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زنان در نبرد
 با نامـردان

حسن فرهنگی

همواره  اما  نیست  ارزش  کدام  هیچ  بودن  مرد  و  زن  هرچند 
مرد را به مردانگی و رفتار جوانمردانه ستوده اند. چنان بر 
این کلمه بار مثبت گزارده اند که حتی زنانی را که از انسانها 
با  مصاف  در  و  شده  حقی  شدن  ضایع  مانع  و  کرده  حمایت 
پلشتی ها پیشگام شوند مرد می نامند. زن سرشار از عاطفه 
و مهربانی و شکوه و گذشت و عشق است و مرد سرشار از 
کوبانی  زنها  اما  پایداری!  و  مقاومت  و  استواری  و  صالبت 
نشان دادند که می توانند صفت های نیک مردانه را با صفت 
تری  تازه  معنی  زن  به  و  کرده  توام  زنانه  باشکوه  های 

ببخشند.
داری  میان  که  اند  بوده  مردان  این  نبرد  میادین  در  همواره 
کرده و جنگ را به سرانجام می رساندند. سربازان از مردان 
از  بسیاری  کوبانی  در  بار  این  اما  نیز  فرماندهان  و  بودند 
عاطفه  از  سرشار  که  زنان  بار  این  است.  کرده  تغییر  وقایع 

و مهربانی هستند مورد هجوم نامردان قرار گرفته اند که بر 
آنها می تازند. لشکریان سیاهی و تاریکی نامردانه آنها را در 
سیاه چاله ها می اندازند و زن را به جرم زن بودن در میادین 
شهرهای بزرگ به فروش می گذارند و دامن او را می آالیند 
باید  زنها  آیا  میان  این  در  ندارند.  هم  کس  هیچ  از  هراسی  و 
با  زنان  مصاف  مصاف؛  این  بگویند.  سخن  مهر  با  همچنان 
نامردان است. بر روی کسانی که تنها می زنند و می کشند و 

اسیر می برند و تجاوز می کنند نمی توان نام مرد گذاشت. 
مختلف  قدرتهای  هجوم  مورد  دیرباز  از  کردستان  مردم 
بوده اند و زنهای کرد ضمن اینکه فرزندان خود را در دامن 
می  نیز  کردن  حمل  تفنگ  و  کردن  شلیک  مشق  پروردند  می 
روی  از  که  دلی  سنگ  و  قساوت  روی  از  نه  آنها  آموختند. 
اجبار تفنگ به دست گرفته و به میادین جنگ رفته و از حیثیت 
خود دفاع می کنند تا به دست اهریمنانی که جز کشتن و به 
شاید  نشوند.  اسیر  ندارند  هدفی  هیچ  کشیدن  خون  و  خاک 
کودکان نسل جدید کوبانی در اوج ستم و اوج سختی انسان 

بودن را از مادران خود بیاموزند. ادامه در صفحه ۲

صفحه ۵ 

مقاومت مردم کوبانی در برابر داعش
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پسران طالیی والیبال
در  تیم  این  و  شکست  کشورمان  والیبال  تیم  طلسم  باالخره 
طالی  مدال  جاری  سال  در  خود  بین المللی  مسابقه  آخرین 
کلکسیون  در  آن  جای  سال   ۵۶ که  را  آسیایی  بازی های 
که  افتخاری  تنها  آورد.  دست  به  بود،  خالی  افتخاراتش 
مدال  نداشت،  کارنامه  در  آسیایی  میادین  از  ایران  والیبال 
تاریخ  در  بار  نخستین  برای  بود.  آسیایی  بازی های  طالی 
این مسابقات، مدال طال از انحصار کره، چین و ژاپن خارج 
شد. ملی پوشان والیبال ایران در فینال برابر ژاپن ۳ بر یک به 

برتری رسیدند و مدال طال را به دست آوردند.

توفان، سرطان و پارازیت
حاال  بود  کم  شهروندان  سالمت  بر  پارازیت  تاثیر  موضوع 
پیش بینی  از  هواشناسی  سازمان  ناتوانی  بر  آن  تاثیر  باید 
تحوالت جوی را هم اضافه کرد. رئیس سازمان هواشناسی 
امواج  هواشناسی  تصاویر  بودن  ناخوانا  علل  از  یکی  گفته 
در  رادیویی  مقررات  تنظیم  سازمان  باید  که  است  پارازیتی 
طرفی  از  دهد.  توضیح  ناخوانا  تصاویر  این  چرایی  مورد 
وضعیت  به  رسیدگی  کمیته  از  هم  محیط زیست  سازمان 
پارازیت ها،  بودن  سرطان زا  به  توجه  با  خواسته  پارازیت ها 

تصمیم دیگری برای مقابله با تهاجم فرهنگی اتخاذ شود.

درخواست جهانی سینماگران
هر چه به روزهای واپسین مهلت باقی مانده تا سوم آذرماه 
به  رسیدن  برای  رایزنی ها  و  فعالیت ها  می شویم،  نزدیک 
توافق نهایی بیشتر می شود. در این زمینه برخی فیلمسازان 
ایرانی هم بیکار ننشسته اند و با راه اندازی کمپینی در توییتر، 
این  از  مردم  حمایت  و  هسته ای  توافق  به  رسیدن  خواستار 
بنی اعتماد،  مجیدی،  فرهادی،  کیارستمی،  شده اند.  توافق 
میرکریمی و عسگرپوردر پوستر این کمپین از مردم دعوت 
شده  نوشته  پوستر  در  بپیوندند.  کمپین  این  به  که  اند  کرده 

«هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست.»

کاهش تحریم های انگلیس
به فاصله مدت زمانی کوتاه از وقتی که دادگاه اتحادیه اروپا 
داد،  ایران  مرکزی  بانك  تحریم  لغو  به  رای  بدوی  حکمی  با 
وزارت دارایی انگلیس هم با به روزرسانی لیست تحریم های 
اروپا  قضایی  دادگاه  حکم  با  که  کرد  اعالم  خود  ضدایرانی 
صنعتی  دانشگاه  ایران،  نفتکش  شرکت  علیه  تحریم ها 
بابک  و  سورینت  صندوق  سینا،  بانک  معلم،  بیمه  شریف، 

زنجانی لغو شده است.
سفر مقامات آژانس به تهران

کمتر  در   ۵+۱ و  ایران  مذاکرات  جدید  دور  که  شرایطی  در 
آژانس  از  بلندپایه  هیاتی  می شود،  برگزار  آینده  هفته  دو  از 
نهایی  و  گفت وگوها  ادامه  هدف  با  اتمی  انرژی  بین المللی 
آژانس  و  ایران  توافقات  سوم  گام  آخر  موضوع  دو  شدن 
ایران  اگر  که  می کنند  اعالم  غربی  مقامات  آمدند.  تهران  به 
خواهان دستیابی به یک توافق دیپلماتیک با قدرت های جهان 
بخشد.  سرعت  آژانس  با  خود  همکاری های  به  باید  است 
بر  همواره  خود  ماهانه  گزارش های  در  تاکنون  آژانس 

پایبندی ایران به تعهداتش تاکید کرده است.

سه هفته پرتنش برای روسف
اول  دور  در  برزیل  ریاست جمهوری  انتخابات  که  چند  هر 
چپ گرای  رئیس جمهور  روسف  دیلما  اما  نداشت،  برنده ای 
برزیل که توانست با ۴۲ درصد بیشترین آرا را کسب کند، سه 
برابر  در  خود  از  تا  داشت  خواهد  پیش  در  را  پرتنش  هفته 
انتقادهای تند رقیب دفاع و برای جلب حمایت تعداد بیشتری 
راست  حزب  نامزد  نیوس،  آسیو  کند.  تالش  رای دهندگان  از 
میانه با کسب ۳۴ درصد در جایگاه دوم قرار گرفت و مارینا 
سیلوا نامزد هوادار محیط زیست نیز با کسب ۲۱ درصد آرا 

سوم شد.

سقوط آزاد قیمت جهانی نفت
کاهش  گذشته  ماه  سه  طی  نفت  جهانی  قیمت  حالی که  در 
قیمت،  کاهش  تداوم  اما  است،  کرده  تجربه  را  دالری   ۲۰
 ۷۵ قیمت  از  پیش بینی ها  برخی  که  رسانده  جایی  به  را  کار 
برای  که  خبری  می کند.  حکایت   ۲۰۱۴ سال  پایان  تا  دالری 
اعضای  برخی  و  نیست  خوشایند  اصال  نفت  تولیدکنندگان 
شدید  افت  با  مقابله  برای  سازمان  این  اقدام  خواستار  اوپک 
قیمت شده اند. در همین حال عربستان قیمت نفت خود را در 
بازار آسیا یک دالر کاهش داد و آشکار کرد که در تالش برای 

شروع جنگ قیمت با رقیبان است.

حرکت مالیم شاخص
سومین هفته کاری فصل پاییز در بورس اوراق بهادار تهران 
واحد  با۳۰  را  شنبه  روز  شاخص  طرفی  از  شد.  آغاز  مثبت 
رشد شروع کرد و روز دوشنبه هم با تاثیر مثبت گروه های 
خودرویی، سنگ آهنی و قطعه سازی شاخص با افزایش ۱۵۱ 
واحدی به رقم ۷۱ هزار و ۸۲۱ واحد رسید و ارزش بازار هم تا 

مرز ۳۲۳ هزار میلیارد تومان به جلو حرکت کرد. 
درخصوص  سهامداران  انتظار  شرایط،  این  در 
حرکت  ماهه،   ۶ گزارش های  و  هسته ای  مذاکرات 

مالیم شاخص کل را سبب شده است.
آب سالم نیتراته!

پس از آنکه یک عضو شورای شهر تهران نسبت 
به باال رفتن میزان نیترات در آب شرب هشدار داد 
آب،  در  نیترات  میزان  این  که  کرد  اعالم  حتی  و 
وزیر  می شود،  ماه  سه  زیر  نوزادان  مرگ  موجب 
بهداشت ضمن رد این ادعا تاکید کرد که آب شرب 
تهران سالم است و البته هرگاه با مشکلی مواجه 
می کند.  اعالم  را  آن  دارو  و  غذا  سازمان  باشد، 
تهران  آب  از  درصد   ۴۲ امسال  مسووالن  گفته  به 
شودبه  می  گفته  که  شده  تامین  چاه ها  توسط 
نیترات  میزان  عمیق،  چاه های  حفر  واسطه 

موجود در آب ها به ۶۰ درصد رسیده است.
طال در مسیر سقوط

کاهش  حدی  تا  ارزشمند  زرد  فلز  برای  تقاضا 
دالر  زیر۱۲۰۰  به  را  آن  قیمت  تنها  نه  که  یافته 
آورده بلکه برخی کارشناسان پیش بینی می کنند 
که ماجرای سال ۲۰۰۸ که در آن افت بهای اونس 
به  ماه  چند  ظرف  را  طال  دالر،   ۱۰۰۰ مرز  زیر  به 
شود.  تکرار  دوباره  رساند،  دالری   ۷۰۰ سطح 
قیمت جهانی طال به دنبال آمار بهتر از حد انتظار 
و  کرد  تقویت  را  دالر  ارزش  که  آمریکا  کار  بازار 
به تقاضا برای این فلز ارزشمند به عنوان دارایی 
جایگزین لطمه زد، به پایین ترین قیمت در ۱۵ ماه 

گذشته، سقوط کرد.
پایان بررسی بورسیه ها

ماه  یک  از  بیش  اینک  که  علوم  وزارت  سرپرست 
و نیم است پیگیر پرونده بورسیه های غیرقانونی 
این  تکلیف  آینده  هفته  تا  که  داده  خبر  است 
ارزیابی  از  نجفی  شد.  خواهد  روشن  بورسیه ها 
اولیه ۲۱۰۰ نفر در اداره کل بورسیه وزارت علوم 
نداشتند.  مشکلی  نفر   ۲۱۰۰ این  گفته  و  داده  خبر 
ازپرونده ۱۱۰۰ نفر باقیمانده پرونده ۴۵۰ نفر در 
در  هنوز  نفر   ۶۵۰ پرونده  و  شده  بررسی  کمیته 
ابتدا  که  کرده  تاکید  البته  وی  است.  بررسی  حال 
تکلیف بورسیه ها و بعد تکلیف مسووالن متخلف 

مشخص خواهد شد.

هفته ای که گذشت 
ادامه از صفحه ۱

 آنها یاد خواهند گرفت که چگونه ایستادگی کنند. مفهوم ایستادگی 
که در قرن اخیر دارد معنی خود را از دست می دهد جان تازه ای می 
ی  ُفسرده  روح  به  را  جان  این  که  هستند  کوبانی  زنهای  این  و  گیرد 

قرن می دمند.
کوبانی  شرافت  مقابل  در  باید  بشری  جوامع  و  انسانها  تمام  حال 
کاله از سربردارد. کوبانی امروزه تنها یک شهر نیست. کوبانی تنها 
جنگ ُکردها با داعش نیست بلکه جنگ تمام قد شرافت است در مقابل 
خود  پوست  در  کوبانی  ی  حماسه  دیدن  با  انسان  تعصب.  و  تاریکی 
و  است  دردآور  کوبانی  در  انسانها  مرگ  که  اندازه  همان  گنجد.  نمی 
قلب هر انسانی را به درد می آورد ایستادگی آنها به خصوص زنهای 
کوبانی غبطه انگیز است. آنها به انسانیت و هستی مفهومی تازه می 
بخشد و می توان دوباره به خاطر انسان بودن به خود بالید. در زمانه 
ها  سختی  مقابل  از  و  شوند  می  تشویق  گی  واداده  به  انسانها  که  ای 
می گریزند و تمام فعالیت های انسان توسط مدیاهای مختلف داوری 
می  زند.  می  انسان  ناتوانی  به  پا  پشت  کوبانی  شود  می  راهبری  و 
به  خود  با  نیز  را  خود  آرایش  لوازم  زنها  ایستد.  می  استوار  ایستد. 
میدان جنگ می آورند. موهای خود را شانه می زنند و به زن بودن 
خود می بالند اما با تکیه بر باور انسانمدارانه که انسان را با شکوه 
در  تا  روند  می  نشانه  سیاهی  قلب  به  را  اسلحه  خواهد  می  استوار  و 

تاریخ دوران ها این حماسه به یادگار بماند و ثبت بشود. 
اهمیت جنگ کوبانی در این است که در قرن معاصر انسان را تشویق 
به زندگی می کند. در جوامع مرفعی که مالل و افسردگی دامن انسان 
ها را گرفته کوبانی یک اتفاق بزرگ است. این بیت هوشنگ ابتهاج را 
زنان زیر لب زمزمه می کنند که: زندگی زیباست ای زیبا پسند/ زنده 
اندیشان به زیبایی رسند/ آنقدر زیباست این بی بازگشت/ کز برایش 

می توان از جان  گذشت.
این عظمت زندگی است که زنهای کوبانی را وامی دارد که به خاطر آن 
جان خود را به قربانگاه ببرند و هراسی از بخشیدن آن نداشته باشند 
انفعال  به  را  انسانها  بیرونی  عامل  هزاران  که  است  حالی  در  این  و 

وامی دارد. 
بخشودنی  افتد  می  کوبانی  در  که  اتفاقی  مقابل  در  بشریت  سکوت 
نخواهد بود. آنها نه تنها خود با اشتیاق ایستاده و می جنگند که ما 
و  شوند  می  رهنمون  پلیدی  و  تاریکی  و  پلشتی  با  جنگیدن  به  نیز  را 
اگر امروز در قبال آنها سکوت کنیم نام مردمان این دوران در تاریخ 
می  عظمت  و  شکوه  همه  این  مقابل  در  شد.  نخواهد  ثبت  خوبی  به 
توان هزاران منظومه نوشت اما این کافی نیست. بلکه باید قدرتها را 
واداشت که از تشویق نامردان برای ادامه جنگ بپرهیزند و آرامش را 

به دامن کوبانی برگردانند.
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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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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

سقوط کوبانی و آغاز 
انحطاط دول منطقه

علی دادپی

کرد  مرد  و  زن  خیابانهایش  در  کند،  می  سقوط  دارد  کوبانی 
بن  تا  و  مجهز  ارتش  شاید  برگردد.  ورق  شاید  تا  جنگند  می 
دندان مسلح ترکیه کاری کند. شاید جنگنده های آمریکایی از 
بختی  نگون  پرچمهای  ولی  شوند.   پیدا  آسمان  در  ای  گوشه 
سقوط  است.  کرده  سقوط  کوبانی  اند.  رفته  باال  داعش  سیاه 
بارسلونا  سقوط  اندازد.  می  دیگر  سقوط  یک  یاد  مرا  کوبانی 

در جنگ داخلی اسپانیا.
ایستادن  از  ناتوان  خواهان  جمهوری  بریگادهای  که  روزی 
و  موسولینی  تانکهای  فرانکو،  فاالنژهای  حمله  برابر  در 
عقب  فرانسه  و  اسپانیا  مرز  طرف  به  هیتلر  هواپیماهای 
نشستند. دولت فرانسه هم آن روز اسیر دعواهای چپ و راست 
چپگرایان  پیروزی  نکند.  مداخله  اسپانیا  در  بود  داده  ترجیح 
و آنارشیستها در اسپانیا برای راستگرایان فرانسوی دلخوش 
نبود و سوسیالیستهای سیاست زده کافه نشین از پس آنها بر 
نمی آمدند. فرانسه در نهایت اجازه ورود پناهندگان اسپانیایی 
به خاکش را داد تا وجدانش را از دیدن یک کشتار خالص کرده 
کشید.  می  داشت  را  آخر  نفسهای  اسپانیا  جمهوری  باشد. 

فاشیسم در اسپانیا پیروز شد.

هیتلر  نشد.  ختم  اسپانیا  به  اسپانیا  در  فرانکو  پیروزی  ولی 
ذاتی  ضعف  به  را  اسپانیایی  خواهان  جمهوری  شکست 
دمکراسیها و دول منتخب مردم نسبت داد. فرانسه و بریتانیا 
آنکه  از  قبل  اسپانیا  جمهوری  شکست  که  نبودند  متوجه 
حکومت  ایده  شکست  باشد  آنارشیسم  یا  کمونیسم  شکست 
جمهوری در یک کشور اروپاییست. پیروزی فرانکو هیتلر را 
متقاعد کرد که می تواند  دمکراسیها را با اراده و ابزار نظامی 
شکست دهد. فرانسه بهای بیطرفیش در اسپانیا را با شکست 

خفت بارش از آلمان نازی پرداخت.

که  است  متوجه  منطقه  در  دولتی  کمتر  رسد  می  بنظر  امروز 
پیروزی داعش امروز در کوبانی به چه معنا خواهد بود. شاید 
و  کرد  قوم  با  دیرینش  خصومت  و  ملی  منافع  دلیل  به  ترکیه 
نکرد.  مداخله  کوبانی  در  کرد  محلی  دولتهای  ایجاد  از  ترس 
ترس  و  مذهبی  همبستگی  روی  از  منطقه  عرب  دول  شاید  و 
سرمایه  حمایت  روی  بر  را  خود  چشم  داخلی  ناپایداری  از 
داعش  ولی  اند.  بسته  داعش  از  کشورشان  افراطیون  و  داران 
محاسبه  نتیجه  نه  را  مداخله  عدم  این  هوادارش  دیوانگان  و 
خشونت  و  زور  از  فقط  کسانیکه  دانند.  نمی  ملی  منافع  دقیق 
آنها  فهمند.  می  هم  خشونت  و  زور  فقط  کنند  می  استفاده 

را  عرب  دول  انفعال  و  ترکیه   مدت  کوتاه  ملی  منافع  برآیند 
در  و  گذارند  می  منطقه  دولتمردان  و  دولتها  ترس  حساب  به  
این  شوند.  می  هم  تر  جری  قهریه  قوه  و  خشونت  از  استفاده 
بیشتر  ناپایداری  و  ناآرامی  باعث  شده  تقویت  بنفس  اعتماد 
گروههای  شد.  خواهد  منطقه  در  بیشتر  هم  باز  خونریزی  و 
موافق داعش به این ترتیب به الگوبرداری از داعش تشویق می 
شوند و داعشی که می شد در نطفه بمیرد یک نیروی سیاسی 

منطقه خواهد بود.
که  فرانسه  کشور  کرد  نمی  باور  هیچکس   ۱۹۳۹ ژانویه  در 

نیروی  چهارمین  ناوگانش  و  اروپا  ارتش   بزرگترین  ارتشش 
بیاید.  در  آلمان  اشغال  به  بعد  ماه   ۱۸ تنها  بود  جهان  دریایی 
نداشته  جنگیدن  توان  ناوگانش  و  باشد  شده  تارومار  ارتشش 
 ۲۰۱۴ ترکیه  مانند   ۱۹۳۹ فرانسه  ها،  اسپانیایی  برای  باشد. 
شاهد  اسپانیاییها  آن  ولی  آمد.  می  نظر  به  ناپذیر  شکست 
شکست فرانسه بودند و بسیاری از آنها توسط حکومت ویشی 
باور  ترکیه  دولت  امروز  شاید  شدند.  بازگردانده  اسپانیا  به 
داشت.  برخواهد  در  آثاری  چه  کوبانی  سقوط  که  کند  نمی 
ولی نمی تواند کتمان کند سقوط کوبانی برای داعش پیروزی 
بزرگیست که بسیاری را به پیوستن صفوفش تشویق خواهد 

کرد. نگاهی به میدان تقسیم به دولت آنکارا یادآور می شود که 
است  شده  عمیقتر   را  جنوب  کردهای  و  استانبول  بین  شکاف 
و به ناپایداری درون ترکیه دامن زده شده است.  بدتر از همه 
انفعال ترکیه به طرفداران خالفت اسالمی اطمینان می دهد که 
محافظه  ولو  باشند  آمده  بیرون  رای  صندوق  از  که  دولتهایی 
ندارند.  جنگجویانش  با  مقابله  برای  ای  اراده  اسالمی  و  کار 
جنگجویانی که می خواهند برداشت خود را از ۱۴۰۰ سال پیش 
دوباره بر بوم تاریخ تصویر کنند. روز تلخی برای خاورمیانه 

شب شد. پرچمهای سیاه به کوبانی رسیدند.
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نسخه  ایرلندی 
خانه های خالی

حلقه  آخرین  دارد  قصد  برنامه  دو  اجرای  با  ایرلند  دولت 
بحران اقتصادی را از گردن این کشور جدا کند.

رشد  از  ناشی  چالش  دو  به خاطر  ایرلند  در  مسکن  بازار 
مسکن،  فاقد  اجاره نشین های  افزایش  و  خالی  خانه های 
کرده  مواجه  مشکل  با  را  کشور  این  خانوارهای  اقتصاد 

است.
به  یکی  که  چالش  دو  این  همزمان  حل  برای  ایرلند  دولت 
مربوط  مسکن  تقاضای  سمت  به  دیگری  و  عرضه  سمت 
می شود، اجرای دو سیاست مسکن اجتماعی و مسکن دولتی 

را در دستور کار قرار داده است. 
توسط  خالی  خانه های  از  بخشی  برنامه،  این  قالب  در 
اجاره  بازار  به  اجاره ای  واحد  قالب  در  و  خریداری  دولت 
توسط  واحدمسکونی  یکسری  همچنین  می شود.  تزریق 
به صورت  هم  باز  مسکن اجتماعی،  قالب  در  شهرداری ها 

اجاره ای ساخته و واگذار خواهد شد.
ایرلند،  در  اجاره بها  سختی  و  خالی  خانه های  بیماری  دو 
ایران  مسکن  بازار  گریبان  است  سال ها  زیادتری،  شدت  با 
را گرفته است، اما تاکنون داروهای نجات دهنده و اثرگذار 
ایرلند  کشور  در  است.  نشده  استفاده  آنها،  رفع  برای 
براساس گزارش گاردین، در شرایطی که هم اینک ۱۴ هزار 
جمهوری  سراسر  -در  سکنه  از  خالی  آپارتمان  و  خانه 
به  امسال  پایان  تا  تعداد  این  احتماال  و  دارد  وجود  ایرلند- 
بیش از ۲۶ هزار واحد خواهد رسید، در این کشور بیش از 
۹۰ هزار متقاضی مسکن در فهرست انتظار برای دریافت 

هال،  دیوید  هستند.   مسکونی  واحد  خرید  تسهیالت  کمك 
با  است  معتقد  ایرلند،  مسکن  وام  مراکز  سازمان  موسس 
ایرلند  در  دوباره  مسکن  فاقد  افراد  آمار  اینکه  به  توجه 
شرم آور  خالی  خانه  هزاران  وجود  است،  افزایش  به  رو 
آپارتمان ها،  متروک،  خانه های  «وجود  می گوید:  او  است. 
دولت  می دهد  نشان  خالی  مسکونی  مجتمع های  و  خانه ها 
منافع بانک ها را به منافع شهروندان ترجیح می دهد.» اکثر 
آژانس  دولتی  شرکت  به  متعلق  اکنون  شده  رها  امالک  این 
قرار  و  است  «ناما»  به  موسوم  ملی  دارایی های  مدیریت 
اختصاص  دولتی  مسکن  طرح  به  آن  واحد  هزار   ۴ است 

داده شود. 

یک  تقریبا  وام های  بازپرداخت  که  است  شرایطی  در  این 
که  طوری  به  افتاده،  عقب  ایرلند  در  وام گیرنده ها  پنجم 
تعویق  به  ماه  سه  از  بیش  افراد  این  اکثر  وام  بازپرداخت 
تحلیل  جدیدترین  در  فیچ  رتبه بندی  موسسه  است.  افتاده 
خود از بازار امالک ایرلند که در آغاز سال ۲۰۱۴ ارائه کرد، 
وام  بازپرداخت  که  خانه  پنج  هر  از  خانه  یک  کرد  اعالم 
خواهد  ضبط  است،  افتاده  تعویق  به  بیشتر  یا  ماه  سه  آن 
شد.  هال می گوید: ساخت مسکن اجتماعی (برنامه دولتی 
ساخت و تامین مسکن) در سطح پایینی قرار دارد و این در 
شرایطی است که بیش از ۹۰ هزار نفر در سراسر ایرلند در 
ناما  برنامه  به  اشاره  با  او  هستند.  مسکن  انتظار  فهرست 
محلی  مقامات  به  خالی  مسکن  هزار   ۴ واگذاری  بر  مبنی 
فهرست  در  نفر  هزار   ۵ کیلدار  استان  در  فقط  می گوید 
این  «اختصاص  می گوید:  همچنین  هال  هستند.  انتظار 
که  را  بسیاری  افراد  مشکل  اجتماعی  مسکن  به  امالک 
حل  می کنند،  زندگی  خصوصی  اجاره ای  خانه های  در 
برای  که  است  بانک هایی  مناسب  اقدام،  این  نمی کند. 
مکان هایی  در  زیرا  هستند،  مواجه  کمبود  با  خانه  عرضه 
مانند دوبلین قیمت مسکن به طور مصنوعی دوباره رو به 
است.  محدود  عرضه  اما  است،  باال  تقاضا  است.  افزایش 
بانک ها از ترفندهای مالی برای باال بردن قیمت امالک در 

سراسر کشور استفاده می کنند. آنها همچنان این امکان را 
دارند که وضعیت بازار امالک را دیکته کنند.»

معنی  این  به  فیچ  موسسه  پیش بینی های  است  معتقد  هال 
شد  خواهند  بی خانمان  بیشتری  خانواده های  که  است 
اجاره  پرداخت  صرف  بیشتری  مالیات دهندگان  پول  و 
«آژانس  دیگر  سوی  از  شد.  خواهد  خصوصی  بخش  در 
مسکن» برآورد می کند در آینده نزدیک ۸۹ هزار بی خانمان 

مرکز  بود.  خواهند  متکی  دولت  به  سرپناه  داشتن  برای 
معتقد  بی خانمان ها،  برای  ملی  خیریه  مرکز  ترش هولد، 
مسکن  هزار   ۶ از  بیش  ساالنه  میان مدت،  در  که  است 
ساخته  باید  مسکن   ۲۷۰۰ کوتاه مدت  در  و  جدید  اجتماعی 
شود تا مسکن افرادی که هم اینک در خیابان ها می خوابند، 

تامین شود. 
هال  پریئوری  مسکونی  مجتمع  که  است  شرایطی  در  این   
بنای  است،  مانده  متروک  و  خالی  که  دوبلین  شمال  در 
سلتیک است.  ببر  یادبودی است که یادآور دوران پررونق 
در اکتبر سال ۲۰۱۱، پس از آنکه شورای شهر دوبلین خطر 
آتش سوزی را در این مجتمع تشخیص داد، ۲۵۶ ساکن آن 
خصوصی  بخش  اجاره ای  خانه های  و  هتل ها  در  و  تخلیه 
یورو  هزاران  بعد  به  زمان  آن  از  و  شدند  داده  اسکان 
کرده  پرداخت  آپارتمان هایشان  برای  که  را  پیش پرداختی 
این  مالکان  از  یکی  آنکه  از  پس  دادند.  دست  از  بودند، 
آپارتمان ها به دلیل فشار بدهی های به جا مانده از مصادره 
نخست وزیر  سرانجام  کرد،  خودکشی  مسکونی  مجتمع 
ایرلند، اندا کنی، برای کمک به مالکان اقدام کرد. او دستور 
داد از پول دولت برای کاهش بدهی های ساکنان پریئوری 
هال به بانک ها و شرکت های ساختمانی استفاده شود. در 
حدود  آپارتمان ها  این  برای  مسکن  وام  متوسط  زمان  آن 

۲۶۰ هزار یورو بود. 

افرادی که با تعداد فزاینده بی خانمان ها 
به  توجه  با  معتقدند  دارند،  کار  سرو 
افزایش ۱۱ درصدی اجاره بها در مناطقی 
خالی  خانه های  بزرگ،  دوبلین  مانند 
شوند.  واگذار  دولت  به  باید  بیشتری 
باب جوردن، از مرکز خیریه ترش هولد، 
خانه های  همه  معتقدیم  «ما  می گوید: 
به  باید  خانه،  هزار   ۴ فقط  نه  و  خالی 
این  باید  مقامات  شود.  واگذار  دولت 
موضوع را هم اکنون به جریان بیندازند، 
درحال  هم اینک  بی خانمانی  بحران  زیرا 

وقوع است.»

از سوی دیگر، یکی از مقامات ارشد بخش مسکن شورای 
عرضه  بحران  حل  برای  شهر  این  می گوید  دوبلین  شهر 

است،  نیازمند  اجتماعی  مسکن  به  تنها  نه  اجاره ای  مسکن 
بلکه به مسکن دولتی نیز نیاز دارد. 

شورای شهر دوبلین قصد دارد روش جدیدی برای ساخت 
مسکن دولتی در پیش گیرد به گونه ای که با ساخت مسکن 
خانه های  شهر،  شورای  به  متعلق  خالی  زمین های  در 
برخالف  کرد.  خواهد  فراهم  اجتماعی  و  خصوصی 

مسکن  تامین  بر  تاکید  برنامه  این  در  قبلی،  برنامه های 
اجاره ای است نه مسکن فروشی. 

دوبلین  شهر  شورای  مسکن  بخش  رئیس  برادی،  دیک 
و  هستیم  اجاره بها  شدید  افزایش  می گوید:«شاهد 
خانواده هایی که معموال به مقامات محلی مراجعه نمی کنند، 
دچار مشکل شده اند. همواره تقاضا در حال افزایش است 
و سمت عرضه نیز باید متناسب با آن رشد کند.» در دو دهه 
گذشته طرح مشارکت شرکت های ساخت وساز خصوصی-
بوده  اجتماعی  مسکن  تامین  برای  استاندارد  روش   دولتی 
فراهم  را  زمین  شهر  شورای  طرح،  این  براساس  است. 
و  اجتماعی  مسکن  آن  در  ساختمانی  شرکت های  و  می کرد 
خصوصی می ساختند و با فروش امالک خصوصی هزینه 
ساخت مسکن اجتماعی را جبران می کردند. اما زمانی که 
این  از  ساختمانی  شرکت های  کرد،  سقوط  امالک  قیمت 
برنامه خارج شدند و بسیاری از این خانه ها نیمه کاره رها 
ساخت  شرکت های  مشارکت  می گوید: «طرح  برادی  شد.  
کوتاه مدت  چشم انداز  براساس  دولتی  خصوصی-  ساز  و 
بود  قرار  شدند.  ساخته  سودآوری  برای  خانه ها  این  بود. 
خانه  زیاد  میزان  به  و  سرعت  به  ساختمانی  شرکت های 
را  پولشان  و  بفروشند  را  خصوصی  خانه های  بسازند، 
بردارند و بروند. اما آنچه ما می خواهیم و آنچه نیاز داریم 
روش  در  دارند.»  بلندمدتی  چشم اندار  که  است  افرادی 
جدید اتکا بر شرکت های ساختمانی و فروش مسکن خارج 
از این معادله خواهد بود. برادی معتقد است: «این مساله 
بودجه  آینده  در  اینکه  است.  سرمایه  تامین  به  مربوط 
اینکه  می شود؟  تامین  چگونه  اجتماعی  مسکن  ساخت 
از  که  دهیم  تحویل  و  بسازیم  چطور  را  اجتماعی  مسکن 
برای  راهی  دولتی  مسکن  باشد؟  صرفه  به  اقتصادی  نظر 
با  دولتی  مسکن  از  بخشی  است.  اهداف  این  به  رسیدن 
مسکن  قیمت  با  بخشی  و  می شود  داده  اجاره  بازار  قیمت 
دیگری  هزینه  تامین  برای  یکی  از  ترتیب  این  به  اجتماعی، 
استفاده می شود و مدت اجاره هم می تواند متنوع باشد.» 
تعادل  به  را  مسکن  بازار  باید  «ما  می گوید:  همچنین  او 
برگردانیم و در تعادل نگه داریم. نباید وارد چرخه رونق 
ساز  و  ساخت  نیازمند  مسکن  بخش  در  ما  شویم.  رکود  و 

خوب و مدیریت خوب هستیم.» 

سکنه»  از  خالی  مسکونی  واحدهای  بحران «  ایرلند  دولت 
سیاست  دو  با  را  مستاجران»  توان  از  خارج  «اجاره بها  و 

مسکن اجتماعی و مسکن دولتی کنترل می کند

گزارش
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به مناسبت سالروز مرگ «ارنستو چه گوارا»

سوپ داغ 
«چه» دیگر 
گوارا نیست

نوژن اعتضادالسلطنه

ضرب المثلی آلمانی می گوید: «سوپ را هرگز نباید داغ داغ 
به کسی خوراند.» بی گمان در دوره بحران انقالبی گوش 
کسی به این گفته بدهکار نیست و سوپ های بسیاری داغ داغ 
در حلقوم مردمان عادی غیرانقالبی فروریخته شده است. 
برای  که  آرژانتینی  مشهور  انقالبی  چه گوارا»  «ارنستو 
یاری رسانی به «فیدل» عازم جنگل های کوبا شد و رویای 
می پروراند  را  آمریکای التین  سرتاسر  در  انقالب  صدور 
«سختگیری  داعیه دار  که  بود  انقالبی  رهبران  از  یکی  نیز 
بود.  انقالب  اصول  به  نسبت  راست کیشی  و  انقالبی» 
نوشته هایش  در  می توان  را  موضوع  این  به  او  قلبی  باور 
یافت: «هدف ما به عنوان فرمانده انقالب رسیدن به راهی 
کند،  تکامل  احساس  بیش تر  هرچه  فرد  آن  در  که  است 
او  مسوولیت پذیری  هرروز  و  شود  بیشتر  او  درونی  غنای 
افزایش یابد... برای ما مساله اینکه هرفرد به چندکیلوگرم 
پروتئین نیاز دارد یا چندبار در سال می تواند به تعطیالت 
اجناس  می تواند  حد  چه  تا  خود  ماهانه  حقوق  با  یا  برود 
فرد  که  است  این  مهم  نیست.  مطرح  بخرد،  زیبا  و  لوکس 
تحت رهبری پیشوای خود در مسیر تکامل جامعه اش قرار 
گیرد... در یک انقالب واقعی مردم و انقالبیون بدون هیچ 

چشمداشتی از جان و مال خود می گذرند.»
گذر  به  نیاز  سیاسی  هرپدیده  شناخت  برای  می گویند 
آن  ناشناخته  ابعاد  تا  است  نیم قرنی  دست کم  زمانی 
از  که  تازه  نسل های  زمانی  فاصله  این  در  شود.  مشخص 
از  دور  به  می توانند  بهتر  بوده اند،  دور  به  حوادث  سیر 
نسل های  با  مقایسه  در  منصفانه تر  قضاوتی  حب وبغض 

دهند.  ارایه  برده اند،  سر  به  حوادث  کوران  در  که  گذشته 
شخصیت های تاریخ ساز نیز از این قاعده مستثنا نیستند. 
بی گمان «ارنستو چه گوارا» مبارز آرژانتینی که برای یاری 
چریک های هوادار «فیدل کاسترو» به وی پیوست نیز یکی 

از این چهره هاست.
«چه»  قتل رسیدن  به  سالگرد  چهل وششمین  در  اکنون 
فرارسیده  مناسبی  زمان  بولیوی،  ارتش  نظامیان  توسط 
تا به دور از «اسطوره» سازی نسل های گذشته و به دور از 
و  چهره  از  «کاال» سازی  برای  سرمایه داری  نظام  زیرکی 
شخصیت «چه» به منظور خنثی کردن مبارزات او، به طرح 
این پرسش بپردازیم: آیا «چه» که همچون هرانقالبی دیگر 
«انسان  ساخت  در  بوده  قاطع  و  سرسخت  خود  هدف  در 
«دیسیپلین  و  «ریاضت جویی»  به  که  بیست ویکمی»  قرن 

نظامی» خوگیرد موفق بود؟

خط مشی  دنبال کردن  در  کاستروییست ها  و  چه گوارا 
عموم  بر  سختگیری ها  در  تندروی  و  «ریاضت جویی» 
مردم، پیروان اسالف خود به خصوص بلشویک ها بودند. 
در خاطرات اطرافیان «لنین» آمده که او سخت ریاضت کش 

بوده و آسایش را خوار می شمارده است: «حساب پولتان 
نکنید  پرخوری  باشید،  داشته  شرافتمندانه  و  به دقت  را 
به  بیشتر  که  سخنانی  کنید.»  رعایت  را  کار  در  انصاف  و 
یار  گورکی»  «ماکسیم  دارد.  شباهت  قدیسان  اندرزهای 
که  بود  مردی  «لنین  می گوید:  توصیفش  در  او  نزدیک 
بازمی داشت  معتادشان  زندگی  دنبال کردن  از  را  مردم 
به گونه ای نوع انسان پیش از او نتوانسته بود چنین کاری 
شدیدی  برخورد  نخستین،  بلشویک های  دهد.»  انجام  را 
زندگی  و  قمار  خودفروشی،  چون  اعمالی  ارتکاب  با 
بودند  معتقد  بلشویک ها  نیز  زنان  درباره  داشتند.  شبانه 

قوانین  که  شدید  محدودیت های  از  و  باشد  آزاد  باید  زن 
این  ذکر  با  اما  یابد  رهایی  کرده،  تحمیل  او  بر  بورژوایی 
بی طبقه  جامعه ای  شایسته  که  کنید  رفتار  چنان  شرط: 
می کردند.  پیروی  مشی ای  چنین  از  هم  ژاکوبن ها  باشد. 
آنان که خود را مفتخر به بی دینی یا دست کم اندیشیدن به 
محافظه کاران  سوی  از  می دانستند،  غیرالهیاتی  شیوه ای 
محکوم  متعصب  فرقه ای  اعضای  همچون  رفتار  به 
از  جنبه هایی  انتقادات  این  که  است  آن  واقعیت  می شدند. 
اجتماعی  سختگیری های  است.  داشته  خود  در  را  واقعیت 
شباهت  جنسی  خالف های  و  تنبلی  با  مقابله  در  ژاکوبن ها 
پیوریتن های  که  داشته  سختگیرانه ای  قوانین  با  غریبی 
انقالب ها  بودند.»تجربه  آن  اجرای  خواستار  انگلیسی 
راهی  متقدم  پیشوایان  خالف  متاخر  رهبران  داده  نشان 
تحمل  توان  جامعه  چراکه  گرفته اند  پیش  در  میانه روانه 
خروشچف  میان  تفاوت  است.  نداشته  را  سختگیری ها 
زمینی و دنیوی با لنین سختگیر و ریاضت جو، تفاوت میان 
در  پرتب وتاب  «فیدل»  با  غرب  با  مصالحه کننده  «رائول» 
اقتصاد  پذیرش  و  «ضدامپریالیستی»  شعارهای  سردادن 
روزگاری  که  چین  اخیر  رهبران  سوی  از  سرمایه داری 
کابوس مائو بود، خود شاهدی بر این مدعا هستند. انقالب 
کوبا که «چه» در به ثمررسیدنش نقشی محوری داشت نیز 

مستثنا از سایر انقالب ها نبود.
سبب  انقالب  پیروزی  نخستین  سال های  سختگیری  اگر   
کنند،  فرار  کشور  آن  از  کوبا  جمعیت  از  ۱۰درصد  تا  شد 
دنج  سواحلی  و  مجلل  هتل هایی  میزبان  هاوانا  اکنون 
کوبایی  است.  خارجی  سرمایه گذاران  و  جهانگردان  برای 
ماهیت  بر  خود  قانون اساسی  در  سال۱۹۹۲میالدی  تا  که 
در  می کرد،  تاکید  سیاسی  رژیم  (بی خدا)  «آئتیست» 
سال۱۹۹۸ میزبان «پاپ ژان پل دوم» بود که همواره اسباب 
اگر  است.  بوده  جهان  بی خدایان  و  کمونیست ها  تمسخر 
در دهه۶۰میالدی سخنان فیدل درباره لزوم پاکسازی هنر 
امپریالیست»خواندن  «عامل  و  شهوانی»  «رقص های  از 
بود،  کوبا  دولتی  رسانه های  اخبار  صدر  در  مخالفان 
تحریم ها  تدریجی  لغو  و  اوباما  با  رائول  دیدار  خبر  امروز 
و محدودیت های اقتصادی و تجاری علیه آن کشور عنوان 
اصلی خبرها را به خود اختصاص داده است. اینها همگی 
نشان می دهند رهبران انقالبی با آزمون و خطای تاریخی 
مردمان  به  سردتر  کمی  را  سوپ  باید  که  می شوند  متوجه 

خوراند. / شرق
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ایران و جهان
آیا اوباما تاریخ را تکرار و نیروی زمینی به این منطقه اعزام می کند؟ بسیاری 
اقدام  این  خواستار  ارشد  مقامات  و  شد  خواهد  چنین  معتقدند  تحلیلگران  از 
مبارزه  نوع  این  در  آمریکا  نیروهای  آنچه  درباره  رئیس جمهوری  اما  هستند. 
درون  بازهای  اصرار  دربرابر  و  است  کرده  تردید  ابراز  دهند،  انجام  می توانند 
است.  کرده  مقاومت  هستند،  او  بیشتر  اقدامات  خواهان  که  دولت  از  برون  و 
حامیان اوباما می گویند او یک«رئالیست مأیوس» است که از تاریخ درس گرفته 
چقدر  نسبی  لحاظ  به  اینکه  گرفتن  درنظر  بدون  آمریکا،  نظامی  است: «قدرت 
بزرگ است، درنهایت در درگیری هایی که ریشه سیاسی یا ایدئولوژیک دارند، 

کارآیی محدودی دارد.»
تاریخچه دخالت آمریکا در ویتنام این مساله را کامال و به شدت تایید می کند. اما 
این تاریخچه همچنین نشان می دهد که برخورد رئیس جمهوری و ارزیابی های 
تحلیلی که مهم نیست تا چه حد رئالیستی مأیوسانه باشند، لزوما پادزهری برای 
توصیه نادرست اقدام نظامی نیستند. دخالت خارجی برای خود منطقی دارد. 
امروزه لیندون جانسون را به عنوان فردی می شناسیم که به طور راسخ به غالب 
شدن در ویتنام متعهد شد. اما دست کم در ابتدا، همچون اوباما مردد بود. او و 
مشاورانش می دانستند که در تالش برای سرکوب شورش ها در جنوب ویتنام 
به طور   ۱۹۶۵ مارس  اوایل  در  او  می شوند.   رو  به  رو  فراوانی  چالش های  با 

در  جایی  را  روز  روشنی  که  بجنگد  می تواند  زمانی  مرد  گفت:«یک  خصوصی 
نیز  جانسون  ندارد.»  وجود  روشنایی  هیچ  ویتنام  در  اما  ببیند  جاده  انتهای 
این  و  است  شریک  او  تردید  در  سنا  در  دموکرات  حزب  رهبری  که  می دانست 

متحد کلیدی دولت علیه تشدید درگیری ها و به نفع راه حل سیاسی رای داد. 
ویتنام  جنگ  نتیجه  آیا  بپرسد  داد  اجازه  خود  به  حتی  رئیس جمهوری  زمانی 
واقعا برای آمریکایی ها و امنیت غرب اهمیت دارد یا خیر. او که در سال ۱۹۶۴ 
مأیوس شده بود در شرایطی که برنامه گسترش مشارکت آمریکا در ویتنام را 
مطرح می کرد، گفت:«ویتنام چه اهمیتی برای من دارد؟ ارزش این کشور برای 

کشور ما چیست؟»
در زمان های دیگر، جانسون کامال قادر بود درباره اهمیت ژئوپلیتیک این جنگ 
لحظات  در  نیازهایش  با  ویتنام  درباره  تحلیل ها  سازگاری  در  او  کند.  بحث 
مختلف تبحر داشت. اما تصویر کلی که در سوابق داخلی دولت برای سال های 
مداخله  گسترش  با  حتی  که  می دهد  نشان  است،  باقی مانده   ۱۹۶۴-۱۹۶۵
انجام  از  داشته و  تردید  جنگ  این  در  درباره پیروزی  به شدت  رئیس جمهوری 

آن مطمئن نبوده است. 
بنابراین چرا جانسون درگیر شد؟ تاحدی به این دلیل که او مجبور به این کار 
شد. نه صرفا به دلیل ۱۵ سال حضور فزاینده آمریکا در هند و چین، بلکه به علت 
در  شده  انجام  سرمایه گذاری های  درباره  مشاورانش  و  او  پرشور  لفاظی های 
ویتنام و اعتمادشان به پیروزی. عالوه براین، او جنگ را مساله شخصی کرده 
بود و هرگونه انتقاد درباره پیشرفت آن را به عنوان حمله به خود تلقی می کرد 

و این مساله به توانایی او در برخورد واقع بینانه با این درگیری لطمه می زد. 
جنگ  در  می کرد  ادعا  که  بسیاری  هفته های  در  جانسون  می دانیم.  را  نتایج  ما 
علیه  پیوسته  و  تدریجی  هوایی  بمباران  غلتان،  تندر  عملیات  نمی بیند»،  «نوری 
ویتنام شمالی را آغاز کرد و همان هفته، نخستین گروه از نیروهای رزمی را به 
این منطقه اعزام کرد. اندکی پس از آن و در پایان سال ۱۹۶۵، حدود ۱۸۰ هزار 
آمریکایی در جنوب ویتنام حضور داشتند. در نهایت، این تعداد به نیم میلیون 

نفر بالغ شد.
دستور  جانسون  سبک  به  اوباما  که  کرد  تصور  می توان  سختی  به  حقیقت،  در 
حاضر  حال  در  کند.  صادر  سوریه  و  عراق  در  را  آمریکایی  نیروهای  افزایش 
شرایط مشابه نیست و نگرش اوباما به جهان و نقش آمریکا با نگرش جانسون 
متفاوت است. با درنظر گرفتن همه اینها، اوباما تمایل چندانی ندارد آزمون های 
خطر  مشاورانش  گوناگون  دیدگاه های  و  کند  شخصی  را  خارجی  سیاست 

کمتری برای او محسوب می شود. 
جنگ  دوره  رئیس جمهوری  دیگر  به  روش هایش  و  حساسیت ها  منظر،  این  از 

مشاوران  پیشنهادهای  همواره  او  است.  نزدیک  کندی  اف.  جان  یعنی  ویتنام، 
با  می کرد،  رد  ویتنام  به  نیرو  اعزام  بر  مبنی  را  نظامی  رهبران  و  غیرنظامی 
این وجود به طور چشمگیری مشارکت آمریکا در این درگیری ها را طی دوران 
ریاست جمهوری اش افزایش داد و با این کار گزینه های پیش روی جانشینش را 
پیچیده کرد. این مساله که آیا او می توانست به همین روش ادامه دهد، همانطور 

که اوباما تالش می کند چنین کند، پرسشی  بی پاسخ است. 
ناتوانی  به  مربوط  بلکه  نیست،  زندگی نامه  به  مربوط  مساله  اینجا  در 
دخالت  به  اقدام  شرایط،  وخامت  کنترل  برای  زمانی  که  است  رئیس جمهوری 
در  جانسون  اقدامات  اکثر  دارد.  را  خود  جلو  به  رو  حرکت  جنگ  کرد.  نظامی 
افزایش دخالت در ویتنام در واکنش به موانع پیش بینی نشده، شکست ها و نقاط 

ضعف بود. دلیلی ندارد که این مسائل در سال ۲۰۱۴ تکرار نشوند. 
گروه های  طرف  از  رئیس جمهوری  تاکنون،  دارد:  وجود  هم  سیاسی  دلیل  یک 

تشدید  و  جنگ  با  جنگیدن  بیشتر،  اقدامات  برای  بی امانی  فشار  با  مختلف 
مبارزه روبه رو شده است. تاکنون، لفاظی های هشداردهنده رئیس جمهوری و 
مقامات ارشد موجب کاهش درکشان از توانایی مانورشان شده است. جانسون 
جنگ طلب نبود و به درستی نگران بود که ویتنام مایه تباهی او خواهد شد. با 
این وجود ملتش را درگیر جنگی طوالنی کرد که با شکستی تلخ به پایان رسند.
«فکر  گفت:  خود  امنیتی  مشاور  باندی،  مک جورج  به   ۱۹۶۴ سال  در  جانسون 
نمی کنم ارزش جنگیدن داشته باشد و فکر نمی کنم بتوانیم از آن خارج شویم.» 

باید امیدوار باشیم چنین سخنانی در دفتر اوباما بیان نشود.

سوریه، ویتنام 
اوباما خواهد شد؟

فردریک الگ ایوال / استاد دانشگاه جورج تاون 
مترجم: رفیعه هراتی

بی.  لیندون  رئیس جمهوری  پیش،  سال  پنجاه 
جانسون مجوز بمباران اهدافی در شمال ویتنام 
و تشدید درگیری ها در جنوب شرق آسیا را صادر کرد و درپی 
آن نیروهای زمینی آمریکایی به سرعت به این منطقه اعزام 
شدند. ماه گذشته نیز رئیس جمهوری، باراک اوباما، کمپین 
استراتژیک بمباران مواضع داعش در خاورمیانه را گسترش 

داد و حمالت را عالوه بر عراق به سوریه هم کشاند.

نگرانی از نقش قطر 
در رویارویی با داعش

منابع دیپلماتیک اعالم کردند که پیمان بین المللی مبارزه با داعش به قطر فشار 
می آورد که اطالعات حساس بر سر جریان های تندرو در منطقه به ویژه سوریه 
را در اختیار آنها قرار دهد.به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، دوحه کانال 
های ارتباطی متعدد با این شبکه ها دارد که به واسطه آنها تا کنون توانسته است 

ده ها گروگان را از دست گروه های تروریستی آزاد کند.

یک منبع نزدیک به وزارت امور خارجه فرانسه در این باره گفت که فرانسه با هم 
پیمانان خود مشورت می کند تا جدیدترین و مهمترین اطالعات در این زمینه را 
در اختیارش قرار دهد. پاریس همچنین از دوحه خواسته است که اطالعات کامل 
اختیارش  در  کند،  کمک  تروریستی  های  گروه  به  حمله  در  تواند  می  که  میدانی 

بگذارد.
شبکه  توسط  شده  گرفته  گروگان  افراد  آزادی  در  قطر  پی  در  پی  های  موفقیت 

بسیاری  های  سوال  تا  است  شده  سبب  سوریه  در  تندرو  و  تروریستی  های 
درباره راز موفقیت دوحه در این وساطت ها به وجود آید. این در حالی است که 
کشورهای دیگر در انجام میانجی گری های مشابه ناکام مانده اند و تنها قطر 

است که تا کنون توانسته در این زمینه موفق باشد.
  

خالد العطیه، وزیر امور خارجه قطر دو روز پیش در دفاع از ارتباطات کشورش 
با گروه های تندرو و مشارکتش در مذاکره با آنها بر سر آزادی گروگان ها گفت 
که کشورش هیچ ما به ازای مالی ای برای آزادی گروگان ها نمی پردازد اما هر 

کاری برای آزادی هر انسان بی گناهی می کند.

این در حالی است که ناظران از مشارکت ضعیف قطر در حمله پیمان بین المللی 
مبارزه با داعش ابراز تعجب می کنند و سوال های تازه ای در این زمینه برایشان 
به  بار  یک  تنها  قطری  هواپیماهای  اطالعات  بعضی  به  بنا  است.  آمده  وجود  به 
پرواز در آمده اند که آن یک بار نیز موفقیت آمیز نبوده و به آشیانه بازگشته اند. 
در این پرواز وظیفه هواپیماهای قطری سوخت رسانی هوایی به جنگنده هایی 
بوده که در حال حمله به مواضع داعش بوده اند. این مساله سبب شده است تا 
بسیاری  سواالت  داعش  مواضع  به  حمله  طرح  در  قطر  ضعیف  نقش  به  نسبت 
مطرح شود. در حالی که این کشور در لیبی و در کنار شبه نظامیان مسلح اسالم 
این  کند.  می  کمک  مبارزاتشان  در  آنها  به  و  دارد  بسیاری  فعالیت  تندرو  گرای 

با  رویارویی  در  قطر  نقش  به  نسبت  ها  بریتانیایی  که  است  شده  سبب  مساله 
مهم  اطالعات  دوحه  که  رود  می  آن  بیم  که  بگویند  و  کنند  نگرانی  ابراز  داعش 

نظامی را به گروه های تروریستی و جریان های افراطی بدهد.
گروه  از  دوحه  چرای  چون  بی  حمایت  از  حاکی  مختلف  اطالعات  و  ها  گزارش 

های تندرو در سوریه در دو سال گذشته با هماهنگی کامل ترکیه بوده است.
واشنگتن  تصمیم  از  صحبت  نظامی  کارشناسان  و  تحلیلگران  رابطه  همین  در 
برای طرحی جنگی طوالنی مدت علیه شبکه های تروریستی می زنند. مسئوالن 
امریکایی دائما می گویند که جنگ با داعش طوالنی است و کار آموزش نیروهای 

مخالف سوری حکومت بشار اسد سال ها زمان می برد.

کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که برتری بر گروه های تندروی جهادی 
به این سادگی ها و به سرعت در نبود نیروهای زمینی آماده رزم و مجهز امکان 
پذیر نیست در حالی که ایاالت متحده هر گونه دخالت زمینی در منطقه را قویا 
اقدام  هوایی  حمالت  طریق  از  تنها  مبارزه  این  در  گوید  می  تنها  و  کند  می  رد 
خواهد کرد. اظهارات مقام های امریکایی این شببه را وارد کرده است که چرا 
امریکایی ها به فکر جنگ طوالنی مدت هستند و اهدافشان از این کار چیست؟ 
و  کنند  می  خودداری  مبارزه  روند  به  زمینی  نیروهای  ورود  از  که  این  ویژه  به 

اصرار دارند که این جنگ تنها از طریق حمالت هوایی دنبال شود.
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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.

شایعه کودتا علیه «اون»

مرد مرموز کجاست؟
بی خبری  و  سردرگمی  وضعیت  در  را  دنیا  کره شمالی  تحوالت 

همچنان  او  آیا  و  کجاست؟  اون»  جونگ  «کیم  است.  داده  قرار 
می کند؟  رهبری  را  جهان  کشور  مرموزترین  و  منزوی ترین 
اینکه  بر  مبنی  می کنند  مطرح  گمانه زنی هایی  تحلیلگران  برخی 
قدرت  از  پدرش  قدیمی  محافظان  از  یکی  سوی  از  او  احتماال 
قدرت  و  وزن  ناگهان  و  اول  گام  در  او  است.  شده  سرنگون 
شد.  دچار  خوردن  سکندری  به  اندک  اندک  اما  یافت،  فراوانی 
دیده  انظار  در  بعد  به  سپتامبر   ۳ از  ساله   ۳۱ رهبر  این  اکنون 
نشده؛ از یکسو حضور در جلسه مهم مجمع خلق را از دست داد 
پدرش  انتخاب  سالگرد  هفدهمین  در  نتوانست  دیگر  سوی  از  و 
است  ممکن  کند.  شرکت  کره شمالی  کارگران  حزب  دبیرکلی  به 
تحلیلگران  حال،  این  با  نباشند.  هم  به  شبیه  خیلی  تحوالت  این 
حتی شایعه بیماری و شکستن مچ پای او را هم مطرح کردند. 
دیگر  و  شده»  ناراحتی  دچار  «او  می گویند  کره ای  رسانه های 

هیچ توضیحی بر زبان نمی آورند.

کودتا علیه «اون»
سئول  از  کره شمالی   ۳ و   ۲ شماره  رهبران  اخیر  دیدار  اما 
بسیاری را دچار تردید کرده که آیا دسیسه ای در جریان است. 
مقام های کره جنوبی می گویند آن دو رهبر (عالوه بر یک مقام 
یافتند  حضور  آسیایی  بازی های  اختتامیه  در  دیگر)  رتبه  عالی 
دیدارهای  برگزاری  آمادگی  که  گفتند  جنوبی شان   همتایان  به  و 
سطح باال در پاییز سال جاری را دارند. اگرچه چنین مذاکراتی 
دری  احتماال  می تواند  جدید  دور  اما  شده،  آزموده  گذشته  در 
که «کیم»  است  این  اکنون  سوال  بگشاید.  بالقوه  آشتی  سوی  به 
کجاست؟ و چرا رهبران کره شمالی دیدارهایی در دقیقه نود با 
مطالعات  مرکز  از  گرین»  داشتند؟ «مایکل  جنوبی شان   همتایان 
از  خارج  کسی  نمی کنم  می گوید: «فکر  بین المللی  و  استراتژیک 
که  است  این  واقعیت  می گذرد.  چه  آنجا  در  بداند  پیونگ یانگ 
خارج  کشور  از  زمان  یک  در  کشور  این   ۳ و   ۲ شماره  مردان 
است  مدتی  همسرش  و  یك  شماره  مرد  از  که  حالی  در  شدند 
باعث  مساله  این  است.»  غیرمنتظره  امری  این  نیست.  خبری 
داده  رخ  کودتایی  شاید  که  برسند  باور  این  به  بسیاری  شده 
در  تازگی  به  کره شمالی  امور  تحلیلگر  «گوردون چانگ»  باشد. 
جونگ  کیم  «آیا  نوشت:  چنین   «the Daily Beast» در  مقاله ای 
اون به راستی سرنگون شده است؟ البته در این بسته ترین رژیم 
اکتبر   ۱۰ جلسه  می خواهیم  وقتی  است.  محتمل  سناریویی  هر 
شویم.»  دقیق تر  اوضاع  در  باید  کنیم  بررسی  را  کارگران  حزب 
هست  نشانه هایی  گفت  می توان  زمان  آن  «تا  می نویسد:  چانگ 
دست  از  را  خود  قدرت  چشمگیری  به طور  اون  جونگ  کیم  که 
می شود.»روز  تبدیل  دست نشانده  رهبری  به  زودی  به  و  داده 
سازمان  در  کره شمالی  سفیِر  معاوِن  ایل»  تونگ  «ری  سه شنبه 
بزرگ  اینکه «تحوالتی  بر  مبنی  سی ان ان  سوال  به  پاسخ  از  ملل 
در این کشور در راه است و باید منتظر تغییراتی در این کشور 
و  کشید  میان  به  را  «سفر»  بحث  هم  سفیر  زد.  باز  سر  باشیم» 
مدتی بعد اعالم کرد که «سفر حق شهروندان این کشور» است 
و با این ترفند می خواست اعالم کند که رهبر این کشور در حال 
سفر در نقاط مختلف این کشور است. وقتی از سفیر در مورد 
وضعیت «کیم» پرسیده شد او از پاسخ طفره رفت و اعالم کرد 

که «برنامه» دارد و پرسش را بی پاسخ گذاشته و رفت. «جانگ 
جین سونگ» که یکی از تبلیغات چی های «کیم ایل سونگ» - پدر 
زندگی  کره جنوبی  در  حاضر  حال  در  و  بود  کره-  فعلی  رهبر 
دیگری  چیز  عروسک  یک  جز  جوان  «کیم  می گوید:  می کند، 

نیست.»
    رهبر نمادین

دپارتمان  مسوولیت  که  قدیمی  محافظان  از  گروه  یک 
«سازماندهی و هدایت» (OGD) را بر عهده دارند کسانی هستند 
که «قدرت واقعی را در دست دارند.» این سخنی است که جانگ 
مدعی آن است. او می گوید: اینها گروهی هستند که به کیم پدر 
وابستگی دارند و هنوز قدرت را به فرزندش واگذار نکرده اند. 
جانگ می گوید: «کیم جونگ اون یک رهبر دولت نمادین است. به 
لحاظ نمادین او رهبر عالی کشور شد. او ضرورتا همان قدرتی 
ارتباطات  وفاداران،  آن  ضرورتا  و  ندارد  داشت،  پدرش  که  را 
جایگاه  مانند  سیستم  در  او  جایگاه  و  ندارد  را  الزم  تجربیات  و 
گریخت  کره جنوبی  به  پیش  دهه  یک  که  جانگ  نیست.»  پدرش 
مدعی است با منابع موثقی در درون سیستم در روزهای اخیر 
و  «سازماندهی  دپارتمان  می گوید:  او  است.  کرده  صحبت 
نمی دهند.  اهمیتی  فرد  یک  سخنان  به  (OGD)«دیگر  هدایت» 
و  سی ان ان  نیستند.»  وفادار  کیم  خاندان  به  دیگر  آنها  واقع،  در 
تایید  را  جانگ  ادعاهای  نمی توانند  آمریکا  جاسوسی  سازمان 
تحوالت  مطالعه  مشغول  است  دهه  دو  که  «کن گاز»-  اما  کنند 
کره شمالی است- می پذیرد که این دپارتمان نفوذ عظیمی دارد. 
که  ایده  این  می گوید  تاون  جورج  دانشگاه  استاد  چا»  «ویکتور 
فرضیه ای  شده  خلع  قدرت  از   OGD دست  به  اون  جونگ  کیم 
در  که  می شنوید  اروپایی  دیپلمات های  از  گاهی  «که  است 
از  که  شواهد  «برخی  می گوید:  او  هستند.»  مستقر  کره شمالی 
می بینیم  کره شمالی-  رهبر  از  تبلیغاتی  تصاویر  تصاویر-  این 
یا  او  شکم  قطر  فقط  که  است  مردی  از  عجیب  تصاویری 
پشت سرش را نشان می دهد. نشانه هایی است که این دپارتمان 

بیش از شخص کیم بر اوضاع مسلط است.»

  او فقط مریض است
بروکینگز  موسسه  در  آسیا  شرق  کارشناس  که  پوالک  جاناتان 
است، احتمال کشمکش قدرت در پیونگ یانگ را جدی نمی گیرد. 
کیم  بر  نفوذ  اعمال  برای  باال  سطح  مانورهای  تمام  می گوید  او 
برای  هستند  تالشی  گفت  نمی توان  و  است  محتمل  سناریویی 
پایین  به  باال  از  سیستمی  «این  می گوید:  پوالک  او.  از  ید  خلع 
سیستم  یک  این  ندارد.  وجود  دویي  شماره  مرد  هیچ  است. 
پادشاهی است؛ نظامی وراثتی که یکبار می گوید کیم باید اینجا 
میزان  فالن  دارای  کیم  از  بعد  «فرد  که  می گوید  سپس  و  باشد 
دیگری  جای  در  قدرت  که  می فهمیم  نهایت  در  و  است  قدرت 
«فقط  او  می گوید  دیگر  نظریه  آن.»  یا  این  دستان  در  نه  است 
فشار  دیابت،  دارای  همگی  کیم  خانواده  بس.»  و  است  مریض 
تمام  اون  جونگ  «کیم  می گوید:  بودند.«گرین»  نقرس  و  خون 
پاپ  فرهنگ  و  کرده  سرخ  زمینی  سیب  عالوه  به  دارد  را  اینها 
سئول  در  کومکین  دانشگاه  از  النکوف»  «آندری  و....».  غربی 
می گوید نسبت به اینکه کیم داراي«مشکل سیاسی» باشد مردد 
چیز  همین.  می شوند.  مریض  «انسان ها  می گوید:  او  است. 

دیگری نیست.»

   چرا شمالی ها به جنوب رفتند؟
سازمان  او  و  دارد  قدرت  هنوز  کیم  که  است  معتقد  النکوف 
دهنده دیداری است که از کره جنوبی به عمل آمد. او می گوید: 
یافته  سازمان  هماهنگ،  تالشی  درگیر  کره شمالی  «دیپلماسی 
این  و  است  خارج  دنیای  با  روابط  بهبود  برای  شده  مدیریت  و 
پشت  در  کسی  بی تردید  شود.  انجام  نمی تواند  رهبر  بدون  کار 
آشتی  رویکرد  دلیل  است.»  گردان  صحنه  که  است  صحنه 
می گوید: «آنها  النکوف  است.  اقتصادی  فقط  شمالی ها  جویانه 
پول کره جنوبی را می خواهند و خواستار روابط عادی تجاری 
را  این  شمالی ها  واقع،  در  کند.»  تامین  را  کره شمالی  که  هستند 
از همسایه جنوبی شان  می خواهند که تحریم های «۲۴ مه»- که 
کردن  غرق  از  پس   ۲۰۱۰ سال  در  است  سنگینی  تجاری  تحریم 
یک کشتی جنوبی ۴۶ ملوان را به کام مرگ فرستاد وضع شد- 
باشد-  افتاده  اتفاق  سیاسی  تقلب  بدترین  اگر  شود.  برداشته 
عامل  کره شمالی  باشد-  شده  گذاشته  کنار  قدرت  از  کیم  یعنی 
دیگر  او  می گوید: «اگر  شد. «چا»  خواهد  نگرانی ها  از  بسیاری 
در قدرت نباشد- و ما این را نمی دانیم اما بگذارید بگوییم هنوز 
می افزاید:  او  بود.»  نخواهد  او  جای  به  جانشینی  هیچ  هست- 
«اگر کشمکش داخلی بر سر قدرت جریان داشته باشد، نمی دانیم 
نمی دانیم  آمد،  خواهد  کشور  این  هسته ای  تسلیحات  سر  بر  چه 
امنیت موشک هایش را چگونه تامین کنیم. هر تحولی می تواند 
حمله ای بر جنوب را رقم بزند خواه با سالح های متعارف خواه 
با غیر آن.» بنابراین، هرگونه اتفاق منفی در این کشور بی تردید 

می تواند به شکل های مختلفی دنیای خارج را متاثر سازد.

آینده افغانستان پس 
از تقسیم قدرت 

 
حسین ربیعی* 

 
روشنی  بسیار  تاحد  و  مثبت  انداز  چشم  که  حال  عین  در 
پیش روی افغانستان است، راه دشواری نیز در پیش دارد 
و به سادگی هم به موفقیت نخواهد رسید. انتقال مسالمت 
مردم  و  بود  مبارکی  اقدام  افغانستان،  در  قدرت  آمیز 
که  باشند  امیدوار  باید  پیرامونی  کشورهای  و  افغانستان 
از برکات آن بتوانند استفاده کنند و مناسباتی را در منطقه 
داشته باشند. دولت وحدت ملی به ناچاری ایجاد شد اما 
در  ممکن  وضعیت  بهترین  را  آن  توان  می  دیگر  سوی  از 
افغانستان خواند. هم اشرف غنی احمد زی و هم عبدالله 
عبدالله, پایگاه و جایگاه خوب و حامیان بسیاری بین مردم 
افغانستان دارند. این تصمیم هم از روی اجبار و ناگزیری 
گرفته شد و شاید هیچ کدام از صمیم قلب راضی نبودند 
گروه  بتواند  شاید  که  است  خوبی  اقدام  جهت  این  از  اما 
های فراوانی از مردم افغانستان را به عملکرد این دو در 
کنار یکدیگر امیدوار کند البته  این موضوع بستگی به آن 
دارد که این دو، چگونه کار با همدیگر را ادامه دهند. اگر 
این دو به  توافقشان پایبند باشند، اخالقی یا قانونی مفاد 
را رعایت کنند و بیشتر از منافع شخصی و گروهی خود 
منافع ملی کشور افغانستان را لحاظ کنند، وضعیت بسیار 
کنار  در  انتخابات  در  غنی،  و  عبدالله  بود.  خواهد  خوبی 
به  که  دولتی  نتیجه  در  و  آورده اند  بسیاری  رای  همدیگر 
این شکل ایجاد شده، دولت وحدت ملی است و در صورتی 
که آنها با هم به خوبی کار کنند، بهترین حالت همین است 
را  مردم  از  ای  گسترده  جمع  حمایت  می تواند  که  چرا 
پشت سر خود داشته باشد. در این حالت می توانند جبهه 
گسترده ای را هم در مقابل نیروهای تروریست و طالبان 

در  بنابراین  کنند  ایجاد  خارجی  کشورهای  مقابل  در  هم 
باشد،  شکننده  تواند  می  ملی  وحدت  دولت  که  حال  عین 
بسیار  تواند  می  نفر  دو  این  مناسب  عملکرد  صورت  در 
از  تازگی  به  که  کشورهایی  مردم  باشد.  کننده  امیدوار 
تا  دراز  راه  این  و  کنند  تمرین  باید  شده اند،  رها  استبداد 
انتخابات  اصل  به  آن  تمام  که  بپیمایند  را  دموکراسی 
بستگی ندارد. بخشی از آن بستگی به درک و فهم سیاسی 
مردم افغانستان دارد؛ اصل برگزاری انتخابات گام بلندی 
از  افغانستان  جامعه  درک  اما  است  دموکراسی  سمت  به 
آن نیز بسیار مهم است که باید به عنوان گام اول بپذیرند 
به  کنند.  پیگیری  را  تغییرات  روش  همین  به  بخواهند  و 
بار  که  نباشند  این  دنبال  به  افغانستان  مردم  که  معنا  این 
دیگر بخواهند از راه های مسالمت آمیز یا مسیرهایی غیر 
دنبال  را  خود  نظر  مورد  سیاسی  تغییرات  انتخابات،  از 
کنند. در هر صورت این مساله هر چند گامی کوچک اما 
می  و  است  افغانستان  مردم  برای  مفیدی  و  مثبت  تجربه 
فرهنگ  باشد.  بعدی  های  پیروزی  برای  ای  مقدمه  تواند 
کشورها  همه  در  که  افغانستان  در  تنها  نه  مردم  سیاسی 
دارد،  کشور  آن  پیشرفت  و  توسعه  در  مهمی  بسیار  نقش 
گردد  می  باز  مولفه  این  به  هم  سیاسی  فرهنگ  از  بخشی 
که مردم خواسته های خود را از راه های منطقی، قانونی 
مردم  سیاسی  فرهنگ  اگر  کنند.  پیگیری  آمیز  مسالمت  و 
افغانستان و درک و فهم از بحث انتخابات و انتقال قدرت 
ایجاد شود، اتفاق بیفتد و بپذیرند که انتقال قدرت از راه 
ای  گسترده  بخش  است،  امکان پذیر  آمیز  مسالمت  های 
در  را  و...  مذهبی  زبانی،  ای،  قبیله  قومی،  تعصبات  از 
راستای اهداف و منافع ملی کنار می گذارند البته تغییرات 
یا  یک  و  سال  دو  یا  یک  در  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
دو دوره انتخابات رخ نمی دهد، شاید سال ها طول بکشد 
دست  درک  و  فهم  آن  به  و...  خیابان  و  کوچه  در  مردم  تا 

پیدا کنند.
* استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس

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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  جمعه ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۶هفته نامه پرشین۸

اقتصاد

فرودگاه  در  کره جنوبی،  سرزمین  از  بازدیدکنندگان  اغلب 
از  یکی  فرودگاه  این  می آیند.  فرود  اینچئون  بین المللی 
سئول  با  آن  فاصله  و  است  جهان  فرودگاه های  پرترددترین 
تنها یک سفر کوتاه است. برگزارکنندگان بازی های آسیایی 
شهر  این  در  را  زیادی  مردم  رویداد  این  که  امیدوارند   ۲۰۱۴

بندری جای دهد و بسیاری نیز از پایتخت به آنجا بروند.
سه  و  است  سئول  غرب  کیلومتری   ۲۵ حدود  در  اینچئون 
آماده  را  خود  شهر  این  می کنند.  زندگی  آن  در  نفر  میلیون 
می کند تا از زیر سایه همسایه بزرگ خود درآید و با میزبانی 

جهان  نقشه  در  جایی  آسیا  ورزشی  رویداد  بزرگ ترین  در 
مسابقات  سازمان  مدیر  بائک،  پیتر  بازکند.  خود  برای 
ایمیلی  در  ورزشی  بازاریابی  کارشناس  یک  و  اتومبیلرانی 
چنین نوشته است: «اینچئون تالش می کند تا به مهد اقتصاد 
می کنند  تالش  آنها  شود.  تبدیل  آسیا  شرق  شمال  منطقه 
با  می خواهند  آنها  کنند.  جذب  را  خارجی  سرمایه های  که 

بازی های آسیایی، اینچئون را روی نقشه مطرح کنند.»
 ۴۵ از  ورزشکار  هزار    ۱۳ آسیایی،  بازی های  هفدهمین  در 
رقابت  و  ورزشی  رشته   ۳۶ در  شرکت  برای  جهان  کشور 
داشت.  خواهند  حضور  طال  مدال   ۴۳۹ به  دستیابی  برای 
را  خود  حساس  نتایج  ورزشی،  بازی های  این  از  دوره  هر 
را  زمینه  بازی ها  این   ،۱۹۸۶ سال  در  می آورند.  همراه  به 
موفق  میزبان  بعد  سال  دو  تا  دادند  قرار  سئول  اختیار  در 
عنوان  به  دوحه   ۲۰۰۶ بازی های  باشد.  المپیک  بازی های 
قطر  بین المللی  خواسته های  راستای  در  توجه  قابل  گامی 
 ۲۰۲۲ جهانی  جام  موفق  برگزاری  برای  را  زمینه  و  بود 
برگزارکننده  کمیته  سخنگوی  هیئون،  جی  یو  کرد.   فراهم 
«اینچئون  گفت:  چنین  تلفنی  تماسی  در  آسیایی  بازی های 
شهر  «این  افزود:  وی  است.»  جهان  و  آسیا  به  کره  دروازه 
برای  الزم  زیرساخت های  از  و  است  متنوع  و  پویا  شهر  یک 
می تواند  این  و  است  برخوردار  آسیایی  بازی های  میزبانی 
رونق  افزایش  برای  گردشگر  و  سرمایه گذاری  جذب  به 

اقتصادی کمک کند.» 

عمده  کالن شهر   ۶ بین  در  را  بدهی  بزرگ ترین  اینچئون  اما 
کره دارا است. این شهر حدود ۲ میلیارد دالر برای بازی ها 
خرج کرده و این در شرایطی است که شهر گوانگژوی چین 
هزینه  دالر  میلیارد   ۲۰ بازی ها  برگزاری  برای   ۲۰۱۰ سال  در 
و  جهانی  آرزوهای  با  شهری  اینچئون،  برای  بود.  کرده 
حیاتی  امری  بازی ها  برگزاری  در  موفقیت  مالی،  مشکالت 
به نظر می رسد. به رغم آنکه برگزارکنندگان بازی ها شرایط 
مثبتی را اعالم می کنند، اما منتقدان توجه زیادی به فروش 
کند بلیت ها کرده اند. یو می گوید: «تا ۱۰ سپتامبر، ۴۶ درصد 
از بلیت های مراسم افتتاحیه فروخته شد و میانگین فروش 
بلیت همه رویدادهای ورزشی به جز فوتبال، ۳۰ درصد است 
اعالم  بازی ها  این  برگزارکنندگان  امیدواریم.»  بسیار  ما  و 

ورزش های  بدمینتون،  بازی های  بلیت  فروش  که  کرده اند 
دلگرم کننده  بسیار  اسکوآش  و  نیزه  پرتاب  جودو،  آبی، 
است و همه اینها ورزش هایی است که انتظار می رود کشور 
میزبان در آنها به پیروزی هایی دست یابد. اما از سوی دیگر 
میان  به  شده  کمترشناخته  ورزشی  رشته های  بحث  وقتی 
باشد.  زیاد  خالی  صندلی های  تعداد  می رود  انتظار  می آید، 
به  آن  در  که  والیبال  جنوب شرقی  آسیای  نسخه  سپکتاکراو، 
می شود  گفته  که  کبدی،  و  می شود،  بازی  پا  با  دست  جای 
مردم  توجه  نتوانسته اند  هنوز  دارد،  هندوستان  در  ریشه 

خرید  از  صحبت  که  وقتی  دست کم  کنند،  جلب  خود  به  را 
فاصله  که  است  درست   » می گوید:  بو  می آید.  میان  به  بلیت 
چندان  نه  ورزش های  و  پرطرفدار  ورزش های  بین  کوچکی 
هم  تبلیغاتی  استراتژی های  ما  اما  دارد  وجود  پرطرفدار 
شرقی  جنوب  در  واقع  شهری  یئونگنام،  داریم.»  دست  در 
کره جنوبی است که از سال ۲۰۱۰به مدت چهار سال میزبان 
نشان  برآوردها  است.  یک  فرمل  گرندزپریکس  مسابقات 
دالر  میلیون   ۱۸۵ برگزارکنندگان  مدت  این  در  که  می دهد 
خرج این بازی ها کرده اند. بائک یکی از شهروندان این شهر 
دشوار  بسیار  کره  ورزش  بازار  توصیف  چه  می گوید: «گر 
است، اما محور اصلی آن نام ستارگان ورزش است.» آرزوی 
اینچئون برای استفاده از بازی های آسیایی به منظور تبدیل 
چالش برانگیز تر  وقتی  منطقه  در  مهم تر  مهره ای  به  شدن 
می شود که در نظر داشته باشیم کره جنوبی در کل از شور و 
هیجان زیادی در رابطه با وقایع ورزشی قاره ای برخوردار 
ورزشی  بازاریابی  کارشناس  یونگ ساب،  چون  نیست. 
کره جنوبی می گوید: «تفکر غالب در کره مبنی بر این است 
که  است  باور  این  بر  او  جذاب ترند.»  جهانی  رویدادهای  که 
بازی های المپیک زمستانی ۲۰۱۸ که در پیونگ چانگ واقع در 
شرق کشور برگزار می شود تجربه متفاوت و بهتری نسبت 
«المپیک ها  می گوید:  وی  بود.  خواهد  آسیایی  بازی های  به 
به عنوان رویدادی بسیار مهم و داغ توسط مردم و دولت کره 
کره  نباشند،  سودآور  بازی ها  این  اگر  حتی  می شوند.  تلقی 
اقتصادی،  رشد  همچون  دیگری  اهداف  به  توانست  خواهد 
خارجی  سرمایه گذاری  و  ملی  برند  اجتماعی،  توسعه 
در  کره ای ها  ضعیف  بازی  از  پس  این  عالوه بر  یابد.»  دست 
المپیک  و  ژوئن  ماه  در  برزیل  جهانی  جام  فوتبال  مسابقات 
نتوانستند  ورزشکاران  که  فوریه،  ماه  در  روسیه  زمستانی 
انتظارات ملی را برآورده کنند، بازی های اینچئون می تواند 
یکی  بازگرداند.  کره ای ها  به  را  خوب  احساس  حدودی  تا 
«ما  می گوید:  اس  بی  کی  دولتی  شبکه  تهیه کنندگان  از 
کردیم،  زمستانی  بازی های  صرف  را  زیادی  سرمایه گذاری 
بازی های  در  کره  عملکرد  نداشت.  برایمان  حاصلی  اما 
حدودی  تا   ۲۰۱۰ ونکوور  بازی های  به  نسبت   ۲۰۱۴ سوچی 

مایوس کننده بود.»

پس لرزه های 
نفتی آمریکا در 
بازارهای جهان

آمریکا  بنزین)  جمله  (از  مایع  پتروشیمی  مواد  تولید 
در ماه اکتبر، برای اولین بار از سال ۱۹۹۱، از عربستان 
پیشی می گیرد. البته در زمینه تولید نفت خام، آمریکا 
و  عربستان  بعد  و  جهان  سوم  ردیف  در  همچنان 

روسیه قرار دارد. 
تولید مواد پتروشیمی مایع آمریکا ماه گذشته به ۱۱/۵ 
در  محصول  این  تولید  رسید.  روز  در  بشکه  میلیون 
ترتیب  این  به  و  است  حد  همین  در  تقریبا  عربستان 
این  می گیرد.  پیشی  عربستان  از  زمینه  این  در  آمریکا 
 ۱۰ گزارش  در  انرژی  بین المللی  آژانس  را  اطالعات 
دومین  عربستان  است.  کرده  منتشر  خود  سپتامبر 
با  اما  است،  آمریکا  به  پتروشیمی  مواد  صادرکننده 
در  محصول  این  داخلی  تولیدات  افزایش  به  توجه 
عربستان  از  واردات  به  نیازی  دیگر  واشنگتن  آمریکا، 
سال  از  که  آمریکا  در  شیل  نفت  تولید  افزایش  ندارد. 
 ۶۰ تا  را  کشور  این  خام  نفت  تولید  شد،  آغاز   ۲۰۰۸
درصد افزایش داده است. در سال ۲۰۱۲، آمریکا برای 
اولین بار به صادرکننده عمده گاز مایع تبدیل شد. بین 
ژانویه و مارس ۲۰۱۴، عربستان به طور میانگین روزانه 
۱/۵ بشکه نفت به آمریکا صادر کرده است. عربستان 
مایع  پتروشیمی  محصوالت  صادرکننده  بزرگ ترین 
در جهان است و بیشترین ذخایر ثابت شده نفت جهان 
را دارد. ذخایر ثابت شده نفت عربستان، ۱۶ درصد از 

کل ذخایر دنیا را شامل می شود. 
آمریکا  نوشت:  گذشته  هفته  تایمز  فایننشال  روزنامه 
عربستان،  از  بعد  که  را  نیجریه  از  نفت  واردات 
بیشترین نفت را به این کشور صادر می کرد، متوقف 
نفت  واردات  قطع  انگلیسی،  روزنامه  این  است.  کرده 
به  را  اخیر  سال های  در  بار  اولین  برای  نیجریه  از 
انقالب صنعت نفت و گاز شیل در آمریکا نسبت داده 
آمریکا  انرژی  وزارت  از  نقل  به  روزنامه  این  است. 
نوشت: نیجریه از ماه جوالی حتی یك بشکه نفت هم 
سال  از  بار  اولین  این  است.  نکرده  صادر  آمریکا  به 
۱۹۷۳ است که چنین اتفاقی روی می دهد. گزارش این 
وزارت  از  و  اوپك  از  که  اطالعاتی  از  نقل  به  روزنامه 
صادرات  می دهد  نشان  آورده  دست  به  آمریکا  انرژی 
نفت دیگر کشورهای صادرکننده به آمریکا در دو ماه 
سال  فوریه  در  داشته است.  چشم گیری  کاهش  گذشته 
۲۰۰۶ که اوج واردات نفت آمریکا بوده  است، این کشور 
روزانه  ۱/۳ میلیون بشکه نفت از نیجریه وارد کرده 
بشکه در  نیم میلیون  به  این رقم  سال ۲۰۱۲،  است. در 
کانادا،  عربستان،  کنار  در  نیجریه  است.  رسیده  روز 
نفت  بزرگ  صادرکننده   ۵ از  یکی  ونزوئال،  و  مکزیك 

به آمریکا بود. 
نیجریه در کنار الجزایر، لیبی و آنگوال، نفت باکیفیت 
و سبکی تولید می کند که شبیه نفت استخراج شده از 

چاه های نفت تگزاس و داکوتای شمالی است. اما نفت 
تولیدی کشورهای عرب مانند عربستان و کویت چندان 
را  نفت  این  آمریکا  پاالیشگاه های  و  نیست  باکیفیت 
پاالیش می کنند و با آن سر و کار دارند. به همین دلیل 
را  عربی  کشورهای  از  خود  نفت  واردات  فعال  آمریکا 
چندان کم نکرده و واردات از کشورهایی مانند نیجریه 
و الجزایر را متوقف کرده است. به همین خاطر وزیر 
کاهش  ناحیه  از  که  خطری  به  نسبت  نیجریه  نفت 
واردات نفت آمریکا، اقتصاد کشورش را تهدید می کند، 

هشدار داده است. 
تولیدکننده  بزرگ ترین  به  تا  می رود  آمریکا  اگرچه 
آمریکایی ها  اما  شود،  تبدیل  دنیا  در  مایع  پتروشیمی 
کشورشان  داخل  در  سوخت  قیمت  در  را  موضوع  این 
به طور  آمریکا  در  بنزین  قیمت  نمی کنند.  احساس 
متوسط، هر گالن ۳/۳۴ دالر است (هر گالن ۳/۷ لیتر 
دالر  یك  حدودا  آمریکا  در  بنزین  لیتر  هر  یعنی  است؛ 
گالن  هر  عربستان  در  که  است  درحالی  این  است). 

بنزین ۷۶ سنت است. 
اقتصاد عربستان به صادرات پتروشیمی و نفت وابسته 
بخش  این  صادرات  اوپك،  گزارش  اساس  بر  است. 
صادراتی  درآمد  از  درصد   ۸۵ حدود   ،۲۰۱۳ سال  در 
عربستان را تشکیل داده است. نفت و گاز، ۸۵ درصد 
در  روسیه  می دهد.  تشکیل  را  روسیه  صادرات  کل  از 
تولید نفت خام با تولید روزانه ۱۰/۱ میلیون بشکه در 
با  عربستان  است.  جهان  تولیدکنندگان  صدر  در  روز، 
دوم  ردیف  در  روز،  در  نفت  بشکه   ۹/۷ روزانه  تولید 
تا  آمریکا  می گوید  انرژی  بین المللی  آژانس  دارد.  قرار 
و  عربستان  از  خام  نفت  تولید  نظر  از  دهه،  این  پایان 
روسیه جلو می زند، اما در حال حاضر این کشور هنوز 
نتوانسته در تولید نفت خام به ۹ میلیون بشکه در روز 

برسد. 
کاهش  کمی  اخیر  ماه های  در  روسیه  در  نفت  تولید 
از  شده  اعمال  تحریم های  دلیل  به  است  ممکن  و  یافته 
سوی غرب، باز هم کاهش یابد. تحریم هایی که اخیرا 
کشورهای اروپایی و آمریکا به خاطر بحران اوکراین 
همکاری  قطع  موجب  کرده اند،  اعمال  روسیه  علیه 
نفتی  حوزه های  در  آمریکایی  و  اروپایی  شرکت های 
مشترك روسیه در قطب و در بستر دریا و همچنین در 
کل  چهارم  یك  می شود.  شیل  صخره های  و  سنگ   دل 
تکنولوژی  است.  وابسته  شیل  به  روسیه  نفت  تولید 
استخراج نفت و گاز از بستر دریا و از دل شن و سنگ 
با  و  ترتیب  این  به  است.  غرب  اختیار  در  صخره،  و 
اعمال تحریم ها، تولید نفت روسیه کاهش می یابد، اما 
موبیل  اگزان  چون  غربی  شرکت های  برای  تحریم ها 
می کند؛  ایجاد  دردسر  هم  شل  و  پترولیوم  بریتیش  و 
دالری  میلیارد  چند  پروژه های  شرکت ها  این  چراکه 
برای همکاری در حوزه های انرژی روسیه امضا کرده  
به  روزها  این  جهانی  بازارهای  در  نفت  قیمت  بودند. 
پایین ترین حد در سال های اخیر رسیده است. دلیل این 
سقوط قیمت، پیشی گرفتن عرضه در مقابل تقاضا در 
بازارهای جهانی است. کند شدن رشد پرشتاب اقتصاد 
همچنین  و  خاورمیانه  و  اوکراین  درگیری های  چین، 
به  که  است  عواملی  جمله  از  بازار،  به  لیبی  نفت  ورود 

کاهش قیمت جهانی نفت منجر شده است.

اقتصاد بازی های آسیایی
جان بوئردن - منبع: نیویورک تایمز - مترجم: آذر حمیدیان
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پیامدهای اقتصادی «جنبش چتر»

استعمار  ژاپن،  سوی  از  اشغال  بریتانیا،  استعمار  تریاک،  جنگ  معاصر  تاریخ  در  هنگ کنگ 
تظاهرات  تا  کرده  تجربه  را  مادری  سرزمین  به  بازگشت  نهایت  در  و  بریتانیا  دوباره 
دموکراسی خواهی مردم این قلمرو جای شگفتی چندانی نداشته باشد. بحث های سیاسی در 
این منطقه همیشه داغ بوده و مانده؛ چراکه درگیری مردم عمدتا چینی این ناحیه با ارزش های 
حزب  تسلط  تحت  فرهنگ  از  متفاوت  فرهنگی  شکل گیری  باعث  سال  سالیان  طول  در  غربی 
کمونیست چین شده است؛ اما این روزها بحث های اقتصادی وابسته به هنگ کنگ نیز بسیار 
صالحیت  تعیین  برنامه  به  اعتراض  در  هنگ کنگی  خواهان  دموکراسی  تظاهرات  است.  داغ 
اقتصاددانان،  کارشناسان،  که  گرفته  باال  چنان  منطقه  این  فرماندار  انتخابات  نامزدهای 
جنوب  منطقه  مردم  و  چین  مردم  ناحیه،  این  مردم  و  مالی  بازارهای  فعاالن  سیاستمداران، 
شرق آسیا را گرفتار پرسش هایی درباره آینده اقتصادی هنگ کنگ کرده است. هنگ کنگ تحت 
تسلط بریتانیا که از قدرت های سیاسی و اقتصادی قرن بیستم بود، تبدیل به یکی از فعال ترین 
این  اهمیت  فرهنگی،  تفاوت  کنار  در  تفاوت  این  شد.  جهان  که  آسیا  فقط  نه  اقتصادی  مراکز 
بر  چین  به  هنگ کنگ  حاکمیت  بازگشت  از  پس  تا  کرد،  دوچندان  چین  مقامات  برای  را  قلمرو 
اساس توافق با بریتانیا طرح های بلندمدت پیشتر آماده شده در این شهر به اجرا درآید. هنگ 
کنگ بهشت اقتصادی چین است، بهترین در تقریبا تمام شاخص ها در «جمهوری خلق چین» 
و یکی از بهترین ها در جهان. این وضعیت، اهمیت اقتصادی هنگ کنگ را برای چین بسیار 
زیاد کرده تا رویدادهای اخیر آن با حساسیت شدید دنبال شود و این در حالی است که وسواس 
شدید به دلیل جنس جنبش اعتراضی هنگ کنگی ها هم پابرجا است. از آن سو نارضایتی مردم 
هنگ کنگ نیز محدود به سیاست نیست و تاثیر بد پول چینی های ثروتمند بر این ناحیه فریاد 
خیلی ها را بلند کرده است. در این میان اهمیت چنین مرکزی برای اقتصاد جهان نیز آشکار 
جرقه  جهان  و  چین  هنگ کنگ،  برای  گذشته  هفته های  تنش های  اقتصادی  پیامدهای  تا  است 
مباحث داغی را بزند. مهم ترین موضوعات مطرح شده پیرامون این داستان را می توانید در 

نوشته های زیر مرور کنید.

 احتمال غرق 
شدن حوزه یورو

چشم انداز  درباره  خود  جدید  گزارش  در   (IMF) پول  بین المللی  صندوق   
این  در  داد.  کاهش  را  جهان  اقتصاد  رشد  از  خود  پیش بینی  جهان  اقتصادی 
گزارش آمده است کشور ایران که اقتصاد آن در سال گذشته میالدی ۱/۹ درصد 
کوچک شده بود، عالئمی از احیای اقتصادی را نشان می دهد و بنابراین انتظار 
می رود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ بدون تغییر نسبت به پیش بینی های 

قبلی در سطح ۱/۵ درصد باشد.
بر این اساس اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ میالدی نیز ۲/۲ درصد رشد خواهد 
ایران  اقتصادی  رشد  بود  شده  منتشر  آوریل  ماه  در  که  قبلی  پیش بینی  کرد. 
برای سال ۲۰۱۵ را ۲/۳ درصد اعالم کرده بود. چشم انداز اقتصادی کشورهای 

صادرکننده نفت نیز نسبت به پیش بینی قبلی که در ماه آوریل منتشر شد، کمی 
با  یورو  واحد  پول  حوزه  که  داد  هشدار  همچنین  صندوق  است.  یافته  کاهش 
بسیار  تورم  خطرناک  سطح  و  اقتصادی  فعالیت های  رکود  طوالنی  دوره  یک 
کم مواجه است و بانک مرکزی اروپا باید برای این مشکالت راه حلی بیابد. در 
این گزارش پیش بینی شده است که رشد اقتصادی جهان در سال جاری میالدی 
۳/۳درصد خواهد بود و در سال آینده میالدی این رقم به ۳/۸ درصد خواهد 
رسید. در پیش بینی قبلی که ماه ژوئیه منتشر شده بود، این ارقام به ترتیب ۳/۴ 

درصد و ۴ درصد اعالم شده بودند.
گزارش  تازه ترین  در  پول  بین المللی  صندوق  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
خود اعالم کرد که نرخ رشد اقتصادی حوزه یورو که متشکل از ۱۸ کشور است، 
در سال جاری تنها ۰/۸ درصد خواهد بود و این در شرایطی است که پیش بینی 
صندوق  است.  بوده  درصد   ۱/۱ حوزه  این  اقتصادی  رشد  از  صندوق  قبلی 
سال  در  یورو  حوزه  اقتصادی  رشد  از  خود  پیش بینی  همچنین  پول  بین المللی 
آینده میالدی را از ۱/۵ به ۱/۳ درصد کاهش داده است. صندوق بین المللی پول 
«کند  یورو  حوزه  اقتصادی  احیای  که  است  داده  هشدار  خود  گزارش  این  در 
را  «چالش هایی  بدهی ها  بحران  از  کامل  خروج  در  ناتوانی  و  است  موقتی»  و 
علیه رشد اقتصادی قدرتمند و باثبات ایجاد می کنند.»  این چشم انداز نامساعد 
بر اساس داده های رسمی ماه اوت به دست آمده است که نشان می داد اقتصاد 
حوزه یورو در فصل دوم سال میالدی جاری به طور غیرمنتظره ای متوقف و 
اطالعات  است.  رفته  میان  از  اقتصادی  احیای  برای  امیدها  و  شده  رکود  دچار 
جدیدی هم که روز سه شنبه منتشر شد نشان داد که تولیدات صنعتی آلمان که 
موتور محرکه اقتصاد حوزه یورو است، به ناگهان در ماه اوت کم شد. صندوق 
اقتصادی  احیای  بودن  ضعیف  اصلی  دلیل  که  است  کرده  اعالم  پول  بین المللی 
ضعف در سرمایه گذاری است که موجب توقف هزینه خانوارهای بدهکار شده 
است و کسب و کارها هم هنوز اعتماد الزم را ندارند که پس از سال ها بحران 

بخواهند هزینه های خود را افزایش دهند. 
بخش  سرمایه گذاری  میزان  شرایطی  چنین  در  است  کرده  اعالم  صندوق 
خطر  بیشترین  این  و  است  دور  بحران  از  پیش  سطح  از  دولتی  و  خصوصی 
می کند.  جهان  کل  اقتصاد  متوجه  بالقوه  به طور  و  یورو  حوزه  متوجه  را 
«خطر  می گوید:  پول  بین المللی  صندوق  ارشد  اقتصاددان  بالنچارد،  اولیور 
موجود،توقف احیای اقتصادی در حوزه یورو است، این خطر که تقاضا بیش 

از این کاهش یابد و تورم کم تبدیل به تنزل قیمت ها شود.»  
می دهد  نشان  است  شده   منتشر  اروپا  اتحادیه  توسط  تازگی  به  که  داده هایی 
هدف  از  پایین تر  خیلی  که  است  درصد   ۰/۳ فقط  یورو  حوزه  تورم  نرخ  که 
۲/۰ درصدی بانک مرکزی اروپاست. به رغم کاهش نرخ بهره و رساندن آن به 
نزدیک صفر و تامین منابع مالی ارزان برای بانک ها با هدف تشویق به وام دهی، 
را  سرمایه گذاری  بزرگ  خأل  که  است  نبوده  قادر  هم  اروپا  مرکزی  بانک  حتی 
به  نسبت  تورم  نرخ  بودن  پایین  و  راهکارها  این  همه  به  توجه  با  کند.   حل 
خواسته  اروپا  مرکزی  بانک  از  پول  بین المللی  صندوق  مرکزی،  بانک  هدف 
که  سیاستی  بخرد،  را  دولت  بدهی های  و  بردارد  را  بیشتری  گام های  که  است 
در  شد.  خواهد  مواجه  حوزه  این  کشور  قدرتمندترین  آلمان،  جدی  مخالفت  با 
به  دستیابی  یورو  حوزه  «برای  است:  آمده  پول  بین المللی  صندوق  گزارش 
رشد اقتصادی قدرتمند و افزایش تورم در اولویت نخست قرار دارد.» صندوق 
بین المللی پول که مقر آن در واشنگتن واقع است، اعالم کرده است که وضعیت 
اقتصادی کشورهای حوزه یورو متفاوت است و بهترین سناریو این خواهد بود 
که در میان مدت «احیای اقتصادی و تورم متعادل» محقق شود. برای برخی از 
کشورها از جمله کشورهایی که بیشترین تاثیر را از بحران مالی متحمل شدند، 
رشد اقتصادی تازه در حال شکل گرفتن است. انتظار می رود اقتصاد اسپانیا به 
مدد صادراتش بتواند پیش بینی قبلی را محقق کند و رشد اقتصادی آن در سال 

میالدی جاری به ۱/۳ درصد برسد.
آلمان هم از رشد اقتصادی قدرتمند و باالتر از میانگین حوزه یورو یعنی رقم 
۱/۴ درصد بهره مند خواهد شد، گر چه که این رقم نصف پیش بینی های قبلی 

برای این کشور خواهد بود.
یکی از کشورهایی که وضعیت آن نگران کننده است، کشوری است که غرق در 
جاری  میالدی  سال  نخست  نیمه  در  کشور  این  اقتصاد  ایتالیا.  است؛  بدهی ها 
کوچک شده است و انتظار هم نمی رود که تا سال ۲۰۱۵ میالدی به روند رشد 
در  و  داشت  خواهد  ناامیدکننده  وضعیتی  هم  فرانسه  بازگردد.  اقتصادی 
رشد   ۲۰۱۵ سال  در  و  کرد  خواهد  تجربه  را  ۰/۴درصدی  فقط  رشد   ۲۰۱۴ سال 
اقتصادی آن به ۱/۰درصد خواهد رسید. طی سه سال اخیر، صندوق بین المللی 
کاهش  را  پیش بینی   ۹ جهان،  اقتصادی  رشد  درباره  خود  پیش بینی   ۱۲ از  پول 
و  بدهی ها  از  ثروتمندتر  کشورهای  خالصی  سرعت  بار  هر  چون  است  داده 
بیکاری برجای مانده از بحران مالی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ را بیشتر از روند 

واقعی برآورد می کند. 
صندوق بین المللی پول بار دیگر از کشورهای جهان خواسته است تا مجموعه ای 
با  مبارزه  کار،  بازار  سیاست های  اصالح  جمله  از  ساختاری  اصالحات  از 
رکود  خطر  از  تا  کنند  اعمال  را  زیرساخت ها  بر  هزینه  افزایش  و  مالیاتی  فرار 
اقتصادی اجتناب شود. به گفته بالنچارد، با توجه به آنکه نرخ بهره هم اکنون 
نیز در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته بسیار پایین است، رونق بخشی به تقاضا 
که  عبارتی  همان  می شود،  مزمن»  «رکود  از  نگرانی  موجب  و  است  دشوارتر 
نخستین بار وزیر دارایی پیشین آمریکا، الرنس سامرز از آن استفاده کرد. در 
شرایطی که کشورهای ثروتمندتر مانند بریتانیا و ایاالت متحده رشد اقتصادی 
سه  برای  خود  پیش بینی  پول  بین المللی  صندوق  می کنند،  تجربه  را  قوی تری 
اقتصاد بزرگ حوزه یورو یعنی آلمان، فرانسه و ایتالیا را کاهش داد و اجرای 
محرک های اقتصادی را برای آنها ضروری دانست. صندوق همچنین پیش بینی 
خود از رشد اقتصادی ژاپن و برزیل را نیز کاهش داد و اعالم کرد رشد بالقوه 
اقتصادهای نوظهور هم اکنون ۱/۵ درصد پایین تر از پیش بینی سال ۲۰۱۱ است.
صندوق بین المللی پول احتمال غرق شدن حوزه یورو در باتالق تنزل قیمت ها 
در سال آینده را ۳۰ درصد اعالم و احتمال ورود این حوزه به رکود را ۴۰ درصد 

دانسته است.



  جمعه ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۶هفته نامه پرشین۱۰

 پائولو کوئیلو و یورگن بوس

 نه اپرا مرده، نه موسیقی و 
کتاب چاپی نخواهد مرد

بعدازظهر  بوس،  یورگن  با  کوئیلو  پائولو  فلسفی  مباحثه 
در  شد.  برگزار  فرانکفورت  کتاب  نمایشگاه  در  چهارشنبه 
این نشست، یورگن نماینده عصر دیجیتال و ناشرانی بود که 
فلسفی  نماینده  کوئیلو  پائولو  و  دربیاورند  پول  می خواهند 

انسان های عاشق کتاب!
ناشران  که  کرد  تأکید  کوئیلو  پائولو  فلسفی-تجاری  جالب  مباحثه  این  در 
قیمت را پایین بیاورند و خودبه خود فروششان بیشتر می شود و یورگن به 

وی پاسخ داد که: همه نمی توانند پائولو کوئیلو نمی توانند باشند!

در  اینجا  را  همدیگر   ۲۰۰۸ ما  کرد:  شروع  این طور  مباحثه  این  در  یورگن 
فرانکفورت مالقات کردیم و حاال شما دوباره اینجا آمده اید در سال ۲۰۱۴ و 

میلیون ها جلد کتاب شما به ۸۰ زبان دنیا ترجمه و فروخته شده است.

یورگن: پائولو ممنون که به فرانکفورت بازگشتید!
خوب  مسئوالن  که  کتاب  فروشندگان  و  خوانندگان  همه  از  ممنون  پائولو: 

فروش هستند.

و  سرگرمی  دارد:  وجود  کتاب  خواندن  برای  عمده  دلیل   ۲ داد  ادامه  پائولو 
وقت ها  بعضی  یادگرفتن.  و  خواندن  برای  هستند  عمده  دلیل  دو  که  دانش 
دو را کنار هم قرار می دهیم و امروز جنگ بین فناوری اطالعات و سرگرمی 

است. 
پائولو افزود شما در گوتنبرگ قرن ۱۷ (یورگن گفت نه باید سال ۱۴۱۶ باشد) 
خود  دست  ساخته  مردم  از  بسیاری  و  دادید  تغییر  را  چاپ  و  کتاب  فناوری 
می شود و  دانلود  کتاب های من  افریقا  در  حاال  پذیرفتند و  کردند و  قبول  را 

خوانده می شود.

پائولو ادامه داد : قبل از اینکه وارد دنیای نویسندگی بشوم در کار موسیقی 
کار  و  کردند  دانلود  موسیقی  مردم  و  آمد  نپستر  بیاید  یادتان  اگر  و  بودم 
سازندگان  عصبانی  چهره  شدن  برانگیخته  باعث  فناوری  که  رسید  به جایی 
کمتر  قیمت  به  فروش  با  شدند  متوجه  و  کرد  تغییر  همه چیز  بعدًا  اما  شد 

می توان سود بیشتری هم برد.

یورگن: پائولو می خواهید به ما شوک بدهید؟
پائولو جواب داد:قیمت یک کتاب اآلن حدود ۲۰ یورو است و من قیمت یکی 
از کتاب هایم را ۰٫۹۹ دالر گذاشتم برای فروش آن هم برای دو هفته و باقیمت 
معمول مقایسه کردم و معادل ۱۰ کتاب باقیمت معمول می توانستم بفروشم 

اما باقیمت با ۰٫۹۹ بیش از هزار نسخه فروختم و سود من بیشتر شد.

شما  برند  و  نام  و  شما  برای  فقط  سیاستی  چنین  که  کرد  استدالل  یورگن 
جواب می دهد. و پائولو گفت نه این طور نیست.

مثل  می کنند  امرارمعاش  که  افرادی  تمام  شما  حرف  این  با  گفت  یورگن 
بود  نخواهد  این طور  داد:  جواب  پائولو  و  شد  خواهند  نابود   ... و  مترجم 
و از زمانی که گوتنبرگ و چاپ آمد؛ آیا کتاب نابودشده است؟ و حاال بیش 
ارکستر  مرده؟  اپرا  گفت:  برزیلی  نویسنده  هستیم.  اینجا  ما  سال  صدها  از 
مرده؟ و ادامه داد که هیچ چیزی نخواهد مرد و اگر شما قبول نکنید نمی میرد 

و کتاب هرگز نخواهد مرد و باید این را بپذیریم.

یورگن: شما برند هستید و پائولو هستید البته. بقیه چکار کنند؟ 
پائولو: قبول دارم که مشکل وجود دارد اما هم صدا داریم و هم نویز! و هر 

کس باید صدای خود را پیدا کند و ..

یورگن: و اگر نویز زیاد باشد صدایی نخواهد بود!
و پائولو گفت باید آن قدر صدایت بلند باشد که نویزها بی معنی شوند!

یورگن: شما چقدر از داستان های خود هستید؟
تمی  من  را  این  کجاست  پائولو  اینکه  اما  هستم!  خودم  درصد   ۱۰۰  : پائولو 

توانم پاسخ دهم و خدا باید بگوید.

روسیه  در  من  کنید.  فیکس  را  قیمت ها  ندهید!  تخفیف  گفت  دوباره  پائولو 
جایی رفتم که کاغذ نبود و مردم کتاب های مرا می خواندند! من از مسکو تا 

والدی وستک بودم بین مردم...

یورگن: مردم ۳۲۲ سؤال از شما کرده اند که نمی شود به آن ها پاسخ داد اما 
به من یک ماه وقت بدهید تا پاسخ های شمارا بشنوم...

مباحثه با خنده و کف زدن حضار به پایان رسید.

ادبیات
«ایران از نگاه یک آمریکایی»

نویسنده: دکتر پاول پیترز -ترجمه: اصغر محمودآبادی
ناشر: مولف - نوبت چاپ: چاپ اول (بهار۱۳۹۳) قطع: وزیری 

دکتر «پاول پیترز» آمریکایی با عضویت در سپاه صلح ایاالت متحده آمریکا، 
از  اهر  شهرستان  به  انگلیسی  زبان  تدریس  برای  میالدی)   ۱۹۶۶) ۱۳۴۴ سال   در 

اعزام  شرقی  آذربایجان  استان  توابع 
ریاست  زمان  در  صلح  سپاه  شد. 
اعضای  شد.  ایجاد  کندی  جمهوری 
در  سربازی  خدمت  به جای  سپاه  این 
ارتش آمریکا، داوطلب خدمت در سپاه 
آموزش های  بعداز  و  می شدند  صلح 
کشور  زبان  مختصر  یادگیری  و  الزم 
اعزام  ماموریت  محل  به  نظر،  مورد 
و  رسوم  و  آداب  شناخت  می شدند. 
فرهنگ ملل جهان و شناساندن فرهنگ 
آمریکا به عنوان هدف این سپاه عنوان 
 ۹۰۰۰ با  سپاه  این  نیز  اکنون  می شود. 
مختلف  مناطق  در  داوطلب  نیروی 

جهان حضور دارد.
ایران  در  حضور  زمان  که  پیترز  پاول 
به  بازگشت  بعداز  داشت  سال   ۲۵

داد  ادامه  دانشگاه «اورگان»  از  دکتری   درجه  اخذ  تا  را  خود  تحصیالت  کشورش 
و  شنا  آموزش  و  ادیان  تطبیقی  شناخت  آمریکا،  معاصر  تاریخ  تدریس  کنار  در  و 

واترپولو به کار مطالعه و تحقیق نیز اشتغال داشته است.
سال  دو  از  من  «خاطرات  عنوان  با  را  ایران  در  اقامتش  و  سفر  یادداشت های  او 

خدمت با سپاه صلح در ایران»
همراه  به   (A memory of my two years with the peace Corps in Iran)
عکس های مربوطه، در دنیای مجازی و پورتال شخصی خود منتشر نموده است. 
ترجمه این خاطرات و به همراه عکس های خاطره انگیز آن به تازگی از سوی آقای 
و  ترجمه  اهر  شهرستان  در  فارسی  ادبیات  مدرس  و  دبیر  محمودآبادی»،  «اصغر 

با عنوان «ایران از نگاه یک آمریکایی» در ۳۷۶ صفحه، چاپ و منتشر شده است.
مطالعه این کتاب با توجه مسافرت های نویسنده به کشورهای مختلف و آشنایی با 
فرهنگ و آداب و رسوم ملل گوناگون و تصویری از سال های ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶ ایران و 
منطقه شهرستان اهر ارائه می دهد، قابل توجه بوده و ضمن سرگرم کننده بودنش 
برای عموم، می تواند منبع و مآخذی باشد برای افرادی که در این زمینه به مطالعه 

و تحقیق اشتغال دارند.

«بخشنده»
 نگرشی تازه به قدرت 

انتخاب انسان 

«بخشنده» نام کتابی از «لوئیس لوری» است 
و  زندگی  از  تازه ای  چشم انداز  با  شمارا  که 
انسان  که  می گوید  و  می کند  روبرو  انسانیت 

بدون قدرت انتخاب، انسان نیست.
«بخشنده»  کتاب  پست،  هافینگتن  از  نقل  به 
سنی  رده  برای  که  «لوئیس لوری»  نوشته 
نوشته شده، مناقشه  سال  هفده  دوازده تا 
نامناسب  مورد  در  را  بسیاری  بحث های  و  
داشته  همراه  به  سنین  این  برای  آن  بودن 
مدال  برنده  کتاب  این  بااین وجود  است. 
میلیون   ۵٫۳ از  بیش  و  شد   ۱۰۰۴ نیوبری 
نسخه فروش کرد. شاهکار لوئیس لوری در 
مورد پسری جوان به نام جوناس است که در 
یک جامعه کامل و به ظاهر آرمان شهر زندگی 

می کند. 
هیچ  و  درد  و  ترس  هیچ  آن  در  که  جامعه ای 
شخصی  هر  ندارد.  وجود  جنگی  یا  بیماری 
را  خود  کار  و  خود  خانواده  خود،  جایگاه 
همه  و  جوناس  است.  راضی  آن  از  و  دارد 
دوازده سالگی  سن  در  همکالسی هایش 
که  می شوند  موظف به انجام کارهایی 
را  آن ها  بزرگ سالی  زندگی  مابقی  نیازهای 
جوناس  میان  این  در  اما  می کند.  برآورده 
عادی  کار  هر  یا  پرستار  یا  مدیر  به جای 
و  می کند  دریافت  خاص  موقعیت  یک  دیگر، 
آن تبدیل شدن به گیرنده بعدی حافظه است. 
چه،  یعنی  این  نمی داند  دقیقًا  هیچ کسی 
محترم ترین  و  افتخارآمیزترین  این  اما 
در  جوناس  است.  جامعه  تمام  در  موقعیت 
قبلی  گیرنده  فرد  با  خود  کار  روز  نخستین 
و  می کند  مالقات  است،  بخشنده  اکنون  که 
تمام  نگه دارنده  که  می گوید  جوناس  به  او 

حافظه های جامعه است. 
او چیزهایی از جنگ، خشم، مرگ و اندوه به 
یاد می آورد که هیچ فرد دیگری نمی تواند به 
که  است  کسی  تنها  همچنین  او  بیاورد.  یاد 
و  عشق  و  گرما  یا  ببیند  را  رنگ ها  می تواند 
همه  که  می گوید  او  بیاورد.  یاد  به  را  نشاط 
و  نظم  همسانی،  ایجاد  دلیل  به  چیزها  این 

صلح از جامعه حذف شده اند. 
دریافت  بیشتری  حافظه  جوناس  هرچه  اما 
بودن  توخالی  و  پوچ  متوجه  بیشتر  می کند، 
یا  خشم  هیچ گاه  او  می شود.  خود  زندگی 
عشق را نشناخته بود و هرگز غم یا شادی را 
می شود  متوجه  او  وقتی  بود.  نکرده  تجربه 
رنگ  انتخاب،  قدرت  دادن  دست  از  با  جامعه 
و احساسات چه چیزی ازدست داده، با کمک 
بخشنده قدیمی طرحی شجاعانه و خطرناک 
برای بازگرداندن حافظه و خاطرات به همه 

جامعه برنامه ریزی می کند. 
آیا  کند؟  اجرا  را  آن  می تواند  جوناس  آیا  اما 
خواهند  آن  کنترل  و  پذیرش  به  قادر  مردم 
از  پس  که  است  کتابی  «بخشنده»  بود؟ 
خواندن آخرین صفحه باید مدتی نشست، به 

آن فکر کرد و درکش کرد. 
حافظه  فقدان  از  جوناس  تدریجی  درک 
است.  فلسفی  و  عمیق  سفری  جامعه اش، 
بازی  با  رمان  این  از  اقتباسی  فیلم  شعار 
به  «وقتی  که  است  این  استریپ  مریل 
اشتباه  می شود،  داده  انتخاب  آزادی  مردم 
غیرقابل انکار  این  البته  می کنند.»  انتخاب 
را  نفرت  و  خشونت  و  جنگ  مردم  که  است 
بدون  دیگر  سوی  از  اما  می کنند.  انتخاب 
را  محبت  و  عشق  نمی توانند  انتخاب،  قدرت 
ما  انتخاب،  قدرت  بدون  درواقع  برگزینند. 
از انسان کمتریم. این کتاب را فقط نخوانید، 
مناسب  نه فقط  کتاب  این  کنید.  تجربه  را  آن 
همه  سنین،  همه  مناسب  بلکه  نوجوانان، 

طبقات جامعه و همه ملت ها است.
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به یاد احمد محمود در سالروز تولدش

محمود دیگر 
نمی نویسد

دکتر علی اصغر عطاءاللهی

 چهارم دی ماه ۱۳۱۰ در اهواز و در خانواده یی که از برکت زحمت، 
تحصیالت  می شود.  متولد  است،  می رسیده  دهانش  به  دستش 

ابتدایی و متوسطه را در اهواز می گذراند. از ۱۰- ۱۲ سالگی همه  
تعطیالت تابستان را کار می کند. در آن گرمای نفس بر اهواز. تنها 
در مرداد ماه ۱۳۲۰ با پدر به مشهد می رود. متفقین خوزستان را 
تصرف می کنند و سفر زهر می شود. دبیرستان را که تمام می کند 
گرفتار سیاست می شود، مثل دیگران. به زندان می افتد و فرصت 
ادامه  تحصیل از دست می رود. پس از آزادی به سربازی می رود و 
باز گرفتار زندان می شود. در لشکر دوی زرهی و زندان عمومی، 
دورا دور شاهد محاکمه ها و تیرباران های گروه اول افسران حزب 
توده است. از آنجا به زندان پادگان شیراز منتقل می شود و بعد 

زندان جهرم و آخر سر تبعید دو، سه ساله به بندر لنگه.
در بازگشت به اهواز به عریانی می بیند که تب پول جای تب سیاست 
را گرفته است. اکنون ۲۷ سال دارد، بیکار و از نظر حاکمیت فاقد 
حیثیت و حقوق اجتماعی است. عاقبت به کمك دوستان استخدام 
روستاهای  لرستان.  عمرانی  حوزه   سرپرست  مقام  در  می شود، 
مقام «کارشناس  در  می شود.  بیکار  که   ۱۳۳۹ تا  می گردد  را  آنجا 
امور اجتماعی و شرکت های تعاونی روستایی» در شرکت «ایتال 
گارژدار  سرانجام  و  انباردار  اما  می رود،  جیرفت  به  کنسولت» 
استعفا  می شود.  شرکت  اتومبیل های  و  کشاورزی  ماشین آالت 
کارمند  دیگر؛  شغل های  بعد  برمی گردد،  اهواز  به  و  می دهد 
شهرداری اهواز تا زمستان ۴۵، «سازمان زنان ایران» در پایتخت، 
پخش  و  تولید  موسسه   کارمند  رادیویی،  برنامه های  نویسنده  
بعضی  خانه نشین.  و  می شود  بازخرید  که   ۵۷ بهمن  تا  پوشاك 
و  (آجرتراشی  کارگری  می برم؛  نام  هم  را  دیگرش  شغل های  از 
 A.) نانوایی، کارآموزی فنی در شرکت نفت بندکشی)، شاطری 

T. S)، بارنامه نویسی، منشی گری تجارتخانه، پارچه فروشی، ... 
مقاله نویسی و سردبیری روزنامه های محلی و...

چهار فرزند دارد. پسران؛ سیامك و بابك که زن گرفته اند و عکاس 
و دستیار کارگردان های مشهورند و دختران؛ سعیده و سارك که 
موسیو»-  و  «مادام  می کرد  زندگی  همسرش  با  کرده اند.  شوهر 
میدان ۲۲- بزرگراه رسالت، تهران. روزها تا ساعت یك بعدازظهر 
نیمه تمام  و  تمام  رمان  چند  کوتاه،  داستان  تعدادی  می کرد.  کار 
دیگر نیز دارد که چاپ خواهند شد. چند تایی هم فیلمنامه دارد. 
رمان همسایه ها و برخی داستان های کوتاه او به روسی و برخی 

دیگر به انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و ارمنی ترجمه شده اند.

 ،(۱۳۳۶) «مول»  اولش  مجموعه های  در  اگرچه  محمود  احمد 
«دریا هنوز آرام است» (۱۳۳۹) و «بیهودگی» (۱۳۴۱) تحت تاثیر 
نویسندگان پیش از خود در میدانی محدود قلم می زند، اما بسیار 
با  و  می آید  در  محدودیت  این  مسدودیت  و  تاثیر  این  زیر  از  زود 
میانی اش؛  آثار  در  والیت  فقیر  مردم  محدود  زندگی  از  روایت 
«زایری زیر باران» (۱۳۴۶)، «پسرك بومی» (۱۳۵۰) و «غریبه ها» 
می دمد  خون  «جنوب»  خشك  رگ های  در  رفته  رفته   (۱۳۵۰)
شهرها،  و  روستاها  در  خود  قدرتمند  قلم  دوربین  گردش  با  و 
اعم  را  محروم  مردم  رخ  تمام  چهره های  کارخانه ها،  و  خانه ها 
از کارگران، کشاورزان، بیکاران، معتادان و... نشان می دهد. تا 
سال های نخستین دهه  ۵۰، آنگاه که احساس می کند زمان نوشتن 

همسایه هاست
(حقوقی، ۳۵۴:۱۳۷۷). همسایه ها هم مشهورترین و دلنشین ترین 
داستان احمد محمود و هم یکی از رمان های مشهور ایرانی است.
تاریخ گرا  رمان  دستاوردهای  غنای  از  محمود  همسایه های   ...
خبر می دهد. سبك او آنچنان درخشان است که در پی خود موجی 
 :۱۳۶۸ (عابدینی،  می آورد  پدید  احوالی[را]  شرح  رمان های  از 

.(۷۶

«مدار صفر درجه»-دیگر رمان مهم محمود-با مرگ بابان برادر 
با  می شود.  داستان-آغاز  اصلی  شخصیت های  از  دو  باران-هر 
را  پیروز  «مائده...  جمله ،  با  و  برد!»  و  زد  زد،  «کوسه!  جمله ؛ 
و  می شود  آغاز  مرگ  با  داستان  می گیرد.  پایان  گرفت»،  باران  از 
نامدار  و  منیجه  مشترك  فرزند  پیروز  می گیرد.  پایان  زندگی  با 
نامدار  و  است  شده  کشته  سه  کالنتری  تسخیر  در  منیجه  است. 
در جایی دیگر دنبال کاری دیگر است. پیروز به بلقیس، خواهر 
باران می رسد که شوهرش نوذر هنگام رانندگی اجباری با جیپ 
کالنتری، خود و چند نفر دیگر را آگاهانه و به عمد به کشتن داده 

است.
گرچه چند گروه مختلف اجتماعی- سیاسی، این داستان را شکل 
داستان  قهرمان  گاهی  که  هستند  کسانی  میان شان  در  و  داده اند 
نمود می دهند، در واقع قهرمان اصلی این رمان کل جامعه است.

قطبی.  مدار  یعنی  درجه  صفر  مدار  زدن.  دور  جای  یعنی  مدار 
درجه  صفر  مدار  است.  گاه  گردیدن  است.  گردش  جای  مدار 
می زنی.  دور  را  خود  می گردی.  خود  دور  به  که  جایی  یعنی 
مدار  موازی  هستی،  شمال  قطب  موازی  هستی،  استوا  موازی 

گردش  در  را  فرضی  خطی  صفری.  اما  مداری،  رأس السرطانی. 
انتقالی به دور خورشید طی می کنی اما صفری.

و  می کند  نگاه  حوادث  به  روبه رو  از  نویسنده  رمان  این  در 
نشان  حرکت  و  عمل  در  را  فضاسازی  و  شخصیت ها  شکل گیری 
می دهد و با گفت وگویی هدایت کننده- جمله های کوتاه، بیشتر از 
وجه اخباری هر یك از شخصیت های قصه را نیز ترسیم می کند 
و در عمل نشان می دهد. توضیح نمی دهد، توصیف هم نمی کند، 
فضاسازی و شخصیت پردازی نیز غالبًا به عهده  گفت وگوهاست. 
تعریف  «…داستان  می گوید:  گلستان  لیلی  پاسخ  در  محمود 
«خواسته ام   ،(۱۳۳ (ص  حرکت»  در  است  تعریف  نیست،  حرکت 
از طریق زبان، حرکت نشان داده شود، حتی فضا ساخته شود» 

(ص ۱۲۴).

و  کمرنگ  گاهی  محمود  احمد  آثار  در  دیارگرایی  گرایش های 
گاهی پر رنگ دیده می شود و این بدان معنا نیست که بگوییم او 
همچنان  محمود  احمد  که  باشد  نیز  رو  این  از  شاید  دیارگراست. 
با  را  دیارگرایی  نباید  که  است  روشن  است،  جنوب  مکتب  علمدار 
علمی  نظر  از  جغرافیاگرایی  که  چرا  کرد  اشتباه  جغرافیاگرایی 

درست نیست.

شده  مسلط  خود  طبیعی  محیط  بر  قدری  به  متمدن [اما]  انسان 
است که دیگر تحوالت طبیعی از قبیل شب و روز و توالی فصول 
در زندگی او تاثیر مهمی نمی گذارند. جامعه است که همه  وجوه 
طبیعی  عوامل  تاثیر  دامنه   و  چگونگی  حتی  و  انسانی  زندگی 
زندگی  عرصه   در  طبیعی  محیط  بنابراین  می کند...  تعیین  را 
سلطه   زیر  خود  بلکه  نیست،  تعیین کننده  و  قاطع  عامل  اجتماعی 
در  محمود  که  نیست  بی سبب   .(۱۱۵ و   ۱۱۴ (همان:  است  جامعه 

مدار صفردرجه، جامعه را قهرمان داستان گرفته است.

آثار احمد محمود:
۱-  مول/ مجموعه  قصه/ ۱۳۳۶

۲-  دریا هنوز آرام است/ مجموعه  قصه/ ۱۳۳۹
۳-  بیهودگی/ مجموعه  قصه/ ۱۳۴۱

۴- زائری زیر باران/ مجموعه  قصه/ ۱۳۴۶
۵- پسرك بومی/ مجموعه  قصه/۱۳۵۰

۶- غریبه ها/ مجموعه  قصه/ ۱۳۵۰
۷-  همسایه ها/ رمان/ ۱۳۵۳

۸-  داستان یك شهر/ رمان/ ۱۳۵۸
۹-  زمین سوخته/ رمان/ ۱۳۶۱

۱۰-  دیدار/ مجموعه  داستان/۱۳۶۹
۱۱- قصه  آشنا/ مجموعه  داستان/ ۱۳۷۰

تا   ۳۵ سال های  داستان های  گزیده   تبخال/  تا  مسافر  از   -۱۲
۱۳۷۱/۵۳

۱۳- مدار صفر درجه/ رمان/ ۱۳۷۲
۱۴- دو فیلمنامه/ ۱۳۷۴

گلستان/  لیلی  با  محمود  احمد  /گفت وگوی  حال  حکایت   -۱۵
۱۳۷۴

۱۶-  آدم زنده/داستان/ ۱۳۷۶
۱۷- درخت انجیر معابد/ رمان/ ۱۳۷۹

و بسیاری کارهای چاپ نشده

 دبیرستان را که تمام می کند گرفتار سیاست 
و  می افتد  زندان  به  دیگران.  مثل  می شود، 
پس  می رود.  دست  از  تحصیل  ادامه   فرصت 
گرفتار  باز  و  می رود  سربازی  به  آزادی  از 
و  زرهی  دوی  لشکر  در  می شود.  زندان 
زندان عمومی، دورا دور شاهد محاکمه ها و 
توده  حزب  افسران  اول  گروه  تیرباران های 
منتقل  شیراز  پادگان  زندان  به  آنجا  از  است. 
می شود و بعد زندان جهرم و آخر سر تبعید 

دو، سه ساله به بندر لنگه.

جادوگری، هنری ملعون از گذشته تاکنون
یاد  به  را  ما  است  ممکن  مدرن  دنیای  در  «جادوگری»  کلمه  پست،  هافینگتن  از  نقل  به 

داستان های هری پاتر و دنیای خارق العاده مدرسه هاگوارتز بیندازد. 
باب  در  از «گفتاری  بخش هایی  ادامه  در  دارد.  ما  تاریخ  در  واقعی  جایگاهی  جادوگری  اما 
اختصار  به  آمده  کتاب «هاو»  در  که  پرکینز» (۱۵۵۸-۱۶۰۲)  اثر «ویلیام  سحر»  ملعون  هنر 
بیان می شود. این نوشته شامل توجیهات کتاب مقدس درمورد آزار و اذیت های جادوگران 
و نیز تجزیه و تحلیل آنچه یک فرد را واجد شرایط جادوگری می کند، است. او درمورد دلیل 
خود برای پرداختن به موضوع جادوگری در عصر حاضر می گوید: «جادوگری به یک گناه 
شایع در روزگار ما تبدیل شده و بسیاری افراد درگیر این مسئله هستند، خواه خود اقدام به 
این کار کنند و یا به دنبال افرادی باشند که از این طریق مشکالتشان را حل کنند. اما بیشتر 
مردم جادوگری را چیزی جز یک توهم صرف و جادوگران را جز فریب خورده های شیطان 
یک  که  این  اول  شود.  گرفته  نظر  در  باید  چیز  دو  موضوع  این  تفسیر  برای  اما  نمی دانند.» 
که  گفت  باید  اول  مورد  در  چیست؟  او  مناسب  و  سزاوار  جزای  اینکه  دوم  کیست؟  جادوگر 
در  متفاوتی  نظرات  چراکه  است  مشکل  بسیار  جادوگر  یک  درمورد  واقعی  توضیحی  ارائه 
جادوگری  ماهیت  ابتدا  باید  جادوگر،  یک  از  تعریفی  ارائه  برای  اما  دارد.  وجود  زمینه  این 
را روشن کنیم. برای این منظور سه نکته را باید در نظر گرفت: جادوگری چیست؟ زمینه 
عملکرد آن چیست؟ انواع جادوگری کدامند و تفاوت میان آنها چیست؟ ماهیت جادوگری: 
بر اساس کتاب مقدس، جادوگری یک هنر رذیالنه برای انجام کارهای شگفت آور به کمک 
انجام  خاصی  اصول  و  قوانین  طریق  از  درست  و  قانونی  هنرهای  تمام  است.  شیطان 
می شوند. اما جادوگری نیز زمینه های خرافی و اصول خود را دارد که بدون آنها نمی تواند 
بوده  زمانی  چه  از  آنها  شروع  و  هستند  چه  اصول  این  بپرسید  اگر  اما  دهد.  صورت  کاری 
است، شاید بتوان گفت این اصول اولین بار توسط شیطان ابداع شدند و توسط او به افراد 
بی دین و رذل و شریر در زمان های قدیم نشان داده شدند. سپس این اصول دست به دست 
به چنین افرادی در طول زمان منتقل شده ا  ند. به گفته کتاب مقدس شیطان قلمرویی به نام 
قلمروی تاریکی دارد که خود فرمانروای آن است و اوست که بر قلب افراد نافرمان و متمرد 
قوانین  از  تخطی  جز  چیزی  که  دارد  قوانینی  شیطان  می شود.  حاکم  خداوند،  دستورات  از 
الهی نیستند و سحر و جادو اصلی ترین و مخوف ترین این قوانین هستند. اما به گفته «هاو» 
این قوانین حتی به همه پیروان شیطان ارائه نمی شود بلکه عده کمی برای آموزش این کار 
انتخاب می شوند و آنها مسئول انتقال آن به سایر افراد شریر هستند و این گونه این معامله 

اهریمنی تداوم یافته است.
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به مناسبت سالگرد درگذشت آوازه خوان "آدمک"

فریدون را فراموشی 
و خاموشی کشت

 « فریدون فروغی برای دومین بار می میرد. نخستین بار وقتی ُمرد که نتوانست 
بخواند و دومین بار وقتی ُمرد که می خواست بخواند. فریدون را فراموشی و 

خاموشی کشت.»
 به گزارش ایسنا، این جمله را شهیار قنبری - ترانه سرا و آهنگساز - درباره 
مرگ فریدون فروغی گفته است؛ خواننده پاپ مشهوری که ۱۳ سال پیش و در 

روز ۱۳ مهر از دنیا رفت.
بدون  را  موسیقی  او  است.  تهران  سلسبیل  محله  در   ۱۳۲۹ سال  متولد  فریدون 
آثار  بخصوص  راک،  موسیقی  به  که  عالقه ای  به  توجه  با  و  استاد  داشتن 

ری چارلز داشت، با تمرین می آموخت.
جدی  به صورت  را  موسیقی  نوازنده،  گروهی  همراهی  با  ۱۶سالگی،  درسن  او 
غربی  آهنگ های  و  ترانه ها  اجرای  به  مختلف  مکان های  در  و  می کند  شروع 
معروف آن روزگار و به خصوص موسیقی بلوز می پردازد و این داستان سن 

۱۸سالگی ادامه می یابد.
در این دوران است که پس از یک شکست عشقی مدتی از موسیقی دست می کشد 
اما پس از مدتی کوتاه کناره گیری از فضای موسیقی، سال ۱۳۴۸ صاحب کلوپ 
«کازابای شیراز» از فروغی و همراهانش برای اجرا در آن مکان دعوت می کند.

این موضوع مقدمه ای است که فروغی در اواخر دهه چهل، به خواننده بلندآوازه 
مخاطبانش  که  کلوپ هایی  البته  شود.  تبدیل  قدیم  تهران  شبانه  کلوپ های 

خواهان شنیدن موسیقی متفاوت بودند نه موسیقی کاباره یی.
پیدا  برای  تالش  در  «آدمک»،  فیلم  کارگردان  هریتاش،  خسرو   ،۱۳۵۰ درسال 
و  می شود  معرفی  او  به  فروغی  فریدون  که  بود  تازه نفس  خواننده ای  کردن 
که  را  شخصی  که  می شود  متوجه  هریتاش  ترانه ها،  کردن  زمزمه  یک بار  با 
«آدمک»  نام های  به  ترانه  دو  فروغی  نتیجه،  در  است.  یافته   بوده،  دنبالش  به 
و «پروانه من» را با موسیقی تورج شعبان خانی واشعار لعبت واال، برای فیلم 

هریتاش اجرا می کند.
پس از اکران فیلم، این دو ترانه گل می کند و بر سر زبان ها می افتد و فریدون 
فروغی به شهرت می رسد. گرچه در آن زمان به او خرده می گرفتند که سبک 
خواننده  نام  سایه  زیر  دیگر  تا  شد  باعث  همین  اما  می کند  تقلید  را  فرهاد 

محبوبش ری چارلز قرار نگیرد.

آثار  جمع آوری  به  اقدام  می شد،  تبدیل  باتجربه ای  هنرمند  به  رفته رفته  که  وی 
خود می کند و اولین آلبوم خود را با نام «زندون دل» به بازار عرضه می کند. 
دومین آلبومش را با نام «یاران» در سال ۵۴ به بازار عرضه می کند و در همین 
سال به علت اجرای ترانه «سال قحطی» از طرف حکومت شاهنشاهی به مدت 

دو سال از فعالیت منع می شود.
سال  دو  از  بعد  فروغی  سیاسی،  باز  فضای  مصلحتی  اعالم  از  پس   ۵۶ درسال 
عرضه  بازار  به  قحطی»  «سال  نام  با  را  خود  آلبوم  سومین  کاری  ممنوعیت 
می کند؛ درحالی که در بهمن ماه همین سال، پدرش در اثر بیماری ذات الریه از 

دنیا می رود.
کنسرت  و  می ماند  ایران  در  فروغی  اسالمی،  انقالب  از  بعد  یعنی   ۵۸ درسال 
اجرا می کند. درسال ۱۳۵۹، فروغی ترانه «یار دبستانی» را برای فیلم «از فریاد 
تا ترور» به کارگردانی منصور تهرانی اجرا می کند که در تیتراژ فیلم استفاده 

می شود. در حالی که هنوز هیچ منع رسمی  برای فعالیت فروغی اعالم نشده 
بود، به تهرانی خبر می دهند که باید صدای فروغی را از تیتراژ فیلمش حذف 
همین  در  می گیرد.  عهده  به  را  ترانه  این  خواندن  جم  جمشید  نتیجه  در  کند. 

زمان است که زمزمه هایی در مورد ممنوعیت فعالیت فروغی شنیده می شود.

فروغی در سال ۶۰ چند ترانه خود را همراه با چند ترانه از کوروش یغمایی در 
آلبومی با عنوان «ُسل» جای می دهد و طی سال های ۶۰ و ۶۱ آهنگ چهارقسمتی 
او  فعالیت  که  سال هاست  همین  در  می کند.  اجرا  و  می سازد  را  نه؟»  «چرا 
به  پیوستن  پای  تا  را  فروغی  به دوبی،  سفر  سال ۶۵  عمال ممنوع می شود. در 
هنرمندان دور از وطن پیش برد اما پیشنهادهای تهیه کنندگان آن سوی آب او 

را به رفتن راضی نکرد.

دانشگاه  حافظ  تاالر  در  کنسرتی  برگزاری  به  موفق   ۷۷ سال  اسفندماه  در 
علی رغم  آمد.  تهران  به  کیش،  در  کنسرت  برگزاری  روز   ۴ از  پس  شد.  کیش 
شد،  داده  کنسرت  برگزاری  برای  دیگر  شهرستان های  از  که  درخواست هایی 
با برگزاری آن در شهرستان های دیگر موافقت نشد و فروغی در تابستان ۷۸ 

و پاییز ۷۹ دوباره به کیش بازگشت و به اجرای برنامه در یک هتل پرداخت.
در فروردین سال ۷۹ به پیشنهاد حمیدرضا آشتیانی پور(کارگردان) و به امید 
اخذ مجوز، «می تراود مهتاب» را با شعری از نیما یوشیج برای فیلم «دختری 
به نام تندر» خواند اما شرایط تغییری نکرد. گرچه ترانه فروغی در انتهای فیلم 
و  کرده  اقدام  پوراحمد  کیومرث  هم  این  از  پیش  شد.  پخش  فجر  جشنواره  در 
نتوانسته بود مجوز حضور او را به عنوان بازیگر برای پروژه فیلم «گل یخ» (که 

داستان آن درباره زندگی یک خواننده محکوم به سکوت بود) بگیرد.

سرانجام فریدون فروغی در روز جمعه، سیزدهم مهرماه ۱۳۸۰ در منزلش در 
تهران پارس درگذشت. او را در روستای قرقرک اشتهارد کرج در کنار برکه ای 
کوچک، در سایه کوهی بزرگ و در آرامشی که سال ها انتظارش را می کشید، 

به خاک سپردند.
او رفت و این پرسش برای همیشه ی تاریخ باقی ماند که چرا چنین خواننده ای 
با چنان ویژگی های موسیقایی نتوانست در مملکت خود اثر هنری ارایه کند. 
این پرسش وقتی جدی تر می شود که به آثاری اجرا شده و رسما منتشر شده در 

قبل و بعد از تالش ها و اجراهای او نگاهی می اندازیم!

موسیقی
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ارکستر داکلندز سمفونی 
ایرانی اجرا می کند

آثار  از  کنسرتی  برگزاری  حال  در  سینفونیا  داکلندز  ارکستر 
آهنگسازان ایرانی در سالن مشهور کدوگان در روز یکشنبه 
١٩ اکتبر است.این اولین باری است که یک ارکستر انگلیسی 
اختصاص  ایرانی  سمفونیک  آثار  به  را  خود  برنامه  تمام 
داده است.در این کنسرت آثاری از آهنگسازان بنام و معتبر 
ایرانی همچون امین الله حسین, لوریس چکناواریان, حسین 

دهلوی, رضا والی و مهران روحانی به اجرا در میآید. 
انگلیسی,  ارکستر  یک  بوسیله  ایرانی  آثار  اجرای  اولیه  ایده 
نتیجه دوستی و همکاری پیانیست ایرانی نیسان روحانی با 
پایه گذار و رهبر داکلندز سینفونیا، اسپنسر داون بوده است.
کنسرت ایران حماسی همچنین در جهت درک متقابل بهتر بین 
ایرانیان و بریتانیائی ها بعد از یک دوره اشکاالت دیپلماتیک 
های  سولیست  کنسرت  این  میدارددر  بر  گام  کشور  دو  بین 
ایرانی همچون نیسان روحانی به اجرا خواهند پرداخت. این 

اختصاص  ایرانی  برجسته  ارکستری  آثار  معرفی  به  پروژه 
دارد. در حالی که عالقه مندان بریتانیائی موسیقی با کنسرت 
شده  آشنا  ایران  موسیقی  سنتی  های  گروه  اجراهای  و  ها 
شناخت  فرهنگی و  مناسبات  بسط   با هدف  کنسرت  این  اند, 
موسیقی سمفونیک ایران برگزار میشود. در این کنسرت آثار 
متنوعی همچون سوئیت, آواز و کنسرتو پیانو به اجرا در می 
آیند. عالوه بر این، داکلندز سینفونیا، یک مسابقه آهنگسازی 
از  ان  در  که  کرد  برگزار  ایرانی  جوان  آهنگسازان  بین 
آهنگسازان خواسته شد که در رابطه با سوژه ای از شاهنامه 
اثر جاویدان فردوسی حماسه سرای ایران,  قطعه ای تصنیف 
کنند. برنده این مسابقه اقای احسان محمدی با قطعه خوان 

هفتم رستم شد که در این کنسرت اجرا خواهدشد.
 داکلندز سینفونیا, ارکستری جوان و شاداب است که به عنوان 
یک مرکز فرهنگی نیرومند در ناحیه داکلندز شناخته شده. از 
آغاز به کار در ژانویه ٢٠٠٩ و  به همت اسپنسر داون, مؤسس 
موفقیت  به  سینفونیا  داکلندز  ارکستر  خود,  هنری  مدیر  و 
های شایانی دست پیدا کرده. اجرا در قصر باکینگهام برای 
هیپ  ایموژن  همراه  به  هال  آلبرت  رویال  در  کنسرت  ملکه,  

برنده جایزه گرامی و اجرا در مجلس لردها.

 داکلندز سینفونیا به تازگی به ضبط آلبوم هایی با صدای کی 
است,  زده  دست  لی  بلیک  باب  انگلیسی  وخواننده  میلوا  تی 
همچنین ارکستر با نوازندگان برجسته موسیقی کالسیک, از 
ترومپت نواز مشهور " آلیسون بالسام " تا نوازنده پر قدرت 
سازمانهای  و  ها  گروه  و   " برویخ  الشن  لئونارد   " سل  ویلن 
بزرگ مانند باله ملی انگلیس, سالن سلطنتی اپرا و تآتر ملی 

جوانان, همکاری و برنامه داشته است 
داکلندز سینفونیا عالوه بر اجرای کنسرتهای منظم و مداوم 
الیم  در   " مقدس  آن   " کلیسای  در  جهانی  های  سولیست  با 
بی  بی   ٣ رادیو  و  سی  بی  بی  تلویزیون  یک  کانال  در  هاوس 
سی نیز ظاهر شده است ارکستر داکلندز سینفونیا همچنین 
از مهمانان ارجمندی چون نمایندگان مجلس عوام و مجلس 
عمل   به  دعوت  تاریخی  کنسرت  این  در  شرکت  برای  اعیان 
جلسه  برنامه،  شروع  از  قبل  ساعت  یك  است.همچنین  آورده 
از  چندی  حضور  با  مندان  عالقه  برای  پاسخی  و  پرسش 
اهنگسازان همچون لوریس چکناواریان، رضا والی و مهران 
روحانی ، اسپنسر داون مدیر هنری و رهبر ارکستر داکلندز 
شد.  خواهد  برگزار  پیانیست،  روحانی،  نیسان  و  سینفونیا 

ورود به این جلسه رایگان میباشد.

ستون موسیقی 
خراسان فروریخت

غمت در نهان خانه دل نشیند/ به نازی که لیلی به محمل نشیند/ به دنبال 
محمل سبک پر قدم زن/ مبادا غباری به محمل نشیند/ مرنجان دلم را که 
این مرغ وحشی/ ز بامی که برخاست مشکل نشیند/ نوایی نوایی نوایی 

 / آنجا  که  محبت  بزم  به  بنازم  وفایی/  بی  گل  تو  باوفایند  همه  نوایی/ 
گدایی به شاهی مقابل نشیند.

شنبه  که  بود  ایران  نواحی  موسیقی  ستون های  از  یکی  ترانه  این  راوی 
گذشته نوای محزونش برای همیشه خاموش شد. 

برای  حالی  در  پورعطایی  غالمعلی  استاد  گرفته  غم  و  محزون  نوای 
همیشه به خاطره بدل شده است که خراسان در سوگ یکی از پدیده های 
بی تکرارش روزهای تلخی را پشت سر می گذارد. از مدت ها پیش بیمار 
بود و همه می دانستند زیاد دوام نمی آورد.  سرطان روزگار سختی را 

برای او به وجود آورده بود. 
متولد ۱۳۲۰ در منطقه محمودآباد تربت جام بود و از جوانی به خوانندگی 
و نوازندگی عالقه پیدا کرده بود. در سال ۱۳۴۴ به تهران دعوت می شود 
تا در تاالر رودکی همراه با گروه هنرهای آیینی سنتی و حرکات موزون 
در مجامع هنری و سفارتخانه های اروپایی و رادیو و تلویزیون برنامه 
اجرا کند. روی صحنه می رود و جماعت شگفت زده می شوند از هنرش. 
همان اجرا شهرت عجیبی را برایش به ارمغان می آورد و از نقاط مختلف 
و  برود  مختلف  شهرهای  به  تا  می فرستند  دعوتنامه  او  برای  کشور 
برنامه اجرا کند. سازش را دوست داشت و اعتقاد عجیبی به آن داشت. 
می گفت: «دوتار ساز دل است و هیچ کس از عبارت دوتارنوازی استفاده 
نمی کند و همه می گویند دوتارزنی.  دوتار را می زنند، ولی بقیه سازها 
را می نوازند.  دوتار یک جور فریاد است اما این زدن به معنای خشونت 
اینگونه  دوتارزدن  روال  است.   روح  عصیان  و  جوشش  بیشتر  نیست.  

است که از یک دعوا شروع می شود و به آشتی ختم می شود.»
عالوه بر ایران در کشورهای مختلفی روی صحنه رفته بود و شاید بیراه 
می شناختند.  را  هنرش  بیشتر  کشور  از  خارج  در  بنویسیم  اگر  نباشد 
بارها خارجی ها نوای سازش را ستودند اما اینجا آنقدرها قدرش را نمی 
دانستند.  نکته جالب زندگی اش این بود که مدرک فوق دیپلم داشت و به 
واسطه همین تحصیالت عالقه بسیار زیادی به پژوهش پیدا کرده بود. 
عطایی در یک کلمه هنرمند چند وجهی بود. از یک سو آواز می خواند و 
فیلم هم بازی کرده  حتی  دیگر پژوهش می کرد.  سویی  ساز می زد و از 
بود و با کارگردانان صاحب نامی همچون بهرام بیضایی و واروژ کریم 
مسیحی تجربه همکاری داشت و جلوی دوربین آنها نقش آفرینی کرده 
بود.  در گفت وگو با یکی از روزنامه ها در پاسخ به این سوال که اگر مردم 
موسیقی  ارائه  آیا  بروند؟  باید  کجا  ببینند  را  واقعی  دوتار زنی  بخواهند 
خوب و اصیل محدود به همین جشنواره ها است، گفته: «به شما بگویم 
که اگر به همین منوال پیش برود، به هیچ وجه نباید به این جشنواره ها و 
همایش ها دلبسته بود.  در این جشنواره ها حتی یک درصد هم نمی توان 
در  دستی  می کنم  حس  دید.   دوتار  نواختن  زمینه  در  خوبی  کارهای 
سعی  واقعا  امروز  چون  نمی خواهد.   را  موسیقی  این  که  است  میان 
هم  ما  جوان  ندهند.   نشان  را  ایرانی  اصیل  هنر  ما  جوانان  به  می کنند 
یک ساز غیرایرانی را پشتش می گذارد و افتخار می کند که هنرمند است.   
دلسوزی هم نیست که از اصالت ها و سنت ها دفاع کند.    شواهد زیادی 
نمی خواهند  که  می گویم  چرا  که  دهم  نشانتان  که  برشمرم  می توانم  را 
حال  به  تا  مسووالن  که  بپرسید  استادان  از  کند.   پیشرفت  موسیقی  این 
به  تا  نمی خواهند.   پس  هیچ؛  می شنوید  پاسخ  در  داده اند؟  بهایی  چه 
پس  هیچ؛  شده اند؟  قائل  ساز  این  پیشکسوتان  برای  احترامی  چه  حال 

نمی خواهند.»
هوشنگ جاوید پژوهشگر موسیقی معتقد بود که بعد از استاد نورمحمد 
خوانندگان  و  نوازندگان  بهترین  از  یکی  پورعطایی  غالمعلی  درپور، 
می توانست  و  بود  رسیده  متفاوت  سبکی  به  که  بود  جام  تربت  منطقه 
جوانان بسیار زیادی را عالقه مند موسیقی نواحی کند و باعث شود که 

آنها به دنبال موسیقی بروند.  
نواحی  هنر  و  فرهنگ  راویان  که  بزرگی  هنرمندان  اخیر  سال های  در 
ایران بوده اند در حاشیه خاموش شده اند و اگر روال اینگونه پیش برود 
موسیقی نواحی ایران در سال های آینده خال بزرگی را احساس خواهد 
کرد. شاید هم اصال کسی باقی نمانده باشد تا فرهنگ اصیل یک سرزمین 
بود  خراسان  موسیقی  راوی  مهم ترین  عطایی  غالمعلی  کند.  روایت  را 
و به قول هوشنگ جاوید حاال دیگر ستون موسیقی خراسان فروریخته 

است.
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تاریخ
بازرگانان  کمپانی  و  «تجارتخانه   ۹۶۰  /۱۵۵۳ سال  اوایل  در   
اماکن  و  جزایر  قلمروها،  مناطق،  کشف  برای  ماجراجو 
ناشناخته» در لندن تشکیل و سباستیان کابوت نخستین مدیر آن 
شرق  به  شمال  از  گذرگاهی  کشف  کمپانی  این  اولیه  هدف  شد. 
برای رسیدن به چین بود، اما پس از کشف راهی که به آرخانگل 
منتهی می شد، به «کمپانی مسکووی» و «کمپانی روسیه» تغییر 
نام داد. این اولین شرکت سهامی انگلیسی برای تجارت خارجی 
بود. دو کشتی از سه کشتی ای که در ۱۵۵۳/ ۹۶۰ فرستاده شدند 
به واسطه هوای طوفانی در شمال نروژ ناپدید شدند، اما کشتی 
چنسلر  رسید.  آرخانگل  به  چنسلر  ریچارد  فرماندهی  به  سوم 
در  گرفت.  تجاری  امتیازات  مخوف  ایوان  از  و  رفت  مسکو  به 
ناپدید  او  کشتی  و  چنسلر  آرخانگل  به  سفر  دومین  از  بازگشت 

شدند.
به  برادر  دو  و  جنکینسون  آنتونی  مایوس کننده،  آغاز  این  به رغم 
نام های ریچارد و رابرت جانسون در ۹۶۴/۱۵۵۷ تالش دیگری 
کردند. آنان به سالمت به آرخانگل رسیدند و همچنین به گرمی 
هشترخان  به  سپس  شدند.  پذیرفته  مخوف  ایوان  سوی  از 
اگرچه  رفتند.  بخارا  به  خزر  دریای  از  عبور  با  و  کردند  سفر 

مسیحیانی  نخستین  گروهش  و  او  که  تصور  این  در  جنکینسون 
هستند که به دریانوردی در دریای خزر پرداخته اند بر خطا بود- 
جنوایی ها این کار را حدود دو قرن و نیم قبل انجام داده بودند- 
معهذا کارشان عملی پیشتازانه محسوب می شد و راهی به آسیای 
مرکزی یافته بودند. در ۱۵۶۱ جنکینسون برای بار دوم به سفر 
پرداخت و در این سفر حامل نامه هایی بود از ملکه الیزابت برای 
عنوان  به  وی  از  که  طهماسب  شاه  و  روسیه  تزار  مخوف  ایوان 
جنکینسون   ۹۶۹-۷۰/۱۵۶۲ در  بود.  شده  یاد  بزرگ»  «صوفی 
بار  این  و  نشست  کشتی  به  خزر  دریای  از  عبور  برای  دیگر  بار 
پیاده  بود  غربی  ساحل  در  صفویه  اراضی  جزو  که  شیروان  در 
و  زن  برادر  و  شیروان  فرماندار  که  استاجلو  خان  عبدالله  شد. 
پسر عموی شاه بود، با مهمان نوازی از جنکینسون پذیرایی کرد 
 ۲۳/۱۵۶۲ نوامبر   ۲۰ در  جنکینسون  فرستاد.  قزوین  به  را  او  و 
ربیع االول ۹۷۰ به حضور شاه طهماسب بار یافت و نامه ملکه را 
دوستی  از «برقراری  بود  عبارت  نامه  هدف  کرد.  تقدیم  شاه  به 
قلمرو  در  رفت وآمد  و  تردد  ما،  مردم  و  بازرگانان  عبور  آزادی  و 
افتخار  به  خودشان  کاالهای  بردن  و  ما  کاالهای  آوردن  برای  او 
رعایا.»  حال  رفاه  و  کشور  دو  مشترک  نفع  برای  و  فرمانروا  دو 
همه چیز به خوبی پیش می رفت تا اینکه شاه دریافت جنکینسون 
مسیحی است و گفت: «ای بی ایمان، ما هیچ احتیاجی به دوستی 
شاه  حضور  از  مقدمه  بدون  جنکینسون  نداریم.»  بی ایمانان  با 
یک  دنبالش  به  محل  ترک  هنگام  اینکه  دیدن  از  و  شد  اخراج 
که  را  مسافتی  تمامی  شن  از  پر  چرخه ای  چهار  «با  مستخدم 
عصبانی  من در داخل قصر مذکور پیموده بودم شن می پاشید» 
شد. اما همه چیز از دست نرفته بود زیرا عبدالله خان نه تنها با 
جنکینسون  عزیمت  هنگام  که  کرد  نرم  آنجا  تا  را  شاه  وساطت، 
تجاری  امتیازات  نیز  خود  بلکه  بخشید،  وی  به  زیبا  هدیه ای 
در  و  بود  زیاد  راه  این  خطرات  داد.  مسکووی  کمپانی  به  مهمی 
مخوفی  خطرات  سوای  شد؛  متوقف  آن  از  استفاده   ۹۱۹/۱۵۸۱
در  سفید  دریای  به  اسکاندیناوی  شمال  طریق  از  دریایی  راه  که 
بر داشت، حمالت راهزنان تاتار در حوزه ولگا و دیگر مشکالت 

موجب از دست رفتن افراد و کاالهای بسیار می شد.

چند سال پس از دیدار جنکینسون از دربار شاه طهماسب، خود 
ایوان مخوف به بررسی امکان اقدام نظامی با شاه علیه عثمانیان 
دولمت  نام  به  فرستاده ای   ۹۷۶-۷/۱۵۶۹ در  او  پرداخت. 
در  توپ   ۳۰ روس  فرستاده  فرستاد؛  طهماسب  نزد  کارپیویچ 
اندازه های مختلف و ۴۰۰۰ تفنگ به عنوان هدیه برای شاه آورده 
به  که «می توانستند  بودند  ماهر»  ۵۰۰ «تیرانداز  وی  همراه  بود؛ 
اگر  که  داد  قول  تزار  بدهند.»  تیراندازی  تمرین  و  تعلیم  او  افراد 
نوع سالح  پسندید، او (تزار) هر  را  تفنگداران  توپ ها و  آن  شاه 
شاه  بفروشد.  شاه  به  بگیرد،  آلمانی ها  از  توانست  که  را  گرمی 
حاضر  و  بود  راضی  بسیار   هدایا  این  و  هیات  این  از  طهماسب 
شد تا آنجا که در توان دارد به کمک تزار بشتابد. اگر چه مسکو 
مانور  این  پی  در  اقدامی  هیچ  بود  غربی  اروپای  از  نزدیک تر 

سیاسی صورت نپذیرفت. 

از  که  راهی  از  استفاده  شد  گرفته  تصمیم  که  سالی  همان  در 

به  بازرگان  یک  شود،  متوقف  می گذشت  شرق  به  شمال  گذرگاه 
که  بود  انگلیسی  فرد  اولین  او  رسید.  هرمز  به  نیوبری  جان  نام 
از راه زمینی به خلیج فارس سفر کرده بود. نیوبری در بازگشت 
ادوارد  آنان  جمله  از  که  گرفت  تماس  بازرگانان  دیگر  با  لندن  به 
ازبورن اولین مدیر کمپانی لوانت در ۹۸۹/۱۵۸۱ بود؛ این کمپانی 
مدت کوتاهی قبل طبق فرمانی از شاه حق تجارت انحصاری با 
ترکیه را برای هفت سال به دست آورده بود. بازرگانان کمپانی 
خود  عملیات  گرفتند  تصمیم  نیوبری  خبرهای  شنیدن  با  لوانت 
سوریه  از  که  زمینی  راه  از  و  بخشند  توسعه  هند  و  ایران  به  را 
نیوبری   ۹۹۰-۱/۱۵۸۳ در  کنند.  استفاده  می گذرد  بین النهرین  و 
مانند  تا  شد  هرمز  عازم  دیگر  بازرگانان  از   گروهی  اتفاق  به 
از  پس  روز  چند  لکن  کنند.  دایر  آنجا  در  ونیزیان،تجارتخانه ای 
رسیدن این گروه به هرمز، رقبای ونیزی آنان نزد والی پرتغالی 
جزیره ایشان را به جاسوسی و انحراف مذهبی متهم کردند؛ آنان 
زندانی شدند و برای محاکمه با کشتی به گوا فرستاده شدند، اما 
سرانجام با وساطت یک یسوعی انگلیسی و دو هلندی آزاد شدند.

میلدنهال  جان  نام  به  لندن  اهل  بازرگان  یک   ۱۰۰۸-۹/۱۶۰۰ در 

همراه یک کشیش پروتستان به نام جان کارترایت از حلب عازم 
هند  به  میلدنهال  اما  نرفت  دورتر  ایران  از  کارترایت  شدند.  هند 
رفت. تالش انگلیسی ها برای ایجاد یک راه زمینی به خلیج فارس 
همان قدر موفق بود که بهره گیری از راهی که از گذرگاه شمال 
که  بود  آشکار  می گذشت.  روسیه  خاک  طریق  از  و  شرق  به 
نیروی  به  خلیج فارس  در  پرتغالی ها  سلطه  به  دادن  پایان  برای 
کوتاهی  مدت  طی  بود.  احتیاج  پرتغال  بحریه  از  برتر  بحریه ای 
هند  کمپانی  و  انگلیس  شرقی  هند  کمپانی  وسیله  به  نیرو  این 
شرقی هلند تامین شد که در ابتدا برای شکست دادن پرتغالی ها 
همکاری می کردند و سپس به صورت رقبای سرسخت درآمدند.

تالش  اولین  به  انگلیس  شرقی  هند  کمپانی   ۱۰۲۴/۱۶۱۵ سال  در 
برای رخنه در بازار ایران دست زد. یکی از عاملین کمپانی به نام 
ریچارد استیل متوجه شده بود که ایران زمستان های سردی دارد 

و حدس زد بازار خوبی برای ماهوت انگلیسی خواهد بود.
آنجا  در  دو  این  و  فرستاد  اصفهان  به  را  کرادر  جان  او  کمپانی 

فرمانی از عباس اول گرفتند که به رعایا دستور می داد:
پذیرا  گرمی  با  را  انگلیسی  فرنگی های   ... می توانید  که  آنجا  تا 
شوید و وسایل آسایش آنان را فراهم کنید، هر وقت که کشتی یا 
محصوالت آنها به جاسک یا هر بندر دیگری در قلمرو سلطنت ما 
می رسد آنان و کاالهایشان را به هر محل یا محل هایی که تمایل 
دارند برسانید و مراقب باشید که در سواحل ما از آنها در برابر 

دیگر فرنگی ها، هر کس که باشد، دفاع شود.
استیل و کردار بعد از بررسی بنادر متعدد، جاسک را در ساحل 
مکران در شرق هرمز انتخاب کردند. در دسامبر ۱۶۱۶/ ذیحجه 
از  محموله ای  و  جیمز  کشتی  با  را  کاناک  ادوارد  کمپانی   ۱۰۲۵
توقیف  برای  پرتغالی ها  تالش  به رغم  جیمز  فرستاد؛  پارچه 
و  برد  شیراز  به  را  پارچه  محموله  کاناک  رسید.  جاسک  به  آن 
عباس  کرد.  دایر  اصفهان  در  و  شهر  آن  در  تجارتخانه هایی 
هند  کمپانی  به  که  کرد  صادر  بیشتر  تفصیل  با  دیگری  فرمان 
شرقی انگلیس حق معامله آزاد در سراسر کشور را می داد. قرار 
اقامت  ایران  در  دائم  طور  به  انگلیس  از  سفیری  که  شد  این  بر 
داشته باشد و برای انتصاب مامورین و عاملین، در زمان و مکان 
الزم اختیار داشته باشد. آزادی اجرای مراسم مذهبی برای اتباع 
عهده  بر  آنها  قانونی  امور  در  قضاوت  شد؛  تضمین  انگلیسی 
سفیر گذاشته شد. به عالوه شاه قول داد ساالنه ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ عدل 
ابریشم با نرخ معین برای کمپانی تامین کند و کمپانی بتواند این 

ابریشم را بدون پرداخت عوارض گمرکی از جاسک حمل کند.

خشنود  بسیار  شاه  آزادمنشی  این  از  باید  شرقی  هند  کمپانی 
شده باشد. لکن در این میان شرط کوچکی وجود داشت. عباس 
اخراج  در  انگلیسی ها  داشت  انتظار  امتیازات  این  عوض  در  اول 
قالع  همیشه  اول  عباس  کنند.  یاری اش  هرمز  از  پرتغالی ها 
واقعیت  این  و  اصلی  سرزمین  و  هرمز  جزیره  در  را  پرتغالی ها 
حاکمیت  حق  به  تجاوزی  بود،  پرتغال  تابع  هرمز  حاکم  که  را 
واسطه  به  لکن  بود.  طبیعی  کامال  البته  که  می کرد  تلقی  خویش 
فقدان نیروی بحریه، او هم نظیر اسالفش قادر به بیرون راندن 
ذکر  قبال  که  همان طور  گرچه  نبود،  هرمز  جزیره  از  پرتغالی ها 

شد در ۱۰۱۰/۱۶۰۲ افراد پادگان بسیار کوچک تر پرتغالی ها را از 
بحرین بیرون رانده بود. به نظر می رسد ورود کشتی های جنگی 
در  عباس  که  را  فرصتی  صحنه،  به  انگلیس  شرقی  هند  کمپانی 

جست وجویش بود، به وی داده است.

سردی  به  رو  پرتغالی ها  و  عباس  بین  روابط  که  بود  سالی  چند 
نهاده بود. در ۱۶۰۸/ ۱۰۱۷ عباس یک پرتغالی از فرقه آگوستینین 
به  قزلباش  صاحب منصب  یک  همراه  را  گوویا  د  آنتونیو  نام  به 

شاه  فرستاد.  اسپانیا،  پادشاه  فیلیپ،  نزد  روملو  دنگیزبیگ  نام 
هدایای  از  جدا  نمی داد  دست  از  را  خوب  فرصت های  هرگز  که 
که  فرستاد  آنها  با  نیز  ابریشم  عدل  پنجاه  فیلیپ  برای  معمول 
درآمد حاصله از فروش آن باید به خزانه سلطنتی برگشت داده 
بود،  سیاسی  ماموریت  اهداف  از  بخشی  معمول  طبق  می شد. 
تجاری،  بخشی  و  عثمانیان  با  جنگ  به  فیلیپ  شاه  ترغیب  نظیر 
پرتغال.  و  اسپانیا  با  ایران  میان  تجاری  روابط  توسعه  نظیر 
هیات  اعضای  که  هنگامی  و  انجامید  کامل  شکست  به  ماموریت 
دستور  بی درنگ  عباس  شاه  بازگشتند،  ایران  به   ۱۰۲۱/۱۶۱۳ در 
اعدام دنگیزبیگ را داد. نارضایی عباس از این صاحب منصب علل 
متعدد داشت: مهم ترینش این بود که او الک و مهر نامه شاه به 
پادشاه اسپانیا را شکسته بود- عملی توهین آمیز- و مضمون آن 
را با فرماندار کادس در میان نهاده بود و نیز مبلغی پول به یک 
بازرگان داده بود تا نامه شاه را به پاپ برساند، حال آنکه موظف 
بود شخصا نامه را برساند؛ و دیگر اینکه برخی از افراد هیاتش 
که  می شد  تصور  بودند.  مانده  اروپا  در  و  گرویده  مسیحیت  به 
تنها علت ممکن برگشتن آنها از اسالم رفتار ناهنجار دنگیزبیگ با 
آنان بود. گوویا که هنگام اقامت در اسپانیا به عنوان نماینده پاپ 
در ایران انتخاب شده بود متهم شد که به جای فروش عدل های 

ابریشم به نمایندگی از سوی شاه، آنها را به شاه فیلیپ بخشیده 
دستور  به  آنجا  و  گریخت  شیراز  به  جان  ترس  از  گوویا  است. 
امامقلی خان  شد؛  بازداشت  مدتی  فارس  حکمران  امامقلی خان 
به  گوویا  داد  اجازه  نکرد،  دریافت  مورد  این  در  دستوری  چون 
هرمز برود. دستور شاه به امامقلی خان مبنی بر بازداشت گوویا 
در شیراز دیر به او رسید. شاه از حکمران به خاطر فرصت فرار 
شاه  نظر  جلب  برای  امامقلی خان  و  شد  غضبناک  گوویا  به  دادن 
تصمیم گرفت به بخشی از اراضی ساحلی مقابل جزیره هرمز که 

 ۱۰۲۳/۱۶۱۴ سال  اواخر  در  کند.  حمله  بود،  پرتغالی ها  دست  در 
در  کرد،  تصرف  را  بعدی)  (بندرعباس  جرون  کوچک  بندر  او 
به  شیرین  آب  جریان  بدین سان  و  کرد  پیاده  نیرو  قشم  جزیره 
جزیره هرمز  کرد (در  عمال قطع  را  در هرمز  پرتغالی ها  پادگان 
در  که  پایی  جای  از  را  پرتغالی ها  و  نداشت)  وجود  شیرین  آب 
بیرون  بودند،  یافته  فارس  خلیج  جنوبی  ساحل  در  راس الخیمه 

راند.

خسته  سفیر  عنوان  به  راهبان  پذیرش  از  که  فهمانید  عباس  شاه 
محترمی  نجیب زاده  که  خواست  اسپانیا  پادشاه  از  و  است  شده 
منافع  نجیب زاده ای  چنان  بود  معتقد  او  بفرستد؛  سفارت  به  را 
از  خارج  «روحانی  زیرا  می کند،  حفظ  بهتر  را  اسپانیا  پادشاه 
-۲/۱۶۱۳ در  بنابراین  می ماند»  آب  از  خارج  ماهی  به  عبادتگاه 

عنوان  به  را  روآ  فیگه  ای  سیلوا  د  گارسیا  دون  فیلیپ  شاه   ۱۰۲۱
سفیر خویش به ایران فرستاد که در اکتبر ۱۶۱۴/ رمضان- شوال 
اسپانیایی  نجیب زاده  این  رگ های  در  اگرچه  رسید.  گوا  به   ۱۰۲۳
را  او  گوا  پرتغالی  مقامات  داشت،  جریان  پرتغالی  خون  حدی  تا 
بیش  مختلف  بهانه های  به  و  دادند  تشخیص  نامطلوب  عنصر 
در  سرانجام  که  هنگامی  کردند.  بازداشتش  آنجا  در  سال  دو  از 

روابط ایران و غرب در دوران صفویه

رویارویی پرتغال و انگلیس
از نظر مزایای اساسی که قدرت های غربی از تماس با ایران به دست آوردند، قرن شانزدهم/ 
که  همان گونه  تا  کوشیدند  سرسختانه  انگلیسی ها  دانست.  پرتغالی ها  آن  از  باید  را  دهم 
بودند،  زده  دور  امیدنیک  دماغه  از  عبور  با  را  عثمانی  امپراتوری  جنوبی  جناح  پرتغالی ها 

جناح شمالی امپراتوری عثمانی را دور بزنند.
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اعزام نخستین گروه 
دانشجویان به اروپا

مصوب  قانون  اجرای  در  ش.   ۱۳۰۷ سال  مهرماه   ۱۲ در 
یکم خرداد همان سال، نخستین دسته دیپلمه های برگزیده 
به  ایران  دولت  هزینه  به  آنجا  در  تا  شدند  اروپا  روانه 

تحصیالت عالی دست یابند.
 طبق این قانون مقرر شده بود که هرسال یکصد دیپلمه که 
در امتحان زبان کشور خارجی مربوطه پذیرفته شوند به 
اروپا فرستاده شوند. این افراد مکلف به بازگشت و خدمت 
به وطن بودند. با وجود ذکر شمار ساالنه محصالن اعزامی 
در قانون، در مهرماه ۱۳۰۷ یکصد و ده دیپلمه (۱۰ تن بیش 

به  منحصرا  و  بودند  شده  اروپا  روانه  مجلس)  مصوبه  از 
خارجی  زبان  تدریس  زمان،  آن  در  که  زیرا  فرانسه  کشور 
زبان  به  منحصر  تقریبا  ایران  متوسطه  آموزش  دوره  در 
فرانسه بود و برنامه های درسی این دوره تحصیلی ایران 
از کشور فرانسه اقتباس شده بود. این دیپلمه های اعزامی 
کسانی بودند که قبال در امتحان زبان فرانسه در تهران که 
شده  پذیرفته  بود  شده  انجام  کشور  این  سفارت  نظر  زیر 
زبان  بر  آنان  تسلط  فرانسه  دولت  دیگر،  عبارت  به  بودند. 
فرانسه را تایید کرده بود. ترجمه خبر و کتاب از دیرزمان 
و   ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸ براندازی  از  (پس   ۱۳۳۰ دهه  اواسط  تا 
بسط نفوذ زبان انگلیسی) در ایران از منابع فرانسوی به 
فرانسوی  تلفظ  با  اصطالحات  و  اسامی  بود.  علت  همین 
است  شده  ایرانی  تحصیلکرده های  برای  مشکلی  که 
و  دیپلمه ها  است.این  بوده  ترجمه ها  همین  لحاظ  به  نیز 
 ۱۳۰۷ خرداد  یکم  مصوب  قانون  طبق  که  بعدی  محصالن 
و  تحصیالت  تکمیل  از  پس  بودند  شده  فرستاده  فرنگ  به 
بازگشت به وطن عمدتا وارد سیاست شدند. آنان کار خود 
را در وطن با تدریس در مدارس عالی یا دفاتر وزیران (به 
عنوان مشاور) آغاز کرده بودند. قانون مصوب یکم خرداد 
۱۳۰۷ تاریخی برای انقضای اعزام محصل به هزینه دولت 
تعیین نکرده بود. قبل از تصویب این قانون و از نیمه اول 
قرن نوزدهم، رفتن ایرانیان جهت تحصیل در اروپا امری 
عادی بود ولی نه به هزینه دولت و در چارچوب مقررات. 
در میان دیپلمه های اعزامی به فرنگ در مهرماه ۱۳۰۷ این 
افراد وجود داشتند که بعدا از سیاستمداران و دولتمردان 

معروف شدند:
سنجابی،  کریم  آذر،  مهدی  بازرگان،  مهدی  شایگان،  علی 
رادمنش،  رضا  ملکی،  محمدعلی  رضوی کرمانی،  احمد 
غالمعلی  صورتگر،  لطفعلی  ریاضی،  عبدالله  ملکی،  خلیل 
گروه  همین  میان  از  مصدق  یاران  از  بسیاری  و...  فریور 

بودند.

بار  رسید  هرمز  به  دون گارسیا   ۱۰۲۶ ربیع االخر   /۱۶۱۷ آوریل 
به  وی  شد.  روبه رو  پرتغالی  مقامات  شدید  خصومت  با  دیگر 
بررسی  به  تا  داشت  کافی  وقت  هرمز،  در  دوباره  درنگ  واسطه 
نیافت.  مطلوبی  وضع  در  را  آنان  و  بپردازد  پرتغالی ها  مواضع 
تا  اما  رسید  اصفهان  به   ۱۰۲۶/۱۶۱۷ تابستان  در  گارسیا  دون 
تابستان ۱۰۲۸/۱۶۱۹ یعنی بیش از پنج سال و نیم پس از زمانی که 
اسپانیا را ترک کرده بود، به حضور عباس اول بار نیافت. هنگام 
او  غیرواقع بینانه  و  متکبرانه  درخواست های  نیز  شاه  با  مالقات 

شاه را غضبناک کرد و شاه دستور اخراجش را داد. دون گارسیا 
به  که  بود  هرمز  شمال  ساحلی  نوار  و  بحرین  استرداد  خواستار 
اخراج  همچنین  و  بود  شده  تصرف  امامقلی خان  توسط  تازگی 
نابودی  با  می کرد.  طلب  را  انگلیس  شرقی  هند  کمپانی  عاملین 
عزم  به  دون گارسیا  ایران  در  موافقتی  نوع  هر  حصول  احتمال 

اسپانیا به کشتی نشست اما در راه بازگشت درگذشت.

تلخی  موجب  دون گارسیا  و  گوویا  ماموریت های  از  شاه  تجربه 
بین  آشکاری  تمایز  هیچ  (او  بود  شده  پرتغالی ها  با  وی  روابط 
زیرا  بود،  موجه  کامال  واقع  در  که  نبود  قائل  اسپانیایی ها  و  آنها 
 /۱۶۲۰ ژوئن  در  بود).  نفر  یک  هنوز  پرتغال  و  اسپانیا  پادشاه 
رویی  فرماندهی  به  پرتغالی  ناوگان  یک   ۱۰۲۹ شعبان  رجب- 
فرئیره به قصد بیرون راندن انگلیسی ها از خلیج فارس به هرمز 
شرقی  هند  کمپانی  کشتی های  با  دریایی  جنگ  دو  طی  اما  رسید 
ژانویه   ۷ و   ۱۰۳۰ صفر   ۱۰/۱۶۲۰ کریسمس  روزهای  در  انگلیس 
۲۳/۱۶۲۱ صفر ۱۰۳۰ شکست خورد. در مه ۱۶۲۱/ جمادی االخر 
بر  مجدد  تسلط  قصد  به  آندراده  دی  فرئیره  رویی   ۱۰۳۰ رجب   –
تامین  را  هرمز  جزیره  پرتغالی  پادگان  شیرین  آب  که  چاه هایی 
هنوز  فرئیره  رویی  کرد.  پیاده  قشم  جزیره  در  نیرویی  می کرد، 
بنای قلعه ای برای حفاظت از چاه ها را تمام نکرده بود که مورد 

۱۶۲۲/ربیع االخر  فوریه  در  و  گرفت  قرار  صفوی  قوای  حمله 
۱۰۳۱ قلعه اشغال شد. رویی فرئیره به اسارت انگلیسی ها درآمد. 
چندان  ایران  ساحلی  دهات  و  شهرها  به  پرتغالی ها  حمالت 
تن  دو  از  امامقلی خان   ۱۰۳۰-۱/۱۶۲۱ در  که  آورد  وارد  خسارت 
ودل  و  بلیت  نام های  به  انگلیس  شرقی  هند  کمپانی  ناخدایان  از 
تقاضا کرد در اخراج پرتغالی ها از جزیره هرمز یاری اش کنند؛ 
و  ایران  در  آنها  تجاری  امتیازات  کمک،  از  آنها  امتناع  صورت  در 

خلیج فارس لغو می شد.

داشتند  اکراه  کاری  چنین  با  موافقت  از  انگلیسی  ناخدایان 
به  اما  می بردند،  سر  به  صلح  در  رسما  انگلیس  و  پرتغال  زیرا 
تشویق های ادوارد ماناکس، مامور کمپانی در ایران، تسلیم شدند. 
نکات اصلی توافق شده با امامقلی خان عبارت بودند از: غنائم به 
انگلیسی ها  اختیار  در  هرمز  در  واقع  قلعه  شوند؛  تقسیم  تساوی 
طریق  از  کاال  کردن  وارد  یا  صادر  به  مجاز  انگلیسی ها  باشد؛ 

عوارض  از  نیمی  باشند؛  گمرکی  عوارض  پرداخت  بدون  هرمز 
انگلیسی ها  به  هرمز  در  مال التجاره ها  سایر  از  دریافتی  گمرکی 
شوند؛  تسلیم  انگلیسی ها  به  مسیحی  اسرای  باشد.  داشته  تعلق 
امامقلی خان نیمی از هزینه تدارکات مصرفی کشتی های کمپانی 
مشترک  اقدام  اولین  بپردازند.  پرتغالی ها  با  جنگ  طول  در  را 
در  پرتغالی ها  قلعه  تصرف  امامقلی خان  قوای  و  انگلیسی ها 
انتهای شرقی جزیره قشم بود. یکی از معدود انگلیسی هایی که 
در این جنگ کشته شد ناخدا ویلیام بافین کاشف خلیج بافین بود. 
آن گونه که جراح ناوگان نوشته: «از قلعه [به آقای بافین] شلیک 
کردند و جراحت کوچکی در شکمش ایجاد شد و بر طبق گزارش 
پس از سه بار تکان خوردن جان سپرد.» مرحله بعد پیاده شدن 
کشتی های  با  امامقلی خان  افراد  بود.  هرمز  جزیره  خود  در 
انگلیسی به جزیره منتقل شدند، پرتغالی ها و حاکم دست نشانده 
ناوگان  نشستند.  عقب  قلعه  داخل  به  شاه  محمود  نام  به  هرمز 
انگلیس در آن جانب قلعه که استحکامات تا مقابل آب پیش آمده 
بود لنگر انداخت و سپاهیان صفوی به حفر خندق و ایجاد سنگر 
آغاز  تخریبی  عملیات  سپس  پرداختند؛  قلعه  دیوارهای  مقابل  تا 
آغاز  عمومی  حمله  و  شد  ویران  باروت  با  برج  از  بخشی  شد. 
بر  سالح  پرتغالی ها  مهاجمین،  برتری  شدن  آشکار  با  گردید. 
در  قلعه  یافتند.  انتقال  انگلیسی  کشتی های  به  و  نهادند  زمین 
سالح هایی  میان  در  شد.  تسلیم   ۱۰۳۱ رجب   ۳/۱۶۲۲ مه  سوم 
توپ های  و  بزرگ  توپ های  تعدادی  افتاد  مهاجمین  دست  به  که 
غریبه  فنون  به  که «فرنگیه  بود  مختلف  اندازه های  در  قلعه کوب 
ترتیب داده و هر یک کارنامه استادان ماهر و توپچیان عدیم المثل 

فرنگ است.»

منبع: ایران عصر صفوی، راجرسیوری، ترجمه کامبیز عزیزی، 
نشر مرکز

تالش انگلیسی ها برای 
ایجاد یک راه زمینی به 
خلیج فارس همان قدر 

موفق بود که بهره گیری از 
راهی که از گذرگاه شمال به 

شرق و از طریق خاک روسیه 
می گذشت. آشکار بود که 
برای پایان دادن به سلطه 
پرتغالی ها در خلیج فارس 
به نیروی بحریه ای برتر از 
بحریه پرتغال احتیاج بود. 

طی مدت کوتاهی این 
نیرو به وسیله کمپانی هند 

شرقی انگلیس و کمپانی 
هند شرقی هلند تامین شد 

که در ابتدا برای شکست 
دادن پرتغالی ها همکاری 

می کردند و سپس به صورت 
رقبای سرسخت درآمدند.
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که  زمانی  از  سال   ۲۰ و  بزرگ  مبارز  ماندال  نلسون  مرگ  از  سال  یک  به  نزدیک 
مبارزه ها برای سقوط دولت آپارتاید جریان داشت، می گذرد. 

به نظر می رسد اما هنوز سال های سال زمان الزم است تا در عمل نتایج مبارزه با 
تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی به منصه ظهور برسد. به نظر می رسد سیاهان 
هنوز دست کم در دانشگاه های این کشور کمتر دارای تاثیرگذاری هستند. آخرین 
درصد   ۱۵ از  کمتر  هنوز  جنوبی  آفریقای  کشور  در  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
تاون»   «کیپ  دانشگاه  مانند  مهمی  دانشگاه  در  و  هستند  سیاهپوست  استادان، 
حتی یک استاد تمام سیاهپوست زن وجود ندارد. صاحب نظران و تحلیلگران در 
این مورد نظرات مختلفی دارند که البته به نظر می رسد این نظرات هنوز به رنگ 
پوستشان بستگی دارد. تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی هنوز به کل برچیده 
نشده است. از آغاز مبارزه با تبعیض نژادی تا زمانی که برای نخستین بار یک 
سیاهپوست در ایاالت متحده آمریکا به باالترین سطح قدرت برسد، دهه ها طول 
کشید. در طول این چندین دهه تالش ها آنقدر گسترده و تاثیرگذار بوده که بر 
همه تحلیل ها مبنی بر مات شدن مهره سیاه در کاخ سفید خط بطالنی بکشد و 
باراک اوباما دو دوره پیاپی رئیس جمهوری آمریکا باشد. اما در دیگر کشورهایی 
زمینه  در  تغییرات  نمی رسد  نظر  به  می کرده،  بیداد  آنها  در  نژادی  تبعیض  که 
حضور سیاهپوستان چندان موثر بوده باشد، کما اینکه هنوز در کشوری مانند 
آفریقای جنوبی حضور سیاهپوستان در دانشگاه ها و در سمت دانشیار و استاد 
نخست وزیر  نخستین  ماندال  که  است  جایی  در  این  و  نیست  توجه  قابل  چندان 

آفریقای جنوبی پس از سرنگونی آپارتاید یک سیاهپوست بوده است. 

رقمی ناچیز بعد از ۲۰ سال
جنوبی  آفریقای  در  دانشگاه  استادان  از  درصد   ۱۴ تنها  آپارتاید،  از  بعد  سال   ۲۰
تبعیض  دوران  از  پس  گسترده  تغییرات  وجود  با  چرا  اما  هستند،  سیاهپوست 
جنوبی  آفریقای  دانشکده های  کرسی های  در  هم  هنوز  کشور  این  در  نژادی 
صالحیت  سیاهپوست  استادان  می شود  گفته  هستند.  اقلیت  در  سیاهپوستان 
کافی برای احراز پست استادی تمام در دانشگاه های آفریقای جنوبی را ندارند. 
کل  به  آنها  دارند.  دیگری  نظر  سیاهپوستان  است.  سفیدپوستان  گفته  البته  این 
و  می برند  سوال  زیر  را  تدریس  برای  کشور  این  دانشگاه های  به  ورود  سیستم 
به  نهایت  در  و  نمی شود  رعایت  عدالت  دانشگاه  اساتید  انتخاب  در  که  معتقدند 
انتخاب  در  که  دارد  وجود  جنوبی  آفریقای  در  نژادی  تبعیض  هنوز  آنها  عقیده 

استادان دانشگاه ها موثر است. 

آپارتاید چه بود و آیا تمام شد؟
بعد  که  انتظاراتی  و  آن  سرنگونی  و  می شود  صحبت  آپارتاید  از  که  همه  این  اما 
از  یکی  واژه  این  چیست؟  آپارتاید  پرسید  باید  آمد،  وجود  به  سرنگونی  این  از 
اشکال تبعیض نژادی را بیان می کند و در اصل عبارت است از: سیاست تبعیضی 
که نژادپرستان کشور جمهوری آفریقای جنوبی علیه اکثریت سیاهپوست بومی 
آن کشور اعمال می کنند. آپارتاید از نظر لغوی به معنای مجزا و جدا نگهداشتن 
است. این یعنی جدا نگه داشتن افراد متعلق به نژادهای غیرسفید، مجبور کردن 
آنها به اقامت در محالت و استان های خاص، محروم کردن آنها از تمامی حقوق 
سیاسی و امکان تحصیل و پیشرفت. در مناطقی که سیاهپوستان مجبور به اقامت 
در آن می شوند و حق خروج از آن را ندارند حداقل امکانات زندگی نیز موجود 
نبوده است. کنگره ملی آفریقا با درخواست ایجاد جامعه آزاد چندقومی، جنگی 
در  آرامی  تظاهرات  آپارتاید،  لغو  طرفداران  انداخت.  راه  به  آپارتاید  نظام  علیه 
شپرویل و تسوتو به راه انداختند که با مقاومت مخالفان روبه رو شد. راهپیمایان 
در  آفریقایی   ۷۰ از  بیش   ،۱۹۷۰ مارس  در  حتی  و  شدند  زده  شالق  سیاهپوست 
جریان این اعتراض ها کشته شدند. «استیو بایکو» و «نلسون ماندال» از مخالفان 
حالی  اعتقاد داشت، در  سیاهان  به حکومت  بایکو  استیو  بودند.  آپارتاید،  اصلی 
که ماندال به حقوقی مساوی برای تمامی اهالی آفریقای جنوبی معتقد بود. در 
در  شد.  محکوم  ابد  حبس  به  محاکمه  از  پس  و  شد  دستگیر  ماندال   ،۱۹۶۲ سال 
سال ۱۹۹۰، ماندال در سن ۷۲ سالگی آزاد شد و مبارزه برای حقوق انسانی اهالی 
رئیس جمهور  دکلرک»  دبلیو  «اف  سرانجام  گرفت.  سر  از  را  جنوبی  آفریقای 
آفریقای جنوبی با او وارد مذاکره شد. یک سال بعد، کنگره ملی آفریقای جنوبی 
در  همیشه  برای  آپارتاید  رژیم  و  رسید  جمهوری  ریاست  به  ماندال  و  شد  پیروز 

آفریقای جنوبی و همچنین در دیگر نقاط جهان لغو شد.

نیم نگاهی به این تعریف گسترده از آپارتاید این گونه که گزارش گاردین اشاره 
جامعه  از  بخش هایی  در  هم  هنوز  جدا سازی  این  که  می دهد  نشان  می کند، 

آفریقای جنوبی که مورد مطالعه قرار گرفته است، دیده می شود.

گوناگون

لندن مقام اول هزینه اجاره خانه  
اجاره خانه  هزینه  نظر  از  جهان  اول  مقام  در  را  لندن  مسکن،  قیمت  افزایش 
حاال  بود،  هنگ کنگ  آن  از  تا کنون  که  مقام  این  است.  داده  قرار  کار  دفتر  و 
محل  تامین  هزینه  ارائه شده،  آمار  اساس  بر  است.  شده  منتقل  انگلستان  به 
زندگی و دفتر کار برای یک فرد در لندن به حدود ۱۲۰ هزار دالر در سال بالغ 
می شود. این رقم نسبت به سال ۲۰۰۸ نزدیک به ۴۰ درصد رشد داشته است. 
سال  پنج  برای  دارد  اختیار  در  را  مقام دوم  لندن  از  پس  و  حاال  که  هنگ کنگ 
متوالی در صدر گران ترین شهرهای جهان از نظر مسکن قرار داشت. افزایش 
قیمت ملک در لندن و گران شدن پوند، دو دلیل عمده ای هستند که برای این 
افزایش هزینه ذکر شده اند. تنها متوسط هزینه اجاره خانه مسکونی طی یک 
سال گذشته حدود ۱۹ درصد رشد را تجربه کرده و اجاره امالک تجاری نیز 
وضعیت نسبتًا مشابهی را دارند. بر خالف مورد لندن، قیمت اجاره امالک در 
شرایط  دلیل  به  بیشتر  افت  این  و  است  داشته  افت  گذشته،  درسال  هنگ کنگ 
بین المللی  شرکت های  شاغالن  تعداد  و  اندازه  شدن  کوچک تر  و  اقتصادی 
آنان  کمتر  نیاز  معنای  به  شرکت ها  این  فعالیت  میزان  و  اندازه  کاهش  است. 
در  است.  کارمندانشان  اقامت  برای  مسکونی  خانه های  همچنین  و  فضا  به 
 ۱۲۸ نفر  هر  برای  متوسط  طور  به  کار  محل  و  اجاره خانه  هزینه   ،۲۰۱۱ سال 
است.  کاهش  حال  در  مرتبًا  بعد  به  سال  همان  از  رقم  این  اما  بود  دالر  هزار 
شدن  گران  ندارد.  خوبی  معنی  لزومًا  لیست  این  باالی  در  داشتن  قرار  اما 

لندن، خصوصًا در بخش امالک، سکونت و داشتن دفتر و کار در آن را برای 
بسیاری از شرکت ها و افراد غیر اقتصادی می کند و این به معنای خروج دفتر 
اصلی یا شعب بسیاری شرکت ها از این شهر است. این موضوع در میان مدت 
خواهد  کاهش  جهان  اقتصاد  در  را  شهر  اهمیت  و  رقابت  قدرت  بلند مدت  و 
جریان  در  زندگی  و  ساکنان  نوع  خاطر  به  بیشتر  که  است  شهری  لندن  داد. 
در آن برای بسیاری از افراد و شرکت های بین المللی جذاب است. گران شدن 
شهر می تواند سکونت در شهر را برای مردمانی که در اصل باعث جذابیت آن 
بوده اند غیر ممکن کند. می توان حدس زد که مهاجرت این دسته از افراد چه 
بر سر جذابیت شهر خواهد آورد. البته همچنان کم نیستند کارشناسانی که 
در مورد وجود حباب در بخش مسکن انگلستان اخطار می دهند. آنها افزایش 
حدود ۵۰ درصدی قیمت ملک در لندن را نه طبیعی بلکه نشانه عدم سالمت این 
بخش می دانند که اگر زودتر فکری برای آن نشود می تواند بحرانی دیگر را 
برای این کشور و شاید حتی اروپا رقم بزند. در این رده بندی بعد از هنگ کنگ، 
نیویورک و پاریس رتبه سوم و چهارم را اشغال کرده اند که هزینه زندگی در 
آنها (ملک مسکونی و محل کار) اندکی بیش از صد هزار دالر در سال است. 
البته این رده بندی فقط از نظر بازار مسکن شهرها انجام شده و با رده بندی 
انجام  رده بندی  آخرین  است.  متفاوت  زندگی  برای  دنیا  شهرهای  گران ترین 
شده در مورد گران ترین شهرهای دنیا توکیو و اوزاکا در ژاپن و سیدنی در 

استرالیا را دارای رتبه اول تا سوم گران ترین شهرهای دنیا معرفی می کند..

حرف اول، ر
از آغاز مبارزه با تبعیض نژادی تا زمانی که برای نخ
باالترین سطح قدرت برسد، دهه ها طول کشید. در ط
بوده که بر همه تحلیل ها مبنی بر مات شدن مهره س

دوره پیاپی رئیس جمهوری آمریکا باشد.
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استادان دانشگاهی مختلفی در مورد دالیل کم بودن تعداد استادان سیاهپوست 
در دانشگاه های آفریقای جنوبی اظهار نظر کرده اند. آنها به طور عمده سیستم 
دوره  از  کماکان  که  تاثیری  و  دانشگاهی  سیستم  به  سیاهپوست  استادان  ورود 

آپارتاید باقی مانده است را مقصر می دانند. 

بدون حتی یک استاد سیاهپوست زن
نویسندگان  از  تاون»  دانشگاه «کیپ  جامعه شناسی  استاد  مارکو»،  دکتر «زولال 
سیاهپوست است که در رسانه های آفریقای جنوبی می نویسد. او درباره کمبود 
«بعد  می گوید:  جنوبی  آفریقای  دانشگاه های  در  سیاهپوست  استادان  تعداد 
منطق  این  هنوز  سفیدپوست  دانشگاهیان  میان  در  سازمانی،  قدرت  دهه ها  از 
توسط  که  دانشگاه هایی  در  عمدتا  عالی  آموزش  موسسات  در  که  دارد  وجود 
سفیدپوستان اداره می شود، کرسی های استادان به آنها یعنی سفیدپوستان تعلق 
دارد.»منطق آنها از نگاه «مارکو»، این است: «چطور ممکن است شما به عنوان 
یک سیاهپوست تاریخ، علوم سیاسی، انسان شناسی و هنر تدریس کنید در حالی 
این زمینه ها وجود ندارد؟ چیزی  یک از  یک استاد تمام سیاهپوست در هیچ  که 
که بسیار عجیب است این است که برای مثال در دانشگاهی مانند دانشگاه کیپ 
تاون حتی یک استاد تمام زن سیاهپوست وجود ندارد.» به اعتقاد او مشکلی در 
این میان وجود دارد. او می گوید که دانشگاه ها در جذب استادان باید به سمت 
صالحیت محوری پیش بروند تا اینکه بر اساس نظرات مدیران رژیم آپارتاید در 

این موارد تصمیم گیری شود.

هدف ها برای گرفتن دانشجویان سیاهپوست محقق شده است
برخی استادان سفیدپوست اما به نظر می رسد در این مورد خوش بین تر هستند 
و گمان می کنند مشکلی در این میان وجود ندارد. «بلیندا بازولی» از تحلیل گران 

سفید پوست آفریقای جنوبی معاون صدراعظم سابق دانشگاه 
او  است.  دموکراتیک  اتحاد  برای  عالی  آموزش  سایه  وزیر  »و  «ویتواترزرند 
معتقد است که بعد از سقوط آپارتاید و بیست سال تالش برای مقابله با تبعیض 
نژادی و در این میان تلفیق دانشگاه های سیاهپوستان و سفیدپوستان، هدف ها 
به سمت جذب بیشتر دانشجویان سیاهپوست پیش رفته و این سیاست تا حدود 
زیادی موفق بوده است.  به عقیده او اما در هر حال اینکه به ترکیب هیات علمی 
دانشگاه ها دست بزند برای دولت کاری پرهزینه و سخت بوده است. بسیاری از 
حد  تا  توانسته اند  بشردوستانه  کمک های  از  استفاده  با  خصوصی  دانشگاه های 
تاثیر  نهایت  در  اقدام  این  که  پذیرفت  باید  اما  بیایند،  فائق  مشکل  این  بر  زیادی 
است  الزم  نیز  جنوبی  آفریقای  در  می رسد  نظر  به  است.  داشته  ناچیزی  بسیار 
آفریقایی  کشورهای  دیگر  و  بوتسوانا  نظیر  همسایه  کشورهای  در  که  اقداماتی 
به  تحصیل  برای  سیاهپوستان  کشورها  این  در  پذیرد.  صورت  می شود،  انجام 
در  می توانند  بازگشت  از  بعد  نهایت  در  و  می شوند  فرستاده  کشور  از  خارج 

دانشگاه ها به تدریس مشغول شوند. 

ترجیح سیاهپوستان تدریس در دانشگاه نیست
نویسنده  و  جنوبی  آفریقای  در  دانشگاه  استادان  از  یانسن»  پروفسور «جاناتان 
او   .(۲۰۰۹ استنفورد،  دانشگاه  (انتشارات  است.  خون»  در  «دانش  کتاب 
کمبود  برای  عمده  دلیل  سه  که  می گوید  باره  این  در  یانسن  است.  سیاهپوست 
استادان سیاهپوست در دانشگاه های آفریقای جنوبی وجود دارد. نخست اینکه 
دولتی  و  خصوصی  بخش های  در  حضور  سیاهپوست  دکترهای  اول  نسل  برای 
خارج از دانشگاه، مزایای مالی و اعتباری بیشتری به دست می دهد. به عبارت 
فعالیت  و  کار  به  دانشگاه  از  خارج  جایی  در  می دهند  ترجیح  آنها  خود  دیگر 
مشغول شوند. دلیل دوم آن است که دارندگان دکتری در میان سیاهپوستان الزم 
کنند.  عبور  استاد  به عنوان  دانشگاه  به  ورود  برای  دشواری  فیلترهای  از  است 
سرمایه گذاری  و  شناسایی  برای  مشخص  بودجه  و  برنامه  یک  نبود  سوم  دلیل 

روی استادان جوان سیاهپوست است. 

۲۰ سال زمان برای رسیدن به استاد تمامی
دکتر «مکس پرایس» از معاونان دانشگاه کیپ تاون و از شهروندان سفیدپوست 
مورد  در  حاضر  حال  در  که  چالشی  مهم ترین  که  است  معتقد  جنوبی  آفریقای 
آن  دارد  وجود  جنوبی  آفریقای  دانشگاه های  در  سیاهپوست  اساتید  استخدام 
است که میان گرفتن مدرک دکتری و تبدیل شدن به استاد تمام در حدود ۲۰ سال 
زمان الزم است. با این حال او می گوید که دستکم در سال های اخیر در دانشگاه 

کیپ تاون تالش شده است این فاصله زمانی کوتاه تر شود.
 منبع: گاردین 

رنگ پوست 
خستین بار یک سیاهپوست در ایاالت متحده آمریکا به 
طول این چندین دهه تالش ها آنقدر گسترده و تاثیرگذار 
سیاه در کاخ سفید خط بطالنی بکشد و باراک اوباما دو 

  سرایت رسمی ابوال به اروپا 
یک  ابتالی  درباره  تا  خواسته  اسپانیا  دولت  از  نامه ای  در  اروپا  کمیسیون 
در  حتما  کمیسیون،  این  نظر  به  چون  دهد  توضیح  ابوال  به  اسپانیایی  پرستار 
است.  شده  آلوده  ابوال  ویروس  به  پرستار  این  که  داشته  وجود  مشکلی  جایی 
باید  مبتال  پرستار  که  پذیرفته  اسپانیا  بهداشت  وزارت  ارشد  مسوالن  از  یکی 

حال  همین  در  است.  می شده  قرنطینه  زودتر 
گفته شده که شوهر این پرستار، یک بهداشتکار 
سفر  اسپانیا  به  غربی  آفریقای  از  که  فردی  و 

کرده هم مشکوک به ابوال هستند. 
از  پیشگیری  مرکز  رییس  اشپرنگر  مارک 
تمام  پیگیری  خواستار  هم  اروپا  بیماری های 
به  مبتال  اسپانیایی  پرستار  با  که  شده  افرادی 
بهداشت  وزیر  ماتو  آنا  بوده اند.  تماس  در  ابوال 
اکتبر)  هفتم  مهر،   ۱۴ (دوشنبه  دیروز  اسپانیا 
این  کرد.  تایید  را  ابوال  به  پرستار  این  ابتال 

پرستار ۴۰ ساله که نامش فاش نشده نخستین فردی است که بیرون از آفریقای 
غربی به ابوال مبتال شده است. او عضو تیم پزشکی بود که درمان دو کشیش 
بعهده  مادرید  در  سوم  کارلوس  بیمارستان  در  در  را  ابوال  به  مبتال  اسپانیایی 

بود،  شده  مبتال  ابوال  به  لیبریا  در  داشت  سال   ۷۵ که  پاخارس  میگل  داشتند. 
بیست و یکم مرداد درگذشت.

این  به  سیرالئون  در  داشت  سال   ۶۹ که  بیه خو  گارسیا  مانوئل  دیگر  کشیش 
بیماری مبتال شده بود. او هم سوم مهر در گذشت. به گفته آنتونیا آلمانی، مدیر 
در  و  رفته  گارسیا  آقای  اتاق  به  بار  دو  پرستار  این  مادرید،  درمان  و  بهداشت 
ضدعفونی اتاق پس از درگذشت او شرکت داشته است. او در تمام این موارد 
«لباس  محافظ» پوشیده بود و هیچ نوع تماس تصادفی هم گزارش نشده است. 
گفته اند  ال پائیس  روزنامه  به  بیمارستان  کارکنان  اما 
که لباس های محافظ آنها فاقد استانداردهای سازمان 
بهداشت جهانی است. بر اساس این استاندارد، لباس 
باید غیرقابل نفوذ بوده و فیلتر تنفسی به آن متصل 
را  استاندارد  تجهیزات  ضعف  کارکنان  این  باشد. 

عامل بیماری این پرستار دانسته اند. 
بود  رفته  مرخصی  به  پیش  روز  چند  مبتال  پرستار 
ابوال  به  داد  نشان  آزمایش ها  نتیجه  و  شد  بیمار  اما 
پلیس،  اسکورت  با  پرستار   این  است.  شده  مبتال 
بررسی  و  شده  منتقل  سوم  کارلوس  بیمارستان  به 
پزشکی در مورد شوهر و دیگر اعضا کادر درمانی آغاز شده تا اگر ویروس به 

آنها سرایت کرده شناسایی شود.



  جمعه ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۶هفته نامه پرشین۱۸

۱۰ قابلیت جدید 
ویندوز ۱۰

عرض  نوبت  ها  مدت  از  بعد  باشد  که  هم  نوبتی   
کردن  روشن  و  دنیا  افزاری  نرم  غول  کردن  اندام 
جدید  عامل  سیستم  برای  ها  ردموندی  استراتژی 
است. مایکروسافت در سانفرانسیسکو همایشی 
سخت  شرکای  از  بعضی  با  خصوصی  تقریبًا 
افزاری و عده ای از اهالی رسانه داشت که در طول 
این همایش اقدام به معرفی نام و بعضی از ویژگی 

های جدید سیستم عامل ویندوز کرد.
همانطور که می دانید مایکروسافت سنت شکنی کرده و 

با جهشی ۲ پله ای ویندوز جدید را Windows ۱۰ نامیده 
و  چندین  هدف  به  مایکروسافت  رسد  می  نظر  به  است. 
در  رود  می  انتظار  و  شده  نزدیک  بسیار  خود  چندساله 
آینده ای نه چندان دور سیستم عاملی با قابلیت نصب بر 
روی دستگاه های مختلف را رونمایی کند. در جلسه ی 
های  ویژگی  از  مختصر  و  کوتاه  نکاتی  به  تنها  یادشده 
جدید ویندوز آینده اشاره شده و صرفًا هدف از بیان آن 
ها نیز آشنایی شرکای سخت افزاری مایکروسافت برای 
دیدن راه ویندوز در آینده بوده است. ما در ادامه به ۱۰ 

ویژگی جدید در ویندوز ۱۰ اشاره خواهیم کرد.

منوی استارت جدید در ویندوز ۱۰:
منوی  حذف  از  منفی  بازخورد  از  بعد  مایکروسافت 
روزرسانی  به  انتشار  به  تصمیم   ،۸ ویندوز  در  استارت 
جدیدی بانام ۸.۱ کرد که در آن دکمه ی استارت به جای 
خود بازگشت. ولی اکنون به نظر می رسد در ویندوز ۱۰ 

به  منو  شدن  باز  قبیل  از  تغییراتی  شاهد  استارت  منوی 
صورت سنتی باقابلیت پین کردن نرم افزارهایی مختلف 
حتی نرم افزارهایی که برای نسخه ی دسکتاپ طراحی 

نشده اند اشاره کرد.

همه چیز در قالب پنجره:
ویندوز  آتی  ی  نسخه  در  مایکروسافت  رسد  می  نظر  به 
لمسی  کاربری  رابط  با  که  افزارهایی  نرم  اجرای  امکان 
در  بیاورد.  دسکتاپ  محیط  به  نیز  را  هستند  سازگار 
دکمه  بازگشت  نوعی  به  یا  شدن  اضافه  ویژگی  این  کنار 
های بستن و کوچک کردن در گوشه ی پنجره های نرم 

افزارها می توان اشاره کرد.

در  کار  ی  صفحه  همان  یا  دستکتاپ  چندین 
ویندوز ۱۰:

بسیار  ویندوز  در  شما  کار  اصلی  ی  صفحه  دارد  امکان 
شلوغ باشد و یا چندین نفر از یک سیستم استفاده نمایید 
دلخواه  افزارهای  نرم  دادن  قرار  خواهان  شخص  هر  و 
استفاده  امکان   ۱۰ ویندوز  باشد.در  دسکتاپ  روی  بر 
فراهم  ها  آن  بین  سوئیچ  قابلیت  و  دسکتاپ  چندین  از 

گردیده است.

جست وجوی سریع تر:
را   ۱۰ ویندوز   File Explorer دارد  قصد  مایکروسافت 
بیشتر  شما  که  هایی  پوشه  تا  سازد  هوشمند  نوعی  به 
صورت  در  تا  سپرده  خاطر  به  را  زنید  می  سر  ها  آن  به 
رأس  در  را  پربازدید  های  پوشه   ، فایلی  جستجوی 
جستجو قرار دهد.با این کار احتمال سریع تر پیدا شدن 

فایل نیز افزایش خواهد یافت.

اضافه شدن دکمه ی کار:

 ۱۰ ویندوز  به  است  قرار  که  دکمه  این  روی  بر  کلیک  با 
دسکتاپ  و  افزارها  نرم  بین  سرعت  به  توان  می  بیاید، 

های متفاوت سوئیچ کرد.

کلید ها و میان برهای جدید:
یکی دیگر از ویژگی های اضافه شده به ویندوز ۱۰ خط 
فرمان قابل برنامه ریزی است که فرد می تواند با برنامه 
ریزی آن به صورت شخصی یک میانبر برای اجرای هر 

فرمانی استفاده نماید.

File Explorer جدید:
جدید   File Explorer شاهد  ویندوز  آتی  ی  نسخه  در 
خواهیم بود که بر روی آن دکمه ی خانه باقابلیت تعریف 
هر صفحه ای اشاره کرد.همچنین دکمه هایی بر روی آن 
به منظور سهولت در اشتراک گزاری فایل ها و صفحات 

بدون نیاز به نرم افزار خاصی تعبیه شده است.

قالب بندی بهتر صفحه:
هم  صورت  به  که  دهد  می  را  امکان  این  جدید  ویندوز 
به  را  ها  آن  تمام  و  کنید  استفاده  افزار  نرم   ۴ از  زمان 
صورت کامل مشاهده نمایید.در این طرح جدید، صفحه 
به یک مربع تقسیم می شود. ویندوز جدید هم چنین نرم 
باشند  می  فعالیت  حال  در  پنهان  طور  به  که  افزارهایی 
هوشمند  طور  به  حتی  و  دهد  می  اطالع  کاربر  به  را 
استفاده  برای  کاربر  انجام  حال  در  باکار  پیشنهادهایی 
از نرم افزارها و پر کردن فضای خالی صفحه ارائه می 

کند.

تطبیق با رابط کاربری:
بهترین امکان معرفی شده در ویندوز ۱۰ را می توان به 
کیبورد  و  موس  از  استفاده  هم  آن  در  که  محیطی  اینجا 
وجود دارد و هم صفحه ی لمسی. ویندوز جدید به طور 
کیبورد  و  موس  از  استفاده  و  وصل  شرایط  در  خودکار 
نرم افزارها و محیط را برای استفاده از آن ها آماده می 
کند و در صورت استفاده از صفحه ی لمسی محیط را با 

این رابط کاربری تطبیق خواهد داد.

یک فروشگاه برای همه:
انتظار می رود در نسخه ی آتی یک استور یا فروشگاه 
هم  که  باشد  داشته  وجود  افزارها  نرم  دریافت  برای 
نرم  ویژگی  این  است.با  شده  شروع  کار  این  نیز  اکنون 
افزارهای طراحی شده قابلیت اجرا بر روی گوشی و هم 

سیستم های رومیزی را خواهند داشت.
و  ها  سازی  آگاه  ی  صفحه  از  اطالعاتی  بین  دراین 
دستیار صوتی مایکروسافت قید نشده اما به طور یقین 
بود.  خواهند   ۱۰ ویندوز  های  قابلیت  از  ویژگی  دو  این 
آینده  در  مایکروسافت  تا  ماند  منتظر  باید  درهرصورت 
نسخه ی پیش نمایش را منتشر کند زیرا نسخه ی پیش 
ویندوز  نهایی  ی  نسخه  به  را  شباهت  بیشترین  نمایش 

خواهد داشت.

تکنولوژی و فناوری
آمارهای شگفت از زندگی روزمره

مصطفی مسجدی آرانی

همیشه تصور می شود که آمارها به یک پدیده اجتماعی مربوط می شوند. بانک مرکزی 
باید آمار تورم را اعالم کند، مسئولی از تاثیر یک قانون بر اجتماع سخن بگوید و پزشکان 
بگویند که فالن بیماری تا چه حد در جامعه نفوذ داشته و چگونه با آن برخورد شده است، 
است.  توجه  جالب  آنها  از  بیشتر  که  دارد  وجود  ما  روزمره  زندگی  در  هم  آمارهایی  اما 
روزمره  زندگی  در  غریب  و  عجیب  آمار  هفت  بررسی  به  گزارشی  در  الیوساینس  سایت 

پرداخته است.

کنترل  دنبال  به  زندگی،  در  دیگر  چیزهای  خیلی  از  بیش  بشر  که  گفت  بتوان  شاید   .۱
تلویزیون گشته است تا جایی که یک کاربر توئیتر فارسی آرزو کرده «کاش کنترل ها هم 
سیمکارت خور بودن هر وقت گم می شدن بهشون زنگ می زدی پیداشون می کردی» دو 
سال پیش، «الگیتک»، یک کارخانه کنترل وسایل خانگی، در یک تحقیق به این نتیجه رسید 
که وقتی کنترلی گم شده به احتمال ۵۰ درصد بین کوسن های مبل شماست. ۴ درصد هم 
احتمال بدهید که آن را در فریزر یا یخچال گذاشته اید و ۲درصد هم احتمال جا گذاشتن آن 
در بیرون از خانه یا اتومبیل می رود. در این دو مورد اخیر، بهتر است بعد از پیدا شدن 

کنترل کمی فکر کنید و ببینید چه شده که به این حال و روز افتاده اید.

۲. برخی اسامی آنقدر در اذهان نقش می بندند که دیگر نمی توان وجه صحیح آن را ذکر 
کرد. استفاده رسانه ها و اشخاص معتبر از اسامی مشهور و نه اسامی واقعی باعث شده 
مورد  را  او  همه  است  ایران  جمهور  رئیس  فریدون  آقای  که  بگوید  روزها  این  کسی  اگر 
تمسخر قرار دهند در حالی که نام خانوادگی دقیق رئیس جمهور کشورمان که برادرش 
ایاالت  در  نظرسنجی  یک  است.  فریدون  شود،  می  خوانده  نام  همان  به  ها  رسانه  در  نیز 
متحده هم نشان داده که فقط دو درصد از مردم باور دارند که نام اصلی میت رامنی، نامزد 

جمهوریخواه انتخابات ۲۰۱۲ آمریکا، میتن است و نه میت!

سمبل  عنوان  به  را  کشور  این  باید  باشد  آمریکا  البته  و  فود  فست  نماد  دونالد  مک  اگر   .۳
ها  آمریکایی  که  بدانید  است  خوب  موضوع  این  کنار  در  اما  کرد،  معرفی  سریع  غذاهای 
واقعا هم سریع غذا می خورند. آمارهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که متشکل 
 ۱۴ و  ساعت  یک  روز  هر  ها  آمریکایی  دهد  می  نشان  است  جهان  ثروتمند  کشورهای  از 
این  عضو  کشورهای  میان  در  رقم  ترین  سریع  که  کنند  می  خوردن  غذا  صرف  دقیقه 
سازمان است. مردم کشور همسایه ما، یعنی ترک ها، بیشترین مدت را سر میز می گذرانند 
و ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه غذا می خورند. در ایران هیچ تحقیق مستقلی برای اندازه گیری 
زمان غذا خوردن انجام نشده است. ولی از قرائن برمی آید که این رقم در مورد ایران هم 

خیلی پایین باشد.

مردم  از  بسیاری  چیست؟  کنید  می  باز  اینترنتان  مرورگر  در  که  ای  صفحه  نخستین   .۴
جهان در پاسخ این سوال ایمیل یا گوگل را ذکر می کنند. ایمیل برای امور شخصی و گوگل 
برای شروع مرور دنیای وب اما جالب است بدانید که هشت درصد از کاربران اینترنتی در 
آمریکا، از ایمیل یا موتورهای جستجو استفاده نمی کنند. آن روی این سخن، این است که 
آنها دقیقا آدرس سایتی را که می خواهند تایپ می کنند. حاال سوال این است که واقعا در 

تایپ آن آدرس، هیچ اشتباهی مرتکب نمی شوند؟

است.  رسیده  پایان  به  جهان  در  صرف  گرایی  مادی  دوران  دیگر  که  رسد  می  نظر  به   .۵
آمارها نشان می دهد ۲۰ درصد از یک جامعه آماری در آمریکا که مدعی بوده اند به خدا 
حتی  که  است  این  موید  مساله  این  اند.  داشته  اعتقاد  معنویت  و  روح  به  ندارند،  اعتقاد 
خداناباوران جهان اعتقاد دارند که افزون بر مسائل مادی این جهانی، چیزهایی هست که 
نمی دانیم و نیروهای دیگری ورای دانسته ها و دیده های ما وجود دارد. اسمش را هر 

چه که می خواهید بگذارید.

۶. اگر شما هم به نحسی سیزده اعتقاد دارید جالب است بدانید که در سال ۱۹۹۳، نتایج 
که تصادفات روی داده  نشان داده که ۵۲ درصد احتمال بیشتری وجود دارد  تحقیق  یک 
به  است  ششم  آن  تاریخ  که  ای  جمعه  به  نسبت  است  سیزدهم  آن  تاریخ  که  ای  جمعه  در 
بیمارستان منتهی شود. البته از آن سو باید به نقش تلقین هم فکر کنید. این که از خانه 
چنین  که  این  تا  باش  خودت  مراقب  است،  سیزدهم  امروز  بگویند  شما  به  و  بیایید  بیرون 

چیزی را نشنوید در ذهن شما تاثیرات متفاوتی خواهد گذاشت.

آید/  آسمان  کز  بالیی  هر  گوید:  می  آن  در  که  دارد  شعری  ایرانی  بنام  شاعر  انوری،   .۷
گرچه بر دیگری روا باشد/ به زمین نارسیده می پرسد/ خانه انوری کجا باشد.

حال حکایت کسانی است که توسط اجسام فضایی مصدوم می شوند. گفته می شود اگر 
اتمسفر  در  و  برسند  زمین  به  دارند  قطر  متر  سانتی  یک  از  بیش  کمی  که  اجسامی  این 
نسوزند کمتر از یک در یک صد میلیارد احتمال دارد که به شما برخورد کند و بر اثر آن 
حرفی  چه  اند  شده  مجروح  بابت  این  از  که  باشید  کسانی  جزو  اگر  حاال  شوید.  مجروح 

برای شانس و این طور صحبت ها دارید؟
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شارژ تلفن همراه 
درکیوسک های قدیمی تلفن

پس  این  از  انگلیس  در  جوان  محققان  از  گروهی  ابداع  با 
در  همراه  تلفن  باتری  شارژ  پایان  تحت عنوان  مشکلی 

خیابان و اماکن عمومی وجود نخواهد داشت. 

نوآوری های  از  جهان  در  همراه  تلفن  تولیدکنندگان  از  بسیاری  گرچه 
خود در زمینه طراحی باتری هایی با طول عمر بیشتر خبر می دهند، اما 
این مشکل زمانی که در خیابان و دور از شبکه برق روی دهد دست کمی 

از یک فاجعه نخواهد داشت! اکنون پروژه Solarbox در لندن راه حلی 
کیوسک های  این  از  استفاده  است.  شده  عنوان  نگرانی  این  پایان  برای 
تلفن بسیار ساده است. فردی که شارژ باتری تلفن همراهش رو به پایان 
تلفن  کیوسک های  شبیه  دقیقا  که  کیوسک ها  این  به  ورود  از  پس  است 
مسقف قدیمی است، تلفن همراه خود را به شارژری که قابلیت اتصال با 

گوشی مورد نظر را داشته باشد متصل می کند.

نکته مهم درخصوص این نوآوری تامین برق الزم برای شارژ گوشی ها 
ازطریق صفحات خورشیدی است که در قسمت باالیی کیوسک ها نصب 
تا ۱۵۰ وات را دارند.  برق  تولید  توان  صفحات خورشیدی  این  شده اند. 
برق تولید شده از این طریق به وسیله کابل های مخصوصی به ترمینالی 
ترتیب  این  به  است.  متصل  آن  به  شارژی  رابط  چند  که  می شود  منتقل 
اخیرا  می شود.  داده  پاسخ  متنوع  گوشی های  با  مختلف  افراد  نیاز  به 

برآوردهای  است.  شده  راه اندازی  لندن  در  کیوسک ها  این  از  دستگاه   ۶
 ۲۰ تا  کیوسک ها  این  در  دقیقه ای   ۱۲ توقف  با  تنها  می دهد  نشان  اولیه 
درصد باتری شارژ می شود که برای استفاده در دقایق پیش رو کافی به 
ابتکارات  زمینه  در  ویژه ای  جایزه  به تازگی  نوآوری  این  می رسد.  نظر 

دوست دار محیط زیست را در لندن دریافت کرده است.

تنفس باتری ها به کمک نور و هوا
با  می شوند،  گرفته  کار  به  معمول  طور  به  که  خورشیدی  سلول های 

استفاده از نور خورشید، انرژی الکتریکی تولید می کنند.
ذخیره  و  منتقل  باتری هایی  به  سنتی  به طور  الکتریکی  انرژی  این 
باتری)  به  خورشیدی  سلول  از  انرژی  (انتقال  فرآیند  این  اما  می شد. 
مسیر  این  در  الکترون ها  درصد   ۸۰ که  طوری  به  داشت؛  پایینی  کارآیی 

توانستند  محققان  بار  نخستین  برای  شرایط،  این  در  می شدند.  منتقل 
این دو کاربرد را در یک دستگاه انجام دهند؛ یعنی، نور خورشید جذب 

و همزمان برق تولیدشده ذخیره شود. 

به این ترتیب، بازدهی نزدیک به ۱۰۰ درصد شده است. این دستگاه حاوی 
لیتیم پراکسید (نوعی اکسید لیتیم) است و زمانی که پنل خورشیدی، نور 
را جذب می کند، نور باعث تجزیه این اکسید می شود. به این ترتیب، یون 
لیتیم  که  می شوند  آزاد  اکسیژن  و  باتری ها)  در  بار  انتقال  (عامل  لیتیم 
سبب شارژ شدن باتری می شود و اکسیژن به هوا می رود. هنگام دشارژ 
به  را  لیتیم  یون  دیگر  بار  و  می شود  جذب  هوا  در  موجود  اکسیژن  نیز، 

لیتیم پراکسید تبدیل می کند.
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لباس هایی  که  افرادی  داده  نشان  هاروارد  کسب وکار  مدرسه  اخیر  تحقیقات 
متضاد در محیط های کاری می پوشند اغلب مقام باالتری دارند و شایستگی 
بیشتری نسبت به افرادی با لباس های متداول و رسمی خواهند داشت. چرا 
که  مستقلم  و  موفق  خیلی  «من  که  می کند  ایجاد  افراد  در  را  تصور  این  که 

می توانم لباسی متفاوت از بقیه بپوشم.»
تصور  کاله دارش  گرمکن  لباس  در  را  فیسبوک  مدیرعامل  زوکربرگ،  مارک 
شلوار  و  اسکی  یقه  لباس  در  را  اپل  مرحوم  مدیر عامل  جابز  استیو  یا  کنید، 

جین در نظر بگیرید. بسیاری از افراد، برعکس کسانی که کت و شلوارهای 
گران قیمت می پوشند، اعتماد به نفس را در نوع لباس و پوشش متفاوت و گاه 

آزادانه تر می بینند.
برخی  در  هاروارد،  محققان  می دهد.  روی  اتفاق  همین  نیز  دانشگاه ها  در 
پروفسورها  اغلب  که  کردند  اشاره  موضوع  این  به  دانشگاهی  کنفرانس های 
و استاد تمام ها، نسبت به سایر دانشجویان و اساتید، لباس های غیررسمی تر 

و آزادانه تری می پوشند.

آیا شما در محل کارتان کفش کتانی می پوشید؟
در ژوئن ۲۰۱۴ مقاله ای در ژورنال کانسومر ریسرچ با عنوان «اثر کفش کتانی 
به  ناهمخوانی»  عالمت های  از  شده  استنباط  شایستگی  مقام   و  شان  قرمز: 
چاپ رسید که محققان در این تحقیق دریافتند مشاهده کنندگان وقتی کسی را 

می بینند که ظاهر نامنطبقی با بقیه دارد (مثل مدیری که یک کفش 
شایسته تری  و  برتر  دید  او  به  نسبت  است)  کرده  پا  به  قرمز  کتانی 
پیدا می کنند، مخصوصا زمانی که باور دارند این شخص از هنجار 
انتخاب  را  ظاهری  عمدی  و  دانسته  اما  است  آگاه  جامعه،  جاری 
اغلب  شخص  این  می دهد.  نشان  او  از  متفاوتی  شمایل  که  می کند 
اعتماد  کافی  اندازه  به  که  می شود  دیده  مستقل  شخصی  عنوان  به 

به نفس دارد، مستقل عمل می کند و قواعد خودش را می سازد.
مردم تالش بسیاری می کنند تا از الگوهای پوششی پیروی کنند و 
در محیط های حرفه ای و غیر حرفه ای مودب و آراسته باشند و این 
باور را دارند که همخوانی داشتن با این قواعد نوشته و نانوشته، به 

آنها کمک می کند تا در چشم دیگران مقبول افتند. 
پول  و  انرژی  زمان،  «ما  می گوید:  هاروارد  محققان  از  یکی  کینان 
بقیه  شبیه  و  بگیریم  جای  قالب  این  در  تا  می کنیم  صرف  را  زیادی 
حرفه ای مان،  زندگی  در  چه  و  اجتماعی  زندگی  در  چه  و  شویم 
آن گونه که انتظار می رود لباس بپوشیم، اما اگر شما به جای اینکه 
با  که  را  هرچه  بپوشید،  بقیه  مانند  تا  شوید  متحمل  هزینه  این همه 
آن راحت هستید بر تن کنید می توان نتیجه گرفت که واقعا از درک 

باالیی برخوردارید.»

 اثر کفش های کتانی قرمز
بسیاری از مردم دائما در حال خریدن اجناس و البسه لوکس هستند 
تحقیق  دارند.  باالیی  مالی  استطاعت  که  دهند  نشان  دیگران  به  تا 
رفتارهای  که  یافت  دست  نتیجه  این  به  زمینه  این  در  شده  انجام 
بسیار  وضعیتی  در  را  سیگنال هایی  می تواند  سایرین  با  ناهمخوان 
برداشت  مشاهده کننده  افراد  و  کند  ارسال  دیگران  برای  باالتر 
متفاوتی از رفتار فرد متفاوت پوش داشته باشند که محققان نام این 
می افزاید:  گذاشته اند.کینان  قرمز»  کتانی  کفش های  «اثر  را  ادراک 
«به جای اینکه نشان دهید شما می توانید پول خرج کنید، نشان دهید 
رفتار  این  با  کنید.»  خرج  اجتماعی تان  سرمایه های  از  می توانید  که 
شما نشان می دهید: من چنان مستقل و موفقم که می توانم مخالف 
و متضاد با بقیه لباس بپوشم.در مطالعاتی از این دست به دو نمونه 
اشاره می شود که نشان می دهد لباس متفاوت، بینش متفاوتی را در 

افراد مشاهده کننده ایجاد می کند:

• از دانشجویان دانشگاه هاروارد درباره ظاهر پروفسورها پرسیده 
که  را  مذکر  پروفسورهای  دانشجویان،   که  دریافتند  محققان  شد. 
صورت شان را اصالح نکرده اند و لباس های آزاد و راحت می پوشند 

مشاغل

مهارت های مدیریتی

آیا شما در محل کارتان 
کفش کتانی می پوشید؟

HBS :مترجم: پریسا جعفری - منبع

پوشیدن لباس های فرم یک جور و هماهنگ در سازمان 
همیشه هم باعث موفقیت نمی شود. تحقیقات انجام 
هاروارد  بازرگانی  مدرسه  پژوهشگران  توسط  شده 
نشان می دهد که در بسیاری مواقع متفاوت بودن با 

دیگران به جای هماهنگی با آنها مزیت هایی دارد.

آنچه در سال اول مدیریت باید بدانید

آیا می خواهید کسب وکار
خودتان را راه بیندازید؟

مترجم: آوا کشاورز

مالک یک کسب وکار بودن، در یکسال و نیم اول آن حتی طبق 
اگر  و  دارد  همراه  به  بزرگی  دردسرهای  هم  کتاب ها  گفته 
دردسرها  این  باشید،  هم  کسب وکار  موسس  مالک،  جای  به 

بیشتر می شود.

اینکه آگاهی از مشکالت من شاید بتواند به بقیه کمک کند که همان مسیر را 
راحت تر طی کنند، کمی عجیب به نظر می آید.

به  منزلم  آشپزخانه  در  دفتری  از  کسب وکارم  تا  کردم  طی  من  که  مسیری 
به  من  برای  زیادی  آموخته های  یابد،  ارتقا  نفره   ۲۰ تیمی  با  حقیقی  دفتری 

همراه داشته است.

امیدوارم درس های آموخته من، بتواند به فرد دیگری هم که می خواهد همین 
مسیر را طی کند، کمک کند.

با این مقدمه، دراینجا شش مورد از شش هزار موردی را که آرزو می کردم 
هنگام آغاز کسب وکارم از آن مطلع بودم، شرح می دهم:

 پیش از آغاز کسب وکار، من در کتاب فروشی های متعددی به دنبال کتاب های 
مناسب بودم تا خأل موجود در دانش و تجربه ام برای این شروع تازه را پر 
را  زیادی  نکات  خریدم.  را  کتاب  ده ها  و  زدم  ورق  را  زیادی  کتاب های  کنم. 
خواندم و به اسرار زیادی اشراف یافتم؛ ولی هیچ یک از آنها در عمل به کارم 
نیامد.به دنبال قوانین طالیی نباشید، سعی کنید وارد گود شوید و با جسارت 

به پیش بروید.

هروقت به مشکلی برخوردید، بهتر است به جای رجوع به کتاب ها، به افراد 
مراجعه کنید. افرادی که همان مسیر را پیش از شما رفته اند یا مشاورانی که 

سال هاست درگیر این حرفه اند.
تردیدهایم  بخواهم  اگر  کنید.  سرمایه گذاری  استعداد  با  افراد  روی  همیشه 
که  می نامم  اشتباه  را  مواردی  مطمئنا  کنم،  ارزیابی  را  گذشته  یکسال  طی 
مالی  نظر  از  که  شرایطی  در  استعداد  با  افراد  روی  سرمایه گذاری  برای 
دریافتم  آخر  در  هرچند  داشتم.  تردید  نمی کردم،  تجربه  را  خوبی  وضعیت 

شرایط نامساعد مالی، همیشگی است.
باید پیش بینی را کنار گذاشت؛ من همیشه از کسانی نتیجه گرفتم که درابتدا 
انتظاری از آنان نداشتم. اینکه بتوانی فردی را که وارد مجموعه می شود و 
تغییرات قابل توجهی ایجاد می کند، از ابتدا بشناسی، تقریبا غیرممکن است. 
اختالف  تیمتان  با  که  را  کسی  هیچ وقت  کردن.  حذف  کمک  به  یافتن  ارتقا 
طوالنی   مدت  من  می کشد.  پایین  به  را  تیم  او  نکنید.  تیم  وارد  دارد  فرهنگی 
را به چنین شخصی فرصت دادم ولی بالفاصله پس از حذف او، امتیازهای 
فرهنگی  ارتقای  یک  فقط  آمده،  دست  به  نتیجه  آوردم.  دست  به  زیادی 
با  موضوع  این  و  یافت  بهبود  تیم،  شدن  دست  یک  با  هم  کارمان  بلکه  نبود، 
این  شد.  اثبات  تغییر  این  از  پس  روزهای  اولین  در  شده  انجام  ارزیابی های 

درس سختی بود ولی خوشحالم که زود به دست آمد.

 از بی توجهی بانک ها ممنونم. در یک ماه اول به بیش از ۱۰ بانک برای دریافت 
وام مراجعه کردم ولی متوجه شدم که بانک ها عالقه چندانی به شرکت های 
صورت حساب های  با  نوپا  شرکت های  به  مخصوصا  ندارند،  خدمات رسان 
خوبی  به  را  رویم  پیش  در  درها  کوبیدن  هم  به  هنوز  دالر.  میلیون  از  کمتر 
من  برای  بعدها  مالی  تسهیالت  و  پول  آن  نیاوردن  دست  به  می آورم.  یاد  به 
عادت  برخالف  شدم  مجبور  اول  روز  از  چراکه  شد؛  موهبت  یک  به  تبدیل 
وام  یک  شاید  بگیرم.  پیش  در  محافظه کارانه ای  مالی  رویه های  همیشگی، 
خوب در روزهای اول بسیار دلپذیر بود، ولی بعدها متوجه شدم که نیازی 

به آن نداشتم.

بی شک «کسب وکار»  چیست؟  جدید  کسب وکار  یک  برای  استراتژی  بهترین   
است.  تازه  کسب وکار  یک  استراتژی  بهترین  کردن  خوب  کار  بس.  و  همین 
همیشه بر این باور بودم که جذب مشتری کار سختی است. بعدها دریافتم 
که این باور اشتباه بوده و آنچه دشوار است، هر روز عالی بودن است؛ اینکه 
حرفه تان  محرک  موتور  خود  که  باشد  باال  آنقدر  کسب وکارتان  کیفی  سطح 
باشد، مشتریان را راضی نگه دارد و به همکارانتان انرژی و انگیزه الزم برای 

انجام کار به بهترین نحو ممکن را بدهد.

به دنبال بازخورد باشید. برای این کار اصرار کنید. سیاست درهای باز به 
معنی این نیست که درها را باز بگذارید و مردم خودشان به اتاقتان خواهند 
آمد. کارآیی اینکه از مردم بخواهید نظراتشان را با شما به اشتراک بگذارند، 
بسیار بیشتر از حدی است که تصور می کردم. پروبال دادن به همکارانتان 

برای اظهارنظر نیز، همواره ایده های جالبی را برایتان به ارمغان می آورد.
است  درسی  مهمترین  دارم،  درنظر  کالم  پایان  از  پیش  که  نکته ای  آخرین 
یا  کنید،  تعطیل  را  کار  که  است  این  کار  بهترین  اوقات  از  گاهی  آموختم:  که 
از شتاب آن بکاهید و بدون فکر به آینده، به گوشه ای آرام رفته و نوشیدنی 

خنکی بنوشید، همان کاری که اکنون قصدش را دارم.
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پروفسورهای  از  را  آنها  و  می دانند  باالتری  حرفه ای  جایگاه  در 
اصالح کرده ای که کراوات می پوشند، شایسته تر می دانند.

مسابقه   برنده  درباره  اینترنتی  نظرسنجی  یک  در  که  افرادی   •
رقیب  یک  برای  کردند،  شرکت   ،MIT جوان  کارآفرینان  رقابت 
لباس  که  بقیه  از  متفاوت  خودش (یعنی  همیشگی  پوشش  با  که 
پوشش  با  که  افرادی  به  نسبت  می شد  حاضر  داشتند)  رسمی 
برجسته تری  شخصیت  می شدند،  ظاهر   MIT رسمی  متداول 
که مردم  دریافتند  نظرسنجی  این  محققان  همچنین  بودند.  قائل 
با  هماهنگ  که  افرادی  به  نسبت  متمایز  پوشش  با  افراد  معتقدند 
جمع لباس می پوشند، شخصیت واالتر، بالیاقت تر و مستقل تری 

دارند.

 برندها چه چیزی می توانند بیاموزند
یافته های این مطالعات برای شرکت ها چندین معنا دارند. برند ها 
خواسته های  ردیابی  نشانه های  که  باشند  داشته  توجه  باید 
این  مردم  از  خیلی  و  است  کرده  تغییر  اخیر  قرن  در  مشتریان 
روزها طرفدار محصوالتی هستند که با انتخاب اکثریت متفاوت 

است. 
بلزا یکی از این محققان می گوید: «رفتار و تفکر مشتریان دنیای 
امروز خیلی پیچیده شده است، آنها به دنبال راه های دیگری برای 
راه های  و  می یابند  جدیدی  مسیرهای  و  هستند  بودن  متفاوت 

دیگری را به جز خرید کاالهای گرانقیمت امتحان می کنند.»
بازاریابان اجناس لوکس باید به این راه های مختلف و تفاوت های 
روی  جدید  رویکرد  این  با  بتوانند  تا  باشند  آگاه  افراد  شخصیتی 
روش هایی سرمایه گذاری کنند که مشتری تالش می کند تا از آن 

طریق خاص بودن را به دست بیاورد.
آن  از  استفاده  با  برند ها  که  راه هایی  از  «یکی  می گوید:  کینان 
می توانند اعمال نفوذ کنند این است که خطوط تولیدی راه اندازی 
دسته  آن  به  درواقع  دهد.  نشان  متمایز  و  خاص  را  آنها  که  کنند 
بودن  متفاوت  «برای  به تازگی  که  شود  توجه  محصوالتی   از 
 «LittleMissMatched» طراحی شده اند»، محصوالتی مثل برند
که به طور عمدی جوراب های مختلفی را در یک پکیج می فروشد 
اما  نیست،  هماهنگ  هم  با  «هیچ چیزی  که:  دارد  را  شعار  این  و 
در  را  ما  باشیم،  متمایز  بخواهیم  می آید.»این که  هم  به  چیز  همه 

راه های دیگر نیز به پیروزی می رساند.

افزایش فروش 
با ۳ نکته ساده

فروش  به  را  خاصی  محصول  است  ممکن 
برسانید یا شاید هنر و مهارت خود را به دیگران 
عرضه کنید. حتی زمانی که با دختر آرزوهایتان 
ها و استعدادهای  توانایی  باید  مالقات می کنید، 
بگذارید.  نمایش  به  او  توجه  جلب  برای  را  خود 
خرید  مصاحبه،  یک  در  شرکت  کند  نمی  فرقی 
یک زمین یا تجربه اول بازاریابی تان باشد، شما 
خود  کاالهای  و  ها  توانایی  فروش  حال  در  دائمًا 

هستید.

هدف خود را در اولویت قرار دهید.
فروشنده های خوب ، صادق و روراست هستند. 
را  افرادی  ها  مالقات  و  سمینارها  از  بسیاری  در 
این  از  خود  اصلی  هدف  نبودند  قادر  که  ام  دیده 
از  بعد  کنند.  بیان  جلسه  ابتدای  در  را  ها  مالقات 
ده دقیقه این سؤال ها برایتان پیش خواهد آمد که 
توانید  می  کاری  چه  شما  هستیم؟  اینجا  ما  چرا 
که  هستند  سؤاالتی  ها  این  دهید؟  انجام  ما  برای 
به  را  خود  معرفی  شوند.  داده  پاسخ  فورًا  باید 

صورتی قوی، عاطفی و مختصر انجام دهید.

اگر بتوانید در ابتدای جلسه توجه مخاطبان را به 
خود جلب کنید، بعد از آن می توانید مطمئن باشید 
که آن ها با نهایت دقت و حوصله به سخنان شما 
درک  را  مقصود  و  هدف  اگر  داد.  خواهند  گوش 
صفحات  و  ارقام  و  اعداد  نمودارها،  تمام  نکنیم، 
ندانم  اگر  بود.  خواهد  معنی  بی  اطالعات  از  پر 
چرا باید به جلسه یا مالقاتی اهمیت دهم، درگیر 
موضوع  با  الزم  ارتباط  برقراری  و  آن  با  شدن 
و  تجزیه  به  است.  دشوار  برایم  بررسی  مورد 
تحلیل های پیچیده نپردازید. بر این مطلب تمرکز 
کنید که چطور می توانید به مشتری خود خدمت 

کنید و نیاز او را برآورده سازید .

مشتری خود را بشناسید.
تنها راه دانستن اینکه چطور می توانید به فردی 

کمک کنید این است که او و کسب و کارش را به 
خوبی درک کنید. بنابراین وظیفه خود را به نحو 
احسن انجام دهید. آن ها با چه مشکالتی روبرو 
هستند؟ کمپانی ها و سازمان های بزرگ پیوسته 
مشکالت  رفع  برای  مناسب  حلی  راه  دنبال  به 
برای  بتوانید  شما  اگر  بنابراین  هستند.  خود 
و  دست  آن  با  ها  سازمان  این  که  مسائلی  از  یکی 
پنجه نرم می کنند چاره ای بیندیشید که موجب 
صرفه جویی در زمان، پول یا انرژی آن ها شود، 
آن  زیرا  کنید  فکر  آن  فروش  به  نیست  الزم  دیگر 
شما  با  حلتان  راه  خرید  برای  باید  که  هستند  ها 

تماس برقرار کنند.

با مطالعه وب سایت این شرکت ها و مطالبی که 
ها  آن  درباره  است  شده  نوشته  ها  آن  مورد  در 
آن  کار  جوانب  از  یکی  درباره  اگر  کنید.  تحقیق 
اید،  شده  سردرگمی  دچار  یا  نیستید  مطمئن  ها 
را  موارد  این  کنید  مالقات  ها  آن  با  اینکه  از  قبل 
برطرف کنید زیرا این مطلب ، جزئی حیاتی برای 
ایجاد ارتباطی موثر و سازنده با آن هاست. حتی 
این  اگر  کنید.  تنظیم  قبلی  قرار  یک  توانید  می 
موارد را رعایت کنید می توانید مطمئن باشید که 
ها  آن  نیازهای  با  کامًال  شما  محصول  یا  حل  راه 

منطبق خواهد بود.

به خاطر داشته باشید بعد از هر فروش راه خود 
بیشتری  های  فروش  باید  زیرا  دهید  ادامه  را 
انجام دهید و به مشتریان بیشتری خدمت کنید. 
عالقه  شما  خدمات  به  فردی  دلیلی  هر  به  بنا  اگر 
و  بگذارید  وقت  چرا؟  بپرسید  او  از  نبود  مند 
تالش کنید بفهمید تردید آن ها از کجا نشئت می 
ها  آن  که  است  دلیل  بدین  امر  این  معموًال  گیرد. 
پرسیدن  هستند.  مناسب  و  کافی  اطالعات  فاقد 
این سؤال که چرا محصول شما را نمی خرند به 
شما این فرصت را خواهد داد تا به نگرانی های 

آن ها پاسخی مناسب و شایسته بدهید.
زمانی که پی بردید آن ها تصمیم به خرید گرفته 
به  تمایل  ما  همه  بکشید.  فروختن  از  دست  اند، 
این  شما  که  هنگامی  اما  داریم.  بیشتر  فروش 
کلمات جادویی را شنیدید، بدانید که کارتان را به 
خوبی و عاری از هر عیب و نقص انجام داده اید.
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بهداشت و سالمت
و  دارد  بسیاری  های  توانایی  که  رنگی  سرخ  و  کوچک  ماهیچه 
مانند یک دست، کارهایی را انجام می دهد که هیچ عضو دیگری 
نام  زبان  ماهیچه  این  نیست.  آن  انجام  به  قادر  انسان  بدن  در 
نه  و  داشتیم  خوردن  غذا  امکان  نه  ما  آن  بدون  که  عضوی  دارد؛ 
می توانستیم با درک طعم های مختلف از آنچه می خوریم لذت 

ببریم.
گرچه ما گاهی وجود زبان را از یاد می بریم اما این عضو کوچک بدن 
دارد.  نیاز  مراقبت  به  کنیم،  می  تصور  ما  از  بسیاری  آنچه  برخالف 
بسیار  موضوع صحبت ما بهداشت دهان نیست هر چند این مسئله نیز 
دکتر  با  زبان  تر  جدی  مشکالت  درباره  بار  این  اما  است  اهمیت  حایز 
که  ایم  کرده  گفتگو  دندان  و  دهان  پاتولوژی  متخصص  کلهری،  کتایون 
می خوانید. پس از مطالعه این گفتگو، نترسید. فقط کافی است از این 

به بعد به ضایعات زبانی تان حساس تر باشید.

بزرگی زبان
بزرگی زبان یکی از مشکالتی است که به دالیل مختلف می تواند افراد را 
دچار مشکل کند. شایع ترین دلیل بزرگی زبان، بزرگ شدن عضالت یا 
ضایعات عروقی است. بزرگ شدن زبان معموال بدون دلیل خاصی اتفاق 
می افتد. هر چند گاهی تومورهای عصبی، عروق لنفاوی و تومورهایی 
که از غدد درون ریز منشأ می گیرند نیز می توانند موجب بزرگی زبان 
می  درمان  معموال  و  نیستند  بدخیم  الزاما  تومورها  این  البته  شوند. 

شوند.
بزرگی زبان انواع مختلفی دارد؛ گاهی همه زبان بیمار بزرگ می شود و 
به این ترتیب کارهایی مثل عمل بلع یا صحبت کردن برای او دشوار می 
شود. گاهی هم تنها نیمی از زبان بزرگ می شود و در حالت سوم نیز 

ممکن است برجستگی های متعددی در زبان بیمار ایجاد شود.
البته باید توجه کرد که بعضی بیماری ها مانند سندرم داون و کم کاری 
تیرویید نیز مشکل بزرگی زبان را ایجاد می کنند. در کم کاری تیرویید با 
درمان بیماری مشکل بزرگی زبان از بین خواهد رفت اما در سندرم ها به 

دلیل وجود مشکالت ژنتیکی درمان زبان امکانپذیر نیست.

وقتی زبان شما رنگی می شود
یکی دیگر از مشکالتی که در زبان دیده می شود تغییر رنگ زبان است. 
در این نوع تغییر زبان معموال به دو رنگ سفید یا قرمز براق تغییر رنگ 
می دهد. این مشکل به دلیل عفونت های قارچی ایجاد می شود یا هنگام 
بروز بیماری مخملک نیز ممکن است دیده شود. البته گاهی ممکن است 
از  رنگ  تغییر  این  گیرد.  خود  به  نیز  ای  قهوه  رنگ  افراد  بعضی  زبان 
بیماری خاصی نشأت نمی گیرد و بیشتر در افراد سیگاری و کسانی که 

بهداشت دهان و دندان را رعایت نمی کنند دیده می شود.

زخم زبان سرطان می آورد
زخم هایی که روی زبان ایجاد می شوند بسیار مهم هستند و باید آنها را 
جدی گرفت، این زخم ها معموال نشانه بروز سرطان زبان هستند و در 

صورت مشاهده آنها باید به سرعت به متخصص مراجعه کرد.

البته برای آنکه بدانید زخم های سرطانی چه ویژگی هایی دارند باید به 
این نکات توجه کنید:

سرطانی ها چطور هستند: زخم های سرطانی معموال فرورفته هستند. 
این زخم ها در واقع از یک مرکز زخمی با لبه های برجسته و به داخل 

برگشته تشکیل می شوند.

شود.  نمی  ایجاد  سرطان  دلیل  به  زخمی  هر  شکسته:  دندان  زخم 
بنابراین باید در صورت مشاهده چنین زخم هایی به سایر مشکالت نیز 
دقت کنید؛ برای مثال دندان شکسته با لبه های تیز می تواند زبان را زخم 
دچار  زبان  جویدن  یا  زدن  حرف  خواب،  هنگام  است  ممکن  حتی  کند. 

گازگرفتگی و در نتیجه زخم شود.

سن  رفتن  باال  همیشه  اما  کرد  توجه  نیز  بیمار  سن  به  باید  زخم:  و  سن 
دلیل ابتال به سرطان زبان نیست؛ در واقع باید ابتدا زمینه آن ایجاد شود.

زبان و سیگار: گاهی سرطان زبان به دلیل مصرف بیش از حد سیگار 
در جوانان نیز دیده می شود اما این بیماری بیشتر در سنین باال ایجاد 

می شود.
زخم و دالیل بیرونی: در صورتی که زخم ایجاد شده روی زبان دارای 
دو  تا  و  کنیم  برطرف  را  آن  مشکل  ابتدا  است  بهتر  است  بیرونی  دالیل 
بهبود  زمان  مدت  این  در  زخم  اگر  بمانیم.  زخم  بهبود  منتظر  نیز  هفته 
یافت می توانیم مطمئن شویم که دلیل ایجاد شدن آن سرطان نبوده است 
اما اگر در زخم تغییری ایجاد نشد، پزشک شما از روش نمونه برداری 

برای تشخیص مشکل زبان استفاده خواهد کرد.

نمونه برداری چه می گوید؟
نمونه برداری از زبان به این دلیل دارای اهمیت است که گاه زخم ممکن 
است به دلیل یک بیماری قارچی ایجاد شده یا ناشی از بیماری سفلیس 
درون  گاهی  دارد.  نیز  دیگری  عالمت  زخم  جز  به  زبان  سرطان  باشد. 
زبان توده ای ایجاد می شود که انتها یا قاعدته آن سفت است. این توده 

نیز به اندازه زخم ها دارای اهمیت است و نباید به راحتی 
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درآمده است. شایع ترین دلیل این ضایعه، سیگار کشیدن بیش از اندازه 
امور  انجام  به  قادر  هایی  ناتوانی  دلیل  به  که  کسانی  در  چند  هر  است؛ 
بهداشتی دهان و دندان نیستند و میان افرادی که رادیوتراپی انجام می 

دهند نیز این مشکل دیده می شود.
تجمع  باعث  است  ممکن  نیز  ها  دهانشویه  و  ها  بیوتیک  از  بعضی  گاهی 
ضایعه  این  شوند.  مودار  زبان  آمدن  پدید  نتیجه  در  و  زبان  در  کراتین 
ایجاد  مکان  شود.  می  ایجاد  زبان  جلوی  قسمت  و  وسط  خط  در  بیشتر 
این زبان مودار از آن جهت اهمیت دارد که ضایعه دیگری با همین شکل 
و شمایل ممکن است در کناره زبان ایجاد شود که در واقع نوعی ضایعه 

پیش سرطانی است.
در  و  ای  قهوه  و  زرد  معموال  و  دارند  مختلفی  های  رنگ  زبان  موهای 
باکتری  تجمع  و  است  رنگ  بی  کراتین  خود  البته  هستند.  سیاه  مواردی 
ها، غذا یا سیگار کشیدن موجب بروز رنگ های مختلف در آن می شوند.

در  آن  وجود  اما  کند  نمی  ایجاد  سوزش  و  درد  بیمار  برای  مودار  زبان 
دهان بسیار ناخوشایند است و ممکن است فرد را مدام دچار تهوع کند. 
البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که این در واقع یک بیماری نیست 
و با رعایت بهداشت دهان، نکشیدن سیگار و مسواک زدن زبان رفع می 
شود. این کارها در حقیقت تجمع کراتین روی پرزهای زبان را کم کرده 

و موهای ایجاد شده را از بین می برد.

شیارهای روی زبان از کجا می آیند؟
می  دیده  مردم  درصد   ۴ تا   ۳ تقریبا  در  که  زبان  شایع  مشکالت  از  یکی 
شود، زبان شیاردار است. این مشکل در واقع عکس زبان مودار است و 
و  رفته  بین  از  دارد  وجود  زبان  روی  معمول  شکل  به  که  کراتینی  آن  در 

شیارهایی روی زبان پدید می آید.
زبان شیاردار معموال به دلیل عوامل طبیعی و ارثی ایجاد می شود و البته 

هر چه سن افراد بیشتر شود این مشکل شایع تر می شود.
عمق  کم  بعضی  در  است.  متفاوت  مختلف  افراد  در  شیارها  این  شکل 
هستند و در بعضی آنقدر زیادند که گویی زبان به جزایر کوچکی تقسیم 
شده است. تعداد کمی از این افراد نیز در شیارهای زبان خود احساس 
با  است  ممکن  و  ندارد  خاصی  درمان  شیاردار  زبان  کنند.  می  سوزش 

گذشت زمان بهبود یابد.

نقشه بارداری زبان هم داریم!
گاهی برای چند روز رنگ زبان سفید است، می دانید دلیل آن چیست؟

زبان هم باردار می شود
این  ماهیت  اما  ایم  شنیده  بسیار  را  آن  که  است  اصطالحی  باردار  زبان 
ضایعه شاید برای همگان روشن نباشد. این مشکل در واقع همان زبان 
باردار است اما در این مورد آنقدر باکتری ها زیاد شده اند که فاصله بین 
پرزهای زبان پر و در نتیجه یک الیه ضخیم روی تمام سطح زبان ایجاد 
شده است. افرادی که دچار این مشکل هستند همواره از بوی بسیار بد 
دهان شکایت دارند؛ هرچند مشکل آنان نیز مانند مبتالیان به زبان مودار 

با بهداشت دهان و مسواک زدن برطرف می شود.

نقشه جغرافی روی زبان
گاهی همراه با زبان شیاردار مشکل دیگری برای افراد پیش می آید که 
به آن زبان جغرافیایی گفته می شود. این مشکل هم مانند زبان شیاردار 

بسیار شایع است و افراد بسیاری را درگیر خود می کند.
و  کناره  روی  رنگی  قرمز  های  لکه  معموال  جغرافیایی  زبان  مشکل  در 
نوک زبان دیده می شود. دلیل وجود این لکه ها آن است که نه تنها در آن 

نواحی کراتین وجود ندارد بله خود پرزهای زبان نیز از بین رفته اند.
بیماران مبتال به این مشکل گاه در زبان خود احساس سوزش می کنند 
تند  و  داغ  غذاهای  مصرف  از  سوزش  این  شدن  کمتر  برای  است  بهتر  و 
در  مگر  ندارد  نیاز  خاصی  درمان  به  مسئله  این  البته  کنند.  خودداری 
مواردی که سوزش بسیار زیاد می شود که در آن صورت برای بیمار ژل 

بتامتازون تجویز می شود.

از کنار آن گذشت.
به طور کلی باید به هر اتفاق غیرمنتظره ایجاد شده در فضای دهانی 
و  اضطراب  و  تشویش  معنای  به  این  اما  بود  حساس  زبان  ویژه  به 
فضای  معاینه  زمان  بهترین  نیست.  دهانی  فضای  وسواسی  کنترل 

دهانی پس از مسواک زدن است.

چرا زخم ها مهم هستند؟
مهم  بسیار  زبان  روی  شده  ایجاد  های  زخم  گفتیم  که  همانطور 
هستند. دلیل این موضوع اهمیت سرطان زبان است زیرا این بیماری 
دهد.  می  تشکیل  را  دهان  به  مربوط  های  سرطان  از  نیمی  واقع  در 
مخفف  عنوان  این  شود.  می  نامیده   SCC اصطالحا  زبان  سرطان 

عبارت «اسکواموس سل کارسینوما» است.

تشخیص زودهنگام سرطان زبان بسیار مهم است زیرا می تواند در 
طول عمر بیمار سرطانی تاثیر بسیاری داشته باشد.

اگر زخمی روی زبان شما وجود دارد به راحتی آن را نادیده نگیرید. 
سرطان زبان بیماری ساده ای نیست، بنابراین به موقع به متخصص 
را  بزرگ  ضایعات  تا  کوچک  نقطه  یک  از  ها  زخم  این  کنید.  مراجعه 

شامل شده و نباید به آن بی اهمیت بود.

زبانم مو در آورد!
درمان  برای  راهی  سیگار  نکشیدن  و  دندان  و  دهان  بهداشت  رعایت 
بس  «از  که:  اید  شنیده  را  المثل  ضرب  این  است.حتما  مودار  زبان 
المثل  ضرب  اول  نگاه  در  شاید  این  درآورد.»  مو  زبانم  زدم،  حرف 
باشد اما این یک واقعیت علمی است! زبان می تواند مودار باشد اما به 
غیر از این اتفاق خاص، ممکن است زبان دچار مشکالت دیگری هم 
بشود. برای اینکه فرق زبان سالم و مشکل دار را متوجه شوید، پس 

از مطالعه مطلب، دقیقا به ساختار زبانتان نگاه کنید.
زبان باید ساختار یکنواخت و تقریبا صافی داشته باشد. روی زبان 
نباید برجستگی خاصی دیده شود. به این معنی که دانه های خاصی 
غیرعادی  ساختاری  و  شده  برجسته  نباید  دارند،  قرار  زبان  روی  که 
وجود  نامحسوسی  خط  نیز  زبان  وسط  در  کنند.  ایجاد  زبان  روی 
مسئله  این  درآید.  شکاف  یا  شیار  شکل  به  نباید  نیز  خط  این  دارد. 

نشاندهنده مشکلی در فضای دهانی است.

«مو» روی زبان
مو  هیچگاه  زبان  دارد  وجود  عامیانه  اصالحات  در  آنچه  برخالف 
درنمی آورد. پس موهایی که گاه روی زبان دیده می شوند چیست؟ 
در واقع آنچه به شکل مو روی زبان به وجود می آید، تجمع ماده ای 
به نام کراتین روی پرزهای زبان است که به شکل ضایعه هایی طویل 

ماهیچه کوچک و سرخ رنگی 
که توانایی های بسیاری دارد 

و مانند یک دست، کارهایی 
را انجام می دهد که هیچ 

عضو دیگری در بدن انسان 
قادر به انجام آن نیست. این 

ماهیچه زبان نام دارد؛ عضوی 
که بدون آن ما نه امکان 

غذا خوردن داشتیم و نه می 
توانستیم با درک طعم های 
مختلف از آنچه می خوریم 

لذت ببریم.



  جمعه ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۶هفته نامه پرشین۲۴

خانواده
داده های آماری، حتی در حد اعداد و ارقام، رویکردهای نظری 
مبتال  مسایل  پاسخگوی  تا  کنند  می  متوجه  سویی  و  سمت  به  را 
به جامعه باشد. در عین حال، بدیهی است که توضیح آماری در 
حوزه علوم انسانی و اجتماعی، بدون پشتوانه مباحث نظری در 
است  فایده  کم  رویکردی  فرهنگی،  و  اجتماعی  مطالعات  گستره 
اجرای  راه  در  عملی  شده  انجام  زحمات  به  درخوری  پاسخ  و 
پژوهش نیست و درواقع آمال پژوهش را نیمه کاره رها می کند و 

بهره گیری از آن را بی فایده می گذارد.
تحلیل داده ها در پرتو بحث ها گویاست و طرح مباحث گوناگون 
بیانگر دقیق تر دامنه وسیع تری از تلویحات و ارجاعات خواهد 
بود. به این معنی که گرچه اعداد و ارقام سویه های کلی و عمده 
همراه  و  زنان  وضعیت  از  نیمرخی  و  دهند  می  نشان  را  جامعه 
گسست  عصر  این  در  ایرانی  جدید  خانواده  از  نیمرخی  آن  با 
تاریخی را به تصویر می کشند، اما نتایج آماری به خودی خود 
شده  ایجاد  شبه  یک  تغییرات  این  آیا  که  نیستند  آن  بیان  به  قادر 
تغییرات  دچار  عاطفی  و  شناختی  روان  لحاظ  به  افراد  آیا  اند؟ 
عاطفی شده و یک دگردیسی درونی را از سرگذرانده اند؟ یا آنکه 
شرایط تاثیرگذار جامعه (در بیرون از متن خانواده) بر اعضای 
از  زیادی  چیز  که  مادامی  است  بدیهی  گذارد؟  می  اثر  خانواده 
نیز  احتمالی  های  حل  راه  دانیم،  نمی  فرآیندها  جریان  و  آغاز 
الزم  شناختی  روان  تحلیل  سویی  از  بود.  نخواهد  کارشناسانه 
و  شود  واکاوی  شوهر  و  زن  روابط  تر  درونی  های  الیه  تا  است 
قرار  بررسی  مورد  خانواده  اعضای  خلوت  و  عاطفی  مناسبات 
گیرد. اما درک علل سویه های عمده بحران اجتماعی، مستلزم آن 
است که تعارض های زناشویی و مشکالت خانواده در سطحی 

در  تنش  سطح  باالبودن  با  آن  رابطه  و  شود  نگریسته  تر  وسیع 
تغییر  زندگی،  سبک  تغییر  انسانی،  روابط  در  اغتشاش  جامعه، 
نقش ها یا بروز ابهام در نقش های اجتماعی و همچنین احساس 
ضعف در مهار رویدادهای اجتماعی و خانوادگی، مورد بررسی 
و  تجزیه  چنین  که  است  روشن  گیرد.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  و 
تحلیلی مستلزم درکی جامعه شناختی از ابعاد قضیه است. تغییر 
جامعه  در  که  است  نکاتی  از  یکی  عنوان  به  زندگی  سبک  و  الگو 
بوده  مطرح  فعال  پژوهشی  حوزه  یک  منزله  به  همواره  شناسی 
است، آنچه قضیه را از چشم انداز جدیدی مطرح کرده، در وهله 
امروزی  جوامع  در  موضوع  این  که  است  این  از  عبارت  نخست 
عصر  در  امروزه،  است.  شده  برخوردار  وسیعی  نسبتا  ابعاد  از 
مدرن، تغییر الگو و سبک زندگی با توجه به ابعاد وسیع و آشکار 
آن، همچنین از سویه های اثرگذار منفی برخوردار شده است. از 
بسته  دیگر،  سویی  از  و  شده  اجتماعی  نابسامانی  موجد  سویی 
اخالق  و  مدارا  مرزهای  با  جامعه،  هر  پذیری  انعطاف  سطح  به 

اجتماعی اصطکاک ایجاد می کند.

دختران و ازدواج
برمی  مواردی  به  ندرت  به  شهری،  جوامع  در  ویژه  به  امروزه 
خوریم که نخستین جاذبه ها و کشش ها بین پسر و دختر منجر 
به ازدواج شود. غالبا دو طرف چندسالی دست نگه می دارند. با 
باال رفتن سن ازدواج، رفته رفته، مشکالت زندگی به عنوان علت 
بی توجهی به ازدواج مطرح می شود. در واقع تاخیر در ازدواج 

و گاه تجرد قطعی امروزه پدیده متداولی است.

چون  مناسبی  پیامدهای  با  را  ازدواج  در  تاخیر  برخی،  البته 
ازدواج،  هنگام  شناختی  روان  و  اقتصادی  مناسب  آمادگی  کسب 
استدالل  دانند.  می  همراه  پختگی  و  فکری  بلوغ  عقالنیت،  کسب 
می کنند، بلوغ فکری در یک جامعه شهری پیچیده در مرتبه ای 
باالتر از بلوغ جسمی قرار دارد. وقتی بلوغ فکری اتفاق نیفتاده 
برخی  کرد؟  ازدواج  به  تشویق  را  جوان  توان  می  چطور  است، 
دیگر، ضمن تایید این پیامدهای مثبت به برخی پیامدهای منفی 
سن  و  جسمی  بلوغ  بین  فاصله  شدن  بیشتر  کنند.  می  اشاره 
ازدواج، مساله برآورده شدن نیازهای جنسی را به همراه دارد. 
عاطفی  و  احساسی  های  جنبه  از  عموما  ازدواج،  سن  افزایش  با 
گرانه  محاسبه  معنای  به  عقالنی  های  جنبه  و  شده  کاسته  افراد 
می  مطرح  زندگی  مختلف  های  سبک  وقت  آن  شود.  می  تشدید 

شود و همراه با مشکالت زندگی و کار یا تحصیل، انگیزه ازدواج 
کاهش می یابد.

ناخوشایند  شبکه  از  شدن  خالص  برای  جوان  دختر  یک  گاهی 
ازدواج  ظاهر  در  اگرچه  او  کند.  می  ازدواج  ناگهان  خانوادگی، 
و  بوده  درماندگی  روی  از  او  ازدواج  گویی  اما  کرده،  انتخاب  را 
است.  افتاده  گیر  آن  در  که  است  ای  مخمصه  به  نسبت  واکنشی 
نه مجذوب کسی شده و نه برنامه ای برای ازدواج دارد. مثل یک 
چگونه  که  کند  فکر  موضوع  این  به  بعدها  دارد  نظر  در  زندانی 
از آزادی اش استفاده خواهد کرد. دختر فقط به این می اندیشد 
به  و  شود  مند  بهره  متاهل  زن  یک  حقوق  از  کردن  ازدواج  با  که 
شرایط  از  و  بیاید  رو  اجتماعی  لحاظ  به  ازدواج  راه  از  اصطالح 

جدیدی برخوردار شود.

زنان، تجارب محیط کاری و مدرنیته
درخشش  یا  النگوها  مالحظه  با  سنتی  زنان  این،  بر  سابق  اگر 
خیره کننده نگین انگشتری زنی از اقوام یا آشنایان، به حال وی 
از  برخورداری  عدم  از  حاصل  تجربه  این  و  خوردند  می  غبطه 
چیزی، موجبات دلخوری شان را فراهم می آورد، امروزه امکان 
می  ایجاد  کار  بازار  در  غالبا  زنان  برای  اجتماعی  مقایسه  یک 

تخصص  کسب  تحصیل،  کار،  بازار  در  حضور  راه  از  زن  شود. 
شایستگی  و  کفایت  از  نسبی  دریافتی  خدماتی،  امور  تصدی  یا 
های خود کسب می کند. رفته رفته، احساس بلوغ اجتماعی می 
کند و به استقالل رای خود اهمیت می دهد. زن به توانایی های 
جدیدش واقف می شود. احساس خوشبختی می کند، وقتی می 
بیند مثال با درآمد حاصل از کار خود می تواند از رفاه برخوردار 
شود، می تواند در بیرون از خانه روی توانمندی های خود تکیه 
رفته  رفته  کند.  تجربه  را  بیشتری  هرچه  خودشکوفایی  و  کند 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  اداری،  های  فعالیت  است  ممکن 
تجارب  انجام  واقع  در  بگیرد.  خود  به  فردی  ای  صبغه  زن، 
شخصی مکرر زن با محیط کاری و اجتماعی و ایجاد حس اعتماد 
به نفس و اعتماد به محیط اجتماعی، توجه زن را به جذابیت های 
آزادی  از  که  افتد  می  فکر  به  زن  کند.  می  جذب  شخصی  زندگی 
ایجاد شده، در کنار زندگی خانوادگی به عنوان امکانی استفاده 
کند تا یک سبک زندگی شخصی و موفقی را پیش بگیرد که بیشتر 
های  موقعیت  در  وی  شخصی  سالیق  و  عالیق  کننده  منعکس 

گوناگون زندگی باشد.
تا قبل از مدرنیته موفقیت زن و ترس از عدم موفقیت در راستای 
کیفیت  و  خاستگاه  مدرن  دنیای  در  اما  شد،  می  تعریف  خانواده 
مورد  خاصیت  بنابراین  کند.  می  تغییر  زن  شدن  موفق  ارزشی 
به  زنان  که  مادامی  شود.  می  کمرنگ  خانواده  مولفه  از  انتظار 
محیط اجتماعی و بازار کار مرتبط نبودند، خانواده غالبا توسط 
مردان قابل مدیریت بود. حضور زن در رقابت اجتماعی در عصر 
مدرنیته با ارزش های خاص خود مدیریت خانواده را توسط مرد 

با مشکالت اساسی مواجه کرده است.

جست  معنای  به  که  خود  فردی  و  شخصی  امور  به  زن  توجه 
وجه  عنوان  به  شود،  می  معنا  خود  فردی  هویت  به  زن  وجوی 
مشخصه مدرنیته، در جهان معاصر از اهمیت بسزایی برخوردار 
است. درست در چنین شرایطی زن آمادگی آن را دارد تا تجاربی 

کسب کند که ممکن است نافی استحکام خانوادگی باشد.
می  تعیین  شخص  زندگی  کردن  عملیاتی  نوع  اینجا  در  واقع،  در 

به  یا  شود  دور  خانواده  از  است  حاضر  حد  چه  تا  زن  که  کند 
زن  آشنایی  مثال،  برای  آورد.  وارد  خدشه  خانوادگی  استحکام 
با زنانی دیگر با گرایش فمینیستی یا استقالل گرایانه با روحیه 
انتقاد از مردان و شوهران، دریچه های مقایسه ای جدید و گاه 
آورد  می  فراهم  زن  برای  ای  تیزبینانه  و  هوشیارانه  ظاهر  به 
راحتی  به  است  ممکن  و  دارد  را  خود  خاص  های  جذابیت  که 
برابر  زنان  «نقش  مثل  مسایلی  نکند.  رها  را  زنان  برخی  ذهن 
پذیری  فعل  و  مردان  «سلطه  است»،  متابعت  و  فرمانبرداری  با 
زندگی،  سبک  به  مربوط  ادبیات  با  زن  آشنایی  همچنین  زنان»، 
مثال «کی پنیر مرا جابه جا کرد؟» یا «لطفا گوسفند نباشید»، می 

تواند به اصطالح بینش افزا باشد و ذهنیت جدیدی ایجاد کند. 

را  ای  تجربه  تواند  می  اجتماعی  مقایسه  از  خاصی  نوع  ظاهرا 
به ذهن زن متبادر کند؛ احساسی کاذب که باعث می شود تا زن 
به زندگی زناشویی در مقایسه با شرایط کار و فعالیت و رقابت 
اجتماعی ـ حرفه ای نمره کمتری بدهد و بر میزان آمادگی برای 
زن  گویی  کند.  وارد  خدشه  خانوادگی  محیط  در  زن  سازگاری 
فکر  چون  کند،  می  سرخوردگی  احساس  زناشویی  رابطه  در 
آید.  می  عمل  به  ممانعت  هایش  شایستگی  ابراز  از  که  کند  می 

در  درگیری  خاطر  به  چون  کند،  می  شکست  احساس  گویی 
رابطه زناشویی، امکان آن را نمی یابد تا اهداف حرفه ای خود را 
پیگیری کند. احساس تعارض می کند، چون شیوه زندگی مبتنی 
روان  جو  الزامات  با  را  عقالنی  و  ای  حرفه  و  اجتماعی  بلوغ  بر 
زناشویی یکسان و هماهنگ نمی بیند. زن فکر  شناختی زندگی 
می کند، ظاهرا در گذشته قدرت درک چنین موضوعاتی را نداشته 
موضوعات  این  تواند  می  تازه  شده،  توانمند  و  عاقل  که  اکنون  و 
را درک کند. استقرار چنین مقایسه شناختی ـ اجتماعی در ذهن، 
و  همخوان  ای  مقایسه  و  معنایی  ای  شبکه  رفته  رفته  تواند  می 
متناسب با خود ایجاد کند و چه بسا از این راه در نهایت به دوام 

و استحکام زندگی زناشویی لطمه وارد آید.

زن دنیای خود را گسترش می دهد
انسانی  روابط  از  متفاوتی  های  حوزه  وارد  کار  محیط  در  زن 
می شود. حس همکاری، حفظ یکپارچگی در رسیدن به اهداف 
در  اساسی  اصول  از  سازمانی  مدیریت  پذیرش  و  کار  سازمان 
الزمه  اصول  این  رعایت  شوند.  می  برشمرده  سازمانی  نهاد  هر 
پذیرش و پیشرفت حرفه ای است. وقتی زن در سازمان کار یاد 
می گیرد که چگونه عرض چند ثانیه به مردانی که به هر روی با 
کنار  آنان  با  راحتی  به  تواند  می  که  بفهماند  دارد،  سروکار  آنان 
می  احساس  است.  یافته  دست  اسرارآمیز  کلیدی  به  گویی  بیاید، 
هر  برداشتن  توان  رابطه  یک  برقراری  با  فقط  پس  این  از  کند 
در  مردها  با  صحبت  داشت.  خواهد  خود  پای  پیش  از  را  مانعی 
سازمان کار و در رابطه با امور کاری، مبنایی برای جلب اعتماد 
ظاهر،  نظر  از  مردان  هاست.  فاصله  برخاستن  میان  از  و  زن 
جایگاه، اهمیت، نوع حرفه، سلیقه ها، رفتار، درآمد و نوع پست 
شوهر  بین  زن  شناختی  مقایسه  نوع  هر  متفاوتند.  هم  با  اداری 
تحت  که  است  تفسیری  منزله  به  تلویحا  دیگری  مرد  هر  و  خود 
نوع  واقع  در  گیرد.  می  صورت  زن  ذهنی  اثرگذار  مولفه  تاثیر 
آمادگی ذهنی زن برای تعیین کیفیت تفسیر شرط است. بنابراین، 
حدودی  تا  زن  شوهر،  و  زن  بین  موجود  تعارض  نوع  اساس  بر 
ناخودآگاه آمادگی دارد هر مرد فرضی با ویژگی هایی را بپذیرد 

او  شوهر  اگر  باشد.  او  مقابل  نقطه  در  یا  خود  شوهر  مغایر  که 
دارای جایگاه اجتماعی است، احتماال مردی دون پایه یا متوسط 
می تواند مطلوب باشد. اگر شوهر او مردی متوسط است، ممکن 
است به طور زیرجلدی و ناخودآگاه رتبه و اهمیت شوهر نزد او 
ذهنی  های  دریافت  چنین  زن  کند.  جلوه  ناچیز  و  محدود  نازل، 
عاقل  کند  می  احساس  کند.  می  تفسیر  عقالنی  بلوغ  منزله  به  را 
چشمانش  گویی  کیست.  دست  دنیا  فهمد  می  دارد  شود.  می  تر 
امکان  حتی  شرایط  این  در  شده.  باز  زندگی  واقعیات  روی  به 

برخورداری از انتخابی واقعی تر را در ذهن بررسی می کند.
زنان  برخی  در  است  ممکن  احساس  این  به  آگاهانه  توجه  البته 
به  گاهی  است  ممکن  زن  صورت  این  در  کند.  ایجاد  اضطراب 
شوهر خود زیادی التفات کند. ممکن است وقت خود را با ابراز 
عواطف غلیظ تری در اختیار فرزندان قرار دهد. چنانچه در این 
مرحله مشاوره مناسب با زن صورت نگیرد یا وی به طور اتفاقی 
با زنانی طرفدار استحکام و ثبات خانوادگی آشنا نشود و تغییر 
نگرشی حاصل نکند، چه بسا بی آنکه خود متوجه باشد، درگیر 
ایده «مصرف و مصرف گرایی» شود. یعنی ممکن است اصوال پی 
نبرد که دارد مثل یک زن قربانی، با رضایت خود و منفعالنه در 
سراشیبی نامعلوم پیش می رود. زن می کوشد تا شأن و اهمیت 

شوهر را در ظاهر قضیه حفظ کند. در این صورت چه بسا زن 
با افکار موازی دست به گریبان باشد. از سویی شوهرش برایش 
جلوه ای ندارد و فکر جدایی به سرش می زند، وجود شوهر را 
بخش بزرگی از مشکالت خود می پندارد. از سوی دیگر تا مدت 
ها موضوع را از آشنایان خود مخفی می کند. مدام به شوهر و 
آشنایان دروغ می گوید. همچنان به حفظ ارزش های زناشویی 
است  ممکن  ها  مدت  تا  زن  دهد.  می  ادامه  ظاهری  خانوادگی  و 
فکر جدایی در سر داشته باشد، اما در برابر نگاه غیرکارشناسانه 
عکس العمل نشان نمی دهد. در عین حال، نگاه آموخته و تربیت 
شده، درمی یابد که بودن زن در خانواده و در کنار شوهر با نوع 

عملکرد، لحن و رفتارش مغایرت دارد.

تضعیف اهمیت و نقش پدران
خانواده  در  خود  نقش  ایفای  در  مرد  که  است  این  اصلی  مساله 
ناتوان شده است. از سوی دیگر، زن پس از اخذ جواز تاهل، وقتی 
در مسیر زندگی شخصی خود پیش می رود، خانواده را آن گونه 
که هنوز به رسمیت شناخته می شود، مزاحم پیشرفت حرفه ای و 
حتی خوشبختی خود می داند. مدرنیته آنچنان شرایط اجتماعی 
را  خانواده  مدیریت  امکان  که  کند  می  تحمیل  ها  خانواده  بر  را 
را  مرد  اثرگذاری  امکان  حتی  آن  بر  عالوه  و  گیرد  می  مردها  از 
به  پدران  چنانچه  دهد.  می  کاهش  ها  بچه  روی  پدر  عنوان  به 
برقراری  و  حفظ  فکر  به  و  نشوند  واقف  خود  ضعیف  وضعیت 
تعامل مناسب با همسر و فرزندان نباشند، چنین شواهدی حاکی 
از آن است که پیش از آنکه مسایل به درون متن خانواده معطوف 
باشد، خانواده دارد زیر بار الزامات ظاهرا تاثیرناپذیر و اجتناب 
بینیم  می  رو  این  از  شود.  می  فرد  خانواده  متن  از  فراتر  ناپذیر 
مشاوره  در  قضات  و  شناسان  روان  ناچیز  گشایی  گره  توان  که 
های نیم ساعته یا مراجعه به دادگاه خانواده، از بار اقناع کنندگی 
مناسبی برای زوج های مخاطب برخوردار نیست. در واقع توان 
های  افکنی  گره  سیل  پس  از  شناسان  روان  ناچیز  گشایی  گره 

الزامات زندگی اجتماعی امروزی برنمی آید.

تغییر الگو و 
سبک زندگی 

زنان در 
جامعه مدرن

علی تحصیلی
مترجم کتاب روان شناسی اجتماعی
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مهارت های مهمی که 
هر دختر و پسری قبل از 

ازدواج باید بداند
و  بروید  خواستگاری  به  خواهید  می  که  پسرهایی  آقا 
بله  خواستگارتان  به  دارید  تصمیم  که  هایی  خانم  دختر 
مانند  ها  مهارت  بعضی  یادگیری  که  دانید  می  آیا  بگویید، 
 ... و  خودشناسی  گیری،  تصمیم  ارتباطی،  های  مهارت 
پیش از ازدواج ضروری است؟ هرچند ازدواج بعد از بلوغ 
فکری و اجتماعی افراد اتفاق می افتد اما برای داشتن یک 
مهارت  یادگیری  نیازمند  پسران  و  دختران  موفق،  ازدواج 
تر  عاشقانه  تر،  ساده  را  شان  بودن  هم  با  که  هستند  هایی 
کارشناس  ترابیان،  عبدالحسین  کند.  می  تر  سازگارانه  و 
نکاتی  ها  مهارت  این  یادگیری  زمینه  در  خانواده  مشاور  و 
را مطرح می کند. این مهارت ها اگرچه جزو مهارت هایی 
است که افراد در همه مراحل زندگی به آن ها احتیاج دارند 
و  دختر  و  داشت  خواهد  تری  رنگ  پر  نقش  ازدواج  در  اما 
پسرهای جوان باید بیش از دیگران به یادگیری این مهارت 

ها اهمیت بدهند.

خودشناسی
ازدواج  از  قبل  پسرها  و  دختر  که  مهارتی  ترین  ضروری  و  اولین 
از  قبل  فردی  هر  است.  خودشناسی  مهارت  کنند،  کسب  باید 
را  خودش  انتظارات  و  ها  اخالق  شخصیتی،  تیپ  باید  ازدواج 
شناخت  معنای  به  آگاهی  خود  باشد.  کرده  مشخص  زندگی  از 
احساسات، اهداف و برنامه های زندگی، تفریحات و سرگرمی ها، 
توانایی ها، ضعف ها، ارزش ها، مسئولیت ها، فرهنگ و مذهب، 
عالیق، آرزوها و استعدادهاست. خودآگاهی به این دلیل مهم است 
که هر دختر و پسری قبل از ازدواج باید بداند چه هدفی دارد و بر 
همان اساس در زندگی برنامه ریزی کند. اگر فردی خودش را به 
میزان مورد نیاز نشناسد، در انتخاب شریک زندگی اش نمی تواند 
خودش  برای  دختری  یا  پسر  اگر  مثال،  طور  به  کند.  عمل  موفق 
جایگاه مسائل مالی را در زندگی مشخص نکرده باشد، نمی داند 

که همسری می خواهد که مسائل مالی برایش از اهمیت ویژه ای 
بنابراین  دارد؛  اهمیت  او  برای  دیگری  مسائل  یا  است  برخوردار 
زندگی  شریک  انتخاب  مرحله  در  خودشناسی  به  نسبی  رسیدن 
باعث می شود که فرد همسری انتخاب کند که با خودش تناسب و 

نقاط مشترک بیشتری داشته باشد.

تصمیم گیری
قبل  مهم  های  مهارت  از  دیگر  یکی  گیری  تصمیم  مهارت  داشتن 
ترین  مهم  از  یکی  زندگی،  شریک  انتخاب  ؛چون  است  ازدواج  از 
داشتن  آن  دنبال  به  و  گیری  تصمیم  است.  فردی  هر  های  تصمیم 
تصمیم  مهارت  فردی  اگر  دارد.  نیاز  مهارت  به  مصمم،  ای  اراده 
گرفت  خواهد  تری  خردمندانه  های  تصمیم  باشد،  داشته  گیری 
تصمیم  برای  فردی  هر  بود.  خواهد  تر  موفق  طبیعی  طور  به  و 
به  باید  فرد  اول،  گام  در  بردارد.  گام   ۳ باید  خردمندانه  گیری 
به  برسد.  اصولی  بندی  جمع  یک  به  و  بدهد  اهمیت  خودش  نظر 

فرد  دوم،  گام  در  شود.  می  گفته  هم  خودخواهانه  گام  گام،  این 
مادرش  و  پدر  خصوص  به  دیگران  نظر  باال،  نفس  عزت  با  باید 
را درباره تصمیمش بپرسد. در گام سوم هم، فرد باید با بررسی 
نظر خودش و دیگران به یک تصمیم درست و منطقی برسد و با 

اراده جدی، تصمیم هایش را عملی کند.

ابراز صمیمیت
توانایی ابراز محبت و صمیمی بودن که از نشانه های رشد و بلوغ 
عاطفی جوان است، باید قبل از ازدواج حاصل شده باشد و جوان 
آماده ازدواج، باید اهمیت این موضوع را بداند که یکی از مهم ترین 
سرمایه های او برای زندگی موفق، رسیدن به رشد و توانمندی در 
زندگی است. چه بسا دختر و پسرهایی که از امکانات مالی و مادی 
فراوانی برخوردار هستند اما از آن جا که مهارت محبت کردن و 
عشق ورزیدن را نیاموخته اند، بعد از مدت کوتاهی چون قادر به 
تحمل طرف مقابل شان نیستند و نمی توانند پاسخگوی نیازهای 

عاطفی او باشند، به راحتی زندگی مشترک شان با مشکلی به نام 
طالق عاطفی و حتی شکست منتهی می شود.

ارتباط موثر
به  رسیدن  در  موثر  و  جدید  ارتباطی  های  مهارت  آموختن 
دارد.ماهنامه  توجهی  قابل  نقش  آرامش  و  رضایت  هماهنگی، 
ازمهارت  بخشی  واقع  در  نویسد:  می  باره  این  در  دانایی  سپیده 
خوب  و  زدن  حرف  خوب  دادن،  گوش  خوب  در  ارتباطی  های 
و  دختر  است.  نهفته  دیگران  های  صحبت  کردن  تحلیل  و  تجزیه 
پسر باید با ویژگی های رفتاری جنس مقابل آشنا باشند تا واکنش 
های مناسب تری داشته باشند؛ به طور مثال، پسری که می داند، 
گوش  شان  های  صحبت  به  که  دارند  همسری  به  احتیاج  دخترها 
دهد از گفت و گو با همسرشان خسته نمی شوند و این موضوع را 

به بهترین شیوه ممکن مدیریت می کنند.

حل اختالف
است،  طبیعی  و  عادی  اتفاقی  افراد،  بین  تفاوت  و  اختالف  بروز 
اما مهم تر از آن، این است که افراد باید مهارت حل این اختالفات 
را داشته باشند و بتوانند اختالف یا سوءتفاهمات خود با دیگران 
را به گونه ای منطقی و مسالمت آمیزحل کنند. گوش دادن فعال 
و  او  احساسات  پذیرش  و  درک  در  سعی  همسر،  های  صحبت  به 
به  مزاح  و  شوخی  مانند  ناراحتی  کاهش  راهکارهای  از  استفاده 
موقع، عوض کردن موضوع بحث، قدم زدن، تفریح و ... می تواند 
در حل اختالف موثر باشد و باید دختر و پسر آماده ازدواج در به 

کار بردن این روش ها توانمند باشند.

همدلی و همراهی
به  فقط  بلکه  نیست  مقابل  فرد  رفتارهای  تایید  معنی  به  همدلی 
کنیم.  می  درک  را  اش  شرایط  و  همسرمان  که  است  معنی  این 
ناتوانی در بیان همدلی یعنی شما در مواجهه با فرد مقابل شروع 
به نصیحت، راهنمایی و ارائه راه حل، سرزنش، به رخ کشیدن و 
بزرگ  یا  آمیز  اغراق  مشکل،  کردن  کوچک  و  اهمیت  بی  مقایسه، 
به  همدلی  که  آن  برای  کنید.  تحسین  و  تعریف  مشکل،  کردن 
هیجانات  و  احساسات  به  بتوانید  باید  گیرد،  انجام  شکل  بهترین 
گوش  خوب  هایش  صحبت  به  او  دید  از  کنید.  توجه  همسرتان 
دهید. در حالی که به صورتش نگاه می کنید، احساسات تان را به 
او انعکاس دهید و سعی کنید با احساس طرف مقابل تان همراه 

و همرنگ شوید.
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یکی از عوامل اساسی انحرافات روان و شخصیت انسان، 
به  حقارت  عقده  است  بینی  کم  خود  یا  حقارت»  «عقده 
حالت سرکوفتگی و افسردگی همراه با کینه توزی که به 
سبب ناکامی و تحمل رنج و خفت و حقارت پدید می آید، 
تعریف شده است. «احساس حقارت» داشتن، همان طور 
حس  نفر  یک  اینکه  یعنی  آید،  می  بر  دومش  کلمه  از  که 
کم  دست  را  خودش  و  است  کوچک  دیگران  برابر  در  کند 
آید،  می  بر  هم  اولش  کلمه  از  که  طور  همان  البته  بگیرد. 
نشان از این دارد که این «خودکم بینی» چندان ربطی به 
نسبت  است  آدم  یک  حس  و  باور  بیشتر  و  ندارد  واقعیت 

به خودش.
اگر در ملکوت الله پاک و منزه و بزرگ و در آیات و نشانه 
خداوند  که  نفسی  عزت  بینیم  می  کنیم،  دقت  او  های 
تبارک و تعالی به ما بخشیده و ما را به وسیله آن از دیگر 

موجودات برتر دانسته را باید محترم بشماریم. در واقع 
با عزت  نفس  بخشد، همان  نفس خود را عزت  انسان  اگر 
را نیز خواهد یافت. «عقده حقارت» دارای ماهیت فطری 
بلکه  ندارد،  معینی  قشر  یا  طبقه  به  اختصاص  و  نبوده 
و  تربیت  در  باید  را  آن  پیدایش  علل  که  ست  ای  عارضه 
پرورش اولیه فرد و روابط و مناسبات متقابل او با محیط 
تبعیض،  کرد.مثل  وجو  جست  بلوغ  تا  کودکی  دوران  در 
های  گذاری  ارزش  عدم  عضو،  نقص  نازپروردگی، 
خانواده برای شخص، عدم مسئولیت دادن و. ... از علل 

دیگر می توان این گزینه ها را نام برد.

۱. بی احترامی به دیگران
به  نیستند،  قائل  احترام  خودشان  برای  که  هایی  آدم 
چون  کنند  می  فکر  آنها  گذارند،  نمی  احترام  هم  دیگران 
خودشان، خودشان را قبول ندارند، پس نباید کس دیگری 
را  دیگران  مشکل  ترین  کوچک  آنها  داشت.  قبول  هم  را 

چنان به رخ شان می کشند که آنها تحقیر شوند.

۲. دهن بینی

خودمختار  باال  نفس  عزت  دارای  های  آدم  که  قدر  همان 
ترین  کوچک  با  بین  خودکم  های  آدم  برعکس،  هستند، 
توصیه دیگران، یک دفعه مسیر زندگی شان را عوض می 
کنند. کافی است که به این آدم ها بگویی لباس شان زشت 
است، دیگر عمرًا فراد آن لباس را تنشان ببینید. اگر دقت 
کنید، می بینید که احساس حقارت، یا خودش را با انتقاد 

ناپذیری شدید نشان می دهد یا انتقاد پذیری شدید!

۳. انزوا
دیگران  کنند  می  فکر  دارند،  حقارت  احساس  که  کسانی 
هم مثل خودشان، آنها را غیرجذاب، خنگ و خسته کننده 
می  که  جایی  تا  کنند  می  سعی  خاطر  به همین  دانند.  می 
نشوند  دهان  به  دهان  کسی  با  و  نباشند  چشم  توی  شود، 
گریزی  رقابت  نشود.  مشخص  شان  خیالی  ضعف  تا 

همیشه  خواهد  می  دلشان  اینکه  با  بین  کم  خود  های  آدم 
وارد  توانند  می  که  جایی  تا  کنند  می  سعی  شوند،  برنده 
هیچ رقابتی نشوند. آنها خودشان فکر می کنند که بازنده 

خواهند بود و بازندگی هم یک فاجعه دیگر است!
باید خودتان دست به کار شوید، اگر بخواهم در یک کلمه 
راه حل به شما معرفی کنم، باید بگویم شما باید خودتان 
خوِد  باشید.  خودتان  باید  شرایط  تمام  در  کنید.  باور  را 

خودتان

۴. انتقادناپذیری
همین  نیستند،  پذیر  انتقاد  ها  آدم  که  هایی  علت  از  یکی 
را  ای  ناسازنده  یا  سازنده  انتقاد  نوع  هر  آنها  که  است 
دشمنی تلقی می کنند. خودکم بین ها دوست ندارند کسی 

ناتوانی های آنها را گوشزد کند.

۵. توهم توطئه
ی  فکر  نیستند،  قائل  ارزشی  خودشان  برای  که  کسانی 
کنند که همیشه دشمن های فرضی ای نشسته اند در فکر 
دسیسه تا آنها را از هر جایی که هستند پایین بکشند. در 

بیرونی  عوامل  به  خودشان  جوری  این  ها  آدم  این  واقع 
در  توطئه  توهم  البته  خودشان.  حقارت  تا  دهند  نسبت 
شکل شدیدش یک بیماری روانی است و باید درمان شود.

بنابراین برای آن که بتوان با «عقده حقارت»، به سازشی 
منطقی رسید یا آن را از وجود خویش دور ساخت، الزم 
است درباره آن شناسایی کافی پیدا کرد. وقتی انسان در 
بی  و  خام  های  اندیشه  خود،  زندگی  های  هدف  گزینش 
یا  و  درآویزد  محال  با  کند  می  سعی  یا  پرورد  می  حاصل 

تنها تمایالت و منافع شخصی را وجهه ی همت و کوشش 
گریز  راه  که  است  این  اش  مفهوم  دهد،  قرارمی  خویش 
که  شده  حاال  تا  جوید؛  می  نومیدی  و  شکست  در  را  خود 
خودتان برای تشویق خودتان آب طالبی بخرید، شده که 
نظر دیگران را درباره موقعیت تان در نظر نگیرید و شده 
جایزه  خودتان،  بزرگ  و  کوچک  های  موفقیت  برای  که 
کند  کمک  شما  به  تواند  می  که  هایی  راه  از  یکی  بخرید؟ 
تا از پس احساس حقارت تان بر بیایید ، این است که راه 
لذت  خیلی  کنید  باور  کنید.  پیدا  خود  تشویق  برای  هایی 
بخش است که آدم بعد از موفقیت در یک آزمون زندگی، 
اولین شیرینی موفقیتش را خودش بخورد و بعد آن را به 
چشیده  را  شیرینی  این  مزه  حاال  تا  کند.  تعارف  دیگران 

اید؟

باید خودتان دست به کار شوید، اگر بخواهم در یک کلمه 
راه حل به شما معرفی کنم، باید بگویم شما باید خودتان 
خوِد  باشید.  خودتان  باید  شرایط  تمام  در  کنید.  باور  را 
خودتان. باید با تمام وجود، خودتان را بپذیرید. حتمًا می 
دهم.  انجام  را  مهمی  کار  چنین  توانم  می  چگونه  پرسید 
مکانیزم باور خود، عزت نفس است. برای اینکه خودمان 
را باور کنیم باید عزت نفس را در درون خودمان افزایش 
ارزشمند  احساس  از  است  عبارت  نفس  عزت  دهیم. 

بودن؛ این حس از مجموعه افکار، احساسات ، عواطف و 
تجربیات ما در طول زندگی ناشی می شود.

احساس  هستیم،  کودن  یا  هوش  با  فردی  که  اندیشیم  می 
هستیم،  داشتنی  دوست  یا  منفور  شخصی  که  کنیم  می 
مورد قبول و اطمینان هستیم یا خیر؟ خودرا دوست داریم 
های  مولفه  کنید،  می  مالحظه  که  همانطور  نداریم؟  یا 
عزت نفس گسترده و پیچیده است. مجموعه این برداشت 
می  باعث  داریم  خویش  از  که  تجاربی  و  ها  ارزیابی  و  ها 
شود که نسبت به خود احساس خوشایند ارزشمند بودن، 
یا بر عکس احساس ناخوشایند بی کفایتی داشته باشیم؛ 
تمام  کالم  یک  در  و  نفس  به  اعتماد  که  است  ذکر  به  الزم 
ویژگی های مثبت فرد، برآیند عزت نفس بشمار می آید. 

یعنی از عزت نفس ناشی می شود.

 رابطه بویایی با 
سالمت و طول عمر 

که  تحقیقی  در  شیکاگو  دانشگاه  متخصصان 
به  دادند  انجام  ساله   ۸۵ تا   ۵۷ فرد   ۳۰۰۰ روی 
در  بویایی  قدرت  کاهش  که  رسیدند  نتیجه  این 
احتمال  از  دیگری  عامل  هر  از  بیش  سالمندان 
اعتقاد  به  می دهد.  خبر  آینده  سال  پنج  در  مرگ 
که  می دهد  نشان  مطالعه  این  متخصصان،  این 
ممکن  کهن،  تکاملی  نظر  از  و  خاص  حس  این 
عمر  طول  زمینه  در  مهمی  مکانیسم  با  است 
انسان ارتباط داشته باشد. برای این مطالعه پنج 
بوی نعناع، ماهی، پرتقال، گل سرخ و چرم را در 
اختیار شرکت کنندگان قرار دادند. پنج سال بعد، 
۳۹ درصد کسانی که در این تست بو پایین ترین 
از  نبودند.  حیات  قید  در  بودند،  گرفته  را  نمره 
بین آنها که تا حدی بویایی شان کم شده بود ۱۹ 
درصد از دنیا رفته بودند و تنها ۱۰ درصد کسانی 
نبودند.  زنده  دیگر  داشتند  سالم  بویایی  که 
زیر  مطالعه  این  که  پینتو»  «جایانت  پروفسور 
نظر او انجام شده می گوید: معموال قدر سیستم 
حالی  در  نمی شود  درک  کافی  اندازه  به  بویایی 
دارد.  مهمی  بسیار  نقش  روزمره  زندگی  در  که 
نمی شود  مرگ  باعث  مستقیما  بویایی  کاهش 
سرعت  به  که  خطری  زنگ  است،  آن  منادی  اما 
درباره آسیب وارده هشدار می دهد. متخصصان 
اختالل  نشانگر  بویایی  در  اختالل  می کنند  فکر 
در نظام ترمیم سلولی در بدن است چون بویایی 
بنیادی  سلول های  جایگزینی  و  تولید  به  سالم 

بویایی  اختالل  دارد.  بستگی  بینی  مخاط  در 
ترمیم  نقص  از  خبر  دیگر  چیز  هر  از  پیش  هم 
در بدن و شتاب گرفتن پیری می دهد. به گزارش 
منحصر  حس  این  بویایی،  دستگاه  بی بی سی، 
است  بنیادی  سلول های  به  وابسته  فرد،  به 
بازسازی  قابلیت  نمایانگر  است  ممکن  بنابراین 
بدن در زمان تغییرات تخریبی پیری و یا عالمت 
توانایی بدن در ترمیم فیزیولوژیک باشد. عالوه 
تاثیر  که  است  سیستمی  نخستین  بویایی  این  بر 
یا  محیطی  آالینده های  و  سموم  آسیب  عمر  یک 
عوامل و میکروب های بیماری زا را بر بدن نشان 
تنها  بویایی  کرد:عصب  تصریح  .پینتو  می دهد 
عصب مغزی است که با دنیای بیرون در ارتباط 
مستقیم است. بنابراین آلودگی، سموم و عوامل 
بیماری زایی که از راه تنفس وارد بدن می شوند، 
مرکزی  عصبی  دستگاه  به  عصب  این  راه  از 
(مغز) می رسند و آسیب مستقیمی وارد می کنند 
به  بویایی  سالمت  می شود.  مرگ  به  منجر  که 
بدن  سالمت  مهم  نشانه  باال  سنین  در  خصوص 
تحقیق،  این  نتیجه  می گوید:  پینتو  دکتر  است 
برای  را  ارزان  و  سریع  مفید،  بالینی  تست  یک 
اختیار  در  خطر  معرض  در  افراد  شناسایی 
اهمیت  باید  که  می گوید  او  می گذارد.  پزشکان 
با  و  شد  قائل  بویایی  سالمت  برای  بیشتری 
مردم  خواهیم  نمی  ما  می کند:  تاکید  حال  این 
آلرژی  سرماخوردگی،  کنیم.  زده  وحشت  را 
تاثیر  بویایی  بر  می توانند  سینوس  بیماری  و 
اما  شوند  نگران  نباید  مردم  بنابراین  بگذارند. 
پزشک  به  باید  شد  مزمن  بویایی  مشکل  اگر 

مراجعه کنند. 

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

«خود کم بین ها» و مشکالت روانی شان
گاهی انسان با اینکه از استعداد و توانایی های زیادی برخوردار 
است، اما در عین حال خود را بسیار پائین تر از دیگران تصور 

می کند. به نظر شما علت چیست؟
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رکورد شکنی 
زنان ورزشکار 
کره  چرا!  کشورها  دیگر  اما  آسیا؛  در  است  نیافتنی  دست  چین 
جنوبی و ژاپن را می توان با یکی-دو نسل دیگر از ورزشکاران 
ازآن  را  آسیایی  بازی های  دوم  سکوی  و  گرفت  کشورمان 
ورزشکار  زنان  به  را  الزم  امکانات  و  آزادی  آن  اگر  کرد،  خود 
طالیی  مدال های  تعداد  به  توجهی  است  کافی  بدهند.  ایران 
کشورشان  برای  ژاپن  و  جنوبی  کره  چین،  ورزشکار  زنان  که 
بانوان  که  شویم  متوجه  تا  کنیم،  گرفتند  آسیایی  بازی های  در 
کاروان  موفقیت  به  مدال ها  جدول  در  اندازه  چه  تا  ورزشکار 

در  و  کرده اند  کمك  اینچئون  آسیایی  بازی های  در  کشورشان 
مقابل ما که این همه استعداد داریم و هر کدام می توانند برای 
محدود  را  کنند  افتخار  کسب  بین المللی  مسابقات  در  ایران 
کردن  فراهم  با  می توان  که  حالی  در  رشته،  چند  به  کرده ایم 
به  را  عظیم  انسانی  نیروی  این  الزم،  توجه  و  مناسب  بستری 
کشورمان  برای  را  آسیا  دوم  جایگاه  که  کرد  هدایت  گونه یی 
نخست  کشور  چند  جمع  در  را  ایران  المپیك  در  و  کنند  تثبیت 
تنها  و  دارد  وجود  ایران  در  پتانسیل  و  توان  این  دهند.  جای 
در  مناسب  برنامه یی  با  و  شوند  کشف  استعدادها  است  کافی 
محدودیت ها  تمام  با  که  بانوانی  گیرند.  قرار  درست  مسیری 
بازی های  سطح  در  مسابقاتی  در  می توانند  بی توجهی ها  و 
کافی  و  الزم  توجه  با  بی تردید  بدرخشند،  خوش  آسیایی 
می توانند خیلی بهتر و بیشتر افتخارآفرینی کنند. جالب اینکه 
ایران نه در رشته های محدود و خاص، بلکه این توان را دارد که 
به توجه به داشتن استعداد در حوزه های متعدد در رشته های 
برای  برنده یی  برگ  می تواند  این  و  کند  افتخارآفرینی  مختلف 
المپیك های  و  آسیایی  بازی های  در  که  باشد  کشورمان  ورزش 
پیش رو خود را در جمع کشورهایی جای دهد که در رشته های 
کسب  متعدد  مدال های  مردان  و  زنان  بخش  دو  در  و  متعدد 

می کند.

زنان رکورد شکنی کردند
دختران امسال با ۳۰ ورزشکار کمتر نسبت به دوره قبل نه تنها 
تعداد طال و نقره دوره قبل را تکرار کرده که هیچ بلکه ارتقاع 
با   ۲۰۱۰ سال  در  ایران  ورزشی  کاروان  که  حالی  در  دادند.  هم 
آسیایی  بازی های  راهی  مرد)   ۲۸۲ و  زن   ۸۸) ورزشکار   ۳۷۰
نقره   ۱۴ طال،   ۲۰ شامل  مدال   ۵۹ توانست  و  شد  چین  گوانگجو 
کسب  به  موفق  ورزشکار   ۲۸۲ با  امسال  کند،  کسب  برنز   ۲۵ و 
۵۷ مدال شامل ۲۱ طال، ۱۸ نقره و ۱۸ برنز شد. کاهش تقریبا 
کمی  کاهش  اینچئون،  در  ایران  ورزشی  کاروان  ۲۵درصدی 
در  مساله  این  اما  داشت،  دنبال  به  نیز  را  شده  کسب  مدال های 
بخش زنان کاروان ورزشی کشورمان روندی معکوس داشت، 
 ۲۰۱۴ بازی های  به  شده  اعزام  زنان  تعداد  که  درحالی  زیرا 
اینچئون کاهشی حدود ۳۵ درصد نسبت به بازی های گوانگجو 
را نشان می داد اما تعداد مدال های کسب شده توسط این کاروان 

رشد کمی و کیفی داشت. زنان در شانزدهمین دوره بازی های 
آسیایی ۲۰۱۰ گوانگجو ۱۴ مدال شامل یك مدال طال، چهار نقره 
و ۹ برنز کسب کردند و این تعداد در بازی های ۲۰۱۴ اینچئون 
با  رسید.  برنز  هفت  و  نقره  هفت  طال،  دو  شامل  مدال   ۱۶ به 
آنکه تعداد ۸۸ ورزشکار زن شرکت کننده در شانزدهمین دوره 
بازی های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگجو به ۵۸ ورزشکار در هفدهمین 
اگر  و  یافت  کاهش  اینچئون   ۲۰۱۴ آسیایی  بازی های  دوره 
به  رشته   ۱۰ در  باید  گوانگجو  بازی های  رشته   ۱۴ جای  به  چه 
مدال  دو  توانستند  زنان  این  اما  می پرداختند  حریفان  با  رقابت 
که  آسیایی  بازی های  دوره  شانزدهمین  در  کنند.  کسب  بیشتر 
در  کشورمان  ورزشکار  زنان  شد  برگزار  گوانگجو  میزبانی  به 
قایقرانی  شطرنج،  کمان،  و  تیر  دوومیدانی،  تیراندازی،  رشته 
آب های آرام، بادبانی، دراگون بوت، جودو، کبدی، کاراته، رول 
اسکیت، تیراندازی، ووشو و تکواندو به مصاف حریفان رفتند. 
آسیایی  بازی های  دوره  شانزدهمین  در  زنان  طالی  مدال  تنها 
کیلوگرم   ۷۵ وزن  در  آزاد پور  خدیجه  توسط  گوانگجو   ۲۰۱۰

آن  در  زنان  نقره  مدال  چهار  شد.  ایران  کاروان  سهم  ووشو 
دوره توسط الهه احمدی در رشته تیراندازی، راحله آسمانی و 
پریسا فرشیدی در تکواندو و تیم تیراندازی زنان به دست آمد. 

کشورمان  برای  گوانگجو  در  نیز  برنز  مدال   ۹ کشورمان  زنان 
صید کردند، این مدال ها توسط سارا خوش جمال فکری، سمانه 
منصوریان  الهه  تکواندو،  در  حاجی پور  سوسن  و  پری  شش 
کاراته،  رشته  در  ملکی پور  سمیرا  و  چاالکی  فاطمه  ووشو، 
روئینگ تیمی، تیم ملی کبدی زنان و تیمی تیراندازی کسب شد. 
اما ۵۸ ورزشکار زن شرکت کننده در هفدهمین دوره بازی های 
کمان،  تیرو  تکواندو،  رشته   ۱۰ در  اینچئون  میزبانی  به  آسیایی 
کاراته،  قایقرانی،  میز،  روی  تنیس  ووشو،  کبدی،  دوومیدانی، 
رقابت  یعنی میدان  این  شرکت کردند و  بدمینتون و تیراندازی 
و شانس مدال آوری آنان از ۱۴ رشته به ۱۰ رشته کاهش یافت. 
تیراندازی  رشته  در  ترتیب  به  عباسعلی  حمید  و  خدمتی  نجمه 
به  اینچئون  در  زنان  کاروان  برای  را  طال  مدال های  کاراته  و 
و  روحانی  فاطمه  وزنه،  پرتاب  در  رجبی  لیال  آوردند.  ارمغان 
تیراندازی،  در  امامقلی نژاد  نرجس  تکواندو،  در  خدابنده  اکرم 
تیم  و  بادی  تفنگ  تیراندازی  تیم های  و  ووشو  منصوریان  الهه 
کردند.  کسب  را  ورزشی  کاروان  این  نقره  مدال های  کبدی 
فاطمه چاالکی و نسرین دوستی در کاراته، سولماز عباسی در 
حاجی پور  سوسن  کایاك،  در  حکیمی  آرزو  روئینگ،  قایقرانی 
روئینگ  نفره  چهار  تیم  و  کانو  در  گماری  سونیا  تکواندو،  در 
مدال برنز کاروان ورزشی زنان اعزامی به اینچئون را برگردن 

آویختند.

طالی زنان می توانست بیشتر باشد
بله، ایران در کل موفق به کسب ۵۷ مدال در بازی های آسیایی 
طال،  از  ایرانی  زنان  سهم  البته  و  بود  طال  آن  نشان   ۲۱ که  شد 
گرفتند  نقره  مدال  هفت  بانوان  که  کردیم  اشاره  مدال.  دو  تنها 
رقابت  خب  اما  باشد؛  طال  آنها  چهارتای  می شد  البته  که 
زنان  موجود  محدودیت های  با  ویژه  به  است  سنگ  و  سخت 
ارمغان  به  هم  برنز  نشان  هفت  ایرانی  زنان  ورزشکارمان. 
باشد.  طال  تایش  دو  یکی  می شد  هم  تعداد  این  از  که  آوردند 
این  که  می دهد  نشان  ایران  زنان  توسط  مدال   ۱۶ کسب  باری، 

تنها  و  دارند  را  موفقیت  کسب  برای  کافی  و  الزم  توان  افراد 
ایران در شش ورزش و  بانوان  باید دلخوش شوند و امیدوار. 
ووشو،  کاراته،  بادی)،  تیراندازی (تفنگ  رشته های  و  ماده  در 
دوومیدانی (پرتاب وزنه)، تکواندو، قایقرانی (اساللوم، کایاك 
و روئینگ) کسب مدال کرده اند و بی شك در رشته های دیگر هم 
می توانند برای کشورمان مدال آوری کنند. ایران ۵۷ مدال بعد 
جایگاه  در  قزاقستان  و  ژاپن  کره جنوبی،  چین،  کشورهای  از 

پنجم هفدهمین دوره بازی های آسیایی در سال ۲۰۱۴ ایستاد.

نیم قرن از حضور زنان می گذرد
از  بیش  به  آسیایی  دربازی های  ایرانی  دختران  حضور  سابقه 
که  مسابقات  دوره  سومین  در  ایران  برمی گردد.  قبل  قرن  نیم 
برد؛  کاروان  همراه  را  دخترانش  نخستین  بود،  توکیو   ۱۹۵۸
لطف  به  و   ۱۹۷۴ سال  در  دختران  طالی  مدال  نخستین  اما 
میزبانی تهران درمسابقات شمشیربازی به دست آمد. تا پیش 
ایران  که  شد  برگزار  آسیایی  بازی های  دوره  هشت  انقالب  از 

آورد.  دست  به  طال  یك  فقط  و  داشت  حضور  دوره  پنج  در 
بهترین نتیجه هم در مسابقاتی به دست آمده که ایران میزبان 
بود. ایران درآن مسابقات ۴۴ بانوی ورزشکار داشته و از میان 
آوردند  دست  به  تیمی  طالی  یك  شمشیرباز  دختران  فقط  آنها 
طال  مدال   ۳۶ با  سال  آن  در  ایران  انفرادی.  برنز  و  نقره  یك  و 
عنوان  به  چین  طالی  مدال   ۳۳ به  توجه  با  و  شد  آسیا  دوم  تیم 
سال های  نداشت.  بانوانش  طالی  به  نیازی  عمل  در  سوم  تیم 
جنگ سال های ویژه یی برای ورزش ایران نبود. کاروان ایران 
معموال به صورت حداقلی به مسابقات فرستاده می شد و تقریبا 

سرمایه گذاری ای هم در ورزش بانوان وجود نداشت.

برای  بزرگی  مانع  دغدغه های  انقالب  از  بعد  سال های  در   
فرهنگی  فضای  چه  بود.  مسابقات  در  ایران  حضوردختران 
حضور  المپیك  بین المللی  کمیته  فضای  چه  و  ایران  داخل 
در  تاثیربسزایی  هم  مساله  همین  می کرد.  محدود  را  دختران 
دوره  پنج  دلیل  همین  به  داشت.  بانوان  ورزش  سرمایه گذاری 
بعدی مسابقات بعد از انقالب با کمترین تعداد بانوان و بدون 
مدال به پایان رسید. از ۲۰۰۲ سال های شکوفایی ورزش بانوان 
این  شروع  ملی  کمیته  دبیراسبق  سیدامیرحسینی،  شد.  آغاز 
رقم  شمسی  دهه۷۰  در  که  می داند  اتفاقاتی  مدیون  را  دوره 
در  و  شدند  حاضر   ۲۰۰۲ مسابقات  در  ایرانی  دختر   ۱۳ خورد. 

تیراندازی و تکواندو دو برنز به دست آوردند.

ایرانی  بانوان  تعداد   ۲۰۰۶ سال  در  بود.  مدال ها  نخستین  این   
دوبرابر شد. ۲۶ دختر ایرانی در دوحه قطر ۳ مدال برنز کسب 
به  مربوط  ایران  کاروان  عملکرد  بهترین  همچنان  اما  کردند؛ 
بازی های آسیایی تهران بود. در سال ۲۰۱۰ داستان تغییر کرد. 
کاروان ایران در بازی های آسیایی ۸۸ بانو را به همراه داشت 
که بهترین بازی های آسیایی تاریخ را برای خودشان رقم زدند. 
تاریخ  یك  این  برنز.   ۹ و  ۴نقره  آوردند،  دست  به  طال   ۱ آنها 
همه  این  با  کالن.  بسیار  سرمایه گذاری  با  بود  بزرگ  نگاری 
قزاقستان  ۱۸ مدال طالی  از  مسابقات  ایران در  ۲۰ مدال طالی 
اما  بود  ارزشمند  هرچند  بانوان  طالی  مدال  تك  و  شد  بیشتر 

تفاوتی در جدول رده بندی به وجود نمی آورد.

ورزش
 اسپانیا تیم بارسلونا را تهدید کرد

 تنش فوتبالی 
کاتالونیا با مادرید 

در  گفت  اسپانیا  فوتبال  لیگ  اتحادیه  مدیر  تباس  خاویر 
فوتبال  باشگاه  اسپانیا ،  از  کاتالونیا  منطقه  جدایی  صورت 
بارسلونا اجازه حضور در لیگ دسته اول فوتبال اسپانیا را 
نخواهد داشت. این اظهارات درحالی بیان می شود که تنش 
در منطقه کاتالونیا به علت احتمال برگزاری همه پرسی که 
ماه آینده درباره جدایی این منطقه از اسپانیا برگزار خواهد 
تقریبا  بارسلونا  باشگاه  با  سیاست  است.  شده  تشدید  شد 
باشگاه  این  شعار  و  است  خورده  گره  آن  تاسیس  زمان  از 
نشان  را  مسئله  این  باشگاه»  یک  تنها  از  می گوید «بیش  که 
می دهد. نقش بارسلونا در حرکت در مسیر این مسئله ملی 
است  بوده  متفاوت  آن  مدیره  هیئت  اساس  بر  کاتالونیا  در 
اما معموال نقشی برجسته در حیات فرهنگی آن ایفا نکرده 

است.
هیئت مدیره کنونی بارسلونا که ابتدا ساندرو روسل ریاست 
آن را برعهده داشت و درحال حاضر جوزپ ماریا بارتومئو 
اختالفات  درباره  عقب  به  رو  موضعی  است  آن  رئیس 
همه  برگزاری  خصوص  در  منطقه  این  در  کنونی  شدید 
استقالل  است.  کرده  اتخاذ  نوامبر  نهم  در  استقالل  پرسی 
کاتالونیا تاثیری مستقیم بر آینده این باشگاه خواهد داشت 
اسپانیا  فوتبال  بزرگ  قطب  دو  مادرید  رئال  همراه  به  که 
در  دارند.  طرفدار  اسپانیا  سراسر  در  و  می آیند  شمار  به 
صورتی که بارسلونا از لیگ اسپانیا کنار گذاشته شود این 
رقابتها به شکلی گسترده هم در اسپانیا و هم در خارج از 
با  بارسلونا  اینکه  تصور  همچنین  شد.  خواهد  ضعیف  آن 
چند  که  کاتالونیا  لیگ  در  اسپانیول  خود  همشهری  رقیب 
تیم نیمه حرفه ای دارد رقابت کند بسیار سخت خواهد بود. 
تباس رئیس اتحادیه لیگ فوتبال اسپانیا در نشستی ورزشی 
به  توجه  با  شود  مستقل  کاتالونیا  :«اگر  گفت  بارسلونا  در 
قانون ورزشی که در دیگر نقاط اسپانیا اجرا خواهد شد به 

بارسلونا اجازه بازی داده نخواهد شد.»
پارلمان  در  قانون  تغییر  به  صورت  این  در   »: افزود  وی 
اسپانیا نیاز خواهد بود. مطمئنا اگر چنین مسئله ای رخ دهد 
از  است  تاریخی  باشگاه  یک  که  را  بارسلونا  اسپانیا  فوتبال 
دست خواهد داد.» وی اضافه کرد :« نمی توان لیگ اسپانیا 
را بدون بارسلونا تصور کرد. همچنین نمی توانم کاتالونیا 
را بدون اسپانیا تصور کنم. به لیگ بدون بارسلونا اعتقادی 
اسمی بر  چه  دهد  رخ  چیزی  چنین  اگر  همچنین  ندارم. 
روی لیگ گذاشته خواهد شد ، لیگ اسپانیا یا لیگ ایبری.» 
سابق  رئیس  الپورتا  خوان  جمله  از  بارسلونا  طرفداران 
کرده اند.  حمایت  کاتالونیا  استقالل  از  آشکارا  باشگاه  این 
را  بارسلونا  ریاست   ۲۰۱۰ تا   ۲۰۰۳ سالهای  بین  که  الپورتا 
برعهده داشت می خواست این باشگاه در خط مقدم نخبگان 
ملی کاتالونیا قرار داشته باشد که این مسئله خشم بسیاری 
از طرفداران بارسلونا را به ویژه آنهایی که در دیگر نقاط 
کنونی  مدیریت  بود.اما  برانگیخته  می کنند  زندگی  اسپانیا 
پایبندی کمتری به این مساله دارد. سخنگوی رسمی باشگاه 
باشگاه  و  است  حساسی  موضوع  این   »: گفت  بارسلونا 
بیانیه  صدور  باشگاه  رئیس  اما  شود  آن  وارد  نمی خواهد 
پیکه  جرار  و  ژاوی  می کند.»  بررسی  آینده  روزهای  در  را 
دو بازیکن اصلی بارسلونا پس از راهپیمایی که ماه گذشته 
حدود  پلیس  تخمین  اساس  بر  و  شد  برگزار  بارسلونا  در 
از  علنا   ، کردند  شرکت  آن  در  نفر  هزار   ۸۰۰ و  میلیون  یک 
نشستی  در  ژاوی  کردند.  حمایت  پرسی  همه  این  برگزاری 
خبری گفت :« رای دادن حق ماست ، ما به رای و به مردم 
همه  این  از  من  مطمئنا  و  بدهند  را  خود  رای  که  داریم  نیاز 
کاتالونیا  از  من   »: گفت  نیز  پیکه  می کنم.»  حمایت  پرسی 
کنم.  شرکت  راهپیمایی  این  در  گرفتم  تصمیم  و  هستم 
یک  کنار  در  را  خوبی  اوقات  تا  آمدیم  اینجا  به  دوستانم  با 

میلیون و ۸۰۰ هزار نفری که حضور دارند سپری کنیم.»





  جمعه ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۶هفته نامه پرشین۳۰

 افقي:
ــياي مركزي كه  ١-كشوري در آس
پايتخت آن بيشكك است- مهارت 

فوتبالي
ــس- خيابان  ــم- معرب نرگ ٢- ديل

تزئين شده
ــاعران-  ــخنوران و ش ٣- جوان- س

مقواي نازك
٤- درود- توقف- باال

ــاي  الفب ــرف  ح ــيزدهمين  س  -٥
فارسي- قسم- خوراك سنجاب

ــان، ذريه- مخفف من را-  ٦- دودم
ديوانگي- كچل

ــاي  هواپيم آرام-  و  ــته  آهس  -٧
بي موتور- حلقوم

ــعت- بدقواره-  ــادگي و وس ٨- گش
حمله

ــه  ــريالي ب ــك- س ــه خش ٩- علوف
كارگرداني محمدمهدي عسگرپور با 

بازي امير جعفري- ماه ميالدي
ــياب- باسكول- در  ١٠- سنگ آس

بيمارستان خدمت مي كند- جغد
١١- قابليت و استحقاق- بخشي از سيستم گوارش نشخواركنندگان- بوي ماندگي

١٢- پياله و جام- فالني- از صفات باريتعالي
١٣- نجات دهنده- مستقيم- خوشنواي مدرسه

١٤- علم آموختن- حافظه جانبي رايانه- زيارت كننده
ــادي و يكي از  ــتي و اقتص ــهرهاي توريس ــده- يكي از مهم ترين ش ١٥- كمك كنن

قطب هاي ورزشي در ايران
 عمودي:

١-از مراسم چهارشنبه سوري- درختي باچوب عالي
٢- ول و يله- ولگرد، بيچاره- ثروتمند

٣- تقرب به خدا- پايتخت اداري هلند- سنگ ها
٤- دريا- مفرد حواس- سنگريزه- ظرف فرورفته- آساني

٥- يكي از نام هاي خداي تعالي به معني پاينده و قائم به ذات- پختن غذا- تپانچه
٦- از خانم ها هرگز مپرسيد!- باران يخي- نام پسرانه

٧- ديوار محكم- گريه كردن- ديرنشين
٨- نياكان- سرور- جنبيدن و تكان خوردن

٩- خويشاوندي مستقيم- صداي بر هم خوردن فلز- زودشكن
١٠- آخرين ماه- زين و برگ اسب- باب

١١- رخشندگي- دودكش- پرسش از جا و مكان كسي
١٢- رشته- رود آرام روسيه- 
ــك عاميانه-  ــيد- ي نام جمش

جنس مؤنث
ــازگاري-  س هماهنگي،   -١٣

جانشينان- برنج فروش
كشوری  ــتك-  پش ضد   -١٤

آفريقايي- رود مصر
از  ــي-  مركبات ــگ  رن  -١٥
ــر كه  ــع بش ــتين صناي نخس
خاستگاه آن گرچه به درستي 
ــت ولي از روي  ــكار نيس آش
ــرزمين  ــن س ــاي كه يافته ه

باستاني سومر مي دانند
ويژه

 افقي:
١-از چاشني هاي كنار غذا- كافي 

بودن
ــتاره  س ــيريني-  ش ــي  نوع  -٢

دنباله دار- لبريز
ــش مداوم  ــي- افزاي ٣- راهنماي

قيمت ها- كالهبردار
ــدارد-  ــن- وجود ن ــاي ام ٤- ج

پايتخت باستاني اروپا
٥- نقش هنري- دستبرد به غذا- 

هياهو و هرج و مرج
ــر و سامان- فر و  ٦- مرزبان- س
ــدن باد  ــكوه- صداي خالي ش ش

تيوپ
ــاكاري- بي نياز و  ــژده- ري ٧- م

توانگر
٨- گلبانگ نماز- صورت گيالني- 

جزيره اي در كشورمان
٩- جانور كوچك انگلي- گلي با 
نام فرنگي- يكي از بلندپايه ترين 

ايزدان آيين هندو
١٠- قدم يكپا- ماه ميالدي- نگاه كن!- چاهي در جهنم

١١- پدر شعر نو- آخر چيزي- عناد
١٢- كلمه شرط- نوعي قرابت- دانه ميان ميوه

١٣- سازمان پيمان آتالنتيك شمالي- آرزو، منظور- لوله گوارشي
١٤- رياست- بسيار- به اين غذا شامي هم مي گويند

١٥- خراب- رمان معروف ويليام فالكنر
 عمودي:

١-از آثار ملي ايران- سياستمدار فرانسوي
٢- بزرگ شدن- بستني خوشمزه- خروس جنگي

٣- بوي خوش- شهري در استان خوزستان- نيروي طبيعت و فطرت
٤- طليعه اعداد- از خواهران برونته-  بله روسي- نت سوم- عقب

٥- درياچه سوئيس- فاقد آرامش و امنيت- پول رايج در ژاپن
٦- همان يك است- از حبوب آشي- آيين هاي سنتي

٧- مخترع ماشين بخار- چين خوردگي زمين- ميان دنيا و آخرت
٨- كلبه چوبي- جاده قطار- پرستش

٩- جزيره ايراني استان هرمزگان- ساختاري معماري در منزل به منظور گرمادهي- 
مي گذارند تا در بند كشند

١٠- برابر- مستحضر- نت اول
ــازمان  س ــدان-  خان  -١١

دادن- از خنده مي روند
ــده- اثر  ــده خرامن ١٢- پرن
ــذاي  غ ــت-  بك ــاموئل  س
ــد جدولي- داغ  مريض- عي

كردن
١٣- آبگير- فرياد- مثل

١٤- دشت بلند- دستگاهي 
جهت سرمايش و گرمايش 
و به طور كلي تهويه مطبوع 
در ساختمان هاي مسكوني، 
ــور  ــي- ج ــاري و صنعت تج

شدن كارها
ــام  ن ــوژي-  هيدرول  -١٥
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حل جدول ويژه شماره ۵۷۶۳حل جدول عادی شماره ۵۷۶۳

جدول ويژه  جدول عادي 123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
ييايرديرپتعاجش1
زاجمتاوامسراب2
دبرابمدنگنيمن3
گانيتهدرصاعم4
رپيندشانيفها5
ديشابابموجه6
سكيارباكاهنجا7
والساافوهاگبو8
مراتتشترزنارس9

تنارنسحمموي10
كرسراسيمتاتن11
تاساسلبتيوهب12
مداخجارسناواو13
ايكهتخومامييل14
نوناقيزينورجات15

123456789101112131415
همانرهاوجوسراچ1
مادكنيبرودگنه2
اديوهراباكباچ3
تتهزنلزنميره4
وتشاولهشيركه5
لانراجحاربك6
وباتراوشدسلاج7
ژاساپجاهاتسيا8
ينامرتلاههيجو9

زينويداشماي10
اهنوماتوعددد11
تاساسدپنايما12
خراترايشعانعن13
اولتاراپانيما14
ذيملتيمشاهارون15

 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین (بره):

شاید فرصتی دست دهد که بتوانید همه 
که  بدانید  اما  بگیرید،  تر  ساده  را  چیز 
بهای  کردن  پرداخت  بدون  چیزی  هیچ 
خودتان  اگر  حتی  آید.  نمی  دست  به  آن 
را کنار بکشید، باز هم تا زمانی که کاری 
نکنید،  وضع  این  به  دادن  سامان  برای 
احساس  را  ناگفته  احساسات  فشار 
خواهید کرد. جسارت به خرج دهید و آن 
چه را در ذهن تان می گذرد به یک دوست 
حواس  ابما  بگویید،  نزدیک  همکار  یا 
مشکل  تا  باشد  تان  صحبت  لحن  به  تان 
تان  وقت  که  این  جای  به  نشود.  درست 
بهتر  کنید،  تلف  مشاجره  و  بحث  سر  را 
یک  بتوانید  تا  دهید  ترتیب  بستری  است 

گفتگوی معنادار داشته باشید.

متولدین اردیبهشت (گاو):
باید وقت بگذارید و کاری کنید تا دخیره 
بگیرد،  دوباره  جان  تان  احساسات  ی 
باعث  کاری  های  مشغله  اگر  ویژه  به 
آشفتگی تان شده است. این باور را کنار 
روز  از  ای  دقیقه  هر  در  باید  که  بگذارید 
به بهترین نحو کارآمد باشید. اگر دیدید 

که در نزدیکی شما ماجرایی درست شده 
نباید به آن دامن بزنید و همه چیز را بدتر 
کنید. در عوض خونسرد بمانید و آرامش 
چیزهای  کنید  سعی  کنید.  حفظ  را  خود 
که  کنید  پیدا  تان  اطراف  در  کوچکی 
نشاط آور باشند و روح تان را جال دهند.

متولدین خرداد (دوقلوها):
راحتی  به  امروز  هوشمندانه  ارتباطات 
حاصل می شود، اما یک چیزی فرق کرده 
پیدا  دست  مشخص  دیدگاه  یک  به  است. 
کرده اید، اما دل تان نمی خواهد که آن را 
با دیگران در میان بگذارید یا راجع به آن 
تالش  در  شدت  به  دیگران  بزنید.  حرف 
شوند،  آگاه  شما  درون  اسرار  از  که  اند 
ندای  به  که  شود  می  توصیه  شما  به  اما 
بدانید  هم  را  این  دهید.  گوش  تان  درون 
خواهید  می  که  مثبتی  تغییرات  ایجاد  که 

کمی زمان می برد.

متولدین تیر (خرچنگ):
بگذارد  سرتان  به  سر  کسی  امروز  اگر 
حتما به شدت با او برخورد خواهید کرد، 
چون فکر می کنید باید از چیزی که حق 
شماست دفاع کنید. قدرت اکنون شما به 
است.  تان  های  سرسختی  همین  خاطر 
نیست.  جنگیدن  به  نیازی  خوشبختانه 

شما می توانید بیشتر از هر کس دیگری 
از  زمان  اکنون  که  بدانید  و  باشید  صبور 

آن شماست.

متولدین مرداد (شیر):
به  دست  اآلن  همین  اگر  که  کنید  می  فکر 
کار نشوید ممکن است فرصت از کف تان 
برود و نتوانید آن کار هیجان انگیزی را 
که در نظرتان است انجام دهید. اوضاع 
نشان می دهد که دارید به شکل متناسبی 
پیشرفت می کنید، اما برای این که تالش 
های تان به ثمر بنشیند باید بیشتر صبر 
و  بگیرید  تصمیم  آنی  نباید  امروز  کنید. 
امکان  حد  تا  کنید.  عصبانی  را  دیگران 
زمان  که  بمانید  منتظر  و  باشید  مالیم 

مناسب فرا رسد.

متولدین شهریور (سنبله):
امروز انگیزه ی چندانی ندارید و حس و 
حال تنبلی در سر دارید. اما الزم است که 
انجام  شده  ترتیبی  هر  به  را  تان  وظایف 
دهید، چون اگر امروز کوتاهی کنید حجم 
کاری روزهای آینده بیشتر می شود. از 
طرفی هم الزم نیست به خودتان بیش از 
انجام  باید  را  چه  آن  بگیرید.  سخت  حد 
هم  کمی  که  باشد  تان  حواس  اما  دهید، 
دخیره  انرژی  اگر  کنید.  دخیره  انرژی 

پیدا  نیاز  آن  به  که  بعدا  باشید،  داشته 
کردید می توانید استفاده اش کنید.

متولدین مهر (ترازو):
احساسی  مشکل  یک  است  ممکن  امروز 
کند.  بروز  دوباره  گذشته  از  نشده  حل 
درست است که دل تان نمی خواهد راجع 
به احساسات تان حرف بزنید، اما حداقل 
کمی تالش کنید تا با دیگران رتباط برقرا 
توانید  نمی  شما  که  باشد  یادتان  کنید. 
همه را راضی نگه دارید، اگر هم این کار 
خودتان  ناراحتی  باعث  فقط  بکنید  را 
واقعی  دوست  که  کسی  هر  شوید.  می 
اگر  حتی  ماند،  خواهد  شما  با  شماست 
نتوانید در حال حاضر همه ی حرف های 

تان را به او بگویید.

متولدین آبان (عقرب):
از  بیشتر  شما  صمیمی  دوستان  امروز 
گذشته برای تان مهم شده اند، اما با این 
حال برای تان سخت است که به نصیحت 
با  اگر  حتی  دهید.  گوش  شان  های 
صحبت های آن ها موافق نیستید، یادتان 
نیست،  ها  آن  جانب  از  مشکل  که  باشد 
که  است  خودتان  وجود  از  بخشی  بلکه 
موضوع  این  متوجه  وقتی  دارد.  مشکل 
را  بیرونی  مشکالت  توانید  می  شوید 

بهتر مدیریت کنید. از این بابت خوشحال 
باشید که کسانی را در زندگی تان دارید 

که به شما اهمیت می دهند.

متولدین آذر (کمان):
برای  جزییات  از  پوشی  چشم  که  این  با 
راحتی  به  امروز  اما  نیست،  مشکل  شما 
کنید.  عملی  را  راهکار  این  توانید  نمی 
خودتان  به  حد  از  بیش  که  ندارد  دلیلی 
سخت بگیرید. وقت بگذارید و به کارهای 
سرتان  وقتی  دهید.  ترتیب  و  نظم  تان 
خلوت شد، آن وقت با آزادی بیشتری می 

توانید به کارهای بزرگ تر فکر کنید.

متولدین دی (بز):
ترین  صمیمی  که  کنید  می  احساس 
تان  حمایت  خواهد  نمی  تان  دوست 
به  دستیابی  به  نسبت  وجود،  این  با  کند. 
اهداف بلند مدت تان خوش بین هستید. 
متمرکز  کارتان  روی  که  این  برای  شاید 
فاصله  دیگران  از  که  بخواهید  شوید 
تا  نشوید.  احساسات  درگیر  و  بگیرید 
مشخص  تان  های  اولویت  که  زمانی 
بگیرید  تصمیم  درست  توانید  می  باشند 
و متمرکبز عمل کنید. وقتی کارتان تمام 
شد، آن وقت دیگر باید دست به کار شوید 
برقرار  ارتباط  تان  دوستان  با  دوباره  تا 

کنید.

متولدین بهمن (ظرف آب):
اگر چه انرژی های کهکشانی در آرامش 
به سر می برند، اما می دانید که تغییراتی 
دچار  تان  روابط  در  اگر  است.  راه  در 
به  نتوانید  است  ممکن  هستید  مشکل 
را  چیزی  است  بهتر  کنید.  عمل  درستی 
دارد  چیز  همه  که  بدانید  نکنید،  تحمیل 
کند.  می  طی  را  خودش  طبیعی  مسیر 
نیازی  که  برسید  نتیجه  این  به  وقت  هر 
می  وقت  آن  نیست،  دیگران  با  مقابله  به 
طی  سالمت  به  را  گذار  ی  مرحله  توانید 

کنید.

متولدین اسفند (ماهی):
محیط  در  که  هایی  استرس  وجود  با 
راحتی  احساس  شدت  به  دارد  وجود 
دارید  مهمی  کاری  وظایف  کنید.  می 
نیست  بد  اما  دهید،  شان  انجام  باید  که 
و  بگذارید  وقت  خودتان  برای  هم  کمی 
ماجراجویی کنید. شاید تا چند رو آینده 
شد،  خواهید  گیجی  دچار  تان  روابط  در 
دادن  سامان  برای  باید  خاطر  همین  به 
باید  بگذارید.  بیشتری  انرژی  اوضاع  به 
با  تان  وظایف  بین  که  کنید  پیدا  راهی 

معنویات تعادل برقرار شود.

جدول و سرگرمی

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

۰۷۸۱۱۰۰۰۴۵۵

حل جدول هفته گذشته

هدیه پدر به پسر برای فارغ التحصیلی
زیبایی،  اسپرت  ماشین  که  بود  ماه ها  شد.  فارغ التحصیل  دانشگاه  از  جوانی،  مرد 
پشت شیشه های یک نمایشگاه به شدت توجه اش را جلب کرده بود و از ته دل آرزو 
می کرد که روزی صاحب آن ماشین شود. مرد جوان، از پدرش خواسته بود که برای 
هدیه فارغ التحصیلی، آن ماشین را برایش بخرد. او می دانست که پدر توانایی خرید 
مطالعه  اتاق  به  را  او  پدرش  و  رسید  فرا  فارغ التحصیلی  روز  دارد.باالخره  را  آن 
بی نهایت  تو  مثل  خوبی  پسر  داشتن  از  «من  گفت:  او  به  و  فراخواند  خصوصی اش 
مغرور و شاد هستم و تو را بیش از هر کس دیگری در دنیا دوست دارم.» سپس یک 
جعبه به دست او داد. پسر، کنجکاو ولی ناامید، جعبه را گشود و در آن یک انجیل زیبا 
یافت. با عصبانیت فریادی بر سر پدر کشید و گفت: «با تمام مال و دارایی که داری، 

یک انجیل به من می دهی؟» کتاب مقدس را روی میز گذاشت و پدر را ترک کرد.
و  داشت  زیبایی  خانه  شد.  موفق  تجارت  و  کار  در  جوان  مرد  و  گذشت  سال ها 
خانواده ای فوق العاده. یک روز به این فکر افتاد که پدرش، حتمًا خیلی پیر شده و باید 
سری به او بزند. از روز فارغ التحصیلی دیگر او را ندیده بود. اما قبل از اینکه اقدامی 
بکند، تلگرافی به دستش رسید که خبر فوت پدر در آن بود و حاکی از این بود که پدر، 
تمام اموال خود را به او بخشیده است. بنابراین الزم بود فورًا خود را به خانه برساند 
و به امور رسیدگی نماید.هنگامی که به خانه پدر رسید، در قلبش احساس غم و 
پشیمانی کرد. اوراق و کاغذهای مهم پدر را گشت و آنها را بررسی نمود و در 
آنجا، همان انجیل قدیمی را باز یافت. در حالیکه اشک می ریخت انجیل را باز 
کرد و صفحات آن را ورق زد و کلید یک ماشین را پشت جلد آن پیدا کرد. در 
کنار آن، یک برچسب با نام همان نمایشگاه که ماشین مورد نظر او را داشت، 
آن  روی  و  بود  فارغ التحصیلی اش  روز  تاریخ  برچسب،  روی  داشت.  وجود 

نوشته شده بود: «تمام مبلغ پرداخت شده است.»

شاهکار
به ابوسعید ابوالخیر گفتند: «فالنی شاهکار می کند، چرا که قادر است پرواز کند.»

گفت: «این که مهم نیست، مگس هم می پرد.»
گفتند: فالنی را چه می گویی که روی آب راه می رود!»

گفت: «اهمیتی ندارد، تکه ای چوب نیز همین کار می کند.»
گفتند: «پس از نظر تو شاهکار چیست؟»

کلک  نگویی،  دروغ  کسی  به  هیچگاه  ولی  کنی  زندگي  مردم  میان  در  که  گفت: «این 
نزنی و سوء استفاده نکنی، این شاهکار است.»

 





  ۱۰ اکتبر ؛ درگذشت اورسون ولز

بهترین کارگردان 
تمام تاریخ 

فیلم نامه نویس،  کارگردان،  ِوْلز  اورسن  جرج 
و  رادیو  تئاتر،  فیلم،  تهیه کننده  و  هنرپیشه 
تلویزیون بود. او اولین بار با اجرای رادیویی 
جنگ دنیاها اثر هربرت جرج ولز در ۳۰ اکتبر 
این  به  هم  آن  رسید.  شهرت  به  که  بود   ۱۹۳۸
دلیل که عده ای از شنوندگان به تصور اینکه با 
یک خبر واقعی (از حمله بیگانگان فضایی از 

مریخ) مواجه شده اند، وحشت کرده بودند.

به  او  تئاتری  دواقتباس   ۱۹۳۰ دهه  اواسط  در 
نمادگرایانه  روایت  و  مکبث  وودو  نام های 
یافتند.  شهرت  نیویورک  در  سزار  جولیوس 
تهیه کنندگی و  کارگردانی،  وی در سال ۱۹۴۱ 
عهده  به  را  کین  همشهری  فیلم  در  بازیگری 
آن  در  نیز  نویسنده  عنوان  به  ضمنًا  و  گرفت 
بیشتر  در  کین  همشهری  داشت.  همکاری 
 ۱۰۰ جزو  فیلم،  نقد  سایت های  لیست های 
او  می شود.  محسوب  سینما  تاریخ  برتر  فیلم 
همشهری کین را با ایده هایی نو برای روایت 
فیلم  این  بازنویسی کرد.  داستان در هالیوود 
و  برداری  تصویر  در  تازه  ابتکارات  از  پر 
طور  به  که  ولز  گریم  حتی  بود.  صدا برداری 
بیشتر  دهه  چندین  را  سنش  کننده ای  متقاعد 

نشان می داد، انقالبی محسوب می شد.

ولز در نقش «چارلز فاسترکین» تهیه کنندگی 
و کارگردانی فیلم را نیز به عهده داشت. این 
شده  نامزد  اسکار  جایزه  نه  برای  کالسیک 
 بود که چهار تا از آنها که به ولز ارتباط داشت 

عبارتند از: بهترین بازیگر، بهترین کارگردان، 
فیلم  اما  فیلم.  بهترین  و  فیلمنامه  بهترین 
بهترین  برای  اسکار  جایزه  یک  برنده  تنها 
که  است  این  اهمیت  حائز  نکته  شد.  فیلمنامه 
کین  همشهری  ساخت  هنگام  در  ولز  اورسن 
کاری  دوران  بقیه  داشته است.  سال   ۲۵ تنها 
بودجه،  کمبود  مانند  گوناگونی  دالیل  به  او 
دخالت بی جای استودیوها، چه در اروپا و چه 
در بازگشت کوتاه مدت او به هالیوود زیاد با 
موفقیت روبرو نبود. با همه این مشکالت اتلو 
برنده نخل طالیی جشنواره کن ۱۹۵۷ گردید 
و نشانی از شر نیز به جایزه برتر جشنواره 
ولز  خود  دید  از  آمد.  نائل  بروکسل  جهانی 
شب  نیمه  ناقوس های  و  محاکمه  فیلم  دو 
توسط  ولز  اگرچه  بودند.  فیلم هایش  بهترین 
می شد،  رانده  حاشیه  به  بزرگ  استودیوهای 

اما او درواقع یک بازیگر پول ساز بود.

در سال های واپسین زندگی، ولز در حالی که 
فقط بوسیله بازیگری، تبلیغات و صداگذاری 
استودیوی  یک  با  می کرد  معاش  امرار 
بر  نکردن  سرمایه گذاری  علت  به  هالیوودی 
منازعه  وارد  مستقلش  فیلم  پروژه های  روی 
که  بود  نفری  سومین  او   ۱۹۷۵ سال  در  شد. 
یک  جایزه  کاگنی،  جیمز  و  فورد  جان  از  پس 
آمریکادریافت  فیلم  بنیاد  از  را  فعالیت  عمر 
وی  مرگ  از  پس  منتقدان  بیش تر  می کرد. 
هم  او  کرده اند.   تمجید  او  از  عمومی  بطور 
هنرمندان  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  اکنون 
شناخته  بیستم  قرن  دراماتیک  هنرهای 
نظرسنجی  در   ۲۰۰۲ سال  در  او  می شود. 
موسسه فیلم بریتانیا (بی اف آی) که در مورد 
بود  شده  انجام  سینما  برتر  کارگردان  ده 
عنوان بهترین کارگردان تمام تاریخ را کسب 

کرد.
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غزلیات حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست
منت خاک درت بر بصری نیست که نیست

ناظر روی تو صاحب نظرانند آری
سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست

اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب
خجل از کرده خود پرده دری نیست که نیست

تا به دامن ننشیند ز نسیمش گردی
سیل خیز از نظرم رهگذری نیست که نیست

تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند
با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست

من از این طالع شوریده برنجم ور نی
بهره مند از سر کویت دگری نیست که نیست

از حیای لب شیرین تو ای چشمه نوش
غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز
ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست

شیر در بادیه عشق تو روباه شود
آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست

آب چشمم که بر او منت خاک در توست
زیر صد منت او خاک دری نیست که نیست
از وجودم قدری نام و نشان هست که هست

ور نه از ضعف در آن جا اثری نیست که نیست
غیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است
در سراپای وجودت هنری نیست که نیست
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From the ray of Thy face, luminous a glance is not. that is not:
The favor of the dust of Thy door, on an eye is not, that is not.
Those possessed of sight, are the spectator of Thy face. Yes:
The desire of Thy tress, in any, a desire is not, that is not.
If through my grief for Thee, my tear issue red, what wonder?
Ashamed of that done by himself, a screen-holder is not that is not.
So that on Thy skirt, a little dust may not settle,
The torrent of tears from my vision, a great pathway is not that is not.
So that, everywhere, it may not boast of the evening of Thy tress-tip,
Conversation with the breeze, mine a morning is nor that is not.
On me, wherefore bindest thou the girdle of malice, when of love
On the waist of my heart and soul, a girdle is not, that is not.
O sweet fountain! from the modesty of Thy sweet lip,
Now, steeped in water and sweat, a piece of sugar is not, that is not.
No good counsel is it that the mystery should fall out of the screen.
And, if not, in the assembly of profligates, a piece of news is not that is not.
In the desert of love for Thee, the lion becometh the fox:
Alas, this Path! wherein a danger is not that is not.
The water of my eye, whereon is the favor of the dust of Thy door
Under a hundred favors of His. the dust of a door is not that is not.
From the head of Thy street, I cannot go a step:
And, if not, in the heart of the heart-bereft, a journey is not that is not.
Save this subtlety that Hafez is not pleased with thee,
Wholly, in thy existence, a skill is not, that is not.


