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زنان قربانیان اسید 
کردند.  آغاز  وحشت  و  ترس  با  را  مهر ماه  اصفهانی  زنان 
راننده  بانوان  به  اخیر  ماه  یک  اسید پاشی های  از  که  ترسی 
ناشی می شود.  هنوز مشخص نیست چه کسی یا کسانی و با 
چه انگیزه ای دست به چنین اقداماتی زده اند اما این احتمال 
«حجاب  با  زنان  به  اسید پاشی ها  این  که  است  شده  مطرح 
شبکه های  اطالع رسانی  در  باشد.  گرفته  صورت  نامناسب» 
مجازی آمار و اطالعات از ۱۳ تا پنج نفر متفاوت اعالم شد اما 
بر اساس آنچه مورد تایید رسمی قرار گرفته است تنها چهار 
برخی  اینکه  وجود  با  است.  داشته  صحت  افراد  این  از  مورد 
اسید پاشی ها  این  بودن  باندی  و  زنجیره ای  از  نشان  شواهد 
دارد اما قائم مقام وزیر کشور اعالم کرد که اسیدپاشی های 
به عنوان  نفر  چهار  یا  سه  و  نبوده  زنجیره ای  اصفهان 
با  حال  عین  در  اصفهان  اسید پاشی  شده اند.  دستگیر  متهم 
مجلس  نمایندگان  از  یکی  است.  شده  روبه رو  واکنش هایی 
گفت که این قضیه در دراز مدت اقتصاد اصفهان را با چالش 
بزرگی روبه رو  می کند. محمد تقی رهبر، امام جمعه اصفهان 
نیز د  رباره صحبتی که پیش از این از قول او گفته شد  ه بود   
فراتر  لسانی  تذکر  از  باید    منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  که 
فراتر  تذکر  نگفتم  من  گفت  اقدام  این  کردن  محکوم  با  برود   
مجوزی  هیچ  شرع  و  قانون  در  کارها  این  باشد.  لسانی  از 
ندارد. اما شدیدترین واکنش را در این رابطه سخنگوی قوه 
برای  مجازات  اشد  خواستار  که  داد  نشان  خود  از  قضائیه 
قضائیه  قوه  سخنگوی  شد.  اصفهان  در  اسیدپاشی  عامالن 
قضائیه  قوه  افراد  یا  فرد  این  دستگیری  با  که  گفت  همچنین 
این پرونده را در مرحله دادسرا، دادگاه و تجدیدنظر خارج از 

نوبت رسیدگی خواهد کرد و امیدواریم با مجازات متخلفان 
این مساله به پایان برسد.

انتظامی  نیروی  هفته  ایام  در  گذشته  هفته  که  شرایطی  در 
کرده  سپری  را  تلخ  و  سخت  ای  هفته  قوا  این  داشت،  قرار 
است. پس از حوادث سراوان، سقوط هواپیمای کارشناسان 
امدادرسان  خودرو  یک  برای  حادثه  وقوع  انتظامی،  نیروی 
اکنون  مرزی،  های  پاسگاه  به  حمله  و  هواپیما  حادثه  به 
تلخ  نقطه  به  نیز  اصفهان  در  ناشناس  اسیدپاشان  موضوع 
است. شده  بدل  انتظامی  نیروی  اخیر  روزهای  از  سختی  و 

به  بدحجابی  اجتماعی،  های  شبکه  در  گذشته  های  هفته  در 
حتی  و  است  شده  مطرح  قربانیان  به  اسیدپاشی  دلیل  عنوان 
از دخالت عوامل برخی گروه های تندرو در این زمینه سخن 
های  خانواده  و  قربانیان  گفته  به  هرچند  شود.  می  گفته 
وضعیت  نظر  از  اسیدپاشی  وقوع  زمان  در  قربانیان  ها،  آن 
بودن  ای  سلیقه  اما  اند،  نداشته  نابهنجاری  شرایط  حجاب 
بحث حجاب و برخورد با مصادیق بدحجابی باعث می شود 
این احتمال همچنان از ذهن افکار عمومی پاک نشود. این در 
ناهیان  و  معروف  به  آمران  از  حمایت  طرح  که  است  حالی 
مجلس  علنی  صحن  در  بسیار  منتقدان  وجود  با  نیز  منکر  از 
با  حوادث  این  ارتباط  است.  شده  مطرح  اسالمی  شورای 
که  است  موضوعی  خاص  های  گروه  یا  بدحجابی  موضوع 
باید در ادامه پیگیری های نیروی انتظامی برای ستاندن حق 
قرار  توجه  مورد  اسیدپاشی  شوم  جنایت  قربانیان  حقوق  و 

گیرد و افکار عمومی نیز در این زمینه تنویر شود.
ادامه در صفحات  ۳, ۴
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همگان مصمم به توافق
   با پایان دور تازه مذاکرات هسته ای در وین حاال خبرها 
مهلت  پایان  از  پیش  جامع  توافق  به  رسیدن  احتمال  از 
می کند.  حکایت  هسته ای  توافق  به  دستیابی  ضرب االجل 
با  گفته  هسته ای  مذاکره کننده  تیم  ارشد  عضو  عراقچی 
وجود آنکه هنوز در همه موضوعات بین دو طرف اختالف 
از  یک  هیچ  کار  دستور  در  مذاکرات  تمدید  اما  دارد  وجود 
مقرر  موعد  از  قبل  تا  هستند  مصمم  همه  و  نیست  طرفین 
سه  مذاکرات  گذشته  هفته  اواخر  یابند.  دست  توافق  به 

جانبه ای میان ظریف، اشتون و کری برگزار شد.

انتقاد قوه قضائیه از مجلس
به  امر  طرح  بررسی  حین  در  قبال  دولت  آنکه  باوجود 
معروف و نهی از منکر مخالفت علنی خود را با برخی مواد 
این طرح اعالم کرده بود اما حاال وزیر کشور هم در نامه ای 
بار  ایجاد  و  اساسی  قانون  ایرادهای  به  مجلس  رئیس  به 
مالی این طرح برای دولت اشاره کرده است. در عین حال 
نکردن  مشورت  از  انتقاد  با  قضائیه  قوه  فرهنگی  معاون 
نمایندگانی  طرح  این  در  بود  بهتر  گفت  قوه  این  با  مجلس 
قوه  پیشگیری  معاونت  فرهنگی،  معاونت  دادستانی،  از 

قضائیه و سازمان بازرسی هم تعریف می شدند.

گزارش آلودگی بنزینی
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  که  شرایطی  در 
تدریجی  بهبود  و  آلوده  بنزین  حذف  روند  از  گزارشی 
کرده  ارائه  دولت  هیات  به  کشور  شهرهای  در  هوا  کیفیت 
است معاون محیط زیست انسانی این سازمان هم از ارائه 
سوخت  بودن  سرطان زا  و  آلوده  درباره  اسناد  و  مدارک 
بهداشت  و  انرژی  کمیسیون های  به  پتروشیمی ها  تولیدی 
مجلس  بهداشت  کمیسیون  رئیس  است.  داده  خبر  مجلس 
رئیس  به  را  گزارش  این  پیش  نیم  و  ماه  یک  ما  گفته  هم 
مجلس داده ایم و اگر آنها صالح دانستند در صحن قرائت 

خواهد شد.

رای منفی به الیحه دولت
نمایندگان مجلس این هفته با کلیات الیحه اصالح بخشی از 
مقررات مالی دولت مخالفت کردند که این الیحه بخش اول 
بودجه ۹۴ یا همان الیحه احکام ثابت لوایح بودجه سنواتی 
بود. الیحه ای که به گفته نوبخت، نمادی از تصمیم مشترک 

مجلس و دولت در اصالح نظام بودجه ریزی کشور بود و 
برخی  دلیل  به  اما  بود،  شده  آن  صرف  نیز  بسیاری  زمان 
شد.گفته  خارج  کار  دستور  از  نمایندگان  میان  اختالفات 
برنامه  کمیسیون  سوی  از  نظراتشان  چون  نمایندگان  شد 

مد نظر قرار نگرفته بود، به الیحه رأی ندادند

پاییز زمستانی
برخی  هوای  ناگهان  پاییز،  از  روز  بیست و هشتمین  در 
استان   ۱۳ باران  و  برف  و  شد  زمستانی  کشور  شهرهای 
ایران را فرا گرفت. انگار امسال زمستان قصد دارد خیلی 
روز  کند.  پهن  زمین  سر  بر  را  خود  جامه  موعد  از  زودتر 
۱۳استان  کشور،  به  شدید  بارشی  سامانه  ورود  با  دوشنبه 
برودت  و  سرما  شدند.  باران  و  برف  شدید  بارش  شاهد 
هوا و بارندگی ها به حدی بود که در برخی از این استان ها 
مدارس را به تعطیلی کشاند. بارش شدید باران در برخی 
بخش هایی  ریزش  و  سیل  شدن  جاری  موجب  هم  مناطق 

از کوه شد.

واکنش ارشادبه عدم اکران
کمیسیون  رئیس  درخواست  به  واکنش  در  ارشاد  وزیر 
فرهنگی مجلس که در نامه ای خواسته بود از اکران هشت 
فیلم از جمله قصه ها، آشغال ها و عصبانی نیستم جلوگیری 
کند، اعالم کرد که پخش فیلم ها براساس قانون و ارزش ها 
انجام می شود و قرار نیست هر کسی تعیین تکلیف کند که 
چه فیلمی پخش شود یا نشود. رئیس سازمان سینمایی هم 
در واکنش به این موضوع تاکید کرد که برای اکران فیلم ها 
آمده است نه توقیف آنها. درخواست عدم اکران با واکنش  
سینماگران و دست اندرکاران این صنعت مواجه شده است.

امیدواری در بازار دالر
و  هسته ای  مذاکرات  ادامه  به  خوش بینی ها  موج  ادامه  در 
مهلت  در  توافق  حصول  بر  مبنی  اخباری  که  شرایطی  در 
باقی مانده به سوم آذر به گوش می رسد، قیمت دالر نیز که 
هفته پیش از ۳۲۶۰ تومان گذشته بود این هفته را کاهشی 
آغاز کرد و در اوایل هفته ۲۰تومان کاهش قیمت داشت. در 
ادامه روز سه شنبه دالر به قیمت۳۲۳۰ تومان معامله شد. 
برخی کارشناسان هم اعالم خبر امکان فروش ارز حاصل 
از صادرات به نرخ آزاد را به نظام بانکی در کاهش قیمت 

بی تاثیر نمی دانند.

بودجه زیر کسر نفت؟
زنگ  جهانی،  بازار  در  سیاه  طالی  آزاد  سقوط  با  همزمان 
حالی  در  این  شد  نواخته  کشور  در  بودجه  کسری  خطر 
رابطه  این  در  دولت  اقتصادی  سخنگوی  نوبخت  که  است 
کاهش  به  مجبور  وضعیت  این  استمرار  صورت  در  گفته 
بشکه  هر  برای  بودجه۹۳  در  دولت  بود.  خواهیم  هزینه ها 
نفت قیمت ۱۰۰ دالر در نظر گرفته است و اکنون قیمت نفت 
ایران در بازارهای جهانی طی هفته های گذشته به زیر ۸۸ 
دالر رسیده است.برخی خبرگزاری ها از گنجاندن نفت ۷۰ 

دالری در بودجه ۹۴ خبر داده اند.

 مرد مسلح به چشم افسر انگلیسی شلیک کرد
شنیده شد که یک مرد ۳۴ساله روانی با شلیک تفنگ بادی 
خطر  به  را  چشمش  بینایی  انگلیسی  پلیس  افسر  چشم  به 
همراه  به  انگلیسی  افسر  این  شایر»  «استادفورد  انداخت. 
دو نفر از همکاران خود قصد ورود به خانه متهم ۳۴ساله 
را داشت که هدف مرد خشمگین قرار گرفت. درحال حاضر 
بیمارستان  در  چشم  جراحی  انجام  برای  انگلیسی  افسر 
اعالم  پزشکان  است.  شده  بستری  بیرمنگام  «الیزابت» 
کرده اند که چشم این افسر تا مدت ها باید تحت درمان قرار 

گیرد.

بالتکلیفی کامیون ها در مرز
هم  با  کشور  دو  مرز  در  ترکیه  و  ایران  اخیر  روزهای  طی 
اختالفاتی پیدا کرده اند. ترکیه ای ها از کامیون های ایرانی 
که  می گیرند  عوارض  یورو   ۵۰ کیلومتر   ۱۰۰ هر  ازای  به 
ایران نیز در اقدامی متقابل همین تعرفه را برای آنها وضع 
توسط  سوخت گیری  اجازه  اخیرا  ترکیه  اما  است.  کرده 
رانندگان ایرانی را نمی دهند و می گویند ایران باید سوخت 
ارائه  نیز  ترکیه  در  کامیون هایش  به  را  خود  ارزان قیمت 
کند. راهداری گفته در صورت پافشاری ترک ها، ایران هم 

مقابله به مثل می کند.

ابتالی ۵ حاجی ایرانی به بیماری کرونا 
شنیده شد که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از 
حج  سفر  از  بازگشت  در  کرونا  به  مبتال  بیمار   ۵ شناسایی 
قاضی زاده  حسن  سید  نوشت؛  فارس  داد.  خبر  کشور  به 
بیماری  مهار  کرد:  اظهار  ابهر،  مردم  جمع  در  هاشمی 
است.  گرفته  قرار  بهداشت  وزارت  کار  دستور  در  کرونا 

وی با اشاره به اینکه در این راستا وزارت بهداشت اقدامات 
کرد:  بیان  است،  داده  انجام  کشور  سطح  در  را  متعددی 
حج  سفر  از  بازگشت  جریان  در  و  فرودگاه  در  بیمار  پنج 
شناسایی شده اند. وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به اینکه 
است،  کرده  آغاز  را  بیمار  پنج  این  درمان  بهداشت  وزارت 
درباره  نگرانی  هیچگونه  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح 
مسئول  این  ندارد.  وجود  کشور  در  ابوال  و  کرونا  بیماری 
در ادامه با اشاره به وضعیت کشور درباره بیماری وبا، نیز 
بیان کرد: خوشبختانه امسال در زمینه ابتال به بیماری وبا 
دستاورد  و  موفقیت  یك  این  و  است  نشده  گزارش  موردی 

بزرگ است. 

دستگیری چند ایرانی 
به جرم پولشویی در 

انگلستان
به  میلیونی  پولشویی  جرم  به  انگلستان  مقیم  ایرانی  چند 

زندان محکوم شدند
به گزارش پرشین این پنج نفر که ثابت شده است میلیونها 
پوند را ظرف ۹ ماه به صورت غیرقانونی جابجا کرده اند 
مجموعه  زیر  که  نفر  پنج  این  اند.  شده  محکوم  زندان  به 
دو صرافی شمال لندن ( North Finchley) به سرپرستی

 س . پیشه ورز ۶۰ ساله ساکن محله استانکرافت مباردت 
به پولشویی می کردند .

به  گورو  آرنوس  از  ساله   ۴۴ سادات  محمود  و  ورز  پیشه 
مدت ۹ سال به زندان محکوم شده اند.

س.  ایشان  همسر  و  کوریجانی   . م  محکومان  دیگر  از 
سال   ۲ و  ماه  ده  و  سال  چهار  مدت  به  ترتیب  به  جاللی 
که  است  توضیح  به  اند.الزم  شده  محکوم  تعلیقی  زندانی 
متهمین در طی تحقیقات NCA از پارکینگ IKEA  برای 
و  تصاویر  که  میکردند  استفاده  نقذد  پولهای  جابجایی 

فیلمهای آنها در دادگاه ارائه شده است.
از دیگر متهمان شخصی به نام الیاس بنالباد از فولهام به 

مدت دوسال به زندان محکوم شده است.
پرشین  نامه  هفته  آتی  شماره  در  را  گزارش  این  مشروح 

دنبال کنید

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

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

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

انتخاب و به چاپ می رسد.
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بنگر که نور آن شمع کوچک تا 
چه مسافتی می رسد! 

تنها کردار نیک در این دنیای پلید، 
چنین درخشندگی دارد. 

تاجر ونیزی، پرده ی پنجم، صحنه اول

How far that little candle throws his 
beams! So shines a good deed in a 
naughty world.
The Merchant of Venice, Act V, sc. 1.

برگرفته از کتاب اند یشه های زرین شکسپیر
گردآوری و ترجمه: هلیا معینی 

خواننده گرامی
از  فقط  پرشین  نامه  هفته  مخارج 
محل آگهی ها و حق اشتراک تامین 
انتظار  پرشین  نامه  هفته  میشود. 
دارد در صورتی که آن را می پسندید 
و  فرهنگ  برای  را  آن  ماندگاری  و 
ما  میدانید  مفید  زبانان  فارسی 
بارها  که  همانطور  کنید.  یاری  را 
تعداد  ازدیاد  صورت  در  ایم،   نوشته 
نامه  هفته  ها،  آگهی  و  مشترکان 
رسانی  اطالع  راه  به  و  میابد  دوام 
می  ادامه  خود  فرهنگی  وکارهای 
مرهون  پرشین  نامه  دهد.هفته 
محبت های کسانی است که تاکنون 
و  دهندگان  آگهی  ما  درخواست  به 

مشترکانی به ما معرفی کرده اند.

75635 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

موتورسوارانی که هویت نصف جهان را 
هدف گرفته اند

و  اسیدپاش  موتورسوارهای  نیست.  خوش  اصال  روزها  این  جهان  نصف  روز  و  حال 
خشن به گونه های زیبای شهری که پایتخت فرهنگی کشور نام گرفته، خراش انداخته 
و در رفته اند؛ نه یک بار و دو بار که بر اساس روایت های رسمی حداقل چهار یا شش 
بار وحتی شاید بیشتر. اصفهان در حالی در تب و تاب هراس از اسیدپاشی های سریالی 
می سوزد که سالهاست که جامعه ایرانی از پدیده شوم اسیدپاشی رنج می برد. تا همین 
اوایل مهر اما، اسیدپاشی  همواره یک حادثه فردی و حاصل واکنش عصبی و انتقام کور 
یک فرد علیه فردی دیگر بود. نگاهی به داستان تلخ دخترانی مانند آمنه بهرامی، سیما 
افشار وهمه پرونده های اسیدپاشی سالهای دور و نزدیک در کشور نشان می دهد که این 
حوادث معموال حاصل شکست های عشقی، کینه های قدیمی، سوء ظن ها وحسادت ها و 
اختالفات و تعصبات خانوادگی بوده است. اکنون اما همه شواهد و روایت ها می گویند 
که ماجرای اسیدپاشی های اصفهان چیز دیگری ست و در هیچکدام از این دسته بندی 
یکی  پیشین  های  حادثه  با  جنایت  ابزار  صرفا  ماجرا  این  در  که  چرا  نمی گیرند  قرار  ها 

بوده است.
جنایتکاران موتورسوار در انتخاب سوژه و نحوه اقدام به اسیدپاشی یکسان عمل کرده و 
به سرعت از محل جنایت دور شده اند. قربانیان بی دفاع این جنایت نیز به لحاظ جنسیت، 
سن و سال، طبقه اجتماعی و پوشش تا حدود زیادی شبیه هم بوده اند و هیچکدام هم 
خانواده  و  آنها  و  ندارند  اسیدپاشی  عوامل  درباره  خانوادگی  و  شخصی  گمان  و  ظن 
علیرغم  هرچند  رو  این  از  اند.  نداشته  دشمنی  و  اختالف  کسی  با  که  می گویند  هایشان 
شواهد موجود هنوز نمی توان نیت خوانی کرد و دلیل این اقدام به طور دقیق مشخص 
نیست اما می توان چنین تحلیل کرد که مردان اسیدپاش در همه حوادث اخیر یکی هستند 
واگر هم یک گروه دو نفره نباشند حتما همه این اکیپ های موتورسوار و اسید به دست 
با هم هماهنگ بوده و به صورت محفلی و گروهی تصمیم به انجام این اقدامات گرفته 
اند. با این حال قائم مقام وزیر کشور روز گذشته در اظهاراتی پیش از موعد گفته است 
که حوادث اصفهان زنجیره ای نیست و چهار مظنون نیز در این رابطه دستگیر شده اند. 
به دلیل مبهم بودن واژه «زنجیره ای» در مباحث حقوقی و امنیتی الصاق یا عدم الصاق 
این واژه به این پرونده چیزی را عوض نمی کند و می توان چنین تفسیر کرد که این مقام 
مسئول با در نظر گرفتن این ابهام حقوقی و در تالش برای بازگرداندن آرامش به افکار 

عمومی اینگونه اظهار نظر کرده است.

های  شبکه  در  شهر  ساکنان  های  روایت  و  رسمی  نیمه  و  رسمی  خبرهای  به  نگاهی 
اجتماعی نشان می دهد که اصفهان ماِه مهِر امسال،اصال شباهتی به اصفهان همیشگی 
ندارد. مردمان شهر هراسان شده اند و کمتر به خیابان می آیند. خبرهای رسمی مقامات 
و  داغ  مجازی  و  درگوشی  های  شنیده  و  اخبار  بازار  مبهمند،  و  متناقض  متنوع،  محلی 
شهر از شایعه و یک کالغ چهل کالغ پر شده است. در و دیوار شهر از چهارباغ و سی 
تر  غمگین  خود  ساکنان  با  همنوایی  در  هم  آب  بی  رود  زاینده  تا  خواجو  پل  و  پل  سه  و 
و  می کشد  یدک  را  ایران  فرهنگی  پایتخت  فاخر  لقب  اصفهان  می دهد.  نشان  همیشه  از 
شیعی  اسالم  تاریخی  آبروی  و  اسالمی  و  ایرانی  تمدن  از  عظیمی  بخش  حامل  تنه  یک 
است. پایتخت صفویه و نگین درخشان شهرهای خاورمیانه و جهان اسالم در همه قرون 
همزیستی  نماد  و  مختلف  آداب  هاو  آئین  ها،  فرهنگ  پذیرای  همواره  معاصر  و  گذشته 
و  ها  مذهب  اعتقادات  با  ایرانیان  های  فرهنگ  خرده  تعصب  از  دور  به  و  آمیز  مسالمت 
به  روزها  این  اما  اجتماعی  و  فرهنگی  عقبه  این  با  شهر  این  است.  بوده  مختلف  ادیان 
و  شهرت  و  شهروندان  اجتماعی  امنیت  خشن،  سوار  موتور  چند  کور  اقدامات  واسطه 
آبروی تاریخی و فرهنگی خود را به یغما رفته می بیند. آثار این مجموعه اقدام وحشتناک 
حتی از اصفهان هم فراتر رفته است و با توجه به جوی که اکنون در شهرهای مختلف 
درنظر  با  همچنین  و  آمده  وجود  به  تهران  و  اصفهان  مثل  بزرگی  شهرهای  در  ویژه  به 
گرفتن صبغه گردشگرپذیری اصفهان می تواند نوعی اقدام علیه امنیت ملی کشور تفسیر 
بازگرداندن  و  شهر  این  شده  تهدید  هویت  نجات  برای  نشده  دیر  تا  باید  شود.  تعبیر  و 

آرامش و احساس امنیت به این شهروندان کاری کرد…

تجمع زنان مقابل مجلس در اعتراض به حوادث اسیدپاشی اصفهان
جمعی از فعاالن حقوق زنان در اعتراض به حوادث اسیدپاشی در استان اصفهان مقابل 

ساختمان مجلس تجمع کرده و خواستار تامین امنیت زنان شدند.
جمعی از تشکل های حمایت از زنان شامل زنان و مردان اصالح طلب و اعضای کانون 

شهروندی زنان در اعتراض به حوادث اسیدپاشی اصفهان مقابل مجلس تجمع کردند.
این افراد خواستار تامین امنیت زنان در اصفهان شدند و پالکاردهایی با مضامین «شهر 
امن حق من است» و «امنیت زنان را تامین کنید» به همراه داشتند و شعارهایی از قبیل 

«اسیدپاشی جنایت، قانون گذار حمایت» را سر می دادند.
این تجمع کنندگان همچنین نسبت به تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان 
از  نفر  دو  این  بر  عالوه  کردند.  می  اعتراض  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  منکر  به 

قربانیان حوادث اسیدپاشی قبلی نیز در جمع این معترضان حضور داشتند.
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را  ملت  قلب  اصفهان،  در  اسیدپاشی  ماجرای 
حاضر  انسانی  کدام  است.  کرده  جریحه دار 
دیگران  حق  در  را  بزرگی  ظلم  چنین  می شود، 
مرتکب شود؟ آنها که این رویداد فجیع و وحشیانه 
را دستاویز مسائل جناحی می کنند و از آن چماقی 
برای حمله به رقیب می سازند، سخت در اشتباهند. 
یا  نادیده انگاشتن   و  است  اجتماعی  آسیب  یك  این 
خواهد  کشور  برای  بعدی  تبعات  آن،  اشتباه دیدن 
بحران  نشان دهنده  حادثه،  این  شاید  داشت. 
رسیدن  برای  که  است  جوانان  از  برخی  در  فکری 
حاضرند  برایشان،  تجسم شده  فاضله  مدینه  به 
دست به هر جنایتی بزنند. ارتکاب جرم، یك پدیده  
انسانی،  جامعه  هیچ گاه  البته  و  است  اجتماعی 
این  از  برخی  اما  بود،  نخواهد  پدیده  این  از  عاری 
جرائم، چنان وجدان جامعه را به درد می آورد که 
بطن  در  مدت ها  تا  و  می سازد  مختل  را  تمرکزش 
اسیدپاشی  می شود.  ماندگار  او  اندیشه  متن  و 
بیشتر  در  که  است  مجرمانه ای  اعمال  زمره  در 
می کند  کارافتاده  از  و  ناتوان  را  قربانیان  اوقات، 
و  سخت  آنان  برای  را  اجتماعی  حیات  ادامه  و 
زجرآور می سازد. اسیدپاشی یک ابزار ساده برای 
اشخاص  پاره ای  غیرانسانی  خواسته های  ارضای 
آسیب شناسان  است.  اجتماعی  و  روانی  بیمار 
جرائمی  چنین  ارتکاب  علت  برای  بسیاری  دالیل 
که   است  تلخ  حقیقت  آن  اصلی،  دلیل  می شمارند. 
نیستند  قانون مدار  قانون،  نفس  واسطه  به  برخی 
بلکه تنها ترس از مجازات است که آنها را به رعایت 
قانون و نظم اجتماعی وامی دارد و به لحاظ ذهنی 
کنند.  رعایت  را  قانون  که  می کند  متقاعد  روانی  و 
پس اگر روزی این ترس از آنها دور شود  یا بتوانند 
جفت  خود  ذهن  در  قانون شکنی،  برای  توجیهی 
موارد  در  و  قانون  نقض  در  تردیدی  کنند،  جور  و 

جنایی، تردیدی در ارتکاب جرم ندارند.

بر  اسیدپاشی  مجازات  از  ترس  که  زمانی  تا   
نمی زنند،  آن  انجام  به  دست  دارد،  غلبه  مرتکبین 
از  و  می رود  کنار  ترس  این  توجیه،  نوعی  با  اما  
هر  سادگی  به  و  می شود  دور  روان شان  و  ذهن 
شهروند  می زنند.  آن  ارتکاب  به  دست  تمام،  چه 
محصول  می شود،  بزرگی  جرم  چنین  مرتکب  اگر 
شخصیت او و وضعیتی است که در آن قرار دارد. 
در  او  ناتمام  و  نادرست  تربیت  از  شخصیت،  این 
پذیرش  است.  شده  حاصل  جامعه  و  خانواده 
قانون از عمق جان ودل، آموزشی است که باید در 
خانواده و نهادهای اجتماعی و فرهنگی داده شود. 
به  آموزشی  چنین  تنها  نه  ما  که  است  این  واقعیت 
عملی،  شکل  به  گاهی  بلکه  نمی دهیم،  فرزندانمان 
حساب  به  را  آن  زدن  دور  و  قانون  حریم  شکستن 
جامعه  در  امنیت  می گذاریم.  تیزهوشی  و  زرنگی 
ما باالترین ارزش را دارد و ایجاد آشفتگی فکری و 
می سازد.  مخدوش  را  امنیت  این  اجتماعی،  ناامنی 
بنابراین در ماجرایی چون ماجرای اصفهان، برای 
صیانت از  امنیت، همه ملت و دولت به مفهوم عام، 
باید یك صدا و یکرنگ، موضع سخت و البته واحدی 
اتخاذ کنند. همه ما در این جامعه زندگی می کنیم و 
دارد.  آن  اجتماعی  امنیت  به  تام  بستگی  ما  زیست 
مجازات  و  آسیب دیدگان  زخم  بر  نهادن  مرهم 
و  اصلی  گام  اما  است؛  اول  گام  مرتکبین،  قانونی 
ریشه ای آن است که  همه مراجع آموزشی از جمله 
و  اجتماعی  نهادهای  مدرسه،  مسجد،  خانواده، 
و  قانون پذیری  مردم نهاد،  سازمان های  و  فرهنگی 
احترام به قانون را در میان مردمان نهادینه کنند. 

مردم  برای  خوب  بهانه ای  حاال  اصفهان  در  اخیر  اسیدپاشی 
از  خیلی  همچون  که  شده  جهان  نصف  از  دورتر  شهرهای 
مصدوم  وحشت  از  و  بکشند  باال  را  ماشین  شیشه های  تهرانی ها 
برخورد  بیم  از  می ترسند  مردم  بمانند.  خانه  در  اسید  با  شدن 
یک  با  جدال  و  شدن  زشت  شدن،  کور  سوختن،  صورت،  با  اسید 
در  اسیدپاش ها  که  حالی  در  مرگ،  از  عذاب آورتر  صدبار  زندگی 
حاشیه ای امن برای طعمه های بعدی نقشه می کشند و می خندند 

به دستپاچگی های مردم.
در  که  دارد  وجود  حالی  در  بی خیالی ها  این  و  نگرانی ها  این  اما 
مجازات  قانون  نام  به  واحده ای  ماده  ایران،  قوانین  البه الی 

اسیدپاشی وجود دارد که متعلق به سال ۳۷ خورشیدی است و با 
در نظر گرفتن مجازات اعدام و حبس های از دو تا ۱۰ سال این قوت 
نخواهند  اسیدپاش ها  قربانی  براحتی  که  می دهد  مردم  به  را  قلب 

شد.
اسیدپاش هاست،  با  مقابله  حوزه  در  ایران  شفاف  قانون  تنها  این 
از  بصراحت  که  قانونی  هیچ  دیگر  تاریخ  این  از  پس  به طوری که 
مگر  نشده  نوشته  بگوید،  سخن  آن  مجازات های  و  اسیدپاشی 
برای  مستقیم  به طور  گرچه  که  اسالمی  مجازات  جدید  قانون 
حقوقدانان  استنباط  اما  نکرده،  تعیین  مجازات  اسیدپاشی 
مجازات  می شود  قانون  این  بعد  به   ۳۸۱ مواد  از  که  است  این 
اسیدپاش ها را هم استخراج کرد. قانونگذار در این مواد از جنایت 
بر عضو سخن گفته که عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل مانند 
قطع عضو، جرح و صدمه های وارده بر منافع که کامال منطبق بر 

جرم اسیدپاشی است.
عضو  و  دادگستری  سابق  قاضی  دواتگری،  مهدی  که  است  همین 
فعلی کمیسیون قضایی مجلس به جام جم می گوید برای برخورد 
با جرم اسیدپاشی مشکل قانونی وجود ندارد و فیروز محمودی، 
استاد حقوق دانشگاه تهران به خبرگزاری میزان می گوید قوانین 

موجود برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی کافی است.
اما این که چرا با وجود قانون و تعیین مجازات برای این جرم باز 
هم عده ای از اسید برای انتقام، ایجاد رعب و وحشت یا زهر چشم 
گرفتن از گروهی خاص استفاده می کنند، پرسشی است که عده ای 
پاسخش را در قاطعانه نبودن اجرای احکام و تساهل با مجرمان و 
عده ای در ضعف فرهنگ سازی، فقدان برنامه های صحیح تربیتی 

و جدی نگرفتن پیشگیری از وقوع جرم می جویند.
اسیدپاشی و قصاصی که اجرا نشد

ایران  تاریخ  در  اسیدپاشی  قربانی  مشهورترین  بهرامی،  آمنه 
است، دختری که در دهه ۸۰ خورشیدی از سوی پسری که مدعی 

محبت به او بود، با اسید سوخت.
دو چشم این دختر در اثر برخورد اسید نابینا شد، پوست لطیف 
جراحی  عمل  ده ها  از  بعد  که  شد  مچاله  آنچنان  نیز  صورتش 
شباهتی به اولش پیدا نکرد اما مجید ـ پسر اسیدپاش ـ قسر در 
رفت، چند سال زندانی شد و بعد هم با این که حکم قصاص عضو 
برایش صادر شد تحت فشار برخی افراد و هنرمندان و... از سوی 

آمنه بخشیده شد.
همه  آن  سخت،  روزهای  یادگار  صورت  این  با  مانده  آمنه  حاال 
دوندگی در دستگاه قضایی و آن همه رفت و آمد به مراکز درمانی 

که ثمره اش تقریبا هیچ بود.
اسیدپاش  مجرمان  برخوردبا  از  است  نمادی  قربانی،  دختر  این 
دیگر  برای  می شوند  الگویی  نمی بینند،  سنگینی  جزای  چون  که 

مجرمان که نطفه اسیدپاشی را در ذهن می پرورند.
این  از  جام جم  با  گفت وگو  در  دادگستری  وکیل  دولتشاهی،  آرش 

چرخه حرف می زند که باعث شده در محاکم دادگستری بویژه در 
حتی  خود  شاکی  همسران  مردان،  از  برخی  خانواده  دادگاه های 

وکیل همسر خود را به اسیدپاشی تهدید کنند.
این حرف ها یعنی زشتی اسیدپاشی و وحشت از انجام آن ریخته 

است، آن هم به علت آسانگیری در برخورد با مجرمان اسیدپاش.
نابودی،  این  اندازه  به  اما  می کنند،  نابود  را  زندگی  یک  افراد  این 
جزا نمی بینند و به گفته دولتشاهی، چون حکم قصاص در مورد 
حبس  سال  پنج  حالت  بهترین  در  آنها  نشده  اجرا  اسیدپاش ها 

می کشند و دیه می پردازند و آزاد می شوند.
نمی شود  اجرا  اسیدپاش  مجرمان  برای  قصاص  حکم  چرا  این که 
قربانی  مرگ  به  اسیدپاشی  اگر  قانون  طبق  دارد.  بحث  جای  نیز 

منجر شود، قصاص نفس جاری می شود، اما چون اغلب این کار 
سبب  را  اعضا  به  لطمه  و  عضو  قطع  و  نمی شود  منجر  مرگ  به 

می شود، اعدام منتفی است.
پس فقط می ماند این قاعده شرعی که چشم در برابر چشم، گوش 
اجرا  نیز  حکم  این  البته  که  بینی  برابر  در  بینی  و  گوش  برابر  در 
نمی شود.علت نیز تاکید قانون مجازات اسالمی است، آنجا که در 

قصاص عضو رعایت چند شرط را ضروری دانسته است.
طبق ماده ۳۹۳ این قانون، محل عضو مورد قصاص باید با مورد 
اسیدپاش  چشم  دیده  صدمه  چشم  اگر  یعنی  باشد  یکی  جنایت 
مساوی  جنایت  مقدار  با  باید  قصاص  شود.همچنین  قصاص 
به  یا  برده  بین  از  را  فرد  بینی  نوک  اسید  اگر  که  طوری  به  باشد 
درصدی از بینایی او آسیب زده، اجرای حکم قصاص باعث صدمه 
نیز  قصاص  حکم  اجرای  حین  نشود.اسیدپاش  اسیدپاش  بیشتر 
اگر  این که  ضمن  بخورد،  لطمه  او  دیگر  اعضای  به  یا  بمیرد  نباید 
مثال با اسید به چشم راست قربانی صدمه زده در حالی که چشم 
راست خودش معیوب است، حکم قصاص چشم برای مجرم اجرا 
جاری  سالم،  عضو  بر  را  قصاص  حکم  قانون  چون  شد  نخواهد 

می داند.
است،  ایران  در  قصاص  حکم  نشدن  اجرا  دالیل  مهم ترین  اینها 
به  آنچه  از  بیش  صدمه ای  مجرم  تا  رفته  آن  بیم  همواره  چون 
قربانی وارد کرده، متحمل شود، آن هم در حالی که همه زجرهای 
قرار  امن  حاشیه ای  در  اسیدپاش  و  می شود  گرفته  نادیده  قربانی 

می گیرد.
نگران واکنش بین المللی نباشیم

بجز  علتی  نمی شود  اجرا  اسیدپاش ها  برای  قصاص  حکم  که  این 
است  معتقد  دادگستری  وکیل  دولتشاهی،  آرش  دارد.  نیز  اینها 
داشته  بین المللی  تبعات  کشور  برای  حکم  این  اجرای  است  ممکن 
این  کشور  وجهه  حفظ  برای  مسئوالن  اگر  است  منطقی  و  باشد 
مجرمان  با  تساهل  موافق  او  البته  بگیرند  نظر  در  را  مالحظه 
نیست، بلکه معتقد است به جای اعدام یا قصاص باید حبس های 
سنگین برای مجرمان تعیین شود تا اگر اسیدپاش با اسید، زندگی 
یک انسان را تباه کرد عمر او نیز مثال با حبس های بیش از ۳۰ سال 

در زندان تباه شود.
فعلی  عضو  و  دادگستری  سابق  قاضی  دواتگری،  مهدی  البته 
است  قصاص  حکم  اجرای  به  معتقد  مجلس  قضایی  کمیسیون 
اجرا  برای  خوبی  توجیه  را  بین المللی  واکنش های  از  نگرانی  و 

نکردن احکام نمی داند.
او به جام جم توضیح می دهد که علت تکرار اسیدپاشی ها در کشور 
نبود برخورد قاطع با مجرمان است چون می بینند که با ارتکاب 

خشن ترین جرایم نیز مجازاتی جدی انتظارشان را نمی کشد.
 ۹۱ سال  در  بود  این  بجز  اگر  چون  است  درست  استدالل  این 
خانه  از  دیدار  بهانه  به  را  او  شیرین،  ناامید  خواستگار  جمشید 

دختر  صورت  روی  را  اسید  بطری  موذیانه،  و  نمی کشید  بیرون 
پس  تهمینه  پدر  گذشته  سال  بود  این  بجز  اگر  یا  نمی کرد  خالی 
دخترش  صورت  او،  جهیزیه  فرش  فروش  سر  بر  بحث  و  جر  از 
چهره  بر  نمی خواست  پسرش  از  و  نمی فشرد  دست هایش  در  را 

خواهرش اسید بریزد.
که  است  مجرمان  برای  امن  حاشیه ای  وجود  موید  حوادث  این 
تعداد دفعات ارتکاب این جرم را در کشور افزایش داده و هر چه 

می گذرد اخبار بیشتری از وقوع اسیدپاشی منتشر می شود.
هر چند آمار رسمی در دست نیست که این افزایش را نشان دهد، 
را  کیفری  دادگاه  ریاست   ۷۰ دهه  در  که  شکاری  روشنعلی  اما 
برعهده داشته به ایسنا اذعان می کند در ده سالی که در دادگستری 
فعالیت داشته فقط شاهد یک پرونده اسیدپاشی در کشور بوده که 

علتش نیز ترس از قصاص بوده است.
از  می دهد  گزارش  فرارو  تحلیلی  خبری  سایت  که  آن طور  ولی 
سال ۸۳ تا ۹۰، همزمان با باز بودن پرونده آمنه بهرامی و تالش 
موارد  قصاص،  از  عمومی  افکار  ترس  و  اسیدپاش  قصاص  برای 
از  یعنی  مجید  شدن  بخشیده  از  پس  و  داشته  کاهش  اسیدپاشی 
و  یافته  افزایش  اسیدپاشی  موارد   ،۹۲ سال  پایان  تا   ۹۰ فروردین 
این جرم به یکباره در سال ۹۳ با جهشی قابل توجه آن هم فقط در 

شش ماه نخست سال، به سه مورد رسیده است.
اینها همه از شرایطی ویژه خبر می دهد که نیاز به مداخله قانونی 
و امنیتی و قضایی دارد، ضمن این که به رسانه ها و شخصیت هایی 
نجات  برای  پادرمیانی  در  سعی  قصاص  اجرای  موارد  در  که 
مجرم دارند، هشدار می دهد که این بخشش های غیرمنطقی فقط 

مجرمان را جری می کند و بس.
آیا فرهنگ سازی موثر است؟

به سزای  را  او  و  پاشید  اسید  اسیدپاش،  بدن  و  صورت  روی  باید 
تبدیل  مجرم  اسیدپاش  یک  به  او  این که  از  قبل  یا  رساند  عملش 
و  درست  رفتار  شیوه های  و  کرد  تربیتش  بدرستی  باید  شود، 
بهنجار را یادش داد؟ خیلی ها بر سر دو راهی مانده اند که کدامیک 
از این شیوه ها درست است و در کاهش تکرار موارد اسیدپاشی، 

موثرتر.
موسی قربانی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری طرفدار روش 
دوم است. او به میزان توضیح می دهد که با سخت ترین مجازات ها 
هم نمی شود اسیدپاشی را به صفر رساند همان طور که در جرایم 
در  تاثیری  ولی  می شود،  اعمال  مجازات ها  سخت ترین  موادمخدر 

کاهش تعداد جرم ندارد.
مجازات  دارد  باور  چون  است  فرهنگ سازی  مدافع  او  واقع  در 
گرچه تاثیرگذار است؛ ولی همیشه حرف آخر را نمی زند. قربانی 
ارتکاب  زمینه های  باید  اسیدپاشی  موارد  کاهش  برای  می گوید 
جرم از بین برود و فرهنگ جامعه به سمت و سویی حرکت کند که 
افراد مرتکب جرم نشوند، اما این حرف گرچه از یک منظر درست 
افراد  که  شرایطی  چنین  به  رسیدن  داد  شهادت  باید  ولی  است، 
الاقل  نروند،  بدی  سمت  به  و  دهند  تشخیص  را  بد  و  خوب  خود، 
خواسته ای  داریم،  و  داشته  کم کاری  تربیت  حوزه  در  که  ما  برای 

آرمانی است.
طبق قانون، صدمه زدن به افراد در هر حد و اندازه ای جرم است 
که اگر از نوع خشن آن همچون اسیدپاشی باشد، مجازاتی شدید 
را می طلبد، اما آسانگیری هایی که تاکنون در برخورد با مجرمان 
که  کرده  تولید  را  جسور  و  جری  جمعیتی  داده،  رخ  اسیدپاش 
برای تسویه حساب های شخصی، گوشمالی دادن آدم ها یا نشاندن 
حرف خویش بر کرسی به اسید که در همه جا در دسترس است، 
باشند.  داشته  بیم  کار  این  عقوبت  از  بی آن که  می شوند،  متوسل 
نقصی  نیز  است  دسترس  در  جرم  آلت  یک  عنوان  به  اسید  این که 
باشی  داشته  سر  در  پلید  فکری  است  کافی  فقط  چون  است  دیگر 
لوازم  فروشگاه های  یا  باتری سازی ها  ریخته گری ها،  به  سری  و 
بهداشتی بزنی و قدری اسید یا محصوالت حاوی اسید تهیه کنی 

و بر سر و روی قربانی بریزی.
مخرب  پادرمیانی های  چه  اسید،  بودن  دسترس  در  چه  اما 
برای  رسانه ها  فشار  چه  و  بخشش  گرفتن  برای  شخصیت ها 
اسیدپاشی  جرم  وقوع  تشدید  عامل  قصاص  حکم  اجرای  توقف 
متحمل  اسیدپاش  مجرم  از  بیش  اسیدپاشی  قربانی  این که  باشد، 
برای  که  امنی  حاشیه  در  چون  است  آشکار  نقص  یک  شود  زجر 
بی دلیل  و  دلیل  با  پر،  دل  با  کسی  هر  شده،  ایجاد  اسیدپاش ها 
می تواند به آدم ها آسیب بزند و بعد هم با تحمل کمترین تاوان از 

این مهلکه سر به سالمت ببرد.
شست وشو با آب؛ اولین اقدام بعد از اسیدپاشی

اسیدپاشی  صحنه  در  که  اطرافیانی  و  مردم  ندانند  خیلی ها  شاید 
آسیب های  کاهش  در  موثری  نقش  می توانند  دارند،  حضور 
سوی  از  اولیه  موثر  اقدامات  واقع،  در  باشند.  داشته  حادثه  این 
اطرافیان در ترمیم و کاهش عوارض ناشی از سوختگی های عمیق 

در بافت های فرد موثر است.
اما موثرترین اقدامات اولیه اطرافیان هنگام مواجهه با موردی از 

اسیدپاشی چه می تواند باشد؟
جام جم  با  گفت وگو  در  پالستیک  جراح  ابراهیمی،  علی  دکتر 
با  عمومی  مکان  یک  یا  خیابان  در  ناگهانی  طور  به  اگر  می گوید: 
آسیب دیده  محل  بسرعت  شدید،  مواجه  اسیدپاشی  از  صحنه ای 
به  باشد  اسیدی  سوختگی  عامل  اگر  بشویید.  معمولی  آب  با  را 
حداقل نیم ساعت شست وشوی اولیه با آب نیاز است و اگر عامل 
دو  مدت  به  باید  باشد  شوینده)  مواد  (مانند  قلیایی  سوختگی 
بیان  به  داد.  شست وشو  آب  با  را  آن  از  ناشی  زخم  محل  ساعت 
اقدامات  جمله  از  سرد  آب  با  سوختگی  ناحیه  کردن  سرد  دیگر، 
مشترک موثر، هنگام مواجهه با تمام سوختگی ها قبل از مراجعه 

به پزشک محسوب می شود.

قوانین موجود قدرت 
بازدارندگی ندارند
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خشونت 
خصومت آمیز

حسن فرهنگی

نظر  از  درد  این  و  دارد  درد  ایران  ی  جامعه  روان  و  جان 
روانشناسی جمعی بسیار عمیق است و برای مداوای آن باید 
حاکمیت  و  مردم  هّمت  با  و  کرده  شناسایی  را  درد  نخست 
مرهمی  تخصصی  ی  گسترده  کار  با  تمایل-  صورت  در   –
عصبیت  دستخوش  روزها  این  ایران  گذاشت.  درد  روی  بر 
و  آشکار  های  خشونت  طریق  به  خشم  این  و  است  خشم  و 
سمت  به  را  جامعه  متعددی  عوامل  کند.  می  ظهور  پنهان 
خشونت سوق می دهد و خشونت تنها در رفتارهای خشم 
می  بروز  متفاوتی  روشهای  به  بلکه  شود  نمی  نمایان  آلود 
خشونت  انواع  یعنی  آنها  تمامی  به  پرداختن  مجال  که  کند 
روزها  این  که  اسیدپاشی  دادن  قرار  محوریت  با  نداریم.  را 
از  نوع  چند  افتد  می  اتفاق  معمول  غیر  صورت  به  ایران  در 

خشونت های مهم را بررسی می کنیم. 
 hostile) آمیز  خصومت  پرخاشگری  یا  خشونت 
خشونت  نوع  این  مصادیق  از  اسیدپاشی  که   (aggression
خاطی  فرد  که  است  شدید  خلقی  تعارضات  اثر  بر  است 
نسبت به فرد یا افرادی احساس خشم و نفرت دارد و آن را 
به گونه ای بروز می دهد. شّدت و ضعف عمل وی بستگی 
به شّدت و ضعف نفرت و خشم او و همچنین پذیرش جامعه 
تنها  خشونت  خشونت را دارد. در حقیقت اعمال  در اعمال 
مردم  حّتی  و  حاکمیت  بلکه  نیست  خاطی  شخص  طریق  از 
شخص  رفتار  در  خشونت  پذیرش  عدم  یا  پذیرش  با  نیز 
را  ایران  اسیدپاشی  نمونه  برای  گذارند.  می  تاثیر  خاطی 
در جوامع مختلف فرض کنید. اگر این اتفاق در کشورهای 
کمتر رشد یافته صورت بگیرد جامعه چندان عکس العملی 
از  بخشی  در  تواند  می  عمل  این  حتی  و  داد  نخواهد  نشان 
در  اتفاق  همین  اگر  اما  شود  بدل  هنجار  به  جامعه  ی  بدنه 
جامعه ی پیشرفته رخ بدهد تمام جامعه را تحت تاثیر خود 
از  را  حاکمیت  العمل  عکس  و  مدنی  اعتراضات  و  داده  قرار 

ترین  سریع  در  خاطی  شخص  نتیجه  در  آورد.  خواهد  پی 
زمان دستگیر شده و مجازات می شود. در حقیقت یکی از 
دالیل اوج خشونت خصومت آمیز به خاطر پذیرش جامعه 
خشونت  اعمال  با  حاکمیت  است.  حاکمیت  آن  از  باالتر  و 
سمت  به  را  افراد   (instrumental aggression) ابزاری 
خشونت خصومت آمیز یا خشمانه سوق می دهد. خشونت 
ابزاری هرچند که رفتار خشمانه ی فیزیکی با مخالف خود 
ندارد اما با بهره گیری از ابزارهایی همانند تهمت- افترا- 
مخالف  گروه  یا  رقیب  کند  می  سعی  و...  شخصیت  ترور 
خود را از صحنه خارج کند. برای نمونه فردی با استفاده 
از تریبون عمومی به صورت گسترده شخصیت گروهی را 
زیر سوال می برد. برای واضح شدن بحث در نظر بگیرید 
خداوند  با  دشمنی  را  حجابی  بی  شهری  ی  جمعه  امام  که 
کافی  را  حجابی  بی  با  زبانی  ی  مبارزه  و  کرده  قلمداد 
دیگری  روشهای  به  آنها  با  که  کند  می  پیشنهاد  و  ندانسته 
برخورد شود. هر چند سخنران به صورت واضح افراد را 
حداقل  یا  و  کند  نمی  تشویق  آمیز  خصومت  خشونت  برای 
نمی  کسی  به  فیزیکی  آسیب  عمومی  های  تریبون  طریق  از 
رساند اما با خشونت ابزاری گروهی از جامعه را زیر سوال 
برده و ذهن گروهی را برای مبارزه با آنها مشغول می کند. 
در حقیقت خشونت ابزاری با الگوسازی راه را برای کسانی 

که مستعد خشومت خصومت آمیز هستند باز می کند. 
انسان موجود اجتماعی شده است که رفتارهای خود را از 
اگر  برد  می  کار  به  را  آنها  و  آموزد  می  جامعه  و  خانواده 
به  سرخوردگی  یا  سختی  هنگام  را  او  جامعه  و  خانواده 
با  و  آموزد  می  را  روش  این  فرد  دهد  سوق  خشونت  سمت 
تغییر ابزار خشونت سعی می کند خواسته یا سرخوردگی 
افرادی  حقیقت  در  بیاورد.  دست  به  زور  اعمال  با  را  خود 
که در چنین جامعه ای رشد و نمو کرده اند به خشونت نه 
را  آن  بلکه  کنند  نمی  نگاه  زا  بحران  عامل  یک  چشم  به  تنها 
نقطه ی قوت خود قلمداد کرده و با بهره گیری از آن سعی 
می کنند به خواسته های خود برسند. حال به این مهم می 
سر  زیر  خود  نوع  در  که  اگر  اسیدپاشی  خشونت  که  رسیم 
رهبری  با  اتفاق  این  حقیقت  در  اما  است  محدودی  افراد 
گروه های بزرگ اجتماعی و سیاسی شکل می گیرد و برای 
ریشه کن کردن چنین آسیبی باید ادبیات سیاسی و اجتماعی 

یک کشور تغییر کند. 
آیا  هستند؟  آمیز  خصومت  خشونت  مستعد  کسانی  چه  اما 
این افراد بیمارند؟ آیا این افراد معتقد به یک نظام ارزشی 
هستند یا تنها افراد معمولی یک جامعه اند که در برشی از 

زمان خود را موظب به یک عمل می دانند؟!
گیرد  برمی  در  را  تری  طوالنی  زمان  موضوع  این  بررسی 
اما به طور کلی به مواردی اشاره می کنم. دو گروه نسبت 
هستند.  برخوردار  بیشتری  استعداد  از  خشونت  اعمال  به 
افرادی که به صورت دختران و زنان بدون اینکه شناختی از 
آنها داشته باشند اسید می باشند درون این دو گروه هستند 

که باید به عنوان بیمار مداوا شوند و اما این دو گروه:

درست  صورت  به  آنها  روانی  رشد  که  افرادی   -۱
تا  انسان  شخصیت  فروید  تعبیر  به  است.  نگرفته  صورت 
پنج سالگی شکل می گیرد و برای شکل گیری شخصیت فرد 
بگذرد  مراحل  آن  از  سالم  اگر  که  کند  عبور  مراحلی  از  باید 
داشتن  خاطر  به  اگر  اما  داشت  خواهد  سالمی  شخصیت 
خانواده ی نامنسجم یا ناآگاه در یکی از مراحل توقف کند و 
یا نتواند مسئله ی خود را در آن مرحله حل کند شخصیت او 
در همان مرحله تثبیت می شود. برای نمونه مرحله ی اول 

نامیده  دهانی  ی  مرحله  که  بگیرید  نظر  در  را  روانی  رشد 
می شود که در نوزادی شکل می گیرد. در این مرحله کودک 
تنها از طریق دهان با جهان پیرامونی ارتباط می گیرد اگر 
شخصیت  نیفتد  اتفاق  سالم  روش  به  کودک  گرفتن  شیر  از 
کودک در این مرحله تثبت می شود و او تمام عمر احساس 
وابستگی کرده و با پرخاشگری با دنیای اطراف مواجه می 
حس  هیچ  بدون  تواند  می  عمر  تمام  عصبی  فرد  این  شود. 

ترحمی به دیگران ستم بکند و دیگران را بیازارد.
ی  دوره  در  شخصیتشان  که  گروه  همین  مجموعه  زیر 
کنیم  پیدا  را  متعددی  افراد  توانیم  می  شده  تثبیت  دهانی 

کنند  می  پیدا  وابستگی  افرادی  به  ایدئولوژی  طریق  از  که 
و حرفهای آنها را بدون هیچ اعتراضی قبول کرده و بدانها 
لباس واقعیت می پوشانند. به فرض با خشونت ابزاری یک 
کشتن  ی  مرحله  تا  دیگر  کس  هر  یا  جمعه  امام  یا  سخنران 
دیگران پیش می روند. عدم رشد روانی در مراحل مختلف 
باعث اختالطات متعددی می شود که یکی از آنها رفتارهای 
دچار  اسیدپاش  فرد  حقیقت  در  پس  است.  آمیز  خشونت 

اختالل است.

و  هویت  بحران   – سرخوردگی  دچار  که  افرادی   -۲
وانهادگی هستند. دچار شدن به خصیصه های سرخوردگی  
این  گرفتن  نظر  در  بدون  حال  هر  به  دارد.  متعددی  دالیل 
که  کسانی  که  باشیم  داشته  اذعان  مسئله  این  به  باید  دالیل 
دچار سرخوردگی یا بحران هویت و وانهادگی هستند برای 
جبران آن دست به خشنونت می زنند. جامعه ی هدف این 
افراد مشخص نیست و چندان اهمیتی به فردی که آسیب می 
بیند نمی دهند. اگر این خشونت در از بین بردن اشیا همانند 
اتوبوسها- پارکها- صندلی های مراکز عمومی اعمال شود 
عبارت وندالیسم( vandalism) را به کار می بریم و اگر بر 
روی افراد و موجودات زنده اعمال شود خشونت خصومت 
آمیز نام خواهد گرفت. به هر حال افرادی که دست به چنین 
اعمالی می زنند بیمارانی هستند که شاید جامعه آنها را در 

وحله ی نخست بیمار نخواند.

با بررسی بسیار کوتاه مورد اسیدپاشی به این مفهوم دست 
به  چند  هر  آمیز  خصومت  های  خشونت  که  کنیم  می  پیدا 
خشونت  حمایت  بدون  اما  باشد  زا  آسیب  تواند  می  تنهایی 
ابزاری حاکمیت نمی تواند تاثیر عمیقی در جامعه بگذارد. 
و در حقیقت کسانی به سمت خشونت خصومت آمیز حرکت 
می کنند که دچار اختالالت روانی باشند. البته ناگفته نماند 
رفتارهای  اندک  اندک  اجتماعی  موجود  عنوان  به  انسان  که 
ناصواب را به عنوان ابزار قدرت می آموزد و از آنها استفاده 
و  سازی  فرهنگ  با  اسیدپاشی  حرکت  جلوی  اگر  کند.  می 
تغییر ادبیات و رفتار سیاسی اجتماعی گرفته نشود جامعه 
روز به روز در چنبره ی خشونت گرفتارتر خواهد شد. در 
باید  نخست  مردمی  های  خشونت  با  مقابله  برای  حقیقت 
بر  تکیه  با  بیمار  ای  عده  تا  برود  بین  از  حاکمیت  خشونت 
رفتار و خشونت ابزاری حاکمیت مسیر خشونت خصومت 
ی  جامعه  به  رسیدن  امید  به  نکنند.  آسان  خود  بر  را  آمیز 

سالم.

شده  اجتماعی  موجود  انسان 
از  را  خود  رفتارهای  که  است 
خانواده و جامعه می آموزد و آنها را 
به کار می برد اگر خانواده و جامعه 
سرخوردگی  یا  سختی  هنگام  را  او 
دهد  سوق  خشونت  سمت  به 
با  و  آموزد  می  را  روش  این  فرد 
کند  می  سعی  خشونت  ابزار  تغییر 
با  را  خود  سرخوردگی  یا  خواسته 

اعمال زور به دست بیاورد.
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ایران و جهان
آیا مذاکرات تمدید خواهد شد؟

ظهور داعش و تاثیرگذاری بر 
مذاکرات هسته ای

ای  هسته  ای  برنامه  سر  بر  ایران  با  جهانی  های  قدرت  مذاکرات  که  حالی  در 

اش ادامه دارد و به پایان مهلتش نزدیک می شود، سیگنال های مختلفی از این 
مذاکرات دریافت می شود: پیشرفت حاصل شده است، هنوز بر سر سخت ترین 
شده  مشخص  مهلت  تا  توافق،  به  رسیدن  است.  نگرفته  صورت  توافق  مسائل 
همچنان امکان پذیر است، دستیابی به توافق در هفته های پیش رو واقع بینانه 

ایرانی،  همتایان  با  که  دیدارهایی  با  آمریکا،  خارجه  وزیر  کری  جان  نیست. 
مذاکرات  که  داد  نشان  داشت،  جاری  ی  هفته  اوایل  در  خود  روس  و  اروپایی 

هسته ای را در راس اولویت های کاری خودش قرار داده است.
یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا که در مذاکرات وین حضور داشته 
است می گوید شش قدرت جهانی و ایران همچنان بر یک موضوع تمرکز کرده 
اند و آن دستیابی به توافق جامع تا مهلت ۲۴ نوامبر است. البته اقدامات قابل 
توجهی برای رسیدن به این هدف باید صورت بگیرد. چنین جمله هایی کم و 

بیش در مذاکرات وجود داشته است. اما دو عامل که به طور مستقیم ارتباطی 
به مذاکرات هسته ای ندارند، بر مذاکرات تاثیر گذاشته اند.

ظهور سریع داعش در فصل تابستان به ویژه در سوریه و عراق و سقوط قیمت 
نفت خام که به نظر بعضی از تحلیل گران بر روی محاسبات دولت های درگیر 
داشته  تاثیر  مذاکرات  بر  که  هستند  مواردی  داشت،  خواهد  تاثیر  مذاکرات  این 

است. به همین دلیل بعضی از کارشناسان معتقدند که ظهور داعش و کاهش 
پایان  به  ها  بحران  گونه  این  خاطر  به  مذاکرات  که  دهد  می  نشان  نفت  قیمت 

نخواهد رسید.
که  دارد  وجود  احتمال  این  شویم،  می  نزدیک  نوامبر   ۲۴ مهلت  به  که  درحالی 
مذاکرات دوباره برای یک مدت شش ماهه تمدید شود. این کار می تواند مانع از 
شکست مذاکرات شود – برای جلوگیری از وارد بحران شدن با ایران- آن هم در 
زمانی که منطقه و جهان به جای برنامه هسته ای ایران، بیشتر بر روی تهدید 

داعش و شبه نظامیان اسالم گرا تمرکز کرده است.
و  متحده  ایاالت  شود،  ژوئن  ماه  در  سوریه  و  عراق  وارد  داعش  که  آن  از  قبل 
المللی  بین  مهم  موضوع  هیچ  ی  درباره  ولی  کردند  می  صحبت  هم  با  ایران 
افزایش  اما  نداشتند.  نظر  اشترک  هم  با  سوریه،  داخلی  جنگ  درباره  قطعًا  و 
تا  شد  موجب  بغداد،  به  ها  رادیکال  شدن  نزدیک  و  عراق  در  داعش  تهدیدات 
تهران و واشینگتن به منظور حفظ ثبات در عراق و شکست داعش با یکدیگر 

متحد شوند.
معرض  در  بالقوه  طور  به  را  واشینگتن  تواند  می  ای  هسته  مذاکرات  شکست 
جنگ با ایران قرار دهد، ولی این بحرانی است که دولتمردان ترجیح می دهند 
وارد آن نشوند. رئیس جمهور آمریکا همیشه گفته است که به منظور جلوگیری 
از دستیابی ایران به سالح هسته ای «همه ی گزینه ها روی میز است» با وجود 
این که ایران عضو رسمی ائتالف بین المللی برای مبارزه با داعش نیست، ولی 

در مبارزه با داعش در عراق، در همان سمت آمریکا قرار دارد.
ای  هسته  مذاکرات  بر  ساده  دلیل  یک  به  که  است  عاملی  نفت  قیمت  سقوط 
نفت  بشکه  هر  قیمت  هفته  این  ایران.  اقتصاد  بر  تاثیر  بود:  خواهد  تاثیرگذار 
خام به کمتر از ۹۰ دالر رسید و در شش ماه گذشته قیمتش به یک چهارم رسیده 
است. تولید نفت ایران در حال حاضر تحت تحریم های شدید قرار دارد و به 
های  تحریم  مذاکرات،  شکست  خاطر  به  که  نیست  مایل  کس  هیچ  دلیل  همین 
جدید وضع شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به مردم قول داده است 
که شرایط اقتصادی بهبود یابد، اما شکست مذاکرات می تواند به عمل به این 

وعده خلل وارد کند.
مذاکرات در ماه آینده به منظور رسیدن به یک توافق جامع ادامه پیدا می کند، 
اما بسیاری از نشانه ها وجود دارد که تمدید مجدد مذاکرات می تواند منجر به 
توقف برخی از فعالیت های هسته ای در ازای لغو برخی از تحریم ها شود. این 
مسئله منجر به این می شود که مسئله هسته ای همچنان ادامه داشته باشد و در 
این فاصله ایاالت متحده می تواند بر مبارزه با داعش متمرکز شود و ایران هم 

بر روی این که اقتصادش به کجا خواهد رفت، کار کند.
منبع: کریستین ساینس مانیتور/ 

دوئل شرق و غرب
صحبت از نوعی استقالل انرژی نیست که ایاالت متحده ممکن است آن را به شیوه های 
نفتی در عمق دریای خود.  سوءاستفاده از ذخایر  برزیل با  یا  مختلف به دست آورد 
صحبت از روزی است که نفت و گاز دیگر به عنوان سوخت وسایل نقلیه یا گرم کردن 
دانشگاه  در  استرن  مدرسه  مدرس  آلتمان»،  «دانیل  شد.  نخواهد  استفاده  خانه ها 

که  دولت هایی  «برای  می نویسد:   ،«Big Think» در  ارشد  اقتصاددان  و  نیویورک 
محشر  روز  یا  حساب  روز  می تواند  این  روسیه،  مانند  هستند  نفت  درآمد  به  وابسته 
باشد. نوسانات اخیر در تقاضا و قیمت های نفت و گاز تنها یک پیش نمایش پنهانی از 
این مساله است.» برای کشورهای نفتی که به پول نفت وابسته اند مانند روسیه، نفت 
ارزان اقتصاد را زمین گیر کرده و بسیاری از پروژه ها را می خواباند. برای غول های 
نمی کند.  وارد  کشور  این  به  آسیبی  هیچ  دالری   ۸۰ نفت  اما  عربستان  مانند  نفتی 
جانسون می افزاید: «کاهش قیمت نفت یعنی کاهش درآمدهای دولتی برای بسیاری 
ازای  به  دالر  میلیارد   ۲ بودجه  روسیه  متکی اند.»  نفت  صادرات  به  که  کشورهایی  از 

کاهش ۱دالری در هر بشکه نفت را از دست می دهد. 

هر چیزی زیر ۱۰۴ دالر در هر بشکه بودجه روسیه را به خط قرمز می رساند. این به 
نفع غرب است که روسیه را زیر فشار تحریم قرار داده است. ولی دیک چنی معاون 
سابق رئیس جمهور آمریکا نظر دیگری دارد و می گوید: اما کسری بودجه ضرورتا به 
معنای افول نیست. پنج سال پیش وقتی قیمت های نفت همراه با رکود جهانی کاهش 
پیدا کرد، روسیه کسری بودجه یافت و کمربند را سفت بست. البته این باعث فلج شدن 

رهبران، ارتش یا ظرفیت های روسیه نشد.
با این حال، این فرض بی راه نیست که درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در عرض 
جدید  ذخایر  است  بعید  که  عربستان-  و  نیجریه  مانند  کشورهایی-  در  دهه  چند 

و  پتروشیمی  مانند  نفت،  با  مرتبط  صنایع  سایر  یافت.  خواهد  کاهش  بیابند  دیگری 
نفتی  دولت های  آینده  برای  مساله  این  شد.  خواهند  مواجه  مشکالتی  با  نیز  پاالیش، 
گاز  و  نفت  از  حاصل  درآمدهای  به  دولت ها  آنها،  از  بسیاری  در  است؟  معنا  چه  به 
وابسته هستند. دو سال پیش، صندوق بین المللی پول مقاله ای در مورد بودجه بندی 
خوبی آن را توضیح می دهد. ۲۰  با صنایع استخراجی منتشر کرد که نمودار باال به 
دیگر،  کشور   ۱۰ و  وابسته اند  نفت  به  خود  درآمدهای  از  نیمی  برای  حداقل  کشور 
یک چهارم درآمدشان به نفت وابسته است. آن کشورها به وضوح در برابر تغییرات 
بزرگ در قیمت و مقدار نفت و گازی که می فروشند آسیب پذیر هستند. اما کدام یک 
سخت ترین زمان برای مقابله را می طلبند؟ عاملی که آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد 

تنوع بخشی به اقتصادشان است. در کشورهایی که نفت بیشترین درآمد (و نه بیشتر 
خروجی اقتصادی) را تشکیل می دهد، الاقل احتمال گسترش پایه مالیاتی وجود دارد. 
به  خود  داخلی  ناخالص  تولید  یک پنجم  از  کمتر  برای  کشورها  تمام  باال  نمودار  در 
و  هستند  کوچک  و  ضعیف  مالیات  جمع آوری  در  آنها  از  برخی  اما  وابسته اند.  نفت 
این مالیات، درآمدی است که آنها زمانی به آن وابسته می شوند که درآمدهای نفتی و 
گازی کاهش می یابد. با توجه به برآوردهای جمع آوری شده در فاصله سال های ۲۰۰۵ 
تا ۲۰۰۷ از سوی «آندریاس بوهن» از مدرسه اقتصاد اوترخت و «فردریش اشنایدر» 
تولید  از  نیمی  از  بیش  سیاه-  بازار  یا  سایه-  اقتصاد  لینز،  کپلر  یوهانس  دانشگاه  از 
ناخالص داخلی نیجریه و بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی در چاد، روسیه، 
میانمار و ساحل عاج را تشکیل می دهد (البته این ممکن است بخشی از دلیلی باشد که 

چرا درآمد نفتی تشکیل دهنده بیشتر بودجه های دولتی است).
بهبود یافتن از افت درآمد دولتی برای همه آنها کاری سخت خواهد بود. عالوه بر این، 
عمومی  خدمات  ارائه  در  هستند  نفت  به  وابسته  شدت  به  که  کشورهایی  از  بسیاری 
حتی با درآمدی که از نفت به بار می آید بسیار ضعیف عمل می کنند. از پنج کشور با 
کمترین پایه مالیاتی، چهار کشور (چاد، ساحل عاج، میانمار و نیجریه) برای کارآمدی 
 ۲۰ پایین  جایگاه  در  جهانی  بانک  جهانی»  حکومت ورزی  «شاخص های  در  دولت 
درصد جهانی نشسته اند. این نیز حکم «شاخص دولت های شکننده» است که ساالنه 
از  ششم  جایگاه  در  که  چاد  برای  ویژه  به  می شود؛  منتشر  پالیسی»  سوی «فارن  از 
میانمار  و   ۱۷ نیجریه   ،۱۴ جایگاه  عاج  ساحل  دارد.  قرار  جهان  در  شکننده  دولت   ۶
جایگاه ۲۴ را دارند.  پس این کشورها چه کاری می توانند برای تقویت خود در آینده 
انجام دهند؟ به یک دلیل، آنها ممکن است سعی کنند تا از درآمدهای نفتی برای تنوع 
بخشیدن به اقتصاد خود بهره جویند. با این حال سابقه  اندکی برای وقوع این مساله 
وجود دارد. در سه دهه از سال ۱۹۸۳ تا ۲۰۱۲، هیچ کشوری (که توانسته بود ۲۰ درصد 
از تولید ناخالص داخلی خود را از نفت و گاز به دست آورد- با توجه به آمار و ارقام 
چشمگیری  است)به طور  پول  بین المللی  صندوق  از  متفاوت  که اندکی  جهانی  بانک 
افزایش  معمول  به طور  سهم ها  این  نداد.  کاهش  را  خود  اقتصاد  از  منابع  این  سهم 
یافت و قیمت ها سقوط کرد؛بنابراین هیچ کاهش بلندمدتی وجود ندارد.کشورهایی 
که در آن زمان حداقل تنوع را داشتند- با حداقل ۴۰درصد از تولید ناخالص داخلی از 
نفت و گاز- عبارت بودند از: جمهوری کنگو، کویت، لیبی، عربستان سعودی، عراق، 
گابن، آنگوال، و عمان (تی مور شرقی هم ممکن است در میان آنها باشد- با توجه به 
ندارد).  آن  از  اطالعاتی  هیچ  جهانی  بانک  اما  پول-  بین المللی  صندوق  ارقام  و  آمار 
برای بسیاری از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، این خیلی نگران کننده نیست؛ 
صندوق های سرمایه گذاری مستقل آنها فراوان است، بنابراین آنها جایی برای مانور 
دارند اگر قیمت انرژی روندی شیب دار داشته باشد. اما برای دیگران، انعطاف پذیری 
به  نسبت  کوتاه مدت  در  میانمار  و  نیجریه  عاج،  ساحل  چاد،  اگر  دارد.  وجود   اندکی 
عراق  و  آنگوال  گابن،  کنگو،  جمهوری  پس  باشند،  آسیب پذیر  انرژی  قیمت  نوسانات 
در درازمدت مشکل بالقوه ای خواهند داشت. برای آنها آسان نخواهد بود که اقتصاد 
بهتر  کنند،  شروع  بتوانند  زودتر  چه  هر  دهند.  تغییر  پسانفتی  جهان  برای  را  خود 

است.
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انتشار دیدگاه های رسانه های کشورهای خارجی، به منظور
 انتقال دیدگاه ها و مطالب و نوع نگاه رسانه های غربی به 

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

ترس از توافق غرب با تهران موجب شد

تشکیل نیروی 
دریایی مشترک 

اعراب در برابر ایران
ایران  از  ترس  که  است  مدعی  لندن  چاپ  العرب،  روزنامه   
به  که  داشته  آن  بر  را  فارس  خلیج  حوزه  عربی  کشورهای 
سمت ایجاد نیروی دریایی مشترک حرکت کنند. اعرابی که تا 
و  بیندازند  اهمیت  از  را  هرمز  تنگه  داشتند  تالش  این  از  پیش 
با حمایت از توسعه بندرهای امارات متحده عربی از یک سو 
از  سرخ  دریای  طریق  از  دریایی  نفتی  نقل  و  حمل  تقویت  و 
را  فارس  خلیج  و  عمان  دریای  بر  ایران  استیالی  دیگر  سوی 
کار  این  پس  از  که  اند  دریافته  اکنون  دهند،  جلوه  اهمیت  کم 
بر نمی آیند و نه امارات و کشورهای کوچک عربی می توانند 
می  سرخ  دریای  نه  و  کنند  نمایی  قدرت  ایران  نفوذ  برابر  در 
تواند جایگزین مناسبی برای انتقال نفت منطقه به بازارهای 

جهانی باشد.
این در حالی است که روابط تهران با واشنگتن و غرب رو به 
عربی  کشورهای  های  نگرانی  بر  مساله  این  و  است  توسعه 
به  العرب  نوشته  به  همین  برای  است.  افزوده  پیش  از  بیش 
سمت تشکیل پیمان دریایی مشترک حرکت کرده اند. به ویژه 
می  روشنی  به  و  ندارند  امید  غرب  های  حمایت  به  دیگر  که 
بینند که تهران در حال قدرت گرفتن است. به اعتقاد آنها اگر 
روابط ایران با غرب بهبود یابد و مساله هسته ای ایران به خیر 
و خوشی به پایان برسد و توافقی میان ایران و غرب به وجود 
آید قدرت ایران در منطقه بسیار افزایش خواهد یافت و اعراب 

در موقعیت ضعف به سر خواهند برد.
وابسته  مشترک  دریایی  پیمان  این  العرب  روزنامه  نوشته  به 
به سپر دفاع جزیره خواهد بود و به گفته یک مسئول کویتی 
دریایی"  امنیت  "مجموعه  عنوان  تحت  آینده  روزهای  ظرف 

رسما اعالم خواهد شد.
به گفته اعراب این پیمان مشترک دریایی عالوه بر تالش برای 
ایجاد  در  فارس  خلیج  حوزه  عربی  کشورهای  امنیت  تامین 
برای  دریایی  نقل  و  حمل  توسعه  در  آنها  برای  الزم  امنیت 

صادرات نفت نیز سهیم خواهد بود.
به گفته اعراب این پیمان مشترک دریایی عالوه بر تالش برای 
ایجاد  در  فارس  خلیج  حوزه  عربی  کشورهای  امنیت  تامین 
برای  دریایی  نقل  و  حمل  توسعه  در  آنها  برای  الزم  امنیت 

صادرات نفت نیز سهیم خواهد بود.
ژنرال احمد یوسف المال، مشاور وزیر دفاع کویت در جریان 
نشست امنیت دریایی که در دوحه، پایتخت قطر تحت عنوان 

"مراقبت از سواحل و مرزها" برگزار شد گفت که فرماندهان 
به  تصمیم  فارس  خلیج  حوزه  عربی  کشورهای  نظامی 
دریایی  نیروهای  مشارکت  با  دریایی  امنیت  سازمان  ایجاد 
کشورهای این حوزه کرده اند و تالش دارند نقش رهبری را 

در این منطقه استراتژیک بر عهده بگیرند.
که  اند  گفته  العرب  روزنامه  به  آگاه  منابع  دیگر  سوی  از 
امنیتی  سامانه  عمان  پادشاهی  و  عربستان  دریایی  نیروهای 
عربی  کشورهای  امنیت  تامین  هدف  با  را  جدید  دفاعی  و 
حوزه خلیج فارس ایجاد خواهند کرد و هدف از ایجاد آن نیز 
رویارویی با تهدیدهایی است که به ادعای آنها از سوی ایران 
به  جهانی  جامعه  که  هستند  مدعی  آنها  کنند.  می  احساس 
زودی با ایران هسته ای مصالحه می کند و در این میان امنیت 

کشورهای عربی قربانی این مصالحه بزرگ خواهد شد.
دفاع  سپر  به  وابسته  دریایی  مجموعه  نخستین  است  قرار 
چارچوب  در  تصمیم  این  که  شود  مستقر  بحرین  در  جزیره 
به  نسبت  همکاری  شورای  اعضای  پیش  سال  دو  تصمیم 
هزار   ۸ به  کشور  این  در  جزیره  دفاع  سپر  نیروهای  افزایش 
استراتژی  این  چارچوب  در  همچنین  است.  شده  گرفته  نفر 
توانایی های نظامی بحرین نیز تقویت خواهند شد. همچنین 
به  وابسته  هوایی  های  یگان  است  قرار  چارچوب  این  در 
های  جنگنده  از  شماری  جمله  از  جزیره  دفاع  سپر  نیروهای 

پیشرفته عمود پرواز که مقر اصلی آنها در شهر حفر باطن در 
شمال عربستان است به بحرین منتقل شوند.

همچنین قرار است نیروی دریایی جدید در حمایت از شریان 
انرژی  و  نفتی  نقل  و  حمل  شبکه  و  منطقه  اقتصادی  های 
از  جهان  انرژی  تولیدات  از  درصد   ۴۰ باشد.  داشته  مشارکت 
امنیت  در  حیاتی  نقشی  مساله  این  و  گذرد  می  فارس  خلیج 
اقتصادی و سیاسی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ایفا 

می کند.
منابع آگاه می گویند این تصمیم زمانی اتخاذ شد که اعضای 
شورای همکاری مطلع شدند که ایاالت متحده امریکا تصمیم 
دارد ناوگان پنجم خود را از بحرین برچیند. این ناوگان یکی 
ترین  بزرگ  و  جهان  نظامی  های  ناوگان  ترین  پیشرفته  از 
این  شود.  می  محسوب  خاورمیانه  در  امریکا  نظامی  ناوگان 
ناوگان قدرت اصلی اعراب برای حمایت از امنیت آب هایشان 

است و آنها بر روی آن حساب ویژه ای کرده اند.  
از سوی دیگر تحلیلگران بر این اعتقادند که کشورهای عربی 
حوزه خلیج فارس امکان نزدیکی روابط تهران و واشنگتن را 
بسیار جدی گرفته اند و معتقدند در صورتی که چنین رابطه 
به  شد.  خواهد  نوشته  آنها  امنیت  حساب  به  بگیرد  شکل  ای 
اعتقاد اعراب این احتمال وجود دارد که غرب و امریکا در سایه 
و  بیایند  کوتاه  ایران  های  خواسته  برابر  در  منطقه  تحوالت 
امتیازهایی به آن بدهند که این مساله از نگاه اعراب امنیت آنها 
را تهدید خواهد کرد، به ویژه در عراق و سوریه و لبنان و یمن 

که ایران در آنها نفوذ بی بدیلی دارد.

گورباچف در گفت وگو با روزنامه روسیسکایا گاتزتا:

جنگ سرد جدیدی در 
حال شکل گیری است

او گفت این موضوع باعث شد آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم هایی 
را علیه روسیه وضع کنند و در مقابل مسکو نیز واردات بسیاری 
از مواد غذایی از غرب را ممنوع اعالم کرد. میخائیل گورباچف 
در  دارد  سال   ۸۳ حاال  که  شوروی  جماهیر  اتحاد  رهبر  آخرین 
قدم  «به عنوان  گفت:  روسیسکایا  روسی  روزنامه  با  مصاحبه 
شود.  گذاشته  کنار  کردن  تحریم  و  اتهام زنی  منطق  باید  اول، 
این  شویم.  کشیده  جدید  سرد  جنگ  یک  سمت  به  دوباره  نباید 
تهدیدی مشترک علیه امنیت ماست که هنوز از بین نرفته است.»

معتدل  حرف هایی  شرق  بلوک  سابق  رهبر  این  اخیر  مصاحبه 
بود در میان بسیاری از رسانه های طرفدار کرملین در مسکو که 
روسیه  بی ثباتی  برای  خطری  به عنوان  را  متحده  ایاالت  معموال 
روند  این  ادامه  صورت  در  است  معتقد  او  می کنند.  معرفی 
اختالفات، چالش های مشترک بیشتری پیش روی شرق و غرب 

خواهد بود.
که  خطراتی  به عنوان  «داعش»  گروه  و  ابوال  از  بردن  نام  با  او 
طرف  دو  می تواند  مسائل  افزود: «این  می کنند،  تهدید  را  جهان 
شوروی  جماهیر  اتحاد  رهبر  کند.»  نزدیک تر  هم  به  را  اختالف 
و  بیست  به  شدن  نزدیک  به  اشاره  با  مصاحبه  این  در  سابق 
تصریح  نوامبر  نهم  در  برلین  دیوار  سقوط  سالگرد  پنجمین 
کرد: «در رویارویی با چالش های مشترک، ما می توانیم به زبان 
چاره  اما  بود،  نخواهد  آسانی  کار  این  کنیم.  پیدا  دست  واحدی 
میالدی،   ۱۹۸۹ سال  در  برلین  دیوار  سقوط  نیست.»  دیگری 
رهبری  به  شوروی  کمونیستی  حکومت  که  شد  شروع  آنجا  از 
آقای گورباچف تصمیم گرفت دموکراسی سازی را به عنوان یک 
کند.  دنبال  خود  نفوذ  تحت  شرقی  اروپای  کشورهای  در  اصل 
برای  او  است  قرار  گفته  مسکو  در  گورباچف  بنیاد  سخنگوی 

یادبود روز سقوط دیوار برلین به پایتخت آلمان سفر کند.

میخائیل گورباچف در بیشتر زمان بحران اوکراین اظهارنظری 
نکرده بود. بحرانی که در آن روسیه شبه جزیره کریمه در دریای 

ارسال  مورد  در  نیز  اتهاماتی  و  کرد  خود  خاک  ضمیمه  را  سیاه 
سالح و نیروی نظامی برای تجهیز جدایی طلبان طرفدار روسیه 
در شرق اوکراین متوجهش شد. دولت روسیه این اتهامات را رد 
کرده و پوتین روز جمعه به آمریکا هشدار داد: «یک منازعه میان 

قدرت های هسته ای» می تواند جهان را بی ثبات کند.
گورباچف به دلیل اصالحات دموکراتیک اش که باعث فروپاشی 
مسالمت آمیز کمونیسم در اروپای شرقی و اتحاد آلمان شرقی و 

غربی شد، در سال ۱۹۹۰ جایزه نوبل صلح را به خود اختصاص 
داد. او به همین دلیل در غرب از احترام ویژه ای برخوردار است، 
او  بسیاری  که  چرا  ندارد.  چندانی  عمومی  اقبال  روسیه  در  اما 
و   ۱۹۹۱ سال  در  شوروی  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  خاطر  به  را 
هرج و مرج های ناشی از آن سرزنش می کنند. او امسال به تازگی 
به  شوروی  ابرقدرتی  دوران  به  دادن  پایان  در  نقش اش  دلیل  به 
عالی رتبه  مقامات  دیگر  و  گورباچف  است.  شده  متهم  خیانت 
برای  صفحه ای  هفت  درخواست  یک  براساس  سابق  شوروی 
تحقیق که توسط قانون گذاران روسیه تهیه و به دادستان عالی 
مردم  قانون،  از  سرپیچی  با  شده اند  متهم  شده،  ارسال  کشور 
جمهور ی خواهان  دهند  اجازه  که  کرده اند  هدایت  سمتی  به  را 
آن  فروپاشی  باعث  کار  این  با  و  کنند  استقالل  اعالم  شوروی  از 
شوند. گورباچف این درخواست را یک حرکت تبلیغاتی قلمداد 
کرده و گفته است هیچ اتهامی در این خصوص متوجه او نیست.

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 ۲ آبان ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۸هفته نامه پرشین۸

اقتصاد
بزرگ  بازی های  ابزار  مهم ترین  تاریخ  طول  در  همواره  نفت 
استعمارها  و  لشکرکشی ها  و  جنگ ها  موضوع  و  استراتژیك 
ارزشمند  کاالی  این  قیمت  که  حاال  خاطر  همین  به  بوده است. 
ماجرا  این  پرده  پشت  دنبال  به  همه  کرده،  سقوط  چنین  جهانی 
هستند.  جهان  اقتصادی  سیاسی  عرصه  در  تاثیراتش  تحلیل  و 
نظر  به  طور  این  است  ممکن  ساده  تحلیلی  در  و  اول  نگاه  در 
و  واردکنندگان  بزرگ ترین   از  یکی  همچنان  که  آمریکا  که  برسد 
مصرف کنندگان نفت جهان است، برنده اصلی این سقوط قیمت 
برای  عربستان  با  همدستی  در  آمریکا  پنهان  دست  که  آنها  است. 
که  است  استدالل  همین  مبنای  بر  می بینند،  را  قیمت  کاهش  این 
آمریکا  نیست.  سادگی  این  به  چیز  همه  اما  دارند؛  تحلیلی  چنین 
هم از این کاهش قیمت زیان می بیند. این گزارش نگاهی دارد به 
کاهش  بازندگان  و  برندگان  نفت،  قیمت  سقوط  احتمالی  دالیل 
اقتصاد  بر  قیمت  کاهش  این  تاثیر  چگونگی  و  نفت  جهانی  قیمت 

کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت. 

دالیل احتمالی کاهش قیمت
 ،۲۰۰۸ سال  در  اوباما  باراك  انتخاباتی  وعده های  از  یکی 
وعده  البته  این  بود.  نفت  واردات  به  آمریکا  وابستگی  کاهش 
که  است  استراتژی  بلکه  نبود،  اوباما  بکر  ایده  یا  منحصر به فرد 
تکنولوژی  به  دستیابی  می کند.  دنبال  را  آن  آمریکا  است  سال ها 
که  شن هایی  دل  از  و  صخره ها  درون  از  گاز  و  نفت  استخراج 
دست  به  استراتژی  همین  درنتیجه  هستند،  معروف  «شیل»  به 
اوباما  انتخاباتی  وعده  نشستن  ثمر  به  سال  اما  امسال  آمده است. 
خود  حد  پایین ترین  به  امسال  آمریکا  نفت  واردات  میزان  بود. 
رسید؛ به طوری که در ماه های اخیر، واردات نفتی آمریکا از برخی 
کشورها مانند نیجریه به صفر رسیده است. تولید نفت آمریکا از 
سال ۲۰۰۸ تا کنون ۷۰ درصد رشد داشته است. این بی اشتهایی یا 
کم شدن نیاز یکی از اصلی ترین مشتریان نفت جهان، بدون شك 
می کند.  روبه رو  کاهش  با  جهانی  بازارهای  در  را  کاال  این  قیمت 
پرشتاب  رشد  دلیل  به  اخیر  سال های  در  که  چین  دیگر  سوی  از 
شده بود،  تبدیل  جهان  نفت  سیری ناپذیر  مشتری  به  اقتصادش 
در ماه های اخیر شاهد کاهش شتاب رشد اقتصادی است. میزان 
چین  نفت  خرید  میزان  بر  اقتصادی  رشد  شتاب  کاهش  این  تاثیر 
اعالم  اما  نشده؛  مشخص  رقم  و  عدد  با  هنوز  جهان  بازارهای  از 
کافی  نفت  جهانی  قیمت  بر  تاثیر  برای  چین  اقتصادی  رشد  نرخ 
است. یکی دیگر از عواملی که بر کاهش قیمت جهانی نفت تاثیر 
فله ای  اصطالح  به  و  غیررسمی  عرضه کنندگان  ورود  گذاشته، 
شمال  و  خاورمیانه  نفت خیز  کشور  چند  در  است.  نفت  بازار  به 
شبه نظامی  گروههای  دست  در  نفتی  میدان های  اکنون  آفریقا، 
قراردادهای  و  رسمی  چارچوب  از  خارج  را  نفت  که  است 
و  منطقه ای  بازارهای  در  کشورها  این  منطقه ای  و  بین المللی 
جهانی به فروش می رسانند. داعش از یك سال پیش این کار را با 
میدان های نفتی سوریه می کرد و هنوز هم می کند. شبه نظامیان 
مانند  بازارهایی  در  قیمت  سوم  یك  تا  گاه  را  سوریه  نفت  داعش، 
ترکیه به فروش می رسانند. در لیبی هم چند ماهی است که میدان 
نفتی شرق این کشور در دست گروه های شبه نظامی است. نفت 
از  خارج  و  مستقیم  به صورت  نوبت  چند  در  هم  عراق  کردستان 
چارچوب رسمی دولت عراق، به آمریکا و ایتالیا منتقل شد. ورود 
از  را  نفت  قیمت  تنظیم  بازار،  به  پراکنده  نفتی  محموله های  این 

کنترل خارج می کند. 

نقش عربستان 
مجموعه ای از این دالیل، قیمت نفت را در چهار ماه گذشته نزدیك 
تحلیلگران  برخی  حال  این  با  داده است.  کاهش  درصد   ۲۴ به 
تاریخ  در  که  را  روز  یك  در  نفت  قیمت  دالری   ۴ سقوط  سیاسی، 
مشخص تر  مداخله ای  یا  اقدام  نتیجه  داد،  روی  گذشته  اکتبر   ۱۴
می دانند. این تحلیلگران نقش عربستان را در این کاهش ناگهانی 
عرضه شده  نفت  عربستان  که  می گویند  و  می بینند  موثر  قیمت 
ارائه  تخفیف  با  ناگهانی  به صورت  را  آسیایی  مشتریان  به  خود 
به  خود  عرضه شده  نفت  قیمت  عمدا  عربستان  اینکه  کرده است. 
مشتریان آسیایی را کاهش داده، یك دلیل دیگر هم می تواند داشته 
کشورهای  از  آمریکا  نفت  واردات  میزان  اینکه  به  توجه  با  باشد. 
عضو اوپك کاهش یافته، اکنون عربستان برای فروش نفت خود 
رقبایی  با  راه  این  در  و  می کند  بیشتری  تالش  آسیا  در  کم  دست 
قیمت  کاهش  دالیل  از  یکی  شاید  است.  روبه رو  نیجریه  همچون 

نفت عربستان در هفته های اخیر، تالش برای فروش نفت بیشتر 
در این بازار رقابتی باشد. تحلیلگران می گویند به دلیل تضعیف 
کشور  این  منطقه ای،  تحوالت  در  عربستان  سیاسی  جایگاه 
خاورمیانه  به  و  کند  قدرت نمایی  نوعی  اقدام  این  با  خواسته 
وجهان ثابت کند که دست کم در کنترل قیمت نفت همچنان حرف 
اول را می زند. وقتی عربستان بعد از کاهش قیمت نفت، برخالف 
فرضیه  این  کرد،  خودداری  تولید  سقف  کاهش  از  گذشته  رویه 
بیشتر تقویت شد. وزیرنفت عربستان در واکنش به این تحوالت 
ریاض  نگرانی  باعث  و  خطر  زنگ  نفت  قیمت  کاهش  که  گفت 
نیست. واقعیت این است که کاهش قیمت نفت در کوتاه مدت برای 
اقتصاد عربستان شوکی ایجاد نمی کند؛ چرا که این کشور ذخایر 
ارزی زیاد و بدهی پایینی دارد؛ بنابراین می تواند از پس کسری 
می شود،  ایجاد  برایش  نفت  قیمت  کاهش  نتیجه  در  که  بودجه ای 
بربیاید. ذخایر ارزی عربستان ۷۰۰ میلیارد دالر تخمین زده شده  
است؛ اما این فقط در کوتاه مدت ممکن است. همان طور که یکی 
از مدیران ارشد نفتی امارات به نیویورك تایمز گفته، عربستان در 
اجتماعی،  اعتراض های  موج  از  جلوگیری  برای  گذشته  سال  سه 
حجم زیادی از نقدینگی را به جامعه تزریق کرده و مثال حقوق و 
دستمزدها را افزایش داده، بیمه بیکاری را باال برده و اکنون برای 
ادامه این هزینه های اجتماعی به باال بودن قیمت نفت نیاز دارد. 
از سوی دیگر به نظر می رسد عربستان بیشتر از تنظیم قیمت، به 

دنبال تضمین سهم خود از بازارهای جهانی است. 

معنای کاهش قیمت نفت برای آمریکا
نفت  واردات  به  آمریکا  وابستگی  کاهش  از  آمارها  اینکه  باوجود 
تا  کرده  پیش بینی  انرژی  بین المللی  آژانس  حتی  و  دارد  حکایت 
اما  بگیرد،  نفت  تولید  در  را  عربستان  جای  آمریکا  آینده،  سال 
نفت  آنکه  از  کمتر  بسیار  آمریکا  هنوز  که  کنیم  فراموش  نباید 
نیازمند  نفت  واردات  به  هنوز  یعنی  دارد.  تولید  می کند،  مصرف 
است. کاهش ۳۰ دالری قیمت نفت در ماه های اخیر، برای اقتصاد 
قیمت  کاهش  این  تاثیر  آنی ترین  است.  خوبی  خبر  آمریکا  خرد 
هزینه های  دالری  میلیارد   ۲۰۰ کاهش  کشور،  این  مردم  برای 
هزینه  این  است.  سوخت  و  بنزین  خرید  زمینه  در  سال  در  آنها 
به  مردم،  مصرف  و  خرید  افزایش  طریق  از  صرفه جویی شده، 

اقتصاد برمی گردد و باعث رونق می شود. این میزان پول خود یك 
بسته محرك اقتصادی است؛ اما این ماجرا روی دیگری هم دارد. 
است.  شکننده ای  و  نوپا  صنعت  آمریکا،  شیل  گاز  و  نفت  صنعت 
این  روی  انرژی،  واردات  به  وابستگی اش  کاهش  برای  واشنگتن 
صنعت حساب ویژه ای باز کرده و امید زیادی به آن بسته است. 
صنعت  این  در  که  را  نفتی  شرکت های  سود  نفت،  قیمت  کاهش 
و  کار  ادامه  از  را  آنها  و  می دهد  کاهش  کرده اند،  سرمایه گذاری 
عملیات پرهزینه حفاری و استخراج نفت و گاز شیل بازمی دارد. 
از سوی دیگر، وقتی قیمت نفت در بازارهای جهانی بسیار کمتر 
از نفت و گاز شیل باشد، دیگر کسی انگیزه ای برای استخراج این 
به  نفت  قیمت  کاهش  ندارد.  آن  فروش  و  مصرف  یا  انرژی  نوع 
برای  این  شیل.  وگاز  نفت  به  اشتیاق  کاهش  یعنی  دالر،   ۹۰ زیر 
که  شده  باعث  موضوع  همین  نیست.  خوبی  خبر  کانادا  و  آمریکا 
جهانی  قیمت  کاهش  در  عربستان  نقش  درباره  دیگری  فرضیه 
نفت شکل بگیرد. روزنامه انگلیسی «فایننشیال تایمز» و روزنامه 
آمریکایی «نیویورك تایمز» در دو تحلیل جداگانه نوشتند که شاید 

تالفی  و  آمریکا  مقابل  در  قدرت نمایی  قصد  کار،  این  با  عربستان 
اما  دارد؛  را  گذشته  سال  سه  در  منطقه  در  آمریکا  سیاست های 

برای این فرضیه هم دالیل روشن و کافی وجود ندارد. 

کشورهای اوپك
از  را  آسیب  بیشترین  ونزوئال  اوپك،  عضو  کشورهای  میان  در 
این  از  پیش  ونزوئال  اقتصاد  می بیند.  نفت  جهانی  قیمت  کاهش 
باالترین  از  یکی  با  و  داشت  بحرانی  وضعیت  هم  قیمت  کاهش 
برای  ونزوئال  اقتصاد  بود.  روبه رو  جهان  در  تورم  نرخ های 
اعضای  دیگر  اما  دارد؛  نیاز  دالری   ۱۲۰ نفت  به  خود  حیات  ادامه 
بحران  دچار  قیمت  کاهش  این  با  مدت  کوتاه  در  کم  دست  اوپك 
نمی شوند. کشورهای عربی مانند امارات و کویت مانند عربستان 

ذخایر ارزی زیادی دارند و می توانند تا چند سال از پس کسری 
این  مانور  قدرت  بربیایند.  نفت  قیمت  کاهش  از  ناشی  بودجه 
پوتین  والدیمیر  است.  بیشتر  نیجریه  و  عراق  ایران،  از  کشورها 
نفت  قیمت  کاهش  دلیل  به  روسیه  بودجه  در  بازنگری  از  اخیرا 
خبر داد؛ اما گفت که چون این بودجه خوب بسته شده، با کاهش 
قیمت انرژی دچار بحران نمی شود. اما برای آنکه بودجه روسیه 
متوازن باقی بماند، قیمت نفت باید باالی ۱۰۴ دالر باشد. باتوجه 
بحران  ماجرای  در  غرب  تحریم های  دلیل  به  روسیه  اینکه  به 
اوکراین، با ضربه اقتصادی روبه رو شده است، اکنون این کاهش 

قیمت می تواند تاثیر این ضربه را بیشتر کند. 

اروپا و آسیا
کاهش قیمت جهانی نفت برای کشورهای اروپایی در این شرایط، 
گزارش هایی  است.  خوشایندی  و  امیدوارکننده  بسیار  خبر 
بسیار  شده  منتشر  اروپا  اقتصادی  وضعیت  درباره  اخیرا  که 
ناامیدکننده است و حتی از ورود این قاره به سومین دوره رکود 

خود در شش سال گذشته حکایت دارد. کاهش ده درصدی قیمت 
نفت به معنای افزایش یك دهم درصدی تولید اقتصادی اروپاست. 
می برد،  سود  قیمت  کاهش  این  از  که  چین  بر  عالوه  آسیا،  در 
اقتصاد ژاپن هم شاهد تاثیر مثبت از این کاهش قیمت است. ژاپن 
انرژی،  باالی  قیمت  می کند.  وارد  را  خود  مصرفی  نفت  از  نیمی 
از  درصد   ۷۵ هند  می شود.  ژاپن  اقتصاد  در  تورم  افزایش  باعث 
نفت مصرفی خود را وارد می کند و تحلیلگران می گویند سقوط 

قیمت نفت کسری حساب جاری هند را کاهش می دهد. 

تاثیر بر اقتصاد جهان
جهان  اقتصاد  رشد  تقویت  باعث  نفت  قیمت  کاهش  معموال 
دالری   ۱۰ کاهش  «اکونومیست»،  محاسبات  براساس  می شود. 
قیمت برای هر بشکه، نیم درصد از سهم تولید ناخالص جهانی را 
از کشورهای صادرکننده به کشورهای وارد کننده منتقل می کند. 
مصرف  کنندگان در کشورهای واردکننده نفت بیشتر و سریع تر 
بنابراین  می کنند.  خرج  پول  نفت،  صادرکننده  کشورهای  از 
وقتی درآمد آنها در نتیجه کاهش قیمت جهانی نفت افزایش یابد، 
گروپ»  «سی تی  مالی  موسسه  می شود.  تقویت  جهانی  تولید 
آمریکا پیش بینی کرده که کاهش قیمت نفت، یك محرك ۱/۱ هزار 
کاهش  این  بار  این  اما  است.  جهان  اقتصاد  برای  دالری  میلیارد 
قیمت نفت متفاوت از کاهش های دوره های قبلی است و بنابراین 
معنا و تاثیر آن بر اقتصاد جهان مانند گذشته روشن و مشخص 
و قابل تحلیل نیست. اگر دلیل این کاهش قیمت، کاهش تقاضای 
جهانی باشد، تاثیرش بر اقتصاد جهان مانند گذشته تاثیر توام با 
رونق نیست. اقتصاد جهان اکنون دورنمای ضعیفی دارد. تولید 
است.  یافته  کاهش  امسال  دوم  سه ماهه  در  ژاپن  داخلی  ناخالص 
دارد  ناامیدکننده  ای  وضعیت  هم  آلمان  اقتصادی  شاخص های 
رکود  دوران  به  کشور  این  شدن  وارد  از  است  ممکن  که  جایی  تا 
رفته؛  باال  اخیرا  آمریکا  اقتصادی  رشد  نرخ  داشته باشد.  حکایت 
پول  بین المللی  صندوق  نیست.  امیدوارکننده  چندان  هم  باز  اما 
 ۲۰۱۴ سال  در  جهان  اقتصاد  رشد  برای  را  خود  پیش بینی  اخیرا 
پیش بینی  درصد   ۳/۳ را  رقم  این  و  داد  کاهش  بار  سومین  برای 
و  جهان  اقتصاد  رشد  شتاب  کاهش  همین  اکونومیست،  کرد. 

کاهش تقاضا را یکی از دالیل کاهش قیمت جهانی نفت می داند.

پشت پرده 
سقــــــــوط 
نفــــــــــــت

که  آورد  به وجود  شوکی  نفت،  قیمت  آزادی 
و  اقتصادی  تحلیلگران  روزهاست  اکنون 
تحلیل  و  تجزیه  مشغول  جهان  رسانه های 
این  درباره  ابهام ها  و  پرسش ها  هستند.  آن 
 ۴ کاهشی  روز  یك  در  تنها  که  آزاد  سقوط 
گسترده  چنان  داشت،  همراه  به  را  دالری 
است که طیف وسیعش، تئوری توطئه را هم 
عربستان  می گوید،  که  تئوری  دربرمی گیرد. 
کاهش  این  پس  در  آمریکا  همدستی  حتی  یا 
اقتصاد  به  حمله  هدفش،  و  است  قیمت 
جنگ  در  ایران  و  روسیه  چون  کشورهایی 
پنهان این روزهای منطقه ای و جهانی است.

 در چند کشور نفت خیز خاورمیانه 
و شمال آفریقا،  میدان های نفتی 
شبه نظامی  گروههای  دست  در 
است که نفت را خارج از چارچوب 
بین المللی  قراردادهای  و  رسمی 
در  کشورها  این  منطقه ای  و 
به  جهانی  و  منطقه ای  بازارهای 
یك  از  داعش  می رسانند.  فروش 
سال پیش این کار را با میدان های 
هم  هنوز  و  می کرد  سوریه  نفتی 
می کند. شبه نظامیان داعش، نفت 
سوریه را گاه تا یك سوم قیمت در 
فروش  به  ترکیه  مانند  بازارهایی 

می رسانند.
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ارز، پاشنه آشیل روسیه
جیسون بوش

روزنامه نگار رویترز در مسکو

سقوط شدید روبل که ناشی از تحریم ها بر سر بحران اوکراین و همچنین سقوط 
بهای نفت است وابستگی روسیه به دارایی های غرب را برای توازن بخشیدن به 
اقتصاد تشنه دالر خود برجسته کرده است. با وجود تمام الف زنی های ضدغربی 
آسیا،  با  بیشتر  اقتصادی  روابط  سوی  به  حرکت  از  صحبت  و  پوتین  والدیمیر 
دنده های  چرخ  انگار  می دهد.  نشان  را  دو  این  خالف  چیزی  گذشته  هفته های 

اقتصاد روسیه با جریان مالی از غرب روغنکاری می شود.
افت جریان ارزهای خارجی باعث شده که برخی اقتصاددانان از خود بپرسند که 
آیا پوتین و دولت او ممکن است نزاع در اوکراین را به سوی آرامش هدایت و منابع 
موجود را به سمت اقتصاد متوجه کنند. به قول بعضی ها بازار ارز پاشنه آشیل 
روسیه است. روبل روسیه از ابتدای سال ۲۰۱۴، ۲۰ درصد سقوط کرده که ۶/۵ 
درصد آن در یک ماه گذشته اتفاق افتاده است. آنچه سقوط روبل را تسریع کرده 

سقوط بهای نفت است که مهم ترین صادرات روسیه است.
تا  است  نشده  محقق  انرژی  صادرات  به  وابستگی  کاهش  برای  پوتین  نویدهای 
حاال هر یک دالر کاهش قیمت نفت برابر با حدود ۲/۵ تا ۳ میلیارد دالر کاهش 
ساالنه درآمدها باشد. این یعنی افت ۲۵ دالری نفت در سه ماه گذشته ۶۵ تا ۷۵ 
کافی  همین  باشد،  درست  چیز  همه  اگر  دارد.  هزینه  روسیه  برای  دالر  میلیارد 

است تا ذخایر ارزی روسیه با افت شدید روبه رو شود.
اما یک مشکل عمیق تر که جریان ارز را کاهش می دهد توقف سرمایه گذاری در 

نشان  جاری  سال  نخست  ماه   ۹ داده های  است.  غرب  تحریم های  اثر  در  روسیه 
می دهد که جریان سرمایه ۱۲۵ میلیارد دالر کاهش داشته و به دلیل بازپرداخت 
بدهی های موجود حتی منفی شده است. شکاف منتج در بازار ارز نشان می دهد 
روبل  بیشتر  سقوط  انتظار  در  باید  هم  نفت  سقوط  اثر  محاسبه  بدون  حتی  که 

باشیم مگر آنکه تحریم های غرب برداشته و سرمایه گذاری
 احیا شود.

بانک  عملکرد  نحوه  کنیم  فکر  بیشتر روبل  سقوط  به  باعث می شود  که  یک دلیل 
مرکزی این کشور برای از بین بردن حفره ارزی است. این بانک تا همین حاال ۵۰ 
میلیارد دالر برای پر کردن شکاف ارزی و حمایت از روبل خرج کرده است که ۱۰ 
میلیارد دالر آن در همین یک ماه گذشته هزینه شده است. اما برنامه های شناور 
کردن روبل از آغاز سال ۲۰۱۴ که اخیرا دوباره توسط رئیس این نهاد تایید شده، 
عدم دخالت های معمول در بازار را هدف گرفته است. طرح سیاست گذاری نشان 

می دهد که مداخالت کلی بنا است تا سال آینده به صفر برسد. 
بر اساس پیش بینی های دولت این طرح عامل حیاتی توازن، کاهش شدید خروج 
سرمایه و احیای سرمایه گذاری خارجی است. اما این پیش بینی ها که بر بازگشت 

۳۵ میلیارد دالر سرمایه در سال جاری و
است.  خوش بینانه  خیلی  است،  استوار  آینده  سال  در  سرمایه  دالر  میلیارد   ۹۰
سرمایه  بازگشت  به  نسبت  تردید  سپتامبر  ماه  در  مسکو  علیه  تحریم ها  تشدید 

خارجی به روسیه را افزایش می دهد.
 ۱۰۰ حدود  به  خود  بدهی های  اقساط  پرداخت  برای  روس  شرکت های  ضمنا   
جریان های  دیگر  به  توجه  بدون  مساله  این  خود  دارند.  نیاز  پول  دالر  میلیارد 
خروج سرمایه دردسرساز است. البته همه اینقدر بدبین نیستند. برخی به کاهش 
کند.  کمک  ارزی  ذخایر  رفتن  باال  به  می تواند  که  می کنند  توجه  روسیه  واردات 
البته در این سناریو هم روبل هنگامی تقویت خواهد شد که قیمت های نفت رشد 

داشته باشد. 

ریزش دالر در پایان راند هشتم
با پایان دور هشتم مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ در پایان هفته گذشته، شاخص 

بازار ارز از ابتدای هفته جاری در مسیر کاهشی قرار گرفت.
دالر در سه روز ابتدایی هفته جاری سه نوسان کاهشی ۱۰ تومانی را تجربه کرد و از 

افت  رسید.  سه شنبه  روز  در  تومان   ۳۲۳۰ نرخ  به  گذشته  پنج شنبه  تومان   ۳۲۶۰ نرخ 
قیمتی اخیر در حالی صورت گرفت که با پایان دور پیشین مذاکرات در نیویورک قیمت 
تومان   ۶۰ مجموعا  مهر)   ۶ و   ۵) روز  دو  تنها  طی  و  کرد  طی  را  افزایشی  مسیر  دالر 
افزایش یافت. بنابراین مهم ترین عامل تاثیرگذار بر بهای شاخص بازار ارز در مهرماه 
عوامل  از  بیشتر  بازار  و  است  بوده  آن»  پیرامون  نتایج  و  «اخبار  و  مذاکرات»  «عامل 
بازار  می رسد  نظر  به  چارچوب  این  در  است.  کرده  تبعیت  انتظاری  عوامل  از  بنیادی، 
تا  نیز  را  جامع)  توافق  جهت  مقرر  مهلت  آذرماه (پایان   ۳ تا  خود  قیمتی  تغییرات  ارز 
کارشناسی  مذاکرات  ترتیب،  این  به  کند.  تنظیم  دیپلماتیک  اخبار  با  متناسب  حدودی 
ایران و ۱+۵ در تاریخ ۳۰ مهر و یک آبان در شهر وین و نشست سه جانبه جدیدی بین 
عوامل  از  آینده،  هفته  دو  طی  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسوول  و  آمریکا  ایران، 
هفته،  این  در  همچنین  بود،  خواهند  پیش رو  هفته های  در  دالر  قیمت  بر  مهم  اثرگذار 
افت  علل  از  دیگر  یکی  ای،  هسته  مذاکرات  به  نسبت  انتظارات  جزئی  بهبود  بر  عالوه 
قیمتی شاخص بازار ارز اعالم خبر واریز ۴۰۰ میلیون دالر طلب ایران از سوی منابع 
هندی بود. مسووالن بانک مرکزی نیز اواخر هفته قبل پیش بینی کرده بودند با انتشار 

اخبار واریز قسط، قیمت ها در بازار مقداری کاهش یابد

اقتصاد روسیه در آستانه رکود
قابل  افت  شاهد  جهان  عمده  ارزهای  برابر  در  روسیه  روبل  گذشته  چهارشنبه 
که  سقوطی  رساند.  تاریخ  در  سطح  بدترین  به  را  روسیه  ارز  که  بود  مالحظه ای 
معادل  روبل  هر  چهارشنبه  آن  کرد.  پیدا  ادامه  نیز  جدید  هفته  در  بیشتر  افت  با 
۴۲ دالر یا ۵۲ یورو معامله شد.این سقوط توجه بسیاری جلب کرده اما در واقع 

از  پس  روبل  است.  شده  آغاز  جهانی  مالی  بحران  زمان  از  که  است  افتی  ادامه  در 
ناتوانی در فاصله گرفتن از پیامدهای بحران مالی جهانی پیوسته به از دست دادن 
اوکراین برسد.  بر سر  با درگیری  به تشدید مشکل  نوبت  تا  ارزش خود ادامه داد 
کریمه  شبه جزیره  روسیه،  هوادار  دولت  علیه  اوکراین  مردم  انقالب  از  پس  پوتین 
شد  باعث  اوکراین  شرق  در  روزافزون  تنش های  ادامه  آن  از  پس  و  کرد  اشغال  را 
تحریم های کشورهای غربی علیه روسیه آغاز شود. به این ترتیب اقتصاد روسیه 
که پیش تر هم با اعتماد کامل سرمایه گذاران روبه رو نبود نه تنها با خروج سرمایه 
مواجه شد که شاهد سقوط ارز ملی نیز شد. بدتر آنکه با رشد تورم زندگی مردم 

نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.
روبل که در اکتبر ۲۰۱۳ در مقابل دالر شاهد نرخ برابری ۰/۰۳ بود، در اکتبر ۲۰۱۴ 
از  ارز  این  رسید.  خود  تاریخ  در  خود  ارزش  پایین ترین  به   ۰/۰۲ برابری  ثبت  با 
است  داده  دست  از  را  خود  ارزش  از  درصد   ۲۰ حدود  میالدی  جاری  سال  ابتدای 
تخمین  همچنین  است.  بوده  غرب  توسط  تحریم ها  اعمال  از  پس  آن  درصد   ۱۵ که 
زده می شود که در نیمه نخست سال جاری میالدی حدود ۷۵ میلیارد دالر سرمایه 
نیز  خام  نفت  بهای  اقتصادی  مشکالت  دار  و  گیر  در  باشد.  شده  خارج  روسیه  از 
هر  بگیرد.  اثر  اساسی  کاالی  این  بازار  از  هم  کشور  این  نفتی  ارز  تا  کرد  سقوط 
یک دالر افت در بهای نفت برابر با ۱/۷ میلیارد دالر کاهش درآمد روسیه است و 
این در حالی است که بهای نفت برنت در یک سال گذشته حدود ۲۱ درصد کاهش 
دیده  آسیب  داده ها  این  از  روسیه  اقتصاد  اعتبار  که  نیست  تردیدی  است.  داشته 
و  اوکراین  بحران  از  ناشی  خطرات  به  اشاره  با  شنبه  روز  مودی  موسسه  است. 
تحریم های بین المللی، رتبه روسیه را از Baa۲ به Baa۱ تقلیل داد. این کاهش اعتبار 
در روزهایی انجام شده که بانک مرکزی روسیه ناتوان از دفاع از ارز کشور شده 

است. بانک مرکزی روسیه در تنها ۱۰ روز، ۶ میلیارد دالر از ذخایر ارزی خود را 
هزینه کرده تا از تداوم سقوط روبل جلوگیری کند، اما ارز این کشور به افت شدید 
از  درصد   ۱۳ گذشته  ماه  سه  در  فقط  روبل  داد.  ادامه  یورو  و  دالر  برابر  در  خود 
ارزش خود را از دست داده است. ذخایر ارزی روسیه در سال ۲۰۱۴ با ۱۱ درصد 
کاهش به کمترین میزان در چهار سال گذشته؛ یعنی ۴۵۲ میلیارد دالر رسیده و با 
توجه به شرایط موجود احتماال با کاهش بیشتری نیز روبه رو خواهد شد تا کاهش 
 ۲۰۱۵ سال  در  روسیه  که  شده  اعالم  ترتیب  این  به  نرسد.  نظر  به  عجیب  اعتبار 
برای دومین بار از سال ۲۰۰۹ وارد رکود خواهد شد. کارشناسان بر این باورند که 
اقتصاد روسیه درسال ۲۰۱۴ نیم درصد رشد خواهد کرد و بعد در سال ۲۰۱۵، یک 
درصد کوچک تر خواهد شد. این داده ها نه فقط اقتصاد که سیاست را نیز درگیر 
خود کرده اند. مباحث اقتصادی و سیاسی پیرامون سقوط روبل را می توانید در 

نوشته های پیرو مطالعه کنید.
مایکل برنباوم  رییس دفتر واشنکتن پست در مسکو در این رابطه در مقاله ای در 

رونامه واشنگتن پست مطلب زیر را آورده است :
در حاشیه بدترین نزاع روسیه و غرب از زمان جنگ جهانی اول، سرمایه گذاران در 
حال فرار از روسیه هستند، قیمت مواد غذایی رو به افزایش گذاشته و هشدارهای 
شد  منجر  شوروی  فروپاشی  به  که  اشتباهاتی  که  گرفته  باال  اقتصادی  نخبه های 

نباید تکرار شود. 
تحریم های غرب تزریق پول به بخش های مختلف اقتصاد روسیه را دشوار کرده 
است  آورده  عمل  به  جلوگیری  نیز  کشور  این  انرژی  بخش  به  فناوری  انتقال  از  و 
اما هنوز هیچ گواهی دال بر نرم شدن مواضع والدیمیر پوتین وجود ندارد. آقای 
پوتین همچنان از درصد باالی محبوبیت برخوردار است و مردم عادی این کشور 
می گویند که حاضرند درجنگ علیه غرب فداکاری کنند. به دلیل جنگ اقتصادی با 
اروپا، قیمت گوشت و سبزیجات به شدت افزایش یافته است. مسافرت های خارجی 
چنان افت داشته که بسیاری از دفاتر گردشگری ورشکست شده اند. حتی بخشی 

از پول صندوق های بازنشستگی توسط دولت ضبط شده تا خرج شرکت ها شود.
روسیه در حال حرکت به سوی رکود اقتصادی است. تحلیلگران تخمین می زنند که 
در سال ۲۰۱۴ رشدی اندک و در سال ۲۰۱۵ رکود در انتظار این کشور است. رکود 
ممکن است از سه ماه پایانی همین سال جاری آغاز شده باشد. درآمد نفت که بخش 
عمده ای از بودجه روسیه را تشکیل می دهد در حال کم شدن است و سرمایه گذاران 
تنها در شش ماه نخست سال حدود ۷۵ میلیارد دالر سرمایه از این کشور خارج 
کرده اند. روبل بیشتر از ۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داده و به پایین ترین 
سطح در تاریخ رسیده است. تمهیدات بانک مرکزی روسیه راه به جایی نبرده و 

کار حتی به دستگیری ثروتمندان کشور انجامیده است. 
پولشویی  اتهام  به  روس  ثروتمندان  از  یکی  یوتوشنکف،  والدیمیر  دستگیری 
نشانه ای است از پایان یکی از اصول مهم عصر پوتین؛ اینکه غول های کسب و کار 
تا زمانی که کاری به سیاست نداشته باشند می توانند پول پارو کنند. یوتوشنکف 
نفتی  شرکت  یک  نفت»،  در «بش  خود  سهم  فروش  از  اما  بود،  کرده  را  کار  همین 
این  که  کرده  اعتراف  هم  دارایی  وزیر  خود  حتی  بود.  کرده  امتناع  سودده  بسیار 
دستگیری، به جو کسب و کار روسیه آسیب خواهد زد. دستگیری کسی که فوربس 
او را به عنوان پانزدهمین فرد ثروتمند روسیه فهرست کرده بود هراس نخبگان 
پس  دستگیرشده  فرد  ثروتمندترین  یوتوشنکف  است.  برانگیخته  را  اقتصادی 
سیاسی  مخالفان  از  که  کسی  است،   ۲۰۰۳ سال  در  خودورکوفسکی  دستگیری  از 

حمایت مالی کرده بود.
هر یک از این موارد به تنهایی دردسرساز هستند، چه رسد به حاال که یکجا ظاهر 
شده اند، اما آیا رفتار پوتین تغییر خواهد کرد؟ پوتین تالش کرده که نگرانی ها را 
در  آهسته  آهسته  او  دولت  سیاست گذاران  اما  دهد،  کاهش  روسیه  اقتصاد  درباره 
از  پس  و   ۲۰۱۲ سال  در  که  تعهداتی  هستند،  تعهداتش  فهرست  از  کردن  کم  حال 
بازگشت او به مقام ریاست جمهوری داده شده بودند. پوتین می گوید: «ما همیشه 
برای توسعه اقتصاد بازار آزاد در روسیه تالش کرده ایم و به این کار ادامه خواهیم 
داد. این خط سیر استراتژیک تغییر نخواهد کرد.» اما مشاوران او مسیری خاص 
را برگزیده اند. اطرافیان او که از همکاران سابق او در دوره کار در «کا گ ب» و 
سن پطرزبورگ هستند معتقدند که نیازهای کشور باید بر نیازهای کسب و کارها 
اولویت داشته باشد. این به ضبط منابع الزم برای رویارویی با غرب کمک می کند. 
تنها نتیجه این است که اقتصاد روسیه آسیب می خورد و انتظار تغییر رفتار پوتین 

هم نمی رود. 



  جمعه ۲ آبان ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۸هفته نامه پرشین۱۰

ادبیات
چند درصد ازانگلیسی ها سال گذشته 

اصًال کتاب نخریدند؟
از  بسیاری  است؟  بودن  ارزان  الکترونیکی  کتاب خوان  ابزار  به سوی  گرایش  اصلی  دلیل 
خوانندگان ارزان بودن قیمت کتاب های الکترونیکی/ ebooks را اعالم کرده و این در حالی 

است که ۳۰ درصد از انگلیسی ها سال گذشته اصًال کتاب نخریده اند.
کتاب های  درباره  منتشرشده  جدید  گزارش  در  (ایبنا)  ایران  کتاب  خبرگزاری  گزارش  به 
الکترونیکی ۲۰۱۴ انگلیس، تالش شده تا رابطه ای کمی بین ارزان بودن کتاب الکترونیکی و 

خواندن بیشتر کتاب ایجاد شود.
آمار نشان می دهد ۲۶ درصد از مشتریانی که سال گذشته کتاب های الکترونیکی خریده اند 
ارزان تر  الکترونیکی  کتاب  چراکه  کرده اند  مطالعه  عادی،  کتاب خوان های  سایر  از  بیشتر 
از کتاب چاپی شده است.همچنین ۲۱ درصد از انگلیسی ها سال گذشته کتاب الکترونیکی 
در بخش داستانی و رمان خریده اند و این در حالی است که در سال ۲۰۱۲ پانزده درصد از 

انگلیسی ها اظهار کردند که رمان دیجیتالی خریده اند.
پیش بینی   ۲۰۱۴ سال  در  و  داشته  ادامه  دیجیتالی  کتاب های  فروش  رشد  دیگر  سوی  از 
سال  در  رقم  برسد.(این  پوند  میلیون   ۳۴۰ به  فروش  میزان  افزایش  ۱۲درصد  با  می شود 
۲۰۱۳ حدود ۳۰۰ میلیون پوند بوده است.) این در حالی است که پیش بینی می شود فروش 
کتاب به صورت چاپی در سال ۲۰۱۴ در انگلیس بالغ بر ۱٫۴ میلیارد پوند شود که نسبت به 

سال قبل از آن ۰٫۴ درصد رشد را نشان می دهد.
تعداد  می گوید:  دراین باره   Media Analyst موسسه  در  تحلیلگر  «ساموئل گی» 
بریتانیایی های مالک کتاب الکترونیکی این ماه (اکتبر)به ۳۱ درصد رسیده است (این رقم 
سال  در  رقم  این  می دهد.)  نشان  را  کاهش  کمی  که  بود  درصد   ۳۵ حدود   ۲۰۱۴ آوریل  در 
و  چاپی  کتاب  هم  انگلیسی ها  از  درصد   ۳۶ وی  گفته  است.به  بوده  درصد   ۲۱ حدود   ۲۰۱۲
هم الکترونیکی می خرند و از این تعداد بیش از ۴۲ درصد می گویند ارزان ترین را می خرند 
(چه الکترونیکی و چه چاپی)! و از طرف دیگر ۷۰ درصد مالکان کتاب الکترونیکی ، کتاب 
چاپی نیز خریده اند و ۳۰ درصد از خریداران کتاب های چاپی همچنین کتاب دیجیتالی نیز 

خریده اند.
نکته دیگر،در این مدت ۳۲ درصد از انگلیسی ها کتاب نخریده اند بدین معنا که عالقه ای به 
خواندن نداشته اند و دراین بین ۴۲ درصد مرد بوده اند و درواقع یک نفر از ۵ نفر گفته اند 

وقتی برای خواندن کتاب ندارند و ۱۲ درصد نیز گفته اند توانایی خرید را نداشته اند.

معرفی نامزدهای نهایی سومین دوره 
جایزه کتابهای کمیک انگلیس

جایزه  این  کسب  برای  را  خود  نامزدهای  اسامی  انگلیس  کمیک  کتابهای  جایزه  دوره  سومین 
اظهار  دوره  این  در  استیف»  «مارتین  نوشته  غیبت  کتاب  حضور  از  منتقدان  کرد.  اعالم 
امیدواری کرده اند.امسال سومین دوره جایزه کتاب های کمیک انگلیس در حالی برگزار خواهد 
شد که در این دوره کتاب های بیشتری نسبت به سال گذشته شرکت داده شده اند. فهرست نهایی 
نامزدهای دریافت این جایزه در سومین دوره خود در پنج بخش بهترین کتاب، بهترین کمیک، 

جایزه کمیک جوانان، بخش استعدادهای درخشان و سالن شهرت اعالم شده است. 
لیست کامل نامزدهای بخش های مختلف طبق زیر اعالم شده است: 

بهترین کتاب 
غیبت / مارتین استیف/ انتشارات تایتان بوکس 

آبی آسمانی / آی.ان.جی کولبارد/ انتشارات سلفمید هیرو 
دایره المعارف زمین اولیه / ایزابل گرینبرگ/ انتشارات جاناتان کیپ 

روشن تر از سایه من / کیتی گرین/ انتشارات جاناتان کیپ 
سالی هیتکوت: انتخاب زنان توسط مری تالبوت/ کیت چارلزورس و برایان تالبوت/ انتشارات 

جاناتان کیپ

بهترین کمیک 
یک مشت خطر/ رابرت ام بال و وارویک جانسون کادول / انتشارات گریت بیست 

در کالبد/ تام هابرستون/ انتشارات نیواستیتیمن
جاده های رایگون با اون مایکل جانسون / مایک استوک و اندی بلور / انتشارات سلف 

گرینبرگ/  ایزابل  دیگر/  داستان های  و  برفی  ملکه  ظالمانه:  افسانه های  و  بلند  داستان های 
انتشارات گریت بیست 

الهه شرارت/ کایرون گیلن، جیمی مک کلوی، مت ویلسون و کلیتون کاولز/ انتشارات ایمیج 
کمیکس

استعدادهای درخشان 
آلیسون سامپسون/ کتاب پیدایش، سایه ها(در تاریکی)/ انتشارات آرتیست 

بریونی می اسمیت/ کتاب تاملین، بهار مالیم و سرمای شدید/ انتشارات می رمید 
الیسستر  انتشارات  پارک/  ویکی  فلیمسی،  خوب،  چیز  یک  مهمانی،  کتاب  اسمیت/  ریچل 

مرکوری 
بکا توبین/ برخورد نزدیک، پوست درخت نعناع/ انتشارات ادونچر تایم

کوربان ویکین / رویاهای آینده بدون ذغال/ انتشارات آرتیست 

جایزه کمیک جوانان 
ماشینی شدن بد جلد دوم: مورد یک پسر خوب/ جان ویلسون/ انتشارات اونی پرس

جیمز  ادواردز،  جاناتان  کادول،  جانسون  واردیک  واگ،  اندرو  دیویس،  هریسون  پاول  تنفر/ 
هوارد، گری نورتفلد و جیمی اسمارت/ انتشارات سلف پابلیشد

صحبت با جسد: فصل اول/ آدام مورفی/ انتشارات دیوید فیکلینگ بوکس 
هیلدا و سگ شکاری سیاه/ بوک پیرسون/ انتشارات فالینگ آیبوکس 

راهنمای مبتدیان برای گشت و گذار/ گیل هچر / انتشارات هیل پابلیشینگ 

سالن شهرت 
در این بخش تنها «پوزی سیموندز» معرفی شده است.

نگاهی به جهان داستانی و خط سیر الفریده 
یلینک

سرگردانی های 
یک نویسنده وراج

الفریده یلینک در ۲۰ اکتبر ۱۹۴۶ در ایالت اشتایر مارک 
های  خانواده  از  یکی  از  مادرش  آمد.  دنیا  به  اتریش 
اشراف اتریشی بود و پدرش، شیمیست و از خانواده 

های یهودی تبار چک.

زندگی و آثار
الفریده یلینک در ۲۰ اکتبر ۱۹۴۶ در ایالت اشتایر مارک 
های  خانواده  از  یکی  از  مادرش  آمد.  دنیا  به  اتریش 

اشراف اتریشی بود و پدرش، شیمیست و از خانواده 
نازی  اشغال  دوران  در  پدرش  چک.  تبار  یهودی  های 
ها، از یهودی کشی جان سالم به در برد، چون حرفه 
الفریده  تربیت  بود.  نظامی  صنایع  نیاز  مورد  اش 
کودکستان  یک  به  را  دختر  که  بود،  مادر  عهده  به 
کاتولیکی فرستاد و بعد به یک مدرسه مذهبی. زمانی 
تصمیم  مادر  رفت،  می  دبستان  به  هنوز  الفریده  که 
گرفت تا از الفریده یک کودک نابغه موسیقی خلق کند 
های  کالس  به  بود  دبستانی  بچه  هنوز  که  را  دختر  و 

پیانو، گیتار، فلوت و ویولن فرستاد.
الفریده در ۱۳ سالگی در کنسرواتوریوم وین پذیرفته 
شد و در رشته ارگ، پیانو و فلوت، و بعدًا آهنگسازی 

کنسرواتوریوم،  در  تحصیل  کنار  در  کرد.  تحصیل 
دبیرستان هم می رفت .بعد از دیپلم شروع به تحصیل 
در رشته های تاریخ هنر و تئاتر در دانشگاه کرد و به 

دلیلی که خواهم گفت، تحصیل را نیمه رهاکرد.
در  نیز  ها  شعر  و  گفت  می  شعر  زمان  همین  در 
نشریاتی چاپ می شد. یلینک در سال ۱۹۶۷ مجموعه 
در  و  کرد  منتشر   Lisas Schatten نام به  را  اشعارش 
نوشت،  را   bukolit نام  به  رمانش  اولین   ۱۹۶۸ سال 
نهایی  امتحانات   ۱۹۷۱ شد.  منتشر   ۱۹۷۹ سال  در  که 
سالی  یک  کرد.  تمام  را  ارگ  رشته  در  کنسرواتوریوم 
به برلین رفت و برگشت. ۱۹۷۴ عضو حزب کمونیست 
هونگی  گوتفرید  شوهرش  کرد.  ازدواج  و  شد  اتریش 
و  ساخت  می  موسیقی  فاسبیندر  های  فیلم  برای  برگ 
از اواسط دهه ۹۰ در زمینه انفورماتیک در مونیخ کار 

می کند.
زندگی  مونیخ  در  هم  و  وین  در  هم  یلینک  همین  برای 
می کند. ۱۹۷۵ رمان «معشوقه ها» را نوشت که شروع 
شهرت ادبی اش است. در همین سال ها تعداد زیادی 
حزب  از   ۱۹۹۱ است.  نوشته  رادیویی  های  نمایشنامه 
نوبل  برنده   ۲۰۰۴ سال  در  و  آید  می  بیرون  کمونیست 
یلینک  تحقیقات  مرکز  سال  همان  در  و  شود  می  ادبی 
امور  تمام  به  تحقیقات  مرکز  این  کند.  می  تاسیس  را 
ادبیات  و  زبان  انستیتو  در  که  یلینک،  آثار  به  مربوط 

آلمانی دانشگاه وین کار می کند، می پردازد.

آنچه که قطعًا تاثیر گذاشته است
پدر بعد از جنگ و طی دهه ۵۰ (میالدی) دچار بیماری 
ها  آسایشگاه  در  و  خانه  در  ها  سال  شود،  می  روانی 
یک  در   ۱۹۷۲ سال  در  و  برد  می  سر  به  پریشانی  در 
کلینیک روانی و در حالت جنون کامل از دنیا می رود. 
به دلیل رفتارش  دبستان و  الفریده خودش در دوران 
سختگیر  بسیار  مادر  شود.  می  معرفی  روانپزشک  به 

است و می خواهد از او نابغه ای بسازد.
الفریده دیپلم را که می گیرد، دچار نابسامانی روانی 
دانشگاه می رود، اما دچار  می شود. با وجود این به 
می  رها  را  تحصیل  شود،  می  روحی  هراس  و  ترس 
کند.  می  حبس  خانه  در  را  خود  تمام  سال  یک  و  کند 
پدر،  مرگ  از  اوست.پس  نویسندگی  شروع  دوره  این 
الفریده که خود دچار پریشانی است، به قول بیوگرافی 

نویسان، احساس آرامش می کند.
کند،  می  زندگی  دانشجویی  های  کمون  در  را  مدتی 
عضو حزب کمونیست می شود. در سال ۱۹۷۱ نظریات 
مفصل  و  عمیق  و  انتقادی  طور  به  را  بارت  روالن 
اش  ادبی  خالقیت  بر  زیادی  تاثیر  که  کند  می  مطالعه 

دارد.
محافظه  سیاستمداران  و  منتقدین  با  اختالف  پی  در 
کار، از جامعه اتریشی خود را کنار می کشد و اجرای 
می  ممنوع  را  دولتی  های  تئاتر  در  هایش  نمایشنامه 
برایش  را  سختی  نوجوانی  و  کودکی  که  مادر  کند. 
یلینک  زندگی  در  اواخر  همین  تا  بود،  آورده  فراهم 

حضور داشت. مادر تا مرگش در سال ۹۶ سالگی (در 
سال ۲۰۰۰) با الفریده زندگی می کند.

است.  اتوبیوگرافی  واقع  در  پیانو»  «نوازنده  رمان 
الفریده یلینک تک رو است و نه چندان اجتماعی. برای 
دریافت جایزه نوبل به استکهلم نرفت. آنها به اتریش 
بیماری  و  مادر  دیکتاتوری  گذشته،  و  خانواده  آمدند. 
که  موسیقی  از  زیاد،  مطالعات  و  تحصیالت  بعد  پدر، 
در آن تبحر زیاد دارد، تا ادبیات، فعالیت های سیاسی 
را  خود  تاثیر  همه  و  همه  ضدفاشیست،  و  چپگرا 

گذاشته است.

یلینک نویسنده
سیاسی،  های  نابسامانی  علیه  تندی  و  خشم  با  یلینک 
عمومی و خصوصی جامعه اتریش می نویسد. نثرش 
از  را  خواننده  تا  دارد  قصد  و  است  نیشدار  و  پرکنایه 
که  اند  داده  لقبی  او  به  مخالفانش  ببرد.  بدر  کوره 
ترجمه اش می شود؛ کسی که به خانه و کاشانه اش گند 
نثری  را  نثرش  مخالفانش  هم  و  خودش  هم  زند.  می 
می دانند کفرآمیز، هرزه، مبتذل و ریشخندآمیز. سال 
هاست که او عده ای را با عقاید سیاسی و اجتماعی اش 
تحریک  و  عصبانی  هایش  گویی  تند  و  ها  تحقیر  با  یا 
شده  باعث  همین  و  دارد  وامی  تحسین  به  یا  کند  می 

طرفدارانش به او لقب هنرمند زبان و کالم داده اند.
های  زمینه  در  و  انتقادی  همه  هایش  نوشته  موضوع 
که  نویسد  می  هایی  اتریش  مورد  در  است؛  گوناگون 
های  نازی  با  هایشان  همکاری  و  شان  گذشته  کنار  از 
می  ها  خارجی  با  رفتار  مورد  در  گذرند،  می  آلمانی 
مورد  در  و  عراق  در  ها  امریکایی  مورد  در  نویسد، 
ابوغریب، در مورد برداشت نادرست از فمینیسم که به 

پورنوگرافی ختم می شود.
 ۲۰۰۷ سال  در  لیترر  مگزین  با  ای  مصاحبه  در  یلینک 
یک بار دیگر موضوع ها و تم های عمده کتاب هایش 
را بیان می کند؛ دوران کودکی پرتنش، بحث «طبیعت» 
عمدی  سپردن  فراموشی  به  از  نفرت  گناهی»،  «بی  و 
در  گوید  می  یلینک  ها.  نازی  با  همکاری  و  همدلی 
ادبیات اتریش «هیتلر» تبدیل شده به یک سیاهچاله.از 
جمله دالیلی که کمیته جایزه نوبل هنگام اعطای جایزه 
با  اتریشی  نویسنده  این  که  بود  این  کرد  عنوان  او  به 
های  کلیشه  تحمیلی  قدرت  و  پوچی  بدیل  بی  شوری 
اجتماعی را بیان می کند و با خشم و احساس، اصول 

پذیرفته شده خواننده های خود را متزلزل می کند.
مخالف  و  نواها  از  موسیقایی  است  جریانی  او  آثار 
نوبل  کمیته  عضو  های  پروفسور  از  یکی  ها.  خوانی 
اعطای  دلیل  به  آکادمی،  در  عضویت  سال   ۲۲ از  بعد 
های  نوشته  که  نوشت  و  داد  استعفا  یلینک  به  جایزه 
بد  و  نفرت  و  تحقیر  از  پر  است،  وراجی  مشتی  یلینک 
توجهی  بشری  زندگی  مظاهر  از  یک  هیچ  به  بیراه.  و 
هیچ  هم،  روی  آثارش  مجموعه  دلیل  همین  به  و  ندارد 

نیست.
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زندگی و آثار پاتریک مودیانو، نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل

پدر و مادرم را پیش 
از تولدم دیدم!

ترجمه: فریده ایزدی

«پاتریک مودیانو» نویسنده فرانسوی برنده نوبل ادبیات در سال ۲۰۱۴ شد. پیش 
از این نیز چند جایزه معتبر ادبی به آثار این نویسنده تعلق گرفته بود. مودیانو 

در ایران نیز مورد استقبال مترجمان و خوانندگان قرار گرفته است. 
نویسندگان  از  جمعی  که  کرد  خود  آن  از  را  نوبل  ارزشمند  جایزه  حالی  در  او 
نیز  تومیر  میچل  هموطناش  همچون  رسانه ها،  در  محبوب تر  و  شده تر  شناخته 

حضور داشتند. مودیانو بالفاصله در سراسر جهان مشهور شد، چیزی که پیش 
از آن خارج از مرزهای کشورش، فرانسه آن را تجربه نکرده بود اگر چه ممکن 
است این شهرت ضرورتا به افزایش شمار خوانندگانش منجر نشود، اما برخی 
از بزرگان ادبیات فرانسه و نیز روشنفکران دنباله رو ادبیات فرانسه با انتخاب 
وی چندان موافق نیستند! چرا که همواره با این پرسش روبه رو بوده اند که آیا 

انتخاب مودیانو امری مورد انتظار بوده و باید از آن خوشحال بود؟
گفت:  باره  این  در  لندن  رویال هالووی  دانشگاه  فرانسه  استاد  دیویس  کولین 
ِجبار»،  بود «اسیا  گفته  همچنین  وی  بود.»  غافلگیرکننده  کامال  خبر  این  «اعالم 
می پنداشته  جایزه  این  دریافت  برای  جدی تری  کاندید  را  الجزایری  رمان نویس 
است. دیویس با آنکه مودیانورا در کانون توجه خود قرار نداده است از سویی 
خواندنی  و  برانگیز  چالش  «برجسته،  را  فرانسوی  نویسنده  این  آثار  اما  دیگر 

توصیف کرد.
شک  «بدون  گفت:  نیز  فرانسه،  ادبی  آثار  منتقد  استورک  جان  او،  عالوه بر 
فرانسوی ها شگفت زده شده اند.» اما در عین حال برخی از آثار اولیه مودیانو 
را در مجله TLS تحسین کرد و البته اعتراف کرد تاکنون آنها را نخوانده است. 

اگر منتقدان فرانسوی آن گونه که منتقدی به نام استورک گفته است به راستی 
از انتخاب مودیانو شگفت زده شده اند، احتماال احساس شان این است که در این 
آثار  می گوید؛  نویس  رمان  وایت  ادموند  است.  شده  تصمیم گیری  عادالنه  مورد 
مودیانو همواره درخشان بوده و از دهه ۱۹۸۰ با استقبال عمومی روبه رو شده 
شده اش  منتشر  رمان های  و  می کنند  خطاب  «پدیده»  را  وی  مردم  حتی  است. 
مثال،  (به طور  داشته اند.  قرار  پرفروش ها  لیست  در  اغلب  گالیمار  نشر  توسط 

صدهزار  مودیانو  رمان  جدیدترین  اول  نسخه  تیراژ 
مورد  در  منتقد،  و  نویسنده  فالور،  جان  بود.)  جلد 
موفقیت بزرگ مودیانو نیز اظهار داشت، این موفقیت 
دوره  به  زیاد  مندی  عالقه  و  تعمق  حاصل  حدودی  تا 
تا  و  است  ایستادگی»  و  «اشغال  به  مشهور  مقاومت 
کارآگاهی  رمان  محبوبیت  به  مربوط  به  هم  حدودی 
را  آن  رمان هایش  در  اغلب  مودیانو  که  فرمی  است، 

دنبال می کرد.
اما  است  نداشته  جهانی  شهرت  هیچ گاه  مودیانو 
پرینس  جرالد  دارد.  ادبیات  در  عمیقی  مطالعات 
نگارش اش،  حال  در  کتاب  در  است  داشته  اظهار  نیز 
تا   ۱۹۵۱ سال های  بین  فرانسوی  رمان های  راهنمای 
استناد  نویسندگان  سایر  از  بیشتر  مودیانو  به   ،۲۰۰۰

کرده است. 
بیش از بیست اثر از مودیانو وجود دارد که درعناوین 
آنها اغلب واژگانی نظیر «خود» ،«من»، « پست مدرن»، 

«بیوگرافی»، «حافظه» و «تاریخ» به کار رفته است و البته همگی به زبان فرانسه 
هستند. مودیانو شناسان در استرالیا، کانادا، سوئد، فنالندو هلند به خوبی سبک 

مودیانویی را اشاعه می دهند. 
که  است  بوده  این  آثارش  در  مودیانو  هدف  که  است  این  می رسد  نظر  به  انچه 
تاریخ شخصی اش را چیزی بر خالف وقایع پشت صحنه اجتماع نشان دهد. او 
خودش را «گیاهی سربرآورده از توده ای مدفوع» می خواند، و به طور واضح تر 
یا ال اقل در نگاه نخست خود را «حاصل ِاشغال» می نامد، درست در زمانی که 
آن  پدرم،  من  که  زمانی  آن  است  «این  باشد:  سیاه  بازار  تاجر  یک  می توانست 
از  پیش  سینمای  در  را  االصل،  بلژیکی  کمدین  آن  مادرم،  و  گرا،  آرمان  یهودی 

جنگ برای اولین بار مالقات کردم!» مودیانو بااشاره به دیدار با والدین اش پیش 
از به دنیا آمدن در رمان Livert de Famille ۱۹۷۷) تا حدودی توضیح می دهد، 
او در این باره می گوید، «حافظه ام بر تولدم مقدم است، برای مثال معتقدم که از 
پاریس در طول دوران اشغال تجربه مستقیمی دارم زیرا می توانم شخصیت های 
خاصی را در این دوره با ذکر ویژگی هایشان نام ببرم که در هیچ کتاب تاریخی 

اشاره ای به آنها نشده است.»
مودیانو باآنکه طی دهه های مختلف آثار مهمی به چاپ رسانده است اما عمدتا به 

سبب آثار بلندش شناخته می شود تا رمان های کوتاه و داستانی اش.
مودیانو که بعضا مصاحبه های عجیبی انجام داده است اخیرا جایزهِ « گنگور» 
را با میس فرانسه مقایسه کرده است و سپس دریافت جایزه نوبل اش را به نوعی 
مورد تمسخر قرار داده است، او گفته است: «آنجا تعداد زیادی ناظر نشسته اند 
مشکالت  که  را  اتوبیوگرافی  و  مدرن  پست  به  متمایل  یهودی  نویسنده  یک  که 
برنده  خطا  و  آگاهانه  تصمیمی  با  می کند،  فاش  را  گذشته  رازهای  و  خانوادگی 
گرفتن  از  را  آمریکایی)  نویسنده   ) راث  فیلیپ  دیگر  بار  یک  تا  می کنند  اعالم 

جایزه محروم سازند!.» 
زیر  کتاب های  به  می توان  شده  ترجمه  هم  فارسی  به  که  مودیانو  آثار  جمله  از 

اشاره کرد:
 •

«بیراه»، ترجمه  آرش نقیبیان (تهران: فرهنگ آرش، ۱۳۹۲)
 «ویالی دلگیر»، ترجمه  حسین سلیمانی نژاد (تهران: چشمه ،  ۱۳۸۹)

«شجره خانوادگی»، ترجمه  مهسا ابهری (تهران: فرهنگ جاوید، ۱۳۹۰)
«خ ی اب ان  بوتیک های تاریک» ، ترجمه ف روغ  اح م دی  (ت ه ران: ت رف ن د، 
تبسمی  ساسان  ترجمه  خاموش»،  بوتیک های  «خیابان   ،(۱۳۸۰

(تهران: افراز، ۱۳۸۸)
چشمه ،  نشر  (تهران:  سلیمانی نژاد  حسین  ترجمه  «جوانی»، 

(۱۳۸۹
 «محله ی گم شده»، ترجمه اصغر نوری (تهران: افراز، ۱۳۸۸)

اشتاد ،  (تهران:  آیت اللهی  شیرازه  ترجمه  اوت»،  «یکشنبه های 
نشر  (تهران:  پوران  اکبر  منیره  ترجمه  اوت»،  «یکشنبه    ،(۱۳۸۹

چشمه، ۱۳۹۰)
 «آه! ای سرزمین محبوب من»، ترجمه رویا خویی (تهران: چاپ 

و نشر نظر، ۱۳۸۹)
افراز،  (تهران:  اصغرزاده  نسرین  ترجمه  عسل»،  ماه  «سفر 
(تهران:  سلیمانی نژاد  حسین  ترجمه  عسل»،  «ماه   ،(۱۳۸۸

نشرچشمه، ۱۳۸۸)
«سیرکی که می گذرد»، ترجمه نسیم موسوی پاک (تهران: چشمه  

(۱۳۹۳
 «دورا برودر»، ترجمه نسرین اصغرزاده (تهران: افراز،  ۱۳۹۰)

 «ناشناخته ماندگان»، ترجمه ناهید فروغان (تهران: چشمه، ۱۳۸۷)
«م را نگین ک وچ ول و می نامیدند»، ترجمه ن اه ی د ف روغ ان  (تهران: اخ ت ران، ۱۳۸۳)

 ،(۱۳۸۹ چشمه،  نشر  (تهران:  سلیمانی نژاد  حسین  ترجمه  شبانه»،  «تصادف 
ترجمه مهسا ابهری، تهران: فرهنگ جاوید، ۱۳۹۱)

«در کافه  جوانی گم شده»، ترجمه ساسان تبسمی (تهران: افق ،  ۱۳۸۸)، ترجمه 
سوده اسکندری (تهران: چشمه ، ۱۳۸۹)

«افق»، ترجمه حسین سلیمانی نژاد، تهران: چشمه، ۱۳۸۹
منابع: ویکیپدیا؛ گاردین، لوموند 

«تام هنکس» برای
 نیویورکر داستان کوتاه نوشت

سینما  و  فیلم  دنیای  و  هالیوود  از 
این  و  داستان نویسی!  به سوی 
معروف  فیلم  ستاره  سرنوشت 
«تام  ماه،  به  ناموفق  «آپولو۱۳»/سفر 
کوتاه  رمان  اولین  که  هنکس»است 
ماه،  به  دوست   ۴ سفر  درباره  را  خود 

در نیویورکر منتشر می کند.
اکتبر   ۲۷ شماره  در  نیویورکر  مجله 
خود «تام هنکس» نویسنده را در خود 
جای داده که اولین داستان کوتاه خود 
را به رشته تحریر درآورده است، و این 
گرفته  موراکامی  از  که  است  مجله ای 
و  دیده  خود  به  را  اتوود  مارگارت  تا 
تحریر  رشته  به  را  آن ها  داستان های 
داستان  طالیی  است.عصر  درآورده 
نوبل)  (برنده  مانرو  آلیس  که  کوتاه 

یافته و  بیشتری  خود دیده، امروز وسعت  به  را  فولیو)  ساندرز(برنده  جورج  و 
نام  جهان-  برتر  نویسندگان  خانه  و  معتبر  بسیار  مجله ای  به عنوان   – نیویورکر 
خود  این  که  کرده  تعریف  خود  کوتاه  داستان  ستون  برای  را  هنکس  تام  قلم  و 
نشان از تحولی بزرگ در عرصه داستان کوتاه دارد.تام هنکس ضمن نام بردن از 
نویسنده های موردعالقه خود مانند چایم پوتک، آلن فورست، ریچارد بن کریمر، 
داد.  خواهد  ادامه  کوتاه  داستان  نوشتن  به  و  کرد  خواهد  گوش  بیشتر  می گوید 

گفتنی است «تام هنکس» در حال نوشتن فیلم نامه نیز هست.



  جمعه ۲ آبان ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۸هفته نامه پرشین۱۲

سینما
 در دهه ۱۹۷۰ بود که الرنس بالك داستان نویس آمریکایی 
به فکر خلق ضدقهرمانی به نام مت اسکودر افتاد. از آن 
شخصیت  این  درباره  وی  قلم  به  رمان   ۱۷ بعد  به  تاریخ 
افسر  یك  او  که  بدانید  است  الزم  بنابراین  و  شده  نوشته 
خصوصی  کارآگاه  حاال  که  است  نیویورك  پلیس  سابق 
شده است و البته بدون پروانه به این کار می پردازد. طرف 
تسویه  برای  که  هستند  تبهکارانی  بیشتر  او  معامالت 
حساب کردن با این و آن و کنار زدن خالفکارانی همچون 
خود طبعًا نمی توانند به پلیس روی بیاورند و خوراك شان 
برای این کار آدمی مثل اسکودر است. اسکودر نیز معموًال 
این سفارش ها را می پذیرد و پولش را می گیرد. خودش 
می گوید: «لطفی به برخی دوستان می کنم و آنها هم به 

جبران هدایایی به من می دهند.»

از ۱۹۸۶ تا کنون

هالیوود از سال ها پیش در پی ساخت فیلم هایی از روی این 
الرنس  پرفروش  های  کتاب  کردن  تبدیل  واقع  به  و  کاراکتر 
اولین  است.  بوده  ای  پرصرفه  سینمایی  های  فیلم  به  بالك 
 ۱۷ های  رمان  از  یکی  که  گرفت  شکل   ۱۹۸۶ سال  در  مورد 
گانه بالك درباره اسکودر به نام «۸ میلیون راه برای مردن» 
چندان  نه  فیلم  یك  به  اسکودر  رل  در  بریجز  جف  بازی  با 
استون  اولیور  را  فیلم  آن  سناریوی  شد.  برگردانده  درخشان 

مشهور نوشت اما چون هال اشبی کارگردان آن فیلم
در  خواست  می  کشیده)  خاك  نقاب  در  روی  سالهاست  (که 
آن دست ببرد و از بازیگران و کاراکترها وکالتی را بگیرد که 
بها نداد و هر  سناریو  به آن  لزومًا در متن قصه نبود، چندان 

کار خواست، با قصه و شخصیت های آن کرد.

هزارتوی اسکودر
قریب به ۳۰ سال بعد یك نسخه جدید از روی این رمان ها به 
روی پرده نقره ای رفته است. فیلم جدید «قدم زدن در میان 
مت  با  مرتبط  دهم  رمان  روی  از  که  دارد  نام  قبرها»  سنگ 
اسکودر ساخته شده و این بار لیام نیسون ایرلندی ۱/۹۵ متر 
۱۲۰ کیلویی ایفا کننده رل اسکودر است و نه جف بریجز. این 
توی  هزار  در  را  اسکودر  شده،  چاپ   ۱۹۹۲ سال  در  که  کتاب 
آنها  از  تن  دو  سراغ  به  خاص  طور  به  تبهکاران  با  ارتباطش 
فرستد  می  هستند،  خطرناکی  قاتالن  و  روانی  بیمارهای  که 
که  تبهکارانی  ویژه  به  و  او  برای  را  خطرناکی  بس  عواقب  و 
تبهکاران  این  می کند.  خلق  شوند،  می  کشته  وی  دست  به 
و  همسر  ربودن  کارشان  هستند،  سادیسم  به  مبتال  قطعًا  که 
مالی  وضع  آنها  دانند  می  چون  و  است  قاچاقچیان  فرزندان 
حتی  و  طلبند  می  آنها  از  درشت  های  پول  است،  خوب  شان 
وقتی این پول پرداخت می شود، گروگان ها را می کشند و آنها 

را قطعه قطعه می کنند:

مسلط تر و آرام تر
سری  قهرمان  فامیلی  نام  که  اسکودر  کلمه  لغوی  معنای 
چیزی  است،  فیلم  همین  منجمله  بالك  الرنس  های  داستان 
برداشتن  و  ماشین  یا  چاقو  طریق  از  پوست  کندن  همچون 
صفتی  بیمار  تبهکاران  اوصاف  این  با  و  است  آن  زیر  گوشت 
که مت اسکودر در این قصه با آنها طرف است، بیشتر از خود 
این  با  دارند.  همسویی  معانی  و  توصیف  و  تعریف  این  با  او 
در  اسکودر  ساله،   ۶۲ و  پخته  نیسون  لیام  یك  بازی  با  وجود 
قیاس با تصویری که یك جف بریجز بسیار جوان تر از او ۲۸ 
دست  به  او  از  مردن»  برای  راه  میلیون  فیلم «۸  در  پیش  سال 
داده بود، مسلط تر و آرامتر و منصف تر است و البته جاذبه 
بر  و  پیری  سر  نیسون  دارد.  بریجز  با  قیاس  در  هم  بیشتری 
اثر فعل و انفعاالتی عجیب و دور از انتظار از ۲۰۰۹ تبدیل به 
یك سوپراستار در این گونه فیلم ها و ستاره ای تازه در میان 
اکشن بازها شده است. او به فراخور سن و سالش چهره ای 
و  تجربه  سر  از  و  عمیق  نگاهی  و  خورده  باران  و  باد  و  متین 
بینش دارد. بازی او در رل یك پدر بسیار جدی و انتقامجوی 
که  را  نیسون   ۲۰۰۹ سال  به  یك»  شده  «ربوده  فیلم  در  بیرحم 

ویژه  و  متخصص  و  دراماتیك  بازیگر  یك  بیشتر  زمان  آن  تا 
او  و  کرد  اکشن  آثار  تازه  غول  به  تبدیل  بود،  عمیق  های  رل 
بر اساس سناریویی از لوك بسون فرانسوی و به قصد نجات 
در  گیران  باج  و  ربایندگان  دست  از  نوجوانش  دختر  دادن 
چنان  و  کشید  خون  و  خاك  به  را  پاریس  یك»  شده  «ربوده 
در  بازی  برای  او  به  پیشنهادات  سیل  که  کرد  مسحور  را  همه 
اکشن های بعدی رسید. بر این اساس «ربوده شده یك و دو»، 
به  تاریخ  آن  از  ناپذیر»  «توقف  و  «خاکستری»  «ناشناخته»، 
داشته  درآمدسازی  دالر  میلیارد  یك  باالی  رفته  هم  روی  بعد 

اند.

یکه تاز ژانر تخصصی خودش
سری  و  تازه  ژانر»  «زیر  یك  به  تبدیل  نیسون  لیام  قولی  به 
فیلم هایی شده که بهتر است آنها را آثار لیام نیسونی بنامیم 
می  رسد  می  سال  هر  زمستان  اوایل  یا  و  پاییز  تا  ها  خیلی  و 

پرسند پس اکشن تازه نیسون کجاست؟
بر این اساس و برمبنای همان دیدگاه «قدم زدن در میان سنگ 
یا  و   «A» های فیلم  سمت  به  نیسون  تر  جدی  حرکت  قبرها» 
درجه دوم «A» و تالش او برای ایجاد کاراکترهایی است که 
ساخت و  آثار متعددی  بتوان  آنها  با  نباشند و  فیلمی  یك  فقط 
از  بعد  که  استودیوهایی  و  افراد  بگوییم  باشد  بهتر  هم  شاید 
موجود  وسیع  های  امکان  و  ها  ظرفیت  به  یك»  شده  «ربوده 
در کاراکتر نیسون در این زمینه پی بردند. درون داستان های 
پرشمار الرنس بالك و در قامت کاراکتر مت اسکودر فردی را 
یافته اند که می توانند با آن نیسون را به قهرمان با کالس تر 
سری فیلم های پرماجرا و اکشن تبدیل کنند. آنها چیز خوبی 
داستان   ۱۷ آمد،  قبًال  که  طور  همان  زیرا  اند  گرفته  هدف  را 
از الرنس بالك در مورد کاراکتر مت اسکودر موجود است و 
نیسون تا زمانی که پیری مفرط وی را بازنشسته و از صحنه 

خارج کند، قابل استفاده در این رل است.

ضد قهرمان ماندگار
فوق  و  اکشن  های  فیلم  سری  موقتی  مستاجر  نه،  حاال  او 
ماندگار  ضدقهرمان  یك  بلکه  ژانر  این  غیرمنتظره  قهرمان 
برای این سری آثار است و البته از هر منظری به قضیه نگاه 
او  از  شرایطی  در  زیرا  است  نیسون  سود  به  تحول  این  کنیم 
در این عرصه دور از ذهن ستاره سازی می شود که وی سال 
ها قهرمان آرام و عاری از خشونت فیلم های عمیق و معناگرا 
در  زد،  می  سر  او  از  که  خشونتی  نهایت  و  شد  می  شناخته 
در  و  ایرلند  سرزمین  دل  در  طلب  استقالل  انقالبی  یك  هیئت 
مایکل کالینز فیلم سال ۱۹۹۶ نیل جوردن در باده این انقالبی 
به هالکت رسید، و متهم به سازش با انگلیسی ها در واپسین 

ماه های عمرش در دهه ۱۹۱۰ بود.

از کشیش آرام تا ...
آرام  کشیش  قالب  در  را  نیسون  بار  اولین  برای  کسانی  وقتی 
به  بریتانیایی  جافی  رولند   ۱۹۸۶ سال  کار  «میسیون»  فیلم 
خاطر سپردند، دیگر نمی شد تصور کرد او در یك دگردیسی 
اساسی تبدیل به موجودی می شود که در این ۵ سال پرده های 
حقیقت  اساسی  تغییر  این  اما  است،  کشیده  آتش  به  را  سینما 
قالب  در  و  بالك  الرنس  های  رمان  براساس  الاقل  و  دارد 
موجود  این  به  تبدیل  باید  نیسون  لیام  اسکودر  مت  کاراکتر 

عجیب شود و او کامًال شده است.

اسباب حیرت
بره  پلیسی «سکوت  های  فیلم  ترسناك  دنیای  در  آنچه  از  بعد 
دنیای  دیدیم،  چشم  به   ۱۹۹۰ دهه  اول  نیمه  در  «هفت»  و  ها» 
فیلمی  منجمله  و  او  های  داستان  سری  در  اسکودر  مت  ویژه 
جهان  ترین  غریب  از  رانیم،  می  سخن  آن  درباره  اینك  که 
های موجود و اسباب حیرت است. همان روز فیلم های فوق 
داستان  سری  در  چیز  همه  و  است   ۱۸۹۰ دهه  اتفاقات  وقوع 
های اسکودر از سال ۱۹۹۱ آغاز می شود، در این سال اسکودر 
که یك افسر پلیس شاغل در نیویورك است دو خالفکار سیاه 

دختر  ریك  غیرعمدی  قتل  روند  این  طی  اما  می کند  تعقیب  را 
اما  همسر  صاحب  وی  زمان  آن  در  می شود.  موجب  را  جوان 
معتاد به مشروبات الکلی بود و وقتی قصه به سرعت به سال 
۱۹۹۹ کوچ می کند، اسکودر را در شرایطی می یابیم که زندگی 
برش  و  دور  مشخصی  فامیل  دیگر  او  است.  شده  عوض  اش 
تنهاست.  اما  گذاشته  کنار  را  فوق  اعتیاد  که  این  با  و  ندارد 
چیز  همه  انگار  و  شده  عوض  هم  (نیویورك)  شهر  شرایط 
مهیای بحران های بزرگ سیاسی و اجتماعی است که در دهه 

بعدی آمریکا منجمله نیویورك را در می نوردد و شرایط را به 
نیویورك  بالك  الرنس  رمان  نام  موازات  به  و  کشد  می  آشوب 
که  را  اسکودر  جوالن  و  می کند  تبدیل  قبرها  سرزمین  به  را 
محصول مستقیم این ناآرامی ها است در این سرزمین ایجاب 

می کند.

شروع ماجراها
«قدم  داستان  در  او  کننده  استخدام  واقع  به  و  مشتری  اولین 
(دن  کریستو  کنی  نام  به  مردی  قبرها»،  سنگ  میان  در  زدن 
استیونس) است که کارش توزیع مواد مخدر است. کریستو به 
اطالع اسکودر می رساند که همسرش را اخیرًا ربوده و برای 
پول  این  وی  که  این  با  و  اند  خواسته  دالر  هزار   ۴۰۰ او  آزادی 
را پرداخته اما فقط جسد قطعه قطعه شده همسرش را به او 
عودت داده اند و نه خود وی را! قاتالن که بنظر می رسد البرت 
حاال  هستند،  تامپسون)  دیوید  (آدام  ری  و  هاربور)  (دیوید 
دختر یك غول روسی مواد مخدر (سباستین روچ) را دزدیده 
دارند.  خود  کار  دستور  در  را  قضایا  همان  تکرار  البد  و  اند 
و  خوانند  می  فرا  را  اسکودر  که  است  مقدمات  این  با  و  اینجا 
از او می خواهند دختر را نجات بدهد و از تکرار عواقب آدم 
دهد  می  نشان  اسکودر  تحقیقات  کند.  جلوگیری  قبلی  ربایی 
که پس گرفتن دختر قاچاقچی روسی شاید محال باشد و در 
نتیجه او باید در یك عمل انتقامی آماده معدوم کردن سارقان 
شود. به واقع چون اسکودر مظهر تلخی و واقع بینی است و 

او هم بیش از آن که مایل به پس گرفتن دختری باشد که نیك 
خود  بدهند،  پس  را  وی  نیستند  حاضر  او  ربایندگان  داند  می 
را آماده کشتن آنها یعنی کسانی می کند که هیچ ارزشی برای 

ادامه بقا ندارند.

حذف شده ها
فرانك  اسکات  با  فیلم  این  کارگردانی  و  سناریو  متن  نوشتن 
بوده که پیشتر سناریوی فیلم های جنایی و درام یا نیمه درام 

دیگری همچون «دوباره مرده»، «شورتی را بگیرید» و «دور 
همراهان  بعضی  او  انتخاب  با  است،  نگاشته  هم  را  دید»  از 
همیشگی و یا گاه به گاه اسکودر که در کتاب های بالك به آنها 
اشاره شده و به او کمك می رسانند، از صفحه حذف شده اند 
و عمده ترین آنها جیم فابر یك تاجر آماده تغذیه مالی اسکودر 
و میك با لو یك رستوران دار در سواحل مالیبو هستند. فرانك 
و  رفت  وی  با  هنوز  که  را  اسکودر  سابق  همسر  الین  حتی 
این  در  او  تنهایی  وجه  تا  کرده  حذف  او  زندگی  از  دارد،  آمد 
قصه بارزتر شود. اگر جنی ابراهام را که در رل یك پزشك در 
بگیریم،  نادیده  دارد،  فیلم  در  کوتاه  حضوری  وو  بله  منطقه 
این فیلم هیچ کاراکتر زن قابل ذکری ندارد و به واقع تنها باری 
که حضور زنان در این فیلم به چشم می خورد، موقعی است 

که آدم رباها آنها را به طرز بیرحمانه ای می کشند.

سرشار از تیرگی
تر  مالیم  قدری  اوقات  سایر  در  فیلم  قتل،  های  صحنه  جز  به 
جمع  حال  در  اسکودر  زیرا  است  نیسون  قبلی  های  اکشن  از 
آوری نشانه ها و شواهد برای یافتن محل اختفای ربایندگان 
در  آنها  هم  البته  و  است  آنان  با  مبارزه  های  روش  طراحی  و 
بروکلین ساکن اند. منطقه ای از نیویورك که این اتفاقات در 
آن روی می دهد و همان محله بروکلین که از آن یاد کردیم، با 
قلم الرنس بالك و با دوربین اسکات فرانك سرشار از تیرگی و 

کم نور و فضا توام با خطرات و نا امیدی است.

درباره دگردیسی ۱۸۰ درجه ای لیام نیسون ایرلندی

قدم زدن در میان 
سنگ  قبـــــــــــرها
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محل دفن بزرگان
یك فیلم جنایی دیگر این روزهای جهان که مثل کار اسکات فرانك خوب می فروشد، 
و  تاریك  محله  همین  در  نیز  فیلم  آن  در  اتفاقات  و   «The Drop» نام به  است  فیلمی 
مرموز و نقاط محجور و مرطوب و سرشار از ناامنی ها روی می دهد و آن جا هم 
بروکلین همین چیزی است که در فیلم «قدم زدن در میان سنگ قبرها» می بینیم. کمتر 
جنایی  دفن  محل  بروکلین  وود  گرین  معروف  آرامگاه  که  است  سپرده  یاد  به  کسی 
چون  فانتزی  و  جدی  نویسندگان  تر  کلی  نگاهی  در  و  پردازان  اجتماعی  و  نویسان 

لئوناردو برنشتاین،  فرانك مورگان، جولی کالو و هوریس گریلی بوده است. جالب تر 
این که یکی از خبرچینان و منابع بزرگ اطالعاتی اسکودر، یکی از سرایداران آرامگاه 
دنیای  گشاید  می  زبان  وقتی  که  است  اوالفسون)  داری  اوالفور  بازی  وود (با  گرین 
پنهان مانده تبهکاران سیاه سیرت بروکلین را مقابل اسکودر می گشاید. ما کاراکتر 
هولمز را هم در قصه داریم که می تواند اسکودر را در این خیابان های تنگ و تاریك و 
خلوت به سوی آرامش و امنیت هدایت کند. هولمز عاشق کارآگاهان معروف و قدیمی 
فیلیپ مارلو و سم اسپید است که مخلوق نویسندگانی مانند ریموند چندلر بوده اند 
ولی اسکودر فقط در تودار بودن به آنها شبیه است و در غیر این صورت آبشخور او 

قلمرویی بسیار خشن تر از سرزمین اسپیدها و مارلوها است.

دنیایی برای سرکوب
در سکانس پایانی فیلم، سرانجام برخورد اسکودر را با خالفکاران می بینیم و بدیهی 
بریده  کارآگاه  این  توسط  تبهکاران  های  تعقیب  و  تحقیقات  تمامی  از  بعد  که  است 
برخورد  این  دالن،  سیاه  این  بودن  معامله  اهل  از  امید  قطع  و  هرکس  و  جا  همه  از 
تنها راه حل ممکن است. کاراکتر نیسون تمامی آنها را معدوم می کند تا برای بازی 
محل  این  کند!  آمادگی  اعالم  بود،  نخواهند  کم  قطعًا  که  اسکودر  بعدی  های  فیلم  در 
که  دنیایی  اوست.  خود  اکشن  جنایی-  ویژه  دنیای  در  نیسون  جوالن  برای  دیگری 
او در آن نمی درخشد بلکه آن را شکار و سرکوب می کند. او سایه ای است که فقط 
وقتی خشونت و نابود می کند، دیده می شود. برای اسکودر و البته نیسون هیچ چیز 
راحت تر و دلپذیرتر از راه رفتن در میان سنگ قبرها نیست که خودشان آن را فراهم 

آورده اند.
Time :منبع

«لویاتان» جایزه اصلی جشنواره 
فیلم لندن را برد

 فیلم روسی «لویاتان» که به عنوان نامزد این کشور برای اسکار بخش خارجی 
معرفی شده، جایزه اصلی جشنواره فیلم لندن را به خانه برد.

به نقل از اسکرین دیلی، این جشنواره برندگان دیگری نیز داشت که مستندی 
از سوریه و «منو بگیر بابا» با بازی سامنا جده احمد از جمله آنها بودند.

آندری زویاژینتسف با فیلم «لویاتان» به عنوان بهترین فیلم پنجاه و هشتمین 
این  شد.  انتخاب  شد،  برگزار  اکتبر   ۱۹ تا   ۸ از  که  لندن  فیلم  جشنواره  دوره 
فیلم در رقابت با فیلم های مطرح دیگری چون «دوك بورگوندی» ساخته پیتر 

استریکلند و «دوست جدید» ساخته فرانسواز اوزون این جایزه را برد.
«لویاتان » داستان تراژیك درگیری بین یك فرد و یك سیستم فاسد را در شهری 

کوچك از روسیه بیان می کند.
این چهارمین باری است که این فیلم راهی یك جشنواره خارجی می شود. این 
فیلم که اولین بار در ماه می و در جشنواره فیلم کن امسال به نمایش درآمد و 
خیلی ها انتظار داشتند برنده جایزه نخل طال شود، با جایزه بهترین فیلمنامه 

از این جشنواره بیرون آمد.
مراسم اهدای جوایز جشنواره فیلم لندن دیشب برگزار شد و بن میلر مجری 
مراسم بود.گروه داوری همچنین از فیلم سلین اسکیاما با عنوان «دخترانگی» 
دنبال  به  و  کند  می  زندگی  پاریس  حومه  در  که  است  جوانی  زن  درباره  که 
هویت خود است، تجلیل کرد.جایزه ساترلند برای اولین رقابت فیلم بلند نیز 
رسید.  اسالوشپیتسکی  میروسالو  اثر  «قبیله»  عنوان  با  اوکراینی  درامی  به 
این فیلم که درباره یك نوجوان ناشنواست، اولین تجربه فیلم بلند کارگردانش 
بود که در کن نیز با استقبال منتقدان روبه رو شده بود و جایزه بزرگ هفته 

منتقدان را دریافت کرده بود.
با عوان «تیب» را نیز که درباره دو  ناجا ابو بوار  گروه داوری همچنین فیلم 
عثمانی  امپراتوری  دنبال  به  و  هستند  سفر  در  صحرا  در  که  است  یتیم  برادر 
می گردند، تحسین کردند.  جایزه بخش بهترین مستند نیز به «آب نقره ای» 

ساخته مشترک اسامه محمد و ویام سیماوبدیرخان اهدا شد.

همکاری امیر آقایی با بازیگر زن 
انگلیسی در فیلم «اتوپیا»

امیر آقایی بازیگر سینمای ایران فیلمی محصول بریتانیا با عنوان «اتوپیا/آرمانشهر» 
هانا  نام  به  شده  شناخته  کمتر  انگلیسی  هنرپیشه  یک  که  فیلمی  دارد.  اکران  آماده  را 
اسپریت در آن ایفای نقش کرده است. حدودا یک سال قبل بود که خبری در رسانه های 
ایران پیچید مبنی بر اینکه امیر آقایی بازیگر توانای وطنی تصمیم به کارگردانی فیلمی 
برای یک کمپانی اسکاتلندی دارد. در آن زمان اعالم شد که این کمپانی فیلمنامه "اتوپیا" 
امیر آقایی را خریداری کرده است و بناست به طور مشترک آن را با کارگردانی به نام 
حسن ناظر بسازد.با این حال حضور امیر آقایی در این پروژه در همان حد فیلمنامه 
نویس باقی ماند و وی حتی به عنوان بازیگر هم جلوی دوربین حسن ناظر ایرانی مقیم 
باسکر  اسپریت،  هانا  حضور  با  و  ناظر  کارگردانی  به  نگرفت."اتوپیا"  قرار  اسکاتلند 
پاتل و اندرو ِشیور به عنوان بازیگران غیرایرانی و البته یک سری بازیگر ایرانی نظیر 

همایون ارشادی، کیهان ملکی، مسعود شهروند و ممنون مقصودی تولید شد.

به اشتراک بازیگران اوگاندایی و کانادایی
باسکر پاتل اصلیتی اوگاندایی تبار دارد و اندرو ِشیور نیز کانادایی است. نکته حالب 
کنندگان  تهیه  بود  شده  اعالم  ابتدا  در  هرچند  که  است  این  کار  کننده  تهیه  درباره 
راب"  "کریس  توسط  مشترک  طور  به  کا  کنندگی  تهیه  اما  میسازند  را  فیلم  اسکاتلندی 

اسکاتلندی و محسن علی اکبری تهیه کننده اثر فاخر "استرداد" انجام شده است.

داستان "اتوپیا" درباره یک زن افغانستانی است که همسرش ۸ سال پیش بر اثر جنگ 
قطع نخاع شده است ولی او قصد دارد به زندگیش تداوم ببخشد و تنها راه این موضوع 
وجود یک بچه است. این زن تصمیم می گیرد با لقاح مصنوعی باردار شود و به همین 
دلیل برای انجام این کار به هند می رود. فیلمبرداری کار هم در لوکیشنهایی واقع در 

هندوستان، افغانستان، تاجیکستان و انگلستان انجام شده است.
"اتوپیا" این روزها آخرین مراحل فنی را می گذراند و یک نکته عجیب درباره فیلم آن 
است که در سایت آی.ام.دی.بی زمان اکران این فیلم در ایران فوریه ۲۰۱۶(بهمن ۹۴) 
اعالم شده است این در حالی است که حتی دست اندرکاران شورای صنفی نمایش هم 

نهایتا برنامه اکران دو ماه آینده سینمای ایران را در اختیار دارند!
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بزرگداشت
تزاریسم و نهضت انقالبی روسیه

انقالب صنعتی که آغاز شد تاثیر به سزایی بر روسیه گذاشت، و 
تزاریسم  براندازی  به  بعدها  که  آورد  پدید  را  اجتماعی  نیروهای 
صنعتی  داران  سرمایه  میان  در  آزادیخواه  گردید.عناصر  منجر 
و اشراف، به اصالحات اجتماعی صلح آمیز و سلطنت مشروطه 
را  ها(  )کادت  یا  خواه  مشروطه  دموکراتهای  که  بودند  مایل 

تشکیل می داد.
ناردونیک  سنت  رولوسیونرها)  (سوسیال  گرا  جامعه  انقالبیون 
را باهم ادغام کرده بودند و از توزیع زمین بین افرادی که واقعًا 

بر روی آن کار می کردند رعایا حمایت می کردند.
واقع  در  که  بودند  دموکراتها  سوسیال  دیگر  رادیکال  گروه 

جمع  با  شدند.  می  محسوب  روسیه  در  مارکسیسم  نمایندگان 
کارگر  طبقه  و  رادیکال  روشنفکران  سوی  از  پشتیبانی  کردن 
شهرنشین، آنها از انقالب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حمایت 

می نمودند.
دو  به  روسیه  کارگری  دموکرات  سوسیال  حزب   ۱۹۰۳ سال  در 
و  لنین،  رهبری  به  رادیکال  ی  ها  بلشویک  شد:  تقسیم  جناح 
سابق  دوست  مارتف،  یولی  ریاست  به  رو  میانه  های  منشویک 
روسیه  سوسیالیسم  که  بودند  عقیده  براین  منشویکها  لنین. 
تدریجًا و با آرامش رشد خواهد نمود. بلشویکهای تحت ریاست 
حرفه  انقالبیون  از  منتخب  گروه  یک  تشکیل  از  لنین،  والدیمیر 
ای حمایت می نمودند که مقید به یک نظام حزبی قوی بود تا به 
عنوان گروه پیشگامان طبقه کارگر برای کسب قدرت عمل کند و 
یک جمهوری دموکراتیک کارگری جایگزین رژیم تزاریسم شود.

انقالب ۱۹۰۵ روسیه
عملکرد فاجعه بار نیروهای مسلح روسی در جنگ روسیه ژاپن 
وارد  تزاری  رژیم  به  عمده  ای  ضربه   (۱۹۰۴  ۱۹۰۵) سالهای  در 
 ،۱۹۰۵ ژانویه  در  داد.  افزایش  کشور  آن  در  را  ناآرامی  و  نمود 
کشیشی  که  داد  رخ  زمانی  خونین  یکشنبه  عنوان  تحت  ای  واقعه 
سن  در  زمستانی  کاخ  سوی  به  را  کثیری  جمعیت  گاپون(  )پدر 
پترزبورگ هدایت نمود تا عریضه ای را به تزار نیکوالی روما نف 

دوم ارائه نماید.
آتش  انها  سوی  به  سربازان  رسیدند،  قصر  به  جمعیت  که  زمانی 
گشودند و صدها نفر را به قتل رساندند. توده های مردم چنان 
از این کشتار به خشم آمدند که با برقرار کردن اعتصابی عمومی 
خواستار جمهوری شدند. این نشانگر آغاز )انقالب روسیه سال 
۱۹۰۵( بود. شوراهای کارگران در بیشتر شهرها به وجود آمدند 

تا فعالیتهای انقالبی را هدایت نمایند.
تزار   ،۱۹۰۵ اکتبر  در  ماند.  ناکام  نیز  حکومت  و  شد  فلج  روسیه 
صادر  را  معروف  اکتبر(  )بیانیه  میلی  بی  با  نف  روما  نیکوالی 
بدون  را  قانونگذاری)  (مجلس  ملی  دومای  ایجاد  که  نمود 
هیچگونه تغییری تایید می نمود. حق رای درآن توسعه می یافت، 
و هیچ قانونی بدون تصویب از سوی دوما نمی توانست به مرحله 
اجرا درآید. میانه روها راضی شدند، اما سوسیال دموکراتها این 

امتیازات را ناکافی می دانستند و به همین دلیل اعتصابات جدیدی 
تفرقه  طلبان  اصالح  بین   ،۱۹۰۵ تاسال  نمودند.  سازماندهی  را 
نیکوالی  تزار  موقعیت  کوتاه  مدتی  برای  تنها  و  داشت،  وجود 

رومانف تقویت شد.

روسیه در جنگ جهانی اول
در اوت ۱۹۱۴ روسیه وارد جنگ جهانی اول می شود. نخست فقط 
حامیان  روسیه  شکستهای  اما  هستند  جنگ  مخالف  بلشویکها 
سلطنت تزار را به حداقل میرساند. تزار نیکوالی روما نف دوم و 
هوادارانش با اشتیاق و حس میهن پرستی وارد جنگ جهانی اول 
شدند، تا به دفاع از رفقای اسالوی ارتودوکس روسیه ، صربها، 

روسیه  ارتش   ،۱۹۱۴ اوت  در  بپردازند.  مبارزه  اصلی  میدان  در 
وارد آلمان شد تااز نیروهای فرانسوی پشتیبانی کند. اما ضعف 
در اقتصاد روسیه و بی کفایتی و فساد دولت آن تنها برای مدت 
زمان کوتاهی در زیر پوستین ملی گرایی دوآتشه پنهان ماند. اما 
عقب نشینی های نظامی و بی کفایتی حکومت، به زودی بیشتر 
مردم را در روسیه ناراحت نمود و کنترل آلمان بر دریای بالتیک 
و نظارت آلمان عثمانی بر دریای سیاه دست روسیه را از بیشتر 

منابع خارجی و بازارهای بالقوه قطع نمود.
حال  در  پرستی   میهن  حس  و  جنگ  تاثیر   ،۱۹۱۵ سال  اواسط  از 
تحلیل رفتن بود. کمبود منبع غذا و سوخت وجود داشت، تعداد 
مجروحان سرسام آور بود و تورم در حال فزونی بود. اعتصابات 
یافته  افزایش  رعایا  و  ها  کارخانه  درآمد  کم  کارگران  میان  در 
بی  ضمنًا،  بودند.  ارضی  اصالحات  خواستار  وقفه  بی  که  بود 
( پنهانی،  سواد  کم  منبع  یک  طریق  از  رژیم  به  عامه  اعتمادی 

فراوانی  سیاسی  نفوذ  که  شد  می  منتشر  راسپوتین(  گریگوری 
به   ۱۹۱۶ سال  اواخر  در  او  ترور  داشت.  حکومت (وقت)  درمیان 
این رسوائی پایان داد اما نتوانست وجهه از دست رفته حکومت 

استبدادی را حفظ کند.

انقالب ۱۹۱۷ روسیه
انقالب ۱۹۱۷ روسیه، جنبشی سیاسی در روسیه بود که در سال 
۱۹۱۷ با سرنگونی دولت موقت که بعد از حکومت تزارها به روی 
کار آمده بود به اوج خود رسید و به برپایی اتحاد شوروی که تا 
سال ۱۹۹۱ برقرار بود انجامید. این انقالب در دو مرحله صورت 
گرفت: ابتدا انقالب فوریه ۱۹۱۷ بود که تزار نیکوالی دوم، آخرین 
تزار روسیه، را از سلطنت خلع کرد.این انقالب پس از کمی کش 
و قوس دولت موقت، به رهبری الکساندر کرنسکی، را به قدرت 

رساند. دومین مرحله، انقالب اکتبر ۱۹۱۷ است.
در سوم مارس۱۹۱۷ اعتصابی در یک کارخانه در پتروگراد (نام 
سابق سن پترزبورگ) رخ داد. تقریبًا طی یک هفته تمام کارگران 
زمانی  درگرفت.  خیابانی  جنگ  و  شدند  سرگردان  خیایبانها  در 
به  که  داد  دستور  اعتصابگران  به  و  نمود  منحل  را  دوما  تزار  که 
کار خود بازگردند، دستورات وی موجب انقالب فوریه ۱۹۱۷شد.

انقالب فوریه۱۹۱۷ روسیه
به  اعتنا  بدون  اعتصابگران  و  نپذیرفت،  را  انحالل  دستور  دوما 
نیز  ارتش  و  برگذارکردند،  را  خود  جمعی  دسته  جلسات  رژیم 
موقت(  )دولت  بعد  روز  چند  گرفت.  قرار  کارگران  کنار  در  علنًا 
شد.  تشکیل  دوما  تایید  با  و  لووف(  لفوف )  شاهزاده  ریاست  به 
روز بعد تزار از حکومت کناره گیری نمود. ضمنًا، سوسیالیستها 
در پتروگراد یک شورای کارگران و نمایندگان از سربازان تشکیل 

دادند تا قدرتی را که از دوما سلب شده بود به آن بازگردانند.

)الکساندر  و  داد  استعفاء  موقت  دولت  رئیس  جوالی  درماه 
حد  به  اما  بود  پیشروتر  او  از  که  گردید  وی  جایگزین  کرنسکی( 

کافی رادیکال نبود. در زمان حکومت کرنسکی، شوراها، سازمان 
کشور  سراسر  در  محلی  شوراهای  تاسیس  طریق  از  را  خود 

گسترش دادند.
جنگ  در  روسیه  درگیری  ادامه  مهلک  اشتباه  مرتکب  کرنسکی 

جهانی شد که برای توده های مردمی خوشایند و مطلوب نبود.
تالش  با  بود  امیدوار  و  شد  روسیه  وارد  سوئیس  تبعید  از  لنین، 
بتواند روسیه را از گردونه جنگ خارج سازد. ترن لنین که وارد 
ایستگاه شد، مورد استقبال توسط هزاران رعیت، کارگر و سرباز 

صورت گرفت.

انقالب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه
دومین مرحله، انقالب اکتبر ۱۹۱۷ است. پس از وقایعی تاریخی، 
به   ۱۹۱۷ اکتبر  در  را  دولت  کنترل  سربازان  و  کارگران  شوراهای 
دست گرفتند و کرنسکی و دولت موقت او را به تبعید فرستادند، 

این وقایع به عنوان انقالب اکتبر۱۹۱۷ روسیه  مشهور گردید.
به  لنین  رهبری  به  و  بلشویک  حزب  نظارت  تحت  اکتبر  انقالب 
به  جانبه  همه  نظامی  یورش  یک  طی  را  قدرت  رفت،  می  پیش 
موقت  دولت  از  مهم  اماکن  سایر  و  پترزبورگ  سن  زمستانی  کاخ 
گرفت. در این انقالب افراد بسیار کمی کشته شدند. در طول این 
انقالب در شهرهای اصلی روسیه همانند مسکو و سن پترزبورگ 
مناطق  در  انقالب  دادند.  رخ  ای  برجسته  تاریخی  رویدادهای 
پیشروی  حال  در  شهری  مناطق  پای  پابه  نیز  رعیتی  و  روستایی 
بود و دهقانان زمین ها را تصرف کرده و در حال توزیع مجدد آن 

در میان خود بودند.
لنین  و  آورند  می  بوجود  را  خلق  کمیسرهای  شورای  بلشویکها 
صدر شورا و تروتسکی کمیسر امور خارجه می شود. مسکو به 
تصرف بلشویکها در می آید و دومین کنگره شوراها برگزار می 
شود. مالکیت خصوصی لغو و کلیه امور به شوراهای روستایی 
در  شود.  می  تقسیم  مردم  میان  زمینها  تمام  شود.  می  واگذار 
اتحاد  کمونیست  حزب  به  را  نامشان  رسما  بلشویکها   ۱۹۱۸

شوروی تغییر می دهند.
لنین توانست دولت بلشویکها را از مشکل جنگ جهانی با انعقاد 
برهاند  آلمان،  با  لیتوفسک  ۱۹۱۸برست   منصفانه)  (نا  پیمان 
فنالند،  اراضی  به  نسبت  ادعایی  هرگونه  از  بلشویکها  آن  در  که 

نیزقلمرو  و  اوکراین،  بالروس،  لهستان،  بالتیک،  سرزمینهای 
امپراطوری عثمانی چشم پوشی می نمودند.

جنگ داخلی روسیه
داخلی  جنگ  درگیر  شوروی   ۱۹۲۰ اواخر  تا   ۱۹۱۸ اواخر  از 
ضد  سفید  گاردهای  با  تروتسکی  رهبری  به  سرخ  ارتش  است. 
عنوان  تحت  ضدانقالبیون  قدرتمند  گروه  جنگند.  می  انقالبی 
جنبش سفیدها، شروع به سازماندهی جهت براندازی شوراهای 
کشور(   ۲۲  ( متفقین  و  متحدین  کشورهای  حال  درعین  نمودند. 
لشکرهای اعزامی متعددی را به روسیه فرستادند تا از نیروهای 
با  روسها  که  ترسیدند  می  متفقین  نمایند.  حمایت  بلشویک  ضد 

آلمان به خاطر پیمان برست لیتوفسک ساخت و پاخت نمایند؛ آنها 
همچنین امیدوار بودند که روسهای سفید بتوانند سلسله مبارزات 

خود را علیه آلمان تداوم بخشند.

در پائیز ۱۹۱۸ رژیم بلشویکها در موقعیت خطرناکی قرار گرفت، 
و از سوی متحدین سابق روسیه و دشمنان داخلی مورد دشمنی 
قرار گرفت، و وارد درگیری پراکنده با جمهوریخواهان ملی گرا 

در بالروس و اوکراین و نیروهای هرج و مرج طلب گردید.
از  روسیه  در  ارعاب  دوره  اضطراری،  وضعیت  این  با  مقابله  در 
را  انقالب  دشمنان  همه  که  شد  آغاز  و )چکا(  سرخ  ارتش  طریق 
نابود ساخت. اما به دلیل اهداف متعالی، بلشویکها نمی توانستند 
رضایت تمامی عناصر اجتماعی را کسب نمایند. آنها در کنار دیگر 
چراکه  کردند،  نابود  را  تزارها  مخفی  پلیس  تزاری،  موسسات 
مورد نفرت تمامی دسته های سیاسی بود، و برای تضمین بقای 

حکومت خود آن را با یک پلیس سیاسی دیگر جایگزین نمودند.
گردید،  سرکوب  سفید  گاردهای  مقاومت  هرگونه   ۱۹۲۰ سال  تا 
سربازان خارجی این کشور را تخلیه نمودند، و دولتهای بلشویک 
در بالروس، اوکراین و قفقاز تاسیس شد .در ۱۹۲۰ شوروی عمال 

مسلط می شود.

انقالب اکتبر و ایران
وزارت  گیرد  پا  ایران  در  مشروطیت  جنبش  آنکه  از  قبل  سال  سه 
تهران  در  وزیرمختارش  هاردینگ  آرتور  سر  به  بریتانیا  خارجه 
دستور عمل داده بود که امتیاز نفت جنوب را که در دست ویلیام 
ناکس دارسی بود برای بریتانیا محفوظ کند. آزادیخواهان زمان، 
افشای  و  امضا  سال  صدمین  بودند .در  خبر  بی  نفت  ماجرای  از 
میان  در  ایران  که  ای  منطقه  رویدادهای  و  حوادث  نفت  قرارداد 
آن است نشان می دهد که با گذشت یک قرن هنوز نفت مهمترین 
عامل تعیین شده در جغرافیای سیاسی و هم در مبادالت با اروپا 

و انگلیس است.
با  تزاری  حکومت  مستقیم  دخالت  است  معلوم  که  طوری  به 
پیروزی  آستانه  در  را  مشروطیت  انقالب  تبریز  به  نیرو  اعزام 
متخاصم  قوای  ورود  و  المللی  بین  جنگ  نمود.  سرکوب  قطعی 
گوشه  هر  در  و  داد  مردم  به  ای  تازه  تکان  ایران  به  امپریالیسم 

 اکتبـر
۱۹۱۷

و  بلشویک  حزب  نظارت  تحت  اکتبر  انقالب 
را  قدرت  رفت،  می  پیش  به  لنین  رهبری  به 
کاخ  به  جانبه  همه  نظامی  یورش  یک  طی 
زمستانی سن پترزبورگ و سایر اماکن مهم 
افراد  انقالب  این  در  گرفت.  موقت  دولت  از 
بسیار کمی کشته شدند. در طول این انقالب 
در شهرهای اصلی روسیه همانند مسکو و 
سن پترزبورگ رویدادهای تاریخی برجسته 
ای رخ دادند. انقالب در مناطق روستایی و 
حال  در  شهری  مناطق  پای  پابه  نیز  رعیتی 
پیشروی بود و دهقانان زمین ها را تصرف 
کرده و در حال توزیع مجدد آن در میان خود 

بودند.
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روز گسترش آمریکا
بر  آمریکا  سنای   ۱۸۰۳ سال  اکتبر  بیستم  روز 
 ۱۵ مبلغ  به  فرانسه  از  لوییزیانا  خرید  معامله 
دو  درست  معامله  و  گذارد  صحه  دالر  میلیون 
وسعت  معامله،  این  با  و  شد  انجام  بعد  ماه 
آن  در  شد.  دوبرابر  تقریبا  یك شبه  ایاالت متحده 
لوییزیانا  را  دره «می سی سی پی»  سراسر  زمان 
آن  وسعت  و  فرانسه  به  متعلق  که  می خواندند 
ایران)  وسعت  به  (نزدیك  مربع  مایل  هزار   ۸۲۸

بود. 

توماس  نمایندگان  طوالنی  مذاکرات  پی  در  معامله  این 
بناپارت  ناپلئون  با  آمریکا  وقت  رئیس جمهوری  جفرسون 
انجام گرفت. جفرسون به دلیل اقامت طوالنی در فرانسه 
می دانست که ناپلئون سیاست «تایلران» را که می خواست 
آورد  وجود  به  آمریکا  قاره  در  فرانسوی  امپراتوری  یك 
اروپاست.  در  فرانسه  توسعه  به  عالقه مند  و  ساخته  رها 
میان  این  در  چون  کرد.  آغاز  را  خرید  مذاکرات  بنابراین 
ناپلئون برای تامین نیاز مالی جنگ های خود بیش از پیش 
همسایه  نگران  که  را  اسپانیا  مخالفت  شد،  نیازمند  پول  به 
شدن ایاالت متحده با مکزیك- که آن زمان متعلق به اسپانیا 
حساب،  این  با  یافت.  انجام  معامله  و  گرفت  نادیده  بود- 
نام  به  قدرتی  امروز  بود،  نشده  انجام  معامله  این  اگر 
 ۱۸۱۸ سال  در  روز  همین  نداشت.در  وجود  ایاالت متحده 
تنسی  جنوب  در  را  خود  اراضی  سرخپوستان «چیکاسو» 

به دولت ایاالت متحده فروختند.

اراضی  به  جکسون  ژنرال  نیروهای  تعرضات  پی  در 
اسپانیا  و  ایاالت متحده  میان  مذاکراتی  اسپانیا  فلوریدای 

 ۲۰ اسپانیا  دولت  ماه،  چهار  از  پس  که  بود  شده  آغاز 
شرق  در  را  خود  متصرفات  که  کرد  موافقت   ۱۸۱۸ اکتبر 
میلیون   ۵ مبلغ  به  فلوریدا  جمله  از  «می سی سی پی»  رود 
به  بعدا  واشنگتن  دولت  و  بفروشد  ایاالت متحده  به  دالر 
که  خود  اتباع  به  را  آن  اسپانیا،  به  پول  این  پرداخت  جای 
کرده  دعوی  اقامه  ضداسپانیا  بر  مختلف  دادگاه های  در 
بودند داد تا پرونده ها بسته شود! همچنین ۲۰ اکتبر ۱۸۱۸ 
ایاالت متحده  دولت  و  بود  کانادا  مالك  که  انگلستان  میان 
قراردادی به امضا رسید که به موجب آن مرز ایاالت متحده 
و کانادا، مدار ۴۹ درجه عرض جغرافیایی تعیین شد که از 

لحاظ ارضی به سود ایاالت متحده بود. 

دولت واشنگتن سپس انگلستان را راضی کرد که مشترکا 
برکشور اورگون (ایالت فعلی آمریکا واقع در شمال غربی 
این کشور) که تا آن زمان در دست انگلستان بود حکومت 
کنند که قرارداد مربوط نیز ۲۰ اکتبر ۱۸۲۰ امضا شد و بعدا 
انگلستان آن ایالت را کال به ایاالت متحده واگذار کرد.خرید 
هفت  مبلغ  به  روسیه  از   ۱۸۶۷ سال  مارس   ۳۰ در  آالسکا 
میلیون و۲۰۰ هزار دالر انجام شد که پس از تصویب مقاوله 
سرزمین  این  پول،  تامین  و  آمریکا  سنای  در  مربوط  نامه 
وقت  به  (۱۹اکتبر  سال  همین  اکتبر   ۱۸ حساس،  و  وسیع 
مسکو) از جانب روسیه پس از دریافت پول به دولت آمریکا 

تحویل داده شد.
با  کانادا  مرز   ۱۹۰۳ سال  در  اکتبر)   ۲۰) روز  همین  در   
تعیین  آمریکا  سود  به  کانادایی ها  اعتراض  به رغم  آالسکا 
شد (کانادا میان آالسکا و ایاالت متحده قرار گرفته است). 
و  غربی  ایاالت جنوب  و  جنوبی  تگزاس  واشنگتن،  دولت 
غربی دیگر را از طریق جنگ با دولت مکزیك و پورتوریکو 
شد  متصرف  اسپانیا  از  دیگر  جنگ های  با  نیز  را  گوام  و 
گردید.  ضمیمه  ایاالت متحده  به  هم  هاوایی  بعد  سال ها  و 
پورتوریکو هم در هجدهم ماه اکتبرصورت  ضمیمه شدن 

گرفت.

ای از کشورمخصوصا در شمال و بین ایالت جنوب مقاومت های 
صورت  به  ایران  در  که  اکتبر  انقالب  طلیعه  گردید  اغاز  مسلحانه 
تشکیل شوراهای سربازان روس در شمال ایران پدید گردید، تکان 
خصوص  به  دموکرات  حزب  و  داد  انقالبی  نیروهای  به  ای  تازه 
 ۱۹۱۷ ژوئیه  وقایع  آستانه  در  گرفت.  ای  تازه  نیروی  تبریز  در 
روس  سربازان  شوراهای  با  ها  دموکرات  همکاری  روسیه،  در 
دمکرات  و  تبریز  آزادیخواهان  با  روس  سربازان  که  رسید  بدانجا 
و  دادند  تشکیل  آزادی  راه  شهدای  مزار  بر  مشترکی  میتینگ  ها 
محمد  شیخ  یکی  ناطقان  جمله  از  کردند.  ایراد  آتشینی  های  نطق 

خیابانی بود که بنام حزب دموکرات سخن راند.

شمال ایران با انقالب اکتبر یکباره از زیر فشار امپریالیسم آزاد شد 
و شعله های انقالب اکتبر سرتاسر این منطقه را به جنبش تازه ای 

که در سطح عالی تری از جنبش مشروطیت قرارداشت، درآورد. 
در جنوب انگلیس ها با تمام قوا کوشش کردند که از تاثیر انقالب 
اکتبر در مردم بکاهند و نفوذ خود را مستحکم کنند و سپس آتش 
انقالب را در شمال خاموش نمایند، اما در سرتاسر ایران مقاومت 
های  جمعیت  یافت.  جریان  انگلیس  علیه  تمام  سختی  سر  با 
جنوب  پلیس  تسلیم  و  ها  انگلیس  اخراج  ها  آن  هدف  که  گوناگون 

به دولت ایران و الغای قراردادهای تحمیلی بود، تشکیل گردید.
نکند  دل  بود  آورده  دست  به  که  موقعیتی  از  هرگز  تزاری  روسیه 
تا زمانی که انقالب سوسیالیستی اکتبر به رهبری لنین کاری کرد 
و  خاطرات  شیرینش،  کتاب  در  ادیب  و  دولتمرد  مخبرالسلطنه  که 
خطرات از آن چنین تعبیر کرده است: "طناب از دو سو به گردن 
ایران افتاده بود انقالب اکتبر باعث شد یک طرف طناب رها شد".

زهر مهلک در قهوه 
ایلخان بختیاری

و  بختیاری  جعفرقلی خان  ارشد  پسر  حسین قلی خان 
مادرش بی بی شاه پسند، به سال ۱۲۴۰ ق در چهار محال 
و بختیاری دیده به جهان گشود.۱نسب حسین قلی خان به 
حیدر کور می رسد. حیدر که به علت نابینا بودن چشمانش 
لرستان  پاپی  طایفه  از  بود  شده  معروف  کور  حیدر  به 
بود.۲ حسین قلی خان سه برادر به نام های امام قلی خان، 
رضاقلی خان و فرج الله و ۶ پسر به نام های اسفندیار خان 
(صمصام السلطنه)،  نجفقلی خان  اول)،  اسعد  (سردار 
خسرو خان  حاج  دوم)،  اسعد  (سردار  علیقلی خان  حاج 
(سردار ظفر)، یوسف خان امیر مجاهد و امیرقلی داشت 
سن  در  حسین قلی خان  است.  بوده  زن  دوازده  صاحب  و 

دیناران،  مناطق  اداره  مامور  دوراندیشی  با  سالگی   ۲۴
و  قلمرو  سال  چند  ظرف  و  می شود  بابادی  و  دورکی 
ق   ۱۲۶۴ سال  در  می دهد.  گسترش  را  خود  فرمانروایی 
حکومت بختیاری را به اسم یکی از عموهای پیرش مهدی 

قلی خان به دست آورد و خود نایب او شد. 
ایلخانی  سمت  به  ق   ۱۲۶۶ تاریخ  به  یعنی  بعد  سال  دو 
عنوان  به  را  قلی خان  امام  برادرانش  از  و  شد  منصوب 
چهارمحال  حاکم  عنوان  به  را  رضاقلی خان  و  بیگی  ایل 
در مصدر کار قرار داد. پس از آن متوجه طوایف بابادی 
دزدی  اتهام  به  را  طایفه  آن  رئیس  موسی خان  و  شد 
میرزا  نزد  به  اصفهان  به  و  کرد  توقیف  غارت  و  قتل  و 
کبیر  امیر  تهران  در  که  داشت  اعزام  کبیر  امیر  تقی خان 
چنین  در  حسین قلی خان  زد.۳  گردن  عام  مأل  در  را  وی 
اوضاعی پایه های قدرتش را محکم کرد و به تاریخ ۱۲۶۷ 
شاه  ناصرالدین  خدمت  به  تا  شد  سلطانیه  چمن  عازم  ق 
طرف  از  حسین قلی خان  که  بود  مالقات  این  در  برسد. 
و  شد  ملقب  بختیاری»  «ناظم  لقب  به  شاه  ناصرالدین 
طرف  از  طال  شمشیر  قبضه  یک  و  جبه  ثوب(دست)  یک 
ناصرالدین شاه به او اهدا شد. وی به سال ۱۲۷۶ ق رسما 

به سمت ایلخانی برگزیده شد و در تمام این مدت اطاعت و 
فرمانبرداری خود را به اولیای مرکزی ابراز می داشت.۴ 
در میان جهانگردان خارجی که در دوره ناصری به ایران 
با  توانسته  که  است  استاک»  «ادوارد  تنها  کرده اند  سفر 
بیان  در  وی  باشد.  داشته  دیدار  ایلخانی  حسین قلی خان 
ایلخانی  که  می دارد  بیان  حسین قلی خان  با  خود  مالقات 
ارزش آن را داشت که به مالقاتش بروم. وی مردی موقر، 
مسلمانی متدین و حاکمی قدرتمند و توانا بود.۵ مسعود 
با  خود  مالقات  از  مسعودی  تاریخ  در  ظل السلطان  میرزا 
روز   ۲۰ می نویسد  و  می نماید  یاد  ایلخانی  حسین قلی خان 
در  بود  ممکن  آنچه  الحق  بودم  حسین قلی خان  میهمان 
خدمتگزاری ما کوتاهی نکردند. ۶ حسین قلی خان سالیان 
متمادی حاکم بالمنازع بختیاری بود و لذا محسود حکام 
قرار  معتمدالدوله  میرزا  فرهاد  همچون  اصفهان  پیشین 

گرفت. 
پیشین  حاکم  و  شاه  ناصرالدین  عموی  میرزا  فرهاد 
داشت  اعالم  شاه  ناصرالدین  به  نامه ای  طی  اصفهان 
مظفرالدین  دارد  قصد  ایلخانی  کمک  به  ظل السلطان  که 
به  او  جای  به  خود  و  کند  معزول  ولیعهدی  از  را  میرزا 
شاه  ناصرالدین  برسد.  سلطنت  به  هم  شاید  و  ولیعهدی 
وی  و  کرد  احضار  تهران  به  را  ظل السلطان  بالفاصله 
ایل  بر  را  بختیاری  «ایل  که  داد  قرار  سرزنش  مورد  را 
داشت  اظهار  ظل السلطان  اما  داده ای».  ترجیح  قاجار 
را  خود  عفت  دامن  باشد  هم  خودم  خون  ریختن  به  «اگر 
از  که  شاه  ناصرالدین  کرد.»۷  خواهم  پاک  اباطیل  این  از 
فراهم  را  ایلخانی  قتل  اسباب  می ترسید  ایلخانی  استقالل 
ظل السلطان  به  محرمانه  باب  این  در  هم  نوشته ای  و  کرد 
بود  معتقد  شاه  ناصرالدین  باورند  براین  برخی  داد. 
قاجار  خانواده  از  سلطنت  نبرند  میان  از  را  ایلخانی  اگر 
ق   ۱۲۹۹ رجب   ۲۷ شب  می شود.۸  منتقل  بختیاری  به 
دعوت  به  علیقلی خان  همراه  به  اسفندیار خان  و  ایلخانی 
ظل السلطان در میدان شاه برای باز دیداز مشق سربازان 
همراه  به  مشق  اتمام  از  پس  و  رسانیدند  هم  به  حضور 
ظل السلطان به عمارت دولتی دعوت شدند و در همان شب 
در  که  مهلک  زهر  با  را  ایلخانی  قلی خان  حسین  مرحوم 
یک فنجان قهوه ریخته شده بود به قتل رساندند.۹ بی بی 
هنوز  من  «که  می دارد  بیان  حسین قلی خان  فرزند  مریم 
نمی دانم چگونه پدرم را کشتند اما به یاد دارم که صبح آن 
شب شهرت انداختند که ایلخانی سکته کرده. آنگاه نعش 
در  و  اصفهان  فوالد  تخت  به  بردند  تمام  احترام  با  را  او 
تکیه میر به خاک سپردند. آن روز در آن مکان محشری بر 
پا بود. زن ها لباس ها را پاره پاره کرده بودند و گیسوان 
خود را می بریدند، یادم هست به حدی در بختیاری گیسو 

بریدند که می توانم بگویم هزار من بود۱۰.»
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خطوط جنسیتی هنوز هم پر رنگ هستند. هنوز هم اینکه مرد باشید یا زن، در 
اینکه رئیس باشید یا رئیس نباشید اهمیت دارد. 

حتی این اهمیت تا آنجا پیش می رود که شما به عنوان زن یا مرد برایتان مهم 
است که روسایتان زن باشند یا مرد. این جور است که وقتی آمار و ارقام را نگاه 
می کنید، با وجود همه تغییر دیدگاه ها در مورد زنان و حقوق زنان و کار زنان، 
در ۵۰۰ کمپانی پیشرو دنیا تنها ۵ درصد از روسا زن هستند. تکان دهنده تر اما 
آنجا است که بررسی ها نشان می دهد زن ها با تمام دغدغه ها و مسائل مشترک 
و اینکه مشکالت یکدیگر را به خوبی درک می کنند، همچنان از بی اعتمادی به 
زنان  از  توجهی  قابل  بخش  که  است  این  می برند.  رنج  کار  محل  در  یکدیگر 
گویی  زن.  روسای  تا  کنند  کار  مرد  روسای  با  می دهند  ترجیح  که  می گویند 
آنها تصور می کنند کار کردن با رئیس زن آنها را از رسیدن به درجات باالتر 
کمبود  از  همچنان  زنان  نهایت  در  هرچند  می دارد،  باز  کار  محل  در  ارتقا  و 
اعتماد به نفس در برخورد با مردان آن قدر رنج می برند که وارد رقابت برای 
معنا  آن  به  این  البته  نمی شوند،  ریاستی  مشاغل  و  باالتر  شغل های  گرفتن 
نیست که مردها به طور کلی عالقه مند باشند لزوما با روسای مرد کار کنند. 
گفته اند  کرده اند  شرکت  مطالعه  یک  در  که  مردانی  از  چهارم  یک  حدود  در 
وقتی  به خصوص  مورد  این  مرد.  تا  باشد  زن  رئیس شان  می دهند  ترجیح  که 
مردی محل کارش را عوض می کند و به محلی تازه وارد می شود، پررنگ تر 
ساده تر  زن  روسای  با  تازه،  کاری  فضای  در  مردان  گویی  می رسد.  به نظر 
انجام  تحقیقی  سال  هر  امروز  تا   ۱۹۵۰ دهه  از  گالوپ  موسسه  می آیند.  کنار 
با  روسایی  از  زنان  و  مردان  که  می شود  بررسی  مورد  این  آن  در  که  می دهد 
کدام جنسیت راحت تر هستند و ترجیح شان کدام است، هر چند نتایج هنوز هم 
حاکی از آن است که مردان به عنوان رئیس ترجیح داده می شوند، اما تغییراتی 
که در طول این ۶۰ سال رخ داده، نشان می دهد که اقبال به زنان و روسای زن 

در طول این دهه ها به شکل چشمگیری بیشتر شده است. 
با  می دهند  ترجیح  مردان  از  بیش  زنان  که  می دهد  نشان  تازه  بررسی های 
 ۴۰ حدود  در  که  است  آن  از  حاکی  آمارها  نکنند.  کار  همجنس شان  روسای 
درصد زنان ترجیح می دهند با رئیس مرد کار کنند. در مقابل تنها ۲۶ درصد 
شده  انجام  گالوپ  در  بررسی  این  می کنند.  انتخاب  را  مرد  رئیس  مردان  از 
است و گردآوری داده ها در آن از طریق تماس تلفنی انجام شده است. هزار و 
۳۲ آمریکایی جامعه آماری این تحقیق را تشکیل داده اند. بر اساس نتایج این 
بررسی، به طور کلی زنان بیش از مردان عالقه مندند با رئیس مرد کار کنند. 
در حدود ۳۹ تا ۴۰ درصد از زنان گفته اند که ترجیح می دهند رئیس شان مرد 
درصد   ۳۴ و  کنند  کار  زن  روسای  با  داده اند  ترجیح  آنها  از  درصد   ۲۵ باشد، 

گفته اند که برایشان تفاوتی ندارد رئیس شان زن باشد یا مرد. 

شغل تازه با رئیس زن
عدد و رقم ها در میان مردان و زنان هنگامی که با یافتن شغل تازه وارد محیط 
است.  متفاوت  مرد  و  زن  رئیس  ترجیح  مورد  در  می شوند،  جدیدی  کاری 
زن  رئیس  می دهند  ترجیح  زنان  از  کمتر  مردها  مورد  این  در  می رسد  به نظر 
نیست.  چشمگیر  چندان  هم  مورد  این  در  زنان  ترجیح  هرچند  باشند،  داشته 
نشان  شده  انجام  آمریکایی  بالغ  شهروند   ۳۲ و  هزار  میان  در  که  بررسی  این 
می دهند  ترجیح  تازه  شغل  یک  گرفتن  هنگام  به  مردم  پنجم  یک  که  می دهد 
یک  در  که  هنگامی  افراد  درصد   ۲۰ دیگر  عبارت  به  باشند.  داشته  زن  رئیس 
فضای کاری تازه وارد می شوند، با روسای زن راحت تر هستند. در این میان 
زنان در هنگام گرفتن یک شغل تازه با رئیس زن راحت تر از مردان هستند. ۲۵ 
درصد زنانی که در این تحقیق شرکت کرده اند گفته اند که در هنگام گرفتن یک 
شغل تازه، رئیس زن را ترجیح می دهند و در مقابل تنها ۱۴ درصد از مردان 

در فضای کاری تازه عالقه مند به داشتن رئیس زن بوده اند. 

میزان عالقه مشابه به رئیس مرد
رئیس  داشتن  به  عالقه  مورد  در  که  می رسد  به نظر  کلی  طور  به  حال  هر  در 
مرد، مردان و زنان میزان عالقه مندی مشابهی دارند. در این میان ۳۹ درصد 
 ۳۴ و  باشد  مخالف  جنس  از  رئیس شان  می دهند  ترجیح  که  گفته اند  زنان  از 
داشته  مرد  رئیس  که  ندارد  تفاوتی  برایشان  اساسا  که  گفته اند  آنها  درصد 

باشند یا زن. 

رئیس زن! هرگز
زمینه  این  در  بررسی  به  ساله  هر  گالوپ  موسسه  که  گذشته  سال   ۶۰ طی 
پرداخته است، زن ها هرگز عالقه ای به داشتن رئیس زن نداشته اند، اما حمایت 
از مدیریت زنان در میان مردان و زنان رشد کرده است. در نخستین بررسی 
که حول محور این موضوع در سال ۱۹۵۳ انجام شد، تنها ۵ درصد آمریکایی ها 
گفته بودند که داشتن رئیس زن را به رئیس مرد ترجیح می دهند. در این سال 
انتخاب  حق  اگر  که  بودند  گفته  تحقیق  در  شرکت کننده  افراد  از  درصد   ۶۶
هم  آنها  درصد   ۲۵ نهایت  در  و  می دهند  ترجیح  را  مرد  رئیس  باشند،  داشته 

گفته بودند که برایشان فرقی نمی کند با رئیس مرد کار کنند یا رئیس زن. 

همیشه رئیس زن
اما نکته جالبی که در این تحقیق به آن پرداخته شده آن است که هنگامی که 
یک کارمند مرد با یک رئیس زن کار می کند، در شغل بعدی نیز ترجیح می دهد 
باز هم رئیس زن داشته باشد. اعداد و ارقام این بررسی اخیر نشان می دهد که 

گوناگون

جنسیت هنوز هم مهجنسیت هنوز هم مهم است
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کارگرانی که در حال حاضر با روسای زن کار می کنند، ترجیح می دهند که در 
موقعیت بعدی نیز با یک رئیس زن کار کنند. میزان این افراد، ۲۷ درصد است. 
در مقابل ۱۵ درصد از این کارگران بعد از تغییر محل کار دلشان می خواهد با 

یک رئیس مرد کار کنند. 

زنان هنوز به هم بی اعتمادند
با  محیطی  در  دارند  دوست  کمتر  زن ها  که  دارد  وجود  عمومی  دیدگاهی 
هم جنسانشان کار کنند. بررسی های متعددی این دیدگاه را تایید می کند. بر 
اساس نتایج منتشر شده، این که زنان کمتر دوست دارند در محیط کار رئیسی 
که  بازمی گردد  گسترده ای  بسیار  منفی  دیدگاه های  به  باشند  داشته  هم جنس 
در مورد مدیریت زنان در جامعه وجود دارد. این بررسی را موسسه «هفته 
تجارت» منتشر کرده است. بر اساس نتایج این بررسی، زنان در محل کار به 
هم اعتماد ندارند و در واقع ۹۵ درصد زنان با چنین پدیده ای در کار با زنان 

دیگر مواجه می شوند. 

چرا زنان کمتر رئیس می شوند؟
در این میان در حالی که تعداد زنان شاغل در ۵۰۰ کمپانی پیشرو مورد بررسی 
 ۴/۸ در  تنها  اما  رسید،  تاریخی  رکورد  یک  به  امسال  «فورچون»  مجله  در 
درصد از این گروه های پیشرو، زنان رئیس بودند. یک بررسی بریتانیایی نیز 
روی موضوع سرطان نشان می دهد که زنان هنوز هم از کمبود اعتماد به نفس 
رنج می برند، این موجب می شود که نتوانند خود را ارتقا بدهند و برای گرفتن 

جایگاه های باالتر با مردان رقابت کنند. 
یک چهارم از زنانی که در این تحقیق مورد مصاحبه قرار گرفته اند این دیدگاه 
کلیشه ای را داشته اند که همکاری با یک رئیس مرد می تواند به ارتقای سطح 
زنان  درصد   ۲۰ برعکس،  دیدگاهی  در  و  میان  این  در  شود.  منجر  آنها  کاری 
اهداف  به  آنها  رسیدن  برای  را  شرایط  کار  محل  در  جنسی  تبعیض  معتقدند 
شغلی شان دشوار می کند. بیش از ۳۸ درصد زنان گفته اند که فقدان اعتماد به 
نفس در مورد توانایی هایشان و یک بی میلی برای ارتقا (در حدود ۳۷ درصد) 

اوضاع را برای آنها سخت می کند تا بتوانند از نردبان ترقی باال بروند. 
اما یکی از مهم ترین عواملی که در مورد زنان موجب شده است کمتر بتوانند 
خانواده  دارای  معمول  طور  به  آنها  که  است  این  بکنند  کار  رئیس  مقام  در 
و  خانوادگی  زندگی  میان  بتوانند  زنان  اینکه  هستند.  فرزند  به خصوص  و 
این  و  طاقت فرساست  کاری  کنند،  ایجاد  تعادل  خود  کاری  زندگی  و  کودکان 

است که موجب می شود آنها کمتر بتوانند به مراتب باالی کاری ارتقا یابند.

منبع: دیلی میل

مهم استجنسیت هنوز هم مهم است

کار کودکان، جنایتی 
علیه بشریت است

ترجمه: مهرناز زاوه

جایزه  برنده  کودکاِن  کار  علیه  مبارزه  خاطر  به  ساتیارتی»  «کایالش 
صلح نوبل سال ۲۰۱۴ شد. او در یک مصاحبه اختصاصی با دویچه وله 
شریکش  با  همکاری  برای  نقشه هایش  و  جایزه  این  اهمیت  درباره 
دهه ها  ساتیارتی  کایالش  می گوید.  «مالله»  یعنی  صلح  جایزه  در 
زندگی اش را وقف کمک به میلیون ها کودکی کرده است که مجبور به 

بردگی شدند.
نجات  جنبش  که  است  الکترونیکی  مهندس  آمده،  دنیا  به   ۱۹۵۴ سال  در  که  او   
ریشه کن  هدفش  که  غیرانتفاعی  سازمانی  کرد،  بنیانگذاری  را  کودکان  جان 
کردن قاچاق کودکان و همین طور به کارگماردن آن هاست. این سازمان تاکنون 
به هزاران بیگار خانه یا خانه های خصوصی برای نجات کودکان از کار اجباری 
آگاهی بخشی  برای  بسیاری  خیابانی  تجمعات  در  ساتیارتی  است.  برده  یورش 
در این زمینه شرکت داشته و رهبر راهپیمایی های جهانی علیه کار کودکان بود 
که در سال ۱۹۹۸ در ۱۰۳ کشور برگزار شد.۱۰ اکتبر کمیته نروژی نوبل جایزه  
نوبل صلح را مشترکا به ساتیارتی و مالله یوسف زی به خاطر «تالش آنها علیه 
سرکوب کودکان و نوجوانان و برای حق همه کودکان در دسترسی به آموزش» 

اهدا کرد.
کمیته نوبل با اشاره به این فعال هندی ۶۰ ساله حقوق کودکان گفت: « کایالش 
از  مختلفی  اشکال  گاندی،  حفظ  سنت  با  بسیار،  شجاعت  نمایش  با  ساتیارتی 
مبارزه  بر  و  کرده  رهبری   – صلح آمیز  همگی   – را  راهپیمایی  و  اعتراضات 
تمرکز  مالی  منفعت  آوردن  دست  به  برای  کودکان  از  شدید  سوءاستفاده  با 
چه  اینکه  درباره  وله  دویچه  با  گفت وگو  در  ساتیارتی  کایالش  است.»  کرده 
در  که  موانعی  داده،  سوق  کودکان  کار  علیه  مبارزه  سوی  به  را  او  انگیزه هایی 

طول این راه با آنها روبه رو شده و نقشه هایش برای آینده گفته است.

این جایزه معتبر برای شما و کارتان چه قابلیت هایی دارد؟
بردگی  و  استثمار  علیه  مبارزه  در  بیشتری  قدرت  و  توانایی  من  به  جایزه  این 
به  و  کودکان  حقوق  از  قدردانی  بزرگ ترین  این  حال  درعین  می دهد،  کودکان 

ویژه از ریشه کن کردن کار کودکان است.
فراموش  که  است  کودکی  میلیون  صدها  صدای  برای  قدردانی  و  افتخار  این 
شده اند یا نادیده گرفته  شده اند. بنابراین این جایزه برای آرمان من بسیار مهم 

است.

چه چیزی شما را به موضع گیری علیه کار کودکان سوق داد؟
من از زمان کودکی و در دوران مدرسه نسبت به این مساله احساساتی بودم بعد 
هستند،  محروم  کودکی شان  از  که  کودکانی  برای  باید  که  رسیدم  نتیجه  این  به 
کار کنم اما وقتی کارم را شروع کردم خیلی درباره مساله کودکان کار آگاهی 
وجود نداشت. بنابراین کسی نبود که از او چیز یاد بگیرم، اما کم کم فهمیدم که 
کار کودکان به معنای نقض حقوق اساسی انسانی و همین طور و محرومیت از 
آغاز  را  مبارزه ای  و  شدیم  چالش  این  وارد  بنابراین  است.  خوب  آینده  و  آزادی 

کردیم که عواقب نامطلوب تدریجی داشته است.

در مخالفت با کار کودکان با چه موانعی روبه رو شده اید؟
ذهنیت  تغییر  برای  باید  ما  بنابراین  است  اجتماعی  مصیبتی  کودکان،  کار  
بنابراین  است.  بشریت  علیه  جنایتی  و  غیرقانونی  کار،  این  کنیم.  مبارزه  مردم 
اجرا  دقیقا  و  دارند  قرار  خودشان  سرجای  قوانین  که  کنیم  پیدا  اطمینان  باید 
سازمان یافته  مجرمان  و  مافیا  مقابل  در  چالشی  کار،  این  همچنین  می شوند. 
با  را  یکی  دادم:  دست  از  را  همکارم  دو  من  بوده.  سختی  مبارزه  است.همیشه 
گلوله کشتند، دیگری را آنقدر کتک زدند که مرد. به عالوه به من و خانواده ام 
که  است  این  فهمیدم  که  چیزی  نیست.  ساده ای  کار  پس  کرده اند.  حمله  بارها 
آدم های  بکشند،  دارم  دوست شان  که  را  کسانی  و  من  می کنند  سعی  که  کسانی 
بدنامی هستند که احساس می کنند کار من مخالفت با آنها و عملکردشان است.

برای ریشه کن کردن کار کودکان در هند چقدر کار هنوز باقی مانده است؟
کارهای زیادی باید انجام شود اما همان طور که گفتم این جایزه  خیلی از فعاالن 
و سازمان های کمیته مدنی را تشویق می کند که در بسیاری از سطوح مختلف، 
چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی، توجهات را به این مبارزه جلب کنند. 
امیدوارم این جایزه آگاهی را بیشتر کند و فشار را بر همه کسانی که از بچه ها 

سوءاستفاده می کنند و از کار آنها نفع می برند، افزایش دهد.

جایزه صلح نوبل به فعال حقوق بشر به مالله یوسف زی نیز اهدا شده، از اینکه 
یک پاکستانی و یک هندی در چنین جایزه معتبری شریک هستند چه احساسی 

دارید، به ویژه با توجه به افزایش تنش در منطقه؟
اعالم  از  پس  است.  بزرگ  جوان  بانوی  یک  او  می گذارم.  احترام  مالله  به  من 
کمیته نوبل، من تلفنی با او صحبت کردم و به تفصیل با او درباره  اینکه چطور 
می توانیم در کنار هم بر سر بسیاری چیزها بجنگیم حرف زدیم  اما مهم تر از آن 
فراگیر هم در منطقه ما و هم در سطح  صلحی  چطور می توانیم  اینکه  درباره 

جهان برقرار کنیم.

این جایزه  آیا تغییری در کارتان ایجاد می کند؟
مبارزه علیه کار کودکان مثل قبل ادامه پیدا می کند. تنها نکته این است که من 
جهانی علیه کار کودکان» کار  در بیش از ۱۴۰ کشور زیر چتر شبکه «اعتراض 
جهان  سراسر  در  که  فعاالنی  و  سازمان ها  جایزه،  این  دریافت  از  پس  می کنم. 
باشند.  کنارشان  در  من  حضور  خواهان  بیشتر  شاید  می کنند،  همکاری  من  با 
بنابراین فکر می کنم تنها اتفاقی که می افتد این است که بیش از قبل سفر خواهم 

کرد.
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می  براحتی  مردم  که  این  از  فیلم  اصلی  بازیگر  نئو  ماتریکس  تخیلی  ـ  علمی  فیلم  ابتدای 
یک  در  یا  بدوند  باال  سمت  به  دیوارها  روی  از  و  کرده  نقض  را  فیزیک  قوانین  توانستند 
نقض  های  ابرانسان  این  وجود  بود.  کرده  حیرت  بسیار  شوند  ناپدید  زدن  برهم  چشم 
کننده قوانین جهان امکان پذیر بود، زیرا ضمیر خودآگاه نئو ندانسته وارد یک دنیای شبیه 
سازی شده واقعیت مجازی ماتریکس شده بود. این ماتریکس ساخته دست ماشین هایی 
بود که درک و شعور داشتند. فیلم وقتی به نئو حق انتخابی مهم و سرنوشت ساز داده شد 
جریان پیدا کرد. او می توانست قرص آبی رنگی را خورده و وارد هستی واقعی و روشن 
و واضح خودش شود یا قرص قرمز رنگی را مصرف کرده و پی به حقیقت ماتریس ببرد 

و دریابد تا چه اندازه می تواند به حقیقت دست یابد.
امروز فیزیکدانان با بررسی رادیواکتیو موجود در فضا می توانند همان حق انتخاب را به 
ما بدهند. منظور توانایی آزمودن این فرضیه است که آیا ما در ماتریکس مجازی خودمان 
زندگی می کنیم. اگرچه این موضوع بسیار فانتزی به نظر می رسد، اما فیلسوف ها مدت 
ها برسر این که ممکن است به جای این که ذهن های زنده در دنیای واقعی باشیم، هوش 
فرضیه  این  اگر  اما  اند.  کرده  بحث  هستیم  تقلبی  جهانی  دام  در  گرفتار  مصنوعی  های 
صحت داشته باشد پس باید گفت بسیاری از قوانین فیزیک که به ما اجازه ابداع فناوری 
قوانین  از  دسته  آن  خصوص  در  بتوانند  نباید  دهد  می  فرضیه  این  بررسی  برای  هایی 
چندانی  کار  ماست  سازهای  شبیه  زندگی  محل  که  غیرنمادینی  جهان  بر  مسلط  اساسی 
انجام دهند. از نظر ما این برنامه نویس ها الهه های ما خواهند بود و هرگاه بخواهند می 
توانند دنیای مان را به هم بریزند. بنابراین چه باید کرد؟ قرص قرمز را بخوریم تا حقیقت 

را کشف کنیم یا موضوع پیچیده تر از این حرف هاست که خود را به دردسر اندازیم؟

گنجایش درک ما از دنیا
اولین تالش جدی برای فهمیدن حقیقت وجود جهان، ۱۲ سال پیش صورت گرفت، وقتی 
محققان تالش کردند منابع مورد نیاز شبیه سازی مکانی به اندازه دنیا را محاسبه کنند؛ 

چشم انداز این کار غیرممکن به نظر آمد.
از  هستی  جهان  ای  رایانه  عملیات  عدد  ام.آی.تی  از  کوآنتوم  مکانیک  مهندس  لوید،  ست 
زمان بیگ بنگ ـ انفجار بزرگ ـ تاکنون را تخمین زد. در حقیقت تمام اتفاق ها را در آن 
گنجاند و به این نتیجه رسید که برای تکرار و تولید عین همان رخدادها و رسیدن به تک 
تک اتم ها، انرژیی بیش از آنچه در دنیا وجود دارد الزم است. بنابه گفته لوید برای انجام 
چنین شبیه سازی ای، رایانه باید بزرگ تر از جهان هستی باشد و در ضمن زمان عملکرد 
را  خود  دارد  چه لزومی  پس  می رود.  پیش  واقعیت  از  تر  آهسته  بسیار  تولید،  در  برنامه 

برای ساخت چنین دنیایی به زحمت بیندازیم؟
اما محققان به نتیجه ای دیگر رسیدند. آنها معتقد بودند می توان یک کپی ناقص از جهان 
ساخت آن قدر که بتواند ساکنانش را گول بزند و چنین رونوشتی به قدرت محاسبه بسیار 
ریز  بسیار  جزئیات  تواند  می  بدلی  دنیای  چنین  برای  نویس  برنامه  دارد.  نیاز  کمتری 
میکروسکوپی و همچنین دورترین ستاره ها را با کمک برنامه های خود پر کند و وقتی 
ساکنان این دنیای مجازی روزی توانستند با کمک تجهیزات علمی این جزئیات را بررسی 

کنند، درست وقتی حواس شان نیست، آنها را ناپدید کنند. در تئوری، ما هرگز متوجه این 
تغییرات نمی شویم زیرا هرگاه شبیه ساز احساس کند ما به کل موضوع توجه کرده ایم، 

دوباره آن طرح ها را برایمان آشکار می کند.
این نوع دید به فرضیه، ساختن یک دنیای مجازی را به طرز عجیبی ممکن نشان می دهد. 
البته ابررایانه های امروزی توانسته اند جهان ابتدایی و این که کهکشان های اولیه چگونه 
گسترش یافته و تغییر کرده اند را به طور خیلی ناشیانه ای نمونه سازی کنند. با سرعت 
باالی پیشرفت های فناوری که طی چند دهه گذشته شاهدش بودیمـ  تا آنجا که مثال اکنون 
تلفن همراه شما پردازشگری قوی تر از رایانه های ناسا در زمان فرود روی کره ماه دارد 
ـ تصور این که چنین شبیه سازی هایی درخصوص زندگی هوشمند رخ دهد چندان جهش 

بزرگی محسوب نمی شود و دور از ذهن نیست.
سیالس بین، فیزیکدان هسته ای دانشگاه واشنگتن معتقد است: ممکن است در عرض یک 
قرن دیگر بتوانیم انسان هایی در اندازه ای که بتوانیم در جعبه های شبیه سازی شده مان 

قرار دهیم، ایجاد کنیم.
بین نحوه اتصال پروتون و نوترون های اولیه و تشکیل اتم های بزرگ تر در جهان بسیار 
جوان ما را شبیه سازی کرده است. قوانین و رسوم اجتماعی می توانند تنها چیزی باشند 
که جلوی ما را برای ساختن یک دنیای مصنوعی بگیرد، اما آیندگان که فناوری را بخوبی 
درک کرده اند ممکن است دوست داشته باشند از این قدرت استفاده کنند. آنها می توانند 

دنیاهایی بسیاربیشتر از جهان واقعی ما با جزئیات کامل تر بسازند.
این تفکر، نیک بوستروم فیلسوف دانشگاه آکسفورد را به این نتیجه رساند که می توان 
گفت ما اندام های زنده براساس کربن در دنیای واقعی نیستیم، بلکه صرفا یکسری هوش 
راهی  هیچ  اما  هستیم.  شده  سازی  شبیه  دنیایی  میان  سیلیکون  پایه  بر  مصنوعی  های 

وجود ندارد که بتواند تفاوت بین این دو احتمال را توضیح دهد و برای پیدا کردن راه حلی 
مناسب باید روی عجایب زیادی کار کرد.

کشف حقیقت
چهار سال پس از همه این حرف و حدیث ها و زمانی که جان دی. بارو استاد علوم ریاضی 
نقص  دربرگیرنده  توانند  می  حقیقت  از  ناقص  های  سازی  شبیه  گفت  کمبریج  دانشگاه 
های قابل شناسایی باشند، فرضیه شبیه سازی تغییر کرد. بارو معتقد بود سیستم عامل 
دنیای شبیه سازی شده برای درست کار کردن باید درست مانند رایانه به روز می شد و 
همان طور که ایده شبیه سازی اهمیت خود را ازدست می داد، بارو گفت ممکن است آن 
جنبه های طبیعت که همواره ثابت فرض می کنیم مانند سرعت نور یا ساختارهای ریزی 
که قدرت نیروی مغناطیسی را موجب می شوند، بدون هیچ توضیحی از اعداد ثابت شان 

تغییر کنند.
تر  ملموس  آزمایشی  سازی،  شبیه  فرضیه  بررسی  برای  همکارانش  و  بین  گذشته  سال 
پیشنهاد کردند. بیشتر فیزیکدانان براین فرض اعتقاد دارند فضا بسیار روان است و تا بی 
نهایت گسترش می یابد. اما فیزیکدانانی که از جهان اولیه نمونه سازی کردند معتقدند 
نمی توان دوباره چنین زمینه ای را براحتی ساخت و اتم ها، ستاره ها و کهکشان را در آن 
قرارداد. اما در عوض تیم تحقیقاتی بین فضای شبیه سازی شده شان را از تور یا شبکه 

درست مانند تصاویر تلویزیونی ساخته شده است از چند پیکسل ایجاد کردند.
این تیم با محاسبه حرکت و مقدار انرژی ذرات درون مدل شبیه سازی شده متوجه شدند 
کوچک  شبکه  اندازه  هرچه  است؛  وابسته  شبکه  درون  نقاط  بین  فاصله  به  انرژی  مقدار 
تر باشد، ذرات انرژی بیشتری دارند و به این معناست که اگر دنیای ما شبیه سازی شده 
باشد، پس باید برای سریع ترین ذره، حداکثر انرژی وجود داشته باشد و اگر این اتفاق 
می افتاد، کیهان شناسان می دیدند اشعه های کیهانی که سرعت باالیشان را از کهکشان 
های پرت و دور افتاده می گیرند با حداکثر انرژی مشخص ده به توان ۲۰ الکترون ولت 

به زمین می رسند.
شبکه شبیه سازی شده اثر قابل مشاهده دیگری نیز دارد که منجمان می توانستند آن را 
ببینند. اگر فضا پایدار است، بنابراین هیچ شبکه اساسی وجود ندارد که جهت اشعه های 
که  محاسباتی  براساس  کند.  هدایت  را  رسند  می  یکسان  طور  به  جهت  هر  از  که  کیهانی 
این تیم تحقیقاتی انجام داد، اگر ما در یک فضای شبیه سازی شده روی یک شبکه زندگی 
کنیم، نمی توانستیم حتی این توزیع و پراکنده شدن اشعه ها را ببینیم و اگر فیزیکدانان 
می توانستند توزیعی نابرابر ببینند، در آن صورت توضیح این که آیا جهان واقعی است 

بسیار مشکل می شد.
نجوم شناسان برای این که بتوانند به این پرسش که در دنیایی واقعی هستیم یا مجازی 
پاسخ دهند باید اطالعات بیشتری در مورد اشعه های کیهانی داشته باشند. اما بین معتقد 
است: وقتی باور داشته باشیم هستی ما با یک انفجار بزرگ شروع شده است پس نتیجه 
آزمایش هرچه باشد خوب است و فرقی نمی کند در یک دنیای شبیه سازی شده هستیم یا 
واقعی و مسلما شبیه سازهای ما که کیهان را کامال می شناسند عالقه ای به دخالت کردن 

در برنامه شبیه سازی شده شان ندارند.
دنیا  اندازه  به  واقعی  پخش  برنامه  یک  در  را  ما  سازها،  شبیه  است  ممکن  متاسفانه  اما 
کنند.  دستکاری  را  قوانین  خواستند  هروقت  شان  سرگرمی  برای  و  کنند  ریزی  برنامه 
کردن  سرگرم  و  زندگی  بردن  پیش  دهیم  انجام  توانیم  می  که  کاری  تنها  صورت  این  در 
حضاری است که مشغول تماشای ما هستند و امید داشته باشیم الهه های شبیه ساز، پس 

از مرگ ما را در نسل بعدی شبیه سازی شده دوباره احیا کنند.
البته این فکر عجیب و غریب تمام شدنی نخواهد بود، زیرا ممکن است شبیه سازهای ما 
خودشان نیز شبیه سازی شده باشند و هریک قوانین فیزیک کامال متفاوت مخصوص به 
خود را داشته باشند. بنا بر نظر بین اگر ما به راستی شبیه سازی شده باشیم پس آنچه می 
تواند احتمالی منطقی فرض شود این است که سنجش های ما از قوانین واقعی طبیعت 
نیستند، بلکه تمام تالش ما درک قوانین مصنوعی است که شبیه سازهای ما برایمان رقم 

زده اند و این فکر بسیار افسرده کننده ای است.
فهمیدن این که آیا ما بخشی از خطوط کدهای نوشته شده یک ماتریکس مصنوعی هستیم، 
فهمیدن این حقیقت است که ما هرگز مطمئن نخواهیم بود. حقیقت کدام است، حقیقتی 
که خود هم شامل آن می شویم، آیا بازهم دوست دارید حقیقت را بدانید؟ پس از انتخاب 

بازگشتی وجود ندارد، نئو؛ قرص آبی را می خواهی یا قرمز؟

علم و دانش

آیا دنیای ما واقعی است؟
focus /  مترجم: نادیا زکالوند

فیزیکدان ها معتقدند می توان فهمید آیا ما بخشی از 
یک شبیه سازی رایانه ای عظیم هستیم یا واقعیتی 
این  پاسخ  دارد  دوست  کسی  آیا  اما  انکارناپذیر، 

پرسش را بداند؟
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هفت راهکار برای حضور 
در صفحه اول گوگل

در  که  کسی  هر  برای  گوگل،  نخست  صفحه  به  یابی  راه 
فضای آنالین فعالیت می کند، اهمیت دارد. قبًال هم گفتیم 
که افراد کمی هستند که حاضرند برای جستجو، صفحات 
دوم و سوم و را هم نگاه کنند. به همین دلیل، کسانی که 
توجه  از  ای  عمده  بخش  کنند،  می  کار   SEO ی حوزه  در 
و تمرکز خود را بر حضور در صفحه ی نخست، متمرکز 

می کنند.
فعالیت  داخلی  دکوراسیون  ی  حوزه  در  که  شرکتی  مثًال 
دکوراسیون  کاربران  که  زمانی  دارد  عالقه  و  کند  می 
داخلی را در گوگل جستجو می کنند، در نخستین صفحه 

ی نتایج جستجوی گوگل، دیده شود.

روش نادرست این است که یک سایت ایجاد کند و در آن صدها مقاله و 

مطلب در مورد دکوراسیون داخلی بنویسد. هر دانشجویی را پیدا کرد، 
پول کمی به او بدهد و چهار یا پنج مقاله جدید هم اضافه کند! احتمال 
دارد مدیر این سایت خوشحال باشد که مشغول «تولید محتوا» است و 
انتظار داشته باشد که به زودی جایگاه مناسبی در موتورهای جستجو 

پیدا کند.
اگر در حوزه ای هیچ کس کار خاصی نکرده باشد، ممکن است این روش 
مفید باشد. اما اگر رقابت سنگین باشد چه باید کرد؟ دیگر رتبه اول که 
هیچ، حتی صفحات اول و دوم و سوم هم دور از دسترس خواهد بود. 
اینجا پیشنهاد می کنند که به سراغ موضوعات خاص تر  بعضی ها در 
غلط  کار  این  ویالیی.  های  خانه  برای  داخلی  دکوراسیون  مثًال  برویم. 
نیست و اتفاقًا مفید هم هست. اما اگر کسی بلندپروازانه، رتبه ی باال در 

مهم ترین واژه ها را می خواست چه باید بکند؟
سنگین،  مستقیم  ی  هزینه  بدون  نخست  صفحه  به  رسیدن  برای  قطعًا 
نکات زیادی باید رعایت شود که برخی از آنها را قبًال گفته ایم و باقی آن 
یکی از مهم  ترین، شاید  نگوییم مهم  را هم، بعدًا خواهیم گفت. اما اگر 
کند،  کمک  نخست  ی  صفحه  به  رسیدن  برای  تواند  می  که  نکاتی  ترین 
مفهوم Cornerstone است اجازه بدهید مستقل از معنای لغوی آن، ما 

Cornerstone را «سنگ زیربنا» تعریف کنیم.
ریخته  آن  در  پراکنده  سنگ  هزاران  که  رسید  می  زمینی  به  کنید  فرض 
شده است. ضمن اینکه قسمت اصلی مصالح یک «بنا» آنجا جمع شده، 

شما آنجا را «آباد» فرض نمی کنید.
اما در جای دیگری به جای هزاران سنگ، ده یا بیست یا صد قطعه سنگ 
آن  زیربنای  هم  بزرگ  سنگ  یک  و  اند  شده  چیده  هم  روی  که  بینید  می 
است. حتی اگر احساس کنید که این مجموعه، فاصله ی زیادی تا کامل 

شدن دارد، آن را جدی تر می گیرید.

اعتبار  و  ارزش  است  بدیهی  که  باشد  کرده  پیدا  کاملی  شکل  هم  اگر 
بیشتری خواهد داشت و توجه بیشتری جلب خواهد کرد.

یا   Cornerstone عنوان  به   SEO بحث  در  که  است  مفهومی  همان  این 
بهترین   Copyblogger تعریف  شاید  شود.  می  مطرح  بنا»  «سنگ 
تعریف از سنگ بنا باشد: سنگ بنا، مطلبی پایه، مهم، غیرقابل جایگزین 

و زیربنای سایر مطالب شما در آن حوزه است.
به جای تعداد زیاد مقاله با کیفیت های مختلف، باید یک سنگ بنای جدی 
تعریف کرد. سنگ بنا، ممکن است یک مطلب باشد. مثل هر مطلب دیگر. 

اما بهتر است ویژگی های زیر را داشته باشد:

۱.عنوان و محتوا تا حد امکان خیلی خاص نباشد و خواننده را به مراجعه 
های بعدی ترغیب کند. عنوان باید به شکلی انتخاب شود که کسانی که 
ضمنًا  بخوانند.  را  مطلب  کل  که  شوند  ترغیب  بینند  می  را  عنوان  فقط 
عنوان این پیام را بدهد که در آینده، این مطلب ثابت نخواهد ماند و به 

روز خواهد شد و همیشه می توان نسخه ی کامل تر آن را مشاهده کرد 
امسال»  سراسری  کنکور  مورد  در  «نکاتی  دوباره).  بازدید  به  (دعوت 
چنین عنوانی است. اما «آخرین منابع مربوط به رشته ی � کنکور برای 
گزینه  اینکه  ضمن  شد.  نخواهد  مطالعه  دوم،  بار  برای  هرگز   «۹۳ سال 

ی اول حتی ممکن است برای کسانی که کنکور ندارند هم جذاب باشد.

۲.از معرفی لینک ها و سایتهای معتبر و قدرتمند که بهتر از خود شما 
محصولی  برای  کسی  اگر  قدیم،  بازاریهای  دنیای  در  نترسید.  هستند، 
مشتری پیدا می کرد، حتی اگر خودش آن محصول را نداشت می گفت: 

همین جا صبر کن. خودم می روم و برایت می آورم!
کند  می  نگاه  گوگل  ندارد.  معنایی  امروز،  دیجیتال  دنیای  در  رفتار  این 
که شما مراجعانتان را به کجا ارجاع می دهید. تا چه حد به آنها احترام 
می گذارید و عالقمند هستید. ضمنًا مثل دنیای واقعی که شما را از روی 
دوستانتان می شناسند، از اینکه در دنیای مجازی با چه کسانی حرف 
می زنید و دور هم جمع شده اید، در مورد شما قضاوت می شود. پس 
اگر سایتی را می بینید که در حوزه مورد عالقه شما فعال است و اعتبار 
دارد (اعتبار به معنای مطالب مفید و ارزشمند است و نه الزامًا رتبه ی 

خوب) حتمًا آن را در نوشته ی خود معرفی کنید.

لینک  دارند،  مرتبط  مطالب  شما  سایت  در  که  دیگری  صفحات  ۳.به 

بدهید. اجازه بدهید که گوگل بفهمد این صفحه سنگ زیربنا است و با 
باقی مطالب شما تفاوت دارد. حتمًا به شکلی لینک بدهید که خواننده به 
مفید  برایش  لینک  آن  روی  بر  کردن  کلیک  آیا  که  بگیرد  تصمیم  درستی 
است یا نه. هنر شما کلیک گرفتن از بازدیدکننده به هر قیمت نیست. بلکه 
کمک به بازدیدکننده در مورد این تصمیم مهم است که: «آیا کلیک کردن 

روی این لینک به من کمک بیشتری خواهد کرد یا نه؟».

هر  به  بازدیدکنندگان  اینکه  کنید.  جستجو  مبلغ  نکنید.  شکار  ۴.کلیک 
قیمتی وارد سایت شما بشوند، چندان ارزشمند نخواهد بود. شاید با این 
روش ها هم بتوان رشد کرد. اما دو نکته را مد نظر داشته باشید: کسانی 
که وارد صفحه شما می شوند و با دیدن مطلب ناامید می شوند و آن را 
بزرگی  موسسات  اینکه  ضمن  کنند.  نمی  خوشحال  را  گوگل  بندند،  می 
هستند که با یک هزینه ی ساده ی چندمیلیونی، هزاران برابر شما کلیک 
جذب می کنند و شما را کنار می زنند. در تمام مدتی که محتوای «سنگ 
باید  چیزهایی  چه  که:  کنید  فکر  نکته  این  به  کنید  می  تولید  را  زیربنا» 
اینجا باشد تا هرکس این صفحه را بازدید کرد، لینک آن را به دوستان 

خود معرفی و پیشنهاد کند؟

قرار  نکنید.  ایجاد  مختلف  بنای  سنگ  ها  ده  خاص،  موضوع  یک  ۵.در 
نهایت،  در  اتفاقًا  باشند.  زیربنایی  حد  این  تا  شما  مطالب  ی  همه  نیست 
مخاطب مطالب تخصصی می خواهد. مطالبی که دقیقًا به یک موضوع 
خاص پرداخته اند. مطالب را کامل توضیح داده اند و هدفشان این بوده 
که شما، یک بار آنها را بخوانید و بیاموزید و بروید! بنابراین تمام نوشته 
ساختمان  البی  بنا،  سنگ  نکنید.  تولید  استراتژی  این  با  را  خود  های 
شماست. مراجعین می آیند. کمی آنجا می نشینند. با اطالعات صحبت 
می کنند و اتاق و طبقه ی مورد نظر خودشان را انتخاب می کنند. یک 

ساختمان اداری، فقط با البی و روابط عمومی ساخته نمی شود!

۶.تجربه ی خوبی از حضور کاربر در آن صفحه ایجاد کنید. هزار شیوه 
در  شما  کاربر  که  بفهمند  جستجو  موتورهای  و  گوگل  که  دارد  وجود 
باقی  صفحه  آن  در  چقدر  اینکه  نه.  یا  دارد  خوبی  حال  شما  ی  صفحه 
مانده. اینکه تعداد زیادی از لینک های پیشنهاد شده توسط شما در آن 
صفحه را باز کرده است و اطمینان داشته که شما او را به بیراهه هدایت 
بودید  نوشته  که  عنوانی  با  شما  مطلب  و  متن  دقیقًا  اینکه  کنید.  نمی 

همخوانی داشته و کاربر شما احساس نکند که فریب خورده است.

هم  نکته  این  به  ی «زیربنا»،  صفحه  در  مختلف  های  لینک  آوردن  ۷.در 
توجه داشته باشید که گوگل، کدام صفحات را در سایت شما به آن مطلب 

مرتبط می داند.

تکنولوژی
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هفت سال پیش جو جونز (نام واقعی او نیست) شغل خود را در یک شرکت 
بزرگ در فهرست نزدک رها کرد تا به دنبال ایجاد کسب وکار خود برود. او 
بزند.  محک  را  خود  توانایی های  می خواست  و  بود  بیزار  شرکتی  زندگی  از 
گودال ها  می کرد:  تصور  او  که  بود  آن  از  دشوارتر  بسیار  بودن  کارآفرین  اما 
کامیابی.  سوی  به  شاهراهی  به جای  پی درپی  بن بست های  و  سرعت گیرها  و 
که  چیزهایی  آن  تمام  داده»:  دست  از  را  خود  کنترل  «اهرم های  دریافت  او 
کارفرمای سابقش در اختیارش قرار داده بود، از حمایت اجرایی تا شبکه ای 

قبًال  که  را  چیزهایی  انواع  تمام  چگونه  بیاموزد  بود  ناچار  او  اجتماعی. 
بود.  «بیش ازحد»  حقوق  لیست  پرداخت  مسوولیت  دهد.  انجام  نمی دانست 
نگرانی درباره جزییات زندگی اش- آیا می تواند ماشین خود را نگه دارد، یا 
رهن خانه اش را بپردازد؟- تمام انرژی او را می گرفت و ذهن او را مشغول 
می کرد. او به میگساری روی آورد. سرانجام آقای جونز به جمعیت کمک به 
از  بسیاری  اما  کرد.  تبدیل  موفقیت  به  را  خود  کسب وکار  و  پیوست  الکلی ها 

کارآفرینان احتمالی آینده اینقدر خوش شانس نیستند.
خیلی رایج است که درباره زندگی کارآفرینان خیالبافی کنیم. استادان رشته 
می دهند،  تغییر  را  جهان  و  می شکنند  را  قوانین  که  را  نابغه هایی  بازرگانی 
ارج می نهند. سیاستمداران آنها را به عنوان ثروت آفرینان می ستایند. مجالت 
پرزرق وبرق درباره ویالی ریچارد برنسون در لیک کومو یاوه گویی می کنند. 
نخستین  باشد:  دشوار  شیشه  خرده  خوردن  به اندازه  می تواند  واقعیت  اما 
ساعتی،  صفر  کارگران قراردادی  شغلی همانند  شرکت ها امنیت  بنیانگذاران 
نگرانی های پولی همانند قماربازان مزمن و زندگی اجتماعی همانند راهبان 

دارند.
و  اسناد  ذخیره  خدمات  شرکت  یک   (Evernote) ِاِورنوت  (رئیس  لیبین  فیل 
مدارک) می گوید «کارآفرینی بسیار دشوار است- شما اصًال در زندگی تان نه 
تعادل دارید، نه وقتی برای خانواده، و هیچ وقت در زندگی تان اینقدر سخت 
کار نکرده اید». آرون ِلوی (موسس باکس یک شرکت ذخیره انبوه) می گوید 
او دو سال و نیم روی یک تشک در دفترش خوابیده و ماکارونی و نودل آماده 
خورده است. ویِوک وادوا (کارآفرینی که استاد دانشگاه شد) در ۴۵ سالگی 

بعد از آنکه یک شرکت را سهامی عام و دیگری را احیا کرد دچار حمله قلبی 
شد.

شکست  به  اول  سال  پنج  در  آمریکا  در  کارها  به  شروع  از  نیمی  از  بیش 
از  شیکار  می شوند.  شکست  گرفتار  ندرت  به  بازماندگان  بیشتر  می انجامد. 
با  که  کارهایی  به  شروع  سه چهارم  که  دریافت  هاروارد  بازرگانی  دانشکده 
سرمایه گذاری شده  پول  نمی تواند  می شود  انجام  خطرپذیر  سرمایه  حمایت 
سال  در  باشد.  داشته  مثبت  سرمایه  برگشت  آنکه  به  رسد  چه  بازگرداند،  را 
درآمدی  توزیع  لوئیس  سنت  در  واشنگتن  دانشگاه  از  هامیلتون  بارتون   ۲۰۰۰
کارمندان آمریکایی و کارآفرینان را مقایسه کرد، و به این نتیجه رسید که در 

دوره ۱۰ساله کارآفرینان ۳۵ درصد  کمتر از افراد حقوق بگیر درآمد داشتند.

حتی موفقیت نیز می تواند به نوعی متفاوت از شکست بینجامد. بهترین راه 
برای گریز از تنهایی یک کارآفرین راه دور بودن این است که شرکت خود را 
همراه با یک دوست پایه گذاری کنید. اما این اغلب به مشاجره بر سر قدرت، 
القاب یا پول می انجامد، درست مانند داستان فیس بوک که همه آن را می دانند. 
بهترین راه برای برابری با پیشرفت به دست آوردن سرمایه گذاران بیشتر و 
گنجاندن مدیران حرفه ای تر است. اما این امر معموًال به از دست دادن کنترل 
شدن  عام  سهامی  از  بعد  شرکت ها  موسسان  از  معدودی  می شود:  منجر 

شرکت شان همچنان مدیرعامل (CEO) باقی می مانند.
افراد  متعادل ترین  روی  حتی  است  هوایی  ترن  شبیه  که  حرکتی  چنین 
تعادل  از  عادی  کارآفرین  می رسد  نظر  به  اما  می کند.  وارد  هیجانی  فشار 
هاپکینز  جان  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  در  (که  گارتنر  جان  است.  دور  به 
کارآفرینان  از  زیادی  بسیار  تعداد  می گوید  می کند)  تدریس  روانپزشکی 
نیز  و  نفس  به  اعتماد  و  انرژی  داشتن  با  که  روانی  (حالتی  خفیف  جنون  از 
بی قراری و خطرپذیری مشخص می شود) رنج می برند. مطالعات بی شماری 
تایید می کنند که حداقل آنها مستعد به خوش بین بودن بیش ازحد هستند. گای 
کاوازاکی (یک سرمایه دار خطرپذیر) می گوید وقتی یک کارآفرین قول می دهد 
در چهار سال ۵۰ میلیون دالر کسب کند یک سال به این بازه زمانی می افزاید 
و درآمد را به ۱۰ تقسیم می کند. سرمایه گذاران خطرپذیر اغلب از آزمون های 
و  است  خوش بین  بیش ازحد  صرفًا  که  کارآفرینی  میان  تمایز  برای  شخصیت 

کارآفرینی که در توهم کامل است، بهره می برند.

برای مقابله با طرف تاریک کارآفرینی چه می توان کرد؟ آقای واداوا پیشنهاد 
ورزش  برای  دهند،  انجام  پزشکی  منظم  معاینه  شرکت ها  موسسان  می کند 
آنچه  به  است  «ممکن  کنند.  اعصاب  تمدد  چگونه  بیاموزند  و  بگذارند  وقت 
شما  بدن  اما  باشید،  نداشته  اعتقادی  می شود  نامیده  کار-زندگی  توازن 
مطمئنًا به آن اعتقاد دارد.» آقای جونز می گوید افرادی که شرکت خود را راه 

مشاغل

دشواری زندگی 

کارآفرینان گمنام

vسواالت غیر متداول در 
مصاحبه شغلی

مترجم: مریم رضایی

سمت  یک  استخدام  برای  شغلی  مصاحبه های  انجام 
باشد.  مدیران  برای  خسته کننده  وظیفه ای  می تواند  جدید 
که  هستند  همان هایی  افراد  که  بفهمید  می توانید  چگونه 
قایل  تمایز  متقاضیان  بین  می توانید  چگونه  می خواستید؟ 
شوید؟ یکی از این مصاحبه کننده ها یک بار به من گفت که از 
پرسیدن سواالت تکراری مانند «چرا سراغ مهندسی رفتید؟» 
خسته شده ام. به نظر من وقت آن رسیده که سواالت جدیدی 

در این مصاحبه ها مطرح شود. 

مورد  در  باید  شود.  پرسیده  اساسی  سواالت  برخی  که  است  مهم  البته 
مهارت ها و تجربیات پایه ای افراد اطالعات داشته باشیم. می خواهیم بدانیم 
نه.  یا  داده اند  انجام  ما  شرکت  در  کار  برای  را  الزم  تمرین های  افراد  آیا  که 
خود  می توانند  چگونه  کاری  دشوار  موقعیت های  در  آنها  بدانیم  می خواهیم 
را مدیریت کنند (بنابراین باید سواالت رفتاری در مصاحبه ها مطرح شود که 
سناریو یا مشکلی را برای متقاضی مورد نظر مطرح می کند تا او آن را حل 
کند). مدیر مصاحبه کننده نه تنها باید بداند فردی که استخدام می کند قابلیت 
محیط  با  افراد  این  است  قرار  چگونه  بداند  باید  بلکه  دارد،  را  وظایف  انجام 

کار جدید خود سازگار شوند. 

عنصر  یک  باشند،  داشته  خوبی  تعامل  دیگران  با  بتوانند  که  افرادی  یافتن 
همه  که  نیست  این  منظور  است.  سودآور  کسب وکارهای  انجام  برای  الزم 
باشند  داشته  مهارت هایی  باید  افراد  بلکه  باشند،  هم  مثل  باید  تیم  اعضای 
داده  نشان  مطالعات  بسازند.  فوق العاده  تیمی  و  کنند  تکمیل  را  یکدیگر  که 
هم کوشی ابزار قدرتمندی است که می تواند نوآوری ایجاد کند. این موضوع 
به خصوص در محیط های کاری امروزی اهمیت دارد، چرا که تنوع فرهنگی 
به اوج خود رسیده و بنابراین تشکیل تیمی که وجود چشم اندازهای مختلف 
افراد بتواند بازدهی را به حداکثر برساند، به شدت مورد نیاز است. پس از 
شخصیتی  که  کنید  استخدام  را  فردی  پرداخت.  افراد  شخصیت  به  باید  آن، 
در  هم  و  فکر  در  هم  ضمن  در  و  دارد  مثبت  برخوردهای  و  داشتنی  دوست 

عمل خوب است. 

تاثیر اولیه ای که هر فرد در ذهن افراد می گذارد، همیشه مهم ترین موضوع 

بعدا  که  نیست  چیزی  آن  همیشه  می بینیم،  بار  اولین  که  چیزی  اما  است، 
چیزی  استخدام کننده  فرد  به  می دانند  معموال  متقاضیان  چون  دارد،  وجود 
بگویند که او دوست دارد بشنود. متقاضیان می توانند به آسانی خودشان را 
برای سواالتی که در یک مصاحبه شغلی متداول است، آماده کنند. بنابراین 
غافلگیر  را  آنها  ندارند،  را  آن  انتظار  افراد  که  سواالتی  پرسیدن  با  می توانید 

کنید:
دهید  توضیح  شوید  مواجه  آن  با  شدید  مجبور  که  را  دشوار  موقعیت  یک 
فرد  می دهد  نشان  سوال  این  کنید؟  غلبه  آن  بر  توانستید  چطور  بگویید  و 
عبور  موانع  از  و  شود  مواجه  چالش ها  با  می تواند  چگونه  مصاحبه شونده 

کند. 
به  سوال  این  هستید؟  معروف  عنوانی  چه  به  معموال  کار  محیط  در  شما 
متقاضی فرصت می دهد در مورد برند شخصیتی خودش با شما صحبت کند 

و در نهایت مشخص می شود در نظر شما چگونه خواهد بود. 
وقتی وارد یک اتاق می شوید، ترجیح می دهید همه به شما توجه کنند یا مورد 
توجه کسی نباشید؟ این سوال درون گرا یا برون گرا بودن فرد را به شما نشان 
می دهد (هر دو اینها با توجه به سمت شغلی که قرار است آن فرد به دست 

آورد، می توانند ویژگی های شخصیتی خوبی باشند). 

در  بهتری  دیدگاه  سوال  این  است؟  شکل  چه  به  شما  صبح  کارهای  روتین 
مورد برنامه ریزی امور روزانه فرد متقاضی به شما می دهد. 

داشته  نقشی  چه  می دهید  ترجیح  دهید،  انجام  تیمی  کار  می خواهید  وقتی 
باشید؟ این سوال مشخص می کند که آن فرد در نقش های مختلف تیمی چه 
الزم  تیم  یک  در  نقش ها  همه  که  است  درست  این  داشت.  خواهد  احساسی 
هستند، اما فردی که همیشه دوست دارد تیم را مدیریت کند، ممکن است با 

نیازهای شما سازگاری نداشته باشد. 
فنجان  یک  مثل  معمولی  شیء  یک  چیست؟  شیء  این  استفاده  موارد  همه 
بخواهید  او  از  و  دهید  قرار  مصاحبه شونده  فرد  مقابل  در  را  چوب پنبه ای 
سوال  این  با  دهد.  توضیح  را  کرد  شیء  این  از  می توان  که  استفاده ای  هر 

می توانید به توانایی فرد برای خالقانه فکر کردن پی ببرید. 
قدرت  سوال  این  بنویسید؟  خود  تی شرت  روی  شعاری  چه  دارید  دوست 

ترکیب کلمات و احتماال حس شوخ  طبعی فرد را مشخص می کند. 
به عنوان یک فرد باتجربه در منابع انسانی، باید هشدار بدهم که نباید بیش 
از حد از خط بیرون بزنید. این سواالت باید با شغلی که مد نظر شما است، 
رابطه داشته باشد. متناسب کردن سواالت غیرسنتی با سواالت سنتی در یک 
مصاحبه، به مدیران این امکان را می دهد که دیدگاه بهتری نسبت به فردی 
که می خواهند استخدام کنند داشته باشند. هم کوشی یک کسب وکار با کیفیت 
سواالت  ترکیب  می شود.  مشخص  می دهند  تشکیل  را  آن  مبنای  که  افرادی 
متداول با سواالتی که کمتر در مصاحبه ها عرف هستند، یک روش برای کمتر 

کردن ریسک استخدام و اخراج فوری کارمندان است.
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می اندازند باید درباره ایجاد شبکه های اجتماعی بسیار بیندیشند: 
توهمی  شوند  موفق  مطلق  انزوای  در  می توانند  آ نها  که  ایده  این 
تکیه  آنها  به  که  دارند  احتیاج  دوستانی  به  آنها  است.  خطرناک 
کارآفرینان  سازمان  کنند.  هدایت  را  آنها  که  مربیانی  به  و  کنند 
(Entrepreneurs’ Organisation) که بیش از ۱۰ هزار عضو از ۴۶ 
کارآفرینان  تا در آن  ترتیب می دهد  جلساتی را  جهان دارد،  کشور 
صحبت  کسب وکارشان  مشکالت  نیز  و  احساسات  درباره  بتوانند 
روی  که  آمریکا  در  غیرانتفاعی  بنیاد  (یک  کافمن  بنیاد  کنند. 
کارآفرینی مطالعه می کند و آن را ارتقا می بخشد) دوره های آنالین 

درباره «بقا در زندگی کارآفرینی» برگزار می کند.

درس گرفتن از شکست
موسسان شرکت ها باید ارزیابی واقع گرایانه تری از شکست داشته 
این  در  یاوه گویی هایی  از  سرشار  مدیریت  حوزه  آثار  باشند. 
به عنوان «تجربه  را  شکست  باید  کارآفرینان  چگونه  که  است  باره 
تجربه  نوعی  هم  صورت  به  خوردن  مشت  اما  بپذیرند.  آموزنده» 
دانشگاه  در  کلی  مدیریت  دانشکده  از  شپرد  دین  است.  آموزنده 
ایندیانا استدالل می کند کارآفرینانی که پیوسته شکست می خورند 
تجربه  طالق  یا  عزیزان  مرگ  از  بعد  سوگواری  شبیه  را  فرآیندی 
کردن  جمع وجور  جزییات  در  را  خود  آنها  از  بعضی  می کنند. 
مشغول  دل   شکست  به  نسبت  دیگران  می کنند.  دفن  زندگی شان 
را  خود  زندگی  چگونه  بیاموزند  باید  آ نها  می گوید  او  می شوند. 
سروسامان دهند و بر شکست فائق آیند اگر می خواهند خوشبختی 
خود را بازیابند و از شکست ها درس بگیرند. گلیب می گوید «سریع 

شکست خوردن» به ندرت فرد را به این حالت سوق می دهد.
که  است  این  کارآفرینان  درباره  موجود  رمانتیک  دیدگاه  تناقض 
ساده  خیلی  بگیریم.  دست کم  را  آنها  دستاوردهای  می شود  باعث 
دقیق  افراد  موفقیت  از  سرشار  داستان های  در  وقتی  که  است 
باراک  قول  به  است،  راحت  بورزیم.  حسادت  آنها  به  می شویم 
اوباما، بگوییم «اگر کسب وکاری دارید -شما آن را نساخته اید. فرد 
دیگری باعث شده آن کسب وکار ایجاد شود»، و تمام عمارت هایی 
را نادیده بگیریم که فروریختند و بر سر افرادی که زندگی خود را 
آینده  احتمالی  کارآفرینان  شدند.  آوار  بودند  کرده  آنها  بنای  وقف 
باید دیدگاهی سنجیده تر از خطرات کار داشته باشند پیش از آنکه 
که  افرادی  برای  باید  نیز  جامعه  اما  کنند.  آغاز  را  کاری  کسب  و 
بسازند  هیچ  از  را  کاری  کسب  و  تا  می کنند  وقف  را  خود  زندگی 

احترام بیشتری قائل شود.  منبع:اکونومیست
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بهداشت و سالمت

هفت عالمت 
اخطاردهنده

دکترمحمدعلی توکلی اردکانی - داخلی

درد قفسه ی سینه، از دست دادن ناگهانی بینایی 
نیازمند  شکم  شدید  درد  و  گفتن  سخن  قدرت  یا 
قرمز  خط  درمورد  اما  است.  طبی  فوری  توجه 
می توان  که  کاری  دانستن  کرد؟  باید  چه  دیگر 
دراین  است.  بسیار سخت  داد  انجام  مورد  دراین 
مقاله، فهرستی از ۷شناسه و نشانه ی مهم آمده 

است:

۱ـ کاهش وزن بدون توجیه:
حقیقت  به  رویایی  که  است  آن  مانند  تالش،  بدون  وزن  کاهش 
پیوسته است. ولی درواقع این نوع کاهش وزن نشانه یی از وجود 
یک مشکل سالمتی است. در صورتی که بیمار، ظرف ۶ماه گذشته 
تا ۱۰ درصد وزن خود را از دست داده باشد مثًال یک شخص ۶۸ 
به  باید  که  باشد  داشته  وزن  کاهش  کیلو گرم   ۷ حدود  کیلویی، 

پزشک مراجعه کند.
شود  ایجاد  مختلف  علل  به  است  ممکن  وزن  توجیه  بدون  سقوط 
افسردگی،  دیابت،  (هیپرتیروئیدیسم)،  تیروئید  پرکاری  ازجمله 
مواد  جذب  به  مربوط  نابسامانی های  یا  سرطان  کبد،  بیماری 

مغذی توسط بدن (نابسامانی های سوء جذب).

۲ـ تب دائمی یا باال:
با  مقابله  در  تب  می رسد  به نظر  نیست.  خطر  علت  الزامًا  تب، 
عفونت، نقش کلیدی داشته باشد. درصورتی که بیش ازسه روز 
تب  شود.  بررسی  پزشک  توسط  باید  باشد،  داشته  وجود  تب 
است  ممکن  باشدو  مخفی  عفونت  یک  نشانه ی  است  ممکن  مداوم 
از یک عفونت مجرای ادرار تا سل را در برگیرد. دربعضی موارد، 
تب های  بروز  سبب  لنفوم ها  مانند  (بدخیم)  سرطانی  شرایط 
سبب  نیز  داروها  از  بعضی  مصرف  می شوند.  دائمی  یا  طوالنی 

بروز تب طوالنی یا زیاد می  گردند.
به  باید  سریع تر  هرچه  باالتر)  باال (۴/۳۹ و  تب  درصورت وجود 

پزشک مراجعه کرد.

۳ـ کوتاهی نفس:
گرفتگی  در  که  باشد  چیزی  آن  از  شدیدتر  که  نفسی  کوتاهی  آن 
نشانه ی  است  ممکن  می شود  دیده  شدید  ورزشی  فعالیت  یا  بینی 
مشکل سالمتی زمینه سازی باشد. اگر بیمار نتواند نفس بکشد یا 
نیازمند هوا باشد و یا خس خس کند باید فورًا به اورژانس رجوع 
نماید. در صورت احساس کوتاهی نفس درزمان درازکشیدن نیز 

از نشانه هایی است که نیازمند ارزیابی مناسب است.
بیماری  شامل  است  ممکن  شدن  بی نفس  نفس یا  کوتاهی  علل 
سایر  نیز  و  پنومونی  آسم،  مزمن،  برنشیت  ریه،  مزمن  انسدادی 
مشکالت قلب و ریه و یا وجود لخته ی خون در ریه باشد (آمبولی 
ریه).دشواری تنفس ممکن است در رویدادهای حمله های پانیک 
ناشی از اضطراب شدید نیز بروز کرده وسبب تند شدن ضربان 

نبض، تعریف، کوتاهی نفس و سایر نشانه های جسمی شود.

۴ـ تغییرات بدون توجیه عادات روده
دارد.  فراوان  تنوع  می شود  تلقی  طبیعی  آنچه  روده  درحرکات 
درصورت بروز تغییر غیرمعمول یا بدون توجیه نسبت به حالت 

طبیعی باید به پزشک مراجعه کرد. مثل:
ـ مدفوع خونی، سیاه یا به رنگ قیر

ـ اسهال یا یبوست مداوم
ـ احساس فشار به دفع مدفوع بدون توجیه

تغییر در عادات روده نشانه   ی عفونت باکتریال مثل کامپیلوباکتریا 
سالمونال و یا عفونت ویروسی یا انگلی است. از سایر علل احتمالی 

می توان سندرم روده ی آغالش پذیر یا سرطان کولون را نام برد.

۵ـ اغتــشاش فـکـری یــا تغییرات شخصیتی:
درصورت وجود هر یک از موارد زیر باید به پزشک مراجعه کرد:

ـ اغتشاش فکری ناگهانی
ـ اختالل در تشخیص زمان و مکان

ـ بروزمشکالت ناگهانی درتمرکز یا خاطره
ـ تغییر ناگهانی در شخصیت یا رفتار مثل پرخاشگری

ـ تغییر در رفتار یا تفکر ممکن است به علل فراوان ایجاد شود مثل 
عفونت، کم خونی، پایین بودن قندخون، بی آبی یا حاالت مرتبط با 
سالمت روان.گاهی مصرف دارو نیز در ایجاد تغییرات شخصیتی 

و اغتشاش فکری مؤثر است.

۶ـ احساس ُپری معده بعداز خوردن مقدار اندکی غذا:
درصورتی که زودتر ازحد معمول یا پس ازخوردن مقدار اندکی 
باشد  داشته  وجود  معده  پری  احساس  معمول،  حالت  نسبت  غذا 
باید به پزشک مراجعه کرد. این حالت را سیری زودرس می نامند 
یا  وکاهش  تب  شکم،  بادکردن  استفراغ،  تهوع،  با  است  ممکن  که 
نشانه ها  این  باید  بیمار  صورت  دراین  باشد.  همراه  وزن  افزایش 

وشناسه ها را به طور کامل با پزشک درمیان گذارد.
برگشت  بیماری  از:  عبارتند  زودرس  سیری  اجتماعی  علل 
محتویات معده به مری (GERD) و سندرم روده ی آغالش پذیر. 
وخیم تر  مشکل  یک  حالت،  این  عامل  ممکن است  موارد  بعضی  در 

مثل سرطان لوزالمعده باشد.

۷ـ شرار نور:
لکه های روشن یا شرار نور و سایر اختالالت بینایی گاهی نشانه ی 
ممکن است  نور  ناگهانی  شرار  موارد،  درسایر  است.  میگرن 
نشانه ی جداشدن شبکیه باشد. مراجعه ی فوری به پزشک دراین 

مورد به پیشگیری از نابینایی دائمی کمک می کند.
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پیشگیری از 
ابتال به ابوال

ترس ناشی از ابتال به ویروس کشنده ابوال این روز ها خیلی قوت گرفته 
و  ابوال  بحران  بیشتر  هرچه  شدن  دار  دامنه  نگرانی  این  دلیل  شاید  است. 
نبود راه حل درمانی قطعی است. اژدهای برخاسته از رودخانه ابوال در 
این  سریع  پخش  خبرهای  کند،  می  طی  را  ها  مرز  سرعت  به   کنگو،  شمال 
ویروس، ابتالی یک پرستار اسپانیایی باوجود به کار بستن تمام تمهیدات 
سازمان  هشدار  و  تگزاس  در  ال  ابو به  مبتال  لیبریایی  یک  مرگ  ایمنی، 
همه  آسیا  شرق  در  بوال  ا گسترش  احتمال  درخصوص  جهانی  بهداشت 
ازجمله مواردی است که ابوال، طاعون هزاره سوم، با نرخ تلفات بالغ بر 

۹۰ درصد را همچنان در صدر اخبار جهان نگاه داشته است .
این  در  پرسش  ترین  ساده  شاید  اما  است،  متعدد  ابوال  ره  با در  ها  سوال 
زمینه نحوه پیشگیری از ابوال باشد که در این مبحث به آن اشاره خواهد 

شد.

  از  توهمات تا امکانات
در  ابوال  با  مقابله  منظور  به  متعددی  اضطراری  عملیاتی  مراکز  اکنون  ت
در  نیز  امنیت  شورای  پیش  چندی  حتی  است.  گرفته  شکل  جهان  سراسر 
مساله  کرد.  بررسی  را  ابوال  ویروس  با  مقابله  طرح  اضطراری  نشستی 
اساسی اینجاست که نحوه انتقال این ویروس کشنده که باعث خونریزی 
تا  هنوز  ابتدایی،  شناخت  باوجود  شود،  می  بدن  در  خارجی  و  اخلی  د

حدودی مشخص نیست؛ چنان که نمونه بارز آن ابتالی پرستار اسپانیایی 
بیماری  به  هم  باز  بهداشتی  اصول  تمام  رعایت  وجود  با  ظاهرا  که  است 
ویروس  پنداشتند  می  متخصصان  پیش،  چندی  تا  است.  شده  بتال  م
و  آنفلوآنزا  سرماخوردگی،  نظیر  شایعی  های  ویروس  اندازه  به  بوال  ا
دیگران   به  انتقال  در  ویروس  این  باالی  قدرت  اما  نیست،  مسری  سرخک 

بدن  مایعات  یا  پوست  با  تماس  طریق  از  ویروس   . است  گیرکننده  افل غ
حیوانات بیمار همچون میمون، شامپانزه و خفاش های میوه خوار به بدن 

انسان منتقل می شود و سپس از همین طریق از انسانی به انسان دیگر.
پزشکان، پرستاران و کسانی که درگذشتگان مبتال به این ویروس را دفن 
می کنند، بدون تردید در صف اول افراد آسیب پذیر قرار دارند، اما در هر 
صورت تماس سوزن یا سطوح آلوده به این ویروس نیز ممکن است باعث 
انتقال سریع آن شود. بسیاری از پژوهشگران هنوز باور دارند که ویروس 

ابوال از طریق هوا، آب و غذا منتقل نمی شود.

پیشگیری گام به گام
تنها  دارد،  قرار  انسان  روی  آزمایش  مرحله  در  ابوال  واکسن  که  آنجا  ز  ا
های  راه  ترین  ساده  اتخاذ  کنونی،  شرایط  در  بیماری،  این  با  مقابله  راه 
کشورهای  مسافران  مقصد  که  مواردی  در  بخصوص  است،  یشگیرانه  پ
کانون ابوالست. اجتناب از سفرهای غیرضروری به کشورهای آفریقایی 
درگیر با این بحران یکی از راه های پیشگیری است، اما در هر صورت به 
بود.  خواهد  ناپذیر  اجتناب  نیز  مسافران  سوی  از  ساده  تدابیر  کاربستن 
آژانس بهداشت عمومی کانادا در وبگاه رسمی خود به چندمورد از ساده 
ترین راه های پیشگیری از این بیماری اشاره کرده که عبارتند  از: اجتناب 
از تماس مستقیم با خون، بزاق، ترشحات قی شده، ادرار و سایر مایعات 
بدن کسانی که به این بیماری یا هر نوع بیماری مشکوک و ناشناخته دیگر 
مبتال هستند. چرا که تماس مستقیم با بدن جان سپردگان این بیماری یا 
خطر  ابوال،  کانون  کشورهای  در  بخصوص  دیگر  ناشناخته  های  بیماری 
جدی ابتال به بیماری را در پی خواهد داشت. عالوه بر این، نباید با هیچ 

وسایل  دیگر  یا  خون  به  آلوده  سوزن  ازجمله  پزشکی  تجهیزات  از  کدام 
که  فرادی  ا تمام  شود.  حاصل  تماس  بیماران  این  بدن  مایعات  به  لوده  آ
تحت  کنند،  می  مراقبت  آنها  از  و  کرده  بیماران همدردی  این  با  دلسوزانه 
لباس  از  استفاده  هستند.  بهداشتی  ـ  امنیتی  شرایط  ترین  سختگیرانه 

عینک های مخصوص و  ماسک،  ایزوله،  سرتاسری  پوشیده و  های کامال 
پیشگیری  مرکز  است.  بهداشتی  ـ  امنیتی  تدابیر  از  بخشی  تنها  دستکش 
و کنترل بیماری های آمریکا نیز به کسانی که به مناطق بحران خیز این 
بیماری سفر می کنند، توصیه کرده تدابیر بهداشتی ازجمله شست وشوی   
هیچ  با  و  نکنند  فراموش  را  الکل  با  دائم  ضدعفونی  و  صابون  با  دست 
مبتالیان  درمانی  و  بهداشتی  لوازم  ملحفه،  لباس،  ازجمله  لوازم  از  کدام 
روز   ۲۱ مدت  به  باید  مسافران  باشند.  نداشته  تماس  بیماری  به  احتمالی 
پس از بازگشت از سفر وضعیت سالمت خود را به طور دائم کنترل کنند 
و به محض مشاهده کوچک ترین عوارض ابتال (نظیر ضعف شدید، تب 
ناگهانی، درد ماهیچه، سردرد و زخم گلو) سریع با پزشک مشورت کنند.

پرهیز از تماس مستقیم با ناقالن احتمالی ابوال
پرهیز از تماس مستقیم با حیوانات وحشی ازجمله شامپانزه ها، گوریل 
و  ها  تشی  ها،  خارپشت  ها،  خوک  جنگلی،  های  آنتلوپ  ها،  میمون  ا،  ه
خفاش های میوه خوار که پتانسیل حمل این ویروس را دارند، یکی دیگر 
از راه های پیشگیری است. مایعات بدن ازجمله خون و ترشحات بزاقی 
این حیوانات اگر ناقل ویروس ابوال باشند، بیماری را به انسان منتقل می 

کنند. الزم به ذکر است که پرهیز از تماس مستقیم انسان با این حیوانات، 
به هیچ وجه به معنای کشتار یا تعدی یا آزار آنها نیست.

شناخت بیماری؛ بهترین راه پیشگیری
مستلزم  بحران  این  صحیح  مهار  کرده  اعالم  جهانی  بهداشت  ازمان  س
خدمات  و  ها  سرویس  از  گیری  بهره  مستمر،  پایش  نظارت،  دیریت،  م
آزمایشگاهی مدرن، تبادل اطالعات صحیح در میان اقشار جامعه، توجه 
مهار  برای  را  اساسی  راهکار  سه  سازمان  این  است.  جمعی  مشارکت  و 
وحش  حیات  از  انتقال  خطر  کاهش  نخست،  کرده:  پیشنهاد  بیماری  این 
های  خفاش  و  ها  میمون  با  مستقیم  تماس  شد،  اشاره  چنانچه  انسان.  به 
میوه خوار ممکن است خطرساز باشد. الزم به یادآوری است که گوشت 
بسیار  ابوال  ویروس  به  بودن  آلوده  صورت  در  نیز  حیوانات  این  خون  و 
پیشتر  که  انسان  به  انسان  از  انتقال  خطر  کاهش  دوم،  است.  خطرناک 
به  سوم   . کردیم  اشاره  مورد  این  در  پیشنهادها  ترین  ساده  از  برخی  به 
به  ابتال  احتمال  که  کسانی  شناسایی  شامل  پیشگیرانه  اقدامات  بستن  کار 
بیماری را دارند، مسئولیت پذیری بیماران و مراجعه سریع به پزشک به 
از  پس  بخصوص  بیماری  های  نشانه  و  عالئم  ترین  کوچک  رویت  محض 
بازگشت از کانون های بحران، قرنطینه افرادی که به بیماری مبتال شده 
بهداشت  حفظ  همه  از  تر  مهم  و  درگذشتگان  ضوابط  مطابق  تدفین  ند،  ا

همگانی به منظور تبعیت از حداقل استانداردها.

تشخیص ابوال
نظیر  واگیردار  و  عفونی  های  بیماری  دیگر  از  ابوال  بیماری  شخیص  ت
ماالریا، تیفوئید و مننژیت کمی دشوارتر است. تائید این که آیا نشانه ها 
مجموعه  انجام  با  اغلب  است،  ابوال  ویروس  از  ناشی  بیماری  عوارض  و 
ای آزمایش های خاص میسر خواهد شد. ایزوله سازی ویروس از طریق 
سرم،  سازی  خنثی  های  آزمایش  الکترونی،  میکروسکوپ  سلولی،  کشت 
استاندارد  آزمایش  همان  یا  الیزا  تست  ژن،  آنتی  تشخیص  های  زمایش  آ
برعکس  برداری  نسخه  واکنش  تست  و  خون  در  ویروس  کشف  رای  ب

زنجیره پلیمر ازجمله روش های تائید ابتال به این نوع بیماری است.
چنانکه اشاره شد در حال حاضر واکسن مجوزداری برای ابوال در بازار 
ایمنی  پتانسیل  ظاهرا  که  پیشنهادی  واکسن  نمونه  دو  اما  نیست،  موجود 

باالیی نیز دارد در مراحل آزمایش روی انسان است.

CDC و WKZO، WebMd، WHO :منابع
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خانواده

یعنی  بیاموزند،  را  خانه»  در  «کار  عادات  باید  اشخاص   
باید یاد بگیرند که محیطی مشابه محیط ادرای یا مثال یک 
دفتر کار برای خود به وجود بیاورند، ساعت ها پشت میز 
کامپیوتر خود بنشینند و طوری در خانه لباس بپوشند که 
انگار واقعا در محل کار خود هستند؛ حتی االمکان هم باید 
کنند.  اجتناب  می کند،  پرت  را  حواسشان  که  چیزهایی  از 
یادگیری این عادات باعث می شود که بتوانند روی کار خود 
باشند.عده ای  داشته  تمرکز  هست،  که  آنچه  هر  خانه،  در 
بیرون  در  کار  از  دشوارتر  بسیار  خانه  در  کار  معتقدند 
است؛ آنهایی که با کار در خانه مشکلی ندارند و در واقع با 
آن راحت  هستند، افراد منظمی اند و در طول روز می توانند 
تعامل  به  نیازی  و  کنند  تنظیم  خوبی  به  را  خود  وقت 
به  نیازی  اینکه  مهم تر  و  ندارند  هم  همکار  یک  با  فیزیکی 
تسهیالت اداری محل کار ندارند.کار در خانه به شخصیت 
افراد نیز بستگی دارد؛ افرادی که با کار در خانه می توانند 
کارآمد باشند، حتما از تفکر نقادانه و مهارت های سازمانی 

و ارتباطاتی برخوردارند.

چرا کار در خانه؟
مزیت اول: وقتی یک فرد برای امرار معاش خود گزینه کار 
در خانه را انتخاب می کند، دیگر از مزیت کار در یک محیط 
بنابراین  نیست؛  برخوردار  تعاملی  و  آمد  و  پررفت  کار 
مشکالتش  و  ضعف  نقاط  تشخیص  به  مجبور  خودش 
می شود. اگر شما فردی هستید که نیاز به تایید و راهنمایی 
گرفتن از کارفرما دارید یا حواستان به آسانی پرت می شود، 
کار در خانه گزینه مناسبی برایتان نیست. و اگر معاشرتی 
و اجتماعی هستید، هم این گزینه مناسبتان نیست؛ چرا که 
ماندن در خانه می تواند شما را افسرده کند. بنابراین بهتر 
است اول خودتان و ویژگی های شخصیتی تان را بشناسید، 

بعد گزینه کار در داخل یا بیرون خانه را انتخاب کنید.
که  است  این  خانه  در  کار  مزیت های  از  یکی  دوم:  مزیت 
و  دارد  نگه  نزدیک  خانواده  اعضای  به  را  شما  می تواند 
می توانید وقت بیشتری را با آنها بگذرانید. همچنین جدای 
می توانید  و  هستید  خودتان  رئیس  خودتان  تقریبا  اینکه 
اقتصادی  لحاظ  به  کنید،  تنظیم  خود  دلخواه  به  را  وقت 
و  باشید  داشته  پس انداز  و  صرفه جویی  می توانید  هم 
سالمت تان تا جایی که امکان دارد، در معرض خطر قرار 
نمی گیرد؛ به عنوان مثال دیگر مجبور نیستید درآمدتان را 
خشکشویی  و  بیرون  غذای  آمد،  و  رفت  هزینه های  صرف 
به  مجبور  هم  باشید  فرزند  صاحب  و  متاهل  اگر  بکنید. 
پرترافیک  و  شلوغ  شهرهای  در  نیستید.  پرستار  استخدام 
هم معضلی مثل آلودگی هوا سالمت تان را درمعرض خطر 

قرار نمی دهد.
خانه  در  کار  افراد  که  دیگری  دالیل  از  یکی  سوم:  مزیت 
که  نیست  رئیسی  دیگر  که  است  این  می کنند،  انتخاب  را 
در  بخواهد  که  همکاری  یا  کند  نهی  و  امر  آنها  به  بخواهد 
به  اما  کند؛  پرت  را  حواسشان  و  بیندازد  وقفه  کارشان 
این  در  که  باشند  داشته  نظر  در  باید  افراد  این  حال  هر 
صورت دیگر از حمایت پرسنل و مزایا و تسهیالت اداری 
موقعیت های  از  بسیاری  شاید  و  بود  نخواهند  برخوردار 

حرفه ای را از دست بدهند.

چالش ها و راه حل ها
که  است  این  افراد  این  روی  پیش  چالش  بزرگ ترین 
یا  مختل  را  کارشان  که  عواملی  از  باید  چگونه  نمی دانند 
حواسشان را پرت می کند، اجتناب کنند. از جمله مشکالت 
دیگر این است که ممکن است به لحاظ اجتماعی افسرده و 
ایزوله شوند و سایرین هم کار آنها را جدی نگیرند. راه حل 

پیشنهادی برای افرادی که در صورت کار در خانه ممکن  
است با چنین مشکالتی مواجه شوند، این است که در وهله 
اول خانواده و دوستان و آشنایان را از این وضعیت خود 
آگاه نگه دارند و به آنها یادآوری کنند که کار در خانه هیچ 
فرقی با کار در بیرون ندارد. یا مثال اگر حس دورافتادگی 
از جامعه دارند، می توانند یک یا دو بار در هفته کارشان را 
در یک کافی شاپ یا رستوران انجام دهند.به طور کلی کار 
دشوار  می تواند  بیرون  در  کار  اندازه  به  درست  خانه  در 
هستید  افرادی  دسته  جزو  اگر  اما  باشد؛  دردسرساز  و 
دارید  خانه  در  کار  انتخاب  به  تمایل  مختلف  دالیل  به  که 
از  غیر  به  که  است  گونه ای  به  زندگی تان  شرایط  اصال  یا 
کنید،  انتخاب  نمی توانید  را  دیگری  گزینه   هیچ  گزینه  این 
نگران نباشید، راه هایی است که می توانید از طریق آن بر 

مشکالت سر راهتان غلبه کنید.
سه گام اولیه برای حرفه ای شدن

تعادل  حفظ  شوید.  سازمان یافته  که  است  این  قدم  اولین 
چراکه  است،  خانه  در  کار  جوانب  سخت ترین  از  یکی 
کرد؛  خواهد  پرت  را  شما  حواس  چیزی  یا  کسی  همیشه 
کارتان  بدهید.  سازمان  کارتان  به  باید  شما  دلیل  همین  به 
را فایل  و اولویت بندی کنید. هر روز برنامه کاری خود را 

بنویسید.
محیط  خودتان  برای  خانه  از  گوشه ای  در  بعدی  قدم  در 
بدهد،  اداره  حس  شما  به  که  جایی  کنید؛  درست  کاری 
خود  مدارک  و  پرونده ها  و  کاری  مایحتاج  تمام  خانه.  نه 
کنید  سعی  دهید.  قرار  کارتان  میز  روی  محیط  آن  در  را 
این  بعدی  مرحله  کنید.  دوری  تختخواب  و  تلویزیون  از 
به  و  اختالل  عوامل  رساندن  حداقل  به  برای  که  است 
خود  روز  برای  باید  کاری  مفید  ساعات  رساندن  حداکثر 
خود  غذایی  وعده های  صرف  برای  کنید.  برنامه ریزی 

از  دارد  امکان  که  جایی  تا  کنید  سعی  کنید.  زمان بندی 
طوالنی کردن این ساعات اجتناب کنید.

متخصص کارهای خانگی شوید
باید خوره کامپیوتر باشید. از آنجا که کار در خانه مساوی 
است با کار با کامپیوتر، باید سعی کنید تقریبا هر آنچه را 
که مربوط به کامپیوتر و نرم افزارهایش است، یاد بگیرید. 
طریقه به روز کردن برنامه های کامپیوتری را یاد بگیرید. 
را  شما  کار  کل  می تواند  کم سرعت  یا  خراب  کامپیوتر  یک 

مختل کند و وقت تان را بگیرد.
دوری از حواس پرتی: از هر آنچه ممکن است حواستان را 
در خانه پرت کند، دوری کنید. هرگز قدرت کشش یخچال 
را  خانه  در  کار  وقتی  نگیرید.  دست کم  را  تختخواب  و 
انتخاب می کنید، اعضای خانواده یا تلویزیون کوچک ترین 
چیزهایی هستند که به محض شروع کار می توانند حواس 
مشکل  می تواند  پیشاپیش  برنامه ریزی  کنند.  پرت  را  شما 
بین  خوراکی های  مثال  کند.  حل  مورد  این  در  را  شما 
خود  دسترس  در  و  کنید  آماده  قبل  از  را  غذایی  وعده های 
قرار دهید. در صورتی که متاهل و صاحب فرزند هستید 
برای وقت گذراندن با فرزندان خود زمان مشخص تعیین 

کنید.
افراد  تمام  که  عادت هایی  از  یکی  نکنید:  اینترنت بازی 
که  است  این  دارند،  خانه،  از  خارج  یا  داخل  در  شاغل، 
شبکه های  در  خود  شخصی  صفحه های  یا  ایمیل  به  دائما 
این  که  باشید  داشته  خاطر  به  می زنند.  سر  اجتماعی 
را  کارتان  و  کند  تلف  شما  از  زیادی  وقت  می تواند  عادت 
دارد  امکان  که  جایی  تا  کنید  سعی  بنابراین  بیندازد.  عقب 
زمان  در  مثالمی توانید  کنید.  خودداری  کار  این  انجام  از 
استراحت خود این کار را انجام دهید. نگران نباشید از دنیا 

کار کردن درخانه به عنوان یک عادت کامال «حرفه ای»

هم درخانه بمانید، هم کارکنید
تصور اکثریت مردم از «کار کردن از خانه» خوابیدن تا لنگ ظهر، ساعت ها در لباس خواب ماندن و ناهارهای طوالنی 
خوردن است؛ اما این نکته را نباید فراموش کرد که اگرچه انتخاب چنین کاری می تواند بسیار منعطف باشد؛ اما در عین 

حال هنوز شغلی حرفه ای در نظر گرفته می شود و باید کامال حرفه ای با آن برخورد کرد.
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پول من، پول تو؛  

موریانه 
زندگی مشترک

«پول من و پول تو نداریم؛ هر چقدر پول دربیاوریم، 
برای هر دو نفرمان است. با هم خرج می کنیم و با 

هم از زندگی مشترک مان لذت می بریم.»
هستند زن و شوهرهایی که در ابتدای زندگی به این 
جمله ها ایمان و باور دارند و در طول روز و هفته، 
چنین عبارت هایی را به هم می گویند و به یکدیگر 
را  شان  زندگی  مالی،  مسائل  که  دهند  می  اطمینان 

تحت الشعاع قرار نمی دهد.
یکی  مدتی  از  پس  است  ممکن  هم  باز  همه  این  با 
استقالل  پس  بپرسند  خودشان  از  آنها  دوی  هر  یا 
که  را  پولی  همه  باشد  قرار  اگر  شود؟  می  چه  شان 
کنند  شان  مشترک  زندگی  خرج  آورند  می  دست  به 
و خودشان را نادیده بگیرند، آن وقت تکلیف آزادی 

عمل خودشان چیست؟
امتحان  را  دیگری  های  روش  گاهی  همین    برای 
شروع  از  که  مدتی  از  پس  آنها  از  بعضی  کنند؛  می 
زندگی مشترک می گذرد، ترجیح می دهند حساب 
و کتاب پول های خودشان را از همسرشان جدا کنند 
و برخی تا جایی پیش می روند که درباره درآمد و 
مخارج شان اصال با طرف مقابل صحبت نمی کنند، 
اما هیچ یک از این شیوه ها نتیجه ایده آل و دلخواه 
یعنی آرامش در زندگی را در پی ندارد؛ بلکه شرایط 
جدی  مشکالتی  با  را  شوهر  و  زن  رابطه  و  بدتر   را 
ریختن  هم  به  اساس  و  پایه  که  سازد  می  مواجه  تر 

آرامش است.
حال این پرسش مطرح می شود که راه حل چیست؟ 
چه کار باید کرد که هم زن و مرد بتوانند به یکدیگر 
و  استقالل  احساس  مالی  نظر  از  هم  و  کنند  اعتماد 

آزادی داشته باشند؟

این  به  جالبی  پاسخ  خانوادگی  سائل  م متخصصان 
مشترک،  زندگی  در  گویند  می  آنها  دهند.  می  سوال 
زن و شوهر تنها کسانی هستند که می توانند و باید 
چنین مشکالتی را حل کنند. البته الزم است ابتدا هر 
دو نفر به روشی صحیح، حس اعتماد و امنیت را در 

طرف مقابل شان ایجاد کنند.

شوهر  و  زن  کنند،  می  توصیه  مشاوران  که  طور  آن 
باید یاد بگیرند به عنوان یک گروه مالی با مسائلی که 
در زندگی مشترک شان پیش می آید، برخورد کنند. 
ابتدای  در  باید  مرد  و  زن  که  معناست  آن  به  ایده  این 
زندگی، اهداف شان را به طور مشترک طراحی کنند 

و بدانند از زندگی مشترک شان چه انتظاری دارند.
زندگی  مختلف  های  هزینه  دقیق  طور  به  باید  آنها 
مانند اجاره یا خریدن خانه و اتومبیل، تامین مخارج 
تحصیل بچه ها، برنامه ریزی برای سفرهای مختلف، 
هزینه تفریح و گردش های خانوادگی و هزینه های 
درمانی   را مشخص کنند و بدانند برای رسیدن به هر 
یک از این اهداف چه کارهایی باید انجام شود. البته 
واضح است که چنین فهرستی، هرازگاهی باید مورد 
تغییر  ای  برنامه  یا  هزینه  اگر  تا  گیرد  قرار  بررسی 

کرده یا به آن اضافه شده، در نظر گرفته شود.

بانکی  حساب  یک  اگر  است  خوب  خیلی  ضمن،  در 
بتوانید  هم  با  همراه  تا  باشید  داشته  هم  مشترک 
مسائل مالی خانواده را مدیریت کنید و تناسبی میان 
حساب  این  البته  سازید.  برقرار  ها  هزینه  و  درآمد 
خودتان  باشد؛  شما  بانکی  حساب  تنها  نباید  مشترک 
بتوانید  تا  باشید  داشته  حسابی  باید  هایی  تن به  هم 
مالی،  نظر  از  و  کنید  تامین  را  تان  شخصی  مخارج 
شما  درآمد  که  است  این  منظور  کنید.  پیدا  استقالل 
پول خودتان است و هر طور دوست داشته باشید می 
متخصصان  پیشنهاد  اما  کنید،  استفاده  آن  از  توانید 
چنین است، مبلغی حدود ۱۰ درصد درآمدتان را برای 
 ۹۰ و  بریزید  جداگانه  حسابی  در  تان  شخصی  امور 
برای  مشترک  حساب  همان  به  را  مانده  باقی  درصد 

رسیدن به اهداف مشترک زندگی واریز کنید.
مترجم: زهره شعاع
womenshealthmag.com

عقب نمی مانید.
ارتباط بگیرید: از آنجا که کارتان را از راه دور انجام می دهید، باید 
زمان  در  وقتی  باشید.  برخوردار  باالیی  ارتباطاتی  مهارت های  از 
مکالمه حضور فیزیکی دارید، بسیاری از حرف ها و مقاصد خود را 
از طریق نشانه های آوایی و حاالت صورت و دست می توانید انتقال 
رئیس تان  با  ارتباط  و  باشید  نداشته  را  امکان  این  وقتی  اما  دهید؛ 
به  را  خود  منظور  باید  بنابراین  بگیرد،  صورت  ایمیل  راه  از  صرفا 
صورت نوشتاری واضح و دقیق بیان کنید تا ابهامی به وجود نیاید.

حال  در  که  زمانی  بدهید.  استراحت  خودتان  به  کنید:  استراحت 
برنامه ریزی روزانه برای کارتان هستید، حتما زمانی را به استراحت 
اختصاص دهید. از پشت کامپیوتر خود بلند شوید. بدن تان را کش 
دهید. وقتی به ذهن خود استراحت می دهید، خالقانه تر عمل خواهید 

کرد.
«خانگی» نشوید: از خانه بیرون بروید. وقتی تقریبا تمام هفته را در 
حال برقراری ارتباط از راه دور هستید، باید بعضی اوقات پایتان را 
از خانه بیرون بگذارید. برای قدم زدن از خانه بیرون بروید. یا سعی 
کنید بعضی اوقات با همکاران یا رئیس تان قرار کاری بگذارید. کار 
کردن در کافی شاپ یا رستورانی که مجهز به وای فای باشد هم که 

بهترین گزینه است.

کار خانگی واقعا یک کار است!
کارهای شخصی تان را در حین کار خود انجام ندهید. مثال به شستن 
حین  در  کنید  سعی  نکنید.  فکر  مادرتان  گالیه های  یا  رخت چرک ها 
سایرین  تصور  اوقات  بعضی  باشید.  متمرکز  کارتان  روی  فقط  کار 
از «کار در خانه» این است که وقت شما آزاد است. نباید بگذارید این 
سعی  بنابراین  بیاورد.  وجود  به  اختالل  شما  کار  در  اشتباه  تصور 
کنید به درخواست ها یا پیشنهادهای دیگران در ساعات کاری خود نه 
بگویید.دوستان و اعضای خانواده خود را در جریان ساعات کاری 
خود قرار دهید. مثال به آنها بگویید در حین کار با شما تماس نگیرند، 
مگر اینکه کاری ضروری داشته باشند. طوری با دیگران رفتار کنید 
که به ساعات کاری و کارتان احترام بگذارند. نباید بگذارید بقیه فکر 
بخواهد  دلتان  کاری  هر  پس  هستید،  خودتان  رئیس  شما  چون  کنند 

در هر ساعتی می توانید انجام دهید.

فوت کوزه گری کار خانگی
تنبل  و  کرخت  را  آدم  خانه  در  کار  باشد.  سالمت تان  به  حواستان 

هستید،  خانه  یخچال  و  آشپزخانه  نزدیک  همیشه  همین که  می کند. 
اکثر  که  است  مشکلی  این  است.  گوشتان  بیخ  وزن  اضافه  خطر 
طوری  را  برنامه هایتان  هستند.  مواجه  آن  با  خانه»  در  «شاغالن 
تنظیم کنید که وقت برای ورزش کردن هم داشته باشید. سعی کنید 
نکنید. فراموش  هم  را  آشامیدنی  آب  و  بخورید  سالم  خوراکی های 

سال هاست  که  افرادی  سراغ  بگیرید.  درس  کار  این  باتجربه های  از 
آنها  از  و  بروید  هستند،  موفق  و  می دهند  انجام  خانه  در  را  کارشان 
راه های  دنبال  به  حال  عین  در  و  بپرسید  موفقیت شان  رمز  درباره 
موفقیت خودتان در این مسیر باشید.زیاد با همکاران خود صمیمی 
زندگی  درباره  هم  آن  همکاران  با  دور  راه  از  مکالمه  نشوید. 
حتی االمکان  کنید  سعی  اما  باشد؛  اغواکننده  بسیار  شاید  خصوصی 
از این کار خودداری کنید و روابط خود با همکاران را کامال حرفه ای 
نگه دارید.از شروع چند کار به طور همزمان خودداری کنید. وقتی 
روز کاری خود را شروع می کنید، سعی کنید یک کار یا پروژه را به 
پایان برسانید و بعد به سراغ دیگری بروید. اگر این کار را نکنید، در 
آخر روز احتمال اینکه چند پروژه ناتمام روی دست تان مانده باشد، 
بسیار زیاد است.تمام امکانات و تجهیزات الزم برای کار را در خانه 
اسکنر،  پرینتر،  پرسرعت،  اینترنت  خط  یک  داشتن  باشید.  داشته 
دستگاه زیراکس و فاکس و همچنین یک سیستم بک آپ برای کار در 
خانه ضروری است. و باید سعی کنید شناخت کافی از این دستگاه ها 
لحاظ  به  هم  و  خود  زمان  در  هم  تا  باشید  داشته  کارشان  طریقه   و 
اقتصادی صرفه جویی کنید. سعی کنید در هر حالتی که هستید، از 
ابزار ارتباطاتی دور نمانید؛ مثال تلفن تان روشن باشد که بتوانید از 
طریق تماس یا پیغام، در صورتی که اینترنت در دسترس تان نباشد، 
و  اسکایپ  ایمیل،  کنید.  برقرار  ارتباط  خود  همکاران  یا  رئیس  با 
به  و  کند  راحت تر  را  کارتان  می تواند  ارتباطاتی  فناوری های  سایر 
بگیرید. قرار  اصلی  دفتر  یا  کار  محل  کاری  روند  جریان  در  راحتی 
وقتی کار در خانه را انتخاب می کنید، حتما باید در طول ماه یا هفته 
آنها  با  بتوانید  تا  باشید  داشته  مالقات  خود  همکاران  یا  رئیس  با 
کارها  جریان  در  مستقیم  صورت  به  و  باشید  داشته  فیزیکی  تعامل 
را  خانه  در  کار  که  کسانی  برای  کار  محل  به  بازگشت  بگیرید.  قرار 
انتخاب می کنند، کار بسیار دشواری است. معموال کسانی که این راه 
را انتخاب می کنند، تا ابد آن را ادامه می دهند. کار در خانه می تواند 
از  به راحتی  که  باشد  حواستان  باید  بنابراین  کند.  بدعادت  را  افراد 

مسیر کارتان منحرف نشوید.
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اختالل تجزیه ای نوعی اختالل روانی است که ناگهانی و بعد از 
یک شوک رخ می دهد

آگاتا کریستی چطور 
ناپدید شد؟

ترجمه: نسرین خسروشاهی

با  که  نویسنده ای  می شناسید،  را  جنایی  آثار  بزرگ  نویسنده  شما  همه  حتما 
زندگی  در  شدند.  متولد  پوآرو  و  مارپل  خانم  مانند  شخصیت هایی  آثارش 
با  حاال  که  دارد  وجود  مبهمی  نقاط  انگلیسی،  شهیر  نویسنده  کریستی،  آگاتا 
سال  در  پاییزی  روز  یک  صبح  او  داد.  پاسخ  آن  به  بتوان  شاید  علم  پیشرفت 
با  شک  بدون  شد.  ناپدید  روز   ۱۱ حدود  و  رفت  بیرون  خانه  از  بی خبر   ۱۹۲۶
جمله  از  آمد  زبان  بر  زیادی  شایعه های  معروف  نویسنده  این  طوالنی  غیبت 
اینکه خودکشی کرده است اما در کمال تعجب خانم آگاتا بعد از این مدت در 
خیلی ها  بود.  کرده  انتخاب  خود  برای  دیگری  نام  که  می شود  پیدا  شرایطی 
بعدها  اما  داده  دست  از  را  حافظه اش  و  کرده  تصادف  او  که  کردند  تصور 
مشخص شد او دچار یک اختالل روانی به نام اختالل تجزیه ای شده بود. او 
با  و  کرده  خیانت  او  به  همسرش  بود  شده  متوجه  اتفاق  این  از  قبل  روز  چند 

شوکی که به او وارد شده این اختالل بروز کرده است. 

گریز تجزیه ای چیست؟
گریز تجزیه ای در زیر مجموعه ای از اختالالت با عنوان تجزیه ای جا می گیرد 
که ویژگی آن حالت گسیختگی هوشیاری، از بین رفتن حافظه، هویت و حتی 
تجزیه ای،  گریز  تجزیه ای،  فراموشی  شامل  اختالالت  این  است.  محیط  ادراک 
کلمه  اطالق  علت  است.  شخصیت  مسخ  اختالل  و  تجزیه ای  هویت  اختالل 
تجزیه ای به این نوع اختالل ها هم از اینجا نشات می گیرد که دو یا چند فرایند 
عبارت  تجزیه،  واقع  در  می شوند.  هم  جانشین  یا  هستند  دخیل  هم  با  ذهنی 
قبال  که  آنها  محتوای  یا  روانی  ساختارهای  منفک  و  جداگانه  فعالیت  از  است 
با هم پیوسته و مرتبط بوده اند. در بیماری گریز تجزیه ای بیمار از خانه خود 
دوره  این  طول  در  می کشد.  طول  روز  چند  اغلب  حالت  این  که  می شود  دور 
چنان که  می کند  پیدا  کامل  فراموشی  خود  اطرافیان  و  زندگی  به  نسبت  بیمار 
قادر نیست نام، نام خانوادگی، شغل و خانواده خود را به یاد بیاورد. او حتی 
نمی تواند محل زندگی اش را پیدا کند. این اختالل بسیار نادر است و دوره آن 

نیز می تواند از چند ساعت تا چند روز طول بکشد. 

در این اختالل چه اتفاقی می افتد؟
گریز تجزیه ای همان طور که از اسمش می توان حدس زد با رفتن فرد از خانه 
یا محل کارش اتفاق می افتد. در این حالت فرد مسافرتی غیرمنتظره به محلی 
حتی  و  خود  شخصی  هویت  آوردن  یاد  به  در  دیگر  آنکه  ضمن  دارد،  نامعلوم 
فشار  شدید،  استرس های  اثر  بر  معموال  اختالل  این  است.  ناتوان  گذشته اش 
به  طبیعی  بالیای  حتی  یا  عزیز  دادن  دست  از  مانند  ناگوار  اتفاق های  مالی، 
وجود می آید. همان طور که در مورد آگاتا کریستی گفته شد، او با شنیدن خبر 
خیانت همسرش به اختالل دچار شد. در این بیماری فرد سفری کوتاه یا حتی 
بلند به مکانی نامعلوم دارد و از آنجا که هویت خود را فراموش می کند، هویتی 
جدیدی  کار  است  ممکن  طوالنی مدت  در  و  می کند  انتخاب  خود  برای  جدید 
خلقی  اختالالت  به  مبتال  بیماران  انجام شده  بررسی های  طبق  کند.  پیدا  هم 

استعداد  تجزیه ای  گریز  حاالت  به  نسبت  اسکیزوئیدها  مانند  شخصیتی  و 
بیشتری دارند. 

تشخیص ساده ای ندارد
و  طوالنی  سفر  همان  تشخیصی  مهم  معیار  تجزیه ای  گریز  بیماری  مورد  در 
تشخیص  از  اطمینان  برای  اما  است  گذشته  آوردن  یاد  به  بدون  غیرمنتظره 
به  است.  الزم  روان شناختی  البته  و  بالینی  تشخیص  بیماری  این  درست 
کمک  به  مصاحبه  یا  هیپنوتیزم  از  اغلب  روان شناختی  تشخیص های  منظور 
را  حافظه اش  است  ممکن  فرد  تشخیصی  چنین  حین  می شود.  استفاده  دارو 

است  ممکن  همچنان  فرد  می یابد  پایان  تجزیه ای  گریز  دوره  وقتی  بازیابد. 
واقعیت  مسخ  شخصیت،  مسخ  مانند  رفتارهایی  یا  باشد  فراموشی  دچار 
فرد  آیا  که  گرفت  نظر  در  باید  هم  را  این  دهد.  نشان  خود  از  را  سردرگمی  و 
واقعا دچار فراموشی شده یا به دلیل نفع شخصی مانند فرار از مالیات و... 
به  مبتالیان  به  خیلی ها  که  است  اتفاقی  این  است.  زده  فراموشی  به  را  خود 
قسمتی  فقط  بیماری  این  بدانید  است  بهتر  اما  می دهند  نسبت  تجزیه ای  گریز 
از حافظه را که شامل اطالعات شخصی است درگیر می کند و دانش کلی فرد 
ممکن  اوقات  گاهی  که  باشید  داشته  توجه  باید  نمی گیرد.  قرار  تحت الشعاع 
داشتن  حتی  یا  مواد  سوءمصرف  اثر  در  اختالل  این  شبیه  وضعیتی  است 

بیماری هایی مانند صرع نیز رخ دهد. 

در جنگ مبتالیان بیشتر می شوند
همان طور که گفته شد این اختالل در جریان بالیای طبیعی، جنگ یا خشونت 
و نابسامانی های اجتماعی به شدت افزایش پیدا می کند. این اختالل در مردان 
نظامی بیشتر دیده می شود و در بزرگساالن شایع است. به طور کلی شیوع 
این بیماری معموال بعد از حوادث استرس زا چه فردی و چه اجتماعی بیشتر 

می شود. 

راه درمان ساده است
بازیابی  بیمار  حافظه  کار  این  با  است.  روان درمانی  بیماری  این  بهبود  راه 
تکنیک  از  معموال  شود  انجام  راحت تر  حافظه  بازیابی  اینکه  برای  می شود. 
در  اختالل  دچار  بیمار  که  آنجا  از  براین،  عالوه  می شود.  استفاده  هیپنوتیزم 
منظور  به  او  برای  الزم  مراقبت های  باید  می شود  خانواده  و  اجتماعی  سطح 
باید  بیمار  فرد  درمان  بر  عالوه  شود.  انجام  خودکشی  به  اقدام  از  پیشگیری 
خانواده درمانی را هم به منظور بهبود هرچه سریع تر در دستور کار قرار داد. 
webmd.com :منبع

گاهی شیـــدا، 
گاهی افسرده

سیدمهدی صمیمی  اردستانی
روانپزشک

خلقی  اختالل  نوعی  دوقطبی،  اختالل 
به  مبتالیان  که  شود  می  محسوب 
بین  شرایطی  در  زمان  طول  در  آن 

افسردگی و شیدایی قرار دارند.
دارد  مختلفی  های  حالت  بیماری  این 
بیمار  هیجانی  های  حالت  آن  طی  که 
هر چند ماه یا چند سال یک بار تغییر 
این  سرعت  مواقع  برخی  در  کند.  می 
روز،  چند  فاصله  با  و  بیشتر  تغییرات 

حاالت در نوسان است.

ظاهر  به  بیمار  هرچند  شیدایی،  مواقع  در 
شاداب است، اما نشاط او به شکل مولد نیست. 
درواقع نه تنها سرخوشی برای بیماران اختالل 
های  فعالیت  مخل  که  ندارد  کارایی  دوقطبی 
بیماران  این  هست.  نیز  آنان  شغلی  و  اجتماعی 
به دلیل ناپایداری سرخوشی و نوسانات خلقی، 
در  موثر  و  مفید  مولد،  شکل  به  توانند  نمی 

فعالیت های اجتماعی شرکت کنند.
سیر  و  شیدایی  و  افسردگی  درمان  از  هدف 
اختالل  به  مبتال  بیماران  در  آن  ناگهانی  تحول 
باثبات  حالت  یک  در  آنان  قرارگرفتن  دوقطبی، 
است. ابتال به این بیماری، بیشتر ریشه ژنتیکی 
ارث  به  مادر  از  بیشتر  رسد  می  نظر  به  و  دارد 

می رسد.
این بیماری در زنان شایع تر است.

و  دارویی  های  درمان  بیماران  این  برای 
غیردارویی ای به کار گرفته می شود که هر یک 
جایگاه خاص خود را دارد و هیچ یک جایگزین 
دو  این  بیماران،  برخی  در  و  شود  نمی  دیگری 
می  قرار  استفاده  مورد  همزمان  طور  به  روش 
شناختی،  زیست  های  درمان  جمله  از  گیرد. 
شوک درمانی در این بیماران است که در مواقع 
افسردگی  فاز  وارد  بیماران  این  (که  اورژانسی 
عبارتی  به  دارد.  بیشتری  کاربرد  شوند)،  می 
نسبت  به  فرآیندی  دارو  اثربخشی  که  آنجا  از 
شوک  با  توان  می  حاد  مواقع  در  است،  زمانبر 

درمانی، روند بهبود بیمار را سرعت بخشید.
نوع  به  بسته  نیز  غیردارویی  های  درمان 
های  آموزش  غیراز  به  است.  متفاوت  بیماری 
بیمار،  خانواده  به  آموزش  فرد،  خود  به  روانی 
این  تلفیق  و  درمانی  شناخت  رفتاردرمانی، 
شرایط  در  روان  تحلیل  های  شیوه  روش،  دو 
و  بیماری  نوع  به  بسته  درمانی  گروه  خاص، 
اختالالت خلقی، ازجمله درمان های غیردارویی 

در این حوزه به شمار می رود.
از دیگر روش های درمانی در اختالل دوقطبی، 

 psycho» یا  فرد  خود  به  روانی  آموزش  روش 
پژوهش  این  های  یافته  است.   «education
بیانگر آن است که این روش سبب پذیرش بهتر 
درمان می شود و نیز احتمال عود مجدد بیماری 
ها،  پژوهش  این  اساس  بر  دهد.  می  کاهش  را 
روانی  آموزش  که  بیمارانی  شده  مشخص 
عود  کمتر  شان  بیماری  اند،  داشته  بیشتری 

کرده است.
اختالالت  درمان  در  روانپزشکان  کلی،  طور  به 
های  روش  بیمار،  شرایط  برحسب  خلقی، 
برای  کنند.  می  انتخاب  را  درمانی  مختلف 
دارو  مطلقا  باید  بیماری  های  حالت  برخی 
های  روش  دیگری  گروه  برای  و  کرد  تجویز 
موارد  این  تشخیص  است.  موثرتر  غیردارویی 
برعهده پزشک است و وی برحسب شرایط هر 
بیمار، یکی از این روش های درمانی را به کار 

می گیرد.

به  مربوط  های  درمان  در  دارویی  های  درمان 
تری  پررنگ  و  موثرتر  نقش  دوقطبی  اختالل 

دارند و در افسردگی روش های غیردارویی.

روانی،  بیماران  درمان  راه  سر  مشکالت  از 
هرچند  است.  درمان  برابر  در  مقاومت  بحث 
مقاومت در برابر درمان، در تمام بیماران مبتال 
می  چشم  به  نیز  غیرروانی  های  بیماری  به 
خورد، اما در میان بیماران مبتال به بیماری های 
فرد  درواقع  شود.  می  مشاهده  بیشتر  عصبی، 
به دلیل نداشتن بینش کافی، با ترس از انگ ابتال 
به بیماری روانی، یا از مراجعه برای درمان سر 
تجویزشده  داروهای  مصرف  از  یا  زند  می  باز 

توسط روانپزشک، خودداری می کند.
دوقطبی،  اختالل  و  افسردگی  بیماری  مورد  در 
به دلیل آنکه خودداری از درمان سبب آزار فرد 
می شود و در برخی موارد، عالیم بیماری شدید 
حالتی  شود،  می  خارج  عادی  حالت  از  بیمار  و 
صدمه  زمینه  در  افکاری  و  پریشی  روان  شبیه 
زدن به خود پیدا می کند. باوجود مخالفت بیمار 
برای درمان، روانپزشک وارد عمل می شود اما 
دارد،  گیری  تصمیم  قدرت  بیمار  که  موقعی  در 
روانپزشکی،  های  درمان  به  نیاز  وجود  با  ولی 
کند،  می  خودداری  روانپزشک  به  مراجعه  از 
متاسفانه کار زیادی از دست روانپزشک ساخته 

نیست.
مبتال  بیماران  برای  قطعی  درمان  که  آنجا  از 
ندارد،  وجود  دوقطبی  خلقی  اختالالت  به 
دارویی،  های  درمان  با  معموال  روانپزشکان 
کنند.  می  کنترل  را  بیماری  به  ابتال  سیر 
مبتالیان به این بیماری معموال پس از سن بلوغ 
و نوجوانی، به این بیماری مبتال می شوند و این 
بیماری بیشتر به عنوان بیماری دهه دوم و سوم 

زندگی شناخته می شود.
از  خلقی  اختالالت  های  بیماری  کلی  طور  به 
مغزی  سیستم  کاری  کج  در  ریشه  که  آنجا 
عصبی دارند، در تمام جوامع با عالیم یکسانی 
بیماری  نمایش  شکل  هرچند  یابند،  می  بروز 
جامعه  با  جامعه ای  برحسب فرهنگ در هر  ها 

دیگر متفاوت است.

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
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نروژ از میزبانی مسابقات المپیک ۲۰۲۲ انصراف داد 

المپیک های جهان سوم 
بازی های  میزبانی  برای  رقابت  از  نروژ  کناره گیری  با 
مسابقات  از  دوره  این  حاال   ۲۰۲۲ سال  زمستانی  المپیک 
نروژ  قزاقستان.  و  چین  دارد:  احتمالی  میزبان  دو  تنها 
داشت؛  مسابقات  این  میزبانی  برای  را  الزم  شرایط  تمام 
به  زیادی  عالقه  آن  مردم  که  سرد  و  ثروتمند  کشوری 
ورزش های زمستانی دارند و تاکنون دو بار میزبان این 
المپیک  بازی های  مدال های  بیشترین  و  بوده اند  بازی ها 
چه  مشکل  اما  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  زمستانی 
شد؟  رقابت  دور  از  کشور  این  کناره گیری  باعث  که  بود 
به نظر می رسد مردم این کشور غنی که نفت نیز جزیی 
از صادرات آن است، نپذیرفتند مالیات و در حقیقت پول 
آنها صرف میزبانی بازی های المپیک شود. نخست وزیر 
مانند  بزرگی  کرد: «پروژه  اعالم  سخنانی  در  کشور  این 
و  قاطع  حمایت  به  نیاز  المپیک،  بازی های  برگزاری 
حمایتی  چنین  از  حاضر  حال  در  ما  دارد.  مردم  وسیع 
برای برگزاری این بازی ها برخوردار نیستیم.» با وجود 

نروژ،  در  بازی ها  برگزاری  بود  کرده  برآورد  دولت  آنکه 
هزینه  سوشی  زمستانی  المپیک  بازی های  یک دهم  تنها 
برگزاری  از  احزاب  از  هیچ کدام  بازهم  داشت،  خواهد 
المپیک  سال هاست  می رسد  نظر  به  نکردند.  حمایت  آن 
باشد،  کشورها  اقتصادی  رونق  برای  دلیلی  آنکه  به جای 
باعث ولخرجی های عجیب و کسری بودجه های باال برای 
کشورهای میزبان می شود و دیگر کسی به افسانه سود 
استاد  متسون،  ویکتور  ندارد.  باور  المپیک  اقتصادی 
مردم  که  کشوری  هر  می گوید: «در  باره  این  در  اقتصاد 
دولتمردان  از  دارند،  دادن  نظر  و  صحبت  برای  صدایی 
کشوری  را  المپیک  هزینه های  دهند  اجازه  می خواهند 
دیگر بپردازد.» تحقیقات او نشان می دهد تا قبل از سال 
توسط  میزبانی  پیشنهادهای  درصد   ۸۰ از  بیش   ،۲۰۰۰
حالی  در  این  است  می شده  ارائه  پیشرفته  کشورهای 
 ۵۰ حدود  به   ۲۰۰۰ از  بعد  سال های  در  رقم  این  که  است 
برای  را  عرصه  موضوع  این  است.  یافته  کاهش  درصد 
را  خود  بتوانند  تا  بازکرده  توسعه  حال  در  کشورهای 
در عرصه های جهانی مطرح کنند. در واقع این دسته از 
کشورها برعکس کشورهای توسعه یافته به کسب درآمد 
با  توسعه  حال  در  کشورهای  نمی اندیشند.  المپیک  از 

رقابت برای دریافت میزبانی عالوه بر آنکه سعی می کنند 
خود را در عرصه های بین المللی مطرح کنند سعی دارند 
سرمایه های  جذب  برای  شناخته شده  و  جذاب  محلی  به 
تحقق  حد  چه  تا  موضوع  این  اینکه  شوند.  بدل  خارجی 
از  بعد  و  قبل  کشورها  این  به  سرمایه  جریان  و  یافته 
است.  نشده  بررسی  هنوز  داشته،  تغییری  چه  میزبانی 
اما فعًال و با حسابی سرانگشتی به نظر می رسد میزبانی 
سود،  از  بیش  توسعه،  حال  در  کشورهای  برای  المپیک 
هزینه داشته است. آنها معموًال باید تمام زیرساخت های 
هزینه  که  کاری  بسازند؛  بازی ها  برگزاری  برای  را  الزم 
کشورها  این  ساختاری  فساد  با  و  دارد  باالیی  بسیار 
از  بعد  اینکه  مهم تر  و  می شود  هم  بیشتر  حتی  آن  هزینه 
استفاده ای  زیرساخت ها  این  معموًال  بازی ها  برگزاری 
نداشته و در اکثر موارد متروک مانده و به تدریج خراب 
می شوند. عالوه بر اینکه حداقل در سال های بعد از ۲۰۰۰ 
میالدی به نظر می رسد اوضاع نامناسب اقتصادی جهان 
المپیک  شده  باعث  توسعه یافته  کشورهای  خصوصًا  و 
بخش های  سایر  و  توریسم  بخش  بر  کمتری  بسیار  اثر 

وابسته کشورهای برگزار کننده داشته باشد.

ورزش
 بهترین دروازه بان 

تاریخ فوتبال  

فوتبال  ملی  تیم  نامدار  دروازه بان  یاشین  ایوانوویچ  ِلو 
تاریخ  دروازه بان  بهترین  را  او  اغلب  که  سابق  شوروی 
خانواده  یک  در  و  مسکو  در  اکتبر۱۹۲۹  می دانند ۲۲  فوتبال 
که پدرش کارگر صنعت بود متولد شد و در دوازده سالگی 
سالهای  بین  او  شد.  بکار  مشغول  آهنگری  کارگاه  یک  در 
۱۹۵۴ تا ۱۹۶۷ اولین انتخاب برای ایستادن در دروازه اتحاد 
جماهیر شوروی بود. در این مدت او با تیم ملی کشورش در 
 ۱۹۶۶ و   ۱۹۶۲  ،۱۹۵۸ سال های  یعنی  جهانی  جام  دوره  سه 
شرکت کرد، بازی های فوق العاده او در جام آخر باعث شد 
تا اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۶۶ به نیمه نهایی راه یابد. 
او همچنین در قهرمانی تیم اتحاد جماهیر شوروی در سال 
داشت.  بسزایی  سهم  ملبورن  المپیک  بازی های  در   ۱۹۵۶
ملت های  جام  فاتح  تیمش  همراه  به  بعد  سال  چهار  یاشین 
سال  در  که  بود  این  او  موفقیت های  مهمترین  از  شد.  اروپا 
۱۹۶۳ بعنوان بهترین بازیکن اروپا شناخته شد، او همچنان 
شده است.  او  نصیب  افتخار  این  که  می باشد  گلری  تنها 
کرد  خداحافظی  فوتبال  بازی  از  سالگی   ۴۱ سن  در  یاشین 
و بازی خداحافظی او در سال ۱۹۷۱ در مقابل تیم ستارگان 
اروپا انجام شد. عنکبوت سیاه لقبی بود که به دروازه بان 
روی  هاکی  درتیم  مدتی  او  بودند.  داده  شوروی  افسانه ای 
یخ دینامو به عنوان دروازه بان بازی کرد و همراه این تیم 
در سال ۱۹۵۳ قهرمان شوروی شد ولی از این سال به بعد به 
طور جدی به فوتبال پرداخت و در طی یک سال به پیراهن 
در  و  سوئد  برابر  در  وی  ملی  بازی  اولین  رسید.  ملی  تیم 
هشتم سپتامبر ۱۹۵۴ بود که با پیروزی (۷- صفر) شوروی 
به پایان رسید. از این پس او به دروازه بان اصلی تیم ملی 
این  موفقیت های  عامل  که  بانی  دروازه  شد،  بدل  شوروی 
تیم در سال های بعد بود. در المپیک ۱۹۵۶ ملبورن به لطف 
دست  فوتبال  طالی  مدال  به  شوروی  تیم  یاشین،  درخشش 
یافت و دو سال بعد در جام جهانی ۱۹۵۸ حضور پیدا کرد. 
جام  دوره  اولین  سال ها،  این  در  شوروی  موفقیت های  اوج 
ملت های اروپا به سال ۱۹۶۰ بود که با هنرنمایی یاشین پس 
پایان  به  جام  فتح  با   (۱-۲) یوگسالوی  تیم  بر  پیروزی  از 

رسید و افسانه عنکبوت سیاه آغاز شد.

در جام جهانی ۱۹۶۶ انگلیس، تیم شوروی با رهبری دروازه 
بان خود تا مرحله نیمه نهایی پیش رفت و در نهایت به مقام 
چهارم رسید. یاشین در سال ۱۹۶۳ عنوان بازیکن سال اروپا 
را به دست آورد، عنوانی که تنها یک بار به یک دروازه بان 
افتخار آفرینی  و  درخشش  سال ها  از  پس  گرفته است.  تعلق 
در سطح ملی، لویاشین در ژانویه ۱۹۷۱ در حالیکه ۷۵ بار 
پیراهن تیم ملی کشورش را به تن کرد و برای دینامو مسکو 
۳۲۶ بازی انجام داده بود از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. 
(۴۷درصد)  خود  رسمی  دیدار   ۴۳۸ از  مسابقه   ۲۰۷ در  او 
سال  در  توجه است.  جالب  رکوردی  که  نکرد  دریافت  گلی 
جراحی  عمل  انجام  به  مجبور  زانو  جراحت  علت  به   ۱۹۸۶
شد که نهایت ادامه زندگی او به قطع یکی از پاهایش منوط 
شد. یاشین در ماه مارس ۱۹۹۰ پس از انجام ۸۱۲ بازی ملی 
و باشگاهی از دنیا رفت. فیفا به احترام وی از جام جهانی 
بان  دروازه  بهترین  به  یاشین  نام  تحت  را  جایزه ای   ۱۹۹۴

جام جهانی اهدا می کند.

جام حذفی و آوردگاه دارا و ندار 
 

صادق رئیسی کیا 
 

جام حذفی فوتبال ایران از نگاه مربیان و عوامل لیگ برتر فوتبال ایران به جام شگفتی ها معروف 
شده است شاید به این دلیل که در موارد متعدد تیمهای بزرگی در مسابقات جام حذفی با باخت 
مقابل تیمهای با اراده و گمنام از گردونه مسابقات حذف شده اند که در این مقوله به بخشی از 
دالیل آن و بر لزوم توجه بیشتر به جام حذفی فوتبال و دالیل آن اشاره می کنم: ۱- از دریچه مالی 
و هزینه ای، جام حذفی، آوردگاه اقشار و طبقات مختلف فوتبال ایران از فقیرترین ها تا غنی ترین 
ها است. باشگاههایی با هزینه بعضا ۲۰ میلیارد تومانی و بازیکنان و مربیان با قراردادهای باالی 
یک میلیارد تومان به مصاف بازیکنان و باشگاههای چند میلیون تومانی و با بضاعت کم می روند. 
در این آوردگاه، انگیزه کم هزینه ترها برای موفقیت و کسب اعتبار، بیشتر از باشگاههای پر هزینه 
است. ۲- از دریچه جنگجویی و رقابت طلبی،کم هزینه ترها، جام حذفی و رقبای خود را جدی می 
گیرند و با تمام توان فنی و انگیزه فردی و جمعی در این مسابقات شرکت می کنند در حالی که پر 
هزینه ها در احاطه غرور و شهرت خود، مسابقه و رقیب را ناچیز می شمارند و آن را تمرینی برای 
تقویت آمادگی تیم در لیگ برتر و در خوش بینانه ترین فرض، به جام حذفی بعنوان فرصت دوم 
کسب سهمیه شرکت در جام باشگاههای آسیا یا فرصتی برای جبران مافات و... نگاه می کنند. ۳- 
از دریچه اعتباری و حیثیتی، کسب پیروزی و موفقیت برای کم هزینه ترها به معنی واقعی موجب 
کسب اعتبار و تقویت برند و شهره شهر شدن و جلب توجه برای کسب حمایت مالی و اجتماعی 
مردم و مسئولین محلی و دستاوردی برای توجیه ادامه فعالیت است و پر هزینه ها که از این قبیل 
توجیهات تقریبًا بی نیاز هستند تصور می کنند معموًال در این تقابل، اعتبار و شهرتی هم حاصل 
دریچه  از   -۴ ندارند.  را  موفقیت  کسب  برای  الزم  انگیزه  و  اراده  زیادی  حدود  تا  و  شد  نخواهد 
رونمایی از استعدادها و نمایان کردن آنها بازیکنان و مربیان باشگاههای کم هزینه، آوردگاه جام 

حذفی را به نوعی عرصه گاه معرفی استعدادها و توانایی های دیده نشده خود تلقی می کنند در 
حالی که رقبای بزرگ و پر هزینه آنان چنین نگاهی را ندارند. در موارد نادری فقط از این حیث 
که شاید بازیکن شاخصی از آن میان شناسایی کنند به موضوع نگاه می کنند. ۵- از دریچه رشد 
و ارتقای شغلی، بازیکنان و مربیان تیم های گمنام و کم هزینه در جام حذفی در صدد جلب نظر 
می  آنان  به  مضاعف  انگیزش  نوعی  خود  این  و  هستند  آنها  به  راهیابی  برای  بزرگ  باشگاههای 
دهد. ۶- از دریچه تعلقات محلی و منطقه ای، جام حذفی فوتبال، آوردگاه باشگاههای محلی با 
باشگاههای منطقه ای و ملی است. باشگاههای محلی در این مصاف بیشتر از باشگاههای منطقه 
ای و ملی در صدد معرفی مکتب و رسوم فوتبالی و اجتماعی خود هستند. ۷- جام حذفی فوتبال 
ایران در صورت سازماندهی مناسبتر می تواند گردشگری ورزشی و توزیع عادالنه تر درآمدهای 
پهنه  کل  در  را  پایه  فوتبال  فنی  و  مدیریتی  ظرفیت  تقویت  و  مهارتها  متناسب  افزایش  و  فوتبال 
کشور بهتر از لیگ برتر فوتبال تامین کند. ۸- حامیان مالی، اسپانسرها، سرمایه گذاران، سازمان 
استعدادیابی،  تجاری،  ظرفیتهای  نیز  ورزشی  باشگاههای  و  ایران  فوتبال  فدراسیون  را  لیگ 
جام  و  نداده اند  قرار  توجه  مورد  است  شایسته  که  چندان  را  جام حذفی  بازاریابی  و  اقتصادی 
حذفی را با این نگرش سازماندهی نکرده اند. در لیگ برتر ۱۶ باشگاه مشخص حضور دارند که 
تغییرات آن با احتساب دو سقوط قطعی و یک سقوط احتمالی در پلی آف در سطح کشور بیش 
از جابه جایی یا مطرح شدن ۳ باشگاه آن هم از لیگ یک نخواهد بود در حالی که در جام حذفی 
و  است  برتر  لیگ  از  باالتر  فیفا  هدف  به عنوان  فوتبال  توسعه  همان  یعنی  فوتبالی  نفوذ  ضریب 
گستردگی حضور باشگاهها بیشتر است و تعداد باشگاههای حاضر و کیفیت مسابقاتی از دریچه 
در  فوتبالی  عوامل  برای  جام  این  که  گسترده تری  گیرندگی  یاد  و  است  برتر  لیگ  از  بهتر  انگیزه، 
سراسر کشور دارد و همانند یک کارگاه سراسری آموزش عملی برای هیاتها و مدیران و عوامل 
فوتبال در جهت برگزاری یک رویداد ورزشی عمل می کند و در نتیجه عدالت آموزشی بیشتری را 
بدنبال آورد. مخاطبان و هواداران و ذینفعان بیشتری که در جام حذفی فوتبال درگیر با فوتبال 
می شوند ایجاب می کند فدراسیون و سازمان لیگ و هیاتهای فوتبال ایران و باشگاههای ورزشی 

و همه عوامل فوتبال جام حذفی را جام درجه دوم تلقی نکنند و به آن اهمیت بیشتری بدهند.

  آشنایی با جیب های فوتبال 
یورو اسپورت در گزارشی از هفت مالک متمول جهان فوتبال رونمایی کرد؛ مالکانی که 

از کاه کوه ساختند و به تیم خود اعتبار و نام بخشیدند.
به گزارش ایسنا، چه بخواهیم چه نخواهیم باید اعتراف کنیم که در حال حاضر دالرهای 
وسوسه انگیز بر جهان فوتبال سایه گسترانده و در عرض چند روز یک تیم گمنام سینه 
در  اسپورت  یورو  می شود.سایت  اضافه  جهان  فوتبال  مدعیان  جمع  به  و  می کند  سپر 

گزارشی هفت مالک متمول را که در حال حاضر در جهان فوتبال فعالیت می کنند معرفی 
کرد که عبارتند از:

- منصور بن زاید: این شیخ اماراتی در صدر متمول ها قرار دارد. اگر چه در این گزارش 
رقم ثروت او مشخص نشده، اما به نقل از منابع نزدیک به این شیخ اماراتی آمده که او 
ثروتمندترین مالک باشگاه در سران جهان است. بن زاید با خرید باشگاه منچسترستی 

این تیم را کامال متحول کرد. تیم او هر چند در لیگ قهرمانان اروپا ناامید کننده ظاهر 
شد، اما فصل گذشته در لیگ برتر انگلیس در آخرین لحظات جام قهرمانی را باالی سر 

برد.
- عثمانف: این سرمایه گذار روسی با سرمایه ۱۸ میلیارد دالر در جایگاه دوم قرار دارد. 
او ۳۰ درصد از سهام باشگاه آرسنال را داراست. البته شایعه شده که او می خواهد سهام 

خود را بفروشد.
خود  به  را  سوم  جایگاه  دالر  میلیارد   ۱۶ با  روسی  سرمایه گذار  این  کریمف:  سلیمان   -
اختصاص داده است. او مالک باشگاه آنژی ماخاچ کاال روسیه است؛ باشگاهی که تا چند 
سال پیش کمتر کسی در اروپا نام آن را شنیده بود.این تیم با جذب ستاره هایی همچون 
روبروتو کارلوس، ساموئل اتوئو و دیارا نامی برای خود دست و پا کرده و در لیگ اروپا 

جزو مدعیان قهرمانی به شمار می آید. 
- الکشومی میتال: مردی از هندوستان که پای در فوتبال جزیره نهاد و با خرید باشگاه 
شده  زده  تخمین  دالر  میلیارد   ۱۶ او  ثروت  کرد.  مطرح  را  خودش  رنجرز  پارک  کوئینز 

است. او دومین مرد ثروتمند هند به شمار می آید.
- پل آلن: میلیاردر آمریکایی که زیاد در رسانه ها ظاهر نمی شود. او یکی از بنیانگذاران 
شرکت مایکرو سافت به شمار می آید. سرمایه آلن ۱۵ میلیارد دالر تخمین زده شده است. 

او بیشتر سهام باشگاه سیاتل آمریکا را خریداری کرده است.

که  مردی  دارد؛  قرار  لیست  این  در  که  روسی  سرمایه گذار  سومین  آبراموویچ:  رومن   -
به سرمربیان زیاد فرصت نمی دهد و نشان داده است که تنها چیزی که برای او اهمیت 
دارد کسب نتایج است نه اعتبار و نام و رسم مربی.ثروت این فرد متمول روسی به ۱۲ 
میلیارد دالر می رسد. او از زمان ورودش به چلسی بارها عالقه خود را به قهرمانی در 
صرف  را  زیاد  دالرهای  هدف  این  شدن  محقق  برای  و  کرده  اعالم  اروپا  قهرمانان  لیگ 
کرده است تا این که در نهایت تیمش در میان ناباوری همگان با شکست بایرن  مونیخ در 

آلیانس آره نا جام قهرمانی را باالی سر برد.
- ناصر الخلیفی: یکی از باشگاه هایی که یک شبه می خواهد راه هزار ساله را طی کند، 
کیفیت  با  تیمی  به  خود  قطری  مالکان  با  فرانسوی  باشگاه  این  است.  ژرمن  سن  پاری 
باشگاه  این  ریاست  است.  شده  تبدیل  اروپا  قهرمانان  لیگ  و  فرانسه  لیگ  در  مدعی  و 
فرانسوی را ناصر الخلیفی قطری برعهده دارد که سرمایه او ۱۰ میلیارد دالر تخمین زده 
شده است.الخلیفی با جذب ستاره های نامی فوتبال جهان همچون زالتان ابراهیموویچ،  

تیاگو سیلوا، الوتزی و دیوید بکام به تیمی مدعی و قوی تبدیل شده است.





  جمعه ۲ آبان ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۸هفته نامه پرشین۳۰

 افقي:
ــي از  ــه- يك ــاري و همهم ١- گرفت
شهرستان هاي استان آذربايجان غربي 

كه مركز آن شهر سيه چشمه است
ــي كهن-  ــران- تمدن ــقف وي ٢- س

آشكار
گل  ــا-  دان ــي-  نقاش ــيله  وس  -٣ 

هميشه بهار
ــش خانه- سوره سي و  ٤- تمام پوش
ششم قرآن- توانگري و دارايي- فروغ

ــته باريك  ــت- رش ــگل درخ ٥- جن
فلزي- غذاي ايراني

ــار- گرامي- از اعياد  ٦- صاحب اختي
ويتنامي ها

ــن جوايز ادبي  ــي از معتبرتري ٧- يك
دنيا- محاكمه- محفظه ميز

ــيونال-  ٨- بازيكن تيم فوتبال- ناس
شهری در  عراق

ــاره به فرد نامعلوم- كامپيوتر-  ٩- اش
فراوان

ــت  ١٠- گرداگرد لب و دهان- انگش
دارد- اسرافكار

١١- پارچه اي لطيف- فركانس- مردمك
١٢- پايان شب... سپيد است- آنكه خريد و فروش كند- نوعي شلوار- شير بيشه

١٣- ظرف- ناگزير و ناچار- امتداد
١٤- ديدار از اماكن متبركه- پاك و پاكيزه- كشور آفريقايي

١٥- فراشي كه سردسته صد نفر باشد- خودرو متوسط عمومي

 عمودي:
١-  شكمو- شاخه اي از رياضيات كه در آن ماكزيموم و مينيموم يك سيستم معادالت را 

با توجه به يكسري الزامات به دست مي آورند
٢- كشور فالسفه- خوراك كفش- بازيچه كودك

٣- نويسنده- كافي و بس- نام دخترانه
٤- عقب- ويران كننده- برج كج داستاني- دروازه

٥- نوبت كاري- بزرگواري- حرف فاصله
٦- پايه- برپا بودن- كارشكني

ــي دارد-  ــه و ميوه هاي معروف ــتان تهران كه غل ــهرهاي اس ــت- از ش ــم نيس  ٧- جس
خالق اثر بهارستان

٨- كامل كننده- اي دل شاعر- سازي  زهي
٩- پارتيزان- گوسفند استراليايي- از اعداد ترتيبي

ــو-  ــاه ن ــده - م  ١٠- بـازتـابي
چهارمن تبريز

١١- مچاله شده- درس دادن- 
ماده نرم و شكل پذيري كه براي 

بازي بچه ها استفاده مي شود
١٢- بعيد- زهر- مبارزه- بدون 

درنگ
ــان-  ــي ن  ١٣- از دروس- نوع

بال و آفت
ــتگي و ارتباط  ١٤- آنچه پيوس
ــته باشد- شرفياب  با ادب داش

شدن- گشتن
١٥- درجه اي در نيروي دريايي 

– مدرسه ها

 افقي:
١ - يكي از مشهورترين نويسندگان 
و بزرگ ترين شخصيت هاي تاريخ 

روسيه- خطيب و ناطق
ــام گلي- گواهي  ٢- همين دم- ن

پايان تحصيالت
٣- نادر- هويج- آماده و فراهم

ــوان- وبا-  ــاب و ت ــا- ت ٤- خونبه
راهنما

٥- دوشاب- قلمه- تكيه گاه
ــهر زيارتي عراق- بزرگترين  ٦- ش

شهر كشور آذربايجان- فرتوت
٧- ميوه جاليزي- ايده آل- آزاد

ــون- به  ٨- در حمام بجوييد- افس
مجموعه مباحثي گفته مي شود كه 
ــي وضعيت يا موقعيت  براي بررس

سيستمي به كار رود
ــس از  ــي پ ــذ- يك ــرگ كاغ ٩- ب

ديگري- قرض
ــه رقمي- كيسه پول  ١٠- عدد س

قديمي- آستانه
ــده- نادر- از خانم ها  ١١- نقد كنن

هرگز مپرسيد!
١٢- پدر زال- از لوازم آرايش- تكيه به پشتي- فيلمي به كارگرداني آرش معيريان

١٣- شهر صنعتي- مغازه- از استان هاي كشورمان
١٤- موضوع و متن- هالك و نيستي- اعتقاد، يقين

ــنده هندي/  ــي از آراويند آديگا ( ٢٠٠٨) نويس ــت و تاز- رمان ــي نظير در تاخ ١٥- ب
استراليايي

 عمودي:
ــت- فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي كه دولت ها در  ــواري پيس ١ - نوعي دوچرخه س
ــورهاي جهان براي انجام اصالحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به  ــياري از كش بس

اجرا در مي آورند
٢- شهرستان- ٩٢ سانتيمتر- پارچه اي است نخي به رنگ خاكستري

٣- قشر- پيشين- ليست راهنما
٤- تخلص استاد همايي- روزهاي برفي قدر و قيمت پيدا مي كند- پشه- خسيس

٥- نامدار- مرطوب- اشاره به ذات حق
٦- بس- به كار بستن- دودلي

٧- درنده جنگلي- معكوس- تيره شده
٨- ياغي- مخفف من را- حرف

٩- نوعي كفش تابستاني سبك و راحت- تكبر- سره
١٠- شهر زيره- زمرد نارس- 

خرماي پخته
١١- مجازات شرعي- وسيله 
سر خوردن روي يخ- اشعه اي 

در فضا 
ــوف- جديد- ويران-  ١٢- خ

خشك رفتار
ــي- عضو  ــه ارتش ١٣- درج
ــي- امان از سردرگم  گوارش

آن!
ــرأت-  ج ــت-  دوس  -١٤

آسماني
ــي از مكاتب ادبي و  ١٥- يك

هنري- نالوطي
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 طالع بینی هفتگی
فال متولدین فروردین:

و  کند  می  سرگرم  و  مشغول  را  شما  اجتماعی  زندگی 
عاشقانه های میان پرده هم بخصوص در روز سه شنبه 
و  همکاری  برای  هایی  گزینه  میان  این  در  آیند.  می  پیش 
نهایی کردن بحث های مهم می تواند شانس موفقیت تان 
را  شما  است  ممکن  تاخیرهایی  چه  اگر  دهد.  افزایش  را 

عقب نگه دارند اما آنها خیلی کوچک هستند.
فال متولدین اردیبهشت:

امور مالی شراکتی با شانس همراه خواهند بود و برایتان 
در  خبر  یک  اینکه  عالوه  به  دارند  همراه  به  مثبتی  نتایج 
لبخند  یک  است  ممکن  اینده  در  اضافی  پول  یا  وام  مورد 
برروی صورت شما قرار دهد. در مورد سالمت جسمانی 
خود مراقب باشید زیرا بنظر می رسد که با تغییر اوضاع 
و افزایش سریع آنها و همچنین تغییر روال امور و عادات 

روزمره نیازمند سطح انرژی و خلق و خوی باال است.
فال متولدین خرداد:

وجود  شما  های  سرگرمی  و  تفریح  برای  پایانی  هیچ 
حتی  و  هنزی  های  توانایی  و  ورزش  شامل  این  و  ندارد 
تولدتان  نشان  در  مریخ  شود.  می  هم  عاشقانه  روابط 
باعث بوجود آمدن اوضاع رقابتی بخصوص اگر در حال 
گر  جلوه  شما  اجتماعی  زندگی  هستید.  تیم  یک  در  بازی 

پتانسیل ها دوستانه خواهد بود.
فال متولدین تیر:

و  ها  طلبی  جاه  برخی  انجام  برای  استثنایی  فرصت  یک 
یک  با  مشورت  و  راهنمایی  از  آید.  می  بوجود  اهدافتان 
مربی یا باتجربه استفاده کنید. توانایی آنها برای تشویق 

شما در هنگامی که بین تفاوت های یک موفقیت کوچک یا 
بزرگ مردد مانده اید بسیار سودمند است. در همین حال 

امور خانوادگی نیز رونق خواهد گرفت.
فال متولدین مرداد:

با  که  کرد  خواهد  کمک  شما  به  مشرب  خوش  فضای 
استدالل به حل و فصل موضوعات بپردازید و این به شما 
روز به روز کمک خواهد کرد که ارتباط بهتر و دوستانه 
تری داشته باشید. عالوه بر این عطارد باعث با یکپارچه 
شانس  بوجود آمدن  باعث  سیستماتیک  سازی و مدیریت 
تغییر  هفته  آید.این  بدست  مسائل  حل  برای  بیشتری 

دیدگاه طوالنی مدت نیاز است.
فال متولدین شهریور:

ایده های بصری در مورد تولد یا سالگرد یا هدیه ای دیگر 
همچون یک نبوغ بنطر می رسند. کسی که به شما نزدیک 
است از این ایده شما قدردانی می کند. در موقعیت دیگر 
توجه داشته باشید که پول و امور مالی می آیند و مبادالت 
آن  به  که  است  چیزی  برای  خوب  مهارتهای  از  یکی  کاال 

نیاز دارید.
فال متولدین مهر:

پیشنهادات مفید و به موقع شما در برخورد با چیزها یا 
خواهند  کسب  ای  ویژه  امتیاز  شما  برای  اطراف  اتفاقات 
مقدار  مسائلی  با  مقابله  برای  شما  اگر  بخصوص  کرد 
آماده  هفته  آخر  در  باشید.  کرده  تمرکز  و  زمان  زیادی 

رفتن به ماساژ یا مشت مال بدنی باشید.
فال متولدین آبان:

این هفته عالقمند به نمایش مهارتها وتوانایی های خود و 
نشان دادن جایگاه واقعی تان در مراحل زندگی هستید و 
این پتانسیل برای رسیدن به موفقیت و ایجاد ارتباط شما 
کنید  پرهیز  نمایشی  شدن  وسوسه  از  کند.  می  هدایت  را 
که در آنها گرفتار نشوید و در انرژی خود صرفه جویی 

کنید تا بتوانید ایده های خود را پیاده سازی کنید.

فال متولدین آذر:
برقراری ارتباط با افرادی که نقش بزرگی در کمک کردن 
خواهد  نیاز  یک  دارند  اهدافتان  به  رسیدن  برای  شما  به 
می  چیزی  چنین  به  تشویق  را  شما  مریخ  حل  این  یا  بود 
آنها  سمت  به  حساسیت  با  و  احتیاط  با  است  ممکن  کند. 
صحبت  از  قبل  که  شماست  نفع  به  این  اما  بردارید  گام 
این  کنیدو  فکر  میخواهید  که  آنچه  درباره  مجددا  کردن 

فرصت ویژه باعث امنیت شما خواهد شد.
فال متولدین دی:

اتصال زهره و مشتری برایتان خوش شانسی به ارمغان 
می  ایجاد  پیشرفت  برای  ای  بالقوه  سرعت  و  آورد  می 
کنند. با این حال عطارد باعث می شود شما با یک مرحله 
کاهش  قطعا  سرعت  شوید.  مواجه  تاخیر  و  گرد  عقب 
آوردن  بدست  برای  الزم  های  تصمیم  اتخاذ  با  اما  یافته 

نتایج مثبت و موفقیت آمیز هیچ نگرانی نداشته باشید.
فال متولدین بهمن:

اگر شما احساس غیر قطعی کردید ، آن را به عنوان حکت 
بدانید که در لباس مبدل به عنوان برنامه ای که باعث می 
شود تجدید نظرهایی داشته باشید. با این وجود مجموعه 
ای عاشقانه در سفر یا تعطیالت به همراه خواهد داشت. 

یک شانس بسیار خوب در انتظارتان است.
فال متولدین اسفند:

تان  نیاز  این  همچنان  اما  هستند  مهم  همیشه  مالی  امور 
است  ممکن  این  و  است  تاخیر  دچار  عطارد  نفوذ  توسط 
تاخیری در خرید و یا فروش یا قرارداد مهم یا در یک ایده 
بازپرداخت  فرصت  یک  باشد.  اسناد  حفظ  برای  دستی 
گیری  تصمیم  و  بررسی  آن  درباره  باید  که  آید  می  پیش 

کنید.

جدول و سرگرمی

طراحی وب سایت 
طراحی ویژه رستوران ها

همراه با سیستم  رزرو آنالین

۰۷۸۱۱۰۰۰۴۵۵

چرچیل و رقیب
می گویند روزی چرچیل از کوچه ای باریکی که فقط امکان عبور یک نفر را داشته، 
بعد  می رسد.  زخم خورده اش  سیاسی  رقبای  از  یکی  روبرو  از  که  است  می شده  رد 
از اینکه کمی تو چشم هم نگاه می کنند رقیب می گوید: «من هیچ وقت خودم را کج 

نمی کنم تا یک آدم احمق از کنار من عبور کند.»
چرچیل در حالی که خودش رو کج می کرده، می گوید: «ولی من این کار را می کنم تا 

یک آدم احمق از کنار من رد شود!»

کریم تر از حاتم

حاتم را پرسیدند که :«هرگز از خود کریمتر دیدی؟»
گفت: «بلی، روزی در خانه غالمی یتیم فرود آمدم و وی ده گوسفند داشت. فی الحال 
یک گوسفند بکشت و بپخت و پیش من آورد. مرا قطعه ای از آن خوش آمد، بخوردم.»

گفتم : «والله این بسی خوش بود.»
حاتم ادامه داد: «غالم بیرون رفت و یک یک گوسفند را می کشت و آن موضع را می 
که  آمدم  بیرون  چون  نداشتم.  آگاهی  موضوع  این  از  من  و  می آورد  من  پیش  و  پخت 

سوار شوم، دیدم که بیرون خانه خون بسیار ریخته است. پرسیدم که این چیست؟»
گفتند: «وی همه گوسفندان خود را بکشت.»
وی را مالمت کردم که: «چرا چنین کردی؟»

گفت: «سبحان الله ترا چیزی خوش آید که من مالک آن باشم و در آن بخیلی کنم؟»
پس حاتم را پرسیدند که: «تو در مقابله آن چه دادی؟»

گفت: «سیصد شتر سرخ موی و پانصد گوسفند.»
گفتند: «پس تو کریمتر از او باشی!»

گفت: «هیهات! وی هر چه داشت داده است و من آز آن چه داشتم و از بسیاری، اندکی 
بیش ندادم.» / بهارستان جامی

حکایت جذاب آغا محمد خان و شکایت شاکی

در زمان آغا محمد خان قاجار ، شخصی از حاکم شهر خود که با صدر اعظم نسبت 
داشت ، نزد صدر اعظم شکایت برد .

اصفهان  به  توانی  می   ، ندارد  اشکالی  گفت :  است  شاکی  با  حق  دانست  اعظم  صدر 
بروی .

مرد گفت : اصفهان در اختیار پسر برادر شماست .
گفت : پس به شیراز برو .

او گفت : شیراز هم در اختیار خواهر زاده شماست .
گفت : پس به تبریز برو .

گفت : آنجا هم در دست نوه شماست .
صدر اعظم بلند شد و با عصبانیت فریاد زد : چه می دانم برو به جهنم .

مرد با خونسردی گفت : متاسفانه آنجا هم مرحوم پدر شما حضور دارد .

سختی روزگار (حکایت)
مردی از دست روزگار سخت می نالید. پیش استادی رفت و برای رفع غم و رنج خود 

راهی خواست. استاد لیوان آب نمکی را به خورد او داد و از مزه اش پرسید؟ل
آن مرد آب را به بیرون از دهان ریخت و گفت: خیلی شور و غیرقابل تحمل است.

استاد وی را کنار دریا برده و به وی گفت: همان مقدار آب بنوشد و بعد از مزه اش 
پرسید؟

مرد گفت: خوب است و می توان تحمل کرد.
ولی  یکی  آب  دو  این  شوری  است.  زندگی  سختی های  همان  آب  شوری  گفت  استاد 
ظرفشان متفاوت بود. سختی و رنج دنیا همیشه ثابت است و این ظرفیت ماست که 
مزه آن را تعیین می کند پس وقتی در رنج هستی بهترین کار باال بردن ظرفیت و درک 

خود از مسائل است.

جواب تحسین برانگیز
خرجی  قدر  چه  گفت:  خود  همسر  به  و  کرد  سفر  اراده  حاتم  که  اند  کرده  نقل 

بگذارم؟زن گفت: به قدری که در دنیا حیات دارم.
 حاتم گفت: حیات تو در دست من نیست.

زن گفت: روزی من هم در دست تو نیست.

حاتم او را تحسین کرد و به او آفرین گفت.

به یاد داشته باشید فقط از 
صرافی های معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خوداستفاد ه نمائید





اسیدپاشی؛ 
زخمی منتظر 

مرهم
مجتبی راعی . کارگردان

اسیدپاشی  حوادث  روند  به  اگر 
و  بیندازیم  نگاهی  اصفهان  در 
آن  مورد  در  به تازگی  که  اخباری 
منتشر شده، یک چیز مسلم است و 
اتفاقات  این  سازماندهی شدگی  آن 
سازماندهی  پای  که  وقتی  و  است 
به میان می آید ما دیگر با یک اتفاق 
نیستیم  مواجه  جامعه  در  منفرد 
و  اتفاقات  از  زنجیره ای  با  بلکه 
حواشی آن روبه روییم که می تواند 
چندبرابر  را  حادثه  آن  هولناکی 

کند.
سال ها  که  بیاورید  به خاطر 
سلسله اسیدپاشی  یک  نیز  پیش 
به وقوع  کشور  شهرهای  در 
رسانه ها  آن روزها،  پیوست. 
اسیدپاشی  به  روی آوردن  دلیل 
قانون  در  آن  مجازات  کم بودن  را 
نهایت  در  و  کردند  اعالم  اساسی 
این  انتظامی،  نیروی  همکاری  با 
که  حال  تا  رفت  میان  از  معضل 
حال  در  اصفهان  شهر  در  دوباره 

خودنمایی کردن است.

موضوع  کنارهم قرارگرفتن 
اسیدپاشی ها  زنجیره ای بودن 
جرم  با  نابرابر  مجازات  و 
اسیدپاشی، حل بحران را دوچندان 
است  قرار  اگر  و  کرده  پیچیده تر 
این  ریشه کن شدن  شاهد  این بار 
داعش  همپای  و  غیرانسانی  عمل 
باشیم، باید جامعه منتظر پاسخی 
باشد.  پایان بخش  و  قاطع  سریع، 
صادقانه  یا  سریع  پاسخ  این  اگر 
و  اعتماد  در  که  خللی  نباشد، 
برای  به خصوص  امنیت عمومی 
زنان جامعه به وجود آمده، به این 
بود.  نخواهد  قابل رفع  سادگی ها 
بازداشت  بعدی  قدم  درعین حال 
پرونده،  این  مجرمان  تمام  سریع 
محاکمه  علنی  دادگاه  برگزاری 
جامعه  است.  مجازاتشان  و  آنها 
آن  با  اگر  و  است  زنده  موجود  یک 
شود  برخورد  واقعگرا  و  صادقانه 
کاستی های  باید  چطور  می داند 
را  زخم هایش  و  کند  رفع  را  خود 
صداقت  این  اگر  اما  بخشد  التیام 
از  پرونده هایی  در  خصوصا 
بازداشت  در  اهمال  با  دست  این 
مجازات  زمان  در  تاخیر  متهمان، 
و تخفیف در اندازه مجازات همراه 
زیرین  الیه های  در  زخم  این  شود، 
کی  تا  ماند  خواهد  باقی  جامعه 

دوباره سر باز کند.
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غزلیات حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت
آری به اتفاق جهان می توان گرفت

افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع
شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت
زین آتش نهفته که در سینه من است

خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت
می خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست

از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت
آسوده بر کنار چو پرگار می شدم

دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت
آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت
کتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت
خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان
زین فتنه ها که دامن آخرزمان گرفت

می خور که هر که آخر کار جهان بدید
از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت
بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند

کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت
حافظ چو آب لطف ز نظم تو می چکد
حاسد چگونه نکته تواند بر آن گرفت

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

By concord with darkish beauty, the world Thy beauty took.
Yes; by concord, the world one can take.
The revealing of the mysteries of the Khilvatis, the candle wished to make:
Thanks to God! that its tongue, the heart’s desire kindled.
From out of this concealed fire that is in my chest,
A flame is the sun that the sky, kindled.
The rose wished to boast of the color and the perfume of the Friend:
In jealousy of it, its breath, in its mouth the breeze took.
Rested apart, I was like the compass:
At last, me, into the center, like a point, Time took.
Desire of the cup of wine consumed my harvest that day,
When, from the reflection of the Saki’s cheek, fire kindled.
To the street of the magians, I wish to go, shaking my sleeve,
Of these calamities, that, the skirt of time’s end took.
Drink wine. For, whoever, at the end of work, beheld the world,
From grief, came forth light; and, the heavy cup of wine, took.
With the blood of tulips, on the rose-leaf, they have written
Saying: “Wine like the ruddy Arghavan that one, who became mature, took.”
Hafez! like water, grace trickleth from thy verse:
On it, nice distinction, the envious one how took?

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

فرهنگ ایرانی تامین می شود .


