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صفحه  17

آتش توحش 
با آتش زدن خلبان اسیر اردنی

آیا کاله ایرانیان به سادگی 
برداشته می شود؟ 

در برلین 20۱5 در انتظار چه چیزهایی باشیم؟

شرلوک پیر در کنار 
جاسوسی صحرا

صفحه  4

صفحه  ۱3 

 سکانس جدید جنایات داعش بازهم احساسات عمومی را جریحه 
که  کرده اند  منتشر  را  ویدیوئی  داعش  تروریست های  کرد.  دار 
را  اردنی  اسیر  خلبان  کساسبه،  معاذ  سوزاندن  صحنه  ظاهرا 
ماه  دی  اوایل  خلبان  می دهد.این  نشان  آهنی  قفس  یک  داخل  در 
امسال بعد از سقوط جنگنده اش، توسط داعش به اسارت گرفته 
شد.تلویزیون دولتی اردن خبر کشته شدن معاذ کساسبه را تایید 
کرده و گفته که او یک ماه پیش و در سوم ژانویه به قتل رسیده 
که  گفت  رویترز  خبرگزاری  به  کساسبه  بستگان  از  یکی  است. 
او کشته  داده که  این خلبان خبر  به خانواده  اردن پیش تر  ارتش 
شده است. اردن تالش می کرد این خلبان را با یک زندانی مورد 
به  واکنش  در  ماند.  بی نتیجه   کار  این  اما  کند  مبادله  داعش  نظر 
این کشور ساجده  اعالم کردند که  اردنی  اقدام دیروز منابع  این 
انتشار  کرد.  اعدام  دیگر  تروریست  چند  همراه  به  را  الریشاوی 
این ویدئو با واکنش خشمگین بسیاری از کشورهای جهان رو به 
رو شد. همچنین االزهر مصر در واکنش به سوزانده شدن خلبان 
اردنی به وسیله داعش، خواستار مجازات تروریست های داعشی 

و قتل و به صلیب کشیدن آنها شد.
انتشار فیلم سوزاندن خلبان گروگان داعشی ها؛خشم اردنی ها را 
برانگیخت. ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن گفت: در کمال ناراحتی 
و خشم خبر کشته شدن شهید قهرمان خلبان معاذ الکساسبه به 
دست گروه تروریستی بزدل داعش را شنیدیم. این اقدام توسط 
گروه جنایتکار و گمراهی انجام شد که هیچ ارتباطی با دین اسالم 
عقیده،  از  دفاع  خاطر  به  شجاع  خلبان  این  داد:  ادامه  ندارد.وی 
شهدای  دیگر  به  و  داد  دست  از  را  خود  جان  خود  امت  و  وطن 
عزیز  اردن  فدای  را  خونشان  و  جان  که  شهدایی  پیوست؛  وطن 
کردند.پادشاه اردن تصریح کرد: ما امروز و در پی این مصیبت 
در  همچنین  و  داریم  قرار  معاذ  قهرمان  شهید  خانواده  کنار  در 
مصیبت  حادثه  این  داریم.  قرار  مسلح مان  نیروهای  و  ملت  کنار 

همه اردنی هاست. در این لحظات دشوار وظیفه تمامی مردان و 
این است که به صورت یکپارچه جوهره ملت اصیل  زنان کشور 
اردن را در مقابله با سختی ها و مصیبت ها به نمایش بگذارند. 
ما  عزت  و  یکپارچگی  توان،  بر  جز  مصیبت ها  و  سختی ها  این 

نمی افزاید.

پاسخ تکان دهنده اردنی ها
همچنین دولت اردن در واکنش به اقدام گروه تروریستی داعش 
اردنی ها  پاسخ  که  کرد  تأکید  اردنی،  اسیر  خلبان  سوزاندن  به 
شبکه  خبری  پایگاه  گزارش  بود.به  خواهد  قوی  و  تکان دهنده 
رسانه  امور  در  دولت  مشاور  وزیر  المؤمنی،  محمد  العالم، 
قاطعانه،  پاسخ  در  که  کسی  گفت:  اردن  رسمی  تلویزیون  به 
خشم  که  فهمید  خواهد  داشت،  تردید  اردن  قوی  و  تکان دهنده 
اردنی ها صفوف آنان را در خواهد نوردید.المؤمنی اظهار داشت: 
هر کسی که فکر می کرد آنان مسلمان هستند، این دلیلی برای رد 
فقط  الکساسبه  معاذ  خلبان  کرد:  خاطرنشان  است.وی  ادعا  این 
عضو یک عشیره و یا از اهالی یک استان نبود بلکه او فرزند همه 
از قاتالن  اردنی ها است.سخنگوی ارتش اردن نیز اعالم کرد که 
انتقام خواهد گرفت و خون این خلبان به هدر نخواهد رفت.شبکه 
تلویزیونی الجزیره نیز گزارش داد، جوانان خشمگین اردنی در 
اعتراض به کشته شدن معاذ الکساسبه یک ساختمان فرمانداری 

را در زادگاه این خلبان آتش زدند.

ساجده الریشاوی اعدام شد
اما در پی این اقدام تروریست ها منابع اردنی اعالم کردند که این 
کشور روزگذشته ساجده الریشاوی که داعش می خواست او را با 

معاذ الکساسبه مبادله کند؛
ادامه در صفحه 7

قیمت شهروندی در کشورهای جهان

برای اولین بار هفته نامه پرشین برگزار می کند
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هفته ای که گذشت 
پاسخ به بهانه جویان هسته ای

که  نبود  کافی  مذاکرات  منتقدان  به  ظریف  پاسخ  ظاهرا 
روحانی هم با حمایت تمام قد از تیم هسته ای به بهانه جویان 
فشارها  تحمل  که  گفت  ظریف  آنکه  از  پس  داد.  هشدار 
باشند  مراقب  که  خواست  منتقدان  از  و  دارد  حدی  هم 
هم  رئیس جمهور  نباشد.  ملی  منافع  مخرب  انتقادهایشان 
و  دیپلمات های شجاعمان سخن گفت  به  اعتماد  از  قاطعانه 
اینکه تشویق ملی در این راستا بسیار موثر است. در همین 
در  برخی  گفت  کشورمان  دیپلماسی  دستگاه  رئیس  حال 

داخل و خارج در زمره مخالفان پایان تحریم هستند.

فرستاده ویژه در مسکو
از سوی رئیس جمهورایران برای  هفته گذشته پیامی ویژه 
رئیس جمهور روسیه فرستاده شد. آنچه به این پیام اهمیت 
اکبر والیتی مشاور  پیام ویژه؛ یعنی علی  این  می داد حامل 
رهبری در امور بین الملل بود که در دیداری یک و نیم ساعته 
را منتقل کرد. هر چند که  آن  پوتین،  با  پشت درهای بسته 
همکاری های  که  گفته  دوجانبه  دیدار  این  درباره  والیتی 
قرارگرفته  تبادل نظر  و  بحث  مورد  بین المللی  و  منطقه ای 
است، اما تاکید بر اهمیت نقش روسیه در گرماگرم مذاکرات 

هسته ای را نمی توان نادیده گرفت.

پس لرزه های یک نامه افشاگرانه
محمود  دولت  قرمزهای  خط  از  یکی  محکومیت  ماجرای 
ختم  مالی  جریمه  و  مال  رد  زندان،  به  تنها  احمدی نژاد 
نشد؛ بلکه معاون اول رئیس جمهور سابق با انتشار نامه ای 
سرگشاده دست به افشاگری هایی زد که عواقب آن همچنان 

ادامه دارد.

24 فیلم در سودای سیمرغ
کار  هفته  این  حالی  در  فجر  فیلم  جشنواره  سومین  و  سی 
رهاورد  ایرانی  سینماگران  است  قرار  که  کرد  آغاز  را  خود 
یک  ساله خود را به محک داوران جشنواره و البته ارزیابی 
امسال  جشنواره  در  بگذارند.  مردم  داوری  و  کارشناسان 
در  فیلم   24 و  اولی ها(  )فیلم  نو  نگاه  بخش  در  فیلم   ۱۱
و  می پردازند  رقابت  به  یکدیگر  با  سیمرغ  سودای  بخش 
می دهند.  نمایش  مردم  عموم  برای  را  فیلم ها  سالن   2۹
محک  اولین  امسال  جشنواره  کارشناسان،  عقیده  به 
سیاست گذاری های مدیران سینمایی کشور در دولت اعتدال 

خواهد بود.

ژاپن در شوک سربریده
گروگان های  آزادی  برای  تالش ها  و  مذاکرات  شکست  با 
ژاپنی و اردنی، داعش سر دومین گروگان ژاپنی خود را هم 
گروگان  به  را  ژاپنی  خبرنگار  دو  داعش  آنکه  از  پس  برید! 
گرفت از توکیو خواست تا 200 میلیون دالر برای آزادی آنها 
را  گروگان ها  از  یکی  نرسید  پولها  وقتی  اما  کند،  پرداخت 
کشت. سپس از اردن خواست تا با تحویل یک عضو القاعده، 
خبرنگار ژاپنی و خلبان اردنی را تحویل بگیرد؛ درحالی که 
گروگان  دومین  سر  می برد،  به سر  شوک  در  ژاپن  جامعه 
ژاپنی هم بریده شد واز سرنوشت خلبان اردنی هم خبری 

نیست.

دست رد بر سینه نتانیاهو
روزها  این   5+۱ و  ایران  توافق  احتمال  که  شرایطی  در 
تبدیل  اسرائیل  و  آمریکا  روابط  در  چالش  مهم ترین  به 
آمریکا  به  نتانیاهو  که  اعالم کرده در صورتی  اوباما  شده، 
که  است  حالی  در  این  کرد.  نخواهد  دیدار  وی  با  بیاید 
هرگونه  که  کرده  تاکید  بارها  اخیرا  رئیس جمهورآمریکا 
از سوی کنگره را وتو می کند  ایران  تحریم های جدید علیه 
و به نظر می رسد که با حل مساله هسته ای ایران قصد دارد 
روابط خود با ایران را اصالح کند، اما تل آویو خود را برای 

برهم زدن هرگونه توافق هسته ای آماده کرده است.

ثبات نسبی در بازار ارز
به  رو  اندکی  حتی  و  ندارد  چندانی  نوسان  روزها  این  الر 
بانک  اخیر  اطالعیه  می رسد  به نظر  است.  گذاشته  کاهش 
صرافی ها  ارزی  فعالیت  بر  ناظر  مقررات  بر  مبنی  مرکزی 
بازار  روی  به  را  خودش  تاثیر  شد،  ابالغ  ماه  اواخردی  که 
است.از  کرده  دگرگون  را  بازار  سیاق  و  سبک  و  گذاشته 
پایین  را  خود  کرکره های  مجوز  بدون  صرافی های  طرفی 
موجب  معامالت  حجم  کاهش  دیگر  سوی  از  و  کشیده اند 
نسبی  ثبات  از  بازار  و  شود  گرفته  بازار  نوسانات  تا  شده 
برخوردار شود. دالر روز سه شنبه 3455 تومان معامله شد.

بحران بی آبی در چله زمستان
که  رسانده  جایی  به  را  کار  حاال  امسال  کم باران  زمستان 
جاری  آبی  سال  ابتدای  از  کشور  سدهای  ورودی  میزان 
)مهر۹3(تا پایان هفته گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال 
وزارت  که  آنگونه  می دهد.  نشان  کاهش  درصد   ۱7 گذشته 
نیرو اعالم کرده حجم آب موجود در مخزن سدهای بزرگ 

مخازن  کلی  ظرفیت  که  شرایطی  در  و  یافته  کاهش  ایران 
مترمکعب  میلیارد   47/4 کنونی  زمان  در  کشور  سدهای 
است، اما درصد ُپر بودن این مخازن از آب در زمان حاضر 

4۱ درصد گزارش شده است.

دادخواهی مالیاتی
شرکت های  به  که  شرکت ها  برخی  مالیاتی  فرار  وضعیت 
سازمان  رئیس  صدای  چنان  شده اند،  معروف  سیاه  لیست 
از نظام قضایی  به دادخواهی  امور مالیاتی را درآورده که 
از ۱2 هزار میلیارد  متوسل شده است. درحالی که عسگری 
از  بیش  که  کرده  اعالم  داده،  خبر  مالیاتی  معوقات  تومان 
باشگاه ها  به  مربوط  مالیاتی  معوقات  از  تومان  ١٢٠ میلیارد 
این رقم مربوط به باشگاه های  و ورزشکاران و ٦٥  درصد 
٩٠  درصد  تا   ٨٠ در عین حال  است.  استقالل  و  پرسپولیس 

ورزشکاران از دادن مالیات طفره  رفته و می روند.

فوت دانشجوی دانشگاه تهران 
علوم سیاسی  و  حقوق  دانشکده  رئیس  که  شد  شنیده 
دانشگاه تهران با اشاره به فوت یکی از دانشجوان دکترای 
این دانشکده گفت: علت فوت هنوز مشخص نیست. تابناک 
حقوق  دانشکده  رئیس  موسوی  فضل الله  سید  نوشت؛ 
از  یکی  فوت  به  اشاره  با  تهران  دانشگاه  علوم سیاسی  و 
این ماجرا،  دانشگاه، درباره شرح  این  دانشجویان دکترای 
گفت: حدود ساعت 2 بعد از ظهر دیروز یکی از دانشجویان 
دکترای این دانشکده که طی روزهای آینده باید از پایانه نامه 
خود دفاع می کرد، هنگامی که مشغول صحبت کردن با تلفن 
می افتد.  زمین  بر  و  شده  غش  عارضه  دچار  بود  همراهش 
وی افزود: اطرافیان وی بالفاصله اورژانس دانشگاه را با 
منتقل  تهران  دانشگاه  درمانگاه  به  را  وی  و  می کنند  خبر 
این  درمانگاه  در  حضور  از  پس  متاسفانه  اما  می کنند، 

دانشجو فوت می کند.

در دادگاه زیباکالم چه گذشت؟
توافقنامه  منتقدان  از  و  دانشگاه  استاد  زیباکالم  سعید 
به  رئیس جمهور  به  توهین  اتهام  به  گذشته  هفته  که  ژنو 
گفت:  دادگاه  از  خروج  از  پس  بود  شده  احضار  دادگاه 
اقامه  یا  شکایت  من  از  اساس  آن  بر  که  مدارکی  و  اسناد 
با  و  نداشت  را  الزم  استحکام  و  قوت  بود  شده  دعوی 
توجه به این موضوع رسیدگی به پرونده ختم شد. فارس 
فعال  و  نشده  داده  قطعی  نظر  هنوز  افزود:  وی  نوشت؛ 

این  شود.  صادر  نهایی  رای  تا  شده  اعالم  رسیدگی  ختم 
استاد دانشگاه ادامه داد: رای نهایی ظرف 2-3روز آینده 
صادر خواهد شد و امروز به خاطر یکی از سخنرانی هایی 
دادگاه  به  مرا  داشتم  اقتصادی  علوم  دانشکده  در  که 
احضار کردند و اتهامی که به من زده شده بود توهین به 
در  یکشنبه  روز  گفت:  خاتمه  در  وی  بود.  رئیس جمهور 
روند رسیدگی به این پرونده با توجه به اینکه ادله محکمی 
که اتهام انتسابی و موضوع کیفرخواست را بتواند اثبات 

کند، وجود نداشت.

شلیک پلیس دریایی ترکمنستان به ماهیگیران ایرانی 
ترکمنستان در اقدامی خارج از عرف دیپلماتیک و مغایر با 
قوانین بین المللی تعدادی از ماهیگیران ایرانی را در دریای 
خزر بدون اخطار قبلی هدف گلوله قرار داد. ایرنا نوشت؛ 
دریایی  پلیس  که  گفتند  گلستان  استان  در  خبری  منابع 
ماهیگیران  از  تعدادی  امسال  آذرماه  اواخر  ترکمنستان 
استان  این  چپقلی  و  خواجه نفس  روستاهای  ساکن  ترکمن 
را که با قایق های خود برای صید ماهی به دریا رفته بودند 
در یک عملیات غافلگیرانه در کمین خود قرار داد و به سمت 
آنان گلوله های جنگی شلیک کرد. این منابع افزودند: یکی از 
قایق ها با شلیک گلوله پلیس ترکمنستان غرق شد و متاسفانه 
از سرنوشت سرنشینان آن اطالع دقیقی در دست نیست، اما 
بر اساس اظهارات شاهدان یک ماهیگیر کشته شده و بقیه 

به اسارت پلیس دریایی عشق آباد درآمده اند.

رونمایی از یک مسئولیت جدید در کشور!
در اخبار علمی فرهنگی شبکه 4 سیما مجری اخبار گفت: 
از توزیع شیر در فالن  »سخنگوی سـتاد شیـر مدارس« 
ستاد  بود!  جالب  خیلی  نوشت؛  بهار  دولت  داد!  خبر  جا 
شیرمدارس دیگر چه بود که سخنگو داشته باشد! یعنی 
مسئولین  از  هرکدام  که  است  خبرساز  اینقدر  عرصه  این 
شدند  مجبور  زدند،  متناقض  حرف های  بس  از  ستاد  این 
تشکیالتی  برای  سخنگو  معموال  کنند!  انتخاب  سخنگو 
است که دائم با مسائل مختلف و جدیدی دست و پنجه نرم 
می کند که نیاز است سخنگو آخرین اخبار آن تشکیالت را 
اعالم کند! حاال این وسط مقوله »شیر مدارس« چه نیازی 

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

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

ارگان  و  گروه  هیچ  به  پرشین  نامه  هفته 
باشد   نمی  وابسته  سیاسی  غیر  و  سیاسی 
صحیح  رسانی  اطالع   جهت  در  صرفا  و 
سایت  از  مطالب  تمامی  دارد.  می  بر  گام 
رسیده  مقاالت  معتبر،  های  روزنامه  ها، 
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عالج دردهای ما که به خداوند 
منتسب می دانیم، اغلب در 
وجود خودمان قرار دارند.

هر آن چه نیک پایان پذیرند نیکوست، پرده اول، 
صحنه اول.

Our remedies oft in  
ourselves do lie, which we 

ascribe to heaven.
All is well that Ends Well, Act I, sc. 1.

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

خواننده گرامی
از  فقط  پرشین  نامه  هفته  مخارج 
محل آگهی ها و حق اشتراک تامین 
انتظار  پرشین  نامه  هفته  میشود. 
دارد در صورتی که آن را می پسندید 
و  فرهنگ  برای  را  آن  ماندگاری  و 
ما  میدانید  مفید  زبانان  فارسی 
بارها  که  همانطور  کنید.  یاری  را 
نوشته ایم،  در صورت ازدیاد تعداد 
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.

87083 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

لزوم اصالح ساختار نهادهای بین المللی

نظام بین الملل 
را نجات دهید

دبیرکل  عنان  کوفی 
سابق سازمان ملل در 
می نویسد:  یادداشتی 
باید  امنیت  شورای 
و  شود  بزرگتر 
حال  در  کشورهای 
رای  حق  باید  توسعه 
نهادهای  در  بیشتری 
یعنی  وودز  برتون 
المللی  بین  صندوق 

پول و بانک جهانی داشته باشند.

نویسنده: کوفی عنان*
ملل  منشور  که  است  شده  آغاز  حالی  در   20۱5 سال 
قرار  تهدید  مورد  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  و  متحد 
آزادی فردی، حقوق بشر  اند. در سراسر جهان،  گرفته 
حتی  است،  گرفته  قرار  خطر  معرض  در  دموکراسی  و 
قبول  هم  را  دموکراتیک  های  آرمان  که  کشورهایی  در 
کرده اند، این اتفاقات رخ داده است. جامعه بین المللی 
به شدت تقسیم شده است و بحران هایی نظیر سوریه، 
عراق و اوکراین به همراه تغییرات آب و هوایی و تجارت 
بین المللی رخ داده است. سه عامل موجب به وجود آمدن 

این نگرانی ها شده اند:
اما  اول: جهانی شدن ممکن است مزایایی داشته باشد، 

از  را  خودشان  سرنوشت  تعیین  برای  جوامع  ظرفیت 
شامل  مدرن-  های  چالش  از  بسیاری  است.  برده  بین 
سایبری،  ناامنی  یافته،  سازمان  جرایم  مالیاتی،  فرار 
المللی  بین  مهاجرت  هوایی،  و  آب  تغییرات  تروریسم، 
اند:  مشترک  چیز  یک  در  مالی-  نامشروع  اقدامات  و 
کشورها توانایی مدیریت آنها به صورت فردی را ندارند.
دوم: شکست راه حل های نظامی در افغانستان و عراق 
نقش گسترده ای در تضعیف وحدت جامعه بین المللی 
به  گرایی  مداخله  زمینه  در  نفس  به  اعتماد  فرسایش  و 
و  فعلی  میان قدرت های  در  بودجه  و کاهش  کلی  طور 
عدم مسئولیت پذیری جدید در میان قدرت های نوظهور 
و  آفریقا  در  من  سرزمین  رهبران   ،20۱4 سال  در  دارد. 
اثربخشی  کشیدن  چالش  به  حال  در  جهان،  نقاط  دیگر 
المللی بودند که دارای رکوردشکنی  دادگاه کیفری بین 
بین  رهبران  مجازات  مصونیت  به  دادن  پایان  زمینه  در 

المللی بود.
بین  نهادهای  ساختارهای  کردن  مدرنیزه  در  ما  سوم: 
بین  نهادهای  مهمترین  ایم.  خورده  شکست  المللی 
و  جهانی  بانک  ملل،  سازمان  امنیت  شورای  المللی- 
صندوق بین المللی پول- در انحصار اروپایی و آمریکایی 
های فاتح جنگ جهانی دوم است، کشورهایی که اقلیت 
کوچکی از جمعیت جهان هستند و تولید اقتصادی شان 
روبه کاهش است. این شکست منعکس کننده توازن در 
کشورهایی  ظهور  با  که  است  جهانی  قدرت  تغییر  حال 
قدرت  دیگر  و  جنوبی  آفریقای  برزیل،  چین،  همچون 
های نوظهور اثربخشی و مشروعیت نظام بین الملل را 
زیر سوال می برد، به خصوص در چشم کسانی که این 

سیستم را به رسمیت نمی شناسند.
بین  نظام  که  باشیم  داشته  یاد  به  باید  حاضر  حال  در 
الملل موجب شده است که در مقایسه با تاریخ بشر مردم 
)به  شوند  کشته  مسلحانه  منازعات  خاطر  به  کمتری 
عنوان نسبتی از جمعیت جهان( این مسئله ممکن است 

اوقات  بیشتر  در  الملل  بین  نظام  اما  نباشد،  خبرها  در 
تا  دهد  می  اجازه  نهادهایش،  و  قوانین  از  استفاده  با 
کشورها بسیاری از اختالفاتشان را به صورت مسالمت 

آمیز حل کنند.
خوب یا بد، مبارزه با بیماری های همه گیر مانند ابوال و 
یا جلوگیری از عواقب مضر تغییرات آب و هوایی نیاز به 
همبستگی و همکاری دارد. بازگشت به یکجانبه گرایی، 
ناسیونالیسم افراطی یا اعمال سیاست های هویتی، هیچ 
تکه،  تکه  تلخ،  جهانی  ایجاد  موجب  و  ندارد  ای  فایده 

محدود و خطرناک خواهد شد.
دیدی  که  دارد  شجاعی  رهبران  به  نیاز  شدت  به  جهان 
بلندمدت داشته باشند. در جهانی که قدرت در حال نزول 
سیستم  یک  به  که  است  همگان  نفع  به  است،  افزایش  و 
قوانین عادالنه که به حاکمیت ملی و حقوق فردی احترام 
نیاز  تاریخی  های  قدرت  سران  باشند.  پایبند  بگذارد، 
قوانین  از  بشناسند،  را  خودشان  منافع  تا  دارند  این  به 
تا کشورهای در حال ظهور  پیروی کنند و اجازه دهند 
هم به تدوین این قوانین کمک کنند. همان گونه که قباًل 
هم گفته ام، شورای امنیت باید بزرگتر شود و کشورهای 
در حال توسعه باید حق رای بیشتری در نهادهای برتون 
وودز یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی داشته 

باشند.
عنوان  به  ملل  سازمان  های  نقصان  درباره  اغلب  ما 
افتاده  اتفاق  ندرت  به  ایم.  شنیده  الملل  بین  نظام  قلب 
آن  زیاد  های  موفقیت  و  دستاوردها  درباره  ما  که  است 
صحبت کنیم. به جای عقب نشینی از سیستمی که نتایج 
بین  بحران  از  باید  ما  است،  داشته  همراه  به  استثنایی 
تغییر  برای  تاریخی  فرصت  یک  عنوان  به  کنونی  الملل 
های  چالش  با  بهتر  مواجهه  برای  موجود  نظم  شکل 

مدرن استفاده کنیم.
* دبیرکل سابق سازمان ملل    
منبع: پراجکت سیندیکیت/ 

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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گزارش
آیا کاله ایرانیان به سادگی 

برداشته می شود؟ 
ندا گنجی

داستان های  نویسنده  بالن«  »موریس  قریحه  مخلوق  لوپن«  »آرسن   
پلیسی-جنایی فرانسوی، اگر جان بگیرد و گذارش به ایران بیفتد، بدون 

بیابان  و  کوی  به  سر  زمین،  ایران  در  عیاری  فنون  گونه گونی  از  شک 
برویم؟  خارجی  یا  خیالی  شخصیت های  سراغ  چرا  گذاشت.  خواهد 
»مهدی بلیغ« که نام او در دهه ۱330 به عنوان بزرگ ترین و باهوش ترین 
ایران در تاریخ به ثبت رسیده است، چنانچه حیات دوباره  کالهبردار 
پیدا کند و در جریان فوت و فن کالهبرداری های دهه ۱3۹0 خورشیدی 

قرار گیرد، چه بر سر او خواهد آمد؟ 
ایرانی ها این روزها به سادگی با نوشیدن یک لیوان آب، فریب می خورند 
و مال شان را می بازند. در یکی از مواردی که اخیرًا اتفاق افتاده است، 
شخصی ناشناس طی تماس تلفنی با آهن فروشان ادعا کرده فروشنده 
آهن آالت به قیمت مناسب است و به این شیوه و شگرد خریداران آهن 
از  دقیقی  و  کامل  اطالعات  فروشنده  است.  کرده  ترغیب  خرید  به  را 
همین  و  آورده  زبان  بر  آهن آالت  انواع  به  مربوط  فنی  اصطالحات 
کالهبردار  این  کند.  جلب  را  خریداران  اعتماد  است،  توانسته  موضوع 
از  آن  تایید  و  آهن  بار  بارگیری  صورت  در  تنها  که  بود  گفته  آنان  به 
سوی راننده مورد تایید خریداران، پول به حسابش واریز شود و همین 
موضوع اسباب اعتماد، بدون هرگونه مالقات حضوری با فروشنده را 
فراهم کرده است. بدیهی است که تنوع و تکثر روش های کالهبرداری 
تا آنجا پیش رفته است که روش انتخاب شده توسط این فروشنده آهن، 

شاید در شمار ساده ترین طرق کالهبرداری قرار گیرد.
 بر اساس تعاریف موجود، کالهبرداری به اقداماتی اطالق می شود که 
خود  برای  منفعت  کسب  برای  افرادی  که  باشد  شده  بنا  فریب  پایه  بر 
یا موسسه ای به فریب دیگران متوسل می شوند. با این فرض، می توان 
دایره وسیعی از روش ها و مصادیق کالهبرداری ترسیم کرد. به گفته 
پلیس  کالهبرداری  و  جعل  با  مبارزه  پلیس  رئیس  رهبریان«  »بهروز 
آگاهی، کالهبرداری تلفنی، کالهبرداری در خرید و فروش، کالهبرداری 
بدلی،  اجناس  فروش  خارج،  به  دانشجو  اعزام  پیش فروش،  در 
آموزشگاه ها  و  ازدواج  در  فالگیری، کالهبرداری  کارچاق کنی، رمالی، 
او  هستند.  کشور  در  کالهبرداری  انواع  مهم ترین  خیریه  موسسات  و 
تلفنی  کالهبرداری  حوزه  این  در  معضل  مهم ترین  »امروز  می گوید: 
است که از طریق تماس و پیامک انجام می شود.« اما چه دالیلی وجود 
دارد که روش های کالهبرداری دچار تنوع شده و به رغم اطالع رسانی 
فریب  همچنان  مردم  بزهکاری ها،  نوع  این  به  مربوط  اخبار  انتشار  و 
می خورند؟ آیا توفیق کالهبرداران ناشی از ساده انگاری ایرانیان است؟ 

یا چه دالیلی برای افزایش مصادیق کالهبرداری در ایران وجود دارد؟ 
اقتصادی در یک  اداری و  افزایش کالهبرداری و وجود فساد  آیا میان 
کشور رابطه ای وجود دارد؟ رهبریان مهم ترین دالیل کالهبرداری در 
می داند  طمع ورزی  و  اجتماعی  تنبلی  ساده انگاری،  از  ناشی  را  ایران 
و در ادامه چنین می گوید: »کالهبرداران با استفاده از حس نیاز مالی 
طعمه با پیشنهادهای وسوسه کننده توجه مالباختگان را جلب می کنند و 
به راحتی افراد را فریب می دهند.« قانونی که در سال ۱367 و در مجمع 
ارتشاء،  مرتکبان  مجازات  تعیین  منظور  به  نظام،  مصلحت  تشخیص 
کالهبرداری  برای  است  رسیده  تصویب  به  کالهبرداری  و  اختالس 
که  مالی  معادل  نقدی  جزای  پرداخت  و  حبس  سال  هفت  تا  یک  ساده 
بازدارنده  این مجازات چندان  اما گویی  کسب شده تعیین کرده است. 
روز،  اقتضائات  با  متناسب  خالقیت،  نهایت  در  کالهبرداران  که  نیست 
شیوه های جدیدی را برای فریب مخاطبان خویش ابداع می کنند. آنها 
با این ابداعات گویی ابتکار عمل را برای برخورد و مقابله، از سیستم 
قضایی ربوده اند. در چنین شرایطی، به نظر می رسد این مردم هستند 
که می توانند از طریق کسب اطالعات بیشتر و نیز پرهیز از اعتماد بیجا 

بساط کالهبرداری های ریز و درشت را از پیش روی خود برچینند.

نگاهی به نقشه جهانی کالهبرداری 

رابطه تنگاتنگ 
کالهبرداری و فساد 

مولود پاکروان

مطالعات نشان داده است در سراسر جهان، کالهبرداری و نابسامانی های اقتصادی ارتباط 
تنگاتنگی با یکدیگر دارند. در کشورهای غربی نظیر ایاالت متحده و بسیاری از کشورهای 
افشا  روزنامه نگاران  تالش های  یا  عینی  شاهدان  گزارش  نتیجه  در  کالهبرداری ها  اروپایی 
کشورهای  از  صداتر  و  پرسر  جهان کالهبرداری ها  نقاط  از  دیگر  بسیاری  در  اما  می شود. 
توسعه یافته، آشکارا سبب اشاعه فقر و اختالل در سیستم اقتصادی می شود. در غالب موارد، 
تاجران، نظامیان و...  برای سیاستمداران،  ساختار قدرت و معماری خاص حکومت، خود 
این  جهان  دولت های  از  بسیاری  می کند.  فراهم  برای کالهبرداری  سهل الوصولی  ابزارهای 

سیستم فاسد را از سلف خود به ارث برده اند و آن را برای نسل های بعد به میراث می گذارند. 
در برخی کشورها نیز قدرت در دست طیفی از رهبران حزبی مستقل است و نبود یک قدرت 

محوری و یکپارچه با اقتدار کامل، به چنین معضلی دامن می زند.
آوردن  دست  به  لذا،  می دهد  رخ  مختلفی  اشکال  و  انواع  در  کالهبرداری  که  است  واضح 
نوع  این  وقتی  ویژه  به  است.  دشواری  بسیار  کار  جهان  در  آن  از  دقیق  و  شفاف  تصویری 
جرم به صورت فردی و در سطوح غیرسازمانی جامعه اتفاق می افتد گزارش و حتی بعضًا 
شناسایی آن به راحتی امکان پذیر نیست. بسیاری از مردم جهان به ویژه اقشار بی بضاعت 
همه روزه کالهشان توسط مجرمان حرفه ای برداشته می شود، اما نه مرجعی برای شکایت 
و پیگیری وجود دارد و نه قوانین حمایتگری که بتواند کاله بر بادرفته را بازگرداند. دست 
یافتن به تصویری جامع از فساد و کالهبرداری در کشورهای مختلف تنها بر مبنای مطالعات 
پیمایش  و  بین الملل  شفافیت  گزارش های  است:  امکان پذیر  بین المللی  معتبر  مرجع  دو 
از  جامعی  فهرست  سال،  هر  مانند   20۱3 سال  در  بین الملل  شفافیت  جهانی.  کالهبرداری 
گزارش  این  مبنای  بر  کرد.  ارائه  می دهد،  رخ  آنها  در  فساد  میزان  بیشترین  که  کشورهایی 
کشورهای سومالی، کره شمالی، افغانستان، سودان، سودان جنوبی، لیبی، عراق، ازبکستان، 
 ۱0 نام  ایستاده اند.  جهان   ۱0 تا  یک  رتبه های  در  فساد  میزان  نظر  از  سوریه  و  ترکمنستان 
نیست.  شگفتی  مایه  چندان  شده اند  معرفی  دنیا  کشورهای  فاسدترین  که  نخستی  کشور 
تصویر موجود از فساد در جهان، زمانی شفاف تر می شود که مفهوم کالهبرداری را همراه 
با ساختارهای قدرت موجود و نظام اقتصادی هر کشور مقایسه کنیم. این مطالعه اگر چیزی 
را آشکار کرده باشد بدون شک این واقعیت است که دنیا به دلیل وجود نهادها و سازمان های 

فاسد و کالهبردار با معضالت فراوانی دست به گریبان است.

گزارش کالهبرداری جهانی
پیمایش ساالنه کالهبرداری جهانی )Global Fraud Survey(  پژوهشی است که همه ساله 
اجرا  به  اکونومیست  هوشمند  واحد  توسط  و  می شود  داده  سفارش   Kroll بنیاد  سوی  از 
درمی آید. این پژوهش در سال گذشته میالدی مجموعه ای از مدیران ارشد اجرایی در طیف 
از صنایع در سراسر جهان را مورد بررسی قرار داد. صنایع مورد بررسی در  گسترده ای 
این تحقیق خدمات مالی و خدمات تخصصی مانند عمده فروشی و خرده فروشی، تکنولوژی، 
رسانه ها، ارتباطات دوربرد، بهداشت، دارو، خدمات مسافرتی، حمل و نقل و اوقات فراغت، 
دربر  را  تولید  و  طبیعی  منابع  زیرساخت،  و  مهندسی  ساختمان سازی،  مصرفی،  کاالهای 
از  درصد   23 شمالی،  آمریکای  از  درصد   24 اروپا،  از  پاسخگویان  از  درصد   25 می گرفت. 
منطقه آسیا اقیانوسیه، ۱4 درصد از آمریکای التین و ۱4 درصد از خاورمیانه و آفریقا بودند. 

این پیمایش نقشه کالهبرداری در جهان را با ویژگی های زیر به تصویر می کشد.
و  است  افزایش  به  رو  دوباره  اینک   ،20۱2 سال  در  کاهش  از  پس  جهان،  در  کالهبرداری   -
انواع  همه  است.  گذاشته  فزونی  به  رو  نیز  آن  کنترل  و  مدیریت  هزینه های  گفت  می توان 
کالهبرداری در تمام بخش ها در سراسر جهان بیشتر شده است اما در بخش تهیه، عرضه 
و فروش و تضاد منافع شاهد بیشترین افزایش بوده ایم. در مجموع 70 درصد از شرکت های 

مورد بررسی اعالم کرده اند دست کم از وقوع یکی از انواع کالهبرداری آسیب دیده اند.
- کالهبرداری ها در حوزه اطالعات رایج شده و رو به گسترش اند. در مدت یک سال گذشته 
سرقت اطالعات بیش از یکی از هر پنج شرکت جهان را با مشکل رو به رو کرده است. این 

در حالی است که شرکت ها آمادگی الزم برای مقابله با کالهبرداری های اطالعاتی را ندارند.
صورت  آنها کالهبرداری  در  که  شرکت هایی  است؛  درون سازمانی  شغل  یک  - کالهبرداری 

از  درصد   23 در  کرده اند  گزارش  است  جرم  این  مسوول  کسی  چه  می دانند  و  است  گرفته 
موارد، این فرد مدیر میانی یا ارشد کمپانی، در 42 درصد کارمند جزء و در 23 درصد یکی از 

کارگزاران یا واسطه ها بوده است.
- فرآیندهای مدرن تجاری احتمال کالهبرداری را افزایش می دهند. حرکت به سمت الگوهای 
تجاری جهانی که بیشتر متکی به ارتباط شبکه ای عرضه کنندگان و شرکاست به خطر بیشتر 

وقوع کالهبرداری منجر می شود.
- آفریقا همچنان جایگاه خود را به عنوان منطقه ای با باالترین میزان کالهبرداری در جهان 
حفظ کرده است. پس از نیجریه، مصر و نامیبیا، کنیا از نظر میزان وقوع کالهبرداری در 

مقام چهارم جهان قرار دارد.
- در میان کشورهای جهان بیشترین سرعت افزایش کالهبرداری در مکزیک دیده می شود.

- در حالی که متوسط وقوع کالهبرداری در جهان 70 درصد است )درصد پاسخگویان هر 
تجربه  را  کالهبرداری  مورد  یک  دست کم  میالدی  گذشته  سال  یک  طی  که  کشور  یا  منطقه 
و کشورهای حاشیه  قرار گرفته  میانگین  زیر خط  در  با 66 درصد  ایاالت متحده  کرده اند( 
با 76 درصد و  با 74 درصد، روسیه  با 73 درصد، برزیل  اروپا  با 72 درصد،  خلیج فارس 
آفریقا با 77 درصد احتمال وقوع کالهبرداری آمارهایی باالتر از میانگین جهانی دارند. باید 
انواع کالهبرداری تفاوت های چشمگیری میان کشورها  از  به خاطر داشت که در هر مورد 
وجود دارد. به عنوان مثال گرچه آمریکا در این مطالعه رتبه آبرومندانه ای کسب کرده است 
اما از نظر میزان وقوع کالهبرداری در تجارت الکترونیک سومین کشور دنیاست! در پایان 

با شاخص مفهوم فساد که  نتایج پیمایش کالهبرداری جهانی را  این مطالعه، پژوهشگران 
مطالعه  دو  این  یافته های  مقایسه  کردند.  مقایسه  است  شده  تهیه  بین الملل  شفافیت  توسط 
نشان می دهد در غالب موارد بین »کالهبرداری« و »فساد« ارتباط مستقیم و تنگاتنگی وجود 

دارد.

مثلث کالهبرداری
یکی از مهم ترین چارچوب های مفهومی که به درک پدیده کالهبرداری کمک می کند »مثلث 
کالهبرداری« نام دارد. این مثلث در واقع همان سه عاملی است که از آن با عنوان »انگیزه/
فشار، فرصت، توجیه« یاد می کنند. فشارها )مانند نیاز مالی(، به انگیزه ای برای کالهبرداری 
تبدیل می شوند. عامل فرصت به ما می گوید فردی که مرتکب کالهبرداری می شود از ضعف 
کنترل داخلی در رنج است و می داند که کنترل خارجی نیز ضعیف عمل می کند. بنابراین اگر 
فرد احساس کند در صورت ارتکاب این جرم در معرض خطر مجازات قرار نخواهد گرفت 
احتمال کالهبرداری بیشتر می شود. توجیه نیز در واقع فرآیندی است که طی آن کالهبردار 
در ذهن خود رفتارش را موجه و قانونی جلوه می دهد و با پاسخ هایی از این دست خود را 
قانع می کند: همه پولدار شده اند، چرا من نشوم! / این کالهبرداری نوعی قرض گرفت پول 
است. آن را برمی گردانم/ این »حق« من است که جامعه )یا شرکت( از من دریغ کرده است/ 
این کار قربانی ندارد و من هم قصد صدمه زدن به کسی را ندارم. برای کارم هم دلیل موجه 
و محکمی دارم. عالوه بر سه عامل ذکرشده در مثلث کالهبرداری علل دیگری نیز برای این 
پدیده برشمرده می شود؛ مثاًل »انگیزه انتقام«. بسیاری افراد با کالهبرداری انتقام خود را از 

نابرابری های اجتماعی یا بی عدالتی های سازمان ها می گیرند!
در تحلیل رفتار کالهبرداران عوامل دیگری هم ذکر می شود:

یا افرادی فرصت »پر  طمع: حرص و طمع یکی از خصایص ذاتی انسان است. هرگاه فرد 
کردن جیب« را پیدا می کنند این حس در آنها برانگیخته می شود.

نبود شفافیت: معامالت و فرآیندهای پیچیده مالی که درک و تشخیص آن کار دشواری است 
بهترین راه برای شکل گیری و اختفای کالهبرداری است.

ناکافی: وقتی سیستم اطالعات مدیریتی سازمان ها و شرکت ها به نتایج  اطالعات مدیریتی 
می توان  نمی شود  منجر  مناسب  و  مرتبط  و  کافی  و  دقیق  جزئیات  با  صحیح،  موقع،  به 

سیگنال های بروز کالهبرداری از جمله در حساب های بانکی و... را به راحتی دریافت کرد.
فقدان یا ضعف نظام اخالقی در جامعه و سازمان ها: رهبری همواره از سطوح باالی جامعه 
شروع می شود. وقتی مدیران ارشد جامعه یا سازمان ها، رفتارهای نیمه فاسد از خود نشان 
می دهند مثاًل هزینه ها را باال اعالم می کنند و از کار کم می گذارند می توان انتظار داشت سایر 
افراد جامعه یا زیردستان آنها نیز همین رویه های بی اخالقی را تا حد رسیدن به کالهبرداری 

و فساد پی بگیرند.
شده،  تضییع  آنها  حق  هستند،  »سیستم«  از  بهتر  می کنند  تصور  افراد  بسیاری  خودبینی: 

بنابراین حق دارند کالهبرداری کنند.
ضعف در نظارت اجتماعی: وقتی سیستم های بازرسی و نظارتی از سطح فردی و سازمانی 
گرفته تا سطوح باالتر، به درستی عمل نمی کنند می توان انتظار داشت فرصت و انگیزه های 
الزم برای کالهبرداری فراهم شود و از آن بدتر کالهبرداری هایی که رخ می دهد مخفی باقی 

بماند.
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اشتراک نشریه
 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. 

جهت پرداخت با کارتهای اعتباری با دفتر نشریه تماس حاصل فرمائید
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داخل انگلستان:
پوند         مدت اشتراک:  سه ماه  40 پوند             60 ماه  یکسال ۱20 پوندشش 

جهت پرداخت با کارت اعتباری لطفا با دفتر هفته نامه تماس حاصل فرمائید.
الزم به یادآوریست که وجه اشتراک بازگرداندنی نیست، ولی قابل انتقال به دیگری هست.
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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 
به راه اطالع رسانی وکارهای فرهنگی خود  میابد و 

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

به ما معرفی کرده اند.

اشتراک = تداوم در انتشار انتشار دیدگاه های رسانه های کشورهای خارجی، به منظور 
انتقال دیدگاه ها و مطالب و نوع نگاه رسانه های غربی به 

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

مقابله با تروریسم 

ناشناخته شدن 
با افزایش تهدید تروریسم، توانایی آژانس های امنیتی غرب 
در  غرب  امنیتی  آژانس های  گذشته  دهه  می یابد.در  کاهش 
نگه داشتن تروریست ها بیرون از خلیج موفق بوده اند. دلیل 
آن پشتکار، فناوری اطالعات، منابع مالی، تعداد قابل کنترل 
تروریست های بالقوه، و اغلب، شانس خوب است. جاسوسان 
توطئه های پیچیده را مانند توطئه سال 200۹ برای سرنگون 
کردن خطوط هوایی در وسط آتالنتیک نقش بر آب کرده اند. 
آنها جریان پیوسته ای از تروریست های احتمالی را پای میز 
انجام  در  ناجور  وصله های  و  تک روها  کشانده اند.  محاکمه 

بریدن  و  بوستون  ماراتن  در  بمبگذاری  مانند  حمله هایی 
رخ   20۱3 سال  در  دو  هر  که  لندن  در  بریتانیایی  سرباز  سر 
در  گذشته  هفته  قتل های  زمان  تا  اما  بوده اند.  موفق  داد، 
پاریس، بیشتر مردم تروریسم را در رده های پایین فهرست 
سه  به  تروریسم  با  مقابله  می پنداشتند.  خود  نگرانی های 

دلیل دارد سخت می شود.
مهم تر  و  عرب  کشور  چند  فروپاشی  پیامد  نخست  دلیل 
خودخوانده  دولت  ظهور  و  سوریه  داخلی  جنگ  همه  از 
اسالمی )داعش( است. این هفته، رئیس آژانس پلیس اروپا 
به  اروپا  اتحادیه  شهروند  هزار  پنج  حدود  تا  کرد  برآورد 
دسته های افراطی پیوسته اند که بسیاری از آنها بعد از آنکه 
به  باز می گردند.  به کشور  پیکارجویانی متعصب می شوند 
آورده  به وجود  القاعده  برای  چالشی  داعش  برتری  عالوه، 
را  ابدو  قتل های شارلی  که  برادرانی  به نظر می رسد  است. 
شبکه  این  یمن  شاخه  از  آمده  فرمان های  تحت  دادند  انجام 
عمل  عربستان  شبه جزیره  در  القاعده  یعنی  تروریستی، 
کرده اند که مشهور است خواستار کشاندن جنگ به »دشمن 

دور« در غرب است.
شبه کماندویی  تهاجم های  طراحی  که  است  این  دوم  دلیل 
آنها  کردن  مختل  بنابراین  و  است  آسان  پاریس  حمله  مانند 
دشوار است. آنها ممکن است به اندازه منفجر کردن هواپیما 
در  عادی  زندگی  کردن  فلج  با  اما  نشود  مردم  کشتار  باعث 
شبکه های  صدر  در  ساعت   24 و  پاریس  چون  بزرگی  شهر 

خبری بودن به »تبلیغ عمل« خود دست می یابند.
دارند  می گویند  غربی  جاسوسان  که  است  این  سوم  دلیل 
را  آنها  تاکنون  که  از دست می دهند  را  فناوری خود  برتری 
ردیابی  را  احتمالی  تروریست های  ارتباطات  ساخته  قادر 
کنند. شرکت های فناوری در تالش برای ارائه حریم غیرقابل 
و  پیچیده  رمزگذاری  طریق  از  خود  مشتریان  به  نفوذ 
اف بی آی  با هم رقابت می کنند. روسای  »پیش فرض«  گاهی 
از  ناتوانی خود در جلوگیری  از  بریتانیا  ام آی فایو  آمریکا و 
رادار  صفحه  از  شدن  خارج  و  مظنونان  شدن«  »ناشناخته 
نظارتی شکایت دارند. دیوید کامرون وعده داد شنود تلفن و 

ردیابی خدمات اینترنتی را در بریتانیا قانونی کند.
بار دیگر آزادی در برابر امنیت

دو مورد اول از این پیشرفت ها تمام انواع دشواری های عملی 
را در برابر دولت های غربی قرار می دهد، اما این در اساس 
موضوع بزرگی نیست. دشوارتر کردن ورود تروریست ها به 
داخل سوریه در وهله اول به همکاری کشورهای همسایه به 
ویژه ترکیه بستگی دارد که یا تمایلی به آن ندارند یا از انجام 
آن ناتوان اند. افراط زدایی بعد از بازگشت آنها به کشور ایده 
نپذیرفتن  می شود.  موفقیت آمیز  گاهی  تنها  اما  است  خوبی 
کنار  بریتانیا  در  مثاًل  کشور  به  شهروندان  دوباره  بازگشت 
خالف  افراد  نگه داشتن  بی وطن  چراکه  است  شده  گذاشته 
قانون بین الملل است. مقابله با حمالت کماندویی یا حمالت 
با  مقابله  از  دشوارتر  است  ممکن  تنها«  »گرگ  به  موسوم 
توطئه های پیچیده تر باشد. اما با وجود اداره اطالعات خوب 

حتی بیشتر آنها خنثی شده است.
اندازه  به  اطالعات  اداره  آیا  اینکه  به  می شود  منجر  این 
این پرسش  به  بنابراین  و  یا خیر  آینده خوب است  در  کافی 
در  را  آزادی  باید  چگونه  که  می انجامد  ایدئولوژیک تر 
و  سیلیکون ولی  در  آزادیخواهان  کرد.  متوازن  امنیت  برابر 
جاسوسان  که  می کنند  اشاره  نکته  این  به  دیگر  مکان های 
به ویژه در آمریکا سابقه قدرت گرفتن، دروغ گفتن درباره 
آنچه می خواهند انجام دهند و تطمیع ناظران خود را دارند. 
در  اطالعات  اداره  خدمات  که  است  روشن  دیگر،  طرف  از 
شرکت های  بین  خصوصی  حریم  حفظ  تسلیحاتی  مسابقه 
فناوری عقب افتاده است. اخیرًا در جلسه ای که بین مدیران 
بین  برگزار شد فقط شکاف  بریتانیا  اداره جاسوسی  و  اپل 
شوند.  تسلیم  سرعت  به  باید  طرف  دو  هر  شد.  هویدا  آنها 
هر  که  بیایند  کنار  حقیقت  این  با  باید  فناوری  شرکت های 
نوع قدیمی ارتباط )از مکاتبه گرفته تا مکالمه تلفنی( قابلیت 
قلمروشان  کنند  ادعا  نمی توانند  آنها  دارد:  را  شنود  نوعی 
زندگی  بتواند  که  است  تعرض  از  مصون  و  مجزا  قدری  به 
اینکه تعداد  به ویژه  را در معرض خطر قرار دهد،  دیگران 
افرادی که باید بر آنها نظارت شود هزاران هزار نفر است. 
توافق  استاندارد  نوعی  با  اکنون  که  است  بهتر  بسیار  و 
برنامه ریزی شده  خشونت  بمانیم  منتظر  آنکه  جای  به  کنیم 
بیفتد  اتفاق  این  اگر  شود:  آغاز  نفوذناپذیر  دیوارهای  پشت 
تنظیم  را  قوانین  آینده  رامسفلدهای  دونالد  و  چنی  دیک 
کنند  مبارزه  آنجا  در  باید  لیبرال ها  که  کرد.جایی  خواهند 
از حد  پنهان شوند- همان نظارت بیش  باید  -و جاسوسان 
تایید  به  باید  افراد  بر تک تک  فرآیند درست است. نظارت  و 
قضات مستقل و نه سیاستمداران برسد. پاسخگویی نیازمند 
تعصب نظارتی برای عمومی شدن درست به همان اندازه ای 
باید  جاسوسان  می دهند.  انجام  امنیتی  آژانس های  که  است 
می شود  داده  آنها  به  که  قدرتی  اما  کنند؛  جاسوسی  بتوانند 
هم  و  مناسب  هم  که  شود  گرفته  کار  به  شیوه هایی  به  باید 

ضروری باشد.منبع: اکونومیست
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بین الملل
شدن  آماده  و  جمعی  دسته  گورهای  شدن  باز  تماشای 
ارواح برای انتقام گرفتن باید همه ما را مرعوب کند. اما ما 
حتی به این موضوع توجه هم نکرده ایم. خون های زیادی 
که در این مسیر به زمین ریخته شده امید زندگی ابدی را 
برای امپراطوری های کهن که همه ما فکر می کردیم مرده 

و مدفون شده اند به ارمغان آورده است.
برق سرتیتر حوادث ما را نابینا کرده و از این رو نتوانستیم 
فروپاشی  ببینیم:  را  خود  دوران  استراتژیک  های  جرقه 
اتحاد  انحالل  با  که  اروپا  های  امپراطوری  برانگیز  تفکر 
جماهیر شوروی به اوج خود رسید؛ و حاال در میان هرج و 
مرج و کوته فکری های فعلی، اعتقاد برخی از کشورهایی 
توانند  می  که  موضوع  این  به  بودند  قدرتمند  زمانی  که 

امپراطوری های سقوط کرده خود را احیا کنند.

لحاظ  از  ما  و  است  توز  کینه  ناآگاهان  برابر  در  تاریخ 
تاریخی نا آگاه هستیم.

عثمانی  نئو  امپراطوری  استقرار  برای  ها  ترک  تالش 
شکست خورد. )هیچ کدام از همسایه های ترکیه خواستار 
بازگشت ترک ها نبودند.( اما سه امپراطوری دیگر حداقل 
اند:  گذاشته  بیرون  شان  مقبره  از  را  خود  پاهای  از  یکی 

امپراطوری پارس، خالفت اعراب و امپراطوری روسی.
هیچ کدام آنها برای ما مناسب نیستند.

امپراتوری پارس
ایران در حال گذاشتن خشت ها یکی بر روی دیگری است. 
راه  در  مطمئنا  خود  پارسی  میراث  با  امروز  ها  ایرانی 
ارتش 2500 سال پیش خشایار شاه قدم می گذراند. رئیس 
جمهور ما بدون توجه به میراثی که بر جای می گذارد به 
است و  ایران  ای  برنامه هسته  بر سر  آنها  با  توافق  دنبال 
مهم نیست که این توافق تا چه حد اسفناک است و این در 
حالی است که چشم های خود را بر روی فعالیت های ایران 
در سراسر خاورمیانه بسته است. اوباما حتی در سخنرانی 
سالیانه اخیر خود از ایران در برابر کنگره و تحریم های 

بیشتر دفاع کرد.

این که ایران به دنبال تسلیحات هسته ای است مهم است. 
اما  است.  استراتژیک  اخاللگر  توانایی  یک  قابلیت  این 
این که یک  ایران است و  از طرح عظیم  این تنها یک وجه 
توافق بد بدتر از عدم توافق است. ایران تا به امروز هیچ 
چیزی را رها نکرده و این در حالی است که ما به نظام این 
کشور زمان داده ایم، تحریم ها را لغو کرده ایم و تقریبا ۱2 
میلیارد دالر از دارایی های بلوکه شده آنها را در اختیارشان 

گذاشته ایم.
و پارس های امروزی در حالی که مشغول مذاکره اند چه 
می کنند؟ ایران هژمونی خود را در غرب افغانستان برقرار 
کرده است. عراق به دولت فرمانبرداری برای ایران تبدیل 
شده و دیدگاه ساده انگارانه "عدم حضور نیروی نظامی" 
حمالت  که  است  شده  باعث  عراق  در  ما  جمهور  رئیس 
داعش  با  مبارزه  در  ایران  اهداف  سود  به  امریکا  هوایی 

باشد.
ایران  کند  نشینی  عقب  ]داعش[  خالفت  که  صورتی  در 
نه  و  گرفت.  خواهد  کنترل  در  را  شده  گرفته  پس  مناطق 
دولتی  به  که  هاست  مدت  هم  سوریه  بلکه  عراق  در  تنها 
سوریه  اکنون  و  است.  شده  تبدیل  ایران  از  فرمانبردار 

از  اسد  نظام  که  صورتی  در  است.  ایران  رعیت  همانند 
همین  احتماال  که   – ببرد  در  به  سالم  جان  حوادث  این 
احیای  برای  را  خود  سهم  نیز  سوریه   - شد  خواهد  طور 

امپراتوری پارس پرداخت خواهد کرد.
ایران همچنین از طریق حزب الله بر صحنه سیاسی لبنان 
تسلط دارد. خودداری ما برای تسلیح مستقیم کردها تنها 
بازوان  به  را  داعش  مرج  و  هرج  بحبوحه  در  ما  متحدان 

ایران برای محافظت از خودش تبدیل کرده است.
هچنین حوثی های شیعه مورد حمایت ایران، دولت حامی 

امریکای یمن را سرنگون کردند. و این در حالی است که 
پادشاهی عربستان سعودی، متحد ما که در میان  با  یمن 
و  انتقال رهبری  ای درگیر  از بحران های منطقه  انبوهی 
قدرت شده هم مرز است. سعودی ها ممکن است مجبور 
این بیمناک  از  اما خاندان حاکم  به دخالت در یمن شوند. 
امید  نا  نمایشی  آنها  گرانقیمت  مسلح  ارتش  که  هستند 

کننده داشته باشد.
ایران همچنین شیعیان بحرین را نیز فراموش نکرده است.

ایران  که  را  ای  بالقوه  خطرات  همه  که  صورتی  در  حتی 
توانایی  مالکیت  نفس  کنیم،  فراموش  دارد  اسرائیل  برای 
هسته ای توسط ایران، این کشور را به هژمون خلیج فارس 

و نفت آن تبدیل خواهد کرد.
اولین  است.  توجه  قابل  آن  میراث  و  تاریخ  قدرت 
متولد  مسیح  میالد  از  پیش  ششم  قرن  پارس  امپراطوری 
شد. این همان امپراطوری بود که ارتش بزرگی را به سوی 
یونان فرستاد. ما تاریخ را از منظر یونانی آن و از طریق 
امپراطوری  آن  اما  ایم  دیده   300 مانند  کارتونی  فیلم های 
پارس که علیه آن هجمه ایجاد شد نقطه عطف تمدن بود؛ 
مبهوت  هم  اسکندر  حتی  بود.  اصیل  و  غنی  آنها  فرهنگ 
"سبک زندگی" پارس ها شده بود و تنها پیدایش اسالم در 

هزاره بعد بود که منجر به نزول پارس ها شد.

امپراطوری های دیگر مانند هیتی ها، آشوری ها و بابلی ها 
ناپدید شدند اما زبان و فرهنگ پارسی فاتحان را شکست 
با دوام است. زمانی  داد و غرور پارسی هنوز قدرتمند و 
که امریکایی ها از کمپین های بمباران سریع صحبت می 
از ما پشتیبانی  ایران  از مردم  نیمی  ادعا می کنند  یا  کنند 
میان  ابدی  تفرقه  برخالف  هستند.  توهم  در  کنند؛  می 

اعراب، پارس ها هویت ملی متحدی دارند که اسالم شیعی 
آن را تقویت کرده است. ایران در حال حاضر هم دشمنی 
توانمند است. امپراطوری احیا شده پارس که هسته ای هم 

هست دنیا را تکان خواهد داد.

خالفت اعراب
باید برداشت های ناصحیح زیادی درباره "عصر  احتماال 
کهن  امپراطوری  دیگر  به  نسبت  اعراب  خالفت  بزرگ" 
بین  از  را  آن  صلیبی  های  جنگ  اوال  باشد.  داشته  وجود 

شد.  شکسته  درهم  ها  مغول  توسط  اعراب  خالفت  نبرد. 
امپراطوری  عثمانی  های  ترک  خصوص  به  و  سلجوقیان 
خود را روی این ویرانه ها بنا کردند و سلطان عثمانی را 

خلیفه جدید نامیدند.
اعراب برخالف پارس ها که تمدن خود را ساخته بودند از 
فرهنگی بدوی برخاسته بودند که مشابهت سازی هایی از 
داشت.  وجود  آن  در  یهودی  و  مسیحی  مبهم  های  آموزه 
آموزش و هنر آن ها بر دانشمندان یونانی زبان، پرشکان و 
فالسفه یهودی و هنرمندان و معماران پارسی متکی بود. 
خالفت اعراب چینی بند زده ای بود که به زور شمشیر به 
از هم  آنها  اقتدار نظامی  هم متصل مانده بود. زمانی که 
آسایی  تن  و  مذهب  به  نشینی  عقب  جز  چیزی  فروپاشید 

فرهنگی باقی نماند.

"هویت عربی" قصه ای است که از لیبیایی های قبیله نشین 
و مصری ها و سودانی ها و سوریان شهرنشین تا فرهنگ 
تالش  دارد.  بر  در  را  یمن  بربریسم  و  لبنان  ای  مدیترانه 
طریق  از  اتحاد  به  دستیابی  برای  سرد  جنگ  دوران  های 
به جایی نرسید.  اختالفات  دلیل  به  پان عربی  ملی گرایی 
برای  سنی  افراطیون  خواست  است.  دیگری  بحث  اسالم 
از زبان مشترک  با قدرتی به مراتب بیشتر  احیای خالفت 

توانست تاثیرگذار باشد.
همه با دولت اسالمی ]داعش[ یا جانشینان متعصب ساز 
افراطیون  هستند.  مخالف  وسیع  خالفت  یک  حفظ  و  آن 
در  خالفت  احیای  برای  تالش  اند.  کرده  ایجاد  مرگ  دره 
پارس  و  عرب  های  امپراطوری  قدیمی  برخورد  که  حالی 
این  است.  گسسته  هم  از  را  عرب  جهان  شوند  می  تجدید 
قرن  در  و  اکنون  که  است  هفتم  قرن  به  مربوط  جنگی 

بیست و یکم بازپخش می شود.

تزار همه روس ها
در سال های خوب دهه ۱۹۹0 برخی از ما که درباره روسیه 
به واشنگتن بفهمانیم  تا  مطالعه می کردیم تالش داشتیم 
روس  ها  روس  کنند،  می  تغییر  ها  دولت  که  حالی  در  که 
ها  عرب  و  پارس  ها  پارس  که  طور  همان  مانند  می  باقی 
عرب باقی ماندند. کسی نمی خواست به این واقعیت گوش 

بدهد. روسیه در زمان کلینتون امید بزرگی بود.

رئیس  پوتین،  والدیمیر  آمدید.  خوش  واقعیت  دنیای  به 
جمهور روسیه تزاری است که اراده آهنین پیشینیان خود 
ایوان  دارد.  چنته  در  را  مخوف  ایوان  و  کبیر  پتر  مانند 
خانات  فتح  و  سیبری  تصرف  با  را  روسیه  امپراتوری 
پلیس  سنت  گذار  پایه  همچنین  وی  کرد.  آغاز  مسلمانان 

مخفی روسیه نیز بود.
پوتین خود را در قامت وارث چنین تزارهای قدرتمندی می 
بیند. وی درکی شخصی از تاریخ و سرنوشت دارد. بحران 
است:  کرده  کند  را  وی  برنامه  کمی  تنها  اخیر  اقتصادی 
هستید  مقاله  این  خواندن  حال  در  که  حالی  در  احتماال 
تصرف  اوکراین  شرق  در  را  بیشتری  مناطق  وی  عناصر 
ادعا کرد که سیاست  اوباما  که  بود  ماه گذشته  اند.  کرده 
ها  مدت  پوتین  اما  است  کرده  متوقف  را  پوتین  وی  های 
اوباما کاخ سفید را ترک کند هم بر مسکو  این که  از  پس 

حکومت خواهد کرد.
نه  و  روسیه  امپراطوری  بازسازی  دنبال  به  پوتین 
در  ما  که  حالی  در  است.  شوروی  جماهیر  امپراطوری 
چرخه انتخابات مانده ایم وی به دهه های آینده فکر می 

کند. پوتین برای آن خواهد جنگید.

ما با سه مرده زنده شده از قبرهای تاریخ روبرو هستیم؛ 
می  باز  پیش  قرن   26 به  اصالتش  که  پارس  امپراطوری 
گردد؛ خالفت عربی که تقریبا ۱400 سال پیش تاسیس شده 
است؛ و امپراطوری روسی که در دورانی بین هنری هشتم 
و الیزابت اول متولد شده است. هر سه اینها تصویر آینده 
به  کنند  می  تهدید  را  ما  مدت  دراز  بقای  حتی  و  امنیت  و 
ما  و  باشد.  بین  در  ای  خصوص وقتی بحث سالح هسته 

هیچ توجهی به آنها نداریم.

تجــــسم 
یک رویـا

تاریخ  قبرهای  از  شده  زنده  مرده  سه  با  ما 
اصالتش  که  پارس  امپراتوری  هستیم؛  روبرو 
عربی  خالفت  گردد؛  می  باز  پیش  قرن   26 به 
که تقریبا 1400 سال پیش تاسیس شده است؛ 
بین هنری  دورانی  در  که  امپراتوری روسی  و 

هشتم و الیزابت اول متولد شده است.
منبع: نیویورک پست
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ادامه از صفحه اول

الریشاوی  کرد.ساجده  اعدام  دیگر  تروریست  چند  همراه  به  را   
گروگان  آزادی  مقابل  در  وی  آزادی  خواهان  داعش  که  ساله   44
اعدام  به  محکوم  اردن  در  پیش  سال   ۹ حدود  از  بود،  شده  اردنی 
هتل  گذاری های  بمب  در   2005 نوامبر   ۹ در  الریشاوی  بود.  شده 
منفجر  وی  کمربند  عملیات  آن  در  اما  داشت  مشارکت  امان  شهر 
نشد.به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، اردن عالوه بر ساجده 
الریشاوی، یک تروریست دیگر به نام »زیاد الکربولی« را هم اعدام 

کرده است.

واکنش آمریکایی ها
سخنانی  در  آمریکا  رئیس جمهوری  اوباما،  باراک  دیگر  سوی  از 
دست  به  اردنی  اسیر  خلبان  الکساسبه،  معاذ  اعدام  واشنگتن  در 
داعش را به شدت محکوم کرد و گفت: این اقدام داعش نشان دهنده 
است. آنها  ایدئولوژی  سطح  بودن  پایین  و  گروه  این  وحشیگری 
که  اماکنی  تعیین  برای  را  تیمی  تشکیل  دستور  همچنین  اوباما 
گروگان ها در آنجا حضور دارند و تحت بازداشت داعش در سوریه 
و عراق هستند، صادر کرد و خواهان استفاده از تمامی امکانات و 
راه های ممکن برای تحقق این مساله شد.به گزارش منابع، هدف 
از تشکیل این تیم ممانعت از دچار شدن سرنوشت دیگر گروگان ها 
در نزد داعش به سرنوشت خلبان اردنی و دو گروگان ژاپنی است.
همچنین آمریکا اعالم کرد که قصد دارد کمک ساالنه 660 میلیون 

دالری خود به اردن را به یک میلیارد دالر افزایش دهد تا این کشور 
بتواند به سامان دادن آوارگان سوری و عراقی و مقابله با داعش 
کرد، قصد  اعالم  بیانیه ای  در  آمریکا  خارجه  امور  بپردازد.وزارت 
سال  هر  در  و  ساالنه  صورت  به  را  دالر  میلیارد  یک  مبلغ  تا  دارد 
مالی آمریکا برای 20۱5، 20۱6 و 20۱7 به اردن بدهد. افزایش کمک 
و  نیازهای فوری  برای  تا 20۱7  مالی 20۱5  در سال  اردن  به  مالی 
کوتاه مدت این کشور از جمله نیازهای مرتبط با نابسامانی منطقه 

و افزایش هزینه های انرژی اختصاص یافته است.

واکنش االزهر مصر 
اردنی  خلبان  شدن  سوزانده  به  واکنش  در  مصر  االزهر  همچنین 
قتل  و  داعشی  تروریست های  مجازات  خواستار  داعش،  وسیله  به 
مجمع  کل  دبیر  العفیفی  الدین  شد.محی  آنها  کشیدن  صلیب  به  و 
تحقیقات اسالمی االزهر مصر، در واکنش به سوزانده شدن »معاذ 
الکساسبه« خلبان اردنی گفت که با یک گروه تروریستی سر و کار 
خبری  کرده اند.پایگاه  امضا  خودشان  را  کفرشان  حکم  که  داریم 
تروریست های  که  داد  گزارش  العفیفی  از  نقل  به  السابع،  الیوم 
به  مجازاتی  و  ندارد  اسالم  با  ارتباطی  هیچ  اقداماتشان  و  داعش 
 33 آیه  به  استناد  با  کرد.وی  تصور  آنها  برای  نمی توان  مرگ  جز 
َه َوَرُسوَلُه  ِذیَن یَحاِرُبوَن اللَّ َما َجَزاُء الَّ سوریه مائده در قرآن کریم »ِإنَّ
َأیِدیِهْم  َع  ُتَقطَّ َأْو  ُبوا  یَصلَّ َأْو  ُلوا  یَقتَّ َأن  َفَساًدا  ْرِض  اْلَ ِفی  َویْسَعْوَن 
ْنیا َوَلُهْم  ْرِض ذِلَ َلُهْم ِخْزی ِفی الدُّ ْن ِخاَلٍف َأْو ینَفْوا ِمَن اْلَ َوَأْرُجُلُهم مِّ
ِفی اْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظیٌم« خواستار مجازات قتل و به صلیب کشیده 
شده این افراد به اتهام »محاربه خداوند« شد.عضو برجسته االزهر 

و روایات غیر  اسناد  به  داعش  تروریست های  که  اعالم کرد  مصر 
باشند  اسالم  در  گذاری  قانون  مبدأ  و  اساس  نمی توانند  که  معتبر 
معتبر  احادیث  و  خدا  کتاب  بر  تکیه  خواستار  و  می کنند  استناد 

پیامبر )ص( شد که هیچگاه دست به چنین اقداماتی نزد.

تهدیدات جدید داعش
از  که  فیلمی  انتهای  در  داعش  تروریستی  گروه  حال  عین  در  اما 
نیروی  افسر  اسامی 55  اردنی پخش شد،  لحظه سوزاندن خلبان 
کرد.به  اعالم  برساند،  قتل  به  را  آن ها  دارند  قصد  که  را  هوایی 
همان  افراد  این  که  می شود  گفته  محیط،  اینترنتی  پایگاه  گزارش 
داعش  علیه  اردن  هوایی  نیروی  عملیات  در  که  هستند  نظامیانی 
را  افسران  این  اسامی  داعش  تروریستی  دارند.گروه  مشارکت 
یعنی  نظامی  رتبه  پایین ترین  تا  سرتیپ  یعنی  درجه  ترتیب  به 
ستوان اعالم کرد. لیست منتشر شده از سوی داعش شامل اسامی 
حتی  و  نظامی  آموزش  مربی های  خلبان ها،  نظامی،  فرماندهان 
انتشار ویدیویی  با  نظامیان تازه کار است.همچنین تروریست ها 
این ویدیو یک  جدید خواستار حمالت جدید به فرانسه شدند. در 
تروریست نقاب پوش ناشناس در جمع گروهی از شبه نظامیان از 
جایی  مقصدی  به  را  کشورشان  که  می خواهد  فرانسه  مسلمانان 
که داعش آن را »خالفت« می خواند و شامل بخش هایی از عراق و 
سوریه است، ترک کنند.در ویدیوی مذکور شبه نظامی نقاب پوش 

خواستار کشتار بیشتر در فرانسه شد.

واکنش های جهانی
محکومیت  اعالم  ضمن  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
شدید اقدام غیرانسانی و غیراسالمی گروه های تروریستی تکفیری 
در قتل فجیع خلبان اسیر اردنی با خانواده وی و مردم و دولت اردن 
مسئولیت  یادآوری  با  همچنین  افخم  کرد.مرضیه  همدردی  ابراز 
همه جهات موثر در تقویت گروه های تروریستی در این جنایت و 
جنایات مشابه، بار دیگر بر ضرورت اجتناب از برخورد گزینشی 
با تروریسم و لزوم برخورد قاطع با همه اقدامات جنایتکارانه این 
ملل  سازمان  کل  دبیر  مون،  کی  بان  کرد.همچنین  تاکید  گروه ها 
متحد قتل این خلبان اردنی را اقدام هولناک توصیف کرد.بان کی 
با  مبارزه  برای  را  خود  تالش های  خواست  دولت ها  همه  از  مون 
تروریسم و افراطی گری در چارچوب تعهدات خود در زمینه رعایت 
حقوق بشر افزایش دهند.اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد 
بار دیگر بی رحمی داعش  اقدام شرورانه و بزدالنه را که  این  نیز 
اعالم  ژاپن  نخست وزیر  آبه،  شینزو  کردند.  محکوم  کرد،  ثابت  را 
کرد، از قتل وحشتناک خلبان اردنی که اعضای داعش او را گروگان 
گرفته بودند، بسیار خشمگین شد.آبه در سخنانی در پارلمان ژاپن 
افزود: من وقتی شنیدم معاذ الکساسبه به طرز وحشتناکی زنده 
سوزانده شده است، یک احساس شدید خشم و نفرت پیدا کردم.
اتحادیه عرب، امارت متحده عربی، شورای همکاری خلیج فارس، 
قطر،عراق،  مراکش،عربستان،  ترکیه،  فرانسه،مصر،  انگلیس، 
جمله  از  لبنان  و  سوریه  کویت،  آلمان،  کردستان،فلسطین،  اقلیم 

کشورهایی بودند که این اقدام تروریست ها را محکوم کردند.

کلیدهایی برای 
حفظ پادشاهی

کریستوفر هیل . ترجمه: نوژن اعتضادالسطنه
* معاون پیشین وزیرخارجه آمریکا

قرار  ناگواری  و  دشوار  وضعیت  در  اکنون  سعودی  عربستان  
گرفته است؛ ١٢سال است که همسایه آن کشور یعنی عراق در 
عربستان  رنجش  علل  اگرچه  درواقع،  به سرمی برد.  ناآرامی 
 سعودی نسبت به آمریکا بسیار است و از جمله آنها می توان به 
حمایت واشنگتن از رژیم اسراییل، مذاکره با ایران و فشار بر 
ریاض برای رعایت حقوق  بشر اشاره کرد اما هیچ یک از آنان 

به اندازه حمله به عراق به رهبری واشنگتن مهم نبوده است.
تشکیل  سبب  آمریکا  دولت  سعودی،  عربستان  دیدگاه  از 
عراق  کشور  در  یعنی  جهان  در  عرب  شیعه  دولت  نخستین 
شده و این موضوع به کابوسی دائمی برای همسایه جنوبی آن 
آنچه در عراق  از  کشور یعنی عربستان تبدیل شده است. پس 
این  و شمالی  مناطق غربی  از  اکنون بخش عمده ای  داد،  روی 
کشور در اختیار داعش است و بخش های جنوبی و شرقی به 
احتمال زیاد تحت کنترل شیعیان باقی خواهد ماند. در نتیجه، 
از  آنان  را تقویت خواهد کرد که  این فرضیه  موفقیت شیعیان 
اکثریت  میان  در  جمله  از  منطقه  کل  در  زیادی  سیاسی  قدرت 
شیعیان ساکن استان شرقی عربستان برخوردار خواهند شد؛ 

منطقه ای که از منابع زیاد نفتی برخوردار است.

که  است  هدفی  خالفت،  تاسیس  برای  داعش  تالش  همچنین 
نه تنها سبب خواهد شد تا جهان عرب به قرن  هفتم بازگردد بلکه 
تالش بسیاری از کشورهای منطقه را از بین می برد. تاسیس 
خواهد  گروه  این  تاریخی  هدف  حداقل  احتماال  داعش  خالفت 
بود. همچنین یکی از غایی ترین اهداف این گروه در دست گیری 
کنترل خانه خدا در مکه و همچنین شهر مدینه است. گرچه آنان 
در رسیدن به هدف خود باید راهی طوالنی را بپیمایند اما طرح 
نگرانی های  می تواند  به سختی  حداکثری  خواسته های  چنین 

عربستان سعودی درباره فعالیت گروه داعش را کاهش دهد.
همچنین، در مرزهای جنوبی عربستان، رهبران سعودی اکنون 
مواجه  یمن  در  شرایط  خاص ترین  و  خطرناک ترین  از  یکی  با 
و  دارد  را  منطقه  در  دولت  ضعیف ترین  که  کشوری  هستند. 
آنجا توجه کشورهای بین المللی  القاعده در  عناصر وابسته به 

را به سمت خود جلب کرده اند. پس از سرنگونی دولت »عبدربه 
اکنون  که  حوثی  شورشیان  توسط  یمن  در  منصورهادی« 
پایتخت یمن را تصرف کرده اند امید به ایجاد حس اتحاد ملی 

بیش از پیش کمرنگ شده است.
حوثی ها و رهبر آن »مالک الحوثی« به عنوان گروه و چهره ای 
موردحمایت غرب به تصویر کشیده شده اند. این دقیقا خالف 
نشان  خود  از  یمن  داخل  در  حوثی ها  که  است  وجهه ای  آن 
تعلق خاطر  »زیدیه«،  به  که  می گویند  همواره  آنان  داده اند. 
برای  یمن  جنوب  در  حوثی ها  این  از  پیش  درواقع،  دارند. 
کمک رسانی به شورشیان در جریان بهار عربی در آن کشور با 
قبایل سنی هم پیمان شدند؛ اقدامی که منجر به سرنگونی دولت 

»علی عبدالله صالح« در سال٢٠١١ شد.
پرسشی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا رهبری تازه 
عربستان سعودی توانایی مقابله با فشارهای خارجی را خواهد 
داشت یا خیر.برای آمریکایی ها در حال حاضر بهبود روابط با 
عربستان سعودی و از سوی دیگر بیان موضوع اعمال تغییرات 
در ساختار نظام پادشاهی عربستان سعودی جایز نیست. اما 
هم  تعامل  سعودی ها  با  محتاطانه  به گونه ای  باید  آمریکایی ها 
داشته باشند. همچنین ضروری است که رهبران سعودی را از 
این موضوع مطمئن کرد که سیاست های آمریکا در منطقه سبب 

انباشت مشکالت استراتژیک در منطقه نخواهند شد.
بحران های  اصلی  را منشا  ایران  که سعودی ها  این  حال  با  اما 
کشور  این  با  مذاکره  حال  در  آمریکایی ها  می دانند،  منطقه ای 
هستند و این موضوع از زمان پیروزی انقالب اسالمی ایران در 
سال١٩٧٩، یکی از حساس برانگیزترین موضوعات بوده است. 
بزرگی  پیروزی  ایران  با  هسته ای  مذاکرات  در  نهایی  موفقیت 
برای دولت آمریکا خواهد بود اما از سوی دیگر نگرانی ها در 
افزایش  را  سعودی  عربستان  سیاسی  تصمیم گیرندگان  حلقه 
می دهد.مشخص است که دولت »باراک اوباما«، رییس جمهوری 
آمریکا حق دارد برای کنترل برنامه هسته ای ایران این موضوع 
باید  موضوع  این  اما  دهد  قرار  خود  اولویت های  درصدر  را 
متمرکز  نیز  سعودی  عربستان  با  آمریکا  روابط  بر  همزمان 
باشد. اوباما در دیدار اخیر خود با »ملک سلمان«، پادشاه جدید 
عربستان سعودی، این موضع را به خوبی نشان داد. او در این 
دیدار به گونه ای هوشمندانه بسیاری از جمهوریخواهان را نیز 
با خود همراه کرده بود. همچنین، شکست داعش یکی دیگر از 
آن،  در  موفقیت  برای  که  است  سفید  کاخ  اساسی  اولویت های 
نیاز  سعودی ها  با  فشرده  و  سنگین  دیپلماسی  به  آمریکایی ها 
این دیپلماسی بایستی مدیریت شده و براساس اهداف  دارند. 
و انتظارات واقع گرایانه باشد چرا که هرگونه رویکردی غیراز 

این سبب دامن زدن به آتش منازعات منطقه ای خواهد شد.

فتح الله گولن:

اردوغان ترکیه را به سمت 
توتالیتاریسم می برد

»رجب طیب  دولت  منتقد  گولن«،  »فتح الله  گذرنامه  ترکیه 
آمریکا  در  که  را  کشور  این  رییس جمهوری  اردوغان«، 
به سر می برد، باطل کرد. به گزارش دویچه  وله، این اقدام 
او  است.  گرفته  صورت  گولن  استرداد  درخواست  از  پس 
می گوید که اردوغان ترکیه را به سوی توتالیتاریسم پیش 
می برد. رجب طیب اردوغان و حزب »عدالت و توسعه« او، 
را متهم می کنند که در جست وجوی  گولن و طرفدارانش 
اردوغان،  هستند.  ترکیه  در  موازی«  »دولت  یک  تشکیل 

فتح الله گولن را که نامش پس از رسوایی مالی بزرگ دولت 
که  می کند  متهم  افتاد،  زبان ها  سر  بر  ۱7دسامبر20۱3  در 
افشای  جریان  در  اردوغان  می کند.  توطئه  او  دولت  علیه 
این رسوایی و پس از استعفای چند وزیر، مجبور به ترمیم 
»سی ان ان«  خبری  شبکه  از سوی دیگر،  شد.  کابینه  خود 
به  28ژانویه  ترکیه  که  نوشت  خود  وب سایت  در  ترکیه 
آمریکا اطالع داده بود که گذرنامه گولن را به این علت که 
بر اساس »اظهارات نادرست« صادر شده بود٬ لغو می کند. 
گولن از سال۱۹۹۹ در یک تبعید خودخواسته در پنسیلوانیا 
به سر می برد. در صورت تایید این خبر٬ آنکارا یک گام به 
انتظار  است.  شده  نزدیک تر  گولن  استرداد  درخواست 
می رود واشنگتن جواب منفی به چنین درخواستی دهد که 
ابعاد جدیدی  ترکیه  و  آمریکا  تیره شده   قبل  از  به روابط 

خواهد داد.
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اقتصاد

یک طرح اقتصادی 
برای طبقه متوسط

باراک اوباما

احیای آمریکا واقعیت دارد. با یک رشد اقتصادی، آب رفتن بدهی ها، تقویت 
صنایع و انفجار تولید انرژی ما توانستیم از دست رکود خالص شویم و تاریخ را 

دوباره به دست خودمان بنویسیم. 
اینک می توانیم انتخاب کنیم که آینده چه شکلی باشد. آیا ما می خواهیم که این 
اقتصادی  دنبال  به  اینکه  یا  باشد  بخش  نتیجه  برای عده معدودی  فقط  اقتصاد 
همگان  برای  فرصت ها  رشد  و  درآمد  افزایش  ایجاد  آن  هدف  که  بود  خواهیم 

به طور یکسان است. 
اقتصاد طبقه  بر  داشتم،  اتحادیه«  در »وضع  ژانویه  بیستم  در  که  در سخنرانی 
متوسط متمرکز شدم، زیرا این طبقه باعث می شود که اقتصاد جدید آمریکا به 
بیشتری  کارهای  تا  داریم  نیاز  ما  کشور،  یک  به عنوان  کند.  حرکت  جلو  سمت 
شانس  این  سنی  هر  در  کس  هر  و  کند  پیدا  افزایش  درآمدها  تا  دهیم  انجام  را 
این طریق بتواند  از  تا  افزایش دهد  تا مهارت های کاری خود را  را داشته باشد 
حقوق بیشتری به دست آورد. ما باید رقابتی ترین اقتصاد دنیا را برای کسب و 

کارهایمان به وجود آوریم. 
من به کنگره، بودجه ای ارائه خواهم داد که در قرن بیست و یکم به اقتصاد طبقه 
متوسط جان دوباره ای خواهد داد. نخست، پیشنهادهایی که ارائه کرده ام بر این 
مبنا استوار خواهد بود تا سرمایه هایی را که برای تداوم رشد اقتصادی مان الزم 

است فراهم کنم. این موضوع در مورد امنیت ملی مان نیز صدق می کند. 
آسیب  زیرساخت های  کرد،  خواهیم  ایجاد  را  پیشرفته ای  ساختی  قطب های  ما 
دیده مان را از نو خواهیم ساخت، با باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها 
مبارزه خواهیم کرد و عصری بنا خواهیم کرد که در آن دقت و صحت داروهایمان 
در برابر بیماری هایی که جان سخت هستند افزایش پیدا کند و راه های درمانی 
برویم.  دیابت و سرطان  بیماری هایی مثل  به جنگ  تا  پیدا خواهیم کرد  تازه ای 
ما به والدین اجازه استفاده بیشتر از مرخصی های استعالجی خواهیم داد و به 

همه آمریکایی ها این شانس برابر را خواهیم داد تا در هر سنی که هستند بتوانند 
مهارت های خود را افزایش دهند. این امر شدنی است. ما با کالج های رایگانی 
دولت  و  داد  خواهیم  آمریکایی  ها  همه  به  را  شانس  این  کرد  خواهیم  ایجاد  که 
مسوول این دانشجوها خواهد بود. آمریکا همچنین در قرن بیست و یک در زمینه 
نظامی گری نیز سرمایه گذاری خواهد کرد تا بتواند در برابر چالش های جهانی 
با قدرت ظاهر شود. این طرح ها »شدنی« هستند. اینها طرح هایی هستند که هر 

دو حزب باید قادر باشند از آن حمایت کنند. 
برای  کردن  هزینه  مخالف  اغلب  جمهوری خواهان  و  دموکرات ها  از  برخی  اما 
طرح های اینچنینی هستند. با افتخار اعالم می کنم، از زمانی که زمام امور را به 
دست گرفته ام، ما سریع ترین کاهش بدهی ها را پس از جنگ جهانی دوم تجربه 
کرده ایم. بودجه ای که تنظیم کرده ام، برای چنین پیشرفت هایی بنا شده است. 
پیشرفت هایی در زمینه اصالحات در حوزه سالمت، مالیات و سیستم نامساعد 
از  تا  کنیم  فراهم  آمریکایی  ثروتمندان  برای  را  رو«  »در  راه های  اگر  مهاجرت. 
پرداخت مالیات فرار کنند موجب می شود که اعتماد سایر آمریکایی ها از ما سلب 
شود. در حقیقت ما از طرحی استفاده می کنیم که با کاهش مالیاتی خانواده های 
طبقه متوسط موافق است. اگر کنگره با بودجه ارائه شده موافقت کند، اقتصاد 
کاهش  بدهی هایمان  شد،  خواهد  روبه رو  مالی  حوزه  در  پایدار  تجربه ای  با  ما 
نظر  در  همه  برای  ملی  ناخالص  درآمد  در  است  الزم  آنچنانکه  و  یافت  خواهد 

نباید  آینده  در  پیشرفت  برای  می کند  حکم  سلیم  عقل  البته  شد.،  خواهد  گرفته 
بحران های  به  که  را  صفحه ای  است  الزم  ما  کنیم.  اضافه  بودجه مان  کسری  به 
نگاه  است  شده  ایجاد  شده  ارائه  بودجه های  توسط  اخیر  سال های  در  تولیدی 
مجددی بیندازیم. بهبود اقتصادی آمریکا زمانی دچار سکته شد که کنگره باعث 
اعتبار  این رهگذر  از  و  نداشت  را  بودجه  به  ایمان الزم  زیرا  تعطیلی دولت شد 
آمریکا به خطر افتاد. ما دیگر توان کاری مشابه را نداریم. ما باید توافق بودجه 
دو حزبی را که در سال 20۱3 آن را امضا کردم از نو بنا کنیم، زیرا به ما کمک کرد 
را کاهش دهیم،  پایان و بودجه سراسر کشور  را  امور خودسرانه  از  که برخی 
موجب  گذشته  سال  توافق  کرد.  پیدا  شهرت  »جداسازی«  نام  به  که  موضوعی 
شد که با رشد اقتصادی قابل توجهی روبه رو شویم بدون اینکه به بخش مالی 
ملی  اولویت های  روی  که  بودیم  قادر  ما  آوریم.  وارد  غیر معقولی  فشار  خود 
سرمایه گذاری کنیم در حالی که میزان کسری بودجه مان از سال 2007 به این سو 
در بهترین حالت خود بود. به منظور افزایش سریع تر دستمزدها و درآمدها الزم 
است که قدم بعدی را برداریم. به همین دلیل است که بودجه من کامال به عکس 
»کاهش بودجه« بر اساس اولویت های ملی در سال 20۱6 خواهد بود. این موضوع 
طرح  کنگره  اگر  دلیل  همین  به  دارد.  تطابق  مان  دفاعی  وجه  تامین  افزایش  با 
با  این کاهش های اختیاری را لغو کند، اقتصاد و حوزه دفاعی ما  مرا نپذیرد و 
خطراتی روبه رو خواهد شد. سرمایه گذاری ها در حوزه های کلیدی به حالت ۱0 
سال قبل بازخواهد گشت و به پایین ترین حد از سال ۱۹۹5 خواهد رسید. همچنین 
موجب خواهد شد که تورم رشد کند، موضوعات تحقیقی و آموزش و پرورش، 
به  مثبت  رای  کنگره  اگر  اما  شود،  روبه رو  خطر  با  ملی  امنیت  و  زیر ساخت ها 
بودجه بدهد، ما اطمینان پیدا خواهیم کرد که دیگر با »جداسازی« دیگری مواجه 
نخواهیم شد و هزینه های غیرموثر را کاهش خواهیم داد و راه های فرار مالیاتی 
برای  طرحی  فرستاده ام،  کنگره  به  که  بودجه ای  داشت.  خواهیم  نگه  بسته  را 
موفقیت در شرایط جدید اقتصادی است. می دانم در کنگره جمهوری خواهانی 
هستند که با رویکردم موافق نیستند. می خواهم به آنها بگویم که من هم آماده 
حال  در  نیازهای  می توانیم  چگونه  که  بگویید  من  به  هستم،  شما  عقاید  شنیدن 

رشد طبقه متوسط را پاسخگو باشیم.
ما نمی توانیم وانمود کنیم که مراقبت از کودکان یا دانشگاه بچه ها برای ما اهمیت 
ندارد، یا اینکه به طبقه متوسط بگوییم که دیگر هیچ کاری از دستمان بر نمی آید.
ما همچنان باید کارهای بیشتری بکنیم. به عنوان یک کشور، لحظات سخت تری 
را از سر گذرانده ایم. ما یک پایه جدید بنا گذاشته ایم. ما آینده ای تازه رقم زده ایم 

و من همچنان مشتاق کار کردن هستم.
منبع: هافینگتون پست

 با افتخار اعالم می کنم، از زمانی که زمام 
امور را به دست گرفته ام، ما سریع ترین 
کاهش بدهی ها را پس از جنگ جهانی 
دوم تجربه کرده ایم. بودجه ای که تنظیم 
بنا  پیشرفت هایی  چنین  برای  کرده ام، 
زمینه  در  پیشرفت هایی  است.  شده 
و  مالیات  سالمت،  حوزه  در  اصالحات 

سیستم نامساعد مهاجرت.
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بازگشت جنگ ارزی؟

از  احیاشده  اقتصاد  تنها  پولی  سیاست های  مدیریت  که  است  مدتی  حاال  رزرو  فدرال 
بحران را در دست دارد، بانک مرکزی آمریکا همچنین درکنار »بانک انگلستان« تنها نهاد 
خود  پولی  سیاست های  کردن  انقباضی  فکر  به  که  است  جهان  در  سیاست گذار  دولتی 
است. احیای اقتصاد آمریکا پس از بحران باعث شد تا برنامه »تسهیل کمی« فدرال رزرو 
در اکتبر 20۱4 کنار گذاشته شود و بعد گذار به رونق باعث شد تا بحث افزایش نرخ های 
بهره بانک مرکزی ایاالت متحده جدی شود. این دو عامل به شدت به نفع دالر آمریکا 
تمام شد تا شاخص این ارز که پول ایاالت متحده را در برابر 6 ارز عمده جهان مقایسه 
می کند، در سال گذشته میالدی با خیزی کم سابقه روبه رو شود. این خیز بازارهای ارز 
جهان را به گونه ای تحت تاثیر قرار داد که بسیاری از بانک های مرکزی جهان ناچار به 
مداخله برای تعیین سطح ارزش پول خود شدند. با سقوط برخی ارزهای عمده برخی 
اقتصادهای  به خصوص  از کشورها  پاره ای  تا  تقویت روبه رو شدند  با  ارزها  از  دیگر 
صادرات محور به فکر کاهش ارزش پول خود بیفتند. آیا این به معنای بازگشت »جنگ 

ارزی« به اقتصاد جهان است؟
با عنوان »کاهش ارزش رقابتی« نیز شناخته می شود شرایطی است  »جنگ ارزی« که 
که در آن کشورها برای رساندن پول خود به نرخ های برابری به نسبت پایین با یکدیگر 
رقابت می کنند. این همان اتفاقی است که در سال 20۱0 افتاد و حاال برخی از کارشناسان 
معتقدند که شرایط کنونی آغاز جنگی ارزی است که در نهایت بازی ای با حاصل جمع 
صفر خواهد بود. البته در این میان متخصصانی نیز هستند که شرایط حال حاضر را 

متفاوت با جنگ ارزی می دانند.
اقدام غافلگیرکننده سنگاپور در تسهیل سیاست پولی در چهارشنبه گذشته، ارزش پول 
این کشور را در مقابل دالر به پایین ترین سطح در بیش از 4 سال گذشته رساند تا آخرین 
نشانه باشد از فشاری که روی سیاست گذاران در دوره سقوط قیمت های کاالهای پایه، 

افت تورم و کاهش انتظارات رشد وجود دارد.
که  روندی  شده اند،  ارزها  دیگر  برابر  در  متحده  ایاالت  دالر  خیز  یاریگر  عوامل  این 
بسیاری از سرمایه گذاران انتظار دارند در سال های پیش رو ادامه داشته باشد. با تعجیل 
کشورها از هند گرفته تا چین برای کاهش نرخ های بهره یا دیگر اقدامات برای افزایش 
است.  داشته  افت  ماه های گذشته  در  جهان  پول های کشورهای  اقتصادی،  لرزان  رشد 
بانک مرکزی اروپا هم با هراس از قرار گرفتن اروپا بر لبه پرتگاه رکود، برنامه خرید 
اوراق قرضه را تصویب کرده که بیش از پیش باعث افت قیمت ها و حداقل دستمزدها 

می شود.
کشورهایی که نرخ های بهره را کم می کنند یا دست به تحریک پولی می زنند به افزایش 

رقابتی تر  و  خود  پول  ارزش  کاهش  وسیله  به  اشتغال زایی  و  داخلی  اقتصادی  رشد 
سال  مالی  بحران  زمان  از  دولت ها  از  بسیاری  دارند.  امید  صادراتی  اجناس  کردن 
بوده اند.  به گریبان  افزایش بدهی ها و کاهش هزینه های مصرف کننده دست  با   ،2008
قبیل  از  برنامه هایی  با  داخل  تقاضای  افزایش  برای  را  آنها  گنجایش  ریاضتی  اقدامات 
سرمایه گذاری در زیرساخت ها محدود کرده و کاهش ارزش پول گزینه ای برای جذاب 

کردن است.
اقدامات دیگران،  با تالش طرف های متقابل برای خنثی کردن  اما کم کردن ارزش پول 
خطر چشم و هم چشمی را افزایش می دهد تا کسب نفع از این اوضاع دشوار شود.  به 
قول دیوید وو، رئیس بخش پژوهش های ارزی »بانک آمریکا«، »کشورهایی که در جنگ 
ارزی شرکت جسته اند، تمام ابزار سیاستی خود را تلف کرده اند.« در حالی که اقدامات 
تسهیل پولی می تواند رشد را افزایش دهد، کاهش نرخ های بهره می تواند سرمایه گذاران 
انتظار  ایاالت متحده تشویق کند، جایی که  انتقال پول خود به کشورهایی مانند  به  را 
می رود با افزایش بازدهی خود، بر بازارهای  سهام و اوراق دیگر کشورها فشار وارد 

کند. 
با احیای اقتصاد آمریکا و نزدیک شدن زمان افزایش نرخ های بهره، دالر به شدت رشد 
بهره  نرخ های  افزایش  سوی  به  که  آمریکا  پولی  سیاست های  در  واگرایی  است.  کرده 
می رود و بیشتر دیگر کشورهای جهان باعث افت ۱5 درصدی پول های عمده جهان در 

مقابل دالر از ماه جوالی 20۱4 شده است.
چنان که جیسون داو، رئیس بخش استراتژی تبادل ارزی آسیا در بانک »سوسیته جنرال« 
آسیا  ارز  بازارهای  در  ماه گذشته عامل موثری   6 در  فدرال رزرو،  از  »ترس  می گوید، 
بوده است.« فدرال رزرو چهارشنبه گذشته اشاراتی داشت مبنی بر اینکه انتظار ندارد 
نرخ های بهره کوتاه مدت دست کم تا ماه ژوئن با افزایش روبه رو شوند. بانک مرکزی 
برگزاری  بدون   ،200۱ اکتبر  از  بار  نخستین  برای  را  خود  سیاست  سنگاپور همان روز 
اعالم  پولی سنگاپور« چهارشنبه  داد. »مرجع  تغییر  برنامه ریزی شده  نشست معمول 
کرد که سرعت رشد دالر سنگاپور در مقابل سبدی از ارزها را کاهش می دهد. این اقدام 

نوسان های تازه ای را به بازارهای ارز تزریق کرد.
آمریکا  به کمترین ارزش خود در 4 سال گذشته مقابل دالر  این  از   دالر سنگاپور پس 
رسید. یوآن چین هم نزدیک به پایین ترین ارزش خود مقابل دالر در 7 ماه گذشته است؛ 
چراکه پکن با تغییر دوباره سیاست، ارزش پول خود را کاهش داده است. در مالزی هم، 
در میانه سقوط قیمت های نفت، رینگیت در 6 ماه گذشته ۱4 درصد مقابل دالر سقوط 

کرده است.
اما این درد محدود به آسیا نیست. دالر از میانه های سال 20۱۱ در برابر ین ژاپن 50 درصد 
خیز گرفته، حال آنکه یورو یک چهارم ارزش خود را مقابل اسکناس سبز در همین دوره 
از دست داده است. اقدامات تحریکی مضاعف »بانک ژاپن« که در ماه اکتبر آغاز شد، ین 
را به کمترین سطح ارزش خود مقابل دالر در 8 سال گذشته رساند و تنش ها را با کره 

جنوبی که شریک تجاری مهمی برای این کشور است افزایش داد.
از یک  لینچ«، در 6 ماه گذشته بیش  آمریکا مریل  بر اساس داده های تحلیلگران »بانک 
به شمار می آیند دست   MSCI All Country World که در شاخص سوم کشورهایی 
با  که  بانک هایی  دیگر  و  ساکس«  گلدمن  »گروه  زده اند.  خود  بهره  نرخ های  کاهش  به 
ارزهای عمده سر و کار دارند، می گویند که دالر آمریکا هنوز هم برای رشد جا دارد. 
استفان ین، از بنیان گذاران شرکتSLJ Macro Partners می گوید: »خیز دالر چند سال 

به طول خواهد انجامید و ما تازه در ابتدای راه هستیم.«
سایمون دریک، رئیس گروه استراتژی بازارها در »بانک نیویورک ملون کورپ« معتقد 
است که واکنش های سیاستی بعدی در قبال آنچه بر سر دالر و یورو آمده ممکن است از 
ترکیه یا برزیل آغاز شود. حتی بانک مرکزی هند هم ممکن است رو به کاهش نرخ های 
این مورد اقدامات غافلگیرکننده ای داشته است.  بهره بیاورد، بانکی که پیش تر هم در 
تایلند و کره جنوبی هم برای کاهش نرخ های بهره برای کمک به مدیریت افزایش بدهی 

خانوار و کاهش رشد تحت فشار هستند.
مارک کپستیک، از مدیران بانک »بی ان پی پاریبا« بر این باور است که شیوه مدیریت 
ذخایر خارجی بانک های مرکزی بیش از پیش تعیین کننده شده است: »اینکه بانک های 
مرکزی از این به بعد چه خواهند کرد در ذهن همه است. همه در حال پیش بینی هستند.«

اقتصاد

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
Specialist Accountants for Dentists, IT

Gas & Oil Engineers and Sub Contractors
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یونان و جدایی از یورو 

خروج از منطقه 
در سال 20۱2 یونان دو انتخابات برگزار کرد که می توانست به خروج این کشور از منطقه 
بود  بسیار خوب  در واقع  که  نیفتاد  اتفاق  زمان چنین رویدادی  آن  در  یورو منجر شود. 
چرا که هزینه خروج یونان هم برای این کشور و هم برای کل منطقه یورو از منافع آن 
بیشتر می شد. اکنون انتخابات 25 ژانویه عضویت یونان در این منطقه را به خطر انداخته 
است. این بار خروج یونان از منطقه یورو چه عواقبی دارد و آیا اصاًل دلیلی برای آن پیدا 

خواهد شد؟
ساز و کار خروج یونان ساده و شفاف است. تغییر واحد پول به سرعت اتفاق می افتد. 
دولت  دارایی های داخلی و تعهداتش را به دراخما تبدیل می کند که بر مبنای ارزش یکسان 
با یورو صورت می گیرد. بانک مرکزی یونان از بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت جدا 
می شود و به جای آن سیاست های پولی یونان را با دراخما و از طریق بانک هایی انجام 

می دهد که ترازنامه خود را بر این مبنای پولی تنظیم کنند.
اگرچه نقطه آغازین یکسان بودن نرخ دراخما و یورو را به همراه دارد واحد جدید پولی 
به سرعت ارزش خود را از دست خواهد داد. برآوردهای صندوق بین المللی پول در سال 
20۱2 نشان می داد این سقوط ارزش تا میزان 50 درصد خواهد بود. این کاهش می تواند 
به تجدید حیات اقتصادی بینجامد چون یونان می تواند رقابتی تر ظاهر شود. پس از آنکه 
آرژانتین در سال 2002 اتصال یک دهه ای واحد پول خود با دالر را قطع کرد چندین سال 
رشد سریع را شاهد بود که به مدد افزایش بهای کاالهای تجاری اتفاق افتاد و این کشور 
را به یک صادرکننده قدرتمند محصوالت کشاورزی تبدیل کرد. این امیدواری وجود دارد 
که یونان نیز بتواند از مزیت رقابتی خود به ویژه در جذب گردشگران بیشتر بهره ببرد.
حتی در این صورت نیز چندین نکته منفی پدیدار می شوند. خروج یونان ضربه شدید اما 
کوتاه مدتی بر اقتصاد وارد می کند. معرفی سکه ها و اسکناس های جدید چند ماه به طول 
می انجامد. این امر آشفتگی و هرج و مرج به همراه خواهد داشت هر چند که بسیاری از 
مردم اکنون از پرداخت های الکترونیکی استفاده می کنند. به احتمال زیاد یونان مجبور 
خواهد شد از اتحادیه اروپا نیز جدا شود و در این صورت ارتباط خود را با بازار واحد 
کاالهای  بهای  افزایش  با  داد.  خواهد  دست  از  منطقه ای(  مالی  کمک های  )و  بلوک  این 
وارداتی تورم باال خواهد رفت. تحلیل سال 20۱2 صندوق بین المللی پول بیان می کند که 
قیمت های داخلی یونان تا 35 درصد افزایش خواهند داشت. ابهامات و سردرگمی هایی 
که خروج یونان در پی خواهد داشت، اعتماد مصرف کننده و بخش تجاری را تحت تاثیر 
قرار می دهد. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که اقتصاد رو به نشیب یونان 0/8 

درصد دیگر سقوط می کند.
گذشته  موقعیت  در  را  خود  یونان  که  می شود  تشدید  هنگامی  اطمینان  عدم  و  ابهامات 
آرژانتین بیابد. جایی که وام  گرفتن از منابع خارجی غیرممکن بود. دولت یونان می تواند 
واحد پولی مبنای بدهی های داخلی خود را تغییر دهد اما این کار برای بدهی های خارجی 
امکان پذیر نیست. این بار مالی که به یورو است در اقتصاد مبتنی بر دراخما و پایه مالیاتی 
یونان در عرض یک شب بسیار سنگین تر می شود و نکول وام ها اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
دارندگان  که  خصوصی  بخش  طرف  از  ویژه  به  می آید  پیش   فراوانی  حقوقی  دعواهای 
اوراق قرضه جدید یونان هستند. این اوراق پس از استمهال بدهی ها در سال 20۱2 و تحت 

قانون انگلستان منتشر شده اند.
از برخی جهات، یونان اکنون در مقایسه با سال 20۱2 در وضعیت بهتری برای خروج از 
منطقه یورو قرار دارد. طبق گزارش کمیسیون اروپا، دولت در سال 20۱4 توانست قبل از 
پرداخت بهره بدهی ها 2/7 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به عنوان مازاد حفظ 
کند در حالی که دو سال قبل از آن 3/6 درصد کسری بودجه داشت. کسری بزرگ حساب 
جاری یونان که در سال 2008 به ۱5 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ می شد، اکنون کم  
ناگهانی  باعث بروز کسری  یونان  بنابراین خروج  بازگشته است.  تعادل  به حال  و بیش 
بودجه نمی شود و تراز پرداخت ها در مقابل اثرات افزایش بهای کاالهای وارداتی مقاوم تر 

بوده و منافع حاصل از صادرات به آن کمک می کند.
اما یونان هم اکنون در مقایسه با گذشته شانس پیشرفت بیشتری در داخل منطقه یورو 
دارد. خروج ناگهانی می تواند ضربه ای بر روند بهبود آن باشد. به دنبال رکود شدیدی که 
تولید ناخالص داخلی کشور را تا 27 درصد از نقطه اوج قبلی پایین تر آورده بود در سال 
20۱4 اقتصاد روندی رو به رشد را طی کرد. اقتصاد اکنون بیش از هر زمانی رقابتی تر 
که  عمومی  بدهی های  بزرگ  اندازه  یافته اند.  کاهش  دستمزدی  هزینه های  که  چرا  است 
به ۱75 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد هنوز نگرانی های زیادی ایجاد می کند. اما 
بیشتر این بدهی ها به دیگر کشورهای منطقه یورو است که از طریق تمدید زمان سررسید 
و اعمال نرخ های کمتر بهره فشار آن را بسیار کم کرده اند. پرداخت بهره ها نیز برای بخش 
بزرگی از بدهی های یونان به مدت ۱0 سال به تاخیر انداخته شد. در نتیجه اگرچه میزان 
بدهی یونان در مقایسه با زمان قبل از بحران بسیار کمتر است، پرداخت بهره کاهش یافته 
است: بهره وام ها اکنون چهار درصد تولید ناخالص داخلی است در حالی که در سال 2008 

که بدهی ۱0۹ درصد تولید ناخالص داخلی بود پنج درصد سود پرداخت می شد.

هشدار درباره سابقه یونان
با سال  تراز منافع و هزینه ها برای منطقه یورو نیز نامطلوب است هر چند در مقایسه 
انضباطی  از دیدگاه  20۱4 شرایط بهتر شده اند. منافع حاصل برای منطقه یورو بیشتر 
خواهد بود. خروج یک کشور بدان معناست که اعضای باشگاه یورو باید از مقررات آن 
اتفاق هشداری برای سیاستمداران یاغی دیگر کشورهایی است که در  این  پیروی کنند. 
کمتری  احتمال  با  یونان  خروج   20۱2 سال  با  مقایسه  در  اکنون  می کنند.  حرکت  حاشیه 
معرفی  جدیدی  دفاعی  کارهای  و  ساز  که  چرا  دارد  همراه  به  را  کشورها  سایر  خروج 
شده اند که از آن میان می توان به صندوق نجات دائمی و آمادگی بانک مرکزی اروپا برای 

کمک رسانی به کشورها در مقابل هجوم خریداران به اوراق قرضه آنها اشاره کرد.
مورگان  جی پی  بانک  برآورد  طبق  است.  لرزه  یک  همانند  یونان  خروج  صورت  هر  در   
تاثیر منفی این رویداد بر اقتصاد ضعیف اروپا آن است که رشد تولید ناخالص داخلی در 
سراسر منطقه یورو در طول ۱8 ماه به میزان ۱/5 درصد از مقدار پیش بینی شده کمتر 
می شود. خروج یونان این اصل را که »عضویت در واحد پول مشترک یک امر دائمی است« 
خدشه دار می سازد. طبیعی است که اوراق قرضه سایر کشورهای آسیب پذیر نیز ممکن 
است به قیمت پایین به فروش برسد. شاید اکنون منطقه یورو بتواند با خروج یونان کنار 
بیاید اما هزینه اثبات قابل شکست بودن باشگاه پول واحد ممکن است از منافع حاصل از 

اعمال انضباط سنگین تر باشد.
منبع: اکونومیست
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»بزرگ علوی«؛ مردی 
که زیاد می دانست

به  تهران  در   )۱۹04 فوریه  )دوم   ۱282 ماه  بهمن  در  علوی  بزرگ  مجتبی  سید 
صراف  محمد  سید  حاج  بزرگش  پدر  و  ابوالحسن  سید  حاج  او  پدر  آمد.  دنیا 
نمایندٔه نخستین دوره مجلس شورای ملی بود. مادر وی نؤه آیت اله طباطبایی 
رکن رکین مشروطیت ایران بود. سید ابوالحسن علوی و همسرش خدیجه قمر 
السادات که خانواده اصیل سنتی و طرفدار مشروطه بودند دارای شش فرزند، 
از  بزرگ  آقا  پدر  بود.  آنان  فرزند سوم  بزرگ  که مجتبی  پسر  و سه  سه دختر 
اعضای حزب دموکرات ایران بود که این حزب به گواه تاریخ از بدو تشکیل در 
آغاز مشروطه با نفوذ بیگانگان یعنی انگلیس و روس که در آن زمان چشم طمع 
به ایران دوخته بودند، مقابله می کرد. او به عنوان بازرگان با آلمان معامالت 
تجاری داشت و در هنگام جنگ جهانی اول در این کشور اقامت داشته و پس از 

اتمام جنگ نیز اینجا ماند.

دوران تحصیل
شمسی(   ۱28۹/۹۹(  ۱۹20 سال  در  مرتضی  بزرگش  برادر  همراه  به  بزرگ  آقا 
از  مختلف  شهرهای  در  را  دبیرستان  دوران  و  شد  آلمان  روانٔه  تحصیل  جهت 
در سال ۱۹27 )۱305  قرار گرفته گذراند.  لهستان  در  امروزه  که  جمله شهری 
و ۱306 شمسی( پدر وی با یک شکست بزرگ تجاری تاب نیاورده و خودکشی 
فارغ  دانشگاه مونیخ  از  آقا بزرگ  تلخ بود که  این واقعه  از  کرد. یک سال پس 

التحصیل شد اما نتوانست تاب بیاورد و به ایران بازگشت.

بازگشت به ایران
در آن زمان یک بورس تحصیلی برای ادامه تحصیل در آلمان به وی تعلق می 
گرفت اما با این وجود عالقه ای نشان نداد و در شیراز به عنوان معلم در خدمت 
معارف قرار گرفت. در این شهر بود که او نخستین کار ادبی را با ترجمه قطعه 
ای ار آثار شیلر تحت عنوان »دوشیزه اورلئان« آغاز کرد. آقا بزرگ در آن سالیان 
ناآرام بود و قرار ماندن در یک جا نداشت. او را در شهرهای گوناگونی در شمال 
می یابیم که گاهی هم برای مدتی به تهران می آمد. این سرگردانی ها و ناآرامی 
ها با استخدام برای معلمی در هنرستان صنعتی تهران پایان یافت، او در سال 
۱۹3۱ )۱30۹/۱0( کار در هنرستان را آغاز کرد که با دستگیریش در سال ۱۹37 

)۱3۱5/۱6( به همراه 52 تن دیگر پایان یافت.
دوره مجله وزین  نخستین  اسکندری،  ایرج  و  ارانی  تقی  کنار  در  علوی  بزرگ 
ایرج  آغاز،  همان  از  دنیا،  مجله  انتشار  و  تهیه  در  کرد.  می  منتشر  را  "دنیا" 
اسکندری با نام مستعار "جمشید" و بزرگ علوی با نام مستعار "فریدون ناخدا" 

شرکت فعال داشتند.
داستان 53 نفر را او در کتابی به همین نام آورده است اما برای آنان که کتاب 
53 نفر را خوانده اند و تصاویری از آن را به خاطر دارند بد نیست بدانند که آقا 
بزرگ این نماد فروتنی و وقار در آن باره در سالیان اخیر چه می اندیشید، چند 

سال پیش در گفتگویی با مجلٔه جوانان گفت:
»من ... گهگاهی که کتاب 53 نفر را ورق می زنم تعجب می کنم که مردم چطور 
آن را می خوانند، با تحلیلی که من تز آدمهای این کتاب، که بعدها به عنوان رجال 
مملکت معرفی شدند و افتضاح بار آوردند دارم، شرمنده می شوم. به هر حال 
من پیغمبر نبودم از کجا می دانستم که روزی شاهد چنین صحنه هایی خواهم 
شد ... عده ای از آن ها بعد از رهایی از زندان جزو همان طاغوتی ها شدند، عده 

ای سرمایه دار شدند، دیگری در آمریکا فرش فروش شده ... دیگری بانکدار 
شد ... قوام گفتنش در زندان بود و مبارزه با مرگ و رنج و بدبختی و مصیبت 

بود. آن جا آب دیده شدند اما بعدها هرکس به کارهای سابق خود بازگشت.«

علوی این وارستگی را در جمله ای چنین بیان می کند:
»... زندگانی من همیشه طوری بود که از حوادث روز متأثر شده ام و کوشش 
نهایی من این بود که حوادث را تا آن جا که عقلم قدر می داد و فهمم می رسید و 

تا آن جا که شهامت داشته ام روی کاغذ بیاورم ...«
تصور نمی کنم از نویسندگان معاصر که شب ها خواب دریافت جایزٔه نوبل می 
بینند و مدعی اند که اگر جز ایران در هر کشوری به دنیا آمده بودند تا حاال صد 

بار جایزٔه نوبل به آن ها داده شده بود، چنین اعتراف پاکدالنه ای را بشنوید.

دوستی با صادق هدایت
صادق  با  او  بودن  محشور  و  نزدیکی  علوی  استاد  زندگی  ویژگیهای  از  یکی 
از زبان خودش چنین  اید  این داستان که احتمااًل تاکنون نشنیده  هدایت است. 

آغاز می شود:
و  پاک  رجال  از  یکی  که  فریور  غالمعلی  آقای  که  ابتدایی  مدرسٔه  دوران  »در 
وارستٔه دوران ما است همکالسی بودم. چون هر دوی ما کوتاه قد بودیم روی 
دوستی  به  بودن  همکالس  این  نشستیم.  می  هم  پهلوی  کالس  جلوی  نیمکت 
انجامید ...« وقتی استاد در سال ۱۹28 از آلمان به تهران می آید، به جستجوی 
جوینده  »عاقبت  مصداق  به  و  پردازد  می  فریور  غالمعلی  خود  قدیمی  دوست 
یابد روزی در خانٔه غالمعلی فریور کتاب »پروین دختر  او را می  یابنده بود« 
ساسان« به دستش می افتد آن را می خواند و می بیند که با کتابهای موجود آن 
دوران هم سطح نیست و از نظر شکل و محتوا چیز دیگری است از آقای فریور 
می پرسد نویسندٔه این کتاب کیست؟ آقای فریور در پاسخ می گوید جوان خوب 
و خوشمزه ای است باید با او آشنا شوی ... مدتی پس از این گفتگو روزی آقا 
به  بعدی،  خسروی  ناصر  و  زمان  آن  ناصریه  خیابان  در  فریور  آقای  و  بزرگ 
کتابخانٔه معرفت می روند تصادفا زنده یاد صادق هدایت هم آنجا بوده است که 
فریور می گوید: »این همان آقا است«. این سرآغاز آشنایی این دو دوست است 
که بعدها »مسعود فرزاد« و »مجتبی مینوی« نیز به آن ها می پیوندند و جمعی 
به وجود می آید که بعدها ربعه نامیده شد. نامگذاری »ربعه« را خود آقا بزرگ 
بدین گونه تعریف کرد او گفت در آن روزها هدایت مینوی و فرزاد و من )که 
بعدها دیگران هم به آن پیوستند( دیدارهای مرتبی داشتیم بازار ادب در انحصار 
اقبال، قزوینی، سعید  هفت هشت شخصیت ممتاز بود مثل حکمت، تقی زاده، 
این شمار. یک روز همین طور بی مقدمه فرزاد گفت ما خودمان  از  نفیسی و 
هم گروه »ربعه« هستیم گفتیم بابا ربعه که معنا ندارد، فرزاد در پاسخ گفت: 
معنا ندارد ولی با سبعه )هفت( قافیه دارد با این ترتیب بود که ربعه در برابر 
سبعه پیدا شد وگرنه گروهی با نام و برنامه ای خاص نبود بلکه تنها زاییدٔه یک 

شوخی بود.«

دوران تدریس در دانشگاه هومبولت
آقا بزرگ در روز دهم فروردین ۱332 برابر با 3۱ مارس ۱۹53 در سن 4۹ سالگی 
ازدواج   ۱335 سال  در  و  یافته  سکونت  شرقی  برلین  در  و  شد  خارج  ایران  از 
و  یافته  اشتغال  یار  استاد  عنوان  به  دانشگاه هومبولت  در  زمان  این  در  نمود. 
ماموریت یافت در پایه گذاری رشته ایران شناسی و زبان فارسی شرکت نماید. 
در سال ۱۹5۹ کرسی استادی دریافت کرد و تا سن 65 سالگی )۱۹6۹( در این 
لغت  تدوین  این دوران  ثمرات  از جمله  پرداخت.  تدریس  و  به تحقیق  دانشگاه 

نامٔه فارسی  آلمانی با همکاری پروفسور یونکر است;

بعضی از شاگردان مجرب ایشان مانند پروفسور زوندومن و پروفسور لورنس 
در دانشگاه های برلین و بعضی دیگر در کتابخانه های آلمان مشغول فعالیت 
هستند او پس از بازنشستگی از کار دست نکشید و در کنار رسیدگی به رساله 
های دکترا و تحقیقات شاگردانش به پاسخگویی به سئواالت و جوابهای فراوان 
اهل فرهنگ می پرداخت و گاهی ساعت ها وقت صرف یافتن منابع و اسناد می 

کرد و دست رد به سینٔه کسی نمی زد.

روزهای پایان عمر
برلین  هاین  فریدریش  بیمارستان  در  قلبی  سکتٔه  علت  به  علوی  بزرگ  مجتبی 
بستری شد و سرانجام در روز یکشنبه 2۱ بهمن ۱375 برابر با ۱6 فوریه ۱۹۹7 

ساعت 20 و 23 دقیقه دار فانی را وداع گفت.
آقا بزرگ یک فرزند پسر از همسر اول خود فاطمه علوی به نام مانی به یادگار 
شریک  و  است  شاغل  آلمان  در  فیزیک  رشتٔه  متخصص  عنوان  به  که  گذاشته 
زندگی آقا بزرگ در 42 سال گذشته گرنرود علوی است، استاد علوی حق چاپ 
و انتشار و کلیه نوشته ها و کتابهایش را طبق وصیت نامٔه رسمی به پسر خود 

دکتر مانی علوی منتقل کرده است.

معروف ترین آثار وی
۱( چشمهایش

2( 53 نفر
3( چمدان

4( ساالریها
5( موریانه

6( میرزا
7( ورق پاره های زندان

ادبیات

از  که  بود  طوری  همیشه  من  »زندگانی   
نهایی  و کوشش  ام  روز متاثر شده  حوادث 
من این بود که حوادث را تا آن جا که عقلم قد 
می داد و فهمم می رسید و تا آنجا که شهامت 
داشته ام روی کاغذ بیاورم«، این بخشی از 
را  او  ما  که  است  ای  نویسنده  خودنوشت 
با آثاری چون »چمدان«، » چشم هایش« و 

»ورق پاره های زندان« می شناسیم.
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»اینترنت پاسخ نیست« 
را  نفر  چند  اینکه  جز  به  »اینترنت  نیست«،  پاسخ  »اینترنت 
میلیونر! کرده، همه را فقیرتر کرده است«، »اینترنت شکست 
بیکاری  شغل،باعث  ایجاد  جای  به  »اینترنت  است«،  بشریت 
شده است«، »اینترنت به جای ترویج دموکراسی حکومت های 
پرورش  جای  به  »اینترنت  و  است«  کرده  توانمند  را  اوباش 
فرهنگ  در  را  خودشیفتگی  و  ابتذال  جدید،  رنسانس  دوران 

ترویج کرده است« و ...
کتاب  در  »کین«  آنچه  به  گاردین  در  یادداشتی  در  پل«  »اندرو 
نیست؟  پاسخ  اینترنت   { می دهد:  پاسخ  کرده  مطرح  خود 
خوب معلوم است که نیست. اصاًل چه کسی گفته پاسخ است؟ 
»اینترنت« در سؤال: نام شبکه جهانی از رایانه های متصل به 
هم چیست؛ پاسخی خوب است. اما اگر در پاسخ به این سؤال 
قطعًا»اینترنت«نیست!  پاسخ  بنوشید؛  دارید  دوست  چی  که 
»اینترنت« در پاسخ به سؤال: یافتن راهی آسان و سریع برای 
ارسال پیام به فردی در آن سوی دنیا، پاسخی مناسب است و نه 
برای فقیری که با مشکل ساخت جامعه بهتر دست به گریبان 
است.{نویسنده متولد محله همستد لندن – اندرو کین – در شش 
بشریت«  شکست  نیست،اینترنت  پاسخ  »اینترنت  بنام  ژانویه 
The Internet Is Not the Answer  سیل انتقادها علیه این   /

نویسنده و کارآفرین معروف شدت گرفته است.
»اندرو پل« ادامه می دهد: } اندرو کین، خرمگس دنیای فناوری، 
آتش بالغی خود را روی طبقه ای از مردم تمرکز کرده که خیال 
برای  که  است،طبقه ای  مشکالت  تمام  پاسخ  اینترنت  می کنند 
گرفتن تاکسی تا پیدا کردن شریک زندگی و آموزش و پرورش و 
سیاست، به اینترنت مراجعه می کند.این ها فناوران تخیل گرای 
سیلیکون ولی/Silicon Valley ،در رویای ثروتمند شدن بوده 
و البته اختالل دارند. »اوگنی موروزوف« آن ها را چاره گرایان/

Solutionism می نامد که مانند کین مشتاق منفی بافی هستند. 
 Douglas /در برنامه رادیو بی بی سی4 اخیرًا داگالس کارسول
Carswell از دموکراتیزه شدن همه چیز توسط اینترنت سخن 
گفت و این در حالی است که مبنای نوشته های اندرو کین خالف 
ایده  دموکراتیک  اینترنت  ایده  می گوید  کین  چراکه  است  آن 

هیپی های قدیمی است!{

حاضر  حال  }در  که:  می کند  تأکید  خود  یادداشت  در  پل  اندرو 
آن هم  است  شده  انحصاری  همکاران  و  گوگل  توسط  اینترنت 
شده  الکترونیکی  دنیای  وارد  داوطلبانه  صورت  به  که  ما  برای 
به موج جدید  به سرچ و الیک / likingزدن می زنیم و  و دست 
مین  اندرو  و  داده ایم  تن  پوشیدنی  فناوری های  بنام  زیستی 
بین  از  را  شغل ها  اینترنتی  بزرگ  شرکت های  که  دارد  اصرار 
بدبخت  را  تاکسی ها  و  موسیقی  صنعت  کتابفروشی ها،  و  برده 
اینترنت را در دهه ۱۹۹0  کرده اند.کین به ما یادآوری می کند که 
و  حیله  با  وعده ای  کردند  خصوصی  سرد  جنگ  پایان  از  بعد  و 
تولید  دنیا  در  خود  برای  را  قانونی  ثروت  بزرگ ترین  تزویر 
کردند.مانند الیگارشی مالی روس ها پس از پاشیدن شوروی و 
خریدن شرکت های دولتی به اسم خصوصی سازی و الیگارشی 
مالکان  و  گرفت  شکل  آنالین  عصر  در  امریکا  در  جدیدی  مالی 
آنالین متولد شدند.اندرو کین معتقد است »اتوبوس کار گوگل« و 
»غذای رایگان توئیتر«، کسب وکارهای محلی را از رونق انداخته 
میلیارد   240 از  بیش   20۱2 تا   2000 از  موسیقی  است.صنعت 
دانلود جای خرید و فروش سی دی و  دالر ضرر داده است! و 
دی وی دی را گرفته است.کین به دفتر مرکزی کداک در نیویورک 
بارش  و  کار  اینستاگرام  و  دیجیتال  دوربین  که  می خورد  غبطه 
را خراب کرده است و چرا واتس اپ با ۱3 نفر می تواند و کداک 
باید 47 هزار نفر را اخراج کرده و ۱3 کارخانه و ۱30 البراتوار 
در  سیلیکون  دره  در  بزرگ  کند.شرکت های  تعطیل  را  عکسش 
و  اروپایی  اتحادیه  و  هستند  اجازه  بدون  ما،  دنیای  تغییر  حال 
... در تالش اند تا جلوی »بارون های غارتگر فناورانه« را بگیرند 
مانند مالیات روی گوگل و فیس بوک و ... کین، عکس های سلفی 

را شرم آور می خواند..  {
اما »ماتئو اینگرام« در پایگاه مشهور »گیگا اوم« نیز بر »اندرو 
اشتباهی که وی در کتابش رفته، سخن  راه   6 از  و  تاخته  کین« 
می گوید. وی »کین« را »دجال دره سیلیکون« نامیده و با خطاب 
کردن وی به مانند مرغ کوچک دیجیتال، )بر اساس کتاب قبلی اش 
باد  به  را  وی  تکراری  تم های  و  حرف ها  دیجیتال(  فرهنگ  بنام 
وارد  را  آن ها  افراد،  به  دادن  به جای قدرت  که  تمسخرمی گیرد 
»فرقه آماتورها کرده و تشویق به نابود کردن زندگی حرفه ای در 
قرن 2۱ می کند، چراکه معتقد است اینترنت باعث ویرانی اقتصاد 
مانتلی  آتالنتیک  توسط  صفحه   288 در  کتاب  این  است!  شده 

پرس راهی بازار شده است.

12 کتابی که هر مدیری باید بخواند

بشر برای فروش
را  مدیران  کتاب های  کنون  تا   2011 از سال  که  وبالگی  در 
باید  مدیری  هر  که  »کتاب هایی  فهرست  می کند،  معرفی 
فهرست  در  می شود.  روزرسانی  به  سال  هر  بخواند« 
عناوینی  کرده،  معرفی  وبالگ  این  اکنون  که  کتاب هایی 
معرفی شده اند که نکات زیادی را در رابطه با افراد، تیم ها 
راهنمایی های  حال  عین  در  و  می دهند  یاد  سازمان ها  و 
روش های  درباره  غیرمستقیم(،  به طور  )گاهی  مفیدی 
تعداد  می کنند.  ارائه  بد  رهبری  برابر  در  خوب  رهبری 
کتاب هایی که امسال معرفی شده اند، به 12 عنوان افزایش 
یافته است. اینها تنها نمونه هایی محدود از 11 هزار عنوان 
کتابی هستند که هر ساله در آمریکا در زمینه کسب و کار 

منتشر می شوند. 
اساس  بر  فهرست،  این  در  شده  برده  نام  کتاب های  از  بسیاری 
موضوعات  جزئیات  به  دیگر  برخی  شده اند،  نگاشته  تحقیق 
پرداخته اند و فقط دو عنوان از آنها کتابچه هایی هستند که کوتاه 
زیر،  در  باشد.  آسان  آنها  خواندن  تا  شده اند  نوشته  جذاب  و 

فهرست و توضیح این ۱2 عنوان کتاب آورده شده اند:

 ،The Progress Principleپیشرفت اصل  کتاب:  عنوان   -۱
نویسنده: ترزا امابایل و استیون کرامر.

این کتاب یک شاهکار مدیریتی است که بر پایه شواهد نوشته شده 
و موید این واقعیت است که نکات کوچک دارای ارزش های بزرگ 

هستند.

2- عنوان کتاب: تاثیر )Influence(، نویسنده: رابرت سایالدینی.
این یک کتاب کالسیک درباره این موضوع است که مدیران چگونه 
افراد را به انجام کارها تشویق کنند و چگونه در برابر تالش ها 
برای قانع سازی خود ایستادگی کنند. این کتاب به مدت بیش از 
مورد  استنفورد  دانشگاه  کالس های  در  تدریس  برای  سال   25

استفاده قرار گرفته است.

 ،)Made to stick( 3- عنوان کتاب: ساخته شده برای چسبیدن
نویسنده: چیپ و دان هیث.

این کتاب یک شاهکار مدرن است که فقط چند سال پس از انتشار 
به یک اثر کالسیک تبدیل شد. در این کتاب آمده است که چگونه 
یک مدیر ایده هایی را طراحی کند که افراد آنها را به خاطر داشته 
افراد بارها از هم  این کتابی است که  آنها عمل کنند.  باشند و به 
قرض می گیرند و می خوانند. به عالوه، این کتاب دارای بهترین 
جلد در میان کتاب های مربوط به کسب و کار است. روی جلد این 
کتاب نوار چسب پهنی طراحی شده است که وقتی روی آن دست 

می کشید واقعی به نظر می رسد.

 ،)Thinking Fast and Slow( 4- عنوان کتاب: تفکر سریع و کند
نویسنده: دانیل کاهنمن.

این  اما  است،  شده  نوبل  جایزه  برنده  کتاب  این  نویسنده  گرچه 
کتاب به طرز شگفت انگیزی خواندنی و قابل فهم است. این کتاب 
درباره این موضوع است که ما انسان ها چگونه فکر می کنیم و گر 
چه با این هدف طراحی نشده است، اما نشان می دهد که چگونه 
می خوانید،  کسب و کار  زمینه  در  که  مطالبی  از  بسیاری  چرا  و 

بی ارزشند.

مورتن  نویسنده:   ،)Collaboration( همکاری  کتاب:  عنوان   -5
هانسن.

با همکاری جیم کالینز نوشته  اثری دیگر را  این کتاب،  نویسنده 
است به نام انتخاب بزرگ )Great By )Choice که به عنوان یکی از 
پرفروش ترین کتاب ها معرفی شد. اما کتاب »همکاری« او نسبت 
به آن اثر پرفروش، از اهمیت بیشتری برخوردار است. منتقدان 
بر این باورند که این بهترین کتاب درباره ایجاد سازمانی است که 
در آن افراد، اطالعات خود را با یکدیگر به اشتراک می گذارند، با 

هم همکاری می کنند و به هم در موفقیت کمک می کنند.

 Orbiting the( بزرگ  پشمی  گلوله  چرخش  کتاب:  عنوان   -6
Giant Hairball( نویسنده: گوردن مک-کنزی 

بخواهی  که  است  این  مثل  است.  دشوار  کتاب  این  توضیح 
آهنگ های قدیمی راک اندرول را برای فردی که با آن آشنا نیست 
کتابی  دو  بهترین  از  یکی  این  که  اما می توان گفت  توضیح دهی 
است.  درآمده  تحریر  رشته  به  خالقیت  درباره  تاکنون  که  است 
است.  کسب و کار  کتاب های  بهترین  از  یکی  کتاب  این  عالوه  به 
در این کتاب صدای نویسنده و عشق او به خالقیت و نحوه بیان 
عقاید منعکس شده است و یاد می دهد که چگونه با وجود آنکه در 
سازمان ها موانعی برای بیان عقاید وجود دارد، ابراز عقیده کرد، 

همین نکته این کتاب را جذاب کرده است.

7- عنوان کتاب: شرکت خالقیت )Creativity,Inc(، نویسنده: اد 
کاتمول.

زمینه  در  تاکنون  که  است  کتاب هایی  بهترین  از  یکی  کتاب  این 
این  است.  شده  نوشته  سازمان  طراحی  رهبری/  کسب و کار/ 
از  یکی  این  هستند.  فوق العاده ای  جفت   Hairball کتاب  و  کتاب 
این  به  است.  ایجاد یک سازمان خالق  در زمینه  کتاب ها  بهترین 
دلیل یکی از بهترین کتاب ها است که خردورزی، فروتنی و آگاهی 

نویسنده در تک تک صفات آن مشهود است.

نویسنده:   ،)Leading Teams( تیم ها  هدایت  کتاب:  عنوان   -8
ریچارد هکمن.

وقتی بحث موضوعات مربوط به گروه ها یا تیم ها به میان می آید، 
هکمن در یکسو قرار می گیرد و سایر نویسندگان در سویی دیگر. 
و چه  کار می کنند  واقعا چگونه  تیم ها  که  بدانید  اگر می خواهید 
کارهایی برای تشکیل، ثبات و هدایت آنها باید انجام داد، این کتاب 
را که حاصل دسترنج یک محقق، مربی، مشاور و طراح باتجربه 

40 ساله است بخوانید.

آدام  نویسنده:   ،)Give and Take( دادوستد  کتاب:  عنوان   -۹
گرنت.

آدام گرنت یکی از فعال ترین محققان در زمینه سازمان ها در نسل 
خود است و »داد و ستد« را می توان یکی از مهم ترین کتاب های این 
قرن نوپا دانست. در این کتاب راهنمایی های باارزشی در زمینه 
خویشاوندان،  و  دوستان  با  روابط  شغلی،  مدیریت  چگونگی 
خواندن  است.  شده  ارائه  موسسات  طراحی  و  کودکان  تربیت 
این کتاب بسیار لذت بخش است و این خیال باطل را که طمع راه 
این کتاب  آدام گرنت در  بیان دیگر  به  موفقیت است، رد می کند. 
دستیابی  برای  که  نیست  نیازی  چگونه  و  چرا  که  می دهد  نشان 
همه،  اگر  و  باشید  خودخواه  انسان  یک  زندگی،  در  موفقیت  به 
دیدگاه های آدام را به خاطر بسپرند و به آنها عمل کنند، جهان به 

جایی بهتر تبدیل می شود.

 )Parkinson’s Law( پارکینسون  قانون  کتاب:  ۱0-عنوان 
نویسنده: نورثکوت پارکینسون.

نشریه  در  نخستین بار  که  پارکینسون  قانون  درباره  احتماال 
اکونومیست مطرح شد، شنیده اید: »این یک مشاهده معمول است 
مبنی بر اینکه کار تا جایی گسترش می یابد که زمان موجود برای 
و  تاریخدان  پارکینسون یک تحصیلکرده،  کند.«  پر  را  آن  تکمیل 
بهترین  از  یکی  او  کتاب  این  اما  بود  کتاب   60 از  بیش  نویسنده 

آثاری است که این نویسنده از خود بر جای گذاشته است. 

 ،)To Sell is Human( فروش  برای  بشر  کتاب:  عنوان   -۱۱
نویسنده: دان پینک.

شاید بپرسید که این عنوان چه ارتباطی با مدیریت و رهبری دارد؟ 
کتاب را بخوانید. پینک به طرز ماهرانه ای در این کتاب نشان داده 
است که چگونه می توان دیگران را رهبری کرد و به آنها انگیزه 
داد، چگونه می توان از شهرت افراد و تیم ها و سازمان ها حمایت 
کرد و مشاغل موفقی ایجاد کرد. در این کتاب آمده است که همه 
ما نیاز داریم ایده ها، محصوالت، راه حل ها و حتی خودمان را به 
این  گوینده  به عنوان  کتاب  نویسنده  توانایی  »بفروشیم«.  افراد 
روش ها آنقدر زیاد است که دوست خواهید داشت کل کتاب را یک 

روزه تمام کنید.

 The Path Between the( دریاها  بین  مسیر  کتاب:  عنوان   -۱2
Sees (، نویسنده: دیوید مک کوالو.

این کتاب که توسط یک تاریخدان به رشته تحریر درآمده است، 
این داستان جالب نشان  پاناماست.  درباره داستان ساخت کانال 
می دهد که چگونه خالقیت در ابعاد واقعا بزرگ می تواند به وقوع 
بپیوندد. کارهای بزرگ پردردسر هستند و گاهی اوضاع بد پیش 
می رود و افراد آسیب می بینند اما در چنین شرایطی استعدادهای 
انجام می دهند.  باورنکردنی  کارهایی  و  خاص شکوفا می شوند 
این کتاب نظر افرادی را که فکر می کنند همه ابداعات از شرکت ها 

سر بر می آورند، رد می کند. 
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سینما

دارن آرونوفسکی رییس هیأت داوران است

آشنایی با داوران 
جشنواره 2015 برلین

شصت و پنجمین دوره از جشنواره فیلم برلین، موسوم 
بهمن(   26 تا   ۱6( فوریه   ۱5 تا   5 روزهای  در  برلیناله  به 

سیاه«  »قوی  خالق  آرونوفسکی،  دارن  میشود.  برگزار 
اعضای  از جمله  نیز  توتو  اودری  و  برول  دانیل  و  رییس 

هیأت داوران هستند.
به گزارش سایت دویچه وله، در جشنواره فیلم برلین چند 
است  هیأتی  آنان  مهمترین  که  دارد  وجود  داوران  هیأت 
که برندگان جوایز اصلی فستیوال، یعنی خرس طالیی و 
آرونوفسکی،  دارن  میکند.  انتخاب  را  نقرهای  خرسهای 
رییس و اودری توتو، دانیل برول، بونگ جونهو، مارتا د 
لورنتیس، کلودیا یوسا و متیو واینر اعضای هیأت داوران 

بخش رقابتی برلیناله 20۱5 هستند.

خالق »قوی سیاه« در رأس هیأت داوران
دارن  برعهده   20۱5 برلیناله  داوران  هیأت  ریاست 
هالیوود  موفق  فیلمنامهنویس  و  کارگردان  آرونوفسکی، 
آثار  جمله  از  »نوح«  و  سیاه«  »قوی  »کشتیگیر«،  است. 
سال   45 که  آرونوفسکی  میشوند.  محسوب  او  معروف 
دارد، تحصیالت خود را در دانشگاه هاروارد و موسسه 
فیلمسازی آمریکا گذراند. او با فیلم »کشتیگیر« )محصول 
2008( شیر طالیی جشنواره ونیز را شکار کرد و با »قوی 

سیاه« نیز موفقیتهای مهمی را جشن گرفت.

اودری توتو
اودری توتو بدون شک یکی از چهرههای سرشناسهیأت 
داوران برلیناله 20۱5 به شمار میرود. این بازیگر محبوب 
فرانسوی معروفیت خود را از جمله مدیون بازیگری در 
است.  داوینچی«  »رمز  و  »آملی«، »شانل«  فیلمهای چون 
حضور  با   ۱۹۹6 سال  را  خود  بازیگری  فعالیتهای  توتو 
درفیلمهای تلویزیونی آغاز کرد و چند سالی بیش نگذشت 
که قدم به عالم سینما گذاشت. او تا کنون نامزد و برنده 

جوایز مهمی چون اسکار بوده است.

دانیل برول
آلمان  از چهرههای سرشناس سینمای  دانیل برول، یکی 
است که توانسته در صحنه بینالمللی نیز جایی برای خود 
باز کند. او در بارسلونا به دنیا آمده و یک رگه او آلمانی و 
رگهای دیگر اسپانیایی است. این بازیگر 36 ساله فعالیت 
در  و  کرد  آغاز  پیش  سال   20 از  بیش  را  خود  سینمایی 
نزدیک به 50 فیلم ایفای نقش کرده است. برول تا کنون 
جوایز زیادی نیز به دست آورده است، از جمله جایزه فیلم 

اروپا برای بهترین بازیگری.
کلودیا یوسا

کلودیا یوسا، فیلمساز اهل پرو نخستین تجربیات خود را 
او که تحصیالت  تبلیغاتی کسب کرد.  فیلمهای  در زمینه 
خود را در لیما و مادرید گذرانده، نخستین فیلم سینمایی 
خود را در سال 2006 کارگردانی کرد. یوسا سال 200۹ با 
دومین اثر خود که »شیر اندوه« نام دارد، موفق به شکار 
خرس طالیی جشنواره برلین شد. ناگفته نماند که یوسا 
حضور  برلیناله  در  »الوفت«  فیلم  با  نیز   20۱4 سال  در 

داشت.

بونگ جونهو
بونگ جونهو که سال ۱۹6۹ در کره جنوبی به دنیا آمده، 
کشور  این  معروف  فیلمنامهنویسان  و  کارگردانان  از 
است. او تحصیالت خود را در آکادمی فیلم کره گذراند و 
نخستین اثر خود را در سال 2000 کارگردانی کرد. دومین 
ساخته ونگ جونهو به نام »خاطرات قتل« که سال 2003 
اکران شد، با استقبال زیادی روبرو شد. ساختههای بعدی 
او نیز تا کنون هم از لحاظ گیشه نسبتا موفق بودهاند و 

هم از دید منتقدان.

مارتا د لورنتیس
همسرش،  همراه  به   ۱۹80 سال  که  لورنتیس  د  مارتا 
از  کرده،  بنیانگذاری  را  لورنتیس«  »د  فیلم  کمپانی  دینو 
تهیهکنندگان معروف آمریکا محسوب میشود و تا کنون 
در تهیه بیش از 40 فیلم سینمایی سهیم بوده است، از جمله 
فیلم پرفروش »هانیبال« به کارگردانی ریدلی اسکات. او 

در تهیه سریالهای تلویزیونی نیز فعالیت دارد.

متیو واینر
آمده، هم در  دنیا  به  آمریکا  متیو واینر که سال ۱۹65 در 
در  و هم  است  فعال  کارگردانی  و  فیلمنامهنویسی  زمینه 
زمینه تهیه سریالهای تلویزیونی. او تا کنون ۱5 بار نامزد 
بوده  تلویزیونی  سریالهای  به  مربوط  جوایز  دریافت 
او  آورد.  دست  به  را  جوایز  این  شده  موفق  نیز  بار   ۹ و 
با سریال »مد من« جشن گرفت.  را  بزرگترین موفقیتش 
این سریال چهار بار پیاپی جایز امی بهترین سریال درام 

را در سالهای 2008 تا 20۱۱ کسب کرد.

با آبونمان )اشتراک(  
هفته نامه پرشیـــن، 

 به گسترش فرهنـگ 
و هنــر جــدای از هرگونه 

گرایشهای 
سیاسی و  مذهبـــی، 

در برلین 20۱5 در انتظار چه چیزهایی باشیم؟

شرلوک پیر در کنار 
جاسوسی صحرا

چهارشنبه  از  آن   20۱5 دوره  که  برلین  فیلم  معتبر  جشنواره 
۱5 بهمن به راه می افتد و ۱0 روز طول میکشد، تعدادی فیلم 
تازه  نسخه  در  است.  افزوده  خود  nهای  برنامه  به  را  جالب 
ایتالیا دومین  فستیوالی که بعد از کن فرانسه و همپا با ونیز 
جشنواره پراعتبار سینمای جهان به حساب می آید فیلم جدید 

»آقای هولمز« هم به نمایش در میآید که اقتباسی از یک رمان 
میشود  محسوب  ذهنی«  کوچک  کلک  »یک  نام  به  کالین  میچ 
سالهای  در  را  بریتانیایی  معروف  کارآگاه  هولمز  شرلوک  و 
آخر عمرش و در عین پیری و در واپسین رویارویی های او با 

تبهکاران به نمایش میگذارد.
توجه  فزونی  از  دیگری  جدید  محصول  میتوان  را  فیلم  این 
که  دانست  اخیر  سالهای  طی  خیالی  کارآگاه  این  به  مجدد 
سریال تلویزیونی تازه دیگری هم از روی آن با نام »شرلوک« 
با بازی بنه دیکت کامبرباچ بریتانیایی ساخته و از شبکه های 
به  ایران هم  در  نمایش  اخیرًا در شبکه  و  جهانی پخش شده 

نمایش در آمده است.
 در فیلم جدیدی که در برلین در معرض دید گذاشته میشود، 
کلن  مک  ایان  با  پیریاش  دوران  در  هولمز  شرلوک  رل  ایفای 
هنرپیشه معروف و قدیمی بریتانیایی خواهد بود و لورا لینی 
بیل  نیز  را  کارگردانی  میشود.  ظاهر  او  مستخدم  رل  در  نیز 
فیلم  در  کلن  مک  با  همکاری  سابقه  که  داده  انجام  کاندون 
»خدایان و هیوال« را هم دارد. کاندون با لورا لینی هم در فیلم 
»کینزی« همکاری کرده است. در این فیلم دلمشغولی شرلوک 
به  است،  درگیر  آن  با  که  را  پروندهای  آخرین  با  پیر  هولمز 
چشم میبینیم و به گفته کاندون یک داستان بزرگ رمزآلود از 

قماش و دستهای است که باید در ارتباط با هولمز انتظار آن 
را کشید. این اتفاقی است که وقتی چهره های معروف پیرتر 

میشوند. برای آنها روی میدهد.

ماموری که در خاورمیانه چرخ میزد
جدیدش  دراماتیک  کار  نیز  آلمانی  و  معروف  هرزوگ  ورنر 
سال  از  موقع  این  در  که  برلین  به  را  صحرا«  »ملکه  نام  به 
فیلم تشریح زندگی  این  پربرف است، میآورد.  بسیار سرد و 
پر ماجرای گرترود بل و تجدید کننده همکاریهای گاه به گاه 
هرزوگ با نامداران هالیوود است که در اکثر کارهای او جایی 
ندارند. در این فیلم نیکول کیدمن  استرالیایی نقش اول را بازی 
میکند و جیمز فرانکو، دیمی ین لوییس و رابرت پاتینسون هم 

حاضرند و به این سبب ناظان به یاد فیلم »طلوع را نجات بده« 
ایفای نقش میکرد  آن  بیل در  افتادهاند که کریستین  هرزوگ 
اول  بازیگر  آن  در  کیج  نیکوالس  که  بد«  »ستوان  همچنین  و 
بود، در مقام توضیح باید گفت گرترود بل یک باستان شناس 
و نویسنده و مقام دولتی و در عین حال جاسوسی بود که در 
نفع  به  و  میکرد  آمد  و  رفت  خاورمیانه  در  بیستم  قرن  اوایل 
دولت انگلیس کارهایی را انجام میداد و در تشکیل کشوری که 
به نام عراق نیز میشناسیم، دست داشت. هرزوگ پیشتر هم در 
خاورمیانه کار کرده است و نمونه آن سری فیلمهای مستند و 
شعرگونه »درسهای تاریکی« اوست که در آن سرنوشت کویت 

بعد از حمله سال ۱۹۹0 عراق به آن ترسیم میشد.
ون  جیانگ  از  فیلمهایی  آمد.  وصفشان  که  فیلمی  دو  جز  به 
چینی، بنوا ژاکو فرانسوی و مالگورزاتا ژوموفسکا لهستانی 
در  این  شدهاند.  اضافه  برلین  امسال  فستیوال  برنامه  بر  نیز 
حالی است که برنامههای رسمی این فستیوال از 25 دی اعالم 
و جزییات آن تشریح شده بود اما هر جرح و تعدیل تازهای و 
هر فیلم ساخت نامداران که به این برنامهها اضافه شود، طبعًا 

موجب افزایش اعتبار فستیوال خواهد شد.
Daily Telegraph :منبع
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نگاهی به »خون آبی« به سبب اکران آن در 
بخش پانورامای جشنواره فیلم برلین

سیرک زندگی
بخش  در  نمایش  برای  که  آبی«  »خون 
در  برلین  المللی  بین  جشنواره  پانورامای 
عالی  و  فاخر  تحقیقی  شده  گرفته  نظر 
از  احساسات  آن  در  که  است  انزوایی  از 
پر  فیلم  گیرند.  می  فاصله  معتبر  تجارب 
هایی  مکان  و  کننده  خیره  تصاویری  از 
موثر است که به لحظاتی درخشان و غرق 
واقع  در  فیلم  اند.  شده  اضافه  نورآبی  در 
عرصه  به  فریرا  لیریو  بازگشت  نوعی  به 
است.   ۱۹۹6 سال  از  بعد  بینالملل  سینمای 
یعنی زمانی که وی یکی از کارگردانان فیلم 
»توپ معطر« بود. آن فیلم، اولین فیلمی بود 
که در استان پرنامبوکو ی برزیل ساخته و 

های  فستیوال  به  و  میشد  عرضه  جهان  به 
بین المللی راه مییافت. و اکنون »خون آبی« 
سومین فیلم این کارگردان است. متاسفانه 
تمرکز  به  آن  بودن  مقید  علیرغم  او  فیلم 
چیزی  همان  تکرار  موضوع،  جغرافیایی 
است که او در فیلم دوم خود، یعنی حرکت 

خشک گفته بود.
فیلم به لحاظ سبک عالی اما در موضوع و 
نمیتوان  واقعیت  این  از  و  است  ناچیز  متن 
احتمالی  مورد  در  آن  داستان  که  گریخت 
بسیار دور از ذهن از وجود یک فساد است 
که با وجود تالشهای ظریف که فیلم برای 
به یک  پنهان کردن پوچی های خود دست 
کاماًل  میزند،  آن  در  سینمایی  بازی  آتش 
آشکار است، چشم اندازهای فیلم نیز بیش 
فیلم  البته  میرسند.  نظر  به  دور  حد  از 
جوایزی  توانست  ریو  فیلم  جشنواره  در 
بهترین  و  فیلم  بهترین  های  رشته  در 

کارگردانی بگیرد.

جزیره ای برای سیرک
فیلم درباره سفرهای سیرکی به نام نپتون 
که  کوچک  جزیرهای  از  سر  حاال  که  است 
میدانیم  تنها  و  نمیشود  برده  آن  نام  هرگز 
مثل یک تکه از بهشت در استوا است، )البته 
فیلم در  فرناندو دو نورونها در 200 مایلی 
شده  ساخته  برزیل  شرقی  شمال  سواحل 
شاتی  که  فیلم  سکانس  اولین  در  است.( 
که  میبینیم  میشود.  محسوب  زیبا  و  فاخر 
حال  در  دارد  که  عظیمی  چادر  با  سیرک 
برپایی در حاشیه دریایی است که همچون 
کریستالی آبی میدرخشد و گویی مثل جعبه 
آبیاش یادآور  رنگ نقاشی است که با رنگ 

نام و عنوان فیلم یعنی »خون آبی« است.
بازیگران فیلم همگی از کارنامهای درخشان 
محسوب  نامآور  بازیگرانی  و  برخوردارند 
میشوند. زوال )دانیل دو اولیویرا( یک توپ 
تئورما  فیلم  کاراکتر  دیگر  است.  انسانی 
)بازیگر کوبایی االصل لورا راموس( است. 
سزار  )پائولو  کالب  نیز  سیرک  اصلی  نفر 
مارلون  طرفداران  جمله  از  که  است  پریو( 
براندو است که غرق در اوهام وجود است 
نام  به  محلی  ماهیگیر  یک  با  ساحل  در  و 
برزیلی،  شهیر  و  بزرگ  )کارگردان  هامببو 
روی گوئرا که پریرو پنجاه سال قبل اولین 
تجربه کارش در سینما را با فیلمی از او با 
آشنا  آورد(  دست  به   »the Rifles« عنوان 
میشود. دیگر اعضای دسته بازیگران فیلم 
»خون آبی« شامل اینوکس )میلهم کورتز(، 
در  باید  که  گائل(  ناختر  )ماتئوس  گائتان 

خالل سیرک به سمت تئوراما چاقو پرتاب 
کند، هستند.

بازگشت
این برای اولین بار در 20 سال گذشته است 
درست  است.  بازگشته  جزیره  به  زوال  که 
رزا  مادرش  که  است  بوده  پیش  سال   20
کالب  دست  به  را  او  کاورلونی(  )ساندرا 
میسپارد تا در سیرک بزرگ شود.اما او از 
آبراس(  )کارولین  راکوئل  به  بدش  بخت 
که  میشود  سپرده  است،  کرده  غواصی  که 
براگا  )رامولو  بیچاره  کانگولوی  با  حاال 
فیلم جایزه  این  برای  ریو  در جشنواره  که 
ازدواج  برد(  را  دوم  نقش  بازیگر  بهترین 
کرده است. ما خیلی سریع متوجه میشویم 
با  کودکی  در  تنها  نه  راکوئل  و  زوال  که 
یکدیگر دوست بوده و با هم بزرگ شدهاند 
که در واقع خواهر و برادر بیولوژیکی نیز 

بودهاند.

هدف فیلم تبدیل سیرک به نمادی از جهان 
مدل  سیرک  واقع  در  و  است  آن  وقایع  و 
در  که  است  بزرگتر  جامعهای  از  کوچکی 
ازدواج،  عشق،  مثل  مهم  موضوعاتی  آن 
پیری و مرگ مورد بحث و گفت و گو قرار 
میگیرد. اما زاویههای فیلم بسیار گسترده 
میآید  پیش  کمتر  که  طوری  است.  واید  و 
روشنایی جدیدی در آنها دیده شود. »خون 
آبی« پر از لحظات کوچک سمبلیک است که 
میرسد،  نظر  به  که  آنچه  از  بیشتر  چیزی 
دنبال  به  بخواهیم  آنکه  ندارند. مگر  بر  در 
استعارهای برای یک جدال اجتماعی باشیم 
های  گیری  تصمیم  از  ناشی  عواقب  از  که 

غلط بزرگترها به وجود آمدهاند!

بار عاطفی
فیلم در کل اثری بسیار قابل توجه در خلق 
جهانی در انزوا و دور افتادگی از این جهان 
بزرگ است جهانی که به هر حال به لحاظ 
سخت  بسیار  عاطفی  تعامالت  و  ذهنی 
فیلم  عاطفی  بار  بیشترین  دهد.  می  نشان 
اما  ورزیده،  که  است  اولیویرا  دو  دوش  بر 
اینکه  از  احساسی  هیچ  اما  است  حساس 
کاراکترهای  عنوان  به  دو  این  است  ممکن 
این سر و  باید شایستگی  اصلی و محوری 
ندارد. در کل  باشند، وجود  داشته  را  صدا 
ها  فیلم  اغلب  در  که  طور  همان  سیرکها، 
نشان داده میشوند، مکان هایی شادابتر و 
واقعیت  در  که  آنچه  از  کننده،  کسل  کمتر 
کاراکترها  نیز  اینجا  در  هستند.  میبینیم، 
در  هستند،  نمایش  اجرای  حال  در  وقتی 
اما توجه  شادترین حالت خود قرار دارند. 
لحظات  این  طول  در  آنها  که  آنچه  به  کمی 
انجام میدهند، وجود دارد و در واقع بیش 
از آنکه شاهد کارهایی که در سیرک انجام 
افراد  این  خود  ماجراهای  باشیم،  میشود، 
با لحظات  را میبینیم. چنین سکانس هایی 
اندک فوقالعاده و به یادماندنی هنری فیلم، 

همخوانی و برابری دارند.

خون آبی
کارگردان: لیریو فریرا

کارولین  اولیویرا،  دو  دانیل  بازیگران: 
پریرو،  پائولوسزار  براگا،  رامولو  آبراس، 
روی  کورتز،  میلمهم  کاورلونی،  ساندرا 

گوئرا و لورا راموس
فیلیپ  فریرا،  لیریو  فیلمنامه:  نویسندگان 

باربوسا و سر جیو اولیویرا
مدیر فیلمبرداری: مائورو پینهیرو

موسیقی متن: پاپیلو
Hollywood Reporter:منبع

درباره »رفته با گلوله ها« فیلمی از سینمای چین به بهانه پخش آن در جشنواره برلین

از خیانت و وفاداری 
تا سیاست محض

 »رفته با گلوله ها« داستانی از شانگهای دهه ۱۹20را بازگو میکند. این فیلم که پنجمین 
و کارگردان چینی است و در جشنواره معتبر  بازیگر  داستانی جیانگ ون،  بلند  فیلم 
برلین 20۱5 به نمایش در میآید، از جمله فیلمهایی به شمار میآید که قهرمان آن در واقع 
دنیایی  به  به همراه خود  را  که مخاطب  است  بدکار  و  و مردی رذل  قهرمان  یک ضد 
میبرد که قدرت خود را از روایتی که قهرمان فیلم از روابطش با اربابان جنگ و پلیس و 
حلقههای فساد را بازگو میکند، وام میگیرد. فیلم شاید در سبک و داستان سرایی غنی 
نباشد اما در عوض جلوههای تصویری و اشارات سیاسی پر بار آن طوری است که 

غنای سینمای کارگردانش را اثبات میکند.
»رفته با گلوله ها« فیلمی با بودجهای 20 میلیون 
آن  هزینههای  بخش  بیشترین  که  است  دالری 
که  آن  تصویری  ویژه  جلوههای  به  است  مربوط 
سرزمین  استودیو  و  پیکسمند  کمپانی  توسط 
با  »رفته  میشود  گفته  همچنین  شده،  انجام  هنر 
گلولهها« اولین فیلمی در جهان است که با دوربین 
فیلمبرداری  ام  تی  ایکس  الکسا  اری  بعدی  سه 
با دوربینهای  آسیایی است که  فیلم  اولین  و  شده 
سه بعدی آی مکس فیلمبرداری شده است. نسخه 
سه بعدی خیلی بد این فیلم در چین، طوری بود 
که همه چیز در حالتی از ابهام و نامشخص بودن 
قرار داشت و باعث ایجاد حالت تهوع در مخاطب 
میشد. 22 دسامبری که گذشت، یعنی تنها 5 روز 
فیلم  اداره  چین،  در  فیلم  عمومی  اکران  از  پس 
داد،  هشدار  فیلم  سازندگان  به  چین  سینمای  و 
این  کنند.  حفظ  را  چین  سینمایی  استانداردهای 
فیلم  بعدی  سه  های  نسخه  باالفاصله  شد،  باعث 
قدیمی  بعدی  دو  های  نسخه  و  شده  آوری  جمع 

جای این سه بعدیها را گرفت.
 

بهشت خالفکاران
جمهوری  تشکیل  سالهای  نخستین  در  شانگهای 
چین، »بهشت ماجراجویانه« افرادی مثل مازوری 
)جیانگ( و مرید و همراه او شیانگ )گه یو( است. 
»ما« اشراف زاده سابق منچوری است که پس از 
میکند  ترک  را  پکن  کوئینگ،  سلسله  سرنگونی 
در  بجوید.  در شانگهای  را  اقبال خود  و  تا بخت 
»پدر  فیلم  از  سینمایی  تقلیدی  که  سکانس  یک 
التماس های ووکی  این دو شاهد  است،  خوانده« 

)ون ژیانگ( یک جوان ثروتمند عیاش که دختری ایتالیایی او را تحقیر میکند، هستند 
که تمام سرمایه نظامی پدرش را در اختیار آن دو میگذارد و به آنها التماس میکند که 

پول مرا از جدید به قدیم تبدیل کنید.
اما به  افزایش مییابد،  هر چند هرگز مشخص نمیشود چگونه درجه اجتماعی ووکی 
هر حال مازوری تبدیل به مغز متفکر یک مسابقه و نمایش مد با عنوان »رئیس قلمرو 
گلها« میشود. در این بین در خالل روابطی که بین ووکی و ما شکل میگیرد، با وولیو 
)ژویون، همسر واقعی جیانگ( که خواهر ووکی است، آشنا میشویم. او رویای آن را 

دارد که روزی تبدیل به لومیر چین شود و در انتظار روزی است که بتواند اولین فیلم 
بلند داستانی خود را بسازد.

 
شروع بد اقبالی

وان یان یینگ )شو کی( دیگر کاراکتر فیلم، یک شاهزاده خانم مغول است که تاکنون 
دو بار در مسابقه »رئیس قلمرو گل« برنده شده است. اما مسابقه سال ۱۹20 را به دلیل 
شایعاتی که پیرامون او در مورد قتل و سرقت وجود دارد، از دست میدهد و از آنجا که 
به مازوری پیشنهاد ازدواج داده است، او را نیز از مشارکت در این مسابقه باز میدارد. 
ماجرای این دو باعث تعجب همگان از آدمهای عادی گرفته تا مقامات عالیرتبه شانگهای 
میشود و حتی تبدیل به سوژه دو فیلم جدید میشوند و چندین نمایش نیز از زندگی آنها 

به روی صحنه میرود.
در حالی که بخت و اقبال از ما زوری روی گردانده است، یک نفر ولو در سطح روایی 
وارد ماجرا میشود و برخوردهایی بین سپهساالر وو )لیولینیان( و همسرش کی ساینان 
)هونگ هانگ( بروز میکند. وو که دارای خوی پست و حیوانی است و در عین حال 
شخصیتی کاریزماتیک و شوخ است، از اینکه »ما« را مجازات کند، خوشحال میشود. 
این جاه طلبیهای دولت، ارتش، پلیس و صنعت نمایش همه و همه دست به دست هم 
میدهند تا توطئهای خیانت کارانه را به تصویر 

بکشند که تنشهای ما را موجب میشوند.
فیلمهای کمی هستند که توانسته باشند به اندازه 
»رفته با گلوله ها« وضعیت معاصر چین را در 
و  درد  باشند.  کرده  بیان  کمیکی  فضای  چنین 
رنجی که کاراکترها در این راه متحمل میشوند، 

چیزی بیش از هجویات اجتماعی محض است.
 

شبکه درونی فیلم
در  خود،  حرفهای  دوران  درخشانترین  در  ژو 
ظاهر  طوری  او  میدرخشد.  فیلم  طول  تمام 
او  آیا  که  میکند  مطرح  را  سؤال  این  که  میشود 
کشیده  تصویر  به  را  است  آن  مستحق  که  آنچه 
یک  عنوان  به  خود  واقعی  لعاب  و  رنگ  تنها  یا 
شورشی آرامانگرا را تصویر کرده است. به هر 
نقش  جیانگ  که  نیست  بار  اولین  این  صورت 
میتوان  اما  میکند.  بازی  را  تیپ  خوش  آدمی 
حرفهایاش  زندگی  در  او  نقش  مهمترین  گفت 
که  باشند  دیگر  بازیگر  چند  شاید  تنها  است. 
در  و  کنند  ترسیم  را  شجاعت  گونه  این  بتوانند 
طول یک سکانس دون کیشوت وار در آسیاب در 
جیانگ  همتای  که  گه  بزنند.  لبخند  مرگ  برابر 
آیند«، بود، در  در »بگذار گلوله ها به پرواز در 
اینجا تمایل دارد در پسزمینه ها محو شود. هر 
چند که هنوز هم ظرافت خود را در ایفای نقش 
دارد. او پشت بیرحمی جیانگ پنهان میشود و 
خود را مثل یک سگ دست آموز معرفی میکند. 
هونگ نیز به عنوان یک فرد ریاکار که ریاکاری 
خود را در قالب خردمندی می پوشاند، کامل به 

نظر میرسد.
فیلم عصر جاز را به بهترین شکل نشان میدهد. ویلیام چانگ میگوید 27 هزار و 24۹ 
لیو  بر عهده  نیز  فیلم  این  فیلم طراحی و دوخته شد. طراحی صحنه  این  برای  لباس 

کونیگ بوده است که تالش او از پس لنز دوربین شی ژنگ یو به زیبایی عیان است.
اما متاسفانه کیفیت طراحی صدا که توسط اوگن گیترای انجام شده و میکس آن نیز بر 

عهده مایکل مینکلر و جاش برگر بوده است، به سختی شنیده میشود.
Boston Herald :منبع



  جمعه 17 بهمن ماه 1393 -  شماره 382هفته نامه پرشین14

 "los Reyes" ریوز  لوس  با  کینگ  کولی های جیپسی  داستان 
بزرگ خاندان ریوز شروع می شود مردی هنرمند که در کار 
تجارت اسب همکار بی نظیری برای پدر "jose Reyes" بود. 
سبك  به  گیتار  نواختن  در  دست  چیره  استادان  از  یکی  لوس 
فالمینگو "Rumba" و آوازخوانی بشمار می رفت او به صورت 
دوره گردی در خیابان ها و کوچه ها محبوبیتی بدست آورده 
های  کولی  از  گرفته  نشأت  جویز  زندگی  سیاق  و  سبك  بود 
اسپانیایی بود با آیین ها و ریشه های سنتی خاص آن مناطق. 
لوس عالوه بر همه این خصوصیات خانواده بزرگی داشت .5 
پسر)نیکالس، آندره، پاتیای، فرانکو و پال( و 6 دختر حاصل 
ازدواج او بود. او خیلی دوست داشت تا پسرانش نیز حرفه آبا 
و اجدادی او را بیاموزند به همین دلیل به محض اینکه پسرها 
کرد  ها  آن  آموزش  به  شروع  او  شدند  بزرگ  کافی  اندازه  به 

پسران نیز خیلی زود عالقه مند شدند. نیکالس پسر لوس می 
گوید:" یك افسانه کولی هست که می گوید: وقتی زمان مرگ 
زنان  بمیرد  که  این  از  قبل  او  فرا می رسد  ها  سردسته کولی 
بادار قبیله را جمع می کند و برای آن ها آواز می خواند و وقتی 
که اولین کودك بدنیا بیاید صاحب همان استعداد خواهد شد. 
روی  ها  آن  وقتی  بود  شگفتی  از  سرشار  مان  کودکی  دوران 
صحنه می خواندند وقتی مردمی را می دیدیم که تا نیمه های 
شب دور آن ها جمع می شدند و فریاد می زدند . هیجان زده 

می شدیم.

ما می خواستیم مثل آن ها باشیم، و خیلی سعی کردیم ، سیم 
های زیادی پاره کردیم و دکمه های کی برد زیادی را شکستیم 
تا آموختیم. و حاال ما همان بچه ها هستیم." و به این ترتیب 
آروزی دیرینه لوس به حقیقت پیوست و او یك گروه خانوادگی 
آندره  لوس  برادر  پالتا"  "دی  جدایی  از  پس  داد  تشکیل 
خوانندگی گروه را بر عهده گرفت و نیکالس به گیتارنوازی 
 )jose Reyes&los Reyes( پرداخت آن ها اسم گروه را ابتدا
گذاشتند.اما بعدها به جیپسی کینگ"gepsy king" تغییردادند. 
وی در این باره می گوید: " جیپسی کینگ در زبان اسپانیایی 
به معنای "سلطان کولی ها" هست که ترکیبی از نام فامیلی و 

نام قبیله ای ما است.
وقتی در آمریکا از ما و اصلیتمان می پرسیدند می گفتند: آه، 
شما همان جیپس کینگ هستید ما در واقع خیلی تصادفی یك 
به  آنها   70 دهه  خالل  در  کشیدیم".  می  یدك  را  انگلیسی  اسم 
Arles روستای کوچکی در شمال فرانسه نقل مکان کردند و 
به اتفاق پسرعموها گروهی راتشکیل دادند که به سبك کولی 
ها دائمًا در حال کوچ بودند و در مناطق مختلف، خیابان ها، 
کلوب ها و سواحل دریا برای مردم ثروتمندی که برای گذران 
تعطیالت گرد آمده بودند به اجرای برنامه می پرداختند. " ما 
که  چرا  بیاوریم  رو  وار  کولی  زندگی  یك  به  تا  شدیم  مجبور 
هیچ اجتماعی ما را نمی پذیرفت، ما زمانی در یك خانه ساکن 
شدیم که توانستیم پول کافی بدست بیاوریم البته باید یادآور 
آدرس  باید  بروند  به مدرسه  اینکه فرزندانمان  برای  که  شوم 
اما وقتی که شما مرتب در حال کوچ  مشخصی داشته باشیم 
دیگران  با  اجتماعی  و  واقعی  رابطه  یك  توانید  نمی  هستید 
داشته باشید." آوازه لوس و گروهش خیلی زود از خیابان های 
پاریس فراتر رفت و کل فرانسه را در بر گرفت آن ها خیلی زود 
تهیه  حمایت  و  ببینند  تدارك  خود  برای  ساختمانی  توانستند 
آلبومشان  انتشار  برای  را  تارتا  ژاکوب  نام  به  مستقلی  کننده 
جلب کردند. به این ترتیب سال ۱۹83 اولین آلبوم گروه به نام 
"Allegria03۹; منتشر شد انتشار این آلبوم در شمال فرانسه با 
موفقیت روبرو شد اما در بعد جهانی نتوانست انتظاراتی را 
که مردم از گروه جیپسی کینگ داشتند برآورده کند و در واقع 

آلبوم اول با شکست تجاری بزرگی روبرو شد.

و  ریتم  در  تغییراتی  به  دست  لوس  شکست  این  از  پس 
توانست  همچنین  وی  زد  گروه  در  استفاده  مورد  سازهای 
انتشار  برای  را   "Francis Lalane"الالنی فرانسیس  حمایت 

را  دوم  آلبوم  ترتیب  این  به  و  آورد.  دست  به  خود  دوم  آلبوم 
که  کرد  بازار  روانه   ۱۹84 سال  را   "Luna de Fuego" نام  به 
نیز  آلبوم  این  گرفته  انجام  تغییرات  همه  رغم  علی  متاسفانه 
وضع بهتری نسبت به آلبوم اولی نتوانست به دست آورد. پس 
از انتشار دو آلبوم ناموفق گروه به اتفاق فرانسیس و انریکو 
در  ای  روزه  ده  برنامه  اجرای  به  شروع   "Macias"ماسیاس
نوار  اما  نگرفت  قرار  استقبال  مورد  که  کردند  پاریس  شهر 
بدشانسی های جوی باالخره در سال ۱۹86 پاره شد وقتی که 
نمایش  فرانسه  اهل  کننده  تهیه   "claude martinez" مارتینز 
آن ها خواست که در فستیوال  دید واز   Arles آن ها در شهر 

فصلی که همه ساله در شمال فرانسه برگزار می شد شرکت 
کنند لوس پذیرفت و همان سال به جشنواره پیوست.

پتانسیل باالی تجاری و استعداد نهفته ای که در گروه جیپسی 
کینگ بود باعث شد که مارتینز نبض گروه را به دست بگیرد 
و  مالی  مدیریت  پذیرفتن  سر  بر  لوس  با  توافقش  از  پس  او 
هنری گروه دست به تغییرات عمده در گروه زد او شروع به 
مدرنیزه کردن گروه نمود و سبك گروه را با سبك های جاز و 
به   "jose&los" از  را  نام گروه  راك ترکیب کرد وی هم چنین 
"gepsy king" عوض کرد. " فالمینگو جوهره اصلی موسیقی 
و  آالم  از  برآمده  آمریکا،  جامعه  در  جاز  مثل  است  اسپانیا 
آرزوهای جامعه ماست. اما فالمنگو رومبا کمی عامیانه تر و 
شاید محبوبتر از فالمینگو است چرا که مهیج و سرگرم کننده 
است برخاسته از هوس ها و دلخوشی های زندگی ماست. اما 
من معتقدم که رشد و توسعه تکنولوژیهای جدید در سیستم 
از همه تفاوت های قومی و  های ضبط و پخش، صرف نظر 
نژادی، موسیقی های محلی را نیز تغییر خواهند داد." گروه 
با چهره جدیدش به استودیو بازگشت و سومین آلبوم به نام 
"Bamboleo" را ضبط نمود اما هیچ تهیه کننده ای حاضر به 
پخش آن نشد. "متاسفانه افراد کوتاه فکر در همه جا و از همه 
جا هستند ما مجبوریم موسیقی محلی مان را با وسایل روز و 
مدرن درآمیزیم اما ریتم و صدای ما هرگز تغییر نخواهد کرد 
و اگر روزی دوباره راه جاده ها را در پیش بگیریم صدای ما 
همان خواهد بود. همیشه چیزهایی هست که توضیح دادنشان 
مشکل است چیزهایی که در خونتان، قلبتان و روحتان است 

چیزهایی که همه چیز شما هستند."

بنابراین مارتینز تصمیم گرفت که آن را در سطح کوچك تری 
وارد  زود  خیلی   Bamboleo کند.  منتشر  فرانسه  شمال  در 
کلوب های شبانه شد و زبان به زبان بین مردم گشت تا این که 
این  به پخش  اقدام  فرانسه  رادیو  فراگرفت  را  پاریس  سراسر 
ترانه کرد و کم کم پرفروش ترین آهنگ تابستان فرانسه شد. 
سال ۱۹87 هزاران نفر از طرفداران گروه در پاریس گرد هم 
با  هنرنمایی  این  باشند  ها  آن  هنرنمایی  شاهد  تا  بودند  آمده 
تخریب یك خانه به اوج رسید سال ۱۹88 گروه اولین حضور 
خود را در بازارهای جهانی جشن گرفت . "کاماًل غیرمنتظره 
روبرو  از  اولش  باشد  داشتیم  آرزو  که  بود  همانی  اما  بود 
این گذشته ما  از  آن دنیای بیرون کمی نگران بودیم،  با  شدن 
بازگشت  اجازه  و  بگیرند  را  ما  پاسپورت  ها  آن  ترسیدیم  می 
این زندگی ماست اسب ها  اما حاال  ندهند!!  ما  به  را  به خانه 

مختلفی  جاهای  به  ما  و  اند  داده  ها  ماشین  به  را  خود  جای 
سفر می کنیم و با مسائل اجتماعی، ادارات بیمه، مالیات و وکال 
درگیریم حاال دیگر پلیس ها پشت سر ما نیستند بلکه روبروی 
ما هستند. هر چند که کنار خانواده هایمان نیستیم اما آن ها 
هدایای ما هستند." در حالی که گروه در پشت صحنه درگیری 
های مختلفی با تهیه کنندگان داشت اما همچنان سی دی های 
آن ها فروش باالیی به دست می آورد و جایگاه آن ها در جدول 
پرفروش های کانادا و استرالیا تثبیت می شد در همین زمان ها 
یکی از پسرعموها که شایعات زیادی در مورد او وجود داشت 
مجبور به ترك گروه شد او به کمك برادرانش گروه دیگری را 

تاسیس کرد که به سبك و سیاق فولکوریك ادامه کار می دادند 
درگیری  گروه  دو  بین  کینگ  جیپسی  گروه  اسم  سر  بر  البته 
دادگاه  رای  با   ۱۹۹5 سال  باالخره  که  داد  روی  مختلفی  های 
به نفع لوس قائله تمام شد. 4 جوالی ۱۹۹۱ ، 30 هزار نفر از 
مردم آمریکا در سنترال پارك شهر نیویورك گرد هم آمدند تا 
ترانه های آن ها را از نزدیك بشنوند آن ها مرتب فریاد می زدند 
گروه  سال  همان  داشتند.  را  برنامه  مجدد  اجرای  تقاضای  و 
کنسرتی در اروپا برگزار کرد و سپس به ژاپن و استرالیا رفت.

برای اجرای کنسرت آن ها ابتدا به آمریکا و کانادا رفتند و با 
استقبال مردم مواجه شدند سپس سال ۱۹۹5 به مسکو رفتند 
و در میدان سرخ این کشور به اجرای برنامه پرداختند بعد از 
نفر  ۱0 هزار  بازگشت و در حضور  پاریس  به  اجرا گروه  این 
از مردم به هم آوایی به سبك فالمنگو پرداختند . "بدبختیهای 
زندگی ما باعث شد که همه کنار هم جمع شویم تا بتوانیم از 
پس دردها و رنجهای مان برآییم. زبان گفتاری و نوشتاری که 
در مدارس یادمان می دادند برای ما گیج کننده بود از این رو 
ما به ادبیات شفاهی روی آوردیم و امروز ترانه های ما بیان 
کننده تاریخ و فرهنگ ماست. جوامع بسته از دنیای مدرن دور 

می مانند امروز هر کسی که به سن ۱4 سالگی می رسد یك تلفن 
همراه دارد یا می تواند در اینترنت با هر کس دیگری گفتگو 
اما حاال کودکان من  آن روزگار نداشتیم  کند چیزی که ما در 
نیز می توانند این چنین باشند." پس از کنسرت مسکو سومین 
آلبوم گروه به نام "Estellas" منتشر شد که در سطح جهانی با 
تحسین همه مواجه شد. آلبوم های بعدی "Tierra Gita na" و 
ادامه موفقیت ها، آن  با  "Camps" یك سال بعد منتشر شدند. 
جهان  های  پرفروشترین  جدول  صدر  در  سال   ۱0 مدت  به  ها 
قرار داشتند. خانه بدوشان جیپسی کینگ پس از بازگشت به 
یك  در  که  را   Roots نام  به  آلبومشان  آخرین   2004 سال  خانه 

خانه قدیمی در فرانسه تهیه شده بود روانه بازار کردند. این 
به ریشه های اصیل خانوادگی و  آن ها  بازگشت  آلبوم نشانه 
قومی بود. نیکالس در جواب تاثیر خانواده در زندگیش می 
گوید:" ما مرتب در حال سفر بودیم اما هرگز دور از خانواده 
نبودیم مادرم می خواست هر روز ما و خانواده اش را ببیند و 
ما همه به او نیاز داشتیم او بهترین آشپز دنیا بود. و اما برای 
میلیون ها طرفداری که ترانه های ما را گرفتند و گوش دادند 

می گویم: همه شما را دوست داریم."

● آلبوم ها:
Luna De Fuego ۱۹83 : ماهی از آتش

Allegria : ۱۹86
Gipsy kings۱۹88: سلطاتین کولی

Mosaique :۱۹8۹
Love & Liberty ۱۹۹3: عشق و اختیار

Tierra Gitana ۱۹۹6: سرزمین کولی
Compas ۱۹۹7: نقشه

Cantos De Amor ۱۹۹8: ترانه ای از عشق
Somos Gitanos 200۱: ما کولی هستیم

Roots 2004:ریشه ها

موسیقی
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سرنوشت شاه جوان و اصالحات ارضی 

واپسین دوئل شاه و 
رجال عصر قاجار 

طی  را  متزلزلی  و  دشوار  بسیار  دوران  کشور  شاه،  زمامداری  از  پس  دهه  دو 
بود می شد  توام  متفقین  از سوی  ایران  اشغال  با  که  او  از روزهای ورود  کرد. 
روزهای آینده کشور را با شاه جوانی که تجربه و مهارتی در اداره کشور نداشت 
پیش بینی کرد. اشغال ایران خیلی طوالنی نبود اما جدایی آذربایجان از ایران و 
برای  مسکو  که  نشانی  و  خط  و  کشور  شمالی  بخش  در  فرقه ای ها  رجزخوانی 
ایران ترسیم می کرد شاه جوان را برای جامعه آن روز، متزلزل و آشفته به نمایش 
پیشه وری  که  قلدری هایی  نیز  و  سرخ  ارتش  حضور  داستان  پایان  می گذاشت. 
و غالم یحیی از خود بروز می دادند با کیاست و تدبیر احمد قوام رفع و رجوع 
از  را  بود شاه  نمایش گذاشته  به  از خود  قوام  اقتداری که  و  تدبیر  این  اما  شد. 
و  اقتدار  به  پدرش  دوران  در  که  قجری  عصر  رجال  می ترساند؛  بزرگ  تهدیدی 
جاه و جاللی رسیده بودند بی اذن و اجازه بزرگان خود دست به سیاه و سفید 
تخت  به  فروغی  محمدعلی  اعتبار  و  همراهی  با  اگر  محمدرضاشاه  نمی زدند. 
کند  پادشاهی  با صدراعظمی درس  که  داشت  را  بختیاری  این  زد  تکیه  سلطنت 

که ابهت و شکوه او یکی از خصیصه های ذاتی او بود واال دانش و حکمت او در 
علم سیاست و تدبیر او در مدیریت کشور حتی دهه ها پس از درگذشت او در عالم 
سیاست ظهور نکرد. اما بداقبالی از فردای روزی آغاز شد که فروغی چشم فرو 
بست. سیدحسن تقی زاده، غالمعلی رزم آرا، علی سهیلی، فضل الله زاهدی، دکتر 
محمد مصدق هیچ کدام به آداب دانی او نبودند و شاه برای تمرین پادشاهی خود 
۱0 سالی نیاز داشت که با رجلی حشر و نشر کند که بیش از آنکه شگردها، حیله ها 
و ترفندها را به او بیاموزند، فهم و درک صحیحی از مملکت داری در بالدی که از 

هر گوشه اش یک یاغی سر برمی آورد به او بدهند.

مجالس پانزدهم و شانزدهم اولین ناقوس خطر را برای شاه به صدا در آورد. 
قانون ملی شدن نفت، به تدریج جریانی را رو در روی شاه قرار داد که در دولت 
دکتر محمد مصدق به اوج خود رسید. مصدق اولین رجل سیاسی عصر قاجار 
اساس  و  ایستاد  شاه  بی حساب وکتاب  برتری جویی های  و  تمنیات  برابر  که  بود 
حاکمیت او را برای روزهایی به پایین کشید. کشور مدت ها ملتهب ماند و شاه 
نپرورانده بود  جوان که سابقه چنین ماجراجویی هایی را حتی در مخیله خود 
جهت  نبودند  تهران  اوباش  از  برخی  و  سیا  عوامل  اگر  افتاد.  رعشه  به  تنش 
سرنوشت کشور در همان دهه 30 در جاده دیگری قرار می گرفت. بر اینها باید 
ماجراجویی های مصدق را نیز افزود که به هیچ معادله ای با انگلیسی ها تن نداد 
انگلیسی ها برای  آنچنان پیرانه سر بر سخن خود اصرار و لجاجت ورزید که  و 
ادامه مذاکرات  با آمریکایی ها دست یافتند.  تداوم حیات خود به اجماعی غریب 
فرسایشی و بی نتیجه آنچنان هزینه فرصت های از دست رفته را افزایش داد که 

انگلیسی ها به شراکت با رقیب تازه از راه رسیده تن دادند. 
کودتای 28 مرداد 32، شاه جوان را دوباره به قدرت بازگرداند و نتیجه مذاکرات 
را به نفع شرکای اقتصادی انگلیس ـ آمریکا برگرداند. شاه با فضل الله زاهدی 
تغییر  به سال های گذشته  را  تدریج شباهتش  به  که  آغاز کرد  را  دوران جدیدی 
می داد. شاه دیگر نه آن جوان خام و نورسیده ای بود که به هرکس اعتماد می کرد. 
با  زاهدی  نخست وزیری  20 ماهه  عمر  نیاورد.  دوامی  هم  زاهدی  عمر  چندان که 
ادعاهای ناسنجیده اش مبنی بر تاج بخش بودن و فخری که به شاه می فروخت 

به سرعت پایان یافت.
حسین عال پس از او، مدیریت دولت را برعهده گرفت. عال نیز که در دهه 20 نقشی 
چون پدر را برای شاه ایفا می کرد به تدریج در دخالت های دلسوزانه ای که در کار 
شاه می کرد از حلقه تصمیم سازان حاکمیت به دور ماند. شاه در اواخر دهه 30 
به این باور نزدیک می شد که رجال عصر قجری و مردان سیاست پیشه ای که در 
گذشته از منزلت و ابهت زیادی برخوردار بودند از صحنه سیاست خارج شوند. 
پیش از آن، رزم آرا، مصدق، قوام، عبدالحسین هژیر، حکیمی، ساعد و اقبال هر 

کدام به دلیلی و اتفاقی از صحنه سیاست دور شده بودند.
آغاز دهه 40 این باور را در شاه تقویت کرد که نسل جدیدی را به بازی سیاست 
دعوت کند که در سوابق سیاسی خود کارنامه مشعشعی نداشته باشد. علی امینی 
بر سر راه این باور پیچید و به توصیه و سفارش آمریکایی ها به قدرت رسید که 
بلکه بزرگ ترین پروژه شاه را به اجرا در آورد. امینی هم تبار قوام، با خود غرور و 
مکنتی آورد که شاه پس از تجربه مذاکره قوام و استالین بر سر غائله آذربایجان و 

روزهای ملی شدن نفت، تحمل تکرار چنین تجربه هایی را نداشت.
نیم بند  تحمل  این  ایران  اجتماعی  ساختار  پارادایم  تغییر  اصالحات،  ضرورت 
حسن  ـ  وزیر کشاورزی اش  و  امینی  علی  شاه  مدتی  برای  و  بخشید  شاه  به  را 

ارسنجانی ـ را با هر نامالیمتی پذیرفت.
تنور ارسنجانی ـ وزیرکشاورزی ـ اما آنچنان داغ و پرشور بود که برای ماه ها 
نه شاه که بسیاری از رجال نام آور آن دوره را شوکه کرده بود. به تعبیر احمد 

اشرف جامعه شناس، »شوک و ضربه تاکتیک های ارسنجانی ایاالت متحده، شاه 
و امینی را وحشت زده کرد«. اشرف به یاد می آورد که یک آمریکایی متخصص 
ایران و مشاور سیا گزارش داده بود که از ارسنجانی پرسیده است که چرا چنین 
فوریت و ضرورتی برای برنامه اصالحات ارضی وجود دارد؟ ارسنجانی پاسخ 
داده بود ماهیت این بیماری ارائه یک راه حل سریع را ضروری کرده است. چرا؟ 
یک برنامه مناسب برای ممیزی و ثبت اراضی ۱0 سال طول خواهد کشید. برای 
شکست دادن مخالفان، بایستی قدرت یک صد زمیندار بزرگ را به سرعت درهم 
شکنیم. او این پیشنهاد را که آمریکایی ها مسوول برنامه اصالحات ارضی باشند 
به باد تمسخر گرفته بود و مدعی شده بود: به نظر من اولین قدم بیرون راندن 
همه مشاوران کشاورزی آمریکایی از وزارت کشاورزی است شاه نیز از شتاب 
جریان اصالحات احساس خطر کرد و از قدرتی که ارسنجانی با پشتوانه دهقانان 
و لیبرال های شهرنشین و مستقل از شاه و سلطنت کسب کرده بود متنفر شد و 
ترسید. علی امینی نیز همانند شاه و آمریکایی ها، ارسنجانی را عنصری مشکوک 
و غیرقابل اعتماد، خطرناک و فوق العاده جاه طلب می پنداشت و فوریت اجرای 
دستور  اطالعات  وزیر  به  و  داده  قرار  استفاده  مورد  را  او  طرف  از  اصالحات 
داد سخنرانی های رادیویی پرحرارت و پرتوان و تحریک آمیز او را سانسور کند. 
با  میالدی   ۱۹63 ژانویه  در  را  روستایی  تعاونی  شرکت های  کنگره  ارسنجانی 

موفقیت سازمان داد.
بنابراین سرعت عمل و شتاب اقدامات ارسنجانی به چنان وحشت فراگیری برای 
دوم  دوره  ندید.  میسر  را  آن  ادامه  امکان  شاه  که  شد  مبدل  سلطنت طلب  رجال 
پی  امینی  معقول  مدیریت  و  قاطعیت  با  و  ارسنجانی  بدون  ارضی  اصالحات 
آن برحذر داشت. دوران ۱4 ماهه  تداوم  از  را  نیز شاه  اما همین حد  گرفته شد. 
پهلوی دیده شد  آنچه در ساختار سیاسی حاکمیت  به  بنا  امینی،  نخست وزیری 
آخرین رجل سیاسی بود که قد و قامت بلندتری از شاه و ریشه دارتر از او برای 
مدیریت کالن کشور برگزیده شده بود. از آن پس هیچ دولتمردی همچون علی 
امینی و قوام در سطوح فوقانی حاکمیت برای دوئل با شاه دعوت نشدند. شاید 
بدین لحاظ بود که پس از او هیچ طرح ملی و فراگیری با عزم و اهتمام دولت به 
منصه ظهور نرسید. هر آنچه شاه به انجام آن مبادرت کرد یا با فشار و پشتیبانی 
و  نهاد  در  که  بود  کشور  مردمی  و  ملی  انگیزه بخش  و  شوق  یا  بود  نفت  پول 

بنگاه های خصوصی تجلی می یافت.

اصالحات ارضی اگرچه در نهاد خود شکست خورده بود و بسیاری از آرزوهای 
دست کم  را  کشور  اقتصادی  و  اجتماعی  ساختار  و  بستر  اما  نهاد  ناکام  را  شاه 
دستخوش تغییراتی کرد که بنیانی برای تغییرات بنیادین کشور شد. بنیانی که 
در سال های بعد، با افزایش تدریجی قیمت نفت و نیز تغییر معادالت منطقه ای و 
جهانی جایگاه ایران را به حدی ارتقا بخشید که ایران به عنوان ژاندارم منطقه 
دست به ماجراجویی هایی زد که از اهداف داخلی و ملی خود به دور ماند. همین 
جایگاه، آن بستری را که قرار بود مبنای تحوالت سازنده کشور شود براثر شوک 
اول نفتی در ۱352 مزیتی را به تهدید مبدل ساخت و درنهایت به توفانی از تورم 
و افزایش انتظارات و مطالبات مردمی انجامید که ثمره آن سقوط دستگاه پهلوی 

بود.
در واقع، بنابه یک تحلیل جامعه شناختی، شاه نه فقط برای خشنودی دولت کندی 
ارضی  اصالحات  انجام  به  عالقه مند  متحده  ایاالت  با  روابطش  کردن  عادی  و 
بود، بلکه برای برچیدن پایه های قدرت طبقات زمیندار و به دست آوردن حمایت 
دهقانان برای رژیم خود و نیز برای سایه افکندن و سر در گم کردن نیروهای 
نیاز  اقدامی  چنین  انجام  به  چپ  گروه های  و  شهری  مخالف  لیبرال  ملی گرای 

داشت.

 اول فوریه ؛ درگذشت ویسالوا شیمبورسکا

 شاعره بزرگ 
لهستان  

نویس،  مقاله  شاعر،  شیمبورسکا  ویسالوا 
سال  در  که  است  لهستانی  بزرگ  مترجم 

۱۹۹6 برنده جایزه نوبل ادبیات شد.
شیمبورسکا دوم جوالی سال ۱۹23 نزدیک 
او  آمد.  دنیا  به  لهستان  غرب  در  پوزنان 
آغاز  چهارسالگی  سن  از  را  شعر  سرودن 
عرصه   موتزارت  به  دلیل،  همین  به  و  کرد 
هشت سالگی  در  او  شد.  معروف  شعر 
مکان  نقل  کراکوف  به  خانواده اش  همراه 
دست  به  کشورش  اشغال  دوره  در  و  کرد 
خطر  با  تا  کرد  تحصیل  مخفیانه  نازی ها، 
روبه رو  نازی   نیروهای  توسط  دستگیری 
دانشگاه  در  بعدها  شیمبورسکا  نشود. 
و  ادبیات  رشته  در  تحصیل  به  کراکوف 

علوم اجتماعی پرداخت.

محبوبیت  از  که  او  شعرهای  بیش تر 
برخوردارند،  خود  مردم  میان  در  فراوانی 
داشتند؛  عمیق  و  متفکرانه  مضمونی 
شکنجه،  مرگ،  چون  مفاهیمی  همچنین 
به  او  حمله  که  هیتلر  و  تروریسم  جنگ، 
لهستان در سال ۱۹3۹ موجب جنگ جهانی 
دوم در اروپا شد، در شعرهای شیمبورسکا 
او  شعرهای  است.  شده  مطرح  کرات  به 

خوانندگان  استقبال  مورد  نیز  چندین بار 
تبدیل  معروفی  ترانه های  به  و  گرفته  قرار 
سه گانه  از  »قرمز«  فیلم  همچنین  شده اند. 
ـ  کیشلوفسکی«  »کریستوف  معروف 
کارگردان مطرح لهستانیـ  با الهام از شعر 
ساخته  شیمبورسکا  اول«  نگاه  در  »عشق 

شده است.

 ،۱۹۹6 سال  نوبل  جایزه  کسب  با 
شیمبورسکا در عرصه بین المللی به شهرت 
فراوانی دست پیدا کرد. تا آن زمان او تنها 
متناوب  صورت  را  شعر  قطعه   200 حدود 
نوبل  کمیته  اعضای  بود.  کرده  منتشر 
این گونه توصیف کرده اند:  را  او  شعرهای 
می دهد  اجازه  آهنین  دقتی  با  که  »شعری 
سطح  به  زندگی نامه ای  و  تاریخی  متون 
واقع گرایانه  ذرات  و  برسند  روشنایی 

انسانی عیان شوند«.

کتاب های  به  شاعر  این  مهم  آثار  جمله  از 
این است که زنده ایم«، »پرسشگری  »برای 
از خود«، »نمک«، »می شد«، »به هر حال«، 
بی خودی«،  »خواندِن  بزرگ«،  عدد  »یک 
»پایان و آغاز«، »از نگاه یک دانه شن«، »صد 
نقطه«  »دو  و  »لحظه«  شادی«،  صد  شعر، 
شیمبورسکا  ویسالوا  کرد.  اشاره  می توان 
به  ابتال  علت  به   20۱2 فوریه  اول  روز 
هشتادوهشت سالگی  سن  در  ریه  سرطان 

در منزل خود در کراکوف درگذشت.
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گوناگون
چه کسی باید درباره کاشر و 

غذای حالل تصمیم بگیرد؟
اکونومیست ترجمه حمیرا بنایی فر

یکی از قوانین بنیادی کشور آمریکا، دور نگه داشتن دولت از اموری است که به 
نوعی با مذهب گره خورده اند. در همین راستا، در 3۱ ژانویه امسال، یک قاضی 
های  فرآورده  تولید  شرکت  بزرگترین  علیه  دعوی  طرح  از  مینسوتا،  ایالت  در 
گوشتی کاشر به نام عبرو ناشنال )Hebrew National( که به تقلب در "هات داگ 
۱00% کاشر" متهم بود سر باز زد. منتقدان معتقد بودند که گوشت بکار رفته در 
این فرآورده ها با چارچوب های "کاشر" مطابقت نمی کند. با این وجود، قاضی 
چنین حکم کرد: از آنجایی که کاشر یک استاندارد ذاتا مذهبی در طبیعت و بدنه 
جامعه ست، طبق متمم اول قانون اساسی از حیطه ی کاری دادگاه خارج است. 
"مثلث ک" یا همان سازمانی که کاشر بودن فرآورده های گوشتی تولید شده برای 
یهودیان را تایید میکند و خاخام های ارتدوکس این سازمان خود باید پاسخگوی 
دیگری  جای  از  میتوانند  همواره  هم  ناراضی  مشتریان  باشند.  پرونده  شاکیان 

خرید کنند.  
کشورهای غربی معدودی به صراحت، قانونی درباره کاشر و غذای حالل دارند  
که عمدتا به تشریفات مخصوص مربوط به ذبح حیوانات و سالمت و بهداشت 
این زمینه کار را به شرکت های  آن ها مربوط میشود. دولت ترجیح میدهد در 
خصوصی و نیروی بازار واگذار کند؛ چرا که اگر مردم تشخیص دهند که فرآورده 
های خریداری شده توسط آنها دارای مشخصات ادعا شده توسط شرکت تولیدی 
نیست )کاشر نیست( از خرید آن سر باز میزنند. دولت معموال خود را از طریق 
ها  آن  میکند.  ماجرا  وارد  غذایی  مواد  ایمنی  و  کننده  مصرف  حقوق  از  حمایت 
نسبت به زمینه های مذهبی آگاهی دارند. با این حال، با ازدیاد جمعیت مسلمانان 
در اروپا و افزایش و رونق کسب و کارهای مربوط به غذای حالل، سوال در مورد 

تصمیم گیری و قانون گذاری برای این فرآورده ها به امری مهم تبدیل میشود.

این موضوع برای چندین دهه در آمریکا، بحث و جدلهای فراوانی را در پی داشته 
است. از 50 ایالت این کشور، 22 ایالت طی قرن گذشته قوانینی مربوط به تقلب 
در کاشر، وضع کردهاند. نگرانی درباره انحرافات معمول در صنعت کاشر )چرا 
که نیمی از کاشرها واقعا کاشر نیستند(، ثبات قیمت و رقابت های تلخ بر سر این 
موضوع )از جمله تیراندازی به مرغداری ها( باعث شد ایالت نیویورک طی الیحه 
اند باید  ای در سال ۱۹۱5 اعالم کند که غذاهای که برچسب غذای کاشر خورده 
کامال مطابق با اصول و الزامات مذهبی یهودیان ارتدوکس باشند. اما طی بیست 
سال گذشته، دادگاه هایی در ایاالت جورجیا، مریلند، نیوجرسی و نیویورک این 

گونه قوانین را بر خالف اصول قانون اساسی شمارده اند. بر این اساس تولید 
ارائه  کاشر  تولید  بر  دال  را  مستنداتی  کافیست  تنها  نیوجرسی  ایالت  کنندگان 

دهند.
برخی ارگان های خصوصی ای که مرجع تصدیق و تایید کاشر بودند در جهت 

نقض الزامات کاشر گام برداشته اند. پنج نهاد مهم در این زمینه )به جز "مثلث 
ک"( بر بازار مسلط شده اند. تمام تولید کنندگان اصلی گوشت کاشر در آمریکا به 
اتفاق یک استاندارد سخت گیرانه به نام "گلت کاشر" را پذیرفته اند که در آن تمام 
قسمت های گوشت مورد آزمایش های دقیق قرار میگیرد تا عالئمی از هیچ گونه 

بیماری در آن دیده نشود و درغیر این صورت آن گوشت غیرقابل استفاده است.

آلبانی که کتابی نیز  تیمونی لیتون )Timothly Lytton( از مدرسه عالی حقوق 
درباره قوانین کاشر نوشته است، میگوید: تنها استثنای قابل توجه در این زمینه 
شرکت عبرو ناشنال  است. این شرکت مدعی ست که همیشه برتری خود را در 
زمینه کاشر حفظ کرده است.و خاخامِ  "مثلث ک" معتقد است این شرکت گوشت 
کاشر را به طور وسیع تری در دسترس مردم آمریکا و نه فقط خریداران "گلت 

کاشر" قرار میدهد. آقای لیتون  معتقد است ارگان های تایید کاشر بهتر از دولت 
در این زمینه عمل میکنند. آن ها بر هر اشتباهی میتازند و به سرعت نیز اشتباهات 
خود را می پذیرند. صنعت فرآورده های کاشر آمریکا درآمدی معادل ۱2 میلیارد 
دالر در سال دارد و هیچ کس نمیخواهد مشتریان خود را در اثر بی نظمی و بی 

قانونی از دست بدهد.
چشمگیری  طور  به  حکومت  و  است  برعکس  قضیه  این  اسرائیل  در  مقابل،  در 
خود را وارد ماجرا کرده است و کاشر خاخام اعظم )chief rabbinate(  را تنها 
کاشر قابل قبول میشمارد.آقای لیتون معتقد است استانداردهای آن ها کمترین 
وجه مشترک با یکدیگر را دارد و بسیاری از مردم یهود آن ها را سهل انگارانه 
میپندارند و حاضرند مبلغ بیشتری را به شرکت های خصوصی بپردازند و در 

عوض کاشری را بخرند که از استانداردهای سختگیرانه تری عبور کرده است.
با این حال یهودیان درباره قوانین مذهبی مربوط به غذا، سختگیر تر از مسلمانان 
هستند. یهودیان شکی ندارند که بی حس کردن حیوانات قبل از ذبح آن ها به طور 
ذبح  مرکز  صدها  نیستند.  موافق  مسئله  این  با  مسلمانان  اما  است.  ممنوع  کلی 
حیوانات برای مسلمانان با قوانین مختلفی مشغول به کار هستند. آن ها در شیوه 

  در باب تکنولوژی  
نویسنده : جواد لگزیان

مسائل  دادن  اولویت  با  تکنولوژی  باب  در  کتاب  در  پیت  جوزف 
و  تکنولوژی  فهم  برای  اجتماعی  نقادی  بر  معرفت شناختی 
است.  زده  خواندنی  پژوهش  یک  به  دست  علم  با  آن  ارتباط  شناخت 
کار،تعیین  مقام  در  انسانیت  مدل  سازِی  تکنولوژی،  و  معرفت شناسی 
و  تکنولوژی  تکنولوژیکی،  تبیین  تکنولوژی،  بحث  در  فلسفه  جایگاه 
ایدئولوژی، تکنولوژی، دموکراسی، تغییر و تغییر علمی و زیرساخت 
تکنولوژیکی علم عناوین فصل های این کتابند. از نگاه پیت تکنولوژی 
مشخصه  وضعیت بشر است. بنابراین، پرداختن به این مهم کار فلسفه 
است، یعنی بهترین روش تعمق و تفکر درباره  پرسش های بزرگ، بلکه 
بهتری  فهم  به  و  شود  روشن  ما  برای  تکنولوژی  معنای  آن  وسیله   به 
دارد  ما  ارزش های  و  تأثیرهایی که در زندگی  و  از عملکرد تکنولوژی 
انسانیت  از  پیچیده ای  فرایند  تکنولوژی  پیت  کتاب جوزف  در  برسیم. 
از کارهای پیشین  آن دانش حاصل  در مقام  کار تصور می شود که در 
بر  تمرکز  با  جدید  کارهای  و  می شود  بازنگری  جدید  دانش  پرتو  در 

دستیابی به اهداف خاص صورت می پذیرد.
 این فرایند دربردارنده  ارزیابی و بازخورد، کنش، و تحلیل است و البته 
روش شناختی  برنامه   یک  بلکه  نمی دهد،  وعده  را  موفقیت  فرایند  این 
را  از خطاهای مشابه پیش می نهد و یک فرمان که ما  برای جلوگیری 
وادار می کند آنچه را می دانیم، این را که چگونه از این دانش استفاده 
می کنیم، و مقصدی را که به سوی آن در حرکتیم مجددًا مد نظر قرار 
دهیم. پیت علم را همچون یک فرایند مولد دانش توصیف می کند و از 

تکنولوژی همچون فرایندی سخن می گوید که دانش را به کار می گیرد. 
باید  تکنولوژی  و  علم  رابطه   نهایِی  توصیف  که  میکند  تصریح  او 
منعکس کننده  این واقعیت باشد که پیشرفت در علم مدرن مستلزم یک 
زیرساخت تکنولوژیکی است: این یعنی رابطه  پیچیده  علم و تکنولوژی 
نهادهای  وجوه  برخی  از  علم  استفاده   از  بیشتر  چیزی  دربردارنده  

حامی اش به عنوان ابزار است.
 این نهادها، در کنار دیگر مؤلفه ها، برای علمی که ما می شناسیم ذاتی اند. 
به  باید نشان دهد که تکنولوژی  یعنی رابطه ای که ساخته خواهد شد 
لحاظ معرفت شناختی بر علم مقدم است، که اگر فقط به این فکر کنید، 
می بینید که کاماًل معنای مثبتی دارد. دانش بدون کارهای پیشین ممکن 
نیست، و چون تکنولوژی انسانیت در مقام  کار است، طبیعتًا الزم است 

که تکنولوژی به لحاظ معرفت شناختی بر علم مقدم باشد. 

در  ما  است:  معاصر  زندگی  واقعیِت  تکنولوژیکی  تغییر  پیت  نظر  به 
جدید  شیوه های  جست وجوی  در  پیوسته  که  می کنیم  زندگی  جهانی 
اما  ماست.  کردن  زندگی  نحوه   نتیجه  در  و  کردن  کار  نحوه   بهبود 
چالش هایی که این جهان ایجاد می کند هیچ فرقی با چالش های جهانی 
خیالی و عاری از هر گونه تکنولوژی ندارد، زیرا حتی در چنین جهانی 
نیز باید تأثیرات اعمالمان در آینده را پیش بینی کنیم، و نمی توانیم این 
ازین جاست که  انجام برسانیم. و  به  کار را به صورتی مطلق و کامل 
او با نگاهی خوشبین درباره  جنبه های مثبت تغییر تکنولوژیکی برای 
بهروزِی انسانی می نویسد: کل مسئله  تغییر شیوه  کار کردن ما گشودِن 
در  می توان  را  بهبودی  این  و  است.  جاری مان  موقعیت  بهبود  امکان 

معنایی محدود یا وسیع فهمید. 
کند  ساده تر  را  کاری  دادن  انجام  است  ممکن  گسسته  تغییرات  برخی 
که در غیر آن صورت خسته کننده و ناموفق خواهد بود. معنای وسیع 
نهایت  در  تکنولوژیکی  تغییر  که  می شود  مربوط  چیزی  به  بهبودی 
بهبود  برای  چه  هر  که  بگویم  مایلم  می آورد.  ارمغان  به  بشریت  برای 
موقعیت های کاری مان از سیستم های پشتیبان نوآورانه و صرفه جویانه 
جست وجوی  برای  هم  بیشتری  انرژی  و  زمان  کنیم،  استفاده  بیشتر 
با  داشت.  خواهیم  انسانی  بهروزِی  برای  نویدبخش  و  جدید  راه های 
تعبیری خیال انگیزتر: تغییر تکنولوژیکی رشد انسانی را ممکن می کند. 
ماهیت  از  تغییر  حال  در  یکسره  فهمی  دورنمای  که  موافقم  هرچند  و 
انسان، که به هیچ محتوای ثابتی برای مفهوم »انسانیت« غیر از آنچه 
ما می شویم منجر نشود، ممکن است ترسناک باشد، اما این همان چیزی 
فلسفه   تکنولوژی،مبانی  باب  »در  می کند.  جذاب  را  انسانیت  که  است 
تقوی عضو هیئت  با ترجمه  مصطفی  پیت  تکنولوژی« نوشته  جوزف 
آمه  کتاب  انتشارات  را  260صفحه  در  شریف  صنعتی  دانشگاه  علمی 

رهسپار بازار کتاب کرده است.
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کاشر" قرار میدهد. آقای لیتون  معتقد است ارگان های تایید کاشر بهتر از دولت 
در این زمینه عمل میکنند. آن ها بر هر اشتباهی میتازند و به سرعت نیز اشتباهات 
خود را می پذیرند. صنعت فرآورده های کاشر آمریکا درآمدی معادل ۱2 میلیارد 
دالر در سال دارد و هیچ کس نمیخواهد مشتریان خود را در اثر بی نظمی و بی 

قانونی از دست بدهد.
چشمگیری  طور  به  حکومت  و  است  برعکس  قضیه  این  اسرائیل  در  مقابل،  در 
خود را وارد ماجرا کرده است و کاشر خاخام اعظم )chief rabbinate(  را تنها 
کاشر قابل قبول میشمارد.آقای لیتون معتقد است استانداردهای آن ها کمترین 
وجه مشترک با یکدیگر را دارد و بسیاری از مردم یهود آن ها را سهل انگارانه 
میپندارند و حاضرند مبلغ بیشتری را به شرکت های خصوصی بپردازند و در 

عوض کاشری را بخرند که از استانداردهای سختگیرانه تری عبور کرده است.
با این حال یهودیان درباره قوانین مذهبی مربوط به غذا، سختگیر تر از مسلمانان 
هستند. یهودیان شکی ندارند که بی حس کردن حیوانات قبل از ذبح آن ها به طور 
ذبح  مرکز  صدها  نیستند.  موافق  مسئله  این  با  مسلمانان  اما  است.  ممنوع  کلی 
حیوانات برای مسلمانان با قوانین مختلفی مشغول به کار هستند. آن ها در شیوه 

ی ذبح با یکدیگر تفاوت دارند. برخی کشورها به فرآورده هایی که درصد بسیار 
پایینی هم از گوشت غیرحالل اسالمی داشته باشند مجوزگوشت حالل میدهند و 
برخی دیگر از کشورها اینطور عمل نمیکنند. اخیرا رد پایی از گوشت خوک )که 
در اسالم حرام است( در غذاهای حالل مصرف شده )مثل پای و پاستا( در یکی 
از زندان های بریتانیا به چشم خورده است که منبع آن مورد تایید سازمان گوشت 
حالل در بریتانیا و یکی از دو سازمان اصلی تولید گوشت حالل بوده و البته االن 

جلوی فعالیت آن گرفته شده است.

تاور  شهر  در  و  لندن  حومه  در  که  است  پنجابی  رستورانی   ،  )Tayyabs(تایابز
هملت )Tower Hamlet(  که پر جمعیت ترین منطقه مسلمان نشین بریتانیاست، 
و  است  محبوب  کاری"  سس  با  ویژه  "عذای  خاطر  به  رستوران  این  دارد.  قرار 
هیچ گاه به خاطر مسئله گوشت حالل نگران نیست. مدیر رستوران میگوید که 
به تامین کنندگان مواد غذایی خود اعتماد دارد و مشتریان نیز به او اعتماد دارند.
این رویکرد شاید در یک رستوران محلی قابل اجرا باشد ولی قوانین چندملیتی 
از  اعمال شود. ماه گذشته رستوران مک دونالد و یکی  این سادگی  به  نمیتواند 
ایالت  غربی  جنوب  قسمت  در    )Dearborn(دیربورن شهر  در  کارگزارانش 
میشیگان که پرجمعیت ترین منطقه از نظر تمرکز آمریکایی های عرب تبار است 
، در پی طرح دعوی که او را متهم به دروغ گویی درباره عرضه غذای اسالمی می 

کرد، مجبور به پرداخت 700 هزار دالر شد تا این ادعا را رد کند.

است.  ایده  یک  حالل  غذای  دالرِی  میلیون   700 بازاِر  برای  جهانی"  "استاندارد 
کشورهای اسالمی که در آن ها دولت به عنوان قانونگذار در امور مذهبی دست 
مالزیایی  دپارتمان  مثال،  هستند.برای  زمینه  این  در  کمک  مشتاق  بسیار  دارد، 
توسعه اسالمی)JAKIM  ( ، مسئولیت حمایت از استانداردهای غذای حالل را 
برعهده گرفته است. استفاده نادرست از برچسب "حالل" ممکن است به مجازات 
زندان بی انجامد. همچنین پادشاهی کشور برونئی نیز بر خاطر برچسب حالل 
خود بسیار غره است: "برچسب حالل بروئنی". آن ها میخواهند غذای حالل را 
تولیدکنندگان  به  خصوص  به  مسئله  این  کنند.  رد  یا  تصدیق  دنیا  سرتاسر  در 
درحال  کشور  میکند.این  کمک  برزیل  مثل  گوشتی  های  فرآورده  غیرمسلمان 
حاضر بزرگترین صادرات گوشت به کشورهای مسلمان را دارد و مشتاق است 

تا بازارش را گسترش دهد.
اهمیت برچسب "حالل" از مسئله غذا فراتر رفته است. بسیاری از مردم جمعیت 
۱.6 میلیاردی مسلمانان میخواهند اطمینان بیابند که مواد دارویی و آرایشی که 
از  مملو  ها  سایت  وب  باشد.  نشده  تولید  حیوانات  یا  و  الکل  از  میکنند  استفاده 
اخبار جدید درباره برق ناخن های حاللی است که در لهستان درست شده است. 

فقط آن را روی حیوانات امتحان نکنید.
هفته نامه اکونومیست

ویزای سرمایه گذاری در کدام کشورها با اقبال مواجه است؟ 

قیمت شهروندی 
ثروتمندان  موضوع  این  است.  ناپایدار  همیشه  از  بیش  روزها  این  جهان،   
و  اجتماعی  امنیت  تهیه  برای  را  خود  ثروت  از  بخشی  تا  می کند  تشویق  را 
را  خود  شهروندی  حتی  یا  ویزا  نیز  کشورها  بسیاری  کنند.  هزینه  اقتصادی 
در قبال انواع مختلف سرمایه گذاری به این جویندگان امنیت عرضه می کنند. 
انواع مختلفی مثل تاسیس  بنا به کشور میزبان در  سرمایه گذاری ها می تواند 
شرکت، پرداخت مالی مستقیم به دولت، خرید ملک و... صورت گیرد. عمده 
کشورهای  و  چین  روسیه،  ساکنان  شهروندی ها،  و  ویزا  این گونه  مشتریان 
خاورمیانه هستند. آنها می خواهند در صورت وقوع بحران بعدی )اتفاقی که 
در این مناطق با فاصله های زمانی اندک روی می دهد( از امنیت محل خانواده 
و ثروت خود مطمئن باشند. آمار نشان می دهد تعداد متقاضیان، هرساله حدود 

۱5 درصد افزایش می یابد و احتمااًل درصد این افزایش در سال جاری با توجه 
حتی  روسیه،  سیاسی  و  اقتصادی  وضعیت  و  خاورمیانه  در  داعش  تهدید  به 
بیش از این هم خواهد بود. البته این اشتیاق تنها یک طرفه نیست. کشورهای 
ارائه دهنده انواع ویزاهای سرمایه گذاری نیز طی ۱0 سال گذشته، بیش از دو 

از  پس  سال های  در  خصوصًا  اروپایی،  کشورهای  داشته اند.  افزایش  برابر 
این نوع ویزا به عنوان راهی برای جذب سرمایه  از اعطای  اقتصادی،  بحران 
و رفع مشکالت اقتصادی خود استفاده کرده اند. جالب تر آنکه، قیمت اعطای 
به  شدت متغیر است،  بین کشورهای مختلف جهان  نه تنها  از ویزاها  نوع  این 
که حتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز از این نظر به شدت با هم تفاوت 
دارند. عالوه بر این، شهروندان بعضی کشورها، عالقه خاصی به دریافت ویزا 
یا شهروندی بعضی کشورها دارند. عالقه ای که به نظر نمی رسد چندان ربطی 
به قیمت ویزا یا پاسپورت این کشورها داشته باشد. بیشترین میزان این عالقه 
در بین روس ها و چینی ها مشهود است. آمریکا مقصد اول ثروتمندان چینی 
است و بیشترین متقاضیان شهروندی انگلستان، روس ها هستند. آمار رسمی 
دریافت  برای  روس   ۱62 تعداد   20۱4 سال  اول  ۹ ماهه  در  تنها  می دهد  نشان 
ویزای سرمایه گذاری انگلستان ثبت نام کرده اند. رقمی که از کل تقاضای سال 
این در حالی است که برنامه اعطای ویزای سرمایه گذاری  20۱3 بیشتر است. 
جهان  در  برنامه های موجود  گران ترین  از  یکی   20۱4 نوامبر  ماه  تا  انگلستان 
و از ماه نوامبر به بعد، گران ترین برنامه جهان، آن هم با فاصله ای بعید است. 

تا قبل از ماه نوامبر، ۱/6 میلیون دالر سرمایه گذاری الزم بود تا واجد شرایط 
دریافت این نوع از ویزا از انگلستان شوید، از آن تاریخ این رقم به 3/2 میلیون 
دالر افزایش یافته است و این حتی قیمت شهروندی نیست و دارندگان ویزای 
دریافت  برای  می توانند  سال  پنج  از  بعد  حالت،  بهترین  در  سرمایه گذاری، 

شهروندی تقاضا دهند.
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علم و دانش
با افزایش دانش بشر از ساختار عصبی و سازوکار مغز، پژوهش ها در حوزه  همگام 
علوم رایانه ای و رباتیک نیز پیشرفت چشمگیری کرده است و با این حساب شاید دیگر 
ایده ساخت رباتی با توانایی های مغز انسان فقط در داستان های علمی ـ تخیلی محدود 
نباشد.اما حقیقت این است که حوزه دانش و فناوری های نوین از پیچیدگی های زیادی 
برخوردار است و روند پیشرفت در طراحی فناوری های نوین در صنعت رباتیک، بسیار 

تدریجی تر و آرام تر از آنچه در فیلم های سینمایی می بینیم، رخ می دهد.
یکی از بزرگ ترین طرح های مربوط به مطالعه مغز انسان و کاربردهای احتمالی آن در 
علوم رایانه توسط بیش از 87 موسسه پژوهشی مختلف در اروپا در حال انجام است.
دانشمندان فعال در این طرح بزرگ و ده ساله که »پروژه مغز انسان« )HBP( نام دارد، 
قرار است پژوهش های گسترده ای را در حوزه های عصب شناسی، پزشکی و نیز علوم 
رایانه ای به انجام برسانند. درک بهتر از ساختار و کارکردهای مغز انسان و نیز طراحی 
فناوری های پیچیده براساس این ویژگی های ساختاری مغز، از جمله اهداف این پروژه 

بزرگ است.

اما چرا مطالعه مغز اهمیت زیادی در علوم رایانه ای دارد؟ واقعیت آن است که بسیاری 
از شیوه های پیچیده محاسباتی در رایانه ها با الگوبرداری از مغز انسان طراحی می 
در  بلکه  نیست،  صرف  برداری  کپی  یک  شکل  به  همیشه  برداری  الگو  این  البته  شوند. 

بسیاری از موارد، این الگوبرداری در اصل، نوعی الهام گیری از سازوکار مغز است.
البته مطالعه سازوکار مغزی می تواند به ما در ساخت دستگاه هایی که می تواند حرکات 

انسان را شبیه سازی نموده و با محیط اطراف تعامل داشته باشد نیز کمک  کند.
تقلید  با جزئیات کامل  را  انسان  بتواند همه حرکات  توان ماشینی ساخت که  فعال نمی 
کند. همچنین اگر انسان بتواند مغزی مصنوعی بسازد، این مغز نمی تواند بدن واقعی 
انسان را کنترل کند. شاید به همین دلیل است که درک سازوکار مغز بسیار مهم تر از کپی 

برداری صرف از آن باشد.
به عامه مردم  آن  ارائه  انبوه ربات و  برابر تولید  در حال حاضر چالش های زیادی در 
وجود دارد. شاید اصلی ترین دلیل این مساله را باید در کمبود اطالعات مردم در مورد 

مزایای این فناوری جست.
با قابلیت انجام کارهایی متفاوت طراحی  این که در حال حاضر ربات های مختلفی  با 
از آن توسط عامه مردم احساس  اند، اما هنوز ضرورت خرید و استفاده  و تولید شده 

نمی شود.
برای نمونه، با وجود طراحی رباتی که قابلیت گردگیری و تمیز کردن خانه را دارد و 
مد نظر قرار دادن این که یک انسان بهتر از یک ربات می تواند از عهده این امر برآید، 

ضرورتی برای خرید چنین رباتی حس نمی شود.
البته بی شک گذر زمان بسیاری از دیدگاه ها را متحول خواهد کرد. ۱5 تا 20 سال پیش، 
بسیاری از افراد هیچ ضرورتی برای خرید تلفنی که قابلیت جابه جایی دارد حس نمی 

کردند، اما امروزه تصور زندگی بدون این فناوری بسیار دشوار است.
قبول  شویم،  می  آشنا  آن  های  قابلیت  با  و  کنیم  می  عادت  محصولی  به  وقتی  واقع  در 

کارایی های آن ساده تر می شود و دلیل آن نیز تنها همین عادت کردن است.
پذیرش ربات به عنوان بخشی از زندگی و عادت کردن به آن به معنای آغاز عصری دیگر 
و  بود  خواهد  همراه  فراوانی  منفی  و  مثبت  نکات  با  شک  بی  که  است  انسان  حیات  در 
صدالبته مشخص است  پذیرش ربات تنها به عنوان ابزاری هوشمند که قادر به گردگیری 
و انجام کارهای خانه است، محدود نخواهد شد، بلکه انسان از این وسیله انتظار تعامل 

و حتی برقراری ارتباط عاطفی را نیز خواهد داشت.
شاید همین نکته، اصلی ترین وجه تمایز میان ربات ها و دیگر فناوری های کاربردی  
آینده  مورد  در  را  ها  نگرانی  بیشترین  که  است  نکته  همین  اتفاقا  و  باشد  مردم  میان 

استفاده از آن ایجاد می کند.
قرن هاست   بشر به مطالعه در مورد مغز انسان پرداخته، حال آن که مبحث رباتیک تنها 
دارند  تاکید  حوزه  این  کارشناسان  که  است  دلیل  همین  به  دارد.  قدمت  ل  سا  60 حدود 
دستیابی به فناوری پیچیده برای ساخت رباتی با قابلیت های زیاد، بسیار زمانبر خواهد 

بود.
یکی از دالیل توجه و گرایش بسیاری از افراد به فناوری رباتیک را می توان در صنعت 
سینما جست. ربات هایی که در فیلم های علمی ـ تخیلی حضور دارند، ترکیبی از ترس، 

شادی و هیجان زدگی را با خود برای مخاطب همراه می آورند.
ذهن  در  را  تصور  این  انسان،  نظیر  هایی  توانایی  دارای  و  پیشرفته  های  ربات  دیدن 

بسیاری از مردم جای داده است که بشر به توانایی ساخت چنین ربات هایی دست یافته 
است. اما واقعیت آن است که دانش فعلی بسیار عقب تر از تصویر ایده آلی است که در 

این فیلم ها به نمایش در می آید.
فناوری ساخت ربات در حال پیشرفت است.  آن  به موازات  به هر حال دانش بشری و 
شاید پیش بینی آینده این حوزه کمی دشوار یا حتی زودهنگام باشد، اما در هر صورت 
می دانیم  بزرگ ترین شاهکار خلقت نقش مهمی در طراحی ربات های آینده دارد و این 

شاهکار چیزی نیست جز  مغز  انسان.
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مغز انسان و آینده 
صنعت رباتیــــــــک

تست های شخصیت شناسی 
یا ماشین های استخدام؟

مترجم: مریم رضایی

»فلیت وود«،  و  »میل ورک«  شرکت های  انسانی  منابع  معاون  اسمیت،  اسکات 
تا  کرد  آغاز  پیش  سال  هفت  را  اینترنتی  شخصیت شناسی  تست های  از  استفاده 

بتواند برای استخدام افراد بهتر تصمیم گیری کند.
او معتقد است این تست ها ویژگی هایی دارند که مصاحبه گران واقعی معموال در 
مصاحبه ها فاقد آن ها هستند. اسمیت معتقد است : »اغلب اوقات فرد متقاضی کار، 
مصاحبه حضوری خیلی خوبی انجام می دهد، اما وقتی او را ارزیابی می کنیم، به 
نکته های مهمی می  رسیم که در مصاحبه مشخص نبودند؛ مثال زود عصبی شدن 
با  همراه  اطالعات  »این  می افزاید:  اسمیت  می گیرد.«  قرار  تحت فشار  وقتی  فرد 
و  نزنیم  آب  به  بی گدار  استخدام ها  در  شده  باعث  آن،  از  بعد  حضوری  مصاحبه 
میان  در  درست تری  انتخاب  بتوانیم  تا  کنیم  تصحیح  را  مصاحبه  نهایی  سواالت 
متقاضیان داشته باشیم.« شرکت های بزرگ سال ها از تست های شخصیت شناسی 
و  بررسی  تست های  اما  کرده اند  استفاده  گران قیمت،  روانشناسان  راهنمایی  با 
گزینش اینترنتی که در بیشترین حالت تنها 400 دالر یا کمتر هزینه دارند، به طور 
فزاینده ای به یک گزینه متداول برای بیشتر شرکت ها تبدیل شده اند.  ایرا وولف، 
اینترنتی  شخصیت شناسی  تست های  تهیه  در  که   SPS مشاوره  شرکت  رئیس 
سال  سه  در  شرکتش  می گوید:  دارد،  تخصص  کوچک  کسب وکارهای  برای 
گذشته با افزایش درآمد قابل توجهی روبه رو بوده و در سال 20۱4 به تنهایی ۱5 
درصد رشد کرده است. به گفته یکی دیگر از طراحان این نوع تست ها، استفاده 
دیگر  است.   داشته  ۱60 درصدی  افزایش  پنج سال گذشته  در  این محصوالت  از 
 Profiles از:  عبارتند  می کنند  طراحی  شخصیت شناسی  تست های  که  برندهایی 
International، Hogan Assenssment و Assess Systems. این در حالی است 
که بسیاری از روانشناسان تست های ترکیبی خود را ایجاد کرده اند. به طور کلی، 
آیا با مجموعه اظهاراتی که هدفشان  این تست ها از متقاضیان کار می پرسند که 
یا  موافقند  است  اطمینان  قابلیت  و  جسارت  مثل  سخت  موقعیت های  سنجش 
مخالف. این برنامه ها از تحلیل  های داده با توجه به پاسخ ها استفاده می کنند تا 
مشخص کنند آیا فرد متقاضی برای شغل موردنظر مناسب است یا نه.  به عالوه، 
این تست ها به شرکت ها کمک می کنند که سطح استخدام نیروی خود را بسنجند. 
کریس پرس وود، از مالکان شرکت موری می گوید: »ما قصد داریم فرآیند استخدام 
را نظام مند کنیم.« این شرکت خانوادگی که در اواخر سال 20۱3 به این روش های 
و  می کند  بررسی  سال  هر  در  را  کار  متقاضی   ۱000 حدود  آورد،  روی  استخدام 
آنالین 30 دقیقه ای شرکت کنند. پرس وود معتقد  آنها می خواهد در یک تست  از 
است نتیجه این تست ها به مدیران کم تجربه تر کمک می کند خیلی سریع در مورد 
خوردن  موقع  و  سرسری  نداریم  دوست  »ما  بگیرند.  تصمیم  فرد  یک  استخدام 
ناهار یا وقتی احساس خیلی خوبی داریم فردی را استخدام کنیم.« گری کافمن، 
یک طراح تست می گوید: برخی از معروف ترین تست های شخصیت شناسی مثل 
مناسب  کار  متقاضیان  غربال گری  اهداف  برای   )Myers Briggs( بریگز  میرز 
برنامه های  مثل  اما  می دهند،  ارائه  فرد  شخصیت  از  توصیفی  چون  نیستند، 
استخدام اینترنتی این توصیف ها را با یک پروفایل شغلی مقایسه نمی کنند. دلیل 
اینکه برخی شرکت ها از ارزیابی های اینترنتی خودداری می کنند این است که به 
اندازه کافی با آن شغل مورد نظر هم راستا نشده اند. جودی میل، از موسسان و 
مدیر عامل شرکت مشاوره Business Talent Group می گوید؛ »طبق تجربه من، 
گرفتن یک تست بی طرف که همه مسائل مورد نیاز در شغل مورد نظر را پوشش 
دقیق  و  ریز  کار بسیار سختی است.« جودی ترجیح می دهد توصیف های  دهد، 
مستقیم  به طور  را  شغل  آن  وظایف  با  مرتبط  سواالتی  و  کند  ایجاد  شغل  آن  از 
در  کمیسیونی  دارند.  هم  دیگری  نواقص  ارزیابی ها  این  بپرسد.   متقاضی  از 
آمریکا در مورد این موضوع تحقیق می کند که آیا در تست های ارزیابی اینترنتی، 
تبعیض صورت  افسردگی  اختالالت روانی مثل  دلیل وجود  به  افراد  علیه برخی 
می گیرد یا نه. وولف می گوید این تست ها به طور کلی قانونی محسوب می شوند، 
چون سعی ندارند اختالالت شخصیتی افراد را آشکار کنند؛ »این تست ها به شما 
می گویند فالن فرد نسبت به دیگری زودتر عصبی می شود، اما بیماری روانی را 

افشا نمی کنند.« 
بهترین تست شخصیت شناسی چیست؟

بسیار  کار  استخدام  برای  شخصیت شناسی  تست های  از  استفاده  کردن  عملی 
تجاری  امالک  شرکت  انسانی  منابع  مدیر  ویسنیسکی،  الن  است.   دشواری 
»پارامنتر«،می گوید: »من حدود ۱5 تا 20 تست را بررسی کردم تا بتوانم بهترین 
آنها را انتخاب کنم. اما به تالشی که انجام دادم می ارزید.« از آنجا که تست های به 
دردنخور زیادی این روزها در دسترس وجود دارند، برای انتخاب بهترین تست 

نکات زیر را در نظر بگیرید:
 از سهولت استفاده تست مطمئن شوید. آیا انجام تست برای متقاضیان کار آسانی 
نه،  اگر  را تفسیر کنند؟  آمده  به دست  نتایج  به راحتی  است و مدیران می توانند 

آمادگی این را داشته باشید که استخدام های خوب را از دست بدهید. 
با  را  متقاضیان  پاسخ  ایده آل  تست  یک  باشید.  دقیق  معیارها  به  نسبت   
استانداردهای رفتاری مشخص برای یک عنوان شغلی مقایسه می کند. از آنجا که 
تست ها عمومی هستند و به طور خاص با ویژگی های شرکت شما متناسب سازی 
نشده اند، مطمئن شوید تستی که می گیرید دقیقا با شغلی که قرار است فرد در آن 

استخدام شود،  هم خوانی داشته باشد. 
منتشر  را  تست ها  که  »کسانی  کافمن  گری  گفته  به  شوید.  مطمئن  آن  اعتبار  از   
می کنند، باید شما را به منابعی موثق که تست  در آنها کاربرد داشته ارجاع دهند. 
این را بدانید که هر کس می تواند تستی را در اینترنت منتشر کند و ادعا کند که 

کارآیی دارد.« 
Inc :منبع
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تمام قابلیت های جدید 
ویندوز 10 برای موبایل

گوشی های  جدید  سیستم عامل  رسمی  عنوان   ،۱0 ویندوز 
سیستم عامل  که  کاربرانی  تمام  و  است  ویندوزفونی  هوشمند 
نسخه  می توانند  دارند،  خود  گوشی  روی  را   8/۱ ویندوزفون 
اول  چهارشنبه  کنند.روز  دریافت  رایگان  به صورت  را  جدید 
به  ویندوزفون،  بخش  سرپرست  بلفیوره«  »جو  ماه،  بهمن 
رونمایی و معرفی قابلیت های ویندوز ۱0 برای موبایل پرداخت 
نگاهی  تا  کنیم  فراهم  بستری  که  است  این  ما  »هدف  گفت:  و 

عمیق تر به قابلیت های سیستم عامل جدید گوشی  هوشمند خود 
و  جدید  ویژگی های  با  می توانید  اینجا  در  حاال  باشید.«  داشته 

مهم ویندوز ۱0 آشنا شوید:

کاربران  شکایات  و  پی  در  پی  شکست های  اسپارتان:  پروژه 
این  تا  شد  باعث  مایکروسافت  اکسپلورر  اینترنت  مرورگر  از 
بسیار  ویژگی هایی  با  جدید  مرورگر  یک  تولید  فکر  به  کمپانی 
متفاوت از اینترنت اکسپلورر بیفتد. این مرورگر که از مدت ها 
پیش شایعاتی درباره آن منتشر می شد، با نام اسپارتان رسما در 

ویندوز ۱0 معرفی شده است.
دسکتاپ  نسخه  با  گوشی  نسخه   ۱0 ویندوز  سنتر:  اکشن   
هماهنگ و یکپارچه است. بنابراین شما هیچ اعالن و اطالعیه ای 
 ۱0 ویندوز  بر  مبتنی  گجت های  دیگر  در  نه  و  گوشی  در  نه  را 

خود، از دست نخواهید داد.
ویندوز  در  تنظیمات  فضای  جدید:  تنظیمات  منوی   
است.  بوده  همراه  چالش  با  همواره  شخصی  کامپیوترهای 
و  با یک محیط ساده سر  تا  دارند  نیاز  کاربران  اینکه  عالوه بر 
آنها  اعمال تغییرات دلخواه برای  باید اجازه  کار داشته باشند، 
فراهم باشد. بخش تنظیمات ویندوز ۱0، برای گوشی موبایل و 
کامپیوترهای شخصی صریح و ساده است و در عین حال شاهد 
پس  زمینه سفید رنگی در منوی تنظیمات هستیم که در صدر آن 
ویندوز  در  دارد.  قرار  اخیر  دانلودهای  از محبوب ترین  لیستی 
است،  گرفته  صورت  تنظیمات  فضای  در  کاملی  اصالحات   ۱0
این اصالحات روی گوشی های هوشمند  بار قرار است  این  اما 
راه اندازی شود، چون بخش تنظیمات ویندوزفون نسبتا شلوغ 
و به هم ریخته است. جابه جایی سریع پیام ها بین پیام های متنی 
و دیگر برنامه های پیام رسان مانند اسکایپ  امکان استفاده از 
ورد،  آفیس:  نرم افزارهای  مانند  همگانی  اپلیکیشن های 

اکسل و پاورپوینت. 
موبایل های  تمام  در  آفیس  زیرمجموعه  نرم افزار  سه  این 
هوشمند و تبلت های مبتنی بر ویندوز ۱0 حضور خواهند داشت. 
در واقع مایکروسافت با ویرایش نسخه اولیه و فعلی آفیس در 
 ۱0 ویندوز  در  را  آفیس  از  یافته تری  بهبود  نسخه  ویندوزفون، 
از  استفاده  با  آفیس  فایل  از  پرینت  امکان  است.  کرده  فراهم 
از  استفاده  با  می توانید  شما  ترتیب  این  به  وایرلس:  قابلیت 

گوشی هوشمند خودتان از یک فایل آفیس هم پرینت بگیرید.
 نسخه جدید Outlook : یعنی اپلیکیشن مرسوم و همیشگی 
ورد  نرم افزار  قابلیت های  تمام  از  استفاده  با  که  مایکروسافت 

برای مدیریت ایمیل ها مورد استفاده قرار می گیرد.
 تقویم جدید با رابط کاربری مترو: نام جدید و رسمی  رابط 

کاربری مترو »Modern UI« است.
  اپلیکیشن های جدید برای ویرایش تصاویر: البته در نگاه 
عالوه بر  اما  می رسند،  نظر  به  فعلی  اپلیکیشن های  مشابه  اول 
دیگری هم  قابلیت های جدید  عمل می کنند  اینکه هوشمندانه تر 
بهینه  تصاویر،  کپی  حذف  به  می توان  آنها  جمله  از  که  دارند 
 سازی خودکار و سازمان دهی بهتر عکس ها اشاره کرد. با توجه 
به اینکه ویندوز ۱0، در نسخه دسکتاپ هم قابل پیاده  سازی است 

تبادل اپلیکیشن ها بسیار آسان صورت می گیرد.
 ساخت آلبوم های خودکار در گالری تصاویر: از تصاویر 
تهیه  مناسب  فرمت  با  عنوان دار  آلبوم های  خودکار  صورت  به 

خواهد شد. این تصاویر در حافظه ابری ذخیره شده و می توان 
به راحتی آنها را به اشتراک گذاشت.

ابری  فضای  با  هماهنگی  و  موزیک  جدید  اپلیکیشن   
خواهد   ۱0 ویندوز  از  بخشی  ابری  فضای  این   :OneDrive
بود و اپلیکیشن جدید موزیک به شما اجازه خواهد داد تا تمام 

آهنگ های خود را در OneDrive قرار دهید.
 تصاویر پس زمینه: باالخره ویندوز در نسخه جدید خودش 
تصمیم گرفته است تا تصویر پس زمینه را به شکل کاشی مانند 
یعنی منقطع و گسسته قرار ندهد و شکل کاملی از تصویر ارائه 

دهد.
می شود:  اعمال  کوچکی  تغییرات  کورتانا  روی   ۱0 ویندوز  در   
عدم وابستگی کورتانا به سیستم عامل، آن را تبدیل به یک دستیار 
زمان  هر  که  است  معنا  این  به  این  است.  ساخته  پویا  صوتی 
مایکروسافت اراده کند می تواند طرح بندی و ساختار کورتانا را 
تغییر دهد. در حال حاضر، مایکروسافت به دنبال سازماندهی 
بهتر کورتانا در جهت بهینه سازی فضا و طرح کلی آن بر اساس 
نظرات کاربران است. تغییرات نامحسوسی در کورتانای همراه 
آیکون  ویندوز،  جدید  نسخه  در  می شود.  دیده   ۱0 ویندوز  با 
کورتانا، به جای گوشه باالیی سمت چپ، در وسط قرار گرفته 
است. جالب است بدانید که یک منوی همبرگرشکل هم در آنجا 
فراگیر  اپلیکیشن های  از  انبوهی  لیست  منو  این  در  دارد.  قرار 
مایکروسافت وجود دارد. هرچند که امکان دارد قبل از انتشار 
نسخه نهایی ویندوز ۱0، تغییراتی در این بخش لحاظ شود. باید 
این نکته را در نظر داشت که فعال هیچ تغییری قطعی نیست. 
کاربران  نظرات  مبنای  بر  را  تغییرات  است  قرار  مایکروسافت 
اعمال کند با این حال اولین پیش  نمایش از نسخه ویرایش شده 

ویندوز ۱0 در اوایل اسفندماه ارائه خواهد شد.

 صفحه کلید ویندوز 10: یک نشانگر مجازی دقیق با پیشنهاد 
به  دقیق  مجازی  نشانگر  قابلیت  پیام:  نوشتن  در  کلمات  امالی 
ظاهر کم اهمیت اما جالب است و نقش دکمه قرمزرنگ معروف 
صفحه کلید لپ تاپ های تینک پد لنوو را دارد. این نشانگر که در 
گوشه پایین سمت چپ قرار دارد آبی رنگ بوده و تنها عملکرد آن 
سهولت جهت یابی در صفحه نمایش است. در عین حال شاهد 
 ۱0 امالی درست کلمات در صفحه کلید جدید ویندوز  پیشنهاد 
برای موبایل هستیم. با این اوصاف، مشکل قدیمی کاربران در 
این  از  استفاده  با  است.  شده  حل  هم  شده  تایپ  متن  ویرایش 
اصالح  را  آن  و  بروید  متن  از  قسمت  هر  به  می توانید  نشانگر 

کنید. 
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 )Content Marketing Institute( محتوا«  بازاریابی  »موسسه 
با  مرتبط  اطالعاتی  هرگونه  آنالین  به صورت  که  است  سایتی 
بازاریابی محتوا را در اختیار عالقه مندان قرار می دهد. در صفحه 
اینترنتی این موسسه آمده: »بازاریابی محتوا، روشی از بازاریابی 
به مخاطبان،  به منظور جذب و دستیابی  آن سازمان،  است که در 
عالیق  فرهنگ،  )شامل  شرایط  با  متناسب  ارزشمند،  محتوایی 
این  با  می کند،  منتشر  و  ایجاد  مستمر  صورتی  به  و...(  مخاطب 
هدف که اعمال مشتریان تبدیل به رفتاری سودبخش برای سازمان 

شود.«
که  واژه ای  است.  »ارزشمند«  کلمه  تعریف،  این  در  کلیدی  واژه 
خود  تاثیر  تحت  را  تبلیغات  و  بازاریابی  فعالیت های  کلیه  تقریبا 
رنگ  می تواند  هنگامی  ارزشمند،  محتوای  یک  می دهد.  قرار 
بوده،  آن  خواستار  مردم  که  بگیرد  خود  به  محتوا  بازاریابی 
آنها ایجاد مطلوبیت کرده و به جای اجتناب، قصد استفاده  برای 
بنگاه  یک  به  مربوط  اطالعات  کنید  فرض  باشند.  داشته  را  آن  از 
اقتصادی از طریق یکی از رسانه های اجتماعی به تعداد کثیری از 
بازدیدکنندگان منتقل شده است، در این صورت، آیا تصور می کنید 
پاسخ،  برای  تبلیغات؟  یا  است  گرفته  صورت  محتوا  بازاریابی 
دریافت  را  مربوطه  اطالعات  چگونه  اشخاص  شود  بررسی  باید 
کرده اند و در معرض آن قرار گرفته اند. همین شرایط را می توان 
برای دیگر محتواها نیز تعمیم داد. هنگامی یک بسته از اطالعات 
در قالب بازاریابی محتوایی جای می گیرد که برای مخاطب ارزش 
ارائه  بازاریابی محتوا، هدف،  بنابراین در  باشد.  به همراه داشته 
این  با  شاید  است.  نظر  مورد  مخاطبان  به  ممکن  حد  تا  ارزش 

تعاریف و توضیحات کمی گیج شده باشید، لطفا برای روشن شدن 
موضوع و درک بیشتر به مثال های زیر توجه کنید.

روش های زیادی برای بازاریابی محتوا وجود دارد به طوری که 
در این مقاله مختصر، نمی توان به همه آنها رسیدگی کرد. اما آنچه 
است،  مفهوم  این  با  شما  آشنایی  بر  مقدمه ای  آمده،  مقاله  این  در 
با این هدف که طرز فکر و تلقی شما از محیط اطراف مانند یک 
بازاریاب محتوا شود، در این صورت هر روز با ایده های بی شماری 
روبه رو خواهید شد که می توانید در مسیر بازاریابی خود، از آنها 
شده  اشاره  نمونه  عنوان  به  روش  چهار  به  زیر،  در  ببرید.  بهره 

است که می تواند نقطه مناسبی برای آغاز بازاریابی محتوا باشد.

۱- اطالعات گرافیکی)اینفوگرافیک(: عموما این نوع از گرافیک ها، 
جداول،  ارقام،  و  آمار  مانند  متفاوتی  اطالعات  شامل  و  عمودی 
مناسب  گرافیکی  اطالعات  اگر  است.  اطالعات  دیگر  و  نمودار ها 
اینکه  یا  بمانند  باقی  برای سال ها روی سایت ها  باشند، می توانند 
شوند  منتشر  مجازی  فضای  در  اجتماعی  رسانه های  طریق  از 
خواهند  مخاطب  بر  ماندگارتر  و  عمیق تر  اثری  ترتیب  این  به  و 
مانند  دیگری  داده های  گرافیکی  اطالعات  به  می توان  گذاشت. 
همچنین  و  شده  انجام  تحقیقات  آتی،  اهداف  سازمان،  استراتژی 
حق کپی رایت )حق گرفتن تبلیغات( اضافه کرد. حتی می توان از 
طریق سایت Pinterest اطالعات گرافیکی خود را در میان کسب 
زمان  صرف  جز  هزینه ای  کار  این  کرد.  توزیع  مرتبط  کارهای  و 

ندارد. 
معمولی  صفحه  یک  بین  اساسی  تفاوت  اینترنتی:  صفحه   -2
صورت  محتوایی  بازاریابی  آن  در  که  صفحه ای  و  اینترنتی 
می گیرد، تنها در جذابیت صفحه و محتوای آن است. همین عامل 
بلکه  نبندد  را  صفحه  بازدیدکننده  نه تنها  می شود  سبب  که  است 

اطالعات موجود را مطالعه کند.
یاد  نیز  اینترنتی  رادیوی  نام  با  آن  از  پادپخش:  یا  پادکست   -3
می شود. این روش ارائه محتوا، در سال 2004 محبوبیت و گسترش 

یافت.
از  استفاده  می کنند  تصور  مردم  عموم  که  آنجا  از  ویدئو:   -4
در  کمتر  روش  دو  این  است،  گران  و  دشوار  ویدئو  و  پادکست 
بازاریابی محتوا به کار گرفته شده است. اما صرف نظر از هزینه 
تجهیزات صوتی- تصویری با کیفیت، بهره بردن از این دو روش، 
دیگر  سوی  از  و  می شود  تصور  که  است  چیزی  آن  از  آسان تر 

می تواند از تاثیرگذاری مناسبی هم برخوردار باشد.

 چرا بازاریابی محتوا؟
باشیم،  بازاریابی محتوا  فهم معنای  دنبال  به  اینکه  به جای  شاید 
مفید  کار  و  کسب  برای  محتوا  بازاریابی  چرا  بفهمیم  باشد  بهتر 

است. اما پیش از آن به چهار مرحله خرید اشاره می کنیم:

۱- آگاهی: قبل از اینکه مشتری آگاهی داشته باشد، به »نیاز« خود 
پی می برد اما نمی داند برای رفع نیاز خود، چه راه حل هایی وجود 

دارد.

احتمالی،  راه حل های  وجود  به  نسبت  آگاهی  از  پس  تحقیق:   -2
به  می کند.  تحقیق  موجود،  راه حل های  به  اشراف  برای  مشتری 
چه  که  می کند  تحقیق  مشتری  خودرو،  خرید  از  قبل  مثال  عنوان 
برطرف  را  وی  نیاز  یک،  کدام  و  دارد  وجود  بازار  در  مدل هایی 

می کند.

3- بررسی جوانب: در این مرحله مشتری محصوالت شرکت های 
مختلف را با هم مقایسه می کند تا مطمئن شود کدام یک، محصوالت 

خود را با قیمت و کیفیتی مناسب ارائه می دهند.

4- خرید: و سرانجام مشتری با اطالعات کافی و اطمینان خاطر، 
تصمیم خود را برای خرید می گیرد.در بازاریابی و تبلیغات سنتی، 
تمرکز روی مراحل 3 و 4 است. اما آنچه در بازاریابی محتوا اهمیت 
ویژه دارد مراحل ۱ و 2 است؛ جایی که بازاریاب، آگاهی مشتریان 
را نسبت به راه حل ها باال می برد و اطالعات الزم و مفیدی را که 

قبال مشتری در نظر نگرفته بود در اختیار وی قرار می دهد.

در یکی از شرکت ها، طی سال گذشته حجم بازاریابی محتوا بیش 
از ۱000 درصد رشد داشته است و در این مسیر مشتریان احتمالی، 
محتوا و ارزش های حاکم بر سازمان را درک و حتی گاهی اوقات 
نیز آمادگی خود را برای همکاری با سازمان اعالم کرده اند. در این 
به روش های فروش تحت فشار نیست، فقط  نیازی  شرایط دیگر 
کافی است روی جزئیات کار شود، به توافق رسید و کار را شروع 
بشناسیم،  را  مشتریان  اینکه  از  پیش  حتی  صورت،  این  در  کرد. 
روش های  در  آن  حصول  برای  که  اعتمادی  شده،  حاصل  اعتماد 

سنتی بازاریابی، نیاز به یک دوره فروش محصوالت است.

اگر بازاریابی محتوا به درستی اجرا شود بازده سرمایه غیرقابل 
باوری خواهیم داشت. این در حالی است که نیازی به صرف هزینه 
از  که  شرکت  یک  موفقیت های  بررسی  با  نیست.  زیادی  زمان  یا 
 ۹5 که  شد  مشخص  است،  آمده  دست  به  محتوا  بازاریابی  طریق 
درصد از این موفقیت، تنها حاصل مقاالتی است که در این مسیر 
به مشتریان ارائه شده است و به یاد داشته باشید که هزینه نوشتن 

این مقاالت، فقط صرف 20 ساعت زمان است.
که  با پشتیبانی  بازاریابی محتوا،  باال گفته شد،  در  آنچه  عالوه بر 

مشاغل

TELEPHONE +44 (0) 2085 770 600

MOBILE +44 (0) 7825 870 506

EMAIL ENQUIRIES@EASTNETCLAIMS.CO.UK

WEBSITE WWW.EASTNETCLAIMS.CO.UK

ADDRESS 81-83 HIGH STREET, 
HOUNSLOW, LONDON, TW3 1RB

 *OUR NO WIN NO FEE SERVICE IS SUBJECT TO OUR SOLICITORS AGREEING TO TAKE YOUR CASE ON, AS WELL AS OTHER LIMITED EXCEPTIONS WHICH WE WILL EXPLAIN IN MORE DETAIL.

TRANSLATION AND INTERPRETING SERVICES

LEGAL, MEDICAL, PRIVATE

UK TAX AGENT,ACCOUNTANCY & BOOKKEEPING

Accident at Work?

Criminal Injury Claim?Road Tra�c Accident?

Accidents in Public Places?

 بازاریابی محتوا 
یا تبلیغــــــــــات؟

Forbes :مترجم: پیام محجوبی   ./ منبع
دقیقا  که  هستید  افرادی  دسته  آن  از  اگر 
نمی دانید بازاریابی محتوا چیست و فرصتی 
آن  مورد  در  اطالعاتی  تا  نیامده  پیش  هم 
نیاز  این  پاسخگوی  زیر  مقاله  کنید،  کسب 

شما خواهد بود.
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انجام تایپ فارسی درکوتاه 
ترین  زمان پذیرفته می شود.

تماس 9 صبح تا 9 شب

07864310485

از کانال های دیجیتال بازاریابی به عمل می آورد، فواید دیگری نیز دارد، زیرا می تواند آنچه را که 
اینترنتی  در بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی ارائه می شود پربارتر، راه رسیدن به صفحه 
و  نیز جذاب تر  را  اینترنتی شما  و همچنین صفحه  را هموارتر  از طریق موتور های جست وجوگر 

مفیدتر کند.

 چگونه باید آغاز کرد؟
شرکت های زیادی، خدمات اینترنتی مانند بازاریابی محتوا، SEO )فرآیند قابل رویت بودن نام سایت 
یا صفحه اینترنتی از طریق موتورهای جست وجوگر( یا روابط عمومی را ارائه می دهند. اگر شما 
به قدری مشغول هستید که نمی توانید این امور را خودتان انجام دهید، شاید بهترین گزینه، قرارداد 
ایجاد  راه  آسان ترین  شوید،  درگیر  موضوع  با  که  هستید  عالقه مند  اگر  اما  باشد.  شرکت ها  این  با 
وبالگ است. شاید در ابتدا کمی دشوار به نظر برسد اما با گذر زمان، مهارت شما در این کار بیشتر 
خواهد شد. با پیروی از بازاریابان موفق و بررسی سایت اینترنتی آنان، یاد خواهید گرفت که چگونه 

مخاطبان را تشویق به خواندن وبالگ خود کرده و آنها را جزو مشتریان کنید.

 اولین راز در بازاریابی محتوا
این  مورد  در  که  چند  هر  باشد.  ارزش  دارای  باید  مخاطب  برای  شما  محتوای  است:  این  مهم  راز 
موضوع صحبت شده، با این حال، جای تعجب است وقتی برخی از شرکت هایی که بازاریابی محتوا 
به  می کنند،  ارائه  را  کمتری  ارزش  تبلیغات،  که  هنگامی  ندارند.  توجهی  آن  به  می دهند،  انجام  را 
مخاطب  باشد،  ارزش  دارای  شده  ارائه  محتوای  اگر  اما  می شوند.  حذف  و  گرفته  نادیده  راحتی 
را  محتوا  چطور  نمی دانید  اگر  می کند.  محتوا  به  دادن  گوش  یا  کردن  تماشا  خواندن،  به  وادار  را 
ارزشمند کنید، از مشتریان خود بپرسید چه نوع محتوایی برای آنان مفید است، چه زمانی که کاالی 
شما را می شناسند و از آن استفاده می کنند و چه هنگامی که کاال یا خدمات شما را نمی شناختند و در 

جست وجوی آن بودند. مطمئن باشید این مسیر یکی از بهترین روش ها است.

 چگونه دانش خود را افزایش دهیم؟
با مطالعه کتاب، مقاالت و وب سایت ها نه تنها دانسته های خود را تکمیل می کنید بلکه می توانید میزان 
دانش خود را افزایش دهید. با مطالعه منظم و پیوسته، مدت زیادی طول نمی کشد تا با مفاهیم و 

اصول بازاریابی آشنا شده و حتی می توانید خود را به عنوان یک خبره در این زمینه معرفی کنید. 
بنابراین  نکرده اند.  اجرا  را  آن  و  ندارند  آشنایی  محتوا  بازاریابی  با  کامل  به طور  سازمان ها  هنوز 

به عنوان یک بازاریاب محتوا، برگ برنده در دستان شما است. 
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بیماری مردانه 
دکتر محمدرضا صفری نژاد 

  متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

بیضه عضوی است که وظیفه مهمی چون ساختن هورمون های مردانه 
را به عهده دارد.

یا  ساختاری  اختالالت  دچار  است  ممکن  انسان  بدن  از  هرعضوی 
بیماری شود. بیماری های بیضه نیز فراوان است. در این مطلب به چند 
نوع شایع و در عین حال خطرناک اشاره می کنیم که درمان آنها باید 
اورژانسی و خیلی سریع باشد؛ زیرا ذر ه ای غفلت ممکن است باعث از 

بین رفتن بیضه بیمار شود.

نزول نکردن بیضه
بیضه عضوی است که وظیفه مهمی چون ساختن هورمون های مردانه 
را به عهده دارد. این عضو به دلیل ساختارش به دمای زیاد و حتی دمای 
بدن یعنی 37 درجه حساس است و اگر به مدت طوالنی در این دما یا 
برای  و شاید  وارد می شود  آن صدمه جدی  بافت  به  گیرد  قرار  باالتر 
به  ای  کیسه  در  دلیل  همین  به  بدهد.  دست  از  را  خود  کارایی  همیشه 
نام کیسه بیضه قرار گرفته تا دمای آن تنظیم شود. بیضه جنین انسان 
بتدریج  که  دارد  وجود  هم  مجرایی  دارد.  قرار  شکمی  محفظه  درون 
بیضه ها وارد آن مجرا می شوند و از محیط شکمی فاصله می گیرند. 
پس وقتی نوزاد پسر متولد می شود، انتظار داریم هنگام معاینه بیضه 
ها درون کیسه قرار داشته باشند؛ در حالی که گاهی این اتفاق نمی افتد، 
یعنی یکی یا هر دو بیضه درون شکم باقی مانده اند. شیوع بیضه نزول 

نکرده در نوزادن نارس بیشتر است.

این موضوع از دو نظر برای ما اهمیت دارد. همان طور که اشاره کردیم 
دمای زیاد باعث از بین رفتن بیضه ها می شود. پس تا ۱2 ماهگی منتظر 
پایین آمدن بیضه ها می مانیم. اگر این اتفاق نیفتاد حتما باید با کمک 
جراحی آنها را از حفره شکمی پایین آورد و در کیسه بیضه قرار دارد. 
نوزاد  نشود،  انجام  هم  درمانی  و  باشد  دوطرفه  بیضه  نزول  عدم  اگر 
پسر درآینده مبتال به اختالالت جنسی و ناباروری خواهد شد. موضوع 
در  است.  نکرده  نزول  های  بیضه  در  سرطان  شیوع  دیگر  مهم  بسیار 
چنین بیمارانی شیوع ابتال به سرطان 30 برابر افراد عادی است. حتی 
بعد از جراحی و پایین آوردن بیضه ها هم خطر ابتال به سرطان بیضه 
چنین  که  است  مردانی  جمعیت  از  بیشتر  آینده(  )در  کودکان  این  در 
مشکلی هنگام تولد نداشتند. پس این بیماران را حتما باید ساالنه پزشک 

متخصص معاینه کند.

سرطان بیضه
این نوع سرطان برخالف دیگر سرطان ها که بیشتر در سنین باال اتفاق 
می افتد، در سنین جوانی شایع است )در دهه سوم زندگی(. متاسفانه 
سیر پیشرفت سرطان بیضه خیلی سریع است، یعنی ممکن است توده 
طی ده روز به دو برابر برسد. اولین عالمت سرطان بیضه وجود تود 
ه ای در بیضه است. این توده ممکن است به اندازه یک نخود باشد )هر 
ثابت  آن  خالف  که  این  مگر  است،  سرطان  بیضه  داخل  در  توده  نوع 
شود(. به همین دلیل بهتر است مردها چگونگی معاینه بیضه را آموزش 
بیماران زود به  البته محل بیماری طوری است که ممکن است  ببینند. 
می  بیماری  پیشرفت  باعث  دیرهنگام  مراجعه  نکنند.  مراجعه  پزشک 
شود و مراحل درمانی هم دشوارتر خواهد بود. درمان سرطان بیضه 
خارج کردن کل بیضه است و اگر سرطان دوطرفه باشد بیمار ناتوانی 
جنسی پیدا خواهد کرد. بیماران شیمی درمانی هم می شوند که درمان 

درمانی  شیمی  شود.  می  محسوب  بیضه  سرطان  برای  خوبی  بسیار 
عقیمی  باعث  و  برساند  آسیب  غیربیمار  و  سالم  بیضه  به  است  ممکن 
درمانی  شیمی  شروع  از  قبل  دلیل  همین  به  شود.  همیشه  برای  بیمار 
توصیه می شود بیماران اسپرم خود را در آزمایشگاه ذخیره کنند تا در 

آینده بتوانند با لقاح مصنوعی صاحب فرزند شوند.

پیچش بیضه
باید خیلی زود درمان شود.  بیماری خطرناکی است که  پیچش بیضه 
در  تاخیر  که  است  ساعت  شش  طالیی  مدت  و  است  اورژانسی  درمان 
درمان باعث از بین رفتن بیضه خواهد شد. بیماری در نوجوانان بیشتر 
بیضه  پیچش  ترین عالمت  20 سالگی(. شاخص  تا   ۱4( دیده می شود 
وجود درد شدید و ناگهانی در کیسه بیضه است. علت بیماری این است 
دالیلی  به  که  است  بیضه  طناب  در  آناتومیکی  اشکاالت  دارای  فرد  که 
خاص، طناب بیضه دچار پیچش می شود. پیچش باعث می شود عروق 
خون  فقدان  شود.  قطع  بیضه  خون  جریان  و  بگیرد  قرار  فشار  تحت 

رسانی به قطع اکسیژن رسانی به بافت و مرگ سلول های بیضه منجر 
به پوست  را  با جراحی پیچش برطرف می شود و بیضه  خواهد شد. 

کیسه متصل می کنند تا این اتفاق دیگر تکرار نشود.

عفونت بیضه
این بیماری نیز در دهه سوم و چهارم زندگی بیشتر رخ می دهد. عالمت 
بیماری هم به صورت بزرگی بیضه، تورم و قرمزی است. پوست بیضه 
بیماری خطرناکی است.  ملتهب و بسیار دردناک است. عفونت بیضه 
درمان  و  شود  می  بیضه  در  آبسه  گیری  شکل  باعث  درمان  در  تاخیر 
در این مرحله خارج کردن بیضه است. شایع ترین علت عفونت بیضه 
دارند  عرف  از  خارج  روابط  که  افرادی  است.  آمیزشی  های  بیماری 
بیشتر به عفونت بیضه مبتال می شوند. عفونت ناشی از وجود باکتری 

هایی مانند سوزاک و کالمیدیا است.

ضربه خوردگی بیضه
مانند  هایی  ورزش  انجام  شود.  گرفته  جدی  باید  بیضه  به  ضربات 
آنها زیاد  فوتبال، کاراته و همه مواردی که احتمال ضربه به بیضه در 
عالئمی  بیضه  به  ضربات  برساند.  آسیب  بیضه  به  است  ممکن  است، 
مانند کبودی و تورم پدید می آورند که علت تجمع خون در کیسه است. 
این افراد باید به بخش اورژانس اورولوژی بیمارستان ها مراجعه کنند 
پارگی  اگر  و  شود  انجام  سونوگرافی  و  معاینه  با  بیضه  از  بررسی  تا 
در آن دیده شد با جراحی ترمیم شود؛ ولی اگر فقط پارگی مویرگ ها 
مطرح باشد، می توان با دستورات دارویی و مراقبتی هماتوم یا خون 

مردگی را درمان کرد.

آتروفی یا تحلیل رفتگی بیضه
این بیماری دالیل زیادی دارد. یکی از دالیل مهم آتروفی ابتالی کودک 
به بیماری اوریون است. بیماری اوریون ممکن است به بیضه ها حمله 
کند و هر دو بیضه را از بین ببرد. به همین دلیل واکسیناسیون کودکان 
ضد این بیماری اهمیت فراوانی در آینده آنها دارد. یکی دیگر از مواردی 
که امروزه باعث از بین رفتن و آتروفی بیضه ها می شود، مصرف دارو 
بدنساز است. هورمون  استروئیدی در ورزشکاران  یا  آنابولیزان  های 
های استروئیدی برخالف تصور عموم عملکرد معکوسی روی بیضه ها 
دارند و مصرف طوالنی مدت آنها باعث تحلیل آنها خواهد شد. موارد 
ناباروری  آن  دلیل  که  شود  می  دیده  ورزشکاران  بین  طالق  از  زیادی 
است، بدون این که خودشان اطالعی از موضوع داشته باشند. این افراد 

در معاینه بیضه هایی تحلیل رفته دارند.
قابل برگشت است. متاسفانه ورزشکاران خودسرانه  بیماری غیر  این 
تجربه  بی  مربیانی  را  ها  هورمون  یا  کرده  تهیه  را  داروهایی  چنین 

تجویز می کنند که توجهی به عوارضش ندارند.

بهداشت و سالمت
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بیماری زنانه
شده  توصیه  معاینات  انجام  به  نسبت  مردان  از  بیشتر  زنان  معمواًل 
پزشکی و غربالگری ها توجه نشان می دهند. اما وضعیت همواره این 
گونه نیست و باید به برخی نشانه ها توجه جدی کنند. ۱5 عالمت را باید 
زنان جدی بگیرند چرا که بروز آن امکان دارد با سرطان ارتباط داشته 

باشند درحالی که زنان اغلب آنها را نادیده می گیرند.

کاهش وزن ناگهانی
یابد،  کاهش  وزنشان  شوند  می  خوشحال  بسیار  زنان  از  زیادی  تعداد 
در  که  گویند  می  محققان  اما  باشند.  داده  خود  به  زحمتی  آنکه  بدون 
 4.5 مثال  عنوان  )به  بدن  وزن  ناپذیر  توجیه  یافتن  کاهش  صورت 
کیلوگرم ظرف مدت یک ماه از وزن بدن کاسته شود بدون آنکه فعالیت 

به  باید  باشد(  شده  کمتر  مصرفی  غذای  مقدار  یا  یافته  افزایش  بدنی 
پزشک مراجعه کرد، و اینکه کاهش توجیه ناپذیر وزن بدن نشانه وجود 

سرطان است، مگر آنکه خالف آن ثابت شود.
احساس نفخ

نفخ آن قدر رایج است که بسیاری از زنان صرفًا به آن عادت می کنند. 
اما ممکن است نفخ به وجود سرطان تخمدان اشاره داشته باشد. دیگر 
عالئم سرطان تخمدان شامل شکم درد یا درد لگن، احساس به سرعت 
سیر شدن )حتی هنگامی که شخص زیاد غذا نخورده باشد(، و مشکالت 
مربوط به دستگاه ادراری است، به عنوان مثال شخص احساس می کند 
باید فورًا به دستشویی برود. اگر نفخ تقریبًا هر روزه اتفاق افتد و به 

مدت بیشتر از چند هفته ادامه یابد، باید با پزشک مشورت نمود.
وضعیت سینه

به  اگر  آگاه هستند، حتی  از وضعیت پستان های خود  اکثر زنان کاماًل 
مراقب  باید  که  دانند  می  و  نکنند،  معاینه  را  آنها  خودشان  منظم  طور 
ظهور توده در آنها باشند. اما این تنها عالمتی نیست که در پستان ظاهر 
دارد. محققان می گویند  اشاره  به وجود سرطان  احتمااًل  می شود که 
که باید تغییر رنگ و ضخیم شدن پوست پستان هم بررسی شود، زیرا 
سرطان  نام  به  سرطان  از  مهاجمی  اما  نادر  شکل  نشانگر  است  ممکن 
چند  تا  جوش  این  و  بزند  جوش  سینه  اگر  اینکه  باشد.  پستان  التهابی 
هفته باقی بماند، باید به پزشک مراجعه شود تا او این جوش را ارزیابی 
کند؛ و اینکه اگر ظاهر سینه هم تغییر کند، یا اگر زن متوجه ترشح کردن 
به  نمی دهد(، مراجعه  به کودک خود شیر  پستان  با  که  )زنی  آن شود 

پزشک الزم خواهد بود.
خونریزی های غیر عادی

محققان می گویند زنانی که هنوز یائسه نشده اند معمواًل به خونریزی 
بین دوره های قاعدگی توجه نمی کنند و همچنین تمایل دارند خونریزی 
که  اشتباه می شوند  این  زیرا دچار  بگیرند،  نادیده  را  دستگاه گوارش 
این خونریزی مربوط به دوره قاعدگی آنها است؛ و اینکه خونریزی بین 
دوره های قاعدگی، مخصوصًا اگر زن مربوطه معمواًل دارای دوره های 

قاعدگی منظمی باشد، نشان می دهد که باید به پزشک مراجعه نمود.
تغییرات پوستی

اکثر مردم می دانند که باید متوجه تغییرات در خال های پوستی باشند، 
زیرا این تغییرات یکی از نشانه های کاماًل شناخته شده سرطان پوست 
دار  رنگدانه  در  تغییرات  مراقب  باید  ما  گویند  می  محققان  اما  است. 
شدن )پیگمانتاسیون( پوست خود هم باشیم. بر طبق نظر محققان، اگر 
پوست به طور ناگهانی خونریزی نماید یا بسیار پوسته دار شود هم باید 

به پزشک مراجعه نمود تا آن را معاینه کند.
سختی بلع

این  فرارسیدن  از  پیش  شخص  شاید  باشد،  شده  مشکل  بلع  عمل  اگر 
چندان  غذا  جویدن  تا  است  داده  تغییر  را  خود  غذایی  رژیم  مرحله 
سخت نباشد، و شاید به خوردن سوپ یا غذا های آبکی رو آورده است. 
های  سرطان  های  نشانه  از  یکی  شاید  بلع  سختی  گویند  می  محققان 

دستگاه گوارش مانند سرطان مری باشد.
وجود خون در جایی که نباید باشد

ببیند،  خون  خود  مدفوع  یا  ادرار  در  زنی  اگر  که  گویند  می  محققان 
نباید تصور کند ناشی از بواسیر )همورویید( است، زیرا امکان دارد او 
دچار سرطان روده بزرگ و راست روده باشد؛ و اینکه دیدن خون در 
لگن توالت شاید در واقع ناشی از خونریزی مهبل باشد )اگر زن دوره 
قاعدگی خود را سپری می کند(، اما اگر در دوره قاعدگی به سر نمی برد 
باید به پزشک مراجعه کند تا او با انجام بررسی های الزم بتواند احتمال 

وجود سرطان مثانه یا کلیه را رد کند.
درد آزاردهنده شکم و افسردگی

متخصصان می گویند هر زنی که شکم درد دارد و احساس افسردگی 
می کند باید به پزشک مراجعه نماید. برخی از محققان متوجه شده اند 
بین افسردگی و سرطان لوزالمعده رابطه ای وجود دارد، اما این رابطه 

هنوز کاماًل روشن نشده است.
سوء هضم

هنگام  به  که  باشند  داشته  خاطر  به  شاید  اند  شده  باردار  که  زنانی 

دلیل  که  هضمی  سوء  اما  بودند.  شده  هضم  سوء  دچار  وزن  افزایش 
آشکاری ندارد شاید عالمتی هشداردهنده بوده و امکان دارد خبر دهنده 

زودهنگامی از وجود سرطان مری، معده، یا گلو باشد.
تغییرات دهانی

بر طبق گفته محققان، زنان سیگاری باید به شدت مراقب ظاهر شدن 
لکه های )پچ های( سفید در داخل دهان یا تشکیل نقاط سفید بر روی 
زبان خود باشند. امکان دارد هر دو عالمت نشان دهنده بیماری پیش 
به  و  کند  پیشرفت  است  ممکن  که  باشند  لکوپالکی  نام  به  سرطانی 

سرطان دهان تبدیل شود.
درد

ناراحتی ها و درد ها  از  آنها  پیر شدن مردم شکایت  با  آید  به نظر می 
عالئم  از  است،  مبهم  که  هم  چقدر  هر  درد،  شاید  اما  یابد،  می  افزایش 
اولیه برخی از سرطان ها هم باشد، گرچه اکثر شکایت هایی که از وجود 
درد اظهار می شود ناشی از سرطان نیست. دردی که پیوسته یا طوالنی 

است و توجیهی برای آن وجود ندارد باید بررسی شود.
تغییرات در غدد لنفاوی

محققان می گویند تشکیل توده یا تورم در غدد لنفاوی زیر بغل یا گردن 
یا هر جای دیگری از بدن زن امکان دارد عالمتی نگران کننده باشد، و 
اگر زنی ببیند غده ای لنفاوی در بدن او بزرگتر و بزرگتر می شود، و 
به پزشک  باید  است،  داشته  ادامه  ماه  از یک  بیشتر  به مدت  فرآیند  این 

مراجعه نماید.
تب

یا عفونتی دیگر نسبت داد،  آنفلوآنزا  به  اگر زن تب کند و نتوان تب را 
باشد. محققان می  داشته  اشاره  به وجود سرطان  تب  این  دارد  امکان 
از مکان  بود که سرطان  بیشتر خواهد  بروز تب هنگامی  گویند موارد 
اولیه خود گسترش می یابد، اما امکان دارد تب به مراحل اولیه سرطان 
است  ممکن  باشد.  داشته  اشاره  هم  لنفوم  یا  لوسمی  مانند  خون  های 

دیگر عالئم سرطان شامل زردی یا تغییر در رنگ مدفوع باشد.
خستگی

خستگی یکی از دیگر عالئم مبهم است که امکان دارد به وجود سرطان 
و همچنین به وجود تعداد زیادی از مشکالت دیگر اشاره داشته باشد. 
محققان می گویند که شاید خستگی پس ازآنکه سرطان رشد کرده است 
از سرطان ها، مانند  اولیه برخی  اما ممکن است در مراحل  آغاز شود، 
لوسمی، یا در مراحل اولیه برخی از موارد سرطان های روده بزرگ یا 

معده هم اتفاق افتد.
سرفه پیوسته یا طوالنی

و  ها،  آلرژی  آنفلوآنزا،  سرماخوردگی،  دلیل  به  افراد  رود  می  انتظار 
گاهی اوقات به عنوان یکی از عوارض جانبی دارو های مصرفی، دچار 
سرفه شوند. اما محققان می گویند سرفه های بسیار طوالنی مدت، که 
آن را به عنوان سرفه هایی تعریف می کنند که به مدت بیش از 3 یا 4 

هفته ادامه می یابند، نباید نادیده گرفته شود.
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خانواده
و  عشق  خواهان  فطرتا  زنان  گرچه  معتقدند  شناسان  روان 
تام  وابستگی  زنانه،  عشق  و  محبت  این  دوام  اما  هستند،  محبت 
همسرش  قبال  در  مرد  یک  که  دارد  ای  عاشقانه  رفتارهای  به 
تحت  عشق،  از  مملو  و  آمیز  محبت  رفتارهای  کند.  می  اعمال 
عنوان مناسک و آیین های عاشقانه شناخته شده است. آیین های 
عاشقانه، رفتارهای ساده اما قدرتمندی است که کمک می کند تا 
بسیار  احساسات  یا  مثبت، عواطف  هیجانات  مان،  روابط  در  ما 
خاص و درونی چون عشق را تجربه و لمس کنیم. به بیان دیگر، 
آیین ها و مناسک عاشقانه، بدون آن که حرفی یا صحبتی را بیان 

کنند، راه بلند ایجاد عشق را کوتاه می کنند.
زنان  و  مردان  برای  عاشقانه،  تشریفات  این  از  برخی  دانستن 
خالی از لطف نیست؛ انجام برخی از آیین ها، این اطمینان را به 
توانند  می  کارها،  از  برخی  انجام  با  همیشه  که  دهد  می  مردان 
و  »توجه  بیاورند و حس  به دست  را  و محبت همسرشان  عشق 

ارزش قائل شدن« را نسبت به همسرشان ابراز کنند.
مردان،  جانب  از  عاشقانه  تشریفات  این  نمایش  دیگر،  سوی  از 
توجه،  دریافت  جهت  در  ای  کننده  تضمین  مانند  زنان  برای 
مراقبت و حمایت از جانب همسرشان معنا می شود که به زنده 
ماندن هیجانات و عواطف مثبت شان منجر شده و باعث تبلور 
با  شود.مردان  می  آنان  در  همسر  از  »قدردانی«  حس  اظهار  یا 

رنگ  توانند  می  زیر،  پیشنهادی  عاشقانه  آیین  چند  از  استفاده 
عشق در زندگی شان را پررنگ کنند و همسرشان را بیش از پیش 

عالقه مند به خود سازند.

عاشقانه، ابراز عشق کنید
را  خود  روزانه  اوقات  از  زیادی  بخش  امروزی،  زنان  بیشتر 
موسوم  مردانه  کارهای  به  که  کنند  می  هایی  فعالیت  صرف 
است. مجموعه این فعالیت ها باعث می شود زن به سمت جنبه 
مردانه شخصیت خود سوق یابد. به منظور رهایی از این حالت 
کمک  نیازمند  زن  آرامش،  کسب  و  زنانه  جنبه  به  دستیابی  و 

همسرش است.
به  خویش،  عاشقانه  و  آمیز  محبت  رفتارهای  با  تواند  می  مرد 
از  شدن  رها  در  را  او  و  کند  توجه  همسرش  نیازهای  ارضای 
از  مراقبت  و  محافظت  جهت  در  بیشتر  که  اش  درونی  تمایالت 
با  گاهی  توانید  می  دلیل  همین  به  برساند.  یاری  است،  دیگران 
پذیرفتن و به عهده گرفتن برخی از مسئولیت های همسرتان یا 
با ایجاد شرایط شاد و دلپذیری چون خرید بلیت سینما، دعوت 
به رستوران و... ابراز عشق کرده و به او اجازه آرامش و لذت 
تعطیالت  گذراندن  مانند  عاشقانه  های  لحظه  بدهید.  زندگی  از 
به  تا  آورد  می  فراهم  زن  برای  را  فرصتی  که  است  مدت  کوتاه 
جنبه های زنانه خویش توجه بیشتری کند. به بیان دیگر مرد با 
مهیا کردن نیازهای زن، به همسرش نشان می دهد او نیازهای 
همسفر زندگی اش را درک کرده و آنها را قابل احترام می داند. 
رفتارهایی از این دست، از جمله اعمالی است که زن را از لحاظ 
روحی و عاطفی اغنا کرده و حس »حمایت شدن« و »مورد توجه 
بودن و درک شدن« به او القا می کند، دقیقا شبیه به حمایتی است 

که از طریق گفت وگو و مصاحبت ایجاد می شود.
احساسات  از  که  آن  بدون  تواند  می  زن  عاشقانه،  لحظه  یک  در 
خود صحبتی به میان آورد؛ احساس پذیرفته شدن، دوست داشته 
شدن، درک شدن و حمایت شدن از جانب همسر را لمس و تجربه 
احساس،  از  پر  اما  کالم  بدون  وگوی  گفت  این  تردید  بی  کند، 
این  موید  مرد،  عاشقانه  رفتار  است.  زن  برای  سود  از  سرشار 
مهم برای زن است که »همسرش او را پذیرفته و بسیار دوستش 
دارد.« لحظات عاشقانه برای زنانی که از ابراز احساسات خود 
رضایت نداشته یا آن که توانایی ابراز احساساتشان را نداشته و 

بابت آن احساس ناراحتی و خشم می کنند، بسیار مفید است.

با همسرتان ارتباط صمیمی داشته باشید
با  صمیمانه  رابطه  نداشتن  زنان،  اصلی  های  شکایت  از  یکی 
همسرشان است. زنان به منظور فائق آمدن، تحمل کردن و دست 
مستاصل  را  آنان  گاه  که  زندگی  فشارهای  با  کردن  نرم  پنجه  و 

خود  احساسات  درباره  دارند  نیاز  آورد،  می  در  پا  از  و  کرده 
آموختن  با  توانند  می  آگاه  مردان  کنند.  صحبت  همسرشان  با 
روش های ارضای این نیاز، دوباره بر مسند خویش برگردند و 

همسرشان را نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهند.
به احساسات زنان، مهارتی مهم برای مردان است.  گوش دادن 
با یادگیری مهارت های گوش کردن، مرد می تواند همسرش را 
از احساسات ناخوشایند، عوامل بازدارنده و فشارزا رها کند و 

نیاز تشکر، قدردانی و احساس صمیمیت او را نیز مرتفع سازد.

به ویژگی های مثبت همسرتان توجه کنید
بویژه در برهه های  از همسرتان،  به منظور حمایت و حفاظت 
و  مثبت  های  ویژگی  بر  باید  کننده،  نگران  و  بحرانی  حساس، 
رفتارهایی از همسرتان که خوب بوده تمرکز کنید. با برشمردن 
ویژگی های مثبت شخصیت همسرتان است که او از عالقه شما 
به خود اطمینان حاصل کرده و عزت نفس خود را ترمیم می کند. 
اعتماد به خود زمینه ساز عشق به خود است و از همین عشق به 

یادتان  تر می شود.  یا محکم  ایجاد  به شما  که عشق  است  خود 
باشد اگر همسرتان خودش را دوست بدارد می تواند شما را هم 

دوست داشته باشد.

به وقت مقتضی، اعتراض و انتقاد کنید
را توهینی  او  از همسرتان دلگیر هستید و رفتار  اگر چه سخت 
به خود قلمداد می کنید و مدام دوست دارید او را از احساستان 
آگاه سازید و... اما باید بگوییم بهتر است دست نگه دارید، اندکی 
صبر داشته باشید. بر خشم تان غلبه کنید، بپذیرید اکنون زمان 

مناسبی برای اعتراض و گله از او نیست.
گفتن  صمیمیت،  و  عشق  پرورش  برای  ضروری  عوامل  از  یکی 
حقیقت است، اما وقت شناسی در این امر بسیار مهم است. برای 
آن که عشقی ماندگار و بادوام داشته باشید، سعی کنید در زمانی 
مناسب و به روشی که همسرتان کمتر آزرده شود یا آسیب ببیند، 
با او صحبت کنید و او را از ناراحتی ها و حرف های دلتان مطلع 
کنید. انتقاد و بیان اعتراض در شرایط مساعد، مناسب و بهینه 

است که نتیجه مطلوبی را برای شما پدید می آورد.

بی قید و شرط، فقط به همسرتان توجه کنید
از  کاملی  که زن شناخت  آنجا  از  رابطه عاشقانه،  ابتدای یک  در 
شود.  همراهش  و  کرده  اعتماد  او  به  کند  می  سعی  ندارد  مرد 
سازد  می  داشتنی  دوست  و  عاشقانه  محیطی  مثبت،  احساسات 
شکننده  و  حساس  بسیار  روانی  و  عاطفی  امنیت  این  چند  هر 
بوده و ممکن است پس از چند بار دلشکستگی، ناکامی و ناامیدی 
فرو ریزد.اگر مرد، مهارت های گوش دادن و درک کردن زن را 
نیاموخته و بلد نباشد، بی گمان با گذشت اندک زمانی، زن نیز از 
گاه حتی  و  امتناع کرده  و طبیعی خود  احساسات درونی  ابراز 
در  که  آن  تر  نبودن« خاموش می شود. جالب  »احساس مهم  با 
این زمان، خود زنان هم نمی دانند چه اتفاقی افتاده است و چرا 

زندگی شان به اینجا رسیده است!
گاهی حتی »احساس مورد توجه نبودن« در زن به قدری شدت 
می گیرد که تالش های بی وقفه و مجدد مرد، برای احیای رابطه 
عاشقانه و تجربه آن احساس جادویی و شگفت انگیز بی نتیجه 

مانده و تحت هیچ شرایطی قابل بازگشت و دریافت نیست.
بنابراین به منظور پرورش، تقویت یا ایجاد احساس موفقیت در 
با  باشد  یادتان  کنید.  توجه  به همسرتان  کنیم  عشق توصیه می 
مورد  »احساس  تواند  می  براحتی  همسرتان  افزون،  روز  توجه 

توجه بودن و درک شدن« از جانب شما را لمس کند.
جمله  از  و  توجه  اساسی  های  راه  از  یکی  همسر،  با  مصاحبت 
نیازهای زنانه است. با گفتن عبارات یا جمالتی مانند : »من تو را 
دوست دارم و می خواهمت«، »تو برای من بهترینی«، »تو برای 
من خیلی مهم و باارزش هستی«، »دوست دارم حرف های تو را 
بشنوم«، »کنارت می مانم تا با من حرف دلت را بگویی« و... می 

توانید توجه خود را به همسرتان هدیه دهید.

تعریف و تمجید فراموش نشود
تعریف و تمجید، قدردانی و سپاسگزاری از زنان، از رفتارهایی 
شما  که  هنگامی  شود.  می  آنان  در  عشق  تبلور  موجب  که  است 
از همسرتان به خاطر تالش ها یا چیزهایی که برای شما فراهم 
آورده، تشکر می کنید، او احساس عشق و محبت کرده و تمایل 
همسرتان  اگر  یابد.  می  عاشقانه  رابطه  یک  خلق  برای  بیشتری 
آشپزی خوبی دارد، لباس زیبایی می پوشد، از فرزندتان بخوبی 
مراقبت می کند، به شما و نیازهایتان اهمیت می دهد، به خانواده 

تان احترام می گذارد و... سعی کنید بی تفاوت از کنار رفتارهای 
موجب  شما  توجهی  بی  نگذرید،  همسرتان  های  محبت  و  مثبت 
بیان جمالتی همچون »شما  با  او می شود.  ناامیدی  و  دلسردی 
بانوی فوق العاده ای هستی«، »با این لباس، خیلی ماه شدی«، »تو 
واقعا خوب هستی و مرا شرمنده می کنی«، »من به داشتن همسر 
هنرمند و مدبری چون تو به خودم می بالم« و... همسرتان را از 
این رو به آن رو می کنید. فراموش نکنید توجه به همین چیزهای 
کوچک و جزئی است که یک عشق به یاد ماندنی و با دوام را به 

وجود می آورد.

برای همسرتان یادداشت بگذارید
زنان به مردانی که به آنها توجه می کنند، به درخواست های آنان 
پاسخ می دهند و در نهایت برای آنها یادداشت می گذارند، بسیار 
زنان  برای  ها،  خواسته  به  فوری  و  سریع  های  پاسخ  متمایلند. 
بسیار جالب و خوشایند است و این حس را در آنان ایجاد می کند 
که همسرش واقعا خاطر او را می خواهد و براستی عشقش را 

نیز ابراز می کند.
همسرتان  های  درخواست  کردن  برآورده  امکان  که  مواقعی  در 
هست آن را پشت گوش نیندازید، بهترین راه برای ایجاد یک پاسخ 
عاشقانه آن است که در همان لحظه آن خواسته را اجابت کنید. 
حال اگر همسرتان از شما درخواستی کند، اما شما بنابر دالیلی، 
توانایی پاسخگویی فوری به آن خواسته را نداشته باشید، بهتر 
نکنید  را  کار  این  اگر  بگذارید.  همسرتان  برای  یادداشتی  است 
همسرتان احساس خواهد کرد که باید آن را دوباره یادآوری کند 
به همین دلیل ممکن است بارها و بارها آن را به شما گوشزد کند.

برای  باید  مردان  بگوییم  تلویحا  خواهیم  نمی  ما  نکنید،  اشتباه 
انجام اوامر همسرشان همیشه آماده باش و منتظر باشند. ممکن 
به  نیست  الزم  پس  باشید،  خسته  یا  باشد  شلوغ  سرتان  است 
انجام  را  آن  را مطرح کرد  که همسرتان درخواستی  این  محض 
دارد،  زمان  ها  ساعت  به  نیاز  ها  درخواست  انجام  گاهی  دهید، 
کارهای  در فهرست  را  آن  بگویید  به همسرتان  است  کافی  فقط 
انجام  را  اش  خواسته  وقت  اسرع  در  و  اید  داده  قرار  تان  آینده 

خواهید داد.

همسرتان را در آغوش بگیرید
در آغوش گرفتن همسر، یک مهارت ارتباطی پیشرفته و هدیه ای 
کامال عاشقانه است. این راه عاشقانه، بهترین روشی است که می 

تواند موفقیت و توانایی شما را در دوست داشتن و عشق ورزیدن 
به همسرتان تضمین کند.

قرار  حمایت  مورد  احساس  مرد،  آغوش  در  گرفتن  قرار  با  زن 
رنجیده  نشود،  گرفته  آغوش  در  زنی  اگر  حال  کند،  می  گرفتن 
دهنده  آزار  بسیار  برایش  حس  این  نبود  و  خأل  و  شده  خاطر 
خواهد بود. اغلب زنان، کمتر متمایلند از همسرانشان درخواست 
این  بیان  برخی،  حتی  گاه  و  بگیرند  آغوش  در  را  آنها  که  کنند 

درخواست را غیر معمول و شکست خود تعبیر می کنند.
مرد  جانب  از   ، گرفتن  آغوش  در  پیشنهاد  اگر  دلیل،  همین  به 
توصیه  بود.  خواهد  تر  عاشقانه  و  تر  پسندیده  زن  برای  باشد، 
می کنم این مهم را فراموش نکنید و هر بار با در آغوش گرفتن او 
به استقبال همسرتان بروید تا بتوانید لبخندی شیرین بر لبانش 
بنشانید و احساس مورد عالقه بودن و ارزشمند بودن را در او 

ایجاد کنید.

همسرتان را نوازش کنید

گرفتن دست ها و نوازش کردن زن، بسیار محرک و هیجان انگیز 
است، اما بسیاری از مردان بعد از گذشت مدت زمانی از ازدواج، 
این رفتار را متوقف می کنند و آن را منوط به زمانی می سازند 
به  زیبا  حس  این  اختصاص  هستند.  جنسی  رابطه  خواهان  که 
وسیله  یک  تنها  کند  احساس  زن  شود  می  باعث  خاص،  شرایط 
مصرفی برای عشق ورزی همسرش است، به این ترتیب، احساس 
به  را نسبت  بتدریج زن  نیز،  این وضعیت  از  ناخوشایند حاصل 
همسرش دلسرد و مایوس می کند. شما به عنوان یک مرد بهتر 
نیاز  شان  نفس  عزت  تقویت  و  افزایش  برای  زنان  بدانید  است 
دارند که هر روز به مدت حداقل 20 دقیقه، به صورت غیر جنسی 
توسط همسرشان نوازش و لمس شوند. نوازش های غیرجنسی 
همسر، نه تنها روشی خارق العاده برای ایجاد احساس صمیمیت 
است، بلکه شیوه ای است که اثر حاشیه ها و نامالیمات گاه و بی 
و  و عالقه  و کمرنگ می سازد  را هموار  ناگزیر زندگی  اما  گاه، 

احساس را به رابطه باز می گرداند.

جادوی »فقط یک شاخه گل« را امتحان کنید
گل  خرید  مرد،  یک  عاشقانه  کامال  تشریفات  و  اعمال  از  یکی 
برای همسرش است، خریدن گل همچون نمادی است که اهمیت 
بسیار زیادی در ایجاد عشق دارد. زنان با هدیه گرفتن یک یا چند 
می  زیاد  محبت  و  عشق  احساس  همسرشان  ازطرف  گل  شاخه 
چنین  آنها  از  که  آن  بدون  همسرشان،  دارند  دوست  زنان  کنند. 
درخواستی کرده باشند، این کار را انجام دهند؛ چرا که این گونه 

خریدهاست که برایشان معنای عاشقانه دارد.
درخواست  بدون  و  خودانگیخته  کامال  طور  به  مرد  که  زمانی 
به  تلویحی  طور  به  کند؛  می  خریداری  گلی  او  برای  همسرش، 
همسرش می فهماند که دوستش دارد، مورد توجهش است و به 

او اهمیت می دهد و نیازهایش را کامال درک می کند.
برای القای احساس »صمیمیت« و ضمانت شادابی، جنب و جوش 
با خرید یک  امروز  و طراوت همسرتان، توصیه می کنیم همین 
شاخه گل، پیش از آن که گل های تقدیمی قبلی تان پژمرده شوند، 
بار دیگر عشق تان را نسبت به همسرتان ابراز کنید. بیرون رفتن 
با همسر، قدم زدن با هم، باز کردن دِر اتومبیل، غذا خوردن در 
که  است  رفتارهایی  از  و...  ها  ظرف  شستن  در  کمک  بیرون، 
و  ثبات  و  بوده  گذار  تاثیر  بسیار  گل،  شاخه  یک  دادن  همچون 

تداوم عشق شما و همسرتان را افزون تر می کند.

عاشـقی 
مردانــه

زنی  هر  روی  جادویی  تاثیر  نوعی  عشق 
دارد؛ همه زنان، حتی زنان هدفگرا، واقعگرا 
عشق  مشتاق  مدیریتی،  شخصیت  دارای  و 

هستند و ارزش زیادی برای آن قائلند.
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بهداشت روان

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

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

ترمیم غم از دست رفته ها و اتفاقات

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

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

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در 
بیمارستانهای اعصاب لندن

عضو جامعه روانکاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن 
مدرک تائید شد ه از کنسول هیپنوتراپی لندن
برگزار کنند ه سمینارهای تجربی و روانکاوی

www.advancehypnotherapy.com

سریعترین روش روانکاوی از طریق 
هیپنوتراپی - روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم دکتر روحی 

شاهین

دربیاورم«؛  پول  بیشتر  می توانستم  »کاش 
یا  می رسد  همه  ذهن  به  تقریبا  جمله  این 
بهتر است بگویم به ذهن کسانی که پولدار 
نیستند یا آنهایی که پول برایشان در زندگی 
اندازه ای  به  آدم ها  بعضی  دارد.  اهمیت 
خود  زندگی  بتوانند  که  می خواهند  پول 
زندگی  یک  به  هم  بعضی ها  بگذرانند،  را 
سقف  مثال  و  نمی شوند  راضی  عادی 
خواسته هایشان در حد یک جفت کفش تازه 
گران قیمت خریدن است یا به یک سفر شیک 
و مجلل رفتن یا مثال ساختن یک برج. به هر 
حال سقف خواسته های آدم ها در زندگی با 

هم تفاوت دارد. 
این چیزها  به  این دسته هستید و  اگر جزو 
مجال  اینجا  که  دیگر  چیزهای  خیلی  و 
دارید،  اعتقاد  نداریم،  را  آن  به  پرداختن 
»ناامید  اندازه  به  چیز  هیچ  که  بدانید  باید 
روزها  این  زبان  به  یا  بودن«  منفی نگر  و 
شما  نمی تواند  دادن«  خود  به  منفی  »موج 
را از آرزوهای کوچک و بزرگ تان دور نگه 
کنار  را  منفی نگری  این  اینکه  برای  دارد. 
پندار«تان  افکار »خودبازنده  باید  بگذارید، 
را دور بیندازید. اینکه همیشه فکر کنید از 
پس کاری برنمی آیید یا دائما به خود بگویید 
»این کار هم نتیجه نخواهد داد« یا جمالتی 
مثل »بخت و اقبالم کوتاه است« و »شانس با 
مطمئن  بچرخد،  سرتان  در  نیست«  یار  من 
باشید که هرگز موفق نخواهید؛ نه فقط در 

راه پول درآوردن که در هر راه دیگری. 
شما باید این را بدانید و به خود بقبوالنید که 
الیق موفقیت و هر آنچه در زندگی به دست 
خواهید  دست  آن  به  آینده  در  یا  آورده اید 
یافت، هستید. وقتی به خودتان موج مثبت 
خودتان  به  باشید،  اندیش  مثبت  یا  بدهید 
به  اعتماد  می کنید،  پیدا  بیشتری  اطمینان 
نفس تان باال می رود و خودبه خود در مسیر 
حتی  اینکه  بدون  برمی دارید،  قدم  موفقیت 
خودتان متوجهش شوید. تا اینجا که شاید 
خودتان اینها را می دانستید و شاید بارها و 
بودند  خوانده  گوشتان  زیر  دیگران  بارها 
اما در این میان بد نیست نگاهی به »جمالت 
الهام بخش« موفق های دنیا بیندازید تا شاید 

تاثیری در زندگی تان داشته باشد.
که  باشید  داشته  »اطمینان 
اولین  شوید،  موفق  می توانید 
را  موفقیت  سوی  به  قدم 

برداشته اید.«
در  توانایی تان  و  خودتان  به  باید  شما 
باشید.  داشته  اعتقاد  به موفقیت«  »رسیدن 
»در  می توانید  که  باشید  مطمئن  باید  شما 
این  به  وقتی  تازه  شوید.«  چیزی  زندگی 
به  رسیدن  راه  در  می توانید  برسید،  باور 
شرایط  بردارید.  قدم  می خواهید  آنچه  هر 
شما  ندارد.  فرقی  شما  برای  باشد،  چه  هر 
دارید که الیق موفقیت  اطمینان  و  می دانید 

گوش دهید تا موفق شوید

هستید.
زیر سوال  را  نباشید، موجودیت خود  کارتان راضی  از  »اگر 

می برید.«
را  کارشان  باید  آدم ها  همه  می گوید.  نویسنده  بالزاک  را  این 
دوست داشته باشند؛ بهتر است بگوییم عاشقانه دوست داشته 
برای  دهند  انجام  زندگی  در  را  کاری  فقط  اینکه  نه  باشند. 
اینکه پولی برای گذران زندگی دربیاورند. اگر افراد نسبت به 
کار و مسیر حرفه ای خود هیجان داشته باشند، عملکرد بهتری 
موفق  شک  بدون  نفس  به  اعتماد  کمی  با  و  داشت  خواهند 
این دسته نیستید، به سرعت شغل تان  خواهند شد. اگر جزو 
می کشید،  نفس  که  زمانی  تا  نباشید  نگران  کنید.  عوض  را 
خودتان  برای  را  استعدادهایتان  و  عالیق  نشده.  دیر  هنوز 
بازگو کنید و بعد بگردید ببینید با توجه به آنها چه کاری در 
جامعه برای شما ساخته شده که می تواند خوشحال تان کند و 
در نهایت هم به موفقیت برساند. این را هم بدانید که هر چه 
در کارتان مهارت بیشتری به دست بیاورید، موفق تر خواهید 

شد.
»تنها به فکر ارزش ها نباشید، به فکر موفقیت باشید.«

فاصله  شما  با  موفقیت  است.  اینیشتین  آلبرت  حرف  این 
دوستان  کنید.  پیدا  راهش  است  کافی  فقط  ندارد.  چندانی 
کاری  چه  انجام  در  بگویند  شما  به  می توانند  خانواده تان  و 
از  و  دهید  گوش  حرف شان  به  دارید؛  مهارت  و  توانایی 
مهارت ها و توانایی هایتان در کار استفاده کنید. بعد می بینید 
که چطور به موفقیت می رسید و مردم برای استفاده از کار 
شما یا دیدن کار شما پول می دهند و آن زمان است که به ارزش 

کارتان افزوده می شود.
اینها گزیده ای از حرف های کسانی بود که خودتان می دانید 
آویزه  را  اینها  می توانید  بودند.  ایستاده  زندگی  کجای 
گوش تان کنید. اما برای آنهایی که »پول« را مساوی موفقیت 
می دانند، باید گفت که برای »بیشتر پول درآوردن« همیشه دو 
چیز را به خاطر بسپارید؛ کمتر خرج کنید، بیشتر دربیاورید.

پول  می توانید  بکاهید،  هزینه هایتان  و  خرج ها  از  وقتی 
پس انداز  درازمدت  در  که  پولی  کنید.  پس انداز  بیشتری 
می کنید، می تواند در مسیر یک چشم انداز مالی مورد استفاده 
قرار گیرد. راه های زیادی برای کمتر خرج کردن وجود دارد. 
قاعدتا  و  می آورید  در  پول  بیشتر  کنید،  کار  بیشتر  اگر 
سرمایه تان هم بیشتر می شود. بیشتر پول درآوردن می تواند 
که  باشد  یادتان  شود.  درازمدت  سرمایه گذاری های  به  منجر 
در مسیر بلندپروازی شاید نتوانید همه را از خودتان راضی 
نگه دارید. کار زیاد شاید شما را از خانواده تان دور نگه دارد؛ 
یک  همیشه  مجرد.  چه  متاهل،  چه  زن؛  چه  باشید،  مرد  چه 
همسر یا مادر و پدر یا فرزندی وجود دارد که از کار زیاد یا 
شب کاری های شما و دور بودن تان از خانه شاکی باشد. این 
با خودتان قاضی کنید و  را  جور وقت ها بهتر است کالهتان 
همیشه  یا  شدن  موفق  است؛  مهم تر  برایتان  یک  کدام  ببینید 

راضی نگه داشتن دیگران.
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سازمان جهانی گردشگری اعالم کرد

سفر بیش از 1/1 میلیارد 
گردشگر در سال 2014

میزان   20۱4 سال  در   )UNWTO( گردشگری  جهانی  سازمان  اعالم  براساس 
گردشگران بین المللی به ۱۱38 میلیون نفر رسیده که نسبت به سال قبل از آن 4/7 
پیش بینی  سازمان  این  اقتصاد«،  »دنیای  گزارش  به  است.  یافته  افزایش  درصد 
می کند در سال 20۱5 به دلیل بهبود شرایط اقتصادی جهان، گردشگری بین المللی 

3 تا 4 درصد رشد خواهد کرد.

اقامت شبانه داشته اند( در سال گذشته  )افرادی که  بین المللی  تعداد گردشگران 
میالدی درحالی به ۱۱38 میلیون نفر رسید که گفته می شود 5۱ میلیون نفر بیشتر 
از سال 20۱3 بوده است. بنابراین برای پنجمین سال متوالی پس از بحران مالی 
سال 200۹، رشد تعداد گردشگران بین المللی بیش از میانگین بوده است.  براساس 
گزارش سازمان جهانی گردشگری قاره آمریکا با 7 درصد و آسیا و پاسیفیک با 5 
درصد بیشترین رشد را ثبت و همچنین اروپا با 4 درصد، خاورمیانه با 4 درصد و 
آفریقا با 2 درصد با آهنگ مالیم تری رشد کرده اند. در مناطق فرعی نیز، آمریکای 
شمالی با 8 درصد بهترین رشد را تجربه کرده است و مناطق شمال شرق آسیا، 
جنوب آسیا، جنوب اروپا و مدیترانه، شمال اروپا و حوزه کارائیب همگی با رشد 
7 درصدی در مکان بعدی قرار دارند.  طبق برآوردها سال 20۱4 به دلیل افزایش 
ورود گردشگر به کشورها، شاهد افزایش درآمد صنعت گردشگری بوده است. 
 20۱5 سال  آوریل  در  است  قرار   20۱4 سال  در  گردشگری  صنعت  درآمد  گزارش 
منتشر شود. در سال 20۱3، درآمدهای گردشگری بین المللی به ۱۱۹7 میلیارد دالر 

رسید که 230 میلیارد دالر بیشتر از درآمدهای پیش از بحران 2008 بود. 

 چشم انداز مثبت 20۱5
گردشگران  ورود  می کند  پیش بینی   20۱5 سال  برای  گردشگری  جهانی  سازمان 
بین المللی بین 3 تا 4 درصد رشد خواهد کرد. براساس این برآوردها، رشد در آسیا 
و پاسیفیک بین 4تا5 درصد و در آمریکا نیز 4 تا 5 درصد خواهد بود و اروپا با 3 تا 
4 درصد در جایگاه بعدی قرار خواهد گرفت. پیش بینی می شود ورود گردشگران 

در آفریقا به میزان 3 تا 5 درصد و در خاورمیانه 2 تا 5 درصد رشد خواهد کرد. 
افتتاحیه  مراسم  در  گذشته  روزهای  طی   ،UNWTO دبیرکل  ریفایی،  طالب 
مجمع جهانی گردشگری در مادرید اسپانیا گفت: طی سال های گذشته، صنعت 
گردشگری به طور شگفت انگیزی یک فعالیت اقتصادی قوی و رو به رشد بوده 
است و از طریق ایجاد میلیون ها دالر صادرات و ایجاد میلیون ها شغل، در بهبود 

وضعیت اقتصادی جهان نقش اساسی داشته است. این مساله برای همه مقاصد 
اروپا تالش می کند  گردشگری جهان صادق بوده است؛ به ویژه در شرایطی که 
از دشوارترین دوره اقتصادی خود خارج شود، صنعت گردشگری در این مورد 

نقش بسزایی داشته است.
با  داریم  انتظار  اما  است،  درپیش  فراوانی  چالش های  هنوز  گرچه  افزود:  وی 
توجه به بهبود شرایط اقتصادی جهان رشد تقاضا برای گردشگری در سال 20۱5 
ادامه یابد. نکته مثبت این است که قیمت نفت به سطحی کاهش یافته که از سال 
حمل ونقل  هزینه های  کاهش  موجب  مساله  این  است.  نشده  دیده  تاکنون   200۹
خواهد شد و از طریق افزایش قدرت خرید و هزینه مصرف کننده در کشورهای 
واردکننده نفت، رشد اقتصادی این کشورها را تقویت می کند. اما نکته منفی این 
اصلی  بازارهای  که  نفت  صادرکننده  کشورهای  بر  نفت  قیمت  کاهش  که  است 
گردشگری هستند، تاثیر منفی می گذارد. این درشرایطی است که شاخص اعتماد 
می کند.  تایید   20۱5 سال  برای  را  مثبت  چشم انداز  گردشگری  جهانی  سازمان 
از 300 کارشناس گردشگری در سراسر جهان،  براساس نظرسنجی انجام شده 
پیش بینی می شود عملکرد صنعت گردشگری در سال 20۱5 بهبود خواهد یافت؛ 
البته این پیش بینی ها نسبت به سال گذشته از خوش بینی کمتری برخوردار است. 

 تحکیم جایگاه توریستی اروپا 
افزایش 22 میلیونی  با  با رشد 4درصدی در سال 20۱4،  اروپا  چنان که گفته شد 
ورود گردشگران رو به رو شد و در این سال 588 میلیون گردشگر از این قاره 
بازدید کردند. به این ترتیب اروپا نیمی از گردشگران بین المللی جهان را جذب 
کرده و پربازدیدکننده ترین منطقه جهان بوده است. به لطف این مساله، صنعت 

گردشگری یکی از عوامل اصلی در احیای اقتصادی اروپا بوده است. 
این  پیشتاز  7 درصدی  با رشد  دو  مدیترانه هر  و  جنوبی  اروپای  و  اروپا  شمال 
رشد بوده اند و رشد گردشگری در غرب اروپا مالیم و 2 درصد برآورد شده است. 
ورود گردشگران به اروپای مرکزی و شرقی پس از سه سال رشد سریع، در سال 

20۱4 متوقف شده و صفر درصد بوده است. 
میلیون   ۱3 تا  رشد  درصد   5 با  پاسیفیک  و  آسیا  به  بین المللی  گردشگران  ورود 
افزایش یافته و به 263 میلیون رسیده و بهترین عملکرد در شمال شرق آسیا و 
جنوب آسیا هر دو رشد 7 درصدی ثبت شده است. ورود گردشگران بین المللی 
به اقیانوسیه تا 6 درصد رشد کرده است اما رشد در جنوب شرقی آسیا 2 درصد 
بهترین عملکرد  آمریکا  قاره  به طور نسبی  است.   کند شده  به سال 20۱3  نسبت 
میلیون   ۱3 بین المللی  گردشگران  ورود  که  به طوری  است؛  داشته  را  منطقه ای 
افزایش یافته و به ۱8۱ میلیون رسیده است. رشد ورود گردشگران بین المللی به 
این منطقه 7 درصد بوده است. آمریکای شمالی با رشد 8 درصدی رو به رو شده 
افزایش دورقمی ورود گردشگران را ثبت کرده است. حوزه کارائیب  و مکزیک 
نیز رشد 7 درصدی را تجربه کرده است. ورود گردشگران به آمریکای مرکزی و 
آمریکای جنوبی هرکدام با رشد 6 درصدی همراه بوده که نسبت به سال 20۱3 دو 

برابر شده و همچنین باالتر از میانگین جهانی قرار گرفته است. 

 بوی بهبود از خاورمیانه!
براساس تحلیل های صورت گرفته، گردشگری بین المللی در خاورمیانه با رشد 4 
درصدی نشانه هایی از بهبود از خود نشان می دهد و در اکثر مقاصد گردشگری 
این منطقه نتایج خوبی ثبت شده است. ورود گردشگران به این منطقه 2 میلیون 
افزایش یافته و به50 میلیون رسیده است. ورود گردشگران بین المللی به آفریقا با 
رشد 2 درصدی رو به رو شده که معادل افزایش یک میلیونی گردشگران برآورد 
می شود. این منطقه در سال 20۱4، میزبان 56 میلیون گردشگر بوده است. گرچه 
ورود گردشگران به آفریقای شمالی با یک درصد رشد ضعیف بوده است، اما با 
وجود شیوع ویروس ابوال در برخی از کشورهای غرب آفریقا، منطقه آفریقای 

سیاه رشد 3 درصدی ورود گردشگران بین المللی را شاهد بوده است. 

 افزایش تقاضا از سوی بازارهای سنتی
کاهش  سنتی،  اصلی  بازارهای  طرف  از  بین المللی  گردشگری  مخارج  افزایش 
را خنثی کرده است.  بازارهای بزرگ نوظهور  صرف هزینه توسط گردشگران 

بازاهای نوظهور در سال های گذشته عامل رشد صنعت گردشگری بوده اند.
برآورد می شود در سال 20۱4 تعداد کل سفر از چین به خارج ۱۱ میلیون افزایش 
در  چینی  گردشگران  توسط  هزینه  صرف  است.  رسیده  میلیون   ۱0۹ به  و  یافته 
دچار  قبل  سال های  به  نسبت  که  یافته  افزایش  ۱7درصد   ،20۱4 اول  فصل  سه 
در  چینی  گردشگران  توسط  هزینه  صرف  که  معنا  این  به  است؛  شده  کاهش 
سال 20۱2، 40 درصد و در سال 20۱3، 26 درصد بوده است. چین از سال 20۱2 
تاکنون بزرگ ترین بازار خروجی جهان بوده است و گردشگران چینی در سال 
نوظهور عمده،  بازارهای  دیگر  میان  در  کرده اند.  میلیارد دالر خرج   ۱2۹  ،20۱3
و 6-  آشکارا تضعیف شده  در سال 20۱4  فدراسیون روسیه  صنعت گردشگری 
برابر  در  برزیل  رئال  ارزش  کاهش  به رغم  اما  است،  داشته  رشد  کاهش  درصد 
دالر و کندی رشد اقتصادی، گردشگری برزیل با رشد 2 درصدی رو به رو شده 
است. برخی از بازارهای کوچک تر نوظهور شاهد رشد چشمگیر صرف هزینه 
توسط گردشگران بوده اند؛ به طوری که عربستان سعودی، هند، فیلیپین و قطر 
همگی با افزایش 30 درصدی یا بیشتر صرف هزینه توسط گردشگران را تجربه 
طرف  از  تقاضا  افزایش  گردشگری  جهانی  سازمان  برآوردهای  کرده اند.طبق 
بازارهای اصلی سنتی، کاهش تقاضا از طرف بازارهای بزرگ نوظهور را جبران 
کرده؛ به گونه ای که صرف هزینه توسط گردشگران ایاالت متحده، دومین بازار 
بزرگ خروجی جهان، تا 6 درصد افزایش یافته است. عالوه بر این صرف هزینه 
توسط گردشگران فرانسه ۱۱ درصد، توسط گردشگران ایتالیا 6 درصد و توسط 
گردشگران بریتانیا 4 درصد رشد کرده است. به گزارش »دنیای اقتصاد«، طبق 
ادامه  دیگر موسسه ها و سازمان های جهانی، سال 20۱5 همچنان  پیش بینی های 
چالش  بدون  راه  این  گرچه  داشت؛  خواهد  همراه  به  را  گردشگری  صنعت  رشد 

نخواهد بود.
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  خداحافظی از فوتبال
علی کریمی، کاپیتان سابق تیم پرسپولیس و بازیکن پیشین تیم ملی روز  2۹ تیر ماه 
سال جاری از فوتبال خداحافظی کرد. کریمی پیش از این یک بار در زمانی که پیراهن 

پایانی جام حذفی  از شکست سرخپوشان در دیدار  به تن داشت، پس  را  پرسپولیس 
برابر سپاهان اصفهان همراه با مهدی مهدوی کیا از فوتبال خداحافظی کرده بود ولی 
به فوتبال  تراکتورسازی  پیراهن  با پوشیدن  و  از تصمیم خود منصرف شد  ادامه  در 
بازگشت. علی کریمی پس از حرف و حدیث های فراوان و به رغم اینکه دوست داشت با 
پیراهن پرسپولیس از دنیای فوتبال خداحافظی کند اما پس از سه پیشنهاد و عدم تمایل 
قرمزپوشان برای جذب او تصمیم خود را گرفت و از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. 
جادوگر فوتبال ایران با نوشتن نامه ای با تیتر » میخی بر دیوار کوبیدم و کفش هایم را 

آویختم« از بازی در مستطیل سبز کناره گیری کرد.

  دستیاری تیم ملی
از روزنامه های ورزشی کشور  یکی  ماه  ابتدایی مرداد  و در روزهای  بعد  چند روز 
از تمایل کی روش برای حضور علی کریمی روی نیمکت تیم ملی صحبت کرده بود. 
وقتی  چیست.  ها  حرف  این  نمی دانم  گفت:»  فارس  به  ارتباط  این  در  کریمی  علی 
کی روش خودش هنوز با فدراسیون قراردادش امضا نشده، پس چطور مرا به عنوان 
دستیار خودش انتخاب کرده است؟«. یک روز پس از اعالم خداحافظی کریمی، پروین 
پیشنهاد مربیگری او در تیم ملی را ارائه کرده بود. چند ماه بعد یعنی روز پنجشنبه 
سوم مهر ماه  بود که خبر دستیاری علی کریمی در تیم ملی روی خروجی خبرگزاری 
ها قرار گرفت. بازیکن خوش تکنیک فوتبال ایران در حالی که چند ماه قبل از فوتبال 
خداحافظی کرده بود و هنوز می توانستیم رد پای او را در چمن استادیوم ها ببینیم 
بدون اینکه کالس مربیگری را پشت سر بگذارد به کادر فنی تیم ملی ملحق شد. این 
حضور اما با واکنش های متفاوتی همراه شد. برخی کارشناسان اعتقاد داشتند برای 
او زود  است که بخواهد مربی تیم ملی شود. برخی ها نداشتن مدرک مربیگری او را به 
رخ می کشیدند و بعضی دیگر نیز معتقد بودند کی روش و کفاشیان قصد دارند از او 
برای افزایش محبوبیت تیم ملی استفاده کنند ضمن اینکه علی کریمی سپر بالی این دو 
نیز خواهد بود. دیگر اهالی فوتبال نیز با حضور کریمی در کادر فنی تیم ملی موافق 
و  سر  را  کشورمان  تیم  به لحاظ روحی وضعیت  تواند  که وی می  دلیل  این  به  بودند 
سامان دهد. این عده البته به مربیان خارجی نیز اشاره کردند که بالفاصله بعد از کناره 

گیری از فوتبال روی نیمکت داغ مربیگری نشسته و موفق نیز بوده اند!

  استعفا
به نظر می رسید. ظواهر  استرالیا همه چیز خوب  به  ایران  تا روز سفر  ماه  از مهر 
و  اردوها  بود  نتوانسته  ملی  تیم  شده  باعث  که  مالی  مشکالت  بجز  داد  می  نشان 
آخرین  اما  نیست  میان  در  انجام دهد، مشکل خاصی  را  مناسبی  تدارکاتی  دیدارهای 
تمرین شاگردان کی روش در تهران بدون حضور علی کریمی برگزار شد. مسئولین 
تیم ملی در مورد غیبت وی اعالم کردند کریمی بدنبال کارهای شخصی قبل از مسافرت 
از  خبری  کشید  طول  محقرانه  استقبال  مراسم  و  تمرین  چه  هر  اما  استرالیاست  به 
جادوگر نبود! روز هشتم دیماه و ساعتی قبل از پرواز تیم ملی ، علی کریمی در صفحه 
خیانت  تا  برو  کنی،  خدمت  نمی توانی  »اگر  نوشت:  عجیبی  پیغام  خود  اینستاگرام 
نکنی.« این پیام جادوگر بود برای کناره گیری از تیمی که عازم استرالیا برای حضور 
در جام ملتهای آسیا بود. بعد از این مساله حرف و حدیث هایی شنیده می شد. وقتی 
از کفاشیان در مورد استنباطش از این جمله علی کریمی سوال شد وی گفت: » فکر 
می کنم کریمی احساس کرده از وجودش در تیم ملی به خوبی استفاده نمی شود ولی 
قطعا انسان در جایی که کار می کند باید صبر و حوصله داشته باشد« رئیس فدراسیون 
فوتبال ادامه داد: »اگر مشکل این بود، کی روش به من می گفت. من چیزی نشنیده ام 
و باید سوال کرد«آیا نشستن علی کریمی روی نیمکت، دلیل نیامدنش به تیم ملی بوده 
است که وی به این سوال این گونه پاسخ داد: » نمی دانم که کی روش درباره نیمکت 
با  این مساله دخالتی نمی کنم« کی روش رابطه خوبی  چه تصمیمی گرفته بود و در 
مربیان ایرانی ندارد و در این مساله شکی نیست. یکی از دالیلی که این مساله را ثابت 
گفته  ندارد.  ایرانی  مربیان  با  جلسه  برگزاری  برای  تمایلی  وی  که  است  این  کند  می 
می شود دلیل کریمی این است که کی روش برای وی اقدامی صورت نداده و شماره 
8 سابق پرسپولیس با فدراسیون قراردادی نداشته است. جالب اینجا است زمانی که 
تیم ملی برای برگزاری اردو مشکل مالی داشت فدراسیون با وساطت علی کریمی از 
حسین هدایتی کمکی چندصدمیلیونی دریافت می کند اما زمانی که علی کریمی بدنبال 
وضعیت قراردادش بود کی روش هیچ کمکی به او نکرد این در حالی است که کی روش 
برای به خدمت گرفتن پوالدی و رفیعی که مشکل قانونی داشتند بارها صحبت کرد  و 
باعث شد تا وزیر ورزش در این خصوص پا پیش بگذارد اما ظاهرا مشکل کریمی برای 
از تیم ملی کناره گیری کرد چون  این مساله  او اهمیتی نداشته است. کریمی بخاطر 
از او استفاده ابزاری شده بود. جایی که نیاز بود وی را واسطه کردند اما زمانی که 
آیا کی روش اجازه می  انجام نداد.  اقدامی  وضعیت کریمی مشخص نبود کی روش 
دهد وضعیت مالی یکی از دستیارانش نامشخص باشد و ماهها با این وضع کار کند؟!

ورزش
کدام رستگاری؟!

شهرام وزیری
همسایه ها  که؛...  شده  ما  پرغصه  فوتبال  این  قصه  که  است  دیری 
یاری کنند تا آقایانی چند با لم دادن بر پشت میزهای مدیریت تیمداری 
روش  به  که  آب  ور  این  سیاق  به  البته  نه  امروزه  که  فوتبالی  کنند! 
آن ور آب اگر دست اهلش باشد کم پولساز نیست و کم از سر »ف« تا 
ته »الم« اش از قبل نام و نشان و پربارش جیرینگ جیرینگ پول در 
نمی آورند! اما تو گویی تفاوت این شش حرف دلنشین در این سوی 
آن  با آن سویش چنین که رفته و کم  نرفته تفاوت در هجا کردن  آب 
توسط آدم هایی است که بر سرش نشسته و دارند اداره اش می کنند! 
امروزه تفاوت در آن سو و این سو در دید و نگاه و بینش به فوتبال 
است ... آن وری ها بلدند از این پدیده پرمخاطب که هم صنعت است 
براساس  چگونه  و....  و  و  ورزش  و  هنر  هم  و  است  اقتصاد  هم  و 
فرآوری  و  بهره برداری  شده اش  تعریف  و  خود  خاص  ضوابط 
کنند... اما در این ور آب چون آقایان اهلش نیستند و تعریف فوتبال 
پرده  پشت  و  خاص  روابط  بنابر  ایضا  و  دانند  نمی  به درستی  را 
میزنشینش شده اند باید هم هر آینه آیه چه کنم چه کنم سر دهند و 

کاسه نداری پیش این و آن بگردانند! 
این فوتبال را  اغلب همین مدیرانی که  چنانچه رفته و کم  هم نرفته 
کشتی شکستگانی  همان  مثابه  به  می کنند  اداره  دارند  خود  زعم  به 
شده اند که در توفان های خودساخته در انتظار باد شرطه چشم به 
ما  فوتبال  آقایان مدیر در  این  بی بدیل  ساحل نجات دوخته اند! هنر 
در دستان دراز بگیرشان خالصه می شود نه دستی که باید بده باشد 
و پیش این و آن کوتاه!  تو بخوان... وقتی باالترین مقام فوتبال ما 
برای اداره کلیت این فوتبال از بام تا شام چشم به خزانه دولت فخیمه 
دارد و مدام آیه چه کنم چه کنم سر می دهد چرا نباید انتظار داشت 
دست  روی  از  را  مدیریت  رسم الخط  آینه  هر  تیمدارش  اجزای  که 
جناب رییس کپی کنند و به مثابه جنابش کاسه  نداری را هرروزه 
از  افتاده...  فوتبال  این  در  اتفاقی  این است چه  بزنند؟!  سوال  رج 
آن صفایی فراهانی بگیر تا خلفش دادکان که روزی روزگاری چرخ 
کار  باید  استقالل  محوری می چرخاندند حاال چرا  پایه  بر  را  فوتبال 
آن  از  آن  و  این  به  وابستگی  و  توسل  با  که  برسد  جایی  به  فوتبال 

درآمدزایی به این درآمدزایی بکشد؟!
و  مستقل  فوتبال  آن  محترم...  فوتبال  آن  که  افتاده  اتفاقی  چه   
آن  مثابه  به  کارش  امروزه  جاه،  و  باعزت  فوتبال  آن  خودمحور... 
مدد  به  تا  می داد  سر  یاری  فریاد  که  شود  بخت برگشته ای  همسایه 
همسایگانش شوهرداری کند؟!  تو بخوان... با فوتبالی که امروزه 
دخلش بود ١٩ خرج ٢٠، با فوتبالی که در پیله تنگ روزمّرگی برپایه 
مدیریتی باری به هرجهت مدام دارد در خود و دور خود می پیچد آیا 

فردایش امیدی به رستگاری دارد؟!

از پرسپولیس
 چیزی نمانده است 

 
افشین پیروانی 

متاسفانه این روزها پرسپولیس اصال شرایط خوبی ندارد. هواداران 
واقعا نگران وضعیت این تیم هستند. پرسپولیس از جام حذفی کنار 
رفته و در لیگ نیز باخت های پیاپی را ثبت کرده است. بزودی این 
تیم باید در لیگ قهرمانان آسیا و مقابل تیم های تا دندان مسلح عربی 

به میدان برود.
 از حاال نگران نتایج آسیایی نیز هستیم. متاسفانه برخی مسائل در 
پرسپولیس رخ داد و مانع از پیشرفت تیم شد. تصمیمات عجوالنه ای 
اتخاذ گردید که باعث رقم خوردن این وضعیت شد! درخشان تا وقتی 
که بیرون از باشگاه پرسپولیس بود مداوم مصاحبه می کرد که من 
این تیم را قهرمان خواهم کرد و بهترین بازی ها را از این بازیکنان 
می گیرم اما، آنطور که شاهد بودیم که چطور به تیم پرسپولیس آمد 
و نتیجه اش هم چنین شد که می بینید. درخشان چه نتیجه ای کسب 
مخالفت  روز  هر  هم  هواداران  کند.  افتخار  آن  به  بخواهد  که  کرده 

شان با این مربی بیشتر می شود. 
خاصی  اتفاق  انگار  ولی  دهند  می  شعار  وی  علیه  سکوها  روی 
نمانده  چیزی  پرسپولیس  از  چراکه  ناراحتم  خیلی  است.  نیفتاده 
نتیجه  و  کردند  نابود  آقایان  ساختند،  دیگران  که  پرسپولیس  است، 
گیری های اخیر نشان می دهد که آقایان چقدر فقر فنی دارند و کاری 
از درستشان بر نمی آید. آنها فقط  برای حرف زدن ساخته شده اند 
نه اینکه در زمین مسابقه به حرفهایشان عمل کنند. درخشان قرار 
بود پرسپولیس را رویایی کند اما، افسوس که می بینید پرسپولیس 
را به چه روزی انداخته است. بیشتر از همه نگران هواداران هستم. 
هوادارانی که در سرما و گرما تیم خود را حمایت کرده اند ولی این 

نتایج ضعیف آنها را ناراحت و دلسرد می کند. 
آینده چه می  مشخص نیست وضعیت این تیم در روزها و ماه های 
آن هم  تیم ملی داشت که  تیم پرسپولیس فقط یک نماینده در  شود. 
دیدیم  مختلف  اردوهای  و  تعطیلی  روز   50 از  پس  ولی  نکرد  بازی 
بازهم شکستی دیگر در پرونده اش ثبت گردید. بازهم تاکید می کنم 
پرسپولیس را به وضعیت بدی انداخته اند و چیزی از آن باقی نمانده 

است. 

پشت پرده کناره گیری 
کریمی از تیم ملی چیست؟ 

 
حسین ردکا

جام  حواشی  اما  شد  بسته  استرالیا  تیم  قهرمانی  با  آسیا  ملتهای  جام  پرونده   
شانزدهم حداقل برای ما به پایان نرسیده است. تیم ایران با قبول شکست مقابل 
و  بازماند  مسابقات  نهایی  نیمه  مرحله  به  رسیدن  از  پنالتی  ضربات  در  و  عراق 
مانند ادوار گذشته نتوانست به فینال بزرگترین رخداد فوتبالی قاره کهن راه پیدا 
این روزهای  ایران بحث  یا نماندن کی روش در فوتبال  کند. در حالی که ماندن 
اهالی این ورزش است علی کریمی که در آستانه ترک تهران از تیم ملی کناره گیری 

کرد، سکوت اختیار کرده است. 

طالبی: اگر قرار است 
یک خارجی بیاید، حفظ 

کی روش ارجح است
سرمربی  طالبی،  جالل 
در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
جام  و   ۱۹۹8 جهانی  جام 
گفت   2000 آسیا  ملت های 
یک  آوردن  بر  قرار  اگر 
جدید  خارجی  سرمربی 
برای تیم ملی است، همان 

بهتر که کارلوس کی روش سرمربی پرتغالی فعلی این 
تیم حفظ شود. وی درباره حضورش در جلسه اخیر 
کمیته فنی و توسعه فدراسیون گفت: به آن جا رفتم 
آینده  برای  ببینیم  باید  شوم،  آشنا  بیشتر  اعضا  با  تا 

چه باید کرد.
از نظر من مشکل اصلی فوتبال ما ساختاری است و ما 
به لحاظ کار تشکیالتی ضعیف هستیم، باید امکانات 
و  شود  قوی  زیرساخت ها  و  تقویت  افزاری  سخت 
افزود:  وی  نشوند.  فراموش  هم  پایه  ملی  تیم های 
یک بحث مهم این روزها لزوم حفظ کی روش یا قطع 
همکاری با وی است و به اعتقاد من بد نیست جلسات 
دیگری در این خصوص چه با حضور کی روش و چه 
بدون او برگزار و همه جوانب سنجیده و سپس اتخاذ 

مورد  برحق  اختیارات  باید  سو  یک  از  شود.  تصمیم 
درخواست او تأمین شود و از جانب دیگر او از بعضی 
چیزها صرفنظر کند وشرح وظایفش کاماًل مشخص 

شود.
به 4 سال در فوتبال ما حضور  او قریب  در هر حال 
واردی  تازه  خارجی  هر  از  بهتر  و  بیشتر  و  داشته 
ارتباط  در  نباید  می شناسد.  را  آن  نیازهای  و  فضا 
در  وی  شود.  گرفته  عجوالنه  تصمیمی  کی روش  با 
تیم  این است که  البته نظر شخصی من  نهایت گفت: 
به  باید در پیکار های اخیر جام ملت های حداقل  ملی 
نیمه نهایی می رسید و در نتیجه در آنجا موفق نبوده 
است و اگر روند جوان گرایی در تیم ملی ادامه نیابد 

آینده تیره ای خواهیم داشت.
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مردمي كه آماده اند در هر زمينه اي 
دست به دس��ت هم بدهند و كارها را 
با مش��اركت به جلو ببرن��د،  آدم هايي 
كه به يكديگر اعتم��اد دارند و ديگران 
را ني��ز مانن��د خانواده ش��ان دوس��ت 
دارن��د، رابط��ه اي عاش��قانه ميان تك 
ت��ك افراد و اجتماع،  تالش��ي عمومي 
در راس��تاي حفظ مناف��ع كل جامعه، 
حكومتي كه توانس��ته اطمينان مردم 
را با خود هم��راه كند و آنها را تصميم 
گيرن��دگان اصلي سرنوش��ت خويش 
بدان��د و فقط مانند ي��ك ناظر درصدد 
برق��راري نظم در امور و كمك به مردم 
در حركت رو به جلويش��ان است.... نه! 
اينه��ا ويژگي هاي ي��ك جامعه آرماني 
و مدينه فاضله نيس��ت بلك��ه جوامع 
سالمي كه س��رمايه هاي اجتماعي در 
بستر آنها جاري و س��اري است داراي 
چنين ويژگي هايي هستند، جوامعي كه 
اين س��رمايه ها را حفظ كرده اند و روز 
به روز در راه پيش��رفت گام برمي دارند 
و شهروندان نيز در سايه اين يكدستي 
و اطمينان متقابل به آسايش و آرامش 
مي رسند. اما هميشه هم اينطور نيست 
و جوامعي هستند كه اين سرمايه هاي 
عظي��م را به ب��اد مي دهند و عمري در 
غياب آنها با مش��كالتي كه يكي پس 
از ديگري زاييده مي ش��وند دس��ت به 
گريبان هس��تند و هر روز بيش��تر در 
گردابي كه از نبود اين سرمايه ها درست 
شده غرق مي شوند... اما چه مي شود كه 
اين س��رمايه ها در يك جامعه از دست 
مي روند و چه عواقبي پيش روي چنين 

اجتماعاتي نشسته است؟
در ش��ماره گذش��ته اين بحث با دکتر 
محم��ود روح االمين��ی جرم ش��ناس 
مطرح شد که وی تضعيف سرمايه های 
اجتماعی در يک جامع��ه را در نتيجه 
تصعيف اعتماد متقاب��ل ميان مردم و 
حاکميت دانست که اين مسأله عواقب 
زيادی را به دنبال داشت. در اين شماره 
اين بحث از منظر جامعه ش��ناختی و 
در گفت وگو با دکتر اميرحمزه زينالی 
پژوهشگر مرکز تحقيقات مديريت رفاه 
اجتماعی دانشگاه علوم بهزيستی مورد 
بررس��ی قرار می گيرد،پس با ما همراه 

باشيد.
 براي ورود به اين بحث بهتر است 
گفت و گو را از جوامعي آغاز كنيم 
ك�ه س�رمايه هاي اجتماعي خود 
را از دس�ت داده ان�د. اين جوامع 
در كدام يك از دس�ته بندي هاي 

جامعه شناختي قرار مي گيرند؟ 
براي ش��روع از اين منظر ابتدا بايد 
بگوي��م كه دو نوع  س��رمايه اجتماعي 
وج��ود دارد. س��رمايه هاي اجتماع��ي 
قديمي يا همان كالسيك  و سرمايه هاي 
اجتماع��ي جديد يا م��درن. در جوامع 
قديمي سرمايه هاي اجتماعي در روابط 
س��نتي اقوام، دوس��تان و همس��ايه ها 
شكل مي گرفت كه با هم داراي روابط 
دوس��تانه بودند و همچنين به واسطه 
مشاغلي كه داش��تند داراي ارتباطات 
صنفي نيز بودن��د. اما در مدل جديد و 
جامعه مدرن، س��رمايه هاي اجتماعي 
از مجموعه روابطي شكل مي گيرد كه 

اف��راد در قالب جامعه مدني با يكديگر 
برقرار مي كنند و سرمايه هاي اجتماعي 
در اين جامعه شامل پارامترهايي مانند 
اعتماد، مس��ئوليت پذيري، مشاركت، 
اطمين��ان و... اس��ت ك��ه ه��ر ك��دام 
بحث مفصلي را مي طلب��د؛ اما مطابق 
تحقيقاتي كه از طرف نهادهاي مستقل 
ص��ورت گرفت��ه اس��ت س��رمايه هاي 
اجتماع��ي  قديم��ي از جامعه امروز ما 
رخت بربسته اند و بشدت افول كرده اند، 
از طرفي سرمايه هاي اجتماعي جديد 
هم جايگزين آنها نشده اند و اين مسأله 
باعث كاهش اعتماد و مسئوليت پذيري 
شهروندان جامعه امروز شده است. در 
واقع اين وضعيت بيش��تر در جوامعي 
ديده مي شود كه در حال گذار از حالت 
سنتي به مدرن هستند و جامعه ما نيز 
جزو جوام��ع در حال گذار محس��وب 
مي ش��ود، فرايندي  كه ممكن اس��ت 

ساليان دراز به طول انجامد تا اين گذار 
طي شود.

 بنابراي�ن مي توان گف�ت كه در 
جوامع سنتي يا مدرن، سرمايه هاي 

اجتماعي قدرتمند هستند؟
بل��ه، مثاًل در خيلي از روس��تاها به 
دلي��ل آن كه جامعه خود را به ش��كل 
سنتي حفظ كرده اس��ت سرمايه هاي 
اجتماعي نيز در همان ش��كل س��نتي 
خود باقي مانده و دستخوش تغييرات 
نش��ده اند و مي توان وجوه مختلف اين 
س��رمايه هاي اجتماعي نظي��ر اتحاد و 
همدلي، مشاركت و مسئوليت پذيري و 
از همه مهمتر اعتماد و اطمينان متقابل 
را در يك اجتماع سنتي روستايي ديد.

 چ�ه عوامل ديگري هس�تند كه 
در كنار عامل گذر جامعه از حالت 
س�نتي به مدرن قرار مي گيرند و 
به تضعيف سرمايه هاي اجتماعي 

منجر مي شوند؟ 
سرمايه هاي اجتماعي حاصل قرن ها 
تجربه و تالش جامعه است كه در طي 
ساليان س��ال توليد مي شود و رسوب 
مي كند. عوامل مختلفي باعث مي شود 
كه اين سرمايه ها در جامعه كاهش پيدا 
كنن��د كه دلي��ل اول را ذكر كرديم اما 
يكي ديگر از داليلي كه باعث مي شود 
س��رمايه هاي اجتماع��ي  در جامعه اي 
رنگ ببازند بحث اعتماد اجتماعي است. 
اعتماد و اطمينان يك��ي از مؤلفه هاي 
مهم س��رمايه هاي اجتماعي محسوب 
مي شود و بر مي گردد به رفتار هايي كه 
از س��وي نهاد قدرت بروز مي كند. اگر 
اين رفتارها به گونه اي باشد كه اعتماد 
مردم نس��بت به حاكميت از بين برود، 
سرمايه هاي اجتماعي در آن جامعه  تا 

حد زيادي كاهش پيدا مي كند.
 پس مي توان حاكميت را در كنار 

همه عوامل به عنوان عامل اصلي 
كاه�ش ي�ا افزايش س�رمايه هاي 
اجتماع�ي در يك جامع�ه عنوان 

كرد؟
بله، مي توان با قطعيت ابراز داش��ت 
كه بين دموكراسي و كاهش و افزايش  
سرمايه هاي اجتماعي ارتباطي مستقيم 
و معن��ا دار وج��ود دارد و ه��ر جا كه 
م��ردم مي بينند حاكمي��ت حق مدار 
و دموكرات  اس��ت و فض��ا را در جهت 
جلب اعتماد عمومي مهيا كرده است، 
در نتيج��ه مردم هم حس مس��ئوليت 
بيشتري پيدا مي كنند و افزايش اعتماد 
جمعي در همه ابعاد زندگي مردم تأثير 
مي گذارد و جامعه را به س��وي افزايش 
سرمايه هاي اجتماعي پيش مي برد. از 
طرفي افزايش س��رمايه هاي اجتماعي 
منجر به افزايش سرمايه هاي اقتصادي  
و نيز سرمايه هاي انساني خواهد شد. بر 

طبق مؤلفه هاي  سرمايه هاي اجتماعي  
م��ردم باي��د جامع��ه را اداره كنن��د و 
دولت فقط بايد به عنوان يك حامي و 
همراه و پش��تيبان اقدام هايي باشد كه 
 مردم مي خواهند در راس��تاي زندگي

بهترشان در اجتماع انجام دهند. 
بنابراين قدرت حاكم تأثير بس��يار 
زي��ادي ب��ر اي��ن قضي��ه دارد و البته 
خود م��ردم و بس��تر هاي تاريخي هم 
بس��يار مؤثر هس��تند و ما ب��ا توجه به 
سابقه تمدني كه داريم مي توانيم بين 
سياس��ت هاي دولتي مهم كه مي تواند 
س��رمايه هاي اجتماع��ي را كاه��ش يا 

افزايش دهد پيوند برقرار كنيم. 
 نهاد ه�اي مدن�ي در تقويت اين 
س�رمايه ها چ�ه نقش�ي دارن�د و 
اگ�ر اعتم�اد متقابل بي�ن اجزاي 
يك جامعه كمرنگ ش�ود آيا اين 
نهادها خودش�ان هم دس�تخوش 

دگرگوني ها مي شوند؟
در جوامع امروزي هرچه مش��اركت 
ش��هروندان در اداره ام��ور مرب��وط به 
خودش��ان بيش��تر باش��د و نهادهاي 
مدن��ي فعاليت گس��ترده تري داش��ته 
باشند سرمايه هاي اجتماعي نيز بيشتر 
گسترش مي يابند اما اگر سياست ها در 
راس��تاي از بين ب��ردن نهاد هاي مدني 
و كاس��تن مش��اركت هاي مردمي گام 
بردارن��د در نتيجه يك��ي از عواقب اين 
مسأله كاهش سرمايه هاي اجتماعي و 

از بين رفتن آن خواهد بود. 
مث��اًل در دوره رياس��ت جمه��وري 
قبلي س��رمايه هاي اجتماعي و مهم تر 
از هم��ه اعتم��اد مردم تا ح��د زيادي 
كاه��ش يافت و اين موضوع را مي توان 
به شكل محسوسي مش��اهده كرد اما 
در دوره جديد رياس��ت جمهوري اين 
اعتماد كم كم در حال بازسازي است، 
مي بينيد كه هر جا مردم احساس كنند 
مشاركت كمتري در تعيين امور دارند 
سرمايه هاي اجتماعي هم دچار ضعف 
و افول خواهند ش��د و ميان مؤلفه هاي 
سرمايه هاي اجتماعي ارتباط مستقيمي 
وجود دارد و بر يكديگر تأثير مستقيمي 

مي گذارند.
 اف�ت س�رمايه هاي اجتماع�ي  
جامع�ه را  دچ�ار چ�ه معضالتي 
مي كن�د و اص�اًل عالئ�م بيم�اري 
جامع�ه اي ك�ه ب�ا از بي�ن رفت�ن 
س�رمايه هاي اجتماعي دچار تب 
و بحران مي شود چيست؟ چگونه 
مي توان اين بيماري را تش�خيص 

داد؟
رابط��ه س��رمايه هاي اجتماع��ي و 
بزهكاري امري اثبات شده است. وقتي 
در جامع��ه اي س��رمايه هاي اجتماعي 
كاهش مي يابد آن جامعه از نظر اخالقي 
افول مي كند و در نتيجه حس مشاركت 
بين شهرواندان تا حد قابل مالحظه اي 
كاهش پيدا مي كند و در چنين حالتي 
وقتي حس مشاركت و همدلي در بين 
شهروندان وجود ندارد تنش و درگيري 

بين آنها باال مي رود. 
با يك نگاه گذرا به سالنامه هاي آماري 
پليس درمي يابيم كه در سال هاي اخير 
پرونده هاي بزه و آمار جرايم در جامعه 
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در جوام�ع ام�روزي هرچ�ه 
مشاركت شهروندان در اداره 
امور مربوط به خودشان بيشتر باشد و 
نهادهاي مدني فعاليت گسترده تري 
داشته باش�ند سرمايه هاي اجتماعي 
نيز بيشتر گس�ترش مي يابند اما اگر 
سياس�ت ها در راس�تاي از بين بردن 
از  كاس�تن  و  مدن�ي  نهاد ه�اي 
مشاركت هاي مردمي پيش برود يكي 
از عواقب�ش كاه�ش س�رمايه هاي 

اجتماعي خواهد بود

گفت وگو با دکتر امير حمزه زينالی پيرامون يک آسيب اجتماعی
كه منتقدان اين رفتارها زياد باشند اما تا 
عرصه براي بروز اين رفتار ها فراهم است 
روز به روز با ش��دت و حدت بيش��تري 
گس��ترش مي يابند و هر كدام زمينه را 
براي رفتار هاي نادرس��ت ديگر و جرايم 
متعدد فراهم مي كنند. مثاًل وقتي حس 
همدلي و نوعدوس��تي از بين برود و از 
طرف��ي به دلي��ل نبود مش��اركت هاي 
اجتماع��ي وضعي��ت اقتص��ادي مردم 
نابسامان باش��د دزدي و سرقت افزايش 

مي يابد.  
ب��ه  برمي گ��ردد  اينه��ا  هم��ه 
سياستگذاري ها و قالب بندي هايي كه 
براي مردم درست شده و نيز سبك هاي 
متف��اوت زندگ��ي م��ردم در  فضاهاي 
مختل��ف كه باع��ث بروز اي��ن رفتار ها 
مي شود، در حالي كه يك جامعه سالم 

چنين ويژگي هايي را ندارد.

ماجرا، تأثير اين قضيه در تك تك 
افراد جامعه چگونه خواهد بود؟

سرمايه هاي اجتماعي مانند مالت و 
سيماني هستند كه پايه هاي نگهدارنده 
جامع��ه را مي س��ازند و وقت��ي از بين 
بروند، منيت اف��راد آن جامعه افزايش 
پيدا مي كند و بيماري ه��اي رواني نيز 
در آن جامعه به شكل قابل مالحظه اي  
گس��ترش مي يابد،  آم��ار طالق هم به 

طرز محسوسي باال  خواهد رفت. 
در چني��ن جامع��ه اي فض��ا  ب��راي 
شايسته ساالري، ارزيابي دقيق و علمي 
نگري به مسائل وجود ندارد و به همين 
دليل  تعارض در رفتارها بروز مي كند و 
اين مسأله از ويژگي هاي حكومت هاي 
غيرمردمي است. مثاًل  افراد در جايگاه 
رئيس اداره يك جور رفتار كنند و وقتي 
از اداره خارج مي شوند، رفتارشان جور 
ديگري باش��د و خود قوانين��ي كه در 
هنگام رياست بر آن تأكيد دارند  را زير 

پا بگذارند.
وقتي سرمايه هاي اجتماعي در جامعه 
كاهش مي يابد رواب��ط فردي و جامعه 
دستخوش تغييرات زيادي مي شود كه 
اي��ن ارتباط يا به قدري كاهش مي يابد 
كه در اين حال��ت آنومي رخ مي دهد و 
فرد نسبت به جامعه بي تفاوت مي شود 
و خ��ود را از آن جدا مي بيند،  يا اين كه 
برعكس آنقدر افزايش مي يابد كه تنش 
ف��رد با جامع��ه زياد مي ش��ود و ميزان 

بزهكاري باال مي رود.
 اي�ن بزه�كاري ك�ه مي گويي�د 
چگون�ه و طي چ�ه فراين�دي در 

جامعه افزايش مي يابد؟ 
وقتي حس اعتماد در سطوح مختلف 
جامع��ه از بين م��ي رود فضاهاي خاص 
و نقش هاي مختلفي در جامعه ش��كل 
مي گيرد كه افراد مجبور هستند در اين 
فضاه��ا و در قالب اين نقش ها به ايفاي 
نقش بپردازند و حتي اين فضاها به طنز 
هم كشيده مي شود، اما همچنان ادامه 
دارد و همه باوجود انتقادي كه خودشان 
به اين فضا ها دارند  اما باز هم در  همان 
فضا باقي مي مانند و اصاًل چاره اي براي 
خ��روج از اي��ن فضا هاي نهادينه ش��ده 
وج��ود ندارد. رفتار هاي��ي مانند زير آب 
زني، نفاق،  دورويي، دروغگويي، غيبت 
و... همه رفتار هاي ناشايس��تي است كه 
در غيبت س��رمايه هاي اجتماعي شكل 
مي گي��رد و عرص��ه براي ج��والن اين 
رفتارها فراهم مي ش��ود. هرچه قدر هم 

 در پيشگيري از جرم، سرمايه هاي 
اجتماعي قدرتمند تر عمل مي كنند 
يا تنبيه و اعمال قانون مانند اعدام 

و زندان و...؟ 
در جوامع امروزي  نقش مش��اركت 
م��ردم در امور اجتماعي و پيش��گيري 
از جرم بس��يار مؤثر است و روي نقش 
مردم در اين زمينه تأكيد مي شود زيرا 
بهترين افراد براي پيشگيري از افزايش 
جرم خ��ود مردم هس��تند. ام��ا وقتي 
سرمايه هاي اجتماعي كاهش مي يابد و 
همان طور كه گفته شد حس مشاركت 
م��ردم در امور كاه��ش مي يابد جرايم 
هم افزايش پيدا مي كنند و بس��تر هاي 
جرم خي��زي گس��ترده مي ش��ود كه با 
فش��ار قانون هم نمي توان از ميزان آن 
كاس��ت. بنابراين تنها راه پيشگيري از 
جرم احياي س��رمايه هاي اجتماعي در 
جامعه است كه مي تواند حس همدلي 
و نوعدوستي را بين مردم افزايش دهد 
و آنها را به س��مت جامعه اي سوق دهد 
ك��ه جراي��م در آن كمترين مي��زان را 
دارد و ه��ر روز ش��رايط زندگي بهتر و 

آرامبخش تر مي شود.
 و آيا براي جامع�ه اي كه گرفتار 
بيماري از بين رفتن س�رمايه هاي 

اجتماعي شده عالجي هست؟
مس��لمًا مي ت��وان براي ه��ر دردي 
عالجي يافت، براي اين كار هم قدم اول 
براي بهبود شرايط، تغيير رويكردها است 
و بايد نگاه ها نسبت به مردم و نهاد هاي 
مدني تغيير كند و فضا از حالت امنيتي 
به ي��ك حكومت اجتماع��ي و مدني و 
تغيير كند و اگر اين ش��رايط مهيا شود 
بستر رشد سرمايه هاي اجتماعي روز به 

روز بيشتر فراهم مي شود.
مثال اين مس��أله در دوران رياست 
جمه��وري آقاي خاتم��ي بخوبي قابل 
مش��اهده بود و در اين 8 سال نهاد هاي 
مدني بش��دت گس��ترش يافتند و در 
تمام حوزه ها فضاي بازي ايجاد شد كه 
همي��ن امر زمينه را براي افزايش حس 
مسئوليت مردم و مشاركت هاي بيشتر 
آنها از طريق اين نهاد ها فراهم مي كرد. 
بنابراين اگر ن��گاه حكومت به مردم به 
ش��كل نگاه به افراد بيگانه نباشد و اين 
رويكرد ها تغيير كن��د مي توان اميدوار 
بود كه سرمايه هاي اجتماعي دوباره به 
جامعه باز گردند و اين مي تواند نخستين 
ق��دم ب��راي بازگرداندن س��رمايه هاي 

اجتماعي به بطن جامعه باشد.

 خطر زوال سرمایه اجتماعی
و ظهور معضالت اخالقی

س�رمايه هاي اجتماع�ي مانن�د م�ات و 
سيماني هس�تند كه پايه هاي نگهدارنده 
جامعه را مي س�ازند و وقت�ي از بين بروند، منيت 
و  مي كن�د  پي�دا  افزاي�ش  جامع�ه  آن  اف�راد 
بيماري هاي رواني نيز در آن جامعه به شكل قابل 
ماحظه اي  گسترش مي يابد،  آمار طاق هم به 

طرز محسوسي باال  خواهد رفت

 افقي:
1 - يكي از غذاهاي سنتي كه در استان 
مركزي طبخ مي شود – احساساتي و 

خيال پرداز
2- آگه��ي تبليغاتي ب��زرگ – محل 

لشگر – خرس چيني كمياب
 – حي��ف  – حس��رت،  امت��داد   -3

خدمتكار مرد
4- واحد اختالف س��طح الكتريكي – 
منقار مرغان – مركز استان مازندران 

– عمل منافق
5- خوش��ا و آفري��ن – مركز تبت – 

گيشه
6- غوطه ور – نويسنده – ضمير چند 

نفره
7- پيروان حضرت موس��ي )ع( -  از 

ميوه ها – نوعي سبزي
8- رشته كوهي در جنوب شهر تبريز – نام 

بحري در شعر – محلي بين شام و مدينه
9- روپوش كفش – ف��راري دادن – 

ميانجي و واسطه
10- دهان كجي – پروانه و رخصت – ضمير جمع

11- تصفيه خانه بدن – رجزخواني عاميانه – مرغابي
12- خورشيد – زن شلخته – قسمي حلوا – نهر كوچك

13- پادشاهان – روغن جال – داالن
14- نماي عمارت – پوشيده، مخفي – كافه

15- يكي از ميان وعده ها و عصرانه هاي مردم تبريز – تقويم

 عمودي:
1 - نوعي قايقراني و يك رشته ورزشي – از آثار بزرگ علوي

2- پس مانده ميوه – وجود – خودروي سنگين
3- فهرست – همسر زن – نقشه اي كه موقعيت محلي را نشان دهد

4- عدد يك رقمي – ش��هري كه تابستان قبل ميزبان بازي هاي المپيك بود – پوشاك 
ستور – مقصود

5- سوم شخص مفرد – قلندر – طريق ميانبر
6- حرف نفي – جست وجو – خوشگل

7- افسون – مفتخر – نقشي در ميان قالي
8- از نام هاي خانم ها – رود معروفي در كشورمان – بهتر است كه دل جاي آن نباشد

9- آرزوي خيالي – محرم اسرار – رفيق يكرنگ و موافق
10- الك – فلز سكه زني – تازه

11- ب��االي فرنگي – س��نگ 
زينتي – به فرمايش امام جواد 
)ع(، از رفاقت با ... بپرهيزيد كه 
مانند شمشير ظاهري خوب و 

اثري بد دارد
12- ق��وت اليم��وت – ت��كان 
خوردن – زي��را – گرمي بخش 

خانمانسوز
 – ق��درت   – دودك��ش   -13

شهري در استان فارس
14- زاپاس – تركيب ش��ده – 

نوعي زيرانداز
15- پلي��س مخفي – گفتاري 

بي تعقل

 افقي:
از  1 - تواناي��ي كاري داش��تن – 
سياس��تمداران همه ف��ن حريف 

فرانسه
2- درخت��ي تنومن��د – جبون – 

پوشش زنانه
3- غيرمعم��ول – ش��رح – ض��د 

كلفت
4- كلمه تصديق – گريز غريزي – 

پايتخت مراكش – گهواره
5- كلمه شگفتي – گياهي زينتي 
ب��ا برگ ه��اي بلند و گوش��تي – 

بي خرد
6- ب��ه معني ت��رازو ه��م آمده – 

افزوني – ظرف مكان
7- الزم – از بي��ن ب��رده ش��ده – 

طناب
8- ش��تر جدول��ي – ش��هري در  

آلمان – رنگي نزديك به سبز
9- نيكويي – با محبت – متاع

10- واح��د واليب��ال – ش��هري 
صنعتي در استان قزوين – كشور آفريقايي

11- هالك و نيستي – بي باك – عدد ورزشي
12- نياكان – گل هميشه بهار – افزون خواهي هر چيزي – نوعي كبك

13- آفريننده – روشن و درخشان – كوتاه
14- جمعه – فرود آمدن – بيهوده، پوچ

15- شركت خودرو سازي چيني – گلر افسانه اي ايتاليا

 عمودي:
1 - خطاط مشهور اوايل قرن پنجم هجري – شهري در استان تهران

2- نسل – آغاز جهان – كلمه دعايي به معني باشد
3- سوره بدون بسم اهلل – وسط – دنيا و آخرت

4- بخشايش – شاعر منجم – مايه – طرز و روش
5- مفرغ – جمع خبر – دستگاه نساجي

6- همراه آشغال – فرصت – خراب
7- دروازه – حلواي شيرازي – صوت

8- جزيره ايراني – شاليكوب – انگور خشكيده
9- توبه پذيرنده – پيگيري، تمرين – نهر بسيار بزرگ

10- دشنام – تفريق – نوعي 
شلوار

11- ق��وم غي��ور – انگل – 
حيواني با شاخ هاي زيبا

12- ذره باردار – كمبود آن 
باعث گواتر مي ش��ود – صيد 

– نيلوفر آبي
13- وس��يله اطالع رساني – 

فال مي گيرد – بلند
14- گياهي از تيره گندميان 

– سنگواره – معلم اول
15- س��م س��يگار – فيلمي 
كارگرداني علي عطشائي  به 

)1392(
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بتلاثمهيتاتف5

رباراتسكاراك6

گارپثرمويكشوي7

دجسمديصينكس8

پلانيدراسهنيچ9

اعناقميهفهلش10
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ينادرگهمرشاتسا1

ارپاتشدورميرگ2

يسروكتاربمييل3

وتداعدوليناو4

نميمانكنيالن5

دحااشوكحانجم6

هجنچقامچلقوكا7

وجوجلياتيار8

سبيريهاشمتهبا9

ولكاكبنراراو10

مترياديسيسسر11

ادتبميولايرا12

تابنوهاكترايز13

يخسنويليباجنا14

كلمخممدشنابهگن15

ما به طرز چشمگيري افزايش داشته و 
اين افزايش آمار جرايم يك زنگ خطر 
و عالمتي است كه نشان مي دهد حس 
مش��اركت و همدلي شهروندان بشدت 
رو به كاهش است و خطرات بزرگي در 

كمين چنين جامعه اي خواهد بود.
 جدا از بحث جامعه و نگاه كلي به 

 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین )بره(:

شما  ذاتی  و  همیشگی  خصوصیات  جزو  داری  خویشتن  اگرچه 
برج  به  بهرام  یعنی  با ورود سیاره بخت شما  تازگیها  نیست! ولی 
انجام  را  خود  کار  خوبی  به  و  آرامش  با  شما  جدی،  کار  محافظه 
مختار  خود  دلو  برج  وارد  مزاج  دمدمی  بهرام  حاال  اما  می دهید. 
می شود و همه چیز عوض می شود، پس شما هم به جای اینکه در 
می کنید.  پیروی  غرایزتان  از  باشید  وظایفتان  به  کردن  عمل  فکر 
ولی  باشید،  داشته  ثباتی  بی  رفتارهای  روزها  این  در  است  ممکن 
بیشترین  که  روزهایی  برای  را  تان  انرژی  می کنیم  پیشنهاد  بهتان 

نیاز را بهش دارید ذخیره کنید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
قرار  شغلی  خانه  یعنی  تان  خانه  دهمین  در  مدعی  بهرام  که  حاال 
دارد، کارهای خیلی مهم و زیادی پیش رویتان دارید که باید انجام 
می شوید  کشیده  موفقیت  سمت  به  قدری  به  شما  درحقیقت  دهید. 
که بخشهای دیگر زندگی تان را فراموش می کنید. به مسائل مالی 
بی توجهی نشان ندهید، در این صورت برای خود دردسر درست 
خواهید کرد. اگر مشکلی را قبل اینکه از کنترلتان خارج شود حل 
نظمی جلوگیری  بی  از  چون  کرده اید،  عاقالنه ای  خیلی  کار  کنید 

می کنید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
و  می خیزید،  بر  جایتان  از  سریع  شکستی  هر  از  بعد  معموال  شما 
چیز  همه  گویی  که  اید  کرده  پیدا  خوبی  احساس  انقدر  حتی  االن 
روبراه است! عجیب اینکه به خاطر وجود ماه در نشانه شما تحریک 
می شوید که سفره دل خود را باز کنید و دیگران نیز به جای اینکه 

مثبت اندیشی رو به رشد شما را متوجه بشوند، بیشتر حس و حال 
شما را می شناسند. نگران این نباشید که دیگران چه فکری می کنند؛ 
فقط بر روی اهداف بلند مدتان تمرکز کنید. اگر به خودتان استرس 

وارد نکنید، احتمال رسیدن به موفقیت وجود دارد.

متولدین تیر )خرچنگ(:
شما مدتی است در فضاهای احساسی زیبا سیر می کنید! و حاال با 
ورود بهرام به هشتمین خانه تان یعنی خانه "احساسات" می تواند 
به  را  کنید  ایجاد  باید  رشدتان  برای  که  حدودی  و  حد  ایجاد  لزوم 
خود  دیدگاه های  از  سادگی  به  شما  خوشبختانه  بیاورد.  یادتان 
خیلی  شما  گرایانه  تحلیل  و  تجزیه  قدرت  چراکه  نمی کشید؛  دست 
قدرتمند است. تفکرات منطقی خیلی خوب هستند، اما به نحوی از 

آن استفاده نکنید که که از احساسات صادقانه تان دوری گزینید.

متولدین مرداد )شیر(:
باوجود اینکه شا خیلی تحت تاثیر دیگران قرار نمی گیرید، اما ظاهرا 
این هفته کسی هست که بیشتر از قبل روی شما تسلط دارد. حقیقت 
این است که اطرافیان شما این هفته ادعاهای زیادی دارند و از همین 
وارد  را  خودتان  اینکه  جای  به  می رسند!  نوایی  و  نان  به  نیز  راه 
کشمکش ها و جنجال ها کنید، نیت و مقصود خود را برای رسیدن به 
هدفتان تعیین کنید و برای رسیدن به آن اقدام کنید. اصال مهم نیست 

که دیگران چه می گویند!!

متولدین شهریور )سنبله(:
درحالیکه شما سعی می کنید توجهتان را روی چیزهایی که برایتان 
روبرو  نقیض هایی  و  ضد  با  کنید،  متمرکز  ترند  مهم  چیز  همه  از 
می شوید. اتفاقات زیادی رخ می دهند که شما را از مسیر اصلی تان 
دور می کنند. قسمتی از مشکل شما مربوط به این می شود که شما 
بیشتری  کارهای  می خواهید  دارید  اختیار  در  که  زمانی  به  نسبت 
انجام بدهید. سعی نکنید که که همه مردم را راضی کنید! کمتر کار 

کنید، اما کارتان را خوب انجام دهید.

متولدین مهر )ترازو(:
به  احیانا  اگر  و  می زنید!  قدم  خیابان  آفتابی  قسمت  در  االن  شما 
این هفته درحالیکه  مشکلی هم بربخورید آن مشکل رفع می شود. 
بهرام وارد پنجمین خانه تان یعنی خانه "خودجوشی" می شود، شما 
تصمیمی  هر  اینکه  جای  به  می کنید.  دریافت  زیادی  خیلی  انرژی 
را سبک و سنگین کنید، به اولین فکری که به ذهنتان می رسد عمل 

کنید. اولین ایده بهترین ایده است!!

متولدین آبان )عقرب(:
گرچه  می شوید.  مواجه  تضادها  از  مجموعه ای  با  روزها  این  شما 
شما حس می کنید این جریانات زیاد بهتان مربوط نمی شود، اما از 
نظر احساسی خیلی در آن غرق شده اید و در مورد حوادث دور و 
اجازه  کسی  به  ابدا  شما  دارید.  گیرانه ای  سخت  دیدگاه های  برتان 
که  چرا  بفهمد،  چیزی  تان  درونی  احساسات  مورد  در  نمی دهید 
خودتان نیز در جستجوی فهمیدن نقطه نظرات دیگران نیستید. با 
همه این احوال صحبت کردن با یک دوست نزدیک هنوز هم جواب 

می دهد، حتی اگر گفتگوی رفاقتی و خیلی ساده ای باشد.

متولدین آذر )کمان(:
کالهتان را سفت بچسبید!! برای اینکه اصال مهم نیست که زندگی 
تر  شلوغ  سرتان  روز  هر  شما  است،  بوده  پرمشغله  چقدر  تان 
می شود. شاید فکر کردن به اینکه قرار مالقات هایتان را کنسل کنید 
فکر بیهوده ای باشد، برای اینکه هر کاری را این هفته انجام ندهید 
دادن  انجام  از  نمی توانید  اگر  فردا اضافه می شود. حتی  برنامه  به 
وظایفتان در سر کار سرباز بزنید، شما می توانید با استراحت کردن 
در منزل از وقت تان استفاده بهینه ببرید، پس با کار زیاد خودتان را 

انقدر زود از پا نیندازید.

متولدین دی )بز(:
حتی اگر به ذهنتان رسیده که یک پروژه جدید را شروع کنید، ولی 
عاقالنه تر این است که روی چیزهایی که قبال بوده سرمایه گذاری 
کنید. ورود بهرام به دومین خانه تان یعنی خانه "مادیات و مسائل 
مالی" شما را تشویق می کند که به جای اینکه بیرون رفته و چیزهایی 
که نیاز ندارید بخرید پول هایتان را پس انداز کنید. باوجود این این 
هفته باید با خواسته های درونی تان بجنگید، پس درباره وسوسه 
خریدن چیزهایی که بی اختیار و از روی هوس است هوشیار باشید 

و آن را به فردا موکول کنید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
شش  مدت  و  شده  خانه تان  ششمین  وارد  حساس  بهرام  هفته  این 
هفته ماندگار می شود و قتی این سیاره نگران وارد اولین خانه تان 
این  همه  با  می آید!!  جوش  به  خونتان  می شود  خود"   " خانه  یعنی 
اهمیت  تان خیلی  انرژی  برای تخلیه کردن  پیدا کردن راهی  احوال 
دارد، البته قبل از اینکه به خشونت و عصبانیت منجر شود! اگر از 
جنبه مثبت نگاه کنید، شما اکنون بنیه و نیروی بیشتری دارید. پس 
پروژه ای که نیاز به کار سخت دارد را شروع کنید، بخصوص اگر 
مدتی از این کارها نکرده اید! وقتی که تمرین بدنی ای را شروع کنید 

احساس بهتری خواهید داشت.

متولدین اسفند )ماهی(:
شرایط پیچیده و متناقضی که اکنون در آن هستید ایجاب می کند که 
راحت باشید و حرف دلتان را بزنید، حتی اگر از این کار کناره گیری 
باشد،  جذاب  برایتان  شاید  انزوا  برگزیدن  و  بودن  تنها  می کردید. 
ولی مشکالت اخیر بهتان اجازه نمی دهد خودتان را از فعالیت های 
دنیای  در  که  مادامی  که  نکنید  فراموش  دارید.  نگه  دور  اجتماعی 
بیرون حضور پیدا می کنید امکان این را هم دارید که هر وقت دلتان 

خواست در رویاها و خیاالت خودتان غوطه ور شوید.

جدول و سرگرمی

حکایت صوفی و خرش
روزی بود و روزگاری در زمانهای پیش یك صوفی سوار بر خرش به خانقاه رسید و از راهی 
دراز آمده و خسته بود و تصمیم گرفت که شب را در آن جا بگذراند پس خرش را به اسطبل 
برد و سپرد به دست مردی که مسئول نگهداری از مرکبها بود و به او سفارش کرد که مواظب 

خرش باشد.
  خود به درون خانقاه رفت و به صوفیان دیگر که در رقص و سماع بودند پیوست او همانطور 
که با صوفیان دیگر به پایکوبی مشغول بود مردی که ضرب می زد و آواز می خواند آهنگ 
ضرب را عوض کرد و شعری تازه خواند که می گفت خر برفت و خر برفت و خر برفت. آن 
مرد تا این شعر را بخواند صوفیان و از جمله آن مرد صوفی شور و حال دیگر یافتند و دسته 
جمعی خواندند خر برفت و خر برفت و خر برفت و تا صبح پایکوبی کردند و خر برفت را 

خواندند تا اینکه مراسم به پایان آمد.
   همه یك یك خداحافظی کردند و خانقاه را ترك گفتند به جز صوفی داستان ما و او وسایلش را 
برداشت تا به اسطبل برود و بار خرش کند و راه بیفتد و برود. از مردی که مواظب مرکبها بود 
سراغ خرش را گرفت اما او با تاسف گفت خر برفت و خر برفت و خر برفت. صوفی با تعجب 
پرسید منظورت چیست؟ گفت دیشب جنگی درگرفت، جمعی از صوفیان پایکوبان به من حمله 
کردند و مرا کتك زدند و خر را گرفتند و بردند و فروختند و آنچه می خورید و می نوشید از 

پول همان خر بود و من به تنهایی نتوانستم جلوی آنها را بگیرم.
صوفی با عصبانیت گفت تو دروغ می گویی اگر آنها ترا کتك زدند چرا داد و فریاد نکردی و به 
من خبر ندادی؟ پیداست خود تو با آنان همدست بوده ای مرد گفت من بارها و بارها آمدم که به 
تو خبر بدهم و خبر هم دادم که ای مرد صوفیان می خواهند خرت را ببرند ولی تو با ذوقت از 
دیگران می خواندی خر برفت و خر برفت و خر برفت و من با خود گفتم البد خودت اجازه داده 
ای که خرت را ببرند و بفروشند. صوفی با ناراحتی سرش را به زیر افکند و گفت آری وقتی 
صوفیان این شعر را می خواندند من بسیار خوشم آمد و این بود که من هم با آنها می خواندم

  آری صوفی با تقلید کورکورانه از آن صوفیان که قصد فریب او را داشتند گول خورد و خرش 
را از کف داد.

خلق را تقلید شاه بر باد داد                     ای دو صد لعنت بر آن تقلید باد
داستانهای مثنوی معنوی

چهارنفرکه زبان هم را نمی فهمیدند
چهار تن با هم همراه بودند یکی ترک و یکی تازی، یک فارس و یکی رومی. به شهری  

رسیدند. یکی از راه دلسوزی به آنان یک درهم پول داد که غریب بودند.
فارسی زبان: »با این پول انگور بخریم.«
 تازی گوی )عرب زبان(: »عنب بخریم.«

 ترک زبان: »ُاُزم بخریم.«
  رومی زبان: »استافیل باید بخریم.«

 ستیز و جنگ و نزاع در میانشان درگرفت تا جایی که به هم مشت می زدند. حکیمی 
آنجا رسید و به سخنان آنان گوش داد. او که چهار زبان را می دانست فهمید همه یک 
آنان  چیز می خواهند ولی به زبان خود می گویند. پول آنان را گرفت و رفت برای 
انگور خرید هر چهار نفر مطلوب خود را دیدند و خوشحال شدند و دعوا پایان یافت. 

این است کار حکیمان الهی و اولیای خدا.

    مرغِ جان ها را درین آِخر زمان
    نیستشان از همدگر یک دم امان

    هم سلیمان هست اندر دورِ ما
    کو دهد صلح و نماند جورِ ما
    مرغ جانها را چنان یکدل کند

    کز صفاشان بی ِغش و بی ِغل کند

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

O fragrant morning breeze! The Beloved’s rest-place is where?
The dwelling of that Moon, Lover-slayer, Sorcerer, is where?
Dark is the night; and in front, the path of the Valley of Aiman:
The fire of Toor where? The time and the place of promise of beholding is where?
Whoever came to this world hath the mark of ruin:
In the tavern, ask ye saying: “The sensible one is where?”
One of glad tidings is he who knoweth the sign:
Many are the subtleties. The confidant of mysteries is where?
Every hair-tip of mine hath a thousand bits of work with Thee:
We, are where? And, the reproacher, void of work, is where?
Reason hath become distraught: that musky tress, where?
From us, the heart hath taken the corner: the eye-brow of the heart-possessor - is where?
The cup, and the minstrel, and the rose, all are ready.
But, ease without the Beloved is not attainable. The Beloved is where?
Hafez! grieve not of the autumn wind in the sward of the world:
Exercise reasonable thought. The rose without the thorn is where?

۱7 بهمن ؛ درگذشت عبدالکریم قریب

 پدر علم زمین شناسی ایران 
خیابان  در  خورشیدی   ۱2۹۱ سال  در  گرکانی  قریب  عبدالکریم  استاد 

عین الدوله تهران دیده به جهان 
گشود. پدرش میرزا مصطفی 
میرزا  فرزند  مستوفی،  خان 
گرکانی  مستوفی  عبدالکریم 
میرزا  دختر  مادرش  و  بود 
شکرالله خان )کاردار سفارت 
او  عثمانی(.  دولت  در  ایران 
فرزند چهارم خانواده بود. دو 
ساله بود که پدرش بازنشسته 
اتفاق  به  آن  از  پس  و  شد 
توابع  از  گرکان  به  خانواده 

آشتیان بازگشت.
و  کودکی  قریب،  استاد 
گرکان  در  را  خود  تحصیالت 
سالگی  دوازده  در  گذراند. 
بزرگ  نعمت  که  را  پدرش 

زندگی اش بود، از دست داد و به همراه مادرش که اهل تهران بود، مجددًا 
از گرکان به تهران عزیمت کرد.وی پس از اتمام دوره ابتدایی در مدرسه 
ادامه تحصیل، در دبیرستان علمیه ثبت نام  صفوی، در سال ۱307 برای 

کرد.
از  پس  سالگی   ۱7 »در  می گوید:  زندگیش  داستان  ادامه  در  قریب  استاد 
اتمام دوره ابتدایی در مدرسه صفوی به دبیرستان علمیه که در آن زمان 
نزدیک دانشسرای قدیم )سه راه ژاله سابق( بود وارد شدم و پس از آن به 
مدرسه ای در پشت مسجد سپهساالر رفتم و تا اخذ دیپلم همانجا ماندم. 
شیمی  و  فیزیک  ریاضی،  دروس  و  بودم  کالس  اول  شاگرد  سال  هر  من 
را در حد عالی می دانستم. مرحوم دکتر محمود حسابی هم دبیر فیزیک 
از  علمی  دیپلم  اخذ  با   ۱3۱4 سال  در  قریب  استاد  بود«.  دوره  آن  در  من 
دبیرستان علمیه تهران فارغ التحصیل شد. استاد دکتر قریب می گوید: در 
سالی که ما دیپلم گرفتیم آن قدر تعداد دیپلمه ها کم بود که به ما می گفتند 
در هر دانشکده ای که دوست دارید ادامه تحصیل دهید و حتی می گفتند، 
بیایید یک ماه در این دانشکده بنشینید، اکر خوشتان آمد ادامه دهید و اگر 
خوشتان نیامد بروید دانشکده دیگر. من نیز در ابتدا، هر چند روز در یک 
دانشکده می رفتم و حدود یک ماه همین طور در دانشکده ها می چرخیدم 
ریاضی  رشته  در  ماه   6 شدم.  ریاضی  رشته  در  علوم  دانشکده  وارد  تا 
انتخاب  را  علوم طبیعی  آن مجددًا رشته  از  بعد  ولی  دادم  ادامه تحصیل 
کردم و تا پایان تحصیالت دوره لیسانس در این رشته ماندم، بخصوص 
رشته  به  زمان  مرور  به  من  و  بود  رشته  این  جزو  زمین شناسی  چون 
زمین شناسی خیلی عالقه مند شده بودم، در این رشته ماندم.بعد از اتمام 
زمین شناسی  دادم.  ادامه  زمین شناسی  در  را  مطالعاتم  لیسانس،  دوره 
چون با طبیعت سروکار دارد، برایم مفرح ترین رشته بود. به خصوص 
برای من که درکودکی در دهات و باغ و زمین بزرگ شده بودم. به اعتقاد 
من، تمام زندگی انسان از زمین به دست آمده است و چیزی نیست که ما 

از زمین نگرفته باشیم.
او  شد.  فارغ التحصیل  طبیعی  علوم  رشته  در   ۱3۱7 سال  در  قریب  دکتر 
برخوردار  عالیقدری  اساتید  راهنمایی  از  دانشگاه  در  تحصیل  مدت  در 
بود و پروفسور احمد پارسا نیز استاد گیاه شناسی وی در مدت تحصیل 
بود. وی همچنین در سال ۱333 دانشیار دانشسرای عالی شد و در سال 
از  با رتبه ۱0 استادی و 38 سال سابقه کار به درخواست خودش   ۱348

دانشسرای عالی بازنشسته شد.
تا  و  کرد  تأسیس  را  اراک  علوم  عالی  ۱34۹ مدرسه  سال  در  قریب  استاد 
دانشگاه  در   ۱354 سال  در  داشت.  عهده  به  را  آنجا  مسئولیت  سال۱354 
شهید بهشتی )ملی( و به طور حق التدریس، مشغول کار شد تا سال ۱358 

که دانشگاه ها تعطیل شد و از آن سال مشاور سازمان انرژی اتمی شد.
علمی  تالشهای  به  نهادن  ارج  برای   ۱37۱ سال  در  معلم  تربیت  دانشگاه 
استاد سمیناری تشکیل داد. سازمان انرژی اتمی نیز در سال ۱372 بخشی 
از کتابخانه این سازمان را به نام ایشان نامگذاری کرد. وی تا اواخر عمر 
پربرکت خویش علی رغم کهولت و ضعف دوران پیری همچنان به فعالیت، 

تحقیق، تدریس و مطالعه مشغول بود.
دکتر عبدالکریم قریب گرکانی در ۱7 بهمن سال ۱38۱ بر اثر سکته قلبی 
شد.  سپرده  خاک  به  آشتیان  زادگاهش  در  وصیتش  به  بنا  و  درگذشت 

آرامگاه وی در محوطه دانشگاه آزاد آشتیان قرار دارد.

۱4بهمن ؛ درگذشت دکتر عباس زریاب خویی

 مترجم »تاریخ فلسفه« 
دکتر عباس زریاب خویی مورخ، ادیب، نسخه شناس، نویسنده و مترجم بزرگ 
ایران بود . وی 20 مرداد ۱2۹8 شمسی در شهر خوی به دنیا آمد. تحصیالت 
ابتدایی و دوره اول دبیرستان را در خوی گذراند و چون امکان ادامه تحصیل در 

خوی وجود نداشت نزد یکی از روحانیون شهر به نام شیخ عبدالحسین اعلمی 
در  پرداخت.  حوزوی  علوم  دیگر  و  اصول  عربی،  نحو  و  صرف  یادگیری  به 
سال ۱3۱6 به قم رفت وقریب شش سال نزد علمای تراز اول حوزه علمیه قم به 
تحصیل مشغول بود اما در سال ۱322 فوت پدر باعث شد تا زریاب به شهر خوی 
بازگردد و مدتی به تدریس در دبیرستان بپردازد. در شهریور ۱324 هم زمان 
ادامه اشغال آذربایجان، ناچار به ترک خوی شد و به  از  با ناآرامی های ناشی 
تهران آمد و دو سال اول را با سختی در تهران زندگی کرد و به نوشتن مقاله در 
نشریه های علمی و ادبی پرداخت تا اینکه به کار در کتابخانه مجلس شورای ملی 
مشغول شد. هم زمان دوره لیسانس را در دانشکده معقول و منقول )الهیات( 
دانشگاه تهران گذراند. در کتابخانه مجلس شورای ملی بود که با سید حسن 

تقی زاده آشنا شد و مورد توجه خاص او قرار گرفت.

 بدین گونه بود که پس از تأسیس مجلس سنا و انتخاب تقی زاده به ریاست آن در 
سال ۱328 و تأسیس کتابخانه مجلس سنا، محل خدمت عباس زریاب خویی به 
این کتابخانه منتقل شد و چندی بعد به عنوان مدیر کتابخانه مجلس سنا معرفی 
شد.در سال ۱334 بورس مطالعاتی بنیاد هومبولت در آلمان غربی در اختیار 
زریاب خویی قرار گرفت و او به مدت پنج سال در شهرهای ماینز و فرانکفورت 
اسالمی،  و معارف  علوم  تاریخ،  در رشته های  مطالعه  و  به تحصیل  و مونیخ 

یوهانس  دانشگاه  از   ۱33۹ سال  در  پرداخت.وی  تطبیقی  فرهنگ  و  فلسفه 
گوتنبرگ شهر ماینز در رشته های تاریخ و فلسفه درجه دکتری گرفت.

دکتر عباس زریاب خویی در سال ۱33۹ به تهران بازگشت و مجددا در کتابخانه 
آن  به کار شد. در سال ۱34۱ به دعوت والتر هنینگ که  مجلس سنا مشغول 
زمان کرسی استادی در دانشگاه برکلی کالیفرنیا را داشت به برکلی رفت و 
به مدت دو سال در آن دانشگاه به تدریس زبان و ادبیات فارسی مشغول بود. 
گرفته  نظر  در  زریاب  برای  برکلی  دانشگاه  در  دائمی  پست  هنینگ  اینکه  با 
بود ولی او ترجیح داد که به ایران بازگردد و دانسته ها و تجربه های خود را 
در اختیار دانشجویان ایرانی بگذارد. دکتر عباس زریاب از سال ۱344 استاد 
تاریخ در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود، و از آنجا که در رشته های دیگر 
اسالمی  معارف  و  زبان شناسی  فلسفه،  عرب،  ادبیات  فارسی،  ادبیات  مانند 
صاحب نظر بود، تا سال ۱357 که در دانشگاه تهران اشتغال داشت، در اغلب 

این رشته ها تدریس و سخنرانی می کرد.

از جمله عضو  به عهده داشت،  را  در همین دوران سمت های علمی مختلفی 
انجمن فلسفه، عضو هیئت امنای بنیاد فرهنگ ایران، عضو فرهنگستان تاریخ 
و عضو بنیاد شاهنامه فردوسی بود. عالوه بر اینها با دایره المعارف فارسی 
دو  این  در  بسیاری  مدخل های  و  داشت  همکاری  اسالم  و  ایران  دانشنامه  و 
دانشنامه به قلم اوست. دکتر عباس زریاب خویی از دیر زمان عضو انجمن 
ایرانی  کتیبه های  بین المللی  مجمع  عضو  و  )آلمان(،  شرق شناسی  بین المللی 
)انگلستان( بود. دو کتاب »تاریخ فلسفه « و »لذات فلسفه« تالیف ویل دورانت 
توسط عباس زریاب خویی به بهترین وجه صورت گرفت و سالها است که 
مورد توجه دانشجویان و پژوهشگران قرار دارد.سرانجام این استاد فرزانه 

در ۱4 بهمن ۱373 در تهران درگذشت .

____________________________________________

نمایش آثار ٢٠ ویدئو آرتیست زن 
ایرانی در فنالند

آثار 20 ویدئو آرتیست زن ایرانی با عنوان »نیچه یک مرد بود« به نمایش درمی آید.
 6( بهمن   ۱7 روز  از  فنالند  در  آرت  پوری  موزه  هنرآنالین،  خبرگزاری  گزارش  به 
فوریه( میزبان نمایشگاه گروهی ویدئوآرت »نیچه یک مرد بود« خواهد بود که آثار 20 

زن هنرمند ایرانی ساکن هفت کشور مختلف جهان را به نمایش می گذارد.
این نمایشگاه که با نمایش گردانی »آلیس استپانیان« و »ندا درزی« برگزار می شود، 
»ندا  آیگانی«،  »مانلی  الهیاری«،  »مورشین  عالمشاه«،  »فرشته  چون  هنرمندانی  آثار 
»رکسی  شمال«،  اسالمیه  »سلیا  اسکندرفر«،  »سمیرا  عرفانی«،  »مژگان  درزی«، 
خوش گذران«،  »گالره  جمالی«،  »هاله  هاشمی«،  »سمیرا  گودرزی«،  »تارا  فرهت«، 
»فریده  راستی فرد«،  »ر ها  نیلچیانی«،  »آزاده  نفیسی«،  »نوشین  ملکیان«،  »شهرزاد 
شهسوارانی«، »آلیس استپانیان«، »پریا وطن خواه« و »راحله )می نوش( زمردی نیا« 
تبعیض  تفکر  موضوع  به  که  بود«  مرد  یک  »نیچه  می گذارد.نمایشگاه  نمایش  به  را 
گرای فیلسوف مشهور قرن نوزدهم آلمان، »فردریش نیچه« و تمایزی که او بین مرد و 
زن و همچنین انسان و حیوان قائل بود، می پردازد، پیش از این نیز در مکزیک، پرتغال 
و سوئد به نمایش گذاشته شده است.»نیچه یک مرد بود« تا 24 ماه مه  20۱5 در موزه 

پوری آرت فنالند ادامه خواهد داشت.


