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هفته نامه پرشین - شماره ۳۶۳  
جمعه ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۳ -  چاپ لندن

 گردشگری ایران به روایت رسانه های بین المللی؛

لبخند میراث ایران
بلومبرگ،  خبری  سرویس  موسسه  سی.ان.ان،  خبرگزاری 
شبکه اول تلویزیون دولتی بلژیک، فاینشنال تایمز، روزنامه های 
گاردین، لس آنجلس تایمز، دیلی تلگراف و الریپوبلیکا، روزنامه 
نشنال  اماراتی  اینترنتی  روزنامه  دالسرا"،  ایتالیایی"کوریره 
بین المللی  رسانه   ۱۱ جزو  یورومانیتور  بین المللی  موسسه  و 
و  گردشگری  جاذبه های  درباره  تازگی  به  که  هستند  مهمی  و 

میراث فرهنگی ایران مطالبی را منتشر کرده اند.
نشان  رخ  ایران  به  نسبت  خارجی  رسانه های  که  است  مدتی   
را  هایش  جاذبه  و  ایران  پی  در  پی  گزارش های  در  و  اند  داده 
دالیل  ایران  گردشگری  به  آنها  رویکرد  این  می کنند.  معرفی 
آنان  گزارش های  در  که  آنچنان  باشد  داشته  می تواند  مختلفی 
گردشگران  ورود  به  نگاهش  و  دولت  تغییر  است،  آمده  نیز 
با  تعامل  و  ارتباط  افزایش  و  روادید  لغو  برای  تالش  خارجی، 
کشورهای دیگر، تنش های موجود در کشورهای خاورمیانه و 
دالیل  این  از  بخشی  ایران  اجتماعی  سیاسی  اوضاع  بودن  آرام 
فرهنگی  میراث  و  گردشگری  به  را  آنها  نگاه  می تواند  که  است 
رسانه های  مهمترین  که  جایی  تا  باشد  کرده  معطوف  ایران 
و  برآمده  ایران  جاذبه های  تمجید  و  تعریف  در  نیز  بین المللی 

سعی در ترغیب گردشگران خارجی به ایران کرده اند.

دنیا  کشورهای  پربازدیدترین  فهرست  در   ۲۰۱۴ سال  در  ایران 
قرار دارد

به عنوان مثال خبرگزاری سی ان ان در آخرین گزارش خود در 
خاورمیانه،  گردشگری  بازار  تحلیل  در  و  جاری  سال  ماه  تیر 
این  است.  کرده  یاد  ایران  به  خارجی  گردشگران  سونامی  از 
صنعت  در  که  کسانی  از  بسیاری  ایران  در  نوشته:  خبرگزاری 

گردشگری فعالیت دارند، امتیاز این رونق گردشگری ایران را 
کمپین  در  که  می دهند  روحانی»  «حسن  جمهوری  ریاست  به 
صدور  تسهیل  زمینه  در  که  بود  داده  وعده  خود  تبلیغاتی 
اقدام  غرب  با  مذاکره  طریق  از  تحریم  مشکالت  حل  و  روادید 
کند. گزارش ها حاکی از آغاز مرحله جدید در حوزه گردشگری 
به  چنانکه  است.  کشور  به  گردشگران  ورود  رونق  و  خارجی 
تایمز،  فاینشنال  و  تلگراف  دیلی  انگلیسی  روزنامه  گزارش 
دنیا  کشورهای  پربازدیدترین  فهرست  در   ۲۰۱۴ سال  در  ایران 

قرار دارد.
ایران در صدر آژانس های مسافرتی به عنوان مقصد گردشگری

در کنار تمام تعریف و تمجیدهای انجام شده از ایران، در برخی 
ایران  گردشگری  مسئوالن  عملکرد  از  انتقاد  به  گزارش ها  از 
ایران  در  گردشگر  جذب  زمینه های  اینکه  و  است  شده  اشاره 
در  ایتالیایی «الریپوبلیکا»  روزنامه  باره،  این  در  نیست.  آماده 
برای  روحانی  دولت  تازه  عنوان «فرمول  با  خود  اخیر  گزارش 
تقویت گردشگری» درباره گردشگری ایران در تابستان جاری، 
ماه  محدودیت های  و  هوا  ای  درجه   ۴۰ گرمای  به  اشاره  ضمن 
رمضان، تصریح کرده است که جمهوری اسالمی ایران به این 
به  مسافرتی  آژانس های  صدر  در  که  است  توجه  مورد  خاطر 
عنوان مقصد گردشگری قرار دارد و ماه رمضان و هوای گرم 
آن باعث نشده که هتل های شهرهای بزرگ ایران خالی باشند.
به اعتقاد «تیتزیانا چاواردینی»، نویسنده این گزارش، ۳۵ سال 
می کردند.  سفر  ایران  به  مستقل  مسافر  کمی  عده  تنها  قبل 
اروپا،  از  سنی  گروه های  همه  شامل  مسافران  گروه  امروزه، 

استرالیا، کره جنوبی، ژاپن و چین هستند.
ادامه در صفحه ۴

 صفحه  ۲۹

شاهکار فرنگی
با کسب عنوان قهرمانی جهان
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نظر امریکا درباره جدایی اسکاتلند از بریتانیا
ظاهرا نظر کاخ سفید هم به لندن نزدیك است. بر اساس گزارش 
جریان رفراندوم استقالل  امریکایی، کاخ سفید که به دقت  منابع 
به  واشنگتن  کرد:  اعالم  دارد،  نظر  تحت  را  بریتانیا  از  اسکاتلند 
این  می دهد  ترجیح  اما  می گذارد  احترام  اسکاتلندی ها  نظرات 
باراك  سخنگوی  ارنست،  جاش  بماند.  بریتانیا  با  همچنان  منطقه 
دورنمای  مساله  به  پاسخ  در  امریکا  رییس جمهوری  اوباما، 
به  ما  است.  اسکاتلند  مردم  تصمیم  این  گفت:  اسکاتلند  استقالل 
طور حتم به حق آنها درباره این مساله احترام می گذاریم اما باراك 
اوباما به عنوان رییس جمهوری امریکا گفته که واشنگتن به باقی 
ماندن بریتانیا به عنوان یك شریك موثر، قوی و متحد تمایل دارد.

کارشناسان می گویند واشنگتن بیشتر نگران این است که تشکیل 
بریتانیا  از  منطقه  این  استقالل  صورت  در  اسکاتلند  در  ارتش  یك 
در  اسکاتلند  عضویت  می کند.  وارد  ناتو  دفاع  بر  خدشه یی  چه 
اعضا  سایر  که  چرا  نیست  شده  پیش بینی  نتیجه  یك  ناتو  ائتالف 
به ویژه اسپانیا که نگران جدایی طلبی برخی از عناصر جدایی طلب 
است  ذکر  به  الزم  بگیرند.  را  مساله  این  جلوی  می توانند  هستند، 
از  استقالل  رفراندوم  پنجشنبه  روز  است  قرار  اسکاتلندی ها 
بریتانیا یا متحد ماندن با آن را برگزار کنند و نتایج نظرسنجی ها 

از نزدیك بودن آرا خبر می دهند.

مذاکرات حساس نیویورک
ایستگاه  به  اکنون  ایران  هسته ای  مذاکرات  از  دور  هفتمین     
عمومی  مجمع  حاشیه  در  است  قرار  است.  رسیده  نیویورک 
حجم  و  میزان  چون  اختالفی  مسائل  سر  بر  ملل،طرفین  سازمان 
آب  رآکتور  نهایی،  توافق  زمان  مدت  طول  اورانیوم،  غنی سازی 
تحریم ها  شدن  برداشته  نحوه  و  فردو  تاسیسات  اراک،  سنگین 
گیرد. صورت  مذاکراتی  ماند،  ناتمام   ۶ وین  مذاکرات  در  که 

جدی،  اختالفات  برخی  وجود  با  کرده  امیدواری  اظهار  عراقچی 
با مشورت های یک ماه گذشته پیشرفتی در مذاکرات حاصل شود.

انصار کف خیابان
از  ارشاد  موتوری  گشت های  حضور  اعالم  از  دیرزمانی  هنوز 
سوی انصار حزب الله نگذشته که حاال این گروه اعالم کرده است 
و  تهران  در  را  وسیعی  و  گسترده  بسیار  عملیات  آینده  هفته  در 
و  برادران  ده نفره  چند  تیم های  قالب  در  کشور  شهرهای  دیگر 
خواهران، آغاز خواهد کرد. بنا به اعالم انصار حزب الله، عملیات 
به  امر  اجرای  راستای  در  و  است  «فساد»  با  مبارزه  برای  آنها 
معروف و نهی از منکر صورت می پذیرد. وزارت کشور مخالفت 

خود را با عملیات انصار حزب الله اعالم کرده است.

برکناری شهریار
سرخ  سرمربیگری  از  دایی  علی  برکناری  کرد.  صدا  توپ  مانند 

اقدام  یک  در  شد.  همراه  هم  زیادی  حواشی  با  البته  که  پوشان 
خلع  تهران  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربیگری  از  دایی  ضربتی 
و حمید درخشان جانشین وی شد. برکناری او به دستور سیاسی 
سیاسی  کودتای  به  که  گرفت  صورت  باشگاه  مدیره  هیات  رئیس 
از سوی برخی رسانه ها تعبیر شد. هر چند علی دایی اخیرا نتایج 
از  وی  برکناری  نحوه  اما  بود؛  نیاورده  دست  به  تیم  برای  خوبی 

پستش حیرتی بزرگ در جامعه فوتبالی ایجاد کرد.

ائتالف پوچ علیه داعش!
حاال که روند سریع پیشروی داعش در عراق و توانایی این گروه 
در  را  خطر  زنگ  جهان،  سراسر  از  نیرو  جذب  در  تروریستی 
به  کشورها  برخی  است،  درآورده  صدا  به  پایتخت ها  از  بسیاری 
داعش،  علیه  ائتالفی  تشکیل  با  تا  شدند  آن  بر  آمریکا  سرکردگی 
محوری  برنامه ریزی های  از  را  تروریست ها  علیه  جدی  اقدامات 

خود قرار دهند.

حمید ۷ طالیی
جهانی  رقابت های  قهرمانی  عنوان  ایران  کشتی فرنگی  ملی  تیم 
ازبکستان را به خود اختصاص داد. حمید سوریان ستاره کشتی 
متصور  برایش  ناظران  سال ها  آنچه  با  سرانجام  جهان  و  ایران 
بودند، دست یافت و با بوسه زدن بر هفتمین طالی دوران قهرمانی 
پرافتخارترین  به عنوان  جهان  و  المپیک  آوردگاه های  در  خود 
ورزشکار تاریخ ایران دست یافت؛ طالیی که با نخستین قهرمانی 
انقالب  رهبر  شد.  همراه  جهانی  رقابت های  تاریخ  در  ملی  تیم 

قهرمانی جهان را به تیم ملی کشتی فرنگی ایران تبریک گفتند.

دانشگاه غیرقانونی
ریخت  احمدی نژاد  دست  روی  را  پاکی  آب  علوم  وزارت  باالخره    
قانونی  وجاهت  فاقد  را  ایرانیان»  «دانشگاه  نام  به  موسسه ای  و 
دانست. احمدی نژاد در آخرین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی 
دولت دهم، برای خود مجوز تاسیس دانشگاهی در تهران را اخذ 
تومان  میلیارد   ۱۶ نیز  دهم  دولت  عمر  از  روز  آخرین  در  و  کرد 
«دانشگاه  شد.  واریز  دانشگاه»   » این  حساب  به  دولت  حساب  از 
ایرانیان» اخیرا اعالم کرده بود در آینده بسیار نزدیک ضوابط و 

شیوه خود برای پذیرش دانشجو را اعالم خواهد کرد.

تمدید قرارداد کی روش
  سرانجام بعد از گذشت حدود چهار ماه از مسابقات جام جهانی، 
تکلیف کارلوس کی روش با فوتبال ایران مشخص شد. این مربی 
پرتغالی روز دوشنبه قراردادش را با فدراسیون فوتبال تمدید کرد 
تا از حاال کارش را برای موفقیت در مسابقات جام ملت های آسیا 
شروع کند. این قرارداد برای چهار سال پیش بینی شده است، اما 
نتایج تیم ملی در جام ملت های آسیا می تواند زمینه فسخ یا ادامه 

ملی  تیم  آماده سازی  برنامه های  کی روش  کند.  فراهم  را  همکاری 
را در اختیار فدراسیون فوتبال قرار داده است.

بانکدار بریتانیایی در عضویت داعش
گروه  عضویت  به  بریتانیایی  بانکدار  اینسایدرتایمز-  بیزینس 
تروریستی داعش در آمد. تحلیلگر سابق تجارت، پذیرفته است که 
به عضویت گروه داعش در آمده و سالح به دست شده است. راشا 
ابوعنطار،  که  داد  گزارش  عراق  در  محلی  منابع  از  نقل  به  تودی 
در  داعش  عضویت  به  که  است  گفته  خود  کمپانی  به  ایمیل  یک  با 
آمده است و قصد بازگشت به شغل خود را ندارد. او در متنی که 
منتشر کرده نوشته است که از دموکراسی متنفر است و از درآمد 
گفته  می آورد.  نابرابری  زیاد  درآمد  زیرا  نیست؛  خشنود  زیاد 
می شود که بیش از ۱۰۰۰ بریتانیایی برای این گروه سالح به دست 
گرفته اند. مهم ترین بریتانیایی که حدس زده می شود یک خواننده 
آمریکایی  دو  و  کشور  همین  تبعه  یک  تاکنون  است،  بریتانیایی 
مهم ترین  از  یکی  ابوعنطار  وجود  این  با  است.  بریده  سر  را 

تحلیلگران اقتصادی بوده که به عضویت این گروه در آمده است.

اختالف نظر درباره مهرآباد
که  بود  داده  پیشنهاد  تهران  شهرداری  پیش  چندی  حالی که  در 
منتقل  پایتخت  شهری  محدوده  از  بیرون  به  مهرآباد  فرودگاه 
شود، اما حاالمقامات دولتی بحث انتقال فرودگاه را منتفی دانسته 
مالی  بار  بر  عالوه  چراکه  اجراست؛  غیرقابل  کار  این  می گویند  و 
زیادی که دارد،توجیه سفر هوایی داخلی را هم از بین می برد. این 
در حالی است که اخیرا مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از 
زمین خواری ۶۳۰ هکتاری در اراضی طرشت و بخشی از فرودگاه 

مهرآباد خبرداده و گفته پیگیر ابطال اسناد صادر شده هستیم.

نوسان در بازار سکه
هفته های  در  که  جهانی  طالی  قیمت  شدید  کاهش  با  همزمان 
نیز  سکه  قیمت  که  می رفت  انتظار  داشت،  محسوسی  افت  گذشته 

در بازار ایران از این کاهش قیمت اونس جهانی تبعیت کند.

افزایش قیمت دالر
دالر آمریکا که روز یکشنبه با ۱۰تومان کاهش قیمت ۳۱۸۵ تومان 
رسید؛  تومان   ۳۲۰۰ قیمت  به  دیگر  بار  دوشنبه  روز  شد،  معامله 
سه شنبه  روز  اما  شد.  تثبیت  تومان   ۳۱۹۵ در  که  نپایید  دیری  اما 
دالر به قیمت ۳۲۱۰ تومان معامله شد. برخی تحلیلگران معتقدند 
مذاکرات  درخصوص  نگرانی ها  برخی  علت  به  دالر  نوسان  تداوم 
هسته ای در نیویورک، کاهش صادرات میعانات گازی در مرداد و 
محدوده  درهمین  و  گرفته  صورت  حج  زائران  ارزی  تقاضای  نیز 

نوسان می کند.

نیویورك در آستانه 
نشست بزرگ

مجمع  بزرگ ترین  و  رسید  نیمه  به  سپتامبر  ماه  دوباره 
نشست  نهمین  و  شصت  دیروز  خورد.  کلید  جهانی  ساالنه 
به  و  سازمان  این  مقر  در  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  ساالنه 
ریاست «سام کوتسا» از اوگاندا آغاز شد و بدین ترتیب اجرای 
به  نیز  مجمع  ساالنه  نشست  نهمین  و  شصت  دستورکارهای 

پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، مجمع عمومی سازمان مل روز 
مجمع  این  نشست  هشتمین  و  شصت  کار  به  گذشته  دوشنبه 
کار  دستور  و  اولیه  اصول  ارایه  در  پیشرفت هایی  و  داد  پایان 
و  شصت  رییس  آشه،  جان  شد.  حاصل   ۲۰۱۵ از  پس  توسعه 
هشتمین نشست مجمع عمومی در آخرین سخنرانی خود گفت 
حساس  مسائل  تشریح  درباره  قوی  رایزنی های  و  بحث  که 
قرار  بررسی  مورد  رو  پیش  مذاکرات  در  باید  که  شد  برگزار 
و  تحوالت  این  گفت:  مجمع  عضو   ۱۹۳ به  خطاب  وی  بگیرد. 
فعالیت ها به نتایج مثبتی رسیده است و دستاوردهای بسیاری 
گفته  به  می شود.  توجهی  قابل  غرور  موجب  که  شده  حاصل 
این مقام، بیش از ۳۰۰ قطعنامه و ۸۰ تصمیم در جریان این دور 
از نشست اتخاذ شد که از سپتامبر سال گذشته آغاز شده بود. 
سالح  خلع  جمله  از  بسیاری  موضوعات  شامل  اقدامات  این 
هسته ای، اجرای قانون در سطح ملی و بین المللی، تامین مالی 
حریم  حق  فضا،  از  آمیز  صلح  استفاده  توسعه،  برنامه های 
شخصی، امنیت روزنامه نگاران و بودجه عملیات های حافظان 

صلح بود. 
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل نیز در نشست پایانی گفت: 
ما به یك سال کار و پیشرفت پایان می دهیم. در دوران ریاست 
جان آشه، وی هر اقدامی الزم بود انجام داد تا اطمینان حاصل 
کند که کارهای مجمع عمومی رو به پیشرفت است و با بهترین 
مجمع  نشست  این  که  می کنم  گمان  می شود.  انجام  اثرگذاری 
از  پس  توسعه  کار  دستور  موفقیت  برای  را  صحنه  عمومی 
۲۰۱۵ آماده کرده است. وی در پایان تاکید کرد که انتظار دارد 
سال  در  را  کار  این  عمومی  مجمع  جدید  رییس  کوتسا،  سام 
مجمع  نهمین  و  شصت  افتتاحیه  نشست  دهد.  ادامه  نیز  آینده 
عمومی ۱۶ سپتامبر در ساعت سه عصر به وقت محلی برگزار 

 شد.

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 prescriptions 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.

73091 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

زیر سایه بریتانیا
هورالد جیمز

استاد تاریخ و روابط بین الملل دانشگاه پرینستون 

برگزاری  برای  اسکاتلند  شدن  آماده  با 
آن  متعاقب  و  انگلستان  استقالل،  رفراندوم 
یک  پیامدهای  برای  را  خود  باید  اروپا  همه 
خداحافظی موفقیت آمیز آماده کنند. استقالل 
اساسی  قانون  چارچوب های  اسکاتلند 
انگلستان و اروپا را متحول می کند و موجب 
جدایی طلبانه  حرکت های  بی سابقه  افزایش 
شمال  تا  گرفته  کاتالونیا  از  اروپا  در  دیگر 

ایتالیا خواهد شد.
چندان  را  جدایی  این  اقتصادی  تاثیر  اما 
حامیان  کرد.  پیش بینی  یقین  به  نمی توان 
وهله  در  که  کرده اند  تاکید  مدت ها  جدایی 
از  برایشان  اسکاتلندی  هویت  تمایز  نخست 
درجه باالی اهمیت برخوردار است. اما تاریخ 
خود  نوع  در  بی شک  گرچه  اسکاتلند  سنن  و 
با  تعامل  قرن ها  طی  اما  است  منحصربه فرد 

ضروری ترین  است.  گرفته  شکل  آن  جزایر  سایر  و  انگلستان 
یک  آیا  که  پرسش  این  است.  پول  اسکاتلندی ها  برای  مساله 
اسکاتلند مستقل می تواند و باید از پوند انگلیسی استفاده کند 
همزمان  اخیر  ماه  چند  طی  که  است  بحث هایی  موضوع  نه،  یا 
برای  تحوالت  این  ثمره  است.  شده  مطرح  رفراندوم  بحث  با 
به  و  باشد  متفاوت  بسیار  می تواند  اروپا  و  انگلستان  اسکاتلند، 

این بستگی خواهد داشت که اسکاتلند کدام مسیر را برگزیند.
اسکاتلند  یک  که  کرده اند  تاکید  اسکاتلندی  ملی گرایان  تاکنون 
مستقل نباید پوند را کنار گذارد. اما با توجه به اینکه استفاده از 
یک ارز جدید چقدر برای اسکاتلند آسان تر است، چنین تاکیداتی 
صرفا به یک آرزو شبیه اند. چون جورج آزبورن، وزیر دارایی 
انگلیس به طور صریح موضوع مطرح شده توسط «سروزیر» 
اتحادیه  یک  تشکیل  مورد  در  سالموند  الکس  اسکاتلند،  نخست 

اسکاتلندی  ملی گرایان  دیدگاه  در  که  مشکلی  کرد.  رد  را  پولی 
یورو  حوزه  اصلی  مشکل  که  است  چیزی  همان  دارد  وجود 
سیاست  بدون  نمی تواند  واحد  پول  یک  اینکه  به  توجه  با  است. 
پولی مشترک کار کند و شرایط اقتصادی در سرتاسر اتحادیه 
اتخاذ  به  اعضا  از  هریک  زمان هایی  در  است،  متفاوت  پولی 

سیاست هایی بی ثبات مجبور خواهند شد.  
 ۲۰۰۰ دهه  در  ساز  و  ساخت  رونق  دوران  طی  مثال  به عنوان 
از  باید  اسپانیا  و  ایرلند  میالدی، 
نرخ  سختگیرانه تر،  پولی  سیاست های 
به  وام  کوچک تر  نسبت  و  باالتر  بهره 
دارایی ها استفاده می کردند. اما عضویت 
که  بود  معنا  این  به  یورو  حوزه  در  آنها 
وام گیرندگان دولتی و بخش خصوصی، 
از نرخ خیلی پایین بهره منتفع می شدند. 
و  کرد  بروز  مالی  بحران  آنکه  از  پس 
برای  راه هایی  به دنبال  سیاستمداران 
این  به  وام دهی  به  بانک ها  راضی کردن 
بحران زده  کشورهای  سایر  و  کشورها 
کافی  ابزارهای  که  شد  مشخص  گشتند، 

برای این اتحادیه وجود ندارد.
امروز، انگلستان هم با سناریویی مشابه 
مواجه است. رونق امالک در ناحیه لندن 
پولی  سختگیرانه تر  ضوابط  نیازمند 
نقاط  سایر  در  را  اقتصاد  خرابی  بهره  نرخ  افزایش  اما  است. 
کشور که احیای اقتصادی آن ضعیف مانده است، بیش از پیش 
متجلی خواهد ساخت. عالوه بر این لندن هم مانند آلمان دارای 
مازاد عظیم حساب جاری است (معادل ۸ درصد تولید ناخالص 
هم  آلمان  در  چون  است  جدی  بالقوه  مشکل  یک  این  داخلی). 
نقاط  سایر  در  قیمت ها  تنزل  شد  باعث  جاری  حساب  مازاد 
چنان  انگلستان  نقاط  سایر  حاال  شود.  مشاهده  یورو  حوزه 
صنعتی  کشور  هر  خارجی  کسری  از  که  دارد  خارجی  کسری 

دیگری بیشتر است.
و  مقدم  بخش  یک  از  ناشی  می تواند  کشور  یک  پول  رفتار 
بخش  بخش،  آن  پوند،  مورد  در  شود.  ناشی  اقتصاد  قدرتمند 
سریع  کاهش  که  بوده اند  باور  این  بر  برخی  بود.  خواهد  مالی 
درصد   ۳۰ معادل  که   ۲۰۰۸ و   ۲۰۰۷ سال های  در  پوند  ارزش 

افزایش  موجب  چون  است  بوده  ضروری  محرک  یک  بود، 
مستقل  پولی  سیاست  بود.  شده  صادرات  در  رقابت پذیری 
داده  قرار  آن  اختیار  در  را  انعطاف پذیری  از  سطحی  انگلستان 

بود که اقتصادهای حوزه یورو فاقد آن بودند.
به  پوند  ارزش  که  شد  باعث  مالی،  بخش  در  اعتماد  احیای  اما 
به  افزایش  این  بعد  به   ۲۰۰۸ سال  پایان  (از  یابد  افزایش  شدت 
را  انگلستان  رقابت پذیری  موضوع  این  و  رسید)  درصد   ۱۸
لزوما  است،  خوب  لندن  شهر  برای  چیزی  اگر  کرد.  خدشه دار 
بنابراین  نیست.  خوب  انگلستان  اقتصاد  بخش های  سایر  برای 
درخواست فرار اقتصادی اسکاتلند از وابستگی به لندن اشتباه 
اقتصاددان  اسمیت،  آدام  که  است  درخواستی  این  نیست. 
برجای  اثر  تاثیرگذارترین  نمی کرد.  رد  را  آن  هم  اسکاتلندی 
این  پایه  بر  ملت ها»،  «ثروت  عنوان  با  اسمیت،  آدام  از  مانده 
جهت  تغییر  موجب  لندن  تجار  جامعه  منافع  که  است  اعتقاد 

سیاست تجاری انگلستان می شد.
اما گزینه جایگزین یعنی حفظ پوند، چالش های خود را دارد. 
یک  اسکاتلندی،  اقتصاددان  مک دونالد،  رونالد  گفته  اساس  بر 
اسکاتلند مستقل باید پول خود را داشته باشد و باید مانند پول 
دریای  گاز  و  نفت  به  اقتصاد  این  چون  شود.  رفتار  آن  با  نفت 
غالب،  اقتصادی  بخش  یک  جایگزینی  اما  است.  وابسته  شمال 
با بخش اقتصادی دیگر، احتماال برای سایر بخش های اقتصاد 
انرژی  قیمت  افزایش  که  گاه  هر  بود.  نخواهد  خوب  اسکاتلند 
نرخ پول اسکاتلند را باال می برد، رقابت پذیری تجاری آن کاهش 
خواهد یافت. صنایعی که از رقابت پذیری کمتری برخوردارند، 
فعالیت  نهایت  در  و  می شوند  کشانده  ورشکستگی  و  ضرر  به 

اقتصادی اسکاتلند متمرکزتر و تخصصی تر خواهد شد.
منتقل کردن فشار این تغییرات بر نرخ ارز راه حل خوبی نیست. 
مهمی  الگوهای  که  نروژ  و  سوئیس  باز  و  کوچک  اقتصادهای 
مشکالت  با  جهانی  مالی  بحران  طی  هستند،  اسکاتلند  برای 
سوئیس،  برای  بودند.  شده  مواجه  پولشان  نرخ  شدید  افزایش 
برابر  در  فرانک  مبادله  نرخ  برای  سقفی  که  بود  این  حل  راه 
الهام بخش  اسکاتلند  برای  باید  حل  راه  این  شود.  تعیین  یورو 
باشد تا تشویق شود که به یک حوزه پولی بزرگ تر وابسته شود 
مورد  در  می تواند  اسکاتلند  باشد.  داشته  متنوع تر  اقتصادی  و 

حوزه پولی یورو فکر کند.
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گزارش
ادامه از صفحه اول

ایرانی ها به شما
 لبخند می زنند

نظر  به  ایران،  شگفتی های  شناخت  مشتاق  میهمانان،  این   
کل  که  شرعی  قوانین  محدودیت های  بابت  از  مشکلی  نمی رسد 
داشته  هستند،  آن  رعایت  به  ملزم  گردشگرها  جمله  از  جمعیت 

باشند.

گردشگران با آماده نبودن هتل ها روبه رو شدند
و  اشاره  نیز  ایران  در  اقامتی  مشکالت  به  همچنین  گزارش  این 
هتل ها  نبودن  آماده  با  متاسفانه  گردشگران  است:  کرده  اضافه 
برای  شدند.  رو  روبه  آنها  کارکنان  کمبود  و  روزها  این  در 
شرکت های  حتی  خوشایند،  گردشگری  اضطرار  این  با  مواجهه 
از  پذیرایی  برای  سازماندهی  حال  در  خارجی  بزرگ  هتلداری 
مکانی  عنوان  به  را  ایران  آینده  در  که  هستند  گردشگر  هزاران 
سرویس  کرد.موسسه  خواهند  انتخاب  تعطیالت  گذراندن  برای 
خبری بلومبرگ در خرداد ماه سال جاری در گزارشی اعالم کرد، 
جمهوری  رئیس  تحرکات  تاثیر  ایران  در  خارجی  بازدیدکنندگان 
می کنند؛  لمس  را  غرب  با  روابط  بهبود  در  روحانی  حسن  ایران 
هجومی که به گفته یکی از معاونان وی به اندازه ۵ میلیارد دالر 
داشته  عایدی  گذشته  سال  در  ایران  شده  تحریم  اقتصاد  برای 
انقالب  از  پس  بار  اولین  برای  است؛  آمده  گزارش  این  در  است. 
قصد  بین المللی  ای  زنجیره  هتل های   ،۱۹۷۹ سال  در  اسالمی 
افزایش  حال  در  اروپا  هوایی  خطوط  و  دارند  ایران  به  بازگشت 
دو  هستند.پخش  تهران  با  خود  ارتباطی  خط  بازگرداندن  یا  و 
و  ایران»  به  گذاران  سرمایه  «بازگشت  عناوین  با  خبری  گزارش 
دولتی  تلویزیون  اول  شبکه  از  ایران»  به  گردشگران  «بازگشت 
دو  این  در  شده  ایجاد  تحوالت  و  تغییرات  خصوص  در  بلژیک 
حوزه پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در خرداد ماه سال 

جاری، از جمله تغییر نگاه رسانه های خارجی به ایران است.

ایران در فهرست ۲۰ مقصد برتر جهان
مقصد   ۲۰ گزارشی  در  سال  هر  روال  به  تلگراف  دیلی  روزنامه 
برتر گردشگری جهان را معرفی کرده و در حرکتی غیر منتظره 
چین،  مانند  کشورهایی  کنار  در  و  فهرست  این  در  را  ایران 
اندونزی،  زامبیا،  آمریکا،  فرانسه،  ایتالیا،  السالوادور،  اسکاتلند، 
است؛  قرارداده  ترکیه  و  کانادا  نیوزیلند،  استرالیا،  هند،  نو،  گینه 
بوده  گردشگران  محبوب  مقاصد  جزو  واقع  در  که  کشورهایی 
اند. این روزها در گزارش خود که در روزهای نخست سال جدید 
مسیرحرکت  در  تاریخی  کاروانسراهای  از  شد،  منتشر  میالدی 
زیبا،  مساجد  ایرانی،  باغ های  خشتی،  روستاهای  مارکوپولو، 
به  جمشید  تخت  آور  اعجاب  مخروبه های  و  نظیر  بی  کاخ های 
است.در  برده  اسم  ایران  جذابیت های  از  دیگری  بخش  عنوان 
گزارش فاینشنال تایمز نیز آمده بود: در جذابیت های ایران هیچ 
کننده  خیره  معماری  از  زیبا،  سواحل  تا  آسمان  از  نیست.  شکی 
اکنون  و  العاده،  فوق  غذاهای  و  باستانی  دین های  تا  اسالمی 
برگزار  جمهوری،  ریاست  انتخابات  در  روحانی  پیروزی  از  پس 
روابط  یخ  شدن  ذوب  که  امیدوارند  گردشگری  تورهای  کنندگان 
با ایران، گردشگران را برای سفری مطمئن به ایران متقاعد کنند. 
نویسنده فایننشال تایمز همچنین به نقل از یک مختصص برپایی 
تورهای گردشگری را برای سفری مطمئن به ایران متقاعد کنند. 
نویسنده فایننشال تایمز همچنین به نقل از یک متخصص برپایی 
تورهای گردشگری نقل کرده است که درخواست ها برای سفر به 

ایران افزایشی ۳۰ درصدی را به همراه داشته است.

عنوان  با  گزارشی  در  نیز  دالسرا"  ایتالیایی"کوریره  روزنامه 
خارجی  جهانگردان  عادی،  زندگی  کنار  در  پارسی  گنجینه های 
دوره  در  خارجی  گردشگران  نوشت:  می شوند،  ایران  مجذوب 
در  را  دیگران  و  می شوند  ایران  مجذوب  گذشته  مانند  روحانی 
براندون  از  نقل  به  روزنامه  این  می کنند.  سهیم  خود  مشاهدات 
وبالگ  در  ایران  از  بازگشت  در  که  آمریکایی  شهروند  استانتون 
جالبی  تفسیرهای  و  تصاویر  نیویورک"  اهل  نام"انسان  به  خود 
به  ایرانی ها  بود:  نوشته  و  کرده  منتشر  ایرانیان  خصوص  در  را 
شما لبخند می زنند و شما را به شام دعوت می کنند. این روزنامه، 
دالیل  عمده  از  را  باستان  ایران  دوره  از  باقیمانده  آثار  از  بازدید 
آورده  و  کرده  بیان  کشورمان  سوی  به  غربی  جهانگردان  جذب 
است: اما ایران مجموعه ای از سنت و مدرنتیه است. این روزنامه 

ایتالیایی ادامه داد: با این حال به نظر می رسد که برسر کار آمدن 
دولت جدید رونق تازه ای به جهانگردی در ایران بخشیده است. 
به  شدیدی  لطمه  غربی،  کشورهای  و  ایران  بین  تنش  سال   ۳۴
امید  ایرانی  مسئوالن  و  کرده  وارد  کشور  آن  در  توریسم  صنعت 
گردشگران  بین المللی،  صحنه  در  زدایی  تنش  پی  در  که  دارند 
بیشتری از خارج وارد شود.روزنامه اینترنتی اماراتی نشنال نیز 

خلیج  منطقه  گردشگران  تعداد  افزایش  استناد  به  گزارشی  در 
فارس اولویت اعالم شده از سوی دولت روحانی برای تسهیالت 
دولت  که  بود  آورده  منطقه  کشورهای  گردشگران  برای  ویزا 
ایران امیدوار است با توجه به برخورداری از شهرهای تاریخی 
مبدل  منطقه  در  گردشگری  قطب  یک  به  اسکی  کمپ های  و 
مطالعات  زمینه  در  که  یورومانیتور  بین المللی  شود.موسسه 
خود  ساالنه  گزارش  در  دارد،  فعالیت  سفر  جهانی  بازارهای 
اعالم کرده است که اگر مشکالت سیاسی و بی ثباتی های منطقه 
مقصدهای  ترین  جذاب  از  یکی  به  می تواند  ایران  یابد،  کاهش 
گردشگری جهان مبدل شود و از آنجا که در این صنعت پتانسیل 
دست نخورده و بکر چشمگیری دارد، می تواند به آسانی به یک 
جهانی  استانداردهای  با  یافته  توسعه  بسیار  گردشگری  قطب 

مبدل شود.

قدرت خرید بیشتر گردشگران خارجی در ایران با نرخ تبادالت 
ارزی

نرخ تبادالت ارزی و ارزش ریال ایران با دیگر ارزهای خارجی 
نیز اکنون قدرت خرید بیشتری به گردشگران خارجی می دهد. 
حال وقوع  کشور در  اکنون در  که هم  سریعی  در میان تحوالت 
مشهد،  در  ویژه  به  کشور  این  در  مذهبی  گردشگری  است، 
حال  در  سرعت  به  ایران،  مذهبی  گردشگری  مقصد  برترین 
انواع  با  فرد  به  منحصر  طبیعتی  دارای  کشور  است.این  رشد 
ویژگی های متنوع زمین شناختی و آب و هوایی است که آن را به 
یکی از ۱۹ کمپ اسکی برتر جهان در زمستان تبدیل کرده است. 
جاذبه های  دارای  نیز  اکوتوریستی  فعالیت های  نظر  از  ایران 
گرفته  بومی  پرندگان  تماشای  از  که  است  نظیری  بی  و  متنوع 
واسته  گردشگری  سبک های  و  ماجراجویانه  سفرهای  انواع  تا 
حال  در  مذهبی  می گیرد.گردشگری  بر  در  را  گردی  طبیعت  به 
ریزی،  برنامه  نظر  از  ایران  که  است  بخشهایی  از  یکی  حاضر 
برای توسعه بیشتر و جذب گردشگر بیش از هر بخش دیگری 
در آن فعال بوده است. منبع اصلی تامین گردشگر در این بخش 

از صنعت توریسم ایران، کشورهای سوریه، لبنان، بحرین، کویت 
و عربستان سعودی بوده اند. هرچند که عربستان سعودی عمدتا 
کشوری سنی مذهب با اقلیت ۱۵ درصدی شیعه به شمار می آید، 
اما همین اقلیت اندک نیز به ایران و سایت های کلیدی آن به عنوان 

یک مرکز مقتدر مذهبی نگاه می کنند.

توجهی به ایران نشده بود
این موسسه سال گذشته پیش بینی کرده بود که در سال ۲۰۱۳ پس 
خاورمیانه،  منطقه  گردشگری  صنعت  در  درصدی   ۱۰ سقوط  از 
عرب،  بهار  به  موسوم  ماجراهای  نتیجه  در  و  گذشته  سال  طی 
پایان  به  خاورمیانه  برای  رشد  از  مثبتی  نشانه های  با   ۲۰۱۲ سال 
می رسد و این روند مثبت پیش بینی شده است که در سال ۲۰۱۳ 
رشد  روند  این  در  ظاهرا  اما  یابد.  ادامه  همچنان  آن  از  پس  و 

خاورمیانه، مشخصا توجهی به ایران نشده بود.

 اگر مشکالت سیاسی و بی 
ثباتی های منطقه کاهش 

یابد، ایران می تواند به یکی 
از جذاب ترین مقصدهای 

گردشگری جهان مبدل 
شود و از آنجا که در این 

صنعت پتانسیل دست 
نخورده و بکر چشمگیری 

دارد، می تواند به آسانی به 
یک قطب گردشگری بسیار 

توسعه یافته با استانداردهای 
جهانی مبدل شود.
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چگونه می توان جهان را از کم آبی نجات داد؟

پیشگیری از 
جنگ آب

میخاییل گورباچف
آخرین رئیس دولت اتحاد شوروی

ترجمه: محمدحسین باقی
جدی ترین  و  پنجمین  سی و  به  ویتنام  می  ماه  در 
مورد  در  ملل  سازمان  «کنوانسیون  کننده  امضا 
قانون استفاده غیر ناوبری از آبراه های بین المللی» 
نهایت  در  و  نگارش  که  واقعیت  این  شد.  تبدیل 
تصویب این کنوانسیون تقریبا ۵۰ سال طول کشید 
مورد  در  اشتباه  مساله ای بسیار  که  می دهد  نشان 
صرف  دارد.  وجود  مدرن  جانبه  چند  نظام های 
مدیریت  چگونگی  سر  بر  دیرینه  اختالفات  از  نظر 
فهم  قابل  اولویت های  و  مرزی  شیرین  آب های 
بر  اتکا  برای  آب  متخصصان  و  دولت ها  سوی  از 
اسناد  بر  اتکا  جای  به  حوزه ای  موافقت نامه های 
می تواند  قرنی  نیم  انتظار  آن  بین المللی،  حقوقی 
فقط با فقدان رهبری سیاسی تبیین شود. بنابراین، 
هر چند جهان ممکن است تصویب این کنوانسیونی 
اما  باشد  شاهد  می کشید  را  انتظارش  مدت ها  که 

نمی توانیم بر موفقیت های خودمان اتکا کنیم.

مرزی  حوزه های  در  شیرین  آب های  تمام  از  درصد   ۶۰ تقریبا 
جریان می یابد؛ با این حال، تنها حدود ۴۰ درصد از این حوزه ها 
بر اساس نوعی توافق حوزه ای اداره می شود. در جهانی که به 
طور فزاینده با تنش آب مواجه است، منابع آب مشترک در حال 
میان  در  و  داخل  در  رقابت  ترویج  قدرت،  ابزار  به  شدن  تبدیل 
کشورهاست. مبارزه برای آب تنش های سیاسی را بیشتر کرده 
و تاثیر بر اکوسیستم را هم تشدید خواهد کرد. اما خبر واقعا بد 
این است که مصرف آب سریع تر از رشد جمعیت در حال افزایش 
است؛ در واقع، در قرن بیستم مصرف آب با سرعتی دو برابری 
آژانس های  سوی  از  بینی  پیش  چندین  نتیجه،  در  داشت.  رشد 
 ۱/۸ تعداد   ،۲۰۲۵ سال  در  که  داشت  این  بر  داللت  ملل  سازمان 
میلیارد نفر در مناطقی زندگی خواهند کرد که در معرض کمبود 
کافی  مقادیر  به  دسترسی  عدم  بر  داللت  این  و  است  آب  مطلق 

آب برای استفاده انسان و محیط زیست دارد. عالوه بر این، دو 
سوم از جمعیت جهان با شرایط تنش آبی مواجه خواهند شد و 

این به معنای کمبود آب شیریِن تجدیدپذیر است. 
قابل  ظرفیت های  از  آب  برای  تقاضا  قاطع،  اقدامات  بدون 
به  می تواند  این  گرفت.  خواهد  پیشی  جوامع  از  بسیاری  تولیِد 
منجر  خشونت  و  بی ثباتی  اقتصادی،  رکود  گسترده،  مهاجرت 
شمار  به  بین المللی  و  ملی  امنیت  برای  جدید  تهدیدی  و  شود 
توافق  یک  به  فقط  نباید  ملل  سازمان  آبی  کنوانسیون های  آید. 
گذاشته  کشو  در  که  شوند  تبدیل  شده  گرفته  نادیده  بین المللی 
شده و در آن بسته شود. مخاطرات بسیار باالست. در چارچوب 

جمعیت،  رشد  تقاضا،  افزایش  امروز،  هوایی  و  آب  تغییرات 
کاری  هر  گرفته،  قرار  استثمار  مورد  منابع  و  آلودگی  افزایش 
حوزه های  مدیریت  برای  قانونی  چارچوب  تا  شود  انجام  باید 
زیست  محیط  امنیت  شود.  تحکیم  و  گرفته  شکل  جهانی  آبریز 
ما، توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی مان به طور مستقیم به آن 
رودخانه های  تمام  بر  زودی  به  کنوانسیون  این  دارد.   بستگی 
مرزی سرزمین های امضا کننده و نه فقط بر بزرگ ترین حوزه ها 

کاربست خواهد داشت. این کنوانسیون، شکاف ها و کاستی های 
برای  قانونی  پوششی  و  تکمیل  را  موجود  موافقت نامه های 
ارائه  هستند،  فشار  تحت  که  مرزی  رودخانه های  از  بسیاری 
می دهد. در سراسر جهان، ۲۷۶ حوزه مرزی آب شیرین وجود 
دارد و تقریبا به همین میزان سفره های آب مرزی وجود دارد. 
این کنوانسیون که با تامین مالی کافی، اراده سیاسی و مشارکت 
ذی نفعان مورد حمایت است می تواند به مقابله با چالش های آب 
شد؟  خواهد  چنین  آیا  اما  کند.  کمک  هستیم  مواجه  آن  با  ما  که 
[آن  رسد  تصویب  به  اکنون  هم  باید  هدفمند  کاری  برنامه  یک 
مورد  در  مذاکره  حال  در  بین المللی  جامعه  که  زمانی  در  هم] 

جانشین   - است   (SDGs) پایدار»  توسعه  «اهداف  محتویات 
 ۲۰۱۵ سال  در  که  است-  ملل  سازمان  هزاره»  توسعه  «اهداف 
اهداف  که  امیدواریم  سبز»  «صلیب  در  ما  شد.  خواهد  منقضی 
یک  شامل  یابیم،  دست  آن  به   ۲۰۳۰ سال  در  است  قرار  که  جدید، 
هدف مستقل باشد که به بحث مدیریت منابع آبی بپردازد. عالوه 
تغییر  چارچوب  یک  بر  باید  زودی  به  بین المللی  جامعه  این،  بر 
آب و هوایی توافق کند که جایگزین پروتکل کیوتو خواهد شد. 

تغییرات آب و هوایی به طور مستقیم بر چرخه آب اثر می گذارد 
و این به آن معنی است که همه تالش هایی که در حال انجام است 
الگوهای  ثبات  به  می شود  گلخانه ای  گازهای  انتشار  شامل  و 
در  مناطق  از  بسیاری  که  آبی  شدید  حوادث  کاهش  و  بارندگی 

حال تجربه آن هستند، کمک خواهد کرد. 

اما ورود به کنوانسیون های آبی سازمان ملل سوال های جدیدی 
داشت.  وجود  هم  تصویب  از  پیش  دوره  در  که  می کند  مطرح 
اجرای آن در عمل به چه معنا است؟ چگونه کشورها به وظایف 
خود در درون مرزهای خود و در رابطه با کشورهای همسایه 
کشورهای  چگونه  می بندند؟  به کار  را  آن  و  کرده  عمل  ساحلی 
آمریکایی و آسیایی که تا حد زیادی تصویب آن را نادیده گرفته اند 
واکنش نشان خواهند داد؟ افزون بر این، چگونه این کنوانسیون 
و  فرامرزی  آب های  از  استفاده  و  حفاظت  «کنوانسیون  به 
در  اکنون  هم  که  شد  خواهد  مربوط  بین المللی»  دریاچه های 
بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی به اجرا درآمده و 
از فوریه ۲۰۱۳ به بعد، هدفش گشودن عضویت برای سایر جهان 
بر  کنوانسیون  این  اجرای  چگونه  ترتیب،  همین  به  است؟  بوده 
موجود  محلی  و  منطقه ای  مرزی  شیرین  آب  موافقت نامه های 
آبی  کنوانسیون های  که  کشورهایی  از  گذاشت؟   خواهد  تاثیر 
در  که  می رود  انتظار  رسانده اند،  تصویب  به  را  ملل  سازمان 
و  حفظ  برای  خود  تالش های  در  و  کرده  شرکت  آن  اجرای 
استفاده پایدار از آب های مرزی شان پیش روند. این کنوانسیون 
کرد؟  خواهد  فراهم  آنها  برای  مالی،  مساله  مثل  ابزارهایی،  چه 
آید:  در  اجرا  به  می تواند  مشترک  به طور  حقوقی  ابزار  چند 
«کنوانسیون رامسر در مورد زمین های مرطوب»، «کنوانسیون 
کنوانسیون  «برنامه  و  بیابانزایی»  با  مقابله  برای  ملل  سازمان 
فقط چند  البته  که  هوایی»  آب و  تغییرات  سازمان ملل در مورد 
مورد را نام بردم. تصویب کنوانسیون آبی سازمان ملل با تاخیر 
طوالنی باید به عنوان فرصتی برای دولت های امضاکننده جهت 
توافق نامه های  طرف  هنوز  که  شود  دیده  کشورهایی  تشویق 
واضح  نیستند.  مسائل  این  مورد  در  جدی  کار  برای  همکاری 
به  نمی توانند  تنهایی  به  دیپلمات ها  و  سیاستمداران  که  است 
دهند.  درخور  پاسخی  است  مواجه  آن  با  جهان  که  چالش هایی 
آنچه جهان به آن نیاز دارد همانا تعامل رهبران سیاسی، تجاری 
و جامعه مدنی است؛ اجرای موثر کنوانسیون آبی سازمان ملل 
بدون آن غیر ممکن است. این اغلب نادیده گرفته می شود اما این 
به منزله کلیدی برای موفقیت دراز مدِت همکاری ای است که به 
سوی  از  فراگیر  مشارکت  می انجامد.  همگان  برای  منافع  تولید 
ذی نفعان (از جمله جوامعی که متاثر شدند) و توسعه ظرفیت 
برای شناسایی، ارزش نهادن و به اشتراک گذاری مزایای منابع 
برای  استراتژی   هر  از  جدایی ناپذیر  بخشی  باید  مرزی  آب های 

دستیابی به همکاری های چند جانبه موثر باشد.



  جمعه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۳هفته نامه پرشین۶

ایران و جهان
حاشیه  کشورهای  و  عراق  همسایگان  اروپایی،  مهم  کشورهای  خارجه  وزرای 
حمله  بشردوستانه  و  امنیتی  سیاسی،  جوانب  پاریس  نشست  در  فارس  خلیج 
رئیس جمهور  اوالند  مشترک  کنفرانس  در  دادند.  قرار  بحث  مورد  را  داعش  به 
فرانسه با فواد معصوم رئیس جمهور عراق بر اهمیت مبارزه با داعش و نابودی 
بهشت امن آنها تاکید شد. «ندیمه بابا» گزارشگر الجزیره می گوید:«آنچه در این 
کنفرانس مشترک مهم بود این نبود که چه کشوری حمله نظامی انجام می دهد، 

بلکه مهم این بود که چه کشوری کمک مالی و نظامی ارائه خواهد داد.»
فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس هم اعالم کرد که کشورش نقش مهمی 
در این ائتالف ایفا خواهد کرد. این «نقش مهم» فراتر از تسلیح کردها رفته و 
پروازهای شناسایی و اعزام نیرو را هم دربرمی گیرد. این در حالی است که با 
انگلیس  عزم  داعش،  دست  به  بریتانیایی  امدادگر  هینز  دیوید  شدن  بریده  سر 
برای مبارزه با داعش جزم شد. گاردین می افزاید تقریبا ۴۰ کشور اعالم کرده 
در  کشور   ۲۴ میان  این  از  و  کرد  خواهند  کمک  داعش  با  مبارزه  برای  که  اند 
کنفرانس پاریس حضور یافته بودند. گزارش ها حاکی است که بحث اصلی در 
مواضع  علیه  عراق  در  حمالت  به  دادن  پوشش  نحوه  سر  بر  پاریس  کنفرانس 
داعش بود و هیچ بحثی در مورد حمله به مواضع داعش در خاک سوریه مطرح 

نشد.
گزارش گاردین حاکی است که حمله به خاک عراق و سوریه با هم تفاوت هایی 
دارد. در سوریه، اقدام نظامی به لحاظ قانونی مشکل سازتر از عراق است، چرا 
که در عراق دولت این کشور دست همکاری به ائتالف ضد داعش داده در حالی 
که در سوریه این امر مستلزم جلب رضایت بشار اسد است. گاردین می افزاید 
مشکل دیگری که در حمله به سوریه وجود دارد مشروعیت قطعنامه سازمان 

شد.  خواهد  مواجه  امنیت  شورای  در  روسیه  مخالفت  با  احتماال  که  است  ملل 
برای  آمریکا  کرده  اعالم  روسیه  اگرچه  که  است  باور  این  بر  گزارش ها  برخی 
ورود به جنگ سوریه، نیاز به مجوز سازمان ملل دارد اما به نظر نمی رسد که 
مخالفت  برای  عملی  اقدام  به  دست  موضع،  اعالم  جز  به  حاضر  حال  در  پوتین 
با آمریکا بزند. با توجه به اینکه ۶۰ درصد عملیات ارتش سوریه از طریق هوا 
انجام می گیرد، در صورت ورود آمریکا به سوریه توازن قوا به نفع غرب و جبهه 

النصره عوض خواهد شد.
ضد  ائتالف  در  رسما  تاکنون  که  را  کشورهایی  سی.ان.ان  گزارش  حال،  این  با 
داعش مشارکت کرده یا کمکی ارائه خواهند داد را اینگونه فهرست کرده است. 
وجه مشترک تمام این کمک ها یا «هوایی» است یا «ارائه کمک های بشردوستانه.»

اعالم  متحده  ایاالت  درخواست  پاسخ  در  استرالیا  دولت  یکشنبه  روز  استرالیا: 
کرد که در حال آماده سازی برای اعزام نیروها و تجهیزاتی به امارات است. این 
سلطنتی  هوایی  جنگی F/A-۱۸ نیروی  عبارت است از: ۸هواپیمای  تجهیزات 
-KC ۷ و یک تانکر چند منظورهA Wedgetail-E استرالیا، یک فروند هوابرد

۳۰A و هواپیمای حمل و نقل. استرالیا همچنین برای جلوگیری از بحران های 
نخست وزیر  آبوت،  تونی  دفتر  گفته  به  داد.  خواهد  ارائه  کمک هایی  انسانی 
استرالیا، نیروی زمینی این کشور در عملیات های زمینی مشارکت نخواهد کرد.

به  شدن  نزدیک  با  دولتش  که  بریتانیا  نخست وزیر  کامرون  دیوید  بریتانیا: 
انتخابات اسکاتلند و سر بریده شدن یک امدادگر بریتانیایی سخت ترین دوران 
خود را می گذراند، داعش را «تهدید» اعالم کرد و افزود کشورش نیروهای کرد 
را تسلیح و از حکومت عراق پشتیبانی خواهد کرد و کمک های بشردوستانه را 
همچنان ادامه داده و با سازمان ملل برای مبارزه با داعش همکاری خواهد کرد. 
نابودی  برای  دیگران  با  اما  فرستاد  نخواهیم  زمینی  نیروی  افزود:«ما  کامرون 

تهدید تروریست ها همکاری خواهیم کرد.»

فراز  بر  شناسایی  پروازهای  «ما  که  کرد  اعالم  کشور  این  دفاع  وزیر  فرانسه: 
عراق را آغاز کرده ایم.» وی افزود دو هواپیمای رافائل نیروی هوایی از پایگاهی 
در امارات برخاستند و این در حالی است که نیروهای هوایی فرانسه در عملیات 
اخیر در شهر آمرلی عراق حضور داشت. فرانسه اعالم کرده که ۱۸ هزار گلوله 
در  همچنین  کشور  این  است.  داده  اختصاص  داعش  با  مبارزه  برای   ۵۰ کالیبر 
کنار استرالیا و بریتانیا کمک های بشردوستانه از هوا برای عراقی ها می فرستاد.

آلمان: این کشور برای مهار تبلیغات داعش و عضوگیری آنها تمام فعالیت هایی 

می توان  جمله  آن  از  کرد.  ممنوع  را  می کند  حمایت  گروه  این  از  به گونه ای  که 
کمک های  همچنین  کشور  این  کرد.  اشاره  داعش  بیرق  و  سیاه  پوشش های  به 

نظامی به کردهای عراقی ارائه داد.

کشور  این  چراکه  کرد  تقدیر  هلند  از  آمریکا  خارجه  وزارت  یکشنبه  روز  هلند: 
گام هایی برای محدود کردن جریان ورود و خروج مبارزان خارجی به کشور 
را اتخاذ کرد که ممکن است پیوندهایی با داعش داشته یا کمک هایی به آنها ارائه 
ملی  قانونی  اصالح  دنبال  به  هلند  دولت  که  داد  گزارش  تایمز  نیویورک  دهند. 
او  از  کند  همکاری  تروریستی  گروه های  با  که  فردی  هر  آن  اساس  بر  که  است 

سلب شهروندی می شود.

«کمک های  کانادا  دولت  که  کرد  اعالم  همچنین  آمریکا  خارجه  وزارت  کانادا: 
استفن  است.  داده  اختصاص  را  داعش  با  مبارزه  برای  تسلیحاتی»  و  ملموس 
عملیات  نیروی   ۵۰ از  بیش  کشور  این  که  کرد  اعالم  کانادا  نخست وزیر  هارپر 
ویژه را به عنوان بخشی از ماموریت مشورتی به عراق خواهد فرستاد اما هیچ 

مداخله مستقیم نظامی از سوی این کشور وجود نخواهد داشت. 
آلبانی و  لهستان، دانمارک،  ایتالیا،  اینکه کشورهای  خارجه همچنین از  وزارت 

کرواسی تجهیزات و تسلیحاتی در مبارزه با داعش اختصاص داده اند قدردانی 
کمک های  که  کره جنوبی  و  رومانی  نیوزیلند،  کشورهای  از  همچنین  کرد. 
کره جنوبی  از  را  خود  ویژه  تشکر  اما  کرد،  قدردانی  دادند  ارائه  بشردوستانه 
اعالم کرد، چرا که این کشور ۱/۲ میلیون دالر هم به این مبارزه اختصاص داده 

است.

ترکیه: مقام های آمریکایی می گویند این کشور هم گام هایی برای قطع جریان 
از  و  کرده  رد  را  خارجی  مبارز  چندین  ورود  اما  کرده،  اتخاذ  داعش  به  پول 
دیپورت کردن آنهایی که به سوریه و عراق می روند هم سر باز زد. ایاالت متحده 
همچنین امیدوار است که ترکیه صادرات نفت برای داعش که پول بیشتری برای 

این گروه به ارمغان می آورد را متوقف کند.
اردن: مروان معاشر وزیر خارجه سابق اردن در گفت وگو با سی.ان.ان از اینکه 
این کشور متعهد به اعزام نیروی زمینی در مبارزه با داعش بشود ابراز تردید 
کرد. او افزود: نقش کلیدی اردن همانا ارائه اطالعات جاسوسی به غرب خواهد 

بود. 

عربستان سعودی: روز پنج شنبه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا با شاهزاده 
سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان دیدار کرد. مقام های آمریکایی می گویند 
عربستان سعودی پیشنهاد آموزش شورشیان در خاک خود را داده است. ایاالت 
متحده همچنین از عربستان، قطر و مصر می خواهد تا از شبکه های تلویزیونی 
واعظان  و  روحانیون  و  کرده  استفاده  ضدداعشی  پیام های  انتشار  برای  عرب 
بیشتری را برای سخن گفتن علیه داعش تقویت کنند. مقام های آمریکایی اعالم 
بشردوستانه  امدادرسانی  آژانس های  به  دالر  میلیون   ۵۰۰ عربستان  کرده اند 
کشورهای  از  یکی  عربستان  که  است  حالی  در  این  و  کرده  کمک  ملل  سازمان 
موثر در تشکیل گروه داعش، النصره و سایر گروه های تکفیری است. پیش از 
این داعش تهدید کرده بود که به عربستان حمله خواهد کرد. بنابراین، عربستان 
۳۰ هزار نیرو در مرز خود با عراق مستقر کرد. «البوت» گزارشگر سی.ان.ان از 

جان کری پرسیده بود که عربستان سعودی خود محرک و حامی نسخه وهابی 
از اسالم و تقویت کننده افراط گرایان است. چگونه از این کشور خواستار کمک 
هستید؟ کری در پاسخ گفته بود:«عربستان عمیقا متعهد به تالش برای از میان 

بردن» داعش است. 

نقشی  مصر  که  کرد  اعالم  منطقه  به  خود  سفر  در  آمریکا  خارجه  وزیر  مصر: 
با  مفصلی  «مذاکرات  افزود:  او  دارد.  داعش  ایدئولوژی  با  مبارزه  در  حیاتی 
مصری ها در خصوص عملیات نظامی» در عراق داشتیم. اقدامات این گروه را 

نباید به پای اسالم نوشت.

قطر: مقام های آمریکا اعالم کردند که این کشور ذره ای خلیج فارس پروازهای 
با  همراه  قطر  است.  داده  انجام  کمک  ارائه  برای  عراق  به  زیادی  بشردوستانه 
عربستان، امارات و ترکیه در زمره کشورهایی هستند که با شروع جنگ داخلی 
در سوریه کمک های مالی و تسلیحاتی فراوانی به مخالفان دولت سوریه ارائه 

دادند.

کردستان عراق: نیروهای پیشمرگه کرد نفع گسترده ای در اعزام نیروی زمینی 

این  خاک  از  بخش هایی  عراق  به  داعش  یورش  با  دارند.  داعش  با  مبارزه  برای 
معرض  در  شدت  به  کردستان  خودمختار  اقلیم  و  آمد  در  آنها  تسخیر  به  کشور 
تهدید داعش قرار گرفت به گونه ای که تعداد زیادی از ایزدی های عراق به کوه ها 
با «آنا  مصاحبه  در  کردستان  اقلیم  رئیس جمهور  بارزانی،  مسعود  بردند.  پناه 
داشته  وجود  جامعی  استراتژی  اگر  که  بود  کرده  اعالم  سی.ان.ان  از  کورن» 

باشد حاضریم نیروهای خود را به فراسوی مرزهای خود بفرستیم. 

ایران: این کشور براساس استراتژی کالن حاضر به همکاری با آمریکا نیست. 
بر  ایران  با  همکاری  یا  ائتالف  هرگونه  آمریکایی  مقام های  دیگر  سوی  از 
امور  وزیر  بیکر،  جیمز  که  است  حالی  در  این  کرده اند.  تکذیب  را  داعش  ضد 
خارجه اسبق آمریکا، در ارتباط با حذف ایران از ائتالف برای مبارزه با داعش 
از  شیعیان  با  همکاری  به  شدن  متهم  از  ترس  دلیل  به  نباید  می گوید:«آمریکا 

سوی کشورهای منطقه ایران را از این ائتالف حذف می کرد.» 

آغاز حمالت ایاالت متحده
کردند.  بمباران  بغداد  جنوب  در  را  داعشیان  مواضع  آمریکایی  جنگنده های 
این اقدام اولین گام عملی آمریکا پس از تشکیل ائتالف جهانی مبارزه با داعش 
گرفت  صورت  آن  از  پس  حمله  این  که  کرد  اعالم  آمریکا  مرکزی  فرمانده  بود. 
که نیروهای عراقی خواستار کمک شدند. اوباما در استراتژی جامع خود برای 
لمس  را  زمین  آمریکایی  سربازان  چکمه های  که  کرد  اعالم  داعش  با  مبارزه 
نخواهد کرد و این کشور فقط از نیروی هوایی استفاده خواهد کرد. پیش از این 
ایاالت متحده حدود ۴۷۵ نیروی دیگر در قالب مشاور نظامی به عراق فرستاده 
مقام های  رساند.  نفر   ۱۷۰۰ به  را  عراق  در  کشور  این  نیروهای  مجموع  که  بود 
را  کنگره  مجوز  باید  خود  نظامی  اقدام  برای  کشور  این  می گویند  آمریکایی 
دریافت کند. فرماندهی مرکزی آمریکا اعالم کرد که حمالت ایاالت متحده باعث 
نابودی ۶ خودرو داعش شد. گزارش الجزیره حاکی است تا کنون ایاالت متحده 

۱۶۲ بار حمله هوایی علیه مواضع داعش را انجام داده است. 

همه علیه داعش
برگزار  پاریس  در  دوشنبه  روز  داعش  ضد  بین  المللی  کنفرانس 
داعش  ضد  کنفرانس  در  که  کشوری   ۲۴ گاردین  گزارش  به  شد. 
در پاریس حضور یافته بودند اعالم کردند که «از هر ابزار الزمی» 
خواهند  استفاده  داعش  نیروهای  جهانی»  شکست «تهدید  برای 
کرد.فرانسوا اوالند به عنوان میزبان این اجالس در سخنانی اعالم 
باشد.»  جهانی  باید  هم  پاسخ  و  است  جهانی  داعش  کرد:«تهدید 
به عنوان  فرانسه  دولت  که  شد  برگزار  حالی  در  کنفرانس  این 
اولین کشوری که با استراتژی جامع آمریکا اعالم همکاری کرد 

پروازهای شناسایی خود بر فراز عراق را آغاز کرده است.
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انتشار دیدگاه های رسانه های کشورهای خارجی، به منظور
 انتقال دیدگاه ها و مطالب و نوع نگاه رسانه های غربی به موضوعات و مسائل  

مختلف منجمله ایران است و به معنای تایید تمام محتوای آن نخواهد بود.

گسل جدید در عرصه 
سیاست خاورمیانه 

است  شده  پدیدار  خاورمیانه  سیاست  عرصه  در  جدیدی  گسل 
این  در  امریکا  خارجی  سیاست  برای  را  عمیقی  پیامدهای  که 
حامیان  توسط  شکاف  این  داشت.  خواهد  همراه  به  منطقه 
ها  سنی  و  شیعیان  بین  درگیری  دلیل  به  یا  داعش،  مخالفان  یا 
نیامده  وجود  به  سعودی  عربستان  و  ایران  بین  نیابتی  جنگ  و 
است. این شکاف ماحصل دسته بندی بنیادی میان اسالمگرایان 

و غیراسالمگرایان است.
در یک سو اسالمگرایان، هم شیعه و هم سنی قرار دارند. داعش 

که  حالی  در  هستند  ها  سنی  طیف  نماینده  المسلمین  اخوان  و 
و  لبنان)  و  سوریه  (در  الله  حزب  جمله  از  آن  متحدان   و  ایران 
اسالمگرایان  این  دیگر  بخش  نیز  عراق)  (در  الحق  اصحاب 
با  جنگ  در  اسالمگرایان  این  از  بسیاری  دهند.  می  تشکیل  را 
یکدیگر هستند اما در درگیری تلخ تری با غیراسالمگرایان برای 
دارند.  قرار  نیز  کشورهایشان  و  منطقه  بنیادی  هویت  تعریف 
بر  را  اسالمی  هویت  که  اسالمگرایان  این  همه  مشترک  وجه 

هویت ملی ارجح می دانند.
مطمئنا همه آنها به اندازه داعش افراطی نیستند. داعش به دنبال 
این است که با تشکیل خالفت ملت های مستقل را از بین ببرد.

اما اخوان المسلمین به  [ تشکیل] امت متعهد است. یکی از دالیل 
که  بود  این  مصر  در  اخوان  حکومت  علیه  مردمی  اعتراضات 
آنها اصول ابتدایی هویت ملی را نقض کردند: آنها بیش از آنکه 

مصری باشند، مسلمان بودند.
عبدالفتاح الیسی، رئیس جمهور مصر اکنون کشورش را درگیر 
نظر  از  وی  بیند.  می  المسلمین  اخوان  با  بالفعل  درگیری  یک 
کویت   . متحده  عربی  امارات  سعودی،  عربستان  توسط  مالی 
الجزایر  با  نزدیکی  همکاری  همچنین  وی  شود.  می  پشتیبانی 

دارد و از سوی مغرب و اردن حمایت می شود.
در زمان جنگ اخیر غزه تظاهراتی علیه اسرائیل در اروپا برگزار 
شد ولی این اتفاق در کشورهای عربی رخ نداد. بر خالف ترکیه 
و قطر که از اخوان المسلمین حمایت می کند، دیگر کشورهای 
اخوان  فلسطینی  شاخه  حماس،  تضعیف  پی  در  منطقه  سنی 
المسلمین بودند. این کشورهای زمانی که امریکا برای میانجی 
گری آتش بس در غزه رو به ترکیه و قطر آورد به حاشیه رانده 
شدند. بهار عربی سال ۲۰۱۱ آغازگر دوران دمکراسی نشد و نه 
کشورها  این  در  مدنی  جامعه  نهادهای  باشد.  که  توانست  می 
بسیار ضعیف بودند؛ فرهنگ سیاسی که بر مبنای آن "برنده همه 
چیز را تصاحب می کند" بسیار قدرتمند بود؛ اختالفات طایفه ای 
بیداری  اندک.  بسیار  تکثرگرایی  به  اعتقاد  و  بود  قوی  شدت  به 

عربی در عوض مولد خال سیاسی و نزاع بر سر هویت شد.
پروسه  و  پیشین  نظم  شدن  ناپدید  نگران  که  داشت  حق  اوباما 
دارد  سعی  آمریکا  دولت   . باشد.  جدید  نظم  تشکیل  زمانبر 
استراتژی موثری را برای این تغییرات در پیش بگیرد اما شکاف 
است. شده  زیاد  بسیار  غیراسالمگرایان  و  اسالمگرایان  بین 
های  دولت  سنتی،  های  پادشاهی  را  غیراسالمگرا  کشورهای 
تشکیل  سکوالر  طلبان  اصالح  و  الجزایر  و  مصر  در  استبدادی 
دارند.  وجود  ولی  باشند  کمی  تعداد  است  ممکن  که  دهند  می 

اصلی  متحد  زیرا  گنجد  نمی  بندی  دسته  این  در  سوریه  دولت 
ایران و حزب الله است.

از  متحده  ایاالت  آیا  که  بدانند  خواهند  می  امروز  کشورها  این 
آنها حمایت می کند یا خیر. این برای امریکا به این معناست که 
با ایران بر سر داعش همکاری نداشته باشد با وجود اینکه هر 
در  داعش  علیه  هایشان  عملیات  تداخل  از  است  ممکن  کشور  دو 

عراق جلوگیری کنند.
همچنین به معنای رقابت فعاالنه با ایران در سایر نقاط منطقه 
این  با  ای  هسته  مذاکرات  از  که  است  چیزی  آن  به  توجه  بدون 
به  را  مصر  که  است  این  معنای  به  این  شود.  می  حاصل  کشور 
و  بپذیریم  اسالمگرایی  ضد  ائتالف  از  اصلی  بخش  یک  عنوان 
داخلی  رفتارهای  سر  بر  اختالفات  دلیل  به  نباید  امریکا  اینکه 

مصر کمک های نظامی به این کشور را متوقف کند.
مواضع  بمباران  برای  امارات  و  مصر  با  باید  امریکا  همچنین 

کند.  همکاری  دیگر  جای  هر  و  لیبی  در  اسالمگرا  افراطیون 
این همکاری عملیات نظامی آنها را موثرتر می کند و به امریکا 

توانایی بیشتر برای اثرگذاری به فعالیت های آنها می دهد.
دولت اوباما درباره عواقب از بین بردن تمام اسالمگرایان نگران 
است. همچنین  نگران این مساله هم است که به نظر می رسد در 
حال ارائه چکی سفیدامضا به رژیم های استبدادی منطقه باشد 
در حالی که اعتقاد دارد این رژیم ها باید محدود شوند زیرا در 
خواهند  تبدیل  منطقه  در  ثباتی  بی  های  حکومت  به  درازمدت 
لیبی  در  هوایی  حمله  در  امارات  و  مصر  که  همانطور  اما  شد. 
نشان دادند برخی از شرکای سنتی امریکا آماده هستند تا بدون 
ما دست به اقدام بزنند و متقاعد شده اند که دولت امریکا همه 
و  آنها  منافع  اینکه  و  نگرد  نمی  تهدید  چشم  به  را  اسالمگرایان 

امریکا متفاوت هستند. این یک مشکل است.
منطقه  در  امریکا  طبیعی  شرکای  غیراسالمگرا  کشورهای  این 
هستند. آنها خواهان ثبات و جریان آزاد نفت و گاز هستند و با 
تروریسم مخالفند. نیروهای که ما را تهدید کند، برای آنها هم 
تهدید به شمار می آید. دولت اوباما باید در روابط با آنها از سه 

اصل پیروی کند.
تکثرگرا  جوامع  جمله  از  چیزی  هیچ  امنیت.  و  ثبات  بر  تمرکز 

بدون اینها ممکن نیست.
دموکراسی  به  اعتقادی  آنها  نکند.  همکاری  اسالمگرایان  با 
حتی  اسالمگرایان  رو  پیش  گزینه  تنها  ندارند.  گرایی  کثرت  و 

میانه روهایی مانند النهضه تنها باید با همزیستی باشد.
بحث ترکیه متفاوت است چرا که هم پیمان ناتو است. زمینه های 
همکاری ما با ناتو برای مبارزه با داعش بسیار وسیع است. اما 
این  المسلمین  اخوان  از  حمایتش  که  کند  درک  باید  اردوغان 
زمینه ها را محدود می کند و ضرورتا موجب انزوای ترکیه از 

همسایگانش خواهد شد.
۳- حمایت امریکا از شرکای غیراسالمگرا به معنای این نیست 
سیاست  تمام  از  حمایت  یا  و  هایمان  خواسته  گذاشتن  کنار  که 
های داخلی آنها نیست. ما باید آنها را برای کثرت گرایی، حقوق 

اقلیت ها و حاکمیت قانون تحت فشار قرار دهیم.
بله  امریکاست.  برای  واقعی  فرصتی  خاورمیانه  جدید  گسل 
امریکا با چالش هایی روبرو خواهد شد و باید تنش بین ارزش 
خطر  بدون  راهبردی  هیچ  کند.  مدیریت  را  خود  منافع  و  ها 

نیست، اما همکاری با شرکایمان بهترین راه پیشرفت است.

منبع: نیویورک تایمز

جدال مسکو با غرب
جوزف نای

از  متشکل  فراحزبی  گروه  یک  که  آسپن  استراتژی  گروه 
کارشناسان سیاست خارجی می باشد، توسط برنت اسکوکرافت 
مشاور امنیت ملی اسبق ایاالت متحده و من تشکیل شده است، 
این گروه اخیرًا با یک پرسش روبه رو شده است، این که چگونه 
با  هم  ناتو  داد.  را  اوکراین  در  روسیه  اقدامات  پاسخ  توان  می 
برابر  در  حالی  در  باید  غرب  است.  شده  رو  روبه  سوال  همین 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مقاومت کند که این کشور 
قاعده ی عدم تصرف کشوری دیگر را که از دوران ۱۹۴۵ به بعد 
وضع شد را، زیر پا گذاشته است. عالوه بر این غرب نمی تواند 
روسیه را به طور کامل منزوی کند، چون با این کشور در زمینه 
شمال  قطب  تروریسم،  ضد  اشاعه،  عدم  ای،  هسته  امنیت  های 
مشترکی  منافع  افغانستان،  و  ایران  مانند  ای  منطقه  مسائل  و 
دارد. عالوه بر این پوتین از لحاظ جغرافیایی دارای یک برتری 
های  فریب  از  که  است  طبیعی  باشد.این  می  اوکراین  در  ذاتی 
غرب  نیست.  استراتژی  عصبانیت،  ولی  شویم،  عصبانی  پوتین 
نیازمند اعمال تحریم های مالی و انرژی علیه روسیه به منظور 
جلوگیری از اقداماتش در اوکراین است. اما این را هم باید بدانیم 
که نیازمند روسیه در مسائل دیگر نیز هستیم. تطبیق این اهداف 
سرد  جنگ  خواستار  طرفین  از  کدام  هیچ  و  نیست  آسانی  کار 
بحث  که  زمانی  نیست  آور  تعجب  بنابراین  باشند.  نمی  جدیدی 
به ارائه توصیه های سیاسی می رسد، گروه آسپن به دو دسته 

فشار آورندگان و توافق کنندگان تقسیم می شود.
شود:  نگریسته  بلندمدت  انداز  چشم  یک  در  باید  معضل  این  به 
ما امیدواریم در یک دهه ی آینده شاهد چه روسیه ای باشیم؟ با 
وجود استفاده تهاجمی پوتین از قدرت نظامی و تبلیغات وسیع، 
بینانه ی  کوته  یک کشور در حال افول است. استراتژی  روسیه 
رو به شرق پوتین که منجر به جنگی غیرمتعارف با غرب شده 
است، روسیه را تبدیل به پمپ بنزین چین می کند، در حالی که 
نیازمند  که  غرب  با  ارتباطات  و  فناوری  سرمایه،  از  اقتصادش 
روسیه  دشمنان  از  بعضی  که  این  شود.با  می  محروم  آنهاست، 
استقبال  خودشان،  مشکالت  حل  خاطر  به  کشور  این  افول  از 
افول  پیش،  قرن  یک  است.  بینانه  کوته  دید  این  اما  کنند،  می 

امپراتوری اتریش-مجارستان و امپراتوری عثمانی، تاثیر بسیار 
روم  همانند  تدریجی  افول  داشت.  الملل  بین  نظام  بر  مخربی 
باستان و یا اسپانیای قرن هجدهم، کمتر از افول ناگهانی، مخرب 
است. اما در نهایت بهترین سناریو برای احیا و توازن روسیه در 
یک دهه ی آینده است.شواهد زیادی برای افول جایگاه روسیه 
به  منجر  جاری  قرن  اوایل  در  نفت  قیمت  افزایش  دارد.  وجود 
بهبود مصنوعی اقتصاد شد و این کشور جز بازارهای نوظهور 
عمده ی جهان قرار گرفت (روسیه یکی از کشورهای بریکس به 
بین  از  رشد  این  امروز  اما  باشد)  می  چین  و  هند  برزیل،  همراه 
رفته است. تولید ناخالص داخلی روسیه یک هفتم آمریکا است 
و درآمد سرانه اش ۱۸ هزار دالر است که تقریبًا یک سوم درآمد 
صادرات  سوم  دو  حدود  گاز  و  است.نفت  متحده  ایاالت  سرانه 
ناخالص  تولید  از  درصد   ۲۰ و  دولت  درآمد  از  نیمی  روسیه، 
که  است  حالی  در  این  دهد.  می  تشکیل  را  کشور  این  داخلی 
صادرات تکنولوژی های جدید تنها ۷ درصد (در مقایسه با ۲۸ 
دهد.  می  تشکیل  را  روسیه  تولیدی  صادرات  از  آمریکا)  درصد 
شده  توزیع  اقتصاد  در  ناکارآمدی  صورت  به  کشور  این  منابع 
سرمایه  از  مانع  که  است  فاسد  چنان  اقتصادی  ساختار  و  اند 
گذاری بخش خصوصی می شود. با وجود جذابیت های فرهنگ 
روسیه،  نرم  قدرت  تقویت  برای  پوتین  تالش  و  روسیه  سنتی 
است.  شده  ها  اعتمادی  بی  افزایش  به  منجر  قلدرمابانه  رفتار 
هیچ  و  بینند  می  را  روسی  های  فیلم  شماری  کم  خارجی  افراد 
های  دانشگاه  جزو  گذشته  سال  صد  در  روسیه  از  دانشگاهی 

برتر جهان نبوده است.
جماهیر  اتحاد  زمان  از  کمتر  ها  قومیت  شدن  تکه  تکه  احتمال 
شوروی است، ولی هنوز این مشکل در میان قفقاز وجود دارد. 
غیر روس ها نیمی از جمعیت اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل 
فدراسیون  از  درصد   ۲۰ آنها  حاضر  حال  در  ولی  دادند،  می 
را  کشور  این  خاک  از  درصد   ۳۰ و  دهند  می  تشکیل  را  روسیه 
است.  ریخته  هم  به  عمومی  بهداشت  سیستم  دارند.  اختیار  در 
میزان تولد در حال کاهش است، میزان مرگ و میر افزایش یافته 
و مردها به طور متوسط در دهه ی ششم زندگی شان می میرند. 
روسیه  جمعیت  ملل  سازمان  شناسان  جمعیت  تخمین  براساس 
ممکن است از ۱۴۵ میلیون امروز به ۱۲۱ میلیون در اواسط قرن 

جاری کاهش بیابد.
 منبع: Project Syndicate/ مترجم: حسین هوشمند
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اقتصاد

آیا بانکداری موبایلی به 
تعهدات خود پایبند است؟

مترجم: فریبا ولیزاده
thefinancialbrand.com :منبع

بانکداری موبایلی دیگر پدیده ای نوین به شمار نمی رود و به یکی از بخش های 
معمول کسب وکارها تبدیل شده است. بانک ها با هدف کاهش هزینه سعی در 
به عنوان  آن  به  و  دارند  الکترونیک  شبکه های  از  استفاده  به  مشتریان  هدایت 
را  مشتریان  انتظارات  موبایلی  بانکداری  آیا  اما  می نگرند.  بزرگ  موفقیت  یک 
برآورده می سازد؟ کاربرد چنین تکنولوژی هایی تا چه اندازه ابزارهای قدیمی 

بانکداری را تحت تاثیر قرار داده است؟

این  برای  پاسخ هایی  دنبال  به   ۲۰۱۳ سال  پایانی  ماه  سه  در   MSR گروه 
آمریکا  متحده  ایاالت  در  شده  انجام  مطالعات  بر  بنا  است.  بوده  پرسش ها 
استفاده  با  که  داشته اند  اظهار  بانک ها  مشتریان  درصد   ۳۸ گروه،  این  توسط 
گذشته  هفته  دو  طول  در  را  خود  بانکی  شخصی  امور  موبایل  گوشی های  از 
بانکداری  از  زمانی  بازه  این  در  اگرچه  گفته اند  دیگر  درصد   ۸ داده اند.  انجام 
همراه استفاده نکرده اند ولی با خدمات آن آشنا بوده و از آن استفاده می کنند. 
این آمار حاکی از افزایش ۲۱ درصدی کاربران بانکداری موبایل نسبت به سه 
در  است.  آن  روزافزون  رشد  نشان دهنده  و  است  میالدی   ۲۰۱۳ سال  اول  ماه 
این مقاله به بررسی کیفیت پاسخگویی بانکداری موبایلی به نیاز های مشتریان 

می پردازیم.

 آیا مشتریان راضی هستند؟
مشتریان انتظاراتی از خدمات بانکداری موبایلی دارند و شواهد نشان می دهد 
این شبکه در پاسخگویی به این انتظارات موفق بوده است. با این حال، مطمئنا 
خدمات  از  کاربران  درصد   ۵۷ به  نزدیک  دارد.  وجود  پیشرفت  و  رشد  جای 
بانکداری موبایلی بانک خود راضی هستند، این در حالی است که قریب به ۷۶ 
درصد مشتریان بانک ها که از خدمات بانکداری آنالین استفاده می کنند، ازآن 
ابراز رضایت می کنند.۷ درصد دیگر از کاربران بانکداری موبایلی از خدمات 

ناراضی هستند و بقیه کاربران نظر قابل توجهی در این خصوص ندارند، مسلما 
تکنولوژی بانکداری موبایلی قادر به برانگیختن تحسین این گروه نبوده است. 
البته باید یادآور شد که اکثر مشتریان بانکداری تلفن همراه از شبکه بانکداری 
انتقال  و  تراکنش ها  کنترل  مثل  ساده  نسبتا  کارهای  انجام  به منظور  موبایلی 
وجوه استفاده می کنند. بدیهی است که بهبود عملکرد این حوزه فرصت های 

افزایش سطح رضایتمندی مشتریان را برای بانک ها فراهم خواهد آورد.

 برنامه های کاربردی
خود  بانک  موبایلی  بانکداری  خدمات  از  که  کاربران  از  گروهی  میان  در 
کاربردی  برنامه  کیفیت  به  مربوط  اولیه  شکایات  می کردند،  نارضایتی  ابراز 
ارائه شده و محدودیت های آن در انجام فرآیندهای اساسی و واقعی بانک است. 
برای نمونه ۴۶ درصد از کاربران اظهار می کنند که برنامه کاربردی ارائه شده 
از سوی بانک همیشه آن طور که باید کار نمی کند. ۲۹ درصد دیگر بر این باورند 
از  درصد   ۲۶ و  است  ضعف هایی  دچار  طراحی  لحاظ  از  کاربردی  برنامه  که 
سرعت آن شکایت دارند. مسلما بانک ها باید به چنین شکایاتی رسیدگی کنند 
و با بهبود عملکرد برنامه کاربردی عدم رضایت مشتریان را کاهش دهند و از 

روی آوردن آنان به خدمات رقبا جلوگیری به عمل آورند.

 تاثیرات بر سایر شبکه ها
این  از  استفاده  آغاز  زمان  از  که  می دارند  اظهار  موبایلی  بانکداری  کاربران 

داده اند.  کاهش  را  خودپردازها  و  بانک  شعب  به  خود  مراجعات  میزان  شبکه 
در  که  گفته اند  دارند  ادعایی  چنین  که  کاربرانی  سوم  یک  از  بیش  حال  این  با 
کرده اند.  مراجعه  بانک  شعب  از  یکی  به  یکبار  حداقل  گذشته  هفته  دو  طول 
درحالی که این آمار نسبت به آمار مراجعین حضوری (۵۱ درصد) بسیار ناچیز 

است، اما باالخره این گروه در زمره کاربرانی قرار دارند که عالوه بر مراجعات 
حضوری از خدمات بانکداری موبایلی نیز استفاده می کنند.در بررسی تاثیرات 
ظهور بانکداری موبایلی بر بانکداری آنالین بسیاری از مشتریان بانکی اظهار 
کرده اند که از هر دو شبکه در کنار هم استفاده می کنند. ۹۱ درصد از کاربران 
بانکداری موبایلی گفته اند که از بانکداری آنالین کمتر استفاده می کنند، این در 
کاربرد  به دلیل  که  کرده اند  اظهار  کاربران  این  از  سوم  یک  تنها  که  است  حالی 
این  واقع  می کند.در  استفاده  بیشتر  هم  آنالین  بانکداری  از  موبایلی  بانکداری 
آمار اثباتی بر یافته های پژوهش های پیشین است: افراد از شبکه هایی استفاده 
می کنند که پاسخگوی نیازهای خاص مالی آنان به آسانترین و سریع ترین نحو 
ممکن باشد. بدیهی است که در برخی موارد استفاده از موبایلی که ۲۴ ساعت 
شبانه روز آماده پاسخگویی به نیازها است مورد نظر کاربران است و بعضا 
مراجعه به وبسایت بانک و حتی گاهی تعامل چهره به چهره با کارکنان شعب 
بهترین راه حل از نظر مشتری است. وقتی کاربران از شبکه های جدید استفاده 
می کنند،  تجدیدنظر  موجود  شبکه های  از  استفاده  نحوه  در  احتماال  می کنند 
نخواهد  پیشین  روش های  جایگزین  کامل  به طور  جدید  شبکه های  مسلما  اما 
مشتریان  و  کاربران  روی  پیش  بسیاری  گزینه های  و  روش ها  واقع  در  شد. 
راضی قرار دارد. براساس مطالعات انجام شده توسط گروه MSR، کاربرانی 
کاربرانی  به  نسبت  می کنند  استفاده  بانکداری  چندگانه  شبکه های  از  که 
رضایتمندی  نرخ  از  هستند،  ارتباط  در  بانک  با  شبکه  یک  واسطه  به  فقط  که 
باالیی برخوردارند. اگر ۱۰ سال پیش از مشتریان بانک ها در خصوص میزان 
اهمیت بانکداری موبایلی می پرسیدید گروه قابل توجهی پاسخ منفی داشتند. 
و  می شوند  درک  و  لمس  قابل  افراد  برای  زمان  گذر  با  نوین  تکنولوژی های 
وجود  از  آنان  آگاهی  عدم  به دلیل  هایشان  نیاز  از  افراد  درک  عدم  دلیل  اغلب 
انتظارات  پاسخگوی  موبایلی  بانکداری  حاضر  حال  در  است.  نیازهایی  چنین 
مشتریان است. با این وجود ارتقای رضایتمندی کاربران به یکی از مهمترین 
شده  تبدیل  بانک ها  کاربردی  برنامه های  قابلیت های  توسعه  و  بهبود  دالیل 
است. به یاد داشته باشید که ایجاد امکانات و اعمال گزینه های بیشتر احتماال 
امر  این  و  داد  خواهد  تغییر  را  بانک ها  خدماتی  شبکه های  از  استفاده  نحوه 
داشت.  خواهد  دنبال  به  نیز  را  کاربران  انتظارات  سطح  افزایش  خود  نوبه  به 
خدمات  به  نسبت  مشتریان  بازخوردهای  و  نظرات  از  که  بانک هایی  بنابراین 
بانکداری موبایلی به بهترین نحو و به صورت تجربی و عملی استفاده می کنند 
می گیرند  بهره  خدمت رسانی  بهبود  و  توسعه  برای  محرکی  قالب  در  آن  از  و 

آینده روشن تری پیشرو خواهند داشت.

قابل  افراد  برای  زمان  گذر  با  نوین  تکنولوژی های 
از  افراد  درک  عدم  دلیل  اغلب  و  می شوند  درک  و  لمس 
چنین  وجود  از  آنان  آگاهی  عدم  به دلیل  هایشان  نیاز 
موبایلی  بانکداری  حاضر  حال  در  است.  نیازهایی 

پاسخگوی انتظارات مشتریان است. 
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نفت  در سراشیبی

بازار نفت که هفته گذشته را با رشد قیمتی منفی به اتمام رسانده بود، 
داد؛  ادامه  را  خود  نزولی  سیر  همچنان  جاری  هفته  آغازین  روز  دو  در 
را  خود  گذشته  سال  دو  قیمتی  کف  هفته  روز  اولین  در  که  به طوری 
در  نیز  برنت  قیمت  رسید.  هربشکه  ازای  به  دالر   ۹۲ زیر  به  و  شکست 
ساعاتی از روز به ازای هر بشکه ۹۶ دالر معامله شد که البته پس از آن 
با افزایش اندکی مواجه شد. بازار نفت بیش از دو ماه است که با تالطم 
و کاهش قیمت رو به رو است. هر چند کشورهای تولید کننده نفت قیمت 
به  می تواند  نزولی  روند  ادامه  اما  نمی دانند  نگران کننده  را  دالر   ۱۰۰ زیر 
کشورها  این  بیشتر  که  چرا  شود  منجر  آنها  از  بسیاری  بودجه  کمبود 

بودجه سال جاری خود را بر اساس نفت ۱۰۰ دالری تنظیم کرده اند.

خود  به  را  نگاه ها  از  بسیاری  اخیر  وقت  چند  درحالی  نفت  بهای  کاهش 
از  بسیاری  جاری  سال  شروع  از  پیش  و  این  از  پیش  که  کرده  معطوف 
پیش بینی  اما  بودند.  کرده  پیش بینی  را  نفت  بهای  افت  این  کارشناسان 
مثبت از رشد اقتصادی کشورهای هند، چین و آمریکا از سویی و وقوع 
مسائل ژئوپلیتیک در کشورهای تولید کننده نفت، کاهش بهای نفت را با 

تاخیر مواجه کرد.
لیبی  و  عراق  نفت  تولید  کاهش  از  نگرانی  نفت،  بازار  عرضه  سمت  در 
از  متاثر  روانی  جو  همچنین  و  کشور  دو  این  داخلی  بحران های  دلیل  به 
درگیری های روسیه و اوکراین روی بازار نفت مهم ترین عواملی هستند 
رفع  می کردند.  جلو گیری  نفت  بهای  کاهش  از  اخیر  ماه  چند  طی  که 
چین  اقتصاد  منفی  آمار  کنار  در  کشورها  این  تولید  کاهش  از  نگرانی 
مهم ترین  شده،  تقاضا  به  نسبت  عرضه  فزونی  به  منجر  که  آمریکا  و 
انتشار  اخیر  وقت  چند  طی  است.  اخیر  ماه  دو  طی  نفت  سقوط  عوامل 
خبرهای منفی از میزان اشتغال زایی آمریکا و در پی آن کاهش رشد تولید 

کارخانه های چین به کاهش قیمت نفت دامن زده است. 

 واکنش  تولیدکنندگان به کاهش بهای نفت
اما اینکه کاهش بهای نفت تا کجا ممکن است ادامه یابد، سوالی است که 
ذهن بسیاری از فعاالن بازار نفت را به خود مشغول کرده است. بسیاری 
از کشورهای عضو اوپک بر این باورند که بهای کنونی نفت نگران کننده 
عربستان  نفت  وزیر  النعیمی،  علی  است.  مقطعی  قیمت  کاهش  و  نبوده 
است:  معتقد  باره  این  در  اوپک  نفت  تولیدکننده  بزرگ ترین  به عنوان 
همیشه  قیمت ها  می یابد،  کاهش  نفت  قیمت  که  نیست  بار  نخستین  این 
باال و پایین می روند. علی العمیر، وزیر نفت کویت هم با تاکید بر اینکه 
بررسی  برای  اوپک  اضطراری  نشست  برگزاری  به  نیازی  ما  نظر  به 
کاهش قیمت ها وجود ندارد، معتقد است: قیمت های جهانی نفت تاکنون 
باشد.  نشستی  چنین  برگزاری  به  نیاز  که  نیافته اند  کاهش  اندازه ای  به 
عبدالله البدری، دبیر کل اوپک نیز درخصوص سقوط بهای جهانی طالی 
سیاه گفت: برگزاری هیچ نشست اضطراری بررسی نشده و پیش بینی 

می شود قیمت های نفت تا پایان امسال بهبود یابد.
این درحالی است که مسووالن نفتی کشورمان نیز بر این باورند کاهش 
امور  مدیر  قمصری،  سید محسن  ندارد.  نگرانی  جای  نفت  بهای  کنونی 
بین الملل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه قیمت ۱۱۴ و ۱۱۵ دالری بهای 
زیر  قطعا  نفت  بشکه  هر  واقعی  قیمت  گفت:  نیست،  سیاه  طالی  واقعی 
۱۰۰ دالر است. وزیر نفت نیز با بیان اینکه قیمت نفت هرچه باالتر باشد 
بهتر است، اظهار کرد: ایران در محدودیت تولید به سر می برد بنابر این 

تقاضا برای نشست اوپک از سوی ما مطرح نخواهد شد.

نفت  بار  اولین  برای  اینکه  بیان  با  کارشناسان  از  بسیاری  این  از  پیش 
دارای کف قیمتی شده است، بهایی بین ۸۰ تا ۹۰ دالر را کف قیمتی نفت 
عنوان کرده اند. چند ماه پیش دکتر فشارکی، کارشناس حوزه انرژی با 
پیش بینی نزولی بهای نفت به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر مسائل سیاسی 
منطقه نبود خیلی پیش از این قیمت نفت پایین می آمد. وی با بیان اینکه 
بازارها  در  نفت  قیمت  برای  حداقلی  عدد  یک  تاریخ  در  بار  اولین  برای 
هزینه  که  چرا  آمد،  نخواهد  پایین تر  دالر   ۸۰ از  نفت  قیمت  گفت:  داریم، 
تولید نفت های نامتعارف بین ۷۰ تا ۸۰ دالر در هر بشکه است. به محض 
اینکه قیمت نفت از این رقم ها پایین تر بیاید تولید نفت های نامتعارف و 
نفت های شیل متوقف می شود و با کاهش عرضه دوباره قیمت نفت باال 
فشارکی در ادامه اظهار کرد: برای استخراج نفت های طبیعی  می رود. 
آن  قیمتی،  هر  در  و  می آید  باال  نفت  که  جایی  تا  و  می کنند  حفر  چاهی 
نفت را استخراج می کنند. چه نفت ۱۰ دالر باشد چه ۱۴۰ دالر. اما برای 
باید  سال  هر  کرد.  حفر  چاه  باید  مرتب  نامتعارف  نفت های  استخراج 
بعدی  چاه  یابد  کاهش  نفت  قیمت  اگر  داد.  انجام  بزرگی  سرمایه گذاری 
متوقف  نامتعارف  نفت های  تولید  ماه   ۶ تا   ۳ ظرف  و  شد  نخواهد  حفر 
این  بر  انرژی  حوزه  کارشناسان  از  دیگر  یکی  یوسفی  مهدی  می شود. 
از  دور  بشکه  در  دالر   ٩٠ از  کمتر  به  برنت  قیمت  کاهش  که  است  باور 
انتظار است. وی در این باره تصریح کرد: این موضوع از یک طرف سبب 
غیر تجاری شدن بخشی از نفت های غیر متعارفی می شود که تاکنون وارد 
بازار شده است و از طرف دیگر کشورهای اوپک نیاز مبرم به درآمدهای 
نفتی دارند و با اتخاذ سیاست کاهش تولید مانع این امر شده و احتماال 

حمایت سایر تولیدکنندگان غیر اوپکی را به دنبال خواهد داشت.

 نگرانی ها از آشوب در عرضه نفت ادامه دارد
آخرین  انتشار  با  که  تقاضا  برابر  در  عرضه  فزونی  وجود  با  بین  این  در 
نفت  بهای  بیشتر  هرچه  سقوط  به  انرژی  بین المللی  سازمان  گزارش 
آینده  درخصوص  نگرانی هایی  همچنان  اما  انجامید،  اخیر  روزهای  در 
سیاسی برخی کشورهای عرضه کننده نفت از جمله روسیه، لیبی و عراق 

مطرح می شود. 
مدیر سابق بریتیش پترولیوم با اشاره به بحران های اخیر روسیه هشدار 
داد که در صورت ادامه روند اعمال تحریم علیه این کشور، قیمت نفت به 

۱۵۰ دالر در هر بشکه افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، تونی هی وارد، مدیر 
سابق بریتیش پترولیوم، هشدار داد در صورت ادامه اعمال تحریم علیه 
روسیه در کنار ادامه در گیری دولت عراق با داعش و همچنین بی ثباتی 

در لیبی قیمت هر بشکه نفت خام به ۱۵۰ دالر افزایش خواهد یافت.
برعهده  را  اکستراتا  گلنکور  شرکت  مدیریت  حاضر  حال  در  که  وی 
تصویر  یک  آمریکا  شیل  نفت  تولید  در  اخیر  افزایش  کرد:  اظهار  دارد، 
غیرواقعی از میزان عرضه نفت در جهان را ایجاد کرده و بر همین اساس 

یک حس امنیت انرژی غلط نیز در جهان به وجود آمده است.
«تونی هی وارد» معتقد است، افزایش استفاده از شکست هیدرولیک در 
ایاالت متحده از سال ۲۰۰۸ باعث افزایش ۶۰ درصدی تولید نفت خام این 

کشور شده است، اما امکان افت این تولید نیز وجود دارد.
عرضه های  که  صورتی  در  تئوری  نظر  از  است  معتقد  نفتی  مدیر  این 
جدید در آمریکای شمالی شکل نگیرد، با افزایش بی ثباتی در کشورهای 
تولید کننده نفت مانند عراق و لیبی، قیمت نفت به ۱۵۰ دالر در هر بشکه 
افزایش پیدا می کرد. «هی وارد» اعالم کرد: در حال حاضر تولید نفت در 
آمریکای شمالی در حال رسیدن به میزان حداکثر خود است و عرضه های 

جدید باید از چاه های عراق، کانادا و روسیه تامین شود.
نفت،  قیمت  افت  بحبوحه  در  کرد  اعالم  نیز  اوپک  دبیرکل  حال  عین  در 
شرایط ناپایدار سیاسی در عراق و لیبی می تواند عرضه نفت این سازمان 
را در آینده مختل کند. عبدالله سالم البدری، دبیرکل سازمان کشورهای 
وال استریت  آمریکایی  روزنامه  با  گفت وگو  در  نفت (اوپک)  صادرکننده 
ژورنال اعالم کرد: با وجود اینکه عراق توان بسیار باالیی برای افزایش 
کند.  فصل  و  حل  را  امنیتی  مشکالت  باید  نخست  اما  دارد  نفت  تولید 
چنانچه  و  نمی گیرد  صورت  سرمایه گذاری  نباشد،  امنیت  اگر  گفت:  وی 

سرمایه گذاری نباشد، عرضه محدود می شود.
چه  و  زیر زمینی  فعالیت های  در  چه  لیبی  نفت  صنعت  داد:  ادامه  البدری 
در فعالیت های روی زمین دچار مشکل خواهد شد، شرکت های خارجی 
امنیتی  مشکالت  زمانی که  تا  خدماتی  و  نفت  اکتشاف  شرکت های  مانند 

پا بر جا باشد، به این کشور نمی آیند.
به اعتقاد دبیرکل اوپک وجود نگرانی ها از عرضه نفت خام در کنار رشد 
نامطمئن اقتصاد جهانی می تواند تقاضای نفت را تحت تاثیر قرار دهد. 
لطمه  تقاضا  باشیم،  نداشته  مشخصی  اقتصادی  رشد  اگر  گفت:  وی 
می خورد. این مقام اوپک افزود که در رابطه با چشم انداز اقتصاد کالن 
باید اذعان کرد که آسمان ابری است. البدری گفت: اوپک در حال انجام 
تحقیقی است تا بداند چگونه می توان مصرف نفت و گاز را در کشورهای 

عضو کم کرد و از این راه ظرفیت صادرات را افزایش داد. 
آژانس بین المللی انرژی پیش از این اعالم کرده بود کشورهای خاورمیانه 
هزینه  تخصیص  با  هستند،  اوپک  عضو  آنها  بیشتر  که  آفریقا،  شمال  و 
به  کشورهایشان  در  سوختی  یارانه های  به  دالری  میلیارد   ٢٠٠ از  بیش 

افزایش مصرف داخلی کمک کرده اند.

چشم انداز اقتصادی طالق از بریتانیا
کریس گیلس- دبیر سرویس اقتصاد فایننشال تایمز

بیکاری،  درآمد،  سطح  نیست.  بریتانیا  ناامیدی  گودال  یا  وفور  واحه  دیگر  اسکاتلند  اقتصاد 
انگلستان،  مجموع  میانگین  سطوح  مانند  قابل توجهی  به طرز  نابرابری  و  کار  نیروی  بهره وری 
در  بریتانیا  با  کامل  یکپارچگی  از  پس  سال   ۳۰۷ اسکاتلند  است.  ولز  و  اسکاتلند  شمالی،  ایرلند 
حوزه های  از  که  آن  قدرتمند  بیمه  سازوکارهای  و  آن  مالیاتی  نظام  بریتانیا،  اقتصادی  نهادهای 
پول  لندن  مانند  مهمی  مراکز  از  و  است  شریک  می کند،  حمایت  شمالی  ایرلند  مانند  مشکل داری 
استقالل  از  پس  اسکاتلند  عمومی  مالی  نظام  است.  نفت  بزرگ  استثنای  می کند.یک  استخراج 
شکوفایی  مساله  این  ریخت.  خواهد  هم  به  نفت  درآمد  عمده  بخش  دریافت  عدم  درصورت 
اقتصادی  چشم انداز  بنابراین  می کند!  وابسته  بریتانیا  از  طالق  شرایط  به  را  مستقل  اسکاتلند 

اسکاتلند به توانایی اسکاتلند در رفع چالش هایی بستگی دارد که مهم ترین آنها در پی می آید.
را  ارزی  رسمی  اتحاد  بریتانیا  باقیمانده  که  باشد  داشته  انتظار  باید  مستقل  اسکاتلند  یک  ارز: 
نپذیرد. اقتصاددانان فکر می کنند که بهترین گزینه در دسترس استفاده کوتاه مدت و یک طرفه 

از پوند است، تا زمانی که بانک مرکزی اسکاتلند و ارز کشور شکل بگیرد. 
این گزینه شدنی است و در صورت میخکوب شدن پوند اسکاتلند به پوند استرلینگ می تواند ثبات 
ارزی را به همراه آورد؛ اما خطر بزرگ، فرار سرمایه از اسکاتلند و بانک های آن است. به قول 
نویل هیل از کارشناسان «کردیت سوئیس»، «مساله این نیست که اسکاتلند پوند را نگه خواهد 

داشت یا خیر، مساله این است که پوند اسکاتلند را نگه خواهد داشت یا خیر.»
 ۱۵ از  بیشتر  خارجی  ارزی  ذخایر  به  نیاز  ارز  کردن  میخکوب  برای  مستقل  اسکاتلند  ذخایر: 
میلیارد پوند خواهد داشت. دقیق تر اینکه اسکاتلند به حدود ۳۴ میلیارد پوند ذخیره نیاز خواهد 
داشت. رونالد مک دونالد، استاد دانشگاه گالسکو که حامی حفظ اتحاد با بریتانیا است، می گوید 
که نیاز به انباشت ذخایر «دستورالعمل ریاضت» است. اسکاتلند ممکن است بتواند پول الزم را 
مردم  برای  خطراتی  ایجاد  معنای  به  کار  این  اما  باشد،  داشته  ارزی  ضربه گیرهای  ایجاد  برای 

اسکاتلند یا طلبکاران کشور است.
دارد.  پیچیده ای  مذاکرات  به  نیاز  بریتانیا  مالی  تعهدات  و  دارایی ها  تفکیک  عمومی:  مالی  نظام 
هر  با  که  می نویسند  آکسفورد»  اقتصادی  نشریه «سیاست  در  ابل  مونیک  و  آرمسترانگ  انگوس 

تفکیک منصفانه ای هم یک اسکاتلند مستقل زندگی اش را با 
اجباری  سال ها»  «برای  را  مالیات  افزایش  و  هزینه ها  کاهش  که  کرد  خواهد  آغاز  بدهی»  «بار 
کند  اعالم  که  شود  وسوسه  است  ممکن  اسکاتلند  ملی  حزب  رهبر  سالموند،  الکس  کرد.  خواهد 
بدهی بریتانیا ربطی به اسکاتلند ندارد، اما این کار هزینه هایی خواهد داشت، چراکه اسکاتلند 
در زمینه هایی مانند پیوستن به اتحادیه اروپا نیاز به پشتیبانی بریتانیا دارد؛ اما حتی درصورت 

توافق هم اسکاتلند نیاز به کاهش بودجه و افزایش مالیات شدیدتر از انگلستان خواهد داشت.
بهره وری: شکوفایی اسکاتلند مستقل در درازمدت به توانایی در افزایش نرخ رشد برای حفظ 
معنای  به  که  است  بیشتر  بهره وری  نیازمند  امر  این  دارد.   نیاز  زندگی  باالی  استانداردهای 
برونداد بیشتر برای هر ساعت کار یا سرمایه استفاده شده نسبت به حال حاضر است. ثبات در 
رشد بهره وری از مهم ترین عناصر هر اقتصاد است و عملی کردن آن تنها در حرف ساده است. 
اقتصاد اسکاتلند در حال حاضر به نسبت بریتانیا وابستگی بیشتری به خدمات مالی و صنعت 
در  نفت  استخراج  شدن  سخت تر  اما  هستند،  باال  بهره وری  با  بخش هایی  دو  هر  این  دارد.  نفت 

دریای شمال و کوچک شدن بخش مالی بریتانیا بر این دو بخش اثرگذار بوده است. 
جمعیت شناسی: جمعیت اسکاتلند با سرعتی بیشتر از بریتانیا در حال پیر شدن است و این امر به 
مشکالت بخش مالی و هزینه های بیمه پزشکی می افزاید. برای افزایش نرخ رشد اسکاتلند، باید 
کارگران و مهاجران جدیدی جذب شوند. دولت اسکاتلند متعهد شده که با یک نظام مهاجرتی 
«شفاف و کارآمد» افراد متبحر را برای افزایش درآمد، اشتغالزایی و ... جذب خواهد کرد. اما 

خطر موجود این است که امکان دارد دقت کافی در انتخاب افراد ممکن نباشد.



  جمعه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۳هفته نامه پرشین۱۰

فرق افسردگی و عزاداری
به نقل از گاردین، «ادوراد هرش / Edward Hirsch» پس ازآنکه پسر خود 
را در جریان حادثه مربوط به مواد مخدر از دست داد، به دنبال واژه هایی 

گشت تا غم مرگ فرزند را توصیف کند. 
اوایل امسال ادوارد هرش ۶۴ ساله که زندگی خود را وقف نوشتن، خواندن 
 ۱۰ که  را  شاعر»  عنوان «واژه  نامه  با  خود  کتاب  است،  کرده  شعر  تدریس  و 

سال برای تألیف آن زمان صرف کرده بود، منتشر کرد. 
شعری  است:  کرده  معنی  چنین  را  کلمه «مرثیه»  شاعر،  هرش در واژه نامه 
که در غم از دست دادن کسی که مرده و برای تسلی سروده می شود. او این 
نکرد.  بازنویسی  پس ازآن  و  بود  نوشته  خود  فرزند  مرگ  از  پیش  را  کتاب 
هرش گفت اگر احساسی که امروز دارم آن زمان داشتم، چندان روی کلمه 

تسلی بخش بودن مرثیه تأکید نمی کردم.

در شب۲۶ اوت ۲۰۱۱ که طوفان ایرنه روی داد، «گابریل» ۲۲ ساله، تنها پسر 
به  آلوده  نوشیدنی  مصرف  دلیل  به  آنجا  در  و  رفت  مهمانی  یک  به  ادوارد 
مواد مخدر که به او داده شده بود، دچار تشنج و درنهایت ایست قلبی شد. 
اما ادوارد و همسر سابقش تا سه روز از این ماجرا خبر نداشتند و در شهر 
پسر  دنبال  به  نداشت،  را  گابریل  جستجوی  فرصت  پلیس  که  طوفان زده ای 

خود گشتند تا درنهایت او را در سردخانه یک بیمارستان یافتند. 
پس ازآن هرش تا یک سال قادر به انجام هیچ کاری حتی خواندن شعر، نبود. 
سپس به آتالنتا رفت و هرروز چند ساعت از وقت خود را صرف تهیه چیزی 
درباره  بستگان  و  دوستان  با  گفتگو  و  می نامد  گابریل  زندگی  که «پرونده» 

خاطرات فرزند خود کرد.
پس از یک سال این خاطرات در ذهن او اشعاری را شکل دادند که از جنس 
غم از دست دادن گابریل و نیز زندگی پرشور و طراوت او بود و سرانجام 
ادوارد اوایل امسال شعری ۷۰ صفحه ای را در کتابی به نام «گابریل» به اتمام 

رساند. 
هرش می گوید: پرونده ای که از زندگی گابریل جمع آوری کرده بودم درواقع 
فقط برای خودم بود. اما به محض اینکه به شعر تبدیل شد، گرچه الزم نبود 

حتمًا منتشر شود ولی برداشتن خواننده اشاره می کرد. 
این  افرادی  شاید  می دانستم  اما  نگفتم،  شعر  خوانندگان  برای  من  گفت:  او 
شعر را بخوانند که نه من و نه گابریل را می شناسند و فقط از طریق شعر 
من می توانند با پسرم آشنا شوند و شاید دلیل موفقیت این کتاب نیز همین 
مردم  ندارد  دوست  گابریل  که  می دانم  من  باشد.  گابریل  با  آشنایی  حس 
از  جزئی  خود  نیز  این  اما  شوند  آگاه  زندگی اش  چیزهای  بعضی  مورد  در 

داستان اوست.
هرش از انتشار کتاب گابریل هراس داشت که یک دلیل آن عدم حمایت همسر 
سابقش از این قضیه بود. دلیل دیگر، ماهیت و حال و هوای خصوصی این 
شعر بود، اما درنهایت آن را منتشر کرد. این شعر فقط در آمریکا منتشرشده 

و نیویورکر آن را «شاهکار مرثیه سرایی» خوانده است.
او تمام سعی خود را برای بهتر سرودن این شعر به کار برد اما می دانست 
نمی تواند  باشد  خوب  که  هم  هرقدر  و  دارد  را  خود  محدودیت های  شعر  که 

عزیزان ازدست رفته را به ما بازگرداند.
مرثیه هرش تالش می کند روح پسری را تسخیر کند که از جای گرفتن در 
کلمات پدر خود امتناع می کند. خواندن این شعر بی ریا کمک می کند با تابوی 
ترس فرهنگی و یا احساس خجالت از سوگواری و اندوه مقابله کنیم. مسئله 
دیگری که کتاب گابریل به آن اشاره می کند این است که غم و اندوه، فرآیندی 
انتخابی نیست. هرش برای تمام جنبه های زندگی فرزند خود (هم آرامش و 

هم طغیانش) سوگواری کرد.
نداشت  خوبی  روحی  وضعیت  پسرش  مرگ  از  پس  هرش  که  درزمانی 
تفاوت  است  معتقد  او  اما  می کردند،  تجویز  داروهایی  او  برای  اطرافیان 
بدون  احساسی  افسردگی  دارد.  وجود  عزاداری  و  افسردگی  میان  بزرگی 
برای  طبیعی  مدتی  ماه   ۱۲ می گفت  او  دارد.  دلیل  عزاداری  و  است  دلیل 
اندوهناک بودن از چنین غمی است، گرچه پس ازآن نیز نمی توان احساسات 

خود را به طور کامل بازیابی کرد.
این شاعر نامدار آمریکایی پیش از کتاب گابریل، ۸ جلد کتاب شعر دیگر نیز 
سروده بود که برنده جوایز بزرگی شده ا  ند. او همچنین مرثیه هایی در غم 
از دست دادن دوستانش سروده بود، ولی تفاوت میان آن ها با شعر گابریل 
را شنا در استخر و سپس شنا در اقیانوس می داند. پرفروش ترین اثر هرش 
منتشر   ۱۹۹۹ سال  در  که  است  شویم»  شعر  عاشق  و  بخوانیم  شعر  «چگونه 

شد. 
هرش در ۱۱ سال گذشته رئیس بنیاد سیمون گوگنهایم در نیویورک و مسئول 
تحقیقات  از  حمایت  برای  مالی  کمک  تخصیص  و  وقف  صندوق  بر  نظارت 

مهم علمی و هنری بوده است.

ادبیات
  ۱۳ سپتامبر ؛ درگذشت دانته

کمدی الهی 
دانته آلیگیری شاعر و نویسنده بزرگ قرون وسطی ایتالیا در سال ۱۲۶۵ میالدی 
در شهر فلورانس به دنیا آمد. این تاریخ استنتاجی است بدست آمده از اتوبیوگرافی 
گفته است: «در  آمیز  کنایه  صورت  به  که  الهی»  خود «کمدی  بزرگ  کتاب  در  دانته 
اروپا  سراسر  و  ایتالیا  ادبیات  در  دانته  نوشته های  زندگانی...».  سفر  راه  نیمه 
متعددی  کتاب های  انتشار  به  دست  خود  زندگی  دوران  در  افتاده است.دانته  موثر 
«سلطنت»،  «ضیافت»،  نو»،  «زندگانی  الهی»،  «کمدی  آن ها  معروف ترین  که  زد 
و  شاعر  آلیگیری،  دانته  که  شعر  به  سه گانه ایست  الهی  کمدی  است.  «آهنگ ها»  و 
مرگش  زمان  تا  و  کرد  آغاز  میالدی   ۱۳۰۸ سال  در  آن را  نوشتن  ایتالیایی  نویسنده 
در سال ۱۳۲۱ میالدی کامل کرد. این کتاب از زبان اول شخص است و دانته در این 

کتاب، سفر خیالی خود را به دوزخ، برزخ و بهشت تعریف می کند.

 کمدی الهی یکی از اولین کتاب های ادبیات ایتالیا است و از بزرگترین آثار در ادبیات 
جهان به شمار می آید. این کتاب کمک کرد تا زبان توسکانی و شیوه نوشتاری آن 
به استانداردی برای زبان ایتالیایی تبدیل شود! در دوران کودکیش شهر فلورانس 
تا  می شد.  دست  به  دست  گوئلف ها  و  گیلیبینی ها  یعنی  رقیب  دسته های  بین  مدام 
شدند.  چیره  شهر  بر  بودند)  آنان  از  هم  دانته  خانواده  (که  گوئلف ها  سرانجام 
و  سیاه ها  دسته  به  خود  و  افتاد  اختالف  نیز  گوئلف ها  خود  بین  که  نکشید  طولی 
خود  نوجوانی  و  کودکی  پرآشوبی  دوران  چنین  در  دانته  شدند.  تقسیم  سفیدها 
در  وی  ظاهرًا  نیست  دست  در  اطالعی  نخستینش  تحصیالت  از  کرد،  سپری  را 
تحصیل  کروچه  سانتا  شهر  در  کهتر  برادران  خانه  مکتب  در  و  بولونیا  دانشگاه 
کرد ولی بخش عمده رشد فکری و فلسفی خود را مرهون دانشمند بزرگی به نام 
«برونتو التینی» بود که در سرود پانزدهم «دوزخ» ( از کمدی الهی) از او به تفصیل 
معروف  و  افسانه ای  عشق  که  بود  کودکی  دوران  این  در  کرده است.  یاد  احترام  و 
دانته یعنی «بئاتریس پورتیناری» آغاز شد هر چند هرگز به وصال ختم نشد. ده 

سال بعد نخستین نغمه های عاشقانه خود را به خاطر او سرود. 

و   ۱۲۹۶ سالهای  در  پرداخت.  سیاسی  فعالیت های  به  سالگی  سی  حدود  در  دانته 
۱۲۹۷ میالدی عضویت «شورای صد نفری» انتخاب شد و در سال ۱۳۰۰ به سمت 
سفیر به «سن جیمنیانو» رفت، دو ماه نیز در سال ۱۳۰۱ سمتی مانند «رئیس دیوان 
عالی کشور» را در شهر خود داشت و در این سمت دستکم ده نطق آتشین برضد 
پاپ «بوتیفاتسیوی هشتم» ایراد کرد که مایه همه بدبختی های بعدی وی شد. در 
و  شهر  ثروتمندان  نماینده  که  سفیدها  سیاسی  دسته  دو  بین  میالدی   ۱۳۰۰ سال 
دسته سیاه ها که از طبقات عامه طرفداری می کردند زد و خورد شدیدی روی داد 

که بر آتش کینه توزی های گذشته دامن زد.

کاردینال  خود  نفوذ  گسترش  برای  راستی  به  و  آرامش  برای  ظاهرًا  پاپ   
«آکوئاسپارتا» را به فلورانس فرستاد ولی وی نتوانست کاری انجام دهد، این بار 
پاپ از «شارل دو والوا» برادر «فیلیپ لوبل» پادشاه فرانسه کمک گرفت. این مساله 
فلورانسیان را بسیار نگران کرد و دسته سفیدها که در آن وقت روی کار بودند سه 
نفر را به عنوان سفیر فوق العاده نزد پاپ فرستادند تا او را از این فکر منصرف 
سازند، دانته یکی از این سه نفر بود. اندکی پس از آغاز این سفر بود که شارل دو 
والوا و نیروهای پاپ پیروزمندانه وارد فلورانس شدند و دسته سفیدها را از آنجا 
راندند و زمام امور را به دست سیاه ها سپردند. این تغییر مقدمه تصفیه ای شد که 

بزرگترین قربانی آن دانته بود.

روز ۲۷ ژانویه ۱۳۰۲ نخستین حکم از سوی دادگاه فلورانس به زیان دانته صادر 
شد و او را غیابی به سوء استفاده از اموال دولتی متهم نموده و به پرداخت پنج 
هزار فیورینو جریمه و دو سال تبعید از فلورانس و محرومیت همیشگی از حقوق 
مدنی محکوم کرد. چهل روز بعد حکم دیگری به زیان وی صادر شد و وی محکوم 
در  زنده  زنده  بیفتد  فلورانس  قضایی  و  امنیتی  مقامات  دست  به  اگر  که  شد  بدان 
آتش سوزانده شود. از آن پس یک دوران ممتد آوارگی و دربدری برای شاعر آغاز 
شد که تا پایان زندگی او ادامه داشت. از این تاریخ او دیگر همسر و دو دخترش 
را ندید چرا که به آنها اجازه ترک شهر را ندادند و تنها توانست دو پسرش را در 
اواخر زندگی ببیند. یکی دو سال در شهر سیه نا گذراند. از آنجا به سن گودینو 
و ورونا و سپس به پادووا رفت و در همه جا با استقبال گرم زمامداران و بزرگان 

روبرو شد و دربارها و کاخ ها بر او گشوده بود.

بود.  راِونا  شهر  معروفترینشان  و  ساله  بیست  به  نزدیک  سفر  این  منزل  آخرین   
فرد  این  و  بود  اسکاال»  ِدال  گرانده  «کان  میهمان   ۱۳۲۱ سال  تا  شهر  این  در  دانته 
کسی است که کمدی الهی را دانته به او اهدا کرده است. در تابستان این سال وی را 
کنت دا پولنتا، زمامدار شهر، به عنوان سفیر فوق العاده به یک مأموریت خارجی 
فرستاد. در بازگشت از این مأموریت وی دچار تب ناگهانی شدید شد و این تب در 
۱۳ سبتامبر ۱۳۲۱ میالدی او را به کام مرگ کشید. در این هنگام ۵۶ سال داشت. 
شهر  در  دانته  آرامگاه  بودم».  مرده  خود  خانه  در  «کاش  گفت:  آخر  ساعت  در 

راوناست.
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مبناى معاصر فرضيه «خشونت» در خاورميانه

خلـــــــــق های 
اسیر استعمــــــار

سهيل اسدى - فارغ التحصيل فلسفه سياسى از بريتانيا

او که در بستر بیماری بود، اثر جنجالیش «نفرینیان زمین»(1) در 1961 
ممتاز  شخصیت  یک   – تبار  فرانسوی  انقالبی   – فانون(2)  فرانتس  رسید.  بچاپ  میالدی 
سده ی بیستم و انسانی دلبسته به آزادی خلقهای دربند استعمار بود. دامنه اندیشه او 
میان  در  جمله  از  است.  داشته  شگرفی  تأثیرات  خاورمیانه  اجتماعی  مختلف  طبقات  بر 
راه  در  زندگیش  بیشتر  فانون  ستود.  می  بسیار  را  او  شریعتی  علی  ایرانی،  روشنفکران 
مبارزه با آنچیز که استعمار فرانسه در الجزایر می دانست صرف شد و در همین وادی، 
الجزایر  آزادیخواهی  جنبش  که  آنزمان  اوست.  مبارزات  مدیون  یقین  به  الجزایر  انقالب 
در شرف پیروزی بود، فانون در بستر بیماری افتاده بود و احتماًال نمی دانست که افق 
که  دانست  نمی  حتم  به  شد.  خواهد  خاورمیانه  در  دیگر  جنبش  چندین  مولد  او  اندیشه 
موازین فکری او به شکل گیری اسالمگرایی رادیکال در خاورمیانه کمک شایانی خواهد 
اثر  او  ناسیونالیستی  نظریات  پشتوانه  به  قطب  سید  که  بود  سخت  تصورش  حتی  کرد. 
افراطی «نشانه های راه» را بیافریند و بنیانگذار جنبش اخوان المسلمین در مصر شود. 
که  نسلی  میان  در  درنوردید.  را  خود  نسل  از  فراتر  بسیار  فانون  انقالبی  اندیشه  باری، 
قطب تربیت کرد، پزشکی جوان و عضو فعال اخوان المسلمین بسیار تحت تأثیر فرضیه 
تهاجم  با  تا  رود  می  افغانستان  به  خود  ایدئولوژیک  پدر  نظریات  و  فانون  خشونت 
شوروی به جهاد بپردازد. فردی که مبدل به شخص دوم القاعده و نظریه پرداز آن می 
گردد: همان ایمن الزواهری. در نهایت با توسل به مبنای اندیشه ضدامپریالیستی فانون، 

الزواهری و بن الدن به طرح ریزی حمالت یازدهم سپتامبر دست می زنند.

بازخوانی اندیشه فرانتس فانون
شدیدًا  بدان  کمونیستها  که  را  تاریخ  مادی  تکامل  داشت.  مارکسیستی  تمایالت  فانون 
را  خود  استعمارزدایی  فرضیه  اینرو  از  میدانست.  علم  صراط  و  پسندید  می  دارند  باور 
بر مبنایی مارکسیستی مطرح می کند. دیگر اهمیت فانون بابت مطالعات آسیب شناسی 
با  او  باور  به  که  ای  سیطره  آفریقا؛  قاره  داشت،  را  سیاه  قاره  دغدغه  او  است.  استعمار 
شالق دژخیمان استعمار سیاه گشته است. همچنین معتقد بود تنها راه رهایی از استبداد 
سرتاسری اربابان سفیدپوست در مبارزه انقالبی خالصه می شود. چنین اعتقاد داشت 
به  چشم  که  فرآیند  این  بود.  خواهد  آمیز  خشونت  فرآیندی  همواره  استعمارزدایی  که 
«تفاهم،  با  باشد  که  هرچه  و  است.»  عجین  نظمی  بی  با  خود  دارد،  جهان  نظم  «تغییر 
و  دفعی  فرآیند  این  شود.»  نمی  درک  و  نیست  سازگار  طبیعی  حمله  حتی  یا  جادوگری 
یکباره هم نیست، افکار و اعمال چند نسل را به خود مشغول می سازد. در مسیر پیدایش 
انسانهای درگیر را تغییر می دهد و از آنها افراد متمایزی می آفریند. از اینجاست که با 
یک پدیده توده ای سر و کار داریم. استعمارگر با خشونت تمام و شمشیر بّران به صفوف 
مردمان کوچه و بازار حمله ور می شود. زندگیشان را نابود می سازد و تقدیر دیگری را 
بر آنان تحمیل می کند. برای مردم راه دیگری بجز ایستادگی و مقاومت در برابر تجاوزگر 

باقی نمی ماند. 

جانب  از  و  بود  وقت  اروپایی  استعمارگران  سمت  به  جهت  یک  از  فانون  قلم  تیز  تیغ 
نژادپرستی  با  شدت  به  میداد.  قرار  هدف  را  استعمار  پدیده  با  همگام  روشنفکران  دیگر 
مخالف بود و آنرا سرمنشاء تمام مشکالت سیاسی قرن می دانست. از طرفی دلمشغولی 
ارزشهای واالی انسانی را داشت و از طرف دیگر به شدت عمل سیاسی و نظامی دلخوش 
برخی  که  کرد  می  خطاب  چنین  را  آنان  نبود.  مخالف  بی  رفقایش  میان  در  حتی  بود. 
کنند.  می  ذکر  استعمارگر  دولت  برای  فوایدی  سوم»  «جهان  جوامع  تحصیلکردگان  از 
بنابراین خواهان همزیستی مسالمت آمیز استعمارگران و بومیان هستند. اما چنین چیزی 
استعماریش  منابع  که  ماند  خواهد  منطقه  در  مادامی  که «استعمارگر  چرا  نیست  ممکن 
ایجاب کند» واال دقیقه ای را به همزیستی مسالمت آمیز طی نخواهد کرد. حقیقت برای 
مردمان آنزمان عیان خواهد شد که استعمارگر و مبنای استعمار از سرزمین بومیان رفته 
باشد. مادامی که استعمارگران بر قدرت سوارند، دروغ و شایعه بنیاد حکومت آنان را از 
هر گزندی حفظ می کند. و همین مبانی دروغ و شایعه است که عرصه را برای مبارز ملی 
تنگ می کند. به باور فانون اگر مبارز ملی با ابزار و تکنیک مبارزه آشنایی کامل داشته 

باشد، از درصد موفقیت بیشتری نیز برخوردار خواهد بود.  
ادبیات  جز  چیزی  آن  و  گوید  می  سخن  زبان  یک  با  فقط  استعماری  دولت  او  باور  به 
خشونت و زور نیست. «استعمار یک قالب توانمند نیست، یک پیکره ی متفکر هم نیست.» 
در طبیعی ترین حالت ممکن یک سیطره ی آشوب و خفقان و تمامًا خشونت است. این 
بومیان  به  که  اوست  کند.  می  بومی  فرهنگ  وارد  را  خشونت  سیکل  که  است  استعمارگر 
ندارند.  مملکتشان  بازپسگیری  برای  راهی  خشونت  طرح  بجز  آموزاند  می  تجربه  با 
این  الجرم  ساخت.»  نابود  توان  می  خشونت  از  بیشتری  درصد  با  تنها  را  سیطره  «این 
استعمارگر است که با اعمال خود به بومیان می آموزاند او فقط زبان خشونت را خوب 
درک خواهد کرد. در نهایت به واسطه عکس العمل سیکلی که خود مبدعش بوده سرنگون 
می گردد. برخالف آنچه تصور می شود، هرآنچه هم که از مرزهای مستحکم و بسته ای 
خروج  و  نفوذ  های  راه  تمامی  ساختن  مسدود  توان  استعماری  دولت  باشد،  برخوردار 
اطالعات را ندارد. به هر حال، مردماِن تحت فشار راهی برای تماس با خارج می یابند و 
همچنین ایده های جدید به داخل وارد می شوند. فانون معتقد است رژیم سیاسی که بر 
مبنای زور حاکم شده باشد، خیلی زود از درون فرسوده می گردد و با اعمال خشونت 

سرنگون می شود.(3) 

فانون معتقد است رژیم سیاسی که بر مبنای زور حاکم شده باشد، خیلی زود از درون 
فرسوده می گردد و با اعمال خشونت سرنگون می شود

نقد اندیشه فانون
طرح  موجب  که  فضایی  به  االمکان  حتی  که  است  آن  بهتر  اندیشه  هر  کامل  درک  برای 
و  تأیید  نیز  هرمنوتیک(4)  مبانی  توسط  نگرش  این  داشت.  سفری  گردد  می  تفکر  آن 
توصیه شده است. در پی شناخت ضرورتهای زمانه می توان بر نیازهای دوران مشرف 

است.  آورده  فراهم  آنرا  شدن  طرح  موجبات  که  است  بستری  به  وابسته  اندیشه  هر  شد. 
بدون شناخت بستر، فهم کامل مهیا نخواهد شد. در جهانی که به صحنه رویارویی دو 
مسلط  گفتار  بود،  مشهور  سرد  جنگ  دوران  اصطالح،  به  و  عالم  غرب  و  شرق  ابرقدرت 
زمان بر محور افراط گرایی می چرخید. چه در میان مناسبات سیاسی دو جهان لیبرال 
و سوسیالیست، چه در میان روابط سیاسی کشورهای محور سوم – جهان سوم – انواع 
خشونت به مثابه ابزار چانه زنی سیاسی مورد استفاده واقع می شد. خشونت، فی الذات 
فضایی  چنین  در  میداد.  تشکیل  را  سیاسی  معادالت  چرخشی  جاذبه  و  مرکزی  هسته 
برخوردهای خشن به صرف خشونت نهی نمی شد. از آنها الگو برداری می شد، به عنوان 
نگریسته  بدان  نوستالژیک  نگاهی  با  حتی  و  گرفت  می  قرار  سنجش  مورد  تغییر  مبنای 

می شد. 
و  کرد  می  چرخش  خود  حول  مدام  که  شد  می  تولید  خشونت  از  ای  چرخه  ترتیب  بدین 
چیزی جز خشونت بیشتر به ارمغان نمی آورد. اما مقصر اصلی برپایی سیکل خشونت، 
دو ابرقدرت وقت بودند. آنها با استفاده از تروریسم دولتی بر جو ملتهب کشورهای در 
بر  تسلط  به  خشونت  ادبیات  با  آنها  که  مادامی  گذاشتند.  می  مخربی  تاثیر  توسعه  حال 
جز  دیگری  پاسخ  انتظار  شد  نمی  کردند،  می  همت  سوم  محور  جوامع  فرهنگ  و  بازار 
فاقد  بیستم،  قرن  در  آنهم  سوم  محور  جوامع  داشت.  آمیز  خشونت  العمل  عکس  طرح 
بودند.  عیار  تمام  مأب  سوسیالیست  یا  منش  لیبرال  جامعه  یک  برپایی  الزم  زیرساختها 
در  ایستادگی  توان  که  بودند  شهرنشین  و  قدرتمند  پویا،  متوسط  طبقه  یک  دارای  نه 
مقابل استبدادهای بومی را داشته باشد و نه از توده های منسجم کارگری مولد سرمایه 
برخوردار بودند که بتوان به پشتوانه اش مقدمات اقتصاد صنعتی مملکت را هموار کرد. 
فرهنگ  تحکیم  جهت  در  بازو  زور  بکارگیری  بجز  نیز  جهانی  درگیر  طرفین  از  هرکدام 
سیاسی خود و نادیده گرفتن فرهنگ بومی رویه دیگری را پیش نمی گرفت. نتیجتًا جز 
ملتهب ساختن بیشتر جو حاکم و عقب انداختن هرچه بیشتر فرآیند توسعه در آن ممالک 
کار دیگری صورت داده نمی شد. دو ابرقدرت به دست خود در ممالک محور سوم باد می 

کاشتند و الجرم طوفان درو می کردند.  
پشت  در  درگیر  مکانیزمهای  از  است.  خود  زمانه  فرزند  انقالبی  فرد  که  اند  گفته  چنین 
پرده سیاست عصر خود باخبر است. مردمان خود را نیز به خوبی می شناسد. و شاید 
باخبر  خوبی  به  برخاسته  اش  علیه  که  سیاسی  رژیم  ضعف  نقطه  از  او  همه،  از  مهمتر 
است. فرد انقالبی به خوبی از ابزار مناسب جهت رسیدن به اهدافش استفاده می کند. 
اینکه فرانتس فانون توسل به خشونت را تنها راه رهایی از ستم استعمارگران می دانست 
خود نشان از وضع ویژه دورانی دارد که او در آن زندگی می کرد. و اما مخاطب او بگفته 

خودش "خلقهای اسیر استعمار" هستند.

تجربه نیز چنین نشان میدهد که غالبًا مخاطب فانون طبقه متوسط خرده بورژوای اسیر 
بی  است  فردی  نیست؛  هم  اتحادیه  صاحب  کارگری  پرولتاریای  نیست،  بازار  معادالت 
خانمان که به ثمر عجین شدن با کشتار و شکنجه، آنهم در سالیان دراز استعمار، دیگر از 
قتل و شکنجه و قیام مداوم لذتی غریزی می برد و به مجرد برقراری نظام آزادیبخش به 
آن به مثابه نظام برتر ایمان می یابد. خشونت در ذات او نهادینه می گردد و آنگاه از نظام 
برتر در مقابل جمیع نارسایی ها چیزی جز خشونت طلب نمی کند. اینجاست که خشونت 
برای جامعه کمتر توسعه یافته به یک سیکل بسته وارد می شود. نظام آزادیبخش خیلی 
زود مبدل به یک رژیم سیاسی بسته استبدادی می گردد. با مخالفانش همان می کند که 
روزی با او شده است. آنگاه حاکمیتی که از برای آزادی نوع انسان برپا گشته بود، خود 
به زندانبان آزادی مبدل می گردد. اینچنین است که با اعمال خشونت انقالبی نمی توان 
حاکمیت دموکراتیک بجای حاکمیت استبدادی نشاند. از اینرو اندیشه فانون، اندیشه ای 
دموکراسی پرور نیست؛ اگرچه او دغدغه رسیدن به یک مردم ساالری مطلق را داشت اما 
نمی دانست که با ترویج خشونت تنها امتیازی که اجتماع از آِن خود نخواهد کرد همان 

نهادینه شدگی فرهنگ دموکراتیک خواهد بود.  

پی نوشتها:
Les Damnés de la Terre – The Wretched of the Earth (1)

(Frantz Fanon (1925-1961 (2)
 (3) تمامی نقل قولها مستقیمًا از اثر «نفرینیان زمین» است. 

تفسیر  تواند  می  تأویل  گویند.   Hermeneutic هرمنوتیک  را  تأویل  دانش   (4)
و  فهم  یک  از  برداشت  کهن،  علوم  باطن  در  اصلی  و  فرضیه  تعبیر  کهن،  متون 
باور کهن باشد. اگرچه هرمنوتیک ابتدا در وادی االهیات مسیحی بکار گرفته شد 
اما به وادی فلسفه نیز کشانده شد و از آن پس در مجموعه ای از علوم اجتماعی 
مورد  تاریخ  بازخوانی  در  اتکا  قابل  روش  یک  بعنوان  و  گردید  کاربرد  دارای 

استفاده قرار گرفت. 



  جمعه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۳هفته نامه پرشین۱۲

هنروسینما
در  اش  پیروزی  مناسبت  به  او  های  نگره  و  ها  فیلم  و  اندرسون»  درباره «روی 

فستیوال ونیز

به تصویر کشیدن 
راههای انسان بودن

«روی  دنیا،  سینمای  برتر  فستیوال  دومین  نخست  جایزه  ونیز،  طالیی  شیر  فتح 
آندرسون» کارگردان سوئدی را در مرکز توجهی تازه قرار داده است و او بی شک 
از شگفتی های فعلی دنیای سینماست. فیلم آخر او که شیر مذکور را در هفتاد و 
و  عجایب  محصول  نیز  آورد،  بدست  دنیا  فیلم  جشنواره  ترین  قدیمی  دوره  یکمین 
جدا  همتاهایش  اکثر  از  را  او  و  است  جاری  فیلمساز  این  ذهن  در  که  است  بدایعی 

می کند.
رسانه ها حتی در توصیف کارهای اندرسون و تم فیلم های وی مشکل دارند و نمی 

دانند آن را چه نامگذاری کنند. برخی اندرسون را استاد کمدی های دست چپی و 
کج و معوج و توام با تصاویر کشدار نامیده اند و شماری هم او را سلطان پوچی 
آنها از واژه Absurd برای توصیف قصه های وی استفاده  اسم گذاشته اند. همه 
کار  زوایای  و  جهات  همه  و  است  کوچک  منظور  این  برای  کلمه  این  اما  کنند  می 
بسیار  خود  جای  در  که  هم  بکوب»  و  بزن  لقب «برگمان  رساند.  نمی  را  اندرسون 
شمار  به  برگمان  اینگمار  وی  ای  افسانه  هموطن  و  او  بین  قیاسی  و  است  عجیب 
می آید همه فلسفه های او را نمی رساند. آن چه مسلم است، این که به رغم فاصله 
زمانی زیاد بین فیلم های او و البته تم و داستان های به شدت متفاوت شان عده ای 
به ملغمه هایی که او از کمدی و تیرگی به وجود می آورد و کمدی های تلخ و عجیب 

او عالقمند شده و به نوع اندیشه و نحوه قصه گویی اندرسون خو گرفته اند.

عمارتی متفاوت
یک عمارت نمایشی ـ هنری به نام استودیو ۲۴ که در شهر استکهلم واقع است از 
بیرون شبیه به هر سالن هنری ای است که می توان در این شهر اروپایی و نظایر 
آن یافت اما وقتی قدم به داخل آن بگذارید با دنیای ویژه «روی اندرسون» روبرو 
که  است  محلی  استودیو  این  همکف  طبقه  عادی.  اال  است  چیزی  هر  که  شوید  می 
شاید تمامی فیلم های اندرسون در آن گرفته شده باشد و از جای جای آن غیرعادی 
بودن و تابلوهای غیرمتعارف می بارد. اشیای بیخود و بی جهتی که در فیلم جدید 
اینک  اما  داشتند  قرار  محل  همین  در  خورند،  می  چشم  به  هم  اندرسون  ونیزی  و 
سال  چهار  در  بار  اولین  برای  و  اند  شده  برداشته  مکان  این  از  نامشخص  بدالیلی 

اخیر این مکان تقریبًا خالی و نظم برقرار است.

به کن نرسید اما...
«کبوتری بر روی شاخه نشست و به فلسفه حیات اندیشید» قبل از این که به ونیز 
امسال بیاید و فیلم برتر آن شناخته شود، قرار بود به جشنواره کن امسال هم گسیل 
شود اما این کار صورت نگرفت. به گفته اندرسون و آن طور که شواهد نیز گواهی 
تلقی  ونیز  از  باالتر  که  ای  جشنواره  تنها  در  فیلم  این  شرکت  عدم  دلیل  دهند  می 
مقرر  زمان  در  فیلم  نشدن  کامل  شود،  می  محسوب  دنیا  برتر  فستیوال  واقع  به  و 
می   ۲۰۱۴ پاییز  آستانه  در  و  اش  ونیزی  فتح  از  بعد  روز  چند  اندرسون  خود  بود. 
گوید: البته تصور ما غیر قابل بخشش است و این بسیار بد است که ما دائمًا زمان 
کم می آوریم اما برخورد منفی و سهل انگارانه کنی ها هم با ما خوب نبود. من در 
نهایت دو نسخه از فیلم را بر اساس زمانی که طول کشیده بود تا ادیت نهایی شوند 
برای مدیران کن فرستادم اما دیدم که آنها فقط روی تاریخ دریافت فیلم و این که 
دیر است مانوور می کنند. وقتی آنها ارزش چیزهایی را که دریافت می کنند، نمی 
دانند تمامی چانه زدن ها و تالش های من بی فایده خواهد بود. من همین حاال هم 

شکل  بهترین  به  ونیز  در  زیرا  خورم،  نمی  داد،  روی  کن  در  که  را  چه  آن  افسوس 
جبران شد.

او پدیده نیست
اندرسون بسیار دیر مهمترین جایزه عمر هنری اش را برده و در نتیجه اینک ۷۱ 
سال سن دارد و پدیده نامیدن وی با این اوصاف کار بی مسمایی است. از تاریخی 
که وی کارش را روی شناخته شده ترین فیلمش یعنی «ترانه هایی از طبقه دوم» 
شروع کرد، حدود دو دهه می گذرد. آن فیلم در نهایت در سال ۲۰۰۰ اکران شد و 
اگر بخواهیم زمان عرضه فیلم دیگری از او به نام «تو، زندگی» را مشخص کنیم، 
باید متذکر شویم که ۷ سال هم از آن می گذرد. با این توضیحات و اوصاف روی 
اولین  که  ساخته  بلند  فیلم  پنج  فقط  طوالنی  سالهای  این  تمامی  طی  اندرسون 
نام  به  بود  کاری  دومی  بود.   ۱۹۷۰ محصول  سوئدی»  عاشقانه  داستان  «یک  آنها 
«گیلیاپ» که در سال ۱۹۷۵ پخش شد. بجز اینها و سه فیلم دیگر اندرسون که نام 
شان در سطور قبلی آمد، وی دو کتاب هم نوشته و پول الزم برای ساختن فیلم های 
است  جالب  و  کند  می  تامین  تبلیغاتی  و  تجاری  کوتاه  های  فیلم  تهیه  با  را  بلندش 

بدانید او چیزی حدود ۴۰۰ تا از این فیلم ها ساخته است.

همان پیام همیشگی
با این حال پیام و هدف اصلی اندرسون همانی مانده که همیشه بوده و آن نشان 
دادن راههای انسان بودن است. وی می گوید: من می کوشم آن عناصر ولو کوچک 
انسانی را که در وجود هر کسی هست به نمایش بگذارم. فیلم های من تالش برای 
برای  بودن  مفید  شرط  به  ماندن  زنده  و  زیستن  انسانی  های  شیوه  دادن  نشان 

سایرین است.
های  فیلم  در  که  است  اتفاقاتی  و  مضامین  از  تر  روشن  بسیار  عباراتی  اینها  اما 
بین  که  خالیی  و  فاصله  در  نیز  اندرسون  آخر  کار  و  شوند  می  مشاهده  اندرسون 
و  عادی  برخوردهای  اولیه  های  صحنه  و  گیرد  می  شکل  دارد،  قرار  خنده  و  درد 
هر روزه با واقعه مرگ و تبعات آن را نشان می دهد. در یکی از آنها مردی که می 
کوشد در سفت شده یک بطری آب را باز کند، بر اثر حمله قلبی جان می بازد و در 
همان زمان همسر وی در حال استفاده از دستگاه «هم زن» به قصد درست کردن 
آب میوه است و در نتیجه متوجه مرگ شوهرش نمی شود. در صحنه ای دیگر سه 
فرزند مادر پیری که در بیمارستان بستری است، به وی سر می زنند و فرزند ارشد 
او از این که مادرش یک بار دیگر کیف بزرگ حاوی جواهراتش را به بیمارستان 
آورده (تا مبادا در خانه بماند و سرقت شود) ابراز شکایت و نارضایتی می کند. 
در نمای سوم نیز در حالی که یک مرد در رستورانی در استکهلم روی زمین افتاده 
و جان باخته است، حاضران در محل شامل گارسون ها به جای فکر کردن به او و 
مرگش به این می اندیشند که پول غذای سفارش داده شده توسط وی و مانده روی 

میز را از کجا تامین و این قضیه را چطور رتق و فتق کنند.

مشکالت بشری باقی است
پیامی  اتفاقات  و  تصاویر  این  تمامی  پشت  که  است  امیدوار  اندرسون  حال  این  با 
به  که  هستم  آنها  از  من  آوردیم.  را  شان  وصف  که  باشد  رویدادهایی  از  تر  عمیق 
وحدت انسان ها و لزوم همراهی شان معتقدم. بنظر من تمامی انسان ها در قبال 
مشکالت  البته  آورند.  در  اجرا  به  و  بپذیرند  را  آن  باید  و  دارند  مسئولیت  یکدیگر 
همان  گاهی  داریم  عادت  هنوز  ما  و  است  پابرجا  همچنان  نیز  بشری  جامعه 
برخوردهای سنتی را با یکدیگر داشته باشیم و عمیق نباشیم. رد پای این قضیه در 
روابط سیاسی و به عنوان مثال در دنیای دیپلماسی کشور خود من هم هویدا است. 
با این وجود فکر می کنم این کثری ها به خودی خود در حال از بین رفتن اند. ما 
در نقطه ای قرار داریم که انسان ها دائمًا بیشتر از مسایل و کاستی ها سر در می 
آورند و ارزش و عمق اتفاقات را درک و تجزیه و تحلیل می کنند. این درخواستی 
است که من از روسای جوامع اروپایی هم دارم. این که شرایط انسانی را تقویت و 

بهتر و نامالیمات اجتماعی را سست تر و کمتر کنند.
Guardian :منبع

درباره «ارواح سیاه»، فیلمی تازه از فرانچسکو مونزی ایتالیایی

گانگسترهای پایان ناپذیر
آن قدر در ایتالیا گانگستر زیاد یافت میشود که می توان تا ابد 
درباره آنها فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی ساخت 
و تازه بعد از آن هم باز سوژه و آدم روی زمین می ماند تا به 
یك موج تازه از فیلمسازی پیرامون آنها دست زد. حتی القاب و 
اسامی این گروه ها و سازمان ها نیز بیانگر تعدد و گستردگی 
های  نام  به  مثال  عنوان  به  توان  می  و  است  تبهکاران  این  کار 
در  ترتیب  به  که  کرد  اشاره  گتا  ندران  و  کورونا  ساکرا  کامورا، 
ایالت های ناپل، پوگلیا و کاالبریا فعال اند و همچنان خون مردم 
های  جناح  برخی  با  شان  نزدیك  ارتباط  و  میکنند  شیشه  در  را 
شده که هیچ گاه مضمحل نشوند و همیشه باقی  دولتی سبب 

بمانند.

جوالن سازمان تبهکاری
جوالن  از  که  است  فیلمی  جدیدترین  سیاه»)  های  «باطن  (یا  سیاه»  «ارواح 

آن  پیرامون  و  گرفته  نشات  ایتالیا  در  کاری  تبه  های  سازمان  و  گانگسترها 
حرکت میکند و بر اساس رمانی از جیوچینو کریاکو ساخته شده و کارگردان 
ایتالیا  ونیز  اخیر  معتبر  جشنواره  در  که  فیلم  این  است.  مونزی  فرانچسکو  آن 
خود  قصه  پردازش  مسیر  عنوان  به  را  یونانی  تراژیك  های  افسانه  شد،  پخش 
انتخاب کرده است و چون ما با یك مشت گانگستر بیرحم طرف هستیم که از 
یك  انتخاب  نیستند،  رویگردان  خود  پلیدی  با  توام  اهداف  مسیر  در  کاری  هیچ 

مسیر تراژیك یونانی به عنوان خاستگاه اتفاقات کار درستی بوده است.

فاقد کشتارهای وسیع
شاید ایراد اصلی وارده به فیلم این باشد که میزان خشونت ها و قتل های آن با 
توجه به سوژه و آدم هایی که در ارتباط با آنهاست کم و اندك می نماید و دوز 
کشتار و مرگ آن باید بیشتر از چیزی باشد که می بینیم ولی فیلم بعد از گرفتن 
نمره قبولی در ونیز قاعدتًا ابزار کسب موفقیتی مشابه را در بازارهای اروپای 
غربی هم دارد و قطعًا در کشور ایتالیا که محل ساخت و توزیع آن است، فروش 

قابل توجهی خواهد داشت.

درام های مهاجران
البته زندگی هنری فرانچسکو مونزی و کار او به عنوان یك کارگردان با دو فیلم 
دراماتیك از جانب وی که نه مرتبط با گانگسترها بلکه مهاجران بودند، آغاز شد 
و آنها «سایمیر» و «بقیه شب» نام داشتند. تفاوتی که «ارواح سیاه» برای او به 
وجود می آورد و آن چه تمرکز وی بر مافیای کاالبریا در پی می آورد، تبدیل او 
به یکی از نیروها و نفرات تازه ای است که می توان از این پس به عنوان استاد 
ساخت فیلم های گانگستری تلقی کرد و به تباری در ایتالیا ارتباط دارد که هر 
تعداد هم فیلم گانگستری ساخته شده باشد، باز دلیل و زمینه تازه ای را برای 

کار در این زمینه باز شده می بینید.

مبتنی بر طبیعت زیبا
مونزی فیلم جدیدش را با تصاویری از طبیعت زیبا و مناظر بکر ایتالیا همراه 
کرده است تا ضمن لذت بصری، بینندگان را به قلب سرزمینی ببرد که در ورای 
به  دست  آن  با  توان  می  که  دارد  هم  را  شقاوتی  و  بیرحمی  ها  زیبایی  این  همه 
که  برادر  چند  گرداگرد  ماجراها  نیفتاد.  نیز  قانون  دام  به  و  زد  ها  قتل  انواع 
(پپینو  روکو  دیگری  و  است  لئوناردی)  مارکو  بازی  (با  لوییجی  آنها  از  یکی 
مازوتا) حرکت میکند و شبکه ارتباطات آنها ارواح سیاهی را تشکیل می دهد 
که سالهاست جامعه و سیاست ایتالیا را در تسخیر خود دارد و همان طور که 

در ابتدای مطلب آمد بعید است که هرگز آن را رها کند.
Premeire :منبع
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درباره «قلب های گرسنه» کار تازه ساوه ریو کاستانزو ایتالیایی

قلب های گرسنه
 فیلم تازه ساوه ریو کاستانزو کارگردان ایتالیایی به نام «قلب های گرسنه» که 
در جشنواره معتبر اخیر ونیز ایتالیا پخش شد و از اواسط آبان ماه در سطح 
ای  زمینه  پس  در  را  عجیب  رمانتیك  داستان  یك  می شود،  عمومی  اکران  جهان 
از ترس و هیجان در بردارد و اگر گونه ای از فیلمسازی تحت عنوان وحشت- 

رمانس را قایل باشیم، او را باید از بهترین مجریان آن دانست.
در قلب این ماجرا ما یك مرد جوان اهل ایالت نیویورك آمریکا و یك زن جوان 
ایتالیایی را داریم که برای ازدواج تدارك می بینند. ایده های آن ها درباره روش 
از  پرستاری  و  شدن  دار  بچه  نحوه  و  نوع  بخصوص  و  اجتماعی  زندگی  های 
و  برخورد  سوی  به  را  آنها  نکته  همین  و  است  متفاوت  بسیار  تولد  از  بعد  وی 
پا  پیش  ظاهر  به  فیلم  اصلی  ایده  کشاند.  می  نزدیك  آینده  در  شدید  اختالف 
افتاده است ولی پردازش خوب قصه و بازی های قوی هنرپیشه هایی همچون 
را  اتفاقات  عمق  و  افزوده  فیلم  های  جذابیت  بر  درایور  ادام  و  واچر  رور  البا 

بیشتر می سازد.

نیویورك به جای ایتالیا
اتفاقات فیلم «قلب های گرسنه» نه در گوشه ای از ایتالیا بلکه در منهتن نیویورك 
در  ها  سکانس  از  بسیاری  و  دهد  می  روی  جوان  زوج  این  اسکان  محل  یعنی 
آپارتمانی گرفته شده که محل زندگی این زوج است و با این که این فیلم بیشتر 
جشنواره ای و فاقد قوه جذب طبقه های متوسط و توده ها نشان می دهد اما 
در عین حال بعید است که در اکران عمومی چیزی در نیاورد و ضررساز شود.

هنرپیشه های روز

یك وجه بارز فیلم حضور البا رور واچر بازیگر مطرح روز در این اثر سینمایی 
است و این هنرپیشه زن ایتالیایی که رگ و ریشه اتریشی دارد و پیشتر در فیلم 
بخت  جدیدترین  در  خورده،  چشم  به  نیز  ها»  و «شگفتی  خفته»  های «زیبای 
آزمایی هنری اش ایفاگر رل زنی به نام مینا است و او یك وابسته فرهنگی در 
سفارت ایتالیا در نیویورك است. در شروع فیلم او را در حالتی ویژه و در یك 
معدود  از  این  اما  یابیم  می  نیویورك  در  چینی  رستورانی  در  عجیب  گرفتاری 
مواردی است که یك چیز کمدی و غیر جوی در این فیلم روی می دهد. از آن پس 
ساوه ریو کاستانزو در مقام کارگردان می کوشد فضا را برای تنفس تنگ تر 
و بر حوزه های و لو مالیم خانوادگی را بیشتر خطیرتر کند. وی در سال ۲۰۱۰ 
با فیلم قبلی اش به نام «تنهایی اعداد ارشد» هم به خلق یك درام روحی-روانی 
پرداخته و دو روح آشفته را در قالب دو انسانی که نمی دانند چگونه با یکدیگر 
کنار بیایند به معرض تماشا گذاشته بود و این بار نیز همان خط فکری را در 

قالبی ظاهرًا متفاوت طی می کند.

دالیل کافی برای تنهایی
پس از نمای اولیه ای که اشاره ای کوتاه به آن کردیم، مینا و جود (با بازی ادام 
چشم  یك  در  و  گذارند  می  ازدواج  بر  قرار  کامل  آشنایی  به  رسیدن  با  درایور) 
به هم زدن این اتفاق می افتد. ما صدای مادر جود (روبرتا مکس ول) را می 
شنویم که می گوید شاید پسرش بعد از این واقعه دیگر نتواند به او تلفن هم 
بزند و همین طور اظهارات مینا را که از مرگ مادرش وقتی فقط دو سال داشت 
آنها  فرزند  وقتی  که  است  این  برای  الزم  مقدمات  ها  این  همه  گوید.  می  سخن 
به دنیا می آید، دالیل کافی برای تنهایی شان و نبودن اعضای پرشمار خانواده 
توان  می  هم  را  این  راستا  همین  در  باشد.  داشته  وجود  آنها  بر  و  دور  در  آنان 
پذیرفت که چرا و چگونه سالمتی مینا هم به خطر می افتد و او حال و هوای 

روحی بدی پیدا می کند.

اصرار عجیب
بدتر از آن تالش و اصرار عجیب و افراطی مینا برای دور نگه داشتن نوزادش 
از هر خطری چه احتمالی و بالقوه و چه طبیعی و رایج است. او معتقد است 
این بچه باید از هر چیزی مبرا و مصون باشد و طوری محیط اطراف وی را 
نه  و  دهد  می  وی  شدید  بودن  وسواسی  از  خبر  که  می کند  خالی  و  پاکسازی 
بند  گذارد  نمی  و  فروشد  می  را  ها  موبایل  او  معتدل،  مادر  یك  درست  تدابیر 
کفش ها وارد خانه شود تا مبادا حامل میکروبی از بیرون و از خیابان ها باشد. 
بر سر غذای مصرفی کودك هم بین پدر و مادر دعوا برقرار است و مادر می 
گوید که باید از غذاهای گیاهی استرلیزه شده استفاده شود و حرف های پدر 
در خصوص تغذیه عادی این بچه بی حاصل می ماند. در نهایت جود و مادرش 
تا  بزنند  ویژه  اقداماتی  به  دست  شوند  می  مجبور  پلیسی  های  فیلم  سبك  به 
کودك را از جنگ مهربانی های تبدیل به اسارت شده مادرش رهایی بخشند و 

در این قسمت فیلم حال و هوای کارهای تریلر (دلهره آور) را می یابد.

دور از بچه رزماری
کار  یك  ماری»  رز  های  «بچه  با  مثًال  را  کاستانزو  تازه  کار  نباید  حال  این  با 
روحی- روانی مشهور اواخر دوره ۱۹۶۰ رومن پوالنسکی قیاس کرد زیرا آن 
فیلم بسیار جدی تر و روانی تر بود و کاستانزو دو کار از دستش بر می آمده 
انجام داده است تا فیلم او در تضاد با کار پوالنسکی در عین متمرکز بودن کامل 
بر اختالفات پور و مادر بر سر نحوه اداره فروش شان مطرح کننده ایده های 

می کند،  بازگو  را  اش  قصه  که  مادری  برخالف  و  نباشد  عادی  غیر  و  ماورایی 
اسیر خرافات نشود.

یك بچه ویژه
که  می کند  رو  را  نکاتی  قصه  از  جاهایی  در  کاستانزو  ریو  ساوه  حال  عین  در 
فقط می توان آنها را خرافه پرستی نامید. به عنوان مثال وقتی هنوز چند هفته 
ای تا تولد بچه مانده، یك طالع بین پیش بینی می کند که این کودك تبدیل به یکی 
از موجودات عجیب و متفاوت خواهد شد و زمانی که کاستانزو به ما از برخی 

خواب های ترسناك مادر نوزاد می گوید و دائمًا از کشته شدن یك گوزن زیبا به 
دست یك شکارچی در این خواب ها پرده برداری می شود، بینندگان می پذیرند 
که باید برای صحنه های خطرناك تر و یك پیکار نهایی بین پدر و مادر بر سر 

ترسیم نوع زندگی این بچه مهیا شوند.
 البته این رویدادی است که هیچگاه با شدت فیلم های دراماتیك و جنایی شکل 

ترسیم  و  تعریف  برای  باید  که  پذیرد  می  نهایت  در  کاستانزو  زیرا  گیرد  نمی 
چنین قصه ای اغلب خویشتن دار باشد. برخالف مادری که تا پایان قصه راه 

افراطی خودش را طی می کند.

مشخصات فیلم
رای،  و  ساید  وایلد  های  شرکت  محصول:  گرسنه»،  های  :«قلب  عنوان: 
تهیه کنندگان: ماریو جانانی و لورنزو میلی، سناریست: ساوه ریو کاستانزو، 
کاستانزو،  ریو  ساوه  کارگردان:   ، زوسو  فران  مارکو  از  رمانی  اساس  بر 

تدوینگر:  ویلیامز،  ایمی  صحنه:  طراح  چتی،  چیان  فابیو  فیلمبرداری:  مدیر 
دقیقه،   ۱۱۲ مدت:  طول  پیووانی،  نیکوال  متن:  موسیقی  ولی،  کل  فرانچسکا 

بازیگران اصلی: آدام درایور، البا رور واچر و روبرتا مکس ول

Daily Telegraph :منبع
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تاریخ
حیاط خلوتی به نام حرمسرا 

خاندان  افراد  معروف ترین  و  نزدیکان  از  دوستعلی خان 
شاه  ناصرالدین  فرزندان  و  زنان  مورد  در  ناصری 
نود  سیاه  و  سفید  از  حرمسرا  «خواجه های  می نویسد: 
تقسیم  دسته  سه  به  شاه  ناصرالدین  زن های  بودند.  تن 
می شدند، زن های درجه اول ماهی ۷۵۰ تومان، درجه دوم 
متفاوت از ۲۰۰ الی ۵۰۰ تومان و صیغه های درجه سوم از 
زن های  از  یک  هر  به  داشتند.  مقرری  تومان   ۱۵۰ الی   ۱۰۰
بزرگ یک دستگاه عمارت و حیاط داده بود، زن های دیگر 
به تفاوت از یک الی سه اتاق داشتند و صیغه ها به زن های 
محترمه سپرده شده بودند و در دستگاه آنها می زیستند. 

اولین زن عقدی شاه، گلین خانم بود که در زمان ولیعهدی 
و در سن شانزده سالگی گرفت. از او پسری به نام محمود 
نوه  خانم  خجسته  گذشت.  در  سالگی  دو  در  که  داشت 
استقرار  از  پس  که  بود  زنی  نخستین  نیز  شاه  فتحعلی 
خانم  خجسته  هم  شاه  زن  آخرین  کرد.  اختیار  سلطنت 

بود  زنانی  ازجمله  نیز  (فروغ السلطنه)  داشت.جیران  نام 
و  بود  متاثر  او  مرگ  از  عمر  پایان  تا  شاه  ناصرالدین  که 
با  عبدالعظیم  شاه  در  جیران  قبر  قدمی  چند  در  سرانجام 
گلوله میرزا رضای کرمانی از پای درآمد.» دوستعلی خان 
حالت  را  می نویسد:«شاه  شاه  ناصرالدین  حاالت  درباره 
و  آرزو  خارجی  زن های  به  هرگز  که  بود  خوشی  عادت  و 
اختیار  جهت  همین  به  را  زوجات  تعداد  و  نداشت  هوس 
کرده بود که به ناموس دیگران تعدی نکند، تنها به شوخی 

نمکین در حضور جمع با خانم ها اکتفا می نمود.»

 سقف بلند استبداد و دیوار کوتاه وزارت
ازجمله رویدادهای سیاسی مناقشه آمیز عصر ناصری، قتل 
شاه  مالزمان  بود.  وی  توانای  و  اصالح طلب  صدراعظم 
هرگونه دست داشتن وی در قتل امیرکبیر را رد می کنند. 
این  می نویسد: «ابدا  امیرکبیر  قتل  باب  در  خان  دوستعلی 
رشته  یک  و  چینی ها  اسباب  اثر  در  و  نشد  او  میل  به  کار 
جوان  وقت  آن  در  که  را  شاه  ناصرالدین  کاری ها،  دسیسه 
بدون قدرت و بی تجربه ای بود به این عمل مجبور کردند. 
فرانسه  زبان  استادی  سمت  که  فرانسوی  ریشار  مسیو 
دقت  کمال  با  را  مملکت  روزانه  وقایع  مشارالیه  داشت، 
می نوشت بنده آن دفتر را چند مرتبه مطالعه نموده ام، در 
اثر  در  تقی خان  میرزا  قتل  که  فهمید  می توان  خوب  آنجا 
مجموعه  آن  اکنون  و  است  بوده  تحریکاتی  و  حوادث  چه 
دفاع  منظور  که  می داند  باشد،  کس  هر  دست  در  گرانبها 
در  شاه  ناصرالدین  است.»  نبوده  خونی  تعصب  و  بی جا 
حوزه  در  آنچه  یا  تحوالت  و  تغییر  به  خود  سلطنت  دوره 
اصالحات می گنجد، به ویژه در اوایل سلطنتش معتقد بود. 
با توجه به همین رویکرد امیرکبیر را به عنوان صدراعظم 
برمی گزیند و حتی انتخاب وی را بسته به این می داند که 
نشان  مساله  این  واگذار  کند.  او  به  را  مملکت  امور  تمام 
توانایی های  به  اندازه  چه  تا  شاه  ناصرالدین  که  می دهد 
برای  شاه  ناصرالدین  است.  بوده  واقف  خود  صدراعظم 
به قتل نرسیدن صدراعظم خود مقاومت نشان داد، اما از 
سوی طبقه الیگارشی دربار جهت برکناری امیرکبیر تحت 
فشار بود. به نظر می رسد قتل صدراعظم از سوی عناصر 
شاه  به  بدخواهانش،  تمامی  و  الیگارشی  طبقه  دربار، 
مهدعلیا(مادر  و  نوری  آقاخان  میرزا  شد.  تحمیل  قاجار 
به این  مهدعلیا  بودند.  امیر  روح  قبض  فرشتگان  شاه) 
علت که امیر فضاحت اخالقی وی را به شاه اعالم می کرد، 
میرزا  نکرد.  دریغ  اعظم  صدر  قتل  برای  تالشی  هیچ  از 
با  که  بود  محمدشاه  تبعیدی های  جمله  از  نوری  آقاخان 
صاحب  امیرکبیر  صدراعظمی  و  شاه  ناصرالدین  جلوس 

سمت شد که در آخر نقشه ترور وی را با مهدعلیا طراحی 
از  شاه  که  نشده  مشاهده  جایی  در  امیر  قتل  از  بعد  کرد. 
قضیه  این  عکس  بلکه  برسد،  نظر  به  راضی  عملکرد  این 
قابل  اصالح طلبش  صدراعظم  فقدان  که  بوده  صادق 
سال ها  گذشت  با  شاه  ناصرالدین  است.  نبوده  هضم 
به  را  سپهساالر  خان  حسین  میرزا  امیرکبیر،  قتل  از 
بر  گواهی  انتخاب  این  می کند.  انتخاب  صدراعظم  عنوان 
عناصر  به  قاجار  شاه  که  باشد  می تواند  ما  مدعای  صدق 
و  رویکرد  است.  بوده  معتقد  حاکمیت  درون  اصالح طلب 
مشی سیاسی سپهساالر در اداره امور کشورداری، تداوم 
مسیر کارگزاران اصالح طلب پیش از خود بود که خروجی 
آن تداعی کننده تکوین دولت مدرن در ایران بود. تاسیس 
دستگاه  در  رشوه گیری  منع  و  قانون  وضع  روزنامه، 
اداری مملکت و پاسخگو کردن حکام، همه و همه از جمله 
سلطان  حکومتی  نظام  در  که  بود  سپهساالر  اصالحات 
در  شاه  ناصرالدین  عموی  آرا،  ملک  شاهزاده  شد.  تبیین 

خاطراتش نقل می کند که شاه از یک تضاد بنیادین در رنج 
بود  اصالحات  اجرای  موافق  سویی  از  شاه  است.  بوده 
اصالحات  اجرای  که  بود  اندیشه  این  در  دیگر  سوی  از  و 
خللی به سقف بسته استبدادش وارد نکند. همین شاهزاده 
شاه  خارجی  سفر  به  اشاره  با  خود  خاطرات  در  قاجاری 
و  جشن  با  همه  برگشت،  سفر  از  شاه  وقتی  می نویسد؛ 
رجال  از  برخی  که  هنگامی  رفتند،  استقبالش  به  شادی 
شاه  جمع،  تصور  خالف  بر  رفتند،  شاه  دیدار  به  درباری 
آن  از  بعد  اندکی  داشت.  رفته ای  درهم  و  عبوس  چهره 
می آید  سخن  به  شدند،  جویا  را  شاه  رفتار  این  علت  که 
پیشرفت  و  ترقی  دیدیم  آنچه  هر  سفر  دراین  می گوید؛  و 
پارلمان بود که این پیشرفت ها ثمره تالش رجال آنها است 
کار  و  می خوابید  و  می خورید  فقط  شما  که  صورتی  در 

مهمی برای مملکت انجام نمی دهید. 

علیه  بالذات  قیام  نوعی  به  چه  اگر  ایران  شاه  سخنان  این 
در  دخالت  که  نبوده  ملتفت  نکته  این  به  اما  است،  خویش 
بحران های  تمامی  آغازگر  و  مقدمه  حکومتی  امور  تمامی 
شاهان  و  بوده  کشورداری  عرصه  در  آمده  وجود  به 
فرنگ، رجال خود را در امور مملکت شان مسلوب االختیار 
پذیرش  شاه،  سخنان  در  نهفته  واقعیت  اما  کرده اند. 
اصالحات به عنوان برنامه ای جهت پیشرفت مملکت است، 
فرآیند  نکند  که  بوده  مساله  این  از  شاه  نگرانی  چه  اگر 
موردنظر  اصالحات  بگیرد.  را  وی  آمریت  اصالح طلبی 
و  پارلمان  احزاب،  آزادی،  چون  مفاهیمی  جنس  از  شاه 
و  صنایع  تاسیس  چون  مقوالتی  بلکه  نبود،  دموکراسی 
کارخانه، نهادهای آموزشی جدید و مواردی از این دست 
توسعه  هرگونه  مخالف  شاه  ناصرالدین  می شد.  شامل  را 
سیاسی مدرن بود و با واضعان و تبیین کنندگان این مدل 

از اصالح طلبی رواداری و مماشات نداشت.

 اعطای نشان شیر و خورشید ملوکانه
آزادی  و  معارف  و  قلم  اهالی  با  شاه  ناصرالدین  اینکه  در 
پوشیده  کسی  هیچ  بر  داشت،  ناسازگاری  سر  اندیشه 
مشروطیت  انقالب  وقوع  از  پیش  سال  چند  نیست. 
امنیتی  تحرکات  یا  خفیه نویسی  که  حکومتی  ماموران 
که  مواردی  ازجمله  که  گفتند  شاه  به  داشتند،  زیرنظر  را 
است،  سیاسی  کلوپ  تشکیل  هستند،  آن  به دنبال  جوانان 
ناصرالدین  می کنیم.  تعبیر  حزب  به  آن  از  امروزه  آنچه 
چنین  که  کرده اند  غلط  «جوانان  می گوید:  جواب  در  شاه 
مورد  در  قلم  اهل  با  شاه  دشمنی  می خواهند.»  را  چیزی 
بوده  دلیل  این  به  هم  آن  نمی کند.  صدق  اعتمادالسلطنه 

شاه  و  دربار  خدمت  به  جز  قلم اش  اعتمادالسلطنه  که 
نمی چرخیده است. ناصرالدین شاه با دستخط خود برای 
و  «چهل  می نویسد:  اعتمادالسلطنه  به  خطاب  صدراعظم 
اعتمادالسلطنه  محمدحسن خان  که  است  تمام  سال  پنج 
متمادی  مدت  این  در  است  مشغول  ما  خدمت  و  نوکری  به 
و  داخله  در  چه  و  ایران  از  خارج  ماموریت های  در  چه 
و  همایونی  خلوت  در  چه  و  غیره  و  حکومتی  و  نظامی 
مشاهده  او  از  راستی  و  صداقت  جز  مخصوص  مترجمی 
تالیف  آخر  سال   ۳۰ این  در  که  کتبی  عالوه  به  است  نشده 

و تصنیف و ترجمه نموده و روزنامه ها ایجاد کرده حسن 
تربیت ما را در ماده خود ظاهر ساخته لهذا محض بروز 
سال  که  موقع  این  در  او  درباره  خودمان  کامله  مراحم 
چهل و پنج نوکری اوست عالوه بر امتیازات سابقه که در 
از  مرصع  خورشید  و  شیر  نشان  کرده  تحصیل  مدت  این 
فرمودیم.»  اعطا  و  مرحمت  اعتمادالسلطنه  به  اول  درجه 
اعطای این نشان گویای آن است که اعتمادالسلطنه تا چه 
اندازه به دربار نزدیک بوده و از نزدیک به تمام ماجراها 
یادداشت های  است.  داشته  آگاهی  زمان  این  رویداد های  و 

اعتماد السلطنه می تواند زوایای بسیاری از عصر ناصری 
اعتبار  درجه  از  جهت  این  از  و  سازد  مکشوف  ما  برای  را 

برخوردار است. 

 ناصرالدین شاه در خاطرات حاج سیاح  
عصر  ایران  اوضاع  درباره  خود  خاطرات  در  سیاح  حاج 
طویل  دوره  در  اجتماعی  «وضع  می نویسد:  ناصری 
سلطنت این پادشاه، از آنها که خود دیده ام یا شنیده ام، با 
اینکه من در تهران از موقعیت و احترام خاصی برخوردار 
نمی توانستم  ولی  داشت  من  به  نسبت  لطفی  شاه  و  بودم 
ببینم هموطنانم در زیر چنگال های عده معدودی دست و 
پا می زنند و به واسطه نبود قوانین یا اجرا نشدن صحیح 
نمی تواند  هیچ کس  آنند  پیرو  می کنند  ادعا  که  شرع  قانون 
ایمن  ستم  از  را  خود  و  داشته  دادخواهی  و  تظلم  جرأت 
چاپلوسی  دیگران  مانند  نتوانستم  جهت  بدین  گرداند. 
در  بود  مقدورم  که  آنجا  تا  بلکه  برسم  به نوایی  و  نموده 
رفاه  و  فرنگ  ممالک  در  قوانین  وجود  از  مختلف  محافل 
خودشان  قوانین  صحیح  اجرای  سبب  به  ممالک  آن  مردم 
هر  به  می نمودم،  گوشزد  را  آنها  ترقی  و  کرده  صحبت 
به  مردم  کردن  بیدار  برای  او  وجود  می دانستم  که  کس 
من  اینکه  کما  نمودم  کمک  است  موثر  ایران  رفته  خواب 
اولین  برای  را  جمال الدین  سید  آقا  که  بودم  کسانی  از  هم 
بار به ایران دعوت کردم، هر چند که سید با بی پروایی و 
بزند  حرف  مالیمت  با  نمی توانست  خود  خاص  شجاعت 
ولی وجود او برای روشن کردن ذهن مردم، غنیمت بزرگی 
بود و همچنین توزیع روزنامه قانون که به من می رسید و 
خوشحالم که حتی االمکان وظیفه خود را انجام داده ام.»

ایران  تاریخ  دامنه دار  تناقض های  جمله  از  ناصری  عصر 
بازتولید  جدید  اشکال  به  بار  هر  که  تناقض هایی  است؛ 
می شود اگر چه فرآیند تجدد ایرانی متاثر از مدنیت غرب 
شکل گیری  و  دوانید  ریشه  تاریخی  دوره  این  در  جدید 
نهادینه  عصر  آن  در  نیز  مدنی  موسسات  و  نهادها  برخی 

شد. 

نگاهی به زندگی و رفتار سیاسی ناصرالدین شاه قاجار

سرگردان میان سنت و مدرنیته
آیت وکیلیان:  ناصرالدین شاه ازجمله معروف ترین سالطین سلسله قاجار بود که در 
میان ملل اروپایی نیز مشهور بوده است. ناصرالدین شاه با سفرهای خارجی اش، 
متضاد  رفتارهای  حرمسرا،  زنان  اروپایی،  دول  به  شگفت انگیز  امتیازات  اعطای 
زنان  پوشش  اصالح  و  آزادیخواهان  و  منورالفکران  با  ستیزمآبانه  برخوردهای  و 
دربار، چهره ای متناقض در تاریخ معاصر ایران از خود به یادگار گذاشت. این رفتار 
متناقض در پنجاه سال سلطنتش با رویکرد اصالح گرایانه ای که داشت، هویدا بود.

ناصرالدین شاه با اهالی قلم
 و معارف و آزادی اندیشه سر 

ناسازگاری داشت، بر هیچ 
کسی پوشیده نیست. چند 
سال پیش از وقوع انقالب 

مشروطیت ماموران حکومتی 
که خفیه نویسی یا تحرکات 

امنیتی را زیرنظر داشتند، به 
شاه گفتند که ازجمله مواردی 

که جوانان به دنبال آن هستند، 
تشکیل کلوپ سیاسی است، 

آنچه امروزه از آن به حزب 
تعبیر می کنیم. ناصرالدین شاه 
در جواب می گوید: «جوانان 
غلط کرده اند که چنین چیزی 

را می خواهند.» دشمنی شاه با 
اهل قلم در مورد اعتمادالسلطنه 

صدق نمی کند. آن هم به این 
دلیل بوده که اعتمادالسلطنه 

قلم اش جز به خدمت دربار و 
شاه نمی چرخیده است. 
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پارسی، دومین زبان
 کالسیك و باستانی

خود  روزه  سه  نشست  پایان  در  اروپایی  ادیبان  و  زبانشناسان 
در شهر برلین که در نیمه سپتامبر ۱۸۷۲ برگزار شده بود، زبان 
یکی  سانسکریت،  و  التین  یونانی،  زبانهای  ردیف  در  را  پارسی 
زبانهای  اجالس،  این  در  کردند.  اعالم  کالسیك  زبان  چهار  از 
زبان  نشست،  این  بود.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  اروپایی  ـ  هند 
زبان  از  (پس   ۲ شماره  زبان  بودن،  کالسیك  لحاظ  از  را  پارسی 
و  التین  از  قرن  یك  لحاظ  این  از  پارسی  زبان  داد.  قرار  یونانی) 
زبان  اجالس،  همین  در  است.  جلوتر  انگلیسی  زبان  از  قرن   ۱۲
شد  گفته  و  شد  اعالم  پارسی  زبان  متکلم  بدون  شاخه  اوستایی 
افغانستان  شمالی  (بخش  شرقی  خراسان  از  اوستایی  ریشه  که 
زیاد  احتمال  به  بنابراین،  و  بوده  فرارود)  و  تاجیکستان  امروز، 
رفته  آذربایجان  به  آنجا  از  و  آمده  دنیا  به  منطقه  این  در  زرتشت 

است. در تعریف، زبانی را کالسیك گویند که اوال باستانی باشد، 
ثانیا ادبیات غنی داشته باشد و ثالثا در آخرین هزاره عمر خود، 
ادبیات  پایه  بر  قضاوت  بنابراین،  باشد.  کرده  اندك  تغییراتی 
زبان و درصد تغییران آن در هزار سال پیش از زمان به قضاوت 
نبوده  تغییر  از  مصون  زمان  طول  در  زبانی  هیچ  است.  نشستن 
کالسیك  زبان  آن  باشد،  کمتر  تغییرات  این  که  هرچه  ولی  است 
زبان  پارسی  ایرانیان و  زبان  بیشتری دارد.  استحکام  است و  تر 
اینك همان است که فردوسی و حافظ به آن شعر گفته اند؛ همان 
زبانشناسان  برلین،  اجالس  در  زبان.  دستور  و  عبارات  ها،  واژه 
صدر  در  وسطی  قرون  در  فارسی  ادبیات  که  پذیرفتند  ادیبان  و 
ادبیات سایر ملل قرار داشته و ایران در آن قرون بیش از هر ملت 
وجود  به  فیلسوف)  اندیشمند (حکیم =  و  نویسنده  شاعر،  دیگر 
آورده که سخنان و افکارشان تا ابدیت شنیدنی و پندآموز است.
(مقام  فارسی  زبان  مقام   ۱۹۳۶ و   ۱۹۲۲ سالهای  نشست های  در 
بار  اروپایی  و  هند  کالسیك  و  باستانی  زبانهای  میان  در  دوم) 

دیگر تایید شد.

  ۲۳ شهریور ؛ تولد ابوریحان بیرونی

پدر علم انسان شناسی  
ابوریحان محمد بن احمد بیرونی، دانشمند بزرگ و ریاضی دان، 
و  هندشناس  انسان شناس،  تقویم شناس،  ستاره شناس، 
است.  هجری  پنجم  و  چهارم  سده  ایرانی  بزرگ  تاریخ نگار 
بزرگ ترین  از  یکی  و  مسلمان  دانشمند  بزرگ ترین  را  بیرونی 
پدر  را  او  همین طور  می دانند.  اعصار  همه  و  ایرانی  دانشمندان 

علم انسان شناسی و هندشناسی می دانند.
 ۳۵۲ شهریور   ۲۳ نگاران  تاریخ  نظر  بر اساس  بیرونی 
یکی  نـزد  نوجوانی  در  آمد.  بدنیا  خوارزم  شهر  در  خورشیدی 
از امیرزادگان ، دانشمند معـروف به ابونصر عـراق (از خاندان 
آل عراق) به تحصیل مثـلثات کروی و دانش ریاضی پرداخت و 
با حمایت مالی هـمین فرد بود که توانست نزد استادان مختلف 
و  طب  هـمچـون  خود  زمانه  دانش های  و  عـلوم  فراگیری  به 
فـلسفه بپـردازد.در جوانی به دربار سلسله خوارزمشاهـیان، 
ادیبان  و  دانشمندان  مشوق  و  حامی  و  ادب  و  عـلم  اهـل  که 
بودند، پـیوست. پس از انـقراض دوران زمامداری این سلسله 
به ری رفت و در مباحثات ریاضی با دانشمندان آن دیار شرکت 
کرد. حاصل گفت و  گوهای عـلمی بـیرونی با این دانشوران در 
کـتاب «مقالید علم الهیئت» آورده شده است. ابوریحان سپس به 
جرجان(گرگان) و به دربار قابوس بن وشمگیر، پادشاه آل زیار 
نام  به  خود  مشهـور  کـتاب  قابوس،  حمایت  پاس  به  و  رفـت 
«آثارالباقـیه» را به نام وی تالیف کرد. در هـمین دوره بود که 
به اکتشاف نجومی و رصد ستارگـان پرداخت و طول و عرض 

جـغـرافـیایی جرجان را محاسبه کرد.
رفـت  خوارزم  به  جرجان  از   ۳۹۴ سال  اوایل  در  بـیرونی 
عـلی بن  دربار  دانشمندان  سایر  و  سـینا  ابوعلی  با  مدتی  و 
که  مًامونیان،  پرداخت.  علمی  بحث  به  خوارزمشاه  مًامون 
آنها  می آیند (و  حساب  به  خوارزمشاهـیان  سلسله  از  شاخه ای 

دوستی  دانش  در  می نامند)،  نیز  مًامونی  خوارزم شاهان  را 
در  فضل  اهـل  وزیری  وجود  بودند.  شهـره  ادب پـروری  و 
سهـیلی  محمد  بن  احمد  ابوالحسن  نام  به  مأمونیان  دستگـاه 
برای  مطلوب  بسیار  فضایی  و  شد  دانش  و  ادب  رونق  باعث 
رشد علم و اکتشافات و اختراعات فراهم آمد. با حمله غزنویان 
و به پایان آمدن دوران خوارزمشاهیان، ابوریحان با سپاهـیان 
سال  تا  و  رفت  غزنین  به  خوارزم  از  غزنوی  محمود  سلطان 
درگذشت خود مقـیم این شهـر بود. به عـبارت دیگر ابوریحان 
محمود،  سلطان  دربار  در  را  خویش  پربار  عمر  از  سال   ۳۲

سلطان مسعود و سلطان مودود گذراند.
معیت  در  هند  در  اقامتش  مدت  در  ابوریحان  عالمگیر  شهـرت 
سپاهـیان  هـندیان  که  آن  علی رغم  گـردید  باعث  غزنویان 
غـزنوی را دشمن خود می پنداشتند مقام و مرتـبه اش را گرامی 
دارند. ابوریحان در این مدت زبان سانسکریت و عـلوم و دانش 
هندیان را فرا  گرفت و برآیند پژوهش های خود را در کتابی به 
شناخت  برای  موثـق  منـبعـی  که  درآورد  الهـند»  «کـتاب  نام 
مکاتب و عقاید هندیان است. وی همچـنین کتابی درباره نجوم 
آن  عنوان  که  برگرداند  فارسی  به  سانسکریت  از  ریاضیات  و 
ریاضیات  در  التفهیم  او  آثار  مهمترین  است.  هـند»  سند  «زیج 
و نجوم، آثار الباقیه در تاریخ و جغرافیا و قانون مسعودی که 
ابوریحان  مسکو  چاپ  علوم  دانشنامه  است.  دانشنامه  نوعی 
بسیاری  در  است.  خوانده  اعصار  و  قرون  همه  دانشمند  را 
تاالر  و  دانشکده ها  دانشگاه ها،  بر  را  بیرونی  نام  کشورها  از 
بیرونی  داده اند.  او  به  جاوید»  لقب «استاد  و  نهاده  کتابخانه ها 
شمال و جنوب  جهات  و  زمین  محوری  گردش  خورشید،  گردش 
را دقیقًا محاسبه و تعریف کرده است. خورشید گرفتگی هشتم 
(افغانستان  لغمان  کوه های  در  را  میالدی   ۱۰۱۹ سال  آوریل 
کنونی) رصد و بررسی کرد و ماه گرفتگی سپتامبر همین سال 
را در غزنه مورد مطالعه قرار داد. این دانشمند بزرگ ایرانی در 

۲ رجب ۳۳۰ قمری در غزنین درگذشت.

نظمیه چگونه متولد شد؟
سرزمین  الخالفه  دار  را  تهران  قاجار،  آغامحمدخان  که  زمانی 
به  تفنگچی  صد  با  را  (قاجار)  دولو  خان  قاسم  داد  قرار  ایران 
کوتوالی (قلعه بانی) حکومت تهران گماشت.در واقع قاسم خان 

دولو را نخستین رییس شهربانی تهران می دانند. 

و  بود  قراولخانه  عهده  به  تهران  داخل  انتظامات  دوره  آن  در 
مستقیم  زیرنظر  که  بودند  قشون  سربازان  از  ای  عده  قراوالن 
کالنتر انجام وظیفه می کردند. کالنتر از نظر موقعیت اجتماعی 
نظر  زیر  که  افرادی  به  و  شد  می  محسوب  کشوری  مقام  یک 
عناوین  داشتند  اشتغال  کار  به  محالت  کدخدایان  یا  شهر  کالنتر 
عسس (نگهبان)، شحنه (پاسبان شهر) و داروغه (حاکم نظامی) 
شود  می  نامیده  کالنتری  یا  پاسگاه  امروزه  شد.آنچه  می  اطالق 
در آن دوران با عنوان داروغه خانه مورد اشاره قرار می گرفت. 
میرشب، نیز یکی دیگر از مقامات کشوری بود که برای خود شأن 
و مقامی داشت به این ترتیب که وقتی کسی حق قانونی رفت و 
طریق  از  کرد  می  حکم  میرشب  وظیفه  نداشت  را  شهر  در  آمد 
مامورانش افرادی را که بی دلیل در شهر تردد داشتند، دستگیر 

و بازجویی کنند.

امیرکبیر و استقرار نظم در تهران
امیرکبیر را باید از نخستین پیشگامان استقرار نظم و امنیت در 
با  عثمانی  امپراتوری  سفارت  در  کار  هنگام  وی  دانست.  تهران 
ادارات دولتی و نحوه عملکردشان آشنا شده بود و زمانی که به 
در  مالی  و  جانی  امنیت  تامین  و  نظم  ایجاد  برای  رسید  صدارت 
تهران دستور داد ۴۰ قراولخانه در نقاط مختلف دارالخالفه دایر 

شود. وی همچنین برای هر قراولخانه، ۱۲ نگهبان تعیین کرد.
 اما پس از وی با روی کار آمدن میرزاآقاخان نوری به دلیل طرز 
تهران  مردم  امنیت  تامین  برای  قدمی  هیچ  اش  ارتجاعی  فکر 
داد،  نشان  لوث  نیز  را  امیرکبیر  کارهای  همه  بلکه  برنداشت؛ 
(مشیرالدوله)  سپهساالر  میرزاحسین  رسیدن  قدرت  به  با  اما 
شد.وی  شروع  نو  از  نظم  استقرار  به  مربوط  اصالحات  دوباره 
برای نخستین بار کلمه نظمیه را به کار گرفت و اداره نظمیه را 
از  و  دارالفنون  محصالن  از  که  را  خان  محمدعلی  و  داد  تشکیل 
فرنگ برگشته بود به ریاست نظمیه تهران گماشت، اما هیچ یک 
اداره  را  آن  و  نپذیرفتند  را  نظمیه  اداره  اسم  مردم  و  ماموران  از 
می خواندند و در کل کلمه اداره در اذهان مردم از نظمیه شروع 

و شناخته شد.

ایجاد اداره پلیس
تصمیم  کرد  اروپا  به  که  سفرهایی  در  قاجار  شاه  ناصرالدین 
موارد  این  جمله  از  بزند  اصالحاتی  به  دست  ایران  در  گرفت 
بود.  اروپایی  سبک  به  شهربانی  همان  یا  نظمیه  تأسیس  اندک، 
ناصرالدین شاه در سفر دوم خود به اروپا و مشاهدة قوای پلیس 
و نظم و انضباطی که در شهرهای اروپا برقرار کرده بود تصمیم 

گرفت در ایران نیز چنین تشکیالتی را به وجود آورد.
از این رو از دولت اتریش برای بنیان نهادن اداره پلیس تهران، به 
شکل نوین و اروپایی درخواست کمک کرد. در پی این درخواست 

دولت اتریش هم پس از مدتی مطالعه یک نجیب زاده ایتالیایی را 
که در امور پلیس دارای اطالعاتی بود، به ناصرالدین شاه معرفی 
به  تهران  به  ورود  از  پس  فورت»  دمونت  آنتوان  نمود.«کنت 
بررسی وضع شهر پرداخت و ضمن گزارشی به ناصرالدین شاه 
می  سوار  پلیس  شصت  و  پیاده  پلیس  چهارصد  با  که  کرد  اعالم 
نماید.  تأمین  بخشی  رضایت  نحو  به  را  تهران  شهر  امنیت  تواند 

شاه با درخواست وی موافقت کرد...»

نخستین  ق،   ۱۲۹۵ ذیقعده   ۱۶ روز  کار  مقدمات  تدارک  از  پس 
جلیله  «اداره  عبارت  تابلو،  در  گردید.  نصب  تهران  نظمیه  تابلو 
پلیس دارالخالفه و احتسابیه» نقش شده بود. ناصرالدین شاه در 
اداره  گشایش  و  نمود  شرکت  دارالخالفه  پلیس  اداره  افتتاح  روز 
واژه  با  مردم  روز  همان  از  و  یافت  رسمیت  احتسابیه»  و  پلیس 
الممالک»  لقب «نظم  به  کنت  که  نپائید  دیری  و  شدند  آشنا  پلیس 
اخذ  به  و  مفتخر  (سرلشکری)  امیرتومانی  منصب  به  و  ملقب 
نشان و حمایل آن، ممتاز گردید. از نوشته تابلو چنین بر می آید 
و  داشته  تمرکز  واحد  یک  در  شهرداری  و  شهربانی  تکالیف  که 
رئیس  وهم  شهربانی  یعنی  پلیس  رئیس  هم  کار  بدایت  در  کنت 

احتسابیه یعنی شهردار تهران بوده است.

در سال ۱۲۹۶ ق کنت نظامنامه ای را که به کتابچه «قانون کنت» 
دیری  نظامنامه،  این  تصویب  با  کرد.  ارائه  شاه  به  شد،  معروف 
به «وزارت  احتسابیه  و  داراخالقه  پلیس  جلیله  اداره  که  نگذشت 
نظمیه» تبدیل گردید و صورت و قیافه تازه تری به خود گرفت و 
دارای دوایر و تشکیالت ثابتی گردید.در آن زمان حقوق و مزایای 
نیروهای شهربانی که گاه پرداخت آن ماهها به تعویق می افتاد ـ 
برای افسران جزء از ماهانه پنج تومان تجاوز نمی کرد و به افراد 
پلیس هم مقرری ماهیانه خیلی ناچیزی (پنج تا بیست قران) داده 
می شد.خیلی وقت ها، پاسبان ها و مأمورین رسمی انتظامی به 
جای انجام وظایف پلیسی، در دکان های قصابی و عطاری خود 

مشول کار بودند.

سوئدی ها و نظمیه
در دوران مشروطه، ریاست نظمیه را آقا باالخان سردار (سردار 
افخم) عهده دار شد. بعد از سقوط تهران توسط آزادی خواهان 
یپرم خان ارمنی ریاست نظمیه شهر را برعهده گرفت تا سرانجام 
که در سال ۱۲۹۱ ه.ش مستشاران سوئدی بر سر کار آمدند، آنها 
میدان  در  پلیس  ساختمان  کنار  در  را  پلیس  مدرسه  نخستین 
رضاخان  فرمان  به  ه.ش   ۱۳۰۲ سال  در  اما  کردند  دایر  توپخانه 
محمد  سرهنگ  و  شد  داده  پایان  ایران  در  ها  سوئدی  خدمت  به 
درگاهی، رییس نظمیه تهران و رییس کل تشکیالت نظمیه ایران 
شد و دو سال بعد، پهلوی اول، ۱۰ پلیس را برای آموزش به خارج 

از کشور فرستاد.
پاسیار  رضاشاه،  سلطنت  دوران  در  شهربانی  رئیس  آخرین 
مختار بود که ضمن انجام وظیفه در شهربانی به درجه سرتیپی 
(سرپاسی) نیز ترفیع یافت و با وقوع حوادث شهریور ۱۳۲۰ ش، 
تهران را ترک کرد و سرهنگ اعتماد مقدم شهربانی را در غیاب 
او اداره کرد. سرپاس مختار، پس از مراجعت از خارج، ریاست 
شهربانی را به عهده گرفت و در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ به کلی از کار 

برکنار شد.
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گوناگون
آواز مرگ«بیتل ها»

برای داعش
را  فولی  جیمز  و  گرفت  دوربین  سمت  به  را  کوچک  چاقوی  یک 
روبه روی آن نشاند. مردی که با لباس نارنجی به زانوی مرگ 
نشسته بود. نامش «جیمز فولی» بود و در سال ۲۰۱۱، زمانی که 
برای تهیه فیلم و گزارش به سوریه رفته بود تا از ناآرامی های 
آنجا خبر منتشر کند گرفتار افرادی شد که بعدها خود را افراد 
داشت.  وجود  عجیب  مورد  یک  اما  خواندند.  اسالمی»  «خالفت 
آمریکایی  آخرین  و  اولین  این  می گفت  اوباما  به  که  قاتل  لهجه 
نیست که قرار است گردنش بریده شود. مردی مسلط به زبان 

انگلیسی با لهجه بریتانیایی.
بالفاصله پس از انتشار فیلم مرگ جیمز فولی به دست جالدی 
دو  مسووالن  ویژه  به  کشور،  این  مسووالن  بریتانیایی،  احتماال 
سازمان اطالعاتی بریتانیا، یعنی MI۶ و MI۵ به صرافت افتادند 
 « mediaite » تا نقاب از چهره قاتل سیاهپوش بردارند. سایت
نام  آنها  به  باید  که  شده اند  شناسایی  بریتانیایی  سه  می نویسد: 
تبار  بریتانیایی  رول»  «راک اند  خوانندگان  بیتل ها  داد.  «بیتلز» 

بودند که در دهه هفتاد طرفداران میلیونی داشتند. 

اینک اما به جالدان بریتانیایی که سالح به دست گرفته اند و آواز 
این  از  پیش  داده اند.  نام «بیتل ها»  می دهند  سر  وحشت  و  رعب 
نیز برخی از بریتانیایی ها که از دست داعشی ها گریخته، هشدار 
می کردند  صحبت  تن  سه  با  خود  اسارتگاه  در  که  بودند  داده 
از  برخی  توسط  که  افراد  این  اسم  داشتند.  بریتانیایی  لهجه  که 
و  جیهادی»، «رینگو»  از «جان  است  عبارت  رفته،  لو  گروگان ها 
سوای  جیهادی»  «جان  که  می نویسد  میل  دیلی  روزنامه  «پل». 
اینکه برای کشتار غربی ها داوطلب می شود برای جذب غربی ها 
ویدئوی  بریتانیایی  کارشناس  یک  گفته  به  می کند.  اقدام  نیز 
بریتانیایی  جنگجویان  که  است  واقعیت  این  بیانگر  فولی  اعدام 
سوریه  و  عراق  در  تروریستی  گروه های  نظام»  «پیاده  تنها 

نیستند، بلکه در مراکز فرماندهی نیز رخنه کرده اند. 
او  مقام»  «ترقی  نشانه   ویدئو  این  در  را  «جان»  حضور  او 
«جان»  با  که  گروگان هایی  از  یکی  می داند.  «داعش»  در 
باهوش  فردی  را  او  «گاردین»  با  گفت وگو  در  داشته  سروکار 
پروپا  طرفداران  از  او  که  می گوید  و  می خواند  تحصیل کرده  و 
دست  از  که  زندانیانی  از  دیگر  یکی  اما  است.  افراطیون  قرص 
داعشی ها جان سالم به در برده است نظر جالبی در مورد جان 
جیهادی داده است. او می گوید که مقامات خالفت خودخوانده 
جیهادی  جان  شده  طراحی  پیش  از  ریزی  برنامه  با  اسالمی 
خبرنگار  دیگر  «ساتلوف»،  و   « فولی  «جیمز  کشتن  برای  را 
یک  که  بگویند  می خواهند  واقع  در  آنها  برگزیده اند.  آمریکایی 
است  پیوسته  گروه  این  به  دلیلی  همان  به  اروپایی  یک  یا  غربی 
دیوید  حال،  این  با  می پیوندند.  دیگر  بنیادگرای  عرب های  که 
شدت  به  کشورش  که  است  گفته  بریتانیا  نخست وزیر  کامرون، 
با افرادی که قصد پیوستن به این گروه را دارد برخورد خواهد 
کرد و جان جیهادی را با عدالت روبه رو خواهد کرد. از این رو 
جیهادی  جان  واقعی  هویت  یافتن  برای  نام ها  برخی  که  است 
مطرح شده است. یکی از این نام ها که روزنامه ایندیپندنت از آن 
رپ  خواننده  عبدالباری»  «عبدالماجد  است،  کرده  تهیه  گزارش 
۲۴ ساله ای است که در لندن به «ال جینی» معروف بوده و کارش 

به قدری مورد توجه قرار گرفته بود که رادیو 
یکی  پخش کرده بود.  بارها  ترانه های او را  یکی از  بی سی  بی 
از دوستان «ال جینی» می گوید که جای تعجب نداشته است که 
از  پیش  او  است.  پیوسته  سوریه  در  تکفیری  گروه  این  به  وی 

اینکه به سوریه برود، در لحن آهنگ های خود تغییر ایجاد کرده 
کرده  خود  پیشین  «تکست های»  جایگزین  را  خشونت  و  بود 
بود. او در یکی از ترانه هایش گفته بود: « دارم سعی می کنم که 
راهمو عوض کنم، اما دستم به خون آلوده شده، نمی تونم راهمو 
تغییر بدم، مگر اینکه وجوه نقد تو بانک داشته باشم. نمی تونم 
فرشته ها رو از شیاطین تمیز بدم، قلب من از هم فرو پاشیده...

حس خودم رو از دست دادم». 

گروه  درامیست  «استار»  نام  این  به  بیتل ها  درامیست  واکنش 
«بیتل  لقب  جالد  بریتانیایی های  این  به  اینکه  از  اخیرا  بیتل ها 
ها» داده اند انتقاد کرده است. آقای استار در گفت وگو با «لندن 
عنوان   با  افراد  این  نامیدن  که  است  گفته  استاندارد»  ایوینیگ 
بیتل ها جفا به ایدئولوژی گروه بیتل هاست. این گروه به دنبال 
برقراری صلح و آرامش در جهان بوده و هرگز آوازی از مرگ 
بنیادگرا،  سه  این  است  گفته  همچنین  او  نخواندند.  خشونت  و 

که  را  چیزی  هر  آنها  و  دارند  قرار  بیتل ها  مقابل  نقطه  دقیقا 
این  با  کرده اند.  عمل  عکس  به  داده اند  سر  را  آوازش  بیتل ها 
نفر  تنها  و  وی  که  است  کرده  اقرار  مصاحبه  این  در  او  وجود 
افرادی  با  مبارزه  توان  کارتنی  مک  پل  یعنی،  گروه  این  از  زنده 
را که این «اسم مستعار» را به داعشیان داده را ندارند. به گفته 
این درامیست سابق، کسانی که این لقب را به افراد انگلیسی تبار 
داعش داده اند با این گروه مرتبط هستند و قصد دارند که نام این 
می گوید:  استار  بیندازند.  زبان ها  سر  بر  پیش  از  بیش  را  افراد 
بار  یک  داده اند،  جالدان  این  به  را  بیتل  نام  که  کسانی  این  کاش 
دیگر به دو ترانه «جنگ تمام است» و « به صلح یک شانس بده» 

گوش دهند.

آیا اینترنت پاسخ سواالت 
بزرگ زندگی را می دهد؟

تا  می کنند  مراجعه  اینترنت  به  بارها  روز  طول  در  مردم  عموم 

پاسخ سواالت متفاوتی را که به ذهن آنها می رسد بیابند.
 به عنوان مثال، وقتی نام شخص، فروشگاه یا هتلی را فراموش 
به  اما  می کنیم.  رجوع  اینترنت  به  مواقع  از  بسیاری  در  می کنیم 
نظر می رسد تا به حال کسی برای یافتن پاسخ سواالت اساسی 
«آیا  بخرم؟»،  خانه  «آیا  باشد.  نکرده  رجوع  اینترنت  به  زندگی 
نامزد کنم؟» یا «آیا باید به دانشگاه برگردم؟» از جمله سواالتی 
است که در اینترنت جوابی برای آنها وجود ندارد. اما یک شرکت 
آزمایشی  به صورت  را   «Cloverpop» نام  به  سایتی  آمریکایی 
پاسخ  این چنینی  سواالت  به  می تواند  که  است  کرده  راه اندازی 
دهد. برای ورود به این سایت، نیازی به وارد کردن نام ندارید و 
فقط باید به سواالت آن پاسخ داد. در این شرایط، هر فرد سوال 
خود را مطرح می کند و پس از آن باید به سواالت متعددی پاسخ 
دهد. پس از اتمام سواالت، ظرف مدت ۱۰ دقیقه پاسخی به وی 
داده می شود. این سایت با استفاده از کارشناسان خبره هدایت 

می شود و سواالت توسط آنها پاسخ داده می شوند. 
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همه راه ها به لندن 
ختم می شود

مترجم: مهدی نیکوئی

گردشگران  درصدی   ۲۰ افزایش  با  لندن  گذشته  سال  تابستان 
که  بود  خود  گردشگری  صنعت  در  جدیدی  رکورد  شاهد  ورودی 

این شهر را تبدیل به بزرگ ترین مقصد دنیا کرد.

کمریج)،  جورج  (شاهزاده  انگلیس   شاهزاده  تولد  نظیر  اتفاقاتی 
پیروزی تاریخی اندی مورای در ویمبلدون و هوای گرم و طوالنی 
به  گردشگر  میلیون   ۴/۹ پذیرای  تقریبا  تا  کرد  کمک  شهر  این  به 
این پایتخت در ماه های جوالی تا سپتامبر شود؛ موردی که توسط 

نهادهای رسمی اعالم شد.
تعداد  از  بیش  درصد   ۱۹/۵ تقریبا  آمار  این  که  است  جالب 
بازدیدکنندگان در خالل المپیک تابستانی ۲۰۱۲ بوده و پیش از این 
نفر  میلیون   ۴/۷ معادل  ورودی  گردشگران  میزان  باالترین  نیز 

بسیاری  که  داد  رخ  حالی  در  اتفاق  این  است.  بوده   ۲۰۰۶ سال  در 
موج  المپیک  مانند  عظیمی  رویدادهای  معتقدند  کارشناسان  از 
عدم  به دلیل  که  می کند  کشورها  راهی  را  گردشگران  از  عظیمی 
گردشگران  رکود  با  آن  متعاقب  سال های  مدیریت،  در  توانایی 
موضوعی  می شود؛  خود  خاص  مشکالت  دچار  و  بوده  روبه رو 
«این  می گوید:  لندن  شد.شهردار  دیده  نیز  پکن  المپیک  در  که 

که  است  آن  نشان دهنده  ارقام  و  آمار 
بزرگ ترین  شکی  هیچ  بدون  لندن 
بسیار  تعداد  است.  زمین  کره  شهر 
بهترین  جادویی،  موزه های  زیاد 
بیشترین  جهان،  در  تئاتر  صحنه های 
فضای سبز نسبت به هر شهر اروپایی 
دیگر، اجرای مسابقات ورزشی متعدد 
سطح باال، نرخ پایین جرم و جنایت و 
تعجبی  جای  هیچ  دیگر  بسیار  موارد 
از  بسیاری  مردم  که  نمی گذارد  باقی 
سرازیر  شهر  این  به  جهان  سرتاسر 
جهان  شهر  پربازدیدترین  آمار  و  شده 

را برای آن ثبت می کنند.»
را  لندن  شهردار  سخنان  که  هرچند 
وابستگی  به دلیل  حدودی  تا  می توان 

موفقیت  در  اما  دانست  اغراق آمیز  شهر،  این  به  شغلی  و  قلبی 
صنعت گردشگری این شهر نمی توان تردید کرد.

 تابستان داغ توریسم لندن
نشان  شهر  این  رسمی  مراجع  توسط  شده  منتشر  آمارهای 
خالل  در  گردشگران  ورود  از  شده  کسب  درآمدهای  که  می دهد 
در  درصدی  پنج  حدودا  (رشد  است  یافته  افزایش  نیز  تابستان 
 ۳٫۳۷۲ رکورد  به  رسیدن  و  المپیک  برگزاری  تابستان  با  مقایسه 
میلیون پوند). جاذبه های عظیمی مانند برج لندن، کلیسای اعظم 
افزایش  شاهد  گذشته  تابستان  خالل  در  ملی  گالری  و  سنت پال 
بوده   ۲۰۱۲ تابستان  به  نسبت  درصد   ۱۷ مرز  تا  گردشگران  تعداد 
است. کلیسای سنت پال عنوان کرده است که ۳۵۳۴۶۳ نفر از این 

 ۲۱/۱ و   ۲۰۱۲ سال  از  بیش  درصد   ۵۰ که  کرده اند  بازدید  مجموعه 
جذاب  و  متنوع  فرهنگی  رویدادهای  است.   ۲۰۱۱ از  بیش  درصد 
نمایش  برگزاری  شامل  که  است  شده  آمار  این  افزایش  باعث  نیز 
موزه  در  هرکوالنیوم»  «نمایشگاه  و  پمپی»  در  زندگی  و  «مرگ 
 V&A موسوم به بریتیش میوزیوم و «نمایشگاه دیوید باوی» در
نیز  مورمون  کتاب  نظیر  موفقی  شدت  به  نمایش های  می شوند. 
در جذب گردشگران سهیم بوده اند. به جز رقابت های ویمبلدون، 
سالروز  ورزش های  نظیر  دیگری  تابستانی  ورزشی  رویدادهای 
لندن  دور  دوچرخه سواری  و  المپیک  ورزشگاه  در  سنت بری 
ماه  سه  خالل  در  که  مسافرانی  تعداد  بودند.  شده  برنامه ریزی 
شک  بدون  کرده اند،  بازدید  شهر  این  از   ۲۰۱۳ سپتامبر  تا  جوالی 
راحتی  به  که  می سازد  را  لندن  تاریخ  گردشگری  سال  بهترین 
ثبت  آن  از  پیش  سال   ۷ که  را  گردشگری  میلیون   ۱۵/۶ رکورد 
از  پس  لندن  گردشگری  مسووالن  می گذارد.  سر  پشت  بود،  شده 
تابستانی امیدوار  بازار گردشگری  این شهر در  مشاهده موفقیت 
بودند که روند موجود ادامه یافته و گردشگران ورودی به عدد ۱۶ 
میلیون نفر برسند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد جذب ۱۶/۸میلیون 
گردشگر تا پایان سال و تبدیل لندن به گردشگرپذیرترین شهر دنیا 
پیش از پاریس، بانکوک و نیویورک بود.تعداد گردشگران اروپایی 
وارد شده به لندن در تابستان ۲۰۱۳ حدود ۲۲ درصد رشد یافت و به 
دو میلیون و۸۳۲هزار نفر رسید؛ با وجود اینکه به دلیل المپیک سال 

۲۰۱۲ بسیاری از گردشگران تمایل به بازدید از این شهر نداشتند. 
بازدید گردشگران آمریکای شمالی با ۱۲ درصد رشد به ۸۰۶ هزار 
نفر رسید و تعداد گردشگران ورودی از سایر نقاط جهان با رشد 

۱۹ درصدی به یک میلیون و ۲۴۰ هزار نفر رسید.
موج گردشگرانی که لندن در تابستان گذشته تجربه کرد، به گفته 
مسووالن در پاییز نیز ادامه یافت و تمامی سفرهای انجام شده به 
لندن توسط مسافران خارجی شامل نیمی 
کل  به  خارجی  گردشگران  سفرهای  از 

بریتانیا می شود.
لندن  پیشبرد  برای  لندن  داستان  کمپین 
نیز  گردشگران  ذهنی  تصویر  بهبود  و 
متنوعی  ویدئوهای  و  گرفت  شکل  کمپینی 
و  تهیه  لندن»  «داستان  عنوان  تحت 
شخصیت های  از  بسیاری  شد.  منتشر 
به منظور  نیز  شهر  این  شناخته شده 
شهر  به  نسبت  گردشگران  نگرش  تغییر 
شناخته  دود»  «شهر  نام  به  زمانی  که 
تالش  جمعی  حرکت  این  در  می شد، 
که  است  معتقد  لندن  شهردار  می کنند. 
جهانی  نگرش  تغییر  به منظور  کمپین  این 
این  از  جهانیان  تصور  مجدد  شکل دهی  و 
شهر طراحی شده است که نقطه اوج آن المپیک ۲۰۱۲ بود. او این 
جانب  از  شهر»  این  به  نسبت  ناخودآگاه  به عنوان «عشق  را  ویدئو 
تمامی شخصیت های بزرگ و اهالی لندن عنوان می کند که خدمات 

خود را به صورت رایگان ارائه می کنند.
گردشگری  صنعت  در  را  لندن  موفقیت  بتوان  شاید  مجموع  در 
ناشی از جاذبه فرهنگی (موزه ها، کلیساها، تئاترها و نمایش های 
مختلف فرهنگی) و تالش جمعی تمامی شهروندان و مسووالن در 
پیشبرد اهداف آن قلمداد کرد. نکته جالب اینجا است که بسیاری 
از نمایش ها و نمایشگاه های برپا شده حتی ریشه در فرهنگ خود 
بریتانیا ندارند، اما به صورتی اصیل، خالقانه و بدیع در این شهر 

و موزه ها و گالری های آن برگزار می شوند.

 تعداد بسیار زیاد موزه های جادویی، 
جهان،  در  تئاتر  صحنه های  بهترین 
هر  به  نسبت  سبز  فضای  بیشترین 
شهر اروپایی دیگر، اجرای مسابقات 
ورزشی متعدد سطح باال، نرخ پایین 
دیگر  بسیار  موارد  و  جنایت  و  جرم 
نمی گذارد  باقی  تعجبی  جای  هیچ 
جهان  سرتاسر  از  بسیاری  مردم  که 
آمار  و  شده  سرازیر  شهر  این  به 
پربازدیدترین شهر جهان را برای آن 

ثبت می کنند.
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 Bluefin) البز  بلوفین  موسس  و  مدیر   ،(Deb Roy) روی  دب 
تحقیقات  ی  نتیجه  ماساچوست،  فنی  دانشکده  استاد  و   (Labs
خود را در نمایشی بی نظیر ارا ئه داده است. او که می خواست 
بداند، کودک چگونه سخن گفتن می آموزد، از روز تولد پسرش، 
در همه ی گوشه های خانه، دوربین نصب کرد تا تمام لحظه های 
زندگی او را زیر نظر بگیرد. نتیجه، ۹۰ هزار ساعت فیلم بود که 
همه  شود.  می  زاده   Water ی کلمه  چطور  دید،  شد  می  آنها  در 
چیز ضبط شده بود. هر صدایی و کالمی و آوایی. همه ی آنچه 
که شاید اگر ثبت نمی شد، «روی» و همسرش دیگر هیچگاه آن را 

به خاطر نمی آوردند.
اریک اشمیت مدیر اجرایی گوگل، چند هفته پیش در ابتدای یکی 
از سخنرانی هایش، پیش بینی کرد تا سال ۲۰۲۹ هارد اکسترنالی 
با ظرفیت ۱۱ پتابایت به بازار خواهد آمد که بهای آن کمتر از ۱۰۰ 
دالر خواهد بود. اشمیت گفت:«بر اساس تخمین من بر روی این 
باال  کیفیت  با  را  سال   ۶۰۰  ِ روز  هر  ساعت   ۲۴ توان  می  حافظه 
ی  ثانیه  ثانیه  ی  ذخیره  برای  تنها  نه  که  ظرفیتی  کرد.»  ذخیره 
بعدی  های  نسل  برای  که  است  کافی  گور»  تا  گهواره  زندگی «از 

هم «جا» باقی می ماند.
دب روی ثابت کرد که می توان همه چیز را به خاطر آورد. اشمیت 
روی  پسرهای  و  پسر  زندگی  تمام  ذخیره  برای  جا  که  داد  وعده 

خواهد بود.
کسی  گویا  نیافت.  ها  رسانه  در  چندانی  بازتاب  اما  اشمیت  خبر 
شگفت زده نشد. چرا؟ شاید به این دلیل که هم اکنون هم در حال 

ذخیره ی زندگی مان هستیم؛ یا به دست خود یا به دست گوگل.

حافظه ی بی حد و مرز، مزیت یا عیب؟
در  مان  عکس  ناگهانی  شدن  پیدا  از  که  باشد  آمده  پیش  شاید 
ی  صفحه  در  جایی  که  عکسی  باشیم.  شده  نگران  اینترنت 
«دوستی» به اشتراک گذاشته شده. اما این تنها یک پیش نمایش 
است. تمامی زندگی ما قابل بازسازی است. اینترنت هیچ چیز را 
فراموش نمی کند. از طریق آنچه که خود ذخیره کرده ایم یا ردی 

که توسط دیگران از ما بر جای مانده است.

میان  ارتباطات  ایم.  شده  دیگران  دیجیتال  زندگی  از  جزیی  ما 
است.  نبوده  تنیده  هم  در  امروز  ی  اندازه  به  گاه  هیچ  ها  انسان 
فیس بوک این ادعا را ثابت کرده است. کسی که تا دیروز برایمان 
«هیچ کس» بوده حاال در فیس بوک «دوست» شده. ما دیگر نه به 
عنوان فرد که بخشی از یک مجموعه ایم. مجموعه اگر اراده کند، 

می تواند تمامی قطعات زندگی مان را مثل پازل کنار هم بچیند.
قدرت  از  که  هنگامی  بگیریم  تر  جدی  کمی  را  اشمیت  باید  شاید 
آینده، یعنی قدرت ذخیره سا زی، قدرت به خاطر سپردن حرف 
برای  تالش  شدن.  جاودانه  و  است  پتابایت  آن  از  آینده  زند.  می 
ضبط  مان  زندگی  ی  همه  دیجیتال.  مومیایی  به  رسیدن  نوعی 
مان  عالقه  مورد  فیلم  کتاب،  موزیک،  داند،  می  گوگل  شود.  می 
چیست. می داند از چه بیماری هایی رنج می بریم و کجا به دنبال 
اطالعاتی درباره ی آن هستیم. گوگل به جای ما به یاد می آورد. 
بحث های فراوانی بر سر حافظه ی بی مرز اینترنت وجود دارد. 
برخی مانند ویکتور مایر شون برگر، برنامه نویس و کارشناس 
اینترنت معتقدند که باید به اینترنت فراموش کردن را آموخت و 
اینترنت  با  کودکی  از  که  انسانی  که  باورند  این  بر  دیگر  ای  عده 
خو گرفته، یاد می گیرد چگونه با حافظه ی بی عیب و نقصی که 

چیزی را از یاد نمی برد، زندگی کند.

مغز ما یاد می گیرد که یاد نگیرد؟
زوال  به  رو  که  معفقدند  برگر  شون  مایر  مانند  کارشناسانی 
همان  که  بشر  ای  پایه  رفتاری  های  مکانیسم  از  یکی  گذاشتن 
فراموشی است از معایب حافظه ی صد در صدی عصر دیجیتال 
چه  بشر  ی  حافظه  با  گوگل  صدی  در  صد  ی  حافظه  اما  است. 

می کند؟

بتسی اسپرو (Betsy Sparrow) محقق آمریکایی از ماشین های 
جست وجوگر آنالین و تاثیر آنها بر حافظه ی ما سخن می گوید. 
داد.  سوق  باره  این  در  تحقیق  و  تفکر  به  را  او  ساده  اتفاق  یک 
روزی مقابل تلویزیون به مغزش فشار می آورد تا نام هنرپیشه 
ای را که در فیلم ایفای نقش می کند به خاطر بیاورد؛ بی نتیجه. 
از همسرش می پرسد، اما او هم نمی داند. پاسخ در گوگل است. 
همیشه  شرکا  و  پدیا  ویکی  گوگل،  کلیک.  چند  و  کلمه  یک  تایپ 
حاضر به همکاری اند. پرسش از ما، و اما پاسخ: گوگل تصمیم 

می گیرد از که.
شاید  و  نبود  اینترنت  که  ها  وقت  آن  کند،  می  فکر  خود  با  اسپرو 
پاسخ  کردیم.  می  چه  نبود،  دسترس  در  هم  خوبی  ی  دانشنامه 
عصر  در  کردیم.  می  فراموش  را  پرسش  احتماال  است،  ساده 
یاد  به  و  کند  می  فکر  ما  جای  به  گوگل  اما  دیجیتال  ی  حافظه 
ی «ساینس»  مجله  در  او  ی  ساله   ۴ تحقیقات  نتیجهی  آورد.  می 
منتشر شد. او در یکی از آزمایش ها به دانشجویان گفته بود که 
اطالعاتی را به خاطر بسپارند چون تا چند لحظه ی بعد همه پاک 

خواهند شد. به گروه دیگر گفته شده بود اطالعات در کامپیوتر 
وقت  هر  را  اطالعات  دانست  می  که  گروهی  مانند.  می  باقی 

بخواهد می تواند بیابد، چیزی به خاطر نسپرده بود.
خالصه ی نتیجه تحقیقات او این بود: مغز ما یاد می گیرد که به 
خاطر نسپارد و این که نباید همه چیز را بدانیم، بلکه به جای به 
خاطر سپردن اطالعات، می دانیم که کجا می توان آن ها را یافت. 

ذهن ما اینترنت را به عنوان حافظه ای خارجی می شناسد؛ نتیجه 
ای که تفسیرهای گوناگونی را به دنبال داشته است.

وجود  با  اکنون  که  است  معتقد   (Nicholas Carr) کار  نیکالس 
انتقال  حال  در  ما  الین،  آن  جستجوگر  های  ماشین  و  اینترنت 
انتقال  حال  در  حقیقت  در  یعنی  ایم؛  شبکه  به  هایمان  دانسته 
هارد  حکم  ما  برای  پدیا  ویکی  و  گوگل  شبکه،  به  مان  حافظه 

تکنولوژی و فناوری

اینترنت هیچ چیز را فراموش نمی کند
دانستن کار سختی نیست وقتی به اینترنت و گوگل دسترسی داریم. برای 
هر پرسش پاسخی هست. اما این «دانای کل» با حافظه ی ما چه می کند. 
حال  در  مان  حافظه  که  دهد  می  نشان  اسپرو  بتسی  تحقیقات  ی  نتیجه 

انتقال به شبکه است.

کشف جوانب جدیدی از اخالق با 
برنامه گوشی هوشمند

گوشی  نرم افزاری  برنامه  از  استفاده  با  هلندی  و  آلمانی  آمریکایی،  محققان  از  تیمی 
هوشمند، ایده های جدیدی را درباره ماهیت اخالق یافته اند. به گزارش «ایسنا»، در این 

مطالعه گروه بزرگی از داوطلبان در یک آزمایش اخالقی شرکت
داشتند. اخالق نقش مهمی در جوامع مدرن ایفا می کند و یکی از مهارکننده های اصلی 
می دانند،  غیراخالقی  یا  اخالقی  که  وضعیت هایی  در  افراد  می آید.  شمار  به  هرج و مرج 
اخالق،  گریزپای  ماهیت  دلیل  به  اما  می دهند.  نشان  واکنش  آنها  به  و  می کنند  شرکت 
دانشمندان نه تنها در تعریف و ارزیابی آن بلکه در یافتن شیوه های عملکرد آن  در افراد 
و جوامع با مشکل مواجه بوده اند. محققان با همکاری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در 
آخرین تحقیقاتشان و در تالش برای کشف بیشتر جوانب اخالق، به دنبال مطرح کردن 
پرسش هایی از افراد درباره مشاهدات، اعمال و احساساتشان بودند. طی این پژوهش، 
۱۲۵۲ نفر برنامه ای ویژه را روی تلفن شان دانلود کردند و این برنامه به محققان امکان 
کنکاش سوژه هایشان در زمان های تصادفی را می داد. این افراد از لحاظ اعمال اخالقی 
که در یک ساعت نخست انجام می دادند یا شاهد آن بودند، بررسی شدند. همچنین این 
موضوع بررسی شد که چنین عمل هایی چه احساسی در آنها ایجاد می کرد و آنها چگونه 
واکنش نشان می دادند.طی بازه زمانی سه روزه، پیغام های متنی به داوطلبان ارسال و 
از آنها دریافت شدند. پس از آن، محققان ۱۳ هزار و ۲۴۰ پیغامی را که از سوژه ها دریافت 
اطالعات  و  مسیرها  الگوها،  یافتن  دنبال  به  فرآیند  این  در  و  کردند  تحلیل  بودند،  کرده  
مذهبی  را  خود  که  افرادی  دریافت  علمی  تیم  نهایت،  بودند.در  اخالق  درباره  جدید 
می پنداشتند در مقایسه با افرادی غیرمذهبی، لزوما اعمال اخالقی  یا غیراخالقی تری را 
انجام ندادند. دانشمندان همچنین دریافتند اشخاصی که هدف یک عمل اخالقی بودند، 
در مقایسه با افرادی که خود آن اعمال اخالقی  را انجام می دادند حس بهتری داشتند و 
اینکه افراد مذکور بعدها بیشتر امکان داشت که آن عمل اخالقی را خودشان انجام دهند؛ 
اخالقی می نامند. محققان همچنین  اجتماعی آن را واگیری  علوم  چیزی که دانشمندان 
افرادی  و  بوده  تاثیرگذار  اخالق  بر  سیاسی  وابستگی  اینکه  بر  مبنی  یافتند  شواهدی 
که  حالی  در  بودند  متمرکز  افراد  بین  در  عدالت  روی  بیشتر،  آزادی خواهانه  تمایالت  با 
افرادی که محافظه کارتر بودند، به احترام  گذاشتن به مقامات واکنش قوی تری داشتند.
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کنترل تنفس به کمک فناوری
روانه  و  طراحی  سالمت  ارتقای  برای  فراوانی  اپلیکیشن های  تاکنون 
مواردی  از  یکی  تنفس  صحیح  نحوه  ازآنجاکه  ولی  است  شده  بازار 
اپ  باشد  داشته  تأثیرگذار  نقشی  بدن  سالمت  در  می تواند  که  است 
ایران،  گزارش  به  است.  شده  طراحی  اساس  براین   Zenytime تازه 
می دهد  را  امکان  این  کاربر  به  که  می کند  کار  سنسوری  با  اپ  این 
ازطریق بازی های مختلف، تنفسش را تنظیم کند. این اپ با بازی های 
میزان  می تواند  و  می دهد  انجام  یوگا  ورزش  شبیه  کاری  درست  خود 

این  بازی های  در  دهد.  افزایش  را  بدن  سلول های  به  اکسیژن رسانی 
و  اصولی  شما  تنفس  اگر  است،  استفاده  قابل  سنین  همه  برای  که  اپ 
درست باشد امتیاز می گیرید. اپ Zenytime با یک وسیله کوچک ۱۰۰ 
کرده  نزدیک  دهان  به  را  وسیله  این  کاربر  کند.  گرمی(دانگل)کارمی 
یا  گوشی های اندرویدی  بلوتوث به  و الگوی دم و بازدم وی از طریق 
می گیرد  جایزه  باشد  صحیح  تنفسش  نحوه  اگر  می شود.  ارسال   IOS
 USB وگرنه توصیه هایی به وی ارائه می شود. این دانگل ازطریق کابل
شارژ می شود و هربارشارژ برای چندین هفته کافی است. قرار است 
Zenytime با بهای ۹۹دالرتا پایان سال جاری میالدی راهی بازار شود.

اکسترنال را پیدا کرده اند.دسته ای از محققان معتقدند، این ایده جدید 
نیست. انسان همیشه آموخته است که خود را با پیشرفت ها و امکانات 
همیشه  مغز  از  خارج  جایی  به  ها  دانسته  انتقال  دهد.  تطبیق  جدید 
این  های  یادگاری  اولین  ها  کتابخانه  و  ها  کتاب  است.  گرفته  صورت 
دانیل  است.»  کردن  فراموش  برای  «نوشتن  که  این  نه  مگر  اند.  انتقال 
نام  با  ای  نوشته  در  پیش  سال  سی  هم   (Daniel Wegener) وگینر 

transactive memory از یک حافظه ی تعاملی جمعی سخن گفت. هر 
کس همه چیز را نمی داند و نباید هم بداند. حافظه ی جمعی مهم است.

گوگل مثل یک کتابخانه نیست
اما کتابخانه با گوگل فرق های زیادی دارد. در تاریخ بشر همه ی ابزاری 
گوگل  اما  اند.  کرده  ضبط  را  گذشته  اند،  آمده  زی  سا  ذخیره  برای  که 
اشمیت  هستند.  ما  تایم»  «ریل  ضبط  درحال  آسا  غول  های  حافظه  و 
که  این  دیگر  تفاوت  است!  داده  را  سال   ۶۰۰ ی  ذخیره  ظرفیت  بشارت 
ارزش کتابخانه تنها به داده هایی است که در کتاب ها نگاشته شده، اما 
ارزش گوگل نه تنها در اطالعات ذخیره شده که در شبکه ای است که به 
آن دسترسی دارد. ارزش این «دانای کل» نه تنها «ادبی» که «اجتماعی» 
است.حافظه ی بشر در حال تخلیه و انتقال به روی سرورهای کنسرن 
های خصوصی آمریکایی است. این شرکت ها هم اکنون نه تنها صاحب 
این حافظه ها هستند که صاحب تمام خاطرات و تجربه ها و مهمتر از 
آن ارتباط دانسته هایی هستند که شبکه را به وجود آورده اند. صاحب 

دانشی که کتابخانه ای نیست و تا کنون قابل ذخیره شدن نبوده است.
نیکالس کار می گوید: «وقتی ما به حافظه شخصی مان فرم می دهیم 
همزمان به ارتباطاتی که دانسته هایمان با یکدیگر دارند هم ساختار می 
بخشیم. گوگل نه تنها ذخیره ی فکت ها را بر عهده می گیرد   کاری که 
دهی،  سازمان  محاسبه،  که  نکرده    کنون  تا  اکسترنالی  ی  حافظه  هیچ 
تفسیر و ارتباطی که به هنگام استفاده از این داده ها می بایست ایجاد 

شوند را نیز به جای ما به عهده می گیرد.»
ما هم به آسانی همه چیز را دست گوگل و ویکی پدیا می سپاریم. صرفه 
جویی در زمان و در فضای ذخیره سا زی؛ حافظه را خالی می کنیم تا 
جا برای چیزهای دیگر باز شود. اما چه بر سر شخصیت های ما می آید، 
وقتی که دانسته های اتصال دهنده هم از حافظه مان نقل مکان کنند؟ 

چه بر سرمان خواهد آمد اگر گوگل مسیریاب کل زندگی مان شود؟

مقابله با قدرت سیاسی و اقتصادی حافظه ی گوگل
از سوی دیگر برخی کارشناسان صرف نظر از سود یا زیان گوگل برای 
فیس  و  گوگل  اجتماعی  و  سیاسی  قدرت  با  پرسند،  می  بشر  ی  حافظه 
جنگ  به  بایدو»  جستجوگر  «ماشین  با  چین  کرد؟  باید  چه  اپل  و  بوک 
می  نشان  اینترنشتال»  تحقیقات «آنالیزیز  است.  برخاسته  جبهه  این  با 
چینی  کاربر  میلیون  پانصد  از  درصد  پنج  و  هفتاد  اکنون  هم  که  دهند 
میان  این  در  گوگل  سهم  کنند.  می  جستجو  اینترنت  در  بایدو  طریق  از 
۱۹ درصد است. از ایران هم مدت هاست که زمزمه ی اینترنت و ماشین 
ساخت  برای  هم  ها  اروپایی  شود.  می  شنیده  ملی (یاحق)  جستجوگر 
هزینه  یورو  میلیاردها  و  اند  شده  کار  به  دست  جستجوگرشان  ماشین 
بیمناکند  بشر  آینده  و  حال  بر  گوگل  ی  سیطره  از  که  آنهایی  کنند.  می 
چاره را در موتور جستجوگری اروپایی می دانند که زیر سلطه ی هیچ 
ی  پروژه  بزرگترین  باید  را  آن  شاید  نباشد.  اقتصادی  و  سیاسی  قدرت 

این دوره نامید.
از  بخشی  انتقال  و  گوگل  صدی  در  صد  ی  حافظه  قدرت  به  بدبینان 
حافظه به اینترنت، می گویند شاید روزی فرا برسد که آن قدر از دانسته 
ها تهی شده باشیم که تنها وقتی تصویرمان را روی صفحه ی کامپیوتر 
کارشناسان  از  دیگر  بسیاری  اما  آوریم.  یاد  به  را  خود  بینیم،  می 
ارتباطات و امور رسانه که شمارشان هم کم نیست، معتقدند، نوآوری 
های ارتباطی و تکنولوژیک تحت تاثیر این گونه بحث ها قرار نمی گیرند 
و با لجاجت «سقراطی» نمی توان از انتقال دانش به حافظه ی بیرونی 

جلوگیری کرد.
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می تواند  این  جز  باوری  و  نیست  مشتری  با  حق  همیشه  که  اینجاست  مساله 
داشته  بر  در  مشتری  و  کارمندانتان  شما،  برای  ناشایستی  رسانی  خدمت 

باشد. موارد زیر شواهدی بر این باور است:

۱- مشتریان نامعقول منابع محدود شما را فرسوده می کنند. شما فقط منابع 
محدودی در اختیار دارید؛ تعداد نامتناسبی از آنان را به مشتریانی که مرتبا 
دردسرساز هستند، تخصیص ندهید. شما زمان قابل توجه، پول و انرژی که 

دارید برای خدمت به مشتری یا کسب وکار فدا می کنید و یک مشتری یا ارباب 
رجوع نامعقول می تواند قسمت زیادی از آن را بی ارزش کند.

اگر شما تمام سعی خود را کرده اید که دادخواهی خود را بیان کنید و مشتری 
هنوز هم راضی به نظر نمی رسد، وقت این است که از آن مشتری صرف نظر 
که  کنید  استفاده  مشتریانی  نگرانی های  بیان  جهت  در  خود  منابع  از  کنید. 
تمایل دارند با گفت و شنودی معقوالنه به شما متعهد شوند. هنگامی که شما 
سفیران  ناخودآگاه  می شوید،  متمرکز  خود  معقول  مشتریان  نیازهای  روی 

وفادار نام تجاری خود را ایجاد می کنید. 

به  را  کسب وکار  صاحبان   ،«Customer Centricity» کتاب در   Peter Fader
«همه  می کند:  تشویق  دارند،  را  اهمیت  بیشترین  که  مشتریانی  روی  تمرکز 
مشتریان شایستگی بهترین تالش شرکت شما را ندارند و برخالف گفته های 
حول  که  دنیایی  در  چون  نیست.  مشتری  با  حق  قطع  به طور  همیشه  قدیمی 

مشتری است، هم مشتریان خوب وجود دارند و هم دیگران.»
در کتاب «hour workweek ۴ The» نوشته Tim Ferris، نویسنده در ابتدای 
کتاب، داستانی شخصی خود را با جزئیات بازگویی می کند که چگونه نزدیک 
بود از لحاظ روانی در هم بشکند، چون همیشه سعی می کرد همه مشتریانش 
مشتریان  از  کمی  تعداد  که  دریافت  مدتی  از  بعد  او  دارد.  نگه  راضی  را 
بیشترین انرژی و توان کاری او را در برمی گیرند و باعث قسمت بسیار زیادی 
اولتیماتومی  او  بود؟  چه  او  راه حل  اما  می شوند.  او  نگرانی  و  اضطراب  از 
می دهد  انجام  خودش  سبک  به  را  کار  یا  که:  گذاشت  رجوع  ارباب  اختیار  در 
طبق  مشتریان  از  برخی  شد؟  چه  نتیجه  نمی شود.  انجام  کاری  کال  یا  و 
خواسته های Ferris خود را تغییر دادند ولی عده ای از این کار سر باز زدند که 
همه شان ترد شدند. فشار روانی Ferris به شدت کاهش یافت و با قبول ارباب 
رجوع هایی که با مشتری  ایده آل از نظر او منطبق بودند، کسب و کارش رونق 

یافت و به طرف جلو حرکت کرد.

نتیجه ای که گرفته شد این است که بیشتر منابع ارزشمند خود را به مشتریان 
خوب خود اختصاص دهید و از راضی نگه داشتن همه صرف نظر کنید.

۲- این طرز تفکر کارمندان را در مقابل مشتریان و مدیریت قرار می دهد. اگر 
تا این اندازه خوش شانس بوده اید که کارمندانی قابل اعتماد و محترم داشته 
باشید، با طرفداری همیشگی از مشتری آنها را از دست ندهید. اگر به کارمند 
خود بگویید که: «همیشه حق با مشتری است.» بالفاصله مشتری و کارمند 

را مقابل هم قرار می دهید، که در این صورت مشتری همیشه برنده است.
اگر می خواهید کارمندانتان را راضی و تاثیرگذار  نگه دارید، از آنها پشتیبانی 
کنید. به آنها ثابت کنید که به قضاوت و نظرات آنها احترام می گذارید و اگر 
زمانی فرا رسید که ناچار به طرفداری از کارمند خود یا یک مشتری نامعقول 

شدید، همیشه کارمند خود را انتخاب کنید.

به عقیده Alexander Kjeroulfنویسنده کتاب
خدمات  بهترین  ارائه  باعث  سرزنده  کارمندان   ،«۵  to  ۹  Happy Hour is»
مشتری  با  حق  همیشه  که  مساله  این  «باور  می شوند:  مشتری  برای  ممکن 
است به طور ناخودآگاه ارجحیت مشتری بر کارمند را نشان می دهد که باعث 
ایجاد تنش بین کارمندان می شود. هنگامی که مدیریت کارمندان را در اولویت 
قرار می دهد، کارمندان نیز مشتریان را در اولویت کاری خود قرار می دهند. 

مشاغل

چرا همیشه حق با 
مشتری نیست؟

نویسنده: Jason DeMers - مترجم: مینا افروزی
Forbes :منبع

اوج  در  که  است  افتاده  اتفاق  بار  چند  کنون  تا 
«آیا  که  شوید  یادآور  خود  به  مدام  عصبانیت 
همیشه حق با مشتری است»؟ این شعاری است 
که هر خرده فروش تازه کار با آن روبه رو شده و 
مستقر  کسب وکارهای  ناخودآگاه  به  به گونه ای 

هم راه پیدا کرده است.

توجیه های دست و پا شکسته
Rolf Dobelli    - محمدرضا معادیخواه

در  جاده  سان فرانسیسکو:  و  لس آنجلس  میان  بزرگراه  در  سنگین  ترافیک 
این  و  کردم  غلبه  ترافیک  بر  کم کم  تا  کشید  طول  دقیقه  سی  تعمیر.  دست 
البته  می دیدم.  آینه  در  که  شد  دوری  تصویر  به  تبدیل  ریخته  به هم  اوضاع 
ماشین ها  دوباره  بعد  دقیقه  سی  تقریبا  چون  می کردم  فکر  طور  این  فقط 
این بار  اما  تعجب  کمال  در  بیشتر.  تعمیرات  ایستاده بودند:  سپر  به  سپر 
سطح رنجیدگی خاطر من به مراتب کمتر بود. چرا؟ عالمت هایی کنار جاده 
بازسازی  شما  برای  را  بزرگراه  می دادند: «ما  قلب  قوت  آدم  به  صمیمیت  با 

می کنیم.»
لنِگر۲،  اِلن  که  انداخت  آزمایش هایی  به یاد  مرا  ترافیک  این  در  گیرافتادن 
کار  این  برای  او  داده بود.  انجام   ۱۹۷۰ دهه  در  هاروارد،  از  روانشناسی 
درست  صف  کپی  دستگاه  برای  تا  شده بود  منتظر  و  رفته  کتابخانه  یک  به 
شود. در این موقع او سراغ نفر اول صف رفته و گفته بود: «ببخشید، من ۵ 
صفحه کپی دارم. می توانم از دستگاه کپی استفاده کنم؟» نرخ پذیرفته شدن 
تقاضای او ۶۰درصد بود. او این آزمایش را تکرار کرده بود اما این بار دلیل 
خواهش را نیز بیان کرده بود: «ببخشید، من ۵ صفحه کپی دارم. می توانم 
از دستگاه کپی استفاده کنم؟ آخر من عجله دارم.» تقریبا در همه موارد (۹۴ 
درصد) به او اجازه داده بودند تا به جلوی صف برود. این موضوع قابل فهم 
جلوی  که  می دهید  اجازه  معموال  شما  داشته باشد،  عجله  فردی  اگر  است: 
صف قرار بگیرد. اما او سراغ روش دیگری هم رفته بود. این بار با گفتن این 
جمله که: «ببخشید، من پنج صفحه کپی دارم. می توانم بعد از شما بایستم، 
چون مجبورم این چند کپی را بگیرم.» نتیجه خیلی جالب بود. با اینکه بهانه 
را  سینه اش  جلویی  نفر  توجه  جلب  برای  کسی  که  بود  این  شبیه  چیزی  او 
صف  در  که  کسی  هر  که  است  مشخص  خیلی  خب  و  «اوهوم»  کند:  صاف 
ایستاده مجبور بوده تا چند کپی بگیرد، تقریبا در همه موارد (۹۳ درصد) به 

او اجازه داده بودند که برود و جلوی صف بایستد.
و  همراه تر  هم  این  از  هستید  خودتان  کارهای   توجیه  درحال  شما  وقتی 
خوب  توجیه تان  و  بهانه  که  نیست  مهم  خیلی  به نظر  و  می شوید  روادارتر 
می کرد:  اعالم  که  عالمتی  است.  کافی  «چون»  یک  از  استفاده  بد.  یا  باشد 
دلیل  چه  بود.  زیادی  کامال  می کنیم»  بازسازی  شما  برای  را  بزرگراه  «ما 
بزرگراه  وسط  راهداری  کارکنان  تا  داشته باشد  وجود  است  ممکن  دیگری 
بیرون  به  نگاه  یک  با  نشده باشد،  اعالم  به شما  هم  قبل  از  اگر  شوند؟  ظاهر 
خواهید فهمید که چه اتفاقی افتاده است. با این همه این اطالع به شما قوت 
قلب می دهد و آرام تان می کند. باالتر از همه اینکه هیچ چیز اعصاب خردکن تر 

از این نیست که آدم در بی خبری نگه داشته شود.

فرودگاه  بلندگوی  هواپیما.  به  سوارشدن  انتظار  در   JFK فرودگاه خروجی 
اعالم می کند: «مسافران محترم پرواز ۱۲۳۴ توجه کنند، این پرواز ۳ ساعت 
تاخیر خواهد داشت.» عجب! به سمت اطالعات می روم تا دلیلش را بپرسم 
و دست از پا درازتر و بدون هیچ جوابی بر می گردم. واقعا عصبانی هستم: 
خط  یک  موقع  همان  دارند؟  نگه  کامل  جهل  در  را  ما  می کنند  جرات  چطور 
به   ۵۶۷۸ شماره  «پرواز  کند:  اعالم  که  دارد  را  نجابت  این  دیگر  هوایی 
اگر  حتی  آوردن  دلیل  یک  داشت.»  خواهد  تاخیر  ساعت  سه  عملیاتی  دالیل 

همین طوری فقط یک دلیل باشد، کافی است تا مسافرها را آرام کند.
«زیرا...»،  «آخر...»،  «چون...»،  مثل  واژه هایی  به  آدم ها  می رسد  به نظر 
را  آن  هم  نیست  آنها  به  نیازی  وقتی  حتی  که  اندازه ای  به  هستند،  معتاد   ...
به کار می بریم. اگر یک رهبر بوده اید بی شک این موضوع را تجربه کرده اید. 
اگر افراد را برای نیرودادن دوباره فرانخوانید، روحیه شان قطره قطره آب 
شرکت  هدف  که  ساده  جمله  این  با  کار  این  که  پیداست  ناگفته  شد.  خواهد 
تولیدی کفش شما تولید کفش است، سامان نخواهد گرفت. این روزها باید 
از  حکایت  که  بیاورید  داستان  پشت  داستانی  و  کنید  ترسیم  بلندی  اهداف 
کاری خیلی مهم کند. مثال اینکه می خواهیم کفش های مان غوغایی در بازار 
از  بهتر  «مراقبت  باشد.  چه  جمله  این  معنای  نمی کند  فرقی  حاال  کند.  به پا 
چه  معنایش  که  نمی کند  فرقی  هم  باز  و  بهتر!»  دنیایی  برای  پا  کف  گودی 
باشد. مثال ادعای کفش زاپو۳ این است که خوشحالی می فروشد و خب این 

هم خیلی مهم نیست که معنی این جمله چیست.

علت  بازار  مفسران  از  هرگز  شود،  پایین  و  باال  درصد  نیم  سهام  بازار  اگر 
که  هستیم  روبه رو  مبهم  تفسیر  یک  با  که  چرا  شنید.  نخواهید  را  واقعی اش 
ملموس  دلیلی  مردم  نه!  اما  است.  بازار  مختلف  حرکت های  ترکیب  نهایت 
برای  را  ملغمه  آن  دالیل  از  یکی  خواسته  خدا  از  هم  مفسرها  و  می خواهند 
توضیح انتخاب می کنند هرچند که توضیح شان مطلقا بی معنی باشد. در این 
بین انتقاد از اظهارات رئیس فدرال رزرو بیشترین کاربرد را پیدا کرده است.
اگر از شما بپرسند که چرا هنوز کاری را تمام نکرده اید، بهترین جواب این 
خواهد بود که: «چون هنوز فرصت نکرده ام آن را انجام دهم.» مسلما توجیه 
منعقد  کال  مکالمه  بدهید  را  جواب  این  اگر  است (و  ترحم انگیزی  و  اسف  بار 
نخواهد شد!) اما این شگرد شما را از تقال کردن برای ارائه دالیل قانع کننده 

معاف خواهد کرد.
از  را  تیره)  (آبی  نیلی  لباس های  دقیق  خیلی  که  دیدم  را  همسرم  روز  یک 
نبود.  ضروری  کار  این  می دانم  که  جایی  تا  می کرد.  جدا  مشکی  لباس های 
هر دو رنگ تیره اند؟ نیستند؟[...] پرسیدم «چرا این کار را می کنی؟» «چون 

ترجیح می دهم آنها را جدا بشویم.» برای من که دلیل خیلی خوبی بود!
هیچ وقت خانه را بی«دلیل» ترک نکنید. استفاده از این واژه کوچک ساده و 
بی پیرایه، چرخ دنده های روابط انسانی را روغن کاری می کند. بدون هیچ قید 

و بندی از آن استفاده کنید.
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نگه  راضی  را  مشتریان  تا  کنید  توجه  خود  کارمندان  به  نخست 
دارید.»

کنترل  افزایش  به  همچنین  کارمندان،  دادن  قرار  اولویت  در 
وقایع  تغییر  و  دادن  قرار  تاثیر  تحت  (توانایی  کارمندان  ادراکی 
بسیاری  مزایای  کنترل  افزایش  این  می شود.  منجر  اطراف) 
دارد. کارمندانی که از کنترل ادراکی در سطح باالیی برخوردار 
و  نمی کنند  درگیر  خانوادگی شان  زندگی  با  را  شغل شان  هستند 
و  خود  سالمت  روی  کارمند  که  هرچقدر  نمی دهند.  دخالت  باهم 
داشته  بیشتری  کنترل  افتاده  اتفاق  او  برای  سرکار  که  چیزهایی 
باشد، احتمال اینکه روزهایی که در سال گذشته غیبت داشته کمتر 

از ۶ روز باشد بیشتر است.» 
رجوع هایی  ارباب  یا  مشتری ها  همه،  نیست.  چیز  همه  پول   -۳
داشته اند که انتظارات نامعقو لی، داشته اند. آنها (به طورمشخص 
به  نسبت  بیشتری  منابع  و  انرژی  وقت،  تقاضای  نامشخص)  یا 

بقیه مشتریان دارند.
از اینکه با مشتریان یا ارباب رجوع هایی که مرتبا درخواست های 
نامعقوالنه دارند و به طور مداوم باعث ایجاد استرس یا اختالف 
زمان،  مدام  اینکه  جای  به  نترسید.  کنید،  حجت  اتمام  می شوند 
مقام و سالمت روانی خود را فدا کنید، بر روی این متمرکز شوید 
جدی  به صورت  را  رجوع هایی  ارباب  و  مشتریان  کارهای  که 
پیگیری کنید که به وقت و محدودیت های شما احترام می گذارند.

 نتیجه نهایی
که  نیست  معنی  این  به  نیست  مشتری  با  حق  همیشه  اینکه 
نمی توانید چیزی از آنها بیاموزید. بیل گیتس در یکی از گفته های 
خود می گوید: «ناراضی ترین مشتریان شما بهترین منبع آموزش 
برای شما هستند.» اگر شما مشتری یا ارباب رجوعی دارید که به 
چیزهایی  او  از  می توانید  است،  غیرممکن  آنها  کردن  راضی  نظر 
مشتری  به عنوان  را  او  باید  که  نیست  معنی  آن  به  این  بیاموزید، 
به طور  را  کارهایی  چه  بپرسید  خود  از  ولی  دارید،  نگه  خود 
جلوگیری  مشابه  مشکالت  از  که  دهید  انجام  می توانید  متفاوت 
با  کشمکش  رفع  از  که  نمی شود  توصیه  گفت،  باید  آخر  در  کنید. 
که  هنگامی  باشید:  داشته  توجه  این  به  بردارید.  دست  مشتریان 
چیزهای  دارید  سروکار  نامعقول  رجوعی  ارباب  یا  مشتری  با 
را  اهمیت  بیشترین  که  چیزی  به  بگیرید.  نظر  در  را  بزرگ تری 
دارد توجه نشان دهید و مرتبا از خود بپرسید که آیا راضی کردن 

مشتری نامعقول بهترین تصمیم برای کسب وکار شماست؟
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بهداشت و سالمت

آرتروز شایع ترین بیماری مفصلی است. این بیماری در واقع ساییدگی 
تحلیل  مرور  به  غضروف  صورت  آن  در  باشد،که  می  مفاصل  غضروف 
رفته تا جایی که کامال از بین می رود. می توان گفت که تقریبًا تمام افراد 
طوری  شوند،  می  مبتال  رماتیسمی  بیماری  این  به  سالگی  پنجاه  از  پس 
که ۸۰ درصد افراد باالی سن ۵۰ سال، مبتال به آرتروز ستون فقرات و ۱۰ 
درصد افراد باالی ۶۰ سال مبتال به آرتروز زانو هستند. اما باید گفت که 
همه این افراد، خصوصًا کسانی که به طور منظم ورزش می کنند، درد 
این  به  مبتال  مردان  از  بیش  زنان  که  این  دیگر  نکته  ندارند.  ناراحتی  و 
بیماری می شوند. افزایش سن یکی از فاکتورهای مهم در آرتروز است، 

زیرا ساخت غضروف ها در افراد مسن کندتر می شود.
به  که  هایی  (رشته  ها  لیگمان  ها،  استخوان  بر  ها  غضروف  ساییدگی 
استخوان ها یا غضروف ها متصل می شود و مفاصل را تقویت یا حمایت 

می کند) و خصوصًا رشته های عصبی مجاور مفاصل، تأثیر می گذارد و 
دردهای شدیدی را برای بیمار در پی دارد و گاه حتی فرد را به کلی زمین 
گیر می کند. مهره های گردن و کمر، زانوها و انگشتان مهم ترین بخش 
هایی هستند که دچار آرتروز می شوند. در موارد نادرتری نیز آرتروز 

آرنج، قوزک پا، استخوان لگن و شانه نیز دیده می شود.
به طور کلی آرتروز یک بیماری مزمن است که به کندی پیشرفت می کند. 
در بسیاری موارد قبل از اینکه درد ظاهر شود، غضروف ها تحلیل رفته 
اولین  موارد  اغلب  در  ندارد.  خود  بیماری  از  اطالعی  هیچ  بیمار  و  است 
نشانه های بروز بیماری پس از ۵۰ سالگی نیز قابل تشخیص است. درد 
زانو را می توان نشانه بروز آرتروز زانو دانست که عده ای از مبتالیان 
به طور مداوم درد دارند اما عده دیگر فقط در هنگام پیاده روی یا باال و 
پایین رفتن از پله ها احساس درد و ناراحتی می کنند. میزان درد در افراد 
مختلف با توجه به مرحله پیشرفت بیماری متفاوت بوده و ممکن است از 

سطح متوسط تا بسیار شدید باشد.

شوند.  می  محسوب  فقرات  ستون  آرتروز  جز  کمر  و  گردن  آرتروز 
موقعیت هایی مانند ایستادن طوالنی مدت، خم شدن زیاد، کشش گردن، 
بلند کردن اجسام سنگین و... موجب بروز درد می شوند. در موارد حاد 

بیمار دچار دردکمر و گردن می شود.
انگشتان،  و  زانو  آرتروز  در  خصوصًا  درد،  بر  عالوه  همچنین  آرتروز 
 ، دردناک  مفصل  صورت  این  در  دارد.  همراه  به  نیز  را  مفاصل  التهاب 

گرم و متورم می شود.
تغییر  است  ممکن  نیز  ها  استخوان  شکل  بیماری،  حاد  مواردبسیار  در 

یابد.
علت  هنوز  اما  گرفته،  صورت  زمینه  این  در  که  زیادی  تحقیقات  رغم  به 
کامال مشخصی برای این بیماری کشف نشده است، اما عواملی در بروز 

این بیماری دخیل هستند.
یا  غضروف  مقدار  که  دهد  می  نشان  بیماران  برخی  روی  بر  آزمایش 

ساختار مفصل به طور ذاتی در این افراد کامل نیست.
وراثت یکی دیگر از فاکتورهای مهم خصوصًا در مورد آرتروز انگشتان 

و زانو است.

فشار زیاد روی مفاصل مانند افرادی که اضافه وزن دارند و کسانی که 
کارهای سنگین یا ورزش های سخت انجام می دهند، را می توان عامل 

دیگری برشمرد.
شکستگی استخوان، آسیب دیدگی در ورزش و مشکالت حاد استخوانی 

مانند پاهای قوس دار از دیگر علل این بیماری است.

این  ندارد،  بستگی  رطوبتی  و  سرد  محیط  در  زندگی  به  آرتروز  به  ابتال 
شرایط تنها درد را تشدید می کند. در مورد موادغذایی نیز باید گفت که 

هنوز ماده ای شناخته نشده که باعث تشدید یا تسکین درد شود.
برخی  تجویز  با  اما  ندارد،  وجود  آرتروز  بیماری  برای  قطعی  درمان 
آرتروز  درد  کرد.  کندتر  را  بیماری  پیشرفت  سرعت  توان  می  داروها 
پشت جزء دردهای مزمن است و برای این گروه از بیماران، درمان های 
آرتروز  که  بیمارانی  برای  شود.  می  توصیه  فیزیوتراپی  مانند  فیزیکی 
ها،  درمان  اصلی  هدف  است،  شده  آنها  ازکارافتادگی  و  معلولیت  باعث 
شود،  نمی  توصیه  ورزشی  تمرینات  افراد  این  برای  است.  درد  تسکین 
بلکه ماساژ آرام، ورزش در آب، شنا و ماساژ در آب گرم دریا مفید است. 
انجام روزانه برخی حرکات توسط فیزیوتراپ به خاطر باال بردن قدرت 
باقی  قوای  حفظ  به  کمک  فقط  هدف  بلکه  نیست،  بیماران  این  حرکت 
مانده است. فیزیوتراپ نیز باید بسیار با دقت این حرکات را انجام دهد.

شکایت  پشت  پایین  ناحیه  درد  از  غالبا  کمر،  آرتروز  به  مبتال  بیماران 
دارند. در بیماران مختلف، درد کمر ممکن است شدید یا خفیف، به طور 
مداوم یا گاه گاه باشد و بیشتر در طول روز بدون اینکه به تغییر وضعیت 
کلی بستگی داشته باشد، بروز می کند. وقتی درد به پاها نیز سرایت می 
دیسک  ناحیه  در  یا  کمر  آرتروز  شود.  می  سخت  بسیار  رفتن  راه  کند، 
فقرات  ستون  پایین  نشیمنگاهی  ناحیه  در  یا  و  مهره)  دو  بین  (فاصله 
تحت  را  نخاع  یا  سیاتیک  عصب  بیماری  که  هنگامی  آید.  می  وجود  به 
وقتی  کند.  می  سرایت  نیز  پاها  به  درد  صورت  این  در  دهد،  قرار  تأثیر 
که دردهای کمر شدید باشد و یا مدت زمان زیادی طول بکشد، احتمال 
انجام  را  خود  روزمره  کارهای  نباشد  قادر  بیمار  که  دارد  وجود  زیادی 

دهد و زمین گیر شود.
ساعت  یک  خصوصا  زندگی،  در  بهداشت  اصول  به  توجه  اول  وهله  در 
پیاده روی در روز و خوابیدن روی تشک هایی با جنس مرغوب، بسیار 
مفید و الزم است. تشک باید حتی االمکان به اندازه کافی سفت باشد و 

حداکثر هر پنج سال یک بار تعویض شود.

در ابتدا داروهای خوراکی مسکن و ضددرد برای بیمار تجویز می شود. 
با توجه به مرحله پیشرفت بیماری، ممکن است جلسات فیزیوتراپی و یا 

اعتــــــــراض
استخوان ها
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از دمنوش ها و عرقیات تا معجون زنجبیل

۱۰ توصیه ضدنفخ 
ترجمه: فاطمه افروغ

گوارشی  مشکالت  شایع ترین  از  یکی  کردن  نفخ 
است که برای خیلی از افراد بعد از خوردن غذاهای 
زیر،  توصیه   ?? رعایت  می شود.  ایجاد  مختلف 
حداقل  به  را  گوارشی  مشکل  این  بروز  احتمال 

می رساند...

۱. از دمنوش ها و عرقیات ضدنفخ کمک بگیرید: اگر پس از خوردن هر 
وعده غذایی احساس می کنید نفخ کرده اید و باد زیادی در شکم، معده 
عرقیات  یا  دمنوش ها  مصرف  از  می توانید  می پیچد،  روده هایتان  یا 
گیاهی که خاصیت ضدنفخ دارند و به اصطالح عامه، بادشکن هستند، 
دمنوش های  موثرترین  نعناع،  و  زیره  دمنوش های  کنید.  استفاده 
برای  هم  بادرنجبویه  عرق  و  نعناع  عرق  مصرف  هستند.  بادشکن 

درمان نفخ بسیار مفید و موثر است.

۲. ریحان و نعناع را در سبد سبزی خود داشته باشید: اگر به مصرف 
شاهی  و  تره  حتی  یا  تربچه  خوردن  با  و  دارید  عالقه  خوردن  سبزی 
ضدنفخ  و  بادشکن  سبزی های  می شوید،  دل پیچه  گاهی  و  نفخ  دچار 

مانند ریحان یا نعناع را در سبزی خوردن خود جای دهید.

۳. آویشن را فراموش نکنید: آویشن یکی از بهترین و پرخاصیت ترین 
عالوه  سال  سرد  فصل  در  آن  دمنوش  نوشیدن  که  دنیاست  سبزی های 
از  ناشی  گلودرد  بهبود  و  اعصاب  آرامش  باعث  نفخ،  بردن  بین  از  بر 
دلیل  همین  به  و  است  خلط آور  گیاه،  این  می شود.  سرماخوردگی 
گیاه خواران  می شود.  توصیه  سرماخورده  افراد  به  آن  مصرف 
سبزی هایی  نفخ  بردن  بین  از  برای  را  آویشن  پودر  مقداری  می توانند 

مانند نخودفرنگی یا کاهو به سس ساالدشان اضافه کنند.

۴. زردچوبه را از فهرست ادویه های خود حذف نکنید: زردچوبه یکی 
از پرخاصیت ترین ادویه هاست که هم می تواند باعث سم زدایی از کبد 
کاهش  زیادی  حد  تا  را  غذاها  در  موجود  اولیه  مواد  نفخ  هم  و  شود 
خاصیت های  از  بیشتر  هرچه  بردن  بهره  برای  است  بهتر  می دهد. 
به  پخت  زمان  پایان  به  مانده  دقیقه   ۱۵ حدود  را  ادویه  این  زردچوبه، 

غذا اضافه کنید.

۵. پوست حبوبات را جدا کنید: حبوبات یکی از نفاخ ترین خوراکی ها 
با  مصرف  از  قبل  ساعت   ۴۸ تا   ۲۴ حدود  را  آنها  باید  بنابراین  هستند 
ظرف  آب  یکبار،  ساعت   ۱۲ هر  است  بهتر  حتی  کنید.  خیس  ولرم  آب 
حبوبات  نفخ  بردن  بین  از  بهتر  برای  بریزید.  دور  را  حبوبات  حاوی 
خیس خورده می توانید پیش از پختن، آنها را در دستمالی نخی و نازک 

به آرامی ماساژ دهید تا پوستشان جدا شود.

دلیل  به  افراد  از  خیلی  کنید:  امتحان  را  ماست  و  سبز  کدو  مخلوط   .۶
دور  می دهند  ترجیح  ماست،  خوردن  از  پس  دل پیچه   و  نفخ  احساس 
مصرف این محصول لبنی پرخاصیت را خط بکشند در صورتی که اگر 
یک کدو سبز متوسط رنده شده را با چند برگ نعناع تازه و خردشده 
به ماست اضافه کنند، این مشکل تا حد زیادی حل خواهد شد. به جای 

نعناع می توان از پونه هم استفاده کرد.

به عنوان  بعضی ها  کنید:  انتخاب  دارند  کمتری  قند  که  میوه هایی   .۷
می تواند  میوه ها  در  موجود  فروکتوز  قند  اما  می خورند  میوه  دسر 
باعث ایجاد نفخ شود اگر شما هم جزو این گروه هستید و از نفخ بعد 
توصیه  شما  به  را  کمتر  قند  با  میوه هایی  خوردن  می برید،  رنج  غذا  از 

می کنیم. میوه هایی مانند سیب، هلو، لیموشیرین و کیوی.

توت فرنگی  بدهید:  تازه  نقش های  گریپ فروت  و  توت فرنگی  به   .۸
دارند  میوه ها  سایر  به  نسبت  پایین تری  فروکتوز  قند  گریپ فروت  و 
آب  و  ساالد  یا  ماست  به  توت فرنگی  کردن  اضافه  با  می توانید  و 
گریپ فروت به غذاهای گوشتی، کمی نفخ موجود در مواد اولیه ساالد 

یا گوشت ها را بگیرید.

۹. گوشت های کم چرب بخورید: معموال مصرف مواد غذایی مختلفی 
که ترکیبی از پروتئین و چربی هستند، می تواند باعث ایجاد نفخ شود. 
به افرادی که زیاد نفخ می کنند، توصیه می شود گوشت گوساله بدون 
چربی، سینه مرغ، ماهی، تخم مرغ، کره بادام زمینی، گوشت بوقلمون 
پروتئینی  منابع  سایر  یا  گوسفندی  گوشت  جای  به  را  کم چرب  پنیر  و 

پرچرب مصرف کنند.

۱۰. معجون زنجبیل را از یاد نبرید: اگر زیاد نفخ می کنید، یک 
تکه زنجبیل، کمی نمک و مقداری آب لیموترش را با هم مخلوط کنید. 
حدود  غذایی  وعده  هر  از  پس  و  بگذارید  یخچال  داخل  را  معجون  این 
۱ تا ۲ قاشق غذاخوری از آن را میل کنید. معجون زنجبیل طعم خوبی 

ندارد اما در درمان نفخ، معجزه می کند!
Eating well :منابع

اگر  شود.  توصیه  پزشک  توسط  نیز  مخصوص  کمربندهای  از  استفاده 
این روش ها موثر واقع نشد تزریق کورتیکوستروئید تجویز می شود که 

این تزریق با امواج رادیویی کنترل می شود.
این نکته را باید مدنظر داشت که آرتروز درمان قطعی ندارد، بلکه فقط 

می توان دردهای ناشی از آن را تسکین داد.

ورزش های مناسب برای بیماران مبتال به آرتروز
این  برای  ورزش  بهترین  حال  عین  در  و  ترین  ساده  روزانه  روی  پیاده 
سرعت  با  صاف،  سطح  روی  بلکه  طریقی؛  هر  به  نه  اما  است.  بیماران 
از  بیشتر  نباید  نیز  آن  مدت  و  شود  می  توصیه  مناسب  کفش  و  یکسان 
به  مبتال  بیماران  مناسب  های  ورزش  از  دیگر  یکی  شنا  باشد.  دقیقه   ۳۰
آرتروز است. فقط باید دقت داشت که به خاطر اینکه در شنای قورباغه 
زانوها خم می شود و همین امر می تواند ساییدگی غضروف ها را تشدید 
کند، این نوع شنا مضر است. دوچرخه سواری نیز اگر روی سطح صاف 
و با سرعت ثابت باشد، ورزشی بسیار عالی است. عالو بر این ورزش ها 
می توان به برخی حرکات نرمشی نیز اشاره کرد؛ مانند خم کردن زانوها 
در حالت دراز کشیده چون در این صورت روی غضروف ها فشار نمی 
آید و انقباض عضالت. فقط باید توجه داشت که مدت هر بار انقباض از 
فاصله  ثانیه  شش  حتما  انقباض،  بار  دو  بین  و  نباشد  بیشتر  ثانیه  شش 
الزم است. این تمرینات را می توان هر روز در سه مرحله و در هر مرحله 
به طور متوسط ۱۰ حرکت انجام داد. در مورد این تمرین ها حتما باید با 
پزشک معالج مشورت کرد زیرا مقدار و نوع آنها با توجه به سن و مرحله 

پیشرفت بیماری متفاوت است.

دریا درمانی در درمان آرتروز
درمان آرتروز به کمک آب دریا یکی از روش های درمانی است که امروزه 
برای برخی بیماران توصیه می شود. نخستین نکته مثبت در این روش، 
این است که در هنگام شنا در آب دریا، وزن بدن و فشار بر روی مفاصل 
کاهش می یابد، به طوری که اگر شخص تا گردن در آب فرو رود، وزن او 
به ۶ تا ۱۰٪ وزن واقعی کاهش می یابد. دومین دلیل، ماهیت شیمیایی جو 
دریاست. تحقیقات نشان می دهد که بین آب دریا و پالسمای خون تشابه 
وجود دارد و هر دو حاوی عناصری مانند سدیم، کلسیم، پتاسیم، ید و... 
بتواند  پوست  اینکه  برای  اما  دارند.  نیاز  عناصر  این  به  مفاصل  که  است 

این عناصر را جذب کند، درجه دمای آب باید بین ۳۰ تا ۳۵ درجه باشد.
این روش برای بیمارانی که درد آنها در حد متوسط باشد، به طور منظم 
دارو مصرف کنند و انجام عمل جراحی برای آنها مقدور نباشد، توصیه 

می شود.
درد  کاهش  دارند،  حاد  آرتروز  که  بیمارانی  برای  درمانی  دریا  از  هدف 
کسب  پنهان، موجب  یا  شیوه درمان در موارد مزمن  این  است.  التهاب  و 
توان از دست رفته مفاصل سالم، افزایش انعطاف پذیری مفاصل هنگام 
فعالیت، کشش صحیح عضالت و تعادل مناسب بدن می شود. طول دوره 

درمان با توجه به مرحله بیماری، متفاوت است.
ثمره  ترین  مهم  است.  کننده  راضی  بسیار  درمان  نتایج  موارد  اغلب  در 
که  چرا  است،  ضدالتهاب  و  ضددرد  داروهای  مصرف  کاهش  شیوه،  این 
پس از دوره درمان، درد تا حد زیادی تسکین می یابد و حرکت مفاصل و 

انقباض ماهیچه ها بهبود می یابد.
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خانواده
عروس گوشی تلفن را رو به مهمان ها نگاه داشته است. 

به  آب ها،  سوی  آن  از  بله ای  بگوید؛  بله  می خواهد  داماد  کنید  سکوت  همه  لطفًا 
عقد  و  است...  عقد  سفره  کنار  در  داماد  عکس   تنها  کیلومتر .  هزاران  فاصله 
ازدواج جاری می شود؛ پیوند ۲ انسان در ۲گوشه دنیا. مرد ، سال ها ست که در 
خارج از کشور زندگی می کند، دایره شناخت عروس و داماد از یکدیگر بسیار 
تنگ و محدود بوده؛ چند مکالمه تلفنی یا گفت وگوهایی از راه چت و اینترنت 
و وب کم و ای میل؛ ازدواجی به پیشنهاد و سفارش دوست همکار فالنی یا خاله 
دوست همسایه... .گاهی شناخت ها قدری بیشتر است؛ قرار مالقات و دیداری 

در یکی از کشورهای همسایه و اقامتی چند روزه در یک هتل! 

چند سالی است که سودای زندگی در یکی از کشورهای خارجی و مبهوت ماندن 
بر سراب خوشبختی در آن سوی مرزها برای برخی دختران ایرانی علت انتخاب 
ادامه  کار،  برای  سال هاست  که  مردی  انتخاب  شده؛  خاص  به گونه ای  همسر 
است .  گزیده  اقامت  آنجا  در  و  کرده  مهاجرت  دیگری  کشور  به  تحصیل  و... 
دیگری  کس  هر  از  بهتر  او  خانواده  و  دختر  خود  ازدواج ها ،  اینگونه  درمیان 
وزنه  کشور ،  از  خارج  ایشان )در  منتخب  مرد(داماد  اقامت  صرف  که  می دانند 
همین جاست  در  و  است  بوده  انتخاب  این  سوی  به  شدن  کشیده  برای  سنگینی 

که پایه های کج در معماری ساختار خانواده و زندگی مشترک نهاده می شود . 

به  همراه  و  همفکر  همدل ،  دو  کشش  و  جاذبه  دل ها ست ،  پیوند  ازدواج،  انگیزه 
است  نیرومند  آنقدر  مقابل  طرف  به  اطمینانشان  و  باور  شیفتگی ،  که  یکدیگر 
که هم سقف شدن را زمینه رشد و تکامل و آرامش و لذت بیشتر می بینند. اما 
آنگاه که انتخاب همسر ، وسیله ای است برای رسیدن به اقامتی دائم در کشوری 
عمیق  شکافی  تعجب ،  و  حسرت  از  دهان ها  بازکردن  و  مایه  افتخار  و  خارجی 
پدید می آید بین آنچه باید دلیل انتخاب همسر باشد ، با آنچه هست و چه بسیار 
حقایق ارزشمند و شایسته توجه که در آتش این انتخاب کور و عجوالنه نادیده 
گرفته شده و نابود می شود. جبران این حقیقت سوزی، غفلت و انتخاب اشتباه، 

چندان ساده نیست . 

حقایقی از ازدواج راه دور 
و  است  فزونی  به  رو  کشور  داخل  در  طالق  آمار  امروز،  شناخت :  اهمیت   (  ۱
و  شرایط  از  کافی  شناخت  نداشتن  دلیل  به  طالق ها  این  از  توجهی  قابل  بخش 
روحیات همسر است . هنگامی که در نظر آوریم زن و مردی که در یک کشور 
و در مواردی یک شهر ، یک محل و حتی یک فامیل و با وجوه فرهنگی مشترک ، 
زندگی می کنند ، در عرصه شناخت نامزد خود شکست خورده وگاه (نه چندان 

کم )این شکست منجر به جدایی شان می شود. 
و  کشور  از  دور  سال ها  که  مردی  شناخت  که  یافت  اطمینان  می توان  چگونه 
فرهنگ خود و در کشور و فرهنگی دیگر ، زندگی کرده ، با چند مکالمه تلفنی یا 
مالقات در هتلی در دبی یا استانبول ممکن است ؟ واقعیت این است که فاصله ای 
یا...)  ۱۵سال  (۱۰یا  مدت  دراز  اقامتی  و   ( کیلومتر  (هزاران  طوالنی  این چنین 
خانواده  و  مادر  و  پدر  برای  حتی  را  مهاجر  فرد  شناخت  کشور،  از  خارج  در 
خانواده ها  برخی  واقعیت  این  نادیده گرفتن  با  اما  می سازد.  دشوار  او  خود 
تصمیم می گیرند براساس مهر و عالقه پدر و مادر به فرزند خویش و شناخت 
و اطمینانی که سال ها پیش از فرزند خود داشته اند ، در ایران دختری را انتخاب 
و عقد کرده و برای او پست کنند . پدر و مادر بسیاری از این دامادهای ایرانی 
ساکن خارج از کشور ، هنگامی که گله های عروس را از اعتیاد ، مشکالت روحی 

و اخالقی یا اقتصادی شوهر می شنوند، متعجب و شرمنده می شوند. 

۲ ) تفاوت فرهنگی: در میان اینگونه انتخاب ها و ازدواج ها فراموش می شود که 
اگر مردی ، زندگی در یک کشور خارجی را پذیرفته چرا در شکل و شیوه انتخاب 
است  آن  واقعیت  نمی کند ؟  رفتار  اقامتش  محل  و  کشور  فرهنگ  مطابق  همسر 
که بسیاری از آقایان ایرانی پس از تجربه سال ها زندگی در کشوری بیگانه، به 
آداب و رسوم و سنت های موطن خویش در مورد ازدواج پایبند تر می شوند، از 
این روست که مصمم می شوند از ایران همسر اختیار کنند. این مردان ، از همسر 
ایرانی فرستاده شده برای خود ، انتظار دارند که زندگی با سبک و سنت ایرانی 
را برای شوهر به ارمغان بیاورد در حالی که عروس از ایران آمده با اشتیاق و 
سودای رسیدن به فرهنگ آن کشور خارجی است که چنین انتخاب و ازدواجی 

کرده است. 
نهایت  ودر  و...  مشکالت  اختالفات،  بسیاری  موجب  دیدگاه   ۲ این  تفاوت 

طالق هاست. 

و  انتخاب ها  در  توجه  قابل  نکات  از  صدا:  یک  به  یا  نگاه  یک  با  عشق   (  ۳
ازدواج های راه دور این است که ارتباط مستمر تلفنی و تنها شنیدن صدای مرد ، 
صدای  شنیدن  که  دختری  برای  می کند .  ایجاد  دختر  برای  کاذب  خاطری  تعلق 

در  شدن  غرق  عرصه  است ،  شناخت  و  ارتباط  وسیله  تنها  دور  راه  از  نامزدش 
دیدن  و  واقعیات  صحنه  از  چرا که  است  گسترده  و  فراخ  رؤیا ،  و  خیال پردازی 
رفتار نامزد و شناخت حقیقی او  محروم است. شاید آگاه بودن از تأثیر کاذب 
که  باشد  انتخاب هایی  جلودار  زنانه ،  احساسات  بر  صدا  شنیدن  عمیق  البته  و 

تحت تأثیر چنین احساسات نیرومند و غیرمنطقی شکل می گیرد . 

۴ ) تبدیل دالر به ریال : یکی از موارد گول زننده در اینگونه ازدواج ها ، فراموش 
کردن تفاوت ارزش پول ۲کشور است. برای مرد ایرانی که در کشوری خارجی 
را  ماهش  چند  درآمد  که  نیست  دشوار  چندان  می گیرد  حقوق  پوند  یا  دالر  به 

تبدیل به ریال کرده و جشن عروسی مفصلی در ایران برگزار کند . 
مطمئن  و  شاد  و  ساخته  خیره  را  عروس  خانواده  چشمان  خرجی  خاصه  این 
می شوند که دامادشان پولدار بوده و از شرایط مالی مطلوبی برخوردار است ، 
چه  نیست،  چنین  واقعیت  شده ،  یاد  پول  ارزش  تفاوت  به  توجه  با  حالی که  در 
در  زندگی  واقعیت  با  شدن  روبه رو  از  پس  و  رفته  خارج  به  ایرانی  عروس  بسا 
از  آسان تر  اقتصادی  نظر  از  را  زندگی  تنها  نه  رؤیاهایش  باختن  رنگ  و  خارج 
ایران نمی بیند بلکه آگاه می شود که شوهر با زمزمه هایی سعی در تشویق او به 

کارکردن دارد و امید به کمک خرج بودن همسرش بسته است . 

۵) نه راه پس، نه راه پیش : اگر پس از چنین ازدواج هایی زن ، به دالیل مختلف 
خود  انتخاب  از  و...  شوهر  خیانت  یا  خشونت  اعتیاد،  کافی ،  عدم شناخت 
کشوری  در  ببیند ،  رسیده  بن بست  به  را  زناشویی اش  زندگی  و  شده  پشیمان 
خارجی ، از جهاتی با مشکالتی خاص مواجه است. نخست آنکه به حکم سنتی 
از  بسیاری  شوم  علت  که  آبرو  از  ترس  و  سفید  لباس  با  بازگشت  ظالمانه  و 
زندگی های فرسایشی در داخل کشور است، ایشان را حتی در کشوری خارجی 

رها نمی کند. 
خود  (با  می شود  نیز  دشوارتر  بیگانه ،  کشوری  در  جدایی  و  طالق  گاهی 
با  توانست  که  می بردند  حسرت  او  حال  به  فامیل  دختران  در حالی که  می گوید : 
انتخاب همسر، راهی آمریکا، کانادا، سوئد و... شود، آبرویش نخواهد رفت اگر 
طالق گرفته و بازگردد؟) همین هراس، دختران بسیاری را در خارج از کشور به 

تحمل شرایط دشوار زندگی مشترک با همسر وادار خواهد ساخت . 
نیاز اقتصادی نیز عامل مهمی در تن دادن به اینگونه زندگی هاست . مشکل دیگر 
اینگونه ازدواج ها هنگامی است که به طالق و جدایی می رسد. حتی اگر زن با 
روانی ،  روحی-  و  فرهنگی   – اقتصادی  مشکالت  میدان  از  و  شده  جدا  موفقیت 
برای  الزم  خانوادگی  و  اجتماعی  امنیت  نیز  خود  کشور  در  و  آید  بیرون  پیروز 

بازگشت را داشته باشد درصورت داشتن فرزند با مشکل تازه ای روبه رو خواهد 
بود. او به لحاظ قانونی حق ندارد فرزند یا فرزندانش را از پدر – که در بیشتر 

موارد خواهان ادامه اقامت در خارج از کشور است- دور کند . 

۶ ) تفاوت سنی زیاد زن و شوهر: نگاهی به اشکال مختلف اینگونه ازدواج ها 
افراد  که  است  فریبنده  آنقدر  خارج  در  زندگی  آرزوی  گاه  که  می دهد  نشان 
(برای  قیمت ها  این  از  یکی  می پردازند.  گزافی  بهای  آوردنش  به دست  برای 
وی  با  غیرمتعارفی  سنی  اختالف  که  است  مردی  با  ازدواج  دختران) پذیرش 
دارد. برخی از این عروس و دامادهای مهاجر گاه بیشتر به پدر و دختر شباهت 
دارند تا زن و شوهر. در مواقعی که این عروس ها از سردی و پژمردگی شوهر 
و زندگی مشترک شکوه می کنند، از یاد برده اند که زندگی ای چنین بی عشق و 

بی نشاط را  خود انتخاب کرده اند! 
تربیتی  و  اجتماعی  فرهنگی،  برنامه ریزی های  در  کاستی هایی  چه  راستی  به 
کسب  و  آگاهی  و  شعور  در  نه  را  خوشبختی  دختران  برخی  که  دارد  وجود 
و  مالی  توان  و  استقالل  یافتن  و  اخالقی  و  معنوی  فکری،  علمی،  توانایی های 
آن  به  می تواند  که  می دانند  شوهری  به  شدن  آویزان  در  بلکه  اجتماعی  پایگاه 
سوی آب ها پرواز کند؟زنگ تلفن به صدا درآمده، عمه خانم است، می گوید دختر 
یک  آمریکاست،  پسره  می خواهد .  همسایه اش  پسر  برای  نداری؟  سراغ  خوب 

دختر خوب ایرانی می خواهد که برایش عقد کنند و بفرستند!

آیا شما با اینگونه ازدواج ها موافقید؟ آیا تجربه 
اینچنین داشته اید؟

لطفا نظرات و مطالب خود را با ما در 
ميان بگذاريد

info@persianweekly.co.uk.

عــــــروس 
آن الیــــن
خاطره بهفر

لطفًا همه سکوت کنید داماد می خواهد بله بگوید؛ بله ای 
از آن سوی آب ها، به فاصله هزاران کیلومتر . تنها عکس  
جاری  ازدواج  عقد  و  است...  عقد  سفره  کنار  در  داماد 

می شود؛ پیوند ۲ انسان در ۲گوشه دنیا.

 اشکال مختلف اینگونه ازدواج ها نشان می دهد 
فریبنده  آنقدر  خارج  در  زندگی  آرزوی  گاه  که 
بهای  آوردنش  به دست  برای  افراد  که  است 
(برای  قیمت ها  این  از  یکی  می پردازند.  گزافی 
دختران) پذیرش ازدواج با مردی است که اختالف 

سنی غیرمتعارفی با وی دارد.
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راهنمای لباس 
پوشیدن در فصل پاییز
ترجمه: نازنين دربندى
ehow.com :منبع

در  و  هميشه  نخواهد  دلش  كه  مى شود  پيدا  كسى  چه 
تمام فصول به خصوص فصل پاييز زيبا و خوش لباس 
خيلى ها  آن  جزو  هم  شما  اگر  صورت  اين  در  باشد؟ 
هستيد زود دست به كار شويد و در كمد لباس تان را 
از  يك  كدام  بايد  كه  گفت  خواهيم  شما  به  ما  كنيد.  باز 

لباس ها را كنار بگذاريد و چه لباس هايى بخريد.

چه کسی پیدا می شود که دلش نخواهد همیشه و در تمام فصول 
این  در  باشد؟  لباس  خوش  و  زیبا  پاییز  فصل  خصوص  به 
صورت اگر شما هم جزو آن خیلی ها هستید زود دست به کار 
شوید و در کمد لباس تان را باز کنید. ما به شما خواهیم گفت 
لباس هایی  چه  و  بگذارید  کنار  را  لباس ها  از  یک  کدام  باید  که 
بخرید. در قدم بعدی چند دست از این لباس های پاییزی را با 
پاییزه  مهمانی های  در  را  آنها  بتوانید  شما  تا  می کنیم  ست  هم 

زنانه و مردانه بپوشید.... 
ترتیب  را  پاییزه تان  لباس های  جارختی  که  است  آن  موقع  االن 
دهید. در ترتیب دادن جارختی و یا کمد لباس پاییزی سه نکته 

اصلی را به یاد داشته باشید: 

جیر،  چرم،  کبریتی،  مخمل  پارچه های  پاییزه:  لباس  پارچه   (۱
کشباف،  و  بافتنی  مخمل،  زبر،  و  راه راه  کتانی  پارچه های 
پارچه هایی که آستر دارند، خز و در نهایت پارچه های پشمی، 
پارچه های لباس های پاییزی هستند پس به سراغ این جنس ها 

هنگام انتخاب لباس بروید. 
۲) رنگ لباس پاییزی: پاییز فصل زرد و نارنجی است بنابراین 
احترام  آن  هوای  و  حال  و  طبیعت  به  فصل  این  در  هم  شما 
این  مناسب  آنها  رنگ  که  کنید  انتخاب  را  لباس هایی  و  بگذارید 
فصل است. سبز یشمی، آبی تیره (آبی نفتی)، عاجی و قهوه ای 
پس  می کنند  غوغا  پاییز  در  رنگ ها  هستند.  فصل  این  مناسب 

شما هم در این جشن رنگ طبیعت شرکت کنید. 
وقت  کم کم  می آید  مهر  بوی  وقتی  پاییزه:  لباس های  نوع   (۳
لباس های  و  کنید  جمع  را  کوتاه  آستین  لباس های  که  است  آن 
اسکی،  یقه  بلوزهای  بکنید.  جارختی تان  مهمان  را  دیگری 
پارچه ای  شلوارهای  جین،  شلوارهای  عرق گیر،  کشباف،  ژاکت 
کمی ضخیم  تر، روسری های ضخیم  تر و دستکش های چرمی و 
یا موهر ظریف، چکمه های ساقه بلند، بلوزهای بلند دکمه دار، 

کمردار،  کوتاه  کت های  و  جلیقه  مناسب،  ورزشی  کت های 
کمربندهای چرمی از کمد شما یک کمد پاییزی می سازند. 

 باد نکنید لطفا! 
خصوص  به  و  پاییزه  لباس های  با  اصلی  مشکالت  از  یکی 
ژاکت این است که شما را چاق تر از آنچه هستید نشان می دهد 
بیشتر  بدن  جور  و  جفت  لباس  که  زمانی  در  خصوص  به  و 
آسان  آن  راه حل  ولی  است  بزرگ  مشکل  یک  این  دارد  طرفدار 
بدن  جور  و  جفت  که  بروید  ژاکت هایی  خرید  سراغ  به  است. 
شما بافته شده باشند. از طرف دیگر می توانید به جای ژاکت، 
یک زیرپیراهن که نقش عرق گیر را ایفا می کند و دو الیه لباس 
(پیراهن) بپوشید. در این صورت دیگر نیازی به حمل ژاکت در 
یک  داشت.  نخواهید  را  است  متغیر  هوا  که  پاییز  روزهای  این 
را  آن  اگر گرمتان شد می توانید  که  است  این  ژاکت  دیگر  مزیت 
از تن بیرون بیاورید و به دور کمرتان گره بزنید. هوای پاییز 
مناسب  ژاکت  یک  داشتن  همراه  اوقات  خیلی  است،  نامطمئن 

ضروری است. 

 خرید پاییزی با کودکان 
جوراب: بهتر است از هر رنگ جوراب، دو جفت بخرید. در این 
صورت اگر کوچولوی شما یک لنگه از جورابش را گم کرد هنوز 

سه لنگه دیگر دارد. 
 تی شرت: خرید چند تی شرت برای لباس پاییزه بچه ها هم بد 
نیست چون آنها وقتی به کالس درس می رسند، ژاکت و کت را 
از تن بیرون می آورند. در این شرایط لباس آستین بلند هم برای 
هوای پاییزی کالس شاید گرم باشد و هم سرآستین های آن در 

اثر تماس مداوم با میز کثیف می شود. 
زود  خیلی  کودک  پاییزی  لباس  برای  کاپشن  سوئیت شرت:   
آغاز  روزهای  برای  رنگی  سوئیت شرت  چند  آن  جای  به  است. 

مدرسه اش بخرید. 
 کت، بارانی: کت و بارانی دو باالپوش مشهور پاییزی هستند. 

داشتن یک بارانی برای هوای ابری پاییز ضروری است. 
خرید  سراغ  به  خود  کودک  برای  روسری:  و  کاله  دستکش،   
است.  رشد  حال  در  دستش  چون  نروید  گران  دستکش های 
پارچه های ضدآب بهترین  انتخاب برای دستکش هستند. بهتر 
است دستکش پاییزی از جنس پشم نباشد چون پس از شستن 

و یا حتی زیر باران خیس شدن، دیر خشک می شود. 

 ۷ پیشنهاد ایده آل 
۱) می توانید یک ژاکت قرمز و یا هر رنگ شاد دیگر که با کمر 
سفید  اسکی  یقه  بلوز  یک  با  را  می شود  بسته  بزرگی  دکمه  یا 
بپوشید. زیورآالت رنگ قهوه ای مانند آنهایی که از چرم ساخته 

شده اند تیپ پاییزی شما را کامل می کنند. 

است.  مناسب  زنانه  مهمانی های  برای  دو  شماره  پیشنهاد   (۲
با  بلند  دامن  یک  با  را  ساق  نیم  چکمه  یک  می توانید  شما 
بلوز  یک  با  را  آن  و  بپوشید  شاد  رنگ های  و  هندسی  طرح های 
می توانید  کنید.  کامل  ظریف  گردنبند  یک  و  ساده  بلند  آستین 

برای اینکه سردتان نشود ساق بپوشید. 

۳) خوب آقایان اعتراض نکنند. به فکر آنها نیز بوده ایم. خوب 
شما باید برای پاییز امسال یک شلوار جین خاکستری بخرید. 
شلوار  و  بردارید  آبی  سرجین های  از  دست  پاییز  روزهای  در 
جین خاکستری تان را با یک پیراهن یقه اسکی یا یقه گرد ست 

کنید. 

دختر  برای  زیبا  فانتزی  ژاکت های  که  است  وقتی  چند   (۴
این  از  یکی  می توانید  شما  است.  آمده  پاییزه  بازار  به  خانم ها 
رنگ های  به  نازک  بلوز  یک  با  را  شاد  رنگ  به  کوتاه  ژاکت های 

سفید و بنفش روشن و شلوارجین ست کنید. 

۵) پوشیدن تونیک های پشمی و بافتنی بلند در این فصل غوغا 
می کند. می توانید این تونیک ها را با یقه  اسکی و آستین های تا 

 آرنج به همراه ساق بپوشید. 

۶) پیشنهاد شماره ۶ ما هم مخصوص آقایان است و آن خرید 
بسیار  هم  مشکی  کتانی  شلوار  است.  مشکی  کتانی  شلوار  یک 
شیک است و هم به شما ظاهری رسمی تر می بخشد. می توانید 
با  شلوار  این  همچنین  کنید.  ست  یشمی  بلوز  با  را  شلوار  این 

ژاکت بی آستین بسیار زیبا می شود. 
کت  یک  خرید  با  را  پاییزی شان  لباس  تیپ  می توانند  آقایان   (۷
حتی  و  قهوه ای  شتری،  رنگ های  کنند.  کامل  کبریتی،  مخمل 
که  است  این  کت ها  این  خوبی  است.  ایده آل  پاییز  برای  سدری 

هم با شلوار جین ست می شوند و هم با شلوار پارچه ای.
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تعریف «بهتر شدن»
داروی  پزشک  نظر  تحت  افسردگی  دچار  بیمار  که  هنگامی 
ابتدای  همان  در  است  ممکن  کند،  می  مصرف  ضدافسردگی 
گاهی  و  شود  خود  های  حالت  چشمگیر  بهبود  متوجه  درمان 
بیمار و پزشک تصور می کنند که بیمار به طور کامل درمان شده 
نشانه  همه  که  دارد  کمی  بسیاری  احتمال  بدانید  باید  اما  است. 
های بیماری به یک باره از بین بروند. بنابراین، هنگامی که دوره 
ها  نشانه  کاهش  باید  شما  هدف  نخستین  کردید،  آغاز  را  درمان 
که  است  درمان  برای  استاندارد  روشی  ها  نشانه  کاهش  باشد. 
بیشتر پزشکان و محققان از آن استفاده می کنند تا بیماران را به 
دسته های «پاسخ مثبت داده است» یا «بهتر شده است» تقسیم 
بندی کنند. به این معنا که بسیاری از بیماران همچنان از نشانه 

های افسردگی رنج می برند.
ممکن  است.  متفاوت  مختلف،  افراد  برای  شدن»  «بهتر  تعریف 
است شما نشانه های اولیه همچون اضطراب یا خستگی را داشته 
تر  بین  خوش  مثال  زیرا  اید  شده  بهتر  کنید  احساس  اما  باشید 
پیدا  نفس  به  اعتماد  و  هستید  قایل  ارزش  خود  برای  یا  اید  شده 

کرده اید.
بهبود کامل بیمار، هدف نهایی است و شامل از بین رفتن کامل 
منظور،  است.  بیماری  های  مانده  ته  و  افسردگی  های  نشانه 
ریشه کن شدن کامل افسردگی است نه فقط نشانه های ظاهری 
به  مزمن  افسردگی  به  مبتال  بیماران  درصد   ۱۸ تا   ۱۲ حدود  آن. 
مرحله بهبود کامل می رسند. به همین دلیل، اصال عجیب نیست 
افسردگی  مانده  باقی  های  نشانه  با  درمان  طول  در  افراد  این 

مواجه شوند.

رایج ترین نشانه های باقی ماندن افسردگی
•    احساس گناه
•    بی خوابی
•    اضطراب

•    از دست دادن عالقه
•    خستگی

•    کاهش میل جنسی
•    کاهش عالقه و مود افسردگی مداوم

مرسوم ترین نشانه های فیزیکی ریشه کن نشده افسردگی

•    کمردرد
•    درد ماهیچه ها
•    درد مفاصل
•    معده درد

رایج ترین نشانه های کاهش شناخت نیز شامل موارد زیر است:
•    مشکل داشتن در به یاد آوردن افراد، مکان ها و اتفاق ها

•    افزایش افکار منفی
هنگامی که یکی از نشانه های مذکور را حتی در طول درمان در 
خود مشاهده کردید، نباید آنها را نادیده بگیرید. در واقع، بروز 
بازگشت  برای  بینی  پیش  نوعی  بیماری  ماندن  باقی  های  نشانه 

دوباره بیماری یا عود کردن دوباره آن است.

رایج ترین نشانه های کامل از بین نرفتن افسردگی

بی خوابی
برند،  می  رنج  خوابی  بی  از  همچنان  که  درمانی  تحت  بیماران 
و  خوابی  بی  ندارند.  هم  خوبی  درمان  پیشرفت  زیاد  احتمال  به 
بد خوابی هم می تواند تاثیرات منفی روی سالمت افراد و روند 
بهبود بیماری داشته باشد. بی خوابی احتمال خودکشی افراد را 
افزایش می دهد. شاید خود بیمار نتواند بی خوابی یا کم خوابی 
تست  باید  معالج  پزشک  دلیل  همین  به  دهد.  تشخیص  را  خود 
خوابی  کم  بیماری  یا  خوابی  بی  تا  بگیرد  بیمار  از   EEG خواب

او را تشخیص دهد.

اضطراب
بیمارانی که همچنان نشانه های اضطراب را در خود بروز می 
دهند، به احتمال زیاد دچار بازگشت افسردگی می شوند. هر چه 
فرد اضطراب بیشتری داشته باشد، دوره درمان او نیز طوالنی 
تر خواهد بود. اگر اضطراب و تشویش بیمار علیرغم درمان های 
مکرر همچنان پابرجا بود، شاید دلیل آن افسردگی نباشد و فرد 

به بیماری و اختالل اضطراب دچار باشد.

عدم عالقه
حتی  و  روابط  کار،  به  مزمن  افسردگی  به  مبتال  بیماران  بیشتر 
با  را  خود  خاص  طور  به  عالیم  این  ندارند.  ای  عالقه  خودشان 

پایین آمدن خالقیت و بازده کاری، غیبت ها و مرخصی های 
مکرر، رضایت نداشتن از کار و محیط کاری و سختی در ایجاد 

رابطه مناسب با همکاران نشان می دهد.

خطرات نشانه های مخفی و باقی مانده بیماری
در  را  فرد  مزمن،  افسردگی  بیماری  نشدن  درمان  های  نشانه 
خطر ابتال به بیماری های قلبی و سکته قرار می دهد. بیمارانی 
بی  خود  و  هست  آنها  وجود  در  هنوز  بیماری  های  نشانه  که 
اطالع هستند، مشکالت سالمتی پیدا می کنند و وابستگی آنها به 

پزشک، دارو و خدمات درمانی بیشتر می شود.

چه افرادی هنوز نشانه های بیماری را در خود دارند؟
نیز  درمان  از  پس  حتی  افراد  از  برخی  چرا  نیست  معلوم  هنوز 
گونه  این  افراد  دیگر  اما  دارند،  خود  در  را  بیماری  های  نشانه 
را  مرسوم  تشابه  وجوه  برخی  محققان  همه،  این  با  نیستند. 
آیا  دهد  تشخیص  کند  کمک  پزشک  به  شاید  که  اند  کرده  معرفی 
از  آن  ظاهری  های  نشانه  فقط  یا  است  یافته  بهبود  واقعا  بیمار 

بین رفته است. این لیست خطر شامل موارد زیر هستند:

•    نشانه های اولیه بسیار شدید
•    وجود افسرده خویی

•    محرک های تنش زا پایدار و مداوم
•    کمرنگ شدن موقعیت اجتماعی و اقتصادی

•    پشتیبانی ضعیف اجتماعی

با پزشک خود صحبت کنید
بیمارانی که از افسردگی مزمن رنج می برند باید رابطه صادقانه 
دوستانه  رفتار  وقتی  باشند.  داشته  معالج  پزشک  با  خوبی  و 
سالمت  و  بهبود  درمان،  روش  مورد  در  بتواند  بیمار  و  باشد 
راحتی  احساس  و  کند  صحبت  بیشتر  پزشک  با  خود  روحی 
بیشتری داشته باشد، درمان نیز در مسیر بهتری قرار می گیرد و 

شیوه زندگی او نیز تغییر می کند.
بگویید  فقط  اینکه  کنید.  یادداشت  را  خود  رفتاری  های  نشانه 
هیچ  پزشک  به  بخوابم»  توانم  «نمی  یا  ندارم»  خوبی  «احساس 
و  باشید  داشته  خود  همراه  کاغذ  و  قلم  همیشه  کند.  نمی  کمکی 
توجه  کنید.  یادداشت  را  خود  آزار دهنده  یا  منفی  های  احساس 
داشته باشید همه احساس های بد خود را بنویسید. شاید برخی 
و  باشد  نداشته  شما  افسردگی  به  ارتباطی  هیچ  ها  نشانه  این  از 

پزشک بیماری دیگری را در شما تشخیص دهد.
صادق باشید. یکی از بزرگ ترین مشکالت درمان افسردگی عدم 
صداقت است. از آنجا که داروهای اعصاب بسیار گران هستند، 
با  گاهی  یا  نکند  مصرف  را  داروها  این  کند  می  سعی  بیمار 
صرفه جویی مصرف می کند یا سر خود آنها را قطع می کند که 
متاسفانه عوارض جانبی بسیار بدی دارد. باید این مسایل را با 
پزشک خود در جریان بگذارید. اگر دستورات پزشک را درست و 
دقیق اجرا کنید، او می تواند تشخیص دهد روش درمانی درستی 
برای بهبود شما انتخاب کرده است یا خیر! اما اگر دستورات او 
را اجرا نکنید و به پزشک هم نگویید، مسلما روش درمان کامل 

نمی شود و ضرر اصلی متوجه خود شما است.

  چاق ها را سرزنش نکنید، 
چاق تر می شوند! 

نتایج یک مطالعه در لندن نشان داد که شرمسار 
کردن افراد از اضافه وزنشان نه تنها تاثیری در 
کم شدن وزن آنها ندارد بلکه می تواند به افزایش 

وزن بیشتر در این اشخاص بینجامد.
بزرگترین  «یوسی ال»،  در  سالمت  متخصصان 
طول  در  را  مطالعه  این  لندن،  دانشگاه  کالج 
فرد   ۳۰۰۰ حدود  و  داده اند  انجام  سال  چهار 
طبیعی  وزن  بازه  (در  مختلف  وزن های  با  بالغ 
این  داشتند.در  مشارکت  آن  در  وزن)  اضافه  تا 
مطالعه افرادی که می گفتند به دلیل اضافه وزن 
گرفته اند،  قرار  بدرفتاری  و  تبعیض  مورد  خود 
نداشتند،  تجربه ای  چنین  که  کسانی  از  بیشتر 
هیچ  می گویند  متخصصان  کردند.  اضافه  وزن 
مدرکی دال بر این که اعمال تبعیض و بدرفتاری 
به دلیل اضافه وزن باعث افزایش وزن افراد شود 
و  تبعیض ها  چنین  اعمال  ولی  نیامده  دست  به 
غذایی  اختالل  نوعی  می تواند  بدرفتاری هایی 
برای  فرد  آن،  اثر  بر  که  باشد  داشته  دنبال  به 
می آورد.در  روی  خوردن  به  آرامش  به  رسیدن 
که  شد  پرسیده  شرکت کنندگان  از  مطالعه  این 
تبعیض  از  مواردی  با  روزانه  نظرشان،  به  آیا 
مربوط  وزنشان  اضافه  به  که  بدرفتاری  و 
در  بی احترامی  نه؟  یا  هستند  روبه رو  باشد، 
در  بد  خدمات رسانی  روزانه،  برخوردهای 
جمله  از  اذیت  و  آزار  و  خرید  مراکز  و  مغازه ها 
آنها اشاره  مواردی هستند که در این مطالعه به 
شده است.از بین شرکت کنندگان، یک نفر از هر 

و  تبعیض ها  چنین  از  مواردی  که  گفتند  نفر   ۲۰
گروه  در  کرده اند.  تجربه  را  بدرفتاری هایی 
افرادی هم که اضافه وزن داشتند، یک نفر از هر 
سه نفر چنین مواردی را گزارش کردند.در طول 
یک دوره چهار ساله به طور میانگین، نزدیک به 
یک کیلوگرم به وزن افرادی اضافه شد که گفتند 
روبه رو  منفی  برخوردهای  با  خود  وزن  دلیل  به 
بوده اند. اما کسانی که چنین مواردی را گزارش 
نکردند به طور میانگین حدود ۷۰۰ گرم وزن کم 
نشان  نتیجه  این  می گویند  کردند.متخصصان 
می دهد که سرزنش کردن افرادی که اضافه وزن 
وضعیت،  این  از  آنها  کردن  شرمسار  و  دارند 
برای  که  می گویند  آنها  دارد.  زیانباری  نتایج 
کمک به کاهش وزن این افراد، بهتر است رفتاری 
حامیانه و دلگرم کننده با آنها داشته باشیم.دکتر 
مطالعه  این  مجریان  از  یکی  جکسون»،  «سارا 
در یوسی ال گفت: اعمال تبعیض و برخوردهای 
آنها،  وزن  اضافه  دلیل  به  افراد  با  نامناسب 
قبلی  مطالعات  گفت:  ندارد.وی  توجیهی  هیچ 
چنین  از  مواردی  که  افرادی  بود  داده  نشان 
برخوردهایی را تجربه می کنند، برای رسیدن به 
آرامش بیشتر، به خوردن روی می آورند.به گفته 
این متخصص، افزایش اشتها به  ویژه میل بیشتر 
افراد برای خوردن مواد غذایی ناسالم و پرانرژی 
استرسی  به  آنها  واکنش های  از  یکی  می تواند 
گرفتارش  نامناسب  رفتارهای  اثر  بر  که  باشد 
نامناسب  رفتارهای  کرد:  اضافه  وی  می شوند. 
سطح  می تواند  دارند  وزن  اضافه  که  افرادی  با 
همین  به  و  کند  کمتر  هم  را  آنها  نفس  به  اعتماد 
دلیل از مشارکت آنها در فعالیت های ورزشی کم 

شود.

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

نشانه های پنهان 
افسردگی

 بسیاری از بیمارانی که دچار افسردگی مزمن 
داروهای  با  اولیه  های  درمان  به  هستند، 
فقط  اما  دهند.  می  پاسخ  خوب  ضدافسردگی 
مزمن  افسردگی  به  مبتال  بیماران  یک سوم 
کامل  طور  به  دارو  مصرف  از  پس  که  هستند 
رود.  می  بین  از  آنها  در  افسردگی  عالیم  همه 
افسردگی  از  نشانی  ظاهر  در  مواقع،  بیشتر 
باقی نمانده است اما در واقعیت آثار و ته مانده 
نشانه  این  دارد.  وجود  بیمار  در  هنوز  آن  های 
در  را  بیمار  است  ممکن  سمج  و  پایدار  های 
دهند  قرار  ای  رابطه  و  رفتاری  اختالالت  خطر 
و در نتیجه منجر به بازگشت دوباره افسردگی 

در آنها شود.
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ورزش

شاهکارفرنگی
کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی ازبکستان به عنوانی دست یافت که تا به امروز دست 
به  ماه  شهریور   ۲۲ از  که  جهان  قهرمانی  رقابت های  در  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  بود.  نیافته 
میزبانی تاشکند آغاز شده بود موفق به کسب یك مدال طال توسط حمید سوریان در ۵۹ کیلو، 
یك نقره توسط امید نوروزی در ۶۶ کیلو و ۲ مدال برنز توسط افشین بیابانگرد در ۷۱ و قاسم 
رضایی در ۹۸ کیلوگرم شد. تیم ایران که در دور گذشته این مسابقات به عنوان هشتم رسیده 
بود، در این دوره با کسب ۴۲ امتیاز به مقام قهرمانی رسید. همچنین حبیب الله اخالقی و بهنام 
مهدی زاده در اوزان ۸۰ و ۱۳۰ کیلوگرم به عناوین هفتم و هشتم دست یافتند. تیم روسیه بعد 
از ایران در جایگاه دوم قرار گرفت. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در بازی های المپیك با هدایت 

محمد بنا و کسب ۳ مدال طال عنوان قهرمانی بازی های المپیك را به خود اختصاص داده بود. 
پیش از این بهترین عنوان تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در مسابقات جهانی سال ۲۰۰۹ در 

دانمارك بود که ایران به عنوان نایب قهرمانی جهان رسیده بود.
سوریان با شکست سمنوف اول شد

مقابل  جهان  قهرمانی  فرنگی  کشتی  رقابت های  کیلوگرم   ۵۹ وزن  فینال  در  سوریان  حمید 
شد  موفق  پایان  در  و  رفت  تشك  روی  به  روسیه  از  المپیك  برنز  مدال  دارنده  سمنوف  مینگیان 
در یك کشتی سخت و نفسگیر حریف خود را با نتیجه ۲ بر یك شکست دهد و برای ششمین بار 
قهرمان جهان شود. همچنین تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای اولین بار در تاریخ بر سکوی 
نخست جهان ایستاد. سوریان که تنها طالی کشتی ایران در مسابقات جهانی ازبکستان را از 
کوبا،  حریفان خود از کشورهای رومانی، مصر،  به فینال  پیش از رسیدن  آن خود کرده است 
آذربایجان و ازبکستان را شکست داده بود. سوریان پیش از این ۵ مرتبه در مسابقات جهانی در 
سال های ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ و یك بار در المپیك لندن سال ۲۰۱۲ موفق به کسب مدال 
طال شده بود و برای هفتمین بار موفق شد ضمن کسب مدال طالی مسابقات جهانی، رکورد 
مرغوبیت  لحاظ  از  و  بشکند  را  ایران  کشتی  اسطوره  موحد  عبدالله  المپیك  و  جهان  طالی   ۶
سوریان  حاضر  حال  در  نیز  مدال  تعداد  لحاظ  از  شود.  ایران  تاریخ  کشتی گیر  بهترین  مدال، 
دارند.  المپیك  و  جهان  مدال  هفت  که  هستند  ایران  تاریخ  کشتی گیران  تنها  تختی  غالمرضا  و 
سوریان هفت طال (۶ طالی جهان و یك طالی المپیك) دارد و تختی یك طال و دو نقره المپیك به 
همراه دو طال و نقره جهان را در ویترین افتخاراتش جاودانه کرده است. همچنین مدال برنز 
از  مرادف  تاس  مراد  علی  و  نروژ  از  برگ  آندری  به  جهانی  مسابقات  ۵۹کیلوگرم  وزن  مشترك 

ازبکستان رسید.
علیرضا دبیر: حمید! کمك کن دنیایی زیباتر داشته باشیم

قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیك با انتشار پیام تبریك به حمید سوریان ابراز امیدواری کرد 
در  باشد.  ورزش  جهان  در  پهلوانی  فرهنگ  رشد  و  توسعه  سفیر  متمادی  سال های  وی  که 
نخست  صفحه  بر  نامت  مدال  هفتمین  کسب  با  که  امروز  است:  آمده  دبیر  علیرضا  تبریك  پیام 
که  کنی  فکر  این  به  دیگر  زمان  هر  از  بیش  باید  رسید،  ثبت  به  بوم  و  مرز  این  ورزش  تاریخ 
دست تقدیر چه ماموریت سنگین و پر بهایی را در ادامه مسیر بر دوش ات گذاشته است. حمید 
رنگ  ماشینی  سخت  زندگی  و  روزمرگی ها  البه الی  فتوت  و  جوانمردی  که  روزها  این  عزیز 
محبوبیت  از  و  برگرداننده  را  ورق  می توانند  تو  همچون  بزرگانی  می شود،  فراموش  و  باخته 
امیدواری  ابراز  پایان  در  دبیر  علیرضا  ببرند.  بهره  زیباتر  دنیایی  ساختن  برای  شهرت شان  و 

کرد که از حمید سوریان به عنوان یك سرمایه گرانبها و بی نظیر صیانت الزم صورت پذیرد.

برنز برای بیابانگرد و رضایی
افشین بیابانگرد نماینده ۷۱ کیلوگرم ایران در مسابقه های جهانی کشتی فرنگی، موفق شد با 
شکست ۵ بر ۳ الکساندر زمیانوویچ از بالروس مدال برنز را از آن خود کند. بیابانگرد ابتدا کیم 
یونگ ها از کره  جنوبی را ۲ بر صفر مغلوب کرد اما در مرحله یك چهارم نهایی مقابل چنگیز 
وزن  فینال  به  روس  کشتی گیر  این  صعود  با  و  خورد  شکست  صفر  بر   ۴ روسیه  از  البازانوف 
نیز  مرحله  این  در  بیابانگرد  برود.  تشك  روی  به  برنز  مدال  کسب  برای  توانست  کیلوگرم   ۷۲
در کشتی اول مقابل بالینت کورپاسی از مجارستان ۴ بر ۳ به برتر دست یافت. قاسم رضایی 
نماینده وزن ۹۸ کیلوگرم کشورمان هم به مدال برنز رسید. او بعد از پیروزی ۳ بر یك مقابل 
کارل اسچون از سوییس، در دور هم با نتیجه ۲ بر یك موسی اولویف از روسیه را شکست داد و 

گام به یك چهارم نهایی گذاشت. رضایی در دور سوم با نتیجه ۲ بر صفر از سد مارتین نیلسن، 
با  مرحله  این  در  اما  شد،  نیمه نهایی  راهی  و  گذشت  نروژ  از  اروپا  قهرمانی  برنز  مدال  دارنده 
 ۲۰۱۳ قهرمان  نایب  و  لندن  المپیك  برنز  مدال  دارنده  آلکسانیان،  آرتور  مغلوب  یك  بر   ۳ نتیجه 
جهان از ارمنستان شد و شانس حضور در فینال و کسب مدال طال را از دست داد. رضایی در 
دیدار رده بندی با نتیجه ۴ بر یك آلکساندر هاربوویك از بالروس را شکست داد و به مدال برنز 

دست یافت. در این وزن ۳۰ کشتی گیر حضور داشتند.

رییس جمهور، قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی را تبریك گفت
مسابقات  در  را  کشورمان  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  مقتدرانه  قهرمانی  پیامی،  در  رییس جمهور 
جهانی تبریك گفت. متن پیام حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است: 
«بسم الله الرحمن الرحیم- قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی 
که مایه شادی ملت عزیز و جامعه ورزشی کشورمان گردید را تبریك می گویم. اینجانب ضمن 
و  مدیران  بی  دریغ  زحمات  و  تالش  از  تشکر  با  و  کشتی گیران  واالی  همت  از  تحسین  و  تقدیر 
مسألت  متعال  خداوند  از  را  کشور  برومند  ورزشکاران  پیروزی های  استمرار  تیم،  این  مربیان 

می نمایم. حسن روحانی- رییس جمهوری اسالمی ایران»

واکنش ها
بیابانگرد: خوشحالم اولین مدال جهانی ام با قهرمانی کشتی فرنگی همراه شد

مدال  به  هم  برزیل  المپیك  در  می کنم  تالش  نیست/  من  کار  پایان  جهان  برنز  مدال  رضایی: 
برسم/ بعد از دو سال دوری از مسابقات عملکرد خوبی داشتم

دکتر محمود گودرزی وزارت ورزش و جوانان، در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران 
در مسابقات قهرمانی جهان و رکورد شکنی حمید سوریان را تبریك گفت.

رکورد  و  جهانی  رقابت های  در  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  قهرمانی  پیامی  طی  المپیك  ملی  کمیته 
شکنی حمید سوریان با کسب ششمین طالی جهانی را تبریك گفت.

رده بندی انفرادی این رقابت ها به شرح زیر است:
۵۹ کیلوگرم: ۱- حمید سوریان (ایران) ۲- مینگیان سیمینوف (روسیه) ۳- آندره استیگ برگه 
(نروژ) و المورات تاسمرادوف (ازبکستان) ۵- اسماعیل بِررو (کوبا) و اسپنسر مانگو (امریکا)

۶۶ کیلوگرم: ۱- داوور استفانك (صربستان) ۲- امید نوروزی (ایران) ۳- ادگاراس وینکایتیس 
(لیتوانی) و تاماش لورینچ (مجارستان) ۵- حسن علی یف (آذربایجان) و فرانك استابلر (آلمان)

بیابانگرد  افشین   -۳ (ترکیه)  اوزل  یونس   -۲ (روسیه)  البازانوف  چنگیز   -۱ کیلوگرم:   ۷۱
(ایران) و رسول چونایف (آذربایجان) ۵- ژیانوویچ (بالروس) و بورانیان (ارمنستان)

بسیك  اندرو   -۳ (کرواسی)  زوگاج  نون   -۲ (ارمنستان)  جولفاالکیان  آرسن   -۱ کیلوگرم:   ۷۵
زورابی  و  (ژاپن)  شیمیزو  هیرویوکی   -۵ (آذربایجان)  مورسا علی یف  الوین  و  (امریکا) 

داتوناشویلی (گرجستان). . . ۱۶- هادی علیزاده

۸۰ کیلوگرم: ۱- پیتر باسکی (مجارستان) ۲- یوگنی سالیف (روسیه) ۳- سلجوق جبی (ترکیه) 
 -۷ (لهستان)  میچاالك  تادیوس  و  (کرواسی)  استراسویچ  بوزو   -۵ (سوئد)  پترسون  جیم  و 

حبیب الله اخالقی (ایران)

۸۵ کیلوگرم: ۱- ملونین نومون وی (فرانسه) ۲- سامان طهماسبی (آذربایجان) ۳- ژان بلنیوك 
(اوکراین) و ویکتور لورینچ (مجارستان) ۵- رامسین عزیزسیر (آلمان) و یوهانسون (سوئد). 

. . ۱۴- مجتبی کریم فر

رضایی  قاسم   -۳ (آلمان)  هاسلر  آدریان   -۲ (ارمنستان)  الکسانیان  آرتور   -۱ کیلوگرم:   ۹۸
(ایران) و چنگ ایلدم (ترکیه) ۵- هرابوویك (بالروس) و آلکسوس (رومانی)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- میخاین لوپز (کوبا) ۲- رضا کایالپ (ترکیه) ۳- هیکی نبی (استونی) و بیالل 
بهنام   -۸ (آلمان)...  پاپ  ادوارد  و  (بلغارستان)  دیمیتروف  لیوبومیر   -۵ (روسیه)  ماخوف 

مهدی زاده (ایران)
رده بندی تیمی: ۱- ایران ۴۲ امتیاز ۲- روسیه ۳۷ امتیاز ۳- ترکیه ۳۵ امتیاز

قرارداد سرمربی تیم ملی چهار سال تمدید شد

دوبـاره کارلـوس
 بعد از مدت ها جدل و کشمکش سرانجام قرارداد جدید کارلوس 
کی روش با فدراسیون فوتبال کشورمان به امضا رسید تا مرد 
خوش تیپ پرتغالی برای چهار سال دیگر روی نیمکت تیم ملی 
کی روش  اقتصاد»،  «دنیای  گزارش  به  بماند.  باقی  کشورمان 
برای اولین بار زمستان ۸۹ وارد ایران شد و بعد از یک پروسه 
طوالنی مذاکره و چانه زنی، از اوایل سال ۹۰ کارش را در ایران 
رسما شروع کرد. کی روش توانست سنت صعود به جام جهانی 
بعد  و  کند  حفظ  ایران  فوتبال  برای  را  ساله  هشت  فواصل  در 
ملی  تیم  جنوبی،  آفریقای  جهانی  جام  به  صعود  در  ناکامی  از 

کشورمان را به جمع ۳۲ تیم پایانی جام بیستم هدایت کند.

تمدید چهار ساله برای پایان حسرت چهل ساله!
کی روش برای فتح آسیا آمد

درست از زمان حصول این موفقیت، گمانه زنی ها درمورد تمدید 
قرارداد کی روش شروع شد. با این حال تصمیم گیری در مورد 
آینده کارلوس به نوع عملکرد او در برزیل منوط شد؛ آنچه نه 
تنها چیزی را روشن نکرد، بلکه به ابهامات این پرونده دامن هم 
زد! در حقیقت تیم ملی ما در جام جهانی ۲۰۱۴ از نظر «کمی» 
مثل دو جام ۱۹۷۸ و ۲۰۰۶ عمل کرد و حتی از جام جهانی ۹۸ 
پایین تر ایستاد، اما از نظر «کیفی» نمایشی ارائه داد که تا ماه ها 
محل بحث بود. بسیاری معتقدند بازی تیم ملی کشورمان برابر 
است؛  ایران  فوتبال  تاریخ  نمایش های  بهترین  از  یکی  آرژانتین 
بازی  تا  تورنمنت  این  در  آلبی سلسته  که  جهت  این  از  به ویژه 
جام  قهرمانی  مقام  حتی  بود  نمانده  چیزی  و  رفت  پیش  فینال 
مسابقه  این  در  ایران  بازی  نوع  اگر  بیاورد.  دست  به  را  بیستم 
باعث شد دست هواداران کی روش برای بحث منطقی باز باشد، 
و  نیجریه  با  مصاف  در  او  شاگردان  تدافعی  شیوه  عوض  در 
کرد  کمک  سینیور  منتقدان  به  بوسنی  مقابل  سنگین  شکست 
بیاورند.  شمار  به  زیانبار  و  عبث  کاری  را  او  قرارداد  تمدید  تا 
جبهه  در  فوتبال  هواداران  بیشتر  اما،  همه جانبه  تقابل  این  در 
ادامه  بحث  که  ماهی  چند  همین  طی  آنها  بودند.  پرتغالی  مرد 
همکاری با کی روش در میان بود، یک بار در نظرسنجی برنامه 
بیست چهارده کی روش را به عنوان بهترین مربی خارجی دو 
دهه اخیر تیم ملی ایران انتخاب کردند و یک بار هم در برنامه 
دادند.  رای  مادرید  رئال  سابق  مربی  با  قرارداد  تمدید  به  نود 
شد  باعث  که  بود  هم  عمومی»  «مطالبه  همین  می رسد  نظر  به 
نهایت  در  کی روش،  از  ورزش  وزیر  صریح  انتقادات  رغم  به 
دو  حدود  که  شرایطی  در  برسد.  امضا  به  او  جدید  قرارداد 
و  کرده  ترک  را  ایران  قهر  شبیه  حالتی  با  سینیور  پیش  هفته 
همکاری  ادامه  به  مایل  دل»  «ته  از  بود  گفته  هم  کفاشیان  علی 
هم  کنار  دیروز  غروب  طرفین  نهایت  در  نیست،  کی روش  با 

نشستند، دست دادند و قرارداد بستند!

فصل برداشت
کارلوس  ایران،   فوتبال  فدراسیون  با  جدید  قرارداد  موجب  به 
کی روش در رقابت های جام ملت های آسیا و نیز مقدماتی جام 
خواهد  عهده  بر  را  کشورمان  ملی  تیم  هدایت   ۲۰۱۸ جهانی 
کمین  در  پرشماری  منتقدان  که  است  شرایطی  در  این  داشت. 
نشسته اند تا بعد از ناکامی احتمالی این مربی گرانقیمت در تیم 
را  فدراسیون  و  بکشند  چالش  به  را  او  با  قرارداد  تمدید  ملی، 
مشترک،  همکاری  سال  سه  از  بیشتر  از  بعد  ببرند.  سوال  زیر 
باشد.  رسیده  فرا  برداشت»  دیگر «فصل  حاال  می رسد  نظر  به 
توقعات  جدید،  قرارداد  ازای  در  مسلما  کارشناسان  و  مردم 
خواهند  او  از  راه،  آغاز  همین  در  و  دارند  کی روش  از  بیشتری 
آسیا  ملت های  جام  مسابقات  در  را  کشورمان  ملی  تیم  خواست 
این  فتح  طعم  که  است  سال   ۳۹ ایران  تیم  برساند.  موفقیت  به 
باثبات ترین  از  یکی  پی  در  حاال،  شاید  و  نچشیده  را  رقابت ها 
پر  دست  با  که  باشد  رسیده  آن  وقت  فنی اش  و  مدیریتی  دوران 

از استرالیا برگردد.

قرارداد سه مرحله ای با امکان فسخ
به گزارش «ایسنا»، علی کفاشیان بعد از تمدید قرارداد کی روش 
گفت: «هدف ما از امضای قرارداد با کی روش جام جهانی ۲۰۱۸ 
است. قرارداد جدید سه مرحله دارد. مرحله اول جام ملت های 
آسیا است که در آن مقطع عملکرد کی روش را ارزیابی می کنیم. 
اگر از او راضی بودیم به کارش ادامه می دهد وگرنه قرارداد را 
فسخ می کنیم. مرحله دوم مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ است که 
در صورت صعود کی روش تا پایان جام جهانی به کارش ادامه 

می دهد.»





  جمعه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۳هفته نامه پرشین۳۰

 افقي:
١- سومين شهر بزرگ استان گيالن- 

از مراكز گردشگري استان همدان
ــوپ و تور- تميز  ٢- از ورزش هاي ت

دادن- آماس
ــاوي عاميانه- برنده و قاطع-  ٣- مس

ايوانش آيينه عبرت شاعر شد
٤- برج پاريس- جاذبه- رسم كننده

ــوت جيبي و  ــون- پخش ص ٥- آزم
قابل حمل- كم طاقت

ــم و  ــيقي- محك ــه اي موس ٦- گون
استوار- ادب آموخته

ــعله- لوس و  ــدار و برقرار- ش ٧- پاي
بي مزه

ــت- جاندانه- پدر  ــاي پردرخ ٨- ج
ابراهيم نبي (ع)- حرف عطف

ــت كنده  ٩- نژاد- نغمه و ترانه- پوس
و بي ريا

ــرواز- گردش  ــيله پ ١٠- فالني- وس
كودكان

ــي- گرفتني در جنگ-  ١١- نام گل
پس غذا

١٢- طاليي- سازمان همكاري اقتصادي- خدايي
١٣- حقوق دائمي قديم- آخرين سوره كه در مدينه نازل شده است و ٧ آيه دارد- صداي درد

١٤- هموار، مسطح- توجه و مهرباني- پايداري
١٥- يكي از خوراك هاي ايراني كه پايه آن بر استفاده از برنج است- دعاي بد

 عمودي:
١- بازيگر خانم فيلم سينمايي برف (روي پرده سينماها) به كارگرداني مهدي رحماني- 

عدد قرن
٢- بيماري كه در اثر تورم رگ ها به وجود مي آيد- كشوري در قاره سياه- قدم

٣- خانه عشق- سستي- جاده شمالي- قيمت واحد
٤- هدف، نشانه- انسان- نه سرد نه گرم

٥- سود حرام- نمايندگي- صورت مهيب و ترسناك
٦- پشتگرمي- پول سابق آلمان- سخنگو

٧- معبر رود- بطن- استخوان جلو سينه مرغ- بي وفايي
٨- در بر گرفته- شهري در استان هرمزگان كه وجود باغات و اراضي حاصلخيز كشاورزي، 

يكي از مهمترين مزيت هاي اقتصادي آن است
٩- فاقد سرعت الزم- بوي خوش- با تاك آيد- حرف ندا

١٠- متانت- سرزمين- همدم و يار
 -GPSــي فارس ــادل  مع  -١١
ــتاني  ضدحرارت- پايتخت باس

اروپا
ــك- به فرموده  ١٢- هواي خن
ــچ  هي ــد (ص)  محم ــرت  حض
جمالي زيباتر از... نيست- باالتر 

از كشيش
ــن-  ــع مت ــفر- جم ١٣- اتمس
شهري در استان چهارمحال و 

بختياري- صدمتر مربع
ــي- گياهي از  ١٤- پول خارج

تيره آالله- نوعي شركت
ــز- غمي را  ــت ناچي ١٥- رطوب

تسلی دادن

 افقي:
١- كيسه چرمي- نژادشناسي

٢- يك نوع آبزي آب شور- از وسايل 
ورزش باستاني- پارچه كتاني راه راه

٣- سوره٧٨- طناب- همراه و ثابت 
قدم

ــر معماري ايراني- واحد  ٤- از عناص
شمارش كله پاچه- خواستار

٥- شايسته- از رگ هاي مهم- پولي 
كه هنگام ديدن عروس بدهند

٦- عدد دو رقمي- سفره طعام- ناچار
ــاخه اي از مهندسي- يكي از  ٧- ش
ــركت  ــن محصوالت ش محبوب تري

تويوتا- درل
ــم و  ــار- صاحب اس ــر زدن- ي ٨- غ

عنوان- پنهان كردن
٩- سرسرا- خوابيده- لقب ابوبكر

١٠- يكتا- كابوس- آتش
١١- لپ تاپي سبك، كوچك و قابل 
حمل- نقشه اي كه موقعيت محلي را 

نشان دهد- مقياس
ــن  ــش رو- كمدي ــوده- پي ١٢- بيه

انگليسي معروف سينماي امريكا
١٣- بانوي فرانسوي- از مصالح- رنجوري

١٤- نوعي سنگ سياه براق- فوتباليست سابق ايرلندي منچستر يونايتد- هشتمين شهر 
بزرگ جهان

١٥- بازيگر مرد فيلم سينمايي زندگي جاي ديگري است (١٣٩٣) به كارگرداني منوچهر 
هادي- يكي از كهن ترين شهرهاي ايران و جهان

 عمودي:
١- اثري از آلفرد دوويني شاعر و اديب فرانسوي- بخيل

٢- غذاي مجردي- بي شرمي و گستاخي- جامه گشاد و بلند
٣- آغوش- نام ايليچ گلر سابق پرسپوليس- كشوري عربي در آفريقاي شمالي- به همان 

شكل و ترتيب
٤- از شاعران دوره صفوي- ايوان- ثبات و بقا

٥- آخرين سوره- در بر گيرنده- ستارگان
٦- اهل هند- مراسم- تحفه

ــيده و باريك ساخته يا تهيه مي شود-  ٧- بلي در مكالمه- قطعه فلزي كه به صورت كش
گلي زينتي- عدد مجهول
٨- به جا گذاشته- ديلماج

٩- مورچه- حرف يوناني- كتف- عملي گرديد
ــديد زنان حامله  ١٠- ميل ش
به بعضي خوردني ها- به جاي 
ــوم بر تخت نشست-  بهرام س

كشور نيشكر
١١- گلستان- نوعي ياقوت- 

اسم مصدر از تنيدن
١٢- قوم چنگيزخان- چين و 

چروك- يك تاي كفش
١٣- الفباي آباداني- مشهور- 

فرياد- آقاي آلماني
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يهفقوولپبرنب5
نليرهدهرامان6
ابرنشيتسااسرد7
لايرسباتيناور8
عساوتازاجمسمش9

جلاگنچنوادير10
مخجييهترنيتف11
شخرسيسايصاخ12
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يواريوانكيدزن14
ندشخييورگنسفده15

 طالع بینی هفتگی
فروردین:

میکند.  پیدا  کاهش  شما  های  دریافت  هفته  این 
دیگران.  و  ها  شریک  راهنمایی  و  کمک  جمله  از 
به  دستیابی  برای  شما  که  است  معنی  بدان  این 
منابع خود به عقب پرتاب شده و مبجور خواهید 
زیرا  نترسید  ایستاده.  خود  پاهای  برروی  شد 
است.  دیگر  سال  چهار  یا  سه  وضعیت  این  اوج 
مشتری  سیاره  شانسی  خوش  حال  همین  در 
تولد  ماه  نشان  در  مکانها  بهترین  از  یکی  در 
این  از  بهتر  توانست  نمی  احتماال  که  شماست 
کمک  شما  به  مشتری  است.  عالی  این  و  باشد 
و  کرده  تقویت  را  خود  شجاعت  که  کرد  خواهد 
بدون واهمه و عذر خواهی خواسته های خود را 
منبع  یک  عنوان  به  را  شما  کودکان  کنید.  مطرح 
شادی و پتانسیل خالق خواهند یافت. تعطیالت 
خوش  و  سرگرمی  با  که  است  شده  تضمین  شما 

گذارنی همراه باشد.

اردیبهشت:
دیگران  با  های  همکاری  و  نزدیک  های  دوستی 
در  زحل  سیاره  زیرا  شد  خواهند  استرس  دچار 
این  که  گرفته  قرار  شما  تولد  ماه  نشان  مقابل 
داده.  رخ  پیش  سال   ۳۰ حدود  بار  آخرین  اتفاق 
گرفتن  بدست  حال  در  شما  اینکه  خوب  خبر  اما 
نیروی قدرت خود برای شروعی دوباره هستید 
خود  خارجی  دنیای  متمرکز  را  خود  تمرکز  و 
کرده اید. من به کجا خواه رفت؟ خب در ۱۸ ماه 
آینده یک زمان رویایی برای شماست البته برای 
جذاب  فرصتهای  کشف  برای  دهه  یک  از  بیش 

نگاه  و  خانه  و  گذاری  سرمایه  در  تر  لوکس  و 
بهبود  خانواده  اعضای  با  روابط  چیز.  همه  به 
تر  سخاوتمندانه  و  شادتر  همه  و  یافت  خواهد 
خانه  است  درست  بله  هستند.  یکدیگر  به  نسبت 

شما یک هنرکده واقعی است.

خرداد:
در اغاز سال هزاره (سال ۲۰۰۰) به شما چیزهای 
زیادی هدیه داد و پس از آن در مسیر جدیدی قرار 
گرفتید تا حدود ۵ سال پیش که شروعی دوباره 
آغاز شد و باعث تولد چرخه ای جدید برای شما 
شد. در حال حاضر زمان انجام فعالیتهای سخت 
است و شما باید زندگی خود را در جهت آزمایش 
سیاره مشتری  خوشبختانه  واقعی هدایت کنید. 
مثبت  انرژی  باعث  همینطور  و  شما  قلب  قوت 
ذهنی به شماست تا کارها را به انجام برسانید. 
تحمل  و  درک  با  همراه  زندگی  به  شما  رویکرد 
ارتباط  و  است  سخاوتمندی  با  همراه  و  بیشتر 
و  دید  خواهید  بهبود  حا  در  اطرافیان  با  را  خود 
تر  بلندپروازانه  و  بزرگتر  تان  اینده  های  برنامه 

خواهند شد. آینده در انتظار شماست.

تیر:
این هفته تالش برای کسانی است که با کودکان 
در  یافته.  افزایش  شما  های  مسئولیت  هستند. 
واقع این هفته در تمام جنبه های زندگی احساس 
میکنید هر آنچه بدست آورده اید از کار و تالش 
کارهای  این  با  خوشبختانه  است.  بوده  سخت 
سخت شما فرصتی برای افزایش درآمد خود و یا 
یک کار بهتر در سال آینده بدست خواهید آورد. 
این هفته سرمایه گذاری یا خرید چیزهایی برای 
لذت بردن انجام خواهید داد. مثل اینکه کیف پول 
خود را که حاوی پروانه هاست در هوای آزاد باز 

کنید. این هفته در یک فرصت با کسی رابطه ای 
از  است  ممکن  که  کرد  خواهید  شورع  عاشقانه 
شما خیلی بزرگتر باشد و یا اینکه شما این نقش 
سال  امسال  کنید.  بازی  دیگری  شخص  برای  را 

خوبی برای ریسک و حدس و گمان نیست.

مرداد:
مشتری  سیاره  زیرا  هستید  شانسی  خوش  شیر 
این  و  است  سرزده  شما  نشان  به  سال   ۱۰ از  پس 
شما  برای  چیزها  تمام  که  است  معنی  این  به 
حاضر است که حرکت کنید. بانوی شانس لبخند 
برای شما به ارمغان آورده البته پر از فرصتها و 
شرایط مطلوب به عالوه افزایش اعتماد به نفس 
و احساس خوب بودن. این یک اغاز برای چرخه 
۱۲ ساله جدید از رشد و شکوفایی برای شماست. 
نه تنها خوشبخت تر از هر روز میشوید بلکه به 
اکنون  هم  بافت.  خواهد  ادامه  زندگی  شما  نفع 
 ، تعمیرات  نظر  از  خانه  به  ریسدن  فرصت 
بازسازی و یا جتی جابجایی یا نقل مکان است. 
اعضای  پذیری  مسئولیت  افزایش  لطف  به  البته 

خانواده.

شهریور:
این هفته زمان چالش برانگیزی است چراکه شما 
در یک دوره سه ساله هستید که در آن شما ممکن 
است تغییر محل سکونت و یا تغییر شغل و حتی 
هر دو را تجربه کنید. درو اقع شما در یک مسیر 
تازه ای هستید که از ۵ سال پیش شروع شده و تا 
۵ سال دیگر نیز ادامه دارد. بنابراین این تغییرات 
است که به شما نکات تکمیلی تازه نشان خواهد 
برقراری  برای  را  خود  و  باشید  آماده  پس  داد. 
آماده  اطراف  دنیای  دیدن  و  تر  صمیمانه  ارتباط 
تر کنید. از لحاظ معنوی شما عمیق تر و آگاه تر 

از همیشه خواهید شد.

مهر:
با بسیاری از تفکرهای تازه به خاطر چیزی در 
را  شما  که  هستید  روبرو  خود  از  خارج  یا  داخل 
وادار به اندیشیدن ارزش های خود خواهد کرد. 
به عبارت دیگر شما میخواهید مطمئن شوید که 
امن  جای  در  مهم  چیزهای  دادن  قرار  حال  در 
هستید و میخواهید بدانید که چه چیزهایی واقعا 
در زندگی شما مهم است در حالیکه شما ۹۰ ساله 
نیستید. احساس فشار مالی خواهید کرد که دلیل 
آن بار مالی افزایش یافته بر شماست و میخواهید 
بهترین  دریافت  حال  در  شما  که  شوید  مطمئن 
نتیجه از آنچه میخواهید هستید. خوشبختانه تا 
یک سال الی یک سال و نیم آینده برایتان سرگرم 
با  بودن  از  و  بود  خواهد  دوستداشتنی  و  کننده 
طوالنی  زمان  مدت  به  که  گرم  بسیار  دوستی  یم 
و  برد.  خواهید  بسیار  لذت  داشت  خواهد  ادامه 
بهر  نیز  دیگران  توانایی  از  میخواهید  همچنین 

ببرید. برای این متشکرم!

آبان:
است  پیش  در  شما  برای  حادثه  از  پر  ای  هفته 
برای  البته  شماست  نشانه  در  زحل  سیاره  زیرا 
اولین بار قبل از حدود ۳۰ سال پیش تا به اکنون. 
اند  نکرده  تجربه  را  این  ابان  متولد  جوانترهای 
برای  آماده  باید  شما  که  است  معنی  به  این  و 
ها  مسئولیت  شما  برای  باشید.  سخت  نبرد  یک 
حال  عین  در  و  آید  می  پیش  بسیاری  کارهای  و 
به  باید  شماست.  موفقیت  و  پیشرفت  زمان 
استقبال این بروید که چه کسی را در ذهن خود 
ذهن  در  دیگران  را  کسی  چه  اینکه  نه  میخواهید 
خود تصور میکنند. این به معنی پایه گذاری ۳۰ 

سال اینده شماست و سیاره مشتری به شما کمک 
و  مسافرت  برای  هایی  فرصت  که  کرد  خواهد 
لذت  آورید.  بدست  درخشش  همچنین  و  شهرت 

بخش است؟

آذر:
مبارزه شما را طلب میکند و این هفته یک زمان 
اموال  و  مکانها  و  اطرافیان  با  خداحافظی  برای 
نسبتا  شما  برای  کندن  دل  این  واقع  در  است. 
آسان است چون شما جلوی خود را نگاه میکنید 
کمک  شما  به  و  دارد  ادامه  آینده  سال  به  تا  این  و 
آسان  روشی  به  را  خود  دوش  بار  کرد  خواهد 
 ، دیگر  سال  دو  حتی  جدید  دنیای  به  ورود  تا  تر 
کشف  زمان  واقعا  هفته  این  برسانید.  مقصد  به 
خودتان ، همراه با یک سفر است. هیجان انگیز 
زیرا  بود  خواهد  پربرکت  روزگارتان  زیرا  است 
برای  اکنون  هم  ژوپیتر  یعنی  شما  نشان  حاکم 
در  کشف  سفرو  فرصتهای  از  زیادی  مقدار  شما 
فرصت  همینطور  و  آورد.  می  ارمغان  به  را  دنیا 
حتی  و  تحصیل  در  موفقیت  و  یادگیری  های 
بود  خواهد  شیرین  بسیار  این  پزشکی.  و  قانون 

مگر نه؟

دی:
بدست  با  زیرا  شماست  برای  قوی  زمان  این 
به  که  چیزی  هر  در  موفقیت  و  احترام  آوردن 
پرداخت  را  شما  حق  خداوند  و  هستید  آن  دنبال 
خواهد کرد. باید یادبگیرید که چگونه پاسخگوی 
خواسته های اطرافیان در باشگاه یا سازمان ها 
راهی  لبخندی  با  اینها  از  بعد  باشید.  گروه  یا  و 
بانک خواهید شد زیرا که در یک سال و نیم آینده 
شما از ثروت و منابع دیگران و یا شریک زندگی 
چه  و  مستقیم  چه  ارث  یا  و  هدیه  طریق  از  خود 

غیر مستقیم بهرمند خواهید شد. دیگرا نبه شما 
اجازه استفاده از چیزهای خود را خواهند داد و 

این جذاب است. آیا اینطور نیست؟

بهمن:
زیرا  است  افسانه  یک  مثل  شما  روی  پیش  هفته 
سالها  از  که  رسیده  محصوالتی  برداشت  زمان 
پیش آنها را کاشته بودید. این خیلی هوشمندانه 
سالهای  را  محصوالت  این  چون  نمیرسد  بنظر 
را  آن  نتایج  امسال  و  بودید  کاشته  پیش  سال 
مناسبی  بسیار  زمان  اما  آورد.  خواهید  بدست 
بزرگی  های  مسئولیت  که  هست  شمایی  برای 
از  نیست  کافی  پاداشها  این  اگر  ،حتی  دارید 
مثل  نزدیک  اطرافیان  همکاری  درخواست 
نکنید  تعجب  کنید.  استفاده  همکاران  و  دوستان 
قبول  میل  کمال  با  را  شما  درخواست  همه  چون 
اینده  سال  کرد.  خواهند  کمک  شما  به  و  کرده 
به  ورود  یا  و  ازدواج  برای  خوبی  بسیار  زمان 

شراکتهای جدید است.

اسفند:
در  شما  و  است  سازی  آماده  زمان  هفته  این 
و  کهارتها  کشف  و  زیاد  بسیار  یادگیری  حال 
از  بهتر  حتی  آنها  یادگیری  به  شما  که  اطالعاتی 
از  هستید.بعضی   ، یادبگیرید  میخواهید  آنچه 
از  را  بعضی  و  درس  کالس  در  را  آموزشها  این 
سفر خواهید آموخت. در همین حال این فرصت 
خوبی است برای هل دادن رو به جلو به اوج قله 
انجام  به  را  کارها  دوستداشتن.  و  زندگی  های 
بهتر بهبود ببخشید و یا یک کار بهتر انجام دهید 
و یا فضای کاری خود را جذابتر کنید تا از چنگال 

رئیس بد در امان باشید.

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

۰۷۸۷۴۰۰۱۷۲۵

خدمات لوله کشی آب و گاز 
خدمات نقاشی ساختمان

تعمیرات ساختمان کلی و جزیی

۰۷۷۸۰۸۱۴۳۷۴

انجام کلیه امور برقی  و تعمیرات الکتریسیته 
kitchen, Bathroom  کلیه امور

شامل:
 Kitchen Tiling, 

 Cupboard Fitting, Flooring, …
07807805218 -  07853228313





زرین کوب؛ عشق به حقیقت و ایرانیت
ما  تاریخ  مورخان  نخستین  جمله  از  واقع  در  کوب  زرین  عبدالحسین  دکتر  اشتری/   بیژن 
هم  روش  این  داشته اند.  نگاری  تاریخ  مساله  و  تاریخ  به  علمی  و  متدولوژیك  رویکردی  که  است 
برمی گردد به زمینه تحصیالتی و احاطه ایشان بر چند زبان که از این طریق می توانست به منابع 
مهمی درباره تاریخ ایران دسترسی پیدا کند؛ منابعی تازه و کمتر دیده شده، مهم ترین ویژگی و 
اهمیت کار ایشان به نظر من این مساله بود. دکتر زرین کوب در تقسیم بندی هایش کال دوره های 
تاریخی ایران را به سه دوره تقسیم می کرد و روی این خط کلی پیش می رفت؛ یکی دوره «قبل از 
اسالم» - دوره کشمکش برای تثبیت هویت ایرانی- ، «دوره قبل از صفویه» - دوره تالش برای 
حفظ هویت ایرانی - و باالخره دوره «صفویه و بعد از آن» - دوره استغراق در هویت ایرانی-.
از منظری دیگر عشق به حقیقت، انسانیت، عدالت و ایرانیت را در کارهای دکتر زرین کوب بارز 
و قابل توجه می بینم. در تاریخ نگاری ایران همواره سعی داشت نوعی تصور وحدت و استمرار 
را ایجاد کند تا تصویری از کثرت و فاصله، بیشتر تالش می کرد بگوید تاریخ سه هزار ساله ایران 
توالی را طی کرده است. البته می شود در مورد این نوع نگرش بحث کرد؛ نگرشی که گاه ایراداتی 
داشته است یعنی تالش بیش از حد برای اثبات اینکه تاریخ ما یك خط متوالی و مستمر است ممکن 

است ایراد داشته باشد ولی به هر حال سعی دکتر زرین کوب در این کار بود.
ویژگی دیگر کار ایشان گستردگی دامنه تحقیقات شان بود. ایشان سعی داشتند تاریخ سه هزار 
دیگر  شاید  امروز  نگاری  تاریخ  شیوه  این  کنند.  خالصه  جلدی  سه  دو-  کتابی  در  را  ایران  ساله 
مطلوب نباشد، در دوران حاضر مورخان بیشتر سعی دارند دوره های خیلی کوچك تری را هدف 
قرار داده و ژرف تر مورد بررسی قرار بدهند اما دکتر زرین کوب به شیوه قدیم، دامنه عالقه شان 
به تاریخ بسیار گسترده بود. به همین علت ممکن است در مواردی از دقت کارشان کاسته شده 
کارهای  و  داشت  عالقه  ادبی  نقد  و  شعر  دین،  عرفان،  به  ایشان  تاریخ  جدای  اینکه  ضمن  باشد. 
این  و  بوده  مختلف  رشته های  به  معطوف  انرژی شان  داده اند،  انجام  زمینه ها  این  در  درخوری 
مساله به شکلی در تاریخ نگاری شان هم تاثیر گذاشته است.این نکته را فراموش نکنیم، همان طور 
که در ابتدای یادداشت اشاره کردم زرین کوب در کار خودش جزو نخستین ها بود بنابراین سنتی 
تکلیف  سریع  و  کرده  خالصه  را  دوره ها  که  می خواست  علت  همین  به  نداشت  خودش  سر  پشت 
را مشخص کند. این نکته را هم در نظر بگیریم که به هر حال روشنفکران و مورخان ما همواره 
دیدگاهی کل نگر داشتند، نگاهی حکیم گونه که فرد باید درباره همه چیزهای اطراف خودش نظر 
بدهد و تکلیف ها را یکسره کند اما در انتها، ضعف عمده یی که به نظر من در کارهای ایشان به 
چشم می آید، نثر ایشان است. ایشان در تالش بودند بسیار عالمانه پیش بروند و سخت بنویسند 
گرچه این نوع نوشتن برای اهل فن مفید بود و به نوعی جا افتاد ولی نثری که استفاده می کردند 
بسیار متکلف بود و کار خواننده را سخت می کرد، نثر ادیبانه و فاضالنه یی که وقتی جمله یی را 
آغاز می کند آنقدر ادامه پیدا می کند که رشته کار از دست خواننده در می رود. این مورد، به ویژه 

باعث شده تا نسل اخیر ارتباط کمتری با زرین کوب و کارهایش پیدا کند.
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غزلیات حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد
تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد

آن چه سعی است من اندر طلبت بنمایم
این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد

دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست
به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد
عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت

نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد
سروباالی من آن گه که درآید به سماع
چه محل جامه جان را که قبا نتوان کرد

نظر پاک تواند رخ جانان دیدن
که در آیینه نظر جز به صفا نتوان کرد
مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست
حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد
غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن

روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد
من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف
تا به حدیست که آهسته دعا نتوان کرد
بجز ابروی تو محراب دل حافظ نیست
طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان کرد

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

Into the curve of that doubled tress, the hand one cannot put:
Reliance on Thy covenant and the morning breeze, one cannot make.
Whatever is effort, I do in search of Thee:
This is the extent that alteration of Fate, one cannot make.
With a hundred of the heart’s blood the Beloved’s skirt fell to my hand:
For the great reproach that the enemy maketh, release one cannot make.
One cannot call His cheek-for instance the moon of the sky:
Likening of the Beloved to every headless and footless one-one cannot make.
That moment when my lofty cypress cometh into Sama,
What place is it where the soul’s garment, rent one cannot make?
Only one of pure vision can behold the Beloved’s face:
For save with purity in the mirror, glance one cannot make.
The difficulty of love is not in the capacity of our knowledge:
With this thought, the loosening of this subtlety, mistake one cannot make.
Jealousy became mine that Thou art the Beloved of the world. But
Day and night, conflict with the creatures of God, one cannot make.
What shall I say? For delicacy of gentle disposition, Thine
Is to such a degree that, slowly, a prayer one cannot make.
Save Thy eye-brow, naught is the prayer-arch of Hafez’s heart:
In our religious order, save to Thee, devotion one cannot make.

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 .


