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روز  انتخابات  در  سیریزا  افراطی  چپ  حزب  پیروزی   
اروپا  سراسر  در  ای  گسترده  بازتاب  یونان،  در  یکشنبه 
باور  این  بر  اروپا  در  افراد  اکثر  انتخابات،  از  پیش  داشت. 
بودند که حزب سیریزا و الکسیس سیپراس رهبر جوان این 
پیروزی  اما  آورد،  خواهند  رای  یونان  انتخابات  در  حزب 
سیریزا  پیروزی  بود.  انتظار  از  دور  به  آراء  اکثریت  با  آنها 
دیگر  در  اقتصادی  ریاضت  تدابیر  مخالف  احزاب  برای 
کشورهای اروپایی، چه در جناح چپ و چه در جناح راست، 
در  که  اروپایی  های  دولت  حال،  عین  در  بود.  بخش  الهام 
ها  سال  نتیجه  در  حاصله  توافقات  فروپاشی  نگران  خفا 
مذاکرات برای نجات یونان از سقوط اقتصادی و نگه داشتن 
این کشور در منطقه یورو بودند، در اقدامی دیپلماتیک به 

پیروزشدگان در انتخابات تبریک گفتند.
نو  دموکراسی  حزب  مقابل  در  سیریزا  حزب  پیروزی 
در  مطلق  اکثریت  کسب  با  اندکی  تنها  ساماراس،  آنتونیس 
یونان  انتخاباتی  قانون  به  توجه  با  داشت.  فاصله  پارلمان 
در زمینه اعطای پنجاه کرسی به حزبی که اکثریت آرا را به 
دست آورده است، حزب سیریزا موفق شد 149 کرسی را در 
کرسی  دو  تنها  ترتیب  بدین  و  کند  تصاحب  یونان  پارلمان 
آقای  رو،  این  از  دارد.  فاصله  پارلمان  در  مطلق  اکثریت  با 
سیپراس به سرعت برای تثبیت پیروزی خود وارد عمل شد. 
مشتاق،  اما  غیرمتحمل،  نامزدی  با  وی  دوشنبه  روز  بامداد 
حزب  رهبر  کامنوس  پانوس  شد:  گفتگو  وارد  ائتالف  برای 
کامنوس  آقای  راست.  جناح  کوچک  حزب  مستقل،  یونان 
بالفاصله پس از گفتگوها از توافق دو حزب (برای تشکیل 
دولت ائتالفی) خبر داد. اگرچه حزب یونان مستقل از نظر 

به  اما  دارد،  سیریزا  با  اساسی  نظر  اختالف  ایدئولوژیک 
خشمگین  یونان  بدهی  پرداخت  شرایط  از  سیریزا  اندازه 
حزب  است.  اقتصادی  ریاضت  تدابیر  مخالف  شدت  به  و 
اختصاص  خود  به  را  پارلمان  در  کرسی  مستقل 13  یونان 
داده است و بدین ترتیب ائتالف با این حزب تضمین کننده 

اکثریت مطلق برای حزب سیریزا خواهد بود.
اهمیت  حائز  مسئله  اکنون  اروپا،  کشورهای  دیگر  برای  اما 
خود  خواسته  بر  اندازه  چه  تا  سیپراس  آقای  که  است  این 
برای مذاکرات مجدد در مورد برنامه پرداخت بدهی توافقی 
با گروه سه جانبه متشکل از کمیسیون اروپا، بانک مرکزی 
آقای  ورزد؟  می  اصرار  پول،  الملی  بین  صندوق  و  اروپا 
را  یونان  ملی  بدهی  ارزشگذاری  در  تغییرات  سیپراس 
افزایش  دولتی،  کارمندان  مجدد  استخدام  و  شده  خواستار 
دولتی  های  هزینه  کمک  افزایش  و  دستمزد  حداقل  سطح 
را در زمینه های برق و خدمات بهداشتی وعده داده است. 
رویکرد مصالحه ناپذیر در مقابله با تدابیر ریاضتی حزب 
سیریزا الهام بخش بسیاری از اروپایی ها بود و در طرف 

دیگر، دولت های بسیاری از کشورها را لرزانده است.
بود.  آلمان  به  مخصوص  واکنش  مهمترین  میان،  این  در 
در  اش  برجسته  نقش  پی  در  آلمان  صدراعظم  مرکل  آنگال 
مذاکره بر سر شرایط پرداخت بدهی، در یونان شخصیتی 
نامحبوب است. با این حال، مرکل برای جلوگیری از تنش ها 
و تحریک های بیشتر، واکنشی دیپلماتیک به پیروزی آقای 
ابراز  از  آلمانی  سیاستمداران  دیگر  اما  داد.  نشان  سیپراس 
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هفته ای که گذشت 
شادی جوانان سنندجی برای آزادی «کوبانی»

تعدادی از شهروندان سنندج مرکز استان کردستان که اغلب 
آنها جوان بودند با اجتماع در خیابان های سنندج نسبت به 
خبر آزاد سازی شهرکوبانی ” واکنش شادمانه نشان داده و 
دوشنبه  نوشت؛  آریا  کردند.  معابر  در  شادی  ابراز  به  اقدام 
ها  تکفیری  شکست  و  کوبانی  سازی  آزاد  خبر  از  پس  شب 
ی داعشی این افراد با حضور در خیابان ها به ابراز شادی 
سوری  شهر  سازی  آزاد  انتشارخبر  پی  در  پرداختند. 
کشور  خارج  و  داخل  های  رسانه  در  کوبانی  وکردنشین 
حضور  سنندج  میادین  و  ها  خیابان  در  ازجوانان  ،جمعی 
شد»  آزاد  چون «کوبانی  شعارهایی  سردادن  با  و  پیداکرده 
ابرازخوشحالی  کوبانی»  مقاوم  مردان  و  زنان  باد  و «زنده 

کردند.
 

احتمال پناهندگی دختران عبدا... به بریتانیا
بن  عبدا...  «ملک  دختر  چهار  جواهر  و  حال  مها،  سحر، 
پیش  سال  چهارده  از  که  هستند  سعود»  آل  عبدالعزیز 
گزارش  به  می برده اند.  سر  به  خانگی  حبس  و  حصر  در 
شخص  را  آنان  خانگی  حصر  دستور  خبرنگاران؛  باشگاه 
پادشاه که پدرشان بود، صادر کرد و کمتر کسی علت اصلی 
«ملک  درگذشت  خبر  انتشار  پی  در  داند.  می  را  مسأله  این 
جواهر  و  حال  مها،  سحر،  سعود،  آل  عبدالعزیز  بن  عبدا... 
بیانیه ای صادر کرده و از مقامات ارشد آل سعود خواستند 
در  آنها  کنند.  صادر  را  آنان  خانگی  حصر  پایان  دستور  که 
بیانیه کوتاهشان که فورا در فضای مجازی عربستان منتشر 
دیگر  و  کرده  فوت  عبدا...  ملک  که  اکنون  نوشته اند:  شد، 
دلیلی برای حصر خانگی ما وجود ندارد. لطفا فورا دستور 
پایان حصر را صادر کنید. الزم به ذکر است، در پی انتشار 
این بیانیه، هزاران تن از کاربران فضای مجازی مطالبی در 
این باره منتشر کردند. در همین حال برخی کاربران مدعی 
از  بعد  بالفاصله  سعودی،  شاهزاده  چهار  این  که  اند  شده 
آزاد شدن قصد خروج از عربستان و پناهنده شدن در یکی 

از کشورهای اروپایی – احتماال بریتانیا – را خواهد داشت.

مرگ پادشاه سعودی
پس از مدت ها گمانه زنی درباره مرگ ملک عبدالله، سرانجام 
روز جمعه دربار سعودی با انتشار بیانیه ای از مرگ پادشاه 
این کشور در سن ۹۰ سالگی خبرداد. عبدالله ششمین پادشاه 
عربستان و دوازدهمین فرزنِد عبدالعزیز آل سعود بود. طبق 
قانون  براساس  عبدالعزیز  بن  سلمان  شاهزاده  دربار  بیانیه 

عبدالعزیز  بن  مقرن  شاهزاده  و  پادشاه  به عنوان  اساسی 
به عنوان ولیعهد معرفی شدند. پس از برگزاری مراسم خاک 
تا  شدند  عربستان  راهی  کشورها  مقامات  و  سران  سپاری، 

در مراسم گرامیداشت وی شرکت کنند.

حمله به سرمربیان سرخابی
پس از آنکه تیم ملی فوتبال کشورمان با جام ملت های آسیا 
خداحافطی تلخی کرد همچون همیشه تیر انتقادات، عملکرد 
سرمربی پرتغالی را نشانه رفت. اما این بار کی روش سکوت 
خود را شکست و با حمله شدید به سرمربیان سرخابی گفت 
که این آقایان لیاقت حضور در فوتبال را نداشته و حقشان 
با  حال  همین  در  بنشینند.  مربیگری  نیمکت  روی  که  نیست 
دوپینگی  درباره  کاملی  حقوقی  مدارک  ایران،  آنکه  وجود 
اما  کرد،  ارسال  فیفا  به  عراقی  بازیکن  عبدالزهرا  عال  بودن 

این مدارک پذیرفته نشد.

کارت قرمز سرباز فراری ها
در  خدمت  قرمز  کارت  دریافت  و  جریمه  تومان  میلیون   ۳۰
از  آنها  سن  که  است  مجردهایی  و  فراری  سربازان  انتظار 
نمی خورند.  وظیفه  نظام  کار  به  دیگر  و  گذشته  سال   ۳۰
سرانجام کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت تا سربازان 
مصوبه  این  بر  بنا  کند.  تکلیف  تعیین  جریمه  با  را  فراری 
نهادهای  و  امداد  کمیته  تحت پوشش  افراد  و  روستاییان 
حمایتی که به خاطر فقر به سربازی نرفته اند از۵۰ درصد 
تخفیف برخوردارند همچنین به ازای تاهل دو سال و به ازای 

هر فرزند ۶ ماه از سقف تعیین شده کم می شود.

محکومیت خط قرمز!
عاقبت ۱۸ ماه پس از پایان دولت دهم، یکی از خط قرمزهای 
دست  کار  ایران  تاریخ  دولت  پاک ترین  احمدی نژاد  گفته  به 

رئیس جمهور سابق داد.

پایانی بر ریاضت یونانی
«سیریزا»  چپگرای  حزب  به  باال  رای  با  یونان  مردم 
نارضایتی خود را از اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی 
در سال های گذشته از سوی حزب دست راستی «دموکراسی 
 ۴۰ به  قریب  توانست  حزب  این  گذاشتند.  نمایش  به  نوین» 
درصد آرا را به خود اختصاص دهد. آلکسی سیپراس، رهبر 
۴۰ ساله و جوان حزب سیریزا و نخست وزیر احتمالی یونان 
با وعده پایان دادن به ریاضت اقتصادی اعالم کرده است با 

بدهی  بخشش  به منظور  طلبکارند  یونان  از  که  کشورهایی 
این کشور وارد مذاکره خواهد شد.

سالگرد خونین انقالب مصر
با وجود اینکه چهار سال از قیام مردمی مصر علیه حکومت 
سنگفرش های  اما  است  گذشته  مبارک  حسنی  استبدادی 
خونین  دوباره  انقالب  این  سالگرد  در  قاهره  خیابان های 
شد. در چهارمین سالروز انقالب مصر، نیروهای انقالبی و 
حامیان اخوان المسلمین هر دو اعالم کردند که برای تحقق 
مطالباتشان به خیابان ها می آیند. از سوی دیگر پلیس تدابیر 
امنیتی ویژه ای برای مقابله با تظاهرکنندگان تدارک دید که 
درگیری ها میان معترضان و نیروهای امنیتی منجر به کشته 

و زخمی شدن بیش از ۲۰ تن شد.

یمن در آستانه تحول سیاسی
خالد  و  یمن  رئیس جمهور  هادی،  منصور  استعفای  با 
سیاسی  تحوالت  آستانه  در  یمن  نخست وزیر،  بحاح 
حوثی  شیعیان  که  زمانی  از  است.  گرفته  قرار  جدیدی 
می رسد  نظر  به  کردند  محاصره  را  ریاست جمهوری  کاخ 
مسووالن  است.  تغییر  حال  در  کشور  این  در  معادالت  که 
جوف  و  سبا  مارب،  عدن،  ازجمله  جنوبی  استان های  برخی 
هستند.  استقالل  دنبال  به  پیش آمده،  شرایط  از  استفاده  با 
حوثی ها  با  هادی  منصور  توافق  از  اخبار  برخی  پیش تر 
نمانده  پایدار  چندان  توافق  این  ظاهرا  اما  داشت  حکایت 

است.

تحقق پیش بینی کاهش نرخ تورم
نرخ  کاهش  به  نسبت  پیش بینی ها  برخی  می رسد  نظر  به 
بانک  که  آنگونه  و  است  یافته  تحقق   ۹۳ سال  پایان  تا  تورم 
روند  ادامه  در  ماه  دی  در  تورم  نرخ  کرده  اعالم  مرکزی 
آذرماه  به  نسبت  درصد   ۹/۰ اخیر  ماه   ۱۵ در  خود  نزولی 
حالی  در  این  است.  رسیده  درصد   ۳/۱۶ به  و  یافته  کاهش 
است که شاخص تورم نقطه به نقطه نیز که از مهرماه وارد 
مجددا  زمستان  ماه  نخستین  در  بود،  شده  صعودی  فاز 
کاهش یافته و با کاهش یک واحد درصدی مواجه شده و به 

حدود ۷/۱۵ درصد رسیده است.

ناامیدی نفت از مرگ عبدالله
با وجود آنکه برخی تحلیلگران نفتی پیش بینی کرده بودند 
پیدا  چشمگیری  افزایش  نفت  قیمت  عبدالله  ملک  مرگ  با  که 

خواهد کرد اما افزایش اندک قیمت نفت پس از مرگ پادشاه 
عربستان  که  داد  نشان  آن  از  پس  نزولی  روند  ادامه  البته  و 
پادشاه  دارد.  برنامه  نفتی اش  سیاست های  برای  حد  چه  تا 
کرد  ثابت  کشور  این  نفت  وزیر  ابقای  با  سعودی ها  جدید 
و  نمی کند  تغییری  نفت  حوزه  در  عربستان  سیاست های 
تولید  بر  مبنی  خود  سیاست  نفت  تولیدکنندگان  همچنان 

بیشتر و حفظ سهم بازار را ادامه می دهند.

داور خبرساز استرالیایی به ایران نمی آید 
شنیده شد که در حالی که «بنجامین ویلیامز» به عنوان داور 
دیدار فوالد خوزستان و الهالل عربستان در لیگ قهرمانان 
آسیا انتخاب شده بود، اتفاقات بازی ایران و عراق، باعث شد 
تا کنفدراسیون آسیا داور این دیدار را تغییر دهد. پارسینه 
کرده  اعالم  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  که  حالی  در  نوشت؛ 
بود «بنجامین ویلیامز» داور بین المللی استرالیا به همراه دو 
آدام»  «پائول  و  جان»  «متیو  نام های  به  خود  دیگر  هموطن 
برای قضاوت دیدار تیم های فوالد ایران و الهالل عربستان 
 AFC سوی از  جدید  ای  نامه  در  شد،  خواهند  اهواز  راهی 
اعالم شده است که از حضور افراد نامبرده برای حضور در 

این دیدار صرفنظر شده است.

انتقاد از همسر اوباما در سفر به ریاض
در  چهارشنبه  روز  پست>  <واشنگتن  آمریکایی  روزنامه 
گزارشی اعالم کرد که روسری سر نکردن <میشل اوباما> 
همسر رئیس جمهوری آمریکا در سفر به عربستان سعودی 
باراک   : نوشت  ایرنا  است.  داشته  پی  در  زیادی  انتقادهای 
برای  گذشته  روز  طی  که  آمریکا  جمهوری  رئیس  اوباما، 
همراه  به  سعودی  عربستان  فقید  پادشاه  به  احترام  ادای 
<میشل> همسرش و یک هیات ۳۰ نفره وارد ریاض پایتخت 
این کشور شد، با انتقاد بسیاری از اعراب در شبکه اینترنت 

مواجه شد.

تجمع جمعی از فارغ التحصیالن دندانپزشکی 
از  خارج  دندانپزشکی  فارغ التحصیل  دانشجویان  از  جمعی 
کشور مقابل مجلس تجمع کردند. این افراد از کمیسیون های 
چه  هر  تا  داشتند  درخواست  مجلس  آموزش  و  بهداشت 
طریق  از  الزم  پیگیری های  آنان  وضعیت  به  نسبت  سریعتر 
از  پیش  است  ذکر  به  الزم  گیرد.  صورت  صالح  ذی  مراجع 
این نیز این افراد متقاضی رسیدگی به وضعیت خود مقابل 

مجلس تجمع داشته اند.
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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. 
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ای سرنوشت، سرنوشت! مردم 
تو را بی مهر می خوانند.
رومئو و  ژولیت، پرده سوم، صحنه پنجم.

O fortune, fortune! All 
men call thee fickle.

Romeo and Juliet, Act III, 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.
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ادامه از صفحه یک

دموکرات  حزب  اعضای  از  یکی  و  بروکسل 
رادیویی  شبکه  با  گفتگو  در  مرکل،  مسیحی 
خواستار  کسی  هیچ  اگرچه  کرد  تصریح  آلمان 
خروج یونان از منطقه یورو نیست، اما تغییری 
مذاکره  غیرقابل  یونان  بدهی  ارزش  در  دیگر 
مسیحی  حزب  از  فریدریش  پتر  هانس  است. 
دموکرات  حزب  به  (نزدیک  سوسیال  اتحادیه 
تدابیر  اجرای  ادامه  به  را  ها  یونانی  مسیحی) 
کنندگان  پرداخت  گفت  و  کرد  ترغیب  ریاضتی 
بدهی  بار  نباید  آلمان)  (ملت  آلمان  در  مالیات 
یونان را به دوش بکشند. توماس اوپرمان رهبر 
نیز  آلمان  پارلمان  در  دموکرات  سوسیال  حزب 
جای  به  است  بهتر  یونان  دولت  کرد  تصریح 
زیر پا گذاشتن تعهداتش، با فساد در این کشور 

مبارزه کند.
بود.  متفاوت  کلی  به  فرانسه  در  ها  واکنش 
در  که  وی  ملی  جبهه  حزب  و  لوپن  مارین 
نظرسنجی ها از حمایت گسترده ای در فرانسه 
مخالفت  پی  در  سیریزا  از  هستند،  برخوردار 
کردند.  حمایت  ریاضتی  تدابیر  با  گروه  این 
مارین لوپن روز دوشنبه پیروزی سیریزا را در 
انتخابات پارلمانی یونان تبریک گفت و تصریح 
بر  محکمی  دموکراتیک  سیلی  یونان  مردم  کرد 
اوالند  فرانسوا  نواختند.  اروپا  اتحادیه  گوش 
رئیس جمهور فرانسه نیز تبریکات رسمی خود 
احتماال  سیریزا  پیروزی  اما  داشت؛  ابراز  را 
چرا  شد  خواهد  دردسرساز  اوالند  آقای  برای 
اوالند  سوسیالیست  حزب  در  را  چپ  جناح  که 
فرانسه  کنونی  وزیر  نخست  واالس  مانوئل  که 
و وزیر دارایی وی را لیبرال می دانند، برجسته 

نزدیکترین  ایتالیا  یورو،  سازد.درمنطقه  می 
بدهی  با  کشور  این  دارد.  یونان  به  را  شرایط 
برابر 132 درصد تولید ناخالص داخلی مواجه 
کشور  این  در  محبوب  چپ  حزب  و  است 
حزب  همانند  ستاره  پنج  جنبش  به  موسوم 
سیریزا در یونان خواستار پایان دادن به تدابیر 
ریاضتی است. ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا 
سیپراس  آقای  پیروزی  که  بود  شخصی  اولین 

را تبریک گفت.

و  نیست  اروپا  ضد  کرد  اعالم  سیپراس  آقای 
نمی خواهد یونان از منطقه یورو خارج شود و 
همه احزابی که از پیروزی سیریزا در انتخابات 
اروپایی  ضد  دیدگاهی  کردند،  استقبال  یونان 
نداشتند. برای برخی احزاب در اروپا، پیروزی 
به  شدن  نزدیک  معنای  به  یونان  در  سیریزا 
مشکالت  پی  در  که  است  اروپایی  اتحادیه 
عضو  کشورهای  علیه  ریاضتی  تدابیر  بدهی 

اعمال نمی کند.

اما بیشتر اروپایی ها به ویژه استقبال کنندگان 
پیروزی  که  باورند  این  بر  سیریزا،  پیروزی  از 
در  است.   بوده  بروکسل  شکست  حزب  این 
تضعیف  و  یورو  منطقه  فروپاشی  که  کرملین 
خود  راهبردی  منافع  از  یکی  را  اروپا  اتحادیه 
همچون  یونان  انتخابات  نتیجه  داند،  می 
هیچ  بدون  پوتین  والدیمیر  بود.  الهی  موهبتی 
وی  به  را  سیپراس  آلکسیس  پیروزی  تاخیری 
تبریک گفت و تلویزیون ملی روسیه در برنامه 
ای گزارش داد پیروزی حزب سیریزا به معنی 

پایان فشارهای اتحادیه اروپا بر یونان است.

جنجال یک پیاده روی
حاال که مذاکرات هسته ای ایران به مراحل حساس خود 
به کار  دست  هسته ای  دلواپسان  بازهم  شده،  نزدیک 

شده اند. 
سفر  کنار  در  آمریکایی اش  همتای  کری،  جان  با  ظریف  پیاده روی  این بار 
خارجی  سیاست     به  معترض  همیشه  نمایندگان  دستمایه  پاریس  به  وی 
برای  را  مذاکره کننده  تیم  رئیس  بهانه  این  با  تا  شده  یازدهم  دولت 

سومین بار به بهارستان بکشانند. 
تا  خواست  ظریف  از  بسیج  سازمان  رییس  نقدی،  سردار  گذشته  هفته 
کند.  عذرخواهی  رسما  ایران  ملت  از  اخیر  ناپسند  حرکت های  خاطر  به 
چون  مباحثی  به  پرداختن  دولت،  سخنگوی  اظهارات  این  به  واکنش  در 
قدم زدن ظریف و همتای آمریکایی اش را سخیف قلمداد کرد و گفت عده ای 
مسائل  این  به  می شود  دنبال  قاطعیت  و  جدیت  با  مذاکرات  می بینند  چون 

می پردازند. 

اما روز یکشنبه ۲۱ نماینده مجلس که اکثریت آنها از اعضای جبهه پایداری 
هستند پیاده روی محمدجواد ظریف با جان کری و سفر وزیر امور خارجه 
و  دانسته   اخیر»  مذاکرات  حاشیه  در  دیپلماتیک  خطای  را «دو  فرانسه  به 
با طرح سوال از ظریف، خواهان پاسخگویی او شدند. این درحالی است 
که رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در واکنش به انتقادهای صورت گرفته 
بود»  کرده  پیدا  که  «تنش آلودی  حالت  از  مذاکرات  اینکه  برای  بود  گفته 
همین  به  و  شود  متوقف  گفت  وگوها  دقیقه ای  چند  بود  نیاز  شود،  خارج 

دلیل دو طرف تصمیم گرفتند در حالت غیررسمی گفت وگو کنند. 
به  توهین  در  فرانسوی  مجله  اقدام  کردن  محکوم  با  پیش تر  وی  همچنین 
کردن»  با «قهر  خارجی  سیاست  که  بود  کرده  تاکید  محمد(ص)  حضرت 
نمی تواند دنبال شود و ایران باید در همه صحنه ها حضور داشته باشد تا 
دیدگاه های خود را به صورت شفاف، منطقی و جدی بیان کند. انتقادات 
به ظریف در شرایطی صورت گرفته که مقام معظم رهبری همواره از تیم 

مذاکره کننده هسته ای حمایت کرده اند. 
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گزارش
دولت بریتانیا اعالم کرد که اولین پایگاه دریایی سلطنتی این کشور را در «شرق سوئز» 
بر  مبنی  کشور  این   ۱۹۶۸ سال  تصمیم  از  پس  بار  اولین  حضور  این  کرد.  خواهد  احداث 

عقب نشینی از اقیانوس آرام و شبه قاره هند است. 
میزبان  بحرین  در  سلمان  مینا  بندر  در  پایگاه  «این  می نویسد:  رابطه  این  در  بی بی سی 
به  این  می گوید  بریتانیا  شد.  خواهد  هواپیمابر  ناوهای  و  ناوشکن ها  جمله  از  کشتی ها 
خلیج  در  ثبات»  «تقویت  و  بریتانیا»  سلطنتی  دریایی  نیروی  پای  رد  «گسترش  معنای 
فارس خواهد بود. کل هزینه احداث این پایگاه ۱۵ میلیون پوند (۲۳ میلیون دالر) خواهد 

بود. بحرین بخش اعظم این مبلغ را پرداخت خواهد کرد.»
رقم ۱۵ میلیون پوند در قیاس با بودجه ۵۸۰ میلیون دالری که آمریکا برای به روز کردن 
پول  بحث  فقط  بحث،  اما  نیست.  زیاد  کرد  هزینه   ۲۰۱۰ سال  در  بحرین  در  هایش  پایگاه 
نیست. این تصمیم چیزی مهمتر از پول در خود دارد و آن چیز «موضع و جایگاه بریتانیا 
در جهان است.» نیروی دریایی سلطنتی (و در مجموع ارتش بریتانیا) به سطحی سقوط 
کرده که جایگاه این کشور در نظم جهانی را با خطر جدی مواجه ساخته است. این نه 
تنها برای بریتانیا که برای آمریکا نیز مشکل ساز است. هر دو کشور بر نظامی ائتالفی 
اتکا دارند که (اگرچه نابرابر است اما) پس از جنگ جهانی دوم بار مسوولیت را میانشان 

تقسیم کرده است.
بار  بریتانیا  که  بود  این  سلطنتی،  دریایی  نیروی  نامساعد  وضع  مورد  در  نکته  یک 

مسوولیت کاهش هزینه های حیاتی را– اگرچه ناعادالنه - به دوش کشید؛ مساله ای که بنیه 
مالی و در نتیجه قدرت نظامی جهانی و بلندمدت این کشور را احیا می کرد. این استدالل 
می گوید مشارکت بریتانیا در جهان آنقدر مهم است که این کشور چاره ای جز فرو رفتن 

موقتی در الک دفاعی و احیای توانمندی های خود را نداشت.
تصمیم بریتانیا برای بازگشت نظامی به منطقه، آن رویکرد را تقویت می کند. این احتمال 
زیاد است که دو ناو هواپیمابر در کالس «کوئین الیزابت» تا پایان این دهه وارد فاز عملیاتی 
شوند. (طبق اعالم وزارت دفاع انگلیس، ناوهواپیمابر کوئین الیزابت توانایی انجام تمام 
عملیات ها از جنگ تا کمک های بشردوستانه و کمک های امدادی را دارد. کشتی های جدید 
نسل  می توانند  و  دارند  تن   ۶۵۰ و  هزار   ۷۱ معادل  وزنی  کدام  هر  الیزابت  کوئین  کالس  
خود  در  شدند،  ساخته  کوتاه  باندهای  از  پرواز  برای  که  را   ۳۵ اف-  جنگنده های  جدید 
نظامی  عملیات های  انجام  برای   ۲۰۱۷ سال  در  الیزابت  کوئین  هواپیمابر  ناو  دهند.  جای 
 ۱۰ برد  تا  هلی کوپتر،  یا  جت   ۴۰ بر  عالوه  را  نفر   ۱۶۰۰ می تواند  ناو  این  شد  خواهد  آماده 

هزار مایلی -۱۶ هزار و ۱۰۰ کیلومتری- حمل کند.)
مورد  در  تصمیم  می نویسد،  «تلگراف»  در  کولین»  «کان  که  طور  همان  این،  بر  عالوه 
حضور دوباره بریتانیا در پایگاه بحرین اذعان به یک «تغییر استراتژیک» است. با وجود 
خروج کامل بریتانیا در سال ۱۹۷۱ اما این کشور بعد از انقالب اسالمی ایران به صورت 
نظر  به  اکنون  اما  بود؛  موقتی  البته  حضور  این  یافت.  حضور  فارس  خلیج  در  نظامی 
دائمی تر می رسد. این پایگاه در بحرین که محل استقرار ناوگان پنجم ایاالت متحده در 
ایستگاه سابق نیروی دریایی سلطنتی است، پس از عقب نشینی بریتانیا از شرق به عنوان 
ارث به آمریکا رسید. در حال حاضر، با وجود چرخش سیاست خارجی آمریکا به سوی 
آسیا و ظهور داعش در منطقه و به هم ریختن مرز میان سوریه و عراق، انگلستان زمان 
را برای بازگشت به منطقه مناسب دیده، در واقع، ظهور داعش باعث تغییر در سیاست 
است  ممکن  بریتانیا  بازگشت  است.  شده  آمریکا  و  فرانسه  بریتانیا،  منطقه ای  خارجی 
برخی از نقطه ضعف های سیاست آمریکا را پر کرده و آن «نظام ائتالفی» را تقویت کند. 
آن «تغییر استراتژیک» که بریتانیا را ملزم به حضور در منطقه کرده، یکی ظهور داعش 
است و دیگر بی ثباتی در جهان عرب؛ منطقه ای که به دلیل حکومت های موروثی و آنچه 

که بهار عربی نامیده می شود، به شدت مستعد بحران است. 

دوگل»  جنگی «شارل  ناو  کشورش  که  کرد  اعالم  فرانسه  رئیس جمهور  اوالند،  فرانسوا 
است  قرار  کشتی  این  کرد.  خواهد  اعزام  خاورمیانه  به  عراق  در  داعش  به  حمله  برای  را 
بگیرد.  قرار  داعش  مواضع  به  حمله  موقعیت  در  جنگی  هواپیمای  فروند   ۲۰ کنار  در 
که  کرد  اعالم  می گفت  سخن  ناو  این  عرشه  روی  بر  که  اوالند  تلگراف،  دیلی  گزارش  به 
الیزه  سخنگوی  ماست».  هواپیمابر  ناو  حضور  توجیه کننده  خاورمیانه  فعلی  «وضعیت 
در این رابطه افزود: «شارل دوگل- در صورت لزوم- آماده است در تمام ماموریت های 
عملیاتی مشارکت کند». ناو شارل دوگل ۴۰ هزار تن وزن دارد و می تواند ۴۰ هواپیمای 
جنگی را در خود جای دهد. فرانسه پیش از این ۹ جت رافائل و ۶ جت میراژ به امارات 
 ۹ نظامی،  پرسنل   ۸۰۰ دارای  فرانسه  تلگراف،  دیلی  گزارش  به  بود.  کرده  اعزام  اردن  و 

پایگاه  در  سوخت گیری  هواپیمای  یک  و  دریایی  گشت  هواپیمای  یک  جنگنده،  هواپیمای 
می کنند.  عمل  داعش  ضد  ائتالف  راستای  در  نیروها  این  و  است  عربی  متحده  امارات 

فرانسه همچنین یک کشتی جنگی در خلیج فارس و شش جت جنگی
 میراژ در اردن دارد. 

فرانسه در زمره اولین کشورهایی بود که به ائتالف ضد داعش پیوست و در کنار آمریکا 
وارد کارزار مبارزه با داعش در عراق شد. اما پس از حمله به دفتر مجله شارلی ابدو که  
بر اثر آن ۱۷ تن جان خود را از دست دادند، دولت فرانسه بهانه الزم برای توجیه حضور 
خود در خاورمیانه را یافت و آن بهانه «ظهور داعش در منطقه» و «رشد بنیادگرایی در 
غرب» بود که در واقع «صادرات منطقه خاورمیانه عربی به غرب است». اوالند بر روی 

عرشه ناو شارل دوگل رسما اعالم کرد که وضعیت فعلی خاورمیانه 
توجیه کننده حضور ماست. 

نظر  در  و  است  خاورمیانه  به  بازگشت  سودای  در  فرانسه  معتقدند  کارشناسان  برخی 

دارد «بریتانیای دوم» در خاورمیانه باشد و جایگاه این کشور در خاورمیانه را به خود 
و  بریتانیا  دیرینه  پیوند  به  توجه  با  مدعی اند  تحلیلگران  از  دیگر  برخی  دهد.  اختصاص 
آمریکا، فرانسه در جایگاهی نیست که بتواند نقش و جایگاه بریتانیا در خاورمیانه را  به 
دست بگیرد و اصوال منابع قدرت این کشور چنین اجازه ای به فرانسه نمی دهد. فرانسه 
ناو  اعزام  بیابد.  خود  برای  منطقه  در  مانوری  حوزه  بریتانیا  همپای  دستکم  دارد  تمایل 

شارل دوگل به خاورمیانه در همین راستا قابل ارزیابی است.
اعالم بازگشت نظامی بریتانیا و فرانسه به خلیج فارس این باور را در میان بسیاری از 
ناظران منطقه ای دامن زده که سایکس- پیکو به شکل جدیدی در حال احیا شدن است. 
بازگشت  از  االوسط  الشرق  با  گفت وگو  در  عرب  اتحادیه  سابق  دبیرکل  موسی،  عمرو 
سایکس- پیکو می گوید و آن را «خطرناک» توصیف می کند چرا که هنوز دولت فلسطینی 
شکل نگرفته، مصر به دلیل شرایط داخلی و وضعیت گذار از ایفای نقش خود در جهان 
ضعف های  و  فرقه گرایی  و  منطقه ای  شکاف های  شاهد  که  حالی  در  بازمانده  عرب 
را  پیکو  سایکس-  بازگشت  و  احیا  نوید  منطقه ای  ناظران  برخی  هستیم.  سرزمینی 
می دهند و برخی دیگر آن را توافقی «به تاریخ پیوسته» قلمداد می کنند که سخن گفتن از 

آن بی فایده است و اما واقعیت چیست؟
نامیده  -پیکو»  «سایکس  که  یافتند  دست  توافقی  به  فرانسه  و  بریتانیا  مه  ۱۹۱۶   ۱۹ در 
خارجه  وزیر  پیکو  ژرژ  فرانسوا  و  بریتانیا  خارجه  وزیر  سایکس  مارک  سر  می شد. 
فرانسه امضا کنندگان این توافق بودند. بر اساس این توافق، سرزمین های عربی که تحت 
حاکمیت عثمانی قرار داشت در نتیجه شکست این امپراتوری در جنگ جهانی اول میان 
فرانسه و بریتانیا تقسیم می شد و این دو کشور دست به تاسیس حوزه نفوذ در منطقه 
زدند. پس از آغاز جنگ در تابستان ۱۹۱۴ دولت های متحد – بریتانیا، فرانسه و روسیه- 
جلسات مختلفی در مورد آینده عثمانی (که در کنار آلمان و قدرت های متفق می جنگید) و 
سرزمین های گسترده ای که این امپراتوری در خاورمیانه و اروپای جنوبی- مرکزی در 
کنترل داشت برگزار کردند. در مارس ۱۹۱۵، بریتانیا توافقی سری با روسیه امضا کرد که 
باعث شد عثمانی ها در سال ۱۹۱۴ به آلمان و اتریش- مجارستان ملحق شوند. بر اساس 
این توافق، روسیه اقدام به الحاق قسطنطنیه (پایتخت عثمانی) کرده و کنترل داردانل و 
شبه جزیره گالیپولی (که هدف حمله نظامی متفقین بود که در آوریل ۱۹۱۵ آغاز شد) را 
دوباره به دست می گرفت. در عوض، روسیه ادعای بریتانیا بر بخش هایی از امپراتوری 

عثمانی و ایران مرکزی (از جمله منطقه نفت خیز بین النهرین) را می پذیرفت. 
پس از یک سال از توافق با روسیه، نمایندگان بریتانیا و فرانسه (یعنی سر مارک سایکس 
جنگ  این  خرابه های  آینده  که  کردند  منعقد  دیگری  سری  پیکو)توافق  ژرژ  فرانسوا  و 

سوریه  بر  فرانسه  کنترل  دنبال  به  که  بود  گروهی  نماینده  پیکو  می شد.  شامل  را  بزرگ 
بر «توازن  مبنی  بریتانیا  درخواست  از  حراست  دنبال  به  خود  نوبه  به  هم  سایکس  بود. 
نفوذ» در منطقه بود. در آن زمان، بریتانیا تیر خالص را بر پیکر عثمانی وارد کرد. این 
پیکر  از  مصر  جدایی  زمینه  سوئز،  بر  کنترل  برای  و  مصری  پاشاهای  تحریک  با  کشور 
عثمانی (مرد بیمار اروپا) را فراهم کردند. غرب با دامن زدن به ملی گرایی عربی، آن را 
به عنوان ابزاری برای مبارزه علیه عثمانی به کار گرفت. در توافقی که در ۱۹ مه  ۱۹۱۶ میان 
سایکس- پیکو منعقد شد، فرانسه و بریتانیا سرزمین های عربی تحت کنترل عثمانی را 
به حوزه های نفوذ خود تبدیل کردند. این دو کشور میان خود مقرر کردند که آن طور که 
می خواهند در مناطق تحت کنترل خود یک دولت به وجود آورند. بر اساس این توافق، 
رسید؛  فرانسه  به  آفریقا  از  بخشی  و  امروز  لبنان  از  زیادی  بخش های  و  سوریه  ساحل 
یافت.  کنترل  بصره)  و  بغداد  حوش  و  بین النهرین (حول  جنوب  و  مرکز  بر  هم  بریتانیا 
فلسطین، دولتی بین المللی خواهد داشت، چرا که سایر قدرت های مسیحی مانند روسیه 

هم به دنبال نفعی در منطقه بودند. سایر مناطق عربی شامل سوریه امروز، موصل در 
شمال عراق و اردن رهبران محلی عرب خواهد داشت که زیر قیمومیت فرانسه در شمال 

و بریتانیا در جنوب عمل می کردند. 
این  از  نسخه  یک  به  لنین  والدیمیر   ،۱۹۱۷ نوامبر  در  روسیه  در  بلشویکی  انقالب  از  پس 
بر  روسیه  پیکو،  سایکس-  توافق  بر اساس  یافت.  دست  روسیه  آرشیوهای  در  توافق 
ارمنستان ترکیه و شمال کردستان کنترل می یافت. لنین و کمونیست ها خوشحال بودند 
تقسیم  جز  نبود  چیزی  توافق  این  روس ها،  برای  چرا که  دهند،  انتشار  را  توافق  این  که 
امپریالیستی دیگری که هدفش ملت های تحت سلطه بود. این توافق همچنین بر خالف آن 
رد  را  معامله  این  کمونیست ها  بنابراین،  داشتند.  را  آن  انتظار  روس ها  که  بود  معامله ای 
کردند. این توافق اگرچه برای روس ها ابهاماتی داشت و انتظارات شان را برآورده نکرد 
 ۱۹۱۶ توافق  بریتانیا،  و  فرانسه  دولت  برای  داشت.  مزایایی  فرانسه  و  بریتانیا  برای  اما 
قابل اجرا به نظر می رسید. این توافق عمال به نام بریتانیا و فرانسه رقم خورد و اثری از 

روسیه در آن دیده نمی شد.
شدت جنگ داخلی در سوریه همراه با تحوالت مداوم در عراق و بی ثباتی پایدار در سیاست 
لبنان، به طور طبیعی منجر به حدس و گمان هایی شده که مرزهای «مصنوعی» در شرق 
ترسیم  فرانسه  و  بریتانیا  سوی  از  عثمانی  امپراتوری  فروپاشی  از  پس  که  عرب-  جهان 
شد- نفس های آخر را می کشد. آیا هویت های خلق شده به دست استعمار اروپا در دهه 
۲۰ میالدی در شرف فروپاشی است؟ آیا ما شاهد بازترسیم عظیم مرزها در خاورمیانه 
اگرچه  می گویند  برخی  می دهند.  سوال  این  به  مختلفی  پاسخ های  کارشناسان  هستیم؟ 
هیچ یک از سه کشور باال قادر به اعمال حاکمیت موثر در درون مرزهای خود نیستند اما 
مرزها تغییر نخواهد کرد. آنها در حال تغییر به آن چیزی هستند که «رابرت جکسون» 
دانشمند علوم سیاسی آن را هوشمندانه چنین می نامد: «شبه دولت ها». این شبه دولت ها 
و  مرزها  (کنترل  عملی  الزامات  فاقد  اما  هستند  مستقل  دولت های  بین المللی  لحاظ  به 
سرزمین) برای اعمال حاکمیتند. جای حکومت واقعی در شرق جهان عرب خالی است اما 
مرزها آخرین چیزی هستند که تغییر خواهند کرد چرا که «گمان غالب» این است که تقریبا 
هیچ یک از بازیگران- اعم از منطقه ای یا بین المللی- واقعا خواهان تغییر مرزها نیستند. 
اما سال ۲۰۱۵ همچون اوایل دهه ۲۰ یا ۳۰ نیست. قرن ۲۱ قرن ظهور بازیگران غیردولتی 
گروه هایی  می دارند.  بر  میان  از  را  دولت ها  هم  و  می دهند  تغییر  را  مرزها  هم  که  است 
هستند.  بازیگران  این  نمونه  دست  این  از  گروه هایی  و  القاعده  بوکو حرام،  داعش،  مانند 
قدرت های بزرگ بین المللی شاید مایل به تغییر مرزها باشند (بحث خاورمیانه بزرگ که 
از سوی نومحافظه کاران آمریکایی مطرح شد) اما به نظر می رسد شرایط را برای تغییر 

ظهور داعش باعث حضور دوباره نیروهای فرامنطقه ای شده و جای 
پایی برای بریتانیا و فرانسه به وجود آورده است

دیپلماسی 
قایق های 
توپــــــدار
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 عالقمندان به اشتراک و دریافت هفته نامه پرشین کافیست پرسشنامه  زیر را تکمیل نموده 
و بهمراه چک در وجه"Persian Weekly" به آدرس دفتر هفته نامه پرشین ارسال نمایند. 
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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

مرزهای خاورمیانه مناسب نمی بینند اما بازیگران غیردولتی هیچ 
می زنند.  بر هم  را  مرزها  و  نداشته  خود  روی  پیش  محدودیتی 
میان  مرز  بوکوحرام  و  برچید  را  عراق   – سوریه  میان  مرز  داعش 

نیجریه و کشورهای پیرامونش را. 

که  داده  افزایش  را  احتمال  این  سوریه  و  عراق  در  داعش  ظهور 
است.  افتاده  شماره  به  خاورمیانه  نقشه  بازترسیم  برای  روزها 
این گروه نه تنها باعث تغییر در سیاست خاورمیانه ای قدرت های 
بزرگ شده بلکه زمینه  حضور نظامی آنها در خاورمیانه را فراهم 
کرده است. داعش اعالم کرده که هدفش از بین بردن توافق ۱۹۱۶ 
سایکس- پیکو و از میان بردن مرزها در خاورمیانه امروز است که 
باعث و بانی اش سایکس و پیکو بودند. داعش در برداشت خود از 
سایکس- پیکو تنها نیست. برخی مفسران غربی نقشه سایکس- 

دیپلمات  اشداون»،  «پدی  می دانند.  استعماری  تدبیری  را  پیکو 
واقعیت های  با  که  است  «بهتر  می نویسد:  گاردین  در  بریتانیایی، 
«جنیفر  شویم».  مواجه  خاورمیانه  در  پیکویی  سایکس  پسا 
اسالمی  مسائل  کارشناس  و  آمریکا  دولت  تحلیلگر  گوردون»، 
خاورمیانه  جغرافیای  و  «تاریخ  می گوید:  هاروارد،  دانشگاه  در 
نه  عراق  و  سوریه  و  داشت  وجود   ۱۹۱۶ قرارداد  از  پیش  مدت ها 
پس  و  پیش  بلکه  اول  جهانی  جنگ  از  پیش  عثمانی  دوران  در  تنها 
از ظهور اسالم در قرن هفتم هم هویت های متفاوتی بودند هرچند 
نبود.  آن  امروزین  شکل  به  یا  نبود  روشن  همیشه  دقیق،  مرزهای 
بنابراین، دولت های غربی نباید به سرعت خواسته داعش برای از 

میان بردن مرزهای موجود را بپذیرند».
بیرق  زیر  در  حضور  رغم  به  عراق  و  سوریه  که  است  این  واقعیت 
حاکمیت  زیر  تاریخی  لحاظ  به  خالفت،  بیرق  زیر  و  اسالم  جهان 
حاکم  دمشق  در  بنی امیه  خالفت  وقتی  بودند.  متفاوتی  رژیم های 

شد، عراق به مرکز مخالفت تبدیل شد. وقتی عباسیان حکومت
 بنی امیه را برانداختند، پایتخت را از دمشق به بغداد منتقل کردند. 
هر دو کشور در برهه های مختلف حاکمیت های مختلفی داشتند. 
ملت های  دولت-  که  دارد  را  زمانی  به  بازگشت  آرزوی  اما  داعش 
مدرن شکل نگرفته و خاورمیانه صحرایی بی مرز بود که خلفا به 
رهبر  البغدادی-  اینکه  وجود  با  می راندند.  حکم  آن  بر  اسالم  نام 
مفهوم  نمی توان  اما  است  عراق  و  سوریه  اتحاد  دنبال  به  داعش- 
با  داعش  کرد.  استنباط  داعش  خالفت  از  را   ۷ قرن  در  خالفت 
خوردن  هم  بر  عامل  را  پیکو   – سایکس  دارد  منطقه  به  که  نگاهی 
مرزهای منطقه می داند. جنیفر گوردون می نویسد: داعش اگرچه 
میان  تاریخی  شکاف  اما  برداشته  را  سوریه  و  عراق  میان  مرز 
عراق و سوریه به راحتی قابل پاک شدن نیست. با در نظر گرفتن 
هر  منطقه،  کشورهای  از  بسیاری  در  فرقه ای   – قومی  شکاف های 
افروخته  باعث  جدید  مرزهای  تحمیل  یا  مرزها  بازترسیم  گونه 
مرزها  تغییر  شد.  خواهد  فرقه ای  جدید  درگیری های  شعله  شدن 
چیزی را عوض نخواهد کرد جز بحرانی تر شدن اوضاع منطقه. 

اروپایی  کشورهای  از  بسیاری  برلین،  دیوار  فروپاشی  دنبال  به 

تبدیل  اسلواکی  و  چک  به  چکسلواکی  شدند.  تبدیل  کشور  چند  به 
جنگ های  شد.  زاده  کشور  چندین  هم  یوگسالوی  دل  از  شدند. 
در  کوزوو  نهایت  در  و  هرزگوین  و  بوسنی  کرواسی،  در  پیاپی 
تمام دهه ۹۰ به طول انجامید. شاید وضعیت یوگسالوی سابق با 
و  ارتدوکس  صرب های  کروات ها،  کاتولیک،  اسلوونی های  ترکیب 
مسلمانان بسیار شبیه به وضعیت  تکثر دینی و فرقه ای در عراق 
و سوریه است. مایکل ویلیام تحلیلگر رویترز می نویسد که سوریه 
آهنین»  با «عصایی  فرانسه  بریتانیا و  از  استقالل  از زمان  عراق  و 
زودی  به  کشور  دو  این  که  نیست  معنا  این  به  این  می شدند.  اداره 
از نقشه حذف خواهند شد بلکه به این معنا است که توانمندی این 
دو دولت به شدت «آب خواهد رفت». هر دو کشور در داخل دارای 

کلنی های مستقل هستند.
بسیاری  قاموس  در  لبنان  و  عراق  سوریه،  کشورهای  که  آنجا  از   
و  قومیت ها  دارای  و  بوده  منطقه  در  بی ثباتی  لنگر  تحلیلگران  از 
دارای  خود  درون  در  هستند،  مختلف  زبانی  دینی-  اقلیت های 
مخالفان  دارند.  استقالل  داعیه  یک  هر  که  هستند  گروه هایی 
دست  به  مصنوعی  مرزهای  ترسیم  که  معتقدند  پیکو  سایکس- 

در  است.  زده  دامن  منطقه  در  را  بحران  استعماری  قدرت های 
سایکس-  توافق  امتداد  در  را  فعلی  بحران های  دسته  این  واقع، 
مرزی،  تقسیم های  می نگرند.  مصنوعی  مرزکشی های  و  پیکو 
جدایی هاتای از سوریه و الحاق آن به ترکیه، تنش های مرزی میان 
سوریه و عراق، عراق و عربستان، قطر و بحرین و کویت عالوه بر 
تنش های قومی داخلی (که برخی از این قومیت ها بومی آن کشور 
نیستند) برخاسته از همان توافق سایکس – پیکو است. آنها ظهور 
داعش را هم ساخته و پرداخته غرب می دانند که غرب با توسل به 

آنها به دنبال بر هم زدن مرزها در منطقه است. 
یکی از دالیل شکل گیری داعش به تعبیر مایکل ویلیام بهره برداری 
از ضعف های نهادین در این دو گانه بحرانی (عراق، سوریه) است. 
این گروه به دنبال نابودی قرارداد امپریالیستی سایکس- پیکو و 
تا  فارس  خلیج  از  که  است  آن  جای  به  سنی  خالفتی  جایگزینی 
کردها  شیعیان،  برای  خالفتی  چنین  دارد.  امتداد  مدیترانه  دریای 
و مسیحیان بی معنا است و باز می تواند زمینه ساز بحرانی دیگر 
می تواند  خالفت  تاسیس  برای  داعش  اقدامات  واقع،  در  شود. 
سوق  مستقل  حکومتی  تاسیس  سوی  به  را  اقلیت  گروه های  سایر 
زند.  دامن  را  مرزی  ریختگی  هم  به  جرقه  می تواند  همین  و  دهد 
در  است.  جدید  دولت های  قابله  «جنگ»،  می گویند  کارشناسان 
با  تنها  کوزوو  و  هرزگوین  و  بوسنی  کرواسی،  مدرن،  اروپای 
جنگ «دولت» شدند. تیمور شرقی و سودان جنوبی هم دولت های 
استعماری  سابق  سرزمین های  دل  در  ستیز  از  که  هستند  جدیدی 
به  است  ممکن  هم  سوریه  و  عراق  که  است  این  خطر  شدند.  زاده 
جنگ های  دل  از  که  معنا  این  به  شوند،  تبدیل  جدید»  «دولت های 
داخلی در این دو کشور دولت هایی جدید خلق شوند؛ همان چیزی 
و  کوچک تر  دولت های  بودند:  آن  دنبال  به  پیکو  و  سایکس  که 
پی  با  فرانسه  و  بریتانیا  که  معتقدند  ناظران  برخی  بی هویت تر. 
تا  بازگشته اند  دیگر  بار  منطقه،  در  نهادین  ضعف های  به  بردن 
خود  سابق  مستعمرات  مرزها،  دوباره  خوردن  هم  بر  صورت  در 
غرب  به  خود  ترورهای  با  را  بازی  زمین  داعش  گیرند.  بازپس  را 
منتقل کرده و غرب هم پاسخ را در لشکرکشی نظامی به منطقه و 
زمین گیر کردن بنیادگرایی در دل این کشورها می بیند. آیا خواب 
در   – مرزی  دستکاری  بر  مبنی  خاورمیانه  برای  پیکو  سایکس- 
صورت لزوم- این بار به دست داعش تعبیر خواهد شد؟ زمان به 

ما نشان خواهد داد.

 از آنجا که کشورهای سوریه، عراق و 
لبنان در قاموس بسیاری از تحلیلگران لنگر 

بی ثباتی در منطقه بوده و دارای قومیت ها و 
اقلیت های دینی- زبانی مختلف هستند، در 
درون خود دارای گروه هایی هستند که هر 

یک داعیه استقالل دارند. مخالفان سایکس- 
پیکو معتقدند که ترسیم مرزهای مصنوعی 
به دست قدرت های استعماری بحران را در 
منطقه دامن زده است. در واقع، این دسته 

بحران های فعلی را در امتداد توافق سایکس- 
پیکو و مرزکشی های مصنوعی می نگرند. 

تقسیم های مرزی، جدایی هاتای از سوریه 
و الحاق آن به ترکیه، تنش های مرزی میان 

سوریه و عراق، عراق و عربستان، قطر و 
بحرین و کویت عالوه بر تنش های قومی 
داخلی (که برخی از این قومیت ها بومی 

آن کشور نیستند) برخاسته از همان توافق 
سایکس – پیکو است. آنها ظهور داعش را هم 

ساخته و پرداخته غرب می دانند که غرب با 
توسل به آنها به دنبال بر هم زدن مرزها در 

منطقه است. 
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بین الملل
از  برخی  که  گیرد  می  تصمیم  متحده  ایاالت  دولت 
اسالم  جهان  یا  و  عرب  جهان  در  استبدادی  کشورهای 
منبع بالقوه مشکالتی جدی هستند. بنابراین برای از بین 
به  پیشرفته  تسلیحات  یا  و/  نظامی  نیروی  مشکل،  بردن 
آنجا ارسال می کند و به امید استقرار دولتی بهتر از برخی 
رهبران محلی حمایت می کند. اما دخالت ایاالت متحده به 
جای از بین بردن آدم بدهایی که واشنگتن نگران آنها بوده 
ضد  احساسات  افزایش  موجب  تنها  بهتر،  دولتی  ایجاد  و 
امریکایی و تقویت درگیری های نهفته داخلی شده است. 
کسانی که ما از آنها حمایت کردیم فاسد و غیر موثر شده 
اند و قادر به کسب قدرت و یا حفظ آن نیستند. ما پس از 
صرف میلیون ها دالر و از بین رفتن تعداد زیادی نیرو به 

نقطه شروع خود (یا حتی بدتر) بر می گردیم.

خواندن  با  اگر  رسد؟  نمی  آشنا  نظر  به  چارچوب  این 
اصال  داد،  دست  شما  به  دژاوو  احساس  اول  پاراگراف 
عراق،  در  مشخص  تغییراتی  با  داستان  این  نیست.  عجیب 
به  یمن  در  اکنون  و  سوریه  سومالی،  لیبی،  افغانستان، 
وقوع پیوسته است. ایاالت متحده در همه این موارد برای 
مبارزه با تروریست ها و سازمان دهی مجدد سیاسی در 
این کشورها از نیروی نظامی و اقدامات مخفیانه استفاده 
بهتر  را  بد  اوضاع  موارد  این  همه  در  امریکا  دخالت  کرد. 
با  حال  این  با  کرد.  بدتر  را  اوضاع  اغلب  حتی  و  نکرد 
وجود این رشته شکست های متوالی به نظر نمی رسد که 
هیچ مقام رسمی متوجه شده باشد که برای مقابله با این 

اتفاقات راه اشتباه را برگزیده ایم.

تواند  می  زمینه  این  در  ویژه  به  یمن  روزهای  این  حوادث 
عرب و  جهان  کشور  فقیرترین  بسیار آموزنده باشد. یمن 
کشوری است با تاریخی مملو از دسته بندی های سیاسی 
تلخی  داخلی  جنگ  دهه 1960  در  خارجی.  های  دخالت  و 
در  مصر  عبدالناصر  جمال  نهایت  در  و  داد  رخ  آنجا  در 
نیروهای  از  حمایت  برای  پرهزینه  البته  و  بیهوده  تالشی 
در  کشور  این  کرد.  اعزام  آنجا  به  نیرو  هزار   50 انقالبی 
سال 1967 به دو قسمت رقیب شمالی و جنوبی تقسیم شد 

بود  شوروی  به  وابسته  که  یمن  دمکرات  خلق  جمهوری  و 
کشور  دو  این  کرد.  حکومت  آن  بر  اندی  و  سال   20 برای 
اما  شوند  متحد  یکدیگر  با  که  کردند  توافق  سال 1990  در 
اختالفات اساسی باقی ماند و حکومت سرکوبگر و فاسد 
های  چالش  با  را  سابق  جمهور  رئیس  صالح،  عبدالله  علی 
زیادی روبرو ساخت. یمن تا به امروز یک جامعه قبیله ای 
باقی مانده است و همچنین تبدیل به خانه ای برای القاعده 
گروه  همان  القاعده  است.  شده  عرب  جزیره  شبه  در 
را  ای  شده  سازماندهی  حمالت  بار  چندین  که  تروریستی 

علیه امریکا و دیگر کشورهای غربی انجام داده است.
ضد  سیاست  از  ای  عمده  بخش  که  نیست  آور  شگفت 
تروریسم ایاالت متحده بر یمن متمرکز شده است. ایاالت 
سرنشین  بدون  هواپیماهای  از  استفاده  با  مکررا  متحده 

از  است؛  داده  انجام  القاعده  شاخه  این  علیه  را  حمالتی 
جمله کشتن امام انور العولقی در سال 2011. زمانی که در 
همان سال اعتراضات مردمی علیه صالح آغاز شد، امریکا 
به برکناری وی کمک و همچنین از جانشین وی، عبده ربه 
منصور هادی پشتیبانی کرد. اما هادی روز پنجشنبه بر اثر 
فشار جنبش حوثی ها که پایتخت را تصرف و کاخ ریاست 
جمهوری را محاصره کرده بودند  محبور به کناره گیری 
شد. این گروه خواستار توزیع عادالنه تر منابع یمن است.
سنی  القاعده  دشمن  ها  حوثی  که  است  این  خوب  خبر 
متحده  ایاالت  با  نیز  آنها  که  است  این  بد  خبر  اما  هستند؛ 
خصومت دارند و بر اساس گزارش ها مورد حمایت ایران 
هستند. در حالی که دولت تضعیف شده است خطر وقوع 
یک جنگ داخلی جدید فزونی می یابد. همانطور که جمال 
گفت:  گذشته  روز  یمن  در  ملل  سازمان  فرستاده  عمر،  بن 

"ما در سرزمینی ناشناخته هستیم."
در  اما  نیستم  یمن  سیاسی  پیچیده  مسائل  کارشناس  من 
اینجا درس هایی از این پرونده وجود دارد که باید به آنها 
طرفداران  به  جدی  هشدارهایی  ها  درس  این  کرد.  توجه 
معتقدند  هنوز  که  دهد  می  نظامی  مداخله  قرص  پا  و  پر 

مقامات امریکایی می توانند از واشنگتن با استفاده از چند 
نظامی  زبده  نیروی  تعدادی  سرنشین،  بدون  هواپیماهای 
و صرف پول آنچه را که در نقاط دور افتاده دنیا می افتاد 

را کنترل کنند.

و  دقیق  فهم  فاقد  متحده  ایاالت  که  است  این  درس  اولین 
آن  خصوص  به  و  جوامع  این  از  بسیاری  از  باالیی  سطح 
جوامعی که از نظر تاریخی، فرهنگی، شبکه های اجتماعی 
و آرمان هایشان کامال با ما متفاوت هستند، است. مدیریت 
فرایندهای سیاسی و اجتماعی در مکان هایی که ما انها را 
به خوبی می شناسیم (مانند خود ایاالت متحده) به اندازه 
از  اجتماعی  مهندسی  انجام  بنابراین  است؛  دشوار  کافی 
به  است  محدود  آن  از  ما  فهم  که  جاهایی  در  دست،  این 

شناخت  بدون  که  است  ممکن  غیر  است.  دشوارتر  شدت 
در  یا  کنیم  حمایت  رهبر  کدام  از  که  بفهیم  محلی  دقیق 
مقابل کدام یک بایستیم، یا اینکه افراد صالح را از ناصالح 
ها  خارجی  که  صورتی  در  این  بر  عالوه  دهیم.  تشخیص 
میان  پیچیده  متقابل  روابط  یا  آنها  آئین  محلی،  بازیگران 
گروه های مختلف را نشناسند نمی توانند تاثیر مورد نظر 
شگفت  آن  غیرمترقبه  عواقب  از  و  بگذارند  را  خود  مداخله 
زده خواهند شد. دولت سازی و مهندسی اجتماعی زمانی 
که زمینه و بازیگران آن را بشناسیم به اندازه کافی دشوار 

است؛ زمانی که نمی شناسید ماموریتی احمقانه است.
نیروی  که  است  این  شده  فراموش  مداوما  که  دوم  درس 
ای  ناخواسته  اثرات  همیشه  که  است  خشن  ابزاری  نظامی 
پهپادهای  حمالت  که  نیست  این  در  شکی  کند.  می  تولید 
امریکا و دیگر فعالیت های نظامی تعداد زیادی از اعضای 
این  که  است  این  مشکل  اما  است؛  کرده  نابود  را  القاعده 
یمن،  گناه  بی  مردم  از  زیادی  تعداد  مرگ  موجب  حمالت 
تغییر  و  ها  حلقه  برخی  در  القاعده  با  همدردی  افزایش 
افکار عمومی مردم یمن علیه ایاالت متحده شده است. در 
ایاالت  سابق  مقامات  از  ای  مالحظه  قابل  تعداد  که  حالی 

متحده و کارشناسان دیگر خواستار بازبینی مجدد بنیادی 
اثرگذاری  از  ای  نشانه  اما  اند  شده  متحده  ایاالت  رویکرد 

چنین هشداری نیست.
باعث  اغلب  خارجی  مداخله  پشت  نیت  حسن  حتی  سوم؛ 
و  منفور  را  محلی  های  دولت  که  شود  می  فسادی  تقویت 
بی اثر می کند. زمانی که ایاالت متحده و دیگر کشورهای 
افراد  از  گروهی  میان  پول  توزیع  به  شروع  کننده  کمک 
مورد نظر خود را می کنند، این افراد همواره وسوسه می 
شوند که مقداری از این پول (اگر نه همه آن را) غارت کنند. 
این مورد درباره زمانی که صالح در یمن حکومت می کرد 
غم  واقعیت  کند.  می  صدق  نیز  افغانستان  و  عراق  در  و 
انگیز این است که گاهی اوقات واقعا ابزارهای زیاد موثری 
برای شکل دادن سیاست یک کشور به شیوه مناسب وجود 
ندارد. در این موارد هویج های با حسن نیت و چماق های 

زیرکانه آنچنان اثر مثبتی ندارند.

را  چیزی  آن  دیگر  های  سرزمین  سیاستمداران  چهارم؛ 
درست  چه  گفت،  خواهند  ما  به  بشنویم  خواهیم  می  ما  که 
باشد چه نباشد. این واقعیت به خصوص در مورد متحدان 
مختلف ایاالت متحده در خاورمیانه که به شدت تالش می 
کنند تا ایاالت متحده را وارد نزاع های منطقه ای خود کنند 
دشمن  که  ادعا  این  با  یمن  در  سالها  صالح  کند.  می  صدق 
سرسختی برای القاعده است حمایت امریکا را برای خود 
بدست آورده بود در صورتی که واقعا مشخص نیست که 
بود  داده  انجام  مشکل  این  حل  برای  زیادی  کار  واقعا  وی 
یا نه. و زمانی که ما به موفقیت مورد نظر آنها متعهد می 

شویم بیشتر اهرم های خود را از دست می دهیم.

مداخله  است:  خوبی  خبر  حقیقت  در  درس  آخرین 
ضروری  غیر  احتماال  بزرگ  خاورمیانه  در  ما  غیرسازنده 
است. با اینکه برخی محافظه کاران از ظهور "امپراتوری 
اتفاق  یمن  در  آنچه  حقیقت  در  اما  گویند  می  سخن  ایران" 
می افتد برای امنیت ایاالت متحده مهم نیست. القاعده یمن 
متحدانش  و  امریکا  علیه  کوچک  های  عملیات  انجام  برای 
تالش های کرده است و احتماال سر و صدای رسانه ای آنها 
شده  رانده  حاشیه  به  مسلمان  بین  را  همدردی  از  درجاتی 
داشت.  خواهد  همراه  به  را  جهان  نقاط  دیگر  و  اروپا  در 
اندک  کنند  می  ایجاد  ها  عملیات  این  که  واقعی  خطر  اما 
خود  مداخله  به  که  است  این  آن  به  پاسخ  بهترین  و  است 
در این کشورها پایان دهیم چرا که این کار تنها برای آنها 
هواداران بیشتری تولید می کند. در عوض بهترین پاسخ، 
کار اطالعاتی خوب به سبک قدیمی، تبادل اطالعاتی موثر 
با متحدان کلیدی، دفاع هوشیارانه ایاالت متحده از خودش 

و کاهش چشمگیر حضور در آن قسمت از دنیاست.

به خاطر داشته باشید که ما با مشکل تروریسم سر و کار 
بزرگ  خاورمیانه  در  مکررا  امریکا  اینکه  مخصوصا  داریم 
سیاست  مشکل  این  کاهش  برای  ما  است.  کرده  مداخله 
ندادیم،  تغییر  را  کردند  کمک  اتفاق  این  تولید  به  که  هایی 
را  اوضاع  ما  نیت  حسن  با  مداخالت  که  زمانی  مخصوصا 
و  است  خوبی  اصل  ندیدن"،  "صدمه  بهتر.  نه  کرد  بدتر 
آخرین فصل غم انگیز در یمن شاهد و مدرکی دیگر برای 
کسی  آیا  است:  این  سوال  تنها  است.  موضوع  این  تصدیق 
روی  بر  کار  و  انداخته  اخیر  آمار  به  نگاهی  واشنگتن  در 

رویکرد جایگزینی را اغاز کرده است؟

لزوم بازنگری واشنگتن در سیاست های خود

از دخــــــــالت 
در خــاورمیانه 
دست بردارید

استفان والت - منبع: فارن پالیسی

در   (۱۹۵۵ جوالی   ۲ (متولد  والت  مارتین  استفان 
هاروارد  دانشگاه  الملل  بین  روابط  استاد  و  امریکا 
است. وی چندین کتاب در همین زمینه تالیف کرده 
را  ایران  قبال  در  امریکا  سیاست  بارها  والت  است. 

مورد انتقاد قرار داده است.

عطش تغییر در اروپا
مارک گیلبرت - ستون نویس بلومبرگ

جدید  دولت  یک  یونان 
کرده  انتخاب  ضدریاضت 
که  موقعی  تا  دست کم  و 
می شود،  نوشته  سطور  این 
مانده،  یورو  در  کشور  این 
بازارها آرام هستند و زمین 
خورشید  دور  همچنان 
قسمت  تازه  اما  می گردد. 

سخت ماجرا شروع شده است.

خیز حزب «سیریزا» به قدرت با وعده پایان کاهش هزینه ها 
و مذاکره دوباره درباره بدهی های یونان لزوما دربردارنده 
وحشت بی موردی که برخی ادعا می کردند، نیست. نخست 

وزیر منتخب، آلکسیس سیپراس در حال شکل دادن ائتالفی 
کرسی های  تا  است  راستی  دست  مستقل»  «یونانی های  با 
کافی را برای تشکیل دولت در اختیار داشته باشد. او حق 
تغییر  عطش  بازتاب دهنده  که  دهد  تشکیل  ائتالفی  دارد 
است  مجبور  همزمان  اما  باشد،  انتخابات  در  شده  دیده 
صندوق  اروپا،  اتحادیه  یعنی  یونان  به  وام دهندگان  با 

بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا با دقت گفت و گو کند.
است،  ارزی  اتحادیه  رهبران  رویاروی  که  وظیفه ای 
آشکار  اقتصادی  ناخشنودی  شدن  پراکنده  از  جلوگیری 
در نتایج انتخابات یونان است. توماس پیکتی، اقتصاددان 
قرن  در  «سرمایه  پرفروش  کتاب  نویسنده  و  فرانسوی 
بیست و یکم» در گفت و گویی با رادیو «فرانس اینتر» گفته 
برای  را  یونان  توسط  شد  فراهم  فرصت  باید  «اروپا  که 
اعمال تغییرات گسترده تر در میدان سیاست بقاپد.» و حق 

با اوست.
گذشته  هفته  اروپا  مرکزی  بانک  رئیس  دراگی،  ماریو 
کرد  اعالم  را  کمی ای  تسهیل  برنامه  و  کرد  بزرگی  قمار 
قرضه  اوراق  یورو  تریلیون  یک  است  بنا  آن  براساس  که 

تزریق  اروپا  اقتصاد  به  بیشتری  پول  تا  شود  خریداری 
شده،  انداختن  طاس  شبیه  بیشتر  حاال  او  تالش های  شود. 
برای  یورو  عضو  دولت های  سوی  از  الزم  ابتکار  بدون 

جلوگیری از بازگشت اقتصاد به رکود.
و  ضعیف ترین  که  تصور  این  حتی  ظهور  اجازه 
شکننده ترین عضو بلوک یورو در حال تعیین سیاست برای 
این  تازه  جهت گیری  اگر  حتی  است،  نامعقول  است،  بقیه 
کشور جهت گیری درستی باشد. ازاین رو رهبران اتحادیه 
پولی باید ابتدا از این فرصت استفاده کنند و مسیر حرکت 
و  رشد  تیره  چشم انداز  فکر  به  بعد  دهند،  تغییر  را  خود 
تورم باشند.پیگیری نظم اقتصادی در دوره پس از بحران 
برای  را  بیشتر  اقدامات  به  نیاز  که  باشد  به گونه ای  باید 
خاطر  این  به  فقط  نه  بشناسد،  رسمیت  به  رشد  افزایش 
مانند  کشورهایی  ویژه  به  کشورها  دیگر  رای دهندگان  که 
باشند.  داشته  مشابه  خواسته هایی  است  ممکن  اسپانیا 
به  و  کند  استفاده  بخت  این  از  عموما  باید  اروپا  اتحادیه 
دست  خود  سختگیری  از  کمی  باید  آلمان  که  است  معنا  آن 

بکشد.

نیاز  خود  اقتصاد  حفظ  برای  ویژه  تسهیالت  به  یونان 
خواهد داشت. فرار از نظام بانکی خطری واضح و موجود 
درصد   ۱۷۰ از  بیش  به  که  کشور  این  ملی  بدهی های  است. 
اگر  بود،  نخواهد  تحمل  قابل  رسیده  ملی  ناخالص  تولید 
وام دهندگان به یونان نتوانند حداقل دوره بازپرداخت آنها 
را بیشتر و نرخ های بهره آنها را کمتر کنند. سختگیری ها 

تنها موقعیت سیریزا را تقویت خواهد کرد.
اما این شرایط اقتصادی منطقه یورو و آن نتایج انتخابات 
تا  کند  قانع  را  اروپا  اتحادیه  رهبران  باید  که  نیست  یونان 
ماه  داده های  کنند.  تنظیم  دوباره  را  خود  سیاست های 
دسامبر ۲۰۱۴ نشان می دهد که منطقه یورو به تورم منفی 
رفته و داده های ژانویه هم ادامه این افت را نشان می دهد. 
به  اروپا  که  کرده  متقاعد  را  خود  همکاران  دراگی  وقتی 
یورو  میلیارد   ۶۰ ماهانه  ارزش  به  اوراق  خرید  برنامه های 
کنند.  ایفا  را  خود  نقش  باید  هم  سیاست مداران  دارد،  نیاز 
آنها  می دهد،  نشان  یونان  انتخابات  که  همان طور  وگرنه 
هم ممکن است از کار بیکار شوند، اتفاقی که نادرست هم 

نخواهد بود. 
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عربستان سعودی سال های دشواری پیش رو دارد

سلطنت سلمان
به  برادری  از  پادشاهی  تاج  انتقال  جانشینی  کنونی  روند 
برادر دیگر بود و از این رو هر یک از نوه های عبدالعزیز 
واگذار  برادرانش  به  را  سلطنت  برسد،  پادشاهی  به  که 
حاشیه  به  کلی  به  عبدالعزیز  نوادگان  دیگر  و  کرد  خواهد 

رانده می شوند.
نویسنده: لورا دین

تا جایی که مسئله به روند جانشینی پادشاه در عربستان 
به  سلمان  مرتبه  این  گفت  توان  می  شود،  می  مربوط 

سادگی و بی دردسر جای ملک عبدالله را گرفت.
ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود از سال ۲۰۰۵ به عنوان 
پادشاه عربستان انتخاب شد، اما عمال از سال ۱۹۹۵ کنترل 
سلمان  اکنون  و  داشت  عهده  بر  سعودی  عربستان  در  را 
ملک  جانشین  جدید  پادشاه  عنوان  به  وی  ناتنی  بردار 

عبدالله شده است.
جانشینی پادشاه در هر کشور دیگری مسئله ای نه چندان 
جذاب  محسوب می شود، اما این روند در عربستان برای 
بسیاری از افراد از تاجران نفت و گاز گرفته تا جهادگرایان 
ملک  مرگ  حقیقت  در  است.  اهمیت  حائز  سوریه،  در 
عبدالله، اوج نگرانی های دیرینه در مورد بحران جانشینی 
در  ها  نگرانی  البته  بود:  خاورمیانه  ناآرام  منطقه  در  وی 
اصل به شخص جانشین ملک عبدالله مربوط می شدند و 

نه روند تغییر قدرت در این کشور!
اگر شایعه ها حقیقت داشته باشند، پادشاه جدید ۷۸ ساله 
بزرگترین  و  واشنگتن  نزدیک  متحد  و  سعودی  عربستان 
اما  برد.  می  رنج  ذهن»  از «زوال  جهان،  نفت  تولیدکننده 
انتظاری  چه  جهانیان  سلمان،  ملک  سالمت  مسئله  از  جدا 
داشته  سعودی  عربستان  جدید  پادشاه  از  توانند  می 

باشند؟
فعالیت  سیاسی  حساس  های  سمت  در  گذشته  در  سلمان 
کرده است که از نمونه آنها می توان به وزیر دفاع، معاون 
قرن  نیم  به  نزدیک  برای  ریاض  فرماندار  و  وزیر  نخست 
اشاره کرد که در این دوران وسعت ریاض حدودا ۳۰ برابر 
شد. خانواده سلمان بیشتر رسانه های عربستان سعودی 
را تحت کنترل دارند و گفته می شود شخص سلمان نفوذ 

زیادی در میان رسانه ها دارد.
پسران سلمان نیز به نوبه خود در حیطه سیاسی موفقیت 
فضانورد  اولین  سلمان  پسران  از  یکی  اند:  داشته  هایی 
سومی  و  است  مدینه  فرماندار  دیگر  یکی  بوده،  مسلمان 
در  داعش  مواضع  به  کننده  حمله  هواپیمای  اولین  خلبان 

سوریه در سال ۲۰۱۴ محسوب می شود.

در  شواهد  اولین  عبدالله،  ملک  مرگ  از  پس  روز  اولین  در 
زمینه اهداف سلمان در دوره سلطنتش مشخص شد: وی 
کم و بیش دنباله روی راه ملک عبدالله خواهد بود. سلمان 
همان  الهی  قوه  «به  کرد:  تصریح  تلویزیونی  بیانیه  در 
زمان  از  کشور  این  که  گرفت  خواهیم  پیش  در  را  مسیری 
بن  عبدالعزیز  ملک  توسط  سعود  آل  سلطنت  گذاری  پایه 
دنبال  را  راه  همان  نیز  وی  پسران  و  است  پیموده  سعود 

کردند.»
که  زمانی  در  بروکینگز،  موسسه  از  ریدل  بروس  گفته  به 
از «ادامه  سلمان  است  مواجه  بحران  و  ناآرامی  با  منطقه 

وی  که  است  حالی  در  این  و  گفت  سخن  پیشینیان»  راه 
سلطنتی  بزرگ  خانواده  در  مناقشات  داوری  نقش  پی  در 
شناخته شده است. با این حال، با توجه به بیماری سلمان 
و سن وی مشخص نیست که این ادامه راه پیشینیان تا چه 
زمانی ادامه یابد و سلطنت وی ممکن است تنها راه حلی 

موقت برای بحران جانشینی در عربستان سعودی باشد.
نائب  عنوان  به  را  مقرن  شاهزاده  مه  ماه  در  عبدالله  ملک 
ولیعهد اعالم کرد؛ به نظر می رسد هدف ملک عبدالله از 
و  است  بوده  داخلی  های  درگیری  از  جلوگیری  اقدام  این 
این اقدام وی نشانه ای از نگرانی در مورد مناسب نبودن 

سلمان برای پادشاهی، محسوب می شود.

جنگنده،  های  جت  خلبان  سعود  آل  عبدالعزیز  بن  مقرن 
اطالعات  سازمان  پیشین  رئیس  و  انگلیس  تحصیلکرده 
عربستان سعودی، با ۶۹ سال سن کوچکترین برادر ملک 
انتخاب  سلمان)  (ولیعهد  ولیعهد  نائب  عنوان  به  عبدالله، 
شد؛ اما نام وی پیشتر در فهرست جانشینان سلطنت قرار 
به  هیچگاه  که  یمنی  کنیز  یک  پسر  مقرن  انتخاب  نداشت. 
افراد  دیگر  نیامد،  در  عبدالعزیز  همسری  به  رسمی  طور 
را در خانواده سلطنتی شوکه کرد تا اندازه ای که برخی 
ابراز  آشکارا  مقرن  ولیعهدی  با  را  خود  مخالفت  آنها  از 

کردند.
در  بعدی  پادشاه  انتخاب  برای  اصلی  مشکالت  از  یکی 
طوالنی  تاریخ  کشور  این  که  است  این  سعودی  عربستان 
زمان،  آن  از  و  شده  ریزی  پایه   ۱۹۳۲ سال  در  و  ندارد 
هیچگاه روند مشخصی برای جانشینی تعیین نشده است.

برابر  در  مقرن  جانشینی  از  نارضایتی  حقیقت  در 
مشکالتی که عربستان پس از سلطنت وی پیش رو خواهد 
داشت، هیچ است. جانشین مقرن می بایست از میان نسل 
عبدالعزیز)  ملک  های  سعودی (نوه  های  شاهزاده  بعدی 
انتخاب شود. روند کنونی جانشینی انتقال تاج پادشاهی 
نوه  از  یک  هر  رو  این  از  و  بود  دیگر  برادر  به  برادری  از 
به  را  سلطنت  برسد،  پادشاهی  به  که  عبدالعزیز  های 
عبدالعزیز  نوادگان  دیگر  و  کرد  خواهد  واگذار  برادرانش 

به کلی به حاشیه رانده می شوند.

مقرن  ولیعهدی  و  سلمان  سلطنت  با  کنونی  شرایط  در 
به  کوتاهی  زمان  مدت  برای  عربستان  روی  پیش  بحران 
مشکل  با  زودی  به  کشور  این  اما  افتاد؛  خواهد  تعویق 

جانشینی و حقانیت برای سلطنت، مواجه می شود.
مشکالت  با  خود  سلطنت  آغاز  در  سلمان  دیگر،  سوی  از 
دیرینه  دشمن  نفوذ  و  کنترل  است.  مواجه  بسیاری 
و  یافته  افزایش  یمن  در  ایران  یعنی  سعودی  عربستان 
مبارزه  در  عربستان  نقش  و  داعش  تهدید  دیگر  طرف  از 
عربستان  داخل  در  است.  مطرح  تروریستی  گروه  این  با 
کشور  شدن  مدرنیزه  خواستار  جوان  قشر  سعودی، 
تحصیلکرده  زنان  شمار  افزایش  قطع،  طور  به  و  هستند 

تغییرات و تحوالتی را در این کشور پیش خواهد آورد.
از  باال  رده  مقامات  از  بسیاری  همانند  عبدالله  ملک 
زمینه  در  نتوانست  اما  بود،  گفته  سخن  بسیار  اصالحات 
به  و  آورد  پدید  چندانی  های  پیشرفت  اجتماعی  های 
دید  باید  اکنون  و  بپوشاند  عمل  جامه  مردم  های  خواسته 
سلمان در مقابل درخواست ها برای اصالحات چه خواهد 
کرد و چگونه از پس مشکالت داخلی و خارجی پیش روی 

عربستان بر می آید؟!

منبع: گلوبال پست / مترجم: طال تسلیمی

بین الملل

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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  مجلس افغانستان 
به ۸ وزیر پیشنهادی 

دولت رای اعتماد داد 
پیشنهادی  نامزد   ۱۹ از  تن   ۹ افغانستان  نمایندگان  مجلس 
وزرای  از  دیگر  تن   ۱۰ کرد.  تایید  را  ملی  وحدت  حکومت 
وزارت  تصدی  برای  کافی  رای  کسب  به  موفق  پیشنهادی 
نشدند.نامزدان وزارت های خارجه، داخله/کشور، مالیه/دارایی، 
معادن، توسعه روستاها، صحت، مهاجرین، حج و اوقاف و رئیس 
عمومی امنیت ملی توانستند رای اعتماد مجلس را بدست بیاورند.
اما وزرای پیشنهادی دفاع، تجارت، مخابرات، آموزش و پرورش، 
عامه  فواید  و  اقتصاد  عالی،  تحصیالت  آب،  و  انرژی  نقل،  و  حمل 
که  بود  طوری  رای دهی  نشدند.روند  اعتماد  رای  کسب  به  موفق 
با  افغانستان  مجلس  اعضای  تعداد  به  رای  برگه  نامزد  هر  برای 
رمضان  و  بکتاش  سیاووش  از  جز  بود.به  شده  چاپ  خاص  رنگ 
بشردوست، دیگر همه ای نمایندگان مجلس به صورت سری آرای 
خود را به صندق ریختند و پس از پایان روند رای دهی شمارش آرا 
برای هر یک نامزدان صورت گرفت.عبدالرووف ابراهیمی، رئیس 
مجلس نمایندگان افغانستان اعالم کرد که با توجه به حضور ۲۴۳ 
نماینده در مجلس، برای پیروزی هر نامزد به ۱۲۲ رای تایید نیاز 
مشغول  گذشته  روز  چند  در  افغانستان  نمایندگان  است.مجلس 
بررسی اسناد وزرای پیشنهادی از سوی دولت بودند و در آغاز ۷ 
وزیر پیشنهادی را به دلیل داشتن تابعیت دوگانه از فهرست حذف 
کردند.از آن میان اسناد لغو تابعیت صالح الدین ربانی، نامزد وزیر 
خارجه و نورالحق علومی، نامزد وزیر داخله از مجلس تایید شد 
ماه   ۴ از  گرفتند.پس  اعتماد  رای  مجلس  در  امروز  آنها  هردوی  و 
از شروع کار دولت وحدت ملی، در حال حاضر از ۲۵ وزیر کابینه 
تنها ۸ وزیر یعنی یک ثلث کابینه کامل شده است و رئیس جمهوری 
مرخصی  از  مجلس  بازگشت  تا  باید  کابینه  کل  کردن  کامل  برای 
 ۲۵ از  حاضر  حال  کند.در  صبر  باید  دیگر  روز   ۴۵ حداقل  یعنی 
و  است  شده  کامل  کابینه  ثلث  یک  یعنی  وزیر   ۸ تنها  کابینه  وزیر 
رئیس جمهوری برای کامل کردن کل کابینه باید تا بازگشت مجلس 
از مرخصی یعنی حداقل ۴۵ روز دیگر باید صبر کندرئیس جمهور 

و  ملی  وحدت  دولت  کابینه  وزیر  نامزد   ۸ صالحیت  تایید  از  غنی 
افغانستان  نمایندگان  مجلس  توسط  افغانستان  ملی  امنیت  رئیس 
جمهوری  ریاست  دفتر  اعالمیه  براساس  است.  کرده  قدردانی 
در  ملی  وحدت  حکومت  جدید  وزرای  برای  غنی  آقای  افغانستان، 
راستای خدمت گزاری به مردم افغانستان، آرزوی موفقیت کرده و 
خانه های  که در زودترین فرصت، نامزدوزرای وزارت  وعده داده 
باقی مانده را جهت گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی 
خواهد کرد.از میان ده نامزد رد شده از سوی مجلس، ۵ تن آنها از 

سوی تیم رئیس جمهوری و ۵ تن آنها از سوی تیم رئیس اجرایی 
معرفی شده بودند.براساس توافقنامه دولت وحدت ملی که در پی 
"مساویانه"  صورت  به  کابینه  در  تیم  دو  هر  آمد،  بدست  انتخابات 
سهم خواهند داشت. بعدا در نتیجه مذاکرات دو تیم توافق صورت 
 ۱۲ و  غنی  آقای  تیم  را  وزیر   ۱۳ وزارت،   ۲۵ مجموع  از  که  گرفت 
وزیر را تیم آقای عبدالله معرفی می کنند.آقایان غنی و عبدالله پس 
رعایت  سر  بر  بحث   و  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  ماه  نیم  و  سه  از 
اصل تخصص، توازن قومی و توازن سیاسی، ۱۶ روز پیش کابینه 
دولت وحدت ملی را اعالم کردند.مجلس دیروز هر سه نامزد وزیر 
هزاره و هر دو نامزد وزیر ازبیک را رد کرد. همچنین تنها نامزد 
سوی  از  نامزدانی که  بیشتر  شد.  رد  مجلس  سوی  از  نیز  زن  وزیر 
مجلس افغانستان رد شدند، چهره های جوانی بودند که آقایان غنی 
که  بودند  داده  وعده  خود  انتخاباتی  مبارزات  جریان  در  عبدالله  و 

حضور جوانان در کابینه را افزایش خواهند داد.



  جمعه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۸۱هفته نامه پرشین۸

اقتصاد

دموکراتیزه  در  سرمایه داری  معجزه  که  می کرد  استدالل  شومپیتر  جوزف 
کردن ثروت است. به گفته او «الیزابت اول جوراب هایی ابریشمی می پوشید اما 
موفقیت سرمایه داری در فراهم کردن جوراب های ابریشمی بیشتر برای ملکه ها 
نیست بلکه در آن است که آنها را در اختیار زنان کارگر کارخانه قرار دهد». این 
معجزه در بسیاری از حوزه های زندگی کارکرد شگفت آوری داشته است: طی 
الزم  درآمد  کسب  برای  الزم  کاری  ساعات  تعداد  متحده  ایاالت  در  گذشته  نسل 
برای خرید اتومبیل یا کمدی پر از لباس به نصف رسیده است. اما این معجزه 

در سه حوزه کلیدی ناکام مانده است: بهداشت، تحصیل و مسکن.
در چند سال گذشته مجموعه نظرات زیادی برای بهبود بهره وری در پزشکی و 
آموزش ارائه شده است. ابزارهای هوشمند به ما امکان می دهند مدام وضعیت 
در  بیشتری  سرعت  می دهد  اجازه  دکترها  به  و  کنیم  پایش  را  خود  سالمتی 
تحصیل  امکان  آنالین  آموزشی  دوره های  باشند.  داشته  بیماری  تشخیص 
به  را  جهانی  آموزش  آی پدها  و  می دهد  قرار  همگان  اختیار  در  را  دانشگاهی 
ساکنان آفریقا تقدیم می کنند. اما این وضعیت در بخش مسکن برقرار نیست. 
جایی که انقالب دیجیتال محدود است و بهره وری نیز در جهت معکوس حرکت 
در  کار  نیروی  بهره وری  آمریکا،  در   ۲۰۰۹ سال  به  منتهی  سال   ۲۰ در  می کند. 
بخش مسکن ۲۲ درصد افت کرد، در حالی که بهره وری در صنایع دیگر تا ۴۵ 
درصد بیشتر شده بود. در جهان ثروتمند ۶۰ درصد از مردم بیش از ۳۰ درصد 
میلیون   ۲۰۰ نوظهور  جهان  در  و  می کنند  خرج  مسکن  برای  را  خود  درآمد  از 
سریع  رشد  و  جمعیت  رشد  ترکیب  می کنند.  زندگی  زاغه ها  در  هنوز  خانوار 
موقعیت های  این  از  کدام  هر  در  ارقام  و  اعداد  که  معناست  بدان  شهرنشینی 

نامطلوب رو به افزایش است.

اما آیا آینده تیره است؟ شمار زیادی از شرکت های بزرگ سرمایه و مهارت های 
 ۲۰۰۹ سال  در  هند  شرکت  بزرگ ترین  تاتا  آورده اند.  حوزه  این  به  را  مدیریتی 
شاخه ای با عنوان «خانه های ارزان قیمت تاتا» تاسیس کرد که به تولید خانه های 
سازمان های  مدیریتی  مشاوران  و  سازمان ها  سایر  یافت.  اختصاص  ارزان 
مردم نهاد نیز نظرات جدیدی ارائه می دهند یا نظرات قدیمی را بازبینی می کنند.
گزارش اخیر موسسه جهانی مک کینزی خالصه ای از یک رویکرد مناسب برای 
حل این مشکل ارائه می دهد: به کار بردن اقتصاد معیار در این صنعت چند پاره.
مدل هایی  است  هندی  خصوصی  بنگاه  یک  که  ارزان قیمت»  خانه های  «شرکت 
با  آپارتمان هایی  به  کردن  هم  سر  با  که  رسانید  انبوه  تولید  به  را  آلومینیومی 
بلوک  یک  می تواند  چین»  وسیع  «گروه  می شوند.  تبدیل  مختلف  اندازه های 
این  بسازد.  کامل شده  فونداسیون  یک  روی  بر  روز   ۱۵ ظرف  را  ۳۰ طبقه ای 
شرکت از قطعات پیش ساخته شده استفاده می کند. گزارش مک کینزی می گوید 
دارد.  وجود  ساختمانی  مواد  قیمت های  کاستن  برای  زیادی  حوزه های  هنوز 
سازندگان هندی با استفاده از آجرهایی که از خاکستر زغال سنگ های مصرفی 

نیروگاه ها تهیه می شود، صرفه جویی زیادی انجام می دهند. در بریتانیا خرید 
مواد خام مسکن اجتماعی توسط کنسرسیوم از سال ۲۰۱۰ باعث شد هزینه ها تا 

۳۰ درصد کمتر شود.
این رویکرد باال به پایین در معرض اعتراضات آشکاری قرار دارد. تجربه پس از 
جنگ جهان ثروتمند در تولید انبوه مسکن فاجعه آمیز بود. بسیاری از خانه ها 
در زمانی کوتاه به زاغه هایی عمودی تبدیل شدند. دلیل اصلی آن نیز ساخت و 
بد  آنقدر   ۱۹۷۰ و   ۱۹۶۰ دهه های  ساختمان های  برخی  بود.  غیراستاندارد  ساز 
ساخته شده بودند که در دهه ۱۹۸۰ مجبور شدند آنها را تخریب کنند. اما دلیل 
باشد.  داشته  انسانی  جنبه  خانه هایشان  دارند  دوست  افراد  که  است  آن  دیگر 
دستگاه  توسط  می شود  احساس  که  کند  زندگی  جایی  در  نیست  مایل  هیچ کس 
ساخته شده است. بسیاری از راه حل های مشکل مسکن باید از پایین هرم ارائه 
و  می کنند  ترمیم  را  خود  سکونت  محل  مرتب  طور  به  زاغه ها  ساکنان  شوند. 
بسیاری از سازمان های مردم نهاد ترجیح می دهند به جای ساخت مسکن از هیچ 

به این افراد کمک کنند منازل خود را بهتر بسازند.
بدون  یا  غیراستاندارد  مسکن  صنعتی  ساخت  که  نیست  نیازی  این  وجود  با 
ساختمان های   ۱۹۱۲ سال  از  هاوس  هاف  آلمانی  شرکت  باشد.  انسانی  احساس 

هوس  آداپت  بریتانیایی  بنگاه  می کند.  عرضه  باال  کیفیت  با  پیش ساخته 
متخصص ساخت منازلی است که قابلیت تغییر بر اساس سلیقه و نیاز خانواده 
را دارند. شرکت سوئدی ایکیا خانه هایی در بسته های چهارگوش ارائه می دهد 
که می توان آنها را مطابق میل خود بر پا کرد. عالوه بر این، شرکت های بزرگ 
به افرادی کمک می کنند منازل شخصی بسازند. به عنوان مثال شرکت مکزیکی 
ارائه  ارزان  وام های  و  سیمان  ارزان قیمت،  مواد  شخصی  سازندگان  به  سمکس 

می کند.
گزارش مک کینزی اذعان دارد که حل مشکل مسکن نیازمند رفع مشکالت دیگر 
زیادی است که از آن میان می توان به خرید زمین و کسب مجوز، ترغیب بانک ها 
به  برق  و  آب  شرکت های  کردن  وادار  و  فقیر  طبقه  به  مسکن  وام  اعطای  به 
برقراری انشعاب اشاره کرد. زمین از همه پیچیده تر است. افراد دوست دارند 
نزدیک محل کار زندگی کنند که معموًال در مرکز شهر قرار دارد. از طرف دیگر 
مورد  که  شوند  مطمئن  می خواهند  می کنند  زندگی  مکان ها  این  در  که  هنگامی 
حد  از  بیش  منطقه  جمعیت  اینکه  یا  نمی گیرند  قرار  شهری  خدمات  بی توجهی 
نمی شود. اما پیشنهادهای خوبی می توان برای عرضه زمین ارائه کرد. به عنوان 
دارند؛  شهرها  مراکز  در  بزرگی  استفاده  بدون  زمین های  اغلب  دولت ها  مثال، 
زمین های  خرید  با  توانست  ترکیه  مسکن  ملی  آژانس  باشد.  آن  اراده  باید  فقط 
سازمان های دولتی ۴۱۲۰ کیلومترمربع زمین، معادل چهار درصد کل زمین های 
در  را  بزرگی  زمین های  نیز  امالک  سفته بازان  آورد.  دست  به  را  کشور  شهری 
مالیات  درصد   ۲۰ کار  این  با  مقابله  برای  چین  دولت  دارند.  اختیار  در  شهرها 
آن  در  سازی  و  ساخت  سال  یک  از  بیش  که  می کند  تعیین  زمین هایی  ارزش  بر 
صورت نگیرد. اعطای سند به ساکنان زاغه ها نیز می تواند به مشارکت آنها در 

توسعه مناطق محروم منجر شود.
با وجود این، اجرا کردن این طرح ها به ویژه در جوامع دموکرات دشوار است. 
را  کارها  پیشرفت  جلوی  می توانند  منفعت طلب  گروه های  و  معارضان  که  چرا 
بگیرند. چین خودکامه می تواند چنین اعتراضاتی را سرکوب کند اما بسیاری از 
ساختمان هایی که دولت در طی دو دهه گذشته گرفته است، قدیمی و فرسوده 
شده اند. اما در هر صورت با این مشکل نیز می توان از چند جبهه برخورد کرد. 
مانند  مشکالتی  حل  برای  خود  قدرت  از  می توانند  تاتا  مانند  بزرگی  بنگاه های 
سازمان های مردم نهادی  کنند.  استفاده  ارزان  به وام  دسترسی  و  زمین  عرضه 
مانند «مسکن برای بشریت» موفق شده اند دولت ها را تشویق کنند مبالغ کوچکی 
از پول را در اختیار ساکنان زاغه ها قرار دهند تا تغییرات کوچک -مثًال ساخت 
که  ندارد  وجود  دلیلی  هیچ  دهند.  انجام  خود  منزل  در  را  حمام-  و  دستشویی 
باشد؛  مفید  مردم  برای  مناسب  مسکن  تهیه  برای  نتواند  موفقیت   سرمایه داری 

درست به همان صورت که توانست برای آنها بی نهایت جوراب تهیه کند.
منبع: اکونومیست

سرمایه داری از خانه شروع می شود 

دموکراتیزه دموکراتیزه 
کردن ثروتکردن ثروت

سازمان های مردم نهادی مانند 
«مسکن برای بشریت» موفق 

شده اند دولت ها را تشویق 
کنند مبالغ کوچکی از پول را در 
اختیار ساکنان زاغه ها قرار دهند 
تا تغییرات کوچک -مثًال ساخت 
دستشویی و حمام- را در منزل 

خود انجام دهند.
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جنگ ارزی
ری دالیو، مدیر صندوق سرمایه گذاری آمریکا، ۳۰ ژوئن در داووس اعالم کرد 
که سخن از پایین آوردن ارزش پول برای جبران ناکارآمدی اقتصاد، «به دور از 

ادب است». او احتماال کمی از زمانه خود عقب است. 

رهبران دنیا به تازگی به راحتی و بی پرده در مورد برنامه هایی که برای پایین 
متئو  می کنند.   صحبت  گرفته اند،  درنظر  کشورهای شان  پول  ارزش  آوردن 
کرد  اعالم  ژورنال  وال استریت  به  جاری  هفته  در  ایتالیا،  نخست وزیر  رنزی، 

«آرزوی» وی برابری نرخ دالر و یورو بوده است. 

میزان   ،۲۰۱۴ سال  اولیه  ماه   ۱۱ در  است،  داشته  رشد  ایتالیا  صادرات  به تازگی، 
صادرات این کشور به میانگین ۳۳/۲ میلیارد یورو رسیده که این رقم نسبت به 
سال ۲۰۱۳، ۱/۷ درصد رشد داشته است اما رنزی امیدوار است حمایت بیشتر 
به  نسبت  کشور  این  در  کار  نیروی  کمتر  بهره وری  بتواند  اروپا  مرکزی  بانک 
آمریکا را جبران کند. بهره وری نیروی کار در ایتالیا، ۷۲/۸ درصد بهره وری 
نیروی کار در آمریکاست. جای تعجب نیست که عبارت «جنگ ارزی» به عبارت 
ساکس،  گلدمن  رئیس  کوهن،  گری  داووس  در  است.  شده  تبدیل  مصطلحی 
آبه  شینزو  ژاپن،  نخست وزیر  که  زمانی  پیش،  سال  دو  از  ارزی  جنگ  می گوید 

شروع به پایین آوردن ارزش ین کرد، آغاز شد.
یورو  ارزش  آوردن  پایین  به  شروع  و  کردند  حس  را  آن  اروپایی ها  آن،  از  پس   
کردند اما امروز دوباره توپ در زمین ژاپنی هاست و آمریکا «تنها نشسته است 
پایین  حال  در  کشورها  همه  اینکه  به دلیل  است،  دالر  ارزش  رفتن  باال  شاهد  و 
شده  همراه  آمریکا  با  سوئیس  تنها  به تازگی  هستند.»  پول شان  ارزش  آوردن 

سمت  این  در  را  سوئیس  که  هستیم  می گوید «خوشحال  کنایه  به  کوهن  است. 
رقابت  دینامیک  مورد  در  کوهن  سخنان  اقتصادی،  داده های  داریم.»  االکلنگ 

ارزی را تایید می کند.

 صادرات ژاپن در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ با کاهش مواجه بوده است و از زمان 
تنزل ارزش پول این کشور که توسط آبه صورت گرفت، صادرات رو به افزایش 
سیاست های  به کارگیری  مورد  در  اروپا  مرکزی  بانک  که  آنجا  از  گذاشت. 
بنابراین  ماند  راکد  یورو  منطقه  صادرات  کرد،  تردید  بیشتر  اقتصادی  محرک 
مقابل  در  سال جاری  در  آمریکا  دالر  بلومبرگ،  وزنی  شاخص های  براساس 
داشته  ۲/۸۳ درصد  معادل  توسعه یافته، رشدی  کشورهای  سایر  سبد ارزهای 
است. یورو ۴/۸۸ درصد کاهش ارزش را تجربه کرده و این در حالی است که 
نشده  اجرایی  هنوز  تصویب  وجود  با  اروپا  مرکزی  بانک  کمی  تسهیل  برنامه 
رقابتی  مزیت  اروپایی  صادرکننده های  به  کمی،  تسهیل  از  صحبت  تنها  است. 
بیگ مک   شاخص   ،۲۰۱۵ ژانویه  در  اکونومیست  گزارش  بنابر  است.   بخشیده 
نشان می دهد که یورو همچنان نسبت به دالر ارزش کمتری دارد، در حالی که 
همین شاخص، در جوالی ارزش باالتر یورو نسبت به دالر را نشان می داد. این 
استاندارد البته دقیق نیست، اما نشان می دهد برنامه بانک مرکزی اروپا برای 

پایین تر آوردن ارزش یورو، ممکن است بیش از حد مورد نیاز باشد.

افزایش  این  اما  دهد،  افزایش  را  صادراتش  رقابتی  مزیت  است  ممکن  اروپا   
اجرای  شروع  با   ۲۰۱۳ سال  در  شود.  تمام  تورم  ایجاد  قیمت  به  می تواند 
توسط  ارزی  جنگ  آغاز  به  نسبت  آمریکا  خزانه داری  آبه،  شینزو  سیاست های 
گزارشی  در  سال  همان  آوریل  در  آمریکا  خزانه داری  و  کرد  نگرانی  ابراز  ژاپن 
تعهداتش  طبق  تا  کرد  خواهیم  وادار  را  ژاپن  همچنان  کرد «ما  اعالم  کنگره  به 
داخلی،  اهداف  به  رسیدن  برای  و  کند  عمل  جی-۲۰  و  جی-۷  نشست های  در 
نرخ  از  و  کند  خودداری  ارز  نرخ  کاهش  از  و  کند  استفاده  داخلی  ابزارهای  از 
ارز برای مقاصد رقابتی استفاده نکند.» اما هم اکنون که اروپا به سوی رقابت 
گزارش  این  نسخه  آخرین  در  دارد.  آرامی  رفتار  آمریکا  دولت  برمی دارد،  قدم 
در اکتبر سال ۲۰۱۴، خزانه داری آمریکا به هیچ کدام از کشورهایی که به قصد 
نداده  نشان  قرمزی  پرچم  هیچ  زده اند  پول شان  ارزش  کاهش  به  دست  رقابت، 
است. ماه گذشته، رئیس خزانه داری آمریکا، جک لو اعالم کرد: «وارد شدن در 

مبارزه ارزی کار اشتباهی بود.
 از طرف دیگر، ما از کشورهای بسیاری در جهان دعوت کرده ایم تا برای افزایش 
رشد اقتصادی شان تصمیم قاطعی بگیرند.» درست است که آمریکا برای اینکه 
افزایش  به  نیاز  دهد،  ادامه  کنونی اش  باالی  سرعت  با  رشد  به  همچنان  بتواند 
تقاضای جهانی دارد اما رضایتش نسبت به برنامه بانک مرکزی اروپا، ممکن 
است اشتباه باشد. اگر یورو به سمت برابری با دالر حرکت کند، تولیدکنندگان 
اروپایی ممکن است از رشد آمریکا استفاده کنند، اما تولیدکنندگان آمریکایی در 

اروپا مزیت رقابتی خود را از دست خواهند داد.

کرده اند.  پول شان  ارزش  آوردن  پایین  به  شروع  نیز  مرکزی   بانک های  سایر    
دالر  قیمت  شدید  افزایش  به  منجر  می تواند  تحرکات  این  کرد  پیش بینی  دالیو 
را  مرکزی  بانک های  که  اتفاقی  داد،  رخ   ۱۹۸۰ دهه  در  که  اتفاقی  مانند  شود، 
مجبور به انجام اقداماتی کرد تا این افزایش قیمت دالر را متوقف کنند و جلوی 
چنین  وقوع  احتمال  این بار،  البته  بگیرند.  را  آمریکا  اقتصاد  ناگهانی  سقوط 

اتفاقی ضعیف است، 

Self Assessment Tax Return, Accounts and Income Tax
Company Accounts and Corporation Tax Return

VAT, CIS and Payroll
Company Formation

Business Plans, Commercial Loans and Mortgages
Specialist Tax Investigations

Tax Saving Advice and Tax Planning
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انگلستان با خطر تورم منفی روبه روست 

خوش بینی آقای وزیر 

 ارقام رسمی منتشر شده، حکایت از کاهش شدید نرخ تورم انگلستان دارند. بنا 
به آمار منتشرشده، نرخ تورم بریتانیا در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴، به ۰/۵ درصد 
ماه  برای  اندازه گیری شده  تورم  نرخ  نصف  تنها  رقم،  این  است.  یافته  کاهش 
نوامبر است. چنین نرخ تورم اندکی از ماه می سال ۲۰۰۰ در این کشور بی سابقه 
بوده و علت اولیه و اصلی آن، کاهش قیمت سوخت عنوان  شده است. در وضعیت 
فعلی و با نرخ بهره ۰/۵ درصد، بنا به اظهار مارک کارنی رئیس بانک مرکزی 
انگلستان، این نهاد برای مدت طوالنی تری نرخ بهره را پایین نگه خواهد داشت. 
حاال و با اعالم تورم ماه دسامبر، تورم انگلستان بیش از یک درصد با تورم هدف 
بانک مرکزی فاصله دارد و طبق قانون در این وضعیت، رئیس بانک مرکزی باید 
در نامه ای برای نخست وزیر، علت بروز مشکل را توضیح دهد. رقمی که معموًال 
قیمت  شاخص  تغییرات  اساس  بر  می شود،  اعالم  تورم  عنوان  به  جهان  همه  در 
نشان  انگلستان  آمار  اداره  اطالعات  می شود.  اندازه گیری   (CPI) مصرف کننده
درصد   ۱/۶ به  درصد  دو  از  نیز،    (RPI) خرده فروشی قیمت  شاخص  می دهد 
حوزه  کشورهای  از  بعضی  در  منفی  تورم  اعالم  با  و  حاال  است.  یافته  کاهش 
یورو در ماه دسامبر، مسووالن سیاسی و اقتصادی انگلستان بیش از همیشه در 
تمام  با  باید  که  اتفاقی  می برند.  سر  به  کشورشان  در  سناریو  این  تکرار  نگرانی 
نه تنها  می تواند  آن  از  خروج  وقوع،  صورت  در  چون  کرد  پیشگیری  آن  از  توان 
سخت، که به شدت زمانبر باشد. آخرین باری که انگلستان با تورم منفی روبه رو 
شد، ماه مارس سال ۱۹۶۰ بود. اما با وجود همه تالش ها، کارشناسان، نسبت به 
در  تورم  می شود  پیش بینی  نیستند.  خوش بین  کاهشی  روند  این  تغییر  و  بهبود 
ماه فوریه حتی تا سطح ۰/۲ درصد کاهش یابد. البته فعًال وزیر دارایی انگلیس 
کرده  اشاره  نکته  این  به  خود  توئیتر  را ببیند. وی در  لیوان  پر  نیمه  کرده  سعی 
بخش  می شود  باعث  و  خانوارهاست  بودجه  برای  خوبی  خبر  کمتر،  تورم  که 
بیشتری از جمعیت کشور، بهبود شرایط اقتصادی را احساس کنند. به  هر حال 
و با شرایط فعلی، به نظر می رسد افزایش نرخ بهره، حداقل در چند ماه آینده، 
در  متحده  ایاالت  و  بود  نخواهد  انگلستان  اقتصاد  روی  پیش  گزینه های  از  یکی 
است  موضوع  این  فعًال  همه،  از  مهم تر  اما  است.  بی رقیب  همچنان  زمینه  این 
حال  در  همچنان  کشور  این  در  خانه  قیمت  تورم،  خطرناک  وضعیت  به رغم  که 
افزایش است. بر اساس آمار اعالم شده، قیمت خانه در یک سال منتهی به نوامبر، 
به طور متوسط ۱۰ درصد رشد داشته و این رشد بین ماه های اکتبر و نوامبر، ۰/۲ 
درصد بوده است. متوسط قیمت امالک انگلستان در حال حاضر ۲۷۱ هزار پوند 
است که تنها اندکی کمتر از رکورد ۲۷۴ هزارپوندی آگوست سال گذشته محسوب 
منفی،  تورم  بر  عالوه  انگلستان،  اقتصادی  مسووالن  می رسد  نظر  به  می شود. 

باید نگران حباب مسکن نیز باشند.
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آنانی که قبل از من 
«بیوگرافی» نوشتند!

ی  برنده  و  فرانسوی  ی  نویسنده   ،(۱۹۴۴  ۱۸۶۶  :Romain Rolland) روالن  رومن 
جایزه ی نوبل ادبیات سال ۱۹۱۵، نه تنها خالق رمان ده جلدی «ژان کریستف» بود، بلکه 
بیوگرافی های قطوری درباره ی مشاهیر جهان از جمله: بتهوون، تولستوی، گاندی، 
هندل، گوته و غیره نیز نوشت. کتاب بیوگرافی او درباره ی بتهوون مثلن شامل هفت 
جلد است که در رابطه با زندگی هنرمندان و تاریخ موسیقی غرب نوشته شده. روالن 

غیر از آن، نمایش نامه هایی با عنوان های: شکسپیر، روبسپیر، و دانتون نیز نوشت.

آیا آن طور که روالن ادعا می کرد، یکی از هدف های بیوگرافی نویسی اش، روشنگری 
و تبلیغ اصول اخالقی و انسان دوستی بود؟ به قول خودش او می خواست که با معرفی 
آزادی  افتادن  خطر  به  و  سرکوب  مانع  جهانی،  دوست  انسان  مشاهیر  و  هنرمندان 
درونی انسان در جامعه ای غیرعادالنه شود و برای این که اروپا را از یک زوال فکری 
ـ فرهنگی و اخالقی نجات دهد، کوشید تا با کمک معرفی قشر برگزیده ی روشنفکر، 
به انقالب اخالقی در میان خوانندگان دست بزند و نوزایی فرهنگی جدیدی را در اروپا 
موجب شود. او آشکارا اعتراف می کرد که عالقه اش به نظام سوسیالیستی به خاطر 
امیدهای اخالق انسانی است و نه به دلیل موفقیت های اقتصادی یا سیاسی. و هدف 

آثارش را امید به زندگی می دانست تا تبلیغ آرمان گرایی و خیال پردازی.

سال  در  و  رسید  جهانی  شهرت  به  کریستف»  «ژان  جلدی  ده  رمان  با  روالن  رومن 
۱۹۱۵ جایزه ی نوبل را به خاطر این رمان دریافت کرد. دو قهرمان مشهور این رمان 
اولیور، فرانسوی و دیگری ژان کریستف، آلمانی هستند. یعنی دو قهرمان از دو کشور 
کشیدند.  سالح  هم  روی  به  اول  جهانی  جنگ  های  میدان  در  بعد  سال  دو  که  همسایه 
منتقدین چپ درباره ی قهرمان ایده آلیست رمان فوق می نویسند که او به سبب آشنایی 
کشور  دو  کارگر  ی  طبقه  با  بتواند  که  این  بدون  برده،  نام  کشور  دو  بحرانی  وضع  با 
ارتباط برقرار کند، به شورشی فردی و غیر سازماندهی شده، دست می زند که از پیش 
شکست ش حتمی است و مجبور می شود به خارج فرار کند. سال ها بعد، وقتی جنگ 
پایان یافته، به کشورش بازمی گردد و می بیند که برای نسل جوان جدید، خوشبختی 
های مادی مهم تر از اصول اخالقی سابق گردیده اند و وی به این دلیل دچار بحران 
روحی می شود. کمیته ی اهدای جایزه ی نوبل، از جمله دالیل خود، اعالن کرد که: ما 
در این رمان شاهد احترام به خیال پردازی و ایده آلیسم ادبی ـ شاعرانه ای هستیم که 
نویسنده با گرمی و اصالت خاصی، تنوع و گوناگونی انسان ها را در آن نشان می دهد.

و  عارفانه  گرایی  طبیعت  میان  عمر  تمام  در  اش  دوستی  انسان  دلیل  به  روالن  رومن 
افکار سوسیالیستی، در نوسان بود. او از سال ۱۸۹۵ به آرمان های سوسیالیستی عالقه 
بینی  جهان  دو  این  بین  عمر  آخر  تا  نتواند  که  شد  موجب  او  جویی  صلح  ولی  یافت. 
اخالقی  ابتذال  از  انتقاد  به  تولستوی  عقاید  بر  تکیه  با  بار  نخستین  وی  کند.  بندبازی 
که  نویسند  می  روالن  ی  درباره  چپ  ادبی  مورخین  پرداخت.  فرانسه  سوم  جمهوری 
او سال ها از موضع اومانیسم بورژوازی با تکیه بر اصول اخالقی صوری و مجازی 
وطنی،  جهان  موضع  در  و  پرداخت  فاشیستی  ضد  و  امپریالیستی  ضد  ی  مبارزه  به 
دچار ایده آلیسم شد. سرانجام در مرحله ای از زندگی اش، از خواست های شخصی 
و فردگرایانه گذشت و به قبول و پذیرش اهداف انقالب سوسیالیستی روی آورد. در 
فردگرایانه،  ولی  برادرانه،  ـ  اومانیستی  شعارهای  با  بود  کوشیده  ها  سال  که  حالی 
وجدان هم عصران خود را بیدار نگهدارد و از بربریت جنگی شکایت کند که در آن ایده 

آل های زندگی، تراژدی وار سرکوب می شوند.

صلح  عقاید  تبلیغ  به  آزاد»،  فکر  و  ی «روح  مقاله  با  اول  جهانی  جنگ  در  رومن روالن 
جویانه ی خود پرداخت و در پیام «درود به انقالب اکتبر روسیه»، انقالب را واقعه ای 

آزادی بخش برای تمام خلق های جهان معرفی کرد.

صوری  انسانی  عشق  جای  به  جادوشده»،  افکار  و  جلدی «روح  هفت  رمان  در  روالن 
و مجازی، به قبول مبارزه ی طبقاتی برای حل اختالفات اجتماعی، تن در داد و عملی 
کردن اومانیسم در قرن بیستم را در دفاع از ایدئولوژی سوسیالیستی با اعتبار جهان 

شمولی دانست.

آلمان  در  اهداشده  گوته،  ی  جایزه  دریافت  از  اش  فاشیستی  ضد  ی  مبارزه  دلیل  به  او 
سال ۱۹۳۳، خودداری کرد. این اقدام او باعث شد که دانشجویان نازی آلمانی، بعدها 
آثارش را در مراسم تکان دهنده ی کتاب سوزی مشهور آن زمان، به صورت نمایشی 

همراه آثار دیگر نویسندگان مبارز ضدفاشیست، به درون آتش بیندازند و فروش آن ها 
را در کتاب فروشی ها ممنوع اعالم کنند.

رومن روالن در مالقات با گاندی
رومن روالن در مالقات با گاندی

رومن روالن در سال ۱۹۳۴ با یک دوشیزه ی روسی ازدواج کرد و یک سال بعد همراه 
او به دیدار «ماکسیم گورکی» رفت و سفری همه جانبه به بیشتر نقاط شوروی کرد و 
به تعریف و تحسین از پیشرفت های سوسیالیستی در آن زمان پرداخت. ولی سرانجام 

در سال ۱۹۳۸زبان به گالیه گشود. او به اهداف اومانیستی بلشویک ها شک کرده بود 
و از این که سوسیالیسم باعث نابودی مذهب می گردد، انتقاد کرد.

رومن روالن از موضع استتیک صلح خواهانه، نابودی آثار هنری را در جنگ، فاجعه 
آمیزتر از کشته شدن انسان ها می دانست، چون به قول او، با نابودی آثار فرهنگی و 

فکری، یک نژاد انسانی نابود می شود.

و  تولستوی  از  غیر  او،  عرفانی  گرایی  طبیعت  و  خواهی  صلح  آموزگاران  ازجمله 
اسپینوزا، گاندی و فلسفه ی هند بودند. در آغاز، جواب یک نامه ی پر امید تولستوی، 
باعث دلگرمی روالن برای نویسندگی گردید. او در یک کتاب فلسفی که در سال ۱۸۸۸ 
منتشر کرد، نوشت آزادی تفکر انسانی، فقط بر اثر شناخت و تسلط بر ترس از مرگ، 
امکان دارد. به نظر مورخین، روالن توانست از این طریق به تفکر سیاسی و عرفانی 
خود وحدت دهد. از دیگر جمالت معروف وی این بود: «من به حزب و سازمانی خدمت 
ها،  مارکسیست  از  نقل  به  کشم».  می  آواز  به  را  مرگ  و  زندگی  نیروی  بلکه  کنم،  نمی 
پیش داوری و احتیاط های او درباره ی خشونت و مقاومت انقالبی، باعث شد که روالن 

به مقاومت منفی روی آورد.

او در سال ۱۹۲۴ بیوگرافی گاندی را منتشر کرد، انتشاری که باعث شد گاندی او را در 
سال ۱۹۳۱ در سوئیس مالقات کند؛ زمانی که روالن هنوز کمونیست بود و در مهاجرت 
اعطای  از  بعد  هندی،  ـ  بنگالی  شاعر  «تاگور»،  نیز،  گاندی  از  پیش  کرد.  می  زندگی 
جایزه ی نوبل به روالن، به دیدار وی به سوئیس رفته بود. امروزه گویا در فضای ادبی 

فرانسه، رومن روالن، مشهور به نویسنده ای عارف و طبیعت گرا باشد.

رومن روالن بین سال های ۱۸۶۶ و ۱۹۴۴ زندگی کرد. پدرش دفتر ثبت اسناد داشت. 

روالن تا سال ۱۸۹۹ در دانشگاه به تحصیل رشته ی جغرافیا و تاریخ پرداخت و بعدها 
استاد تاریخ موسیقی شد. در زمان جنگ جهانی اول همکار صلیب سرخ برای کمک به 

آسیب دیدگان جنگ گردید.

به نظر مورخان ادبیات، روالن در سال ۱۹۱۵ جایزه ی نوبل را به این دلیل دریافت کرد 
که از طرفین جنگ خواسته بود با کمک عقل و خرد مسائل خود را حل کنند و به جنگ 
پایان دهند. غیر از آن، او در سال پیش خواهان یک سازمان بین المللی جهانی برای حل 
اختالفات بین کشورها شده بود. به این دلیل مخالفان وی، اعطای جایزه ی نوبل به او 

را اقدامی صرفن سیاسی می دانند.

رومن روالن از طریق «نیچه» با موسیقی «واگنر» آشنا شد. «انیشتین» بعدها به دلیل 
به  وی  از  آلمانی،  گرای  ملی  روشنفکران  میان  در  روالن  ی  جویانه  صلح  های  فعالیت 

نیکی یاد کرد.

آثار روالن شامل مقاله، رمان، نمایش نامه و بیوگرافی هستند. ازجمله نمایش نامه های 
او: دانتون، روبسپیر، تراژدی های ایمان، و درام های انقالبی مانند گرگ ها هستند. و 
ازجمله رمان هایش: ژان کریستف، و روح جادوشده. روالن بیوگرافی هایی درباره ی 
بتهوون، تولستوی، گوته، گاندی و غیره نیز منتشر کرد. در جوانی نمایش نامه هایی 
«ایده گرا» نوشت و کوشید در آغاز، برای پیام های خود از ژانر ادبی درام استفاده کند. 
آخرین نمایش نامه اش «روبسپیر»، در سال ۱۹۳۹ منتشر شد. او در بعضی از درام های 
خود ازجمله در «تراژدی های ایمان»، از خواننده و بیننده می خواهد که برای دفاع از 

اصول اخالقی اش، ریسک کرده و حتا به خطر مرگ تن دهد.

در دوره ی روشنگری او، معروف به «تئاتر برای همه»، روالن دچار سرخوردگی شد، 
چون مخاطبین ش عالقه ی خاصی به پیام های وی نشان ندادند. دو مجموعه نمایش 
نامه های انقالبی نخستین او، یعنی گرگ ها و دانتون، درباره ی نیروی بشاشیت در 
زندگی هستند و نه درباره ی مسائل سیاسی یا اجتماعی. مقاله ی «روح و فکر آزاد» 
او در سال ۱۹۱۵ باعث خشم نظامیان و ناسیونالیست های جنگ طلب شد. بدین جهت 
روالن به دلیل احتمال توطئه چینی آن ها برای سر به نیست کردنش، به کشور همسایه، 

یعنی سوئیس مهاجرت یا فرار کرد.

ادبیات

همان  مرگ  و  نمرده  روالن  رومن 
در  عشق  با  که  چرا  است.  دروغ 
عشق  با  که  چیز  هر  و  بود  تماس 
تماس یابد از مرگ می رهد. او تنها 
در گورستان کوچکی در قلب آنانی 
است  خفته  دارند  می  دوستش  که 
گودال  که  است  روزی  منتظر  و 
گور  از  مردگان  و  شود  شکافته 
عاشق  به  تا  بیایند  بیرون  خود  های 
مانند  شان  خاطره  که  معشوقی  و 
بچه ای در شکم مادر در سینه اش 

آرامیده است، لبخند بزند.
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 ۲۹ ژانویه ؛ تولد آنتوان چخوف

 شکسپیر روسیه 
«آنتوان پاولوویچ چخوف » داستان نویس و نمایشنامه نویس 
کوتاهی  زندگی  چخوف  چند  هر  است .  روس  برجسته 
داشت و همین زندگی کوتاه همراه با بیماری بود اما بیش 
کوتاه نویس  داستان  مهمترین  را  او  آفرید.  ادبی  اثر   ۷۰۰ از 
آثار  نیز  نمایشنامه  نویسی  زمینه  در  و  برمی شمارند 
از  پس  را  وی  و  گذاشته است  جا  به  خود  از  برجسته ای 

شکسپیر بزرگترین نمایشنامه نویس  می دانند.
چخوف ۲۹ ژانویه سال ۱۸۶۰ در شهر «تاگان روگ» در شمال 
قفقاز در آغوش یک خانواده بی چیز و معتقد به سنن و آداب 
قدیمی و ملی به دنیا آمد . آنتوان کوچک، در آغاز زندگی با 
قیافه شوم فقر آشنا گردید و به اثرات مخرب آن پی برد. با 
آنکه چخوف در سختی و فشار زندگی می کرد لکن با عزت 
نمی کرد  ابراز  شکایتی  و  گله  کوچک ترین  داشت  که  نفسی 
در  را  خود  مقدماتی  تحصیالت  فراوان،  کوشش  و  کار  با  و 
ژبمنازیوم  خاتمه داد و برای تحصیل در دانشکده پزشکی 
وارد  سالگی  نوزده  در   ۱۸۷۹ سال  در  و  شد  مسکو  عازم 
دانشگاه مسکو گردید و به تحصیل طب پرداخت. وی تنها 
به تحصیل در دانشکده اکتفا نکرد و با وجود ذوق فطری به 
نوشتن داستان ها و نوول ها و مقاالت در مطبوعات فکاهی 
درجه   ۱۸۸۴ سال  در  وقتی  جهت  این  به  و  شد  سرگرم 
نویسندگی  حرفه  با  را  طبابت  شغل  گرفت  را  طب  دکترای 
توأم ساخت ولی بعدها تمام اوقات خود را وقف نوشتن کرد 
نخستین  آورد.  دست  به  دنیا  در  شامخی  مقام  راه  این  از  و 
داستان های او با نام مستعار انتشار یافت و در سال ۱۸۸۶ 
برخی از داستان هایش به صورت کتابی به نام «داستان های 
کسب  بسیار  موفقیت  کتاب  این  شد،  منتشر  رنگارنگ» 
کرد. در سال ۱۸۸۷ وی نخستین نمایشنامه خود را به نام 
«ایوانف» تحریر کرد. آنتوان چخوف بر اثر فقر و استیصال 
دوران کودکی و زحمات شبانه روزی دوران جوانی در سی 

پایان  تا  که  گردید  سل  خانمانسوز  بیماری  به  مبتال  سالگی 
باالخره  و  بود  بزرگ  نویسنده  این  مونس  کوتاهش  حیات 
با  و  بود  مریض  چخوف  آنکه  با  شد.  وی  مرگ  باعث  هم 
آنکه خودش هم طبیب و از مرض خود اطالع داشت با این 
تقریبًا  و  نمی داشت  بر  دست  کوشش  و  کار  از  دمی  وصف 
برای  و  بود  نوشتن  سرگرم  را  خود  فراغت  ساعات  تمام 
مختلف  طبقات  و  مردم  عموم  احوال  و  روحیات  مطالعه 
چنانکه  می داد،  تن  پر زحمتی  گردش های  و  مسافرت ها  به 
پیش  در  را  سیبری  دراز  و  دور  و  سخت  راه   ۱۸۹۰ سال  در 
این  از  و  کرد  مطالعه  را  تبعیدی ها  وضع  آنجا  در  و  گرفت 
سفر رهاوردی به نام «جزیره ساخالین» برای ستمدیدگان 

رژیم تزاری به ارمغان آورد که در سال ۱۸۹۱ منتشر شد .
تئاتر  سالن  در   ۱۸۹۷ در  دریایی»  نمایش«مرغ  اجرای  با 
هنری مسکو چخوف طعم نخستین موفقیت بزرگ اش را در 
سال  دو  نمایشنامه   همین  چشید.  نمایشنامه  نویسی  زمینه 
قبل از آن در سالن تئاتر الکساندریسکی در سنت پترزبورگ 
در  چخوف  که  بود  شده  روبه رو  استقبالی  عدم  چنان  با 
میانه دومین شب نمایش آن، سالن را ترک کرده بود و قسم 
خورده بود دیگر هرگز برای تئاتر چیزی ننویسد. اما همان 
نمایشنامه  در دست بازیگران چیره دست تئاتر هنر مسکو، 
چخوف را به مرکز توجه همه منتقدان و هنردوستان تبدیل 
اولگا  همسرش  همراه  ۱۹۰۴به  ژوئن   ۱۶ در  چخوف  کرد. 
رفت  ویلر  بادن  استراحتگاه  آلمان  به  معالجه  برای  کنیپر 
 . درگذشت  محل  همان  در  سال  همان  ژوئیه  پانزدهم  که 
مسکو  در  او  مرگ  از  پس  هفته  یک  چخوف  جنازه  تشییع 
حضور  مراسم  این  در  که  گورکی  ماکسیم  شد.  برگزار 
توصیف  را  مراسم  برگزاری  جریان  دقت  به  بعدها  داشت 
داشتند  حضور  خاکسپاری  مراسم  در  زیادی  جمعیت  کرد. 
مرور  و  عبور  که  بود  حدی  به  کنندگان  مشایعت  تعداد  و 
و  نویسندگان  بر  عالوه  شد.  مختل  مسکو  خیابان های  در 
حضور  داشتند  حضور  مراسم  در  که  زیادی  روشنفکران 
صومعه  گورستان  در  وی  و  بود  چشمگیر  نیز  عادی  مردم 

نووو- دویچی در شهر مسکو به خاک سپرده شد. اعتیــــــــــاد 
به کتـــــــاب

  
تاکنون با خود اندیشیده اید که ممکن است به کتاب اعتیاد 
پیداکرده باشید؟ اگر ۱۵ نشانه ای که در این مقاله توضیح 
کتابید.  به  معتادان  جزو  قطعًا  باشید؛  داشته  را  می دهیم 
لطفًا لگد به عادت خود نزنید، شما و کتاب ها عالی هستید!

 
 bookworm / مگان کیبل از گاردین با بررسی پدیده کرم کتاب
عالقه زیاد به کتاب را نه تنها مفید بلکه عالی توصیف کرده است و 

نشانه های ظهور آن را بدین ترتیب شرح می دهد:
کردن  لمس  هیجان  و  حس  بوده ام.  کتاب  به  معتاد  همیشه  من   
کاغذ رمان، بوی کتاب و ... اگر بتوانم بدون خیلی چیزها زندگی 
کنم، قطعًا بدون کتاب نمی توانم! نام من مگان است و به اصطالح 
افتخار  داشتنش  به  هرکسی  که  هستم.اعتیادی   «Bookaholic»

می کند.
اما عالئم آن چیست؟

و  کریسمس  تولد،  در  ما،  آرزومندانه  لیست  از  درصد  نود   -۱
وجود  انسانی  هر  در  لباس  و  غذا  به  نیاز  باشد.  کتابی  شاپینگ، 
دارد اما اینکه به کتاب فروشی رفته و با ۵ کتاب بدون برنامه ریزی 

فروشگاه را ترک کنید این می شود ....

برنامه های  و  فیلم  درباره  اغلب  خانوادگی  گفتگوهای   -۲
شده  ختم  کتاب  به  چیز  همه  شما  عقیده  به  اما  است  تلویزیونی 
اگر  حتی  است.  بهتر  تلویزیون  و  فیلم  از  بار  میلیون ها  کتاب  و 
کتاب  یک  از  جمله ای  به  اشاره ای  کنید  هم صحبت  فیلم  مورد  در 

خواهید کرد.

از  تصاویری  اتاقشان  دیوار  روی  شما  اطرافیان  و  دوستان   -۳
و  ورزشی  شخصیت های  تلویزیونی-سینمایی،  کارکترهای 
و  داشته  کتاب  قفسه های  شما  اتاق  اما  می کنند  نصب  سلبریتی ها 
پوستر کتابی و تصویری از یک نویسنده روی دیوار نقش بسته 

است.

روی  رهاشده  صورت  به  اتاق خواب  در  کتاب  زیادی  تعداد   -۴
رها   ... و  آرایش  میز  کشو،  داخل  لباس ها،  قفسه  در  زمین، 
چه  ببیند؟  می خواهد  کسی  چه  می گویید  خود  با  و  کرده اید! 

اهمیتی دارد؟

و ...  ورزشکار  و  هنرپیشه  عکس  که  لباس هایی  اغلب  بچه ها   -۵
یا  دفتر  درحالی که  معمولی  لباس  یک  شما  اما  می پوشند  را  دارد 
تبلت خود را زیر بغل زده اید به اطرافیان نگاه متفکرانه انداخته 
و هرکسی که شما را می بیند، خیال می کند با یک نویسنده روبرو 

شده است.

از  بلکه  نیستند.  واقعی  شما  دوستان  بهترین  از  برخی   -۶
در  به نوعی  و  کرده  پنداری  همزاد  آن ها  با  و  آمده اند  کتاب  داخل 
تصوراتتان زندگی می کنید. قهرمانان درون شما ستارگان سینما 
و موسیقی نیستند یا شاید اصًال انسان نباشند! به هر حال ممکن 
داستان  شخصیت های  شما  که  باشند  نویسندگانی  آن ها  است 

خیالی خود را با آن می سازید و جالب اینکه در مشتتان است.

هری  مثل  است  شده  کتاب  شخصیت های  درگیر  شما  ذهن   -۷
از  شادتر  را  شما  هیچ چیزی  اما   ... و  ما  ستارگان  سقوط  پاتر، 
تمام کردن داستان و خواندن تا انتها نمی کند. سپس فکر می کنید 
قلبتان شکسته، یا روحتان شفا نمی یابد و ... تا اینکه کتاب جدید 

و موردعالقه خود را بیابید.

۸- همیشه به دوستان خود پیشنهاد کتابی می کنید. آن ها می دانند 
خودشان  خاطر  همین  به  و  می خوانید  کتاب  بقیه  از  بیشتر  شما 
واقعًا  اعتیادی  چنین  می کنند.  به روز  شما  اطالعات  و  اخبار  با  را 

جذاب است.

خود  زندگی  اطراف  در  را  خود  کتابی  موردعالقه  آیتم های   -۹
جستجو می کنید. مثًال جنایات سایبری هنگام رفتن به بانک و ...

خوددارید.  چنته  در  کتابی  نقل قول  موقعیت ها  همه  برای   -۱۰
رفرنس  می گوید  برایتان  عشقی  داستان  یک  از  کسی  وقتی 
کتابی اش را شما می دهید. مشاوره کتابی بیش از حد می دهید و 

به طور مستقیم موضوعات کتابی را مطرح می کنید.

کتاب  در  آنچه  اساس  بر  را  جهان  ندارید.  عادی  رؤیاهای   -۱۱
می خوانید تصور می کنید.کارکترهای کتابی به خوابتان می آیند و 
خواب کتابی زیاد می بینید. هر کاری انجام می دهید، مثًال خوردن 

سیب مسموم، به این شرط که بگذارند با کتاب تنها باشید!

نام  عالقه مندید  می شوید  بچه دار  و  بزرگ شده  وقتی   -۱۲
بچه های خود را از شخصیت های کتابی انتخاب کنید: لورا، 

مگنس، شرلوک و ...

می کشید  دست   ... و  غذا  خوردن  و  نرمال  زندگی  از   -۱۳
به این شرط که تمام وقتتان را با کتاب بگذرانید. خورد و 
خوراک خود را هنگام خواندن یک کتاب مهیج و موردعالقه 
بعد  و  کنید  تمام  را  کتاب  تا  نمی خوابید  می کنید.  فراموش 

می گویید: ارزشش را داشت!

می گویید  مثًال  می دهید.  پاداش  خودتان  به  خودتان   -۱۴
وقتی دو فصل از کتاب درسی را خواندم، یک فصل از کتاب 
رمان را خواهم خواند. البته دوستانتان بیسکویت، یوتیوب 
و خواب را ترجیح می دهند و شما کتاب موردعالقه تان را!

۱۵- اگر در حال یخ زدن از سرما هستید و جانتان از کفتان 
می رود، اول لباستان را آتش می زنید، بعد کفش و کالهتان 

را و حتی موهایتان را و در آخر شاید کتابتان را! 



  جمعه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۸۱هفته نامه پرشین۱۲

سینما
است،  شده  اکران  دسامبر   ۳۱ از  که  جدید  فیلم  این  در 
و  جوان  زوج  یک  نقش  چاستین  جسیکا  و  ایساک  اسکار 
بلند پرواز را دارند که در صنعت داغ نفت مشغول به کار 
مهاجری  که  دارد  نام  مورالز  ابل  ایساک،  کاراکتر  هستند. 
آرام و مالیم است و از آن آدمهایی است که چندور آنها را 

خالصهای از کاپیتالیسم آمریکایی میخواند.

خداحافظی زودهنگام باردم
در  او  نقش  از  پس  ایساک  فیلم  اولین  سال»  «خشنترین 
«درون للوین دیویس» که برایش کاندیداتوری گلدن گلوب 
کارگردان  اول  انتخاب  او  البته  است.  داشت،  همراه  به  را 
شد  انتخاب  آن  از  بعد  او  است.  نبوده  نقش  این  برای  فیلم 
که خاویر باردم، بازیگر اسکاری از این طرح به خاطر یک 
خصوص  این  در  چندور  رفت.  کنار  نظرها  اختالف  سری 
فیلمنامه  اینکه  از  پیش  من  بود.  عجیبی  موقعیت  میگوید: 

درباره  بازیگر  یک  با  اشتباه  حرکت  یک  در  شود،  تمام 
ما  کردم.  صحبت  باشد،  داشته  فیلم  این  در  باید  که  نقشی 
به  فیلمنامه  بعد  اما  کردیم.  مذاکره  هم  با  بار  شش  یا  پنج 
را در  فیلم دیگری  که او  حالی  پیش رفت در  دیگر  طریقی 

ذهن خود داشت.
سفید  و  سیاه  دیدگاه  باردم  که  میدهد  شرح  سپس  چندور 
شخصی  دیدگاه  که  داشت  را  اخالقی  داستان  یک  از  خود 
آمریکایی  یک  ابل  که  حالی  در  است.  مسایل  به  نسبت  او 
خیلی معمولی است که با خاویر که در محافل سوسیالیست 
همه  این  آنکه  حال  دارد.  تفاوت  است،  کرده  رشد  هنری 
دارد.  جریان  (آمریکا)  کشور  این  در  که  نیست  چیزی  آن 
او  که  ایساک  با  چندور  که  میآورد  یاد  به  چاستین  جسیکا 

تقریبًا از یک دهه قبل با وی آشنا شده بود، صحبت کرد.
ایساک که سال گذشته با کار «برادران کوئن» (درون للوین 
دیویس) نامش حسابی بر سر زبانها افتاده بود، بعد از سه 
ایفای  برای  را  خود  آمادگی  چندور  با  مذاکره  و  دیدار  بار 

نقش در این فیلم اعالم کرد.
فکر  زدیم.  حرف  چقدر  نیست  یادم  دقیقًا  میگوید:  ایساک 
از  من  برای  و  میرفت  راه  او  میزد.  حرف  او  بیشتر  کنم 
چیزهایی که تصور میکرد و برایشان نقشه داشت، حرف 
میزد و هر چیزی که در فیلم میباید وجود میداشت را بیان 
این  بودم.  شنونده  بیشتر  و  نزدم  حرف  خیلی  من  کرد. 

همان کاری است که ابل انجام میدهد.

مستقل و خوش بین
ایساک کاراکتر ابل را کاراکتری بسیار محاسبهگر و آماده 
موقعیتهای  آوردن  دست  به  برای  حملهای  نوع  هر  برای 
که  است  چیزی  همان  که  میکند  توصیف  خود  برای  خوب 

مدنظر چندور نیز بوده است.
آنها  است.  بینی  خوش  و  مستقل  مرد  ابل  میگوید:  چندور 
فراری  آن  از  همه  که  میکنند  گذاری  سرمایه  ملکی  روی 
همه  و  است  آشفته  نیویورک  در  اقتصاد  وضعیت  هستند. 
 ۱۰ که  را  سرمایهای  آنها  اما  هستند.  شهر  ترک  حال  در 
ملك  این  روی  کردهاند  تالش  آوردنش  دست  به  برای  سال 
بخش  نتیجه  میتواند  میکنند  تصور  که  ریسکی  میگذارند. 
باشد. در اینجاست که کاپیتالیسم به بهترین شکل آن وارد 

عمل میشود.
همکارانش  که  فسادی  به  که  میکند  افتخار  خودش  به  ابل 
این  درباره  ایساک  است.  نشده  آلوده  هستند،  مبتال  آن  به 
خصیصه کاراکتر خود شرح میدهد: اگر به کنه دیدگاه او 

بنگریم، میبینیم او مردی است که ایدههای درستی در راه 
نجات خود دارد و خالی از دغل است و کار صحیح را انجام 
میدهد. او نمیخواهد کاری انجام دهد که برابر با خشونت 
کاراکترهایی  با  همچنین  او  دیگر  طرف  از  شود.  تلقی 
همراه است که همگی تاجرانی موفق محسوب میشوند اما 
از دغل و خطا به دور نیستند. آنان این ویژگیها را طبیعت 
انسان بیان میکنند و به نوعی حتی به انسانها نیز به عنوان 
کاال نگاه میکنند. نگاه آنها به انسانها مصرفی است. یعنی 
تا جایی به افراد اهمیت میدهند که برایشان فایده دارند و 
پس از آن خود برایشان تبدیل به یک کاالی مصرف شده، 

میشود.

از کار افتادن تهدید
«چندور» مخاطبان خود را به همان اندازه که کاراکترهایش 
را در معرض آزمون قرار میدهد، به بوته آزمایش میگذارد. 
او سال گذشته نیز فیلم «همه چیز از دست رفت» را نوشت 
را  مردی  نقش  ردفورد  رابرت  آن  در  که  کرد  کارگردانی  و 
داشت که در دریا در توفان گرفتار میشود و باید با امواج 
بجنگد. نقشی که او کمترین حرف را در آن میزد. اما به هر 
حال «خشن ترین سال» از آن جمله فیلم ها است که بیانگر 
داستانی گنگستری است که خشونت را به جای یک مساله 
عین   در  که  میپندارد  جسمی  و  فیزیکی  مساله  یک  روانی 
حال استفاده از سالح را غیر قابل اجتناب میبیند. در اینجا 

است که «چندور» مسیر را طوری می پیماید که عنوان فیلم 
نیز از آن حکایت میکند.

میشود  استفاده  شکلی  همان  به  اسلحه  وقتی  میگوید:  او 
یا  و  تهدید  را  آن  نمیتوان  بینیم،  می  فیلمها  اغلب  در  که 
نگه  را  سالح  طوری  آنها  کرد.  تصور  حقیقی  مخاطرهای 
آنها  دارند.  دست  در  را  بازی  اسباب  یک  گویی  که  میدارند 
در  که  آنی  از  بیشتر  حتی  که  میکنند  شلیک  گلوله  هزاران 
تهدید  تمام  کار  این  اما  هستند.  میشود،  مشاهده  کلیپ 
دست  از  باشد،  داشته  وجود  میتواند  که  را  سمبلیکی 
زیاد شده  آنقدر  فیلمها  تجربه تیراندازی در  زیرا  میدهند. 
که دیگر مخاطب حساسیت الزم را نسبت به آنها از دست 

داده است.

شهر گران
است  نیویورک  آنها  تجارت  و  شغل  مکان  صورت  هر  به 
قسمت  ساکن  و  میکنند  زندگی  آن  در  آنا  و  ابل  که  جایی 

نسبتًا خوب شهر هستند. جایی که در دهه ۷۰ و ۸۰ طبقه 
مرفه نیویورک در آن ساکن بودند و امیدوار بودند در این 
باشند.  دور  به  شهر  قسمتهای  سایر  خشونت  از  منطقه 
جایی  گرفتهاند.  قرار  کاپیتالیسم  لبه  روی  درست  آنها 
میتوان  که  کابوسهایی  بدترین  از  آن  بواسطه  میتوانند  که 

تصور کرد، خالص شد.
«چندور» که وقتی بچه بود، عادت داشت به همراه والدین 
و  عالقه  با  گذشته  به  بیاید،  منهتن  به  مرتب  طور  به  خود 
حرارت نگاه نمیکند و معتقد است که همه مثل او هستند و 
عالقه ای به مرور این گذشته ندارند. اما او حاال نیویورک 
شهری  همانند  سال»  نترین  در «خش  که  میبیند  شهری  را 
او  فیلم  در  میشود.  دیده  است،  دور  تمدن  از  سالها  که 
خون  به  آغشته  زمانی  که  بروکلین  های  محله  از  بسیاری 
اواخر  سالهای  از  چیز  همه  و  شدهاند  تمیز  و  پاک  بودند، 

دهه ۱۹۸۰ به کل دور شده است.
شده  گران  شهری  به  تبدیل  گذشته  دهه  سه  در  نیویورک 
چندین  دهد  می  ترجیح  چندور  حاال  که  جایی  است. 
کیلومتر دورتر از آن زندگی کند و سر و کاری با آن نداشته 
کرده  مکان  نقل  نیویورک  ایالت  شمال  به  بنابراین  و  باشد 
است. او میگوید: نیویورک برای من خیلی گران است. من 

فقط یک فیلمساز سادهام.
چندور این شهر را برای فیلم بعدی اش ترک میکند. فیلم 
نفت،  درباره  است  دالری  میلیون  صد  درام  یک  او  بعدی 

این  همگی  که  بقاست  و  داری  سرمایه  طبیعی،  بالیای 
هنگام   ۲۰۱۰ سال  که  است  نهفته  بحرانی  در  موضوعات 
خیلج  آبهای  در  پترولیوم  بریتیش  کمپانی  نفت  نشت 

مکزیک به وقوع پیوست.

یک شهر تراژیک
این  از  بارستاو  دیوید  گزارش  اساس  بر  که  فیلم جدید  این 
گزارش  این  خاطر  به  و  وستا  (با  است  شده  تهیه  حادثه 
چندور  که  است  فیلمی  گرانترین  برد)  را  پولیتزر  جایزه 
تاکنون ساخته است. این فیلم قرار است با بودجهای صد 
این  در  شود.  ساخته  گیت  النیز  کمپانی  در  دالری  میلیون 
فیلم مارک والبرگ نقش اصلی را ایفا خواهد کرد. چندور 
میگوید: این فیلم مثل یک شعر تراژیک درباره جایی است 
که اکنون بشر در آن قرار دارد. جایی که رابطهای مستقیم 
بین ما و نفت به وجود آمده است و اینکه بشر مجبور است 
آن  به  شدت  به  زیرا  کند.  پیدا  جایی  در  باالخره  را  انرژی 

نیاز دارد.
پترولیوم  بریتیش  نفتی  کمپانی   ۲۰۱۰ نفت  نشت  حادثه  در 
مقصر ماجرا قلمداد شد. چندور هر چند معتقد است این 
اتفاق خوشایندی نبود. اما تاکید میکند، باید پذیرفت آنها 
بزرگترین  این  نداشتند.  را  محصول  این  کنترل  توانایی 
واقعه شوم نفتی بود که تمام خلیج مکزیک را آلوده کرد و 

شاید اثر آن برای نسلهای بعدی نیز باقی بماند.
نبرد  و  نفت  تانکر  شدن  غرق  بین  را  خود  زمان  فیلم  این 
مسوولیت  از  فرار  برای  پترولیوم  بریتیش  نفتی  کمپانی 
این واقعه تقسیم میکند و در نهایت این هالیبرتون و ترنس 
اوشن دو کمپانی کوچکتر نفتی بودند که مقصر جلوه داده 

شدند.
yahoo Movies :منبع

با آبونمان (اشتراک)  
هفته نامه پرشیـــن، 

 به گسترش فرهنـگ و هنــر 
جــدای از هرگونه گرایشهای 

سیاسی و  مذهبـــی، 
کمکی وافر میکنید. 

درباره جی سی چندور و کارهایش

فرار از نیویورک 
برای ساختن فیلم

که  تبلیغاتی  فیلمهای  کارگردان  چندور،  سی  جی 
فیلم  اولین   ۲۰۱۱ سال  شد،  فیلمساز  به  تبدیل  بعدها 
خود را با عنوان «Margin call» ارائه داد که درباره 
 ۲۰۰۸ سال  در  آمریکا  اقتصادی  رکود  از  پیش  وقایع 
زاخارای  و  اسپیسی  کوین  فیلم  این  ستارگان  بود. 
کوئینتو بودند و چندور به خاطر نگارش فیلمنامه آن 
همان  در  درست  فیلم  شد.  اسکار  دریافت  کاندیدای 
یعنی «خشنترین  او  جدید  فیلم  که  میشد  تمام  جایی 
اقتصادی  رکود  شروع  یعنی  میشود:  شروع  سال» 

.۲۰۰۸



هفته نامه پرشین ۱۳جمعه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۸۱

Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly سینما

مردان پرنده اي هالیوود کیستند؟

ابر قهــــــــرمانان 
رنگ باخته سینما

اي»  پرنده  فیلم «مرد  کانون  در   
فیلم محبوب آکادمي اسکار، یک 
ستاره رو به زوال هالیوود وجود 
ابر  روزگاري  که  مردي  دارد. 
تالش  در  اکنون  و  بوده  قهرمان 
براي بازیافتن روزهاي اوج خود 
و بازگشت به نمایش هاي جدي 

است.
این ستاره، یعني ریگان تامسون مصمم است تا همان طور 
که با آنچه که به نظر میرسد نوعي توهم است که او در آن 
میتواند پرواز کند، شهرت گذشته خود را به طرزي مناسب 
اي»  پرنده  «مرد  کننده  هیپنوتیزم  داستاني  بازیابد.خط 
شباهتهاي بسیاري به بازیگر آن یعني مایکل کیتون دارد. 
برتون  تیم  با  کار  از  را  خود  شهرت  بیشترین  که  بازیگري 
دارد. او پس از ایفاي نقش در «Beetle Juice» (۱۹۸۸)، در 
فیلمهاي «بتمن» (۱۹۸۹) و «بازگشت بتمن» (۱۹۹۲) ظاهر 
شد و سپس در محاق فراموشي فرو رفت. اما خود کیتون 
از  بازتابي  اي»  پرنده  در «مرد  او  کاراکتر  که  دارد  اصرار 
زندگي خود او نیست و اینکه در مورد گذشته ابر قهرمان 
خود صحبتي با اله خااندرو گونزالس ایناریتو نداشته است 

و بنابراین: من هیچ ارتباطي به این کاراکتر ندارم.

به  باشد،  داشته  چیزي  چنین  به  اصرار  که  هم  هرقدر  اما 
هر صورت بازي کردن در نقش یک ابر قهرمان سابق کار 
مارول  انحصاري  امتیازهاي  حق  موفقیت  است.  دشواري 
مختلفي  ابرقهرمانهاي  به  تبدیل  اکنون  دیسي  کمیک  و 
در  را  جدیدي  ابرقهرماني  ستارگان  یک  هر  که  شدهاند 

هالیوود به وجود آورده اند.
حتي اگر نام شما هم به عنوان کسي که شنل میپوشد و در 
آسمان پرواز میکند، مطرح میشد، هرگز نمي توانستید از 

جادوي گذشته خود خالص شوید.
در اینجا با چند ستارهاي که با نقشهاي خود تبدیل به ابر 

قهرمان شدند. آشنا میشوید:

پیتر ولر: روبوکاپ
ولر به خاطر ایفاي نقش کاراکتر اصلي فیلمهاي روبوکاپ 
(۱۹۸۷) و «روبوکاپ ۲» (۱۹۹۰) شناخته شده است. او نیز 
که  بود  ساله   ۶۷ پرندهاي»  در «مرد  تامسون  کاراکتر  مثل 
به نقشهایي جدیتر از نقش سایبورگ، مجري قانون، دست 

یافت.
اثر  مقتدر»  مثل «آفرودیت  شدهاي  تحسین  فیلمهاي  در  او 
که  کراننبرگ  دیوید  ساخته    «Naked Lunch» آلن  وودي 
و  «نهنگ»  همچنین  و  است  بورو  ویلیام  رمان  از  اقتباس 

«فریاد زمان» بازي کرده است.
در   «۵ «اودیسه  سریال  در  حضور  از  پس  بالفاصله  او 
مسیر ستاره شدن گام برداشت و پس از آن در ۵ فصل از 
در  میهمان  بازیگر  عنوان  به  و  کرد  نقش  ایفاي   ۲۴ سریال 
سریالهاي «پیشتازان فضا: شراکت»، «دکستر» و «فرینچ» 

حاضر شد.
در  هست،  هم  ترومپت  نوازنده  و  عالقمند  مورخي  که  ولر 
دانشگاه  از  خود  دکتراي  مدرک  به  توجه  با  حاضر  حال 
دانشگاه  در  ایتالیایي،  رنسانس  هنر  رشته  در  کالیفرنیا 
شبکه  یک  مستندهاي  در  حال  عین  در  و  میکند  تدریس 
هیچگاه  او  میگویند  دارد.  مشارکت  تاریخي،  تلویزیوني 

حاضر نشد «روبوکاپ ۳» را ببیند.

سمجي جونز (فلش گوردون)
داد  شکست  را  شوارتزینگر  آرنولد  و  راسل  کورت  جونز، 
فلش  فیلمهاي  سري  اصلي  کرااکتر  عنوان  به  بتواند  تا 
کند.  شرکت  میشدند،  پخش   ۱۹۸۰ دهه  در  که  گوردون 
تمام لحظاتي روزي که قرار شد این نقش را داشته باشد، 

بزرگترین لحظات زندگي او بود.
در آن زمان کارگردانان طرح ساخت یک سه گانه را پیریزي 
فیلمهاي  سري  یک  در  آنها  براساس  نیز  جونز  و  کردند 
و    «Baywatch» آمد»،  «تیم  قرمز»،  «کد  مثل  تلویزیوني 
«تشخیص قتل» به اضافه چند فیلم ویدیویي دیگر حضور 
از  میشود.  دیده  سینما  پرده  بر  هم  هنوز  جونز  یافت. 
 Hard» ،جمله فیلمهاي اخیر او میتوان به «نیروي ماکزیمم

Vice»،  «In Gold We Trust» اشاره کرد.
سریال  در  مهمان  بازیگر  عنوان  به   ۲۰۰۷ سال  در  او 
تلویزیوني «فلش گوردون» بازي کرد و همچنین سال ۲۰۱۲ 

نیز نقش خودش را در فیلم «تد» داشت.
هلن اسلتر و ابر دختر

«ابر  یعني  تریاستار  کمپاني  فیلم  در   ۱۹۸۴ سال  در  اسلتر 
ناگهان  اما  داشت.  را  فیلم  اصلي  قهرمان  نقش  دختر» 
درام  ـ  کمدي  فیلمهاي  از  چرخهاي  وارد  فیلم  این  از  بعد 
«شهر  و  من»  موفقیت  «راز  بیریشه»،  «انسانهاي  مثل 
«مرد  در  کیتون  کاراکتر  مثل  نیز  شد.اسلتر  حقهبازان» 
برادوي  در  و  دارد  فراواني  خیاالت  و  تصورات  پرندهاي» 
بازي میکند و عالوه بر آن به همراه چند بازیگر دیگر یک 
مثل  نمایشهایي  در  و  است  انداخته  راه  به  تئاتري  گروه 

«گریس» و «شکسپیر و دوستان» حضور دارد.
است،  بوده  او  اول  عشق  موسیقي  است،  مدعي  که  اسلتر 
در طول سالهاي پس از ۲۰۰۰ موفق به نشر ۴ آلبوم شد که 
خودش در آن پیانو مي نوازد و آواز میخواند. او همچنین 
فیلم  براي  رمانتیک،  کمدي،  جشنواره  در   ۱۹۸۹ سال 
«خوشحال با یکدیگر» و سال ۱۹۹۴ براي «دختران جوان» 

آواز خواند.

توبي مگوایر: مرد عنکبوتي
«مرد  به  تبدیل  همه  براي  مگوایر  توبي  چهره  یقینًا 

سم  گانه  سه  در  او  که  نقشي  یعني  است.  شده  عنکبوتي» 
اما  است.  ساله   ۳۹ چند  هر  مگوایر  توبي  کرد.  ایفا  ریمي 
تحسین  حضوري  چند  هر  او  دارد.  کودکانه  چهرهاي 
همواره  اما  است.  داشته  جدي  کامًال  فیلم  چند  در  برانگیز 
اینکه  از  قبل  مگوایر  میشود.  شناخته  پارکر  آلن  عنوان  به 
در  بازي  خاطر  به  کند،  بازي  عنکبوتي»  فیلمهاي «مرد  در 
خانه  «قوانین   ،«Pleasantville» مثل  سریالي  نقشهایي 
چون  فیلمهایي  همچنین  و  شگفتانگیز»  «پسران  و  سیدر» 
شناخته  بزرگ»  «گتسبي  و  «برادران»  بیسکوئیت»،  «سي 
را  گلوب  گلدن  کاندیداتوري  سابقه  همچنین  او  بود.  شده 
هم داشته است. هر چند که هرگز آن را نبرده است. به هر 
حال آنچه بیشتر باعث شهرت او بود، «مرد عنکبوتي» بود. 
او سال ۲۰۱۲ از دنباله «مرد عنکبوتي شگفتانگیز» که اندرو 
گارفیلد آن را ساخته است، کنار گذاشته شد. با این حال او 

هنوز هم با «مرد عنکبوتي» شناخته میشود.

براندون روث: سوپرمن
هر  به  اما  نباشد.  سوپرمن  معروفترین  شاید  براندون، 
حال بعد از سال ۲۰۰۶ و بازي در نقش کاراکتر اصلي فیلم 
مردم  بین   گسترده  طور  به  که  بود  سوپرمن»  «بازگشت 
شناخته شد. این بازیگر ۳۵ ساله از همان آغاز کار خود به 
بازیگر  ریو،  کریستوفر  به،  انکارش  غیرقابل  شباهت  دلیل 
شناخته شده نقش سوپرمن، موقعیتي ویژه براي به دست 
آوردن این نقش داشت. به همین دلیل هم بود که او امیدوار 

داشته  او  خود  به  اختصاص  سالها  براي  نقش  این  بود 
«بازگشت  از  بعد  بالفاصله  یعني   ۲۰۰۶ سال  در  اما  باشد. 
فیلم  اصلي  نقش  شده،  موفق  کاویل  هنري  سوپرمن»، 

«Man Of Steel» را از آن خود کند.

روث بعد از خارج شدن از کسوت سوپرمن در فیلم کوین 
میسازند»  غیراخالقي  فیلم  میري  و  «زاک  یعني،  اسمیت 
به  همچنین  او  درخشید.  جهان»  برابر  در  زائر  و «اسکات 
عنوان بازیگر مهمان در فیلمهاي «دختران گیلمور»، «ویل 
شاید  اینها  اما  است.  داشته  حضور  و «میلرها»  گریس»  و 
را  جکمن  هیو  که  کسي  از  مخاطبان  که  نباشند  نقشهایي 
در  سال  قهرمان  ابر  بهترین  تا  داد  شکست   ۲۰۰۶ سال  در 

جشنوارههاي تلویزیوني باشد، انتظار داشته باشند.
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جنجال های ادامه دار
 «تک تیرانداز آمریکایی»

فیلم نامزد اسکار «تک تیرانداز آمریکایی» جدیدترین ساخته کلینت ایستوود که در ۱۰ 
روز آغازین اکران خود در آمریکا، به موفقیت تجاری بزرگی دست یافته است به دلیل 
شخصیت اصلی داستان اخیرا موجب بحث فراوانی در محافل گوناگون شده است.  به 
گزارش ایسنا، پرسشی که در اغلب بحث ها پیرامون فیلم جدید «تک نیرانداز آمریکایی» 
مطرح شده این است که آیا «کریس کایل» شخصیت اصلی فیلم یک قهرمان است و یا 
بحث  اخالقی  معیارهای  و  است  تیراندازی  عاشق  که  است  متکبری  و  مآب  قلدر  فرد 

برانگیزی دارد؟
بحث ها حول شخصیت واقعی «کریس کایل» قهرمان داستان متمرکز شده که به عنوان 
عضو واحدهای کماندویی نیروی دریایی آمریکا چهار دوره در عراق حضور داشته و 
در آن مدت بیش از ۱۶۰ نفر را کشته است.او درسال ۲۰۱۳ در خانه خود در ایالت تگزاس 
توسط «ادی روث» به ضرب گلوله به قتل رسید. «ادی روث» خود جزو کهنه سربازان 
جنگ عراق بود که «کریس کایل» تالش می کرد، برای بازیافت سالمت روحی اش پس 
از فشارهای عصبی ناشی از دوران جنگ به او کمک کند.برخی از منتقدین معتقدند که 
ماجراهایی که در این فیلم به خصوص در مورد زندگی او خارج از میدان جنگ مطرح 
داستان  اصلی  شخصیت  دروغ های  فیلم  یک  که  وقتی  و  است  ساختگی  و  دروغ  شده 
شخصیت  فیلم  است.این  دروغ  یک  هم  فیلم  خود  که  است  معنا  این  به  می کند  پاک  را 
که  بزرگی  مرد  می دهد،  ارائه  بیننده  به  کامل  قهرمان  یک  عنوان  به  را  کایل»  «کریس 
افراد زیادی را می کشد بدون آنکه خم به ابرو بیاورد."منتقد سینمایی گاردین از این هم 
فراتر می رود و می نویسد "فیلم تک تیرانداز آمریکایی یک سئوال بسیار نگران کننده 
را  حقیقت  از  بخش هایی  چه  فیلم  یک  ساختن  در  که  است  این  آن  و  می کند  مطرح  را 
انتخاب می کنیم و برای ساخت یک محصول هنری و یا سرگرم کننده از نظر اخالقی 
به  نیز  آمریکا  چپ گرای  لیبرال و  بپردازیم.؟"مفسران  حاضریم  بهایی  چه  اجتماعی  و 
غیرنظامیان  کشتار  برای  غیراخالقی  توجیهی  را  آن  و  کرده  انتقاد  فیلم  این  از  شدت 
عراقی  غیرنظامیان  کشتن  از  عنوان  هیچ  به  داستان  قهرمان  آن  در  که  می دانند  عراق 

پشیمان نیست.
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است  ای  ترانه  بلوچی،  مردان  میان  در  رایج  ملودیهای  از 
شود.  می  خوانده  حمل  وضع  حال  در  مادران  برای  که 
ترانه هایی چون سپاد۵، وزباد۶، شبتاگی۷، لیلو۸ یا لولی 
(الالیی بلوچی)، همچنین ترانه هایی در باب جدایی، شکوه 
واژة  از  (مشتق  زاییراک۹  دشوار،  روزگار  دربارة  گالیه  و 
اندوهناک  که  غم)  و  آرزو  و  حسرت  معنای  به  و  ظاهیر۱۰ 
قیچاک۱۲  فلوت۱۱،  با  همراه  است  بلوچی  موسیقی  ترین 
در  امروزه  ما  که  موسیقی  بانجو۱۳.  و  کوچک)  (قیچی 
موسیقی  از  دالیل  ای  پاره  دلیل  به  شنویم  می  بلوچستان 
فاصلة  دالیل،  این  از  یکی  است.  متفاوت  بلوچی  اصیل 
بسیار زیاد بلوچستان از پایتخت و عدم توجه به این منطقة 

دورافتاده و محروم است. دلیل دیگر همجواری با پاکستان 
و تأثیرپذیری آن از موسیقی بلوچی ـ پاکستانی و به طریق 
اولی موسیقی هندی است. از دوران کهن این منطقه دارای 
است.  بوده  هند  با  نزدیکی  اقتصادی  و  فرهنگی  عالیق 
تأثیرپذیری از هند همچنین ریشه در این حقیقت داشته که 
بلوچستان همواره از حکومتهای مرکزی ایران دور و مورد 
غفلت آنها واقع شده است. دلیل چنین تأثیرهایی ریشه در 

واقعیتهای تاریخی و جغرافیایی دارد.

مرکز  که  سوگدیان۱۴  چون  هایی  سلسله  از  گذشته 
وجود  عدم  بود،  بلوچستان  و  سیستان  شان  فرمانروایی 
کشور  تر  داخلی  بخشهای  با  ارتباط  و  مراسالتی  راههای 
آمادگی  بر  دیگری  دلیل  داشت،  رواج  ایرانی  فرهنگ  که 
چه  هندی  فرهنگ  از  تأثیرپذیری  برای  بلوچی  موسیقی 
مردان  گرچه  بود.  ظاهری  نظر  از  چه  و  معنوی  لحاظ  از 
با  آنان  رفتار  اما  متعصبند،  و  مذهبی  شدت  به  بلوچی 
خود  وثوق  مورد  و  صمیمی  دوستان  همانند  نوازندگان 
که  خصوصی  میهمانیهای  در  اجرا  اجازة  آنان  به  و  است 

زنان نیز در آن حضور دارند، داده می شود. 

نوازند  نمی  سازی  گونه  هیچ  بلوچی  زنان  حال،  این  با 
پرده  پس  در  و  گروهی  صورت  به  آواز  خواندن  به  تنها  و 
به  نرسد.  مردی  هیچ  گوش  به  آنها  صدای  که  پردازند  می 
خواننده  که  یافت  بلوچستان  در  را  زنی  توان  می  دشواری 
و  سوران  ختنه  تولد،  جشن  عروسی،  مجالس  در  ای  حرفه 
میهمانیهای شادی دیگری باشد. دیگر ساز محلی در استان 
بسیاری،  تغییرات  ِعمال  ا  با  که  است  «بانجو»  بلوچستان، 
تبدیل به ساز محلی (بومی) ایالت سند پاکستان شده است. 
بلوچی  مختلف  اقوام  از  سند  ایالت  جمعیت  درصد  هشتاد 
تشکیل شده اند. معروف ترین نوازنده بانجو در ایالت سند 
در  دشتیاری  بلوچی  قوم  تبار  از  بورجی۱۵  الوار  مرحوم 

بلوچستان ایران بود.

نام  (که  است  ُنگی۱۶  د  بلوچستان  در  بعدی  محلی  ساز 
شامل  دنگی  است.)  متفاوت  پاکستان  سند  ایالت  در  آن 

دنگی  نوازندگان  بهترین  است.  ماده  و  نر  فلوت  جفت  یک 
قبیلة  از  هستند  جهانی  شهرت  دارای  که  بلوچستان  در 
جمالی  خان  خبیر  و  خان  مصری  نامهای  به  سیری۱۷، 
بودند. بانجو و دنگی با دیگر سازهای بلوچی کامًال ترکیب 

و در بلوچستان بومی شده اند.

لیلو،  شبتاگی،  سپاک،  نظیر  قومی  سنتهای  از  صیانت 

سوت۱۸، لیکو۱۹، الکو و غیره که با موسیقی همراهی می 
نمونه  حفظ  برای  را  ایرانی  دورافتادة  استان  این  شوند، 
بر  عالوه  اند.  رسانده  یاری  بلوچی  اصیل  موسیقی  های 
این می توان در بلوچستان خواننده و نوازندگانی را یافت 
که خود را صرف موسیقی سنتی نموده اند. خوانندگان و 
نوازندگانی که این هنر را از نیاکان خود سینه به سینه ارث 

برده اند، پهلوانان۲۰ نامیده می شوند.

است. «پهلو»  و «ون»۲۲  از «پهلو»۲۱  ترکیبی  پهلوان  واژة 
قدرتمند  و  شجاع  معنای  به  و  شده  مشتق  پهلوی  زبان  از 
واژة  بلوچی  زبان  در  است.  خواننده  معنای  به  «ون»  و 
پهلوان  بنابراین  است.  خواندن  معنای  به  نیز  «ونگ»۲۳ 
جوانمردی  و  شجاعت  خود  از  که  است  کسی  معنای  به 
از  مثال  چند  به  مجمل  صورت  به  اینجا  در  دهد.  می  نشان 
موسیقی بلوچی اصیل اشاره می کنیم که در حال حاضر در 
است،  ستایش  معنای  به  که  سپاد  است.  متداول  بلوچستان 
یکسری ملودیهایی هستند که پس از به دنیا آمدن یک نوزاد 

خوانده می شود.

همزمان با اینکه مادر خود را برای شست وشوی نوزادش 
آماده می کند این ترانه ها به مدت ۱۴ روز خوانده می شود. 
هدف  و  خوانند  می  گروهی  صورت  به  زنان  فقط  را  سپاد 
دوران  رنجهای  و  دردها  تا  است  نوزاد  مادر  به  کمک  آنان 

غالبًا  آنان  آوازها  این  در  بسپارد.  فراموشی  به  را  زایمان 
و  مادر  برای  و  ستایند  می  را  دین  بزرگان  و  پیامبر  خدا، 
نوزادش آرزوی سالمتی و سعادت می کنند. وز باد دسته 
ای از آوازهاست به معنای تحسین و ستایش که یک زن یا 
گروهی از بانوان آنها را می خوانند و گروهی دیگر با آواز 
پاسخ گروه اول را می دهد. خواندن این گونه ملودیها در 
برای  را  پیامبر  و  خدا  و  یابد  می  ادامه  شب   ۱۴ نوزاد  خانة 

دیگر  از  شبتاگی  گویند.  می  سپاس  مادر  به  نوزاد  اعطای 
آید،  می  دنیا  به  نوزادی  که  هنگامی  است.  بلوچستان  آداب 
اقوام مادر، همسایگان و دوستان عصرها در خانة آنها گرد 

هم آمده و شب را آنجا می گذرانند و برای سالمتی مادر و 
شادباش  اقوام  به  را  نوزاد  تولد  آنها  کنند.  می  دعا  کودک 
ابویی (نوعی  با  همراه  مالیم  ت ُن  با  اشعاری  و  گویند  می 
ساز بادی) و داریه زنگی می خوانند. این اشعار و آوازها به 
عنوان شبتاگی شناخته می شوند که به معنای «بیدار ماندن 
در شب» است. اکثر ملودیهای شبتاگی در باب ستایش خدا، 
پیامبر، اصحاب پیامبر و بزرگان دین است که بدین وسیله 
حضار به پدر و مادر نوزاد شادباش می گویند و آرزومند 
سالمتی و آینده ای درخشان برای نوزاد هستند. سپس طی 
یک مراسم رسمی، در گوش نوزاد اذان می گویند که نشان 

دهندة مسلمان بودن نوزاد است.

آوازهای شبتاگی کمکی است به مادر تا زایمان و سختیهای 
آن را به فراموشی سپرده، روح و روان خود را باز یابد و 
تا  شش  از  است  ممکن  شبتاگی  بخشد.  نیرو  خود  بدن  به 
چهارده روز و حتی گاهی تا چهل روز ـ بسته به وضعیت 
در  که  است  دیگری  آواز  لوال  یابد.  ادامه  ـ  خانواده  مالی 
و  شود  می  خوانده  عروسیها  نظیر  هایی  مراسم  جریان 
معنای آن متفاوت است. اما اللو شسقانی۲۴ به طور خاص 

به شش روز اول عمر نوزاد اختصاص می یابد.
خانوادة  و  پیامبر  متعال،  خداوند  از  خواننده  آواز  این  در   
در  لولی  یا  لیلو  نماید.  می  سعادتمندی  تقاضای  او  ّم  مکر 
خواند.  می  بچه  خواباندن  برای  مادر  که  است  الالیی  واقع 
که  بلوچهاست  میان  در  ملودی  انگیزترین  غم  زاییراک 
کند.  می  شکوه  ایام  غم  از  یا  و  یار  نامهربانی  جدایی،  از 
همراهی  انگیز  حزن  ملودی  نوعی  با  زاییریک  یا  زاییراک 
می  نواخته  فلوت  یا  قلم۲۵  با  موسیقی  این  که  شود  می 
شود، گرچه امروزه زاییراک با بانجو نواخته می شود. این 
موسیقی، حزن انگیز، یکنواخت و مطو ّل است که با طبل 
(تنبک) نواخته می شود و نُ تها با اندکی تفاوت تکرار می 

شود.

از  که  شود  می  تقسیم  متفاوتی  های  شاخه  به  زاییراک 
جمله معروف ترین آنها می توان به اشرفدور۲۶ زاییراک، 
کرد.  اشاره  زاییراک  زمرانی۲۸  و  زاییراک  جانوزامی۲۷ 
کرانة  در  گویی  دهید  می  گوش  زاییراک  شما  که  زمانی 
با  که  فلوت  تکراری  انگیز ِ  غم  ن ُتهای  به  و  اید  نشسته  غم 
قیچاک همراه است گوش فرا می دهید، مانند موجهای دریا 
که در آغاز خروشان اند ولی با نزدیک شدن به ساحل و فرو 

نشستن توفان، سرانجام در ساحل، آرام می گیرند.

 این موسیقی با آهنگی تند آغاز می گردد و به اوج خود می 
رسد و به تدریج آرام می شود و به سکوت ختم می گردد، 
ضجه  تند  آهنگی  با  دوباره  فلوتها  کوتاه،  وقفة  یک  از  پس 
به  زاییراک  شود.  می  تکرار  و  تکرار  بخش  این  و  زنند  می 
آشنایان  فراق  در  دیگر،  موسیقی  آالت  با  همراه  یا  تنهایی 
واژة  از  زاییراک  شود.  می  خوانده  زادگاه  از  دوری  و 
به  دهخدا  نامة  لغت  بر  بنا  که  است  شده  گرفته  ظاهیر۲۹ 

معنای خاطره، غم و آرزوی دیدار معشوق است.

باشد،  می  غمگین  و  افسرده  معنای  به  همچنین  ظاهیر 
روزانه،  کارهای  انجام  حین  در  زنان  قدیم  زمانهای  در 
کردن  آرد  برای  که  وقتی  مخصوصًا  خواندند  می  زاییراک 
گندمهایشان کنار آسیاب جمع می شدند و در آن اوقات این 

ملودی را دو گروه زنان به نوبت می خواندند.

موسیقی

تدریس گیتــار
پویا محمودی

ساعت تماس 
۹ صبح تا ۶ بعد از ظهر

دوشنبه تا جمعه

۰۷۹۳۸۳۵۹۲۶۲

تدریس تــــار 
سـه تار و پیانو
سیامک نعمت ناصر

۰۷۷۵۲۲۰۱۹۲۲

موسیقی 
بلوچستان

حسن شادمانی

قوم بلوچ یکی از کهن ترین اقوام ایرانی 
جغرافیایی  نزدیکی  دلیل  به  که  است 
ملودیهای  از  ّر  متأث  هند،  کشور  به 
ادوات  جمله  از  است.  بوده  کشور  این 
توان:  می  بلوچستان  در  موسیقی 
فلوت  نوعی  قلم،  تار،  سه  تنبورک، 
 ،the pitcher بخش،  شش  یا  پنج  با 
معمولی،  و  کوچک  تیمپلی۲  ابویی۱، 

داریه زنگی۳ و هجده تار۴ یاد کرد.
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به بهانه سالگرد هولوکاست

عبدالحسین سرداری
ناجی یهــــــــودیان

شنیده  را  نامش  کسی  کمتر  قبل  سال  چند  همین  تا  اما  رفته  دنیا  از  پیش  دهه  سه  حدود 
بود. حاال مدتی است نامش بر سر زبان ها افتاده و کشمکش ها دربارۀ نقش او در دوران 
جنگ جهانی دوم و اشغال فرانسه توسط آلمان نازی باال گرفته است. نامش عبدالحسین 
این  در  خدمت  کوتاه  دوران  در  و  بوده  پاریس  در  ایران  سفارت  کاردار  است.  سرداری 
داده  انجام  یهودی  ایرانیان  از  گروهی  جان  نجات  جهت  در  مهمی  اقدامات  سفارتخانه 

است. اقداماتی که عنوان «شیندلر ایرانی» را برایش به ارمغان آورده است.
 اسکار شیندلر، سرمایه گذار و صنعتگر آلمانی بود که داستان زندگی اش در فیلم «فهرست 
جریان  در  شیندلر  است.  شده  کشیده  تصویر  به  اسپیلبرگ  استیون  ساختٔه  شیندلر» 
هولوکاست و کشتار یهودیان در لهستان در خالل سال های جنگ جهانی دوم توانست جان 
قریب به ۱۲۰۰ یهودی را تحت عنوان کارگر تعلیم دیده برای برقرار نگه داشتن کارگاهش 
نجات دهد. در این راه او تمام دارایی اش را صرف دادن رشوه به افسران نازی کرد تا آن ها 

را قانع کند که کارگرانش باید زنده بمانند.
از  زیادی  تعداد  نجات  حکایت  و  می شود  روایت  ماجرایی  چنین  هم  ایرانی  شیندلر  برای   
به  کتاب  این  است.  شیر»  سایه  عنوان «در  با  کتابی  نگارش  موضوع  وی  توسط  یهودیان 
قلم دکتر فریبرز مختاری، استاد کرسی خاورنزدیک در دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن، 
از عبدالحسین سرداری فردی را به تصویر می کشد که همه چیز را به خطر انداخت تا به 

هموطنان ایرانی اش کمک کند که از دست نازی ها بگریزند.
 عبدالحسین سرداری قاجار در سال ۱۸۹۵ میالدی در خانواده ای از تبار قاجار به دنیا آمد. 
خانوادۀ  بود.  قاجار  ناصرالدین شاه  خواهر  عزت الدوله  نتیجه  و  ادیب السلطنه  فرزند  او 
پیوند  ایران  خارجی  سیاست  دستگاه  با  بود  قاجار  بانفوذ  خانواده های  از  که  سرداری 
(پدر  عین الملک  حبیب الله  همسری  به  افسرالملوک  خواهرانش  از  یکی  داشت.  دیرینه 
دیگر  عربی  کشور  چند  و  عربستان  لبنان،  در  ایران  سفیر  هویدا)  فریدون  و  امیرعباس 
درآمد و خواهر دیگرش با انوشیروان سپهبدی دیپلمات ایرانی و سفیر ایران در فرانسه 
پیمان زناشویی بست. حسین سرداری نیز که خود دانش آموختۀ رشتۀ حقوق در سوییس 
مشغول  ایران  سرکنسول  عنوان  به  و  رفت  پاریس  به  سپهبدی  انوشیروان  دعوت  به  بود 

به کار شد.
افغانستان و بخارا (شهری در   در آغاز جنگ جهانی دوم، حدود ۱۵۰ یهودی اهل ایران، 
جمهوری ازبکستان شوروی و مرکز فرهنگی امپراتوری ایران باستان) در فرانسه زندگی 
می کردند. بسیاری از این یهودیان آسیای مرکزی که از پیوند های مشترک زبانی و فرهنگی 
برخوردار و از انقالب بلشویکی سال ۱۹۱۷ گریخته بودند، طی دهه ۱۹۲۰ در پاریس اقامت 
گزیدند. در پی اشغال شمال فرانسه توسط آلمان در سال ۱۹۴۰، نمایندگان این سه جامعه 
یهودیان  عنوان «جوگوت» (بازماندگان  تحت  فرانسه  ویشی  حکومت  مقامات  به  را  خود 
تکالیف  خود  منازل  در  اما  بودند،  گرویده  اسالم  به  اجبار  به   ۱۸۳۸ سال  در  که  پارسی 
دین یهود را محرمانه به جای می آوردند) معرفی می کردند. جوگوت ها در اوراق هویت 

رسمی، مثل پاسپورت، معموًال مسلمان نامیده می شدند.
در پی ورود نازی ها به پاریس، مقامات اشغالگر آلمانی حکمی صادر کردند که 
بر اساس آن تمام یهودیان ساکن در فرانسه می بایست خود را به پلیس معرفی 
استان های  از  ِسن [یکی  استان  به  را  خود  پاریس  در  ساکن  یهودیان  می کردند. 
می کردند؛  معرفی  برمی گرفت]  در  را  آن  حومه  و  پاریس  که  زمان  آن  فرانسۀ 
بخشداری  به  را  خود  می بایست  نیز  پاریس  از  خارج  اشغالی  شهر های  ساکنان 
 ۱۹۴۰ اکتبر  در  سرداری  می کردند.  معرفی  سکونتشان  منطقه  به  مربوط  محلی 
کرد  سعی  اکتبر   ۲۹ تاریخ  به  نامه ای  در  او  کند.  حمایت  جوگوت ها  از  تا  کوشید 
الزم االجرا  اشغالی  فرانسه  در  آن ها  قوانین  که  ویشی-  حکومت  مقامات  به  تا 
ایرانیان  با  زناشویی  پیوند های  فرهنگ و  طریق  از  جوگوت ها  که  بقبوالند  بود- 
شوند.  قلمداد  یهودی  نباید  ویشی  قوانین  طبق  و  شده اند  ادغام  غیریهودی 
است: «بر  نوشته  چنین  ایران»  پادشاهی  آرم دار «کنسولگری  کاغذ  در  سرداری 
اساس مطالعات قوم نگاری و تاریخی در خصوص جوامع مذهبی یهودی با نژاد 
غیریهودی در روسیه که بدست این کنسولگری رسیده و در ۲۸ اکتبر ۱۹۴۰ مورد 
تأیید سفارت [آلمان] در پاریس قرار گرفته است... یهودیان بومی (جوگوت ها) 
جزو  حاضر  حال  (در  خوقند  و  خیوه  بخارا،  سابق  خانات  مناطق  اهالی  از  که 
ازبکستان و تاجیکستان شوروی) هستند از    همان ریشه [نژادی] پارسی قلمداد 
می شوند. طبق این پژوهش، جوگوت های آسیای مرکزی فقط به خاطر به جای 
و  زبان  خون،  نظر  از  دارند.  تعلق  یهود  جامعه  به  یهودیت  عمده  مناسک  آوردن 
بیولوژیکی  تبار  همان  به     متعلق  و  شده اند  جذب  خود  بومی  نژاد  در  آن ها  سنن، 

همسایگان خود- یعنی پارسیان و ازبک ها- هستند.»
 

رهبر جامعه جوگوت ها در پاریس در طول جنگ، دکتر آصف آچلدی اهل سمرقند 
(شهری در ازبکستان) بود. او در خاطرات سال ۱۹۶۵ خود از خطراتی می گوید 
که اعضای جامعه اش طی دوره اشغال آلمانی ها با آن مواجه بودند. در تابستان 
و  شدند  دستگیر  بودند،  کرده  معرفی  پلیس  به  را  خود  که  جوگوت  شش   ،۱۹۴۱
زندانی  پاریس  از  خارج  درنسی  اجباری  اقامت  اردوگاه  در  آنان  از  تعدادی 
به  آلمان ها  ضد  مقاومت  عملیات  تالفی  به  آنان  از  برخی  آچلدی،  گفته  به  شدند. 
و  کرده  معرفی  پلیس  به  را  خود  که  جوگوت هایی  دیگر  شدند.  گرفته  گروگان 
 ،۱۹۴۲ فوریه  اوایل  در  کردند.  ترک  را  منازلشان  بودند،  خود  دستگیری  نگران 
شده  قید  آن  در  که  داد  ارایه  پاریس  پلیس  رییس  به  آلمانی  گواهی  یک  آچلدی 
این  از  و  نمی شود  جوگوت ها  حال  شامل  ویشی  حکومت  ضدیهودی  قوانین  بود 
استدالل  ایده  آچلدی  بشود.  درنسی  از  زندانی  دو  آزادی  موجب  توانست  طریق 
«جوگوت» را به خانواده کاچورین - یکی از اعضای جامعه یهودی- نسبت داد 
که از وکیلی به نام ژولین کرالینگ خواسته بودند تا وکالتشان را به عهده بگیرد.

 

اشغال کرده بودند. از آنجا که  انگلیس در اوت ۱۹۴۱ ایران را  نیروهای روس و 
متفقین پادشاه ایران، رضا شاه پهلوی را حامی متحدین می دانستند، او را وادار 
در  ایران  اینکه  دلیل  به  کند.  کناره گیری  محمدرضا  خود،  پسر  نفع  به  که  کردند 
از  حفاظت  مسوولیت  سوئیس  دیپلمات های  بود،  متفقین  اشغال  تحت  زمان  آن 
منافع ایران در فرانسه و دیگر نقاط اروپای اشغالی را در نوامبر ۱۹۴۱ به عهده 
گرفتند و درخواست یهودیان ایرانی را رسمًا مطرح کردند. در همین زمان بود 
که وزارت خارجه وقت ایران، با خشم از سرداری خواست که به تهران بازگردد 
اما او از طریق باز کردن یک دفتر خصوصی در فرانسه که با استفاده از اموال 
خاندان قاجاری اش به ارث برده بود، به فعالیت غیررسمی خود به نفع ایرانیان، 
از جمله یهودیان ایرانی ساکن فرانسه ادامه داد. به گفته آصف آچلدی، سرداری 
در ۱۱ فوریه ۱۹۴۲ از او به عنوان رهبر جوگوت ها در فرانسه خواست که یهودیان 
با ملیت ایرانی را در فهرست جوگوت هایی که او برای مقامات ویشی آماده کرده 
مارس   ۱۷ و   ۱۹۴۲ سپتامبر   ۲۹ تاریخ  به  نامه هایی  در  سرداری  دهد.  قرار  بود، 
۱۹۴۳ با مقامات آلمانی تماس گرفت و وضعیت یهودیان ایرانی ساکن پاریس و 
شهرهای حومه را توضیح داد تا مانع از دستگیری و تبعید آنان شود. بالفاصله 

پس از آن، در ۴ مه ۱۹۴۳ نام ۴۱ ایرانی در فهرست ۹۱ نفر «جوگوت های اهل ایران، 
افغانستان، بخارا (آسیای مرکزی) که ساکن پاریس و حومه بودند» گنجانده شد. 
در  ارتش  کار پردازی  اداره  ویشی (در  مقامات  برای  آچلدی  توسط  فهرست  این 

خصوص امور یهودیان) آماده شده بود.
و  گرفته  شدت  تبعید ها  که  شد  انجام  زمانی  در  آچلدی  و  سرداری  فعالیت های 
نهایی  حل  راه  بودند.  گذاشته  اجرا  به  فرانسه  در  را  نهایی»  حل  «راه  آلمانی ها 
(به آلمانی(Die Endlsung  برنامٔه آلمان نازی برای کشتار جمعی و سیستماتیک 
پیوستن  وقوع  به  موجب  که  بود  دوم  جهانی  جنگ  طول  در  اروپایی  یهودیان 
هولوکاست شد. هاینریش هیملر،فرمانده نیروهای اس اس طراح اصلی آن بود 
و آدولف هیتلر آن را راه حل نهایی مساله یهود نامید. در جریان این اقدام در ۱۶ 
ساکن  ملیت  بدون  و  خارجی  یهودی   ۱۳۰۰۰ از  بیش  فرانسه  پلیس   ،۱۹۴۲ ژوئیه 
را  فرزند  بدون  زوج های  و  مجرد  افراد  فرانسه  مقامات  کرد.  دستگیر  را  پاریس 
در درنسی محبوس کردند و خانواده ها شامل بیش از ۸۰۰۰ مرد، زن و کودک را 
یک  و  داشته  نگاه  سرپوشیده  ورزشی  استادیوم  یک  در  غیرانسانی  شرایطی  در 
هفته بعد به اردوگاه های موقت در استان لواره منتقل کردند. آلمانی ها یک ماه 
بعد، در ماه اوت عمًال تمام افرادی را که در ۱۶ ژوئیه ۱۹۴۲ دستگیر کرده بودند 
با قطار از طریق درنسی به آشویتس فرستادند. سفری مرگبار که تعداد اندکی 

از آن جان سالم به در بردند.
 

یهودیان  از  نمایندگی  به  سرداری  عبدالحسین  که  بود  وقایع  همین  با  همزمان 
ایدئولوژی  در  رایج  اصطالحات  اساس  بر  را  خود  درخواست  پاریس  ایرانی 
نژادی نازی ها به نحوی تنظیم کرد که برای مقامات آلمانی قانع کننده باشد؛ او 
نژادی  لحاظ  به  نباید  را  جوگوت ها  که  کرد  استدالل  چنین   ۱۹۴۳ مارس   ۱۷ در 
یهودی تلقی کرد، چرا که آنان اقلیتی هستند که اعضای آن اغلب از طریق پیوند 
زناشویی با غیریهودیان جذب جوامع آنان شده و همچنین به زبان فارسی - نه 
جوگوت ها  که  کرد  اشاره  همچنین  سرداری  می کنند.  صحبت  عبری-  یا  ییدیش 
در ایران «از تمامی حقوق و تعهدات و حقوق مدنی، قانونی و نظامی مسلمانان 

برخوردار بوده اند.»
 

در بهار ۱۹۴۳، در پی درخواست سرداری که با همکاری آچلدی از طریق کرالینگ 
و دیپلمات های سوئیس ارایه شد، آلمانی ها موافقت کردند که اقدامات ضدیهودی 
اواسط  در  نشود.  گذاشته  اجرا  به  اشغالی  مناطق  ساکن  جوگوت های  مورد  در 
به  تاریخ نگاری  گرفتند.  پیش  در  را  رویه  همین  نیز  ویشی  مقامات   ،۱۹۴۳ سال 
اهل  یهودی  اقوام  دیگر  و  جوگوت ها  به  نسبت  آلمانی ها  واکنش  گرین  وارن  نام 

گروژنی  یهودیان  و  روسیه  قبیل «قارئون»  از  فرانسه-  در  میانه  آسیای  و  قفقاز 
با  ارتباط  برقراری  برای  آلمانی ها  گسترده  سیاست  از  بخشی  را  گرجستان-  در 

اقلیت های نژادی غیراسالو و ضد کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی می داند.
 

بسیاری از جوگوت های ساکن فرانسه از اشغال آلمان ها جان سالم به در بردند. 
به   ۱۹۹۴ سال  در  که  مراسمی  در  آنان،  جامعه  اعضای  از  یکی  مرادی،  ابراهیم 
لس آنجلس  در  ویزنتال»  سیمون  تساهل  و  مدارا  «مرکز  در  سرداری  افتخار 
کالیفرنیا برگزار شد، حضور داشت. نام مرادی همراه با والدین و دو نفر دیگر 
 ۱۹۴۳ مارس   ۱۷ در  سرداری  که  نفره ای   ۳۸ فهرست  در  خانواده اش  اعضای  از 
دیده  داد،  ارایه  دلمنزینگن  فون  کرافت  ال.  آلمانی  دیپلمات  به  خود  تقاضای  در 
نفره ای   ۹۱ فهرست  در  همچنین  مرادی  خانواده  از  تن  چهار  این  نام  می شود. 

وجود دارد که آچلدی در ۴ مه ۱۹۴۳ به مقامات ویشی تحویل داد.

ملل  سازمان  در  ایران  رسمی  نماینده  هویدا-  فریدون  سرداری،  خواهرزاده   
در  ایران-  اسبق  نخست وزیر  هویدا،  امیرعباس  برادر  و  میالدی   ۷۰ دهه  در 
با   ۱۹۴۲ سال  در  «سرداری  که  می کند  عنوان  چنین   ۱۹۹۸ سال  در  مصاحبه ای 
صدور ۱۵۰۰ پاسپورت ایرانی برای یهودیان غیرایرانی ساکن پاریس که طی جنگ 

در معرض خطر قرار داشتند، از آنان نیز حمایت کرده بود.»



  جمعه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۸۱هفته نامه پرشین۱۶

گوناگون
گونه شناسی نوشتن در دنیای مجازی

قربونت برم عجیجم 
که انقـده خوشگلی

   سیامك   شاهسوندی
ابزارهای  این  آمدن  با  اما  است  سختی  کار  کال  آدم ها  شناختن    
آدم  وقت ها  بعضی  شده.  سخت تری  خیلی  خیلی  کار  مدرن 
یکسری از دوستان داخل فیس بوك و توییتر را بیرون از این متن 
دیگه  این  می کند «بابا  فکر  خودش  پیش  و  می شناسد  پرحاشیه 
این رو  از  واویال  عکس های  با  که  دوستان  ظاهر  صورت  کیه». 
زبان  و  سواد  اصال  طرف  که  شده  دیده  کنار.  به  شده  رو  آن  به 
حقیقت  این  اگر  دارد.  فرق  واقعیتش  با  کلی  هم  شخصیتش  و 
اجتماعی  شبکه های  که  کنیم  اضافه  اینها  به  هم  را  آزاردهنده 
گاهی  که  زد  حدس  می شود  دارد  را  افراد  در  توهم  ایجاد  زمینه 
این دنیای مجازی چه دیوانه خانه یی می شود. یك سری تیپ های 
مشخص به تفکیك جنسیت در این شبکه ها وجود دارد که عالوه 
هم  خاصی  زبان  شخصیت  این  با  پروفایل  عکس  هماهنگی  بر 
دارد.  «استاتوس نویسی» و «توییت کردن» براساس شخصیت هر 
فرد شیوه های خاص خود را دارد.  چند تایی از آنهایی که خیلی 

پرطرفدارند  به  این شرح   هستند.

دختر یا پسر افسرده و خسته و له: این نوع استاتوس نویسی به مقدار معتنابهی 
کند.  توجه  جلب  نباید  ذره یی  حتی  دنیا  این  توی  چیزی  هیچ  دارد.  نیاز  زدن  غر 
هم  دادن  فحش  است.  جذاب  و  پراستفاده  خیلی  زمان  و  زمین  به  دادن  فحش 
خودش به دو بخش تقسیم می شود؛ اول آنهایی که فحش را به صورت آب نکشیده 
و عریان و با ولخرجی می پاشند وسط نوشته شان و آنهایی کمی ابتکار به خرج 
می دهند و فحش را با «ارایه های ادبی» می آمیزند و حتی از فن هایی مانند «ارجاع 
تناسب  هم  پروفایل  عکس  باید  حالت  این  در  می کنند.  استفاده  هم  فرامتنی» 
و  باشد  باز  بناگوش  تا  آدم  نیش  نمی شود  مثال  باشد.  داشته  پست ها  با  درستی 
بعد پست هایش درباره مصیب بودن زندگی باشد. غرزن های حرفه یی کارشان را 
خوب بلدند و نگاه شکاك و تمسخرآمیز را هیچ وقت فراموش نمی کنند و زبان شان 

هم از همین رویه پیروی می کند.

مستقیمی  نسبت  مجازی  دنیای  در  شدن  معروف  بچه  و  ستاره  سلبریتی ها: 
چون  نیست  عجیب  خیلی  البته  خب  دارد.  کردن  توجه  جلب  در  شما  استعداد  با 

شبکه  یك  در  بودن  سلبریتی  برای  دارد.  وجود  قاعده  این  هم  واقعی  دنیای  در 
اجتماعی باید رفقای پایه یی داشت که هر چیزی که می نویسید را آنها «شرکنند» و 
کلی هم «اوووووف عجب چیزی نوشته فالنی» و «حتما بخوانید» و از این چیزها 
بهش الصاق کنند. در اینجا جنسیت البته خیلی نکته مهمی است و پسرها اغلب 
از این ترفندها استفاده می کنند وگرنه دخترها خود به خود می توانند سلبریتی 

باشند و با یك عکس هزار و خورده یی الیك و صد و چند تا کامنت داشته باشند.
کامنت پسرها برای این نوع عکس ها در این مضمون خالصه می شود که

«Nice pic, socute» و دخترهایی که برای عکس هم کامنت می گذارند هم حرف 
چقدر  حاال  خوشگلی».  انقده  که  عجیجم  برم  قربونت  است «واااو،  این  آخرشان 

راست می گویند را باید از خودشان پرسید.

جاه طلبی های روزافزون 
سه  بخواهیم  فقط  اگر  است.  جهانی  رکوردهای  ثبت  پی  در  دوبی   
خلیفه)،  (برج  جهان  ساختمان  بلندترین  شهر  این  ببریم  نام  را  مورد 
بزرگ ترین مرکز خرید (دوبی مال) و درازترین زنجیر طالی دست ساز 

(۵/۵۲ کیلومتر) را دارد. اما فراتر از این خودنمایی ها، این ایالت شهر 
دستاوردهای بسیار بزرگی نیز داشته است. در پایان سپتامبر فرودگاه 
با  و  گرفت  پیشی  بود،  بین المللی  مرکز  شلوغ ترین  که  هیثرو  از  دوبی 
۶۸/۹ میلیون مسافر در سال مقام اول را از آن خود کرد. ثروت نفتی، 
جغرافیا، جاه طلبی و سرمایه گذاری های زیرکانه دوبی را به یک مرکز 
اصلی نقل و انتقاالت تبدیل کرده است به ویژه برای افراد و کاالهایی 
که از میان یا به سمت خاورمیانه در حرکت هستند. هواپیمایی امارات 
بندر  نهمین  جبل علی  بندر  است.  هوایی  پیشتاز  شرکت های  از  یکی 

شلوغ جهان است. مرکز جهانی دوبی که پایگاهی پشتیبانی در نزدیکی 
بود  خواهد  هنگ کنگ  بندر  برابر  دو  تکمیل  هنگام  است  جدید  فرودگاه 
در  عربی  متحده  امارات  می شود.  متصل  جاده ها  پیشرفته ترین  به  و 
ریلی  میلیارددالری   ۲۵ شبکه  از  بخشی  که  است  راه آهنی  تاسیس  حال 
خواهد بود که شش کشور شورای همکاری خلیج فارس را به یکدیگر 
دوبی  آرامکس،  شرکت  موسس  قندور  فادی  گفته  به  می سازد.  متصل 
و  دارد  مناسب  قوانینی  «دوبی  دارد.  فوق  العاده ای  نرم  زیرساختار 
هرچه  به  و  می کنند  برخورد  مراجعان  همانند  تجارت ها  با  مقامات 
بگویند عمل می کنند.» یک نمونه از آن کریدور معاف از گمرک بین بندر 
و فرودگاه است که به تجار اجازه می دهد صادرات و واردات مواد خام 
را بدون هزینه انجام دهند. نرخ ارز کنترل نمی شود و مالیاتی نیست. 
تعجبی ندارد که شرکت DHL امارات در شاخص ارتباط جهانی خود 
در رتبه ۱۲ پس از هنگ کنگ و جلوتر از ایتالیا و فرانسه قرار دارد. به 
منطقه  اقتصادی  ثقل  مرکز  به  عربی  متحده  امارات  دوبی،  رشد  خاطر 
تبدیل شده است و این امر به این کشور امکان داده تا حضور سیاسی 
پررنگ تری داشته باشد. به گفته ناصر سعیدی اقتصاددان لبنانی ساکن 
دوبی «اکنون زمان آن رسیده که شورای همکاری خلیج فارس رهبری 
نیروی  انرژی،  داشتن  با  امارات  می رسد  نظر  به  و  گیرد  دست  در  را 
جوان و اراده بتواند این کار را انجام دهد.» در سال ۲۰۱۱ نیروی هوایی 
نیز  اکنون  و  کرد  شرکت  لیبی  در  ناتو  رهبری  به  ماموریتی  در  امارات 
به  کشور  این  است.  سوریه  در  داعش  علیه  ائتالف  نیروهای  از  بخشی 
کمک  مصر  در  السیسی  عبدالفتاح  دولت  به  سعودی  عربستان  همراه 
مالی می کند. امارات همچنین، کشورهای دیگر از جمله بحرین را تحت 
موفقیت  از  بخشی  کنند.  مهار  را  سیاسی  اسالم  تا  می دهد  قرار  فشار 
دوبی به خاطر موقعیت مکانی آن -  بین اروپا، آسیا و آفریقا -  و بخشی 
دیگر به خاطر ثبات آن در منطقه ای پر از جنگ و نزاع سیاسی است. به 
گفته سعیدی «این کشور تنها منطقه ایمن در دریایی پر از تالطم است». 
بحرین  در  ابتدا  آرامکس  بوده اند.  آینده نگر  دوبی  رهبران  تردید  بدون 
پایه گذاری شد که مرکز مالی پیشرو منطقه بود و سپس در اواسط دهه 
از  دارند  قصد  فارس  خلیج  کشورهای  سایر  شد.  منتقل  دوبی  به   ۱۹۸۰
موفقیت دوبی تقلید کنند. قطر به تازگی فرودگاهی جدید افتتاح کرده 
هواپیمایی  بار  و  مسافر  حمل  برای  شدت  به  قطر  هواپیمایی  و  است 
هند  اقیانوس  در  دوغم  بندر  می کند  ادعا  عمان  می کند.  رقابت  امارات 
می تواند از جبل علی مطلوب تر باشد چرا که کشتی ها مجبور نخواهند 
بود از تنگه پرتردد هرمز بگذرند. عربستان سعودی تا سال ۲۰۲۰ معادل 
شامل  که  می کند  سرمایه گذاری  زیرساختارها  در  دالر  میلیارد   ۵۰۰
ساخت شهرهای جدید، مرکز مالی، مترو و مدارس و دانشگاه های جدید 
خواهد بود. بحرین و کویت نیز در حال سرمایه گذاری در زیرساخت ها 

هستند.منبع: اکونومیست
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خود سلبریتی پنداران: این دنیای مجازی بیماری های خاص خودش را هم دارد. 
اینکه  و  است  درست  کارشان  خیلی  که  می کنند  فکر  که  کسانی  همین  یکی اش 
متنوع  خیلی  سلبریتی پنداران  خود  کار  شیوه  پایی».  عجب  ُدمی  چه  سری  «چه 
است  چیز  همه  درباره  دادن  نظر  پرکاربردترین شان  از  یکی  اما  است  پیچیده  و 

یعنی از روابط دیپلماتیك بین زیمبابوه و ساحل عاج تا نقش «بوزون هیگز» در 
ایجاد جرم در موارد و شکل گیری کائنات نظرهای مشعشع و بی بدیل دارند. باال 
این  تفریح  الیك ها  تعداد  شمردن  و  کردن  توییت  یا  استاتوس نویسی  آمار  بردن 
افراد محسوب می شود. آنها اغلب بی آزارند و برای خودشان تولید محتوا می کنند 
اما یك دسته دیگرشان هستند که به طور اساسی روی مخ اند که در بخش بعدی 

معرفی می شوند.  

دریا  واقعی  دنیای  مثل  هم  مجازی  دنیای  مزخرفات:  مواج  امواج  بر  شناگران 
دارند که خیلی هم جذاب تر است. این دریا از مقدار معتنابهی مزخرفات و شایعه 
موج سواری  که  شده  درست  اخبار  تحریف  و  وطن دوستی  اسم  به  نژادپرستی  و 
  Pershian Gulf روی آنها برای خیلی ها کار باحالی است. مثال کافی است گوگل

چنان  کار  این   Persian Golf باشد:  نوشته  سهوی  یا  عمدی  صورت  به  حاال  را 
موجی از پتیشن و کمپین و اعتراض راه می اندازد که مثل سیل خانه آدم را ویران 
می کند. یك سری کارشان این است که روی این موج ها سوار شوند یا اصال آنها را 

تولیدکنند که خب از همین جا باید بهشان خسته نباشید گفت.

به  اعتقادی  خیلی  دوست داشتنی  و  مرموز  شخصیت های  این  گجت ها:  کارآگاه 
می دهند  ترجیح  بیشتر  و  ندارند  مجازی  دنیای  گفت وگوهای  در  کردن  شرکت  
اینها  از  بعضی  البته  می کنند.  کار  چه  که  کنند  نگاه  را  بقیه  و  بنشینند  گوشه یی 
به خاطر این کاری که می کنند حتی حقوق هم دریافت می کنند که خب ما با آنها 
کاری نداریم. اما آنهایی که همین طوری بی دلیل گوشه عزلت اختیار می کنند هم 
هم  فالنی  که  می رود  یادش  آدم  اصال  وقت ها  بعضی  دارند.  را  خودشان  کالس 
هست اما اشتباه همین جاست. دقیقا در یك بزنگاه تاریخی می بینی همین آدم پیدا 
می شود و با یك کامنت «L» تمام اعتباری که سال ها برای خودت جمع کردی را 
وارد  که  می کنند  تصور  این  از  باالتر  را  خودشان  که  آنهایی  می دهد.  فنا  باد  به 
بحث های سطح پایین این دنیا شوند از بقیه خطرناك ترند. اینها عالوه بر اینکه در 
دنیای مجازی حضور دارند این دنیا را به رسمیت هم نمی شناسند و منتظرند که 

تا یك روز زهر خودشان را بریزند. علی الحساب باید  حواس مان   بهشان  باشد.

در  عاطفی  ناله های  نفس  و  شکست خورده  عشق هــای  پـروانه ای:  آدم هـای 
زبان شنانس ها  نوشته هاست.  انواع  محبوب ترین  از  یکی  بشریت  تاریخ  طول 
نابود  عاشق  یك  طرف  از  السکو»  «غار  در  بشر  نوشته های  اولین  کردند  کشف 
شده است که خطاب به معشوقش که مدتی ازش خبری نبوده اما بعد فهمیده با 
جدایی».  جراحت  کرد  خراب تر  نوشته: «خبرت  کرده،  ازدواج  ببر  شکارچی  یك 
نوشتن  ژانر  محبوب ترین  این  مدرن  امکانات  این  با  باشید  نداشته  انتظار  حاال 
فراموش شود. نوشتن از جور خوبرویان و مالمت رقیبان و ناوك مژگان معشوق 
وغیره یکی از پرکاربردترین انواع نوشتن در دنیای مجازی است. بعد اینها ختم 
دنبال  «به  مثال  که  می شود  هم  می کنند  هم  به  نوجوان ها  که  توصیه  یك سری  به 
کسی نباشید که شما را کامل کند، کسی را پیدا کنید که شما را به طور کامل قبول 
گجت»  نوع «کارگاه  به  تبدیل  طوالنی  مدت  یك  شده اند  ترك  که  هم  آنهایی  کند.» 
یك  عکس  پای  الیك  یك  طرف  که  منتظرند  مقابل  شخص  صفحه  در  و  می شوند 
«لیاقت  که  شود  راه  به  شکلی  این  گذاشتن های  پست  بساط  تا  بگذارد  دیگر  نفر 
و  است»  آن  از  بیشتر  تو  ارزش  می آورد.  دست  به  که  است  چیزی  آن  کسی  هر 
چیزها  قبیل  این  و  پسرها  یا  دخترها  همه  از  نفرت  مضمون  با  پست های  هم  بعد 
در  نوشتن  نمی شود.  ختم  جا  همین  به  می گیرد.داستان  را  صفحه شان  سرتاسر 
دنیای مجازی شیوه های زیاد دیگری دارد. نویسندگان شعر برای عکس پروفایل 
طالع بین های دوراندیش، عاشقان الیك و انواع اقسام دیگر آدم ها که هر کدام سبك 
و سیاق خودشان را دارند هم نیاز به بررسی دارند. قطعا این داستان ادامه دارد.

حمل مسافر توسط ماشین های شخصی در چین جریمه سنگینی دارد 

تاکسیرانان و اوبر 
این روزها، یافتن تاکسی در چین نیاز به خوش شانسی بسیار زیادی دارد. 
آنها نه فقط از هزینه اجاره باالی تاکسی ها شاکی هستند، که از رقابت با 
چانگچان،  شهر  از  اعتصابات  شده اند.  خسته  نیز  مثل «اوبر»  شرکت هایی 
شد  آغاز  دوشنبه  روز  از  و  چین  غربی  شمال  در  واقع  جیلین  ایالت  مرکز 

البته  پیوستند.  آن  به  سه شنبه  روز  از  دیگر  شهرهای  تاکسی   رانندگان  و 
بسیاری  در  نمی شود.  خالصه  مسافر  نکردن  سوار  به  تنها  اعتراضات 
کرده،  ایجاد  طویلی  صف های  خود  تاکسی های  پارک  با  آنها  شهرها 

خیابان ها و بزرگراه ها را مسدود کرده اند.
 اجاره تاکسی ها در بعضی شهرهای چین، بنا به اظهارات رانندگان، تقریبًا 
اجاره  این  نانجینگ،  شهر  در  مثال  عنوان  به  آنهاست.  ماهانه  سود  برابر 
به ۹ هزار یوان (۱۴۵۰ دالر) در ماه هم می رسد. اما از طرفی، شرکت های 
ندارند.  اجاره بها  کاهش  برای  دلیلی  البته  و  انگیزه  تاکسی ها،  این  مالک 
دولت چین، از ابتدای دهه ۱۹۹۰، مجوز جدیدی در این زمینه صادر نکرده و 
این، باعث قدرت تقریبًا انحصاری این شرکت ها می شود. به عنوان مثال در 

شانگهای، یک مجوز تا ۵۰۰ هزار یوان (۸۰۷۴۵ دالر) قیمت دارد. 
اما این موضوع حتی تنها دلیل رانندگان برای اعتراض نیست. آنها عالوه 
بر پرداخت اجاره های باال، هر روز در حال رقابت با اپلیکیشن هایی مانند 

اوبر یا همتایان آنها در alibaba و tencent هستند. اعتصاب فوق بسیاری 
از شهرهای مهم چین، خصوصًا مراکز ایالت ها را با مشکل روبه رو کرده 
و یافتن تاکسی در بسیاری از این شهرها، عمًال غیرممکن شده است. هفته 
و  رانندگان  توسط  مسافر  حمل  ممنوعیت  چین  نقل  و  حمل  وزیر  گذشته، 
بقیه  همانند  که  قانونی  کرد.  اعالم  را  شخصی  خودروهای  دارنده های 
این مورد  در  سنگین،  بسیار  مجازاتی  آن  از  کردن  تخطی  چین،  در  قوانین 
۱۰۰ هزار یوان (۱۶۱۵۰ دالر) دارد. البته معلوم نیست چند شرکت، در حال 

حاضر فعالیتی همانند اوبر در شهرهای چین انجام می دهند.
از  کمپانی  تنها  شرکت،  این  و  شده  دردسرساز  اوبر  معروفیت  فعًال  اما   
در  تاکسی  رانندگان  اعتصاب  و  شکایت  پرونده های  با  که  است  نوع  این 

سال  اواسط  است.  شده  روبه رو  جهان  سراسر  در  مختلفی  شهرهای 
گذشته، وضعیتی مشابه در لندن برقرار بود و این شهر شاهد اعتصاب ۱۲ 
این  بودند.  ناراضی  اوبر  اپلیکیشن  عملکرد  از  که  بود  تاکسی  راننده  هزار 
گوشی های  طریق  از  است،  متحده  ایاالت  در  آن  استقرار  مرکز  که  شرکت 
به  می کند.  برقرار  را  مسافر  و  راننده  بین  ارتباط  هوشمند،  همراه  تلفن 
کشورها  در  قانونی  اجازه  دریافت  با  (که  نرم افزار  این  کمک  به  عبارتی 
خودروهای  از  می توانند  شخصی  خودروهای  رانندگان  می کند)  فعالیت 
نسبت  اقتصادی  نظر  از  نه تنها  اوبر  کنند.  استفاده  تاکسی  عنوان  به  خود 
به تاکسی به صرفه تر است که در چند ماه گذشته سرویسی را فعال کرده 
که مسافر به کمک آن می تواند نوع و مدل خودرو را نیز انتخاب کند. البته 
اعتراضات  مدیریت  و  برخورد  نحوه  گرو  در  نرم افزار،  این  فعالیت  آینده 
است. فعًال هیچ کدام از این اعتراضات نتوانسته خللی در برنامه های این 

شرکت ایجاد کند.
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علم و دانش
اگرچه تامین سوخت و استفاده از منابع جایگزین انرژی دغدغه اصلی شرکت های بزرگ 
خودروسازی بوده، اما در کنار این دغدغه شرکت های بزرگ از تولید خودروهایی با شکل 
ظاهری متفاوت یا به عبارتی عجیب و غریب که می تواند نشان دهنده تصویری از آینده 
این صنعت باشد نیز غافل نبوده اند، اما آنچه مسلم است صنعت خودروسازی در تالش 
سرنشینان  برای  را  بیشتری  راحتی  و  امنیت  امروزی  و  مدرن  های  فناوری  کمک  به  است 
فراهم کند. اگر نگاهی به آن گروه از خودروهایی که در گروه خودروهای عجیب و غریب 
ظاهری  شکل  در  را  ها  خودرو  این  ویژگی  نخستین  تردید  بدون  بیندازید  گیرند  می  قرار 
هدف  این  با  آنها  از  بعضی  که  داشت  توجه  باید  اما  یافت،  خواهید  آنها  فرد  به  منحصر  و 
طراحی شده اند تا انقالب بزرگی را در صنعت خودروسازی و شاید حتی فراتر از آن در 
صنعت حمل و نقل ایجاد کنند. البته این فناوری ها طیف وسیعی از امکانات را در برمی 
اند.  گذاشته  عرصه  این  به  قدم  خودرو  آینده  نسل  به  ورود  هدف  با  آنها  از  بعضی  گیرد، 
بعضی دیگر آمده اند امنیت بیشتری را برای سرنشینان به ارمغان آورند و بعضی دیگر نیز 
آمده اند تا تجربه نوینی از رانندگی را برای ما فراهم کنند. بعضی هم برای بشر این امکان 

را فراهم می کنند تا کنترل همه امور را به خودرو سپرده و از سواری با آن لذت بیشتری 
ببرند. با هم ویژگی های نمونه ای از خودروهای عجیب و غریب را بررسی می کنیم.

دوچرخه ای از نوعی دیگر
به  شبیه  محصولی  کنیم،  صحبت  آن  درباره  خواهیم  می  که  عجیبی  نقلیه  وسایل  از  یکی 
موتورسیکلت وسپا  ست که شرکت اسپانیایی Bel & Bel از آن رونمایی کرده است. شاید 
هاست،   (Segway) وی  سگ  از  جدیدی  نسل  نقلیه  وسیله  این  حقیقت  در  برسد  نظر  به 
اما به گفته طراحان این شرکت این وسیله نقلیه نوعی segway است که بر اساس ایمنی 
شهرهای  از  بسیاری  در  ها   segway روزها  این  است.  شده  حی  ا طر وسپا  موتورهای 
در  که  باورند  این  بر  بعضی  و  است  شده  ها  موتورسیکلت  جانشین  آمریکایی  و  اروپایی 
واقع این گروه از وسایل نقلیه جدید، مدل پیشرفته تر از اسکوترهایی است که بچه ها از 
بازی با آنها لذت می برند. از زمانی که نخستین اسکوتر طراحی شد بیش از ۶۷ سال می 
گذرد و از آن زمان تاکنون تغییرات زیادی در شکل ظاهری اسکوتر ها ایجاد شده و روزبه 
روز پیشرفته تر شده اند. طراح اسپانیایی این خودرو که Zero Scooter نامگذاری شده 
به علت عالقه زیادی که به اسکوتر داشته با الهام از ویژگی های منحصر به فرد موتورهای 

وسپا، نوعی اسکوتر طراحی کرده که شاید بتوان ایمنی را مهم ترین مزیت آن دانست.
نیز  آن  تقریبی  قیمت  و  کنید  نمی  احساس  را  لرزشی  هیچ  اسکوتر  این  با  رانندگی  هنگام 
حدود ۱۲ میلیون تومان برآورد شده است. این اسکوتر مجهز به یک باتری لیتیومی است 
نقلیه  وسیله  این  عملکرد  اساس  کند.  می  تامین  را  آن  حرکت  برای  از  ی ن مورد  انرژی  که 
شبیه عملکرد دوچرخه ای است که نیروی مورد نیاز برای حرکت آنها را نیروی الکتریکی 
تامین می کند. برای حفظ تعادل آن در هنگام حرکت از یک ژیروسکوپ استفاده شده که 
از طریق رایانه کنترل می شود. این اسکوتر بر اساس سلیقه مشتری سفارش داده شده و 
ساخته می شود. یعنی هر کس می تواند بر اساس خواسته اش در رنگ و شکل ظاهری آن 

تغییراتی را ایجاد کند. در مدت زمان کوتاهی در حدود ده دقیقه با شیوه رانندگی با این 
اسکوتر آشنا می شوید و اگر بتوانید بخوبی تعادلتان را حفظ کنید در استفاده از آن هیچ 
مشکلی وجود ندارد. این اسکوتر با سرعت ۲۰ کیلومتر در ساعت حرکت می کند و پیش از 
این که نیاز به شارژ مجدد داشته باشد می توانید مسافت ۳۵ کیلومتری را با آن طی کنید. 
Zero Scooter می تواند از شیب هایی با زاویه ۳۰ درجه بدون هیچ محدودیتی باال برود. 

دین کاکمن نخستینSegway را ۱۳ سال پیش اختراع کرد.
این دستگاه همیشه به طور عمودی قرار می گیرد و ژیروسکوپ ها و حسگرها در حفظ 

تعادل آن نقش مهمی دارد. اگر چه روز به روز به تعداد افرادی که طرفدار این گروه از 
وسایل نقلیه هستند افزوده می شود، اما به این معنی نیست که می تواند جایگزین خودرو 

ها شود، زیرا حداکثر سرعت آن حدود ۲۰ کیلومتر بر ساعت است.

بی نیاز از راه رفتن
شیوه  ابداع  نوعی  به  را  آن  بتوان  شاید  است.  هوند  شرکت  سوی  از  جدیدی  تدبیر   ۳  UX
اما  شد،  معرفی  آزمایشی  طرح  یک  عنوان  به  ابتدا  اگرچه  دانست.  نقل  و  حمل  از  جدیدی 
هوندا تصمیم گرفت با انجام تحقیقات بیشتر از جمله انجام آزمایش هایی برای بررسی 
چگونگی استفاده از این وسیله در شرایط واقعی، کاربردی بودن آن را به اثبات برساند. 
ممکن است وقتی فردی را سوار بر این وسیله می بینید تصور کنید این وسیله فقط جنبه 
سرگرمی دارد و نمی تواند کاربردی باشد، اما روی بدنه آن ردپاهایی از فناوری های روز 
دنیا به چشم می خورد که نشان می دهد این وسیله برای اهداف بزرگ تری طراحی شده 

است.

چرخ این وسیله نقلیه به گونه ای طراحی شده که می تواند در همه جهات حرکت کند. در 
حقیقت سیستم چرخ مرکزی آن متشکل از مجموعه ای از چرخ های کوچکی است که از 
طریق موتوری مرکزی کنترل می شود. این چرخ ها به هم متصل بوده و به صورت خطی 
در کنار هم قرار گرفته و چرخ بزرگ آن را تشکیل می دهد.وقتی چرخ بزرگ به حرکت در 
می آید این وسیله به جلو و عقب حرکت می کند. با به حرکت درآوردن چرخ های کوچک 
می توان آن را به سمت چپ یا راست جا به جا کرد. در مجموع با ترکیب این چرخ ها می 
توان آن را در همه جهات به حرکت درآورد. یکی از ویژگی های منحصر به فرد در طراحی 

این وسیله نقلیه این است که به فردی که سوار بر آن است این امکان را می دهد با دیگر 
افراد در تعامل باشد و بدون این که نیاز باشد فرد سرش را به طرف باال یا پایین خم کند با 
 UX دیگر افرادی که پیاده روی می کنند ارتباط چهره به چهره داشته باشد. سیستم تعادل
تعادل  کنترل  فناوری  است.  آسیمو  یعنی  هوندا  معروف  ربات  تعادل  مرکز  از  برگرفته   ۳
در این ربات این امکان را فراهم می کرد تا آسیمو بتواند بایستد، راه برود و حتی بدود. 
سیستم مشابهی که برای این وسیله نقلیه طراحی شده بر اساس وزن فردی که سوار بر آن 
است جهت و سرعت حرکت را تنظیم می کند. بدنه این وسیله بسیار سبک و وزن آن کمتر 
از ۱۰ کیلوگرم و به یک صندلی تاشو مجهز شده است. با یک بار شارژ کامل باتری لیتیومی 

UX ۳ می توانید تا یک ساعت از آن استفاده کنید.

تویوتا پیشگام در تولید خودروهای عجیب
تولید  در  همواره  که  است  خودروسازی  بزرگ  های  شرکت  جمله  از  تویوتا  شرکت 
خودروهای غیر عادی سهمی داشته است. این شرکت همیشه برای حضور در نمایشگاه 
کند  می  رونمایی  آنها  از  که  ای  پیشرفته  بسیار  و  مدرن  خودروهای  کنار  در  خودرو  های 
خودروهای  با  که  گذارد  می  نمایش  به  هم  غریب  و  عجیب  ظاهری  شکل  با  خودرو  چند 
موجود در بازار بسیار متفاوت است. در حقیقت هدف از تولید این خودروهای عجیب در 
این شرکت بزرگ خودروسازی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد که در محبوبیت تویوتا بی تاثیر 
نبوده است. یکی از این خودروهای عجیب خودروی موسوم به i foot است که در نگاه اول 

بیشتر به یک ربات شبیه است تا یک خودرو.
نیروی مورد نیار برای حرکت این خودرو از طریق یک باتری لیتیومی تامین می شود. این 
خودرو تخم مرغی شکل است و باوجود شکل ظاهری عجیبی که دارد مقوله ایمنی خودرو 
برای سرنشینان در آن رعایت شده است. در حقیقت این خودرو یک وسیله نقلیه شخصی 
دو پا ست که نه تنها می تواند به شکل سه بعدی حرکت کند بلکه می تواند از پله ها هم باال 
را  آن  کنترل  طریق دسته فرمان  از  صندلی مستقر شده و  این خودرو روی  مسافر  برود. 
در دست می گیرد. البته به نظر می رسد سرعت حرکت آن خیلی زیاد نباشد. به گفته تیم 
این  خودرو  این  بودن  شکل  مرغی  تخم  از  هدف  خودروسازی  بزرگ  شرکت  این  طراحی 
است که به بشر این نوید را بدهند آرزوی حرکت سه بعدی در آینده دست یافتنی است و 

در کنار تحقق این آرزو می توان احساس آرامش و امنیت را نیز برای او فراهم ساخت.
برای تنظیم ارتفاع این وسیله نقلیه از پاهای پرندگان الهام گرفته شده است. پرندگان برای 
این که روی زمین بنشینند پاهایشان را به طرف عقب خم می کنند و این ربات نیز هنگام 
قرار گرفتن روی سطح زمین پاهایش را به عقب خم می کند. کنترل برای حرکت و سرعت 
این وسیله نقلیه نیز از طریق دسته فرمان آن انجام می شود که تجربه متفاوتی از رانندگی 
است. ارتفاع این خودرو شخصی زمانی که در وضع ایستاده باشد به ۲۳۲ سانتی متر می 
معمولی  انسان  یک  زدن  قدم  معادل  سرعتی  با  و  است  کیلوگرم   ۲۰۰ حدود  آن  وزن  رسد. 
حرکت می کند. وقتی سرنشین در آن مستقر شد خودرو از وضع نشسته به ایستاده تغییر 
حالت داده و تحت فرمان راننده به حرکت در می آید. در این طرح ها بیش از هر ویژگی 

دیگری امنیت مورد توجه قرار گرفته است
در حقیقت طرح های مفهومی نخستین قدم ها برای ساخت چنین خودروهایی بوده است. 
این خودروی تک نفره نه تنها پیامدهای زیست محیطی ناشی از حرکت و تردد خودرو ها 
را کاهش می دهد بلکه مصرف انرژی را نیز به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. با 
هر بار شارژ کامل این خودرو می توان مسافتی ۳۰ کیلومتری را با آن طی کرد. هر فردی 
این  حسگرهای  گیرد.  دست  در  را  خودرو  این  کنترل  تواند  می  دستش  یک  کمک  به  حتی 
خودرو هر گونه مانعی که در مسیر حرکت باشد شناسایی کرده و به عابران پیاده هشدار 
موجب  تغییر  این  که  شود  می  کم  ها  چرخ  محور  فاصله  پایین  های  سرعت  در  دهند.  می 

سهولت حرکت خودرو می شود.

آینده عجیب و 
غریب حمل و نقل

صنعت  که  ای  ساله  صد  مسیر  در  فناوری  پیشرفت 
سال  هر  شده  موجب  گذاشته  سر  پشت  خودروسازی 

شاهد تولید خودروهایی با کیفیت تر باشیم.



هفته نامه پرشین ۱۹جمعه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۸۱

Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

درباره نامگذاری سال٢٠١٥ به عنوان «سال جهانی نور»

امسال جهان 
غرق نور است

(یونسکو)  متحد  ملل  آموزشی  و  فرهنگی  علمی،  سازمان 
و  جهانی نور  «سال  به عنوان  که  میالدی  سال٢٠١٥  آغاز  در 
علمی  مقام  از  است،  شده  نامگذاری   فناوری های نوری» 

«ابن هیثم»، دانشمند نامدار جهان اسالم تجلیل می کند.

این  خدمات  از  تجلیل  و  نور  جهانی  سال  آغاز  رسمی  مراسم 
دوشنبه  ریاضیات،  و  نجوم  اپتیک،  زمینه  در  مسلمان  دانشمند 
برگزاری  با  می شود.  برگزار  پاریس  در  آینده  هفته  سه شنبه  و 
در  نور  تولید  عرصه  در  بزرگ  اختراع   ١٠٠١ شامل  نمایشگاهی 
مقر یونسکو، از مقام شامخ علمی «ابن هیثم» و سال جهانی نور 

تجلیل می شود.
در  را  «ابن هیثم»  به  مشهور  هیثم بصری»،  حسن بن  «ابوعلی 
تاریخ علم به عنوان نخستین دانشمند حوزه فیزیک نور در جهان 
قانون های  و  نور  شناخت  زمینه  در  مهم  نقشی  که  می شناسند 

شکست و بازتاب آن ایفا کرده  است.
نام های  به  بیشتر  را  وی  وسطا،  قرون  غربی  نوشته های  در 
 (Alhazen) «آلهاوزن»  ویژه  به  و  «آوناتهان»  یا  «آونتان» 
بهترین  شک  بدون  و  ریاضیدانان  بزرگ ترین  از  که  می شناسند 

فیزیکدان مسلمان عرب بوده است.
«ابن هیثم»، در سال ۳۵۴ هجری (۹۶۵ میالدی) در بصره زاده 
تظاهر  جنون  به  ولی  داشت  دیوانی  منصب  زادگاهش  در  شد. 
بیشتری  عالقه  آن  به  که  علم  به  بتواند  و  کنند  برکنارش  تا  کرد 
الحاکم،  نزد   و  مصر  به  سپس  او  بپردازد.  داشت،  خود  کار  از 
صدر  در  مصر  در  «ابن هیثم»  رفت.  آنجا  فاطمی  فرمانروای 
گروهی از مهندسان درباره رود نیل و تنظیم جریان آن پژوهش 
کرد ولی به این نتیجه رسید که این کار ممکن نیست. خلیفه از 
این نتیجه عصبانی شد و «ابن هیثم» را به جای یک منصب علمی، 
تظاهر  دوباره  ولی  پذیرفت  «ابن هیثم»  گمارد.  دیوانی  کار  به 
به جنون کرد که خلیفه او را در خانه اش زندانی، اموال وی را 
مصادره و کسی را به عنوان قیم او منصوب کرد. «ابن هیثم» پس 
از مرگ الحاکم، دیگر به جنون تظاهر نکرد و آزاد شد و اموالش 
را پس گرفت. او باقی عمر با رونوشت نویسی از دست نویس های 

علمی خصوصا ریاضیات به گذران زندگی پرداخت.
بر  مبتنی  دانش  حق،  به  رسیدن  راه  تنها  بود  معتقد  که  وی 
الهیات و منطق است، در  یعنی طبیعیات و  عقلی  حسی و  امور 
علوم ریاضی، حساب و هندسه، مثلثات، جبر، االبصار و غیره، 

استادی ماهر و صاحب ابتکار بود.
که  است  تحوالتی  آغاز کننده  و  نور  فیزیک  علم  پدر  «ابن هیثم»، 
پروژکتور  و  سینما  دوربین  دوربین عکاسی،  ساخت  به  بعدها 

پخش فیلم منجر شد.
شرح اصول اتاقک تاریک و اختراع ذره بین از کارهای برجسته 
منجر  عکاسی  دوربین  ساخت  به  که  است  مسلمان  دانشمند  این 
دانشمند  نخستین  «ابن هیثم»  پژوهشگران،  برخی  دید  به  شد. 
با  وی  است.  کرده   محاسبه  را  صوت  سرعت  که  است  جهان 
ذرع  واحد  که  خود  زمان  در  طول  اندازه گیری  متعارف  معیار 
نخستین  وی  گرفت.  اندازه  را  کره زمین  دور  و  سرعت نور  بود، 

کسی است که ۷۰۰سال قبل از نیوتن به بررسی ویژگی های نور 
پرداخت و اولین دانشمندی به شمار می رود که از روش مبتنی بر 
آزمایش در کارهایش استفاده کرده است. رساله نور «ابن هیثم» 
تاثیر چشمگیری بر اروپا گذاشت. سیارک شماره ۵۹۲۳۹ نیز به 
افتخار این دانشمند، به نام «۵۹۲۳۹ ابن هیثم» نامیده شده  است.

شهرت ««ابن هیثم» در نجوم بیشتر به سبب تالیف رساله ای است 
به نام «مقاله فی هیاته العالم» که ظاهرا از آثار جوانی او است، 
گفته   سخن  می شود»  خارج  چشم  از  که  از «پرتوی  آن  در  زیرا 
خورشید  نور  که  کرده  توصیف  صیقلی  جسمی  را  ماه  و  است 
«مقاله  و  «المناظر»  در  را  نظر  دو  این  وی  می تاباند».  «باز  را 
فی ضوء القمر» رد کرده  است. این رساله، تنها نوشته نجومی 

«ابن هیثم» است که در سده های میانه به باختر راه یافته  است.
«آبراهام هبرایوس» این نوشته را به سفارش «آلفونسوی دهم»، 

ناشناسی  مترجم  که  کرد  ترجمه  اسپانیایی  به  کاستیل  شاه 
التین  به  آسمان)  و  جهان  کتاب  (تحت عنوان  را  ترجمه  این  نیز 
درآورد. «ابن هیثم» در این رساله ثابت می کند که اگر ماه مانند 
آینه ای رفتار کند، الزم می آید که سطحی از ماه که نور خورشید 
ما  که  باشد  سطحی  از  کوچک تر  بازمی تاباند،  زمین  به  را 
مانند  را  خود  عرضی  نور  ماه  که  می گیرد  نتیجه  پس  می بینیم، 
گسیل  همه جهات  در  و  خود  سطح  همه  از  یعنی  منیر،  اجسام 
نجومی  «ذات الثقبتین»  یک  از  استفاده  با  نظر  این  می دارد. 
مجموعه ای  از  متشکل  را  آسمان  وی  رو،  این  از  می شود.  ثابت 
که  است  کرده   فرض  هم مرکز،  افالک)  کروی (یا  پوسته های  از 
برهم مماسند و درون یکدیگر می چرخند. در داخل ضخامت هر 
پوسته که نماینده فلک یکی از سیارات است، پوسته های هم مرکز 
و خارج از مرکز و کرات کامل دیگری وجود دارد که به ترتیب با 
افالک خارج از مرکز و افالک تدویر متناظرند. همه پوسته ها و 
کره ها سر جای خود و به گرد مرکز خود می چرخند و از ترکیب 
فلک  استوای  روی  فرض،  طبق  که  سیاره  ظاهری  حرکت  آنها 
تدویر قرار دارد، پدید می آید. «ابن هیثم» با توصیف دقیق همه 
حرکت هایی که در کار می آیند، در واقع گزارشی کامل و روشن 
و  می کند  ارایه  سیارات  درباره  بطلمیوس  نظریه  از  غیرفنی  و 

همین نکته، راز محبوبیت رساله او را آشکار می کند.
ابزاری  میالدی)  (یازدهم  پنجم هجری  سده  در  «ابن هیثم» 
بررسی  برای   (camera obscura) تاریک  جعبه  به نام  را 
خورشیدگرفتگی به کار برده بود. این ابزار در زمان جنگ های 
صلیبی به اروپا راه یافت. اتاقک تاریک، عبارت بود از جعبه یا 
وجود  ریز،  روزنه ای  آن  سطوح  از  یکی  روی  فقط  که  اتاقکی 
داشت. عبور نور از این روزنه باعث می شد که تصویری نسبتا 

واضح اما به صورت وارونه در سطح مقابل آن تشکیل شود.
همه  و  گرفت  قرار  نگارگران  مورد توجه  به شدت  وسیله  این 
نگارگران، به ویژه نگارگران ایتالیایی سده شانزدهم از آن برای 
بهره  صحیح  دورنمایی  دیدن  و  چشم اندازها  دقیق  طراحی 
روزنه  مقابل  سطح  روی  را  کاغذی  که  ترتیب  این  به  می بردند، 
این  می کردند.  ترسیم  را  شکل گرفته  تصویر  و  می دادند  قرار 
صحیحی  (پرسپکتیو)  ژرفانمایی  از  و  واقعی  بسیار  تصاویر 

برخوردار بود.
«ابن هیثم»، یک تصویر را هم فرافکن (projection) کرده است. 
است،  می تابانده   باز  را  تصویر  که  بود  ساخته  دستگاهی  وی 
«ابن هیثم»  شد.  گذاشته  سینما  بنای  سنگ  نخستین  گونه  بدین 
نخستین دانشمند جهان است که سرعت صوت را اندازه گرفت 
و با معیارهای متعارف اندازه گیری در زمان خودش، که واحد 
ذرع بود، سرعت نور را محاسبه کرد و دور کره زمین را اندازه 

گرفت.
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ایده ها  از  برخی  چگونه  و  چرا  که  است  اینجا  سوال  حال 
و  می گیرد  خود  به  تجاری  رنگ  و  می افتد  جامعه  مقبول 
فراموش  و  مانده  باقی  ایده  حد  همان  در  دیگر،  برخی 
از  بسیاری  تحقیق،  و  مقاله  این  اساس  می شوند.بر 
یا  سرمایه گذار  سوی  از  که  فرصت هایی  از  اعم  فرصت ها، 
نشده  گرفته  جدی  می آید،  به دست  تکنولوژی  رهگذر  در 
که  کنیم  بررسی  بخواهیم  اگر  حال  می روند،  یادها  از  و 
چگونه می توان از فرصت ها استفاده کرد احتماال به مشکل 

برمی خوریم؛ چراکه موضوع های مورد مطالعه بیشتر حول 
موفقیت ها و پیروزی ها می چرخد و مواردی که به شکست 
دالیل  تحلیل  و  تجزیه  با  می شوند.  حذف  می شود،  منجر 
می رسیم.  مشخص  مدلی  و  چارچوب  به  تقریبا  شکست، 
بسیاری از افراد، دلیل شکست خود را اینگونه بیان کردند: 
از فرصت های خود استفاده نکردیم!برای درک بهتر مساله 
به این مثال توجه کنید: دو دانشمند به نام های «گراهام بل» 
کار  تلفن  نام  به  پدیده ای  روی  همزمان  «الیساگری»  و 
«الیساگری»  نه  و  را  «گراهام بل»  فقط  مردم  اما  می کردند، 
را، به عنوان مخترع تلفن می شناسند؛ زیرا به رغم عالقه زیاد 

گری به این موضوع، کار جدی در این رابطه انجام نداد.
از این دست مثال ها بسیار است، افرادی که به طور همزمان 
ولی  هستند؛  خود  اختراعات  و  اکتشاف  بر  مطالعه  حال  در 
انجام  به  را  خود  کار  موفقیت،  با  آنها  از  معدودی  تنها 
می رسانند. ممکن است در یک زمان مشخص فرصتی وجود 
داشته باشد، اما فردی از آن استفاده می کند و دیگری آن را 

جدی نمی گیرد. 
اساس  بر  افراد  دانش  کردن  تجاری  بر  فراوانی  تحقیقات 
می آید  پیش  سوال  این  احتماال  دارد.  تمرکز  علمی  داده های 

که چرا اکتشاف و اختراعی که امروزه در میان مردم امری 
است عادی، قبال وجود نداشته است؟ آیا پیشینیان فرصت ها 
دلیل  یا  نشمردند  مغتنم  کشفی  چنین  به  رسیدن  برای  را 
پدیده ای  چنین  وجود  لزوم  اصوال  و  داشته  علمی  پایه  آن 

احساس نمی شده است. 
که  است  هورمونی  اریتروپوئیتین،  کنید:  توجه  مثال  این  به 
این  امروزه  می کند.  کنترل  را  قرمز  گلبول های  فعالیت های 
هورمون در آزمایشگاه ها تولید می شود و یکی از مهم ترین 

داروها برای بیماران کم خون است. برای اولین بار در سال 
۱۹۷۶ این گلبول توسط دانشمندی به نام پروفسور گلدواسر 
که  شد  متوجه  دانشمند  این  وقتی  شد.  بازسازی  و  تصفیه 
ارزشمند  حد  چه  تا  اقتصادی  و  پزشکی  نظر  از  فرآیند  این 
است، تصمیم گرفت آن را تجاری کند؛ اما در آن زمان هیچ 
نظر  به  آیا  نشد.  همکاری  به  حاضر  موسسه ای  و  دانشگاه 
اینکه  یا  نداشتند  نیاز  پدیده  این  به  زمان  آن  در  مردم  شما 
پیگیری های  با  بعد،  سال  پنج  شد؟  گرفته  نادیده  فرصت 
صنعت  تاریخ  در  داروها  بزرگ ترین  از  یکی  آمده،  عمل  به 

بیوتکنولوژی ساخته شد!

مطالعه بر دوقلوها
ژن های  بین  دار  معنا  ارتباط  بهتر  درک  برای  محققان 
رفتاری و عوامل محیطی تاثیرگذار بر رفتار، روی دوقلوها 
مطالعاتی انجام دادند. در این مقاله نیز از این ایده استفاده 
کشف  یک  بودن  ناکارآ  دلیل  که:  مضمون  این  با  است  شده 
جدید، ساختار آن است یا عوامل تاثیرگذار محیطی؟ بارها 
دیده شده که با وجود ساختار ثابت کشف و اختراعاتی که 
جغرافیایی به ثبت رسیده، در منطقه ای  در مناطق مختلف 

تاثیرات اقتصادی داشته و در جای دیگر نادیده گرفته شده 
می پردازیم،  پدیده  این  علل  تحلیل  به  مقاله  این  در  است. 
نظر  به  دشوار  محیطی  عوامل  تمامی  بررسی  که  چند  هر 
استفاده  عدم  یا  استفاده  فقط  مساله  بنابراین  می رسد. 
ایده  یک  انطباق  عدم  یا  انطباق  بلکه  نیست؛  فرصت ها  از 
که  است  بدیهی  است.  مهم  نیز  اطراف  محیط  با  نظریه  و 
فرض  نیستند.  سازگار  محیطی  شرایط  با  ایده ها  همه 
کنید مدیری هستید با ایده های خالق. در برخی از شرایط 
ممکن  گاهی  باشد.  سازگار  دانشگاه  با  باید  شما  ایده های 
عملی  برای  مناسب  ابزاری  بتواند  نوپا  کسب و کار  یک  است 
ممکن  بزرگ  کارخانه  یک  دیگر  زمانی  و  باشد  ایده  کردن 

است نقشی موثر برای گسترش ایده ایفا کند. 
برای  بزرگ،  کارخانجات  گاهی  شد  گفته  که  طور  همان 
گسترش و عملی کردن نظرات جدید بسیار کارآمد هستند، 
به ویژه اگر کار این کارخانجات مرتبط یا مشابه ایده باشد، 
دارد.حال  ایده  با  متناسب  منابعی  و  ظرفیت  ساختار،  چون 
در  آنچه  از  متفاوت تر  هستید  ایده ای  دارای  که  کنید  فرض 
دربردارد.  نیز  بسیاری  ابهامات  نتیجه  در  و  بوده  گذشته 
لزوما یک کارخانه خیلی بزرگ نمی تواند برای عملی کردن 
خیلی  کارخانه های  در  باشد.  مناسب  نظرات  از  نوع  این 
سازمان  کارآیی  به  که  دارد  وجود  ثابتی  رویه های  بزرگ 
ایده  جذب  در  نسبت،  همان  به  رویه ها  این  و  می کند  کمک 
جدید  نظرات  چراکه  می کنند؛  عمل  ُکند  جدید  نظرات  و 
منافات  ثابت  رویه های  با  و  هستند  ساختارشکن  ماهیتا 
بزرگ،  کارخانه  یک  صاحب  به عنوان  اگر  بنابراین  دارند؛ 
کردن  اجرایی  برای  باشد  بهتر  شاید  باشید،  داشته  ایده ای 
مهم  کنید.  تاسیس  را  دیگری  شرکت  و  سازمان  خود،  نظر 
تشخیص تمایز سازمان ها و انتخاب بهترین آنها با توجه به 
شرایط مختلف برای ارائه نظرات است. دانشگاه، بنگاه های 
شرایطی  و  محیط  کدام  هر  بزرگ  کارخانه های  و  اقتصادی 
مختص به خود دارند و نمی توان گفت کدام یک ارجح است. 
شما  این  و  هستند  معایبی  و  مزایا  دارای  آنان  از  یک  هر 

هستید که سازمان مناسب را انتخاب می کنید.

نقش دانشگاه
یافته  پرورش  انسانی  نیروهای  پیرامون  فراوانی  تحقیقات 
است،  شده  مختلف  صنایع  در  آنان  نقش  و  دانشگاه ها  در 

مشاغل
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Accidents in Public Places?

رمز موفقیت یک ایده چیست؟
مترجم: پیام محجوبی 

از نظر علمی ممکن است افرادی در زمانی مشخص و در مکان های متفاوت دارای ایده های یکسانی باشند. 
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همچنین این تحقیقات، به مشکالت همکاری این نیروها و صنایع نیز پرداخته اند. برخی 
بر این باورند که استفاده از نظرات دانشگاهیان آسان است؛ زیرا ایده ها همگی مکتوب و 
دانشگاهی  ایده های  که  می کنند  تصور  صنعتگران  از  دیگر  برخی  اما  رسیده اند،  چاپ  به 

کاربردی نیست.

سیاست های  از  یکی  دانشگاهی)  ایده های  کردن  طرح (عملی  این  که  است  حالی  در  این   
به  دانشگاه ها،  در  شده  تولید  علوم  موجود،  شواهد  اساس  بر  است.  سیاستمداران  اصلی 
توسعه تکنولوژی و فن آوری کمک نمی کند و با مقایسه ای بین صنعت و دانشگاه، به این 

نتیجه خواهیم رسید که اختراعات و اکتشافات برآمده از دل صنعت، کاربردی تر هستند. 

اغلب مطالعات دانشگاهی صرفا تحقیقات علمی هستند تا ایده ای در جهت رشد فن آوری. 
متقاعد کننده  صنعتگران  برای  باشند،  جالب  مطالعات  این  اگر  حتی  اساس،  همین  بر 
نیست؛ بنابراین نه تنها کارخانجات بلکه سرمایه گذاران نیز عالقه دارند به روی اختراعات 
صنعتی سرمایه گذاری کنند. اما علت چیست؟ چرا صنعتگران و سرمایه گذاران عالقه ای 

به یافته های دانشگاهی نشان نمی دهند؟ 

مرتبط  که  علمی  اتفاقات  از  سرمایه  صاحبان  است.  آگاهی  می آید  نظر  به  که  دلیلی  اولین 
با کار و کسب آنان است، آگاهی نداشته و حتی الزامی هم نمی بینند که از آن آگاهی یابند. 

همین امر سبب شکاف بین صنعت و علوم آکادمیک می شود.

دومین دلیل اطمینان است. بارها دیده شده که کارخانه ای در مسیر تجاری کردن یافته ای 
علمی اقداماتی انجام داده که نتایج مثبتی در بر نداشته و حاصل، چیزی جز عدم اطمینان 
تمرکز  است.  دانشگاهی  پژوهشگران  فعالیت  انگیزه  و  رویکرد  دلیل  است.سومین  نبوده 

این افراد متکی بر اصول تئوریک و نظری یافته ها و پیشبرد علوم است
در  می نویسند.اما  را  خود  علمی  مقاالت  روش،  همین  با  و  است  چنین  آنان  تفکر  روش   .
تئوری ها  و  نظریات  به  نسبت  تعهدی  برسد،  چاپ  به  هم  علمی  مقاله  اگر  حتی  صنعت، 
پیشرفت  و  تولید  صنعتگران  دغدغه  است.  علم  بودن  عملی  موضوع،  ندارد،  وجود 
تکنولوژی است. برای آنان مهم نیست یک سامانه چگونه و چرا عمل می کند، فقط کارآیی 

الزم را داشته باشد. 

ندارد.  اهمیتی  علوم  بودن  کاربردی  آنان  برای  هستند،  آکادمیک  دانشمندان  مقابل،  در 
علوم،  و  سرمایه  صاحبان  همکاری  در  را  عامل  سه  می توان  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با 
مشکالت  رفع  جهت  در  بنابراین  انگیزه؛  و  رویکرد  اعتماد،  آگاهی،  دانست:  تاثیرگذار 
طرفین  اعتماد  که  است  واضح  می شود.  احساس  کامال  اساسی  تغییر  به  نیاز  شده  بیان 
(پژوهشگران دانشگاهی و صنعتگران)، بر پایه پاسخ علم در تکنولوژی، بسیار مهم است. 
شاید مساله این باشد که پیشرفت های علمی قبل از انتشار، به قدری که الزم است آزمایش 

و بررسی نمی شوند. 
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اگرچه در طبقه بندی جدید بیماری های روان شناختی که سال گذشته 
تخصصی  و  پیچیدگی  اما  است؛  کرده  تغییر  بندی  طبقه  این  د،  منتشر 
بودن طبقه بندی جدید باعث شد ما طبق همان طبقه بندی قبلی و البته 
پذیر  انعطاف  و  دار  ریشه  رفتاری  الگوهای  سری  یک  در  را  شما  رایج، 
از  آن  شروع  و  وجوددارند  جا  همه  و  همیشه  انگار  که  زنیم  می  حرف 

نوجوانی یا اوایل بزرگسالی است.

۱ اختالل شخصیت پارانوئید
حتما شما هم شنیده اید می گویند فالنی پارانوئید است. یعنی انگار به 
عالم و آدم شک دارد. حاال فرض کنید یک نفر همیشه و همه جا این رفتار 
را نشان دهد. آن هم نه در حد یک شوخی زبانی که ما باهم می کنیم. او 
واقعا به همه چیز بدگمان است. معلوم است که این آدم ها زندگی را برای 

دور و بری ها و مخصوصا همسرشان زهر می کنند. حتما شما هم حدس 
جای  همه  در  هستند،  مردها  بیماری  این  به  مبتالیان  بیشتر  که  زنید  می 
دنیا، آنها فکر می کنند بیشتر مردم دارند سرس کاله می گذارند، بدون 

این که دلیل کافی داشته باشند.
آنها خیلی دیر صمیمی می شوند یا اصال صمیمی نمی شوند؛ چون می 
ترسند اطالعاتی که در هر رابطه صمیمانه به هر حال منتقل می شود، 
علیه خودشان به کار رود. برای مبتالیان به اختالل شخصیت پارانوئید 
پشت هر اظهار نظر خنثایی یک معنی پنهان تحقیرکننده یا تهدیدکننده 
را  آنها  که  چیزی  اما  اند.  ای  کینه  و  ناخشنود  همیشه  آنها  دارد.  وجود 
دارند.  همسرشان  به  که  است  مزمنی  شک  کشاند،  می  درمانی  روان  به 
بعضی از مبتالیان به این اختالل شخصیت، بیماری شان شدت می یابد 
به اسکیزوفرنی تبدیل می شوند. یک بیماری روانی که در آن دیگر بیمار 

بهداشت و سالمت

بیماری های باشخصیت!
صفت  یک  گیرد،  می  شکل  شخصیت  در  دارد  بهنجار  گرایی»  «برون  صفت  یک  مثال  که  طور  همین  گاهی 

نابهنجار مثل «وابستگی بیش ازحد»، «خودشیفتگی» یا «آزارگری» هم ذره ذره در ما شکل می گیرد.
این صفت ذره ذره شکل گرفته شده با خودش رفتارهایی تولید می کند که در بزرگسالی، یعنی بعد از هجده 
سالگی اسم شان می شود اختالل شخصیت. اختالل شخصیت آن قدر عمیق و مزمن است که درمانش باتالق 
اختصاصی  های  درمان  هم  ها  اختالل  این  رواندرمانی  برای  اخیر،  های  سال  در  البته  است.  درمانی  روان 
به  مبتال  یک  راحتی  به  خودشیفته  شخصیت  اختالل  به  مبتال  یک  هنوز  هرحال  به  اما  است؛  آمده  وجود  به 

افسردگی روان درمانی نمی شود. در این شماره می خواهیم شما را با اختالل های شخصیت آشنا کنیم.
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رابطه ای با واقعیت ندارد.

۲ اختالل شخصیت اسکیزوئید
مبتالیان  چون  شاید  اید،  شنیده  بقیه  از  کمتر  احتماال  را  اختالل  این  نام 
به این بیماری آن قدر انزوا را ترجیح می دهند که حتی نام بیماری شان 
می  ناراحتی  انسانی  های  تعامل  از  واضح  خیلی  آنها  نیست.  پرآوازه 
شوند، برای همین ترجیح می دهند شغل هایی را انتخاب کنند که در آن 
همین  به  آنها  از  بعضی  باشد.  داشته  وجود  ها  انسان  با  تعامل  کمترین 
خاطر شب کار می شوند. آنها نه میلی به رابطه صمیمانه دارند، و نه از 

رابطه صمیمانه لذت می برند.
مورد  دوست  هیچ  دهند،  می  ترجیح  را  انفرادی  های  فعالیت  همیشه 
و  است  السویه  علی  برایشان  دیگران  تمجید  و  تعریف  ندارند،  اطمینانی 
آنها  صورت  آنهاست.  هیجانی»  «سردی  تر،  تحمل  غیرقابل  اینها  همه  از 
مثل یخ است. نه لبخندی، نه اخمی و نه هیچ تغییر آب و هوایی دیگر در 
سرزمین چهره شان دیده نمی شود؛ بی تفاوت بی تفاوت البته کنار همه 
اینها، کافی است که یک مسیر انفرادی بدون نیاز به تعامل به آنها نشان 
دهید. مثال سرمایه گذاری برای دانش ریاضی، نجوم، یا سبک زندگی گیاه 

خواری آنها تا تهش می روند.

۳ اختالل شخصیت اسکیزوتایپال
اگر انزوا کلید واژه فهم اسکیزوئیدها باشد، اسکیزوتایپال ها را با «عجیب 
و غریب بودن» باید شناخت، عجیب و غریب بودن همه چیزشان. آنها به 
شدت خرافاتی، معتقد به غیب بینی و تله پاتی و حس ششم هستند. وقتی 
که  بس  از  آورید  نمی  در  سر  زیادی  چیز  معموال  زنید  می  حرف  آنها  با 
مبهم، استعاری یا با شرح و تفصیل حرف می زنند، یا بیش از حد حاشیه 
شادی  مراسم  در  یا  خندند  می  خشم  مراسم  در  دفعه  یک  آنها  روند.  می 

گریه می کنند؛ یعنی به اصطالح روانشناسان، عاطفه شان نابه جاست.
همه اینها یک طرف؛ ظاهر و پوشش عجیب و غریب و نامتعارف شان یک 
طرف دیگر. جالب این جاست این آدم ها در جمع اضطراب دارند، نه به 

خاطر اینکه اعتماد به نفس دارند، بلکه به این خاطر که به جمع بدگمانند 
و از جمع می ترسدند. این بیماری گاهی پایان خوشی مثل ازدواج و شغل 

ثابت دارد و گاهی به اسکیزوفرنی منتهی می شود.

۴ اختالل شخصیت ضداجتماعی
فارسی  ترجمه  یا  سایکوپات  یا  سوشیال  آنتی  اصطالح  احتماال  هم  شما 
اش، شخصیت ضداجتماعی را شنیده اید. مخصوصا در هفته های اخیر 
که اتفاق تلخ اسیدپاشی در اصفهان افتاده است. نصف بیشتر زندان ها 
را افرادی مبتال به اختالل شخصیت ضداجتماعی پر کرده است. برای آنها 
چیزی که مهم نیست، حقوق دیگران است. آنها فریبکار، حقه باز، دارای 
اسم های مستعار و جعلی بسیار و کالهبردارند. برای آنها سخت است که 
درست برنامه ریزی کنند. برای همین یک باره عمل می کنند. آنها تحریک 
آنها  که  این  طرف،  یک  اینها  همه  هستند.  دعوا  آماده  هرلحظه  و  پذیر 
احساس پشیمانی نمی کنند یک طرف دیگر. مبتالیان به این بیماری می 

توانند پشت نقاب فرزانگی، حتی روان درمانگران را به اشتباه بیندازند.

۵ اختالل شخصیت مرزی
است.  مرزی  شخصیت  اختالل  به  مبتال  بیماران  فهم  کلید  «ناپایداری» 
همه زندگی روانی آنها ناپایدار است. هیجان شان، رفتارشان و حتی فکر 
خودشان در مورد خودشان. معلوم است که روابط این آدم ها با دیگران 
هم ناپایدار است. آنها مدام تالش می کنند که طرد نشوند. البته طرد الزم 

نیست واقعا اتفاق بیفتد. خودشان در ذهن خودشان طرد می آفرینند.
روز  و  برند  می  اعلی  عرش  به  شان  های  تعریف  با  را  شما  روز  یک  آنها 
برای  آید.  می  در  تان  شاخ  که  دانند  می  ارزش  بی  را  شما  قدر  آن  دیگر، 
احساسی  هستند.  ها  روانشناس  کابوس  اختالل،  این  به  مبتالیان  همین 
روز  یک  و  است  مثبت  مثبت  روز  یک  دارند  خودشان  مورد  در  آنها  که 
کنند،  می  مصرف  مواد  کنند،  می  خرج  پروا  بی  گاهی  آنها  منفی.  منفی 
دهند.  می  انجام  جنسی  پرخطر  رفتارهای  یا  خورند  می  مالحظه  بی 
احساس پوچی، خشمگینی های یکدفعه ای و شدید و تهدید به خودکشی 

و خودزنی کلکسیون رفتارهای این اختالل را تکمیل می کند.

۶ اختالل شخصیت نمایشی
«نمایشگری» کلید فهم اختالل شخصیت نمایشی است. اختاللی که همان 
طور که حدس می زنید در زن ها بیشتر یافت می شود. مبتالیان به این 
بیماری به شدت احساساتی و توجه طلب اند. اگر در مرکز توجه نباشند 
از  همیشه  تغییرپذیراست،  و  سطحی  شان  احساسات  کشند.  می  رنج 
ظاهرشان برای جلب توجه استفاده می کنند، حرف های شان کلی است و 
همیشه پر از شایدهای عجیب و غریبند. خودشان را خیلی زود دخترخاله 
و پسرخاله می دانند و در کنار همه اینها، به راحتی تحت تاثیر موقعیت 

ها یا افراد قرار می گیرند.

۷ اختالل شخصیت خودشیفته
شناسیم.  می  ما  متاسفانه  را  خودشیفته  شخصیت  اختالل  به  مبتالیان 
آنها خودشان را بیش از حد مهم می دانند. در خیالتشان در موفقیت های 
نامحدود  حد  در  بودن  داشتنی  دوست  و  استادی  قدرت،  غریب،  و  عجیب 
که  هستند  فردی  به  منحصر  های  آدم  کنند  می  فکر  آنها  اند.  رسیده 
استحقاق  کنند  می  احساس  همیشه  فهمند.  می  را  آنها  خاصی  موسسات 
توانند  نمی  آنها  بشود.  آنها  با  بخشی  رضایت  برخورد  که  دارند  را  این 
فکر  یا  کنند،  می  حسودی  یا  همیشه  بگذارند.  دیگران  جای  را  خودشان 
شود  می  رفتارها  این  ته  است  معلوم  دیگرانند.  حسادت  مورد  کنند  می 

استثمارگری در روابط و حرف ها و رفتارهای پرافاده.

۸ اختالل شخصیت مردم گریز
آنها  به  دیگران  خواهد  می  شان  دل  اسکیزوئیدها  برخالف  گریزها  مردم 
نمی  انتقادی  و  گیرند  نمی  خرده  کنند.  نمی  ترکشان  که  دهند  تضمین 
همین  به  بمانند.  انزوا  در  دهند  می  ترجیح  صورت  این  غیر  در  کنند، 
نشوند.  رودررو  دیگران  با  آن  در  که  کنند  می  انتخاب  هایی  شغل  خاطر 
فقط با کسانی که خیلی دوستش دارند ارتباط برقرار می کنند، در روابط 
محدود صمیمانه هم از ترس و تحقیر و طرد، حساب شده رفتار می کنند 
و خودشان را بی عرضه، حقیر و بی جاذبه می دانند. آنها یا ریسک نمی 
عمل  مهارشده  خیلی  گرفتند،  قرار  جدیدی  محیط  در  اجبارا  اگر  یا  کنند 

می کنند.

۹ اختالل شخصیت وابسته
همان طور که از اسم این بیماری بر می آید، مبتالیان به اختالل شخصیت 
شان  نیازهای  تا  چسبانند  می  دیگران  به  را  خودشان  همیشه  وابسته، 
برآورده شود. آنها بدون توصیه های دیگران در تصمیم گیری در موقعیت 
های روزمره مشکل دارند. مسوولیت زندگی خودشان را به دوش دیگران 
می اندازند، به خاطر این که می ترسند دیگران تاییدشان نکنند. مخالفت 
نمی کنند و طرح های زندگی خودشان را بدون نظر دیگران نمی ریزند. 
در تنهایی احساس درماندگی می کنند و به محض قطع شدن یک رابطه 

صمیمانه، در رابطه صمیمانه دیگر غرق می شوند تا مبادا تنها بمانند.

۱۰ اختالل شخصیت وسواسی اجباری
مبتالیان به اختالل شخصیت وسواسی اجباری، به آن شکلی که در ذهن 
تان است وسواس ندارند، آنها بیش از حد قاعده دارند. برای آنها جدول 
کمال  قدر  آن  آنها  است.  کار  ذات  از  تر  مهم  جزئیات،  و  ها  فهرست  و  ها 
ذهن  در  که  کمالی  آن  چون  رسد.  نمی  انجام  به  کارشان  که  هستند  گرا 
که  کنند  می  کار  غرق  قدر  آن  را  خودشان  نیست.  شدنی  انجام  آنهاست 
چیزها  دارند.  ناپذیری  انعطاف  اخالق  ندارند،  تفریح  و  دوستانه  روابط 
را دور نمی اندازند و سرسخت و یک دنده اند. از همه اینها بدتر، هم برای 
خودشان و هم برای دیگران، این است که کارها را به دیگران نمی سپارند.

سعید بی نیاز، کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
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خانواده
کنیم؛  پس انداز  پول  باید  چطور  می دانیم  همه مان  تقریبا 
درباره اش  چیزهایی  آن  و  این  از  دست کم  ندانیم  هم  اگر 
غذای  از  دارد  امکان  که  جایی  تا  اینکه  مثال  شنیده ایم. 
یا  کنیم  پرهیز  رفتن  رستوران  شب  هر  و  خوردن  بیرون 
بگذاریم.  کنار  را  کشیدن  سیگار  چون  بدی  عادات  اینکه 
گونه ای  به  آن  با  رابطه  در  باید  ما  که  است  مواردی  این ها 
خساست به خرج دهیم؛ وگرنه خساست به خرج دادن آن 
هم وقتی پای ماشین خریدن به میان می آید، کار بیهوده ای 
بخرید،  ماشین  می خواهید  وقتی  که  است  معلوم  است. 

بهتر است ماشین نو بخرید، نه کارخورده. 
پولدار  که  آنهایی  حتی  ما،  همه  اوصاف  این  تمام  با  اما 

پس انداز  پول  خود  زندگی  از  مقطعی  در  قطعا  و  هستند 
هم  خودشان  و  شده اند  اشتباهاتی  مرتکب  می کردند، 
نیست  حواسمان  معموال  همه ما  تقریبا  نبوده.  حواس شان 
که در چه مواردی می توانیم پول پس انداز کنیم یا دست کم 

آن را هدر ندهیم.

برند بخرید
خریدن  لباس  سر  همیشه  مادرم  و  پدر  که  هست  خاطرم 
لباس  اگر  می کرد  فکر  پدرم  داشتند؛  اساسی  مشکل  هم  با 
می گفت  مادرم  کرده؛  هنر  بخرد،  ارزان  و  نشان  و  بی نام 
دارد، «پس  بهتری  جنس  قطعا  باشد،  مارک دار  که  لباسی 
جفت  یک  مثال  ماه  هر  سال  یک  طول  در  اینکه  جای  به 
جفت  یک  همیشه  برای  بار  یک  می توانید  بخرید،  کفش 
مجبور  دیگر  تا  بخرید،  حسابی  و  درست  مارک دار  کفش 
نشوید هر ماه بابت آن پولی پرداخت کنید؛ آن کفش خوب 

و باکیفیت می تواند سال ها برای شما کار کند.»

وقتی گرسنه هستید به سوپرمارکت نروید
وقتی گرسنه هستید سعی کنید تا جایی که امکان دارد از 
دور  زنجیره ای  فروشگاه های  یا  سوپرمارکت ها  بقالی ها، 
وضعیت  این  در  که  می دهد  نشان  تجربه  که  چرا  بمانید. 
برمی دارید  قفسه ها  روی  از  زیاد  احتمال  به  را  چیزهایی 
که هیچ نیازی بهشان ندارید و بعدا از خریدشان پشیمان 

خواهید شد.
به  فقط  کردن  خرید  هنگام  در  خریدن  خوراکی  البته 

انگار  اصال  نمی شود.  منتهی  هستید،  گرسنه  که  مواقعی 
برای  می خواهی  و  رفته ای  پاساژی  به  مثال  که  است  رسم 
مکزیکی  ذرت   به  چشمت  ناخودآگاه  بخری،  مانتو  خودت 
فروش کنار پاساژ می افتد، خرید اصلی را به کل فراموش 

می کنی.

سعی کنید از کارت اعتباری تان استفاده کنید
زمانی که هنوز این کارت های اعتباری وجود نداشت همه 

ما همیشه قدری پول در کیف مان و قدری هم در خانه نگه 
بیرون  خانه  از  وقتی  که  می شد  باعث  همین  می داشتیم. 
می رویم محض احتیاط هم که شده پول بیشتری را برداریم 
و در کیف مان بگذاریم مبادا جایی به مشکلی بربخوریم و 
پولمان کم بیاید. اما حاال دیگر دوره این احتیاط ها گذشته 
و تقریبا همه جا می توانیم از کارت های اعتباری مان برای 
به  البته  کنیم،  استفاده  چیزها  سایر  یا  غذا  هزینه  پرداخت 
غیر از کرایه تاکسی. حاال دیگر الزم نیست پول زیادی را با 
خودمان حمل کنیم و آخر شب هم وقتی به خانه برگشتیم، 

بگوییم:«نفهمیدم آن همه پول چطور خرج شد؟»

حواستان به سالمتی تان باشد

همه فکر می کنند اتفاق، هر اتفاقی، قرار نیست برای آنها 
برای  اتفاق  می کند  فکر  خودش  با  همیشه  آدم  دهد.  رخ 
دیگری می افتد. اما حقیقت چیز دیگری است؛ دندان همه 
خراب می شود، همه سرما می خورند یا آنفوالنزا می گیرند. 
بنابراین برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی بهتر است همه 
برای  سیگار  اگر  مثال  باشد.  سالمتی شان  به  حواس شان 
دندان ضرر دارد، می توان این عادت را کنار گذاشت تا مثال 
دندان ها را از آسیب دور نگه داشت. همین خودش می شود 

خرج  جلوی  که  همین  کردن»؛  پس انداز  «پول  برای  راهی 
اضافی گرفته شود، کافی است. 

از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید
پول بنزین یا کرایه تاکسی تلفنی این روزها دیگر می تواند 
دهد.  اختصاص  خودش  به  را  شما  ماهیانه  حقوق  تمام 
زودتر  را  شما  می تواند  تلفنی  تاکسی  که  است  درست  بله 
به مقصد برساند و رفت و آمد با وسیله نقلیه شخصی به 
ضررش  اما  است،  عمومی  نقلیه  وسایل  از  آسان تر  مراتب 
آنجا بهتان می رسد که چشم باز می کنید و می بینید آخر ماه 
کرده اید.  هزینه ها  این  صرف  را  پول تان  تمام  شما  و  شده 
اگر این عادت ها را کنار بگذارید، هم پول پس انداز کرده اید، 

هم از شر ترافیک شهر بزرگ و شلوغی مثل تهران خالص 
و  هوا  کردن  آلوده تر  در  خود  سهم  از  کمی  هم  و  شد ه اید 

ضربه به محیط زیست کاسته اید.

المپ اضافه خاموش
اگر در طول روز مجبورید از خانه بیرون بروید، که دیگر 
اما  باشید  روز  طول  در  برق  مصرف  نگران  نیست  نیازی 
باشد  حواستان  برمی گردید،  خانه  به  شب  یا  عصر  وقتی 

هال  در  وقتی  مثال  ندارید.  نگه  روشن  را  اضافی  المپ  که 
روشن  که  باشد  اتاق ها  المپ  به  حواستان  نشسته اید  خانه 
نباشند. یا مثال مراقب باشید که وقتی جلوی تلویزیون به 
خواب می روید الاقل تلویزیون روی ساعت خوابش نتظیم 
برود.  خواب  به  هم  آن  شما  رفتن  خواب  به  از  بعد  تا  کنید 
یا مثال اگر می خواهید لباس هایتان را بشویید، سعی کنید 
است،  خاموش  خانه  الکتریکی  لوازم  سایر  که  مواقعی  در 
ماشین لباسشویی را روشن کنید؛ چرا که استفاده همزمان 
از چند وسیله برقی کنتور برق شما را با سرعت بیشتری 
می چرخاند و این در نهایت به ضرر خودتان تمام خواهد 
صدق  هم  گاز  و  آب  مصرف  درباره  مساله  همین  شد. 

می کند.

همــــــــــــــه 
خرج هــــای 
اضــــافه شما
از این خرج هـا بکاهید 
تا پول پس انداز کنید

تقویت سیستم ایمنی بدن 
 

داده  نشان  آمریکا  تغذیه  انجمن  در  شده  انجام  مطالعات 
عملکرد  بهبود  در  مهمی  نقش  ادویه ها  و  سبزیجات  که 

به  سالمت  و  تغذیه  کارشناسان  دارند.  بدن  ایمنی  سیستم 
عملکرد  شدن  بهتر  برای  مختلف  داروهای  مصرف  جای 
سیستم ایمنی بدن مصرف سبزیجات و ادویه های مختلف 

را پیشنهاد می کنند. 
سالم  غذاهای  شیرین کننده ها:  جای  به  ادویه  مصرف    
متخصصان  معروفند.  بودن  کم شیرینی  و  کم چربی  به 
این  به  ادویه  کردن  اضافه  که  معتقدند  کلورادو  دانشگاه 
غذاها یک انتخاب صحیح برای تقویت سیستم ایمنی بدن 
بلندمدت  برنامه  یک  به  مرور  به  باید  عادت  این  و  است 

غذایی تبدیل شود. 
  استفاده از طعم دهنده ها به جای نمک: زمانی که غذاهای 
حالی  در  می کنیم  استفاده  نمک  از  اغلب  ندارند  طعمی  ما 
نمک  مصرف  کاهش  موجب  دهنده ها  طعم  از  استفاده  که 
دارند،  باالیی  فشارخون  که  افرادی  برای  خصوص  به 

می شود. 
این  از  که  زمانی  سیری:  احساس  در  ادویه  تاثیر   
طعم دهنده ها در غذا استفاده می کنید نه تنها طعم بهتری 
به غذای شما می دهد بلکه احساس سیری در شما به وجود 

محققان  می کند.  بیشتر  را  بدن  ساز  و  سوخت  و  آورده 
احساس  نیز  قرمز  فلفل  معتقدند  هلند  ماستریخ  دانشگاه 

سیری را افزایش می دهد. 
گونه  این  از  استفاده  قلبی:  بیماری های  خطر  کاهش    
سالمت  برای  وزن،  کاهش  کنار  در  سالم  غذایی  رژیم های 
در  حتی  ادویه  از  استفاده  واقع  در  است.  مفید  نیز  قلب 

غذاهای چرب موجب کاهش گلیسیرید خون می شود.
 به گزارش «اکوواچ»، کارشناسان سبزیجات و ادویه های 
پیشنهاد  روزانه  غذایی  رژیم  به  افزودن  برای  را  زیر 

می کنند: 
بدن،   حرارت  افزایش  بر  عالوه  قرمز  فلفل  قرمز:  فلفل   
فلفل  همچنین  می شود.  التهابی  دردهای  کاهش  موجب 

قرمز منبع سرشاری از آنتی اکسیدان است. 
ایمنی  سیستم  عملکرد  بهبود  برای  دارچین  دارچین:    
تجمع  از  همچنین  است.  مفید  بسیار  سرد  فصل  در  بدن 
پالکت های خونی جلوگیری می کند و خاصیت ضدالتهابی 

دارد و قندخون را تنظیم می کند. 
حاوی  و  داشته  کنندگی  ضدعفونی  خاصیت  سیر  سیر:   

بسیار  سرماخوردگی  درمان  برای  و  است  اکسیدان  آنتی 
مفید است. 

حالت  تسکین  برای  که  است  ادویه ای  زنجبیل  زنجبیل:    
تهوع بسیار مفید است و با قارچ و باکتری های بدن مبارزه 

می کند و گردش خون در بدن را بهبود می بخشد. 
التهابی  دردهای  شیرین بیان  ریشه   مصرف  بیان:  شیرین   

مثل دردهای معده را تسکین می دهد. 
موجود  اکسیدان  آنتی  معتقدند  کارشناسان  کوهی:  پونه   
در پونه از سیب، پرتقال و بلوبری بیشتر است و در درمان 

عفونت های ناشی از قارچ، باکتری و انگل مفید است. 
به  و  است  مفید  آسم  درمان  در  رزماری  گیاه  رزماری:   

هضم غذا و گردش خون کمک می کند. 
 آویشن: آویشن به دلیل خاصیت ضد اکسیدانی در درمان 
بیماری و حفاظت از سالمت مولکول وراثتی DNA  موثر 

است. 
 زردچوبه: زردچوبه برای حفظ سالمت کبد موثر است و 

از مبتال شدن به آلزایمر نیز جلوگیری می کند.
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۶ اشتباه مردان در زندگی مشترک

خانم ها، آقایان، 
مشترک تر زندگی کنید!

ترجمه: دکتر زهرا عباسپور

اما  بترسانیم  را  شما  نمی خواهیم  گرچه 
مردان ممکن است اشتباه هایی مرتکب شوند 
که ازدواجشان را تباه کند. حتی اگر یک مرد 
معمولی باشید، احتمال دارد بسیاری از این 

اشتباه ها را مرتب تکرار کنید....

 حرف ما را قبول ندارید؟ از همسرتان سوال کنید! پیش از 
آنکه موضع دفاعی بگیرید، الزم است بگوییم مساله انداختن 
اشتباه های  موارد،  این  نیست.  کسی  گردن  به  تقصیر 
این  می شود.  متوجه اش  هرکسی  که  نیستند  واضحی 
متوجه  حتی  است  ممکن  و  هستند  پنهان  معموال  اشتباه ها 
را  همسرتان  است  ممکن  هم  عادت ها  این  تغییر  نشوید.  آن 
متحول  کند که البته کامال به نفع شماست. در صورتی که 
رابطه  در  منفی  احساس های  نشوید،  اشتباه ها  این  متوجه 
شما با همسرتان ممکن است به مشکل های جسمی و روانی 
دالیل  به  گرچه  شوهر،  و  زن  رابطه  در  استرس  بینجامد. 
متفاوتی رخ می دهد اما اگر برطرف نشود، در طول زمان 
دو  هر  یا  طرف  یک  افسردگی  یا  اضطراب  به  است  ممکن 

طرف منتهی شود.
چند اشتباه رایج مردان که در رابطه با همسرانشان مرتکب 
نحوه  مهم تر  همه  از  و  آنها  شناسایی  چگونگی  می شوند، 

تصحیح آنها عبارتند از:

۱.تنها  ندادن همدلی 
توانایی  معنای  به  و  رابطه   هر  بخش  مهم ترین  همدلی، 
این  در  شدن  سهیم  و  دیگر  فردی  احساسات  شناخت 

مردان  بر  زمینه  این  در  زنان  کلی  به طور  احساس  هاست. 
احساساتشان  همسرانشان  می خواهند  زنان  دارند.  برتری 
را بفهمند و برای آن ارزش قائل شوند ولی مردان معموال 
به  بالفاصله  آنها،  حرف های  به  ساده  دادن  گوش  جای  به 
است.  اشتباه  کار  این  می آورند.  روی  مساله  حل  شیوه 
برای مثال اگر همسر شما می گوید احساس می کند نادیده 
گرفته می شود، درواقع از شما می خواهد احساس هایش را 

درک کنید، نه اینکه با او درباره واقعیت ها حرف بزنید.

۲.  ولخرجی
بدون  ماشین  خریدن  مثال  برای  سنگین  خریدهای  انجام 
مشورت با همسرتان، یک اشتباه بزرگ است. درواقع گاهی 
مرتکب  است  ممکن  که  اشتباه هایی  تمام  میان  در  خانم ها 
و  می دانند!  خیانت  از  پس  کار  بدترین  را  کار  این  شوند 
مردان در موارد زیادی این اشتباه را مرتکب می شوند. اما 

چرا اینگونه است؟ 

۳.    خود  خواه بودن در روابط زناشویی
مردان در روابط زناشویی فراموش می کنند یا بدتر از این، 
اصال نمی دانند که همسرشان برای رسیدن برانگیختگی به 
دارند.  نیاز  می دهند،  انجام  آنها  آنچه  از  بیشتر  چیزهایی 
اساس ایجاد برانگیختگی در زن، محبت است، به طوری که 
احساس کند به او عشق ورزیده می شود و همسرش به او 
نیاز دارد. مردان روابط زناشویی را برای ایجاد صمیمیت 

می دانند،  کافی  همسرشان  با  عاطفی  ارتباط  برقراری  و 
در حالی که زنان بر عکس می خواهند پیش از این روابط، 

رابطه عاطفی به وجودآید.

۴. گوش دادن به شیوه نادرست
که  حالی  در  همسرتان،  حرف های  شنیدن  هنگام  اینکه 
و  دهید  تکان  سر  می دهد،  توضیح  دارد  موضوعی  درباره 
در تمام مدت به فکر راه هایی باشید که مشکل را حل کنید، 

و  تجزیه  را  موقعیت ها  دارند  تمایل  مردان  است.  اشتباه 
تحلیل و گزینه هایی برای حل مشکل پیدا کنند. اگر به این 
باشید  مطمئن  دهید،  گوش  همسرتان  حرف های  به  روش 
می خواهند  موارد  اغلب  در  خانم ها  می آورد!  جوش  که 
به طور  می خواهند  همسرشان  از  و  بیان  را  احساساتشان 
نقش  کردن  بازی  با  نه  کند،  شرکت  گفت وگو  این  در  فعال 
قهرمان و حل کردن یکباره مشکل، بلکه با نشان دادن عالقه 
دادن،  گوش  عواطفش.  به  دادن  نشان  توجه  و  حرف ها  به 
برقراری  فعال  روند  یک  بلکه  نیست،  منفعالنه  روندی 

ارتباط است.

۵. بروز ندادن احساس 
بسیاری از مردان فکر می کنند باید احساس هایشان را پنهان 
کنند، در غیر این صورت آدم ضعیفی تصور خواهند شد. 
احساس هایتان  نگذاشتن  میان  در  است.  اشتباه  عقیده  این 
با همسرتان، ممکن است باعث ناراحتی شدید او شود. زن 
می خواهد  که  صمیمانه ای  و  نزدیک  رابطه  احساس می کند 
با شوهرش داشته باشد، از او دریغ شده است. وقتی مرد 
در خود فرو می رود و عواطفش را بیان نمی کند، زن حس 
می کند مرد او را ترک کرده است. گرچه واداشتن مردان به 
بیان آشکارتر عواطفشان مشکل به نظر می رسد اما داشتن 
را.  او  ضعف  نه  می دهد،  نشان  را  مرد  قدرت  توانایی،  این 
معموال مردان در روند رشد می آموزند مثال هنگام ترسیدن 
اما  شوند،  خبردار  موضوع  این  از  دیگران  بگذارند  نباید 
کردن  خطر  نوعی  خودش  مواردی  چنین  در  عواطف  بیان 

و نشانه شجاعت است.

۶. قرار دادن خود در موضع قدرت
همه  و  اختیارات  همه  که  نیست  آن  معنای  به  مردبودن 
از  بسیاری  باشد.  شما  دست  در  مطلق  بصورت  جزییات 
مشترک  زندگی  در  نمی کنند.  درک  را  موضوع  این  مردان 
مختلف  مسایل  مورد  در  تصمیم?گیری  اختیار  باید 
و  مسوولیت?ها  و  توانمندی?ها  براساس  همسران  بین 

توافق?هایشان باشد.
WebMD :منبع
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این زنان مردان را از 
خود دور می کنند!

هم  را  همسرانشان  مطمئنا  خانمها  از  نوع  این 
شما  آیا  کنند.  می  افسرده  و  سرد  خودشان  مانند 
به همسرتان در جمع بی احترامی می کنید و با او 

بد رفتار می کنید؟
۱. ملکه های عیب جو

بسیاری  که  است  شخصیتی  نوع  یک  نمایش  ملکه 
از خانمها را شامل می شود. این خانمها معتقدند 
بد.  خیلی  یا  است  خوب  خیلی  یا  چیز  همه  که 
معنای لغوی ملکه، شخصی است دارای بی نهایت 

عکس العمل های احساساتی و مهیج.
ندارد.  وجود  دخترها  این  برای  وسطی  حد  هیچ 
العاده  فوق  یا  است  عالی  بسیار  یا  چیز  همه 
ناالن،  جو،  عیب  هم  ارتباطاتشان  در  وحشتناک. 
نق نقو، و اغلب اوقات بی حوصله هستند. همیشه 
نیازمند این هستند که چیزی بگویند. از نظر آنها 
هیچ چیز درست نیست. عالوه بر این، این خانمها، 
انواع و اقسام روش ها را امتحان می کنند تا نظر 
که  درصورتی  کنند.  جلب  خودشان  به  را  آقایان 
به  آنها  و  آنهاست  روی  پیش  زیادی  های  بحران 

دنبال کسی هستند که نجاتشان دهد.
۲. پرنسس های خونسرد

هم  را  همسرانشان  مطمئنا  خانمها  از  نوع  این 
مانند خودشان سرد و افسرده می کنند. آیا شما به 
همسرتان در جمع بی احترامی می کنید و با او بد 
کناره  گاهی  را  شما  همسرتان  آیا  کنید؟  می  رفتار 
گیر توصیف می کند؟ با او گرم و صمیمی باشید 
دیر  تا  که  رفتارهاست  همین  خاطر  به  او  که  چرا 

وقت کار می کند و با زدن یک تلفن از آمدن به آن 
قصر یخی( خانه ) عذر و بهانه می آورد.

۳. خانم های اهل پز
رخ  به  را  خودشان  اغلب  زنان  از  نوع  این 
برای  بسیاری  موارد  معموال  و  کشند  می  دیگران 
تواند  می  او  دارند.  دیگران  مقابل  خودنمایی 
رئیس،  سمت  در  شخصی  یک  قالب  در  را  خودش 
یا صاحب یک مرسدس بنز نشان دهد. تا زمانی که 
او به این کارش ادامه می دهد همسرش هم تاوان 
که  مواقعی  در  دهد.  می  را  کماالت  و  فضائل  این 
زن صحبت می کند همسرش ساکت است تا مبادا 

نسبت به صحبتهای زنش مخالفت کند.
آنها از همه موقعیت  این است که  زنان  این  مشکل 
ها استفاده می کنند تا خودشان را به رخ دیگران 
و  ناراحت  را  همسرشان  کارشان  این  با  و  بکشند 

آزرده خاطر می کنند.
۴. خانم های درحال تغییر

این خانمها در برخورد اول با آقایان بسیار خوب 
می  آرایش  همیشه  رسند.  می  نظر  به  دلنشین  و 
همیشه  کنند.  می  صحبت  آرام  بسیار  و  کنند 
مراقب هستند موهایشان آشفته نشود و این را به 
همسرانشان هم تذکر می دهند. آنها به همسرشان 
و  کنند  می  جمع  را  لبهایشان  کنند،  می  اخم  کمی 
می  خم  کمی  همسرشان  طرف  به  هم  را  سرشان 
کنند.قبال او هیچ کدام از این مشخصات را نداشت 
داراست.  را  ها  ویژگی  این  حاضر همه  درحال  اما 
زمانی که همسرش از محل کار به خانه می رسد، 
شده  رو  به  رو  جدیدی  زن  با  که  کند  می  احساس 
و  اعتماد  حس  چشمگیری  تغییر  چنین  است. 
اطمینان بین آنها را کم می کند. مرد در این لحظه 
نمی داند چه اتفاقی افتاده و فکر می کند که او را 

قبال می شناخته است.

بهداشت روان

درمان همه مشکالت: 
رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشکالت خانوادگی , 

اضطراب - افسردگی , ترک عادتهای ناخواسته ,ترس ها - نگرانی 
ها , کسب اعتماد بنفس و رفع خجالت , ترک سیگار در یک ساعت , 

ترمیم غم از دست رفته ها و اتفاقات

Tel: 020 7221 5763 
Mob: 07961 447116 
10 Harley Street W1

فارغ التحصیل در رشته روانکاوی و مشاوره
 ( London University ) هیپنوتراپی تائید شد ه از 

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در 
بیمارستانهای اعصاب لندن

عضو جامعه روانکاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن 
مدرک تائید شد ه از کنسول هیپنوتراپی لندن
برگزار کنند ه سمینارهای تجربی و روانکاوی
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سریعترین روش روانکاوی از طریق 
هیپنوتراپی - روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم دکتر روحی 

شاهین

می  طغیان  ناگهان  شوند،  می  خشمگین  دریا  مثل  ها  بعضی 
اطراف  هرچه  آشوبند،  برمی  شوند،  می  ابری  و  تاریک  کنند، 
شان باشد را درهم می شکنند و بی گناه و گناهکار را در هم 
می کوبند و وقتی همه چیز را ویران کردند، نفس راحتی می 

کشند و آرام می گیرند.
فرق آنها اما با دریا این است که او از آشفتگی هایش پشیمان 
نمی شود، اما آنها انسانند و پشیمان می شوند چون مرزهایی 
و  اند  کرده  خراب  سر  پشت  را  هایی  پل  اند،  گذاشته  پا  زیر  را 

حریم هایی را شکسته اند که از نو ساختن شان محال است.
خودشان  دست  شان  خشم  که  گویند  می  ها  آدم  این  بیشتر 
خودشان  شوند،  می  عصبانی  وقتی  که  گویند  می  نیست. 
نیستند، می گویند وقت عصبانیت دیگر حال و هوای خودشان 
را نمی فهمند، می گویند خشم انگار دیوانه شان می کند! شاید 
دالیل  به  خیابان  و  کوچه  در  روز  هر  که  است  دلیل  همین  به 
بسیار ساده و لجبازی های کودکانه شاهد درگیری های لفظی 

و فیزیکی هستیم.
مگر خشم چیست؟

احساسی  و  است  انسان  هر  احساسات  پازل  از  جزئی  خشم 
دارد  حق  انسانی  هر  یعنی  شود  می  محسوب  طبیعی  کامال 

گاهی در شرایط بحرانی، ناخشنود و عصبی باشد.
وجه  هیچ  به  که  آنها  گویند  می  شناسان  روان  برخی  حتی 
شرایط  در  روانی  نظر  از  است  ممکن  شوند،  نمی  خشمگین 

سالمی نباشند.
رشته  وقتی  نیست،  مراد  وفق  بر  همیشه  اوضاع  حال  هر  به 
روابط تان با آدم های اطراف گسسته می شود، وقتی اوضاع 
آن طور که دلتان می خواهد پیش نمی رود، وقتی به نتیجه می 
رسید که کیفیت زندگی تان خوب نیست، وقتی در محیط کاری 
یا تحصیلی با مساله پیچیده ای مواجه می شوید، طبیعی است 

که احساس عدم رضایت و خشم کنید.
دلیل  باشید،  عصبانی  گاهی  دارید  حق  شما  بگوییم  که  این  اما 
خواهد  می  دلتان  که  طور  هر  توانید  می  کنید  گمان  شود  نمی 
رنگ  اگر  شود،  خشونت  به  تبدیل  اگر  خشم  بدهید؛  بروزش 
به  خودتان  از  دفاع  خیال  به  شود  باعث  اگر  بگیرد،  عصیان 
و  بخورد  لیز  دستتان  از  افسارش  اگر  کنید،  حمله  دیگران 
مستاجری  قلبتان  از  ای  گوشه  در  اگر  و  کنید  کنترلش  نتوانید 
مادام العمر شود، دیگر طبیعی نیست، خطرناک است و ضرر 
شما  به  را  هایی  روش  مطلب،  این  در  ما  علت  همین  به  و  دارد 
پیشنهاد می کنیم که راه آن دیوانگی و از خود بی خود شدن را 

برای همیشه سد کنیم.

راه اول:
هیسسسسسس

می گویند زنی به پیری فرزانه مراجعه کرد و گفت هر شب که 
شوهرش به خانه برمی گردد با او مشاجره می کند و پی راه 

چاره ای برای بهتر کردن اوضاع می گردد.
پیر گفت «فقط کافی است هر شب وقتی او می آید کمی چای 
در دهانت قرقره کنی.» زن یک ماه بعد شاد و خندان برگشت 
و برای پیرمرد توضیح داد که اوضاع و احوالشان عالی شده 
است و دیگر با همسرش هیچ مشکلی ندارد و بعد پرسید «چای 

چه جادویی دارد که باعث فروکش کردن دعوا می شود؟»
توانی  نمی  کنی  می  قرقره  چای  که «وقتی  خندید  فرزانه  پیر 

حرف بزنی و دعوایی هم اتفاق نمی افتاد!»

احساس  زنیم،  می  عصبانیت  در  ما  که  هایی  حرف  از  خیلی 
واقعی مان نیست و به واسطه گفتن شان، فقط می خواهیم از 

منطقی  توانایی  چون  کنیم،  حمله  دیگران  به  یا  دفاع  خودمان 
به  ایم.  داده  دست  از  عصبانیت  شرایط  در  را  کردنمان  فکر 
همین دلیل است که متدین ها می گویند وقت عصبانیت صلوات 
می  توصیه  مشاوران  و  شناسان  روان  هم  حاال  و  بفرستید 
ده  تا  یا  کنید  امتحان  را  فرستادن  صلوات  روش  همان  یا  کنند 
بشمرید و اگر همچنان خشمگین بودید، یک بار دیگر بشمرید 
وقت؟  چه  تا  پرسید  می  باز...  و  بشمرید  باز  و  بشمرید  باز  و 
و  اید  شده  آرام  کنید  احساس  وقتی  تا  چند؟  تا  پرسید  می 
دیگر لزومی ندارد با نیش زبانتان، اوضاع را برای خودتان و 

دیگران بدتر کنید!

ببخشید من فعال باید بروم...
فرض کنیم زوجی جوان، در ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه صبح با هم 
جر و بحث می کنند. احساس خشم و نارضایتی در هر دو نفر 

از همان دقیقه اول شروع می شود.

نکته: برای کنترل خشم، تا ده بشمارید اگر همچنان خشمگین 
بودید، باز هم بشمارید، آنقدر که احساس کنید آرام شده اید و 

دیگر لزومی ندارد نیش زبانتان اوضاع را بدتر کند
می  قبل  از  بلندتر  نفر  دو  هر  صدای  دقیقه   ۱۶ و   ۹ ساعت  در 
شود. آنها، توصیه قبلی ما را درباره نگه داشتن زبان نخوانده 
اند، پس در ساعت ۹ و ۱۷ دقیقه، مشغول نثار کردن حرف های 
گزنده به هم و یادآوری همه خرده حساب هایی که از گذشته با 

یکدیگر داشته اند، می شوند.

سه دقیقه از وقت مشاجره آنها با همین روش می گذرد. حال 
هر دو نفر بدتر شده و هر دو احساس می کنند حتی با گفتن 

بدترین حرف های دنیا هم دلشان خنک نمی شود.
اتاق  وارد  نفر،  دو  این  کوچک  فرزند  دقیقه،   ۲۱ و   ۹ ساعت  در 
از  ها  زوج  از  یکی  خواهد  می  چیزی  مادرش  از  و  شود  می 
مجوز  مرحله  این  از  و  کند  می  تنبیه  را  بچه  عصبانیت،  شدت 

خشونت طلبی ظاهر شده است.
فکر می کنید اگر آنها فرزندی نداشتند کارشان به خشونت نمی 
رسید؟ اشتباه می کنید! آنها به هر حال بهانه خشونت طلبی 
را در رفتار هم پیدا می کردند. به این ترتیب تنها در ۱۶ دقیقه 
یک بحث ساده تبدیل به زد و خورد شد. در حالی که طرفین 

این بحث در هر مرحله اگر محیط را ترک می کردند، شرایط 
بهتری داشتن برای مثال اگر در همان ساعت ۹ و ۱۶ دقیقه مرد 
خانواده می گفت «بهتر است بحث مان را زمان دیگری ادامه 
دهیم، چون در حال حاضر هر دو عصبانی هستیم.» و از خانه 
بیرون می رفت، هیچ یک از آنها سر دیگری فریاد نمی کشید. 
کالمی  درگیری  کرد،  می  را  کار  این  دقیقه   ۱۷ و   ۹ ساعت  اگر 
پیش نمی آمد و حتی اگر همین جمله را در ساعت ۹ و ۲۱ دقیقه 
می گفت هنوز هم دیر نشده بود و دست کم فرزندشان تنبیه 

نمی شد و کارشان به برخورد فیزیکی با هم نمی رسید.

سر چی عصبانی بودیم ما؟
عصبانی هستید؟ از شدت خشم داغ شده اید؟ دلتان می خواهد 
هوار بزنید؟ سرتان را به کاری گرم کنید. داستان درویش خان 
کشاورز  او  گویند  می  مردم  اید؟  شنیده  را  کرمان  سنگی  باغ 
زمین داری بود که در جریان اصالحات ارضی زمین هایش را 
و  کند  سنگ  قلوه  را  اعتراضش  گرفت  تصمیم  پیرمرد  گرفتند، 

آنها را به شاخه های خشک درختان باغش بیاویزد.

سال ها از این جریان گذشت، باغ سنگی درویش خان معروف 

را  اش  قصه  رفتند  کرمان  به  که  گردشگرانی  همه  شد، 
هنری  اثری  خلق  با  پیرمرد  خشم  و  دیدند  را  باغش  و  شنیدند 
آرام گرفت و هنوز هم پس از سال ها باغش پر از بازدیدکننده 

است.
نقاشی  ها  خیلی  نوازند،  می  سازی  عصبانیت،  وقت  ها  خیلی 
می کنند، خیلی ها یک تکه کاغذ برمی دارند و خط خطی اش 
می کنند، خیلی ها باغبانی می کنند، خیلی ها ورزش می کنند، 
خیلی ها می روند سراغ پختن انواع شیرینی ، غذا و.... همه 
این روش ها مفیدند البته به شرطی که شرایط روحی و روانی 
شما را تغییر دهند و طوری مشغول تان کنند که عصبانیت از 

یادتان برود.

همه اعضایتان را کنترل کنید
کنید،  بازی  را  عصبانی  آدمی  نقش  فیلمی  در  باشد  قرار  اگر 
هم  در  را  ابروها  باید  چیست؟  گیرید،  می  که  ژستی  اولین 
بکشید و تندتند نفس نفس بزنید و بلندبلند صحبت می کنید. 
در توصیه های قبلی درباره حرف نزدن در عصبانیت برایتان 
هم  را  بدن  دیگر  های  بخش  زبان  که  است  وقتش  حاال  گفتیم. 
کنترل  برای  مفید  های  روش  از  یکی  مثال  برای  کنیم،  کنترل 
شوید  می  عصبانی  وقتی  است.  هایتان  نفس  تنظیم  خشم، 
کنید.  تنظیم  را  قلبتان  ضربان  تا  بکشید  نفس  عمیق  و  منظم 
با تنظیم ضربان قلب، به مرور زمان، خشم از یادتان می رود.

چون  است  موثر  بسیار  هم  خنک  آب  نوشیدن  شرایط،  این  در 
باعث می شود حرارت بدنتان تنظیم شود و از شدت عصبانیت 
تان بکاهد. عالوه بر اینها، در خشم باید مراقب دست هایتان 
به  شوند  می  عصبانی  وقتی  دارند  عادت  ها  خیلی  باشید.  هم 
طرف مقابل نزدیک شوند و در صحبت کردن دست هایشان را 
با حرارت تکان می دهند، تا به حال فکر کرده اید که این روش 
ممکن است طرف مقابلتان را تحریک کند و او هم بخواهد با 

دست هایش از خودش دفاع کند؟!

افسار خشم تان را بکشید



فروش فوری یکباب مغازه پیتزا شاپ
 در جنوب یورکشایر

 BARNSLEY - Roystone در شهر
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  جمعه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۸۱هفته نامه پرشین۲۸

ما مخالفان کی روش توبه نمی کنیم...
حاال  تا  خیلی ها  آشناست.  برای تان  احتماال  گرفته  بو  عقده ی  از  پر  و  حریصانه  واکنش  این 
دوستانه  بازی  در  و  زودتر  هفته  چند  را  عراق  که  روش  کی  آقای  مرسی  کرده اند.  تجربه اش 
بازی  سه  در  که  عراق  همین  نبوده.  مهمی  حریف  ما  برای  هیچ وقت  که  عراقی  بردی.  برای مان 
مرحله ی ابتدایی، کال سه گل زده بود و در یک بازی به ما همین تعداد گل را زد. اگر کی روشیسم 
مصونیت  برایت  دالر،  خوش  بوی  که  کنیم  چه  اما  می رفتی  ایران  از  باید  این ها  از  زودتر  نبود، 

آهنین درست کرده بود.

تیم ملی یک شکل...
این واکنش دیگری ا ست. واکنشی مبتنی بر مچ گیری و بزرگ کردن ضعف. تیم ملی ما هر وقت 
می خواهد جور دیگری جز با سیستم دفاعی بازی کند، فرو می ریزد. در آخرین بازی جام جهانی 
برد می خواستیم و جور دیگری بازی کردیم و سه گل خوردیم. کی روش تیمی ساخته فقط برای 

دفاع کردن. برنامه ی دومی در کار نیست.

این لیگ و این فوتبال تو سری خور...
فقط واکنش مخالفان دردسرآفرین نیست. ذوب شده گان همیشه هوادار هم دردسرهای بزرگی 
هستند. قبل از بازی با عراق یک طنزنویس در مطلبی که سعی شده بود جدی جدی باشد، کم 
و بیش همین حرف تکراری را زد. ما فوتبال و لیگ بی چاره ای داریم و برد با بازی دفاعی جلو 
بحرین، قطر و امارات برای مان غنیمت بزرگی ست. و بعد لیست کردن شکست ها، بدون نظری 
به پیروزی ها. فوتبال ایران قبل از کی روش؛ بله! بله! تجربه ی باخت به بحرین و قطر را دارد. 
اما با این نگاه مبتذل محور، باید یادی از بردهای قاطعانه جلو کره جنوبی- با نتایج شش- دو و 
چهار-سه – و برد مقابل ژاپن- دو بار با نتیجه دو-یک- هم کرد. اما همین فراز و فرود فوتبال 
دو  هم آوردی  به  می شود  تبدیل  است،  بزرگ  مشکل  یک  جدی  بررسی  برای  فرصتی  که  ایران 

گروه. یکی اثبات کننده گان بی چاره گی و دیگری نوستالژی زده گان دوران با شکوه ماضی.

افسانه ی دژ دفاعی کی روش...
باخت های  با  است  مساوی   الیه  چند  دفاع  و  سیستم  نداشتن  که  شد  ساخته  جایی  از  افسانه  این 
به  ربطی  حتما  اما  داشت،  واقعیت  از  رنگی  آرژانتین  مقابل  بازی  در  شاید  که  داستانی  سنگین. 
از  یکی  افتادن  با  مستحکم،  دفاعی  دژ  یک  داشتن  افسانه  این  اما  ندارد.  عراق  و  امارات  و  قطر 
آجرها- اخراج مهرداد پوالدی- فرو ریخت و به پایان رسید. این همه فخر فروختن به آمار، در 
یک لحظه به نقطه ای معکوس می رسد. حاال آن آماربازهای بی تحلیل، با آمار جدید چه خواهند 
کرد؟ تیم و خط دفاعی ای که کی روش ساخته، در چهار بازی، یک گل بیش تر از تیم ملی ۴ سال 
یکسان  بود،  قلعه نویی  سرمربی اش  که  تیمی  با  خورده اش  گل های  آمار  و  کرده  دریافت  پیش 

است!

شانس هم کمکی نکرد...
بدون  و  غیرعلمی  ساختار  یک  در  فقط  شانس،  بر  تکیه  است.  خوش شانسی  مربی  روش  کی 
برنامه به کار می آید. اشاره به خوش شانسی کی روش، مرور تاریخ و این که بعد از پنج دوره ی 
جام ملت ها، این اولین دوره ای بود که در یک چهارم نهایی به کره جنوبی- رقیب سخت و سنتی- 
نمی کند.  حال مان  به  فایده ای  برنیامدیم،  هم  همان  پس  از  و  رفتیم  عراق  مصاف  به  و  نخوردیم 
می شود به دو آیتم قبل برگشت و دید ما فوتبالی داریم که به فاصله ی چند سال از ۶ تایی کردن 

کره، می رسد به شکست دو-صفر جلو قطر.

تیتر روزنامه ها...
و  پارسی  یوزهای  و  کردن  له  دیگر  نیست.  حماسه  از  خبری  دیگر  و  رسیده  راه  از  باخت  خب 
آسیا  غرب  رقابت های  زد ”از  تیتر  باید  حاال  نمی آورد.  تیراژ  روش  کی  ژنرال  و  جمعه  سربازان 
حذف شدیم“ و بعد در یک تحلیل نیم بند به یاد مخاطب آورد که کی روش از سال ۱۹۹۲ به این ور 
اولین مربی ای بوده که در جام ملت ها فقط به مصاف تیم های غرب آسیا رفته و شکست خورده. 
در ۹۲ ژاپن ما را حذف کرد، در ۹۶ بعد از بردن کره جنوبی به عربستان باختیم، در ۲۰۰۰ به کره 
باختیم، در ۲۰۰۴ چین ما را در پنالتی برد و دو دوره ی بعد هم کره جنوبی بود که کار ما را تمام 
کرد. با این تیتر و تحلیل، پاک کی روش را ضایع می کنیم. او بعد از بازی با چهار رقیب از غرب 

آسیا با جام وداع کرده است.

مربی ایرانی و مربی خارجی...
موفقیت  می شود  است.  ایرانی  مربیان  واکنش  برای  فرصت  بهترین  غیرایرانی  مربی  باخت 
که  داریم  را  ایرانی  مربی  کدام  ما  این که  توضیح  بدون  و  کرد  چماق  بومی  مربی  با  را  امارات 
بزنیم  حرف  ایرانی  مربی  لزوم  درباره ی  بکنیم،  حمایت  ازش  و  باشیم  داشته  توافق  رویش  بر 
و دوباره دنده عقب برگردیم به گذشته و تست جنس ایرانی؛ از دایی تا قلعه نویی. با طعم تلخ 

شکست و باخت و حاشیه.

کی روش یان مظلوم...
را  تقصیر  ابتدا  برمی گردد.  صحنه  به  کرده  ریکاوری  روش  کی  هواداران  که  جایی ست  این جا، 
به گردن داور می اندازند. از سال ۱۹۹۲ تا امروز- که خاطرات ش در حافظه ی نویسنده ی مطلب 
امروز  تا  سوری  شریف  جمال  از  بوده.  داور  تقصیر  ایران  تیم ملی  باخت  همیشه  است-  زنده 
و  توطئه  و  دوپینگ  درباره ی  نیمه تخیلی  و  نیمه واقعی  داستان  چند  بعد  استرالیایی.  ویلیامز  و 
چیزهای دیگر می شنویم تا باورمان بشود که تیم خودمان مشکلی نداشته. مشکل جای دیگری 

بوده. طبق معمول دشمنان همیشه گی ما، در شکست مان نقش داشته اند.

جای خالی معیار...
یک  قهرمان،  یک  شمایل  در  و  می ایستد  دروازه  درون  حقیقی  علی رضا  مرده!  معیار  فوتبال 
پنالتی هم نمی گیرد. دور نبود زمانی که همین اتفاق را با ابراهیم میرزاپور تجربه کردیم. با یک 
تفاوت. میرزاپور که در بازی با چین- سال ۲۰۰۴- یک پنالتی هم نگرفت، قهرمان نبود و کسی 
هم در استادیوم فوتبال به او پیش نهاد ازدواج نمی داد. قهرمان می سازیم براساس فرامتن. در 
متن هنوز دچار مشکالت و ایرادهای تاریخی هستیم اما انقدر که چشم مان جای دیگری دو دو 

می زند، نمی بینیم تا دردِ  کاری از راه برسد.
چهره ی سرمربی...

با  قرارداد  بستن  از  بعد  ساخت.  فدارسیون  مسئوالن  از  یکی  را  روش  کی  از  تصویر  بهترین 

خصوصی  البته  گفت وگو  یک  در  ورزشی  اخبار  مجری  به  مربوطه  مسئول  پرتغالی،  سرمربی 
تصویر  این  مشتی!“  و  لوطی  خودمونه!  مثل  نیست.  قبلی  سرمربی  مثل  روش  بود ”کی  گفته 
به مرور در ذهن هواداران ایرانی کامل شد تا بعد از باخت امروز یکی از صفحه های اینترنتی 
عکس از کی روش با چوبی در دست منتشر بکند و زیرش بنویسد ”کی روش منتظر داور بازی 
محبوب  تصویر  بلندش  فریادهای  و  درهم  سگرمه های  با  زمین،  کنار  قلدر  سرمربی  امروز!“ 
تماشاگران و باز  تعارف کردن به  جاپونی  ایرانی ها از حق طلبی و لوطی گری ست. دیگر تخمه 
کردن در اتوبوس و خیط کردن محافظ ها که جای خود دارد. دور نبود. همین چهار سال پیش، 
مقابل  شکست  از  بعد  چرا  که  بود  دلخور  ملی  تیم  وقت  سرمربی  از  ورزشی  روزنامه نگار  یک 
کره جنوبی، ”آمریکایی“ رفتار کرده و واکنشی نداشته که دل آدم آرام بگیرد. واکنشی از جنس 
پرونده ی  روش:  ”کی  بازی.  از  بعد  مصاحبه ی  در  داور  برای  روش  کی  کشیدن  نشان  و  خط 

ویلیامز برایم باز است! ”

عیار تیمِ  ملی...
چهار سال پیش، وقتی از با ۹ امتیاز از گروه مان صعود کردیم، گزارش گر اعزامی این روزهای 
صدا و سیما که مجری برنامه بود گفت ”صعود از این گروه، با اقتدار، حداقل توقع ما بود. عیار 
به  عراق،  جلو  باخت  با  حاال  که  عیاری  می شود.“  مشخص  نهایی  چهارم  یک  بازی  در  ملی  تیم 

عنوان باختی افتخارآمیز معرفی می شود!

پایان؟ نه! لطفا آغاز!
از  یک  تنها  روش  کی  نیست.  روش  کی  ایران  فوتبال  مشکل  که  است  مشخص  همه،  این  با 
معروف ش  لوطی گری  همان  البته  و  شهرت   مدد  به  که  بود  ایران  فوتبال  مشکالت  نان خورهای 
عنوان  به  را  داور  به  وقت ش  تمام  اعتراض  حتی  و  ببنند  را  خود  مخالفان  دهان  توانست 
نیمکت  از  نزدیک تر  جایی  دیگری ست.  جای  معمول  طبق  مشکل  اما  بزند.  جا  حرفه ای گری 
گم  هدف،  و  معیار  نبودن  مشکل  کرده.  عوض  آدم  هی  سال ها  این  که  ملی  تیم  سرمربی گری 
معترضان  صدای  از  هیاهوها،  در  دوباره  همین  خاطر  به  است.  مسیریاب  نداشتن  و  راه  بودن 
دیگر  شکست  یک  به  دوباره  و  می کشیم  وقت  و  می خوریم  غوطه  موسمی،  هواداران  تا  سنتی 
می رسیم. کی روش نباید برود. بازی کنان هم مشکلی ندارند. نه پورعلی گنجی و سردار آزمون 
احتیاج  ایران  فوتبال  شجاعی.  و  نکونام  یعنی  سال ها  این  آشنای  سکته های  نه  بودند،  موفق  که 
به سونامی عمومی دارد. نه یک نام مشهور می تواند کمکی بکند- آمار می گوید در جام  ملت ها 
مایلی مطرود از کی روش مشهور موفق تر بوده!- نه بازی کنان ستاره می توانند دردی را دوا 
و  کند  حذف  بی رحمانه  باید  سونامی  چه طور؟  را  دژاگه  اشکان  دیدید؟!  را  جهان بخش  بکنند؛ 
نیروی تازه بیاورد. این را هم کسی به تنهایی نمی تواند انجام بدهد. همان عزم عمومی معروف 
را می خواهد. عزمی که هوشیار و باهوش باشد. معیار داشته باشد. و بر همین اساس بی رحمانه 
هر عنصر مزاحمی را کنار بزند. روزنامه نگاران ورزشی که این همه سال سرجای شان هستند 
و انشاهای صد تا یک غاز می نویسند. برنامه سازان ورزشی که گل شان فردوسی پور سال هاست 
صاحب مردابی به نام ۹۰ است. مدیران ورزشی، از همین ها که می خواهند پرسپولیس را بخرند 
سال ها  که  تماشاگرانی  می رسند.  فوتبال  و  ورزش  به  بی ربط  مسئولیتی  از  شبه  یک  که  آن ها  تا 
حیا کن و رها کن سر می دهند اما دریغ از این که خودشان کمی بابت اشتباهات تاریخی و بر صدر 
نشاندن آدم های اشتباهی حیا بکنند و این همه سطحی نگری را رها بکنند. همه باید تغییر رویه 
روزهاست-  همین  ابتذال  شعار  نیستند.  شعار  نو  نیروهای  و  تازه  هوای  بروند.  کنار  یا  بدهند 
عراقی  برد،بازیکن  را  دلم  امارات  کیلویی   ۱۷ بازی کن  برید،  را  ما  سر  داور  است،  بد  روش  کی 
دوپینگ کرده بوده!- که عمرش به سال ها می رسد. ابتذال را بی رحمانه باید دور ریخت. تازه ها 
میزان  و  درست  که  ملی مان  عیار  نیست.  راهی  این  جز  گرفت.  آغوش  در  باید  سخاوت مندانه  را 

باشد، عیار تیم ملی مان هم همانی خواهد بود که می خواهیم.

ورزش
کارلوس کی روش، 

قهرمان ملی
سید رضا اورنگ

قهرمان ملی تنها به کسی اتالق نمی شود که مقام قهرمانی کسب 
کرده باشد. قهرمان ملی کسی است که تمام توان خود را به کار 
گیرد تا قهرمانی و افتخار یا روحیه قهرمانی را به ملتی هدیه کند 
کار  به  تالش  تمام  وقتی  کشور.  آن  اهل  خواه  باشد،  بیگانه  خواه 
گرفته شد، اما قهرمانی ظاهری به دست نیامد، آن کسی که باعث 
این تالش شده را نیز می توان قهرمان ملی نام نهاد. کارلوس کی 
تیم  که  زمانی  از  ایران،  ملی  تیم  پرتغالی  و  توانا  سرمربی  روش 
قوی،  تیمی  تا  بست  کار  به  را  خود  توان  تمام  گرفت،  دست  به  را 
تمام  وجود  با  که  دهد  پرورش  قهرمانی  روحیه  دارای  و  یکدست 
این  داشتند  روا  وی  حق  در  برخی  که  نامردمی هایی  و  سختی ها 
از  غیر  به  ایرانی،  مربیان  از  یک  کدام  رساند.  انجام  به  را  مهم 
به  روش  کی  داشته اند؟  تفکری  چنین  دهداری،  پرویز  مرحوم 
گونه ای تیم ملی را هدایت می کند، با آن می خندد و فریاد می کشد 
که گویی یک ایرانی متعصب دو آتشه ایرانی است. روز جمعه همه 
شاهد بودند وقتی تیم ایران با ناداوری مواجه شد، چه خونی در 
چهره کی روش دوید و چه سینه ای برای تیم ملی ایران سپر کرد. 
کی روش تنها سر مربی تیم ملی ایران است که توانست یکدلی و 
یکرنگی را میان بازیکنان بیاورد. برای اولین بار است که شاهد 
کی  از  پیش  هستیم.  نیمکت  روی  و  زمین  داخل  بازیکنان  وحدت 
روش همیشه شاهد درگیری بازیکنان با یکدیگر یا مربیان بودند 
متحمل  ملی  غرور  و  ملی  تیم  نیز  را  سختی  بسیار  ضربه های  که 
با  آسیا،  ملت های  جام  در  چه  و  فوتبال  جهانی  جام  در  شد.چه 
وجود شکست همه ایرانیان به تیم ملی خود و سر مربی آن افتخار 
بعد  از  تنها  نه  ملی،  تیم  که  می دیدند  بار  اولین  برای  زیرا  کردند، 
یک  با  ملی  تیم  است.  اوج  در  نیز  ملی  غیرت  لحاظ  از  بلکه  فنی، 
ناداوری به تیم عراق باخت، اما هیچ تماشاگری از دست سرمربی 
قهرمانانه  تالش  شاهد  زیرا  نشد،  ناراحت  ملی  تیم  بازیکنان  و 
ایران  برای  را  سربازانی  روش  کی  بودند.  لحظه  آخرین  تا  آنان 
ناپذیری  خستگی  سبز  میدان  در  جان  پای  تا  که  کرده  تربیت 
می جنگند و برای غرور ملی و مردم آن جانفشانی می کنند. اکثر 
مردم، سرمربی توانا و بازیکنان کوشای تیم ملی را دوست دارند 
و  مسووالن  از  برخی  متاسفانه  اما  می گذارند،  احترام  آنان  به  و 
باشند،  آنان  قدرت  ید  در  چیز  همه  می خواهند  که  وطنی  مربیان 
چشم دیدن کارلوس کی روش و مربیان مجرب و باغیرتی چون 
او را ندارند. این بارها در مملکت ما اتفاق افتاده و خواهد افتاد، 
ناشی می شود.  بزرگ ترین دلیل ناکامی های تیم ایران از همینجا 
ملی  تیم  باخت  برای  ایران  وطن پرست  مردم  از  بسیاری  جمعه 
نه  روش،  کی  دشمنان  اما  کوبیدند،  دیوار  بر  سر  و  ریختند  اشک 
تنها از باخت ایران ناراحت نشدند، بلکه در دل سنگ خود قند آب 
این  که  اینان  براستی  آوردند!  لبان شان  بر  شادی  لبخند  و  کردند 
کنند؟!  هدایت  را  ملی  تیم  می خواهند  چطور  می کنند،  فکر  گونه 
گذاشتن های  چرخ  الی  چوب  و  مخالف ها  وجود  با  روش  کی 
برخی از مربیان داخلی، مسووالن و صد البته بعضی از رسانه ها 
موفقیت  برای  را  خود  تالش  تمام  شده اند،  شناخته  همه  برای  که 
تیم ملی و جوانان ایران زمین به کار گرفت. مردم سال ها بود که 
همین را می خواستند، دلسوزی یک سرمربی برای تیم ملی. جایی 
بودند،  داده  انجام  دوستانه  بازی  چندین  تیم ها،  ضعیف ترین  که 
کی روش و بازیکنان تیم ملی در حسرت حتی یک بازی دوستانه 
آن  دفاع  ایران،  ملی  تیم  تاریخ  در  بار  اولین  برای  ماندند.  خوب 
زدن  آزاد  ضربه  و  کرنر  نگران  کسی  دیگر  و  شد  دیده  منسجم 
تیم های حریف نبود، زیرا کی روش با طرح ها و برنامه های خود 
مهم  بود.  کرده  برطرف  را  ایران  تیم  همیشگی  ضعف  نقطه  این 
مهم  باشند،  روش  کی  مخالف  مسووالنی  و  مربیان  اندک  نیست 
مردم هستند که به کی روش و تیم جنگنده او احترام می گذارند و 
به آنان عشق می ورزند. کارلوس کی روش و بازیکنان تیم ملی با 
غرور پای به خاک وطن بگذارند، زیرا مردم قدردان ایران زمین از 

آنان همانند قهرمانان ملی استقبال خواهد کرد.

 درباره حذف از جام ملت ها

 عیار تیم ملی ما 
ایران  فوتبال  آزاردهنده ی  حلقه ی  و  مفقوده  حلقه ی  واکنش  واکنش. 
واکنش  بخواهد،  دل تان  تا  و  است  غایب  معموًال  درست  واکنش  است. 
ما  برای  نباید  باخت  است.  آینده اش  و  فوتبال  آزار  کار  در  اشتباهی، 
اما  است.  روزمره  اتفاق  نیست.  هم  خاطره  حتی  باشد.  عجیبی  اتفاق 
واکنش درست، برای مان خاطره ای دور شده. بعد از این حذفِ  آشنا باز 
جلو  که  مزاحمی  واکنش های  رسند.  خواهند  راه  از  آشنا  واکنش های 
دیدن یک تصویر درست را از ما می گیرند و راه آینده را مسدود می کنند و 

ما را به دور خودمان می چرخانند.
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فارسي
١٢- پست الكترونيك- خالف 

پيش- پشيمان
١٣- كل، سراسر- برگرداندن- 

از عناصر معماري ايراني
ــه كردن-  ــد- معاوض ١٤- امي

قلندر
ــفر- كشوري در  ١٥- توشه س

جنوب غربي آسيا

 افقي:
ــداري  دام ــوش-  گ ــيپور  ١-ش

متحرك
٢- نام نويل بازيكن محبوب سابق 
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نوعي نمايش
ــت فطرت- حواله كتبي-  ٣- پس

دوچرخه محبوب
ــيريني- دوستي،  ٤- از اجزاي ش
عالقه- گرايش غيرعادي به تكرار 

يك رفتار
ــه- اكنون-  ــج فرانس ــرج ك ٥- ب

مشهور- ضمير اول شخص مفرد
٦- ناحيه- ساعي- يكتا

ــدا- زورگو- يكي از  ٧- پژواك ص
محبوب ترين غذاهاي گوشتي

٨- پرچم- عشيره- پرنده كوچك 
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ــيم گوركي»- بيماري عفوني كه با عفونت گلو آغاز و با پيدايش  ١٥- كتابي از «ماكس
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سبك دل انگيز- كتاب ديني 

مسيحيان- نرم خنديدن
خدمت  بيمارستان  در   -١٤
ــرم و حيا- در  مي كند- با ش

هم قاطي شدن
ــت كامرون- به  ١٥- پايتخ
ــوران  جان از  ــلول هايي  س
پرسلولي گفته مي شود كه 
داراي دو سري كروموزوم يا 
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 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین (بره):

مدتی است که انرژی تان جریان دارد و حاال شما می خواهید تغییری 
شما  اما  می کند،  کمکتان  محدودیتهایتان  به  بودن  آگاه  کنید.  ایجاد 
باید برای عقب نشینی کردن و کوتاه آمدن برنامه ریزی کنید. تنها 
می کنید  تصور  آنچه  از  تان  شلوغ  خیلی  برنامه های  میان  در  بودن 
بدتر است. حتی اگر فکر می کنید زمان برای تمام کارهایتان ندارید، 

شما باید بتوانید با برنامه ریزی اندکی از پس کارهایتان بربیایید.

متولدین اردیبهشت (گاو):
بودن بین بقیه چیزی است که این هفته بهش نیاز دارید. حتی اگر 
ظرفیت این را داشته باشید که تنهایی کار کنید، بودن در میان یک 
این  در  شما  بیفزاید.  شما  آرامش  و  امنیت  حس  به  می تواند  گروه 
و  بگذارید  میان  در  فکر  هم  افراد  با  را  نظراتتان  آیا  که  فکر هستید 
یا اینکه همکارانتان را در اهداف مشترک سهیم کنید یا نه؟! ملحق 
اما  است،  احترام  قابل  و  ستودنی  امری  گروهی  تالشهای  به  شدن 

مسیر پیشرفت خود را از دست ندهید.

متولدین خرداد (دوقلوها):
شما شاید زیاد در مورد خط سیر جدید خود در محل کار مطمئن 
نگرش های  دادن  نشان  جلوی  شک  این  ندهید  اجازه  اما  نباشید، 
احساس  حاال  بگیرد.  را  کارهایتان  بهترین  دادن  انجام  و  مثبتتان 
شما نسبت به شخصیتتان ممکن است به خاطر مسئولیتهای هیجان 
انگیزی که دور و برتان هست تیره و تار شود. مشکلی که در حال 
فکر  شما  که  راحتی  آن  به  است  واقعیت  به  خیال  از  شدن  تبدیل 
می کنید باید باشد نیست. زیاد به خودتان سخت نگیرید؛ راه شما به 
وقت خودش هموار می شود تا بتوانید به مقصد معین خود برسید.

متولدین تیر (خرچنگ):
ماه برج حوت برای خرچنگ برج شما مثل یک فرورفتگی و شیب 
در آبهای زندگی می ماند که باال و پایین می رود. خوشبختانه شما 
از تغییرات جزر و مد این آبها آگاه هستید و این آگاهی سبب می شود 
از  اما  سازید.  ور  غوطه  جدید  احساسی  امواج  این  در  را  خودتان 
پنهان  مرواریدهای  یافتن  برای  باشید  نداشته  انتظار  دیگر  افراد 
به  تکیه  با  باید  فقط  شما  کنند!!  همراهی  را  شما  غواصی  این  در 

خودتان در جستجوی گنجینه های واقعی باشید.

متولدین مرداد (شیر):
افراد دیگر شما را فردی می دانند که همیشه می دانید چگونه خوش 
لذت  سادگیها  این  به  که  نیست  طوری  شما  زندگی  اما  بگذرانید! 
ببرید و این هفته ماه وارد هشتمین خانه تان یعنی خانه احساسات 
مشترک می شود و بهتان انگیزه می دهد که مشکالت پیچیده که راه 
حل راحت و سریعی ندارند را مطرح کنید. باوجود این بیان کردن 
این  که  شود  منجر  عمیقی  بحث  به  است  ممکن  تان  قلبی  آرزوهای 

بحث دوستی های مهم شما را تقویت می کند.

متولدین شهریور (سنبله):
حاال که ماه وارد هفتمین خانه تان یعنی خانه «دیگران» شده است، 
همکارانتان  اگر  است.  روابط  و  دوستان  روز  شما  برای  هفته  این 
به اندازه شما کار و تالش نکنند ممکن است عصبانی شوید، و این 
خودشان  به  انتقاد  را  آنها  به  کمک  جهت  در  شما  تالشهای  هفته 
انتظاراتتان  و  آمده  پیش  که  اشتباهاتی  نکنید  سعی  می کنند.  تلقی 
که آنها برآورده نکرده اند را راست و ریس کنید! فقط نگرش خود 
را متعادل کرده و جایی را برای بررسی کردن و صحبت کردن در 
مورد نقصها اختصاص بدهید و به افراد دیگر هم اجازه بدهید آنجا 

حضور داشته باشند.

متولدین مهر (ترازو):
شما کارهای زیادی پیش رویتان دارید، اما دقیقا مطمئن نیستید که 
بهترین راه برای انجام دادنشان چیست؟! شاید فکر می کنید تهیه 
کردن یک لیست بهتان کمک می کند که روی آنها تمرکز کنید، اما این 
برنامه  اگرچه  است!  آور  اضطراب  وظیفه  یک  مثل  شما  برای  کار 
یکی  است  بهتر  االن  اما  می کند،  عمل  درست  همیشه  کردن  ریزی 
یکی و به وقت خودش به کارهایتان برسید. اگر این هفته پیشرفت 
زیادی نداشتید زیاد به خودتان سخت نگیرید؛ شما به زودی موفق 

خواهید شد.

متولدین آبان (عقرب):
تفریح داشتن جزو یکی از واجبات زندگی به حساب می آید، اما شما 
لزومی  اید.  شده  اضطراب  دچار  خانوادگی  مسائل  خاطر  به  االن 
 ندارد روز خود را به خاطر مشکالت خصوصی خراب کنید، چراکه 
از  کنید.  مدیریت  را  خود  احساسات  موثری  نحو  به  قادرید  شما 
عقلتان  و  دل  خواسته های  نمی توانید  اوقات  اغلب  شما  که  آنجایی 
را از هم مجزا کنید، آگاه بودن از احساساتتان کمکتان می کند بدون 
اینکه بگذارید دیگران بفهمند چه اتفاقی افتاده است، با این مسائل 

کنار بیایید.

متولدین آذر (کمان):
این هفته خوش بینی و مثبت اندیشی ضعیف شما می تواند اشکها و 
یا ترسهایتان را مخفی کند. شما کار خیلی زیادی نمی توانید برای 
شما  اقدام  اولین  بنابراین  دهید،  انجام  احساساتتان  کردن  کنترل 
برای چیزهایی که فکر می کنید مورد قبول دیگران واقع نمی شوند 
حقیقت  ولی  کنید.  مخفی  کردن  ابراز  جای  به  را  آنها  که  است  این 
چیز دیگری است!! اگر سفره دلتان را باز کنید حال خیلی بهتری 
همه  نشد،  پیشنهاد  سریعی  حل  راه  اگر  حتی  کرد.  خواهید  پیدا 

می توانند جایگاه شما را بشناسند.

متولدین دی (بز):
شما این هفته احساس می کنید کنترل زندگی روزمره  ان از دستتان 
در رفته است و هرقدر بیشتر سعی می کنید اوضاع را به حالت قبل 
برگردانید، رضایت کمتری حاصل می شود. اخم نکنید؛ دنیا به آخر 
نرسیده است!! درحقیقت شاید بهتر از آنچه خودتان فکر می کردید 
عمل کرده باشید. تا هفته آینده که بهرام به طور مستقیم در مسیر 
چقدر  که  بفهمید  تا  می کشد  طول  مدتی  بگیرد  قرار  شما  نشانه 

پیشرفت کرده اید.

متولدین بهمن (ظرف آب):
پریشان  و  گیج  را  شما  کامًال  مالی  مشکالت  و  مسائل  هفته  این 
انتخاب  را  روشی  چه  نمی دانید  واقعا  شما  اینکه  برای  می کنند، 
را  پیچیده ای  راههای  شما!  همیشگی  کننده های  نصیحت  کنید. 
بهتان پیشنهاد می کنند که حتی از خود مشکل هم پیچیده تر است!! 
بگذارید،  کنار  را  خود  زیرکی  و  هوشمندی  باید  شما  درنهایت 
دلتان  حرف  به  و  بردارید  دست  منطقی  کردن  تحلیل  و  تجزیه  از 
گوش دهید. این هفته سعی نکنید تصمیمات خود را با عقل و منطق 

توجیه کنید؛ فقط صدای درونتان هرچه بهتان گفت گوش دهید.

متولدین اسفند (ماهی):
به  را  کننده ای  خسته  روز  است  ممکن  نشانه تان  به  ماه  بازگشت 
برای  حاال  همین  باشید  مجبور  اگر  بخصوص  باشد،  داشته  همراه 
به  مربوط  مشکالت  و  مسائل  کنید.  گیری  تصمیم  واجبی  موضوع 
تا  نیست  خوب  اما  می کند،  سنگینی  دوشتان  روی  دوستی هایتان 
موقعی که چنین فشاری روی خود احساس می کنید هیچ تصمیمی 
 بگیرید. اگر برایتان امکان دارد بدون اینکه به کارهای بلند و مدت و 

جدی رسیدگی کنید تا هفته آینده صبر کنید.

جدول و سرگرمی

حکایت جالب قضاوت بهلول
هارون الرشید درخواست نمود کسی را برای قضاوت در بغداد انتخاب نماییداطرافیان او همه 
با هم گفتند عادل تر از بهلول سراغ نداریم او را انتخاب نماییدخلیفه دستور داد بهلول را نزد 

او بیاورندبعد از دیدار با بهلول به او پیشنهاد قاضی شدن در بغداد را داد
بهلول گفت : من شایسته این مقام نیستم و صالحیت انجام چنین کاری را ندارم

هارون الرشید گفت : تمام بزرگان بغداد تو را انتخاب کرده اند چگونه است که تو قبول نمی 
کنی !

بهلول جواب داد : من از اوضاع و احوال خودم بیشتر اطالع دارم و این سخن یا راست است 
یا دروغ اگر راست است که من به دلیلی که گفتم شایسته این مقام نیستم و اگر هم دروغ باشد 

که شخص دروغگو صالحیت قضاوت کردن ندارد !
هارون الرشید اصرار فراوان کرد و بهلول در خواست کرد یک روز به او مهلت دهند تا فکر کند
فردا صبح اول طلوع بهلول بر چوبی نشست و در خیابان ها فریاد می زد اسبم رم کرده بروید 

کنار تا زیر سمش گرفتار نشده اید
مردم گفتند : بهلول دیوانه شده است !

خبر دیوانگی بهلول به خلیفه عباسی رسید !
هارون الرشید لبخند تلخی زد و گفت : او دیوانه نشده است او بخاطر حفظ دینش از دست ما 

فرار کرده تا در حقوق مردم دخالتی نداشته باشد !
حتی زمانی که از غذای خلیفه برای او می آورند می گفت : این غذا را به سگ ها بدهید بخورند 

حتی اگر آنها هم بفهمند مال خلیفه است نخواهند خورد !

حکایت دزد مال و دزد دین
دزدی بسته ای یافت که در آن چیز گرانبهایی بود ودعایی نیز پیوست آن بود.آن شخص بسته 

را به صاحبش برگرداند.
 او را گفتند : چرا این همه مال را از دست دادی؟

 گفت: صاحب مال عقیده داشت که این دعا ،مال او را حفظ میکند ... من دزد مال او هستم ، نه 
دزد دین او... اگر آن را پس نمی دادم و عقیده صاحب آن مال ، خللی می یافت ، آن وقت من، 

دزد باورهای او نیز بودم و این کار دور از انصاف است.

زبان تبر
هیزم شکن تنومند اما بدخلقی در نزدیکی دهکده شیوانا زندگی می کرد. هیزم شکن بسیار 
قوی بود و می توانست در کمتر از یك هفته یکصد تنه تراشیده درخت قطور را تهیه و تحویل 
دهد اما چون زبان تلخ و تندی داشت با اهالی شهرهای دور قرار داد می بست و برای مردم 
دهکده خودش کاری نمی کرد.برای ساختن پلی روی رودخانه نیاز به تعداد زیادی تنه درخت 
و الوار بود و چون فصل باران و سیالب هم نزدیك بود، اهالی دهکده مجبور بودند به سرعت 
کار کنند و در کمتر از دو هفته پل را بسازند. به همین خاطر الزم بود کسی نزد هیزم شکن 
درخت  تنه  دهکده  پل  برای  و  کند  متوقف  را  خودش  جاری  کارهای  که  بخواهد  او  از  و  برود 
آماده کند.چند نفر از اهالی نزد او رفتند اما جواب منفی گرفتند. برای همین اهالی دهکده، نزد 
شیوانا آمدند و از او خواستند به شکلی با مرد هیزم شکن سرصحبت را باز کند و او را راضی 

کند تا برای پل دهکده تنه درخت آماده کند.
به  و  گذاشت  شانه  روی  را  تیز  تبری  پوشید.  کارگری  لباس  وقت  اول  بعد  روز  صبح  شیوانا 
سمت کلبه هیزم شکن رفت. مردم از دور نگاه می کردند و می دیدند که شیوانا همپای هیزم 
شکن تا ظهر تبر زد و درخت اره کرد و سرانجام موقع ناهار با او سر گفتگو را باز کرد و در 
خصوص نیاز اهالی به پل و باران شدیدی که در راه است برای او صحبت کرد. بعد از صرف 
ناهار هیزم شکن با شادی و خوشحالی درخواست شیوانا را پذیرفت و گفت از همین بعد از 

ظهر کار را شروع می کند. شیوانا هم کنار او ایستاد و تا غروب درخت قطع کرد.
شب که شیوانا به مدرسه برگشت اهالی دهکده را دید که با حیرت به او نگاه می کنند و دلیل 
موافقیت هیزم شکن یکدنده و لجباز را از او می پرسند. شیوانا با لبخند اشاره ای به تبر کرد 
و گفت: «این هیزم شکن قلبی به صافی آسمان دارد. منتهی مشکلی که دارد این است که فقط 
زبان تبر را می فهمد. بنابراین اگر می خواهید از این به بعد با هیزم شکن هم کالم شوید چند 
ساعتی با او تبر بزنید. در واقع هر کسی زبان ابزار شغل خودش را بهتر از بقیه می فهمد و 
شما هر وقت خواستید با کسی دوست شوید و رابطه صمیمانه برقرار کنید باید از طریق زبان 

ابزار شغل و مهارت او با او هم کالم شوید.»

یت
حکا
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گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت

تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت
جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع
دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت
آشنایی نه غریب است که دلسوز من است

چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت
خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد

خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت
چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست

همچو الله جگرم بی می و خمخانه بسوخت
ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم

خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت
ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی

که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت

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.

پولداران و بنیاد مطالعاتی 
 

قادر باستانی 
 

است  رسم  دنیا  پیشرفته  کشورهای  در 
جامعه  به  خدمت  برای  پولدار  آدم های  که 
بنیاد  خود،  رسم  و  اسم  ماندگاری  و 
یکی  می کنند.  ایجاد  مطالعاتی  و  تحقیقاتی 
راکفلر  بنیاد  بنیادها،  این  مشهورترین  از 
راه اندازی  راکفلر  جان  توسط  که  است 
کشور  پیشرفت  در  مهمی  اثر  و  شده 
نابغه  یک  راکفلر  جان  است.  داشته  آمریکا 
بودکه  میالدی   ۱۹ قرن  اواخر  در  اقتصادی 
با ایده ها و نبوغ مدیریتی خود به سرعت توانست بر سرمایه اش بیفزاید 
کند.  استفاده  بیشتر  سرمایه گذاری های  برای  خود  سرمایه های  از  و 
کمک های  به  را  درآمدش  از  ده درصد  همیشه  خود،  کار  ابتدای  از  راکفلر 
راکفلر  بنیاد   ۱۹۱۳ سال  در  او  می داد.  اختصاص  کلیسا  و  بشردوستانه 
حمایت  تحقیقاتی  فعالیت های  از  ثروت اش  پشتوانه  به  تا  کرد  تأسیس  را 
زیادی  بیمارستان های  و  دانشگاه  تحقیقاتی،  مؤسسات  راکفلر  کند. 
زمان  در  او  کرد.  تأسیس  خود  سرمایه  با  جهان  کشورهای  سایر  در  را 
اقدامات  صرف  تا  کرد  اهدا  راکفلر  بنیاد  به  دالر  میلیون   ۵۵۰ خود،  حیات 
تحقیقاتی  پروژه های  از  بسیاری  شود.  جهان  سراسر  در  بشردوستانه 
دیگر  زمینه های  و  آموزش  کشاورزی،   سالمت،  و  بهداشت  حوزه  در 
داشته  ادامه  امروز  به  تا  و  شده  محقق  راکفلر  بنیاد  مالی  حمایت های  با 
و  گذراند  بازنشستگی  در  را  عمرش  پایانی  سال  چهل  راکفلر،  است. 
دارایی خود را با رویکردی مدرن و ساختاریافته، صرف بنیادهایی کرد 
که تأثیری اساسی در داروسازی، آموزش و تحقیقات علمی داشتند. این 
بنیادها در توسعه تحقیقات پزشکی مانند ریشه کنی کرم روده و تب زرد 
و  راه  او  بنیاد  ولی  درگذشت،  سالگی   ۹۷ در  راکفلر  جان  بودند.  پیشگام 
را  آمریکا  سیاسی  نظام  اجرایی  بدنه  بنیاد  این  می کند.  دنبال  را  رسم اش 
اغلب  تاکنون،   ۱۹۴۵ سال  از  می شود  گفته  که  طوری  به  دارد،  اختیار  در 
در  مدتی  گرفته اند،  عهده  به  را  سیاسی  مهم  ُپست های  که  شخصیت هایی 
این بنیاد فعالیت داشته یا از کمک های آن استفاده کرده اند. بنیاد راکفلر 
چالش های  خصوص  در  که  است  پیشرفته ای  مطالعاتی  بخش های  دارای 
آمریکا  اقتصادی  و  جهانی  سیاست های  و  راهبردها  تدوین  و  آمریکا 
فعالیت می کنند. بنیاد فورد هم در سال ۱۹۳۶، توسط ثروتمند دیگری به 
نام ارسل فورد تأسیس شد. او فرزند ِهنری فورد، صاحب کمپانی بزرگ 
بخش های  مهم ترین  از  گایزر  مطالعاتی  کمیته  بود.  فورد  اتومبیل سازی 
بنیاد فورد است. این کمیته مطالعاتی در خصوص روابط خارجی آمریکا 
نهادهای  گسترش  و  ترویج  و  کشور  این  اجتماعی  مناسبات  همچنین  و 
کمك های  اعطای  با  فورد  بنیاد  دارد.  تمرکز  جهان  در  دموکراسی  لیبرال 
بالعوض و وام های بلندمدت به کشورها و گروه های غیردولتی، در جهت 
بسترسازی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نفوذ نرم و گسترده آمریکا در 
نخبگان  جذب  و  شناسایی  با  فورد  بنیاد  می کند.  تالش  بین المللی  عرصه 
سیاسی، تجاری، و مدیران بخش های خصوصی و مدنی از سراسر دنیا، 
در  اکنون  است.  برداشته  گام  آمریکا  سیاست های  موفقیت  راستای  در 
جهت  به  کشور،  بلندپایه  مسئوالن  تأکید  به رغم  پژوهش  بخش  ما،  کشور 
مشکالت تأمین مالی دچار رکود است و به همین جهت، با فقدان تجهیزات 
و امکانات، کمبود سرانه پژوهشی، سردرگمی مراکز پژوهشی، بها ندادن 
به پژوهش در بخش صنعت، سهم اندك پژوهش از تولید ناخالص ملی و 
عجین نبودن روند توسعه با پژوهش دست به گریبان است. ما به لحاظ 
نیروی انسانی در هر حوزه پژوهشی در جایگاه مناسبی قرار داریم، ولی 
زمینه مساعد برای فعالیت آنها فراهم نیست. طبق برنامه پنج ساله، سهم 
پژوهش از تولید ناخالص ملی باید به سه درصد می رسید، اما نه تنها این 
اتفاق نیفتاد، بلکه شاهد این بودیم که گاهی از سال پیش از آن نیز کمتر 
شد. در تمام دولت ها این مشکل وجود داشته و هنوز هم حل نشده است. 
اگر پولداران عمده کشورمان همت کنند و بنیادهای مطالعاتی و تحقیقاتی 
بهتر  تا  می گیرد  قرار  محققان  اختیار  در  مناسبی  فرصت  کنند،  تأسیس 
مفید  نتایج  و  برسانند  به  منصه ظهور  را  خود  خالقانه  ایده های  بتوانند 
آن به پیشرفت و توسعه کشور منجر  شود. این بنیادها باقیات الصالحات 
و  دانشمندان  و  پژوهش  بخش  برای  امید  نقطه  و  مؤسسان شان  برای 
ثروتمندانی  که  همان گونه  و  بود  خواهند  کشورمان  متبحر  پژوهشگران 
هموطنان شان  امروز  کردند،  خدمت  کشورشان  به  فورد  و  راکفلر  چون 
از تصمیم درست آنان بهره مند می شوند؛ صاحبان ثروت در کشور ما هم 

نام شان ماندگار خواهد شد. /  منبع: ارمان

کی روش چگونه در رکود فوتبال ایران، یک تیم خوب ساخت

دموکراتیک ترین مربی دیکتاتور!
رضاخوشنویس

تناقض بزرگ؛ ایران ۲۰۱۵ درحالی یک تیم ملی دوست داشتنی شد که فوتبال ایران 
در این سال ها چندان دوست داشتنی نبوده است. 

بازی های پرسپولیس و استفالل در لیگ برتر تماشاگران زیادی ندارد و فدراسیون 
جام  در  کی روش  کارلوس  تیم  می شود.  خبرساز  سوء مدیریتش  با  هم  فوتبال 
جهانی ۲۰۱۴ و جام ملت های ۲۰۱۵ از دل جامعه ای که در آن فوتبال باشگاهی دیگر 
احساسات و عالقه زیادی برنمی انگیخت؛ دوست داشتنی شد و این یک تناقض بزرگ 
دوران  در  شده  موفق  چگونه  کی روش  نیست.  مربی ای  هر  کار  آن  ایجاد  که  است 

رکورد فوتبال ایران، یک تیم ملی به یادماندنی بسازد؟
هرچه تعداد ستاره ها در یک تیم بیشتر می شود، روند توزیع قدرت در تیم درونی 
می شود. تیمی که در آن علی دایی و خداداد عزیزی و کریم باقری و عابدزاده حضور 
سرمربی  آن  از  فقط  قدرت  و  نبود  برقرار  تک صدایی  آن  در  که  بود  تیمی  داشتند؛ 
نبود. در تیم های اروپایی هم متناسب با تعداد ستاره ها در تیم، شکل اداره رختکن 
موفقیت  به  رسیدن  برای  اشنایدر  و  فن پرسی  و  روبن  با   ۲۰۱۰ هلند  می کند.  تفاوت 
بخشی از قدرت اداره تیم را به ستاره های خود بدهد، اما  نیاز داشت که سرمربی 
در همان تورنمنت یواخیم لو نمی خواست و نباید از این استراتژی در تیم جوان اش 
استفاده می کرد. در ایران ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ هم کارلوس کی روش مجموعه ای کم ستاره 
در اختیار داشت که در آن نباید و نمی خواست چندصدایی ایجاد کند. کی روش یک 
در  اما  قدرت،  می کرد.  مشورت  او  با  بزنگاه ها  در  و  داشت  باتجربه  بسیار  کاپیتان 
کنار  که  بازیکن   ۲۳ و  داشت  بزرگ  سرمربی  یک  ایران  بود.  نشده  توزیع  ملی  تیم 
هم جلوه ای از کار سرمربی بزرگ خود را بازنمایی می کردند. مصاحبه های ویژه 
بر  کی روش  می رسد؟  ذهن تان  به  ایران  بازیکنان  از  زیادی  تیترساز  حرف های  و 
اساس استراتژی کلی ای که داشت، بازیکنان را از فضای رسانه ای، از تیترسازی و 
خبرسازی دور نگه داشت و در زمین هم یک یا دو بازیکن نبودند که بخشی از کاراکتر 
سرمربی شان را بازنمایی می کردند؛ بلکه کلیت تیم ملی ایران، بازنمایی شخصیت 
و پرستیژ کارلوس کی روش بود. تیم ملی با همین برنامه کلی دوست داشتنی شد: 
باشی و وقتی در تیم هنر فردی مناسب  دیسیپلین داشته  باید  ستاره نداری،  وقتی 
ندارید، باید رختکن گرم داشته باشید و اتحاد و در این شرایط باید یک مربی بزرگ 
می خواهند  که  افرادی  پس  از  که  کند:  ایجاد  را  مجموعه ای  چنین  که  باشد  کار  در 
با  جام جهانی  از  پیش  کی روش  بربیاید.  کنند،  کار  گروه  از  جدا  یا  کنند  تک نوازی 
دروازه  چارچوب  در  حقیقی  علیرضا  دادن  قرار  و  رحمتی  مهدی  نکردن  دعوت 
نشان داد که در راه استراتژی کلی خود حرکت می کند و بازیکنان هم این پیام را به 
خوبی گرفتند و فهمیدند. ایران ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به همین دلیل دوست داشتنی است و 
از نظر فنی هم کارآیی باالیی دارد؛ چون در دورانی که بازیکنان جوان پرسپولیس 
با سرمربی خود درگیر می شوند و حرف او را نمی خوانند؛ در دورانی که رختکن 
استقالل دیگر یک رختکن متحد نیست و در دورانی که فوتبال ایران گرفتار فساد 
فراگیر است؛ کارلوس کی روش یک تیم کم ستاره، اما متحد ساخت که در آن هر چند 
تک صدایی  اما  بود،  برقرار  سرمربی  سوی  از  تک صدایی  کلی،  استراتژی  از  متاثر 
دموکراتیکی بود که ایران را به یک تیم متحد با توان واکنشی باال در شرایط سخت 
جبران  و  افتادیم  عقب  بار  دو  شدیم،  نفره   ۱۰ عراق  مقابل  اول  نیمه  در  کرد:  تبدیل 

کردیم و تا پنالتی هشتم پیش رفتیم.

احتمال کشف بقایای جسد 
خالق ((دن کیشوت)) 

احتمال  که  کردند  پیدا  را  تابوتی  مادرید،  در  صومعه ای  زیر  دانشمندان  از  گروهی 
می رود حاوی بقایای جسد «میگوئل دو سروانتس» باشد.

به گزارش ایسنا، دانشمندانی که زیر صومعه ای در مادرید به دنبال محل دفن میگوئل 
دو سروانتس می گشتند ، اواخر هفته گذشته به تابوتی برخوردند که روی آن حروف 

ابتدایی نام نویسنده «دن کیشوت» حک شده است.
در این جعبه تکه های چوب ، سنگ و خرده استخوان هایی یافت شده که شاید پرده از 
راز سروانتس بردارند. گفته می شود این نویسنده دوران طالیی اسپانیا یک روز پس 
است.  شده  دفن  مادرید  در  صومعه ای  محراب  زیر   ۱۶۱۶ آوریل   ۲۲ در  درگذشتش  از 
او  دفن  دقیق  محل  اما  کرد  فوت  درگذشت ،  شکسپیر  که  هفته ای  همان  در  سروانتس 
همچون یک راز باقی ماند. پروژه پیدا کردن جسد سروانتس از ۹ ماه پیش راه اندازی 
قرمز ،  مادون   دوربین های  همچون  روز  فناوری  ابزارهای  از  استفاده  با  و  شد 
پژوهشگران  این  است.  رفته  پیش  زیرزمینی  نفوذ  رادارهای  و  سه بعدی  اسکنرهای 
مشخص  استخوان ها  بررسی  از  پس  که  کرده اند  پیدا  محل  این  در  قبر   ۲۳ تاکنون 

می شود هیچ یک به سروانتس تعلق دارد یا نه.
جراحاتی که این نویسنده در جنگ برداشته ممکن است کمک شایانی برای شناسایی 
باقی مانده جسدش باشد. طی نبرد دریایی «لپانتو» در سال ۱۵۷۱ یک گلوله در سینه و 
یکی در دست سروانتس نشست. اسپانیا در این جنگ از ارتش عثمانی شکست خورد. 
در   ۱۵۴۷ سال  در  می کشد،  یدک  را  مدرن»  رمان  «پدر  لقب  که  سرانتس  دو  میگوئل 
پایتخت اسپانیا متولد شد. او شاهکارش «دن کیشوت» را در دو بخش و در سال های 

۱۶۰۵ و ۱۶۱۵ به نگارش درآورد.
سروانتس»  «زبان  را  زبان  این  اغلب  که  بوده  جایی  تا  اسپانیایی   زبان  بر  او  تاثیر 
می خوانند. سروانتس از بزرگ ترین و تأثیرگذارترین شخصیت های دنیای ادبیات و از 
عوامل اصلی شکوفایی فرهنگی اسپانیای قرن شانزدهم بود. رمان «دن کیشوت» او 
را شالوده  ادبیات غرب و اولین اثر داستانی  مدرن اروپایی می دانند. این رمان ماندگار 
به ۶۵ زبان دنیا ترجمه شده است و همچنان به چاپ می رسد. نقدهای ادبی درباره  این 

رمان که از قرن هجدهم آغاز شده همچنان ادامه دارند.
«دن  سریع  محبوبیت  است:  نوشته  کتاب  این  درباره   «بریتانیکا»  دایرة المعارف 
کیشوت» بیش تر برگرفته از تنوع حوادث آن، طنز عالی و شوخ طبعی فراوان آن بوده 
به  و  مردم  نظر  در  بیش تر  اول  بخش  بود،  نوشته  سروانتس  که  قسمتی  دو  از  است. 
مذاق آن ها خوش آمده بود.در سطح جهانی، به لطف رمان «دن کیشوت» عالقه مندان 
فراوانی به سروانتس پیدا شدند و این در حالی بود که او این رمان را برای تمسخر 
عشق شوالیه ها و خدشه دار کردن محبوبیت نوعی از ادبیات نوشته بود که برای یک 
قرن مورد محبوبیت عموم مردم بود.در سال ۱۶۱۳، سروانتس مجموعه ای از داستان ها 
را به نام  «رمان های نمونه» منتشر کرد. در مجموع این اثر شایسته  شهرت سروانتس 
بود و به همان نبوغ «دن کیشوت» نوشته شد. در ۶۷ سالگی (۱۶۱۴) مجموعه  شعر 
میان پرده   «هشت  و  کمدی»  «هشت  آن،  از  بعد  سال  یک  و  نوشت  را  پارناسو»  «سفر 
جدید» را منتشر کرد. در همین سال، او نوشتن رمانی مشتمل بر اتفاقات سفرهایش را 
به پایان رساند، که بعد از مرگش در سال ۱۶۱۷ منتشر شد. نویسندگانی چون «چارلز 
دیکنز»، «گوستاو فلوبر»، «هرمن ملویل»، «فئودور داستایوفسکی»، «جیمز جویس» 

و «خورخه لوییس بورخس» از آثار و سبک ادبی سروانتس الهام گرفتند.
یونسکو به احترام درگذشت هم زمان سروانتس و شکسپیر، این دو شخصیت بزرگ 

دنیای ادبیات، روز ۲۳ آوریل را «روز جهانی کتاب» نام نهاده است.


