
PERSIAN             WEEKLY
No. 378 Friday 09 January 2015
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین - شماره ۳۷۸  
جمعه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۳ -  چاپ لندن

ترور آزادی بیان
با حمله به دفتر نشریه فکاهی در پاریس

حمله به دفتر روزنامه فکاهی در پاریس تنها یک عمل 
انتقام جویانیه اعتقادی نیست. این حرکت صرف نظر 
از آن که در چهارچوب اقدامات تروریستی می گنجد، 
به  است  آزاد  فردی  است.هر  طبیعی  حقوق  نقض  یک 
بیان عقاید و نظراتش، از تضارب آرا، نظرات و نگاهی 
در  بشری  تمدن  آن   لطف  وبه  شود  می  متولد  جدید 
بستری همبند و همگون رشد می کند و سر می زند به 
باالترین مراتب انسانی ودریافت از محیط پیرامونش. 
و  سوقصد  ویا  علنی  صورت  به  مطبوعات،  به  حمله 
شمرده  مرزی  و  ملی  یا  و  سطحی  امری  نباید  کشتار، 
تاسف  اظهار  ضمن  پرشین  فرهنگی  نامه  هفته  شود. 
انسان  مقام  به  بیحرمتی  ازاین  انزجار  و  عمیق 
که  کند  می  آرزو  صمیمانه  گفتن،  و  اندیشیدن  در 
شنیدن  وآزادانه  گو  و  گفت  و  بیان  اهمیت  مخاطبینش 
انسانی  غیر  حرکت  این  به  ونسبت  برتابند  را  گفتن  و 
ورسا  شایسته  برخوردی  فرهنگ،  و  تمدن  از  ودور 
با  صدایی  هر  کردن  خاموش  که  بدانیم  باشند.  داشته 
هدف سرکوب، تمامیت ما واندیشه مارا نیزبه سالخی 

می کشد. 
درست  می کند؛  سپری  را  دشواری  روزهای  اروپا 
جنبش  با  مخالفت  در  عده ای  آنکه  از  بعد  یک روز 
اسالمی شدن  مخالف  میهن پرست  (اروپاییان  «پگیدا» 
با  و  می زنند  اعتراض  به  دست  آلمان  در  غرب) 
خوش  «پناهنده،  مانند  پالکاردهایی  دردست داشتن 
مخالفت  تندرو  گروه  این  سیاست های  با  آمدی» 

می کنند، افراد مسلح با فریاد «الله اکبر» به قلب فرانسه 
آنان  که  کنند  ثابت  اروپایی ها  به  که  می کنند  شلیک 
که  بود  کافی  اتفاق  یک  تنها  خطرند.  در  همواره  نیز 
در  گروگانگیری  حادثه  از  بعد  چندهفته  فرانسوی ها 
سیدنی استرالیا، روز خود را با شنیدن خبر تیراندازی 
پس از  چندساعت  تنها  که  حادثه ای  ببرند؛  پایان  به 
وقوع آن، «فرانسوا اوالند»، رییس جمهوری این کشور 
از  پس   تشکیل دهد و  را  ویژه   جلسه ای  کرد  مجبور  را 
قرار  این  از  داستان  شود.  حاضر  حادثه  محل  در  آن 
صورت  که  حالی  در  سیاه  لباس  با  چندنفر  که  بود 
خود را پوشانده بودند، پس  از ورود به دفتر هفته نامه 
کالشنیکف  اسلحه  با  ابدو»،  «شارلی  فرانسوی  طنز 
شاهدان  دادند.  قرار  هدف  را  حاضر  افراد  راکت  و 
را  ٣٠گلوله  حداقل  شلیک  صدای  که  می گویند  عینی 
از  برخی  که  روزنامه  این  کارکنان  گفته  به  شنیده اند. 
تنها  حادثه  این  کردند،  فرار  روزنامه  پشت بام  به  آنان 
مهاجمان  می گویند،  نیز  برخی  است.  «قتل عام»  یک 
که بدون لهجه فرانسوی حرف می زدند، قبل از شلیک 
نام افراد را می پرسیدند یا اسم کسانی  که قصد کشتن 
از  یکی  آنان،  گفته  به  می زدند.  صدا  داشتند،  را  آنان 
داده  سر  «الله اکبر»  فریاد  حمله،  حین  در  مسلح  افراد 
و «انتقام  کشتیم  را  شارلی  ما  که  گفته اند  مهاجمان  و 
پلیس  با  درگیری  از  پس  مهاجمان  گرفتیم.  را  پیامبر» 

فرانسه و شلیک مستقیم به آنان، فرار کرده اند. 
ادامه در صفحه ۵
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هفته ای که گذشت 
پیشنهاد رفراندوم

برگزاری  پیشنهاد  با  ایران  اقتصاد  کنفرانس  اولین 
یادها  در  همیشه  برای  رئیس جمهور  سوی  از  همه پرسی 
ظرفیتی  روحانی  کنفرانس  این  در  که  چرا  شد.  ماندگار 
فراموشی  به  است  سال ها  که  کرد  یادآوری  را  قانونی 
سپرده شده.  وی در این همایش گفت که خوب است بعد 
اساسی  قانون  اصل  این  شده  که  هم  بار  یک  سال   ۳۶ از 
اجتماعی،  اقتصادی،  مهم  مسائل  برای  و  کنیم  اجرا  را 
سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب 
و  مردم  آرای  به  مستقیم  را  برنامه  یا  قانونی  ماده  شود، 

همه پرسی بگذاریم.

سرنوشت نامعلوم پادشاه
پادشاه عربستان در حالی روزهای گذشته را در بیمارستان 
منتشر  وی  سرنوشت  از  متناقضی  اخبار  که  کرده  سپری 
بر  تحلیلگران  داده اند.  وی  مرگ  از  خبر  بسیاری  و  شده 
تحوالت  با  عربستان  عبدالله،  مرگ  اعالم  با  که  باورند  این 
بسیاری همراه خواهد شد چراکه با اوج گیری جنگ قدرت 
شرایطی  وی،  جانشینی  برای  سعودی  شاهزادگان  میان 

سخت بر این کشور تحمیل می شود. 
از طرفی برخی هم معتقدند، با مرگ پادشاه سعودی بازار 
صعودی  روند  قیمت ها  و  گرفته  قرار  تاثیر  تحت  هم  نفت 

به خود می گیرند.  

تخریب طبقه هفتم
طبقه هفتم قلب موبایل ایران در حالی روز جمعه به علت 
که  شد  تخریب  شد،  نامیده  غیرمجاز  ساز  و  ساخت  آنچه 
شاخ  کردند.   تعبیر  غول  شاخ  شکستن  به  را  آن  بسیاری 
غول عالءالدین، ساختمانی در تقاطع خیابان های حافظ و 
طبقه  حاال  می گذرد،  آن  ساخت  از  سالی   ۱۸ که  جمهوری 
ساخته  غیرمجاز  آنکه  ضمن  شهرداری  دید  از  آن  هفتم 
شده ایمنی الزم را هم ندارد. بیش از ۱۰۰ کسبه این طبقه 
پولشان  شدن  زنده  به  امیدی  که  شبیه اند  مالباختگانی  به 
ندارند و چشم به دست «حاج رضا» برای جبران خسارت 

دوخته اند.  

شایعه توافق هسته  ای
 ۲۰۱۵ سال  در  ایران  با  گروه۵+۱  نشست  اولین  اگرچه 
شاید  اما  شود  برگزار  ژانویه  اواخر  است  قرار  میالدی 

بتوان خبر خبرگزاری آسوشیتدپرس درباره توافق ایران 
را  روسیه  به  شده  غنی  اورانیوم  انتقال  سر  بر  آمریکا  و 
جدید  سال  در  هسته ای  پرونده  به  مربوط  خبر  نخستین 

میالدی دانست.

گروکشی روس ها
گنجاندن نام چهار مقام روسی در لیست تحریم های جدید 
ایاالت متحده کافی بود تا بار دیگر خرس روسی را وادار 

به نشان دادن پنجه هایش کند.  
تحریم ها  جدید  موج  به  پاسخ  در  روسیه  خارجه  وزارت 
مذاکرات  در  که  کرده  تهدید  را  واشنگتن  کشور  این  علیه 
نخواهد  همکاری  آمریکا  با   ۵+۱ گروه  با  ایران  هسته ای 
کرد. برخی تحلیلگران این بیانیه را به معنی بازی روس ها 
فاصله  روسیه  از  غرب  گاه  هر  که  می دانند  ایران  کارت  با 
می گیرد کرملین از آن به عنوان حربه ای برای دستیابی به 

منافع خود استفاده می کند.  

قرار وثیقه به جای کفالت؟
میلیارد   ۲ کفالت  قرار  تبدیل  از  خبرها  برخی  حالی که  در 
اما  می کند  حکایت  وثیقه  قرار  به  مرتضوی  سعید  تومانی 
دادستان سابق تهران با تکذیب این اخبار گفته که تغییری 
نیست.  آن  به  نیازی  اصال  و  نگرفته  صورت  قرار  در 
سعید  شاکیان  از  یکی  و  دادگستری  وکیل  دقیقی  علیرضا 
کارکنان  دادسرای  شعبه١٥  دستور  با  داده  خبر  مرتضوی 
قرار  به  مرتضوی  میلیاردتومانی   ۲ کفالت  قرار  دولت، 
وثیقه تبدیل شده است.  اگرچه میزان قرار وثیقه مشخص 
نیست اما برخی از وثیقه ۴۷ میلیارد تومانی خبر داده اند!

افزایش نرخ بیکاری در پاییز
با وجود آنکه روندها از کاهش نرخ بیکاری ساالنه حکایت 
می کنند اما افزایش جمعیت فعال اقتصاد کشور طی فصل 
پاییز باعث شده تا نرخ بیکاری از ۹/۵درصد در تابستان 
به ۱۰/۵درصد در پاییز افزایش یابد.  هر چند در افزایش 
و  فعال  جمعیت  افزایش  چون  دالیلی  پاییزی  بیکاری  نرخ 
در  اما  بوده اند  موثر  کشاورزی  بخش  در  اشتغال  کاهش 
عین حال آمارها نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی در 
پاییز ۹۳ رشد ۰/۱ درصدی نسبت به فصل تابستان داشته 

و به ۳/۳۷ درصد رسیده است.  

اخراج ۸ مدیر بانکی
بانک ها  بر  فشار  قبل  چندی  از  مرکزی  بانک  حالی که  در 
خواستار  و  داده  افزایش  را  اعتباری  و  مالی  موسسات  و 
معاون  حاال  است،  شده  قانون  به  بانک ها  همه  پایبندی 
و  بانکی  متخلف  مدیر   ۸ اخراج  از  مرکزی  بانک  نظارتی 
ارجاع دو پرونده بانکی به هیات انتظامی خبر داده است.  
به نظر می رسد اخراج این مدیران در جهت ابالغ این پیام 
به شبکه بانکی است که نشان دهد بانک مرکزی در اجرای 
این  گفته  تهرانفر  است.   جدی  حد  چه  تا  خود  دستورات 

مدیران برای همیشه از صحنه بانکی خارج شده اند.

دغدغه های نفتی وزیر
در شرایطی که قیمت نفت همچنان به روند کاهشی خود 
ادامه می دهد و حول و حوش ۵۰ دالر برای خود می چرخد 
برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده اند که دولت بودجه 

سال ۹۳ را بدون احتساب درآمدهای نفتی ببندد.

تجمع کارگران وزارت نیرو مقابل مجلس
استان های  برق  فشارقوی  پست  اپراتورهای  از  برخی 
مختلف کشور صبح دیروز برای رسیدگی به خواسته های 
از  جمعی  دیروز  صبح  کردند.  تجمع  مجلس  مقابل  خود 
کارگران و اپراتورهای پست فشارقوی استان های مختلف 
تجمع کنندگان  این  کردند.  تجمع  مجلس  مقابل  کشور 
فشارقوی  پست های  در  کار  بودن  حاکمیتی  به  توجه  با 
رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  شدن  اجرایی  خواستار 
همچنین  آنها  شدند.  اساسی  قانون   ۴۴ اصل  با  رابطه  در 
خواستار پیمانی یا رسمی شدن کلیه نیروهای بهره بردار 

شدند.

صداوسیما باید عذرخواهی کند
شنیده شد که نماینده مردم زاهدان در مجلس با انتقاد از 
را  سیستانی  هموطنان  که  تلویزیونی  برنامه های  از  یکی 
مورد تمسخر قرار داده بود، گفت: متاسفانه در برنامه ای 
که در شبکه سه پخش شد گویش سیستانی را به تمسخر 
عذرخواهی  مردم  از  شبکه  این  مسئوالن  باید  که  گرفتند 
کنند. حسینعلی شهریاری اظهار کرد: اینکه در برنامه ای 
تلویزیونی با شکلک گویش سیستانی و با دلقک بازی یک 

قومیت را تمسخر کنند، قابل قبول نیست.
عذرخواهی  باید مسئوالن شبکه سه سیما   وی ادامه داد: 

کنند؛ در صداوسیما که دانشگاه محسوب می شود تمسخر 
غیرقابل قبول است. شهریاری تصریح کرد: اینکه یک روز 
لرها، روز دیگر ترک ها و حاال لهجه سیستانی را مسخره 
در  وی  کنند.  پیگیری  مسئوالن  باید  و  نیست  مقبول  کنند 
بلوچ  و  سیستانی  شیعه  و  سنی  معلم  دو  شهادت  به  ادامه 
اشاره کرد و گفت: این دو نفر در هفته وحدت شهید شدند 

و از مسئوالن می خواهیم که به طور جد رسیدگی کنند.

ادامه روند نزولی بورس
شرایطی  در  هم  هفته  این  تهران  بورس  نزولی  روند 
کانال  در  حاال  سرمایه  بازار  دماسنج  که  کرد  پیدا  ادامه 
خود  اوج  روزهای  از  و  کرده  خوش  جا  واحدی  هزار   ۶۸
فاصله زیادی گرفته است.  درست یک سال پیش در همین 
به  نسبت  مثبت  انتظارات  از  متاثر  بورس  شاخص  زمان 
شود  هزارتایی   ۹۰ که  می رفت  هسته ای،  مذاکرات  نتایج 
ضعیف ترین  درصدی   ۲۳/۷ افت  با  بازار  این  حاال  اما 
بازارهای  سایر  میان  در  گذشته  سال  یک  طی  را  عملکرد 
سرمایه گذاری همچون بازار پول، ارز و سکه داشته است.

کوچك زاده: حسن خطر داره حسن!
نوشت:  خود  وبالگ  در  کوچك زاده  مهدی  که  شد  شنیده 
درخواست های  به  مردم  توجه  عدم   ! رئیس جمهور  آقای 
مکرر شما و همکارانتان برای عدم ثبت نام دریافت یارانه 

نقدی را رفراندم نمی دانید؟
در قضیه ثبت نام برای دریافت یارانه که درخواست مطرح 
غیرقابل  منافعی  الواقع  فی  نام  ثبت  عدم  بر  مبنی  شده 
انکار برای کشور در بر داشت نتیجه اش آن شد که دیدید 
یك  برگزاری  درخواست  خطر  نمی کنید  فکر  آیا  دیدیم   و 
تایید  برای  و  اساسی  قانون  خالف  بر  آنهم  دیگر  رفراندم 
مذاکراتی که احتمال ضررش برای بسیاری از مردم اظهر 
من الشمس است برای ریاست شما بر دولت بیش از همه 

است!؟ 
عمل  یارانه  برای  نام  ثبت  عدم  توصیه  به  بنده   –  ۱ ن  پ. 
نام  ثبت  عدم  برای  نیز  را  بستگانم  از  بسیاری  و  نموده 
که  می شود  چه  را  تدبیر  اهالی   -۲ ن  پ.  نمودم.  مجاب 
طرفهای  عهدشکنی های  همه  وجود  با  می کنند  تصور 
مذاکره کننده با ایران باز هم مردم چشم به مذاکرات برای 
داره  خطر  حسن   - ۳ ن  ؟پ.  دوخته اند  معیشتشان  تامین 

حسن !
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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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ما می دانیم چه هستیم، 
ولی از این که چه خواهیم 

شد بی خبریم.
هملت، پرده چهارم، صحنه پنجم

We know what we are, 
but know not what we 
may be. 

Hamlet, Act IV, sc. 5.

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.

83627 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

امسال اختالف ها تمام می شوند؟

۲۰۱۵ سال رقص 
تانگوی ایران و امریکا

غسان شربل - نویسنده و روزنامه نگار لبنانب

سال جدید با رد و بدل کردن پیام ها آغاز شد. باراک اوباما 
گفت که در برابر تهران «فرصتی برای آشتی با دنیا» وجود 
دارد و توافق با شش کشور جهانی بر سر پرونده هسته ای 
این کشور را «به یک قدرت منطقه ای واقعا موفق» تبدیل 
خواهد کرد. او از رفتارهای ایران در پرونده های منطقه 
ای نیز انتقاد کرد اما گفت که این رفتارها باعث نمی شود 
از  پاسخی  بعد  روز  چند  باشد.  محال  ایران  با  توافق  که 
«کشور  گفت:  روحانی  حسن  جمهور  رئیس  آمد.  تهران 
نمی تواند در انزوا پیشرفت کند اما این به بدان معنا نیست 
که ما از اصول و افکارمان کوتاه بیاییم.» و تاکید کرد: «در 
مرحله ای که از آن عبور کردیم می توانیم بگوییم که در آن 
دوره سرمایه گذاری های خارجی تهدیدی برای استقالل 

کشور بودند اما امروز دقیقا عکس آن است.»
این اظهارات در حالی بیان می شود که وضعیت عراق نیز 
به این شکل است: هواپیماهای امریکایی در هوا هستند و 

ژنرال قاسم سلیمانی به روی زمین است.
داعش  به  موسوم  مخوف  شبکه  این  که  است  این  حقیقت 
می  جوالن  و  است  فعال  سوریه  و  عراق  عرصه  در  که 
جمهوری  رئیس  برای  بینی  پیش  قابل  غیر  ای  هدیه  دهد، 
تانگو  امریکا بود. او به این ترتیب توانست به فکر رقص 
با ایران بیفتد. داعش هدیه دیگری نیز برای او به ارمغان 
آورد. به این ترتیب توجه ها همگی متوجه عراق شدند و 
سوریه دیگر موضوع اول یا تنها موضوع نبود. و بر کسی 
پوشیده نیست که اوباما موضوع سوریه را اساسا فرصتی 
برای دخالت یا ثبت موقعیت های خاص می بیند و تعامل 

با آن را در سطح هم پیمانانی می بیند که می تواند فرصتی 
برای مذاکره با ایران را فراهم آورد.

داد  نشان  داعش  که  اغتشاشی  نمایش  که  گفت  توان  می 
سبب شد تا امریکا و ایران فرصت بیشتری برای نزدیکی 
برای  ای  تازه  امکانات  کنند  کشف  و  بیایند  یکدیگر  به 
نزدیک شدن به یکدیگر حداقل در یک عرصه وجود دارد. 
این اغتشاش در پاک کردن نام کسی به اسم نوری مالکی 
برای تصاحب مجدد قدرت موثر بود در حالی که این مرد 
خود کسی بود که در گذشته خود را نیاز مشترک هم زمان 
ایران و امریکا جا زده بود. شیوه ای که او در پیش گرفت 
همچنین  و  افتاد  عراق  ارتش  جان  به  که  ای  فروپاشی  و 
نگرانی از این که زمینه ای به وجود بیاید که دوباره همه 
ارکان حکومت انحصارا در دست یک نفر بیفتد، سبب شد 
دفترش  که  کند  راضی  را  مالکی  تا  بیاید  فشار  ایران  به  تا 

را ترک کند.
توانست  داد،  او  به  البغدادی  ابوبکر  که  ای  هدیه  با  اوباما 
گرفتن  پیشی  هم  آن  بنگرد:  منطقه  به  تازه  چارچوبی  در 
موضوع عراق بر موضوع سوریه بود، اوباما به این ترتیب 
نظامی  دخالت  از  کمتر  البته  نظامی  حمایت  که  پذیرفت 
گسترده زمینی در عراق انجام دهد، هم زمان فرصت برای 
پیشرفت در مذاکرات هسته ای با ایران نیز گسترده و باز 

باشد.
کردها  علیه  را  ای  سابقه  بی  های  جنایت  داعش  شبکه 
مرتکب شد. می توانست این وضع کامال متفاوت باشد اگر 
اربیل اجازه می داد که داعش به کرکوک یورش ببرد و بر 
هم  کردها  سود  به  داعش  جنایت  اما  شود.  مسلط  آن  نفت 
تمام شد. دنیایی که در دادن سالح به کردها بخیل بود به 
سرعت مواضع خود را تغییر داد و در دادن سالح به آنها 
عجله داشت به گونه ای که ایران نخستین کشوری بود که 
مسعود  داد.  قرار  کردها  اختیار  در  را  هایی  کمک  چنین 
بارزانی موفق شد تا حمایت جامعه بین المللی را پشت سر 
خود بیاورد اما موفقیت بزرگ تر او زمانی رقم خورد که 
داعش  که  مناطقی  آزادسازی  عملیات  فرماندهی  شخصا 

توانست  آن  دنبال  به  و  گرفت  عهده  بر  بود،  کرده  اشغال 
مناطقی که مورد نزاع بود را نیز به اقلیم کردستان اضافه 

کند.
در مقابل ایران نیز از داعش سود برد. ظرف چند ساعت 
داعش  سوی  از  و  عراق  در  خطر  که  کرد  احساس  دنیا 
گروه  همراه  به  کشور  این  در  ایران  که  نقشی  نه  است 
دیگری  هدیه  کند.  می  ایفا  پیمانش  هم  نظامی  شبه  های 
که داعش به ایران داد این بود که دنیا فهمید که خطر اول 
این  خاک  به  که  هستند  تروریستی  های  گروه  سوریه  در 
از  ایران  که  چیزی  همان  دقیقا  اند،  شده  سرازیر  کشور 
بفهماند  جهانیان  به  کرد  می  تالش  سوریه  بحران  ابتدای 
حزب  که  گفت  توان  می  کند.  گوشزد  را  آن  مخاطرات  و 
این  برای  نبود.  نصیب  بی  داعش  هدایای  از  نیز  لبنان  الله 
که توانست به مخالفانش بگوید که اگر در سوریه دخالت 
نکرده بود نیروهای داعش وارد خاک لبنان هم می شدند 

و حتی پایتخت کشور را به اشغال خود در می آوردند.
مبالغه نیست اگر بگوییم که رفتار داعش هدیه ای ارزشمند 
برای حکومت سوریه نیز بود، برای این که با رفتارهایش 
حکومت سوریه را در وضعیت بهتری قرار داد و سبب شد 
که در فهرست پایتخت های تحت خطر جهان قرار بگیرد و 

جامعه جهانی را به فکر نجات آن از داعش بیندازد.
سرگرم شدن دنیا به جنایت های داعش فرصتی ایجاد کرد 
تا الحوثی ها بتوانند به سادگی بر یمن مسلط شوند گویی 

که حادثه عادی رخ داده است.
در حالی که داعش عکس آن چه ادعا می کرد، شد. به نکبت 
و بدبختی هر آن کسی که از آن دفاع می کرد، تبدیل شد. در 
حالی که هدیه ای سخاوتمندانه برای همه دشمنان خود و 
حامیانشان بود. و تکرار جنایت هایش سبب رقص تانگوی 
ایران و امریکا در عراق شد. سال جدید سالی تعیین کننده 
و  واشنگتن  رسد  می  نظر  به  بود.  خواهد  رابطه  این  در 
تهران خود را آماده رقص تانگو بر جسد داعش می کنند.

منبع: الحیات 
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گزارش
پنج ایرانی در فهرست ٥٠٠ هنرمند برتر جهان

سهم ایران از 
رخدادهای 
هنری جهان

  بهروز فایقیان - عکس از جالل سپهر

 اگر هنرهای تجسمی ایران به ویژه در تاریخ معاصر 
را سکه یی در نظر بگیریم، تصویر این هنر در بیرون 
از مرزها را حقیقتا باید روی دیگر این سکه بدانیم. 
بین المللی  رویدادهای  در  که  چشم اندازی  قضا  از 
به  شاید  می شود،  ترسیم  تجسمی مان  هنرهای  از 
عنوان نگاه و دریافتی از بیرون، واجد قضاوت ها و 
ارزش گذاری هایی متفاوت از آنچه در میان خودمان 
ساده تر  تعبیری  به  و  واقعیت  از  بخشی  می گذرد، 
باشد  آیینه یی  در  ایران  هنر  از  حقیقی تری  تصویر 
می دهد.  قرار  ما  مقابل  در  امروز  متکثر  جهان  که 
با همین بهانه است که مروری بر حضور هنرهای 
میالدی  سال  معتبر  رخدادهای  در  را  ایران  تجسمی 

گذشته با شما به اشتراك می گذاریم.

مرکز  هنری  معاون  داوید»  «کاترین  بلندپروازانه  پروژه 
سطح  و  اعتبار  وسعت،  حیث  از  شك  بدون  پمپیدو،  ژرژ 
در  ایران  هنر  حضور  عرصه های  مهم ترین  از  یکی  علمی 
سال جاری میالدی را رقم زد. موزه هنرهای مدرن پاریس 
میزبان این نمایش نامتعارف بخش های کمتر شناخته شده 
مه  ماه  در  ناویراسته»  عنوان «تاریخ  با  ایران  معاصر  هنر 
 امسال شد که نمایش ٢٠٠ اثر، خلق شده در فاصله سال های 
۱۹۶۰ تا ۲۰۱۴ ایران را در دستور کار داشت. ویژگی منحصر 
داوید  کاترین  که  می آمد  آنجا  از  ناویراسته»  به فرد «تاریخ 
فرانسه  مقیم  ایرانی  پژوهشگر  منتظمی  مراد  و  کیوریتور 
و  متفاوت  جنبه هایی  معمول،  کلیشه یی  نگاه  از  احتراز  با 
جامع از آنچه جریان مدرن و معاصر در هنر ایران شمرده 
نقاشی،  قالب مدیوم های  در  از ورای مستندات  را  می شود 
عکس، اینستالیشن، ویدیو و حتی فیلم های مستند در نگاه 
آثار  دریچه  از  ایران  اجتماعی  و  سیاسی  تاریخ  سال   ٦٠ به 
به  کنند  صادر  رایی  بی آنکه  و  قضاوت  بدون  تجسمی، 
به  صدر  بهجت  و  محصص  بهمن  آثار  گذاشتند.  نمایش 
عنوان نمونه یی از پیشروان مدرنیسم در ایران، عکس هایی 
قباد  از  هنر  جشن  پوستر های  گلستان،  کاوه  مجموعه  از 
شیوا و پوسترهایی از بهزاد و کورش شیشه گران، فیلم های 
جاللی،  بهمن  جنگ  و  انقالب  عکس های  کیمیاوی،  پرویز 
نقاشی های کاظم چلیپا، عکس های محسن راستانی و دیگر 
عکاسان مطرح ایران چون یحیی دهقان پور، رعنا جوادی، 
مهشید نوشیروانی، مزدك عیاری، تهمینه منزوی و جاسم 
تنها  آوینی  مرتضی  فیلم های  و  عکس ها  البته  و  غضبانپور 
ارایه  ناویراسته»  «تاریخ  که  بود  چشم اندازی  از  بخشی 
رسانه ها  و  هنری  جامعه  نظر  که  مجموعه  این  بود.  کرده 
با  واقع  در  کرد،  جلب  خودش  به  هم  را  لوموند  جمله  از 
سکانس  چند  در  ایران  بصری  فرهنگ  و  هنر  به  نگاهی 
 ۱۹۷۹ سال  از  انقالب  دوره   ،۱۹۷۰ تا   ۱۹۶۰ سال های  یعنی 
دوران  در   نهایت  و   (۱۹۸۰  -۱۹۸۸) عراق  و  ایران  جنگ  و 
ایران  هنرمندان  نسل های  سهم  امروز،  تا  جنگ  از  پس 
فرهنگی  و  سیاسی  تاریخ  که  شیوه یی  بازاندیشی  در  را 
قرار  تاکید  مورد  می شود،  نوشته  آن  اساس  بر  کشورشان 
موزه  در  نیز   ۲۰۱۴ دسامبر  دوازده  از  که  نمایشی  می داد؛ 
ملی هنرهای قرن بیست و یکم رم به نمایش درآمده است.

اکتبر  در  نو»  «معاصر  عنوان  با  وین  آرت  دوره  دهمین 
بود  جهان  قاره  سه  از  گالری   ۱۱۸ میزبان  امسال   ٢٠١٤
جنوبی،  کره  آذربایجان،  از  آسیایی  گالری های  نام  و 
چشم  به  میان  این  در  نیز  عربی  متحده  امارات  و  ترکیه 
آثار  نمایش  با  شیرین  گالری  نیز  ایران  از  می خورد. 
گیزال  از  اینستالیشن  و  عکاسی  مجسمه سازی،  نقاشی، 
وارگا سینایی، نیما بهنود، شادی یوسفیان، ایمان صفایی، 
و  الرمیان  فرشید  معصومی،  علیرضا  ربیعی جاه،  فرناز 

آرت فر  این  در  پیاپی  سال  سومین  برای  الهی  امین  روشنك 
 VIENNAFAIR The New داشت.  حضور  بین المللی 
سکوهای  مهم ترین  از  یکی  امروز    Contemporary
بین المللی برای هنر معاصر برآمده از مرکز، شرق و جنوب 
شرق اروپا محسوب می شود. آرت فر وین با این حال هنر 
بخش  جمله  از  و  داده  قرار  توجه  مورد  همواره  را  آسیایی 
این  بود.  متمرکز  آذربایجان  هنر  بر  رویداد  این  فوکوس 
که  نشاط آوری  فضای  با  و  اخیر  سال های  در  نمایشگاه 
ایجاد  هنری  متکثر  گفتمان های  و  افکار  بروز  راستای  در 
و  گالری ها  برای  رقیب  کم  پرتابی  سکوی  به  می کند، 
شهر  در  رویداد  این  برگزاری  است.  شده  تبدیل  هنرمندان 
وین و در قلب اروپا، این رویداد را به محل مالقاتی جذاب 
کلکسیونر ها  بازدیدکنندگان، هنرمندان، موزه دار ها،  برای 
برای  ثابت  جایی  همچنین  تبدیل،  هنری  آثار  خریداران  و 

است.  کرده  پیدا  هنری  مهم  نمایشگاه های  تقویم  در  خود 
آرت وین در اکتبر ۲۰۱۳، موفق ترین دوره اش را با حضور 
بازه  اساس،  این  بر  و  ثبت  بازدیدکننده   ۲۳۰۰۰ به  نزدیك 
نمایش  این  بازدیدکنندگان،  میزان  و  هنری  آثار  گسترده 
معرفی  هنر  جهانی  بازار  در  مبتکر  رخدادی  عنوان  به  را 

می کند.
پاریس فوتو که به دلیل شهرت خود در زمینه برنامه های 
نو آورانه، یکی از رخدادهای هنری کلیدی عکاسی معاصر 
در  تاثیرگذار  چهره های  هم  امسال  نوامبر  است،  جهان 
جامعه هنری جهانی را درقالب گفتمان، مصاحبه، مناظره 
گالری  کرد.  جمع  گردهم  پاریس  پاله»  در «گرن  نمایش  و 
تنها  عنوان  به  نیز  قباییان  آناهیتا  مدیریت  با  ابریشم  راه 
موسسه هنری ایرانی حاضر در این رویداد؛ معرفی هشت 
هنرمند عکاس ایرانی یعنی کاوه و هنگامه گلستان، شادی 
قدیریان، بابك کاظمی، تهمینه منزوی، بهنام صدیقی، بیژن 
صیفوری و جالل سپهر را در این دوره در دستور کار قرار 
داده بود، امسال برای پنجمین بار در پاریس فوتو حضور 
داشت و چنان که از سوی مدیر این گالری عنوان شد، قصد 
عکاسی های  بهترین  معرض  در  را  خود  مخاطبان  داشت 
ایران قرار داده و بازه گسترده هنری و جلوه های بصری 
تعدادی  آثار  به  را  بازدیدکنندگان  توجه  و  ترویج  را  ایران 
در  ایرانی  عکاسان  شده ترین  شناخته  و  برجسته ترین  از 
کنار آثاری از هنرمندان نوظهور و خوش آتیه ایران در یکی 
از مهم ترین رخدادهای فرهنگی و هنری جهان جلب کند. 
این هشت هنرمند هر یك با نگاه و برداشت منحصربه فرد 
از  محبوب  و  صمیمی  تصویری  پیرامون،  دنیای  از  خود 
ازانتخاب  منظور  و  کردند  ارائه  رویداد  این  در  را  ایران 
آنان ارایه زاویه دیدی متفاوت از ایران عنوان شدکه عموما 

نگرفته      قرار  توجه  مورد  غربی  مطبوعات  و  رسانه ها  در 
است.

  Magic of Persiaایرانی جادوی  برگزاری  سال  دهمین 
هنر  از  همزمان  رخداد  چندین  میزبان  گذشته  سپتامبر 
این  مهم ترین  در  بود.  نیویورك  در  جهان  و  ایران  معاصر 
از  هنرمندانی  آثار  اصرار»   / «الهام  عنوان  با  نمایش ها 
خاورمیانه و آفریقا بر روی دیوار رفت. همزمان مزایده یی 
پرشیا  مجیك  دوره  این  در  نیز  ایرانی  هنرمندان  آثار  از 
پیش بینی شده بود و در بخش ویژه این رویداد نیز کارنامه 
علیرضا  آریان پور،  پویا  شد.  مرور  تناولی  پرویز  هنری 
محمد  بختیار،  بهنام  ساسان  بهابادی،  محمد  آستانه، 
فرج آبادی،  حبیب  عمران،  نفیسه  علمی نیا،  مهران  بزرگی، 
هنرمندان  دیگر  از  پورحیدری  طاهر  و  نشاط  شیرین 
حاضر در مجیك آف پرشیای دهم بودند و علی بختیار نیز 

با  که  رویداد  این  دوره  دهمین  در  مدعو  هنرمند  عنوان  به 
حمایت مرکز لوانتین و بنیاد فرهنگ حضور داشت.

رویداد  دیگر  هم   (ACAW) آسیا  معاصر  هنر  هفته 
عمده یی بود که در سال گذشته میالدی بخشی ویژه برای 
ارایه هنر ایرانی تدارك دیده بود. در این دوره از هفته هنر 
معاصر آسیا معرفی فرح اصولی از نقاشان مطرح کشور 
در قالب یك نمایش انفرادی در اکتبر گذشته و به میزبانی 
نیویورك در دستور کار قرار گرفته بود. دالیل انتخاب این 
معاصر  هنر  هفته  ویژه  بخش  در  معرفی  برای  هنرمند 
آسیا از سوی برگزارکنندگان این رویداد چنین عنوان شد: 
نقاشی های  که  است  هنرمندانی  اولین  از  اصولی  فرح   »
مینیاتور را برای بیان هنری مستحکم، شخصی و معاصر 
هنری  سبك  است.  برده  به کار  زنان  زندگی  دادن  نشان  در 
رشد   ۱۳۵۷ سال  انقالب  از  پس  دهه  سه  طول  در  اصولی 
ابراز  برای  معناداری  فرم  یافتن  دنبال  به  او  است.  یافته 
لطیف  زیبایی  و  غنی  سنت  در  را  فرم  این  عقاید،  و  افکار 
موجود در نقاشی ها، معماری و هنرهای زینتی ایران پیدا 
مینیاتوری  صورت های  احساس  بدون  شکل  است.  کرده 
مورد  زن  و  مرد  اصلی  شخصیت های  جهانی  تم  برای  او 
تحت  هنرمند  این  آثار  می رسد.  نظر  به  مناسب  وی  نظر 
در  وی  پرشور  مشارکت  و  پیشین  گسترده  تجربیات  تاثیر 
زمینه های نقاشی، عکاسی، فیلم، انیمیشن، گرافیك، ادبیات 

و تئا تر قرار  دارد.»
برای  درآمدی  پیش  که  میامی  آرت  نمایشگاه  سیزدهمین 
آرت بازل سوییس به شمار می رود، دسامبر سال گذشته در 
حالی برگزار شد که در این دوره ۲۶۷ گالری بین المللی از 
شمال و جنوب امریکا، اروپا، آسیا و آفریقا شامل ۳۱کشور 
حضور داشتند و گالری شیرین باز هم تنها نماینده ایرانی 

حاضر در این رویداد بود که با نمایش آثار ۹ هنرمند جوان 
ایرانی یعنی فرناز ربیعی جاه، نیما بهنود، ایمان صفایی، 

شادی یوسفیان، محمود همدانی، امیرنصر
مهدی  و  الهی  امین  روشنك  قنبریان،  مریم  گویان،  کم 
قدیانلو معرفی هنر این روزهای ایران را بر عهده داشت. 
و  معتبر  گالری های  فلوریدا  در  رخداد  این  جریان  در 

موزه هایی از سرتاسر جهان آثاری را  ارایه کردند.

 ٥٠٠ فهرست  در  پنج  ایرانی  نام  قرار گرفتن  باالخره  و 
مراجع  از  یکی  پرایس»  سوی «آرت  از  جهان  برتر  هنرمند 
نمایشگاه های  موسسه  «فیاك»  کنار  در  جهان  هنر  مارکت 
بین المللی پاریس در گزارشی از تحلیل و بررسی وضعیت 
اقتصادی و هنری جهان در سالی که گذشت، دیگر اتفاقی 
است که هنرمعاصر ایران را مورد توجه قرار داد. در این 

محوریت  با  و  سال  پایانی  روزهای  با  همزمان  که  گزارش 
منتشر  جهان  معاصر  عکاسی  و  ویدیو  مجسمه،  نقاشی، 
جهان  و  منطقه  در  ایران  هنر  رشد  درحال  جایگاه  شده، 
علی  مشیری،  فرهاد  است.  گرفته  قرار  اشاره  مورد  نیز 
افشین  و  شیشه گران  کوروش  درخشانی،  رضا  بنی صدر، 
گزارش  اساس  بر  که  هستند  هنرمند  پنج  این  پیرهاشمی 
مبلغی  به   ٢٠١٤ سال  در  آثارشان  فروش  مجموع  یادشده 
بالغ بر دو میلیون دالر رسیده است. در گزارش آرت پرایس 
همچنین در تحلیل شرایط بازار هنری ایرانیان عنوان شده 
مدرنیته  و  سنت  میان  ایران  بر  حاکم  جو  که  همان طور 
مانده است، هنرمندان ایرانی نیز شوق خالقانه خود را با 
ریشه  که  آنها  آثار  می کنند.  ترکیب  سنت،  به  احترام  ادای 
در تاریخ دارد و نوعی آگاهی سیاسی را با بیننده در میان 
لندن،  تیت  مدرن  موزه  چون  معتبری  مراکز  در  می گذارد، 
مرکز فرهنگی هنری ژرژ پمپیدو در پاریس و گوگنهایم در 

نیویورك توجه ها را به خود جلب کرده اند.
و در پایان مجال اینکه نمایش مجموعه عکس های «زندگی 
امروز و جنگ» از گوهر دشتی در بخش «جنگ های روزگار 
نقاشی های  نمایش  و  فرانسه  لنز  شهر  لوور  موزه  در  ما» 
در  سوررئالیسم  جهانی  نمایشگاه  در  جعفری  فرهاد 
میالدی   ٢٠١٤ شمار  سال  در  دیگر  متعدد  موارد  و  پرتقال 
گذشته  سال  در  ایرانی  هنر  به  توجه  که  است  آن  از  حاکی 
میالدی تنها محدود به موارد یادشده نمانده است. اگرچه 
رویدادها  این  عمده  بزرگی  حیث  از  شد  مرور  که  اتفاقاتی 
بودند اما کم نبودند رخدادهایی که هر یك به شکلی معرفی 

هنر ایران را در پهنه جهانی  بر عهده  داشتند.
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ادامه از صفحه اول

حال  در  پاریس  جرایم  با  مبارزه  مرکز  است.  شده  گزارش  وخیم 
از  به راحتی  که  است  مهاجمانی  هویت  شناسایی  برای  تحقیق 
بمب  خودرویی  انفجار  بعد  ساعت  چند  کرده اند.  فرار  حادثه  محل 
گذاری شده در نزدیکی کنیسه ای در پاریس یک بار دیگر شهروندان 
که  است  فکاهی  مجله ای  شارلی ابدو،  هفته نامه  کرد.  نگران  را 
چهارشنبه ها در فرانسه منتشر می شود. این هفته نامه در سپتامبر 
سال٢٠١٢میالدی با انتشار کاریکاتورهایی با موضوع پیامبر اسالم، 
در  آورد.  وجود  به  کشورهای اسالمی  از  برخی  در  را  جدیدی  موج 
از  کاریکاتورهایی  فرانسوی  هفته نامه  این  نیز  فوریه٢٠٠٦میالدی 
حضرت محمد(ص) را که قبل از آن در نشریه ای دانمارکی چاپ شده 
سردبیر  شد،  به پا  که  جنجالی  به دنبال  اما  کرد  منتشر  دوباره  بود، 
تبرئه  مسلمانان  به  توهین  اتهام  از  دادگاه  در  هفته نامه  این  وقت 
«هاراکری»  هفته نامه  برای  جایگزینی  حقیقت  در  شارلی ابدو  شد. 
بود که از سال۱۹۶۰ تا ۱۹۶۱میالدی منتشر می شد؛ این هفته نامه به 
دلیل توهین به ارزش های ملی چندبار توسط وزارت کشور فرانسه 
با  تحریریه  قدیمی  کارمندان  ۸۰میالدی  دهه  در  بود.  شده  تعطیل 
نام جدید «شارلی ابدو» که کنایه ای به نام «شارل دوگل» داشت، به 
از  مردم  انتقاد  و  پایین  بسیار  شمارگان  ولی  دادند  ادامه  خود  کار 

کیفیت محتوا، عامل نیمه تعطیل شدن شارلی ابدو شد و در نهایت در 
سال١٩٩٢میالدی شارلی ابدو جدید منتشر شد و در دسترس همگان 
قرار گرفت هرچند که همچنان افراد زیادی در داخل و خارج فرانسه 

سیاست های این هفته نامه را نقد می کردند.
درباره  مقاله ای  در  «اشپیگل»  آلمانی  هفته نامه  سردبیران  از  یکی   
مسابقه  در  «شارلی ابدو  که  نوشت  فرانسوی  فکاهی  هفته نامه  این 
خود در مقابل نشریات فکاهی همیشه سر نخ را از دست داده و به 
راه کج و اشتباه می رود؛ این هفته نامه در اکثر موارد سعی می کند 
با توهین به ارزش های ملی، اقلیت ها و مقدسات، شمارگان خود را 
باال ببرد.»حال این هفته نامه که دقایقی پیش از این حمله، در توییتر 
خودخوانده  رهبر  البغدادی»  «ابوبکر  از  را  کاریکاتوری  خود، 
گروه «داعش» منتشر کرده بود، بار دیگر در کانون توجه رسانه ها 
را  حمله  این  حادثه  محل  در  حضور  با  اوالند  فرانسوا  گرفت.  قرار 
او  خواند.  بزدل»  «تروریست های  را  مهاجمان  و  شدید»  «توحش 
گفت که دولت فرانسه حقوق و آزادی های روزنامه نگاران را حفظ 
را  سختی  ساعات  که  می گویم  فرانسوی ها  داد: «به  ادامه  و  می کند 
سپری می کنیم و یک عملیات «تروریستی» در کشور ما انجام شده 
که چندین کشته و زخمی برجای گذاشته است. اما به همه اطمینان 
می دهم که ما مهاجمان را هرکجا که باشند به سزای عملشان خواهیم 
قوانین  به  و  است  آزاد  کشوری  داد: «فرانسه  ادامه  اوالند  رساند.» 
پایبند است و هیچ کس نباید فکر کند که می تواند در فرانسه با آزادی 
عمل اقدام به فعالیت های تروریستی کند و آزادی بیان را محدود کند 
به همین دلیل در تمامی برنامه ها و طرح های امنیتی کشور بازنگری 
جدی انجام خواهد شد.» در فرانسه نیز تنها دقایقی پس از انتشار 
روزنامه نگاران  از  حمایت  در  هستم»  شارلی  «من  کمپین  خبر  این 
این هفته نامه به راه افتاد. فرانسه سال گذشته قوانین ضدتروریسم 
خود را افزایش داد و پس از تشدید تهدیدهای داعش مبنی بر حمله 
و  برد  باال  را  خود  امنیتی  هشدار  درجه  کشور،  این  شهروندان  به 
در  نظامی  مشارکت  خواهان  که  کردند  تاکید  کشور  این  مقام های 
و  خاورمیانه  در  شبه نظامیان  نابودی  به  منجر  که  هستند  فرآیندی 

آفریقا شود.

واکنش ها
نیکوال سارکوزی،  فرانسه  در  انتحاری  حمله  به  واکنش   در 
ما  دموکراسی  به  که  کرد  اعالم  نیز  فرانسه  سابق  رییس جمهوری 
بریتانیا،  وزیر  نخست  کامرون،  دیوید  همچنین  است.  شده  حمله 
باراك اوباما، رییس جمهوری امریکا، آنجال مرکل، صدراعظم آلمان، 

بالفاصله  اروپا  اتحادیه  و  روسیه  رییس جمهور  پوتین  والدیمیر 
حمله اخیر را محکوم کرده و مراتب تاثر خود را از این اتفاق اعالم 

کردند.  
بیانیه یی  انتشار  با  نیز  فرانسه  مسلمانان  جامعه  راستا،  همین  در 
االزهر  کرد.  محکوم  را  آن  اقدام،  این  خواندن  وحشیانه  ضمن 
کردند  اعالم  اقدام،  این  کردن  محکوم  با  نیز  عرب  اتحادیه  و  مصر 
این  با  ندارد.   مطابقت  اسالمی  قوانین  با  دست  این  از  اقداماتی  که 
مرکزی  اطالعات  سازمان  ریاست  اسبق  معاون  مورل،  مایکل  حال 
که   است  معتقد  سی بی سی  خبری  شبکه  کنونی  مشاور  و  امریکا 
معلوم نیست این حمله به صورت خود به خود انجام شده است یا به 
صورت برنامه ریزی شده است. او در ادامه صحبت های خود تاکید 
 ٢٠٠٥ جوالی  ماه  حمالت  از  پس  اروپا  در  حمله  بدترین  این  که  کرد 
هدف  که  است  روشن  کامال  اینجا  در  است.  بوده  لندن  متروی  در 
مطلبی  که  رسانه یی  سازمان  یك  شدن  بسته  است.  بوده  چیزی  چه 
که  کرد  اعالم  همچنین  وی  است.  کرده  منتشر  افراطیان  علیه  هجو 
این افراد هنوز مشخص نیست که نفراتی هستند که پیش تر به عراق 
و سوریه برای جنگیدن رفته بودند باز به فرانسه بازگشتند یا از قبل 
توسط داعش یا القاعده این حمله طراحی شده است. با این حال اگر 
نظریه اول مایکل مورل، یعنی بازگشت افراطی ها به فرانسه باشد، 
می توان گفت موضوعی که ماه هاست تحلیلگران نگران این موضوع 

این  از  دیگر  حمالتی  انتظار  باید  و  است  پیوسته  حقیقت  به  هستند 
دست را در فرانسه و سایر نقاط اروپا  نیز کشید.

«شارلی ابدو»  چه نوع نشریه یی است؟
حساب  به  سنتی  طنز  نشریه  یك  عنوان  به  ابدو،  شارلی  هفته نامه 
بانکداران  پلیس،  دینی،  سیاسی،  شخصیت های  تمامی  که  می آید 
 ١٩٧٠ سال  در  مثال  به طور  است.  داده  قرار  تمسخر  مورد  را  و... 
میالدی این نشریه مرگ شارل دوگل  رییس جمهور اسبق فرانسه را 

به تمسخر کشیده بود.

برش
وقایع چند هفته اخیر پاریس یادآور «کابوس مخوف» نوشته میشل 
ولبك، رمان نویس جنجالی فرانسوی است که متهم به نژاد پرستی و 
تبلیغ اسالم هراسی است. ناظران براین باورند معضل افراط گرایی 
متناقض  سیاست های  حاصل  فرانسه،  در  جمله  از  و  اروپا  در 
اسالم هراسی،  چون  رویکردهایی  با  اسالم  قبال  در  کشورها  این 
اسالم ستیزی و تجهیز و حمایت از گروه های معارض در خاورمیانه 
جدی  معضلی  به  اکنون  که  سیاست هایی  است؛  سوریه  در  ویژه  به 
از  فرانسه  میان  این  در  است.  شده  تبدیل  قاره  کشورهای  همه  در 
این  جدی  بروز  و  شدن  آشکار  با  را   ٢٠١٥ سال  که  است  کشورهایی 
با  کشور  این  از  جایی  در  لحظه  هر  اکنون  است.  کرده  آغاز  معضل 
وجود تدابیر شدید امنیتی امکان یك حمله وجود دارد. روز گذشته 
هفته نامه شارلی ابدو دچار حریق این منازعه شد که خود به نوعی 
به  که  هفته نامه  این  دفتر  به  حمله  عامالن  هنوز  بود.  کرده  روشن 
شارلی  اما  نشده اند،  شناسایی  انجامید،  نفر   ١٢ حداقل  شدن  کشته 
ابدو همان مجله یی است که چند سال قبل در اقدامی اسالم ستیزانه 
کرده  منتشر  را  اکرم (ص)  پیامبر  ساحت  به  موهن  کاریکاتورهای 
 ٨٠ تیراژ  در  را  اسالم  پیامبر  زندگی  از  نیز  کتابی  نشریه  این  بود. 
هزار نسخه منتشر کرده بود که این اقدام موجی از خشم و اعتراض 
همچنین  داشت.   دنبال  به  را  اسالمی  کشورهای  در  مسلمانان 
موهن  تصاویری  نیز   ٢٠٠٥ سال  در  فرانسوی  نشریه  این  بر  عالوه 
با  که  شد  منتشر  دانمارك  روزنامه های  از  یکی  در  اسالم  پیامبر  از 
خشم مسلمانان همراه شد. در اقدامی دیگر در سال ٢٠١١ نیز فیلمی 
اهانت آمیز علیه پیامبر اسالم در امریکا ساخته شد که باعث به وجود 
آمدن موج عظیمی از اعتراض ها در مصر و لیبی و سایر کشورهای 

اسالمی شد.

 گزارش
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و  ها  آگهی  محل  از  فقط  پرشین  نامه  هفته  مخارج 
حق اشتراک تامین می شود. هفته نامه پرشین انتظار 
دارد در صورتی که آن را می پسندید و ماندگاری آن را 
برای  فرهنگ و فارسی زبانان مفید میدانید ما را یاری 

کنید.
همانطور که بارها نوشته ایم، در صورت ازدیاد تعداد 
مشترکان و آگهی ها، هفته نامه دوام و کیفیت بهتری 
خود  فرهنگی  وکارهای  رسانی  اطالع  راه  به  و  میابد 

ادامه می دهد. 
که  است  کسانی  های  محبت  مرهون  نامه  هفته  این 
تاکنون به درخواست ما،  آگهی دهندگان و مشترکانی 

به ما معرفی کرده اند.

اشتراک = تداوم در انتشار
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بین الملل

پایان سرخوشی نفتی
فرید زکریا

تحلیلگر مسائل بین المللی

مطلبی  در   ۲۰۱۴ سال  ابتدای  در   
نوشتم که آن سال، سال چین خواهد 
به  چین  که  بود  این  منظورم  بود. 
سیاسی  اخبار  در  مختلف  انحای 
خواهد  قوی  حضوری  اقتصادی  و 
در  چین  گفتم  آن  ابتدای  در  داشت. 
که  خود  اقتصادی  انفجار  سال   ۳۰
هر  در  درصد   ۱۰ به  نزدیک  رشدی 
رشد  نرخ  سرعت  و  مواجه  اقتصادی  افت  با  ناگهان  داشت،  سال 

این کشور آرامتر شده است. 
که  نوشتم  همچنین  بود.  جهانی  پیامدهای  دارای  موضوع  این 
روبه رو  سیاسی  مشکالت  از  مجموعه ای  با  است  ممکن  چین 
مسائل  می کند،  رشد  آن  متوسط  طبقه  اینکه  جمله  از  شود. 
ملی گرایانه  احساسات  و  افتاد  خواهد  اتفاق  بدی  زیست محیطی 

رشد خواهد کرد.
من به این پیش بینی ها نمره خوبی می دهم اما قطعا نمره کاملی 
نرم  پنجه  و  دست  سیاسی  مشکل  چند  با  چین  گرفت.  نخواهم 
کرد، به ویژه این مشکالت در هنگ کنگ نمود بیشتری پیدا کرد. 
برخی حتی می گویند که آینده چین در موضوع هنگ کنگ نهفته 

است. 
ثروتمندتر  چین  نقاط  سایر  از  هنگ کنگ  که  باشید  داشته  یاد  به 

وجود  با  باشد.  آینده  سوی  به  چین  پنجره  حتی  شاید  و  است 
اینکه  به رغم  کرد.  تجربه  را  پایینی  اقتصادی  رشد  چین  این، 
مقامات چین به دنبال رشد اقتصادی ۷ درصدی بودند اما باز هم 

نتوانستند از پس این رقم برآیند. 
معنی این پیش بینی هم درست از آب درآمد، اینکه رشد اقتصادی 

چین آرام گرفت اما اشتیاق مقامات چینی بی  حد و حصر بود. 
غول اقتصادی دنیا میل زیادی به مکیدن پیدا کرده بود و از این 
می کرد.  وارد  صنایع  سوخت  و  اولیه  مواد  زیادی  مقدار  به  رو 
کشور  این  واردات  از  درصد  بیشترین  نفت  هم  واردات  میان  در 
را تشکیل می داد و به رغم محدودیت ها، رشد زیادی هم در وارد 

کردن این محصول تجربه کرد. 
گذشته  سال  چند  در  که  کرد  تصریح  استنلی  مورگان  موسسه 
واردات نفتی چین رشد ۷ درصدی را در هر سال از سر گذرانده 
نفت  واردات  برای  تقاضا  در  چین  رشد   ،۲۰۱۴ سال  در  است. 
نزدیک به صفر بوده است. میگساری نفتی چین در سال گذشته 

کمتر و کمتر شده بود. 
قیمت  سریالی  کاهش  توجیه  اصلی ترین  شاید  که  واقعیتی  تنها 
نفت باشد، اقتصاد چین باشد. هر چند نباید از تولید نفت و گاز 
نفت  قیمت  کاهنده  روند  گذشت.  سادگی  به  هم  ایاالت متحده  در 
در سال ۲۰۱۴، اگر در سال جاری هم ادامه و میل به پایین ماندن 
داشته باشد روی موضوعات اقتصادی و سیاسی جهان در سال 

۲۰۱۵ و فراتر از آن تاثیرگذار خواهد بود. 
موضوع  نکردم  پیش بینی  گذشته  سال  در  که  را  موردی 
جنگ افروزی روسیه بود، زیرا روسیه به شکل دراماتیکی قصد 
دارد اوکراین را همچنان به عنوان یک متحد حفظ کند و به وسیله 
نظامی گری سعی در این کار دارد و نتیجه این می شود که روسیه 
تحریم می شود و از دنیای دیپلماتیک جدا می ماند. در یک معنا، 

مشاهده  را  نفت  ردپای  می توان  هم  روسیه  بحران  موضوع  در 
کرد. افزون بر ۱۰ سال است که قیمت نفت رشد ۴ برابری داشته 
تاثیر  روسیه  داخلی  ناخالص  تولید  رشد  بر  رهگذر  این  از  و 
و  داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  است.  گذاشته  فوق ا لعاده ای 
افزایش سرانه هر روسی باعث محبوبیت پوتین شد. با افزایش 
وی  روسیه،  حکومت  در  منابع  انباشت  و  پوتین  نفس  به  اعتماد 
داخلی  امور  در  که   ۲۰۰۸ سال  همچون  زیاد،  نفس  به  اعتماد  با 
حق  را  اوکراین  داخلی  امور  در  مداخله  کرد،  دخالت  گرجستان 

خود می داند.
عامل  اما  است،  رسانده  آسیب  روسیه  به  اقتصادی  تحریم های 
نفت  قیمت  سقوط  در  روسیه  اقتصادی  فراگیر  بحران  در  اصلی 
خالصه می شود. سقوط قیمت نفت فصل بعدی داستان روسیه 

را شکل خواهد داد. 
کاهش قیمت نفت در هر قاره ای به طور مستقیم و غیرمستقیم بر 
آن تاثیر گذاشته است. مثال مهمی که می شود از این تاثیرگذاری 
کوبا  رئیس جمهوری  کاسترو،  رائول  که  است  این  کرد  ارائه 
کند.  ترمیم  ایاالت متحده  با  را  خود  ارتباطات  می گیرد  تصمیم 
سرد  جنگ  دوران  در  را  حامی اش  شوروی،  کوبا،  اینکه  از  پس 
از دست داد، آنها یک حامی جدید پیدا کردند. چاوز در ونزوئال 
شد.  کوبا  تازه  حامی  نقدی  کمک های  و  سوختی  تخفیف های  با 
شده  مشکالتی  دچار  نفت  قیمت  سقوط  از  پس  ونزوئال  اما 
سیاسی  مهارت های  از  اندازه وی  به  چاوز  خلف  جانشین  است. 

برخوردار نیست. 
کاهش  در  و  می شود  ونزوئال  بیشتر  مشکالت  باعث  اینها  همه 
درآمد نفتی این کشور تاثیرگذار است. دولت کوبا تشخیص داده 
که پدر شکالت به دست به مشکل برخورده و شاید دیگر نتواند به 
خوبی گذشته سوبسیدهای نفتی را شامل حال وی کند، از این رو 

به دنبال خالصی از دست تحریم های ایاالت متحده است. 
کشورهای  است:  ساده  بسیار  نفت  قیمت  سقوط  کلی  قانون 
تولیدکننده ای همچون روسیه و ونزوئال آسیب خواهند دید، در 
از  هند  و  اندونزی  چین،  مثل  مصرف کننده ای  کشورهای  مقابل 

این وضعیت منتفع می شوند. 
دارد:  وجود  استثنا  یک  هم  کشور  گروه  دو  این  میان  در 
تولید کننده  هم  و  مصرف کننده  به عنوان  هم  ایاالت متحده 
تاثیرات  وضعیت  این  آمریکایی ها  بیشتر  برای  است.  مطرح 
مثبتی به همراه داشته است. افت قیمت بنزین برای آمریکایی ها 
انباشته  طریق  این  به  که  پول هایی  و  است  مالیات  کاهش  مثل 
تولیدکنندگان  برای  می شود.  خرج  دیگر  جاهای  در  می شود 
نفتی آمریکایی اما خبرهای خوشی نمی رسد، هر چند آنها سعی 
می کنند قیمت هزینه تولید نفت را پایین بیاورند تا سود بیشتری 

به دست آورند. 

دید اقتصادی را که کنار بگذاریم این رویه برای آمریکا تاثیرات 
در  پیچیده  مشکالت  از  بسیاری  داشت.  خواهد  همراه  به  مثبتی 
دنیا زاییده قیمت باالی نفت بوده اند. از روسیه تا ونزوئال گرفته، 
در  کند.  هوشیار  پیش  از  بیش  را  آنها  می تواند  نفت  پایین  قیمت 
این شرایط اقتصاد آمریکا همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد 
بماند.  باقی  قوی  و  پایدار  اقتصادی  رشد  این  می رسد  نظر  به  و 
در  را  خود  سردمداری  آمریکا  تکنولوژیکی  صنایع  همچنان 

بازارهای آینده حفظ خواهند کرد. 
ماند.  خواهد  باقی  پویا  مهاجرت،  با  همچنان  آمریکایی  جامعه 
از  بهتر  بسیار  آمریکا  حکومت  ژاپن  و  اروپا  با  مقایسه  در  حتی 

آنها عمل کرده است. 

مذاکره و توافق احتمالی درباره اختالفات

دیدار در 
ساختمان 
شماره ١٠ 

پس  سال های  در  که  آلمان  صدراعظم  خانم  مرکل،  آنجال 
نجات  فرشته  به  شدن  تبدیل  با  اروپا  اقتصادی  بحران  از 
قاره سبز، به شکل غیررسمی به رهبر اتحادیه اروپا تبدیل 
شده است، اکنون به عنوان قدرتمندترین مقام اروپایی با 
با  گوناگونی روبه رو است. همزمان  چالش های  مسائل و 
یونان  چون  کشورهایی  در  افراطی  راستگرایی  افزایش 
که می رود دومینوی ریزش در منطقه یورو را به حرکت 
که  کند  مدیریت  چنان  را  اوکراین  بحران  باید  او  در آورد، 
ضمن حفظ اعتبار اتحادیه اروپا در برابر روسیه موجب 
بر  نیز  بریتانیا  اگر  دیگر  سوی  از  شود.  تنش ها  کاهش 
طبل جدایی از اتحادیه بکوبد، ستون های اتحادیه زودتر 

از پیش خواهد ریخت.
از  پس  روز  چند  درست  می رسد  نظر  به  دلیل  همین  به 
درباره  بریتانیا  نخست وزیر  کامرون،  دیوید  هشدار 
این  عضویت  سرنوشت  درباره  زودهنگام  همه پرسی 
با  تا  می رود  لندن  به  مرکل  اروپا،  اتحادیه  در  کشور 
کند؛  گفت وگو  و  رایزنی  دغدغه ها  این  درباره  کامرون 
می شود.  نیز  بریتانیا  شامل  نحوی  به  که  دغدغه هایی 
مالی  مطالبات  چنانچه  است  کرده  تهدید  کامرون  دیوید 
به  اقدام  اتحادیه  و  یابد  افزایش  لندن  از  اروپا  اتحادیه 
در  بود  قرار  که  همه پرسی  نکند،  مهاجرت  قانون  اصالح 
شود،  برگزار  اروپا  اتحادیه  از  جدایی  درباره   ٢٠١٧ سال 
در  موضوع  این  البته  شد.  خواهد  برگزار  زودتر  خیلی 
بریتانیا به یك شعار تبلیغاتی بین احزاب مدعی انتخابات 
و  کارگر  رقیب  حزب  است.  شده  تبدیل  آینده  پارلمانی 
از  بریتانیا  مسیر  تغییر  از  هم  استقالل  نوظهور  حزب 

اتحادیه اروپا سخن می گویند.
اما از دیدار دو تن از رهبران اروپا در ساختمان شماره ١٠ 
داونینگ، پیشنهاد اجتناب از سوءتفاهم به گوش می رسد. 
طرح  با  آلمان  صدراعظم  ظاهرا  که  است  داده  خبر  تایمز 
کمك های  حذف  نیز  و  کار  نیروهای  آمد  و  رفت  تحدید 
مطرح  کامرون  دیوید  دولت  ازسوی  که  آنان  به  رفاهی 
موافقت  این  اعالم  صورت  در  است.  کرده  موافقت  شده، 
با  لندن  روی  پیش  در  مذاکرات  در  مهم  موانع  از  یکی 
خواهد  بین  از  مهاجرت  بحث  خصوص  در  اروپا  اتحادیه 
محدود سازی  و  قطع  برای  انگلیس  دولت  برنامه  رفت. 

مزایای اجتماعی و مالیاتی خانواده های مهاجران اروپایی 
کشور  این  برای  پوند  میلیون ها  در  صرفه جویی  سبب 
مهاجرتی  سیاست های  تحدید  راستای  در  شد.  خواهد 
سختگیرانه یی  طرح  اخیرا  کامرون  دیوید  دولت  انگلیس، 
برای مهاجران اروپایی مطرح کرده که از آن جمله طرح 
ساکن  خود  وطن  در  که  مهاجران  خانواده  مزایای  قطع 
مرکل  احتماال  می شود  گفته  اساس  این  بر  است.  هستند، 
چالشی  که  اروپایی  شورای  در  منطقی  تغییر  هرگونه  از 
حمایت  نمی کند،  ایجاد  مهاجران  آزاد  حرکت  اصول  برای 

کند.
مزایای  از  که  اروپایی  مهاجران  شده  یاد  طرح  براساس 
تا  دیگر  می شدند،  بهره مند  انگلیس  در  مالیات  پرداخت 
مزایایی  هیچ  انگلیس  به  ورود  از  پس  سال  چهار  حداقل 
و  خدمات  طرح،  این  موجب  به  همچنین  نکنند.  دریافت 
مزایای اجتماعی مسکن برای مهاجران تا چهار سال بعد 

از ورود و اشتغال مهاجران، قابل دریافت نخواهد بود.
برای  مذاکرات  ادامه  بر  کامرون  و  مرکل  مشترك  بیانیه   
مقابله با بی ثباتی در اقتصاد جهانی و طراحی یك معامله 
است.  شده  تمرکز  امریکا  و  اروپا  اتحادیه  بین  تجاری 
اتحادیه  برای  اروپایی  مقام  دو  این  اظهارات  اساس  بر 

با ثبات تر و رقابتی، دو طرف نسبت به بهره برداری بیشتر 
از پتانسیل بازار و کاهش مقررات مانع کسب و کار اقدام 

خواهند کرد.
گفته  که  کامرون  حال،  همین  در  گزارش ها  اساس  بر 
اروپایی  کار  نیروی  مهاجرت  روند  کنترل  برای  می شود 
به انگلیس تحت فشار اعضای قدرتمند حزبش قرار گرفته 
است، قصد دارد پیش از آنکه ادامه عضویت کشورش در 
شرایط  سر  بر  شود،  گذاشته  همه پرسی  به  اروپا  اتحادیه 
ادامه این عضویت مذاکره کند. کامرون با وجود مخالفت 

آزادی  آلمان،  صدراعظم  ازجمله  اروپایی  رهبران  صریح 
مهم ترین  را  اروپا  اتحادیه  در  کار  نیروهای  وآمد  رفت 

موضوع درمذاکراتش با اتحادیه اروپا بیان کرده است.
این درحالی است که پیش تر آنجال مرکل هشدار داده بود 
که اجازه نخواهد داد قوانین مربوط به آزادی رفت وآمد 
تضعیف  عنوان،  هیچ  تحت  اروپا،  اتحادیه  در  کار  نیروی 
به کامرون هشدار داده  گذشته  اکتبر  ماه  شود. مرکل در 
بود که پیشنهاد وی برای محدود کردن پذیرش مهاجران 
که  می شود  باعث  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  ازسایر 
اتحادیه  این  با  ارتباط  در  بازگشت  غیر قابل  نقطه  به  وی 
اروپا  رهبران  سوی  از  مرکل  است  ذکر  به  الزم  برسد. 

متهم به سختگیری است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
اتحادیه  از  خروج  درباره  یونان  به  مرکل  هشدار  از  پس 
می گوید  اروپا  پارلمان  رییس  شولتس،  مارتین  اروپا، 
از  یونان  خروج  درباره  آلمان  صدراعظم  مرکل،  آنجال 
تاکید  وی  می کند.  غیرمسووالنه  گمانه زنی  اروپا  اتحادیه 
کرد: بحث  و گمانه زنی در رابطه با احتمال خروج یونان 
یونان  نخست وزیر  نمی کند.  کمکی  هیچ  اروپا  اتحادیه  از 
هفته گذشته هشدار داد که ممکن است این کشور مجبور 

شود از حوزه یورو خارج شود.

درخواست از مرکل
آلمان  صدراعظم  مرکل،  آنجال  دیدار  خبر  انتشار  از  پس 
برلین،  در  اوکراین  نخست وزیر  یاتسنیوك،  آرسنی  با 
برای  کرد  درخواست  مرکل  از  بشر  حقوق  دیده بان 
وارد  فشار  کی یف  به  اوکراینی  غیرنظامیان  جان  حفظ 
وزارت  از  باید  مرکل  کرد:  اعالم  بین المللی  نهاد  این  کند. 
دفاع اوکراین درخواست کند تا به ارایه دستورات واضح 
مخالفان  با  اوکراین  شرق  در  که  بپردازد  سربازانی  به 
انفجاری  تسلیحات  از  تا  دهد  دستور  آنها  به  و  می جنگند 

در مناطق پرجمعیت و علیه غیرنظامیان استفاده نکنند.
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فرایند سیاسی در یونان، بریتانیا و لهستان

سه انتخاباتی که سرنوشت 
اروپا را تعیین می کند

در سال ۲۰۱۲ ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا 
نجات  را  یورو  تا  داد  خواهد  انجام  کاری  هر  گفت 
دلزده  و  عصبانی  دهندگان  رای  وجود  این  با  دهد. 
سرنوشت  و  ندارند  هیجانی  و  شور  چنین  اروپایی 

قاره اروپا در دستان آنها است.
یورو  ناحیه  عضو  جدیدترین  به  تبدیل  لیتوانی  ژانویه   ۱
سال  چند  در  که  اروپایی  کشور  هجده  جمع  به  و  شده 
پیوسته  اند،  بوده  رو  روبه  اقتصادی  مشکالت  با  گذشته 
طولی  چندان  لیتوانی  عضویت  شادمانی  متاسفانه  است. 

نمی کشد، چون سال ۲۰۱۵ سال آشفته ای است. در واقع 
تواند  می  که  شود  می  انجام  امسال  مهم  انتخابات  سه 

تهدیدی حیاتی برای اتحادیه اروپا باشد.

تراژدی یونانی
شکست  یونان،  تراژدی  آمدن  وجود  به  در  عامل  اولین 
است.  جدید  جمهور  رئیس  انتخاب  در  یونان  پارلمان 
خودکار  طور  به  بست  بن  این  آنها  حکومتی  سیستم  در 
ژانویه   ۲۵ در  که  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  موجب 
حزب  که  است  این  مشکل  شد.  خواهد  شود،  می  برگزار 
برنده  احتماًال  سیپراس  الکسیس  رهبری  به  سیریزا  چپ 
خواهد شد. سیپراس به طور موجهی با اقدامات ریاضتی 
که  دارد  اعتقاد  و  است  مخالف  شده  تحمیل  یونان  بر  که 
این گونه اقدامات به جای این که برای اقتصاد مفید باشند، 
بار  و  بند  بی  کشور  این  که  این  وجود  هستند.با  مخرب 
برنامه  اما  دارد،  اقتصادی  انظباط  و  نظم  به  جدی  نیاز 
حال  در  یونان  است.  کرده  تر  سخت  را  اوضاع  ریاضتی 
حاضر با رکودی بزرگتر از رکود برزگ دهه ۱۹۳۰ مواجه 
است. هر چند کارشناسان درباره این که پیروزی سیریزا 
نظر  اختالف  بد  یا  است  خوب  یونان  برای  انتخابات  در 
دارند، ولی مت اوبراین از واشنگتن پست معتقد است که 
آلمان  برای  آمیز  مخاطره  وضعیتی  وضوح  به  مسئله  این 
خواهد بود. بر کسی پوشیده نیست که صنایع آلمانی این 

خرج ها را داده اند.

بدبینی بریتانیایی
دولت  درباره  بریتانیایی  دهندگان  رای  می  ماه  در  دوم، 
گیری  تصمیم  کامرون  دیوید  وزیر  نخست  کار  محافظه 
خواهند کرد. اگرچه محبوبیت وی کاهش یافته است، اما 

رقیب وی، اد میلیبند از حزب کارگر به طور گسترده ای به 
عنوان یک شخص عجیب و غریب دیده می شود. عملکرد 
ضعیف میلیبند در کمپین انتخاباتی می تواند موجب باقی 
ماندن کامرون برای پنج سال دیگر در وستمینستر شود. 
راست  جناح  با  حاضر  حال  در  که  دهندگان  رای  همچنین 
استقالل  حزب  بازگشت  موجب  توانند  می  هستند،  همراه 
کارش  محافظه  های  ریشه  به  است  اروپا  اتحادیه  ضد  که 
برای  خبر بدی  کاران  محافظه  حال پیروزی  این  شوند.با 
اتحادیه اروپا است. کامرون به مخالفین اتحادیه اروپا قول 
داده است تا در سال ۲۰۱۷ درباره ماندن یا خارج شدن از 
اتحادیه همه پرسی برگزار کند. در آخرین نظرسنجی که 
صورت گرفته ۵۱ درصد از مردم بریتانیا خواستار خروج 
از اتحادیه اروپا بودند. گذشته از این تصور اتحادیه اروپا 
دارای  و  رسد  می  نظر  به  ناقص  انگلستان  حضور  بدون 

موجب  تواند  می  که  است  اقتصادی  و  سیاسی  پیامدهای 
شک و تردید در سرنوشت کل پروژه اتحادیه اروپا شود.

لهستانی ها در پای صندوق های رای
انتخاب  را  جدید  پارلمان  ها  لهستانی  اکتبر  ماه  در  سوم، 
اروپا،  اتحادیه  جدید  رئیس  تاسک،  دونالد  کرد.  خواهند 
بوده  میانه  جناح  به  متعلق  و  لهستان  سابق  وزیر  نخست 
نیست.  خوب  چندان  وی  حزب  وضع  حال  این  با  است. 
دهندگان  رای  خستگی  و  آمده  وجود  به  های  رسوایی 
ممکن است باعث به وجود آمدن شرایطی شود که دولتی 
سابق،  وزیر  نخست  رهبری  به  گرا  راست  و  پوپولیست 

یاروسالو کاژینسکی شود.
داخل  در  تفرقه  موجب  کاژینسکی  گرای  توطئه  ذهن 
که  زمانی  است.  شده  کشور  از  خارج  در  نفرت  و  کشور 
کاژینسکی  لخ  سابق،  جمهور  رئیس  وی،  دوقلوی  برادر 
ها  روس  وی  شد،  کشته  هوایی  سانحه  در   ۲۰۱۰ سال  در 
کرد.  متهم  آلود  مه  هوای  آوردن  وجود  به  خاطر  به  را 
وی همچنین آنگال مرکل، صدراعظم آلمان را هم متهم به 
کند.  می  شرقی  آلمان  مخفی  پلیس  اشتازی،  در  عضویت 
لهستان،  آینده  وزیر  نخست  عنوان  به  کاژینسکی  انتخاب 
اتحادیه  برای  که  سالی  در  ها  تنش  بهبود  موجب  مطمئنًا 

اروپا طوفانی است، نخواهد شد.
در سال ۲۰۱۲ ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت 
این  با  دهد.  نجات  را  یورو  تا  داد  خواهد  انجام  کاری  هر 
وجود رای دهندگان عصبانی و دلزده اروپایی چنین شور 
آنها  دستان  در  اروپا  قاره  سرنوشت  و  ندارند  هیجانی  و 

است.
منبع: نشنال اینترست/ مترجم: حسین هوشمند    

بین الملل

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.

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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بریتانیا در خاورمیانه 
با  بود  مالی  فشار  تحت  که  کارگر  حزب  دولت   ۱۹۶۸ سال  در 
بریتانیا  نظامی  خروج  ضداستعماری اش،  اعتبارات  بر  تاکید 
نقشه  طبق  که  عدن (بندری  شرق  در  پایگاه هایش  تمام  از  را 
سال ۱۸۶۴ در یمن واقع شده و ایستگاه سوختگیری در مسیر 

رفتن به هند بود) اعالم کرد.
یافت  شهرت  سوئز»  «شرق  اعالمیه  به  آنچه  بسیاری،  برای   
تقریبًا  که  اکنون  زد.  رقم  را  بریتانیا  امپراتوری  رسمی  پایان 
۵۰ سال از آن تاریخ گذشته، نیروی دریایی سلطنتی درصدد 
گرفتن یک پایگاه دائمی جدید در مینا سلمان در بحرین است.
است.  نکرده  ترک  را  فارس  خلیج  هرگز  بریتانیا  واقع،  در 
قطر،  عمان،  با  بلندمدت  امنیتی  روابط  قدیم  از  بریتانیا 
جایی  است؛  داشته  عربی  متحده  امارت  و  سعودی  عربستان 
توفان  جنگنده  جت  اسکادران  یک  سلطنتی  هوایی  نیروی  که 
را از المینهاد پایگاهی در دوبی به پرواز درآورد که به عنوان 
پلی لجستیکی برای عملیات در افغانستان نیز بوده است. اما 
این به معنای انکار اهمیت طرح توسعه بخشی از مینا سلمان 
(که محل اسکان ناوگان پنجم آمریکا نیز هست) به تاسیساتی 
با گنجایش ۴۵ ناوشکن از جدیدترین نوع و دو ناو هواپیمابر 
برسد،  پایان  به  خدمتشان  دهه  این  پایان  در  که  زمانی  برای 

نیست.
نشان  به  جدید  دولت  اشتیاق  بازتاب دهنده  حرکت  این 
در  که  است  خلیج  پادشاهی های  به  احیاشده  تعهد  دادن 
و  تجاری  روابط  آنها  با  منطقه  در  ناآرامی ها  افزایش  زمان 

سرمایه گذاری های عظیم را حفظ کرده است.
امضای  هنگام  هاموند  فیلیپ  بریتانیا  خارجه  امور  وزیر 
توافقنامه با همتای بحرینی خود شیخ خالد بن احمد الخلیفه 
برای ایجاد پایگاه در ۱۵ دسامبر اعالم کرد: «امنیت شما امنیت 
ماست.» تحت شرایط این توافق بریتانیا بیشتر از ۱۵ میلیون 
پوند هزینه ساخت تاسیسات را پرداخت خواهد کرد، در حالی 
که بحرین مسوول هزینه های عملیاتی خواهد بود. عالوه بر 
را  بزرگ تری  کشتی های  بود  خواهد  قادر  بریتانیا  دولت  آن 
بگیرد که از چهار مین یاب نیروی دریایی سلطنتی که اکنون 

بریتانیا  است.  قدرتمندتر  می کنند  کشتیرانی  سلمان  مینا  از 
براند  پیش  به  بیشتر  را  خود  کاهش  به  رو  ناوگان  می تواند 
و  برود  خود  کشور  بنادر  تا  را  مسیر  باشد  مجبور  آنکه  بدون 

برگردد.
نیروی  دائمی  حضور  دوباره  ایجاد  برای  دیگر  آشکار  دلیل 
در  که  آمریکاست  به  نکته  این  دادن  نشان  خلیج  در  دریایی 
فرانسه)  با  (همراه  بریتانیا  افغانستان،  جنگ  از  بعد  اوضاع 

متحدی مفید و معتمد باقی می ماند. 
آقای هاموند گفت: «در حالی که آمریکا بیشتر توجه خود را به 
منطقه آسیا-پاسیفیک معطوف ساخته، ما و شرکای اروپایی 
خلیج،  در  مسوولیت  بار  از  بیشتری  سهم  داریم  انتظار  خود 

خاور نزدیک و شمال آفریقا را بر دوش بگیریم.» 
می بینند  مکان هایی  را  قلمروها  این  بریتانیا  نظامی  مشاوران 
کشور  این  مسلح  نیروهای  دارد  وجود  بیشتری  امکان  که 
که  پایگاه هایی  داشتن  شوند.  فراخوانده  آنجا  به  جنگ  برای 
نیروهای بریتانیا بتوانند در شرایط آب و هوایی داغ و خشک 
به آموزش بپردازند همچنان اهمیت خود را حفظ خواهد کرد.
به تمامی این دالیل، زمانبندی موافقتنامه بحرین برای برخی 
گروه  یک  که  بشر  حقوق  دیده بان  می رسد.  نظر  به  عجیب 
یک ماه بعد  تنها  بریتانیا را برای اعالم این حرکت  البی است 
اصالحات  کند  بسیار  سرعت  برای  محکومیت  رای  صدور  از 
در  حاضر  مخالفان  می کند.  سرزنش  بحرین  در  سیاسی 
سر  به  زندان  در  هنوز   ۲۰۱۰-۲۰۱۱ سال  گسترده  اعتراضات 

می برند.
شاشنک جوشی از اتاق فکر RUSI می گوید این امر پیامی را 
مبنی بر تعریفی «محدود و بدون آینده نگری» از ثبات منطقه 

می رساند. 
همچنین به نظر می رسد مانعی در برابر بررسی استراتژ یک، 
و  استنسفیلد  گارت  کند.  ایجاد   ۲۰۱۵ سال  امنیتی  و  دفاعی 
که  نیروهایی  که  کردند  مطرح  را  نگرانی  این  کلی  سائول 
است  «ممکن  خواند  خواهد  فرا  خدمت  به  خلیج  در  بریتانیا 
رهایی  برای  اما  باشد  کافی  ما  انداختن  دردسر  به  برای 
بخشیدن ما از مشکل بعد از ایجاد کردن آن، کفایت نکند». این 

بحث یادآور ۵۰ سال قبل است.
منبع: اکونومیست



  جمعه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۸هفته نامه پرشین۸

رسید.  دالر   ۵۰ زیر  به  نیز  برنت  نفت  بهای  نفت،  اخیر  روز  چند  سقوط  پی  در 
در  به طوری که  نداد،  نشان  نفت  به  خوشی  روی  بازار   ۲۰۱۵ سال  از  هفته  اولین 
عرض ۲ روز بیش از ۱۰ درصد افت قیمت داشت. در حال حاضر هر دو شاخص 
نفت در قیمت های زیر ۵۰ دالر معامله می شود که برای اولین بار ظرف بیش از 
پنج سال و نیم اخیر است. با وجود اینکه عربستان بیشترین کاهش رشد GDP را 
در نتیجه افت قیمت نفت می بیند، پادشاه این کشور اعالم کرد که این کشور تولید 
نفت خود را کاهش نمی دهد.  چهارشنبه تا لحظه تنظیم این گزارش (ساعت ۱۶ 
دالر   ۴۷ کانال  در  کاهش  سنت   ۵۰ از  بیش  با  آمریکا  خام  نفت  تهران)،  وقت  به 
 ۵۰ زیر  به  کاهش  دالر  یک  از  بیش  با  نیز  برنت  نفت  بشکه  هر  داشت.  نوسان 
دالر رسید. در عین حال سایت رسمی اوپک در آخرین به روز رسانی خود اعالم 
کرد بهای سبد نفتی این سازمان نیز به زیر ۵۰ دالر رسیده و روز ششم ژانویه 
مصادف با ۱۶ دی با قیمت ۴۶/۶۹ دالر معامله شده است. بر همین اساس، قیمت 
نفت ایران نیز از آنجا که به طور میانگین بیش از یک دالر از این سبد نفتی ارزانتر 

است، به زیر ۵۰ دالر رسیده است. 

  ملک عبدالله: عربستان به تولید ادامه می دهد
افت روز چهارشنبه نفت در پی اظهارات ملک عبدالله، پادشاه عربستان رخ داد که

 اعالم کرد با وجود افت قیمت نفت کشورش با قوت به تولید نفت ادامه می دهد. 
پس از سقوط قیمت نفت به زیر ۵۰ دالر و کاهش تخفیف عربستان به مشتریان 
بحرانی  منطقه  به  نفت  قیمت  رسیدن  درخصوص  گمانه زنی ها  برخی  آسیایی 
عربستان قوت گرفت، اما اظهارات ملک عبدالله این گمانه زنی ها را رد کرد. پادشاه 
عربستان چندی است در بستر بیماری است و برخی شایعات مبنی بر مرگ وی 
یا واگذاری قدرت به یکی از ولیعهدان در این مدت منتشر شده بود. با این حال 
کشور  این  کرد:  اعالم  نیافته،  بهبود  هنوز  که  درحالی  ملک عبدالله  سه شنبه  روز 
همچنین  وی  شد.  خواهد  روبه رو  نفت  قیمت  کاهش  چالش  با  راسخ»  «اراده  با 
این  و  است  اقتصادی  ضعف  دلیل  به  و  طبیعی  نفت  قیمت  کاهش  که  کرد  اظهار 
شرایط تازه ای نیست و پیش از این هم اتفاق افتاده است. این اظهارات درحالی 

سیگنالی  هیچ  و  است  سقوط  حال  در  همچنان  نفت  قیمت  که  است  شده  منتشر 
که موجب امیدواری افزایش قیمت باشد وجود ندارد. در این بین تولید کنندگان 
تولید کنندگان  واقع  در  هستند.  نفت  قیمت  افت  بازندگان  بزرگ ترین   نفت 
حوزه  کشورهای  البته  و  هستند  روبه رو  گذشته  سال  نصف  درآمدهای  با  نفت 
خلیج فارس به دلیل اقتصادهای بیمار و وابسته به نفت بیشترین ضرر را از افت 
سعودی  عربستان  اقتصادی  رشد  بلومبرگ  بررسی  بر اساس  می بینند.   قیمت 
در صورتی که نفت به ۴۰ دالر برسد ۳/۵ واحد درصد افت خواهد کرد. در این 
است.  زیاد  دالر   ۴۰ از  کمتر  قیمت های  به  رسیدن  احتمال  که  است  آمده  گزارش 
نفت  صادرکنندگان  بزرگترین  به عنوان  عربستان  و  روسیه  بلومبرگ  گزارش  به 
کشورهای  که  حالی  در  می بینند.  نفت  بهای  کاهش  از  را  آسیب  بیشترین  جهان 
می کنند.  را  استفاده  بیشترین  ارزان  سوخت  از  آمریکا  جمله  از  مصرف کننده 
سال  اول  نیمه  در  ضعیفی  سطح  در  همچنان  نفت  قیمت  گزارش،  این  براساس 
۲۰۱۵ باقی می ماند. در این بین فیلیپین بیشترین سود را از افت قیمت ها خواهد 
اقتصادی  وضعیت  از  آکسفورد  اکونومیست  موسسه  بررسی  اساس  بر  داشت. 
۱۲۵ کشور، اگر قیمت ها در سطح ۴۰ دالر باقی بماند، فیلیپین ۷/۵ واحد بر رشد 
اقتصادی خود ظرف دو سال خواهد افزود. این موسسه نرخ تورم جهانی برای 

سال ۲۰۱۵ را ۱/۵ درصد پیش بینی کرده است که با توجه به افت قیمت 

ادامه  در  گزارش  این  نیست.   انتظار  از  دور  درصد  یک  زیر  به  آن  رسیدن  نفت 
تحریم ها  دلیل  به  گذشته  سال  های  در  ایران  نفتی  درآمدهای  کاهش  به  اشاره  با 
ضرر  نفت  قیمت  افت  از  نیز  ایران  که  می افزاید  قبلی  دولت  در  مدیریت  سوء  و 

خواهد کرد.»

 تداوم ضعف تقاضا و افزایش عرضه
آمریکا  نفت  موجودی  سطح  پیش بینی  از  بلومبرگ  هفتگی  گزارش  حال  عین  در 
نشان دهنده افزایش سطح موجودی نفت این کشور به سطح قابل توجهی است. 
آخرین  در  عرضه  افزایش  از  نشان  شده  منتشر  تا کنون  که  آمارهایی  بین  این  در 
به  را  خود  نفت  عرضه  روسیه  آمار  این  براساس  دارد.  گذشته  میالدی  سال  ماه 

بیشترین مقدار بعد از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی رسانده است. عراق نیز 
به رکورد ۳۵ ساله ای در تولید دست یافته است. از طرفی تولید نفت نامتعارف 
آمریکا در این ماه رشد قابل توجهی داشته است. در این بین آمار منتشر شده از 
اروپا  تورم  که  کردند  اعالم  چهارشنبه  خبرگزاری ها  است.  منفی  همچنان  اروپا 
مسلم  به طور  است.  رسیده  صفر  زیر  به  کنون  تا   ۲۰۰۹ سال  از  بار  اولین  برای 
آن  شدن  منفی  دالیل  از  یکی  و  بوده  اثر گذار  تورم  نرخ  بر  نفت  بهای  کاهش 
به  رکود  در  و  شده  مواجه  بحران  با  که  است  چندی  یورو  منطقه  اقتصاد  است. 
سر می برد. اتحادیه اروپا که با اتخاذ سیاست های انبساطی سعی در خروج از 
بحران بیشتری  یونان  انتخابات  نزدیک شدن به  با  افزایش تورم داشت،  رکود و 
را تجربه می کند. تورم منفی اروپا سیگنالی مبنی بر تقاضای ضعیف برای نفت 

دارد.

  خبرهای مثبت بی اثر ماند
اما خبرهای مثبتی نیز در این بین منتشر می شوند که در البه الی موج خبرهای 
قیمت ها  روی  مقطعی  بسیار  شکل  به  یا  می دهند  دست  از  را  خود  تاثیر  منفی 
شرایط  که  کرد  اعالم  سه شنبه  روز  رویترز  خبرگزاری  مثال  به طور  دارند.  اثر 

نامساعد آب وهوایی سبب تعطیلی سه پایانه اصلی صادرات نفت مکزیک 

به  پایانه  سه  این  طریق  از  مکزیک  خام  نفت  صادرات  کل  تقریبا  است.  شده 
مکزیک  خلیج  سواحل  در  آمریکا  لوئیزیانا  و  تگزاس  ایالت های  پاالیشگاه های 
صادر می شود. از طرفی تولید نفت و گاز برزیل در ماه نوامبر نسبت به ماه اکتبر 
۱/۴ درصد کاهش داشت. در این بین آب و هوا، حفاری در ایاالت شمالی آمریکا را 
که برخی میادین شیل در آن واقع است با دشواری روبه رو کرده است. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، شرکت پایونییر نچرال ریسورسز روز سه شنبه در بیانیه ای 
اعالم کرد که سرما و یخبندان، فعالیت های تولیدی و حفاری در حوزه پرمیان در 

غرب تگزاس را به طور قابل  توجهی مختل کرده است.

اقتصاد

بازندگان نفت

عقبگرد ۹ساله یورو
به  را  ترس  دیگر  بار  پیش،  سال   ۹ به  دالر  مقابل  یورو  برابری  نرخ  بازگشت 

حوزه های مختلف قاره سبز تزریق کرده است. 
«هراس از آینده» از سال ۲۰۰۹ هرگز از این سرزمین ثروتمند جدا نشده، اما آنچه 
دوشنبه برای ارز واحد اروپایی رخ داد، دیگر بار نگرانی ها را به اوج رسانده است. 
«رفاه» اروپا همیشه زبانزد بوده و همین حاال هم سطح زندگی مردم کشورهای این 
منطقه بهتر از دیگر مردمان است، اما دهه ها زندگی بی دغدغه، تحمل دشواری های 
کرده  دشوار  اروپائیان  برای  را  سال ها  این  بزرگ  و  کوچک  بحران های  از  ناشی 
است.یورو همچنان ارزی قوی به لحاظ اهمیت و تاثیرگذاری است، اما ارز واحد 
سرمایه گذاری  برای  را  آن  که  بوده  افول  به  رو  اخیر  سال های  تمام  در  اروپایی 
نخستین  در  و   ۲۰۱۵ سال  کاری  روز  دومین  در  دوشنبه  روز  است.  کرده  نامناسب 

رقم  زیر  برابری ای  نرخ  به  دالر  مقابل  یورو  جدید،  سال  کاری  هفته  اولین  از  روز 
بازگشته   ۲۰۰۶ مارس  ارزش  به  تا  آمد  پایین  هم  دالر   ۱/۱۸ تا  بعد  و  رسید   ۱/۲۰
باشد. اما این تنها آخرین پله از افت ارزی بود که در سال ۱۹۹۹ نویددهنده آینده ای 

یکپارچه تر شده بود.
یورو پس از بحران بدهی رو به ضعف گذاشت، ولی از میانه های سال ۲۰۱۴ و با خیز 
شگفت آور دالر با ضعف بیشتری رو به رو شد. اما روز جمعه و با پافشاری ماریو 
دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا بر اجتناب ناپذیر بودن اجرای سیاست های تسهیل 
کمی در اروپا، روند نزولی ارزش یورو تشدید شد. سخنان ماریو دراگی خود به 
وضعیت نابسامان سیاسی یونان اضافه شده است. پارلمان یونان، آغازگر بحران 
توجه  مورد  گذشته  سال های  تمام  در  سیاسی اش  و  اقتصادی  داده های  که  اروپا 
بوده، با عدم موفقیت در انتخاب رئیس جمهور منحل شد تا انتخابات زودهنگام ۲۵ 
ژانویه در روزهای جدی شدن تسهیل کمی و ادامه تقویت دالر اهمیتی دو چندان 
داشته باشد. پیشتاز نظرسنجی ها برای انتخابات اواخر ژانویه حزبی چپگرا است 
که نه تنها مخالف ریاضت، بلکه مخالف روند فعلی بازپرداخت وام های بین المللی 

خود  که  شود  یورو  از  یونان  خروج  باعث  می تواند  حتی  حزب  این  پیروزی  است. 
فاجعه ای بزرگ تر است.به این ترتیب این روزها همانقدر که اقتصاد ارز اروپایی 
مورد توجه است، سیاست یونان نیز دیده بانی می شود. جالب اینجا است نخستین 
تنها  و  ژانویه  روز ۲۲  نیز   ۲۰۱۵ سال  در  اروپا  مرکزی  بانک  حکام  شورای  نشست 
آغاز  خبر  می تواند  که  نشستی  می شود،  برگزار  یونان  انتخابات  از  قبل  روز  چند 
خرید اوراق قرضه دولت های اروپا را همراه داشته باشد. آیا نشست بانک مرکزی 
اروپا و نتایج انتخابات یونان، یورو را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد؟ارز 
واحد اروپایی که در نخستین روز ژانویه ۱۹۹۹ به بازارهای مالی معرفی شده بود، 
یورو  برابری  نرخ  اینکه  جالب تر  است.  بازگشته  پیش  سال   ۹ برابری  نرخ  به  حاال 
مقابل دالر ایاالت متحده در روز چهارم ژانویه ۱۹۹۹، ۱/۱۷۸۹ بوده است. نخستین 
روزی که در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی اروپا دارای نرخ برابری یورو مقابل دالر 
رشد  از  بد  داده های  ثبت  ادامه  به  توجه  با  است.   ۱۹۹۹ ژانویه  چهارم  همین  است، 
اتحادیه اروپا و حرکت منطقه یورو به سوی تورم معکوس آیا ممکن است یورو در 

سال ۲۰۱۵ روزهای بدتری را تجربه کند؟
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سال بی ثباتی 
برای کسب وکار

می توان گفت تقریبا همه شرکت ها در همه صنایع تحت تاثیر انقالب 
دیجیتال زیر و رو شده اند. هیچ مدیری نمی تواند هجوم تکنولوژی  های 
موبایل، داده های بزرگ، هوش مصنوعی و امثال آنها را نادیده بگیرد. 
و  کارآیی  در  عظیم  پیشرفت های  وعده  جدید  تکنولوژی های  این 
بهره وری را می دهند، اما در عین حال تهدید مغلوب شدن توسط برخی 
شرکت های تازه وارد در منطقه سیلیکون ولی را نیز به همراه دارند. 

این آشفتگی در فضایی نسبتا آرام رخ داده است. اقتصاد جهان در رکود بوده، 
 (GDP) داخلی  ناخالص  تولید  که  به طوری  است؛  رسیده  ثبات  به  تقریبا  اما 
جهانی از سال ۲۰۱۲ تاکنون هر سال رشد ثابت (و البته کند) حدود ۳ درصدی 
داشته است. نوسان بازار مالی کم بوده و فقط قیمت سهام تا حدودی افزایش 

یافته است. 
اما  نیست.  کسب وکارها  برای  خوبی  خبر  طبیعی  به طور  اقتصادی  کند  رشد 
آشفته ای  وضعیت  با  مقابله  به  گسترده،  اقتصادی  ثبات  که  است  این  عجیب 
در  اینکه  جای  به  عامل  مدیران  است.  کرده  کمك  می کند،  ایجاد  تکنولوژی  که 
مورد هزینه های سرمایه ای جدید در صنایع به سرعت متغیر تصمیم های سخت 
بگیرند، سود خود را در بازخرید سهام خودشان سرمایه گذاری می کنند. روند 
این بازخریدهای سهام در آمریکا به قدری سریع بوده که در اواسط سال ۲۰۱۴ 
رکورد ساالنه را شکسته و به حدود ۵۰۰ میلیارد دالر رسید. این سودهای شناور 
همچنین تعداد ادغام و تملك ها را افزایش داده است. ارزش چنین معامالتی در 
سال ۲۰۱۴ احتماال به بیش از ۳ تریلیون دالر می رسد؛ چراکه بنگاه ها از حوزه 
موقعیت  یکدیگر  شرکت های  خرید  با  می کنند  تالش  بهداشت،  تا  گرفته  رسانه 

خود را در بحبوحه تحوالت تکنولوژیك حفظ کنند. 

فشار تکنولوژی، افزایش ارزش دالر
در سال ۲۰۱۵ این مکمل گرایی به پایان می رسد. روسای شرکت ها دیگر نخواهند 
آشفتگی های  برابر  در  محافظ  یك  به عنوان  مالی  بازارهای  ثبات  بر  توانست 
صنایع خود حساب کنند، چون محیط اقتصاد کالن متزلزل تر می شود و حتی 

تحوالت اقتصاد خرد نیز به وخامت بیشتری می گراید. 
انقالب دیجیتال سرعت بیشتری خواهد گرفت. تا پایان سال ۲۰۱۶ حدود ۴/۵ 
حال  در  شد.  خواهند  مجهز  هوشمند  گوشی های  به  دنیا  مردم  از  نفر  میلیارد 
حاضر، ۲/۸ میلیارد نفر در کره زمین گوشی هوشمند دارند. همچنین در سال 
به  می کنند،  اطالعات  تکنولوژی  صرف  شرکت ها  که  پولی  کل  از  نیمی   ۲۰۱۶
«رایانش ابری» اختصاص خواهد یافت. به این ترتیب، همچنان مشاغل بیشتری 
جایگزین یا دوباره در قالبی جدید ایجاد می شوند. شرکت «اوبر» (Uber) در 
سانفرانسیسکو که این روزها با تکنولوژی جدید خود خدمات تاکسیرانی را در 
شهرهای دنیا دستخوش تحول کرده، اکنون ۷ هزار راننده را در لندن پوشش 

داده که انتظار می رود تا اوایل سال ۲۰۱۶ این تعداد به ۴۲ هزار نفر برسد. 
در ضمن، با توجه به نوسان بیشتر قیمت های سهام، نرخ بهره و ارز در سراسر 

دنیا، کسب وکارها در سال ۲۰۱۵ با آشفتگی های بیشتری روبه رو خواهند شد. 
با  بریتانیا  و  آمریکا  است:  اقتصادی  رشد  بین  شکاف  بی ثباتی  این  منبع  یك 
وضعیت اقتصادی نسبتا خوب وارد سال ۲۰۱۵ می شوند و بانك های مرکزی آنها 
آغاز کنند. کشورهای حوزه یورو،  بهره را  افزایش نرخ  امید دارند که بتوانند 
ژاپن و کشورهای نوظهور سال ۲۰۱۵ را با رشد کند یا حتی منفی آغاز می کنند. 
تسهیل  روند   ۲۰۱۵ سال  در  ژاپن،  مرکزی  بانك  هم  و  اروپا  مرکزی  بانك  هم 
بیشتر سیاست پولی را اتخاذ خواهند کرد. این شکاف بین رشد و نرخ بهره در 
کشورهای مختلف باعث افزایش ارزش بیشتر دالر در برابر ین و یورو خواهد 

شد. نرخ تبادل دالر-یورو برای مدتی در سال ۲۰۱۵ به برابری خواهد رسید. 
سهام  قیمت های  به  نوظهور،  کشورهای  در  کند  رشد  و  دالر  ارزش  افزایش 
 S&P۵۰۰ لیست  آمریکایی  شرکت های  که  بگوییم  (باید  زد  خواهد  ضربه  نیز 
اطمینان  که  آنجایی  از  و  می آورند).  دست  به  خارج  از  را  خود  سود  درصد   ۴۰
سرمایه گذاری از بین می رود، سرعت بازخرید سهام و روند ادغام و تملك نیز 

کند خواهد شد. بازارهای مالی دچار تنش خواهند شد. سرمایه گذاران به جای 
این که همچون سال های اخیر نسبت به شوك های بازار بی اعتنا باشند، نسبت به 
اخبار بد به شدت واکنش نشان خواهند داد. البته همه بنگاه ها به طور یکسان 
اقتصادهای  در  فعال  شرکت های  و  بنگاه ها  گرفت.  نخواهند  قرار  تاثیر  تحت 
سال  دالر،  ارزش  افزایش  و  اقتصادی  کند  رشد  دوگانه  اثر  نتیجه  در  نوظهور، 
تکنولوژی  فشار  تحت  همچنین  آنها  داشت.  خواهند  رو  پیش  را  سختی  نسبتا 
و  می شوند  اتوماتیك سازی  بیشتری  مشاغل  روزه  هر  چراکه  بود؛،  خواهند 

مزیت نسبی کارگر ارزان کاهش می یابد. 
شرکت ها در حوزه یورو نیز دوران سختی خواهند داشت. در حالی که اقتصاد 
از  بیش  سیاستمداران  می کند،  نرم  پنجه  و  دست  تورمی  رکود  با  منطقه  این 
اینکه اقدامی عملی انجام دهند، تنها به منازعه می پردازند. قانون گذاران مانع 
تالش های بنگاه ها برای همگام شدن با انقالب دیجیتال خواهند شد. بنابراین، 
حاصل  دیجیتال  خدمات  در  واحد  بازار  یك  ایجاد  سوی  به  چندانی  پیشرفت 
را  آسانی  مسیر  گذشته  سال های  در  کلی  به طور  کسب وکارها  شد.  نخواهد 
وقتی  حتی  تکنولوژیک،  انقالب  مسیر  از  شرکت ها  دادن  عبور  نکرده اند.  طی 
چه  می شود،  محسوب  ریسک  یک  هستند،  خوبی  شرایط  در  مالی  بازارهای 
باشد.  داشته  وجود  همزمان  به طور  جهات  همه  از  نامالیماتی  اینکه  به  برسد 
رکورد  از  بعد  از  جهانی  کسب وکار  سال  سخت ترین  برای  را  خود  بنابراین، 

۲۰۰۹-۲۰۰۸ آماده کنید.
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داد ه های متضاد روند اونس را سینوسی کرد

بازگشت تورم منفی به اروپا
فرستاده  طال  بازار  به  متفاوتی  سیگنال های  اروپا،  به  منفی  تورم  بازگشت  با 
می شود. اوضاع بد اقتصاد اروپا از طرفی به تقویت دالر کمک می کند و از سوی 

چهارشنبه  روز  نوسان های  می دهد.  افزایش  اروپاییان  میان  را  طال  خرید  دیگر 
روزهای  که  طال  اونس  باشد.  متفاوت  سیگنال های  این  اثر  از  نشانه ای  می تواند 
روز  بود،  شده  بسته  دالر   ۱۲۱۹ و   ۱۲۰۵ قیمت های  روی  سه شنبه  و  دوشنبه 

چهارشنبه به نوسان های سینوسی باالی مرز ۱۲۱۰ دالر روی آورد.
خوبی  رشد  با  سه شنبه  روز  بازار  که  داد  رخ  حالی  در  چهارشنبه  نوسان های 
هفته  سه  در  قیمت ها  بیشترین  به  را  اونس  که  سه شنبه  روز  رشد  شد.  مواجه 
گذشته رساند، عمدتا ناشی از خرید فلز زرد به عنوان سرمایه امن بود. از ابتدای 
هفته «ریسک گریزی» باعث حرکت سرمایه از بازار سهام به بازار فلزهای گرانبها 
شده تا خرید طال به عنوان سرمایه امن در روز سه شنبه نیز ادامه داشته باشد. 
سه شنبه همچنین «پوشش کوتاه مدت» در بازار آتی و «سودگیری» در بازار نقدی 
قابل مشاهده بود. دو مورد آخر ادامه رفتارهایی است که از روز جمعه و به دلیل 
بازارهای  بیشتر  است.  گرفته  شکل  گذشته  هفته  چهار  در  قیمت ها  کمترین  ثبت 
سهام جهان روز سه شنبه تحت فشار فروش بودند، فشاری که ادامه افت شدید 
کمک  منفی  تورم  به  که  نفت  قیمت  سقوط  درباره  نگرانی ها  بود.  دوشنبه  روز 
اتحادیه  اقتصادی  و  سیاسی  مالی،  سالمت  درباره  نگرانی ها  همچنین  و  می کند 
اروپا روز دوشنبه به فروش سهام انجامید. ریسک گریزی دربازارها عالوه بر 
طال، به دالر و اوراق بهادار آمریکا نیز کمک کرده است. پایگاه اینترنتی کیتکو در 
گزارش جمع بندی روز سه شنبه آورده است: «در بازار سهام ضرب المثلی هست 
که می گوید قیمت سهام در اوایل ژانویه، نشان دهنده قیمت های بقیه سال است.» 
سالی که نکوست، از بهارش پیدا است! پس تا حاال هواداران افزایش بهای طال 
فیزیکی  بخش دارایی ها به افت خود ادامه دهد، دارایی های  پیروز بوده اند. اگر 

مانند فلزهای گرانبها نفع خواهند برد.
دیگر خبر مهم سه شنبه افت قیمت های نفت خام به کمترین سطح در ۵/۵ سال 
گذشته بود. در این روز شاخص نایمکس به قیمت بشکه ای حدودا ۴۷ دالر رسید. 
حاال برخی از کارشناسان معتقدند که قیمت نفت که در ماه های گذشته بر قیمت 
کمتر  هم  دالر   ۴۰ از  دور  چندان  نه  آینده ای  در  می تواند  کرده،  وارد  فشار  طال 
شود. سه شنبه همزمان شاخص دالر روی باالترین سطح خود در ۱۰ سال گذشته 
نوسان داشت تا فشار آن روی طال پابرجا باشد. البته رشد بهای اونس در روز 
سه شنبه نشان می دهد که این دو عامل کاهشی تنها خیز احتمالی طال را محدود 
کرده اند.  اما سه شنبه باز هم روز بد دیگری برای اروپا بود. یورو که به خاطر 
نگرانی های اقتصادی و سیاسی قاره سبز مقابل دالر به کمترین ارزش خود در 
مواجه  اروپا  اقتصاد  از  بد  خبر  آخرین  با  سه شنبه  است،  رسیده  گذشته  سال   ۹
شد. شاخص مرکب خرید مدیران «مارکیت» برای ماه دسامبر ۵۱/۴ واحد اعالم 
شد که از رقم ۵۱/۱ ماه نوامبر بیشتر اما کمتر از انتظارات بازار بود. داده های 
ضعیف منتشر شده از اقتصاد اروپا در ماه های گذشته باعث شده که انتظارها 
برای تصویب سیاست های تسهیل کمی در نشست ۲۲ ژانویه بانک مرکزی اروپا 

بیشتر شود. 
بهای اونس روز چهارشنبه دچار حرکات سینوسی بود، اما تا لحظه تنظیم این 
گزارش قیمت ۱۲۱۱ دالر برای اونس ثبت شد. دالر روز چهارشنبه نیز فشار خود 
اروپا  اقتصاد  درباره  نگرانی ها  ادامه  اما  کرد،  حفظ  گرانبها  فلزهای  بازار  بر  را 
به خرید طال به عنوان سرمایه امن تداوم بخشید. مهم ترین خبر روز، منفی شدن 
ماه  در  اروپا  اتحادیه  که  شد  اعالم  گذشته  روز  بود.  سال   ۵ از  پس  اروپا  تورم 
آغاز  احتمال  که  خبری  است،  بوده  مصرف کننده  قیمت های  افت  شاهد  دسامبر 
سیاست های تسهیل کمی در اروپا را بیش از پیش جدی می کند. این برای نخستین 
بار از اوج بحران مالی است که تورم منطقه یورو منفی می شود. این همان چیزی 
بود که هراس از آن ماه ها ادامه داشت، هراسی که روز گذشته به شکل «واقعیت» 
رسمیت یافت. یورو استات، آژانس آمار اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعالم کرد 
داده  این  در  واحد  ارز  جدید  عضو  یورو(لیتوانی  عضو  کشور   ۱۸ در  تورم  که 
رقم  دالیل  مهم ترین  از  یکی  است.  داشته  افت  ۰/۲درصد  است)  نیامده  شمار  به 
قاره  اقتصاد  اندک  رشد  اما  است،  خام  نفت  قیمت های  افت  منفی،  تورم  خوردن 

سبز خود در این داستان مقصر است.   
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امپراتوری  شهر  بزرگ ترین  وصف  جکسون»  «لی  نوشته  کثیف»  قدیمی  «لندن  کتاب 
انگلیس با جمعیتی تا مرز ۶ میلیون نفر در عصر ویکتوریا است که چگونه مردان و زنان 
عصر  اصالح طلبان  و  کردند  مبارزه  و  زندگی  خاکستر  و  غبار  و  گرد  و  آلودگی  با  آن  در 

ویکتوریا چگونه با فاجعه روبرو شده و با پیروزی مالقات کردند!
در این کتاب / Dirty Old London مملو از داستان هایی است که در آن نشان می دهد غبار 
مردم  روزانه  وزندگی  شدند  متمول  زباله،  جمع آوری  و  بازیافت  از  چگونه  لندنی  روبان 
چگونه بود و توالت عمومی چگونه رشد پیدا کرد و درنهایت سرمایه و سرمایه داری به 

طرز بی سابقه ای در این شهر توسعه یافت.
«هاینریش هان» شاعر آلمانی در سال ۱۸۲۷ درباره لندن گفت: بزرگ ترین شگفتی جهان 

را دیدم که جهان می تواند انگشت بر دهان شود.
خاطر  به  انفجاری  رشد  بود.  نفر  میلیون   ۶ تا   ۱ از  لندن  جمعیت  میالدی   ۱۹ قرن  در 
مرکزیت تجارت و صنعت و قلب امپراتوری بریتانیا بود که به گفته لی جکسون نویسنده 

کتاب عالوه بر این صفات، باید صفت کثیف ترین شهر را نیز به لندن آن زمان داد.
و  می گرفت  را  خود  دماغ  رفتن  راه  هنگام  لندن  در  چین  سفیر  تاریخی  اسناد  اساس  بر 
شکایت می کرد که لندن بیش از حد کثیف است. شاید دلیل اصلی عدم تغییر زیرساخت های 

لندن در طول قرن ها بود که با انفجار رشد جمعیت مشکالت آن غیرقابل تصور شد.
گورستان ها پر از اجساد متعفن و فاسد شد، مردم الی هزاران تن خاکستر سمی استنشاق 
از  شهروندان  و  بود  کرده  مسدود  را  کوچه ها  و  خیابان ها  ورودی  زباله ها  می کردند، 

البه الی آن ها راه رفته وزندگی مملو از کثیفی را طی می کردند.
به  دیکنز  چارلز  قول  به  زباله  جمع آوری  بود.  شده  خود  موفقیت های  قربانی  لندن، 
دریافت  بدون  را  کار  این  اغلب  که  پیمانکارانی  شد،  سپرده  پیمانکاران  «بامبلدون ها» 
کافی  اندازه  به  زباله  آوری  جمع  و  بازیافت  وسیله  به  که  چرا  می دادند،  انجام  دستمزد 
کود  برای  غذایی  بازمانده های  نداشتند.  دستمزد  دریافت  به  نیاز  که  می شدند  پولدار 

فروخته  مربوطه  کارخانه های  به  کاغذ  ساخت  برای  زباله ها  از  بخشی  می شد.  فروخته 
می شد.

شیشه های شکسته و بقایای صدف ها برای جاده سازی به کارخانه های مربوطه فروخته 
می شد. آهن قراضه ها هم مشتری های دائمی داشت. در لندن قدیم حتی می شد گربه های 

مرده را نیز فروخت و درآمد کسب کرد.
با ارزش ترین زباله خانگی خاکستر ناشی از آتش بود که کارخانه های آجرپزی آن را روی 
هوا می زدند و شهر رو به رشد برای ساختمان سازی نیاز مبرمی به آن داشت. جوکان 
پاک کن  دیکنز(لوله  چارلز  داستان  بافین  آقای  است.  ققنوس  لندن  که  بود  این  روزگاران 
معروف) از بابت نظافت طالیی، پولدار شده بود! و با بزرگ تر شدن لندن، لوله پاک کن 

حاضر به تمیز کردن بدون دستمزد نبود!
جدید  راه های  یافتن  به  مجبور  پیمانکاران  که  شد  زیاد  قدری  به  زباله ها  درنهایت  ولی 
و  راینهام  مناطق  در  زباله  کردن  خالی  و  حمل  شدند.  زباله  کوه های  جمع آوری  برای 
توسط  تخریب  با  که  بود  دیگری  راه  نیز  سوزاندن  بود.  راه حل ها  این  از  یکی  گریوسند 
بخاری های بزرگ صنعتی در «وایت چپل» لندن در سال ۱۸۷۶ شروع شد که باعث تولید 
برق و صرفه جویی نیز شد که خوشحالی مردم و مسئوالن شهری را در پی داشت. در 

منطقه شوردیچ نوشته شده بود: از خاکستر به برق و نیرو!
چاره جویی های نوآورانه برای حل مشکالت جدید شهری در نیمه دوم قرن ۱۹ نشان داد 
مقامات محلی بیشتر از گذشته به مدنیت فکر می کنند. جکسون نویسنده کتاب اشاره 
می کند که برخی از راه حل های ویکتوریایی حتی امروزه در لندن کاربرد خود را حفظ 

کرده و با سوزاندن یک پنجم از زباله ها، انرژی تولید می کنند.
اغلب مدیریت شهرها سعی می کنند جاده ها و خیابان ها را پاکیزه نگه دارند. خیابان های 
پاریس در قرن ۱۷ به کثیفی شهرت داشتند و پاریس معروف به «la boue de Paris» بود 
و بازدیدکننده ای پاریس آن زمان را پوشیده شده از دود سیاه توصیف می کند.اما در 
قرن ۱۹ لندن مشهور به داشتن کثیف ترین جاده ها و خیابان ها در جهان شد.خیابان ها 
و  بود  آمیخته شده  کود  سوزاندن  از  ناشی  دود  با  که  شدند   ۱۷ قرن  پاریس  از  سیاه تر 
بوی متعفنی نیز در فضا منتشر می کرد. در دهه ۱۸۹۰ میالدی لندن نیاز به ۳۰۰ هزار 
اسب برای تردد و جابجایی مسافران داشت و این به معنای تولید ۱۰۰۰ تن کود در کف 

خیابان ها به طور روزانه بود.(بحث ادرار حیوان به کنار!)
آورده  لندن  بازار  به  نیز  گاو  رأس  هزار   ۴ و  گوسفند  رأس  هزار   ۳۰ از  بیش  هفته  هر 
مردم  و  کنند  عبور  خیابان  یک  از  نمی توانستند  اسب ها  و  دام  و  مردم  گاهی  و  می شد 

قربانی می شدند.
و خانم هالبرتون (عضو رهبران جامعه بانوان لندنی، زن مصلح و مبدع دامن شلواری 
آشفته بازار  این  از  مردان)  مانند  دوچرخه  از  استفاده  به  زنان  ترغیب کننده  و  لندن  در 

کثیفی، با قدم زدن در ایستگاه پیکادیلی آیتم های داخل واگن زنانه را لیست کرد:
از  بخشی  سیگار /   ۹ ایضًا  تمام شده /  برگ  سیگار  دو  رسیده /  آخر  به  سیگار  نخ  دو 
گوشت خوک / ۴ خالل دندان / دو گیره مو / سه تکه پوست پرتغال / یک قطعه گوشت 
گربه / بوت نصفه / توتون و تنباکوی جویده شده / پیپ و چپق /  ِگل / کاغذ باطله 

....
غروب  تا  طلوع  از  شیلینگ   ۵ هفته ای  با  و  شدند  گرفته  استخدام  به  نوجوان  پسران 
خورشید خیابان ها را تمیز می کردند و در اواخر ۱۸۹۰ خیابان ها به واحه های پاکیزگی 

شهرت یافتند.
کاخ  یا  و  سازمان ها  حتی  که  بود  دیگری  معضل  حیوانی  کود  از  ناشی  بوی  همچنین 
باستانی  آبراهه های  اینکه  دلیل  به  نیز  انسانی  فضوالت  بود.  درگیر  آن  با  نیز  باکینگهام 
شهر فقط مخصوص آب باران طراحی و ساخته شده بود و کسی حق نداشت از این آب 
توالت  چاه  هزار   ۲۰۰ نیز  انسانی  فضوالت  برای  تا  بود  شده  باعث  کند،  استفاده  ریزه ها 
سال  تا  بود.  شده  غیرقابل تحمل  حیوانی،  فضوالت  بوی  کنار  در  آن  بوی  که  شود  حفر 
۱۸۱۵ استفاده از آب ریزه ها برای دفع فضوالت انسانی غدغن بود که بعدًا اجازه قانونی 

داده شد.
در نظرسنجی در سال ۱۸۴۹ از ۱۵ هزار خانه در لندن معلوم شد ۳ هزار خانه به دلیل 
به  شروع  مردم  برخی  و  عذاب اند  و  رنج  در  انسانی  فضوالت  بوی  از  نامناسب  زهکشی 
رودخانه  که  شد  این  نتیجه  و  کردند  باستانی  فاضالب  به  خود  خانه  توالت  چاه  اتصال 

تیمز پر از فاضالب شد و به آن «بزرگ ترین چاه توالت دراز جهان» لقب دادند و این در 
حالی بود که شرکت های آب احتیاجات روزمره جاهایی مانند وست مینستر را از آب تیمز 

تأمین می کردند!
مردم در مورد سالمتی اطالع کافی نداشتند و شیوع وبا هم مزید بر علت شده بود.مردم 
بیماری  گسترش  باعث  که  بودند  بدی  بوی  فکر  به  تیمز،  و  فاضالب  از  بیشتر   ، زمان  آن 
شده بود. ادوین چدویک رهبر «جنبش بهداشت» شد که راه حل برای از بین بردن کثیفی 
شهر داد. راه حل او ایجاد سیستم لوله کشی و فاضالب شهری بود که بعدًا باعث شد تا 
پیروزی های  از  یکی  عنوان  به   – لندن  فاضالب  سیستم  پیشگام   – بازالگت  جوزف  طرح 

کمپین او جواب داده و در تاریخ لندن ماندگار شود.
گورستان ها نیز یکی دیگر از معضالت لندن بود که به گفته یکی از قبرکن ها: وقتی یک 
چاه توالت می کنم از آن بوی مرده بیرون می زند! مبارزانی مانند جرج فردریک کاردن و 
جرج واکر (استاد قبرستان واکر) هشدارعمومی دادند و یکی از افسران پزشک اصطالح 
«طوالنی مردگان»  استنشاق  از  ناشی  مرگ آور  (سم   mephitical effluvia of death
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ماجرای تمیزشدن کثیف ترین شهر جهان درعصرویکتوریا 
 در«لندن قدیمی کثیف» گربه مرده هم خرید و فروش می شد!

 لنــدن بدون 
مه زیبا نیست

ترافیک  بود:  کثافت  در  غرق  ویکتوریا  عصر  در  لندن 
بود،  آمیخته  هم  در  خیابان  سراسر  در  سرگین  با  اسب ها 
زباله های خانگی جمع نشده بود و از خیابان ها نمی شد 
پرازاجساد  گورستان  شبانه،  خاک آلود  غبار  کرد،  عبور 
متعفن و فاسد شده و هوایی پر از دود و خاکستر؛ مرگ 
و  ها»  پاک کن  «لوله  و  می پاشید  مردم  صورت  و  سر  بر 

«آشغال جمع کن ها» میلیونر بودند.
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پدیده ای به نام 
«فلج قلم»

علیرضا خراسانی
دست  از  را  جدید  اثر  تولید  و  نوشتن  توانایی  نویسنده  وقتی 
«فلج  نویسنده  موقعیت  و  وضعیت  این  به  اصطالحًا  می دهد 

قلم» یا «مسدود شدن ذهن نویسنده» می گویند.
به  و  شروع شده  نوشتن»  برای  خوب  جدید  «ایده  از  مشکل   

«عدم نوشتن برای سال ها» ختم می شود.
در طول تاریخ این مشکل را می توان در افرادی مانند اسکات 

«فیتزجرالد» تا «چارلزشولتز» کارتونی است مشاهده کرد.
نویسنده در دهه  نویسندگی و  موضوع فرایند  به  که  محققان 
روانکاو  و  داده  بسط  را  موضوع  این  می کردند  فکر   ۱۹۷۰
معروف، ادموند برگلردرسال ۱۹۷۴ روی این موضوع تمرکز 

تحقیقاتی کرد.
یک  از  بیش  چیزی   Writer's block/«قلم می شود «فلج  گفته 
متخصص  و  نویسنده  فالرتی»  «آلیس  است.  ذهنی»  «مشکل 
اعصاب در کتاب «بیماری نیمه شب:مسدود شدن نویسندگی» 
منطقه  فعالیت  تابع  ادبی  خالقیت  نوشت:   ۲۰۰۴ سال  در 
قلم»  «فلج  آن،  فعالیت  در  اختالل  با  که  است  مغز  از  خاصی 
نوشتن  برای  را  متنوعی  شیوه های  می دهد.نویسندگان  دست 
باعث  می تواند  متعددی  عوامل  درعین حال،  و  می کنند  تجربه 
شدن  مسدود  درنتیجه  و  وی  ذهن  سوی  به  اضطراب  هجوم 
شناسایی  با  می توان  اوقات  اغلب  شود.  فرد  در  نویسندگی 
را  آن  می شود،  نویسنده  در  قلم  فلج  به  منجر  که  عواملی 
برطرف کرد. معموًال نویسندگانی که دچار فلج قلم می شوند 

با مسائل زیردست به گریبان می شوند:

ایده ای به ذهنتان نمی آید
ایده های زیادی در ذهن دارید، اما انتخاب و جمع و جور کردن 

آن ها برای پیاده کردن روی کاغذ بسیار سخت می شود.
و  نظم  و  دسته بندی  نمی توانید  اما  دارید،  را  مطالب  رئوس 

چینش کنید.
وسط ماجرا هستید و حاال نمی دانید چه کار کنید!

برای  باید  و  رفته اید  جلو  خطا  به  را  راه  می کنید  احساس 
بن بست  به  بازگردید اما  عقب  به  صفحه  اشتباه چند صد  رفع 

می خورید.
برایتان  کاری  و  کرده  بی حوصله  را  شما  کارکترها  از  انبوهی 

انجام نمی دهند!
هرکسی درباره داستانتان چیزی می گوید و فکر شما را عمًال 

فلج می کند.
کردن  پیاده  هنگام  و  دارید  سر  در  را  فوق العاده ای  داستان 

متوجه می شوید همه چیز گنگ و مبهم شده است.
«خوب  به  رفتن»  جلو  «خوب  راز  می گوید  تواین»  «مارک   
شروع کردن» است.شکستن آنچه باید انجام دهید به قطعات 

کوچک و شروع کردن از اولین قطعه شکسته شده!.
خود  که  است  این  راه  بهترین  می گوید  همینگوی»  «ارنست 
اتفاق  می دانید  وقتی  و  می روید  خوب  وقتی  کنید  متوقف  را 
هرگز  شما  دهید  انجام  هرروز  را  کار  این  اگر  چیست.  بعدی 
در نوشتن گیر نمی کنید. تا نوشتن در روز بعد به نوشتن فکر 
نوشتن  صرف  را  خود  وقت  تمام  ناخودآگاه  سپس  و  نکنید! 
بعد  روز  نگرانی های  فکر  به  آگاهانه  اگر  اما  کرد!  خواهید 
باشید شما مغز خود را خواهید کشت و پیش از شروع نوشتن، 

خسته خواهد شد.
«هیالری منتل» ایده ای متفاوت دارد. وی می گوید: اگر اسیر 
حمام  بروید.  شوید.راه  بلند  خود  کار  میز  پشت  از  شدید،  آن 
کلوچه  خود  برای  بخوابید.  و  رفته  رختخواب  به  و  بگیرید 
درست کرده و به موسیقی گوش دهید. مدیتیشن کنید. نرمش 
کنید. هر چه دوست دارید، جز اینکه به مشکل فکر نکنید. به 
دوستان  کلمات  بروید  اگر  نروید.  پارتی  به  نزنید.  تلفن  کسی 
روی شما تأثیر بدی می گذارد. از آن ها فاصله بگیرید. فضای 

جدیدی برای خود شکل دهید و صبور باشید.
کنار  را  چیز  همه  روز  چند  برای  می گوید:  نیز  گایمن»  «نیل 
ابتدا  از  بخوانید.  را  چاپ شده  متن  و  بیشتر)  نه  بگذارید(و 
بخوانید. مانند تصحیح متون خطی تغییراتی که باید بدهید را 
خواهید دید و وقتی به پایان برسید مشتاق می شوید که ادامه 

دهید و این روش فلج نوشتن را از شما دور می کند.

متعفن بدبو) را برای قبرستان های لندن بکار برد.
به  و  بود  وحشتناک  لندن  گورستان های  شرایط  که  نیست  شکی 
عنوان پایتختی بزرگ، بیماری و فقر جان های بیشتری می گرفت 
و به همین خاطر قبرستان ها مملو از اجساد شد. تابوت ها روی هم 
تل انبار شد و تا ۲۰ فوت باال رفت. قبرهای قدیمی کنده می شد و 
استخوان ها درآورده می شد تا فضا برای مرده جدید مهیا شود اما 

گزارش های وحشتناکی منتشر شد:
سری  و  شد  زیاد  سر  بدون  بدن های  و  می شد  کنده  مردگان  سر 
کنده  سالم  دندان های  باشد!  مانده  دندانش  که  نمی کردید  پیدا  را 

می شد و بقیه رها می شد!
من به آن ها گفتم که آن سر متعلق به پدر من است اما آن ها به من 
خندیدند!این داستان های وحشتناک از گورستان ها در بین عموم 
مردم گفته می شد و دولت در دهه ۱۸۴۰ مسؤولیت این حوادث را 

پذیرفت، آن هم به عنوان یک رسوایی بزرگ و زنگ خطری برای 
سالمت عمومی جامعه!

و  هزار   ۱۴۷ دادن  قرار  و  هرم  شکل  به  مقبره ای  ساخت  پیشنهاد 
قبرستانی  پیاده سازی  طرح  اینکه  تا  شد  دنبال  آن  در  تابوت   ۳۶۰
مانند قبرستان Père Lachaise در پاریس را در خارج از لندن با 

موفقیت اجرا کردند.
طبقه کارگر غیر تمیز از اوایل دهه ۱۸۳۰ بروز یافت و چالش تمیز 
کردن و نظافت انسان در لندن نیز به معضل تبدیل شد. بسیاری 
برای  زنان  و  آب!  شیر  نه  و  داشت  آب  نه  اجاره ای  اتاق های  از 

آوردن آب از فشاری سر خیابان باهم رقابت و نبرد می کردند.
حمام کردن در قرن ۱۹ در لندن برای اقلیت ثروتمند بود و تا نیمه 

درباره  دیکنز  چارلز  و  نبود  رایج  خانه ها  در  حمام   ۱۹ قرن  دوم 
نصب دوش حمام خانه خود توصیفی جالب دارد.

و  شد  ساخته  شستشو  خانه های  عمومی،  حمام  زمان  همین  در 
موزه ها).  و  عمومی  کتابخانه های  (مانند  شد  مدنی  غرور  منبع 
درواقع علم بهداشت و پاکیزگی در لندن در این زمان ! اختراع شد 

و به یکی از نشانه های تمدن تبدیل شد.
این تنها محدود به این موضوع نشد که باید پشت گوش خود را 
یک  جلوی  تا  افتاد  راه  اخالقی  صلیبی  جنگ  بلکه  بشویید،  نیز 
فروپاشی و انحطاط اخالقی در سطح وسیع گرفته شود. پوستر 
پاکیزگی  می گفت:  استریت»  «جرج  خیابان  در  حمام  تبلیغاتی 

ضروری است و به موقعیت مناسب اجتماعی 
غرور  منبع  و  شد  ساخته  شستشو  خانه های  عمومی،  حمام 
علم  درواقع  موزه ها).  و  عمومی  کتابخانه های  (مانند  شد  مدنی 
بهداشت و پاکیزگی در لندن در این زمان ! اختراع شد و به یکی از 

نشانه های تمدن تبدیل شد.
کثیف،  فرد  باشید  داشته  یاد  به  می کند!  زیادی  کمک  شما 
آپارتمانش نیز کثیف است، عادات کثیف دارد، بی بند و بار است 
و برای رفتن به یک طبقه باالتر (طبقه اجتماعی) نامناسب است!

به  که  بود  بعدی  معضل  نیز  فقیرنشین  محله های  و  زاغه نشینی 
می شد  استفاده  آن  از  خرابکاری  برای  خطرناک  محل  عنوان 
«وارن  زاغه های  تا  شد  علت  بر  مزید  تاریک  و  تنگ  کوچه های  و 
تخریب  کامًال  بریتانیا  موزه  جنوب  در  جایلز»  و «سنت  استریت» 
شوند. خیابان جدید آکسفورد استریت در سال ۱۸۴۵ ایجاد شد تا 

طبقات جدید اجتماعی گرد آن جمع شوند...
جکسون در کتاب خود توضیح می دهد که مبارزه با زاغه نشینی 
زاغه نشینان  به  زیادی  فشار  صاحب خانه ها  و  کشید  طول  خیلی 
آوردند که بعدها باعث شد تا طرح های ساخت مسکن برای فقرا و 

مدل معروف انگلیسی (housing model) رایج شود.
با  محیط زیست  سازان  سالم  صلیبی  جنگ  وجود  با  اینکه  عجیب 
دود  نوع  این  که  نشدند  متقاعد  برخی  سمی،  غبار  و  گرد  و  دود 
برای سالمت انسان خطرناک است. هوای لندن به قدری آلوده شد 

که به آن لقب «دود بزرگ» دادند.
سر  بر  کابوس  مانند  نشسته  خاکستری  را «تاج  آن  اهالی  از  یکی 
همه  گفته:  دراین باره  کوبیت  توماس  کرد.  توصیف  لندن»  شهر 

چیز در لندن سیاه می شود!
 ۱۸۷۳ سال  در  روز   ۵ به مدت  سمی  از دود  ناشی  غلیظ  مه  وقتی 
در  کرگدن ها  شد.  برابر  دو  مرگ ومیر  میزان  فراگرفت،  را  لندن 

باغ وحش مردند.
منفی  مقاومت  مشکل  این  درمان  برای  ویکتوریا  عصر  مدیران 
کردند. پیشنهاد سیستم اتصال دودکش به سیستم فاضالب دودی 

(زهکشی دود) با استفاده از موتور بخار و ... جواب نداد.

کلود مونه گفته بود: لندن بدون مه زیبا نیست!
مطالعه لی جکسون از روی روزنامه های آن زمان و سایر اسناد 
نشان می دهد چگونه اراده جمعی می تواند همه چیز را سالم کند 

یا تخریب!
«لی جکسون» متخصص عصر ویکتوریاست و ساکن لندن که قدم 
زدن با دیکنز، فرهنگ لغت عصر ویکتوریا ازجمله کتاب های وی 

است و سایت www.victorianlondon.org را مدیریت می کند.
 Dirty Old London: The Victorian Fight Against کتاب 
انتشارات  توسط  صفحه   ۳۰۴ در   ۲۰۱۴ نوامبر   ۲۵ در   Filth

دانشگاه ییل راهی بازار شد.

در قرن ۱۹ میالدی جمعیت 
لندن از ۱ تا ۶ میلیون نفر 

بود. رشد انفجاری به خاطر 
مرکزیت تجارت و صنعت 
و قلب امپراتوری بریتانیا 

بود که به گفته لی جکسون 
نویسنده کتاب عالوه بر 

این صفات، باید صفت 
کثیف ترین شهر را نیز به 

لندن آن زمان داد.
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 ۲۰۱۲ سال  بار  اولین  که  پوش  سیاه  زن 
عرضه شد، در اولین قسمت خود توانست 
های  گیشه  در  دالر  میلیون   ۱۳۰ معادل 
قیاس  در  جدید  فیلم  اما  بفروشد.  جهان 
معروف  های  ستاره  فاقد  قبلی،  فیلم  با 
سینما است که همین آن را نسبت به فیلم 
سازد.  می  پذیر  آسیب   ۲۰۱۲ محصول 

که  است  هایی  فیلم  جمله  از  فیلم  این 
روی  به  میالدی  نو  سال  اکران  قالب  در 
تحت  فیلم  اصلی  نسخه  است.  آمده  پرده 
اکران  بریتانیا  وحشت  سینمای  عنوان 
شد.  می  فیلم  اعتبار  باعث  همین  که  شد 
در  را  آن  کاراکتر  و  فیلم  که  تعلیقی  هاله 
می  نظر  به  موفق  کامٌال  بود،  برگرفته 
بر  ای  دنباله  که  دوم  فیلم  اکنون  و  رسید 
همین  در  کند  می  تالش  است،  اول  فیلم 
فیلم  بر  حد  از  بیش  و  بردارد  گام  مسیر 
وقایع  از  بعد  دهه  چند  نکند.  تکیه  قبلی 
خانه روح تازه ای که در قالب «زن سیاه 

کیپس  وقتی  کرد،  می  نمایی  خود  پوش» 
(راد کلیف) تصمیم می گیرد در این خانه 
گذشته  در  آن  مسن  صاحب  تازگی  به  که 
در  که  خبیثی  روح  با  و  کند  اقامت  است، 
همه  شود،  مواجه  کند،  می  زندگی  آن 
به  گذری  با  جدید  فیلم  این  ماجراهای 

گذشته آغاز می شود.

دانش آموزان بی گناه
دانش  گروه  یک  است.   ۱۹۴۱ سال  زمان 
حومه  به  را  آنها  شان  والدین  که  آموزی 
امن  فضایی  در  تا  اند  فرستاده  شهر 
می  منطقه  وارد  کنند،  استراحت  کمی 
ایو  آنها،  ساله  سی  حدودٌا  معلم  شوند. 
از  یکی  همراه  به  فاکس)  (فوب  پارکینز 
خدمتکاران میان سال مدرسه به اسم جین 
همراهی  را  آنها  کروری)  مک  هاگ (هلن 
که  منطقه  این  به  قطار  با  آنها  کند.  می 
شوند  می  وارد  است  افتاده  دور  مکانی 

رودس  دکتر  به  متعلق  که  عمارتی  به  و 
مزاج  سودایی  پزشک  راولینز)،  (آدریان 
منطقه است، نقل مکان می کنند. رودس 
مدت ها است که به خانه رسیدگی نکرده 
و هر چند ابتدا اشتیاق فراوانی برای نقل 
مکان به این خانه داشته است، اما اکنون 
آن را به طور کامل رها کرده است. ایو از 

مارش  ال  خانه  در  حضورش  شب  اولین 
احساس ناراحتی می کند نسبت به چیزی 
گوشه  در  را  وجودش  اما  بیند  نمی  که 
حساس  کند،  می  احساس  عمارت  گوشه 
ویژه  نگرانی  یک  بین  این  در  او  است. 
پندرگست)  (اوکلی  ادوارد  درباره  ای 
دارد. ادوارد، نوجوانی است که به تازگی 
از  لندن  گذاری  بمب  جریان  در  را  پدرش 
دست داده است و در اندوه از دست دادن 
پدر ترجیح می دهد در سکوتی مطلق به 
برای  بد  اتفاقی  اینکه  از  بعد  ببرد.  سر 
نگران  ایو  دهد،  می  رخ  ها  بچه  از  یکی 

را  خانه  که  خبیثی  روح  که  شود  می  آن 
عنوان  به  را  ادوارد  دارد،  خود  اشغال  در 

طعمه بعدی اش انتخاب کرده باشد.

اختالف نظر
هیچ  است،  معتقد  جین  او  برابر  در  اما 
دکتر  و  خانه  مورد  در  اشتباهی  چیز 
رودس وجود ندارد. تنها کسی که با ایو، 
هم عقیده است و از او دفاع می کند، هری 
پایگاه  یک  در  که  است  اروین)  (جرمی 
نظامی در همان نزدیکی،خلبان است و با 
مسایل  درباره  ایو  که  چیزهایی  به  عالقه 
اسرار آمیز خانه و وجود زنی سیاه پوش 
در آن می گوید، گوش می دهد. ایو زن را، 
زنی توصیف می کند که لباس سیاهی که 
سبک لباس های قدیمی را دارد، پوشیده 
است و چهره اش پشت نقاب سیاه رنگی 
سری  یک  از  بعد  است،  پنهان  دارد،  که 
نتیجه  این  به  همگی  بردشگون،  حوادث 
زن  نفوذ  تحت  وقایع  همه  که  رسند  می 
واقعٌا  اینکه  و  شود  می  انجام  پوش  سیاه 
گوشه  ادوارد  بعدی  قربانی  است  ممکن 
گیر باشد. «زن سیاه پوش ۲» با کمترین 
فیلم  با  کاراکتری  یا  فردی  های  اشتراک 
اما  دارد.  جذاب  و  تازه  شروعی  اول، 
مواد فیلم طوری هستند که از همان ابتدا 
داستان  رسند.  می  نظر  به  کهنه  بسیار 
پسزمینه فیلم درباره اینکه زن سیاه پوش 
واقعٌا کیست و انگیزه او چیست، هر چند 
خوب بیان شده اما خیلی مختصر است و 
حتی وقتی  توزانه او  کینه  درباره روابط 
صحبت از کودکان می شود، چیزی گفته 
بخواهد  آنکه  از  بیشتر  فیلم  شود.  نمی 
احساس  و  خونریزی  و  خون  بر  متکی 
اشمئزاز از آن باشد، بر ایجاد حس تعلیق 
جو  توسط  خوبی  به  که  است  متکی 
کراکر، نویسنده فیلمنامه «زن سیاه پوش 
نیز  او  خود  البته  و  است.  شده  ایجاد   «۲
را  هیل  سوزان  رمان  خوبی  به  توانسته 

اقتباس کند.

استعدادهای کارگردان
کارگردانی  تجربه  وجود  با  هارپر  تام 
خود،  محدود  داستانی  بلند  های  فیلم 
استعداد  و  درک  از  که  است  داده  نشان 
برخوردار  فیلم  ساخت  در  خوبی  بصری 
به  دوربین  از  باید،  که  آنگونه  او  است. 
طور پویا و شناور استفاده می کند و در 
فضای بین اتاق ها و راهروها حرکت می 
کند. ایو مثل کاراکتر کیپس تراژدی های 
شخصی خود را دارد و در اندوه از دست 
دادن پسرش به سر می برد که چند سال 
خانواده  به  را  او  بود  شده  مجبور  قبل 
دادن  نشان  کنند.  بزرگ  تا  بسپارد  ای 
است  هنرهایی  از  یکی  روحی  ضربه  این 
خوبی  به  فاکس  اجرای  در  توان  می  که 
درونی  خشم  نوعی  از  او  کرد.  مشاهده 
که به خشونت روانی منجر می شود، رنج 
کند  می  سعی  مدت  تمام  اروین  برد،  می 
تا مثل قهرمان عمل کند و به همان شکل 
روحیه  با  منطبق  را  این  و  برسد  نظر  به 
خلبانی و هدایت هواپیما می داند. اما به 
جز این دیگر بخش موفق و خالقانه فیلم، 
همت  به  که  است  ترس  فضای  ایجاد  در 
دست  به  صحنه  طراحی  و  فیلمبرداری 
آمده است که این هم به همت کمپانی ایل 
مارش هاوس انجام شده است. و البته در 
این بین نباید از کاری که مارکو بل ترامی 
با موسیقی متن فوق العاده او به سادگی 

گذشت.

«زن سیاه پوش ۲: فرشته انتقام» با 
سال نو میالدی وارد شد

روح خبیث و 
خانه متروکه

 یک روح کینه توز مرموز که به عنوان زن 
بازگشته  شود،  می  شناخته  پوش  سیاه 
صرف  را  خود  کینه  و  خشونت  تا  است 
با  فیلم  این  در  کند.  کوچک  هایی  بچه 
مرگ»  فرشته   :۲ پوش  سیاه  «زن  عنوان 
کلیدی  های  نقش  از  بعد  رادکلیف  دانیل 
که  را  فیلم  اصلی  نقش  پاتر  هری  در  اش 
وکیلی بد اقبال به اسم آرتور کیپس است، 

بازی می کند.

زن سیاه پوش ۲: فرشته مرگ
کارگردان: تام هارپر

مک  هلن  اروین،  جرمی  فاکس،  فوب  بازیگران: 
کروری، آدریان رولینز، لین بست، ند دنهی و اولکی 

پندرگست
نویسنده فیلمنامه: جان کروکر
مدیر فیلمبرداری: جورج استیل
موسیقی متن: مارکو بلترامی

Hollywood Reporter :منبع
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درباره «پنج برتر»، فیلم کمدی ـ اجتماعی تازه کریس راک

مسئله این است؛ 
کمدی یا درام؟!

کمدین  راک  کریس  جدید  رمانتیک  ـ  کمدی  فیلم  عنوان  برتر»  «پنج 
چیز  همه  و  سریع  وقایع  سیر  آن  در  که  است  آمریکایی  سیاهپوست 
نام  به  کمدینی  رل  راک  آن  در  و  است  اغراق  قسمتی  تا  کمی  با  توام 
اندره الن را بازی می کند که در یک بحران گرفتار آمده و از این منظر 
موضوع فیلم جدید الن شاید با زندگی خود راک خیلی فرق نداشته و 
از بعضی جهات شبیه به آن باشد و شاید هم بحثی تکراری را مطرح 

کند که در ادامه مطلب به آن می پردازیم.

در  الن  آندره  نباشد،  کار  در  طبیعی  قیاس  و  نگرش  این  اگر  حتی 
در  درخشش  با  ابتدا  که  شود  می  معرفی  مردی  فیلم  این  داستان 
رسد  می  نسبی  شهرت  به  صحنه)  سر  (کمدی   Standup comedy
در  افتادن  جا  و  جذاب  و  پرحادثه  فیلم  چند  در  بازی  با  سپس  و 
فرانچیزهای سینمایی بیشتر اوج می گیرد. او آن گاه با بازی در یک 
و  نیست  برتر»  چهارگانه «اسلحه  با  شباهت  بی  که  اکشن  فیلم  سری 
در رل کاراکتری به نام هامی و با به دست گرفتن اسلحه و مبارزه با 
شوارتزنگر  ارنولد  های  گفته  مانند  عبارتی  و  کالم  تکیه  و  تبهکاران 
معروف (االن دوره هامی است) به درجاتی بسیار باال در این حرفه 
می رسد. این نیز پایان ماجراجویی های حرفه ای آندره نیست و او 
برده  یک  رل   «Uprize» ای  حادثه  ـ  سیاسی  فیلم  در  بعدی  قدم  در 
انقالبی و معترض را در کشور هاییتی ایفا می کند. او در همین راستا 
فیلم  این  برای  تبلیغ  حال  در  برتر»  فیلم «پنج  نخستین  نماهای  در  و 
مشاهده می شود ولی تالش او چندان به بار نمی نشیند و فیلم اندک 
مدتی بعد از اکران شکست تجاری شدیدی می خورد اما کریس راک 
که محل شکل گیری این وقایع و مکان زندگی آندره را شهر نیویورک 
انتخاب کرده، با سرعتی که در ابتدای مطلب هم از آن یاد کردیم، فراز 
کارهای  از  و  کشد  می  تصویر  به  را  هنرمند  این  زندگی  فرودهای  و 

موفق قبلی او و همچنین اهداف بعدی اش یاد می کند.

چیزی که به دل نمی نشیند
در این میان چارلی رز هم در نقش خودش ظاهر می شود و جایگاه 
فیلم  از  نمایی  در  کند.  می  تقویت  هنر  نوسان  پر  دنیای  در  را  آندره 
این  در  مرد  دارترین  خنده  را  آندره  سایرین  حضور  در  رز  چارلی 
کردن  رد  با  آندره  اما  کند  می  معرفی  سینما  هنر  کل  در  و  مدیوم 
اصال  و  ندارد  کمیک  حس  دیگر  او  که  کند  می  تاکید  آن  تلویحی 
گرایشی به ادامه حضور در آثار خنده دار را ندارد. چیزی که چندان 
بر دل نمی نشیند و فیلمساز ـ یعنی خود راک ـ با آگاهی از جایگاه 
کریس راک در سینما و این که او چقدر در ژانر کمدی ـ اجتماعی جا 
افتاده، مخصوصًا از این صحنه استفاده می کند تا بر ارزش کمدی و 

هنرمندان این ژانر تاکید ورزد.

نمونه های قبلی
وسیله  و  سینما  کلی  مقوله  به  نگاهی   «Top five» دیدگاه  همین  از 
و  سینمایی  ژانرهای  سایر  با  کمدی  کارهای  قیاس  برای  تازه  ای 
نمایشی است. از دیرباز کمدین ها گالیه داشته اند که به رغم تمامی 
اهمیت و دشواری کارشان، به آنها اعتبار الزم داده نشده و همواره 
هنر  است.  شده  داده  دراماتیک  کارهای  و  درام  هنرمندان  به  اولویت 
چیست و کمدی کدام است؟ این سؤال مبحث «کمدی یا درام» پیشتر 
مستقیم  غیر  و  مستقیم  طور  به  سینمایی  اثر  چند  و  چندین  در  نیز 
توان  می  راستا  این  در  و  بودند  گرفته  قرار  بررسی  و  اشاره  مورد 
استرجس را مثال زد و  پرستون   ۱۹۴۱ سال  کار  سالیوان»  «سفرهای 
در آن کارگردان کمدی سازی را می بینیم که وقتی راجع به کار بعدی 
اش پرس و جو می کنند، می گوید مایل است فیلم بعدی اش تصویری 
فقط  زیرا  باشد  عمیق  درام  یک  واقع  به  و  انسانی  های  رنج  از  کامل 

و  شود  می  انگاشته  جدی  کارهایش  و  خودش  که  است  طریق  این  از 
قدرش را می دانند.

فقط رنج و درد انسان ها
در «خاطرات استار داست» فیلم سال ۱۹۸۰ وودی الن که به گونه ای 
 ۱۹۶۳ سال  فلسفی  ـ  اجتماعی  شاهکار  به «۸/۵»  او  آلود  طعنه  نگاه 
دردسر  به  کارگردان  یک  رل  هم  الن  است،  ایتالیایی  فیلنی  ریکو  فده 
ریشه  درباره  دائمًا  که  کند  می  بازی  را  بیتس  سندی  نام  به  افتاده 
عالیق خود جستجو می کند و از خودش می پرسد آیا باید به ساخت 
فیلم های خنده دار ادامه بدهد و یا تغییر رویه بدهد. کاراکتر بیتس 
توانم  نمی  و  ندارم  کمیک  احساس  چندان  من  گوید:  می  فیلم  این  در 
در این راه ماندگاری داشته باشم زیرا به هر جا می روم جز رنج و 
درد انسانی چیزی نمی بینم و دنیا سرشار از آالم و مشکالت بشری 
است. وقتی بیتس صحنه هایی از فیلم جدیدش را که دارای موضوعی 
از  یکی  کند،  می  پخش  خود  استودیوی  سران  برای  است  دراماتیک 
و  مهمترین  از  یکی  صاحب  داند  نمی  مرد  این  آیا  گوید:  می  مدیران 

بهترین حس ها و هنرهای زندگی است (هنر طنز سرایی)؟

تکلیف چیست؟
بنابراین تنها تفاوتی که کار جدید راک با آثار سینمایی فوق دارد، این 
است که او از منظر یک کمدین سیاهپوست سؤالی را که گفتیم (کمدی 
مهم است یا درام) مطرح می کند و موضوع را به این شکل می شکافد 
و مطرح می سازد که اگر هنرمند مردد و به شک افتاده سیاهپوست 
باشد،  داشته  هم  را  غرب  در  سیاهپوستان  اضافی  مشکالت  و  باشد 
پر  مصاحبه  یک  الن  آندره  کاراکتر  ارتباط  همین  در  چیست؟  تکلیف 
نکته با یک خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز به نام چلسی براون (با 
بازی روزاریو داوسون) در قسمتی از فیلم دارد که در آن راک تمامی 
و  کند  می  بیان  اشاره  مورد  مباحث  زمینه  در  را  موردنظرش  نکات 
بحث کمدی یا درام و جایگاه سیاهپوستان هنرمند را در این وادی به 
بحث می گذارد و چلسی با مشکل و شمایلی مثل دایان کیتون در «آنی 
هال» فیلم کالسیک شده سال ۱۹۷۷ وودی الن، آندره الن را در مورد 

مسئله و سؤالی که گفتیم، به گونه ای به محاکمه می کشد.

در یک مسیر طوالنی
فریب  پر  و  تاریک  زمینه  پس  در  چلسی  که  پاید  نمی  دیری  اینحال  با 
بست  بن  به  هنرمند  این  مقابل  در  آمدن  کوتاه  به  شروع  نیویورک 
رسیده می کند و این دو با سفر در سطح شهر نیویورک، چه با ماشین 
و چه مترو و چه از طریق پیاده روی هم تصویری از زندگی گذشته و 
امروز کاراکتر الن را به دست می دهند و هم از فضای متغیر جامعه 
دریغ  مردمانش  از  را  پرثبات  های  خواهی  آرمان  که  گویند  می  ای 
می کند و آنها را مثل کاراکتر آندره الن درگیر با سؤاالتی دائمی می 
سازد. در این مسیر طوالنی دیدار و گفتگوی کاراکتر کریس راک را 
با همسایه های سابق و دوستانش که رل هایشان را بن ورین، تریسی 
می  ایفا  پاروا  جی  و  چه  مایکل  جونز،  لسلی  شپرد،  شری  مورگان، 

کنند، به کرات و با وسعت می بینیم و می شنویم.

تالشی توام با صداقت
نویسی  داستان  با  راک  جدید  فیلم  باشد،  چه  هر  ها  بحث  این  حاصل 
نقش  در  داوسون  روزاریو  به  را  برابر  میدانی  او  خود  کارگردانی  و 
در  راک  از  اگر  نیز  او  و  دارد  می  ارزانی  کننده  مصاحبه  خبرنگار 
عقب  قطعًا  باشد،  نیفتاده  پیش  تماشاگران  موافق  نظر  جلب  مسابقه 
العاده  فوق  که  کرده  ارائه  را  فیلمی  راک  کریس  است.  نیفتاده  هم 
اما  دهد  نمی  دقت  به  را  خویش  مطروحه  سؤاالت  جواب  و  نیست 
صادق  خود  تالش  در  باز  کمدی  سیاهان  که  ورزد  می  اصرار  این  بر 

هستند و نه خود و نه سایرین را فریب نمی دهند.
مشخصات فیلم

کنندگان:  تهیه   / پارامونت  کمپانی  محصول:   - برتر»  «پنج  عنوان: 
 / راک  کریس  کارگردان:  و  سناریست   / بوش  الی  و  رودین  اسکات 
کاب    مک  آن  تدوینگر:   / کالرو  البرتو  مانوئل  فیلمبرداری:  مدیر 
 - دقیقه   ۱۰۱ مدت:  طول   / گورانسون  لودویگ  متن:  موسیقی 
کوین  یونیون،  گابریل  داوسون،  روزاریو  راک،  کریس  بازیگران: 
اسموو،  پی  جی  تینر،  اینتر  دی  سدریک  مورگان،  تریسی  هارت، 

پسر،  بوش  جورج  جمهوری  ریاست  دوران  اواخر  در   
زمانی که جهان و از جمله مردم آمریکا، جانشان از اقدامات 
شده  نفرت  از  لبریز  و  بود  سررسیده  به  بوش  نابخردانه 
با  زنده،  خبری  های  کنفرانس  از  یکی  در  شخصی  بودند، 
تصویر  به  را  نارضایتی  این  بوش،  سوی  به  کفش  پرتاپ 

که  زمانی  سوتر،  این  کمی  داد.  نشان  جهانیان  به  و  کشید 
از  کرد  اعالم   مصر،  سابق  جمهور  رییس  مبارک،  حسنی 
اقدامی  در  قاهره  مردم  کرد،  نخواهد  گیری  کناره  سمتش 
رفتند.  نشانه  ها  دوربین  سمت  به  را  هایشان  کفش  نمادین 
نوعی  و  نفرت  از  نمادی  به  کفش،  پرتاپ  فرهنگ  کم  کم 
بازگو  دلیل  این  به  را  مثال  دو  این  شد.  بدل  منفی  مبارزه 
یا  وظیفه  ترین  اصلی  جز  به  که  برسم  اینجا  به  تا  کردم 
سختی  به  پاهاست  از  مراقبت  و  پوشش  که  کفش  کارکرد 
می توان کاربرد یا محاسن دیگری برایش متصور شد، اما 
برای اعجوبه ای چون ورنرهرتزوگ که سرش درد می کند 
برای ماجراجویی و خطرکردن، یک جفت کفش می تواند، 
هرتزوگ  مستند،  فیلم  شود!  تبدیل  لذیذ  شام  وعده  یک  به 
همین  به  بلنگ  لس   ۱۹۸۰ ساخته  خورد،  را  خود  های  کفش 
موضوع عجیب و غریب پرداخته و واقعه را ثبت کرده است.

ماجرا از چه قرار است؟!
دهه  اواخر  در  ورنرهرتزوگ  دانشجوی  موریس،  ارول 
دروازه  نام  با  بود  نوشته  ای  فیلمنامه  موریس  بود.  هفتاد 
بود.  غریب  و  عجیب  گورستانی  درباره  که  بهشت  های 
می  خاک  به  را  حیوانات  انسان،  جای  به  که  گورستانی 
بوده  ثروتمند  طبقه  به  متعلق  که  گورستان  این  سپارند. 
درونش  که  قیمت  گران  های  قبر  سنگ  از  است  هست،پر  و 
و  حیوانات  و  ها  گربه  ها،  سگ  پرندگان،  اقسام  و  انواع 
سوگواری  مراسم  حیوانات  صاحبان  است.  دیگر  جانوران 
برای شان انجام می دهند! و در سال چندین بار بر سر قبور 
بر  گل  دسته  و  شوند  می  حاضر  شان  پرندگان  و  حیوانات 
آنها می نهند! ارول موریس که بعدها مستند ساز معروفی 
تا  اندازد  می  تاخیر  به  نوبت  چند  را  فیلم  ساخت  کار  شد 
و  موریس  بین  های  رجزخوانی  و  بگومگوها  اثر  بر  اینکه 
معتقد  هرتزوگ  کشد.  می  بندی  شرط  به  کار  هرتزوگ، 
و  برساند  سرانجام  به  را  فیلم  این  تواند  نمی  موریس  است 
دهد.  می  هفته  یک  مدت  در  را  فیلم  ساخت  وعده  موریس 
کند  می  اعالم  خودش  های  گفته  به  اطمینان  با  هرتزوگ 
او  موریس،  های  گفته  طبق  فیلم  شدن  ساخته  صورت  در 
شود  می  این  نتیجه  خورد.  می  و  پزد  می  را  هایش  کفش 
بلنگ  لس  بازد!  می  استاد  شاگرد،  و  استاد  بین  قمار  در  که 
به  را  ماجرا  تمام  و  کند  می  استفاده  آمده  پیش  فرصت  از 

صورت یک فیلم مستند در می آورد.
همچون  هرتزوگ  که  شود  می  داده  نشان  ابتدا  فیلم  در 
مواد  با  نوبت  چند  کند،  می  تمیز  را  کفشش  ماهر،  آشپزان 
و  هویج  و  پیاز  مقداری  بعد  دهد،  می  شستشو  مختلف 

فلفل و نمک و غیره را درون قابلمه ای می ریزد و با کفش 
که  ماجرا  انگیز  هیجان  مرحله  پزد.  می  ساعت  چند  ها، 
در  تماشاچیانی  حضور  در  است  کفش  خوراک  خوردن 
سئواالت  به  ابتدا  هرتزوگ  شود.  می  اجرا  نمایشی  سالن 
تماشاچیان پاسخ می دهد و بعد با اشتها شروع به خوردن 

می کند! فیلم البته دو ورسیون دارد که نسخه ای از آن کمی 
طوالنی تر است و دلیل اش هم تعداد بیشتری سئوال است 
که از طرف تماشاچیان پرسیده می شود و جالب این است 
سئواالتی  تماشاچیان  سوررئالیستی  شرایط  چنین  در  که 

درباره فیلمسازی از هرتزوگ می پرسند!!

سبک فیلم
فیلم هرتزوگ کفش های خود را می خورد، مستندی است 
به شدت نامتعارف و تکرار نشدنی. سوژه ای کامال عجیب 
در  بار  یک  تنها  آید  می  نظر  به  که  ناباورانه  حال  عین  در  و 
هایش  کفش  هم  چاپلین  البته   - پیوسته  وقوع  به  جهان 
آدمی  توسط  هم  آن  و  نبود-  واقعی  که  آن  اما  خورده،  را 
عجیب تر با نام هرتزوگ. کاری که هرتزوگ انجام می دهد 
مزاجی  لحاظ  از  کفش  که  دلیل  این  به  پرخطر.  است  عملی 
است  عملی  تر  مهم  همه  از  و  است  ناسازگار  انسان  بدن  با 
غیر بهداشتی. فقط کافی است کمی بیاندیشیم که با کفش، 
بودن  پرخطر  میزان  وقت  آن  ایم!  نگذاشته  قدم  که  کجاها 
سنجش  و  شستن  بار  چندین  وجود  با  حتی  عملی  چنین 
همه جوانب، عیان خواهد شد. هرتزوگ با این کارش دست 
دوربین  جلوی  که  کسی  زند.  می  اجتماعی  غیر  عملی  به 
ممکن  اجتماع  دید  از  زند  می  اقدام  این  به  دست  مستندی 
است روان پریش یا مجنون تلقی شود، اما از طرف دیگر، 
می  نشان  را  خود  سوررئالیستی  و  فانتزی  شدت  به  فیلم، 
دهد. بر فرض کسی در شهر با دست هایش راه برود یا به 
و  سر  رو  غریبی  های  طرح  یا  کند  سر  بر  کفش  کاله،  جای 
صورتش بکشد، کاری که سالوادور دالی می کرد و سیبیل 
از  و  اعمالی  چنین  کشید،  می  باال  ابروهایش  تا  را  هایش 
شود.  می  تلقی  سوررئالیستی  کاری  هرتزوگ  عمل  جمله 
بنابراین با فیلمی طرف هستیم که هم سوررئالیستی است 

و هم مستند.

عاقبت هرتزوگ!
پایان  از  پس  اما  ندارد،  وجود  فیلم  در  هرتزوگ  کار  فرجام 
کرده  جان  نوش  را  هایش  کفش  هرتزوگ  که  زمانی  فیلم، 
بود، موریس او را به هتلی می برد. بر طبق گفته های خود 
ترس  از  موریس  و  رود  می  اتاقش  به  هرتزوگ  موریس، 
اینکه اتفاق ناگواری برای او نیفتد تا صبح پشت در اتاق به 
انتظار بیدار می ماند تا در صورت وقوع حادثه ای بتواند او 
را به بیمارستان برساند. در کمال تعجب، هرتزوگ صبح از 
خواب بر می خیزد، پرده های اتاقش را باز می کند تا روز 

تازه ای را آغاز کند!

هرتزوگ کفشش را خورد
 کامبیز شایان فرد 
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گیلیسپی ترومپت نوازی فوق العاده و بداهه نواز بود و در 
لحاظ  از  او  بود.  موثر  بسیار  باپ  بی  سبک  شدن  محبوب 
معاصر  نوازندگان  همه  از  و  میزد  را  اول  حرف  هارمونی 
گیلیپسی  پارکر.  چارلی  استاد  از  حتی  بود،  بهتر  خود 
را  خود  موسیقایی  دانش  داشت  عالقه  و  بود  خوبی  مدرس 
به دیگران بیاموزد و در پایه گزاری سیک جاز نقش مهمی 
بازی کرد. در ضمن شومن و کمدین ماهری هم بود و اجرای 

موسیقی را با طنز مخلوط می کرد.

برکس  جان  نام  با  و  بود  آمریکا  سیاهپوستان  از  گیلیسپی 
گیلیسپی در ایالت کالیفرنیا به دنیا آمد. در سن چهار سالگی 
موسیقی  گروه  رهبر  پدرش  کرد.  آغاز  را  پیانو  نواختن 
وی  رفت.  دنیا  از  بود  ساله  ده  دیزی  که  زمانی  و  بود  شهر 
سالگی  دوازده  سن  در  را  ترومپت  و  ترومبون  نوازندگی 
 Roy) الدریج  روی  اجرای  که  شبی  آموخت.  تنهایی  به 

Eldridge) را از رادیو شنید، رویایش موسیقی جاز شد.

در  و  کرد  تحصیل  الرینبورگ  موسیقی  موسسه  در  وی 
سال  در  و  کرد  آغاز  را  خود  فعالیت  مختلفی  ارکسترهای 
۱۹۳۷ جانشین الدریج شد و به همراه گروه تدی هیل اولین 
آلبومش King Porter Stomp را ضبط کرد. در سال ۱۹۳۹ 
به ارکستر Cab Calloway پیوست و دوسال با این خواننده 

همکاری کرد.

آغاز  کالووی،  گروه  در  حضورش  زمان  در  گیلیسپی  دیزی 
به آهنگسازی برای خوانندگان و گروه های بزرگ موسیقی 

الیا  و  هاوکینز  کولمن  دورسی،  جیمی  هرمان،  وودی  چون 
 Earl) هاینز ارل  ارکستر  به   ۱۹۴۳ سال  در  کرد.  فیتزجرالد 
 Billy) پیوست؛ گروه بزرگ افسانه ای بیلی اکستین (Hines
بهتری  آهنگ  دیزی  معمول  غیر  هارمونی  به   (Ecksteine

بخشید و بار دیگر با پارکر همکار و همراه شد.

منظور  به  را  اکستین  بزرگ  گروه  دیزی   ۱۹۴۵ سال  در 
نواختن در گروه های کوچکتر ترک کرد. این نوع گروه ها 

که معموال بیش از پنج نوازنده نیستند.. بی باپ با استفاده 
از ترومپت، پیانو، ساکسیفون، بیس و درام به عنوان اولین 
نوع  این  اگرچه  شد،  شناخته  جاز  موسیقی  مدرن  سبک 
سوئینگ  سبک  اندازه  به  و  نبود  محبوب  ابتدا  در  موسیقی 

(swing) مورد توجه قرار نگرفت.

معرفی  باپ  بی  سبک  به  را  بزرگی  موسیقیدانان  سوئینگ 
کالرک  کنی  پاول،  باد  مانک،  تلونیوس  پارکر،  چارلی  کرد: 
در  جدید  سبکی  هنرمندان  این  وسیله  به  که  گیلیسپی  و 
کالب  در  گیلیسپی  و  پارکر  توسط  و  شد  خلق  موسیقی 
s Playhouse Mon-;Minton۰۳۹ های معروف جاز مانند

s Uptown House ;roe۰۳۹  هسته اولیه موسیقی بی باپ 
تشکیل شد. روش پارکر اضافه نمودن میزان های جدید به 
به  شده  اضافه  های  میزان  رساندن  و  بود  قبلی  های  میزان 

خط های بداهه نوازی.

در  رایج  هارمونی  و  ریتم  لحاظ  از  گیلیسپی  آثار  از  بعضی 
موسیقی سوئینگ متفاوت بودند. این آهنگ ها در سال ۱۹۴۲ 
نوشته  نواخت،  می  هاینز  ارل  گروه  در  گیلیسپی  که  زمانی 

شدند که با موسیقی مدرن امروز قابل مقایسه هستند چرا 
و  اند  نشده  ساخته  زمان  آن  همیشگی  اصول  اساس  بر  که 
رگه هایی از موسیقی آفریقایی کوبایی را نیز در خود داشته 
جاز  التین  سبک  گزار  پایه  را  گیلیسپی  مورخین  برخی  اند. 

می شناسند.

گروهی  توسط  آثار  این  اجراهای  بهترین  و  اولین  از  یکی 
کوچک در تاالر شهر نیویورک ۱۹۴۵ بود که ضبط این اجرا 

در سال ۲۰۰۵ عرضه شد. گیلیسپی در کالب های خیابان ۵۲ 
به بسیاری از موسیقدانان جوان سبک جدید موسیقی جاز 
پس  روچ.  مکس  و  دیویس  مایلز  چون  افرادی  آموخت،  را 
از شکست در کافه بیلی برگ در لس انجلس که بسیاری از 
حضار را خشمگین باقی گذارد، برخالف پارکر که همچنان 
عالقه به نواختن در گروه های کوچکتر را داشت، گیلیسپی 

تمایل داشت از آن پس گروه بزرگی را هدایت کند.

اولین و ناموفق ترین آن تالش وی در سال ۱۹۴۵ بود. وی 
گروه های کوچک فراوانی را هدایت کرد و سرانجام اولین 
تجربه هدایت موفقیت آمیز گروهی بزرگ را به دست آورد. 
دیزی گیلیسپی و گروهش سعی داشتند موسیقی بی باپ را 
محبوب سازند و دیزی را نماد این نوع موسیقی جدید کنند. 
نورمن  جاز  فیالرمونیک  در  نواز  تک  عنوان  به  بارها  وی 

گرانز هنرنمایی کرده است.

ماشینی  با  سواری  دوچرخه  حین  در  دیزی   ۱۹۴۸ سال  در 
تصادف کرد. وی جراحت کمی دید اما متوجه شد نمیتواند 
گروهی   ۱۹۵۶ سال  در  بنوازد.   high C روی  بر  را   B flat

را پیدا کرد که از طرف آمریکا به سفری به خاور میانه می 
رفتند و نام مستعار "سفیر موسیقی جاز" به وی داده شد. 
در این زمان وی همچین هدایت گروه بزرگی را عهده دار شد 
که در سرتاسر آمریکا سفر کردند و موسیقیدانانی همچون 
پی وی مور (Pee Wee Moore) در آن گروه حضور داشت.

در  ترومپت  نوازندگان  بهترین  از  یکی  عنوان  به  گیلیسپی 
نظیری  بی  آثار  که  شود  می  شناخته  جاز  موسیقی  تاریخ 

خلق کرده است.

موسیقی

تدریس گیتــار
ساعت تماس 

9 صبح تا 6 بعد از ظهر
دوشنبه تا جمعه

۰۷۹۳۸۳۵۹۲۶۲

دیزی گیلیسپی 
و جاز مدرن

دیزی گیلیسپی(Dizzy Gillespie) نوازنده 
ترومپت، رهبر گروه، خواننده و آهنگساز 

آمریکایی جاز به همراه چارلی پارکر 
(Charlie Parker) بنیان گزاران سبک 

پرشتابی از موسیقی جاز به نام «بی باپ» 
و «جاز مدرن» بودند. بی باپ از سبک های 

مهم جاز است که در دهه ۱۹۴۰ میالدی در 
محله هارلم نیویورک شکل گرفت. مشخصه 

اصلی آن اجرای سریع نت ها و تاکید زیاد 
بر بداهه نوازی، آن هم بداهه نوازی در 
عرصه هم نوائی و ریتم است. گیلیسپی 

بر روی بسیاری از موسیقیدانان جاز اثر 
گذاشت، از جمله ترومپت نوازانی چون: 

مایلز دیویس (Miles Davis)، فتز ناوارو 
 Clifford)کلیفورد براون ،(Fats Navarro)

 Arturo)آرتورو ساندووال ،(Brown
Sandoval)، لی مورگان(Lee Morgan) و 
جان فادیز(Jon Faddis) . وی در سبک بی 

باپ Bebop لحظه های تاریخی به وجود 
آورد و در موسیقی مدرن جاز بسیار اثر 

گذاشت.
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کنفرانس گوادلوپ و 
سردرگمی آمریکا

بخش دوم 

قدرتمند  شخصیت های  ژانویه با حضور   ۴ بعدازظهر روز  کنفرانس 
جهان دور یک میزگرد که «فقط چهار صندلی در اطراف آن گذاشته 
شده بود» آغاز شد. این ترتیب به این جهت بود که هیچ کس حرف های 
آنها را نشنود. ابتدا ژیسکاردستن از کاالهان خواست که موضوع را 
عنوان کند. «کاالهان اوضاع ایران را با واقع بینی و به استناد اطالعات 
دقیقی که توسط دیپلمات های انگلیسی جمع آوری شده بود تجزیه 
و تحلیل کرد. نتیجه ی او بدبینانه بود: شاه از دست رفته و دیگر قادر 
به کنترل اوضاع نیست . راه حل واقعی برای جانشینی او هم وجود 
محدودی  های  توانایی  اند  مانده  میدان  در  که  سیاسی  مردان  ندارد. 
به  آلوده  و  اند  داشته  ارتباطاتی  رژیم  با  آنها  بیشتر  عالوه  به  دارند. 

مسائل و مشکالت این رژیم هستند

حمایت های مکرر و بی موقع آمریکا موجب تشدید خشم و نفرت مردم انقالبی ایران 
و رهبری آن نسبت به آمریکا شد. به گفته ی جان فوران نویسنده ی معروف ،حمایت 
ایران  مردم  ی  عامه  اذهان  «در  انقالب  طول  در  و  ها  زمان  بدترین  در  آمریکا  های 
سلطه ی  بالقوه ی  آمریکا مظهر و نماد  ایاالت متحده ی  که  ایجاد کرد  را  تصویر  این 
خارجی و حامی شاه است . شعار شاه سگ زنجیری کارتر که بر در و دیوارها نوشته 

می شد همین برداشت عمومی را نشان می داد.»

مقامات  و  آمریکا  چنان  دقیق  و  موقع  به  های  گیری  موضع  با  خمینی  دیگر  طرف  از 
برای  ابزاری  به  را  آن  و  خنثی  را  آمریکا  های  حمایت  تمام  که  کرد  می  تحقیر  را  آن 
تشدیدمخالفت مردم با شاه تبدیل می کرد تا جایی که شاه نیز از تکرار حمایت های 
آمریکا به تنگ آمد و به سولیوان گفت : انعکاس این حمایت ها در مطبوعات بیشتر به 

وی لطمه می زند و او را به عنوان یک عامل دست نشانده ی آمریکا معرفی می کند.

خمینی حمایت های آمریکا از شاه را دلیلی بر کذب اّدعاهای فریب کارانه ی غرب در 
اّدعای حقوق بشر تفسیر می کردند و حقوق بشر کارتر را به چالش می گرفتند.خمینی 
گاه کارتر و عملکرد متعارض وی را در اّدعای حقوق بشر و حمایت ازدیکتاتورها به 
استهزاء می گرفتند و به شدت کارتر را تحقیر می کردند. خمینی بارها وابستگی شاه 
به آمریکا را مورد نقد قرار دادند و وی را رسمًا مأمور آمریکا معرفی کردند. خمینی 
با تشخیص صحیح از وابستگی روانی شاه به آمریکا و حمایت های آمریکا از شاه ، 
آمریکا را عامل اصلی جنایات شاه می خواندند و آمریکا را خائن اصلی می دانستند که 
اساس  برهمین  است .  افزوده  خود  های  جنایت  بر  شاه   ، کرده  حمایت  شاه  از  هرگاه 
کارتر را دشمن شماره یک ملت ایران معرفی می کردند و معتقد بودندابتدا باید ابّهت 

و سد کارتر شکسته شود.

خمینی گاه به مقامات آمریکایی پیام تهدیدآمیز می فرستادند و آنان را به قطع رابطه 
و تحریم نفتی تهدید می کردند و گاه مردم آمریکا را به شرط تغییر سیاست ،وعده ی 
دوستی می دادند. همین موضع موجب گردید که ژنرال هایزر آن را «ضربه ی سنگینی 

» به دولت آمریکا توصیف کند.

اطالعاتی  های  سازمان  دادند؛  نمی  را  شاه  رژیم  سقوط  احتمال  هرگز  آمریکاییان 
آمریکا پیش بینی می کردند که شاه تا مدت ها بر سر قدرت باقی است و حتی با مرگ 
ناگهانی وی حکومت به فرزندش منتقل شود. پنتاگون در گزارشی که در مهر ۱۳۵۷ 
کار  سر  بر  فعاالنه  دیگر  سال  ده  تا  شاه  رود  می  «انتظار  که  نمود  اعالم  کرد،  تهیه 
بماند.» گزارشی که سازمان سیا در همان سال تهیه کرد، در مقدمه اش تأکید نموده 
بود که «ایران دروضعیت انقالبی یا حتی ماقبل انقالبی نیز قرار ندارد.» حمایت های 
منفعت محورآمریکاییان نیز براساس این اطالعات و تالش برای جلوگیری از سقوط 
یکی ازسرسپردگانش بود. اما همین که شواهد سقوط شاه آشکار شد مقامات آمریکا 
انتقاد  مورد  شدت  به  را  سیا  سازمان  کارتر  کردند.  آغاز  را  یکدیگر  توبیخ  و  سرزنش 
قرار داد.رئیس سازمان سیا نیز خود به ناکامی در ایران و پیش بینی نکردن سقوط 

اعتراف کرد.

با قطعی شدن سقوط شاه تغییر سیاست های آمریکا نیز آشکار شد. هفته نامه تایم 
برای اّولین بار پرده از ناامیدی مقامات آمریکایی برداشت و اعالم نمود امیدی برای 

بقای شاه باقی نمانده .

را  شاه  حمایت  سیاست  گرفتند  تصمیم  شدند،  مأیوس  شاه  از  وقتی  آمریکاییان 
کناربگذارند و شاه را به خروج از ایران تشویق کنند و سپس به فکر حکومتی انتقالی 
افتادند.کنفرانس گودلوپ اوج تغییر سیاست آمریکاییان و قدرت های سرمایه داری 

است .

کنفرانس گوادلوپ
کاالهان  جیمز  جمهورآمریکا،  رئیس  کارتر  از  فرانسه  جمهور  رئیس  ژیسکاردستن 
نخست وزیر انگلیس و هلموت اشمیت صدراعظم آلمان غربی ،دعوت کرد تا تعطیالت 
ژانویه را در گوادلوپ جمع شوند تا راجع به مسائل مهم تبادل نظر کنند. بدیهی بود 
که یکی از مهم ترین مسائل جهان در آن زمان نهضت اسالمی ایران بود. سران چهار 
کشور صنعتی در پنجم ژانویه ۱۹۷۹ (۱۵ دی ماه ۱۳۵۷) در گوادلوپ اجتماع کردند و 
به دور از چشم خبرنگاران ، مشاورین و سیاستمداران به تبادل نظرپرداختند. در این 
کنفرانس چه مباحثی مطرح شد، هنوز گزارش دقیقی توسط این چهارنفر ارائه نشده 
، ولی ژیسکاردستن و کارتر در خاطرات خود فقط به آن اشاراتی کرده اندکه در ظاهر 
متناقض به نظر می رسد و بعضی از نزدیکان کارتر از جمله برژینسکی ،گری سیک و 
سایروس ونس نیز اشاراتی دور به کنفرانس نموده اند. با همه ی ضعف های سندی 

می توان از مجموع این گزارش ها استنباط کرد که سران چهار کشور صنعتی درچند 
چیز به توافق رسیده اند.

۱) امکان آرامش با حضور شاه در ایران وجود ندارد.

۲) باید از پیروزی یک انقالب مذهبی به رهبری آیت الله خمینی جلوگیری کرد.

کودتای  یک  نشدن  موفق  صورت  در  و  بختیار  دولت  از  حمایت   ، ممکن  راه  تنها   (۳
نظامی است .

۴) باید به شوروی هشدار داد که از فرصت استفاده نکند و از دست زدن به یک اقدام 
نظامی جهت روی کار آوردن یک دولت وابسته خودداری کند.

با نقل روایات شاهدان عینی و آگاهان از کنفرانس گوادلوپ و تجزیه و تحلیل آنهابیشتر 
می توان به واقعیت ها نزدیک شد.

ژیسکاردستن در خاطرات خود می نویسد: «کنفرانس گوادلوپ به دعوت من ازسران 
شد.  تشکیل  کاالهان  جیمز  و  اشمیت  هلموت  کارتر،  جیمی   ، غربی  بزرگ  کشورهای 
طرح اوضاع ایران در این کنفرانس امری بجا و طبیعی بود. درک رویه ی آمریکایی 
خود  تنگاتنگ  ارتباطات  مناسبت  به  آمریکاییان  بود.  دشوار  ایران  اوضاع  قبال  هادر 
و  بودند  درگیر  ایران  مسائل  با  مستقیمًا  نظامی  ی  زمینه  در  خصوص  به  ایران  با 
کمتر اروپاییان را دراین امور دخالت می دادند... من گزارش هایی از تهران دریافت 
طور  به  آمریکا  اطالعاتی  های  سرویس  و  آمریکا  دادسفارت  می  نشان  که  داشتم  می 
محسوس از شاه فاصله می گیرند و به دنبال یک راه حل سیاسی برای ایران هستند»؛ 
ذهنیتی  چنین  با  ژیسکاردستن  کردند.  نمی  پیدا  کاری  چنین  برای  را  شخصیتی  اّما 

میزبانی کنفرانس را به عهده گرفت .

کنفرانس بعدازظهر روز ۴ ژانویه با حضور شخصیت های قدرت مند جهان دور یک 
میزگرد که «فقط چهار صندلی در اطراف آن گذاشته شده بود» آغاز شد. این ترتیب 
به این جهت بود که هیچ کس حرف های آنها را نشنود. ابتدا ژیسکاردستن از کاالهان 
خواست که موضوع را عنوان کند. «کاالهان اوضاع ایران را با واقع بینی و به استناد 
اطالعات دقیقی که توسط دیپلمات های انگلیسی جمع آوری شده بود تجزیه و تحلیل 
کرد. نتیجه ی اوبدبینانه بود: شاه از دست رفته و دیگر قادر به کنترل اوضاع نیست . 
راه حل واقعی برای جانشینی او هم وجود ندارد. مردان سیاسی که در میدان مانده اند 
توانایی های محدودی دارند. به عالوه بیشتر آنها با رژیم ارتباطاتی داشته اند و آلوده 
به مسائل و مشکالت این رژیم هستند. آیا ارتش می تواند در این میان یک نقش انتقالی 
ایفا کند؟ نه . ارتش فاقدتجربه ی سیاسی است و فرماندهان آن هم به شاه وفادارند.»

با این که کاالهان و وزیر امورخارجه ی وی چندی پیش از شاه حمایت کرده بودند،این 
سخنان می رساند که انگلیسی ها دیگر امید خود را به بقای شاه از دست داده بودند.

دولت  به  وی  گزارش  و  انقالب  قدرت  از  انگلیس  سفیر  پارسونز  مشاهدات  شاید 
انگلستان تأثیر مهمی در تغییر سیاست دولت مردان انگلیسی داشته است . پارسونز 
درروزهای ، دوم و سوم ژانویه به این نتیجه رسید که حمایت از شاه بی نتیجه است 
؛ لذا به لندن توصیه کرد: «مصلحت ما در کنار کشیدن خود از این جریانات خطرناک 
و پرپیچ وخم و بی ثمر است »؛ زیرا «هر راهی را که شاه در پیش بگیرد چه حکومت 
بختیار و چه یک اقدام تند نظامی شانس بسیار ضعیفی برای موفقیت دارد». از طرف 
دیگر «رفتن شاه هم مسائلی پیش می آورد که چگونگی حلّ  آنها قابل پیش بینی نیست 
.» پارسونز سرانجام به این نتیجه رسید که انگلیسی ها «به کلی پای خود را از آن کنار 
کنند»؛  حل  را  خود  مشکل  خواهند  می  که  طور  هر  خود  ها  بگذارند«ایرانی  و  بکشند 
کشور  دو  این  منافع  به  بیشتر  زیان  مرحله «جز  این  در  وانگلیس  آمریکا  دخالت  زیرا 
به  داشته  تأثیر  کاالهان  روی  پارسونز  ی  توصیه  قطعًا  نخواهدآورد.»  بار  به  ثمری 
صنعتی  کشورهای  سران  به  بینانه  واقع  تحلیلی  بدبینی  درعین  کاالهان  جهت  همین 

ارائه داد.

من  نظریات  که  داد  تذکر  وی  کرد.  صحبت  به  شروع  ژیسکاردستن   ، کاالهان  از  بعد 
براساس اطالعات سفیر فرانسه در ایران و گزارش میشل پونیاتوسکی است .

میشل پونیاتوسکی در روزهای ۲۶ تا ۲۸ دسامبر (۵ تا ۷ دی ماه ) به عنوان نماینده 
ی ژیسکاردستن به ایران اعزام شد و با شاه مالقات کرد. وی نتیجه ی گزارش سفر 
خود رابه ژیسکاردستن داد. شاه در این مالقات به وی تذکر داده بود که در مورد آیت 
الله خمینی «دست به هیچ کاری نزنید... عواقب بسیار وخیمی خواهد داشت . این کار 
ممکن است جرقه ی نهایی باشد.» عالوه شاه توصیه کرده بود: «مفیدترین کاری که 
بیشترین خدمت را به  با این کار می تواند  ژیسکاردستن  شما می توانیدبکنید و آقای 
من بنماید این است که در گوادلوپ موضع روشن و مشخصی برای مقابله ی مشترک 
با تهدید شوروی اّتخاذشود، اقدام مشترکی به منظور جلوگیری از مداخله ی شوروی 
در ایران . آنچه اهمیت دارد این است که اراده ی مشترک این کشورها به طور صریح و 

محکم به دولت شوروی تفهیم گردد.» وی از این سفر نتیجه گیری کرد که:

 . است  اعتصاب  و  تظاهرات  مخالفان  روش   (۲  . است  نزدیک  بحران  اوج  ی  نقطه   (۱
۳) ازهاری شکست خورده . ۴) جز ارتش همه خواستار برکناری شاه هستند. ۵) این 
 (۷  . است  خطرناک  خمینی  الله  آیت  اخراج   (۶  . است  روحانیت  و  سلطنت  بین  جنگ 
نیروهای مذهبی و ارتش در ملی گرایی ، سنت گرایی وضد مارکسیست بودن مشترک 

هستند. ۸) وفاداری ارتش در حال فرسوده شدن است .و....

ارتباط  هم  به  که  عمده  خطر  دو  «من   : گفت  وی  کرد.  آغاز  را  سخن  ژیسکاردستن 
دارندیعنی فروپاشی و تجزیه ی ایران و خطر مداخله ی شوروی را خاطرنشان می 
سازم . من به سه همتای دیگر خود اطالع می دهم که شاه به وسیله ی من تقاضا کرده 
است به اقدام مشترکی برای تخفیف فشار شوروی دست بزنیم . ضمن اعالم این مطلب 
بود؛  خواهد  مفید  ها  شوروی  به  ما  طرف  از  هشداری  هرحال  به  که  کنم  می  اضافه 
زیرا آنها را متوجه خواهد ساخت که ما مستقیمًا درگیر و نگران این اوضاع هستیم .» 
ژیسکاردستن افزود:«نظر من این است که در حال حاضر باید از شاه پشتیبانی کرد؛ 
نسبت  ای  بینانه  واقع  دید  حداقل   ، است  شده  تضعیف  منفردو  که  این  وجود  با  زیرا 
به مسائل دارد و تنها نیروی موجود در برابر جریان مذهبی یعنی ارتش را هنوز در 

اختیار دارد.»

ویلیام  ایران  در  آمریکا  سفیر  طرف  یک  بود  متناقض  منبع  دو  از  کارتر  اطالعات 
با  سازش  و  مذاکره  طرفدار  که  بود  امورخارجه  وزیر  ونس  سایروس  و  سولیوان 
و  ایران  در  کارتر  ی  نماینده  هایزر  ژنرال  طرف  یک  و  بودند  شده  شاه  مخالفین 
شاید  بودند.  کودتا  و  نظامی  عملیات  طرفدار  که  سفید  کاخ  مشاورامنیتی  برژینسکی 
از  قبل   . داشت  بیشتری  مشکالت  سیاسی  حل  راه  یک  وارائه  گیری  تصمیم  در  کارتر 
مسافرت کارتر به گوادلوپ روز سوم ژانویه سولیوان گزارشی مخابره کرد که «ضمن 
در  سولیوان   .« است  فرارسیده  ایران  در  واقعیت  ی  آمریکالحظه  برای  که  نوشت  آن 
این گزارش تأکید داشت که تنهاراه حل این است که «شاه باید هر چه زودتر کشور را 
ترک کند.» ونس با این پیشنهاد موافق بود؛ زیرا به این نتیجه رسیده بود که «مصالح 
آمریکا و ایران ایجاب می کند که شاه بی درنگ از ایران خارج شود.» صبح روز بعد 
از  کارتر  که  گرفتند  تصمیم  و  دادند  جلسه  تشکیل  کارتر  حضور  در  سیاسی  مقامات 
شاه بخواهد «از تردیدهای خود دست بردارد وشانس بختیار را برای توسعه ی کابینه 
سوی  به  سفید  کاخ  تصمیم  باآخرین  کارتر  دهد.»  افزایش  مخالفان  همکاری  حلب  و 
گوادلوپ پرواز کرد. کارتر بعدازظهر به گوادلوپ رسیدکه ساعت ۶ بعدازظهر ونس 
با وی تماس گرفت و خبر از تصمیم یک کودتا توسط نظامیان ایران داد. ونس با آن 
موافق  آن  با  شاه  اگر  بودکه  معتقد  کارتر  ولی  بود؛  اقدامی زودرس  زیرا  بود؛  مخالف 
کند.  خودداری  شاه  خروج  بر  مبنی  دیروز  پیام  از  دهد  دستور  سولیوان  به  باشد، 
برژینسکی نیز بر این کودتا اصرار می کرد. کارتر با این اخبار وتحلیل های متناقض 

وارد کنفرانس شده بود.



  جمعه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۸هفته نامه پرشین۱۶

گوناگون

يك جاسوس خودى
پرسش  پرسش،  این  است؟»  کرده  هک  را  سونی  شرکت  کره شمالی  «آیا 
مطرح  را  شبهه  این  هم اینک  آمریکا  در  اندکی  تعداد  است.  آمریکا  روز 
باشد.  نبوده  هکری  حمالت  این  پشت  در  کره شمالی  شاید  که  کرده اند 
روزنامه یو اس ای تودی، در گزارشی نوشت تقریبا همگان می گویند که 

کره شمالی به شرکت سونی پیکچرز حمله هکری داشته است.
اما آیا به راستی چنین است؟ چندی پیش یکی از کارشناسان حوزه آی تی 
در مصاحبه با سی ان ان اعالم کرده بود که شرکت سونی هک نشده است، 
هر  است.  شده  مشکل  این  دچار  خودی  یک  توسط  سونی  شرکت  بلکه 
چند که اگر موضوع دوم صحت داشته باشد بازهم نمی توان با قاطعیت 
که  تئوری  این  در  کرد.  رد  موضوع  این  پشت  در  را  کره شمالی  حضور 
عمل  مثل  اطالعات  سرقت  شکل  که  می شود  گفته  شده،  مطرح  به تازگی 
کردن یک «spyware» توسط یک خودی بوده است. در مقابل اف بی آی 
آمریکا می گوید که اطالعات کافی دارد که پیونگ یانگ در پشت این حمالت 

است. 
قطع  موضوع  با  پیکچرز  سونی  شرکت  شدن  هک  خبر  ارتباط،  این  در 
چندین ساعته کل اینترنت کره شمالی همراه شد که بسیاری از تحلیلگران 
امور سایبری، این دو موضوع را در ارتباط با یکدیگر قرار دادند و تقدم 
مستقیم  غیر  جنگ  یک  در  درگیری  از  نشانه هایی  را  آنها  زمانی  تأخر  و 
در فضای سایبری دانستند. آیا قطع اینترنت کره شمالی یک انتقام جویی 
اینکه  درباره  ابتدا  در  است.  بوده  سونی  شرکت  هک  برای  کشور  این  از 
پیکچرز  سونی  شرکت  اطالعات  شدن  هک  صحنه  شمالی،  پشت  کره  آیا 
عدم  این  دلیل  کرد.  صادر  جدی  حکم  نمی توان    خیر،  یا  است  بوده 
و  ماهیت  تشخیص  توان  عدم  و  سایبری  حمالت  ذات  از  ناشی  قطعیت، 
کاخ  شرکت،  این  شدن  هک  از  بعد  است.   آن  فرماندهی  و  مدیریت  مکان 
سفید مستقیم  انگشت های اتهام را به سوی کره شمالی دراز کرد و دالیل 
یک  طی  است  قرار  آن  در  که  دانسته  مصاحبه  فیلم  انتشار  جمله  از  را  آن 
مصاحبه، کیم جونگ اون به قتل برسد. همچنین قرابت این حمله سایبری 
با انتشار اطالعات مربوط به نیروگاه اتمی کره جنوبی نیز برای بسیاری، 
نشان  از دست پنهان کره شمالی در این حمله دارد.  اما در حالی که کاخ 
حمله  این  مسوول  را  شمالی  کره  مستقیم   آمریکایی  رسانه های  و  سفید 
سایبری قلمداد کرده اند، چند نکته در این باره مهم  است که توجه به آنها 

به خوبی نشان می دهد  این ادعا تا حدی غیر معقول است. در جریان حمله 
ایمیل  طریق  از  شرکت  این  مدیران  با  هکر ها  سونی،  شرکت  به  سایبری 
ارتباط بر قرار کرده و از آنها تقاضای پول کرده بودند. هیچ اشاره ای به 

فیلم مصاحبه یا کره شمالی در این تماس ها نشده بود. 
بر  کامپیوتر های  اسکلت هایی  تصاویر  انتشار  با  هکر ها  نیز  آن  از  بعد 
سونی، این شرکت را تهدید به انتشار اطالعات خصوصی آن در صورت 
بی توجهی به خواست آنها کردند. باز هم هیچ اشاره ای به فیلم مذکور و 
کره شمالی نشده است. از سویی هیچ  گاه سابقه نداشته است که حمالت 

رکورد ۵۰۰ ساله گرما 
در اروپا شکسته شد

 ۲۰۱۴ سال  است  شده  باعث  جوی  تغییرات  که  دریافته اند  دانشمندان 
گرم ترین سال در اروپا از دهه ۱۵۰۰ میالدی تاکنون باشد.

اقامه  برای  را  راه  سرانجام  که  تحقیقی  در  آکسفورد  دانشگاه  محققان 
خواهد  هموار  می سوزانند  فسیلی  سوخت  که  شرکت هایی  علیه  دعوی 
رکورد  شکستن  خطر  زمین  گرمایش  که  رسیدند  نتیجه  این  به  کرد، 
دمای هوا را دست کم ۱۰ برابر کرده است. گروه های دیگری که به طور 
که  کرده اند  اعالم  هستند،  تحقیق  مشغول  استرالیا  و  هلند  در  مستقل 
احتمال شکسته شدن رکورد دما بر اثر گرمایش زمین، ۳۵ تا ۸۰ برابر 
شده است. گر چه دیگر تنها حدود یک هفته به پایان سال میالدی جاری 
باقی مانده است، دمای هوا در برخی کشورها چنان گرم بوده است که 
کل  در  چه  و  اروپا  در  چه  سال  داغ ترین  رکورد  امسال  می رود  انتظار 

جهان شکسته شود.

دانشمندان علوم جوی دهه هاست هشدار داده اند که گازهای دی اکسید 
کربن منتشر شده بر اثر سوخت زغال سنگ، نفت و گاز موجب افزایش 
زمین  گرمایش  تاکنون  دانشمندان  این  اما  شده اند؛  جهان  هوای  دمای 
بعد  به  حاال  از  ولی  نمی دانستند.  خاص  دمایی  رکوردهای  عامل  را 
کامپیوتری  پیچیده  الگوهای  از  دانشمندان  چون  می کند.  تغییر  اوضاع 
که  شرایطی  در  را  غیرعادی  دماهای  بروز  شانس  تا  می کنند  استفاده 
اقدامات بشر اختالل ایجاد می کند و شرایطی که بشر مداخله ای ندارد، 
نزدیک  از  را  تحقیقات  این  زیست  محیط  وکالی  کنند.  مقایسه  هم  با 
علیه  دعوی  اقامه  برای  راهی  آیا  ببینند  تا  می دهند  قرار  پیگیری  مورد 
یان  گیرت  نه.  یا  شد  خواهد  گشوده  فسیلی  سوخت  بزرگ  شرکت های 
ون اولدنبورگ، دانشمند علوم جوی موسسه سلطنتی هواشناسی هلند 
می گوید: «در اوایل دهه ۱۹۰۰ میالدی، یعنی پیش از آنکه گرمایش زمین 
نقشی مهم در آب و هوای کره ما ایفا کند، شانس اینکه سالی به گرمای 
رقم  این  واقع  در  بود.   ۱۰٫۰۰۰ در  یک  از  کمتر  می کرد،  بروز   ۲۰۱۴ سال 
بر  داد.»  قرار  محاسبه  مورد  اطمینان  با  را  آن  نمی شد  که  بود  کم  آنقدر 
زمین  کره  گرمایش  موسسه،  این  توسط  شده  انجام  محاسبات  اساس 
موجب شد که احتمال وقوع دمای باالی امسال در اروپا ۸۰ برابر بیشتر 
 ۳۰ کم  دست  باال  دمای  بروز  احتمال  کشورها،  از  بسیاری  برای  شود. 

برابر شده است. انگلستان و چندین کشور اروپای مرکزی از این جمله اند. 
را  خود  تاریخ  دمای  داغ ترین  جاری  سال  در  اروپایی  کشور   ۱۹ کم  دست 
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تصاویر  نظیر  تصاویری  انتشار  به  اقدام  دولتی،  پشتیبانی  با  سایبری 
جمجمه روی کامپیوترهای قربانی کنند، زیرا این اقدام به نوعی منجر به 

افشای اطالعاتی در خصوص حمله خواهد شد. 

از سوی دیگر، این حمله شباهت هایی به حمله بد افزار DarkSeoul دارد 
هدف  را  جنوبی  کره  تلویزیونی  و  رادیویی  شبکه های   ۲۰۱۳ سال  در  که 
یکباره  به  اما  کرد.  جمجمه  تصاویر  انتشار  به  اقدام  اتفاقا  و  داد  قرار 
رسانه ها در یک جو عجیب، این حمله و هکر را مربوط به فیلم مصاحبه 
سوی  از  که  یکباره  بود  اتهامی  راستای  در  هم  عجیب  جو  این  و  دانستند 

یک مقام نا شناس کاخ سفید علیه کره شمالی مطرح شد؛ مقامی که هنوز 
که  است  آن  میان،  این  در  جالب  نکته  است.  نشده  منتشر  وی  از  نامی  هم 
چندی بعد از پدید آمدن این جو، اینترنت کره شمالی برای چندین ساعت  
اینترنت  کلی  باند  پهنای  میانگین  گزارش ها،  بر  بنا  می شود.  قطع  کامل 
این  در  اینترنت   ISP یک تنها  و  است  ثانیه  بر  گیگابیت   ۲/۵ شمالی  کره 
کشور با نام STAR-KP مشغول فعالیت است که از یک دامنه IP با تعداد 

۱۰۲۴ آدرس پشتیبانی می کند. 
نکته دیگر  اینکه کل اینترنت کره شمالی از مسیر چین به این کشور منتقل 

می شود. 
برابر   ۱۰ شمالی،  کره  باند  پهنای  ظرفیت  اگر  حتی  تکنیکی  لحاظ  به 
ظرفیت فعلی آن باشد نیز قطع سراسری آن غیرممکن نیست؛ اما با همه 
این احوال، این قطع سراسری و فاصله زمانی اندک آن بعد از نشان دادن 
انگشت اتهام حمله به سونی پیکچرز به سوی کره شمالی، می تواند این 
احتمال را در پی داشته باشد که یک انتقام جویی اساسی از کره شمالی ـ 
شاید در برابر عملیاتی که عمال مسوول آن نبودهـ  صورت گرفته است. به 
هیچ وجه نمی توان گفت،  چه کسی مسوول قطع اینترنت کره شمالی است؛ 
به   همان دالیلی که نمی توان گفت،  کره شمالی مسوول هک شرکت سونی 
حمالت  می کند.  ثابت  همگان   بر  را  چیز  یک  اینها  همه  اما  است.  بوده 
که  آنجا   از  و  است  گسترش  حال  در  سرعت  به  سایبری  جنگ  و  سایبری 
امروزه تقریبا تمامی فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی به 
نوعی وابسته به وجود اینترنت است، این امر حاکی از آن است که چهره 
را  جدید  چهره  این  باید  و  کرده  تغییر  شدت  به  اطالعات  عصر  در  جنگ 
عصر  در  امنیت  مفهوم  بود.  واقف  آن  جزئیات  به  و  شناخت  خوبی  به 
خسارتی  می توان  هم اینک  کلید  یک  با  است.  کرده  تغییر  شدت  به  فعلی 
تقریبا  باشد.  خارج  فیزیکی  جنگ  عهده  از  که  کرد  وارد  کشور  یک  به  را 
تمامی کشورها در حال حاضر دارای ارتش سایبری هستند. آنها وظیفه 
محافظت و گاه حمله را بر عهده دارند. ارتش سایبری کره شمالی هم یک 
می بینند  دوره  ایل  سونگ  کیم  دانشگاه  در  که  است  نفره  هزار  سه  هنگ 
دنیا  سایبری  ارتش های  خبره ترین  از  کارشناسان  گفته های  حسب  بر  و 

هستند که به امکانات روز دنیا مجهز هستند. 

در سال گذشته درگیری ارتش های سایبری بر چین و آمریکا متمرکز شده 
بود اما در سال جدید گویا یک مثلث جنگی شکل گرفته است که می تواند 
به جا  کشور  سه  این  برای  زیادی  خسارت های  حمالت،  وقوع  صورت  در 

بگذارد.

دارند.  قرار  گروه  این  در  فرانسه  و  آلمان  انگلستان،  کرد.  خواهند  تجربه 
برآوردهای اولیه که توسط موسسه سلطنتی هواشناسی هلند انجام شده 

نشان می دهد که میانگین دمای اروپا در سال میالدی جاری ۱۰/۵ درجه 
پیشین  رکورد  از  باالتر  سانتیگراد   ۰/۳ دما  این  بود.  خواهد  سانتیگراد 
است که در سال ۲۰۰۷ به ثبت رسیده بود. این به آن معنا است که احتماال 
امسال گرم ترین سال اروپا طی ۵۰۰ سال اخیر بوده است. بررسی ها نشان 
سال   ۹ است،  دیده  به خود  تاکنون  جهان  که  گرمی  سال   ۱۰ هر  از  می دهد 
طی سال ۲۰۰۰ به بعد مشاهده شده اند. عالوه بر این مرکز آمار جوی ایاالت 
متحده اعالم کرده است از سال ۱۹۱۱ میالدی تاکنون رکورد سرمای هوا 
شکسته نشده است. در اروپا نیز از سال ۱۹۵۶ تاکنون رکورد سرمای هوا 

شکسته نشده است.

استرالیا  دانشگاه  دو  و  هلند  آکسفورد،  دانشگاه های  محققان  از  تیم  سه 
برای به دست آوردن این آمار از وضعیت جوی اروپا، تکنیک های متفاوت 
را مورد استفاده قرار داده اند و حاصل همه این تالش ها تاکنون این بوده 
و  گذاشته  صحه  زمین  کره  جوی  وضعیت  از  نگرانی ها  همه  بر  که  است 
ثابت کرده که کره زمین ما سریع تر از آنچه پیش بینی ها نشان می داد در 

حال گرم شدن است. 

جلوگیری  برای  سختی  قوانین  کشورها  از  بسیاری  در  که  شرایطی  در 
کانادا  در  مثال  (به طور  شده،  وضع  ازن  الیه  پیش  از  بیش  نابودی  از 
چنان این داستان جدی گرفته شده است که حتی استفاده از اسپری های 
کره  ساکنان  از  دیگر  بسیاری  اما  است)،  شده  اعالم  ممنوع  خوشبوکننده 
زمین به ویژه کشورهای در حال توسعه سهم بزرگی در نابودی الیه ازن، 
زمانی  تا  دارند.  زمین  کره  گرمایش  آن  پی  در  و  گلخانه ای  گازهای  تولید 
جنبه  گلخانه ای  گازهای  تولید  زمینه  در  بین المللی  معاهدات  و  قوانین  که 
که  زمینی  شدن  گرم  روند  که  نمی رود  انتظار  باشند،  نداشته  الزام آور 

زندگی همه ما به آن وابسته است، تغییری کند و کند شود.

کارشناسان  از  بسیاری  که  است  گرفتن  سرعت  حال  در  چنان  روند  این   
برای نسل های آینده بشر ابراز نگرانی کرده اند. امید به بهبود باید در دو 
دولت ها  سیاست های  و  کشورها  کالن  سطح  در  نخست  گیرد.  شکل  فاز 
گازهای  تولید  از  جلوگیری  و  درختان  کاشت  و  سبز  فضای  احیای  برای 
گلخانه ای توسط کارخانه ها و وسایل نقلیه. و در فاز دوم مسوولیت پذیری 
زیست  محیط  به  که  آلودگی هایی  قبال  در  زمین  کره  ساکنان  تک  تک 
وسایلی  از  استفاده  با  ما  از  یک  هر  می سازند.  وارد  خود  شهر  هوای  و 
کم  دست  می توانیم  نهال  کاشت  با  و  برخوردارند  کمتری  آالیندگی  از  که 
هم  بعد  نسل های  تا  کنیم  پیشگیری  زمین  کره  شدن  گرم  روند  تسریع  از 

بتوانند معنای چهار فصل را به درستی درک کنند.
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علم و دانش
آالیندگی های متنوع سبب گسترش بیماری های پوستی و تنفسی، انواع آلرژی های جدید 
شده  یافته  توسعه  و  توسعه  حال  در  جوامع  افراد  زندگی  الگوی  در  گسترده  تغییرات  و 
است. تکنولوژی های در ارتباط با تولید سوخت های فسیلی که انرژی مصرفی نیروگاه 
آالیندگی  انواع  و  است  گرانقیمت  کند،  می  تأمین  را  نقل  و  حمل  تجهیزات  و  خودروها  ها، 
 ۲۰۰۷ سال  انرژی  جهانی  شورای  سوی  از  شده  اعالم  آمار  براساس  کند.  می  ایجاد  را  ها 
داخلی  ناخالص  تولید  و  ُتن  برحسب  اکسیدکربن  دی  آالینده  تولید  میزان  نسبت  میالدی، 
دو  تقریبا  رقم  این  است.  واحد   ۸۵۳ برابر  ایران  در  متحده  ایاالت  دالر  یکهزار  حسب  بر 
در  تکنولوژی  ویژه  نقش  است.  هند  و  ژاپن  آلمان،  نظیر  کشورهایی  در  میزان  این  برابر 
های  زیان  کاهش  برای  رسد  می  نظر  به  است.  انکار  غیرقابل  ارقامی  و  آمار  چنین  وجود 
ناشی از باال بودن این رقم در بین مسئوالن اقدامات بسیار گسترده ای در حال انجام است. 
سیاستگذاری های آشکاری برای حرکت به سوی ایجاد نظام فنی مبتنی بر الگوی توسعه 

پایدار صورت پذیرفته است.
در  مقاومتی  اقتصاد  برنامه  اول  بند  کشور،  توسعه  های  برنامه  در  ها  سیاستگذاری  این 
های  جهتگیری  و  صادرات  کاهش  اثر  در  پذیری  ضربه  کاهش  بر  مبنی  گاز  و  نفت  بخش 
این  اجرای  شوند.  می  مالحظه  نوآوری،  افزایش  بر  مبنی  ایران  اقتصادی  تحول  طرح 

سیاستگذاری ها نیازمند اتخاذ تدابیر امیدوارکننده در تحول و بهبود تکنولوژی در بخش 
است.  برخوردار  راهبردی  اهمیت  از  انرژی  که  داشت  نظر  در  باید  همچنین  است.  انرژی 
بهبود تکنولوژی در بخش انرژی و حرکت به سوی تکنولوژی های نوین تولید انرژی، در 

جایگاه جهانی کشورها مؤثر است.
اما پرسش اساسی این است که در حال حاضر برای برون رفت از فضای تکنولوژیک حاکم 

در بخش انرژی، چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟

مطالعات  کشور،  در  پایدار  توسعه  آینده  بینی  پیش  مسیر  در  و  پرسش  این  به  پاسخ  در 

تکنولوژی در بخش انرژی ضروری به نظر می رسد. همچنین مطالعات در این زمینه باید 
شامل پژوهش در روندی که تکنولوژی ها از گذشته تاکنون طی کرده اند، باشد. پژوهش 
های اخیر نشان می دهند که روند تاریخی گسترش تکنولوژی هایی نظیر تکنولوژی تولید 
از  انرژی  تولید  های  تکنولوژی  به  نسبت  بادی  انرژی  و  (فتوولتائیک)  نورولتائی  انرژی 
طریق گاز طبیعی و نفت، منظم تر بوده است. داده هایی که از برخی کشورهای توسعه 
یافته جمع آوری شده نشان می دهد هزینه انرژی برقی که از راه سوخت های تجدیدناپذیر 
تولید شده در طول پنج سال معین در نوسان بوده و روند افزایشی و کاهشی مشخصی 
نداشته است. در مقایسه، هزینه تکنولوژی های تولید انرژی تجدیدپذیر در همین مدت به 
مدت  یک  در  نورولتائی  انرژی  هزینه  نمونه  برای  است.  داشته  کاهش  توجهی  قابل  طور 
مشخص، تقریبا به نصف کاهش یافته است. البته در این تحلیل ها باید عدم قطعیتی را در 

نظر گرفت که مربوط به شرایط جغرافیایی مورد مطالعه است.
انرژی سوخت فسیلی هزینه هایی را در یک مسیر نسبتا پیچیده در بر دارد زیرا با کمبود 
منابع و بهبود تکنولوژی مرتبط است. بهبود تکنولوژی هزینه منابع را کاهش می دهد، اما 
بعد از تحلیل هزینه های صورت گرفته در بخش تولید، توزیع و انتقال برق شواهدی دال 
بر این که بهبود تکنولوژی در این بخش به تنهایی برای کاهش هزینه ها کافی نیست، به 

دست آمده است. بررسی ها نشان می دهد امیدواری هایی که در گذشته برای برخورداری 
از انرژی برق ارزان از طریق بهبود تکنولوژی شبکه تولید، توزیع و انتقال وجود داشته، 
بیشتر  حاضر  حال  در  دارد.  وجود  دیدگاه  این  برای  مشخصی  دالیل  ندارد.  وجود  دیگر 
و  طبیعی  گاز  انتقال  و  تولید  تکنولوژی  روی  ها  تکنولوژی  بهبود  در  گذاری  سرمایه 
فرآورده های سوخت فسیلی متمرکز شده است. خوردگی مداوم تجهیزات، شرایط سخت 
توربین  و  مخازن  کمپرسورها،  نظیر  هایی  تکنولوژی  به  دسترسی  باالی  هزینه  و  تولید 
های ویژه در صنعت نفت و گاز تنها بخشی از معضالت بهبود تکنولوژی در بخش انرژی 
نفت و گاز است. از طرف دیگر با وجود نگرانی از آینده تکنولوژی ها و تولیدات مبتنی 

بخش  این  در  توسعه  ناپایداری  تجدیدناپذیر،  منابع  اتمام  زمان  در  گاز  و  نفت  صنعت  بر 
پیش بینی می شود. برای برون رفت از این شرایط نیاز است که روند گذشته کاهش هزینه 
ها در تولید انرژی از طریق صفحات نورولتائی و انرژی بادی ادامه یابد. در هر صورت 
پیش بینی ها بدون در نظر گرفتن محاسبات دقیق قطعیت نخواهند داشت؛ البته این تمام 

ماجرا نیست.

تنها  نزدیک  آینده  در  است.  کنونی  وضع  ادامه  نتایج  از  پایدار  توسعه  تحقق  عدم 
کشورهایی که اقدامات کافی و به موقع در جهت تأمین منافع بلندمدت در تغییر طراحی 
برخوردار  آرامش  و  ثبات  از  اند  داده  انجام  انرژی  بخش  در  خصوصا  تکنولوژیک  های 
به  تجدیدپذیر  انرژی  تولید  نظیر  خورشیدی  انرژی  های  سامانه  طراحی  بود.  خواهند 
های  نیروگاه  احداث  تر،  گرم  و  تر  جمعیت  کم  مناطق  در  اولویت  با  غیرمتمرکز  صورت 
برج خورشیدی و بازتابی، استفاده از آبگرمکن های خورشیدی و تولید انبوه خودروهای 
خورشیدی تنها بخشی از اقدامات، برای تغییر نظام تکنولوژیک حاکم است. این فعالیت ها 
در مقایسه با طرح هایی که در گذشته در جمهوری اسالمی ایران اجرایی شده اند، آسان تر 

خواهند بود و در بلندمدت سودآور هستند.

در دهه ۷۰ خورشیدی طرح انتقال تکنولوژی طراحی و ساخت توربین های گازی برای 
در  خودکفایی  به  برق  صنعت  در  حاضر  حال  در  و  گرفت  انجام  موفقیت  با  ها  نیروگاه 
و  پرمصرف  آالینده،  ها  توربین  این  اما  ایم،  رسیده  انرژی  توزیع  و  انتقال  تولید،  عرصه 
کم بازده هستند و برای تولید انرژی برق از انرژی سوخت فسیلی استفاده می کنند. این 
در  کنند؛  می  وابسته  غیرتجدیدپذیر  گازوئیل  و  طبیعی  گاز  منابع  به  را  کشور  ها  توربین 
صورتی که اجرای انواع طرح ها برای نیروگاه های خورشیدی نیمه متمرکز و غیرمتمرکز 
از منابعی تجدیدپذیر و پایدار برخوردار هستند. در این نیروگاه ها از تکنولوژی نانومواد 
استفاده می شود و در کوتاه مدت، به هزینه سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی از خارج 
کشورهای  و  فسیلی  سوخت  منابع  به  وابستگی  از  را  کشور  بلندمدت  در  اما  نیازمندند؛ 
دیگر رها می کنند. از طرف دیگر تولید انبوه خودروهای بنزینی و گازوئیلی که با سرعت 
افزایش  موجب  هستند،  سنگین  مصرفی  فلزات  وزن  نظر  از  و  کنند  می  حرکت  زیاد  های 
تلفات جانی سوانح رانندگی شده است. خودروهای خورشیدی که با باتری کار می کنند 
در  لذا  هستند.  تر  کوچک  و  برخوردارند  کمتری  سرعت  از  دارند،  کمتری  بسیار  آالیندگی 
جاده های پرخطر نسبت به خودروهای سوخت فسیلی ایمن تر هستند و جاده سازی برای 
خودروهای خورشیدی می تواند کم هزینه تر باشد. همچنین المپ های خورشیدی هزینه 
مالی کمتری نسبت به المپ های معمولی ایجاد می کنند و هزینه شبکه انتقال و توزیع برق 
را ندارند. اجرای این طرح ها از مناطق کم جمعیت تر به مناطق پرجمعیت تر می تواند 

همزمان موجب عیب یابی طرح شود.
طرح تولید انرژی تجدیدپذیر نیمه متمرکز و غیرمتمرکز خورشیدی تنها یک مورد از طرح 
های  طراحی  باشد.  مؤثر  انرژی  بخش  در  تکنولوژی  تحول  در  تواند  می  که  است  هایی 
تکنولوژیک دیگری که مشکالت کمتری فراهم کند، وجود دارند. لذا پژوهش و مطالعه در 

این عرصه فواید اقتصادی و فنی بسیاری خواهد داشت.
تحول و بهبود تکنولوژی در حوزه انرژی نیازمند اقدامات فوری در نهادهای خصوصی، 
های  سازمان  مجموعه  کشور  فنی  جامعه  است.  کشور  فنی  جامعه  از  پژوهشی  و  دولتی 
تخصصی، شرکت های فنی، کارگران، افراد فنی، متخصصان و مهندسان اجرایی و ناظر 
فنی (مانند  های  شرکت  یعنی  نهادها  این  بین  ضعیف  ارتباط  هاست.  طرح  در  مدیران  و 
۲صنعتی،  درجه  و  یک  درجه  پیمانکاران  و  انرژی  زمینه  در  فعال  خصوصی  های  شرکت 
و  علمی  کارفرمایی،  های  انجمن  (شامل  فنی  های  انجمن  انرژی)،  خدماتی  و  ساختمانی 
دولتی  های  سازمان  و  ها)  پژوهشکده  و  ها  دانشگاه  صنعت  با  ارتباط  دفاتر  و  صنعتی 
وزارتخانه  در  سیاستگذار  و  تخصصی  مادر  های  شرکت  و  ناظر  های  شرکت  فنی (نظیر 
از  منافعشان  و  نهادها  این  گروهی  تفکیک  فرهنگ  همچنین  و  نیرو)  و  صنایع  نفت،  های 
هم، موجب می شود، تجربه فنی الزم برای بهبود تکنولوژی تحقق نپذیرد و توقعات اولیه 
برآورده نشوند. لذا باید به تقویت ارتباطات برون سازمانی و درون سازمانی و همکاری 

و مشارکت همه اعضای جامعه فنی توجه داشت.
بهبود تکنولوژی در بخش انرژی به توسعه پایدار و بهبود الگوی زندگی منجر خواهد شد. 
امت ایران شایسته زندگی بهتر است. در جهان امروز اندیشه و تالش مستمر، زندگی ملت 
ها را بهبود می بخشد. همان طور که در قرآن کریم آیه دو سوره شریفه محمد(ص) آمده 
است: «و آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند و به آنچه بر محمد(ص) نازل 
آمده گرویده اند [که] آن خود حق [و] از جانب پروردگارشان است [خدا نیز] بدی هایشان 
را زدود و حال [و روز]شان را بهبود بخشید.» امید است این تالش ها زمینه توسعه پایدار 

روزافزون کشور را فراهم آورد.

بهبود الگوی زندگی در 
مساله انرژی و تکنولوژی

جالل نبهانی زاده /  پژوهشگر فلسفه تکنولوژی

در سال های اخیر توجه به موضوع توسعه پایدار 
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  متعدد  دالیل  به 
زیست  محیط  و  اقتصاد  جامعه،  با  پایدار  توسعه 
در آمیخته است. با این که هدف بیشتر بنگاه های 
اکنون  است،  مالی  سود  بر  مبتنی  توسعه  صنعتی 
دیگر دستیابی به منابع مالی بدون در نظر گرفتن 
جامعه و محیط زیست موضوع ساده ای نیست و 
بی توجهی این بنگاه ها به مسائل زیست محیطی 

مشکالتی را به بار آورده است.
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تا  می روند  پیش  باورنکردنی  سرعت  با  فناوری ها  و  تکنولوژی   
زندگی انسان ها را تسهیل کنند، اما برخی از این تکنولوژی ها پایه 
تغییرات سال های آتی می شوند. هر ساله تکنولوژی های متنوع و 

جان  نجات  برای  محققان  راهگشای  تا  می شوند  عرضه  بسیاری 
تکنولوژی ها  این  از  برخی  اما  باشند،  زندگی  تسهیل  یا  انسان ها 
برای  پایه ای  همانند  می توانند  زیرا  دارند  اهمیت  سایرین  از  بیش 
جاری  سال  برای  شوند.  استفاده  آینده  بزرگ  و  شگرف  تغییرات 
یعنی ۲۰۱۵ میالدی از ۵ تکنولوژی مهم یاد کرده اند که می توانند 

تحول عظیمی را در فناوری سال های آینده ایجاد کنند.

Big Data ورود
چگونگی  از  اما  باشید  شنیده  را   «Big Data»  نام کرات  به  شاید 
دیتا  بیگ  فناوری  از  استفاده  باشید.  نداشته  چندانی  اطالعات  آن 
عظیمی  سهم  و  رسید  خواهد  خود  اوج  به  میالدی   ۲۰۱۵ سال  در 
از  عظیمی  حجم  دیتا  بیگ  داد.  خواهد  اختصاص  خود  به  نیز  را 
اندازه ای  به  داده ها  این  و  می دهد  اختصاص  خود  به  را  داده ها 
بزرگ و حجیم هستند که با ابزارها و وسایل سنتی قابل مدیریت 
آنها  آنجایی با اهمیت می شوند که با کمک  نیستند. این داده ها از 
از  مختلفی  علوم  در  و  پرداخته  دقیق تر  و  بهتر  تحلیل  به  می توان 
بهره  آنها  از  و...  نانو  بیوتکنولوژی،  مهندسی،  پزشکی،  جمله 
برد. این داده ها روند رو به رشدی به خود گرفته اند زیرا اطالعات 
دوربین ها،  حسگرها،  مانند  متفاوتی  و  بزرگ  مجموعه های  از 

اسمارت فون ها و... جمع آوری 
شده اند.

هوش مصنوعی
سال های  در  که  است  فناوری هایی  از  دیگر  یکی  مصنوعی  هوش 
پیش بینی  و  داده  اختصاص  خود  به  را  بسیاری  توجهات  اخیر 
پیشرفت  جایی  تا  میالدی   ۲۰۱۵ سال  در  مصنوعی  هوش  می شود 
کند که پایه و اساس موفقیت این علم در سال های آتی را پایه ریزی 
«هوش  فناوری  با  رابطه  در  نگرانی هایی  همواره  اما  کند، 
مصنوعی» وجود داشته زیرا روزی فرا خواهد رسید که روبات ها 
با کمک این تکنولوژی جایگزین انسان ها می شوند. با ورود بیش 
نرم افزارهای  در  چشمگیری  تغییرات  شاهد  فناوری  این  پیش  از 
هوش  بود.  خواهیم  روبات ها  حتی  یا  مایکروسافت  ناسا،  گوگل، 
مصنوعی به سیستم هایی گفته می شود که می توانند واکنش هایی 
یادگیری  به  پاسخ  استدالل،  درک،  مانند  انسانی  رفتارهای  مشابه 

یا توانایی کسب دانش را داشته باشند.

همکار شدن با روبات ها
زیرا  دارید  نگه  محکم  را  صندلی هایتان  و  باشید  مراقب  باید  ی 
احتمال جایگزینی شما با یک روبات وجود دارد! شاید روزی این 

جمله تنها یک جمله شعاری بود، اما اکنون روزی فرا رسیده که 
می توان گفت این جمله نه یک شعار و ایده آل، بلکه در حال تبدیل 
در  میالدی   ۲۰۱۴ سال  در  روبات ها  است.  حقیقت  یک  به  شدن 
رستوران ها، فروشگاه های بزرگ، نگهبانی ساختمان ها، هم بازی 
شدن با کودکان و..... ظاهر شده بودند، اما سال ۲۰۱۵ می تواند 
سالی برای ورود به جهان روبات ها باشد و در این سال روبات های 
متفاوتی که از هوش مصنوعی برخوردار هستند، متولد می شوند 

و تبدیل به جایگزینی برای انسان ها می شوند.

ورود نانوتکنولوژی به علم پزشکی
جمله  از  مختلفی  اتفاقات  وقوع  شاهد  میالدی،   ۲۰۱۴ سال  در 
سلول های  دادن  قرار  هدف  برای  نانوتکنولوژی  از  استفاده 
سنسورها  از  استفاده  یا  بودیم  بیمار  سلول های  یا  سرطانی 
پیشرفت هایی  از  بخشی  تنها  و...  دیابتی  بیماران  درمان  برای 
عرصه  در  پیشرفت  اما  شد،  حاصل  میالدی   ۲۰۱۴ سال  در  که  بود 
نانوتکنولوژی و ورود مواد و وسایل هوشمند به قدری پیشرفت 
یا  درمان  به  قادر  جدید  تکنولوژی  این  کمک  با  که  کرد  خواهد 

پیشگیری از بسیاری از بیماری ها خواهیم بود.

صفحه نمایش های انعطاف پذیر
عرضه  و  ساخت  به  مختلفی  کمپانی های  گذشته،  سال  در 
آوردند  روی  انعطاف پذیر  نمایش های  صفحه  با  محصوالتی 
از  برخی  می شود.  محسوب  عرصه  این  در  عظیمی  تحول  که 
محصوالت  در  و  شده  خم  نیز  درجه   ۴۵ تا  نمایش ها  صفحه  این 
فون ها  اسمارت  موبایل،  مانیتورها،  تلویزیون،  مانند  مختلفی 
و... دیده می شوند. محصوالت جدید به نسبت محصوالت سابق 
قابلیت  علت  برخوردارند.  نیز  کمتری  وزن  از  و  بوده  سبک تر 
دانست.  «گرافن»  نام  به  ماده ای  در  می توان  را  انعطاف پذیری 
گرافن ماده ای است منحصربه فرد برای دستگاه های الکترونیکی 
که تحرک الکترون های آن یکصد برابر سیلیکون است و همچنین 
هدایت کننده خوبی برای حرارت است. این ماده از فوالد مقاوم تر 
نمایشگرهای  صفحه  در  می تواند  انعطاف پذیری  به دلیل  و  بوده 
صفحات  از  استفاده  می شود  پیش بینی  شود.  استفاده  منعطف 
مانند  آینده  سال های  محصوالت  بیشتر  در  انعطاف پذیر  نمایش 
چشمگیری  کاربرد  و...  فون ها  اسمارت  پوشیدنی،  گجت های 

داشته باشند.

از Big Data تا صفحه نمایش های انعطاف پذیر

پنج تکنولوژی ۲۰۱۵ 
آینده را تغییر می دهند
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کسب  وکار  مدل  انتظار  در  جدیدی  سرنوشت  گفت  باید 
کسب وکار  حاال  سال،  سالیان  از  پس  و  است  اجتماعی 
هرچند  است.  جدید  مرحله ای  به  گذار  آستانه  در  اجتماعی 
و  گردانندگان  کناره گیری  قطعیت  با  نمی توانم  هنوز 
به کارگیرندگان این مدل کسب و کار را پیشگویی کنم، اما شک 
ندارم که قوانین این بازی در حال تغییرند و متخصصان این 
حوزه کسب وکار باید از این تحوالت باخبر باشند.نخستین 
نشانه های این تحول را یک سال پیش، زمانی مشاهده کردم 

از  آگاهانه  او  چندلی»،  «بلیک  با  مصاحبه ام  آخرین  در  که 
یک  نه  کرد،  یاد  دیجیتالی»  «شرکت  یک  عنوان  با  فیس بوک 
آنقدر  را  خود  فیس بوک  مثل  سایتی  وقتی  اجتماعی.  شبکه 
دست باال می گیرد که عبارت شبکه اجتماعی را دیگر برازنده 

خود نمی داند، حتما کاسه ای زیر نیم کاسه است.

 تجزیه و تحلیل داده ها
در  اجتماعی  کسب  وکار  گزارش  نتایج  در  را  نشانه  دومین 
نشان  گزارش  این  درحالی که  کردم.  مشاهده   ۲۰۱۴ سال 
می دهد که کسب وکارها به آرامی می روند تا از نو آوری های 
میزان  به  ارزش  این  کنند  ارزش  کسب  اجتماعی  کسب وکار 
وابسته  شرکت  آن  اجتماعی  توانمندی های  به  قابل توجهی 
یک  توانمندی  سنجش  معیار  و  عامل  مهم ترین  است. 
آیا  که  است  نهفته  سوال  این  پاسخ  در  اجتماعی  کسب وکار 
کسب وکار  نوآوری های  براساس  را  خود  داده های  شرکت 

است،  چنین  اگر  و  خیر  یا  می کند  تحلیل  و  تجزیه  اجتماعی 
این تجزیه و تحلیل چگونه صورت می گیرد؟به عبارت دیگر، 
کلید اصلی کسب موفقیت در یک کسب وکار اجتماعی لزوما 
اجتماعی  کسب وکار  مدل  از  الگوبرداری  به  مستقیما  و 
وابسته نیست، بلکه به چگونگی به کارگیری و تحلیل داده ها 
دارد.  بستگی  نیز  اجتماعی  کسب وکار  مفهوم  درک  در 
و  تجزیه  و  اجتماعی  کسب وکار  مدل  میان  ارتباط  اهمیت 
توییتر  اخیرا  که  شد  روشن  همگان  بر  زمانی  داده ها  تحلیل 

همان  (یا  شبکه  این  اجتماعی  داده های  اهمیت  بر  تاکید  با 
این  (به  کرد  همکاری  اعالم  آی  بی  ام  شرکت  با  توییت ها) 
از  هم  توییتر  داده های  از  استفاده  با  آی بی ام  شرکت  ترتیب 
دیدگاه مشتریان خود آگاه می شود و هم این داده ها را برای 
ازای  در  می گیرد.  به کار  تصمیم گیری ها  و  تجزیه و   تحلیل 
استفاده  به  را  شرکت ها  سایر  شرکت  این  داده ها،  دریافت 
تشویق  موفقیت  کسب  برای  سکویی  به عنوان  توییتر  از 
صاحب نام  اجتماعی  کسب و کار  شرکت های  اخیرا  می کند). 
که  است  مهمی  عامل  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  که  دریافته اند 

باید روی آن تمرکز بیشتری شود.

 تکنولوژی های همراه و قابل پوشیدن
مشهورترین  از  (یکی  بل»  «تاکو  شرکت  پیش  چندی 
آمریکا)  در  مکزیکی  غذای  زنجیره ای  رستوران های 
به طور  را  خود  توییتر  و  اینستاگرام  فیس بوک،  صفحات 

موقت غیرفعال کرد تا اپلیکیشن جدید خود را معرفی کند. 
حرکت،  این  برخوردم.  آن  به  که  بود  نشانه ای  سومین  این 
مشتریان  با  ارتباط  ایجاد  برای  که  است  شرکت هایی  خاص 
فراتر  را  پا  اجتماعی  شبکه های  در  صفحات  راه اندازی  از 
می گذارند. این ارتباطات مستقیم که با نصب یک اپلیکیشن 
روی تلفن های همراه صورت می گیرد به شرکت ها این امکان 
شخصی سازی  چون  تاثیرگذارتری  خدمات  تا  می دهد  را 
سفارشات، مکان یابی و ایجاد پروفایل را برای مشتریان از 
البته  کنند.  ارائه  همراه  تلفن های  چون  دستگاه هایی  طریق 
از آنجایی که این اپلیکیشن مشتریان را ترغیب می کند تا از 
طریق یک حساب کاربری در فیس بوک به آن متصل شوند، 
پررنگ تر  نیز  اجتماعی  شبکه های  در  مشتریان  حضور 

خواهد شد.
سالیان  موبایل  اپلیکیشن های  و  اجتماعی  شبکه های  ادغام 
سوم  دو  حاضر  حال  در  است.  یافته  رواج  که  است  سال 
می شود.  حاصل  موبایل  اپلیکیشن های  از  فیس بوک  سود 
فیس بوک  به  ورود  برای  ماهانه،  فعال  کاربران  درصد   ۸۳
نزدیک  و  می کنند  استفاده  خود  موبایل  از  گاهی  کم  دست 
وصل  فیس بوک  به  موبایل  طریق  از  تنها  نیز  درصد   ۳۵
تغییرات  ایجاد  حال  در  نیز  مایکروسافت  حاال  می شوند. 
بزرگی در استراتژی خود حول محور اپلیکیشن های موبایل 

و آی فون است. 
نمی شود  محدود  همراه  تلفن های  به  تنها  همراه  تکنولوژی 
ادامه  بی وقفه  همراه  تکنولوژی های  سوی  به  حرکت  و 
دارد، به ویژه حاال که شرکت های سخت افزار تالش می کنند 
تکنولوژی های قابل پوشیدن یا قابل پیوند در بدن انسان را 
ساعت های  چون  محصوالتی  است  ممکن  گرچه  کنند،  ارائه 
تکنولوژی  اما  نشوند،  ظاهر  قدرتمند  چندان  اپل  هوشمند 
همچنان به سوی ارائه محصوالتی کوچک تر پیش می رود و 

در زندگی روزمره ما نقش گسترده تری خواهد یافت.
جایگاه و محبوبیت روزافزون دستگاه های موبایل به منزله 
فرصتی برای شرکت ها است تا با مشتریان به طور مستقیم 
ارتباط برقرار کنند. به عنوان مثال، اخیرا کاربران شبکه های 
اجتماعی مطالبی را در رابطه با نقش دستگاه هایی موسوم 
ارتقای  و  اندام  زیبایی  در  پوشیدنی  تکنولوژی های  به 
سالمت به اشتراک گذاشته اند که همین امر شرکت تحقیقات 
پزشکی «کایسر پرمننت» را بر آن داشت تا از اطالعات این 
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بیماران  پزشکی  گزارش  ثبت  برای  دستگاه ها 
استفاده کند (از جمله این دستگاه ها ساعت های 
ضربان  اندازه گیری  به  قادر  که  هستند  مچی ای 
قلبند و حتی می توانند میزان سالمتی فرد را نیز 
همراه  تکنولوژی های  این  طریق  از  بسنجند). 
مشتری  هر  تجربیات  بررسی  در  شرکت ها  حاال 
این  سطح  ارتقای  برای  داده ها  جمع آوری  و 

تجربیات آزادی عمل بیشتری دارند.

 الگوریتم های خودکار
دیگر  اجتماعی  ارتباطات  امروزه  دیگر:  تحولی 
انسان ها  میان  ارتباط  ایجاد  معنای  به  لزوما 
ترافیک  حاضر حدود ۶۰ درصد  حال  نیست. در 
همان  یا  خودکار  الگوریتم های  توسط  اینترنت 
کد  یک  حقیقت  (در   Internet Bots«بات ها»

آسیب پذیر  میزبان های  روی  که  است  دودویی 
اجرا شده و به ارسال کننده امکان می دهد تا از 
هدایت  خود  فرامین  با  را  میزبان ها  آن  دور  راه 
کاربران  درصد   ۹ و  است  شده  اشغال  کند.) 
می دهند.  تشکیل  روبوت ها  این  نیز  را  توییتر 
به  را  کاربران  بات ها  نام  است  ممکن  گرچه 
منتقل  اسپم  به  که  ناخواسته ای  پیام های  یاد 
کشف  دنبال  به  محققان  اما  بیندازد،  می شوند 
در  را  روبوت ها  این  نفوذ  تا  هستند  راه هایی 
بات ها  دهند.  گسترش  اجتماعی  شبکه های 
سال هاست که در ویکی پدیا برای ارتقای کیفیت 

که  حاال  دارند.  موثری  نقش  مقاله ها  محتوای 
هوشمندی  نرم افزارهای  به  رفته  رفته  کاربران 
 Google Now و   Cortana و  اپل   Siri چون 
که  نیست  بعید  می کنند،  اعتماد  مایکروسافت 
به عنوان  نیز  روبوت ها  به  نزدیک  آینده ای  در 
اجتماعی  شبکه های  در  خود  زندگی  از  بخشی 
در  را  ما  می توانند  همچنین  بات ها  کنند.  اعتماد 
اجتماعی  شبکه های  در  تصمیم گیری هایمان 
افرادی  لینکدین  و  فیس بوک  اخیرا  کنند.  یاری 
پیشنهاد  شما  به  بشناسید  است  ممکن  که  را 
با  است  ممکن  هوشمند  بات های  اما  می کنند، 
تجزیه و تحلیل رفتاری شما، ارتباط با افرادی را 
به شما پیشنهاد کنند که به ارتقای سطح شغلی 
شما یا عملکرد بهترتان در کار گروهی بینجامد.

کسب وکار  از  دیگر  فصلی  سوی  به  پیش   
اجتماعی

امروزه راه اندازی یک کسب وکار اجتماعی بدون 
شده  ذکر  دیجیتالی  ابزارهای  بر  تسلط  و  اتکا 
که  است  حالی  در  این  است.  دشوار  به راستی 
می توانستند  به راحتی  شرکت ها  قبل،  مدتی  تا 
گرداندن  برای  نفر  چند  به کارگیری  با  تنها 
صفحات فیس بوک و توییتر کسب وکار اجتماعی 
در  موفقیت  کسب  کنند.امروزه  آغاز  را  خود 
بر  تسلط  نیازمند  اجتماعی  کسب وکار  دنیای 
توانایی  باید  شرکت ها  است.  دیجیتال  دنیای 
شده  استخراج  داده های  تحلیل  برای  را  الزم 
بتوانند  تا  باشند  دارا  اجتماعی  شبکه های  از 
همچنین  آنها  کنند.  اقدام  بی درنگ  و  موقع  به 
یا  خودکار  الگوریتم های  به کارگیری  نیازمند 
محیط  در  بتوانند  تا  هستند  روبوت ها  همان 
بیاورند.  دوام  اجتماعی  شبکه های  پیچیده 
کسب وکار اجتماعی دیگر تنها یک مفهوم ساده 
رویکردهای  و  مفاهیم  با  آرامی  به  بلکه  نیست، 
تحولی  تا  می شود  ادغام  دیگری  دیجیتال 
چیز  همه  و  بیاید  عیار  تمام  توفان  یک  همچون 

را متحول کند. 

بعید نیست که در آینده ای 
نزدیک به روبوت ها نیز 

به عنوان بخشی از زندگی 
خود در شبکه های اجتماعی 

اعتماد کنند. بات ها 
همچنین می توانند ما را 

در تصمیم گیری هایمان در 
شبکه های اجتماعی یاری کنند. 
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کمی دقیق تر نگاه کنید! رنگ تان تغییر نکرده؟ زیر چشم های تان پف 
نکرده و روی پلک تان برجستگی ای ظاهر نشده؟ اگر چنین نشانه هایی 
پرمو  و  خشک  تان  چهره  کنید  می  احساس  اینکه  یا  بینید  می  آینه  در  را 

شده، بهتر است این مطلب را بخوانید.
با  خواهید  می  و  گیرید  می  سرسری  که  را  ها  عارضه  این  از  کدام  هر 
درمان های بی اثر موضعی از آنها عبور کنید، می توانند به دلیل ابتالی 

تان به یک مشکل جدی جسمانی ایجاد شده باشند.
آزمایشی  و  عکس  هر  از  قبل  شما  چهره  و  پوست  معتقدند  متخصصان 
اگر  که  هایی  نشانه  دهد؛  نشان  را  تان  شدن  بیمار  های  نشانه  تواند  می 
جدی بگیریدشان کارتان به درمان های سخت، پرهزینه و طوالنی مدت 

نمی کشد.

چانه عقب رفته
دارید،  کوچک  فکی  و  ضخیم  گردنی  با  همراه  کشیده  عقب  ای  چانه  اگر 
آپنه  از  که  کسانی  هستید.  مبتال  نام «آپنه»  به  خوابی  اختالل  به  احتماال 
رنج می برند، در طول خواب بارها تنفس شان قطع می شود و این قطع 

تنفس در هر بار حدود ۱۰ ثانیه یا بیشتر طول می کشد.
 باید کرد؟

از  شدن  مطمئن  برای  نیست.  آسان  آن  تشخیص  اندازه  به  آپنه  درمان 
اینکه آپنه دارید یا نه، باید به یکی از کلینیک های خواب سر بزنید تا چند 
ساعتی در زمان خواب زیرنظر گرفته شوید. دستگاه های دقیق مشخص 

شده  قطع  تان  نفس  مدتی  چه  به  و  بار  چند  خواب  طول  در  که  کنند  می 
است. اما برای درمان این مشکل، اول باید وزن تان را کم کنید، بعد هم 
فرم  شما  آپنه  دلیل  که  درصورتی  زبان  کردن  کوچک  مثل  هایی  راه  به 
زبان تان باشد یا استفاده از دستگاه های اکسیژن رسان در زمان خواب 
کمتری  صدای  تا  بخوابید  پهلو  به  توانید  می  موقتا  البته  شوید.  متوسل 

در خواب ایجاد کنید و حداقل دیگران را به اندازه خودتان آزار ندهید.

لب های پوسته پوسته؟
اما  باشد  تان  بدن  آب  اندازه  از  بیش  کمبود  نشانه  تواند  می  عالمت  این 
ممکن است مشکالت جدی تری باعث خشکی غیرطبیعی و پوسته پوسته 
تیروئید  کاری  کم  مثل  غددی  مشکالت  شود.  شما  پوست  و  ها  لب  شدن 
را  ناخوشایند  حالی  تنها  نه  و  گذارند  می  تاثیر  شما  پوست  بر  دیابت  یا 
برای تان ایجاد می کنند، بلکه به زیبایی ظاهری تان هم آسیب می زنند.

ترشح  مشکالت  به  تان  بودن  دچار  نشانه  تنها  پوست  خشکی  البته 
جهت  بی  احتماال  باشید،  داشته  تیروئید  کاری  کم  اگر  نیست.  تیروئید 
احساس سرما می کنید، وزن تان بدون آنکه پرخوری کنید باال می رود و 
در اغلب ساعات روز احساس خستگی را تجربه می کنید. اگر هم دیابت 
را  شما  دید  تاری  و  ادرار  تکرر  مفرط،  تشنگی  باشد،  شما  مشکل  دلیل 

آزار خواهد داد.

چه باید کرد؟
یک آزمایش خون می تواند شک شما را به طور کامل از بین ببرد و نشان 
ایجاد  دیابت  یا  تیروئید  کاری  کم  دلیل  به  شما  چهره  خشکی  آیا  که  دهد 
به  را  ها  بیماری  این  اگر  بگردید.  دیگری  دلیل  دنبال  باید  اینکه  یا  شده 
دچار  خاص  داروی  یک  مصرف  دلیل  به  است  ممکن  باشید،  نبرده  ارث 
چنین اختالل هایی شده باشید یا به دلیل رعایت رژیم غذایی نامناسب، 
باشید.  کرده  تشدید  را  آنها  عالئم  ها  بیماری  این  به  شدن  دچار  از  پس 
وعده  حذف  و  مدت  طوالنی  ماندن  گرسنه  که  شود  می  گفته  مثال  برای 
صبحانه مشکالت مربوط به قندخون را تشدید می کند یا از نظر بعضی 
شلغم  یا  سویا  کلم،  انواع  مثل  هایی  خوراکی  زیاد  مصرف  متخصصان 

باعث تشدید نشانه های کم کاری تیروئید می شود.

موهای زاید صورت
متخصص  یک  به  فورا  شده  زیاد  تان  صورت  زاید  موهای  دفعه  یک  اگر 
به  شما  ابتالی  از  تواند  می  ظاهری  نشانه  چنین  کنید.  مراجعه  زنان 
سطح  که  گوید  می  نشانه  این  دهد.  خبر  کیستیک  پلی  تخمدان  سندرم 
مشکالت  به  است  قرار  و  رفته  باال  تان  بدن  در  مردانه  های  هورمون 
دیگری به غیر از ظاهر شدن موهای زاید فراوان در بدن تان دچار شوید. 
به هم ریختن نظم قاعدگی و چاقی غیرقابل کنترل از مشکالتی است که 

مبتالیان این سندرم از آن شکایت می کنند.

چه باید کرد؟
می دانیم که از بین بردن موهای صورت کار سختی نیست اما تنها مشکل 
نکنید،  درمان  را  تان  مشکل  تر  سریع  هرچه  اگر  نیستند.  موها  این  شما 
بماند.  اثر  بی  هم  شدن  باردار  برای  تان  های  تالش  است  ممکن  حتی 
شما  درمان  به  مناسب  داروهای  تجویز  با  توانند  می  زنان  متخصصان 
کرده  کنترل  توجهی  قابل  شکل  به  را  تان  وضعیت  حداقل  یا  کنند  کمک 

طوالنی  درمانی  است  ممکن  که  کنیم  می  اعتراف  البته  بخشند.  بهبود  و 
مدت در انتظارتان باشد.

نقاط سفت زرد روی پلک
خون  کلسترول  از  ناشی  مشکالت  به  شما  ابتالی  از  خبر  ضایعات  این 
شان  خون  بد  کلسترول  که  کسانی  دهد  می  نشان  ها  بررسی  دهند.  می 
باالست و این ضایعات را روی پلک شان می بینند، بیشتر از دیگران در 
معرض خطر بیماری های قلبی قرار دارند. احتمال اینکه رگ های خونی 
چند  از  بعد  آنها  ها،  بررسی  براساس  و  نیست  کم  شود  سخت  افراد  این 
حمله  خطر  با  دیگران  از  بیشتر  ۵۰درصد  مشکل  این  با  آمدن  کنار  دهه 

قلبی روبه رو هستند.

چه باید کرد؟
قبل از هر چیز یک آزمایش خون دهید تا مطمئن شوید که کلسترول بد 
خون تان باالست. اگر ضایعات زردرنگ پشت پلک شما به این دلیل ایجاد 
شده بود، با کمک یک متخصص دارو درمانی را شروع کنید و برخی مواد 
غذایی را به رژیم تان اضافه کنید. ماهی های چرب مثل سالمون، غالت 
سبوس دار، سیر و برخی مواد غذایی دیگر می توانند کلسترول خون را 
پایین بیاورند. البته باید در کنار مصرف آنها سهم روغن به ویژه روغن 

جامد را در وعده های غذایی تان تا جایی که می توانید پایین بیاورید.

چشم های پف کرده
پف چشم ها تنها از خستگی شما حکایت نمی کند. متخصصان می گویند 
قرمزی و پف زیر چشم می تواند نشانه ابتالی شما به آلرژی مزمن هم 
باشد. در چنین شرایطی عروق خونی زیر چشم تان گشاد می شود و زیر 
چشم های شما پفی بنفش رنگ یا آبی تیره مشاهده می شود. البته پف 
زیر چشم تنها نشانه ای که باعث آزار شما می شود، نخواهد بود؛ احتماال 
یک یا چند نشانه از قبیل خارش بدن، آبریزش بینی، پف صورت و... هم 

شما را در این روزها کالفه خواهد کرد.

چه باید کرد؟
نگاهی به روزهای گذشته بیندازید تا دلیل حساسیت تان را کشف کنید. 
تغییر فصل و هوا باعث عود آلرژی تان شده یا اینکه به خوراکی خاصی 
کنترل  به  اتفاق  این  دلیل  کردن  پیدا  اگرچه  اید؟  داده  نشان  حساسیت 

بهداشت و سالمت

آینه می گوید 
حــــــــال تان 
خـــراب است
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وضعیت شما کمک می کند، اما برای کمرنگ کردن عالئم آلرژی بعید است 
که از مصرف داروهایی که پزشکان تجویز می کنند، بی نیاز باشید؛ پس 

خوددرمانی را کنار بگذارید و به یک متخصص مراجعه کنید.

صورت نامتقارن
مشکلی که این نشانه به خاطر آن ظاهر شده، نه با رژیم غذایی برطرف 
می شود و نه تغییر فصل. نامتقارن شدن چهره شما حتی اگر اندک باشد، 

می تواند از سکته مغزی خبر دهد.
ممکن است شما در کنار این عدم تقارن، در یک طرف صورت تان احساس 
بی حسی کنید یا اینکه احساس کنید نمی توانید به طور کامل و به راحتی 

لبخند بزنید. مشاهده اختالل در صحبت کردن هم می تواند از حاد بودن 
وضعیت شما حکایت کند.

چه باید کرد؟
متخصصان می گویند اگر چنین نشانه ای را مشاهده کردید، هر چه سریع 
های  تشخیص  چراکه  کنید،  مراجعه  اعصاب  و  مغز  متخصص  به  باید  تر 
قیمت  به  تواند  می  درمان  مسیر  کردن  منحرف  و  شرایط  این  در  اشتباه 
جان شما تمام شود. حتی یک سکه مغزی خفیف بدون گرفتن جان شما 

می تواند ناهنجاری های ریز و درشتی در ظاهرتان منجر شود.

تغییر رنگ
مهم نیست در چه قسمتی از بدن شما تغییر رنگ ایجاد شده و مهم نیست 
چه رنگ تازه ای در عضوی از بدن تان مشاهده شده باشد، متخصصان 
می گویند هر تغییر رنگ عجیبی در بدن شما می تواند نشانه ابتالی تان 
به یک بیماری باشد. آنها معتقدند رنگ پریدگی از کم خونی حکایت می 
کند و رنگ زرد چهره خبر از بیماری های کبدی می دهد. آنها می گویند 
اگر هم در لب ها یا بستر ناخن های تان رنگ آبی را مشاهده کردید، ممکن 

است بیماری قلبی یا اختالل در گردش خون داشته باشید.

چه باید کرد؟
ابتدا  نیست.  آسان  شده،  تان  پوست  رنگ  تغییر  دلیل  که  مشکلی  فهمیدن 
باید یک آزمایش کامل بدهید و بعد با کمک پزشک تان به متخصصی که 
توان حل کردن مشکل اصلی تان را دارد، مراجعه کنید. به تشخیص خود 

از مطب یک دکتر به مطب دیگری نروید.

۶ پیشنـهـاد غـذایی
 به خـانـم هـا

اهمیت  ظاهرمان  و  زیبایی  به  که  آنقدر  خانم ها  ما  بیشتر 
چه  و  چطور  و  بخوریم  چه  که  نیست  مهم  برایمان  می دهیم 
و  پایه  مناسب،  تغذیه  داشتن  که  صورتی  در  بخوریم.  مقدار 
اساس یک زندگی همراه با سالمت و حتی عاملی مهم در داشتن 
در  آمریکا  پزشکان  انجمن  دلیل  همین  به  زیباست...  ظاهری 
سال ۲۰۱۰، هفت ماده غذایی را به خانم های سراسر دنیا معرفی 
سالمی  و  شاد  زندگی  موادغذایی،  این  خوردن  با  آنها  تا   کرد 

داشته باشند:
۱.ماهی آزاد

سرشار از امگا۳  دکتر آندرو ویل می گوید که خوردن ماهی های چرب 
برای خانم ها بسیار مفید است و اگر در ترکیب این ماهی ها ماده ای به 
نام DHA هم وجود داشته باشد بسیار عالی می شود. وی وجود این دو 
ماده مغذی را که به وفور در ماهی آزاد وجود دارد، باعث حفظ سالمت 
از  می تواند  امگا۳  همچنین  می داند.  بارداری  دوران  طول  در  خانم ها 
یک  و  کند  جلوگیری  هم  زایمان  از  پس  و  قاعدگی  از  پیش  افسردگی 
 D دشمن جدی برای بیماری آلزایمر به شمار آید. از پروتئین و ویتامین
فراوان موجود در ماهی آزاد هم نمی شود چشم پوشی کرد؛ ویتامینی که 

بدن اکثر خانم ها با کمبود آن مواجه است.
چرب  ماهی های  یا  ماهی  این  از  هفته  در  بار   ۲ حداقل  بخوریم؟  چقدر 

دیگر استفاده کنید.
۲.لوبیا قرمز

از  قرمز  لوبیا  آنها  بین  در  اما  هستند  مغذی  مواد  از  سرشار  حبوبات، 
باالیی  مقادیر  حاوی  غذایی  ماده  این  است.  برخوردار  ویژه ای  جایگاه 
از انواع آنتی اکسیدان ها، فوالت، پروتئین، مواد معدنی و فیبر است. به 
همین دلیل هم خوردن لوبیا قرمز باعث می شود که شما زودتر احساس 
اضافه  دچار  و  بمانید  سیر  بیشتری  زمان  مدت  برای  و  کنید  سیری 
وزن ناشی از پرخوری نشوید. همچنین مصرف این ماده مغذی باعث 
افزایش سوخت و ساز بدن می شود، قندخون را کنترل می کند و خطر 
لوبیای  این  خاصیت  می آورد.  پایین  هم  را  زنانه  سرطان های  به  ابتال 
سحرآمیز آنقدر زیاد است که دکتر لیز اپلگیت، استاد دانشگاه کالیفرنیا 
درباره آن می گوید: «حتی اگر فرصت کافی برای درست کردن خوراک 

لوبیا ندارید، کنسرو آن را تهیه کنید و بخورید.»
چقدر بخوریم؟ خوردن هفته ای ۳ فنجان یا روزی یک قاشق لوبیا قرمز 

پخته به همه خانم ها توصیه می شود.
۳ گردو

یک  از  دیگر  امگا۳!  و  معدنی  مواد  و  ویتامین ها  انواع  فیبر،  «پروتئین، 
استاد  کاتز،  دیوید  دکتر  گفته های  اینها  می خواهید؟»  چه  غذایی  ماده 
دانشکده پزشکی ییل (Yale)، در مورد گردو است. اگر خانم ها هر روز 
و به اندازه گردو بخورند، می توانند کلسترول خونشان را کاهش دهند، 
تجربه  شب  طول  در  را  بهتری  خواب  ببرند،  باال  را  تمرکزشان  قدرت 
کنند، از استرس و بیماری های قلبی دور باشند و از همه مهم تر خطر 

ابتال به سرطان پستان را در خود به حداقل برسانند.
تاثیرات  می تواند  روز  در  گردو  عدد   ۳  ،۲ خوردن  بخوریم؟  چقدر 

شگرفی را در بدن خانم ها بر جای بگذارد.
۴.جو

کلسترول  کاهش دهنده  ماده  یک  عنوان  به  را  جو  تغذیه،  متخصصان 
در بدن معرفی می کنند که مقادیر باالیی از فیبر در آن موجود است و 
خوردنش مثل لوبیا قرمز می تواند برای ساعت های زیادی شما را سیر 
دارند  قصد  که  خانم هایی  تمام  به  آن  خوردن  دلیل  همین  به  دارد.  نگه 
بسیاری  می شود.  توصیه  نکشند،  هم  گرسنگی  و  کنند  کم  را  وزنشان 
اما  می شوند  آن  خوردن  بی خیال  جو،  بودن  دیرپز  خاطر  به  خانم ها  از 
توصیه متخصصان تغذیه به این افراد مصرف جوی دو سر و پرک است 

که ظرف مدت بسیار کوتاهی پخته می شود.
بلکه  خانم ها  به  نه تنها  آمریکا  قلب  انجمن  متخصصان  بخوریم؟  چقدر 
به همه افراد توصیه می کنند که هر روز حداقل ۲۰ تا ۳۰ گرم انواع غالت 

سرشار از فیبر مانند جو را در جیره غذایی روزانه شان جای دهند.
۵.کلم بروکلی

کلم بروکلی یکی از خوشمزه ترین خوراکی ها برای مبارزه با سرطان 
محسوب   A و   C ویتامین  دریافت  برای  خوبی  منبع  و  است  پستان 
می شود. این ماده غذایی که جزو گروه سبزی ها تقسیم بندی می شود، 
سرشار از فیبر، اسیدفولیک، کلسیم، آهن و پتاسیم است و همان طور که 
می دانید تمام این ریزمغذی ها برای بدن خانم ها بسیار الزم و ضروری 
عالوه،  به  مواجه اند.  آنها  کمبود  با  نیز  خانم ها  اکثر  و  شده اند  اعالم 
انرژی  کالری   ۳۰ از  کمتر  بروکلی،  کلم  فنجان)  وعده (یک  یک  خوردن 
را به بدن وارد می کند و این یعنی اینکه مصرف به دلخواهش چاقی و 

اضافه وزن را در پی نخواهد داشت.
چقدر بخوریم؟ خوردن ۲ تا ۴ فنجان کلم بروکلی خام یا بخارپز شده 

در هفته به تمام خانم ها پیشنهاد می شود.
۶.روغن زیتون

لیست غذاهای زنانه ما به هیچ عنوان بدون ذکر نام روغن زیتون کامل 
نمی شود. محققان دانشگاه کلمبیا روغن زیتون را عاملی برای مقابله با 
آلزایمر و زوال عقل می دانند و پژوهشگران اسپانیایی هم شانس ابتال 
زیتون  روغن  منظم  صورت  به  که  خانم هایی  در  را  پستان  سرطان  به 

می خورند، بسیار پایین اعالم کرده اند.
روغن  غذاخوری  قاشق   ۲ روزی  خانم ها  است  بهتر  بخوریم؟  چقدر 
زیتون روی ساالد یا غذایشان بریزند تا عالوه بر کاهش خطر ابتال به 
سرطان پستان، خطر ابتال به بیماری های قلبی را هم در خود به حداقل 

برسانند.
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خانواده

به  می  خواهید  آنچه  هر  می توانید  راحت  خیلی  شما 
خود  صحبت کردن  مراقب  اگر  اما  بگویید  شوهرتان 
شکلی  به  را  شما  صحبت های  او  است  ممکن  نباشید، 
معقولی  نگرانی های  شما  شاید  کند.  درک  ناخوشایند 
کنید  اشاره  موضوع هایی  به  می خواهید  یا  باشید  داشته 
مسایل  این  بیان  اما  دارد  اساسی  نقشی  زندگیتان  در  که 
احساسات  طوالنی،  مدت زمانی  در  نادرست،  روشی  با 
متشنج  را  شما  بین  رابطه  و  جریحه دار  را  شوهرتان 
آمریکایی  روان درمانگر  فورد»،  «جودی  قول  به  می کند. 
و نویسنده کتاب «هر روز با عشق»، مهارت سخن گفتن 

مهرآمیز را تمام زوج ها باید بیاموزند...

به  نباید  هرگز  که  دارند  وجود  کلیشه ای  جمله   ۸ او  نظر  از 
مهم ترین فرد زندگی تان بگویید: 

۱.تو دقیقا مثل پدرت هستی!
ناخوشایند  بسیار  عبارت  این  نبرید.  کار  به  را  جمله  این  هرگز 
شاید  می کند  نگران  را  شوهرتان  که  چرا  است  تحقیرآمیز  و 
جمله  این  هرگاه  است.  داده  بروز  را  فامیلی اش  خصلت  بدترین 
پشت  که  تفکری  درباره  و  کنید  صبر  کمی  رسید،  ذهن تان  به 
این موضوع است، دقت کنید. ممکن است او این رفتار را نوعی 
تغییر  کردن  تحقیر  از  را  خود  موضع  باید  شما  بداند.  تحقیر 
دهید و به طور مستقیم درخواست منطقی و عاقالنه تان را بیان 
کنید. مثال بگویید: «عزیزم! وقتی که ساندویچت را تمام کردی 
لطفا ظرفت رو روی سینک بذار». با این روش شما به خواسته 

خودتان، بدون رنجاندن همسرتان رسیده اید.

۲.چه زمانی می  خواهی دنبال یک کار جدید بگردی؟
ابتدا بهتر است ببینید چرا مایلید همسرتان یک شغل جدید پیدا 
دوست  می گذراند،  خانه  از  خارج  که  را  زیادی  زمان  آیا  کند! 
باالتری  مراحل  در  باید  شغلی  نظر  از  می کنید  فکر  آیا  ندارید؟ 
اینکه  از  قبل  نیست؟  کافی  حقوق اش  آیا  باشد؟  داشته  قرار 
کالهتان  باشد،  رنج آور  همسرتان  برای  که  کنید  بیان  را  مطالبی 
با  شده.  شما  آزار  باعث  موضوعی  چه  ببینید  و  کنید  قاضی  را 
چنین جمله هایی توانایی های او را در حمایت از خود و فرزندتان 
از  مرد  یک  ارزیابی  از  بخشی  که  چرا  ندهید  قرار  انتقاد  مورد 
حمایت  خانواده اش  از  می تواند  حد  چه  تا  اینکه  به  خودش، 

حساس  محدوده  این  در  او  تحقیر  پس  می شود  مربوط  کند، 
مساله،  این  از  اجتناب  برای  باشد.  خطرناک  ضربه  یک  می تواند 
گفت وگوهایی پیوسته درباره کار هر دو نفرتان، جاه طلبی های 
در  مشکلی  شما  اگر  باشید.  داشته  مالی  نگرانی های  و  شغلی 
رابطه با درآمد همسرتان دارید، این گفت وگوها فرصتی است که 
می توانید در مورد سطح زندگی تان با او صحبت کنید. هیچ گاه 

شوهرتان را در موضع تدافعی قرار ندهید.

۳.مادرم درباره اینکه این کار را انجام خواهی داد به 
من هشدار داده بود

چون  می کند  عصبانی  به شدت  را  شوهرتان  گاهی  مساله  این 
می گذرد،  شما  خانه  در  آنچه  از  دیگران  می شود  متوجه  او 
می کنند  سعی  مشاجره ها  جریان  در  معموال  خانم ها  مطلع اند. 
حرف خودشان را به کرسی بنشانند و برای این کار از هر دلیل 
شما  که  است  این  مثل  رفتار  این  می کنند.  استفاده  برهانی  و 
اندیشه  این  رزم  کنید.  آماده  خودی،  جبهه ای  در  را  قشون  یک 
صحیح نیست چرا که به همسرتان نشان می دهید همسو با او و 
پیوندتان نیستید. شما نباید اجازه دهید عقاید دیگران به رابطه 
دارد  وجود  نگرانی هایی  واقعیت  در  چه  اگر  شود.  تحمیل  شما 
بیان  طرز  درمورد  اما  کرده  گوشزد  شما  به  را  آنها  مادرتان  و  و 
خیلی  همسرتان  گفته  شما  مادر  شاید  کنید.  فکر  نگرانی ها  این 
خسیس است. اگر این گفته واقعا صحت دارد به او بگویید: «چرا 
گاهی در رابطه با خرج کردن برای چیزهایی که مورد نیازمان 
است، بی میل هستی؟» در این حالت به شکلی خالقانه با مشکالت 
به  دقیقا  می آید،  پیش  برایتان  که  اختالف هایی  در  می آیید.  کنار 
ریشه مساله ای که شما را برآشفته کرده است، توجه کنید. پیدا 
بیان  با  مقایسه  در  بهتری  احساس  معقول  راه حل  یک  کردن 

برخی کلمات ناشایست به وجود خواهد آورد.

۴.کمک نمی خواهم؛ خودم انجام می دهم!
بنیادین  نقش  اینکه  اول  است؛  آزاردهنده  جنبه  دو  از  عبارت  این 
شوهر را به عنوان یک پشتیبان و فردی الیق در خانه زیر سوال 
شود  متوجه  بالغ  فرد  یک  وقتی  که  است  بدیهی  ثانیا  می برد. 
بیان  می شود.  آشفتگی  دچار  است،  بی ارزش  تالشش  و  سعی 
هرگز  او  کند  فکر  همسرتان  می شود  باعث  دفعات،  به  جمله  این 
نمی تواند کاری را درست انجام دهد یا اعمالش به هیچ وجه باعث 
کاری  انجام  حال  در  شوهرتان  اگر  نمی شود.  شما  خوشحالی 

است که شما فکر می کنید اشتباه است، سعی کنید اول اهمیت آن 
به خاطر  فقط  که  نکنید  فراموش  بسنجید.  خودتان  پیش  را  کار 
غلط  شماست،  تفکر  و  عمل  نحوه  با  متفاوت  کاری  انجام  اینکه 
است.  بالغ  فردی  شما  مثل  هم  او  که  باشید  داشته  یاد  به  نیست. 
بهتر است اگر او کاری را به شکلی نامناسب انجام می دهد و شما 

از انجام این کار عصبانی می شوید، آن محیط را ترک کنید. 

۵.تو همیشه .... تو هیچ وقت...
عبارت  دو  این  کنند.  استفاده  جمله ها  این  از  هرگز  نباید  زوج ها 
برخوردهایی  چنین  می آورد.  وجود  به  خانه  در  منفی   جوی 
ارتباط شما را ناقص می کند و طرف مقابل را در حالتی تدافعی 
قرار می دهد. اگر مشکالتی منطقی  وجود دارد مثل اینکه «آیا او 
عمدا تمام ابزارش را در گاراژ پراکنده کرده» یا «غالبا فراموش 
می کند باک بنزین را بعد از استفاده پر کند» از کلی گویی پرهیز 
و سعی کنید روی نزدیک ترین موضوعی که باعث ناراحتی شما 
شده تمرکز کنید. در خصوص رفتارهای او داوری نکنید. شاید 
ممکن  ولی  شده  توهین  شما  به  رفتارها  این  با  که  کنید  احساس 
دارند  دوست  مردها  بیشتر  باشد.  نداشته  قصدی  چنین  او  است 
این  و  بدهند  انجام  می کند،  خوشحال  را  همسرشان  که  کاری 

مساله کامال به نحوه درخواست شما مربوط می شود.

نظر  به  بهتر  کت  یا  شلوار  این  با  می  کنی  ۶.فکر 
می رسی؟!

او  اضافه  وزن  به  می کنید  تالش  سوال  این  پرسیدن  با  شما 
از  شوهرتان  که  بدانید  است  مثبت  شما  جواب  اگر  کنید؟  اشاره 
کنید  فکر  شاید  نمی کند.  دریافت  لمسی  قابل  هیچ چیز  جمله  این 
در  اما  می رسانید  را  خود  پیغام  غیرمستقیم  و  زیرکانه  خیلی 
واقعی  نگرانی  اینکه  بدون  می کنید  توهین  او  قیافه  به  حقیقت 
باال  جمله  جای  به  دهید.  نشان  سالمتی اش  با  رابطه  در  را  خود 
شروع  دارید،  دوست  او  ظاهر  در  شما  که  چیزی  با  می توانید 
کنید؛ مثل: «وقتی که تو پیراهن آبی می پوشی، من خیلی بیشتر 
از چشم های آبی ات خوشم می آید.» بعد نگرانی خود را در رابطه 
که  وقتی  کنید.  مطرح  سالمت  چارچوب  در  او  اضافه وزن  با 
بیشتری  موقعیت های  کنید،  مطرح  مالیم تر  را  خود  درخواست 

برای بیان پیشنهادهای مفید خواهید داشت.

تلف  را  وقتمان  تنها  هستیم  دوستانت  با  ۷.وقتی 
می کنیم! 

آمد  و  رفت  و  هم صحبتی  شما  که  دارد  دوستی  همسرتان  اینکه 
توصیه  متخصصی  هیچ  ندارد.  ایرادی  ندارید،  دوست  را  او  با 
بپذیرند  کامل  شکلی  به  را  یکدیگر  دوستان  باید  زوج ها  نکرده 
اما مشکل وقتی حادتر می شود که شوهرتان را به خاطر انتخاب 
می کند  برداشت  چنین  شما  رفتار  از  او  کنید.  تحقیر  دوستانش 
گزینش  او  برای  را  شوهرتان  دوستان  می دهید  ترجیح  شما  که 
جمله ای،  چنین  نمی پذیرد.  را  رفتاری  چنین  هیچ کس  کنید. 
با  من  عالیق  که  می دونی  تو  «عزیزم!  است:  مناسبی  جایگزین 
کارهایی که تو و دوستت انجام می دهید یکی نیست، پس چرا یک 
میهمانی دوستانه دو نفره برپا نمی کنی؟»  به خاطر داشته باشید 
هر  نفر  دو  شما  که  نمی کند  حکم  ازدواج،  قوانین  از  هیچ یک  که 
کاری را با هم انجام دهید. در چنین رفت و آمدهایی شوهر شما 
این  اصال  و  کند  تجربه  دوستش  با  را  کوتاهی  زمان  می خواهد 
دوستش  طنزهای  از  یا  می  برید  لذت  زمان  این  از  شما  که  مساله 
فرد  یک  اگر  نمی کند.  نگرانی  درگیر  را  او  هستید،  آزرده خاطر 
واقعا دوست مناسبی نیست به احتمال زیاد شوهر شما به مرور 
زمان این مساله را درک خواهد کرد درحالی که اگر شما بخواهید 

که او را رها کند، ممکن است هرگز این اتفاق نیفتد.

۸.تو نمی?توانی از فرزندمان مراقبت کنی!
شما  با  فرزندتان  کارهای  انجام  در  شوهرتان  اینکه  از  شاید 
مناسبی  فضای  هیچ وقت  آیا  اما  هستید  دلخور  نمی شود،  سهیم 
را برای همکاری او به وجود آورده اید؟ در پایان یک روز کاری 
پردردسر، هیچ مردی تمایلی برای تبدیل شدن به پدری خوب و 
فعال ندارد به خصوص اگر تمام تالش هایش نادیده گرفته شود. 
غلط  پدرانه اش  رفتارهای  که  کند  احساس  همیشه  مردی  اگر 
است به تدریج ارتباط عاطفی اش با کودک کمتر می شود. اجازه 
با  مرد  این  حال  هر  به  کاستی ها.  تمام  با  باشد  پدر  پدر،  بدهید 
شماست.  فرزند  پدر  عمر  یک  برای  دارد  که  ویژگی هایی  تمامی 
کند  تمیز  را  بچه  شما  خوبی  به  چطور  می داند  او  باشید  مطمئن 
یا به او غذا دهد. فقط ممکن است جزییات انجام این کارها کمی 
با شما متفاوت باشد. اگر مواردی مثل نحوه استفاده از کالسکه 
به طور  را  آنها  بداند،  باید  را  اطفال  متخصص  تلفن  شماره  یا 

خالصه به او بگویید یا جایی یادداشت کنید.
womensday :منبع

این ۸ جـمـلـه را بـه هـمـسـرتـان نـگـویید
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چرا دست و پایم 
خواب می رود، دکتر؟!

دچار  که  آمده  پیش  شما  برای  بارها  حتما 
و  گزگز  و  شوید  پا  و  دست  خواب رفتگی 
راه  دهد.  آزار  را  شما  آن  از  ناشی  سوزش 
دشواری  کار  رفته  خواب  که  پایی  با  رفتن 
است و تنها راه حل شل گذاشتن اندام است تا 

آرام آرام به حالت طبیعی باز گردد...

یك  بدن  از  قسمتی  هر  یا  اندام ها  در  خواب رفتگی  احساس 
نظیر  حسی  شکایات  سایر  با  همراه  و  غیرطبیعی  احساس 
سوزش  احساس  یا  مورمورشدن  و  گزگز  شدن،  سوزن سوزن 
حالت ها  این  می نامند.  «پارستزی»  را  آن  اصطالحا  که  است 

می تواند به صورت موقت یا مزمن روی دهد.

بیشتر موارد خواب رفتگی دست و پا ناشی از فشار روی یك یا 
چند عصب است و اغلب چند دقیقه بعد از حذف فشار از بین 
طریق  از  پا  و  دست  حسی  تحریکات  و  حس  واقع  در  می رود. 
سلول های عصبی به نام نرون از مسیر نخاع وارد مغز می شود 
نتواند  که  طوری  به  مسیر  این  عملکرد  در  اختالل  هرگونه  و 
پارستزی  بروز  به  کند  منتقل  مغز  به  خوبی  به  را  حسی  پیام 

می انجامد.

خواب رفتگی اندام نشانه بیماری است؟
معموال پارستزی زمانی رخ می دهد که مثال در اثر بد نشستن یا 
نشستن طوالنی مدت به صورت دوزانو یا چهارزانو پاها دچار 
صورت  به  اندام  خواب رفتگی  اگر  ولی  شوند  خواب رفتگی 
روی  خارجی  فشار  بدون  و  خودبه خود  یا  مداوم  یا  روزمره 
عصب باشد، می تواند نشانه یك اختالل یا بیماری زمینه ای در 
بدن باشد. طیف وسیعی از بیماری ها و اختالالت می توانند به 
عصب آسیب بزنند. از گیرافتادن عصب در محل های خاصی از 
عصب  سیستم  بیماری های  تا  آن  قرارگرفتن  فشار  تحت  و  بدن 
این  از  که  صورتی  در  ارتوپدی.  مشکالت  یا  محیطی   – مرکزی 
 دسته از افراد هستید، بهتر است برای بررسی علت زمینه ای به 

پزشك مراجعه کنید.

مهم  بیماری  یك  از  نشانه ای  اندام  خواب رفتگی  مواردی  در 
می تواند  هم  گاهی  می طلبد.  را  سریع  بررسی  که  است 
در  مثال  باشد  زمینه ای  بیماری  یك  عارضه دارشدن  عالمت 
باشد  کنترل نشده  اگر  خصوص  به  دیابت  دیابتی.  بیماران 
این  که  می رساند  آسیب  محیطی  حرکتی  یا  حسی  اعصاب  به 
نوع  به  آن  عالئم  و  است  بیماری  این  عوارض  شایع ترین  جزو 
آسیب بستگی دارد ولی در اکثر موارد اولین نشانه  آن احساس 
خواب رفتگی، گزگز و مورمورشدن در انگشتان پا و در موارد 
در  معموال  عالئم  این  است.  دست  انگشتان  در  کشیده،  طول 
در  آسیب  نوع  این  شیوع  میزان  می شود.  تشدید  شب  طول 
البته  که  است  شده  گزارش  درصد   ۳۰ تا   ۲۰ دیابتی  بیماران 

احتمال آن با توجه به سن بیماری و طول مدت ابتال به دیابت، 
فرد  سیگارکشیدن  یا  باال  خون  چربی  و  پرفشاری  با  همراهی 
از  زیادی  حدود  تا  قندخون  مناسب  کنترل  می یابد.  افزایش 

احتمال بروز پارستزی می کاهد. 

خواب آلودگی  احساس  گیلن باره  بیماری  عالمت  اولین  گاهی 
پیشرونده  ضعف  آن  متعاقب  که  پاست  انگشتان  در  گزگز  و 
ایجاد می شود. تعدادی از بیماران مبتال به کم کاری تیروئید از 

پارستزی دست و پا همراه با عدم تحمل سرما شکایت دارند.

عالوه بر فشارهایی که ذکر شد، در صورتی که خواب رفتن در 
دست و پا محدود به انگشت خاص یا محل خاصی از دست و پا 
باشد، آسیب های دیسك و آرتروز ستون فقرات، گردن یا کمر از 
جمله مواردی هستند که باید آنها را در نظر داشت که معموال 
یا  شدید)  یا  گردن (خفیف  و  کمر  درد  از  شکایت  افراد  این  در 

سابقه قبلی آن وجود دارد.

پارستزی و خواب رفتگی می تواند یکی از عالئم شایع بیماری 
از  درجاتی  بیماران،  درصد   ۸۰ حدود  باشد.   (MS) «ام اس» 
تجربه  خود  بیماری  سیر  از  مقاطعی  در  را  حسی  اختالل  این 
بیماری  اولیه  نشانه های  از  یکی  خواب رفتگی  گاهی  می کنند. 
بکشد،  طول  هفته  چند  یا  روز  چند  پارستزی  اگر  است. 
به خصوص اگر قسمت های وسیع یا پراکنده از بدن را گرفتار 
داشت  توجه  کرد.باید  بررسی  و  پیگیری  را  آن  باید  کند، 
افتراقی  تشخیص  در  هم  دیگر  بیماری های  از  بسیاری  که 
«ام اس» مطرح می شوند که عالئم مشابه دارند. «ام اس» طبق 
معیارهای خاص بالینی و تصویری و نظر متخصصان مغز و 
اعصاب تشخیص داده می شود و هر بیماری با این عالئم لزوما 
با  «فیبرومیالژی»  به  مبتالیان  مثال  نیست.  «ام اس»  به  مبتال 
عالئم خستگی و درد منتشر عضالنی مراجعه می کنند که انواع 
اختالالت حسی نظیر سوزن سوزن شدن و خواب رفتگی اندام 
می تواند از تظاهرات آن باشد. بیشتر بیماران با «فیبرومیالژی» 
نظیر  روانی  مسائل  از  درجاتی  از  یا  دارند  خواب  اختالل 

افسردگی رنج می برند. 

شایع ترین علت خواب رفتگی دست و پا 
گیرافتادن و تحت فشار قرار گرفتن موضعی اعصاب محیطی 
زیرا  پاست  و  دست  خواب رفتگی  احساس  علل  شایع ترین  از 

خصوصی  به  محل های  در  خود  مسیر  طول  در  اعصاب  این 
پشت  ناحیه  هستند.  فشاری  آسیب های  یا  گیرافتادن  مستعد 
زانو  زیر  خارجی  قسمت  دست،  و  مچ  ناحیه  آرنج،  داخلی  و 
آنچه  مثال  محل هاست.  این  جمله  از  پا  مچ  داخلی  قسمت  یا 
دلیل  به  می شود،  شناخته  کارپ»  تونل  «نشانگان  عنوان  تحت 
مچ  ناحیه  در  «مدین»  نام  به  عصبی  روی  فشار  و  گیرافتادن 
محل  شایع ترین  مچ)  (تونل  ناحیه  این  می افتد.  اتفاق  دست 
خانه دار  خانم های  معموال  مبتال  افراد  است.  عصب  گیرافتادن 
خودرو  مکانیك های  رایانه،  کاربران  سال،   ۴۰ تا   ۳۰ سنین  بین 
صورت  در  هستند.  می کنند،  کار  زیاد  دست  با  که  شاغالنی  یا 
آسیب عصب، بیماران از گزگز و خواب رفتگی یا درد در انگشت 
نشانه یا میانی و شست در طول شب شکایت دارند و در موارد 
اگر  می شود.  احساس  هم  روز  در  رفتن  خواب  این  شدیدتر، 
خواب رفتگی دو یا سه انگشت وسطی شخص را از خواب بیدار 
کند و احساس کند که با تکان دادن دست خواب رفتگی آن کمتر 
می شود، معموال اولین تشخیص مطرح، «نشانگان تونل کارپ» 
است مگر خالف آن ثابت شود. عالوه بر انجام کارهای زیاد با 
دست، گاهی این نشانگان در زمینه یك بیماری رخ می دهد مانند 
بارداری.  دوران  در  یا  آکرومگالی  دیابت،  آرتریت،  روماتوئید 
را  آن  که  دهد  رخ  پا  مچ  در  است  ممکن  حالت  همین  مشابه 
دنبال  به  فرد  حالت  این  در  می گویند.  تارس»  تونل  «نشانگان 
و  خواب رفتگی  کرختی،  دچار  راهپیمایی  یا  طوالنی  ایستادن 
درد در قسمت داخلی کف پا یا کف پاشنه می شود که با بیرون 
آوردن کفش و استراحت کاهش می یابد. عموما تروما (ضربه)، 
علت  هم  گاهی  و  است  آن  علل  از  پا  مچ  مفصل  تورم  و  چاقی 

خاصی برای آن نداریم.

برخی اوقات عالمت گیرافتادن عصب (عصب تیبیال) در ناحیه 
مچ پا شبیه عالمت خارپاشنه است که باید آنها را از هم افتراق 

داد. 

کمبود  نوع  از  کم خونی  اندام ها،  خواب رفتگی  علل  دیگر  از 
و  سرب  نظیر  سنگین  فلزات  با  B۱۲،  مسمومیت  ویتامین 
مغزی  سکته های  مغز،  موقت  ایسکمی  نخاع،  التهاب  ارسنیك، 
و  دست  خواب رفتگی  با  فردی  هر  ولی  تومورهاست  گاهی  و 
برچسب  خود  به  پزشك  وسیله  به  آن  بررسی  زمان  تا  نباید  پا 
بیماری خاص یا خطرناکی بزند. در هر فرد علت خواب رفتگی 

دست و پا به محل و همراهی با سایر عالئم بستگی دارد.
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بهبود 
«سالمت روان» 

  
آمارها  نشان می دهد در انگلیس بیش 
از یک چهارم مردم با اختالالت ُخلقی 
به  دست  متعدد  روانی  مشکالت  و 
باالی  آمار  وجود  با  هستند.  گریبان 
میان  در  روانی  اختالالت  به  مبتالیان 
تنها  بزرگساالن،  همچنین  و  کودکان 
خدمات  از  افراد  این  از  کمی  تعداد 
بهره مند  کشور  این  در  روان  سالمت 
در  گاردین  روزنامه  می شوند. 

گزارشی در این زمینه منتشر کرد: 

برای  معتقدند  انگلیسی  کارشناسان 
در  روان  سالمت  وضعیت  بهبود 
توصیه های  و  نکات  به  توجه  جامعه 

زیر ضروری است: 

تمام  در  روان  سالمت  آموزش های  ارائه   -۱
مدارس  در  می دهد  نشان  آمارها  مدارس: 
سه  کالس  هر  در  متوسط  طور  به  انگلیس 
و  هستند  روانی  مشکالت  دچار  دانش آموز 
است  رفتاری  معضالت  مشکالت،  این  اغلب 
که بر آینده این دانش آموزان تاثیرگذار خواهد 
روانی  دیگر  بیماری های  به  ابتال  خطر  و  بود 
نیز  را  آنها  جسمی  سالمت  و  داده  افزایش  را 
احتمال  همچنین  مشکالت  این  می کند.  تهدید 
برای  نیز  را  تخلفات  و  موادمخدر  به  گرایش 
این دانش آموزان در سنین بزرگسالی به همراه 
دارد. مدرسه بهترین مکان برای بهبود سالمت 
روان کودکان است چراکه آنها بیشترین زمان 
در  تقریبا  می گذرانند.  مدرسه  در  را  خود 
تمامی مدارس همیشه تعلیمات و آموزش های 

سالمت روان نادیده گرفته می شوند.

رشد  شامل  اغلب  نیز  معلمان  آموزش های   
کارشناسان  نمی شود.  کودکان  سالمت  و 
انگلیس  مدارس  از  کمی  تعداد  در  می گویند 
آموزش های عاطفی و اجتماعی وجود دارند که 
به ارائه برنامه هایی در خصوص سالمت روان 
می پردازند و روش این مدارس و آموزش های 
هنجارهای  به  تبدیل  باید  زمینه  این  در  آنها 
به  آموزش  این  بر  عالوه  شود.  اجتماعی 
برنامه های  باید  بلکه  نیست  کافی  تنهایی 
کاربردی برای تشخیص نگرانی های کودکان، 
بهبود شرایط خانواده و والدین آنها نیز برای 
نظر  در  دانش آموزان  روان  سالمت  بهبود 

گرفته شود. 

سالمت  خصوصی  خدمات  اختصاص   -۲
روان برای مادر و فرزند: به گفته متخصصان 
در  نفر  یک  می شوند  باردار  که  زنی   ۱۰ هر  از 

مشکالت  دچار  آن  از  پس  یا  بارداری  طول 
کمک  هیچ  از  اغلب  زنان  این  و  می شود  روانی 
این  حتی  و  نمی شوند  بهره مند  خدماتی  و 
مشکالت در تعداد بسیار کمی از آنها تشخیص 
مادران  روانی  مشکالت  تاثیر  می شوند.  داده 
وحشتناک  بسیار  می تواند  فرزندانشان  بر 
میلیارد   ۸ ساالنه  هزینه  انگلیس  در  که  باشد 
واقع  در  است.  شده  برآورد  آن  برای  پوندی 
روانی  و  روحی  مشکالت  از  حتی  مادران 
جسمی  سالمت  همواره  و  نیستند  آگاه  خود 
این  در  دارد.  اولویت  آنها  روانی  سالمت  بر 
کشور زنانی که پس از زایمان دچار مشکالت 
حاد روانی می شوند به بیمارستان های روانی 
برده می شوند و به ناچار از فرزندانشان دور 
موجب  خود  نوبه  به  موضوع  این  که  می مانند 
و  اطرافیان  همه  برای  پنهان  استرس های 

اعضای خانواده می شود. 

اجتماع:  از  روانی  بیماران  جدایی  عدم   -۳
برای  اجتماع  از  روانی  بیماران  کردن  جدا 
و  است  فاجعه بار  بسیار  آنها  روان  سالمت 
تخلفات  و  جرائم  به  ارتکاب  خطر  می تواند 
ضعف  واقع  در  دهد.  افزایش  افراد  این  در  را 

معلول  هم  و  علت  هم  افراد  در  روان  سالمت 
مشکالت  مجرمان  از  درصد   ۷۰ است.  جرایم 
از  یکی  نفر،   ۱۰ هر  از  و  دارند  روانی  مختلف 
آنها دچار مشکل شدید روانی است. در شرایط 
معالجات  تحت  باید  بیمار  بیماری،  سخت 
مختلف  مشاوره های  و  گفتاردرمانی  مختلف 
یا  جمع  از  آنها  کردن  جدا  چراکه  بگیرد  قرار 
را  شرایط  مراتب  به  بیمارستان  در  نگهداری 

بدتر می کند. 

از  نیمی  از  بیش  روانی:  بیماران  استخدام   -۴
هستند  کردن  کار  به  عالقه مند  روانی  بیماران 
اما کمتر از یک مورد در هر ۱۰ نفر آنها موفق 
به اشتغال می شود. شاید نرخ پایین اشتغال در 
این افراد به این خاطر باشد که آنها نمی توانند 
این  هنوز  واقع  در  کنند.  کار  نباید  یا  کنند  کار 
روانی  بیماران  استخدام  در  تبعیض  و  ترس 
در  حمایت هایی  خاطر  همین  به  و  دارد  وجود 
چراکه  شود،  گرفته  نظر  در  باید  زمینه  این 
انجام کارهای روزانه تمام وقت برای بیماران 
مفید  بسیار  آنها،  بهبودی  در  تسریع  و  روانی 

است. 

جسمی  بیماری های  به  مبتالیان  به  کمک   -۵
و  سرطان  دیابت،  به  مبتال  بیماران  مزمن: 
کسانی که مشکالت قلبی دارند اغلب از عالئم 
که  حالی  در  می شوند  غافل  روانی  مشکالت 
نشانه های  دارای  بیماران  این  از  سوم  یک 
مدت هاست  واقع  در  هستند.  روانی  اختالل 
که بیماری های جسمی و روانی به طور مجزا 
روان  و  جسم  که  حالی  در  و  می شوند  درمان 
در  مشکل  بروز  و  نیستند  جدا  هم  از  انسان 
یکی بدون شک دیگری را نیز تحت تاثیر قرار 

می دهد .

۱۰ بـاور غلـط 
درباره یک رابـطه

ترجمه:سمیه مقصودعلی

در نظر بسیاری از افراد یك رابطه زناشویی موفق ویژگی های خاصی 
دارد اما این ویژگی ها گاهی فقط باورهای نادرستی هستند که تکیه به 
آنها می تواند باعث نارضایتی و حتی ناتوانی جنسی شود. شناخت این 

باورها به شما کمك می کند یك رابطه زناشویی موفق داشته باشید...
در یك رابطه زناشویی حتما باید دخول انجام شود. اصطالح «رابطه 
بدون  زناشویی  رابطه  که  می کند  ایجاد  را  تصور  این  کامل»  جنسی 
می کنند  تصور  برخی  است.  اشتباه  تصور  این  است.  ناکامل  دخول، 
دخول باعث رسیدن به اوج لذت جنسی در زن می شود اما برای بسیاری 

از زنان دخول به تنهایی باعث رسیدن به ارگاسم نمی شود.
فکر  افراد  از  بسیاری  نیست.  امکانپذیر  زناشویی  رابطه  نعوظ،  بدون 
می کنند در صورتی می توان یك رابطه زناشویی را آغاز کرد که نعوظ 

صورت گرفته باشد در حالی که نعوظ فقط بخشی از رابطه زناشویی 
لذت آفرینی  لحظات  می توانند  و...  ماساژ  بوسه،  نوازش،  است. 

رابطه  یك  برای  است.  ناامیدکننده  کوتاه،  زناشویی  کنند.رابطه  ایجاد 
زناشویی موفق حداکثر یا حداقل زمان تعریف نشده است. برخی افراد 
فقط زمان بین دخول تا انزال را درنظر می?گیرند و در صورت کوتاه 
که  حالی  در  است  زودرس  انزال  دچار  مرد  می گویند  فاصله  این  بودن 
از  می شود.  محسوب  زناشویی  رابطه  از  جزیی  نیز  بوسه  و  نوازش 
سوی دیگر این مدت زمان صرف شده نیست که اهمیت دارد بلکه میزان 

رضایت زوجین از رابطه مهم است.

و  نعوظ  که  فکر  کنید  اگر  است.  زناشویی  رابطه  اتمام  معنی  به  انزال 
نظر  در  پس  هستند  زناشویی  رابطه  یك  در  عمل ها  اصلی ترین  دخول 
شما انزال نشانه پایان این رابطه است اما در حقیقت مرد بعد از انزال 
به اوج لذت  به همسرش کمك کند  با روش های دیگر  تا  باید تالش کند 

جنسی برسد.
برای احساس رضایت از رابطه زناشویی، رسیدن به اوج لذت جنسی 
ضروری است. درست است که ارگاسم عامل رضایت و آرامش  جنسی 
بودن  ناموفق  یا  نبردن  لذت  نشانه  آن  به  نرسیدن  اما  می شود  افراد  در 

رابطه نیست.
بسیار  باور  این  برسند.  جنسی  لذت  اوج  به  همزمان  باید  همسران 
غیرمنطقی است. زمان رسیدن به اوج هیجان جنسی معموال در زنان و 
مردان یکسان نیست و هر دو نمی توانند در یك زمان به ارگاسم برسند 
گرچه تطابق دادن خود با دیگری در زمان رسیدن به اوج لذت جنسی 

اهمیت دارد.
در یك رابطه زناشویی مرد فاعل و زن مفعول است. معموال برای زنان 
لذت  آنکه  برای  نیز  مرد  و  است  مهم  مرد  جنسی  لذت  اوج  به  رسیدن 
ببرد از خود مایه می گذرد. درست آن است که هر یك برای لذت بردن 
بردن  لذت  برای  که  باشند  نداشته  انتظار  دیگری  از  و  کنند  تالش  خود 
را  بدنش  دیگری  از  بهتر  کسی  هر  که  نکنید  فراموش  کند،  تالش  او 

می شناسد و می تواند در رسیدن به اوج لذت جنسی به خود کمك کند.

نداشتن نعوظ در مردان به معنی آن است که همسر خود را نمی پسندند. 
این عقیده اشتباه است. همیشه بین نعوظ و لذت رابطه ای وجود ندارد. 
دلیل  به  است  ممکن  اما  دارد  دوست  بسیار  را  همسرش  مردی  گاهی 

ناتوانی جنسی یا مشکالت دیگر توانایی نعوظ نداشته باشد.
باشند.  داشته  زناشویی  رابطه  یك?بار  هفته ای  باید  طبیعی  زوج  یك 
متفاوت  مختلف  افراد  بین  زناشویی  رابطه  برقراری  به  تمایل  میزان 
است و نمی توان گفت برقراری چه مقدار رابطه زناشویی در یك زمان 

معین نشانه طبیعی بودن همسران است.
طی یك رابطه زناشویی نباید با هم صحبت کرد. فکر کنید طرف مقابل 
و  می آید  خوشتان  حرکتی  نوع  چه  از  شما  می داند  زدن  حرف  بدون 
هنگام  خواسته ها  و  احساسات  بیان  گاهی  نمی پسندید.  را  کاری  چه 
میزان  و  است  تحریك کننده  و  لذت آور  همسران  برای  زناشویی  رابطه 

رضایتمندی آنها را از رابطه زناشویی افزایش می دهد.
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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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از حذف هزینه رومینگ تا استفاده از چمدان های هوشمند

تاثیر تکنولوژی 
بر توریسم 

اهمیت  بر  تاکید  با  میالدی  نو  سال  آغاز  در  تلگراف  روزنامه 
در  سفرها  کمیت  و  کیفیت  افزایش  در  تکنولوژی  روزافزون 
سال آتی به بررسی تاثیر تکنولوژی بر آن پرداخت. به گزارش 
«دنیای اقتصاد» و به نقل از تلگراف سفر ما را به سراسر جهان 
خیلی  سفر  به  مربوط  تکنولوژی  اصلی  کشمکش  اما  می برد، 
از  استفاده  می دهد.  رخ  ما  جیب  درون  درست  و  ما  به  نزدیک 
موبایل در حال افزایش است. در سال ۲۰۱۴ جستجوی پرواز در 
اسکای  اسکنر- موتور جستجو در زمینه پروازهای مسافرتی، 
هتل ها و کرایه خودرو- از طریق ابزارهای دستی تا ۱۵۲ درصد 
افزایش یافته است. در این میان، موبایل به ویژه در رزروهای 
اهمیت  از  سفر،  مقصد  در  شده  انجام  رزروهای  و  آخر  لحظه 

فزاینده ای برخوردار است. 

 رومینگ
البته، اگر نتوان هزینه های استفاده از موبایل را پرداخت کرد، 
از  اجتناب  روش  یک  بود.  خواهد  بی مصرف  موبایل  گوشی 
 Roamer مانند  اپلیکشین هایی  از  استفاده  رومینگ  هزینه های 
سال  در  است.  آی او اس  و  اندروید  سیستم عامل های  برای 
۲۰۱۵ نیز رومینگ همچنان یک مساله خواهد بود؛ اما تغییرات 
خوشایندی برای مسافران اروپایی در راه است. در ماه آوریل 
۲۰۱۴، پارلمان اروپا قانونی تصویب کرد که به موجب آن هزینه 
شد؛  خواهد  حذف  اروپا  اتحادیه  در   ۲۰۱۵ دسامبر  تا  رومینگ 
البته جزئیات این قانون باید به تصویب برسد. همزمان، سایت 
سایت هستند در  این  کسانی که عضو  «تری» اعالم کرد: «همه 
در  که  بود  خواهند  کشورهایی  تعداد  افزایش  شاهد   ۲۰۱۵ سال 
آنها سرویس فیل ات هوم (Feel at Home) ارائه می شود.» این 
وطن  از  خارج  در  می دهد  امکان  مصرف کنندگان  به  سرویس 
استفاده  موبایل  از  رومینگ  اضافه  هزینه  پرداخت  بدون  خود 

کنند. این سرویس در حال حاضر در ۱۶ کشور ارائه می شود. 
 مساله یکی شدن تلفن و کیف پول نیز به سرعت دنبال می شود. 
پرداخت  سیستم  زمانی  چه  که  نیست  مشخص  هنوز  اما 

شرایطی  در  این  شد.  خواهد  وارد  بریتانیا  به  اپل  گوشی های 
پرداخت  ظرفیت  کردن  اضافه  منظور  به   Zapp که  است 
و  بانک ها  با  بریتانیا،  بانکداری  فعلی  اپلیکیشن های  به  موبایل 
در   Zapp سرویس می کند.  همکاری  کشور  این  خرده فروشان 

سال ۲۰۱۵ عرضه خواهد شد. 
هستند؛  پرداخت  سیستم  دارای  سفر  اپلیکیشن های  از  برخی 
ازجمله اپلیکیشن های خدمات تاکسی رانی مانند اوبر و هایلو و 
خدمات لحظه آخر خدمات هتل مانند Hotel Tonight. ازطریق 
است،  رستوران ها  به  مربوط  که    Open Table اپلیکیشن  

امکان پرداخت مستقیم در بسیاری از شهرهای آمریکا ازجمله 
نیویورک و سان فرانسیسکو وجود دارد. به این ترتیب به نظر 
سال  در  اصلی  جریان  یک  به  موبایل  طریق  از  پرداخت  می آید 

۲۰۱۵ تبدیل خواهد شد. 

 تکنولوژهای پوشیدنِی سفر!
پوشیدنی»  «تکنولوژی های  درباره  بسیاری  سخنان  امروزه 
در  اپل  ساعت  می رسد.  گوش  به  هوشمند،  ساعت های  ویژه  به 
 ۳۶۰ موتو  موتوروال  ساعت  اما  شد،  خواهد  عرضه  بهار  فصل 
از  نیز  سفر  اپلیکیشن های  است.  شده  عرضه  بازار  به  اندروید 
این سخت افزارهای جدید به خوبی استفاده خواهند کرد. برای 
مثال،  Trip Case، اپلیکیشن هوشمند مدیریت سفر، درصورت 

تاخیر پرواز، لغو پرواز یا تغییر گیت خروج، به طور خودکار به 
اپلیکیشن هایی  دیگر  از  می کند.  ارسال  هشدار  هوشمند  ساعت 
 Rain Alarm می کند،  کار  اندروید  پوشیدنی  ابزارهای  با  که 
باشد،  بارانی  سفر  مسیر  طول  در  هوا  که  درصورتی  است. 
شما  به  ساعت  و  داده  اطالع  هوشمند  ساعت  به  اپلیکیشن  این 
بیشتری  سفر  اپلیکیشن های   ۲۰۱۵ سال  در  هشدارمی دهد. 

می توانند روی ساعت های هوشمند نصب شوند. 
از  استفاده  درمورد  نیز  هتل ها  که  است  شرایطی  در  این 
از  می توانند  میهمانان  هم اکنون  می شوند.  آگاه تر  تکنولوژی 
طریق اپلیکیشن های اس پی جی هتل استارت وود و اچ آنرز هتل 
هتل ها  این  کنند.  اعالم  هتل ها  این  در  را  خود  حضور  هیلتون 
این  به  کرد  خواهند  ارائه  را  تلفنی»  «کلیدهای   ۲۰۱۵ سال  در 
ترتیب که  میهمانان می توانند با فشار کلیدهای گوشی هایشان 
در اتاق هایشان را باز کنند. اپلیکیشن آی او اس استاروود آماده 
است از طریق ساعت اپل، حضور میهمانان را در این هتل اعالم 

کند. 
 «(API) نرم افزار  برنامه نویسی  «رابط  تکنولوژی  لطف  به 
اپلیکیشن های مجزای سفر می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار 
توسعه دهنده  سری  یک  نرم افزار  برنامه نویسی  رابط  کنند. 
ابزار است که برای مرتبط کردن خدمات مکمل به کار می رود. 
ایجاد  لطف  به  گوگل  نقشه های  کاربران  آمریکا  در  مثال  برای 
ارتباط بین اپلیکیشن Open Table  و نقشه های گوگل می توانند 
به طور مستقیم از روی نقشه در رستوران ها میز رزرو کنند و 
نیز می توانند در نوار جست وجوی نقشه، عبارت «نزدیک ترین 

پیتزا فروشی» را تایپ کنند و بدون تغییر اپلیکیشن، به سرعت 
برنامه نویسی  استفاده از رابط  سال ۲۰۱۵،  میز رزرو کنند. در 

نرم افزار در زمینه سفر گسترش خواهد یافت. 
اصلی  مهره های  از  برخی  در  نوآوری هایی  شاهد  همچنین 
از  تازگی  به  سرویس  این  بود.  خواهیم  اسکایپ  ازجمله  سفر، 
افراد  به  ابزار  این  است.  کرده  رونمایی  اسکایپ  مترجم  ابزار 
امکان می دهد به هنگام گفت وگو با یکدیگر به دو زبان مختلف 
صحبت کنند و به طور همزمان ترجمه این مکالمه را بشنوند. 
و  ویندوز  سیستم عامل  روی  تنها  مترجم  این  حاضر  حال  در 

زبان ها  به زودی  اما  می کند،  کار  اسپانیایی  و  انگلیسی  زبان  به 
مشخص  کامال  شد.  خواهد  شامل  را  بیشتری  پلت فرم های  و 
است که داشتن نسخه ای از این مترجم هنگام سفر بسیار مفید 

خواهد بود. 

 چمدان هایی که از خود مراقبت می کنند
می  شود،  استفاده  چمدان  از  سفر  برای  که  است  مدت ها 
قرار  دسترس  در  هوشمند»  «چمدان های   ۲۰۱۵ سال  در  اما 
واقع  نیویورک  در  که  بلواسمارت  شرکت  گرفت.  خواهند 
ساخت  برای  را  مردمی  سرمایه های  توانسته  موفقیت  با  است، 
را  خود  قادرند  چمدان ها  این  کند.  جذب  هوشمند  چمدان های 
هوشمند  گوشی های  جی پی اس  طریق  از  می توان  و  کنند  وزن 

آنها را ردیابی کرد و در آنها را قفل یا باز کرد. 
بنابراین مساله مهمی که مسافران در سال ۲۰۱۵ باید به خاطر 
داشته باشند این است که نباید تلفن خود را در خانه بگذارند یا 
آن را گم کنند. از کارت پرواز و بلیت قطار گرفته تا کلید اتاق، 
شدن  ویروسی  بنابراین  می شود،  ذخیره  گوشی  روی  همگی 
خواهد  مختل  را  گردشگران  سفر  آن  شدن  دزدیده  یا  موبایل 
یافتن  برای  را  گوشی ها   ،  Lookout مانند اپلیکیشن هایی  کرد. 
صورت  در  می دهند  امکان  افراد  به  و  می کنند  اسکن  ویروس 
مفقود یا دزدیده شدن گوشی، آن را ردیابی کنند. در سال ۲۰۱۵ 
ضروری  موبایل  داشتن  همراه  بی دردسر  سفری  داشتن  برای 

است. 

گردشگری
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(چهارشنبه ۱۷ دی)، چهل  و هفتمین سالگرد درگذشت 
جهان پهلوان غالمرضا تختی است. خیلی ها به او لقب 
پوریای ولی زمانه یا رستم دستان شاهنامه را دادند اما 
شاید بتوان گفت“ او نه رستم بود و نه پوریای ولی. او 

غالمرضا تختی بود.“ 
مدال  پول،  کند؛  خوشحال  مرا  نمی تواند  چیز  هیچ   »
به  که  مردمی  این  به  نسبت  عشق...  حتی  و  عشق  طال، 
راستی  می کنم.  شرمندگی  احساس  آمده اند،  فرودگاه 
بگیرم؟  کشتی  باید  چرا  من  بدهکارم!؟  محبت  چقدر 
همه  این  سبب  تا  کنم،  مسافرت  تیم  همراه  باید  چرا 
مراجعت باشم؟ اگر پاسخ به این پرسش را می دانستم، 
هستم...  دیگران  چون  کنم  ادعا  می توانستم  هم  من 
وقتی کسی نداند چه عاملی سبب خوشحالی اش خواهد 
کشتی  چرا  بگوید  توانست  نخواهد  بی تردید  شد، 
بود  این  می کند.»  مسافرت  تیم  همراه  چرا  و  می گیرد 
هنگام  در  تختی  غالمرضا  پهلوان  جهان  گفتار  آخرین 
عزیمت به آخرین سفر خود، در میان خیل عظیم مردمی 

که برای بدرقه ی او و همراهانش آمده بودند.

راز سر به ُمهر
در  تختی  که  هتلی  همان  آتالنتیک،  هتل  در  شب  آن 
شواهد  نمی داند؛  کسی  گذشت؟  چه  رفت،  دنیا  از  آنجا 
کسی  و  می گفتند  را  چیزی  کدام  هر  اظهارنظرها  و 
نمی دانست جهان پهلوان خودکشی کرده یا او را کشته 
دهان  به  دهان  را  واقعه  آن  که  کسانی  برای  هنوز  اند. 
می کنند،  بررسی  را  مرگ  این  مستندات  و  می شنوند 
برای  مخصوصا  است.  سخت  برایشان  مسئله  این  باور 
(جهان  کشورشان  پهلوان  تنها  بدانند  که  امروز  نسل 

لبخند  مرگ  به  گونه  این  که  شد  چگونه  تختی)  پهلوان 
زد؛ باوری سخت و جانکاه است. در ۱۷ دی ماه سال ۴۶ 
حاکم  رژیم  یافتند  آتالنتیک  هتل  در  را  او  جنازه  وقتی 
فضای ویژه ای را برای افشای حقایق مرگ تختی ایجاد 
نمی داد.  را  واقعی  مطالب  انتشار  اجازه  و  بود  کرده 
ساعدی  آقای  دیدن  به  پیش  سال  چند  که  خبرنگاری 
هتل  به  امروز  هتلش  که  می رود  آتالنتیک  هتل  مدیر 
اطلس تغییر نام پیدا کرده است می نویسد: «بعد از ۴۱ 
سال که به سراغ آقای ساعدی مدیر هتل رفتم با تماس 
شود  تمام  حرفم  نمی گذارد  گرفتم  ایشان  با  که  تلفنی 
بدانید  می خواهید  آخر  که  چیزی  می گوید ”آن  تندی  با 
کشتمش؛  اینجا  آوردم  را  تختی  می گویم،  شما  به  آالن 
بابک  پسرش  می گردید،  چه  دنبال  سال   ۴۱ از  بعد  شما 
کشور،  از  خارج  رفت  یابد،  دست  حقیقت  به  نتوانست 
کنکاش  تختی  مرگ  به  راجع  می خواهید  کی  تا  شماها 
کنید ؟ البته باید به عصبانیت ساعدی حق داد چرا که او 
به این خاطر چندین بار راهی زندان شده است. هرچند 
که پزشکی قانونی در گزارش خود هیچ گونه آثار ضرب 
می نویسد:  زمان  آن  کیهان  بود.  نکرده  ذکر  جرح  و 
«تختی حدود ساعت ۱۱ از خانه خارج می شود و به هتل 
آتالنتیک می رود. مدیر هتل در این باره می گوید: «علت 
آمدنش را پنهان کرد فقط گفت: ”دیر وقت است و االن 
موقع رفتن به خانه نیست.“ ساعت ۸ صبح ۱۷ دی که 
نمره  رنگ  سبز  بنز  اتومبیل  به  چشمم  شدم  هتل  وارد 
شیراز تختی افتاد که یک چرخش پنچر بود. مستخدم 
جواب  زدم  تلفن  نداد.  جوابی  فرستادم  اتاقش  به  را 
نامه  سه  بدهم.»  اطالع  کالنتری  به  شدم  مجبور  نداد. 
بود  نوشته  آنها  از  یکی  در  که  شد  پیدا  تختی  اتاق  در 

به  را  مدالهایم  واگذارید،  خواهرانم  به  را  قلهک  ”خانه 
آنها  است  صغیر  بابک  چون  اما  می بخشم  بابک  پسرم 
به  مربوط  دیگر  نامه  بسپارید“  رضا  امام  موزه  به  را 
وصیت نامه بود. مدیر هتل گفت: «عصر همان روز که 
مداد  و  کاغذ  و  آمد  بیرون  اتاق  از  شد  هتل  وارد  تختی 
خواست. قبل از مرگ بدهی ها و طلبش را نوشته بود، ۵ 
هزار تومان بدهی و هزار تومان طلب داشت» این طور 
خطی  دست  آخرین  این  پیداست  قراین  و  شواهد  از  که 
نوشته  سایر  و  است  موجود  سند  صورت  به  که  است 
چاپ  به  روزنامه  در  تختی  های  نوشته  دست  از  که  ها 
رسید حاوی سند مستندی نیست. کلیددار هتل آتالنتیک 
می گوید: «شب مرگ مرحوم تختی اتفاقی از جلو اتاق 
شماره ۲۳ هتل رد شدم که متوجه سر و صدایی از اتاق 

۲۳ شدم که چندان جدی نگرفتم و رد شدم.» 

تختی هنوز برای ما شناخته نشده؟
تختی هنوز برای ما شناخته نشده، آری، ما مردم عادت 

کردیم هر سال و سالی یکبار چند ساعتی فکرمان، ذهن 
مان را به او مشغول و تعدادی هم وقت شان را در حد 
و  گذرانده  نبودنش  گشت  سال  در  او  برای  ساعت  چند 
و  داده  پاسخ  خود  پاک  احساسات  به  او  مزار  کنار  به 
بخشی  و  نکرده  ای  افسانه  را  او  کنیم  سعی  دیگر... 
تعمق  با  و  کرده  گردآوری  و  تدوین  را  او  رفتارهای  از 
بیشتر بر روی هر حکایت، تالش نمائیم به عنوان مربی، 
مدیر و ورزشکار حداقل به آن رفتارها نزدیک شویم. او 
اول پهلوان زندگی بود و سپس قهرمان جهان و المپیک. 
بهتر است سعی کنیم از مسیر زندگی تختی درس هایی 

بگیریم و تالش کنیم به آن نزدیک شویم.

آن روز که تختی در ابن بابویه آرام گرفت
ریخت.  شوق  اشک  آسمان  خندید.  خورشید  روز  آن 
زمین به خود بالید. الله سربرآورد. شقایق شکفت. آن 
روز پهلوان نه بر توسن افتخار و مردانگی که بر ابرها 
پهلوانی  مرز  از  زد.  دور  را  قهرمانی  دنیای  شد.  سوار 
کرد.  تفسیر  را  جوانمردی  و  بزرگواری  و  گذشت 
تا  نخواست  را  المپیک  و  جهان  طالی  مدال  که  پهلوانی 
پیشباز  به  ها  ستاره  روز  آن  کند.  معنا  را  جوانمردی 
ستاره  معرفت  آسمان  از  پهلوان  روز  آن  آمدند.  پهلوان 
های مهر و محبت و عاطفه چید. آن روز پهلوان عشق را 
به این ستاره پیوند زد و آن را به مردمی که دوستشان 
اشک  گریست.  پهلوان  روز  آن  کرد.  هدیه  می داشت 
ناصر  به  موج  آن  دامنه  آمد.  پیش  و  شد  موج  پهلوان 
جا  همه  نشد.  محدود  میدون  سبزه  و  پاچنار  خسرو، 
را  تفاوتی  بی  و  سنگدلی  های  صخره  دید.  نور  در  را 
زهرا“.  شد: “بویین  متمرکز  نقطه  یک  در  و  کرد  خرد 
بویین زهرا در آن زمستان سرد، سبز شد و آن روز آن 
جاودانگی  سبز  مهر  پهلوان  شناسنامه  بر  سبز  تابلوی 
آسمان  روز  آن  ماند.  خاموش  خورشید  روز  آن  زد. 
بست  فرو  لب  الله  لرزید.  زمین  ریخت.  حسرت  اشک 
آخرین  تماشای  به  خورشید  روز  آن  فسرد.  شقایق  و 
آن  نکرد.  سربلند  خجالت  از  و  نشست  مردانگی  تابوت 
روز آسمان مرگ مردترین مرد ورزش را به چشم دید و 
گریست. آن روز تختی نه بر دوش هزاران مشتاق سینه 
سوخته که بر بال مالئک به ابدیت پرواز کرد و در ابن 

بابویه آرام گرفت.

دژاگه بازیکنی ویرانگر، گوچی 
رهبر خط حمله ایران 

 
سایت «News.com» استرالیا در گزارشی به معرفی ۱۰ بازیکنی 
ملت های  جام  دوره  شانزدهمین  در  درخشش  آماده  که  پرداخته 
آسیا هستند. این مسابقات از ۹ ژانویه ۲۰۱۵ (۱۹ دی ۹۳) با حضور 

این  نفره   ۱۰ فهرست  در  شود.  آغاز  استرالیا  میزبانی  به  تیم   ۱۶
سایت نام اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد، دو مهاجم سرشناس 
است:  آمده  گزارش  این  در  می شود.  دیده  کشورمان  ملی  تیم 
برای  پایه  مختلف  رده های  در  که  ایران  ملی  تیم  مهاجم  دژاگه، 
آلمان بازی کرده عضو تیم ولفسبورگ بود که در فصل ۲۰۰۸-۰۹ 
انگلیس  برتر  لیگ  در  هم  فوالم  تیم  با  و  شد  بوندس لیگا  قهرمان 
به  ایرانی اش  تابعیت  به  توجه  با   ۲۰۱۱ سال  در  است.  کرده  بازی 
بازی اش  اولین  در  و  داد  مثبت  پاسخ  کی روش  کارلوس  دعوت 
جهانی  جام  انتخابی  مرحله  در  قطر  مقابل  گل  دو  ملی  تیم  برای 
که  (تیمی  العربی  تیم  برای  حاال  که  اشکان  رساند.  ثمر  به   ۲۰۱۴
بر اساس گزارش ها ۱۲ میلیون یورو به فوالم پرداخت تا او را به 
تند  مهاجمی  می کند،  بازی  قطر  ستارگان  لیگ  در  بگیرد)  خدمت 
و سریع است که اگر حریفان ایران در گروه C به او فضا و زمان 
گزارش  این  ادامه  در  می کند.  عمل  ویران کننده  بدهند،  را  کافی 
می خوانیم: رضا قوچان نژاد ملقب به گوچی زننده تنها گل ایران 
در جام جهانی ۲۰۱۴ است و در جام ملت های ۲۰۱۵ آسیا هم خط 
حمله تیم ملی را رهبری خواهد کرد. مهاجم چارلتون با ۱۱ گل زده 
کشورش  برای  بزرگ  مهاجمی  عنوان  به  را  خود  نام  بازی   ۱۹ در 
مطرح کرده است. هشت بازیکن دیگری که در این گزارش به نام 
آنها اشاره شده  است، عبارتند از: کیسوکه هوندا از ژاپن، شینجی 
کاگاوا از ژاپن، ناصر الشمرانی از عربستان، سون هئونگ مین از 
امارات،  از  عبدالرحمان  عمر  قطر،  از  ابراهیم  خلفان  کره جنوبی، 

علی الحبسی از عمان و سرور ژپاروف از ازبکستان.

بارسا باید ناز مسی را بکشد 
 

گزارش رسانه های اسپانیایی حاکی از آن است که در این اواخر، 
تیرگی  به  باشگاه  مدیره  هیات  اعضای  با  ساله   ۲۷ مسی  روابط 
رئال  خانه  در  بارسا  اخیر  بازی  در  او  اینکه  ضمن  است،  گراییده 
و  گسترده  بازتاب  موضوع  این  که  شد  نشین  نیمکت  سوسیه داد 
اسطوره  است.  داشته  پی  در  انریکه  لوئیس  از  فراوانی  انتقادات 
در  شده  ایجاد  بحران  از  نگرانی  ابراز  با  بارسلونا  فوتبال  تیم 
استویچکوف  هریستو  داد.  هشدار  باشگاه  مسئوالن  به  نیوکمپ 
دوران  مسی  اینکه  بر  تأکید  با  بارسا  گذشته  سالهای  بازیکن 
وضعیت  اگر  رساند  نخواهد  پایان  به  بارسا  در  را  بازیگری اش 
گفت:  سرو  اوندا  رادیویی  شبکه  به  باشد،  داشته  ادامه  فعلی 
منشأ تمام مشکالتی که مسی با آنها روبه رو شده در داخل خود 
جرایم،  مذاکرات  خصوص  در  وحدیث هایی  حرف  است.  باشگاه 
است.  گرفته  صورت   ... و  تبلیغاتی  مسائل  و  قرارداد  مورد  در 
دنیا  بازیکن  بهترین  از  باید  بارسلونا  داد:  ادامه  استویچکوف 
محافظت کند و ناز او را بکشد. مسی باید دوران بازیگری اش را 
مراقب  باید  باشگاه  دیگر.  جایی  نه  برساند  پایان  به  بارسلونا  در 
او باشد و دلش را به دست آورد. به من نام یک بازیکن خارجی در 
نکرده  ترک  را  باشگاه  پشتی  در  از  سرانجام  که  بگویید  را  بارسا 
بارسا با اشاره به جنجالی که در این  بلغار پیشین  باشد. مهاجم 
باشگاه پس از افشاگری آندونی سوبی سارتا، مدیر ورزشی تیم و 
اخراج او به راه افتاده است، تصریح کرد: به نظر من بارسلونا در 
حال حاضر دچار آشوب و همه چیز زیر و رو شده است. راهی که 
تیم در پیش گرفته آن را به روزهایی برمی گرداند که لوئیز فن خال 
سرمربی اش بود، زمانی که تیم قهرمان اللیگا شد اما تنها ۱۳ هزار 
حاال  بارسلونا  می آمدند.  نیوکمپ  به  بازی ها  تماشای  برای  نفر 
دوباره دارد همان راه راهی را می رود که با خوان گاسپارت رفت. 
بی ارزش  بازیکنانی  خرید  برای  پول  میلیون  میلیون ها  زمان  آن 

هزینه می شد و حتی ۲۰ هزار هوادار هم به ورزشگاه نمی رفت. 

به یاد پهلوانی که به مردم تعظیم کرد 
  ۱۷ دی؛ چهل  و هفتمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی

 هنوز دلتنگیم ساالر! 

آن شب در هتل آتالنتیک، 
همان هتلی که تختی در آنجا 

از دنیا رفت، چه گذشت؟ 
کسی نمی داند؛ شواهد و 

اظهارنظرها هر کدام چیزی را 
می گفتند و کسی نمی دانست 

جهان پهلوان خودکشی 
کرده یا او را کشته اند. هنوز 

برای کسانی که آن واقعه را 
دهان به دهان می شنوند و 

مستندات این مرگ را بررسی 
می کنند، باور این مسئله 

برایشان سخت است. 





  جمعه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۸هفته نامه پرشین۳۰

 افقي:
ــتي كه با  ١ - گونه اي از صنايع دس
بافتن نخ و تبديل آن به پارچه انجام 

مي شود- دومين دوره شاهنامه
ــيره خام را از  ــي كه ش ٢- لوله هاي
ــه به برگ ها مي رساند- نوعي  ريش

نارنگي- جهان سفلي
ــد  ض راه راه-  ــي  كتان ــه  پارچ  -٣

معنوي- گدايي
ــپوليس-  ٤- جنس- هافبك پرس

گروه هاي مردم
ــمال  ــوري در ش ٥- ادراك- كش

اروپا- رستني چتري شكل
٦- درنده جنگلي- بي درنگ- ساز 
سيمي كه ٤٦ سيم دارد و با دست 

نواخته مي شود- ابر پايين آمده
٧- گوي گريبان- آواز رسا- محكم كردن

٨- ابزار به راه افتادن بچه- مدور – 
فرمان مغولي

٩- از نهاد خسته برآيد- آثار و شرايط 
و عوارض طبيعي در يك جو معين و 

در يك دوره زماني ثابت- ثروتمند
١٠- جعد مو- ترسو- امر به روفتن- از مشتقات نفتي

١١- زيبا- سيارات بسيار كوچك- تفاله كنجد
١٢- امر به نگريستن- بي باك- جانشين
١٣- برنا- پيمان ناقال- پيچ شش گوش

١٤- مرآت- بانو- عضوي در صورت
١٥- بي منطق و نامناسب- اشكنه

 عمودي:
١-  يكي از شهرهاي استان چهار محال و بختياري كه در ٤٥ كيلومتري شهركرد 

قرار دارد- يكي از انواع خورش هاي اصيل ايراني
٢- زادگاه خليل اهللا- ماتم زده- ناطق
٣- جايگزين كبريت- گروه- گناه ها

٤- مثل و مانند- خاندان- فرياد تحقير آميز- نام جمشيد- لوس
٥- جزيره مثلثي- جايگاه مخصوص خلبان هواپيما- خمره بزرگ

٦- پسوند حاصل مصدر- هر چيز آويخته- بيانيه رسمي
٧- اسب چاپار- كبود رنگ- ميانجي

٨- ميرا- نوزاد گوسفند- رخوت
٩- كسي كه براي انجام دادن كاري دوندگي كند- گداي سمج- بيماري مسري

١٠- تغيير رنگ و زرد شدن پوست، صلبيه و غشاهاي مخاطي ناشي از باال رفتن 
ــون- وقت،  ــي روبين خ بيل

هنگام- تير پيكاندار
ــرف نفي ابد- مجال،  ١١- ح

فرصت – زيرا
ــار-  ــگ بخ ــرع دي ١٢- مخت
سبكي در موسيقي غربي- اثر 

پا- چه كسي؟- حرف فقدان
١٣- يك نوع ليف ظرفشويي- 

تازيانه- الزم
١٤- از اعداد ترتيبي- رشته 

دانشگاهي- عدسي
١٥- خوراكي با بادمجان- از 
جاذبه هاي گردشگري استان 

خراسان جنوبي

 افقي:
١ - مركز كشور گرانادا- ماش

ــبت زن و  ٢- واحد نظامي- نس
شوهر به هم- اندوهگين

٣- پاسخ مثبت- فانتزي- اراده 
خدا

ناهيد-  ــتاره  س ــادي-  كس  -٤
زاپاس

٥- فرد، ذات- گازي بي رنگ و 
آتشزا- موز

ــيدن-  ــدر و قيمت- بخش ٦- ق
مخفف ناگاه- پشته خاك

مرزي-  ــهر  ش ــت-  تندرس  -٧
پرنده تنها

٨- برابر در وزن- سبزي نقلي- 
سركشي

٩- همان يك است- شهري در 
استان گيالن- پدر

ــتخوار  گوش ــتاندار  پس  -١٠
دريايي- خانه- مشت تودهني- 

چيز
ــتاهاي استان آذربايجان شرقي كه در  ١١- قناتي حومه خرم رود- يكي از روس

دهستان كشك سراي بخش مركزي شهرستان مرند واقع شده- رد پاي آب!
١٢- شهر خروس جنگي- گاز كمياب – آشكار بودن

١٣- شك و وهم- هويج- تكيه كالم خودستا
١٤- يكي از اسباب نانوايي- معروف- مقاصد
١٥- حركتي در كاراته- جايزه ادبي امريكا

 عمودي:
١-  خسيس، بخيل- اين گل از نظر تنوع رنگ ها كم نظير است

٢- امر به نگريستن- سفالي- سرمربي سابق سويا
٣- الستيك رويي چرخ اتومبيل- نشستن براي گفت وگو و رسيدگي- دوستي خالص
٤- موجود فراطبيعي- ويتامين جدول- ضمير متكلم وحده- رنگ مو- گهواره

٥- همان كوتاه است- از هم جدا كردن- دانه اي كه در ميان گندم رويد
٦- طريق كوتاه- نوعي پارچه- پي درپي

٧- شتر نر- از كشورهاي اروپايي- مركز لهستان
ــناخته شده نيست-  ــپزي اروپا چندان ش ــيله خياطي- اين گياه در آش ٨- وس

مخفف اندوه
٩- آبگير – بد رفتار- تنگ هم

١٠- مزاحم- بچه ترسان معروف- مايه ترقي!
١١- تابلويي از ليختنستاين- 

وقت و زمان- قانع
ــاد  ــم- گاه از نه ١٢- ظل
بيماري-  ــانه  نش ــد-  برآي

جديد- ساز موالنا
ــوروي سابق-  ١٣- گلر ش

رخت و پارچه- غيرت
١٤- ترشي آزمايشگاهي- 
ــد-  س ــرژي  ان ــرك  مح

كرشمه
١٥- درختچه اي در شمال 
ــيله  ــران- كاملترين وس اي
سنجش نيرو و توانايي هاي 
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 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین (بره):

بهرام سیاره بخت شما این هفته می تواند شما را به مکانهایی ببرد 
که از نظر احساسی مکانهایی مطبوع برای شما هستند، برای اینکه 
زمان  مدت  هفته  این  می گذرد.  سریع  خیلی  زمان  که  می دانید  شما 
خیلی زیادی بهرام با برج اسد روبرو می شود و قرار است هرچیزی 
ازتان  را  می شود  شما  در  ناخوشایند  تجربه های  یادآوری  باعث  که 
خودتان  به  زیاد  اگر  که  باشید  داشته  یاد  به  فقط  دارد.  نگه  دور 
سخت بگیرید نیتهای پاک شما نتیجه ای معکوس می دهند، بنابراین 
رفتار  مالیم تر  او  با  که  کنید  سعی  کرد  دلجویی  شما  از  کسی  اگر 

کنید.

متولدین اردیبهشت (گاو):
موقعیتی  در  می شود  باعث  خانوادگی  مسائل  که  زمانی  هفته  این 
استرس زا قرار بگیرید قوه تشخیص شما می تواند مفید واقع شود. 
باعث  مدتها  که  مشکلی  این  برای  می توانید  حاال  شما  خوشبختانه 
ناراحتی شما شده است راه حلی بیابید. اما زمانی که شما تشخیص 
دادید زمان با سرعت در حال گذر است و نباید برنامه های خود را به 

تعویق بیندازید، این بحرانها کمتر و کمتر می شوند.

متولدین خرداد (دوقلوها):
کنید،  مخالفت  قدرتمند  فردی  با  که  هستید  مجبور  هفته  این  شما 
بکنید.  را  اینکار  باید  بدهد  آزارتان  هم  آن  به  کردن  فکر  اگر  حتی 
خوشبختانه بار اولی که با او وارد مذاکره بشوید، نسبت به آنچه که 
فکر می کردید مالیم تر خواهد شد. بزرگترین توانایی شما زرنگی 
ناپذیر  انعطاف  زیاد  تنش  این  برابر  در  بنابراین  شماست،  معنوی 
نباشید. اگر شما انعطاف پذیر باقی بمانید و بخواهید از یک مشکل 

چیزی بیاموزید، درعوض به احتمال زیاد به چیزهایی که نیاز دارید 
خواهید رسید.

متولدین تیر (خرچنگ):
مسائلی که برای شما ارزشمند هستند با آنهایی که برای یک گروه 
ارزشمند هستند به طور عجیبی به هم وابسته اند، حتی اگر در نظر 
اول جدا از هم به نظر برسند. ممکن است این هفته شما بیشتر به 
قدرت  می توانید  شما  اینکه  برای  باشید،  داشته  اطمینان  خودتان 
احساسات خود را درک کنید. اگر توانایی های شما سیر نزولی پیدا 
کرده از اینکه از دیگران درخواست کمک کنید هراس نداشته باشید. 
طبیعتًا مسئولین شما در محل کار نیاز دارند که به درخواست شما 
اهمیت بدهند، و اگر این اتفاق بیفتد از نظر مالی هم وضع بهتری 

پیدا خواهید کرد.

متولدین مرداد (شیر):
شما احساس می کنید که در باغی سحرآمیز با شکوفه های زیبا قرار 
گرفته اید، برای اینکه این هفته بهرام قبل از اینکه نشانه شما را ترک 
کند با پلوتو روبرو شده است. اگر درگیر یک پروژه خالقانه یا یک 
احسن  نحو  به  کنید  تالش  که  زمانی  تا  شده اید،  عاطفی  موضوع 
کنید.  پیشرفت  بیشتر  خیلی  می توانید  کنید،  مطرح  را  خودتان 
مادامی که شما از رویاهایتان فاصله نگرفته اید و سعی می کنید که 

به آنها جنبه واقعیت ببخشید، روزی خاطره انگیز خواهید داشت.

متولدین شهریور (سنبله):
شما قصد دارید آشفتگی های خود را کاهش دهید، بنابراین می توانید 
به طور کامل بر روی چیزهایی که نیاز دارید و می خواهید این هفته 
اتفاق بیفتد تمرکز کنید. اما وقتی حس کنکاوی شما تحریک شود، 
موضوع پیچده تر می شود. برایتان سخت است که اطالعاتی را که 
در اطرافتان وجود دارد را نادیده بگیرید، برای اینکه بخشی از آنها 

احتماًال  داشتن  بیشتر  اطالعات  دیگر  طرف  از  هستند.  مهم  بسیار 
باعث می شود که طرز فکرتان تغییر کند. االن شما خودتان می دانید 

که چه کاری باید انجام دهید، پس همان کار را انجام دهید.

متولدین مهر (ترازو):
احساس  جدیدتان  برنامه های  به  نسبت  شما  حاضر  حال  در 
ذهن  در  بوده اید،  موفق  چقدر  که  ندارد  اهمیت  اما  دارید،  بهتری 
این  می کند.  ناراحت  را  شما  هنوز  که  دارد  وجود  موضوعی  شما 
اگر  خصوص  به  بکنید،  محدود  را  خود  فعالیتهای  باید  شما  هفته 
از  اینکه  جای  به  شوید.  آزاد  گذشته  به  کردن  فکر  از  نمی توانید 
که  بار  یک  بپردازید.  آن  کردن  بررسی  به  کنید،  فرار  خود  گذشته 
کنید،  پیدا  را  راهتان  خود  ناخودآگاه  ضمیر  تاریکی  در  بتوانید  ما 

بنابراین بیشتر از منفی بافی دوری خواهید کرد.

متولدین آبان (عقرب):
رنجشی  به  تبدیل  و  رفته  تحلیل  کمی  شما  منتظره  غیر  عصبانیت 
این  داشت.  نخواهد  ادامه  این  از  بیشتر  دیگر  که  است  شده 
کنند.  تحریک  را  شما  احساسات  می توانند  پلوتو  و  بهرام  هفته 
برایتان  قبل  به  نسبت  اهدافتان  طبق  کردن  فعالیت  خوشبختانه 
سالح  بهترین  اکنون  خود  غرایز  کردن  دنبال  است.  شده  راحت تر 
مطمئنًا  طوالنی  راه  انتخاب  می باشد.  منفی  نگرش های  مقابل  در 

بهترین گزینه شماست.

متولدین آذر (کمان):
شما این هفته رفتاری شاد و پر نشاط ندارید، برای اینکه به دنبال 
خود  معمول  غیر  احساسات  کردن  بازگو  برای  راهی  کردن  پیدا 
هستید. اما عدم تمایل شما برای اقرار کردن به جنبه های بی تکلف 
ذاتتان باعث می شود از شخصی که به نظر می رسد زیاد جدی رفتار 
نمی کند، عصبانی شوید. سعی نکید که افراد دیگر را تغییر دهید؛ 

در عوض توجهتان را بر روی احساسات خود متمرکز کرده و سعی 
کنید که بر روی رفتارتان کار کنید تا تبدیل به رفتاری مثبت بشود.

متولدین دی (بز):
ممکن ست که شما از افرادی که زیادی با شما مهربان هستند خسته 
ضعفشان  نشانه  آنها  رفتار  می کنید  فکر  اینکه  برای  باشید،  شده 
این  از  که  درسی  نباشید.  تواناییهایتان  کردن  اثبات  فکر  به  است. 
را  توانایی هایتان  می توانید  که  است  این  بگیرید  می توانید  موضوع 
پذیر  انعطاف  درحالیکه  بگیرید،  نتیجه  هم  بیشتر  و  کرده  بیشتر 

بودن کمکتان می کند که روز بهتری داشته باشید.

متولدین بهمن (ظرف آب):
باعث  بودن  شاد  و  بودن  خالق  می کنید  احساس  شما  که  وقتی 
می گیرید.  تازه ای  نیروی  دوباره  باشید،  سازنده تر  شما  می شود 
با  شما  اگرچه  دهد.  فریبتان  می تواند  شما  بی تکلف  نگرش های  اما 
مهارت خاص خود می توانید پرخاشگری فرد دیگری را به آرامش 
آمادگی  نیز  جدی  شغل  یک  کردن  قبول  برای  همچنین  کنید،  تبدیل 
کنید،  فراهم  را  مناسبی  شرایط  بتوانید  اینکه  برای  دارید.  کامل 
و  جدی  خیلی  شرایط  بین  بتوانید  تا  بگیرید  بهره  توانایی تان  از 

موقعیتهای شاد و بی تکلف تعادل ایجاد کنید.

متولدین اسفند (ماهی):
اطرافیان  از  یکی  آینده  روزهای  در  که  کنید  فکر  شما  است  ممکن 
جلوگیری  برای  تالش  کند.  ایجاد  مشکلی  برایتان  می تواند  شما 
کردن از پیشروی این مشکل می تواند سازنده باشد، اما نباید سعی 
اگر  بشوید.  طبیعی  خشمهای  و  ترسها  کردن  بیان  مانع  که  کنید 
شما واقعًا می خواهید این مشکل حل شود باید به دیگران هم اجازه 
بدهید که در مورد خود صحبت کنند، آن وقت قادر خواهید بود که 

با فکری باز تصمیم بگیرید.

جدول و سرگرمی

حکیم و دختر لجباز
در زمان های قدیم یک دختر از روی اسب می افتد و استخوان لگن باسنش از جایش در می رود. 
پدر دختر هر حکیمی را به نزد دخترش می برد، دختر اجازه نمی دهد کسی دست به باسنش 
بزند. هر چه به دختر می گویند حکیم ها بخاطر شغل و طبابتی که می کنند محرم بیمارانشان 
هستند، اما دختر زیر بار نمی رود و نمی گذارد کسی دست به باسنش بزند. به ناچار دختر هر 
روز ضعیف تر و ناتوان تر می شود تا اینکه یک حکیم باهوش و حاذق می گوید: «به یک شرط 

من حاضرم بدون دست زدن به باسن دخترتان او را مداوا کنم.»
پدر دختر با خوشحالی زیاد قبول می کند و به حکیم می گوید: «شرط شما چیست؟»

حکیم می گوید: «برای این کار من احتیاج به یک گاو چاق و فربه دارم. شرط من این هست که 
بعد از جا انداختن باسن دخترت، گاو متعلق به خودم شود؟»

پدر دختر با جان و دل قبول می کند و با کمک دوستان و آشنایانش چاقترین گاو آن منطقه را 
به قیمت گرانی می خرد و گاو را به خانه حکیم می برد. حکیم به پدر دختر می گوید: «دو روز 

دیگر دخترتان را برای مداوا به خانه ام بیاورید.»
پدر دختر با خوشحالی برای رسیدن به روز موعود دقیقه شماری می کند. از آنطرف حکیم به 
شاگردانش دستور می دهد که تا دو روز هیچ آب و علفی را به گاو ندهند. شاگردان همه تعجب 
می کنند و می گویند گاو به این چاقی ظرف دو روز از تشنگی و گرسنگی خواهد مرد. حکیم 

تاکید می کند نباید حتی یک قطره آب به گاو داده شود.
پدر  خالصه  می شود.  نحیف  و  الغر  بسیار  گرسنگی  و  تشنگی  شدت  از  گاو  می گذرد  روز  دو 
می دهد  دستور  دختر  پدر  به  حکیم  می آورد.  حکیم  نزد  به  را  دخترش  روان  تخت  با  دختر 
دخترش را بر روی گاو سوار کند. همه متعجب می شوند، چاره ای نمی بینند باید حرف حکیم 
می دهد  دستور  سپس  حکیم  می کنند.  سوار  گاو  روی  بر  را  دختر  بنابراین  کنند.  اطاعت  را 
اجرا  مو  به  مو  دستورات  همه  بزنند؟  گره  هم  به  طناب  با  گاو  شکم  زیر  از  را  دختر  پاهای  که 

می شود، حال حکیم به شاگردانش دستور می دهد برای گاو کاه و علف بیاورند.
گاو با حرص و ولع شروع می کند به خوردن علف ها، لحظه به لحظه شکم گاو بزرگ و بزرگ 
تر می شود، حکیم به شاگردانش دستور می دهد که برای گاو آب بیاورند؟ شاگردان برای گاو 
آب می ریزند، گاو هر لحظه متورم و متورم می شود و پاهای دختر هر لحطه تنگ و کشیده تر 
می شود دختر از درد جیغ می کشد. حکیم کمی نمک به آب اضاف می کند گاو با عطش بسیار 
آب می نوشد. حاال شکم گاو به حالت اول برگشته که ناگهان صدای ترق جا افتادن باسن دختر 

شنیده می شود.
جمعیت فریاد شادی سر می دهند. دختر از درد غش می کند و بیهوش می شود. حکیم دستور 
می دهد پاهای دختر را باز کنند و او را بر روی تخت بخوابانند. یک هفته بعد دختر خانم مثل 
حکیم  به  متعلق  بزرگ  گاو  و  می شود  سواری  اسب  مشغول  تاخت  به  اسب  بر  سوار  اول  روز 

می شود. آن حکیم ابوعلی سینا بوده است.

هوای تازه در کالس شیوانا
استاد شیوانا مشغول درس مبحث نواندیشی و روشنفکری برای شاگردانش بود. اما خود می 
دانست این موضوعی است که بسادگی برای هرکسی جا نمی افتد. چون بحث فرهنگ دیرینه 
و فاخر بودن آن نیز مطرح شده بود شیوانا از یکی از شاگردان خواست تا پنجره را ببندد و 
گفت که تا مدتی باز نشود. هوا گرم بود و تعداد شاگردان هم زیاد. پس مدتی  شاگردان کالفه 
و  کشیدند  راحت  نفسی  همگی  شد  باز  که  پنجره  گشتند.  پنجره  شدن  باز  خواستار  و  شده 
احساس خشنودی کردند. شیوانا پرسید: «نسبت به این هوای مطبوع که همین االن وارد شد 

چه احساسی دارید؟»
که  گفت: «حاال  شیوانا  کردند.  توصیف  بخش  نجات  و  عالی  جریان  یک  آنرا  همگی  شاگردان 
داشته  اوقات  تمامی  در  و  همیشه  برای  را  عالی  هوای  این  تا  ببندید  را  پنجره  است  اینطور 
باشید.»تعدادی از شاگردان گفتند فکر بدی نیست اما تعدادی دیگر پس از کمی فکر با اعتراض 
گفتند: «ولی استاد اگر پنجره بسته شود این هوا نیز کم کم کهنه می شود و باز نیازمند تهویه 

می شویم.»
شیوانا گفت: «خب، حاال شما معنی نواندیشی را فهمیدید! در جوامع وقتی یک اندیشه یا ایده 
یا فلسفه نو پیدا می شود عامه مردم ابتدا در برابر آن مقاومت می کنند اما در طول زمان چنان 
به آن وابسته می شوند که بهتر کردن و ارتقاء آنرا فراموش می کنند و چون با فرهنگ شان 
مخلوط می شود نسبت به آن تعصب پیدا می کنند، مگر آنکه مثل بعضی از شما به  ضرر آن 

هم فکر کنند.»

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

یت
حکا
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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

From the fire of my heart, my chest in grief for the Beloved consumed.
In this house, was a fire, that the house consumed.
From the farness of the Heart-Ravisher, my body melted:
From Love’s fire for the Beloved’s face, my soul consumed.
Behold the heart’s burning! For, from the great fire of my tears, the candle’s heart,
Last night, from Love’s desire, like the moth, consumed.
Strange it is not that the Friends are heart-consuming:
When out of myself, I went, the stranger’s heart consumed.
The water of the tavern took my religious garment of austerity:
My house of reason, the fire of the tavern consumed.
As the cup of my heart broke from the repentance that I made,
My liver, like a wine flagon, without wine and the tavern, consumed.
O Admonisher! make little talk; come back. For, the man of my eye
Plucked, from off my head, the religious garment; and, in thanks, consumed.
Hafez! Abandon idle talk; and, awhile, drink wine:
For, last night, we slept not; and, with this idle talk, the candle consumed.

احساس مسئولیت و 
فرهنگ عذرخواهی 

 
قادر باستانی 

 
تقصیرهای  به خاطر  دیگر  کشورهای  مقامات  برخی  استعفای  خبر  وقتی 
کوچك  را می خوانیم، به  حال شان غبطه می خوریم که کاش ما هم مثل آنها 
می کردند.  رفتار  آن طور  هم  ما  مدیران  از  برخی  و  بودیم  مسئولیت پذیر 
دیگر،  کشورهای  در  چرا  که  دارد  وجود  ما  ذهن  در  سئوال  این  همیشه 
می شوند،  استعفا  به  حاضر  مسئولیت،  احساس  به دلیل  مقامات  از  بسیاری 
اما برخی از مسئولین حتی رده پایین ما نیز این فرهنگ را هنوز نپذیرفته اند. 
اما خودمانیم، اگر ما هم مسئول باشیم و اتفاقی در حوزه مسئولیت مان رخ 
دهد، آیا حاضریم از مقام خود چشم پوشی کنیم و استعفا دهیم؟! به طور 
خانواده آموزش  از اول در  که همه ما  چرا  است،  پاسخ منفی  یقین،  قطع و 
و  بگردیم  باید  فقط  نیست؛  ما  تقصیر  وقت  هیچ  اشتباهی،  هیچ  که  دیده ایم 
مقصر را پیدا کنیم. در فرهنگ ایرانی، استعفا به خاطر یك کوتاهی و تقصیر، 
نه تنها افتخاری ندارد، بلکه نشانه ای از ناتوانی است! ما در خانواده، فرایند 
تقصیر به گردن دیگران انداختن را به خوبی فرامی گیریم و این یك خصیصه 
فرهنگی است که در طول زمان، آن را به فرزندان خود، خواسته و ناخواسته 
تلویزیون  در  و  خواندیم  اخبار  در  که  بود  پیش  هفته  دو  می دهیم.  انتقال 
دیدیم که مدیر ارشد یك شرکت هواپیمایی کره جنوبی، به دلیل ایجاد تأخیر 
در یکی از پروازها، از سمت خود کناره گیری و به خاطر کارش، در انظار 
پرواز،  یك  در  که  بود  قرار  این  از  ماجرا  کرد.  عذرخواهی  مردم  از  عمومی  
مهماندار  سر  بر  او  گذاشت.  مدیر  این  مقابل  در  را  آجیل  بسته  مهمانداری 
فریاد کشید که چرا دستور العمل را رعایت نکرده؛ آجیل باید در ظرف سرو 
می شد. سپس همانجا مهماندار را اخراج کرد و از خلبان خواست تا به سالن 
فرودگاه برگردد تا وی را پیاده کند. این ماجرا باعث تأخیر بیست دقیقه ای 

در پرواز شد.
سری  با  مدیر،  این  رسانه ها،  در  آن  خبر  گسترده   انتشار  با  بعد،  هفته  یک   
رو به پایین به نشانه شرمگین بودن، همراه با پدرش که ریاست کل شرکت 
و  شد  حاضر  خبرنگاران  مقابل  در  دارد،  برعهده  را  کره  کشور  هواپیمایی 
ضمن عذرخواهی عمیق بابت رفتارش، از تمام سمت های خود کناره گیری 
ایرانی ها  ما  خواست.  معذرت  و  کرد  دیدار  مغضوب،  مهماندار  با  او  کرد. 
سخن  داد  و  می بریم  لذت  نمی افتد،  اتفاق  کم  که  وقایعی  چنین  خواندن  از 
می دهیم که چرا مدیران ما آن گونه نیستند، اما همان گویندگان هم در شرایط 
در  ما  معتقدند  جامعه شناسان  می روند.  طفره  مسئولیت پذیری  از  مشابه، 
بر  که  می دانیم  حق  یک  عنوان  به  را  مسئولیت  اوقات  بیشتر  خود،  جامعه 
دیگران  به  را  خودمان  شأن  و  جایگاه  تا  می آید  دست  به  فرصتی  آن  اساس 
نشان بدهیم و از طریق آن به دیگران ببالیم، در حالی که مسئولیت در مفهوم 

واقعی خود، به معنی پاسخگو بودن است.
و  است  سنگین  بسیار  وظیفه اش  واقع  در  می شود،  مسئول  شخصی  وقتی   
باید خود را به جامعه ای که وی را مستحق دریافت مسئولیت شناخته است، 
چنان متعهد بداند که این مسئولیت را فرصتی نه برای خود که برای خدمت 
فردی  امتیاز  یک  نه  مسئولیت  که  جامعه ای  در  بپندارد.  مردم  و  جامعه  به 
بلکه یک تعهد و دین به جامعه و فرصت برای خدمتگزاری باشد، هرگاه در 
مسیر انجام تعهد، ذی حقان متضرر و حق شان تضییع شود، فرد مسئول با 
تمام وجود احساس می کند که باید از مردم عذرخواهی کند، شرمنده جامعه 
باشد و خود را آماده سازد تا وجدان جمعی و جامعه، او را نسبت به غفلتی 
که انجام داده است، تنبیه کند. در این شرایط اگر خطا آگاهانه بود، جزای 
خودش  مسئول  فرد  بود،  غفلت  صرفًا  اگر  و  داشت  خواهد  پی  در  سنگین 
تنبیه مورد نظر را می پذیرد. در چنین جامعه ای، استعفا کمترین کار برای 
چنین  به  مسئوالن  اگر  کند.  عمل  خود  تعهد  به  نتوانسته  که  است  مسئولی 
تاثیر  جامعه  در  فرهنگ  عنوان  به  می تواند  مسأله  این  کنند،  حرکت  سمتی 
یکدیگر  از  و  رفتار  تسامح  با  روزمره  زندگی  در  نیز  مردم  آن گاه  و  بگذارد 
عذرخواهی خواهند کرد. در کشورهای توسعه یافته با کوچک ترین خطایی 
واژه «ببخشید» بر زبان ها جاری می شود، اما ما این موضوع را در جامعه 
پاسخگویی  و  تعهد  وظیفه شناسی،  معادل  مسئولیت،  داریم.  کمتر  خود 
احساس  یکدیگرند.  مالزم  عمومی تکلیف،  شرایط  از  قدرت  و  عقل  است. 
مسئولیت انسان، از خودش شروع می شود و احساس تعهد در برابر خود، 
اینکه  کالم  خالصه  است.  اجتماع  برابر  در  مسئولیت  احساس  برای  مبنایی 
مقامات باید فرهنگ استعفادادن و کنار رفتن از پست هایی که ظرفیت کار 
در آن را ندارند، بیاموزند. اگر استعفا به دلیل ناکارآمدی و ناکامی در ایفای 
احساس  شود،  بدل  مدیران  میان  رایج  و  عمومی  فرهنگ  یك  به  مسئولیت، 
مسئولیت و پایبندی به وظایف، به فرهنگ مسلط تبدیل خواهد شد. اما باید 

پذیرفت که استعفا کردن، اخالق، جرأت و مسئولیت پذیری می خواهد.  
منبع: آرمان

جزیره آدمخوارهای خاور دور
موضوعاتی که در فیلم« مصاحبه »علیه کشور کره شمالی مطرح می شود بارها 
پیش از این از سوی غربی ها در خبرگزاری هایشان انتشار یافته است. از جمله 
قضای  هرگز  کره شمالی  رهبر  شود  می  گفته  مردم  به  شمالی  کره  در  اینکه 
و  پدر  برای  گویی  و  مرد  نخواهد  هرگز  که  است  رویین تنی  او  نمی کند،  حاجت 

پدربزرگ وی نیز این راه بارها طی شده بود. 
اون  کیم جونگ  پدر  مرگ  زمان  در  کره شمالی  مقامات  که  معضالتی  از  یکی 
داشتند همین بود که بارها از او به عنوان رویین تن یاد شده بود و برای پخش 

خبر مرگ او با مشکل مواجه شده بودند.
باال  از  و  کرده  پرواز  آسمان ها  به  او  که  شد  گفته  کشور  این  به مردم  این رو  از   
برای  هم اینک  پیشین،  رهبران  برای  شده  طی  راه های  است.  شما  نظاره گر 
را  وی  و  می سازند  فراوانی  افسانه های  او  از  می شود.  طی  نیز  جوان  «اوِن» 
کره  از  افسانه ها،  این  همه  به رغم  می دانند.   دیگر  رویین تنی  اجدادش  همچون 
سهمگین  تراژدی های  به  بلکه  افسانه،  به  نه  که  می کند  درز  بیرون  اخباری  گاه 

یونانی پهلو می زنند که باور آنها سخت است.
کرده  اعمال  کشور  این  علیه  آمریکا  که  سختی  تحریم های  دلیل  به  کره شمالی 
از  کشورها  دیگر  مالی  کمک های  به  چشم  و  دارد  زوالی  به  رو  اقتصاد  است، 
جمله روسیه، چین و بعضا ژاپن دارد.  روزنامه «ایندیپندنت» می نویسد که با 
حاکی  شده  منتشر  گزارش هایی  کره شمالی،  علیه  بین المللی  تحریم های  تشدید 
جسد  یا  خردسال  کودکان  خود  شکم  کردن  سیر  برای  گرسنه  افراد  آنکه  از 
مردگان را می خورند. گزارش های رسیده از کشور منزوی کره شمالی که تحت 
تاثیر تحریم های طوالنی بین المللی بوده است حکایت از این دارد که بخشی از 
ساکنان این کشور سال ها است در گرسنگی به سر می برند و برخی از آنها به 
مرد  یک  که  است  شده  نقل  داستانی  ارتباط  این  در  آورده اند.  روی  آدمخواری 

به خاطر قتل دو کودک خردسالش اعدام شده است. 
کودکان  گوشت  خوردن  به  گرسنه  افراد  که  شده اند  مدعی  گزارش ها  از  برخی 
روی آورده اند. روزنامه گاردین نیز در گزارشی آورده بود که همسر یک مرد 
بازگشت  از  پس  و  شده  خارج  خانه  از  خرید  برای  که  بود  شده  مدعی  کره ای 
دختر  وی  همسر  که  می فهمد  مدتی  از  پس  است.  شده  دخترش  غیبت  متوجه 
مطلع  همسرش  کار  از  را  کره ای  مقامات  نیز  وی  و  است  خورده  را  نزارشان 

می سازد و پس از دستگیری این مرد را اعدام می کنند.
اولین بار این گزارش ها در رسانه های آسیایی منتشر شدند و هفته نامه «ساندی 

تایمز» چاپ لندن نیز آن را پوشش داد.
شمالی  «هوانگایی»  استان های  در  قحطی  که  می شود  ادعا  گزارش ها  این  در   
و جنوبی حدود ۱۰ هزار نفر تلفات به جا گذاشته و این نگرانی وجود دارد که 
وحشتناک  حوادث  این  جزئیات  یابد.  گسترش  کشور  سراسر  در  آدمخواری 
توسط «آسیا پرس» یک خبرگزاری ژاپنی منتشر شده است که مرکز آن در شهر 
«اوساکا» است و مدعی است که در میان شهروندان کره شمالی یک شبکه مخفی 
خبرنگاری دارد. از نظر بسیاری این گزارش ها قابل اتکا هستند. «آسیا پرس» 
تخمین  داده  انجام  کره شمالی  مردم  از  تعدادی  با  که  مصاحبه هایی  براساس 
استان  دو  در  نفر  هزار   ۱۰ حدود  رقمی  گرسنگی  و  قحطی  اثر  بر  که  می زند 
«هوانگایی» شمالی و جنوبی که در جنوب پیونگ یانگ پایتخت واقع شده است 

جان خود را از دست داده اند.
در  رسمی  منابع  تاکنون  که  می کند  نشان  خاطر  «ایندیپندنت»  روزنامه 
ساکن  خبرچین  یک  نکرده اند.  تایید  را  گزارش ها  این  از  هیچ یک  کره شمالی 
استان «هوانگایی» جنوبی گفته است که در روستای «وی» مردی را که هر دو 
فرزند خود را کشته و قصد داشت آنها را بخورد اعدام شده است. او گفته است: 
«این فرد هنگامی که همسرش بیرون از خانه بود دختر خود را کشت و چون 

پسر کوچکش این صحنه را دیده بود وی را نیز به قتل رساند. وقتی همسرش 
به خانه برگشت به وی گفت امروز گوشت داریم. 

خبر  امنیتی  مقامات  را  مساله  می شود  مشکوک  موضوع  به  که  بچه ها  مادر 
می دهد. پلیس نیز باقیمانده اجساد کودکان را در خانه پیدا و قاتل را دستگیر 
اخیر  دوره  در  که  می گوید  پرس»  خبرگزاری «آسیا  گزارشگران  از  یکی  کرد.» 
تعداد زیادی از افرادی که در کره شمالی با این رسانه در تماس هستند در مورد 

آدمخواری وقایع زیادی را تعریف کرده اند.
روزنامه «ایندیپندنت» دلیل این گرسنگی ها را تحریم های سازمان ملل می داند 
تحریم هایی  شود.  وارد  پیونگ یانگ  به  فراوانی  اقتصادی  فشار  شده  باعث  که 
که شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر انجام آزمایش های هسته ای سال 

۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ علیه کره شمالی وضع کرده بود بدترین آنها بوده است.
کره شمالی  موشکی  پیاپی  آزمایش های  هم اینک  نیز  تحریم ها  این  تمدید  دلیل   
ذکر می شود که به علت همراهی تحریم های کره شمالی سنگین تر از پیش شده 
موشک های  آزمایش  از  هدف  که  می کند  تاکید  کره شمالی  این  وجود  با  است. 
آزمایش  دارند  اعتقاد  برخی  اما  است.  بوده  فضا  به  ماهواره  ارسال  دوربرد 
کشور  این  چانه زنی  افزایش  و  آمریکا  مستقیم  تهدید  برای  موشک ها  نوع  این 
صورت می گیرد. این در شرایطی است که از نگاه ژاپن و کشورهای غربی این 
از  که  هستند  کره شمالی  نظامی  موشکی  برنامه های  از  بخشی  همه  آزمایش ها 

سال ها پیش توسط سازمان ملل متحد ممنوع شده است.
چند روز پیش دولت کره شمالی در ادامه جنگ تبلیغاتی و تهدیدهای خود اعالم 
کرد که اگر حکومت کره جنوبی در تحریم های اعمال شده توسط سازمان ملل 
خواهد  روبه رو  شمال  توسط  شدیدی  فیزیکی  اقدامات  با  کند  مشارکت  متحد 

شد.


