
PERSIAN             WEEKLY
No. 360 Friday 29 August 2014
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین - شماره ۳۶۰  
جمعه ۶ شهریورماه ۱۳۹۳ -  چاپ لندن

 صفحه ۸

کشف میراث جنگ جهانی پس از ۸۰ سال

تهران روی باروت
برسد،  نیمه  به  پنجشنبه  روز  تا  بود  مانده  ساعت  دو  حدود 
را  ساخت  حال  در  ساختمان  چاه  از  متری  چند  افغان  کارگر 
زمین  به  بیشتری  شدت  با  کلنگ  ضربه های  و  بود  کرده  حفر 
باال  را  خاک  سطل  چاه  دهانه  در  دیگر  کارگر  می خورد، 

می کشید و چند متر آنطرف تر روی زمین می ریخت. 
ساختمان  نمای  سنگ  می کردند،  تمام  زودتر  را  کارشان  باید 
هم نصب شده بود و تنها نازک کاری واحد ها و چند کار دیگر 
قیمت  به  عالمی  کوچه  در  واقع  آپارتمان  تا  بود  مانده  باقی 
کلنگ  آخر  ضربه  اما  شود،  معامله  تومان  میلیون  هفت  متری 
« نورآقا» در عمق ۱۰ متری چاه فاضالب پرونده ای اسرارآمیز 
گشود. نشینان  پایتخت  و  فاطمی  محله  اهالی  روی  پیش  را 
چاه فاضالب ناگهان به سالنی مخوف و تاریک در عمق زمین 
بوی  بود،  فراگرفته  جنگی  مهمات  را  آن  دورتادور  که  رسید 
کرده  ترسناک تر  را  فضا  مطلق  تاریکی  و  خورده  خیس  خاک 
افغان  کارگر  دقایق  آن  در  بگوید  نمی تواند  هیچکس  و  بود 
زود  خیلی  دیگر  است.کارگران  داشته  اضطرابی  و  ترس  چه 
را  اورژانس  و  نشانی  آتش  تا  پلیس  از  و  شدند  ماجرا  متوجه 
برای حضور در محل فراخواندند. آتش نشانی زودتر از دیگر 
در  که  آنچه  با  دریافتی  گزارش  اما  رسید،  محل  به  دستگاه ها 
محل مشاهده شده بود تفاوت داشت، آتش نشانان برای حادثه 
مهمات  از  انباری  با  اما  بودند،  رسانده  محل  به  را  خود  چاه 
امدادرسانی  برای  تنها  نیز  اورژانس  عوامل  شدند،  رو  روبه 
احتمالی در محل حاضر بودند و نیروهای پلیس ۱۱۰ نیز کاری 
سابقه  بی  پایتخت  در  حادثه ای  چنین  برنمی آمد.  دستشان  از 
را  آن  با  مواجهه  برای  آمادگی  مختلف  دستگاه های  و  بود 
نداشتند، با هماهنگی روسای پلیس تهران دقایقی بعد تیم های 

حفاظت  عوامل  از  گروهی  بزرگ،  تهران  پلیس  خنثی  و  چک 
سپاه پاسداران و ارتش نیز وارد محل شدند و از آنجا ماجرای 
کشف انبار مهمات در محله فاطمی تهران به موضوعی جدی 

در پایتخت بدل شد.

بازار داغ شایعات
همسایه ها و اهالی هرکدام شروع به نقل ماجرایی کردند و از 
سکوت  کردند،  منتشر  را  آن  مجازی  شبکه های  و  تلفن  طریق 
به  زدن  دامن  برای  خوبی  فرصت  نیز  مسووالن  ساعته  چند 
شایعات فراهم کرد و از بمب گذاری در وزارت کشور تا پاتک 
بخشی  تنها  مومیایی  اجساد  کشف  و  منافقین  تیمی  خانه  به 
محله  در  فکوری  خیابان  ساکنان  میان  که  بود  شایعاتی  از 
فاطمی دهان به دهان می چرخید و خیلی زود تمام شهر را در 
همین  به  اوضاع  ظهر  بعداز  چهار  ساعت  حوالی  گرفت.تا  بر 
تصمیم  انتطامی  و  نظامی  تیم های  اینکه  تا  رفت  پیش  شکل 
بی  مرد  تعدادی  گرفتند،  اطراف  خانه های  ساکنان  تخلیه  به 
غزنی  بست  بن  دیدار،  کوچه  در  واقع  منازل  به  دست  به  سیم 
و بخش هایی از کوچه عالمی رفته و از ساکنان که اغلبشان از 
را  شان  خانه  تا  خواستند  بودند  ماجرا  پیگیر  در  دم  و  پنجره 
تخلیه کنند، ساکنان هم پس از برداشتن اقالم و اشیای گرانبها 
را  اهالی  وحشت  اقدام  این  اما  کردند،  ترک  را  خانه هایشان 
دلیل  عنوان  به  جانی  امنیت  تامین  آنکه  به ویژه  کرد  بیشتر 
تخلیه این خانه ها اعالم شده بود و ماموران اطالعات دیگری 
در اختیار اهالی نمی گذاشتند.جلسات ویژه در این خصوص 
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واکنش الریجانی به عنوان «دیکتاتوری»
اما  شد  منجر  دانا  برکناری  به  اگرچه  علوم  وزیر  استیضاح 
پس لرزه های دیگری هم به دنبال داشت. وقتی تصمیم علی 
نحوه  درباره  نمایندگان  استمزاجی  نظرگیری  در  الریجانی 
مطبوعات  بر  نظارت  هیات  در  عضویت  کاندیدای  معرفی 
و  گرفت  قرار  نمایندگان  از  خاصی  طیف  اعتراض  مورد 
زاکانی در اعتراض به این تصمیم رئیس مجلس را دیکتاتور 
بد  استبداد  قطعا  که  گفت  پاسخ  در  الریجانی  کرد،  خطاب 
است اما استبداد اقلیت بدتر است. برخی معتقدند استیضاح 
شکافی میان دو طیف اعتدالی و افراطی مجلس ایجاد کرده 

است.

شکار پهپاد
پهپاد  به وسیله  بتواند  تا  کرد  سعی  اسرائیل  که  وقتی    
فیلمبرداری  نطنز  هسته ای  تاسیسات  فراز  بر  جاسوسی 
کند، شکار پدافند هوایی سپاه پاسداران شد و نقش بر زمین 
و  الکترونیکی  جنگ  واحدهای  هم   ۹۰ سال  آذرماه  گردید. 
سرنشین  بدون  هواپیمای  بودند،  شده  موفق  هوایی  پدافند 
سرنگون  خسارتی  اندک  با  را  آمریکایی  جاسوسی  پیشرفته 
کنند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه در این باره گفته ابعاد 
که  است  دوربین  دو  با  متر   ۵/۵ حدود  پهپاد  این  بال  تا  بال 

قطعاتی از آن به صورت سالم به دست آمده است.

ابهام در قرارداد کی روش
گمان  به  که  فوتبال  پرتغالی  سرمربی  قرارداد  وضعیت 
قرار  ابهام  از  هاله ای  در   حاال  بود،  شده  تمام  دیگر  بسیاری 
فدراسیون  رئیس  ورزش،  وزیر  که  به گونه ای  است؛  گرفته 
داشته  اشتباه  کفاشیان  درصورتی که  کرده  تهدید  را  فوتبال 
ظاهرا  می کنیم.  برکنار  را  او  مجمع  برگزاری  با  باشد، 
مالیات  سر  بر  نه  روش  کی  با  کفاشیان  اختالف  موضوع 
را  آن  کی روش  که  بندی  است.  قرارداد  فسخ  خسارت  که 
آن  با  فوتبال  فدراسیون  رئیس  ولی  گذاشته،  قراردادش  در 
خسارت  پرداخت  صرفا  ما  می گوید  کفاشیان  است.  مخالف 

سنگین را نمی پذیریم.

ادامه مسیر وزیر دانا!
هر چند نمایندگان مجلس با ۱۴۵ رای منفی فرجی دانا را از 
وزارت برکنار کردند و به این ترتیب خداحافظی اولین وزیر 
و  نبود  دانا  وزیر  پایان  این  اما  زدند،  رقم  را  یازدهم  کابینه 
در  رئیس جمهور  مشاور  سمت  به  وی  حکمی  در  بالفاصله 

امور علمی و آموزشی منصوب شد.

تب آب یخ در ایران
یخ  آب  سطل  چالش  مبتکر  می شود  گفته  آنکه  وجود  با    
ایران  به  حاال  جهانی  چالش  این  تب  اما  شده،  غرق  خودش 
رسیده و برخی از فوتبالیست ها و هنرمندان با خالی کردن 
چالش  این  به  را  یکدیگر  حاال  سرشان،  روی  یخ  آب  سطل 
بیماران  به  کمک  بهانه  به  ابتدا  از  چالش  این  می خوانند.  فرا 
مبتال به «ای ال اس» که یک بیماری دستگاه عصبی است شکل 
گرفت و به یک کمپین چند میلیون دالری برای اهداف خیریه 
و  خواننده ها  حتی  حاال  و  شد  تبدیل  اجتماعی  شبکه های  در 

ورزشکاران هم در آن شرکت می کنند.

انتقاد صریح از صداوسیما
  عملکرد صدا و سیما در خصوص انعکاس خدمات دولت کار 
را به جایی رساند که باالخره صدای انتقاد صریح روحانی را 
درآورد. رئیس جمهور در اردبیل گفت که رسانه ملی حاضر 
نیست خدمات دولت را برای مردم تبیین کند و دولت از لحاظ 
ضرغامی  که  است  حالی  در  این  تنهاست.  دست  تبلیغاتی 
می دهد  قرار  بازرگانی  تبلیغات  اختیار  در  را  زمان  بیشترین 
و در این خصوص هم اخیرا تذکر کتبی گرفت. نماینده ولی 
فقیه در امور سوریه هم گفته امروزه آمار بینندگان ماهواره 

از بینندگان برنامه های صداوسیما بیشتر است.

در سوگ بانوی غزل
  اگرچه جامعه ادبی و فرهنگی هفته گذشته در غم از دست 
می دانند  همگان  اما  نشست  سوگ  به  ایران  غزل  بانوی  دادن 
با  متناسب  و  تازه  روحی  تخیل،  و  زبان  نوگردانی  با  او  که 
شاعر  بهبهانی،  سیمین  دمید.  فارسی  غزل  پیکره  بر  زمان 
از  و  بود  تهران  در   ۱۳۰۶ سال  برجسته  زاده  سرای  غزل  و 
چلچراغ،  پا،  جای  شکسته،  تار  سه  به  می توان  او  آثار  میان 
رستاخیز و یک دریچه آزادی اشاره کرد. برخی از اشعار او 
بر  دیگرش  آثار  از  بیش  وطن»  می سازمت  جمله «دوباره  از 

سر زبان ها مانده است.

توقف رانتخواری در معادن
  ماجرای معدن ۱۰ میلیاردی که سال ۸۱ به نام همسر یکی از 
که  شده  جنجالی  آنقدر  حاال  بود،  شده  وقت  صنایع  مدیران 
دستور ویژه وزیر صنعت علیه معدن خواری را در پی داشته 
صدور  نوشته  جهانگیری  به  نامه ای  در  نعمت زاده  است. 

و  نداشته  جدید  دولت  به  ارتباطی  هیچ  بهره برداری  پروانه 
احقاق  جهت  الزم  حقوقی  اقدامات  و  است  افتاده  اتفاق  قبال 
حق و حقوق احتمالی دولت در دست انجام است. طی ۹ ماه 
گذشته، ۱۵۰ فقره پروانه در بخش معدن که به ناحق در دولت 

گذشته صادر شده بود، باطل شده است.

تهران روی خط زلزله
از زمانی که زلزله ایالم را لرزاند و پس لرزه هایش دست از 
طرف تر  آن  کمی  که  موقعی  تا  برنداشت  شهر  این  مردم  سر 
از پایتخت، فیروزکوه هم لرزید، دلهره به جان مردم تهران 

افتاد که نکند زمین لرزه دامان آنها را هم بگیرد.

رونمایی از رانت های میلیاردی
  اختصاص ارز مرجع به برخی نورچشمی ها در دولت قبل 
آن هم زمانی که دالر در یک چشم بر هم زدن گاهی ۵۰۰-۶۰۰ 
تومان  میلیاردها  طریق  این  از  و  داشت  قیمت  نوسان  تومان 
رانت در کشور برای بعضی ها ایجاد می کرد، حاال کار را به 
به  می خواهد  رئیس جمهوری  اول  معاون  که  رسانده  جایی 
زودی با ارائه گزارشی مفصل درباره «رانت های اختصاص 
دولت  در  کند.  رونمایی  خواری ها  رانت  این  از  مرجع»  ارز 
گذشته برخی تخلفات ارزی صورت گرفت که احمدی نژاد به 

هیچ وجه زیر بار آن نرفت.

نوسان جزئی قیمت دالر
  دالر که ابتدای این هفته به کف قیمتی ۳۱۰۰ تومان رسیده 
بود، ناگهان روز یکشنبه با افزایشی معادل ۳۰ تومان مواجه 
شد که البته روز دوشنبه ۱۰ تومان کاهش یافت. اکثر فعاالن 
بازار افزایش قیمت دالر در دومین روز این هفته را ناشی از 
تقاضا  شهریور،  آغاز  با  همزمان  که  تقاضا  دانستند  افزایش 
تحلیل گران  است.  یافته  افزایش  هم  خارجی  سفرهای  برای 
و  شده  حساس  شایعات  به  نسبت  ارز  بازار  گرچه  معتقدند 
تغییراتی را تجربه می کند، اما ثبات در عوامل واقعی اثرگذار 

بر این بازار، اجازه نوسانات شدید قیمت ها را نمی دهد.

رویارویی گشت ساحلی آمریکا با کشتی ایرانی
در  آمریکا  ساحلی  گشت  کرد:  اعالم  پنتاگون  که  شد  شنیده 
گلوله  شلیک  هدف  را  ایرانی  کشتی  یک  خلیج فارس  آب های 
سی.ان .ان  خبری  شبکه  از  نقل  به  ایسنا  است.  داده  قرار 
نوشت؛ دریاساالر جان کربی، سخنگوی پنتاگون در بیانیه ای 
کشتی  یک  با  آمریکا  ساحلی  گشت  قایق  یک  رویارویی  از 

گفت:  پنتاگون  سخنگوی  داد.  خبر  خلیج فارس  در  ایرانی 
هیچ شواهدی مبنی بر اینکه کشتی ایرانی مورد اصابت این 
شد  مدعی  پنتاگون  ندارد.  وجود  باشد،  گرفته  قرار  گلوله ها 
قایق گشت ساحلی پس از آنکه این کشتی ایرانی تفنگی را به 
سمت آنها نشانه گرفته بود اقدام به شلیک گلوله کرده است. 
ایرانی  کشتی  کرد:  اعالم  آمریکا  دریایی  نیروی  همچنین 
پاسخی  آمریکایی  نیروهای  سوی  از  گلوله   شلیک  از  پس 
پایگاه  با  نیز  ارتباطی  و  کرده  ترک  را  صحنه  و  نداده  آن  به 

آمریکایی برقرار نکرده است.

پاپ در لیست ترور داعش
گروه  می گویند  ایتالیا  اطالعاتی  سازمان های  که  شد  شنیده 
دروغین»  حقایق  اتهام «اشاعه  به  را  پاپ  داعش،  تروریستی 
از  نقل  به  ایران  عصر  است.  کرده  مرگ  به  تهدید  جهان  در 
یکبار  هفته ای  غالبا  پاپ  نوشت؛  ایتالیا  تمپو»  «ال  روزنامه 
برخی  و  دارد  عمومی  سخنرانی  واتیکان  سن پترز  میدان  در 
در  که  حامیانش  جمع  به  سخنرانی  از  پس  یا  پیش  اوقات 
میدان برای گوش دادن به سخنان او تجمع کرده اند، می رود. 
این روزنامه ایتالیایی به نقل از سرویس امنیتی ایتالیا از قرار 
لیست  در  جهان  کاتولیک های  رهبر  فرانسیس  پاپ  داشتن 
ترورهای داعش خبر داد. سازمان های امنیتی ایتالیا به پاپ 

درباره سوءقصد احتمالی به جانش هشدار داده اند.

ایران از فیلیپین توضیح خواست
در  ایران  اتباع  از  یکي  مشکوك  مرگ  دنبال  به  که  شد  شنیده 
سفیر  منز»  «ادواردو  فلیپین،  مرکز  مانیل  پلیس  بازداشتگاه 
فلیپین در تهران به وزارت خارجه دعوت و مراتب مسئولیت 
دولت متبوعش را در قبال این واقعه مجددا به وي یادآوري 
کشور  از  خارج  ایرانیان  امور  مدیرکل  مالقات  این  در  شد. 
فلیپین،  دولت  مسئولیت  به  اشاره  با  خارجه  امور  وزارت 
مشکوك  فوت  قبال  در  دولت  آن  رسمي  توضیح  خواستار 
جمهوري  کرد  اعالم  شد و  مانیل  بازداشتگاه  در  خاکي  آقاي 
پیرامون  تحقیق  و  بررسي  براي  دارد  قصد  ایران  اسالمي 
فوت تبعه خویش یك هیات فني – تخصصي را به مانیل اعزام 
و   ۱۳۹۱ سال  خرداد  سوم  تاریخ  در  خاکي  پرویز  آقاي  کند. 
بنا به درخواست ایاالت متحده آمریکا به بهانه هاي واهي در 
پلیس  بازداشتگاه  در  زمان  آن  از  و  بازداشت  مانیل  فرودگاه 
مانیل بسر مي برد تا آنکه دولت فیلیپین فوت ناگهاني وي در 

شامگاه ۲۷ مرداد سال ۱۳۹۳ به علت حمله قلبي را اعالم ك

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
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عقلم، که درمانگر عشقم 
بود، با خشم از نادیده 

انگاشته شدن تجویزش، مرا
 ترک گفت.

CXLVII   سونات

My reason, the physician to 
my love, angry that his pre-
scriptions are not kept, hath 
left me.Sonnet CXLVIL

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.

70588 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

دستگاه های امدادرسانی تهران و کشور برای پیشگیری از خسارات احتمالی وظایفی 
واگذار شد، آتش نشانی و اورژانس موظف به حضور در محل شدند و چند مامور آشنا 
به چک و خنثی بمب نیز وارد زیر زمین شدند، زیرزمین کشف شده انباری از مهمات 

بود که بخش هایی از آن در زیر دیگر خانه ها قرار داشت.

خروج اولین گلوله ها
بررسی های اولیه از قدیمی بودن مهمات کشف شده حکایت داشت، اما به راحتی امکان 
خارج کردن یا حتی جابه جایی گلوله ها وجود نداشت، چراکه رطوبت سبب نم کشیدن 
گلوله ها شده و همین موضوع احتمال انفجار و عمل کردن آنها را افزایش داده بود. 
تا اینکه سرانجام با رعایت اقدامات حفاطتی و ایمنی اولین گلوله ها بعد از ده ها سال 
از زیرزمین نمور خارج شدند ظاهر زنگ زده و رطوبت کشیده گلوله ها در زیر نور 
پرژکتورهای نصب شده در محل نشانگر قدمت باالی آنها بود، اما در آن زمان نمی شد 
تاریخ دقیقی برای قدمت این گلوله ها اعالم کرد.مدتی بعد سردار حسین ساجدی نیا، 
بیان  است  داده  رخ  فاطمی  محله  در  که  آنچه  از  بیشتری  جزئیات  تهران  پلیس  رئیس 
که  گلوله هایی  کرد.  اعالم   ۱۹۳۵ سال  یعنی  سال   ۷۹ به  قریب  را  گلوله ها  این  عمر  و 
دارد  احتمال  و  می رسد  توپ  و  مرمی  گلوله   ۱۲۰ از  بیش  به  شمارشان  می شود  گفته 
تعداد دیگری از آنها نیز در محل کشف شود.او همچنین در سخنانش از احتمال باالی 
اینکه محل مکشوفه، زاغه مهماتی در جنگ جهانی دوم باشد خبر می دهد و می گوید 
که تحقیقات برای کشف گلوله های احتمالی دیگر ادامه دارد.تا حدود ساعت ۱۲ شب 
چندین گلوله دیگر نیز از زیرزمین خارج می شود و در نهایت گلوله هابه وسیله چندین 
خودرو مخصوص و اسکورت آتش نشانی به خارج از شهر برده می شود تا تحقیقات 

و بررسی های بیشتر به رویشان انجام شود.

آغاز تحقیقات در محل
گردان  چراغ های  تند  نور  ندارند،  خواب  فاطمی  محله  اهالی  اما  پایتخت  مرکز  در 
بی سیم  خش  خش  صدای  و  می کند  پیدا  اتاق ها  درون  به  راهی  پنجره ها  از  همچنان 
نیز گهگاهی در کوچه شنیده می شود، این وضعیت تا صبح روز جمعه ادامه دارد تا 
اینکه شمار زیادی از نیروهای عملیاتی و حفاظتی دوباره به محل می آیند بررسی ها 
بکشد،  طول  هفته  یک  حدود  تحقیقات  که  می شود  ببنی  پیش  و  دارد  ادامه  همچنان 
مقرر می شود کانکسی مقابل کوچه دیدار برای استراحت ماموران قرار بگیرد و یک 
باش  آماده  حالت  به  محل  در  نیز  نشانی  آتش  خودروی  چندین  و  آمبوالنس  اتوبوس 
مسدود  آتش نشانی  سازمان  رنگ  زرد  نوارهای  با  طرف  سه  از  نیز  محله  دربیایند. 

کوچه  که  عالمی  کوچه  میانه  از  بخش هایی  و  غزنی  بست  بن  دیدار،  کوچه  می شود؛ 
دیدار به آن ختم می شود مناطق ورود ممنوع هستند و به توصیه پلیس ساکنان نباید 
و  بازرسی  مشغول  زردرنگ  نوارهای  مقابل  سرباز  چند  باشند،  داشته  حضور  آن  در 
کنترل تردد ها می شوند و آن دسته از اهالی که اصرار به ماندن در خانه شان را دارند 
پس از اخذ تعهد در خانه می مانند.تعدادی از افراد با لباس عادی نیز در اطراف محل 

انبار حضور دارند، تنها از طریق بی سیم سیاه رنگشان می شود آنها را شناسایی کرد، 
همین  جزو  نیز  خبرنگاران  و  است  مشکوک  موارد  گزارش  و  موقعیت  رصد  آنها  کار 
ماموران  میل  باب  محل  در  حضورشان  ظاهرا  که  می آیند  حساب  به  مشکوک  موارد 
نیست.با گذشت یک هفته از کشف انبار مهمات این محله همچنان به وضعیت سفید 
بارنگشته است، برخی از کارشناسان نظامی و تاریخی با توجه به قرار گرفتن محله 
این  در  مهمات  دیگر  زاغه های  وجود  قلعه  قزل  نظامی  مناطق  بقایای  روی  فاطمی 
مناطق را دور از ذهن نمی دانند و از ارتش درخواست شده که نقشه های نظامی محل 
را در اختیار نیروهای پلیس قرار دهد.این احتمال وجود دارد که زاغه کشف شده به 
وسیله تونل هایی با چند زاغه دیگر نیز مرتبط باشد، زاغه هایی که برخی تاسیس آن 
را مربوط به اواخر دوره قاجار و برخی مربوط به ایام کودتای ۲۸ مرداد می دانند و 
احتماال اگر تاکنون شناسایی نشده باشند باید پرونده «تهران روی باروت» را همچنان 

باز نگه داشت.
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گزارش

جریان کمپین سطل 
آب یخ چیست؟

از جورج بوش تا علی کریمی خیس خوردند
چند روزی است که در شبکه های اجتماعی تعدادی از افراد معروف را مشاهده 
می کنید که یا خود و یا دیگران یک سطل آب یخ روی سرشان خالی می کنند اما 

جریان این کمپین چیست؟
مبتکران کارزار یادشده که خود به اسکلروز جانبی آمیوتروفیک، یک بیماری 
دستگاه عصبی، مبتال هستند، از قبل گفته بودند که هر کس به کارزار دعوت 
شود، اما ظرف ۲۴ ساعت یک سطل آب یخ روی خود خالی نکند، باید ۱۰۰ دالر 
به حساب بنیادی برای مبارزه با بیماری یادشده بپردازد. هدف از این کارزار 
آگاهی رسانی در مورد این بیماری و همچنین جمع آوری پول برای حمایت از 
تحقیقات در مورد آن است.کسی که به کارزار دعوت می شود، در برابر دوربین 
آب یخ به سر می ریزد و در ادامه سه نفر دیگر را به کارزار دعوت می کند. البته 
بسیاری از چهره های شناخته شده هم سطل آب به سر ریختند، هم کمک مالی 
کردند.تا کنون افراد مشهور زیادی از جمله مارک زاکربرگ، بیل گیتس، استیو 
این  ویدئوهایی  انتشار  با  دره  دکتر  و  بروس  جف  شیلر،  فیل  کوک،  تیم  بالمر، 
کار را انجام داده اند. بیل گیتس به درخواست مارک زاکربرگ و دکتر دره هم 
به درخواست تیم کوک این کار را انجام داده اند. از ورزشکارانی که این کار 
جرارد،  جیمز،  لبرون  نیمار،  رونالدو،  مارسلو،  به  توان  می  اند  داده  انجام  را 
مسی، پیکه و خیلی از ورزشکاران دیگر اشاره کرد. گفته می شود باراک اوباما 
درخواستی که از او برای این کار شده است را رد کرده و در عوض ۱۰۰ دالر 
است  این  کمپین  این  شدن  فراگیر  اصلی  است.دلیل  کرده  کمک   ALS بنیاد به 
که افراد مشهور با قدرتی که دارند می توانند به راحتی یک موج خبری بزرگ 
موضوع  کنند.  جلب  موضوع  یک  سمت  به  را  ها  توجه  ی  همه  و  بیندازند  راه 
اصلی این کمپین هم بیماری ALS است. البته می توان این کار را زمینه ساز 
کمپین های خیریه ی دیگر برای بیماری های نادر و صعب العالج دانست که 
این کمک های مالی صرف تحقیق و جستجوی روش های درمان این بیماری 

ها خواهد شد.

جورج بوش جنجالی ترین فرد خیس خورده
را  هنرمندان  و  مشهور  افراد  سیاستمداران،  است  کمپین  این  هدف  که  چنان 
و  رسانی  اطالع  حرکتی،  های  عصب  بیماری  این  درباره  تا  کنند  می  ترغیب 

کمک مالی کنند.
پیوستن جرج بوش به کمپین "سطل آب یخ" با استقبال کاربران دنیای مجازی 
 ۲۴ از  کمتر  ظرف  فیسبوک،  در  پسر  بوش  شدن  خیس  شد.ویدیوی  رو  روبه 
با  بار  میلیون  نیم  حدود  را  آن  کاربران  و  خورد  الیک  بار  میلیون  یک  ساعت 
بوش  جورج  شدن  خیس  صحنه  دیدن  مندان  گذاشتند.عالقه  میان  در  دیگران 
را مدیون چهره هایی شناخته شده از جمله جنا بوش، دختر وی هستند که در 
کارزار  با  بودند  خواسته  هم  بوش  از  کمپین،  در  شرکت  از  پس  اخیر  روزهای 

و  َاپل،  عامل  مدیر  کوک،  تیم  مایکروسافت،  گذار  پایه  گیتس،  شود.بیل  همراه 
مارک زاکربرگ، پایه گذار فیسبوک، در میان ده ها شخصیت شناخته شده ای 

هستند که تا به حال به کارزار پیوسته اند.

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک چیست؟
اسکلروز جانبی آمیوتروفیک یکی از بیماری های عصب های حرکتی تن است 
که به عصب های دستگاه مرکزی اعصاب در مغز و نخاع آسیب غیرقابل ترمیم 

وارد می کند و موجب فلج مرکزی و حرکتی می شود.
در این بیماری به ویژه ماهیچه های دست، پا، ساعد، سر و گردن آسیب جدی 
تن،  های  عصب  مرکزی  دستگاه  های  بیماری  از  دیگر  بسیاری  مثل  بینند.  می 
ندارد.  وجود  درمانی  آن  برای  و  نیست  مشخص  هم  بیماری  این  بروز  علت 
می  جدی  فلج  دچار  آمیوتروفیک  جانبی  اسکلروز  بیماری  به  مبتالیان  بیشتر 

شوند و این بیماری از عمر طبیعی فرد بیمار می کاهد.
استیون هاوکینگ، فیزیکدان نظری و کیهان شناس معروف، یکی از چهره های 

شناخته شده ای است که به بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک مبتال است.

اقدام متفاوت همسر مسی در کارزار سطل یخ
را  خودشان  روی  یخ  آب  ریختن  ویدئوی  که  زیادی  سرشناس  افراد  برخالف 
در شبکه های اجتماعی منتشر کردند، آنتونال ترجیح داد که مبلغ مورد نظر را 
کمک کند.آنتونال رکوزو، همسر لیونل مسی، با پذیرش دعوت همسرش برای 
حضور در کارزار سطل یخ، اعالم کرد که به جای ریختن آب یخ روی خودش، 

ترجیح می دهد که مبلغ ۱۰۰ دالری که تعیین شده را به این کمپین اهدا کند.

علی کریمی و علی دایی و کارزار سطل آب یخ
علی کریمی در "کارزار سطل یخ" که برای افزایش آگاهی در مورد بیماری ای 
است،  بیماری  این  مورد  در  پزشکی  تحقیقات  برای  کمک  آوری  جمع  و  اس  ال 
شرکت کرد. او از رضا عطاران (بازیگر و فیلمساز)، مازیار فالحی (خواننده) 
کارزار  این  در  کرده  دعوت  پرسپولیس)  فوتبال  تیم  (سرمربی  دایی  علی  و 
شرکت کنند.کمپانی سامسونگ، نیز با انتشار ویدئویی کوتاه به بهانه ی کمپین 
 ،(ALS) سطل یخ" برای افزایش اطالع رسانی در خصوص بیماری ای.ال.اس"
قابلیت ضد آب تازه ترین گوشی خود را به رخ رقبایش، اپل، اچ.تی.سی و نوکیا 
می گوید  بریتیش  لهجه ای  با   ،S۵ سامسونگ  گوشی  یک  ویدئو،  این  کشید.در 
که در چالش سطل یخ شرکت کرده است و هم زمان آب و یخ بر روی آن ریخته 
 Nokia ۵، وS، HTC One M۸ IPHONE ،می شود.این گوشی سپس رقبایش
Lumia ۹۳۰ را به چالش دعوت می کند.رقبایی که هیچ کدام از قابلیت ضد آب 
برخوردار نیستند و باید به "انجمن بیماری موتور نورون حرکتی بریتانیا" که 

مخصوص بیماران مبتال به لوگریگ یا ای.ال.اس است، کمک مالی کنند.

تسليت
جناب آقای ناصر محمدی

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی 
بارزترین  این،  و  بنشیند  انتظار  بـه  زده  ماتم  خـزانـی  را 
و  هـستی  کران  بـی  درفـراخـنای  آفـرینش  فلسفـه  تفسیر 

یـگانه راز جـاودانگی اوسـت .
تان  محترم  خانواده  و  شما  به  را  گرامیتان  فرزند  درگذشت 
صمیمانه تسلیت عرض نموده و برایتان صبر و اجر و برای آن 

عزیز سفرکرده علو درجات طلب می کنیم.
هفته نامه پرشین

دلیل اصلی فراگیر شدن این کمپین این است 
که افراد مشهور با قدرتی که دارند می توانند 
به راحتی یک موج خبری بزرگ راه بیندازند و 

همه ی توجه ها را به سمت یک موضوع جلب 
کنند. موضوع اصلی این کمپین هم بیماری 

ALS است. البته می توان این کار را زمینه ساز 
کمپین های خیریه ی دیگر برای بیماری های 

نادر و صعب العالج دانست که این کمک های 
مالی صرف تحقیق و جستجوی روش های 

درمان این بیماری ها خواهد شد.
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بشر در پــــــــی 
شادمانی است 

 
قادر باستانی 

 
این  است.  انسانی  هر  آرزوی  بی دغدغه،  و  شاد  زندگی 
راجع  اخیرًا  محققان  می شود؟  حاصل  چگونه  شادی 
دارد،  وجود  انسان  شادی  برای  فرمولی  آیا  اینکه  به 
دریافته اند  آنها  داده اند.  انجام  جالبی  علمی  پژوهش های 
که  است  پاداشی  رضایت،  و  شادی  عامل  مهم ترین  که 
داریم.  خودمان  از  که  است  توقعی  و  انتظار  و  می گیریم 
یا  باشد  معنوی  عاطفی،  یا  باشد  مالی  می تواند  پاداش، 
تشویقی،  یا  باشد  تخدیری  است  ممکن  انسان دوستانه، 
را  آن  ما  که  است  این  مهم  تفریحی،  یا  باشد  تحصیلی 
شادی  آن  نبود  و  می آورد  شادی  پاداش  بدانیم.  پاداش 
شادی  تعیین کننده  تنهایی  به  پاداش  البته  می کند.  کم  را 
می کند.  تعیین  ما  توقع  و  انتظار  را  آن  تاثیر  بلکه  نیست، 
انتظار و توقع ما از زندگی، مانند پیچ تنظیم شادی عمل 
توقع مان  از  بیشتر  آوردیم،  دست  به  آنچه  وقتی  می کند! 
از  پایین تری  توقعات  که  آنهایی  پس  می شویم.  شاد  بود، 
که  ندارد  این  به  ارتباطی  شادی  شادترند.  دارند،  زندگی 
وضعیت به چه شکلی پیش می رود، بلکه به این ربط دارد 
که وضعیت چقدر بهتر از انتظار و توقع ما پیش می رود. 

انتظار و توقع در شادی، نقش بسیار مهمی دارند. 

از  فراتر  نتیجه  اما  باشد،  کم  توقع تان  و  انتظار  وقتی 
دوست  سالم،  زندگی  است.  خوشحالی  باعث  این  انتظار، 
داشته شدن، موفقیت در کار، بزرگ کردن فرزندانی سالم، 
رموز  از  معموًال  اعتقادات،  به  پایبندی   ، کشور  به  خدمت 
شادی و رضایت از زندگی به شمار می روند، اما اینها زمانی 
هدفمند  و  معنادار  که  شوند  زیستن  شاد  باعث  می توانند 
مینه سوتا  فلوریدا،  دانشگاه های  روانشناسان  باشند. 
ذهنی  سعادتی  را  شادی  خود،  پژوهش  در  استنفورد،  و 
تعریف می کنند که تاثیر عاطفی مثبت بر فرد می گذارد و 
این تاثیر در تمام جوامع و فرهنگ ها یکسان است. شادی 

می تواند از چیزهای کوچک نشات بگیرد، مثال پیدا کردن 
گردنبند گمشده یا از رویدادهای مهم تر مثل پایان گرفتن 
با  خوشایند  و  مثبت  احساسات  و  عواطف  شادی،  جنگ. 
خود می آورد و باعث می شود فرد ارزیابی مثبت از زندگی 

خود داشته باشد. شادی ریشه در غرایز و طبیعت دارد. 
برآورده شدن نیازها و خواسته ها شادی می آورد. شادی 
را  «دم  و  می کند  پیدا  معنی  حال  زمان  در  و  لحظه  در 

غنیمت است» به نوعی عصاره مفهوم شادی و زندگی در 
به  و  آسان  را  خود  زندگی  که  افرادی  است.  اکنون  لحظه 
دور از دشواری می بینند، شادترند و آنها که زندگی خود 
روانشناسان  نیستند.  شادی  افراد  می دانند،  پرمشقت  را 

آن  به  که  دارد  کلی  شادی  سطح  یک  انسان،  هر  معتقدند 
نزدیک  یا  سطح  این  در  اوقات  بیشتر  و  است  کرده  عادت 
به آن است. اگر کسی موفقیت بزرگی کسب کند، مثًال در 

بسیارخوبی  ُپست  یا  بیاورد،  را  دلخواهش  رتبه  کنکور 
در محل کارش به او پیشنهاد شود، یا مثًال در قرعه کشی 
دچار  مدتی  شود؛  پول  تومان  میلیون  سیصد  برنده  بانك، 
سرخوشی و شعف وافر خواهد بود، اما دوباره به سطح 
لحظه  هر  در  ما  شادی  برمی گردد.  همیشگی اش  شادی 
می توانیم  آنچه  به  دارد؛  بستگی  جدید  و  تازه  اتفاقات  به 
همین االن آن را حس کنیم، نه آنچه توان به دست آوردنش 
را داریم. اگر ما منتظر نتیجه مثبتی باشیم، تاثیر عاطفی 
در  که  داریم  انتظار  اگر  می شود؛  کمتر  ما  بر  اتفاق  آن 
از  کمتر  قبولی،  از  ما  خوشحالی  شویم،  قبول  امتحان 
می شویم.  رد  امتحان  در  می کنیم  فکر  که  است  زمانی 
امتحان  در  که  باشیم  داشته  انتظار  اگر  دیگر،  طرف  از 
نمی شویم  ناراحت  آن قدر  شدن  رد  از  می شویم،  مردود 
رد  امتحان  در  اما  می شویم،  قبول  می کنیم،  فکر  وقتی  که 
شویم. نتیجه ای که محققان گرفته اند، این است که پایین 
مطلوب  نتیجه  احتمال  انتظار،  و  توقع  سطح  نگه داشتن 
است،  کم  توقع  وقتی  این،  بر  عالوه  می دهد.  افزایش  را 
نتیجه  و  می آورد  همراه  به  زیاد  شادی  مطلوب،  نتیجه 
نگه داشتن  پایین  بنابراین  است.  ناگوار  کمتر  نامطلوب 
نظر  در  باید  اما  باشد،  مفیدی  روش  می تواند  توقع، 
داشته باشیم که پایین نگه داشتن سطح توقع، تا زمانی که 
کم  را  زندگی  کیفیت  شود،  روشن  تصمیم  یا  عمل  نتیجه 
می کند. البته نباید فراموش کنیم که گاهی اتفاقات ناگوار 
مثًال  باشد.  داشته  همراه  به  شادی  برایمان  می تواند  هم 
بدهند،  را  عزیزان مان  شدن  زخمی  و  تصادف  خبر  اگر 
خوشحال نمی شویم، اما اگر خبر دهند که در اثر تصادف 
کشته شده اند و کمی بعد بگویند، خوشبختانه کشته نشده 
و فقط زخمی شده اند، با وجود اتفاق ناگوار، از این خبر 
شاد می شویم. یا اگر در سالن انتظار فرودگاه اعالم کنند 
نمی شود.  خوشحال  کسی  دارد،  تاخیر  ساعت  یک  پرواز 
تاخیر  ساعت  شش  پرواز  زیاد  احتمال  به  کنند  اعالم  اگر 
خواهد داشت، باز هم کسی خوشحال نخواهد شد. اما اگر 
کمی بعد اعالم کنند که به جای شش ساعت، تاخیر پرواز 
خوشحالی  احساس  باعث  کل  در  بود،  خواهد  ساعت  یک 
برآورده  حاصل  بیشتر  شادی  پس  شد.  خواهد  مسافران 
شدن خواسته هاست؛ هر چه توقعات خود را بیشتر کنترل 
زندگی  باشیم،  داشته  معقول تری  خواسته های  و  کنیم 

شادتری را تجربه خواهیم کرد.
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چالش «کی یف» و «مسکو»
بحران در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد و روابط روسیه و اوکراین یکی از بدترین 
هم  متهم کردن  برای  جدیدی  برگ  هرروز  طرف  دو  می کند.  سپری  را  خود  دوران 
چنین  در  مانده اند.  ناکام  بحران  این  مدیریت  در  نیز  جهانی  قدرت های  و  می کنند  رو 
یانوکوویچ،  ویکتور  ردپاهای  آخرین  می کوشند،  اوکراین  جدید  دولتمردان  شرایطی 
پترو  رویکرد،  این  راستای  در  کنند.  پاک  کشور  این  از  را  برکنارشده  رییس جمهوری 
خواهان  و  کرد  منحل  را  کشور  این  پارلمان  اوکراین،  رییس جمهوری  پوروشنکو، 
برگزاری انتخابات زودهنگام در بیست وششم اکتبر- دوماه دیگر- شد. با این حساب 
به  شد.  خواهد  برگزار  اصلی  موعد  از  زودتر  سه سال  اوکراین  پارلمانی  انتخابات 
گزارش بی بی سی، پوروشنکو در یک سخنرانی تلویزیونی گفت بسیاری از نمایندگان 
کنونی پارلمان از هواداران ویکتور یانوکوویچ و اکثر مردم خواهان تشکیل یک مجلس 
در  را  زودهنگام  انتخابات  برگزاری  اوکراین  اساسی  قانون  او  گفته  به  هستند.  جدید 
صورت تشکیل نشدن دولت در یک فرصت ۳۰روزه مجاز دانسته است. دولت ائتالفی 
اوکراین در بیست وچهارم جوالی سقوط کرد اما با توجه به قانون اساسی اوکراین، 
رییس جمهور  به  ۳۰روز  مدت  در  جدید  ائتالف  تشکیل  عدم امکان  و  ائتالف  فروپاشی 

حق انحالل پارلمان و تعیین تاریخ برگزاری انتخابات فوق العاده می دهد. 

عبور تصادفی از مرز
روسیه  روسای جمهور  مهم  دیدار  از  پیش  یک روز  یعنی  دوشنبه  روز  دیگر،  سوی  از 
و اوکراین، مقامات اوکراین خبر دادند که ۱۰«چترباز» روسی را در نزدیکی روستای 
این  کرده اند.  دستگیر  دارد  قرار  روسیه  با  مرز  ۲۰کیلومتری  حدود  در  که  «جرکالنه» 
دولتی  نیروهای  با  دونتسک  جدایی طلبان  درگیری های  محل  ۵۰کیلومتری  در  محل 
اوکراین قرار دارد. یک منبع وزارت دفاع اوکراین گفته  است که این سربازان «به هنگام 

می گویند  روسیه  نظامی  منابع  که  است  حالی  در  این  نکردند.»  مقاومتی  دستگیری 
سربازان روسی که توسط اوکراین بازداشت شده و تصاویر آنها در تلویزیون اوکراین 
نشان داده شده «به احتمال بسیار زیاد به طور تصادفی» از مرز دو کشور عبور کرده 
روز  روسی  سه  خبرگزاری  را  مطلب  این  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به   بودند. 
در  همچنین  کرده اند.  گزارش  روسیه  نظامی  منابع  قول  از  چهارم شهریور  سه شنبه 
بحبوحه تنش بین اوکراین و روسیه، والدیمیر پوتین و پترو پوروشنکو پس از اولین 
دیدار خود در ماه ژوئن، در مینسک دیدار کردند و با یکدیگر دست دادند. رویترز در 
یکدیگر  با  است  قرار  حالی  در  اوکراین  و  روسیه  روسای جمهور  که  نوشت  گزارشی 
نیروهای  میان  درگیری  فصل  حل و  به  چندانی  امید  که  دهند  انجام  را  مهم  مذاکراتی 
دولتی اوکراین و جدایی طلبان حامی روسیه وجود ندارد. پوروشنکو و پوتین پیش تر 
نخستین  در  پوروشنکو  داشته اند.  فرانسه  در  کوتاهی  دیدار  ژوئن  ماه  اوایل  در 
اوکراین  خاک  به  را  صلح  که  یابیم  دست  توافقی  به  امیدوارم  گفت  خود  اظهارنظر 
به  موسوم  روسیه  تحت رهبری  اتحادیه  و  اروپا  اتحادیه  مقامات  همچنین  بازگرداند. 

اتحادیه گمرکی قرار است به بحث درباره بحران اوکراین و مسایل تجاری بپردازند.

پیشروی جدایی طلبان در شرق اوکراین
خودخوانده  جمهوری  مردمی  نیروهای  که  می رود  پیش  حالی  در  اوکراین  تحوالت 
این استان هستند.  بعضی مناطق واقع در جنوب  دونتسک در حال انجام عملیات در 
این مطلب را خبرنگار «ریانووستی» به نقل از منبعی در ستاد نیروهای مردمی گزارش 
داده است. عصر دوشنبه، نیروهای مردمی، روستای «یلنوفکا» واقع در جنوب غربی 
حاضر  حال  در  دادند.  قرار  خود  کنترل  تحت  و  درآورده  تصرف  به  را  دونتسک 
توپخانه  دارد.  ادامه  مارکینو  روستای  و  نیکولسکویه  روستای  ناحیه  در  نبردهایی 
نیروهای مردمی همچنین به کاروان ارتش دولتی حمله کرده که منجر به منهدم شدن 
که  داد  گزارش  مردمی  نیروهای  ستاد  است.  شده  نظامیان  حامل  نفربر  خودرو  پنج 

تلفات آنها در نبردهای اخیر ۱۰کشته و زخمی برآورد می شود.

مغز اقتصادی 
گوریل های داعشی

فرید زکریا - منبع: سی ان ان

دولت اسالمی عراق و شام (داعش) مهم ترین گروه تروریستی 
است که تاکنون با آن مواجه شده ایم. دولتمردان آمریکایی در 

این خصوص باید عمیقا نگران داعش باشند.
آنها نسبت به چند ماه پیش که در مورد آن مطلب می خواندیم یا 
عصاره  واقع  در  داعش  کرده اند.  عمده ای  تغییرات  می شنیدیم 
آن  به  رسیدن  آرزوی  است  سال ها  القاعده  که  است  چیزی  آن 
 ۲۰۰۱ سال  در  که  زمانی  القاعده  باشید.  داشته  یاد  به  دارد.  را 
فرار  کوه  آن  به  کوه  این  از  مدام  کرد،  حمله  متحده  ایاالت  به 
به  اما  داعش  می گرفتند.  پناه  غارها  در  اینکه  یا  می کردند 
طور غیر قابل باوری در حال رشد است. آنها در عین حال که 
پیشرفت  می کنند، سازمانی بسیار عمیق و پیچیده نیز شده اند. 

داعش یک سازمان مالی عجیب و غریب دارد.
برخی تخمین می زنند که این گروه روزانه در حدود یک میلیون 
دالر درآمد دارد و قادر به فروش نفت و گندم است. همچنین 
از قابلیت تجهیزات نظامی آنها نیز نمی توان به سادگی گذشت. 
آنها دارای توان نظامی مختلفی هستند: از راهبرد استفاده از 
فضای باز که با این تکنیک شهرها را به تصرف خود درآوردند 

تا حمالت چریکی و پنهان شدن در داخل شهرها.

گروه  مهم ترین  تروریستی  گروه  این  کنید  دقت  خوب  اگر 
یک  این  شده ایم.  مواجه  آن  با  تاکنون  که  است  تروریستی 
زنگ خطر است. سوای اینکه به توان نظامی آنها اشاره شده 
صورت  سنی ها  سوی  از  که  برد  نام  نیز  آنها  حامیان  از  باید 
که  است  دلیل  همین  به  است.  اساسی  نکته  یک  این  می گیرد. 
حال  در  نیز  جمعیت  میان  در  و  هستند  تصرف  به  قادر  آنها 
گوریل ها  که  می گوید  چین  از  تونگ  تسه  مائو  هستند.  حرکت 
وقتی مانند ماهی در آب شنا می کنند به این معنی است که آنها 
مجبورند مثل مردم باشند. پس با محلی های آنجا نیز مجبورند 
آنجا  در  ماندن  به  قادر  آنها  صورت  این  غیر  در  باشند،  دوست 
نیستند. هر چند که باید گفت که بخشی از ماشین نظامی گری 
در  نیز  بعثی ها  و  است  بازگشته  میدان  به  نیز  حسین  صدام 
ارتش  اسکلت  بازگشت  یعنی  این  هستند؛  دخیل  موضوع  این 
صدام حسین. برای ما آمریکایی ها نیز از زمانی که جیمز فولی 
(روزنامه نگار آمریکایی) به دست داعش سر بریده شده روی 

این گروه تمرکز بیشتری شده است.

است.  گرفته  بیشتری  عملی  اقدامات  به  تصمیم  حاال  آمریکا   
اینکه آیا برای آمریکا جنگ با داعش امنیت آور است یک پرسش 
جنگ  این  در  نیز  کشورها  دیگر  آیا  پرسید  باید  است.  دیگری 
با آمریکا مشارکت خواهند کرد؟ در پاسخ به این پرسش باید 
گفت که این بیداری و تمایل به وجود آمده است. به طور مثال 
نقش  داعش  تقویت  در  نوعی  به  ترکیه  کنید.  نگاه  ترکیه  به 
داشت. آنها به دلیل مخالفت با اسد به بخشی از مخالفان اجازه 
ورود به خاک خود را دادند. سپس آنها ائتالف مخالفان سوری 
را به وجود آوردند و از یک اپوزیسیون مالیم تر حمایت کردند. 
آنها سعی می کردند در این راستا از نیروهای معتدل تر حمایت 
کنند. ترکیه در واقع ارتش آزاد سوریه را تاسیس کرد. وقتی 
دیدند که آنها به جایی نمی رسند استراتژی خود را تغییر دادند 

و اجازه ورود هرکسی را به داخل خاک سوریه دادند. 

زنگ  االن  اما  آمد.  وجود  به  فعلی  داعش  که  شد  این  نهایت  و 
که  می دانند  زیرا  است.  آمده  در  صدا  به  منطقه  در  باش  بیدار 
در  جنگیدن  تنها  نمی دهد.  شکست  را  آنها  هوایی  حمالت  تنها 
در  که  است  این  چالش  مهم ترین  نمی برد.  بین  از  را  آنها  عراق 
سوریه چه باید کرد؟ هیچ نیرویی قادر به مقابله با این گروه 
نیست. تنها ارتش اسد است که توانایی مقابله با این گروه را 
نشان داده است. آمریکا و ترکیه نیز تاکنون به شدت با ارتش 

اسد مخالفت  کرده اند. 
هنوز  ما  می آید.  وجود  به  معماگونه  استراتژی  یک  اینجا 
نمی دانیم که چگونه باید به سوریه وارد شویم. ورود به عراق 
عراق  و  سوریه  بین  راحتی  به  می تواند  داعش  اما  بود.  آسان 
خود  و  کند  جمع  نیرو  آنجا  در  دوباره  و  باشد  آمد  و  رفت  در 
که  است  این  شنیده ام  که  زمزمه هایی  برخی  کند.  بازسازی  را 
کشورهای منطقه خواستار مداخله آمریکا برای پایان دادن به 

عمر داعش هستند.

ایران و جهان

خیزش «پوتینیسم»
ترجمه: نجات بهرامی  - فرید زکریا

جریان  در  ویژه یی  جایگاه  مجارستان  کشور  رسید،  پایان  به  سرد  جنگ  که  هنگامی 
انقالب های ۱۹۸۹ را به خود اختصاص داده بود. این کشور نخستین کشور از اقمار 
این  کشید.  آغوش  در  را  دموکراسی  لیبرال  و  کرده  رها  را  کمونیسم  که  بود  شوروی 
کشور امروز بار دیگر پیشتاز شده و نخستین کشور اروپایی است که دست به تقبیح 
دموکراسی زده و از آن فاصله می گیرد. همزمان خود را با سیستم جدیدی سازگار 
می کند و ارزش هایی را نهادینه می کند که بهترین مصداق آنها روسیه تحت حکومت 
در  دارد،  وجود  روسیه  در  که  اندازه  همان  به  ارزش ها  این  اما  است  پوتین  والدمیر 
یك  در  مجارستان  نخست وزیر  اوربان»  دارند. «ویکتور  بازتاب  نیز  دیگر  کشورهای 
سخنرانی مهم در هفته گذشته اظهار داشت که کشورش مصمم به تاسیس یك فرم و 
مدل سیاسی جدید از لیبرال دموکراسی است. این حرف برای من مهم جلوه کرد چرا 
که در سال ۱۹۹۷ مقاله یی در «فارین افرز» نوشتم و در آن از اصطالح مشابهی برای 
توصیف یك گرایش خطرناك استفاده کردم. در چنین حالتی، دولت های دموکراتیك 
و البته اغلب پوپولیست، از اختیارات خود برای تحدید حقوق فردی استفاده می کنند 
و مابین قدرت خود و نقش و حاکمیت قانون تفکیك قایل می شوند. اما هرگز تصور 
نمی کردم که یك رهبر مردمی حداقل در اروپا، چنین روشی را به عنوان نماد افتخار 
اعالم کند. «اوربان» دراین باره همچنین گفت: امروزه اغلب مباحث مطرح در حوزه 
اندیشه و تفکر در تالش برای فهم این نکته هستند که چگونه سیستم هایی که غربی 
نیستند، لیبرال نیستند، لیبرال دموکراسی نیستند و شاید حتی دموکراسی هم نیستند، 
او  نظر  از  برسانند.  کامیابی  و  موفقیت  به  را  خود  ملت های  می توانند  وجود  این  با 
جهان در سال ۲۰۰۸ و به دنبال آنچه وی «فروپاشی عظیم اقتصادی غرب» می نامد، 
به  زمان  آن  از  که  است  این  او  استدالل  است.  شده  دگرگونی  دچار  بنیادین  شکلی  به 
بعد قدرت امریکا رو به زوال بوده و ارزش های لیبرالی در «فساد وخشونت» خالصه 
و  شده  تبدیل  رفاهی  دولت  سیستم های  سرزمین  به  نیز  غربی  اروپای  است.  شده 
کشورهایی چون روسیه، ترکیه، سنگاپور، چین و هند در نقش الگوهای لیبرال آینده 

ظاهر خواهند شد.

از کنار این لیست عجیب که به هند هم اشاره کرده بگذریم. کنش ها و اقدامات چند 
پوتین  حاکمیت  تحت  روسیه  او  نظر  مورد  مدل  که  می کند  ثابت  اوربان  گذشته  سال 
توصیف  بهترین  که  است  کرده  اجرا  و  وضع  مجارستان  در  را  الگویی  اوربان  است. 
برای آن واژه «پوتینیسم» است. برای فهم این اصطالح ناچاریم به عقب برگشته و به 
بنیانگذار آن بپردازیم. زمانی که وی در سال ۲۰۰۰ به قدرت رسید، محکم و استوار، 
باهوش، مدیری شایسته و خالصه اینکه فردی به نظر می رسید که ثبات را به روسیه 
برگردانده است. (روسیه یی که درگیر هرج و مرج داخلی، رکود اقتصادی و ناتوانی 
در بازپرداخت بدهی های خود بود.) او به دنبال برگرداندن روسیه به جامعه جهانی 
بود و از واشنگتن تقاضا می کرد تا این کشور را در پیوستن به سازمان تجارت جهانی 
وی  دولتمردان  بود.  غرب  با  خوب  روابط  ایجاد  خواهان  و  دهد  یاری  ناتو  حتی  و 
متشکل از تکنوکرات ها و در حقیقت لیبرال های غربگرا بودند که در تجارت و ایجاد 

بازار آزاد متبحر بودند.
با این وجود پوتین بعد از مدتی نظم مورد نظر خود را در قالب برنامه های توسعه 
پر سر و صدا و به مدد چهار برابر شدن قیمت نفت در روسیه ایجاد کرد. او دست به 
تاسیس یك سیستم سرکوب و کنترل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زد تا بتواند بقای 
قدرت خود را تضمین کند. همزمان با سرکوب نیروهای اپوزیسیون به خصوص در 
انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۱، پوتین به این نتیجه رسید که برای شکست مخالفانش به 
چیزی بیش از یك نیروی سرکوب بی رحم نیاز دارد. او محتاج یك ایدئولوژی قدرت 
بود و برای این منظور دست به ایراد سخنرانی هایی زد، قوانینی را از تصویب گذراند 
و دفتر کارش را به مکانی برای نشان دادن پایبندی خود به مجموعه یی از ارزش ها 
تبدیل کرد.عناصر اصلی «پوتینیسم» عبارتند از ناسیونالیسم، مذهب، محافظه کاری 
اجتماعی، سرمایه داری دولتی، تسلط و کنترل دولت بر رسانه ها. همه این موارد به 
نوعی متفاوت از ارزش های مدرن غربی چون حقوق فرد، تساهل، جهان گرایی و... 
بوده یا مخالف با این ارزش هاست. این یك باور اشتباه است که فکر کنیم ایدئولوژی 
پوتین باعث محبوبیت او شده است، چرا که وی پیش از این هم محبوب بود اما این 
این  در  هم  اوربان  است.  شده  پوتین  پوپولیسم  و  محبوبیت  تداوم  باعث  ایدئولوژی 
داده،  کاهش  را  قضایی  دستگاه  استقالل  که  جایی  تا  شده  پوتین  دنباله روی  زمینه 
حقوق فردی را محدود کرده، درباره گروه های قومی سخنرانی های ناسیونالیستی 
ایراد کرده و رسانه ها را در تنگنا قرار داده است. روش های کنترل نیز اغلب پیچیده تر 
که  کرد  اعالم  اخیرا  مجارستان  است.  قدیمی  سانسور  روش های  از  ماهرانه تر  و 
شود  دریافت  مالیات  عنوان  به  باید  رسانه ها  تبلیغاتی  آگهی های  عواید  از  ۴۰درصد 
است.  کشور  این  مستقل  تلویزیون  تنها  کردن  ورشکست  کار  این  از  هدف  ظاهرا  و 
اگر به گوشه و کنار جهان نگاه کنید، کشورهای دیگری هستند که درون مایه عناصر 
پوتینیسم را پذیرفته و اجرا می کنند. ترکیه تحت حاکمیت اردوغان دست از طرح های 
و  اسالم گرایی  بیشتر،  اجتماعی  محافظه کاری  سمت  به  و  برداشته  خود  رفرمیستی 
زیرکانه هایی  روش های  از  همچنین  اردوغان  می کند.  حرکت  پررنگ  ناسیونالیسم 
رهبران  از  بسیاری  می کند.  استفاده  رسانه ها  کردن  بی خاصیت  و  کنترل  برای 
و  پوتین  آشکار  شکلی  به  انگلستان  حتی  و  هلند  فرانسه،  در  مثال  اروپا  راستگرای 
روش های وی را ستایش می کنند. موفقیت و پیروزی «پوتینیسم» تا اندازه زیادی به 
موفقیت پوتین و روسیه تحت سلطه وی بستگی دارد. اگر روسیه در مساله اوکراین 
پیروز شود و بتواند این کشور را به کشوری در حلقه مسکو برگرداند، آنگاه به مثابه 
حلقه  از  خارج  بتواند  اوکراین  چنانچه  دیگر  سوی  از  اما  می شود.  ظاهر  پیروز  یك 
روسیه به کامیابی و موفقیت برسد و اقتصاد روسیه به ضعف و شکنندگی خود ادامه 
دهد، پوتین باید خود را به عنوان رهبر یك کشور منزوی و خارج از جامعه جهانی و 

متکی بر درآمد نفت تصور کند.
منبع: واشنگتن پست
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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.

چه کسی می خواهد این 
کشور را نجات دهد؟ 

ترجمه: جواد طهماسبی/اکونومیست

رژیم  نه تنها  داعش  تروریست های  که  اکنون 
حکومت  نیروهای  بلکه  بغداد  در  مستقر 
تهدید  نیز  را  عراق  کردستان  خودمختار 
هوایی،  حمالت  بر  عالوه  آیا  می کنند، 
نسبتًا  مقیاس  در  حتی  آمریکایی  نیروهای 
چنین  واشنگتن  تاکنون  برمی گردند؟  اندک 
اما  است.  نکرده  بررسی  جدی  را  سناریویی 
موقعیت بسیار اضطراری شده چون داعش در 
سوم آگوست دفاع کردها را پاره پاره کرد و دو 
شهر مهم در شمال غرب کردستان عراق یعنی 

سینجر و زومار را به تصرف خود در آورد.

مبارزان کرد موسوم به پیشمرگه ها تاکنون خیلی بیشتر از 
ارتش حرفه ای عراق که نیروهایش هنگام تصرف موصل 
در  داعش  حکومت  توسط  عراق)  بزرگ  شهر  (دومین 
اوایل ژوئن گریختند، تاثیرگذار بوده اند. بنابراین شکست 
بغداد  داعش  یورش  آخرین  برابر  در  ایستادگی  در  کردها 
بین  هفته  چندین  آن  در  که  شهری  انداخته؛  وحشت  به  را 
نیروهای دولتی و تروریست ها تنها در ۳۰ کیلومتری (۱۸ 
مایلی) شمال پایتخت موازنه وجود داشته است. کردها با 
شجاعانه جلوه دادن این واقعه می گویند «یک عقب نشینی 

استراتژیک» انجام داده اند.

اقلیتی  ایزدی ها،  برای  ویژه  به  داعش  حکومت  پیشروی 
است،  باستانی شان  پایتخت  شنگال  شهر  که  مذهبی 
حمایت  با  را  موصل  تروریست ها،  وقتی  است.  رعب آور 
تصرف  بغداد  در  مالکی  نوری  دولت  از  متنفر  بعثی های 
کردند، به هزاران مسیحی شهر گفتند یا به اسالم بگروند، 
یا فرار کنند یا بمانند تا کشته شوند. تروریست ها که نام 
خود  هدف  تا  داده اند  تغییر  اسالمی  حکومت  به  را  خود 
را برای ایجاد خالفتی که مرزهای ملی سوریه و عراق را 
وسعت  به  که  عراق  از  قسمتی  در  اکنون  و  درمی نوردد، 
ایزدی هایی  به  نسبت  حتی  می دهند،  جوالن  است  اردن 
جمله  از  گوناگون  ادیان  از  عجیبی  ترکیب  مذهب شان  که 
هفت  ایزدیان  بوده اند.  نیز  سختگیرتر  است،  زرتشتی 
فرشته را می پرستند که برجسته ترین آنها در کسوت یک 

طاووس است.

حکومت داعش می گوید آنها حتی ارزش گرویدن به اسالم 

را نیز ندارند و هر جا آنها را ببیند آنها را خواهد کشت. یک 
رهبر ایزدی که به کوه های شمال شنگال، مکانی که ده ها 
گرفته اند  پناه  آنجا  غذا  و  آب  بدون  او  هم کیشان  از  هزار 
گریخته، می گوید «ما تالش می کنیم مبارزه کنیم اما تنها 
کودکان  از  بسیاری  می گوید  ملل  سازمان  داریم».  تفنگ 

ایزدی طی عزیمت گروهی جان سپرده اند.
سقوط عراق در آینده نزدیک و به هر میزان هنوز محتمل 
از  آن  پیرامون  قلمرو  و  شنگال  دادن  دست  از  اما  نیست. 
طرف کردها فشار بر آقای مالکی را بیشتر کرده تا به نفع 
فردی از قدرت کنار برود که ممکن است بتواند دولتی با 

فرقه گرایی کمتر تشکیل دهد.

نفوذ تدریجی
کوچکی  گروه های  قبًال  که  آمریکایی ها،  می شود  گفته 
متشکل از نیروهای ویژه عمدتًا مشاور فرستاده اند، گسیل 
می کنند  بررسی  را  دیگر  رزمی  نیروی  هزار  دو  از  کمتر 
در  سنی  قبیله های  مبارزان  و  عراقی  نیروهای  کنار  در  تا 
حکومت  تصرف  در  که  عراق  غربی  و  شمالی  استان های 
که  هنگامی  تا  می رسد  نظر  به  اما  بجنگند.  است،  داعش 
آقای مالکی همچنان در قدرت است، آمریکایی ها از ارسال 

نیروی نسبتًا زیاد اکراه داشته باشند. آمریکا و ایران، که 
تاکنون از آقای مالکی حمایت کرده اند، ممکن است یکباره 
دلیل  همین  به  برود.  باید  مالکی  که  برسند  نتیجه  این  به 
استقبال  مالکی  برکناری  از  صراحتًا  اوباما  گذشته  هفته 

کرد.
می گویند  آنها  هستند.  آمریکا  کمک  خواستار  نیز  کردها 
هوایی  پشتیبانی  نیز  و  اسلحه  بدون  را  داعش  نمی توانند 
شکست دهند. شکست کردها در برابر داعش دولت آقای 
همکاری  کردها  با  تا  داشت  آن  بر  و  کرد  شوکه  را  مالکی 
نظامی داشته باشد. نیروی هوایی عراق، هر چند کوچک 
از  پشتیبانی  در  هوایی  حمالت  انجام  برای  ضعیف،  و 
پایتختی  به  نینوا  استان  در  نبرد  حال  در  پیشمرگه های 
حکومت  ساختمان  آگوست  در  شده اند؛  فرستاده  موصل، 
گزارش ها  طبق  که  کردند  بمباران  موصل  در  را  داعش 
رهبر  و  عراق  کردهای  اما  شد.  تکفیری   ۵۰ مرگ  باعث 
آنها، مسعود بارزانی، همچنان از آقای مالکی دل  خوشی 

ندارند.

کناره گیری  با  است  نگران  نخست وزیر  می شود  گفته 
پارلمان  عضو  یک  عنوان  به  او  شود.  کشته  یا  دستگیر 
گفته  دارد.  سیاسی  مصونیت  کیفری  تعقیب  برابر  در 
امنیت  کناره گیری  صورت  در  می گویند  رقبایش  می شود 
آقای مالکی تضمین می شود. اما در جو تب آلود بغداد، در 
زمانی که حکومت داعش کردهای عراق و نیز شیعیان این 

کشور را تهدید می کند، اعتماد رنگ می بازد.

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

توسط وکالی مجرب پایه یک  دادگستری

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

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

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

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

 تلفن: ۰۲۰۷۱۹۳۵۵۹۲  
ایران:  ۰۰۹۸۹۱۲۲۳۳۴۰۷۵ 

آیا کانال های ارتباطی 
تهران - واشنگتن 

فعـــــــــــال می شوند؟
است،  کرده  ترک  را  سوریه  در  خود  پایگاه  داعش  که  درحالی 
به نظر می رسد که بهترین زمان برای ایجاد اتحاد بزرگ برای 
و  ایران  با  متحده  ایاالت  تاکنون  اما  رسیده   فرا  داعش  نابودی 
ایاالت  هواپیماهای  است.  نداشته  ای  مذاکره  سوریه  ارتش 
متحده درحال بمباران مواضع داعش هستند و گفته می شود که 
تانک های ایران هم به شمال عراق فرستاده شده اند. اما ارتش 
هم  با  داعش هستند،  با  جنگ  حال  در  که  خارجی  کشور  این دو 
مذاکره ای نداشتند. مقام های آمریکایی و عراقی به دیلی بیست 
گفته اند که هیچ کانال ارتباطی مستقیمی برای هماهنگ کردن 
فعالیت های نظامی در عراق تشکیل نشده است. در عوض پیام 
ها میان ایاالت متحده و ایران از طریق مقامات ارشد عراقی که 

به دو کشور رفت و آمد دارند، منتقل می شود.

یکی از مقامات ارشد آمریکایی در این باره می گوید «کانال های 
است.  نکرده  تغییری  پیش  سال  یک  با  مقایسه  در  ما  ارتباطی 
ایجاد  جدیدی  کانال  ما  ولی  دارد،  وجود  زیادی  های  فعالیت 
دادند  پیشنهاد  تحلیلگران  از  تعدادی  پیش  ی  هفته  ایم»  نکرده 
حضور  با  بزرگ  اتحاد  یک  باید  داعش  با  مقابله  منظور  به  که 
ایران، روسیه، سوریه و ایاالت متحده تشکیل شود. اما تاکنون 
این اتفاق رخ نداده است. روز دوشنبه، ولید المعلم وزیر خارجه 
سوریه  در  داعش  علیه  آمریکا  های  فعالیت  هرگونه  سوریه 
وال  هشدار،  این  وجود  با  ولی  نامید،  تجاوزکارانه  حرکتی  را 
آماده  حال  در  پنتاگون  که  است  داده  گزارش  ژورنال  استریت 
شدن برای اعزام هواپیماهای جاسوسی به آسمان سوریه است.
درحالی که روسیه هواپیماهای مورد نیاز عراق برای مبارزه با 
داعش را تامین نموده است، تنش ها میان کاخ سفید و کرملین 
همچنان ادامه دارد. دولت اوباما رژیم پوتین را به ارسال سالح 

به اوکراین (و خودشان آن را کمک های بشردوستانه می نامند) 
متهم می کند. این درحالی است که رهبران ایران پیغام داده اند 

که حاضر به همکاری بر سر حمله به داعش هستند.
ایاالت  ارتش  با  نزدیکی  همکاری  که  عراقی  های  مقام  از  یکی 
به  عراقی  مداران  سیاست  که  گفته  بیست  دیلی  به  دارد  متحده 
میان  پیام  انتقال  حال  در  ناسیونالیست  شیعیان  و  کردها  ویژه 
ایاالت متحده و ایران هستند. اما در حال حاضر کانال ارتباطی 
وین  در  ای  هسته  مذاکرات  آمریکا،  و  ایران  مذاکره  برای  اصلی 
بعد  گوید  می  آمریکایی  مقامات  از  یکی  همچنین  است.  اتریش 
کرد،  سقوط  داعش  توسط  ژوئن  ماه  در  موصل  شهر  که  آن  از 
ای  هسته  مذاکرات  ی  حاشیه  در  را  عراق  موضوع  ها  دیپلمات 
که  کنند  می  اشاره  هم  مسئله  این  به  مقامات  اما  کردند.  مطرح 
تنها برای مطلع کردن ایران از اقدامات آمریکا بوده است و هیچ 
مذاکره ای درباره این که چه اقداماتی باید برای مبارزه داعش 

صورت بگیرد، انجام نشده است.

مشاورانش  از  استفاده  با  ایران  گردیم،  بازمی  عراق  داخل  به 
به عراق کمک می کند. هفته ی گذشته نیز گزارشی منتشر شد 
به  داعش  با  مبارزه  برای  را  هایش  تانک  ایران  آن  براساس  که 
این  از  پیش  متحده  ایاالت  و  ایران  است.  فرستاده  عراق  شمال 
هم همکاری های فنی در عراق با یکدیگر داشته اند. در جریان 
 ،۲۰۰۳ سال  در  عراق  اشغال  و   ۱۹۹۱ سال  در  فارس  خلیج  جنگ 
مقامات ایران و آمریکا بر سر رسیدن به پروتکلی درباره سقوط 
احتمالی خلبانی آمریکایی در خاک ایران به رایزنی پرداخته اند.
درسال ۲۰۰۷، رایان کروکر یک کانال ارتباطی با ایران باز کرد.  
فاصله  در  عراق  در  متحده  ایاالت  سابق  سفیر  جفری  جیمز  اما 
این  در  امریکا  و  ایران  که  دارد  اعتقاد    ۲۰۱۲ و   ۲۰۱۰ های  سال 
خصوص دستاوردی نداشتند ولی این کانال همچنان باز است.  
متحده  ایاالت  ارتش  مقامات  که  گوید  می  این  بر  عالوه  جفری 
بارها کانال های ارتباطی با ایران را به وجود آوردند و درباره 
مسائل فنی در خلیج فارس با هم مذاکره داشته اند اما آن گونه 
که میان ایاالت متحده با روسیه و چین پروتکل رسمی برای این 
ایران  و  آمریکا  روابط  در  پروتکل  این  دارد،  وجود  روابط  گونه 

صدق نمی کند.
منبع: دیلی بیست



  جمعه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۰هفته نامه پرشین۸

اقتصاد

گزارش سازمان آمار انگلیس نشان می دهد، با اجرای سیاست اجاره به شرط 
تملیك و همچنین کاهش میزان سپرده گذاری برای دریافت وام مسکن، فروش 

خانه به خانه اولی ها افزایش یافته  است. 
بر اساس این آمار، فروش خانه به خانه اولی ها در انگلیس در ماه اوت امسال 
به باالترین حد در ۷ سال گذشته رسیده است. روزنامه ایندیپندنت در گزارشی 
با تحلیل آمار داده شده از خانه اولی هایی که در ما ه های اخیر خانه خریده اند، 

به این نتیجه رسیده است که بخش عمده ای از آنها در یك سال گذشته افزایش 
آمار  رفتن  باال  دالیل  از  یکی  دستمزد،  و  حقوق  افزایش  این  و  داشته اند  حقوق 
و  خرید  کلی  آمار  که  است  درحالی  این  بوده است.  انگلیس  در  خانه  فروش 
اخیر  سال های  به  نسبت  بازار  این  تب  شدن  سرد  از  انگلیس،  در  خانه  فروش 
سال  دو  در  انگلیس  در  خانه  قیمت  درصدی   ۱۳ تا   ۱۰ باالرفتن  دارد.  حکایت 
اخیر، کارشناسان اقتصادی را به خاطر ایجاد حباب در این بازار و تاثیرش بر 
شرایط کلی اقتصاد کشور نگران کرده بود. به همین خاطربه ویژه در یك سال 
اخیر، دولت انگلیس طرح ها و سیاست هایی برای سرد کردن تب بازار مسکن 
این کشور ارائه کرده و از جمله ساخت خانه های ارزان یا مسکن اجتماعی را 
به  شهر  شوراهای  و  شهرداری ها  را  کار  این  از  بخشی  بود.  بخشیده  سرعت 

عهده گرفته بودند. 

کاهش  جمله  از  انگلیس  در  اقتصادی  شاخص های  بهبود  با  دیگر  سوی  از 
افزایش  گذشته  به  نسبت  کشور  این  در  مسکن  خرید  توان  تورم،  و  بیکاری 
اولیه  سپرده گذاری  مبلغ  تهیه  برای  همچنان  مسکن  خریداران  اما  یافته است، 
در  دولت  جدید  سیاست  بودند.  روبه رو  مشکل  با  مسکن  وام  دریافت  برای 
این  کرده است.  برطرف  نیز  را  مانع  این  اولیه،  سپرده گذاری  میزان  کاهش 
خریداران  به  می شود،  اعمال  مسکن  خرید  برای  کمك  عنوان  تحت  که  سیاست 
امکان می دهد که بدون سپرده اولیه چندان زیادی، با تکیه بر اقساط درازمدت، 
این  شد،  اعمال  کارمندان  برای  امسال  که  حقوقی  افزایش  از  بعد  بخرند.  خانه 

سیاست کامل شد و چنین شد که شمار خانه اولی ها در انگلیس به باالترین حد 
در ۷ سال گذشته رسیده  است. در ماه جوالی، شمار خریدارانی که برای اولین 
بار در انگلیس مسکن خریده اند ۳۰ هزار نفر بوده است. این رقم در همین ماه 

در سال گذشته، ۲۴ هزار نفر بوده است.

 متوسط میزان سپرده گذاری برای دریافت وام خرید مسکن در یك سال گذشته 
سپرده گذاری  میزان  متوسط  امسال،  ژوئن  در  یافته است.  کاهش  درصد   ۱۰
برای خرید مسکن در انگلیس ۲۶هزار و ۶۴۲ پوند بوده، این رقم سال گذشته 
ساالنه  درآمد  متوسط  جوالی،  ماه  در  بوده است.  پوند   ۲۹۶۰۹ زمان،  همین  در 
این  بوده است.  پوند  هزار   ۳۷ خریده اند،  مسکن  اولین بار  برای  که  خریدارانی 
شمار  سال  یك  این  در  بوده است.  پوند   ۸۴۳ هزارو  گذشته۳۵  سال  در  رقم 
خریدارانی که با کمك وام مسکن خریده کرده اند، ۱۵ درصد افزایش یافته است. 
می دهد،  نشان  کرده  منتشر  انگلیس  آمار  اداره  که  دیگری  آمار  دیگر،  سوی  از 
شمار کارمندانی که کمك هزینه مسکن دریافت می کنند طی ۵ سال گذشته در 
این کشور دوبرابر شده است. مجلس عوام انگلیس ماه گذشته، با قرائت گزارش 
اداره آمار اعالم کرد، ۴۷۸ هزار کارمند انگلیسی در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ کمك 
هزینه مسکن دریافت می کردند. این رقم امسال به ۹۶۲ هزار نفر رسیده است. 

 ۲۳۸ و  میلیون  یك  به   ۲۰۱۹ سال  تا  افراد  این  شمار  که  می دهد  نشان  برآوردها 
از  است،  انگلیس  در  دولت  مخالف  حزب  که  کارگر  حزب  می رسد.  نفر  هزار 
پرداخت  جای  به  دولت  گفته است،  و  کرده   انتقاد  موضوع  این  خاطر  به  دولت 
کمك هزینه مسکن به این تعداد کارمند، باید سیاست های کلی خود را به گونه ای 
هزینه  کمك  این  شوند.  خانه دار  راحت تر  بتوانند  انگلیسی ها  که  کند  تنظیم 
مسکن برای مالیات دهندگان انگلیسی امسال ۴/۶ میلیارد پوند هزینه داشته  و 
تا سال ۲۰۱۹ این بار مالیاتی به ۶ میلیارد پوند می رسد. پیشنهاد حزب کارگر 
برای کاهش وابستگی کارمندان و کارگران انگلیسی به این میزان کمك هزینه 
میزان  کاهش  همچنین  و  اجتماعی  مسکن  و  ارزان  خانه های  ساخت  مسکن، 
اجاره بها در بازار مسکن است. قیمت مسکن در انگلیس و حتی در شهر لندن، 
برای سومین ماه پیاپی کاهشی محسوس داشته است. تحلیلگران بازار مسکن 
در انگلیس می گویند، توازن عرضه و تقاضا در بازار مسکن در حال چربیدن به 
نفع خریداران است. متوسط قیمت مسکن در لندن در ماه ژوئن به ۴۹۹ هزار 
ژانویه  است.  بیشتر  درصد   ۳۵   ،۲۰۰۸ ژانویه  به  نسبت  رقم  این  رسید.  پوند 
می گیرد  قرار  مسکن  قیمت  مقایسه  و  سنجش  معیار  و  مالك  نظر  آن  از   ۲۰۰۸
چون نقطه اوج قبل از بحران مالی جهانی است. بحران مالی که با ورشکستگی 
دو موسسه مالی در آمریکا بعد از ترکیدن حباب مسکن در این کشور آغاز شد. 
کارشناسان  سیاستمداران،  روز  بحث  موضوعات  جنجالی ترین  از  یکی  مسکن 
عدم  و  مسکن  قیمت  شدید  افزایش  است.  انگلیس  در  عادی  مردم  و  اقتصادی 
توانایی خرید مردم در کنار تاثیر این وضعیت بر دیگر شاخص های اقتصاد با 
توجه به نزدیك بودن انتخابات پارلمانی حساس سال آینده انگلیس، باعث داغ 
چندصد  با  ۲هزار  دهه  در  که  متوسطی  طبقه  مردم  شده است.  بحث  این  شدن 
هزار پوند در مناطق حومه  شرق یا جنوب لندن خانه خریده بودند اکنون خود 
دوره  آن  در  که  هم  آنهایی   می بینند.  پوندی  میلیون  یك  خانه هایی  صاحب  را 
بانك  شده است.  رویا  برایشان  خانه  خرید  دیگر  اکنون  نبوده اند،  خانه  صاحب 
مرکزی انگلیس نرخ بهره را بعد از سقوط مالی سال ۲۰۰۸ تقریبا در حد صفر 

نگه داشته تا دریافت وام خرید مسکن آسان شود. 

در  اخیر  سال   ۲ یکی  در  مسکن  قیمت  شدید  افزایش  به  توجه  با  دیگر  سوی  از 
انگلیس، بعضی مالکان با واکنشی هیجانی، خانه هایشان را به فروش گذاشتند 
موقتی  مسکن  قیمت  ناگهانی  و  شدید  افزایش  دوره  این  می کردند  فکر  چون 
است و فرصتی استثنایی است برای آنکه با فروش ملکشان، پول نقد زیادی به 
در  مسکن  بازار  شدن  بی ثبات  باعث  هم  هیجانی  واکنش های  این  آورند.  دست 
تا  البته  نگرانی  این  که  داد  نشان  مسکن  اخیر  ماه   ۲ قیمت  کاهش  شد.  انگلیس 

حدی درست بوده  است.

فراز و فرود حباب 
مسکن در انگلیس

در یك سال اخیر، دولت 
انگلیس طرح ها و سیاست هایی 

برای سرد کردن تب بازار 
مسکن این کشور ارائه کرده و 

از جمله ساخت خانه های ارزان 
یا مسکن اجتماعی را سرعت 

بخشیده بود. بخشی از این کار 
را شهرداری ها و شوراهای شهر 

به عهده گرفته بودند. 
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آزمون بانک های اروپا 
ترجمه: جواد طهماسبی/اکونومیست

سقوط بانک سانتو یادآور آن است که وعده های بانکی اروپا هنوز پابرجا 
هستند. مبارزه نظارتی سال جاری به منظور پایان دادن به بحران بانکی 
اروپا اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. این مبارزه 
نهاد  تنها  را  اروپا  مرکزی  بانک  که  می گیرد  نشات  تصمیمی  از  اقدام  و 
نظارت بر بانک های منطقه یورو می داند. قبل از آنکه بانک مرکزی اروپا 
در چهارم نوامبر کنترل کامل را به دست گیرد این بانک قصد دارد دفاتر 
۱۲۸ بانک بزرگ را به طور کامل بررسی کند. بانک هایی که ۸۵ درصد از 
کل دارایی های بانکی را در ۱۸ کشور دارای واحد پولی مشترک در اختیار 
دارند. این بانک ها به انضمام کلیه بانک های ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا 
بروز  صورت  در  شود  مشخص  تا  دارند  قرار  استرس  آزمون  معرض  در 
چه  تا  آنها  مقاومت  بازار،  معکوس  جهت گیری  همراه  به  دیگر  رکودی 
اندازه دوام می آورد.آزمون های اضطراب در اروپا شهرت خوبی ندارند. 
این آزمون ها اعتماد به بانک ها و حتی ناظران را خدشه دار کرده است چرا 
سقوط  از  کوتاهی  زمان  طی  از  پس  را  سالمت  تایید  گواهی  ناظران  که 
 (Dexia) دکسیا بانک  برای  اتفاق  این  کرده اند.  صادر  آن  برای  بانک  یک 

که بانکی فرانسوی-بلژیکی است، روی داد.اما مقامات اروپایی در سطح 
شرایط  بار  این  دارند  اصرار  اروپا  بانکداری  اداره  و  اروپا  مرکزی  بانک 
فرق می کند. اداره بانکداری اروپا وظیفه هماهنگ سازی آزمون استرس 
یورو  منطقه  بانک های  طرف،  یک  از  دارد.  عهده  بر  اروپا  سراسر  در  را 
دیگر نمی توانند پشت  سر ناظران هموطن خود پناه گیرند و از پشتیبانی 
اروپا  مرکزی  بانک  ارزیابی های  دیگر  طرف  از  شوند.  برخوردار  آنها 
کیفیت  بررسی  آن  ویژگی  مهم ترین  که  می روند  فراتر  استرس  آزمون  از 
دارایی هاست. این بررسی سختگیرانه از دارایی های بانک قبل از اجرای 
آزمون استرس به عمل می آید. روشی مشابه که در آن آزمون های استرس 
آسیب دیده  کشور  سه  در  بود  شده  ترکیب  دارایی ها  کیفیت  بررسی  با 
منطقه یورو -یعنی ایرلند در ۲۰۱۱، اسپانیا در ۲۰۱۲، و اسلوونی در ۲۰۱۳- 
کارایی مناسبی داشت.فرآیند بررسی در منطقه یورو تعهدی بسیار عظیم 
است که در آن شش هزار نفر از بنگاه های حسابرسی و مشاورتی به طور 
تمام وقت به کار گرفته می شوند تا دفاتر بانک ها را مطالعه کنند. یافته های 
آنها که هم اکنون در بانک مرکزی اروپا گردآوری و بررسی می شوند مبنا 
مثال  عنوان  به  بود.  خواهد  استرس  آزمون  نهایی  اجرای  آغازین  نقطه  و 
نسبت  شوند،  دسته بندی  پرخطرتری  طبقه های  در  وام ها  است  ممکن 
وام هایی که غیرقابل وصول تشخیص داده می شوند افزایش یابد، و میزان 

وثیقه هایی که برای پوشش ضررها در دسترس بودند، کاهش یابد.
اکتبر  ماه  در  سرمایه ای  شکاف های  معرفی  همراه  به  بررسی  این  نتایج 
شکاف ها  کردن  پر  برای  قبل  از  بانک ها  برخی  چند  هر  می شود،  اعالم 
را  خود  سرمایه های  نتایج  اعالم  از  قبل  دارند  تالش  و  کرده اند  اقدام 
افزایش دهند. به عنوان مثال به تازگی بزرگ ترین بانک قبرس که انبوهی 
از  دالر  میلیارد  یک  گردآوری  با  است  توانسته  دارد،  معوق  مطالبات  از 

سرمایه گذاران نسبت سرمایه بانک را از ۱۰/۶ به ۱۵/۶ درصد برساند.
حل  به  می تواند  نظارتی  مقام  بررسی  این  آیا  که  نیست  مشخص  هنوز 
کامل بحران بانکی اروپا منجر شود یا خیر. یکی از دغدغه ها آن است که 
یاری اش  به  کشور  آن  دولت  باشد،  داشته  رسمی  کمک  به  نیاز  بانکی  اگر 
ترکیبی  به  بتواند  بانک  که  است  مطمئن تر  صورتی  در  کار  این  بشتابد. 
آزمون ها  این،  بر  عالوه  کند.  اتکا  یورو  منطقه  کشورهای  کلیه  منابع  از 
اعتبار کل بانکداری اروپا را ارزیابی نمی کنند. تحقیق تازه ای که توسط 
می دهد  نشان  گرفت  انجام  اروپا  مرکزی  بانک  مدبرانه  نظارت   مشاوران 
مناسب  وضعیت  این  است.  الزم  حد  از  بیش  اروپا  قاره  بانک های  تعداد 

نیست حتی اگر تمام این بانک ها در آزمون نمره قبولی کسب کنند.

آمارهای GDP را جدی نگیرید 

طال هنوز سرمایه امن است 
 

 مایکل لمباردی / تحلیلگر مالی

اقتصاددان ها  خوش بین ترین  حتی   «BEA» اقتصادی  تحلیل های  دایره 
فصل  دومین  در  آمریکا  اقتصاد  که  داد  گزارش  وقتی  کرد  غافلگیر  نیز  را 
است  بوده  مواجه  اقتصادی  ساالنه  رشد  نرخ  درصد  چهار  با   ،۲۰۱۴ سال 
که در مقایسه با گزارش پیشین، افزایش رشد اقتصادی را نشان می دهد. 
گزارش قبلی که رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه نخست سال جاری را 
مشخص می کرد، بیانگر این بود که تولید ناخالص داخلی کشور در فصل 
اول سال، کمتر از نخستین فصل سال ۲۰۱۳ بوده است. اگر روی سطح به 
این گزارش نگاه کنیم، عدد چهار درصد برای نرخ رشد اقتصادی بسیار 
خوب به نظر می رسد. ولی ما چقدر می توانیم نمودارهای جدیدی را که 
از تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا منتشر شده است، جدی بگیریم؟

در وهله اول، مایلیم تاکید کنیم که BEA معموًال گزارش های اولیه ای را که 
از GDP تهیه می کند، پس از جمع آوری آمارهای تکمیلی مورد بازنگری 
کم   GDP اولیه  ارقام  از  قدری  معموًال  شدن،  نهایی  از  پس  و  داده  قرار 
این دایره از رشد  اتفاق را برای گزارشی که  می کند. ما دقیقًا مشابه این 
دیدیم.  بود،  کرده  تهیه   ۲۰۱۴ سال  نخست  سه ماهه  در  آمریکا  اقتصادی 
فصل  در  آمریکا  اقتصاد  کرد  اعالم  نهاد  این  که  کردیم  مشاهده  ابتدا، 
از  پس  بعدتر،  اما  است.  کرده  رشد  درصد   ۰/۱ میزان  به  امسال،  نخست 
واقع  در  متحده  ایاالت  اقتصاد  گفتند  آنها  آمارها،  این  در  نظر  تجدید  دو 
من  است.  شده  کوچک تر  درصد   ۲/۹ میزان  به  سال،  نخست  سه ماهه  در 
که  را  اعدادی  مجددًا  مدتی،  از  پس   BEA که می کنم  پیش بینی  وضوح  به 
اینجا  اما  دهد.  کاهش  است،  کرده  منتشر  سال  دوم  فصل  در   GDP برای

چیزهایی است که مرا عمیقًا نگران می کند.
اگر آمارهای GDP واقعًا گویای این است که اقتصاد آمریکا در حال رشد 
است،  سراشیبی  در  اقتصاد  که  حالتی  مشابه  سرمایه گذاران  چرا  است، 

قیمت ها را باال می برند؟
دارایی  به  معروف  (که  قرضه  اوراق  به  مربوط  ارقام  که  تحلیل هایی 
دوره  سال های  طی  پیش تر  می دهد  نشان  می کنند،  بررسی  را  بود)  امن 
یک  عنوان  به  خزانه  اوراق  سمت  به  سرمایه گذاران   ،۲۰۰۹ تا   ۲۰۰۷ رکود 
دارایی امن روی آوردند. با بهبود اقتصاد آمریکا، بازدهی روی این اوراق 
یک  عنوان  به  نیز  بهره  نرخ های  اینکه  با  همزمان  گذاشت،  افزایش  به  رو 
خوش بینی عمومی به آینده اقتصاد، در جهت افزایش حرکت کرد. ولی از 

ابتدای سال جاری، بازدهی اوراق ۱۰ساله خزانه حدود ۱۸ درصد کاهشی 
بزرگ ترین  که  دارد  قرار  واقعیت  این  با  تضاد  در  رخداد،  این  است.  بوده 
خریدار این اوراق یعنی فدرال رزرو، دست از خریدار این اوراق برداشته 
برای  آمریکا  مرکزی  بانک  مقداری»  «تسهیل  برنامه  که  چرا  است، 

رونق بخشی به اقتصاد آمریکا به پایان خود نزدیک شده است. به عبارت 
اوراق  به  اقبال  هنوز  خریدار،  بزرگ ترین  کشیدن  کنار  وجود  با  دیگر، 

خزانه وجود دارد که ما را یاد سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ می اندازد.
طوالنی  نسبتًا  دوره  یک  از  پس  که  داریم  را  سهام  بازارهای  ما  همزمان، 
اگر  حساب،  این  با  هستند.  ریزش  حال  در  و  شده  تسلیم  باالخره  رشد، 
نماگرهای سهام را به عنوان «شاخص های پیشرو» قبول داریم و می دانیم 
کرده اند  ریزش  جاری  سال  در  درصد  چهار  حدود  شاخص ها  این  که 
و  داوجونز)  صنعتی  شاخص  میانگین  تغییرات  محاسبه  از  استفاده  (با 
همچنین متوجه هستیم که آمارهای مربوط به بازدهی اوراق خزانه، از یک 
وضعیت رو به نزول در اقتصاد حکایت دارد و شاهدی از رشد اقتصادی 
به دست نمی دهد، چگونه می توانیم تصور کنیم که GDP با افزایش کامًال 
چگونه  و  است  داشته  رشد  درصد  چهار  و  شده  مواجه  غیرمنتظره ای 
تصور کنیم که با افزایش رشد اقتصادی، دوران طال به سر رسیده است؟ 
این مشاهدات به نظر من منطقی نیست. اقتصاد آمریکا حاال در سال ۲۰۱۴ 

سست تر از پیش شده است، نه قوی تر.

بازجویی از رئیس صندوق بین المللی پول

بی بی سی- کریستین الگارد، رئیس صندوق بین المللی پول می گوید که از وی به دلیل 
به  اتهامی  اما  آمده  عمل  به  بازجویی  پیوسته  وقوع  به  اختالس  یک  در  سهل انگاری 
 ۴۰۰ اختالس  در  خود  نقش  خصوص  در  بار  چندین  تاکنون  او  است.  نشده  وارد  وی 
میلیون یورویی در پرداخت غرامت به «برنارد تاپیئی» در سال ۲۰۰۸ مورد بازجویی 
قرار گرفته است. الگارد به دلیل امضای خود در پرداخت این غرامت به تائیپی مورد 
سارکوزی  ریاست جمهوری  دوران  در  ساله،   ۵۸ است.الگارد  گرفته  قرار  بازخواست 
کمپین  حمایت کنندگان  جمله  از   ۲۰۰۷ سال  در  تاپیئی  برنارد  است.  بوده  مالی  وزیر 
ریاست جمهوری سارکوزی بوده است. او تا سال ۱۹۹۳ یکی از بزرگترین سهامداران 
دولت  در  حضور  منظور  به  را  خود  سهم  سال  این  در  که  بوده   آدیداس  شرکت  عمده 
فرانسوا میتران، رئیس جمهوری چپ گرای آن زمان واگذار می کند. او همچنین به دلیل 

دست بردن در یک نتیجه فوتبال به مدت ۸ ماه به زندان افتاده است.

احتمال قطع گاز به روی اروپا
رویترز- آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین روز چهارشنبه اعالم کرد که روسیه 
کی یف  گفت:  زمینه  این  در  او  کند.  قطع  اروپا  روی  به  را  گاز  جریان  تا  دارد  قصد 
می داند که روسیه طرحی دارد تا در زمستان جریان گاز را به روی مردم اروپا قطع 
کند. در صورت وقوع چنین رخدادی، این عمل به تشدید منازعات غرب با روسیه ختم 
به  را  گاز  کی یف،  با  مسکو  حساب  اختالف  دلیل  به  ژوئن  ماه  در  شد.روسیه  خواهد 
روی اوکراین قطع کرد، اما گاز خود را به روی اروپا قطع نکرد. اروپا بزرگ ترین  بازار 
این  در  که  جلسه ای  در  اوکراین  نخست وزیر  یاتسنیوک،  است.آرسنی  روسیه  گازی 
خصوص برگزار شده بود، گفت: «از نظر تامین انرژی اوکراین شرایط سختی دارد. 
ما می دانیم که روسیه قصد دارد گاز را ابتدا به روی اوکراین و سپس اروپا قطع کند.»
دارد،  کاری  چنین  قصد  روسیه  که  می داند  کجا  از  اینکه  درخصوص  اما  یاتسنیوک 
صحبتی نکرد. سال گذشته نصف صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خاک اوکراین 
منتقل شده بود. تاکنون وزیر انرژی گاز روسیه و گاز پروم این کشور درباره سخنان 

نخست وزیر اوکراین اظهارنظر نکرده اند.
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چند توصیه برای 
نویسندگان خودنشر

سایت پابلیشرز ویکلی با توجه به تجربیات نویسندگان قدیم و جدید سری تاکتیک های 
مربوط به بازاریابی برای نویسندگان خودنشر را ارائه کرده است.

 جیم آستن، بلیک، پروست، ویتمن و «ویرجینیا ولف» افراد توانمندی بوده که به عنوان 
مستقل  به صورت  را  خود  کتاب های  توانسته اند  و  شناخته شده   مستقل  نویسندگانی 
چاپ کنند. آن ها به شیوه های مختلفی کتاب های خود را تبلیغ کرده والبته فردی مثل 
به  ویتمن»  «والت  مثل  نویسنده ای  ولی  نبوده   موفق  خیلی  امر  این  در  آستن»  «جین 
خاطر جذب مخاطبان بسیار برای کتابش از وزارت کشور اخراج می شود. این روزها 
نویسندگان مستقلی مثل هاوی، جیمز و «باربارا فریتی» در جمع پرفروش ترین های 
آنها  که  اینجاست  سؤال  و  دارند  قرار  کتاب  فروش  سایت های  دیگر  و  نیویورک تایمز 
با  اینکه  یا  و  می نویسند  خوبی  کتاب های  آن ها  رسیده اند؟  موفقیت  این  به  چگونه 
پابلیشرز  سایت  می کنند؟  معرفی  مخاطبان  به  را  کتاب هایشان  خودشان،  بازاریابی 
ویکلی مجموعه تکنیک هایی برای نویسندگان مستقل ذکر کرده که می تواند در مسیر 
و  اجتماعی  شبکه های  محوریت  با  تکنیک ها  این  باشد.  کننده  کمک  بیشتر  فروش 
ابزارهای مربوط به آن برای نویسندگان توصیه شده است تا بتوانند کارهای خود را 

معرفی کنند. 

بعضی از این توصیه ها به اختصار در زیر آورده شده است: 

آموزش
«رابین کاتلر» مدیر ارشد گروه انتشاراتی اینگرام می گوید: یک راه عالی برای 
یک  است.  کتاب  یک  نشر  سلسله مراتب  یادگیری  و  آموزش  مستقل  نویسندگان 
گروه های  و  انتشاراتی  انجمن های  در  که  است  این  نویسندگان  برای  توصیه 
کمک  نشر  فرآیند  یادگیری  به  خودبه خود  امر  همین  و  شده  عضو  آن  شبیه 
می کند. در این انجمن ها همه فوت وفن های مربوط به چاپ یک کتاب از شابک تا 
مسائل تجاری مربوط به خریدوفروش کتاب یاد داده می شود. وقتی نویسنده 
بازاریابی  درباره  می تواند  بهتر  می شود  فروخته  و  توزیع  چگونه  کتاب  بداند 

کتاب تصمیم گیری کند. 

ابزار موفقیت
می گوید  ایبوک  انتشارات  مؤسس  کوکر  مارک  بازاریابی  ابزار  اجتماعی  شبکه 
بازاریاب های موفق در شبکه های اجتماعی انواع و اقسام روش ها و کمپین های 
مختلفی را امتحان می کنند. به نظر ما یک ابزار موفق بازاریابی تولید محتوای 
کامل است که خودش شهرت به همراه دارد. استفاده از شرایط جامعه نیز در 

موفقیت کتاب تأثیرگذار است. 
همراه  را  رمانش  انتشار  شکر  تجارت  درباره  رمانی  نویسنده  یک  اخیرًا  مثًال 
به  هنرمندی  توسط  شکری  مجسمه  یک  نصب  تاریخچه  درباره  مقاله هایی  با 
نام کارا واکر کرد که به طور غیرمستقیم به کتابش نیز اشاره کرده بود. «هانا 
ایجاد  با  را  شعرش  کتاب  اولین  انتشار  آمریکایی  ساله   ۱۸ شاعر  یرینگتون» 
ایده  داد.  انجام  انتشارات  این  وب سایت  طریق  از  کوچک  انتشاراتی  یک خانه 
بازاریابی کتابش این بود که برای مردم با توجه به نیازهایشان شعر  او برای 
او  دیگر  شعرهای  با  تا  می خریدند  را  کتابش  بهانه  همین  به  مردم  می نوشت. 

آشنا شوند. 

اصرار و پافشاری 
برسد،  موفقیت  به  هوگارت  انتشارات  با  توانست  ولف»  «ویریجینا  درحالی که 
و  شخصی  سرمایه  با  و  شده  گذشته  از  پیچیده تر  خیلی  نشر  صنعت  امروزه 
اکثر  رسید.  جهانی  شهرت  به  نمی توان  کتاب  یک  از  دستی  گرفتن  کپی  مثًال 
این  حاال  که  باشند  داشته  پرتاب  سکوی  یک  باید  معاصر  مستقل  نویسندگان 
سکو می تواند انتشارات باشد یا اینکه طراحی جلد و مسائلی از قبیل راه اندازی 

وبالگ برای کتاب موردنظر است. 

کمپین بازاریابی
به تنهایی  که  می شود  ابزارها  از  بسیاری  شامل  بازاریابی  موفق  کمپین  یک 

نمی توانند کتاب و نویسنده را به موفقیت برسانند. 

 (Metadata) فراداده
معموًال  که  است  کتاب  محتویات  درباره  کوتاه  نوشته های  نوعی  اطالعات  این 
از  بسیار  نظر  به  می کنند.  ارائه  ناشر  به  کتاب  تحویل  از  قبل  نویسنده ها 
این  است.  تأثیرگذار  بسیار  کتاب  باالی  درفروش  اطالعات  این  کارشناسان 
دیگر  و  بیوگرافی  و  قیمت  شامل  کتاب  نوع  و  محتویات  بر  عالوه  اطالعات 
اشتباه  یا  ضعیف  اطالعات  می شود.  نیز  نویسنده  و  کتاب  به  مربوط  اطالعات 
موتورهای  در  می شود.  کتاب  فروش  احتمالی  شکست  موجب  حتم  به طور 
جستجو این اطالعات برای فروش باالی کتاب ضروری هستند. کاتلر می گوید 
محتویات  و  عناوین  بهتر  تا  کنند  کمک  خوانندگان  به  است  بهتر  نویسندگان 

کتاب هایشان را جستجو کنند.

ادبیات
  آیا تکنولوژی های دیجیتالی

 بر مغز اثر می گذارند؟
تکنولوژی های  فیزیکی  اثرات  از  خود  نگرانی  انگلیسی،  عصب شناس  گرین فیلد»  «سوزان 

دیجیتالی بر مغز را در کتابی به نام «تغییر ذهن» بیان کرده است.
سازهای  نواختن  مانند  ذهنی  دشوار  شاهکارهای  که  افرادی  تمام  در  ایندیپندنت،  از  نقل  به 

می دهند،  انجام  را  ریاضی  پیچیده  عملیات  انجام  و  خارجی  زبان های  یادگیری  موسیقی، 
عملکردهای ذهنی مشابهی یافت شده است.

قانونی که برای همه فعالیت های بدن مخصوصًا عملکرد اعصاب و ماهیچه ها وجود دارد یکی 
است: از آن استفاده کن یا رهایش کن. اما دانش نواختن فوگ های یوهان سباستین باخ، جزو 
فعالیت های مغزی خوب است که الگوهای عملکرد بهتر ذهن را تقویت می کنند. حال مشکل 

استفاده از رسانه های دیجیتال در چیست؟
آیا استفاده دائمی و گاهی اعتیادآور رسانه های دیجیتال تأثیر فیزیکی بر مغز می گذارد؟ این 
سؤالی است که سوزان گرین فیلد، عصب شناس و نویسنده انگلیسی اقدام به پاسخگویی به آن 

در کتاب «تغییر ذهن Mind Change /» کرده است.
مسلمًا چنین تأثیر فیزیکی وجود دارد. تفاوت آشکار میان فراگیری انواع دانش ها این است که 
یادگیری سنتی نیاز به کار مداوم و آهسته روی موضوع دارد که درنهایت به شیوه ای منظم 
حاصل می شود.هنگامی که در حال نواختن یک قطعه موسیقی هستید، قطعات دیگر شمارا 
گیج نمی کنند، اما وقتی که مطلبی را به صورت آنالین باز می کنید، با هر مطلب دیگر فقط چند 
در  می گوید  فیلد  گرین  که  همان طور  کند.  منحرف  را  ذهنتان  می تواند  که  فاصله دارید  کلیک 

فعالیت های دیجیتالی همیشه یک توالی خطی وجود دارد.
بیشتر  می گیرد،  بکار  را  سلیم  عقل  گرین فیلد  نیست،  دست  در  دقیقی  علمی  شواهد  وقتی 
سخنان او واضح هستند گرچه گاهی با زبانی مبهم بیان می شوند. گاهی اوقات نگرانی های 
نوجوانی  می دهد.  سوق  غیرقابل قبول  دالیل  بیان  سمت  به  را  او  جوان،  نسل  برای  سوزان 
بالیتون»  داستان های «انید  از  سوزان  طرفداری  تأثیر  تحت  چندان  دارد  هوشمند  گوشی  که 
نمی شود.گاه  کتاب ها  این  جذب  و  نمی گیرد  قرار  نوجوان)  و  کودک  محبوب  (نویسنده 
عالقه مندان به بازی های کامپیوتری، آن چنان مهارت های خود را ارتقا می دهند که ممکن است 
دنیای  از  بسیار  که  چیزی  شوند،  سرنشین  بدون  هواپیماهای  خبره  خلبانان  به  تبدیل  روزی 
کتاب های بالیتون فاصله دارد. گرین فیلد در کتاب خود به بسیاری مطالعات بی نتیجه اشاره 
می کند، بااین حال آمار شگفت آوری نیز در کتاب او وجود دارد. با توجه به قانون طالق آنالین 
به  تبدیل  را  آن  که  داشته  دست   ۲۰۱۱ سال  طالق های  درصد   ۳۳ در  فیس بوک  انگلستان،  در 
است.  دلسردکننده  تغییر،  سرعت  است.این  کرده  دوران ها  تمام  در  جرم  شریک  بزرگ ترین 
فیس بوک در مدت ۷ سال تبدیل به یک ابزار برای طالق و جدایی شده است. اتکا بر گوگل یا 
دسترس  در  اجتماعی،  مالقات های  به جای  آنالین  دوست یابی های  حافظه،  به جای  ویکی پدیا 
بودن آسان موسیقی تمام جهان به جای روند آهسته و پرهزینه دریافت یک موسیقی، باوجود 

همه این ها دنیای دیجیتال تمام فرآیندهای ذهنی قدیمی ما را به چالش کشیده است.
اهمیت موضوع تغییر ذهن روشن است اما این کتاب به سختی قابل فهم و هضم است. باوجود 
سمت  به  آرامش  به  رسیدن  برای  که  دارد  وجود  مواقعی  منفی،  و  مثبت  جوانب  تمام  بیان 
تأثیرات  نگران  عمیقًا  فیلد  گرین  که  است  واضح  گرچه  می شویم.  کشیده  ویدئویی  بازی های 
تکنولوژی دیجیتالی بر روح و روان انسان است، اما عجیب است که او هیچ چیزی در مورد 
بیان   «mindfulness  / حال  به  آگاهانه  «توجه  یعنی  آن  با  مقابله  برای  گرفته  صورت  تالش 
نمی کند. این شیوه که توسط غول های IT مانند توئیتر حمایت می شود، نوعی مراقبه به روز 

شده برای قرن ۲۱ است! 



هفته نامه پرشین ۱۱جمعه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۰

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

آیا کتاب های الکترونیکی فرهنگ 
کتابفروشی را از بین می برد؟

یکی از مسائل و چالش های پیش روی کتابخوانی و کتابفروشی بروز پدیده کتاب های 
سنتی  کتابفروشی  فرهنگ  دارند  اعتقاد  کارشناسان  ولی  است   ebook/الکترونیکی

همچنان حفظ خواهد شد.

صنعت کتابفروشی در سطح جهان در یک دهه اخیر به خاطر رشد و توسعه ابزارهای 
دیجیتالی کتابخوان با چالش جدی روبرو شده است. 

۲۰میلیونی  کسری  با  مستقل  کتاب فروشان  از  یک چهارم  آمار  کانادا  در  گذشته  سال 
اند  بوردز  مثل  معروف  های  کتابفروشی  از  بسیاری  نیز  آمریکا  در  و  شدند  مواجه 

بوکس با ورشکستگی روبرو شدند. 

خیلی از ناشران در کشورهای مختلف در مقابل آمازون نمی توانند به حیات خود ادامه 
دهند و این سؤال مطرح می شود که آیا ایبوکها یا همان کتاب های الکترونیکی در حال 

تخریب فرهنگ کتابفروشی هستند. 
ماه  در  و  داشتند  درآمد  کاهش  دالر  ۱۰میلیون  کانادایی  کتاب فروشان  گذشته  نوامبر   
ژوئن این کاهش درآمد به ۲۰ میلیون دالر رسید. آمارهای دیگر نیز مشابه این رقم ها 

است. 
کامل  ورشکستگی  از  جلوگیری  برای  بوردز  کتابفروشی   ۲۰۱۱ سال  فوریه   ۱۶ در 
مجبور شد ۲۲۶ فروشگاه خود را تعطیل کند و در ۲۲ جوالی این تعطیلی گریبان ۳۹۹ 
۱۸ سپتامبر  درنهایت در  گرفت و  را  آمریکا  سراسر  شرکت در  این  کتاب  خرده فروش 

۲۰۱۱ آخرین کتابفروشی آن نیز بسته شد.
حاال تنها تشکیالتی که در آمریکا فعالیت می کند بارنزاندنوبل است که این خطر برای 
این فروشگاه زنجیره ای کتاب در آمریکا نیز وجود دارد. همان طور که «برنارد تریدز» 
یک فروشنده کتاب در پاریس تأکید می کند جنگ اصلی خرده فروشان کتاب با آمازون 
حوزه  در  بلکه  نمی شود  محدود  اقتصادی  مسائل  به  تنها  جنگ  این  اروپا  در  و  است 
فرهنگی نیز چالش دیده می شود. در فرانسه به خاطر وابستگی و ریشه دار بودن کتاب 

در فرهنگ مردم این کشور دولت قوانین شدیدی برای آمازون وضع کرده است. 

در حقیقت بسیاری از فرانسوی کتابفروشی ها را به عنوان قلب فرهنگ خود می دانند 
و دولت هم برای حفظ این عنصر فرهنگی تالش بسیاری برای عدم تسلط سایت های 

آنالین مثل آمازون انجام می دهد. 
و  اشت  پنگوئن،  هاوس،  رندوم  مثل  جهان  بزرگ  ناشران  از  دیگر،بسیاری  طرف  از 
سیمون اندشاستر در حال حاضر ۲۵درصد از درآمد خود را از طریق ای بوک ها کسب 
می کنند و از آن طرف تسلط آمازون در بازار کتاب باعث شده تا در اکثر کشورها حفظ 
حاال  از همین  اروپایی  کشورهای  از  بسیاری  که  شود  مهم  سنتی  کتابفروشی  فرهنگ 

دست به کار شده اند. 

بعد از آلمان و چند کشور دیگر حاال انگلیس هم مالیات های سنگینی روی فروش آنالین 
توزیع شده  کتاب   ۲۸ هر  از  می دهد  نشان  آمارها  حاضر  در  است.  کرده  وضع  کتاب 

توسط آمازون نیمی به صورت چاپی و نیمی از طریق کیندل عرضه می شوند. 
درباره  مانگن»  «آنا  ریاست  به  نروژ  استاونگر  دانشگاه  توسط  مطالعه ای  اخیرًا 
احساس خوانندگان به کتاب های چاپی و الکترونیک نشان می دهد هنگام خواندن کتاب 
در  که  دارند  آن  وقایع  به  نسبت  بهتری  حافظه  خوانندگان  چاپی  نسخه های  طریق  از 

مورد دستگاه های الکترونیک مشاهده نمی شود. 
و  داستان  کردن  دنبال  در  خاصی  احساس  خوانندگان  به  کتاب  لمس  می گوید  مانگن 
حفظ وقایع آن می دهد. ظاهرًا با توجه به این مطالعات می توان به این قضیه امیدوار 
کتابخوانی  به  عالقه  و  ادبیات  به  مردم  اتصال  برای  محلی  کتابفروشی ها  که  شد 
به صورت چاپی سنتی محسوب می شوند. قدم زدن در کتابفروشی و جستجوی کتاب 
امکان برقراری ارتباطات اجتماعی را فراهم می کند و به نظر می رسد این یکی از دالیل 

حفظ این مکان ها در آینده باشد. 

در کتاب مسحور نوشته جیم دیویس مطرح شد:

  شش عامل کلیدی در گیرایی و 
جذابیت عقاید و اعمال انسانی

روان شناسانه  توجیهی   Revited «مسحور»/  کتاب  در  دیویس»  «جیم 
از  سرشار  که  می دهد  ارائه  چیزها  برخی  به  ما  عالقه  و  اشتیاق  مورد  در 

ایده های جذاب است.
 به نقل از گاردین، جیم دیویس / Jim Davies چندان اعتقادی به روزنامه ها 

که  ویژگی هایی  از  هیچ یک  خبرها  در  که  نگرانم  من  می نویسد:  او  ندارد. 
چیزی را ارزشمند می کنند، منعکس نشود و این جالب نیست. این موضوع 
واقعیت  از  پیچیده ای  احساس  شما  به  و  می شود  اضطراب  و  تنش  باعث 

القا می کند. 

را  مردم  دارد،  آن ها  درباره  نظری  چه  دیویس  اینکه  از  جدا  خبرها  اما 
درگیر خود می کنند و دیویس در این کتاب به بررسی چرایی این موضوع 
از  بسیاری  جاذبه  و  گیرایی  است  معتقد  دیویس  درواقع  است.  پرداخته 
عقاید و اعمال به شش عامل کلیدی بستگی دارد. او می گوید این عوامل در 
پس موضوعات فرد محور، وجود الگوها، عدم تجانس و تحریک بیم یا امید 
بروز می یابد. محرک های محیطی که جسم و احساسات ما را درگیر خود 
می کنند و افکاری که در تعصبات روانی ما نقش دارند نیز احتماًال جذاب 

و پرکشش هستند.

دیویس هشدار می دهد که باید محتاط باشیم. بسیاری از خبرها مسائلی 
غیرعادی و بی اهمیت به ما منتقل می کنند که ما آن ها را عادی و باورکردنی 

می پنداریم.

شاید او نخستین کسی نباشد که به این موضوع فکر کرده اما برای توضیح 
اینکه چرا بعضی چیزها برای ما گیرا و جذاب هستند، برخی موضوعات 
موردعالقه بسیاری از مردم را بررسی کرده است. او توضیح می دهد که 
اصطالحات هماهنگ و قافیه دار برای ما جذاب و پرکشش هستند زیرا در 
فرآیند ذهنی ما به آسانی هضم می شوند و آواهای تکراری آن ها به خاطر 
عالقه ای که به الگوها داریم، گیرا هستند. اصطالحاتی که در نگاه اول به 
نظر متناقض می رسند نیز به دلیل عدم تناجس، چشم مشتاق ما را تحریک 

می کنند.

استخراج  درگیر  را  ما  زیرا  است  جذاب  داستان  خواندن  دیگر  سوی  از 
آنچه  که  می داند  ما  ذهن  از  بخشی  باوجودآنکه  و  می کند  مفید  اطالعات 
می خوانیم غیرواقعی است اما بخش دیگر ذهنمان شخصیت ها و وقایع آن 

را واقعی می پندارد.

اما روایت دیویس از اجماع علمی برای فرضیه های آزمایش نشده خود، به 
طرز عجیبی بدون ساختار است و مطالعات موردی او، جدا از موضوع به 

نظر می رسند. 
همچنین دیویس از مراسم مذهبی می گوید که به خاطر عالقه ما به الگوها 
که  است  معنی  این  به  اهداف  و  افراد  به  ما  عالقه  و  داشته  جذابت  برایمان 
به خدایی که بشر را دوست دارد، ایمان داریم و اینکه تعصب یعنی تفسیر 
اینکه  و  باشد  داشته  همخوانی  ما  اعتقادات  با  که  طریقی  به  موضوعات 
زیرا  می یابد  تعالی  تکاملی  سیر  یک  در  است  دین  پذیرش  آماده  که  فردی 
حتی  بااین حال  می گذارد.  کنار  را  خودخواهی  اجتماع،  از  بهره گیری  با 
دیویس با اذعان به اینکه ارائه توضیحات تکاملی رفتار کار چندان سختی 
نیست، تصدیق می کند که چنین فرضیه های روانشناسی نیز منتقدان خود 

را دارد.
برخی  که  نیست  شکی  نباشید،  او  فرضیات  برخی  موافق  اگر  حتی  اما 
در  خوانندگان  به  بارها  خود  او  گرچه  هستند.  قانع کننده  او،  توضیحات 
چنین  در  خود  گویا  ولی  می دهد  هشدار  جذاب  عقاید  دام  در  افتادن  مورد 
اینکه  درباره  دیویس  هشدار  به  توجه  با  درواقع  است.  گرفتارشده  دامی 
تکرار  از  پس  است  ممکن  می رسند  پوچ  نظر  به  ابتدا  در  که  «عقایدی 

قابل قبول تر شوند، شاید بهتر باشد این کتاب را فقط یک بار بخوانید!



  جمعه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۰هفته نامه پرشین۱۲

هنروسینما
دیوید فیلنچر۵۲ ساله شد

فیلمسازی با نبوغ ذاتی
دیوید فینچر، خالق آثار مطرحی چون «هفت»، «باشگاه مشت زنی» و «ماجرای 

عجیب بنجامین باتن» به جمع ۵۲ ساله های هالیوود پیوست.
دیوید فینچر متولد ۲۸ اوت ۱۹۶۲ در کلورادو آمریکا، به  خاطر سبک تریلرهای 
سیاه فیلم هایش مانند «هفت»، «باشگاه مشت زنی» و «زودیاک» شهرت یافته 

است.
فیلم سازی  به  کید»  ساندنس  و  کسیدی  «بوچ  فیلم  تماشای  با  فینچر  دیوید 
هشت  دوربین  با  فیلم برداری  به  شروع  سالگی  هشت  در  و  شد  عالقه مند 
و  شد  وارد  سینما  و  فیلم  دنیای  به   جوانی  بسیار  سن  در  وی  کرد.  میلیمتری 
و  اسپیلبرگ»  به «استیون  متعلق  استودیو  در  کارآموز  به عنوان  سالگی   ۱۷ در 

«جورج لوکاس» مشغول به کار شد.
برای  تبلیغی  فیلم های  ساخت  به  رسما  فینچر  آموزشی،  دوره  پایان  از  پس 
تلویزیون رو آورد. عملکرد او چنان چشم گیر بود که کمپانی های بزرگی چون 

نایک برای ساخت تبلیغات به او سفارش کار دادند.

فاکس  کمپانی  که  بود  موفق  و  قوی  به قدری  فینچر  مختصر  و  کوتاه  کارنامه 
قرن بیستم بدون توجه به اینکه او تجربه ساخت فیلم بلند را نداشت، ساخت 
واگذار  او  به  دالر  میلیون   ۶۰ هزینه  با   ۱۹۹۲ سال  در  را  سوم «بیگانه»  قسمت 
کرد. دو قسمت قبلی «بیگانه» را دو کارگردان مطرح یعنی «ریدلی اسکات» و 
«جیمز کامرون» ساخته بودند و کارگردانی قسمت سوم برای فینچر موقعیت 

بسیار خوبی بود تا خود را مطرح کند.
تیره  فیلم  فینچر  رساند؛ «بیگانه»  سرانجام  به  را  مسؤولیت  این  به خوبی  وی 
و  است  ترسناک تر  و  مهیب تر  قبلی  قسمت  دو  به  نسبت  که  است  سیاهی  و 
تصویرسازی فیلم از این فضای مرگ زده شایسته و دیدنی است. نوع تقطیع 
فیلم و ترکیب نوری غریب و عصبی کننده آن به خوبی سابقه کاری فینچر در 

ساخت ویدئو کلیپ را به نمایش می گذارد.
«فینچر» در فاصله بین ساخت «بیگانه» تا دومین فیلم بلندش یعنی «هفت» در 
اثر  فیلم «هفت»  آورد.  رو  ویدئویی  کلیپ های  ساخت  به  دیگر  بار   ۱۹۹۵ سال 

بسیار قوی و ماهرانه ای است که نشان از نبوغ ذاتی این فیلم ساز دارد.
اسپیسی»  «کوین  درخشان  بازی  با  زنجیره ای  قاتلی  غریب  ماجرای  «هفت» 
را  گناهکارانی  دارد  قصد  و  می داند  زمین  در  خدا  نماینده  را  خود  که  است 
دانته  الهی»  کتاب «کمدی  در  نقل شده  کبیره  گناهان  از  یکی  تجسم  هریک  که 
هستند را بیابد و برای جزای عملشان آنها را به شیوه ای کامال وحشیانه بکشد.
فیلم بعدی فینچر با عنوان «بازی» در سال ۱۹۹۷ ساخته شد. این فیلم ماجرای 
مسئله  به   اقتصادی  مسائل  و  پول  غیراز  که  است  تنهایی  اما  پول دار،  بانکدار 
دیگری نمی اندیشد. این بانکدار با بازی «مایکل داگالس» اکنون در آستانه ۴۰ 
سالگی قرار دارد، سنی که پدرش به یک باره بدون هیچ دلیلی خودکشی کرد و 
این خاطره اکنون که او را رها نمی کند. برادر نیکالس برای رهایی او از این 

زندگی افسرده و بیمارگونه او را وارد یک بازی می کند.
فینچر با ساخت فیلم های مطرح شهرت خود را بیش تر می کرد تا اینکه در سال 
برای  متفاوتی  تجربه  که  فیلم  این  ساخت.  را  زنی»  مشت  فیلم «باشگاه   ۱۹۹۹

تماشاگر است، ماجرایی براساس خیال پردازی های یک بیمار روانی است که 
تایلر  با  آشنایی اش  ماجرای  نورتون)  (ادوارد  بیمه  شرکت  مامور  یک  آن  در 
تعریف  را  مشت زنی  زیرزمینی  باشگاه های  راه اندازی  و  پیت)  (براد  داردن 

می کند که آبستن حوادث عجیب و مهیجی می شود.
پس از آن در سال ۲۰۰۲ بود که فینچر فیلم «اتاق وحشت» را ساخت. ماجرای 
این فیلم در یک خانه اتفاق می افتد و به تالش های یک زن برای نجات خود و 

فرزندش از دست دزدانی که به خانه هجوم آورده اند می پردازد.
فیلم  ساخت  به  تصمیم   ۲۰۰۷ سال  در  سینما  از  دوری  سال  پنج  از  پس  فینچر 
«زودیاک» گرفت که براساس داستان واقعی درباره یک قاتل زنجیره ای به نام 
اما  داشت،  کمی  بسیار  فروش  گیشه  در  فیلم  این  است.  شده  ساخته  زودیاک 
ازنظر منتقدین، یکی از برترین فیلم های سال لقب گرفت که البته نتوانست در 

جوایز اسکار موفق باشد.
«ماجرای  برانگیز  تحسین  و  موفق  فیلم  فینچر  دیوید  که  بود   ۲۰۰۹ سال  در 
عجیب بنجامین باتن» را ساخت که در هشتا دویکمین دوره جوایز اسکار در ۱۳ 
بخش نامزد بود و موفق به کسب سه  جایزه اسکار شد. این فیلم که براساس 
داستان کوتاهی از «اسکات فیتزجرالد» ساخته شد، داستان بنجامین (با بازی 
براد پیت) است که در اواخر قرن نوزدهم و در سن ۸۰ سالگی به دنیا آمده و 
او  می شود.  جوان تر  او  می شوند،  پیرتر  دیگران  که  درحالی  زمان،  گذشت  با 

در کهنسالی به دختری عالقه مند می شود که در سنین کودکی به سر می برد، 
وارونه  روندی  در  او  می شود،  بزرگ تر  دختر  که  درحالی  سال ها  طی  در  اما 

به سوی خردسالی پیش می رود.
که  ساخت  را  اجتماعی»  «شبکه  فیلم   ۲۰۱۰ سال  در  سرشناس  کارگردان  این 
کمپانی  توسط  که  فیلم  این  گرفت.  قرار  سینما  منتقدان  انتقاد  مورد  سخت 
کلمبیا پیکچرز تهیه و تولید  شده، به راه اندازی و توسعه شبکه «فیس بوک» 
«شبکه  می پردازد.  هاروارد  دانشگاه  دانشجوی  چند  توسط  سال  ۲۰۰۴  در 
اجتماعی» در هشتادوسومین دوره مراسم اسکار برنده جایزه اسکار بهترین 

فیلم نامه اقتباسی، بهترین تدوین و بهترین موسیقی شد.
فینچر دوبار در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ نامزد جایزه اسکار بهترین کارگردانی 
شد و سال گذشته با فیلم «شبکه اجتماعی» جایزه "دیوید لین" بافتا انگلیس و 
گلدن گلوب آمریکا را برای بهترین کارگردانی گرفت. وی در سال ۲۰۰۷ با فیلم 

«زودیاک» نامزد نخل طالی کن بود.
این کارگردان صاحب سبک سینمای جهان در سال ۲۰۱۱ فیلم اقتباسی «دختری 
و  کریگ»  «دنیل  بازی  با  سوئدی  رمان  یک  اساس  بر  را  اژدها»  خالکوبی  با 
«رونی مارا» به سینما آورد. این فیلم دلهره آور در هشتاد و چهارمین دوره 
بازیگر  بهترین  اسکار  جایزه  همچنین  و  جایزه  پنج  نامزد  اسکار  مراسم 
آن  از  را  تدوین  بهترین  جایزه  میان  آن  از  و  بود  شده  مارا»  برای «رونی  زن 
گیشه  در  دالری  میلیون   ۳۲۰ فروش  به  موفق  نهایت  در  فیلم  این  کرد.  خود 

سینماهای جهان شد.
جدیدترین پروژه سینمایی فینچر «دختر گمشده» نام دارد که وی این فیلم را 
بر اساس رمان پرفروشی با همین نام نوشته ««گیلین فلین» ساخته شده است. 
پنجمین  در  که  است  زنی  پرتعلیق  و  تاریک  داستان  روایتگر  که  فیلم  این  در 
سالگرد ازدواجش ناپدید می شود، «روزاموند پایک» بازیگر فیلم «چک ریچر» 
و «بن افلک» در نقش های اصلی بازی می کنند. «دختر گمشده» از سوم اکتبر 

۲۰۱۴ اکران می شود.

کارگردان سرشناس انگلیسی برنده اسکار

درگذشت  یک فیلمساز
سالگی   ۹۰ در  انگلیسی  سرشناس  کارگردان  و  بازیگر  بورو  آتن  ریچارد 

درگذشت.
به نقل از هالیوود ریپورتر، سر ریچارد آتن بورو که به عنوان کارگردان فیلم 
بازیگر  عنوان  به  فیلم   ۷۰ از  بیش  در  و  بود  شده  اسکار  جایزه  برنده  «گاندی» 

ظاهر شده بود، درگذشت.
مهاتما  زندگی  مبنای  بر  را  «گاندی»  فیلم  تا  کرد  تالش  سال   ۲۰ که  بورو  آتن 
گاندی بسازد، شاهد دریافت ۸ جایزه اسکار برای فیلمش بود که اسکار بهترین 

کارگردانی از جمله آنها بود.
او  بود.  شده  شناخته  بازیگر  و  کارگردان  کننده،  تهیه  یک  عنوان  به  آتن بورو 
جایزه بفتا را در سال ۱۹۶۴ برد و این در حالی بود که همزمان برای دو فیلم 
«بعدازظهر نمناک» و «تفنگ ها در باتاسی» نامزد دریافت این جایزه شده بود. 
او دو جایزه گلدن گلوب در کارنامه اش داشت که برای بازی در «دانه های شن» 
در سال ۱۹۶۶ و «دکتر دولیتل» در سال ۱۹۶۷ دریافت کرده بود. یک گلدن گلوب 
نیز برای کارگردانی فیلم «اوه! چه جنگ دوست داشتنی» در سال ۱۹۶۹ به او 

اهدا شده بود.
دیوید کامرون در تجلیل از وی در توییترش نوشت: ریچارد آتن بورو از بزرگان 

سینما بود.
آتن بورو همچنین جایزه بهترین بازیگر را از جشنواره فیلم برلین برای بازی 
در «سکوت خشمگین» در سال ۱۹۶۰ دریافت کرده بود. او به عنوان کارگردان 
نیز برای بازیگرانش چندین نامزدی اسکار به ارمغان آورد که نامزدی اسکار 
جونیور  داوین  رابرت   ،۱۹۸۷ سال  در  گریان»  در «آزادی  واشنگتن  دنزل  برای 
در  ها»  سایه  برای «سرزمین  هاپکینز  آنتونی  و   ۱۹۹۲ سال  در  برای «چاپلین» 

سال ۱۹۹۳ را شامل می شود.
ریچارد ساموئل آتن بورو متولد ۱۹۲ در کمبریج انگلستان بود و در سال ۱۹۷۶ 
لقب سر را دریافت کرد. او مدتی نیز رییس آکادیم سلطنتی هنرهای نمایشی 

بریتانیا بود.
او از جمله بازیگران فیلم «فرار بزرگ» در کنار استیو مک کویین در سال ۱۹۶۳ 
بود. وی در سال ۱۹۶۶ در کنار جیمز استوارت در «پرواز ققنوس» ظاهر شد و 

با شرلی مک لین در «برکت خانم باالسم» در سال ۱۹۶۸ بازی کرد.
شروع  داشتی»  دوست  جنگ  چه  فیلم «اوه!  با   ۱۹۶۸ سال  در  را  کارگردانی  او 
کرد که جان لنون از گروه بیتل در این فیلم او را همراهی می کرد. این فیلم ۱۶ 

جایزه بین المللی دریافت کرد که یک گلدن گلوب از جمله آنها بود.
پس از ساخت فیلم «چاپلین» در سال ۱۹۷۸ او در سال ۱۹۹۳ برای اسپیلبرگ در 
فیلم «پارک ژوراسیک» جلوی دوربین رفت و در سال ۱۹۹۷ در قسمت دوم این 

فیلم نیز ظاهر شد.

اسپیلبرگ با صدور بیانیه ای در فقدان او نوشت: دیکی آتن بورو از همه چیز در 
زندگی اش به غلیان در می آمد- خانواده، دوستان، کشورش و شغلش. او با فیلم 
«گاندی» اش هدیه بزرگی به جهانیان داد و استادی واقعی در نقش جان هاموند 
در دنیای دایناسورهای «ژوراسیک پارک» بود. او دوستی عزیز بود و من هم از 

شمار افراد پایان ناپذیری هستم که به او ادای احترام می کنند.
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تازه به دوران رسیدگی 
فرهنگــــــــی چیست؟

ناصر فکوهی

نوکیسگان فرهنگ
 nouveaux فرانسوی رایج  بسیار   واژه  جای  به  توان  می  را  نوکیسگان  واژه 
به  ها  زبان  از  بسیاری  در  امروزه  که  برد  کار  به  جدید)  (ثرونمندان    riches
همین صورت به کار می رود، واژه ای که به خصوص پس از فروپاشی شوروی 
پیشین از یک سو و تغییر سیاست اقتصادی چین از سوی دیگر ، رواج زیادی 
یا  شانس،  راه  از  را  ای  بادآورده  ثروت  که  بودند  کسانی  آن  از  منظور  و  یافت 
از طریق زد و بندهای فساد آور، سیاسی و  باند بازهای مافیایی به جیب زده 
بودند و به همین دلیل نیز با دست و دلبازی بسیار و برای نشان دادن این ثروت  
و کسب یک شخصیت اجتماعی کاذب  به شدت تمایل به  هزینه کردن های  بی 
بند و بار و لوکس داشتند.  این مفهوم را می توان همچنین در معنای فرهنگی 
آن با واژه «اسنوبیسم» نزدیک دانست که در فارسی شاید بتوان اصالح «تازه 
آمیز  طنز  اثر  با  که  «اسنوب»  واژه  گذاشت.  جایش  به  را  رسیدگی»  دوران  به 
ها»(۱۸۴۸)  اسنوب  «کتاب  یعنی  انگلیسی  نویسنده  تاکری  ویلیام  معروف 
یکی  اما   ، است  ای  مناقشه  مورد  شناسی  ریشه  دارای  شد،  عمومی  زبان  وارد 
یعنی    sine nobilitate التین از  را  آن  دارد  را  اجماع  بیشترین  که  ها  ریشه  از  
«بدون اشرافیت» می داند و اشاره به دورانی دارد که با آغاز انقالب صنعتی و  
جامعه مدرن، بورژوا ها در برابر اشراف یا nobles ها که در بسیاری از عرصه 
های زندگی روزمره کنار یکدیگر قرار می گرفتند، احساس حقارت کرده و با 
خود نمایی  از طریق گروهی از مولفه های بیرونی به ویژه پوشش، طرز سخن 
گفتن و غیره تالش می کردند احساس حقارت خود را پنهان کنند و در برابر 

سایر مردم نیز با این گونه خود نمایی ها،  شخصیتی کاذب به خویش بدهند.
واژه اسنوبیسم بدین ترتیب از قرن نوزده وارد  زبان و ادبیات اروپایی شد و  
نکته جالب توحه در آن است که در ایران نیز از ابتدای قرن بیستم و با ظاهر 
شدن  شهرنشینی جدید، اقشاری از نوکیسگان که اغلب موفق شده بودند  به 
دالیل سیاسی یعنی عمدتا نزدیک به دربار و حاکمان و یا به دلیل سیاست گزاری 
از  گروه  نخستین  بازگشت،  در  شوند،  اروپا  روانه  گروه،  همین   فرهنگی  های 
در  که  آوردند،  وجود  به  را  فرهنگی  رسیدگان  دوران  به  تازه  یا  ها  «اسنوب» 
اصطالح  عامیانه برای آنها از واژگانی چون «فرنگ رفته» یا «فکل – کراواتی» و 
از این قبیل استفاده می شد. برخی از افراد این گروه بعدها به صورت گسترده 
در  و   کردند  استفاده  خود  برای  نیز  یا «انتلکتوئل»  و  واژه «روشنفکر»  از  ای 
حرکات و رفتارهای خود به شدت تمایل بدان داشتند که از نوعی صوری گرایی 
بعدها  کنند.  جدا  آنها  از  را  خود  و  کنند  استفاده  دیگران  به  نسبت  آمیز  تحقیر 
و  یافت  تری  رایج  بسیار  شکل  اسنوبیسم  این  ما  فکری  و  دانشگاهی  نظام  در 
خود  فرهنگ»  و  «دانش  دادن  نشان  برای  یافته  اشرافیت  نشانه  نوعی  به  بدل 
شد که از جمله نمودهای آن  طرز لباس پوشیدن، استفاده از  واژگان  بیگانه 
یا بسیار تخصصی  در مکالمات علمی و حتی  سخن گفتن عادی، استناد دائم 
به کشورهای  «فرنگی» یا اروپایی و آمریکایی و نویسندگان و روشنفکران و 

اندیشمندان «فرنگ» و غیره بود.    

در این حال روی دیگر این سکه در جامعه ما نوعی «جاهل گرایی» (لومپنیسم) 
می  مردم»  «فرهنگ  آنچه  از  بردن  بهره  با  کرد  می  تالش  برعکس  که  بود 
نامید و تظاهر به اینکه در برابر نوعی اشرافیت «غرب زده» ایستاده است، از 
پوپولیسمی دفاع کند که خود یکی از  مهم ترین شاخه های  سیاسی در غرب 
بود و آن را با استفاده گسترده از ادبیاتی بی ارزش و غیر قابل قبول در زبان 
استفاده  بزند.  جا  بودن  نوعی «مردمی»  ظاهر  به  ما،  دینی  و  سنتی  فرهنگ  و 
گسترده از واژگان «کوچه – خیابانی»، تحقیر  روشنفکران و نخبگان جامعه و 
استناد دائم به  مفهومی مبهم به نام «مردم» و تالش برای جلوگیری از هر گونه 
حرکت عمیق فکری به بهانه «غربی بودن» و ادعای آنکه هر گونه «روشنفکری» 
معادل با «غرب زدگی» و خود آن نیز معادل با «نوکری اجنبی» است، از  مولفه 
های به شدت رایج در این گفتمان بود و هست که در جایی دیگر به آن خواهیم 

پرداخت.
متاسفانه جامعه ما به دالیلی که تشریح کامل آن در این جا امکان پذیر نیست، 
در طول سال های اخیر در میان این دو گونه از  گرایش که هر دو را باید اشکال 
مانع  امر  این  و  بوده  سرگردان  دانست،  اندیشه  کننده  تخریب  و  شده  تخریب  
اندیشیدنی عمیق و انتقادی درباره مسائل اساسی آن در حوزه های گوناگون 
شده است. با وصف این ، اشاره و پیش کشیدن این بحث با این هدف انجام می 
ابعاد  در   الاقل  آنها  های  زیان  از  مانع  بتوان  فرایندها  این  شناخت  با  که  گیرد 

وسیع شد.

گروه بزرگی از  افراد جامعه ما را در حال حاضر دانشجویان و دانش آموختگان 
دانشگاه ها تشکیل می دهند، یعنی کسانی که توانسته اند به برکت ثروت عمومی 
انجام  به  دانشگاهی  نظام  در  مختلف  سطوح  در  را  خود  تحصیالت   جامعه،  
برسانند. گروهی بزرگ نیز کسانی هستند که ولو آنکه وارد نظام دانشگاهی 
هایی  عرصه  سوی   به  فرهنگ،  به  شان  عالقمندی  دلیل  به  خود  باشند،  نشده 
در اندیشه و هنر رفته اند و بدل به مصرف کنندگان فرهنگ در همه اشکال آن 

شده اند.  شمار کاالهای فرهنگی  به صورت کتاب،  فیلم، برنامه های نمایشی 
و تمام انواع دیگر کاالهای رسانه ای هر روز افزایش می یابد و جامعه مدنی 
که بدین ترتیب ایجاد شده است و انجمن هایی که این جامعه به وجود آورده 
امروز ما را در راس جوامع خاور میانه از لحاظ  پتانسیل های  رشد و پیشرفت 
فکری قرار داده است کما اینکه نه فقط نویسندگان، متخصصان علوم  انسانی 
و علوم دقیقه و هنرمندان ما در شرایط داخلی  و برغم تمام مشکالت هرگز  از 
کار بازنایستاده و دانما در کار تولید هنر و اندیشه اند، بلکه  گروه هایی که به 

ناچار  یا به میل خود از کشور مهاجرت کرده اند نیز ، در اغلب موارد تالش به 
تولید فرهنگی در چارچوب های زبانی و  قالب های فرهنگی ایرانی دارند. این 
امر بسیار مهم و بسیار پر ارزشی است و دقیقا  همین امر است که باید ما را 
نسبت به خطرات  تازه نوکیسگی و تازه به دوران رسیدگی فرهنگی به همان 
میزان که به درستی  نسبت به خطرات لومپنیسم و پوپولیسم فرهنگی  بر حذر 
هستیم، حساس کند. فرهنگ چند هزار ساله ایرانی و اسالمی، منابع بی شمار 

و سرچشمه هایی بی پایان برای پرهیز از این آفت ها در اختیار ما می گذارد.

 سرچشمه ها و منابعی که بیش از هر چیز باید ما را از افتادن به دام  صوری 
 ، و  متفاوتند  یکدیگر  با  ها  انسان  بدارد.  باز  آن  نوع  هر  و  شکل  هر  از  گرایی 
شان  تجربه  و  زندگی  به  نسبت  هایشان  دیدگاه  و   کنند  می  متفاوتی  کارهای 
شدت  به  زندگی  این  از  شان  برداری  بهره  و  استفاده  نحوه  و  زندگی  این  از 
و  اندیشمندان  دستکم  که  نیست  آن  بر  دلیلی  این  اما  است  متفاوت  یکدیگر  با 
روشنفکران، تن به نوعی اشرافی گری فکری بدهند و گروهی را حقیر پنداشته 
و گروهی را بزرگ بیانگارند. بزرگترین حقارت تاریخی ما و بزرگترین آفتی که 

در صد سال اخیر  فرهنگ ما را مورد یورش قرار داده از یک سو بی توجهی به 
منابع بی شمار و ارزشمند  دینی ، ملی و سنتی موجود در این فرهنگ  یا همان 
دانش و شناخت  بومی است و از سوی دیگر بیگانگی  باور نکردنی مان نسبت 
ترین  سطحی  به  آن  شناخت  یا  و  جهان  این  شناخت  عدم  پیرامونی،  جهان  به 
شکل و با تفسیر به رای بنا بر عقاید و نظرات اغلب سطحی و کم اعتبارمان. 
بنابراین  راه گریز از  نوکیسگی  فرهنگی را شاید بتوان تنها،  در نوعی فروتنی 
و در عین حال فضیلت فرهنگی دانست که باید از  خالل شناخت بهتر خود و 

شناخت بهتر دیگری بگذرد.
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تاریخ

شهریور، ماه 
جنگ های بزرگ

پرستو رازقی 

تاریخ  در  است؛  جنگ  ماه  ایرانیان  نزد  شهریورماه 
است؛  شده  آغاز  ماه  همین  از  بزرگ  جنگ  دو  معاصر 
اولی یعنی جنگ جهانی دوم در روز سوم و دومی که 
شهرهای  مردم  ماه.  همین   ۳۱ در  است  تحمیلی  جنگ 
آن  شهریورماه  سوم  روز  صبح  ایران  غربی  و  جنوبی 
خواب  از  انگلیس  نفربرهای  و  تانک ها  صدای  با  سال 
رژه  شاهد  خود  حیرت زده  چشم های  با  و  شدند  بیدار 

یونیفورم پوش های انگلیسی در خیابان ها بودند.
 لشکر سرزده متفقین از شمال و جنوب در حالی وارد 
بی طرفی  اعالم  رسما  دولت  که  بود  شده  ایران  خاک 
کرده بود. اما از آنجا که ارتش تا بیخ دندان مسلح هیتلر 
نگران  انگلیس  داشت،  سر  در  را  شوروی  فتح  سودای 
سقوط شوروی و راحت شدن کار آلمان در جنگ با آن 
درآوردند  خود  اشغال  به  را  ایران  متفقین  بود.  کشور 

تا پیشاپیش راه های آبی و خاکی دسترسی ارتش آلمان 
کودتای  نگران  همچنین  آنها  ببندند.  شوروی  به  را 
طرفداران آلمان در ایران بودند. خلع رضاشاه از قدرت 
و تبعید او نیز با هدف از میان برداشتن زمینه های بروز 
نشان  ایران  شاه  چرا که  گرفت،  صورت  اتفاقی  چنین 
داده بود در همگرایی با آلمان ها کم نمی آورد. در واقع 
تبدیل  ایران  نمی خواستند  هرگز  انگلیس  و  شوروی 
وضعیتی  چنین  در  شود.  آنها  علیه  عملیات  پایگاه  به 
خود  مقام  از  ایران  وقت  نخست وزیر  منصور،  علی 
استعفا کرد و محمد علی فروغی (ذکاءالملک) جای او 
و  قحطی  ویرانی،  جز  دوم  جهانی  جنگ  از  گرفت.  را 
نابسامانی سیاسی و اجتماعی چیز دیگری نصیب ایران 
نشد. مورخان بر این باور هستند که انگلیس تنها پیروز 
کشور  این  شهری  صنعتی و  سیاست  تا  بود.  جنگ  این 
شهرهای  و  پایتخت ها  آنکه  حال  دید،  را  آسیب  کمترین 
به شدت  آن  اروپایی  رقیب  کشورهای  صنعتی  و  مهم 
در  مدرنیته  پایتخت  که  پاریس  از  چنان که  شد،  تخریب 
قرن نوزدهم و بیستم خوانده می شد ویرانه ای برجای 

ماند.

کنفرانس تهران؛ چاره اندیشی بهنگام
مهم ترین  از  یکی  شاهد  دوم  جهانی  جنگ  در  تهران 
اتفاقات سیاسی بود. در روزهای ششم تا نهم آذر ماه 
فرانکلین  یعنی  متفقین  کشور  سه  رهبران  ۱۳۲۲ش، 
چرچیل،  وینستون  آمریکا،  رئیس جمهور  روزولت، 
رئیس جمهور  استالین،  ژوزف  و  انگلیس  نخست وزیر 
شوروی به تهران آمدند تا در باب چگونگی استراتژی 
محل  در  کنفرانس  این  کنند.  مذاکره  هم  با  جنگ  ادامه 
پهلوی   – شاه  که  طوری  شد،  برگزار  شوروی  سفارت 
به  بود  ناگزیر  کنفرانس  در  شرکت  برای  نیز  دوم- 
سفارت برود. در جریان کنفرانس، چرچیل و روزولت 
در  تنها  وی  با  و  بروند  شاه  دیدار  به  نشدند  حاضر 
شد  موفق  البته  ایران  شاه  کردند.  دیدار  سفارت  محل 
در  دیدار  این  که  کند  دیدار  مرمر  کاخ  در  استالین  با 

سپهر  احمدعلی  یعنی  او  نزدیکان  از  یکی  تالش  پی 
رئیس  سه  دیدارهای   گرفت.  صورت  (مورخ الدوله) 
جمهور محرمانه بود، اما آنها توانستند به تصمیم های 
مهمی برسند که سرنوشت جنگ را به سودشان تغییر 
آمریکا،  قوای  شدن  پیاده  و  دوم  جبهه  تشکیل  داد؛ 
انگلیس، کانادا و فرانسه در سواحل نورماندی فرانسه، 
نیروهای  به  شوروی  سرخ  ارتش  بزرگ  حمله  ضد 
خاك  از  آلمانی ها  قطعی  راندن  بیرون  هدف  با  آلمان 
جمله  از  افتاد  اتفاق  بعد  سال  تابستان  در  که  شوروی 
دستاوردهای این کنفرانس بود. سه دولت بزرگ درگیر 
در جنگ در پایان این کنفرانس با انتشار اعالمیه ای که 
و  استقالل  بود،  ضمیمه   ۶ و  فصل   ۹ مقدمه،  یك  شامل 
و  شوروی  کردند.  تضمین  را  ایران  ارضی  تمامیت 
پایان  از  پس  ماه   ۶ ظرف  که  شدند  متعهد  نیز  انگلیس 
آن  به  اتفاق  این  اما  کنند؛  ترک  را  ایران  خاک  جنگ، 
صورتی که در اعالمیه مورد تاکید قرار گرفته بود رخ 
نداد. در اسفندماه سال ۱۳۲۴، نیروهای انگلیسی خاك 
شمال  در  شوروی  سربازان  اما  کردند،  ترك  را  ایران 
کشور باقی ماندند. آنها تا زمان انعقاد قرارداد تاسیس 
فروردین   ۱۵ ـ  شوروی  و  ایران  نفت  مختلط  شرکت 
۱۳۲۵ ـ و تشکیل کابینه ائتالفی با حزب توده در تهران 

ـ ۱۰ مرداد ۱۳۲۵ ـ از ایران خارج نشدند.

باروتخانه قجری
فرانسوی  معمار  و  نقاش  فالندن،  اوژن  که  هنگامی 
به همراه یک هیات نظامی و تجاری در سال ۱۲۲۰ ه.ش 
به تهران رسید، پایتخت کشور در سرمای زمستانی فرو 
کشیده  پایتخت  باروتخانه  از  او  که  طرحی  بود.  رفته 
تنها یادگاری است که از آن باروتخانه باقی مانده است. 
اگر نه،  که نه از تاک نشان مانده و از تاک  نشان! برخی 
تپه ای  فراز  بر  را  باروتخانه  این  مکان  پژوهشگران 
در  یوسف آباد  آسیاب  جنوب  و  امیرآباد  بنای  شرق  در 
باروتخانه  دانسته اند.  کنونی  ساعی  پارک  نزدیکی 
یوسف آباد برفراز تپه ای به گونه قلعه ای از خشت و آجر 
بوده  مستقلی  ورودی  دارای  بنا  این  بود.  شده  ساخته 
فرنگی  کاله  بناهای  نظیر  مدوری  اشکوبه  سه  برج  و 
داشته که طبقه سومش بسیار کوچك و به کار دیده بانی 
می آمده است و حصار کنگره داری گرداگرد آن کشیده 
شده بود. تهران در نظر هیات فرانسوی چندان بزرگ و 
شکوهمند نیامده است. جمعیت این شهر در آن زمان به 
تخمین اوژن فالندن، حدود یکصد هزار نفر بوده است. 
او در کتاب «سفر به ایران» که در برگیرنده خاطرات، 
هفت  «شش  می نویسد:  است،  نقاشی هایش  و  طرح ها 
باب مسجد، سه یا چهار مدرسه، یکصد حمام، و نزدیك 
و  بدقواره  دکان  تعدادی  کاروانسرا،  باب  یکصد  به 
دور  در  زرد رنگ  آجرهای  با  طوالنی  دیواری  و  کثیف 
جایگاه  در واقع  تهران  دروازه...  شش  با  شهر،  دور  تا 
زندان مانندی است برای عده بیشماری از افراد خاندان 
عموهای  یا  برادران  را  زندانیان  این  اغلب  که  سلطنت 
فاسد  خاندان  از  فالندن  داده اند.»توصیف  تشکیل  شاه 
باروتخانه  نخستین  از  او  طرح  کنار  اگر  را  قاجار  شاه 
آن  از  روشن تری  تصویر  به  بگذاریم،  تهران  مدرن 
یوسف آباد  محوطه  از  باشد  چه  هر  می رسیم.  روزگار 
شنیده  قدیمی  باروت های  و  توپ ها  صدای  هم  هنوز 
باشند  کشیده  نم  زمان  مرور  اثر  در  اگر  حتی  می شود، 

و دیگر «اثر» نکنند! 

جنگ چالدران و از دست 
رفتن نواحی غربی کشور

شکست  بزنگاه های  از  یکی  به عنوان  آن  از  که  چالدران  جنگ 
صفویه از حکومت عثمانی یاد می شود، در روز ۳۱ مرداد سال 
۸۹۳ هجری شمسی آغاز شد. این جنگ در محلی به همین نام 
میان  خوی  شهر  کیلومتری   ۲۰ در  غربی  آذربایجان  شمال  در 
قوای ارتش نوین عثمانی و سپاهیان سنتی شمال غرب کشور 
شمال غربی  از  بخش هایی  آن  درنتیجه  که  پیوست  وقوع  به 
مناطقی  شامل  کردستان  و  آذربایجان  همدان،  ازجمله  ایران 
چون دیاربکر، مرعش و البستان به دست امپراتوری عثمانی 

افتاد. 
امپراتوری  ایران،  در  شیعه  قدرتمند  دولت  یک  گرفتن  قدرت 
عثمانی را که قصد حمله نهایی جهت تصرف اروپا را داشت از 
طرف مرزهای شرقی نگران کرد، آنچنان که برخی می گویند 
شاه  می کردند  پیش بینی  که  بود  رو  آن  از  عثمانی ها  نگرانی 
از  فرا تر  قدرتی  به  می کرد،  طی  که  روندی  ادامه  با  اسماعیل 
تیمور دست یابد و با گسترش تشیع صفوی، امپراتوری آنان 

انگیزه  عثمانی  شاه  که  بود  چنین  این  بکشاند.  نابودی  به  را 
خود  در  محتوم  و  سرنوشت ساز  رویارویی  یک  برای  را  الزم 

دید و به سوی ایران لشگر کشید.
اما در جریان شکل گیری این نبرد سرنوشت ساز دالیل دیگری 
ایران  خاک  به  عثمانی  تهاجم  تسریع  به  که  داشت  وجود  هم 
انجامید. در   همان سال ها بود که پس از مرگ سلطان بایزید، 
ادعای  دوم  بایزید  نام  به  عثمانی  سلیم  سلطان  عموی  پسر 
خالفت کرد، اما چون قدرتی نداشت برای کسب اعتبار و قدرت 
تبریز  و  ارومیه  در  و  پناهنده  صفوی  اسماعیل  شاه  دربار  به 
ساکن شد. شاه اسماعیل با پناه دادن به پسر عموی مدعی و 
رقیب سلطان سلیم اول، درخواست سلیم برای استرداد بایزید 

دوم را خالف جوانمردی اعالم کرد.
فاتح ترین  و  مقتدر ترین  از  یکی  زمان  آن  که  سلیم  سلطان 
عموی  پسر  پناهنده شدن  می آمد  شمار  به  آل عثمانی  سالطین 
سوی  از  وی  استرداد  درخواست  قبول  عدم  و  ایران  به  خود 
با  اسماعیل  شاه  آنکه  از  پس  و  کرد  بهانه  را  شاه اسماعیل 
به عثمانی  حمله  قصد  و  شد  متحد  مصر  و  مجارستان  پادشاه 

را در سر پروراند، به فکر مقابله با او افتاد. 
آرایش  تا  داد  فرصت  به عثمانیان  اسماعیل  شاه  جنگ،  این  در 
به  مسلح  ینی چری  هزار  دوازده  کنند.  کامل  را  خود  دفاعی 
مانعی  گرفتند.  قرار  توپ ها  از  زنجیره ای  پشت  در  شمخال 
که به صورت سدی نفوذناپذیر در مقابل سپاه ایران که بیشتر 
راست  جناح  جنگ  شروع  با  گرفت.  قرار  بودند  نظام  سواره 
سپاه ایران جناح چپ عثمانیان را در هم کوبید و فرمانده آنها 
حسن پاشا نیز کشته شد. صالبت نخستین یورش سپاه ایران 
به حدی بود که سلطان سلیم لحظاتی پس از شروع درگیری 
به گمان اینکه کارش با شکستی برق آسا به اتمام رسیده در پی  
گریز از معرکه بود. کثرت سپاه عثمانیان و محدودیت فضای 
نبرد به حدی بود که سپاهیان سلطان سلیم برای رویارویی با 

ایرانیان پشت نیروهای خود مدت ها به انتظار می ایستادند. 
محلی  فرماندهان  عثمانی،  سپاهیان  حمله  مورد  نواحی  در 

زیاد  کشتار  باعث  و  زده  جانانه ای  مقاومت  به  دست  قزلباش 
کمک  به  منطقه  عشایر  و  شدند  عثمانی  قشون  عقب نشینی  و 
قوای دولتی ایران شتافتند، دلیل کمی شمار سپاهیان ایران در 
این جنگ به این خاطر دانسته شده که بیشتر آنان درخراسان 
جلوگیری  ازبک  عبیدالله خان  غافلگیرانه  یورش  از  تا  بودند 
کنند. دو هزار سرباز قزلباش در مقابل ستون ۲۵هزار نفری 
قوای ینی چری مدت ۱۲ روز مقاومت کردند اما با شروع به کار 
با  کرد.  تغییر  عثمانیان  نفع  به  سرعت  به  جنگ  نتیجه  توپ ها 
به کارافتادن توپ ها و کثرت نیروهای مهاجم نتیجه جنگ به 
سرعت به نفع عثمانی ها تغییر کرد. استفاده از توپخانه برای 
ایرانیان مصیبت بار بود. بسیاری از سپاهیان ایران و بسیاری 
از فرماندهان و صاحبان مناصب که همراه با شاه اسماعیل و 
سربازان در عدم عبور دشمن و ورود آنان به وطن تا پای جان 

هم قسم شده بودند در معرکه کشته شدند. 
چون  ایران  خسته  ارتش  عثمانی  توپخانه  حمالت  ادامه  با 
کشته ها،  از  رفته  رفته  و  بودند  ایستاده  محکم  دیواری 
چه  هر  می کشید  فریاد  سلیم  سلطان  می شد.  ایجاد  پشته ها 
محمدحسن  شیخ  برد.  خواهید  بیشتری  ثواب  بکشید،  عجم 
با  می دانست  که  زمان  آن  معروف  روحانیون  از  شبستری 

ایران  سراسر  است  ممکن  اسماعیل  شاه  شدن  دستگیر  یا  قتل  
پیش  به  به دست  قرآن  بنابراین  شوند،  سلیم  سلطان  تسلیم 
را  تو  شیعیان  پادشاه  «ای  که  زد  فریاد  و  رفت  اسماعیل  شاه 
به این قرآن سوگند می دهیم تا دست از جنگ برداری و بروی، 
چون صالح مملکت در این است.» شاه اسماعیل نیز که به رغم 
اصرار ساالران و عالمان همراه پس از خود دو فرمانده را به 
میدان  در  بود  شده  جنگ  عازم  و  کرده  انتخاب  جانشینی اش 
نبرد با سوگند دادنش توسط شیخ شبستری و با فداکاری چند 
جان  ایران  ارتش  کل  از  باقیمانده  نفر   ۸۵ همراه  به  قزلباش 
چالدران  جنگ  در  طرفین  تلفات  برد.  در  به  معرکه  از  سالم 
از  نفر  هزار   ۴ و  ایران  از  تن  ۲۷هزارو۶۵۴  که  بود  این گونه 

سپاه عثمانی کشته شدند. 
بهای  به  که  صفوی  سپاه  عقب نشینی  از  پس  سلیم  سلطان 
رفتن  بین  از  و  عثمانی  نیروی  چهارهزار  از  بیش  شدن  کشته 
بخشی از توپخانه آن به دست آمد به دلیل ترس از وجود تله به 
تعقیب سپاه ایران نپرداخت و تنها چند روز بعد به تبریز وارد 
شد. سپاه عثمانی شهر تبریز را تصرف کرد، اما چندی بعد به 

دلیل کمبود آذوقه مجبور به بازگشت شد.
کردستان  مناطق  شدن  جدا  چالدران  جنگ  نتیجه  نخستین 
کردستان  و  عراق  کردستان  ترکیه،  کردستان  شامل  باختری 
آذربایجان  شامل  دیگری  مناطق  بود.  ایران  از  کنونی  سوریه 
ایران  از  جنگ  این  جریان  در  نیز  همدان  تا  کردستان  تمام  و 
جدا شد و به دست عثمانی افتاد، اما چند سال بعد شاه عباس 
پس  جنگ  با  را  کردستان  مناطق  از  بخشی  توانست  صفوی 

بگیرد. 

منابع:
اسالم نیا،  فریدون  اسالم،  از  بعد  ایران  تاریخ  به  نگاهی 
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تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران 

در دوران صفویه، عباسقلی غفاری فرد
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۹۰ درصد مردم کشاورز بودند!
کار   نیروی  درصد    ۹۰ حدود   اول   جهانی  جنگ  آستانه  در 
فعال  روستایی  دستی  صنایع  و  کشاورزی  بخش  در   ایران 
بودند و بقیه نیز  به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری 

اشتغال داشتند.

سایر  و  آموزش  بهداشت،  ارتباطی،  وسایل  راه ها،  شبکه    
افزایش  اگرچه  بود؛  مقدماتی  مراحل  در  زیربنایی  تسهیالت 
بخش  سایر  با  مقایسه  در  آموزش  بخش  در   سرمایه گذاری 
های زیربنایی سریع تر بود.  بودجه مملکت نیز برآوردهایی 
از درآمدها و هزینه ها بود که در هیچ سالی درست درنمی آمد 
معموال  تخصیص یافته  بودجه های  داشت.  کسری  همواره  و 
واقعی  میزان  بود.  آنها  به  مربوط  برآوردهای  از  کمتر 
داشت.  فزونی  درآمدها  واقعی  میزان  بر  همواره  هزینه ها 

بازپرداخت  و  مالی  تعهدات  تامین  از  معموال  دولت  در نتیجه 
هزینه های  از  مهمی  بخش  بود.  عاجز  خارجی  های  وام 
داشت  اختصاص  امنیتی  نیروهای  سایر  و  ارتش  به  دولتی 
که آنها نیز به دلیل وابستگی هایشان کارآیی چندانی در انجام 
برای  تالش  هرگونه  انگلیس  و  روس  نداشتند.  مسوولیت ها 
می گذاشتند.  ناکام  را  اقتصادی  امور  به  دادن  سر وسامان 
شده  تشدید  جهانی  بازار  به  ایران  وابستگی  روند  همچنین 
می توان  دوره  آن  در  ایران  وارداتی  اقالم  مهم ترین  از  بود.  
محصوالت  خام،  مواد  کرد.  اشاره  صنعتی  مصنوعات  به 
کشاورزی، نفت و صنایع دستی مانند فرش نیز از عمده ترین 
اصلی  شرکای  انگلیس  و  روس  بود.  کشور  صادراتی  اقالم 
مبادالت  درصد    ۹۰ تا   ۸۰ به  نزدیک  و    بودند  ایران  تجاری 

کشور با  این دو رقیب تاریخی هم انجام می شد. 
منبع: عیسوی، چارلز. تاریخ اقتصادی ایران (قاجاریه ۱۲۱۵-
گستره،  نشر  تهران،  آژند.  یعقوب  ترجمه  .ق).  ۱۳۳۲هـ 

.۱۳۶۲

با خون  من روی  
کفنم بنویسید: وطن

امیر هاشم پور

در مرداد ۱۳۰۰ بعد از تغییر و تحوالتی که رخ داد و قوام 
السلطنه حکم صدارت دریافت کرد، کلنل محمدتقی خان 
آغاز  الوزرا  رئیس  علیه  را  خود  اعتراضی  حرکت  پسیان 

کرد.
و  گشود  جهان  به  دیده  تبریز  در  ۱۳۰۹هـ.ق  سال  پسیان   
و  رساند  پایان  به  شهر  همان  در  را  مقدماتی  تحصیالت 

سپس به تهران رفته و وارد مدرسه نظامی شد.
در اثر حسن لیاقت و شایستگی به مدارج او افزوده شد و 
در این اثنا به خدمت در قزوین، بروجرد و همدان پرداخت 
و مدال طالی نظامی از طرف وزارت جنگ دریافت کرد. 

اما کارشکنی ها باعث دلزدگی وی شده و از خدمت کناره 
گرفت و برای درمان ورم کبد سال ۱۳۳۵ هـ.ق عازم آلمان 

شد.
نیروی  وارد  سال  یک  از  بعد  و  نماند  بیکار  نیز  آنجا  در 
به  آن  از  بعد  گذراند،  را  خلبانی  دوره  و  شد  آلمان  هوایی 
علت کسالت وارد نیروی زمینی آلمان شده و به خدمت خود 
ادامه داد . در این حین به تحصیل ریاضی و موسیقی نیز 
اعصاب  ضعف  که  این  با  نویسد: «...  می  کلنل  پرداخت. 
و چشم و کلیه علت مزاج مانع از قبول خدمت هوانوردی 
بود به تصور حصول مقصود داخل این خدمت شدم (دهم 
شعبان۱۳۳۶) لیکن پس از ختم شناسایی میکانیکی و ۳۳ 
مرتبه طیران سخت مریض شده نتوانستم تعقیب نمایم، 
پیاده منتقل گردیدم (۳  به قسمت  انتقال داده  درخواست 

شوال همان سال)».
وزارت  زمان  در  ق)  ایران (۱۳۳۸  به  بازگشت  از  پس  وی 
ماه  پنج  مدت  شایستگی  و  لیاقت  وجود  با  الدوله  وثوق 
بیکار ماند تا در دوره وزارت مشیرالدوله به سمت رئیس 

ژاندارمری خراسان منصوب شد.
السلطنه  قوام  که  زمان  این  در  خراسان  شد  یادآور  باید 
درباره  خود  کلنل  داشت؛  نامناسبی  اوضاع  بود  آن  والی 
یک  دچار  تصدی  بدو  «از  نویسد:  می  خراسان  اوضاع 
سلسله اشکاالت و مسائل الینحلی گردیدم که دائما مرا در 
مساله  جمله  از  گذاشتند  نمی  راحتم  آنی  و  داشته  زحمت 
ژاندارمری  بودجه  که  این  وجود  با  که  بود  معوقه  حقوق 

بود  شده  پرداخته  مالیه  اداره  طرف  از  مرتبا  ماهه  همه 
نیز  معتنابهی  مبلغ  و  نرسیده  افراد  برج  چندین  حقوق  و 
که  دیگر  چیزهای  خیلی  و  بودند  طلبکار  خارج  اشخاص 

شرحش کتاب مفصلی الزم دارد.»
پسیان حسن اخالق و صراحت در گفتار، کردار و اندیشه 
داشت. کلنل بسیار به ایران عالقه داشت و مثال یک وطن 
معلم  همسر  آلمانی،  کنایر  خانم  بود.  حقیقی  پرست 
موسیقی کلنل در نامه ای که بعد از مرگ وی به مادر کلنل 
می نویسد این گونه از وی یاد می کند: «کلنل محمدتقی 
ای  العاده  فوق  معنای  که  بود  انسانی  سلطانزاده  خان 
چیزی  مادرش  از  غیر  داشت...  ایرانیت  و  انسانیت  برای 
که فکر او را مشغول و او را تسخیر نموده بود وطنش را 
باید نامید. با وجود این که مغفور می دانست و حس می 
شد  خواهد  برده  زندان  به  ایران  به  عودت  از  پس  که  کرد 

نیز قدم پس نگذاشته به ایران برگشت.»
می  را  وی  دوستی  ایران  و  پرستی  وطن  حس  شاید  اما 
توان در نامه ای که برای مادرش ارسال داشته است، دید. 
کلنل برای مادرش می نویسد: «... هر وقت خبر شهادتم 
به تو رسید بساط شیرینی و چای را بچین و از مدعوین 
نیز  خود  دوستان  به  بگویند...  تبریک  تو  به  تا  بخواه 
رنگ  گلی  حاشیه  با  پستال های گلدار  نوشته ام در کارت 
به تو تبریک بگویند، مادرجان شما هم باید معامله به مثل 
کنید کشته شدن در راه آزادی و تحصیل آبرو برای وطن 

به عقیده من با گفتن تسلیت منافات دارد.»
الدین  سیدضیاء  رسیدن  قدرت  به  و  کودتا  از  پس 
و  دستگیر  را  السلطنه  قوام  خان،  تقی  کلنل  طباطبایی، 
به تهران می فرستد، اما چندی بعد قوام السلطنه با حکم 
محمدتقی  هنگام  این  در  شود؛  می  آزاد  زندان  از  وزارت 
از  را  خویش  ارتباط  و  زد  می  قیام  به  دست  پسیان  خان 

تهران قطع می کند.
اطراف  کردهای  و  درد  می  گریبان  توطئه  دست  اما 
ای  عده  دیگر  سوی  از  و  دارد  وامی  تحریک  به  را  قوچان 
از همقطاران کلنل به وی خیانت می کنند تا پس از جنگ 
های متوالی در جعفر آباد دو فرسخی قوچان با عده ای 
هفت  اصابت  از  بعد  و  افتد  می  کردها  محاصره  به  اندک 
گلوله جان به جان آفرین تسلیم می کند و سر بریده اش 
را به قوچان و سپس مشهد می برند و این واقعه به سال 
از  سال   ۳۰ حدود  که  حالی  در  دهد  می  روی  قمری   ۱۳۴۰
کلنل  که  کند  می  روایت  آذری  علی  بود.  نگذشته  عمر وی 
قبل از شهادتش این گونه وصیت کرد: «با خون من روی 

کفنم بنویسید «وطن» و برای مادرم بفرستید.»
می  انگلیسی  و  فرانسه  آلمانی،  پسیان  خان  محمدتقی 
دانسته و روسی نیز آموخته بود و کتاب هایی نیز از این 
زبان ها ترجمه کرده بود حتی در آلمان «سه سرود ملی» 
به  ای  مقدمه  مختصر  با  را  ایرانی»  محلی  آواز  «هفت  و 
مورد  بسیار  خودش  گفته  به  که  نویسد  می  آلمانی  زبان 
توجه اهل موسیقی آلمان قرار می گیرد؛ وی طبعی لطیف 
در  خودش  گفته  به  و  سرود  می  نیز  شعر  گاهی  و  داشت 
داشته  همراه  را  فردوسی  حماسی  اشعار  ها  جنگ  برخی 

که برای سربازان می خوانده است.
باره  در  ایرانی»  ترین  «نجیب  رساله  در  «کنایر»  خانم 
خصال مرحوم کلنل می نویسد: «آرزوی او این بود که نه 
تنها وطن و ملت خود را از زیر فشار بیگانگان رها سازد، 
بلکه سویه علمی، اخالقی، صنعتی و اقتصادی ایران را به 
مرتبه عالی رساند. این است وظیفه که او را با یک حس 

مقدس از درون دلش مأمور می نمود.»

منابع:
بنگاه  آذری،   علی  پسیان،   محمدتقی خان  کلنل  قیام  ـ 

مطبوعاتی صفی علیشاه
ـ کلنل محمدتقی خان پسیان،  به قلم چند نفر از دوستان و 

هواخواهان،  انتشارات سحر
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گوناگون
۱۰۵ بانک در ایاالت متحده به تولیدکنندگان ماری جوانا خدمات 

مالی ارائه می دهند 

مخدر قانونی 
یک  عنوان  به  ماری جوانا  تجارت  و  استفاده  کاشت،  که  چند  هر 
است  غیرقانونی  متحده  ایاالت  فدرال  قوانین  تحت  مخدر،  ماده 
اما کاشت و تجارت آن در ۲۰ ناحیه و منطقه از این کشور تحت 
قانونی  کشت  می شود.  انجام  قانونی  صورت  به  ایالتی  قوانین 
از  پزشکی  و  دارویی  استفاده  برای  عمده  طور  به  ماری جوانا 
این گیاه انجام می شود. تا قبل از فوریه سال جاری، بانک ها و 
مورد  در  دوگانه  قوانین  دلیل  به  متحده،  ایاالت  مالی  موسسات 
قوانین  تحت  آنها  کار  ممنوعیت  و  تولیدکنندگان  از  دسته  این 
بانکی  امور  انجام  و  قرارداد  عقد  برای  اندکی  تمایل  فدرال، 
مقامات  فوریه،  ماه  در  می دادند.  نشان  خود  از  آنها  به  مربوط 
دولت فدرال به بانک ها و موسسات مالی این کشور، چراغ سبزی 
و  تولیدکنندگان  با  مالی  قراردادهای  عقد  و  حساب  افتتاح  برای 
سبزی  چراغ  دادند.  نشان  ماری جوانا  قانونی  توزیع کنندگان 
بانک   ۱۰۵ از  بیش  کنند  اعالم  دولتی  مقامات  حاال  شد  باعث  که 
به  مالی  خدمات  ارائه  حال  در  کشور،  این  در  مالی  موسسه  و 
که  است  این  معنای  به  که  هستند  مخدر  ماده  این  تولیدکنندگان 
تولیدکنندگان  است.  شده  واقع  موثر  دولت،  فوریه  ماه  اقدام 
جهت  در  گامی  را  آن  و  کرده  استقبال  دولت  اقدام  این  از  نیز 
اما  کردند.  عنوان  تجارت  این  قانونی سازی  و  شفاف سازی 
تصویب  مورد  این  در  الزم  قوانین  دارند  اعتقاد  هنوز  بانک ها 
نشده و در نتیجه آنان با احتیاط در مورد این دسته از مشتریان 
خود عمل می کنند. در یک کنفرانس ضد پولشویی در این کشور 
ضمن  متحده،  ایاالت  خزانه داری  وزارت  مالی  جرائم  مدیر  نیز 
شفاف سازی  جهت  در  گامی  را  آن  بانک ها  اقدام  این  از  تقدیر 
دانست  مالی  منابع  به  تولیدکنندگان  این  دسترسی  و  حساب ها 
کاهش  غیرقانونی،  اقدامات  و  پولشویی  احتمال  اینکه  عین  در 
به  مالی  خدمات  که  بانک هایی  کرد  اعالم  مقام  این  می یابد. 
فروشندگان قانونی ماری جوانا ارائه می کنند در یک سوم ایاالت 

بانک ها  دقیق  موقعیت  و  اسامی  اعالم  از  او  اما  هستند  پراکنده 
اجتناب کرد. عدم تمایل بانک ها بیشتر به دلیل قوانینی است که 
در این مورد تصویب شده و اگرچه کار را قانونی می کند اما بار 
زیادی را از جهت ریشه یابی درآمد تولیدکنندگان ماری جوانا، به 
در  گزارشی  باید  بانک  قوانین  این  طبق  می کند.  تحمیل  بانک ها 
این  حساب های  وارد  که  ماری جوانا  تولیدکنندگان  درآمد  مورد 

افراد می شود برای دولت فدرال ارسال کند. اگر بانک در مورد 
منبع درآمد مطمئن نباشد و احتمال غیرقانونی بودن آن را بدهد، 
گزارشی خاص را برای اعالم اخطار به دولت ارسال خواهد کرد 
که در این مدت ۱۲۳ گزارش از این نوع به دست مقامات دولتی 
رسیده است. اما حتی در مورد درآمدهای قانونی که بانک شکی 
در مورد منبع آنها ندارد نیز باید گزارشی در اختیار دولت فدرال 
قرار گیرد. مجموع این قوانین سختگیرانه در کنار ترس بانک ها 
از قوانین ضد پولشویی که در صورت بروز مشکل می تواند تمام 
مشتریان آنها را دچار دردسر کند، باعث شده تا بانک ها تمایلی 

به ارائه این نوع خدمات نداشته باشند.

ر آ م و ت ي پ ا م  و ز ش   ک
 

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

 
  13:30تا  12.00شنبه ها از ساعت 

 
سی  ي گل ا ن   ا ن  آ مو ز ش   ز ب

 
کالس گروهی در محيطی آرام توسط معلم با 

 تجربه ی تدريس در کالج های لندن
 

 11:30تا  10:00شنبه ها از ساعت 
 

 

ظ    ا ف ه   ،   ح ا م ن ا ه ا خت   ش ن ا ی   ش کال س   ه
ی   . . . . . .   خو ا ن

 
. جهت  21:30تا  19:30دوشنبه ها از ساعت 

اطالعات بيشتر و محل برگزاری کالس ها با 
 تماس بگيريد. 07846 508 534شماره 

 

 
ا ن   و    و د ک ا ی   آ م و ز شی   ک کال س   ه

ا ن  و ج و ا ن  ن

 
W W W . A N D I S H E H S C H O O L . O R G . U K  
E M A I L :  I N F O @ A N D I S H E H S C H O O L . O R G . U K  

Trinity Church Golders, 90 Hodford Road 
Golders Green 
London NW11 8EG            Tel  07846 508 534        

 
ا ی   آ مو ز شی   ب ز ر گ سا ال ن   کال س   ه

ا ر سی  ا ن   ف  آ مو ز ش   ز ب
 

  و   GCSEکالس های فارسی از سطح ابتدايی تا
ALevel  توسط دبيران با تجربه 

 
 17:00تا  14.00شنبه ها از ساعت 

 
اضی   آ مو ز ش   ر ي

 
  و   GCSEکالس های رياضی از سطح ابتدايی تا

ALevel  توسط معلم با تجربه ی تدريس در
 دبيرستان های  لندن

 
 15:30تا  14:00شنبه ها از ساعت 

 

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

 
  18:00تا  17:00شنبه ها از ساعت  

 

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

 

 مدرسه انديشه

دریافت  کمتری  حقوق  زنانه،  ظاهری  ویژگی های  با  مردانی 
می کنند 

مردانه باشید 
مردان  از  زنان  دریافتی  حقوق  بودن  کمتر  علت  مورد  در  رایج  باور  یک 
دریافتی  میزان  مورد  در  زدن  چانه  به  کمتری  تمایل  زنان  که  است  این 
خود دارند و یا حداقل به اندازه مردان تمایل و توانایی چانه زنی ندارند. 

عنوان  به  که  افرادی  پیش فرض های  می دهد  نشان  جدید  تحقیقات  اما 
مذاکره کننده در طرف دیگر میز نشسته اند هم، به همان اندازه یا شاید 

بیشتر در کم بودن دریافتی حقوق زنان موثر است. 
می رود  انتظار  آنها  از  باشد،  زن  کار  متقاضی  وقتی  کلیشه،  طور  به 
بخشنده تر باشند و حقوق کمتری طلب کنند. اما تحقیقی که به تازگی 
حتی  و  است  عمیق تر  بسیار  وضعیت،  این  می دهد  نشان  منتشرشده 
مردانی  حتی  نمی شود.  دریافتی  حقوق  و  کاری  مذاکرات  به  محدود 
قدکوتاه تر،  (همانند  دارند  بیشتری  زنانه  ظاهری  ویژگی های  که 
استخوان بندی ظریف تر و...) در مصاحبه های کاری نسبت به مردانی 
این  می کنند.  دریافت  کمتری  حقوق  پیشنهاد  مردانه،  ویژگی های  با 
موضوع وقتی جالب تر می شود که محققان، فقط از عکس صورت افراد 
متوجه  و  کردند  استفاده  مذاکره کنندگان  نظرات  بررسی  برای  مختلف 
مرتب،  اندکی  ابروهای  مانند  زنانه،  صورتی  ویژگی های  حتی  شدند 
بینی کوچک و... می تواند به شدت بر تصمیم طرف مذاکره تاثیر داشته 

باشد. در این تحقیق از عکس صورت یک مرد و یک زن واقعی استفاده 
شد.

 دو عکس دیگر هم با دستکاری فتوشاپی عکس مرد و زن اولیه و زنانه تر 
کردن آنها تهیه شد؛ البته این تغییر عکس ها چندان واضح نبود و فقط 
ویژگی های صورت افراد ۱۰ درصد زنانه تر شد. به افراد مختلف عکس 
دو مرد و دو زن (یکی عکس اصلی و یکی عکس زنانه تر شده) به صورت 
دو جانبه  بحث  یک  در  اگر  که  بود  این  سوال  شد.  داده  نشان  جداگانه، 
نباشد)،  حقوق  و  استخدامی  موارد  درباره  که  (بحثی  کنند  شرکت 
هر  در  باشد.  افراد  این  از  یک  کدام  آنها  مذاکره  طرف  می دهند  ترجیح 
دو مورد اکثریت سوال شوندگان (نزدیک به ۷۰ درصد) عکس زنانه تر را 
برگزیدند؛ احتماًال با این تصور که افراد دارای ظاهر زنانه تر (حتی در 

صورتی که واقعًا مرد باشند) توانایی مذاکره کمتری دارند. در مرحله 
بعد به همان افراد، همان عکس ها نشان داده شد و این بار سوال این بود 
که اگر قرار باشد یکی از این افراد را به عنوان همکار خود در یک مذاکره 
انتخاب کنند، این انتخاب کدام فرد خواهد بود؟ این بار هم اکثریت قاطع، 
فرد با ویژگی های مردانه تر (حتی در صورتی که فرد در واقع زن بود) 

را به عنوان همکار انتخاب کردند. 
اینکه پرسش شوندگان به راحتی، تغییر اندک ۱۰ درصدی در ویژگی های 
زنانه و مردانه را متوجه شدند، یکی از نتایج بسیار عجیب این گزارش 
تصمیم گیری  فرآیند  و  سازمانی  مجله «رفتار  در  جوالی  ماه  در  که  بود 
با  مردانی  که  زنان،  نه تنها  می رسد  نظر  به  شد.  منتشر  انسانی» 
از  غیر کاری،  حتی  و  کاری  بحث های  در  هم  زنانه  ظاهری  ویژگی های 
مولفان  که  کرنل  دانشگاه  استاد  دو  می شوند.  محسوب  بازنده  پیش 
افرادی  روی  پیش  راه های  از  یکی  را  تلفنی  مصاحبه  هستند،  مقاله  این 

دانسته اند که ویژگی های شدید زنانه دارند.
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روایتی از شیوع قلیان کشی در سرزمین ژرمن ها

قلـــیان در 
آلمــــــــان!

شب هنگام است. خیابان های تهران، کم کم در حال خلوت شدن با 
این حال سه گردشگر آلمانی قصد ترک خیابان ها را ندارند. آنها 
بیدار  باید  توان  می  تا  و  هست  خواب  برای  کافی  وقت  گویند  می 
این  در  اما  دید،  را  آن  شبانه  زندگی  بخصوص  و  شهر  این  و  بود 
ساعت که سانس شبانه سینماها هم رو به پایان است آنها کجا می 

خواهند بروند.
همین سوال را می پرسم و پاسخ می شنوم: جایی که بتوان شیشا 
خواهند،  می  شیشه  صنعتی  مخدر  من  از  که  این  هوای  به  کشید! 
هول برم می دارد. تا می خواهم نشدنی بودن درخواست شان را 
توضیح بدهم، خودشان متوجه هول و والی من می شوند و بیشتر 
توضیح می دهند. تازه می فهمم منظورشان همین قلیان خودمان 
است. القصه قهوه خانه ای در خیابان ویالی تهران را معرفی شان 

می کنم و راهی می شویم.
دو ظرف املت، چهار نوشابه، یک سینی چای و دو قلیان دوسیب 
عربی. این فهرست سفارش آنهاست. سفارشی که نزدیک ۴۰ هزار 
تومان برایشان آب می خورد. برای آنها می شود حدودا ده یورو، 
معادل خوردن یک همبرگر کنار آلیانس آرنا، وقتی تیم محبوبشان 

بایرن مونیخ مسابقه دارد.
سوالی که اینجا برای من پیش آمد و احتماال برای هر ناظر دیگری 
این  قلیان،  بار  نخستین  برای  آنها  که  است  این  آید  می  پیش  هم 
وسیله دخانی شرقی را کجا تجربه کردند؟ به نظر می رسد پاسخ 
این  آنها  جواب  اما  باشد،  ایران  حتی  یا  عربی  کشور  یک  ترکیه، 

است: ما در آلمان قهوه خانه داریم.
به گفته فرانز، یکی از این گردشگر ها، قهوه خانه و قلیان کشیدن 
چنین  پدرانشان  و  است  آن  درک  حال  در  نسل  این  که  است  لذتی 
به  نداشتند.  فراغت  اوقات  در  خود  تفریحات  لیست  در  را  چیزی 
عنوان  با  هایی  مغازه  آلمان  در  که  است  سالی  شش  پنج  او  گفته 
شیشا شاپ باز شده که به مشتریان قلیان ارائه می کند. وقتی برای 
نخستین بار نام این مغازه به گوشتان می خورد احتماال حس می 
اما  شود،  می  گفته  سخن  شیمیایی  معروف  مخدر  شیشه،  از  کنید 
که  است  ای  وسیله  برای  بابل  هابل  و  هوکا  کنار  در  نامی  شیشا 

ایرانیان آن را قلیان می نامند.

البته از تاریخ این گونه برمی آید که سابقه قلیان کشی در برخی 
در  ظاهرا  اما  گردد،  برمی  هم   ۷۰ و   ۶۰ دهه  به  غربی  کشورهای 
موج  آن  شدن  گیر  همه  و  است  جدید  مساله  این  کشورها  برخی 
شده  دیده  اروپایی  کشورهای  این  در  بتازگی  که  است  جدیدی 

است.

قلیان های مورد استفاده فرانز و دوستانش از نظر اندازه، کوچک 
توجه  قابل  آنها  برای  عربی  بزرگ  های  قلیان  رو  این  از  و  هستند 
در  ایران  بازار  در  موجود  های  طعم  تمامی  آنان  گفته  به  است. 
گروه  این  عضو  دیگر  فرانک،  است.  موجود  هم  غربی  های  قلیان 
هندوانه  و  سیب  دهد  می  ترجیح  گوید  می  نفره  سه  توریستی 

بکشد.

مبلغ  این  یوروست.  ده  تا  هشت  تقریبا  آلمان  در  قلیان  یک  قیمت 
تقریبا دو برابر قیمت یک بسته سیگار در این کشور است. البته در 
نمی  سرو  چای  دیگر  ایرانی  های  خانه  قهوه  برخالف  قلیان  کنار 
شود. از نظر دکوراسیون، قهوه خانه های آلمانی هم صندلی های 
رستورانی دارند و هم تخت هایی که برای قلیان کشیدن وقتی بعد 

از یک روز خسته کننده دراز کشیده اید به کار می رود.

عمومی  اماکن  در  جنسیت  دو  هر  برای  آلمان  در  کشیدن  قلیان 
سال  دسامبر  در  جهانی  بهداشت  سازمان  آمارهای  است.  آزاد 

کنار  در  مردان  درصد   ۳۵ و  زنان  درصد   ۲۱ دهد  می  نشان   ۲۰۱۲
۱۲ درصد از دختران و ۱۱ درصد از پسران جوان در آلمان تنباکو 
بهداشتی،  قواعد  رعایت  برای  کشور  این  البته  کنند.  می  مصرف 
مقرراتی بر کیفیت تنباکوها مقرر کرده که به تعبیر خود گردشگر 
ها گیرایی(!) آنها را تنزل می دهد و از این روست که برای جوانان 
آلمانی، کشیدن قلیان در ترکیه یا ایران بسیار لذت بخش تر است.

در عین حال قلیان کشیدن در کشورهایی که قلیان یکی از وسایل 
دخانی سنتی در آنجاست جذابیت های دیگری هم دارد. در طول 
مدت اقامت این سه گردشگر در قهوه خانه، آنها جذب تماشای یک 
خود،  دهان  و  لب  با  توانست  می  که  بودند  شده  ماهر  کش  قلیان 
اشکال مختلفی از دود بسازد و در هوا پراکنده کند. البته پس از 
دادند  نشان  و  بودند  آموخته  را  راه  این  هم  آلمانی  جوانان  مدتی 
از  قلیان  کشیدن  ندارند.  خود  ایرانی  همتایان  از  کمتری  مهارت 
سوی جوانان آلمانی در حالی که اعتیاد به الکل، مواد مخدر و نیز 
شده  سالمت  و  بهداشت  مهم  مسائل  جزو  کشور  آن  برای  سیگار 
کمی عجیب است. این وضعیت قابل قیاس با ایران نیست که مورد 
قانونی  مجازات  مورد دوم  برای  دارد،  قانونی  و  شرعی  اول، منع 
دارد.  عرفی  قبح  هم  سیگار  و  شده  گرفته  نظر  در  سرسختانه 
کشد  می  جوانا  ماری  عمومی  معابر  در  که  کسی  حتی  آلمان  در 
مجازات نمی شود زیرا به عقیده قانونگذار، او یک قربانی است و 
صرفا باید دارندگان ماری جوانا و قاچاقچیان آن را مجازات کرد.

به نظر می رسد بیش از هر چیز، این سود بازار باشد که چرخه 
قلیان و تنباکو را در آلمان و دیگر کشورهای غربی می چرخاند؛ 
بازاریانی که توانسته اند با قلقلک دادن حس تنوع طلبی مشتریان، 
جهانی  بهداشت  سازمان  آمارهای  کنند.  قلیانی  هم  را  ها  آلمانی 
بر  که  مالیاتی  و  عوارض  از  آلمان  دولت  سود  فقط  دهد  می  نشان 
مواد دخانی گرفته بالغ بر۴/۵ میلیون یورو در یک سال بوده که 
رقم قابل توجهی است. جوانان آلمانی در حال دود کردن و بازار 

و دولت در حال سود کردن. به نظر نمی آید معامله بدی باشد!
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با این حال با دست اندازی به دامان مهندسی، قادر خواهیم 
بود روش های هوشمندانه ای برای ذخیره این انرژی پاک 

پیدا کنیم.
اکنون برای ذخیره اقتصادی انرژی برق در مقیاس شبکه 
ای، ابتدا باید آن را به شکلی غیرالکتریکی درآوریم: انرژی 
جنبشی (مبنای کاری چرخ لنگر، چرخی سنگین در موتور 
پتانسیل  کند)،  می  یاری  را  آن  نرم  و  مداوم  حرکت  که 
گرانشی (که متضمن نیروگاه های آبی پمپی است)، انرژی 
انرژی  باتری)،  تولید  در  کاربردی  (مکانیسم  شیمیایی 
فشرده  گاز  پتانسیل  یا  الستیکی  مواد  کشایی  پتانسیل 
در  اما  خالص،  گرمای  یا  هوایی)،  ذخیره  انرژی  (مانند 
هر مورد درصد قابل توجهی از انرژی هنگام تبدیل برای 

ذخیره یا بعدها موقع بازیابی آن از دست می رود.
در  چه؟  کنیم  یکی  آن  تولید  با  کامال  را  انرژی  ذخیره  اگر 
و  نیرو  تبدیل  تجهیزات  گزاف  مخارج  به  نیاز  صورت  آن 
ناشی  ضررهای  تمام  همچنین  آن،  بازیابی  و  برق  ذخیره 
از  یکی  نظر،  به  شد.  خواهد  حذف  دوسویه  تبدیل  این  از 

جذاب ترین ایده ها این است که ذخیره سازی را با نیروی 
تولیدی باد ادغام کنیم.

خواهیم  نظر  از  را  ادغام  این  موجود  های  طرح  ابتدا  اما 
گذراند. نیروی طبیعی آبی بهترین نمونه ممکن است. این 
سطح  از  را  آب  که  شود  می  حاصل  باران  بارش  از  انرژی 
خزانه  نهایت  در  و  تزریق  ها  رودخانه  به  کرده،  جدا  دریا 
آبی بزرگ واقع در پشت سد را تغذیه می کند. این انرژی 
هر  نه  شد،  خواهد  تبدیل  برق  نیروی  به  باشد  الزم  هرگاه 
نیروگاه  عالی،  های  نمونه  از  یکی  ببارد.  باران  که  موقع 
آبی ۱۴ گیگاواتی ایتاپو در برزیل و پاراگوئه است که سال 
پیش رکورد ۹۸.۶ تراوات در ساعت تولید انرژی را به جا 
گذاشت؛ مقداری که برای تامین نیروی برق برزیل به مدت 

بیش از دو ماه و نیم کفایت می کرد.
فرض بگیریم باالی برکه ای، ذخیره ای قابل توجه، شامل 

ذخیره  آن  از  داریم.  متر   ۴۲۰ ارتفاع  به  آب  تن  میلیون  یک 
می توانیم ساعتی یک گیگاوات انرژی برق استخراج کنیم؛ 
چه همین امروز به آن دست ببریم، چه یکی دو هفته دیگر 
اقدام کنیم. بازده موثر که در این مورد حدود صد در صد 
است، مبنای مقیاس بین مقدار انرژی است که در صورت 
استفاده فوری حاصل می شود و مقداری که پس از مدتی 

انتظار به دست خواهد آمد.
آتیه  خوش  وسیله  خورشیدی،  نیروی  کردن  متمرکز 
دیگری برای تولید و ذخیره است. به عنوان مثال، نیروگاه 
قالب  در  را  خورشید  نور  اسپانیا،  در  آنداسول  خورشیدی 
ها  توربین  تا  کند  می  بخار  ایجاد  آن  با  کرده،  جذب  گرما 
را به چرخش درآورد. این امکان وجود دارد که با ذخیره 
نور  غیاب  را در  انرژی  نمک مذاب،  بزرگ  در مخازن  گرما 
بشدت  موثر  بازده  نیز  مورد  این  در  داشت.  هم  خورشید 
گرما  نشت  طریق  از  شده  هدر  انرژی  کم  مقدار  و  باالست 
نکردن  یا  کردن  ذخیره  از  فارغ  ها،  توربین  محدودیت  و 

گرمای خورشید در مخازن نمکی یکسان است.

پال برگان، مدیر فنی شرکت نست (Nest) از کشور نروژ 
حتی امکان ادغام نیروی هسته ای با ذخیره انرژی را دور 
از ذهن نمی داند. شرکت وی در حال ساخت ذخایر انرژی 
حرارتی برای راکتورهای هسته ای، همچنین نیروگاه های 
زمینه  وی  ایده  است.  فسیلی  سوخت  و  بادی  خورشیدی، 
ای را فراهم خواهد آورد تا راکتورهای هسته ای بی وقفه 
برای  ذخیره  انرژی  از  حال  عین  در  و  دهند  ادامه  کار  به 
تشدید یا تقلیل فعالیت ژنراتورها بنا به نیاز استفاده شود؛ 
یا  کاهش  با  فعلی  ای  هسته  راکتورهای  در  که  موضوعی 
افزایش فعالیت هسته ای در رآکتورها، دردسرهای فنی بی 

شماری به وجود می آورد.
یکی از راه های ادغام ذخیره انرژی با نیروی باد، استفاده 
از توربین های بادی به منظور پمپاژ آب به سرباالیی است. 
کار  به  بادی  های  آسیاب  در  است  سال  سالیان  شگرد  این 
به  بسیاری (که  ای  مزرعه  های  آسیاب  نیز  امروزه  و  رفته 

پمپ بادی هم آنها را می شناسند) فعالیت می کنند. از آنجا 
(به  نیست  کارساز  متر  ده  از  بیشتر  باال،  از  آب  مکش  که 
پایین بادکش شود.  خاطر کمبود فشار جوی)، باید آب از 
برای مثال اگر قصد دارید آب را در آب انباری در ارتفاعات 
کوه ذخیره کنید (که بهترین محل برای توربین های بادی 

است)، شانستان ته می کشد.
طرح جزیره انرژی از سوی DNV Kema (اکنون موسوم 
و  آبی  پمپ  ادغام  ایده  به  نوین  فرصتی   (DNV GLبه

بادی  های  توربین  طرح  این  در  بخشد.  می  بادی  نیروگاه 
در جزیره مصنوعی حلقه ای شکلی قرار گرفته، آب را از 
یک خزانه آب نمک پمپاژ می کنند. زمانی هم که باد نوزد، 
برق  تولید  برای  ورودی  آب  از  شده،  باز  آبی  های  دریچه 

استفاده می شود.
سطح  زیر  متر   ۴۰ حدود  مخزن  در  آب  عمق  که  آنجا  از 

و  بادی  توربین  به  متصل  که  مکانیکی  محرکی  دریاست، 
متکی به پایه برج هاست، برای راه اندازی پمپ ها به کار 
چنین  ساخت  قصد  بلژیک  است  حاکی  اطالعات  رود.  می 

کارخانه تولید برقی را دارد.
ذخیره  با  باد  ادغام  برای  دیگر  منطقی  راه  تنها  نظر  به 
انرژی، فشرده سازی گاز است. دفاتر اداره ثبت اختراعات 
کمپرسورهای  دادن  جای  برای  پیشنهادهایی  از  سرشار 
مشکل  است.  بادی  های  دوربین  اتاق  داخل  متداول 

اینجاست که توربین های بادی اصوال خیلی کند بوده، در 
حالی که کمپرسورها سرعت گردش محوری باالیی دارند. 
بنابراین عملی کردن چنین ایده ای، مثل این است که برای 

شخم زدن زمین، به اسب مسابقه کلنگ ببندیم.
شیِمس گاروی، پروفسور علم دینامیک و سرپرست گروه 
ناتینگهام  دانشگاه  در  ساختار  و  مواد  مکانیک،  تحقیقات 

تکنولوژی و فناوری

ذخیره انرژی، راهکاری برای آینده
نیروی برق از هر جهت انرژی ایده آلی است، اما از یک جنبه، نقطه ضعف بزرگی 
دارد. راه های مختلفی برای تولید و استفاده از این انرژی وجود دارد و انتقال آن 
ساده، موثر و مقرون به صرفه است؛ حتی در مسافت های طوالنی، اما ذخیره 

آن قدر هزینه در پی دارد که تقریبا می توان گفت نشدنی است.

مایکروسافت متروی لندن 
را به روز می کند

راه اندازی  بریتانیایی  شرکت  با  همکاری هایی  آغاز  از  مایکروسافت  سیستم:  همکاران 
بر  مبتنی  تا  است  داده  خبر   CGI فناوری مشاوران  شرکت  و   Telent اینترنتی  خدمات 

سیستم اینترنت اشیا (IoT) شبکه حمل ونقل زیرزمینی لندن را به روز کند.
 بر اساس مطلبی که در وبسایت theinquirer به نقل از وبالگ های رسمی دولت بریتانیا 
«خطوط  مانیتورینگ  سیستم  مدرن سازی  منظور  به  همکاری  این  است،  شده  منتشر 
دستگاه  هزاران  از  دقیق  اطالعات  دریافت  با  آن  طی  و  می شود  انجام  لندن»  زیرزمینی 
می شود  شناسایی  انگلستان  پایتخت  ریلی  خطوط  بحرانی  نقاط  هوشمند،  حسگر  و 
 Azure Intelligent Systems Services نرم افزار طریق  از  اتفاقات  این  تمامی  البته  که 

مایکروسافت صورت می گیرد. 
لندن  متروی  دستی  مانیتورینگ  فرآیند  نرم افزاری  سیستم  مایکروسافت،  این  گفته  به 
سیستم های  ارتقای  امکان  و  می دهد  افزایش  آن  در  را  امنیت  می کند،  آسان  و  کارآمد  را 
غیرفعال را فراهم می آورد و به صورت لحظه ای و در آنِ  واحد نکات پیش آمده در مورد 
که  است  داده  توضیح  همچنین  مایکروسافت  شرکت  می گذارد.  نمایش  به  را  بخش  هر 
نرم افزار جامع آن شرایط الزم برای تعمیر سریع بخش ها، ارائه خدمات بهتر و کاهش 
از  «استفاده  عنوان  با  که  ویدئویی  فایل  یک  در  می کند.   فراهم  را  سیستم  هزینه های 
اینترنت اشیا برای خطوط متروی لندن» منتشر شد، «استیو پیرز» (Steve Pears) مدیر 
شرکت Telent توضیح داد: «ما با این کار قصد داشتیم سازمان های ارائه خدمات ریلی از 
جمله متروی لندن سیستم های مخصوص مانیتورینگ بخش های مختلف خود را مدرن 

کنند و همه چیز به صورت یکپارچه ارائه شود». 
بخش های  می آیند،  به دست  حسگرها  از  که  ارزشمندی  «اطالعات  گفت:  ادامه  در  پیرز 
مختلف از جمله دما و رطوبت هوا را محاسبه می کنند تا ابزارهای هوشمند و سیستم های 
هشدار دهنده بتوانند مبتنی بر فضای پردازش ابری امنیت الزم را داشته باشند. بسیاری 

از سیستم های مانیتورینگ دستی هم اکنون می توانند با این قابلیت کارآمد شوند».
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سال  چند  ـ  است  نیز  مقاله  این  اصلی  نویسنده  که  ـ  انگلستان 
یک  ایده  او  است.  داده  ارائه  زمینه  این  در  را  راهکاری  پیش 
انرژی  مستقیم  ذخیره  با  که  کرد  ارائه  را  دریایی  بادی  توربین 
افقی،  محور  با  هایی  برج  شامل  طرح  این  دارد.  سازگاری 
چهاروجهی  پایه  یک  بر  سوار  تیغه  هشت  دواره  یک  با  هرکدام 
ممکن  پیکر  نازک  متداول  های  توربین  از  بود. (استفاده  شناور 
می  تخریب  را  برج  دواره  ثقل  مرکز  طبیعی  حرکت  زیرا  نبود، 

کرد.) با چرخش دواره، پیستون های عظیم درون تیغه ها باال 
پتانسیل  انرژی  فرآیند  این  در  و  شدند  می  رها  بعد  و  کشیده 

جاذبه ای را که جذب کرده بودند، آزاد می کردند.
های  پره  به  تزئین  برای  که  کنید  تجسم  را  پالستیکی  های  دانه 
پدال  آرام  سوار  دوچرخه  اگر  کنند.  می  وصل  دوچرخه  چرخ 
مرکز  به  چرخ  چرخش  با  و  الستیک  سمت  به  اول  ها  دانه  بزند، 
رانده می شوند و این روند گردونه ای ادامه خواهد داشت. در 
روندی مشابه، همچنان که پیستون های درون تیغه های توربین 
آب  زیر  و  ایجاد  فشرده  هوای  کند،  می  حرکت  پایین  و  باال  به 

ذخیره می شود.
های  توربین  به  نیاز  طرح،  این  روی  پیش  های  چالش  از  یکی 
عظیم؟  آنقدر  چرا  است.  متر   ۲۵۰ حدود  قطری  با  عظیمی 
شتاب  به  نسبت  تری  پررنگ  نقش  باید  جاذبه  نیروی  زیرا 
ها  تیغه  قطر  چه  هر  و  باشد  داشته  ها  تیغه  نوک  سانتریفیوژی 
به  دیگر  چالش  بود.  خواهد  کمتر  سانتریفیوژی  شتاب  بیشتر، 
است.  زمین  به  انرژی  ارسال  برای  سیستم  الزم  اجزای  دیگر 

نیاز به بسط دهنده های توربو، مخزن های هوای فشار قوی و 
مخزن های حرارتی وجود دارد. با همه این احوال، فناوری های 
محافل  نقل  دارد  آب  زیر  قوی  فشار  هوای  ذخیره  برای  روزآمد 

می شود.
با توجه به این چالش ها، گاروی طرحی تازه تر و اقتصادی تر 
ذخیره  با  غیرزمینی)  چه  و  زمینی  (چه  باد  نیروی  ادغام  برای 
چند  از  استفاده  بر  مشتمل  طرح  این  کرد.  رو  فشرده  هوای 
کمپرسور  کدام  هر  فعالیت،  گروهی  که  شود  می  بادی  توربین 
ژنراتور  مجموعه  یک  جمع  سر  و  هدایت  را  خود  خاص  داخلی 

را تغذیه می کنند.

 wind driven thermal مخفف   ،WIND TP طرح  این  اسم 
این  در  است.  باد  محرکه  نیروی  با  حرارتی  پمپاژ  یا   pumping
نمونه، گاز فشرده شده در مداری بسته می چرخد. نیمی از مدار 
و  جوی)  فشار  برابر   ۲۰ یا  پاسکال  میلیون  دو  فشار (حدود  کم 
نیمی دیگر پرفشار (حدود ۵۰ میلیون پاسکال) است. اگر نیاز به 
ذخیره انرژی نبود، کمپرسور گاز را از سمت کم فشار چالنده 
و به سمت پرفشار هدایت می کند. سپس بسط دهنده و ژنراتور 
گاز پرفشار را به قسمت کم فشار هدایت می کنند. گاز در حالت 
انقباض داغ و در حالت انبساط سرد می شود. در نتیجه حرارت 
درجه  ۱۰۰ـ  به  فشار  کم  قسمت  و  درجه   ۱۸۰ به  پرفشار  قسمت 

سانتی گراد می رسد.
برای ذخیره انرژی، دستگاه گرما را از گاز قسمت پرفشار پیش 
از رسیدن به بسط دهنده جدا می کند و سپس گرما در بستری 
از سنگ یا شیشه ذخیره می شود. در قسمت کم فشار نیز پیش 
از رسیدن به کمپرسور، سرمای گاز صرف خنک کردن بخشی 
باید  ذخیره  انرژی  از  استفاده  برای  شود.  می  مواد  از  دیگر 
عکس فرآیند را اعمال کرد؛ گرمای ذخیره شده پس از انقباض و 
سرمای ذخیره شده نیز پیش از انبساط به گاز تزریق می شود.

ـ  درصد   ۸۵ از  بیش  ـ  مناسبی  بسیار  بازده  دستگاهی  چنین 
خواهد داشت که نسبت به بازده ۷۰ درصدی نمونه های مشابه 
که  این  رود.  می  شمار  به  خوبی  خیلی  گزینه  باالیشان،  خرج  و 
طرح تا چه حد موفق خواهد بود، فقط به زمان نیاز دارد. امر 
فراهم  یا  کشف  دنبال  همه  که  است  این  حاضر  زمان  در  بدیهی 
سازی منابع بی وقفه انرژی با کمترین میزان آالینده ها هستند.

می  افزوده  بازیافت  قابل  انرژی  متناوب  منابع  به  که  همچنان 
افزایش  نیز  تقاضا  و  عرضه  بین  تعادل  برقراری  چالش  شود، 
خواهد یافت. در نتیجه تدارکات الزم برای ذخیره این انرژی ها 
به جزئی اساسی از شبکه های برق تبدیل خواهد شد. با توجه 
به مقیاس عظیم انرژی الزم به ذخیره، نیاز مبرمی به راه های 

جدید ذخیره احساس می شود.

spectrum.ieee - مترجم: سیاوش شهبازی

متمرکز کردن نیروی خورشیدی، 
وسیله خوش آتیه دیگری برای تولید و 

ذخیره است. به عنوان مثال، نیروگاه 
خورشیدی آنداسول در اسپانیا، نور 

خورشید را در قالب گرما جذب 
کرده، با آن ایجاد بخار می کند تا 

توربین ها را به چرخش درآورد.
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مشتریان امروزی به آسودگی خرید آنالین هر چیزی که احتیاج دارند عادت 
حضور  توسعه  با  سنتی،  فیزیکی  خرده فروشی های  از  بسیاری  کرده اند. 
در  کاال  تحویل  و  آنالین  خرید  مثل  جدید  خدمات  ارائه  حتی  و  خود  آنالین 
فروشگاه، واکنش نشان داده اند تا خود را همگام با اولویت خریدار نگه دارند.
را  فروش  آنها  گرفته اند:  پیش  در  برعکس  جهتی  خرده فروشی ها  برخی  اما 
می شوند،  غیرآنالین  دنیای  وارد  سپس  و  می کنند  شروع  آنالین  صورت  به 
می کنند.  برقرار  ارتباط  مشتری  با  نمایشگاه  یا  فروشگاه  طریق  از  یعنی 

مدرسه  در  تصمیم گیری  علوم  و  مدیریتی  اقتصاد  استادیار  مورنو،  آنتونیو 
مدیریت کالگ، به این مسیر عالقه مند بوده است: «چرا شرکت های آنالین به 
فعالیت های غیرآنالین و همزمان، شرکت های غیرآنالین به فعالیت های آنالین 
روی می آورند؟» وقتی مورنو و همکارانش تجربه یک خرده فروشی آنالین را 
مورد بررسی قرار دادند، به این نتیجه رسیدند که مشتریان در نمایشگاه های 
آن  با  مستقیم  به طور  محصول  یک  سفارش  از  قبل  می توانند  بهتر  عمومی 
درگیر شوند و این موضوع تقاضا و درآمد آنها را افزایش می دهد. همچنین 
فروشی  کانال های  با  را  خود  می کند  تشویق  را  خریداران  نمایشگاه ها  این 
آنها  برای  بهتری  کاربرد  که  آنالین)  صورت  به  یا  فروشگاه  در  (خرید 
شرکت  برای  هزینه ها  کاهش  و  مشتری  تجربه  بنابراین،  و  دهند  وفق  دارد، 

بهینه سازی می شود.

انبار مرکزی در برابر اطالعات
بازاریابی  استادان  گالینو،  سانتیاگو  و  بل  دیوید  همکارانش  همراه  به  مورنو 

 Warby) پارکر  واربای  عینک  فریم  و  لنز  خرده فروشی  شرکت  مدیریت،  و 
آنالین  فعالیت  که  شرکت  این  کردند.  بررسی  نمونه  به عنوان  را   (Parker
خود را در سال ۲۰۱۰ شروع کرد، ابتدا طراحی منحصربه فردی برای فروش 
محصوالت خود داشت، به طوری که مثال مشتری بیش از پنج فریم عینک را 
به صورت اینترنتی انتخاب می کرد و فریم ها رایگان به منزل ارسال می شد تا 
او انتخاب نهایی خود را انجام دهد و محصول مورد نظرش را خریداری کند. 
مزیتی که برندهای آنالین مانند واربای پارکر نسبت به فروشگاه های فیزیکی 
مکان های  در  محصوالت  کردن  ذخیره  جای  به  که  است  این  دارند  سنتی 
مختلف، می توانند موجودی کاالهای خود را به صورت مرکزی مدیریت کنند. 
مورنو می گوید: «وقتی فروش آنالین دارید، مهم نیست تقاضا از کجا باشد و 
می توانید کاالها را از یک مرکز توزیع به هر مکانی ارسال کنید.» در عوض، 
فروشگاه های سنتی می توانند اطالعات دست اول راجع به محصوالت را در 
اختیار مشتریان قرار دهند؛ اطالعاتی که در تصمیم خرید مشتری نقش مهمی 
ایفا می کنند و انتقال آنها به صورت آنالین دشوار است. بنابراین، شرکت هایی 
مانند واربای پارکر، این ۲ روش را ترکیب کرده اند و با معرفی نمایشگاه های 
عمومی، هم از مزیت ارائه اطالعات به مشتری در فروشگاه  استفاده می کنند 

و هم توزیع متمرکز دارند.

 در نمایشگاه های واربای پارکر، مشتری می تواند فریم های مورد نظر خود را 
امتحان کند، آنها را سفارش دهد و آن را با لنزهایی مطابق نسخه پزشک، درب 
اهمیت  پارکر  واربای  برای  چقدر  نمایشگاه ها  بگیرد.این  تحویل  خود  منزل 
در  را  نمایشگاه ها  این  خود  تاسیس  زمان  از  خرده فروشی  این  است؟  داشته 
سراسر آمریکا تجربه کرده و داده هایی را بین فوریه ۲۰۱۰ تا مارس ۲۰۱۳ در 
داده  قرار  همکارانش  و  مورنو  اختیار  در  خود  سود  بازدهی  و  فروش  مورد 
مورد  در  مکانی  اطالعات  نیز  و  داده ها  این  از  استفاده  با  محققان  این  است. 
و  کردند  مقایسه  مختلف  شهرهای  در  را  مشتریان  خرید  رفتار  نمایشگاه ها، 

به نتایجی دست یافتند.

بهترین های دو دنیا
مثبت  اثر  عمومی،  نمایشگاه  راه اندازی  که  رسیدند  نتیجه  این  به  محققان 
مناطق  در  فروش  کل  به طوری که  داشت،  شرکت  این  فروش  بر  قابل توجهی 
این  از  بخشی  تنها  اما  یافت.  افزایش  درصد   ۱۰ حدود  فروشگاه  آن  اطراف 
به دلیل  نیز  شرکت  اینترنتی  فروش  بود.  نمایشگاه  برپایی  به  مربوط  فروش 
اینکه نمایشگاه ها شناخت برند را افزایش داده بودند، باال رفته بود. مورنو 
دیگر،  طرف  از  داشت.»  شرکت  برای  را  تبلیغات  نقش  «نمایشگاه  می گوید: 
این  یافت.  کاهش  منزل  به  مشتری  انتخابی  کاالهای  ارسال  طریق  از  فروش 
را  مختلف  کانال های  مشتریان  شد،  راه اندازی  نمایشگاه  وقتی  می داد  نشان 
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تنها  به  اما  داریم؛  مشخصی  مرزهای  کارمان  و  خصوصی  زندگی  بین  ما  همه 
با  بیشتر  روزبه روز  است.  مرزها  این  ریختن  فرو  نداریم،  توجه  که  نکته ای 
همکارانمان دوست می شویم؛ اما رابطه مان با زیردستان یا روسا چگونه است؟ 

آیا آنها هم می توانند دوست ما باشند؟

طی سال ها دوستان زیادی داشته ام که زیردست من بوده اند و از طرفی هم با 
رابطه ام  هم  هنوز  آنها  از  بسیاری  با  آنکه  با  بوده ام  دوست  مدیرعامل  چندین 
خوب است، اما فقط چندتایی از آنها هستند که از مصاحبت با هم لذت می بریم 
منحصربه فردی  علت  پدیده  این  نیستم.  نمونه  تنها  من  قطعا  مورد  این  در  و 
می آید  پیش  ماجرایی  یک  همیشه  می کنید  کار  نزدیک  از  کسی  با  وقتی  ندارد. 
وقتی  اما  می کند؛  نزدیک تر  را  شما  رابطه  و  می شود  بیشتر  ارتباط  باعث  که 
ادامه  خود  راه  به  و  می گذارید  سر  پشت  را  آن  شما  دو  هر  شد،  تمام  ماجرا  آن 

می دهید. خیلی شبیه ازدواج و طالق است.

 شاید رابطه دو نفر که از هم جدا شده اند، به دالیلی بعد از جدایی خوب بماند، 
هم  با  را  زیادی  زمان  داشت  نخواهند  دوست  دیگر  اما  بمانند؛  دوست  حتی 
بگذرانند.مشابهت با طالق را کمی جلوتر ببریم. فکر کنم شما هم موافق باشید 
که بهتر است آدم عاشق شود بعد شکست بخورد، تا اینکه اصال عاشق نشود. 
اما  نمی ترسانم؛  زیردست هایش  با  شدن  دوست  از  را  هیچ کس  اساس  برهمین 
حاال که به عقب نگاه می کنم، می بینم موقعیت های سختی داشته ام که اگر آنچه 

را که االن می دانم آن موقع می دانستم به نحو دیگری با آنها مواجه می شدم.
همه چیز بازی و شوخی است، تا اینکه یک نفر اخراج شود. سخت است که آدم 
کنار دوستش بنشیند و بگوید که دارد او را اخراج می کند. از آن بدتر موقعیتی 
است که شما به عنوان یک مدیر مجبورید کسی را اخراج کنید که او نمی خواهد 
شرایط  اما  می دهد.  ادامه  دوستی اش  به  و  کند  قطع  شما  با  را  دوستی اش 
متقابلی هم وجود دارد، وقتی دوست صمیمی شما انتقامجو می شود، آن وقت 
بار  یک  از  بیش  من  برای  می شود.  درسی  هم  شما  برای  تجربه  این  که  است 
چنین موقعیتی اتفاق افتاده است و دور از انتظار نیست، بنابراین آماده باشید.

وقتی قطع رابطه با فرد خاطی سخت می شود
کسب وکار،  در  هوشمندانه  تصمیم گیری های  برای  و  تیمی  کارهای  در   
این  گاه  وحتی  است  مهم  بسیار  سالم  فضایی  در  نظرات  بیان  و  مخالفت ها 

خرابکاری  مصرانه  کارمندان  از  یکی  وقتی  اما  می شود؛  جدی  مخالفت ها 
می کند، به این علت که فکر می کند دوست رئیس است و این شرایط تا جایی پیش 
معنایی  روابط  دیگر  می گذارد،  تاثیر  هم  تیم  افراد  سایر  عملکرد  بر  که  می رود 

ندارد و فرد خاطی باید برود.

وقتی داستان زندگی واقعی است
ندارد،  زیادی  داستان  دیگر،  عبارت  به  کسل کننده اند  اما  شاد  غالبا  دوستی ها    
مسلما مثل سریال های تلویزیونی نیستند و همیشه همه شرایط به خوبی پیش 
فشار،  هرگونه  کار  دنیای  در  است.  دیگری  چیز  کاری  روابط  اما  نمی رود؛ 
سیاست و افتضاحی هست. حتی گاه حسادت و مظلومیت هم هست ممکن است 

خیلی دراماتیک باشد و دوستی فقط بحشی از اینها را می تواند تحمل کند.

سیاست تضاد منافع
مفهوم  با  است  خوب  می کنید،  کار  تجاری  سازمان  یا  شرکت  یک  در  اگر    
شما  که  مفهوم  این  به  امانتداری  کنید.  تمرکز  آن  بر  و  باشید  آشنا  امانتداری 
کنید  باور  باشد.   شرکت  منافع  بیشترین  جهت  در  که  کنید  عمل  چنان  باید 
موقعیت های زیادی هست (مانند ارتقای کارمندان) که جانبداری شخصی باعث 
است؛  زیاد  ادارات  در  پارتی بازی  که  است  درست  می شود.  زیادی  منافع  تضاد 
اما بهتر است عملکرد شما هم بر اساس رفتاری صادقانه باشد. یکی از نخستین 

اقدامات عمومی کردن و آموزش سیاست تضاد منافع است. 
این سیاست به معنای آن است که اگر در یک تصمیم گیری درنهاد عمومی ظن آن 
می رود که یکی از اعضای تصمیم گیرنده منافع شخصی داشته باشد طی سازو 

کاری این روند کنترل شود.

مشکالت پیش بینی نشده
 دوستی یک نوع مشارکت است. اگر این را بپذیریم، یک طرف همیشه دست باال 
را دارد؛ اما این رابطه به شخصیت آدم ها بستگی دارد و براساس خصوصیات 
و رفتار طرفین است و یک ضابطه سازمانی نیست؛ اما شرکت ها سلسله مراتبی 
دارند. در بیشتر موارد این سلسله مراتب و مرزها منجر به مشکلی نمی شوند؛ 
روابط  و  حرف ها  مرزهای  که  دشوار  زمان های  هست،  زمان هایی  همیشه  اما 
با  شدن  مواجه  برای  فرمولی  می خواهید  اگر  می شوند.  آزمایش  خصوصی 
هرچند  نکنید.  تلف  را  خودتان  وقت  است  بهتر  کنید،  پیدا  موقعیت ها  این طور 
خوب است برای موقعیت هایی که می آیند و می روند آماده باشید، اما معنی اش 
این نیست که می توانید جلوی روی دادن آنها را بگیرید فقط سعی کنید تا جایی 

که می شود آماده باشید. 
هم  کاری  روابط  و  پیش بینی ناپذیرند  شخصی  روابط  بدانید،  یقین  را  چیز  یک 
همین طورهستند. به یاد داشته باشید که وقتی این دو را با هم ترکیب می کنید، 

پیش بینی ناپذیری دو چندان می شود.
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چه  کنند.  انتخاب  را  روش  مناسب ترین  تا  می کردند  امتحان 
چیزی می تواند به مشتریان انگیزه دهد تا از یک کانال به کانال 
دیگر تغییر رویه دهند؟ به گفته مورنو «نظر ما این بود افرادی 
که تردید داشتند کدام عینک بیشتر به آنها می آید، بیشتر جذب 
نمایشگاه می شدند، چون در آنجا فرصت  بیشتری برای امتحان 
کردن  امتحان  برای  محققان  دارند.»  مختلف  فریم های  کردن 
این ایده، مدلی ریاضی از انتخاب های مشتری ایجاد کردند. این 
آنالین  سفارش  جای  به  مشتریان  وقتی  می کرد  پیش بینی  مدل 
یا امتحان چند کاال در منزل، به فروشگاه مراجعه می کنند، سه 
اتفاق رخ می دهد: اول، نرخ تبدیل (یعنی درصد سفارش هایی 
منزل  در  محصوالت  امتحان  می انجامید)  موفق  فروش  به  که 
افزایش می یابد. دوم، تکرار فروش ناموفق از طریق ارسال کاال 
در  سود  بازدهی  سوم،  و  می یابد  کاهش  مشتری  یک  منزل  به 
سفارش های اینترنتی کمتر می شود. هر سه پیش بینی درست از 
آب درآمد. نرخ تبدیل، یعنی درصد سفارش هایی که به فروش 

موفق منجر می شوند، افزایش یافت. 

ناموفق  سفارش  تکرار  نمایشگاه،  راه اندازی  از  بعد  عالوه،  به 
می دهد  نشان  موضوع  این  یافت.  کاهش  مشتری  یک  سوی  از 
مزیت  دو  هر  ارائه  با  عمومی  نمایشگاه های  راه اندازی 
نفع  به  آنالین،  فروشگاه های  و  سنتی  فیزیکی  فروشگاه های 
شرکت ها است. به گفته مورنو «در این صورت، نه تنها کارآیی 
بین  بیشتری  سازگاری  بلکه  می آوریم،  دست  به  بیشتری 

مشتریان و کانال های فروش ایجاد می شود. 

گزاف  هزینه  چون  می یابد،  کاهش  هزینه ها  همچنین 
خدمات رسانی به مشتریان اینترنتی، اکنون فقط به هزینه های 
قابل  پیشرفت  باعث  استراتژی  می شود.»این  تبدیل  نمایشگاه 
شرکت های  برای  می تواند  و  است  شده  پارکر  واربای  توجه 
استراتژی های  که  لباس  تولیدکنندگان  به خصوص  دیگر، 
توجه  باید  اما  باشد.  داشته  کاربرد  می کنند،  دنبال  را  مشابهی 
دانست،  مناسب  شرکت ها  همه  برای  را  آن  نمی توان  که  کرد 
که  باشند  موفق  آن  اجرای  در  می توانند  شرکت هایی  فقط  بلکه 
مثل  مورنو، «شرکتی  گفته  به  می کنند.  ایجاد  را  خودشان  برند 
خرده فروشی  یک  چون  ندارد،  استراتژی  این  به  نیاز  آمازون، 

چندین برندی است.»

چاپ آگهی در 
هفته نامه پرشین  

بازار کار را 
وسیع تر و 

مشتریان شما را  
بیشتر می کند!
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 بله؛ ما هم با شما موافقیم اما قصد داریم واقعیت هایی را با شما 
در میان بگذاریم که می تواند مانند یك معجزه از پیرشدن و پیر 
در  مقاله ای  قبل،  هفته  چند  جلوگیری کند.  رسیدن تان  نظر  به 
مورد پرفروش ترین کتاب علم تغذیه و زیبایی در آمریکا مطالعه 
شده  داده  آموزش  عملی ای  روش های  کتاب،  این  در  می کردم. 
اصالح  کرد.  جلوگیری  پوست  به  آسیب  از  می توان  آنها  با  که 
رژیم  غذایی، تنها معجزه معرفی شده به وسیله پزشك نویسنده 
است. این پزشک پس از ۱۵ سال تحقیق در درمانگاه های پوست 

کرده  ثابت  من  می گوید: «تحقیقات  مراجعه کننده  هزاران  روی 
شما  است.  اختیاری  امری  رسیدن  به نظر  پیر  و  پیرشدن  اکنون 
می توانید با تغییر رژیم غذایی خود به بازسازی و تجربه حیات 
بدن و پوست از درون و بیرون کمك کنید.» در ذیل چکیده ای از 

این مقاله را آورده ایم.

قند، التهاب، پیری
پیرشدن  وقت  هر  می خواندم  درس  که  پزشکی  دانشکده  در 
آن  در  التهاب  وجود  به  می دادیم  قرار  بررسی  مورد  را  پوست 
ایجاد  التهاب  چرا  نمی دانستم  وقت ها  آن  می بردیم.  پی  ناحیه 
دریافتم  مرور  به  اما  چیست  چروك  با  رابطه اش  و  می شود 
چروك پوست نیز نوعی بیماری است و به عبارت بهتر هر کجا 
به پوست صدمه ای وارد شده بود و باعث چروك می شد التهاب 

در آن ناحیه وجود داشت. به مرور دیدم التهاب، ریشه سرطان 
و بیماری های حاد و مزمن متعدد و متنوعی است. 

زیر  را  ـ  قلبی  بیماری  تا  گرفته  آرتروز  از  ـ  بیماری  یك  هرگاه 
میکروسکوپ بررسی می کردم، التهاب جزیی از آن بیماری بود. 
متخصص  عنوان  به  من  قدم  اولین  طبیعی  به طور  که  بود  این 
پوست  التهاب  کنترل  برای  راه هایی  کشف  برای  تحقیق  پوست، 
و  درونی  عوامل  حمله های  معرض  در  همیشه  ما  پوست  بود. 
هوای  نورآفتاب،  مانند  می شوند  التهاب  باعث  که  است  بیرونی 
کمبود  استرس،  داخلی،  بیماری های  قوی،  صابون های  آلوده، 
خواب، مصرف شکر، کمی آب و... اما مهم تر از همه این موارد 
به  سرعت  به  که  هستند  نامناسب  موادغذایی  و  شیرینی  و  شکر 
تورم  بدن  سراسر  سلول های  سطح  در  و  می شوند  تبدیل  قند 
پر  بشقابی  یا  خالص  شکر  زیادی  مقدار  وقتی  می کنند.  ایجاد 
وقتی  و  می شوند  تبدیل  قند  به  خون  در  بخورید  ماکارونی  از 
که  می شوند  تولید  آزادی  رادیکال های  می رود،  باال  قندخون 
مضری  ماده  اکسیدشده  چربی  و  می کنند  اکسید  را  چربی ها 
برای بدن است. به یاد داشته باشید که اندازه و مقدار غذا، عامل 
برای  ما  دارد.  نگه  ثابت  را  قندخون  می تواند  که  است  مهمی 
نیاز  خون  در  انسولین  ترشح  از  آرامی  جریان  به  جوان ماندن 
داریم. وقتی غذا در جریان خون به سرعت به قند تبدیل می شود 
به  مبتال  اینکه  به  برسد  چه  می بیند  آسیب  نیز  سالم  بدن  حتی 
دیابت یا اختالل تحمل گلوکز باشید و واکنش های التهابی ناشی 
دیابت  از  که  هستند  زیادی  عده  دنیا  کنید.  (در  تجربه  را  قند  از 
را  خود  قند  مولکول های  مواقع،  این  در  بی خبرند)  خود  داشتن 
شیمیایی  واکنش های  باعث  و  می چسبانند  کالژن  فیبرهای  به 
پی درپی می شوند. این واکنش ها باعث پیوند گسترده و متقاطع 
کالژن می شود و در نتیجه حالت ارتجاعی پوست از بین می رود. 
از  کثیری  تعداد  به وجودآمدن  باعث  کالژن،  و  قند  میان  ارتباط 
رادیکال های آزاد می شود و التهاب بیشتر خواهد شد. بخشی از 
سخت  چسبیده اند،  کالژن  به  قند  مولکول های  آن  در  که  پوست 
به  قسمت  آن  اخم  یا  خنده  از  پس  و  می شود  غیرقابل انعطاف  و 
حالت نرم و صاف اولیه برنمی گردد. پس می?بینید ما نباید با 
قند  کنترل  برای  کنیم  وادار  را  لوزالمعده  می خوریم  که  غذایی 
خون انسولین زیادی را به یکباره در خون ترشح کند تا اشتباه 

و بی دقتی ما را در آنچه می خوریم، بپوشاند. 

رادیکال های آزاد و پیری
آزاد  رادیکال های  مزمن،  و  حاد  بیماری های  از  بسیاری  ریشه 
هستند. تشکیل رادیکال های آزاد و صدمه هایی که به بدن وارد 
می شوند، سال ها پیش به وسیله دکتر هارمن مطرح شد. با اینکه 
جامعه پزشکی تئوری  هارمن را ۲۰ سال انکار کرد اما دانشمندان 
دریافتند شواهد مهمی از واکنش های شیمیایی رادیکال های آزاد 

را در فرآیند پیری پیدا کرده اند.

آزاد  رادیکال های  می آیند؟  کجا  از  آنها  کنید  سوال  است  ممکن 

بهداشت و سالمت

تاثیر تغذیه بر پوست

جلوگیری از 
تولد چروك

ترجمه: نسیم تقوی

زیبایی،  نخواهد  که  دارد  وجود  کسی  آیا 
دوران  تا  را  خود  تناسب اندام  و  شادابی 
اضافه وزن  از  آیا  کند؟  حفظ  کهنسالی 
ناراحت  خود  ماهیچه های  افتادگی  و 
نمی توان  می دهید  پاسخ  حتما  هستید؟ 
مانع گذشت زمان شد و از پیری جلوگیری 

کرد...
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که  اکسیژن   مولکول های  آید.  می  وجود  به  اکسیژن  از  بیشتر 
درمی آیند  ناپایدار  حالتی  به  می دهند  دست  از  را  خود  الکترون 
نیاز  اکسیژن  به  زنده ماندن  برای  ما  می شوند.  خطرناك  و 
خطرناك شده  و  ناپایدار  که  اکسیژنی  کنید  تصور  حاال  داریم. 
دفاعی  مکانیسم   ما  بدن  در  خوشبختانه  می کند؟!  چه  بدن  در 
در برابر رادیکال های آزاد وجود دارد. این سیستم دفاعی همان 
جلوگیری  اکسیژن  صدمه های  از  که  هستند  آنتی اکسیدان ها 
می کنند ولی وقتی در یك روز آفتابی قدم می زنید، نور خورشید 
و  می شود  پوست  در  آزاد  رادیکال های  سریع  شکل گیری  باعث 
به بافت آن آسیب می رساند. محافظت در برابر آفتاب و استفاده 
 ،C ویتامین  مانند  هستید  آشنا  آن  با  که  آنتی اکسیدان هایی  از 
حال  هر  به  است.  موجود  راه حل  تنها  بتاکاروتن  و   E ویتامین 
رادیکال های آزاد با تسلط بر مکانیسم  دفاعی و طی واکنش های 
خود  در  را  کالژن  که  می کنند  تولید  موادی  پیچیده،  شیمیایی 
بستگی  کالژن  به  پوستمان  جوانی  و  زیبایی  می کند.  هضم 
میکروسکوپی  خراش های  برود،  بین  از  کالژن  وقتی  دارد. 
دارید  قصد  اگر  می شود.  چروك  بروز  باعث  که  می شود  ایجاد 
تغییر  بر  عالوه  باید  بیندازید  تاخیر  به  را  پیری تان  روند 
بعد  کنید.  تجدیدنظر  نیز  خود  زندگی  روش  در  رژیم غذایی تان 
از اینکه پروتئین را در رتبه اول مواد اساسی غذایی خود قرار 
دادید باید همه کربوهیدرات های بد را از رژیم تان حذف و فقط 
از کربوهیدرات های خوب که التهاب آور نیستند، استفاده کنید. 
ماکارونی،  شیرینی،  نان  کیك،  شکالت،  عسل،  شکر،  و  قند  پس 
بعضی  کنید.  محدود  می?توانید،  تا  را  کشمش  و  سیب زمینی 
میوه ها شاخص گلوکز باالیی دارند و باید آنها را نیز هوشیارانه 
بپرهیزید  ترجیحا  خشك  میوه های  مصرف  از  کنید.  انتخاب 
چون با اینکه شکر آنها فروکتوز است اما به مولکول های کالژن 
می چسبد و باعث پیوند متقاطع سلولی و ایجاد چروک می شود. 

استرس، حرکت به سوی پیری
برنامه های  تمام  در  اصلی  کلید  مطمئنا  شما  زندگی  روش 
با  نزدیکی  ارتباط  زندگی  در  شما  عادت های  است.  ضدپیری 
ویرانگری  عوامل  از  هیچ کدام  دارد.  پیرشدن تان  چگونگی 
قابل مقایسه  استرس  آثار  با  می شوند  زودرس  پیری  باعث  که 
می شود.  بدن  در  هورمونی  تغییرات  باعث  استرس  نیستند. 
سطح باالی هورمون استرس در تعیین میزان توده ماهیچه ها، 
و  پوست  سالمت  بدن،  ایمنی   سیستم  و  استخوان ها  تراکم 
عملکرد  گاهی  استرس  دارد.  بسزایی  تاثیر  ذهنی  توانایی های 
روی  و  می کند  مختل  را  آن  هورمون های  و  تیرویید  غده 

متابولیسم بدن اثر می گذارد.

ترس،  استرس،  (هنگام  کورتیزول  هورمون  سن،  رفتن  باال  با 
فشار شدید جسمانی و...) افزایش می یابد. هر چند کورتیزول 
سخت  شرایط  برابر  در  را  بدن  و  است  ضروری  مان  برای 
بماند  باقی  خون  در  زیادی  مدت  برای  وقتی  اما  می کند  مقاوم 

افراد  در  را  کورتیزول  میزان  می کند.  ایجاد  را  مشکل هایی 
جوانی که تحت  استرس قرار می گیرند اندازه گیری کرده?اند و 
حد  به  ساعت  چند  عرض  در  و  می رود  باال  سرعت  به  دیده اند 
طبیعی برمی گردد اما در افراد مسن چند روز طول می کشد تا 
این اتفاق بیفتد بنابراین این مقدار زیادی کورتیزول که به مدت 
سمی  ماده  یك  مانند  داشته  جریان  بدن  در  روز)  طوالنی (چند 

عمل می کند و به سلول های حساس مغزی آسیب می رساند. 
عنوان  به  را  کورتیزول  ضدپیری،  علم  که  است  دلیل  همین  به 
هورمون پیری می شناسد. ارتباط نزدیك بین پیری و بیماری ها 
باال  را  قندخون  که  باشد  کورتیزول  افزایش  دلیل  به  می تواند 
می برد و باعث ترشح اضافی انسولین می شود. انسولین اضافی 
هم باعث بروز التهاب شدید، تجمع چربی ها و فراهم شدن زمینه 

فشارخون باال و پیری زودرس خواهد بود.

خواب کافی ضد پیری 
است.  ضروری  بسیار  ضدپیری  برنامه  در  کافی  خواب  داشتن 
قرار  بازسازی  فرآیند  در  سلول ها  می خوابید،  شما  وقتی 
می گیرند. هورمون رشد هنگام خواب آزاد می شود که هورمون 
جوانی است. خواب بد باعث باال رفتن کورتیزول، تمایل شدید 
شد.  خواهد  وزن  افزایش  نتیجه  در  و  کربوهیدرات  خوردن  به 
ضدپیری  برنامه های  در  مهم  عوامل  از  یکی  خواب،  که  آنجا  از 
دارد.  اهمیت  بسیار  خواب  وضعیت  به  بخشیدن  بهبود  است، 
سعی کنید با آرامش بخوابید و از این فرصت برای خالی کردن 
ذهن خود از اتفاقات روز، (خوب یا بد) استفاده کنید و به دعا و 

راز و نیاز با خدا بپردازید.

ورزش، ترفند ضدپیری
هورمونی  است.  جوانی  هورمون  واقع  در  رشد  هورمون 
دستگاه ها  تمام  حیات  و  می سازد  را  ماهیچه ها  که  حیات بخش 
یعنی  استرس  هورمون  و  می دهد  افزایش  را  بدن  اعضای  و 
با  کامل  تضاد  در  رشد  هورمون  می دهد.  کاهش  را  کورتیزول 
بدن  در  رشد  هورمون  ترشح  وقتی  است.  کورتیزول  هورمون 
افراد بالغ کم  می شود ما از ترفند خود یعنی «ورزش» استفاده 
افزایش  باعث  منظم  ورزش های  انجام  که  شده  ثابت  می کنیم. 
روند  به  سن   افزایش  چه  اگر  می شود  رشد  هورمون  ترشح 
خود ادامه می دهد. با انجام ورزش عملکرد دیگر هورمون های 
حرکت های  با  می شود.  تنظیم  انسولین  مانند  بدن  ضروری 
ورزشی منظم حساسیت سلو ل ها در برابر انسولین باال می رود 
و درنتیجه قندخون کاهش می یابد و از پیری زودرس جلوگیری 
می توانید  ورزشی،  حرکات  کمترین  انجام  با  حتی  می شود. 
تفاوت های اساسی در زندگی خود ایجاد کنید. پس هر چقدر هم 
انعطاف پذیری  برای  ورزشی  کامل  برنامه  یك  هستند  سالم  که 

بدن و سالمت قلب و عروق انجام دهید.
perriconemd.com :منبع



  جمعه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۰هفته نامه پرشین۲۴

گذشت زمان چه تغییری در معیارهای ازدواج به وجود آورده است؟
کشور ما مثل بسیاری از کشورهای دیگر، در حال گذار از یک جامعه سنتی به 
که  شود  می  تغییراتی  به  منجر  حال  هر  به  گذار،  این  و  است  مدرن  و  صنعتی 
به  توان  می  تغییرات  این  جمله  از  بود.  خواهد  ناپذیر  اجتناب  آن  با  مواجهه 
مجموعه ای از دگرگونی ها در شیوه زندگی فردی و اجتماعی و به عنوان نمونه، 
در  کرد.  اشاره  ازدواج  شیوه  مورد  در  جوانان  و  ها  خانواده  نگرش  در  تغییر 
روبرو  ازدواج  های  شیوه  از  معدودی  های  گزینه  با  گذشته،  جوانان  که  حالی 
های  گزینه  با  امروز  جوانان  گرفتند،  می  پیش  در  را  سنتی  روال  همان  و  بودند 
کدام  آید  می  پیش  برایشان  سوال  این  بنابراین  هستند  روبرو  متفاوتی  و  متعدد 

روش بهتر است؛ روش سنتی یا امروزی؟
از قدیم خانواده ها برای ازدواج فرزندان خود مسائلی را در نظر می گرفته اند 
خودشان  خاص  های  تجربه  حاصل  مسائل،  این  گیرند.  می  مدنظر  هم  هنوز  و 
یا تعالیم فرهنگی و اجتماعی بوده است. هر خانواده، اصول و قوانین ویژه ای 
دارد و تالش می کند طبق این اصول اقدام کند. وقتی پسری آمادگی خود را برای 

ازدواج اعالم می کند، به طور سنتی، بزرگ ترها می نشینند و با هم گفت وگو 
می کنند. در مرحله اول، از طریق پرس وجو، دختر خانم هایی را برای ازدواج 
انتخاب و در مورد آنها و خانواده هایشان تحقیق و بررسی می کنند و بعد، بر 
اساس اصول و قوانین خانواده، یک نفر را برمی گزینند و این گزینش، معموال با 

نظرخواهی از ریش سفید ها و به اصطالح عقالی قوم است.

فرایند سنتی ازدواج، معموال با خواستگاری رسمی و خانوادگی شروع می شود. 
هنجارهای  و  اصول  با  مطابق  آیا  ببینند  تا  سنجند  می  را  همدیگر  ها  خانواده 
هم  پسر  و  دختر  از  داشت،  وجود  تطابق  که  صورتی  در  نه.  یا  هستند  یکدیگر 
نظرخواهی می کنند و اگر این دو به ازدواج رضایت دادند، بقیه مراحل اجرا می 
شود. حتی هنوز هم در برخی از ازدواج های سنتی در همان شب خواستگاری 
مراسم عقدکنان انجام می شود ولی شکل امروزی تر آن، این است که خانواده 
ها به دختر و پسر فرصت می دهند تا همدیگر را بیشتر بشناسند و در طی چند 

جلسه گفت وگو تصمیم بگیرند.

ازدواج به شیوه هایی متفاوت
که  شوند  می  روبرو  ازدواج  از  متفاوتی  شکل  با  ها  خانواده  و  جوانان  امروزه 
اصطالحا به آن ازدواج غیرسنتی گفته می شود؛ ازدواجی که متفاوت با رسوم 
و قرارداد های خانوادگی و فرهنگی است. مثال دختر و پسری با همدیگر آشنا 
می شوند، قرار ازدواج می گذارند و مدتی را برای شناخت همدیگر صرف می 
را  هایشان  خانواده  گرفتند،  ازدواج  برای  را  نهایی  تصمیم  اینکه  از  بعد  و  کنند 
در جریان قرار می دهند. یک شکل دیگر هم وجود دارد که دختر و پسری بدون 
هیچ قصدی برای ازدواج وارد رابطه عاطفی می شوند، به همدیگر عالقه مند و 
دو  این  موارد،  برخی  در  گیرند.  می  ازدواج  به  تصمیم  بعد  و  شوند  می  وابسته 
اصال آماده ازدواج نیستند اما به دلیل وابستگی هایی که ایجاد می شود، ازدواج 
عاطفی  رابطه  وارد  پسری  و  دختر  دیگر،  شکل  در  بینند.  می  ناپذیر  اجتناب  را 
شده و بعد از مدتی به دلیل احساس تعهد و مسئولیتی که نسبت به طرف مقابل 
ایجاد می شود، تن به ازدواج می دهند بدون اینکه آماده ازدواج باشند یا واقعا 
یکدیگر را برای ازدواج انتخاب کرده باشند. در ازدواج هایی از این قبیل، تقریبا 
در بیشتر موارد زمانی که خانواده ها متوجه قصد ازدواج فرزندشان می شوند، 
به خصوص وقتی می بینند او از مدت ها قبل همسر خود را انتخاب کرده است، 

می  را  فرزندشان  پافشاری  که  هم  وقتی  دهند.  نمی  نشان  خوبی  واکنش  اصال 
بینند، این بحران شدید تر می شود اما در بیشتر موارد، این جوان عاشق و مصمم 
ظاهرا پیروز میدان است و خواسته اش را به کرسی می نشاند، بی آنکه بداند آیا 

تصمیم درستی گرفته است؟

کدام ازدواج موفق تر است؟
با  مقایسه  در  سنتی  ازدواج  که  باورند  این  بر  کارشناسان  از  خیلی  هم  هنوز 
ازدواج های امروزی ، به لحاظ توجه به هنجارها و قوانین خانواده ها، ازدواج 
باثبات و امن تری محسوب می شود اما واقعیت این است که در اینگونه ازدواج 
ها، به برخی از ویژگی های فردی دو طرف ازدواج مثال به ابعاد عاطفی، جنسی، 
ویژگی های شخصیتی و شیوه های رفتاری فرد توجه چندانی نمی شود. شاید 
سطح  و  خانوادگی  جسمانی،  خصایص  برعکس  ها  ویژگی  این  که  دلیل  این  به 
معموال  سنتی،  خیلی  های  ازدواج  در  است.  ملموس  کمتر  مقابل،  فرد  اجتماعی 
خانواده ها تمایلی به صبر کردن و وقت گذاشتن برای بررسی خصایص فردی 

طرف مقابل ندارند. معموال خیلی عجله می کنند که کار را تمام کنند. البته آنچه 
های  ازدواج  در  که  نیست  این  معنای  به  شد،  گفته  سنتی  های  ازدواج  مورد  در 
انجام  خانوادگی  اصول  و  معیارها  به  کامل  توجه  بدون  احتماال  که  غیرسنتی 
وجود  با  و  شود  می  شروع  عاشقانه  روابط  با  که  هایی  ازدواج  شود (مانند  می 
مخالفت خانواده ها انجام می گیرد)، نیازهای عاطفی، جنسی، و... زوج ها در 

نظر گرفته و برآورده می شود.

تغییر تدریجی معیارهای ازدواج
و  خود  از  ازدواج،  از  بعد  کنند،  می  ازدواج  همدیگر  با  که  مردی  و  زن  هر 
همسرشان توقع و انتظار دارند. بعضی از این انتظارها یا در راستای خصایص 
است  شده  منتقل  ما  به  نسل  اندر  نسل  یا  بوده  فرد  طبیعی  و  جسمی  فرهنگی، 
(مانند نقش های فرزندپروری پدر و مادر) اما در کنار این وظایف نسبتا ثابت، 
برخی انتظارها هم وجود دارد که با توجه به شرایط روز، ایجاد می شود و تغییر 

می کند. مثال اگر سال ها قبل، از یک پسر

۲۰ ساله می پرسیدند: «چرا می خواهی ازدواج کنی؟» به احتمال زیاد پاسخ می 

داد: «می خواهم ازدواج کنم تا همسری داشته باشم تا به امور خانه ام رسیدگی 
کند و...». یعنی ازدواج بیشتر به خاطر نقش های اجتماعی و فرهنگی صورت 
غذا  بخواهم  «اگر  که:  شنویم  می  ها  جوان  از  خیلی  از  امروزه  ولی  گرفت  می 
بخورم، یک نفر را استخدام می کنم که برایم غذا بپزد یا به رستوران می روم. 
یک نظافتچی استخدام می کنم تا به خانه ام برسد و... پس اصال چرا باید ازدواج 
کنم؟» در مقابل، دختر خانم هایی را می بینیم که استقالل مالی دارند و به لحاظ 
مالی نیازی به داشتن همسر و تکیه گاه احساس نمی کنند. این گونه صحبت ها، 
نشان می دهد در دنیای امروز، صرفا به دلیل نقش های اجتماعی و فرهنگی که 
به طور سنتی به زن سپرده شده، مانند خانه داری و آشپزی یا به دلیل نقش های 
اجتماعی و فرهنگی که به مرد سپرده شده است، نمی توان ازدواج کرد و باز هم 
هر  ازدواج،  برای  سابق  دالیل  بنابراین  است  الزم  ازدواج  برای  باالتری  انگیزه 
چند عالی و الزم است اما کافی نیست. به نظر می رسد یک ضرورت قوی برای 
ازدواج کردن، نیاز به صمیمیت و رابطه پربار عاطفی با شریک زندگی است. پس 
صمیمیت و رابطه توأم با عشق و محبت چیزی نیست که به آسانی و به وفور قابل 

دسترسی باشد. به عبارت دیگر اگر در گذشته ازدواج هایی بدون عشق، عاطفه و 
صمیمیت جنسی صورت می گرفت و ادامه می یافت، امروزه این ازدواج ها قطعا 
دوامی نخواهند داشت چراکه برای جوانان امروز، دو پایه و ستون مهم ازدواج، 
صمیمیت جنسی و عاطفی است که بدون آن هیچ ازدواجی استوار نخواهد بود.

جنسی  و  عاطفی  شدید  های  کشش  دلیل  به  بیشتر  ها،  ازدواج  اینگونه  از  خیلی 
و  عاطفی  نیازهای  در  شباهت  (حتی  ها  شباهت  دیگر  به  و  گیرد  می  صورت 
جنسی) کمتر توجه می شود. متاسفانه کم نیستند زوج هایی که با موانع دشوار 
اجتماعی و خانوادگی مبارزه و در نهایت، با اشتیاق فراوان ازدواج می کنند اما 
تازه متوجه می شوند که چقدر با هم  اشتیاق شدیدشان،  بعد از فروکش کردن 

متفاوتند!

حرف آخر
و  خانوادگی  هنجارهای  و  شرایط  و  اصول  به  فقط  آن  در  که  هایی  ازدواج  در 
فرهنگی توجه می شود (آن طور که در ازدواج های سنتی مدنظر است) و حتی 
ممکن  گیرد،  می  قرار  مدنظر  هم  زن)  در  ویژه  (به  جسمی  جذابیت  که  زمانی 
است تصادفا شباهت شخصیتی، عاطفی، جنسی و رفتاری وجود داشته باشد و 
وجود نداشته باشد بنابراین با توجه به تغییر نگرش و انتظارهای زنان و مردان 
امروزی، احتمال اینکه چنین ازدواجی با وجود چارچوب درستی که دارد، نتواند 

نیازهای عاطفی و جنسی زوج های امروزی را بر آورده کند، کم نیست.

رابطه  و  جنسی  جذابیت  عالقه،  شباهت،  آن  در  که  سنتی  صرفا  های  ازدواج 
عاطفی طرفین اهمیتی ندارد، امروزه کارایی الزم را نخواهد داشت. در نتیجه، 
ترکیبی  امروزی  های  ازدواج  در  رسد  می  نظر  به  شد،  ذکر  آنچه  به  توجه  با 
ازدواج  یعنی  باشد.  داشته  بهتری  نتیجه  نوین،  های  شیوه  با  سنتی  ازدواج  از 
براساس یافته های نوین علمی که روی شباهت های زوج و ویژگی های مرتبط 
با رضایت زناشویی و در نتیجه، ازدواج موفق تاکید می کند و عالوه بر آن، توجه 

به اصول، هنجارها و معیارهای فردی، خانوادگی و فرهنگی دو طرف.

خانواده

آن  در  که  سنتی  صرفا  های  ازدواج 
شباهت، عالقه، جذابیت جنسی و رابطه 
امروزه  ندارد،  اهمیتی  طرفین  عاطفی 
نتیجه،  در  داشت.  نخواهد  را  الزم  کارایی 
با توجه به آنچه ذکر شد، به نظر می رسد 
در ازدواج های امروزی ترکیبی از ازدواج 
سنتی با شیوه های نوین، نتیجه بهتری 

داشته باشد. 

ازدواج
سنت
مدرنیته

دکتر اعظم صالحی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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آیا به موقعیـــــــت 
مالی همســـرتان 
حسادت می کنید؟

شیرینی  و  تلخی  آن  در  که  است  امری  ازدواج  که  می شود  گفته 
وجود دارد. عموم زوج ها تصور می کنند که قرار است شیرینی 
چنین  که  است  این  واقعیت  اما  باشد،  تلخی  از  بیش  همواره 

پیش فرضی غلط است.

 ازدواج همچون زندگی سرشار از نامالیمات است و گاهی این 
نامالیمات از جانب خود زوج ها پیش می آید. ازدواج امری است 
یک  از  بهره مندی  ازدواجی  هر  پیش فرض  برابری،  بر  مبتنی 
مفهوم  همین  بر  زندگی  شریک  اصطالح  است.  مشترک  زندگی 
و  مالی  وضعیت  درآمد،  اگر  می دهد  رخ  چه  اما  می کند،  داللت 
موقعیت شغلی طرفین در ازدواج با یکدیگر متفاوت باشد؟ آیا 
نابرابری در وضعیت عموما به حسادت منجر می شود؟ و آیا این 
حسادت لزوما منفی است؟ تقریبا همگان درخصوص این مساله 
انسانی  روابط  در  مخرب  عاملی  حسادت  که  دارند  اتفاق نظر 
فرد  شخصیت  بر  منفی  تاثیری  حسادت  روابط،  عالوه بر  است. 
نیز دارد و سبب ایجاد نگرانی، اضطراب، احساس عدم رضایت 
و سایر احساسات منفی در فرد می شود. اما حسادت نسبت به 

موقعیت مالی همسرتان چه پیامدهایی دارد؟ 

آیا همسر شما درآمدی بیشتر از شما دارد؟ آیا موقعیت اجتماعی 
شغل او بهتر از شما است؟ آیا مزایا و طرح بیمه شغل او بهتر 
از شماست؟ آیا همسرتان مالک دارایی های بیشتر از شماست؟ 
حسادت  دارد؟  شما  به  نسبت  متمول تری  خانواده  همسرتان  آیا 
شما  زندگی  در  متفاوتی  نتایج  موارد  این  از  هرکدام  به  نسبت 

خواهد داشت. 
آیا به همسرتان حسد می ورزید؟

مساله  این  اما  است،  مخرب  احساسی  حسادت  که  است  درست 
اگر  باشید،  حسود  امری  چه  به  نسبت  شما  که  است  مهم  بسیار 
نسبت به درآمد همسرتان حسادت کنید، شاید این مساله بتواند 

به  حسادت  اما  کند  عمل  شما  پیشرفت  برای  انگیزه ای  به عنوان 
خانواده همسرتان هیچ پیامدی جز خدشه دار شدن روابط تان و 
عشق تان ندارد. به این فکر کنید که فرزندان شما از تمامی نکات 
مثبتی که درخصوص زندگی خانوادگی همسرتان وجود دارد، 
حسادت  مانع  زیادی  حد  تا  می تواند  فکر  این  هستند.  بهره مند 

شما شود.

 از طرفی هرچند برخی انواع حسادت، می توانند به عنوان عامل 
محرکی برای پیشرفت شما مفید باشند، اما این نکته را فراموش 
نکنید که حسادت شما در صورتی که توسط همسرتان احساس 
از  او  کند.  ایجاد  وی  در  ناراحتی  احساس  است  ممکن  شود، 
نسبت  شما  که  دارد  وجود  دلیلی  چه  که  پرسید  خواهد  خودش 
همه  مشترک  زندگی  در  که  همزمانی  آن  کنید،  حسادت  وی  به 
چیز متعلق به هردوی شما است؟ و این مساله ممکن است سبب 

فاصله عاطفی و رنجش های عمیق شود. این مساله به این معنا 
نیست که احساس رنجش و حسادت خود را سرکوب کنید، یا از 
او پنهان کنید. بهترین روش مقابله با این احساس این است که 
ریشه ها و دالیل آن را با دقت تحلیل کنید و سپس موضوع را با 
خودتان  بگذارید.  درمیان  همسرتان  با  تاسف  حتی  و  مهربانی 
اختیار  حیطه  از  خارج  زیادی  حد  تا  که  احساسی  خاطر  به  را 
صریح  آن  خصوص  در  آن  جای  به  نکنید،  سرزنش  شماست 

را  منفی  احساس  منفی،  عوامل  حذف  با  کنید  سعی  و  باشید 
از  خشمگینی  نحو  به  چرا  که  کنید  فکر  این  به  کنید.  کن  ریشه 
بهای  به  او  موفقیت  آیا  هستید؟  ناراضی  همسرتان  موفقیت 
فداکاری های ناخواسته شما به وجود آمده است؟ آیا شما برای 
کاری  متقابال  او  و  زده اید  ایثار  به  دست  همسرتان  پیشرفت 
برای پیشرفت شما نکرده است؟ آیا همسرتان خودخواه است و 
موفقیت او به بهای خودخواهی و تحمیل وظایف بر دوش شما 

حاصل شده است؟ آیا او قدردان نیست؟ آیا او به حد کافی شما 
را در نتایج موفقیت هایش اعم از درآمد و غیره شریک نمی کند؟ 
شما  که  باشد  خشمی  احساس  منشا  می تواند  باال  موارد  تمامی 
ممکن است آن را با حسادت اشتباه بگیرید. فراموش نکنید خود 
را واکاوی کنید. اگر بی هیچ دلیلی صرفا حسود هستید، و هیچ 
احساس  پیشرفت  با  کنید  سعی  ندارید،  آن  کنترل  برای  راهی 
بدتان را از بین ببرید، اما فراموش نکنید پیشرفت راه حلی موقت 

است زیرا همیشه افرادی خواهند بود که بهتر از شما باشند. 

آیا مورد حسادت همسرتان هستید؟ 
خاطر  به  شما  آیا  کنیم،  نگاه  موضوع  به  تازه  منظری  از  بیایید 
هستید؟  همسرتان  حسادت  مورد  شد  ذکر  باال  در  که  مواردی 
درست است که دانستن اینکه همسرتان به درآمد شما یا موقعیت 
آن  وقت  شاید  اما  نیست،  خوشحال کننده  می ورزد  حسد  شما 
پیمانی  ازدواج  که  است  درست  دهید.  او  به  را  حق  کمی  باشد 
در  شخصی  هر  اما  است،  مشترک  زندگی  و  برابری  بر  مبتنی 
انفرادی  موفقیت  و  فردی  تایید  به  عمیقا  خود  وجود  اعماق 
نیاز دارد. هرچند که شما یک خانواده هستید ولی در عین حال 
شما به نوعی نزدیکترین فرد به همسرتان نیز هستید. بنابراین 
طبیعی است که او دائما خودش را با شما مقایسه کند، بخواهد 
در  شود.  حسد  دچار  گاهی  البته  و  باشد  موفق  شما  اندازه  به 
برخورد با این احساس منطقی رفتار کنید. در گام اول رنجش 
سود  به  احساس  این  از  کنید  سعی  دوم  گام  در  و  ندهید  نشان 
همسرتان استفاده کنید. سعی کنید او را به نحوی هدایت کنید 
شود.  پیشرفت  برای  وی  انگیزش  سبب  منفی اش  احساس  که 
فراموش نکنید که پیشرفت و اعتماد به نفس هر یک از زوجین 

به نفع طرفین است. 

وقتی صحبت از نفع طرفین می شود، جا دارد سوالی نیز از خود 
بپرسید، آیا درآمد باالی شما که با همسرتان اختالف زیادی دارد 
همانقدر که شما را از مزایای مختلف بهره مند کرده است او را 
موقعیت  مزایای  از  شما  قدر  به  همسرتان  آیا  است؟  کرده  نیز 
اجتماعی، درآمد یا دارایی هایتان نفع می برد؟ به جای آنکه نوک 
بپرسید،  خود  از  را  سواالت  این  کنید،  او  متوجه  را  اتهام  پیکان 
شاید پاسخ این سوال را که چرا همسرتان در یک زندگی مشترک 
واقعا  شما  زندگی  شاید  بیابید،  می ورزد  حسد  شما  موقعیت  به 

مشترک نیست! 
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دوست  شده اند،  تغییر  دچار  اساس  از  روزها  این  که  مفاهیمی  پایه ای ترین   
هر  دیگر  چیز  هر  از  بیش  که  مفاهیمی  هستند؛   (like) پسندیدن  و   (friend)
قرار  استفاده  مورد  فیس بوک  در  همه  از  بیش  و  اجتماعی  شبکه های  در  روز 
و  جذاب  اجتماعی  شبکه های  در  دوستان  زیاد  تعداد  داشتن  ظاهرا  می گیرد. 
نشانه محبوبیت و داشتن شخصیتی اجتماعی به نظر می رسد در حالی که نتایج 
بررسی ها این فرضیه را تایید نمی کند. این اعتقاد بیش از همه در میان نوجوانان 
انسان  مغز  که  است  آن  از  حاکی  آکادمیک  بررسی های  واقع  در  می شود.  دیده 
می تواند از پس تعداد محدودی ارتباط اینترنتی برآید و تنها با صد و خرده ای 

فرد به عنوان دوست در ارتباط باشد. 
بررسی های تازه نشان می دهد که شبکه های اجتماعی در حال تغییر دادن نگاه 
 ۳۰۰ معمول  به طور  نوجوانان  هستند.  ارتباط  و  دوستی  مقوله  به  نوجوانان 
بسیاری  برای  هرچند  دارند،  توییتر  در  دنبال کننده   ۷۹ و  فیس بوک  در  دوست 
شد  انجام   ۲۰۱۳ سال  در  که  بررسی هایی  است.  باالتر  مراتب  به  رقم  این  آنها  از 

فضای  مفهوم  اجتماعی  شبکه های  تاثیر  تحت  که  است  آن  از  حاکی  عالوه  به 
در  نوجوانان  که  آمده  وجود  به  جا  آن  از  این  است.  کرده  تغییر  نیز  خصوصی 
در  و  ندارند  ابایی  هیچ  خود  مورد  در  اطالعاتی  و  خصوصی  عکس های  انتشار 
مقایسه با افرادی که نوجوانی را پشت سر گذاشته اند و البته نسل والدین شان، 

بی پرواتر عمل می کنند. 
مورد  در  آنها  می رسد  به نظر  است.  متفاوت  اندکی  ماجرا  اما  جوانان  مورد  در 
انتشار اطالعات خصوصی در شبکه های اجتماعی محتاط تر عمل می کنند. برای 
مثال جوانان کانادایی کمتر شماره تلفن هایشان را در این شبکه های اجتماعی در 

دسترس دیگر افراد می گذارند. 
تا این جا مشکل چندانی وجود ندارد اما هنگامی که پای کودکان به میان می آید 
مورد  در  چندانی  اطالعات  کودکان  می شود.  دشوار  و  پیچیده  اندکی  داستان 
اهمیت فضای خصوصی ندارند و بسیار دیده شده است که حتی پسوردهایشان 
را هم با هم به اشتراک می گذارند. با توجه به خطراتی که در دنیای مجازی برای 
کودکان وجود دارد و در واقع احتمال سوء استفاده از آنها بسیار باال است، این 

می تواند تا حد زیادی نگران کننده باشد. 
این  محور  حول  که  است  شده  انجام  ال ای  سی  یو  دانشگاه  در  تازه ای  تحقیق 
چگونه  رابطه  و  دوستی  مورد  در  نوجوانان  است: «نگرش  گرفته  شکل  پرسش 

توسط شبکه های اجتماعی تحت تاثیر قرار گرفته است». 
گسترده  شبکه ای  داشتن  با  می کنند  تصور  جوانان  تحقیق،  این  نتایج  اساس  بر 
از دوستان از حمایت بیشتری برخوردار خواهند بود و این به آن معنا است که 
به دوستانی که با آنها در ارتباط رو در رو باشند، نیاز چندانی نخواهند داشت. 
این در حالی است که دانشجویان کالج هیچ حسی از گرفتن حمایت برای مثال در 
ارتباط های تلفنی ندارند. آنها در مقابل در جایی احساس گرفتن حمایت دارند 

که شبکه اجتماعی پر و پیمانی از دوستان داشته باشند. 
به نظر می رسد پشت پرده هرگونه ارتباط به خصوص در شبکه های اجتماعی، 

برابر  در   را  خودافشاگری  این  افراد  تازه  دوران  در  و  حاال  است.  خودافشایی 
هزاران نفر انجام می دهند. 

پدیده  اساس  از  اجتماعی  شبکه های  در  مجازی  ارتباط های  می شود  گفته 
نامطلوبی نیست؛ اما این ارتباطات شانس ایجاد ارتباط با افراد در دنیای واقعی 
را کم می کند. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد که نوجوانان هر ماه 

به طور متوسط ۳ هزار پیام برای دوستان شان ارسال می کنند.  
داشتن  نوجوانان،  تصور  برخالف  که  است  آن  از  حاکی  دیگری  بررسی های  اما 
شبکه های اجتماعی با تعداد دوستان زیاد نه نشانگر اجتماعی تر بودن افراد است 

و نه به مهیا شدن حمایت بیشتر برای آنها منجر می شود. 
به طور معمول افرادی که چندهزار دوست و دنبال کننده در شبکه های اجتماعی 
دارند در نگاه نخست افرادی به نظر می رسند که اجتماعی تر و محبوب تر هستند، 

در حالی که واقعیت این نیست. بررسی ها نشان می دهد مهم نیست شما با چند 
هزار نفر در شبکه های اجتماعی در ارتباط باشید، درواقع مغز شما می تواند تنها 
افراد  واقعیت  در  که  است  رقمی  این همان  کند.  مدیریت  را  افراد  این  از  نفر   ۱۵۰
می توانند با آنها درارتباط باشند. واقعیت این است که این پدیده به امکان مغز در 

این حوزه ارتباط دارد و مغز انسان در این مورد محدودیت دارد. 
با  بودند  ارتباط  در  نفر  هزاران  با  فیس بوک  در  که  افرادی  ارتباط  تحقیقی  در 
درنهایت  است.  شده  مقایسه  بودند،  ارتباط  در  نفر  صد  چند  با  تنها  که  افرادی 
این  درواقع  ندارد.  وجود  گروه  دو  این  میان  چندانی  تفاوت  که  است  این  نتیجه 

باشید،  دوست  نفر  هزار  چند  با  شما  که  ندارد  اهمیتی  ابدا  که  داد  نشان  بررسی 
دنیای  در  که  باشید  واقعی  ارتباط  دارای  می توانید  آنها  از  نفر   ۱۵۰ با  درواقع 

واقعی نیز با همان تعداد ارتباط می تواند امکان پذیر باشد. 
دوستان واقعی به دوستانی گفته می شود که افراد به آنها اهمیت می دهند. این 
باشد.  داشته  جلوه  دوستانه  قرار  یا  احوالپرسی  قالب  در  می تواند  دادن  اهمیت 
موفق تر  خود  فیس بوکی  دوستان  حفظ  در  زن ها  که  می رسد  به نظر  به عالوه 
تالش  گاهگاهی  گپ  با  زن ها  که  می آید  آنجا  از  جنسیتی  تفاوت  این  هستند. 
می کنند روابط خود را در فیس بوک حفظ کنند؛ مردها اما به روابطی رو در رو و 
فیزیکی نیازمندند تا ارتباطاتشان حفظ شود. این مقاله ازطرف روان شناسانی 
به  اعتیاد  از  نگران کننده  شکاف  یک  ایجاد  درحال  فیس بوک  بوده اند  نگران  که 

رابطه دوستانه است بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.  

مقایسه ساختار مغز و 
شبکه های اجتماعی

دکتر بابک زمانی
و  بزرگ ترین  از  یکی  چاندران،  راما  پروفسور 
این  دنیاست.  زنده  عصب شناسان  معروف ترین 
حال  به  تا  آمریکایی  هندی االصل  نورولوژیست 
به  اعصاب  دانش  از  هیجان انگیزی  بسیار  روایات 
بی تردید  اما  است،  داشته  مغز  کارکرد  دانش  معنی 
از  او  که  است  روایتی  آنان  هیجان انگیز ترین 
سلول های سایه یا سلول های آیینه ای ارائه می دهد. 
به  بلکه  فرد،  هر  روان  یا  فعالیت  به  نه  سلول ها  این 
فردی  وقتی  مثال،  به طور  دارند.  ارتباط  «دیگری» 
سلول های  فعالیت  که  می گذاریم  دستگاهی  زیر  را 
دردناکی  سوزن  اگر  می دهد،  نشان  را  عصبی 
چند  یا  یك  دهیم،  فشار  او  انگشتان  از  یکی  بر  را 
را  نفر  یك  اگر  اما  می شوند  فعال  او  مغز  در  سلول 
فرو  دستش  در  را  سوزن  آن  و  بنشانیم  او  روبروی 
در  دیگری  سلول های  بلکه  سلول ها،  آن  نه  کنیم، 
بخشی  یعنی  می شوند.  فعال  سلول ها  آن  مجاورت 
نشان  واکنش  برای  تنها  انسان  مغز  سلول های  از 
افراد  وضعیت  به  زدن   unlike یا  زدن   like دادن، 
همان  در  انسان  مغز  یعنی  شده اند!  ساخته  دیگر 
بخشی  و  اجتماعی  پدیده ای  خود  اساسی  ساختار 
داشته  خاطر  در  اگر  و  است  اجتماعی  شبکه  یك  از 
وابسته  مداوم  تکاملی  انسان  مغز  تکامل  که  باشیم 
درمی یابیم  است،  عملی  کنش های  و  فعالیت  به 
همانگونه که نشستن و برخاستن و گفتار در نتیجه 
رشد و گسترش بخش هایی از مغز امکان پذیر است. 
هم  سایه  سلول های  یا  آیینه ای  سلول های  طرفی  از 

پیدا  تطور  اجتماعی  واکنش  و  کنش  یك  در  جز 
وجه  مهم ترین  درمی یابیم  نکته  این  از  و  نمی کنند 
تمایز بشر از سایر موجودات، وجود یا تعداد همین 
آیینه ای  سلول های  همین  است.  آیینه ای  سلول های 
مغز ما هستند که باعث می شوند درد و رنج دیگران 
هم  را  ما  لیمبیك  سیستم  آن  از  بیش  و  ما  تاالموس 
که  شویم  احساسی  دچار  و  دهد  قرار  تحت تاثیر 
کلمه درد در برابر آن لنگ می اندازد! مغز شبکه در 
در  نورون  میلیارد ها  آن  در  که  است  پیچیده ای  هم 
ارتباطات مداوم با یکدیگرند و دائما در حال کنترل، 
تشدید یا تضعیف ارتباطات خود با محیط و دیگران 
آیینه شان  سلول های  و  خود  متغیر  وضعیت  بنابر 
هستند. این شبکه پیچیده به هیچ وجه با شبکه های 
 «unlike» یا   «like» یك  تنها  که  امروزی  اجتماعی 
به اشتراک گذاری  به صورت  مشارکتی  حداکثر  و 
دارد،   (Comment) اظهارنظر  یا   (share)
(پالستی سیته)  تغییرپذیری  نیست.  قابل مقایسه 
بر  محیط  و  رفتار  و  آموزش  تاثیر  و  سیستم  این 
شما  نگاه  در  وقتی  سیستم،  این  فعالیت  نحوه 
شما  مغز  سایه  سلول های  که  می شود  روشن تر 
بریده،  سر  داعش  که  کودکانی  اجساد  برابر  در 
می کند  تحریك  انفجار  حد  در  را  شما  احساسات 
در  بریده  سر های  باالی  تروریستی  می بینید  اما 
حال پاك کردن چاقوی خود بازهم تهدید می کند و 
شما  روح  غزه  مجروح  کودکان  وقتی  یا  می خندد! 
را به ضجه می آورند، می بینید که فرمانده اسرائیلی 
با  قتل ها  این  درباره  سفید  یقه  سیاستمداران  یا 

خونسردی تصمیم می گیرند!
پدیده  زیبا ترین  و  خارق العاده ترین  انسان  مغز 
میزان  که  کارا  و  پیچیده  آنقدر  است،  خلقت  جهان 
بشری  جهان  به  و  آدم  به  خداوند  را  آن  کارایی 

سپرده است.

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

تغییر نگرش به دوستی 
در شبکه های اجتماعی

در دوره تازه دنیای بعد از ظهور شبکه های اجتماعی 
به نظر می رسد مفاهیم بسیاری در حال تغییر هستند.
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ورزش

فوتبال به ریال!
رسول بهروش

 فوتبال شاید محبوب ترین کاالی تلویزیون ایران باشد؛ برنامه ای با بیننده تضمین 
شده میلیونی که در هر ساعت از طول روز می تواند آنها را پای گیرنده های شان 
میخکوب کند. حاال یکی از مهم ترین جنجال های خبری کشور در مورد این است 
بدهد؟  پول  باید  چقدر  سودآور  و  پرمشتری  کاالی  این  تهیه  برای  صداوسیما  که 
فعال همه جدل ها بر سر رقم حق پخش تلویزیونی درگرفته؛ جایی که فدراسیون 
شده،  تومان  میلیارد  صد  از  بیش  رقمی  دریافت  خواهان  فصل  یک  برای  فوتبال 
پرداخت.  نخواهد  تومان  میلیارد   ۲۵ از  بیشتر  پولی  که  دارد  اصرار  جام جم  اما 
فارغ از این هزینه کلی اما، نکته ای که تا به حال کمتر مورد توجه قرار گرفته این 

هم  جانبی  و  جاری  هزینه های  یکسری  صداوسیما  برای  فوتبال  پخش  که  است 
دارد. این گزارش تالش می کند مخارج تقریبی روی آنتن رفتن یک بازی داخلی 
را استخراج کند و دست به مقایسه آن با هزینه تولید برخی دیگر از برنامه های 

محبوب تلویزیونی بزند.

 هر بازی ۱۰ میلیون، هر فصل ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون!
برای اینکه یک مسابقه فوتبال به صورت زنده روی آنتن برود، صداوسیما باید یک 
گروه کامل و پرتعداد را به محل برگزاری بازی اعزام کند. واحد سیار معموال یک 
اکیپ ۴۰ نفره است که در کنار گروه SNG و امور ماهواره ای قرار می گیرد. در 
مورد دستمزد این افراد برای هر مسابقه، اطالع دقیقی در دست نیست، اما گفته 
بازی  یک  تلویزیونی  پوشش  برای  تالش  ازای  به  نفرات  این  از  کدام  هر  می شود 
هزینه های  صرف  نیز  رقم  همین  تقریبا  می گیرند.  پول  تومان  هزار  صد  حدود 
مجموع  در  که  می شود  گروه  اعضای  خوراک  و  خورد  و  آمد  و  رفت  مثل  جاری 
رقمی حدود ۱۰میلیون تومان را به عنوان هزینه پخش یک مسابقه نشان می دهد. 
هر هفته از مسابقات لیگ برتر شامل هشت دیدار است و بنابراین در طول زمان 
۳۰ هفته ای برگزاری رقابت ها ۲۴۰ مسابقه توسط تلویزیون پخش یا حداقل ضبط 
می شود. بنابراین صداوسیما برای به تصویر کشیدن یک فصل از رقابت های لیگ 
برتر باید چیزی حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خرج کند که این البته غیر از 

خرید امتیاز پخش بازی ها است.

 ۱۰۰ هزار تومان، دستمزد گزارشگران!
این  داشته،  وجود  فوتبال  هواداران  برای  همیشه  که  سواالتی  جذاب ترین  از  یکی 
است که گزارشگران تلویزیون به ازای گزارش هر مسابقه فوتبال چقدر دستمزد 
به  توجه  با  تازگی  به  رقم  این  ما،  خبرنگار  اطالع  کسب  اساس  بر  می گیرند؟ 
افزایش قابل توجهی که داشته به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. پیش از این برای 
که  می گرفتند  بازی  هر  برای  تومان  هزار   ۴۰ تا   ۳۰ بین  سیما  گزارشگران  سال ها 
پیدا  افزایش  تومان  هزار   ۱۰۰ به  مزبور  عدد  گریخته،  و  جسته  انتقاد های  از  بعد 
بین  فرقی  دستمزد  نظر  از  صداوسیما  مسووالن  دید  از  بدانید  است  جالب  کرد. 
عادل فردوسی پور و مزدک میرزایی با خیابانی و باالپور وجود ندارد و هر کدام 
می کنند.  دریافت  را  دستمزد  میزان  همین  کاری،   سابقه  و  مهارت  از  فارغ  آنها  از 
حتی ساعت پخش بازی هم تفاوتی در پرداخت پول به وجود نمی آورد که در نوع 

خودش عجیب است.

 هزینه پخش، گران تر از درآمد بازی!

مسابقات  از  بسیاری  در  اینکه  دارد؛  وجود  هم  تلخ  واقعیت  یک  اما  میان  این  در 
کار  از  آن  درآمدهای  از  بیشتر  بازی  پخش  هزینه  ایران،  لیگ  در  شده  برگزار 
و  سپاهان  استقالل،  پرسپولیس،  مثل  باشگاه هایی  از  غیر  حقیقت  در  درمی آید! 
حریفان شان  با  رقابت  به  حالی  در  ایرانی  دیگر  تیم های  از  خیلی  تراکتورسازی، 
می پردازند که به زحمت می توان صد نفر تماشاگر را روی سکوها پیدا کرد. در 
از  عاری  اندازه  این  به  فوتبال  مسابقه  یک  وقتی  که  است  این  سوال  شرایط  این 
جذابیت است و حتی پول آب معدنی های کنار زمین را هم نمی تواند با بلیت فروشی 
تامین کند، چرا باید چیزی حدود ۱۰ میلیون تومان خرج ضبط تلویزیونی آن کرد؟ 
در حال حاضر در برخی از کشورهای اروپایی مثل اسپانیا حق پخش مسابقات 
از  باشگاه  هر  که  ترتیب  این  به  می رسد؛  فروش  به  غیرمتمرکز  به طور  فوتبال 
را  پولش  و  می کند  پیدا  مشتری  خودش  برای  مختلف  تلویزیونی  شبکه های  بین 
تیم هایی  می شد،  اجرا  هم  ایران  در  سیاستی  چنین  اگر  محال  فرض  به  می گیرد. 
مثل راه آهن، نفت تهران و پیکان با مشکالت شدید مواجه می شدند و بعید بود که 
هیچ شبکه ای برای خرید حق پخش مسابقات آنها پول آنچنانی بپردازد. هرچند 
عدم فعالیت تلویزیون های خصوصی در کشورمان باعث شده زمینه اجرای چنین 

سیاستی وجود نداشته باشد. اینجا سیما به نیت خرید تصاویر چند تیم مهم پول 
قرار  هوادار  فاقد  باشگاه های  اختیار  در  هم  مقداری  مبلغ  این  از  اما  می پردازد، 

می گیرد.

 هر بازی فوتبال مساوی با یک دقیقه از سریال تاریخی 
خودش  نوع  در  می تواند  هم  سریال  تولید  با  فوتبال  پخش  هزینه های  مقایسه 
سریال های  با  بتوان  تنها  را  لیگ  مسابقات  شاید  جذابیت،  حیث  از  باشد.  جالب 
نمونه  به عنوان  کرد.  مقایسه  شبی  نود  طنزهای  یا  اجتماعی  و  تاریخی  ممتاز 
پروژه  این  تولید  هزینه  کرد  اعالم   ۸۹ سال  در  مختارنامه  سریال  عمومی  روابط 
روی  دقیقه ای   ۵۰ قسمت   ۴۰ در  مختارنامه  است.  بوده  تومان  میلیارد   ۲۰ حدود 
شد؛  تولیدش  هزینه  تومان  میلیون   ۱۰ دقیقه  هر  حساب  این  با  و  رفت  سیما  آنتن 
یعنی همان پولی که صرف ضبط یک مسابقه نود دقیقه ای فوتبال می شود! اگر 
قرار باشد تلویزیون بر همین مبنا پول خرج فوتبال کند، تنها برای پخش ۷۰ بازی 
پرسپولیس و استقالل در طول یک فصل فوتبالی (شامل مسابقات لیگ و حذفی 
که ۶۳۰۰ دقیقه تصویر می سازد) باید چیزی حدود ۶۳ میلیارد تومان هزینه کند. 
خرج  تومان  میلیارد   ۲۵ از  بیشتر  شده  مدعی  صداوسیما  که  است  حالی  در  این 
خرید حق پخش فوتبال نخواهد کرد که این رقم در کنار هزینه های جاری پخش 

مسابقات به ۳۰ میلیارد تومان هم نمی رسد!

 فوتبال، تجارت پرسود تلویزیون
تردیدی وجود ندارد که صداوسیما از ناحیه پخش مسابقات فوتبال به سودی قابل 
توجه دست پیدا می کند. قبل از بسیاری از مسابقات مهم لیگی، دقایقی طوالنی 
آگهی بازرگانی با بیشترین تعرفه ممکن روی آنتن می رود و حتی گاهی پیش آمده 
تماشای  از  تلویزیونی  بینندگان  شده  باعث  برنامه»  «تقدیم  به  موسوم  آگهی  که 
کرد  اشاره  برنامه هایی  به  باید  عالوه  به  شوند.   محروم  مسابقه  آغازین  لحظات 
که مستقیما از فوتبال تغذیه می شوند و در تلویزیون ایران محبوبیت زیادی هم 

دارند. 
نود و دوربین خبرساز در حال حاضر از جمله پرمخاطب ترین برنامه های سیما 
ورزشگاه  به  ورود  اجازه  تلویزیونی  دوربین های  اگر  طبیعتا  که  می شوند  تلقی 
را نداشته باشند، تولید آنها هم منتفی است. در شرایطی که طبق قانون اساسی 
امکان فعالیت تلویزیون خصوصی در کشور وجود ندارد و نیز از آنجا که مردم 
مانده  باقی  مشتری  تنها  کنند،  استفاده  ماهواره ای  تجهیزات  از  نمی توانند  ایران 
نیز  مجموعه  این  که  است  صداوسیما  فوتبال،  مسابقات  پخش  حق  خرید  برای 

حاضر نیست رقم واقعی خرید این کاالی محبوب و پرمنفعت را بپردازد. 

افشای قرارداد «عجیب» 
۵۰میلیاردی با کی روش

من  به  دادم  دست  که  نفری  نخستین  با  رفتم.  فرودگاه  به  فوتبال  ملی  تیم  بازگشت  «هنگام 
گفت آقا، کی روش را نگه دار گفتم چشم. دومی هم زیر گوشم گفت نگه دار این موضوع تا نفر 

صدم ادامه داشت و گفتم االن راننده اتوبوس هم این را می گوید. با خودم گفتم این مجموعه 
جمله «کی روش  داشته.  مهارت  خیلی  کرده  ایجاد  را  آن  کسی  چه  اینکه  است  شده  هماهنگ 
را نگه دار »را می شنیدیم و این صحبت ها هم مطرح بود: چه باخت شرافتمندانه یی. ما هم 
به خیابان ریختیم که چه باخت خوبی داشتیم و خدا را به خاطر این باخت خوب شاکریم!» 
محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان دیروز در کنفرانس خبری اش این گونه به ماجرای 

قرارداد کی روش واکنش نشان داد.
وارد  شده،  تثبیت  گفته اند  هم  رقم  و  شده  اضافه  کی روش  شرایط  نظرم  «به  که  گفت  او 
تصمیم  آنها  جای  شود،  فدراسیون  رییس  تیم  یك  مربی  ندهیم  اجازه  اما  نمی شوم  جزییات 
بگیرد، خودش قرارداد هتل ببندد و کارهایی کند که تهدیدی بر وظایف فدراسیون است». 
به نظر می رسد برخالف قراردادهای قبلی که کفاشیان از علی آبادی یا سعیدلو برای انعقاد 
او  برگ های  با  و  کند  باز  وزیر  روی  حسابی  نمی تواند  حاال  می کرد،  «استفاده»  قرارداد 
بازی کند.یکی از اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال حرف های جالبی را پس از جلسه 
هیات رییسه فدراسیون فوتبال مطرح کرد. او گفته: « قرارداد کی روش در ۳ بند است. اول تا 
جام ملت های آسیا، بعد مرحله مقدماتی جام جهانی و سپس حضور در جام جهانی روسیه 
است. توافقات انجام شده است. امکان فسخ قرارداد کی روش در صورت عدم نتیجه گیری 
مورد  این  در  طرفین  نگیریم  نتیجه  ملت ها  جام  در  اگر  و  دارد  وجود  آسیا  ملت های  جام  در 
صحبت می کنند و امکان فسخ قرارداد وجود دارد. » حشمت مهاجرانی هم در مصاحبه یی 
گفته: «در واقع کی روش به خواسته خودش رسید؛ مدت ها بود که برای رسیدن به این مساله 
لحظه شماری می کرد.او راه های مختلفی را برای بازارگرمی بلد بود، البته در دنیای فوتبال 
فکر  نبودند،  آشنا  زیاد  آن  با  ایرانی ها  چون  اما  می شود  دیده  زیاد  کار  این  امروز  حرفه یی 
می کردند اگر اصرار نکنند، کی روش را از دست خواهند داد. کدام آدم عاقلی را می شناسید 
که از لیگ برتر انگلیس پیشنهاد داشته باشد اما به کارش در ایران ادامه بدهد؟ لیگ جزیره 
از  باید  و  است  ایران  در  سرمربیگری  از  باالتر  بسیار  اعتبار  نظر  از  هم  و  مالی  نظر  از  هم 
مانده  منتظر  ایران  عشق  به  فقط  و  کرده  رد  را  منچستر  پیشنهاد  که  کرد  تشکر  کی روش 
موضوع  به  هم  فوتبال  فدراسیون  هیات رییسه  عضو  قنبرزاده،  منصور  حتی  دیروز  است!» 
قرارداد با کی روش واکنش نشان داد: « من نظر شخصی ام را می گویم و به نظرم اینکه روند 
تمدید قرارداد با کی روش اینقدر طوالنی شده اشکال عمده یی است و اگر قرار است کی روش 
تمدید قرارداد را به پیچ و خم ببرد و زمان بیش از این هدر شود باید قید او را بزنیم چرا که 
اینطور باشد این مساله جای تامل  نباید این همه بند و تبصره برای قرارداد بیاورد که اگر 

دارد. » پازل ها در کنار هم عجیب و غریب می شود. در فدراسیون چه خبر است؟
قرارداد  تمدید  از  رسانه ها  هرچند  است.  عجیب  واقعا  کی روش  کارلوس  قرارداد  بندهای 
کارلوس کی روش حمایت کردند و مردم ایران هم طرفدار تمدید قرارداد هستند، اما بندهای 
این قرارداد مطمئنا برای اهالی فوتبال و مردم ایران پذیرفتنی نیست. درحالی که فدراسیون 
فوتبال با تهدید، باشگاه ها را ملزم به انتشار رقم قرارداد کرده است، ولی خود کوچك ترین 

قدمی برای «شفاف سازی» برنمی دارد.
وینگادا  نلو  با  فوتبال  فدراسیون  قرارداد  امضای  موضوع  با  همزمان   ۹۲ اسفند   ۲۶ روز 
سرمربی تیم ملی امید بود که علی کفاشیان در نشست خبری حاضر شد و مقابل خبرنگاران 
قصدی  چنین  ما  و  بود  خواهد  فوتبال  در  شفاف سازی  سال  جدید  گفت: «سال  صراحت  به 
داریم. بنابراین شفاف سازی را از همین جا آغاز کرده و رقم قرارداد وینگادا را اعالم می کنیم. 
با  اصلی  مذاکره کننده  به  مربوط  مهم تر  پرسش  نیست.  شفاف سازی  از  خبری  حاال  اما   «
کی روش است که فدراسیون فوتبال تمایلی به نام بردن از آن ندارد و همه اینها در شرایطی 
پرسش های  مقدس»  و «هوشنگ  میرزایی»  خصوص «بامداد  در  نظارتی  نهادهای  که  است 

جدی ای مطرح کرده اند که فدراسیون فوتبال در مورد آنها هم شفاف سازی نکرده است.
هیات رییسه  اعضای  آیا  اما  شود،  امضا  کی روش  با  فدراسیون  قرارداد  است  قرار  هفته  این 
حرف های  ندارند؟  بحثی  قرارداد «هیچ»  این  درباره  فدراسیون  مجمع  و  فوتبال  فدراسیون 
عابدینی از یادتان نرود: «من ضمانت می کنم که با مربی ایرانی به جام جهانی ۲۰۱۸ صعود 
جام  به  که  است  این  هدف  می کنند.  امضا  ایرانی  مربیان  همه  را  ضمانت  این  پای  و  می کنیم 
است.  مردم فریبی  و  کالهبرداری  حرف ها  این  نرویم؟  دیگر  است  قرار  مگر  برویم؟  جهانی 
بجنگد،  دشمنان  این  با  آنکه  جای  به  کفاشیان  وقت  آن  و  دارد  دشمن  همه  این  ایران  فوتبال 
خودش به دشمن فوتبال تبدیل شده است. باید با دشمنان فوتبال جنگید نه اینکه شمشیر به 
دست شان داد. کی روش گفته که هدفش صعود ایران به جام جهانی ۲۰۱۸ است. حاال از او 
بخواهند که پرداخت ۷۵ درصد مبلغ قراردادش را منوط به تحقق این هدف کند. آیا حاضر 
این  نزده اند.  حرفی  اولویت  با  ملت ها  جام  از  حرف هایشان  در  کفاشیان  و  کی روش  است؟ 

بدترین کاری است که می شود کرد. » همین!





  جمعه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۰هفته نامه پرشین۳۰

 افقي:
١- نوشته اي كه هنرپيشه ها از روي 
آن نقش خود را مي خوانند- اهريمن

ــنا  ــور كه در آب ش ــي از طي ٢- يك
مي كند و در هوا نيز مي پرد- بازسازي 

و تعمير- معشوقه زئوس
٣- ضد تلخ- كلمه اي براي خطاب- 

نغمه و آهنگ
٤- شهر فردوسي- حرفي براي دهان 
ــل- قطب مثبت  ــي- جمع وكي كج

باتري
ــدن- نهي  ــل گرد آم ــه- مح ٥- پاي

شده
٦- حصير- شيوه رفتار- ترفند

٧- سمت راست- نخستين پايتخت 
كشور استراليا- كريم

ــط  ــال ١٨٣٤ توس ٨- اين گاز در س
ــد- اي دل  ــف ش مايكل فارادي كش

شاعر- فرمانروا
٩- واژه پرسش- خارپشت- مخترع 

پيل الكتريكي
١٠- عدد يك تيم واليبال- نام مردانه- هميشگي، جاويدان

١١- دانه هاي نباتات- برادر حضرت موسي(ع)- زينت سر خانم ها
١٢- متحير- طرز برخورد- بزرگ- شبيه

١٣- كشور آسيايي- هواي خنك متحرك- حس كردن
١٤- شهري در استان فارس- گلي درشت و پربرگ- نيروبخش

١٥- به تنهايي- مخترع بالون

 عمودي:
١- همان صبحانه است- تفريحگاه شهر دامغان

٢- زيردست- موزيك نظامي- شهر صنعتي
٣- عنوان و نام كسي بر پشت پاكت و مانند آن- يكتا- خون گيري

٤- متحد- منتهاي آرزو- مخفف خوب- صد سال
٥- كشوري درقاره سياه- جهان سفلي- روستا

٦- رطوبت- كودك بي پدر- شهري در عراق
٧- قدر و مرتبه- كشور خوشه اي- به پا خاستن

٨- نهي شده- راهنما- غوغا
٩- دشنام گو- كشوري در قاره آفريقا- مخفف از آن
١٠- سخنان قلمبه- گريزان- مجراي خون در بدن

ــهري  ــرب- ش ــادر ع ١١- م
ــت در تركيه- ورزش  پرجمعي

ذهني
١٢- مصيبت، آفت- زنجيري 
ــردن مجرم  ــت و گ كه به دس

ببندند- سوره ٤٠- هودج
ــوري- رنگ  ــرف آبخ ١٣- ظ
ــگ آبي-  ــتري با ته رن خاكس

درجه اي در آيين مسيح
١٤- آحاد در رياضي- سستي- 

برابري
ــيقي-  موس ادوات  از   -١٥
ــكيل  ــه در آن تش دوره اي ك

جلسه مي دهند

 افقي:
ــه  خمس ــوي  مثن ــن  چهارمي  -١

نظامي- كومه
ــوع از آغازيان معموًال در  ٢- اين ن
خاك هاي مرطوب و در آب زندگي 
مي كنند- ضرباهنگ- گياهي علفي

ــه ها- نام دخترانه- ٢/٥٤  ٣- گوش
سا نتيمتر

ــتم- مهم ترين خداي  ــدر رس ٤- پ
ــن- ابزار  ــتان- روزه گرفت مصر باس

سوراخ كردن
٥- مخفف اگر- ياقوت- برزن

ــران- امر از  ٦- گردن نهادن- هج
شستن

ــي- بخيه  ــب ادب ــه- مكت ٧- يگان
درشت

ــرافي-  اش ــب  لق ــه-  تكان  -٨
باطل كننده

ــتار- جايگزين  ٩- پرنمك- ويراس
ــت و از  ــبي براي گوشت اس مناس
ــيار مفيد و با  لحاظ غذايي هم بس

ارزش است
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 طالع بینی هفتگی
فروردین:

یا  سرگرمی  فعالیتهای  در  غرق  هفته  این 
سرانجام  به  قادر  هفته  این  هستید.  تفریحی 
شما  عهده  به  که  کارهای  یا  وظایف  رساندن 
باید  اموری  انجام  در  نیستید.  شده  گذاشته 
شد.  خواهید  روبرو  تاخیر  با  یا  کنید  صبر 
باعث  جشن  یک  یا  مهمانی  یک  در  شرکت 
شود.  می  شما  ناپذیر  وصف  خوشحالی 
پول  کمبود  با  و  نیستند  خوب  پولی  جریانات 
مواجه میشوید. گفتگوهای صمیمانه و گرم با 
شریک زندگی خود خواهید داشت. شما نباید 
و  کنید  صحبت  خود  همسر  با  خشن  شیوه  به 
جلوگیری  رفتارهایی  چنین  این  از  است  بهتر 
متوسط  هفته  این  سالمتی  نظر  از  کنید. 
سرد  های  نوشیدنی  مصرف  از  و  بود  خواهد 

خودداری کنید.

اردیبهشت:
خود  احساسات  و  عواطف  بر  کنترل  نیازمند 
بدست  برای  ضرروی  چیز  تنها  امید  هستید. 
های  مشغله  هفته  این  است.  موفقیت  آوردن 
است  بهتر  پس  داشت  خواهید  بسیاری  فکری 
در  کاری  سفر  یک  بگیرید.  اسان  را  چیز  همه 
پیش دارید. با یک چالش کاری مواجه خواهید 
مالی  نظر  از  کننده  امیدوار  ای  هفته  شد. 
پول  دریافت  انتظار  است  ممکن  بود.  نخواهد 

تاخیر  با  ولی  باشید  داشته  دور  مسیر  یک  از 
انجام خواهد شد. این هفته مشکالتی با هسمر 
شریک  با  هماهنگی  و  شادی  که  دارید  خود 
مشکالت  زد.  خواهد  هم  به  را  تان  زندگی 

مربوط به هضم در پیش دارید.

خرداد:
طی  سرگرمی  و  بردن  لذت  به  را  هفته  این 
آسانی  به  شما  برای  موفقیت  و  کرد  خواهید 
را  خود  خوب  احساست  آمد.  خواهد  بدست 
حساب  افزایش  یک  شوید.  شریک  دیگران  با 
این  مالی  جریانات  و  میشود  بینی  پیش  بانکی 
راحتی  به  شما  و  هستند  خوب  همگی  هفته 
آورد.  خواهید  بدست  خوبی  خیلی  انداز  پس 
و  دارید  نیاز  همسرتان  با  شراکتی  تفریح  به 
با رفتن به جاهای مفرح و شادی بخش ،قادر 
همسر  عواطف  و  روابط  بهتر  کردن  درک  به 
خود هستید. سالمتی جسمانی این هفته خیلی 

خوب است.

تیر:
دارید  زیادی  ریزی  برنامه  به  نیاز  هفته  این 
جلوگیری  افتادن  عقب  یا  اشتباه  نوع  هر  از  تا 
کنید. فضای کاری صمیمانه نیست و در انجام 
کارها با تاخیر مواجه میشوید. جریانات مالی 
شما  مدیریت  اما  هستند  کننده  دلگرم  بسیار 
به  آسان  دیدی  با  نیست.  خوب  آن  حفظ  برای 
شریک  با  را  خود  رابطه  کنید.  نگاه  چیز  همه 
و  تر  مستحکم  اساس  همین  بر  خود  زندگی 
و  مودبانه  کلمات  از  استفاده  با  کنید.  بهتر 
عاشقانه و نرم یا مالیم با شریک زندگی خود 

گفتگو کنید. شادی بسیار زیادی قابل دسترس 
چون  کنید  مواظبت  خود  چشمهای  از  است. 
احتمال یک عفونت چشمی پیش بینی میشود.

مرداد:
نتایج متوسط این هفته شما را درگیر مسائلی 
پیش  در  کاری  مسافرت  یک  کرد.  خواهد 
که  ای  فشرده  زمانبندی  و  برنامه  با  دارید. 
انجام  به  سختی  به  را  کارها  از  بسیاری  دارید 
را  پیچیده  کارهای  است  بهتر  رساند.  خواهید 
خود  پولهای  از  کنید.  مجزا  کارهای  به  تبدیل 
خوب  هفته  این  مالی  جریانات  کنید.  مراقبت 
هستند. با همسر یا شریک عاطفی خود دچار 
است  ممکن  این  که  شد  خواهید  نظر  اختالف 
باشد.  شما  ذهنی  یا  نفسانی  تمایالت  دلیل  به 
این هفته از چیزهای سرد پرهیز کنید. سالمت 

جسمانی این هفته خوب است.

شهریور:
برای  زیادی  ریزی  برنامه  به  نیاز  هفته  این 
داشت  خواهید  خود  فعالیتهای  دادن  انجام 
کنید  دریافت  متوسطی  نتایج  است  ممکن  و 
و  باال  پی  در  پی  بصورت  زیاد  احتمال  به  و 
زمانی  دادن  اختصاص  رفت.  خواهید  پایین 
شما  برای  معنوی  یا  عرفانی  فعالیتهای  به 
خوب  مالی  امور  هفته  این  است.  سودمند 
صرف  باید  بیشتری  های  هزینه  و  نیستند 
نگرانی  باعث  که  بکنید  ناخواسته  خریدهای 
را  خود  انداز  پس  وضعیت  شد.  خواهد  شما 
کمی بیشتر مورد توجه قرار دهید. سردرگمی 
برای  شد.  خواهد  اضطراب  باعث  شما  ذهنی 

سالمتی به پدر خود پناه ببرید و ارام باشید و 
تاکید بر آسانی امور داشته باشید.

مهر:
ذهن خود را شاد و خوشحال نگه دارید چون 
این هفته برای شما کمی نا امید کننده خواهد 
بود. این مهم است که اعتماد بنفس برای دیدن 
مراقب  شماست.  تالش  گرو  در  خوب  نتایج 
روابط خود با همکاران باشید. احتمال ارتکاب 
اشتباه در انجام کارها وجود دارد. برای انجام 
کارهای باید برنامه ریزی کنید که دچار اشتباه 
نشوید. یک سفر در پیش دارید. پیشرفت مالی 
از  پول  مقداری  است  ممکن  و  است  محدود 
همسر  با  کنید  سعی  هفته  این  بدهید.  دست 
نداشته  جدل  و  بحث  و  کنید  گفتگو  کمتر  خود 
به  آرامش  شما  برای  آن  نتیجه  در  که  باشید 
دارید.  گلو  عفونت  یک  داشت.  خواهد  همراه 
بینی  پیش  باال  خون  فشار  علت  به  سردرد  یک 

میشود.

آبان:
یک چشم انداز مثبت در طول این هفته خواهید 
همراه  شما  پرانرژی  فعالیتهای  با  که  داشت 
شما  تالش  به  توجه  با  توسعه  شانس  میشود. 
همکاران  یا  دوستان  جمع  در  دارد.  وجود 
دقیق  ریزی  برنامه  یک  با  بود.  خواهید  برنده 
و سازمان یافته مسیر پیشرفت خود را هموار 
کنید. امور مالی به تعادل می رسند و پس انداز 
احساسات  بیان  از  یافت.  خواهد  افزایش  شما 
خواهید  خوشحال  تان  عاطفی  شریک  با  خود 
شد و این کمک به حفظ هماهنگی بهتر خواهد 

کرد. سالمتی این هفته خوب است و با خوش 
بینی رمز سالمتی شماست.

آذر:
این هفته مثل قایقرانی بر سواحل زالل است. 
راحتی  به  خود  وظایف  انجام  به  قادر  شما 
مهم  های  تصمیم  گرفتن  به  شروع  و  هستید 
بدست  بیشتری  بنفس  اعتماد  و  شادی  بکنید. 
خواهید آورد. این هفته هر کاری را به عنوان 
که  رساند  خواهید  سرانجام  به  کاری  برنامه 
سخت باعث شگفتی و شما خواهد شد. بخوبی 
دستان  زیر  با  کردن  برقرار  ارتباط  به  قادر 
نیاز  تامین  یا  رسیدن  به  کمک  این  که  هستید. 
زندگی  شریک  با  عالی  درک  کرد.  خواهد  شما 
احساس  که  بطوریکه  داشت  خواهید  خود 
لذت  اید.  شده  ساخته  همدیگر  برای  میکنید 
این هفته با شریک عاطفی تان به سطح باالی 
انرژی شما وابسته است. این هفته هیچ مشکل 

سالمتی نخواهید داشت.

دی:
به  هفته  این  پذیری  انعطاف  و  آرامش  حفظ 
بزرگی  کمک  کاری  چالشهای  حل  در  شما 
خواهد  افزایش  کاری  فشار  کرد.  خواهد 
خود  وظایف  انجام  به  قادر  شما  چه  اگر  یافت 
احتالف  باعث  کارها  انجام  در  تاخیر  هستید. 
در  مالی  افزایش  شد.  خواهد  همکارانتان  با 
برای  است  ممکن  و  داشت  نخواهید  هفته  این 
هایی  هزینه  قیمت  گران  و  لوکس  خریدهای 
پرداخت کنید. از عواطف بیش از حد احساسی 
رابطه  تا  کنید  اجتناب  خود  عاطفی  شریک  با 

ای سالم و خوب داشته باشید. احتمال گلو درد 
خواهید داشت و از خوردن خوراکی های سرد 

صرف نظر کنید.

بهمن:
این هفته کمی شاهد رشد و شکوفایی هستید 
بهتر  دارید.  پیش  در  متوسط  هفته  یک  اما 
کاری  فشار  بگیرید.  آسان  را  چیز  همه  است 
ریزی  برنامه  نیازمند  و  میکند  پیدا  افزایش 
در  هستید.  بهتر  راه  از  خود  کار  انجام  برای 
پول  مقداری  باشید.  تر  دقیق  پول  کردن  خرج 
ابراز  به  تمایل  کرد.  خواهید  خانواده  خرج 
خود  عاطفی  شریک  با  عواطف  یا  احساسات 
دارید. یک بحث درباره اختالف نظر با همسر 
است  ممکن  که  دارید  خانوادگی  مسئله  یک  یا 
خوردگی  سرما  احتمال  باشید.  آن  پایان  در 
جلوگیری  سرد  چیزهای  از  پس  دارد.  وجود 
درد  یا  چشمی  مشکالت  دچار  احتماال  کنید. 

گوش خواهید شد.

اسفند:
این هفته همه چیز به نفع و شانس شما خواهد 
در  بینانه  خوش  ای  هفته  گفت  میشود  و  بود 
راهنمای  بیشتر  عزم  و  شجاعت  دارید.  پیش 
توسعه شما هستند. در محل کار از مهارتهای 
هفته  این  مالی  امور  میشود.  قدردانی  شما 
حساب  افزایش  به  قادر  و  است  خوب  بسیار 
خود  عاطفی  شریک  با  هستید.  خود  بانکی 
خوش  بود.  خواهید  شاهد  بهتری  هماهنگی 
بردن  لذت  باعث  مثبت  انرژی  سطح  و  بینی 

شما و حفظ سالمتی شما میشود.

جدول و سرگرمی

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
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خدمات لوله کشی آب و گاز 
خدمات نقاشی ساختمان

تعمیرات ساختمان کلی و جزیی
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انجام کلیه امور برقی  و تعمیرات الکتریسیته 
kitchen, Bathroom  کلیه امور

شامل:
 Kitchen Tiling, 

 Cupboard Fitting, Flooring, …
07807805218 -  07853228313
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گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست
که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست

در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست
چه جای دم زدن نافه های تاتاریست
بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق

که مست جام غروریم و نام هشیاریست
خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست
که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست

لطیفه ایست نهانی که عشق از او خیزد
که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست

جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال
هزار نکته در این کار و بار دلداریست

قلندران حقیقت به نیم جو نخرند
قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست

بر آستان تو مشکل توان رسید آری
عروج بر فلک سروری به دشواریست

سحر کرشمه چشمت به خواب می دیدم
زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست
دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ
که رستگاری جاوید در کم آزاریست

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

O nightingale! bewail if, the desire of being a lover with me, thine is.
For, we two are, weeping lovers; and our work, weeping is.
In that land where bloweth the fragrant breeze from the Beloved’s tress,
For boasting of the musk-pods of Tatar, what room is.
Bring the wine, wherewith we may becolour the garment of hypocrisy;
For, we are intoxicated with the cup of pride; and the name of sensibleness is.
To devise the fancy for Thy tress, is not the work of immature ones:
To go beneath the chain, the way of a bold one is.
Wherefrom love ariseth, is a hidden subtlety,
Whose name neither the ruby lip, nor the auburn hair is.
The person’s beauty is not the eye, nor the tress, nor the cheek, nor the mole;
In this matter many a thousand subtlety, heart-possessing is.
For half a barleycorn Kalandars of the Path purchase not,
The satin coat of that one who void of skill is.
To Thy threshold, one can reach only with difficulty. Yes:
With difficulty, the ascent to the sky of joyousness is.
In the morning, in a dream, I beheld the glance of union with Him:
Oh excellent! when the stage of sleeping better than the waking is.
Hafez! vex not His heart with weeping, and conclude:
For, in little injuring, everlasting safety is.

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

به بهانه سالمرگ «مهدی اخوان ثالث»

 ذهنیتی کالسیك و شعری نو
با  شاعری  می توان  بی تردید  را  ثالث  اخوان  مهدی     / حسینی  فرزام  سید 
آورد  روی  نیمایی  نو  شعر  به  وقتی  حتی  که  آورد  شمار  به  کالسیك  ذهنیت 
کهن،  ذهنیتی  با  و  نگذاشت  کنار  را  کالسیکش  ذهِن  هم  باز  نوشت،  نیمایی  و 
شعری نو نوشت. این مساله تا آخرین شعرهای این شاعر مشهود است، او از 
سنت شعر فارسی، رهایی ندارد، هرچند که آموزه های نیما را فرا گرفته باشد 
و از یاران نزدیك پیر یوش باشد. به تعبیری، اخواِن برآمده از خراسان، پلی 
و  خراسان  بین  پلی  هوشمند،  منتقدی  قول  به  یا  نو.  به  کالسیك  شعر  از  بود 
یوش. اخوان در شعر، شاهکارهای بی نظیری دارد؛ در شعر نو بیشتر از شعر 
کالسیك. شاهکارهای او نیز برمی گردد به دهه های ۳۰ تا ۵۰، پس از آن اخوان 
هرگز نتوانست به جایگاه شعری خودش برگردد، شعرهایی که از دهه ۵۰ تا 
آن  از  پیش  شعرهای  تاثیرگذاری  و  قوت  به  هرگز  عمر-۱۳۶۹-نوشت  پایان 
نبود. به عبارتی عمر مفید شعری م. ُامید را دهه های مذکور در بر می گیرند. 
وجه دیگر اخوان اما، پیگیری مستمری بود که او در معرفی آموزه های نیما 
به جامعه ادبی ایران داشت. در این بین، دو کتاب «عطا و لقای نیما یوشیج» 
که  می آیند  شمار  به  او  مهم  تالیفی-تحلیلی  اثر  دو  نیما»  بدایع  و  و «بدعت ها 
کار سترگ را، تئوریزه کرده است. اهمیت این دو کتاب، در زمانه یی به چشم 
می آید که سنت گرایان به دیده تردید در شعر نو می نگریستند و مدام در پی 
تحقیر کار بزرگ نیما بودند، اخوان در چنان زمانه یی با این دو تالیف درصدد 
شناساندن کار نیما برآمد و آن را به چشم آورد. کاری که دیگر شاگردان نیما 
سایه،  کسرایی،  شاملو،  کنار  در  گرچه  اخوان  نورزیدند.  جدی  مبادرت  بدان 
در  اما  بود،  نیما  مستقیم  شاگردان  زمره  از  رحمانی  نصرت  و  شاهرودی 
روی  کالسیك  شعر  به  دیگربار  داشت،  که  عقبه یی  به  توجه  با  بعد،  سال های 
ارزشمند  کار  هستیم.  مواجه  قصیده  و  غزل  انبوه  با  کارنامه اش  در  و  آورد 
اخوان در شعر، نوع روایتی است که به کار می بندد. روایتی تقریبا داستانی 
که در شعر معاصر یکه است. برای باور این مساله دمی به شعرهای بلند و 
منظومه وار اخوان بنگرید، آنچه نیز ما امروز از او به یاد می آوریم و احضار 
او،  جسته-گریخته  و  کوتاه تر  شعرهای  و  شعرهاست  این  از  جمعی  می کنیم 
افسردگی  و  یاس  از  نمادی  به  دومی،  این  که  «زمستان»  و  «دریچه»  همانند 
فضای پس از کودتای ۲۸ مرداد بر جامعه روشنفکری-ادبی ایران حاکم بود، 
و  یگانه  شعری  می آوریم،  یاد  به  شعر  همین  با  بگذرد،  اگر  سال ها  را  اخوان 

سخت دردناك.


