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بدن های بدلی، 
رفتارهای مصنوعی

از  بعد  دنیا  بدنسازان  رویای  كلمن؛  رونی 
در  داشته،  دنیا  كنار  و  گوشه  به  كه  تورهایی 
وارد  جاری  سال  اردیبهشت  روزهای  اولین 
این  بتوانند  نیز  ایرانی  بدنسازان  تا  شد  تهران 

اسطوره عضالت را از نزدیك مالقات كنند....

زلزله سیاسی در 
عربستان

تعجب برانگیز  فرامینی  صدور  با  عربستان  پادشاه 
دست به خانه تکانی در ساختار قدرت در این كشور 
از  را  عبدالعزیز«  بن  »مقرن  اقدام  اولین  در  او  زد. 
سمت ولیعهدی بركنار و به جای او شاهزاده محمد 

بن نایف را به مقام ولیعهدی منصوب كرد...

برندگان و بازندگان 
مهاجرت 

و  اجتماعی  زندگی  مشخصه  مهاجرت 
اقتصادی بین كشورها است، اما ویژگی های 
جمعیت های مهاجر به گونه قابل توجهی با 
دلیل  به  تا حدی  امر  این  هم متفاوت است. 

سرچشمه های متنوع مهاجرت است. ...

نسل کشی ارامنه" به 
دست ترکان عثمانی

در سال 1915 میالدی )برابر با 1294 شمسی( 
كه  فرصتی  با  و  اول  جهانی  جنگ  خالل  در 
عثمانی  امپراتوری  بود،  آورده  فراهم  جنگ 
تعیین شده در شب 24  از پیش  برنامه ای  با 

آوریل صدها تن از رهبران...

جنگاوران خسته 
یک نبرد مبهم

پر سابقه  بازیگر  نیکوالس كیج  فیلم  جدیدترین 
آمریکایی كه اینک سابقه حضورش در این حرفه 
»بیرون  نام  به  فیلمی  می شود،  بالغ  سال   35 به 
مانده» یا »یاغی« به كارگردانی نیک پاول است و 

اگر كیج رضایت داده كه در یک فیلم...
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راست  از  اعم  انگلیس  در  سیاسی  نیروهای  و  احزاب 
اقداماتی  اتخاذ  وعده  دادن  با  كنند  می  تالش  چپ،  و 
در  بیشتری  آرای  مهاجرت،  مساله  زمینه  در  سختگیرانه 
سیاسی  های  آورند.رقابت  دست  به  می  ماه  انتخابات 
كه  زند  می  دامن  انگلیس  در  مهاجرستیزی  به  حالی  در 
در  مهاجران  درباره  دهد  می  نشان  موجود  واقعییات 
انگلیس و تبعات منفی آنها بر جامعه و اقتصاد این كشور، 
تنها  نه  مهاجرت  مساله  است.حساسیت  شده  بزرگنمایی 
بر مباحث سیاسی در داخل این كشور تاثیر گذاشته، بلکه 
تغییر  برای  دلیل درخواست  به  است  وادرا كرده  را  لندن 
مربوط  قوانین  ویژه  به  اروپا  اتحادیه  مهاجرت  قوانین 
روی  در  رو  عضو،  كشورهای  میان  آمد  رفت   آزادی  به 

شركای اروپایی اش نیز بایستد.
چرا مساله مهاجرت تا این حد در انگلیس مهم شده است 
و آیا آنگونه كه ادعا می شود ورود مهاجران تاثیرات منفی 

اقتصادی و اجتماعی گسترده ای بر این كشور دارد؟

هفدهم اردیبشهت ماه برابر با 7 می 2015 زمان برگزاری 
دولت  تعیین  آن  بدنبال  و  انگلستان  پارلمانی  انتخابات 
اقبال  با  این كشور است. در حال حاضر 7 كاندیدا  آینده 
رئیس  كامرون  دیوید  كه  هستند  روبرو  مردم  بیشتر 
حزب محافظه كار، اد میلیبند از حزب كارگر، خانم نیکال 
از  فاراژ  نایجل   ،)SNP( اسکاتلند  ملی  حزب  از  استرجن 
حزب استقالل بریتانیا )UKIP(، نیک كلگ از حزب لیبرال 
 Plaid( دموكرات، خانم لینی وود از حزب ملی گرای ولز
حزب  از  بنت  ناتالی  خانم  و  ولز(  منطقه  )از   )Cymru
سبز جدی ترین كاندیداهای این دور از انتخابات انگلستان 

می باشند. 
در راستای فعالیت های انتخاباتی، مجموعه ای از مناظرات 
روز  در  آن  مهمترین  كه  گرفته  صورت  كاندیداها  میان 
پنجشنبه 2 آوریل و با حضور این هفت كاندیدا بوده است. 
حاكی  مناظره  این  از  گرفته  صورت  تحلیل های  بیشتر 
این نکته است كه رقابت كاندیداها برنده قاطعی نداشته، 
كارگر  و  محافظه كار  حزب  دو  مناظره  و  رقابت  به ویژه 

بسیار نزدیک بوده است. بر همین اساس نظرسنجی های 
صورت گرفته پس از این مناظره نشان دهنده نزدیک بودن 
به شرایط  با توجه  انتخابات است.  در  آنان  احتمالی  آراء 
بسیار  ائتالفی  دولت  تشکیل  می رسد  نظر  به  جاری، 

محتمل تر از پیروزی قاطع یک حزب است. 
آنچه در آخرین مناظره موضوعات اصلی بحث كاندیداها 
بر  مهاجرت  اقتصادی  اثرات  و  اقتصاد  داده  تشکیل  را 
جامعه انگلستان بوده است. به عبارتی موضوعات دیگر 
میان  در  مهاجرت  یا  و  آموزش  بهداشتی،  امور  مانند 
اقتصادی  تبعات  و  اقتصاد  اما  است  شده  مطرح  مباحث 
پذیرش كارجویان اروپایی و غیر اروپایی در انگلستان بر 

سایر مباحث غلبه پیدا كرده است. 
مالی  بحران  در  انگلستان  اقتصاد  شدن  درگیر  از  پس 
سال 2008، دولت دیوید كامرون مجبور به قطع یکسری 
هزینه ها و بودجه ها شد. با اجرای این سیاست از كسری 
بودجه نیز كاسته شد. این موضوع به عنوان یکی از نکات 
مثبت از سوی دیوید كامرون به عنوان موفقیت این دولت 
به  پاسخ  در  كارگر  حزب  رهبر  میلیبند  اما  شد.  مطرح 
این موضوع اعالم كرد كه بریتانیا زمانی موفق است كه 
صورت  در  كه  كرد  اعالم  همچین  او  باشند.  موفق  مردم 
پیروزی حزب كارگر، میانگین دستمزدها افزایش خواهد 
یافت و دریافت شهریه های تحصیلی نیز قطع می شود. در 
عوض، كسری ها از طریق مالیات خانه های گران قیمت و 
برخورد با فرارهای مالیاتی كاهش می یابد. یکی از نکات 
بحث  در  كارگر  و  محافظه كار  حزب  مناظرات  در  مهم 
اقتصادی این است كه هر دو گروه معتقدند گروه مقابل 
مالیات است  افزایش  برای  اعالم نشده  برنامه های  دارای 

و در صورت برنده شدن این برنامه ها اجرا خواهد شد. 
نیک كلگ رهبر حزب لیبرال دموكرات، كه حزبش همراه 
با حزب محافظه كار ائتالف دولت فعلی را تشکیل می دهد، 
در  پیروزی  صورت  در  اقتصاد،  زمینه  در  كه  كرد  اعالم 
انتخابات، در نظر دارند بودجه ها را كمتر از مقداری كه 

محافظه كاران در این مدت اعمال كردند، كاهش دهند.

انتخابات انگلستان و یک دولت ائتالفی دیگر؟

مهاجران و رقبای سیاسی
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هفته ای که گذشت 
درگذشت »سلطان تیتر«

یکی  درگذشت  شاهد  هفته  این  ایران  مطبوعات  جامعه 
سلطان  لقب  كه  استادی  بود.  روزنامه نگاری  استادان  از 
اختصاص  خود  به  جذابش  تیترهای  دلیل  به  را  ایران  تیتر 
روزنامه نگاری  و  ارتباطات  استاد  قندی،  حسین  بود.  داده 
درس  هم  درگذشت،  سالگی  در64  پنج شنبه  عصر  كه 
روزنامه نگاری خوانده بود و هم در آمریکا در رشته مدیریت 
به یادماندنی  تیترهای  از  یکی  بود.  كرده  تحصیل  بین الملل 
استاد قندی »اینجا اشک هم ماتم می گیرد« بود. او از جمله 
روزنامه نگاری  اخالق  بر  بسیار  كه  بود  روزنامه نگارانی 

تاكید می كرد.

مرتضوی پشت میز محاكمه
تامین  سابق  رئیس  و  اسبق  دادستان  مرتضوی،  سعید 
نامشروع  مال  كسب  به  متهم  به عنوان  اكنون  كه  اجتماعی 
غیرعلنی  جلساتی  در  هفته  این  در  است  شده  دادگاه  راهی 
به اتهاماتش پاسخ گفت. اگرچه وی خواسته بود كه دادگاه 
وی علنی برگزار شود اما قاضی پرونده با آن مخالفت كرد 
تامین  پرونده  شاكیان  وكالی  حضور  بدون  حتی  دادگاه  و 
بود  غیرعلنی  از  حالی  در  مرتضوی  شد.  برگزار  اجتماعی 
دادگاه ابراز ناراحتی كرد كه برخی نمایندگان دلیل غیر علنی 
بودن دادگاه را جلوگیری از بازی رسانه ای وی و فشار بر 

دستگاه قضا دانستند.

رفع سوءتفاهم در نیویورک
ارشد  مذاكره كننده  و  خارجه  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
هسته ای كشورمان در حالی روز یکشنبه عازم نیویورک شد 
كند  ان پی تی شركت  بازنگری معاهده  اجالس ساالنه  در  تا 
كه به نظر می رسد محور اصلی این دور از مذاكرات كه قرار 
است در حاشیه این اجالس برگزار شود، رفع سوءتفاهم ها 

در باره فکت شیت بیانیه لوزان باشد.

آقای عضله در ایران
آقای عضله آمریکایی زمانی كه به ایران می آمد اصال فکرش 
را نمی كرد كه كارش را نیمه كاره رها كند و به كشورش باز 
پرورش  مسابقات  دوره  هشت  قهرمان  كلمن  رونی  گردد. 
برای  گذشته  هفته  شب  چهارشنبه  المپیا  مستر  اندام 
مجوز  اما  آمد.  ایران  به  بدنسازی  سمینار  سه  برگزاری 
برگزاری این سمینارها صادر نشد و وی ایران را ترک كرد. 

و  دوپینگ  دارو،  مافیای  با  را  وی  حضور  رسانه ها  برخی 
جریانات سیاسی مرتبط دانستند اما قهرمان پرورش اندام 
جهان هنگام ترک ایران كمتر از یک سوم مبلغ پیشنهادی اش 

را دریافت كرد!

اشد مجازات دو مامور جده
در شرایطی كه در اعتراض به تعرض دو مامور سعودی به 
دو نوجوان ایرانی، سفر حج عمره زائران ایرانی به مکه تا 
شده  تعلیق  سعودی  عربستان  سوی  از  رسمی  عذرخواهی 
است، وزارت امور خارجه عربستان سعودی در نامه  رسمی  
كرد  اعالم  جده  در  ایران  اسالمی  جمهوری  كنسولگری  به 
موضوع  رسید.  خواهند  مجازات  اشد  به  مامور  دو  این  كه 
تعرض در ایران واكنش های شدیدی از سوی مردم و حتی 
برخی مراجع تقلید داشت كه دولت را بر آن داشت در پاسخ 

به این نگرانی ها سفر به مکه را معلق كند.

تهدید روحانی با فکت شیت
كشورمان  هسته ای  مذاكره كنندگان  كه  شرایطی  در    
از  را  مذاكرات  ادامه  آنجا  در  تا  شده اند  نیویورک  راهی 
انتشار  بازی  نمایندگان  برخی  هم  ایران  در  بگیرند  سر 
فکت شیت ایرانی و تهدید رئیس جمهور به سوال در مجلس 
را از سر گرفته اند. حمید رسایی از جمع آوری امضا برای 
سوال از رئیس جمهور خبر داده و گفته مانع اصلی انتشار 
فکت شیت، شخص آقای روحانی است و مطالبه رهبری هم 
سازمان  سخنگوی  حال  همین  در  است.  فکت شیت  انتشار 
را  رهبری  سوی  از  فکت شیت  انتشار  دستور  اتمی  انرژی 

تکذیب كرد.

ادامه روند نزولی نرخ تورم
  با وجود آنکه براساس آمارهای منتشره بانک مركزی تورم 
فروردین ماه با ثبت رقم 5/ 15 درصد نسبت به تورم اسفند 
ماه )معادل 56/ 15 درصد( تنها 06/ 0 واحد درصد كاهش 
تورم  حركت  كه  می دهد  نشان  بررسی ها  اما  است؛  یافته 
و  است  به كاهش  رو  اما همچنان  آهسته  با سرعتی  اگرچه 
در  تورم  نزولی  روند  بود  داده  وعده  دولت  كه  همانگونه 
اولین ماه سال جاری نیز تداوم داشته است. به نظر می رسد 
اصالح  نیز  و  مالی  و  پولی  انضباطی  سیاست های  تداوم 
مدار  در  همچنان  را  تورم  نرخ  توانسته  تورمی  انتظارات 

نزولی نگه دارد.

لرزه بر بام جهان
زلزله ای به بزرگی 9/ 7 ریشتر،روز شنبه پایتخت نپال را به 
لرزه درآورد و بیش از 3617 نفر كشته و 6500 نفر زخمی 
بر جای گذاشت. این زلزله كه كانون آن خارج از كاتماندو 
بوده  است طی 80 سال گذشته در این كشور واقع در جنوب 
آسیا، بدترین نوع زمین لرزه بوده  است. زلزله در عمق 15 
طول  دقیقه   2 تا  ثانیه   30 بین  و  داد  روی  زمین  كیلومتری 
كشید. در این حادثه بخش های تاریخی و قدیمی كاتماندو 
تخریب شد و به اندازه ای شدت داشت كه در بخش هایی از 

هند، بنگالدش، تبت و پاكستان هم احساس شد.

واكنش به محاصره یمن
در شرایطی كه عربستان سعودی یمن را به محاصره خود 
به  ایران  انسان دوستانه  كمک های  ارسال  مانع  و  درآورده 
آفریقای  و  عربی  معاون  است،  شده  یمن  جنگ زده  مردم 
در  عربستان  رفتار  كه  گفت  كشورمان  خارجه  امور  وزیر 
واكنش  بدون  كمک  ارسال  از  ممانعت  و  یمن  محاصره 
سپاه  كل  فرمانده  كه  است  حالی  در  این  ماند.  نخواهد 
خواستار آن شد كه مالحظات درباره عربستان كنار گذاشته 
شود. ایران مدت ها است كه به منظور حفاظت از كشتی های 
دریای  و  عدن  خلیج  در  را  ارتش  از  ناوگروه هایی  تجاری، 

سرخ مستقر كرده است.

جیپسی كینگز در راه تهران؟
كمتر  می شود،  شنیده  نشده،  تأیید  خبرهای  از  كه  طور  آن 
گروه  میزبان  كشور  وزارت  بزرگ  تاالر  دیگر  هفته  دو  از 
موسیقی »جیپسی كینگز« است؛ حتی كارهایشان به سرعت 
تا   20 تاریخ  برای  را  تاالر وزارت كشور  و  است  در جریان 
این خبر،  با اشاره به  26 اردیبهشت رزرو كرده اند. قانون 
نوشت: آنچنان كه پیداست دیپلماسی فرهنگی دولت یازدهم 
مسئوالن  سخنرانی های  از  واالتر  جایگاهی  دارد  كم  كم 
از  هنری  عرصه های  دیگر  در  كه  سیاستی  می یابد؛  دولتی 
با  و  گرفته  بیشتری  رنگ  تجسمی  هنرهای  و  سینما  جمله 
برنامه های مدیران دفتر موسیقی در این عرصه نیز جلوه ای 

بیش از گذشته یافته است.

جلوگیری مجدد از كمک رسانی به یمن
هواپیمای  فرود  از  عربستانی  های  جنگنده  كه  شد  شنیده 
پایتخت  صنعا  در  دوستانه  انسان  های  كمک  حامل  ایرانی 

جنگنده های  نوشت؛  انتخاب  كردند.  جلوگیری  یمن 
عربستانی از فرود هواپیمای ایرانی حامل كمک های انسان 
شبکه  كردند.  جلوگیری  یمن  پایتخت  صنعا  در  دوستانه 
خبری المنار نیز گزارش داد كه این هواپیما بعد از بمباران 
جنگنده های سعودی كه خط پرواز فرودگاه صنعا را هدف 
این  در  شوند،  هواپیما  این  نشستن  از  مانع  تا  دادند  قرار 
از  سعودی  عربستان  نیز  گذشته  هفته  آمد.  فرود  فرودگاه 
حریم  به  پزشکی  كمک های  حامل  ایرانی  هواپیمای  ورود 

هوایی یمن جلوگیری كرد. .

باكو مدال »نظامی گنجوی« اعطاء می كند!
ایران  همسایه  كشورهای  اقدامات  تداوم  در  كه  شد  شنیده 
ایرانی،  فرهنگی  مراجع  و  تاریخی  میراث  مصادره  برای 
طالی  مدال  آذربایجان  جمهوری  علوم  ملی  آكادمی 
»نظامی گنجوی« را به تعدادی از اساتید این آكادمی اعطاء 
این  آكادمی ملی علوم  الف نوشت؛ در اجالس ساالنه  كرد. 
جمهوری مدال طالی »نظامی گنجوی« به عارف ملک اف 
ایوانویچ  به  و  كشور  در  هنر  توسعه  به  خدماتش  بخاطر 
آلفیوروف بخاطر خدماتش در توسعه علم لیزر و نیز بسط 
اعطاء  روسیه  با  آذربایجان  جمهوری  علمی  همکاریهای 
نشان علمی  ترین  عالی  »نظامی گنجوی«  شد. مدال طالی 
تاسیس شده توسط آكادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان 

می باشد.

2 تجمع مقابل مجلس
جمعی از كاركنان شركتی مخابرات و مربیان پیش دبستانی 
در  مخابرات  شركتی  كاركنان  كردند.  تجمع  مجلس  مقابل 
شورای  مجلس  مقابل  وضعیتشان  تبدیل  عدم  به  اعتراض 
گفت:  تجمع كنندگان  این  از  یکی  كردند.  تجمع  اسالمی 
و  مانده  شركتی  صورت  به  مان  وضعیت  هاست  سال  ما 
خواهان  رو  این  از  ایم،  نداشته  وضعیتی  تبدیل  گونه  هیچ 
جمعی  همچنین  هستیم.   خود  استخدامی  وضعیت  تبدیل 
در  استخدام  عدم  به  اعتراض  در  دبستانی  پیش  مربیان  از 
تجمع  اسالمی  شورای  مجلس  مقابل  پرورش  و  آموزش 
دوره  چندین  ما  گفت:  كنندگان  تجمع  این  از  یکی  كردند. 
تبدیل  خواهان  و  كرده ایم  تجمع  مجلس  مقابل  كه  است 
اما  هستیم  پرورش  و  آموزش  در  استخداممان  و  وضعیت 

متاسفانه شرط استخدام ما شركت در آزمون شده است. 
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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 
وجود  آن  در  خشنی  تصویر  هیچ  و  نیست  برتر  یگر  د 
هیچگاه  که  است  این  ایرانیان  افتخارهای  از  ندارد. 
ایران مرسوم نبود ه است در بین صدها  برده داری در 
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 
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رسیده  مقاالت  معتبر،  های  روزنامه  ها، 
نویسنده  نام  ذكر  با  رسمی  وخبرگزاریهای 

انتخاب و به چاپ می رسد.

مدیرمسئول و سردبیر: 
  عباس نجفی زرافشان

editor@persianweekly.co.uk

شورای همکاران و نویسندگان:
دکترعال امیرشاهی،  

محسن غفاری، امیرارسالن یکتامنش،
 ناصر نوروزی

Tel:  020 7193 5592
Mob:078 11000 455
Fax: 020 7023 4921

www.persianweekly.co.uk 
info@persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین از نوشته های نویسندگان 
و خوانندگان استقبال كرده ولی در ویرایش 
صحت  و  ها  آگهی  آزاداست.مسئولیت  آنها 

نامه  هفته  میباشد.  آن  صاحبان  بعهده  آنها 
پرشین درقبول یا رد آگهی ها صاحب اختیار 

می باشد. 
 Golden كلیه حقوق مادی و معنوی برای
به   06762511 ثبت  شماره  به   Class Ltd

تاریخ اول دسامبر 2008 محفوظ است.

نمایندگی و مرکز پخش در سوئد: 
کتاب فروشی بین المللی فردوسی

آقای مهدی رحیم زاده
Tegnérgatan 32, Stockholm, 
SE-11360, Sweden
Tel: 0046 8 3230 80

تیراژ: 3000 نسخه چاپی

DON’T FORGET
Help to keep public area clean and 
tidy for everyone by taking your copy 
of Persian Weekly paper with you, 
when you leave
When you have 
finished with this 
publication please 
recycle it.

 

شیرین ترین چیزها با رفتارشان 
ترش می شوند:

سوسن پوسیده بسیار بدبوتر از 
علف های هرز است.

XCIV سونات
Sweetest things turn sourest 

by their deeds;
Lilies that fester smell far 

worse than weeds.
Sonnet XCIV.

برگرفته از کتاب اندیشه 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.

 94909 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

بیش از هزاران كشته در زلزله 9/ 7 ریشتری

لرزه بر بام جهان
گذشته  هفته  دنیا  زلزله های  سهمگین ترین  از  یکی 
تا  نپال  كشور  وزارت  مقام های  رسید.  ثبت  به  نپال  در 
لحظه تنظیم گزارش اعالم كردند كه تلفات زلزله 9/ 7 
ریشتری در پایتخت این كشور به بیش از هزاران كشته 

رسیده است. 

همزمان با این زلزله، سقوط بهمن در پناه گاه های كوه 
انجامیده است.  تن  به مرگ دست كم هشت  نیز  اورست 
مركز زمین لرزه روز شنبه در هشتاد كیلومتری شمال 

غربی كاتماندو، پایتخت نپال، گزارش شده است.
ارتفاع  به  »داراهارا«  تاریخی  برج  زمین لرزه  این  در 

شصت و دو متر ویران شد.
فرودگاه كاتماندو تعطیل شده است و تمامی هواپیماهای 

به مقصد این فرودگاه در هند می نشینند.
نارندرا مودی، نخست وزیر هند در گفت وگو با سوشی 
همه جانبه  كمک های  پیشنهاد  نپالی اش  همتای  كویراال، 
ارتش  است.  داده  را  زلزله  خسارات  با  مقابله  برای 
هستند.  آماده باش  حالت  در  هند  هوایی  نیروی  و 
در  و  بیمارستان ها  از  بیرون  در  حادثه  این  مجروحان 
فضایی آشفته و بی نظم در حال درمان هستند. ساكنان 

شدید  و  متعدد  پس لرزه های  وقوع  از  زلزله زده  منطقه 
از  آورده اند.  پناه  خیابان ها  به  و  شده  وحشت زده 
ساختمان های تاریخی در كاتماندو تنها آوار باقی مانده  
كشته های  تعداد  كرد:  اعالم  نپال  كشور  است.وزارت 
این حادثه طبیعی بیش از 758 تن است هرچند عملیات 
امداد و نجات هنوز در مراحل اولیه است و احتمال آنکه 

تعداد قربانیان بیشتر شود، وجود دارد. 
در  كه  شده  مشخص  اكنون  می گویند  نپال  مقام های 
اثر زلزله شنبه گذشته، بیش از پنج هزار و پانصد نفر 
نیز  نفر  هزار   11 از  بیش  و  دادند  دست  از  را  جانشان 

مجروح شده اند.

به گفته سازمان ملل، در اثر این زمین لرزه بیش از هشت 
میلیون نپالی آسیب جانی و مالی دیده اند و بیش از 70 
هفت  زلزله،  این  بزرگی  است.  شده  تخریب  خانه  هزار 

ممیز هشت درجه در مقیاس ریشتر بود.
زلزله  سطحی  مركز  به  نزدیک  روستاهای  از  بسیاری 
همچنان بدون آب و غذا و سرپناه هستند و سازمان ملل 
می گوید برای دسترسی به بعضی از این روستاها باید 

پنج روز كوه پیمایی كرد.
كندی عملیات امدادرسانی در بعضی از مناطق روستایی 
هنوز  مناطق  این  از  بعضی  شده.  مردم  ناامیدی  باعث 

هیچ كمکی دریافت نکرده اند.
بی بی سی  به  برده اند  در  به  جان  زلزله  از  كه  افرادی 
گفته اند از این عصبانی هستند كه هنوز نه مواد غذایی 

دریافت كرده اند نه دارو.

شدیدترین زلزله های دنیا
زلزله امروز نپال یکی از قوی ترین زلزله هایی است كه 
 /5 زمین لرزه   ،1960 شیلی،  است./   شده  ثبت  تاكنون 
9 ریشتری باعث ایجاد سونامی شد. دست كم 1700 نفر 
جان خود را از دست دادند./ آالسکا، 1964، 131 نفر در 
یک زلزله 2/ 9 ریشتری كشته شدند./  اندونزی، 2004، 
9 ریشتری و سونامی بعد از آن  زمین لرزه ویرانگر 1/ 
بیش از 230 هزار كشته در چند كشور به جا گذاشت./  
بوده  9 ریشتری كه حاصل سونامی  زلزله   ،2011 ژاپن، 

است.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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گزارش
ادامه از صفحه 1

عمومی  افکار  در  آنان  تأثیرگذاری  میزان  همچنین  و  احزاب  نظرات  اظهار  و  مناظرات 
چیزی است كه نتیجه انتخابات و یا تركیب ائتالف را در روزهای آینده تعیین خواهد كرد.
دوره،  این  انتخاباتی  موضوعات  اصلی ترین  از  یکی  عنوان  به  مهاجرت  خصوص  در 
نایجل فاراژ رهبر حزب استقالل بریتانیا )UKIP( معتقد است كه باید از اتحادیه اروپا 
خارج شد و به حركت آزاد كارگران اتحادیه اروپا به بریتانیا خاتمه داد. همچنین اعتقاد 
به كنترل شدید مرزها در برنامه های این حزب وجود دارد. این در حالی است كه خانم 
نیکال استرجن رهبر حزب ملی اسکاتلند معتقد است آقای فاراژ موضع شدیدی در برابر 
موضوع مهاجرت داشته و به همه موضوعات مربوط به خارجیان معترض است. در این 
رابطه خانم لینی وود رهبر حزب ملی گرای ولز نیز در برابر نظرات فاراژ در خصوص 

مهاجرین اعتراض داشته است.

اهم برنامه های انتخاباتی احزاب
و  بهداشت  آموزش،  مهاجرت،  اقتصاد،  موضوعات  در  احزاب  و  كاندیداها  برنامه های 
سالمتی، امور امنیتی، دفاعی و خارجی، اشتغال و دیگر امور اجتماعی قابل دسته بندی 
است. در این بخش به صورت اجمالی به اهم نظرات احزاب در زمینه اقتصاد و مهاجرت 

اشاره می شود.

حزب محافظه كار
كسری  دارد  نظر  در  كه  داشته  اعالم  خود  اقتصادی  برنامه های  در  محافظه كار  حزب 
بودجه را تا سال 2018 ثابت نگه دارد و همچنین با برنامه ریزی های مورد نظر بودجه تا 
سال 20-2019 از طریق كاهش مخارج افزایش یابد. در زمینه مهاجرت این حزب در نظر 
دارد تا مدت انتظار برای كسب حقوقی مانند اعتبارات مالیاتی و یا دستیابی به مواهب 
اجتماعی را برای مهاجران به 4 سال افزایش دهد. همچنین در نظر است حقوق فرزندان 
مهاجران كه خارج از انگلستان زندگی می كنند را متوقف كند. همچنین در صورت عدم 
توانایی مهاجرین در یافتن شغل پس از 6 ماه مهاجرت آنان ملغی خواهد شد. در نظر 
نفر  هزار  صد  ساالنه  فقط  و  یافته  كاهش  كشور  این  به  مهاجرین  جذب  میزان  تا  است 

امکان مهاجرت به این كشور را داشته باشند.

حزب كارگر
حزب كارگر نیز ایجاد مازاد بودجه، افزایش مالیات بر افرادی كه چند ملک دارند، وضع 
افزایش كمک هزینه های شخصی را در برنامه دارد.  مالیات بر سودگیرندگان بانکی و 
میزان  كاهش  غیرقانونی،  مهاجرت  از  ممانعت  برای  مرزها  قوی تر  كنترل  همچنین، 
مهاجرین كم مهارت و در عین حال تضمین عدم ممانعت از ورود دانشجویان و نیروهای 
كار ماهر و ممانعت از فعالیت آژانس های كاریابی كه به استخدام مهاجران غیرقانونی 

اقدام نماید، از برنامه های این حزب در زمینه مهاجرت است.

حزب لیبرال دموكرات
هزینه های  كمک  افزایش  اقتصاد،  زمینه  در  دموكرات  لیبرال  حزب  برنامه های  اهم 
تا 2018 و مدنظر داشتن مالیات بر چند ملک می باشد.  شخصی، كاهش كسری بودجه 
كه  كسانی  تشخیص  منظور  به  خروجی  مرزهای  در  كنترل  مجدد  برقراری  همچنین، 
در نظر گرفتن كالس های  دارند،  اقامت  این كشور  در  اعتبار ویزای خود  از مدت  بیش 
آموزش زبان انگلیسی برای مهاجران جویای كار در این زمینه مهارت الزم را ندارند و 
مطمئن شدن از اینکه مهاجرین اتحادیه اروپا شایستگی كسب منافع این كشور را دارند 

برنامه های اعالمی حزب لیبرال دموكرات در زمینه مهاجرت است.

حزب ملی اسکاتلند
حزب ملی اسکاتلند نیز عمده برنامه های اقتصادی خود را بر اصول زیرساختاری مثل 
انرژی و همچنین سرمایه گذاری در مزرعه های بادی قرار داده است. در زمینه مهاجرت 
نیز اعمال روش كانادایی برای جذب مهاجرین ماهر و اعطاء شهروندی را مطرح كرده 

است.

)Plaid Cymru( حزب ملی گرای ولز
این حزب نیز ایجاد كالج مهارت های عمران با تأكید بر انرژی ها و تکنولوژی های سبز، 
ایجاد یک شركت انرژی دارای مالکیت عمومی، ایجاد بانک عمومی و بانک سرمایه گذاری 
نیز  مهاجرت  زمینه  در  است.  داده  قرار  خود  اقتصادی  كار  دستور  در  را  ولز  تجاری 
حمایت از حق پناهجویان جویای كار در زمان انتظار برای تعیین وضع اقامتی آنان در 

ولز و مذاكره و البی با دولت برای بستن بازداشتگاه های موقت مطرح شده است.

حزب استقالل بریتانیا
ارث،  بر  مالیات  حذف  شخصی،  هزینه های  كمک  افزایش  نیز  بریتانیا  استقالل  حزب 
ایجاد كمیسیون خزانه داری و طراحی یک مالیات در گردش بر كسب و كارهای بزرگ، 
قطع  بودجه كمک خارجی تا 9 میلیارد پوند در سال و ذخیره 8 میلیارد پوند در سال 
را در نظر  اروپا  اتحادیه  به واسطه ترک عضویت  پرداخت حق عضویت  از طریق عدم 
دارد. همچنین، به كارگیری سیاست-های مهاجرتی به روش استرالیایی، كاهش جذب 
مهاجرین به 50 هزار نفر در سال و ایجاد اولویت برای دارندگان پاسپورت بریتانیایی 

اولویت های سیاست مهاجرتی این حزب به شمار می رود.

حزب سبز
كه  كسانی  از  بردرآمد  مالیات  50درصد  دریافت  صورت  به  نیز  سبز  حزب  برنامه های 
انرژی،  و  راه آهن  شركت های  كردن  ملی  دارند،  درآمد  سال  در  پوند  هزار   100 از  بیش 
سخت گیری در زمینه فرار مالیاتی شركت های چندملیتی و تعهد بریتانیا بر آینده ای بدون 
كربن اعالم شده است. در زمینه مهاجرت نیز كاهش تدریجی كنترل های مهاجرتی در 
بریتانیا، حقوق قانونی بیشتر برای پناهجویان و اجازه اقامت مهاجرین غیرقانونی كه 
بیش از 5 سال در این كشور بوده اند )مگر اینکه خطرات جدی برای امنیت عمومی ایجاد 

كرده باشند( از برنامه های این حزب است.

پیش بینی آراء انتخابات
یکدیگر  به  نزدیک  آرائی  كارگر  و  محافظه كار  حزب  دو  شده  انجام  نظرسنجی های  در 
دارند. در خصوص 5 حزب دیگر نیز تفاوت فاحش و تعیین كننده ای در طرفداری مردم 
احتمال  از  ائتالفی  دولت  تشکیل  شد  گفته  كه  همانگونه  نمی شود.  دیده  احزاب  این  از 

بسیار باالیی برخوردار است. ادامه 

ایران مدرن تر 
از حد تصور 

منبع: اشپیگل آنالین

دارای  آن  وزرای  اوباما  دولت  با  مقایسه  در  كه  دارید  سراغ  را  دولتی  كابینه  كدام 
دولت  كابینه  صحیح  پاسخ  باشند؟  آمریکا  دانشگاه های  از  دكترا  مدارک  بیشترین 
جمهوری اسالمی ایران است. هرچند این فهرست شا مل رئیس جمهور حسن روحانی 
نمی شود، چون او دكترای خود را از دانشکده حقوق دانشگاه گالسکو دریافت كرده 

است.
غرب بیشترین سوءتفاهم و تعصب را در مورد ایران دارد. من خود ایران را از زمان 
حکومت  شاه می شناسم و در چهار دهه گذشته چندین بار -  از جمله به تازگی -   از این 
كشور بازدید كرده ام. به خاطر می  آورم زمانی را كه در یک چایخانه در آرامگاه شاعر 

بزرگ شیراز كه مورد تحسین گوته است نشسته بودم و از پشتی های نرم و قلیان لذت 
می بردم و می نوشتم كه چگونه شاه در مورد احساسات مردم كشورش اشتباه می كرد 
و اینکه سازمان امنیتی او یعنی ساواک تا چه اندازه بی رحم و خشن بود. به خاطر 
می آورم مردم چگونه از آیت الله خمینی به عنوان منجی خود هنگام بازگشت از تبعید 
در سال 1979 استقبال كردند و پیروزی انقالب اسالمی را جشن گرفتند. من شاهد 
رویارویی كشور با شیطان بزرگ )ایاالت متحده آمریکا( و شیطان كوچک )اسرائیل( 
بودم. سپس در سال 2013 دیدم حسن روحانی رئیس جمهور اعتدال گرا انتخاب شد و 

احتمال آشتی با غرب را افزایش داد.

احساسات طرفدار غرب
و  شیراز  مانند  بزرگی  شهرهای  در  دارد.  گذشته  با  زیادی  تفاوت های  امروز  ایران 
اصفهان كارآفرینان جوان كافه های كوچکی باز كرده اند كه طرفداران زیادی دارند. 
سخاوتمندانه  مهمان نوازی  با  و  پذیرفته  گرمی  به  جا  همه  در  خارجی  گردشگران 

مواجه می شوند.
منطقه  كشورهای  دیگر  با  مقایسه  در  زنان  و  می روند  دانشگاه  به  جوان  میلیون ها 
به منابع  اكنون مردم دسترسی بیشتری  اینترنت و ماهواره  به كمک  آزادتر هستند. 

خبری غربی دارند.
اسالمی  ظاهر  به  افراط گرای  گروه های  طرف تر،  آن  كیلومتر  چندصد  فقط  اما 
كه  است  حالی  در  این  كرده اند.  تعریف  سوریه  و  عراق  در  را  خالفتی  حکومتی 
افراط گرایی اسالمی در ایران كمتر به چشم می خورد. فردگرایی به شدت رواج یافته 
است. اما نباید اشتباه كرد. هیچ نشانه ای دال بر تمایل مردم به سلطنت مشروطه یا 
دموكراسی وست مینستر دیده نمی شود. امروزه آیت الله خامنه ای در صدر حکومت 
ایران قرار دارد و هیچ تهدید جدی ای علیه نظام حکومتی ایران دیده نمی شود و مردم 

از آزادی هایی كه به آنها داده شده بیشترین استفاده را می برند.

شباهت بیشتر به مادرید تا هاوانا
شهرهای بزرگ از راه بندان و ترافیک سنگین رنج می برند و شاید در نگاه اول به نظر 
برسد زندگی آن  گونه ای نیست كه مردم می خواهند. با وجود تحریم ها، استانداردهای 
زندگی مردم بیشتر شبیه مادرید است تا هاوانا. شمار قابل مالحظه ای از مراكز مدرن 
و بزرگ خرید مانند پاالدیوم و مگامال در حال ساخت هستند و ماشین های پورشه در 
مقابل آنها پارک شده اند. به نظر می رسد گلوگاه های اقتصادی به طبقه مرفه جامعه 
به  نسبت  متعصبانه  و  یکسویه  دیدگاهی  غربی ها  از  نمی كند.بسیاری  وارد  فشاری 
ایران دارند اما واقعیت این گونه نیست. ایران كشوری است كه در آن عقاید متفاوت 

ناخالص  تولید  دیده اند.  آسیب  تحریم  ها  از  ایران  عادی  مردم  دارد.  وجود  زیادی 
داخلی طی سال های 2012 و 2013 به میزان زیادی كاهش یافت. ارزش ریال -  واحد 
پول كشور - در مقابل دالر سقوط كرد و تورم به باالترین سطح رسید. ایران كه به 
درآمد نفت اتکای زیادی دارد در درازمدت مجبور خواهد شد هزینه های اجتماعی را به 
میزان زیادی كاهش دهد. بهای نفت باید بشکه ای 130 دالر باشد تا نیازهای بودجه ای 

دولت را بپوشاند اما در ماه های اخیر بهای نفت به كمتر از نصف این مقدار رسید.
در  ایران  صنایع  دارد.  نیاز  تحریم ها  رفع  به  دیگر  چیز  هر  از  بیش  روحانی  دولت 
انتظار چنین رویدادی هستند تا بتوانند یک بار دیگر مسیر توسعه را در پیش گیرند. 
موارد  برخی  در  هستند.  ایران  بازارهای  به  ورود  مترصد  نیز  غربی  شركت های 
قراردادهای اولیه برای همکاری های مشترک در تولید خودرو و حتی اكتشاف میادین 

جدید نفت و گاز در قفسه ها قرار گرفته و فقط منتظر امضا هستند.
اما ورای مسائل سیاسی یک چیز هست كه كلیه ایرانیان را به یکدیگر مرتبط می سازد: 
به  مدارس  در  شود.  تحقیر  كشورشان  اینکه  از  نگرانی  و  خویش  فرهنگ  به  افتخار 
كودكان ایرانی آموزش می دهند كه تاریخ سرزمین پارس حداقل با تاریخ روم و یونان 
برابری می كند و تمدن آن در مقایسه با بسیاری از كشورهای عرب همسایه پیشرفته تر 
ایران مورد  در  به شمار می رود  افسانه ای  فاتح  یک  در غرب  كه  كبیر  اسکندر  است. 
تنفر است چرا كه دارایی های فرهنگی پارس را از بین برد. همزمان آنها به این نکته 
اشاره می كنند كه بزرگ ترین فاتح جهان در سرزمین پارس ساكن شد و با یکی از زنان 
زیباروی آنجا ازدواج كرد. این نمونه كاملی از آن چیزی است كه هومن مجد »توهم 

برتری ما« می نامد.

معمای سرزمین پارس آن است كه این احساس دست خود را در دست ابهامی عمیق 
گذاشته است. من در بازدیدهای مکرر خود از ایران این شکایت را بارها شنیده ام كه 
غرب به تاریخ و فرهنگ ایران اهمیت نمی دهد. این دیدگاه باعث می شود غربی ها ایران 
را به عنوان كشوری درجه سه تلقی كنند و آن را حتی از حقوق بین المللی خود محروم 
كنند. طبقه سیاسی تهران این درک عمومی را با موفقیت به برنامه هسته ای كشور 
پیوند زده است. سیاستمداران بر این باورند كه غرب علیه ایران در حال توطئه است و 
رویارویی های كنونی موضوعی مرتبط با عزت و شرف ایران است و نه جدالی منطقی 
بر سر برنامه هسته ای. تقریبًا هر سیاستمدار ایرانی بر این اعتقاد است كه ایران حق 
دارد در موضوع انرژی هسته ای به تحقیقات علمی بپردازد. این حق شامل غنی سازی 
اورانیوم هم می شود. بخش بزرگی از جمعیت ایران با این نظر موافقند. به استدالل 
آنها ایران برخالف اسرائیل پیمان منع گسترش سالح های هسته ای را امضا كرده  است 
و نباید نگران این كشور بود در حالی كه اسرائیل بیش از 100 موشک هسته  ای آماده را 

در اختیار دارد. متخصصان غربی این رقم را 80 مورد می دانند.

تمدن بزرگ
او  گیرد.  نظر  در  را  تهران  حساسیت  دارد  تالش  آمریکا  رئیس جمهور  اوباما  باراک 
اذعان كرد كه مشاركت سیا در سال 1953 در كودتا علیه مصدق نخست وزیر آزادیخواه 
وقت اشتباهی تاریخی بوده است. او همچنین سال جدید را به ایرانیان تبریک گفت 
و این كشور را »تمدن بزرگ« خواند. اوباما چندین نامه شخصی نیز به رهبر ایران 
آمریکا  خارجه  وزیر  كری  جان  می رسد  نظر  به  اختالفات،  وجود  با  ا ست.  نوشته 
در  خود  همتایان  از  راحت تر  ظریف  محمدجواد  خود  ایرانی  همتای  با  مذاكره  در 
همین  به  است.  خوانده  بین الملل  حقوق  دنور  در  ظریف  است.  كشورها  از  بسیاری 
به  فیزیک  ام آی تی  دانشکده  ایاالت متحده و رئیس سابق  انرژی  ترتیب، مونیز وزیر 
خوبی با علی اكبر صالحی مرد شماره دو هیات مذاكره كننده ایرانی كنار می آید. البته 
است.اگر  ام آی تی  تحصیل كرده  خود  صالحی  كه  چرا  نیست  تعجب آور  موضوع  این 
مذاكرات هسته ای به نتیجه  نرسد تهران آن را به بی احترامی تعبیر خواهد كرد و كلیه 
از غرور ملی  این  بر  را برخواهد داشت. عالوه  برنامه هسته ای خود  محدودیت های 

استفاده می شود تا مردم برای دوران سخت آماده شوند.
صالحی -   وزیر سابق امور خارجه و رئیس  كنونی سازمان انرژی هسته ای ایران -  در 
سال 2012 در مصاحبه ای با اشپیگل گفت: »ما به مدت 30 سال با تحریم هایی مواجه 
بوده ایم كه در نهایت ما را قدرتمند و مستقل كرد. جامعه ایران به زندگی در شرایط 
و  ما می توانیم روی صبر  یونان.  و  اسپانیا  از مردم  بیشتر  دارد. شاید  عادت  سخت 

استقامت مردم خود حساب كنیم. شما در اروپا چطور؟«
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اشتراک نشریه
 عالقمندان به اشتراک و دریافت هفته نامه پرشین کافیست پرسشنامه  زیر را تکمیل نموده 

و بهمراه چک در وجه"Persian Weekly" به آدرس دفتر هفته نامه پرشین ارسال نمایند. 

جهت پرداخت با کارتهای اعتباری با دفتر نشریه تماس حاصل فرمائید
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جهت پرداخت با كارت اعتباری لطفا با دفتر هفته نامه تماس حاصل فرمائید.
الزم به یادآوریست كه وجه اشتراک بازگرداندنی نیست، ولی قابل انتقال به دیگری هست.

Persian Weekly Paper

4 Beechcroft Court, Beechcroft Ave, London NW11 8BP

Tel: 02071935592  Fax: 02070234921

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

بدن های بدلی، 
رفتارهای مصنوعی

سارا مالکی

از  بعد  دنیا  بدنسازان  رویای  کلمن؛  رونی 
در  داشته،  دنیا  کنار  و  گوشه  به  که  تورهایی 
وارد  جاری  سال  اردیبهشت  روزهای  اولین 
این  بتوانند  نیز  ایرانی  بدنسازان  تا  شد  تهران 

اسطوره عضالت را از نزدیك مالقات کنند. ا

نمی شده  خالصه  طرفداران  با  مالقات  به  او  برنامه  گرچه 
دانشکده  در  تخصصی  سمینار  یك  برگزاری  بر  قرار  و 
آموزشی  برپایی كالس های  و همچنین  تهران  بدنی  تربیت 
برای مربیان بدن سازی نیز بوده، اما در نهایت با ورود او 
به ایران چنان هیاهویی برپا شد كه هیچ كدام از برنامه های 
قهرمان  گذاشتن  گل  حتی  نشدند.  عملی  شده  پیش بینی 
هشت دوره مستر المپیای دنیا بر مزار شهدا نیز نتوانست 

هیاهوی به پا شده از ورود او را كم كند و در نهایت آتش 
به  كلمن  رونی  اگرچه  كرد.  هم  شعله ورتر  را  انتقادها 
مسووالن  موافقت  با  و  ایران  خصوصی«  »بخش  دعوت 
جوانان  و  ورزش  وزارت  مسووالن  جمله  از  كشور  رسمی 
با برگزاری كالس های آموزشی او در ایران وارد كشور شد، 
اما در نهایت اتفاقات به گونه ای رقم خوردند كه سفر كلمن 

به ایران هیچ دستاورد مثبت ورزشی به همراه نداشت. 

كلمن از ایران رفت و گفته می شود  با این توجیه كه هیچ 
تنها یک سوم  ایران عملی نشده  از برنامه هایش  در  كدام 
عوض  در  اما  رفت  او  كرد؛  دریافت  را  دادش  قرار  مبلغ  از 
و  مخالفت ها  متضاد،  نظرات  اعتراض ها،  از  مجموعه ای 
به  آنها  از  هركدام  بررسی  كه  كرد  عیان  را  بی برنامگی ها 
از  تنهایی می تواند نوعی مطالعه برای ریشه یابی بسیاری 
رونی  سفر  منظر  این  از  باشد.  كشور  مدیریتی  مشکالت 
»بخش  برای  فراوانی  سرخوردگی  اگرچه  ایران  به  كلمن 
همراه  به  او  طرفداران  همینطور  و  آن  طراح  خصوصی« 
تالش  كه  آورد  همراه  به  را  سواالتی  سویی  از  اما  داشت، 
بسیاری  ریشه  حدودی  تا  می تواند  آنها  پاسخ  یافتن  برای 
باعث  همواره  كه  مشکالتی  كند،  روشن  را  مشکالتمان  از 

می شوند حاشیه ها از متن ها پررنگ تر باشند. 

می شود  ایجاد  میان  این  در  كه  سواالتی  مهم ترین  از  یکی 
كشور  به  آمریکایی  بدنساز  یك  ورود  اگر  كه  است  این 
اشتباه و به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی بوده ، چرا در 
رایزنی های اولیه بخش خصوصی با دولت برای اجرای این 
برنامه، وزارت ورزش و جوانان به عنوان نماینده ای مرتبط 
حتی  و  كرده  موافقت  برنامه  این  اجرای  با  دولت  سوی  از 
وظیفه نظارت بر اجرای برنامه را نیز پذیرفته است؟ ریشه 
ابتدا  در  الزم  هماهنگی های  چرا  و  كجاست  تناقض ها  این 
انجام نمی شود تا پس از اجرای یك پروژه افراد و مسووالن 
وزیر  آیا  نکنند؟  موظف  پاسخگویی  به  و  متهم  را  یکدیگر 
ورزشکار  یك  به عنوان  كلمن  ورود  از  جوانان  و  ورزش 

خود  نارضایتی  اعالم  كه  بوده  بی خبر  ایران  به  آمریکایی 
فدراسیون  و  كرده  موكول  سفر  از  بعد  به  را  اتفاق  این  از 
بدنسازی و پرورش اندام را موظف به پاسخگویی می داند؟ 
رخ  ایران  به  كلمن  ورود  از  پس  كه  اتفاقاتی  تمام  مرور  با 
داد، به نظر می رسد وجود چنین تناقضاتی آن هم در سطح 
دقیقه  مخالفت های  همچنین  و  فدراسیون  و  وزارتخانه  
نودی برای لغو یك برنامه از پیش تعیین شده، نه تنها نشان 
از اقتدار یك ارگان یا سازمان ندارد؛ بلکه به نوعی بی نظمی 
اشاره  كشور  تصمیم گیرنده  و  باالدستی  سازمان های  در 
نکته ای دیگر كه  قابل قبول نیست.  از نظر اصولی  دارد كه 

در كنار سواالت مطرح شده ایجاد می شود،

میان  تفاوت  كشور  ورزشی  مسووالن  اگر  كه  است  این   
ورزش و تجارت را درك كرده و به این ترتیب ورود قهرمان 
بدنسازی دنیا به ایران را با جنبه های تجاری آن می سنجند، 
كوچك  شهرهای  در  بدنسازی  باشگاه های  انبوه  به  چرا 
به  نگاهی  با  ندارند؟  اشاره ای  آنها  فعالیت  نوع  و  بزرگ  و 
كه  می شود  مشخص  بدنسازی  باشگاه های  فعالیت های 
فعالیت بسیاری از آنها جنبه تجاری دارد و كمتر شامل ابعاد 
ورزشی می شود. این را می توان از بررسی نحوه برخورد 
به  دسته  دسته  كه  دریافت  ورزشی  رشته  این  با  جوان ها 
از صدها  ثبت نام در یکی  با  و  باشگاه های بدن سازی رفته 

باشگاه، بعد از چند ماه در حالی كه تن های نحیف شان پف 
كرده است در قامت یك قهرمان و با نمایش بدن بدلی خود، 
و با دست هایی باز در خیابان راه می روند. به نظر می رسد 
قابل  مصرفی  و  تجاری  معیارهای  با  جز  رفتاری  چنین 
بدن سازی  رشته  در  حالی  در  شرایط  این  نیست.  سنجش 
ناشی  بی شمار  بیماری های  مشکل  كه  دارد  وجود  كشور 
از مصرف مکمل های ورزشی برای رشد سریع تر و بیشتر 

عضالت نیز غیرقابل اغماض است.

بدنساز  یك  یك روزه  كالس  های  برگزاری  با  مخالفت  حال   
می دهد  رخ  شرایطی  در  هست  نیز  آمریکایی  قضا  از  كه 
وارد  او  از  قبل  مدت ها  ورزشکار  آن  شیوه  و  فرهنگ  كه 
شده  جوانان  برای  الگویی  به  تبدیل  حاال  و  شده  كشور 
نگران  و  ندارند  مخالفت  شیوه  این  با  مسووالن  آیا  است. 
دست  این  كه  نیستند  جوانانی  جسمی  و  روحی  سالمت 
الگوهای تجاری را انتخاب می كنند؟گذشته از اینکه دعوت 
یا  بوده  صحیح  كشور  به  كلمن  رونی  مانند  شخصیتی  از 
ناصحیح و اینکه حضور او در كشور چقدر می توانسته به 
ارتقای كیفی یك رشته ورزشی كمك كند، چیزی كه به نظر 
می رسد در انتهای این سفر باقی  مانده است، پررنگ تر شدن 
بی نظمی ها و بی برنامگی ها در ارگان های تصمیم گیرنده و 
البته در كنار آن پررنگ تر شدن فردی به نام »رونی كلمن« 

در ذهن ایرانی ها است. 

به دنبال تطبیق  این میان جوانانی هم كه هرچه بیشتر  در 
این  نپذیرفتن  و  هستند  امروز  دنیای  معیارهای  با  خود 
عظیم الجثه  الگویی  می دانند،  برابر  انزوا  با  را  معیارها 
چه بسا  و  شناخته اند  بهتر  را  آمریکایی اش  نوع  از  هم  آن 
هیاهوی ایجاد شده آنها را به سیستم ورزش كشور بدبین تر 
و به قهرمان خود خوش بین تر كرده است.  در نهایت باید 
دید، برخوردهای قهری با یك موضوع و همچنین نداشتن 
پی  در  نتایجی  چه  آن،  با  مقابله  برای  منسجم  برنامه ای 

خواهد داشت. 
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بین الملل
انتقادات بی سابقه جورج دبلیو بوش

اوباما درباره ایران 
ساده لوح است

بوش به این نکته اشاره كرد كه ایران یک رئیس جمهور جدید دارد به 
نام حسن روحانی. »وی مالیم است« و شما باید از خودتان بپرسید 

كه آیا این یک سیاست جدید است یا فقط سخنگو عوض شده است؟
ایاالت  سابق  جمهور  رئیس  بوش،  دبلیو  جورج  ایرانی:  دیپلماسی 
یهودی  مالی  حامیان  با  خصوصی  ای  جلسه  در  شنبه  شب  متحده 
جانشینش  نثار  را  خارجی  سیاست  زمینه  در  انتقاداتش  شدیدترین 
كرد. وی گفت كه باراک اوباما در رابطه با ایران و توافق هسته ای با 
این كشور، ساده لوح است و در حال شکست در جنگ با داعش است.
ونتیان  هتل  در  خواه  جمهوری  یهودیان  ائتالف  توسط  نشست  این 
رئیس  شد.  برگزار  است،  ادلسن  شلدن  به  متعلق  كه  وگاس  الس 
انتقاد  مورد  را  اوباما  عمومی  مجامع  در  ندرت  به  كه  سابق  جمهور 
قرار داده بود، در ابتدا اعالم كرد كه این ایده كه وی به دنبال ورود 
وی  سپس  بخواهد.  وی  كه  نیست  چیزی  است،  سیاست  به  مجدد 
درباره نظرش پیرامون این كه چرا اوباما باعث عقب نشاندن جایگاه 
ایاالت متحده در سراسر جهان شده است، توضیح داد. بوش همچنین 
ایران در حالی كه حفظ تحریم ها علیه  نیات  اوباما درباره  گفت كه 

ایران آسان است، تعبیر اشتباهی كرده است.
نکته  این  به  بوش  نشست،  این  كنندگان  شركت  های  گفته  براساس 
حسن  نام  به  دارد  جدید  جمهور  رئیس  یک  ایران  كه  كرد  اشاره 
روحانی. »وی مالیم است« و شما باید از خودتان بپرسید كه آیا این 

یک سیاست جدید است یا فقط سخنگو عوض شده است؟
بوش سپس انتقاد دقیقی از سیاست های اوباما در مبارزه با داعش و 
برخورد با هرج و مرج در عراق انجام داد. منظور وی تصمیم اوباما 
 2011 سال  پایان  در  عراق  از  آمریکا  نیروهای  تمام  خروج  بر  مبنی 
»اشتباه  را  اقدام  این  كه  گراهام  لیندسی  سناتور  صحبت  به  و  است 
دولت  با  ای  توافقنامه  بوش  كرد.  استناد  است،  نامیده  استراتژیک« 
عراق مبنی بر خروج نیروها امضا كرد، اما درباره وضعیت نیروهایی 
مذاكرات  دارد،  نگه   2011 سال  از  پس  داشت  قصد  متحده  ایاالت  كه 
اما  داشت،  مذاكرات  این  ادامه  در  سعی  اوباما  دولت  داشت.  جریان 

شکست خورد.
القاعده است كه  از  ای  به عنوان شعبه  بوش می گوید ظهور داعش 
ممکن است نامشان را عوض كرده باشند اما كشتار بی گناهان تاكتیک 
مورد عالقه هر دو گروه است. بوش از نحوه مدیریت تروریسم در 
دولت خودش هم دفاع می كند و به خالد شیخ محمد كه به قتل دنیل 
كه  كند  می  اشاره  كرد،  اعتراف  ژورنال  استریت  وال  خبرنگار  پرل، 
برید  را  پرل  دنی  گلوی  كه  كسی  »فقط  شد.  بازداشت  وی  زمان  در 
و در گوانتانامو است را به یاد آورید، اما حاال آنها این اقدامات را در 

تلویزیون انجام می دهند.«
بوش می گوید اوباما قول داد كه به نیروهای داعش ضربه بزند و آنها 
را نابود كند، اما وی نتوانسته است استراتژی ای را تنظیم كند كه این 
ماموریت را پایان ببخشد. وی می گوید اگر شما هدفی نظامی دارید 
و در این باره جدی هستید »باید با ارتش تان تماس بگیرید و بگویید 
برنامه شما چیست؟« وی به طور غیرمستقیم به تصمیم خودش مبنی 
بر افزایش نیروها در عراق در سال 2007 اشاره می كند یعنی »زمانی 

كه برنامه ها در عراق عمل نکرد و ما آن را تغییر دادیم.«
بوش درباره دوست قدیمی و رقیبش والدیمیر پوتین هم صحبت كرد. 
بوش خاطره ای نقل كرد كه پوتین، سگ وی، بارنی را در كاخ سفید 
دیده است و بعدًا وقتی بوش به مسکو رفت، پوتین سگش را به وی 
نشان داد و گفت »قوی تر و سریع تر از بارنی است«. برای بوش این 
نمی  »برد-برد« فکر  واژه  به  پوتین  كه  این است  رفتار نشان دهنده 
كند. بوش همچنین به این نکته اشاره می كند كه پوتین ثروتمند است 
و از زنش طالق گرفته و عاشق قدرت است و محبوبیت داخلی اش به 
خاطر كنترلی است كه بر رسانه های روسی دارد. بوش در این رابطه 
محبوب  بودم،  نیوز  سی  بی  ان  مالک  هم  من  »اگر  گفت:  شوخی  به 

بودم.«
ریاست  انتخابات  در  برادرش  جب  احتمالی  شركت  درباره  بوش 
جمهوری هم گفت كه وی از لحاظ سیاسی به جب متعهد است ولی 
این نکته را هم اضافه كرد كه نام خانوادگی اش می تواند به ضرر وی 

باشد چون آمریکایی ها عالقه ای به خاندان پادشاهی ندارند.
با  وی  رابطه  چگونگی  كه  گفت  هم  كلینتون  هیالری  درباره  بوش 
اجرای سیاست  بین  باید  بود. وی  تعیین كننده خواهد  اوباما بسیار 
را  یکی  وی،  های  سیاست  برخالف  عملکردی  یا  اوباما  دولت  های 
انتخاب كند. اگر وی از این سیاست ها دفاع كند، به شکست اعتراف 
كرده است ولی اگر این كار را نکند، رئیس جمهور را مورد سرزنش 

قرار داده است.
منبع: بلومبرگ ویو/ مترجم: حسین هوشمند

 زلزله سیاسی 
در ریـــــــاض

پادشاه عربستان با صدور فرامینی تعجب برانگیز دست به خانه تکانی در ساختار قدرت در 
این كشور زد. او در اولین اقدام »مقرن بن عبدالعزیز« را از سمت ولیعهدی بركنار و به جای 
این حال، محمد بن نایف،  با  او شاهزاده محمد بن نایف را به مقام ولیعهدی منصوب كرد. 
همچنان پست وزارت كشور و رئیس شورای سیاسی و امنیتی را نیز در دست دارد. همچنین 

»محمد بن سلمان« پسر خود و وزیر دفاع این كشور را به عنوان جانشین ولیعهد تعیین كرد. 
پادشاه عربستان همچنین با كناره گیری سعود الفیصل از سمتش بعد از 40 سال موافقت و 
»عادل بن جبیر«، سفیر عربستان در آمریکا را به جای او منصوب كرد. سعود الفیصل قدیمی 
ترین وزیر خارجه جهان لقب گرفته است. همچنین از او به عنوان كسی كه »سیاست خارجی 

عربستان را شکل داده« نام برده می شود.

 زلزله سیاسی در ریاض
را  خود  سلف  راه  كه  بود  كرده  اعالم  نشستن  تخت  به  اول  روزهای  در  اگرچه  سلمان  ملک 
ادامه خواهد داد اما مرور زمان نشان داد كه پادشاه جدید مشتاق است تا راه و روش خود 
در سیاست خارجی را در پیش گیرد و وامدار كسی نباشد. نیویورک تایمز می نویسد: »اقدام 
ملک سلمان در عزل و نصب ها نشان می دهد كه او در حال فاصله گرفتن از میراث ملک عبدالله 
و  خارج  رقابت  میدان  از  تدریج  به  را  عبدالله  بازماندگان  تا  دارد  تالش  سلمان  ملک  است.« 
و  تغییرات  این  »تمام  می نویسد:  روزنامه  این  كند.  تثبیت  را  قدرت  در  خود  فرزند  جایگاه 
سازماندهی دوباره به سلسله مراتب قدرت، احتماال در درون خاندان سلطنت سخت بازتاب 
شاخه های  میان  رقابت  را سبب خواهد شد. سلمان می خواهد  واكنش هایی  و  داشت  خواهد 
مختلف قدرت را در كنترل خویش درآورد تا در موعد مقرر شرایط را برای فرزند خود برای 

نشستن بر قدرت هموار سازد.«
»معاون  به عنوان  قبلی  پادشاه  سوی  از  و  بود  عبدالله  ملک  به  نزدیک  فردی  مقرن  شاهزاده 
ولیعهد« منصوب شد؛ پستی كه تا آن زمان اصال وجود خارجی نداشت. سلمان او را كنار زد 
تا آرام آرام فرآیند انتقال قدرت به فرزند خود را طی كند. گفته می شود محمد بن نایف، 55 
ساله، در زمره اولین نوادگان ملک عبدالعزیز، پایه گذار پادشاهی عربستان، است. او در درون 
القاعده در پیش گرفته  خاندان سلطنت احترام زیادی دارد؛ چرا كه رویکرد سختی در قبال 
بود. او نقش فعالی هم در سیاست خارجی دارد. آنچه در خانه تکانی قدرت مهم است انتخاب 

عادل بن جبیر به عنوان وزیر خارجه است كه البته از خاندان سلطنت نیست. 
و  عزل  این  می گوید  الجزیره  به  واشنگتن،  در  عربی«  »مركز  اجرایی  مدیر  جهشان«،  »خلیل 
می شناختیم  ما  كه  عربستانی  »آن  می گوید:  او  بود.«  باال  شدتی  با  سیاسی  »زلزله  نصب ها 
تغییراتی جدی را از سر می گذراند. این تغییرات تاثیرات داخلی و بین المللی خواهند داشت.« 
این  می رسد  نظر  به  اما  می كردند،  عربستان  پادشاه  عقل  زوال  از  سخن  بسیاری  اگرچه 
»اقدام ملک سلمان  نهایت دقت و ظرافت گرفته شده است. جهشان می گوید:  در  تصمیمات 
پاسخ به تردیدهایی است كه برخی كارشناسان از زمان به قدرت رسیدن او ابراز می كردند كه 

او سالم نیست. قاطعیت و كنترل او بر امور سیاسی در پادشاهی روشن شد.«

 خانه تکانی و ترس از رقیب منطقه ای
اولین  می بینند.  عربستان  در  قدرت  هرم  در  تغییرات  این  برای  دالیلی  كارشناسان  برخی 
پادشاهان  اصوال  است.  فرزندش  برای  سلمان  سوی  از  قدرت  تثبیت  شده  اعالم  كه  دلیلی 
عربستان همگی فرزندان بنیانگذار این كشور بودند. اما كهنسالی خاندان آل سعود، حضور 
را  می زند( گذار  تخمین  نفر  هزار   5 را  آنها  تعداد  آمارها  برخی  )كه  جوان  شاهزاده های 

از  و  زیسته اند  نعمت  و  ناز  در  اگرچه  شاهزاده ها  این  از  بسیاری  است.  كرده  اجتناب ناپذیر 
ور  غوطه  بر  عالوه  شاهزاده ها  این  از  بسیاری  اما  نیستند؛  برخوردار  كافی  سواد  و  تجربه 
بودن در نعمت های بادآورده نفتی تجربه تحصیل و زندگی در كشورهای اروپایی و آمریکایی 
انتقال  بنابراین،  بودند.  كهنسال  پادشاهان  برای  چالشی  شاهزاده ها  از  دسته  این  دارند.  را 
تدریجی و مدیریت شده قدرت به نسل سوم چاره ای گریزناپذیر بود. از این منظر، تغییرات 
آینده ای  در  تا  می رود  كه  دانست  سلمان  فرزند  قدرت  تضمین  راستای  در  می توان  را  فعلی 

نزدیک به جانشین پدر و پادشاه آینده تبدیل شود.
دلیل دومی كه گفته شده همانا تغییر استراتژی عربستان در مسائل منطقه ای است. الجزیره 
رقیب  با  عربستان  دولت  »رقابت  احتماال  قدرت  در  تکانی  خانه  این  دالیل  از  یکی  می نویسد 
منطقه ای خود- ایران- بر سر مساله عراق، سوریه، یمن و لبنان و ... بود.« نیویورک تایمز 
توافق  كه  می ترسید  این  از  سعودی  پادشاهی  ایران،  هسته ای  مذاكرات  آغاز  »با  می نویسد: 
نهایی ایران با غرب به جایی برسد كه ایران به عنوان قدرت هژمون در منطقه مطرح شود. 
دولتمردان سعودی با دامن زدن به بحران یمن می خواستند این پیام را به غرب بفرستند كه 
ایران نمی تواند و نباید در تحوالت عربی نقش داشته باشد.« تصور دولتمردان سعودی این 
بود كه مذاكرات هسته ای به معنای به رسمیت شناختن نقش منطقه ای ایران و در نهایت بال 
و پر دادن به متحدان منطقه ای ایران است.  دلیل سومی كه در ادامه دلیل دوم از سوی برخی 
كارشناسان غربی مطرح شده این است كه پس از آغاز بهار عربی و فروریختن حکومت های 

اعتماد  اعتراضات مردمی بی  آمریکا در مهار  دیکتاتوری عرب، دولتمردان سعودی به نقش 
شدند. در واقع، گفته می شد آمریکا چندان عالقه ای به دخالت در مسائل منطقه ندارد و این 
مواضع  بیایند.  كنار  خود  داخلی  اعتراضات  و  انقالب ها  با  باید  كه  هستند  عربی  كشورهای 
دولت اوباما در قضایای مصر، بحرین و تونس باعث شد آل سعود به تدریج سیاست جدایی از 
آمریکا را در پیش بگیرد، هرچند عربستان بدون پشتیبانی برادر بزرگتر- آمریکا- عمال حرفی 
برای گفتن ندارد. با این حال، بسیاری از رسانه های خارجی به اتفاق بر این باور بودند كه 
عربستان در قضایای یمن مستقل از آمریکا عمل كرده و عملیات »توفان قاطعیت« دهن كجی 
بریتانیا  و  فرانسه  روسیه،  با  هم  كالنی  قراردادهای  حتی  كشور  این  بود.  آمریکا  به  آشکار 
باشد. روزنامه  داشته  برای خود  از منطقه متحدانی  آمریکا  فردای عقب نشینی  در  تا  بست 
»االخبار« نیز می نویسد حمله عربستان به یمن حمله ای »صد درصد عربی- آمریکایی« بود. 
این روزنامه همچنین پا را فراتر گذاشته و می گوید محمد بن سلمان، پسر پادشاه و وزیر دفاع، 
بازیگر اصلی تجاوز علیه یمن است و سعودی ها دو ماه پیش و بعد از مشورت با آمریکایی ها 
برای تجاوز علیه یمن تصمیم گرفته اند. با این حال، نیویورک تایمز و الجزیره متفق القولند كه 
عربستان به دلیل ترس از نفوذ ایران در یمن، عملیات »توفان قاطعیت« را اجرا كرد تا بتواند 

هم ایران و هم مذاكرات هسته ای را تحت الشعاع قرار دهد.
به  تهدید  پیام  نیز  به عنوان وزیر خارجه  آمریکا،  در  بن جبیر، سفیر عربستان  عادل  انتخاب 
مسووالن  بیشتر  هرچه  تمایل  دهنده  نشان  الجبیر  انتخاب  می نویسد  الجزیره  دارد.  دنبال 
سعودی برای نزدیک كردن سیاست خارجی خود به آمریکا است. گزارش ها حاكی است عادل 
بن جبیر كه از فوریه 2007 به عنوان سفیر عربستان در آمریکا مشغول به كار بوده، یکی از 
به عنوان  است  سال ها  و  می شود  محسوب  واشنگتن  به  عربستان  دیپلمات های  نزدیک ترین 
او از شخصیت های پر حاشیه برای  نماینده ریاض در غرب به ویژه آمریکا فعالیت می كند. 
ایران محسوب می شود. در سال 2011 آمریکا مدعی شد كه »توانسته طرح ترور بن جبیر كه از 

سوی ایران ریخته شده بود« را خنثی كند.
 دلیل سومی كه برشمرده شده هرچند نسبت به دالیل باال اهمیت اندكی دارد اما در ُبعد داخلی 
برای خاندان سعودی به مراتب اهمیت زیادی دارد. »القاعده در شبه جزیره عربستان« كه در 
یمن استقرار دارد و توانسته در زیر سایه حمالت ائتالف عربی به پیشرفت هایی در تسخیر 
پیشروی  عربستان،  در  گروه  این  نافرجام  ترورهای  و  داعش  ظهور  یابد،  دست  سرزمین ها 
حوثی ها و تهدید به تجاوز به خاک عربستان از دیگر دالیلی است كه محمد بن نایف به عنوان 
در  هم  را  كشور  وزارت  همزمان  كه  ولیعهد  به عنوان  او  انتخاب  است.  شده  انتخاب  ولیعهد 
دست دارد به مثابه امنیتی كردن سیاست داخلی سعودی است. با افزوده شدن تهدید امنیتی 
از سوی مرزهای عراق )كه باعث شد دولت عربستان مرز خود با عراق را حصاركشی كند و 
قوای مسلح خود را در مرز عراق و یمن مستقر كند( نقش نایف اكنون اهمیت بیشتری یافته 
از هر زمان دیگری  آل سعود بیش  او به عنوان دومین شخص در سلسله مراتب قدرت  است. 
دست خود را برای انجام ماموریت خود در پاكسازی مخالفان خاندان حاكم باز می بیند. لینا 
خطیب، مدیر مركز كارنگی در بیروت، می نویسد؛ شرایط داخلی )رقابت در خاندان سعود( و 

خارجی )تهدیدات منطقه ای( بر سیاست پادشاه سعودی در انتخاب مقامات تاثیرگذار است.
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بزرگ ترین خطر 
برای صلح جهان 
روشنفکرومنتقد  چامسکی،  نوام   
آنارشیست آمریکایی تخریب محیط زیست 
وسالح های اتمی اسرائیل را یکی از مهم ترین 

بحران های پیش روی بشریت می داند.

یورونیوز  در  پیش  هفته  یک  كه  گویی  و  گفت  در  وی   
منتشر شد این هشدار را به جهانیان می دهد كه در صورت 
مهمی مواجه  چالش های  با  مسئله  دو  این  به  توجهی  بی 
ایران  ای  هسته  بحران  به  دنیا  حالی كه  در  شد.   خواهند 
توجه می كند و مسئله هسته ای اسرائیل را نادیده می گیرد. 
اشاره چامسکی به این موضوع در كنار آثار جبران ناپذیر 
این گفت و  بازنشر  به  تا  تخریب محیط زیست موجب شد 
بینی های  پیش  برخی  اینکه  كنیم.به خصوص  اقدام  گو 
از  اگرچه  است.چامسکی  آمده  در  آب  از  درست  چامسکی 
برچیدن دیوار برلین استقبال كرد، اما ترس او از این كه با 
درهم پیچیده  مجموعه  شوروی،  جماهیر  اتحاد  فروپاشی 
خواهد  جدید  دشمنانی  دنبال  آمریکابه  نظامی-صنعتی 
گشت تا وجود خود را موجه جلوه دهد، با اتفاقاتی كه بعدًا 

در جهان رخ داد، تأیید شد. 

وام دار  برنامه  این  موفقیت آمیز  اجرای  چامسکی  نظر  به 
»اتحادی نامقدس« میان دولت آمریکاو شركت های رسانه ای 
عنوان  به  ویتنام  جنگ  زمان  در  همچنین  است.چامسکی 
رسید.  شهرت  آمریکابه  خارجی  سیاست  اجتماعی  منتقد 
توانایی  آمریکاو  امپریالیسم  كار  و  ساز  از  چامسکی  درک 
همیشگی او برای فهم دورنمای كلی سیاست های آمریکابه 
افغانستان  كوزوو،  نظامی آمریکادر  دخالت  با  او  مخالفت 
منجر  تروریسم  ضد  بر  بوش  جنگ  همچنین  عراقو  و 

اندیشمندان  برخی  با  مشترک  بیانیه ای  در  شد.چامسکی 
در  رسانه ها  نقش  درباره  كانادایی  و  انگلیسی  آمریکایی، 
خاطر  به  غربی  رسانه های  2012از  غزه  و  اسرائیل  نبرد 
غیرقابل  را  این مسئله  و  انتقاد كرد  یکجانبه جنگ  پوشش 
قبول و ظالمانه خواند و از خبرنگاران خواست در اعتراض 
آنها،اعتصاب  از  غربی  خبرگزاری های  ابزاری  استفاده  به 
كنند.چامسکی  خودداری  خبرگزاری  این  با  همکاری  واز 
در نگاه كلی خود به جهان به خبرنگار یورونیوز می گوید: 

»در صحنه جهانی ما به سرعت به سمت پرتگاه می رویم و 
شدت  به  مسیر  این  كنیم.  سقوط  آن  در  كه  هستیم  مصمم 
خطر  به  را  معقول  و  مناسب  بقای  و  زندگی  چشم انداز 

افکنده است.«وی در توصیف این پرتگاه می گوید:

»در واقع دو پرتگاه. یکی فاجعه زیست محیطی كه قریب 
نداریم و  آن  با  برای مقابله  ما زمان زیادی  الوقوع است و 
هستیم  اشتباهی  مسیر  در  حركت  حال  در  حاضر  حال  در 
و دیگری كه حدود 70 سال سابقه دارد، تهدید جنگ هسته 
ای است كه در واقع شاهد افزایش تهدید آن هستیم. اگر به 
معجزه  واقعا  بگویم  باید  كنید،  نگاه  موضوع  این  پرونده 

است كه تاكنون جان سالم به در برده ایم.«

ما  مخاطبان  از  می گوید:»یکی  كننده  مصاحبه  درادامه 
و  می كنید  نگاه  محیطی  زیست  مسائل  به  وقتی  پرسیده: 
خصوصا وقتی از چشم یک فیلسوف به موضوع می نگرید، 
فکر  اقلیمی چه  تغییرات  یا  هوایی  و  آب  تغییرات  درباره 
انسانی  می گوید:»گونه  پاسخ  در  می كنید؟«چامسکی 

حدود 100 هزار سال است كه روی زمین زندگی می كند و 
تاریخ  ای منحصر بفرد در  به لحظه  اكنون و دراین عصر 
حیاتش رسیده است. این گونه،اكنون در موقعیتی است كه 
گرفت،كه  خواهد  را  تصمیمش  آینده،  نسل  چند  تا  بزودی، 
یا  یابد  استمرار  هوشمند  اصطالح  به  زندگی  تجربه  آیا 
تصمیم به نابودی آن می گیرد. منظورم این است كه اكثریت 
زندگی  بخواهند  ما  نوه های  اگر  كه  آگاهند  دانشمندان 
را  فسیلی  سوخت های  اعظم  باشند،بخش  داشته  معقولی 

باید دست نخورده در دل زمین باقی بگذاریم.

فشارمی آورند  به شدت  ما  جامعه  نهادی  ساختارهای  اما 
و  اثرات  كنیم.  استخراج  را  سوخت ها  این  قطره  تاآخرین 
عواقب انسانی واثرات پیش بینی شده تغییرات آب و هوایی 
در آینده نه چندان دور، فاجعه بار است وما درمسابقه ای 
خبرنگار  می رسد.«و  پرتگاه  به  انتها  در  كه  داریم  شركت 
یورونیوز می پرسد:»درباره جنگ هسته ای، ما شاهد توافق 
اولیه شما روزنه ای  این توافق  با  آیا  ایران هستیم.  با  اولیه 
از امید را می بینید كه جهان به طور بالقوه به جایی امن تر 
می گوید:  پاسخ  در  آمریکایی  روشنفکر  شود؟«و  تبدیل 
كافی  اقدامات  این  اما  هستم  ایران  با  مذاكراه  مدافع  »من 
نیست. دو كشور هستند كه به طور مداوم باعث وحشیگری 
اقدامات  آنها دست به تجاوز، خشونت،  اند.  در خاورمیانه 

تروریستی و اعمال غیر قانونی می زنند.

 هر دوی آنها مقدار زیادی تسلیحات اتمی دارند و سالح های 
این  به  درپاسخ  نمی شود«وی  گرفته  نظر  در  آنها  هسته ای 
پرسش كه»دقیقا چه كشورهایی؟« جواب می دهد:»ایاالت 
متحده آمریکا واسرائیل.دوكشور هسته ای مهم درجهان.
المللی  بین  درنظرسنجی  وجودداردكه  دلیلی  من  ازنظر 
انجام شده،مردم  آمریکا  آژانس های نظرسنجی  توسط  كه 
بزرگ ترین  به عنوان  را  متحده  كشورها،ایاالت  اكثریت 
در  اند.هیچ كشوری  برای صلح جهان درنظرگرفته  خطر 
این نظرسنجی ها وازنظر این تهدید، همپایه آمریکا نیست 
این  انتشار  به  آمریکاحاضر  رسانه های  كه  است  جالب  و 
آن  فراموشی  باعث  مسئله  این  اما  نیستند  نظرسنجی ها 

نمی شود.«

بین الملل
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اقتصاد

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

VAT, CIS and Payroll
Company Formation

Business Plans, Commercial Loans and Mortgages
Specialist Tax Investigations

Tax Saving Advice and Tax Planning
Specialist Accountants for Dentists, IT

Gas & Oil Engineers and Sub Contractors

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

برندگان و 
بازندگان مهاجرت

كریستوفر متیوز/نویسنده تایم

حضور  کردن  قانونی  پیگیر  آمریکا  در  اوباما  دولت  وقتی 
حول  مخالفت ها  عمده  شد،  آمریکا  در  غیرقانونی  مهاجران 
ورود  باعث  اقدام  این  آنکه  نخست  می شد؛  انجام  محور  دو 
به  کار  این  اینکه  دوم  و  شد  خواهد  جدید  غیرقانونی  کارگران 
شکسته اند.  را  قانون  که  است  کسانی  به  دادن  پاداش  نوعی 
اینها مباحث مهمی هستند، اما با شکننده بودن اقتصاد در حال 
واقعا  که مهاجرت  این فکر هستند  در  بسیاری  آمریکا،  احیای 
چه تاثیری بر اقتصاد آمریکا دارد. چهار سوال مهم در این مورد 

را مرور می کنیم.

آیا مهاجرت حداقل حقوق بومی ها را كاهش می دهد؟
است  ممکن  می شود  آمریکایی ها  دستمزد  حداقل  كاهش  باعث  مهاجرت  اینکه 
بسیار بدیهی به نظر برسد. مدل ساده عرضه و تقاضا به ما می گوید كه حضور 
كارگران بیشتر به معنای كاهش دستمزدها است اما داستان در واقع پیچیده تر 
از این است. اندیشکده بروكینگز بر اساس مطالعه ای كه در سال 2010 انجام شد 
دریافت كه »تازه ترین پژوهش های دانشگاهی نشان می دهد مهاجران با افزایش 
كارگران  زندگی  استاندارد  رفته  هم  روی  قیمت ها  كاهش  و  دستمزدها  حداقل 

آمریکایی را باال می برند.«
افزایش  به  می تواند  چطور  یکسان  مشاغل  سر  بر  بیشتر  كارگران  رقابت  اما 
حداقل دستمزدها بینجامد؟ دلیل این امر این است كه در واقع كارگران بیشتری 
بر سر مشاغل »یکسان« رقابت نمی كنند. مهاجرت بر موقعیت هایی اثر می گذارد 
كار  نیروی  جریان  مثال،  برای  هستند.  آنها  كردن  پر  دنبال  به  كارفرمایان  كه 
رستوران داری  و  كشاورزی  مانند  خاصی  كسب و كارهای  می تواند  ارزان 
كارها  و  كسب  این  ارزان،  كار  نیروی  حضور  بدون  كند.  صرفه  به  مقرون  را 
مهاجران  كه  است  این  دوم  مساله  كنند.  رقابت  خارجی  رقبای  با  نمی توانند 
نه تنها عرضه كننده نیروی كار هستند، بلکه تقاضای آن را نیز با افزایش مواجه 
می كنند. افزایش جمعیت داخلی از طریق مهاجرت، مشتریان بالقوه بیشتری را 

برای كسب و كارها به وجود می آورد كه به معنای استخدام بیشتر است.

آیا مهاجرت سوءاستفاده از دولت رفاه است؟
این  مهاجرت  مورد  در  سخت  محدودیت های  حفظ  برای  دیگر  رایج  بحث  یک 
به  غیرماهر  كارگران  مهاجرت،  محدودكننده  سخت  قوانین  بدون  كه  است 
كشور سرازیر می شوند و از دولت رفاه به نسبت قوی آمریکا بهره می گیرند. 
كشور  به  بسته  و  رسیده اند  متضادی  نتایج  به  حوزه  این  در  اقتصادی  متون 
می دهد  نشان  مطالعات  برخی  داشته اند.  مختلفی  حرف های  مطالعه  مورد 

از مزایا استفاده می كنند، حال  آنچه مالیات می پردازند  از  كه مهاجران بیشتر 
كاپالن،  بریان  اما  می دهند.  نشان  را  موضوع  این  عکس  دیگر  مطالعات  آنکه 
استاد دانشگاه جرج میسون استدالل می كند دولت رفاه آمریکا به نوعی است 
باز  رفاهی  مزایای  از  استفاده  برای  تنها  كشور  به  آمدن  از  را  مهاجران  كه 
می دارد. او می نویسد: »برخالف قالب های ذهنی رایج، دولت های رفاه بر افراد 
مسن تمركز دارند نه افراد فقیر. امنیت اجتماعی و مراقبت پزشکی بر اساس 
توانایی های مالی افراد تنظیم می شوند. از آنجا كه مهاجران اغلب جوان هستند، 
بیشتر به حمایت از افراد مسن مشغول هستند تا اینکه شیر سیستم را بدوشند. 
به  هم  می كنند  پرداخت  مالیات  جعلی  مدارک  با  كه  غیرقانونی  مهاجران  حتی 

شدت برای خزانه كشور مفید هستند.«
مساله دومی كه كاپالن به آن اشاره می كند این است كه بیشتر هزینه های دولت 
این معنا كه دولت  به  اقتصاددانان »غیررقابتی« می خوانند  آن چیزی است كه 
مثال  برای  كند.  خدمت  بیشتری  جمعیت  به  كمتر  اضافی  هزینه  با  می تواند 
كند.  دفاع  آمریکا  جمعیت  برابر  دو  جمعیتی  از  می تواند  متحده  ایاالت  ارتش 
اگر  حتی  بکشند  دوش  به  را  خود  بار  می توانند  مهاجران  كه  است  این  نتیجه 

صورتحساب های مالیاتی آنها كمتر از متوسط باشد.

آیا مهاجرت به رشد اقتصاد كمک می كند؟
مهم ترین عامل كمک كننده به رشد نوآوری است. به عبارت ساده، اگر كارگران و 
شركت های آمریکایی بتوانند راهی برای انجام موثرتر كار خود پیدا كنند، شاهد 
رشد اقتصادی خواهیم بود و بر اساس تحقیقات گوردون هانسون، اقتصاددان 
دانشگاه كالیفرنیا، مهاجران به خصوص مهاجران با مهارت باال برای نوآوری 
فوق العاده اند. احتمال اینکه مهاجران اختراعی را به ثبت برسانند بسیار بیشتر 
می توانند  مهاجران  كه  می كند  استدالل  همچنین  است. هانسون  آمریکاییان  از 
دانشی بی نظیر درباره بازارهای خارجی را برای شركت های آمریکایی فراهم 

كنند.
اقتصادی  رشد  افزایش  به  می توانند  كه  نیستند  ماهر  مهاجران  تنها  این  اما 
آمریکا كمک كنند. بر اساس گفته های هانسون، كارگران مهاجر با مهارت پایین 
می توانند اقتصاد آمریکا را كارآمدتر كنند. اول از همه اینکه كارگران مهاجر با 
مهارت پایین بیشتر از آمریکایی های بومی برای یافتن كار از خود تمایل نشان 

می دهند.
مختلف  مناطق  بین  زیادی  جابه جایی  آمریکا  در  متولد  كم مهارت  كارگران 
به  رو  كارولینا  شمال  در  كم مهارت  كارگران  برای  تقاضا  مثال  وقتی  ندارند. 
رشد می گذارد، كارگران بومی در دیگر مناطق تمایل زیادی برای انتقال به این 
تحت تاثیر  را  كار  بازار  كم مهارت  كار  نیروی  تحرک  عدم  پیامد  ندارند.  ناحیه 
قرار می دهد و سرعت رشد را در مناطق پررونق و سرعت احیا را در مناطق 

در ركود كم می كند.
نیروی  رده های  آخرین  می تواند  پایین  مهارت  با  كارگران  افزایش  عالوه،  به 
به گونه فزاینده ای زنانی هستند  باال  با مهارت  را كارآمدتر كند. كارگران  كار 
كه همسران مردان كارگر با مهارت باال هستند و افزایش نیروی كار كم مهارت 
كارهایی  انجام  برای  را  باال  مهارت  با  كارگران  روزمره،  كارهای  به  متمایل 

خالقانه تر آزاد می كند. 

پس مهاجرت به چه كسی آسیب می زند؟
اكثریت  و  ببینند  را  اقتصاد  كامل  تصویر  دارند  دوست  اقتصاددانان 
لیبرال در مورد  اقتصادی استدالل می كنند كه سیاست  از متون  گسترده ای 

اینجا  مشکل  باشد.  مفید  متحده  ایاالت  اقتصاد  كلیت  برای  می تواند  مهاجرت 
است كه در این بازی همه برنده نخواهند بود. یک موضوع مهم، اثر مهاجرت بر 
كارگران آمریکایی كم درآمد است. همان طور كه اشاره شد، متون اقتصادی در 
این مورد كه آیا افزایش نیروی كار مهاجر كم مهارت به كارگران بومی كم مهارت 

در درازمدت آسیب می زند یا نه، دو دسته شده اند. 
در  بومی  كارگران  آن  در  كه  دارد  وجود  مواردی  كه  است  قطعی  تقریبا  اما 
عبارتی،  به  می شوند.  گذاشته  كنار  كار  بازار  از  مهاجر  كار  نیروی  با  رقابت 
آنکه  افزایش مهاجرت در بین تمام جمعیت كشور توزیع می شود، حال  منافع 

هزینه های این روند را تنها گروه كوچکی  به صورت حاد تحمل می كنند. 
وجود  نیز  اقتصاد  از  فراتر  موضوعاتی  كه  كنیم  فراموش  نباید  ما  عالوه،  به 
قانونی  و  مهاجرت  مورد  در  لیبرال تر  سیاست های  مخالف  كه  كسانی  دارند. 
قانون  حرمت  عدالت،  درباره  نگرانی هایی  هستند  غیرقانونی  كارگران  كردن 
به  كه  هستند  موضوعاتی  همه  این ها  و  دارند  آمریکایی  فرهنگ  یکپارچگی  و 
شدت به بحث گذاشته شده اند. مساله این است كه اكثر اقتصاددانان موافقند كه 

مهاجرت بیشتر اما متوازن برای اقتصاد خوب است. 

پیامدهای قوانین 
سخت مهاجرتی

نیکوالس هرست گزارشگر پولیتیکو
كار  نیروی  سن  افزایش  و  مهارت  كاهش 
اروپا  اتحادیه  در  رشد  برای  را  مشکالتی 
اقتصاد های  كه  حالی  در  آورده،  وجود  به 
كار  نیروی  و  استعداد  برای  رقابت  نوظهور 
بحران  طول  در  سوئیس  كرده اند.  تشدید  را 
از رشد خوبی برخوردار بود و  اقتصادی هم 
تولید ناخالص ملی خود را از سال 2007 حدود 
فرانک  آنکه  رغم  به  داد،  افزایش  درصد   8
سوئیس در همین دوره حدود 40 درصد رشد 
یک  سوئیس  مفسران  و  داشت.كسب و كارها 
عامل را از مهم ترین عوامل رشد می دانستند: 
به  منجر  سوئیس  در  مهاجرت.مهاجرت 
شده  كم مهارت  كارگران  از  عظیمی  جریان 
است. حدود نیم میلیون مهاجر از یوگسالوی 
می كنند  زندگی  سوئیس  در  اكنون  هم  سابق 
كه برابر با 6 درصد جمعیت این كشور است. 
به  امر  این  كه   است  این  مهم تر  حال،  این  با 
بااستعداد،  مدیرانی  كه  داده  اجازه  سوئیس 
اقتصاددانانی  و  مالی  خدمات  متخصصان 
كارآمد را وارد كند.حاال اوضاع در حال تغییر 
كردن  محدود  فکر  به  سوئیسی ها  و  است 
مهاجرت هستند. مثال سوئیس تنشی را نشان 
می دهد كه در تمام اروپا درحال حساس شدن 
است. هم مهاجران كم مهارت و هم مهاجران با 
درآمد باال محتمل است كه برای رشد ضروری 
از كار درآیند، با این حال، رای دهندگان بیشتر 

و بیشتر با مهاجرت خصومت می ورزند.
 همین حاال هم بسیاری از شركت ها از كمبود 

نیروی ماهر رنج می برند. بر اساس تحقیقات 
كینزی«،  »مک  موسسه  توسط  شده  منتشر 
یک سوم از 2600 شركت اتحادیه اروپا كه مورد 
گفته اند  گرفته اند،  قرار  موسسه  این  مصاحبه 
الزم  مهارت های  با  نیروهای  نتوانسته اند  كه 
هم  بدتر  احتماال  مهارت  كمبود  بیابند.این  را 
خواهد شد. توصیه های كمیسیون اروپا برای 
اتحادیه  عضو  كشورهای  همه  به   2014 سال 
اروپا به جز هلند هشدار داده كه باید نظام های 
به  بخشند.  بهبود  را  خود  تربیتی  و  آموزشی 
اتحادیه  شهروندان  شمار  امر،  این  موازات 
آینده  دهه  از  هم  هستند  كار  سن  در  كه  اروپا 
اتحادیه  مهاجرتی  قوانین  كرد.  خواهد  افت 
كار  می شوند،  تعیین  ملی  سطح  در  كه  اروپا 
را  خارج  از  نیرو  گردآوری  برای  شركت ها 
دشوار می كنند. به عالوه این قوانین با افزایش 
مهاجرت،  به  نسبت  رای دهندگان  خصومت 

احتماال سخت تر هم خواهند شد. 
رینر  گفته های  اساس  بر  این،  بر  عالوه 
موسسه  در  پژوهش ها  بخش  رئیس  مونز، 
و  برزیل  چین،  توسعه  با  گروپ«،  »ارست 
نیروهای  گذاشتن  سن  به  پا  و  التین  آمریکای 
بیشتری  رقابت  با  اروپا  كشورها،  این  كار 
روبه رو  غیرماهر  و  ماهر  كارگران  مورد  در 
نگرانی هایی،  به چنین  واكنش  خواهد شد.در 
كمیسیون اروپایی پیگیر تشویق مهاجرت بین 
است.  بوده  اروپا  اتحادیه  عضو  كشورهای 
تسهیل  را  كارگران  آزاد  حركت  جدید  قوانین 
بیشتر  اصالحات  حال،  این  با  است.  كرده 
چراكه  درنیایند  كار  در  پایدار  است  ممکن 
برخی كشورهای عضو در تالش هستند همین 
قوانین موجود را هم ملغی كنند. بریتانیا یکی 
از این كشورها است كه مردم آن از لغو حركت 

آزاد نیروی كار در اتحادیه حمایت می كنند.
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كارآفرینان منتظر توافق هسته ای

آمریکایی ها از بازار 
ایران جا مانده اند

تجاری  شبکه  و  ایران  حقیقی  شرایط 
یادآور  ما  به  کشور  این  در  گسترده 
دولت  میان  هسته ای  توافق  که  می شود 
بلکه  نمی آید؛  دست  به  آمریکا  و  ایران 
توافقی است میان ایران در حال تغییر با 

جامعه بین المللی.
نویسنده: ند لمونت*

منبع: ریل كلیر پولتیکز / مترجم: طال تسلیمی

شاید بتوان نظام سرمایه داری فراگیر را جدیدترین انقالبی 
بین  هتل  البی  است.  كرده  ایجاد  تحول  ایران  در  كه  دانست 
المللی پارسیان آزادی تهران بازاری امروزی بود كه مردمانی 
از سرتاسر جهان در آن مشغول مذاكره برای سرمایه گذاری 
آمریکایی هیات سازمان روسای جوان كه ما  بودند. اعضای 
عضو آن بودیم، تنها آمریکایی های حاضر در این بازار بودند 
انجام نمی دادند. چه عقیده  ای  آنها بودند كه معامله  تنها  و 
ای  هسته  توافقنامه  چارچوب  سر  بر  توافق  كه  باشد  این  ما 
بهترین نتیجه ای بود كه می توانستیم به آن دست یابیم و چه 
ناراضی باشیم، به نظر می رسد ایران و باقی جهان با تفکر 
خواهد  دستیابی  قابل  ژوئن  ماه  پایان  در  نهایی  توافق  اینکه 

بود، رو به جلو پیش می روند.
اتاق های  و  آسانسورها  آلمانی و چینی همه  ای،  تجار تركیه 
كنفرانس را پر كرده بودند؛ هفته پیش حسن روحانی رئیس 
قدم می  ای خود  تركیه  در دست همتای  ایران دست  جمهور 
سوریه  بر سر موضوع  كشور  دو  كه  بود  حالی  در  این  و  زد 
خبر  تسلیحاتی  معامله  یک  از  ها  روس  دارند؛  نظر  اختالف 
دادند؛ قطر و دوبی با پیش بینی تجارت قانونی با ایران، همه 
و  اند  گرفته  كار  به  بنادر  روزرسانی  به  برای  را  خود  تالش 
شریک  بزرگترین  اكنون  و  است  رفته  فراتر  قدم  یک  چین 

تجاری ایران محسوب می شود.

بله تحریم های مالی مشکالتی ایجاد كرده است و نشانه هایی 
ساخته  نیمه  های  ساختمان  در  توان  می  را  مشکالت  این  از 
دیگر،  سوی  از  و  كرد  مشاهده  شیراز  و  اصفهان  تهران،  در 
كارآفرینان و تجار ایرانی كه با آنها مالقات كردیم، بی صبرانه 
زندگی  در  اما  بودند.  حقیقت  به  رویاهایشان  تبدیل  منتظر 
دید.  ها  تحریم  از  تاثیری  هیچ  توان  نمی  ایران  در  روزمره 
در  پیش  از  استارباكس  و  سی  اف  كی  مشابه  های  رستوران 
تهران مشغول به كار بوده اند تا شاید یک زمانی به نمایندگی 
رسمی تبدیل شوند. فیس بوک در ایران فیلتر شده است، اما 
حدود 15 میلیون كاربر منتظر این هستند كه شبکه های تلفن 

در  كارآفرینان جوان  یابد.  ارتقاء   )3G( به نسل سوم همراه 
خارجی  های  شركت  از  فارسی  هایی  نمونه  كشور  سرتاسر 
خدمات و خرید و یا سفارش و ارسال هدایای اینترنتی را به 

راه انداخته اند.
كار  ها  تحریم  زدن  دور  و  نفت  فروش  پایه  بر  ایران  اقتصاد 
می كند. تحریم ها بازارهای غیرقانونی ایجاد كرده اند كه به 
جای مجازات دولت ایران و افراد نزدیک به دولت، در مقابل به 
افراد  اند و عمال برخی از همین  افراد بسیاری افزوده  ثروت 
ای  هسته  توافق  با  خود،  منافع  از  محافظت  برای  كه  هستند 
مورد  بی  افزایش  از  ایران  جدید  نسل  اما  كنند.  می  مخالفت 

هزینه ها و تالش برای دور زدن تحریم ها خسته است.
بر خالف آنچه كه در رسانه های آمریکایی مطرح می شود، 
هیات ما تابلوهای اندكی را با شعار »مرگ بر آمریکا« مشاهده 
كرد. اما در مقابل، صدها تابلو و پوستر در خیابان ها دیدیم 
بودند.  عراق  و  ایران  جنگ  شهدای  خاطره  از  یادبودی  كه 
جنگی كه حدود 30 سال پیش رخ داد، برای ایرانی ها یادآور 
صدها هزار نفری است كه در نتیجه حمله صدام حسین )به 
جان  آمریکا(  و  سعودی  عربستان  حمایت  با  ها  ایرانی  گفته 
خود را از دست دادند؛ جنگی كه در آن تسلیحات شیمیایی بی 
رحمانه علیه غیرنظامیان مورد استفاده قرار گرفت. بسیاری 
كه  زمانی  چرا  كه  داشتند  شکایت  مسئله  این  از  ها  ایرانی  از 
كسی  هیچ  كرد،  استفاده  جمعی  كشتار  تسلیحات  از  صدام 
قرمز«  از خطوط  »عبور  را  آن  و  نکرد  اعتراض  اقدام وی  به 

ندانست.

جنگ هشت ساله به بی اعتمادی و نگرانی شدید روحانیون در 
ایران تبدیل شد و امروز رسانه های دولتی ایران هشدار می 
دهند فعالیت های داعش كه از سوی عربستان سعودی حمایت 
می شود در عراق و سوریه و یمن می تواند تکرار جنگ خونین 
دهه 1980 از سوی عرب ها به شیوه نوین آن باشد. اما بسیاری 
این مسئله اشاره  به  اروپایی در تهران  از سفرای كشورهای 
كردند كه تاثیرات جنگ ایران و عراق )همچون بی اعتمادی و 

وحشت( در نسل جدید كمتر مشاهده می شود.
ایرانی ها و  این مسئله اشاره كرد كه  به  یک كارآفرین جوان 
آمریکایی ها وجوه مشترک زیادی دارند: اقتصاد ایران نیز به 
سمت خصوصی سازی پیش می رود و در بازار سهام ایران 
طور  به  زنان  و  است  شده  فهرست  شركت   300 از  بیش  نام 

فزاینده در تجارت فعالیت می كنند.

این كشور  ایران و شبکه تجاری گسترده در  شرایط حقیقی 
به ما یادآور می شود كه توافق هسته ای میان دولت ایران و 
آمریکا به دست نمی آید؛ بلکه توافقی است میان ایران در حال 
تغییر با جامعه بین المللی. قطار ایستگاه را ترک كرده و دیگر 
برای تالش های تندروها در ایران و یا در سنای آمریکا برای 

متوقف كردن آن خیلی دیر شده است.

* ند لمونت در سال 2006 از نامزدهای دموكرات ایالت كنتیکت 
در انتخابات سنای آمریکا بود و در سال 2010 برای فرمانداری 
در این ایالت نامزد شد. وی اخیرا از سفر حقیقت یابی به ایران 
كه توسط سازمان رؤسای جوان )سازمانی بین المللی متشکل 
از مدیران عامل و رهبران تجاری( برگزار شد، بازگشته است.

اقتصاد

آیا مهاجرت برای 
اقتصاد مفید است؟

)OECD( سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی
بین  اقتصادی  و  اجتماعی  زندگی  مشخصه  مهاجرت 
مهاجر  جمعیت های  ویژگی های  اما  است،  كشورها 
تا  امر  این  است.  متفاوت  هم  با  توجهی  قابل  گونه  به 
است.  مهاجرت  متنوع  سرچشمه های  دلیل  به  حدی 
از حق گسترده  اروپا، شهروندان  بیشتر  برای مثال در 
و  كانادا  استرالیا،  در  هستند.  برخوردار  جابه جایی 
نیوزیلند، مدیریت مهاجرت نیروی كار نقش مهمی در 
اقتصاد بازی می كند. به جز كار، مهاجرت های مربوط 
هستند  توجه  مورد  نیز  انسانی  و  خانوادگی  مسائل  به 
جوامع  بر  مهمی  تاثیرات  منبعی،  هر  با  مهاجرت  اما 
دارد و این تاثیرات می توانند مورد مناقشه باشند. تاثیر 
اقتصادی مهاجرت هم یکی از همین پیامدها است. سود 
پرسش،  این  به  پاسخ  برای  است.  این  مساله  ضرر،  یا 
بازار كار، سبد  تاثیرات مهاجرت بر سه حوزه  به  نگاه 
نقدی عموم و رشد اقتصادی می تواند كمک كننده باشد.

كار  نیروی  افزایش  درصد   47 مهاجران،  كار:  بازار 
ایاالت متحده و 70 درصد افزایش نیروی كار در اروپا 
10 سال گذشته را به خود اختصاص داده اند. مهاجران 
و  دارند  سریع  رشد  كه  اقتصاد  از  بخش هایی  در  هم 
هستند  افول  حال  در  كه  اقتصاد  از  بخش هایی  در  هم 
فعالیت دارند. همچنین مهاجران جوان مانند بومی های 
دارند  كسانی  از  بهتری  تحصیالت  میزبان،  كشورهای 

به  مهاجران  هستند.  شدن  بازنشسته  سن  نزدیک  كه 
انعطاف بازار كار به ویژه در اروپا نیز كمک برجسته ای 

می كنند. 

مزایا  از  آنکه  از  بیشتر  مهاجران  عموم:  نقدی  سبد 
اعانه های  و  مالیاتی  درآمدهای  به  كنند،  استفاده 
بیشترین  كارگر  مهاجران  می كنند.  كمک  اجتماعی 
اشتغال زایی  دارند.  عموم  نقدی  سبد  بر  را  مثبت  تاثیر 
خالص  مالی  كمک های  تعیین كننده  عامل  بزرگ ترین 

مهاجران است.

رشد اقتصادی: مهاجرت، جمعیت در سن كار را افزایش 
یک  ذخایر  به  كه  دارند  مهارت هایی  مهاجران  می دهد. 
كشور می افزاید و از این رو می توانند به توسعه سرمایه 
پیشرفت  به  همچنین  مهاجران  كنند.  كمک  انسانی 
اقتصاد  در  فراوانی  ارزش  كه  می كنند  كمک  فناوری 
دارد. اگر بنا است جوامع ما نقش مهاجرت را به گونه ای 
مفید مورد بحث قرار دهند، درک این تاثیرات مهم است. 
چنین مباحثی، برای طراحی سیاست های مربوط به این 
حوزه ها مانند آموزش و اشتغال زایی نیز مهم هستند. 
سیاست های درست می توانند منافع مهاجرت را افزایش 
این  با بهبود وضعیت اشتغال مهاجران.  به ویژه  دهند، 
آمیزه سیاستی البته از كشوری به كشور دیگر متفاوت 
حداكثر  به  چگونگی  بنیادین  سوال  اما  بود.  خواهد 
رساندن منافع مهاجرت، هم برای كشورهای میزبان و 
بگیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  مهاجران،  خود  برای  هم 
به ویژه از آن رو كه جمعیت بسیاری از كشورهای عضو 
سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی به سرعت در 
حال پیر شدن هستند و مهاجران كمبود نیروی كار را 

جبران خواهند كرد. 

چگونگـی  بنیادیـن  سـوال 
منافـع  بـه حداکثـر رسـاندن 
بـرای  هـم  مهاجـرت، 
هـم  و  میزبـان  کشـورهای 
بایـد  بـرای خـود مهاجـران، 
بگیـرد،  قـرار  توجـه  مـورد 
به ویـژه از آن رو کـه جمعیت 
کشـورهای  از  بسـیاری 
و  توسـعه  سـازمان  عضـو 
اقتصـادی  همکاری هـای 
پیـر  حـال  در  سـرعت  بـه 
مهاجـران  و  هسـتند  شـدن 
کمبـود نیـروی کار را جبـران 

کـرد.  خواهنـد 
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شکل های زندگی: گونتر گراس و غول سیاست

تاریخ از پایین
نادر شهریوری )صدقی(

و  یک  ساعت  بعدازظهر  هر  كه  می كند  تعریف  را  مردی  داستان  بل  هاینریش 
بناست  كه  می شود  قطاری  منتظر  و  می رود  راه آهن  ایستگاه  به  دقیقه  بیست 
نامزدش از آن پیاده شود. ماجرا به تلگرافی مربوط می شود كه سه ماه و چهار 
به   آن  تاریخ  نه  و  تنها لحظه ورود دختر  آن  در  به دستش رسیده كه  قبل  روز 
اطالعش رسیده. از آن روز به بعد مرد »وفادارانه« هرروز به ایستگاه می رود 
و منتظر لحظه ای می شود كه قطار وارد ایستگاه شود. مرد به علت آنکه خود را 
مقید می داند كه هرروز سر ساعت در ایستگاه باشد، شغلش را از دست می دهد 
و برای تأمین خرج های روزانه، چیزهایش را می فروشد و تمام پولش را خرج 
می كند. در روز روایت داستان، او جز لباس هایش چیزی ندارد، آن روز تصمیم 
می  گیرد اگر نامزدش نیاید، خودش را بکشد، اما در آن روز دختر از قطار پیاده 
در  مرد  چون  نیست،  ماجرا  تمام  این  اما  دارد،  خوشی  پایان  داستان  می شود. 
موقعیت بدی قرار گرفته است. او مستأصل است و به خود می گوید اگرچه »او 
پیش من است... . ولی من هیچ ندارم جز او، و یک بلیت ورودی قطار - فقط او 

و یک بلیت باطل شده سکوی قطار«.

داستان در نیمه قرن بیستم یعنی در ١٩٥٠ نوشته شده، اما اگر این داستان یک 
قرن قبل اتفاق می افتاد، چه؟ آیا مرد به همان اندازه مستأصل بود: شغلش را از 
دست می داد و دیگر جایی برای سکونت نداشت و جز یک بلیت ورودی سکوی 
قطار چیز دیگری در اختیار نداشت كه با دختر زندگی  كند؟ و همین طور اگر 
این ماجرا یک قرن بعد  اتفاق می افتاد در ٢٠٥٠؟ آن وقت چه؟ آیا مرد به همان 
اندازه می توانست »وفادار« بماند؟ و خود را مقید بداند كه هرروز در ساعتی 
و  شغل  دست رفتن  از  ازای  به  وفاداری  این  اگر  حتی  برود؟  ایستگاه  به  معین 

زندگی اش باشد؟

اتفاقات و وقایع قرن ٢٠ و به تعبیر گوتر  از  آلمان بسیار متأثر  ادبیات معاصر 
گراس »قرن من« است. هاینریش بل درباره داستایفسکی و تولستوی گفته بود 
و  مجسم  خوب  متفاوت،  كامال  نویسنده  دو  این  آثار  در  نوزدهم  قرن  »روسیه 
آلمان نیز می توان همین تعبیر را به كار  ادبیات  بیان شده است.«١ و در مورد 
برد: آلمان قرن بیست به خصوص آلمان بعد از جنگ جهانی دوم در آثار این دو 
نه چندان كامال متفاوت، هاینریش بل و گونتر گراس خوب و مجسم  نویسنده 

بیان شده است.
گونتر گراس ١٤ سال بعد از هاینریش بل جایزه نوبل را در ١٩٩٩ دریافت می كند. 
از  بود، بی شک  اگر زنده  بل  او درباره دریافت جایزه اش می گوید: »هاینریش 
این انتخاب خشنود می شد. من همیشه سعی كرده ام به سنت او وفادار بمانم. 
یک نویسنده در كنار وظیفه ادبی خود، این وظیفه شهروندی را نیز دارد كه در 
ادامه دهند.  را  این راه  نیز  امیدوارم نویسندگان جوان تر  سیاست دخالت كند. 
آن سنت ادبی كه گراس سعی می كند خود را مقیدانه به آن وفادار نشان دهد، 

و  حلبی  طبل  موش وگربه،  سگی،  سال های  مانند  رمان هایش  از  بسیاری  در 
رمان ها  این  است،  درآمده  نمایش  به  من«  »قرن  اثرش  بهترین  در  به خصوص 

تشابهاتی با رمان های هاینریش بل دارند.

كتاب »قرن من« مجموعه ای از داستان های كوتاه است كه هر داستان در آن به 
واقعه ای مهم در یک سال از صد سال قرن پرتالطم بیستم اشاره دارد. نوشته ها 
آدم های  زبان   از  زمانی،  و  تاریخی  موفقیت های  به  بسته  و  موجزند  به غایت 
متفاوت بیان می شوند: از زبان سرباز صفر تا زبان پسربچه هشت و ٩ساله ای 
كه بر دوش پدر در ١٩٠٨ )قصه نهم( در میتینگ كارل لیبکنشت شركت می كند، 
از زبان یک مادربزرگ و حتی مادرش- مادر گراس- در  تا  از زبان دختربچه 

قطعه ١٩٩٩ آن زمانی كه »خانم والده«* دیگر زنده نیست، اما گراس روحش را 
احضار می كند تا از آن باال یا به قول خانم والده از بالکن با این پایینی ها صحبت 

كند و بگوید: اول آن پایین ها و بعد همه جا.

زبان كتاب، دائم در نوسان است زیرا صدای یک راوی به صدای راویان گذشته 
پیوند می خورد و چون پیوند می خورد، به چیزی بس فراتر از مجموعه داستان 
بدل می شود. از زبان كارگر معدن تا پادشاه ویلهلم دوم از زبان یک فاشیست 
تا نویسنده یا فعالی منفعل در وقایع می ١٩٦٨ كه اكنون استاد شده و موقعیتی 

قرن  »پیروزی ها و هراس های  كتاب  این  در  بدین سان، گراس  است.  به هم زده 
بیستم را به تصویر می كشد و این قرن را در شکوه و ظلمتش نمایش می دهد.«٢ 
از فراسوی تاریخ سخن نمی گوید،  بااین حال، گراس نیز همچون هاینریش بل 
تاریخ  به  پایین  از   ...« من  قرن  دیگر  مترجم  داریوش،  روشنک  تعبیر  به  بلکه 

می نگرد از دید شکست خوردگان«٣

»از پایین به تاریخ«نگریستن گراس، چیزی فراتر از كلیشه های رایج و مرسوم 
است. منظور از كلیشه های رایج، تقدس بخشیدن به فقر، محرومیت، شکست و 
ناكامی و... است. گراس نیز همچون هاینریش بل آن موقعیت ها را بیان می كند، 
اما آنها را به »فضیلت« ارتقا نمی دهد. گراس از پایین به تاریخ  نگریستن را در 

پیوند با سیاست می بیند، از نظر گراس هنگامی كه همه چیز به سیاست پیوند 
می گیرد،  خود  به  سیاسی  رنگ وبوی  الجرم  همه چیز  كه  هنگامی  و  می خورد 
امکان ها و حوزه های متفاوتی در تقابل با سیاست حاكم و به تعبیری »سیاست 
رسمی« به وجود می آید كه بیان آن در هنر و ادبیات به ناگزیر »نگاه از پایین« را 
از مسائل سیاسی،  به همراه می آورد. گراس در مصاحبه ای می گوید: »پرهیز 
یعنی همان واقعیت های اجتماعی، خودش هم نوعی تصمیم سیاسی است، حتی 
این دوری ممکن است باعث جمود سیاسی شود من خودم تابه حال كتابی صرفا 
سیاسی ننوشته ام. به نظر من سیاست هم همانند سایر واقعیت ها ناشی از این 
شناخت است كه ما حتی در عشق و خصوصی ترین مسائل خود نیز تحت تأثیر 
شدید غول سیاست هستیم. هركسی كه چنین جنبه ای را نادیده انگارد، به نظر 
من واقعیت را مخدوش كرده است. همه جا می توان سیاست را حس كرد، حتی 

سیاست بر رؤیاهای ما نیز تحمیل می شود«,٤

مختلف  حوزه های  در  جاری  امری  به مثابه  نگریستن،  سیاست  به  این گونه 
اجتماعی و زندگی منجر به دریافتی عملی، واقعی و نه صرفا نظری از سیاست 
و  آدمی  هیچ  و  هیچ اندیشه ای  سیاستی،  هیچ  دیگر  دریافت،  این  با  می شود. 
حتی هیچ گذشته ای ناب و یکسره پاک و شفاف نیست. در ٢٠٠٦ گراس سکوت 
صورت مسئله،  پاک كردن  به جای  و  می شکند  را  گذشته اش  درباره  طوالنی اش 
سخن  خاموش  شرمی  »شرم«،  از  سپس  او  می شود.  رودررو  مستقیما  آن  با 
می گوید كه هیچ كس نتوانسته در این دهه ها از سنگینی آن بکاهد. ماجرا مربوط 
این چیزها  بگوید  می خواهد  گراس  گویا  نازی هاست.  با  گراس  همکاری  به 
به  »وفاداری«  عین  در  آنها  با  رودرروشدن  مسئله  می دهد.  رخ  سیاست  در 
داستان  اولین  باشد.  داشته  بدی  تبعات  وفاداری  این  اگر  پرنسیپ هاست، حتی 
كوتاه رمان »قرن من« یعنی داستان ١٩٠٠ اگرچه مربوط به اتفاقی است كه در 
زمانی دیگر و جایی دیگر رخ داد، اما گویی حدیث نفس  گراس است. این داستان 
سال ها  آن  همه  در  نبودم  خودم  كه  »من  می شود:  شروع  كلمه ها  این  با  كوتاه 

همکاری می كردم«,٥

پی نوشت ها:
* خانم والده عنوان آخرین داستان كوتاه )١٩٩٩( از قرن من است.

١- تا زمانی كه، هاینریش بل، كامران جمالی، ص ٢٨٩
٢- قرن من، گونتر گراس، به نقل از مقدمه كامران جمالی

٣- قرن من، گونتر گراس به نقل از مقدمه روشنک داریوش
٤- شناخت نامه گونتر گراس، به كوشش علی دهباشی، مصاحبه با گراس، ص 

١٤٥
٥- قرن من، گونتر گراس، كامران جمالی، ص ١٥ منبع:/ شرق

ادبیات



هفته نامه پرشین 11جمعه 11 اردیبهشت ماه 1394 -  شماره 392
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

بهترین تریلرهای ماه آوریل از نگاه گاردین آشنا شوید:

 از بانوی مرگ 
تا قلب پنجم

 
 در این مجموعه 5 تریلر برتر معرفی شده اند كه شامل »هیس 
ساكت باش« نوشته لورا لیپمن، »سمی« نوشته جیمی دووارد، 
دن  نوشته  پنجم«  »قلب  آیشنر،  برنارد  نوشته  مرگ«  »بانوی 

سیمونز و »شرق« نوشته كریستوفر بولن می شوند.

برترین های  عنوان  به  را  خواندنی  و  زیبا  تریلر   5 این  گاردین 
آوریل برگزیده است:

باش«  ساكت  »هیس،   .1
رمان  فابر(  )انتشارات 
از  پس  لیپمن«  »لورا 
بارانی  با  »دختری 
است.   )2011( سبز« 
كارآگاه  موناگان«  »تس 
بالتیمور  خصوصی 
با  تاكنون  كه  است 
جنایت  انگیزه  هرگونه 
روبرو  خود  شغل  در 
وجود  جنایاتی  اما  شده 
یک  جستجوی  كه  دارند 
آنها  ارتکاب  برای  انگیزه 
بی فایده به نظر می رسد. 
داوز«  هریس  »میلساندر 

دو  دختر  قتل  مرتکب  كه  او  است.  شده  جنایتی  چنین  مرتکب 
كشور  جنون  به  رأی  و  حکم  صدور  از  پس  شده،  خود  ماهه 
را ترک و حضانت دو دختر دیگر را به همسر سابقش واگذار 
از دوازده سال به بالتیمور بازگشته و از تس  اما پس  می كند. 
یک  ساختن  حال  در  كه  زن  این  برای  را  امنیت  شده  خواسته 
فیلم مستند درباره تالش هایش برای آشتی با فرزندانش است، 
فراهم كند. اما او مطمئن نیست كه آیا باید میلساندر را از خطر 

حفظ كند یا باید دیگران را از گزند او در امان نگه دارد.
گفت وگوهای  طریق  از  اغلب  و  هوشمندانه  بسیار  رمان  این 
جدا  قطب  دو  موناگان  و  داوز  است.  شده  روایت  مصاحبه 
نکات  تا  می دهد  قرار  هم  كنار  را  آنها  لیپمن  اما  هستند  هم  از 
مادران  عنوان  به  مادران  به  زدن  برچسب  درباره  برجسته ای 
اجازه  لیپمن  كه  است  جالب  بسیار  دهد.  نشان  را  بد  یا  خوب 
می دهد موناگان اینقدر آشفته ولی عادی باشد بدون اینکه حتی 

كمی خسته كننده شود.

)انتشارات  »سمی«   .2
نخستین  كانستیبل( 
دووارد«  »جیمی  رمان 
آبزرور  نگار  روزنامه 
داستان  كتاب  این  است. 
تحلیلگر  پندراگون،  كیت 
مالی آژانس ضد جاسوسی 
می كند  روایت  را  انگلیس 
جسد  یک  كشف  میان  كه 
در  دست  بی  و  بی سر 
برنامه  و  دریا  ساحل 
منفعت طلبانه یک شاهزاده 
با  رابطه  در  سعودی 
رآكتور هسته ای ارتباطاتی 

معامالت  چون  واقعی  حوادث  از  داستان  این  در  می كند.  پیدا 
غیرمعمول سهام درست قبل از حادثه 11 سپتامبر الهام گرفته 
شده است. معامالتی كه نشان می دهند برخی مؤسسات از این 

حادثه اطالع قبلی داشته اند.
دووارد فحوای مالی داستان را توانمندانه حفظ كرده و سرعت 
روایتگری خود را كاماًل پیوسته و یکنواخت به پیش برده اما در 

اجتناب از كلیشه ها چندان موفق عمل نکرده است.

)انتشارات  مرگ«  »بانوی  رمان  اتریشی  آیشنر«  »برنارد   .3
نیکولسون(  اند  ویدنفلد 
ماه   6 گذراندن  از  پس  را 
كفن  مأمور  یک  دستیاری 
بسیار  تحقیقات  با  و  دفن  و 
كار  و  كسب  مرگ،  نوشت. 
ضد  »بلوم«  خانوادگی 
كودكی  در  داستان  قهرمان 
است. ناپدری بلوم یک مأمور 
و  بوده  اجساد  دفن  و  كفن 
آنها  شستن  به  مجبور  را  او 
از  بلوم  اگر  است.  می كرده 
به  می كرد  خودداری  كار  این 
تابوت  عنوان مجازات در یک 
محبوس می شد. او سرانجام 
و  ناپدری  كشتن  از  پس 

نامادری خود و سپس با ازدواج و مادر شدن تا حدی به شادی 
و آرامش می رسد.اما وقتی همسر او كه پلیس است در جریان 
یکی از تحقیقات خود كشته می شود، بلوم با توجه به پیشینه 
او برمی آید.  انتقام مرگ  اختالالت روانی خود درصدد گرفتن 
»آنتی بل« نمی تواند فقدان هوشمندی  البته حتی ترجمه عالی 
و ظرافت در این قصه را بپوشاند اما بلوم یک شخصیت بزرگ 
است و وقتی داستان شبح مانند آیشنر در تنها جای ممکن - یک 
كوره جسدسوزی- به پایان می رسد احساس امید و تحسین در 

دل خواننده پدید می آید.

رمان  پیش  سال  چند   .4
نوشته  هولمز«  »ماجرای 
»گراهام مور« یک زوج ضد 
داستان های  در  را  جنایی 
سرآرتور كانن دویل و برام 
استوكر معرفی كرد. ممکن 
نوشته  پنجم«  »قلب  است 
)انتشارات  سیمونز«  »دن 
رمان  این  مشابه  اسفر( 
ذكاوت  لحاظ  به  ولی  باشد 
غنی تر  بسیار  هوشمندی  و 
و  هولمز  است.شرلوک 
 1893 سال  در  جیمز  هنری 
كالور  مرگ  راز  حل  برای 

آدامز همسر هنری آدامز مورخ كه در سال 1885 اتفاق افتاده 
در  كه  هولمز  تحقیق  این  جریان  در  می كنند.  سفر  آمریکا  به 
می كند  اعالم  است،   خود  ساله  سه  غیبت  و  جعلی  مرگ  دوره 
یک  او  كه  رسیده  نتیجه  این  به  خود  استدالل  قدرت  با  كه 
به  را  جدی  عواقبی  موضوع  این  و  است  داستانی  شخصیت 
دلهره  و  تعلیق  حالت  پنجم  قلب  بارز  می آورد...ویژگی  دنبال 
راز قدیمی در كانون اصلی  نه دستپاچگی. همچنین یک  است 
داستان وجود دارد و آن مرگ هفت سال پیش كالور آدامز است. 

از خواندن این رمان 600 صفحه ای لذت خواهید برد.

)انتشارات  »شرق«   .5
نوشته  شاستر(  اند  سیمون 
رمانی  بولن«  »كریستوفر 
برخورد  درباره  گیرا 
عامل  یک  است.  فرهنگ ها 
كه  تریلر  این  در  اغواكننده 
در  كوچک  روستایی  در 
آیلند می گذرد،  جزیره النگ 
شرقی های  دارد.  وجود 
این جزیره به خارجی هایی 
سواحل  از  كه  میلز  مانند 
نیویورک  راه  از  غربی 
بدگمان  می آیند،  آنجا  به 

راه  به  قتل ها  از  موجی  تنها  نه  میلز  مبهم  حضور  با  هستند. 
ساحل  در  وحشتناک  و  عجیب الخلقه  موجودی  بلکه  می افتد 
تلقی  پیدا می شود و...شخصیت پردازی بولن بسیار دقیق، و 
است.  الیه  چند  و  سنجیده  كاماًل  موضوعات  از  او  برداشت  و 
سرعت داستان تا حدی در نیمه دوم كتاب كم می شود اما ادامه 

دهید و مطئن باشید از خواندن آن پشیمان نخواهید شد.

ادبیات
آیا ادبیات آمریکا از 

رؤیای آمریکایی خود 
بیدار شده است؟

كتاب  نویسنده  بولن«  »كریستوفر  گاردین،  از  نقل  به 
»مشرق« در مقاله ای به تشریح مسأله شادی و در مقابل 

سیاه نمایی در ادبیات آمریکا پرداخته است:
ماه گذشته برای دیدن یک نمایشگاه نقاشی به موزه هنر 
بزرگترین  از  یکی  كه  اوهایو رفتم  تفت در سینسیناتی 
قرن  اواخر  به  مربوط  آمریکا  هنری  نمایشگاه های 
شده  منتشر  متون  در  بود.  بیست  قرن  اوایل  و  نوزده 
از جنگ داخلی رویکرد  چنین نوشته شده بود كه پس 
از بازنمایی ویرانی های جنگ به  زیبایی شناسی كشور 
یافته است.  آرمانی و نوستالژیک تغییر  سمت تصاویر 
واقعیات  از  عمدی  اجتناب  این  تأثیر  تحت  بسیار  من 
از  داده شده كه  تاریک و غم انگیز قرار گرفتم. ترجیح 
هنر در یک مکتب رومانتیسم خاص كه به نظر می رسد 

در خدمت گسترش بی حد و حصر رؤیای شاد آمریکایی 
است، استفاده شود.آنجا بود كه وضعیت فعلی هنر در 
نیویورک فکر مرا به خود مشغول كرد؛ جایی كه در قلب 
سرمایه داری غارتگرانه و در میان سرخوردگی جهانی 
و  فقیر  میان  روزافزون  شکاف  و  آمریکایی  فرهنگ  از 
بود.  حاكم  ژانر  نقاشی  انتزاع  از  جدیدی  شکل  غنی، 
حقایق  از  تجسمی  دیگر هنرهای  بار  نظر می رسید  به 

مأیوس كننده و تاریک دست كشیده اند.
گاه  و  پیچیده تر  موضع  همواره  ادبیات  دیگر  سوی  از 
به  كرده،  اتخاذ  آمریکایی  رؤیای  قبال  در  مستقیم تری 
ویژه وقتی این رؤیا به خارج از شهر و مناطق روستایی 
و دشت ها كشیده شده باشد. ممکن است چنین استدالل 
كنید كه رؤیای آمریکایی موضوع هر رمان آمریکایی و 
از چند دوست  دلمشغولی ملی است. من  نوعی یک  به 
كه  ببرند  نام  را  كتابی  خواستم  حرفه ای  كتاب خوان  و 
خوشحال كننده  و  شاد  رؤیایی  آمریکایی  رؤیای  آن  در 
باشد و بیشتر آنها قادر به دادن پاسخ نبودند. من »آقای 

را  اسمیت«  های  »پاتریشیا  نوشته  بااستعداد«  ریپلی 
پیشنهاد كردم چرا كه تام به راحتی دیکی را می كشد و 

با پول های او می گریزد...
اجتماعی  نقدهای  آمریکایی  نویسندگان  ظاهرًا  اما   
شهری  مرزهای  از  خارج  در  آمریکایی  رؤیای  زوال  و 
از  بهتر  آمریکایی  رمان  هیچ  شاید  كرده اند.  رها  را 
»هاكلبری فین« اثر »مارک تواین« ظلم و ستم و هرج و 
مرج جاری در زندگی مردم را بیان نکرده باشد. و البته 
اغلب  نام برد. مردم  از »گتسبی بزرگ«  باید  آن  از  پس 
رمان های  نهایی  حد  و  اوج  نقطه  را  فیتزجرالد  رمان 
رمان  این  نیست؛  چنین  ولی  می دانند  نیویورک  شهر 
جی  است  الزم  و  است  آیلند  النگ  جزیره  به  مربوط 
گتسبی سرزمین فانتزی و اسطوره ای خود را خارج از 

شهر نیویورک در جزیره النگ آیلند داشته باشد.
طبقه  شاد  زندگی  برای  جایی  شهر  حومه  كه  زمانی 
تم  كه  چیور«  »جان  مانند  نویسندگانی  بود،  متوسط 
معنوی  و  احساسی  بودن  تهی  داستان هایش  اصلی 
نشان  تیره   و  سیاه  را  مکان هایی  چنین  بود،  زندگی 
به  تبدیل  خانه ها  داخل  در  خرابی  و  پوسیدگی   دادند. 
یک سبک ادبی شد و از »سر و صدای سفید« اثر »دان 

دلیلو« تا داستان های وحشتناک »استیون كینگ« و رمان 
»تصحیحات« نوشته »جاناتان فرانزن« همگی دچار این 

رویکرد شدند.
مسیر  از  آمریکایی  رؤیای  آیا  كه  است  این  سؤال  حال 
خود خارج شده است؟ شاید استفاده بیش از حد و در 
نتیجه خستگی از اسطوره های ملی ظهور اخیر ادبیات 
نوشته  »جاده«  رمان  از  می كند:  توجیه  را  آخرالزمانی 
»كولسون  اثر  یک«  »منطقه  تا  كارتی«  مک  »كورمک 
وایتهد«. وقتی رؤیایی بیش از یک قرن در ذهن ها دمیده 
باقی می  برای گفتن  كه  تنها چیزی  نهایت  در  می شود 
ماند داستان هایی سیاه از نجات بشر در خرابه ها است.
اما به اعتقاد من هنوز بخشی از این رؤیا در ادبیات این 
كشور وجود دارد كه بدون كشف باقی مانده است. زیرا 
مردم هنوز هم به امید چنین رؤیاهایی به آمریکا می آیند 
و البته نویسندگان در كتابفروشی ها آماده اند خبرهای 
بد را به روش هایی زیركانه و تحریک كننده برای مردم 

روایت كنند.

پایان برتری نظامی غرب 
به قلم مارک اربن

نابودی:  پرتگاه  كتاب  در    Mark Urban  / اربن  مارک 
این سؤال  به  نزدیک است؟  برتری نظامی غرب  پایان  آیا 
پاسخ »آری« می دهد و با صراحت از سیاست های نظامی 
افزایش  به  نسبت  را  خود  واهمه  و  می كند  انتقاد  غرب 
قدرت های نظامی جدید ابراز می كند.وی می گوید كتابش 

ارتش  سابق  فرمانده  جمله  بر  و  است  بیدارباش  نوعی 
بریتانیا)پیتر وال( كه كاهش بودجه نظامی را خلع سالح 
بودجه های  از  برابر  در  و  می گذارد  تأكید  نامید،  اخالقی 
روسیه  ارتش  كردن  مدرن  و  تجهیز  برای  پوتین  هنگفت 
كردن  جوان  برای  بلندپروازانه  برنامه  تا  می گوید  سخن 

ارتش پیر روسیه به بار نشیند.

در كنار آن افزایش بودجه نظامی كشورهای خلیج فارس 
به عنوان مثال  نیز  را  و هند  ارتش های چین  توسعه  نیز  و 

بودجه های  جدید  ركورد  از  تا  می آورد  خود  كتاب  در 
وال  بردارد.پیتر  پرده  غرب  منهای  جهان  در  تسلیحاتی 
تکرار  را  بی بی سی است سؤال خود  كه خبرنگار نظامی 
البته كه سلطه نظامی غرب برجهان در  كرده و می گوید 
انگلیس  و  امریکا  دولت های  از  و  است!  یافتن  پایان  حال 
می خواهد تا بودجه های نظامی خود را افزایش دهند!وی 
همچنین پیش بینی می كند كه امریکا در جنگ احتمالی در 
كه  ندارد  را  هسته ای  سالح  از  استفاده  جز  چاره ای  كره 
خواهد  پی  در  جهان  برای  را  غیرقابل تصوری  پیامدهای 

داشت.در مجموع این نویسنده یا جمالت پراسترس خود 
به غرب هشدار می دهد اما از دالیل ساختاری كاهش قدرت 
غرب كه بی اعتمادی عمومی جهانی نسبت به سیاست های 

غرب در جهان را به دنبال داشته چیزی نمی گوید! 

 The Edge: Is the Military Dominance of the كتاب
 176 در   2015 آوریل  دوم    West Coming to an End
صفحه توسط انتشارات لیتل براون به قیمت 9 پوند )جلد 

سخت( راهی بازار شده است.
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كار مشترک آخر آنها به نام »سایه های تاریک« )2013( شکست تجاری خورد و 
استقبال هنری هم از آن نشد و این تکرار اتفاقی بود كه برای لون رنجر همکاری 
مجدد او با گور وربینسکی هم رخ داده بود. با این حال كارنامه 31 ساله بازیگری 
جانی دپ آمریکایی سرشار از فیلم های موفق و جالبی همچون كارهای ذیل است 
كه الگوبرداری از روی آنها می تواند الاقل یک مقطع 10 ساله موفق بعدی را هم 

برای او رقم بزند.

كابوس در خیابان الم )1984(
این  كمتر كسی متوجه شده است كه یک جانی دپ بسیار جوان )21 ساله( در 
فیلم ترسناک كالسیک شده وس كری ون كه به حدود 15 بازسازی كشیده شد 

به  كه  دپ  است.  داشته  حضور  نکردند،  برابری  اول  فیلم  همین  با  هیچیک  و 
توصیه نیکوالس كیج وارد كار بازیگری شده بود، در این فیلم رل همسر نانسی 
را كه قهرمان زن قصه است، ایفا می كند و طبعًا توسط كاراكتر منفی معروف 
داستان یعنی فردی كروگر مثل صدها طعمه دیگر این مخلوق دفرمه شده كشته 

می شود.

بچه ننه )1988(
همکاری به یاد ماندنی جانی دپ با یکی از هنرمندان محبوبش جان واترز كه در 
آن ایام در دوران اوجش به سر می برد، حضور دپ را در فیلمی موجب شد كه به 
لطف كارگردانی هوشمندانه و حسی واترز تبدیل به یکی از كالت  كالسیک های 
رده سنی جوانان شده است. مشتی جوان بی مسئولیت در یک دهه سرشار از 
بحران های اجتماعی و به هم ریختگی رفتاری در آمریکا فقط بر مشکالت خود 
نشان  سایرین  از  بارزتر  آنها  از  یکی  رل  در  دپ  و  می افزایند  اطرافیان شان  و 

می دهد.

ادوارد دست قیچی )1990(
در شاهکار تیم برتون كه یکی از بهترین  فیلم های دوران معاصر است، ادوارد 
)دپ( موجودی غیر متعارف است كه به سبب مرگ نابهنگام خالقش )وینسنت 
پرایس( ناقص شده و خلقت اش ناتمام مانده و در نتیجه به جای دست، قیچی بر 
مچ های او سوار شده است. زنی كه وی را از غار تنهایی اش نجات داده و به خانه 
را در معرض  آورده، وی  برتونی(  تیم  )و  مانند  مسکونی اش در شهری ماكت 
نایاب می بینند  به چشم جانوری  را  او  كه  قرار می دهد  آدم هایی  بیرحمانه  دید 
بیرحم  انسان های  دست  از  كرده،  پیدا  دلبستگی  زن  این  دختر  به  كه  ادوارد  و 

می گریزد و به همان غار تنهایی خود پناه می برد.

چه چیزی گیلبرت گریپ را می خورد؟)1993(
به  است  مجبور  )دپ(  گیلبرت  هالستروم،  السه  دیدنی  و  ویژه  فیلم  این  در 
رسیدگی  كاپریو(  دی  )لئوناردو  افتاده اش  عقب  كوچک  برادر  آرنی  وضعیت 
كند زیرا مادرشان )دارلین كیتس( از فرط چاقی قادر به ترک كردن مزرعه شان 
نیست و این قیمومیت غیر رسمی برای دپ به سبب نامالیمات روحی آرنی بسیار 
سخت است. در این فیلم كمی تلخ و قسمتی شیرین، مری استین برگن و جولی 

یت لوییس هم حضور دارند.

ادوود )1994(
ادوود خالق فیلم هایی چون »نقشه 9 از فضا« به درست یا غلط بدترین فیلمساز 
بازی  برتون  تیم  از  دیگری  فیلم  در  را  او  رل  دپ  و  شده  نامیده  دوران ها  تمام 
می كند. در این فیلم سیاه و سفید، ادوود را در شرایطی می بینیم كه برای این 
فیلم تدارک می بیند و می خواهد از بال لوگوسی )مارتین الندو( اولین ایفاگر رل 
دراكوال كه دیگر پیر شده است، در نقش اصلی استفاده كند و این مقدمه ای برای 
اتفاقاتی عجیب در محیطی محدود و سر بر آوردن سایر دوستان  شکل گیری 
غیر عادی ادوود شامل بانی بركمین ریچ )بیل موری( به ماجرا است، بازی عالی 

الندو و گریم حرفه ای روی چهره او و سایرین دو جایزه اسکار را نصیب این 
فیلم و همکاری دپ و برتون را تحکیم و تثبیت كرد.

دانی براسکو )1997(
در این فیلم ساخته شده توسط مایک نیوول، جانی دپ یک مامور مخفی اف.بی.

آی با نام دانی براسکو است كه مامور دوستی با یکی از اعضای ارشد مافیا )ال 
پاچینو( می شود تا از رازهای وی و سازمانش سر در بیاورد و آنها را گرفتار 
موقعیت  و  خود  شغل  كه  می كند  پیدا  ارادت  مرد  این  به  چنان  اما  كند  قانون 
خانواده اش را به خطر می اندازد. مایکل مدسن، برونو كربی و آن هچ )در رل 
همسر براسکو( دیگر بازیگران عمده این فیلم كه وقایع آن در اواخر دهه 1970 

روی می دهد، هستند.

شجاع )1997(
آرامی  به  كه  است  كاری  ولی  كند  ریتمی  با  فیلمی  كارگردانی دپ  تجربه  اولین 
شکل می گیرد. دپ سناریو را نیز به اتفاق برادرش و پل مک كاون نوشت و در 
دیگری  راه  چون  است  آمریکایی  یک سرخپوست  كه  )دپ(  رافائل  آنها  داستان 
برای امرار معاش ندارد رضایت می دهد در فیلمی بازی كند كه در پایان آن كشته 
با  مجدد  شدن  همبازی  فیلم  این  در  دپ  اصلی  رضایت  و  خوشحالی  می شود. 
فیلم  در  قبلی شان  همکاری  از  بعد  معروف  براندوی  مارلون  محبوبش  بازیگر 

»دون ژوان دی ماركو« محصول 1995 بود.

اسلیپی هالو )1999(
ضد قهرمان سوار كار و بدون سر )دپ( این فیلم به هر چیزی می تازد اال اهدافی 
امنیت و فرجامی روشن  به  برتون  تیم  و  بین دپ  را در همکاری دیگری  او  كه 
با  دپ  كاراكتر  موهوم ترین  اما  نباشد  برتون  فیلم  تندترین  شاید  این  برساند. 
طراحی وی و حتی از كاراكتر ادوارد دست قیچی او نیز عجیب تر است و اصوال 
و  سیما  پیوند  ولی  شود  دیده  دقایق  از  بسیاری  در  قیافه اش  كه  ندارد  گله ای 

روحیات دپ با این كاراكتر غیر قابل انکار است.

دزدان دریایی كاراییب: نفرین مروارید سیاه )2003(
در اولین و بهترین فیلم از چهار گانه »دزدان دریایی كاراییب« كه به زودی با 
پخش قسمت پنجم تبدیل به یک پنجگانه می شود، جانی دپ در رل كاپیتان جک 

اسپارو )یا جک گنجشکه( دست به كاری مهم می زند زیرا در حالی به ستاره فیلم 
تبدیل می شود و گوی سبقت را از سایرین می رباید كه نقش اول مرد فیلم برای 
اورالندو بلوم در نظر گرفته شده بود. فرجام این جابجایی ستاره ها، حاكم شدن 
بیش از پیش این وضعیت در چهار قسمت بعدی است، به طوری كه در آن فیلم ها 
دپ با آن ظاهر ویژه و موهای آشفته و سربندی كه چهره حقیقی او را پنهان تر 
می سازد و چشم هایی كه از آن شیطنت می بارد، بر علیه دزد دریایی ای از قبیل 
خود اما پیرتر از خویش به نام باربوسا )جفری راش( و دهها موجود انسان نما 

و دهها انسان جانور نما قیام می كند و سپس هر چیز دیگری را هم می دزدد!

پیدا كردن ناكجا آباد )2004(
جوان  زن  یک  با  )دپ(  معروف  نویس  رمان  بری،  ام  جی  آشنایی  داستان  این 
او  توسط  پیترپن  معروف  قصه  شدن  نوشته  گذار  پایه  كه  است  وی  سپردن  و 
می شود. كیت وینسلت، داستین هافمن و جولی كریستی دیگر بازیگران فیلمی 
هستند كه دپ برای بازی در آن نامزد جایزه اسکار شد و مثل دو مورد دیگر به 
این جایزه نرسید )دو مورد دیگر برای قسمت اول »دزدان دریایی كاراییب« و 

»سویینی تاد: آرایشگر شیطانی خیابان فلیت« بوده است(.

چارلی و كارخانه شکالت )2004(
رل  در  فقید  وایلدر  جین  بازی  با  نیز   1971 سال  در  كه  كودكانی  ویژه  داستان 
اصلی به یک فیلم سینمایی تبدیل شده بود، در ورسیونی كه برتون 33 سال بعد 
از آن ساخت، همان قدر بازیگوش و جذاب است. تصاویر پررنگ و سرشار از 
لعاب و جلوه فیلم چشمگیر اما باور پذیر شدن این فانتزی محض توسط دپ از 

آن هم جالب تر است.

سویینی تاد: آرایشگر شیطانی خیابان فلیت )2007(
در تندترین و خون بارترین فیلم تیم برتون هر چند قرار است همه چیز فانتزی 
صرف و قصه یک كابوس مسخره باشد، جنایت های مکرر یک زن )هله نا بونهام 
)دپ(،  دارد  فلیت  خیابان  در  مخوف  مغازه ای  كه  دیوانه ای  آرایشگر  و  كارتر( 
جدی را بر شوخی غالب می كند. از همه جالب تر سر بریدن های دپ و بونهام 
را  آنها  برتون  و  دیوانگان می افتند  این  دام  بینوایی است كه در  از مردم  كارتر 

قربانیان زندگی های یک عصر بدون تاریخ و فرهنگ نامیده است.

دشمنان مردم )2009(
در این اپیک گانگستری مایکل مان، دپ حد نهایت آرزوی هر بازیگری است كه 
می خواهد سر دسته تبهکاران در یک شیکاگوی همیشه بحرانی و یا نیویورک 
پوشالی و در عصر الیوت نس ها و ال كاپون ها باشد و با این كه كار »مان« آن قدر 
كه تصور می شد كم نقص و عالی نشده، اما دپ جان و روح فیلمی است كه او 
را در قالبی 180 درجه متفاوت با جک گنجشکه قرار می دهد و طبعا بر جدیت و 

خطیر بودن او و مرگ محتومش در پایان قصه می افزاید.

The National :منبع

سینما

نگاهی به بهترین های بازیگر 52 ساله

31 سال فعالیت جانی دپ؛

 فرار به سوی 
تنهایــــــــــی!

جانی دپ که نام کاملش جان کریستوف دپ است 
در 52 سالگی به نوعی بازنگری در کارهایش نیاز 
دارد زیرا به رغم جوان ماندن چهره اش و به تبع آن 
بازی در فیلم های پرحادثه ای  ادامه  برای  قابلیت 
از همین دست )وی به واقع بازی در قسمت پنجم 
»دزدان دریایی کاراییب« را تازه به پایان رسانده 
است( سرانجام باید نقش های مهمتر و غنی تر را 
بجوید. البته او پیشینه بازی در 8 فیلم تیم برتون 
را که بسیار غیرمتعارف اند دارد و به قولی نمادی 
از خود برتون در قصه های عجیب و غریب اوست. 
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درباره »بیرون مانده«، تازه ترین فیلم معمولی نیکوالس كیج

جنگاوران خسته یک نبرد مبهم
جدیدترین فیلم نیکوالس كیج بازیگر پر سابقه آمریکایی كه اینک سابقه حضورش در این 
حرفه به 35 سال بالغ می شود، فیلمی به نام »بیرون مانده» یا »یاغی« به كارگردانی نیک 
پاول است و اگر كیج رضایت داده كه در یک فیلم متوسط و معمولی دیگر بازی كند و دور 
از دوران اوجش كه سالهای 1982 تا 2000 را در بر می گرفت، شان و اعتبارش را بیش از 
پیش پایان بیاورد، به سبب مشکالت بزرگ مالی او طی سالهای اخیر است. به واقع بعد 
از مشخص شدن بدهی های عظیم كیج به اداره مالیات بر در آمد آمریکا و محکوم شدن 
وی در دادگاهی كه او برای رهایی از پرداخت مالیاتش به آن روی آورده بود، برای كیج 
چاره ای نمانده جز این كه چپ و راست فیلم بازی كند و هر سال در دو سه فیلم حضور 

یابد تا بلکه مالیات مذكور را بپردازد و وضع خود را بحرانی تر از آنچه هست، نکند.
بگوییم  بهتر  و  فیلم متوسط  یک  و  اجباری  این رویکرد  »Outcast« جدیدترین محصول 
بد دیگر از نیکوالس كیج و فقط وسیله ای برای كسب درآمدی تازه توسط اوست. برای 
كیج این یک سقوط بزرگ و بدون تردید از منظر هنری است زیرا ما از بازیگری سخن 

می گوییم كه نه فقط به عنوان برادرزاده فرانسیس فورد كاپوال در دو كار باكالس و دیدنی 
با نام های »یاغی ها« )1982( و »ازدواج پگی سو« )1986(  عموی برجسته و مشهورش 
شركت كرد، بلکه سابقه بازی برای كارگردانان نامدار دیگری مثل برادران كوئن )بزرگ 
كردن آریزونا(، دیوید لینچ )قلب وحشی(، جان دال )رد راک وست(، مایک فیگیس )ترک 
كردن الس وگاس(، جان وو )تغییر چهره( و مارتین اسکورسیسی )زنده كردن مردگان( 
را دارد و با این كه رویکرد او به فیلم های اكشن و پرماجرا از سالهای 2002 و 2003 به بعد 
نیز نوعی عدول وی از راههای معقول تر قبلی وی به شمار می آمد، اما فیلم های چهار پنج 
آسمان  تا  زمین  و  شده اند  تاسف  اسباب  مالیاتی اش)!(  اهداف  راستای  در  او  اخیر  سال 
كه مثل  را گواهی می دهند  بازیگری  از دست رفتن  و  دارند  تفاوت  قبلی وی  فیلم های  با 
بسیاری دیگر از ساكنان شهر رویاسازی های كاذب )هالیوود( آن قدر غرق در افکار غلط و 
راههای كج خود شد كه حاال برای ترمیم ضایعات مالی خود باید در امثال »بیرون مانده« 

بازی كند.

سفر به قرن دوازدهم
این فیلم كه نخستین كار بلند نیک پاول در مقام یک كارگردان و بعد از انتقال او از مقام یک 
متخصص بدلکاری به چنین جایگاه رفیع تری و بر اساس سناریویی از جیمز دورمر است، 
با نماهایی از جنگ های صلیبی و یا چیزهایی شبیه به آن شروع می شود و زیر نویس ها 
توضیح می دهند كه در قرن دوازدهم بسر می بریم. این كه اینجا چه روی می دهد و ماجرا 
از چه قرار است و این جنگ ها بر سر چیست، برای فیلمسازان و البته شخص كیج مهم 
نیست وگرنه توضیح بیشتری را پیرامون آن می آوردند. در این هنگامه برخورد و جنگ و 
خون ریزی، كیج و هایدن كریستنسن جنگاورانی هستند كه بعد از مدتی مشاركت در این 
اتفاقات خسته شده اند و از یکدیگر و خودشان می پرسند آیا این همه ستیز كافی نیست. 
كاراكتر كیج كه گالین نامیده می شود. با كاراكتر كریستنسن كه نامش جاكوب است. از 
این گونه گفتگوها زیاد دارد و در نهایت جاكوب خطاب به گالین می گوید: تو دیگر آن مرد 

مبارزی كه بودی، نیستی. هیچکدام از ما آن كه بودیم، نیستیم.

شلوغ و موهوم
از شرق آسیا و ظاهرًا چین به یک پرنس  امپراتوری در گوشه ای  دقایقی بعد درون یک 
بسیار جوان گفته می شود كه او امپراطور بعدی كشورش خواهد بود ولی او جواب رد 
می دهد و می گوید مردم وی را در چنین مقامی نخواهند پذیرفت. امپراتور پیر در آستانه 
بازنشستگی در مقام پاسخگویی اظهار می دارد: برادر تو یک جنگاور بزرگ است و تو هم 
باید همین گونه باشی. در نهایت وقتی یک جنگاور غربی هر دو كودک خاندان سلطنتی 
این كار را نه كاراكتر كیج بلکه  راكه ربوده شده اند نجات می دهد، مشخص می شود كه 
جاكوب )كریستنسن( انجام داده است. اتفاقات بعدی نیز همچنان شلوغ و موهوم است و 
بیننده نمی فهمد كه آیا 9 قرن پیش در جنگ های شبه صلیبی این اتفاقات واقعًا روی داده 
است یا خیر و اگر تاریخ و واقعیت مبنا هستند، چرا به تاریخ ها و زمان های حقیقی این 
جنگ ها )قرن پانزدهم( اشاره نشده است. در نهایت وقتی گالین به جاكوب می گوید كه او 
مفت هم نمی ارزد و باید جسدش را تحویل كفتارها می داد. حوصله بیننده تقریبًا به نقطه 
پایانی خود می رسد. نیکوالس كیج حتی قبل از گرفتاری های مالی اخیرش در اكشن های 
دیگری هم شركت كرده بود كه از این یکی بسیار بهتر بوده اند و این كه او چطور با این 

همه تضاد و نزول كنار می آید، یک سؤال بی پاسخ طی سالهای اخیر است.

سینما
درباره »قهرمانان«، یک فیلم بلند مستند پیرامون بوكسورهای معروف

رینگ؛ محلی برای تخلیه خشم 
عظیم درونی

 »قهرمانان« عنوان فیلم مستند جدیدی به کارگردانی برت مارکوس 
اروپا  از  بخشی  و  شمالی  آمریکای  در  اخیرًا  که  است  آمریکایی 
اکران شده است. این فیلمی است که در عین نشان دادن شماری از 
معروف ترین قهرمانان 30 سال اخیر دسته سنگین وزن و میان وزن 
جهان مایل است که درس ها و کشف های بالنسبه تازه ای را درباره 
روحیات بوکسورها و روش کارشان مطرح نماید و مسایل علمی در 
این ورزش را عمده تر نماید.این فیلم هر چه هست و هر چیزی را که 
عرضه می دارد، از قدرت و تاثیرگذاری قابل توجهی برخوردار است 
و در جریان مصاحبه هایی که با نامداران و صاحبنظران این رشته 
پولدارها  بوکس ورزش  که  تاکید می شود  بار  انجام می پذیرد، چند 
نیست بلکه رشته دلخواه بی پول هایی است که در سایه پرداختن به 
مشتزنی شهرت و ثروت را می جویند شعار دیگر این فیلم این است 
که اگر جوهره الزم را داشته باشید، می توانید یک شبه در این ورزش 
که  است  این   »Champs« ایراد  یابید.  ارتقاء  ستاره ها  درجات  به 
گرداگرد نکات متعددی حرکت می کند اما هیچکدام را به عنوان پایه 
و بنیان خود مورد استفاده قرار نمی دهد. از این منظر »قهرمانان« 
فیلمی است که داستانش به رغم خوب بودن نیاز به تکامل بیشتری 
به  ثانویه  ورسیون  یک  در   Champs تکاملی  چنین  با  شاید  و  دارد 

فیلمی بسیار بهتر تبدیل شود.

گوش  هالی فیلد پرید
دسته های  در  جهان  مشتزنی  اخیر  دهه  سه  بزرگ  قهرمان  سه  بر  متمركز  فیلم  این 
سنگین وزن و میان وزن است كه از این سه بوكسور دو تا مدتی است كه دستکش ها 
را آویخته اند و فقط یکی شان هنوز در این رشته فعال است. از سه قهرمان مورد بحث 
دو نفر مایک تایسون و ایواندر هالی فیلد هستند كه از قضا همدوره ای نیز بودند و 
هر دو به عنوان قهرمانی دسته سنگین وزن دنیا رسیدند و دو مبارزه بسیار سنگین 
از گوش  با دندانش قسمتی  تایسون  آنها  از  برابر یکدیگر داشتند و در یکی  و جالب 
هالی فیلد را از جا كند و با آب دهانش به گوشه ای از رینگ پرتاب كرد و این به یکی 
از جنجالی ترین اتفاقات تاریخ بوكس تبدیل شد. نفر سوم نیز برنارد هاپکینز است 
كه هنوز در دسته میان وزن فعال است اما به ندرت به میدان می آید و قدری از دوران 

اوجش فاصله گرفته است.

می شدكتاب نوشت
عنوان  كسب  تا  و  برخاستند  فقر  دل  از  كه  است  این  مشتزن  سه  هر  مشترک  وجه 
قهرمانی جهان در اوزان خویش پیش رفتند و ثروتمند و برجسته شدند. انتخاب این 
افراد به عنوان سوژه ها و محورهای اصلی این فیلم بسیار خوب صورت گرفته زیرا 
زندگی ورزشی و اجتماعی هر سه نفر دستخوش تغییرات و نامالیمات زیادی شد و 
حضورشان در صحنه این ورزش آن قدر پر ماجرا بود كه اضافه بر فیلمی كه اینک 
پیش روی جهانیان است، می توان كتاب هایی قطور نیز پیرامون آنها نوشت و منتشر 

كرد.

محیط های نامناسب
كاراكترهای  این  خود  زبان  از  و  فیلم  متن  در  كه  نفر  سه  این  صحبت های  و  نظرات 
مشهور می آید، از وسایل و نکات و امکاناتی است كه با آن می توان موارد اجتماعی یی 

را حس و پیرامون آن مباحثه كرد كه فیلم »قهرمانان« به قصد پرداختن به آن ساخته 
نظایر  و  بوكسورها  این  برگیرنده  در  نیست كه محیط های  این شکی  در  شده است. 
آنها در كشیده شدن آنها به سمت خشونت و تخلف ها نقش مهمی داشته و این آدم ها 
هرگز زندگی راحتی نداشته و برعکس همواره با تنش زیسته اند و همین تنش ها آنها را 
تندخوتر كرده و این خصلت عاملی برای اوجگیری بیشتر آنها در صحنه ورزش شده 

و با چنان عزمی ضربات محکمتری را به رقبا نواخته و پیروز شده اند.
در جستجوی یک پدر

بررسی ها نشان می دهد كه فقدان یک زندگی خانوادگی قوی و محکم و مفید سبب 
ورزش  این  محیط  در  همیشه  بوكس  رینگ  در  توان شان  رغم  به  قهرمانان  این  شده 

را  ایفا كند و خالء چنین فردی  برایشان  را  پدر  باشند كه رل یک  بدنبال چهره هایی 
در زندگی شان پر سازد. هر سه بوكسوری كه نام شان آمد، از نامالیمات زیادی عبور 
كردند و در معدود دفعاتی كه باختند، آن ناكامی ها را مثل یک هشدار به خود برای هر 
چه بهتر شدن تلقی كردند و در همه حال رینگ بوكس و مسابقات به وسیله و محلی 

برای بیرون راندن خشم عظیم درونی شان تبدیل شد.

بازگشت به دوران فالكت
و »قهرمانان« ثابت می كند همان طور كه بوكس و رینگ آن توانسته خالءهای زندگی 
این افراد را پر كند و این قهرمانان بر پایه دستاوردهایشان در رینگ به شکوه و فروغ 
رسیده اند، به همان شکل و شدت بر اثر بروز مشکالتی و قدر ناشناس بودن به دوران 
فالكت خود بازگشته اند. تایسون آمریکایی پس از قبضه كردن بوكس سنگین وزن در 
سالهای 1986 تا 90 به هموطنش جیمز باستر داگالس در توكیو باخت و از آن پس وارد 
حاشیه هایی بی شمار شد و هالی فیلد نیز به شکلی مشکوک و مرموز شانس حضور 

در المپیک 1984 را از دست داد.

پشت میله های زندان
هاپکینز هم در مقطعی از زندگی اش به زندان رفت و این مکانی است كه تیسون هم 
كه او را »مایک آهنین« می نامیدند، مجموعًا در دو مقطع زمانی به مدت 3 سال و 9 ماه 
آن را تجربه كرد. »قهرمانان« به ما می گوید این آدم ها حتی در اوج قدرت و اشتهار 
و ثروت شان نیز هرگز به نقطه ای امن نرسیدند و با بحران عجین و همسو بودند و 
این خصلتی است كه در میان رشته های متعدد ورزشی بوكس آن را بیشتر از سایر 

ورزش ها دارد.

مشخصات كوتاه فیلم
عنوان: »قهرمانان«/ژانر: مستند و ورزشی/سناریست و كارگردان: برت ماركوس

بازیگران: مایک تایسون، ایواندر هالی فیلد و برنارد هاپکینز قهرمانان سابق بوكس 
سنگین وزن و میان وزن جهان، جملگی در رل های حقیقی خود.

Roger Ebert.Com :منبع
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موسیقی

تدریس گیتــار
پویا محمودی

ساعت تماس 

9 صبح تا 6 بعد از ظهر

دوشنبه تا جمعه

07938359262

بازار شلوغ یا بازار خلوت؟!
این روزها موسیقی پاپ ما به شکل وحشتناكی شلوغ شده است. 
تعداد خواننده ها دارد به شکل تصاعدی باال می رود و كمتر كسی 
هست كه در میان اطرافیان و دوستان و آشنایانش یک خواننده یا 

شبه خواننه را نشناسند.
البته بعضی ها می گویند این تعداد خواننده برای یک جمعیت 80 
میلیونی چیزی نیست. بله درست اما وقتی همچنان موسیقی پاپ 
ما 7، 8، 10 نفر خواننده »پولساز« و »كنسرتی« دارد، نتیجه می 
گیریم كه مملکت 80 میلیونی ما بازار موسیقی پاپ نیست و جمع 
مخاطبان موسیقی ما بسیار بسیار كمتر از تعداد افراد كشورمان 
است.بنابراین رشد قارچ گونه تعداد خواننده های پاپ ایران جز 
اینکه بازار را شلوغ كند و همان خوب ها هم در البالی شلوغی ها 

گم شوند و كارشان به چشم نیاید، حسن دیگری ندارد.

وقتی از مادرت قهر می كنی؟!
تا شانس خود  این حق را دارد  انسانی  البته طبیعی است كه هر 
جمله  از  هنری  هر  اما  كند  امتحان  اش  عالقه  مورد  هنر  در  را 
ای  پایه  اگر  كه  دارد  اقتضائات  و  ها  شالوده  سری  یک  موسیقی 
آن  وارد  نباید  باشی  نداشته  را  فاكتورها  آن  ترین  ساده  و  ترین 
شوی. اما متاسفانه در كشور ما بعضی هایی اقدام به تولید تک 
آهنگ یا حتی آلبوم می كنند كه شاید صدایشان حتی مورد پسند و 

عالقه مادر و پدرشان هم نباشد و در واقع كوچکترین استعدادی 
در زمینه خواندن ندارند اما چون به دنبال »جلب توجه« و »دیده 
شدن« هستند، پی كار را می گیرند و از آنجا كه موسیقی در كشور 
ما هنر ارزانی است و بازار اینترنتی هم نظارت و ممیزی ندارد، به 
ضرب و زور یک قطعه تولید می كنند و عجبا كه گاهی به موفقیت 
هم می رسند!!! خالصه حکایت همان از مادر قهر كردن است و 

خواننده شدن.

صدای خوش
سابق بر این »صدای خوش« فاكتور بسیار مهمی برای خواننده 
نبود،  بلد  خواندن  و  داشت  خوبی  صدای  كسی  اگر  بود.  شدن 
تعلیمش می دادند و سعی می كردند الماس حنجره اش را صیقل 
دهند تا این »صوت زیبا« با بهترین حالت به گوش شنونده برسد 

و شنوندگان آن صدا از شنیدنش لذت ببرند.
تفاوت  و  شده  فراموش  كامال  فاكتور  این  ظاهرا  روزها  این  اما 
نیست  ناموزون  صدای  یک  با  طالیی  حنجره  یک  میان  چندانی 
و هر كسی با هر جنس صدایی كه دارد وارد كارزار می شود و 
می خواند. در واقع فاكتور »صدای خوب داشتن« تقریبا از جمع 

فاكتورهای اصلی خوانندگی خط خورده است!
جالب تر اینکه تازگی ها كسانی كه »صدای ناخوش« و »ناكوک« 
بیشتر مورد توجه قرار می گیرند و  آزار هستند،  دارند و گوش 

توجیهش نیز این جمله است: صدایش »خاص« است!

خوب خواندن
است  این  حقیقت  اما  دانند  می  یکی  هم  با  را  دو  این  ها  خیلی 
متفاوت  كامال  داشتن  خوش«  »صدای  با  خواندن«  »خوب  كه 
واقع  در  و  است  خودش  روی  اسمش  خواندن«  است.»خوب 
خواهد  می  كه  كسی  است.  شدن  خواننده  برای  اصل  مهمترین 
خواننده شود باید بلد باشد بخواند و در واقع نحوه استفاده از 

تارهای صوتی اش را بداند.
البته بخش  و  اكتسابی  ذاتی است و هم  این »خوب خواندن« هم 
خواننده  یک  است.  الزم  اكیدًا  آن  آموزشی  واقع  در  و  اكتسابی 
دست كم باید تئوری و سلفژ را بلد باشد و اگر مراحل یادگیری 
»خوب  همین  دقیقا  است.  عالی  بسیار  كه  كند  طی  را  بیشتری 
خواندن« است كه باعث می شود كسی كه رنگ صدای ویژه ای 
هم ندارد، فرصت حضور در دنیای خوانندگی را پیدا كند و گاهی 

نیز موفق شود.

نت خواندن
اینکه خواننده پاپ باید نت خواندن را بلد باشد، الزامی نیست اما 
دارد، چندین و چند  را  توانایی  این  ای كه  طبیعی است خواننده 

دارد.  بیشتری  تسلط  كارش  روی  و  است  جلوتر  دیگران  از  پله 
در موسیقی پاپ ما تعداد خواننده هایی كه بلدند نت بخوانند به 
تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد. باور كنید بهترین خواننده 
های ما هم از این هنر بی بهره اند و از آن ناراحت كننده تر این 
است كه شوقی هم برای یادگیری اش ندارند و آنقدر درگیر فالن 
كنسرت و بهمان اجرای ارگانی هستند كه وقت نمی كنند صفحه 
اینستاگرام شان را آپ دیت كنند. چه رسد به یادگیری »كنتر پوان« 

و اینجور مسخره بازی ها!!!
در هر صورت »نت خوانی« توقع بسیار زیادی از خواننده های 
موسیقی پاپ ماست. در واقع آنقدر كمبود و عدم توازن در داشته 
های خواننده های ما وجود دارد كه هیچ كس سراغ این یکی نمی 

رود. فعال اولویت ها تغییر كرده است!

ترانه
می  خوب  و  ندارد  یا  دارد  خوش  صدای  كه  نفر  یک  كنیم  فرض 

خوانندنگی  دنیای  وارد  خواهد  می  خواند،  نمی  خوب  یا  خواند 
به  و  ندارد  پیش  در  سختی  كار  اصال  دوستمان  این  شود.  پاپ 
آسانی می تواند یک آلبوم یا یک تک آهنگ تولید كند. از آنجا كه 
هم  ها  ای  حرفه  برای  ها  كننده  تهیه  ما  ای  غیرحرفیه  بازار  در 
پول خرج نمی كنند، طبیعتا این دوست تازه كار و تازه وارد باید 

خودش دست به جیب شود.
قدم اول انتخاب ترانه است. این دوست خواننده اگر اوضاع مالی 
اش متوسط رو به باال باشد می رود سراغ ترانه سراهای معروف 
یا نسبتا معروف. اسامی شان را هم كه خودتان می دانید. بسیار 
ساده شماره تماس این رفقا را پیدا می كند. قرار می گذارد و از 

هر كدام چند ترانه ای می خواند و در نهایت انتخاب می كند.
كلی  بوک  فیس  همین  در  نباشد،  مساعد  اش  مالی  وضع  هم  اگر 
ترانه سرای خوب یا حتی بد داریم كه حاضرند ترانه هایشان را 
مفت و مجانی در اختیار هر خواننده ای قرار دهند تا به نحوی در 

بازار حضور داشته باشند.
بنابراین ترانه گرفتن، مرحله آسانی از كار است. البته گاهی هم 
»شعر و ملودی« آماده را برای خواننده تازه وارد می گذارند تا 

بشنود كه آن هم ماجرای خاص خودش را دارد.

ملودی
می  سوار  ترانه  روی  كه  است  آهنگی  یا  كار  ملودی  دوم  مرحله 
شود. بیشتر اوقات همانه ترانه سرایی كه كارش توسط خواننده 
كند.  می  همکاری  او  با  كه  دارد  تیمی  شده،  انتخاب  وارد  تازه 
كه  كند  مجاب  را  خواننده  تا  كند  می  را  اش  سعی  همه  بنابراین 
اگر  بسپارد.  خودش  رفقای  به  را  تنظیم  حتی  و  ملودی  ساخت 
این خواننده است كه دنبال ملودی  نه  اگر هم  موفق شد كه فبها 

ساز می گردد و دست آخر یکی را برمی گزیند.
البته داریم خواننده های تازه واردی كه در همان بدو امر، ملودی 
از  كارها را خودشان می سازند و نیازی به ملودی ساز ندارند. 
است  ساز«  ملودی  »فقر  دچار  ما  پاپ  موسیقی  اصوال  كه  آنجا 
خوب  ملودی  یک  شود  می  تازه  كند.  نمی  توفیری  هم  خیلی 
رویش  كه  خواست  سرا  ترانه  یک  از  و  كرد  انتخاب  هم  خارجی 

شعر بنویسد.
منظور اینکه در بازار بلبشوی پاپ ما همه چیز می تواند دقیقا به 

همین آسانی پیش رود.

تنظیم
مخ  باشد  شده  موفق  را  ترانهس  اگر  است.  تنظیم  نوبت  حاال 
كه  دهد  انجام  هایش  تیمی  هم  با  را  كار  كل  و  بزند  را  خواننده 
تکلیف روشن است... اگر هم نه احتماال خود ملودی ساز توانایی 
تنظیم ملودی اش را دارد و این كار را انجام خواهد داد. در غیر 
تواند  نمی  هرگز  وارد  تازه  خواننده  خود  كه  آنجا  از  اینصورت 
یک  باید  دهد،  انجام  را  تنظیم  یعنی  تولید  دشوار  و  فنی  بخش 

تنظیم كننده را انتخاب كند و شعر و ملودی را به او بسپارد.
می  خواننده  و  دارد  كننده«  »تنظیم  فراوانی  ما  پاپ  موسیقی 
تواند با هر بودجه ای كه دارد در این بازار، فرد مورد نظرش را 
برگزیند. گاهی هم اصال »مورد نظر بودن« و »برگزیدنی« در كار 
كافی  است،  كننده  تنظیم  كه  كند  ادعا  نفر  یک  كه  و همین  نیست 
سریعا  و  زده  هدف  به  كند  احساس  وارد  تازه  خواننده  تا  است 
مدعی،  دوست  این  اینکه  از  صرفنظر  بسپارد.  او  به  را  كارش 
چه كارنامه ای دارد و در چه ژانر و سبکی بهتر تنظیم می كند! 

در نهایت چون هزینه ساز و نوازنده زیاد است، كار الکترونیک 
تنظیم و آماده اجرا می شود.

و حاال آماده انتشار است
استودیو  یک  از  وارد  تازه  تنظیم شد، خواننده  كار  اینکه  از  بعد 
اصال  البته  و  خواند  می  را  كارش  ساعته  چند  و  گیرد  می  وقت 
جای نگرانی وجود ندارد. »اتو تیون« و »ملوداین« هستند و هر 
نوع صدا و هر سبک خواندن را »آبرومند« و »قابل شنیدن« می 
بهترین  ای حتی  برای هر خواننده  البته  افزار  نرم  دو  این  كنند. 
ضعفش  و  شدت  اما  دارند  كاربرد  نیز  ها  صداترین  خوش  و  ها 
»كوک  برای  آنها  از  كاربلد  و  صدا  خوش  است.خواننده  متفاوت 
تر« شدن صدایش بهره می گیرد و خواننده نابلد برای »خواننده 

نشان داده شدن«.
این در واقع تفاوت ماجراست. در نهایت یا خود تنظیم كننده یا 
كار  و  یکی دو ساعتی وقت می گذارد  استودیو  صدابردار همان 
را میکس و مستر می كند و اولین قطعه آقای خواننده تازه وارد 

آماده انتشار است.

... و پخش می شود
می  اینترنتی  های  واسطه  دست  به  را  كارش  خواننده  نهایت  در 
سپارد و خوب یا بد، قوی یا ضعیف كارش پخش می شود. شاید 
تعداد دانلودها و پلی های كارش حتی به عدد 1000 هم نرسد ولی 
همین كه خوانده و منتشر شده برایش بس است و از نظر روحی 

ارضا شده است.
و  دوست   500 یا   400 كال  كه  اینستاگرامش  و  بوک  فیس  در  حاال 
از كسانی  ابراز تشکر  با  و  به نوشتن  كند  دارد شروع می  فالور 
آینده اش می گوید و دست  از كار  اند،  كه ظاهرا حمایتش كرده 
آخر می نویسد دوستتون دارم چیزی شبیه به همان »من متعلق 

به همه شما هستم!!«

هوش
از بحث تولید كه بگذریم باید به فاكتورهای جدی تر و مهمتری 
و  »هوش«  فاكتورها  این  مهمترین  از  یکی  شاید  كنیم.  اشاره 
صدای  داشتن  از  قطعا  روزها  این  كه  فاكتوری  باشد.  »سلیقه« 
و نقشی كلیدی در موفقیت یک خواننده  تر است  خوب هم مهم 
دارد. خواننده باهوش، سلیقه مخاطب و توانایی خودش را می 

شناسد و برحسب آن قطعاتش را برمی گزیند و اصوال به موفقیت 
مخاطب  ذائقه  روی  تسلط  و  ترانه  و  كالم  از  رسد.شناخت  می 
شاید این روزها حرف اول و آخر را در موفقیت یا عدم موفقیت 

یک قطعه پاپ می زند.

كنسرت
تعداد خواننده های كنسرت گذار موسیقی پاپ ما بین 10 تا 15 نفر 
است و قطعا از این تعداد تجاوز نمی كند. تازه ای میان این تعداد، 
7 6 نفر هستند كه همیشه مشغولند و وقت شان پر است و مابقی 

هر از گاهی روی سن می روند.
باقی خواننده ها هم كه عمال چند سال به چند سال رنگ استیج را 
نمی بینند حاال چه اتفاقی بیفتد كه یک »پلی بک« به آنها پیشنهاد 

شود و فرصت روبرو شدن با مردم را پیدا كنند.
با  كه  باشند  ما  های  كنسرت  های  كننده  تهیه  این  شاید  البته 
»وسواس« و »ناخن خشکی« آنهایی را برمی گزینند كه از قدم اول 

»سود ِده« هستند و خالصه حاضر به »كاشت« برای »برداشت« 
برای  هم  مستعد  و  صعود  به  رو  های  خواننده  روی  و  نیستند 

اجرای زنده سرمایه گذاری نمی كنند.

اپیدمی
در  كه  كسانی  است،  اپیدمی  ما  كشور  در  خوانندگی  كه  آنجا  از 
شده  كه  هم  بار  یک  برای  اصوال  دارند  آتش  بر  دستی  موسیقی 
خوانندگی را تجربه می كنند. یعنی اكثر ترانه سرایان مطرح و 
آهنگسازان و تنظیم كننده های نامی یا رسما خواننده شده اند یا 

هر از گاهی تک آهنگی می خوانند و منتشر می كنند.
مقابل  در  نیز  تلویزیونی  های  مجری  و  نگاران  روزنامه  حتی 
تهیه  برای  حتی  اتفاق  این  اند.  نیاورده  تاب  »خواندن«  وسوسه 

كننده ها هم رخ داده است.
مجله موسیقی قرن 21

وقتی از مادرت 
قهر می کنــی...
خواننــده نشو!

آنقدر لذتبخش است که حتی غیرحرفه ای ترین 
اش  تجربه  خلوت  در  گاهگداری  هم  ها  آدم 
برای  حداقل  ها  انسان  اکثر  واقع  در  و  کنند  می 
ما  اند.بحث  خوانده  و  اند  زده  آواز  زیر  لحظاتی 
درباره مردم عادی نبود اما از آنجا که این روزها 
غیرحرفه ای ها به شکل پر و پیمان در بازار حرفه 
ای ها حضور دارند و کم کم دارند صاحبخانه هم 
می شوند، خود به خود ماجرای غیرحرفه ای ها 

و حرفه ای ها با هم گره خورده است.
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كشتاری كه 1.5 میلیون نفر را به كام مرگ فرستاد؛

"نسل کشی ارامنه" به 
دست ترکان عثمانی 
چگونه صورت گرفت؟

شمسی(   1294 با  )برابر  میالدی   1915 سال  در 
که  فرصتی  با  و  اول  جهانی  جنگ  خالل  در 
با  عثمانی  امپراتوری  بود،  آورده  فراهم  جنگ 
برنامه ای از پیش تعیین شده در شب 24 آوریل 
روشنفکران  و  سیاسی  رهبران  از  تن  صدها 

ارمنی را دستگیر و به قتل رساند.

آن در فاصله سال های 1915  از  تاریخی، پس  اقوال  بنابر برخی 
 1.5 از  بیش  شمسی(   1302 تا   1294 با  )برابر  میالدی   1923 تا 
میلیون ارمنی ساكن ارمنستان غربی بر پایه طرح و برنامه ریزی 
سیاست   اجرای  در  و  عثمانی  امپراتوری  سردمداران  مسنجم 
نژادپرستانه حزب حاكم در آن زمان به نام اتحاد و ترقی، ملقب 
نوشته  ارمنستان  رسیدند.)تاریخچه  قتل  به  جوان  ترک های  به 

هرواند پاسترماجیان(
صدها هزار ارمنی با برنامه ریزی قبلی به بی رحمانه ترین شکل 
در  غربی  ارمنستان  ارمنیان  گفت  باید  و  شدند  تبعید  یا  كشته 
داخل سرزمین اجدادی خود قربانی اولین نسل كشی قرن بیستم 

هستند كه به فجیع ترین شکل ممکن به وقوع پیوست. 
تقسیم  نامناسب،  اوضاع زندگی  در معرض  دادن  قرار  قتل عام، 
مهاجرتی  و  اجباری  كوچ  دیگر،  گروه های  بین  ارمنی  اطفال 
كه منتهی به زوال قوای جسمی كلی و جزئی آنان شد از جمله 

اتفاقاتی بود كه برای ارمنیان در این زمان افتاد.
اهداف  تحقق  راستای  در  ارمنی  میلیون  نیم  و  یک  نسل كشی 
متوالی  از سوی دولت های  تركیستی" همچنان  "پان  ملی گرایانه 
تركیه انکار می شود اما ارامنه جهان كه همواره متأثر از تأثیرات 
و پیامدهای این فاجعه بود ه اند، تمامی تالش خود را وقف اثبات 
واقعیت تاریخی نسل كشی ارامنه و جلوگیری از تحریف تاریخ 
ارامنه همواره  توسط دولت های متوالی تركیه كرده  و خواسته 

احقاق حقوق حقه خود و اجرای عدالت بوده و است.
ماندن نسل كشی  بی كیفر  پی  در  كه  كرد  تاكید  نکته  این  بر  باید 
ارامنه زنجیره كشتارهای جمعی در سرتاسر دنیا استمرار یافت 
سال  شرقیدر  تیمور  در  قتل عام  به  می توان  آن  نمونه های  از  كه 
1978، قتل عام كردها در سال 1988، قتل عام در كامبوج در اواخر 

دهه1970، نسل كشی در رواندا در اواسط دهه1990 اشاره كرد.
فجایع  قربانی  مرد  و  زن  كودک،  میلیون ها  سالیان  این  طی  در 
بشریت  وجدان  كه  شده اند  تصوری  غیرقابل  ددمنشی های  و 
در  بی گناه  انسان  میلیون ها  است  خورده  یکه  شدت  به  آن  از 
سرتاسر دنیا قربانی جنایت فجیع نسل كشی گشته اند كه اثرات 
و عواقب جبران ناپذیر آن در نسل های بعدی نیز در ابعاد مختلف 
روان شناختی، اجتماعی، فرهنگی و غیره ظاهر می شود بنابراین 
را  انسان  میلیون ها  زندگی  همواره  مخرب  اثرات  این  گفت  باید 

نسل اندر نسل به مخاطره انداخته است.

وقوع جنگ جهانی اول و غافل شدن كشورها از كشتار ارامنه
این فاجعه الزم است بدانید پادشاهان  ابعاد   برای روشن شدن 
تركیسم  پان  سیاست  دنبال  به  همواره  كه  عثمانی  امپراتوری 
بودند و رویای تشکیل یک حکومت بزرگ ترک را از غرب آناتولی 
همچون  را  ارمنیان  می پروراندند،  سر  در  را  چین  تركستان  تا 
سدی در راه پیوستن ترک های عثمانی به ترک زبانان قفقاز )كه 
هیچ گونه پیوند نژادی با آنان ندارند( و تركان آن سوی دریای 

خزر می پنداشتند. 
اول  جهانی  جنگ  آتش  میالدی   1914 تابستان  در  كه  هنگامی 
شد،  معطوف  جنگ  رویدادهای  به  اروپاییان  توجه  و  شعله ور 
را  ارمنیان  مسئله  تا  یافت  مناسب  فرصتی  تركیه  وقت  دولت 
آن زمان  در  یادآوری است كه  به  اما الزم  برای همیشه حل كند 
تركان جوان تحت نام كمیته اتحاد و ترقی زمام امور را در دست 

داشتند.
 سه تن از رهبران اصلی این حزب به نام های محمد طلعت پاشا 
وزیر اعظم وقت عثمانی، اسماعیل انور پاشا وزیر جنگ و احمد 
از  گرفتند  قرار  امور  راس  در  كه  دریاداری  وزیر  پاشا  جمال 
و  می كردند  استفاده  نژاد پرستانه  و  تركیستی  پان  اندیشه های 
انهدام كامل نژاد ارمنی به دست این كمیته و به ویژه سه شخص 

فوق به شکلی دقیق و محرمانه برنامه ریزی شد. 
مردان  ابتدا  خود  غیرانسانی  سیاست های  اجرای  برای  آنان 
بین 15 تا 50 ساله را به بهانه اعزام به جبهه های نبرد به ارتش 
فراخواندند و همچنین دستور صادر شد كه هر كس اسلحه دارد، 
باید آن را به ارتش تحویل دهد و هر آنچه كه ممکن است در خالل 
جنگ مورد نیاز ارتش واقع شود، نظیر لباس، قاطر، غذا و غیره 

نیز ضبط خواهد شد.
اما جالب اینجاست كه دولت تنها اموال ارمنیان را به نفع ارتش 
به  كه  هنگامی  اموال  آوری  جمع  ماموران  و  می كرد  ضبط 
خانه های ارمنیان وارد می شدند، همه چیز را اعم از اینکه مورد 

و  زینتی  اشیای  زنانه،  لباس های  نظیر  نه،  یا  باشد  ارتش  نیاز 
غیره را جمع آوری می كردند و با خود می بردند. 

سرانجام در روز 24 آوریل 1915 میالدی به دستور دولت عثمانی 
حدود 300 تن از رهبران،  روحانیون،  اندیشمندان،  نویسندگان و 
سیاستمداران ارمنی دستگیر و پس از انتقال به كشتارگاه همگی 
به طرز فجیعی سالخی شدند و این سرآغاز قتل عام بود چرا كه 
در  نیز  استانبول  ارمنیان  از  تن  هزار  پنج  حدود  روز  همان  در 

كوچه ها و منازلشان به قتل رسیدند. 
روستاهای  و  شهرها  به  عثمانی  سربازان  آوریل   24 فردای  از 
ارمنی نشین رفتند و آنها را به این بهانه كه در منطقه جنگی قرار 
دارند و باید به مکان های امن منتقل شوند از خانه هایشان بیرون 
زنان،   شامل  بیشتر  كه  را  ارمنیان  گروه های  آنان  اما  كشیدند 
كودكان و سالخوردگان بودند به صورت كاروان هایی به طرف 
مركزی  صحرای  تبعیدگاه  این  و  می ساختند  روانه   تبعیدگاه 

سوریه واقع در منطقه دیرالزور در نزدیکی حلب بود. 
جهان كه در آن زمان دستخوش جنگ جهانی اول بود، ظاهرا از 
وقایع و عمق فجایعی كه در تركیه در حال وقوع بود بی اطالع 
بود  ممکن  كه  آنجا  تا  ارمنیان  عام  قتل  و  نژادكشی  طرح  بود. 

مخفیانه و از روی برنامه اجرا شد. 
پراكنده  جهان  سرتاسر  در  امروزه  كه  ارمنیانی  از  بخشی 
هم  هنوز  و  هستند  نسل  همین  نوادگان  یا  فرزندان  شده اند، از 
می كنند.  زندگی  ما  بین  در  جنایات  آن  بازماندگان  از  شماری 
به كشورهایی  این قتل عام شدند  از  به فرار  ارمنیانی كه موفق 
مانند سوریه، لبنان،  روسیه، آمریکا و كشورهای اروپایی روی 
آوردند. شماری نیز به ایران پناه بردند و زندگی جدیدی را آغاز 

كردند. 
ادعا می كند  و  را تکذیب  ارمنیان  نژادكشی  امروزه دولت تركیه 
در  و  شده اند  منتقل  شرقی  جنگی  منطقه  از  تنها  ارمنیان  كه 
ناچیز خواندن شمار قربانیان،  مدعی  با  خصوص كشته شدگان 

است كه آنها در طی جنگ و درگیری های قومی كشته  شده اند. 

روایت سید محمدعلی جمال زاده درباره نسل كشی ارمنیان
 "سید محمدعلی جمال زاده" كه از او به منزله پدر داستان نویسی 
معاصر ایران یاد می شود از 1930-1915 میالدی در برلین به سر 
برد.او كه در 1915 میالدی به ایران بازگشته بود پس از اقامتی 
كاروان  با  بازگشت  راه  در  و  شد  آلمان  راهی  دوباره  16ماهه،  

آوارگان ارمنی برخورد كرد.
سفر  از  جمال زاده  محمدعلی  روایت  از  بخش هایی  زیر  نوشته 
چاپ  به  جمال زاده«  كار  و  »سرگذشت  كتاب  در  كه  است  خود 
رسیده است؛ وی همچنین مشاهدات خود را با عنوان »مشاهدات 
در  شمسی   1350 خرداد  در  اول«  جهانی  جنگ  در  من  شخصی 

ژنو، به رشته تحریر درآورده است. 
جمال زاده در این اثر تاكید می كند كه آنچه آورده همگی وقایعی 
است كه به شخصه شاهد آن بوده و به چشم خود آنها را دیده 

است. 

كاروان مرده های متحرک 
با گاری  از كتاب خود آورده است: ».....  جمال زاده در بخشی 
راه  به  استانبول  جانب  به  حلب  و  بغداد  از  )درشکه(  عربانه  و 
افتادیم. از همان منزل اول با گروه های زیادی از ارامنه مواجه 
ژاندارم های  نیست،  كردنی  باور  كه  عجیبی  صورت  به  شدیم. 
هالكت  و  مرگ  جانب  به  پیاده  را  آنها  ترک  سوار  و  مسلح 
می راندند. صدها زن و مرد ارمنی را با كودكانشان به حال زاری 
در  می راندند.  جلو  به  ناتوان  و  پیاده  اسلحه  و  شالق  ضرب  به 
میان مردها جوان دیده نمی شد چون تمام جوانان را یا به میدان 
جنگ فرستاده یا محض احتیاط )ملحق شدن به قشون روس( به 
قتل رسانده بودند. دختران ارمنی موهای خود را از ته تراشیده 
آنها  جان  به  عرب  و  ترک  مردان  مبادا  كه  بود  آن  علت  و  بودند 
بیفتند. دو سه تن ژاندارام بر اسب سوار، این گروه ها را درست 
مانند گله گوسفند به ضرب شالق به جلو می راندند...... فاصله 
به فاصله كسانی از زن و مرد ارمنی را می دیدیم كه در كنار جاده 

افتاده اند و مرده اند یا در حال جان دادن بودند. 
یک  به  ژاندارم ها  كه  رسیدیم  جایی  به  بود  ظهری  از  ....بعد 
قدری  نفری،    400 حدود  در  متحرک،  مرده های  این  از  كاروان 
مهلت استراحت داده بودند. مرد و زن هر چه كهنه و كاغذ پاره 
پیدا كرده بودند، با نخ و قاطمه )ریسمان كلفت( و طناب به جای 
كفش به پاهای خود بسته بودند، به طوری كه هر پایی مانند یک 

طفل قنداقی به نظر می آمد. 
.... مرد و زن مشغول كاوش خاک و شن صحرا بودند تا مگر 
گرسنگی(  )رفع  جوع  سد  آورده  دست  به  علفی  و  خار  ریشه 

نمایند. 
خود  ساله  نوزده  ـ  هیجده  دختر  دو  و  شد  نزدیک  من  به  زنی 
مردان  نظر  جلب  اینکه  برای  را  آنها  سر  موی  كه  داد  نشان  را 
هوس باز را نکند،  تراشیده بودند و به زبان فرانسه گفت: »این ها 
محض  بیا  می شوند  تلف  گرسنگی  از  دارند  و  منند  دخترهای 
خاطر خدا این دو دانه الماس را از من بخر و چیزی به ما بده كه 

بخوریم و از گرسنگی نمیریم. 
خجالت كشیدم چون آذوقه خود ما هم سخت ته كشیده بود، آنچه 

توانستم، دادم و گفتم: الماس هایتان مال خودتان. 
در  »من  گفت:  عالی  بسیار  فرانسه  با  و  شد  نزدیک  مسنی  مرد 
ساله ام  ده  پسر  حاال  و  بودم  ریاضیات  معلم  استانبول  دانشگاه 
این  بگو  به خدا  را  تو  از گرسنگی می میرد.  زیر چشمم  این جا 

جنگ )جنگ جهانی اول( كی به آخر می رسد؟«

این  با  كه  می دانستم  دل  در  ولی  بدهم  او  به  نداشتم  جوابی 
مخلوقات  اشرف  و  آدم  اوالد  را  خود  اسم  كه  گرگ صفت  مردم 
گذاشته اند، هرگز جنگ پایان نخواهد یافت؛ لقمه نانی به او دادم؛ 
دو قسمت كرد یک قسمت را در بغلش پنهان كرد و قسمت دیگر 

را با ولع شدیدی شروع به خوردن نهاد.
گفت: »تعجب می كنی كه این نان را خودم می خورم و به بچه ام 
نمی دهم ولی خوب می دانم كه بچه ام مردنی است و همین یکی 
صورت  این  در  و  مرد  خواهد  زودتر  بلکه  و  دیگر  ساعت  دو 
فایده ای ندارد كه این نان را به او بدهم و بهتر است برای خودم 

نگاه بدارم«.

همان روز وقتی به نزدیکی آبادی مختصری رسیدیم، همان جا 
پیاده شدیم. آذوقه ما تقریبا تمام شده بود و هر كجا ممکن بود 
باز هر چه به دست می آوردیم، می خریدیم. آن شب جایی منزل 
كرده بودیم كه باز گروهی از ارامنه را مثل گوسفند در صحرا ول 
كرده بودند. ما نیز توانستیم از عرب های ساكن آبادی گوسفندی 
بخریم. همان جا سر بریدند و آتش روشن كردیم كه كباب حاضر  

كنیم.
و  سفت  نیم  مایعی  كردند  خالی  را  گوسفند  شکمبه  كه  همین 
سبز رنگ كه بخاری از آن بلند می شد بر زمین ریخت. بالفاصله 
جمعی از ارمنی ها از زن و مرد خود را روی آن انداخته با ولع 

عجیبی به خوردن آن مشغول شدند.
– كم  به آهستگی جلو می رفتیم كم  با چنین مناظری روزبه روز 
به  و  نداشتیم  خوشی  حالت  یافته،  ضعف  نیز  ما  خود  مزاج 
خصوص از امتالء معده )رودل( در زحمت بودیم به طوری كه 
هر كدام از ما روزی چند بار مجبور می شد در كنار جاده برای 

تسکین معده پیاده شود. 
تپه ای  پس  و  شد  پیاده  كسی  وقت  هر  بودیم  گذاشته  قرار 
روزی  شود.  سوار  و  برگردد  او  تا  كنند  توقف  دیگران  رفت، 
نزدیکی های غروب بود كه من پیاده شدم و در پس تپه ای از خاک 
به كناری رفتم. هنوز ننشسته بودم كه چشمم به جمجمه ای افتاد 
و  گوشت  اندكی  هنوز  بود.  افتاده  جا  آن  و  شده  جدا  تن  از  كه 
پوست بر آن باقی بود و موهای سرخ رنگی داشت فهمیدم ارمنی 

است و سخت ناراحت شدم.
به حلب رسیدیم در مهمان خانه بزرگی منزل كردیم كه مهمانخانه 
پرنس نام داشت و صاحبش یک نفر ارمنی بود؛ هراسان نزد ما 
آمد كه جمال پاشا وارد حلب شده و در همین مهمانخانه منزل 
را  مهمانخانه  و  برسانند  قتل  به  و  بگیرند  مرا  می ترسم  و  دارد 

ضبط نمایند.
به التماس و تضرع درخواست می نمود كه ما به نزد جمال پاشا 

كه به قساوت معروف شده بود رفته، وساطت كنیم.
او می گفت: شما اشخاص محترمی هستید و ممکن است وساطت 
آن  از  پس  ساعت  چند  و  ماند  بی اثر  ولی  نماند،  اثر  بی  شما 
آن حوالی  و  بیروت  به  و  را گرفته  ارمنی  آن مرد  معلوم شد كه 
تشکیل  بزرگی  قتلگاه  آنجا  در  كه  بود  معروف  و  فرستاده اند 
حکم  گذارندیم.  را  عجیبی  روزهای  آنکه  خالصه  است.  یافته 
یک كابوس بسیار هولناكی را برای من پیدا كرده است كه گاهی 
به مناسبتی بر وجودم تسلط پیدا می كند و ناراحتم می سازد و 

آزارم می دهد.
تعدادی  سوئیس  مملکت  اهالی  زمان  همان  در  كه  دانست  باید 

خاک  از  سرخ  صلیب  موسسه  وسیله  به  را  ارمنی  كودكان  از 
آنها را رسما فرزند خود  از  آوردند و بعضی  تركیه به سوئیس 
دانستند و آنها را تربیت دادند و امروز هنوز در شهر ژنو عده ای 
قبیل  از  شده اند  مقاماتی  دارای  عموما  كه  هستند  باقی  آن ها  از 
دكتر عربیان، پزشک معروف كودكان و چند تن طبیب، جراح، 
مهندس و معمار معروف شهر كه همه از همان ارامنه ای هستند 
كه سوئیسی ها آنها را از مرگ حتمی نجات داده و تربیت و بزرگ 

كرده اند.«

زندگی اسفناك ارامنه در قلمرو امپراتوری عثمانی
اول  جهانی  جنگ  آغاز  از  پیش  تاریخی،  مدارک  و  اسناد  برابر 
امپراتوری  ارمنی در قلمرو  )1914 میالدی( حدود 2.5 میلیون 

عثمانی در شرایطی اسفناک زندگی می كردند. 
به  نفری  چند  ارمنی نشین  آبادی  و  شهر  هر  در  كه  نبود  روزی 
چادر نشین  قبایلی  كه  كردها  حتی  نشوند؛  كشته  ترک ها  دست 
غارت  و  قتل  از  پس  و  می آمدند  پایین  كوه  از  گاهی  از  هر  بوند 

روستاهای ارمنی نشین بار دیگر به كوه ها باز می گشتند. 

اطراف  ترک های  و  كردها  كه  احوالی  و  اوضاع  چنین  در 
را  آنها  روز  هر  نیز  دولت  و  بودند  مسلح  ارمنیان  روستاهای 
مسلح تر می ساخت به ارمنیان اجازه نگهداری اسلحه برای دفاع 

در برابر متجاوزان كرد و ترک داده نمی شد.

پراكنده  كشتارهای  اما  بود  نشده  آغاز  جمعی  كشتارهای  هنوز 
و پی درپی ارمنیان ترس و وحشتی را در دل ها به وجود آورده 

بود.
بودند،  داده  تذكر  ترک  سلطان  به  بارها  اروپایی  دولت های   
تذكراتی كه هیچ گاه از حد حرف تجاوز نمی كرد و سلطان ترک 
نیز هر بار قول اصالحات می داد ولی زمان اصالحاتی كه از 40 

سال پیش وعده داد شده بود هیچ گاه فرا نمی رسید.
كشتارهای محدود و پراكنده ارمنیان سرانجام در 1894 میالدی 
ابعاد وسیعی یافت و شکل قطعی و كامل یک كشتار دسته جمعی 

را به خود گرفت و در سرتاسر آناتولی گسترش یافت. 
قتل عام  و  رسید  بی سابقه ای  مرز  به  ناگهان  قربانیان  شمار 
ارمنیان عمومیت یافت و به سرعت از منطقه ای به منطقه  دیگر 

سرایت كرد.
كشتار  به  دادن  پایان  برای  اروپایی  قدرت های  مداخله   پی  در 
طرحی  اجرای  خود  خاص  حیله گری  با  ترک  سلطان  ارمنیان، 
تنها  نه  كشتارها  اما  رساند  اروپایی  دول  اطالع  به  را  اصالحی 

پایان نیافت بلکه شدت و سرعت بیشتری گرفت.
ساكنان  میالدی   1896-1894 سال های  طی  ارمنیان  عام  قتل 
ارزنجان،  ترابوزان،  تركیه(،  شرقی  )قسمت های  آناتولی  ارمنی 
بیتلیس، وان، ماراش، اورفا، بابیورت، ساسون، دیاربکر، موش، 

ارزروم، آدانا و... را یکی پس از دیگری به كام مرگ فرستاد. 
سالخی  فجیعی  طرز  به  ارمنی  هزار   300 حدود  دوره  این  در 
شدند؛ از جمله جنایت های عثمانی ها در این مقطع می توان 28 

دسامبر 1895 میالدی در اورفا را نام برد.
در این واقعه بیش از 2500 زن، مرد و كودک ارمنی كه از ترس 
جان خود به داخل كلیسا پناه برده بودند با آتش كشیدن كلیسا به 

دست ماموران دولت عثمانی زنده زنده سوزانده شدند.

تاریخ

موسسه حقوقی دادآفرینان 
پذیرش دعاوی حقوقی، خانوادگی و كیفری 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 كشور و اداره ثبت احوال

مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری
ثبت شركت ها ، واردات، صادرات و امور گمركی 
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لندن  در  فروشی  جواهر  قبل  هفته  سرقت 
که  گرفته  لقب  بریتانیا  تاریخ  سرقت  بزرگترین 
شدند.دوربین  نمایی  چهره  دوربین  در  دزدانش 
شرق  جواهرفروشان  محله  مداربسته  های 
گرفت،  قرار  گذشته مورد سرقت  هفته  که  لندن 
را  لندن  گاردن"  "هاتون  امانات  سارقان صندوق 

نشان می دهد.

از پلیس بریتانیا شده كه نتوانسته  انتقادهای شدیدی   
شركت  یك  از  جواهرات  دالر  میلیون ها  سرقت  از  مانع 
لندن  فروشان  جواهر  محله  در  امانات  صندوق  دارنده 
شود. در این فیلم ها گروهی از سارقان دیده می شوند 
ماسك  و  دارند  تن  به  شبرنگ  های  جلیقه  كه  حالی  در 
زده اند. براساس این فیلم ها، سارقان طی چهار روز، 
دو بار به این محل رفتند. پلیس اذعان كرده زمانی كه 
آن  به  درآمده،  صدا  به  خطر  آژیر  دوم،  روز  بامداد  در 

بی توجهی كرده است.
 سرقت از این محله جواهر فروشی لندن هفته گذشته 
در تعطیالت عید پاك اتفاق افتاد و گفته می شود بزرگ 
دوربین  فیلم  در  بریتانیاست.  تاریخ  در  سرقت  ترین 
های مداربسته كه به دست روزنامه دیلی میرور افتاده، 
محله  در  شبرنگ  لباس  در  نیك  آدینه  روز  در  مردانی 
دیلی  روزنامه  شوند.  می  دیده  لندن  گاردن"  "هاتون 
میرور گفته است این افراد پیش از آن كه روز یکشنبه، 
و  در چرخ  گاو صندوق   72 با محتویات  پاك،  عید  روز 
این  از  دفعه  دو  شوند  خارج  ساختمان  از  زباله  كیسه 
جمعه  روز  در  پلیس  ظاهرا  بودند.  كرده  دیدن  محل 
"هاتون  در  خطر  زنگ  وقوع  از  آوریل(   3  ( گذشته 
گاردن" آگاه بوده اما واكنشی نشان نداده است. پلیس 

شهر لندن گفته است روز جمعه، 3 آوریل ساعت 12:30 
شب به وقت محلی در یك تماس تلفنی به آنها گفته شده 
بود كه زنگ خطر در این محل به صدا درآمده اما پلیس 
این  در  واكنش  دادن  نشان  به  نیازی  كه  گرفته  تصمیم 
مورد وجود نداشته است. حاال ماموران پلیس در حال 
بررسی این موضوع هستند كه چرا به آژیر خطری كه در 

روز جمعه به صدا در آمده، واكنشی نشان داده نشده. 
به  بتونی  دیوار  در  حفره  ایجاد  برای  شود  می  گفته 
ضخامت دو متر، از ابزار سنگین حفاری استفاده شده 
آسانسور  اتاق  به  رخنه  از  پس  سارقان  آن  طریق  از  تا 
بتوانند داخل اتاق امانات شوند. كارشناسان می گویند 
توانسته  حفره  چند  ایجاد  با  سارقان  زیاد  احتمال  به 
اند سوراخ بزرگی ایجاد كنند، تا از آن طریق وارد اتاق 
و  خرید  بزرگ  مركز  یك  هاتون"  "خانه  شوند.  امانات 
فروشندگان  كه  است  بریتانیا  در  طال  و  الماس  فروش 

محلی جواهرات و طال از آن استفاده می كنند.
 ارزش جواهراتی كه به سرقت رفته است 200 میلیون 

پوند تخمین زده می شود.

در  موجود  عناصر  ترین  گران  و  ترین  یاب  کم  از  یکی  الماس   
طبیعت است که عالوه بر ظاهر زیبا ی آن که در جواهر سازی 
کاربرد زیادی دارد موارد استفاده صنعتی بسیاری نیز به همراه 
اما  دهد،  رخ  روز  هر  که  نیست  موردی  الماس  دارد.سرقت 
این سرقت ها صورت می گیرد بسیار خبر  از  هنگامی که یکی 
به  جواهرات  سرقت  شهرت  اصلی  دالیل  از  شود.یکی  می  ساز 
خصوص الماس دشواری سرقت آن ها و مبالغ عظیم به سرقت 
در  حتی  می روند،  سرقت  به  جواهرات  که  است.هنگامی  رفته 
صورتی بازداشت سارقان، بخشی از اجناس به سرقت رفته برای 

همیشه در بازار سیاه ناپدید می شود.

نگاهی داریم به تعدادی از بزرگ ترین سرقت جواهرات در جهان

لندن/700 میلیون دالر
از  سابقه  بی  نمایشگاهی  تا  گرفتند  تصمیم  لندن  شهر  مسئوالن   2000 سال  در 
این خبر را شنیدند  این شهر برپا كنند. تعدادی سارق كه  الماس و جواهات در 
تصمیم گفتند تا دست به سرقت این محصوالت بزنند. خوشبختانه یک شب قبل 
از سرقت پلیس سرنخ هایی از احتمال وقوع یک سرقت به دست آورد كه باعث 
شد تا سارقان در حین سرقت بازداشت شوند. جالب است كه تمامی جواهرات 

به نمایش گذاشته شده نسخه هایی تقلب بودند كه هیچ كدام ارزشی نداشتند.
 

كن )Cannes(/136 میلیون دالر
صاحبان هتل معروف كارلتون در شهر كن واقع در فرانسه احتماال تعدادی از بد 
شانس ترین هتل داران این شهر هستند. در حدود 19 سال پس از یک سرقت از 
جواهر فروشان این هتل ، سارق دیگری تصمیم گرفت تا در هنگام برگزاری یک 
نمایشگاه الماس از این هتل سرقت كند. او در روز روشن وارد هتل شد و با زور 
یک اسلحه توانست بیش از 53 میلیون دالر الماس به سرقت ببرد. مدت ها بعد 
ارزش واقعی جواهرات 136 میلیون دالر تخمین زده شد. تا كنون هیچ گونه اثری 

از این سارق پیدا نشده است.

آمستردام/118 میلیون دالر
این  است،  هالیوودی  های  فیلم  همانند  جواهرات  سرقت های  از  شما  تصور  اگر 
آنها شباهت زیادی دارد. در سال 2005 فرودگاه شهر آمستردام قرار  سرقت به 
بود تا محموله ای 118 میلیون دالی از الماس های تراش نخورده را دریافت كند. 

از  استفاده  با  شدند  موفق  كه  رسید  ای  حرفه  سارق  تعدادی  گوش  به  خبر  این 
به  را  آن  بار كل  تخلیه  در هنگام  و  باند شوند  وارد  كارمندان فرودگاه  یونیفرم 

سرقت ببرند. از عامالن این سرقت نیز تاكنون اثری كشف نشده است.
 

پاریس/107 میلیون دالر
در یکی از عجیب ترین سرقت های الماس، 4 سارق با به تن كردن لباس های زنانه 
شامل  جواهرات  دالر  میلیون   107 پاریس  شهر  در  فروشگاهی  به  ورود  از  پس 
فروشگاه  این  بدانید  كه  است  جالب  بردند.  سرقت  به  را  طال  و  یاقوت   ، الماس 
فاصله بسیار كمی از یک اداره پلیس داشته اما این موضوع باعث ترس سارقان 

گوناگون

دوربین دزدان بزرگترین 
سرقت تاریخ بریتانیا را لو داد

بزرگترین سرقت های 
الماس در جهان
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آمستردام/118 میلیون دالر
این  است،  هالیوودی  های  فیلم  همانند  جواهرات  سرقت های  از  شما  تصور  اگر 
آنها شباهت زیادی دارد. در سال 2005 فرودگاه شهر آمستردام قرار  سرقت به 
بود تا محموله ای 118 میلیون دالی از الماس های تراش نخورده را دریافت كند. 

از  استفاده  با  شدند  موفق  كه  رسید  ای  حرفه  سارق  تعدادی  گوش  به  خبر  این 
به  را  آن  بار كل  تخلیه  در هنگام  و  باند شوند  وارد  كارمندان فرودگاه  یونیفرم 

سرقت ببرند. از عامالن این سرقت نیز تاكنون اثری كشف نشده است.
 

پاریس/107 میلیون دالر
در یکی از عجیب ترین سرقت های الماس، 4 سارق با به تن كردن لباس های زنانه 
شامل  جواهرات  دالر  میلیون   107 پاریس  شهر  در  فروشگاهی  به  ورود  از  پس 
فروشگاه  این  بدانید  كه  است  جالب  بردند.  سرقت  به  را  طال  و  یاقوت   ، الماس 
فاصله بسیار كمی از یک اداره پلیس داشته اما این موضوع باعث ترس سارقان 

نشد. این سارقان نیز توانستند با ثروتی عظیم از محل حادثه فرار كنند.
 

آنتورپ/100 میلیون دالر
شاید تعجب آور باشد كه مركز اصلی الماس در جهان شهر پاریس یا لندن نیست، 

با  های  سنگ  از  درصد   80 از  بیش  است.  بلژیک  در  انتورپ  نام  با  شهری  بلکه 
آنتورپ  الماس  مركز  كند.  می  عبور  شهر  این  از  جهان  نخورده  تراش  ارزش 
 2003 سال  در  است.  ها  الماس  این  از  بسیاری  تعداد  نگهداری  و  حفظ  مسئول 
تعدادی سارق با ورود به گاو صندوق های این مركز موفق شدند تا بیش از 100 
میلیون دالر الماس را به سرقت ببرند. با اینکه سرقت موفقیت آمیز بود اما پلیس 
موفق شد تا با استفاده از دی ان ای كشف شده از دو سارق آن ها را بازداشت كند. 

اما الماس های به سرقت رفته هیچ گاه یافت نشدند.
 

لندن/65 میلیون دالر

این  شدند،  لندن  در  گراف  الماس  فروشگاه  وارد  سارق  تعدادی   2009 سال  در 
این  از  را  جواهر  دالر  میلیون   65 تا  شدند  موفق  اسلحه  از  استفاده  با  سارقان 
بزرگ مرتک  بسیار  اشتباه  یک  این فروشگاه  دزدان  ببرند.  به سرقت  فروشگاه 
شدند و آن جای گذاشتن تلفن همراهی در خودروی فرارشان بود كه در نهایت 
به پلیس كمک كرد تا آن ها را ردیابی كند. الماس های به سرقت رفته هیچ گاه 

پیدا نشدند.
 

كن )Cannes(/60 میلیون دالر
شهر كن بدن شک یکی از لوكس ترین شهر های جهان است. هر ساله گردشگران 
از این شهر بازدید می كنند به همین دلیل جواهر فروشی در  ثروتمند بسیاری 
این شهر به شدت شهرت دارد. در سال 1994 سه سارق با ماسک و اسلحه وارد 
فروشگاه جواهر فروشی هتل كارلتون شدند و شروع به تیر اندازی كردند، پس 
الماس و  از 60 میلیون دالر  این سه نفر بیش  اینکه تمام فروشگاه تخلیه شد  از 
یاقوت را به راحتی سرقت كردند. جالب است كه در هنگام بررسی پلیس اثری از 
گلوله در این فروشگاه پیدا نشد كه نشان از مشقی بودن گلوله های این سارقان 

می دهد.
 

آنتورپ/28 میلیون دالر
اید كه در آن ها سارقانی تنها با صحبت كردن و جذب  احتماال فیلم هایی دیده 
ببرند.  سرقت  به  جواهرات  زیادی  مبالغ  تا  اند  شده  موفق  مختلف  افراد  اعتماد 
الماس معرفی می  تاجر موفق  یک  را  كه خود  آرژانتینی  فرد  یک  در سال 2007 
كرد صندوقی در بانک آمرو اجاره كرد و به مرور با رفتار دوستانه موفق شد تا 
اعتماد كارمندان بسیاری را در این بانک به دست آورد. مدتی بعد او به راحتی 
وارد قسمت صندوق امانات شد و 41 الماس نادر و كمیاب با ارزش 28 میلیون 

دالر را به سرقت برد.
 

میالن/20 میلیون دالر
در  ها  فروشگاه  ترین  مشهور  از  یکی  میالن  شهر  دامیانی  فروشی  جواهر 
از  تعدادی  و  است  فعالیت  حال  در   1924 سال  از  فروشگاه  این  است.  خود  نوع 
مشهورترین جواهرات جهان را تولید كرده است. چند سال پیش تعدادی سارق 
یک ساختمان در كنار این فروشگاه را اجاره كردند و در زیرزمین شروع به كندن 
دیوار كردند. پس از گذشت چند روز سارقان موفق شدند وارد فروشگاه شوند و 

بیش از 20 میلیون دالر الماس و یاقوت را به سرقت ببرند.
 

الهه/12 میلیون دالر
در دسامبر سال 2002 شهر آنتورپ موزه خود را به نمایشگاه جواهرات با ارزش 
شب  یک  در  نمایشگاه،  آغاز  از  كوتاهی  زمان  مدت  گذشت  از  پس  كرد.  تبدیل 
تعدادی سارق بدون هیچ گونه سر و صدایی وارد این موزه شدند و 12 میلیون 
دالر از با ارزش ترین جواهرات را به سرقت بردند. پلیس تاكنون موفق نشده تا 

سارقان را بازداشت كند.
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ابزارهای الکترونیکی 
ناپدیدشونده

تصور همه ما از ابزارهای الکترونیکی، مجموعه سختی از مدارها، پردازشگرها، 
باتری ها و قطعات سیلیکونی، مسی یا پالستیکی است. ناگفته پیداست كه این 
مجموعه مواد هیچ سنخیتی با بدن موجود زنده ندارد اما اكنون محققان پس از 
سال ها تحقیق توانسته اند مدارهای الکترونیکی را طوری بسازند كه از طرف 
بدن به عنوان عامل بیولوژیک غیرخطرناک شناسایی و پس از انجام كارشان 

براحتی در بدن حل شوند.

جان راجرز محقق چهل و پنج ساله بیش از 15 سال است كه به تولید ابزارهای 
الکترونیکی پرداخته است كه نمی شکنند و براحتی خم می شوند . ابزارهای او، 
از بخیه های جراحی گرفته كه دمای پوست را بررسی می كند تا حسگرهایی كه 
وقتی عمر مفیدشان تمام شد حل می شوند و از بین می روند را شامل می شود. 
این گروه آخر براحتی وارد محیط نرم و مرطوب بدن موجودات زنده می شوند 

و اثری از خود برجای نمی گذارند.
راجرز و همکارانش با ساخت این ابزارها قصد دارند بسیاری از محدودیت های 

موجود را حذف كنند.

چشم مركب
آیا تا به حال پیش آمده كه با مگس كش به جان مگسی بیفتید اما موفق نشوید او 
را گیر بیندازید؟ مگس به دلیل دامنه دید وسیع و در نتیجه ترتیب توانایی بسیار 
باالیش در شناسایی هر حركت كوچکی، می تواند خود را از مهلکه نجات دهد. 
در واقع چشم های مركب این حشره، اطالعات را با كمک صدها هزار گیرنده 
بصری به نام ریزچشمک كه كل سطح منحنی چشم مگس را پوشانده ، اطالعات 
را جمع آوری می كند. هرچه گیرنده بیشتر باشد اطالعات بیشتری جمع آوری 

شده و این حشره دقیق تر می بیند.
این حشره  از چشم مركب  الهام  با  اخیرا یک دوربین عکاسی  تیمش  و  راجرز 
ساخته اند. آنها به جای ساختن یک لنز منحنی جهت متمركز كردن نور درون 
یک صفحه مسطح، بسته ای حاوی تعداد زیادی لنز با اندازه های بسیار ریز 

این  كه  نور متصل است و چیزی  به یک حسگر  لنز ها  این  از  ساختند. هریک 
دوربین را منحصر به فرد می كند این است كه در آن واحد می تواند تمام جهت 
ها را مشاهده كند. همچنین می تواند روی اشیای دور و نزدیک كامال فوكوس 
دوربین  این  دهد.  پوشش  را  كوچکی  بسیار  دید  میدان  باید  فقط  لنز  هر  كند. 
برای دستگاه های پزشکی چون آندوسکوپی بسیار مفید است. البته رزولوشن 
این دوربین نسبتا پایین است و راجرز در نظر دارد تعداد ریزچشمک ها را تا 

آنجا افزایش دهد كه قدرت دیدشان را قوی تر از هر موجود زنده ای كند.

مراقب الکترونیکی
روزی را تصور كنید كه الگویی نامنظم از جریان الکتریکی در قلبتان رخ دهد و 
موجب نامنظم زدن ضربان قلبتان شود، اما درست قبل از این كه قلبتان گرفتار 
از صدها حسگر  اندازد، شبکه ای  پایدار شود و جانتان را به خطر  بی نظمی 
وارد عمل می شوند. این شبکه، مجموعه ای از ضربان های الکتریکی به قلبتان 
وارد می كند و ریتم نرمال قلب را بازمی گرداند و شما ذره ای هم از مشکالت 
فوق را حس نمی كنید. راجرز با ایجاد ردیفی از حسگرهایی كه درست مانند 
بدن انسان شکل می گیرند به این ابزار پیشرفته دست یافته است. حسگرهای 
قلب از مواد سبک و انعطاف پذیر ساخته شده اند و درون پوشش الکترونیکی 
بسیار نازک شبیه قلب جاسازی شده و اندازه گیری های مربوط به فعالیت های 
عالیم  شناسایی  هدف،  راجرز،  گفته  به  بنا  دهند.  می  انجام  بالدرنگ  را  قلبی 
اولیه آریتمی قلب و وارد كردن اندازه ولتاژ مناسب به اندام به جای وارد كردن 
الکتریکی  های  شوک  صورت  به  بدن  از  نقطه  چند  در  ولتاژ  از  وسیعی  حجم 
این  گیرد.  را می  قلب  الیاف  انقباض  مناسب جلوی  و  این جریان مالیم  است. 
ابزار كه نام غشای خارجی قلب مصنوعی به خود گرفته است روی خرگوش ها 

آزمایش شده و بزودی در بیماران هم به كار گرفته می شود.
ابزار دیگر راجرز، به ردیابی عالیم اولیه حمله صرع تخصیص داده شده است. 
گیرند  می  قرار  جمجمه  روی  یا  كه  مغز  دیگر  پیوندهای  برخالف  ابزار  این 
طرفی  از  نشیند.  می  مغز  سطح  روی  شوند،  مغزی  بافت  وارد  مجبورند  یا 
الکترودهای امروزی فقط می توانند یا بخش وسیعی از مغز را اسکن كنند، یا 
جزئیات مربوط به بخش كوچکی از مغز را در اختیار محقق قرار دهند در حالی 

كه ابزار راجرز هر دو كار را با هم و بخوبی انجام می دهد.

فقط كمی آب روی آن بریز
آب  هرچند  كه  شوند  می  ساخته  موادی  از  الکتریکی  ابزارهای  طوركلی  به 
عملکرد آنها را مختل می كند اما هیچ وقت در آب حل نمی شوند. اما راجرز و 
همکارانش دستگاه های الکترونیکی ای طراحی كرده اند كه دقیقا مخالف این 

شرایط عمل می كنند.
این ابزارها پس از گذشت مدت زمان مشخص كه می تواند از چند دقیقه تا چند 
بگذارند  برجا  از خود  ترین ردی  كوچک  كه  این  بدون  و  باشد، حل شده  سال 
ناپدید می شوند. چنین دستگاه های الکترونیکی ناپایداری می توانند در مکان 
های جراحی مراقب عفونت ها بوده، از ورود آنها جلوگیری كنند و سپس طی 

برنامه ای از پیش تعیین شده جذب بدن شوند.
نشت  كنترل  محیطی،  حسگرهای  استفاده  مورد  مثال  توانند  می  همچنین  آنها 
نفت یا محیط آلوده به مواد شیمیایی قرار گیرند و سپس به محض رخداد فاجعه 
ای در آن مواد حل شده و به پاكسازی محیط مشغول شوند و به این ترتیب كار 
شاق عملیات پاكسازی را براحتی انجام دهند. دستگاه های الکترونیکی ناپایدار 
همچنین برای ارتش باارزش هستند، چراكه می توانند با كمک این حسگرها، 
امکان در  یا در صورت  آوری كرده و سپس در هوا  اطالعات حساس را جمع 
بلکه  تنها در محیط حل می شوند،  نه  ناپایدار  ابزارهای  این  ناپدید شوند.  آب 
از  یکی  بودنشان  ضرر  بی  اثبات  برای  راجرز  كه  آنجا  تا  هستند  هم  ضرر  بی 

آنها را بلعید.
راجرز و گروهش، حتی ابزارهای غیرعایقی ساختند تا در عرض ده تا 20 ثانیه 
حل شوند، اما می شود آنها را به گونه ای ساخت كه از چند ثانیه تا چند سال 
هم دوام داشته باشند. آنها با استفاده از الکتریسیته، غشای منعطفی طراحی 

كردند تا به جای دارو به كشتن باكتری ها بپردازد.
با  را  زا  بیماری  عوامل  ابزار،  این  ضعیف  الکتریکی  جریان  كمک  با  توان  می 
حرارت از بین برد. این روش در حیوانات باعث می شود جلوی مقاوم سازی 

شان در برابر آنتی بیوتیک گرفته شود.
های  میکروب  هم  توانست  ابزار  این  است  شده  انجام  اخیرا  كه  آزمایشی  در 
موجود در ظرف مخصوص كشت میکروب در آزمایشگاه و هم میکروب های 
زیر پوست موش آزمایشگاهی را از میان بردارد. در واقع بیماران جراحی دو 

هفته وقت الزم دارند تا از خطر عفونت های پس از جراحی در امان بمانند.

پوست دوم
ابزارهایی كه انقباض های ماهیچه ای و دیگر فعالیت های بیولوژیکی بدن را 
بررسی می كنند حجیم تر از آن هستند كه همه جا مانند بیمارستان یا آزمایشگاه 
را  ابزارها  این  امیدوارند  و همکارانش  راجرز  بگیرند.  قرار  استفاده  ها مورد 
به طوری كه  بیاورند،  به خیابان و خانه ها  با كمک صفحه مدارهای بی سیم 
مستقیما روی پوست چاپ شوند و به بررسی یک سری عملکردهای بیولوژیکی 
بدن  آب  مقدار  و  ماهیچه  فعالیت  پوست،  دمای  قلب،  ضربان  میزان  جمله  از 

بپردازند.
محققان گروه راجرز در نسخه قبلی پوست الکترونیکی شان یک سری حسگر 
دما، ردیاب های نور و دیگر اجزا، درون ورقه ای از جنس پالستیک جمع آوری 
كرده بودند و این پوست به صورت خالکوبی موقت روی بدن قرار می گرفت 
و بدون این كه بشکند براحتی خم می شد و كش می آمد. اما مدل فعلی كمتر 
از یک میکرون ضخامت دارد، نیازی به حمایت پلیمر ندارد و به طور مستقیم 
بانداژ شده و سرجایش  روی پوست مهر می شود و به وسیله نوعی اسپری، 
محکم قرار می گیرد. این ابزار چنان راحت است كه فرد می تواند حضور آن را 
بخوبی تحمل كند و دو هفته بعد مانند الیه مرده پوست از بدن جدا می شود. 
در ضمن بسیار بی آزار بوده و در هر نقطه ای از بدن مانند پوست گلو براحتی 

كار گذاشته می شود.
discover /مترجم: نادیا زكالوند

علم و دانش
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سریع ترین قطار دنیا در ژاپن
عنوان  توانست  كه  شد  راه اندازی  قطاری  ژاپن،  در  هفته  این 
قطار  این  دهد.  اختصاص  خود  به  را  دنیا  قطار  سریع ترین 
مغناطیسی توانست با سرعت 375 مایل بر ساعت حركت كند كه 

ركورد جدیدی برای قطارها محسوب می شود. 

مسیر  و  دهند  انتقال  آمریکا  به  را  قطار  این  است  قرار  ژاپنی ها 
است  قرار  و  بود  خواهد  نیویورک  تا  واشنگتن  از  آن  حركت 
برای  حال،  این  با  شود.  طی  ساعت  نیم  از  كمتر  در  مسافت  این 
شده  گرفته  نظر  در  بالتیمور  تا  واشنگتن  مسیر  فعال  راه اندازی 
است و دولت ژاپن، چند میلیارد دالر را به عنوان هزینه ساخت این 

قطار به آمریکایی ها پیشنهاد كرده است.

احساس قدرت 
با دستکش مرد آهنی

است  پرقدرت  روباتی  داستان  كه  را  آهنی  مرد  فیلم  شما  اكثر 
بسیار  پلیس  یک  نقش  در  روبات  این  فیلم،  آن  در  كه  دیده اید 

گجت  لیزر  شركت  صاحب  پریب،  پاتریک  می كند.  عمل  قدرتمند 
در آخرین پروژه خود موفق شد دستکش مرد آهنی را بسازد كه 
به وی قدرتی در كف دستش می دهد. به این ترتیب، او می تواند 
از كف دست خود لیزر بتاباند و این لیزر به اندازه ای قدرت دارد 
كه یک بادكنک را بتركاند یا روی چوب طرحی دلخواه بیندازد. 
انرژی  می تواند  كه  است   700  mW لیزر  یک  دارای  دستکش  این 
نسبتا مناسبی را تولید كند. پریب پیش از این نیز با الهام گرفتن 
از ساعت جیمز باند و توانایی های مرد عنکبوتی نیز دستگاه هایی 

ساخته است كه در وب سایت وی می توان آنها را مشاهده كرد. 

هدایت انسان ها 
هنگام راه رفتن

شخصیت  یک  كنترل  آن  در  كه  رایانه ای  بازی  یک  شما  بیشتر 
مجازی را بر عهده داشتید، تجربه كرده اید، اكنون اما، علم كمی 
كنترل  را  خود  دوستان  رفتن  راه  می توانید  و  است  رفته  فراتر 

كنید. محققان آلمانی موفق شدند یک دستگاه كنترل از راه دور 
طراحی كنند كه از محرک های ضعیف الکتریکی به منظور كنترل 

ترتیب،  این  به  استفاده می كند.  افراد  پای  جهت حركت عضالت 
محرک  یک  با  كه  می شود  وصل  پا  خیاطه  عضالت  به  الکترودی 
فیزیوتراپی ها  آنچه در  ارتباط است )مشابه  در  الکتریکی  عضله 
مسیر  كردن  مشخص  با  می توان  بنابراین،  می شود(؛  استفاده 
روی گوشی هوشمند خود، بدون توجه به مسیر حركت كنید و 
تغییر جهت  با موانع  به صورت خودكار در مواجهه  پا  عضالت 
اما  است،  خود  ابتدایی  مراحل  در  پروژه  این  گرچه  می دهند. 
آزمایش های نخستین جواب های بسیار امیدواركننده ای به همراه 

داشته است.

جاسوسی در زندگی زنبورها
زنبورها به عنوان یکی از مفیدترین حشرات روی زمین همواره 
مورد توجه بوده اند. این بار اما، به منظور بررسی دقیق تر رفتار 
دهند.  پیوند  جدید  فناوری  به  را  آنها  است  قرار  جانوران،  این 

زنبورها كجا می روند؟

مکان  از  دورتر  چقدر  می كنند؟  گرده افشانی  مکان های  چه  در 
كسی  كه  است  سواالتی  اینها  می كنند؟  پرواز  خود  زندگی 
جوابشان را نمی داند. با این حال، اخیرا محققان در حال طراحی 
فناوری هستند تا جواب این نوع سواالت را پیدا كنند. یک گروه 
كه  است  كرده  طراحی  كوچک  رادیو  نوعی  لندن،  در  تحقیقاتی 
می تواند به پشت یک زنبور بچسبد و رفتار وی را پیگیری كند. 
رفتار  نحوه  از  پرده گشایی  منظور  به  جدید  دریچه ای  بنابراین، 
از فناوری  این موجودات مفید گشوده شده است. در این قطعه 
است  شده  استفاده  رادیویی(  امواج  كمک  به  )شناسایی   RFID
و هر قطعه حدود یک میلی متر ارتفاع، 1/5 میلی متر عرض و 3 
میلی متر طول دارند كه آنتنی به طول حدود 10 تا 12 میلی متر نیز 
به آن متصل است. بنابراین، امید است به زودی اكتشافات جدیدی 

در باره نحوه زندگی زنبورها كسب شود. 

ساخت دقیق ترین
 ساعت تاریخ

تمامی ساعت هایی كه توسط بشر ساخته شده اند در اندازه گیری 
زمان خطا دارند. به عبارت دقیق تر، پس از مدت زمان مشخصی 
از  بیشتر  یا  كمتر  را  زمان  و  از دست می دهند  را  آنها دقت خود 
اتمی ساخته  این میان، نوعی ساعت  واقعیت نشان می دهند. در 
یا  نیز عقب  ثانیه  یک  آینده، حتی  میلیارد سال   15 برای  كه  شده 
به  نسبت  برابر  سه  كه  ساعت  این  داد.  نخواهد  نشان  را  جلوتر 
كوچک  جایی های  جابه  می تواند  است،  دقیق تر  قبلی  ركورددار 
كه  كند  اثبات  نیز  را  انیشتین  نسبیت  تئوری  به  مربوط  زمان 
زمین  مختلف  سطوح  در  ساعت  عقربه های  حركت  می گوید 

سرعت متفاوتی دارد. 

کشف دومین کوسه جیبی
موجود  یک  می خورد،  ما  گوش  به  كوسه  نام  كه  زمانی  عموما 

عظیم الجثه و خشن در ذهنمان تصور می شود. 
در این میان اما، دانشمندان برای دومین بار نوع نادری از كوسه 
را كه به كوسه جیبی شهرت یافته است. مشاهده كردند. نخستین 

 36 جیبی  كوسه 
سال پیش در یکی 
پرو  سواحل  از 
این  شد.  مشاهده 
 5/5 فقط  كوسه 
 14 )حدود  اینچ 
طول  سانتی متر( 
دارد كه به راحتی 
جیب  در  می تواند 

جاگیرد. این اكتشاف بار دیگر نشان داد هنوز موجودات زیادی 
در اقیانوس های سراسر دنیا وجود دارند كه انسان هیچ شناختی 

از آنها ندارد. 
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همه ما شنیده یا به شخصه دیده ایم که افراد کارهای 
عجیبی سر کار انجام می دهند. حقیقت  این است که 
سمت  به  را  صندلی تان  و  شوید  عصبانی  نباید  شما 
بکشید  آن دست  از  ارائه  یا وسط  کنید  پرتاب  پنجره 
مهم  بزنید.   شغلتان  به  جبران ناپذیری  صدمات  و 
را  چیزی  چه  یا  هستید  بااستعداد  چقدر  که  نیست 
ماهرانه انجام داده اید؛ برخی رفتارها بی درنگ طرز 
برای  )و  می کند  عوض  شما  به  نسبت  را  مردم  فکر 
می کند(.  مخدوش  آنها  نزد  را  شما  چهره  همیشه 
لیست پیش رو شامل 9 رفتار نامناسب است که باید 

از آنها اجتناب کنید.

1. دروغ گفتن
بسیاری از دروغ ها با نیات خوب شروع می شوند؛ در واقع 

مردم می خواهند با دروغ خودشان یا بقیه را محافظت كنند 
و  می یابند  گسترش  سرعت  به  و  می كنند  رشد  دروغ ها  اما 
اگر كسی بفهمد كه شما دروغ گفته اید راهی برای برگشت 
به  احترام  باشد،  كوچک  هم  چقدر  هر  ندارد.دروغ  وجود 
آنچه  از  می خواهید  اگر  می كند.  خدشه دار  را  شما  نفس 

هستید شاد باشید، باید قابل اعتماد باشید. 

2. شایعه پراكنی
زمانی كه مردم با شایعه سازی درمورد افراد دیگر جوگیر 
می شوند، وجهه خودشان را تخریب می كنند. شایعه پراكنی 
به  اگر  سایرین  بدبختی های  و  ناشایست  كارهای  مورد  در 
گوش آنها برسد، ممکن است به احساسات آنها صدمه بزند. 
شایعه سازی باعث خواهد شد تا شما همیشه انسانی منفی و 

كینه توز به نظر بیایید.

3. اعالم اینکه شما از كارتان متنفر هستید
این  بشنود  كار  سر  می خواهد  كسی  هر  كه  چیزی  آخرین 
است  متنفر  كارش  از  چقدر  اینکه  درباره  كسی  كه  است 
شکایت می كند. چنین كاری باعث خواهد شد شما به عنوان 
فردی منفی به نظر بیایید و در نتیجه روحیه تیمی كاهش 
خواهد یافت. روسا بسیار سریع افراد منفی باف،كسانی كه 
روحیه تیمی را ضعیف می كنند، می شناسند و می دانند كه 

همیشه جایگزین های عالقه مند در گوشه ای منتظرند.

4. هیجانات افسارگسیخته
كار  سر  افراد  آنها  در  كه  دارند  وجود  زیادی  مثال های 
دیگر  افراد  و  می كشند  فریاد  می كنند،  پرتاب  را  وسایلشان 
هیجانات  از  نمونه هایی  همه  اینها  می اندازند.  گریه  به  را 

افسارگسیخته است.این نوع هیجانات هوش احساسی پایین 
را نشان می دهد و باعث می شود افراد دارای این ویژگی به 
راحتی اخراج شوند. به محض اینکه این سطح بی ثباتی را 
یا  اعتمادید  آیا شما قابل  اینکه  از  از خود نشان دهید مردم 
بر سر  نه شک خواهند كرد.با خالی كردن عصبانیت خود 
افراد، بدون توجه به اینکه چقدر »مستحق آن« هستند، باعث 
خواهید شد تا افراد در مورد شما نگاه منفی داشته باشند و 
به عنوان فردی بی ثبات، بدقلق شناخته شوید. كنترل  شما 
هیجانات مثل این است كه در جایگاه راننده بنشینید. زمانی 
كه بتوانید احساساتتان را در مورد كسی كه در مورد شما 
علیه  بد  نگاه  این  به  هم  او  كنید  كنترل  می كند،  فکر  اشتباه 

شما پایان می دهد.

5. از كار فرد دیگری اعتبار كسب كردن

دزدیده  را  ما  ایده  كسی  كه  می شویم  متوجه  وقتی  ما  همه 
است، احساس ناراحتی می كنیم. از كار فرد دیگری اعتبار 
كه  باعث می شود  باشد(  كسب كردن )هرچقدر هم كوچک 
طور  به  را  كاری  هیچ  شما  كه  كنند  فکر  طور  این  دیگران 
معین خودتان انجام نداده اید. دزدیدن اعتبار بقیه، همچنین 
این طور نشان می دهد كه شما برای تیم تان و روابط كاریتان 

هیچ اهمیتی قائل نیستید.

6. فخر فروختن
آنها  درباره  فروختن  فخر  بدون  بزرگ  كارهای  انجام 
نشان دهنده یک روحیه قوی است. نشان می دهد كه موفقیت 

برای شما غیرمعمول نیست. 

7. از پشت خنجر زدن
این عنوان خود بیانگر همه چیز است. خنجر زدن از پشت 
به همکارانتان، عمدا یا سهوا منشأ بزرگی از نزاع و درگیری 
در محیط كار است. یکی از معمول ترین حالت های از پشت 
كنید  حل  را  مشکلی  اینکه  برای  كه  است  این  زدن  خنجر 
عنوان  به  را  كار  این  معموال  افراد  بزنید.  را  كسی  زیرآب 
این  با  اما  می دهند،  انجام  درگیری  از  اجتناب  برای  تالشی 
فردی  كه  زمانی  هر  می كنند.  ایجاد  بیشتری  درگیری  كار 
را در چشم همکارانش بد جلوه می دهید، مثل این است كه 

بدون اینکه واقعا بخواهید، خنجری از پشت به او می زنید.

8. خوردن غذاهای بودار
وقتی صحبت از غذا خوردن می شود قانون كلی این است كه 
هر چیزی كه ممکن است بودار باشد را باید در خانه خورد. 
ممکن است این مساله كوچک به نظر بیاید اما غذای بودار 
انسانی  می شود  باعث  و  می كند  پرت  را  افراد  حواس  شما 
ناراحتی  احساس  چیزی  وقتی  كنید.  جلوه  بی مالحظه 
واقع  آنها  خشم  مورد  سرعت  به  می كند  ایجاد  دیگران  در 
می شود و آنها تا حد ممکن از آن چیز دوری می كنند. ناهار 
پرادویه شما به همه می گوید كه هیچ چیز برای شما اهمیتی 

ندارد حتی زمانی كه خودتان مسببش هستید. 

9. پل های پشت سر را خراب كردن
بسیاری از كارها حول افرادی كه با آنها مالقات می كنید و 

مشاغل

TELEPHONE +44 (0) 2085 770 600

MOBILE +44 (0) 7825 870 506

EMAIL ENQUIRIES@EASTNETCLAIMS.CO.UK

WEBSITE WWW.EASTNETCLAIMS.CO.UK

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

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

TRANSLATION AND INTERPRETING SERVICES

LEGAL, MEDICAL, PRIVATE

UK TAX AGENT,ACCOUNTANCY & BOOKKEEPING

Accident at Work?

Criminal Injury Claim?Road Tra�c Accident?

Accidents in Public Places?

 بدترین اشتباهات شغلی
Forbes :مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد /منبع
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انداختن  می چرخد.  می سازید،  كه  ارتباطاتی 
یک بمب اتمی در هر نوع ارتباط حرفه ای، یک 

اشتباه بزرگ است. 
زنجیره  یک   Talentsmart مشتریان  از  یکی 
افرادی كه در  بزرگ كافی شاپ است كه تعداد 
است؛  باال  نسبتا  می شوند  خارج  و  داخل  آن 
بنابراین زمانی كه مسوول كافی شاپ دست از 
شخصی  برداشت  آن  از  معموال  می كشد،  كار 
نمی شود. گرچه یک مسوول كافی شاپ موفق 
شد تا همه پل های پشت سرش را خراب كند اما 
نزد  فریاد  او  كه  است  این  شگفت  آور  موضوع 
كرد  كه  كاری  تنها  نداد.  انجام  افراطی  كار  یا 
این بود كه شركت را ترک كرد.بدون اخطار او 

در شیفت دوشنبه ظاهر شد به مدیر كافی شاپ 
گفت كه او داشت آنجا را ترک می كرد )در جای 
دیگری شغلی با درآمد بهتر پیدا كرده بود( و 
از آنجا رفت. نتیجه البته این بود كه هر شیفتی 
كه او طی دو هفته بعدی زمان بندی كرده بود 
او  چون  می شد  انجام  كمتر  نفر  یک  با  باید 
مناسب  جایگزین  یک  كردن  پیدا  برای  زمانی 
در  فقط  را  كارهایش  بود.او  نگذاشته  باقی 
آن  از  كه  اهانت آمیز می دید. )كسی  مدیر  قبال 
هفته  دو  او  واقعیت  در  اما  نمی آمد(  خوشش 
فاجعه را برای هر فردی كه در كافی شاپ كار 
می كرد ایجاد كرد. او ارتباطات مثبت خود را با 

همه همکارانش خراب كرد.

هزینه های این نشــریه از 
گهــی دهنــدگان  ســوی آ
ــگ  ــی فرهن ــر و حام معتب
ــود  ــی ش ــن م ــی تامی ایران
مــا را به صاحبان مشاغـــل 

معرفی نمائیـــد
 07811000455
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بهداشت و سالمت
ورم انواع مختلفی دارد!

ادم یا ورم به طور كلی به دو دسته تقسیم می شود؛ ورم های كلی یا منتشر 
در تمام بدن و ورم های موضعی كه فقط در یک نقطه خاصی از بدن ایجاد 
به دو نوع گوده گذار و غیرگوده  می شوند. ورم ها را همچنین می توان 
گذار تقسیم كرد. در ورم های گوده گذار وقتی دست مان را روی منطقه 
ورم كرده می گذاریم و 30 ثانیه نگه می داریم و بعد برمی داریم جای آن در 
ناحیه باقی می ماند. این حالت ناشی از تغییر مایع میان بافتی زیر سلول 
هاست كه به اطراف منتقل می شود و گودی در آن ناحیه ایجاد می كند اما 

در ورم های غیرگوده گذار با فشار انگشت، جای آن باقی نمی ماند.
مثل  كلی  های  بیماری  از  دسته  چند  علت  به  معموال  گذار  گوده  های  ورم 
ایجاد می شوند.   .  . و.  پروتئین  قلبی، كبدی، كمبود  كلیوی،  بیماری های 
یا  لنفاوی  سیستم  اختالالت  دنبال  به  بیشتر  نیز  گذار  گوده  غیر  های  ورم 
اختالل در بازگشت وریدی اتفاق می افتند و معموال موضعی هستند؛ برای 
از  آن یکی  دنبال  به  و  لگن جراحی شود  ناحیه  مثال ممکن است فردی در 
پاهایش ورم كند یا ممکن است سینه و غدد لنفاوی اش را جراحی كنند و به 
دنبال آن یکی از دستانش ورم كند یا در مثالی دیگر بیماری را تصور كنید كه 
عمل قلب باز انجام داده و به دلیل اینکه از ناحیه پایش یک تکه ورید برداشته 

شده دچار ورم منطقه ای در آن قسمت از پا شده است.

وقتی همه جای بدن ورم می كند. . .
ورم های كلی معموال به دلیل افزایش فشار داخل ورید ها ایجاد می شوند. 
به عبارت دیگر وریدی كه باید مایع را از فضای میان بافتی برگرداند دچار 
افزایش فشار شده و ورم ایجاد می كند. از علل شایع ورم های كلی می توان 
به كمبود پروتئین های داخل خون به خصوص آلبومین اشاره كرد. بیماری 
های كبدی نیز می توانند باعث كاهش تولید آلبومین در بدن شوند. كم كاری 
تیروئید و نارسایی های قلبی نیز از دیگر بیماری هایی هستند كه باعث ورم 

كلی بدن می شوند.

شاید مشکل از كلیه و كبد باشد!
یکی از دالیل ورم های گوده گذار بیماری كلیوی و دفع پروتئین است؛ برای 
مثال این نوع ورم در سندرم های نفروتیک )نوعی اختالل در كلیه كه باعث 
دفع پروتئین می شود( به دنبال بیماری های عفونی، دیابت، فشار خون یا 

گلومرونفریت ها )التهاب كلیه( دیده می شود.
درون  از  راحتی  به  آب  آید  می  پایین  خون  پروتئین  میزان  هرگاه  واقع  در 
عروق به بافت های زیرجلدی نفوذ پیدا می كند و باعث تورم می شود. همان 
طور كه گفته شد این ورم در بیماری های كلیوی ناشی از دفع پروتئین است 
اما در بیماری های كبدی ناشی از عدم تولید پروتئین است بنابراین هر دوی 

این موارد باعث ورم می شوند.

هر ورمی خطرناک نیست
هر ورمی خطرناک نیست و خوشبختانه اكثر علل ورم قابل درمان هستند 
از جمله بیماری های كلیوی، كبدی، كمبود پروتئین و بیماری های ناشی از 
نارسایی های قلب. ورم ناشی از این بیماری ها را می توان با كاهش نمک 

مصرفی و استفاده از داروهای اختصاصی و داروهای مدر برطرف كرد.

دیابتی ها مراقب ورم پا باشند
ورم های موضعی معموال ناشی از بیماری های سیستمیک )درگیر كننده 
یا  زیرجلدی(  بافت  )عفونت  سلولیت  علت  به  بیشتر  و  نیستند  بدن(  تمام 
التهاب در ناحیه رخ می دهند؛ برای مثال در بیماران دیابتی می بینیم گاهی 
می  ورم  دچار  زخم  یا  عفونت  دنبال  به  شان  پای  از  خاصی  ناحیه  اوقات 
شود. این نوع ورم ها باید جدی گرفته شوند در غیر این صورت ممکن است 

عفونت شدت پیدا كند و حتی به قطع عضو منجر شود.

ورم در بارداری طبیعی است؟
بارداری  فیزیولوژیک  از  جزئی  و  طبیعی  بارداری  در  ها  ورم  از  درصدی 
محسوب می شوند. به خصوص در سه ماهه دوم و سوم وقتی جنین بزرگ 
بازگشت  درنتیجه  آورد  می  فشار  تحتانی  وریدی  سیستم  روی  شود  می 
وریدی مختل می شود و كمی ورم در پا ایجاد می كند. اما اگر ورم زودتر 
باید  از حالت طبیعی باشد  یا شدیدتر  ایجاد شود  از سه ماهه دوم و سوم 

توسط متخصص زنان یا داخلی مورد بررسی قرار بگیرد چراكه می تواند 
ناشی از یک بیماری خطرناک در بارداری به نام پره اكالمپسی )مسمومیت 
بارداری( یا یک اختالل كلیوی باشد. اما به طور كلی ورم تا حدی در این 
محدود  اغلب  ها  ورم  این  ندارد.  وجود  نگرانی  جای  و  است  عادی  دوران 
به اندام های تحتانی هستند. همچنین با خوابیدن بهتر و در طول روز با 

ایستادن تشدید می شوند.

ورم كبود و نارسایی قلبی!
به  خون  وریدی  بازگشت  از  مشکل  قلبی،  نارسایی  از  ناشی  های  ورم  در 
سمت راست قلب است، در این حالت قلب نمی تواند به خوبی خون را پمپاژ 

كند و آن را پس می زند و باعث ورم می شود. ورم در نارسایی های سمت 
خس  دچار  فرد  بنابراین  شود  می  ایجاد  ریه  در  بیشتر  ابتدا  نیز  قلب  چپ 
خس و تنگی نفس خواهد شد اما ورم ناشی از نارسایی سمت راست قلب 
قلبی  های  ورم  دركل  دهد.  می  رخ  تحتانی  اندام  و  پا  و  دست  در  معموال 
به  هستند،  اكسیژن  شدن  كم  و  پوست(  )كبودی  سیانوز  با  همراه  معموال 
همین دلیل تحت عنوان ورم های سیاه یا كبود نیز شناخته می شوند و می 

توانند خطرناک باشند.

ورم پا نشانه چیست؟
تورم پا اگر دوطرفه باشد سیستمیک و مربوط به كل بدن است اما اگر یک 
طرفه باشد، ورم موضعی محسوب می شود كه در این صورت فرد حتما باید 
از نظر لخته شدن خون در عروق پا بررسی شود. در ورم دوطرفه پا نیز 
ابتدا باید از فرد در مورد داروهای مصرفی و سوابق بیماری هایش سوال 
كرد سپس آزمایش های الزم درخواست می شود. برای مثال »آملودیپین« 
یکی از داروهای كاهنده فشار خون است كه می تواند باعث تورم هر دو پا 
شود. اگر هم تورم فقط در یک پا باشد می توان با انجام یک سونوگرافی 

داپلر، تخلیه وریدی آن ناحیه را بررسی كرد.

تورم بدن 
آیا ورم دست، پا، پلک، صورت، شکم و. . . خبر از 
زمانی  چه  دهد؟  می  خطرناک  بیماری  یک  وجود 

باید به پزشک مراجعه کنیم؟
یک  حداقل  در   Edema ادم  یا  ورم  تجربه  ما  همه 
یا چند منطقه از بدن مان را داریم و می دانیم اگر 
خوش شانس باشیم این ورم بعد از مدتی خود به 
اوقات ورم ها سمج  اما گاهی  خود رفع می شود 
و  شوند  محو  روز  چند  از  بعد  که  هستند  آن  از  تر 
می توانند نشانه یک بیماری مهم مثل بیماری های 
کلیوی، کبدی، قلبی و... باشند. در چنین شرایطی 
در  پنهان  بیماری  نشوند،  گرفته  جدی  ها  ورم  اگر 
پشت آنها پیشرفت می کند و حتی ممکن است جان 
تان را به خطر بیندازد! پس اگر می خواهید با انواع 
نقاط  در  شان  شدن  پیدا  دلیل  و  ها  برآمدگی  این 

مختلف بدن آشنا شوید.
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ورم شکم نشانه چیست؟
تورم در شکم تحت عنوان آسیت خوانده شده و معموال در بیماری های 
كبدی، قلبی و كلیوی دیده می شود. برای تشخیص علت آن نیز باید از مایع 
آسیت نمونه برداری شود و در آزمایشگاه آنالیز صورت گیرد. این تورم 
می تواند بر اثر بیماری های موضعی در شکم مثل سل صفاقی )شکمی(، 
سرطان صفاقی یا بیماری های سیستمیک مثل نارسایی و سیروز كبدی، 
سرطان كبدی، سرطان پخش شده در شکم یا حتی نارسایی سمت راست 

قلب ایجاد شود.
ورم صورت نشانه چیست؟

در این رابطه بیشتر تورم پشت پلک ها و بیماری های سیستمیک مطرح 

از  ناشی  نفروتیک  سندرم  و  تیروئید  كاری  كم  بیماری  مثال  برای  است؛ 
دفع پروتئین در كلیه معموال با تورم صورت ظاهر می شود. افراد مبتال 
به سندرم نفروتیک معموال صبح ها كه از خواب بیدار می شوند صورت 
شان ورم كرده است و شب ها نیز این ورم به مچ پا تغییر مکان می دهد. 
خیلی از بیماری های التهابی نیز می توانند باعث تورم در صورت شوند 
كه این حالت معموال همراه با تغییر رنگ و قرمز شدن پوست است. تورم 

یک طرفه پلک نیز معموال علتی موضعی دارد.

ورم دست نشانه چیست؟
علت ورم دست بستگی به این دارد كه چقدر از دست درگیر شده باشد؛ 
یک  وجود  احتمال  باشد  ها  دست  مچ  ناحیه  تا  فقط  ورم  اگر  مثال  برای 
بیماری شایع مثل اسکلرودرمی )نوعی بیماری روماتیسمی( پررنگ می 
شود. از دیگر بیماری هایی كه باعث تورم و التهاب پشت دست ها می شود 
می توان به بیماری آرتریت روماتوئید، تنوسینوویت )ورم غالف تاندون( 

و بیماری های روماتولوژیک اشاره كرد.
دیگری مطرح می  اختالالت  باشد  یک طرفه  و  در كل دست  اگر هم ورم 
شود؛ برای مثال كسانی كه دنده های گردنی بزرگ دارند ممکن است تخلیه 

سیستم وریدی شان در شبکه بازویی مختل شود و دست شان ورم كند. 
عالوه بر این همان لخته ای كه در پا ممکن است ایجاد شود در دست هم 
می تواند تشکیل شود و تورم ایجاد كند. اگر هم هر دو دست با هم ورم 
كنند احتمال بیماری های سیستمیک وجود دارد. گاهی نیز متاسفانه علل 
سرطانی )مثل سرطان پستان و غدد لنفاوی( باعث ورم یک طرفه و غیر 

گوده گذار در دست ها می شوند.

به الگوی ورم توجه كنید!
مثال  برای  باشد؛  كننده  تواند كمک  آن می  در تشخیص علت  الگوی ورم 
ادامه شکم ممکن  پا دچار ورم می شود و در  ابتدا  در بیماری های قلبی 
است دچار افزایش مایع و ورم شود اما در بیماری های كبدی ابتدا مایع 
در فضای شکم جمع می شود و بعد پا ممکن است متورم شود. در بیماری 
شود  می  متورم  نیز  پلک  پا،  تورم  با  همزمان  معموال  نیز  تیروئید  های 
درصورتی كه ورم پلک چشم ها در بیمارهای قلبی ناشایع است. در نتیجه 
از روی الگوی درگیری ورم هم می توان احتمال وجود بعضی بیماری ها 

را پررنگ تر یا كم رنگ تر كرد.

ورم غدد لنفاوی نشانه چیست؟
از  بخشی  و  ایمنی  های  سلول  حمل  وظیفه  بدن  كل  در  لنفاوی  سیستم 
مایعات خارج شده از سلول ها را برعهده دارد. علت ورم در غدد لنفاوی 
بسته به محل غده می تواند متفاوت باشد؛ برای مثال تورم غدد لنفاوی زیر 
گلو می تواند به علت یک عفونت ساده گلو اتفاق بیفتد. تورم غدد لنفاوی 

زیر بغل نیز می تواند ناشی از سرطان پستان باشد.
تورم غدد لنفاوی در باالی ترقوه می تواند ناشی از یک سرطان در سیستم 
یا كشاله ران نیز می تواند  پا  لنفاوی در ناحیه  گوارش باشد. تورم غدد 
ناشی از یک عفونت در همان قسمت باشد. اگر هم غدد لنفاوی چند ناحیه 
همزمان ورم كنند احتمال وجود بیماری های سیستمیک مثل بیماری های 
عفونی، سرطان خون، لنفوم )نوعی سرطان سیستم ایمنی( و. . . مطرح 
می شود. به طور كلی تورم غدد لنفاوی اغلب منشا عفونی داشته یا ممکن 

است ناشی از بدخیمی باشد.

سه مرحله برای تشخیص علت ورم!
در تشخیص علت ورم های كلی توجه به سه نکته ضروری است:

ادرار  آزمایش  یک  باید  باشد  كلیوی  اختالالت  از  ناشی  ورم  اگر   .1
درخواست شود تا میزان دفع پروتئین مشخص شود. همچنین باید میزان 
این طریق كاركرد  از  بتوان  تا  اندازه گیری شود  BUN و كراتینین خون 

كلیه را بررسی كرد.

2. در تشخیص ورم های ناشی از مشکالت كبدی باید آزمایش هایی برای 
اندازه گیری آلبومین و پروتئین خون درخواست شود. در قدم های جلوتر 
نیز سونوگرافی و اندازه گیری آنزیم های اختصاصی كبدی، PT و. . . به 

تشخیص كمک می كند.

3. در تشخیص ورم های ناشی از نارسایی قلبی، گرفتن شرح حال بیمار 
بسیار كمک كننده است برای مثال داشتن تنگی نفس، سابقه سکته های 
كه  كنیم  قلبی شک  به مشکالت  بیشتر  باعث می شود  . همگی   . و.  قلبی 

در این صورت باید درخواست مشاوره قلب، نوار قلبی و اكو داده شود.
نمک هم بی تقصیر نیست!

این  افراد سالم، كلیه  البته در  مصرف نمک هم می تواند باعث ورم شود 
بنابراین مصرف نمک  از بدن دفع كند  قابلیت را دارد كه نمک اضافی را 
بیشتر در كسانی كه بیماری های زمینه ای و كلیوی دارند باعث تورم می 
شود. در واقع نمک آب را به سمت خود جذب می كند. پس اگر میزان نمک 
خون زیاد باشد باعث جذب آب همراه و تجمع آب در فضای بین سلولی و 
ورم می شود. پس اگر مبتال به بیماری های كلیوی هستید باید با احتیاط 

بیشتری نمک مصرف كنید.

اگر ورم همراه با درد باشد. . .
بعضی ورم ها همراه با درد هستند از جمله ورمی كه به صورت موضعی 
و به دنبال بیماری هایی چون روماتیسم، نقرس و. . . روی مفاصل دست 
و پا ایجاد می شود. برای مثال افرادی كه گوشت قرمز زیاد می خورند، 
اسید اوریک در مفاصل شان رسوب می كند و قاعده شست شان متورم و 
بسیار دردناک می شود. یکی دیگر از انواع ورم های دردناک، ورمی است 
كه به دنبال سلولیت ها یا عفونت های موضعی ایجاد می شود. برای مثال 
در بیماران دیابتی ممکن است گوشه پای شان زخم شود و دور آن ورم 

كند كه این ورم همراه با درد است و نشانه ای از عفونت موضعی است.

نکته: مصرف گوشت قرمز به تنهایی دلیل ورم كردن دست ها نیست مگر 
اینکه زیاده روی در مصرف گوشت باعث افزایش دریافت پورین شده و 

بیماری نقرس ایجاد شود.
به  البته  شوند  ورم  ایجاد  باعث  توانند  می  نیز  مسکن  داروهای  نکته: 
شرطی كه مصرف شان طوالنی و بیش از حد باشد و منجر به نارسایی 
كلیوی شود بنابراین مصرف محدود و كم آنها باعث ورم نخواهد شد. به 
طور كلی تمامی داروهایی كه باعث عوارض كلیوی و كبدی می شوند می 
توانند ورم ایجاد كنند. كورتون نیز یکی دیگر از داروهایی است كه زیاده 

روی در مصرف آن باعث ورم می شود.
نکته: در صورت وقوع ورم توصیه می شود از سنگینی وزن تان روی آن 
اندام خودداری كرده و ترجیحا آن را تکان ندهید. در اولین فرصت نیز به 

پزشک مراجعه كنید.
اما  به موقع تشخیص داده شود قابل درمان است  اگر علت ورم  هشدار: 
اگر برای درمان آن دیر اقدام شود احتمال دارد فرد دچار عوارض بالقوه 

خطرناكی شود.
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خانواده

آغاز نابرابر 
سالمت والدین و نتایج آن 

ترجمه: جواد طهماسبی

 نیم قرن پیش دكترها جنین را به عنوان انگل بدون عیب و نقص می دیدند كه 
هرچه را مورد نیازش باشد جذب می كند اما در رحم مادر از هرگونه آسیبی 
سیگار  بارداری  دوران  در  آمریکایی  زنان  از  نیمی  تقریبًا  می ماند.  مصون 
می كشیدند. هنگامی كه كودكان با آسیب هایی كه امروزه به سندرم جنین الکلی 

مشهور است متولد می شدند وراثت مقصر شناخته می شد.

در  مناسب  تغذیه  و  سالم  عادت  كه  یافت  رواج  نظریه  این  بعد  به  زمان  آن  از 
دوران بارداری احتمال تولد نوزادان نارس، كم وزن یا بیمار را كاهش می دهد. 
در حال حاضر انبوهی از پژوهش ها هستند كه نشان می دهند مشکالت ناشی 
از وضعیت والدین ممکن است در همان ابتدای تولد آشکار نباشند اما در طول 
زندگی بارها خود را نشان دهند. عفونت ها، گرسنگی، اضطراب و هوای آلوده 
تاثیرات درازمدتی بر افرادی می گذارد كه در دوران جنینی در معرض آنها قرار 
گرفته بودند. ضعف سالمت، نتایج ضعیف در مدرسه و درآمد كمتر از جمله 
می تواند  شرایط  این  معرض  در  اندک  گرفتن  قرار  حتی  هستند.  تاثیرات  این 

نتایج وخیمی مانند بیماری های مزمن یا معلولیت را به همراه داشته باشد.
آشکار  زمان  گذشت  با  كه  هستند  آنهایی  درازمدت  عواقب  تعریف  طبق 
از  هیچ كدام  معرض  در  تصادفی  به طور  را  باردار  زنان  نمی توان  می شوند. 
این شرایط نامطلوب قرار داد تا در آینده عواقب را به شرایط یا وراثت نسبت 
داد. بنابراین قوی ترین شواهد را باید از مقایسه كسانی كه در دوران جنینی 
در معرض فجایعی مانند قحطی، حوادث طبیعی و رخدادهای زیست محیطی 
به دست  این فجایع متولد شده اند،  از  یا پس  قبل  كه  با كسانی  قرار گرفته اند 
و  ژنی  تاثیرات  از  را  جنین  شرایط  تاثیرات  می توان   رویکرد  این  در  آورد. 

موروثی جدا كرد.

مقایسه بین كلیه گروه ها باید بدان معنا باشد كه افرادی كه در معرض فجایع 
قرار گرفته اند از سایر شرایط با افراد مصون از فجایع یکسان باشند. این كار 
به متخصصان اجازه می دهد تا درباره تاثیر آسیب های واردشده به جنین به 

صورت فردی نتیجه گیری كنند.
بارداری  سن  در  كه  را  زنان  از  یک سوم  تقریبَاً   1918 سال  در  آنفلوآنزا  شیوع 
بودند در ایاالت متحده مبتال كرد. 50 سال بعد كسانی كه در آن زمان در رحم 
مادر قرار داشتند عملکرد بدی در مدرسه از خود نشان دادند و نسبت به همان 
افراد جوان تر یا پیرتر از خود درآمد كمتری داشتند. احتمال معلولیت این گروه 
مردان 20 درصد بیشتر بود. به همین ترتیب افرادی كه مادران شان در سال های 
1945-1944 در هلند »زمستان گرسنگی« را با بارداری پشت سر گذاشته بودند 
در دوران بزرگسالی آسیب پذیری بیشتری در برابر مشکالت سالمتی داشتند. 
زمستان گرسنگی زمانی بود كه نازی ها جلوی انتقال مواد غذایی به استان های 
قبیل  از  عوارضی  دوران  آن  متولدین  بودند.  گرفته  را  هلند  غرب  اشغال شده 
نشان  را  افسردگی  و  اسکیزوفرنی  دیابت،  قلبی،  بیماری های  مفرط،  چاقی 
در سال   چرنوبیل  از حادثه هسته ای  ماه پس  كه چند  می دادند. سوئدی هایی 
1989 به دنیا آمدند نسبت به متولدین قبل یا پس از آن حادثه 40 درصد بیشتر 
در امتحانات دبیرستان مردود می شدند، هرچند آنها در معرض میزان اندكی 

از تشعشع قرار گرفتند كه بی خطر خوانده می شود و سالمتی جسمی آنها نیز 
آسیب ندیده بود.

باشند.  داشته  درازمدت  عواقب  می توانند  نیز  كمتر  شدت  با  رویدادهای 
دوران  در  كه  زنانی  نوزادان  داد  نشان  گرفت  انجام  سوئد  در  كه  مطالعه ای 
به  بیشتر  بزرگسالی  در  بودند  داده  دست  از  را  خود  اقوام  از  یکی  بارداری 
دیگری  مطالعه  می شدند.  مبتال  افسردگی  و  اضطراب  توجه،  كمبود  آشفتگی 
داد  نشان  گرفت  انجام  لندن  مقیم  پاكستانی های  و  بنگالدشی ها  مورد  در  كه 
آنها در ماه رمضان بوده است در هفت سالگی در  كودكانی كه دوران جنینی 
روزه   برای  الزامی  مسلمان  باردار  زنان  كه  هرچند  می ماندند  عقب  تحصیل 

گرفتن در ماه رمضان ندارند.
یک دلیل برای توجیه این اثرات آن است كه ضعف سالمت آن است كه ضعف 
مادر رشد جنین را كند می سازد یا تولد پیش از موعد را به همراه دارد. زنان 
بیشتری  احتمال  با  می كنند  زندگی  آلوده  هوای  دارای  مناطق  در  كه  بارداری 
كودكان نارس به دنیا می آورند یا اینکه فرزندان شان به طور متوسط كوچک تر 
از دیگران هستند. نوزادان كم وزن بیشتر در معرض بیماری ها قرار می گیرند 

و آسیب پذیری بیشتری دارند.
مراقبت و طبیعت

وزن  به  را  مادر  وضعیت  از  ناشی  درازمدت  منفی  اثرات  كلیه  نمی توان  اما 
آن است  دارد. یک نظریه  نیز وجود  داد. یعنی عاملی دیگر  اندک  كودک ربط 
برای  را  نوزاد  كه  می سازد  فعال  را  ژن هایی  بارداری  دوران  مشکالت  كه 
مركز  از  كوری  جنت  گفته  به  بنابراین  می سازد.  مستعد  مزمن  بیماری های 
بهداشت و سالمت كودک دانشگاه پرینستون تمایز بین طبیعت و مراقبت دیگر 
معنادار نیست. مراقبت ضعیف در دوران بارداری می تواند شرایط بد حاصل 

از طبیعت را ناگوارتر سازد.
مادران  از  كه  كودكانی  كه  است  آن  بحث  این  هشداردهنده  نتایج  از  یکی 
ضعیف متولد می شوند بیشتر از آنچه از قبل تصور می شد دچار كوتاهی عمر 
می شوند. گرسنگی در میان مردم فقیر رایج تر است و اغلب آنها نمی دانند زنان 
باردار چه غذایی باید بخورند. در آمریکا تقریبًا یک سوم از زنان سیاهپوستی 
ازدواج مادر شده اند مدرسه را ترک می كنند  كه در دوران دبیرستان و بدون 
و هیچ گونه آگاهی از وزن مناسب برای زن باردار ندارند. تعداد این افراد دو 
برابر شمار زنان سفیدپوست متاهل دارای تحصیالت دانشگاهی است. زندگی 
در فقر سرشار و همراه با اضطراب های مزمن است. زنان آمریکایی كه ساالنه 
دو  دارند  بیشتری  درآمد  كه  كسانی  با  مقایسه  در  دارند  درآمد  دالر  هزار   25

برابر و نیم بیشتر در معرض خشونت قرار می گیرند.
نوزادان تازه متولدشده در كشورهای در حال توسعه در معرض آسیب هایی 
قرار می گیرند كه دوران جنینی در حدی در مقابل آنها محافظت می شدند. این 
آسیب ها شامل آب آلوده، سوءتغذیه شدید و بیماری های مسری می شوند. به 
همین دلیل است كه متخصصان توسعه بر اهمیت هزار روز اول تاكید می كنند 
كه شامل 9 ماه در رحم و دو سال پس از تولد می شود. كودكان جهان ثروتمند 

در  رشد  دوران  آنها  برای  بنابراین  می شوند  مواجه  كمتری  نسبتًا  خطرات  با 
رحم اهمیت بیشتری دارد. اما در مجموع فرضیه تاثیر دوران جنینی می تواند 
به  كه  را  مواردی  از  بسیاری  باشد.  داشته  سیاستگذاری  در  مثبتی  تاثیرات 
جنین آسیب می رسانند می توان از طریق آموزش بهداشت، مکمل های غذایی و 
یارانه های هدفمند برطرف كرد. ثابت شده است كه توزیع كوپن های غذا نقش 
مهمی در كاهش تعداد تولد نوزادان كم وزن در میان زنان فقیر دارد. آن دست 
از كودكان تانزانیایی كه در طول برنامه تامین ُید در رحم مادر بودند عملکرد 
بهتری در مدرسه داشتند، به طوری كه این بهبود معادل شش ماه آموزش فوق 
برنامه بود. برنامه ویزیت پرستاران برای زنان ازدواج نکرده ای كه برای اولین 
بار حامله شده بودند و مراقبت از آنها تا سن دوسالگی نوزاد در ایاالت متحده 

باعث شد تعداد نوجوانان ضعیف و ناسالم منطقه كاهش یابد.
نشان  را  خود  تاثیر  زیست محیطی  سیاست های  تا  است  الزم  زیادی  زمان 
دهند اما ارائه یارانه مسکن به زنان باردار و انتقال آنها به مکان هایی دور از 
آلودگی  هوا می تواند به سرعت موثر باشد. حتی استرس های دوران بارداری 
را می توان كاهش داد. در آمریکا و كانادا اعطای پول نقد به خانواده های فقیر 
قانون  یابد.  بهبود  مادران  روانی  سالمت  شد  باعث  خردسال  فرزندان  دارای 
آمریکایی  اعطای اجباری 12 هفته مرخصی زایمان به زنان شاغل میزان تولد 
كودكان نارس را كاهش داد. از بین بردن خشونت های محلی و افزایش امکانات 
مناسب  وزن  دارای  كودكان  تولد  به  نیز  خشونت  قربانیان  به  كمک  و  جوامع 

منجر شد.
اطمینان از اینکه مادران از همان مراحل اولیه از بارداری خود مطلع می شوند 
بدون  بریتانیا  در  بارداری ها  از  نیمی  تقریبًا  می كند.  كمک  خطرات  كاهش  به 
برنامه ریزی صورت می گیرد و مادران بدون آگاهی از بارداری خود در مصرف 
رایگان  بارداری  تست های  آالسکا  در  می كنند.  زیاده روی  الکلی  مشروبات 
به  افزایش دسترسی  الکلی مهار شود.  تا میزان سندرم جنین  انجام می گیرد 
باید  كند.  را كمتر  ناخواسته  بارداری های  تنظیم خانواده می تواند  روش های 
توجه داشت كه دوران بارداری فقط 9 ماه است اما آسیب های ناشی از شرایط 

بد دوران جنینی می تواند بسیار درازمدت باشد.
منبع: اكونومیست

کودکانی که از مادران ضعیف متولد 
می شوند بیشتر از آنچه از قبل تصور 
می شد دچار کوتاهی عمر می شوند. 
رایج تر  فقیر  مردم  میان  در  گرسنگی 
زنان  نمی دانند  آنها  اغلب  و  است 
بخورند.  باید  غذایی  چه  باردار 
زنان  از  یک سوم  تقریبًا  آمریکا  در 
سیاهپوستی که در دوران دبیرستان 
و بدون ازدواج مادر شده اند مدرسه 
گاهی از  را ترک می کنند و هیچ گونه آ

وزن مناسب برای زن باردار ندارند.
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سیگار كشیدن در بارداری 

ُپک عمیق 
زنان  به  که  داشت  خواهند  برچسبی  فرانسه  در  سیگار  بسته های  زودی  به 
باردار در مورد آسیب های سیگار کشیدن هشدار می دهد. این تصمیم به دنبال 
باردار  زنان  از  درصد   18 می دهد  نشان  که  شد  اتخاذ  تحقیق  یک  یافته های 

فرانسوی اعتراف کردند در دوران بارداری سیگار می کشند.
 این نسبت در مقایسه با سایر كشورهای ثروتمند بسیار باالتر است. رقم واقعی ممکن 
است از این هم بیشتر باشد. آزمایش خون نشان می دهد بسیاری از زنان سیگاری باردار 
در مورد این عادت خود دروغ می گویند. مطالعات در اسکاتلند یک چهارم از این زنان 
بارداری  از  یافتن  اطالع  از  پس  سیگاری  زنان  اكثر  است.  داده  تشخیص  دروغگو  را 
خود سیگار را ترک می كنند. ترغیب دیگران به چنین كاری بسیار دشوار است. رویکرد 
معمول آن است كه در اولین مراجعه به پزشک به آنها گفته می شود سیگار كشیدن برای 
بچه مضر است و از آنها خواسته می شود با گروه های مشاوره و امداد تماس بگیرند. 
می شود.  داده  باردار  زنان  به  یارانه ای  نیکوتین  درمان  بسته های  كشورها  برخی  در 
بهترین  حتی  اما  می رود.  باالتر  نیز  موفقیت  احتمال  باشد  بیشتر  اقدامات  این  چه  هر 
برنامه ها نیز فقط می توانند بخش اندكی از این سیگاری ها را به ترک عادت تشویق كنند. 
مشکالت سالمت روانی، فقر و سوءاستفاده باعث می شوند ترک سیگار سخت تر شود. 

راهنمایی های ناقص پزشکی نیز عاملی دیگر است. 
برخی  به  است  ممکن  فرانسه  و  بلغارستان  بریتانیا،  جمله  از  كشورها  از  بسیاری  در 
است.  سیگار  ناگهانی  ترک  از  بهتر  روز  در  سیگار  دانه  چند  كشیدن  شود  گفته  زنان 
شاید این توصیه برای افرادی كه به  شدت اعتیاد دارند منطقی تر به نظر برسد اما نباید 
عالقه  می كشند  سیگار  خود  سالمت  و  بهداشت  متولیان  وقتی  كرد.  عجله  آن  ارائه  در 
كمتری به نصیحت كردن دیگران دارند و از طرف دیگر حرف آنها خریداری نمی یابد. 
پزشکی  دانشجویان  از  یک پنجم  می دهد  نشان   2010 و   2009 سال های  نظرسنجی های 
آنها در بلغارستان سیگار می كشند. برخالف آنچه زنان  از  ایتالیا و نیمی  در اسپانیا و 
نمی رساند.  آسیبی  جنین  به  كشیدن  سیگار  دارند  اعتقاد  هم  هنوز  برخی  می شنوند 
آنجا كه فرزند  از  بارداری اول خود سیگار كشیده اند و  اینها زنانی باشند كه در  شاید 
نخواهد  مشکلی  هم  بعدی  فرزند  می كنند  استدالل  می رسد  نظر  به  سالم  بزرگ ترشان 
داشت. این استدالل غلط ممکن است توسط دوستان و خانواده ها تایید شود. در برخی 
مناطق فقیرنشین انگلستان یک چهارم از زنان باردار سیگار می كشند كه دو برابر نرخ 

كشوری است. در میان زنان باردار آمریکایی دارای تحصیالت دانشگاهی از هر صد نفر 
فقط یک نفر سیگار می كشد در حالی كه این رقم در میان كسانی كه دبیرستان را رها 

كرده اند به 17 درصد می رسد. به گفته كارلو كلمنته از مركز ترک سیگار مریلند كمک به 
پدران برای ترک سیگار می تواند مفید باشد چرا كه احتمال ترک سیگار توسط همسر را 
باالتر می برد. یکی از رویکردهای موفق پرداخت پول به زنان برای ترک سیگار است. 
در طرحی آزمایشی در اسکاتلند به زنان كوپن خرید 400 پوندی داده می شد به شرط 
آنکه در دوران بارداری سیگار نکشند. این زنان همچنین بسته درمان نیکوتین و خدمات 
مشاوره ای دریافت می كردند. میزان موفقیت در ترک سیگار از 9 به 23 درصد افزایش 
یافت. اگر طرح های آزمایشی مشابه نتایج یکسانی داشته باشند ممکن است در سطح 
ایالت  باشند. دولت  نتیجه بخش  نیز می توانند  اندک  آیند. حتی مبالغ  اجرا در  به  كشور 
مریلند به تازگی به زنان بارداری كه به مركز ترک سیگار مراجعه می كنند كوپن خرید 

90 دالری می دهد تا آن را صرف خرید لوازم نوزاد كنند. دریافت مبلغ كامل مستلزم آن 
مطالعات  كنند.  مراجعه  ترک  مراكز  به  هم  باز  نوزاد  تولد  از  پس  مادران  این  كه  است 

دوران  در  كه  كسانی  از  نیمی  حداقل  می دهد  نشان  كشورها  از  بسیاری  در  انجام شده 
بارداری سیگار را ترک می كنند پس از تولد نوزاد به سیگار روی می آورند. پرداخت این 
نوع رشوه می تواند در درازمدت نتایج مثبتی داشته باشد. در آمریکا هزینه های پزشکی 
طور  به  تولد  از  پس  سال  اولین  در  فرزندان  و  مادران  برای  كشیدن  سیگار  با  مرتبط 
برآورد  بریتانیا  بهداشتی  1500 دالر می رسد. سازمان ملی خدمات  فرد  به هر  میانگین 
می كند ساالنه بین 20 تا 88 میلیون پوند برای درمان چنین بیماری هایی هزینه می شود. 
اما بهترین راه برای اطمینان از كاهش تعداد زنان سیگاری باردار آن است كه از تعداد 

افرادی كه به سیگار كشیدن روی می آورند كاسته شود.
منبع: اكونومیست
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فرار از کم رویی

آیا می توانید آخرین باری را كه درون یک اتاق در میان افراد غریبه ایستاده بودید، به یاد 
بیاورید؟ آیا آن موقع احساس خجالت و بی دست و پایی كردید؟ آیا وقتی می خواهید از 
كسی یک سؤال كوچک بپرسید، خجالت می كشید و حتی برای پرسیدن تاریخ و ساعت، 
ضربان قلب تان تند می شود؟ آیا وقتی می خواهید برای انجام یک معامله یا خرید به كسی 
داشته است.  نگه  از زندگی عقب  را  این احساس شما  آیا  كنید، مردد می شوید،  مراجعه 
صرف نظر از درونگرا یا برونگرایی افراد، همه انسان ها در زندگی و در بعضی شرایط و 
مسائل احساس خجالت می كنند. از لحاظ اجتماعی فقط افراد درونگرا كم رویی را تجربه 
نمی كنند. كم رویی عبارت است از احساس بدی كه فرد در مقابل اطرافیان دارد. در این 

بحث به عادت ها و راه های مقابله با این مسأله خواهیم پرداخت.

چرا افراد خجالت می كشند؟
همه ما به دالیل مختلف و درجات متفاوتی این حس را تجربه می كنیم؛ اگرچه دلیل آن اغلب 

بین افراد مشترک است و به یکی از موارد زیر ختم می شود:

1( تصویر ضعیف از خود: این مسأله می تواند از دوره نوجوانی افراد شکل گرفته باشد؛ 
زمانی كه ویژگی های منحصر به فرد ما برای اطرافیان مان جالب به نظر نمی رسد و ما 
فکر می كنیم آنها بی ارزش هستند و سعی می كنیم خودمان را شبیه دیگران كنیم و در 
نتیجه دیگر خودمان نیستیم و حتی احساسات مان، احساسات واقعی ما نیست. این افراد 
معموال حتی نمی دانند توانایی ها و استعدادهای واقعی شان در چیست؛ فقط فکر می كنند 

هر شخص دیگری نسبت به آنها جالب تر و بهتر است.

2( فکر كردن بیش از حد به خود: هنگامی كه در كنار دیگران هستیم، نسبت به كارهای 
مان و آنچه انجام می دهیم، حساس تریم؛ به خصوص وقتی كه در مركز توجه همه باشیم. 
این فکر، در ما اضطراب ایجاد می كند و باعث می شود تمامی حركات مان برای خودمان 
سئوال برانگیز باشد و فکر كنیم آنها را اشتباه انجام داده ایم! این مسأله می تواند افکارتان 

را به شکل یک كهکشان مارپیچی به سمت پائین سوق دهد.

3( برچسب زدن: وقتی كه خود را یک فرد خجالتی می شناسیم و این برچسب را روی 
با این احساس خو گرفته و زندگی می كنیم  خودمان می زنیم، از لحاظ روانی به مرور 
و شاید برای همیشه در ما باقی بماند. هنگامی كه برچسب عمل یا صفتی را به خود می 

زنید، آن صفت به صورت ثابت روی شما باقی می مانند و با همان زندگی خواهید كرد.

درک كمرویی خود
نوع كمرویی خود را شناسایی كنید و دریابید كه چه تأثیری بر زندگی شما دارد. همان 
لحظه كه احساس خجالت می كنید، فکر می كنید چه چیزی شما را نگران می كند و در چه 

موقعیت هایی این حس به شما دست می دهد.

توجه به خودآگاهی
دریابید كه جهان و نگاه همه افراد به شما نیست و مردم آنقدر گرفتاری دارند كه فرصتی 
برای نگاه كردن به شما نخواهند داشت. به جای اینکه دائم نگران خود باشید و خودتان 
را تماشا كنید، خودتان را یکی از افراد دیگر و جزء یکی از آنها بدانید. خود را در برابر 
موضوعی كه منجر به خجالتی شدن شما می شود مسلح كنید و افکار خود را در اختیار 
بگیرید، اولین قدم مبارزه و غلبه بر كم رویی، آگاهی و رفتن به سوی هرگونه تغییر و یا 

بهبود زندگی است.

متمایز بودن
باور كنید شبیه دیگران بودن خسته كننده و كسل كننده و داشتن تفاوت ها خوب است. 
در واقع بپذیرید كه شما مثل افراد عادی و معمولی جامعه نیستید و نمی خواهید آن گونه 
باشید. شبیه بقیه بودن شما را خوشحال نخواهد كرد. بپذیرید كه ویژگی های منحصر به 

فردتان می تواند شما را از بقیه متمایز كند.

خودتان را دوست بدارید
دوست  را  خود  خاص  استعدادهای  و  احساسات  و  كنید  قدردانی  خودتان  از  بگیرید  یاد 
داشته باشید. یک نامه عاشقانه برای خودتان بنویسید و كارهایی را انجام دهید كه از آن 
لذت می برید. از بدن خود بابت زحماتی كه كشیده است، تشکر كنید. زمانی را به خویش 

اختصاص دهید و به خودتان رسیدگی كنید.

یافتن نقاط قوت خود
همه ما ویژگی های منحصر به فرد و شیوه های متفاوتی برای بیان خود داریم. دانستن 
این مساله بسیار اهمیت دارد كه اگر هر كاری را به طور كامل انجام دهیم، خوب و عالی 
است، حتی اگر با شکل عام و عادی آن متفاوت باشد. اگر همه افراد یکسان باشند، جهان، 

جای كسل كننده ای خواهد شد. كاری را كه در آن مهارت دارید، پیدا كرده و روی آن تمركز 
كند. شناسایی توانایی های تان، اعتماد به نفس و رضایت خاطر را در شما افزایش خواهد 
داد و كمک خواهد كرد خودتان را بهتر بشناسید. خواهید دید كه چگونه قدرت منحصر به 

فردتان، به شما یک امتیاز داده و باعث مزیت و تفاوت شما از دیگران خواهد شد.

تمركز بر روی دیگران
به جای تمركز بر ناراحتی ها و افکار خود و موقعیت های اجتماعی، بر افراد دیگر تمركز 
كنید و حواستان به آنچه كه آنها می گویند، باشد. سعی كنید از دیگران چیز یاد بگیرید و 

از آنها در موردشان سؤال بپرسید و با آنها ارتباط برقرار كنید.

تنفس عمیق
اضطراب و ترس را می توان كنترل كرد اگر یاد بگیرید برای غلبه بر آنها چطور محکم 
باشید. یکی از روش های ساده برای كنترل این احساسات و رسیدن به آرامش، كشیدن 
نفس عمیق با چشم های بسته است. هنگامی كه نفس عمیق می كشید، فقط بر روی تنفس 
خود تمركز كنید. در حالی كه از همه افکار بد دور هستید، نفس عمیق بکشید و عمل بازدم 
را به آرامی انجام دهید. روش دیگر، یوگا است. از هنگامی كه شروع به دم و بازدم می 
كنید، آنها را بشمارید. كم كم شمارش دم را كنار گذاشته و فقط بازدم های خود را شمارش 
كنید؛ مثاًل چهار عدد تنفس دم برای چهار عدد بازدم؛ بدین معنی كه زمان و سرعت بازدم 
خود را كاهش دهید و در مقایسه با دم، بازدم كمتری داشته باشید. به كار ادامه دهید تا 

احساس آرامش كنید. این كار را حتی در یک مکان كوچک هم می توانانجام داد.

رهایی از اضطراب
از انرژی مسدود شده كه  یکی از تعاریف اضطراب این است كه »اضطراب عبارت است 
باید آزاد شود.« و این انرژی را می توان از طریق حركات فیزیکی آزاد كرد. ورزش هایی 
این انرژی كمک كنند، همین طور  همچون دویدن و پیاده روی، می توانند به آزاد كردن 
ذهن را به سمت موضوع دیگری منحرف می كنند و این به تجدیدنظر در دیدگاه ها نیز 
كمک خواهد كرد. روش دیگر، مراقبه )مدیتیشن عضالت( است. هر قسمت از بدن خود را 
به مدت 3 تا 5 ثانیه سفت و منقبض و سپس رها كنید تا اینکه به باالی سرتان برسید. در 

این حین، نفس كشیدن را فراموش نکنید.

تمرین و تمركز
كلمات می توانند انرژی باورنکردنی به انسان بدهند. آنچه ما بارها و بارها با خود می 
گوییم، ذهن ناخودآگاه مان می شنود. اگر با خود بگوییم كه من ناتوان و بیش از حد در 
انجام كارها خجالتی هستم، همین اتفاق خواهد افتاد. ما آنچه هستیم كه خود می خواهیم 
توانا  و  نفس  به  بااعتماد  فردی  من  كه  كنیم  تکرار  خود  با  مرتب  اگر  داریم.  خودباور  و 
هستم، ذهن ناخودآگاه ما آن را درک خواهد كرد. اعمال ما همیشه بازگو كننده واقعیتی 
است كه خود می خواهیم باشد. اگرچه نمی توانیم به خود دروغ بگوئیم، اما تفکر و تجسم 

مثبت می تواند ما را در راه اصالح الگوهای تفکر قرار دهد.

مقابله با شرایط بد و ناراحت كننده
وقتی موقعیت ها و مکان هایی را كه در آن احساس خجالت می كنید، ترک می كنید، در 
اصل كمرویی خود را تقویت كرده اید. به جای این كار با آن روبه رو شوید و مقابله كنید. 
این كار باعث از بین رفتن ترس و رشد شخصیت شما می شود. در جایگاه یک ناظر قرار 
بگیرید و خودتان را بررسی كنید و از خود بپرسید چرا من چنین حسی دارم؟ چه چیزی 

باعث می شود این گونه رفتار كنم؟

پذیرفتن شکست ها
كه  باشید  داشته  به خاطر  اما  پذیرفته نشوید؛  دیگران  از طرف  دارد  احتمال  كه  بپذیرید 
این بخشی از زندگی است و تمامی افراد آن را تجربه كرده اند. شکست بخشی از فرآیند 
یادگیری است و تو تنها نیستی. در زیر به چند نکته اساسی اشاره خواهیم كرد كه از لحاظ 

ذهنی به شما كمک می كنند از قبل آماده پذیرش هر اتفاقی باشید:

هرگز موضوع را شخصی نکنید. شما مقصر نبودید، فقط قرار نبود این اتفاق بیفتد و این 
بهترین اتفاق ممکن برای شما نبوده؛ پس اتفاق نیفتاده است.

از این موضوع درس بگیرید و فکر كنید تمامی اتفاقات، درس های زندگی هستند تا شما به 
انسان بهتری تبدیل شده و قوی تر شوید. اگر از شکست ها درس بگیرید، گویا هیچ وقت 

شکست نخورده اید و آنها را نعمت هایی می بینید در ظاهری مبدل.
افسوس می  به حال خود  و  برای خودتان می سوزد  دلتان  بدانید كه وقتی  و  بلند شوید 
خورید، توقف كرده و به جلو حركت نخواهید كرد و رشد نیز نمی كنید. از نو شروع كنید 

و بی جهت انرژی تان را هدر ندهید و دوباره سعی كنید.

توقع زیاد از خود
افراد مقایسه كنیم كه هیچ  ترین  ترین و مشهور و موفق  با محبوب  را  هنگامی كه خود 
از  و  ایم  كرده  مقایسه  دیگری  موقعیت  كمال  با  را  خود  واقع  در  ندارند،  ما  به  شباهتی 
خودمان انتظار داریم دقیقًا متناسب با آن رشد كنیم و وقتی به آن دست نمی یابیم، خود را 
سرزنش می كنیم! بنابراین مشکل در نوع افکار ما است كه به ما تعلق ندارند. تصور كاملی 
از خود داشته باشید و به خواسته های دیگران فکر نکنید. تصاویر كامل و بی عیب دیگران 

را رها كنید و اجازه دهید احساسات شما به طور طبیعی جریان یابند.

مهارت های اجتماعی
مثل تمامی مهارت های دیگر، مهارت های اجتماعی نیز از طریق تمرین و تجربه رشد می 
كنند. هر چقدر بیشتر تمرین كنید. دفعه بعد آسانتر خواهد شد. اگر قرار است در موقعیت 

سختی قرار بگیرید، می توانید حتی با خود تمرین كنید كه چه حرف هایی بزنید.

تصور شرایط سخت
به  بلکه  اجتماعی نیست كه موفق نمی شویم،  به علت كمبود مهارت های  اوقات،  بعضی 
دلیل كمبود اعتماد به نفس و ترس از شکست است. خود را در موقعیت سخت تصور كنید 
تا ترس تان از آن شرایط و از قرار گرفتن در موقعیت های سخت از بین برود. اگر به طور 
مکرر خود را در آن شرایط تصور كنید، پس از مدتی متوجه می شوید كه آن شرایط خیلی 
هم سخت نیستند. ممکن است در وهله اول تصور و پذیرش آن كمی سخت باشد؛ ولی بعد 

به آن خواهید خندید.

پذیرفتن شکست ها
كه  باشید  داشته  به خاطر  اما  پذیرفته نشوید؛  دیگران  از طرف  دارد  احتمال  كه  بپذیرید 
این بخشی از زندگی است و تمامی افراد آن را تجربه كرده اند. شکست بخشی از فرآیند 
یادگیری است و تو تنها نیستی. در زیر به چند نکته اساسی اشاره خواهیم كرد كه از لحاظ 

ذهنی به شما كمک می كنند از قبل آماده پذیرش هر اتفاقی باشید:
هرگز موضوع را شخصی نکنید. شما مقصر نبودید، فقط قرار نبود این اتفاق بیفتد و این 

بهترین اتفاق ممکن برای شما نبوده؛ پس اتفاق نیفتاده است.
از این موضوع درس بگیرید و فکر كنید تمامی اتفاقات، درس های زندگی هستند تا شما به 
انسان بهتری تبدیل شده و قوی تر شوید. اگر از شکست ها درس بگیرید، گویا هیچ وقت 

شکست نخورده اید و آنها را نعمت هایی می بینید در ظاهری مبدل.
افسوس می  به حال خود  و  برای خودتان می سوزد  دلتان  بدانید كه وقتی  و  بلند شوید 
خورید، توقف كرده و به جلو حركت نخواهید كرد و رشد نیز نمی كنید. از نو شروع كنید 

و بی جهت انرژی تان را هدر ندهید و دوباره سعی كنید.

ثبت موفقیت ها
وقتی نکات گفته شده را رعایت كنید، كم كم می توانید بر كمرویی خود غلبه كرده و به فکر 
موفقیت های آینده باشید. شما نسبت به حقایق، به بینش جدیدی رسیده اید و می توانید 
خود را متفاوت از قبل ببینید. هنگامی كه به این موفقیت ها دست یافتید، آنها را در یک 
دفتر یادداشت كرده و فهرستی از آنها تهیه كنید. با این كار اعتماد به نفس تان افزایش می 

یابد و به سمت چیزی حركت خواهید كرد كه می تواند برای شما مفید باشد.

بهداشت روان
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مهدی طارمی، مهاجم جوان تیم فوتبال پرسپولیس، پس از 
گلزنی به النصر دستش را روی گردنش آورد و به قول یکی 
كه  آنجایی  از  برید.  را  النصر  از روزنامه های ورزشی سر 
این اتفاق پس از جنجال های فرودگاه عربستان اتفاق افتاد 
خیلی ها را وادار به واكنش كرد. عده ای طارمی را تحسین 
را دو مقوله جدا  می كردند و عده ای هم فوتبال و سیاست 
می دانستند. طارمی اما در برنامه 90 گفت كه قصد خاصی 
عربستان  در  را  النصری ها  حركت  می خواسته  و  نداشته 
او  از  گرفتند  تصمیم  تالفی  به  هم  النصری ها  كند.  تالفی 
تمام  بر  داشته ایم  مروری  مناسبت  همین  به  كنند.  شکایت 
شادی های پس از گلی كه به نوعی جالب بوده و خاطره ساز 

شده است.

  اكبر افتخاری )23 اردیبهشت 1347(
ایران تایوان را در جام ملت های 1968 با چهار گل مغلوب 
كرد. گل های ایران را در آن بازی همایون بهزادی، حسین 
رساندند.   ثمر  به  فرزامی  حسین  و  افتخاری  اكبر  كالنی، 
دروازه  دیرک  از  باالرفتن  و  شدن  آویزان  در  كالنی  توان 
آن قدر باال بود كه یک بار روی دیرک دروازه هم نشست. 
بعد  كه  است  موجود  همچنان  هم  افتخاری  اكبر  از  عکسی 

از پایان این بازی روی دیرک دروازه حریف نشسته است.
 

 غفور جهانی )4 آذر 1356(
ایران با تركیبی قدرتمندتر از 4 سال پیش و با سرمربیگری 
جام جهانی  مقدماتی  بازی های  به  قدم  مهاجرانی  حشمت 
تیم های  با  اول مرحله گروهی  در دور  بود.  1978 گذاشته 
در  را  آنها  دوی  هر  و  شدیم  همگروه  سوریه  و  عربستان 
ریاض و دمشق شکست دادیم؛ عربستان را با 3 گل و سوریه 
كه  سوریه  مرحله،  همان  برگشت  دور  در  گل.  یک  با  را 
شانسی برای صعود نداشت برای بازی با تیم ملی كشورمان 
به تهران نیامد، اما عربستان آمد و این بار با دو گل مغلوب 
شد. در مرحله نهایی پنج تیم ایران، هنگ كنگ، كره جنوبی، 
كویت و استرالیا، به صورت دوره ای بازی كردند تا تیم اول 
هنگ  ابتدا  كشورمان  ملی  تیم  برود.  جام جهانی1978  به 
كنگ را با دو گل مغلوب كرد. پیش بینی مهاجرانی كه گفته 
بود تنها تیمی كه می تواند از ایران امتیاز بگیرد كره جنوبی 
است، درست از آب در آمد و در سئول با این تیم صفر – صفر 
كردیم. در بازی سوم استرالیا را یک بر صفر بردیم و بعد از 
غلبه بر كویت، در تهران هم با كره دو بر دو مساوی كردیم. 

در بازی سوم، ایران هنگ كنگ را با سه گل مغلوب می كند 
نتیجه  با  بازی  می رود.  استرالیا  مصاف  به  تهران  در  و 
بود كه در دقیقه 44 علی پروین سانتر  مساوی در جریان 
كرد، گلر استرالیا نیم خیز می شود تا توپ را جمع كند، توپ 
پای غفور جهانی  به  برخورد  با  نهایت  در  و  او خورده  به 
گل می شود. گزارشگر فریاد زد گل، گل، غفور جهانی، جام 
میانه  سمت  به  و  گرفت  باال  را  ها  دست  هم  غفور  جهانی! 
میدان دوید. غفور بعدها در مصاحبه ای گفت كه اینقدر گیج 

شده بود كه نمی دانست به كدام طرف می دود.

  خداداد عزیزی )8 آذر 1376(
دیدار برگشت ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی نقطه 

كه  چرا  است.  ایران  ملی  تیم  دیدارهای  تاریخ  در  عطفی 
این  است.  دقیقه   90 فوتبال  دریافتند  ایرانیان  بازی  این  در 
دیدار در هشتم آذر 1376 در شهر ملبورن برگزار شد. تیم 
ملی ایران در یک دیدار تکرار نشدنی توانست در شرایطی 
با گل های كریم باقری  از حریفش عقب بود  كه 2 بر صفر 
وخداداد عزیزی بازی را به تساوی بکشاند تا تیم ملی ایران 
ایران توسط خداداد  راهی جام جهانی شود.  گل تیم ملی 
عزیزی با پاس طالیی علی دایی به ثمر رسید. خداداد بعد 
از گل به سرعت به سمت تماشاگران دوید و شادی خود را 
با آنها تقسیم كرد. در چشم به هم زدنی همه بازیکنان تیم 
چهره  شک  بی  گرفتند.  جشن  و  كردند  محاصره اش  ملی 
میدان  میانه  و  بود  داده  لم  زمین  روی  كه  بوسنیچ  مارک 
بازی  آن  تصاویر  ماندنی ترین  یاد  به  از  می كرد  تماشا  را 
من  به  خداداد  اینکه  »با  گفت:  بعد  سال ها  بوسنیچ  است. 
یک گل باكالس و حرفه ای زد و اجازه نداد تیم كشورم به 
جام جهانی  برود، ولی یکی از محبوب ترین بازیکنانم است و 
واقعا به عزیزی عالقه دارم. بابت آن گل هم او را بخشیدم«.

  حمیدرضا استیلی )31 خرداد 1377(
 1998 جهانی  جام  در  آمریکا  ملی  تیم  با  ایران  همگروهی 
آلمان  آمریکا، یوگسالوی و  از  به غیر  بسیار خبرساز بود. 
هم همگروه های ایران بودند. در حالی كه پس از مشخص 
شدن صعود ایران به جام جهانی، تومیسالو ایویچ در رأس 
جام  آغاز  از  قبل  ماه  یک  بود،  گرفته  قرار  ایران  فنی  كادر 
جهانی جالل طالبی به دالیل نامعلوم جای ایویچ را گرفت 

تا او هدایت ایران در جام جهانی را بر عهده داشته باشد.
برابر  دیدار  با  ایران  برای  فرانسه   1998 جهانی  جام 

ورزش

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

خوداستفاده نمائید

شادی های هیستریک!
 محمد آقایی فرد

هشدار پزشکی به اهالی فوتبال ایران

»سوما« معضل 
جدید فوتبال ما

نویسنده : چیا فوادی

مصرف  موضوع  با  بحث  یک  طرح  گذشته  روزهای  در 
حوزه  اخبار  شده  باعث  ایران  فوتبال  در  ترامادول 
پزشکی و دوپینگ مورد توجه اهالی فوتبال قرار بگیرد. 
دیروز  از  كه  عالعبدالزهرا  ماجرای  اینها  همه  عالوه بر 
و  كرده  مشغول  خود  به  را  ذهن ها  شده  مطرح  دوباره 
بازیکن  با دوپینگ در اعالم ملیت  گاف ستادملی مبارزه 
برنامه  در  بود(  اعالم شده  ایرانی  او  )كه  تیم ملی عراق 
90 هم مطرح شد. با توجه به اینکه همه نمونه گیری ها از 
با دوپینگ  سوی فدراسیون فوتبال به ستاد ملی مبارزه 
دارد منتقل شده است،  كه زیر نظر وزارت ورزش قرار 
این  در  كه  دوپینگ  با  مبارزه  ملی  ستاد  دلیل  همین  به 
مواجه  اشکال  با  نمونه گیری هایش  است  كار  تازه  امر 
یکی  »سوما«  بحث  اتفاقات  همه  از  جدا  اما  است.  شده 

بگیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  كه  است  مهم  بحث های  از 
خطر این كار می تواند آسیب های جدی به حوزه فوتبال 
در همه رده های سنی بزند و هنوز نه ستاد ملی مبارزه 
با دوپینگ و نه كمیته پزشکی فدراسیون فوتبال برای آن 

فکری نکرده اند.

  اصال سوما چی هست؟
بدن  طبیعی  هورمون  رشد،  هورمون  یا  سوماتروپین 
انسان است كه در رشد و سوخت و ساز بدن نقش اساسی 
افزایش  در  هورمون  این  می دهد  نشان  تحقیقات  دارد. 
سنتز پروتئین و توده عضالنی و كم شدن چربی بدن یا 
مصرف  برای  چربی ها  شدن  شکسته  یا  لیپولیز  افزایش 
هورمون  این  ترشح  می شود  گفته  دارند.  موثری  نقش 
و  است  استرس  و  تغذیه  ورزش،  خواب،  تاثیر  تحث 
و  خواب  یعنی  اول  فاكتور  دو  كه  داده  نشان  تحقیقات 
ورزش عوامل اصلی در ترشح هورمون رشد هستند. اما 
حاال شنیده شده كه بسیاری از بازیکنان فوتبال ایران در 
حال استفاده از این هورمون به صورت افراطی هستند. 

در واقع اساس استفاده از سوما یا استروئیدهای آنابولیک 
و  آنابولیک  منافع  از  آنها  كه  است  این  ورزشکاران  در 
در  البته  و  ببرند  بهره  هورمون  این  نیروزایی  كمک های 
آنها  عملکرد  تا  كنند  مصرف  انابولیک  استروئید  كنارش 
باال برود اما خبر ندارند كه مطالعات علمی در تاثیر این 
مصرف  البته  و  است  متضاد  جسمانی  عملکرد  بر  مواد 
این مواد كه جزء مواد ممنوعه هستند باعث می شود كه 
از  جدا  شود.  مثبت  تست  صورت  در  بازیکنان  دوپینگ 
همه خطرهایی چون گشاد شدن دریچه قلب، بزرگ شدن 

قلب و اختالل ریوی این كار ناجوانمردانه هم هست.

  مسی هم سومایی بوده
البته  و  می شود  خون  وارد  تزریقی  صورت  به  سوما 
و  نونهالی  سنین  در  آكادمی ها  و  باشگاه ها  پزشکان 
مشکل  با  نونهال  بازیکنان  می بینند  كه  زمانی  نوجوانی 
آنها  به  آزمایش هایی  انجام  از  پس  هستند  مواجه  رشد 
آن  از  یکی  هم  مسی  لیونل  كه  می كنند  تزریق  هورمون 
بازیکنان بود كه در الماسیا مورد درمان آكادمی بارسلونا 
واگر  شده  افراط  ماجرا  این  ایران  در  اما  گرفت.  قرار 
اتفاقات  است  ممکن  وقت  آن  نشود  رسیدگی  به زودی 
بدی در فوتبال ایران بیفتد. برخی كارشناسان این پدیده 
گرفته  فرا  را  ایران  فوتبال  كه  می دانند  سونامی ای  را 

است. درواقع تزریق این مواد برای افرادی كه از كمبود 
هورمون  كمبود  همچون  بدن شان  طبیعی  هورمون های 
و  متخصص  پزشک  نظر  زیر  فقط  می برند  رنج  رشد 

متخصص غدد باید صورت بگیرد.

  چرا بازیکنان بزرگسال سوما مصرف می كنند؟
اما بازیکنان بزرگسال به این دلیل سوما مصرف می كنند 
را  استراحت شان  و  خواب  كمبود  جبران  می خواهند  كه 
بازیکنان  شود.  بیشتر  خون شان  گردش  البته  و  بکنند 
سوما  مصرف  حال  در  عوارض  به  توجه  بدون  فوتبال 
هستند و البته كمیته پزشکی فیفا به محض اینکه متوجه 
تا  داد  دستور  است،  دادن  رخ  حال  در  اتفاقی  چنین  شد 
فوتبال  بازیکنان  از  خونی  تست  پیش  سال  دو  حدود  از 
جهان گرفته شود. آزمایشی كه البته ارزان نیست و برای 
مثال  به عنوان  است.  هزینه بر  ایران  مثل  كشورها  برخی 
یک  متعارف  صورت  به  ایران  فوتبال  در  آزمایش  این 
میلیارد تومان برای فدراسیون فوتبال آب می خورد و به 
انجام  این آزمایش را  همین دلیل است كه كمیته پزشکی 

نداده است.
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طراحی وب 
سایت

07811000455

خدمات نقاشی ساختمان
تعمیرات ساختمان

 کلی و جزیی

07780814374

نیازفوری
  Hairdressers به تعدادی

 Beauticians
 Nail Technicians

 Lemge Laser clinic

07748845034

شده  حساب  بازی  یک  در  ایران  شد.  آغاز  یوگسالوی 
از  گل  یک  با  بود  امتیاز  یک  كسب  شایسته  كه  حالی  در 
اما بازی  یوگسالوی پرقدرت شکست خورد. بازی بعدی 
قرن بود. ایران برابر آمریکا، پس از سال ها تنش در حوزه 
استیلی  بازی زرینچه سانتر كرد،   40 دقیقه  در  سیاست.  
پرواز كرد و توپ را با ضربه سر، كات دار فرستاد گوشه 

دروازه!
با  دوید؛  زمین  گوشه  به  استیلی  رفت  گل  توی  كه  توپ 
گفت:  بعد  سال ها  او  فریاد.  و  اشک  از  آمیخته  چهره ای 

»باور كنید گل زدن به آمریکا، گریه داشت«.
 

 محسن رسولی )1 اردیبهشت 1379(
سال 1378 در بازی جام حذفی میان سایپا و پاس تهران 
بازیکن جانشین وارد زمین شد  به عنوان  محسن رسولی 
و دروازه پاس را باز كرد. مهاجم جوان سایپا بعد از گل 
شورت ورزشی اش را از تن خارج كرد و شروع به دویدن 
كرد. در حالی كه بازی به صورت زنده از شبکه سه پخش 
می شد و با توجه به اینکه بازی هم تمام شده بود، تصاویر 

شد  قطع  بود  گذشته  كار  از  كار  كه  آن  از  بعد  ورزشگاه 
همگام  برنامه  استودیوی  در  خیابانی  جواد  آن  از  بعد  و 
كه  كرد  امیدواری  اظهار  زده  بهت  ای  با چهره  با ورزش 
دیگر شاهد چنین رفتاری در زمین فوتبال نباشیم . گفته 
می شود بعد از بازی رسولی را بازداشت كردند اما محمد 
مایلی كهن سرمربی وقت سایپا دنبال كار شاگردش رفت و 
او را از بازداشت خارج كرد. رسولی بعد از این حركت قید 

فوتبال را زد و ناپدید شد.

  مهدی هاشمی نسب )10 آذر 1379(
 پرسپولیس با گل دقیقه 57 بهروز رهبری فرد از استقالل 
پیش افتاد اما ضربه ایستگاهی محمد نوازی در دقیقه 67 
و اشتباه تاریخی احمدرضا عابدزاده در مهار توپ، زمینه 
مهدی  بعد  دقیقه   19 كرد.  فراهم  را  استقالل  تساوی  گل 
هاشمی نسب كه پیش از آن 4 بار به استقالل گل زده بود و 
درحالی كه عابدزاده لیز خورده بود، گل دوم استقالل را به 
ثمر رساند و یک»غش« تاریخی را در دربی به نام خود ثبت 
كرد. البته علی كریمی 2 دقیقه بعد گل تساوی پرسپولیس 
را به ثمر رساند تا آن بازی پر حاشیه برنده نداشته باشد. 
از  می آید  »یادم  می گوید:  بازی  آن  درباره  هاشمی نسب 
دقیقه 30 تمام عضالتم گرفت، چون فشار زیادی روی من 
وجود داشت. حتی منصور پورحیدری به من گفت كه اگر 
ببرد ولی  دفاعی  به خط  نیستم، مرا  در خط حمله راحت 
حال  هر  به  كنم.  بازی  حمله  خط  در  كه  خواستم  خودم 
خواست خدا این بود كه در دقیقه 85 گل بزنم و انتقامم را 

از آنهایی كه به من فحاشی كردند، بگیرم«.
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ë سرطان پايان كودكي نيست
سوت آغاز بازي هاي جام جهاني 2014 
زده ش��ده و ح��اال همه رس��انه هاي دنيا از 
كوچ��ك و ب��زرگ و محل��ي و منطقه اي و 
جهاني روي آنچه در زمين هاي سبز برزيل 
اتفاق مي افتد، متمركز شدند. سوتي كه البته 
»عادل فردوسي پور« مجري ورزشي ايران 
با بردن »كارلوس دونگا« كاپيتان و سرمربي 
س��ابق تيم ملي فوتبال برزيل به مؤسس��ه 
محك پي��ش از موعد آن را به صدا در آورد 
تا كودكاني كه به سرطان گل زده اند پيغام 
خود را از طريق دونگا به جهانيان برسانند. 
كودكان محك در نام��ه اي با عنوان »پيام 
كودكان مبتال به سرطان ايران به كودكان 
مبتال به سرطان جهان« از آنها خواستند تا 
قهرمانانه با سرطان مبارزه كنند و باور داشته 
باشند: »سرطان پايان كودكي نيست.« آنها 
آنطور كه خود دونگا را صدا مي زدند از »عمو 
دونگا« خواستند كه پيغام شان را به گوش 
همگان برس��اند.  اين دومين پيامي بود كه 
ايراني ها فرصت جام جهاني را براي رساندن 

آن به گوش جهانيان غنيمت شمردند.  
چهار ماه زمان  برد تا يوز ايراني به همراه 
تيم ملي ايران مسافر برزيل شود، مسافري 
كه همان طور كه آرش نورآقايي ايده پرداز و 
محمد درويش معاون مشاركت هاي مردمي 
س��ازمان محيط زيست مي گويند  بسياري 
شك داشتند هرگز پايش به برزيل برسد و 
طرح را در همان ابتدا شكست خورده اعالم 
كردند، شكستي كه البته نماينده فدراسيون 
فوتب��ال ايران هم در روزنامه ايران و در يك 
مناظره روي آن تأكي��د كرد كه يوز ايراني 
هرگز به جام جهاني نخواهد رفت. اما اصرار 
كارگروه يوز و تالش هاي شبانه روزي با گام 
بلند »معصومه ابتكار« در ديدار با »س��پ 
بالتر« رئيس فيفا نتيجه داد و در نهايت فيفا 
با قرار گرفتن نقش يوز ايراني روي پيراهن 
تيم ملي در بازي هاي جهاني موافقت كرد. 
بالتر پس از آن ه��م در نامه اي به ابتكار از 
حماي��ت جدي خود از ي��وز ايراني در فيفا 
خب��ر داد، هرچند كش و قوس هاي حضور 
ي��وز ايراني در برزيل  بع��د از آن هم ادامه 
داش��ت و آن را پر حاش��يه كرد. حاشيه اي 
كه از هم��ان روز رونمايي پيراهن تيم ملي 
درهتل المپيك شروع ش��د. از طرحي كه 
كارگروه يوز و به هنرمندي »پيمان آسانلو« 
تهيه شده  بود روي پيراهن تيم ملي خبري 
نب��ود. يوزي كمرنگ روي پيراهن تيم ملي 
قرار گرفته بود كه با چشم غير مسلح و در 
فاصل��ه چند متري ديده نمي ش��د. آن روز 
»جعفري« نماينده ايراني آل اش��پورت در 
گفت و گو با روزنامه ايران از پررنگ تركردن 
يوز نقش بسته روي پيراهن تيم ملي خبر 
داد. در   همان روزها  عادل فردوس��ي پور در 
برنام��ه نود  از طرح گرافيك��ي پيراهن ايراد 
گرفت و به كفاشيان توصيه كرد كه اي كاش 
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كارگروهي كه يوز را با سماجت  
مسافر برزيل كرد، طرحي ديگر 
به نام »زيس�ت توپ« را اج�را كردند. 
زيست توپي كه معصومه ابتكار در يك 
مراسم آن را به »جواد نكونام« كاپيتان 
تيم ملي داد تا به »ليونل مسي« كاپيتان 
آرژانتين دهد. حاال ليونل مسي بزرگترين 
ش�انس ي�وز ايران�ي اس�ت ت�ا توجه 
جهانيان را به خود جلب كند. بر اساس 
سياهه  قرمز اتحاديه بين المللي حفاظت 
از محيط زيس�ت بي�ش از ۲۳۰۰ گونه 
حيوان�ي در سراس�ر جه�ان در خط�ر 
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5671یک جـــدول با دو شـــرح

 يوز ايراني
در سرزمين آمازون

دعوت برای كمپين جهاني حفاظت ازگونه هاي در معرض انقراض

 زهراكشوري

»زيست توپي« كه »عليرضا نكونام« كاپيتان تيم ملي  به »ليونل مسي« كاپيتان 
تيم آرژانتين خواهد داد، بزرگترين ش�انس يوز ايراني در بيستمين آوردگاه 
ج�ام جهاني  براي جلب توجه افكارعمومي به وضعيت 50 يوز باقي مانده در 
تمام آسيا خواهد بود. 50 يوزي كه حاال قلمرو آنان از 44 كشور، به دشت هاي 
ايران محدود شده است. ليونل مسي كه قرار بود »جمشيد مشايخي« بازيگر 
س�ينماي ايران از او به خاطر كامنت هاي برخي كاربران ايراني در فيس بوك 
عذر خواهي كند حاال قرار است نگاه جهاني را  به وضعيت زيست 32 گونه در 

معرض انقراض كشورهاي شركت كننده در اين جام، جلب كند.  زيست توپي 
که »معصومه ابتكار« رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست كشور از نكونام 
خواس�ته در بازي ايران- آرژانتين به مسي دهد، زيست بومي كه تصوير 32 
گونه حيواني در معرض انقراض روي خود دارد.  از سوي ديگر ابتكار با تشكيل 
كمپيني و در يك ويديو كه دست به دست ميان سايت هاي خبري و شبكه هاي 
اجتماعي مي چرخد ازهمتايان خود در كشورهاي حاضر در جام جهاني برزيل 

خواسته تا براي حفاظت ميراث طبيعي جهاني به اين كمپين بپيوندند. 

از گرافيست هاي بهتري براي اين كار كمك 
مي گرفتند، اما ماجرا به همين جا ختم نشد. 
ماجرايي كه از قبل ش��روع شده بود. شاهد 
آن هم حضور نداش��تن كي روش و اعضاي 
تيم مل��ي در برنامه رونمايي از پيراهن بود. 
كي روش در ظاهر با آل اشپورت موافق نبود 
اما بسياري پش��ت پرده آن را مسائل مالي 
دانس��تند، هرچه بود باعث شد تا وضعيت 
پيراهن تيم ملي و حاشيه آن ابعاد جهاني 

به خود بگيرد. 
هرچند مسأله فقط كيفيت پيراهني كه 
به گفته برخي بازيكنان با يك بار شس��تن 
درزش��ان در مي رف��ت و آنقدر آب مي رفت 
ك��ه از يوز ايراني ي��ك گربه كوچك بماند، 
نب��ود؛ تعداد آنها هم آنقدر ك��م بود كه در 
زمان تعويض پيراهن بين بازيكنان دو تيم 
عرق ش��رم را بر جبين ملي پوش��ان ايراني 
مي نش��اند. مسأله اي كه در ابعاد جهاني اش 
برخ��ي روزنامه ها از جمل��ه »بيلد آلمان« 
نوشتند كه چطور مي شود كه در سرزميني 
سرشار از نفت نتوان  مشكالت مالي پيراهن 
ملي را حل كرد. در نهايت هم  فدراس��يون 
همچنان س��فت و س��خت پاي اسپانس��ر 
آلماني اش ايس��تاد و مش��كل لباس را تنها 
به كي روش مربوط دانست و اعالم كرد كه  
آن هم با مذاكره حل خواهد ش��د كه حل 

هم شد.
 اما حواشي انتقادات سرمربي و بازيكنان 
تيم  ملي به كيفيت لباس هاي تدارك ديده 
ش��ده براي تيم  ملي در ج��ام  جهاني پايان 
نيافته بود كه باز ه��م واكنش تند گروهي 
كه با تالش هاي فراوان توانس��ته يوز ايراني 
را مسافر ميدان بزرگ برزيل كند، بلند شد. 
دستپخت آل اشپورتي ها منتقدان زيادي در 
پي داشت.  آنها اعتقاد دارند كه آل اشپورت 
هيچ تالشي براي طراحي پيراهن نداشته و 
آنچه هم براي تيم ملي به فيفا رفته در واقع 
طرحي بود كه اين شركت در اختيار تيم هاي 
محلي آلم��ان)!(، بانوان و حتي نونهاالن در 
اين كش��ور قرار داده اس��ت. به اعتقاد اين 
گروه  تنها چيزي كه مي توانس��ت پيراهن 
ملي ايران را از پيراهن هاي ساده اين شركت 
 متمايز كند، طرح يوزپلنگ آسيايي است كه

آل اش��پورت ب��ه بدتري��ن ش��كل آن را به 
كار گرفت. واكن��ش افكارعمومي و فعاالن 
حوزه محيط زيس��ت بويژه در ش��بكه هاي 
اجتماع��ي در پي اين مس��أله جان گرفت.  
طرح يوزپلنگ ک��ه روي پيراهن تيم  ملي 
رفته بود، نه از س��وي شركت توليد كننده 
طراحي  ش��ده بود و نه از سوي فدراسيون 
فوتبال كشورمان. آنطور كه گفته شد و البته 
به اثبات نرسيد اين طرح به بهاي 10 دالر 
از يك س��ايت اينترنتي دانلود شده و روي 
پيراهن ملي كشورقرار گرفته بود. يك نكته 
ديگر هم ك��ه آه از نهاد همگان برانگيخت  
طرح متعلق به يوز آس��يايي نب��وده و تيم 

 ملي كه با شعار حمايت از يوزپلنگ آسيايي 
راهي جام  جهاني خواهد شد، روي پيراهن 
خود چهره يك يوزپلنگ آفريقايي را حك 
كرده اس��ت!  نكته اي كه »معصومه ابتكار« 
به عنوان رئيس س��ازمان محيط زيس��ت 
اعتقاد دارد كه خيلي مهم نيست چون يوز 
ايران��ي و يوز آفريقايي با هم فرق ندارند. در 
آن سوي ماجرا اما منتقدان اعتقاد دارند اين 

بي توجهي باعث مي شود تا يوز آفريقايي يا 
آنجور ديگري كه مي گويند »چيتا« به عنوان 
نماد محيط زيست ايران شناخته شود. اين 
درحالي اس��ت كه آل اش��پورتي ها هم در 
مقابل اعتراض افكارعمومي ايران مي گويند 
توپ را به زمين  فدراس��يون حواله كردند 
و گفتند كه اين فدراسيون بايد تفاوت يوز 
ايراني و يوز آفريقايي را مي دانس��ت. در اين 

ميان پاسخ اين س��ؤال هم مشخص نشد، 
چرا كه فدراس��يون، آل اشپورت را موظف 
به اس��تفاده از  طرح اصلي كه ايده پردازان 
حضور يوز در جام جهان��ي آن را ارائه داده 
بودند، نكرد. در نهاي��ت و باوجود همه اين 

حواشي يوز ايراني به برزيل رفت.
ë »زيست توپ«

معلوم نيس��ت يوزپلنگ ايران��ي  با آن 

حضور كمرنگ روي پيراهن تيم ملي چقدر 
بتواند توجه افكارعموم��ي را به خود جلب 
كن��د؟ اما در اين ميان كارگروهي كه يوز را 
با سماجت  مسافر برزيل كرد، طرحي ديگر 
به نام »زيست توپ« را اجرا كردند. زيست 
توپي كه معصومه ابتكار در يك مراسم آن 
را به »ج��واد نكونام« كاپيتان تيم ملي داد 
تا به »ليونل مسي« كاپيتان آرژانتين دهد. 

حاال ليونل مسي بزرگترين شانس يوز ايراني 
است تا توجه جهانيان را به خود جلب كند. 
بر اساس س��ياهه  قرمز اتحاديه بين المللي 
حفاظت از محيط زيس��ت بيش از ۲۳۰۰ 
گونه حيواني در سراس��ر جه��ان در خطر 
انقراض قرار دارند. مس��ئوليت محافظت از 
اين حيوانات بر عهده  تك تك ساكنان كره 
زمين است. در اين ميان تأثير آگاهي رساني 
و آموزش نس��ل فردا براي ايجاد رفتارهاي 
مس��ئوالنه  در حال و آين��ده غيرقابل انكار 

است.
آنطور كه آرش نورآقايي مي گويد همين 
زنگ خطر باعث ش��د تا گروهي از جوانان 
ايراني بر آن شوند که بخشي از سهم خود 
را در قبال اين مس��ئوليت در قالب اجراي 
يك طرح با هدف ايجاد آگاهي يكپارچه به 
انجام برسانند.در اين راستا، طرح »كودك، 
محيط زيس��ت، صلح، فوتبال« با محوريت 
توليد محتوا بر پايه  مشاركت مردم و بويژه 
كودكان ۳۲ كشور ش��ركت كننده در جام 
جهاني فوتب��ال ۲۰۱۴ برزيل براي معرفي 
برخ��ي از گونه هاي در ح��ال انقراض دنيا 
آغاز به كار كرد. آمارها نش��ان مي دهد كه  
نزديك به س��ه و نيم ميلي��ارد نفر از مردم 
سراسر دنيا تماشاگر بازي هاي جام جهاني 
فوتب��ال ۲۰۱۴ برزيل خواهند ب��ود،. اين 
بهترين فرصت براي رس��اندن پيام آخرين 
بازمانده  گونه هاي حيواني جهان است. به 
گفته اعض��اي كارگروه آن چه قرار اس��ت 
اتف��اق بيفتد، در ي��ك كالم ايجاد جنبش 
و بيداري محيط زيس��تي در بستر فوتبال 
نس��بت ب��ه گونه ه��اي در مع��رض خطر 
دنياس��ت. نور آقايي مي گويد »فيفا  براي 
كودكاني ك��ه مي توانند با وارد ش��دن در 
صنعت فوتب��ال خود و خان��واده خود را از 
فقر نجات دهن��د، برنامه ريزي هايي دارد.« 
همچنين فوتبال به عنوان ورزشي فراگير 
عاملي است براي صلح جهاني براي دنياي 
امروز و آينده، بنابراين منطقي خواهد بود 
كه در فضاي به وجود آمده در جام جهاني 
۲۰۱۴ از اي��ن طرح حمايت ش��ود. فعاالن 
حوزه محيط زيس��ت اي��ران اميدوارند كه 
چنين فعاليت هايي با گس��تردگي بيشتر 
در ميان كشورهاي شركت كننده در جام 
جهاني ۲۰۱۴ و همچنين بقيه كشورهاي 

عضو فيفا، صورت گيرد.
ë كمپين جهاني 

معصوم��ه ابتكار پس از اين كه زيس��ت 
توپ را به نكونام داد در پيامي از تمام مردم 
و بويژه كساني كه عالقه مند به جام جهاني 
و فوتبال هس��تند دعوت ك��رد در كمپين 
حفاظت از تنوع زيس��تي كش��ور شركت 
كنن��د. ابت��كار مخاطب ه��اي خاصي هم 
داشت، وزيران و همتايانش در 32 كشور راه 
يافته به بيستمين جام جهاني. او مي گويد: 
»ما فكر كرديم شايد اين فرصت مهم بتواند 

به ارتقاي آگاهي هاي محيط زيستي ميان 
ايران و جهان كمك كند.«

به گفته ابتكار عالقه مندان به ورزش و 
فوتب��ال در حوزه هاي مختلف داراي نقش 
اجتماعي هس��تند. كميته المپيك داراي 
ش��اخه ورزش و محيط زيس��ت است، اما 
ايج��اد آن در فوتبال و فيف��ا ايده جديدي 
بود كه سپ بالتر با جديت قول همكاري و 

طرح موضوع در شوراي فيفا را داد.
او امي��دوار اس��ت ك��ه ب��ا مش��اركت 
كش��ورهاي مختلف بويژه آنهايي كه طي 
جام جهاني براي افزايش اين آگاهي رساني 
به كشور ايران خواهند پيوست در راستاي 
آگاهي رس��اني به يكديگر بت��وان گام هاي 
خوبي برداشت. اودرباره توپ زيستي_ روي 
اين توپ تصاوير مختلفي از پس��تانداران و 
پرندگان نقش بسته- طراحي شده توسط 
هنرمن��دان ايراني را هم در همين راس��تا 
مي دان��د و مي گويد كه اين توپ پيام تنوع 
زيس��تي را ب��راي عالقه من��دان فوتبال و 
تماش��اچيان و ش��ركت كنندگان در جام 
جهان��ي دارد. به گفته او دولت ه��ا و »ان.

جي.او« هاي مختلف درخواس��ت پيوستن 
به اين كمپين و برداش��تن قدم هايي براي 
حمايت از تنوع زيس��تي مي كنند كه اين 
جاي اميدواري دارد. اين خبر ابتكار نشان 
مي دهد 50 يوز باق��ي مانده در ايران خيز 
بلند خود را درس��ت برداش��ته اند و شايد 
سرزمين قهوه آغازي براي دور شدن آنها از 

پرتگاه انقراض باشد. 
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 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین )بره(:

امروز باید عمل گرایی خود را نشان دهید و اموری را كه در دست دارید از 
مرحله ی مقدماتی به مرحله ی عملی برسانید. ماه نو در صورت فلکی ثور 
دومین خانه یعنی خانه ی خود ارزشی را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب 
می شود بر به دست آوردن نتایج محسوس تمركز كنید و افکار غیر واقعی 
را از خودتان دور كنید. اما لزومی ندارد كه یک باره دست به معجزه بزنید. 
امروز اگر به مقدار اندكی پیشرفت كنید كافی است تا در مسیر درست قرار 

بگیرید و به این ترتیب می توانید زیربنای موفقیتی پایدار را رقم بزنید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
در لبه ی یک فرصت استثنایی قرار گرفته اید كه می تواند مسیرتان را به 
می  چشم  به  گرفتگی  خورشید  شما  طالع  در  امروز  كند.  عوض  كل  طور 
خورد، از این رو مجموعه ای از احساسات با طراوت غافلگیرتان می كنند 
و موجب می شوند كه مسیر درست را انتخاب كنید. اما باید با احتیاط پیش 
اند.  افتاده  پیش  تان  اعمال  از  افکارتان  كه  رسد  می  نظر  به  زیرا  بروید، 
توانید  می  اید،  نیفتاده  گیر  افکارتان  گردباد  در  كه  زمانی  تا  خوشبختانه 

رویاهایی را كه در سر دارید به واقعیت تبدیل كنید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
امروز ممکن است با چیزهایی برخورد كنید كه برخالف ظاهرشان به نظر 
می رسند، زیرا ماه نو در طالع شما به دوازدهمین خانه یعنی خانه ی اسرار 
وارد شده است. تکه های اصلی معما ممکن است هنوز پیدا نشده باشند، 
باید اطالعات  به درستی درک كنید و  را  توانید تصویر كلی  بنابراین نمی 
بیشتری به دست آورید. هر چیزی كه در اطراف تان اتفاق می افتد را یک 
سرنخ بدانید، حتی اگر دلیل روشنی برای آن پیدا نکردید. دنبال كردن امور 
عجیب و مرموز بدون این كه بدانید شما را تا كجاها خواهند برد، باعث می 
شود تا در مسیری غیر مستقیم به سوی شک و تردید حركت كنید. ایمان 
داشته باشید؛ بدانید كه گنج هایی در تاریکی ها پنهان شده اند، فقط باید 

جرأت پیدا كردن شان را به دست آورید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
اگرچه دیگران می توانند كمک تان كنند تا امروز بر سر وظایف تان بمانید، 
گرفتگی  خورشید  كنید.  دنبال  كوركورانه  را  ها  آن  های  توصیه  نباید  اما 
در طالع شما بر یازدهمین خانه یعنی خانه ی شبکه های اجتماعی سایه 
می افکند، بنابراین می توانید به دوستان تان رجوع كنید كه راهنمای قابل 
اعتمادی در این مسیر هستند. در یک دو راهی گیر افتاده اید؛ هر كدام از 
مسیرها را كه انتخاب كنید دیگر راه برگشتی وجود نخواهد داشت. تا می 
را بررسی كنید و  تان  پیامدهای تصمیمات كنونی  تا  توانید وقت بگذارید 

سپس در مسیر انتخابی پیش بروید.

متولدین مرداد )شیر(:
سمت  به  كه  را  نورافکنی  كلید  كسی  كه  كنید  احساس  است  ممکن  امروز 
فرصت های شغلی شماست دست كاری می كند. این حركت ناگهانی شما 
را شگفت زده خواهد كرد، زیرا خورشید گرفتگی ای كه در دهمین خانه 
از طالع شما یعنی خانه ی موقعیت های اجتماعی اتفاق افتاده موجب می 
بگیرند.  قرار  تان  افق های جدیدی در زمینه ی شغلی پیش روی  تا  شود 
خوشبختانه می توانید تصمیمات مثبتی اتخاذ كنید كه اهداف بلند مدت تان 
را تحت الشعاع قرار می دهند، البته باید زود بجنبید و موقعیت را بسنجید. 
زمان  ندهید.  دست  از  زیاد  كردن  فکر  خاطر  به  را  زمان  كنید  سعی  اما 
بررسی و برنامه ریزی به پایان رسیده است؛ اكنون زمان آن است كه دست 

به كار شوید و رویاهای تان را عملی كنید.

متولدین شهریور )سنبله(:
تا بتوانید نقشه های  از انرژی ماه نو در صورت فلکی ثور استفاده كنید 
كاربردی برای آینده ی تان طرح ریزی كنید. فعل و انفعاالت كهکشانی بر 
نهمین خانه از طالع شما یعنی خانه ی ماجراجویی ها تأكید می كنند، از این 
رو ممکن است برنامه هایی برای اوقات آخرهفته داشته باشید. یا شاید هم 
به این فکر می كنید كه همه چیز را درگرگون كنید، مثاًل به یک سفر خارجی 
بروید یا مسیری معنوی را در پیش بگیرید. اكنون همه چیز شدنی و ممکن 
است، فقط باید به خاطر داشته باشید كه تغییرات را به آهستگی و با تأملی 
محتاطانه دنبال كنید. اگر كاری ارزش انجام دادن را دارد، پس ارزش وقت 

گذاشتن و درست انجام دادن را هم دارد.

متولدین مهر )ترازو(:
موضوع اصلی امروز تجربه ی مسیرهایی است كه لذت های جدیدی را در 
اختیارتان قرار می دهند، زیرا ماه نو در صورت فلکی ثور به هشتمین خانه 
این  در طالع شما یعنی خانه ی روابط و صمیمیت ها قدم گذاشته است. 
كه بخواهید هم به اولویت های تان توجه كنید و هم اوقاتی را صرف امور 
دلپذیر مانند خوردن غذاهای خوشمزه و گوش كردن به موسیقی های پر 
احساس كنید گمراه كننده به نظر می رسد. آن قدر زمان ندارید كه خودتان 
را با مسایلی این چنین سرگرم كنید، باید تا می توانید از لحظه های پیش رو 
نهایت استفاده را ببرید. خوب فکر كنید و ببینید كه می خواهید در مسیر 
زندگی به چه چیزی دست پیدا كنید، زیرا هر تصمیمی كه اكنون اتخاذ كنید 

می تواند تأثیر به سزایی در آینده ی شما ایجاد كند.

متولدین آبان )عقرب(:
لبه شده  تان مانند یک شمشیر دو  ثبات در روابط كنونی  آوردن  به دست 
حد  از  بیش  امنیت  اما  هستید،  احساسی  و  عاطفی  امنیت  دنبال  به  است. 
موجب می شود تا از خود راضی به نظر برسید. ماه نو در صورت فلکی 
ثور به هفتمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی معاشران وارد شده است 
و زمینه را برای امور ماورایی فراهم كرده، از این رو می توانید مراسمی 
معنوی با دوستان تان ترتیب دهید. مراسم را ساده برگزار كنید، مثاًل شمع 
روشن كنید و اهدافی را كه برای ماه آینده در نظر دارید به زبان بیاورید. 
هر تصمیمی كه می گیرید باید اطمینان حاصل كنید كه هدفی آگاهانه پشت 

آن قرار گرفته باشد.

متولدین آذر )كمان(:
ماه نو در صورت فلکی ثور به ششمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی 
به  امور مربوط  به  تا  خود بهسازی وارد شده، پس فرصت مناسبی است 
سالمتی توجه كنید. معاینات سالیانه را انجام دهید و جهت بررسی سالمت 
دندان های تان از پزشک مربوطه نوبت بگیرید. برای ارزیابی رژیم غذایی 
كنونی تان كمی بیشتر وقت صرف كنید و به برنامه های ورزشی تان هم 
نگاهی بیندازید. سعی كنید به این فکر كنید كه چه طور می توانید سالمتی 
تان را با تغییرات كوچک در زندگی روزانه افزایش دهید، البته این تغییرات 
از  پر  تان  زندگی  خواهید  می  اگر  باشند.  شده  ثابت  زمان  طول  در  باید 

ماجراجویی باشد، اول از همه باید به سالمتی جسم تان توجه كنید.

متولدین دی )بز(:
یا  اید وقت مناسبی را برای استراحت، تفریح و  نتوانسته  تازگی  به  شاید 
امور عاشقانه پیدا كنید، اما یک تغییر كوچک در برنامه ریزی های تان می 
تواند آغاز مرحله ی جدیدی را در زندگی تان رقم بزند. فکر نکنید كه قرار 
این  باید  كه  هستید  خودتان  شما  بیفتد،  اتفاق  ای  العاده  خارق  چیز  است 
اتفاق را رقم بزنید. ماه نو در صورت فلکی ثور به پنجمین خانه در طالع 
شما كه به ویژگی نشان دادن قابلیت های فردی مربوط است وارد می شود 
و تشویق تان می كند تا در یکی از این روزها دست به كار شوید. كاری كه 
در پیش گرفته اید ممکن است بازگشت به كودک درون، بررسی خالقیت ها 
یا حتی توجه به امور عاشقانه باشد. اگر می خواهید كه رویاهای تان به 

واقعیت تبدیل شوند باید خستگی ناپذیر باشید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
امروز باید با موضوعات پایه دست و پنجه نرم كنید، مثاًل این كه به خاطر 
امنیت عاطفی و احساسی كه خانه و خانواده در اختیارتان می گذارد چه 
بهایی باید بپردازید. اكنون زمان آن است كه به طور عمیق در روح تان به 
كنکاش بپردازید. این كنکاش به معنی پرسه زدن در خاطرات كودكی و گم 
شدن در ضمیر ناخودآگاه نیست. اما جالب است كه بدانید این بازگشت به 
تان تصمیم بگیرید،  آینده ی  بتوانید درباره ی  تا  گذشته موجب می شود 
زیرا ماه نو در صورت فلکی ثور چهارمین خانه را در طالع شما كه به خانه 
ی ریشه ها معروف است فعال می كند. شکستن الگوهای ناخودآگاه گذشته 

موجب می شود تا در طوالنی مدت روابط سال تری داشته باشید.

متولدین اسفند )ماهی(:
ریتم روزانه ی زندگی تان دوباره سرعت گرفته و اصاًل اهمیتی ندارد كه 
چه قدر كار روی سرتان ریخته است. اما با وجود مشغله های اضافه شده، 
با دیگران در  به شکلی واضح  را  افکارتان  را دارید كه  قابلیت  این  باز هم 
میان بگذارید. ماه نو در صورت فلکی ثور سومین خانه را در طالع شما 
یعنی خانه ی روابط تحریک می كند و موجب می شود تا روزهای فعال 
فعلی  جریانات  با  را  خودتان  باشید.  داشته  آینده  ماه  در  ای  مشغله  پر  و 
هماهنگ كنید، آن چه را در ذهن تان می گذرد با دیگران در میان بگذارید و 

هیچ فرصتی را از دست ندهید.

جدول و سرگرمی

درویش و كریم خان
درویشی تهی   دست از كنار باغ كریم خان زند عبور می كرد . چشمش به شاه افتاد و 

با دست اشاره ای به او كرد . كریم خان دستور داد درویش را به داخل باغ آوردند .
كریم خان گفت : این اشاره  های تو برای چه بود ؟

درویش گفت : نام من كریم است و نام تو هم كریم و خدا هم كریم .
آن كریم به تو چقدر داده است و به من چی داده ؟كریم خان در حال كشیدن قلیان 

بود ؛ گفت چه می خواهی ؟
درویش گفت : همین قلیان ، مرا بس است !چند روز بعد درویش قلیان را به بازار برد 
و قلیان بفروخت . خریدار قلیان كسی نبود جز كسی كه می  خواست نزد كریم خان 
رفته و تحفه برای خان ببرد ! پس جیب درویش پر از سکه كرد و قلیان نزد كریم خان 

برد !روزگاری سپری شد. درویش جهت تشکر نزد خان رفت .
نه   : و گفت  زند كرد  به كریم خان  اشاره ای  با دست  و  افتاد  قلیان  به  ناگه چشمش 
من كریمم نه تو ؛ كریم فقط خداست ، كه جیب مرا پر از پول كرد و قلیان تو هم سر 

جایش هست . . .

مسلمان هست
جوانی با چاقو وارد مسجد شد و گفت: بین شما كسی هست كه مسلمان باشد ؟

همه با ترس و تعجب به هم نگاه كردند و سکوت در مسجد حکمفرما شد ،
باالخره پیرمردی با ریش سفید از جا برخواست و گفت : آری من مسلمانم.

جوان به پیرمرد نگاهی كرد و گفت با من بیا،
پیرمرد بدنبال جوان براه افتاد و با هم چند قدمی از مسجد دور شدند ،

جوان با اشاره... به گله گوسفندان به پیرمرد گفت : كه میخواهد تمام آنها را قربانی 
كند و بین فقرا پخش كند و به كمک احتیاج دارد،

پیرمرد و جوان مشغول قربانی كردن گوسفندان شدند
شخص  و  بازگردد  مسجد  به  كه  گفت  جوان  به  و  شد  خسته  پیرمرد  مدتی  از  پس 

دیگری را برای كمک با خود بیاورد.
جوان با چاقوی خون آلود به مسجد بازگشت و باز پرسید : آیا مسلمان دیگری در بین 
شما هست ؟   افراد حاضر در مسجد كه گمان كردند جوان پیرمرد را بقتل رسانده 

نگاهشان را به پیش نماز مسجد دوختند،
پیش نماز رو به جمعیت كرد و گفت : چرا نگاه میکنید ، به عیسی مسیح قسم كه با 

چند ركعت نماز خواندن كسی مسلمان نمیشود...!

عشق
پیرمردی صبح زود از خانه اش خارج شد. در راه با یک ماشین تصادف كرد و آسیب 
دید. عابرانی كه رد میشدند به سرعت او را به اولین درمانگاه رساندند. پرستاران 
ابتدا زخمهای پیرمرد را پانسمان كردند سپسبه او گفتند: باید ازتو عکسبرداری شود 
تا جایی از بدنت آسیب ندیده باشد. پیرمرد غمگین شد و گفت عجله دارد و نیازی به 

عکسبرداری نیست. پرستاران از او دلیلش را پرسیدند.
پیرمرد گفت....

زنم در خانه سالمندان است. هر صبح آنجا می روم و صبحانه را با او می خورم. 
نمی خواهم دیر شود!

خیلی  گفت:  اندوه  با  پیرمرد  دهیم.  می  خبر  او  به  خودمان  گفت:  او  به  پرستاری 
متأسفم. او آلزایمر دارد.

چیزی را متوجه نخواهد شد! حتی مرا هم نمی شناسد!
پرستار با حیرت گفت: وقتی كه نمی داند شما چه كسی هستید, چرا هر روز صبح 
برای صرف صبحانه پیش او می روید؟ پیرمرد با صدایی گرفته, به آرامی گفت: اما 

من كه می دانم او چه كسی است...

یت
حکا
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ترجمه: هنری ویلبرفورس كالرک

گردآوری و ویرایش: دكتر بهروز همایون فر

المنه لله كه در میکده باز است
زان رو كه مرا بر در او روی نیاز است

خم ها همه در جوش و خروشند ز مستی
وان می كه در آن جاست حقیقت نه مجاز است

از وی همه مستی و غرور است و تکبر
وز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است

رازی كه بر غیر نگفتیم و نگوییم
با دوست بگوییم كه او محرم راز است

شرح شکن زلف خم اندر خم جانان
كوته نتوان كرد كه این قصه دراز است

بار دل مجنون و خم طره لیلی
رخساره محمود و كف پای ایاز است
بردوخته ام دیده چو باز از همه عالم
تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است
در كعبه كوی تو هر آن كس كه بیاید

از قبله ابروی تو در عین نماز است
ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین

از شمع بپرسید كه در سوز و گداز است

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

Thanks be to God that the door of the wine-tavern open, is.
In such a way that, my face of supplication upon its door is.
Through intoxication, all in tumult and shout are the jars;
And that wine that in that place true is, not illusory, is.
From Him, intoxication, and tumult, and pride: all is.
From us, helplessness, and weakness, and supplication all is.
The mystery that to the people I uttered not, and shall not utter:
To the Friend, I shall utter; for confidant of the mystery He is.
The twist of the tress, curl within curl, the explanation
One cannot shorten; for long this story is.
The load of Majnun’s heart; and the curl of Laila’s tress
The cheek Of Mahmud and the sole of the foot of Ayaz is.
Like the hawk, I have stitched up my eye from all the world:
Since, on Thy adorned cheek, my eye open is.
Whoever entereth the Ka’ba of Thy street,
‘Through the Kibla of Thy eye-brow in the very act of prayer is.
O people of the assembly! the consuming of the heart of poor Hafez
Ask ye the candle that, in burning and melting is.

آسیب شناسی نظام خانواده 
 

افشین طباطبایی 

 

با وجود دگرگونی در ساختار و نقش  خانواده، در روند تاریخ، بی تردید خانواده هم چنان یكی 

از نهادهای اصلی جامعه به  شمار می رود. اهمیت خانواده از این رو است كه نه تنها محیط 

مناسبی برای همسران به  شمار می آید، بلكه وظیفه تربیت نسل های آتی را نیز بر عهده دارد. 

به عبارتی می توان گفت؛ هنجارسازی و مقابله با ناهنجاری ها از خانواده آغاز می گردد. وجود 

خانواده از آن جهت ضروری است كه شخصیت انسان ساخته نمی شود مگر از طریق فرآیند 

از خانواده است، آن جا كارخانه ایی است كه شخصیت  بنیان و اساس آن  اجتماعی شدن كه 

انسانی تولید می كند. ایفای بهینه این كاركرد ها نه تنها برای بقای خانواده ضروری است بلكه 

در دراز مدت برای انسجام اجتماعی نیز ضروری است. آسیب هایی نظیر: اختالفات  زناشویی، 

طالق و خشونت بنیان خانواده را در معرض خطر قرار می دهد. در گذشته های دور انسان ها 

دور هم جمع گشته و شهرنشین شدند تا برای خودشان امنیت و آسایش فراهم كنندو از حمله 

جانوران در امان بمانند و به یكدیگر یاری رسانده و ازهم حمایت كنند. ولی در همین شهر ها 

كم كم بالیای دیگری نصیب انسان شد؛ دزدی، خشونت، فقر و... انسان ها مجبور به تشكیل 

نیروی امنیتی )پلیس(، قضایی شدند. دور خانه ها دیوار كشیدند، دزدگیر و دیگر وسایل ایمنی 

اختراع شدند، مجتمع های مسكونی درست شد، ولی بازهم كفایت نكرد. یعنی پیچیدگی های 

در  انسان ها  اینكه  باوجود  حاال  گردید.  شهرنشینی  طاعون  به  تبدیل  كم كم  انسانی  جامعه 

از سوی جامعه،  وارده  به واسطه فشارهای مضاعف  میلیونی زندگی می كنند،  جمعیت های 

اطرافیان، شغل و... دچار اضطراب و استرس اند، كه حجم زیادی از منفی نگری های و بدبینی ها 

حاصل همین فشار هاست. خانواده به عنوان یك نهاد اجتماعی، نقش مهمی در روند سعادت 

یا بدبختی حیات انسان دارد. اما به دنبال تحوالت و تغییرات رو به رشدی كه در جوامع بشری 

به وجود آمده، نهاد خانواده هم بی نصیب نماند و بعضا در بسیاری از موارد دچار تغییراتی 

شگرف در ساختار خود گردید. 

درحقیقت صنعتی شدن جامعه بشری و پدیده مدرنیته نهاد خانواده را در مواردی دستخوش 

منفی  تغییرات  این  موارد  از  برخی  در  گرفته  صورت  مطالعات  براساس  ساخت.  دگرگونی 

و خانواده می تواند  اجتماع  دگرگونی  و  تحول  است.  ارزیابی شده  مثبت  دیگر  برخی  در  و 

پیشرو یا واپس گرا، خودجوش یا دستوری، در جهت نابرابر؛ موقت یا دایمی، مثبت یا منفی 

بازارهای  جهانی،  تاثیر رشد صنعت، عواملی چون وسعت  باشد. حتی بدون در نظر گرفتن 

رسانه های گروهی، خدمات شهری، مراقبت های بهداشتی، تحصیالت، حمل و نقل و... بعضا 

از كشور به كشور و  این نوع خانواده   باعث تشكیل خانواده های مدرن شده اند كه كاركرد 

از فرهنگی به فرهنگ دیگر در تغییر بوده است. بی تردید تشكیل این نوع خانواده  تبعات 

مثبت و منفی داشته كه به  دلیل اهمیت موضوع به جنبه-های منفی آن  در به  وجود آوردن 

اثر مدرنیته: این  آسیب های اجتماعی می پردازیم: 1- تخریب ساختار خانواده های سنتی در 

در  اجتماعی،  آسیب های  و  ارتباطات  زمینه های  در  را  زندگی  از  متعددی  جنبه های  پدیده 

خانواده های سنتی تخریب كرده است، یعنی از طریق انتقال ارزش ها و هنجارهای مدرن به  

اثر صنعتی شدن: مطالعات  تاثیرگذار بوده است. 2- تضعیف اخالق خانواده در  خانواده ها 

مردم شناسان و جامعه شناسان بیانگر اثرات منفی مدرنیزم اقتصادی خانواده است. رشد روز 

افزون سرمایه داری و مصرف گرایی، تاثیر مستقیمی در تضعیف قوانین اخالقی و آسیب های 

خانواده  روابط  در  تغییرات  این  است.  داشته  خانوادگی  مسئولیت های  سطح  و  اجتماعی 

خوش بینانه نیست. روابط موجود در خانواده برای دست یابی به اهداف مدرن در جهت تكامل 

احساسات و عواطف نیست، و تاثیراتی منفی به همراه دارد. 3- سرمایه داری باعث تضعیف 

مسئولیت خانوادگی: در نظام سرمایه داری، ایجاد مصرف كننده بیشتر حائز اهمیت است كه 

این روند  از ایجاد خانواده مسئول جلوگیری كرده و به سوی فردگرایی غیرمسئوالنه، گرایش 

می یابد. فردگرایی در طول تاریخ دستخوش تغییر فراوان بوده، تجددگرایی نیز ساختار خانواده 

برخوردار  از خانواده هایی سالم  اگر جامعه ای  است.  را دگرگون ساخته  آن  روابط  الگوی  و 

نباشد، نمی تواند ادعای سالمت كند، همین طور هیچ یك از آسیب های اجتماعی بدون تاثیر از 

كانون خانواده پدید نمی آید.

منبع: آرمان

برای کشف فرهنگ 
ایران یك عمر کم است

ریچارد فولتز

در آغاز باید بگویم كه آشنایی من با زبان فارسی به ٣٠ سال 
زمان  آن  در  بودم.  دانشجو  امریکا  در  كه  بر می گردد  پیش 
زیاد  می كردم  تحصیل  من  كه  شهری  در  ایرانی ها  تعداد 
ایرانی داشتم و نسبت به  بود. در دانشگاه هم چند دوست 
اتفاقا دانشگاه هم  فرهنگ و زبان شان كنجکاو شده بودم. 
برنامه هایی به زبان فارسی داشت. من هم تصمیم گرفتم در 
یکی از این كالس ها ثبت نام كنم. آشنایی من از اینجا شروع 
شد و هنوز هم ادامه دارد. خیلی زود دریافتم كه معماری و 
نقاشی هند و مغول كه به آنها عالقه مند بودم ریشه ایرانی 
دارند. البته این اول باعث تعجب من شد، ولی بعد كه بیشتر 
به  زمان  آن  از  شد.  هند  از  جالب تر  برایم  ایران  رفتم  پیش 
بعد همواره در حال كشف فرهنگ و زبان غنی ایران هستم 
و گمان می كنم برای بررسی درست و دقیق این فرهنگ یك 
عمر كم است و باید چندین بار زندگی كرد. لئونارد آلیشان، 
در  زیادی  تاثیر  تهران  اهل  ایرانی  ارمنی-  ادیب  و  شاعر 
عالقه مندی من بر ایران و فرهنگ آن داشت، او معلم بسیار 
ذوقش  كه  بود  فارسی  ادبیات  شیفته  آنقدر  و  بود  خوبی 

او  كالس  كرد.  منتقل  دانشجویانش  همه  به  زود  خیلی  را 
شبیه كالس درس نبود و بیشتر شبیه مراسم جشنی برای 
او در  از شاگردان  ادبیات فارسی بود! بسیاری  بزرگداشت 
تا  را  تحصیالتم  شدند.  بزرگی  ایران شناسان  دنیا  سراسر 
تاریخ  مقطع دكترا در هاروارد دنبال كردم. دوست داشتم 
بررسی  دكترا  رساله  برای  را  صفویه  فرهنگی  و  اجتماعی 
نبود و  این موضوع عالقه مند  به  اما در هاروارد كسی  كنم 
چون امکان كار برایم میسر نشد توجهم به دوره مغول جلب 
شد و پایان نامه ام را در مورد مغول ها نوشتم. در ادامه هم 
به تدریس فرهنگ و زبان ایران پرداختم و این نکته را بگویم 
محافل  به  راه یافتن  شمالی  امریکای  و  اروپا  در  اصوال  كه 
برخالف  این  و  است  دشوار  خیلی  كردن  تدریس  و  علمی 
خصوصا  دارند.  دنیا  سوی  این  در  افراد  كه  است  تصوری 
صرفه  و  نقش  كه  من  تحصیلی  رشته  مثل  رشته هایی  در 
جای  پیداكردن  ندارد،  دانشگاه ها  برای  چندانی  اقتصادی 
كه  گفت  می توان  نیست.  ساده  واقعا  تدریس  برای  مناسب 
محاقی  در  غرب  در  ایران شناسی  رشته  اخیر  دهه  سه  در 
از فراموشی به سر می برد. خیلی ها ایران شناسی را رشته 
مشکوكی می دانند، حتی برخی مخالف آنند و سعی می كنند 
از  پس  واقع  در  بگیرند.  را  آن  تدریس  و  تحصیل  جلوی 
بازنشسته شدن استادان نسل گذشته این رشته مثل ریچارد 
برجسته ای  ایران شناسان  كه  یارشاطر،  احسان  و  فرای 
بودند، استادان دیگری استخدام نشدند و رشته های دیگری 
كه مدیریت دانشگاه تشخیص می داد بیشتر به نفع دانشگاه 

به حدی جدی  این موضوع  این رشته شد.  است، جایگزین 
است كه در حال حاضر من نمی دانم به كسی كه می خواهد 
تحصیالت خود را در این رشته آغاز كند چه توصیه ای بکنم و 
كجا را به او پیشنهاد دهم. شاید فعال بهترین جا همین ایران 
باشد. البته من در سفری كه اخیرا به ایروان در ارمنستان 
واقعا  ایروان  دانشگاه  ایران شناسی  بخش  كه  دیدم  داشتم 
خوب و بزرگ و حتی رشك برانگیز بود. به هرحال امیدوارم 
شود.  حل  مسائل  این  سیاسی  مواضع  اصالح  و  تغییر  با 
چون هیچ كس در دنیا نمی تواند این واقعیت را ندیده بگیرد 
كه ایران نقش مركزی و محوری در تاریخ دنیا دارد. شاید 
این چیزی  بپذیرند، ولی  را  این واقعیت  بعضی ها نخواهند 
را تغییر نمی دهد. اگر رو راست باشیم می پذیریم كه ایران 
تاریخ و فرهنگ دنیا كنار گذاشت. ما هنوز  از  را نمی توان 
امیدواریم كه یك روز دنیا بفهمد این كشور و تمدن نه تنها به 

درد شناختن می خورد، بلکه ما به این شناختن نیاز داریم.

نشست  در  كانادایی  ایران شناس  اظهارت  متن  این  پی نوشت: 
كتابفروشی آینده است كه با عنوان »دیدار و گفت وگو با استادان و 
بزرگان فرهنگ و ادب ایران« به همت علی دهباشی برگزار می شود. 
و  تاریخ  دكترای  امریکاست،  در  اهایو  ایالت  متولد  فولتز،  ریچارد 
سال ها  از  پس  دارد؛  هاروارد  دانشگاه  از  خاورمیانه  مطالعات 
 Concordia( تدریس بخش ایران شناسی را در دانشگاه كنکوردیا 
جاده  »دین های  كتاب  دو  كرد.  تاسیس  مونترال  در   )University
ابریشم« و »گذار معنویت از ایران  زمین« اثر این نویسنده به فارسی 

ترجمه و منتشر شده  است.
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