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جاسوسی مدرن
گزارش روسی از جاسوسی آمریکایی در ایران 

١٣پیش بینی علمی که ممکن است سال ٢٠١٥ محقق شود

از کجا آمده ایم و
 به کجا می رویم

به مناسبت سالروز تولد صادق هدایت

صادق هدایت 
همچنان در صحنـه

صفحه  ۱8

صفحه  ۱3 

و  ارتباطی  زیرساخت های  دارای  »معادله«  هکری  گروه 
ابزارهای جاسوسی گسترده است

شد  کشف  »استاکس نت«  بدافزار    ۲۰۱۰ سال  در  که  زمانی 
ابزارهای  پیچیده ترین  از  یکی  را  آن  امنیتی  متخصصان 
ساخته  زمان  آن  تا  که  کردند  معرفی  کامپیوتری  نفوذ 
دلیل  به  هم  رجین  و   Flame بدافزارهای  بعدا   بود.  شده 
به یک مبدا ساخت مشترک منتسب شدند؛  شباهت هایشان 
جایی که صدها نفر ساعت ها روی چنین ابزارهای هوشمند 
و فوق العاده مخربی کار کرده اند. حاال متخصصان امنیتی 
در شرکت کسپرسکی بزرگ ترین شبکه هکر تاریخ اینترنت 
به  هم   Flame و  رجین  استاکس نت،  که  کرده اند  کشف  را 
آنها مرتبط است. به نوشته کسپرسکی این شبکه دسترسی 
متخصص  انسانی  نیروهای  و  مالی  منابع  به  نامحدودی 
اینترنتی  مخرب  ابزارهای  از  بزرگی  انبار  دارای  و  داشته 
است  که معتقد  بوده است.  کسپرسکی  استاکس نت  مانند 
متخصصان آن پس از دو دهه تحقیق توانسته اند این شبکه 
به  » معادله« گذاشته است  را  این شبکه  نام  را کشف کنند 
رمزگذاری  به  زیادی  عالقه  شبکه  این  اعضای  آنکه  دلیل 
و  پیچیده   روش های  و  ابزارها  دارند.  خود  اطالعات 
مختلفی که این شبکه هکری برای دسترسی به اطالعات در 
می رود  گمان  هنوز  که  است  پیشرفته  آنقدر  داشته  اختیار 
فقط بخش کوچکی از دامنه کاری آن مشخص شده باشد. 
سراسر  در  رایانه ای  سرورهای  و  اینترنتی  دامنه  صدها 
جهان در اختیار این گروه قرار داشته و اطالعات از طریق 
کامپیوترهای قربانیان به این سرورها منتقل می شده است. 

تا  گرفته  اینترنتی  سایت های  از  نفوذ  پیچیده  روش های 
فلش های حافظه و هارددیسک ها نام بسیاری از برندهای 
مختلف )هیتاچی، سامسونگ، وسترن دیجیتال و سی گیت( 
گوشی های  حتی  و  مک(  )ویندوز،  عامل  سیستم های  و 
موبایلی چون آی فون را به میان کشیده و جهان تکنولوژی 

را در بهت فرو برده است. 

 جاسوسی سایبری هدف اول 
که  است  معتقد  کسپرسکی  روسی  امنیتی  شرکت 
اما  نیست،  مشخص  گروه  این  فعالیت های  شروع  زمان 
 ۲۰۰۲ سال  به  شده  مشاهده  بدافزارهای  قدیمی ترین 
بازمی گردد هر چند اولین دامنه های اینترنتی متعلق به آنها 
در سال ۲۰۰۱ ثبت شده اند و نشان می دهد این گروه حداقل 
این  احتماال  حال  همین  در  است.  بوده  فعال  دهه  دو  برای 
گروه بزرگ مشخص کننده این است که از گروه های دیگری 
از جمله گروه هایی  داشته  آنها همکاری  با  یا  تشکیل شده 
این  کارمی کردند.   Flame یا  استاکس نت  روی  مثال  که 
گروه اما بر اساس شواهد بسیار زودتر از سایرین به این 
صنایع  در  معادله  گروه  است.  داشته  دسترسی  بدافزارها 
می کرده  کار  متمرکز  صورت  به  مختلفی  بخش های  و 
مخابرات،  دیپلماتیک،  انستیتوهای  و  دولت ها  جمله  از 
رسانه ها،  نظامی،  هسته ای،  تحقیقات  انرژی،  فضایی، 
انستیتوهای مالی و شرکت های توسعه دهنده  حمل ونقل، 

تکنولوژی های رمزنگاری. 
ادامه در صفحه 4

گفتگو با مهسا وحدت، خواننده موسیقی سنتی

نسل بعد سختی های نسل ما را 
نخواهد داشت
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هفته ای که گذشت 
انتقال رحیمی به زندان

غایب بزرگ مراسم ختم مادر احمدی نژاد روز یکشنبه در 
عازم  محکومیتش  ساله   5 دوره  گذراندن  برای  شرایطی 
به  جلب  حکم  با  انتظامی  نیروی  ماموران  که  شد  اوین 
معاون  رحیمی،  محمدرضا  محکومیت  آمدند.  وی  سراغ 
اول احمدی نژاد از نظر دیوان عالی کشورناشی از ارتکاب 
است.  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل  و  ارتشا  جرایم 
وقت  در  چون  که  گفت  رحیمی  جلب  حکم  درباره  اژه ای 
مقرر در دادسرا حاضر نشد و عذر موجهی هم برای عدم 
حضور نداشت، حکم جلب محکوم علیه، صادر و اجرا شد.

پایداری ریزگردها
روی  ریزگردها  از  ناشی  خاک  و  گرد  که  شرایطی  در 
صورت و زندگی مردم خوزستان نشسته اما پرونده این 
میهمان ناخوانده هنوز بسته نشده است. از طرفی وزیر 
کرد  بازدید  درمانی  مراکز  از  منطقه  به  سفر  با  بهداشت 
این  با  مقابله  اقدامات  بسته  تهیه  از  هم  ابتکار  خانم  و 
پدیده خبر داد.در همین حال زمانی که برخی نمایندگان 
به  ماسک  با  دولت  عملکرد  به  اعتراض  در  خوزستانی 
همین  از  برخی  که  گفت  ابتکار  آمدند  مجلس  صحن 
با  مقابله  اعتبارات  تلفیق،  کمیسیون  در  منتقد  نمایندگان 

ریزگردها را حذف کردند.

منع جانبداری نظامیان
تالش برای اصالح برخی از قوانین انتخابات در شرایطی 
سیاست های  تدوین  و  بررسی  ادامه  در  که  دارد  ادامه 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  اعضای  انتخابات،  کلی 
کلی  سیاست های  از  دیگر  بند  سه  خود  نشست  درآخرین 
بندها  از  یکی  در  کردند.  تصویب  و  بررسی  را  انتخابات 
ورود نظامیان به دسته بندی های سیاسی و »جانبداری از 
رهبری  معظم  مقام  است.  شده  ممنوع  خاص«  داوطلبان 
پیش از این در نامه ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
شده  مجمع  در  کلی  سیاست های  تنظیم  خواستار  نظام 

بودند.

ادامه مذاکرات دوجانبه
به  رسیدن  زمان  یعنی  ماه  فروردین  تا  که  حالی  در 
ضرب االجل تعیین شده برای حصول توافق سیاسی میان 
ایران  اما  است،  نمانده  باقی  فرصتی   5+۱ گروه  و  ایران 

تصمیم گرفته تا زمان باقیمانده را به مذاکرات دوجانبه با 
کشورهای عضو۱+5 بپردازد و در زمان مناسب با 6 کشور 

تشکیل جلسه خواهد داد.

تکذیب ادعای نامه نگاری
از  نقل  به  ژورنال  وال استریت  روزنامه  که  شرایطی  در 
در  رهبری  معظم  مقام  که  کرد  ادعا  ایرانی  دیپلمات  یک 
پاسخ به نامه اوباما در ماه اکتبر، طی هفته های اخیر به 
سخنگوی  اما  است،  نوشته  نامه  آمریکا  رئیس جمهوری 
وزارت خارجه، ارسال چنین نامه ای در چند هفته اخیر را 
به شدت تکذیب کرد و گفت هیچ گونه نامه جدیدی مطرح 
نیست. مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه هم در این زمینه 
گفت به نامه هایی که در گذشته برای مقام معظم رهبری 
نوشته شده، پاسخ محترمانه، معقول و منطقی داده شده 

است.

جنایت چپل هیل
پس از پیدا شدن جسد تیرخورده سه دانشجوی مسلمان 
در شهر چپل هیل ایالت کارولینای شمالی، پلیس اعالم کرد 
نفر،  این سه  قتل  با قبول مسوولیت  که یک مرد 46 ساله 
رئیس جمهوری  بعد  روز  دو  است.  کرده  تسلیم  را  خود 
ترکیه از اینکه رئیس جمهوری آمریکا در این باره موضعی 
نگرفته انتقاد کرد. اما پس از آن، اوباما در بیانیه ای گفت 
شیوه  یا  ظاهر  خاطر  به  نباید  آمریکا  در  کس  هیچ  که 
این  پیامی  در  هم  روحانی  بگیرد.  قرار  هدف  عبادتش 
افراطی گری«  و  خشونت  گسترش  جدی  »خطر  را  حادثه 

توصیف کرد.

حذف یارانه ثروتمندان
یارانه  حذف  مجلس،  تلفیق  کمیسیون  که  شرایطی  در 
دارند  درآمد  تومان  ۲،5میلیون  از  بیش  که  خانواده هایی 
شناسایی  آغاز  از  هم  نوبخت  رسانده،  تصویب  به  را 
و  داده  از سوی دولت خبر  یارانه  برای حذف  پردرآمدها 
گفته در مرحله اول کسانی که در خارج از کشور زندگی 
می کنند حذف می شوند و همچنین کسانی که درآمد های 
از سوی وزارت تعاون و رفاه در حال بررسی  باال دارند 
هستند. گفته شده صرفه جویی حاصل از حذف خانوارها 
به  استان  همان  مولد  اشتغال  ایجاد  برای  استان،  هر  در 

مصرف می رسد.

افزایش نرخ فرآورده های نفتی
گذشته  ماه های  طی  نفت  جهانی  قیمت  که  شرایطی  در 
رو به کاهش گذاشته و وزیر نفت هم پیش تر اعالم کرده 
اما  یافت  نخواهد  افزایش  بنزین  قیمت  آینده  سال  در  بود 
 ،۹4 سال  بودجه  جزئیات  بررسی  در  مجلس  نمایندگان 
لیتر  افزایش 5 درصدی قیمت هر  برای  پیشنهاد دولت  با 
کردند.  موافقت  آینده  سال  ابتدای  از  نفتی  فرآورده های 
به  با توجه  از کارشناسان  این در حالی است که بسیاری 
را برای  بازار خلیج فارس شرایط  بنزین در  کاهش قیمت 

آزادسازی قیمت بنزین مناسب دانسته اند.

واگذاری سرخابی ها شاید وقتی دیگر
برای  که  بوده  باال  آنقدر  سرخابی ها  واگذاری  قیمت  اهرا 
پیدا  مشتری  هیچ گونه  تومانی  میلیارد   ۲۹۰ باشگاه های 
 ۹۰ دقیقه  در  که  شدند  ناچار  مزایده  مسووالن  و  نشد 
مزایده دو تیم تهرانی را لغو کنند. قرار بود روز دوشنبه 
این هفته روز سرنوشت سازی در فوتبال کشورمان باشد.

بودجه دوسقفی94
بررسی جزئیات الیحه بودجه سال ۹4 کل کشور در حالی 
مجلس  نمایندگان  ابتدا  همین  از  که  شده  آغاز  مجلس  در 
تصمیم گرفتند بودجه ۹4 را دو سقفی کنند. به این معنا 
و  خام  نفت  صادرات  از  حاصل  درآمدهای  چنانچه  که 
به درآمد پیش بینی شده بیشتر شد  میعانات گازی نسبت 
مازاد ارزی آن تا سقف ۱5 هزار میلیارد تومان در اختیار 
دولت قرار خواهد گرفت. در صورت اجرای این بند دولت 
نیازی به ارائه متمم ندارد اما رئیس کمیسیون تلفیق گفته 
که این موضوع قابل تحقق نیست و بعید به نظر می رسد.

امیدواری نسبت به آینده نفت
استمرار  آهسته  شکلی  به  اگرچه  نفت  قیمت  افزایش 
به  نسبت  را  امیدواری ها  افزایش،  اندک  همین  اما  دارد 
داده  افزایش  اخیر  ماه های  قیمت  کاهش  جبران  و  آینده 
افت  تداوم  قبیل  از  محرک هایی  کارشناسان  برخی  است. 
و  آلمان  اقتصادی  رشد  انرژی،  بخش  در  سرمایه گذاری 
موثر  را  یونان  و  اوکراین  وضعیت  از  نگرانی  ها  کاهش 
دانسته اند. اما در عین حال وزیر نفت در میان نمایندگان 
مجلس از اوضاع ناپایدار صنعت نفت خبر داده و خواستار 

فروش اوراق مشارکت برای جذب منابع مالی شده است.

اذعان اوباما به توانمندی سایبری ایران
شنیده شد که باراك اوباما، رئیس جمهور آمریکا گفت: ما 
ظرفیت های بزرگی در زمینه سایبری داریم اما کشورهای 
بزرگی  ظرفیت  چنین  از  که  دارند  وجود  نیز  دیگری 
برخوردارند. به گزارش دویچه وله، باراك اوباما در ادامه 
خوبی  سایبری  توانایی های  روسیه  و  چین  کرد:  اذعان 
دارند. ایران نیز در این زمینه خوب است و همان گونه که 
با این کشورها در زمینه تسلیحات هسته ای وارد مذاکره 
با  به طور مرتب  نیز  توانایی های سایبری  شده ایم درباره 
آنها گفت وگو می کنیم. رئیس جمهور آمریکا افزود: ما در 
این گفت وگوها به آنها نشان می دهیم که هدف هیچ یك از 
داشته  پاسخگویی  به  نیازی  که  نیست  سایبری  حمله  ما 
باشد. چنین حمالتی به نفع هیچ کس نیست. اوباما در این 
گفت وگو از ارائه جزییات درباره حمالت سایبری آمریکا 
باز زد و  ایران و موارد مشابه سر  تاسیسات هسته ای  به 
گفت: واضح است که من نمی توانم درباره جزییات، تائید 

یا رد این گزارشات حرفی بزنم.

آزادی ۱۰ زندانی ایرانی در ترکمنستان
شنیده شد که رشید مردف، وزیر خارجه ترکمنستان در 
با حسن قشقاوی، معاون وزیر امور خارجه اعالم  دیدار 
کرد که به مناسبت روز ملی پرچم در این کشور تعداد ۱۰ 
نفر از زندانیان ایرانی مورد عفو رئیس جمهور قرار گرفته 
ایران  به  آینده  روز  چند  ظرف  افراد  این  شده اند.  آزاد  و 
قشقاوی  حسن  ایسنا،  گزارش  به  کرد.  خواهند  مراجعت 
نیز در پاسخ ضمن تشکر از این اقدام مثبت و سازنده با 
دو  بین  محکومان  انتقال  پروتکل  اولیه  امضای  به  اشاره 
کنسولی  مشترك  اجالس  یازدهمین  حاشیه  در  که  کشور 
تا  کرد  امیدواری  ابراز  گرفت،  صورت  کشور  دو  بین 
به  ایران  اسالمی  رئیس جمهوری  قریب الوقوع  سفر  در 
عشق آباد این موافقت نامه مورد امضای نهایی قرار گیرد. 
اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت  پیگیری های  با 
ایران و سفارت ایران در عشق آباد و سرکنسولگری ایران 
در مرو بیش از پنجاه نفر از زندانیان ایرانی در ترکمنستان 
مورد عفو و آزادی قرار گرفته اند و در مقابل نیز سه نفر 
از زندانیان ترکمنی برای گذراندن ادامه محکومیت خود از 
ایران به ترکمنستان منتقل شده اند. تعداد زندانیان ایرانی 
در ترکمنستان حدود ۲5۰ نفر و تعداد زندانیان ترکمن در 

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

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

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

انتخاب و به چاپ می رسد.
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فرار او یک دیوانگی بود: اعمال مان 
نه، ولی ترسهایمان موجب می شود 

که خیانت کار جلوه کنیم.
مکبث، پرده چهارم، صحنه دوم.

His flight was madness: 
when our actions do not, 

our fears do  
make us traitors.

Macbeth, Act IV, sc. 2.

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.

88502 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

ریزگردهای سیاسی!
محمد بقایری

دکترای محیط زیست و استاد دانشگاه 

انتخابات سال ۹۲ و استقرار دولت  با فروکش کردن شوك 
رویکرد  غایت  و  هدف  که  شدند  متولد  منتقدانی  یازدهم، 
یك  نهایت  در  و  کردن  زمین گیر  تخریب،  را  خود  انتقادی 

دوره ای کردن ریاست جمهوری روحانی قرار دادند. 
برهمه  آن  سیاسی  قالب  و  وجه  که  رویکرد  این  ظاهرا 
زمینه ها و اشکال انتقادی دیگر می چربد به محیط زیست و 
ریزگردها که  این روزها بالی جان خوزستانی ها شده است 
میزبان  خوزستان  که  اخیر  هفته  سه  طی  شد.  کشیده  هم 
میهمان ناخوانده و نامیمونی به نام ریزگردها بود رسانه ها 
طی  گویی  پایتخت  در  دولت  تخریبی  منتقد  کارشناسان  و 
از  سرشار  بهشتی  ایران  غرب  و  جنوب  گذشته  سال   ۱۰
تاالب ها  ناگهان  به  امروز  بلبل و آب های روان بود و  گل و 
و رودخانه ها  از روان شدن جویبارها  خشك شدند، سدها 
جلوگیری کردند، اقلیم جهانی دست خوش تغییرات ماهوی 

شد و همسایگان حق آبه را قطع کردند. 

استانی  سفر  سه  هر  در  کرده اند  فراموش  منتقدان  ظاهرا 
رئیس دولت نهم ودهم به استان های غربی، جنوبی و جنوب 
شرقی کشور مردم و کارشناسان و حتی برخی نمایندگان 
مردم در مجالس شورای اسالمی  و شوراهای شهر و روستا 
و  محیطی  زیست  آلودگی های  رفع  را  خود  اصلی  مطالبه 

پیگیری حق آبه از کشورهای همسایه قرار داده بودند.
رئیس دولت نهم و دهم که آن روزها غرق در شادی استقبال 
بود  برای دولت های خارجی  مردم و خط و نشان کشیدن 
و میلیاردها تومان منابع ملی و میلیاردها دالر ارز حاصل 
و  یافته  امن  حاشیه  امروز  داد،  هدر  به  را  نفت  فروش  از 
از  اقتصادی  مشکالت  از  بسیاری  وارث  خود  که  دولتی 
یکسو و فشارهای بین المللی از سوی دیگر شده است، باید 

باشد.  ماضی  دولت  غیرکارشناسی  رفتارهای  پاسخگوی 
رئیس سازمان محیط زیست در این خصوص طی روزهای 
گذشته به مواردی اشاره کرده است که جای شگفتی و تامل 
دارد. او گفته بود که بخشی از هورالعظیم که در ایران است 
در زمان دولت هشتم، به دلیل وجود میادین مشترك نفتی، 

از طرف وزارت نفت تقاضای اکتشاف شده بود.
خشك  عدم  به  مشروط  زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان   
و  محیطی  زیست  ارزیابی های  انجام  با  و  تاالب  کردن 
یکسری شرایط اجازه کار به آنها داد. دولت نهم که مستقر 
شد نخستین کاری که انجام دادند سد روی ورودی آب آن 
خشك  را  هورالعظیم  کال  و  شدند  آب  ورود  مانع  بستند، 
کنده کاری  را  هورالعظیم  مختلف  جاهای  هم  االن  کردند. 
هم  دیگری  ناگوار  اتفاقات  برخی  به  ابتکار  اند.  کرده 
در  که  نمایندگانی  همین  از  تعدادی  گفت:  و  کرد  اشاره 
محیط  سازمان  از  انتقاد  حال  در  سرسختانه  روزها  این 
موج  اولین  وقوع  از  قبل  سه  روز  دقیقا  هستند،   زیست 
همه  نوبت  یک  در  مجلس  تلفیق  کمیسیون  در  غبار  و  گرد 
اعتبارات پیش بینی  شده برای مقابله باپدیده گرد و غبار در 
بودجه سال ٩٤ که ازسوی سازمان محیط  زیست در بودجه 
گنجانده شده بود را به صورت کامل حذف و آن را به یکی 
از  کردند.  منتقل  است  خودشان  مد نظر  که  مصارفی  از 
از  امانی، مشاور رئیس سازمان حفاظت  بانو  طرفی شهر 
محیط زیست هم درباره اظهارات تند نمایندگان خوزستان 
نسبت به معصومه ابتکار گفت: این نمایندگان مجلس خیلی 
زودتر از این ها باید نسبت به موضوع ریزگردها در اهواز 
واکنش نشان می دادند نه حاال که کار از کار گذشته از زیر 
بار مسوولیت شانه خالی کنند و توپ را در زمین سازمان 
بنا به گفته خود  بیندازند چراکه  از محیط زیست  حفاظت 
پدیده  با  برای مقابله  اعتبارات پیش بینی شده  ابتکار  دکتر 
گرد و غبار در بودجه ۹4 را همین نمایندگان حذف نمودند 
و آن را به یکی از مصارفی که مدنظرخودشان است منتقل 

کردند.
غیر  و  دولتی  کارشناسان  هم  و  تخریبی  منتقدان  هم  البته 
یا  آنفلوآنزا  ریزگردها  موضوع  که  آگاهند  خوبی  به  آن 

قرنطینه  با  که  نیست  میکروبی  و  ویروسی  بیماری های 
را  آن  بتوان  استراحت  و  دارو  روز  چند  تجویز  و  کردن 
توفان های شن و ماسه  و  آلودگی هوا  عالج کرد. موضوع 
در جنوب و جنوب شرق کشور جز به دلیل تخریب محیط 
زیست چه در داخل کشور چه در کشورهای همسایه ریشه 
مردم  عادی  توده های  برای  آن  باور  شاید  ندارد.  دیگری 
محیطی  زیست  انفعال  و  فعل  کوچك ترین  اما  باشد  سخت 
در قاره اروپا، آمریکا و آفریقا تبعات نگران کننده و تخریبی 

شدیدی را در قاره آسیا به وجود خواهد آورد.
اجرای  در  ناتوانی  دلیل  به  هم  بین المللی  سازمان های   
سیاسی  التهابات  دیگر  طرف  از  و  طرف  یك  از  برنامه ها 
منطقه ای در کشورهایی مانند یمن، تونس، عراق، سوریه 
برای  نتواند  مرکزی  دولت  شده  موجب  که  افغانستان  و 
اجرای برنامه ها و توافق نامه های منطقه ای و بین المللی در 
هرگونه  از  باشد  داشته  را  اقتدارالزم  زیست  محیط  حوزه 
نظام  یك  هویت  که  هنگامی  شده اند.  ناتوان  موثری  اقدام 
در  که  است  سال  یك  به  نزدیك  عراق  مانند  کشوری  در 
در  و نظام مستقر  یا دولت  دارد  قرار  معرض خطر شدید 
شده  تروریسم  گرفتار  که  است  سال   3 به  نزدیك  سوریه 
حوزه  در  خور  در  اقدامی  نمی تواند  هم  بخواهد  اگر  است 
بنابراین سیاسی کردن موضوع  انجام دهد.  محیط زیست 

ریزگردها در کشور به نفع هیچ کس نیست.

دولت  برنامه های  کردن  هدایت  و  توجه  جلب  و  انتقاد   
است  تقدیر  قابل  و  ستودنی  امری  موضوع  به  مجلس  و 
به  زدن  دامن  و  پوپولیستی  فریبکارانه  رفتارهای  اما 
ریزگردها  موضوع  پیرامون  در  سیاسی  هیجان های 
به  پاسخ  برای  دولتی  مقامات  انرژی  و  وقت  اتالف  جز 
از یافتن دالیل و علل اصلی و نیز  بهانه گیری ها و انحراف 
راهکارهای ریشه ای نتیجه دیگری نخواهد داشت. دولت در 
شرایط التهابی تصمیم های التهابی و گاه غیرکارشناسی یا 
نیاز  رفع  کوتاه مدت  در  شاید  خود  این  که  می گیرد  موقتی 
کند اما منابع مالی و انسانی را در میان مدت و بلندمدت به 

هدر خواهد داد.
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گزارش
ادامه از صفحه اول: 

از  توجهی  جالب  تعداد  گروه  این  می گوید  کسپرسکی 
ابزارها و بدافزارها را در اختیار داشته که مدام هم به روز 
سی دی  یک  گذاشتن  سادگی  به  بدافزارها  این  می شده اند. 
دیدن  یا   USB به  واردکردن حافظه فلش  یا  درایور  درون 
شبکه  یا  کامپیوتر  روی  موبایل،  روی  وب  صفحه  یک 
قربانی نصب می شدند و در صورت شناسایی هدف معتبر 
می کرده اند  باز  بعدی  بزرگ تر  بدافزارهای  برای  را  راه 
در  را  دستگاه  و  کامپیوتر  تمام  کنترل  آخر  مرحله  در  و 
با  را  خود  می توانستند  بدافزارها  این  می گرفتند.  اختیار 
روش های مختلف درون سیستم مخفی کنند و اطالعاتی را 
که به دست می آوردند ابتدا رمزگذاری و سپس در صورت 
اینترنتی  را به سرورها و دامنه های  آن  اینترنت  به  اتصال 
تعیین شده ارسال کنند. این بدافزارها همچنین به سیستم 
»خود تخریب گر« مجهز بوده و در صورت لزوم و یا پس از 
دوره مشخص خود را به طور کامل از روی سیستم قربانی 

حذف می کردند. 
از  برخی  گرفتن  اختیار  در  با  کسپرسکی  متخصصان 
برخی  به  نفوذ  یا  گروه  این  قدیمی  اینترنتی  دامنه های 
سرورهای آن توانسته اند به روش  کار برخی از این ابزارها 
آگاهی پیدا کنند. کسپرسکی حجم انبوهی از اطالعاتی از 
سراسر جهان به سمت معدود سرورهای در اختیارگرفته 
را تحلیل کرده و معتقد است به احتمال زیاد بخش جالب 
ناشناخته  هنوز  »معادله«  شبکه  کاری  ابعاد  از  توجهی 

است. 

 آلودگی هارددیسک ها
جدیدترین  و  مهم ترین  کسپرسکی  گزارش  اساس  بر   
و  فوق العاده جدید  تکنولوژی  نفوذ  در زمینه شکل  کشف 
آلوده کردن سیستم   در  این شبکه  استفاده  پیشرفته مورد 
دو  توانسته  کسپرسکی  است.  هارددیسک   نرم افزاری 
را  گروه  این  هارددیسک  آلوده سازی  نرم افزاری  سیستم 
تشریح کند که یکی مربوط به سال ۲۰۱۰ و دیگری مربوط 
جای  به  را  خود  نرم افزاری  سیستم  این  است.   ۲۰۱3 به 
پنهان  هارددیسک  داخل  و  کرده  جایگزین  اصلی  سیستم 
نمی رود.  بین  از  فرمت کردن هارددیسک هم  با  و  می شود 
سیستم نرم افزاری هارددیسک های ۱۲ شرکت معروف در 

این عرصه از جمله شرکت های مکستور، وسترن دیجیتال، 
جایگزینی  قابل  میکرون  و  توشیبا  سی گیت،  سامسونگ، 

تشخیص داده شدند. 
سی دی رام  طریق  از  نفوذ  به  قادر  حتی  نفوذ   ابزارهای 

 ۲۰۰۹ سال  در  کسپرسکی  گفته  به  بوده اند.  نیز  دستگاه 
تمامی  به  هوستون  در  علمی  کنفرانس  یک  جریان  در 
شرکت کنندگان که شامل دانشمندان و متخصصان می شدند 
در  گرفتن  قرار  صورت  در  که  شد  داده  کنفرانس  سی دی 
سی دی رام ابزار نفوذ را به کامپیوتر قربانی منتقل می کرد. 

 چه کسی پشت معادله است؟
تعلیم  افرادی  معادله  پشت  گروه  می گوید:  کسپرسکی 
موارد  در  ولی  می کنند،  اشتباه  کم  بسیار  که  دیده اند 
معدودی  آنها ردپاهایی را از خودشان به جا گذاشته اند. این 
ردپاها اما مربوط به هویت این افراد نمی شود بلکه با نحوه 
عملکرد ابزارهایشان مرتبط است. بر این اساس در هر ماه 
شناسایی  کسپرسکی  توسط  فقط  قربانی  هزار  دو  حدود 
از  بیش  بسیار  قربانیان  تعداد  اینکه  احتمال  اما  شده اند 

این باشد وجود دارد. نکته مهم دیگر این است که هرچند 
بدافزارهای  رفتارهای  و  حمله ها  از  قابل توجهی  بخش 
آنها  گسترده  عملکرد  نشان دهنده  گروه  این  کشف شده 
موارد  اما  است  بوده  ویندوز  مختلف  سیستم عامل های  در 

آلودگی به سیستم عامل مک هم مشاهده شده  از  مختلفی 
است. همچنین برخی موارد از آلودگی سیستم عامل آیفون 

اپل ) iOS( هم در این زمینه خبر می دهد. 
از  اینترنتی و بیش  از 3۰۰ دامنه  گروه معادله دارای بیش 
نقاط  در  سرورها  این  است.  جهان  سراسر  در  سرور   ۱۰۰
تا  گرفته  انگلستان  و  آمریکا  از  دارند؛  قرار  جهان  مختلف 
ایتالیا، آلمان، هلند، پاناما، کاستاریکا، مالزی، کلمبیا و چک 
مشهور  شرکت  دو  توسط  گروه  این  دامنه های  تمامی   .
به  دامنه ها  صاحب  اطالعات  و  شده اند  ثبت  دامنه  فروش 

دلیل اعمال محافظت اطالعات غیر قابل دستیابی است.

 ایران هدف اصلی 
بر اساس گزارش کسپرسکی بیش از 3۰ کشور جهان هدف 
در  روسیه  و  ایران  که  داشته  قرار  »معادله«  گروه  اصلی 

صدر آنها بوده اند. سوریه، افغانستان، قزاقستان، بلژیک، 
سومالی، هنگ کنگ، لیبی، امارات، عراق، نیجریه، مکزیک، 
آمریکا، فلسطین، فرانسه، آلمان، سنگاپور، قطر ، پاکستان، 
 سوئیس، انگلستان، هند، برزیل و... از کشورهای دیگری 

بودند که این گونه حمله ها در آنها مشاهده شده است. 
دارای  بدافزارها  این  اینکه  دلیل  به  که  است  این  مهم  نکته 
سیستم خودنابودگر هستند، عمال نمی توان مشخص کرد 
چه حجم اطالعاتی و دقیقا از چه بخش هایی مورد سرقت 

واقع شده است.
مشاهدات کسپرسکی نشان می دهد که سه کشور مورد این 
حمله قرار نگرفته اند؛ اردن، ترکیه و مصر. این یعنی گروه 
معادله به طور عمدی اطالعات مربوط به آی پی های این سه 

کشور را جمع آوری نکرده است. 
تعجب  گروه  این  پیشرفته  رمزگذاری  دیگر  طرف  از 
از  گروه  این  است.  برانگیخته  را  امنیتی  متخصصان 
تکنولوژی رمزگذاری که به اصطالح RC5 نامیده می شود، 
نام  به  فردی  توسط  تکنولوژی   این  است.  کرده  استفاده 
کشف   ۱۹۹8 تا   ۱۹۹4 سال های  فاصله  در  ریوست  رونالد 
شد و ویژگی آن مقاوم بودن بسیار آن دربرابر شکستن رمز 
جریان  در  را  معادله  گروه  که  می گوید  کسپرسکی  است. 
مطالعه روی ویروس رجین کشف کرده است. کسپرسکی 
از  و  داده  قرار  خاورمیانه  در  کشوری  در  کامپیوتر  یک 
این طریق حمله ها به آن را شناسایی می کند. به گفته این 
شرکت امنیتی روسی، اطالعات به دست آمده نشان داد که 
قبال مورد  که  داده  قرار  را هدف  کامپیوترهایی  گروه  این 

حمله بدافزار رجین هم قرار گفته بودند. 

 چه کسی یا چه کشوری پشت حمله هاست 
کسپرسکی به هیچ کشور یا سازمانی پشت سر این گروه 
هکری اشاره نمی کند. هرچند در کل گزارش این شرکت به 
یک سازمان بزرگ و افراد متخصص دارای برنامه وسیع با 

سرمایه گذاری نامحدود اشاره می شو د. 
روزنامه  و  رویتر  جمله  از  خبرگزاری ها  برخی 
به عنوان  آمریکا  ملی  امنیت  آژانس  از  نیویورک تایمز 
با  اما  دیگر  سوی  از  برده اند.  نام  اصلی  سازمان دهنده 
توجه به نوع آلودگی و تمایل به دریافت اطالعات می توان 
پشت  از چه کشورهایی  نهادهایی  نوع  که چه  کرد  تصور 

این حمله ها قرار دارند. 
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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. 
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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

اسالموفوبیا خطرناک تر 
از تروریسم است

مبتنی  آن  اساس  که  فوبیا«  »اسالمو  جنایت 
جامعه  در  زمان  مرور  به  است،  نفرت  بر 
و می تواند  ایجاد می کند  برای خود  جایگاهی 

مخاطراتی به مراتب شدیدتر داشته باشد.

و  دید  خود  به  امریکا  شمالی  کارولینای  ایالت  که  جنایتی  بله 
سه مسلمان بی گناه در پی آن قربانی شدند جنایتی به مراتب 
به  آنها  اغلب  در  که  است  تروریستی  کارهای  از  تر  خطرناک 

دالیل سیاسی به وقوع می پیوندند.

بر  مبتنی  آن  اساس  که  فوبیا«  »اسالمو  جنایت  که  حالی  در 
خود  برای  جایگاهی  جامعه  در  زمان  مرور  به  است،  نفرت 
ایجاد می کند و می تواند مخاطراتی به مراتب شدیدتر داشته 
باشد. اسالمو فوبیا رفتاری است که از سال ها پیش در جوامع 
یا  القاعده  یا  داعش  به  هم  ربطی  هیچ  و  داشته  وجود  غربی 
به دالیلی روشن خلق شده و تغذیه شده  اما  ندارد  تروریسم 
و نزد بسیاری از مردم اروپا بذر آن کاشته شده است. در این 
جا به یاد مروه الشربینی، دکتر مصری می افتیم که در یکی 
پرست  نژاد  تندروهای  از  یکی  سوی  از  آلمان  های  دادگاه  از 
آلمانی با کارد مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. او به دلیل 
این که دخترش در یکی از پارک های عمومی آلمان آتش درست 
کرده بود و در پی پیگیری پلیس دخترش را از آن جا فراری 
با  داده بود، تحت محاکمه قرار گرفته بود که در روز دادگاه 
چاقو مورد تعدی قرار گرفت و جسد مرده اش داخل صندوق 
بسته ای به کشورش پس فرستاده شد. در حالی که همسرش 
نیز به دلیل تالش برای دفاع از همسرش از سوی پلیس آلمان 

هدف گلوله قرار گرفت چرا که پلیس مشکوک شده بود که او 
تروریست  الشربینی  مروه  دهد!  نجات  را  قاتل  خواسته  می 
این که همسرش هم  بود کما  بلکه یک پزشک ورزشکار  نبود 
که  شد  باعث  غربی  های  سیاست  اما  بود  ورزشکاری  پزشک 
زیر  غرب  مردم  داخل  در  ای  خصمانه  منازعات  چنین  بذر 
سایه گسترده تر اسالموفوبیا کاشته شود. آنها قطعا به دالیل 
جنایت آمیز بسیار مرتبط با آن پدیده به این مرحله رسیده اند 
تمایز  اند میان موضوعات و رخدادها  نتوانسته  اما متاسفانه 
به  فوبیا  اسالمو  تا  است  شده  سبب  مساله  این  و  شوند  قائل 
ناحق در میان مردم اروپا ایجاد شود. اروپا، کانادا، استرالیا 
و ایاالت متحده کشورهایی هستند که عقل میلیون ها مسلمان 
میان  در  که  اند  به سمت خود کشانده  را  آنها  و  اند  ربوده  را 
غرب  ظواهر  فریب  که  هستند  متفکر  و  دانشمند  هزاران  آنها 
اند، مهاجرتی  اند و به آن کشورها مهاجرت کرده  را خورده 
که به چیزی مشهور "فرار مغزها" منجر شده است. بی شک 

ما در این جا نمی خواهیم توجیهی برای تروریسم بیابیم که 
که  است  این  واقعیت  اما  است،  محکوم  و  مردود  عملی  قطعا 
همین طرز فکر غربی ها بود که القاعده را تغذیه و تقویت کرد 
و بعد از آن داعش را به وجود آورد و به جوانان اروپایی اجازه 
داد که با این گروه های ترویستی در خاورمیانه برای کشتار 
همراه شوند. در حالی که هشدارهای بسیاری در این زمینه به 
دولت های اروپایی داده می شد و گفته می شد که این جوانان 
القاعده  به  روند  می  که  نیستند  ساعتی  های  بمب  جز  چیزی 
برای  گردند  می  باز  اروپا  به  که  بعدا  و  پیوندند  می  داعش  و 
ایجاد خواهند کرد، به عبارت دیگر دود  اروپایی ها مزاحمت 
این سهل انگاری در چشم خود اروپایی ها خواهد رفت. مساله 
ای که عمال هم به وقوع پیوست. جادوی جادوگر علیه خود او 
از نویسندگان و متفکران  کارگر شد. همان طور که بسیاری 
خاورمیانه قبل از اروپایی ها و امریکایی ها این هشدار را داده 

بودند.
 منبع: االهرام  

دستور انگلیس به نظامیان خود؛

قبل از اسارت به دست 
داعش خودکشی کنید

در  که  خود  ویژه  نیروهای  به  انگلیس  ارتش  فرماندهی 
چارچوب ائتالف ضد داعش فعالیت می کنند، دستور داد پیش 

از آنکه توسط داعش به اسارت گرفته شوند خودکشی کنند.
به  انگلیس  ارتش  فرماندهی  استار،  دیلی  روزنامه  نوشته  به 
در سوریه  داعش  ائتالف ضد  در چارچوب  که  نظامیان خود 
را  خود  گلوله  آخرین  تا  داده  دستور  می کنند  فعالیت  وعراق 
حفظ کنند و در صورتی که احساس کردند امکان دارد توسط 
اسیر  صورت  در  که  چرا  کنند.  خودکشی  شوند  اسیر  داعش 
نیز  انگلیس  نخبه  است.نیروهای  محال  آن ها  نجات  شدن 

دستوراتی را دریافت کرده اند مبنی بر اینکه بهتر است به جای 
کشته  تا  داعش  توسط  شدن  گرفته  گروگان  به  یا  شدن  اسیر 
شدن آخرین نیرو بجنگند. فرماندهان نیروی هوایی انگلیس 
اعالم کردند که در صورت اسیر شدن نیروهای انگلیسی توسط 
داعش نجات آن ها محال است چرا که داعش گروگان هایش را 
از مکانی به مکان دیگر منتقل می کند و مشخص کردن اماکن 
آن ها مشکل است و از طرفی به اسارت گرفتن نیروهای ائتالف 
بین المللی به منزله جایزه بزرگی برای داعش است.یک منبع 
به روزنامه دیلی استار اعالم کرد: به نیروهای ویژه انگلیس 
و  شدن  سوزانده  از  پیش  اسارت  صورت  در  که  شده  ابالغ 
هیچ  نتیجه  ودر  شد  خواهند  شکنجه  داعش  دست  به  اعدام 
داشت.این  نخواهد  وجود  آن ها  نجات  برای  راهی  یا  فرصتی 
دستورات فرماندهی ارتش انگلیس پس از سوزانده شدن معاذ 

الکساسبه، خلبان اردنی به دست داعش صادر شد.
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وقتی خانواده معاذ الکساسبه- خلبان ۲6 ساله اردنی که به 
دست داعش اسیر شد- 

فهمیدند که داعش ویدئویی در فضای مجازی پخش کرده و 
خبر کشته شدن فرزندشان را داده سعی کردند این خبر را 
از »ایساف« )مادر( و »انور« )همسر معاذ( پنهان نگه دارند. 
خانواده سعی کردند تلویزیون و موبایل را از آنها دور کنند 
اما گویا »انور« زودتر از خانواده خبر را دیده بود. »انور« 
چگونه.  نمی دانست  اما  شده  کشته  همسرش  می دانست 
آهنین  قفسی  در  را  اردنی  ساله   ۲6 خلبان  این  داعشیان 
گزارش  به  سوزاندند.  آتش  در  زنده  زنده  را  او  و  گذاشته 
نیویورک تایمز، این کشتن در کارنامه داعش به عنوان »یکی 

از فجیع ترین 
معاذ  می گفتند  عرب  جهان  در  برخی  شد.  «ثبت  کشتارها 
باکی  مرگ  از  گویی  که  شد  ظاهر  »قهرمان«  یک  همچون 
ندارد. برخی دیگر می گویند او آنقدر ترسیده بود که حتی 
این  واقعیت  اما  نداشت.  زدن  پا  و  دست  و  اعتراض  جرأت 
داعش  اعضای  برخی  معاذ،  مرگ  از  پس  اندکی  که  است 
اعالم کردند که حجم زیادی مواد مخدر به او تزریق کرده 

بودند تا سیستم حسی و عصبی معاذ از کار بیفتد. معاذ در 
دقایق آخر که به سوی قفس آهنین برده می شد به گونه ای 
راه می رفت که گویی نگاهی حسرت آلود به قفس داشته و 
خود را گناهکار می داند.خبرگزاری رسمی اردن »پترا« هم 
خبر اعدام »ساجده الرشاوی« )که متهم به عملیات انتحاری 
بود( و »زیاد کاربولی« )یکی از فرماندهان ارشد القاعده در 
عراق( را در واکنش به سوزاندن الکساسبه اعالم کرد. مرگ 
معاذ برای »جواد«، برادر معاذ که 7 سال از او بزرگ تر است، 
بسیار گران آمد. او دو بار زندگی برادر خود را نجات داده 
بود: یکبار وقتی معاذ ناگهان آتشی روشن کرد و جواد به 
سختی آن را خاموش کرد و بار دیگر زمانی که یک ناخن گیر 
را داخل پریز برق کرده بود. جواد با بغضی که در گلو دارد 
و اشک از دیدگانش سرازیر است می گوید: »من تنها کسی 
بودم که همیشه در همه مواقع حامی معاذ بودم.  ای کاش 
آنجا بودم و باز هم به کمکش می شتافتم.« این جواد بود که 
معاذ را با همسرش »انور« آشنا کرد. انور، خواهر بهترین 
دوست جواد بود. جواد می گوید برادرم یک روز در میان به 
پدر و مادرمان سر می زد و آخرین باری که او را دیدم 5 روز 

قبل از دستگیری اش به دست داعش بود. 
اوباما،  باراک  استراتژی  معتقدند  کارشناسان  برخی    
رئیس جمهور آمریکا در عراق و سوریه در مقابله با داعش 
می گویند  کارشناسان  از  دسته  این  است.  نداشته  کارآیی 
با  امیدوار است که حمالت محدود هوایی در ترکیب  اوباما 
حمایت آمریکا از نیروهای داخلی داعش را »بی اعتبار و در 
نتوانسته  هنوز  آمریکا  اقدامات  کرد«.  خواهد  نابود  نهایت 
داعش را از پیشروی و توسعه قلمروی خود در بخش هایی 
به  مصمم  رئیس جمهور  اگر  دارد.  باز  سوریه  و  عراق  از 
»تعهد«  هدفمند  شیوه ای  به  باید  است  داعش  با  برخورد 
واشنگتن  آنچه  از  بیشتر  کاری  یعنی  دهد:  افزایش  را  خود 
هم اکنون انجام می دهد، انجام دهد اما این تعهد کمتر از آن 
چیزی باشد که در دهه گذشته در عراق و افغانستان انجام 
به  زمینی  نیروی  نخواهد  احتماال  رئیس جمهور  اگر  داد. 
کنار  را  گزینه  این  آشکارا  نباید  کند،  اعزام  سوریه  و  عراق 
بگذارد؛ برداشتن گزینه نیروی زمینی از روی میز اهرم های 
فشار آمریکا را کاهش داده و ابهام در مورد تعهد این کشور 

ایاالت متحده  برای  معقول  هدف  می دهد.یک  افزایش  را 
نه  و  ناکافی(  و  است  )مبهم  داعش  کردن«  »بی اعتبار  نه 
»نابودی« آن )که برای حال حاضر امری بلندپروازانه است( 
است بلکه »شکست« یا »خنثی کردن« این گروه و پایان دادن 
به ظرفیت هایش برای کنترل سرزمین ها و تقلیل این ظرفیت 
– در بدترین حالت- به یک گروه تروریستی کوچک با اهداف 
است  رویکردی  همان  این  است.  محدود  دسترسی های  و 
در سال ۲۰۰7  عراق  در  داعش-  القاعده- سلف  قبال  در  که 
و ۲۰۰8 در پیش گرفته شد پیش از اینکه این گروه در هرج 
تسری  شود.  زاده  دوباره  سوریه  داخلی  جنگ  مرج های  و 
فرق  یک  است.  پذیر  امکان  داعش  برای  مشابه  سرنوشتی 
مهم داعش با سایر گروه های تروریستی در این است که این 
آمریکا  گروه تهدیدی بزرگ تر، جدی تر و خطرناک تر برای 
را  خارجی  پیکارجوی  هزاران  که  چرا  است؛  متحدانش  و 
به خود جذب کرده است؛ پیکارجویانی که بازگشت شان به 

معنای انجام اقدامات تروریستی در موطن شان است. 
چگونه داعش را شکست دهیم؟

این  دارد.  بستگی  عوامل  از  مجموعه ای  به  داعش  شکست 
عوامل باید در یک قالب کنار هم قرار گیرد تا روند فرسایش 
و در نهایت شکست داعش را سرعت بخشد. برای شکست 
داعش رئیس جمهور باید نیروهای هوایی بیشتر، مشاوران 
نظامی بیشتر و نیروهای عملیات ویژه بیشتری را به منطقه 
اعزام کند. اوباما در انجام این کار باید از قدرت بسیج اهل 
سنت در عراق و سوریه و ترکیه هم برخوردار باشد »َمکس 
که  گام هایی  آمریکا  خارجی  روابط  شورای  تحلیلگر  بوت« 

باید در این زمینه برداشته شود را چنین برمی شمرد:
ائتالف  هوایی  حمالت  کنون  تا  هوایی:  حمالت  تشدید   –  ۱
القاعده  و  طالبان  مواضع  به  حمله  با  قیاس  در  داعش  علیه 
بوده  محدود  بسیار  سپتامبر   ۱۱ از  پس  افغانستان  در 
دسامبر   ۲3 تا   ۲۰۰۱ اکتبر   7 فاصله  در  طالبان  وقتی  است. 
را  افغانستان  از  زیادی  بخش های  بر  خود  کنترل   ۲۰۰۱
آمریکا  هوایی  نیروهای  روزه-   75 بازه ای  داد-  دست  از 
65۰۰ سورتی پرواز انجام داده و ۱75۰۰ بمب فرو ریختند. 
 76  –  ۲۰۱4 اکتبر   ۲3 تا   ۲۰۱4 اوت   8 فاصله  در  مقایسه،  در 
روز- آمریکا فقط 63۲ پرواز انجام داد و فقط ۱7۰۰ بمب در 
این دست که قدرت  از  عراق و سوریه فرو ریخت. حمالتی 
مانند  ویرانگر  نیرویی  نمی تواند  دارند  کمتری  ویرانگری 

داعش را متوقف سازد.

اوباما  بگیرد«:  قرار  زمین  روی  بر  »چکمه ها  –بگذارید   ۲
و  آمریکا  ویژه  عملیات  نیروهای  به  درگیری  هنگام  باید 
عراق،  امنیتی  نیروهای  با  تعامل  اجازه  کشور  این  خلبانان 
رویکردی  چنین  بدهد.  را  سنی  قبایل  یا  کرد  پیشمرگه های 
در مورد اتحاد شمال در افغانستان صادق بود. چشم بستن 
رزمی  ظرفیت  بهبود  و  هوایی  حمالت  انجام  زمین،  بر 
نیروهای متحد آمریکا را سخت می سازد. تجربه نشان داده 
که »مشاوران رزمی« که در کنار نیروهای بومی می جنگند 
از مربیانی هستند که فقط محدود به پادگان های  کارآمدتر 

بزرگ هستند. 

تجهیزات  دهید:  افزایش  را  آمریکایی  نیروهای  تعداد   –  3
باشد.  موثر  می تواند  اعزامی  نیروهای  کنار  در  نظامی 
برخی  باشد.  ناکافی  فعلی  نیروی  هزار   3 می رسد  نظر  به 
 ۱۰ از  را  نیاز  مورد  آمریکایی  نیروهای  تعداد  برآوردها 
رئیس  زینی،  آنتونی  ژنرال  تحلیل  )براساس  نفر  هزار 
سابق فرماندهی مرکزی آمریکا( تا ۲5 هزار نفر )براساس 
کل  تعداد  می دانند.  متغیر  کیگن«(  فرد  و  »کیم  تحلیل های 
نیروها هر چقدر باشد باید تیم های عملیات ویژه و افسران 
لجستیکی،  نیروهای  و  محلی  نیروهای  به  را  هوایی  ناظر 

اطالعاتی، امنیتی افزود. 

4 – با تمام جناح های معتدل در سوریه و عراق همکاری کنید: 
آمریکا باید با پیشمرگه ها، قبایل سنی در عراق و سوریه، و 
عناصری از نیروهای امنیتی عراق )ISF( همکاری کند )در 
برساند(.  فعلی  سطح  از  بیش  را  همکاری  این  باید  واقع، 
ایجاد  با  عرب  سنی  قبایل  به  مستقیم  به طور  باید  آمریکا 

و  رسانده  یاری  انبار  استان  در  عملیاتی  کوچک  پایگاه  یک 
طرح های فعلی برای آموزش 5 هزار مبارز سوری در سال 

آینده باید بیشتر تقویت شود.

5 – ترکیه را وارد میدان کنید: اوباما باید هر کاری می تواند 
انجام  داعش  علیه  مبارزه  در  ترکیه  دادن  مشارکت  برای 
لجبازی های  و  تلخ  تجربه  کوبانی  ماجرای  در  ترکیه  دهد. 
از  بیش  را  ترکیه  بتوان  اگر  داد.  بروز  خود  از  شرورانه ای 
را  داعش  می توان  داد  مشارکت  داعش  با  درگیری  در  این 
عقب رانده و »منطقه ای بی خطر« برای اپوزیسیون سوری 
به وجود آورد. برآورده کردن تدریجی خواسته های ترکیه 

می تواند این کشور را به ایفای نقشی بزرگ تر ترغیب کند.

6 – جدیت بیشتر در برقراری منطقه پرواز ممنوع در فراز 
سوریه: پروازهای آمریکا بر فراز سوریه و بمباران نکردن 
مواضع نیروهای اسد، این باور را دامن زده که آمریکا فعال 
مایل است اسد را در قدرت نگه دارد. سنی ها از این می ترسند 
بال  منطقه  در  اسد  حامیان  به  می خواهد  احتماال  اوباما  که 
اعراب سنی  برابر  در  نیرویی  عنوان  به  را  آنها  و  پر دهد  و 
از  بخش هایی  در  ممنوع  پرواز  منطقه  ایجاد  کند.  َعَلم 
سوریه هم نگرانی ها را در میان اهل سنت برطرف می کند 
باید  اوباما  می کند.  فراهم  را  ترکیه  بیشتر  مشارکت  هم  و 
تضمین کند که دمشق از مبارزات ضدداعش نفعی نمی برد. 
این  در قضیه سوریه می تواند  آمریکا  موضع گیری جدی تر 
علیه  به جنگ  آمریکا  که  بیندازد  در جهان عرب جا  را  باور 

مسلمانان نرفته است. 

قبایل  از  تا زمانی که برخی  کنید:  را بسیج  قبایل سنی   –  7
اهل سنت در عراق و سوریه همچنان مدافع داعش باشند یا 
در برابر این گروه مقاومتی نورزند، شکست داعش تقریبا 
درست  بشورند-  داعش  علیه  آنها  اگر  اما  است.  غیرممکن 
تغییر  شوریدند-  القاعده  علیه   ۲۰۰7 سال  در  که  همان طور 

کار  عرب  سنت  اهل  قبایل  ترغیب  است.  متصور  وضعیت 
روی  با  آمریکا  که  می کنند  تصور  سنت  اهل  نیست.  آسانی 
است  آنها پشت کرده  به  بغداد  در  آوردن دولتی شیعی  کار 
اما واقعیت این است که روی کار آمدن حیدر العبادی اولین 
اهل  قبایل  برخی  بود.  موقع  به  اقدامی  و  جلو  به  رو  گام 
با داعش یعنی سر تسلیم فرود آوردن  سنت می گویند نبرد 
صورتی  در  وضعیت  این  بغداد.  در  شیعی  دولت  برابر  در 
حل می شود که آمریکا در چارچوب ساختار فدرال در عراق 
در  آنچه  به  شبیه  دهد  بیشتری  خودمختاری  سنت  اهل  به 

کردستان وجود دارد. 

8 – برای دولت – ملت سازی آماده شوید:  آمریکا باید خود را 
برای فردای سوریه و عراق آماده سازد. در عراق این آمادگی 
به معنای اعطای خودمختاری بیشتر به اهل سنت و ضمانت 
دادن به کردها است که دستاوردهای آنها به خطر نخواهد 
در  آمریکایی  نیروهای  استقرار  پیشنهاد  باید  آمریکا  افتاد؛ 
کردستان را بدهد. این لزوما به معنای استقالل کردها نیست 

بلکه آمریکا مخالفت بلندمدت و مالحظه جدی خود با ایجاد 
دولت کرد در عراق و سوریه را علنا اعالم می کند. 

کشور  این  بازسازی  سوریه  در  اجتماعی  زیرساخت های 
در دوره پس از جنگ را دشوار می سازد. پس از چند سال 
جنگ داخلی بازسازی کشور همانند چند سال گذشته بسیار 
باشد  مساله  این  تضمین  باید  آمریکا  هدف  است.  دشوار 
دست  به  نه  داعش  نابودی  فردای  در  سوریه  سرزمین  که 
شیعیان و نه اهل سنت اداره می شود. وضعیت یوگسالوی 
که  الگویی  باشد؛  محتمل  الگوی  یک  می تواند  جنگ  از  پس 
ملل،  سازمان  نظر  زیر  بین المللی  بانان  صلح  اعزام  شامل 
آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو بود. آمریکا باید نماینده ویژه 
سازمان ملل در امور سوریه را وادارد تا با کشورهای عربی، 
در  تا  کند  همکاری  روسیه  حتی  و  آمریکا  ناتو،  اروپایی، 
فردای پاکسازی سوریه از داعش بتوان شرایط مناسب تری 
بروکینگز  موسسه  از  پوالک  کنث  آورد.  وجود  به  آنجا  در 
شود،  متقبل  را  نظامی  توانمندی  باید  »آمریکا  می گوید: 
کشورهای حاشیه خلیج فارس هزینه مالی را بر دوش کشند 

و جامعه بین الملل توانمندی فکری را متقبل شود.«  
و کشورهای  آمریکا  برای  پیامدهایی  الکساسبه  اعدام معاذ 
عرب خواهد داشت. پس از انتشار فیلم سوزانده شدن معاذ، 
فعالیت های  که  بود  کشوری  اولین  عربی  متحده  امارات 
این  درآورد.  تعلیق  حال  به  را  ضدداعش  ائتالف  در  خود 
را  ضدداعش  عملیات  در  خود  حضور  تعلیق  دلیل  کشور 
ائتالف  نیروهای  از  امارات  کرد.  اعالم  خلبان هایش  امنیت 
به رهبری آمریکا خواست که »تالش های جست وجوگرانه 
را بهبود بخشد.«  برای اعضای دستگیر شده  امدادگرانه  و 
در  پایگاه  تاسیس  جای  به  تا  خواست  پنتاگون  از  امارات 
)هواپیما-  تیلت-روتور  هواپیماهای  از  استفاده  با  کویت، 
بالگرد( دو ملخه  وی-۲۲ آسپری )به معنی عقاب ماهیگیر( 
تالش های امداد و نجات خود را بهبود بخشد. این هواپیماها 
هم توانایی برخاست و فرود عمودی به سبک بالگردها و هم 

به  کوتاه  فرود  و  برخاست  امکان 

بین الملل

سوزاندن معاذ الکساسبه، وجدان کشورهای 
عربی را به درد آورده است

شمشیـــــــر 
داموکلــس 
داعــــش بر 
سر اعــراب

ترجمه: کسرا اصفهانی
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انتشار دیدگاه های رسانه های کشورهای خارجی، به منظور 
انتقال دیدگاه ها و مطالب و نوع نگاه رسانه های غربی به 

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

موسسه حقوقی دادآفرینان 
پذیرش دعاوی حقوقی، خانوادگی و کیفری در ایران

توسط وکالی مجرب پایه یک  دادگستری

پروند ه های خانوادگی ) مهریه، طالق، نفقه(، 
انحصار وراثت، ثبتی و  ملکی و مالیاتی

پروند ه های پولی، بانکی،  فروش اموال غیر،  جعل و غیره

انجام کلیه امور اداری در  ایران اعم از :
شهرداری ها،  اداره نظام وظیفه، ثبت ازدواج و طالق، 

استعالم خروج از کشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری
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اروپا زیر بیرق 
پوتیـــــــــــــن

نویسنده: جرارد رونالد*
استاد علوم سیاسی دانشگاه برکلی، کالیفرنیا

و  بین روسیه  اخیر  از تنش های  نکته  دنیا بخواهد یک  اگر 
از جاه طلبی های  نباید  این است که هرگز  بگیرد،  یاد  غرب 
استراتژیک پوتین غفلت کرد و توانایی وی را در پیشبرد این 
راهبردها دست کم گرفت. برای کنکاش در این زمینه باید بر 
برخی روابط پوتین با کشورهای اتحادیه اروپا پرتوافکنی 

شود. 
ضدروسی  گذشته  سال  نا آرامی های  که  دارد  اعتقاد  پوتین 
اتحادیه  و  ایاالت متحده  مستقیم  نتیجه مداخله  اوکراین  در 
داخلی  مسائل  زمینه  در  غربی  کشورهای  و  بوده  اروپا 
اوکراین دخالت آشکاری داشته اند. اما وی به نیکی می داند 
نقش ایده آل های اروپایی- برای پیوستن سایر کشورها به 
اتحادیه اروپا- در تحریک مردم این کشور برای اعتراض و 
شورش چه بوده و این ایده آل ها چقدر محرک اصلی برای 

این قیام علیه دولت مورد دلخواه روسیه بوده است. 
 7۰ دهه  در  یونان  و  اسپانیا  پرتغال،  کشورهای  مردم  میل 
در پیوستن به جامعه دموکراتیک دولت های اروپایی موجب 
شد که دیکتاتورهای راستگرای این سه کشور سقوط کنند. 
اتحاد  فروپاشی  در  اساسی  نقش  همچنین  ایده آل ها  این 
جماهیر شوروی و کشورهای کمونیستی تابعه شوروی در 
برلین داشت.  دیوار  از فروپاشی  اروپا، پس  شرق و مرکز 
ویکتور  اخراج  در  ایده آل ها  همین  که  گفت  باید  نهایت  در 
یانوکوویچ، رئیس جمهوری سابق این کشور تاثیر بسزایی 
داشته است. مردی که در سال ۲۰۱4 مهمترین متحد پوتین 
برای پیشبرد برنامه های ضداروپایی اش به حساب می آمد. 
پوتین  که  نیست  تردیدی  و  شک  هیچ  جای  نکته  این  در 
دوست دارد مدل حکومتی کشورهای اتحادیه اروپا هر چه 
دارد که مدل  او دوست  نزدیک شود.  پایان خود  به  زودتر 

پیش  از  بیش  اروپایی  کشورهای  دموکراتیک  حکومتداری 
اروپا  اتحادیه  در  موجود  دولت های  زیرا  شود.  ضعیف 
می توانند الهام بخش نقاط دیگر شوند. در حقیقت، برخی 
از  که  مجارستان  همچون  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای 
ابتدا برای حضور در بین کشورهای اتحادیه اروپا شک و 
تردید داشتند و همچنان نیز احساسات ضدلیبرالی در بین 

آنها موج می زند، میل به استبداد دارند. در واقع کشورهایی 
پوتین  مدل  پیرو  دارند  دوست  که  دارند  وجود  منطقه  در 

باشند یا زیر بیرق پوتین بروند. 
پوتین به این نکته واقف است و برای همین کرملین سعی 
اروپا  اتحادیه  کشورهای  در  را  ضداروپایی  احزاب  دارد 
استفاده  نهایت  خود  سود  به  احزاب  این  از  و  کند  تقویت 
این  به  است  ممکن  روسیه  حتی  موارد  برخی  در  ببرد.  را 
ماری  حزب  به  پوتین  مثال  برای  کند.  مالی  کمک  گروه ها 
اصلی  مخالفان  از  که  فرانسه  راستگرایان  رهبر  لوپن، 

اتحادیه اروپاست، در ماه نوامبر نزدیک به ۱۱ میلیون دالر 
بانک  از سوی یک  این کمک  اینکه  کمک کرده است. جالب 

دولتی روسیه به عنوان وام به این گروه اهدا شده است. 
در همین حال روزنامه های مهم و معروف اروپایی همچون 
توسط  فرانس-سویر  و  استاندارد  ایوینینگ  ایندیپندنت، 
در  است.  شده  خریداری  روسیه  حکومت  طرفداران 

فرانسه نیز اوضاع به همین منوال است. روزنامه هایی مثل 
طرفداران  با  اخیر  وقت  چند  در  کشور  این  در  لیبراسیون 
هستند،  فعال  فرانسه  آکادمیک  فکرهای  اتاق  در  که  پوتین 
متصل شده اند. همچنین شرکت دولتی گازپروم در لیتوانی 
و رومانی مشکوک به تقویت احزاب ضداروپایی در این دو 

کشور است. 
به نظر می رسد تالش های پوتین در حال میوه دادن است. 
غربی،  کشورهای  و  بین روسیه  تنش های موجود  از  فارغ 
داخل کشورهای  در  را  ضداروپایی  احزاب  اینکه  از  پوتین 

از  آشکارا  و  می برد  لذت  می کند،  تقویت  اتحادیه  این 
سیاستمداران و روشنفکران ضداروپایی حمایت می کند. 

که  است  این  دارد  فعلی  اوکراین  از  پوتین  که  تصویری 
الحاق  و  داده  رخ  کشور  این  در  فاشیستی  کودتای  یک 
روس  تبار  جدایی طلبان  از  حمایت  و  کریمه  جزیره  شبه 
او  است.  کودتا  این  برابر  در  کرملین  دفاعی  فاکتور  دو 
خود  طرفداران  مجدد  تولید  به  که  می کند  فکر  این  به 
پروفسور  کوهن،  اف  استفان.  مثل  افرادی  و  آورد  روی 
سابق  رئیس جمهوری  زمان،  میلوش  پرینستون،  دانشگاه 
ماتیاس  مجارستان،  رئیس جمهوری  اوربان  ویکتور  چک، 
پالتزک، آلمانی چپ گرا و گریت وایلدرس راستگرا در هلند 

از این دسته اند. 
پروپاگاندایی  اقدامات  یادآور  است  ممکن  پوتین  روایت 
این  اصلی  ترس  اما  باشد.  شوروی  جماهیر  اتحاد  دوران 
اقتصادی  بحران  درگیر  شدت  به  که  اروپا  اتحادیه  است: 
خود است، شاید نتواند آنچنانکه باید همچون دوران جنگ 
تحت  هم اینک  اروپایی  پروژه های  کند.  دفاع  خود  از  سرد 
است  ممکن  عامل  همین  و  گرفته اند  قرار  بحران  این  فشار 
که  است  نبردی  امروزی  نبرد  شود.  تمام  کرملین  سود  به 
در یک طرف اتحادیه اروپا قرار دارد که برای دموکراسی، 
بین المللی  موسسات  با  نهادینه  همکاری  و  قانون  حاکمیت 
که  است  ایستاده  پوتینی  دیگر  طرف  در  و  می کند  تالش 
است.  تسامح  و  تساهل  به  بی توجه  و  اقتدارگرایی  مروج 
مبارزه  برای  را  کافی  توان  اروپایی  کشورهای  متاسفانه 
با احزاب ضداروپایی که متمایل به کرملین هستند ندارند. 
رویکردهای  تقویت  زمینه  در  خود  سیاست  با  نیز  برلین 
است،  آمده  ضداروپایی  احزاب  کمک  به  اروپا  در  ریاضتی  
ناحیه  برای  را  کم رمقی  اقتصادی  رشد  سیاست  این  زیرا 
اگر  است.  برده  باال  نیز  را  بیکاری ها  آمار  و  داشته  یورو 
از  باشد، رویکردهایی  اروپا  اتحادیه  نابودی  پی  در  پوتین 
این دست به وی بهترین کمک خواهد بود. اروپایی که در 
باتالق گیر افتاده برای نجات نیاز به رشد اقتصادی دارد و 
برای رسیدن به این کار باید آنگال مرکل، صدراعظم آلمان 
به عنوان رهبر قوی ترین کشور اروپایی در این راه به سایر 
کشورهای اروپایی کمک کند. آنگال مرکل باید بداند که سهم 
وی در این باره چقدر است و اینکه اصرار وی به ادامه این 

مسیر، اتحادیه اروپا را به دست پوتین خواهد داد.

سبک هواپیماها را دارند. امارات اعالم کرد خلبان های این 
کشور دیگر در خط مبارزه علیه داعش نخواهند بود مگر 

اینکه هواپیماهای مذکور در شمال عراق مستقر شوند.  
شکاف میان آمریکا و امارات مهم است چرا که این کشور 
این  است.  داعش  علیه  مبارزه  سرسخت  حامیان  از  یکی 
)امارات  عربی  کشورهای  سایر  با  مقایسه  در  کشور 
آغاز  هنگام  از  است(  نفت خیز  منطقه  چند  از  متشکل 
درگیری نیروهای ائتالف، حمالت هوایی بیشتری نسبت 
که  تحلیلی  در  است.   داده  انجام  خود  عرب  همتایان  به 
شورای روابط خارجی آمریکا منتشر کرد آمده: پیروزی 
نظامی بر داعش یک جنبه از پیروزی است. دومین جنبه 
این  به  گیرد  صورت  »سیاسی«  عرصه  در  باید  پیروزی 
معنا که اوضاع سیاسی در عراق و سوریه به سوی آرامش 
و ثبات و مشارکت تمام گروه ها در تحوالت سیاسی پیش 
بدون  نظامی  پیروزی  که  است  آمده  تحلیل  این  در  رود. 
در  پیروزی  برد.  نخواهد  جایی  به  راه  سیاسی  پیروزی 
برای  را  راه  سیاسی  عرصه  در  شکست  و  نظامی  عرصه 
پیروزی  کرد.  خواهد  هموار  داعش  دوباره  بازگشت 
رسیدن  برای  اما  باشد«  قریب الوقوع  »می تواند  نظامی 
پیروزی  است.  پیش  در  درازی  راه  سیاسی  پیروزی  به 
احزاب  و  گروه ها  اقوام،  تمام  مشارکت  مستلزم  سیاسی 
سیاسی  پیروزی  این  از  بخشی  است.  سیاسی  فرایند  در 
تنش های  آن  در  که  دارد  اشاره  ملتی   – دولت  ساخت  به 
»گفت وگو  و  یابد  کاهش  حد  کمترین  به  فرقه ای  قومی- 
سوزاندن  بگیرد.  را  اسلحه«  و  درگیری  جای  مذاکره  و 
معاذ الکساسبه به گفته کارشناسان می تواند چندین پیامد 
داشته باشد. اولین پیامد آن می تواند رویکرد سخت اردن 
در قبال داعش باشد. اردن می خواهد با یک تیر دو نشان 

داخلی  اپوزیسیون  و  گروه ها  قبایل،  به  یکسو  از  بزند؛ 
نشان دهد که عزم خود را برای مقابله با داعش جزم کرده 
است. از سوی دیگر می خواهد ضرب شستی به هواداران 
با  همکاری  هرگونه  بگوید  و  دهد  نشان  داعش  داخلی 
داعش تبعات سختی به دنبال دارد. پیامد دوم هم از همان 
او  ۲4 دسامبر- زمان سقوط جنگنده معاذ و اسیر شدن 
در دست داعش- رخ داد که امارات متحده عربی همکاری 
هوایی خود علیه داعش را به حالت تعلیق درآورد و پس 
از مدتی دوباره به ائتالف پیوست. ناظران منطقه ای این 
اقدام را به مثابه آغاز اولین شکاف  در ائتالف ضدداعش 

می دانند. 
می نویسد:  تایمز  نیویورک  خبرنگار  نوردلند«  »رود 
داعش با انتشار فیلم سوزاندن معاذ یک هدف تبلیغی هم 
داشت. آن هدف همانا ترساندن کشورهای عربی است که 
در ائتالف ضدداعش حضور دارند. این هدف هرچند در 
جهان  بخش های  سایر  در  اما  داشت  دیگر  واکنشی  اردن 
عرب طنینی حاکی از ترس افکند. اگرچه کشورهای عربی 
در ائتالف ضدداعش حضور دارند اما این حضور ناشی 
از – دست کم- دو مولفه است: یکی فشار آمریکاست. این 
کشور اعالم کرده در صورتی وارد نبرد با داعش خواهد 
مالی  نظامی-  مسوولیت  از  بخشی  سنی  اعراب  که  شد 
بر  مبنی  داعش  تهدید  هم  دوم  فشار  گیرند.  دوش  بر  را 
توسعه سرزمینی و هجوم به سرزمین های دیگر همچون 
ماجرای  حال،  این  با  است.   ... و  عربستان  لبنان،  اردن، 
سنگینی  اعراب  سر  بر  داموکلس  شمشیر  همچون  معاذ 
می کند و هر لحظه امکان تکرار حادثه ای مشابه می رود. 
ماجرای معاذ وجدان جمعی اعراب را به درد آورده است.
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اقتصاد

به یاد داشته باشید هزینه های 
گهی  این نشریه از سوی آ

دهندگان معتبر و حامی فرهنگ 
ایرانی تامین می شود ما را به 

صاحبان مشاغـل معرفی نمائیـد

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

FROM BASIC BOOKKEEPING TO
MORE COMPLEX
FINANCIAL NEEDS.

Telephone: 020 8209 1919
Fax:  020 8209 1915
Mobile:  078 5232 8888

ovace@principalaccounting.co.uk

Certified Public Accountants
Time House

56b Crewys Road
Golders Green, NW2 2AD

PRINCIPAL
ACCOUNTINGاویس مدبر و خامن کوچکی www.principalaccounting.co.uk

Preparation of Accounts and 
Relevant Documents for Tier 1 
Entrepreneur £200,0000 
Investment Visa

Ovace Modabber FCPA, FMAAT
Licensed & Regulated by AAT

فیل هندی جلوتر 
از اژدهای چینی

مایکل شومان - کارشناس اقتصاد آسیا

هند  و  چین  یعنی  آسیا  قاره  غول  دو  پیشرفت 
به نمایش  برای  با تصویرسازی ای که  می تواند 
به  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  آنها  آوردن  در 
خوبی خالصه شود. چین معموال به عنوان اژدها 
توصیف می شود که تهاجمی و اندکی ترسناک 
فیل  به عنوان  اغلب  دیگر  سوی  از  هند  است. 
توصیف می شود که بزرگ و قدرتمند، اما دست 

و پاگیر و اندکی زشت است.
برای هند جای تاسف دارد که این کاریکاتور دقت زیادی دارد. چین در سه دهه 
هند  ولی  می کرده،  حکمرانی  جهان  پیشرو  نوظهور  اقتصاد  به عنوان  گذشته 
همیشه پشت سر چین بوده است. وقتی چین از کشوری فقیر و منزوی به دومین 
بی استفاده  زیادی  حد  تا  هند  بیکران  پتانسیل  شد،  تبدیل  جهان  بزرگ  اقتصاد 
ماند تا مردم آن در فقر بمانند و ردپای آن در جهان هم به سختی محسوس باشد. 
میلیارد   ۱/3 از  او  که  ببینید  و  بیاورید  بین المللی  مدیر  یک  برای  را  چین  اسم 
درباره  شکایاتی  تا  ببرید  را  هند  نام  می گوید.  ثروتمند  نسبتا  مصرف کننده 
که سرمایه گذاران  است  رو  این  از  بشنوید.  را  این کشور  دیوان ساالری مزاحم 
 ۲8 تنها  اما  کردند  سرازیر  چین  به  دالر  ۱۲4میلیارد   ،۲۰۱3 سال  در  خارجی 

میلیارد دالر به هند آوردند.
اما همه اینها در آستانه تغییر است. فیل هندی در حال پشت سر گذاشتن اژدهای 
چینی است تا سریع ترین رشد در جهان نوظهور را از آن خود کند. بر اساس 
داده های رسمی که در ۹ فوریه منتشر شده تولید ناخالص ملی هند در دو فصل 
سر  پشت  را  چین  عملکرد  تا  رسیده  درصد   7/5 و   8/۲ به   ۲۰۱4 سال  پایانی 
گذاشته باشد. دولت هند انتظار دارد رشد هند در سال مالی فعلی به 7/4 درصد 

برسد که جهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته است. 
این نرخ های رشد چشم نواز محصول بازبینی بحث برانگیز و گیج کننده آمارگران 
هندی در نحوه محاسبه رشد است. اما برخی اقتصاددانان حتی پیش از این هم 
پیش بینی کرده بودند که رشد هند در دو سال آینده سریع تر از چین خواهد شد. 

این به آن دلیل است که تغییرات بزرگی در هر دو کشور در حال انجام است. 
سال  در  اقتصاد  این  است.  پایان  به  رو  نظر  به  چین  فوق العاده  انبساط  دوره 
۲۰۱4 به کندترین میزان رشد خود در تقریبا ربع قرن گذشته رسید و بسیاری از 
اقتصاددانان پیش بینی می کنند که سرعت رشد آن بیش از این کند شود. صندوق 

به 6/3 درصد نزول کند.  دارد رشد چین در سال ۲۰۱6  انتظار  بین المللی پول 
سیاست گذاران پکن برای بازگرداندن رشدهای باالتر در تالشند تا توازن بخشی 
گذار  کنند،  مهندسی  را  مصرف محور  رشد  به  سرمایه محور  رشد  از  مجدد 

دشواری که سخت تر از آنچه تصور می شد از کار در آمده است.
اقتصادی  خیزش  منتظر  و  نشسته  پرتاب  سکوی  بر  همچنان  هند  طرف  آن  از 
اگر نه تماشایی- در  از دو دهه رشد محکم-  واقعی خود است. هند حتی پس 
مقایسه با چین در مرحله اولیه توسعه است. تولید ناخالص هند یک پنجم چین 
است. تقریبا یک هندی از هر چهار نفر در فقر مطلق مانده است. شرکت های 
هندی موفقیت های بزرگی- به خصوص در خدمات آی تی- به دست آورده اند، 

اما اثر عمیقی بر اقتصاد جهان چنان که صنایع چینی گذاشته اند، نداشته اند. 

موانعی  هم  هنوز  است  ممکن  و  کرده  لنگ  را  هند  اقتصاد  گذشته  در  سیاست 
جدی بر سر راه آن بگذارد. شکاف موجود بین دو کشور تا حد زیادی زاییده 
سیاست است. پس از آنکه چین در دهه ۱۹8۰ اقتصاد به سبک شوروی خود را 
اقتصاد دولتی خود کرد.  آزادسازی  به  کنار گذاشت، هند در سال ۱۹۹۱ شروع 
هندی  سیاستمداران  از  بسیاری  نرفتند.  جلو  کافی  اندازه  به  اصالحات  اما 
را  اصالحات  و  دادند  ادامه  را  خارجی  شرکت های  و  آزاد  بازار  به  بی اعتمادی 

گرفتار بحث و منازعه کردند. 
و  کارخانه ها  چین  در  انجامید.  متفاوتی  بسیار  سیرهای  خط  به  امر  این 
عمده  طرح های  هند  در  و  گرفتند  پا  دولتی  قدرت  کمک  به  آسمان خراش ها 
»کارگاه  چین  که  حالی  در  شدند.  مواجه  بوروکراسی  مانع  با  سرمایه گذاری 
از  می کردند  کمک  صادرات  و  اشتغال زایی  به  که  را  تولیداتی  هند  شد،  جهان« 
به  رو  رشد  جاری  دهه  اوایل  در  اصالحات  نرسیدن  سرانجام  به  با  داد.  دست 
کاهش گذاشت و اعتماد به اقتصاد هند خدشه دار شد. ضمنا سیاست  گذاران هند 

بیش از اندازه سیاست زده بودند که بخواهند مشکالت را حل کنند.
است.  شده  تزریق  دهلی نو  به  جدیدی  »می توانیم«  روح  اکنون  همه  این  با 
رای دهندگان در ماه مه ائتالف ناکارآمد حاکم را کنار گذاشتند و حزب »بهارتیا 

جاناتا«)BJP( را به قدرت رساندند. نخست وزیر نارندرا مودی برنامه اصالح 
بازار آزاد هند را با هدف رسیدن به خیزی مانند چین آغاز کرده است. او در ماه 
سپتامبر کارزار »در هند بسازید« را با شیری غران به عنوان لوگوی آن اجرایی 
تملک  قوانین  جهت  این  در  او  کند.  درست  چین  با  رقابت  برای  میدانی  تا  کرد 
زمین را که طرح های بزرگ را با مشکل مواجه می کرد حذف کرد و حد مالکیت 
خارجی در بخش بیمه و دیگر صنایع را افزایش داد. هند تحت رهبری مودی 

همین حاال هم وارد چرخه سرمایه گذاری شده است.
هند همچنین در حال رسیدن به روندهای درازمدتی است که به رشد چین کمک 
بیشتر  با  مقایسه  در  کشور  این  در  رایانه  و  اینترنت  از  استفاده  سرانه  کرد. 
و  عمیق  نفوذ  حال  در  جدید  فناوری های  اما  است،  پایین  آسیایی  کشورهای 

عمیق تری به جامعه هند هستند. هند همچنین مزیتی دموگرافیک بر چین دارد. 
رشد  که  است  رفتن  آب  حال  در  تک فرزندی  سیاست  لطف  به  چین  کار  نیروی 
اژدها را به زیر می کشد. اما جمعیت فعال هند به سرعت در حال گسترش است 

که باعث خیز اقتصاد خواهد شد. 
می تواند  ناخالص  تولید  رشد  محاسبه  بازبینی  با  ترکیب  در  مودی  اصالحات 
رشد هند را به نرخ های چینی برساند. موسسه HSBC در برآوردی نشان داده 
که رشد چین در سال مالی آینده می تواند به 8 درصد برسد. با این وجود اگر 
داشت،  دهه  چند  برای  چین  آنچه  مانند  پایدار  فوق العاده  رشد  می خواهد  هند 
داشته باشد هنوز کارهای بسیاری برای انجام دادن دارد. مودی هنوز در مورد 
یکی  کار  قدیمی  قوانین  است.  نکرده  زیادی  کار  حساسیت برانگیز  اصالحات 
باید  بحث برانگیزی  تغییرات  چنین  کردن  اجرایی  برای  او  هستند.  نمونه ها  از 
مقاومت اتحادیه ها و سیاستمداران متمرد را بشکند. گرچه مودی و متحدانش 
اکثریت کرسی های پارلمان عوام را در اختیار دارند، پارلمان دیگر همچنان در 
دست مخالفان است. همین تازگی حزب مودی انتخابات محلی دهلی نو را به یک 
حزب کوچک ضدفساد باخت که نشان می دهد موقعیت سیاسی او هنوز پایدار 
دارد که ملی گرایان هندو که پشتیبان اصلی  این خطر وجود  نیست. و همیشه 
به مشکل  اگر اصالحات مودی  کنند.  را خالی  BJP هستند، پشت مودی  حزب 

بربخورند، دورنمای هند هم تیره خواهد شد. 
حتی با اصالحات مداوم هم رشد هند ممکن است به سطح گذشته چین نرسد. 
نظام حکمرانی غیرمتمرکزتر هند و فرهنگ متکثر این کشور می تواند رفتن در 
مسیر چین را برای هند دشوار کند. هند همچنین آنقدر با چین فاصله دارد که 
رسیدنش به این کشور ممکن است زمان بسیار بیشتری ببرد. تحقیقات آکسفورد 
نشان داده درآمد سرانه هند در سال ۲۰3۰ هم از امروز چین کمتر خواهد بود. 

این یعنی خیز هند ممکن است تاثیر جهان شمول رشد چین را نداشته باشد. 
البته این لزوما بد نیست. شاید هند بتواند به گونه ای پایدارتر و متوازن تر از چین 
و بدون اتالف افراطی منابع و از بین بردن محیط زیست رشد کند. در زمانی 
که چین در حال آرام گرفتن است، اروپا و ژاپن درجا می زنند و دیگر اقتصادهای 
عمده نوظهور از قبیل روسیه و برزیل در تقال هستند، اقتصاد جهان به هند در 
حال تقویت به عنوان ستون رشد خود نیاز دارد. همه باید امید داشته باشیم که 

فیل هندی در نهایت بتواند نیرو بگیرد. 
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دموکراسی گام نخست 
توسعه اقتصادی 

 
محمدحسن صبوری* 

 
جریان  اینکه  یا  توسعه  و  دموکراسی  میان  معنی دار  رابطه ای   
دموکراسی  میان  علیت  رابطه  یا  است   چگونه  ارتباط  این 

که  است  موضوعی  است،  برقرار  طرف  کدام  از  توسعه  و 
دیگر  به عبارت  دارد.  وجود  آن  مورد  در  فراوانی  نظری  جدال 
اقتصادی  توسعه  یا  است  توسعه  زمینه ساز  دموکراسی  اینکه 
زمینه ساز ایجاد دموکراسی، موضوع مورد بحث صاحب نظران 
جامعه ای  معتقدند  صاحب نظران  از  بسیاری  می باشد.  و  بوده 
به عبارتی  یا  و  باشد  نهادینه  شده  آن  در  سیاسی  مشارکت  که 
دیگر در جامعه ای که دموکراسی تحقق یافته باشد، این فرآیند 
دموکراسی غالبًا زمینه ساز بسیج نیروها وامکانات یک جامعه 
ساختار  بهبود  با  و  گشته  اقتصادی  توسعه  و  نوسازی  برای 
موجب  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری  افزایش  اقتصادی، 
درنهایت  و  تورمی  فشارهای  کاهش  و  درآمد  توزیع  بهبود 
گروه  درمقابل  می گردد.  اقتصادی  توسعه  و  رشد  افزایش 
بسیاری از اندیشمندان براین عقیده اند هرچه وضعیت اقتصادی 
در یك کشور بهتر باشد یا به عبارتی دیگر هر چه ملتی از کیفیت 
دموکراسی  از  نسبت  همان  به  باشد  بهره مند  زندگی  مناسب تر 
بیشتری برخوردار است. در این خصوص ارسطو معتقد است 
آورد  وجود  به  را  شرایطی  می توان  مرفه  جامعه  یك  در  تنها 
داشته  مشارکت  سیاسی  امور  در  تعقل  روی  از  مردم  توده  که 
باشند. جان استوارت میل درخصوص دموکراسی و مشارکت 

مردم  معتقد است که »تنها شکل حکومتی که می تواند به تمام 
امور یك موضوع اجتماعی حتی در شرایط بحرانی پاسخ دهد 
حکومت بر مبنای مشارکت همه مردم است. هر نوع مشارکت 
عقیده  به   .» است.  مفید  اجتماعی  نقش  کوچك ترین  در  حتی 
فوکویاما میل به زندگی در یک حکومت دموکراتیك در ابتدا به 
اندازه میل برای توسعه همه گیر نبود. در واقع؛ امروز بسیاری 
یا  وسنگاپور،  چین  چون  قدرت  تمرکز  طرفدار  رژیم های  از 
با  و  کنند  پیدا  توسعه  توانستند  پینوشه،  حکومت  تحت  شیلی 
باید  چین  درمورد  البته  کنند.  مدرنیزه  را  جوامع شان  موفقیت 

کشور  درمورد  فوکویاما  اظهار نظر  براساس  که  داشت  اشاره 
دالیل  که  است  آن  از  حاکی  صورت گرفته  مطالعات  نتایج  چین 
از  مجموعه ای  انجام  کشور،   این  فراوان  اقتصادی  رشد  اصلی 
اصالحات نهادی گسترده،  تعدیل ها و خلق نهادهای کارا همراه 
با شکل گیری دموکراسی محلی است. در واقع،  تغییرات نهادی 
در  عمومی  مشارکت  جذب  برای  عامل  مناسب ترین  مذکور،  
تصمیم گیری های محلی بود که ویژگی اصلی جوامع دموکراتیک 
است. عالوه بر این،  فرهنگ چین که در آن بر همکاری جمعی 
آن  فراوان  اقتصادی  دلیل اصلی توسعه و رشد  تأکید می شود،  
درخصوص  چه  اگر  بنابراین  است.  بوده  گذشته  دهه  سه  در 
بحث های  اقتصادی  توسعه  و  دموکراسی  میان  علیت  رابطه 
فراوانی وجود دارد اما در بدبینانه ترین حالت می توان ادعا کرد 
که در درجه اول تضادی میان این دو واژه وجود ندارد و حتی 
اگر اعتقاد بر این باشد که دموکراسی دارای اثر بسیار ضعیفی 
توسعه  برای  مزاحمتی  حداقل  برعکس(،  )و  است  توسعه  بر 
ایجاد نمی کند. البته درپایان الزم به یادآوری است که منظور از 
دموکراسی در این یادداشت مفهوم رایج در کشور های غربی و 
اساسًا دموکراسی در هر کشوری درقالب آداب و فرهنگ عمومی 

آن کشور قابل تعریف است. * استاد دانشگاه

اقتصاد

ریاضت مالی در 
برابر جامعه اروپایی

کمال درویش. وزیر پیشین اقتصاد ترکیه

بدون   یورو  پولی  منطقه  گذشته،  پنج سال  طول  در 
سیاستگذاری  اروپایی  شهروندان  عمومی  جلب رضایت 
ریاضت  روی  آن  در  که  کرد  اتخاذ  را  سخت گیرانه ای 
با وجود  بود.  تمرکز شده  و اصالحات ساختاری  مالی 
در  نه تنها  آن  اجتماعی  جدی  و  منفی  تبعات  آنکه 
اتحادیه  مرکز  در  حتی  که  ایرلند  و  مدیترانه  پیرامون 
احساس  نیز  فرانسه  چون  کشوری  در  جمله  از  اروپا، 

بازنگری  به  آنکه  بدون  یورو  پولی  حوزه  رهبران  شد. 
حزب  پیروزی  برای  را  زمینه  بپردازند  رویکردشان  در 
یونان  اخیر  سراسری  انتخابات  در  »سیریزا«  رادیکال 
فراهم کردند؛ رویدادی که می تواند باعث افزایش شکاف 
از  البته  شود.  اروپا  در  سیاسی  بی ثباتی  و  اجتماعی 
سویی دیگر آن انتخابات می توانست سرآغاز پیگیری یک 
استراتژی واقع گرایانه اقتصادی و تغییر جهت به سمت 

رویکردهای پرفایده تر باشد.

برای  حیاتی  امری  مالی  تحمل  ظرفیت  و  قابلیت  البته، 
از اخذ وام است  از بدهی های شکننده ناشی  جلوگیری 
و  سرمایه گذاران  میان  اعتماد  افزایش  باعث  می تواند  و 
مصرف کنندگان باشد. بااین حال، جای تردید وجود دارد 
به  و  دارد  اختیار  در  ثروت  کافی  اندازه  به  که  کشوری 
با تهدیدی جدی مواجه  یا  خدمات عمومی متکی نیست 
حمایت  مالی  ریاضت  طرح  از  بتواند  راحت تر  نیست، 
در  گسترده ای  به طور  ثروت  کرد  اشاره  باید  البته  کند. 
کنترل رسانه ها، گفتمان عمومی و جریان سرمایه قرار 
خاص  طور  به  و  کارگر  میلیون ها  برای  است.  گرفته 
جوانان بدون آینده شغلی، میزان تحمل مالی به سادگی 
مزایای  که  زمانی  باشد.  مدنظر  اولویت  تنها  نمی تواند 
بیکاری کاهش می یابد، آسیب هایی متوجه فرد بیکار و 
برای  بودجه  که  زمانی  همچنین،  می شود.  او  اطرافیان 
که کودکان  است  کاهش می یابد، طبیعی  آموزش  بخش 
ساختن  برای  نیاز  مورد  مهارت های  کسب  به  قادر 

آینده شان نیستند.
آورد.  وارد  یونان  بر  را  شدیدی  آسیب  مالی  ریاضت 
و  شد  کاسته  زیادی  میزان  به  بازنشستگی  حقوق  از 
باشرافت  زندگی  داشتن  از  سالخوردگان  به این ترتیب 
است  آنانی  دوش  بر  بزرگی  مسوولیت  شدند.  محروم 
که به طور مرتب مالیات های خود را می پردازند، اگرچه 
کشور  از  خارج  را  خود  پول های  که  ثروتمندان  اغلب 
می زنند.  سرباز  تعهداتشان  اجرای  از  داشته اند  نگه 
اکنون بخش خدمات درمانی در حال سقوط است و این 
سرطان  به  مبتال  بیماران  از  بسیاری  که  است  در حالی 
نیاز به دسترسی به پزشک و خدمات درمانی برای ادامه 
حیات دارند. خودکشی در میان اروپایی ها نیز به شدت 

افزایش یافته است.
را  اخیر  تحوالت  هنوز  یونان  کشور  به  وام دهندگان 
تحملی  هیچ گونه  آنان  می رسد  به نظر  می کنند.  انکار 
پیشین  رییس  مقدم«،  »رضا  نمی دهند.  نشان  خود  از 
پیش تر  پول  بین المللی  صندوق  در  اروپا  سرمایه  بخش 
بدهی های  از  نیمی  بخشوده شدن  مبنی بر  فراخوانی 
یونان را اعالم کرد. این موضوع زمینه ای برای امضای 
یک قرارداد ایجاد کرد که به موجب آن می شد به رشد و 

تقویت اصالحات ساختاری دست یافت.
اقتصادی  موفقیت  برای  اجتماعی  پایداری  میزان 
طوالنی مدت امری ضروری است. یک کشور نمی تواند 
و  منابع  و  آموزشی  نظام  فاقد  اگر  باشد،  خوشبخت 
ظرفیت های الزم برای آموزش کودکان با هدف موفقیت 
اصالحات  همچنین،  باشد.  دیجیتال  اقتصاد  در  آنان 
و  نابرابری  فقر،  وجود  صورت  در  نمی تواند  اقتصادی 

سبب  شرایطی  چنین  شود.  عملی  اجتماعی،  محرومیت 
حزب  جمله  از  می شود،  تندرو  سیاسی  احزاب  برآمدن 
ملی  یونان و جبهه  در  فاشیست »شفق طالیی«  آشکارا 
پیشین  انتخابات  در  که  شده  اروپا  ضداتحادیه  فرانسه 
توانست بیش از ٢٥درصد آرا را به سمت خود جلب کند.

زمانی که شرایط سخت تر می شود، مهاجران و اقلیت ها 
همان گونه  می گیرند.  قرار  حمله  هدف  به سادگی 
نبود  ممکن  بود:  گفته  اخیرا  استگیلتز«  »جوزف  که 
به  آن  رسیدن  و  آلمان  در  بیکاری  گسترش  بدون 
آن  در  برسد.  قدرت  به  بتواند  هیتلر  ٣٠درصد،  سطح 
شهرهای  حاشیه  در  گتوهایی  در  افراد  برخی  زمان 
امروز  آنچه  به  توجه  بدون  می کردند.  زندگی  بزرگ 
بازار  شاخص های  و  شرکت ها  سهام  سود  گزارش های 
نشان می دهند، یک کشور نمی تواند بدون موفقیت های 
این  انسانی موفق باشد. در  یا قوانین  اقتصاد  جامع در 
این  نشود  توجه  اجتماعی  اساسی  مسایل  به  اگر  میان 
وضعیت تشدید می شود. البته احتیاط مالی به هیچ وجه 
این موضوع در صورتی وجود  کنار گذاشته نمی شود. 
دارد که دولت یا بخش خصوصی برای گرفتن وام هزینه 
آزادانه اسکناس چاپ می کند و نتیجه  یا به طور  می کند 
به  بیشتر  که  باشد  بحران  ایجاد  به سادگی  می تواند  آن 

ضرر فقیرترین افراد خواهد بود.

پایداری اجتماعی باید به یکی از بخش های اصلی برنامه 
اقتصادی یک کشور و نه حاشیه برای آنان تبدیل شود. 
تناقض  اقتصادی،  ریاضت  درون  که  داشت  توجه  باید 
در  بیشتر  پس انداز  به  )تمایل  است  نهفته  صرفه جویی 
که  زمانی  اقتصادی(.  رشد  کاهش  و  رکود  دوره  یک 
به شکل چشمگیری کاهش  نیز  تقاضا کم شود، عرضه 
هزینه های  باید  دولت ها  که  است  زمان  آن  در  می یابد، 
طول  در  کنند.  اجتماعی  خدمات  صرف  را  بیشتری 
برای  چالشی  ایجادشده  بحران های  گذشته،  پنج سال 
باید  سیاستگذاران  است.  بوده  مالی  ثبات  به  دستیابی 
تالش بیشتری برای بسیج منابع انجام دهند و همچنین 
اصالحات مالی باسل٣ )چارچوب تنظیم بین المللی برای 
این اصول  آینده اروپا به رعایت  بانک ها( را اجرا کنند. 

بستگی دارد.
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به مناسبت سالروز تولد صادق هدایت

هدایت همچنان 
در صحنـــــــــــــه

یونس تراکمه

صادق هدایت بی شک آغازگر داستان نویسی )داستان کوتاه و رومان( به معنا و 
مفهوم جهانی اش در ایران است. این امر، همچون هر پدیده اجتماعی دیگری، 

قطعا مسبوق به سوابقی است؛ که سوابق آن مربوط می شود از طرفی به تالش 
هایی که قبل از هدایت در مورد نزدیک کردن زبان نوشتار به زبان گفتار توسط 

کسانی چون حاجی زین العابدین مراغه ای، آخوندزاده، طالبوف و دهخدا شده 
بود و از طرف دیگر، بیان ضرورت فهم و اجرای ساختار داستان و رومان به 
یکی  بود  »یکی  پیشگفتار  در  جمالزاده  محمدعلی  توسط  اش  جهانی  معنای 

نبود«.

گفتار  زبان  و  مکتوب  زبان  بین  عمیق  ای  فاصله  قاجارها،  حکومت  اواخر  تا 
بود.  شده  ایجاد  متمادی  قرون  طی  و  تدریج  به  که  ای  فاصله  داشت؛  وجود 
این فاصله که منجر به انحطاط زبان نوشتار شد، بر بستر انحطاط منقطع و 
گاهی پیوسته سلسله های حاکم بر ایران در تاریخی طوالنی به وجود آمد. هر 
چه حکومت ها منحط تر بودند، یا می شدند، این فاصله بیشتر و عمیق تر می 
شد. به همین دلیل هم هست که با ایجاد زمینه های اجتماعی انقالب مشروطه، 
زبان  و  گفتار  زبان  نزدیک کردن  در حاکمیت، ضرورت  انحطاط  علیه  انقالبی 
نوشتار به هم مطرح و به تدریج اجرا شد؛ که این همه منجر شد به نوشته های 
دهخدا در روزنامه صوراسرافیل با عنوان »چرند و پرند«. دهخدا در »چرند و 
پرند« ظرفیت های روایتی زبان فارسی را مکتوب کرد. در این قطعات دهخدا 
استفاده  خوبی  به  خود  مکتوبات  و  ها  روایت  در  گفتار،  زبان  های  ظرفیت  از 
کرد. دهخدا در تعدادی از این مکتوبات، چون راوی ماجراهایی بود، به ساختار 

روایی بسیار نزدیک شد.

جمالزاده که از همان اوان جوانی در خارج از کشور زندگی می کرد، با مطالعه و 
تدقیق در برخی از داستان ها و رومان های اروپایی به کشف فرم و ساختار در 
آنها نایل شد و پی به ضرورت اجرای این ساختارها در زبان فارسی برد. »جمال 
قزوینی  میرزامحمدخان  با  مصاحبت  و  برلین  در  اقامت  هنگام  همان  از  زاده 
ایران معتقد شده بود که در مملکت  و سیدحسن تقی زاده و دانشمندان دیگر 
ما هزارها موضوع بکر و بدیع و مهم موجود است که هنوز مانند بسیاری از 
منابع ثروت مادی ما دست نخورده و مورد بهره برداری واقع نگردیده است 
و اگر نویسنده ای قابل و با همت و استقالل پیدا شود می تواند از هر کدام از 
آنها رومان یا الاقل قصه خواندنی ممتازی بسازد که بیگانگان هم به خواندن آن 

رغبت داشته باشند. )از صبا تا نیما ج۲ ص ۲7۹(«

نوشته  تفصیل  به  نبود«  یکی  بود  »یکی  پیشگفتار  در  او  خود  را  این ضرورت 
است: »می توان گفت که رومان بهترین آینه است برای نمایاندن احواالت اخالقی 
دور  از  روسیه  ملت  شناختن  برای  چنانکه  اقوام  و  ملل  مخصوصه  سجایای  و 
هیچ راهی بهتر از خواندن کتاب های تولستوی و دوستویوسکی نیست... ولی 
از مهم ترین فایده های رومان و انشای رومانی فایده ایست که از آن عاید زبان 
و لسان یک ملت و مملکتی می گردد چونکه فقط انشای رومانی که مقصود از 
آن انشای حکایتی باشد خواه به شکل کتاب یا قطعه »تیاتر« یا نامه و غیرهم می 
تواند موقع استعمال برای تمام کلمات و تعبیرات و ضرب المثل ها اصطالحات 
و ساختمان های مختلف کالم و لهجه های گوناگون یک زبان پیدا کند و حتی 

در واقع جعبه حبس صوت گفتار طبقات و دسته های مختلفه یک ملت باشد.« 

هدایت بر این بستر است که برای بار اول خالقیت را وارد روایت هایش می کند و 
پی می برد که با این زبان و با این تمرین هایی که برای ایجاد ساختار روایی قبل 
از او اجرا شده است می تواند و باید خالقانه به روایت شخصی از ذهنیات خود 
و وقایع پیرامونی خود بپردازد. در همان سال ها و همزمان با هدایت، رومان 
ها و داستان های فراوانی هم منتشر شده و همچنان نوشته و منتشر می شود، 

که همه اینها با طبقه بندی و عناوین دیگر به عنوان دستاورد یا آسیب ادبیات 
داستانی بارها مورد بحث و بررسی منتقدان و کارشناسان قرار گرفته است. اما 
این هدایت بود که خالقانه پیوند زد این زبان و ساختار قبال آزموده را با تار و 
پود جان خود. و او بود که پی برد چگونه و چرا باید با این زبان و این فرم روایی 
شکل بدهد به بی شکلی های روح و روان خود و روح و روان انسان در جامعه 

و در موقعیت های گوناگون.

در  است  زیبایی  و  شریف  جان  هدایت 
با  که  شریف  و  زیبا  آنقدر  ایران.  ادبیات 
پراکنی  لجن  و  ها  تهمت  و  انکارها  تمام 
ها و تمام اهتمامی که بعضی ها از همان 
ابتدا تاکنون در خراش انداختن بر چهره او 
داشتند و دارند و ظاهرا همچنان خواهند 
خراشی  هیچ  بی  و  سرفرازانه  داشت، 
حتی بر چهره، بر تارک ادبیات معاصر می 

درخشد.
آکل و در  آکل« صحنه ای هست که کاکارستم در غیاب داش  در داستان »داش 
میان همپالکی هایش چه رجزها که علیه داش آکل نمی خواند و پهلوان پنبه وار 
چگونه سعی در خوار و خفیف کردن او دارد. این صحنه بارها توسط کاکارستم 
هایی علیه خود هدایت بازسازی و بارها و بارها اجرا شد؛ اما به گواهی تاریخ، 

هدایت همچنان زنده و پویا در عرصه ادبیات هست و خواهد بود.

در هر جامعه پویا و زنده ای وقتی جریانی، مثال جریانی فرهنگی، به راه می 
افتد سرسلسله های این جریان خیلی زود و بعد از مدتی از طی مسیر، به تاریخ 
است  چگونه  اما  کنند.  می  پیدا  تاریخی  حرمتی  و  جایگاه  و  شوند  می  سپرده 
که هنوز و از پس حدود یک قرن، هدایت و نیما همچنان در صحنه حاضرند و 
تنها دلیل  به نظر می رسد  این جامعه هستند؟  ادبیات در  جوابگوی مخاطبان 
این امر به کیفیت این جریان ادبی، جریان ادبیات معاصر ایران، بستگی دارد. 
جریانی که در طول یک قرن در ادبیات معاصر ما جاری شده است و به اقتضای 
و  ها  دوره  در  منقطع.  حتی  گاه  و  شده  متوقف  گاه  مدت،  این  در  ها  عملکرد 
سال هایی پوینده در حرکت بوده و در سال هایی درجا زده است و حاصل این 
قطع و وصل ها، که منتج از عملکرد برخی عوامل و عناصر بوده، همین است 
داستان های صادق هدایت  ایران همچنان مخاطب  ادبیات  امروز  که مخاطبان 
و شعرهای نیما یوشیج هستند؛ همان قدر و همان گونه که مخاطب داستان ها 
همچنان  و  است  مطرح  همچنان  هدایت  اینکه  هستند.  آنها  از  بعد  شعرهای  و 
نوع مخاطبان  از  بلکه  ادبیاتی،  تاریخ  نوع مخاطب  از  نه  آن هم  دارد،  مخاطب 
نویسنده های دیروز و امروز، نویسنده های زنده و حاضر در صحنه، قابل تامل 
نیست؟ و آیا وقت آن نرسیده که بررسی دقیق و آسیب شناسانه ای در مورد آن 

انجام شود؟

ادبیات

درگذشت فیلیپ لوین شاعر آمریکایی
شاعر آمریکایی که با اشعار خود درباره طبقه کارگر شهرت جهانی پیدا کرد برنده جایزه ملی 
کتاب منتقدان امریکا و برنده جایزه پولیتزر بود که یکشنبه شب به وقت محلی در خانه اش در 
این جهان خداحافظی  با  کبد  و  پانکراس  با سرطان  مبارزه سخت  از  کالیفرنیا پس  فرسنوی 
کرد.شاعر آمریکایی که در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ مفتخر به کسب عنوان ملک الشعرای این کشور 
)مشاور شعر در کتابخانه کنگره( شده بود، پرتره صمیمی از خود به عنوان مردی با یقه آبی 
در تجربه شخصی و وجدان سیاسی خود در قبال مردم کارگر بر جای گذاشت.وی که والدینش 
از مهاجران روس بودند زندگی خود را به عنوان کارگر ، راننده کامیون و مونتاژکار قطعات 
اتومبیل های شورلت به جلو برد اما طبع شاعری-حماسی وی باعث شد تا با »حقیقت ساده« 
با »کار چیست« برنده  نیز  پولیتزر شود.وی در سال ۱۹7۹  در سال ۱۹۹5 برنده جایزه شعر 
جایزه ملی کتاب شده بود.ادوارد هیرش دوست قدیمی لوین و مدیر بنیاد گوگنهایم دراین باره 
گفت: ما حضور بزرگی را در شعر امریکا از دست دادیم.به گفته وی لوین زمین و آسمان را 
دوست داشت و زیر سقف خانه ای که از آن آب می چکید زندگی کرد و »نور آبی مردد« را پشت 

سر گذاشت.
جوایز ادبی اهدا شده به فیلیپ لوین به شرح زیر است:

۱۹73 / جایزه آکادمی امریکا، جایزه فرانک اوهارا، بورسیه بنیاد گوگنهایم
۱۹77 / جایزه شعر لنور مارشال از آکادمی شعر امریکا به خاطر »اسامی گمشده«

۱۹78 / جایزه یادبود هری یت مونرو
۱۹7۹ / جایزه ملی کتاب منتقدان برای »خاکسترها: اشعار قدیم و جدید- 7 سال از جایی«

۱۹8۰ / جایزه ملی کتاب امریکا
۱۹8۰ / بورسیه مجدد از بنیاد گوگنهایم

۱۹8۱ / جایزه شعر لوینسون از مجله شعر
۱۹87 / جایزه شعر راث لیلی از انجمن شعر مدرن و شورای هنر امریکا

۱۹۹۱ / جایزه ملی کتاب امریکا و جایزه کتاب لس آنجلس تایمز برای »کار چیست«
۱۹۹5 / جایزه شعر پولیتزر / حقیقت ساده

۲۰۱۱/ دریافت عنوان ملک الشعرا از سوی رئیس کتابخانه کنگره
۲۰۱3 / جایزه شعر واالس استیونس از آکادمی شعر آمریکا

 اولین مجموعه شعری وی »روی لبه« سال ۱۹63 و آخرین مجموعه شعری وی نیز بنام »اخبار 
جهان« بود که توسط رندوم هاوس در سال ۲۰۰۹ منتشر شد.
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عصر بخیر 
آقای  هدایت 

ناصر جعفرزاده

آنگونه که زوال چندین سال پیش در  بود،  نادری  هدایت در کافه 
فرانسه به کافه می رفت یا سارتر معاصر با هدایت و باز هم در 

فرانسه پاتوق ادبی داشت .
می  ادبیات  حیطه  در  که  تالشی  واسطه  به  گرچه  نویسنده  یك 
را  نوشتاری اش  تم  از  زیادی  اما مقدار  نویسنده می شود؛  کند، 
از زندگی اش می گیرد. زندگی نویسنده به مثابه لحظه هایی که 
ضمیر ناخودآگاه او را می سازند آشکار و نهان در آثار او تجلی 
پیدا می کند: چنانکه ما در نقد آثار یك نویسنده به همان اندازه که 
به دانش نقد ادبی نیازمندیم ، به اطالع راجع به زندگی نویسنده 
شیوه  از  زیادی  مقدار  نویسنده  زندگی  اتفاقات   . نیازمندیم  نیز 
که می  است  اینگونه  را پوشش می دهند.  نویسنده  آن  اثر  تولید 
بایست آنها را دانست ، اگر نه همه آنها را، حداقل باید آنهایی را که 

بیشترین اثر را داشته اند، شناخت .
نزد  در  حداقل  شود،  می  که  یی  کافه  روشنفکری  از  صحبت 
ایرانیان ، نام هدایت به ذهن می آید. مشهور است که هدایت یك 
پاتوق ادبی به نام »کافه نادری « داشت . خیابان نادری با گام های 
از مکان  یکی  اکنون  که  نادری  کافه  و میزهای  است  آشنا  هدایت 

های تاریخی فرهنگی ما محسوب می شود، شاهد حضور هدایت 
در کافه نادری بوده اند.

هدایت ، مسعود فرزاد، مجتبی مینوی و بزرگ علوی . اینها گروه 
را  خودشان  زمانه  چنانکه  زمان  یك  در  نفر  چهار  هستند.  ربعه 
در تولید و نقد آثار ادبی تحت تاثیر قرار دادند. در مورد داستان 
نویسی نمی توان انکار کرد که هدایت پدر داستان نویسی مدرن 
ایران نیست و بزرگ علوی از بزرگترین داستان نویسان ایران به 
شمار نمی رود. در مورد نقد ادبی و ترجمه نیز مجتبی مینوی و 
مسعود فرزاد نامی قابل تامل دارند. به هر حال گروه ربعه شکل 

گرفته بود. کافه نادری : پاتوق ادبی روشنفکران ایران .
اینجا  در  نیز  یی  کافه  روشنفکری  مورد  در  که  نیست  بیراه  پر 
را  خود  ادبی  های  نشست  که  گروهی  اولین  شاید  شود.  صحبت 
در کافه برگزار می کرد و از آنجا افکار و اندیشه هایش را به دیگر 
جاها عرضه می داشت ، گروه »مدان « بود. امیل زوال که بی شك 
به همراه همفکرانش در کافه یی در فرانسه  آنان بود  بزرگترین 
جمع می شدند و همان ها بودند که مکتب ناتورالیسم را در ادبیات 

به وجود آوردند.
اعتراضی  نویسندگان در زمان های مختلف معموال  کافه نشینی 
می  هم  وضعیت  این   . است  بوده  موجود  وضعیت  به  صدا  بی 
توانسته وضعیت سیاسی و هم می توانسته وضعیت ادبی دوران 
ایجاد  نشینی  کافه  که  بود  چنین  این  و  باشد  بوده  نویسندگان 

تغییرات و تحوالت آینده را نوید می داد.
کافه ، جایی برای صحبت کردن ، داستان خواندن و نظریه دادن . 
کم کم این نظریه ها هستند که نه تنها از کافه ها بیرون می روند 
بلکه یك کشور یا حتی جهان را در می نوردند و تحت تاثیر قرار 

می دهند.
از گروه »مدان « به بعد انگار یك ساختار تازه برای نویسندگی به 
وجود آمد. داستان بنویس ، در کافه در جمع دوستانت بخوان و 
بعد به دیگران عرضه کن . این موهبت کمی نیست . وقتی داستان 
قبل از نگارش در جمعی خوانده شود مکانی برای هتك و اصالح 
آن به وجود آمده است و اینجاست که داستان از این رو به آن رو 
می شود. درست است که نویسنده با نوشتن داستانش حداقل 8۰ 
درصد کار را انجام داده و هتك و اصالح بعدی که در کافه صورت 
تعیین  نقش  درصد   ۲۰ همین  اما  است؛  کار  درصد   ۲۰ گیرد  می 
کننده یی دارد و چه بسا که داستان را از یك داستان معمولی به 

داستان فوق العاده ارزشمند تبدیل کند.
هر جا واسطه به وجود بیاید کار مشکل می شود. در نویسندگی 
را،  داستانت  کافه یی می گوید  . روشنفکری  هم همینطور است 
نظریه ات و هر آنچه می خواهی عرضه کنی را ابتدا در گروهت 
است  سختی  کار   . کن  منتشر  همه  برای  را  آن  بعد  و  کن  عرضه 
از آن  ، آن هم واسطه یی که گذشتن  ، به وجود آمدن یك واسطه 
بسیار مشکل است؛ اما دقیقا این مشکل بودن کار است که کار را 
ربعه  گروه  را  این   . است  مشکلی  کار  ادبیات  کند.  می  ارزشمند 
خوب می دانست چنانکه در جمع خود سخت ترین انتقادها را از 
از  آثارشان پس  این دانش که  با  داستان های همدیگر می کردند 

گذشتن از این صافی دیگر کمتر ضربه پذیر خواهد بود.
باری گروه ربعه هم به مانند گروه »مدان « و تمام گروه های کافه 
کارهای  بودند،  نشین  کافه  روشنفکران  از  متشکل  که  دیگر  یی 

که  نبود  نویسندگانی  دسته  آن  از  هدایت  اگرچه  کرد.  زیادی 
عضویت گروه ها را بطور رسمی بپذیرد و مثال از گروهش برای 
انتشار عقایدش بهره گیرد اما به هر حال گروه ربعه را هر چند 
بطور ضمنی و تلویحی ، اما پذیرفت و این موجب انتشار عقاید و 
افکارش شد. اکنون بی هیچ ترسی می توان گفت داستان نویسان 

ایران سخت تحت تاثیر داستان هدایت و هم عصرانش هستند.
ما  داستان  ادبیات  نقطه  بلندترین  در  بزرگی  غول  مانند  هدایت 
ایستاده و دیگران همه با توجه به این غول خود را می سنجند. هم 
عصران هدایت نیز این چنین هستند هم بزرگ علوی و هم صادق 

چوبك .
آثار زیادی در زمینه  کافه نشینی کار خودش را کرد. هدایت که 
داستان ، نمایشنامه و پژوهش ادبی داشت به کمك این گروه آثاری 
فرزاد،  و  مینوی  با  هدایت  مشترك  کارهای  کرد.  تولید  نیز  دیگر 
همه جا ذکر شده اند. »وغ وغ ساهاب «، »کارنامه اردشیر بابکان 

« و »پروین دختر ساسان « از این جمله هستند.
این  در  که  بود  هدایت  نظریات  و  اندیشه  بیشتر  اینها،  از  گذشته 
گروه ها تحولی ارزشمند پیدا کرد. شانس یعنی بموقع در جای 
مناسب بودن . هدایت در کافه نادری بود، آنگونه که زوال چندین 
سال پیش در فرانسه به کافه می رفت یا سارتر معاصر با هدایت 
و باز هم در فرانسه پاتوق ادبی داشت . به نظر می رسد همه این 

نویسندگان شانس آورده باشند.

۱۹ فوریه ؛ درگذشت آندره ژید

 نویسنده
 »مائده های زمینی« 

قرن  نیم  مدت  که  فرانسوی،  نامدار  نویسنده   ژید،  آندره 
تاثیر  و  داشت  فرانسه  ادب  عرصه  در  نمایان  حضوری 
جهانی  جنگ  از  پس  سالهای  در  نوشته هایش  آور  شگفت 
براکثر مخاطبان و به ویژه بر نسل جوان انکارناپذیر است، 
۲۲ نوامبر ۱86۹ در پاریس، چشم به جهان گشود. ژید در 
کودکی، به سبب بیماری نتوانست به طور منظم به تحصیل 
در مدرسه ادامه دهد اما از آنجا که در خانواده ای عالقه مند 
به علم و فرهنگ می زیست، توانست این کمبود را به خوبی 
کنترل کند و در خانه به تحصیل ادامه دهد. پس از مرگ پدر 
سختگیرش  و  دقیق  مادر  به  او  سرپرستی   ،۱88۰ سال  به 
واگذار شد که با توجه و دلسوزی بیش از اندازه، پسر را به 

ستوه آورده بود.
 در این سال ها، ژید در محیطی زنانه می زیست. در پانزده 
دخترخاله اش،  به  عرفانی،  و  آالیش  بی  عشقی  با  سالگی، 
به   ۱8۹5 سال  در  دلبستگی  این  بست.  دل  روندو  مادلن 
تا  دو  آن  ژید،  تمایالت دیگرگون  به رغم  و  انجامید  ازدواج 
سال ۱۹38 )سال مرگ مادلن(، سعادتمندانه در کنار یکدیگر 
سالگی  دو  و  بیست  در  را  خود  ادبی  فعالیت  ژید  زیستند. 
مالی  رفاه  از  بخت،  یاری  به  که  آنجا  از  کرد.  آغاز   )۱8۹۱(
برخوردار بود و نیازی به کار کردن نداشت، توانست با فراغ 
بال به نوشتن بپردازد و از پشتیبانی معنوی نویسندگان و 
استفان ماالرمه  و  پل والری،  لوییس،  شاعرانی چون پی یر 
بهره مند شود، به ویژه دوستی او با ماالرمه، سبب شد که در 
آغاز کار، به مکتب سمبولیسم روی آورد. مهم ترین آثار او در 
این دوران، عبارتند از : »یادداشت های روزانه آندره والتر«، 
اورین«.  و»سفر  نرگس«  »رساله   والتر«،  آندره  »شهرهای 
نیز  او  و  این مکتب روی گردان شد  از  که  اما طولی نکشید 
موضوع  را  انسان  زندگی  استندال،  و  روسو  مونتی،  مانند 

آثار خود قرارداد و با تجزیه و تحلیل مداوم و مستمر مسائل 
نیازها،  خواست ها،  از  تا  کوشید  خویش،  روانی  و  عاطفی 
روح  پیچیدگی های  و  توانمندی ها  ضعف ها،  اضطراب ها، 
بشر، پرده بردارد. ژید در ۲4 سالگی )۱8۹3( در حالی که 
خطری  با  زندگی اش  که  می پنداشت  و  بود  بیمار  شدت  به 
جدی روبه روست، به تونس رفت. اما دو سال بعد )۱8۹5(، 
تغییری  بازگشت،  به فرانسه  آفریقای شمالی  از  هنگامی که 
ژرف در او پدید آمده بود و جدا از بهبود کامل، از بسیاری 
این  از  بود.  یافته  رهایی  روحی  جسمی و  بندهای  و  قید  از 
سرچشمه  تجربیاتی  از  که  زد  آثاری  نوشتن  به  دست  پس، 
از میان  بودند.  تازه« ساخته  او »موجودی  از  می گرفت گه 
»ضد  زمینی«)۱8۹7(  »مائده های  از  می توان  آثار،  این 
که  کتابی  اما  برد.  نام   )۱۹۰۹(» تنگ  در  و»  اخالق«)۱۹۰۲( 
سبب  به  که  بود  واتیکان«  شد»دخمه های  او  موفقیت  مایه 
لحن جسورانه اش، شهرتی ناگهانی برایش به ارمغان آورد.

 با آغاز جنگ جهانی اول ژید مدتی خاموشی گزید و سپس 
سازان«  »سکه  و  »کوریدون«  نمیرد«،  دانه  »اگر  کتاب های 
را  نمیرد« واقعیات زندگی خود  دانه  »اگر  او در  را نوشت. 
شیوه  »سکه سازان«  رمان  نوشتن  با  و  کرد  بیان  پرده  بی 
تازه ای در رمان فرانسوی بنیاد نهاد.ژید همچنین کتاب های 
ضد استعمار  بر  را  چاد«  از  »بازگشت  و  کنگو«  به  »سفر 
نوشت. در سال ۱۹47 و زمانی که ژید هفتاد و هشت ساله 
بود، آکادمی سوئد جایزه ادبیات نوبل را به او اهدا کرد اما 
نوبل،  جایزه  دریافت  از  پس  سال  چهار  مرگش،  زمان  تا 
او در  بحث و جدل های فراوانی پیرامون شخصیت و نفوذ 
جریان بود و » سیل انتقاد« از چپ و راست، کمونیستها و 
هنوز  فرانسه  می کرد.  دنبال  را  او  گور  لب  تا  کاتولیک ها، 
نمی داند که آیا این مرد همان شیطان بود که برای دگرگون 
بزرگترین  اینکه  یا  بود،  یافته  جسمیت  »اخالقیات«  کردن 
هنرمند،  او  بود؟  فرانس  آناتول  از  پس  فرانسه  نثرنویس 
را  او  می توانند  کسانی  تنها  اما  بود،  بزرگی  ادیب  و  حکیم 
دوست بدارند که در مشکالت، آزارها و رنج هایی که می برد، 
سهیم باشند. ژید ۱۹ فوریه ۱۹5۱ به علت ذات الریه در پاریس 

درگذشت.
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مهمترین »درگذشته« جدید هنر سینما و تلویزیون بدون شک 
روژه هانن فرانسوی است که پنجشنبه گذشته )۲3 بهمن( بر 
باخت.  جان  پاریس  در  تنفسی  مشکالت  و  قلبی  عوارض  اثر 
در  سالهاش   65 هنری  عمر  طی  داشت  سن  سال   ۹۰ که  وی 
و  خوب  آثار  نیز  آنها  از  برخی  و  کرد  بازی  متعددی  فیلمهای 
متقدم سینما بودند، اما آنچه به او شهرتی بزرگ بخشید و نام 
او را در این حرفه جاودانه ساخت، ایفای رل یک کارآگاه پخته 
پلیس به نام ناوارو در سریالی تلویزیونی و دیرپا در فرانسه با 
همین نام بود. »ناوارو« از ۱۹8۹ تا ۲۰۰6 تولید و پخش میشد 
و به بسیاری از کشورهای جهان راه یافت و یکی از آنها ایران 
است که »ناوارو« را بارها پخش و بازپخش کرده و البته هرگز 
حالوت آن از دست نرفته است زیرا روژه هانن رل این کمیسر 
جدی و سرسخت و هوشمند را به جالبترین و قاطعترین شکل 
ممکن طی ۱7 سال تولید آن در فرانسه بازی کرد و تماشای کار 
او و گروهش در اداره مرکزی پلیس پاریس تماشایی و حاوی 
این  سازندگان  خوب  های  سازی  کاراکتر  و  بود  جالبی  نکات 
بخصوص  و  دوم  نقش های  و  جانبی  شخصیتهای  که  سریال 

همکاران ناوارو و پلیس های جوانتر از او را هم در بر میگرفت. 
بهترین  از  یکی  به  و  میزد  جذابیت  از  رنگی  مجموعه  این  به 

سریالهای پلیسی در تاریخ اروپا تبدیل میکرد.

از الجزایر تا پاریس
در  لوی  پل  روژه  واقعی  و  کامل  نام  با   ۱۹۲5 سال  در  هانن 
الجزایر که در آن زمان مستعمره فرانسه بود، بدنیا آمد و ابتدا 
به پاریس رفت تا رشته داروسازی را بخواند اما از این حرفه 
خوشش نیامد و کارهای سینماییاش را از اوایل دهه ۱۹5۰ آغاز 
کرد که در نهایت به بیش از ۱۰۰ فیلم فرانسوی و خارجی کشید. 
او را میتوان فیلمسازی به نام مک گلس دانست که در  کاشف 
را  چهره خشک و جدی و در عین حال سمپاتیک هانن مردی 
یافت که میشد سالها با کمک او فیلمها را غنیتر کرد و چهرهها 
و کاراکترهایی ویژه را به تصویر کشید. او در ابتدای کارش در 
این عصر فقط رلهای کوچک در عرصه تئاتر نصیبش می شد 
و اولین فیلم سینمایی اش نیز توام با رلی کوچک در فیلمی به 
او را روبروی میشل  نام »راه دمشق« ساخته مک گلس بود و 

سیمون قرار داد.
هانن سپس رل یک بادیگارد را در یک فیلم جنایی فرانسوی به 
ایفا کرد. این اولین فیلمی بود  نام »زهر ایوی« در سال ۱۹53 
آن  از  بیش  و  میساخت  فرانسوی  کارگردان  برناربوردری  که 
آمریکایی  هنرپیشه  کنستانتین  ادی  بکند،  هانن  به  خدمتی  که 
مستقر در فرانسه را تبدیل به یک ستاره بزرگ و تازه در این 
رمانی  از  اقتباسی  فیلم  این  سناریوی  کرد.  اروپا  کل  و  کشور 
پلیسی و مشهور با همین نام نوشته پیتر چینی بود که نخستین 
کاراکتر  بردارنده  در  پلیسی  »نوآر«  داستانهای  سری  از  کتاب 
مارسل دوهامل به حساب میآمد و برای تبدیل شدن به فیلمهای 
یک  درباره   Poison Ivy داستان  میداد.  جان  جنایی  سینمایی 
مامور اف بی آی است میکوشد به قاچاق طال در شهر کازابالنکا 

در مراکش رسیدگی کند و عامالن آن را به دام بیندازد.

خوب و سنگین
درست است که هانن در این مقاطع و حتی سالهای بعدی فقط 
ایفاگر رلهای دوم و نقشهای مکمل در فیلمهای جنایی بود و 
به ندرت در قالب کاراکتر اول مشاهده میشد اما او در فیلمهای 

 Serie« بودند  قبیل  آن  از  و  میکرد  بازی  سنگینی  و  خوب 
Noire« ساخته سال ۱۹55 پی یر فوکاد و روبروی آنری ویدال 
و »بزرگراه های جک« به کارگردانی ژیل گرانژیه و محصول 
افسانهای و ژان مورو پردوام  را مقابل ژان گابن  او  ۱۹55 که 
فیلم  یک  در  نیز  را  دوم  رل  یک  سالها  همان  در  او  داد.  قرار 
دراماتیک به نام »او که باید بمیرد )به کارگردانی ژول داسن و 

محصول ۱۹57( بازی کرد.

فیلمهای کالسیک
کارهای  بهترین  از  یکی  در  میتوان  را  هانن  که  این  جالبتر 
افتاده«  نفس  »از  آشنای  نام  با  فرانسه  نوی  موج  سینمای 
محصول ۱۹6۰ و کار ژان لوک گودار و روبروی ژان پل بلموندو 
این  کرد.  مشاهده  هم  سیبرگ  جین  و  شهرتش(  راه  آغاز  )در 
و  بود  گودار  سینمایی  بلند  فیلم  بهترین  روایتی  به  و  اولین 
فرانسه  سینمای  نوی  موج  فیلمهای  بهترین  از  فهرستی  اگر 
 Breath« ،تنظیم و ارائه شود )Nouvelle Vague موسوم به(
Less« تحت هر شرایطی یکی از سه فیلم نخست خواهد بود و 
بعید است که اول نباشد. دیگر کار کالسیک آن سالها که نه به 
سینمای فرانسه بلکه نئورئالیست های ایتالیا تعلق داشت و در 
آن هانن یک بار دیگر رل دوم را بازی کرد، »روکو و برادرانش« 
ویسکونتی  لوچینو   ۱۹6۰ سال  نگرانه  جامعه  و  درخشان  کار 

بود.

کاری کمدی
فیلمهای فوق شروع  از غوغا و کالس  دور  که هانن  وقتی هم 
کارهای  فیلمها  آن  کرد.  فیلم هایش  در  اول  نقشهای  ایفای  به 
این  از  نمیرسیدند.  بنظر  جالب  چندان  و  نبودند  ای  برجسته 
قبیل فیلمها میتوان به کاری کمدی به نام »رژه به سمت رم« کار 
سال ۱۹6۲ دینو ریزی اشاره کرد که در آن ویتوریو گاسمن و 

اوگو توگنازی هم بازی میکردند.

تجربه فیلمنامه نویسی
هانن حتی در تنظیم و نگارش فیلمنامه ها نیز دست داشت و با 
همراهی کلود شابرول معروف سناریوی فیلم »اسم کد: ببر« 
به سال 65 نوشت و در  را  ببر«  به سال ۱۹64 و »مامور ما  را 

هر دو رل اصلی را که یک مامور مخفی به نام Le Tigre )ببر( 
بود، بازی کرد. هدف از آن فیلم ها ساختن یک مامور مخفی با 
اختیارات و مهارتهای فراوان به سبک و سیاق جیمز باند بود که 
هر چند انگلیسی بود اما آمریکاییها در ساختش نقش و سهم 

اول را داشتند.

از هولدن تا دلون
البته این مانوور موفق نبود و هانن به سرعت به سمت فیلمهای 
در  و  بازگشت  شدهاش  سنتی  دوم  نقشهای  واقع  به  و  دیگر 
دان شارپ روبروی  »عروسهای فومانچو« ساخته سال ۱۹66 
و  ژیل  گای   ۱۹7۰ سال  کار  زمین«  »روشنایی  لی،  کریستوفر 
ویلیام  روبروی  مان  دانیل   ۱۹7۲ سال  وسترن  »انتقامجویان« 
دلون  الن  روبروی  نیز  ایتالیا  در  او  کرد.  نقش  ایفای  هولدن 
مشهور در »اسلحههای بزرگ« که آن را دوسیو ستاری در سال 

۱۹73 ساخت، ایفای نقش کرد.

در عرصه کارگردانی
در  او  کارهای  از  یکی  و  نماند  غافل  هم  کارگردانی  از  هانن 
او  که  بود   ۱۹74 محصول  »حامی«  نام  به  فیلمی  زمینه  این 
و  فیلم   ۱۰ مجموع  در  او  داد.  قرار  مر  کره  برونو  روبروی  را 
سریال را کارگردانی کرد و یکی از آنها به نام »قطار جهنمی« 
المللی  بین  فستیوال  دوره  چهاردهمین  در   ۱۹85 محصول 
مسکو شرکت داده شد و به یک جایزه ویژه دست یافت.هانن 
بنیان  فرانسه  در  هم  را  پائو  تئاتر  فستیوال   ۱۹77 سال  در  که 
نهاد، به حضورش در فیلمهای معروف ادامه داد و یکی از آنها 
ورسیونی از داستان معروف و جاودانی »بینوایان« بود که آن 
را روبر حین به سال ۱۹8۲ کارگردانی کرد. همکاریهای هانن 
با الکساندر آرکادی کارگردان فرانسوی هم پرشمار بود و یکی 
تاوان«  »روز  نام  به  مافیایی  و  درام  کار  یک  آن  محصوالت  از 

محصول ۱۹8۲ بود و دیگری قسمت دوم آن که در سال ۱۹۹۲ 
پخش شد.

اوج شهرت و محبوبیت
و  ماندگار  شهرت  همه  آمد،  پیشتر  که  طور  همان  همه  این  با 
محو نشدنی هانن و محبوبیت که برای او بدست آمد، به خاطر 
بازی او در »ناوارو« سریال پلیسی جذابی بود که تولید آن از 
اواخر دهه ۱۹8۰ شروع شد و سیزونهای متعددی طول کشید 
از هانن مردی ساخت که در کمتر  و  یافت  استمرار  تا ۲۰۰6  و 
خانوادهای در فرانسه و کل اروپا و شاید جهان میشد کسی را 
یافت که وی را نشناسد. موفقیت این فیلم که موجب استمرار 
تولید آن به مدت ۱7 سال شد فقط با واژه عظیم قابل توصیف 
اعالم  هانن  سریال  این  اپیزود  آخرین  از  بعد  واقع  به  و  است 
دیدن  و  با مطالعه  را  آخر عمرش  و سالهای  کرد  بازنشستگی 
فیلم و رسیدگی به امور خود و خانوادهاش گذراند. همسر وی 
که زندگی مشترکشان 43 سال طول کشید، یک تهیه کننده فیلم 
و سینما به نام کریستین گاز رنال بود و آنها معموال روی فیلمها 

با  به طور مشترک کار میکردند. یک نکته جالب دیگر مرتبط 
هانن که برخی نمیدانند، این بود که او باجناغ فرانسوا میتران 
پیش  سال  چند  اگر  و  بود  هم  فرانسه  سابق  جمهوری  رییس 
کتابی موفق و پرفروش حاوی دیدگاهها و خاطراتش از میتران 
نوشت، به سبب همین نسبت و رابطه فامیلیاش با این مقام و به 

تبع آن اطالعات دست اولی بود که از وی داشت.

تصویرهای ماندگار
شاید هانن مرده باشد اما تصویرها و تجسمهای سینمایی او به 
ابد زنده است. افسر ارشد پلیسی که ماموران  تا  ویژه ناوارو 
و  میچرخیدند  او  دور  به  پروانه  همچون  جوانش  دستیاران  و 
آنها  به  تبهکاران  قبال  در  ذاتیاش  سرسختی  بر  اضافه  ناوارو 
هم درس پیشرفت در اجتماع را هم میداد و در پشت هر یک از 
انگار  و  بود  آرمیده  آنها، جامعه نگری خاصی  با  شوخیهایش 
میدانست هر آرامش او موقتی و بسیار کوتاه است و لحظهای 

بعد پاریس او را به ورطه دردسر و جنایت تازهای میکشاند.
ارتباط او با دختر کوچکش )با بازی امانوئل بوادرون( هم در 
کشیده  تصویر  به  شکل  ظریفترین  و  جالبترین  به  سریال  این 
میشد، دختری که طی سریال به آرامی رشد کرد و بزرگ شد و 
در قسمتهای پایانی سریال زن جوان دانشگاه رفتهای بود که 
میخواست زندگی مستقل تازهای را برای خود پایه ریزی کند 
و البته نه دور از چشم کمیسر ناوارو که اگر کوه سرسختی و 
مقاومت برابر سایرین بود، مقابل دخترش همیشه کوتاه میآمد 
از  یکی  شاید  نمیکرد.  مقاومت  چندان  خواستههایش  برابر  و 
دالیل موفقیت دیرپای این سریال کار روی همین نکات و ترسیم 
این ظرایف و شخصیت پردازی عالی ناوارو و اطرافیانش بود. 
چیزی که دست کم هانن و این کارآگاه پلیس ظاهرًا خیالی را 

کامال حقیقی و ابدی و شاید هم غیر قابل دستیابی کرد.
 Newyork Times :منبع

سینما
به انگیزه مرگ روژه هانن هنرپیشه پرطرفدار و دیرپای فرانسوی

نـاوارو تـا ابـد!
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بازیگــــــــــرانی که به 
اسکار نزدیک هستند

 امسال نیز همچون ادوار گذشته ۱۰ بازیگر زن و مرد برای کسب دو جایزه بهترین نقش 
اصلی اسکار را رقابت می کنند که در این میان، برخی پیش تر طعم هیجان و اضطراب 
اسکار  عرصه  به  پا  نخستین بار  برای  دیگر  برخی  و  چشیده ا ند  را  اسکار  در  نامزدی 
گذاشته اند.هشتاد و هفتمین دوره جوایز سینمایی اسکار روز 3 اسفند برگزار می شود و 
بخش بهترین بازیگری این رویداد سینمایی همچون گذشته از حساسیت و جذابیت فوق 

العاده ای برای عالقه مندان به سینما برخوردار است.
در بخش بهترین بازیگری مرد امسال شرایط پیچیده ای حکمفرماست و پیش بینی برنده 
»بردلی  »مایکل کیتون«،  بویژه  نامزد  پنج  از  نیست چرا که هر یک  کار چندان ساده ای 
کوپر« و البته »ادی ردماین« شانس خوبی برای کسب جایزه دارند اما در طرف مقابل 
ترازوی  کفه  و  است  متفاوت  کامال  شرایط  زن  اصلی  نقش  بازیگر  بهترین  شاخه  در  و 
رقبابش  به  نسبت  آلیس«  »هنوز  فیلم  در  درخشان  آفرینی  نقش  برای  مور«  »جولیان 

سنگینی می کند، همچنان که اغلب پیش بینی ها نیز موید این امر است.
شاخه  در  را   ۲۰۱5 اسکار  امیداوارند  که  بازیگری   ۱۰ به  داشت  خواهیم  نگاهی  زیر  در 

بازیگری نقش اصلی از آن خود کنند:

مایکل کیتون
بهترین  جایزه  کسب  به  موفق  گلوب  گلدن  امسال  مراسم  در  ساله   63 کیتون«  »مایکل 
بازیگر مرد فیلم کمدی یا موزیکال شد و امیدوار است برای بازی در فیلم »مرد پرنده« 
کند،  خود  آن  از  را  وهفتم  هشتاد  را  اسکار  جایزه  ایناریتو«  گونزالو  »الخاندرو  ساخته 
این برای نخستین باری است که او نامزد دریافت این جایزه معتبر سینمایی شده است. 
»مرد پرنده« یا »فضیلت غیرمنتظره نادانی« محصول کمپانی »فاکس سرچ الیت« است 
که »ادوارد نورتون« ،»اما استون« و »نائومی واتس« نیز در آن ایفای نقش کرده اند، و 
زندگی دردناک یک بازیگر تئاتر در برادوی با بازی »مایکل کیتون« را به تصویر می کشد.

ماریون کوتیار
ماریون کوتیار بازیگر صاحب نام فرانسوی که 3۹ سال سن دارد امسال برای بازی در 

فیلم »دو روز، یک شب« ساخته برادران » داردن« نامزد کسب جایزه اسکار شده است.
وی در سال ۲۰۰8 برای بازی تحسین برانگیزش در فیلم »زندگی گل سرخ من« در نقش 
»ادیت پیاف« خواننده سرشناس فرانسوی یک جایزه اسکار در کارنامه سینمایی دارد تا 
نام خود را به عنوان اولین فردی ثبت کند که برای بازی در یک فیلم فرانسوی زبان برندٔه 

جایزٔه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن می شود.
»آغاز«، »نیمه شب در پاریس«، »شوالیه تاریکی برمی خیزد« و »استخوان و زنگار« از 

مهمترین فیلم های این هنرمند فرانسوی به شمار می روند.

ادی ردماین
»ادی ردمیان« بازیگر 33 ساله انگلیسی برای بازی درخشان در فیلم »تئوری همه چیز« 
در نقش »استیون هاوکینگ« یکی از امید های مسلم دریافت جایزه اسکار بهترین هنرپیشه 
مرد نقش اصلی است.وی در این فیلم چنان بازی درخشانی در نقش »استیون هاوکینگ«  
ارائه داده است که بسیاری پیش بینی می کنند با کنار گذاشتن رقبایش برنده اسکار شود. 
بفتای  ُبرد و جایزه  را  فیلم درام  بهترین هنرپیشه مرد در  امسال جایزه گلدن گلوب  او 
بازیگری مرد را نیز آن خود کرد و برای اولین بار نام خود را در میان نامزدهای نهایی 
اسکار می بیند. از فیلم های مهمی که وی در آن نقش داشته است می توان به »بی نوایان«، 
»هفته ای که با مریلین گذراندم«، »الیزابت: دوران طالیی«، »چوپان خوب« و » صعود به 

مشتری« اشاره کرد.

رزاموند پایک
»رزاموند پایک« بازیگر انگلیسی امسال برای اولین بار برای بازی در فیلم »دخترگمشده« 
به کارگردانی» دیوید فینچر« نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین هنرپیشه زن شده است.
وی در این فیلم نقش زنی به نام »امی دان« را ایفا می کند که به طور ناگهانی غیب شده و 
پلیس گمان می برد همسرش که نقش آن را »بن افلک« ایفا کرده است در این حادثه نقش 

داشته است.
ناچیز  اسکار  کسب  برای  قدرتمندش  رقبای  به  توجه  با  پایک«  »رزاموند  شانس  گرچه 
برای  بزرگی  را می توان موفقیت  اسکار  نامزدهای  میان  در  اولین حضور وی  اما  است 
وی قلمداد کرد، از مهمترین فیلم های این بازیگر 33 ساله می توان به »رستاخیز«، »جک 

ریچر« و » غرور و نعصب « اشاره کرد.

بندیکت کامبرباچ
نامزدان  از  بازی درخشان »بندیکت کامبرباچ« در فیلم »بازی تقلید«، وی را جزو یکی 
در  فیلم  این  در  وی  است.  داده  قرار  اصلی  نقش  مرد  هنرپیشه  بهترین  اسکار  دریافت 
نقش  که  کند  می  بازی  بریتانیایی  برجسته  رمزنگار  و  ریاضی دان  تورینگ«  »الن  نقش 
قابل مالحظه ای در کوتاهتر شدن جنگ جهانی دوم ایفا کرد و پیام های محرمانه نیروی 

دریایی آلمان را رمزگشایی کند.
و  است  گذاشته  اسکار  رقابت  عرصه  به  پا  کامبربچ«  »بندیکت  است  باری  نخستین  این 
گرچه در ابتدای فصل جوایز سینمایی شانس زیادی برای کسب اسکار برای وی متصور 
بودند اما با ظهور رقبایی چون »ادی ردماین«، »بردلی کوپر« و »مایکل کیتون« نتوانست 
در ادامه به موفقیت در خودر توجهی در جوایز سینمایی گوناگون دست یابد، البته باید 
آکادمی اسکار همیشه در جهت سایر جوایز سینمایی شنا نمی کند و در بخش  گفت که 
غیرقابل  اتفاق  هر  برای  را  خود  باید  امسال  اسکار  اصلی  نقش  بازیگر  بهترین  پیچیده 

انتظاری اماده کنید.

جولین مور
»جولین مور« هنرپیشه سرشناس آمریکایی که 54 ساله است تا کنون 4 بار برای دریافت 
جایزه اسکار نامزد شده که هر بار از دریافت آن ناکام مانده است. وی نخستین بار در 
سال ۱۹۹8 برای فیلم »شب های بوگی« نامزد دریافت اسکار شد و سپس برای فیلم های 
»پایان رابطه« )۱۹۹۹(، »دور از بهشت« )۲۰۰۲( و »ساعت ها« )۲۰۰۲( سه بار دیگر نامزد 

کسب جایزه اسکار بازیگری شده است.

آلیس« در نقش یک زن  فیلم »هنوز  در  بازی درخشان و تحسین شده  برای  امسال  وی 
مبتال به آلزایمر برای پنجمین بار شانس خود را برای کسب اسکار آزمایش می کند. این 
موضوع که وی تاکنون چهار بار نامزد کسب جایزه اسکار شده است و هنوز جایزه ای 
نبرده از یک سو و همچنین بازی فوق العاده وی در فیلم »هنوز آلیس«، »جولین مور« را 
به عنوان شانس اصلی کسب جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی زن معرفی می کند و بعید 
است سایر رقبا در این بخش بتوانند شگفتی ساز شوند. »جولین مور« جایزه گلدن گلوب 

را نیز برای بازی در این فیلم کسب کرده است.

بردلی کوپر
این سومین سال پیاپی است که »بردلی کوپر« در شاخه بهترین بازیگر مرد نامزد دریافت 

جایزه اسکار می شود.

این بازیگر 4۰ ساله سال گذشته برای بازی در فیلم »اخاذی آمریکایی« و سال قبل آن برای 
فیلم »کتابچه بارقه امید« هر دو به کارگردانی »دیوید اوراسل« نامزد دریافت اسکار شد 

و هر دوبار ناکام به خانه برگشت.
»کوپر« امسال نیز با درام جنگی »تک تیراندازآمریکایی« بر اساس زندگی نامه »کریس 
کایل« به کارگردانی »کلینت ایستوود« نامزد اسکار شده است و فاصله خود را با رکورد 
چهار بار نامزدی پیاپی »مارلون براندو« در جوایز اسکار کم کرد. با توجه به نامزد شدن 
پیاپی کوپر و بازی در خور توجه او در فیلم »تک تیرانداز« آمریکایی میتوان او را یکی از 

شانس های جدی اسکار امسال دانست.

ریس ویترسپون
نامزد  »وحشی«  فیلم  برای  امسال  که  آمریکایی  ساله   38 هنرپیشه  ویترسپون«  »ریس 
این   ۲۰۰6 سال  در  بار  یک  این  از  پیش  است،  شده  زن  هنرپیشه  بهترین  اسکار  دریافت 

جایزه را برای بازی تحسین شده اش در نقش »جون کارتر« در درام موزیکال »سر به راه 
باش« از آن خود کرد.

شناخته  هالیوود  زن  بازیگران  گران ترین  و  برجسته ترین  از  یکی  عنوان  به  که  وی 
می شود در این فیلم در نقش » شریل استرید« ایفای نقش کرده است و داستان فیلم نیز 
از شرح حالی از »شریل استرید« به نام »وحشی: از گمشده تا یافته در پاسفیک کرست 

تریل«اقتباس شده است.

فلیسیتی جونز
فلیسیتی جونز بازیگر 3۱ ساله انگلیسی نیز همچون »ادی ردماین« برای بازی در فیلم 
بریتانیایی  مشهور  دانشمند  هاوکینگ «،  »استیون  همسر  نقش  در  چیز«  همه  »تئوری 
نامزد کسب جایزه شده است. این نخستین نامزدی »فلیسیتی جونز« در اسکار به شمار 

می رود. وی برای ایفای این نقش در جوایز گلدن گلوب، انجمن بازیگران آمریکا و جوایز 
بفتا نیز نامزد کسب جایزه شده است.

استیو کرول
»استیو کرول« که بیشتر او را به عنوان یک کمدین می شناسیم امسال با بازی در یک نقش 
جدی در فیلم »فاکس کچر« نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین هنرپیشه مرد شده است. 
وی در این فیلم در نقش »جان دو پون«، میلیونر آمریکایی، ظاهر شده است و منتقدان 
هنرنمایی خیره کننده »استیو کرول« در این فیلم را بسیار ستوده اند. این نخستین باری 

است که »استیو کرول« نامزد کسب جایزه اسکار شده است.
»جنیفر انیستون« )کیک(؛ »جک جیلنهال« )شبگرد(؛ »دیوید اویلو« )سلما( و »امی آدامز« 
بازیگری جوایز اسکار محسوب  امسال در شاخه  از مهمترین غایبان  )چشمان درشت( 

می شوند.



  جمعه 1 اسفند ماه 1393 -  شماره 384هفته نامه پرشین۱4

 ۲۹ بهمن ؛ تولد شهرام ناظری

 پاواروتی ایران 
ایرانی  شهرام ناظری خواننده بزرگ موسیقی سنتی 
کُرد  خانواده ای  در  و  کرمانشاه  در   ۱3۲8 بهمن   ۲۹
صدای  وی  آمد.  دنیا  به  شعر  و  موسیقی  با  آشنا  و 
دلنشینش را از پدر و مادر خویش به یادگار دارد و از 
آشنا  آواز  و  شعر  با  مادرش  توسط  خردسالی  دوران 
ناظری  خان  حاجی  استاد  خانواده،  این  بزرگ  شد. 
درویش  شاگردان  از  خود  پورناظری(  خان  )پرویز 
موسیقی دانان  اکثر  بوده است.  وزیری  کلنل  و  خان 
ایرانی  اصیل  موسیقی  و  نت  با  وی  توسط  کرمانشاه 

آشنا شده اند. 
این محیط مناسب هنری موجب شد تا شهرام ناظری 
بتواند در سن ۹ سالگی اولین برنامه هنری خود را در 
از  با تار زنده یاد درویشی،  رادیوی کرمانشاه همراه 

نماید.  اجرا  کرمانشاه،  زمان  آن  معروف  نوازندگان 
رادیو  در  توانست  نیز  سالگی   ۱۱ سن  در  آن  از  پس 
اجرا  ایرانی  آواز  دیگر  برنامه  چند  ایران  تلویزیون 
کند. ناظری در سال ۱345 برای بهره گیری از محضر 
برومند،  خان  نورعلی  دوامی،  عبدالله  چون  اساتیدی 
عبدالعلی وزیری و محمود کریمی، عازم تهران شد و 
نیز  را  اساتید، سه تار  این  از محضر  ضمن بهره گیری 
محمود  و  ذوالفنون  جالل  عبادی،  احمد  استادان  نزد 

هاشمی فرا گرفت. 

با  تبریز  در  نیز  سال  یک  مدت  به  ناظری  شهرام 
مانند غالمحسین  دیار  آن  و موسیقی دانان  نوازندگان 
از شاگردان  که خود  قیطانچیان  فرنام  و  بیگجه خانی 
کرد.  کار  ایرانی  موسیقی  زمینه  در  بودند  آذر  اقبال 
به  برومند  نورعلی خان  پیشنهاد  به  بنا   ۱354 درسال 
استخدام رادیو تلویزیون ایران در آمد و اولین برنامه 
خود را با گروه شیدا به سرپرستی محمدرضا لطفی با 
مثنوی مولوی و ترانه ای از شیخ بهایی اجرا کرد، پس 
و  علیزاده  حسین  سرپرستی  به  عارف  گروه  با  آن  از 
پرویز مشکاتیان کار خود را ادامه داد. ناظری درسال 
۱355 در نخستین آزمون موسیقی سنتی ایران با نام 
در  را  نخست«  »مقام  توانست  و  کرد  شزکت  باربد 
این آزمون بدست آورد. در سال ۱356  آواز در  رشته 
همراه با گروه سماعی به سرپرستی اصغر بهاری و 
ناهید برای اجرای کنسرت در جشنواره توس  حسن 
تالش  با   ۱36۰ تا   ۱357 سال  از  ناظری  شد.  انتخاب 
و   7  ،4  ،3  ،۲ چاووش  آلبوم های  بی وقفه،  و  پی گیر 
گروه  و  شیدا  گروه  چاووش،  گروه  همکاری  با  را   8
عارف به سرپرستی محمدرضا لطفی، حسین علیزاده 
را  شبان  و  موسی  مثنوی  آلبوم  مشکاتیان،  پرویز  و 
بنمای  بهزاد فروهری،  و  ذوالفنون  با همکاری جالل 
اشاعه  و  حفظ  مرکز  نوازندگان  همکاری  با  را  رخ 
سرپرستی  به  موالنا  گروه  و  ایران  سنتی  موسیقی 
جلیل عندلیبی، آلبوم صدای سخن عشق را باهمکاری 
گروه  همکاری  با  را  عاشق  مرا  و  شمس  تنبور  گروه 
عارف به سرپرستی پرویز مشکاتیان تهیه کرد. او در 
سال های ۱36۰ تا ۱364 به روش های مختلف مشغول 

عالقه مندان  به  آوازی  ردیف های  و  موسیقی  تدریس 
و  نی  از  بشنو  زمستان،  آثار  دوران  این  در  گردید. 
نجوا را منتشر نمود. از سال ۱364 به بعد با همکاری 
گروه های موسیقی ایرانی کارهای زیبایی را به بازار 
موسیقی عرفانی و اصیل ایرانی عرضه ساخت که از 
با همکاری  آثار می توان شورانگیز  این  درخشان ترین 
با  نیستان  در  آتش  و  برگ  صد  گل  علیزاده،  حسین 
ساقی نامه  و  دوست  یادگار  ذوالفنون،  جالل  همکاری 
۱ و ساقی نامه ۲ را با همکاری کامبیز روشن روان نام 
با  را  بی قرار  آلبوم  ناظری  که  سالهاست  این  در  برد. 
کنسرت  همچنین  و  عندلیبی  جلیل  گروه  همکاری 
اساتید  گروه  همکاری  با  را  ایران  موسیقی  اساتید 

)گروه فرامرز پایور( منتشر ساخته است.

ناظری  شهرام  خورشیدی  هفتاد  دهه  سالهای  در   
می توان  جمله  آن  از  که  نمود  اجرا  را  بسیاری  آثار 
حسین  با  همراهی  به  )آلبوم(  نوروز  آلبوم های  به 
علیزاده، مهتاب رو را با گروه تنبور شمس و دل شیدا 

همکاری  نمود.  اشاره  پایور  فرامرز  آهنگسازی  با  را 
اثر  دو  آفرینش  به  منجر  نیز  کامکارها  با  ناظری 
کنسرت  و   76 کامکارها  کنسرت  نام های  به  ماندگار 
آلبوم ساز نو آواز نو  انتشار دو  با  77 گشته است. وی 
و به ویژه سفر به دیگر سو مسیر نوینی از موسیقی 
سو  دیگر  به  سفر  بطوریکه  ساخت  نمایان  را  خویش 
را دکترین موسیقایی خود می داند. شهرام ناظری در 
دهه هشتاد خورشیدی به پژوهش و مسیریابی برای 
ارایه موسیقی نوین پرداخت. پژوهش بر نحوه اجرای 
شاهنامه فردوسی و پروژه مولوی که در سال جهانی 
وی  می باشد.  سالها  این  در  وی  فعالیتهای  از  موالنا 
آثار  که  کرد  منتشر  دیگر  آلبوم  چندین  سالها  این  در 
مولویه  لولیان،  )آلبوم(،  مجنون  و  لیلی  اساطیر،  آواز 
شهرام  می باشند.  جمله  آن  از  عسرت  سفر  و  )آلبوم( 
بین  افتخارات  و  جوایز  سالها  این  طول  در  ناظری 
المللی بسیاری کسب کرده و در مطبوعات بین المللی 

به عنوان پاواروتی ایران مشهور است.

موسیقی

تدریس گیتــار
پویا محمودی

ساعت تماس 

9 صبح تا 6 بعد از ظهر

دوشنبه تا جمعه

07938359262

 
گفتگو با مهسا وحدت، خواننده موسیقی سنتی

نسل بعد سختی 
های نسل ما را 
نخواهد داشت

که  ای  خواننده  است.  ایران  مقیم  و  تهران  زاده  وحدت،  مهسا 
موسیقی را با نواختن پیانو کالسیک و آواز ایرانی شروع کرده،  
بیست  اوان  از  و  است  تهران  موسیقی  دانشکده  فارغ التحصیل 
سالگی فعالیت صحنه ای خود را به عنوان هنرمندی مستقل آغاز 
کرده است. در این سالها کنسرت ها و فستیوال های بسیاری در 
آسیا، اروپا، آمریکا، و آفریقا میزبان این هنرمند ایرانی بوده اند 

کولتورورک  کیرکه لیگ  نروژی  شرکت  مشاکت  با  وحدت  مهسا 
محورهای  الالیی های   « آلبوم  ۱38۱در  سال  در  )کی کی وی( 
سفیر  عنوان  به   ۱386 سال  در  و   داشت   همکاری  شرارت« 
مؤسسه فری میوز معرفی شد. فری میوز مؤسسه مستقلی است 
و  موسیقی دانان  برای  بیان  آزادی  حق  حفظ  و  اشاعه  هدف   با 
را  فری میوز«  »جایزه   ۱38۹ سال  در  جهان. وحدت  آهنگسازان 

به اتفاق فرهاد تونچ، خواننده ُکرد تبار ترکیه، از آن خود کرد. 

مهسا وحدت با همراهی خواهرش مرجان در ۲8 فوریه در سالن 
آرتز دپو لندن با همراهی عود نواز عرب »خیام الالمی«، کنسرتی 
برگزار خواهد کرد که بهانه ای شد تا برای گفتگویی کوتاه سری 

به او بزنیم. 

از کی خوانندگی را شروع کردید؟ 
با  همرا  کردم  آغاز  سالگی   ۱۲ حدود  از  را  خوانندگی  آموزش 
مرجان خواهرم که او ۹ یا ۱۰ سالش بود. اولین مدرس ما خانم 
پری ملکی بودند و مدتی هم نزد آقای مهدی فالح و مدت کوتاهی 
به  بعد  گرفتیم.  تعلیم  روشن  سهراب  و  کرامتی  محسن  نزد  هم 
با گروه خنیا  اولین کنسرت ها رو  از سال ۱۹۹5  طور حرفه ای 
شروع کردیم و از سال ۱۹۹7 در خا رج از ایران به اجرای کنسرت 
پرداختیم. بعد من در دانشکده موسیقی دانشگاه هنر وارد شدم  

و به تحصیل موسیقی پرداختم. 

اولین بار کی فهمیدید که می توانید واقعا بخوانید یعنی آن 
جرقه اولیه "من می توانم خواننده باشم" کی بود؟

از موقعی که یادم میاد عالقه به خواندن داشتم ولی هیچگاه در 
جمع نمی خواندم مرجان در جمع می خواند و خیلی مورد توجه 
بود. یکبار در جشن تولد دوستم تصنیف همچو فرهاد پریسا رو 
خواندم و نیرویی به من جرات داد که در جمع بخوانم. این اولین 

جرقه بود.

در  بحال  تا  آیا  اید؟  کرده  اجرا  برنامه  کجا  این سالها  در 
ایران کنسرت داشته اید؟

اولین سالها به طور خصوصی اجرا داشتم، بعدها با گروه های 
ایرانی همکاری می کردم و کنسرت هایی در تاالر وحدت و در 
گرگان با همراهی صدای مرد داشتم. از سال ۱۹۹7 به بعد برنامه 
هایی در خارج از ایران را شروع کردم که حاصلش شد شرکت 
در کنسرت ها و فستیوال های موسیقی بسیاری از کشور های 

دنیا. ولی فعالیت در ایران چون به صورت مطلوب نبوده آخرین 
کنسرت من در کشور خودم مربوط به ۱۰ سال قبل است و به دلیل 
محدودیت ها بسیار فعالیتم کم بوده ولی سالهای اخیر سه بار در 

سفارت ایتالیا کنسرت داشتیم.

با توجه به محدودیتهایی که برای زنان خواننده در ایران 
هست، چرا هنوز در ایران مانده اید؟ 

مانند خیلی از ایرانیها به خاطر مسایل نا امید کننده زیاد گاهی 
می  باز  رو  من  نیرویی  همیشه  ولی  آمد  می  ذهنم  به  رفتن  فکر 
گرداند. موسیقی من با زندگی مردم و با داستان ها شون عجین 
من  موسیقی  در  هاشون  امید  و  ها  شادمانی  ها،  .درد  هست 
منعکس است و همیشه جدایی از این مردم و خاک و احساس و 
الهامی که از اونها می گرفتم برایم سخت بوده. با تمام موانع، 
که  ایرانی  در  زندگی  ادامه  به  دلگرم کرده  رو  که من  ای  مساله 
هر روزش پر از مسایل نا امید کننده است، تربیت شاگرد بوده و 
از این طریق، حفظ فرهنگ و میراث و امید دادن به نسل جدید. 
این نیرو در من قوت گرفت و من رو به ماندن پا ی بند کرد. من 
ایمان دارم نسل بعد سختی های نسل ما را نخواهد داشت و هیچ 

نیرویی نتوانست صدای من را خاموش کند.

مرجان کی و کجا وارد شد؟ یا از همان اول با هم کار می 
کردید؟ 

بله همانطور که اشاره کردم با هم شروع به خواندن کردیم .با 
هم به آموزش آواز پرداختیم و با هم به صحنه رفتیم و فعالیت 

های مشترک زیادی انجام دادیم .

در مورد سبك کارتان بگویید، خودتان را کجای موسیقی 
سنتی امروز ایران می بینید؟

ایران دارد و خوشحالم   موسیقی من ریشه در موسیقی سنتی 
که از این گنجینه موسیقی ایرانی بهره مند بوده ام ولی همیشه 
در جستجوی بیانی از جنس خودم و زندگی ام بوده ام و هستم 
با  و  جامعه  مختلف  های  الیه  با  من  موسیقی  که   خوشحالم   .
نسل جوان توانسته ارتباط بر قرار کند و خوشحالم که شنونده 
من در درجه اول انسان است با هر زبان و تفکری و هر ملیتی. 
به  مرجان  و  من  موسیقی  ها  محدودیت  تمام  با  که  خوشحالم 

گوش بسیاری در جهان رسیده .

از همه کارها و اجرا هایی که داشته اید، کدامیك را بیشتر 
می پسندید؟ چرا؟

چون  ها  کار  همه  است.  سخت  من  برای  خیلی  انتخابی  چنین 
متعلق به زمان خاص خودشون بودند برایم عزیز و با اهمیتند و 
این شانس رو داشتم که در تمام کار ها با موزیسین های بسیار 

توانایی کار کنم .

اید، چرا بجز ریشه در خاك  آلبوم داشته  تا بحال چندین 
بقیه مجوز انتشار نگرفتند؟ و چرا این یکی مجوز گرفت؟
آلبوم که توسط شرکت کی کی وی در اسلو منتشر شده، در   6
ایران سی دی ریشه در خاک که توسط شرکت آوای باربد منتشر 
شد که با همراهی صدای مرد است. برای 6 آلبوم دیگر هیچوقت 
سراغ مجوز و انتشار در ایران نرفتم چون می دانستم که هرگز 

مجوز نخواهد گرفت.

شرایط  با  آیا  ایران،  در  و  آمدید  می  دنیا  دیگر  یکبار  اگر 
فعلی باز هم خواننده می شدید؟ 

حتما حتی اگر شرایط بد تری می بود چون خواننده بودن برای 
دوست  بازهم  ها  محدودیت  تمام  با  بوده  شعف  از  سرشار  من 

دارم زن متولد بشوم و خواننده 
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روزنامه گاردین در ژانویه ۱۹7۹

 تصویر انقالب ایران 
در مطبوعات بریتانیا

 ونسا مارتین استاد تاریخ خاورمیانه در دانشگاه لندن
ترجمه: بهرنگ رجبی

 بخش آخر

تصویر مراحل مختلف انقالب ایران در رسانه های غربی متفاوت 
زمینٔه  در  شاه  سابقٔه  به  توجه  با   ۱978 سال  آغاز  در  مثاًل  بود. 
دیگر  و  خمینی  آیت الله  از  که  بود  این  گرایش شان  بشر،  حقوق 
ترسیم  مهربانانه تر  تصویری  شاه  با  مقایسه  در  روحانیون 
کنند. در اواسط سال ۱979 با افزایش فشار سانسور، گزارش ها 
مایل  غیرانگلیسی  خوانندگان  شاید  بود.  شده  منفی تر  بسیار 
آن  در  بریتانیا  سراسری  مطبوعات  سیاسی  رویکرد  به  باشند 
لیبرال؛  ــ  »آبزرور«  لیبرال؛  ــ  اشاره شود: »گاردین«  زمان هم 
»تایمز« ــ راست میانه رو )که در بیشتر زمان این دوره به دلیل 
محافظه کار؛  راست  ــ  »تلگراف«  نمی شد(؛  منتشر  اعتصاب 
دنیای  به  توجهش  عمدٔه  که  هفته نامه ای  ــ  »اکونومیست« 
روزنامه های  ــ  »دیلی میل«  و  »دیلی اکسپرس«  بود؛  تجارت 
روزنامه هایی  ــ  »دیلی میرر«  و  »سان«  محافظه کار؛  پرطرفدار 

که اخبار جنجالی را پوشش می دهند.
 

چند روز بعد تر همین روزنامه پس از بررسی های بیشتر تحلیل واقع بینانه تری 
و زیستی  به منش  با غرب چندان عالقه ای  آشنا شده  ایرانیان  »اینکه  داد:  ارائه 
که مساجد پیشنهاد می کنند ندارند باعث شده وجهه  و محبوبیت آیت الله خمینی 
در شمال تهران هنوز مبهم باشد... نظرگاه های آیت الله خمینی برآمده از سنت 
برابر مداخالت خارجی ها است.  ایران و اسالم در  از  پرقدمت مساجد در دفاع 
است.«  مدرن  بسیار  و  سنتی  بسیار  آدمی  همزمان  او  است  گفته  دیپلمات  یک 
این گزارش در ادامه به تأکید آیت الله خمینی بر عدالت اجتماعی اشاره می کند، 
اشاره  آن  به  بریتانیا  در گزارش های رسانه های  ندرت  به  آن زمان  که  مسئله ای 
شد. نویسنده هوشمندانه می نویسد که آیت الله خمینی دریافت کهن شیعیان را 
از مفهوم دولت ــ اینکه باید شرایطی مهیا کرد که شهروندان مسلمانان خوبی 
باشند ــ کنار گذاشته و به هدفی کنشمندانه تر و فراگیر تر می اندیشد. »گاردین« 
در یکی از شماره های چند روز بعد تر هم به این نکته اشاره می کند که احتمااًل 
او  پیروان  جرگٔه  به  شریعتی  علی  واسطٔه  به  خمینی  آیت الله  حامیان  از  بخشی 
پیوسته اند. همدلی این روزنامه گرچه نهایتًا با بختیار است اما در این برهه یگانه 
رسانٔه بریتانیایی است که غیر از سرآمدان حکومت پهلوی و طبقٔه متوسط همسو 
با غرب، با دیگر نظریات و دیدگاه های موجود در جامعٔه ایران هم آشناست و بر 
رهبرشان  از  مردم  »عامٔه  که  نوشت  ژانویه  در  »گاردین«  می گذارد.  تأکید  آن ها 
متوسط  طبقٔه  نگرانی های  پیرامون  گزارشی  در  فوریه  ماه  و  می کنند«  تبعیت 
طبقٔه  و  کارگران  از  متشکل  وسیع  جمعیت  »برای  که  کرد  اشاره  ایران،  مدرن 
متوسطی که در مسیر حرکت آیت الله خمینی صف کشیده بودند، هیچ شکی در 

انتخابشان وجود نداشت.« 
گوهر  الطاف  از  مقاله ای  هم  »گاردین«  بعدتر  روز  چند  شماره های  از  یکی  در 
در  اکنون  »آنچه  بدهد:  توضیح  غرب  رهبران  برای  را  سوم  جهان  می کوشید 
دنیای اسالم در حال وقوع است در واقع تفاوتی ندارد با مبارزه ای که در دیگر 
کشورهای جهان سوم برای دستیابی به تغییر در جریان است.« گوهر در ادامه 
می گفت نهضت آیت الله خمینی نشان می دهد که »می توان احساسات مسلمانان 

را نه از طریق مباحث مذهبی بلکه به واسطٔه اشاره به بی عدالتی های حکومت 
پیشین، به هم پیوند زد و قاطعانه حکم داد که جمهوری اسالمی استقالل، عدالت، 
رسانه های  متأسفانه  آورد...  خواهد  ارمغان  به  ایران  مردم  برای  را  برابری  و 
انگلیسی و امریکایی تحوالت ایران را صرفًا از دریچٔه اثراتش بر منافع سیاسی 
آن کشور  انسان هایی که در  از چشم  نه  این دو کشور نگریسته اند،  اقتصادی  و 

مشغول مبارزه اند.«
و  تبلیغات  شکست  ناگوار ترین  را  بختیار  دولت  سقوط  هم  »تلگراف«  همزمان   

وجهٔه غرب در خاورمیانه از زمان ماجراهای سوئز خواند. اما در »میل« هر روز 
بیش از پیش وجوهی از اسالم هراسی بروز می یافت. مقاله ای در این روزنامه 
ضمن مقایسٔه آیت الله خمینی و پاپ ژان پل دوم، نگرانی هایش را در مورد رشد 
شیعه اند.  عمدتًا  ایران  »مسلمانان  می کرد:  ابراز  بنیادگرا  اسالم  گرفتن  جان  و 
و  نیست  آن ها مصالحه  اعتقاد  در  اقلیتی ستم دیده اند.  شیعیان  اسالم  جهان  در 
مقدس  برایشان  دارند  که  اعتقاداتی  بر  تعصبشان  براندازند،  بنیان  مخالفانی 
است. آیت الله خمینی یک شیعٔه تمام وکمال است. او معتقد است که روح خدا در 
کالبد مردمش دمیده شده است.« »اکونومیست« هم در شماره ای به سیاست های 
امریکا در قبال ایران پرداخت و اشاره کرد که این دولت ــ اگرچه در برهه هایی 
از  حرف  »اکونومیست«  نویسندٔه  است؛  کرده  حمایت  شاه  از  همواره  ــ  مردد 
کنفرانسی مطبوعاتی پیش کشید که در آن خبرنگاری از کار تر پرسیده »آیا شما 
مایلید شاه حاکم ایران باقی بماند؟« و کار تر پاسخ داده »من عالقه ای ندارم با 

شما وارد بحث الهیات بشوم.«
 

پس از وقوع انقالب، رسانه های بریتانیا از دیدگاه های ضدغرب آیت الله خمینی 
با  همدلی  و  همراهی  سوی  به  غالب  وجه  در  گرایششان  و  شدند،  آگاه  بیشتر 
دولت بازرگان میل کرد. این رسانه ها انتقاداتی متوجه همه پرسی »آری یا نه به 
جمهوری اسالمی« کردند. در ماه آوریل »تلگراف« مشتاقانه گزارش داد که دولت 
بازرگان و دیگر آیت الله ها دارند آیت الله خمینی و »طرفداران متعصب« اش را به 
انزوا می رانند. اما همین روزنامه همچنین اشاره می کرد که آیت الله خمینی دارد 
خودمختار  کمابیش  »کمیته ها«ی  مهار  و  بدهد  سروسامان  را  اوضاع  می کوشد 

مردمی را به دست بگیرد. در ماه ژوئن »گاردین« گزارشی داد از نظرات رهبران 
گروه های سیاسی غیرمذهبی ایران که می گفتند مدارای سویٔه مذهبی انقالب با 
آیت الله  نوشت  »تلگراف« هم  و  کمتر می شود؛  و  کمتر  دارد هر روز  مخالفانش 
خلخالی برای سر شاه جایزه تعیین کرده و گفته است اگر فرح این کار را بکند، 
از حکم اعدام خود او خواهد گذشت. حاال دیگر دریافت  این رسانه ها از واقعیت 
مشکالت  از  تحلیل هایی  آن ها  انقالب  وقوع  از  پیش  تا  بود؛  دیر  ایران  انقالب 
همٔه  نقش  به موقع  نتوانستند  اما  داشتند،  ایران  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی، 
از  اما  فهمیدند  را  سنت  آن ها  کنند.  درک  و  مشخص  رخداد ها  روند  در  را  آن ها 
درک مدرنیتٔه انقالب بازماندند؛ منابع خبریشان بیشتر سرآمدان حکومت پهلوی 
و روشنفکران غرب گرا بود. از درک دیدگاه های اسالمی عاجز ماندند، از درک 
دیدگاه های دیگر گروه های اجتماعی مبارز هم عاجز ماندند: می شود گفت این 

رسانه ها نه جریان مذهبی را دریافتند نه جریان چپ غیرمذهبی را.

تبریز در عهد شاه طهماسب
گروه تاریخ و اقتصاد: وین چنتو دالساندری که در سال ۱57۱ م )۹5۰ خورشیدی( 
یعنی حدود پنج سالی قبل از مرگ شـاه طهماسب اول به ایـران سفر کرده است، در 
سفرنامه خود درباره تبریز می نویسد: »تبریز، پایتخت تمامی امپراتوری ایـران در 

میان دشتی قرار گرفته به غایت وسیع که چندان فاصله ای با کوه های بلند ندارد.
شهر  دور  به  می شود.  دیده  کهنسالی  دژ  بقایای  تپه ای،  روی  شهر  نزدیکی  در   
پنج  و  چهل  شهر  این  می کند.  تجاوز  میل  پانزده  از  آن  محیط  و  نیست،  حصاری 
ایجاد کرده اند. هوا در  آنها درخت های فراوان کاشته و پارکی  خیابان دارد که در 
بهار و تابستان در نهایت اعتدال است. میوه های شهر از لحاظ خوبی و کیفیت نظیر 
ندارد. تمامی بازرگانان و کاروان های کلیه نقاط ایـران از این شهر می گذرند و به 
همین سبب، تبریز اهمیت بازرگانی زیادی دارد، اما به واسطه جنگ از میزان داد و 

ستد کاسته شده است.«
از گزارش وین چنتو دالساندری به خوبی پیدا است که با وجود کساد تدریجی بازار 
تجارت، هنوز نواحی مختلف ایـران، به ویژه آذربایجان آباد بوده است. دالساندری 
در شگفت بوده است که چگونه مردم توانایی خوردن چهار نوبت خوراک را دارند و 

خود می افزاید که شاید گوارایی آب تبریز به گوارش کمک می کند.
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گوناگون

میلیاردرهای جهان 
کجا زندگی می کنند

بمبی که »توماس پیکتی« با کتاب خود درباره خطر نابرابری و مسیر خطرناك 
سرمایه در جهان منفجر کرد، ترکش هایی به جا گذاشته که هر چندوقت یك بار 
این  جدیدترین  از  یکی  در  می دهد.  تکان  را  دنیا  و  می شود  منفجر  آنها  از  یکی 
کرد  منتشر  گزارشی  آکسفام  انگلیسی  موسسه  گذشته  ماه  جانبی،  ترکش های 
با این مضمون که تا یك سال دیگر آن یك درصدی از جمعیت جهان که بیشترین 

ثروت را دارند، ثروتشان از ثروت بقیه مردم جهان بیشتر می شود. 
یعنی تا سال آینده، وزنه یك درصدی ها، از وزنه کل مردم جهان از نظر دارایی و 
ثروت بیشتر می شود. گزارش این موسسه نشان می دهد که ثروت یك درصدی ها 
)یك درصد از جمعیت جهان که ثروتمندترین هستند( از 44 درصد در سال ۲۰۰۹ 
به 48 درصد در سال ۲۰۱4 افزایش یافته  است. با این روند، تا سال ۲۰۱6، ثروت 
این یك درصد، از مرز 5۰ درصد عبور می کند. این گزارش در آستانه نشست مجمع 
گزارش های  و  گزارش  این  شد.  منتشر  سوئیس  داووس  در  اقتصادی  جهانی 
از  جهان  مردم  میان  نابرابری  و  شکاف  افزایش  موضوع  که  شد  باعث  مشابه، 
شرکت کنندگان  مذاکرات  اصلی  دستورکارهای  از  یکی  به  ثروت،  و  دارایی  نظر 
در نشست داووس تبدیل شود. وقتی سخن از میلیاردرهای جهان یا ثروتمندان 
یا همان یك درصدی ها به میان می آید، ذهن همه به سمت اسامی مانند بیل گیتس، 
وارن بافت یا مارك زوکربرگ می رود. اما این میلیاردرها چه کسانی هستند؟ آیا 

آنها در جزایر دور و نزدیك جهان که هر کدام برای خود مانند یك کشور در کنترل 
کسانی  چه  جهانی  درصدی های  یك  می کنند؟  زندگی  هستند،  میلیاردرها  این 
یا  از برآورد ثروت  هستند و در کجا زندگی می کنند؟ اول باید بگوییم که وقتی 
افراد  درآمد  منظورمان  می کنیم،  صحبت  ثروتمندترین ها  رده بندی  و  شناسایی 
درصد  یك  محاسبه،  این  با  است.  وام  منهای  دارایی هایشان  میزان  بلکه  نیست. 
ثروتمند جمعیت جهان که شمارشان به 47 میلیون نفر می رسد، ثروتی بیشتر از 
7۹8 هزار دالر دارند. یعنی کسانی که ثروت و دارایی بیشتر از این رقم داشته 
 باشند، جزو یك درصدی ها به حساب می آیند. این شامل بسیاری از شهروندان در 
کشورهای مختلف جهان می شود که ممکن است اساسا خودشان را ثروتمند ویژه 
ندانند. بیشترین تعداد جمعیت یك درصدی های جهان در آمریکا زندگی می کنند. 
به همین خاطر از سه سال پیش جنبشی به نام جنبش ۹۹ درصد در آمریکا علیه 
نظام سرمایه داری و یك درصدی ها شکل گرفت. این جنبش که به خاطر شروع 
اعتراض و تحصن خیابانی در مقابل وال استریت در نیویورك ، در سراسر جهان 
به  جنبش اشغال وال استریت معروف شد، مشخصا ثروتمندان و یك درصدی ها 
را عامل بروز بحران مالی و اقتصادی جهان در سال ۲۰۰8 می دانست و خواستار 
این بود که این افراد، مسوولیت خطاهای خودشان را بپذیرند و خسارتی را که از 

بابت این بحران به مردم جهان و به ویژه به فقرا وارد شد، جبران کنند. 
 نقشه پراکندگی یك درصدی ها در جهان به این گونه است:

۱8 میلیون نفر در آمریکا / 5/ 3 میلیون نفر در فرانسه
۹/ ۲ میلیون نفر در انگلیس / 8/ ۲ میلیون نفر در آلمان

4 میلیون نفر در ژاپن / 6/ ۱ میلیون نفر در چین

به این ترتیب دو کشور آسیایی ژاپن و چین تنها کشورهایی هستند که بیش از 
یك میلیون میلیاردر دارند. البته براساس گزارش ها، موج مهاجرت میلیاردرهای 
چین به سمت غرب در حال افزایش است و آنها ترجیح می دهند سرمایه خود را 
برای خرید ملك در آمریکا و انگلیس سرمایه گذاری کنند.  سوئیس کشوری است 
این  شهروند   ۱۰ هر  از  دارد.  را  جمعیتش  نسبت  به  میلیاردر  تعداد  بیشترین  که 
کشور، یکی جزو جمعیت یك درصدی های جهان است. یعنی از جمعیت 8 میلیون 
نفری سوئیس 8۰۰ هزار نفر دارایی و ثروتی بیش از 7۹8 هزار دالر دارد. آلمان 
است؛  جهان  پیشرفته  صنعتی  کشورهای  از  و  دارد  را  اروپا  اقتصاد  بزرگ ترین 
اما یکی از دالیلی که باعث شده کمترین تعداد میلیاردرها را به نسبت کشورهای 
هم ترازش داشته باشد این است که در آلمان، مردم کمی مالك خانه هستند. خانه 
برای  اما  است.  افراد  دارایی  و  ثروت  برآورد  شاخص های  اصلی ترین  از  یکی 
دالر  میلیون   ۱۰۰ تا   5۰ بین  دارایی  باید  باشید،  جهان  ابرثروتمندان  جزو  اینکه 
داشته باشید. در کشورهای عمدتا اروپایی مانند انگلیس، شرکت ها و موسسات 
مشاوره ای برای ثروتمندان وجود دارد تا آنها، در افزایش سرمایه اشان راهنمایی 

کند. 

کمترین میزان زاد و 
ولد در 150 سال اخیر

البته  می شود.  خالی  ایتالیایی ها  از  به زودی  ایتالیا  کشور  می گویند 
آمار  یا  کنند  مهاجرت  کشور  این  از  ایتالیایی ها  که  نیست  طور  این 
این  افتاده  که  اتفاقی  تنها  باشد،  شده  غریب  و  عجیب  مرگ ومیرشان 
ایتالیایی به کمترین میزان تمایل برای داشتن فرزند  است که زوج های 

رسیده اند. 
نتیجه منطقی چنین رویه ای می شود اینکه آمار مرگ و میر از آمار زاد 
ایتالیا  از جمعیت  این اوضاع  ادامه  با  و ولد پیشی می گیرد و در نهایت 
فرانسیس  پاپ  که  است  جدی  ان قدر  ماجرا  می شود.  کاسته  شدت  به 
این بی توجهی به زاد و ولد گله  ایتالیایی ها بابت  از  هم به زبان آمده و 
کرده است. از نظر پاپ خودخواه بودن زوج ها موجب ایجاد این پدیده 
اروپا جدی تر  اقتصادی جنوب  به نظر می رسد مشکالت  اما  شده است؛ 
از آن باشد که زوج های ایتالیایی تحت تاثیر حرف های پاپ قرار بگیرند 
آن  بند بچه و هزینه های  را  بال خودشان  و  و در چنین شرایطی دست 
کنند.نرخ زاد و ولد در ایتالیا به کمترین میزان در ۱5۰ سال اخیر رسیده 
از  است. بررسی ها نشان می دهد در سال ۲۰۱4 کمترین تعداد نوزادان 
این و هنگامی  از  این کشور متولد شده اند. پیش  به بعد در  سال ۱86۱ 
که ایتالیایی های اصیل تمایلی به بچه دار شدن نشان نمی دادند، چشم ها 
به سمت مهاجران می چرخید و تصور می شد این قشر کاهش زاد و ولد 
در میان ایتالیایی ها را جبران می کنند؛ اما حاال به نظر می رسد مشکالت 
اقتصادی روی این گروه نیز اثر گذاشته است. براساس آمارها، کاهش 
تولد نوزادان در هر دو گروه ایتالیایی ها و مهاجران به این کشور دیده 
تمایلی  که  را  زوج هایی  پاپ  که  شد  منتشر  زمانی  آمارها  این  می شود. 
از یک  آنها بخشی  به بچه دار شدن ندارند، خودخواه خواند و گفت که 
که  جامعه ای  است  گفته  جنجالی  سخنانی  در  پاپ  هستند.  طماع  نسل 
از بچه دار شدن می ترسد،  از بچه پر کند و  را  نمی خواهد اطراف خود 
می داند،  وبال  نوعی  را  فرزندداشتن  همچنین  و  می پندارد  خطر  را  آن 
یک جامعه عقب مانده و افسرده است. پاپ با اعتراض شدید به کسانی 
که دوست ندارند بچه دار شوند گفته است زندگی دو نفره و انتخاب آن 
بدون فرزند نشانه بارز خودخواهی بشر است، زندگی وقتی انرژی الزم 
را خواهد داشت که زاینده باشد، تنها در این صورت است که که جامعه 
غنی می شود، هیچ اجتماعی با بچه از میان نرفته است. پاپ که در این 
دوران  از  خاطراتی  ذکر  به  بود  کرده  تمرکز  فرزندآوری  روی  مراسم 
ما  به  مادرمان  و  بودیم  فرزند   5 ما  او گفت  پرداخت.  نیز  کودکی خود 
می گفت شما مثل 5 انگشت من هستید، هرکس یکی از شما را اذیت کند 

همه ما را آزار داده، همه شما بچه های من هستید؛ اما با یکدیگر تفاوت 
هم دارید. پاپ در ادامه صحبت هایش گفت ما بچه هایمان را دوست داریم؛ 
چون بچه هستند نه اینکه سالمند یا باهوشند یا اینکه مثل ما فکر می کنند؛ 
سطح امید یک جامعه رابطه مستقیمی با فرزندآوری دارد؛ چراکه بچه دار 
شدن نوعی نظم درونی به یک اجتماع نیز می بخشد.آمارها و نگرانی ها 

در مورد کاهش زاد و ولد در ایتالیا در حالی است که امید به زندگی در 
میان مردان این کشور، ۲/ 8۰ و در میان زنان ۹/ 84 سال است. براساس 
آمار منتشر شده، از سال ۲۰۰4 تا ۲۰۱3 و طی ۱۰ سال نرخ زاد و ولد در 
ایتالیا به شدت کاهش یافته است. این نرخ در سال ۲۰۰4، 8/ ۹ بوده و در 
سال ۲۰۱3 به 5/ 8 رسیده است. بیشترین میزان زاد و ولد طی ۱۰ سال 

اخیر در سال ۲۰۱۲ گزارش شده بود. 

آذربایجان بیشترین زاد و ولد در اروپا را دارد
زاد  بیشترین میزان  دارای  آذربایجان  اروپایی، کشور  آمارهای  براساس 
و ولد در اروپا است. نرخ تولد در این کشور به ازای هر ۱۰۰۰ ساکن این 

این  در  دارد.  قرار  بعدی  جایگاه  در  ترکیه  کشور  است.   ۱8  /3 کشور، 
کشور نرخ زاد و ولد، 8/ ۱6 در ۱۰۰۰ نفر است. کمترین میزان زاد و ولد 
ایتالیا  و  یونان  استونی،  پرتغال،  کشورهای  در  اروپایی  کشورهای  در 
بریتانیا،  آلبانی،  فرانسه،  ارمنستان،  ایرلند،  کشورهای  می شود.  دیده 
اوکراین،  مقدونیه،  بلژیک،  لوکزامبورگ،  نروژ،  سوئد،  نگرو،  مونته 

ترتیب  به  لتونی  و  چک  جمهوری  استونی،  مولداوی،  فنالند،  قبرس، 
بعد از ترکیه دارای بیشترین نرخ زاد و ولد در میان کشورهای اروپایی 
هستند. از سوی دیگر، کمترین نرخ زاد و ولد در میان کشورهای اروپایی 
را پرتغال، ایتالیا، یونان، استونی و رومانی به خود اختصاص داده اند. 
بعد از رومانی کشورهای اسپانیا، صربستان، لیختن اشتاین، مجارستان، 

بلغارستان، اتریش، کرواسی، مالت و لهستان قرار دارند.
 نرخ زاد و ولد در جملگی این کشورها زیر ۱۰ است. اندکی باالتر از ۱۰ در 
۱۰۰۰، نرخ زاد و ولد در کشورهای اسلوواکی، لیتوانی، سوئیس، اسلونی، 

هلند و لتونی است.
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۱۰ میلیاردر اول جهان:
 58 از  بیش   ۲۰۱4 سال  در  ثروتش  میزان  که  آمریکایی  میلیاردر  بافت:  ۱(وارن 

میلیارد دالر تخمین زده شد. 
 ،۲۰۱4 سال  در  ثروتش  میزان  که  نیویورك  سابق  شهردار   : بلومبرگ  مایکل   )۲

حدود 33 میلیارد دالر برآورد شده است. 
3( کارل ایکان: میلیاردر آمریکایی که میزان ثروتش در سال ۲۰۱4، رقمی معادل 

5/ ۲4 میلیارد دالر برآورد شده است. 
4( ولید بن طالل: شاهزاده سعودی که میزان ثروتش در سال ۲۰۱4، نزدیك 5/ ۲۰ 

میلیارد دالر برآورد شده است. 
5( جورج سوروس: میلیاردر آمریکایی که میزان ثروتش در سال ۲۰۱4، حدود ۲3 

میلیارد دالر تخمین زده شده است. 
: میلیاردر برزیلی که میزان ثروتش در سال ۲۰۱4، حدود ۱6  6( جوزف سافرا 

میلیارد دالر برآورد شده است. 
7( لوییس کارلوس سارمینتو : میلیاردر کلمبیایی که میزان ثروتش در سال ۲۰۱4، 

نزدیك ۲/ ۱4 میلیارد دالر تخمین زده شده است. 
8( میخاییل پروخوروف: میلیاردر روسی که میزان ثروتش در سال ۲۰۱4  حدود 

۱۱ میلیارد دالر برآورده شده است. 
۹( الکسی مورداشف: میلیاردر روسی که میزان ثروتش در سال ۲۰۱4، معادل 5/ 

۱۰ میلیارد دالر برآورد شده است. 
۱۰( ابیگیل جانسون: میلیاردر آمریکایی که میزان ثروتش در سال ۲۰۱4، حدود 

3/ ۱7 میلیارد دالر برآورده شده است. 

چند عدد خواندنی
8۰ : تعداد میلیاردرهای جهان

۹/ ۱ تریلیون دالر: حجم ثروت میلیاردرهای جهان
6۰۰ میلیارد دالر: میزان افزایش ثروت 8۰ میلیاردر اول جهان در 4 سال گذشته 

75۰ میلیارد دالر: میزان کاهش ثروت فقیرترین مردم جهان در 4 سال گذشته

میزان نابرابری درآمدی در کشورها
بر اساس گزارش سازمان توسعه و همکاری اروپا، شکاف  و نابرابری درآمدی 
نابرابری  و  شکاف  این  است.  شدن  عمیق تر  به  رو  کشورها  شهروندان  میان 
درآمدی تنها به اختالف درآمد میان مدیران ارشد مثال بانك ها با کارمندان نیست، 
این  بر اساس گزارش  گاه میان دیگر طبقه های جامعه هم دیده می شود.   بلکه 
سازمان، میزان نابرابری درآمدی دهك باالی جامعه نسبت به دهك پایین جامعه 

در کشورهای مختلف به این شرح است:
دانمارك 3/ 5 برابر / نروژ ۱/ 6 برابر  / هلند 6/ 6 برابر  / فرانسه 4/ 7 برابر 

ایرلند  7/ 7 برابر / انگلیس 6/ ۹ برابر  /ایتالیا ۲/ ۱۰ برابر  / یونان 6/ ۱۲ برابر 

تا سال ۲۰5۰ جمعیت لندن به ۱۱ میلیون نفر خواهد رسید 

لندن بزرگ تر از همیشه 
لندن در سال ۲۰۱5، بیشترین جمعیت در طول تاریخ شهر را در خود 
و   ۱۹3۹ سال  به  مربوط  لندن  جمعیت  قبلی  رکورد  است.  داده  جای 
قبل از آغاز جنگ جهانی دوم بود که هشت میلیون و 6۰۰ هزار نفر در 
این شهر زندگی می کردند. در طول 5۰ سال بعد از این تاریخ، تعداد 
لندن نشینان مرتب کاهش یافت اما در ۲5 سال اخیر این روند برعکس 
شده و هر روز افراد بیشتری جذب زندگی شهری در لندن می شوند 

که به ادعای شهردارش »بهترین شهر جهان برای زندگی« است. 
اکنون،  اما  بود  نیز  جهان  شهر  بزرگ ترین  لندن  زمان،  آن  در  البته 
به رغم داشتن جمعیتی بیش از آن زمان، جزو فهرست ۱۰ شهر بزرگ 

جهان هم نیست. 

که  آنقدر  هنوز  لندن  جهات،  بعضی  از  گفت  می توان  اوصاف  این  با 
باید، بزرگ نشده است. با وجود همه مشکالت، این شهِر چند فرهنگی 
بااستعداد و متخصص است که هرساله  از مهاجران  مقصد بسیاری 
کشورهای خود را برای یافتن شرایط بهتر زندگی ترک می کنند. لندن 

در سال ۲۰۱3 توسط موسسه دلویت، به عنوان پایتخت استعدادهای 
اقتصادی قدرتمندی  از موتورهای  لندن همچنین  جهان معرفی شد. 
خوب  اقتصادی  عملکرد  می رانند.  جلو  به  را  شهر  که  می برد  سود 
انگلستان طی سال گذشته )که در مقابل اوضاع نابسامان اروپا نمود 
بهتری دارد( بیش از هر شهر دیگر این کشور در لندن قابل مشاهده 
شهر   3۰۰ بین  در  بروکینگ،  موسسه  فهرست  در  لندن  واقع  در  بود. 
بزرگ جهان از نظر عملکرد اقتصادی در رتبه ۲6 قرار داشت که برای 
خوبی  بسیار  رتبه  توسعه یافته،  کشور  یک  در  توسعه یافته  شهر  یک 
شهرهای  بین  در  را  رتبه  بهترین  فهرست  این  در  می شود.  محسوب 
ایاالت متحده، آستین به خود اختصاص داده بود که در رده 38 قرار 
داشت. رشد قوی در صنایع، بازار رو به رشد مسکن، بازارهای مالی 
جلو  به  آنها  پایه  بر  شهر  که  هستند  اقتصادی  موتورهای  و...  فعال 
می رود. اقتصاد لندن اخیرًا به عنوان سریع ترین نرخ رشد در دنیای 
غرب معرفی شد. احتمااًل به همین دلیل است که تعداد میلیاردرهای 

ساکن این شهر، از هر شهر دیگری در جهان بیشتر است.

 در حالی 7۲ میلیاردر ساکن لندن هستند که تعداد این افراد در مسکو 
48 )البته اگر هنوز هم با کاهش ارزش روبل میلیاردر محسوب شوند( 
بسیار  هم  شهر  این  مسکن  بازار  است.  نفر   43 تنها  نیویورک  در  و 
ارزش  مجموع  که  شد  زده  تخمین  به تازگی  واقع  در  است.  پررونق 
خانه های لندن، برابر تولید ناخالص داخلی برزیل است. این افزایش 
جمعیت، به معنای فشار بر زیرساخت های شهری هم هست. تخمین 
درون شهری  سفر  میلیون   ۲4 روزانه  حاضر  حال  در  می شود  زده 
انجام شود که درصد  این شهر  در  به مرکز شهر(  از حومه  )و سفر 
در  که  می شود  انجام  شهری  قطار  سیستم  طریق  از  آن  از  عمده ای 
نظر  به  است.  سرویس دهی  مشغول  ظرفیت  حداکثر  با  ساعات  اکثر 
می رسد حتی اگر ادعای شهردار این شهر در مورد بهترین بودن لندن، 
واقعیت داشته باشد، دولت باید برای حفظ این مقام، بسیار بکوشد. 
زیرساخت های شهری باید با روند افزایش جمعیت این شهر منطبق 
شوند خصوصًا که پیش بینی می شود جمعیت لندن تا سال ۲۰۲۱ به ۹ 

میلیون نفر و تا سال ۲۰5۰ به ۱۱ میلیون نفر برسد.

این  در  دارد.  قرار  بعدی  جایگاه  در  ترکیه  کشور  است.   ۱8  /3 کشور، 
کشور نرخ زاد و ولد، 8/ ۱6 در ۱۰۰۰ نفر است. کمترین میزان زاد و ولد 
ایتالیا  و  یونان  استونی،  پرتغال،  کشورهای  در  اروپایی  کشورهای  در 
بریتانیا،  آلبانی،  فرانسه،  ارمنستان،  ایرلند،  کشورهای  می شود.  دیده 
اوکراین،  مقدونیه،  بلژیک،  لوکزامبورگ،  نروژ،  سوئد،  نگرو،  مونته 

ترتیب  به  لتونی  و  چک  جمهوری  استونی،  مولداوی،  فنالند،  قبرس، 
بعد از ترکیه دارای بیشترین نرخ زاد و ولد در میان کشورهای اروپایی 
هستند. از سوی دیگر، کمترین نرخ زاد و ولد در میان کشورهای اروپایی 
را پرتغال، ایتالیا، یونان، استونی و رومانی به خود اختصاص داده اند. 
بعد از رومانی کشورهای اسپانیا، صربستان، لیختن اشتاین، مجارستان، 

بلغارستان، اتریش، کرواسی، مالت و لهستان قرار دارند.
 نرخ زاد و ولد در جملگی این کشورها زیر ۱۰ است. اندکی باالتر از ۱۰ در 
۱۰۰۰، نرخ زاد و ولد در کشورهای اسلوواکی، لیتوانی، سوئیس، اسلونی، 

هلند و لتونی است.
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علم و تکنولوژی
دنیای علم در سال٢٠١٤ شاهد اتفاقات جالب و چشمگیری بود، اما یکی از بهترین 
و دلگرم کننده ترین موضوع ها در علم این است که ما هرسال چیزهای بیشتری 
یاد می گیریم و بیشتر پیشرفت می کنیم. ما هرساله گام های بلندی برمی داریم که 
تا همین چنددهه پیش حتی فکرش را هم نمی کردیم. اگر به  سرعت تغییرات در 
این چنددهه توجه کنیم، می بینیم سرعت پیشرفت، بهت آور بوده  است. »کریس 
هادفیلد«، فضانورد بازنشسته کانادایی به تازگی گفته است: »ما طی صدسال، 
در  تیتان  قمر  روی  دوربینی  قراردادن  به  رایت  برادران  پرواز  فیلمبرداری  از 
فاصله ١/٣میلیاردکیلومتری زمین رسیده ایم.« این پیشرفت بسیار چشمگیر و 
باورنکردنی است. اکنون خوب است نگاهی به آینده داشته باشیم. در ادامه این 
مقاله به چندموضوع اشاره می کنیم که ممکن است در سال٢٠١٥ ظهور کنند و 

جهان را تغییر دهند.

١- موشک های اسپیس ایکس
آزمایش کرده  را  آنها  اسپیس ایکس  استفاده مجدد که شرکت  قابل  موشک های 
زمانی  انسان  اگر  کنند.  دگرگون  را  آینده  در  فضایی  سفر  می توانند  است، 
که  بسازد  فرودگری  موشک های  باید  بسازد،  مریخ  در  مستعمره ای  بخواهد 
زمین  به  دوباره  بتواند  درعین حال  و  باشد  داشته  را  مریخ  در  فرود  توانایی 
برگردد. چنین موشک هایی نه تنها هزینه های سفر به مریخ، بلکه کال هزینه همه 
اول  مرحله  تاکنون  درحالی که  داد.  خواهند  کاهش  بسیار  را  فضایی  سفرهای 
پرتاب های خاص(  یا بزرگ ترین بخش موشک در برخی  انتها  موشک )قسمت 
»الون ماسک« و شرکت  اما  نکرده اند،  بازیابی  استفاده مجدد  برای  را هیچ گاه 
روز  در  شرکت  این  دهند.  تغییر  را  رویه  این  امسال  دارند  قصد  اسپیس ایکس 
دهم ژانویه )٢٠دی( توانست موشکی را مستقیما از ارتفاع حدود ٨٠کیلومتری 
روی پایگاهی در اقیانوس فرود آورد، اما به دلیل برخورد شدیدی که با آن داشت، 
دیگر قابل استفاده نیست. اما ارزیابی مسووالن این شرکت این است که چنین 
آزمایش هایی، می تواند مقدمات موفقیت های آینده را فراهم کند. »الون ماسک« 
گفته است او و شرکتش قصد دارند در طول سال٢٠١٥ ده هاپرتاب و فرود را روی 
پایگاه های دریایی انجام دهند. »ماسک« به تازگی گفته بود شرکت اسپیس ایکس 
امیدوار است برنامه های مربوط به طراحی و ساخت فضاپیمای ویژه سفر به 
مریخ را ارایه کند که کامال با فضاپیماهای فالکون و دراگون که تاکنون از آنها 

استفاده می شود، متفاوت است.

»٣PO-C« ٢- عرضه ربات
این  می شود.  عرضه  فروش  برای  فوریه  در   ٣PO-C ربات  از  نمونه  اولین 
سافت بانک  ژاپنی  شرکت  دارد.  نام  فلفل(  تحت اللفظی  معنای  )به  »پپر«  ربات 

 Aldebaran ( فروش ربات انسان نمای »پپر« را )که شرکت فرانسویSoftbank(
Robotics آن ر ا تولید کرده است(، از سال٢٠١٥ آغاز می کند. »پپر« موتور حسی 
طریق  از  را  انسان  روحیات  و  احواالت  مصنوعی،  هوش  از  استفاده  با  و  دارد 

نشانه های چهره و تجربیات قبلی، درک می کند و همچنین به راحتی به زبان های 
ژاپنی، انگلیسی، اسپانیایی و فرانسوی صحبت می کند. اگرچه این ربات را بیشتر 
به عنوان یک همدم و همراه طراحی کرده اند تا یک یاور و کمک کار، )طبق نظر 
نشریه IEEE Spectrum پپر این توانایی را دارد که برای مثال دستورالعمل های 
پخت غذا را برای شما بخواند، اما این توانایی را ندارد که با استفاده از لوازم 

آشپزخانه، آشپزی کند(، ولی با گذشت زمان و افزوده شدن ابزارها و قابلیت های 
جدید، توانایی های »پپر« هم بیشتر می شود.

٣- شناخت بیشتر جهان های دیگر
که  نامرئی ای  جهان  مورد  در  بیشتری  اطالعات  بتوانیم  سال٢٠١٥  در  شاید  ما 
آینه جهان ماست، به دست آوریم. برخورددهنده بزرگ هادرونی در ماه مارس 
)اسفند ٩٤( و پس از دوسال وقفه، روشن می شود و ذرات را با دوبرابر قدرت 
پیشین، به هم می کوبد. کسی نمی داند با انجام این آزمایش ها، چه بخش از علم 
و دانش ما کامل تر می شود، اما یکی از این احتمال ها شامل کشف ذرات مرتبط 
با ماده تاریک است. همچنین بودونبود ذراتی خاص می تواند نظریه ابرتقارن 
را تایید یا رد کند. طبق نظریه ابرتقارن، جهان دیگری وجود دارد که آینه جهان 
ماست و از ذرات نامرئی دارای جرم ساخته  شده و متناظر با ذرات مرئی ای است 

که ما در جهان خود می بینیم.

٤- اثبات یا رد بخش هایی از نظریه نسبیت
نسبیت  نظریه  از  بخش هایی  گرانشی،  امواج  عدم کشف  یا  کشف  به  بسته   
که  باشد  همان طور  فیزیک  کارکرد  اگر  می شود.  رد  یا  اثبات  »اینشتین«، 
فضا- در  که  باشد  داشته  وجود  گرانشی ای  امواج  باید  می گفت،  »اینشتین« 
آنها  نتیجه  که  می شود  انجام  دوآزمایش  سال٢٠١٥،  در  می شود.  منتشر  زمان 
ارایه تصویری دقیق تر و آشکارسازی این امواج است. در ماه جوالی )تیر٩٤(، 
فضایی  یک رصدخانه  فناوری  تا  می شود  پرتاب  فضا  به  رهیاب لیزا  فضاپیمای 
آشکارسازی امواج گرانشی را آزمایش کند. حساس ترین آشکارسازهای امواج 
گرانشی روی زمین نیز که تاکنون ساخته شده، »آشکارسازهای پیشرفته لیگو« 

)LIGO( نام دارد که سال ٢٠١٥ کارش را شروع می کند.

٥- رصد پلوتو
که  کوتوله  سیاره  دیگر  همچنین  )و  پلوتو  از  رصد  نزدیک ترین  سال٢٠١٥  در   
 New=نیوهورایزنز( نو  افق های  فضاپیمای  می شود.  انجام  دارد(،  نام  سرس 
Horizons( ١٩ژانویه٢٠٠٦ )٢٩دی ١٣٨٤( به فضا پرتاب شد. جالب آنکه هشت ماه 
پس از آنکه این فضاپیما برای شناخت پلوتو سفرش را شروع کرد، عنوان سیاره 
از پلوتو گرفتند و آن را در دسته سیاره های کوتوله قرار دادند. فضاپیمای  را 
افق های نو ١٤جوالی )٢٣تیر٩٤( پس از طی سفری پنج میلیاردکیلومتری به این 
سیاره کوتوله می رسد. این فضاپیما در ماموریت خود تصاویری از سطح پلوتو 

نگاهی اجمالی به ١٣پیش بینی علمی که ممکن است سال ٢٠١٥ محقق شود

از کجا آمده ایم و 
به کجا می رویم

کوین لوریا . ترجمه: سلیمان فرهادیان
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آن تهیه می کند و سپس برای بررسی  و کارون، بزرگ ترین قمر 
کمربند کویی پر به مسیر خود ادامه خواهد داد. در ماه آوریل نیز 
کاوشگر »داون« )به معنای سپیده دم( ناسا به سرس می رسد که 
بزرگ ترین سیارک در کمربند سیارک ها بین مریخ و مشتری است 
و تصور می شود یکی از سیارک هایی است که در زیر پوسته اش 

آب منجمد وجود دارد.

٦- شدیدترین همه گیری ابوال متوقف می شود
شده  کنترل  کامال  سیرالئون  و  لیبریا  گینه،  در  ابوال  شیوع 
طبق  و  می شود  انجام  دارویی  آزمایش های  هم اکنون  است. 
آغاز  به زودی  نیز  واکسن  بالینی  کارآزمایی های   برنامه ریزی ها، 
می شود. امید است این فعالیت ها در کنار اقدامات ارتقای بهداشت 
ابوال  همه گیری  شدیدترین  نهایی  توقف  موجب  بتواند  عمومی، 

شود.

٧- وضع قانون برای تازه واردها
برای  را  قوانینی  سال٢٠١٥،  در  آمریکا  هوانوردی  فدرال  ازمان 
فدرال  سازمان  آمریکا،  کنگره  می کند.  وضع  پهپادها  پرواز 
سپتامبر  ماه  تا  که  کرده  موظف  را  کشور  این  هوانوردی 
حریم  قوانین  شامل  هم  پهپادها  تا  بیابد  راهی  )شهریور١٣٩٤( 
پستی  بسته های  انتقال  این ترتیب  به  و  شوند  آمریکا  هوایی 
به وسیله پهپادها توسط شرکتی مانند آمازون را به واقعیت تبدیل 
و عالوه بر آن کاربردهای دیگری را برای دانشمندان ممکن کنند 
که  از جمله مشاهده حیات وحش، تولید نقشه و نظارت بر مناطق 
مختلف است. البته نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه با وجود 
مقررات قانونی، سازمان هوانوردی در ضرب االجل تعیین شده به 

این اهداف دست پیدا نمی کند.

٨- توافق برای جهانی پایدارتر
برای  جدیدی  توافقنامه  سال٢٠١٥  در  جهان  بسیار  احتمال  به 
کاهش تاثیرات تغییر آب وهوایی تصویب خواهد کرد. زمینه برای 
در  سازمان ملل  نشست های  در  بین المللی  توافقنامه  یک  حصول 
پاریس که ماه دسامبر )آذر٩٤( برگزار می شود، آماده شده است. 
هدف از این توافقنامه، تالش برای محدودکردن انتشار گازهای 
می شود.  الزم االجرا  سال٢٠٢٠  از  که  است  آینده  در  گلخانه ای 
جهان  دی اکسیدکربن  بزرگ  دومنتشرکننده  که  آمریکا  و  چین 
این  حصول  که  کرده اند  امضا  را  قراردادی  این  از  پیش  هستند، 
توافقنامه را ساده تر می کند. اکنون پرسش اساسی این است که 

 ٤٠٠(  ppm٤٠٠ از  بیش  به  جوی  دی اکسیدکربن  افزایش یافتن  با 
اکثر  در  نیمکره شمالی  بخش های  بیشتر  در  میلیون(،  در  قسمت 
اوقات سال )که بیشتر از مقدار مجاز ppm ٣٥٠ است(، آیا چنین 

اقدام ها و تصویب این قوانین، کارگشا خواهد بود؟

٩- رمزگشایی اسرار ٤٠٠هزارساله
 در سال٢٠١٥ ژنوم کامل یک انسان ٤٠٠هزارساله بررسی و تعیین 
باستانی  گونه های  آمیزش  درباره  بیشتری  اطالعات  تا  می شود 
انسان به دست آید. متخصصان کهن ژنتیک شناسی تالش می کنند 
 )Sima de Los Huesos توالی کل ژنوم بقایای یک انسان )به نام
است.  شده  کشف  اسپانیا  شمال  در  غاری  در  که  کنند  تعیین  را 
کار  این  آیا  نیست  مشخص  هنوز  و  است  مشکل  بسیار  کار  این 
بسیار  میتوکندریایی  دی ان ای  )بررسی  خیر  یا  است  امکان پذیر 
دشوار است(، اما این پروژه در صورت تکمیل، می تواند اطالعات 
بیشتری در مورد آمیزش گونه های انسان باستانی در اختیار ما 
تنها گونه ای  و  برآورد  ما سر  بیان کند چطور گونه  و  قرار دهد 

است که باقی ماند.

١٠- رویارویی با هیوالی قرن
نزدیک تر  ایدز  درمان  به  دیگر  چندگام  احتماال  سال٢٠١٥  در  ما 
جهان  در  عفونی  بیماری  مرگبارترین  هم  هنوز  ایدز  می شویم. 
زمینه  در  که  مهمی  اقدامات  به  توجه  با  می شود.  محسوب 
تشخیص و درمان این بیماری انجام شده است، دانشمندان به این 
نتیجه رسیده اند که ما به نقطه عطف مهمی در مبارزه با ویروس 
آزمایشگاه های  سال٢٠١٥  در  است  قرار  رسیده ایم.  اچ آی وی 
تشخیص طبی به اندازه کوله پشتی وارد آفریقا شود و داروهای 
جدید مانند »تروادا« )Truvada( می توانند از ابتالی افراد به ایدز 
سال ها  از  اگرچه  این  عالوه بر  کنند.  جلوگیری  گام ها  اولین  در 
این  مانع  بتواند  که   - ایدز  واکسن  تولید  برای  دانشمندان  تالش 
ویروس مرگبار شود - هنوز نتیجه دلخواهی حاصل نشده است، 
خاص  پروتئین های  ساختار  به  به تازگی  می گویند  محققان  اما 
تولید  و  ساخت  به  گذشته  از  بیش  نتیجه  در  و  پی برده   اچ آی وی 

واکسن این بیماری نزدیک شده اند.

١١- درمان بیماری دردناک
گیرد.  قرار  دسترس  در  دانگ  تب  واکسن  سال٢٠١٥  در  شاید 
اگرچه بیماری تب دانگ همیشه مرگبار نیست، اما بیماری بسیار 
دردناکی است که نیمی از جمعیت جهان در خطر ابتال به آن قرار 
دارند. همچنین این بیماری ساالنه باعث مرگ ٢٠هزارنفر می شود 
و یکی از عوامل اصلی مرگ کودکان در برخی کشورهاست. اما 
برابر ٦٠درصد موارد عادی  تولید شده که می تواند در  واکسنی 
تب دانگ و ٥/٩٥درصد گونه شدید و مرگبار این بیماری محافظت 

 کند. شاید این واکسن در نیمه دوم سال٢٠١٥ عرضه شود.

١٢- گام های بزرگ برای هوش مصنوعی
در  مصنوعی  هوش  زمینه  در  بزرگ  پژوهشی  پروژه های 
سال٢٠١٥ اولین گام ها را برمی دارند. زمانی که هوش مصنوعی 
تغییر می کند و  ابداع شود، جهان  انسان  توانایی هایی همانند  با 
باورند  این  بر  دانشمندان  برخی  بود.  نخواهد  قبل  همانند  دیگر 
به  آلن«  »پل  موسسه  فرا می رسد.  تغییر  این  زمان  به زودی  که 
نام »هوش مصنوعی آلن« در سیاتل یکی از سه برنامه آزمایشی 
سال٢٠١٥  در  را  معنایی  پژوهشگر  نام  به  خود  مصنوعی  هوش 
اجرا می کند. هدف از اجرای این برنامه، کمک به محققان است 
در  مداوم  به طور  که  جدیدی  تحقیقات  سیل  نتایج  از  بتوانند  تا 
جهان علمی منتشر می شوند، بهره برداری کنند. عالوه بر آن، یک 
پژوهش جدید صدساله در مورد هوش مصنوعی، اولین گزارش 
خود را در پایان سال٢٠١٥ منتشر می کند. اواخر سال٢٠١٤، »اریک 
هورویتز« پژوهشی صدساله را در دانشگاه استنفورد آغاز کرد 
که موضوعش تاثیرات آینده هوش مصنوعی است. محققان اولین 
تحلیل های خود در مورد وضعیت کنونی و آینده هوش مصنوعی 

را در اواخر سال٢٠١٥ منتشر می کنند.

١٣- گامی برای تغییر جهان
جهان،  تغییردهنده  تحقیقات  به  مربوط  پروژه های  و  موسسات 
»علوم  صدمیلیون دالری  موسسه  برمی دارند.  را  گام ها  اولین 
اجزای  نخستین بار  برای  سال٢٠١٥  در  آمریکا،  در  آلن«  سلولی 
»گرافن«  ملی  موسسه  می کند.  بررسی  را  حیات  اصلی  سازنده 
را  گرافن  شگفت انگیز  ماده  آن  در  و  افتتاح می شود  بریتانیا،  در 
دهد  تغییر  را  همه چیز  می تواند  درنهایت  که  می کنند  بررسی 
باتری  تا  گرفته  سوختی  سلول های  فناوری  از  کند؛  دگرگون  و 
نیز  فرانسه  در  دیگر.  چیزهای  خیلی  و  محاسباتی  نیروی  و 
انرژی  دستگاه  ساخت  برای  اجزا  مونتاژ  مختلف  به  گروه های 
ساخت،  از  پس  »آیتر«  می پردازند.   )Iter( »آیتر«  همجوشی 

بزرگ ترین رآکتور گرماهسته ای جهان خواهد بود.
www.businessinsider.com
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نوع  به  توجه  با  که  است  شده  داده  نشان  مختلف  تحقیقات  در 
تا ۲5  صنایع گوناگون، به دست آوردن یک مشتری جدید بین 5 
برابر گران تر از حفظ یک مشتری فعلی است. این آمار معنادار 
است؛ چراکه نشان می دهد: الزم نیست زمان و منابع اضافی برای 
پیدا کردن مشتری جدید اختصاص دهید؛ فقط کافی است همان 
مشتری را که دارید راضی نگه دارید. اگر قانع نشده اید که حفظ 
مشتریان ارزشمند است، به تحقیقی که توسط فدریک رایشهلد 
 »Bain & Company« موسسه  از   »Frederick Reichheld«
انجام شده است توجه کنید که نشان می دهد افزایش 5 درصدی 

حفظ مشتریان به سودی ۲5 تا ۹5 درصدی منتج می شود.

نتیجه: حفظ مشتریان خوب ارزشمند است.
شما  شرکت  آیا  بفهمید  آنکه  برای  مهم  اندازه گیری های  از  یکی 
مشتریان را حفظ می کند یا خیر استفاده از روش نرخ انفصال 
مشتریان است. اما این عبارت واقعا چیست؟ و شرکت ها چگونه 
بازاریابی،  مفهوم  این  بهتر  درک  برای  می کنند؟  استفاده  آن  از 
دانشکده  ارشد  سخنرانان  از  یکی   »Jill Avery« آوری  جیل  با 

کسب وکار هاروارد، صحبت کردم.

 نرخ انفصال مشتریان چیست؟
اوری می گوید: »نرخ انفصال مشتریان معیار سنجشی است که 
درصد مشتریانی را که رابطه خود را با شرکت طی دوره زمانی 
مشخص قطع کرده اند اندازه گیری می کند.« عموما نرخ انفصال 
صنعتی  نوع  به  بسته  ساالنه  یا  ماهه  سه  ماهانه،  به صورت 
می رسانید  فروش  به  که  محصولی  یا  هستید  فعال  آن  در  که 
استفاده  ساالنه  نرخ  از  شرکت ها  بیشتر  می شود.  اندازه گیری 
ماهانه  مبنای  محصوالتشان  قیمت  که  شرکت هایی  اما  می کنند 
ورزشی  باشگاه های  همراه،  تلفن  مشترکان  خدمات  مثل  دارد 
صورت  به  را  مشتریان  انفصال  نرخ  نرم افزاری،  شرکت های  یا 
که  آنهایی  مثال  دیگر  شرکت های  می کنند.  اندازه گیری  ماهانه 

نرخ انفصال سریع تری دارند یا آنهایی که از دست دادن مشتریان 
را  سنجش  این  است  شده  تبدیل  بزرگ  مشکل  یک  به  برایشان 

به طور ماهانه انجام می دهند.
می دهند  ترجیح  اجرایی  مدیران  از  بسیاری  می گوید:  اوری 
یا  نگهداشت  نرخ  کنند:  استفاده  انفصال  نرخ  عکس  عبارت  از 
مانده اند. چه  باقی  از مشتریان  تعداد  اینکه چه  دیگر  به عبارت 
اینکه شما ترجیح بدهید به نیمه پر لیوان نگاه کنید و چه اینکه 
برای شکست هایتان ماتم بگیرید، هیچ تفاوتی ندارد — هر دو 
معتقد  اوری  می کنند.  اشاره  موضوع  یک  به  فوق  اندازه گیری 

است در حال حاضر از نرخ انفصال، بیشتر استفاده می شود. 
توجه  انفصال  نرخ  به  که  نیستند  بازار  فعاالن  تنها  این  البته 
برای  سنجش  این  از  هم  سرمایه گذاران  از  بسیاری  می کنند. 
ارزیابی سالمت واقعی یک شرکت استفاده می کنند. هر چه نرخ 
انفصال باالتر باشد، آنها حفظ حیات شرکت را بیشتر زیر سوال 

می برند.

 شرکت ها چگونه از این مفهوم استفاده می کنند؟
به  باشم،  عالقه مند  مشتریان  حفظ  به  من  »اگر  می گوید:  اوری 
ما  آنها شرکت  از  نفر  که چند  نیز عالقه مندم  این موضوع  درک 
را ترک کرده اند و دالیل واقعی آن چیست که آنها رابطه خود را 

قطع کرده اند«.
که  باشد  آن  نشانه  می تواند  شرکت  یک  انفصال  نرخ  در  تغییر 
کاهش  به  رو  اعداد  )اگر  است  انجام  حال  در  درستی  اقدامات 
باشند( یا نیاز به بررسی و اقدام احساس می شود )اگر اعداد رو 
به افزایش باشند(. ایده اصلی این است که وقتی متوجه می شوید 
شرکت  با  خود  رابطه  قطع  حال  در  مشتریان  از  بیشتری  تعداد 
یا  خود  بازاریابی  استراتژی  تغییر  روی  می توانید  هستند،  شما 
ایجاد  تغییراتی  آن  در  و  کنید  کار  مشتریان  خدمات  روش های 
کنید. اروی می گوید: »زمانی که بخش مشتریان به نرخ انفصال 
نگاه می کند می تواند متوجه شود که چه مشتریانی دارای ریسک 

انفصال هستند و چه مشتریانی نیاز به مداخله برای باقی ماندن 
دارند. این یک اندازه گیری ساده و جالب است که به ما می گوید 

چه وقت و چگونه با مشتریان در تعامل باشیم.«
طبقه بندی  به صورت  را  انفصال  نرخ  معموال  بازاریابی  مدیران 
 ۱8-۲5 مشتریان  از  تعداد  چه  اینکه  مثال  می کنند  بررسی  شده 
اما شرکت های  با شرکت قطع رابطه کرده اند.  این ماه  ساله در 
را  ارقام  و  اعداد  این  هستند  قوی  اطالعات  دارای  که  پیچیده 
داشتن  واقع  در  بررسی می کنند.  نفر  به  نفر  و  در سطح فردی 
و  مناسب تر  به طور  تا  می کند  قادر  را  شرکت ها  زیاد  اطالعات 
دقیق تر نرخ انفصال را تجزیه و تحلیل کنند. اوری می گوید: »من 
بسیاری از شرکت ها را دیده ام که از نرخ انفصال نه فقط برای 
درک اینکه در گذشته چه اتفاقاتی رخ داده است، استفاده می کنند 
بلکه از آن برای پیش بینی اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد 

نیز بهره می برند.«
در  است  شرکتی  که  می کند  اشاره  اسپات  هاب  شرکت  به  اوری 
را  مرزی«  درون  »بازاریابی  که  نرم افزاری  ابزارهای  زمینه 
برای کسب وکارهای کوچک و متوسط به منظور جذب مشتریان 
طریق  از  شرکت  این  نرم افزار  می کند.  تولید  وب سایت ها  به 
می توانند  آنها  و  است  مشتریان  دسترس  در  ابری  تکنولوژی 
به صورت لحظه ای استفاده مشتریان از این ابزار و ویژگی های 
آن را دنبال کنند. انفصال مشتریان برای سودآوری آنها به عنوان 
یک نرم افزار و یک کسب وکار خدماتی بسیار مهم است و شرکت 
این موضوع را جدی می گیرد. وقتی اقتصاد در سال ۲۰۰8 وارد 
رکود شد و نرخ انفصال باال رفت، شرکت هاب اسپات عمیقا وارد 
اطالعات مربوط به انفصال مشتریان شد تا بداند چه اطالعاتی 
نرم افزار  ترک  احتمال  مشتریان  کدام  اینکه  درباره  می تواند  را 
این  آورد.  به دست  افتاد  اتفاق خواهد  این  زمانی  و چه  دارند  را 
هدف  را  مشتریانی  تحلیل ها  و  تجزیه  این  از  استفاده  با  شرکت 
آنها خدماتی  به  و  بودند  نرم افزار  به ترک  داد که مشکوک  قرار 
خاص(  ویژگی های  درباره  بیشتر  آموزش های  )مثل  داد  ارائه 
روی  »آنها  می گوید:  اوری  کند.  قانع  ماندن  برای  را  آنها  که 
موانع استفاده از نرم افزار کار کردند تا مشتریان بتوانند ارزش 

محصول را دریابند.«

 نحوه محاسبه نرخ انفصال مشتریان چگونه است؟
که  مشتریانی  درصد  از  است  عبارت  انفصال  نرخ  که  آنجا  از 
رابطه خود را با شرکت شما در یک مقطع زمانی قطع می کنند، 
بنابراین محاسبه آن ساده است. تعداد کل مشتریانی که شرکت 
شما را طی دوره زمانی مشخصی ترک کرده اند، حساب کنید و با 
تقسیم آن عدد بر کل مشتریانی که در آغاز آن دوره داشته اید، عدد 
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حاصل همان نرخ انفصال خواهد بود. همان طور که 
می بینید، این یک شاخص کلی است به آن معنا که فقط 
کل تصویر را به شما نشان می دهد که البته این مساله 

به نوبه خود از معایب این معیار است.
اشتباهات رایجی که مدیران در زمان استفاده از این 

معیار مرتکب می شوند، کدامند؟
انفصال  نرخ  به  وقتی  شرکت ها  می گوید  اوری 
اشتباه  چهار  دچار  می کنند  نگاه  خود  مشتریان 
می شوند. اولین اشتباه این است که »آنها نرخ انفصال 
فرصت«.  یک  نه  می کنند  نگاه  داده  یک  به عنوان  را 
جوناه لوپین به عنوان مدیر خدمات شرکت هاب اسپات 
به خوبی به این مساله اشاره می کند: »زمانی که شما 
متوجه افزایش در نرخ انفصال شرکت خود می شوید، 
این  و شما  است  آغاز گذشته  نقطه  از  ماه  یا هشت   6
زمان را از دست داده اید و تا متوجه شوید که این نرخ 
افزایش یافته، مشتریان رفته اند. اگر استفاده از نرخ 
رضایت  با  ارتباط  در  شما  اندازه گیری  تنها  انفصال 
تاثیرگذاری  از  ماه   6 تقریبا  همیشه  باشد،  مشتریان 

روی آینده عقب هستید.«
به همین منظور هاب اسپات و شرکت های دیگر تجزیه 
و تحلیل ها و سنجش های موازی دیگری را نیز همزمان 
توسعه داده اند تا بتوانند پیش بینی کنند چه مشتریانی 
آنها را ترک خواهند کرد. اوری می گوید: »نوآورترین 
شرکت ها از نرخ انفصال به عنوان یک فرصت استفاده 
اینکه  نه  کنند  جلوگیری  مشتریان  ترک  از  تا  می کنند 
دومین  بپذیرند.«  واقعیت  یک  به عنوان  را  آن  فقط 
اشتباهی که شرکت ها مرتکب می شوند این است که به 
نرخ انفصال تنها به عنوان یک عدد یا استاندارد نگاه 
که  سوالی  رفتاری.  شاخص  یک  به عنوان  نه  می کنند 
مدیران باید از خود بپرسند این است: ما به عنوان یک 
اقداماتی  ایجاد گردش مشتریان چه  شرکت در جهت 
انجام می دهیم؟ مشتریان ما چه کارهایی می کنند که 
روابط  می توانیم  چگونه  ما  می انجامد؟  آنها  ترک  به 
مشتریان خود را بهتر مدیریت کنیم که مطمئن شویم 
این  پس  در  آنچه  کالبدشکافی  نمی افتد؟  اتفاق  این 
اعداد و ارقام وجود دارد به شما کمک می کند در جهت 

بهینه سازی آن گام بردارید.
بازار  فعاالن  از  بسیاری  که  است  این  اشتباه  سومین 
باور هستند که یک عدد جادویی وجود دارد.  این  بر 
اوری می گوید: »واقعیت این است که آنچه پذیرفتنی 

است؛  متفاوت  گوناگون کسب وکار  در مدل های  است 
این مساله تا حد زیادی مربوط به این موضوع است که 
یک شرکت با چه سرعت و کارآمدی می تواند مشتریان 
و  کوتاه مدت  در  مشتریان  این  و  کند  جذب  جدید 

بلندمدت تا چه حد برای شرکت سودآور هستند. 
هم  باز  باال  انفصال  نرخ  به رغم  شرکت ها  از  بعضی 
این  داشتن  نگه  پایین  با  نیز  برخی  و  می کنند  رشد 
یک  تعیین  جای  »به  می یابند.  دست  رشد  به  نرخ 
موضوع  این  بر  مدیران  است  بهتر  شده،  تثبیت  نرخ 
متمرکز شوند که نرخ انفصال در سال گذشته چقدر 
بوده است و چگونه می توان در سال پیش رو عملکرد 
بهتری داشت.« این روش به راستی معیاری است که 
روابط  به خوبی  توانسته اید  حد  چه  تا  می دهد  نشان 
قادر  روش  این  با  و  کنید  مدیریت  را  خود  مشتریان 
خواهید بود کارآیی خود را در آن زمینه خاص بهبود 

بخشید.«
افراد متوجه نمی شوند نرخ  که  این است  آخر  اشتباه 
ناکافی  یا  ضعیف  تالش  حاصل  اغلب  باال  انفصال 
می گوید:  اوری  است.  مشتری  آوردن  به دست  برای 
»اغلب شرکت ها دسته نادرستی از مشتریان را جذب 
می کنند. باالخص این مساله را در صنایعی می بینیم 
در  را  مالحظه ای  قابل  قیمت  افزایش  بی محابا  که 
آنها سپس دالل هایی  ایجاد می کنند.  محصوالت خود 
را برای فروش محصوالت خود جذب می کنند که این 
جذب  و  کرده  ترک  را  شرکت  زود  خیلی  هم  دالالن 
به  دالالن  این  شاید  می شوند.«  سودآورتری  شرکت 
این  اما  شرکت ها در جذب مشتریان جدید کمک کنند 
مشتریان اغلب با نرخ انفصال باال جزو افرادی بودند 
که تنها یک بار خرید می کردند و دیگر باز نمی گشتند 
را  آنها  جذاب  فوق العاده  تخفیف  یک  که  زمانی  تا 

مجددا نسبت به خرید ترغیب کند.
قبل از آنکه تصور کنید مشکل شما نگهداری مشتریان 
آیا  که  کنید  فکر  موضوع  این  به  اول  است  بهتر  است 
جذب مشتریان خوب مشکل اصلی شما نیست؟ اوری 
می گوید: »به مشتریانی که می خواهید با جان و دل به 
بر جذب  را  آنها خدمت کنید فکر کنید و تمرکز خود 
است  این  هدف  بگذارید.  درست  و  خوب  مشتریان 
قادر  آورید و حفظ کنید که  به دست  را  که مشتریانی 
باشید برای آنها ارزش خلق کرده و آنها نیز برای شما 

ارزش قائل باشند.«
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بهداشت و سالمت

سازمان جهانی بهداشت افزایش تعداد مبتال یان به انواع سرطان 
در سال ۲۰۰5 را اعال م کرد. بر این اساس، 6/7 میلیون نفر بر اثر 
سرطان جان خود را از دست داده اند. این در حالی است که اگر 
برنامه ریزی دقیقی جهت پیشگیری از این بیماری طراحی نشود، 

آمار مرگ و میر به 4/8 میلیون نفر نیز خواهد رسید.

تناسب  چرب،  کم  غذاهای  تازه،  سبزیجات  و  میوه  خوردن 
از  آلوده  اندام، ورزش، سیگار نکشیدن و عدم حضور در هوای 
از  اقداماتی هستند که جامعه علمی جهت پیشگیری  اساسیترین 
با  کند.  می  توصیه  ما  به  بیماری  این  های  چهره  انواع  به  ابتال 
تمام این تفاصیل، 7۰ درصد از مرگ و میرهای ناشی از سرطان 
محدودیت  با  که  دهد  می  رخ  ای  توسعه  حاال  در  کشورهای  در 

امکانات پیشگیری، تشخیصی و درمانی مواجهند.

سرطان وارد می شود
خیلی ها با یك کاهش وزن ساده به بیماری خود پی می برند و 
دیده  وزنشان  در  تغییری  ترین  کوچك  است  ممکن  هم  ها  خیلی 
نشود، اما به این بیماری مبتال باشند. پس می بینید که این بیماری 

مرموز هر بار با رنگ و لعاب جدیدی خود را نشان می دهد.

بیماران  تغییرات خاصی در  این موارد، همواره  تمامی  با وجود 
بروز می کند که بر وضعیت تغذیه شان اثرگذار است.

متابولیسم تومور عامل بروز بی اشتهایی در این بیماران است. 

در سرطان های کبد، معده و پانکراس این عارضه از شایع ترین 
نشانه ها است. عالوه بر بی اشتهایی، کاهش وزن نیز به دلیل نیاز 
این بیماری دیده  به  انرژی و پروتئین در مبتالیان  به  باالی بدن 
می شود. سرطان به دلیل مصرف داروهای خاص و رادیوتراپی 
افراد  میل  با کاهش  که  نیز می شود  تغییر حس چشایی  موجب 
بروز  ها  سرطان  از  برخی  در  شود.  می  نمایان  خوردن  غذا  به 
و  مایعات  تغییر  نارسایی کبد،  یا  استفراغ  اسهال،  انسداد روده، 
الکترولیت های بدن دیده می شود. به عالوه، در مراحل پیشرفته 
یابد و  آلبومین نیز در بدن کاهش می  سرطان، سنتز پروتئین و 

نقص در کبد و کلیه ها این مشکالت را چند برابر می کند.

دریاب مکمل را
بیشتر مواقع برای این بیماران مکمل امالحی نظیر کلسیم، آهن 
و  درمانی  شیمی  اثر  بر  که  آنجایی  از  شود.  می  تجویز  روی  و 
بیماران  این  و  ایجاد می شود  به الکتوز  رادیوتراپی، عدم تحمل 
مکمل  مصرف  کنند،  استفاده  لبنی  های  فرآورده  از  توانند  نمی 

کلسیم توصیه می شود.

اکثر این بیماران دچار کم خونی فقر آهن هستند و حتی خونریزی 
های مکرر در آنها این عارضه را تشدید می کند. در رژیم غذایی 
بسیار  باالیشان  دریافت  که  مغذی  مواد  ترین  مهم  بیماران  این 
کمك کننده است، موادغذایی هستند که سرشار از پروتئین، روی 
Cجهت تقویت سیستم ایمنی( باشند. به عالوه، در  و ویتامین ) 
افرادی که شیمی درمانی می شوند، نوشیدن مایعات حداقل ۲ تا 

بخور نخورهای سرطانی
بی اشتهایی از شایع ترین مشکالتی ا ست که این بیماران با آن رو به رو 
هستند. برای کاهش شدت آن می توان حجم وعده های غذا را کاهش داد 
و تعداد آنها را افزود. در این افراد غذا باید مطابق ذائقه بیمار تهیه شود و 

هنگامی برایشان آورده شود که اشتهای بیشتری دارند.
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3 لیترالزامی است. البته نباید فراموش کرد که مصرف این مکمل 
مشورت  با  باید  و  بوده  معنی  بی  معالج  پزشك  تجویز  بدون  ها 

کامل دریافت شوند.

سرطان ها و درمان ها
برای درمان سرطان روش های درمانی گوناگونی وجود دارد که 
یکی از کاربردی ترین آنها شیمی درمانی است. این روش درمان 
عبارت است از استفاده از داروهای ضد سرطان که ضمن از بین 
می  تخریب  نیز  را  بدن  های  سلول  سرطانی،  های  سلول  بردن 
کند و عوارضی چون، اسهال، استفراغ و کاهش فعالیت سیستم 

دفاعی را به همراه دارد.

روش  ترین  پرمصرف  از  درمانی  شیمی  از  بعد  نیز  رادیوتراپی 
های درمانی سرطان است و بسته به آنکه کدام ناحیه مورد درمان 
قرار گیرد، مشکالت گوناگونی رادرپی دارد که برای کاهش شدت 
هر یك از آنها اقدامات تغذیه ای خاصی توصیه می شود. به طور 
گلودرد،  رادیوتراپی موجب  باشد،  و گردن  ناحیه سر  اگر  مثال، 
ناحیه  در  اگر  اما  شود  می  چشایی  حس  تغییر  و  دهان  خشکی 
شکم باشد، می تواند با تحریك معده و روده، اسهال، استفراغ، 
البته  شود.  همراه  اشتهایی  بی  و  دفاعی  سیستم  قدرت  کاهش 
می  رعایتشان  با  که  دارد  وجود  نکاتی  عوارض،  این  همه  برای 

توان تا حدودی از شدت این عوارض کاست.

کم حجم اما پر کالری
بی اشتهایی از شایع ترین مشکالتی ا ست که این بیماران با آن رو 
به رو هستند. برای کاهش شدت آن می توان حجم وعده های غذا 
را کاهش داد و تعداد آنها را افزود. در این افراد غذا باید مطابق 
ذائقه بیمار تهیه شود و هنگامی برایشان آورده شود که اشتهای 
برند  می  رنج  تهوع  حالت  از  بیماران  این  گاهی  دارند.  بیشتری 
که در این مواقع توصیه می شود بیشتر از غذاهای نرم و گاهی 

خشك استفاده کنند.

از غذاهای  بین وعده های غذایی نوشیده شود و هرگز  مایعات 
خیلی  که  غذاهایی  عالوه  به  نکنند.  میل  تند  و  پرادویه  چرب، 
این  از  نباید  رو  این  از  کنند  می  تشدید  را  تهوع  هستند،  شیرین 
از غذاهای  است  بهتر  نیز  در مراحل شدید  کرد.  استفاده  غذاها 
نان و بیسکویت. درضمن  استفاده شود نظیر  ای  سبك نشاسته 
تهویه اتاقی که بیمار در آن است از اهمیت باالیی برخوردار است، 
باید تهویه کاماًل مطبوعی در محلی که بیمار غذا می  این رو  از 

خورد وجود داشته باشد.

توصیه های آخر
گاهی روش های درمانی موجب بروز زخم دهان می شوند که در 
این صورت افراد باید از غذاهای مایع و یا پوره شده بخورند. این 
بیماران نباید از غذاهای خیلی گرم، خیلی سرد، فیبری، خشك و 
از نی  باید  یا اسیدی استفاده کنند و در هنگام نوشیدن مایعات 
رو  به  رو  دهان  خشکی  مشکل  با  که  افرادی  در  کنند.  استفاده 
هستند نیز، توصیه می شود که از خوردن غذاهای خشك، شور، 
کوچك  های  آبنبات  از  استفاده  کنند.  خودداری  پرادویه  و  ترش 
و یا یك تکه یخ به مدت طوالنی ترشح بزاق را افزایش می دهد 
و همین اقدام ساده می تواند به آنها در کاهش شدت مشکلشان 

کمك کند.

در برخی از بیماران التهاب مری دیده می شود که بهتر است در 
این مواقع از غذاهایی که خیلی گرم یا خیلی سرد هستند به هیچ 
عنوان استفاده نشود. در ضمن غذاهای اسیدی نیز این عارضه 
را تشدید می کنند؛ پس باید کمتر از آنها استفاده کرد. برخی از 
از غذا احساس سیری می  بیماران با خوردن مقدار بسیار کمی 
کنند که برای آنها باید بیشتر غذاها به شکل سرد سرو شود زیرا 
احساس  دیرتر  فرد  و  شده  تخلیه  معده  از  تر  سریع  ها  غذا  این 
سیری می کند. به عالوه به آنها نباید غذاهای پرچرب و یا نوشابه 

گازدار داد.

اثر شیمی درمانی  بر  بیماران  از  همان طور که گفته شد برخی 
دچار تغییر حس چشایی می شوند، برای کاهش شدت آن بهتر 
و  باشد  با درجه حرارت محیط  است درجه حرارت غذا متعادل 
نیز  مایعات  باالی  به عالوه مصرف  دهان مرتب شستشو شود. 
برای کاهش شدت این عارضه بسیار مفید است. بیماران سرطانی 
اغلب احساس خستگی می کنند از این رو، به این افراد توصیه می 

شود از غذاهایی که جویدن زیادی نیاز دارند، استفاده کنند.

کرده  استراحت  کاماًل  باید  بیمار  خوردن  غذا  از  قبل  ضمن،  در 
باشد و از وعده هایی استفاده کند که مغذی تر بوده اما کم حجم 
ترند. این بیماران به میوه ، سبزی ها و فرآورده های لبنی تحمل 
برنامه  در  که  است  بهتر  دلیل  این  به  دهند،  می  نشان  بیشتری 

غذاییشان این مواد غذایی بیشترین سهم را داشته باشند.

به یاد داشته باشید 
فقط از صرافی 

های معتبر جهت 
نقل و انتقال  پول 

خوداستفاده نمائید
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خانواده
انگشت اشاره خود را به سوی مشکالت بیرونی که برای مان اتفاق می افتند می گیریم و 
زندگی را مشکل تر می کنیم. اما آن چه که باید درک کنیم و به ذهن بسپاریم این است که 
بزرگی در درون تمامی ما وجوددارد. این ما هستیم که باید آن را از درون خود بیرون 
بکشیم. صرف نظر از شرایط شخصی، جو اقتصادی و دسترسی به منابع، این درک به 
ما کمک می کند تا به این نکته پایبند باشیم که هر یک از ما بیش از آن چه که فکر می 

کنیم قدرتمند هستیم.
همه ما این توانایی را داریم که در زندگی مطلوب خود را بسازیم. تنها باید بدانیم که 
خاصی  های  جنبه  اما  خیر.  دارد؟  وجود  دقیقی  فرمول  آیا  دهیم.  انجام  را  آن  چگونه 
وجود دارند که افراد موفق به نمایش می گذارند و هرکسی می تواند آن را انجام دهد. 
آن ها نمی توانند جهش آغازین زندگی تان باشند و آن چه را که برای زندگی تان می 

خواهید، جذب کنند. به سختی می توانید فرد موفقی را بیابید که از این 7 نکته پیروی 
نکرده باشد:

۱ مسوولیت زندگی خود را کمتر از ۱۰۰ درصد قبول نکنید
یکی از افسانه های فراگیر این است که شما مستحق یک زندگی عالی هستید و این که به 
هر حال جایی، کسی مسوول پرکردن زندگی ما با شادی مداوم، انتخاب شغلی هیجان 
انگیز، پرورش خانواده و ارتباطات سعادتمند شخصی خواهدبود. اما واقعیت این است 
که تنها یک فرد وجود دارد که مسوول کیفیت زندگی شماست. آن فرد شما هستید.هر 
ارتباطات، سالمتی،  اعمال شماست. درآمد، قرض،  ای در زندگی شما محصول  نتیجه 
تناسب اندام و رفتارها. آن شخصی که در آینه بر شما تاثیر می گذارد، راهنمای اصلی 

زندگی تان است. به او سالم کنید.

فکر می کنم هرکسی در اعماق وجود خود این نکته را می داند اما فکر می کند می تواند 
یاری کند. بسیاری از افراد با فکر کردن به عوامل بیرونی که منبع خطا، ناامیدی و عدم 
شادی هستند، زندگی خود را تباه می کنند. اما حقیقت این است که عوامل بیرونی تعیین 

کننده زندگی شما نیستند. شما کنترل کامل روی کیفیت زندگی خود دارید.
افراد موفق برای افکاری که دارند، تصاویری که در ذهن می بینند و اعمالی که انجاممی 
دهند، کامال مسوول هستند. آن ها وقت و انرژی خود را برای سرزنش کردن و شکایت 
تلف نمی کنند. آن ها تجربیات خود را ارزیابی می کنند و تصمیم می گیرند که آیا نیازی 
به تغییر آن ها هست یا نه. آن ها با شرایط سخت رو به رو می شوند و به منظور خلق 

زندگی مطلوب خود خطر می کنند.

2 برای این که چرا در این وضعیت هستید دلیل روشنی داشته باشید
باور من این است که هریک از ما با هدفی به دنیا آمده ایم. شاید شناسایی، تصدیق و 
احترام به این هدف از مهم ترین کارهای افراد موفق است. آن ها برای درک این که برای 
انجام چه کاری این جا هستند وقتی می گذارند و سپس با اشتیاق و انرژی آن را دنبال می 
کنند. اگر نمی دانید که قرار است چه کاری انجام دهید، به نشانه های اطراف خود دقت 
کنید. کمک و راهنمایی خواستن از دیگران مفید است؛ اما فراموش نکنید که روی خود 
متمرکز شوید. رفتارهای تان، گرایش ها، عالیق و بی عالقگی ها و تجربیات زندگی تان.

را  ها  آن  تمامی  است  الزم  اگر  بشناسید.  ندارد،  کارآیی  یا  دارد  کارآیی  که  را  چه  آن 
بنویسید. با آن چه که کشف خواهید کرد، شگفت زده خواهیدشد.

3 تصمیم بگیرید که چه می خواهید
بسیار  که  بینیم  می  را  افراد  از  بسیاری  اینجاست:  مشکل  اما  رسد،  می  ساده  نظر  به 
پرمشغله هستند، اما راضی نیستند و احساس نمی کنند که کار مطلوبی انجام می دهند. 
آن ها از نظر جسمی خسته اند، از نظر روحی خشک هستند. بسیار از آن چه که دوست 
دارند باشند دورند. گویی روی تردمیل می دوند و به سرعت به ناکجا می روند. چرا؟ 
زیرا آن چه را که می خواهند طراحی نکرده اند و بعد برای رسیدن به آن گام برنداشته 

اند.
به جای شناسایی اهداف خاص، مراحل مهم و رویاها )منظورم رویاها و اهداف بزرگ 
امور بی اهمیت سرگرم می کنند. در  به  با کارهای روزمره و پرداختن  است( خود را 
پایان هم... می توانید حدس بزنید... انرژی زیادی را هدر می دهند. در ضمن، دیگر 
الهاماتی ندارند و با وجودشان در ارتباط نیستند و یک زندگی نامتعادل را تجربه می 

کنند.
افراد به آن چه می خواهند نمی رسند  از  این که چرا بسیاری  از مهم ترین دالیل  یکی 
این است که تصمیم نگرفته اند که چه می خواهند. آن ها آرزوهای خود را به روشنی و 
با جزییات دقیق تعریف نکرده اند. موفقیت از نظر شما چگونه است؟ تعریف همه از 
موفقیت یکسان نیست و نباید هم باشد.اجازه ندهید که احساسات متمایل به زشتی و 
سیاهی، مانعی در برابر بزرگ آرزوکردن تان باشد. به محض این که در رویایی بزرگ 
هایی  ایده  با  تان  خالق  ناخودآگاه  ذهن  کنید،  می  دنبال  را  آن  واقعا  و  شوید  می  غرق 
افراد، منابع و موقعیت های موردنیاز  آن ظاهر می شود. جذب  برای تحقق  بی نظیر 

7 گــام برای خلق 
زندگی مطلـــــوب

ترجمه افسانه محمودی یزدانی
همه ما آرزو داریم کارهای بزرگ انجام دهیم و صاحب 
عالی ترین وضعیت ها باشیم. با این وجود بسیاری از ما 
به نتایج مطلوب خود دست نمی یابیم. شکایت می کنیم 

که موفقیت کافی در زندگی مان نداریم.
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برای تحقق رویای تان را آغاز خواهید کرد. رویاهای بزرگ 
نه تنها الهام بخش هستند، بلکه دیگران را وا می دارند که 

نقشی بزرگ ایفا کنند.

4 باور داشته باشید که امکان پذیر است
به  به  انسان  که  بودند  باور  این  بر  دانشمندان  گذشته  در 
پاسخ  یابند،  می  جریان  ذهن  بیرون  دنیای  از  که  اطالعاتی 
می دهند. اما امروز دریافته اند که برعکس، ما به آن چه که 
انتظار رخ دادنش را دارد،  ذهن، براساس تجربیات گذشته 
قدرتمند  بسیار  دستگاهی  ذهن  درواقع  دهیم.  می  پاسخ 
اختیارتان  در  خواهید  می  که  را  هرچیزی  تواند  می  است؛ 
خواهید  می  که  چه  آن  کنید  باور  باید  شما  اما  دهد.  قرار 
امکان پذیر است.همچنان که در باور کردن خود گام بر می 
دارید، صدای بخش شکایت کردن را به حداقل برسانید. به 
آن چه که درباره اش شکایت می کنید دقت کنید. چاق هستم. 
خسته ام. از قرض خالص نمی شوم. شغل بهتری نمی یابم. 
ارتباطم با پدرم را نمی توانم تحمل کنم. هرگز نیمه گمشده 
بررسی  را  خود  های  شکایت  و  ها  شکوه  یابم.  نمی  را  ام 
کنید. احتمال بسیار زیادی وجود دارد که بتوانید کاری برای 
آن ها انجام دهید. آن ها در مورد افراد دیگر، چیزهای دیگر 

یا وقایع دیگر نیستند. آن ها درباره شما هستند.

5 خود را باور داشته باشید
باشید،  موفق  تان  رویایی  زندگی  خلق  در  خواهید  می  اگر 
را  آن  به  توانایی تحقق بخشیدن  باشید که  باور داشته  باید 
دارید. نام آن را احترام به خود، اعتماد به نفس یا تایید خود 
یا هرچیز دیگری که بگذارید، باوری عمیق است که نسبت به 
آن دارید. توانایی ها، منابع داخلی، استعدادها و مهارت ها 
برای خلق نتیجه ی رویایی تان.تصمیم بگیرید که باور دارید 
که تمام تجربیات خود را خلق می کنید. خودتان، موفقیت را 
تجربه خواهید کرد و همین شما درد، تالش و ستیز را نیز 
تجربه خواهیدکرد. کمی عجیب به نظر می رسد، اما قبول 
این سطح از مسوولیت، قدرت بخش است. بدین معنی ست 
و  کنید  ایجاد  تغییر  دهید.  انجام  کاری  توانید  می  شما  که 
هرچیزی باشید برخورد با موانع تنها بدین معنی ست: تپه 

ای کوچک برای جهش از روی آن.

6 تبدیل به منفی نگر معکوس شوید
این نکته رک و بی پرده است: تصور کنید که چقدر موفقیت 

از  که  داشتید  انتظار  جهان  از  همیشه  اگر  شد  می  تر  آسان 
شما پشتیبانی کند و موقعیت هایی را برای تان فراهم سازد. 

افراد موفق فقط همین کار را می کنند.

7 قدرت هدف گذاری را آزاد و رها بگذارید
متخصصان علم موفقیت می دانند که مغز ارگانیسمی هدف 
جوست. هر هدفی که به ذهن ناخودآگاه خود می دهید، شب 
درگیرکردن  منظور  به  برسد.  آن  به  تا  کند  می  کار  روز  و 
هیچ  وقتی  باشد.  ارزیابی  قابل  باید  هدف  تان،  ناخودآگاه 
می  که  چیزی  تنها  ندارد،  وجود  ارزیابی  برای  معیاری 
ایده خوب است.گاهی  یا یک  خواهید یک آرزو، یک ترجیح 
فقط نیاز داریم که یک هدف اولیه تعیین کنیم تا راه را آغاز 
دارد  به همراه  فعالیت  این خوب است. حداقل کمی  و  کنیم 
تا به آن برسیم. قدم اول می تواند تغییری فوری در حوزه 
در  اکنون  هم  که  چیزی  از  آیا  باشد.  تان  زندگی  از  خاصی 
حال رخ دادن است خشنود هستید؟ برای مطلوب تر کردن 
آن درخواستی نکنید و با خودتان قدمی بردارید تا تغییری 

ایجاد کنید.
دشوار  و  کننده  ناراحت  برایتان  تغییر  ایجاد  است  ممکن 
باشد. شاید مجبور باشید که وقت، پول و یا تالش بیشتری 
صرف کنید. شاید کسی بخاطر آن ناراحت شود و یا باعث 
شاید  باشید،  داشته  بدی  احساس  خود  تصمیم  از  که  شود 
بدهید،  دست  از  را  موقعیتی  یا  و  باشد  دشوار  دادن  تغییر 
ادامه  شکایت  به  چرا  پس  شماست،  انتخاب  دادن  ادامه  اما 
انتخاب  یا نه.  می دهید؟ یا می توانید برای آن کاری بکنید 

شماست و برای انتخاب خود مسئول هستید.
ادامه حرکت  اکنون زمان برنامه ریزی گامهای بعدی برای 
توانید  این فکر که می  پیشروی سریعتر رسیده است.آیا  و 
زندگی خود را تبدیل به آن چیزی کنید که می خواهید باشد، 
احساس آسودگی به همراه ندارد؟ آیا شگفت انگیز نیست که 

موفقیت هایتان به شخص دیگری بستگی ندارد؟
تا  دهید  انجام  کار  یک  تنها  که  است  الزم  اگر  بنابراین 
کنید:  عمل  چنین  باشد،  داشته  فرق  دیروز  با  امروزتان 
مسئولت ۱۰۰% تمامی جوانب زندگی تان را برعهده بگیرید. 
وقتی  قدم.  یک  بار  هر  بگیرید،  تصمیم  تغییر  ایجاد  برای 
فرایند را آغاز کردید، کشف خواهید کرد که با کنترل افکار، 
تصویرسازی ذهنی و اعمال خود می توانید به آن چه که می 

خواهید دست یابید.
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وقتی افسردگی 
جسمتــــــان را 
هدف می گیرد

مشکالت خواب
عالوه  که  است  روانی  بیماری  افسردگی 
میگذارد  تاثیر  نیز  بدن  بر  روان،  و  ذهن  بر 
عالئم  از  یکی  میتواند  خواب  مشکالت  مثال 
افسردگی باشد. دشواری در به خواب رفتن یا 
خوابیدن پیوسته در افراد افسرده شایع است 
اما برخی از این افراد نیز ممکن است بیش از 

حد بخوابند.

درد سینه
ریه،  قلبی،  مشکالت  نشانه  میتواند  سینه  درد 
معده یا مشکالت فیزیکی دیگر باشد. برای رد 
به  سینه  درد  مسبب  جدی  بیماریهای  احتمال 
سینه  درد  اوقات  گاهی  کنید.  مراجعه  پزشک 
باشد.  افسردگی  عالئم  جمله  از  است  ممکن 
افسردگی و بیماری قلبی با هم ارتباط دارند به 
این صورت که افسردگی میتواند خطر بیماری 
قلبی را افزایش دهد و در افرادی که حمله قلبی 

داشته اند، احتمال افسردگی بیشتر است.

خستگی و کسالت
هستید  خسته  قدری  به  میکنید  احساس  اگر 
که برای کارهای روزمره انرژی ندارید، حتی 
زمانی که خواب یا استراحت زیادی داشته اید، 
افسردگی  باشید.  افسردگی  است دچار  ممکن 
متقابل  تاثیر  هم  روی  بر  میتوانند  خستگی  و 
 ، گسترده  پژوهش  یک  طبق  باشند.  داشته 
بیش  هستند  افسرده  که  افرادی  شد  مشخص 
بدون  خستگی  دچار  دیگران  برابر  چهار  از 
علت میشوند و افرادی که زیاد دچار خستگی 
میشوند تقریبا سه برابر دیگران احتمال دارد 
در  خستگی  و  افسردگی  شوند.  افسرده  که 
تشدید  را  وضعیت  دو  هر  میتوانند  هم  کنار 

کنند.

درد مفاصل و عضالت
با هم دارند.  ارتباط نزدیکی  افسردگی  درد و 
را  افسردگی  احتمال  زندگی  در  مزمن  درد 
افزایش میدهد. خود افسردگی نیز ممکن است 
پیام  وضعیت  دو  هر  در  چون  کند  ایجاد  درد 
احتمال  هستند.  یکی  مغز  شیمیایی  رسانهای 
سه  هستند  افسرده  که  افرادی  در  مزمن  درد 

برابر بیشتر از دیگران است.

مشکالت گوارشی
هم  با  زیادی  ارتباط  گوارش  دستگاه  و  مغز 
دارند به همین علت بسیاری از ما هنگامی که 
تحت استرس یا نگرانی قرار داریم، دچار درد 
معده یا تهوع میشویم. افسردگی نیز میتواند 
و  کرده  ایجاد  فرد  برای  گوارشی  مشکالت 
عالئم تهوع، سوء هاضمه، اسهال یا یبوست را 

موجب شود.
سردرد

اغلب  هستند  مبتال  افسردگی  به  که  افرادی 
سردرد دارند. پژوهشی که در این زمینه انجام 

شد، نشان داد که افراد مبتال به افسردگی شدید 
افرادی  در  و  دارند  میگرن  دیگران  برابر  سه 
برابر  پنج  افسردگی  احتمال  دارند  میگرن  که 

دیگران است.

تغییرات وزن یا اشتها
برخی افراد هنگام افسردگی اشتهایشان را از 
دست میدهند. برخی دیگر نیز در این شرایط 
با  چون  بکشند  خوردن  از  دست  نمیتوانند 
ناراحتی شان  و  خوردن احساس میکنند رنج 
کاهش می یابد. حاصل آن میتواند اضافه وزن 
یا کاهش وزن باشد و در صورت کاهش وزن 
افسردگی  میشود.  تجربه  نیز  انرژی  فقدان 
عصبی  پرخوری  مانند  خوردن  اختالالت  با 
)آنورکسیا(  عصبی  اشتهایی  بی  )بولیمیا(، 

زنان  در  است.  مرتبط  ای  دوره  پرخوری  یا 
بولیمیا  یا  آنورکسیا  و  افسردگی  بین  ارتباط 

زیاد است.

کمردرد
کمردرد میتواند در افسردگی نقش داشته باشد 
در  کمردرد  احتمال  میتواند  نیز  افسردگی  اما 
فرد را افزایش دهد. افرادی که افسردگی دارند 
چهار برابر بیشتر از دیگران دچار کمردرد یا 

گردن درد شدید و ناتوان کننده میشوند.

بی قراری و تحریک پذیری
تحریک پذیری و بی قراری با مشکالت خواب 
یا عالئم دیگر افسردگی میتواند همراه باشد. 
الکل  یا  مواد  استعمال  سوء  احتمال  افسردگی 
نوبه خود در  به  نیز  این  افزایش میدهد که  را 
تحریک پذیری و بی قراری نقش دارد. احتمال 
مردان  در  افسردگی  هنگام  پذیری  تحریک 

بیشتر از زنان است.

مشکالت جنسی
رابطه  به  خود  عالقه  فرد  افسردگی  هنگام 
افسردگی  ویژه  به  میدهد.  دست  از  را  جنسی 
بر رابطه جنسی میگذارد.  تاثیر زیادی  شدید 
معرض  در  بیشتر  دارند  افسردگی  که  افرادی 
دوی  هر  که  دارند  قرار  الکل  و  مواد  استعمال 
این مواد میل جنسی را سرکوب میکند. برخی 
ضد  داروهای  جمله  از  تجویزی  داروهای 
را  فرد  در  جنسی  میل  میتوانند  نیز  افسردگی 
کاهش داده و بر عملکرد فرد تاثیر بگذارند. با 
پزشک خود درباره گزینه های درمانی صحبت 

کنید.

ورزش
ورزشی  برنامه  که  میدهد  نشان  تحقیقات 
میدارد  نگه  متناسب  را  بدن  تنها  نه  منظم 
در  شیمیایی  مواد  سازی  آزاد  موجب  بلکه 
مغز میشود که احساس خوبی به شما داده و 
خلقتان را بهبود میبخشد و از حساسیت شما 
نسبت به درد میکاهد. اگر چه ورزش به تنهای 
درمان افسردگی نیست اما به کاهش آن و غلبه 
دچار  اگر  میکند.  کمک  مدت  بلند  در  آن  بر 
کمبود  احساس  است  ممکن  باشید  افسردگی 
اما  باشد  سخت  برایتان  ورزش  و  کنید  انرژی 
به خاطر بسپارید که ورزش میتواند انرژی را 
افزایش دهد، خستگی را کاهش دهد و به شما 

کمک کند خواب بهتری داشته باشید.
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سریعترین روش روانکاوی از طریق 
هیپنوتراپی - روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم دکتر روحی 

شاهین

5 غذا برای مبارزه با 
افسردگی زمستانی

شاید برای شماهم اتفاق افتاده باشد که در فصل زمستان و در شرایطی 
شوید.  دلتنگی  دچار  هم  شما  گیرد،  می  هوا  دل  ها،  قدیمی  قول  به  که 
این عارضه که در غرب شدت زیادتری دارد را "افسردگی زمستانی" یا 

بصورت علمی، اختالل عاطفی فصلی می نامند.

نام  با   )Seasonal affective disorder( فصلی  عاطفی  اختالل 
اختصاری SAD، برای اولین بار به طور رسمی توسط نورمن روزنتال 

و همکارانش در مؤسسه ملی بهداشت روان آمریکا توصیف شد.
اگرچه متخصصان در ابتدا در مورد وجود این اختالل شک داشتند اما 
امروزه این اختالل به عنوان یک اختالل رایج شناخته می شود. بر اساس 
نوشته های کتابخانه ملی پزشکی آمریکا، این افراد با تغییر فصل دچار 
زیاد  است  آن ها ممکن  تغییر جدی در شرایط روحی خود می شوند. 
بخوابند، انرژی کمی داشته باشند و احساس افسردگی کنند. معموال این 

نشانه ها که می توانند جدی هم باشند، با تغییر فصل از بین می روند.
حال جدای از دارو و یا ایجاد شرایط محیطی مناسب، شما با مصرف 
غذاهای خاصی می توانید بر این احساس منفی غلبه کنید. ما در اینجا 
5 ماده غذایی را به شما معرفی می کنیم تا با خوردن آنها، کمی سرحال 

تر شوید.

عدس
محققان دانشگاهی در آمریکا با بررسی 3هزارنفر از افراد بین ۱5 تا 3۹ 
پائین بودن  آنها به سبب  اند که علت افسردگی خفیف در  سال دریافته 
میزان غلظت اسید فولیک در خون آنهاست. بنا به همین گزارش، افزودن 
عدس به رژیم غذایی این افراد توانست با باال بردن میزان اسید فولیک 
حجم  به  رسیدن  البته  بکاهد.  آنها  احساس  این  از  زیادی  حد  تا  آنها، 

کافی از این ماده غذایی برای شما نیازمند مشورت با پزشک معالجتان 
است. از دیگر موادی که چنین سطحی از اسید فولیک یا فوالت را دارند 

عبارتند از آب پرتقال، اسفناج، لوبیا، فندق، نخود و آووکادو.

ماهی آزاد
مغز  عملکرد  بر  تواند  می  ماهی  این  در  موجود  مفید  چربی  میزان 
برای  ماهی  این  در  موجود   3 امگا  دیگر  سوی  از  باشد.  موثر  قلب  و 
این نکته در تحقیقات  کاهش اختالالت عصبی و افسردگی مفید است. 
بدخلقی  و  بدن  در   3 امگا  کمبود  میان  که  است  شده  اثبات  دانشمندان 
ارتباط مستقیم وجود دارد. جدای از این دلیل، مصرف این چربی مفید 
در افزایش ایمنی بدن نیز موثر است از دیگر منابع غنی امگا 3 می توان 

به ماهی تن، ساردین، بذر کتان، روغن کانوال و تخم کدو اشاره کرد.

ماست
سرتونین ماده ای شیمیایی است که در تنظیم احساس گرسنگی، احساس 
شادی و سرحال بودن موثر است. وجور نور خورشید در عملکرد بهتر 
این ماده شیمیایی تاثیر دارد. با کوتاه شدن روزها در زمستان و کاهش 

نور خورشید، عملکرد این ماده در بدن کاهش می یابد.

از سوی دیگر، تریپتوفان که یک اسید آمینه می باشد، به تولید سرتونین 
در بدن کمک می کند. بهره گیری از مواد غذایی مانند ماست که سرشار 
از تریپتوفان است، می تواند جبران کننده کاهش تولید سرتونین باشد.

غذاهای دیگری که حاوی تریپتوفان هستند عبارتند از: گوشت بوقلمون، 
گوشت مرغ، گوشت گاو، سویا، لوبیا، ماهی تن، آجیل و تخم مرغ.

گوشت گاو
ثابت شده است که کمبود روی در حیوانات، سبب ساز رفتارهای افسرده 
گونه می شود. در میان تمامی غذاها، گوشت گاو دارای بیشترین میزان 
این زمینه کمک مضاعفی  روی است. مصرف گوشت کم چرب گاو در 
می کند. بهترین بخش از بدن گاو برای جذب بیشتر روی، گوشت قلوه 
گاه آن است. دیگر منابع کامل روی در مواد غذایی عبارتند از: صدف، 

مرغ، ماست، غالت کامل.

قارچ
با  مبارزه  در   D ویتامین  مصرف  است  داده  نشان  پزشکان  مطالعات 
ویتامین  به  که  ویتامین  این  است.  مفید  زمستانی  افسردگی  بیماری 
آنجایی  از  کند.  کمک  سرتونین  تولید  به  تواند  می  دارد،  شهرت  آفتاب 
قرارگیری  از طریق  انسان  برای  این ویتامین  بیشترین میزان جذب  که 
در معرض نور خورشید است و در زمستان این شرایط کمتر مهیاست، 
باید ازموادی استفاده کرد که این کمبود را جبران کند. قارچ ها از جمله 
به  آنها  مصرف  و  بوده   D ویتامین  از  سرشار  که  هستند  غذایی  مواد 
منابع  دیگر  از  رساند.  می  یاری  نیز  بدن  عصبی  سیستم  بهتر  عملکرد 
غنی ویتامین D می توان به موارد زیر اشاره کرد: شیر غنی شده ، ماهی 

قزل آال، ماهی تن، آب پرتقال غنی شده و شیر سویای غنی شده.



برای رفع نیازمندی های شما

موفقیت در استمرار است
برای سفارش آگهی با شماره تلفن ۰78۱۱۰۰۰455 تماس حاصل فرمائید
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چرا میالن به یك ورزشگاه جدید احتیاج دارد؟
تیم   با  مشترك  به صورت  را  سن سیرو  ورزشگاه  روسونری ها  حاضر  حال  در 
همشهری شان یعنی اینترمیالن استفاده می کنند. در سال ١٩٧٩ جوزپه مه آتزا )برترین 
در  درگذشت.   )١٩٣٨ و   ١٩٣٤ جام جهانی  دو  برنده  و  میالن  اینتر  باشگاه  تاریخ  گلزن 

تاریخ سوم مارس ١٩٨٠، شهرداری میالن به افتخار این اسطوره نام این ورزشگاه را 
به جوزپه مه آتزا تغییر داد. در حقیقت شهرداری میالن صاحب این ورزشگاه است نه 
این دو باشگاه. این به این معناست که میالن از محل فروش بلیت هیچ سهمی نمی برد 
و تمام عواید روز مسابقه مستقیما به بخش عمومی وارد می شود. حتی طبق گزارش 
روزنامه گاردین، قرمز و مشکی پوشان میالن برای بازی در این زمین رقمی حدود ٤/١ 
میلیون یورو به شهرداری میالن پرداخت می کنند. شرایط کنونی روسونری ها همانند 
دارند  دست  در  آنچه  هر  بهتر  آینده ای  امید  به  که  است  خصوصی  کالجی  دانشجوی 
می فروشند تا به مدرك موردنظر برسند.از آن بدتر این است که این روزها حتی هواداران 
و عالقه مندان آث میالن نیز برای تماشای بازی این تیم پای به جوزپه مه آتزا نمی گذارند. 
بر اساس آمار منتشره، در بازی دو هفته قبل میان آث میالن و التزیو در چارچوب جام 
حذفی ایتالیا که به شکست روسونری های منجر شد، کمتر از ١٠ هزار نفر در ورزشگاه 
با توجه به ظرفیت ٨٠ هزار نفری جوزپه مه آتزا )سن سیرو(، حضور  حضور داشتند. 
این تعداد کم تماشاچی در بازی های روسونری ها، این ورزشگاه با آن همه صندلی خالی 
را همچون خانه ارواح کرده است. هرچند در بازی های بزرگ باز هم سن سیرو مملو از 
یوونتوس، رکورد حضور  برابر  آث میالن  بازی  در  مثال  عنوان  به  تماشاچی می شود. 
تماشا  نزدیك  از  را  بازی  نفر   ٧٩١٧٣ دیدار  این  در  شد.  شکسته  فصل  این  در  تماشاگر 
کردند اما نکته مهم نیز در همین جا نهفته است، آث میالنی ها برای پر کردن ورزشگاه 

خانگی خود به یوونتوس نیازمندند.
حال زمان آن فرا رسیده که روسونری ها برای پیشرفت های آینده ابتدا یك گام به عقب 
این تیم،  برداشته و به یك ورزشگاه جدید و کوچك تر نقل مکان کنند. ورزشگاه جدید 

ظرفیتی ٤٨٠٠٠ نفری )یعنی تقریبا نصف ظرفیت کنونی سن سیرو( خواهد داشت.
شاید در نگاه اول این طور به  نظر برسد که باشگاه بزرگ و قدیمی آث میالن در حال 
ایتالیا وفق  با شرایط روز  را  باید خود  آنها  که  است  این  واقعیت  اما  است  کوچك شدن 
کسب  تلویزیونی  پخش  حق  طریق  از  بیشتر  حاضر  حال  در  ایتالیا  باشگاه های  دهند. 
در  حضور  به  کمتر  و  کمتر  روز  هر  کشور  این  در  فوتبال  طرفداران  می کنند.  درآمد 
به طور میانگین در  آمار منتشره،  آخرین  بر اساس  ورزشگاه ها رغبت نشان می دهند. 

طول فصل هر بازی کمی بیشتر از ٢٠ هزار تماشاچی به خود می بیند.

     درآمدها بیشتر می شود
هرچند پوشش تلویزیونی مسابقات در ایتالیا چیزی شبیه فاجعه است اما با توجه به اینکه 
و  نیستند  برخوردار  مسابقه  زمین  روی  کافی  دید  از  پایینی  ردیف های  ورزشگاه ها  در 
ردیف های باالیی نیز تسلطی بر اتفاقات میدان ندارند، پس تفاوت چندانی میان حضور در 
ورزشگاه ها یا نشستن پای گیرنده های تلویزیونی وجود ندارد و شاید حتی برد با بیننده های 
تلویزیونی و خانگی باشد.یك ورزشگاه کوچك تر به معنی یك ورزشگاه با صندلی های خالی 
به  این  تلویزیونی.  بینندگان  از  پرهیجان تر  تماشاگرانی  و  گران قیمت تر  بلیتی شاید  کمتر، 
معنی آن است که بینندگان تلویزیونی نیز پس از دیدن این شور و محیطی پر از هیجان، به 

مرور به حضور بیشتر در ورزشگاه  کشیده شده و استادیوم  پرتر از گذشته خواهد شد.
به این ترتیب عواید حاصل از بلیت فروشی و تبلیغات دور زمین نیز به جیب باشگاه سرازیر 
به  اجمالی  نگاهی  است  کافی  این موضوع  اهمیت  به  بردن  پی  برای  دولت.  نه  خواهد شد 
یوونتوس بیندازید. پس از ساخت ورزشگاه اختصاصی این تیم )استادیوم یوونتوس( در 
هشتم سپتامبر ٢٠١١، درصد باخت های بانوی پیر ایتالیا به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده 
است.  شده  میلیون(   ٤٠ به  یورو  میلیون   ١٣ )از  برابر  سه  سال،  سه  طی  آنها  درآمدهای  و 
حتی  و  خرید  مرکز  و  رستوران  چندین  از  اختصاصی شان  ورزشگاه  درون  در  یووه ای ها 
فروشگاه مواد غذایی برخوردار هستند. این به این معنی است که مردم به جز موارد مرتبط 
نیز همین  اقدامات  این  تمام  کلیدی  نکته  این ورزشگاه مراجعه می کنند.  به  نیز  فوتبال  به 
است. سران یوونتوس از ورزشگاه خانگی و اختصاصی شان حتی زمانی که بازیکنان شان 
در آنجا حضور ندارند کسب درآمد می کنند. پول بیشتر به معنی توانایی بیشتر برای خرید 
پیشنهادات  برابر  در  تیم  کلیدی  بازیکنان  داشتن  نگه  توانایی  البته  و  باکیفیت تر  بازیکنان 

حتی  و  منچسترسیتی  یونایتد،  منچستر  رئال،  بارسلونا،  همچون  تیم های  اغواکننده 
پاریس سن ژرمن است.

    آخرین جزییات از پروژه میلیاردی میالن
مسوول پروژه استادیوم جدید میالن، شرکت طراح ورزشگاه آلیانز آرنای بایرن مونیخ و 
همچنین ورزشگاه آشیانه پرنده چین است. آنها ٧٠ ورزشگاه جهان را برای طراحی اولیه، 
مورد بررسی قرار داده و سرانجام به طرحی جذاب و دیدنی دست یافتند. این استادیوم 
از  جدا  همچنین  است.  تمرین  محل  و  رستوران  چند  فوتبال،  آکادمی  یك  هتل،  یك  شامل 
پارکینگ، امکان عایق صدا برای این ورزشگاه فراهم می شود تا صدای تماشاگران در داخل 
این ویژگی، میالنی ها حتی قادر به برگزاری کنسرت های بسیار  با توجه به  زمین، بماند. 

بزرگ در ورزشگاه جدیدشان خواهند بود.
باربارا  شد.  خواهد  احداث  باشگاه  مرکزی  دفتر  کنار  در  کوچك  دهکده ای  پروژه،  این  در 
به  پیشنهادش  ارایه  از  فیرا میالنو مراجعه کرده پس  کمپانی  به  پیش  برلوسکونی چندی 
مالك زمینی در ناحیه پورتلوی شهر میالن که ٤٥ هزار متر مربع وسعت دارد این زمین را 
خریداری کرد. این دهکده به سیستم های نقلیه عمومی بسیار نزدیك بوده و در مرکزیت قرار 
دارد. به این ترتیب این دهکده به مرکز توجه مردم منطقه تبدیل خواهد شد. در این دهکده 
در حال حاضر فروشگاه میالن و موزه این باشگاه قرار دارد و پیش بینی می شود با توجه 
به امکانات پیش رو، دهکده میالن بسیار مورد استقبال هواداران و مخصوصا مردم عادی 
قرار گیرد. احتماال شما هم می دانید که این روزها دیگر استادیوم ها تنها محل برگزاری یك 
یا دو مسابقه در هفته نیست. استادیوم ها در عصر کنونی به یکی از جذابیت های توریستی 
هر شهر مبدل شده اند و بر ارزش معماری هر شهر افزوده و باعث زیباتر شدن و مدرنیته تر 
تا  را  اجزایش  و  ورزشگاه  این  که  داده اند  قول  پروژه  مسووالن  می شوند.  شهر  آن  شدن 

تابستان سال ۲۰۱8 به بهره برداری برسانند.

    چقدر خرج برمی دارد؟
اساس  بر  است.  ناچیز  بسیار  مبلغی  آینده  سودهای  مقابل  در  پروژه  این  انجام  هزینه 
برآوردهای اولیه احداث این ورزشگاه چیزی حدود ٣٠٠ میلیون یورو برای صاحبان میالن 
است.  شده  تامین  آن  منبع  هم اکنون  از  می رسد  نظر  به  که  هزینه ای  داشت.  خواهد  خرج 

ورزش
افشین قطبی یا برانکو ایوانکوویچ

مساله این نیست
  افشین معشوری 

 موج مکزیکی حمایت از مربیان خارجی و کنار گذاشتن 
رسید.  پرسپولیس  نیمکت  به  این بار  داخلی  مربیان 
هنوز به درستی مشخص نیست تغییر و تحوالتی روی 
نیمکت قرمزها رخ خواهد داد یا نه اما می گویند برانکو 
چند  نیمکت  داغ ترین  روی  نشستن  گزینه  ایوانکوویچ 
سال اخیر ایران است. در اینکه حمید درخشان عملکرد 
اینکه  در  و  نیست  شکی  هیچ  است،  نداشته  مناسبی 
تماشاگران پرسپولیسی  نیاز به تغییر اتمسفر دارند هم 
اما دست گذاشتن روی گزینه ای که  نیست،  هیچ شکی 
نهایت هنرش بازی دفاعی و بستن دفاع بود، برای تیمی 
کارناشناسی  از  غیر  می خواهند  برد  هوادارانش  که 

مذاکره کنندگان چه معنایی می تواند داشته باشد؟

ایوانکوویچ  می رسد  خبر  تازه  بگذریم،  که  اینها  از 
شروطی نیز برای پرسپولیس دارد. اینکه بدهی مالیاتی 
او را که از دوران مربیگری در ایران برجا مانده است، 
نزدیکان  از  نقل  به  که  دیگری  موضوع  و  شوند  متقبل 
پیشنهادی  مبلغ  بودن  پایین  می شود،  شنیده  برانکو 

پرسپولیسی هاست.
که  مبلغی  می گویند،  او  نزدیکان  و  برانکو  قول  از 
اوست  قرارداد  آخرین  نصف  داده اند  پیشنهاد  قرمزها 
اما احتماال کسی یادش  که تاکنون دریافت کرده است؛ 
نمی آید خروجی آخرین قرارداد برانکو چه بوده و در 

کجا مشغول بوده و فرجام آن چه شده است؟!

موضوع دیگری که در این میان نادیده گرفته می شود 
به  بسیار  مربی  این  امثال  البته  و  برانکو  اصوال  اینکه 
از  ایران بدهکارند. به یاد بیاورید برانکو پیش  فوتبال 
حضور در ایران، نهایتا کمك مربی ای بود که البته لقب 
پروفسور را میروسالو بالژویچ در فوتبال غیرحرفه یی 
ما به او اعطا کرد. در اینکه او چقدر لیاقت این عنوان 
شیوه  همان  با  او  اما  نداریم،  بحثی  دارد  یا  داشت  را 
مقام  به  و  ماند  ایران  در  بالژ  از  پس  نظرش  مورد 
سرمربی ارتقا یافت. اینکه خدمات متقابل فوتبال ایران 
به برانکو و بالعکس کدام بیشتر بوده، بحثی است که 
با یك جست وجوی دم دستی  اما  به واکاوی دارد،  نیاز 
برانکو  تاثیر  اصوال  که  رسید  نکته  این  به  می توان  نیز 
ایران  در  پرشمارش  حضور  سال های  در  ایوانکوویچ 
چه بوده که حاال فالش بك می زنیم و »پروفسور«ی را 
در  حضورش  سال های  در  که  بازمی گردانیم  ایران  به 
تا  بگیرد  یاد  فارسی  ایران حتی حاضر نشد چند کالم 

پاسخ سالم ایرانی ها را بدهد.
حضور  زمزمه های  البته  برانکو  بازگرداندن  از  بدتر 
ایرانی-امریکایی است که  افشین قطبی، مربی  دوباره 
پرسپولیس،  وقت  مدیرعامل  حمایت های  دلیل  به  تنها 
تیم بسته شده ای که حاصل هنر کس دیگری بود و البته 
بدنسازی خوب فرد سوم، در ثانیه های آخرین وقت تلف 
شده یك بازی حساس توانست سپاهان را شکست دهد 
و به عرش برسد؛ اما پس از خروج از ایران حرف هایی 
بزند که نامی جز نمکدان شکستن نداشت و مع االسف 
پس از مدتی روی نیمکت مربیگری تیم ملی بنشیند و 

جز خفت چیزی به بار نیاورد.

نداریم؛  مشکلی  برانکو  حتی  نه  و  قطبی  افشین  با  نه 
و  فوتبال مان  ورزش مان،  خودمان،  حال  به  دل مان  اما 
و  می ریزیم  آدم ها  این  پای  به  که  می سوزد  دالرهایی 
دامان  به  دست  سرانجام  و  نیست  خبری  سازندگی  از 
جان  را  مرده  این  مثال  تا  می شویم  کی روش  کارلوس 
تازه ای ببخشد که آن هم در عمل چیزی غیر از حذف در 

مرحله پلی آف برایمان نداشت.
سالی  سه  در  بگوید  یکی  بگذریم.  موارد  همه  از  اصال 
که افشین قطبی سکان مربیگری تیم ژاپنی را در دست 
داشت )و البته کنار گذاشته شد( کدام موفقیت را کسب 
صلوات  و  سالم  با  می خواهیم  دوباره  حاال  که  کرد 
پیش تر  کنیم.  تن اش  بر  قرمز  جامه  و  برگردانیم  را  او 
نوشته ام و باز تکرار می کنم: با خودمان، فوتبال مان و 

مربیان مان بد نکنیم، حتی اگر دوست شان نمی داریم.

ساختن مدرن ترین 
ورزشگاه جهان

 
  نوید صراف

سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق ایتالیا و مالك باشگاه میالن ایتالیا    
فکرهای بزرگی برای تیم فوتبالش در سر دارد. او می خواهد پس از مدت ها 
آن  جدید.  ورزشگاه  یك  کند؛  خانه  یك  صاحب  را  باشگاهش  اجاره نشینی، 
طوری که روزنامه های ایتالیایی گزارش داده اند، ورزشگاه جدید آث میالن در 
معنای واقعی کلمه بی نقص و کامل خواهد بود. هرچند از ورزشگاه سن سیرو 
کوچك تر است اما به مراتب از محیطی دوستانه تر و گرم تر برخوردار خواهد 

بود و مهم تر از هر چیزی این ورزشگاه فقط و فقط متعلق به آنهاست.
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دکتر عباس شیرافکن 

شرکت  مدیر  کالرك،  تیم  و  برلوسکونی  باربارا  خبری  کنفرانس  جریان  در 
ورزشگاه  ساخت  در  باشگاه  دو  احتمالی  همکاری  بحث  امارات،  هواپیمایی 
جدید مطرح شد. شرکت متول فالی امارات عالوه بر آرسنال، نام خود را روی 
ورزشگاه جدید میالن نیز خواهد گذاشت. برلوسکونی با تایید این موضوع 
مهم  بسیار  ورزشگاه  اسپانسرینگ  میالن،  همچون  باشگاهی  برای  گفت: 
است. سن سیرو فوق العاده است اما فوتبال همواره در حال پیشرفت است و 
یکی از اهداف ما، احداث استادیوم اختصاصی خواهد بود. هواپیمایی امارات 
جدید،  ورزشگاه  ساخت  سر  بر  ما  همکاری  و  است  پروژه  این  در  ما  همیار 

بسیار خوب خواهد بود.
تیم کالرك نیز از این همکاری استقبال کرد: »هر چیزی ممکن است. قرارداد 
بر سر استادیوم جدید میالن، بسیار برای ما مهم بود. فکر می کنم در مورد 
نحوه همکاری و احتمال اسپانسرینگ اسم ورزشگاه، جلساتی با هم خواهیم 
داشت. این موضوع در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.«به این ترتیب 
خواهند  درآمد  کسب  به  خود  اختصاصی  ورزشگاه  از  میالنی ها  زیاد،  یا  کم 
صورت  در  ویژه  به  یابد.  افزایش  روز  به  روز  می تواند  که  درآمدی  رسید؛ 
از  ورزشگاه  این  اروپا،  قهرمانان  لیگ  رقابت های  در  روسونری ها  حضور 
پتانسیل بسیار باالیی برای کسب درآمد برخوردار است. و صد البته باید به 
قهرمانی  عنوان  کسب  دنبال  به  میالنی ها  اگر  که  کرد  جدی  اشاره  نکته  این 
در این رقابت ها هستند باید و باید صاحب یك ورزشگاه اختصاصی باشند. 
چراکه تنها از طریق کسب درآمد مستقیم از استادیوم و امکانات موجود در آن  
است که میالن می تواند به استقالل مالی رسیده و تیمی بهتر و قدرتمندتر را 
راهی میادین کند، در غیر این صورت گزینه ای جز واگذاری و فروش کلی این 

باشگاه روبه روی برلوسکونی قرار نخواهد داشت.

   سهام میالن ارزش بیشتری پیدا می کند
اشاره  دیگر  ریز  نکته  یك  به  اختصاصی  ورزشگاه  یك  وجود  اهمیت  برای 
می کنیم. باشگاه میالن با سابقه و قدمتی دیرینه و کسب افتخارات متعدد، قبل 
از مطرح شدن پروژه احداث ورزشگاه اختصاصی، خریدار خارجی چندانی 
پیشنهادات  از  موجی  یك باره  به  پروژه  این  رسمی  اعالم  از  پس  اما  نداشت. 
رده بندی  اساس  بر  شد.  باشگاه  این  روانه  خارجی  سرمایه داران  سوی  از 
میلیون   ٧٥٦ حدود  چیزی  میالن  باشگاه  فعلی  ارزش  فوربس،  معتبر  مجله 
یورو تخمین زده می شود که این رقم در صورت احداث ورزشگاه به باالی یك 
میلیارد یورو خواهد رسید. با وجود این استادیوم میالن باز هم می تواند به 
با ارزش ترین برند ایتالیا تبدیل شده و در سطح جهان نیز در جایگاه بسیار 

باالیی جای گیرد.
شروع  تنها  این  و  بود  خواهد  روسونری ها  انتظار  در  بسیاری  موفقیت های 

کار است.

نادال و شاراپووا به فینال 
اوپن فرانسه می رسند

موسوم  فرانسه  اوپن  بازی های  دوره  چهارمین  و  صد 
)٤ خرداد سال  ماه مه  به روالن گاروس در بیست وپنجم 
می رسد.  پایان  به  خرداد(   ١١( ژوئن  اول  در  و  آغاز  آتی( 
این مسابقات از برجسته ترین رقابت های قهرمانی تنیس 
جهان  در  گرنداسلم  بزرگ  رویداد  چهار  از  یکی  و  جهان 
است که هر ساله در دو رده زنان و مردان، در شهر پاریس 
بدانید  که  باشد  جالب  برایتان  شاید  می شود.  برگزار 
جایزه این رقابت ها، در حدود3۰ میلیون دالر )١٠٥ میلیارد 
تومان( است و از لحاظ زمانی دومین مسابقه گرنداسلم 

در هر سال محسوب می شود.

استرالیا،  اوپن  قهرمان  قدیمی؛  داستان  یك 
قهرمان اوپن فرانسه هم می شود

که  مردی  و  زن  تنیسور  که  است  قدیمی  داستان  یك  این 
سال جدید را با پیروزی آغاز کند و در اوپن استرالیا پیروز 
شود، قهرمان اوپن فرانسه نیز می شود. ولی این داستان 
تنیسور  آخرین  نمی آید.  در  آب  از  درست  پایانش  معموال 
زنی که هم در استرالیا و هم در فرانسه قهرمان شد جنیفر 
کاپریاتی بود که در سال ٢٠٠١ به این افتخار دست یافت. 
جیم  است،  عجیب تر  هم  این  از  وضعیت  مردان  بخش  در 
کوریه در سال ١٩٩٢ هر دو قهرمانی را به دست آورد. البته 
زیادی  دالیل  که  چرا  نیست  عجیبی  اتفاق  موضوع،  این 
برای قهرمان های مختلف در این دو تورنمنت وجود دارد؛ 
وارد  بازیکنان  بر  که  فشاری  تا  گرفته  مسابقات  زمین  از 
می شود در تمام این دو رقابت بزرگ با هم متفاوت است. 
پس اگر فکر می کنید جوکوویچ و ویلیامز در فرانسه جام 
قهرمانی را باالی سر می برند، بهتر است تجدیدنظر کنید.

راجر فدرر حذف خواهد شد
راجر فدرر تنیسور شماره ٢ جهان در رقابت های استرالیا 
بازی ها  سوم  دور  در  حالی  در  همگان  تعجب  کمال  در 
بود.  آماده کرده  قهرمانی  برای  را  حذف شد که خودش 
البته هنوز از او انتظار می رود که تا یك یا دو سال آینده 
ولی  باشد  داشته  قرار  جهان  برتر  تنیسور  پنج  جمع  در 
بعید است در مسابقات فرانسه شانس زیادی داشته باشد. 
بهتر است راجر که در سال ٢٠٠٩ قهرمان مسابقات شده 

خود را برای حذف در همان مراحل ابتدایی آماده کند. او 
البته می تواند به ویمبلدون و قهرمانی در این جام امیدوار 

باشد.

ماریا شاراپووا یك پای فینال خواهد بود
اوپن  رقابت های  در  که  هستند  جهان  تنیسورهای  برخی 
فرانسه عملکرد بهتری نسبت به دیگر تورنمنت ها دارند. 
ماریا شاراپووای روسی یکی از همین بازیکنان است. او 
با داشتن دو قهرمانی در سال های ٢٠١٢ و ٢٠١٤ در فرانسه 
یکی از امید های اول قهرمانی به شمار می آید. همان طور 
رس  خاك  از  فرانسه  اوپن  رقابت های  زمین  شد  گفته  که 
سال  چند  شاراپووا،  ماریا  که  است  توصیفی  این  و  است 
ارایه  این گونه زمین ها به خبرنگاران  از بازی روی  پیش 
کرد: »بازی کردن روی خاك رس کار بسیار سختی است. 
یك سطح  را روی  گاو بخواهد خود  یك  که  است  این  مثل 
خود  شاراپووا  حاال  که  اینجاست  جالب  دارد.«  نگه  یخی 
تنیسور  بدانید  نیست  بد  می داند.  زمین ها  این  استاد  را 
شماره ٢ زنان در سه سال گذشته در فینال فرانسه حضور 
داشته و از سال ٢٠١٠ تا االن تا پیش از مرحله نیمه نهایی 
حذف نشده است. پس با توجه به رسیدن به فینال در اوپن 
استرالیا، بعید نیست که این بار هم یك پای فینال مسابقات 

پاریس باشد.

در  نادال  می تواند دهمین قهرمانی اش  رافائل 
فرانسه را کسب کند

اوپن  بازی های  تاریخ  در  نادال  جمله  از  مرد،  چهار  تنها 
بیشتر  یا  قهرمانی   ١٠ کسب  به  موفق  و  رفته اند  میدان  به 
انتظار دهمین قهرمانی اوپن  شده اند. امسال می توان در 
فرانسه و مجموعا پانزدهمین قهرمانی تنیسور شماره سه 
جهان بود. نادال در حالی که در رقابت های استرالیا کمی 
یك چهارم  مرحله  تا  توانست  اما  داشت  فیزیکی  مشکالت 
نهایی باال بیاید و در این مرحله در مقابل توماس بردیچ 
چهار  جمع  به  نرسیدن  که  درست  این  خورد.  شکست 
فرانسه  در  نادال  اما  است  عجیب  کمی  پایانی  بازیکن 
همیشه تنیسور کامال متفاوتی بوده. راستش را بخواهید 
بتواند  که  می شود  پیدا  تنیس  دنیای  در  تنیسوری  کمتر 
در زمینی مملو از خاك رس حریف مرد جوان اسپانیایی 
آغاز  تا  صرب  جوکویوچ  اگر  که  نبرید  یاد  از  پس  شود. 
باز  فتح کند  را هم  تمام جام های دیگر  فرانسه  بازی های 
این نادال اسپانیولی زبان است که امید اول کسب قهرمانی 

رولند گروس به حساب می آید.

مادیسون کیز  اعجوبه تنیس زنان
و  جوان  تنیسورهای  همیشه  گرنداسلم  بازی های  در 
تاثیرگذار  و  خوب  تنیس  غول های  مقابل  در  بااستعداد 
ظاهر می شوند، آنقدر که تماشاگران برای دیدن آنها راهی 
ساله   ١٩ تنیسور  کیز،   مادیسون  می شوند.  ورزشگاه ها 
بازی های  آنقدر  استرالیا  اوپن  رقابت های  در  امریکایی 
جذاب و دیدنی از خود به نمایش گذاشت که کارشناسان 
تنیس بی صبرانه منتظر اوپن فرانسه هستند تا ببینند در 
این دوره، کیز چه خواهد کرد. البته به عقیده کارشناسان 
هنوز آمادگی کیز به مرحله ای نرسیده که بتواند به مقام 
بزرگان  برای  حسابی  می تواند  ولی  یابد  دست  قهرمانی 
دردسر ایجاد کند. سرنا ویلیامز، تنیسور شماره یك زنان 
کیز  برابر  در  پیروزی  از  استرالیا پس  اوپن  بازی های  در 
امروز  او  که  بازی ای  »با  بود:  نیمه نهایی گفته  در مرحله 
از خودش به نمایش گذاشت، مطمئنم که او توانایی تبدیل 
گرانداسلم های  در  قهرمانی  و  تنیسور  برترین  به  شدن 

زیادی را دارد.«

حضور  نیمه نهایی  در  فرانسوی  یك  حداقل 
خواهد داشت

دارد  اختیار  در  زیادی  بااستعداد  تنیسور های  فرانسه 
حال  در  است.  تعجب برانگیز  کمی  آنها  رنکینگ  ولی 
دارد  قرار  رتبه دوازدهم  حاضر جو ویلفراید تسونگا در 
رده های  در  می آید،  شمار  به  فرانسه  تنیسور  بهترین  و 
بیست و  گسکه  ریچارد  و  بیستم  مونفیس  گائل  بعدی 
جزو  تنیس بازان  این  که  حالی  در  دارند.  قرار  هشتم 
اما  می آیند،  شمار  به  جهان  تنیسورهای  بااستعدادترین 
مصدومیت  جمله  از  مختلف  دالیل  به  است  وقتی  چند 
سقوط  رنکینگ  جدول  در  خشونت شان  کنترل  عدم  یا 
خاموش  زیادی  مدت  به  استعداد  همه  این  اما  داشته اند 
از  یکی  حداقل  رقابت ها  این  در  باالخره  و  ماند  نخواهد 
اینجاست که آخرین باری  به اوج بازمی گردد. جالب  آنها 
هموطن شان  یك  قهرمانی  تنیس،  فرانسوی  هواداران  که 
آخرین  نوا،  یانیك  می گذرد.  مدت ها  دیده اند،  اوپن  در  را 
کرده  فتح  را  گرنداسلم  یك  که  است  فرانسوی  تنیس باز 
 .١٩٨٣ سال  در  فرانسه  اوپن  مسابقات  به  برمی گردد  که 
با میزبانی فرانسه و حمایت هموطنان، یکی از این چهار 
و  کند  خشنود  را  کشورش  می تواند  فرانسوی  تنیسور 
حداقل به نیمه نهایی راه یابد ولی قهرمانی بسیار دور از 

ذهن به نظر می رسد.
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 افقي:
1- عم��ل حقوق��ي در اعت��راض به 
بدهكار بابت عدم پرداخت بدهي- نه 

پير نه جوان
2- بازيچ��ه كودك- بخش اوس��تا- 

حصير
3- لبريز، آكنده- خودروي جنگي- 

سخندان
4- راهرو، سرس��را- تي��ر پيكاندار- 

اسباب ورزش- آب زيركاه
5- سست، تنبل- سنگيني قيمت ها- 

حواري خائن
6- بافته- از نيروهاي دفاع مقدس- 

ويتاميني در اسفناج
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8- نش��ان، م��دال- فرزن��د نااهل- 

افزايش مداوم قيمت ها
9- ش��كافتن قبر- مهاجرت پيامبر 
اس��ام )ص( از مك��ه ب��ه مدينه- از 

تنقات
10- حرف فاصله- عبادت كننده- نام دخترانه

11- مأمور انتظامي- شهرنشين- تاك
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3- گمان- از لوازم التحرير- دريافتن، فهميدن

4- جنبيدن- از غات- ارجمندي- پيام آسماني
5- يك رو- همسر ابراهيم نبي )ع(- ترش و شيرين

6- عدد عنقا- گياهي طبي
7- امتحان- از اعداد يك رقمي- گندم سوده- واحدي براي ليتر

8- ندا دهنده- برهنه- بيهوده
9- نظير- حسد- مرادف آشغال- گازي كه تنفس مي كنيم

10- كاشف امريكاي جنوبي- 
كاشف ميكروب سل

آم��اده  س��رياني-  م��اه   -11
كردن- پيكر انسان

12- از دستگاه هاي موسيقي 
س��نتي اي��ران- نوع��ي گياه- 

جنبش- بدون درنگ
13- از عائم ميگرن- نغمه و 

سرود- وبا
14- اثري از ابوالفضل دكني- 
كسي كه به او دستور كاري را 

داده اند
ش��اخه هاي  از  ناچ��ار-   -15

زيست شناسي
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1- گذرنامه- اثر گوستاو فلوبر

2- تص��ور، رأي- ح��رف يوناني- 
آشكار كردن

3- ش��هري در ايتالي��ا- بع��د از 
امروز- چهارچوب

4- ح��رف عص��ا!- عض��وي در 
 تي��م فوتب��ال- م��اه يازده��م- 

بي قيد و بند
5- دشمن سخت- پاكي- شهر و 

بندري در جمهوري اوكراين
6- همراه- باغ- آب منجمد

7- نهم محرم- گردن كلفت- مرد 
پاك طينت و روشن ضمير

روستايي  مرحبا-  نادختري-   -8
در 75 كيلومتري غرب تهران

از  يك��ي  ش��ده-  خي��ط   -9
دستبافته هاي سنتي ايران- علم 

طراحي روبات
 10- ح��رف مفعول��ي- ان��دوه- 

پيشه تصويربردار
11- شهري در استان اردبيل- خوش چهره و زيبا- اثر ماتيسن

12- يگانه- كفايت شده- نت سوم- آواي بم
13- پرچم- آغاز جهان- نام ريلكه شاعر آلماني قرن بيستم

14- برپا داشتن- سستي- پارچه فروش
15- مركز گابن- كشور اروپايي

 عمودي:
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2- بهانه- نوعي فيروزه
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6- گذشتن- شهر مراكش
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10- به عقيده بسياري وي 
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شمار مي رود- سيلي
11- ن��ت منفي- مؤسس��ه 
انتش��ار كت��اب- از عناص��ر 

شيميايي فلزي
12- جيوه كيمياگر- هرگز 
ن��ه- مقابل پرس��ش- پدر 

عرب
13- تلخ��ي- مقاب��ل قهر- 

پسر سهراب
14- رماني از ژوزف كسل- 

عاقبت
15- چند وزير- اتوماسيون
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بهت بر پهنه ن��گاه نگران کرجی ها 
نشس��ت وقتی پس از 10 سال امکان 
ورود ب��ه کاخ مرواري��د )ش��مس( را 
ب��ه مناس��بت هفته مي��راث فرهنگی 
يافتند. نخستين س��ؤالی که در ذهن 
آنها نشس��ت، اين بود: چه بايی س��ر 
کاخ مرواري��د آمده که بعد از يک دهه 
تنه��ا از آن ي��ک مخروبه باق��ی مانده 
اس��ت؟ مخروبه ای که سازمان ميراث 
فرهنگی، صنايع دس��تي و گردشگري 
برای پاکسازی زباله های آن سه هفته 
وقت صرف کرد. اما مسأله به همين جا 
ختم نمی شود. سرنوشت اموال کاخ هم 
مشخص نيست. از اشيا و تمام وسايلی 
که در م��وزه کاخ نگهداری می ش��ود، 
هيچ خبری نيس��ت مگر چند دس��ت 

مبل بی ارزش و يک لوستر شکسته.
 ابوالفض�ل عبی�دی، مدي��رکل 
ميراث فرهنگی اس��تان البرز مي گويد 
که کاخ ثبت ملی بوده و همين مسأله 
دست سازمان ميراث فرهنگی را برای 
پيگيری حقوقی وضعي��ت ويران کاخ 
باز گذاش��ته است. البته آنچه امروز در 
اولويت سازمان ميراث فرهنگی، صنايع 
دستي و گردشگري قرار دارد، نجات بنا 
و حفاظت از آن است اما سؤال اينجاست 
که با اين حج��م از تخريب چه ميزان 
اعتبار الزم است تا کاخی که تا 10سال 
پيش يک��ی از زيباترين و س��الم ترين 
کاخ های کشور بود، دوباره سامان يابد؟ 
کاخی که همرديف با کاخ های سعدآباد 
و نياوران است. مسعود سلطانی فر، 
رئيس سازمان ميراث فرهنگی، صنايع 
دس��تی و گردشگری، اعتبار الزم برای 
احيا و مرمت کاخ را 30 ميليارد تومان 
عنوان مي کند. کارشناسان اعتقاد دارند 
که بيش از هر چي��زی بايد راه بخش 
خصوصی را ب��رای نجات کاخ مرواريد 

باز کرد. 

 فروش يک اثر ملی
کاخ مرواريد 2 هزار و 700 مترمربع 
مس��احت و در زمينی به وسعت 111 
هکت��ار ق��رار دارد. س��ازمان مي��راث 
فرهنگی، صنايع دس��تي و گردشگري 
س��ه هفته را تنه��ا صرف پاکس��ازی 
نخاله ه��ا و زباله ه��ای 30 هکتار از آن 
کرده اس��ت. کاخی به ش��کل مرواريد 
و تم��ام جنس، بت��ن. 30 هکتاری که 
بعد از نامه اسفندماه گذشته محمود 
کاش�انی فرزن��د آيت اهلل کاش��انی به 
سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستي 
و گردش��گري واگذار ش��د. نامه ای که 
خبر از ف��روش کاخ مرواريد داده بود. 
کاش��انی از حقوقدانان کش��ور است و 
نامه او خطاب به رئيس سازمان ميراث 
فرهنگی، صنايع دستي و گردشگري، 
وزير راه و شهرس��ازی، دادس��تان کل 
کشور و رئيس جمهوری بود. او در اين 
نامه نوش��ته بود که با وجود ثبت ملی 
کاخ مرواريد و زمين ها و باغ های وابسته 
ب��ه آن در فهرس��ت آثار مل��ی و اعام 
سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستي 
و گردش��گري به مقامات اداری استان 
البرز، بني��اد مس��تضعفان و جانبازان 
شش دانگ عرصه و اعيانی های احداثی 
در اين اثر تاريخی و ميراث فرهنگی را 
که بر پايه قوانين الزم االجرای کش��ور 
در اختيار س��ازمان مي��راث فرهنگی، 
صنايع دس��تي و گردشگري است، در 
يکی از دفاتر اسناد رسمی بر پايه سند 
انتقال قطعی شماره 30838 مورخ 27 
اس��فند 1386 خورش��يدی به يکی از 
دستگاه های دولتی به بهای 70 ميليارد 
ريال فروخته و تس��ليم کرده است. به 

نوش��ته او: »از آنجا که کاخ مرواريد بر 
پايه سوابق مزبور از جمله اموال دولتی 
و آثار تاريخی است، قابل انتقال نيست. 
بنابراين، اي��ن معامله، غيرقانونی و بی 
اعتبار اس��ت و مورد معامله از س��وی 
خريدار مزبور، قابليت تملک نداش��ته 
اس��ت.« اما ماجرا آن ط��ور که از نامه 
کاش��انی برمی آيد، به همين جا ختم 
نمی ش��ود. او مي نويس��د که پيرو اين 
معامله غير قانونی، کميسيون موسوم 
به ماده 5 شهرستان کرج با درخواست 
خريدار در يک تصميم غيرقانونی ديگر 
در س��ال 91 تصميم به تغيير کاربری 
زمين ه��ای مح��دوده کاخ مرواريد از 
فضای سبز به مسکونی گرفته و اجازه 
س��اخت 7 هزار واحد مس��کونی را در 

محدوده اين  اثر ملی داده است.
اين صورتجلسه غيرقانونی به امضای 
اس��تاندار، ش��هردار، قائم مقام وزير و 
مدي��رکل شهرس��ازی ک��رج و رئيس 
سازمان جهاد کش��اورزی کرج رسيده 
و به اصطاح اکثريت الزم فراهم شده 
اس��ت ولی مديرکل مي��راث فرهنگی 
کرج ب��ا آن مخالف��ت و از امضای آن 
خودداری کرده است.« موضوع مطرح 
شده از سوی محمود کاشانی اگرچه به 
زمان مديريت اسفنديار رحيم مشايی 
برمی گ��ردد ام��ا اين کاخ س��ال پيش 
مجوز تغيير کاربری زمين های محدوده 
کاخ را گرفته اس��ت و اکنون قرار است 

تا 7 هزار واحد مس��کونی را در عرصه 
و اعيان ثبت ش��ده اي��ن کاخ تاريخی 
بسازند. اين در حالی است که ساخت 
و ساز در عرصه و عيان يک اثر تاريخی 
براساس قوانين مصوب مجلس شورای 

اسامی، غيرقانونی است.
بع��د از انتش��ار اي��ن نامه ب��ود که 
دادستانی البرز اعام کرد مجموعه کاخ 
باي��د از بنياد گرفته ش��ود و در اختيار 
ميراث فرهنگی قرار گيرد. البته نه همه 
آن. اختي��اری که قرار بود بازديد برای 
عموم از آن را آزاد کند. پس از آن بود 
که بخش هايی که شامل کاخ، درياچه 
و باغ مي شود به ميراث فرهنگی البرز 
واگذار ش��د. عبيدی، مدي��ر اداره کل 
ميراث فرهنگ��ی البرز مي گويد: »اداره 
کل ميراث فرهنگی البرز موظف است 
از اي��ن بن��ا حفاظت کند و ب��رای اين 
منظور اگ��ر کل مجموعه کاخ مرواريد 

در اختيار س��ازمان مي��راث فرهنگی 
باش��د، اين امر بهتر انجام مي شود. اما 
قرار است در بخش جنوبی آن ساخت 
و س��از شود و بخش ديگر شامل باغ ها 
در اختيار مديريت شهری قرار گيرد.« 
کاخ مرواريد يا آن طور که برخی ديگر 
از آن نام مي برند کاخ ش��مس، پس از 
انقاب به بنياد مس��تضعفان مي رسد. 
بع��د از آن هم ب��ه بنياد تع��اون داده 

مي شود. 

 آن برف سنگین
کاخ امروز به يک ويرانه تبديل شده 
است و بيش از هر چيزی انگشت اتهام 
را به س��مت برف سنگينی که در سال 
82 در مهرشهر کرج باريد، مي کشانند. 
فرزان احمدنژاد، يکی از کارشناسان 
ميراث فرهنگی هم علت اصلی ويرانی 
کاخ را ب��رف يک دهه پي��ش مي داند. 
گفته های او باعث مي شود تا خبرنگاران 
از او بپرس��ند آي��ا يک ب��رف مي تواند 
کاخی را که در مقابل زلزله ايمن است 
ب��ه چنين روزی بين��دازد. به گفته او، 
برف منجر به س��نگين شدن سقف و 
شکسته شدن پلکسی ها- که در سقف 
استفاده ش��ده- مي شود. بنايی هم که 
سقف نداش��ته باشد در معرض آسيب 
اس��ت. البته ويرانی ها تنها به سقف و 
بخش ه��ای بيرونی محدود نمی ش��ود 
بلکه به مبل ها و صندلی های اس��تخر 

ساختمان هم رسيده است. احمدنژاد 
مي گويد: »تخريب س��ازه بتونی بنای 
کاخ مرواريد از داخل، به دليل نفوذ آب 
از ناحيه س��قف، اگر چه از آغاز احداث 
کاخ اندک اندک ش��روع مي ش��ود، اما 
رسيدگی و رفع نكردن مشکل، اکنون 
پس از قريب س��ه دهه، پوس��يدگی و 
فرسودگی عميق و فاجعه آميزی به بار 
آورده که ترميم آن را صدها برابر دشوار 

کرده است.«
درياچه کاخ نيز که به ش��کل يک 
س��فره ماهی اس��ت، در زمان پهلوی 
دارای ماهی های تزئين��ی زيادی بوده 
که اکنون به يک لجنزار تبديل ش��ده 
اس��ت. درياچ��ه ای مصنوع��ی ک��ه با 
استفاده از آب دو چاه عميق، سه طرف 
کاخ را دربر گرفته است. در نهايت تمام 
ش��اخصه های معماری موجود در کاخ 
مرواريد طی چند س��ال اخير تخريب 

ش��ده ت��ا بازديدکنندگان وقت��ی وارد 
اين مجموعه مي ش��وند، ب��ا يک بنای 
فرسوده مواجه شوند. کاخ مرواريد ۱۲ 
بهمن ماه ۱۳۸۱ در فهرس��ت آثار ملی 
به ثبت مي رس��د و تا س��ال ۱۳۸۲ و 
بارش آن برف س��نگين به عنوان موزه 
و ب��ا نام »مجتم��ع اردوي��ی تفريحی 
شهيد فهميده )کاخ مرواريد(« فعاليت 
مي کند و بعد از آن، تعطيل مي شود. به 
نظر مي رس��د بخشی از تخريب کاخ را 
هم بايد به پای شيطنت دانش آموزانی 

که اردو مي آمدند، گذاشت. 
زمين ه��ای اي��ن کاخ ج��زو مهريه 
ش��مس پهلوی در زم��ان ازدواجش با 
»مهرداد پهلبد« بوده اس��ت. ش��مس 
آس��م داش��ته و همين مس��أله باعث 
ش��د تا زندگ��ی در ک��رج را به حضور 
در تهران ترجي��ح دهد. در نهايت اين 
بنياد معماری »رايت« اس��ت که طی 
قراردادی با ش��مس پهل��وی، طراحی 
کاخی در مهرش��هر ک��رج را به عهده 

مي گيرد.
 معماری که طبق خواست شمس 
بايد با طبيع��ت گره مي خورد و در آن 
از المان ه��ا و معماری طبيعت س��ود 
مي برد. داماد رايت که يکی از طراحان 
و معم��اران ب��زرگ امريکاي��ی بود به 
خواسته شمس پهلوی معماری ايران 
را مورد بررس��ی ق��رار داده و گنبد را 
به عنوان شاخص ترين المان معماری 
ايرانی انتخاب کرده و از آن در معماری 
کاخ مرواري��د ب��ا تلفيق��ی از نور و آب 
اس��تفاده مي کند. معماری که از پس 

کارش به بهترين نحو برمی آيد. 

  تپه ازبکی!
وضعيت امروز کاخ افسوس بسياری 
را برانگيخت��ه اس��ت. کاخ��ی که هم 
نمادی از کاخ نش��ينی پهلوی ها بود و 
هم بايد به عنوان بيت المال به بهترين 
وجه نگهداری مي ش��د ت��ا حداقل به 
عنوان يک مرک��ز فرهنگی برای مردم 
ش��هر استفاده ش��ود. کاخی که بدون 
ش��ک مي تواند يک��ی از پربازديد ترين 
س��ايت های فرهنگ��ی و گردش��گری 
البرزی ش��ود که بس��ياری نمی دانند 
يک��ی از قديمی تري��ن و تاريخی ترين 
اس��تان های کش��ور اس��ت. وجود تپه 
»ازبکی« يکی از آن ش��واهدی اس��ت 
که ک��رج را به تاريخ��ی کهن مي برد، 
تاريخی به قدمت 9 هزار س��ال. ازبکی 
ک��ه باستان شناس��ان جه��ان از آن به 
عنوان نخس��تين خشت ساخته دست 
بش��ر ياد مي کنند. تپه ای که شناخت 
يوس�ف  کاوش ه��ای  ماحص��ل  آن 
مجیدزاده، باستان شناس��ی است که 
ن��ام جيرفت و خط نوش��ته های آن را 
هم به عنوان »تمدن ش��رقی« و »خط 
شرقی« در ميان باستان شناسان جهان 
طنين انداز کرد. او پنج فصل کاوش را 
در تپه ازبکی در ميان سال های 80 تا 
85 انج��ام داد و بع��د از آن تپه ازبکی 

رها شد.
ح��اال هر روز از وس��عت تپه ازبکی 
توس��ط باغ های ي��ک مالک خصوصی 
که درخت به درخ��ت و نهال به نهال 
به آن نزديک ش��ده اند، کم مي ش��ود. 
تپه ای که در 574 کيلومتری نظرآباد 
ق��رار دارد با تپه های اقماری چون يان 
تپ��ه )تپه کناری(؛ گوم��وش تپه )تپه 
نقره ای(، جيران تپه )تپ��ه آهو ماده(، 
مارال تپه )آهوی نر( و دوشان تپه )تپه 
خرگوش(. گوموش تپه، تپه ای اس��ت 
ب��ا اليه های متعلق ب��ه فرهنگ فات 
قديم؛ يعنی چش��مه علی و س��يلک. 

هرچند عبيدی مي گويد که مجيدزاده 
به پاسخ تمام س��ؤال های خود در اين 
محوطه رسيده و ديگر نيازی به کاوش 
نيست اما مهم تر از کاوش ها، چگونگی 
نگهداری اين تپه باس��تانی اس��ت که 
در حال تخريب اس��ت. ريشه درختان 
هر روز بيش��تر آن را در بر مي گيرد و 
بلن��دای تپ��ه محلی برای النه س��ازی 
روباه ها شده است. آن طور که عبيدی 
و کارشناس��ان مي گوين��د، حفره های 
ايجاد ش��ده در س��طح تپه کار کسی 
نيس��ت مگر روباه ها. از سوی ديگر باد 
و باران در کار تخريب و تهديد يکی از 
قديمي ترين سکونتگاه های بشری شده 

صدف خالی کاخ مروارید
مرمت کاخ مروارید 30 میلیارد تومان اعتبار می خواهد

کاخ مرواری�د پس از مرمت مي توان�د به فرصتي برای 
اجراي تئاتر و نمایش های بسیار خوبی در استان البرز 
تبدیل ش�ود. اما مسأله به اینجا ختم نمی شود. اسناد و مدارک 
کافی برای مرمت و س�اماندهی کاخ وجود ن�دارد. برای همین 
است که مسئوالن میراث فرهنگی البرز از مردم خواسته اند تا 
اگر عکس و تصویری از یک دهه پیش کاخ داشته اند، به اداره 
میراث فرهنگی ارائه دهند تا اطالعات سازمان میراث فرهنگی 

درباره این بنا و اشیاي موجود تکمیل شود
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وضعی�ت ام�روز کاخ افس�وس 
بس�یاری را برانگیخت�ه اس�ت. 
کاخ�ی که ه�م نم�ادی از کاخ نش�ینی 
پهلوی ه�ا ب�ود و ه�م بای�د ب�ه عنوان 
بیت الم�ال ب�ه بهترین وج�ه نگهداری 
مي ش�د تا حداقل به عن�وان یک مرکز 
فرهنگی برای مردم شهر استفاده شود. 
کاخ�ی که بدون ش�ک مي تواند یکی از 
پربازدید تری�ن س�ایت های فرهنگی و 
گردش�گری البرزی ش�ود که بس�یاری 
و  قدیمی تری�ن  از  یک�ی  نمی دانن�د 

تاریخی ترین استان های کشور است

از ه��ر چيزی عدم ثب��ات مديريت را 
عامل تخري��ب کاخ مي داند و مي گويد: 
»اي��ن مجموعه متعلق به مردم اس��ت 
و بايد تکليف مالکيت اين اثر مشخص 
شود، چون مراجع قانونی، نگهداری اين 
اثر را در همين شرايط به سازمان ميراث 
فرهنگی سپرده اند، ولی هنوز مالکيت آن 
به سازمان ميراث فرهنگی واگذار نشده 
و برنامه ري��زی، تأمين اعتبار و مرمت و 
بازس��ازی کاخ مرواريد مستلزم روشن 

شدن مالکيت اين اثر تاريخی است.« 

 در جست وجوی اسناد و مدارک
آن طور که رئيس عمارت ارگ آزادی 

اس��ت. به گفته عبي��دی، اداره ميراث 
فرهنگی البرز در حال پيگيری حقوقی 
مالکيت اين منطقه تاريخی اس��ت که 
در ص��ورت واگ��ذاری مالکي��ت آن به 
ميراث فرهنگی بحث احداث س��ايت 
موزه ازبک��ی در اين منطقه به صورت 
جدی پيگيری خواهد شد. موزه ازبکی، 
موضوع تازه اي نيست. سال هاست که 
مسئوالن وعده ايجاد موزه برای سايت 
باس��تانی را داده اند. وع��ده ای که تا به 

امروز جامه عمل نپوشيده است. 

 اشیاي داخل کاخ کجاست؟
آنچ��ه بازديدکنن��دگان مي بينند، 
همه اش��يايی است که سازمان ميراث 
فرهنگ��ی تحوي��ل گرفته اس��ت. اين 
توضيحی اس��ت که عبي��دی مي دهد 
و مي گويد: »پيگير اش��يای داخل اين 
کاخ از طريق عکس ها و اسناد موجود 
در بني��اد مس��تضعفان، بني��اد تعاون 
و مرکز اس��ناد هس��تيم ت��ا بتوانيم از 
روی اس��ناد و عکس ها اش��يای داخل 
کاخ را شناس��ايی کني��م.« ب��ه گفته 
عبيدی همچنين امسال طرح مرمت 
اين بن��ا تهيه می ش��ود و با تخصيص 
اعتبار، اج��رای آن آغاز خواهد ش��د. 
ب��رای پيگيری آثاری ک��ه احتمااًل در 
سال های گذشته از کاخ خارج شده اند، 
ي��ک گ��روه در ح��ال بررس��ی مراکز 
اسناد اس��ت. عبيدی مي گويد: »نحوه 
واگذاری اين کاخ برای ميراثی ها مورد 
سؤال است و بايد پاسخ داده شود که 
چرا ي��ک اثر مل��ی و دولتی به بخش 
غيردولت��ی واگذار ش��ده منتهی تمام 
اين پيگيری های حقوقی زمانبر است.« 
سازمان ميراث فرهنگی مي خواهد در 
طرح مرمتی از دستياران ايرانی رايت 
يعنی مهندسان »کمانه« و »عامری« 
کمک بگيرد. عبيدی در حالی تقاضای 
اعتب��ار برای مرمت اي��ن کاخ را کرده 
اس��ت که هزينه طراحی کاخ مرواريد 
يک و نيم ميليون دالر شده بود و تمام 
المان های معماری آن و حتی اشيای 
موجود در کاخ منحصر به فرد بوده اند 
ام��ا اکنون از تمام اش��يای قيمتی آن 
چند مبل فرس��وده و مي��ز و صندلی 
و از س��اختمانش يک بنای فرس��وده 
باقی مانده اس��ت. مسعود سلطانی فر، 
رئيس سازمان ميراث فرهنگی، صنايع 
دس��تی و گردشگری کش��ور اما خبر 
خوبی درباره کاخ ن��دارد: »80 درصد 
تجهيزات و ام��وال کاخ مرواريد نابود 
ش��ده و قابل مرمت نيست.« او بيش 

مي گويد: »در حال حاضر مستندسازی 
اين کاخ در دستور کار قرار گرفته تا در 
ص��ورت واگذاری مالکيت آن به ميراث 
فرهنگ��ی، روند مرمت و بازس��ازی بنا 
آغاز ش��ود.« به اعتقاد سلطانی فر، اين 
کاخ قابليت آن را دارد که به کاخ موزه 
تبديل ش��ود و اميد اس��ت با واگذاری 
اين مجموعه به مي��راث فرهنگی طی 
س��ه س��ال اين بنا مرمت و بازس��ازی 
و در نهايت ب��رای تبديل به کاخ موزه 
آماده شود. سلطانی فر البته شروع کار 
را منوط به روشن شدن کامل مالکيت 
سازمان ميراث فرهنگی بر يک اثر ملی 
مي داند. افکار عمومی هم اميدوار است 
وضعيت مالکيت هرچه زودتر مشخص 
شود و در گردنه های واگذاری مالکيت 
و پيچ و خم های تخصيص بودجه گير 
نکن��د؛ بودجه ای که س��لطانی فر برای 
بازس��ازی اي��ن کاخ مي��زان آن را 30 
ميليارد تومان اعتب��ار عنوان مي کند. 
اعتباری که البته نمی توان انتظار داشت 
تم��ام آن را دولت تأمين کند و بايد راه 
ورود بخش خصوصی ب��ه ماجرا را هم 
باز کرد. به گفته احمدنژاد، شکی نيست 
پس از مرمت و نوسازی ساختمان کاخ 
و دکوراس��يون داخلی آن، از اين مکان 
بتوان ب��ه عنوان يک��ی از گرانبهاترين 
گنجينه های هنر و معماری معاصر دنيا 
در کش��ورمان بهره گرف��ت و عاوه بر 
عموم مردم، به طور اخص از کارشناسان 
و عاقه مندان معماری، طراحان داخلی، 
دکوراتورها و بويژه متخصصين س��ازه، 
استقبال شايسته تری به عمل آورد. او 
درست مي گويد سالن های نمايش اين 
کاخ پس از مرمت مي تواند به فرصتي 
برای اجراي تئاتر و نمايش های بس��يار 
خوبی در اس��تان البرز تبديل شود. اما 
مسأله به اينجا ختم نمی شود. اسناد و 
مدارک کافی برای مرمت و ساماندهی 
کاخ وجود ندارد. برای همين است که 
مسئوالن ميراث فرهنگی البرز از مردم 
خواس��ته اند تا اگر عکس و تصويری از 
يک دهه پيش کاخ داش��ته اند، به اداره 
ميراث فرهنگی ارائه دهند تا اطاعات 
س��ازمان ميراث فرهنگی درب��اره اين 
بنا و اش��ياي موجود تکميل شود. آنها 
اميدوارند که بازديدکنن��دگان در بازه 
زمانی مح��دود اطاعيه اي که خارج از 
محوطه کاخ برای شهروندان نصب شده 
را ببينند و تماش��اگران همان کسانی 
باشند که احتمااًل تصوير يا عکسی را به 
يادگار از کاخ مرواريد گرفته  و در آرشيو 

خود نگه داشته اند. 
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 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین )بره(:

این هفته ممکن است حقیقت به شدت شما را اذیت کند، اما حقیقت 
تازه و آشکار شود.  باید  از هر چیز دیگری  بیشتر  چیزی است که 
آگاهی  می کردید  دوری  ازشان  که  چیزهایی  از  کامل  طور  به  شما 
دارید. باید خیلی حواستان را جمع کنید! برای اینکه اکنون اگر آنی 
ناپذیری می بینید.  و بدون فکر تصمیم گیری کنید صدمات جبران 
خشم خود را بروز ندهید، برای اینکه قبل از اینکه بفهمید چه قدمی 
باید بردارید، صحبت کردن در مورد ناراحتی ها، فشار و بحران را 

قبل از موقع آشکار کند.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
خود  کاری  فعالیت های  یا  و  جامعه  در  خود  نقش  انقدر روی  شما 
داده اید.  از دست  را  اندازهای بزرگتری  فوکوس کرده اید که چشم 
االن زمان این نیست که به جای فکر کردن به زمان حال به فکر آینده 
بوده و دیدگاه های خود را تغییر دهید. البته شما هنوز مجبورید که 
با وظایف و مسئولیت هایتان روبرو شوید، اما می توانید به طور هم 
زمان با توجه کردن به رویاها و آرزوهای قدیمی که به خاطر کارتان 

آنها را کنار گذاشته بودید، این کار را انجام دهید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
شما می خواهید روی ابرها معلق بوده و به فک فرار کردن از دنیای 
به  رفتن  فاضله  مدینه  مورد  در  شما  نظر  شاید  افتاده اید.  مادی 
جزایر جنوبی و یا شاید فقط افروختن آتش و خواندن داستان های 
و رمان های خوب باشد! شما هنوز در حال برنامه ریزی کردن برای 
یادآوری  بهتان  پیرامونتان  اتفاقات  ولی  هستید،  خود  نقشه های 
می کند که مسئولیت هایی نیز دارید. نجات و رهایی زمانی حاصل 

را  آنها  حتما  مسئولیت ها  این  از  کردن  دوری  جای  به  که  می شود 
انجام دهید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
از هوشایری  تازه ای به زندگی تان می وزد، که فراتر  باد  این هفته 
و آگاهی تان است. االن زمان مناسبی برای اجرا کردن ایده هایتان 
نیست، شما االن باید آنها را به مراحل باالتر برسانید. اما شاید کمی 
اگر  باشد  یادتان  گذاشته اید.  سر  پشت  که  باشید  چیزهای  دلتنگ 
بفهمید که احساس کردن آینده چقدر مفیدتر است، دیگر دلتان برای 

گذشته تنگ نمی شود!

متولدین مرداد )شیر(:
با  کردن  برقرار  ارتباط  برای  جدید  راه های  کردن  پیدا  اکنون  هم 
شما  برای  شخصی-  زندگی  در  چه  و  شغلی  نظر  از  چه  دیگران- 
اهمیت ویژه ای یافته است. اهیمت این مساله همچنان به قوت خودش 
توجه  بی  ارتباط هایتان  نوع  به  نسبت  کم  کم  شما  اما  است،  باقی 
شده اید. با توجه به ورود خورشید به هشتمین خانه تان، یعنی خانه 
پیشنهاد می کنیم در حالیکه در جستجوی معنای  بهتان  صمیمیت، 
عمیق تری برای تمام کارهایی که قبال انجام داده اید هستید، بر روی 

کارهایی که قبال پایه ریزی کرده بودید کار کنید.

متولدین شهریور )سنبله(:
شما به خاطر کارهایی که پیش رویتان دارید زیاد خوشبین نیستید، 
اما این دلیل برای نگرانی بهتان نمی دهد. شما خودتان را به دست 
در  که  تغییراتی  اینکه  باوجود  تسلیم شده اید!  و  سپرده  سرنوشت 
می توانید  باالخره  شما  اما  هستند،  اجتناب  قابل  غیر  اموری  راهند 
تغییراتی در آنها بدهید. اگر به جای اینکه تالش کنید همه کارهایتان 
را یکباره انجام دهید، در برنامه هایتان تغییراتی بدهید خیلی راحت 

تر خواهید بود.

متولدین مهر )ترازو(:
این هفته مادامی که دیدگاه و نگرش خود را از دست نداده باشید روز 
خوبی برای شما از نظر خانواده و خویشاوندان خواهد بود. شما به 
تصمیم آخرتان اطمینان دارید، اما باید شور و اشتیاقتان را به نهایت 
خود برسانید. نسبت به نیازهای خود لجوج و خودسر نباشید، اگر 
محیطی ایجاد کنید که دیگران هم بتوانند خواسته هایشان را بگویند، 
این دنیا وجود دارد. اگر  می فهمید که چیزهای بسیار متفاوتی در 
شما مشتاق باشید که به حرف های دوستان تان گوش دهید، آنها نیز 

چیزهای خیلی زیادی راجع به زندگی بهتان می آموزند.

متولدین آبان )عقرب(:
ندهید،  تطبیق  واقعیت  با  را  احساسات تان  اگر  هفته  این  شما 
اندازه ای  تا  فقط  اغلب  شما  داشت!  نخواهید  خوبی  احساس  زیاد 
احساسات و عالیقتان را مجزا می کنید که از ناراحتی و نارضایتی 
تان  نشده  برآروده  آرزوهای  هفته  این  این  باوجود  کنید.  اجتناب 
کنید!!  پنهان  قالیچه  زیر  را  آنها  نمی توانید  شما  و  سربرآورده اند 
حتی اگر حقیقت طوری نیست که شما دلتان بخواهد، ولی آن را از 

خودتان پنهان نکنید!

متولدین آذر )کمان(:
باوجود اینکه این هفته احساسات شما تقریبا در معرض دید هستند، 
شما نمی توانید با راحتی آنها را به عملی قاطعانه تبدیل کنید. حس 
سرتان  در  که  فکری  هر  می کند،  تغییر  سریع  خیلی  شما  حال  و 
با عمل  می پرورانید به وجود آورنده حرکت و جنبشی می شود که 
قبلی شما سراسر متفاوت است. اگرچه شخصی شما را تحت فشار 
قرار می دهد که سریع تر یک تصمیم ثابت بگیرید، اما االن اصال این 
کار الزم نیست. دو روز صبر کنید، این بهتان کمک می کند که امکان 

گرفتن عاقالنه ترین تصمیمات را داشته باشید.

متولدین دی )بز(:
تبدیل  و  می کنند  غلیان  شما  وجود  در  جدید  احساسات  روزها  این 
را  خود  احساسات  نباشید  قادر  شاید  شما  اما  می شوند،  آگاهی  به 
نیست  این  در  بحث  بشناسانید.  هستند  اطراف تان  که  کسانی  به 
بلکه  بماند،  باقی  سرپوشیده  راز  مثل  مساله  این  می خواهید  که 
موضوع فقط این است که شما نمی توانید لغات مناسبی برای بیان 
جایی  تا  کنید.  پیدا  بودن  گذار  تاثیر  برای  و  احساسات تان  کردن 
و  خودتان  به  که  هرقدر  نکنید.  قضاوتی  هیچ  اصال  می توانید  که 
دیگران کمتر سخت بگیرید، در هفته هایی که پیش رو دارید راحت 

تر خواهید بود.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
هفته  این  احساساتتان  خروشان  دریای  در  شدن  شناور  تنهایی  به 
کاری با صفا و خوش به نظر می رسد، اما هر بار که شما احساس 
رضایت می کنید، یکدفعه افکار غیر قابل پیش بینی از راه می رسند و 
شما را از خیال واهی بیدار می کنند. هرچه که روز جلو می رود، شما 
آگاه می شوید که حوادث واقعی در زندگی روزانه تان بر خیاالت و 
رویاها ارجحیت دارند. برگشتن به سوی زندگی واقعی برای شما 
الزم  واقعا  دادنش  انجام  که  است  کاری  این  اما  نیست،  راحتی  کار 

است.

متولدین اسفند )ماهی(:
این هفته شما قادر هستید نقس موثر خود را حفظ کرده و کارهای 
سازنده ای که دیروز آغاز کرده بودید را ادامه دهید، اما اگر بخواهید 
بیش از اندازه مسئولیت قبول کنید و یا اگر بخواهید به امیال خود 
میدان دهید، لزوما باید به استعدادها و توانایی های خود توجه کنید. 
این هفته فکر کردن در مورد یک موضوع قبل از اینکه آن را با صدای 
بلند به زبان بیاورید امری حیاتی است. خویشتن داری کار راحتی 
نیست، اما اگر کمی  آرام تر نباشید، واقعه ای غیرمنتظره شما را در 

نیمه راه متوقف خواهد کرد.

جدول و سرگرمی

سخن مرد گوژپشت
پسر زنی به سفر دوری رفته بود و ماه ها بود که از او خبری نداشتند. زن دعا می کرد که او 
سالم به خانه باز گردد. این زن هر روز به تعداد اعضاء خانواده اش نان می پخت و همیشه یک 
نان اضافه هم می پخت و پشت پنجره می گذاشت تا رهگذری گرسنه که از آنجا می گذشت نان 
را بر دارد. هر روز مردی گوژپشت از آنجا می گذشت و نان را بر می داشت و به جای آنکه از 
او تشکر کند، می گفت: »کار پلیدی که بکنید با شما می ماند و هر کار نیکی که انجام دهید به 

شما باز می گردد.«
این ماجرا هر روز ادامه داشت تا اینکه زن از گفته های مرد گوژپشت ناراحت و رنجیده شد. او 
به خود گفت: »او نه تنها تشکر نمی کند بلکه هر روز این جمله ها را به زبان می آورد. نمی دانم 

منظورش چیست!«
یک روز که زن از گفته های مرد گوژپشت کاماًل به تنگ آمده بود تصمیم گرفت از شر او خالص 
اما  گذاشت،  پنجره  پشت  لرزان  دست های  با  را  آن  و  کرد  زهرآلود  را  او  نان  بنابراین  شود. 

ناگهان به خود گفت: »این چه کاری است که می کنم؟«
بالفاصله نان را برداشت و در تنور انداخت و نان دیگری برای مرد گوژپشت پخت. مرد مثل هر 

روز آمد و نان را برداشت و حرف های معمول خود را تکرار کرد و به راه خود رفت.
آن شب در خانه پیر زن به صدا در آمد. وقتی که زن در را باز کرد، فرزندش را دید که نحیف 
و خمیده با لباس هایی پاره، پشت در ایستاده بود. او گرسنه، تشنه و خسته بود در حالی که 
به مادرش نگاه می کرد، گفت: »مادر اگر این معجزه نشده بود نمی توانستم خودم را به شما 
برسانم. در چند فرسنگی اینجا چنان گرسنه و ضعیف شده بودم که داشتم از هوش می رفتم. 
ناگهان رهگذری گوژپشت را دیدم که به سراغم آمد. از او لقمه ای غذا خواستم و او یک نان به 
من داد و گفت: »این تنها چیزی است که من هر روز می خورم. امروز آن را به تو می دهم زیرا 

که تو بیش از من به آن احتیاج داری.« 
وقتی که مادر این ماجرا را شنید رنگ از چهره اش پرید. به یاد آورد که ابتدا نان زهرآلودی 
برای مرد گوژپشت پخته بود و اگر به ندای وجدانش گوش نکرده بود و نان دیگری برای او 
سخنان  معنای  زن  آن  که  بود  ترتیب  این  به  می خورد.  را  زهرآلود  نان  فرزندش  بود،  نپخته 
روزانه مرد گوژپشت را دریافت: »هر کار پلیدی که انجام می دهیم با ما می ماند و نیکی هایی 

که انجام می دهیم به ما باز می گردند.«

حل مسائل
می گویند شخصی سر کالس ریاضی خوابش برد. وقتی که زنگ را زدند بیدار شد، با 
عجله دو مسأله را که روی تخته سیاه نوشته بود یادداشت کرد و به خیال اینکه استاد 
آنها را به عنوان تکلیف منزل داده است به منزل برد و تمام آن روز و آن شب برای 
حل آنها فکر کرد. هیچ یک را نتوانست حل کند، اما تمام آن هفته دست از کوشش بر 
نداشت. سرانجام یکی را حل کرد و به کالس آورد. استاد به کلی مبهوت شد زیرا آنها 

را به عنوان دو نمونه از مسائل غیرقابل حل ریاضی داده بود.
اگر این دانشجو این موضوع را می دانست احتمااًل آنرا حل نمی کرد ولی چون به خود 
تلقین نکرده بود که مسأله غیرقابل حل است، فکر می کرد باید حتمًا آن مسأله را حل 

کند و سرانجام راهی برای حل مسأله یافت.
حل نشدن بیشتر مشکالت زندگی ما به افکار خودمون بر می گردد.

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

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

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

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

یت
حکا
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گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد
صبر و آرام تواند به من مسکین داد

وان که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت
هم تواند کرمش داد من غمگین داد
من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم
که عنان دل شیدا به لب شیرین داد

گنج زر گر نبود کنج قناعت باقیست
آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد

خوش عروسیست جهان از ره صورت لیکن
هر که پیوست بدو عمر خودش کاوین داد

بعد از این دست من و دامن سرو و لب جوی
خاصه اکنون که صبا مژده فروردین داد
در کف غصه دوران دل حافظ خون شد
از فراق رخت ای خواجه قوام الدین داد

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

Who, to thy cheek, the hue of the rose and of the wild rose gave,
To me, miserable, patience and ease, can give.
Who taught thy tress the habit of being long,
To me, grief-stricken, the gift of His liberality, can also give.
Hope of Farhad, I severed that very day,
When, to Shirin’s lip, the rein of his distraught heart, he gave.
If be not the treasure of gold, contentment is left:
Who, to kings that gave, to beggars this gave.
A fine bride, outwardly, is the world. But,
Who joined himself to her, his own life the dowry gave.
After this, My hand and my skirt; the cypress and the marge of the stream,
Especially, now, that, glad tidings of February, the wind gave.
In the hand of grief for Time, Hafez’s heart became blood:
O Khwajeh Kavam ud Din! for separation from thy face, justice!

دزدی در دنیای مدرن 
 

قادر باستانی 
 

اخبار دنیای فناوری درباره پیشرفت خیره کننده هکرها، انسان را نگران 
می کند. انگار بهبود امنیت اطالعات در جهان، ُکند تر از پیشرفت هکرها 
پیش می رود. این هکرها کارهایی انجام می دهند که بسیار عجیب به نظر 
می رسد. واقعیت این است که کامپیوتر و شبکه، یك سیستم ساخت بشر 
به  دیگران  از  بهتر  ساخته اند،  را  شبکه ها  این  که  افرادی  بنابراین  است؛ 
طرف  از  دارند.  وقوف  آن  از  سوءاستفاده  و  نفوذ  نحوه  و  ضعف  نقاط 
دیگر استفاده از کامپیوتر، چنان در تار وپود زندگی بشر امروزی رخنه 
کرده که حتی تصور صرف نظر کردن از آن و زندگی بدون این سیستم ها 
دیگر امکان پذیر نیست. اخیرًا یك شرکت کامپیوتری اعالم کرده است که 
هکرها در یک حمله سایبری پیچیده، صدها میلیون دالر را از حدود ۱۰۰ 
بانک در 3۰ کشور جهان به سرقت برده اند. ما در طول تاریخ بشر چنین 
این  کار  نحوه  نداشتیم.  سراغ  هیچ گاه  سرقت  سازمان یافته،  از  حجمی 
دزدان دنیای مدرن جالب توجه است؛ وقتی یک دستگاه خودپرداز بانک 
در شهر کیف اوکراین، شروع به تحویل خودبه خودی پول در زمان های 
ظاهرًا تصادفی در طول روز کرد، این بانک با کارشناسان امنیت سایبری 
یک شرکت روسی تماس گرفت. آنها متوجه عملیات پیچیده و چندالیه ای 
شدند که توسط یک باند تبهکاری سایبری با اعضایی در روسیه، اوکراین 
و چین در حال اجرا بود. این باند حدود ۱۰۰ بانک مختلف را هدف قرار داده 
و صدها میلیون دالر از آنها دزدی کرده بود. پلیس بین الملل و نهادهای 
امنیتی در اروپا سرگرم بررسی این دزدی بزرگ هستند، اما هنوز به طور 
درستی  به  را  بین المللی  تبهکار  گروه  این  عمل  نحوه  نتوانسته اند  دقیق 
و کامل کشف کنند. کارشناسان امنیت سایبری در خصوص نحوه عمل 
بانك  کامپیوترهای  هك کردن  با  گروه  این  می زنند،  حدس  شبکه  دزدان 
انجام برسانند. اصواًل در  به  را  کار  این  توانسته اند  از طریق تروجان ها 
یك دزدی سایبری، اولین کاری که دزدان باید بکنند، این است که بفهمند 
اداری  فرایندهای  چه  و  می دهد  انجام  را  کارهایش  چگونه  بانک  هر  که 
با  بتوانند  تا  دارند  احتیاج  اطالعات  این  به  آنها  است.  جریان  در  آن  در 
شبیه سازی فرایندهای بانک، به طور مخفیانه و در قالب تبادالت قانونی 
پول ها را بدزدند. گفته می شود، روش دزدها برای ورود به کامپیوترهای 
بانک به طرز هشداردهنده ای ساده است: آنها ایمیل هایی برای کارمندان 
می فرستند که به نظر می رسد از سوی منبعی مورد اعتماد، مثاًل یکی از 
مدیران بانک فرستاده شده است. به هر ایمیل،  یک فایل ضمیمه شده که 
به نظر عادی می رسد، اما در واقع حاوی بدافزار یا ویروس است. کافی 
است، یک نفر از کارمندان بانک روی این فایل کلیک کند تا بدافزار اجرا 
 شود. با اجرای بدافزار که به صورت تروجان طراحی شده، بدون اطالع 
کاربر، اطالعات کامپیوتر قابلیت کنترل و سرقت اطالعات را پیدا می کند. 
تروجان ها، ویروس هایی هستند که با لباس مبدل وارد کامپیوتر می شوند، 
کامپیوتری  ویروس  یك  با  که  دهد  تشخیص  نمی تواند  کاربر  یعنی 
نمی شناسند،کاری  که  تروجان هایی  به  هم  آنتی ویروس ها  است.  مواجه 
می دهد،  اجازه  سایبری  دزدان  به  تروجان ها  باشند.  داشته  نمی توانند 
فعالیت های بانک را رصد و ضبط کنند. یک ابزار دسترسی از راه دور، 
که روی صفحه  را  آنچه  تمام جزئیات  تا  را می دهد  امکان  این  دزدان  به 
می شود،  تایپ  آن  کیبورد  روی  یا  می شود  دیده  کامپیوتر  یک  نمایشگر 
بتوانند ببینند. این دزدان مدرن از همین طریق امکان آن را پیدا می کنند که 
هویت کارمند بانك را بدزدند و فعالیت های او را شبیه سازی کنند. اکنون 
دزدان در آن سوی ُکره زمین می توانند دقیقًا  هرکاری را که کارمند بانك، 
مبادالت  این  بین  تفاوت  تشخیص  دهند.  انجام  دارد،  را  آن  انجام  امکان 
چون  است،  مشکلی  بسیار  کار  بانکی،  قانونی  مبادالت  با  کالهبردارانه 
همه این عملیات های بانکی، به ظاهر از سوی کارمندان واقعی بانک انجام 
می شود. دزدان تبهکار می توانند پول ها را به صورت مستقیم یا از طریق 
یک حساب بانکی قانونی به عنوان واسط، به حساب های بانکی خود در 
آنها می توانند دستگاه های خودپرداز  کشورهای دیگر منتقل کنند. حال 
را طوری برنامه ریزی کنند که در فاصله های زمانی مشخص که یکی از 
اعضای باند تبهکار به سراغ دستگاه می رود، به صورت خودبه خود پول 
تحویل بدهند. کشف دزدی بزرگ در ۱۰۰ بانك در 3۰ کشور دنیا هشدار 
دیگری است که به امنیت اطالعات اهمیت دهیم. وظیفه رسانه های ارتباط 
و  مردم  آموزش  کشور،  در  امنیت  ضریب  افزایش  برای  که  است  جمعی 
کنند.  بیشتر  را  خود  تالش  اطالعات  امنیت  گرفتن  جدی  به  آنها  ترغیب 
همچنین الزم است نهادهای انتظامی و امنیتی، از زبده ترین کارشناسان 
را  فعالیت خود  و  ببرند  بهره  بین المللی  امنیت اطالعات، حتی در سطح 
با جدیت بیشتری دنبال کنند تا شاهد اتفاقات ناگواری مثل همین دزدی 
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به مناسبت سالروز تولد آذرتاش آذرنوش

زبان شناسی در عمق عربی
محسن آزموده

البد از عجایب روزگار تلقی می شود اینکه اسم فردی آذرتاش آذرنوش باشد و در 
عین حال از بزرگ ترین عربی شناسان زمانه. ٢٩ بهمن ماه ٧٧ سال از تولد مردی 
می گذرد که  زاده قم است، یادگیری عربی را در دانشکده معقول و منقول آغاز 

کرده، برای تحصیل آن به عراق سفر کرده و دو دکترا در ادبیات عرب از فرانسه 
اخذ کرده است.

تسلط شگرف بر پیچش ها و دشواری های زبان عربی اما سبب نشده که از عشق 
زبان  و  ایرانی  فرهنگ  به  ملی،  ماندگار  چهره  آذرنوش  آذرتاش  دکتر  عالقه  و 
فارسی کاسته شود. آنها که کتاب ارزشمند او با نام چالش میان فارسی و عربی 
را خوانده اند، می دانند که این استاد زبان عربی با چه بیان منطقی و استواری 
از زبان فارسی به عنوان یکی از عناصر اساسی مقوم فرهنگ ایرانی دفاع کرده 
است و نشان داده که به ویژه در قرون نخستین تاریخ ایران اسالمی »زبان عربی، 
با همه توانمندی های دینی و ادبی و علمی و سیاسی، نتوانست جای زبان فارسی 

را بگیرد.«
»در  نخست  سده های  در  چگونه  که  می دهد  نشان  کتاب  این  در  آذرنوش  دکتر 
فارسی  حفظ  برای  بسیاری  بود،  شده  برپا  فارسی  و  عربی  میان  که  کشاکشی 
کوشیدند، توده های مردم هم زبان و هم سنت های خود را پاس می داشتند و به 
همین سبب ارباب قلم را وا می داشتند که به زبان شان عنایت ورزند.« البته استاد 
ترجمه  فارابی،  اکبیر  موسیقی  ترجمه  چون  نیز  دیگری  برجسته  آثار  آذرنوش 
به  یك  دارد که هر  تاریخ اسالم حسین مونس و فرهنگ معاصر عربی-فارسی 
نوبه خود نشان دهنده میزان دانش و تسلط ایشان به تاریخ و فرهنگ این کهن 
و  جذاب  کتاب  را  ایرانی  فرهنگ  به  آذرنوش  همدالنه  گرایش  است.  بر  و  بوم 

خواندنی دیگر ایشان یعنی تاریخ چوگان نیز نشان می دهد.

این  کتاب  این  در  است،  حرفه ای  چوگان باز  یك  است  سال   ٥٠ از  بیش  که  وی 
و  قوت  نقطه  می کند.  بررسی  فرهنگ  یك  مثابه  به  را  ایرانی  باستانی  ورزش 
اهمیت پژوهش های آذرنوش در بی طرفی علمی و دوری او از تعصب های رایج 
سره گرایانه یا عربی ستیزانه از یك سو و تحقیرهای عرب گرایان افراطی از سوی 
دیگر است. به دیگر سخن از آذرتاش آذرنوش می آموزیم که پاسداشت یك فرهنگ 
و زبان به معنای تحقیر و توهین به دیگران و در غلتیدن به ورطه افراط و تفریط 
نیست و می توان از ظرفیت های برسازنده تعامل های فرهنگی بهره گرفت و بر 

غنای فرهنگ و معرفت بشری افزود.

چرا باید همچنان 
سعدی خواند؟

بهروز غریب پور

با  مدام  که  است  دوسال  از  بیش 
»سعدی« ام و هر روز و هر لحظه نکته 
تازه ای از او می آموزم و هر روز بیشتر 
ناشناخته  سعدی  که  می شوم  متوجه 
مانده است. غالبا فکر می کنند که او در 

امروز  برای  به قول معروف چیزی و حرفی  و  قرار گرفته  دایره کامال بسته ای 
ندارد؛ در حالی که تجربه دوساله نوشتن و کارگردانی اپرای سعدی و زانوی ادب 
زدن در محضر این انسان تکرار نشدنی متقاعدم کرده است که سعدی را از نسل 
جوان دور کرده اند پس توصیه می کنم که حتما و قطعا کلیات سعدی را بخوانید. 
برای آنکه انگیزه خواندن بوستان و گلستان سعدی و کلیاتش را در شما بیشتر 
باشید  هم  خیام  و  حافظ  و  مولوی  غرق  اگر  بدانید  که  می آورم  نمونه  چند  کنم، 

ورود به دنیای سعدی شما را هیجان زده می کند:
کاو روا  پادشاهی  بکند/  دیوار ملك خویش  پای  افکند/  پادشاهی که طرح ظلم 

دارد ستم بر زیر دست/ دوست دارش روز سختی دشمن زور آور است
ملك از خردمندان جمال گیرد... پادشاهان به نصیحت خردمندان محتاج ترند که 

خردمندان به قربت پادشاهان...
به  شدید،  زده  شگفت  او  شجاعت  از  و  آگاه  قدرتمندان  به  او  نصایح  از  اگر  و 

عاشقانه های او هم نظری بیندازید:
تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم/ بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها/ گر 
در طلبت ما را رنجی برسد شاید/ چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها/ 
هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید/ ما نیز یکی باشیم از جمله قربان ها 
به  از من گویند  از عشقش/ می گویم و بعد  / گویند مگو  سعدی چندین سخن 
دوران ها توصیه را جدی بگیرید و ظلم رفته بر سعدی را که در حقیقت ظلم رفته 
بر خود ما است، جبران کنید... امیدوارم اپرای سعدی را که به زودی روی صحنه 
خواهد رفت هم ببینید تا باورتان بشود که اندیشه های او در چارچوب تقویم یك 

قرن و دو قرن محدود نمانده و تا جهان باقی است اندیشه های این شاعر
قابل تامل است؛ سعدی ازلی و ابدی است.


