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پایان سیستــــم 
رفاه انگلیـــسی

انگلیس روزهای پرخبر و پرالتهابی را می گذراند. بهار سال 
هر  و  است  کشور  این  در  سراسری  انتخابات  موعد  آینده، 
احزاب  فعالیت های  می شود،  نزدیك تر  تاریخ  این  به  که  روز 
از  یکی  اقتصاد  می گیرد.  بیشتری  شدت  هم  سیاستمداران  و 
اصلی ترین موضوعات محوری این انتخابات است. به همین 
محافظه کاران  یعنی  انگلیس  سیاسی  عمده  جناح  دو  دلیل 
این  از  قبل  مدت ها  از  کارگر،  حزب  چپ های  و  توری  حزب 
روی  اقتصادی شان  سیاست های  از  رونمایی  به  انتخابات 

آورده اند. 
که  داده  انجام  محافظه کار  حزب  را  تالش ها  این  جدیدترین 
دولت  و  قدرت  شریکی  به طور  اکنون  لیبرال   دموکرات ها  با 
طرح  دو  از  گذشته  هفته  انگلیس  دولت  دارند.  اختیار  در  را 
حاال  همین  از  را  یکی  که  کرد  رونمایی  اقتصادی اش  عمده 
اجرا می کند و دیگری را از سال آینده یعنی بعد از برگزاری 
انتخابات. طرح اول، تخفیف ۲۰ درصدی قیمت خرید مسکن 
برای خانه  اولی هایی است که زیر ۴۰ سال سن دارند. مسکن 
سال های  در  انگلیس  اقتصادی  دغدغه های  مهم ترین  از  یکی 
توان  کاهش  باعث  قیمت ها  شدید  افزایش  بوده است.  اخیر 
خرید مردم شده و دولت دست کم در دو سال گذشته، برای 
مقابله با این موضوع که به یك بحران تبدیل شده ، طرح هایی 
خانه اولی های  به  درصدی   ۲۰ تخفیف  کرده است.  اعالم  را 

جوان یکی از مهم ترین این طرح هاست. 

به  زیادی  جنجال  که  انگلیس  دولت  اقتصادی  دوم  طرح  اما 
یك  در  گذشته  هفته  کشور  این  دارایی  وزیر  را  انداخته  راه 
طرح،  این  موضوع  کرد.  اعالم  مطبوعاتی  مفصل  مصاحبه 
کاهش مزایای رفاهی جوانان است. هدف این طرح، کم کردن 
از مزایای رفاهی جوانانی است که بیکار هستند تا بخشی از 
بودجه رفاهی دولت به ایجاد شغل اختصاص یابد. بر اساس 
این طرح، جوانان ۲۱تا ۱۸ ساله ای که بیش از ۶ ماه را بیکار 
شرط  به  البته  می شوند.  محروم  بیکاری  مزایای  از  بمانند، 
سرباز  دولت  شغلی  آموزش  دوره های  در  شرکت  از  آنکه 
بزنند. این جوانان اگر می خواهند همچنان از دریافت مزایای 
عمومی  خدمات  کارهای  به  باید  بمانند،  بهره مند  بیکاری 
مانند تمیز کردن پارك های عمومی یا کمك به پلیس ترافیك و 
شهرداری ها مشغول شوند. همچنین کمك هزینه مسکن این 
جوانان قطع می شود. به این ترتیب جوانان مجبور به زندگی 
با خانواده هایشان در یك خانه می شوند. این بخشی از طرح 
است  انگلیس  دولت  خانوار  مزایای  و  رفاهی  بودجه  کاهش 
که براساس آن، مزایای هر خانوار انگلیسی در هفته ۶۰ پوند 

کاهش می یابد.
 به عبارت دیگر، حداکثر مزایایی که یك خانوار انگلیسی در 
سال دریافت می کند، از ۲۶ هزار پوند به ۲۳ هزار پوند کاهش 

می یابد. حزب محافظه کار مدت ها است ...
ادامه در صفحه ۳

 به بهانه  روز جهانی سالمند (۹ مهرماه برابر با اول اکتبر)

سالخوردگی 
در عصر تجدد

صفحه ۱۸ 
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اظهارات نابخردانه!
ایران  میان  سرد  رابطه  سال   ۳۵ پایان  از  ساعت  چند  هنوز 
این  نخست وزیر  کامرون  دیوید  که  بود  نگذشته  انگلیس  و 
را  ایران  متحد  ملل  سازمان  در  خود  ساالنه  نطق  در  کشور 
به حمایت از تروریسم متهم کرد و تحول تاریخی در رابطه 
دو کشور را در هاله ای از ابهام فرو برد. این اشتباه کامرون 
دولت  رئیس جمهور  روی  بر  تندروها  فشار  تا  شد  موجب 
دیگر  خارجی،  سیاست  منتقدان  که  شود  زیاد  آنقدر  یازدهم 
کشورهای  ارشد  سران  سایر  با  روحانی  موفق  دیدارهای 

دیگر را نبینند.

وضعیت بدهی زنجانی
بابک  بدهی های  میزان  می گوید  نفت  وزیر  که  شرایطی  در 
نیست  مقایسه  قابل  دارایی هایش  و  امالک  به  نسبت  زنجانی 
پرونده  پیگیری  کمیته  عضو  یک  اما  است،  کمتر  بسیار  و 
و  پیشنهاد  هیچ  و  داده  بازی  را  همه  گفته وی  زنجانی  بابک 
عضو  این  نمی کند.  ارائه  پرونده  فصل  و  حل  برای  راه حلی 
کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرده زنجانی ۱۳ هزار میلیارد 
دولت  مسوول  و  وزیر  چهار  یا  سه  پای  و  کشیده  باال  تومان 
احمدی نژاد هم در این مساله درگیر بوده و آنها باید در این 

رابطه پاسخگو باشند.

جادوگر دستیار کی روش
تیم  در  حضورش  زمزمه های  که  ایران  فوتبال  جادوگر 
فوتبال  ملی  تیم  از  سر  ناگهان  می شد  شنیده  پرسپولیس 
تجربه  نخستین  در  پرتغالی  روش  کی  کنار  در  و  درآورد 
گرفت.  جا  ملی  تیم  سرمربی  دستیار  به عنوان  مربیگری اش 
کرد  شاد  را  قرمزپوشان  هواداران  دل  هرچند  انتخاب  این 
علی  معتقدند  برخی  انگیخت.  بر  هم  را  منتقدان  انتقاد  اما 
کریمی اگرچه بازیکن محبوبی است، اما تاکنون هیچ کالس 
مربیگری نگذرانده و بهتر بود برای شروع، ابتدا مسوولیت 

تیم های پایه را برعهده می گرفت.

توپ در زمین ۵+۱
مذاکرات هسته ای در نیویورک هرچند به گفته برخی ناظران 
وزیر  الوروف  گفته  به  اما  یافت  پایان  ملموسی  نتیجه  بدون 
تنها  و  شده  طی  توافق  مسیر  درصد   ۹۵ روسیه  خارجه 

۵درصد باقی مانده است.

راز سقوط آنتونف
سقوط  دالیل  شود،  رمزگشایی  که  سیاه  جعبه  می گویند    
مشخص می شود حاال در چهل ونهمین روز سقوط هواپیمای 
آنتونف ۱۴۰ در حوالی شهرک آزادی تهران که ۳۹ نفر کشته 
و ۹ نفر مجروح به همراه داشت، رئیس سازمان هواپیمایی 
خطای  یکی  دانسته:  عامل  دو  را  سانحه  وقوع  اصلی  علت 
خلبان و دیگری خاموشی موتور هواپیما. به گفته وی، یکی 
به  بود،  روز  آن  شدید  گرمای  موتور  افتادن  کار  از  دالیل  از 
 ۳۸ از  بیش  به  دما  صبح   ۹ ساعت  مرداد   ۱۹ در  که  طوری 

درجه رسیده بود.

درخشش زنان ورزشکار
بازی های  مدال  کسب  در  ایرانی  ورزشکار  زنان  عملکرد    
بلکه  بود،  غرورآفرین  نه تنها  کره جنوبی  اینچئون  آسیایی 
آنکه  به خصوص  می شد.  محسوب  نیز  خط شکنی  نوعی  به 
تیراندازی  بانوی  هم  را  ایران  کاروان  طالی  مدال  نخستین 
مدال های  مجموع  از  مدال   ۶ کسب  کرد.  کسب  کشورمان 
ایران توسط زنان در حالی صورت گرفته که به نظر می رسد 
احقاق حق ورزشی زنان در بخش های ساختاری و تشکیالتی 
در شرایطی که بانوان با عملکرد قابل ستایش خود نظرها را 

معطوف کرده اند، راه هموارتری خواهد داشت.

دعوای دو کیا
باالخره  کیارستمی  و  حاتمی کیا  غیابی  دعوای  ماجرای 
تاکید  با  ایوبی  کشید.  وسط  هم  را  سینمایی  مسووالن  پای 
سوی  از  مقدس  دفاع  درباره  توهین آمیز  جمالت  اینکه  بر 
او  با  گفته  نیست،  خودش  نظر  و  شده  نقل  فقط  کیارستمی 
مقدس  دفاع  به  وجودش  تمام  با  کیارستمی  و  کرده  صحبت 
متهم  را  کیارستمی  حاتمی کیا،  آنکه  از  پس  می ورزد.  عشق 
رفته  مشقش  دفترچه  دنبال  به  جنگ  سال های  در  که  کرد 
تنها  وی  فیلم های  که  گفت  واکنش  در  هم  کیارستمی  است، 

مخصوص یک دوره زمانی بوده و ماندگار نیست.

توافق سران خزر
به  شد  تمام  نیویورک  در  کارش  وقتی  ایران  رئیس جمهور 
نشست  در  تا  شد  آستاراخان  راهی  آنجا  از  بلکه  نیامد،  خانه 
نشست  در  خزر  سران  کند.  شرکت  خزر  حاشیه  سران  مهم 
خود توافقات مهمی درباره تحدید حدود سطح دریای خزر 
داشتند که بر این اساس ۱۵ مایل دریایی به عنوان حوزه ملی 
هر کشور و بقیه سطح دریای خزر به عنوان «پهنه مشترک» 

توافق  از  روسیه  رئیس جمهور  حال  همین  در  شد.  تعیین 
سران دریای خزر برای امضای توافق حقوقی در سال آینده 

میالدی خبر داد.

ثبت رشد ۶/۴ درصدی
 ۲/۵ اقتصادی  رشد  از  پیش تر  رئیس جمهور  درحالی که 
در  مرکزی  بانک  اما  بود،  داده  خبر  بهار  فصل  در  درصدی 
اداره  مقدماتی  محاسبات  براساس  کرد:  اعالم  گزارشی 
حساب های اقتصادی، رشد اقتصادی پس از ۸ فصل از زیر 
رقم  به  نسبت   ،۱۳۹۳ سال  اول  فصل  در  و  شده  خارج  صفر 
مشابه فصل اول سال ۱۳۹۲ به میزان ۴/۶ درصد رشد نشان 
می دهد. منتقدان سیاست های اقتصادی دولت در تحقق رشد 
اقتصادی فصل بهار شبهه وارد کرده و آن را آمارسازی بانک 

مرکزی دانسته اند!

سرگیجه در بورس
بورس  شاخص  روی  ناخواه  خواه  هسته ای  مذاکرات  اخبار 
ایران  اقتصاد  دماسنج  می گذارد.  تاثیر  تهران  بهادار  اوراق 
مدتی  هسته ای،  مذاکرات  به  خوش بینی  اخبار  مدد  به  که 
یافتن  پایان  با  بود  شده  مثبت  اندک،  هرچند  رشد  با  را 
وجود  بر  مبنی  اخبار  برخی  انتشار  و  هسته ای  مذاکرات 
ریزشی  را  هفته  این  طرفین،  میان  جدی  اختالف نظرهای 
آغاز کرد. هر چند روز دوشنبه شاخص ۳۱ واحد رشد کرد، 
واحدی  هزار   ۷۱ کانال  در  شدید،  ثباتی  بی  در  همچنان  اما 

درجا می زند.

هیجان دالری
بازار  نبض  انگار  نیویورک،  در  هسته ای  مذاکرات  پایان  با 
با  همزمان  پاییز  ابتدای  از  که  دالر  شد.قیمت  تندتر  هم  ارز 
انتشار اخبار تحوالت هسته ای و خبرهای نه چندان خوشایند 
سیاسی رو به افزایش گذاشته بود روز شنبه با آغاز فعالیت 
در  مذاکرات  پایان  سوت  جمعه  روز  زمانی که  و  ارز  بازار 
نیویورک زده شد و مشخص شد که اختالف نظرها همچنان 
پابرجا است، با دلواپسی فعاالن بازار ارز به روند افزایشی 

خود ادامه داد.

کمپین ۶ فیلمساز ایرانی برای حمایت از توافق هسته ای
مجید  فرهادی،  اصغر  کیارستمی،  عباس  که  شد  شنیده 
محمدمهدی  و  میرکریمی  رضا  بنی اعتماد،  رخشان  مجیدی، 
عسگرپور در یک کمپین خواستار رسیدن به توافق هسته ای 

آخرین  درحالی که  شدند.  توافق  این  از  مردم  حمایت  و 
اخیرا  و  دارد  ادامه  هسته ای  توافق  برای  ایران  مذاکرات 
با  ایرانی  فیلمساز   ۶ نرسید،  خاصی  نتیجه  به  نیویورک  در 
توافق  به  رسیدن  خواستار  توئیتر،  در  کمپینی  راه اندازی 
هسته ای و حمایت مردم از این توافق شده اند. در پوستر این 
کمپین که عکس این ۶ فیلمساز قرار گرفته دعوت شده که به 
این کمپین بپیوندند و نوشته شده است: «هیچ توافقی بدتر 

از عدم توافق نیست».
 

هدیه جالب پوتین به روحانی
اطالع  و  ارتباطات  معاون  اسماعیلی  پرویز  که  شد  شنیده 
در  خود  شخصی  صفحه  در  رئیس جمهور  دفتر  رسانی 
 (۹۳ مهر   ۷) دوشنبه  عصر  دیدار  می نویسد؛  فیس بوک 
روحانی  دکتر  با  روسیه  رئیس جمهور  پوتین،  والدیمیر 
طی  رئیس جمهور  دو  دیدار  چهار  بود.  صمیمی  بسیار 
همسایه  و  بزرگ  کشور  دو  که  دارد  شتابی  از  نشان  یکسال، 
پوتین-  گرم  دیدار  پایان  کرده اند.  آغاز  روابط  توسعه  برای 
روحانی خاطره انگیز هم شد. رئیس جمهور روسیه دستور 
تسیخ  تاریخی  (قلعه  آستاراخان  کرملیِن  کاخ  کارکنان  داد 
هاوس که در جنگ جهانی اول دژ و انبار مهمات بوده است) 
آوردند.  بیاورند.  ایران  رئیس جمهور  به  هدیه  برای  را  قابی 
سنگین و باابهت بود. کمی هم ضربه خورده بود. درون قاب، 
سپر رزمی یکی از سربازان شاه عباس اول (قرن هفدهم) از 
دوره  آن  در  که  بوده  جنگی  به  مربوط  و  طال،  و  برنز  جنس 
است.  داده  رخ  ایران  و  ترکیه  میان  میالدی)   ۱۶۱۸ تا   ۱۶۰۳)
پوتین آخرین جمله ای که با خنده گفت، این بود: «ظاهرا این 

سپر به دست حریف افتاده، اما ایران برنده آن نبرد بود»

۹۹ ضربه شالق برای دست اندرکاران هپی
تهیه  دست اندرکاران  از  تعدادی  وکیل مدافع  که  شد  شنیده 
کلیپ موسوم به هپی از ابالغ حکم صادره علیه متهمان این 
پرونده خبر داد. ایسنا نوشت؛ فرشید رفوگران اظهار کرد: 
هستند  پسر  چهار  و  دختر  سه  شامل  که  گروه  این  اعضای 
به اتهام «فعالیت غیرمجاز در امور سمعی بصری از طریق 
مشارکت در ساخت کلیپ مبتذل و انتشار آن از طریق شبکه 
طریق  از  نامشروع  رابطه  «برقراری  و  یوتیوب»  مجازی 
حیث  از  نامناسب»  پوشش  با  و  مختلط  بصورت  رقصیدن 
رابطه نامشروع به تحمل ۹۹ ضربه شالق تعزیری و از باب 
میلیون  شش  پرداخت  به  کلیپ  توزیع  و  ساخت  در  مشارکت 

ریال جزای نقدی محکوم شده اند.

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

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

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

انتخاب و به چاپ می رسد.
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صحت  و  ها  آگهی  آزاداست.مسئولیت  آنها 
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مانند كوتوله هاى بيدار، 
حق خود را به غول خفته 

واگذار مى كنيم.
تريلوس و كريسيدا، پرده دوم، صحنه سوم.

A stirring dwarf we do 
allowance give before a 
sleeping giant.

Triolus and Cressida, Act II, sc. 3

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.

74450 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

ادامه از صفحه اول

کردن  محدود  و  رفاهی  مزایای  کاهش  قصد  که    ...
ائتالفی  شریك  مخالفت  با  اما  دارد.  را  رفاهی  بودجه 
که  شده  روبه رو  دموکرات  لیبرال  حزب  یعنی  دولت 
جورج  اما  اکنون  است.  نخست وزیر  معاون  آن  رهبر 
اگر  آینده  سال  می گوید  انگلیس  دارایی  وزیر  آزبورن 
محافظه کاران حزب توری در انتخابات پیروز شوند، این 
این  اجرای  از  هدف  گفته است:  او  می شود.  اجرا  طرح، 

هدف  بلکه  نیست.  دولت  در  پول  کردن  پس انداز  طرح، 
میان  در  دولتی  مزایای  به  وابستگی  فرهنگ  که  است  این 
این  شود.  اصالح  جوانی  همان  از  انگلیسی  خانواده های 
استثناهایی  البته  انگلیس  محافظه کار  حزب  جدید  قانون 

هم دارد. مادران سرپرست خانوار و آنهایی که به تازگی 
قانون  این  از  گذاشته اند،  سر  پشت  را  سختی  بیماری 
ساله،   ۲۴ تا   ۱۶ جوانان  حاضر  حال  در  هستند.  مستثنی 
دریافت  دولت  از  هزینه  کمك  پوند   ۵۷ از  بیش  هفته  در 
می کنند. این رقم برای افراد باالی ۲۵ سال به حدود ۷۳ 
بار  یك  هفته  دو  هر  پرداخت  این  می رسد.  هفته  در  پوند 
در  که  می گوید  انگلیس  دارایی  وزیر  می گیرد.  صورت 
شغلی  آموزش  متقاضی  جوان  میلیون  سه  حاضر  حال 
بودجه ای  از  بخشی  است  قرار  دارند.  وجود  انگلیس  در 

پس انداز  بیکار  جوانان  مزایای  کاهش  این  نتیجه  در  که 
یابد.  اختصاص  شغلی  آموزش  سیستم  به  می شود، 
کارگر  حزب  وعده های  از  شغلی،  آموزش  نظام  اصالح 
هم هست. اکنون محافظه کاران با تامین بودجه این تغییر 

آستانه  در  بیکار،  جوانان  شغلی  مزایای  کاهش  طریق  از 
انتخابات، از رقیب خود یعنی حزب کارگر جلو افتاده اند. 
از زمان روی کار آمدن محافظه کاران در انگلیس در سال 
انگلیسی  خانوارهای  به  ماهانه  که  رفاهی  مزایای   ،۲۰۱۱
این  است.  یافته  کاهش  محدودی  حد  تا  می شد  پرداخت 
هست.  هم  اقتصادی  ریاضت  سیاست های  نتیجه  البته 
انگلیسی  خانوارهای  برخی  به  یافته  اختصاص  مزایایی 
نشان  نظرسنجی ها  می رسید.  پوند  هزار   ۱۰۰ به  سال  در 
سیستم  مدیریت  از  کشور  این  عمومی  افکار  که  می دهد 
جهت  در  منابع  این  درست  اختصاص  و  رفاهی  مزایای 
حزب  حال  این  با  می کند.  حمایت  فقر،  و  بیکاری  کاهش 
متهم  فقرا  به  حمله  به  را  محافظه کار  حزب  کارگر، 
می کند. اد میلیبند رهبر حزب کارگر در واکنش به همین 
طرح اخیر کاهش مزایای بیکاری جوانان گفته است: این 
نمی کنند.  پیدا  بازار  در  شغل  که  نیست  جوانان  تقصیر 
صاحب  جوانان  که  کند  اتخاذ  سیاست هایی  باید  دولت 
شغل شوند نه اینکه مزایای بیکاری شان را هم قطع کند. 
شمار جوانان ۱۸ تا ۲۱ ساله ای که مزایای بیکاری دریافت 
این  اکنون  بود.  نفر  هزار   ۲۵۰ پیش  سال  سه  می کردند، 
رقم به ۱۵۰ هزار نفر کاهش یافته است. همچنین ۵ میلیون 
انگلیسی، مزایای مسکن دریافت می کنند. دولت کامرون 
می گوید، ادامه مزایای بیکاری، جوانان را از تالش برای 
یافتن شغل بازمی دارد و این پیام را می دهد که اوضاع با 
کار نکردن یا کم کار کردن، بهتر است. حزب محافظه کار 
دو  طی  را  رفاهی  بودجه  میزان  که  دارد  برنامه  انگلیس 
سال ۱۰ میلیارد پوند کاهش دهد. این حزب با این طرح، 
دست به قمار بزرگی در آستانه انتخابات سراسری ماه مه 
نشان  نظرسنجی ها  اکنون  آنکه  باوجود  زده است.  آینده 
نظام  سازمان دهی  از  انگلیس  مردم  اکثریت  که  می دهد 
حزب  تبلیغات  اگر  اما  می کنند،  حمایت  آن  بودجه  و  رفاه 
کارگر درباره ضدفقرابودن حزب توری موثر واقع شود، 

این حزب انتخابات مهم سال آینده را از دست می دهد. 



  جمعه ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۵هفته نامه پرشین۴

 به بهانه  روز جهانی سالمند (۹ مهرماه برابر با اول اکتبر)

سیاست گذاری اجتماعی 
برای «خوب پیر شدن»

نسیبه زنجری
دانشجوی دکتری سالمت و رفاه اجتماعی

همواره یکی از گروه های هدف مورد توجه در برنامه ر یزی هاي 
مختلف رفاه اجتماعی (مانند بیمه، بهداشت، بازنشستگی و ...) 
طوالنی  سالمندان،  تعداد  افزایش  با  امروزه،  بوده اند.  سالمندان 
زندگی هاي  از  قابل  توجهی  بخش  شدن  سپري  و  عمر  شدن 
به  موفق»،  «سالمندي  موضوع  زندگی،  آخر  دوران  در  افراد 
عرصه  و  آکادمیک  دنیاي  در  تحقیقاتی  مهم  موضوعات  از  یکی 

سیاست گذاري تبدیل شده است. 
در این راستا، این سواالت مطرح است که مفهوم سالمندی موفق 
آن  در  افراد  که  را  سنی  فرآیندهایی،  و  مکانیزم ها  چه  و  چیست 

قرار دارند برایشان موفقیت آمیز می سازند؟
که  است؛  چندگانه  اجزای  از  متشکل  فرآیند  یک  موفق  سالمندی 
از  افراد  تجربه  می گیرد.  قرار  محور  شدن»  پیر  «خوب  آن  در 
می توانند،  افراد  پس  است.  فرد  به  منحصر  و  ذهنی  سالمندی، 
قوی  روانی  نظر  از  است،  شده  فرسوده  آنان  جسم  درحالی که 
بوده و با تجربه محدودیت هایی که نتیجه سالمندی است، انطباق 

پیدا کنند. 
تعاریف متعددی از سالمندی موفق از رویکردهای ذهنی و عینی 
از  فرد  درونی  شادی  و  رضایت  احساس  مانند،  است.  شده  بیان 
ترکیب  یا   (۱۹۶۳,  Havighurst) خود  گذشته  و  کنونی  زندگی 
و  ناتوانی  بیماري،  نبود  مطلوب،  شناختی  و  جسمانی  کارکرد 
 Rowe and) زندگی.  در  مشارکت  و  شدن  درگیر  و  معلولیت 
Kahn, ۱۹۹۷) البته باید توجه داشت که این مفهوم مانند چتری 
برای  دلیل  همین  به  می گیرد  بر  در  را  متعددی  ابعاد  که  است 
و  اجتماعی  روابط  زندگی،  کیفیت  مانند  مفاهیمی  از  آن  سنجش 

سالمت اجتماعی خوب یا ترکیب این موارد استفاده می کنند.

سالمندی  بین  که  است  این  کرد  توجه  آن  به  باید  که  مهمی  نکته 
نرمال  سالمندی  در  شویم.  قایل  تمایز  موفق  سالمندی  و  نرمال 
و  می کنند  تشدید  را  سالمندی  درونی  فرایند  اثر  بیرونی  عوامل 
موفق،  سالمندی  در  اما  است؛  عملکرد  تدریجی  کاهش  آن  نتیجه 
درونی  فرآیند  اثر  بر  معکوس،  یا  خنثی  نقش  بیرونی  عوامل 
بسیاری  است.  اندک  عملکرد  کاهش  نتیجه  در  و  دارند  سالمندی 

ماهیت  جدایی ناپذیر  عنصر  بیماری  که  می کنیم  تصور  ما  از 
زندگی  سبک  نتیجه  است  ممکن  درحالی که  است؛  سالمندی 

نامناسب در دوران جوانی و میانسالی باشد. 
در  موفق  سالمندی  بر  متعددی  عوامل  مختلف  کشورهای  در 
و  جمعیتی  عوامل  به  مطالعات  در  می گذارند.  تاثیر  جامعه 

و  قومیت  مسکن،  درآمد،  تحصیالت،  جنسیت،  مانند  زمینه ای 
وضعیت سالمت، بیماری و رفتارهای مرتبط با سالمت تاکید شده 
است. جنسیت یکی از عوامل اجتماعی مهم تاثیرگذار بر سالمندی 
زنان  است.  گرفته  قرار  محققان  توجه  مورد  که  است  موفق 
انجام  نیز  دستمزد  بدون  مراقبتی  کارهای  پایین،  درآمد  عالوه بر 
فرهنگ های  در  شوهران  و  زنان  بین  سنی  تفاوت های  می دهند. 

بیمار  همسران  مراقبان  زنان  بیشتر  که  می شود  باعث  متفاوت، 
خود باشند. همچنین بر عوامل ترکیبی مانند نابرابری اجتماعی 
براساس  اجتماعی  نابرابری  است.  شده  تاکید  مطالعات  در  نیز 
طبقه اجتماعی، درآمد و قومیت به عنوان یک عامل واسط در نظر 
با  معناداری  طور  به  سالمندی  دوران  سالمت  می شود؛  گرفته 
درآمد و طبقه اجتماعی ارتباط دارد. عامل اجتماعی دیگر تبعیض 
سنی است؛ که سالمندان را از موقعیت اجتماعی، قدرت و نفوذ، 
به دلیل سنشان محروم می کند و داغ پیری و نزدیک به مرگ بودن 
بی توجهی  و  جامعه  از  طرد  نتیجه،  در  که  می شود  زده  آنان  بر 
به آنان را به همراه خواهد داشت (Depp and Jest ۲۰۰۶). یکی 
آن  به  بیشتر  اخیرا  که  موفق  سالمندی  بر  موثر  عوامل  از  دیگر 

توجه شده است، عوامل مرتبط با دوره زندگی است. این عوامل 
که  باشد  مربوط  سالمند  میانسالی  یا  کودکی  دوران  به  می تواند 
بر روی ابعاد سالمندی موفق تاثیر می گذارد. عواملی مانند پیش 
زمینه خانوادگی، خصوصیات شغلی و سایر حوادث مهم زندگی 
 ,Brandt et al) از جمله عوامل مورد بررسی در این زمینه است

.(۲۰۰۱
کشورهای متعددی در برنامه ریزی های خود به مفهوم سالمندی 
عرصه  در  مهم  کشورهای  از  یکی  داشته اند.  توجه  موفق 
 ۱۹۸۰ دهه  از  که  است  سنگاپور  موفق،  سالمندی  سیاست گذاری 
کشور  این  است.  پرداخته  موضوع  این  به  بخشی  بین  رویکرد  با 
سالمندان،  جمعیت  افزایش  چالش  با  شدن  رو  روبه  هنگام  در 
کمیته ای برای تغییر نگرش جامعه نسبت به سالمندان و سالمندی 
تشکیل داد و سیاست های ملی در راستای حفظ سالمت جسمی 
و روانی هر سالمند برای ادامه زندگی نرمال شکل گرفت. برای 
سالگی   ۶۵ به   ۵۵ از  سالمندی  سن  بازنشستگی،  بودجه  ذخیره 
افزایش یافت و کارهای نیمه وقت و انعطاف پذیر و کار در منزل 
نیز برایشان تعریف شد. همچنین خانواده به عنوان مطمئن ترین 

مراقب معرفی و بر آن تاکید شد.
برنامه ها  محور  به عنوان  را  موفق  سالمندی  سیاست گذاران، 
می خواهیم  «ما  که  کردند  بیان  و  کرده  تعریف  سنگاپور  در 
سنگاپوری ها با مشارکت در جامعه پیر شوند و یک احساس قوی 
بین نسل ها وجود داشته باشد و سنگاپور بهترین منزل برای تمام 

سنین باشد.»
اصلی  مراقب  سالمند  خود  کشور،  این  برنامه ریزی های  در 
است.  حمایت کننده  ستون  اصلی ترین  خانواده،  و  سالمتی اش 
سالمندان  سالمت  ساالنه  بررسی  و  سالم  زندگی  سبک  گسترش 
بیشتر  سیاست گذاری  و  گرفت  قرار  وزارتخانه ها  کار  دستور  در 
 ,Goh) برنامه ها براساس ارتقای سالمت و پیشگیری شکل گرفت

.(۲۰۰۶
نکته قابل توجه در سیاست گذاری های کشورهایی مانند سنگاپور 
که باید مورد توجه مسووالن قرار گیرد این است که تورم جوانی 
جمعیت درحال حاضر، تورم سالمندی را در آینده شکل می دهد؛ 
آینده  برای  باید  جامعه  هم  و  جوانان  خود  هم  امروز  از  بنابراین 
دوران  آن  در  متفاوتی  نیازهای  نسل  این  زیرا  کنند؛  برنامه ریزی 

خواهد داشت. 
درحوزه  مهم  ازمباحث  یکی  که  داشت  توجه  باید  پایان  در 
شناخت  آنان،  به زیستن  راستاي  در  سالمندان،  سیاست گذاری 
فرهنگ  و  بافت  براساس  برنامه ریزی  و  موفق  سالمندي  مفهوم 
سالمندی  برنامه های  و  سیاست  اجرای  و  تدوین  است.  جامعه 
موفق موجب می شود نه تنها افراد عمر طوالنی تری داشته باشند؛ 
بلکه این عمر طوالنی با سالمتی و کیفیت زندگی بهتر برای آنان 

 همراه باشد. 

گزارش

 گزارش تکان دهنده تخریب محیط زیست منتشر شد

 حیات وحش جهان در 
حال انقراض 

گروه بین الملل: انجمن جانورشناسی لندن در تازه ترین «نمایه 
حتی  گونه ها  نابودی  روند  که  می گوید  کره»  زنده  موجودات 
بدتر از آن است که تاکنون تصور می شد. براساس این گزارش، 
در کره زمین طی ۴۰ سالی که گذشت نیمی از جمعیت جانداران 

خود در حیات وحش را از دست داده  است.
به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین ، خبر داد که این آمار نتیجه 
و «انجمن  وحش»  حیات  جهانی  دانشمندان «صندوق  تحقیقات 
جانورشناسی لندن» است. بنا بر این پژوهش، تعداد حیواناتی 
و  شکار  دریاها  و  رودخانه ها،  خشکی،  در  انسان ها  توسط  که 
تعداد  روزافزون  کاهش  که  است  حدی  در  می شوند  خورده 
نابودی  به  رو  را  گونه ها  انواع  و  داشته  دنبال  به  را  جانوران 
و  آلودگی  باعث  همچنین  انسان ها  امر،  این  کنار  در  می برد. 
شده اند.به  جهان  سراسر  در  حیوانات  زیستگاه های  نابودی 
مصرف  کنونی  متوسط  نرخ  حفظ  برای  گزارش،  این  نوشته 

بشر، نیاز به سیاره ای یک برابر و نیم کره زمین است.
در  مصرفی  بخواهند  همه  اگر  که  است  آمده   گزارش  ادامه  در 
سطح مصرف متوسط ساکنان ایاالت متحده داشته باشند بشر 
نیاز به سیاره ای چهار برابر کره زمین دارد. در این گزارش آمده  
از  بیش  سرعتی  با  را  درختان  جهان  جمعیت  هم اینک  که  است 
ماهیان  رشد  از  سریع تر  را  ماهیان  می ُبرد،  جدید  درختان  رشد 
زیرزمینی  سفره های  و  رودها  از  را  آب  می کند،  صید  جدید 
بیشتر از آن پمپ می کند که باران بتواند آنها را دوباره پر کند، 
و دی اکسید کربن را سریع تر از آن وارد محیط زیست می کند که 

اقیانوس ها و جنگل ها قادر به جذبش باشند.
انجمن  محیط زیست  از  حفاظت  مدیر  بیلی،  جاناتان 
جانورشناسی لندن، در مورد نتایج این تحقیق گفت که اگر این 
روند تغییر نکند، استفاده بیش از حد از منابع، به بروز نزاع و 

کشمکش خواهد انجامید.
مرگ دسته جمعی حیوانات

آمارهای  نیازمند  گونه ها  جمعیت  افت  از  میانگین  یک  تنظیم 
پیچیده و تطبیق دادن مجموعه داده های ضد و نقیض است.

آنها  می گویند  لندن  جانورشناسی  انجمن  از  محققان  تیم 
سال  دو  یعنی  خود،  گزارش  آخرین  زمان  از  را  خود  شیوه های 

است.  نگران کننده تر  حتی  تازه  نتایج  و  بخشیده اند  بهبود  قبل، 
دو سال قبل آنها تخمین زدند که حیات وحش «فقط» حدود ۳۰ 
که  است  روشن  باشد  هرچه  ارقام  این  اما  یافته.  کاهش  درصد 
فعالیت انسانی همچنان به سرعت درحال نابود کردن حیوانات 
طریق  از  که  است  محاسباتی  نتیجه  منتشرشده  است.گزارش 
شده   انجام  جانوری  مختلف  جمعیت  هزار   ۱۰ تحلیل  و  تجزیه 
است؛ این تحقیق جمعًا سه هزار گونه جانوری را پوشش داده 

است.
سپس، از این اطالعات به دست آمده برای ایجاد شاخص ویژه ای 
مهره داران  از  شناخته شده  گونه  هزار  تمامی ۴۵  وضعیت  از 
حیوانی  جمعیت  در  کاهش،  سریع ترین  است.  شده   استفاده 
آب های شیرین دیده شده و آلودگی شهری که وارد رودخانه ها 
می شود باعث شده که از سال ۱۹۷۰ به این  سو، آب های شیرین 

۷۵ درصد از حیات موجود در خود را از دست بدهند.
ساخت رو به افزایش سدها در جهان و وجود ۴۵ هزار سد بزرگ 
در وضعیت کنونی نیز مانع جریان سالم آب و افزایش مرگ ومیر 

آبزیان رودخانه ای شده  است.
درصد   ۴۰ خشکی،  در  حیوانات  شمار  این سو،  به   ۱۹۷۰ سال  از 
کمتر شده  است. از شکار بی رویه فیل در آفریقا گرفته تا نابودی 
کمک  روند  این  به  همگی  اروپا  در  مارها  زیستگاه های  سریع 

کرده اند.
که  است  کرده   پیدا  کاهش  درصد   ۴۰ جانداران  تعداد  دریاها  در 
باالیی  بسیار  مر گ ومیر  به خصوص  الک پشت ها  میان  این  در 

داشته اند.
الک پشت ها  کردن  گرفتار  و  النه سازی،  مکان های  تخریب  صید، 
الک پشت های  از  درصد   ۸۰ مرگ  باعث  ماهی گیری  تورهای  در 
نشان  را  بهتری  آمار  نیز  پرندگان  وضعیت  است.  شده   جهان 
نمی دهد و برخی از گونه ها حتی بیش از ۸۰ درصد از جمعیت 

خود را از دست داده اند.
کشورهای  در  وحش  حیات  وضعیت  که  می نویسد  گزارش  این 

فقیر و در حال توسعه بدتر از کشورهای توسعه یافته است.
نیز  ایران  با  ارتباط  در  کوچک تر،  مقیاس  در  اخیر  سال های  در 
شده   مخابره  حیوانات  مرگ ومیر  از  متعددی  خبرهای  همواره 
است که یکی از تازه ترین موارد، واژگونی قطار باری در نزدیکی 
لیتری  هزار   ۶۰ محموله  ورود  و  شهریور   ۳۱ در  دورود  شهر 
سود سوزآور به درون رودخانه سزار در لرستان بود که بر اثر 
میلیون  دو  مرگ  شد.  تلف  ماهی  قطعه  هزار   ۱۲۰ به  نزدیک  آن 
قطعه ماهی در فشافویه تهران، مرگ هزاران ماهی و میلیون ها 
بچه ماهی در رود هیرمند، و کشند سرخ در خلیج فارس از دیگر 

خبرهای مخابره شده در ماه ها و سال های اخیر است.
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باربیکن میزبان 
خانواده کامکارها... 

ادیب رستمی 

شور  پر  استقبال  میان  در  کامکارها  گروه 
شنوندگان ایرانی و غیر ایرانی دیشب ( اول 
اکتبر ۲۰۱۴ ) در بخشی از فستیوال موسیقی 
اجرای  به  لندن  در  باربیکن  معتبر  سالن 

برنامه پرداختند. 

شهر  خود  زادگاه  اروپایی در  تور  شروع  از  قبل  گروه  این 
سنندج در طی دو شب به اجرای کنسرت به نفع بیماران ام 
شاپ  ورک  و  کنسرت  لندن  اجرای  از  پس  و  پرداختند  اس 

های خود را به ترتیب در شهرهای 
بوزار،  زیبای  هنرهای  مرکز  بروکسل  اکتبر)   ۲) ۱۰مهر    
۱۲مهر (۴ اکتبر) سوئد سالن فیالرمونیک یوتبری، ۱۳ مهر 
(۵ اکتبر) سوئد سالن کنسرت اوپساال و۱۴ مهر (۶ اکتبر) 

ورک شاپ در استکهلم. 

کامکارها چهارشنبه شب «با اعضای همیشگی خود بیژن 
ارژنگ کامکار  قشنگ کامکار -  پشنگ کامکار -  کامکار - 
و  کامکار  اردوان  کامکار-  اردشیر   - کامکار  ارسالن   -
همچنین نی ریز، هانا و صبا کامکار، به اجرای قطعاتی در 
شامل  فارسی  بخش  پرداختند،   کردی  و  فارسی  بخش  دو 
قطعات «یار مرا» (سروده موالنا، ساخته ارسالن کامکار، 

به خوانندگی ارسالن و هانا کامکار)،

کامکار،  هوشنگ  ساخته  خاقانی،  (سروده  مدائن»  «ایوان 
موالنا»  «منظومه  کامکار)،  صبا  و  ارسالن  خوانندگی 
صبا  و  ارسالن  خوانندگی  کامکار،  هوشنگ  (ساخته 
کامکار) و «زمستان» (سروده مهدی اخوان ثالث، ساخته 
و  کامکار)  صبا  و  ارسالن  خوانندگی  کامکار،  ارسالن 
بی ژن  خوانندگی  به  قطعاتی  اجرای  به  کردی:  بخش  در 
از  (سربند)  سنجانه  و  صبح)  (ستاره  «گالویژ  کامکار- 
قطعات محلی اورامی»، «دلی َکه م بو (دلی داشتم) قطعه 

آن  شاعر  که  ُکردی  خوانی  کرمانجی»، «اوراد (ورد  محلی 
کامکار»،  هوشنگ  تنظیم  و  ساخته  و  می باشد  ُکرد  مولوی 
محلی  قطعه  کودری)  (پیرهن  هوریشم  کودری  «کرس 
سورانی» و دو قطعه به یاد ماندنی «عزیزام تو گله َکمی و 
قاسم خان» و در پایان با تشویق های مدام مردم به اجرای 

قطعه کابوکی پرداختند.

شایان ذکر است که، مجموعه ای جدید شامل ۱۰ قطعه و در 
قالب یک آلبوم از این گروه در دست انتشار است.

برنامه  اجرای  با   ۱۳۴۴ سال  در  کامکارها  موسیقی  گروه 
معرفی شد.

در  بار  نخستین  برای  سال  آن  در  موسیقی  گروه  این 
استاد  سرپرستی  به  خانوادگی  گروهی  عنوان  به  سنندج، 
آکاردئون،  نوازنده  هوشنگ؛  عضویت  و  کامکار   حسن 
نوازنده  قشنگ؛  سنتور،  نوازنده  پشنگ؛  خواننده،  بیژن؛ 
ویلن و خواننده و ارژنگ؛ نوازنده تنبک به اجرای برنامه 

پرداختند.
حوض  کنار  در  شب ها  را  خود  تمرینات  اولین  کامکارها 

کوچک حیاط منزل شان انجام می دادند.
موسیقی  گروه  این  تدریج  به  فرزندان،  شدن  بزرگ  با 
متکامل تر شد و از نظر آنسامبل انسجام بیشتری پیدا کرد.
این گروه در سال ۱۳۴۸ با اعضای خود، هوشنگ (ویلن)، 
بیژن (تار و خواننده)، پشنگ (سنتور)، قشنگ (خواننده)، 
(کمانچه)  اردشیر  و  (عود)  ارسالن  (تمبک)،  ارژنگ 

شهرهای  از  برخی  در  رسمی  صورت  به  را  کنسرت هایی 
استان کردستان و شهر ارومیه برگزار کرد.

بعد از سال ۱۳۵۰ برخی از افراد خانواده از جمله هوشنگ، 
آکادمیک  موسیقی  فراگیری  برای  ارسالن  و  پشنگ  بیژن، 
به  دانشگاه  زیبای  هنرهای  دانشکده  در  و  آمدند  تهران  به 

تحصیل مشغول شدند.
 پس از چندی کامکارها به اتفاق محمد رضا لطفی، حسین 
دیگر  از  چند  تنی  و  مشکاتیان  پرویز  مرحوم  علیزاده، 

هنرمندان، گروه های شیدا و عارف را تشکیل دادند.

این دو گروه، کنسرت های موفقیت آمیزی را با خوانندگی 
محمدرضا شجریان و شهرام ناظری به اجرا گذاشتند.

«گروه  نام  با  خانواده  این  رسمی  کنسرت های  اولین 

تاالر  مجموعه آزادی و  ۱۳۵۷ در  سال  اوایل  در  کامکارها» 
موسیقی  قسمت:  سه  گیرنده  بر  در  که  شد  اجرا  وحدت 

فارسی، تکنوازی سنتور اردوان و موسیقی کردی بود.
در سال ۱۳۶۸ امید لطفی، فرزند قشنگ و محمدرضا لطفی، 
به گروه پیوست و نوازندگی تار گروه را به عهده گرفت. 
استعدادهای  از  برخی  خود  کنسرت های  در  کامکارها 

جوان را نیز در کنار خود پذیرفتند.
این گروه کنسرت های متعددی در داخل و خارج از کشور 
و  موسیقی  بزرگ  جشنواره های  برخی  در  و  کرد  اجرا 
حضور  همواره  آمریکا  و  اروپا  مهم  و  بزرگ  تاالرهای 

داشته است.

عراق  کردستان  شهرهای  اکثر  در  کامکارها  گروه 
کنسرت هایی را برگزار کرده، همچنین در سال ۱۳۸۰ برای 
موسیقی  برنامه  توانست  ترکیه  کشور  تاریخ  در  اولین بار 

ُکردی را در شهرهای استانبول و دیاربکر اجرا کند.
در  شرکت  به  می توان  کامکارها،  مهم  اجراهای  دیگر  از 
ایتالیایی)  (آهنگساز  بریو،  لوچیانو  موسیقی  جشنواره 

اشاره کرد.
شهرهای  از  بسیاری  در   ۱۳۸۳ سال  در  که  کنسرت ها  این   
و  کامکارها  گروه  همکاری  حاصل  شد،  اجرا  انگلستان 

ارکستر سیمفونیای لندن بود.
سمفونیک «مالمو»ی  ارکستر  با  کمانچه  کنسرتینو  اجرای 
این  موفقیت های  از  دیگر  یکی  نیز   ۱۳۸۴ سال  در  سوئد 

گروه است.
آلبوم های  صحنه ای،  اجرای  بر  عالوه  کامکارها  گروه 
متعددی را عرضه کرده است که می توان به اورامان، زردی 
خزان، شیلره، گالویژ، کامکارها، آگری زیندو، گل نیشان، 
ساز های  (برای  ضربی ها  سماع  سپی،  کانی  پرشنگ، 
و  وراد  ئه  صبا،  یاد  به  تکنوازی،  و  نوازی  سه  کوبه ای)، 

ایمشو اشاره کرد.

هر یک از اعضای گروه کامکارها، عالوه بر این موارد، به 
تنهائی نیز آثار متعددی در قالب آلبوم، موسیقی متن فیلم، 

تالیف و ترجمه کتاب ارائه کرده اند.
کشور،  موسیقی  اساتید  دیگر  از  دعوت  با  کامکارها  گروه 
در  را  کامکارها  موسیقی  آزاد  آموزشگاه    ۱۳۷۶ درسال 

تهران تاسیس کرد.

 عکس: امید مهاجرانی
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ایران و جهان
تشکیل  را  ستیزه جویانی  از  درصد   ۱۰ حدود  دختران  و  زنان  می رسد  نظر  به 
ارتباط  برای  را  استرالیا  و  شمالی  آمریکای  اروپایی،  کشورهای  که  می دهند 
دارای  فرانسه  می کنند.  ترک  داعش،  جمله  از  تندرو،  و  پیکارجو  گروه های  با 
درصد   ۲۵ حدود   – است  منطقه  در  مورد   ۶۳ با  پیکارجو  زنان  تعداد  بیشترین 
دیگر  نفر   ۶۰ که  می شود  تصور  کم  دست  و  پیوسته اند  داعش  به  که  زنان-  کل 
بریتانیا  در  ضدتروریسم  کارشناسان  باشند.  گروه ها  این  به  پیوستن  صدد  در 
هم بر این باورند که حدود ۵۰ زن و دختر بریتانیایی به داعش ملحق شده اند و 
این یک دهم تعداد افرادی است که برای سفر به سوریه جهت پیوستن به داعش 
به  که  باشند  ساکن  «رقه»  در  آنها  از  بسیاری  می رود  گمان  شده اند.  شناسایی 

پایگاه داعش تبدیل شده است.
کینگز  در  رادیکالیسم  مطالعات  بین المللی  مرکز  محققان  توسط  که  افرادی 
آنها  از  بسیاری  هستند.  سال   ۲۴ تا   ۱۶ بین  عمدتا  شده اند  شناسایی  لندن  کالج 

تحصیلکردگان دانشگاهی هستند یا در سطحی کمتر محصل و دانش آموزند. 
حداقل ۴۰ زن آلمان را برای پیوستن به داعش در سوریه و عراق ترک کرده اند و 
این یعنی روند نوجوانانی که به افراط کشیده شده و بدون اجازه والدین خود 

به خاورمیانه سفر می کنند، رو به ازدیاد است. 
در  دسترسی  در  داده های  آمریکا  که  می گوید  آمریکا  اطالعاتی  ارشد  مقام  یک 

مورد تعداد زنان و دخترانی که به داعش در سوریه می پیوندند ندارد. «دیوید 
گارتن اشتین راس» کارشناس مبارزه با تروریسم در واشنگتن می گوید تعداد 

زنانی که به داعش می پیوندند «باعث نگرانی است اما اپیدمیک نیست.» 
به گفته بسیاری از کارشناسان، شبکه های اجتماعی نقش بسیار مهمی در جذب 
زنان جوان برای پیوستن به داعش دارند. زنان و دختران بریتانیایی عکس هایی 
یک  در  که  می کنند  پست  اجتماعی  شبکه های  فضای  و  اینترنت  روی  خود  از 
دست اسلحه AK-۴۷ دارند و در دست دیگر هم نارنجک در حالی که به صورت 
آنالین با داعش بیعت می کنند. اما آنها تصاویری از غذاها، رستوران ها و غروب 
روزهای  و  دارد  وجود  هم  مثبت  تصاویر  بگویند  تا  می کنند  پست  هم  را  آفتاب 

خوب در انتظار زنان جوان است. 

گویی  می کند؛  ترسیم  خالفت  لوای  زیر  در  آرمانی»  نیرو «شهری  جذب  برنامه 
زنان  این  از  برخی  به  کنند.  زندگی  فاضله»  «مدینه  در  «مهاجران»  است  قرار 
برای  خسارت  پرداخت  یا  سفر  هزینه های  جمله  از  مالی،  مشوق های  جوان 
زادن کودکانشان ارائه می شود. «میا بلوم»، استاد مطالعات امنیتی در دانشگاه 
اجتماعی  رسانه های  از  پیوسته اند  داعش  به  که  زنانی  می گوید:  ماساچوست 
فاضله» ای  مدینه  «همچون  را  داعش  پایگاه های  تا  می کنند  استفاده  ماهرانه 
ترسیم کرده و زنان را به «خواهری در خالفت» جذب کرده. این مدینه فاضله 
اما «مدینه نافاضله» ای است که هدفش جز خیانت و تجاوز چیز دیگری نیست 
پشیمان  خود  کرده  از  که  نمی کشد  طولی  می پیوندند  داعش  به  که  زنانی  و 
و  تروریسم  تحقیقات  برای  آلمانی  موسسه  مدیر  توفوون»-  می شوند. «رولف 
تجاوز  مورد  زنان  که  می دهد  نشان  گزارش ها  می گوید  امنیتی-  سیاست های 
به  مجبور  یا  می شوند  فروخته  برده  به عنوان  یا  می گیرند  قرار  سوءاستفاده  و 
است...  خشن  بسیار  جنبشی  «داعش  می افزاید:  توفوون  می شوند.  ازدواج 

قدرت و ساختار رهبری اش کامال مردانه است.»
تحلیلگران سابق سیا «آکی پریتز» و «تارا مالر» در مقاله ای در فارن پالیسی با 
جنسی  مبارزان «خشونت های  این  می گویند:  زنان  بر  داعش  نگرش  بر  تمرکز 
ملل  سازمان  گذشته،  ماه  می شوند.»  مرتکب  صنعتی  مقیاس  در  وحشتناکی 
متحد تخمین زد که داعش ۱۵۰۰ زن، دختر نوجوان و پسر را به بردگی جنسی 
گرفته است. «عفو بین الملل» هم در سندی اعالم کرد که داعش تمام خانواده ها 
سند  این  است.  ربوده  آن  از  بدتر  و  جنسی  تجاوز  برای  عراق،  شمال  در  را 
می گوید: «در چند روز اوِل بعد از سقوط موصل در ماه ژوئن، فعاالن حقوق 
به  خانه  داعش  مردان  آن  براساس  که  دادند  گزارش  را  متعددی  حوادث  زنان 
خانه زنان موصلی را جست وجو می کرده و آنها را مورد تجاوز قرار می دادند.» 

در ادامه مشخصات تعدادی از «دختران پیکارجو» به نقل از گاردین آورده شده 
که به داعش پیوسته اند.

 
۱ - فرانسه

 نورا البثی: دختر مدرسه ای فرانسوی است که می خواست پزشک شود. او ۱۵ 
هیچ  کرد،  ترک  را  فرانسه  جنوب  در  در «آوینیون»  خود  خانه  وقتی  بود.  ساله 

چیز غیرعادی نبود. 
او  شد،  آغاز  نگرانی ها  برنگشت،  خانه  به  شد،  تمام  کالس هایش  روز  آن  وقتی 

سوار یک قطار به سوی پاریس رهسپار شد. 
در میان راه، ۴۳۰ دالر (۵۵۰ پوند) از اندوخته های خود برداشت و شماره همراه 
خود را هم عوض کرد. مسیر بعدی او استانبول و سپس سوریه بود. خانواده 
خبر ناپدید شدن او را به پلیس دادند. برادرش فواد همه جا (اعم از بیمارستان ها 
فیس بوک  در  فقط  نبود.  او  از  خبری  اما  گشت،  را   (... و  پلیس  پاسگاه های  و 
همکالسی های  از  فواد  وقتی  می شد.  دیده  او  حجاب  با  چهره  از  عکسی  وی 

خواهرش پرس وجو کرد، واقعیت کم کم آشکار شد.

 او یک فیس بوک دومی برای خود درست کرده بود و از آن طریق با «عضوگیران 
پیکارجو» در فرانسه آشنا شده بود و آنها با ترسیم جذابیت های زندگی در زیر 
لوای داعش از او خواسته بودند که «هجرت» کند. چهار روز بعد او در تماسی 
با خانواده اش – که ازسوی پلیس رصد می شد- اعالم کرد که حالش خوب است، 
او  محل  بازگردد.  خانه  به  نمی خواهد  و  است  مرتب  چیز  همه  می خورد،  خوب 
در مرز سوریه- ترکیه رصد شد. وقتی فواد خواست برای کمک به خواهرش به 

سوریه برود در مرز ترکیه با مانع مواجه شد. 
اندکی بعد خواهرش با او تماس گرفت و قول داد که وارد جنگ نشود. لحظاتی 
تلفن  فواد  به  بود،  فرانسه  در  پیکارجویان  جذب  مسوول  که  دیگری  مرد  بعد، 
او  اینجاست.  خودش  انتخاب  با  او  و  است  امن  جایش  تو  «خواهر  گفت:  و  زد 
خودش  اما  می رود  برود،  می خواهد  بگوید  اگر  نشده.  داشته  نگه  اینجا  زور  با 
می خواهد بماند.» فواد سرانجام موفق شد به سوریه برود و نورا را ببیند. نورا 
به او می گفت: «بزرگ ترین اشتباه زندگی ام را مرتکب شدم.» فواد می گفت: «او 
الغر و بیمار شده بود. هیچ نوری را نمی دید. همراه با زنان دیگر باید از بچه ها 
و یتیمان مراقبت می کرد و مردان جوان مسلح او را در محاصره خود داشتند.»

۲ - بریتانیا
۱ - خواهران دوقلو زهرا و سلمه هاالن،

بدون  و  ترک  را  منچستر-  شارلتون-  در  خود  خانه  جوالی  ماه  در  ساله،   ۱۶
که  دختر-  دو  این  رفتند.  سوریه  به  همراه «برادرانشان»  به  والدین شان  اجازه 
پدر و مادرشان به عنوان پناهنده از سومالی به بریتانیا آمده بودند- در تابستان 
گذشته دیپلم گرفتند و می خواستند ادامه تحصیل بدهند. آنها در نیمه های شب 
با  دو  هر  اکنون  شد.  گزارش  پلیس  به  آنها  شدن  ناپدید  و  کردند  ترک  را  خانه 
گمان  که  اجتماعی  شبکه  یک  کاربری  حساب  کرده اند.  ازدواج  داعش  مبارزان 
می رود به زهرا تعلق داشته باشد او را با حجابی کامل نشان می دهد که اسلحه 

AK-۴۷ در دست دارد و در برابر پرچم داعش زانو زده است.  

۲ - اقصا محمود که به «ام لیث» هم معروف است نوامبر گذشته گالسکو را به 
خود  وبالگ  در  او  کرد.  ازدواج  داعشی  پیکارجوی  یک  با  و  ترک  سوریه  سوی 
به  ساله   ۲۰ دختر  این  شوند.  ملحق  داعش  به  که  می کند  ترغیب  را  دیگر  زنان 
دشواری از مرز ترکیه با والدین خود تماس گرفته و گفته می خواهد شهید شود 
و  پدر  می نویسد: «...  خود  وبالگ  در  او  دید.  خواهد  قیامت  روز  در  را  آنها  و 
یا  دختر  که  می فهمند  چگونه  ندارند  چندانی  مذهبی  درک  و  دانش  که  مادری 

روشن تر  آینده ای  و  بهتر  آموزشی  مرفه تر،  زندگی  یک  برای  را  آنها  پسرشان 
دانشگاه  دیدم  که  را  خواهرانی  از  بسیاری  می نویسد:  او  است....»  کرده  ترک 
را ترک کردند، موقعیت های بهتر و خانواده و دوستان را ترک کردند و به دنیا 
پشت پا زدند.  او خطاب به دیگر «خواهرانی» که تصمیم نگرفته یا هنوز مردد 
هستند می گوید: «غرب جنگ علیه اسالم را شروع کرده. شما یا با مایید یا علیه 

ما. بنابراین، یک طرف را انتخاب کنید.» 

۳ - آمریکا
برنامه «شانون کانلی» برای خدمت به عنوان پرستار در کنار داعش در سوریه 
زمانی به پایان رسید که این نوجوان کلرادویی روی باند فرودگاه دنور دستگیر 
به  فرزندشان  شنیدند  وقتی  شدند  شوکه  ساله   ۱۹ پرستار  این  خانواده  شد. 
به  را  وی  محلی  کشیش  یک   ۲۰۱۳ اکتبر  در  است.  متمایل  خشن»  «پیکارجویان 
با  گسترده ای  گفت وگوهای  ساله   ۱۹ دختر  این  بعد،  ماه   ۵ طی  داد.  لو  پلیس 
در  جهاد»  «انجام  مشتاق  که  بود  گفته  کرات  به  و  داشت  امنیتی  مخفی  عوامل 
عوامل  به  را  نظامی  «تاکتیک های  بود  مایل  همچنین  او  دریاهاست.   سوی  آن 

داعش در خاک آمریکا تعلیم دهد.» این نیروها تالش داشتند تا او را منصرف و 
در عوض کاری بشردوستانه برای وی تدارک ببینند اما او گفته بود می خواهد 
با یک پیکارجو که او را در سال ۲۰۱۴ در اینترنت مالقات کرده ازدواج کند. «آند 
افراطی  گروه های  سایر  و  القاعده  به  مادی  کمک های  ارائه  دلیل  به  هم  کانلی» 
مانند داعش دستگیر و به ۵ سال زندان و جریمه ای ۲۵۰هزار دالری محکوم شد. 

۴- اتریش
دوستش  و  ساله   ۱۶ کسینوویچ  ثمره  رو-  خنده  جوان  دانش آموز  دو  تصاویر 
تبدیل  جوانانی  مورد  در  اتریش  نگرانی  نماد  به  ساله-   ۱۵ سلیموویچ  سابینا 
که  دختر  دو  این  هستند.  سوریه  در  افراط گرایان  به  پیوستن  مشتاق  که  شده 
خانواده هایشان از بوسنی به اتریش آمدند در ماه آوریل از منزل خود در اتریش 
گریختند تا در «جنگ مقدس» شرکت کنند. آنها خطاب به خانواده خود گفتند: 
گفته  مرد.»  خواهیم  خدا  برای  و  می کنیم  خدمت  خدا  به  ما  نگردید.  ما  «دنبال 
می شود آنها با حضور در مسجدی در اتریش از سوی واعظی به نام «ابو تجما» 
شست وشوی مغزی شدند. این دو دختر با مبارزانی چچنی ازدواج کردند. آنها 
همچنین کلمه «ام» به معنای مادر را در اول نام خود قرار دادند. به این دو دختر 
بسیاری  فریب دهنده  و  شده  داده  اینترنت»  در  فعال  پیکارجوی  لقب «دختران 
داعش»  مقدس  اصطالح«جنگ  به   پیوستن  مشتاق  که  هستند  جوانی  زنان  از 

هستند. 

۵ - آلمان
جنوب  در «کنستانتس»-  خود  مدرسه  از  ساله،   ۱۵ او»،  ۲۰۱۳، «سارا.  اکتبر  در 
پلیس  به  را  شدنش  ناپدید  خبر  او  پدر  بعد  روز  دو  بازنگشت.  خانه  به  آلمان- 
کرد  منتشر  اجتماعی  رسانه های  در  خود  از  عکس هایی  او  بعد،  اندکی  داد. 
دست  و  صورت  بر  سیاه  دستکش های  و  برقع  و  داشت  دست  در  مسلسلی  که 
داشت. او می گفت آموزش دیده که چگونه از سالح استفاده کند و روزهای او با 
«خوابیدن، خوردن، تیراندازی، آموزش و گوش دادن به سخنرانی ها می گذرد.» 
سارا که آلمانی الجزایری است همراه با یک پیکارجوی داعشی با پدرش تماس 
گرفت. در حالی که پدر او در بهت و شوک بود این پیکارجو از او دخترش را 
خواستگاری کرد. پدرش این درخواست را رد کرد و خواستار بازگشت دخترش 
به خانه شد. او در سوریه ماند و با «اسماعیل. اس» در سوریه در ماه ژانویه 

ازدواج کرد.

مهاجران نکاحی
کشورهای  در  جوان  دختران  و  زنان  از  نفر  صدها 
پیوستن  برای  خود  خانه های  ترک  حال  در  غربی 
این  و  هستند  خاورمیانه  کشورهای  در  داعش  به 
مبارزه  کارشناسان  میان  در  نگرانی  افزایش  باعث 
با تروریسم شده است. دختران در فاصله سنی ۱۴ 
نکاح  جهاد  تا  می روند  سوریه  به  بیشتر  سال   ۱۵  –
انجام دهند، فرزندان خود را بزرگ کنند و به جامعه 
مبارزان بپیوندند و تعداد کمی از آنها هم سالح در 
دست می گیرند. بسیاری از آنها از طریق شبکه های 

اجتماعی به خدمت داعش در می آیند. 
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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.

برگزار  افغانستان  جدید  رئیس جمهوری  تحلیف  مراسم 
شد

انتقال آرام قدرت 
پس از ۱۳ سال

به عنوان  احمدزی،  غنی  اشرف  گذشته  هفته 
رئیس جمهوری تازه افغانستان سوگند خورد. این مراسم 
رئیس اجرایی  و  شد  برگزار  ریاست جمهوری  کاخ  در 

عبدالله  عبدالله  داشت.  حضور  آن  در  نیز  افغانستان 
رئیس اجرایی افغانستان است که بر این اساس قرار است 
الجزیره،  گزارش  به  شود.  شریک  احمدزی  با  را  قدرت 
نخستین  این  افغانستان،  در  گرفته  صورت  جابه جایی  با 
انتقال قدرت آرام از سال ۲۰۰۱ است که در آن طالبان قدرت 

داشتند.
بهتر  هیچ کدامتان  از  «من  گفت:  مراسم  این  در  احدزی 
حمایت  من  از  دادم،  انجام  را  درستی  کار  اگر  نیستم. 
کنید، اگر خطا هم کردم، اصالحم کنید.» این در شرایطی 
گرفتن  دست  به  از  پس  احمدزی  می شود  گفته  که  است 

امنیت  تامین  جمله  از  عدیده ای  مشکالت  با  حکومت  این 
شکننده  اقتصاد  است.  روبه رو  اقتصادی  مشکالت  و 
افغانستان  در  تندروها  و  افراطیون  حضور  و  کشور  این 
این  با  باشد.  احمدزی  چالش های  بزرگ ترین  از  می تواند 
عبدالله  به  نوبت  احمدزی،  سوگند  مراسم  از  پس  وجود، 
عبدالله رسید که در مقام رئیس اجرایی این کشور وی نیز 

سوگند بخورد. 

حکومت  سیستم  که  دارند  اعتقاد  کارشناسان  از  برخی 
فعلی چالش های فراوانی برای هر دو رئیس افغانستان به 
بار خواهد آورد.  اما «هلنا ملی کار»، تاریخ دان افغانی در 
گفت: «امروز،  افغانستان  در  تاریخی  روز  این  خصوص 
روزی تلخ و شیرین در تاریخ این کشور است.» به گفته 
وی در شرایطی که قدرت به آرامی از شخصی به شخص 
دیگری منتقل شده است، اما اقتصاد در افغانستان نابود 

و کمک های خارجی نیز مسدود شده است.

کشورها  از  بسیاری  که  می گویند  کارشناسان  برخی 
هنوز تعهدات خود را در قبال افغانستان پیاده نکرده اند. 
که  کند  مجاب  را  اروپایی  کشورهای  آمریکا،  است  قرار 
ساالنه ۲ میلیارد دالر به این کشور کمک کنند. افغانستان 
طالبان  و  می برد  رنج  نیز  امنیت  تامین  مشکالت  از  هنوز 

بزرگ ترین چالش دولت احمدزی و عبدالله خواهد بود.
حمله  با  طالبان  که  رسید  خبر  افغانستان  از  همچنین 
انتحاری در پکتیا، باعث کشته شدن ۱۲ نفر از شهروندان 
افغانی شده  است. همچنین در یک عملیات انتحاری دیگر 
در شهر قندوز دو نفر مجروح شدند و خود بمب گذار نیز 
کشته شد. در حمله دیگری که در نزدیکی فرودگاه کابل 
اتفاق افتاد ۴ افغانی کشته و دو تن نیز زخمی شدند.  به 
گفته ناظران سیاسی، این حمالت به منظور تحت الشعاع 
قرار دادن مراسم سوگند ریاست جمهوری توسط طالبان 
در  می گوید  الجزیره  گزارشگر  است.   گرفته  صورت 
به  افغان  شهروند   ۱۸ متوسط  به طور  روزانه  افغانستان 
دست طالبان کشته می شوند. چالش ناامنی و نبود قدرت 
کشور  این  مرکزی  دولت  همواره  افغانستان  در  یکپارچه 
را با آسیب مواجه کرده است. با این وجود دولت وحدت 
ملی قصد دارد برای مبارزه با تروریسم اجازه برقراری 
۹ پایگاه نظامی را برای ایاالت متحده صادر کند و وزارت 
خارجه آمریکا گفته است اگر مشکل خاصی رخ ندهد این 
قرارداد در این هفته به امضای طرفین خواهد رسید. بر 
خارجی اش  متحدان  و  متحده  ایاالت  قرارداد،  این  اساس 
امنیت  تامین  در  و  کنند  کمک  کشور  این  اقتصاد  به  باید 
افغانستان به نیروهای محلی این کشور آموزش های الزم 
عهده  به  نیروها  این  تجهیزات  تامین  همچنین  بدهند.  را 
کشورهای خارجی است.  با این وجود، «جنیفر گالسه»، 
سوگند  مراسم  برگزاری  با  می گوید  الجزیره  خبرنگار 
فاز  وارد  کشور  این  افغانستان  در  ریاست جمهوری 
جدیدی از تاریخ خود شده است، اما اشرف غنی به خوبی 
می داند که راه چندان برای او هموار نیست و باید در دو 
و  دست  بسیاری  مشکالت  با  اقتصادی  و  امنیتی  حوزه 

پنجه نرم کند.

مانور خیابانی هنگ کنگی ها برای تجزیه

شورش بزرگ علیه 
سوسیالیسم چینی

هنگ کنگ در روزی که روز ملی جمهوری خلق چین است، روزی 
تلخ برای مقامات کمونیست این کشور رقم زد.

اداری  ویژه  منطقه  و  چین  حکومت  مقام های  حالی که  در 
خلق  جمهوری  ملی  «روز  سالگرد  پنجمین  شصت و  هنگ کنگ، 
در  دموکراسی  هوادار  معترضان  می کردند،  برگزار  را  چین» 
هنگ کنگ، بی توجه به خواست مقام های دولتی، به اعتراض های 
ضدچینی خود ادامه داده و تا لحظه تنظیم گزارش خبرگزاری ها 

از افزایش جمعیت معترضان خبر داده اند.
هنگ کنگی  معترض  هزار  ده ها  گذشته،  شبانه روز  چهار  طی 
بی توجه به محدودیت های انتخاباتی اعمال شده از سوی پکن در 
این منطقه خودمختار، به اعتراضات خود در محله های مرکزی 
مورنینگ  چاینا  روزنامه «ساوث  گزارش  داده اند.به  ادامه  شهر 
«سنترال  اعتراضی  جنبش  رهبران  هنگ کنگ،  چاپ  پست»، 
اکتبر،  اول  روز  تجمعات  برای  اصلی  مرکز  سه  کن»،  اشغال  را 
اعالم کرده  و از دانشجویان و راهپیمایان خواسته  بودند در آنها 
جمع شوند.همچنین خبرگزاری فرانسه نیز با پوشش لحظه به 
لحظه از افزایش شمار معترضان خبر داد و نوشت این احتمال 
آغاز  زمان  از  حد  باالترین  به  راهپیمایان  شمار  که  دارد  وجود 

تحصن های خیابانی و راهپیمایی ها برسد. 
اجرایی  دولت  نوشت  نیز  هنگ کنگ،  چاپ  استاندارد،  روزنامه 
گفت وگو  جلسه  دومین  است  شده  مجبور  خودمختار،  منطقه 
و  اعتراض ها  فشار  تحت  را  سیاسی»  «اصالحات  مورد  در 
تعویق  به  پیش  هفته  آخر  روزهای  در  پلیس  خشونت های 
ویژه  منطقه  اجرایی  مدیر  چان ئینگ،  النگ  همه  این  بیندازد.با 
که  است  گفته  سخنرانی  یک  در  دولت)  هنگ کنگ (رئیس  اداری 
این منطقه و چین در روند توسعه به هم پیوند خورده اند و باید 

با هم همکاری کنند تا «رویای چینی» برآورده شود.
او در عین حال تاکید کرده با وجود اختالفات در مورد اصالحات، 
بهتر است که آنها انجام شوند. در مقابل مردم این منطقه بدون 
قصد  که  می گویند  هنگ کنگ  دولت  رئیس  درخواست  به  توجه 

با  گفت وگو  در  تی وی»  «سی   خبری  شبکه  ندارند.  عقب نشینی 
مدنظرشان  اصالحات  برای  آنها  خواست  از  معترضان  برخی 
خبر داد و «چان کی من» یکی از رهبران معترضان در گفت وگو 
با این شبکه خبری گفت که امیدوار است مردم بیشتر و بیشتر 
حضور داشته باشند و متوجه باشند که دولت چین قصد گوش 

دادن به خواسته های آنها را ندارد. 
چین  مرکزی  دولت  سوی  از  می رود،  سخن  آن  از  که  اصالحاتی 
شدن  داده  شرکت  آن  نتیجه  می گویند  منتقدان  و  شده  اعمال 
دولت  رئیس  انتخابات  در  خلق،  جمهوری  به  نزدیک  نامزدهای 

منطقه خواهد بود.
کنند  شرکت  آینده  انتخابات  در  می خواهند  که  نامزدهایی 
-بنابراین قانون- باید به تایید بیش از نیمی از اعضای کمیته ای 
۱۲۰۰ نفره برسد که منتقدان می گویند اعضای آن به شدت به پکن 
وابسته اند.اعضای این کمیته از میان نمایندگان بازار، کارگران، 
بود  کافی  پیشتر،  می شوند.  انتخاب  سیاستمداران  و  پیشه وران 
نامزدها تاییدیه یک هشتم این کمیته را بگیرند؛ آنچه در انتخابات 
اجازه  منطقه  در  دموکراسی خواه  نامزد  یک  به   ۲۰۱۲ سال 
انتخابات،  این  در  حال  عین  در  داد.  را  بعدی  مرحله  در  حضور 
رای  نامزدها  به  مستقیم  رای گیری  در  مردم  بار  نخستین  برای 
می دهند. این موضوع خواسته معترضان هنگ کنگی نیز هست، 
از  باز  فهرستی  از  مستقیم  رای گیری  تا  می خواهند  آنها  اما 

نامزدها انجام شود نه آنها که تایید صالحیت شده اند.
هنگ کنگ،  منطقه  برق  و  زرق  پر  خرید  مراکز  و  فروشگاه ها 
تعطیل  می شوند،  جمعیت  از  مملو  تعطیل  روز  در  که  حالی  در 
گروه  قول  از  مورنینگ پست»  چاینا  «ساوث  روزنامه  شده اند. 
«مدافعان حقوق بشر در چین» نقل کرده است که طی روزهای 
گذشته پلیس چین به بسیاری از کنشگران آن کشور که احتمال 
است  داده  هشدار  بپیوندند،  هنگ کنگ  اعتراضات  به  می دهد 
گفته  بیانیه ای  در  آمریکا  سفید  کاخ  نکنند.  سفر  منطقه  این  به 
دولت  از  واشنگتن  دارد.  نظر  زیر  نزدیک  از  را  اوضاع  است 
هنگ کنگ خواسته تا خویشتندار باشد و از معترضان خواسته تا 

اعتراضات خود را به صورت مسالمت آمیز پی گیرند. 
اینکه  وجود  با  نوشت:  نیز  آمریکا  امورخارجه  وزارت  سایت 
اما  است  شده  استفاده  معترضان  علیه  فلفل  گاز  و  اشک آور  گاز 
علیه  دادن  خرج  به  خشونت  از  خبری  گزارش  تنظیم  لحظه  تا 

معترضان منتشر نشده است.

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

توسط وکالی مجرب پایه یک  دادگستری

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

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

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

استعالم خروج از کشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری
ثبت شرکت ها ، واردات، صادرات و امور گمرکی 
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ایران:خیابان مطهری روبروی ترکمنستان ساختمان پروشات طبقه ۳ واحد ۱۵
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برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که 
چالش های  فعلی  حکومت  سیستم 
فراوانی برای هر دو رئیس افغانستان 
به بار خواهد آورد.  اما «هلنا ملی کار»، 
این  خصوص  در  افغانی  تاریخ دان 
گفت:  افغانستان  در  تاریخی  روز 
در  شیرین  و  تلخ  روزی  «امروز، 
گفته  به  است.»  کشور  این  تاریخ 
آرامی  به  قدرت  که  شرایطی  در  وی 
منتقل  دیگری  شخص  به  شخصی  از 
افغانستان  در  اقتصاد  اما  است،  شده 
نابود و کمک های خارجی نیز مسدود 

شده است.



  جمعه ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۵هفته نامه پرشین۸

اقتصاد
همه گزینه ها روی 
میز سرمایه گذاران

آنا پاالسیو -وزیر خارجه سابق اسپانیا و معاون سابق بانک 
جهانی - مترجم: شادی آذری

در بین همه نگرانی هایی که در تابستان گذشته بر جهان حاکم 
بود، شیوع ابوال منحصرا تنها بحث مطرح برای آفریقای زیر 
اقتصاد  از  تازه ای  تصویر  که  شرایطی  در  هم  آن  بود  صحرا 

پویای آفریقا در حال ظهور است. حقیقت این است که هنوز 
آفریقا  اقتصادی  آینده  درباره  خوش بینی  برای  قوی  دالیلی 

وجود دارد.
منطقه  که  کلیدی  رویداد  سه  شد  موجب  ابوال  ویروس  شیوع 
را تحت تاثیر خود قرار دادند، مورد توجه کافی قرار نگیرند. 
روز یکم ژوئیه، یک نوسازی سازمانی بزرگ در بانک جهانی 
روسیه،  بریکس (برزیل،  گروه  بعد  هفته  دو  درآمد.  اجرا  به 
توسعه  بانک  تاسیس  جنوبی)  آفریقای  و  چین  هندوستان، 
و  آفریقا  دولت  آگوست،  ماه  اوایل  در  و  کردند  اعالم  را  جدید 
تا  آمدند  هم  گرد  دی سی  واشنگتن  در  جهان  تجاری  رهبران 
در اجالس سرمایه گذاری بخش خصوصی در آفریقا شرکت 

کنند.
سرمایه های  جریان  که  جهانی  در  سرمایه گذاری هایی  چنین 
خارجی به سمت کشورهای در حال توسعه ۱۰ برابر کمک های 
قرار  اگر  می رسد.  به نظر  ضروری  است،  توسعه ای  رسمی 
خطای  یک  نه  و  باشد  آفریقا  برای  نقطه عطف  یک  این  است 
دوباره، باید تالشی نفس گیر برای مشارکت بخش خصوصی 
انجام گیرد. سازماندهی مجدد بانک جهانی بخشی مرکزی از 
بانک جهانی  یک تالش بزرگ تر است که تحت نظارت رئیس 
اقدامات  تسهیل کننده  نقش  جهانی  بانک  تا  می گیرد  شکل 
بخش خصوصی را ایفا کند و نه یک تامین کننده اولیه منابع 
بانک  وام دهی  بازوی   ،۲۰۱۳ تا   ۲۰۰۹ سال های  طی  مالی. 
جهانی با عنوان سازمان بین المللی مالی، مشارکت مالی خود 
را تا ۷۳ درصد افزایش داد و در عین حال بازوی تامین کننده 
توسعه  حال  در  کشورهای  سیاسی  خطرات  برابر  در  بیمه 
سرمایه گذاری،  چندجانبه  ضمانت  آژانس  نام  با  بانک  این 
از  هم  را  کار  این  و  است  داده  گسترش  را  خود  فعالیت های 
گسترده  و  پوشش  تحت  پروژه های  نوع  متنوع سازی  طریق 
است.نوسازی  داده  انجام  موجود  بیمه های  پوشش  کردن 
اقدامات  این  قالب  در  داد،  روی  ژوئیه  ماه  در  که  ساختاری 
مشاوره  الگوی  یک  تالش ها  این  در  است.  گرفته  صورت 
تلفیق  هم  با  را  منطقه ای  پوشش  و  تخصص  که  مدیریتی 
می کند، ارائه شده است تا موانع بوروکراتیک که متخصصان 
منطقه  را در ۱۴ بخش از هم جدا کرده است، از میان بردارد. 
همه  که  هستند  آموزش  و  آب  انرژی،  بخش ها  این  از  برخی 
توان بانک جهانی را برای اجرای پروژه ها و مشارکت در آنها 

متمرکز ساخته است.
همزمان، بریکس به توافق رسید تا بانک خود را تاسیس کند. 

می تواند  بانک  این  که  کارهایی  درباره  بسیاری  مهم  موارد 
آن  از  حاکی  اولیه  نشانه های  اما  دارد،  وجود  دهد  انجام 
بانک  این  فعالیت های  در  کلیدی  عامل  زیرساخت ها  که  است 

محسوب خواهد شد و تمرکز همه آنها بر آفریقا خواهد بود.
بانک جهانی برآورد کرده است که کافی نبودن زیرساخت ها 
شد.  خواهد  درصد   ۴۰ تا  بهره وری  کاهش  موجب  آفریقا  در 
بخشی  به عنوان  که  جهانی  زیرساخت های  امکانات  پروژه 
قرار  است،  گرفته  شکل  تازگی  به  جهانی  بانک  تالش های  از 
است ۱۰۰ میلیارد دالر سرمایه را برای تسهیل مشکالت مالی 
که  آفریقا  توانمندسازی  برنامه  کند.  تامین  زیرساخت ها 
را  دیگر  دالر  میلیارد   ۲۶ نیز  می شود  اجرایی  آمریکا  توسط 

تامین خواهد کرد.
توافق  یک  از  بیش  چیزی  بریکس،  جدید  بانک  کنون  تا  اما 
شکل   کامل  به طور  اصال  آیا  که  موضوع  این  و  نبوده  سیاسی 
خواهد  مشخص  آینده  در  که  است  چیزی  نه  یا  گرفت  خواهد 
از  بریکس  گروه  کند،  به کار  شروع  بانک  این  اگر  حتی  شد. 
جهانی  بانک  به ویژه  و  توسعه ای  بانک های  به  آنچه  فقدان 
آنها  بیشتر  که  کارکنانی  برد:  خواهد  رنج  می دهد،  اعتبار 

بهترین کارشناسان ویژه جهان هستند. 
همه اینها در شرایطی است که آفریقا بیش از هر زمان دیگری 
به یک بانک کارآمد نیاز دارد تا بتواند با تبعات منفی بیماری 

ابوال مبارزه کند.
تلفات  آمار  به  نسبت  همه گیر،  بیماری  یک  هزینه های  معموال 
جانی آنها خیلی باال است. برآوردها نشان می دهد که شیوع 
میلیارد   ۵۰ از  بیش   ۲۰۰۳ سال  در  سارس  همه گیر  بیماری 
شرایطی  در  این  و  ساخت  وارد  جهانی  اقتصاد  به  زیان  دالر 
بود که آمار مبتالیان فقط در حدود ۸ هزار نفر بود که از آن 
تعداد کمتر از ۸۰۰ نفر جان خود را از دست دادند. این نشان 
باشد  کند  بسیار  بیماری  شیوع  سرعت  اگر  حتی  که  می دهد 
از  برخی  نیجریه  در  بود.  خواهد  فراوان  مالی  زیان های  هم 
شرکت ها کارکنان خارجی خود را اخراج کردند. شرکت نفتی 
شل که سرمایه گذاری هنگفتی را در این کشور کرده است، یک 
تیم مدیریت بحران تشکیل داده است تا بر پایه آمار مرگ ومیر 
کند.  برآورد  را  خطر  سطح  بیماری،  جغرافیایی  گسترش  و 
فرار  راه های  و  شوند  سخت تر  مسافرت  محدودیت های  اگر 
بسته شوند، فشارها بر شرکت ها برای خروج از غرب آفریقا 
بریتیش ایرویز،  شرکت های  هم اکنون  یافت.  خواهد  افزایش 
را  خود  پروازهای  آفریقایی  هواپیمایی  شرکت  دو  و  امارات 
درآورده اند.  تعلیق  حالت  به  مبتال  کشورهای  از  برخی  به 
نیز  هواپیمایی  شرکت های  سایر  که  باورند  این  بر  بسیاری 
وجود  احتمال  این  گرفت.  خواهند  تصمیمی  چنین  به زودی 
سایر  به  بیماری  تسری  صورت  در  غربی  دولت های  که  دارد 
منطقه  که  بخواهند  کشورهایشان  کسب وکارهای  از  شهرها، 
را ترک کنند. در الگوس که بسیاری از شرکت ها فعالیت های 
سرمایه گذاران  انداخته اند،  راه  به  آنجا  در  را  خود  منطقه ای 
شرایط  طرح های  اما  کرده اند،  حفظ  را  خود  آرامش  تاکنون 

احتمالی آنها هم روی میز است.   
  project-syndicate.org :منبع

زمستان روسی در 
خانه   اروپایی ها

جریان  در  و  جنگ  در  دو  هر  هیتلر  و  ناپلئون 
زمستان  تسلیم  اروپا،  در  کشورگشایی هایشان 
قصد  پوتین  والدیمیر  اکنون  شدند.  روسیه  سخت 
به  را  روسیه  زمستانی  سرمای  از  گوشه ای  دارد 
در  او  با  رویارویی  قصد  که  بچشاند  اروپایی هایی 

سرزمین اوکراین را دارند. 

سرخوش  اروپا  هنوز  درحالی که  و  اخیر  روزهای  در 
گرمای تابستان و خنکای پاییز است، روسیه کمی پیچ 
جریان گاز را پیچانده و فشار آن را در لوله هایی که گاز 
روسیه را به سمت اروپا می برند پایین آورده  است. در 
نتیجه این حرکت، فشار گاز اوکراین، لهستان، اتریش 

و اسلواکی کم شده است. 

به طور کلی، روسیه یك سوم گاز خانه های کشورهای 
اروپایی را تامین می کند. گازی که هم خانه های مردم 
را گرم می کند، هم برقشان را تولید می کند و هم چرخ 
فکر  اروپایی  دولت های  می چرخاند.  را  صنایع شان 
می کنند هرچقدر هم که تنش میان غرب با روسیه بر 
سر اوکراین شدید بشود، امکان ندارد مسکو پیچ گاز 
هم  آنها  استدالل  ببندد.  اروپا  روی  به  کامل  به طور  را 
البته استدالل ضعیفی نیست. به هر حال دولت روسیه 
دارد.  نیاز  می کند  صادر  اروپا  به  که  گازی  درآمد  به 
ماجرای گاز هم مانند تحریم، یك شمشیر دو دم است. 
مسیر  در  کوتاهی  مدت  برای  روسیه  اگر  حتی  اما 
انتقال گاز به اروپا اختالل ایجاد کند، آن هم در میانه 
نکرده است.  انتظاری  از  دور  چندان  کار  زمستان، 
وضعیت  این  برای  که  می گویند  اروپایی  دولت های 
پر  درصد   ۹۰ آنها  گاز  ذخیره  تاسیسات  هستند.  آماده 
طول  در  و  نبوده  سخت  چندان  قبلی  زمستان  است، 
تابستان هم دست به ذخیره گاز زده اند. سال گذشته، 
اروپا ۱۵۵ میلیارد متر مکعب گاز از روسیه وارد کرد. 
اکنون میزان واردات گاز در حد ۷۵ میلیارد مترمکعب 

است. بنابراین فعال اروپا ذخیره دارد. 
می تواند  است،  گاز  بزرگ  تولیدکنندگان  از  که  نروژ 
بخشی از نیاز اروپا را تامین کند. باتوجه به کند شدن 
هسته ای  نیروگاه های  بازگشایی  و  چین  اقتصاد  رشد 
ژاپن، بازار گاز دنیا چندان بحرانی نیست و گاز مایع 
طبیعی به اندازه کافی در بازار موجود هست. اگر چه 
واردات  ظرفیت  اروپا  باشد.  گران  هنوز  است  ممکن 
ساالنه بیش از ۲۰۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مایع 
استفاده  را  درصدش   ۲۰ تنها  میزان  این  از  دارد.  را 

می کند. 

نیمی از گازی که اروپا وارد می کند، از طریق لوله هایی 
و  می گذرد  اوکراین  خاك  زیر  از  که  می شود  وارد 
روسیه از سال ۲۰۰۶ به خاطر اختالف بر سر قیمت با 
دولت اوکراین، بارها این لوله ها را مسدود کرده و پیچ 
گاز آنها را بسته  است. اگر روسیه با ادامه اختالفاتش 
را  لوله ها  این  پیچ  دوباره  امسال  اوکراین،  دولت  با 
به  را  گاز  که  دیگری  لوله   خطوط  از  گاز  فشار  ببندد، 
اروپا می برد، بیشتر می شود، اما مشکل اینجا است که 
آن خط لوله دیگری که از اوکراین نمی گذرد، به سمت 
روسیه  گاز  به  را  وابستگی  بیشترین  که  کشورهایی 
که  فنالند  و  بلغارستان  مجارستان،  نمی رود.  دارند 

بیشترین وابستگی را به گاز روسیه دارند، گازشان را 
همه  ایتالیا  مثال  می گیرند.  اوکراین  لوله  خط  همین  از 
گاز وارداتی خود را از طریق خط لوله عبوری از خاك 

اوکراین می گیرد. 
دولت ائتالفی فنالند اکنون در معرض خطر فروپاشی 
تهدید  است  دولت  شریك  که  سبزها  حزب  چون  است 
خریداری  هسته ای  رآکتور  روسیه  از  دولت  اگر  کرده 
انرژی  مشکل  می شود.  خارج  ائتالفی  دولت  از  کند، 
در این کشورها بسیار جدی است. تالش برای کاهش 
وابستگی به انرژی روسیه، یکی از موضوعات مهم در 
سیاست  به  انتخابات  آستانه  در  که  است  کشورها  این 
 احزاب و عاملی برای تبلیغات و جلب رای مردم تبدیل 
می شود، اما شعار برای خانه های مردم و برای صنایع 

اروپا، گاز نمی شود. 

روسیه  گاز  مدت  کوتاه  قطع  برای  اروپایی  کشورهای 
اندیشیده اند.  تمهیداتی  و  کرده اند  آماده  را  خود 
تقریبا  روسیه  گاز  به  وابستگی  کاهش  برای  اما 
این  که  هست  زیادی  کارهای  نکرده اند.  کاری  هیچ 
اخیرا  اکونومیست  نشریه  بکنند.  می توانند  دولت ها 
زمینه  در  توصیه هایی  دولت ها  این  به  گزارشی،  در 
از  کرده است.  روسیه  گاز  به  وابستگی  شان  کاهش 
که  فرامرزی  لوله های  خطوط  ساخت  تشویق  جمله، 
این کشورها را به تولید کنندگان گاز جهان وصل کند. 

در این میان پوتین هم بیکار ننشسته و اخیرا با کاهش 
بیشتر  را  کشورها  این  اروپا،  به  صادراتی  گاز  تعرفه 
البته  کار  این  است.  کرده   وابسته  مسکو  گاز  به  قبل  از 
صورت  بهار  در  یعنی  میالدی  جاری  سال  می  ماه  در 

گرفت، اما تاثیر خود را در این ماه ها گذاشته  است. 

به خاطر همه این دالیلی که گفته شد، اکنون اروپایی ها 
سر  بر  کی یف  مسکو و  کار میانجیگری میان  به  دست 
شخصا  اروپا  اقتصادی  کمیسیون  هستند.  گاز  قیمت 
اختالفات  حل  برای  پیشنهاد هایی  و  شده  عمل  وارد 
میان روسیه و اوکراین بر سر قیمت عبوری گاز از خط 
لوله اوکراین ارائه داده است. به هر حال اروپایی ها از 

حاال منتظر یك زمستان سخت هستند.
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اولین افت دالر در پاییز
اواخر هفته گذشته بهای دالر برای اولین بار پس از پایان تابستان کاهش یافت. 
بود،  گرفته  قرار  افزایشی  مسیر  در  ماه  شهریور   ۳۱ تاریخ  از  که  ارز  این  قیمت 
روز گذشته با ۱۰ تومان کاهش به ۳۲۵۵ تومان رسید. همچنین روز گذشته بانک 
مرکزی با وجود نوسان ۴۰ تومانی دالر، روز یکشنبه نرخ رسمی خود را افزایش 

داد.
روز  به  نسبت  که  کرد  آغاز  تومان   ۳۲۶۵ با  را  خود  معامالت  دالر  دوشنبه  روز 
پیشین، تغییری نداشت؛ اما در میانه های روز، شاخص بازار ارز ابتدا با ۵ تومان 
کاهش به ۳۲۶۰ تومان و سپس در ساعات انتهایی بازار با ۵ تومان افت دیگر به 
روز  یک  جاری،  هفته  در  بار  اولین  برای  دالر  ترتیب  این  به  رسید.  تومان   ۳۲۵۵
کاری را با کاهش به پایان رساند. بهای دالر از ۳۱ شهریور ماه در مسیر صعودی 
قرار گرفت و با اتمام مذاکرات نیویورک در اوایل هفته جاری نیز به افزایش خود 
ادامه داد. شاخص بازار ارز در روز نخست هفته جاری با ۲۰ تومان افزایش به 
۳۲۲۵ تومان و در ادامه در روز یکشنبه (دو روز پیش) با ۴۰ تومان افزایش دیگر 
باالترین  یکشنبه  روز  در  دالر  نرخ  رسید.  تومان   ۳۲۶۵ به  شنبه،  روز  به  نسبت 
قیمت دالر  بعد از ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری بود. با وجود این، شاخص بازار 
روز  بود،  کرده  تجربه  را  قیمت  افزایش  تومان   ۶۰ جاری  هفته  ابتدای  از  که  ارز 

گذشته با ۱۰ تومان کاهش به نرخ ۳۲۵۵ تومان بازگشت. 

 افزایش آرام نرخ رسمی با وجود نوسان
افزایشی  که  کرد  اعالم  ریال   ۶۶۹ و  هزار   ۲۶ را   دالر  رسمی  نرخ  مرکزی  بانک 
از  قیمت گذاری  این  در  توجه  قابل  نکته  داشت.  یکشنبه  روز  به  نسبت  ریالی   ۲
با  بازار  که  هنگامی  قبلی،  موارد  در  و  معموال  که  است  این  مرکزی  بانک  سوی 
تغییر  را  خود  رسمی  نرخ  یا  مرکزی  بانک  می شد،  مواجه  افزایشی  نوسان های 
نمی داد یا این نرخ را به صورت جزئی کاهش می داد. این موضوع به ویژه از اوایل 
شهریورماه به بعد موجب شد که حرکت به سمت «یکسان سازی ارزی» با وقفه 
کمتر  بسیار  گذشته،  ماه  یک  در  رسمی  نرخ  تعدیل  سرعت  چراکه  شود؛  مواجه 

از میزان آن در ماه های تیر و مرداد بوده است. گفته می شود یکی از دالیل این 
است  موضوع  این  از  مرکزی  بانک  ارزی  حوزه  مسووالن  برخی  نگرانی  رفتار، 
بسیاری  که  حالی  در  بدهد.  افزایشی  پیام  بازار  به  ارز،  رسمی  نرخ  افزایش  که 
رسمی  نرخ  تومانی  چند  افزایش  حتی  حاضر  حال  در  معتقدند  تحلیلگران  از 
روانی  مسائل  (به ویژه  فعلی  اثرگذار  عوامل  دیگر  با  مقایسه  در  نمی تواند  هم 
این  باشد.  داشته  بازار  شرایط  بر  چندانی  اثرگذاری  دیپلماتیک)  اخبار  از  متاثر 
بر  عالوه  شوند،  نزدیک  هم  به  ارزی  نرخ های  که  صورتی  در  که  است  حالی  در 
مزایای اقتصادی بسیاری که این امر دارد، موجب می شود که قدرت بانک مرکزی 
نیز در زمینه اثرگذاری بر بازار ارز با استفاده از قیمت گذاری خود افزایش پیدا 
کند. به گفته کارشناسان، در دو سال گذشته بانک مرکزی ابزار «قیمتی» خود را 
برای اثرگذاری بر بازار ارز از دست داد؛ چراکه تغییرات نرخ مرجع یا مبادله ای، 
ازسوی بازار به عنوان یک سیگنال قیمتی درخصوص هدف سیاست گذار چندان 
برای  مرکزی  بانک  اختیار  در  ابزار  تنها  شرایط،  این  در  نمی شد.  گرفته  جدی 
میزان  در  تغییر  ازطریق  که  بود  ابزار «مقداری»  بازار،  قیمت های  بر  اثرگذاری 
صورتی  در  و  حاضر  حال  در  اما  می گرفت.  صورت  روزانه  تقاضای  و  عرضه 
نزدیک  به هم  غیررسمی  نرخ های رسمی و  یکسان سازی،  به سمت  حرکت  با  که 
نتیجه،  در  و  کرد  خواهد  رسمی  قیمت های  رفتار  به  بیشتری  توجه  بازار  شوند، 
دست بانک مرکزی برای اثرگذاری بر روند حرکتی بازار با استفاده از این ابزار، 

بازتر خواهد بود.

  ناکامی سکه از ورود به کانال باالتر
همچنین روز دوشنبه هر سکه بهار آزادی طرح جدید به بهای ۹۳۸ هزار تومان 
در  دالر  جزئی  افت  برآیند  نداشت.  تغییری  گذشته  روز  به  نسبت  که  شد  معامله 
بازارهای داخلی و افزایش جزئی اونسی در بازارهای خارجی ثبات قیمت سکه 
نرخ  روز  این  در  فروشندگان  از  برخی  که  است  حالی  در  این  بود.  روز  این  در 
فروش سکه را ۹۴۰ هزار تومان ثبت کردند و امیدوارند که بهای سکه در روزهای 
آینده به یک کانال باالتر وارد شود. این در حالی است که قیمت سکه در دو هفته 
گذشته عمدتا در کانال ۹۲۰ هزار تومانی قرار داشت و حتی یکبار در هفته گذشته 

به کانال ۹۱۰ هزار تومانی وارد شد.

تقویت دالر، شمشیری دولبه
اروین کلنر- اقتصاددان ارشد مارکت واچ

داشتن مقادیر زیادی از یک چیز خوب همیشه خوب نیست. شاخص DXY دالر نه فقط 
در برابر ین ژاپن به باالترین ارزش در ۶ سال گذشته رسیده، بلکه ارزش پول آمریکا در 
کل در بهترین سطح در چهار سال گذشته است. وضعیت دالر در برابر یورو و بسیاری 
توجه  قابل  افزایش  برای  چندی  دالیل  است.  این چنین  جهان  عمده  ارزهای  از  دیگر 
ارزش اسکناس سبز وجود دارد که این دالیل را می توان در دو دسته جای داد: دالیل 
سرمایه گذاران  باشد،  سیاسی  مسائل  نگران  جهان  که  وقتی  ژئوپلیتیک.تا  و  اقتصادی 
به دوری گزیدن از اروپا ادامه خواهند داد و این به تقویت دالر کمک می کند. وضعیت 
گرفتن  شکل  به  کمکی  هم  خاورمیانه  دیگر  سوی  از  است.  پرتنش  همچنان  اوکراین 
آرامش نمی کند. همچنین باید به مسائل درگرفته بین ژاپن و چین اشاره کرد. در جبهه 
اقتصادی نیز اقتصادهای اروپا، ژاپن، روسیه و حتی چین درحال ضعیف شدن هستند، 
در حالی که ایالت متحده با شتابی متوسط اما پایدار در حال پیشرفت است. همان طور 
که احتماال همه به این استنباط رسیده اند، دالر قوی هم از اخبار خوب و هم از اخبار بد 

نفع می برد، اما در خود جبهه اقتصادی هم دو وجه خوب و بد وجود دارد.
برای  کلیدی  بسیار  عاملی  که  بازاری  گرفت،  پی  نفت  بازار  در  می توان  را  خوب  خبر 
اقتصاد است. در سه هفته گذشته، قیمت بنزین پمپ بنزین ها در هر گالن(حدود ۳/۷ 
روبه رو  قیمت  کاهش  با  درکل  هم  اقالم  دیگر  است.  یافته  کاهش  دالر  نیم  حدود  لیتر) 
این  و  داد  خواهد  افزایش  را  خریداران  خرید  قدرت  قیمت  کاهش  این  شد.  خواهند 
موضوع حتی برای بزرگ ترین اقتصاد های جهان هم مهم است. مساله واردات را به این 
داستان اضافه کنید تا متوجه شوید که دالر قوی چقدر اقتصاد آمریکا را تکان خواهد 
دارد.  رو  دو  همیشه  اقتصاد  سکه  که  می دانند  همه  دارد.  وجود  هم  بدی  خبر  داد.اما 
روی دیگر سکه افزایش دالر این است: دالر قوی معموال به ضرر سوددهی شرکت های 
خارج،  در  آمریکایی  اجناس  شدن  گران تر  با  همچنین  می کند.  عمل  ایاالت متحده 
صادرکنندگان آمریکایی هم ضرر خواهند دید. دالر قوی رقابت را در داخل کشور نیز 
دشوار می کند. افزایش قدرت دالر مضرات دیگری نیز دارد. برای مثال پول های ذخیره 
برخوردار  کمتری  ارزش  از  دالر  به  تبدیل  صورت  در  حاال  ارزها  دیگر  شکل  به  شده 
را  طال  و  نفت  مانند  خام  کاالهای  بهای  دالر  باالی  قیمت  که  حالی  بود.در  خواهند 
کاهش خواهد داد، بازارهای سهام هم دالیلی برای نگرانی خواهند داشت. وال استریت 
دارایی های  خرید  قوی  دالر  دارد.  قدرتمند  دالر  به  نداشتن  تمایل  برای  را  خود  دالیل 
ایاالت متحده از سوی سرمایه گذاران خارجی را سخت تر خواهد کرد. به همین طریق 
دالر  شد.  خواهد  آسان تر  خارجی  بازارهای  در  ایاالت متحده  سرمایه گذاران  مشارکت 
کفش های  تا  گرفته  مسکن  از  آمریکایی  اقالم  خرید  ایاالت متحده  در  همچنین  قوی 
قیمتی را برای خارجی ها دشوار خواهد کرد. با توجه به این نکته، رشد بهتر و افزایش 
نرخ های سود می تواند ایاالت متحده را جای جذاب تری برای سرمایه گذاری کند. البته 
می تواند  خود  این  و  بخرد  دالر  باید  خود  ارز  فروش  برابر  در  خارجی  سرمایه گذار 
پسندیده؟  چرخه ای  یا  است  معیوب  چرخه ای  این  آیا  ببرد.  باالتر  حتی  را  دالر  ارزش 
پاسخ این سوال بستگی به این دارد که کدام سوی سکه ارزش دالر در نیازهای موجود 

تجلی بیاید.

تجارت جهانی زیر تیغ جنگ
سازمان تجارت جهانی ضمن کاهش پیش بینی خود از رشد تجارت جهانی 
خاورمیانه،  درگیری های  ادامه  که  کرد  اعالم  میالدی،  جاری  سال  طی 
کوتاه مدت  در  که  هستند  خطراتی  بزرگ ترین  ابوال  ویروس  و  اوکراین 
تجارت جهان را تهدید می کنند و موجب کاهش تقاضای جهانی می شوند. 
سال  در  جهانی  تجارت  رشد  از  خود  پیش بینی  جهانی  تجارت  سازمان 
جاری میالدی را از ۴/۷ به ۳/۱ درصد و در سال ۲۰۱۵ از ۵/۳ درصد به 

۴ درصد کاهش داد.
شادی آذری: سازمان تجارت جهانی ضمن کاهش پیش بینی خود از رشد 
درگیری های  ادامه  که  کرد  اعالم  میالدی،  جاری  سال  طی  جهانی  تجارت 
در  که  هستند  خطراتی  بزرگ ترین  ابوال  ویروس  و  اوکراین  خاورمیانه، 
کوتاه مدت تجارت جهان را تهدید می کنند و موجب کاهش تقاضای جهانی 

می شوند.
سازمان،  این  اقتصاددانان  جهانی،  تجارت  سازمان  سایت  گزارش  به 
داده اند.  کاهش  درصد   ۳/۱ به  را  جهان  تجارت  رشد  از  خود  پیش بینی 
درصد   ۴/۷ بود  شده  انجام  آوریل  ماه  در  که  قبلی  پیش بینی  در  رقم  این 
بود. اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی همچنین پیش بینی خود از رشد 
درصد   ۴/۰ به  درصد   ۵/۳ از  هم  را  میالدی  آینده  سال  در  جهانی  تجارت 

کاهش دادند.
است  شده  انجام  عوامل  از  سری  دو  به  واکنش  در  پیش بینی  کاهش  این 
ژئوپلیتیک  عوامل  و  اقتصادی  عوامل  کلی  دسته  دو  به  را  آنها  می توان  که 
تقسیم کرد که البته این عوامل نیز با هم در ارتباطند. رشد کمتر از انتظار 
نخست  نیمه  در  واردات  تقاضای  نیافتن  افزایش  و  داخلی  ناخالص  تولید 
سال ۲۰۱۴ به ویژه در مناطق صادرکننده منابع طبیعی همچون آمریکای 
که  عوامل  این  ورای  در  اما  هستند.  عوامل  این  جمله  از  مرکزی  و  جنوبی 
هم  خطراتی  یابد،  کاهش  جهانی  تجارت  سازمان  پیش بینی  شده اند  باعث 
از  که  باشد  منفی  نیز  آینده  چشم انداز  می شوند  موجب  که  دارند  وجود 
تنش های  کرد.  اشاره  ژئوپلیتیک  خطرات  و  تنش ها  به  می توان  آنها  جمله 

روسیه  فدراسیون  و  یکسو  از  متحده  ایاالت  و  اروپا  اتحادیه  بین  موجود 
از سوی دیگر بر سر موضوع اوکراین، از هم اکنون موجب تحریم تجارت 
تعداد  که  دارد  وجود  احتمال  این  و  است  شده  کشاورزی  کاالهای  برخی 

محصوالتی که مشمول این تحریم ها  شوند، بیشتر شود. 
از دیگر سو، درگیری ها در خاورمیانه نیز بی اعتمادی را افزایش داده است 
نفت  قیمت  گیرد،  قرار  تهدید  مورد  نفت  عرضه  امنیت  دلیل  این  به  اگر  و 
افزایش خواهد یافت. در نهایت، مشخص شده که مقابله با ویروس ابوال 
بیماری  این  بیشتر  افزایش  گونه  هر  و  است  شده  دشوار  آفریقا  غرب  در 
همه گیر تبعات سنگین اقتصادی بر غرب آفریقا و حتی ورای این منطقه بر 
جای خواهد گذاشت. وجود چنین خطراتی که در صورت وقوع می توانند 
هزینه های سنگینی از خود بر جای گذارند، باعث شده است که پیش بینی 

اندازه تجارت جهانی در سال جاری بسیار دشوار شود.
روبرتو آزودو، رئیس سازمان تجارت جهانی می گوید: «پس از آنکه رشد 
مشخص  جاری  میالدی  سال  نخست  نیمه  در  جهان  اقتصاد  مایوس کننده 
شد، موسسات بین المللی پیش بینی های خود از رشد تولید ناخالص داخلی 
جهان را به شدت کاهش دادند. به همین دلیل پیش بینی های سازمان تجارت 

جهانی برای رشد تجارت جهان در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ کاهش یافت. 
خطراتی  همچنان  ژئوپلیتیک  مداوم  تنش های  و  بی ثبات  اقتصادی  رشد 
خواهند بود که هم تجارت و هم تولید را در نیمه دوم سال میالدی جاری 
تهدید می کنند. این زمانی است که باید یادآور شویم تجارت می تواند نقش 

مثبتی را در این میان ایفا کند.
 کاهش هزینه های تجاری و افزایش فرصت های تجاری می توانند به عنوان 

عواملی کلیدی عمل و این روند را معکوس کنند.»
گر چه در سال ۲۰۱۴ رشد اقتصادی تا حدودی تقویت شد، اما بی ثبات بود. 
نرخ  یافت (با  کاهش  جاری  سال میالدی  نخست  فصل  در  آمریکا  تولیدات 
ساالنه ۲/۱- درصد). این کاهش در آلمان نیز در فصل دوم (با نرخ ساالنه 
۰/۶- درصد) خود را نشان داد و بر تقاضای جهانی واردات تاثیر منفی 
گذاشت. رشد تولید ناخالص داخلی چین هم از ۷/۷ درصد در سال ۲۰۱۳ 
دوم  فصل  در  اما  یافت  کاهش   ۲۰۱۴ سال  نخست  فصل  در  درصد   ۶/۱ به 
افزایش را به ثبت رساند. در مجموع اما کندی فصل نخست موجب ضعف 
صادرات شرکای تجاری چین شد. نتیجه همه این عوامل این شد که تجارت 

جهانی در نیمه نخست سال ۲۰۱۴ دچار رکود شود.
سازمان تجارت جهانی پیش بینی می کند که در سال جاری میالدی صادرات 
افزایش  این  و  یافت  خواهد  افزایش  درصد   ۲/۵ توسعه یافته  اقتصادهای 
در  اقتصادهای  صادرات  اما  رسید.  خواهد  درصد   ۳/۸ به   ۲۰۱۵ سال  در 
حال توسعه در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۴/۰ درصد و در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۴/۵ 
درصد خواهد شد. پیش بینی می شود واردات اقتصادهای توسعه یافته در 
یابد  افزایش  درصد   ۳/۷ آینده میالدی  سال  در  و  درصد   ۳/۴ جاری  سال 
و این ارقام برای اقتصادهای در حال توسعه به ترتیب ۲/۶ و ۴/۵ درصد 

خواهد بود. 
از میان همه مناطق جهان، قاره آسیا سریع ترین رشد صادرات را در نیمه 
نخست سال میالدی جاری بر جای گذاشته و صادرات این منطقه افزایش 
است.  رسانده  ثبت  به  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  را  درصدی   ۴/۲
پس از آسیا به ترتیب آمریکای شمالی با ۳/۳ درصد، اروپا با ۱/۲ درصد، 
آمریکای جنوبی و مرکزی با ۰/۸- درصد و سایر مناطق با ۲/۰- درصد 

در جایگاه های بعدی قرار دارند.



  جمعه ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۵هفته نامه پرشین۱۰

رمانی که می تواند شمارا وادار به 
عذرخواهی از پدرتان کند

است  نابی  احساسات  و  انسانی  روابط  داستان  نیکولز»  نوشته «دیوید  «ما» 
که نشان می دهد گاه به زبان نیاوردن این احساسات می تواند منجر به چه 

افسوس بزرگی شود.
به نقل از ایندیپندنت، «دیوید نیکولز» با انتشار رمان «ما» پنج سال پس از 

انتشار رمان موفق «یک روز» توانست چیزی بیشتر از انتظارات هواداران 
را برآورده کند. 

محور  حول  که  است  عاشقانه  داستانی  نیکولز،  قبلی  اثر  مانند  نیز  «ما» 
وضعیتی آشنا برای بسیاری از خوانندگان می گردد. در این داستان یک زن 
و شوهر میان سال ناگریز از مواجهه با سردی و یکنواختی ای می شوند که 
برای  را  خود  خانواده  پسر  که  فراگرفته و همچنان  را  آن ها  مشترک  زندگی 

ترک خانه و رفتن به دانشگاه آماده می کند، رابطه آن ها نیز در آستانه جدایی 
قرار می گیرد.

آن ها  رابطه  می کند  فکر  که  می گوید  داگالس  خود  شوهر  به  کانی  وقتی  اما 
از  می گیرد  تصمیم  و  نمی شود  آن  قبول  به  حاضر  داگالس  رسیده،  آخر  به 
برنامه تور اروپا که از قبل برای تعطیالت برنامه ریزی کرده بودند، به عنوان 

فرصتی برای بازگرداندن عشقشان استفاده کند.

همچنان که آن ها به پاریس، آمستردام، مونیخ، ونیز و سیه نا سفر می کنند، 
آن ها  در  رمان  اوج  صحنه های  (که  بارسلونا  و  مادرید  به  آنکه  از  پیش 
می گذرد) برسند، داستان از زبان اول شخص یعنی داگالس روایت می شود.

چگونه  که  می گوید  داگالس  فالش بک،  سری  یک  طریق  از  داستان  طول  در 
تا  کردند  غلبه  یکدیگر  آشکار  تفاوت های  بر  چگونه  و  شد  آشنا  همسرش  با 
بتوانند ازدواج کنند و چگونه مرگ فرزند خود را تحمل کردند و سرانجام 

چگونه رابطه آن ها در میان سالی به اینجا رسیده است.

به گونه ای  اما  برسد  عادی  کامًال  نظر  به  است  ممکن  آن ها  داستان  البته 
نفوذ  آن  بر  عالوه  نکند.  خود  درگیر  را  خواننده  است  محال  که  نوشته شده 

داگالس آن قدر قوی است که فورًا خواننده را به همدلی با خود وامی دارد.
کنند،  بیان  را  خود  احساسات  نمی توانند  که  داگالس  مانند  افرادی  برای  اما 
باید تأسف خورد. آیا این کار واقعًا سخت است؟ فقط باید لب های خود را 

تکان دهید و آنچه را از عشق احساس می کنید بگویید!

بسیار  همسرش  عشق  بازگرداندن  برای  داگالس  تالش های  دیگر  سوی  از 
تأثرانگیزترین  پسرش  با  رابطه  به  او  دیدگاه  شاید  اما  هستند،  تکان دهنده 
تحقیر،  با  که  رازمانی  داگالس  درد  نیکولز  باشد.  رمان  صحنه های 
بی احترامی و تمسخر پسرش مواجه می شود، به طرزی درخشان به تصویر 

کشیده است. 
به عنوان  اشتباهاتش  به  هنگامی که  را  داگالس  افسوس  همچنین  داستان  اما 
آن قدر  ازاین جهت  «ما»  می دهد.  نشان  به خوبی  می کند،  اذعان  پدر  یک 
قدرتمند است که شاید شمارا به فکر در مورد رفتار با پدرتان وادارد و به او 

تلفن کنید و بابت برخی مسائل عذرخواهی کنید.

داستان، مشکالت داگالس را به رفتار پدر او نیز ربط می دهد و هرچه بیشتر 
در مورد رابطه او با پدرش می فهمیم، بیشتر تالش های او برای بهتر شدن 
اشک  گاهی  است  ممکن  رمان  خواندن  هنگام  گرچه  می کنیم.  تحسین  را 
و  تاریک  کتابی  «ما»  گفت  نمی توان  هرگز  ولی  بزند  حلقه  چشمانتان  در 
ناامیدکننده است، بلکه برعکس خواندن آن تجربه ای لذت بخش و شادی آور 

است.

این کتاب همچنین به لحاظ ساختاری نیز قابل توجه است. نیکولز آن قدر زیبا 
هرگز  داستان  روایت  که  درهم تنیده  را  حال  و  گذشته  صحنه های  منسجم  و 
انسانی  احساسات  درک  و  نویسنده  حساسیت  این  اما  نمی شود.  گسسته 
توسط او است که رمان را استثنایی کرده است. این رمان همان طور که از 

نامش نیز برمی آید خواننده را از درون گرم می کند و سر شوق می آورد.

ادبیات
  ده نکته ای که باید درباره 

ترجمه بدانید 
سی ام سپتامبر روز جهانی ترجمه (روزی برای تکریم مترجمان) بود که از سال 
 FIT / Fédération Internationale ترجمه  بین المللی  فدراسیون  توسط   ۱۹۵۳
des Traducteurs و به افتخار سنت جروم (مترجم کتاب مقدس) این روز گرامی 
ثبت  به  یونسکو  جهانی  تقویم  در  روزی  چنین  رسمًا   ۱۹۹۱ سال  از  و  شده  داشته 

رسیده است.
 بیش از ۸۰ هزار نفر از ۶۰ کشور جهان و ۱۲۰ موسسه حرفه ای عضو فدراسیون 

بین المللی ترجمه هستند.
داشته  گرامی  مترجمان  توسط  روز  این  مختلف  کشورهای  در  مناسبت  همین  به 
می شود و از آن جمله جشن برپاشده در افریقای جنوبی بود که با شعار «ترجمه 
همچون ساخت بنای ملی-اجتماعی و داشتن حق زبان و آزادی های دموکراتیک» 

گرامی داشته شد.
درباره  باید  کاربران  که  نکته ای  ده  مناسبت  همین  به  مقاله ای  در  اکسپرس  سایت 

ترجمه بدانند را یادآورشده که در زیرمی خوانیم:
کتاب  نام  برگرداند.  التین  به  چهارم  قرن  در  را  مقدس  کتاب  جروم  ۱-سنت 
قرن  تا  کاتولیک  کلیسای  رسمی  کتاب  که  داشت  نام   «Vulgate» وی  ترجمه شده 

۱۶ میالدی بود.
مشهورترین   ،Translationum به موسوم  شاخص  و  یونسکو  اسناد  اساس  ۲-بر 
رمان نویسان جهان که آثار آن ها بیشترین آمار ترجمه را به خود اختصاص داده 

آگاتا کریستی، ژول ورن و ویلیام شکسپیر هستند.
۳-عنوان بیشترین کتاب ترجمه به «کتاب مقدس» اختصاص دارد و پینوکیو مقام 

دوم را دارد.
۴-کلمه «translate» از کلمه التین آمده که معنای «حرکت از یک مکان به مکانی 

دیگر» می دهد.
 Daq tagh” است:  شده  برگردانده  این طور  کلینگان  زبان  در   Genesis ۵-واژه 
joH’a’ chenmoHta’ chal je tera“ (کلینگان نام نژادی جنگجو در جهان تخیلی 

سریال پیشتازان فضا است)
۶-متن اصلی جنگ و صلح تولستوی در زبان روسی و فرانسوی ۴۶۰ هزار واژه 

است درحالی که در زبان انگلیسی ۵۶۰ هزار واژه!!
زبان  در  بودن  نامناسب  دلیل  به  فضایی  سیاه  چاله   «black hole» ۷-اصطالح 

فرانسه ترجمه نشده است و فرانسویان این اصطالح را خشن توصیف کرده اند!
۸-زبان هایی که بیشترین ترجمه را داشته اند انگلیسی، فرانسوی،آلمانی ،روسی 

و ایتالیایی هستند.
۹-در بخش «برای ترجمه به»؛ زبان های آلمانی، فرانسوی،اسپانیایی، انگلیسی و 

ژاپنی بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند.
فارست  رابرت  از  جمله  این  می شود»  گم  ترجمه  در  که  است  چیزی  ۱۰-«شعر 

(۱۸۷۴-۱۹۶۳) است.

هفته کتاب های ممنوعه در امریکا
ممنوعه  کتاب های  هفته  امریکا  در  سپتامبر   ۲۷ الی   ۲۱ از  سو  بدین   ۱۹۸۲ سال  از 
ازلحاظ  که  کتاب هایی  همه ساله  امریکا  کتابخانه های  است.انجمن  شده  نام گذاری 
اخالقی، مذهبی و سنی مشکل داشته و والدین زیادی از آن کتاب ها شکایت داشته 
با  کتاب   ۱۰ مذکور  هفته  در  و  داده  قرار  ممنوعه  کتاب های  لیست  در  را  باشند 

کرده  لیست  را  شکایت  بیشترین 
و منتشر می کند.

ممنوعه  کتاب های  هفته  طول  در 
والدین،  بین  اختالف سلیقه 
اوج  به  ناشران  و  نویسندگان 
در  را  آن  بازتاب  که  می رسد 
مشاهده  کتابی  رسانه های 

می کنیم.
برخی از والدین عقیده ای به این 
نوع سانسور ندارند و برخی نیز 

به جد خواستار برداشته شدن کتاب های ممنوعه از کتابخانه ها، مدارس و کتابخانه 
منازل هستند و حتی به فرزندان خود اجازه نمی دهند کتابهای هری پاتر را بدلیل 

محتوای جادوگری در خانه داشته باشند.

و  تهاجمی  ادبیات  دلیل  (به  زیرشلواری  کاپیتان  مانند  کتاب هایی   ۲۰۱۳ لیست  در 
بدردنخور برای بچه ها)، آبی ترین چشم به دلیل وجود خشونت و عدم تناسب گروه 
سنی، خاطرات سرخ پوستی به دلیل واژه های نژادپرستانه،بازی های گرسنگی به 
دلیل خشونت های مذهبی، استخوان نوشته جف اسمیث به دلیل دیدگاه سیاسی و 
و  مخدر  مواد  مثل  موضوعاتی  وجود  دلیل  به  آالسکا  جستجوی  در  نژادپرستانه، 
الکل و نامتناسب بودن برای گروه های سنی و ... دیده می شود که جزو کتاب های 

ممنوعه قرارگرفته اند.
در هفته کتاب های ممنوعه، کمپینی با حمایت انجمن کتابخانه های امریکا در این 
کشور برپاشده و کتاب های نامتناسب را (با تعریف انجمن) به مخاطبان شناسایی 

کند و دراین بین موافقان و مخالفان نظرات خود را ابزار می کنند.
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برای ۹۶ سالگی اینگمار برگمن

کارگردانی در دوردست
دوشنبه نودوششمین سالروز تولد اینگمار برگمن کارگردان فقید سینمای سوئد 

و از چهره های برجسته تاریخ سینمای جهان بود.

«اوپساال»ی  شهر  در  جوالی  ۱۹۱۸  چهاردهم  در  پیش  سال   ۹۵ برگمن  اینگمار 
سوئد متولد شد و پنج سال پیش در ۳۰ جوالی ۲۰۰۷ در سن ۸۹ سالگی درجزیره  
«فارو» دار فانی را وداع گفت.وی از چهره های برجسته  تاریخ سینمای جهان 
بود که در طول شش دهه فعالیت هنری،  ۹ بار نامزد جایزه ی اسکار شده بود و 
در توصیف شرایط زندگی انسانی از مایه های کمدی، امید، یاس و ناامیدی بهره 
می گرفت.برگمن در طول سال ها فعالیت سینمایی در مجموع  ۶۲ فیلم ساخت که 
فیلم نامه بسیاری از آنان را نیز خودش نوشته بود و عالوه بر آن، کارگردانی  ۱۷۰ 

نمایش تئاتر از او یک چهره درخشان در عرصه این هنر نمایشی ساخته بود.
پس  اما  داشت،  قرار  جهان  فیلم سازی  اول  سطح  در  سال  از  ۶۰  بیش  «برگمن» 
تبعید  آلمان  به  را  خود  سال  ۱۹۷۶  در  زدند،  مالیات  از  فرار  اتهام  او  به  آن که  از 
تئاتر  عرصه ی  کناره گرفت؛ هرچند در  کرد و مدت هشت سال از دنیای سینما 
هم چنان فعال بود.وی با بازی گرفتن از چهره هایی چون «بی بی اندرسون» و 
«لیو اولمن»، موضوعاتی چون مرگ، بیماری، خیانت و جنون را در فیلم هایش 
به تصویر می کشید. وی کودکی خود را در خانواده ای گذراند که پدری کشیش 
و محافظه کار، او را مقید به انجام اعمال مذهبی می کرد؛ به طوریکه به گفته ی 

خودش، در هشت  سالگی اعتقاد خود را از دست داده بود.
دانشگاه  وارد  ادبیات  و  هنر  رشته   در  تحصیل  برای  سالگی  در  ۱۹  «برگمن» 
در  اما  می گذراند  نمایش نامه  نگارش  به  را  خود  وقت  بیشتر  اما  شد،  استکهلم 
سال ۱۹۴۲، وی این فرصت را یافت تا یکی از نمایش نامه های خود به نام «مرگ 

کاسپار» را کارگردانی کند.
ژانویه  سی ام  در  بود.  «برگمن»  زندگی  دوران  تاریک ترین  از  یکی  سال  ۱۹۷۶، 
این سال، دو مأمور پلیس به اتهام فرار از پرداخت مالیات، او را دستگیر کردند. 
تأثیر این واقعه بر «برگمن» آنچنان وحشتناک بود که او را دچار افسردگی شدید 
کرد و او در بیمارستان بستری شد. اگرچه او بعدها از این اتهام تبرئه شد، اما 

ترس از این که نتواند به عرصه فیلم سازی بازگردد، او را ناامید کرده بود.
فیلم  صنعت  بلندپایه  مقامات  و  سوئد  وقت  نخست وزیر  درخواست  به رغم  او 
این کشور، اعالم کرد که دیگر در سوئد فیلم نخواهد ساخت. «برگمن» پس از 
تعطیلی استودیو فیلم سازی اش، دو پروژه فیلم درحال ساخت را به حالت تعلیق 
درآورد و خود را به مونیخ آلمان تبعید کرد. هرچند در سال روز  ۶۰ سالگی اش 
به سوئد بازگشت و دولت این کشور به افتخار او، جایزه فیلم ساالنه «اینگمار 

برگمن» را برای تقدیر از بهترین های سینما راه اندازی کرد.
وی برای اولین بار به صورت جدی در سال  ۱۹۴۴ با نگارش فیلم نامه  «شکنجه/

«کریس»  به نام  بعد  سال  یک  را  فیلمش  اولین  و  شد  سینما  دنیای  وارد  جنون» 
شب  یک  فیلم «لبخندهای  با  سال  ۱۹۵۵  در  او  بین المللی  موفقیت  اولین  ساخت. 
جایزه  کسب  بر  عالوه  سال  همان  کن  جشنواره  در  که  آمد  دست  به  تابستانی» 

بهترین اثر طنز شاعرانه، تا آستانه کسب نخل طال نیز پیش رفت.
موفقیت «برگمن» در جشنواره ی معتبر کن سال های بعد از آن نیز ادامه یافت. 
و «توت فرنگی های  کرد  کسب  را  هیأت داوران  ویژه  جایزه ی  هفتم»  با «مهر  او 

وحشی» نیز در بسیاری از جشنواره ها مورد استقبال منتقدین قرار گرفت.
فیلم سازی  عرصه  در  هم چنان  جهان  سینمای  صاحب سبک  کارگردان  این 
یک  «همچون  سه گانه   ساخت  با  او  می رساند.  ثبت  به  را  فوق العاده ای  عملکرد 
آینه» (۱۹۶۱)، «چراغ زمستانی» ( ۱۹۶۲) و «سکوت» ( ۱۹۶۳)، باورهای مذهبی 
کارگردانی  را  «پرسونا»  فیلم  برگمن  سال  ۱۹۶۶  کشید.در  به تصویر  را  خود 
کرد که به عقیده خودش، یکی از بهترین ساخته های او بود. این فیلم با کسب 
جوایز متعدد، شاهکار «برگمن» و یکی از بهترین ساخته های تاریخ سینما نام 
گرفت و او خود آن را در کنار «فریادها و نجواها» ( ۱۹۷۲) دو فیلم برتر کارنامه 
و  گرفت  کناره  فیلم   دنیای  از  دسامبر  ۲۰۰۳  در  می دانست.برگمن  سینمایی اش 
روز سی ام جوالی ۲۰۰۷ در سن  ۸۹ سالگی در «فارو» درگذشت؛ در همان روز 

که «میکل آنجلو آنتونیونی»، کارگردانی صاحب نام سینمای ایتالیا درگذشت.

درباره «The Rover»، کاری تازه و جنایی از سینمای استرالیا

آنجا که خوب بودن معنایی ندارد
در  پیش  چندی  ابتدا  که  است  استرالیا  سینمای  از  ای  تازه  فیلم  عنوان   The Rover  
آمریکای  در  عمومی  اکران  برای  را  آن  اینک  و  شد  اکران  فرانسه  کن  معتبر  فستیوال 
فیلم  دومین  این  کنند.  می  آماده  مهرماه  اوایل  از  اروپا  در  و  شهریور  اوایل  از  شمالی 
بلند دیوید میکود بعد از فیلم موفق اولیه او به نام «امپراتوری حیوانات» است که مثل 
فیلم فعلی یک درام جنایی و کار گانگستری بود. در فیلم جدید همان میزان بیرحمی و 
جنایت مشاهده می شود که در فیلم اول میکود دیدیم و آدم ها به سبک و سیاق کارهای 
وسترن و بر اساس اصولی که در آن فیلم ها می بینیم، دست به اقداماتی می زنند که 

فقط در چنان دنیایی قابل پیش بینی و فهم است.
میکود زمان وقوع اتفاقات را در «The Rover» نه به طور دقیق بلکه فقط با این توضیح 
تعیین  است،  غرب  کل  و  استرالیا  در  اقتصادی  سقوط  از  بعد  سال   ۱۰ حدود  زمان  که 
جنوب  به  بیشتر  اقتصادی  امکانات  و  مشاغل  و  ها  حرفه  زمانی  چنان  در  است.  کرده 
استرالیا میل کرده اند و بسیاری از صنایع در دست تاجران آسیایی است که آن جا ماوا 
منبع  و  کار  چون  ها  متوسط  طبقه  بگوییم  بهتر  و  منطقه  اهالی  و  ها  بومی  اند.  کرده 
درآمد مشخصی ندارند به خالف و کارهای غیرقانونی روی آورده اند و نیروی پلیس 
توانمندی هم وجود ندارد که مانع کار آنان شود و اولین توصیه هر کسی به سایر افراد 
این است که حتمًا اسلحه ای اختیار کند و از خود دفاع نماید زیرا هیچکس ایمن نیست.

* بدبختی های مرد تک رو
به  رو  تک  مرد  یک  که  کند  می  ظهور  ما  اول  کاراکتر  مقدماتی  و  زمینه  پس  چنین  در 
نام اریک (با بازی گای پی یرس بازیگر سرشناس استرالیایی) است که در بین راه در 
کالب  فیلد)،  آرچی (دیوید  که  دیگر  کاراکتر  سه  کند.  می  توقف  آسیایی  رستوران  یک 
(تاواندا ماریمو) و هنری (اسکوت مک نیری) نام دارند، نیز در همان محل توقف می 
و  دزدند  می  را  اریک  روبراهتر  اتومبیل  و  کرده  رها  را  خود  مستعمل  کامیون  و  کنند 
می  آنها  تعقیب  به  و  شود  می  مانده  جای  به  کامیون  سوار  اریک  گریزند.  می  محل  از 

پردازند ولی بهره ای نمی گیرد و شاید اوضاعش بدتر هم می شود.
* چراهای ماجرا

با این حال سؤاالتی از همین سکانس نخست در ذهن ها به وجود می آید؟ چرا تبهکاران 
ماشین اریک را که چندان هم بهتر از کامیون شان نیست ترجیح داده اند و حاال که می 
خواسته اند فرار کنند چرا سوار بر هر دو ماشین نرفته اند تا از یک قادر به تعقیب شان 
با یکی از اتومبیل ها نباشد. چرا اریک حاضر است تا این حد به این مردان خطرناک 
پردازان  قصه  یا  و  بیابند  را  سؤاالت  این  جواب  بینندگان  که  این  از  قبل  شود؟  نزدیک 
توضیحی را بر آن ها فراهم بیاورند، یک کاراکتر کلیدی جدید در قصه ظهور می کند 
و او ری (رابرت پاتینسون) که برادر کوچک هنری یعنی یکی از ۳ سارق ابتدای قصه 
است. او بر اثر درگیری تازه اش زخمی و ناالن است و طوری شکسته و مرموز حرف 
را  چیزهایی  چه  واقعًا  و  چیست  او  حقیقی  ربط  و  خط  کند  نمی  مشخص  که  زند  می 
جستجو می کند. البته خودش می گوید که در جستجوی هنری است و می خواهد با 
او و اریک یک گروه کاری تازه را تشکیل بدهد و به سمت جایی بروند که در آن امکان 

تسویه حساب با برخی دشمنان قدیمی شان وجود دارد.
* تنهایی و خطر

سفر طوالنی آنها با قصد و هدفی که برشمردیم بهانه و وسیله ای در دست میکود است 
تا از تنهایی و خطرات و رمزهای زندگی در محیط باز و بدون مراقبتی بگوید که در آن 
هر اتفاقی متصور است. هر کس که انتظار دارد، اریک در این سفر متنبه تر و آرامتر 
شود با دیدن یک قتل تازه توسط وی به غلط بودن افکار و انتظاراتش پی می برد. او که 
برای خریداری اسلحه اقدام کرده، بعد از انجام این کار بسیار خونسردانه و بدون هیچ 
دلیل مشخصی فرد اسلحه فروش را می کشد. ما با محیط و مجموعه ای طرف هستیم 
که در آن مهربانی و انسانیت محلی از اعراب ندارد و یکی از معدود انسان های قصه 
و آدم های عادی و مهربان یک زن معمولی (سوزان پرایور) است که او هم اندک مدتی 
بعد از ظهور از صحنه خارج می شود. با این اوصاف ما با جهانی طرف هستیم که در 

آن هیچکس سالم بنظر نمی رسد و به همه باید شک داشت و جالب تر این که هر کسی 
در این هنگامه صحبتی بکند و از لزوم کارهای خوب سخن بگوید، حمل بر ضعف اش 

خواهد شد و آن را نقطه تاریک و منفی او بر خواهند شمرد و نه دستاوردی انسانی.

* مثل نوشته های فالکنر
کارهای  درباره  او  به  اریک  گردند،  می  هنری  دنبال  به  اریک  و  ری  که  شرایطی  در 
برادرش و این که به او تیراندازی کرده و تصور می کرده که وی را کشته است، سخن 

پیام  اما  ناامیدانه  فالکنر  ویلیام  های  نوشته  سیاق  و  سبک  به  داستان  اینجا  گوید.  می 
رابرت  را  آنها  از  یکی  و  است  خوب  اغلب  فیلم  این  در  هم  ها  بازی  شود.  می  رسان 
پاتینسون در رل مری ارائه می دهد. او که با بازی در سری فیلم های فانتزی و ترسناک 
«گرگ و میش» معروف شد اینجا مری را مردمی جلوه می دهد که در کشمکش های 
زندگی دیگر چیزی به نام آرمان و هدف ندارد و فقط با کارهای کوتاه مدت خود خوش 
است. با این وجود موفق ترین بازیگر فیلم اریک یعنی گای پی یرس است که کاراکتر 
و  موضع گیری و حرف هایش مانند ضد قهرمانان فیلم های «نوآر» است. مردانی که 
می دانند بد می کنند اما این را بهتر از کارهای خوب در جهانی می دانند که خوب عمل 

کردن در آن خطایی بزرگ و به کلی بی معنا است.
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موسیقیدان ادیب
پنج سال از مرگ پرویز مشکاتیان گذشته است (۲۹ شهریور ۱۳۸۸)، اما خاطره آثار او 
در اذهان ایرانیان همانند فوالدی که هر روز صیقل می خورد و جال و جلوه ای تازه تر 

می یابد،بیشتر ماندگار می شود.

تاثیر کارهای او را بر نسل جوان موسیقی که عالقه مند به تحول و ارائه کارهای نو در 
ساختار موسیقی سنتی بوده و هستند می توان حس کرد. برخی از رپرتوارهای او در 
گروه های جوان و میانسال موسیقی نفوذی شگفت انگیز پیدا کرده است و در گوشه 
ملودی  و  آهنگسازی  به  جوانی  های  سال  از  شود.او  می  اجرا  بوم  و  مرز  این  گوشه 
پردازی روی آورد و تا آخرین روزهای حیاتش از این کار دست نکشید. وجه مشخصه 
کار او بسط و گسترش ملودی و در عین حال توسعه گروه نوازی در قالب اضافه کردن 
آوای  داخلی  بولتن  در  لطفی  محمدرضا  نوشته  بود.به  عارف  گروه  به  تازه  سازهایی 

شیدا «عمق فضای موسیقایی اش و نیز اجرای سنتورش در چارچوب کارهای استاد 
پایور بود، اما ذائقه خاص خراسانی خود را نیز بدان افزوده بود» و به درک و دریافتی 

از موسیقی و تلفیق آن با شعر رسیده بود که او را از همقطارانانش ممتاز می کرد.
داشت  ردیف  با  مطلوبی  آشنایی  اما  نبود،  کلمه  دقیق  معنای  به  دان  ردیف  مشکاتیان 
و شاید همین آزادی و بند نشدن به ردیف سبب شد که برخی از کارهایش در فضایی 

ترکیبی غلیان بخورد و مخاطب و شنونده را بیشتر مجذوب خود کند.
گوش خوب، وسواس در اجرای ظرافت های موسیقی، تسلط به ریتم و درک منطقی 
و استدالل و ذهنیت هنری،شناخت عمیق از ادبیات و شعر کهن و نو، همه در یک آن در 
زمانی که او به نواختن می پرداخت در کارگاه ذهن او به کار می آفتاد و آفرینش هایی 

شگفت انگیز در ملودی و آهنگ را سبب می شد.
اگر چه حجم عمده آثار پرویز مشکاتیان شنیدنی است، اما ده اثر زیر را به نوعی می 

توان موفق ترین آثار این چهره نام آشنای موسیقی به شمار آورد.

چاووش چهاری که به الله بهار ختم شد
جدای از کارهای اولیه ای که با پریسا و هنگامه اخوان انجام داد، نخستین کار جدی او 
آلبوم چاووش چهار بود با شهرام ناظری در دستگاه شور که در همان کوران انقالب 
در روی اول این آلبوم منتشر شد و سپس در سال ۱۳۶۵ در آلبوم الله بهار (نام تصنیفی 

از ملک الشعرای بهار با آهنگ مشکاتیان) باز نشر شد.
الله بهار آلبومی بود که مشکاتیان به دلیل عالقه به محمدتقی بهار و به یاد او آثاری را 
ساخت. ساخته های مشکاتیان از آثار بهار به این اثر محدود نشد و در همان سال ها 
که  ساخت  آواز  و  تصنیف  قالب  در  را  خراسانی  گویش  با  شعرهای  از  ای  مجموعه  او 
محمدرضا شجریان آنها راخواند، اما هیچگاه منتشر نشد. همچنانکه برخی دیگر از 

آثار او با شجریان هنوز فرصت انتشار پیدا نکرده اند.
در آلبوم الله بهار تصنیف «مرا عاشق» در فضایی برانگیزاننده و حماسی ساخته شده 
است. پیش درآمد شور که در ادامه به چهارمضراب شورانگیز ختم می شود از جمله 

آثاری است که ذوق مشکاتیان در بسط و توسعه ملودی را نمایان می سازد.

بیداد و انتشار در فضایی رخوت انگیز
در  و  نوشت  او  برای  یادداشتی  مشکاتیان  مرگ  از  بعد  مدتی  چند  لطفی  محمدرضا 

بولتن آوای شیدا منتشر و در آن اشاره کرد که «آلبوم بیداد در سال ۱۳۵۸ ضبط شد.»
برخی  دلیل  به  بعدها  اما  نواخت،  علیزاده  حسین  را  اثر  این  اولیه  «تار  که  نوشت  او 
اختالف نظرها خودش مجبور شد به استودیو برود و به بازنوازی آنچه یار قدیمی او 

نواخته بود، بپردازد و میکس کار را نیز برعهده گرفت.»
یافته  سازمان  و  مفصل  کار  نخستین  بیداد  شد.  منتشر   ۱۳۶۴ سال  در  اما  بیداد  آلبوم 
مشکاتیان بود، ترتیب قطعات و آواز و نیز فضای کلی کار از اثری فکر شده حکایت می 

کند آن هم از جانب فردی که در زمان آفرینش این اثر تنها ۲۴ سال سن داشت.

از آستان جانان تا قاصدک
مرکز  مدرسی  فضای  در  که  آورد  شمار  به  سنتوری  نوازنده  تنها  باید  را  مشکاتیان 
حفظ و اشاعه سنتور را با نمد می نواخت. و این از عجایب روزگار بود که فردی چون 
داریوش صفوت که در این زمینه ها بسیار سخت گیر بود، راضی شد تا مشکاتیان با 
در  سنتور  تکنوازان  مهمترین  از  یکی  به  جوان  نوازنده  این  بنوازد.بعدها  سنتور  نمد 
تاریخ موسیقی معاصر تبدیل شد. از جمله نخستین آثاری که او به صورت تکنوازی 
آواز  و  فر  فرهنگ  ناصر  تنبک  همراهی  با  بود  جانان»  آستان  «بر  کرد  منتشر  سنتور 
پیش  همراه  به  اثر  این  در  شنیدنی  بسیار  تصنیف  ترک.دو  بیات  نغمه  در  شجریان 
درآمدی نسبتا بلند و چهارمضرابی که همانند دیگر آثار مشکاتیان در ادامه پیش درآمد 
نواخته می شود، اثر را شنیدنی و گوشنواز کرده است که تا سال های سال در خاطره 

اهالی موسیقی باقی خواهد ماند.
ویژگی این اثر اجرای بداهه و روی صحنه آن بود که از آمادگی صدای شجریان حکایت 
می کرد. بر آستان جانان در سال ۶۲ در سفارت ایتالیا اجرا و دو سال بعد منتشر شد.

بداهه  و  نوازی  بداهه  موسیقی  در  شاخص  آثار  از  یکی  عنوان  به  توان  می  اثر  این  از 
خوانی ایران یاد کرد. اوایل دهه ۷۰ مشکاتیان به همراه شجریان و همایون شجریان 
در  قاصدک  عنوان  با  ثالث  اخوان  مهدی  از  شعری  روی  ماهور  دستگاه  در  را  اجرایی 
از  مجوز  دریافت  برای  فراوان  تالش  رغم  به  که  کردند  اجرا  (آلمان)  ایران  از  خارج 
ارشاد دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی امکان پخش رسمی آن فراهم نشد، اما به 

صورت غیر رسمی تقریبا عالقه مندان به موسیقی آن را شنیدند.
پیش ازاین اثر و در سال ۶۱ او به همراه محمد موسوی و شجریان آلبوم سرعشق را در 
دستگاه ماهور اجرا کردند. اثری که با سه تار مشکاتیان منتشر شد و جلوه ای دیگر از 

توانایی های او در سه تارنوازی را بروز و ظهور داد.

عمومی کردن مرکب نوازی و مرکب خوانی
مرکب  و  خوانی  مرکب  از  عمومی  تصور  خوانی)  (مرکب  نوا  آلبوم  انتشار  از  قبل  تا 
نوازی در موسیقی ایرانی امری پیچیده و صعب به نظر می رسید، اما با انتشار این اثر 
در دستگاه نوا که مدگردی هایی به آوازهای بیات ترک، شور و سه گاه دارد، مشخص 

شد که می توان کارهای سخت را هم به آسانی انجام داد.
عالوه بر چهارمضراب و تصنیف شنیدنی «جان جهان» که از فضای موسیقی خراسان 
از  تازه  ای  جلوه  نیز  آوازها  خواندن  در  شجریان  بم  صدای  است،  گرفته  الهام  بزرگ 

توانایی های او را بروز و ظهور داد.
در مجموع همکاری های شجریان با مشکاتیان، در نزدیک به ۱۵ آلبوم رسمی و منتشر 
شده و البته ده ها آلبوم مجلسی و محفلی، را باید یکی از مهمترین سرفصل های تاریخ 
و  همکاری  حاصل  که  آوازهایی  جواب  و  آوازها  آورد.  شمار  به  ایران  سنتی  موسیقی 
همذات پنداری این زوج هنرمند بود و توانست فضایی متفاوت از موسیقی سنتی را در 

منظر عالقه مندانش قرار دهد.
آلبوم دود عود در دستگاه نوا، اثری بود که نخستین بار با تنظیم کامبیز روشن روان 
ملودی های مشکاتیان را در بستری ارکسترال از سازهای موسیقی سنتی و کالسیک 

به نمایش گذاشت.
برنامه  در  اثر  این  انتشار  از  قرن  ربع  از  بعد  روان  روشن  که  این  توجه  جالب  نکته 
موسیقایی ۲۳ تیر ۱۳۹۱ دستان (شبکه آموزش) گفت که یکی از قطعات این اثر ساخته 

اوست که به نام مشکاتیان منتشر شده است.

دستان، نماد چهارگاه ایرانی
دستگاه چهارگاه از جمله آوازهایی است که اجرای آن در منظر اهل موسیقی پهلوانی 
می خواهد و آلبوم دستان شجریان به واقع نمادی از توانایی های حنجره ای این چهره 

نامی آوازی را در معرض عموم قرار داد.
این اثر از منظر موسیقایی نیز درخشان است. قطعه چکاد ابتدای این آلبوم که به گفته 
مشکاتیان، در سفری در منزل یکی از دوستان در پای قله دماوند و با الهام از این نماد 
عظمت ایرانیان ساخته شد، نمونه ای از ظرفیت های موسیقی ایرانی در قالبی تازه را 
نشان داده است.اگرچه در همان سال ها رامبد صدیف هم با خواندن و عرضه چهارگاه 
مرکب در تاالر وحدت، هیمنه ای تازه به این دستگاه و قابلیت های آن داد، اما دستان را 
باید یکی از درخشانترین چهارگاه های تاریخ موسیقی معاصر به شمار آورد که اوج 
و  ساقیا  است  صبح  تصنیف  یافت.  ظهور  و  بروز  آن  در  خواننده  و  آهنگساز  خالقیت 
روایتی که مشکاتیان از قطعه ای از علی اکبرخان شهنازی در این آلبوم به دست داد از 

ذهن خالق و نوع نگاه و بهره برداری اش از این قطعه قدیمی خبر می دهد.

صبح مشتاقان، فصلی تازه در همکاری با خوانندگانی دیگر
پیوند خانوادگی مشکاتیان با شجریان سبب شده بود این دو تن در تمامی دهه شصت 
به نقطه اوج موسیقی سنتی تبدیل شوند تا اینکه اندک اندک اختالفات سر باز کرد، هر 

دو آلبوم هایی را با همکاران دیگری منتشر کردند.
پیش از آن مشکاتیان به تشویق شجریان آلبومی را با عنوان صبح مشتاقان با آواز علی 

جهاندار در نغمه ابوعطا منتشر کرده بود.

مژده بهار و چهارمضراب خزان
صبح مشتاقان اقبالی مناسب یافت و سبب شد تا مشکاتیان به صرافت کاری دیگر با 
بهار». به گفته جهاندار در گفت وگویی با روزنامه شرق  علی جهاندار بیفتد؛ «مژده 
چاپ ایران ، همکاری او در این اثر قربانی برخی اختالفات شد و او ترجیح داد پا از این 
کار کنار بکشد تا فضا برای خواننده ای دیگر باز شود؛ ایرج بسطامی که پیش از آن یک 

بار تجربه همکاری با مشکاتیان را در آلبوم افشاری مرکب یافته بود.
افشاری مرکب پیش از این با صدای شجریان ضبط شده بود و قرار بود منتشر شود 
که همان اختالفات مانع کار شد و نتیجه آن شد که مشکاتیان به تمرین گروه عارف با 

ایرج بسطامی روی آورد.
بسطامی نخستین بار این اثر را در تاالر وحدت اجرا کرد تا نوید خواننده ای با صدایی 
منحصر به فرد در اوج را بدهد. تصنیف «اال یا ایها الساقی» در افشاری مرکب نمادی 

از موسیقی عرفانی است که شکوهی خیره کننده را در خود مستتر دارد.
بهره گیری مناسب و به جا از ساز دف (که از شگرد های کارهای مشکاتیان است) و 
نیز حجم خوب ارکستر موسیقی سنتی گروه عارف و در کنار آن نوع تقسیم بندی و 

سازآرایی که او با ترکیب کلی گروه انجام می داد اثر را شنیدنی کرد.
درنهایت ایرج بسطامی این توفیق را یافت که مژده بهار را هم بخواند. اثری که در آن 

یکی از زیباترین قطعات ساخته مشکاتیان مجال بروز یافت.
این قطعه که «خزان» نام دارد، به گفته مشکاتیان از ایده افتادن برگ درختان در فصل 

پاییز الهام گرفته شده است.
شده  گرفته  الهام  خراسان  منطقه  نواحی  موسیقی  از  ای  نغمه  اساس  بر  البته  قطعه 
است به نام«مقام الله» و توانایی مشکاتیان در بسط و توسعه این ملودی ۳۰ ثانیه ای و 

تبدیل آن به قطعه ای ۸ دقیقه ای با تصویرسازی هایی بدیع را نشان می دهد.
مشکاتیان آثاری دیگر هم منتشر کرد از جمله «مقام صبر» با علیرضا افتخاری، «وطن 
من» با صدای بسطامی و آثاری با حمیدرضا نوربخش و علی رستمیان که در نوع خود 

شنیدنی و جذابند.
مشکاتیان نه تنها آهنگ و وزن بیرونی شعر و کالم را خوب می شناخت، بلکه به ریتم و 
ضرباهنگ درونی واژه ها نیز مانند یک شاعر آشنا بود. حسین علیزاده در مصاحبه ای 
او را یک «موسیقیدان ادیب» نامید که بسیار درست است. باید با او می نشستید و حرف 
شعر پیش می کشیدید تا می فهمیدید چگونه شعر و ادب پارسی با جانش آمیخته است. 
نشست وبرخاست  هم روزگارش  ادیبان  و  شاعران  از  بسیاری  با  که  بود  همین رو  از 
این  روشنگر  مشکاتیان  درگذشت  برای  دکترشفیعی کدکنی  سوگنامه  داشت.  دیرینه 

ادعاست.

موسیقی
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تاریخ
ناپلئون بناپارت جمله ای دارد که می گوید: «تدبیر همیشه 
بر شمشیر غالب است» یعنی در میدان جنگ، سالح مجهز 
و  کردن  فکر  بلکه  کنند؛  نمی  تعیین  را  نتیجه  جنگاوری  و 
کار  عاقب  بینی  پیش  زدن،  حیله  کشیدن.  نقشه  نتیجه  در 
و ... هستند که جنگ را جلو می برند و برنده و بازنده را 

مشخص می کنند.

پادشاهان  تدبیرهای  از  نمونه  چند  و  جنگ  چند  سراغ 
های  دوره  در  ببینید  تا  ایم  رفته  دشمنانشان  با  ایرانی 
پیروزی  نقشه  تامل  و  فکر  با  چطور  پادشاهان  مختلف 
انتخاب  البته  اند.  برده  رقبایشان  از  را  میدان  و  کشیده 
می  گری  حیله  بوی  که  است  تدبیرهایی  مطلب،  این  در  ما 
دهند. یعنی پادشاه یا فرمانده برای بردن میدان دست به 
یک حقه زده و با گول زدندشمن، او را از میدان به در کرده 

است. این شما و این سرکردگانحیله گر.

خداحافظ، ما رفتیم؛ سالم ما برگشتیم!

حیله نبرد مرو  طرفین: شاه اسماعیل صفوی و ازبکان
شیبک  سرکردرگی  به  که  ازبکان  اصلی:  نبرد  از  پیش 
خان در رق ایران امروزی حکومت می کردند به خراسان 
تاختند و آنجا را هم گرفتند. شاه اسماعیل از آنها خواست 
آنها  ولی  بروند  بیرون  ایران  از  و  بدهند  پس  را  خراسان 
آماده  صفوی  سپاه  کار  این  با  و  کردند  حمله  کرمان  به 
جنگ شد. آنها بعد از گرفتن خراسان به دنبال شیبک خان 
راهی مرو شدند. نبرد قلعه مرو در سال ۸۸۹ شمسی در 
ترکمنستان امروزی اتفاق افتاد. شیبک خان و یارانش در 
قلعه شهر مرو منتظر رسیدن کمک بودند که شاه اسماعیل 

به مقرشان رسید و زد و خورد شروع شد.

که  خان  شیبک  اینکه  تا  کشید  طول  روز   ۷ اولیه  نبرد 
باقی  داد  دستور  بود،  داده  دست  از  را  یارانش  از  شماری 
نیروهایش تا رسیدن کمک از دژ خارج نشوند. از آن طرف 
فهمیدند  وقتی  بودند  کرده  محاصره  را  دژ  که  صفویان 
در  و  کردند  فرار  رسند،  می  زودی  به  ازبکان  های  کمک 
فرار  گرفتند.حیله:  پناه  مرو  فرسخی  سه  در  روستایی 
با  که  بود  کشیده  نقشه  اسماعیل  شاه  بود.  حیله  صفویان 
آنها  کندتا  راحت  را  ها  ازبک  خیال  سپاهش،  نشینی  عقب 
آن  و  بیایند  بیرون  دژ  از  برسد،  کمکشان  اینکه  از  زودتر 
وقت همه را تار و مار کند. شاه اسماعیل برای باورپذیری 
به  ای  نامه  اینکه  اول  زد؛  هم  جالب  ترفند  چند  اش  نقشه 
شیبک خان فرستاد و اعالم کردکه قصد دارد در مناطقی از 
خراسان قشالق کند و در آغاز بهار برای جنگ باز خواهد 
گشت. بعد هم یکی از یارانش به اسم امیر بیگ موصلوی 
مهردار را با ۳۰۰ سوار سر پل رود روستا گذاشت و به او 
و  بگذارد  فرار  به  پا  ازبک،  سپاه  دیدن  محض  به  که  گفت 
فکر  خان  شیبک  طرف  آن  از  برساند.  پادشاه  به  را  خود 
کرد در آذربایجان شورشی رخ داده و شاه برای سرکوب 
ترس  با  بعد  روز  دو  خاطر  این  به  رفته؛  آذربایجان  به  آن 
راه  ایران  سپاهیان  دنبال  به  و  آمد  بیرون  دژ  از  تردید  و 
امیر  رسیدند  روستا  به  ها  ازبک  وقتی  اصلی:  افتاد.نبرد 
بیگ موصلوی مهردار طبق برنامه پا به فرار گذاشت و به 
سمت پادشاه و سپاه اصلی پیش رفت. او پل رودخانه سر 
او  دنبال  به  رود  داخل  از  ها  ازبک  و  کرد  خراب  هم  را  ده 
نیرنگ  فهمیدند  و  رسیدند  پادشاه  مقر  به  اینکه  تا  رفتند 
خورده اند. جنگ اصلی در همان جا شکل گرفت و عاقبت 
هم  آنهایی  خوردند.  شکست  فراوان  های  کشته  با  ازبکان 
که فرار کردند، بعد از رسیدن به پل شکسته و رفتن داخل 
جانشینی  برای  اسب!حیله  بکش  شیهه  شدند.  غرق  رود، 
بزرگان  دیگر  و  هخامنشی  داریوش  طرفین:  کمبوجیه/ 
هخامنشی،  کوروش  مرگ  از  پس  اتفاق:  از  پارسپیش 
یافت.  ادامه  کمبوجیه  فرزندش  توسط  اش  امپراتوری 
رفته  مصر  به  شورش  سرکوب  برای  کمبوجیه  که  زمانی 

گذاشت  پایتخت  در  جانشینی  برای  را  بردیا  برادرش  بود 
اما با مرگ ناگهانی بردیا اوضاع عوض شد. یکی از مغ ها 
به نام گئومات به دلیل شباهت به بردیا خودش را به جای 

او جا زد و پادشاه اعالم کرد.

پایتخت  به  رسیدن  از  پیش  هم  کمبوجیه  طرف  آن  از 
این  بگیرد.  پس  او  از  را  حکومت  نتوانست  و  درگذشت 
سعی  و  شدند  جمع  هم  دور  بزرگان  از  تعدادی  وسط 
کسی  خودشان  بین  از  دروغین،  بردیای  جای  به  کردند 
را پادشاه کنند. جمع بزرگان هشت نفر بود. داریوش به 
برای  را  خود  داشت  کمبوجیه  با  که  فامیلی  نسبت  خاطر 
نبودند.  بردار  دست  رقبا  ولی  دید  می  تر  محق  پادشاهی 
آنها پس از کلی صحبت به این نتیجه رسیدند که یک جور 
بازی بین خودشان برگزار کنند تا پادشاه بعدی مشخص 
جمع  هم  دور  دشت  یک  در  نفر  هشت  هر  شود.حیله: 
شدندو شبی را با هم گذراندند. قرار بود صبح موقع طلوع 

آفتاب، اسب هر کسی زودتر شیهه کشید صاحبش پیروز 
هم  برنده  و  بود  داریوش  طرف  از  پیشنهاد  باشد.  میدان 
وقت  هر  که  کرد  تربیت  طوری  را  اسبش  او  شد.  او  خود 
مادیانش از نزدیک رد می شد شیهه بکشد، در روز موعود 
داریوش حیله زد و سپرد که نزدیک طلوع آفتاب مادیانی 
را از نزدیک اسبش رد کنند. این اتفاق افتاد، اسب داریوش 
پیروز  رقبایش  بر  حیله  این  با  داریوش  و  کشید  ای  شیهه 
شد.نتیجه: داریوش پادشاه هخامنشیان شد و با تدبیر و 
درایت بر ایران آن روز حکومت کرد. به خاطر داریوش بود 
که حکومت نوپای هخامنشیان مستحکم شد.نمی خواهم 
زنده بمانی!حیله: برای شکست روم / طرفین: سورنا و 
روم  معروف  سردار  کراسوس،  اتفاق:  از  کراسوسپیش 
شرق  به  شدن  اسکندر  رویای  و  عظیم  سپاهی  با  باستان 
آمده بود؛ اما سپاهیانش در مقابل تیراندازان ماهر ایرانی 
تاکتیک  توسط  جنگ  در  آنها  نداشتند.  گفتن  برای  حرفی 
های سورنا سردار پرقدرت اشکانی غافلگیر شدند و همه 
سورنا  ضربه  آخرین  نوبت  حاال  دادند.  دست  از  را  چیز 
سالم  میدان  این  از  کراسوس  خواست  نمی  سورنا  بود. 
برود. از طرفی کراسوس هم نمی خواست دست خالی به 
پس  بگیرد؛  را  ارمنستان  خواست  می  و  برگردد  کشورش 
برود.  سورنا  چادر  به  مذاکره  برای  کراسوس  شد  قرار 
ایرانیان و رومیان با هم قرار گذاشته بودند که وقتی برای 
شمشیر  به  دست  وجه  هیچ  به  روند  می  چادر  به  صحبت 

نبرند مگر اینکه طرف مقابل دست به شمشیر ببرد.

بسیار  کراسوس  باقیمانده  سپاهیان  تعداد  زمان  این  در 
کمتر از ایرانیان بود و ایرانیان به راحتی می توانستند آنها 
را نابود کنند؛ پس سورنا یک جنگ ساختگی ترتیب داد و 
جنگ نهایی را هم به نفع خودش تمام کرد. در چادر چند 
مبارزه  به  هم  علیه  قبلی  نقشه  با  سورنا  سپاهیان  از  نفر 
کراسوس  شد  باعث  آنها  شمشیرکشی  همین  و  پرداختند 
شمشیرش را دربیاورد و جنگی واقعی اتفاق بیفتد؛ جنگی 
این  در  کراسوس  بود.نتیجه:  معلوم  اش  نتیجه  قبل  از  که 
جنگ از بین رفت و ننگ این شکست تا مدتت ها بر دوش 
نزد  را  رومیان  پرچم  ایرانیان  چون  ماند.  باقی  رومیان 
پس  رومیان  به  را  آن  ها  مدت  تا  و  بودند  داشته  نگه  خود 
ندادند. (آن زمان نگه داشتن پرچم یک کشور نزد کشوری 
رفتهحیله  لو  های  آمد.)نامه  می  حساب  به  ننگ  دیگر 
معتمد  و  صفاری  لیث  یعقوب  طرفین:  دیرالعاقول/  نبرد 
موسس  صفاری  لیث  یعقوب  اصلی:  نبرد  از  عباسیپیش 
یکپارچه  را  ایران  تمام  بود  کرده  قصد  صفاریان  سلسله 
را  شهری  تصرف  قصد  بار  هر  او  بگیرد.  پرچمش  زیر 
می کرد بدون اینکه شکست بخورد آنجا را می گرفت؛ چه 
بود و  کرده  صادر  اجازه آن را  عباسی  خلیفه  که  مناطقی 
کرد.  می  نهی  آنها  گرفتن  از  را  او  خلیفه  که  مناطقی  چه 
تار  و  تیره  عباسی  المعتمد  و  یعقوب  رابطه  خاطر  این  به 
کنند.  لعن  را  یعقوب  همه  بود  داده  دستور  خلیفه  و  بود 

این اقدامات و مسائلی دیگر سبب شد یعقوب برای تصرف 
بغداد که مقر خلفای عباسی بود به آنجا لشکر بکشد.

یعقوب برای گرفتن بغداد تدبیری به کار برد. او در نامه 
که  کرد  اعالم  خلیفه  برادر  موفق  به  خطاب  پنهانی  هایی 
بعد از گرفتن بغداد می خواهد به جای معتمد او را خلیفه 
و  داد  می  موفق  به  که  امیدهایی  و  ها  حرف  این  با  و  کند 
همینطور با تصور زیاد شدن اختالفات درونی مطمئن بود 
پیروزی اش در بغداد حتمی است اما موفق سیاستمدارتر 
که  بود  کرده  مطمئن  را  یعقوب  او  بود.  ها  حرف  این  از 
لعن او همداستان  خلیفه در  با اقدام  حتی  همراه اوست و 

می  مژده  او  به  کننده  دلگرم  هایی  نامه  با  و  است  نبوده 
داد که همه چیز را آماده خواهد کرد تا یعقوب به محض 
رسیدن به بغداد خلیفه را تحویل بگیرد؛ ولی در عمل کار 
نشان  معتمد  به  را  های  نامه  تمام  موفق  کرد.  می  دیگری 
می دهد و با آگاهی او به نامه های یعقوب پاسخ می داد و 
در واقع تمام آن حرف ها نقشه بود تا یعقوب را که برای 
حکومت خطرناک شده بود، بدون سپاها به بغداد بکشانند 
و از بین ببرند.جنگ اصلی: نبرد دیرالعاقول در سال ۲۶۲ 
قمری رخ داد. یعقوب که فکر می کرد برای تحویل گرفتن 
اش  همیشگی  جنگی  آرایش  با  رود،  می  بغداد  به  معتمد 

راهی نشده و آماده نبرد نبود.

 او در طول جنگ دائما فکر می کرد االن موفق برگ اصلی 
اتفاق  این  اما  دهد  می  تحویل  را  معتمد  و  کند  می  رو  را 
هرگز نیفتاد و عاقبت یعقوب فهمید که تمام آن مدت بازی 
اما  نشد  کشته  دیرالعاقول  نبرد  در  چند  هر  او  خورده. 
داد  زیادی  آسیب  روانی  لحاظ  از  و  خورد  سختی  شکست 
بود  عیار  که  او  سابقه  به  عباسیان  از  خوردن  فریب  چون 
بود. زده  زیادی  آسیب  مشهور،  هوشیاری  و  زیرکی  به  و 
حواستان به غذایتان باشد!حیله در گرفتن پایتخت آشور/ 
سکاها  جنگ:  از  مادولینپیش  و  مادی  هوخشتره  طرفین: 
مادها  با  دائما  دو  هر  و  بودند  متحد  هم  با  ها  آشوری  و 
سر جنگ داشتند. فرورتیش پادشاه مادها توانسته بود با 
شکست سپاه آشور بانی پال، پایتخت آشور را تصرف کند 
پشت  از  مادویس  نام  به  شخصی  فرماندهی  به  سکاها  که 
سر به او حمله کردند و وی را کشتند، نینوا را برای آشور 
پس گرفتند و تا ۲۸ سال بعد سرزمین مادها را زیر سلطه 
(کیاکسار)  هوخشتره  فرورتیش،  مرگ  از  بعد  گرفتند. 
جمع  دنبال  به  ها  مدت  او  رسید.  ماد  سلسله  پادشاهی  به 
بود  آشور  قوم  دادن  شکست  برای  منظمی  سپاه  کردن 
در  دائما  سکاها  گذاشت.  نمی  سکاها  های  مزاحمت  ولی 
حال حمله و خرابکاری در حکومت مادها بودندو شکست 
دادنشان هم انرژی زیادی می گرفت، پس هوخشتره برای 

از بین بردن آنها یک نقشه کشید.

برای  را  سکاها  های  سرکرده  تمام  و  مادیوس  هوخشتره 
جا  یک  و  ریخته  آنها  سر  بر  ناگهان  و  کرد  دعوت  شام 
همه را کشت. او با این کار هم انتقام فرورتیش را گرفت 
و هم برای همیشه از شر سکاها راحت شد. او بعد از آن 
در  آنها  از  بکشد  هم  را  سکاها  ربازهای  اینکهس  جای  به 
تکمیل سپاهش استفاده کرد و سپاهی منظم و قوی تدارک 
عاطفی به  یک فرمانده از لحاظ  سربازان  دید. (آن زمان، 
فرمانده  یک  پرچم  زیر  راحتی  به  و  نداشتند  وابستگی  او 
دیگر می رفتند.)جنگ: هوخشتره با سپاهش در سال ۶۱۲ 

و  رفت  آشور  پادشاه  ساراکس  با  جنگ  به  میالد  از  پیش 
آنها را شکست داده و نینوا را تصرف کرد.حکومت از آن 
توحیله برای پادشاهی/ طرفین: صفویان و نادرشاهپیش 
هم  به  را  کشور  کردند،  حمله  ایران  به  ها  افغان  اتفاق:  از 
ریختند و شاه سلطان حسین صفوی را از تختش به زیر 
صفوی  بازمانده  تنها  سردار  نادر،  آن  از  پس  کشیدند. 
برای  را  تخت  و  تاج  خواست  و  شد  دوم  طهماسب  یعنی 
او پس بگیرد. او اشرف افغان را شکست داد و طهماسب 
کارش  اما  نشاند؛  سلطنت  تخت  به  و  برد  اصفهان  به  را 
عثمانی  با  زد  سرش  به  طهماسب  که  چرا  بود  نشده  تمام 
ها بجنگد که عاقبتش شکستی مفتضحانه بود و حاال نادر 
شکست  را  ها  عثمانی  او  کند؛  مافات  جبران  خواست  می 
فرزند  و  کرد  برکنار  را  طهماسب  برگشت،  از  بعد  و  داد 
خردسال او به نام عباس سوم را شاه خواند و خودش را 

نایب السطنه نامید.

نادر از ابتدا به دنبال پادشاهی بود و دنبال فرصت مناسب 
می گشت. برکناری طهماسب دوم هم به همین دلیل بود. 
جوری  را  اتفاقات  و  دید  مناسب  را  فرصت  آنکه  از  بعد  او 
کنار هم چید که رأی به پادشاهی خودش بگیرد اول از همه 
انتخاب کودک طهماسب دوم بود. بعد جمع کردن بزرگان 
شجاعت  که  بزرگانی  هم  آن  مغان،  دشت  به  مختلف  قبایل 
نادر را دیده بودند و از او حمایت می کردند و دست آخر 
حرف های خود نادر در بین بزرگان که بیشتر ادا بود. او 
در دشت مغان اعالم کرد حاال که مملکت را آرم کرده می 
خودش  و  بسپارد  خردسال  طفل  این  به  را  کشور  خواهد 
کناره بگیرد؛ چون از جنگ خسته شده است! بزرگان هم 
و  ببینند  خردسال  یک  دست  را  کشور  توانستند  نمی  که 
بودند  راضی  او  حکومت  به  مسلما  سوم  عباس  و  او  بین 
نادر  شود.نتیجه:  پادشاه  که  خواستند  او  از  و  نه  گفتند 
برای پادشاهی شرط گذاشت و بعد از قبولی شرط هایش 

پادشاه شد و سلسله افشاریه را پدید آورد.

حیله گری های پادشاهان 
ایرانی برابر رقبا

ذبیح الله محمدی بردبری

The Iranian Envoy Mirza Mohammed Reza-Qazvini meeting with Napoleon I at the 
Finckenstein Palace, 27 April 1807, to sign the Treaty of Finckenstein
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تاسیس وزارت نفت
در روز ۸ مهر ۱۳۵۸ الیحه قانونی تشکیل وزارت نفت به 
انقالب  شورای  جلسه  در  رسید.  انقالب  شورای  تصویب 
که سه ساعت به طول انجامید، این الیحه که شامل ۴ ماده 
بود و از سوی مهندس بازرگان، نخست وزیر دولت موقت 

پیشنهاد شده بود، با اکثریت آرا از تصویب اعضا گذشت.
اقتصاد  شورای  عضو  نفت  وزیر  مصوبه  این  اساس  بر 
بوده و مسوولیت های وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
امور نفت به این وزارتخانه تفویض شده بود. متن الیحه 
به  انقالب  شورای  مصوب  نفت  وزارت  تاسیس  قانونی 

شرح زیر است:

وزارت  نام  به  وزارتخانه ای  قانون  این  موجب  به   –۱ ماده 
نفت تاسیس می شود. شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی 
شرکت های  و  ایران  گاز  ملی  شرکت  و  پتروشیمی  صنایع 
تابعه در ابواب جمعی وزارت نفت قرار می گیرند و وابسته 

به آن خواهند بود.

اقتصادی  امور  وزیر  اختیارات  و  وظایف  کلیه   –  ۲ ماده 
نفت  وزیر  به  گاز  و  پتروشیمی  و  نفت  امور  در  دارایی  و 

واگذار می شود

آیین نامه های  و  تشکیالت  و  سازمان  نفت،  وزارت   –۳ ماده 
خود و شرکت های تابعه را ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب 
این قانون تهیه خواهد کرد تا پس از تصویب هیات وزیران 

به اجرا گذارده شود.

تصویب  به  فوق الذکر  مقررات  و  سازمان  زمانی که  تا 
نرسیده و ابالغ نشده است، شرکت های سه گانه فوق طبق 

خواهند  عمل  موجود  مقررات  و  ضوابط  و  اساسنامه ها 
در  بود.  خواهد  آنها  هیات مدیره  رئیس  نفت  وزیر  و  کرد 
این دوران موقت انتقال ریاست مجمع عمومی شرکت های 
فوق الذکر کماکان با نخست وزیر است و وزیر نفت نیز یکی 

از اعضای مجامع عمومی شرکت های مزبور خواهد بود.
ماده ۴– وزیر نفت عضو شورای اقتصاد نیز خواهد بود.

کابینه  ترمیم  با  بود  همزمان  الیحه  این  تصویب 
در  که  موقت  دولت  نخست وزیر  بازرگان،  مهندس مهدی 
این مرحله از فعالیت دولتش با معرفی ۶ وزیر و سه کفیل 

وزارت، کابینه را تکمیل کرد.
 بازرگان در پی این ترمیم کابینه در پیامی به مردم دالیل 
و تبعات این اقدامات از جمله تشکیل وزارت جدید نفت را 
به اطالع آنان رساند. مهندس بازرگان گفت: «این تغییر و 
ترمیم کابینه یک امر طبیعی و عادی است خصوصا برای 
خودش  تاریخ  در  را  انقالب  بزرگ ترین  که  مملکتی  یک 
یعنی  انقالب  آن  و  داده  انجام  دنیا  تاریخ  در  نگوییم  اگر 
واژگونی و برگشت که ضمن این برگشت ها تغییراتی هست 
ولو در دوران موقت و انتقال. این تحول و تغییرات نه تنها 
نشانه ای  بلکه  نمی کند،  ضعف  و  تزلزل  از  داللت  و  ناشی 
روزنامه  مشکالت.»  بر  تسلط  و  مسائل  به  توجه  از  است 
کیهان فردای آن روز با اشاره به انتخاب معین فر به وزارت 
وزیر  معین فر  علی اکبر  شناخت  به  توجه  «با  نوشت:  نفت 
پاکسازی  نفت،  ملی  شرکت  در  وی  برنامه  مهم ترین  نفت، 

شرکت از عناصر ناباب و جلوگیری از اتالف پول است. 

معین فر این برنامه را با شناخت کامل از احتیاجات نیروی 
که  آنجا  تا  ایرانی  متخصصان  کردن  جایگزین  و  انسانی 
ضد  شده  شناخته  دست های  کردن  کوتاه  و  باشد  ممکن 
گرفتن  نظر  در  با  امور  این  کلیه  که  می دهد  انجام  انقالب 

هدف های انقالب صورت خواهد گرفت.»

صدای قلیان معلم 
در مکتب خانه

بینا نادری

مکتب خانه که کتاب یا کتابخانه هم خوانده می شد، کیفیتش 
شرایط  وقتی  اما  یافت،  می  تغییر  مکان  و  زمان  به  نسبت 
و  منطقی  آموزشی  نظام  یک  متانت  بود،  خوب  بیش  و  کم 
ده،  تا  سالگی  شش  پنج،  سنی  محدوده  داشت.  را  منعطف 

پانزده سالگی بود، ولی آزادی سنی وجود داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم، هو الفتاح العلیم پس مبارک بود 

چون فر هما، اول کارها به نام خدا

ها  خانه  مکتب  در  درس  رایج  آغازگران  از  یکی  باال  عبارت 
بود. متاسفانه یک نگاه بدبین به گذشته، مکتب خانه های 
ما را جایی تاریک و نمور و پر از کتک و کتاب های مغشوش 
می بیند، اما واقعیت این است که ملت ما با همین درسخانه 

ها زبان، تاریخ و مذهبش را حفظ کرد و حتی باالتر سبب 
شد هر ایرانی نسبتا یک شاعر و یک دیندار باشعور باشد.

پیگیری خط تاریخ مکتب خانه ها ما را به روشنی به ایران 
ندادن  اجازه  مشهور  داستان  به  بلکه  برد،  نمی  باستان 
با  خوریم.  برمی  کفاش  فرزند  آموزش  به  انوشیروان 
وجود پیشنهاد کمک هنگفت کفاش به حکومت! در عوض 
با پذیرش اسالم و دیدگاه مردمی اش، ناگهان به صدها و 
هزاران نام دانشمند و رواج سواد میان محروم ترین مردم 

برمی خوریم.
از  آمل  در  قمری  دوم  قرن  اواخر  در  ها  خانه  مکتب  اولین 
سوی ناصر کبیر تاسیس شد و بعدها در نیشابور، سبزوار 

و دیگر شهرها نیز گسترش یافت.
شد،  می  خوانده  هم  کتابخانه  یا  کتاب  که  خانه  مکتب 
وقتی  اما  یافت،  می  تغییر  مکان  و  زمان  به  نسبت  کیفیتش 
آموزشی  نظام  یک  متانت  بود،  خوب  بیش  و  کم  شرایط 
شش  پنج،  سنی  محدوده  داشت.  را  منعطف  و  منطقی 
وجود  سنی  آزادی  ولی  بود،  سالگی  پانزده  ده،  تا  سالگی 
یا  صحرانشین  روستایی،  کودکان  بویژه  بنابراین  داشت. 
دامدار می توانستند در سنی که برایشان مناسب است وارد 
امکان  نیز  مردم  ترین  محروم  حتی  همچنین  شوند.  مکتب 
استفاده از آن را داشتند، چون ادای مزد معلم کم و از هر 
طریق، حتی خدمات عملی ممکن بود. شروع دوره درسی 
متناسب حال هر منطقه و ممکن بود هر وقت سال یا حتی 
و  کار  امکان  شد  می  باعث  مزایا  این  باشد.  روز  زمان  هر 
نبود،  معین  نیز  تحصیل  مدت  باشد.  فراهم  هم  با  تحصیل 
تندتر  بعضی  و  کندتر  یادگیری  در  بعضی  بسا  چه  زیرا 
هم  کتب  و  دروس  همه  در  تام  موفقیت  عالوه  به  بودند. 
الزامی نبود تا ضعف در یکی از کتب باعث رد کامل شاگرد 
نشود. نهایتا این که جدا از اکثریت، بعضی از دانش آموزان 
می توانستند بر حسب استعداد و عالقه، کتاب یا کتاب هایی 

خاص یا مهم تر و مشکل تری را آموزش ببینند.
تر  زرنگ  شاگردان  یا  شاگرد  مکتب،  نظام  در  همچنین 
(مرد:  معلم  تدریس  واسطه  و  شدند  می  نامیده  «خلیفه» 
مال، زن: مالباجی) با شاگرد بودند. آنها فاصله میان این دو 
را بویژه از لحاظ سنیـ  که معلم معموال پیر بودـ  پر کرده، 

یا  سواالت  از  بسیاری  و  بودند  شاگردان  نزدیک  و  دوست 
اعتراضات آنها را پاسخ می دادند. عالوه بر این، شاگردان 
کوچک تر و ضعیف تر با دیدن آینده خود در آنها امیدوار 

می شدند.
مجموعه کتاب ها و دروس، هم دین و هم فرهنگ و زبان را 
کوچک  های  سوره  بخش  بخصوص  قرآن  شد:  می  شامل 
که جزء ۳۰ قرآن است و عم جزء نامیده می شد. در زمینه 
به  که  البکاء  محرق  و  البکاء  طوفان  کتاب  دو  شیعه  مذهب 
فارسی  زبان  آموزش  در  شد.  می  داده  تعلیم  بودند،  شعر 
گربه  و  موش  و  حافظ  دیوان  سعدی،  بوستان  و  گلستان 
پیشرفته  سطوح  در  بودند.  درسی  منابع  زاکانی  عبید 
بود  فارسی  به  عربی  منظوم  لغتنامه  که  الصبیان  نصاب 
آخوند  یا  ادیب  مودب،  که  معلم  هم  اگر  شد.  می  تدریس 
معراج  اخالقی  کتاب  بود،  باسوادتر  شد  می  خوانده  هم 
آن  نهایتا  داد.  می  آموزش  را  نراقی  احمد  مال  از  السعاده 
به  همچنین  بود.  دروس  جزو  هم  نستعلیق  خط  گاهی  که 
استفاده  هم  ها  کتاب  این  آنها،  کنار  در  یا  باال  کتب  جای 
حلوای  و  نان  مثنوی  امیر،  حضرت  کلمه  صد  شد:  می 
کرد،  حسین   ، (سیاق)  حساب  عطار،  پندنامه  بهایی،  شیخ 
االشعار،  خزائن  جودی،  دیوان  المقدمات،  جامع  از  بخشی 

نام  «لوح»  شاگردان،  دفتر  اصطالح  به  ترسل.  خاورنامه، 
می  آن  روی  مرکب  با  که  بود  فلزی  ای  صفحه  که  داشت 
نوشتند و سپس آن را می شستند. مکان مکتب می توانست 
و  هدیه  دکان.  گاهی  و  خانه  مسجد،  شود؛  دایر  جایی  هر 
تحفه ای که به معلم می دادند «آزادی» یا «دست درد نکند» 
می  داده  مکتب  به  هم  وقف  از  منابعی  گاهی  و  داشت  نام 
های  شغل  خود  کم  مزد  جبران  برای  معموال  معلمان  شد. 
دیگری هم داشتند: نسخه برداری از کتب، تقریرات شرعی، 
نامه نویسی و دعانویسی. مال یا مالباجی ممکن بود هنگام 
تدریس قلیان هم بکشد. درس پس دادن شاگردان با صدای 
بلند انجام می شد تا هم شاگرد زبان باز کند و هم حواسش 
شد.  می  داده  درس  الفبا  حروف  نخست  باشد.  متمرکز 
و  روخوانی  آن  از  بعد  و  قرآنی  کلمات  کردن  هجا  سپس 
معنی متون آموخته می شد. در جاهایی که درس طوالنی 
بود غذایی هم می آوردند که چاشت نام داشت، گاهی ظرف 
بود.  همراهشان  هم  کوچکی  منقل  زمستان  در  حتی  و  آب 
برنامه های درسی طوالنی تر، از نماز صبح تا نماز مغرب 
مردم  گاهی  کشید.  می  طول  شد،  می  اقامه  جماعت  به  که 
همچنان که برای حوزه علمیه نذر می کردند، برای مکتب 
خانه ـ و حتی زورخانه ـ هم چنین می کردند و شیرینی و 

شربت یا کتاب و کاغذ و قلم نذر می کردند.

به  مشروطه (۱۲۸۵) «دبستان»  انقالب  از  قبل  حتی  گرچه 
های  آفت  از  شده  پاک  و  تر  منظم  هایی  خانه  مکتب  عنوان 
حسن  میرزا  توسط  (بخصوص  شد  دایر  زمانه  انحطاط 
برآمدن  تا  انقالب  از  بعد  حوادث  طوفان  اما   ، رشدیه) 
رضاشاه و ثبات خفقانی دوران او، نهاد آموزش را نحیف 
تنفس  سبب   (۱۳۲۰) شاه  تبعید  باالخره  اما  داشت،  نگه 
موقت جامعه شد و در سال ۱۳۲۲ دوباره به آموزش اجباری 
و اصالح نظام آن توجه شد و به دولت ده سال وقت دادند 
تا این طرح را به سرانجام برساند، بنابراین در حدود سال 
۱۳۳۵ دیگر مکتب خانه ها تقریبا از دور خارج شدند. آمار 
شاگرد   ۵۶۰۰ و  خانه  مکتب   ۲۷۰۰ حدود  از  خبر   ۱۳۱۶ سال 
می دهد. این ارقام حدود ۲۰ سال بعد به ۳۳۰ مکتب خانه و 

۸۰۰۰ شاگرد تقلیل یافت.
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گوناگون

از هر ۹ نفر جمعیت جهان، یک نفر از گرسنگی رنج می برد 

معضل گرسنگی 
عبارتی  به  یا  نفر  میلیون   ۸۰۵ متحد،  ملل  سازمان  جدید  گزارش  اساس  بر 
یک نهم جمعیت جهان، از گرسنگی رنج می برند. این رقم اگرچه هنوز بسیار 
گرسنگی  وضعیت  در  زیادی  بسیار  بهبود  نشانگر  حال  عین  در  اما  باالست 
میلیون   ۲۰۰ حال  به  تا   ۱۹۹۰ سال های  از  جهان  گرسنگان  تعداد  است.  جهان 
حدود  کاهش  این  میزان  میالدی  گذشته  دهه  در  تنها  و  داشته،  کاهش  نفر 
صد میلیون نفر بوده است. روند کاهشی تعداد گرسنگان در کشورهای در 
مبنی  هزاره  اهداف  به  کشورها  این  دسترسی  مورد  در  امیدها  توسعه،  حال 
قوت  را  جهان  در  گرسنگی  و  سوء تغذیه  به  مبتالیان  ۵۰ درصدی  کاهش  بر 
تا  گرسنگان  تعداد  رساندن  نصف  به  هدف  احتماًال  اگرچه  است.  بخشیده 
طبق  اما  بود،  نخواهد  دستیابی  قابل  صد  در  صد  طور  به  حداقل   ۲۰۱۵ سال 
و  یافته  دست  هدف  این  به  تا کنون  توسعه  حال  در  کشور   ۶۳ گزارش  این 
یافت.  خواهند  دست  آن  به   ۲۰۱۵ سال  پایان  تا  احتماًال  نیز  دیگر  کشور  شش 
طور  به  هم  آن  گرسنگی،  و  فقر  با  مبارزه  که  است  آن  نشان دهنده  روند  این 
پیشرفت های  همه  رغم  به  و  فعًال  اما  است.  دسترس  در  کامًال  هدفی  پایدار، 
ایجاد شده در این زمینه، در بسیاری از مناطق جهان روند مبارزه با گرسنگی 
و سوء تغذیه بسیار کند است. در مناطق جنوب صحرای آفریقا، از هر چهار 

نفر، یک نفر از لحاظ پزشکی دچار سوء تغذیه است. در آسیا، پر جمعیت ترین 
و  جنوبی  آمریکای  هستند.  گرسنه  نفر  میلیون   ۵۲۶ از  بیش  جهان،  قاره 
حوزه دریای کارائیب، بیشترین موفقیت در مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه 
اقیانوسیه از بهبودی  حالی که  اختصاص داده است در  جهان را به خود  در 
نسبی (حدود ۱/۷ درصد کاهش تعداد گرسنگان) برخوردار بوده است. این 
گزارش همچنین تاکید کرد مبارزه با فقر و گرسنگی، خصوصًا اگر بخواهیم 
محو و کاهش آن به صورت پایدار باشد، نیاز به اقداماتی وسیع و همه جانبه 
دارد. این اقدامات از سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی برای دسترسی 
کشاورزان به زمین و آب و افزایش بهره وری تا ایجاد امکان مقاومت در برابر 
اهمیت  بر  همچنین  گزارش  این  می شود.  شامل  را  طبیعی  بالیای  خسارات 
این  تاکید  کرد.  تاکید  خاص  هدف  گروه های  برای  تغذیه  برنامه های  اجرای 
گزارش بیشتر بر تامین ریز مغذی های مورد نیاز زنان باردار، مادران شیرده 
حاوی  همچنین  ملل  سازمان  امسال  گزارش  است.  سال  پنج  زیر  کودکان  و 
کشورها،  این  بود.  گرسنگی  با  مبارزه  برای  کشور  هفت  اقدامات  بررسی 
عبارتند  شده اند،  بررسی  و  انتخاب  اقتصادی  و  سیاسی  موقعیت  دلیل  به  که 
بین  در  یمن.  و  ماالوی  ماداگاسکار،  اندونزی،  هائیتی،  برزیل،  بولیوی،  از 
و  اقتصاد  منفی  روند  سیاسی،  درگیری های  بررسی،  مورد  گزینه های  این 
غذایی،  امنیت  نظر  از  یمن  شده  باعث  کشاورزی،  محصوالت  تولید  کاهش 
نامناسب ترین وضعیت ممکن را تجربه کند. همچنین هائیتی، در حالی هنوز 
در حال دست و پنجه نرم کردن با تبعات زلزله سال ۲۰۱۰ این کشور است که 

بیش از نیمی از جمعیت آن دچار گرسنگی و سوء تغذیه هستند.

را  جیرجیرک  خوردن  پیش  چندی  ما  ماجراجوی  اطرافیان  از  یکی 
امتحان کرده بود. نامبرده ایرانی است و با الطبع در خورد و خوراک هم 
از غربی ها سخت گیرتر است و هم از شرقی ها، نه ماهی خام خورده نه 

از مارماهی و خرچنگ خوشش می آید. 
چیزی  تنها  و  نداشته  مشکلی  جیرجیرک  خوردن  با  می گوید  حال  این  با 
که آزارش داده صدایی است که جویدن حشره زیر دندانش ایجاد کرده 
با  اما  برده،  لذت  آن  از  و  پسندیده  را  جیرجیرک  طعم  واقع  در  است. 
صدایی که در گوشش پیچیده نتوانسته کنار بیاید. این البته یکی از دالیل 
مهمی است که افرادی که حشرات را به عنوان غذا استفاده کرده اند از آن 
منزجر هستند. با هنر آشپزها در رستوران هایی که حشرات را به عنوان 
غذا سرو می کنند گویا این مشکل هم قابل حل است. در هر حال سازمان 
خوار بار و کشاورزی، (فائو) برنامه جامع و کاملی دارد تا حشرات را 
و  تیر  یک  این  می گویند  فائو  محققان  بیندازد.  جا  غذایی  وعده  به عنوان 
دو نشان است، هم خیل انبوهی از گرسنگان جهان سیر می شوند و هم 
دام  پرورش  نتیجه  در  شده  منتشر  گلخانه ای  گازهای  از  مهمی  بخش 

کاسته می شود. 

زمین رو به انفجار و منابع رو به اتمام
انفجار  به  رو  انسان ها  حد  از  بیش  افزایش  بابت  زمین  که  نیست  شکی 
است و  با الطبع منابع غذایی هم رو به اتمام. این است که به نظر می رسد 
کاهش  و  زمین  کره  جمعیت  آور  سرسام  افزایش  با  می شود  برآورد  و 
سفره  در  غنی  منابع  از  یکی  حشرات  نزدیک،  بسیار  آینده ای  در  منابع، 
 ۱۱ به  زمین  کره  جمعیت   ۲۱۰۰ سال  تا  می گویند  بود.  خواهند  زمینی ها 
میلیارد نفر می رسد و احتماال روزی که انواع سوسک و زنجره و مورچه 
و ملخ در سبد غذایی معمول انسان ها قرار بگیرند، چندان دور نخواهد 

بود. 

چرا خوردن حشرات منطقی است؟
اما صرف نظر از اینکه خوردن حشرات به عقیده بسیاری اندکی چندش 
آور است، به اعتقاد محققان استفاده از آنها در وعده های غذایی منطقی 
حشرات  خوردن  بودن  منطقی  برای  عمده  دلیل  سه  می رسد.  به نظر 
مراتب  به  گوشت  از  حشرات  می شود  گفته  اینکه  اول  می شود:  شمرده 
سالم تر هستند. حدود ۲ هزار گونه از حشرات شناسایی شده اند که منبع 
وعده  یک  هستند.  روی  و  آهن  کلسیم،  فیبر،  پروتئین،  از  اطمینانی  قابل 
جمع و جور از ملخ می تواند به اندازه معادل گوشتی اش، حاوی پروتئین 
اما  نمی شود،  چاقی  موجب  ملخ  خوردن  که  است  حالی  در  این  باشد. 
خوردن گوشت بدون تردید چاقی به همراه دارد. دلیل دومی که می تواند 
و  ارزان  حشرات  که  است  این  باشد  منطقی  حشرات  از  استفاده  برای 
آزاد هستند. به راحتی می توان ترتیبی اتخاذ کرد که خانواده های فقیر 
اما  کنند،  استفاده  تغذیه  در  آنها  از  و  بدهند  پرورش  را  حشرات  بتوانند 
پایدارتری  غذایی  منبع  حشرات  می رسد  به نظر  که  است  آن  سوم  دلیل 
هستند و برای پرورش آنها گاز گلخانه ای تولید نمی شود. پرورش دام ها 
دلیل انتشار حدود یک پنجم گازهای گلخانه ای جهان است. این رقم حتی 
از گازهای گلخانه ای که در نتیجه حمل و نقل تولید می شود، بیشتر است. 

سنتی دیرپا
تصویر  معمول،  تصویرهای  از  یکی  آسیا  شرق  کشورهای  در  احتماال 
دکه  یک  دیدن  که  اندازه  همان  دقیقا  است.  غذا  به عنوان  حشرات  فروش 
با  هم  آنها  است،  طبیعی  ایرانی ها  ما  برای  فروشی  جگر  و  دل  کوچک 
دیدن حشرات آماده خوردن خو گرفته اند. در واقع با وجودی که تشویق 
به استفاده از حشرات در وعده های غذایی به تازگی در غرب آغاز شده 
است، در شرق و جنوب شرق آسیا استفاده از حشرات مسبوق به سابقه 
است. بر اساس آمارهایی که سازمان ملل متحد منتشر کرده است، حدود 

دو میلیارد نفر از مردم جهان که اکثر آنها ساکن قاره های آفریقا و آسیا 
استفاده  خود  غذایی  رژیم  در  حشرات  انواع  از  مستمر  به طور  هستند 
پرورش  پیش  مدت ها  از  شرقی  جنوب  آسیای  کشورهای  در  می کنند. 

حشرات برای مواد غذایی در ابعاد گسترده ای آغاز شده است.

تالش های فائو
برنامه  در  حشرات  از  استفاده  محور  حول  کنفرانسی  پیش  ماه  چند 
به نظر  که  شد  برگزار  (فائو)  کشاورزی  و  بار  خوار  سازمان  در  غذایی 
می رسید موفق بوده است. پس از این کنفرانس؛ فائو در گزارشی اعالم 
انواع  مصرف  جهان  مردم  از  نفر  دومیلیارد  به  نزدیك  امروزه  که  کرد 
حشرات را در رژیم غذایی خود جایگزین مصرف انواع گوشت کرده اند. 
پروتئین  از  سرشار  مورچگان  و  ملخ  سوسک،  جمله  از  حشرات  اکثر 
سایر  خالف  بر  جهانی  تغذیه  و  خواربار  سازمان  گفته  به  و  هستند 

مور و ملخ س
فائو در گزارشی اعالم کرد که امروزه نزدیك به دومیلی
غذایی خود جایگزین مصرف انواع گوشت کرده اند. اک
از پروتئین هستند و به گفته سازمان خواربار و تغذیه
مواد غذایی هستند رشد و تولید آنها روی منابع زیست
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حیوانات که معموال منبع تامین مواد غذایی هستند رشد و تولید آنها روی 
منابع زیست محیطی کره زمین تاثیر ناچیزی برجا می گذارند. 

حشرات چه اندازه مغذی اند؟
هدف  با  حشرات  انواع  تولید  می گویند،  فائو  محققان  آنچه  اساس  بر 
خصوص  به  و  داده  کاهش  را  غذایی  مواد  کمبود  مشکل  می تواند  تغذیه 
اساس  بر  کند.  ایفا  مهمی  بسیار  نقش  کودکان  سوء تغذیه  مشکل  درحل 
بررسی های علمی پروتئین و مواد معدنی موجود در حشرات به مراتب 
مثال  به عنوان  است.  سفید  و  قرمز  گوشت های  انواع  مصرف  از  بیشتر 
وزن مشابهی از گوشت ملخ در مقایسه با گوشت گاو سه برابر پروتئین 
دارد و عالوه بر آن از نظر مواد مورد نیاز دیگر برای بدن مثل آهن یا روی 
بسیار غنی تر است. بر اساس این گزارش انواع سوسك، زنبور، مورچه، 
ملخ، جیرجیرك، مگس، زنجره ها و سنجاقك ها از جمله حشراتی هستند 
محققان  دارند.  تغذیه ای  مصرف  درجهان  حشرات  سایر  از  بیش  که 

تاکید می کنند که حشرات به عنوان مواد غذایی سالم و بهداشتی هستند و 
می توانند به طور عمده جایگزین گوشت حیوانات معمولی از قبیل مرغ، 
حشرات  انواع  مصرف  و  تولید  شوند.  ماهی ها  وحتی  گوسفند  و  گاو 
هزینه بسیار کمتری نسبت به پرورش و نگهداری حیواناتی مانند گاو، 

گوسفند و ... دارند. 

حشرات در راه مقابله با گرسنگی بشر
درسراسر  نفر  میلیارد  ازیك  بیش  رسمی،  آمارهای  آخرین  اساس  بر 
تولید  می رسد  به نظر  و  می برند  رنج  سوءتغذیه  و  گرسنگی  از  جهان 
کاهش  جهت  موثردر  راه های  از  یکی  حشرات  برای  پرورشی  تاسیسات 
مشکالت تغذیه و تامین منابع غذایی به شمار می روند و به نظر می رسد 
«برنامه  عنوان  با  خود  ویژه  برنامه های  گسترش  با  تا  دارد  تالش  فائو 
سازمان  دهد.  کاهش  جهان  در  را  گرسنگی  میزان  تغذیه»  قابل  حشرات 
خواربار و کشاورزی سازمان ملل همچنین خواستار استفاده از حشرات 
ابریشم،  کرم  به خصوص  رابطه  این  در  است.  شده  دام  خوراک  برای 
مگس، شپش آرد و کرمینه زنبور عسل، که سرشار از مواد مغذی  هستند 

می توانند جایگزین سویا و ذرت شوند.

حشرات مورد عالقه مردم کدامند؟
بخشی  عالقه مندی  به  آن  در  که  دارد  وجود  هم  بخشی  فائو  گزارش  در 
با  است.  پرداخته  آنها  مختلف  گونه های  و  حشرات  به  دنیا  مردم  از 
حاضر  حال  در  اما  می رسد،  عجیب  و  معمول  غیر  به نظر  که  وجودی 
رژیم  در  را  حشرات  که  است  انسان هایی  تغذیه  منبع  مهم ترین  سوسک 
غذایی خود وارد کرده اند. ۳۰ درصد از عالقه مندان حشرات گفته اند که 
به طور  سوسک  این  از  منظور  البته  است.  سوسک  انتخابشان  نخستین 
قطع سوسک حمام نیست. ۱۸ درصد این افراد کرم ابریشم می خورند، 
۱۴ درصد زنبور عسل، زنبور و مورچه و ۱۳ درصد نیز ملخ را وارد رژیم 

غذایی خود کرده اند.
 با وجود تنفر و انزجاری که در مورد تغذیه از حشرات در میان مردم 
حشرات  از  استفاده  شدن  همه گیر  مورد  در  فائو  محققان  دارد،  وجود 
در تغذیه خوش بین هستند. آنها استفاده از ماهی خام را مثال می زنند 
موضوع  غرب  در  خام  ماهی  از  استفاده  گذشته  در  که  توضیح  این  با 
خام  ماهی  با  غذاها  محبوب ترین  از  یکی  حاال  اما  بوده،  چندش آوری 
نیز  حشرات  مورد  در  ذائقه  تغییر  این  که  امیدوارند  آنها  می شود.  سرو 
اتفاق بیفتد. در برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا از چندی پیش 
گروه هایی تبلیغ در مورد استفاده از حشرات در آشپزخانه و رستوران ها 
معتقد  جهانی  تغذیه  و  خواربار  سازمان  مقامات  ولی  کرده اند،  آغاز  را 
هستند تا زمانی که رستوران ها و آشپزهای معروف و سرشناس از این 
خواهد  پیش  کندی  به  آن  مصرف  شدن  عمومی  نکنند  استفاده  موارد 
رفت. رستوران ها و آشپزهایی که از چندی پیش حشرات را در فهرست 
را  غذایی  منبع  این  می توان  که  می کنند  تاکید  داده اند  قرار  خود  غذاهای 
از  بسیاری  حال  عین  در  داد.  انطباق  ملتی  هر  آشپزی  رسوم  و  رسم  با 
آشنا  دیگر  کشورهای  غذاهای  با  مرور  به  پیشرفته  کشورهای  در  مردم 
می توان  راحت تر  بنابراین  است؛  تغییر  حال  در  آنها  ذائقه  و  می شوند 
غذاهای حاوی انواع حشرات را به مرور معرفی کرد. به گفته آشپزهایی 
که در این زمینه تجربه دارند شاید یکی از دالیل اصلی بی میلی یا انزجار 
می کنند  فکر  که  است  این  حشرات  خوردن  به  غربی  کشورهای  مردم 
زیادی  انواع  که  است  این  واقعیت  ولی  هستند،  کثیف  جانوران  نوع  این 
از حشرات در محیط های طبیعی و غیرآلوده مثل مزارع زندگی می کنند 
و منبع تغذیه آنها گیاهان هستند. نکته دیگری که این بی میلی را ایجاد 
می کند پوسته سخت حشرات است که زیر دندان خورد می شود. آشپزها 
راه های  باید  غرب  مردم  ذائقه  در  نکته  این  دادن  تغییر  برای  می گویند 

جدیدی پیدا کرد.   منبع: اکونومیست

سر سفره غذا
یارد نفر از مردم جهان مصرف انواع حشرات را در رژیم 
کثر حشرات از جمله سوسک، ملخ و مورچگان سرشار 
ه جهانی بر خالف سایر حیوانات که معموال منبع تامین 

ت محیطی کره زمین تاثیر ناچیزی برجا می گذارند. 

گزارش ثروت 
 ۲۳۲۵ به  جهان  میلیاردرهای  تعداد   ۲۰۱۴ سال  در  ۱۵۵ نفری،  افزایشی  با 
بوده  آمریکایی  آنها  نفر   ۵۷ جدید،  میلیاردر   ۱۵۵ این  از  است.  رسیده  نفر 
و ۵۵ نفر ملیت آسیایی دارند. جالب تر اینکه از این ۵۵ نفر آسیایی ۳۳ نفر 
درصد   ۳۰ از  بیش  مسوول  آسیا  میلیاردرهای  همچنین  هستند.  چینی  آنها 
هستند.  میالدی  جاری  سال  در  جهان  میلیاردرهای  ثروت  مجموع  افزایش 
تعداد   ubs بانک  و   wealth-x شرکت  منتشر شده  تازه  گزارش  اساس  بر 
میلیاردرهای جهان، نسبت به سال ۲۰۱۴ حدود هفت درصد رشد را تجربه 
به  و  داشته  رشد  درصد   ۱۲ افراد  این  ثروت  مجموع  همچنین  است.  کرده 
هر  که  گزارش  این  بررسی های  طبق  است.  رسیده  دالر  تریلیون   ۷/۳ رقم 
طور  به  میلیاردر  یک  مشخصات  می شود،  منتشر  نهاد  دو  این  توسط  ساله 
ثروت  دالر  میلیارد   ۳/۱ حدود  و  سن  سال   ۶۳ است:  شرح  این  به  میانگین 
دارد و اولین میلیارد دالر ثروت خود را در انتهای دهه ۴۰ عمر خود به دست 
بچه  دو  و  هستند  متاهل  جهان  میلیاردرهای  درصد   ۹۰ حدود  است.  آورده 
دارند. اغلب با میلیاردرهای دیگر معاشرت دارند به عبارتی حدود ۹۰ درصد 
معاشران آنها را میلیاردرهای دیگر تشکیل می دهند. اکثریت میلیاردرهای 
هستند.  زن  جهان  سطح  در  عده  این  درصد   ۱۲ تنها  هستند،  مرد  جهان 
همچنین طبق آمار منتشر شده، حدود ۸۷ درصد از میلیاردرهای مرد جهان، 

حداقل بخشی عمده از ثروت خود را، با تالش و ابتکار شخصی خودشان به 
دست آورده اند. این درصد در مورد میلیاردرهای زن بسیار پایین تر است. 
دست  به  شخصی  ابتکار  با  را  خود  ثروت  درصد   ۳۵ تنها  زنان،  مورد  در 
می رسد  نظر  به  همچنین  برده اند.  ارث  به  را  خود  ثروت  بقیه  و  آورده اند 
موسسات  و  ورزشی  تیم های  امالک،  داشتن  به  زیادی  عالقه  میلیاردرها 
هر  ارزش  که  دارد  ملک  چهار  متوسط  طور  به  میلیاردر  هر  دارند.  خیریه 
کدام حدود ۲۳/۵ میلیون دالر است. همچنین ۳۵ درصد این افراد موسسه 
خیریه شخصی دارند. از هر ۳۰ میلیاردر، یک نفر تیم ورزشی یا اسب برای 
شرکت در مسابقات را در مالکیت دارد. به نظر می رسد بر خالف تصورات 
درصد   ۳۵ حدود  ندارد،  میلیاردرها  برای  چندانی  اهمیت  تحصیالت  عموم، 
از این عده، طبق آمار گزارش مذکور، حتی مدرک لیسانس ندارند. اما اگر 
دانشگاه  وی  اول  انتخاب  برود،  دانشگاه  به  بگیرد  تصمیم  میلیاردر  یک 
پنسیلوانیا خواهد بود. هاروارد و ییل در رتبه های بعدی قرار دارند. طبق 
ایاالت  در  میلیاردرها  منتخب  دانشگاه   ۲۰ از  دانشگاه   ۱۶ منتشرشده،  آمار 
می دهد  نشان  آمار  می کنند؟  زندگی  کجا  عده  این  اما  دارد.  قرار  متحده 
حدود ۳۵ درصد میلیاردرهای جهان ساکن ۲۰ شهر هستند که تنها دو تای 
از  درصد   ۲۵ زندگی  محل  متحده  ایاالت  دارد.  قرار  متحده  ایاالت  در  آنها 
میلیاردرهای جهان محسوب شده و تا قبل از گزارش اخیر، رتبه اول را از 
نظر تعداد میلیاردرهای جهان در اختیار داشت، رتبه ای که در حال حاضر 

با آماری ۷۷۵ نفری در اختیار اروپاست.
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از  برخی  امروزه  که  است  راه هایی  از  یکی  پرستار  روبات های  ساخت  و  طراحی 
کشورها با سرمایه گذاری های بسیار برای خود هدف گذاری کرده اند تا پیشاپیش 
مراقبت  بخش  آسیب های  و  انسانی  نیروی  کمبود  قبیل  از  مشکالتی  رفع  به  نسبت 
اقدام کرده باشند. هرچند برخی از مهندسان و پزشکان بکارگیری روبات به جای 
پی  اجتماعی برمی شمارند. آن چه در  نظر علمی و  غیراخالقی از  انسان را اقدامی 
در  سالمندان  طب  استادیار  آرونسون،  لوئیزه  دکتر  از  است  نوشتاری  می خوانید 
تاریخچه  داستان های  مجموعه  نویسنده  و  کالیفورنیا  فرانسیسکو  سان  دانشگاه 
و  نظرها  صفحه  در  پرستار  روبات های  ی  آینده  عنوان  با  که  امروز  بیماری های 

اندیشه های روزنامه ی نیویورک تایمز (۲۰ جوالی ۲۰۱۴) به چاپ رسیده است. 
هربار که یک ویزیت خانگی را انجام می دهم، باید بیشتر از زمان معمول در آن جا 
وقت صرف کنم. من بیمارم را نمی توانم ترک کنم، چرا که او دستانم را در دستانش 
چگونه  که  این  ی  درباره  ای  تکراری  داستان های  می خواهد  یا  و  است  داشته  نگاه 
خاله اش موهای وی را کوتاه کرده و او را در مدرسه پسر خطاب کرده اند، یا این 
که چگونه پدرش بیکار شده است با من صحبت کند. گاهی اوقات هم به خاطر این 
که می خواهد چیز خاصی را به من نشان دهد و باید از روی صندلی چرخ دار خود 
بطور نامتعادل بلند شود، و از راهروی باریک عبور کند و با من حرف بزند، و در 

نهایت در اتاقی کم نور آن چیز خاص را پیدا کند، نمی توانم او را ترک کنم. 
با این که می توانم نسخه ای برای بسیاری از مشکالت پزشکی وی بنویسم و این کار 
را انجام می دهم، اما به خاطر دو عامل از شرایطی که امروز بر زندگی وی حکمفرما 
او  است.  بسته  نسخه  نوشتن  در  بالم  و  دست  ناتوانی،  و  تنهایی  یعنی  است،  شده 
پرستاری  افتاده دارد،  شهرستانی دور  بار در  زندگی مشقت  با  قلب  خوش  دختری 
دارد که دوبار در هفته به سراغ وی می آید، و دوستی که هر چند وقت یک بار به او 
سر می زند. همچنین تماس های تلفنی زیادی را از سوی افراد داوطلب تحت عنوان 
افراد  از  بسیاری  مانند  او  نیست.  کافی  این  اما  می کند.  دریافت  دوستی  تلفن  خط 
نیاز  او  که  چیزی  باشد.  محبوس  خانه ها  نوع  این  از  یکی  درون  نمی خواهد  سالمند 
دارد شخصی است که همیشه در آن جا باشد، شخصی که در کارهای روزانه به وی 

کمک کند و به حرف های او گوش دهد و با وی بخندد. 
مثابه  به  بیان  طرز  این  شاید  است.  پرستار  روبات  یک  دارد  نیاز  بدان  او  که  چیزی 
ی یک تناقض ظاهری باشد. در دنیایی ایده آل ممکن است هر یک از ما حداقل یک 

پرستار انسانی مهربان و کامَال توانا داشته باشیم که بتواند نیازهای روحی و جسمی 
که ما در سنی خاص به آن ها نیاز داریم را رفع کند. اما همه ی ما در یک دنیای ایده 
آل زندگی نمی کنیم و یک روبات قابل اعتماد ممکن است از یک فرد غیرقابل اعتماد 

یا شخصی که رفتار توهین آمیز دارد و یا بطورکلی هر شخص دیگری بهتر باشد. 
مراقبت و حرفه پرستاری شغل سختی است. بیشتر از آن چه به نظر می آید خسته 
طاقت  عاطفی  و  جسمی  نظر  از  معذب،  صمیمیتی  با  که  است  کاری  و  است،  کننده 
در  تقریبا  که  است  شغلی  است.  کننده  منزجر  و  خطرناک  اوقات  گاهی  است.  فرسا 
طول تمامی ساعات هفته باید به فعالیت در آن پرداخت و دارای دستمزدی پرداخت 
و  معرض  در  آن  دهندگان  انجام  که  است  شغل هایی  از  پرستاری  است.  کم  یا  نشده 
عواقب سوء بهداشتی قرار دارند. (در آمریکا) کار زنان و یا مهاجرت کنندگان است، 
را  آن  نمی خواهند  سادگی  به  یا  و  نمی توانند  یا  مردم  از  بسیاری  که  است  کاری  و 

انجام دهند. 

اولیه  نمونه های  توسعه  و  طراحی  حال  در  متحده  ایاالت  در  پژوهشگران  همچنین 
کشورها  بقیه  به  نسبت  کندتر  حرکتی  آن ها  هرچند  هستند،  پرستار  روبات های  ی 
در این زمینه داشته اند. در حال حاضر در آمریکا تنها روبات هایی وجود دارند که 
برای انجام کارهای بسیار ابتدایی نظیر حمل دارو و وسایل پزشکی در بیمارستان ها 
مورد استفاده قرار می گیرند. روبات ها به طور فزاینده ای در توانبخشی عارضه های 
تضعیف کننده نظیر آن چه پس از مواردی همچون سکته ی مغزی پدیدار می شود، 

به کار گرفته شده اند. اّما روبات پاک کننده شریان ها و عروق بیمار با روباتی که به 
عنوان دوست و پرستار شما است، یکی نیست. حتی در جامعه پزشکی، این ایده که 
سیستم ماشینی می تواند بیشتر از نیازهای جسمی به کار گرفته شود، تا حد زیادی 

با شک و تردید و حتی در برخی مواقع با خشم روبروست. 
پیری،  دوران  امراض  متخصص  و  داخلی  پزشک  ویناکور،  جرالد  مثال،  عنوان  به 
این تعبیر را بکار می برد که: از آن جایی که ما پدران و مادرانی با هوش و زرنگی 
هستیم، یک رایانه را جلوی کودکانمان می گذاریم تا َسِر آن ها را گرم کنیم و خودمان 
را راحت! آیا این نمونه ی همان چیزی است که در زمان نیازمان به مراقبت و محبت 

می خواهیم داشته باشیم؟ 

یکی از مصادیق توانایی اجتماعی و عاطفی روبات های پرستار احتماال در کنار شما 
قرار دارد. اگر شما اخیرا در یکی از خیابان های شهر به پیاده روی رفته باشید، یا در 
رستورانی نشسته بودید، و یا به محیطی کاری ای رفته باشید، احتماال شمار زیادی 

از مردم را دیده اید که بدون اعتنا به انسان ها و یا اطراف آن ها، به طور کامل مشغول 
کار با وسایل ماشینی روی میز یا در دستانشان هستند.

در  دیگر  انسان های  با  اغلب  شان  ماشینی  وسایل  بوسیله  مردم  از  دسته  این  مسلمَا 
ارتباط هستند، اما این واقعیت که تعامل اولیه بین انسان و ماشین بوده است در جای 
خود باقی می ماند، و چنین اثراتی با وجود این که خیلی سریع اتفاق می افتند اما به 
عنوان یک تعامل معنادار و رابطه ای همدالنه تلقی نمی شوند. به نظر می رسد این 
می کنند.  فراهم  را  انسان  میلیاردها  بسا  چه  و  میلیون ها  انگیزش  و  رضایت  اثرات، 
شاید شما هم در حال حاضر با خواندن این مقاله بر روی یک دستگاه رایانه ای یکی 

از این نوع افراد باشید!
اما بزرگترین بحث و گفت و گو موجود درباره ی روبات های پرستار این است که ما 
به آن ها نیاز داریم. برای مثال، ما در آمریکا با توجه به رشد جمعیت افراد مسن، در 
همه جا پرستار انسانی به اندازه ی کافی نداریم. ربات ها در حل مشکل کمبود نیروی 

کار از طریق تکمیل مراقبت انسانی بطور راهبردی می توانند کمک کننده باشند. 
وی می گوید: من واقعَا امیدوارم که در آینده روباتی باشد که در سن بازنشستگی به 
من کمک کند. اّما امیدوارم که مجبور به استفاده از تمام اندوخته های بازنشستگی 

خویش برای آن نباشم. 
در آن دنیای جدید، زندگی تنها و ناتوان بیمار من بوسیله یک روبات پرستار بهبود 
پیدا خواهد کرد.این را تصور کنید: از آن جایی که روبات پرستار احتیاج به خواب 
در  و  بود  خواهد  باش  آماده  حالت  به  بحرانی  و  حساس  مواقع  تمامی  در  ندارد، 
دسترس است. در حالی که بیمار من خواب است، روبات می تواند لباس های وی را 
بشوید و بقیه ی کارهای خانه را انجام دهد. وقتی او بیدار می شود، روبات می تواند 
با صدایی گرم و لحنی دلنشین به بیمار سالم کند، او را با خیالی راحت از روی تخت 
خواب بلند کند و مطمئن شود که آیا او پس از رفتن به دست شویی تمیز بوده است یا 
خیر؟ این روبات ( شبیه زن یا مرد) اطمینان حاصل می کند که آیا بیمار من داروهای 
با  می تواند  صبحانه  میز  سر  همچنین  خیر؟  یا  است  کرده  مصرف  موقع  به  را  خود 
به  با وی  اخبار روز  آخرین  و  هوا  و  آب  وضعیت  ی  درباره  و  کند  صحبت  من  بیمار 

گفت و گو بنشیند. 

همچنین، به خاطر این که بیمار من عاشق خواندن است اّما بینایی اش در حال تحلیل 
رفتن است، روبات پرستار پیشنهاد خواندن کتاب را به وی می دهد. یا شاید نسخه 
ای از کتاب را با حروف درشت بر روی صفحه نمایش خود در اختیار وی نشان دهد. 
پس از مدتی روبات خواهد گفت: فکر می کنم دیگر کتاب خواندن کافی باشد و باید 

برویم لباس هایتان را بر تن کنیم. امروز دخترتان دارد برای بازدید نزد ما می آید.
بله.  که  البته  دارند؟  وجود  نیز  زمینه  این  در  اخالقی  مسائل  بحث  و  طرح  جای  آیا 
اّما من هم می توانم لبخند بیمارم را وقتی که این کلمات را از زبان روبات می شنود، 
تصور کنم و من شک دارم که در وضعیت کنونی او زیاد لبخند بزند، زمانی که او در 

خانه خود، ساعت به ساعت و روز به روز در تنهایی به سر می برد.

تکنولوژی و فناوری

سالخوردگـــــــی
 در عصــــر تجدد

 مترجم: علیرضا شیرازی نژاد

زمینه  در  نگری  آینده  و  جمعیت  شدن  پیر  موضوع 
روش های مراقبت و برآوردن بهداشت جسمی و روانی 
برای افراد مسن از جمله مسائلی است که امروزه بیش 

از پیش توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است.
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فراموشی اینترنت
در  پروفایل  یک  ساخت  از  اجتناب  راه،  اعتماد ترین  قابل 
رسانه  های مجازی برای اعضای خانواده و فرستادن عکس آنها 
در آغوش تکنولوژی است. یک دوربین خوب بخرید و عکس ها 
مخصوص  جای  یک  در  را  فیلم ها  و  خانوادگی  آلبوم  یک  در  را 
به  عبوری  رمز  هیچ  نیست  نیازی  قوت:  نقطه  دهید.   قرار 
شخصی  حریم  مختلف  تنظیمات  مراقب  و  باشید  داشته  یاد 
شبکه های مختلف باشید. می توانید لحظه های خوب خانوادگی 
را با دوستان خود در هر لحظه شریک شوید و نیازی به اینترنت 
ندارید. احتمال سو ءاستفاده توسط هکر ها و افراد سودجو نیز 
چاپ  و  عکس ها  گرفتن  مسلما  ضعف:  می شود.نقطه  برطرف 

کردن آنها و همچنین ضبط کردن فیلم ها هر کدام از اینها ممکن 
آلبوم  گذاشتن  جا  باشند.  شما  برای  هزینه  مقداری  باعث  است 
را  شما  خصوصی  حریم  تمام  می تواند  محل  یک  در  خانوادگی 

به باد بدهد و البته فیلم ها را نمی توانید در یک آلبوم بگذارید.

سرویس های ابری
تصاویر  می دهند  اجازه  شما  به  ابری  ذخیره ساز  سرویس های 
به  و  کنید  ذخیره  ابری  فضای  در  آلبوم هایی  قالب  در  را  خود 
(برای  دهید  نشان  نیستند  شما  سرویس  عضو  حتی  که  کسانی 
مهم  و  حیاتی  اقدامات  اگر  دراپ باکس).  ابری  سرویس  مثال 
مورد  و  تصاویر  نرفتن  لو  از  خیالتان  می توانید  دهید،  انجام  را 
لو  پیش،  باشد.چندی  راحت  هکر ها  توسط  نگرفتن  قرار  حمله 
در  آمریکایی  معروف  بازیگران  خصوصی  عکس های  رفتن 
دارید  دوست  اگر  شد.  ساز  خبر  بسیار  اپل  آی کلود  سرویس 
به صورت  می کنید  ذخیره  اپل  ابری  سرویس  در  که  عکس هایی 
بروید،   iPhoto اپلیکیشن  به  نباشند،  مشاهده  قابل  عمومی 
 Photo انتخاب با  آن  از  بعد  و  کنید  پیدا  را   Preferences سپس
Stream گزینه «Shared photo stream» را غیر فعال کنید. اگر 
این گزینه روشن باشد، شما می توانید تصاویر استریمی خود را 
با اعضای آی کلود و حتی کسانی که عضو این سرویس نیستند 
به اشتراک بگذارید.اضافه و حذف کردن عکس های مختلف در 
از  که  حافظه ای  مقدار  با  و  است  راحت  ابری  سرویس های  این 
این سرویس ها در اختیار دارید می توانید تعداد زیادی عکس  را 
در آنها نگهداری کنید. اگر تنظیمات حریم خصوصی سرویس 
مورد استفاده خود را جدی بگیرید، مشکلی پیش نخواهد آمد.

نقطه قوت: راحتی در استفاده. خیلی کم پیش می آید که چیزی 
ابتدایی  فضای  آگهی.  بدون  بگذارید.  اشتراک  به  اشتباه  به  را 
افزایش  برای  سرویس ها  بعضی  مناسب  تقریبا  قیمت  و  رایگان 

کننده  فاش  اسنودن  ادوارد  ضعف:  ذخیره سازی.نقاط  حافظه 
معروف جاسوسی های گسترده آمریکا اکثر سرویس های ابری 
و مخصوصا دراپ باکس را «دشمن حریم خصوصی» می خواند. 
و  هکر ها  برابر  در  محافظت  برای  را   Spideroak سرویس  او 
بسیار  سرویس  این  می کند.  توصیه  کامپیوتری  جاسوس های 
شبیه به دراپ باکس کار می کند با این تفاوت که در اکانت رایگان 
اشتراکی  تصاویر  برای  شده  محافظت  عبور  رمز  از  می توان 

استفاده کرد.

فیس بوک
تنظیمات  انجام  برای  می کنید  استفاده  زیاد  فیس بوک  از  اگر 
در  که  قفلی  کوچک  آیکون  روی  ابتدا  در  باید  خصوصی  حریم 
را   Privacy .کنید کلیک  دارد  وجود  صفحه  راست  سمت  و  باال 
انتخاب کنید و سپس محدوده کسانی را که می توانند پست های 
شما را مشاهده کنند، تنظیم کنید. برای مثال می توانید دوستان 
اشتراک  به  که  چیز هایی  و  تصاویر  دیدن  برای  تنها  را  خود 
می گذارید انتخاب کنید.قدم بعدی این است که همه چیز هایی را 
که در تایم الین و تگ  گذاری ها وجود دارد فعال کنید و هر چیزی 
که سوال شده چه کسی بتواند پست های اشتراکی شما را ببیند، 
 Friends List را انتخاب کنید.حال می توانید یک Friends گزینه
بسازید و عکس های خانوادگی را با دوستان صمیمی خود و اگر 
دور از خانواده خود هستید، با خانواده نیز به اشتراک بگذارید. 
موضوع  این  باشید  داشته  ذهن  در  همواره  باید  که  مهمی  نکته 
تنظیمات  و  شخصی  حریم  مختلف  گزینه های  تمام  با  که  است 
امنیتی، زمانی که عکسی را در محیط آنالین آپلود می کنید، این 
کسی  هر  وسیله  به  گرفتن  اسکرین شات  یا  دانلود  قابل  تصویر 
خواهد بود که به آن تصویر دسترسی پیدا کند. ممکن است این 
آن  تغییر  با  شود،  آپلود  دیگر  سایت های  در  شود،  پخش  عکس 
اگر  حتی  غیره.  و  کرد  استفاده  غیرقانونی  اهداف  برای  بتوان 
بر  تضمینی  هیچ گونه  دهید،  انجام  درست  را  تنظیمات  تمام 
امنیت این شبکه های اجتماعی وجود ندارد و از طرفی اطمینان 
شما به افرادی که تصاویر خصوصی خود را با آنها به اشتراک 
نیز  ترکیبی  انتخاب  است.یک  حیاتی  و  مهم  بسیار  می گذارید 
اما  باشد؛  دیجیتالی  عکس های  از  شما  استفاده  ادامه  می تواند 
اینکه  یا  کامپیوتر.  محیط  در  آنها  ویرایش   و  ذخیره  برای  فقط 
روی هارددیسک  بر  را  خود  شخصی  و  خانوادگی  تصاویر 
بریزید یا اینکه در کامپیوتر خود یک آلبوم آنالوگ درست کنید. 
با اینکار تصاویر دیگر در محیط آنالین قرار نمی گیرند و هم از 
خطرات محیط آنالین و هم مشکالت داشتن عکس های فیزیکی 
راحت خواهید شد.حاال اگر خواستید عکسی را در فیس بوک به 
تاریخ  کنار  در  که  ای  وشانه  سر  آیکون  روی  بگذارید  اشتراک 
وجود دارد کلیک کنید، منوی کشویی را بزنید و لیست دوستان 
(فرند لیست) خود را انتخاب کنید. به یاد داشته باشید که اینکار 
شود.  انجام  باید  مهم  عکس های  اشتراک گذاری  از  پس  بار  هر 
 (location info) گیری  قرار  محل  اطالعات  هیچ گاه  همچنین 

خود را به اشتراگ نگذارید.

نقطه قوت: اشتراک گذاری ساده و سریع
نقطه ضعف: تنها با افرادی که اکانت فیس بوک دارند می  توانید 
تصاویر  است  ممکن  بگذارید.  اشتراک  به  را  خود  تصاویر 
اشتراکی دانلود یا اسکرین شات گرفته شود و حریم خصوصی 
از  زیادی  اطالعات  فیس بوک  اجتماعی  شبکه  شود.  نقض  شما 
شما، خانواده و فرزندان شما به دست خواهد آورد و این اطالعات 
گر  سوءاستفاده  و  سودجو  افراد  دیگر  دسترس  در  است  ممکن 

قرار گیرد و شما اصال با این موضوع راحت نباشید.
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نیمی از افرادی که در این بحث شرکت کردند عقاید مشابهی داشتند:
با شخصی شروع کنید که برای چند سال یا دست کم چندین ماه با او آشنایی 

دارید.
با شخصی شروع کنید که تاکنون تجربه کاری با او را داشته اید.

 Nanoly زیستی  علوم  موسسه  می کنم.  نقض  را  نظر  دو  هر  شخصه،  به 
می دهد  را  امکان  این  واکسن ها  به  شیمیایی  ماده ای  تولید  با  که  (موسسه ای 
که بدون قرار گرفتن در یخچال های مخصوص قابل استفاده باشند.) در یکی 

 Balaji» شریکم با  من،  کرد.  آغاز  را  خود  کار  دانشگاهی  کنارهای  گوشه  از 
Sridhar»، خیلی اتفاقی آشنا شدم و از روز بعد باهم شروع به کار کردیم. آن 
موقع سال ۲۰۱۱ بود، و حاال پس از گذشت سه سال بیش از پیش در حال رشد 

و پیشرفت هستیم.  
شرکت بزرگ  فناوری Enplug که محصولش نرم افزارهایی است  که اهداف 
کاربرد  و...   خرده فروشی ها  رستوران ها،  خرید،  مراکز  در  و  دارد  صنعتی 
دارد، توسط پنج نفر که همگی باهم غریبه بودیم تأسیس شد. یک هفته پس از 
آنکه  با یکدیگر آشنا شدیم در آپارتمانی کوچک شروع به کار کردیم. دو سال 
بعد تعداد افراد تیم مان به ۳۵ نفر رسید و شرکت خود را از آپارتمانی ساده به 

ساختمانی مجهز در لس آنجلس تغییر دادیم.
به جای اینکه ماه ها وقت خود را صرف آشنایی بیشتر با یکدیگر تلف کنیم، 
طریق  از  را  مشترکات  این  کردن  پیدا  روند  شرکایم   با   همراه  کردیم  سعی 

همکاری با یکدیگر تسریع کنیم. در اینجا به پنج مورد اساسی که در انتخاب 
شریک خود باید در نظر داشته باشید، می پردازیم.

یک  شرکایم  و  من  بین  است.  مهم  بسیار  مورد  یک  این  مشترک.  ۱-تحسین 
حس تحسین همیشگی و احترام نسبت به یکدیگر وجود داشت. من همیشه 
Balaji را برای فارغ التحصیل شدن از دانشکده MIT، داشتن مدرک پزشکی 
عوض  در  می کردم.  تحسین  دنیا  زبان  پنج  به  زدن  حرف  سلیس  و  دکترا  و 
دوران  در  من  که  کوچکی  شرکت های  تشکیل  به  نسبت  را  حس  همین  هم  او 
به  نسبت  را  حس  همین  همچنین  من  داشت.  بودم  داده  انجام  دانشگاه 
پیشرفت های تیم Enplug داشتم. همه ما به یکدیگر به برابری نگاه می کردیم  
و هیچ یک به تایید دیگران نیازی نداشتیم. اگر از اینکه شریک جدید خود را 

با دیگران سهیم شوید افتخار می کنید، این نشانه خوبی است.

در  را  خود  کار  ما  همه  اینکه   ،Enplug در  مشترک.  اجتماعی  طبقه   -۲
طبقه  که  می داد  نشان  نداشتیم،  اعتراضی  کنیم  آغاز  کوچک  آپارتمانی 
اجتماعی ما با طرز نگاه ما به زندگی و شغل، همسو و کنترل شده بود. من 
از برخی موسسان شرکت های تازه تاسیس شده  شنیده ام که یکی از شرکا 
شب تا دیروقت کار می کند و دیگری زودهنگام در خانه اش است و کودکانش 
را می خواباند. این مساله باعث ایجاد تعارض های اساسی بین انتظارات آنها 
می شود. آیا شما و شرکایتان با این قضیه که آخر هفته ها و شب ها تا دیروقت 
به  نسبت  اما  نیست،  مهمی  مساله  نه،  اگر  بیایید؟  کنار  می توانید  کنید  کار 

تعهدات خود روراست باشید.

۳-داشتن موقعیت مالی مشابه. هم در Enplug و هم در Nanoly از روز اول 
حقوقی  هر  بر  توافق  که  شد  آن  بر  شرکایم  و  من  بین  تصمیم  بعد  سال ها  تا 
زندگی  پس انداز  سایه  زیر  همگی  ما  بشماریم.  دیگری  هرچیز  بر  مقدم  را 
می کردیم. بسیار مهم بود که بدهی پرداخت نشده ای وجود نداشته باشد تا 

مجبور نشویم به خاطرش شغل پاره وقت دیگری داشته باشیم.
از  ثابتی  حقوق  کنید،  تاسیس  را  شرکت  یک  او  با  می خواهید  که  کسی  آیا   
اینکه  یا  است  جدید  چیزهای  ساختن  قصدش  تنها  و  دارد  دیگر  شرکتی 
شرایط متفاوت تری دارد و نمی تواند در جایی استخدام شود و هدفش بیش 
قبض هایش  پرداخت  برای  راهی  دنبال  به  و  است  جدید  چیزهای  ساخت  از 
است؟ در هر دو صورت می توان تصور کرد که شرکت های موفقی خواهید 
برسید.  آنجا  به  تا  کرد  خواهید  طی  را  متفاوتی  راه های  مسلما  ولی  داشت 
اینکه هدف یکسانی برای درآمد حاصل از تشکیالت خود داشته باشید کمک 

می کند که پایه و اساس شایسته ای ایجاد کنید.

مشاغل

چگونه شریک تجاری 
خود را انتخاب کنیم؟

مترجم : مینا افروزی

آپ  استارت  شرکت های  عامل  مدیران  از  گروهی 
این  با  سوالی  اینترنتی  انجمنی  در  عضو  افراد  از 
درمی یابید  زمانی  چه  که  کردند  مطرح  را  عنوان 
که می توانید با یک فرد شرکتی را  تأسیس کنید؟

کلمه کوچکی برای موفقیت بیشتر کسب وکار

یاد بگیریم «نه» بگوییم
Sarah Santacroce - مترجم: مریم رضایی

می آورید.  یاد  به  را  آورد  زبان  به  که  کلماتی  اولین  حتما  دارید،  فرزند  اگر 
است،  یا «بابا»  می آورد، «مامان»  زبان  به  کودکی  هر  که  لغاتی  اولین  عمدتا 
اما باید بگویم اولین کلمه فرزند من کلمه «نه» بود! یا حداقل من بیش از هر 

چیزی این کلمه را به یاد 
دارم، چون آن را با تحکم خاصی ادا می کرد. 

و  بگوید  نه  که  دارد  نفس  عزت  آنقدر  کودکی  در  انسان  که  نیست  جالب  آیا 
این  می شویم  بزرگ تر  وقتی  اما  ندارد؛  ترسی  هیچ  کردن  مخالفت  اظهار  از 
حس را از دست می دهیم و همیشه می خواهیم دیگران از ما راضی باشند؟ به 
خصوص وقتی کسب وکار کوچک خودمان را آغاز می کنیم، احساس ناامنی 
اینکه  بدون  بدهیم،  مثبت  پاسخ  فرصتی  هر  به  باید  می کنیم  فکر  و  می کنیم 
فکر کنیم ممکن است کسب وکار ما را به آرامی به سوی شکست پیش ببرد. 
در اینجا ۵ موقعیت را معرفی می کنیم که وقتی در آن قرار می گیرید بسیار 

مهم است که بتوانید «نه» بگویید:
۱) به اینکه همه کارها را خودتان انجام دهید،  نه بگویید 

داشته  محدودی  بودجه  است  ممکن  کوچک  کسب وکار  یک  صاحب  به عنوان 
دهید:  انجام  خودتان  را  کارها  همه  مجبورید  کنید  فکر  بنابراین  و  باشید 
همه  برداشتن  اما  غیره.  و  شبکه سازی  برنامه ریزی،  حسابداری،  بازاریابی، 
بخورید؛  شکست  سریع  خیلی  می شود  باعث  دست  یک  با  هندوانه ها  این 
چون بر کسب وکار اصلی خود و کاری که آن را خوب انجام می دهید، تمرکز 
نمی کنید. در اینجا مثالی را بیان می کنیم: من وظایف روتین را دوست ندارم! 
این کارها مرا کسل می کند و بنابراین بی دقت می شوم و اشتباه می کنم. به هر 
حال، برای اینکه بتوانم حضور موثری در شبکه های اجتماعی داشته باشم، 
چه  می دانید  باشم.  داشته  آنها  برای  ماهانه ای  برنامه ریزی  گرفتم  تصمیم 
راه حلی انتخاب کردم؟ این وظیفه ماهانه را به یک دستیار در فضای مجازی 
از  سریع تر  بسیار  که  کردم  واگذار  فردی  به  را  آن  یعنی  کردم.  برون سپاری 
من است و در نتیجه می توانم انرژی خودم را بر وظایف مهم تری مانند جذب 
مشتری متمرکز کنم. پس همه کارها را خودتان انجام ندهید. این دستیاران 

کمک بسیار بزرگی برای صاحبان کسب وکارهای کوچک هستند!
۲) به استفاده شدن از مغزتان در ازای یک فنجای قهوه، نه بگویید

یک  گفت «می توانیم  و  شد  وارد  همکاران  از  یکی  که  بودم  نشسته  دفترم  در 
فرد  آن  می دانستم  خوب  دارم؟»  سواالتی  من  بخوریم،  هم  با  قهوه  فنجان 
اما  کند.  استفاده  قهوه  فنجان  یک  ازای  در  من  دانش  از  می خواهد  فقط 

همیشه این فکر در ذهن من وجود دارد که «ای کاش او واقعا به خدمات من 
عالقه مند بود.» اگر می خواهید کسب وکارتان رشد کند، باید در مورد جلسات 
این چنینی بسیار محکم برخورد کنید. درست است که برخی از این جلسات 
به صرف کردن زمان می ارزند، اما برخی دیگر این گونه نیستند. شرایط را 
بسنجید و به افرادی که می دانید فقط می خواهند دانش شما را تخلیه کنند، 

«نه» بگویید. 
۳) به پذیرفتن پروژه های متعدد، نه بگویید

فراوانی  ایده های  نمی شوند.  مواجه  خالقیت  کمبود  با  هیچ گاه  کارآفرینان 
شدن  موفق  برای  اما  کنند.  تبدیل  پروژه  به  را  آنها  می توانند  که  دارد  وجود 
در این پروژه ها باید بتوانید بر آنها تمرکز کنید. اگر خودتان را با همه آنها 

سرگرم کنید، نمی توانید در همه آنها بهترین باشید. 
۴) به برخی مطالبات زندگی روزمره، نه بگویید

اگر در خانه کار می کنید، ممکن است با برخی مطالبات زندگی روزمره آشنا 
باشید، از جمله:

آمده،  شما  ظرفشویی  ماشین  تعمیر  برای  که  تعمیرکاری  دردسترس  باید   •
باشید. 

• مجبورید دوستان فرزندتان را که والدین آنها برای انجام کاری به بیرون 
رفته اند، برای نهار بپذیرید.

• باید در جلسات مدرسه فرزندتان شرکت کنید تا بدانید چگونه به تکالیف 
او رسیدگی کنید.

بدانید که شما سوپرمن نیستید و صرفا به این دلیل که در خانه کار می کنید، 
در  و  دهید  انجام  انسانی  مافوق  کارهای  می توانید  که  ندارد  را  معنی  این 
عهده  بر  که  غیرضروری  مطالبات  برخی  به  بگیرید  یاد  باشید.  همه  اختیار 

شما گذاشته می شود، «نه» بگویید.
۵) به مشتریانی که مناسب نیستند، نه بگویید

وسوسه  کارتان  ابتدای  در  به خصوص  است.  دیگر  دشوار  مورد  یک  این 
می شوید که به هر مشتری که سر راهتان قرار می گیرد، پاسخ مثبت دهید. اما 
این استراتژی خوبی نیست. اگر مشتریانی را بپذیرید که با کسب وکار شما 
تناسب ندارند یا شما را خسته و ناامید می کنند، نمی توانید کار خوبی ارائه 
دهید. این موضوع همکاری با آنها را پیچیده می کند؛ چون مشتری خشمگین 
کار  از  دیگر،  طرف  از  یا  نمی پردازد  را  شما  پول  و  می کند  شکایت  می شود، 
شما رضایت پیدا می کند و شما را به دوستان خود معرفی می کند و هر چه 
بیشتر مشتریانی خواهید داشت که تناسب ایده آلی با شما ندارند. در هر دو 
صورت، نتیجه برای شما خوب نخواهد بود. مایکل پورت، نویسنده و مشاور 
یک  باید  کسب وکاری  صاحب  هر  می گوید  کوچک،  کسب وکارهای  بازاریابی 
سیاست فرش قرمز داشته باشد: «مراسم فرش قرمز را در نظر بگیرید. تنها 
افرادی خاص و شناخته شده می توانند از آن عبور کنند و خودشان احساس 
داشته  را  احساس  همین  باید  شما  مشتریان  هستند.  مهمی  افراد  می کنند 

باشند؛ اینکه فکر کنند خوش شانس هستند که با شما کار می کنند.» 
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بنیانگذار  پنج  با  موسسه ای  مکمل.  مهارت های  داشتن   -۴
یکدیگر  کنار  در  توانستیم  علت  این  به  ما  است.  کمیاب  بسیار 
دوام بیاوریم چون هر یک از ما در ساخت بخش جداگانه ای از 
راه اندازی شرکت  متمرکز شده بودیم: طراحی، سخت افزار، 
زمانی  کشمکش  معتقدم  من  نرم افزار.  عملیات،  مالی،  قسمت 
بیشتر جلوه می کند که شرکا وظایف یکسانی را اختیار کنند 
هم  به  را  یکدیگر  نظرات  بخواهند  می شود  باعث  امر  این  که 

تحمیل کنند.

از  متفاوتی  تخصص های  ما  اینکه  با  مشترک.  ارزش های   -۵
تقسیم  یکدیگر  با  را  یکسانی  ارزش های  ولی  داریم  یکدیگر 

در  یکدیگر  به  گذاشتن  احترام  شامل  ارزش ها  این  می کنیم. 
و  دارد  وجود  شدیدی  تعارض  که  زمانی  حتی  شرایطی،  هر 
صادقانه رفتار کردن هستند. ما فکر می کنیم که ریسک کردن 
و  هستیم  مثبت نگر  ذاتا  ما  است.  آموختن  برای  راه  بهترین 
این  با  ما  دارد.  وجود  حلی  راه  چالشی  هر  برای  که  معتقدیم 
امکان که تکنولوژی  به وجود آوریم که شرایط را تغییر دهد 
هستند  مهم  دلیل  این  به  مشترک  ارزش های  می یابیم.  انگیزه 
به  و  شما  کسب وکار  بخش های   شدن  ساخته  چگونگی  که 

نتیجه رسیدنشان را شکل می دهند.
با  ندارد.  مخصوصی  علم  به  نیازی  شایسته،  شریک  یافتن 
آشنا  که  بود  هفته  یک  از  کمتر  یکدیگر  با  شرکایم  و  من  اینکه 
و  خوشی  هنگام  در  که  شدیم  متعهد  باهم  ولی  بودیم،  شده 

ناخوشی در کار جدی باشیم و با یکدیگر همکاری کنیم.
Forbes.com : منبع

یافتن شریک شایسته، نیازی به علم 
مخصوصی ندارد. با اینکه من و 

شرکایم با یکدیگر کمتر از یک هفته 
بود که آشنا شده بودیم، ولی باهم 
متعهد شدیم که در هنگام خوشی 
و ناخوشی در کار جدی باشیم و با 

یکدیگر همکاری کنیم.
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بهداشت و سالمت

دوری از آنفلوآنزا 
 

معموال فرارسیدن فصل پاییز با شیوع ابتال به بیماری های 
راه هایی  که  می دانید  است.آیا  همراه  عفونی  و  ویروسی 
بدن  قدرت  افزایش  برای  طبیعی  و  کاربردی  ساده،  بسیار 
در برابر عوامل بیمازی زا وجود دارد و کافی است که کمی 
سبك زندگی و خورد و خوراکمان را برای این منظور تغییر 
دهیم؟ اگر نمی دانید یا دوست دارید بدانید که این تغییرات 
همراه  ما  با  است  بهتر  کنید،  شروع  چطور  و  کجا  از  را 

باشید. 
 

از بوی سیر نترسید
خیلی ها از ترس بوی سیر، دور مصرف آن را خط می کشند درصورتی 
که این سبزی ریشه ای پرخاصیت، حاوی ماده ای به نام آلیسین است که 
از  گروه  آن  بجنگد.  بدن  در  باکتریایی  عفونت های  با  به خوبی  می تواند 
افرادی  از  کمتر  دو سوم  دارند،  سیر  مداوم  مصرف  به  عادت  که  افرادی 
که سیر نمی خورند، به بیماری های عفونی تنفسی مانند سرماخوردگی 

و آنفلوآنزا مبتال می شوند. 
 

ماهی، بهترین است
سلنیوم  نام  به  مغذی  بسیار  معدنی  ماده  نوعی  حاوی  ماهی  گوشت 
است که می تواند باعث افزایش تولید سیتوکین توسط گلبول های سفید 
خونی شود. سیتوکین، پروتئینی است که می تواند به دفع ویروس های 
سیستم  قدرت  افزایش  باعث  و  کند  کمك  بدن  در  آنفلوآنزا  به  ابتال  عامل 
دفاعی بدن شود.به عالوه، ماهی های چرب مانند سالمون، قزل آال، کیلکا 
و  هستند  امگا۳  چرب  اسیدهای  از  مناسبی  مقادیر  حاوی  ساردین،  و 
می توانند با قوی تر کردن سیستم دفاعی بدن، باعث پیشگیری از ابتال به 

بیماری های عفونی تنفسی مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا شوند. 
 

هر روز پیاز و پرتقال بخورید
مصرف  بدن،  دفاعی  سیستم  قدرت  افزایش  راه های  ساده ترین  از  یکی 
قوی ترین  جزو   C ویتامین  است.   C ویتامین  حاوی  خوراکی های 
بدن،  ایمنی  سیستم  قدرت  چشمگیر  افزایش  با  که  آنتی اکسیدان هاست 
قابل قبولی  حد  تا  را  ویروسی  و  عفونی  بیماری های  به  ابتال  جلوی 
می گیرد. از آنجا که پاییز و زمستان فصل برداشت انواع مرکبات است، 
آب  لیوان  یك  یا  پرتقال  عدد  یکی دو  روزانه  که  می شود  توصیه  بنابراین 
مرکبات را در برنامه غذایی خود داشته باشید و حتما با تمام وعده های 

غذایی خود، پیاز و فلفل دلمه ای خام بخورید.
 
 

دور سیگار و قلیان را خط بکشید
عملکرد  در  اختالل  ایجاد  باعث  به سادگی  می توانند  قلیان،  و  سیگار 
ابتال  امکان  بدن،  دفاعی  قدرت  کاهش  با  و  شوند  بدن  دفاعی  سیستم 
توصیه  رو،  این  از  کنند.  فراهم  راحتی  به  را  ویروسی  بیماری های  به 
می شود که به عنوان بزرگ ترین قدم در راه اصالح سبك زندگی و افزایش 
قدرت سیستم دفاعی بدن برای پیشگیری از بیمار شدن، از همین امروز 

دور سیگار و قلیان را خط بکشید.
 
 

گوشت قرمز بدون چربی
افراد  بدن  در  ایمنی  سیستم  قدرت  کاهش  در  مؤثر  عوامل  از  یکی 
تضعیف  با  روی  کمبود  آنهاست.  بدن  «روی»  سطح  کاهش  گیاهخوار، 

قدرت دفاعی بدن، منجر به افزایش شانس ابتال به بیماری های ویروسی 
و عفونی می شود.حتی کمبود «روی» در حد متوسط هم احتمال ابتالی 
فرد به بیماری های عفونی را تاحد قابل توجهی افزایش می دهد. عنصر 
«روی» برای تولید گلبول های سفید بدن و باال بردن قدرت سیستم دفاعی 
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و از این رو، متخصصان تأکید بر 
مصرف انواع گوشت و خوراکی هایی با منابع حیوانی برای تأمین روی 

کافی در بدن دارند. 
 

جو را دست کم نگیرید
جوی کامل و جوی دوسر جزو غالت حاوی بتاگلوکان هستند. محققان 
که  است  آنتی اکسیدان  و  غذایی  فیبر  نوعی  بتاگلوکان،  که  می گویند 
افزایش  باعث  و  می کند  عمل  بدن  در  ضد میکروبی  عامل  یك  به عنوان 
قدرت سیستم ایمنی بدن می شود. از این رو، افرادی که به صورت منظم 
غالت حاوی جو و جوی دوسر را در برنامه غذایی خود دارند، کمتر از 
دچار  اگر  و  می شود  خوب  زودتر  زخم هایشان  می شوند،  بیمار  دیگران 
بدن  در  آنتی بیوتیکی  داروهای  عمل  قدرت  شوند،  عفونی  بیماری های 
کامل  بهبودی  به  معمول  حد  از  زودتر  درنتیجه،  و  می یابد  افزایش  آنها 

می رسند. 
 

تضعیف سیستم ایمنی بدن 
قرار  مختلف  غذایی  مواد  تحت تأثیر  بدن  ایمنی  سیستم  کلی،  به طور 
تازه،  سبزی های  و  میوه ها  انواع  مانند  خوراکی ها  از  برخی  می گیرد. 
هستند  آنتی اکسیدان ها  و  امالح  ویتامین ها،  از  باالیی  حجم  حاوی 
و  بدن  دفاعی  سیستم  تقویت  باعث  می تواند  آنها  روزانه  مصرف  و 
برخی  دیگر،  طرف  از  شود.  مختلف  بیماری های  به  ابتال  از  پیشگیری 
و  ایمنی  سیستم  در  اختالل  آنها،  در  موجود  ترکیبات  و  خوراکی ها  از 
سرکوب کننده  خوراکی های  دارند.مهم ترین  به دنبال  را  آن  عملکرد  افت 
خامه،  کره،  دارند.  اشباع  روغن  که  هستند  آنهایی  بدن،  دفاعی  سیستم 
سرخ شده  و  چرب  غذاهای  و  هیدروژنه  و  جامد  روغن های  سرشیر، 
ترکیبات  به عالوه،  هستند.  اشباع  چربی  حاوی  خوراکی های  سردسته 
به کاررفته در انواع اسنك های چرب و شور موجود در بازار هم می توانند 
که  مواد  این  باشند.  داشته  پی  در  را  بدن  ایمنی  سیستم  عملکرد  افت 
و  آماده  غذایی  مواد  و  اسنك ها  به  نگهدارنده  و  افزودنی  نام  با  معموال 
نیمه آماده افزوده می شوند، تأثیر منفی بر سیستم دفاعی بدن می گذارند.
محصوالت  مصرف  به  عادت  که  بزرگساالنی  حتی  و  بچه ها  رو،  این  از 
اینچنینی دارند، بیشتر از دیگران بیمار می شوند و روند بهبود بیماری 

هم در آنها به کندی صورت می گیرد. 
 

سیب زمینی شیرین 
در  می تواند  سالم  پوستی  داشتن  که  نمی کنیم  هم  را  فکرش  ما  بیشتر 
است  بهتر  اما  باشد  داشته  نقش  بدنمان  دفاعی  سیستم  قدرت  افزایش 
بدانید که پوست سالم به عنوان نخستین سد دفاعی بدن از ورود عوامل 
برای  ما  همه  می کند.  جلوگیری  بدن  به  بیماری زا  ویروسی  و  باکتریایی 
داشتن پوستی سالم و قوی، به مقادیر مناسبی از ویتامینA نیاز داریم. 
ویتامینA به تولید بافت های به هم پیوسته در سطح پوست کمك بزرگی 
می کند و به این ترتیب، باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن در مراحل 

بعدی مبارزه با عوامل بیماری زا می شود. 
 

دوستدار قارچ باشید
نوعی  به عنوان  نوین  و  سنتی  طب  در  دور  بسیار  گذشته های  از  قارچ 
است.  بوده  مطرح  بدن  دفاعی  سیستم  قدرت  افزایش  برای  خوراکی 
باعث  می تواند  قارچ  در  موجود  ترکیبات  که  دریافته اند  پژوهشگران 
عوامل  برابر  در  خون  سفید  گلبول های  عملکرد  بهبود  و  تولید  افزایش 
از  پیشگیری  برای  قارچ  مصرف  رو،  این  از  شوند.  بیماری زا  و  مهاجم 
یا  آنفلوآنزا  و  سرماخوردگی  مانند  تنفسی  عفونی  بیماری های  به  ابتال 
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بازخوانی چند تحقیق مهم

تازه های سرماخوردگی
سرماخوردگی مهم ترین و فراگیرترین  بیماری است که تاکنون درمان 
قطعی برای آن یافت نشده است. سرماخوردگی هر ساله هزینه زیادی 
کار  از  غیبت  مثل  هزینه هایی  می کند.  تحمیل  کشورها  اقتصاد  به  را 

بدون  که  داروهایی  و  شده  تجویز  داروی  خرید  پزشك،  به  مراجعه  و 
گردش  در  مهمی  سهم  می شوند،  خریداری  عالئم  بهبود  برای  نسخه 
دارند.  پزشکی  تجهیزات  و  داروسازی  شرکت های  و  کارخانه ها  مالی 
از این  رو تحقیقات در مورد درمان، بهبود و کنترل عالئم این بیماری 
تحقیقات  این  از  برخی  به  اینجا  در  می شود.  انجام  ساله  هر  همه گیر 

اشاره می کنیم.

بخور؛ گرم یا سرد؟
استفاده از بخور هنگام سرما خوردگی آثار خوبی دارد. این موضوع 
گرم  بخور  که  است  این  سوال  اما  دارند  قبول  محققان  هم  تقریبا  را 
مرطوب  را  هوا  بخور  دستگاه های  گفت  سرد؟باید  بخور  یا  است  بهتر 
به  آنها  نوع  دو  هر  می یابد.  کاهش  احتقان  و  سرفه  نتیجه  در  می کنند 
طور یکنواختی در رطوبت هوا مفید هستند و هر دو نوع این بخارها 
زمانی که به راه های هوایی پایین تر می رسند، یك درجه حرارت دارند 

(چه بخار از اول گرم بوده چه سرد) اما بخور سرد چند مزیت دارد: 

۱.برای کودکان از نظر امنیتی مناسب تر است چون بخور گرم می تواند 
در صورت نزدیك شدن کودك او را بسوزاند.

۲. قیمت آن ارزان تر است چون نیازی به المنت گرمایی ندارد.
۳. مصرف برق آن هم کمتر است.

نکته  چند  به  می کنید،  استفاده  بخور  دستگاه های  از  کدام  هر  از  اگر 
توجه کنید: دستگاه را تمیز نگه دارید تا مانع رشد باکتری و قارچ در 
آن شود. هر روز دستگاه را با مخلوطی از ۹ واحد آب و ۱ واحد وایتکس 
را  قارچ  و  باکتری  می تواند  نشود  تمیز  خوب  دستگاه  اگر  کنید.  تمیز 
به محیط اطراف خود اضافه کند. هر روز آب درون دستگاه را عوض 
درجه  یا  نشود  نگهداری  خوب  آن  از  اگر  اما  است  مفید  بخور  کنید. 
رطوبت خیلی باال باشد، خودش باعث بیماری می شود. میزان رطوبت 
ایده آل در فصل های مختلف، با توجه به دمای هوا و منطقه زندگی فرد 
کمتر  زمستان  در  و  بیشتر  تابستان  در  رطوبت  معموال  است.  متفاوت 
است. رطوبت منزل معموال بین ۳۰ تا ۵۰ درصد مناسب است. رطوبت 
بیشتر یا کمتر از آن می  تواند مشکل ساز باشد. رطوبت کم باعث خشکی 
می شود.  چشم  خارش  و  گلو  بینی،  هوایی  راه های  تحریك  پوست، 
رشد  شرایطی  چنین  در  و  کند  دم  خانه  می شود  باعث  زیاد  رطوبت 
باکتری ها و قارچ ها بیشتر می شود. میزان رطوبت منزل را می توان با 

دستگاه هایی شبیه دماسنج اندازه گیری کرد.

چرا این همه تالش؟
است  محدودشونده  خود  و  خفیف  بیماری  یك  معموال  سرماخوردگی 
از  بیش  روزمره  زندگی  برنامه های  سال  هر  ساده  بیماری  همین  اما 
می کند.  مختل  و  می دهد  قرار  تحت تاثیر  بریتانیا  در  را  نفر  میلیون   ۳

آسم  به  که  کسانی  یا  سالمندان  مثل  بسیاری  سالمت  برای  بیماری  این 
دچارند، می تواند خطرهای جدی ایجاد کند. این باور که سرماخوردگی 
علت  اولین  بدانیم  که  می شود  ناشی  آنجا  از  است،  بزرگ  مشکل  یك 
در  دانشمندان  است.  ساده  بیماری  همین  بریتانیا،  در  کار  از  غیبت 
ویروس های  تکثیر  و  رشد  از  بتوانند  که  هستند  موادی  طراحی  پی 
قبل  سال های  در  تالش ها  همین  کنند.  جلوگیری  سرماخوردگی 
برای  دارو  این  شد.  «تامی فلو»  ضدآنفلوانزای  داروی  کشف  به  منجر 
پاتل،  نیل  می شود.  تجویز  هستند،  بیشتر  خطر  معرض  در  که  افرادی 
از  استفاده  خطر  مورد  در  بریتانیا،  سلطنتی  داروسازی  انجمن  رئیس  
داد.  هشدار  می روند،  کار  به  ویروسی  بیماری های  برای  که  داروهایی 
آورده  شده،  منتشر  آکسفورد  دانشگاه  سایت  در  که  مقاله ای  در  وی 
است، داروی ضدسرماخوردگی که بتواند مراحل انسانی را با موفقیت 
چون  است  کم  بسیار  آن  موفقیت  احتمال  ولی  نیست  محال  کند،  طی 
بیماری  خود  به  ابتال  از  دارو  جانبی  عوارض  وجود  احتمال  درحقیقت 
خطرناك تر است. شاید برای همین است که پزشکان و بیماران، ابتال به 
سرماخوردگی را به مصرف داروهای آنتی ویرال ترجیح می دهند. وی 
افزود: «درست است که سرماخوردگی بیماری ناتوان کننده ای به شمار 
می رود ولی این برای همه مردم نیست ولی خطر داروهای آنتی ویرال 

برای همه است.»
Nature:منبع

امید برای یافتن داروی سرماخوردگی
که  هستند  مهندسی شده  ترکیبی  طراحی  دنبال  به  انگلیسی  محققان 
و  ابتال  جلوی  ویروس،  انتقال  راه های  کردن  مسدود  طریق  از  بتوانند 
انتقال بیماری های ویروسی که از راه تماس منتقل می شوند، بگیرند. 
در  می توانند  که  بیماری هایی  برابر  در  می تواند  جدید  ترکیب  این 
پا  دست،  بیماری های  و  اطفال  فلج  مثل  باشند،  کشنده  حتی  مواردی 
استفاده  دارند،  سرماخوردگی  با  مشترک  و  مشابه  عالئم  که  دهان  و 
جلوی  می توان  کشنده،  بیماری های  این  به  ابتال  از  جلوگیری  با  شود. 
مرگ و میر هزاران انسان را گرفت. پروفسور دیواستوارت، از دانشگاه 
موفق  گروه،  «پژوهشگران  گفت:  تحقیق  گروه  سرپرست  و  آکسفورد 
انتقال  بتواند  که  ترکیبی  و  شده اند   EV۷۱ ویروس  ساختار  طراحی  به 
به  اتصال  با  ترکیب  این  کرده اند.  طراحی  کند،  متوقف  را  ویروس  این 
ویروس، آن را فلج و از انتقال و انتشار هسته ژنتیکی آن جلوگیری و از 
این طریق چرخه تکثیر ویروس درون سلول را متوقف می کند. مقاله ای 
در مجله علمی و معتبر نیچر منتشر شده که در آن، این ترکیب با سایر 
ویروس هایی که ساختمانی نزدیک به EV۷۱ دارند، آزمایش شده است. 
خوشبختانه دانشمندان دریافته اند این ترکیب جدید برای متوقف کردن 
روند انتقال این ویروس ها نیز موثر است. با طراحی و ساخت این ماده 
جدید، امید برای ریشه کردن فلج اطفال و یافتن راه درمانی موثر برای 

سرماخوردگی قوت گرفته است.

حلقه مفقوده در سرماخوردگی
است  عجیب  اخیر،  دهه های  در  پزشکی  پیشرفت های  همه  وجود  با 
محققان  اما  نشده  پیدا  سرماخوردگی  برای  قطعی  درمانی  هنوز  که 
ویروس  یک  از  بعدی   ۳ مدل  یک  تازگی،  به  ویسکانسون،  دانشگاه 
در  مفقوده  حلقه  را  آن  که  کرده اند  طراحی  سرماخوردگی  جدید 
 ،C رینوویروس  از  بعدی   ۳ جدید  مدل  این  نامیده اند.  سرماخوردگی 
سایر  با  را  ویروس  این  ساختمان  تفاوت های  غافلگیر کننده ای،  به طور 

رینوویروس ها (A و B) نشان می دهد.
در گذشته ، شکل خانواده A و B رینوویروس ها (از ویروس های عامل 
سرماخوردگی) شناخته شده و مدل ۳ بعدی آنها نیز ساخته شده بود 
محققان  حاال  و  شده  شناخته   تازه تر   ،(C (نوع  جدید  ویروس   این  اما 

موفق شده اند مدل دقیق ۳ بعدی آن را هم طراحی کنند. 
سرماخوردگی ها،  از  زیادی  تعداد  بروز  عامل  جدید،  ویروس   این 
به خصوص در کودکان است. محققان معتقدند شناخت دقیق ساختمان 
می کند.  ویروس  این  علیه  جدید  داروهای  ساخت  به  زیادی  کمک  آن، 
برای ساخت این مدل جدید، این محققان از اطالعات زیستی و پیشرفته 
و توالی ژنتیک ۵۰۰ رینوویروس C استفاده کردند و موفق به طراحی 

۳ بعدی آن شدند.
امر  این  و  است  متفاوت  ویروس ها  سایر  با  ویروس،  این  ساختمان 
با  اما  نداشته اند  مناسبی  اثر  آنها  چرا داروها روی  که  می کند  مشخص 
روی  که  ساخت  داروهایی  می توان  ویروس،  ساختمان  دقیق  شناختن 

آن اثر کند.
 B و  A رینوویروس های روی  بود،  شده  ساخته  تاکنون  که  داروهایی 
اثر می کردند. با شناسایی این حلقه مفقوده، امید به ساخت داروهای 

جدیدتر علیه ویروس  سرماخوردگی، افزایش می یابد. 
Medical News Today :منبع

تسریع روند درمان آنها توصیه می شود. قارچ را می توان به صورت خام 
یا پخته مصرف کرد اما پختن آن باعث هضم بهتر پروتئین های موجود 

در بافتش می شود. 
 

به اندازه کافی بخوابید
شب های پاییزی، شب هایی طوالنی هستند و شما می توانید طوری برای 
کافی  خواب  باشید.  داشته  کافی  خواب  که  کنید  برنامه ریزی  زندگی تان 
باعث کاهش استرس های روزانه و افزایش سطح هورمون کورتیزول در 
بدن می شود. با افزایش کورتیزول، قدرت سیستم دفاعی بدن هم باالتر 
مقاوم  به خوبی  بیماری زا  عوامل  برابر  در  بدن  ترتیب،  این  به  و  می رود 
نمی دهند  اهمیت  شب  خواب  به  خیلی  مردم  امروزه  متأسفانه  می شود. 
همه  بر  عالوه  کار  این  بخوابند.  که  می گیرند  تصمیم  شب  نیمه های  و 

آسیب های روحی و روانی که در پی دارد، می تواند موجب ضعیف شدن 
سیستم دفاعی بدن شود.

 
چای بنوشید

یك خبر خوب برای طرفداران چای اینکه بدن افرادی که روزانه ۵فنجان 
در  می نوشند،  رقیق  و  تازه دم  سیاه  یا  سبز  چای  لیوان   ۲/۵ حدود  یا 
برابر عوامل بیماری زا مقاوم تر از بدن افرادی است که به نوشیدن سایر 
نوشیدنی های گرم عادت دارند. ال تیانین، تاحد زیادی باعث پیشگیری از 
ابتال به بیماری های عفونی و ویروسی در فصل پاییز و زمستان  می شود. 
البته، متخصصان توصیه می کنند که برای بهره مند شدن از خواص چای، 
یا  کتری  بخار  مانند  غیرمستقیم  حرارت  روی  ۲۰دقیقه  ۱۵تا  حدود  را  آن 
سماور دم کنید و تا ۳۰دقیقه پس از دم کشیدن هم چای را مصرف کنید.
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خانواده

اما گاهی اوقات از خود انتظاراتی داریم که خارج از توان مان است و وقتی نمی توانیم 
آنها را برآورده سازیم بشدت ناامید و دلمرده می شویم. گاهی هم توقعات ما غیرمعقول 
نیست. مثال ممکن است در میانسالی تصمیم بگیریم حرفه ای جدید را امتحان کنیم که 
به  بسرعت  بخواهیم  که  شود  می  شروع  زمانی  مشکل  اما  ندارد،  ایرادی  هرگز  کار  این 

نتیجه دلخواه برسیم.

وقتی برای خود اهداف غیرمعقول انتخاب کنیم، مسلما نمی توانیم به آنها دست یابیم و 
خود را هر لحظه در خطر افسردگی و شکست قرار می دهیم.

می  فکر  بزرگ  که  کسانی  زیرا  باشیم،  داشته  متعالی  و  واال  اهداف  توانیم  می  البته 
کنند می توانند دست به کارهای بزرگ بزنند، اما باید این مقوله را از داشتن رویاهای 

غیرواقعی و توقعات بیجا از خود که نتیجه ای جز شکست ندارد، کامال جدا کرد.

توقع از دیگران
انسان اجتماعی است و نمی تواند دور از گروه و تنها زندگی کند. او برای موفق شدن 
قرار  خود  همکاران  و  دوستان  خانواده،  کنار  در  وقتی  اما  است.  نیازمند  تعامل  این  به 
می گیرد توقعاتی از آنها دارد یا متقابال دیگران از او خواسته هایی دارند. اما متاسفانه 
توقع  فقط  و  شویم  می  دیگران  با  دوستی  و  رابطه  وارد  شناخت  بدون  مواقع  بیشتر 
رفتارهای خوب و مناسب از آنها داریم. می خواهیم آنها به ما توجه کافی نشان دهند 
و وقتی به این خواست قلبی نمی رسیم، آزرده خاطر می شویم. حتی بعضی مواقع از 

دیگران توقع داریم بیش از حد لزوم برایمان وقت بگذارند.
این نوع تفکر گاهی ریشه در دوران کودکی مان دارد. زمانی که والدین از ما انتظاراتی 
به  که  آنجا  تا  کنیم  تالش  بسیار  آنها  ساختن  برآورده  برای  بودیم  مجبور  که  اند  داشته 
فردی کمال گرا تبدیل شده ایم و به دلیل این ویژگی همین حد از دیگران متوقع هستیم.

یا برعکس گاهی اوقات خودمان سعی می کنیم نقش یک دوست خوب را بازی کنیم و 
دردسترس  داشتند  نیاز  کمکی  اگر  تا  هستیم  تماس  در  مان  خانواده  و  دوستان  با  مدام 
باشیم. یا حتی ممکن است در محل کار، کارهای عقب مانده همکارانمان را انجام دهیم 

تا ثابت کنیم همکار خوبی هستیم.
چنین  وقتی  و  شویم  می  پیشقدم  آنها  نگهداشتن  شاد  در  همیشه  دیگران  با  ارتباط  در 
تالش و توجهی از سوی آنها نسبت به خودمان نمی بینیم بسیار ناراحت و ناامید می 

شویم و وجودمان پر از خشم و تلخی می شود.

با خود فکر می کنیم با وقت گذاشتن برای دیگران خود را خسته می کنیم، اما دیگران 
در قبال ما چنین احساس مسئولیتی ندارند. می خواهیم همان قدر که برای دیگران وقت 
می گذاریم آنها نیز متقابال همین کار را انجام دهند و وقتی خالف این موضوع اتفاق می 

افتد، بسیار افسرده می شویم.
سرخوردگی های ناشی از توقعات غیرواقعی از دیگران پیامدهایی منفی دارد و ممکن 
است حس دشمنی را در شما به وجود بیاورد و تصور کنید دیگران از شما سوء استفاده 
می کنند و این احساس باعث ایجاد مشکالت بعدی بین شما و اطرافیان تان شده و روزبه 

روز زندگی برایتان سخت و سخت تر شود.

در واقع توقعات بیجا و غیرواقعی داشتن نیز ما را دچار مشکل و ناامیدی می کند. گاهی 
اوقات به دنبال دوست کامل، حرفه کامل و زندگی کامل هستیم و وقتی این اتفاق نمی 

افتد از همه چیز ناامید و سرخورده می شویم.

حقیقت این است که توقعات بیش از حد داشتن از خود و دیگران ما را از تجربه های 
روی  است  بهتر  دارید  زندگی  در  روشی  چنین  اگر  کند.  می  محروم  زندگی  زیبای 
باشید،  نداشته  زیاد  توقع  تان  شرایط  از  که  این  بر  عالوه  و  کنید  نظر  تجدید  رفتارتان 

بلکه مراقب توقعات تان از دیگران نیز باشید.
قرار نیست دیگران به تمام خواسته های شما پاسخ مثبت بدهند. با داشتن آگاهی مناسب 
از واقعیت های زندگی خود و اطرافیان تان می توانید روی زندگی تان کنترل صحیح و 

از دیگران توقع به جا و عاقالنه داشته باشید.

توقعات ممنوعه!
اگر می خواهید شاد باشید و از زندگی تان لذت ببرید این توقعات را از دیگران نداشته 

باشید:

از دیگران نخواهید عین شما رفتار کنند.
پیش از هر شروع رابطه ای مطمئن باشید با کسی دوست می شوید که مانند شما خوش 
در  تا  گیرد  می  پیش  در  مناسبی  رفتار  آمیزتان،  محبت  رفتارهای  برابر  در  و  است  قلب 
روابط تان احساس نکنید که فریب خورده اید. اما به طور کلی ما نباید از دیگران انتظار 

داشته باشیم که رفتاری درست شبیه خودمان داشته باشند.
بیشتر مواقع مردم توقع ندارند خودمان را برای برآورده ساختن نیازهای آنها به زحمت 
اندازیم و در انتها چنین توقعی عینا از آنها داشته باشیم. این کار باعث می شود بی جهت 
خود را آزار داده تا آنجا که دچار اضطراب و نگرانی شویم و اطرافیان مان هم حتی دلیل 

این موضوع را تشخیص ندهند.

از دیگران توقع نداشته باشید تغییر کنند.
فکر نکنید که می توانید دیگران را طبق خواست خود تغییر دهید. دوست داشتن کسانی 
که  طور  همان  آنها  داشتن  دوست  معنای  به  ـ  خانواده  اعضای  مانند  ـ  شناسید  می  که 
صورت  این  در  که  چرا  دهید  تغییر  خود  دلخواه  به  را  آنها  نکنید  سعی  است.  هستند، 
عالوه براین که راه به جایی نمی برید، بلکه باعث ناراحتی آنها نیز می شوید و به طور 

کلی تنها می مانید.

از دیگران توقع نداشته باشید، نظرشان را عوض نکنند.
گاهی اوقات عقاید مردم عوض می شود، بنابراین تصور نکنید که اطرافیان تان همیشه 
باید بر سر عقایدشان تا پایان عمر باقی بمانند. احتمال دارد موضوعی باعث شود که 
دیگر  چرا  که  این  از  را  او  نباید  و  دهد  عقیده  تغییر  خاص  موضوعی  به  نسبت  فردی 
مانند سابق نیست سرزنش کنید و از او دلخور شوید. این نوع توقع بجز این که باعث 
توانید  نمی  که  است  زیاد  آنقدر  تغییر  این  اگر  ندارد.  ای  فایده  هیچ  شود  خودتان  آزار 

پیامدهایش را تحمل کنید صرفا می توانید در روابط تان تجدید نظر کنید.

توقع نداشته باشید دیگران به خاطر شما دست از کارهایشان بردارند.
ها  سختی  در  معموال  شود.  بد  روزهای  گرفتار  است  ممکن  که  نیستید  کسی  تنها  شما 
دوستان و اعضای خانواده کسانی هستند که می توانید روی آنها حساب کنید، اما یادتان 
بسیار  بودن  مستقل  باشید.  خود  مراقب  بگیرید  یاد  نکنید.  استفاده  سوء  آنها  از  باشد 
مفید است. اگرچه مجبور نیستید تمام بار مشکالت زندگی را به تنهایی به دوش بکشید 
و هرگز از کسی کمک نخواهید ولی نباید آنها را در شرایطی قرار دهید که مجبور شوند 

کارهای مهم زندگی شان را به کناری گذاشته و فقط به مشکالت شما بپردازند.

توقع  توان  می  دیگران  از  حد  چه  تا  که  بدانید  و  کنید  ایجاد  تعادل  خود  انتظارات  در 
کار  این  دادن  انجام  البته  کنید.  مطرح  زمانی  چه  را  تقاضایتان  حال  عین  در  و  داشت 
با  رفتارهایمان  مراقب  باید  شادتر  و  سالم  زندگی  داشتن  برای  اما  است،  سخت  بسیار 

دیگران باشیم.

انتظار نداشته باشید که دیگران همیشه با شما موافق باشند.
برخی از مردم دائم اعتراض دارند که چرا اطرافیانشان افکاری مشابه آنها ندارند و می 
اتفاقی نمی افتد، زیرا هرکس بنا  خواهند همه را با خود موافق کنند. اما مسلما چنین 
به نوع زندگی و آموخته هایش عقایدی دارد و هرگز نمی توان اندیشه های دیگران را 
با خود یکی کرد. بنابراین دست از این کار بردارید تا کمتر دچار سرخوردگی و خشم 

غیرمنطقی شوید.
یاد بگیرید در قبال دیگران رفتارهای خودخواهانه از خود بروز ندهید. انسان حق دارد 
شاد زندگی کند و از لحظه لحظه آن لذت ببرد. پس با برخوردهای غیرمعقول زندگی 

را به کام خود تلخ نکنیم.

همان قدر که به خود احترام می گذارید از دیگران توقع احترام داشته باشید.
قدرت واقعی در روح و روان است نه در ماهیچه ها و این قدرت با داشتن ایمان و اعتماد 
کسی  از  هرگز  بگیرید  تصمیم  بعد  به  لحظه  این  از  پس  شود.  می  تامین  خود  وجود  به 
مهر و محبت، احترام و توجه گدایی نکنید. در واقع تنها کسی که می تواند به شما کمک 
کند فقط خودتان هستید. اگرچه مهم است که نسبت به دیگران خوب و مهربان باشید، 
اما باید خودتان را هم دوست داشته باشید. با نداشتن چنین انتظاری از دیگران آزاد و 

رها و شاد زندگی خواهید کرد.
مردم بندرت مطابق میل ما رفتار می کنند و باید آنها را همان طور که هستند بپذیریم و 
در عین حال از خواست های بیجا و غیرمعقول خود بپرهیزیم، زیرا مشکالت دقیقا از 

لحظه ای که توقعات مان برآورده نشود، شروع می شود.

elitedaily.com
مترجم: نادیا زکالوند

توقع بیجا مانع 
شادی است

با  خود  روابط  همچنین  و  افکار  با  ها  انسان  ما 
دیگران می توانیم نوع زندگی مان را شکل دهیم. بر 
همین اساس از زندگی انتظاراتی داریم که برآورده 
شدن یا نشدن آنها احساس مان را نسبت به هستی 
و زندگی تعیین می کند. در حقیقت احساس شادی 
و سعادت داشتن اول بسته به توقعاتی است که از 
زندگی و سپس انتظاراتی است که از دیگران داریم.
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از کاهش وزن و درد و استرس تا افزایش ایمنی و صمیمیت 
و اعتمادبه نفس

فواید رابطه زناشویی
چه  می تواند  همسر  با  زناشویی  روابط  برقراری  می دانید 
حتما  باشد؟  داشته  زوج ها  جسمی  سالمت  بر  مثبتی  آثار 
جنسی  فعالیت  مکانیسم  کرده اید  فکر  خودتان  با  هم  شما 
رابطه  از  بعد  مسلما  و  نیست  تولیدمثل  برای  تنها  بدن 
حس  او  یا  خودتان  در  را  مثبتی  تغییرات  همسرتان  با 

کرده اید...

 پزشکان ۱۲ فایده طبی را برای این رابطه برشمرده اند:

۱. کاهش استرس
شرایط  در  را  مرد   ۲۲ و  زن   ۲۴ اسکاتلندی  محققان 
ریاضی  مسایل  حل  یا  جمع  در  سخنرانی  مثل  پراسترس- 
را  آنها  فشارخون  و  دادند  قرار  دیگران-  حضور  در 
اندازه گیری کردند. نتیجه جالبی به دست آمد؛ افرادی که به 
موقعیت  در  داشتند،  زناشویی  روابط  همسرشان  با  تازگی 
دیگری  مطالعه  نشان  دادند.  سالم تری  برخورد  استرس زا 
دستگاه  که  دومی  (عدد  دیاستولی  فشارخون  داد  نشان 
همسر  با  که  متاهلی  افراد  می دهد)  نشان  ما  به  فشارسنج 
از  دارند،  منظمی  زناشویی  روابط  و  می  کنند  زندگی  خود 
فشارخون افرادی که با همسرشان رابطه زناشویی ندارند، 
پایین تر است. نتایج یک تحقیق جالب دیگر هم ثابت کرده 
می?گیرند،  آغوش  در  را  آنها  مرتب  همسرانشان  که  زنانی 

فشارخون سالم تری دارند.

۲. افزایش ایمنی
محققان دانشگاه ویلکس با ثبت چگونگی رابطه زناشویی 
دریافتند  آنها  در  بزاق  تولید  میزان  بررسی  و  همسر   ۱۱۲
باعث  هفته)،  طول  در  بیشتر  یا  بار   ۲) همسر  با  رابطه 
افزایش سطوح آنتی بادی ایمونوگلوبین A در بدن می شود. 

این پادتن در پیشگیری از سرماخوردگی و برخی عفونت ها 
نقش مهمی دارد.
۳. کاهش وزن

مصرف  باعث  همسر،  با  زناشویی  روابط  دقیقه   ۳۰ هر 
که  می دانید  البد  و  می شود  بدن  در  انرژی  کیلوکالری   ۸۵

سوزاندن کالری مترادف است با کاهش وزن.

۴. سالمت قلب
تحقیق ۲۰ ساله دانشمندان انگلیسی نشان داده مردانی که 
در طول هفته ۲ بار یا بیشتر با همسرشان روابط زناشویی 
چنین  ماه  در  بار   ۱ از  کمتر  که  مردانی  به  نسبت  دارند، 
گرفتار  کمتر  می کنند،  برقرار  همسرشان  با  را  روابطی 
حمله های مرگبار قلبی می شوند. این محققان باور عمومی 
رد  را  قلبی  سکته  احتمال  بر  زناشویی  رابطه  سوء  تاثیر 

می کنند.

۵. افزایش اعتماد به نفس
تاثیر  زناشویی  رابطه  می گویند  تگزاس  دانشگاه  محققان 
خویشتن  از  رضایت  احساس  و  به نفس  اعتماد  بر  بسزایی 
دارد. البته این یافته به معنی لزوم داشتن روابط زناشویی 
نظر  از  فردی  اگر  اما  نیست  به نفس  اعتماد  افزایش  برای 
رابطه  سالمت  باشد،  نداشته  مشکلی  به نفس  اعتماد 

اعتماد  ارتقای  بر  مثبتی  تاثیر  همسرش  با  او  زناشویی 
به نفسش خواهد داشت.

۶.افزایش صمیمیت
جنسی،  لذت  اوج  به  رسیدن  و  زناشویی  روابط  برقراری 
محبت  هورمون  به  که   – اکسی توسین  هورمون  سطح 
همسران  ترتیب  این  به  می دهد.  افزایش  را  است-  مشهور 

بعد از رابطه زناشویی احساس صمیمیت و اعتماد بیشتری 
زن   ۵۹ روی  شده  انجام  تحقیقات  داشت.  خواهند  به هم 
در  از  بعد  آنها  اکسی توسین  هورمون  سطح  که  داده  نشان 
آغوش گرفته شدن به وسیله همسرشان افزایش یافته است. 
هم  او  سخاوتمندی  حس  با  فرد  بدن  اکسی توسین  سطح 

رابطه مستقیمی دارد.

۷. کاهش درد
اندورفین های  سطح  اکسی توسین  یا  محبت  هورمون 
پس  می دهد.  افزایش  را  بدن  بدن)  طبیعی  ضددرد  (مواد 
پیش  «نشانگان  یا  روماتویید  آرتریت  سردرد،  گرفتار  اگر 
قاعدگی» (PMS) هستید، می توانید تاثیر روابط زناشویی 
کنید.  درک  مشکالت  این  از  ناشی  درد  بر  را  همسرتان  با 
خواستند  نفر   ۴۸ از  خود  ادعای  اثبات  برای  محققان 
آنها  دست  انگشت  سپس  کنند،  استنشاق  را  اکسی توسین 

را مجروح کردند و دریافتند که حضور اکسی توسین حس 
درد را تا ۵۰ درصد کاهش می دهد.

۸. کاهش خطر سرطان پروستات
محققان ثابت کرده اند مردان جوانی که بیش از ۲۱ بار انزال 
انزال  ماه  در  بار   ۴-۷ که  مردانی  به  نسبت  دارند،  ماه  در 
دارند، با احتمال کمتری دچار سرطان پروستات می شوند.

۹. تقویت عضالت قاعده لگن
روابط  برقراری  هنگام  زنان  لگن  قاعده  عضالت  انقباض 
این  و  می دهد  آنها  به  بیشتری  رضایت  احساس  زناشویی 
از  پیشگیری  و  ناحیه  این  عضالت  تقویت  برای  انقباض ها 

بی اختیاری ادرار موثر است.

۱۰. کاهش خطر سرطان پستان
که  زنانی  در  زناشویی  روابط  داده اند،  نشان  تحقیقات 
سرطان  به  ابتال  خطر  نداشته اند،  زایمان  تجربه  تابه حال 

پستان را کاهش می دهد.

۱۱. خواب عمیق تر
باعث  زناشویی،  روابط  از  بعد  ترشح شده  اکسی توسین 
و  آسوده  راحت،  خواب  طرفی  از  می شود.  خواب  القای 
کافی آثار بسزایی بر سالمت عمومی بدن دارد از جمله وزن 

مناسب و میزان سالم فشارخون.

۱۲. سالمت پوست
باعث  بدن  در  خون  گردش  افزایش  ضمن  زناشویی  رابطه 
و  می شود  پوست  سلول های  به  اکسیژن رسانی  بهبود 
حتما  می بخشد.  درخشان  ظاهری  پوست  به  درنتیجه 
همسرتان  با  رابطه  از  بعد  تغییر  این  متوجه  خودتان 
شده اید. در ضمن رابطه زناشویی با اثر افزایشی خود بر 
کاهش  را  آن  افتادگی  و  پوست  بر  لکه   ایجاد  کالژن،  میزان 

می دهد.
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ماست.  از  خیلی  زندگی  نشدنی  جدا  بخش  اینترنت  روزها  این 
افراد  یا  دوستان  همراه  خرید  یا  تفریح  برای  که  زمانی  حتی 
خانواده هستیم بازهم به این فکر می کنیم که هر چه سریع تر 
خودمان را به وای فای برسانیم و به شبکه های اجتماعی مختلف 
متصل شویم. با این وضعیت عجیب نیست که روزبه روز اعتیاد 
به اینترنت همه گیرتر شود و با افرادی روبه رو شویم که زندگی 
شان بدون اینترنت مختل می شود. شکی نیست که استفاده از 
برای  اما  کند  می  متصل  بزرگی  مجازی  دنیای  به  را  ما  اینترنت 
اش  جانبی  عوارض  تدریج  به  و  دارد  خطراتی  جسمی  سالمت 

را در زندگی شما بر جای می گذارد بنابراین در کنار استفاده از 
فواید اینترنت، مضرات آن را هم بدانید و برای دورماندن از این 

اثرات جانبی تالش کنید.

استرس فیس بوک
بوک  فیس  کابران  که  دهد  می  نشان  پژوهشگران  تحقیقات 
 ۲۰۰ روی  تحقیقاتی  نتایج  دارند.  بیشتری  نگرانی  و  تشویش 
این  از  استفاده  هنگام  آنها  بیشتر  داده  نشان  بوک  فیس  کاربر 
از  ۱۲درصد  اند.  کرده  تجربه  را  استرس  نوعی  اجتماعی  شبکه 
می  تشویش  دچار  را  آنها  سایت  این  که  کردند  اعالم  افراد  این 
داشتند،  بوک  فیس  در  بیشتری  دوستان  تعداد  که  کسانی  کند. 
استرس های شان هم بیشتر می شد. این استرس بعد از نوشتن 
پست های تازه ایجاد می شد و کاربران نگران بودند که دیگران 
درباره نوشته های شان چه نظری دارند و چند نفر این مطالب 

یا تصاویر ارسالی را می پسندند.
وقتی دچار استرس می شوید هورمون کورتیزول در بدن شما 
ترشح می شود. این هورمون سیستم ایمنی را ضعیف کرده و 
عملکرد هورمون رشد را تحت تاثیر قرار می دهد. بدین ترتیب 
ظاهر  در  شاید  دارند  قرار  مزمن  استرس  درمعرض  که  افرادی 
حال شان خوب باشد اما ممکن است اختالالت گوارشی، کاهش 
برابر  در  پذیری  آسیب  و  اضطراب  مو،  ریزش  ها،  سلول  رشد 

عفونت ها را تجربه کنند.

استفاده مداوم از اینترنت چه مشکالتی ایجاد می کند؟
چطور آرامش بیشتری داشته باشیم؟

و  دهید  اختصاص  اینترنت  با  کار  به  را  روز  از  مشخصی  زمان 

تمام طول روز سرگرم چک کردن صفحات اجتماعی نباشید. در 
این صورت هر لحظه منتظر دریافت پیام های تازه ای نیستید و 

استرس را کمتر تجربه می کنید.
اختالل در خواب و بیداری

خواب  اختالالت  با  اینترنت  به  اعتیاد  دهد  می  نشان  ها  بررسی 
و  چینی  کودکان  از  گروهی  تحقیق  یک  در  است.  ارتباط  در  هم 
آمریکایی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد 
افرادی که زیاد از کامپیوتر استفاده می کنند دیرتر به خواب می 
آبی  نور  درواقع  خوابند.  می  کمتر  روز  شبانه  طول  در  و  روند 
رنگی که در صفحه کامپیوتر وجود دارد چرخه خواب و بیداری 
را برهم می زند و احتمال بروز بی خوابی را افزایش می دهد. 
صفحه  که  هایی  گجت  و  تلویزیون  ها،  تبلت  همراه،  های  تلفن 
ال ای دی دارند از خود پرتوهایی ساطع می کنند که می تواند 
هورمون مالتونین را تحت تاثیر قرار داده و در روند خواب شما 
نور  شبیه  ابزارها  این  آبی  نور  موج  طول  کند.  ایجاد  اختالالتی 
زردی است که در طول روز می بینیم. از این رو بدن ما شب ها 
که  کند  تصور  اشتباه  به  است  ممکن  رنگ  آبی  صفحات  کنار  در 

هنور روز است.

چطور شب ها بهتر بخوابیم؟
خواب  ساعت  تنظیم  برای  که  است  این  متخصصان  توصیه  یک 
تان شب ها دو ساعت قبل از خواب گوشی تلفن همراه و لپ تاپ 
کامل  طور  به  را  آنها  یا  دهید  قرار  خود  از  دور  ای  فاصله  در  را 

خاموش کنید.

غم و افسردگی اینترنتی
درست که گشت وگذار در بعضی سایت های اینترنتی و خواندن 
کند  می  خوشحال  تاحدودی  را  شما  دار  خنده  و  جالب  مطالب 
اما به گفته پژوهشگران اعتیاد به اینترنت می تواند با افسردگی 

بعد  انگلستان  روانشناسی  علوم  موسسه  محققان  باشد.  همراه 
از بررسی افرادی که ساعت ها مشغول وقت گذرانی در اینترنت 
کاربران  به  نسبت  افراد  این  که  اند  رسیده  نتیجه  این  به  هستند 
تنهایی  این  و  دارند  کمتری  اجتماعی  روابط  اینترنت  معمول 

گاهی با افسردگی همراه می شود.
های  شبکه  به  حد  از  بیش  اعتیاد  مواردی  در  این  بر  عالوه 
می  دامن  افسردگی  به  و  شود  می  دردسرساز  هم  اجتماعی 
از  زیبایی  تصاویر  تماشای  که  دارد  وجود  احتمال  این  زند. 
نسبت  که  شود  باعث  تان  دوستان  خوشگذرانی  و  مسافرت 
تان  زندگی  کنید  فکر  و  باشید  داشته  بدی  احساس  خودتان  به 
چقدر یکنواخت و کسل کننده شده است. دلیلش این است که به 
طور طبیعی خودتان را با دوستان، همکالسی های قدیمی و هم 
کمبود  آنها  به  نسبت  که  کنید  می  خیال  و  مقایسه  ها  دانشگاهی 
احساسات  درنتیجه  دارد  وجود  تان  زندگی  در  شماری  بی  های 

افســــرده کننده سراغ تان می آید.

چطور از افسردگی پیشگیری کنید؟
خوش  روزهای  از  تصاویری  افراد  بیشتر  که  کنید  فکر  این  به 
به  را  پیغام  این  تا  دهند  می  قرار  بوک  فیس  در  را  شان  زندگی 
خوب  خیلی  لحاظ  هر  از  شان  اوضاع  که  کنند  منتقل  دیگران 
که  دارند  مشکالتی  شان  زندگی  در  حتم  طور  به  هم  آنها  است. 

شما آنها را نمی بینید و در جریان سایر مسائل نیستید درنتیجه 
همکالسی  یا  قدیمی  دوستان  اگر  بخورید.  افسوس  نیست  الزم 
های تان را در شبکه های اجتماعی پیدا کردید برای ارتباط در 
دنیای حقیقی برنامه ریزی کنید. ارتباط بیشتر با افراد خانواده 

و دوستان شما را از افسردگی اینترنتی دور می کند.

خشکی چشم ها
چشم  خشکی  زنید  می  زل  مانیتور  صفحه  به  ها  ساعت  وقتی 
تهدیدی برای سالمت چشم های شماست. خشکی چشم ها سبب 
خستگی،  است  ممکن  حتی  و  شود  می  چشم  سوزش  و  قرمزی 

تاری دید و سنگینی پلک ها را به همراه داشته باشد.

چطور هوای چشم ها را داشته باشیم؟
مانیتور  و  دیجیتال  های  دستگاه  با  کار  ضمن  خواهید  می  اگر 
کامپیوتر چشم های سالمی داشته باشید، هر ۲۰ تا ۳۰ دقیقه یک 
نقطه ای در دور  به  تان استراحت دهید.  به چشم های  باید  بار 
کنید.  بسته  و  باز  را  تان  های  چشم  بار  چند  و  کرده  نگاه  دست 
خشکی  سبب  نزدن  پلک  و  کامپیوتر  به  شدن  خیره  بزنید.  پلک 
چون  نکنید  فراموش  را   A ویتامین منابع  شود.  می  شما  چشم 
به سالمت چشم های شما کمک می کند. سبزیجات و میوه های 

نارنجی منابع خوبی از ویتامین A هستند.

استفاده مداوم از اینترنت چه مشکالتی ایجاد می کند؟
نیاز  ورزش  به  شما  بدن  دیگر  های  قسمت  مانند  هم  ها  چشم 
در  دهید.  انجام  را  ها  ورزش  این  بار  چند  روز  طول  در  دارند. 
ابتدا چند بار پشت سر هم پلک ها را باز و بسته کنید. برای چند 
شما  های  چشم  خستگی  تا  کنید  باز  و  ببندید  را  ها  چشم  ثانیه 

کمتر شود.

چاقی در کمین کاربران اینترنت
استفاده مداوم از اینترنت فعالیت بدنی را کم می کند و درنتیجه 
کاهش تحرک با چاقی و اضافه وزن همراه خواهد بود. چاقی با 
بروز مشکالت دیگری مانند دیابت، بیماری های قلبی و عروقی، 
سکته مغزی و حتی سرطان هم ارتباط دارد و شما را از سبک 
زندگی سالم دور می کند. عالوه بر این ساعت ها نشستن پشت 
و  رساند  می  آسیب  کمر  و  گردن  های  مهره  به  کامپیوتر  میز 

احتمال بروز بیماری هایی از قبیل آرتروز را افزایش می دهد.
چطور الغر شویم؟

به  از  و  اید  شده  چاق  اینترنت  به  اعتیاد  دلیل  به  که  صورتی  در 
هم خوردن تناسب اندام تان ناراضی هستید، برای کاهش وزن 
ورزشی  های  سایت  بعضی  در  بگیرید.  کمک  اینترنت  خود  از 
به  تصاویر  کمک  به  که  دارد  وجود  هایی  برنامه  اندام  تناسب  و 
شما نشان می دهد چطور از پشت میز بلند شوید و کمی ورزش 
اپلیکیشن  از  دارید  هوشمند  همراه  تلفن  که  صورتی  در  کنید. 
های تناسب اندام استفاده کنید. این اپلیکیشن ها در زمان های 
از  جدایی  وقت  دهد  می  خبر  شما  به  زنگ  با  روز  از  مشخصی 
اگر  البته  باشید.  داشته  تحرک  کمی  باید  و  رسیده  فرا  اینترنت 
داشته  روی  پیاده  هم  ساعت  نیم  و  بیایید  بیرون  اتاق  فضای  از 
باشید که چه بهتر. با این وجود اگر فردی پرمشغله هستید این 

تمرینات مفید را فراموش نکنید.

خطر استرس برای 
افراد چاق 

در  زیاد  استرس  دادند:  هشدار  پزشکان   
افراد چاق تاثیرات سوء بیشتری در مقایسه 
متناسب  وزن  دارای  که  دارد  افرادی  با 
هستند. این پزشکان می گویند: استرس در 
افراد چاق خطر ابتال به بیماری های مزمن 
 ۲ نوع  دیابت  و  قلبی  بیماری های  همچون 
دارند،  طبیعی  وزن  که  افرادی  از  بیش  را 
تشدید می کند. به اعتقاد متخصصان زمانی 
استرس های  معرض  در  چاق  افراد  که 
طوالنی قرار می گیرند، مقادیر زیادی ماده 
می شود  آزاد  آن ها  بدن  در  «اینترلوکین۶» 
که این پروتئین موجب افزایش التهابات در 

بدن می شود. 
طبیعی  وزن  با  افرادی  که  حالیست  در  این 
را  بدن  واکنش  این  پراسترس  شرایط  در 
تجربه نمی کنند. به اعتقاد کارشناسان، این 
اینترلوکین۶  شدن  آزاد  دنبال  به  که  التهاب 
موجب  می آید  بوجود  چاق  افراد  بدن  در 
گرفتگی  تشدید  برای  شرایطی  ایجاد 
و  سرطان   ،۲ نوع  دیابت  به  ابتال  رگ ها، 
بیماری کبدچرب می شود. بنابراین احتمال 
چاق  افراد  در  بیماری  به  ابتال  و  تشدید 
علی الخصوص در موقعیت های استرس زا 

و با توجه به ترشح پروتئین اشاره شده به 
انجام  بررسی  یک  در  است.  بیشتر  مراتب 
شده توسط گروهی از متخصصان، افرادی 
با وزن های مختلف طی دو روز در شرایط 
یک  آنها  از  یکی  که  گرفتند  قرار  پراسترس 
آزمون  دیگری  و  دشوار  شغلی  مصاحبه 
از  مرحله  این  از  پس  بود.  ریاضی  شفاهی 
تاثیر  سنجش  برای  افراد  این  دهان  بزاق 
بدن  شیمیایی  فعالیت های  بر  استرس 

نمونه گیری شد. 

میزان  می دهد  نشان  مطالعه  این  یافته های 
به  الغر  افراد  در  اینترلوکین۶  ماده  ترشح 
دو  هر  اما  است  چاق  افراد  از  کمتر  مراتب 
گروه در نخستین روز آزمایش واکنش های 
نشان  استرس  به  نسبت  یکسانی  شیمیایی 
روز  در  ماده  این  ترشح  حال  این  با  دادند. 
دوم آزمایش در میان آن دسته از افرادی که 
اضافه وزن داشته یا چاق بودند در مقایسه 
برای  اما  بود  شده  برابر  دو  گذشته  روز  با 
افراد الغر به همان میزان روز نخست بود. 
استرس های  که  می دهد  نشان  نتایج  این 
جسمی بیشتری  تاثیرات  طوالنی مدت 
وزن  با  افراد  با  مقایسه  در  چاق  افراد  بر 
پایان  از  پس  بهبودی  و  دارد  متناسب 
استرس در این افراد نیز به صورت کندتری 

صورت می گیرد.

بهداشت روان

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

استـــــــرس
 فیـس بوک!

اگر در طول روز چندین ساعت با اینترنت کار 
شماست  سالمت  کمین  در  خطراتی  کنید  می 

که بهتر است آنها را بشناسید.
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ورزش

 اشک های پهلوان در آغوش قهرمان
برای کره ای ها گران تمام می شد که قهرمان المپیک شان ضربه شود؛ به همین دلیل حق 

سعید عبدولی را خوردند.
امان کشتی گیر کره ای را بریده بود.در خاک خودشان خاکش کرده بود.برای آنها گران 
گرفته  را  عبدولی "فیتو"  است.سعید  شده  ضربه  شان  المپیک  قهرمان  که  بود  شده  تمام 
بود و ول کن نبود.شش بار روی جانگ جی هیونگ این فن را اجرا کرد تا داور وسط سه 
بار دستش را به تشک بکوبد و تمام.عبدولی در پوست خودش نمی گنجید.مشت هایش 
پایان  در  وقتی  که  گفت.چیزهایی  می  چیزهایی  بابک  حسن  به  رو  و  بود  کرده  گره  را 
کشتی از او سوال کردیم درباره اش گفت:«یادم نمی آید.»میلیون ها نفر دیدند که چطور 
هیونگ  جی  گردن  بر  و  آوردند  در  سعید  گردن  از  را  مدال  بریدند.دقیقا  را  عبدولی  سر 
انداختند.بهت سهم سعید شده بود و سهم میلیون ها ایرانی.حتی تماشاگران غیر کره ای 

که در ورزشگاه بودند برای نخستین بار شروع به "هو"کردن کردند!
که  بود  نمانده  بدنش  در  جانی  شد.یعنی  نمی  بلند  تشک  روی  از  و  بود  نشسته  سعید 
بلند شود.آنقدر که او به حریفش فن زده بود... با این حال حسن بابک از گوشه تشک 
باال آمد تا سعید را سرپا کند.اگر او روی پاهایش نمی ایستاد و دستش را به دست داور 
نمی داد از دور مسابقات خارج می شد.لحظات سختی بود.بغض داشت اما غرور اجازه 
نمی داد گریه کند.خودش هم نمی دانست باید چه کار کند؟وقتی از روی تشک پایین می 
هم  دستش  با  داد!او  آنها  به  ایرانی  فحش  چند  و  رفت  ژوری  هیات  در  داوران  سمت  آمد 
برای آنها خط و نشان کشید تا حرص خودش را این طور خالی کرده باشد.اما این پایان 
می  گیج  گرما  در  که  کبوترهایی  بود.مثل  قرمز  صورتش  و  سر  هنوز  نبود.عبدولی  کار 
ای  گوشه  در  ایرانی  داور  دو  به  چشمش  وقتی  برود.  باید  طرف  کدام  دانست  نمی  زنند 
صاحب  اردوان  و  طهماسبی  اکبر  چهره  کشید.دیدن  هم  در  را  هایش  اخم  افتاد  سالن  از 
که روی صندلی نشسته بودند یک بار دیگر خونش .عبدولی که اختیارش دست خودش 

نبود با همان حال نزارش این دو را به با انتقاد گفت.«شما غیرت دارید؟حق یک جوان 
ایرانی را خوردند،آن وقت نشسته اید و نگاه می کنید؟ترسیدید جایگاه تان را از دست 
بود. شده  کنترل  قابل  غیر  بگویم.»عبدولی  چه  شماها  به  باید  دانم  نمی  بدهید؟واقعا 
می کرد.حقش  وطنانش  هم  از  حق  طلب  حاال  هیات ژوری  و  داوران  با  درگیری  از  پس 
که  اینجاست  کند.جالب  دفاع  او  از  و  بایستد  پشتس  که  نبود  کسی  و  بودند  خورده  را 
بیان چند کلمه از جانب طهماسبی،عبدولی را آتشی تر کرد:«فقط بلدی اعتراض کنی.
از  بازی  نتیجه  و  اند  داده  رای  تو  نفع  به  داور  تا  سه  است.وقتی  همین  کارت  همیشه 
بیرون تعیین می شود دیگر این داورها چه کار می توانند بکنند؟»جر و بحث باال گرفته 
بود.طوری که نگاه همه به عبدولی و داوران ایرانی بود.شاید اگر وساطت برخی گوش 
ایرانی  تماشاگران  از  شد.خیلی  می  کشیده  تری  باریک  جاهای  به  کار  نبود  ها  شکسته 
بود. سنگینی  دادند.جو  می  سر  فشفشه"را  تانک  معروف"توپ  شعار  سالن  در  حاضر 
سوریان از یک طرف داد می زد و دبیر از یک طرف دیگر.هر دوی آنها پس از کشتی 
پیش "کیم"رییس کنفدراسیون کشتی آسیا که کره ای است رفتند و به او گفتند که این 
ناداوری را به اطالع اللویچ خواهند رساند.اعتراضی که فقط و فقط این واکنش کیم را 

به همراه داشت:«من چیزی از قضاوت و داوری نمی دانم.»
سر سعید را بریدند؛خیلی راحت هم بریدند.جانگ جی هیونگ که شکست خورد و مدال 
گرفت پس از پایان بازی مدال طال را به همسرش تقدیم کرد و تمام.اما سعید عبدولی 
مانده بود و یک دنیا غم و غصه.او با هیچ کس حرف نمی زد اما در راهرو،جایی که دور 
از چشم هر خبرنگار و عکاس خارجی ای بود،وقتی حمید سوریان را دید او را در آغوش 
گرفت تا کمی درد دل کند.درد دلی که سرانجام بغض اش را ترکاند تا به پهنای صورت 
اشک بریزد.قهرمان ایران گریه می کرد چون حقش را خورده بودند،او گریه می کرد 
چون مدال طالیش را گرفته بودند،او گریه می کرد چون هیچ پشتوانه ای نداشت و...
سعید قطعا شب راحتی را پشت سرنگذاشت و تا سالیان سال وقتی نام کره،کشتی گیر 

کره ای و بازی های آسیایی به زبان بیاید داغ دلش تازه خواهد شد.

ورزش دولتی 
تکلیفش معلوم است! 

 مازیار ناظمی

ایرانی ها به طور سنتی به دنبال نظر دولت هستند. به دنبال 
اینکه دولتیان چه تصمیمی می گیرند. به قول قدیمی ها «از 
اشکال  یک  شاید  این  و  شود»  چه  که  بگویند  ما  به  باید  باال 
باشد  ایرانیان  نزد  در  امور  اداره  نظام  در  بزرگ  تاریخی 
آن  با  نمی توان  و  دارد  وجود  وضع  این  صورت  هر  در  ولی 

مقابله کرد. 

برای این نوشتار از من خواسته شده است در مورد رابطه 
این  در  بنویسم.  آن  شیرین  دخالت های  و  ورزش  با  دولت 
ورزش  در  دولت  دخالت  مخالف  شخصًا  بگویم  باید  مورد 
هستم و از دولتی شدن تمام امور ورزشی حمایت نمی کنم 
ورزش  وزارت  که  گرفت  نظر  در  باید  هم  را  نکته  این  اما 
الزم  پشتیبانی  و  نظارت  حمایت،  دارد  وظیفه  جوانان  و 
و  ورزش  و  خاص  صورت  به  ورزشی  فدراسیون های  از 

ورزشکاران را به طور عام به عمل بیاورد. 
زیادی  صاحبان  قهرمانی  و  پیروزی  ما  کشور  در  ثانی  در 
کمتر  و  نمی گیرد  گردن  بر  کسی  را  شکست ها  اما  دارد 
وزارتخانه  حق  این  پس  می رود.  ناکامی ها  بار  زیر  مدیری 
اتفاق  این  اگر  که  چرا  شود.  وارد  موارد  تمام  به  که  است 
تبدیل  روسایشان  برای  فدراسیون ها  برخی  نگیرد  صورت 
به پایگاه های شخصی می شوند و همین حرکت نیم بند چرخ 

ورزش هم تحقق پیدا نمی کند.
مدیریت  مجموعه  میان  تعاملی  فضای  اگر  می کنم  فکر  من 
در ورزش ایران به وجود بیاید، بحث هایی مانند دخالت هم 
پیش نخواهد آمد. چه بسا حالت مشاوره هم پیدا خواهد کرد 
و کمتر کسی را می رنجاند. البته در این بین نباید از یاد برد 
که ورزش ایران دچار یک پارادوکس عجیب است؛ از طرفی 
دولت باید هزینه تمام و کمال فدراسیون ها را تقدیم روسای 
مربوطه کند و از طرفی اساسنامه جهانی فالن فدراسیون 
اعالم  تعلیق  را  آن  جریمه  و  می داند  جرم  را  دولت  دخالت 

کرده است. 
این در حالی است که در حال حاضر اکثر فدراسیون ها حتی 
و  ورزش  وزارت  و  ندارند  هم  ساختمان  یک  خودشان  از 
به  مساعدتی  جور  همه  دولت  پول  از  است  مجبور  جوانان 
آنها بکند چرا که اگر این کمک ها نباشد کلیت ورزش آسیب 

می بیند. 

از  ورزشی  امور  تمام  اکنون  بگویم  باید  تعارف  بدون 
طریق حمایت دولت پیش می رود اما متاسفانه در این میان 
برخی مدیران که از دل همین دولت به راس یک فدراسیون 
تعلیق  فکر  به  و  می رود  یادشان  قبلی  جایگاه  رسیده اند، 
کمیته  سابق  روسای  به  می توان  نمونه  برای  می افتند!  ما 

المپیک اشاره کرد.
که  فدراسیونی  که  کنم  اشاره  هم  نکته  این  به  باید  آخر  در 
را  امور  صد  تا  صفر  باید  می کند  بودن  خصوصی  ادعای 
خودش پیش ببرد نه اینکه دائمًا دستش به سوی وزارتخانه 
به  مردم  منابع  از  که  زمانی  تا  ورزش  وزارت  باشد.  دراز 
زیربخش های خود کمک می کند٬ حق دخالت در این بخش  ها 
را دارد و تا زمانی که در بر همین پاشنه می چرخد٬ سیستم 
سوال  کرده  که  کمکی  و  پول  بابت  دارد  حق  ورزش  دولتی 

کند و نظارت داشته باشد. 
مراکز جهانی ورزش هم در مورد ایران به این واقف هستند 
منتها گاهی با کمک دوستان داخلی اطالعاتی غلط به سمت 
موجود  سیاسی  مسائل  با  غلط  اطالعات  این  می رود.  آنها 
تلفیق  دولت  گذاشتن  فشار  تحت  برای  بین الملل  فضای  در 
گوش  به  تعلیق فالن رشته ورزشی  ناگهان خبر  می شود و 

می رسد. 
از  سوال  دولت،  پول  دولت،  تفکر  که  زمانی  تا  همین  برای 
دولت و نظارت از سمت دولت مطرح است همین دولت حق 
خود  اینکه  مگر  کند  دخالت  ورزش  امور  تمامی  در  دارد 
دولت محترم بنا بر تاکید آقای روحانی رئیس جمهور ایران 
واقعًا تصمیم بگیرد دخالت را کم کند و عرصه را به بخش 
خصوصی واگذار کند. هرچند معتقدم در ساختار سیاسی 
یعنی  کلمه  کالن  معنای  در  بار  دولت (این  بازهم  ما  کشور 
حفظ  خود  برای  را  موقعیت  ممتاز،  سهام  با  حاکمیت) 

می کند.

آبرو داری گوش 
شکسته ها

کمک  به  و  کردند  آبروداری  هم  باز  گوش شکسته ها   
قاره  در  ایران  پرچم  تا  آمدند  کشورمان  ورزش  کاروان 
این  نخست  روز  که  آزادکاران  شود.  برافراشته  کهن 
از  بعد  بودند،  گذاشته  سر  پشت  ناکامی  با  را  رقابت ها 
روز  در  جویبار  پلنگ  یزدانی،  رضا  طالی  نشان  کسب 
دوم مسابقات با روحیه ای مضاعف به روی تشک رفتند. 
مسعود اسماعیل پور در وزن ۶۱ کیلوگرم، میثم مصطفی 
جوکار در وزن ۸۶ و پرویز هادی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم 

نماینده  چهار  کیلوگرم،   ۷۴ وزن  در  اکبری  عزت الله  و 
مسابقات  پایانی  روز  در  که  بودند  ایران  آزاد  کشتی 
نقره  یک مدال  و  طال  سه مدال  و  شدند  ظاهر  مقتدرانه 

کسب کردند.

برای  که  بود  آزاد  تیم ملی  طالیی  اولین  اسماعیل پور   
و  ازبکستان  از  حریفانی  نهایی  مرحله  به  رسیدن 
قزاقستان کره جنوبی را از پیش رو برداشت و در فینال 
مقابل «باجرنگ» کشتی گیر چغر هندی قرار گرفت و در 
نهایت موفق شد با یک کشتی نفس گیر با حساب ۶ بر ۴ 
او را شکست دهد. کشتی گیر وزن ۶۱ کیلوگرم کشورمان 
که به تازگی با عنوان دومی از مسابقات قهرمانی جهان 

برگشته، آمده بود تا در بازی های آسیایی شکست تلخش 
در  «زانویم  گفت:  او  کند.  جبران  جهانی  فینال  در  را 
رسول  اما  شد  داخلی  پارگی  دچار  جهانی  مسابقه های 
با  باید  ایرانی  کشتی گیر  که  کرد  تاکید  ما  همه  به  خادم 

غیرت روی تشک برود.

گرفتم  کشتی  مملکتم  به خاطر  آسیب دیدگی  وجود  با   
شرمنده ام  می کنم.  تقدیم  مردم  همه  به  را  مدال  این  و 
بگیرم  طال  مدال  جهانی  مسابقه های  در  نتوانستم  که 
حداقل  آسیایی،  بازی های  در  قهرمانی  با  امیدوارم  و 
مصطفی  میثم  باشم.»  کرده  جبران  را  آن  درصد  پنج 
کشتی گیرانی  که  شد  فینالیست  حالی  در  نیز  جوکار 
فینال  در  او  داد.  شکست  را  کره جنوبی  و  هند  چین،  از 
مقابل یسبوالت نورژام بایف از قزاقستان با نتیجه ۱۴ بر 

جوکار  انداخت.  گردنش  بر  را  طال  مدال  و  شد  پیروز   ۴
بعد از مسابقه اش گفت: «من یک سال سخت تمرین کرده 
بودم و تمام مشکالت را به جان خریدم تا در این میدان 
یک سال  همسرم  و  دارم  ماهه  دو  فرزند  من  شوم.  موفق 
مشکالت  این  خاطر  به  کرد.  تحمل  را  دوری ها  این  تمام 
برایم  قهرمانی  این  بودیم  کشیده  که  سختی هایی  و 
تا  شوم  قهرمان  توانستم  خوشبختانه  که  بود  مهم  خیلی 
شرمنده مردم نشوم. وضعیت داوری ها اصال خوب نبود 
و در کشتی عزت الله اکبری هم این موضوع را دیدیم. ما 
چهار فینالیست داشتیم و نمی خواستند که هر چهارطال 
که  کشتی گیری  سومین  هادی،  برسد.»پرویز  ایران  به 
مرحله  به  صعود  برای  نیز  ایستاد  آسیا  بام  بر  دیشب 

نهایی حریفانی از چین، مغولستان و کره جنوبی را برد 
و فینالیست شد. او در فینال حریف قزاق خود را با نتیجه 
هیجان  و  شور  او  طالی  مدال  با  تا  کرد  مغلوب  یک  بر   ۶
گفت:  هادی  شود.  دوچندان  کشتی  سالن  در  ایرانی ها 
جواب  توانستیم  و  بودیم  کرده  تمرین  سختی  به  «ماه ها 
داوری ها  مسابقه ها  این  در  البته  بگیریم.  را  زحمات مان 

افتضاح بود و همه علیه ما بودند.

 رسول خادم از اول هم گفته بود که کل داوری علیه ماست 
گروه  دهیم.  شکست  را  داور  هم  و  کشتی گیر  هم  باید  و 
حریف  چه  و  مغول  کشتی گیر  چه  بود  سخت  خیلی  ما 
امسال  مغولی  ملی پوش  ؛  بودند  خوبی  رقبای  چینی 
قهرمان آسیا شده بود اما ما کشتی به کشتی برنامه ریزی 
می کردیم.  آنالیز  را  حریفان  مربیان  و  خادم  با  و  کردیم 
آذربایجان  مردم  خصوصا  ایران  ملت  به  را  مدالم  این 
تقدیم می کنم.» اما عزت الله اکبری دیگر مدال آور تیم ملی 
کشتی آزاد ایران در بازی های آسیایی بود که مقتدرانه با 
شکست کشتی گیرانی از پاکستان و کره جنوبی به فینال 
و  جهان  برنز  دارنده  قربان اف»،  «رشید  مقابل  و  رسید 
قهرمان آسیا از ازبکستان قرار گرفت و نتوانست حریف 
این ازبکی بدبدن شود. او این دیدار را ۳ بر ۲ واگذار کرد.

با  داورها  است  معتقد  آزاد  کشتی  تیم ملی  فنی  کادر   
قضاوت ناعادالنه شان مدال را از چنگ اکبری درآوردند. 
داوری  «وضعیت  گفت:  تیم  این  سرمربی  خادم،  رسول 
خیلی بد بود و طالی عزت الله اکبری به ناحق نقره شد. 
فضای  و  داور  با  باید  رقیب  از  بیشتر  کشتی گیرانمان 
مدیریتی حاکم بر مسابقه مبارزه می کردند.»او در پاسخ 
به این سوال که آیا از نتایج آزادکاران با توجه به اینکه یک 
طال بیشتر از بازی های آسیایی دوره قبل گرفتید راضی 
هستید، ادامه داد: «با توجه به فضای حاکم بر مسابقه ها 
از این نتیجه نسبتا راضی ام. ما تازه از مسابقات جهانی 
اینچئون  عازم  بزرگ  رویداد  این  فشار  با  و  برگشته ایم 
شدیم آن هم در فاصله ۱۰روز. بچه ها غیرت کردند و مدال 
مصدوم  کامال  پای  با  اسماعیل پور  مسعود  گرفتند.  طال 

کشتی گرفت و به مدال طال رسید.

جهانی و  مسابقه های   او دوبار وزن کم کردن سنگین در 
مردم  که  امیدوارم  مجموع  در  داشت.  آسیایی  بازی های 
هم  کشتی  فرنگی  و  باشند  داشته  رضایت  مدال ها  از 
روز  پایان  در  ترتیب  این  برسد.»به  موفقیت  به  بتواند 
اینچئون   ۲۰۱۴ آسیایی  بازی های  دوره  هفدهمین  دهم 
یک  و  طال  مدال  سه  با  ایران  ورزش  کاروان  کره جنوبی، 
بازی ها  این  جدول  ششم  رده  به  را  خود  آزادکاران  نقره 
رساند.  ایران تا اینجا ۱۰ طال، ۱۱مدال نقره و هشت مدال 
برنز را به دست آورده تا پس از چین، کره جنوبی، ژاپن و 

قزاقستان در رده پنجم قرار بگیرد





  جمعه ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۵هفته نامه پرشین۳۰

 افقي:
١- رنگ طبيعت - گونه اي خوراك 
كه بيشتر در شمال ايران تهيه و به 
ــني كنار غذاي اصلي  عنوان چاش

استفاده مي كنند
٢- غم - متانت - پرنده اي كوچك

ــتراليايي  ــفند اس ٣- تنبل - گوس
ــي سابق  - نام راجرز مربي انگليس

پرسپوليس
٤- دشنام - قالي عشايري - ادراك 

- بندري در كشور سوئد
٥- درس عبرت آموز - سمت چپ 

- دستگاه نساجي
٦- سربها - از بزرگان قبيله قريش 

و شهر مكه - صاحبخانه
ــتن -  ــي ازدواج - نوش ٧- مهمان

قهوه
ــياره هاي  ــا - يكي از س ٨- نقش ه

منظومه شمسي - ضرورت است
ــفناج - ميوه  ــي در اس ٩- ويتامين

تابستاني - الك پشت كارتوني
١٠- جايزه معروف - مسير و راه - جد قوم عاد
١١- چاشني معطر غذا - خميده - نام پسرانه

١٢- ماده رنگي جامدي براي نقاشي - بي پرده - قوه دريافت - گاه از نهاد برآيد
١٣- كشتي جنگي - مركز كوبا - مولود، كودك

١٤- امپراتور مؤنث - گردآوري شده - كشيدگي و طول
١٥- از جمله چشم نوازترين مناظر طبيعي استان چهارمحال و بختياري - تيره

 عمودي:
١- از سازهاي موسيقي با لوله فلزي شبيه به قره ني - معادل فارسي اتيكت

٢- كباب اين شهر معروف است - عضو سيرك - لبريز
٣- پارچه ساييده و سوراخ شده - چين ملي - بيشتر صندلي ها دارند

٤- رودي در روسيه - رنگ مو - حمام تكي - حرف جمع فارسي
٥- آفرين - روزگار - از ادوات ورزش باستاني

٦- آماده، فراهم - آبي تيره - لكن
٧- تله ماهي - از نقاط ديدني استان مازندران - سردي

٨- بي حيا - با احتياط - جست و جو
٩- تيمي فرانسوي - پوشش زنانه - بدنام

١٠- سرزمين اينكاها - چاق - نوعي نارنگي
ــورت كار و عمل پيش بيني  ــراي آماده كردن چاي - طرح و ص ــيله اي ب ١١- وس

شده - روستا
١٢- پوستين - قدر و مرتبه 
ــي -  - يكي از حروف انگليس

كارها، شغل ها
ــي  ــار - نوع ــيوه رفت ١٣- ش
چاشني غذا و افزودني - تغار 

چوبي
١٤- فن خواندن شعر يا متن 
ــن و با  ــوري كه آهنگي به ط
ــور و حرارت باشد - كشور  ش

آفريقايي - آفريدگار
ــروف  مع ــاي  تيم ه از   -١٥
ــه از  ــان - كناي ــال آلم فوتب

همه جانبه

 افقي:
ــتين  ــر كريس ــت - اث ١- منزل

آندرسن
٢- مربي شاهزاده - اصليت غذاي 

راگو - شتر جدولي
٣- بلندمرتبه - گفت و شنود - 

امر از بودن
ــهري در استان  ٤- رود آرام - ش
فارس - ضمير چندنفره - نوعي 

كباب محبوب
ــي - گوارا -  ــر يعقوب نب ٥- پس

حرف نفي ابد
٦- گويند با رنگ پاك نمي شود - 

نوبت نمايش فيلم - زادبوم
ــوه گر - مظهر  ــاد - عش ٧- غمب

زيبايي در طبيعت
٨- نام پيامبري - مادر زبان هاي 

اروپايي - مركز استان مركزي
ــك - كشور يا  ٩- صحراي خش

سرزمين - آمد و شد
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 طالع بینی هفتگی
فروردین:

دهید  توسعه  را  کارها  که  میکنید  سعی  هفته  این  در 
اما  شوید  روبرو  نیز  موانعی  با  است  ممکن  چند  هر 
شد  خواهید  پیروز  آنها  بر  خدا  به  توکل  و  تالش  با 
برای  آورید.  می  دست  به  خوبی  بسیار  موفقیت  و 
خود  فعالیتهای  انام  برای  باید  هفته  این  در  درخشش 
و  هوش  با  البته  باشید  داشته  دقیقی  ریزی  برنامه 
آسان  از  استفاده  و  خودتان  فرد  به  منحصر  ذکاوت 
رسید.  خواهید  نیز  بهتری  نتایج  به  حلها  راه  ترین 
و  هست  متوسط  حد  در  مالی  سود  نظر  از  هفته  این 
شریک  با  نباشد.  تان  تالش  با  متناسب  است  ممکن 
ممکن  این  و  ندارید  بخشی  لذت  لحظات  خود  زندگی 
است باعث ناامیدی تان شود که این را هم در رفتارتان 
نشان خواهید داد. پس احساسات مثبت خود را تقویت 
کنید و از افکار منفی و ناخواسته دوری کنید. در این 

هفته ممکن است درد در پاها داشته باشید.
اردیبهشت:

این هفته برای شما در تالش و توسعه سپری خواهد 
است  ممکن  روند.  می  پیش  شما  نفع  به  کارها  و  شد 
شما  راحتی  و  آرامش  دادن  دست  از  با  پیشرفت  این 
دست  چیز  همه  به  بیشتر  تالش  با  زیرا  باشد  همراه 
پیدا خواهید کرد و قدردانی از مقامات باالتر از خود 
بدست  پول  راحتی  به  هفته  این  کنید.  می  دریافت  را 
می آورید و حتی می توانید بخشی از آن را پس انداز 
برای  را  دیگر  بخشی  حتی  و  کنید  گذاری  سرمایه  یا 
کنار  میخواهد  دلتان  که  چیزهایی  یا  لوازم  خرید 
اغلب  در  که  دارید  گیش  در  اتفاقی  سفرهای  بگذارید. 
آنها شریک زندگی تان همراه شماست و از بودن او و 
منفی  احساسات  برد.  خواهید  لذت  تان  رابطه  تفاهم 
منتقل  دیگران  به  را  آنها  چون  کنید  فراموش  را  خود 
خواهید کرد. با افکار مثبت در جستجوی خوشبختی 
واقعی باشید. با شاد بودن ، حفظ سالمتی این هفته 
مشکالت  برخی  است  ممکن  اما  شود  می  تضمین  تان 

گوارشی البته به مقدار جزیی مواجه شوید.
خرداد:

زیادی  های  فرصت  و  زند  می  را  تان  خانه  در  شانس 
شگفتی  برخی  فرصتها  این  آورد.  می  هدیه  برایتان 
ها درباره کارتان است که با توجه به تالش و برنامه 
ریزی و تداوم در انجام آنها به دستتان می رسند. در 
بهتر  کاری  فشار  و  شلوغی  از  اجتناب  برای  کار  محل 
نگر  آسان  دیدی  به  باشیدو  داشته  ریزی  برنامه  است 
به فعالیتهای روزانه خود بپردازید که این نوع نگرش 
برای  رساند.  خواهد  ها  شگفتی  به  زودتر  را  شما 
برخی تغییرات ممکن است کمی پول خرج کنید و این 
برای  ضرروی  غیر  و  ناخواسته  های  خرج  از  هفته 
هفته  این  پولی  پیشرفت  کنید.  جلوگیری  خانواده 
خیلی خوب خواهد بود و پول اضافی بدست خواهید 
ممکن  داشت.  خواهید  خاطر  رضایت  آن  از  و  آورد 
شریک  با  رفتار  در  شما  مزاجی  دمی  دم  کمی  است 
از  پس  دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  تان  رابطه  تان  زندگی 
تان  رابطه  شادی  برای  و  کنید  جلوگیری  حالت  این 
تالش بیشتری کنید و با آسان نگری و احساس مثبت 
هفته  این  سالمتی  باشید.  هفته  این  برای  پرانرژی  و 

خوب است و باید برای حفظ آن کوشا باشید.
تیر:

پیش  کننده  خسته  و  زا  استرس  شرایط  هفته  این 
به  خود  فکری  قوای  تقویت  برای  باید  که  اید  می 
بیشتری  توانایی  با  که  بردازید  یوگا  یا  و  مدیتیشن 
چنین شرایطی را اداره کنید. سفر کاری اجباری پیش 
خواهد آمد که برایتان خسته کننده خواهد بود. هزینه 
مالی  منابع  مدیریت  با  اما  هستند  باال  هفته  این  های 
پولی  از  هفته  این  آیید.  می  بر  آنها  پس  از  خوبی  به 
موقعیت  اغلب  و  نیست  انتظارتان  در  سودی  پر  هفته 
بتوایند  سختی  به  اگر  حتی  و  نیستند  شما  نفع  به  ها 
فایده  بی  بنظر  هم  باز  اما  آورید  بدست  خوبی  سود 
خواهد آمد و از اول باید کار کنید و بسازید. اختالفاتی 
باید  بنابراین  داشت  خواهید  خود  زندگی  شریک  با 
هم  با  همسو  و  باشید  داشته  او  با  ای  دوستانه  نگرش 
و  شد  خواهد  منعکس  رفتارتان  در  شما  نفس  باشید. 
این ممکن است در شادی رابطه تان تاثیر گذار شود. 

هزینه  و  میشود  تان  نگرانی  باعث  مادرتان  سالمتی 
سالمتی  میکنید.  خرج  خانواده  سالمتی  برای  هایی 
خواهید  گوارشی  مشکالت  و  نیست  خوب  هفته  این 

داشت.
مرداد:

کنید  خودداری  برزگ  تصمیمات  گرفتن  از  هفته  این 
باید  شما  و  دارید  پیش  در  فعال  غیر  هفت  یک  چون 
است  ممکن  باشید.  خود  های  روش  در  محتاطانه 
بوجود  شما  ذهن  ر  ترس  از  ای  ناشناخته  احساسات 
و  میرود  پیش  سختی  به  کارها  انجام  زمانبدی  آید. 
کارها در لحظات نهایی به سرانجام می رسند. با زیر 
صبر  از  بهتر  و  شود  می  ایجاد  ای  فاصله  دستانتان 
باشید.  داشته  کارها  انجام  در  بیشتری  شکیبایی  و 
همکارانتان با شما مخالفت پنهانی خواهند داشت. این 
خواهید  خرج  خانواده  برای  زیادی  های  هزینه  هفته 
کرد و ممکن است مقداری پول از دست بدهید بنابراین 
نیاز به دقت بیشتری دارید. هنگام خرج کردن ممکن 
از  و  کنید  خریداری  ضرروی  غیر  چیزهای  است 
یک  با  مسئله  این  که  نمیکنید  صحیح  استفاده  پولتان 
بود.  خواهد  کردن  برطرف  قابل  ساده  ریزی  برنامه 
به همسرتان حساس شده اید و ممکن است مضطرب 
تان  رابطه  شادی  خوردن  برهم  باعث  که  باشید  او  با 
احساسات  اینگونه  از  و  باشید  خونسرد  پس   ، میشود 
جهاز  با  رابطه  در  مشکالتی  کنید.  دوری  مخرب 
آب  زیادی  مقدار  است  بهتر  و  داشت  خواهید  هاضمه 
که برای سالمتی مفید است بنوشید. مشکالت پوستی 

هم پیش می آید.
شهریور:

هدایت  گیری  آسان  سمت  به  را  دیدگاهتان  هفته  این 
کنید و در پی آن با یک هفته بهتر مواجه خواهید شد 
که بری فعالیتهای مفید آماده هستید. نسبت به انجام 
کارها با برنامه تر شده اید و می توانید استعدادهای 
یا  وظایف  و  درآورید  نمایش  معرض  به  را  خود 
قبول  را  تر  پیچیده  حتی  و  بزرگتر  های  مسئولیت 
دستتان  به  اضافی  پول  است  ممکن  هفته  این  کنید.در 
برسد هر چند که امور مالی این هفته خیلی چشمگیر 
با  شوید.  می  روبرو  اضافی  های  هزینه  با  و  نیستند 

تا  کنید  گفتگو  آرامش  و  مالیمت  با  تان  زندگی  شریک 
و  شجاعت  با  باشید.  داشته  خوبی  خیلی  درک  هم  از 
انرژی بیشتر به مسئولیتهای خود بپردازید. در طول 
نوشیدنی  از  و  شد  خواهید  سردرد  به  ابتال  هفته  این 

های سرد جلوگیری کنید.
مهر:

به  میدهد.  نشان  وظایف  از  ای  هفته  یک  هفته  این 
اما  هستید  مقر  طمان  در  کارها  انجام  به  قادر  خوبی 
نگرانی  باعث  کوچک  اشتباهات  برخی  است  ممکن 
تان شوند. کارها را رو به پیشرفت دیده و حسن نیت 
همکاران و مافوق را بدست می آورید. شانس زیادی 
چیزهای  راحتی  به  و  دارید  پول  آوردن  بدست  برای 
می  حتی  و  میکنید  خریداری  را  خودتان  نیاز  مورد 
شریک  از  دهید.  افزایش  نیز  را  خود  انداز  پس  توانید 
شما  با  اون  اما  رسید  نمی  بنظر  راضی  تان  زندگی 
صادقانه  نگرش  با  توایند  می  و  است  راضی  کامال 
داشته  بهتری  احساس  تان  زندگی  شریک  با  تری 
باشید البته این راه خوبی برای درک متقابل و هموار 
همدیگر است. برخی ناراحتی های جسمانی مثل درد 
پاها خواهید داشت هر چند سالمتی جسمانی شما در 

این هفته خوب است.
آبان:

با وجود موانع ، این هفته خوبی است و برای دستیابی 
به نتایج مطلوب باید فعالیتهای بیشتری انجام دهید. 
پایان  به  را  خود  وظایف  مقرر  زمان  در  است  ممکن 
نرسانید اما با یک برنامه ریزی حساب شده این مشکل 
قابل برطرف کردن می باشد. ممکن است هزینه های 
امور  نظر  از  هفته  این  ولی  بیاید  پیش  ای  ناخواسته 
ممکن  که  چند  هر  هستید  آرامش  وضعیت  در  مالی 
تعهدات  برخی  اجبار  به  بیاید  پیش  شرایطی  است 
و  نیستید  عاشقانه  هفته  این  دهید.  انجام  را  خود 
ممکن است این حال و احوال را به شریک زندگی تان 
نشان دهید و باعث برهم خوردن هماهنگی رابطه تان 
کنید  کم  خود  قاطعیت  از  کمی  است  بهتر  پس  شوید 
کنید.  پرهیز  تان  زندگی  شریک  بر  گذاری  تاثیر  از  و 
باید  و  میآید  پیش  کننده  کسل  های  موقعیت  هفته  این 
فراهم  هایی  سرگرمی  و  تفریح  لوازم  خودتان  برای 

این  شوید.  رها  کننده  خسته  وضعیت  این  از  تا  کنید 
هستید  پوستی  خارش  یا  حساسیت  به  مستعد  هفته 
یا  سردرد  کمی  است.  اضطراب  دلیل  به  احتماال  که 
سرفه خواهید داشت اما در این هفته سالمت شما در 

وضعیت خوبی است.
آذر:

این هفته از موقعیت های استرس زا که باعث حالتهای 
با  چون  بگیرید  فاصله  شود  می  برایتان  کننده  گیج 
استرس شما نمی توانید وظایف تان را در زمان تعیین 
بزرگ  کارهای  انجام  شانس  و  برسایند  پایان  به  شده 
کنید  گم  پولی  است  ممکن  داد.  خواهید  دست  از  را 
تان  مالی  امور  و  پولها  مراقب  پس  بدهید  دست  از  یا 
و  است  متوسط  حد  در  مالی  نظر  از  هفته  این  باشید. 
سختی  دچار  تان  های  هزینه  تامین  برای  است  ممکن 
شوید. با شریک زندگی تان حالت های دم دمی مزاجی 
را کنار بگذارید و برای حفظ شادی رابطه تان تالش 
از  زمان  این  در  و  دارد  تهاجمی  حالت  تان  ذهن  کنید. 
این  کنید.  پرهیز  تان  زندگی  شریک  با  تند  گفتگوهای 
آن  با  مرتبط  بیماری  یا  خوردگی  سرما  احتماال  هفته 
خواهید داشت پس مراقب سالمتی خود باشید. ممکن 
است متحمل هزینه درمان برای مادرتان شوید که این 

یک تعهد اضافه بر سازمان مالی شماست.
دی:

هفته ای دل انگیز چشم انتظارتان است و همه چیز در 
این هفته به مراد شماست. این وضعیت برای شما مثل 
ارتقاء  باعث  که  بود  خواهد  بزرگ  گذاری  سرمایه  یک 
خودتان  به  تر  مثبت  دید  با  و  شد  تان  بنفس  اعتماد 
نگاه خواهید کرد. ممکن است کمی احساسات ناامنی 
داشته باشید پس بهتر است در این مواقع همه چیز را 
مقرر  زمان  در  را  خود  وظایف  یا  کار  و  بگیرید  اسان 
تمام کنید تا از سود حاصل از انجام آنها درآمد خوبی 
بدست آورید و یک پس انداز خوب نیز کنار بگذارید. 
برایتان  هفته  این  های  هزینه  مدیریت  است  ممکن 
از  خوبی  به  ریزی  برنامه  با  اما  برسد  بنظر  دشوار 
نظرها  تفاوت  میکنید.  جلوگیری  پولهایتان  صرف 
می  ای  ریشه  های  بحث  باعث  تان  زندگی  شرکی  با 
گفتگوها  روش  و  راه  تان  رابطه  ترمیم  برای  که  شود 

را  هماهنگی  هم  با  بیشتر  انرژی  با  و  دهید  تغییر  را 
و  دارید  گوارشی  مشکالت  هفته  این  آورید.  بوجود 
زیادی  آب  بخصوص  کنید  مصرف  زیادی  غذای  باید 

بنوشید.
بهمن:

انرژی شما در این هفته افزایش پیدا میکند و هیمنطور 
عزم و اراده تان بیشتر خواهد شد. با دریافت اطالعات 
الزم و تصمیم گیری های صحیح همه چیز را به نفع 
می  ارتباط  و  گفتگو  طریق  از  کرد.  خواهید  خود 
با  کار  این  با  و  برسید  زیادی  های  شگفتی  به  توانید 
جلب اعتماد و توجه دیگران یا همکاران ، دوستان تازه 
ای بدست خواهید آورد. پیشرفت پولی این هفته خوب 
است و می توانید بخشی از آن را صرق سرمایه گذاری 
در طرح های مفید و سودآور کنید. با جریانات مالی 
این هفته به خوبی از پس مخارج و تامین نیازی های 
زیادی  مقدار  توانید  می  حتی  و  آمد  خواهید  بر  خود 
بدست  مدت  کوتاه  بانکی  وام  یک  طریق  از  نیز  پول 
تان  زندگی  شریک  با  دلچسبی  بسیار  لحظات  آورید. 
سپری  او  با  را  وقتتان  بیشتر  حتی  و  داشت  خواهید 
خود  در  زیادی  انگیزهای  هفته  این  کرد.  خواهید 
به  شما  بینانه  خوش  طبیعت  این  و  میکنید  احساس 
زیادی  کمک  شما  هفته  این  جسمانی  سالمت  حفظ 

خواهد کرد.
اسفند:

و  دارد  همراه  به  معنوی  مسافرت  برایتان  هفته  این 
و  بود  خواهد  خوشایند  و  انگیز  دل  تان  کاری  فضای 
شاهد رشد چشمگیری در کارهایتان هستید. اعتماد به 
نفس زیادی از مافوق خود بدست می آوری. مقداری 
انداز  پس  موقعیت  که  میگیرد  قرار  اختیارتان  در  پول 
مفید  اهداف  برای  آن  مابقی  از  و  آید  می  بدست  نیز 
هم  با  تان  زندگی  شریک  با  هفته  این  کنید.  استفاده 
درک متقابل خواهید داشت و این ضروری است برای 
کردن  محبت  با  همسرتان.  با  خوشگذارنی  و  شادی 
برای  مفرح  و  سالم  فضای  یک  تان  زندگی  شریک  به 
های  هزینه  برای  است  ممکن  کنید.  ایجاد  تان  رابطه 
هفته  این  کنید.  خرج  پول  مقداری  کودکانتان  سالمت 

با خوش بینی قادر به حفظ سالمتی خود هستید.

جدول و سرگرمی

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

۰۷۸۱۱۰۰۰۴۵۵

حل جدول هفته گذشته

گنجینه
******

خواجه عبدالله انصاری
الهی  ای کامکاری که دل دوستان در کنف توحید توست و  ای که جان بندگان 

در صف تقدیر تو است.  ای قهاری که کس را به تو حیلت نیست،  ای جباری که 
گردنکشان را با تو روی مقاومت نیست.  ای حکیمی که روندگان تو را از بالی تو 

گریز نیست،  ای کریمی که بندگان را غیر از تو دستاویز نیست. نگاه دار تا پریشان 
نشویم و در راه آر تا سرگردان نشویم.

******

دیل کارنگی
ما چقدر دیر متوجه می شویم که زندگی و حیات یعنی همان دقایق و ساعاتی که 

با کمال شتابزدگی و بی رحمی انتظار گذشتن آن را داشته ایم.

رنه دکارت
می اندیشم پس هستم
هستم چون فکر می کنم

و فکر می کنم چون شك می کنم.

آلبرت اینشتین
دنیا جای خطرناکی برای زندگی است.

نه به خاطر مردمان شرور
بلکه به خاطرکسانی که شرارت ها را می بینند

و کاری درباره آن انجام نمی د هند.
*****

کلیله و دمنه 
نصرالله منشی

سپاس و ستایش مر خدای را جل جالله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن 
تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار درفشان، بخشایند ه یی که تار عنکبوت 
را سد عصمت دوستان کرد، جباری که نیش پشه را تیغ قهر دشمنان گردانید، در 
فطرت کائنات به وزیر و مشیر و معونت و مظاهرت محتاج نگشت، و بدایع ابداع 

در عالم کون و فساد پدید آورد.





 اول اکتبر ؛ سالروز درگذشت ارسطو

 معلم اول 
بود.  باستان  یونان  فیلسوفان  از  ارسطو 
به  غربی  فیلسوفان  مهم ترین  از  یکی  که  او 
آموزگار  و  افالطون  شاگرد  می آید  حساب 
بزرگ  اندیشمند  این  بود.  مقدونی  اسکندر 
افالطون  و  سقراط  همراه  به  باستان  یونان 
باستان  یونان  فیلسوفان  تأثیر گذارترین  از 
برای  که  آنطور  غربی(  فلسفه  و  بوده 
ماقبل  فلسفه  اساس  بر  را  است)  آشنا  ما 
در  ارسطو  نمودند.  بنیاد  یونان  سقراط 
از  ثروتمند  خانواده ای  ق.م.در   ۳۸۴ سال 
در  شهری  استاگیرا(استاگیروس)،  اهالی 
سالگی   ۱۷ در  آمد.  دنیا  به  یونان،  شمال 
آتن  در  آکادمی(فرهنگستان)افالطون  به 
فرستاده شد و ۲۰ سال در آن جا درس خواند 
ارسطو،  نظریات  حال  این  با  کرد.  تدریس  و 
نظریات  مقابل  در  فلسفه،  در  بخصوص 
استادش افالطون قرار دارد . او عادت داشت 
که در وقت تدریس قدم بزند و به همین دلیل، 
فلسفه  یعنی  مشاء،  فلسفه  به  وی  فلسفه 
از  پس  وی  یافت.  شهرت  رونده،  راه  بسیار 
ناکام  ارسطو   ،۳۴۷ سال  در  افالطون  مرگ 
به  فرهنگستان  مدیریت  گرفتن  اختیار  به  از 
پایتیاس  با  و  رفت  کوچک  آسیای  در  اسوس 
خواهرزاده فرمانروای وقت ازدواج کرد. در 
۳۴۳ به دعوت فیلیپ مقدونی آموزش اسکندر 
مقدونی را بر عهده گرفت. پس از بازگشتش 
نام  به  را  خود  آموزشگاه   ،۳۳۵ در  آتن  به 
می توان  را  کرد.ارسطو  تأسیس  الیسیوم 
وی  دانست.  تحلیلی  فیلسوفان  نخستین  از 
در  با  او  هست.  نیز  منطق  واضع  همچنین 

نظر گرفتن زمین در مرکز گیتی و قرار دادن 
(مثًال  آسمانی  اجرام  برای  مختلف  فلکهای 
از  الگویی  و...)  ثوابت  فلک  خورشید،  فلک 
ترسیم  خود  همروزگاران  برای  را  جهان 
را  کیهان  بنیادی  عنصر  چهار  ارسطو  کرد. 
به عالوه  می دانست  هوا  و  خاک  آتش،  آب، 
عنصر پنجمی به نام اثیر که معتقد بود اجرام 
گفته است  وی  شده اند.  ساخته  آن  از  آسمانی 
ما  نمی گیرد».  تعلق  کلیات  بر  جزء  «علم 
قضاوت  اشیاء  درباره  می توانیم  هنگامی 
کنیم که نوع و جنس را بهتر بشناسیم. تعیین 
قضایای  صحیح  روابط  حافظ  که  قواعدی 
کلی با قضایای جزئی و شخصی باشد ،خاص 
ارسطو  از  بهتر  هیچکس  که  است  منطقی 
منطق  همین  است.  نکرده  تحقیق  آن  درباره 
گرانبهای  و  ارزنده  هدایای  از  یکی  که  است 

این فیلسوف بعالم بشریت به شمار می آید.
جمیع  شامل  و  متنوع  بسیار  ارسطو  آثار 
است  ریاضی)  (جز  یونانی  علوم  و  معارف 
الهیات  طبیعیات  منطقیات  شامل  اصوًال  و 
شعر،  فن  از  جمله  آن  از  که  است  خلقیات  و 
بعد  ما  و  سیاست  اخالق،  کتاب  خطابه،  فن 
الطبیعه باید نام برد. در سنت فلسفه اسالمی 
اسکندر  است.  اول»  «معلم  به  ملقب  ارسطو 
در سال ۳۲۳ ق.م در گذشت و به دلیل بدبینی 
زیادی که علیه اسکندر در یونان و مخصوصا 
اسکندر  استاد  ،که  ارسطو  داشت،  وجود  آتن 
افروزی  جنگ  و  اقدامات  که  شد  متهم  بود، 
تحت  را  او  و  بوده  موافق  شاگردش  های 
دلیل،  همین  به  است.  داده  قرار  خود  نفوذ 
واقع  خالکیس،  به  و  کرد  ترک  را  آتن  ارسطو 
مادری  ملک  در  جا  آن  در  و  رفت  اوبوئیا  در 
بعد  کوتاهی  مدت  ارسطو  گزید.  اقامت  خود 
از آن، در سال ۳۲۲ق.م در اثر یک بیماری در 

گذشت.
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غزلیات حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

شاهدان گر دلبری زین سان کنند
زاهدان را رخنه در ایمان کنند
هر کجا آن شاخ نرگس بشکفد
گلرخانش دیده نرگسدان کنند

ای جوان سروقد گویی ببر
پیش از آن کز قامتت چوگان کنند
عاشقان را بر سر خود حکم نیست

هر چه فرمان تو باشد آن کنند
پیش چشمم کمتر است از قطره ای
این حکایت ها که از طوفان کنند

یار ما چون گیرد آغاز سماع
قدسیان بر عرش دست افشان کنند
مردم چشمم به خون آغشته شد
در کجا این ظلم بر انسان کنند

خوش برآ با غصه ای دل کاهل راز
عیش خوش در بوته هجران کنند

سر مکش حافظ ز آه نیم شب
تا چو صبحت آینه رخشان کنند

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

If, in this way, heart-ravishingness, lovely ones make,
In the faith of Zaheds, breaches, they will make.
Wherever that branch of the narcissus blossometh,
Its narcissus-holder, their own eye, those of rose-cheek make.
O youth, cypress of stature! Strike the bail,
Before that time when, of thy stature, the polo they make.
Over their own head, lovers have no command:
Whatever be Thy order, that they make.
In my eye, less than a drop are
Those tales that of deluge, they make.
When our beloved beginneth sama,
Hand waving, the holy ones of the ninth Heaven make.
Immersed in blood became the pupil of my eye,
This tyranny against man, where do they make?
O heart, careless of mystery! Forth from grief, come happy:
In the crucible of separation, pleasant ease they make.
Hafez! Draw not forth thy head from the midnight sigh,
So that, gleaming like the morning, the mirror they may 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 .


