنند 

یا متخصص تغذیه یا مربی بدن سازی باشیم!!

۲. سلیقه شخصی
سلیقه واژه ای بسیار کلی است اما دقیقا واژه مناسبی برای این 
امر است. اگر کاری در فضای عمومی انجام می گیرد که به ماهم 
مربوط می شود باید در موردش نظر بدهیم اما اینکه مردم در 

دارند  دوست  سنتی  موسیقی  شان  خصوصی  حریم  در  و  خانه 
بپوشند،  مشکی  لباس  با  را  قرمز  جوراب  دارند  دوست  پاپ،  یا 
یا  دارند  دوست  فرنگی  غذای  نه،  یا  باشند  داشته  خانگی  حیوان 
ایرانی ، همسرشان را جو جو صدا می کنند یا غزیزم، بچه شان 

را چند بار در هفته به پارک می بردند به ما ربطی ندارد.
نه با خودشان نه دوستانشان و نه حتی دشمنانشان حق نداریم 
اظهار  یا  و  کنیم  قضاوت  بزنیم،  حرف  دیگران  سالیق  مورد  در 

نظر نماییم.

۳. عشق و عالقمندی آدم ها
اینکه چه کسی با چه کسی تناسب دارد یا ندارد، فالنی با کسی 
سن مادر بزرگ یا پدر بزرگش قصد ازدواج دارد، تحصیالتش به 
زندگی  در  است،  کسی  چه  پول  دنبال  نه،  یا  خورد  می  کسی  چه 

خصوصی شان دعوا دارند یا نه به ما ربطی ندارد.
اینکه حدس می زنید بین دو نفر احساسی به وجود آمده خیلی 
این  در  نباید  اما  هست  دیگران  به  حواستان  که  است  خوب 
خصوص با دیگران حرف بزنید و یا اینکه حدس تان را قضاوت 

کنید!!
زندگی خصوصی آدم ها به خودشان ربط دارد. تاوقتی از شما 

کمک نخواستند حق دخالت نداریم.

۴. خصوصیات اخالقی آدم ها
اما  است  بد  خیلی  است  کننده  ناراحت  و  حرف  پر  کسی  اینکه 
بهتر است موقعیت ارتباط با او را محدو دکنید،مغرور و متکبر 
 ، زدن  حرف  زیاد  از  جا  هر  اینکه  نه  نروید.  طرفش  خوب  است 
صحبت  دیگران  اخالقی  خصوصیات  سایر  و  بودن  احساسی 

کنید .
یاد بگیریم بعضی چیزها ربطی به ما ندارد.

۵. دوستان و آشنایان
اینکه همنشین بد زندگی افراد را به مخاطره می اندازد حقیقت 
انکار ناپذیری است اما اینکه در مورد دوستان، اقوام و آشنایان 
است  زشتی  کار  باشد  مان  محافل  نقل  و  کنیم  قضاوت  دیگران 
انقدر  اگر  بدهید  هشدار  او  به  مستقیما  هستید  کسی  نگران  اگر 
صمیمی نیستید که با او حرف بزنید پس حق هم داریم با دیگران 

در خصوص روابط اطرافیان و آشنایانمان صحبت کنیم.

۶. وضعیت مالی

کنجکاوی و دخالت در وضعیت مالی دیگران بی ادبانه و ورود 
به حریم خصوصی ایشان است ما حق اینکه در مورد این مسائل 
مورد  را  دیگران  زندگی  که  برسد  چه  نداریم  بکنیم  هم  سوال 

کنجکاوی قرار بدهیم.

۷. جراحی زیبایی
مخالفان  و  زیبایی  عمل  طرفداران  اند  دسته  دو  مردم  جهان  در 
این  در  باشید  ها  گروه  این  از  کدام  هر  جزء  توانید  می  شما  آن. 

مورد کامال آزاد هستید اما اینکه در مورد اینکه سایرین از نظر 
شما پیروی کنند یا نکنند، عمل زیبایی برایشان خوب بوده یا نه 
. یا اینکه باید عمل زیبایی بکنند یا نه ربطی به شما و من ندارد.

۸. چیدمان منزل
مورد  در  نیست  الزم  شوید  می  فضایی  یا  و  منزل  وارد  وقتی 
سلیقه صاحب خانه تعریف کنید برخی نشانه ادب می دانند که 
در مورد سلیقه صاحب خانه و زیبایی منزلش صحبت کنند و بعد 
از خروج از مکان به انتقاد ، تمسخر و بد گویی از آنچه دیده اند 

بپردازند. لطفا به سلیقه هم احترام بگذاریم.
پس  است  خانواده  یک  اعضای  استراحت  و  آرامش  محل  خانه 

اجازه دهیم هر طور دوست دارند زندگی کنند.

۹. آرایش و لباس پوشیدن
های  رنگ  ،کسی  باشید  شاد  های  رنگ  به  عالقمند  شما  شاید 
استفاده  رنگدانه  فاقد  آفتاب  ضد  کرم  شما  دارد،  دوست  را  تیره 
باشد،  برنزه  اصطالح  به  و  تیره  دارد  دوست  دیگری  کنید  می 
اسپرت  های  کفش  هستند  عالقمند  شدت  به  که  افرادی  هستند 
بپوشند برخی هم کفش های رسمی دوست دارند. عینک آفتابی 
بعضی ها وقتی آفتابی نیست روی سرشان است بعضی آن را به 
لباسشان آویزان می کنند برخی هم آن را داخل پوشش قرار داده 

و در کیفشان می گذارند.
هرمهمانی  به  ورود  با  و  کنیم  نظر  اظهار  موارد  این  در  اینکه 
آنچه  مورد  در  و  بدهیم  تشکیل  حضورافراد  بدون  کنفرانسی 

پوشیده اند حرف بزنیم دور از ادب و شخصیت ماست.

۱۰. عادات غذایی
نواز  چشم  و  زیبا  هم  خیلی  شاید  پلو  باقلی  روی  بر  ژله  تصویر 
غذا  تست  این  از  که  بشود  پیدا  هم  کسی  شاید  خوب  ولی  نباشد 
خوشش بیاید. بعضی ها دوست دارند شیر سرد بخورند بعضی 
هات  همراه  به  شکالتی  ،بستنی  شکالتی  کیک  شاپ  کافی  در  ها 
نمی  که  بدشان  شکالت  همه  این  از  و  دهند  می  سفارش  چاکلت 

آید لذت هم می برند.
خوش به حال کسی که به سلیقه غذایی افراد احترام بگذارد. نه 

تمسخر کند و نه بدگویی نماید.

۱۱. اموال شخصی
به  ببخشد  بزند،  آتش  را  مالش  باشد  داشته  دوست  کسی  شاید 
کند  خیریه  امور  صرف  اینکه  یا  و  است  مهم  برایش  که  کسی 
اینکه ما در این مورد اظهار نظرکنیم منوط به این است که ازما 
نظر بخواهد در غیر اینصورت هرکسی می تواند در این موارد 

خودش تصمیم بگیرد.
در  مردم  گسترده  حضور  و  اجتماعی  های  شبکه  گسترش  با 
دستخوش  خصوصی  حریم  مفهوم  اینترنت  و  مجازی  فضای 
آن  به  این  وجود  این  با  دارد  تعریف  باز  به  نیاز  و  شده  تغییر 

مفهوم که ما می توانیم در همه موارد اظهار نظر کنیم نیست.
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وارد  آنها  با  و  شده  نزدیک  کافی  قدر  به  افراد  این  به  اگر 
هایی  خیانت  از  متعددی  های  مثال  شما  برای  شوید  گفتگو 
ممکن  و  آورد  خواهند  اند  کرده  تجربه  زندگی  طول  در  که 
که  کنند  قانع  را  شما  شوند  موفق  نخست  وهله  در  حتی  است 
تمامی اطرافیانشان بدذات بوده و مرتب در حال توطئه برعلیه 
زیادی  چندان  نه  مدت  گذشت  از  بعد  احتماال  اما  هستند  شان 
پی خواهید برد که بسیاری از دالیلی که این افراد برای متهم 
و  است،  بینانه  غیرواقع  دهند  می  ارائه  اطرافیانشان  ساختن 

حتی ممکن است خود را نیز در مظان اتهام بیابید!
اگر این اطالعات را با یک روانشناس بالینی یا روانپزشک در 
فرد  یک  با  احتماال  که  گفت  خواهد  شما  به  او  بگذارید،  میان 

مبتال به اختالل شخصیت پارانویید سر و کار دارید.

نشانه های تشخیص این اختالل کدامند؟

شخصیت  اختالل  تشخیص  برای  روانپزشکان  و  روانشناسان 
پارانویید به صرف بدبین بودن فرد اکتفا نکرده و چند مالک 
در  اختاللی  چنین  وجود  تشخیص  برای  همزمان  نیز  را  دیگر 
نظر می گیرند که در چند سطر بعد با زبانی ساده به برخی از 

آنها اشاره خواهیم کرد:

یا  آزار  دنبال  به  دیگران  که  است  مشکوک  کافی  دلیل  بدون   *
آسیب رساندن به او هستند.

* وفادار بودن دوستان و اطرافیانش را بدون دلیل منطقی زیر 
سوال می برد.

از  که  کند  می  فکر  چون  ندارد  دیگران  به  اعتماد  به  تمایلی   *
اطالعاتی که در اختیارشان می گذارد علیه او استفاده خواهند 

کرد.
* در اتفاقات و رفتارهای عادی افراد تهدید یا معنایی پنهانی 

می یابد.
را  تحقیر  یا  اعتنایی  بی  اهانت،  هیچگونه  و  است  توز  کینه   *

نمی بخشد.
بدون  شده  توهین  شخصیتش  به  که  کند  می  احساس  مرتب   *
این  مقابل  و  باشند  داشته  احساسی  چنین  دیگران  اینکه 

احساس واکنش شدید و پرخاشگرانه ای نشان می دهد.
وفاداری  به  مکرر  صورت  به  موجهی  دلیل  هیچ  بدون   *

همسرش شک می کند.
* خصوصیات فوق از اوایل جوانی در او بروز پیدا کرده و در 

طول زندگی او کم و بیش پایدار باقی مانده است.

علت ابتال به این اختالل چیست؟
سوال  این  شدیم،  آشنا  اختالل  این  های  نشانه  با  آنکه  از  پس 
ایجاد می شود که چرا این افراد به این میزان بدگمانند و منشأ 
این رفتار از کجاست؟ مکتب های مختلف روانشناسی به این 
شیوه  این  روانکاوان  دهند.  می  متفاوتی  های  پاسخ  سوال 
رفتار را نتیجه «فرافکنی» که مکانیسمی دفاعی در روان انسان 

است، می دانند.
به عبارت ساده تر، روانکاوان بر این باورندکه فرد مبتال به این 
اختالل احساسات خصمانه ای نسبت به خود دارد و برای دور 
سایرین  به  را  آن  خویشتن،  از  ناخوشایند  احساس  این  کردن 
این  علت  به  نسبت  شناختی  درمانگران  روان  دهد.  می  نسبت 
اختالل نظری متفاوت داشته و منشأ آن را تعصبات و سوگیری 
های ادراکی شناختی فرد می دانند. به عنوان مثال، آنها بر این 

باورند که فرد پارانویید، تنها به جنبه هایی از یک واقعه توجه 
می کند، تنها برخی از خاطرات منفی را به یاد می آورد و نوع 

تفسیرش از رویدادها با یک فرد سالم متفاوت است.
نظریه  خصوص  این  در  نیز  درمانی  واره  طرح  متخصصان 
و  ناکارآمد  الگوهای  از  ناشی  را  بدبینی  مشکل  و  دارند  ای 
دوران  متناقض  تجربیات  اثر  در  که  دانند  می  ناسازگاری 

کودکی شکل می گیرد.

به  ابتال  علت  مورد  در  را  روانشناسان  غالب  نظر  که  آنچه 
دوران  در  تربیت  و  محیط  تاثیر  کند،  می  نزدیک  اختالل  این 
کودکی و نوجوانی افراد است. بدون شک شیوه های تربیتی 
ناکارآمد و رفتار غلط والدین، متولیان آموزش و سایر افرادی 
که به طور مستمر در رابطه با کودک و نوجوان هستند، نقش 
بازی  بزرگسالی  در  اختالل  این  به  افراد  ابتالی  در  را  اساسی 

می کند.

چه کسانی بیشتر دچار این اختالل می شوند؟
هر فردی که عوامل زمینه ساز این اختالل را داشته باشد می 
در  اختالل  این  شیوع  میزان  شود.  مواجه  مشکل  این  با  تواند 
مطالعات مختلف از ۲ تا ۴ درصد کل افراد جامعه تخمین زده 
در  اختالل  این  که  داده  نشان  مطالعاتی  همچنین  است.  شده 
یا  اسکیزوفرنی  اختالل  به  مبتال  نزدیک  بستگان  که  افرادی 
اختالل هذیانی دارند بیشتر مشاهده می شود؛ هر چند تعداد 
مردانی که با تشخیص این اختالل در آنها مواجه هستیم بیشتر 

است، امکان ابتالی زنان نیز کامال محتمل است.

احتیاط، خطر اشتباه گرفتن نزدیک است!
هر شک و بدبینی ناشی از اختالل شخصیت پارانویید نیست. 
پس  که  باشیم  داشته  را  تجربه  این  ما  از  بسیاری  است  ممکن 

خانواده،  اعضای  سوی  از  بدرفتاری  یا  خیانت  تجربه  یک  از 
همسر یا یک دوست، نسبت به کل زندگی و افرادی که با آنها 

در ارتباط هستیم بدبین شویم.
این  که  است  این  شرایطی  چنین  با  اختالل  این  مهم  تفاوت 
واکنش ها معموال موقتی و زودگذرند و به یکباره و بعد از یک 
حادثه در فرد روی می دهند. با این وجود کمک گرفتن از یک 
روانشناس یا مشاور توانا می تواند در حل سریع تر این مشکل 

یاری رسان باشد.
اختالل  با  است  ممکن  نیز  روانی  اختالالت  دیگر  از  برخی 
اسکیزوفرنی  در  شوند.  گرفته  اشتباه  پارانویید  شخصیت 
بدبینی  و  شک  است،  روانی  شدید  اختالالت  از  که  پارانویید 
است.  تر  ناگهانی  آن  شروع  و  است  همراه  توهم  و  هذیان  با 
گذشته  در  که  سالمندانی  در  بدبینی  یکباره  ایجاد  همچنین 
سابقه اینگونه رفتار را ندارند می تواند نشانه ای از افسردگی 

سالمندی یا بیماری آلزایمر باشد.

اجتماعی  شرایط  گاهی  که  است  الزم  نکته  این  ذکر  نهایت  در 
در  حد  از  بیش  احتیاط  یا  بدبینی  ایجاد  باعث  تواند  می  نیز 

قومی،  های  اقلیت  شود.  جامعه  اکثریت  یا  خاص  گروهی 
فرهنگی، دینی و زبانی ممکن است در تعامل با جامعه اکثریت، 
با احتیاط و بدگمانی رفتار کنند (برعکس این رفتار نیز ممکن 
است توسط اکثریت صورت پذیرد). همچنین پس از تشنجات 
شدید اقتصادی و سیاسی و در شرایط جنگ و قحطی، ممکن 

است نوعی بدبینی و بی اعتمادی بر اکثریت جامعه حاکم شود.
با  نباید  را  اجتماعی  های  موقعیت  این  در  بدبینی  گسترش 

شیوع اختالل شخصیت پارانویید در جامعه برابر دانست.

درمان های رایج کدام است؟
اختالالت  سایر  مانند  مشکل  این  دور،  چندان  نه  گذشته  در 
شخصیت از جمله اختالالت مقاوم به درمان محسوب می شد 
رسانی  یاری  در  ارزشمندی  های  تالش  اخیر  دهه  دو  در  اما 
در  ها،  تالش  این  اکثر  است.  پذیرفته  صورت  افراد  این  به 
اختالالت  مخصوص  درمانی  روان  مختلف  های  شکل  قالب 

شخصیت صورت گرفته است.
مداخالتی در چارچوب روان پویایی، شناختی رفتاری و طرح 
واره درمانی از جمله شیوه های روان درمانی هستند که تا به 
امروز برای کمک به این افراد به کار بسته شده است. معموالن 
روانشناسان  توسط  ایران  در  بیماران  اینگونه  درمانی  روان 
بالینی صورت می گیرد؛ همچنین روانپزشکان ممکن است از 
استفاده  اختالل  این  نشانگان  برخی  بهبود  برای  دارودرمانی 

کنند.

کشف سرنخ 
افسردگی

حال  در  جدید  آزمایشهایی  انجام  با  محققان 
بررسی بر روی بخشی از مغز هستند که به 
است.  ارتباط  در  افسردگی  با  زیاد  احتمال 
در  را  کوچکی  بسیار  ساختار  دانشمندان 
نقش  زیاد  احتمال  به  که  کرده اند  پیدا  مغز 
ناخوشانید  رویداد  یک  سیگنال  در  مهمی 
ایفا می کند.براساس گزارش منتشر شده در 
نخود  اندازه  به  مغز  مرکز  در   ،PNAS مجله
(به قطر کمتر از ۳ میلیمتر) باعث می شود که 
انسان چگونه پیش بینی کند و از طریق پاسخ 
به تجربیات نامطبوع یاد بگیرد.مطالعه نشان 
داد که بیش فعالی در این بخش نواری شکل 
افراد  در  که  است  بدبینی هایی  ایجاد  عامل 
گزارش  اساس  می شود.بر  مشاهده  افسرده 
به  منطقه ای   ،PNASمجله در  شده  منتشر 
مغز  در  میلیمتر   ۳ حدود  و  نخود  یک  اندازه 
یادگیری  پیش بینی،   چگونگی  که  دارد  وجود 
و پاسخ به تجربه های سخت و ناگوار انسانها 
کالج  دانشگاه  در  می کند.محققان  کنترل  را 
شده اند  موفق  نوینی  روش  طریق  از  لندن 
را  نمی شود  دیده  اسکن  در  که  را  نقطه ای 
 MRI اسکنر در  را  نفر   ۲۳ کنند.آنها  نظارت 

فعالیت  تا  دادند  قرار  جدید  فن آوری های  با 
شرکت  به  کنند.محققان  بررسی  را  آنها  مغز 
کنندگان تعدادی تصاویر خیالی نشان دادند، 

الکتریکی  تنبیه (شوک  با  ارتباط  در  تصاویر 
تصویری  یا  پول)  (تصویر  پاداش  دردآور)، 
همراه  به  را  واکنشی  اصًال  که  بود  خنثی 
که  شد  آن  به  منجر  تحقیقات  نداشت.نتیجه 
دانشمندان اعالم کنند بخش نواری شکل مغز 
شرایط  در  چگونه  که  افراد  به  می کند  کمک 
واقعه  با  مواجهه  یا  و  چیز  یک  از  دوری 
حال  در  کنند.محققان  مدارا  آن  با  دردناک 
حاضر با افراد مبتال به افسردگی کار می کنند 
را  منطقه  این  در  مغز  فعالیت  در  تفاوت  تا 

بررسی کنند.

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

اختاللی که زندگی شما را نابود خواهد کرد
بسیاری از ما در طول زندگی مان با انسان هایی روبرو شده ایم که به همه چیز و همه کس بدبین 
و بدگمانند، فکر می کنند که دیگران به دنبال آسیب رساندن به آنها هستند و اگر به کسی اعتماد 

کنند، عاقبت روزی از پشت خنجر خواهند خورد.
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جام جهانی فرصتی است برای عرض اندام بازیکنانی است که تا پیش از آن کمتر 
اسم و رسمی برای خود داشته اند. به طور مثال جیمز رودریگز، مهاجم تیم ملی 
فوتبال کلمبیا در جام بیستم آنقدر خوب کار کرد که رئال مادرید برای جذب او ۸۰ 

میلیون یورو به موناکو پرداخت کرد.
کیلور ناواس، دروازه بان تیم ملی کارستاریکا، تونی کروس، هافبک آلمان، کلودیو 
براوو، دروازه بان تیم ملی شیلی و... هم با نشان دادن توانایی های خود در جام 

جهانی به بهترین باشگاه های اروپا پیوستند.
آنجا  بود.  داده  رخ  ما  فوتبال  برای  هم  گذشته  جهانی  جام های  در  اتفاق  همین 
مهدی  منصوریان،  علیرضا  مهدوی کیا،  مهدی  عزیزی،  خداداد  باقری،  کریم  که 
آندرانیک  نکونام،  جواد  و   ۱۹۹۸ جهانی  جام  در  حضور  لطف  به  و...  پاشازاده 
تیموریان، مسعود شجاعی و... از بابت همراهی تیم ملی در جام جهانی ۲۰۰۶ راه 

فوتبال اروپا را در پیش و «لژیونر فوتبال ایران» لقب گرفتند.
لیگ های  در  ایرانی  بازیکنان  حضور  روند   ۲۰۰۶ جهانی  جام  از  بعد  اما  ناگاه  به 
اروپایی متوقف شد و ستاره های فوتبال ایران یک به یک به خانه بازگشتند. کار 
به جایی کشید که کی روش برای تقویت تیمش و افزودن بار تجربی آن به ویژه در 
ُبعد بین المللی «ذره بین» به دست گرفت و به اروپا رفت تا شاید بازیکنی پیدا کند 
که در رگ و ریشه اش ردپایی از ایران باشد. او می خواست بازیکنان بین المللی را 
به تیمش اضافه کند و در همین راستا اشکان دژاگه، رضا قوچان نژاد، دنیل داوری، 

استیون (مهرداد) بیت آشور و... را به تیم ملی آورد.
شد،  بسته  ایرانی  بازیکنان  روی  به  اروپا  فوتبال  دروازه  چرا  اینکه  بررسی  برای 
همیشه یک عامل مطرح می شد و آن هم ناکامی در راهیابی به جام جهانی ۲۰۱۰ بود 
که تیم کشورمان تا آستانه صعود به آن پیش رفت. به همین خاطر انتظار داشتیم 
که با صعود به جام جهانی ۲۰۱۴ و بازی های خوب در این مسابقات باز هم لیگ های 
اروپایی برای ما جذابیتی دوچندان پیدا کند اما با وجود بازی های نسبتًا قابل قبول 
در این مسابقات بازهم فوتبال اروپا برای فوتبالیست های ایرانی دست نیافتنی شد 

و تازه لژیونرهای اروپایی هم برگشتند، کنار گوش خودمان، قطر، کویت و....
تا پیش از برگزاری جام جهانی ۲۰۱۴، فوتبال ایران اشکان دژاگه را در لیگ برتر 
بازی  شیپ)  انگلیس (چمپیون  قهرمانی  لیگ  در  قوچان نژاد  رضا  داشت،   انگلیس 
می کرد، دنیل داوری سنگربان تیمی در بوندس لیگای یک بود، مسعود شجاعی در 
تیمی بازی می کرد که برای راهیابی به اللیگای اسپانیا با تیم های مدعی لیگاآدالنته 
به  دژاگه  برگشت.  کامل  طور  به  ورق  جهانی  جام  از  بعد  اما  و...  می کرد  رقابت 
جای بازی لیگ برتر انگلیس و یا حتی همراهی فوالم در لیگ قهرمانی انگلیس به 
قهرمانان  لیگ  در  فصل  این  که  قطر  لیگ  گذشته  فصل  پنجم  تیم  پیوست.  العربی 

آسیا هم جایی ندارد.
به  را  آلمان   ۲ بوندس لیگای  در  برانشوایگ  تیم  همراهی  عطای  هم  داوری  دنیل 
آلمان  فوتبال  اول  سطح  در  خود  شانس  کردن  امتحان  جای  به  و  بخشیده  لقایش 
به گراس هاپرز سوئیس رفت تا بازی کند. ناکامی در گام نخست راهیابی به لیگ 
قهرمانان اروپا، فصل را برای داوری و تیمش محدودتر از قبل کرد و آنها باید فقط 
و فقط در لیگ سوئیس که دوازدهمین لیگ فوتبال اروپاست، توانایی های خود را 

نشان دهند.
مقابل  بازی  جای  به  بار  این  اما  گرفته  پیش  در  را  اوساسونا  راه  نکونام  جواد 
بارسلونا و رئال مادرید در اللیگا باید در لیگا آدالنته با کوردوبا و سابادل روبه رو 

شود! 
وضعیت قوچان نژاد هم بهتر از این نیست. او از حضور در لیگ برتر بلژیک و بازی 

برای چارلتون انگلیس حاال اکتفا کرده به نیم میلیون دالر الکویت و بازی در لیگ 
.AFC Cup درجه چندم کویت و شاید بازی در

برای این روند، «بازگشت به عقب» بهترین تعریف است. روزی روزگاری فوتبال 

کویت دم دستی ترین لیگ برای فوتبالیست های ایرانی بود. قطر هم همینطور. در 
سبقه هر فوتبالیست قدیمی که نگاه کنی حداقل یک فصل بازی در این مسابقات 
دیده می شود. حاال بازیکنان فوتبال ایران که «ستاره بودند»، راه بازگشت در پیش 

گرفته اند و چه انتخاب هایی هم دارند!
حاال این سؤال مطرح می شود، ما که به جام جهانی رفتیم و «دار و ندار» فوتبال مان 
را در بزرگ ترین ویترین فوتبال دنیا به نمایش گذاشتیم، چرا بازهم «متاعی» قابل 

ارائه برای فوتبال اروپا نداشتیم؟
این پرسش را از چند منظر می توان پاسخ گفت. نخست عملکرد تیم ملی کشورمان 
اینطور  بود،  اگر  که  نبوده  دهان سوزی»  «آش  ظاهرًا  که  است  جهانی  جام  در 
دفاع  خوب  فقط  و  فقط  جهانی  جام  در  ما  تیم  نمی کردند.  پسرفت  ما  لژیونرهای 
می کرد به همین خاطر توانایی های امثال دژاگه و قوچان  نژاد به چشم نیامد و به 
به  بازنشستگی  از  قبل  مطرح  فوتبالیست های  که  آمدند  لیگ هایی  به  خاطر  همین 
آنجا می آیند و به جای ساخته و پرداخته کردن یک بازیکن، آن را نازپروده می کند!
جام  «نمد»  از  هم  ایران  ملی  تیم  مدافعان  دفاعی،  فاز  در  خوب  عملکرد  وجود  با 
پیوسته،  قطر  االهلی  به  حسینی  سیدجالل  ندوختند.  کالهی  خود  برای  جهانی 
در  به  در  پوالدی  مهرداد  و  می گذراند  را  صالل  ام  در  حضور  دوم  سال  منتظری 
می دهد!  باشگاه  آن  و  باشگاه  این  به  رزومه  و  دی»  وی  «دی  و  است  تیم  دنبال 
وضعیت حقیقی هم تعریفی نیست. فعًال با روبین کازان تمرین می کند و دلخوش 
به مدیربرنامه های پرتغالی است تا شاید تیمی در لیگ های این کشور برای او پیدا 

کنند. 
تمام اینها نشان می دهد، تیم ملی ما آنقدر که سینه چاک می کردیم در جام جهانی 
خوب بازی نکرده و اینکه بطور مثال میزان دوندگی بازیکنان به سطح اول فوتبال 

دنیا نزدیک شده، اتفاق عجیبی نبوده است.
صرفنظر از عملکرد تیم ملی در جام جهانی بازماندن بازیکنان ایرانی از راهیابی 
آن  و  کرد  بررسی  می توان  هم  دیگر  منظر  یک  از  را  دنیا  فوتبال  برتر  لیگ های  به 
توانایی مدیربرنامه های آنهاست. در تمام این نقل وانتقاالت ردپای یک مدیربرنامه 
خاص دیده می شود. او که درگذشته بازیکنان ایرانی را به لیگ های اول قاره سبز 
می برد، حاال بازار را در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس سکه می بیند! معلوم 
نیست او تمایل به عقد قرارداد با عرب ها دارد یا بازیکنانی که دیگر مانند گذشته 

خواهان ندارند.
در این بین یک مورد هم نباید مغفول بماند و آن هم برگزاری جام ملت های ۲۰۱۵ 
در سال جاری است. قطعًا حضور در لیگ های آسیایی دسترسی به بازیکنان تیم 
آسان تر  بود،   خواهد  کی روش  زیاد  احتمال  به  که  ملی  تیم  سرمربی  برای  را  ملی 
می کند. با این شرایط برخی اعتقاد دارند بازیکنان با نظر سرمربی تیم ملی به لیگ 

کشورهای اطراف ایران آمده اند.
که  برتر  لیگ  از  آن  نمی گذراند.  را  خوبی  روزهای  ایران  فوتبال  هست  هرچه 
پیروزی دو گله در هفته آن بهترین پیروزی است و این هم لژیونرهایش که دیگر 

در فوتبال اروپا خواهان ندارند.

خرید هوشمندانه یا 
سرمایه گذاری ناشیانه

به  پوند  میلیون   ۳۰ حدود  با  که  شد  ملحق  سرخ  شیاطین  جمع  به  حالی  در  جوان  چپ  دفاع   
در  هفته  در  پوند  هزار   ۱۶۰ هفتگی  حقوق  با  حال  و  شد  تبدیل  جهان  نوجوان  پردرآمد ترین 
را  شبهه هایی  و  شك  انتقال  این  حال  می گیرد.  قرار  باشگاه  از  دریافتی  حقوق  باالی  رده های 
کرد.  خواهیم  بررسی  را  آنها  ما  که  گرفته  قرار  تمجید  یا  انتقاد  مورد  و  است  گذاشته  جای  بر 
که  گذاشت  سر  پشت  را  کابوس وار  فصلی  مویس  دیوید  هدایت  با  قبل  فصل  منچستریونایتد 
با قرار گرفتن در رتبه هفتم مقدار زیادی از اعتبار خود را در زمینه نقل و انتقاالت از دست 
داد و به دلیل اینکه در لیگ قهرمانان و لیگ اروپا حضور ندارد باید با پیشنهاد های اغوا کننده 
بازیکنان را وسوسه برای حضور در تیم خود کند و از همین بند نتیجه گیری می کنیم که خرید 
محتاج ترین  یونایتد  تیمی  نظر  از  نمی رسد.  نظر  به  غیرمنطقی  چندان  قیمت  این  با  شاو  لوك 
تیم به این بازیکن در بین مشتریانش بود که در دفاع چپ با وجود پاتریس اورا در فصل قبل 
خط  چپ  سمت  در  خود  ضعف  نقطه  شاو  لوك  کردن  اضافه  با  حال  و  داشت  زیادی  مشکالت 
دفاعی را به نقطه قوت تبدیل کرده است. در اینکه لوك شاو آینده دار ترین بازیکن انگلستان در 
این پست است شکی نیست اما هنگامی که هیچ تیمی حاضر نشد قیمت پیشنهادی ساوتهمپتون 
قرمز های  زد.  جیب  به  را  خوبی  پول  ساوتهمپتون  و  شد  عمل  وارد  یونایتد  کند  پرداخت  را 
شهر منچستر این بار فرصت سوزی نکردند و زود وارد عمل شدند که بعد ها حسرت نخورند 
رودریگز  جیمز  هازارد،  پوگبا،  مانند  بازیکنانی  دیدن  با  حال  مانند  به  آینده  در  هواداران  و 
در دوران  شاو  لوك  کردند.  کوتاهی  بازیکنان  این  خرید  در  چرا  که  نمانند  دل  به  حسرت  و... 
حضورش در ساوتهمپتون بار ها در توییتر خود با ریتویت کردن پیغام های هواداران چلسی 
اعالم کرده بود که رویای حضور در چلسی را دارد یا حداقل تمایلی به این تیم دارد و الگوی 
فوتبالی خود را اشلی کول می دانست، حال به تیم رقیب آمده و رویایش را تغییر داده یا بهتر 
کند  تقبل  را  پوند  میلیون   ۲۷ باالی  مبلغ  نشد  حاضر  چلسی  انداخته.  تاخیر  به  بگوییم  است 
چلسی  به  شاو  اگر  حتی  و  بود  خواهند  لوییز  فلیپه  جذب  درصدد  آنها  که  کرد  اعالم  سپس  و 
می رفت فرصتی برای حضور در ترکیب پیدا نمی کرد و به یك نیمکت نشین تبدیل می شد. خوزه 
و  ندارد  خود  ترکیب  در  جوان  بازیکنان  از  استفاده  به  زیادی  عالقه  که  کرده  ثابت  مورینیو 
این  و  گیرد  به کار  خود  ترکیب  در  فیکس  صورت  به  و  کند  اعتماد  جوان  یك  به  می شود  سخت 
در  ثابت  حضور  برای  گزینه  بهترین  و  می کرد  تنگ تر  شاو  لوك  برای  را  عرصه  هم  موضوع 

ترکیب، منچستریونایتد بود.

حال گذری به گذشته چنین بازیکنی می زنیم

و  مادرید  رئال  یکی  شد،  روبه رو  پیشنهاد  دو  با  ساله   ۱۸ رونالدو  کریستیانو   ۲۰۰۳ سال  در 
دیگری منچستریونایتد. که پیشنهاد دوم اغوا کننده تر و بهتر بود زیرا رونالدو با رفتن به رئال 
مادرید - رویای دوران کودکی خود - نمی توانست در حضور بازیکنانی همچون بکام، زیدان، 
به  سال   ۷ و  رفت  یونایتد  به  دلیل  همین  به  و  کند  پیدا  اندام  عرض  برای  فرصتی  و...  فیگو 
پیشرفتی  یونایتد  در  اینکه  از  پس  اما  شد.  تبدیل  تیم  این  هواداران  دل  در  قلب  قوت  و  بت  یك 
و  نقل  رکورد  یك  با  باشگاه  گذاشتن  فشار  زیر  و  قراردادش  نکردن  تمدید  با  کرد  شگفت انگیز 
انتقاالتی به باشگاه رویای کودکی خود ملحق شد و در مصاحبه یی اعالم کرد که «در یونایتد 
دوران  رویای  کردن  برآورده  به  که  است  آن  وقت  حال  و  است  رسیده  می خواست  چه  هر  به 
کودکی خود برسد» و اخیرا در تمدید قرارداد خود با رئال هم چنین جمله یی را بازگو کرد. این 
صحبت ها از رونالدو بیانگر آن است که وی ارزشی برای منچستریونایتد قائل نبوده و از این 
باشگاه به عنوان ابزار برای تحقق آرزوهایش استفاده کرده است. حال تصور کنید ۴ سال بعد 
لوك شاو برای تمدید ۱۶۰ هزار پوند در هفته خود باید چه مبلغی از باشگاه طلب کند و یونایتد 
با این خرید و خرید های بعدی خود چه مبالغی را تنها برای حقوق هفتگی بازیکنان پرداخت 
حقوقی  خود  خوب  آینده  به  توجه  با  نیز  یونایتد  روزهای  این  اول  جوان  یانوزای  عدنان  کند. 
باال طلب خواهد کرد و مشکالتی جدی برای یونایتد پیش خواهد آمد. یا اگر لوك شاو چند سال 
بعد از تمدید قرارداد سر باز زند و بخواهد مانند رونالدو به تیم رویایی خود برود یونایتد چه 
هستند  تیم شان  خرید های  شادمانی  در  غرق  که  منچستریونایتد  هواداران  حال  کرد؟  خواهد 
فوتبال  در  البته  کنند.  پاك  را  مساله  صورت  و  نکنند  فکر  موضوعات  این  به  می دهند  ترجیح 
با  خود  باشگاهی  تیم  در  و  شدند  بزرگ  رقیب  تیم  به  عشق  با  که  داشته ایم  بازیکنانی  انگلیس 
مانند «رابی  به  بازیکنانی  شده اند،  تبدیل  تیم  این  برای  غیرت  نماد های  به  تیم،  به  تعصب شان 
لیورپولی  یك  به  و  شدند  بزرگ  اورتون  عشق  با  که  اوون»  جرارد»، «مایکل  فاولر»، «استیون 
متعصب تبدیل شدند. حتی سر مت بازبی مربی بزرگ شیاطین سرخ و پدر یونایتد کالسیك در 
تیم های لیورپول و منچسترسیتی عضویت داشت و بعد ها سرمربی یونایتد شد و به یك عشق 
ابدی برای هواداران تبدیل شد. از این موضوعات نیز که بگذریم باز هم چنین سرمایه گذاری ای 
روی بازیکنی ۱۸ ساله یك ریسك باال به حساب می آید؛ بازیکنی که شاید با نخستین مصدومیت 
شدید خود به احتمال زیاد به دوران اوج خود باز نخواهد گشت. همیشه شاهد این بوده ایم که 
استعداد های انگلیسی در سنین باالتر کم فروغ تر می شوند و همیشه از روند رو به رشدی که 
برایشان در نظر گرفته شده، عقب تر هستند. نمونه های بارز این قضیه، شاید بازیکنانی مانند 
به  هیچگاه  که  باشند  و...  رادول»  اواخر «جك  این  و  بریج»  میلنر»، «وین  کول»، «جیمز  «جو 
سر منزل مقصود نرسیدند و اوج فوتبال شان را بازیکنی متوسط یا متوسط رو به باال بودند و 
خواهند بود. احتمال این وجود دارد که جوانان جدید فوتبال انگلیس مانند «بارکلی»، «شاو»، 
«استرلینگ»، «واکر» و... هم ادامه دهنده راه همین بازیکنان فوق باشند که این امر این احتمال 
استعدادی  سر  بر  بین المللی  و  قوی  آکادمی ای  داشتن  وجود  با  منچستریونایتد  که  می دهد  را 
انگلیسی یك قمار پر خطر انجام داده است. آکادمی منچستریونایتد جوانانی مستعد پرورش 
داده که به راحتی می توانند به تیم اصلی کمك کنند اما در چند سال اخیر دیده شده که مربیان 
تیم، به خصوص «سر الکس فرگوسن» اعتقاد خاصی به این بازیکنان ندارند و به گفته دیوید 
در  یا  تیم  این  آکادمی  جوانان  و  نیست»  بلندمدت  کارهای  برای  جایی  دیگر  «یونایتد  مویس 
پیکه،  پوگبا،  مانند  خوبی  بازیکنان  می شوند.  ملحق  دیگر  تیم های  به  یا  هستند  قرضی  دوران 
برای  فرصتی  که  و...  پتروچی  داوید  هنریکوئز،  پاول،  نیك  لینگارد،  جسی  موریسون،  راول 
حضور در تیم اصلی پیدا نکردند و این روند همچنان ادامه دارد. حال باید نشست و دید که آیا 
شاو به مانند رونالدو با دور زدن یونایتد در آینده به عشق گذشته اش خواهد رسید یا سمت چپ 

دفاع یونایتد را تا ۱۰ یا ۱۵ سال آینده بیمه خواهد کرد.

 ترانسفر بازیکنان به تیم های درجه چندم عربی؛

 بازگشت به عقب از نوع ایرانی! 
می دهد،  نشان  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  به  ایران  فوتبال  اروپایی  لژیونرهای  کوچ 

عملکرد تیم ملی در جام جهانی آنقدرها هم که فکر می کردیم، خوب نبوده است.





  جمعه ۱۷ امرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۷هفته نامه پرشین۳۰

 افقي:
ــركش و  ــيپور – س ــوق و ش ١ - ب

نافرمان – سرچشمه
٢- بيماري قرن – يك نوع ورزش 

گروهي
٣- سخنان بيمارگونه – توانايي – 

حكم – يادداشت
ــتني –  ٤- محبت – پاي ثابت بس

قطعه كاغذ
٥- قيمت واحد – حمام معروف – 

مسافر – بي تجربه
ــر –  ــروزي و ظف ــار – پي ٦- بيم

سرانجام
٧- كلمه نهي از گفتن – طايفه اي 

از تاتار – سؤال
٨- وقت، هنگام – بدون امنيت – 

نوعي غذا
ــده – پل پيروزي –  ٩- باطل كنن

نمد زين
١٠- خطوط ميله اي شكل قيمت كاال 

– مارك نوعي اتومبيل – ناپاكي
١١- شركت خودروسازي فرانسوي – شانه به سر – درخشان، نوراني – شكايت كردن و ناليدن

١٢- سرنوشت – به مجموعه اي از رويه ها يا برنامه هاي ذخيره شده در تراشه حافظه 
ROM در رايانه  گفته مي شود – واحد اندازه گيري سياالت در مكانيك سياالت

١٣- صداي دريدن پارچه – شديدتر – شهد شيرين – قاعده، شيوه
١٤- زودرنج – خوشبخت

١٥- تناقض، ضديت – سردار افراسياب – سردسته، پيشوا

 عمودي:
١ - حلقوم – مطيع – بهشت

٢- مرغ آتشي – از ميان رفتن
٣- شوهر خواهر – شهری در استان كرمانشاه – سيزدهمين حرف الفباي فارسي
٤- عالمت مفعول بي واسطه – وصله هنري – پسوند ساخت صفت – بي حركت

٥- تير پيكاندار – سنگ سخت – جشن باستاني – رود بزرگ
٦- سپاسگزار – چانه – شأن و شكوه

٧- كافه – بيماري مسري – نرخ – بانگ تيز
٨- فيزيكدان معروف انگليسي و كاشف هيدروژن

٩- موسيقي غربي – موي گردن اسب – سرحد – ساز هندي
١٠- رودي سرچشمه گرفته از ارتفاعات زاگرس در استان ايالم – گاز انبر – گلي زينتي

١١- پس ندادني خسيس! – بازيكن خودي در تيم – رونوشت – سكسكه
١٢- ترن زيرزميني – عبادت 
ــد  ــي – واح ــب اروپاي – لق

سنجش سطح
ــتن  ــندگي – شس ١٣- رخش
ــاك و پارچه ها در  لباس، پوش

مكان خاصي – جزئي، بخشي
١٤- سراي درويشان – مواد 
نگهدارنده ميكروارگانيزم هاي 

سودمند خاك
١٥- حقارت و خواري – يكي 
از هفت روستاي شگفت انگيز 
ــان  درخراس ــه  ك ــان  جه
ــت ــده اس ــع ش ــي واق  جنوب

– فيل دريايي

 افقي:
١ - فيلمي به كارگرداني انگ لي 
ــير خواب – منوچهري  – تفس

مبدع اين قالب شعري است
٢- گرمادرماني – يكي از شهرهاي 

استان گيالن حومه آستارا
ــول –  ــزن پ ــوان – مخ ٣- زان
ــه  ــوش – صفح ــوراك ناخ خ

اينترنتي
ــفره نوروزي – دانه  ٤- حرف س

به دانه – نخود نصفه
٥- مايه زندگي – ابزار نوازندگي 
– سخن زشت – قومي در زمان 

هخامنشيان
٦- تكيه گاه خفته – تكيه كالم 

خودستا – سروري
ــران –  ــمال اي ــروگاه ش ٧- ني

خالص - باسكول
٨- خنده رو – حيله – بدخلق

ــگاه و نظر – جمع امين –  ٩- ن
شهري در استان فارس

١٠- پيگيري – نوعي آچار – اهل مازندران
١١- هافبك رئال كه اين روزها مي درخشد – تكرار شده – بذله گو – مشك دريده

١٢- تزوير – اسوه – اجزا
١٣- حرف ندا – مواظب باش! – داستان بلندي از كريستوفر فرانك – مبهوت

١٤- مركز كشور گرانادا – باندرل
١٥- دومين كالنشهر بزرگ هند – پيشكش ها – معروف

 عمودي:
١ - تباه – از معروف ترين خطاطان ايران در اوايل قرن پنجم هجري – شير بيشه

٢- كنسولي از ششمين نسل كنسول هاي بازي رايانه اي – قديمي
٣- سالن هتل – بي بند و بار – پشته خاك

٤- عالمت مصدر جعلي – فراموشي – تلفظ «م» - خواهر
٥- چاشني غذا – مردم – عدد ترتيبي – نويسنده كالغ

٦- تفاوت داشتن – نار – فرش كم عرض
٧- سواد نمي آموزد! – فيلمي از جمشيد حيدري – جد قوم عاد – نيا

٨- اثر هكتور برليوز
٩- پهلوان – عدد ترتيبي – كشور صنعا – بچه

١٠-  پدر شعر فارسي – صد سال – پول كم ارزش قديمي
١١- جديد – جام ورزشي 
ــم جيحون –  ــام قدي – ن

يازده
١٢- نشان افتخار – فريم 
عينك – پايان – يك نوع 

از انجير
ــرف – اندوخته –  ١٣- ط

ابزار بنايي
ــتني  بس ــي  نوع  -١٤

خوشمزه – هماتولوژي
١٥- خواستن، درخواست 
ــزار  اب  – ــه  ماي ــر  پني  –

هيزم شكني
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يسنزيارهريشع9
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مسيلوتوبميتيرد15

 طالع بینی هفتگی
فروردین:

در این هفته شما نیاز به صبر خواهید داشت. 
به  خوبی  تفریح  و  لذت  شما  برای  امر  این 
مهمی  تصمیمات  داشت.  خواهد  همراه 
از  یکی  یا  دوست  با  اختالفی  گرفت،  خواهید 
اعضای خانواده خواهید داشت. این هفته از 
نظر مالی کمی در تنگنا خواهید بود بنابرین 
شریک  با  شادی  کمبود  باشید.  مراقب  باید 
زندگی خود را به دلیل اختالف نظر یا سلیقه 
در نظر بگیرید. با نگرانی های خود با عبادت 

و توکل به خدا مقابله کنید

اردیبهشت:
انتظار  قابل  شما  برای  هفته  این  در  موفقیت 
مسافرت  با  است  ممکن  شما  پیشرفت  است. 
کاری  فشار  کمی  هفته  این  باشد.  همراه 
اشتباه  و  خطا  احتمال  و  شد  خواهد  بیشتر 
را  بیشتر  توجه  پس  رفت  خواهد  باالتر  هم 
شما  اختیار  در  زیادی  پول  بگیرید.  نظر  در 
در  را  آن  میتوانید  شما  و  گرفت  خواهد  قرار 
ریسک  از  بکنید  جدید  های  گذاری  سرمایه 
مالقات  یک  باشید.  نداشته  هراسی  اینکار 
یک  در  خود  دوستان  از  یکی  با  منتظره  غیر 
سخت  که  داشت  خواهید  فرخنده  مناسبت 
از  قبل  شد.  خواهد  شما  خوشحالی  باعث 
صحبت با همسر خود کمی فکر کنید. کمبود 
جبران  کافی  استراحت  با  را  شبانه  خواب 

کنید.

خرداد:
این هفته زمانی است که شما باید با حداکثر 
کنید.  تمام  خود  نفع  به  را  نتایج  خود  تالش 
با  ای  هفته  ساختن  به  قادر  راحتی  به  شما 
بخت و اقبال باال هستید. برخی سودهای غیر 
دارد.  وجود  شما  برای  مالی  نظر  از  منتظره 
برای  کاری  بیشتر  فرصتهای  دریافت  شانس 
سخت  کار  بود.  خواهد  امیدواری  باعث  شما 
برای شما نتایج خوبی به ارمغان خواهد ارود 
که باعث دریافت تقدیر و پیشرفت مالی شما 
شادی  فکر  به  بیشتر  کمی  باید  شما  میشود. 
مراقب  کمی  باشید.  خود  زندگی  محبت  و 

سالمتی خود باشید.

تیر:
در  منتظره  غیر  سود  دریافت  برای  شانس 
این  در  داشت.  خواهد  وجود  هفته  طول 
هفته فشار کاری بیشتری خواهید داشت. در 
است  ممکن  باشید.  صبور  کمی  کارها  انجام 
مشکلی در رابطه خود داشته باشید. از دست 
دادن مقداری پول قابل پیشبینی خواهد بود. 
جریان مالی این هفته خوب است و از گرفتن 

تصمیمات مالی مهم پرهیز کنید.

مرداد:
بود.  خواهد  پیشرفت  برای  هفته  مطلوبترین 
خواهید  بد  و  خوب  تجربیات  هفته  این  در 
محل  در  خود  مافوق  با  است  ممکن  داشت. 
نیازمند  این  و  کنید  برخورد  مشکل  به  کار 

تنظیم  برای  شماست  از  بسیاری  انرژی 
انها.  انجام  برای  ریزی  برنامه  و  کار  فشار 
هزینه های زیاد در این هفته برای شما دیده 
برای  نمیخواهد.  پول  فقط  پیشرفت  میشود. 
کیف  مراقب  است  بهتر  ضرر  از  جلوگیری 
بحث  کمتر  خود  همسر  با  باشید.  خود  پول 
را  هفته  این  ارامش  و  رضایت  وگرنه  کنید 
پدر  برای  است  ممکن  داد.  خواهید  باد  به 
مجبور  شما  و  آید  پیش  پزشکی  مشکل  شما 
به هزینه شوید که باعث نگرانی شما خواهد 
در  تا  باشید  خود  مراقب  هفته  این  در  شد. 
صورت سرما خوردگی به زودی بهبود یابید.

شهریور:
جهت  را  خود  صادقانه  تالش  باید  شما 
مدیریت  کنید.  بیشتر  هایتان  خواسته  تحقق 
افزایش  به  های  خواسته  برای  بهتر  زمان 
انجام  مشغول  سخت  شما  هفته  این  در  شما. 
چالش  به  باعث  که  بود  خواهید  ها  مسولیت 
خواهد  شما  های  توانایی  و  هوش  کشیدن 
چند  هر  باشید  خود  خرج  مراقب  کمی  شد. 
از  کمی  و  آورد  خواهید  بدست  خوبی  سود 
در  شادی  کرد.  خواهید  خانواده  خرج  را  آن 
خانواده شما باعث خوشحالی دوچندان شما 
کسالت  یا  سردرد  کمی  است  ممکن  میشود. 
به دلیل استرس داشته باشید. شما باید خود 
را کمی آرام تر و انعطاف پذیر تر از همیشه 
راحتی  به  روحی  مشکالت  چون  دارید  نگه 
دکتر  توسط  درمان  قابل  جسمی  مشکالت 

نخواهد بود.

مهر:
دلگرم  بسیار  ای  هفته  شما  برای  هفته  این 
تصمیمات  از  باید  و  بود  نخواهد  کننده 
تصمیم  این  کنید.  جلوگیری  عجوالنه 
خواهد  باقی  ارامش  شما  برای  هوشمندانه 
گذاشت. با گرفتن برخی تصمیمات شما قادر 
با  وقت  گذارندن  هستید.  موانع  بر  غلبه  به 
دوستان باعث خوشحالی شما میشود ولی در 
رفت.  خواهند  پیش  بسختی  کارها  کار  محل 
تنشهای  دارید.  پیش  در  کاری  مسافرت  یک 
کوشی  سخت  و  مداوم  تالش  با  را  کاری 
احساس  باعث  موفقیت  این  و  دهید  شکست 
خوشی و رضایت خاطر شما میشود. با کمی 
کار بیشتر پول بیشتری بدست خواهید اورد 
در  کرد.  خواهید  خود  خانواده  خرج  را  آن  و 
یک موقعیت کاری همکارانتان به شما افتخار 

خواهند کرد.

آبان:
بسیار  هفته  این  در  شما  پیشرفت  و  توسعه 
گیری  تصمیم  میتوانید  شما  بود.  خواهد 
های بسیار خوبی داشته باشید. اگر به دنبال 
بسیار  نتایج  هفته  این  در  هستید  بهتری  کار 
پول  هفته  این  اورد.  خواهید  بدست  خوبی 
خوبی بدست خواهید اورد. و بهتر است این 
پول را سرمایه گذاری کنید و در هزینه های 
خود کمی صرفه جویی کنید. روابط شخصی 
در این هفته خوب خواهد بود. شادی در بین 
هفته  این  در  دوستانتان  و  خانواده  و  شما 
سالمتی  از  است  بهتر  و  شد  خواهد  دیده 
خودتان هم بیشتر لذت ببرید. بهتر است کمی 

مراقب خورد و خوراک خود باشید و برای آن 
برنامه ریزی منظم تری تدارک ببینید.

آذر:
با  احساسات  کنترل  باشید.  شکیبا  و  صبور 
صبر و بسیار راحتتر خواهد بود. داشتن یک 
مسافرت  یک  هست.  ضروری  منظم  برنامه 
تالش  گرو  در  موفقیت  دارید.  پیش  در  کاری 
باالتر  کمی  شما  های  هزینه  شماست.  بیشتر 
از درآمد شما خواهد شد و این باعث ناراحتی 
شما میشود. حضور شما در خانواده کمرنگ 
کمی  را  شما  خانوادگی  روابط  و  شده  تر 
دچار مشکل کرده. با ورزشهایی مثل یوگا و 
مدتیشن به شیوه های تفکری خود را تقویت 

کنید.

دی:
به  بدهید.  اهمیت  خود  تعهدات  به  باید  شما 
باشید.  خود  تعهدات  انجام  دنبال  به  سختی 
های  تفریح  از  خود  داشتن  نگه  تر  آرام  برای 
روزانه  فعالیتهای  در  کنید.  استفاده  مهیج 
مسائل  در  میباشد.  بیشتری  توجه  به  نیاز 
دچار  کمی  است  ممکن  کار  محل  در  کاری 
پول  مقداری  شوید.  همکارانتان  با  تشویش 
هزینه  مراقب  بسیار  و  داد  خواهید  دست  از 
و  مسئولیت  باشید.  خود  ناخواسته  های 
دهید  قرار  اولویت  در  را  خانوادگی  تعهد 
کنید.  جلوگیری  ناخواسته  اختالفات  از  تا 
مراقب سالمتی خود باشید که دچار مشکالت 

جسمی نشوید.

بهمن:
سرگرمی  و  تفریح  با  هفته  این  در  را  خودت 
ضروری  هفته  این  برای  چون  کن  مشغول 
است  ممکن  هفته  این  در  بود.  خواهد 
خرجهای  باشید.  داشته  مکرر  سفرهای 
غیر  چیزهای  به  مربوط  هفته  این  بیشتر 
نگرانی  باعث  مسئله  این  و  شماست  ضروری 
برای  مالی  نظر  از  هفته  این  میشود.  شما 
درگیر  شما  و  بود  نخواهد  اقبال  خوش  شما 
کردن  درک  میشوید.  وام  مثل  مالی  مسائل 
خواهد  سخت  شما  خانواده  در  ها  موقعیت 
خواهد  پیش  سلیقه  و  نظر  اختالف  و  بود 
با  نظرها  اختالف  برخی  احتمال  حتی  و  آمد 
بزرگترها داشته باشید. سالمتی شما به دلیل 
مشکل  دچار  امنی  نا  و  اضطراب  احساس 
خواهد شد پس بیشتر بفکر تغذیه و سالمتی 

خود باشید.

اسفند:
تجربه  باعث  هفته  این  برای  ریزی  برنامه 
رضایت و پیشرفت شما خواهد شد. این هفته 
نیست.  بزرگ  تصمیمات  گرفتن  برای  ال  ایده 
رده  در  هفته  این  در  شما  شغلی  پیشرفت 
کمتر  شما  مالی  منابع  و  بود  خواهد  متوسط 
خواهد  شما  گردن  به  خرجی  شد.  خواهد 
باشید.  پول  دادن  دست  از  مراقب  پس  افتاد 
باید  شما  دارد.  وجود  ارتباط  در  کمتر  درک 

فرصت و زمان بیشتری با عزیزانتان باشید.

جدول و سرگرمی

رستوران لیمو در فوالم 
(غرب لندن)

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

07712585455

297 North End RD. Fulham W14 9NS

طراحی وب سایت 
طراحی ویژه رستوران ها
همراه با سیستم  رزرو آنالین

۰۷۸۱۱۰۰۰۴۵۵

خدمات لوله کشی و نجاریحل جدول هفته گذشته
خدمات نقاشی ساختمان

تعمیرات کلی و جزیی ساختمان

۰۷۸۷۴۰۰۱۷۲۵

خدمات لوله کشی آب و گاز 
خدمات نقاشی ساختمان

تعمیرات ساختمان کلی و جزیی

۰۷۷۸۰۸۱۴۳۷۴
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گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

دل می رود ز دستم صاحب دالن خدا را
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
باشد که بازبینیم دیدار آشنا را

ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون
نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل
هات الصبوح هّبوا یا اّیها اّلسکارا
ای صاحب کرامت شکرانه سالمت
روزی تفقدی کن درویش بی نوا را

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند
گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را

آن تلخ وش که صوفی اّم الخبائثش خواند
اشهی لنا و احلی من قبله العذارا

هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی
کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را

سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد
دلبر که در کف او موم است سنگ خارا

آیینه سکندر جام می است بنگر
تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا
خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند
ساقی بده بشارت رندان پارسا را

حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود
ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را

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

For God’s sake. O pious ones! forth from the hand, goeth my heart. For God’s sake:
O the pain that the hidden mystery should be disclosed.
We are boat-stranded ones! O fair breeze! arise:
It may be that, again, we may behold the face of the Beloved.
For the space of ten days, the sphere’s favor is magic and sorcery:
O friend! regard as booty, goodness in friends.
Last night in the assembly of the rose and of wine, the bulbul sweetly sang:
O Saki! give wine: O intoxicated ones! come to life!
O generous one! in thanks for thy own safety
One day, make inquiry of the welfare of the foodless darvish.
The ease of two worlds is the explanation of these two words:
With friends, kindness; with enemies, courtesy.
In the street of good name, they gave us no admission:
If thou approve not, change our Fate.
That bitter wine, which the Sufi called “The mother of iniquities,”
To us, is more pleasant and more sweet than the kisses of virgins.
In the time of straitedness, strive in pleasure and in intoxication:
For, this elixir of existence maketh the beggar Karun.
Don’t rebel, due to defiance thou burnt like candle
Darling in whose hands granite is like wax soft
The cup of wine is Sikandar’s mirror. Behold
So that it may show thee the state of Dara’s kingdom.
Life-givers, are the lovely ones, Persian-prattling:
O Saki! this news, give to the old men of Fars.
Of himself, Hafez put not on this patched, wine-stained garment
O Shaikh, pure of sins! hold us excused.

شصت و نه سال بعد،
 سالگرد هیروشیما

شصت و نه سال پیش با اعمال زور و قدرت بمبی بر هیروشیما پرتاب 
شد که تاریخ را به دو بخش تقسیم کرد و بعد از پرتاب آن بمب بود که 
ملت  دو  و  شب  دو  و  شب  یك  کابوس  نه  شد،  جهان  کابوس  اتمی  بمب 
متخاصم، کابوس تمام ساکنان کره خاکی. این بمب پایان جنگ جهانی 
دوم شد و آغاز جنگ سرد. جنگی مخوف که عامل تهدیدش همین بمب 
به  شد  تبدیل  که  شهری  ناکازاکی  و  هیروشیما  نابودی اش  گواه  و  بود 
که  شهری  عقالنیت.  و  علم  لجام گسیخته  پیشرفت  و  اقتدارطلبی  مظهر 
از  خالی  فاجعه  آن  که  شد  پخش  و  تکثیر  اتمی اش  قارچ  تصویر  آنقدر 
فاجعه  جز  نداشت  معنایی  دیگر  و  شد  انسان  هزاران  بربادرفته  زندگی 
قدرت طلبی. تصویر پیش رو اما روایتی از ادامه حیات است و احترام به 
کسانی که خاطره شدند در میان آن قارچ اتمی. یادآوری اینکه سبعیت 
انسانی پایانی ندارد و هنوز در گوشه دیگری از کره زمین کودکان را در 
انسانی و اخالقی گویی بعد از همان  جنگی نابرابر می کشند و شرافت 

بمب اتمی هیروشیما همراه با دود قارچی شکل محو می شود... محو.


