
PERSIAN             WEEKLY
No. 395 Friday 22 May 2015
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین - شماره 395  
جمعه 1 خرداد ماه 1394 -  چاپ لندن 

To reach your Iranian community, talk to “Persian Weekly” first!

If you would like to advertise in The Persian Weekly Paper please contact:
Tel: 07811000455 - info@persianweekly.co.uk

روح الله فردوسی - طبق آمارهای اعالم شده، نمایشگاه 
و برخی  است  از حیث فروش رکورد زده  امسال  کتاب 
جراید  در  زده،  هیجان  نیز  امر  متولیان  و  مسئوالن  از 
از  بیش  کمی  غلظتی  با  را  فروشی  چنین  ها  رسانه  و 
ظاهرا  کتاب،  میلیاردی   6 فروش  نمودند.  اعالم  اندازه 
راضی کننده بلکه فراتر از انتظار برخی از کارشناسان 
ما  آیا  چیست؟  دهنده  نشان  فروشی  چنین  است.  بوده 
با جامعه ای کتابخوان مواجه ایم؟ پاسِخ درست به این 
پرسش، هنگامی ممکن خواهد بود که بدانیم کتاب های 
دانشگاهی، بیشترین میزان فروش را از میان کتب های 
العاده  آیا فروش فوق  حوزه های مختلف داشته است. 
کتابخوان  العاده  فوق  جامعه  یک  دانشگاهی،  کتابهای 
را بدنبال خود دارد؟ بعنوان مثال؛ فروش باالی کتابی 
تحت عنوان »دینامیک سازه ها« که صرفا در حوزه فنی 
و مهندسی مخاطب دارد، چه تاثیری در ارتقاء فرهنگ 
تواند  می  اجتماعی  های  منزلت  بازتعریف  و  عمومی 
شعر،  رمان،  محوریت  با  کتابهایی  چرا  باشد؟  داشته 
استقبالی  چنین  با  نمایشی  و  داستانی  ادبیات  تاریخ، 
است.  روشن  پرسش  این  به  پاسخ  نیستند؟  مواجه 
فرهنگی  و  فکری  اوضاع  به  سطحی  و  ضمنی  نگاهی 
سبک  و  مزاج  چه  شهروندان  که  دهد  می  نشان  جامعه 
و سلیقه ای دارند و دارای چه گرایشات و جهت گیری 
و  فکری  های  گیری  جهت  اگر  هستند.  فرهنگی  های 
جامعه  در  موجود  فرهنگی  عالیق  و  سالیق  و  سبک 
بدرستی احصا گردد، آنگاه خواهیم دانست که چرا یک 
جامعه کتابخوان، با معیار فروش کتاب های دانشگاهی 
تمییز و تشخیص داده می شود. جامعه ای که مردمان 
آن، در ثروت اندوزی با یکدیگر در رقابتند و ارزشها و 
در  تجمالت  و  باشد  شده  جابجا  اجتماعی  های  منزلت 
طبقاتی،  شکافات  و  بگذرد  تحمل  سقف  از  ها  زندگی 
طبیعی جلوه داده شود، جامعه ای نیست که متصف به 
صفت کتابخوان باشد، ولو اینکه دانشجویانش بیشترین 
این است که جامعه ما  واقعیت  باشند.  »کتاب«  خریدار 
کتابخوان نیست و یا اگر هست، پای تفنن و سرگرمی در 
میان است و کتاب خواندن هایی که جهت آفرین و تحول 
بپذیریم  باید  نیست.  بیش  تفننی  و  نباشد، سرگرمی  زا 
که با »کتاب« مهر نورزیدیم و جز اقلیتی کتاب خوان، که 
در مقایسه با ازدحام جمعیت های بی عالقه به کتاب، کم 
عدد اند، اکثریِت باقی مانده، در ارتباط با کتاب، حالتی 
خنثی دارند و اگر گاهی بر سر و روی این »خاموش پر 
برای  نه  زنند،  می  تورقش  و  کشند  می  دستی  گفتار« 
یافتن حقیقت ها و گشودن ابواب اندیشه هاست، که از 
روی تفنن و گرفتن فالی و خواندن طالعی است که این 

روزها نسلی را خمار و مخمور خود ساخته است. 
در مقابل، هنگامی که از فروش تقریبا 5 برابری لوازم 

آن  باشیم،  مطلع  کتاب  فروش  با  مقایسه  در  آرایشی 
اندک خوشحالی و لبخندی که از برآمدِن جامعه فرضی 
مصرف  جامعه  یک  خشکد.  می  ایم،  داشته  کتابخوان 
چگونه  کتابخوان،  جامعه  یک  با  آرایشی  لوازم  کننده 
قابل جمع است؟ چگونه می شود که یک جامعه سیرت 
گرا  صورت  غلظت،  و  حجم  این  به  کتابخوان،  گرای 
مزاج  که  ای  جامعه  چنین  است.  روشن  پاسخ  باشد؟ 
مشخصی ندارد، احساس در آن بر عقالنیت چیره است 
و همچون باد، در هر وزشی، سمت و سوی دیگری می 
از  که  ای  اندازه  همان  به  فرهنگی،  مسئوالن  آیا  گیرد. 
فروش 6 میلیاردی کتاب، مبتهج و مباهی اند، از فروش 
کتاب،  فروش  با  مقایسه  در  آرایشی  لوازم  برابری   5
ای  جامعه  نگارنده،  گمان  به  هستند؟  متاسف  و  متاثر 
دچار چنین دوگانگی هایی می شود، که مغروق توهِم 
بزرگترین  را  »دانستن«  توهِم  که  چرا  باشد.  »دانستن« 
دشمِن دانش دانسته اند و جامعه ای که با چنین دشمنی 
ناپذیرای  و  زده  جهل  ای  جامعه  باشد،  بگیرد  انس 
عقالنیت و واقع گرایی است. جامعه جهل زده، جامعه 
ای است که مردمان آن به تصوراِت خود بیش از واقعیات 
و حقایق موجود دل خوش می کنند و بیش از عمل بر 
اساس واقعیات، رویاپردازند. چنین جامعه ای به غایت 
راحت طلب و کم کوش است و با کمترین برنامه ریزی 
و تالش و صرف وقت، خواهان به نتیجه رسیدن است. 
می  دانستن  توهِم  دچار  هنگامی  از  ای  جامعه  چنین 
مخاطب  ناگزیر،  و  باشد  مدعا  پر  و  خوان  کم  که  شود 
: »علم چندان  استاد سخن و شیخ اجل است که  اشعار 
که بیشتر خـوانی// چـون عمل در تو نیست نادانی// 
او  بـر  چـارپایی  دانشمند//  نـه  بـود  مـحـّقـق  نـه 
َخَبر//  و  علم  چـه  را  مغز  تهی  //آن  چـنـد  کتـابی 
کـه بـر او هیزم است یا دفـتر« یا آنجــــا که خـواجه 
بهره  بی  مذمت  در  االاسرار  کشف  در  انصاری  عبدالّله 
وری از کتاب می گوید: »مثل ایشان َمَثل خر است که در 
باِر وی دفتر بود، خر را از آن دفتر چه سود!؟ که هوش 
و گوِش دریافت ندارد. ایشان را نیز از دعوت چه سود؟ 
که بر گوش و بر دِل ایشان مهر بیگانگی است و بر دیده 
ایشان حجاب غفلت.« ]کشف االسرار، جلد 10، ص 108[

توهِم دانستن را زمینه هایی است و پیامدهایی. در ادامه 
به سه نمونه از آنها مخاطبان را توجه می دهم.

انحرافات  از  کثیری  ساز  زمینه  »دانستن«،  توهِم   -1
اجتماعی است و متاسفانه جامعه ما، به طور خاموش 
و ناپیدا، توسط این خصم بد عهد، به پیش می رود و از 

جمله فرزندان ناخلف ...
ادامه صفحه 3

توهم دانستن

96,921

به بهانه سالروز تولد فیلسوف مشهور قرن بیستم

فیلسوف پیش بینی ناپذیر
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هفته ای که گذشت 
دّبه آمریکایی

آمریکایی ها  سوی  از  درآوردن  دّبه  اصطالح  بار  اول 
که  زمانی  برد.  کار  به  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  را 
و  درآورده اند  دّبه  لوزان  توافق  از  بعد  آمریکایی ها  گفت 
نوبت  آن  از  پس  می کنند.  مطرح  جدیدی  خواسته های 
درباره  آمریکایی ها  خواهی  زیاده  از  او  رسید  والیتی  به 
کمیسیون  رئیس  حاال  اما  گفت.  سخن  فردو  تاسیسات 
امنیت ملی مجلس هم گفته توافق یک جاده دو طرفه است 
در شرایطی  دّبه می کنیم.این  ما هم  کنند،  دّبه  آنها  اگر  و 
و  شده  آغاز  جامع  توافق  نویس  پیش  نگارش  که  است 

طرفین خود را برای ضرب االجل تیرماه آماده می کنند.

امضاهای تکذیب شده
فراکسیون  و  الریجانی  جدی  مخالفت  وجود  با  اگرچه 
رهروان والیت، طرح سه فوریتی توقف مذاکرات هسته ای 
آن  از  پس  اما  شد،  تقدیم  رئیسه  هیات  به  امضا   80 با 
خبرهایی به گوش می رسید که برخی امضاهای این طرح 
اخذ  نمایندگان  از  دیگری  منظور  به  یا  بوده اند  ساختگی 
هدف  با  امضایشان  که  گفتند  نمایندگان  برخی  شده اند. 
تذکر به رئیس جمهور گرفته شده و خبر از توقف مذاکرات 
نداشته اند. با این همه، کریمی قدوسی هم در مصاحبه ای 
قسم جالله خورد که می خواهند مذاکرات به نتیجه برسد.

انقالب بدفرجام
با عنوان بهار عربی یاد  از آن  انقالب سال 2011 مصر که 
زندانی  رئیس جمهور  مرسی  محمد  برای  حداقل  می شد 
حسنی  که  شرایطی  در  نداشت.  خوشی  عاقبت  مصر، 
شده  مواجه  ساله  سه  تخفیف  حکم  یک  با  اخیرا  مبارک 
است،اما  گرفته  قوت  وی  آزادی  درباره  زنی ها  گمانه  و 
اخوان  اعضای  از  نفر   150 و  مرسی  مصر  در  دادگاهی 
المسلمین را به دلیل دست داشتن در حمله به زندان وادی 
برای  جاسوسی  و  زندانیان  جمعی  دسته  فرار  نطرون، 
حماس به اعدام محکوم کرده است. این حکم قبل از اجرا 

باید از سوی مفتی اعظم مصر مورد تایید قرار گیرد.

8 دقیقه تلخ
شاید »تلخی« بهترین تعبیری است که بتوان در وصف 8 
به  تهران  نفت  و  تبریز  تراکتورسازی  بازی  پایانی  دقیقه 

کار برد.

داعش در نزدیکی بغداد
شهر  سقوط  از  خبری  منابع  برخی  که  شرایطی  در 
الرمادی در عراق خبر می دهند وزارت دفاع عراق هم در 
همراه  به  عراق  مسلح  نیروهای  که  کرده  اعالم  بیانیه ای 
نیروهای بسیج مردمی خود را آماده نبرد در استان االنبار 
می کنند. این در حالی است که آمریکا در نبرد تکریت به 
دولت عراق فشار آورد که از نیروهای مردمی در جنگ با 
فرماندهان  از  العامری  شده  گفته  نکند.  استفاده  داعش 
نیروهای بسیج مردمی که در آزادسازی صالح الدین نقش 
وجود  از  را  شهر  تا  است  رفته  الرمادی  به  داشته  کلیدی 

تروریست های داعش پاک کند.

کشتی نجات در عدن
از  21اردیبهشت ماه  روز  که  ایران  نجات  کشتی  باالخره 
حرکت  الحدیده  بندر  و  عدن  خلیج  سمت  به  عباس  بندر 
با اسکورت ناوگروه 34 نیروی دریایی و چند  کرده بود 
ناوهای  نیز  و  سعودی ها  سوی  از  بازرسی  به  تهدید  بار 
حامل  کشتی  این  رسید.  مقصد  به  آمریکایی  و  فرانسوی 
آرد و کمک های دارویی بشردوستانه برای مردم یمن است 
و چندین فعال صلح ایرانی و خارجی و چند خبرنگار هم 
پیش تر  فائو  می کنند.  همراهی  را  شاهد«  »ایران  کشتی 
اعالم کرده بود که واردات گندم به یمن تقریبا صفر شده 

و احتمال بروز قحطی می رود.

تکواندوی ایران بر بام جهان
در  دیگر  بار  یک  کشورمان  تکواندوی  ملی  تیم 
در  تکواندو  جهانی  مسابقات  دوره  بیست ودومین 
روسیه،کاپ قهرمانی را باالی سر برد. پیش از این ایران 
در تاریخ 42 ساله این ورزش، یک بار تنها در سال 2011 
عنوان قهرمانی را به دست آورده بود. تیم ملی در بخش 
مردان با 3 مدال طال و یک برنز و با 65 امتیاز و در بخش 
زنان با کسب مدال برنز کیمیا علیزاده که اولین مدال تاریخ 
را در مسابقات جهانی دشت کرد،  ایران  تکواندوی زنان 
تاریخ ساز شد. مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و رئیس 

مجلس این قهرمانی را تبریک گفتند.

پیش بینی افزایش قیمت طال
پس از انتشار داده های ضعیفی از وضعیت خرده فروشی 
چهارشنبه  روز  از  جهانی  آوریل،طالی  ماه  در  آمریکا 
افزایش  ادامه  و  کرد  آغاز  را  خود  قیمت  افزایش  گذشته 
قیمت نه تنها بهای اونس را به باالترین قیمت در سه ماه 
هفتگی  عملکرد  بهترین  بلکه  )1223دالر(  رساند  گذشته 
در 4 ماه گذشته را هم برای فلز زرد رقم زد.کارشناسان 
با توجه به آمارهای ضعیف اقتصادی آمریکا و خبرهایی 
چین،  از  اخباری  نیز  و  یونان  احتمالی  ورشکستگی  از 
سطح  اونس  قیمت  افزایش  روند  که  می کنند  پیش بینی 

مقاومتی 1330 دالر را بشکند.

توصیه وزیر اقتصاد به سپرده گذاران
با وجود آنکه بانک مرکزی بارها نسبت به سپرده گذاری 
داده  را  اخطارهایی  پولی  غیر مجاز  موسسات  در  مردم 
است، اما این موسسات به دلیل پرداخت سودهای سپرده 

باالتر از نرخ تورم، همچنان در جذب منابع پیشتازند.

احتمال خروج از رکود مسکن؟
مسکن  بازار  فراگیر  رکودی  است  ماه ها  که  شرایطی  در 
اخیر  روزهای  طی  اما  است،  در بر گرفته  را  کشورمان 
شواهدی مبنی بر احتمال رونق بازار مسکن و خروج از 
وضعیت رکودی دیده شده است. به گونه ای که عالوه بر 
وام خرید مسکن  میزان  افزایش  بر  مبنی  اخباری  انتشار 
به 60 میلیون تومان که خود محرکی برای خریداران ملک 
فروش  و  خرید  درصدی   30 افزایش  نشانه  دو  اما  است، 
حجم  افزایش  کنار  در  مسکن  خرید  تسهیالت  اوراق 
معامالت مسکن در سال 93 نوید بخش روزهای بهتر در 

این بازار خواهد بود.

افزایش آرام قیمت نفت
آن  تقاضای  بر  نفت  عرضه  مازاد  همچنان  آنکه  وجود  با 
غلبه می کند، اما با این همه طی هفته های اخیر نفت خام به 
باالترین قیمت خود در سال جاری رسیده و از مرز 60 دالر 
عبور کرده است. این در شرایطی است که برخی تغییرات 
ژئوپلتیکی از جمله پیشرفت های داعش در عراق و تصرف 
ذخایر  حجم  و  دالر  ارزش  کاهش  کنار  در  الرمادی  شهر 
نفت  قیمت   رشد  برای  محرک هایی  به عنوان  آمریکا  نفتی 

عمل می کنند.در عین حال موانعی از جمله افزایش تولید 
اوپک در کنار بازگشت نفت شیل در مقابل افزایش قیمت 

وجود دارد.

در جریان سفر هیات طالبان نیستیم
از سفر یك هیات طالبان  امور خارجه   سخنگوی وزارت 
»در  گفت:  افخم  مرضیه  کرد.  بی اطالعی  ابراز  ایران  به 
جریان سفر هیات طالبان به ایران نیستیم و باید پیگیری 
شود که منابعی که خبر را منتشر کرده اند، با چه اطالعاتی 
گذشته  روز   » کرده اند.  منتشر  را  خبر  این  مسئولیتی  و 
خبرگزاری تسنیم در یك خبر اختصاصی نوشت که هیات 
طالبان متشکل از اعضای »دفتر سیاسی«این گروه در قطر 
نوشت  خبرگزاری  این  است.  کرده  سفر  ایران  به  اخیرا 
سیاسی  دفتر  مسئول  آغا،  طیب  را  هیات  این  ریاست  که 
سخنگوی  جز  به  است.  داشته  عهده  به  قطر  در  طالبان 
وزارت امور خارجه، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت 
هم از این سفر ابراز بی خبری کرده و گفته است: »از این 
موضوع بی خبرم، این موضوع با عقل جور در نمی آید و 
به هر ترتیب این موضوع را تایید نمی کنم «. خبرگزاری 
با  تهران  به  سفر  در  طالبان  هیات  که  بود  گفته  تسنیم 
مقامات امنیتی درباره مسائل منطقه  و مسائل مربوط به 

مهاجران گفت وگو کرده است.

اعالم زمان محاکمه جیسون رضائیان 
از  قضا  دستگاه  سخنگوی  دفتر  مسئول  که  شد  شنیده 
محاکمه جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست و دو 
متهم دیگر در دادگاه انقالب تهران خبر داد. ایرنانوشت؛ 
برگزاری  روز  خردادماه  پنجم  افزود:  رضویان  محمود 
جلسه دادگاه جیسون رضائیان و دو متهم همراه در شعبه 
ریاست  به  تهران  اسالمی  انقالب  دادگاه  و  دادسرا   15
قاضی صلواتی است. مسئول دفتر سخنگوی قوه قضائیه 
اتهامات خبرنگار واشنگتن پست را جاسوسی به نفع دولت 
جیسون  کرد.  عنوان  نظام  علیه  تبلیغی  فعالیت  و  آمریکا 
که  است  ایرانی االصلی  آمریکایی  روزنامه نگار  رضائیان، 
چندی پیش به همراه همسر و یکی از دوستانش بازداشت 
شد و کمی بعد از آن همسر و دوستش از بازداشتگاه آزاد 

شدند، اما او همچنان در بازداشت 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 د 
یگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد. 
از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری 
در ایران مرسوم نبود ه است در بین صدها پیکره تراشید 
ه شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه 
و عریان وجود ندارد. بخاطر بسپاریم که از چه نژادی 

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست
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- از من همانطور که هستم سخن گوئید و از 
روي کینه توزي چیزي از آن نکاهید  و بر آن 
گفت  خواهید  سخن  کسي  از  پس،  نیفزایید. 
که اگر چه عاقالنه عشق نورزید، ولي عشق 

بي حد داشت.
اوتللو، پرده پنجم، صحنه دوم.

Speak of me as I am; nothing extenu-
ate, nor set down aught in malice. 
Then must you speak of one that 
loved not wisely but too well.

Othello, Act5, Sec2

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.

 96921 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

ادامه از صفحه اول

چنین پدیده زشت و زننده ای، اختالسگران و دزدان بیت المال اند که معنای دقیق اختالس و 
دزدی از بیت المال را می دانند و در عین حال، دست به اختالس می زنند. آنان، نه فاقد مدارک 
دانشگاهی اند و نه در »دانستن«، کم ادعا و جز این نیست که آنان، در دانستِن حقایقی از این 
دست، دچار توهم اند و اال، دانستن های حقیقی و واقعی هرگز آدمی را به قعر گمراهی و 
تباهی و اضالل و خیانت نمی اندازد و در سنگستان ناکامی ها رهایش نمی سازد. آگاهی و 
دانستن هایی که توام با معرفت و شناخت نباشد، توهمی بیش نیست و اختالس گستری و 

دزد پروری را بدنبال خواهد داشت.

2- توهِم »دانستن«، برای جوان ما منزلت های کذایی به بار می آورد و جایگاهی برای او 
تعریف می کند که هرگز در خور و شایسته او نیست. بدیهی است که منزلت اجتماعی، هرگز 
نباید براساس مدرک توزیع گردد و توانایی ها و قابلیت های شخصیتی، پنداری، رفتاری و 
تخصصی از جمله مالکاتی اند که در یافتن منزلت واالی اجتماعی دخیل اند و حال اینکه، 
اند و  امهات، سرگرم مدرک گرایی صرف  این  از  بر کنار  ما،  از جوانان  قابل توجهی  کسر 
خویش را حبس این تصور ساخته اند، که با دریافت مدارک باالتر –البته به هر طریقی- می 
توانند جایگاه باالتری کسب کنند و باور به همین توهم، اخیرا منجر به این شده است که در 
یک آگهی استخدام، شرایط جذب یک منشی با مالک مدرک دکتری اعالم شود. باید بپرسیم 
که چرا ارزش و اعتبار مدرک دکتری تا به این حد تنزل یافته است و روزگاری که دارندگان 
چنین مدارکی، صاحبان کرسی دانشگاه ها بودند، اکنون به منشی گری اداره ای نه چندان 
آیا جز این است که مدرک داران، فاقد اعتماد بنفس کافی و در  با اهمیت تن در می دهند؟ 

توهِم »دانستن« اند؟ 

3- جوانان ما انتخاب کرده اند تا بخشی از سالهای زندگی خویش را با تحصیل سپری کنند. 
از طریق های دیگری نیز می توان  یا  از طریق تحصیل ممکن می گردد  تنها  آیا »دانستن« 
چالش  و  مهمترین  جمله  از  و  ها  راه  این  از  یکی  تحصیل  طریقه  که  است  بدیهی  دانست؟ 
برانگیزترین راه هاست و کثیری از جوانان ما جز از همین راه، برای دانستن، طریق دیگری 
را بر نمی گزینند. دانشجویان در دانشگاه ها از طریق ذهنیت، به »دانستن« مشغول اند و پس 
از آنکه به درستی حقیقت هایی را –حال در هر زمینه مورد نظری که باشد- دانستند، راهی 
جامعه می شوند تا در عینیت بخشیدن به دانسته هاشان بکوشند. چرا که جامعه و دانشگاه، 
باالجبار با یکدیگر در نسبت اند، بگونه ای که هر عملی در بستر دانشگاه آثارش در فضای 
جامعه پدیدار می شود. با این وجود، اگر مسئوالن و متولیان مراکز آموزش عالی نرنجند و 
انتقادات ما را نمک ناشناسی ندانند، باید گفت که علت العلل رنج اجتماعی توهِم »دانستن«، 
ناشی از این حقیقت است که دانشگاه ها، »دانش جو« نمی پرورند و با بسا تاسف، آنان را با 

تصور و بلکه توهمی عمیق، از اینکه »می دانند« و با»سوادند« تحویل جامعه می دهند. اگر 
سقف تحمل و شکیبایی دانشگاه ها به واسطه الفتی که با دانشجویان دارند، در برابر لغو 
و سهو و خطای دانشجویان بلند و بسیط و فراخ است، در مقابل اما، فضای جامعه اینگونه 
نیست. جامعه ای که دانشجو بناست تا در ظرف آن قرار بگیرد، فضایی است پراکنده از همه 
نوع گرایش فکری و ُخلقی و آکنده از حق کشی ها و بهره کشی ها و خالی از عاطفه، که 
برای درخشیدن و کسب منزلت اجتماعی، قواعد و قوانین خاص خود را دارد. مخصوصا اگر 
جامعه مورد نظر، جهل زده باشد و به دانش و توانایی افراد آنگونه که شایسته است ننگرد. 

لذا، هماهنگی و همصدایی دانشگاه و جامعه، در زدودن توهِم دانستن، نقش بسزایی دارد.

سخن پایانی اینکه؛ طبیعی است که هر یک از ما در آفریدن چنین جامعه ای سهم و نقشی 
داشته ایم و پیراستن آن از زشتی ها و ژولیدگی های فکری و ُخلقی و رفتاری نیز وظیفه 
همگانی است. راه عالج، بدنبال مقصر و متهم گشتن نیست، بلکه در آگاهاندن جوانانی است 
که تا نیمه های راه زندگی با همین توهم زیسته اند و چه نیکو و اقدام محسنی است که نیمه 
تا  بیابند  را  آن  توان  و  باشد  و دفع چنین توهمی  آگاهی  با  مانده زندگی شان، همراه  باقی 
دیگر از واقعیت ها فرار نکنند و براساس توانایی های حقیقی خویش دست به کاری بزنند 
تا غصه ها و قصه های تلخ به سر آید. هنگامی یک جامعه گرایش به کتابخوانی پیدا خواهد 
کرد، که موانع عدم چنین گرایشی شناخته و مرتفع گردد. شهروندان هنگامی سراغ کتاب 
را خواهند گرفت و دست به سوی آن بلند خواهند کرد، که ذهنی آرام و دلی بی آالم داشته 
باشند. چراکه انسان توسط قدرت ذهن، کتاب را درک می کند و می فهمد و با اعجاز دل، 
می پذیرد. مدیــریت بر یک جامعه کتابخوان و درست باور و ژرف نگر، به مراتب سهل تر 
از جامعه ای است که در آن علم و دانش و کتاب در اولویت فرهنگی قرار ندارند. معلمان و 
هدایتگران نسل جوان، باید برای ساختن و دست یابی به چنین جامعه ای، قلم ها را آماده و 
معلومات و نظریات و افکار سازنده خود را بر خطوط دفتِر تعلیم و تعلم، پیاده کنند. نگرانی 
ما این است که مبادا با تعداد چاپ های متعدد کتاب هایی که اولویت فکــــری و فــرهنگی 
آنان، مدعی  تعداد چاپ های مکرر  و  تیراژ  به  استناد  با  و  بفریبیم  را  نیستند، خود  جامعه 
شویم که جامعه ای کتابخوان ساخته ایم و مخاطبان مشتاقی یافته ایم و از همین سبب، غره 
شویم به »آمار« و ارقامی که معلوم نیست بر حسب کدام تحقیقات میدانی و موردی، ظرفیت 
های فکری و فرهنگی جامعه را استخراج می کنند و بعنوان یک سند فرهنگی، در بوق و 

کرنایش کرده، کتابخوان بودن جامعه را به رخ می کشند.
 برای رهایی طبقات مختلف جامعه از توهِم دانستن، مسئوالن باید میل مفرط به لغت بازی 
و آمار سازی را به کناری نهند و واقعیت ها را آنگونه که هست بنگرند. اگر واقعیت ها، با 
نگرفته  صورت  ها  اندیشه  جوهر  به  اعتنایی  بی  جز  اقدامی  شوند،  توصیف  تفننی  نگاهی 
است و صبِح کاذِب توهِم »دانستن«، به دروغ، خود را، صبِح صادِق اندیشه ورزی و تعقل 

گرایی جا خواهد زد.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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گزارش
آیا 70 درصد ایرانیان با بحران کوچ اجباری 

ناشی از خشکسالی روبه رو هستند؟ 

ترک دیار 
سپیده اشرفی

اخیرا  کشاورزی  اسبق  وزیر 
اگر  که  است  کرده  عنوان 
یابد،  ادامه  خشکسالی  بحران 
به  ناچار  70درصدایرانی ها 

مهاجرت اجباری می شوند.

از مرز هشدار گذشته است. شاید  خشکسالی دیگر 
کشاورزی  اسبق  وزیر  که  هست  هم  همین  برای 
می کند،  خشکسالی  این  تبعات  و  بحران  از  صحبت 
تنها در حد یک تیتر خبری، جذاب شده و کمی بعد 
به فراموشی سپرده می شود. عیسی کالنتری وزیر 
در  تازه تری  هشدارهای  اخیرا  که  کشاورزی  اسبق 
هم  این  از  پیش  کرده،  مطرح  خشکسالی  خصوص 
به اظهارنظرهای هشداردهنده معروف بود چرا که 
در بهمن ماه سال قبل نیز عنوان کرده بود که تنها تا 
15 سال دیگر آب برای کشاورزی داریم. او که سابقه 
بارها  دارد،  کشاورزی  وزارت  در  13ساله  وزارت 
نسبت به مساله کم آبی و خشکسالی هشدار داده اما 
مخالفان  همیشه  او  صحبت های  است.  نشده  گرفته 
خاص خود را داشت چرا که زمانی که پای دریاچه 
ارومیه را نیز به میان کشید، با واکنش نماینده مردم 

ارومیه روبه رو شد.

فراتر  معمول  صحبت های  از  را  خود  انتقادهای  او   
قانون  روزنامه  با  اخیرا  که  گفت وگویی  در  و  برد 
داشت، عنوان کرد »نسل های آینده احمدی نژاد را به 
خاطر صدماتی که به منابع آب و خاک این سرزمین 
حال،  این  با  کرد«.  خواهند  نکوهش  است،  زده 
کشاورزی،  اسبق  وزیر  سوی  از  مطرح شده  هشدار 
نشان از جدی شدن بحران خشکسالی دارد؛ بحرانی 
درصد   70 مهاجرت  سبب  آینده  در  است  ممکن  که 
عیسی  سوی  از  اخیرا  مساله  این  شود.  ایرانی ها 
کالنتری وزیر اسبق کشاورزی مطرح شده تا نشان 
دهد خشکسالی و بحران آب طی یک دهه آینده تبعات 
تازه و جدی تری را در پی خواهد داشت. آن طور که 
او عنوان کرده، »ایران با بهره برداری از 97  درصد 
آب های سطحی خود، عمال تمام رودخانه های خود 
نمانده  باقی  در طبیعت  آبی  دیگر  و  را خشک کرده 

است. این موضوع به معنای آن است که اگر به همین 
یعنی  ایرانیان  درصد   70 حدود  دهیم  ادامه  وضع 
ماندن  زنده  برای  نفر  میلیون   50 معادل  جمعیتی 
مساله  همین  هستند«.  کشور  از  مهاجرت  به  ناچار 
نشان از آن دارد که ایران در حال خشک شدن است. 
آن طور که کالنتری مطرح کرده، »بحران خشکسالی 
در ایران به وضعیتی رسیده است که حیات و تمدن 
سرزمین در معرض تهدید قرار گرفته است. مطابق 
نیازهای  تامین  کشش  منابع  علمی،  برآوردهای 
نه چندان  آینده  در  و  ندارد  را  ایران  فعلی  جمعیت 
کشور  از  باید  ایران  جمعیت  درصد   70 حدود  دور 
مهاجرت کنند اما با وضع دیپلماسی خارجی ایران، 
را  ایرانی  میلیون   50 تا   40 حاضرند  کشورها  کدام 
را  مساله  دو  کالنتری  صحبت های  دهند؟«  اسکان 

روشن می کند. 
است  خشکسالی  از  ناشی  بحران  مساله  اولین 
نزدیک  آینده ای  در  را  آبی  منابع  کل  نهایت  در  که 
طبق  است.  اجباری  کوچ  دیگر،  مساله  و  می بلعد 

صحبت های وزیر اسبق کشاورزی، »در حال حاضر 
در جزیره ماندیل هند ادامه سکونت غیرممکن شده 
و این جزیره گاه و بیگاه به زیر آب می رود. این در 
شرایطی است که ماندیل تنها 300 هزار نفر جمعیت 
دچار  جمعیت  این  انتقال  برای  هند  دولت  اما  دارد 

دردسر شده است. 

 50 به  قریب  اسکان  برای  می خواهیم  چگونه  ما 
میلیون نفر ایرانی چاره اندیشی کنیم؟« هر چند که 
خشکسالی  تشدید  از  ناشی  کوچ  و  مهاجرت  مساله 
از  بخشی  تنها  کرده،  اشاره  آن  به  کالنتری  که 
به  نسبت  قبل  سال های  در  که  است  هشدارهایی 
تشدید بی آبی داده شده است. دولت از یک طرف با 
مساله کمبود آب شرب روبه روست و از سوی دیگر، 
اما،  میان  این  در  کند.  زمین  حفظ  برای  فکری  باید 
برخی  روبه روست.  بن بست  با  هم  طرف  دو  هر  از 
این بحران را باور نکرده اند  اما به نظر می رسد که 
چرا که یکی از نمایندگان مجلس این مساله را مطرح 
اسبق  وزیر  کالنتری  عیسی  صحبت های  که  کرده 
کشاورزی دروغ است و بحران به این صورت که او 

از آن صحبت کرده،  جدی نیست.

بنابر  اگر  که  است  این  که مطرح می شود   مساله ای 
صحبت های  مجلس،  نماینده  این  صحبت های 
بحران  با  ایران  واقعا  آیا  باشد،  دروغ  کالنتری 
حال  در  واقعا  اگر  و  نیست؟  روبه رو  خشکسالی 
نکته ای  کرد.  باید  چه  است،  بحرانی  چنین  از  گذر 
که واضح است، انکار برخی مقامات رسمی است که 
که  هستند  وضعیتی  کردن  فراموش  برای  تالش  در 
ایران در آن به سر می برد؛ انکاری که شاید در نگاه 
اما  بینجامد  آرام شدن فضای عمومی کشور  به  اول 
در نهایت مقابله با فاجعه را هم به تاخیر می اندازد.

سیاست های ضد مهاجرتی در اروپا شتاب می گیرد؟

رشد راست افراطی 
در سایه بحران 

اقتصــــــــــــــــــادی
اروپایی  کشورهای  در  مهاجرتی  ضد  سیاستمداران  رشد 
خود ریشه در مشکالت اقتصادی این کشورها دارد. بحران 
اروپایی، بختک وار   از سال 2008 در کشورهای  فراگیری که 
مهاجرانی  قربانی اش  نخستین  نشسته،  آن  مردمان  سر  بر 

خواهند بود که سودای زندگی در قاره سبز را دارند.
این دوره از  حضور راست های افراطی و ضد مهاجرتی در 
بوده  پیش  دوره های  از  چشمگیرتر  اروپا  اتحادیه  پارلمان 

است.
رشد جریاناتی همچون راست های افراطی به رهبری ماری 

لوپن یا حزب طالیی در یونان که وارد پارلمان این کشور هم 
شده اند، همگی یک پیام را می رسانند: رشد راست افراطی در 

سایه بحران اقتصادی.
که  دارند  خود  دست  در  برنده  برگ  دو  افراطی  راست های 
کنند:  استفاده  خود  اهداف  پیشبرد  برای  آن  از  می توانند 
شکاف  دیگری  و  اروپا  اتحادیه  اقتصادی  بحران  نخست 
امنیتی کشورهای اروپایی در سایه رشد جریانات تکفیری در 
قاره سبز.به اعتقاد برخی کارشناسان این دو عامل می تواند 
مانور  برای  بیشتری  قدرت  جریانات  به  نزدیک  آینده ای  در 
در عرصه سیاسی بدهد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز 
افزایش  اروپا  در  اخیر  سال های  در  مهاجرتی  ضد  تمایالت 
باال  بیکاری  و  بیمار  اقتصاد  خاطر  به  که  امری  است.  یافته 
تشدید  نفوذ،  قابل  مرزهای  و  مهاجرت  افزایش  همچنین  و 
شده است. این خشم روبه رشد موجب افزایش بخت و اقبال 
جبهه  انگلستان،  در  بریتانیا  استقالل  حزب  همانند  احزابی 
ملی در فرانسه و گروه های ضد مهاجرتی در اروپا که کمتر 
در  اروپا  ناظران،  گفته  به  بنا  است.  شده  شده اند،  شناخته 
سال های اخیر با افزایش محبوبیت جریان های راست افراطی 
رو به رو شده است. برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری 
»مارینه  به رهبری  ملی  افراطی جبهه  راست  فرانسه، حزب 
لوپن«، 19 درصد آرا را در دور اول به دست آورد. اگر اتحاد 
این  نتیجه  نمی داد،  رخ  محافظه کاران  و  میانه رو  چپ های 
آن  از  پیش  که  می شد  چیزی  آن  از  ناگوارتر  شاید  انتخابات 
گذشته  سال  در  رشد  به  رو  روند  این  بود.  شده  پیش بینی 
واقعه  شد.  حفظ  نیز  اروپا  اتحادیه  پارلمانی  انتخابات  در 
شارلی ابدو در فرانسه که به کشتار روزنامه نگاران این مجله 
انجامید و باعث و بانی آن که افراطیون تکفیری بوده اند، تنها 
نتیجه ای که داشت به رشد این جریانات در فرانسه دامن زد.

این  از  اتفاقاتی  و  بود  لوپن کسب کرده  که  آرایی  میزان  این 
دست به رشد احزاب ضد مهاجرتی منجر می شود. در همین 
راستا، تحقیقات بیان می کند که این موضوع تنها به فرانسه 
محدود نمی شود و جریان های راست افراطی و ضد مهاجرتی 
در اروپا در حال گسترش است. همچنین حامیان گروه های 

از  هستند.   جریان  دو  این  به  گرایش  حال  در  میانه  راست 
از  ویلدرز«  »گرت  به  می توان  رابطه  این  در  بارز  مثال های 
سیاستمداران هلند و رهبر حزب راست افراطی آزادی، اشاره 
مورد  دو  همین  شد.  »داچلند«  دولت  سقوط  موجب  که  کرد 
کافی است تا کارشناسان اعالم خطر کنند و بگویند که جریان 
راست افراطی تهدیدی خطرناک برای نظام موجود در اروپا 
به شمار می رود. راست میانه که زمانی جریانی کوچک و نه 
چندان مهم در اروپا محسوب می شد اکنون این قدرت را دارد 

که آینده سیاسی اروپا را مشخص سازد. 
هم اکنون در هفت کشور اروپایی، جریان های راست افراطی 
در  سیاسی  حزب  این  دارند.  حضور  ائتالفی  دولت های  در 
ایتالیا  کشورهایی همچون هلند، مجارستان، بلژیک، فنالند، 
و دیگر کشورهای بالکان به طور عادی فعالیت می کند.  این 
جریان در ابتدا افکار ضد صهیونیستی داشته اما اکنون این 
رویه را کنار گذاشته و سیاست های ضد مهاجرتی را درپیش 

گرفته است.
مهاجرت  افزایش  و  اروپا  در  اقتصادی  بحران  به  توجه  با 
رویه  گرفتن  کار  به  سبز،  قاره  به  اروپایی  غیر  شهروندان 

ضد مهاجر کمک زیادی به افزایش محبوبیت این حزب کرده 
در  افراطی  راست  جریان های  به  که  افرادی  ماهیت  است.  
عموما  اما  می یابند  تغییر  دائم  طور  به  می دهند  رای  اروپا 
گروه های بیکار و جوان در میان آنها بیشتر دیده می شوند. 
با این وجود در میان افراد تحصیلکرده اروپایی نیز می توان 
طرفداران آن را مشاهده کرد.همزمان با شکاف های امنیتی 
پدید آمده در کشورهای اروپایی و رشد حضور اروپایی های 
عراق  و  سوریه  در   تکفیری  گروه های  به  که  تابعیتی  دو 
می پیوندند، احزاب ضد مهاجرتی در قاره سبز دست باال را 
پیدا کرده اند. دوحادثه فرانسه و دانمارک که در آن نیروهای 
وابسته به القاعده و داعش عملیاتی تروریستی را خاک اروپا 
شده  مهاجرتی  ضد  دیدگاه های  تقویت  موجب  کردند  پیاده 
است. برخی اعتقاد دارند که بی عملی مسووالن اروپایی در 
قبال مرگ مهاجران غیرقانونی در همین مساله نهفته است. 
موضوعی که بارها با انتقاد نهادهای حقوق بشری و سازمان 

ملل همراه بوده است.
برابر  در  اقتصادی  بحران  گسترش  با  اروپایی  کشورهای 
دارد،  وجود  غیرقانونی  مهاجران  برای   که  معضالتی 
نیروهای  قوی  حضور  بودند.  گرفته  پیش  در  فعال  سکوتی 
دست راستی در اروپا نیز مزید بر علت شده بود تا مسووالن 
مهاجران  برای  که   مشابهی  حادثه های  برابر  در  اروپایی 
آفریقایی رخ می داد، سکوت پیشه کنند. یک فعال  آسیایی و 
دو هوای  و  بام  یک  سیاست  این  خصوص  در  بشری  حقوق 
برای  اروپایی، می گوید: »مردم در تالش  مسووالن سیاسی 
است  جنگ  نمی کنند.  فرار  خانه هایشان  از  که  برف  یافتن 
و  می کنند.  ترک  را  کشورهایشان  دلیل  این  به  مشقت.  و 
انسان  عنوان  به  بپذیریم.  را  آنها  ما  اینکه  می خواهند؟  چه 
مثل  و  کنند  زندگی  احترام  و  آبرو  با  می خواهند  بپذیریم. 
این ادعا که حضور مهاجران  انسان کار کنند«. او ضمن رد 
اینها  که  می گوید  می شود  بیشتر  اقتصادی  مشکالت  موجب 
فقط بازی های سیاسی هستند. وی مشکالت اقتصادی اروپا  

را پیچیده تر از این نگاه تک عاملی می داند.



هفته نامه پرشین 5جمعه 1 خرداد ماه 1394 -  شماره 395
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

هفته نامه پرشین 
را مشترک شوید!

 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

.................................................................................................... نام: 

......................................................................................... خانوادگی:  نام 

................................................................................................. آدرس: 

.........................................................................................................

کدپستی: ................................... تلفن : ....................................................

آدرس اینترنتی: ........................................................................................

موبایل: ...................................... شماره شروع اشتراک ازشماره : .........................

داخل انگلستان:
پوند         مدت اشتراک:  سه ماه  40 پوند             60 ماه  یکسال 120 پوندشش 

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

Persian Weekly Paper

4 Beechcroft Court, Beechcroft Ave, London NW11 8BP

Tel: 02071935592  Fax: 02070234921

اشتراک  حق  و  ها  آگهی  محل  از  فقط  پرشین  نامه  هفته  مخارج 
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.
مشترکان  تعداد  ازدیاد  صورت  در  ایم،  نوشته  بارها  که  همانطور 
و آگهی ها، هفته نامه دوام و کیفیت بهتری میابد و به راه اطالع 

رسانی وکارهای فرهنگی خود ادامه می دهد. 
به  تاکنون  که  است  کسانی  های  محبت  مرهون  نامه  هفته  این 

درخواست ما،  آگهی دهندگان و مشترکانی به ما معرفی کرده اند.

اشتراک ، نشانه دلبستگی شما 
به ادامه حیات هفته نامه پرشین

دریافت  برای  راهی  اشتراک، 
حتمی و همیشگی هفته نامه پرشین

مســــــــــــكن، 
سرگیجه دولت 
جدید انگلیس

 7  /2 گذشته  سال  یك  در  انگلیس  در  مسکن  قیمت  درحالی که 
درصد افزایش داشته و اجاره بها هم در همین مدت با نرخ رشد 
موضوع  که  دارند  نظر  اتفاق  همه  است،  رفته  باال  2درصد   /1
جدید  دولت  پیشروی  موضوعات  اصلی ترین  از  یکی  مسکن 

دیوید کامرون در شروع دوره جدید کاری اش خواهد بود.
در جریان تبلیغات انتخاباتی، احزاب و رهبران سیاسی انگلیس 
از وعده های پرسروصدایی که کارشناسان اجرای  چیزی غیر 
آنها را بعید می دانند، در زمینه مسکن مطرح نکردند. به نوشته 
اکونومیست، دو حزب عمده عرصه سیاست انگلیس یعنی حزب 
توری محافظه کار و حزب کارگر، در زمینه مسکن بیشتر وعده 
دادند بدون آنکه به ریشه و عامل بروز بحران کنونی بپردازند. 

انگلیس  اقتصادی  تحلیلگران  از  بسیاری  و  اکونومیست 
جریان  در  احزاب  توسط  که  وعده هایی  بعضی  می گویند 
تبلیغات انتخاباتی داده شد حتی به بدتر شدن بحران مسکن در 
این کشور منجر می شود. آنها می گویند اکنون که انتخابات تمام 
شده، رویکرد جدیدی برای جلوگیری از بدتر شدن این بحران 
الزم است. در جریان تبلیغات انتخاباتی، ادمیلیبند رهبر حزب 
انتخابات شود و دولت  اگر حزبش برنده  کارگر اعالم کرد که 
تشکیل دهد، برای اجاره بهای مسکن سقف می گذارد تا بیشتر 
از نرخ تورم اضافه نشود. از دیگر وعده های او، افزایش مدت 
زمان قراردادهای استاندارد اجاره از 6 ماه به یك تا سه سال و 
تعیین اجاره بهای جدید با نرخی نه چندان متفاوت از قرارداد 
قبلی اجاره بوده است. بسیاری از کارشناسان می گویند چنین 
و  ندهند  اجاره  را  ملکشان  مالکان  که  می شود  باعث  طرحی 
بازار با کمبود عرضه ملك برای اجاره روبه رو شود در نتیجه 
اجاره بها افزایش یابد و این درست برخالف نتیجه ای است که 
نه  یعنی  داشته اند؛  مدنظر  پیشنهادهایی  چنین  ارائه دهندگان 
از  می یابد.  هم  افزایش  بلکه  نمی شود،  کنترل  اجاره  نرخ  تنها 
دیگر طرح های اد میلیبند رهبر حزب کارگر در زمینه مسکن، 
مالیاتی  تمبر  هزینه  معافیت  طریق  از  خانه اولی ها  به  کمك 
هزار   300 حدود  پرداخت  یعنی  این  است.  ملك  خرید  هنگام 
یا خانه.  آپارتمان  یك  برای خرید  کمتر  دالر(  )450 هزار  پوند 
در  خریدار  توسط  معموال  که  هزینه  این  پرداخت  از  معافیت 
همان بدو مرحله خرید ملك باید پرداخت شود، باعث می شود 
دریافت  برای  سپرده  میزان  افزایش  برای  خریدار  توان  که 
مسوولیت های  دفتر  برآورد  اساس  بر  اما  شود،  بیشتر  وامش 
یك  هر  ازای  به  است،  انگلیس  مالی  ناظر  نهاد  که  بودجه ای 
درصدی که از هزینه تمبر مالیاتی کاسته می شود، 4/ 1 درصد 
به کل هزینه های خرید ملك اضافه می شود. این برآورد نشان 
کارشناسان  بود.  نخواهد  چاره ساز  هم  طرح  این  که  می دهد 
طرح ها،  این  که  گفته اند  اکونومیست  به  لندن  اقتصاد  مدرسه 
طرح هایی کوتاه مدت و نمایشی است و در حقیقت تاثیری در 
به  اکنون  که  محافظه کاران  داشت.  نخواهد  مسکن  وضعیت 
تنهایی دولت تشکیل داده اند، مانند حزب کارگر وعده ساخت 
گفته  به  که  رقمی  داده اند.  را  سال  در  جدید  مسکن  هزار   200

نشده اند.  هم  نزدیك  آن  به  حتی  حاضر  حال  در  کارشناسان، 
گفته  به  بسازند.  باغ شهر  که  داده اند  قول  همچنین  احزاب 
کارشناسان اکثر پیشنهادها و طرح هایی که احزاب و رهبران 
ارائه  کشور  این  در  مسکن  بحران  حل  برای  انگلیس  سیاسی 
در  تقاضا  معضل  به  رسیدگی  برای  و  محور  تقاضا  کرده اند، 
بازار است نه مشکل عرضه؛ درحالی که مشکل مسکن انگلیس، 
انگلیس ساالنه به ساخت  مشکل عرضه است. در حال حاضر 
250 هزار مسکن جدیدنیاز دارد این درحالی است که تنها کمتر 
از نیمی از این مقدار ساخته و به بازار عرضه می شود. هفته 
کرد،  اعالم  انگلیس  تحقیقات  و  آمار  سلطنتی  موسسه  گذشته 
باعث  شده اند  گذاشته  فروش  به  که  خانه هایی  شمار  کاهش 
باال رفتن قیمت مسکن در سه ماهه نخست سال جاری میالدی 
تقاضا  میزان  که  یافته  کاهش  حالی  در  عرضه  است.  شده 
خانه هایی  تعداد  که  می دهد  نشان  آمارها  است.  نکرده  تغییر 
ما   9 طی  بار  هشتمین  برای  شده اند  گذاشته  فروش  برای  که 
گذشته کاهش یافته اند. این روند بر اساس پیش بینی ها طی 12 
ماه آینده هم ادامه خواهد یافت. بعضی وام دهندگان در بازار 
درصد  دو  از  کمتر  بهره  نرخ  پیشنهاد  با  انگلیس،  مسکن  وام 
را  وام گیرندگان  و  خریداران  بماند،  ثابت  سال  پنج  طی  که 
وسوسه می کنند. همین موضوع باعث شده که شمار وام هایی 
اخیر  ماه های  در  نشده  پرداخت  هنوز  اما  رسیده،  تایید  به  که 
اکثر  حال  این  با  یابد.  افزایش  دوباره  رکود،  دوره  یك  از  بعد 

کارشناسان مالی و اقتصادی و حوزه مسکن، هشدار می دهند 
که بحران مسکن در انگلیس در حال تبدیل شدن به یك وضعیت 
استراتژی  یك  به  انگلیس  می گویندکه  آنها  است.  ملی  بحرانی 
که  باری  آخرین  دارد.  نیاز  مسکن  ساخت  منسجم  و  هماهنگ 
سال  به  می ساخت  مسکن  هزار   300 ساالنه  انگلیس  در  دولت 
در  برمی گردد.  مك میالن  هارولد  محافظه کار  دولت  و   1963
وعده  مسکن  زمینه  در  انگلیس  محافظه کار  دولت   1966 سال 
بزرگی داد. شعار این دولت این بود: ما قیمت مسکن را کاهش 
لندن روی  بار دیگر یك دولت محافظه کار در  اکنون  می دهیم. 
زمینه  در  را  دولت  این  کار  که  هستند  منتظر  همه  و  آمده  کار 
ببینند. وعده  انگلیس؛ یعنی مسکن  اقتصاد  فوری ترین مشکل 
احزاب  برای  که  نیست  وعده ای  البته  مسکن  قیمت  کاهش 
 63 اکنون  آمار،  اساس  بر  باشد.  رای جمع کن  انگلیس  سیاسی 
درصد از جمعیت انگلیس یا به طور کامل صاحب ملك هستند 
یا با وام ملك خریده اند. به هر حال کاهش قیمت مسکن یعنی 
کاهش ارزش سرمایه گذاری آنها. درصد مالکین مسکن در ولز 
70 درصد و در اسکاتلند 58 درصد است. در ایرلند شمالی هم 
63 درصد از مردم صاحب ملك هستند. بررسی ها نشان می دهد 
شرکت  انتخابات  در  اجاره نشین ها  از  بیشتر  ملك  صاحبان  که 
می کنند؛ بنابراین پایگاه رای نیرومندی هستند. به همین خاطر 
حزب محافظه کار در این انتخابات وعده ای برای کاهش قیمت 
سبزها  داد  وعده ای  چنین  که  سیاسی  حزب  تنها  نداد.  مسکن 
بودند. بقیه احزاب وعده دادند که قدرت خرید مردم را در بازار 
مسکن افزایش می دهند، البته اگرچه مالکان مسکن در انگلیس 
طبقه بانفوذ و تاثیرگذاری هستند، اما رو به افول هم هستند. 
درصد مالکان و صاحبان ملك و مسکن در انگلیس در نیمه دهه 
2000 در اوج بود، اما از آن زمان رو به کاهش است. در انگلیس 
حد  پایین ترین  در  روزها  این  مسکن  صاحبان  و  مالکان  شمار 
افزایش  و  مسکن  وضعیت  تغییر  است.  گذشته  سال   30 طی 
عرضه و ساخت و ساز کار یك شبه نیست و زمان می برد. زمین 
کافی وجود ندارد و طرح و ساخت شهر با ساخت و ساز زیاد 
انگلیس  دولتمردان  به  اکونومیست  پیشنهاد  می ریزد.  هم  به 
برای حل این مشکل تشکیل کمیته ای ویژه و مستقل برای ارائه 

راهکار به سیاستمداران است.
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بین الملل

عدالت ژنرالی
مترجم : آرش فرحزاد

نیز  و  ریاست جمهوری  دو سال گذشته، محمد مرسی جایگاه   طی 
آزادی خود را از دست داده و اکنون زندگی اش در خطر قرار گرفته 
مصر  در  دموکراتیک  انتخابات  حاصل  رئیس جمهور  اولین  است. 
غیابی  به طور  که  فلسطینی   70 ازجمله  دیگر،  نفر   105 با  همراه 
محاکمه شدند به جرم فرار از زندان در جریان انقالب سال 2011 به 
با  همراه  هم  دیگر  پرونده ای  در  البته  مرسی  شدند.  محکوم  اعدام 
تعدادی از رهبران بلندپایه اخوان المسلمین به جرم کمک رساندن به 
قدرت های منطقه ای برای ایجاد بی ثباتی در مصر نیز به مرگ محکوم 
شده است. البته بعید است که به این زودی حکم اعدام او اجرا شود 
با  به طول می انجامد.  نیز سال ها  به حکم  و روند دادخواهی نسبت 
مصر  کنونی  شرایط  در  مرسی  اعدام  که  داشت  توجه  باید  حال  این 
می تواند آتش خشم اسالمگرایان مصری را شعله ورتر از این روزها 
سازد. اکنون با ارجاع پرونده به مفتی اعظم مصر، سرنوشت مرگ و 
زندگی محمد مرسی در دست باالترین مرجع مذهبی این کشور قرار 

گرفته است.
راهپیمایی های  و  اعتراض ها  از  پس  و   2013 سال  در  مرسی  محمد 
گسترده مردم توسط عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور کنونی مصر 
که آن زمان فرمانده ارتش بود برکنار شد. از آن زمان تاکنون سیسی 
عرصه را بر اخوان المسلمین تنگ تر کرده و فعالیت این گسترده ترین 
ممنوع  را  تروریستی«  »گروه  برچسب  با  مصر  در  مذهبی  جریان 
سیسی   نظامی  حکومت  آهنین  مشت  سال،  دو  این  طی  است.  کرده 
نیز  را  دیگر  نفر  هزاران  و  قربانی  را  اخوان  هوادار  و  عضو  صدها 
این ترتیب جامعه مدنی در مصر یکی  تا به  روانه زندان کرده است 
از بدترین دوران خود را در این کشور سپری کند. یک ماه قبل محمد 
قبل  و  شد  محکوم  مرگ  به  نیز  اخوان المسلمین  معنوی  رهبر  بدیع، 
در  معترضان  کشتار  به  مربوط  پرونده  در  مرسی  محمد  هم  آن  از 
به 20 سال زندان محکوم  مقابل کاخ ریاست جمهوری در سال 2012 
شده بود. برگزاری این دادگاه ها و صدور چنین احکامی با اعتراض 
نهاد های حقوق بشری مصر روبه رو شده و رویکرد حکومت مصر 

در مواجهه با مخالفان را »شرم آور« خوانده اند.

اعدام  به  آن  خاطر  به  مرسی  این بار  که  ماجرایی  اینکه  طعنه آمیز 
محکوم شده به سال 2011 و زمانی بازمی گردد که او همراه با تعدادی 
می بردند؛  به سر  زندان  در  مبارک  حسنی  حکومت  مخالفان  از  دیگر 
در  دراز  سالیان  فوق العاده  وضعیت  حاصل  که  غیرقانونی  حبسی 
سال  در  مصر  در  ناآرامی ها  بروز  پی  در  بود.  مبارک  دوران  مصر  
از  شدند  موفق  تونل  حفر  با  حماس  اعضای  از  زیادی  تعداد   ،2011
سرزمین های اشغالی و از غزه وارد خاک مصر شوند و کنترل تعدادی 
بی نظم،  وضعیت  آن  در  نهایت  در  و  بگیرند  دست  به  را  زندان ها  از 
آزاد  زندان  از  را  اخوان المسلمین  رهبران  از  دیگر  تعدادی  و  مرسی 

کنند.
سیسی اصرار دارد که برخوردش با مخالفان و منتقدان به هیچ وجه 
کنونی   وضعیت  از  ساده ای  مقایسه  است  کافی  اما  نیست؛  سیاسی 
مخالفان  با  مصر  سابق  دیکتاتور  مبارک،  حسنی  حکومت  رفتار  با 
چهار  گذراندن  از  پس  روزها  همین  که  دیکتاتوری  گیرد.  صورت 
متوجه  اکنون  که  اتهامی  تنها  شد.  خواهد  آزاد  رسما  حبس  سال 
تبرئه  دیگر  پرونده های  تمام  در  او  و  است  مالی  فساد  است  مبارک 
عبدالفتاح  حکومت  دوره  در  مبارک  حق  در  لطف ها  این  است.  شده 
ساختار  از  را  او  باید  جهات  بسیاری  از  که  گرفته  صورت  السیسی 
حکومت مبارک دانست. سیسی از زمان به قدرت رسیدن صدها عضو 
پاکسازی اسالمگرایان در حکومت مصر  را قربانی  اخوان المسلمین 

کرده است.
منطقه ای  چالش های  از  سیاسی  اسالمگرایان  نیز  دیگر  نقاط  در 
رویکردی  سعودی  عربستان  مشخص  طور  به  برده اند،  سود 
منطقه  در  حامیانش  و  اخوان المسلمین  قبال  در  آشتی جویانه تر 
نماند.  بی بهره  سوریه  و  یمن  در  آنها  کمک های  از  تا  کرده  اتخاذ 
و  تبعید  در  گروه های  شاخص ترین  از  یکی  سوریه  اخوان المسلمین 
از  زیادی  کمک های  که  می آید   به شمار  اسد  بشار  حکومت  مخالف 
اعراب حاشیه خلیج فارس دریافت می کند. جنبش »اصالح« که شاخه 
با شیعیان  اخوان المسلمین در یمن به شمار می آید هم در حال نبرد 
ائتالف چند  آن سو نیز هدف حمالت  انصارالله است؛ گروهی که در 

کشور عربی  به رهبری عربستان قرار دارد.

اخوان  به  دادن  مهلت  برای  مشابهی  انتظار  نباید  فعال  وجود  این  با 
در  مرسی  دیگر  پرونده  دو  هنوز  داشت.  مصر  در  نزدیک  آینده  در 
و  قطری ها  برای  مصر  حکومتی  محرمانه  اطالعات  افشای  مورد 

بی احترامی به دستگاه قضایی مصر در نوبت رسیدگی قرار دارد.
Economist:منبع

چشم اندازی برای پایان جنگ سوریه وجود ندارد

نشست بی نتیجه کمپ دیوید
نویسنده: توماس لیپمن*

رئیس جمهور اوباما و کشورهای پادشاهی خلیج فارس هفته گذشته در کمپ دیوید 
است،  دردناک  که  چیزی  آن  اما  کردند،  صحبت  ایران  سر  بر  اختالفاتشان  درباره 
استراتژی جدیدی  آنها هیچ  این جلسه  از  این موضوع است که پس  مشخص شدن 
در  جمهور  رئیس  مقابل،  در  نداشتند.  سوریه  های  خشونت  به  دادن  پایان  برای 
ترک  از  قبل  تا  احتماال  سوریه  جنگ  که  گفت  العربیه  شبکه  با  تلویزیونی  مصاحبه 
مشخص  وی  نظر  شد.اظهار  نخواهد  تمام   2017 ژانویه  در  وی  توسط  سفید  کاخ 
کرد که جنگ سوریه باتالقی است که هیچ کس نمی تواند در آن پیروز شود و هیچ 
کس هم شکست نخواهد خورد و گروه های رقیب زیاد و برنامه های ضد و نقیضی 
وجود دارند که تقریبًا هماهنگ کردن آنها غیرممکن است. حتی اگر رئیس جمهور 
اسد هم سقوط کند، جنگ ادامه خواهد یافت، چون گروه های بسیاری وجود دارند 
درگیری  هم  خودشان  بین  و  اند  کرده  اشغال  را  سوریه  از  مختلفی  های  بخش  که 
فارس  خلیج  همکاری  شورای  کشور  شش  نمایندگان  و  جمهور  دارد.رئیس  وجود 
-عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین، امارات متحده عربی و عمان- اعالم کردند 
که بر سر این که درگیری های سوریه از طریق راه حل نظامی حل نمی شود و هیچ 
نقشی نمی توان برای اسد در ترتیبات پس از جنگ در نظر گرفت، اتفاق نظر دارند. 
براساس ضمیمه بیانیه مشترکی که پس از نشست مشترک منتشر شد آنها گفته اند 
پایان جنگ تشکیل دولتی »مستقل، فراگیر و حافظ حقوق  از  اقدام درست پس  که 
گروه های اقلیت« است و آنها حمایتشان از نیروهای مخالف میانه رو را ادامه می 
دهند.آنها قول دادند که از همسایگان سوریه که صدها هزار نفر از آوارگان سوری 
به این کشورها رفته اند، حمایت کنند. آنها همچنین با تالش هایی مبنی بر جلوگیری 
از پیوستن مبارزین به گروه های سوری و قطع کمک های مالی به داعش و دیگر 

گروه های افراطی موافقت کردند. اما هیچ کدام از این ها چیز جدیدی نیست. تنها 
اقدام جدید نظامی، برقراری منطقه پرواز ممنوع بر قسمت های از سوریه است که 
از غیرنظامیان در برابر حمالت هوایی نیروهای دولتی محافظت شود، این خبر را 
بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی اعالم کرده است.رودز به خبرنگاران در این باره 
می گوید: »ما گفته ایم که گزینه های دیگر در داخل سوریه را بررسی می کنیم. اما 
ما منطقه پرواز ممنوع را به عنوان یک گزینه قابل دوام که بتواند کمکی اساسی به 
تغییر وضعیت بر روی زمین کند که بسیاری از مناطق شهری را درگیر کرده است، 
نمی بینیم.«براساس گفته های شرکت کنندگان در این نشست، آنها اساسًا به خاطر 
ایران تشکیل جلسه دادند و درباره آن صحبت کرده اند و چندان درباره جنگ سوریه 
بحثی نشده است، چون هیچ کدام از آنها خواهان ورود نیروهای زمینی به صحنه 
رخدادها  اکثر  حتی  یا  کامل  طور  به  سوریه  اقدام  این  بدون  نیستند.  سوریه  جنگ 

به نفع ایاالت متحده و یا دوستانش در شورای همکاری خلیج فارس نخواهد بود.
گروه های شورشی زیادی در سوریه حضور دارند که منابع خارجی متفاوتی هم 
دارند. داعش هم منافعی در برقراری صلح در سوریه ندارد و مرزهای این کشور را 
به خاطر این که خودش تشکیل خالفت داده است، قبول ندارد. ایران از اسد حمایت 
می کند و سوریه تنها متحد عرب این کشور است. نقش ترکیه و روسیه هم چندان 
مشخص نیست. ترک ها طرفدار برقراری منطقه پرواز ممنوع هستند، اما تمایلی به 

انجام کارهایی که کردها را تشویق به استقالل می کند، ندارند.
در نتیجه به نظر می رسد که کابوس سوریه به طور نامحدودی ادامه خواهد یافت 
است.  منطقه  کل  ثبات  برای  تهدیدی  باشد،  داشته  ادامه  مسئله  این  که  زمانی  تا  و 
در  هستند.  مشکل  دچار  ای  ویژه  طور  به  آوارگان  مسئله  خاطر  به  اردن  و  لبنان 
مسئله  و  است  مانده  باقی  حل  بدون  همچنان  یمن  و  لیبی  های  درگیری  که  حالی 
اسرائیل- فلسطین همچنان با حل شدن فاصله دارد و مصر- بزرگترین کشور عربی 
و قدرتمندترین از لحاظ نظامی- با مشکالت اقتصادی، سیاسی و امنیتی روبه رو 
نمی  دیده  خاورمیانه  پایان  بی  های  درگیری  یافتن  پایان  برای  اندازی  چشم  است، 

شود.
* نویسنده و کارشناس مسائل خاورمیانه
منبع: لوب الگ/

بازگشت روابط آمریكا و 
روسیه در سایه جنگ سرد 

خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره تغییر رویکرد آمریکا در قبال روسیه نوشت، 
آمریکا پس از دو سال نزاع با روسیه به سبک دوران جنگ سرد، در روزهای اخیر 

جهانی،  داغ  پرونده های  در  همکاری  و  تنش ها  کردن  آرام  برای  تالش  منطور  به 
بازگشتی دیپلماتیک در باالترین سطح به روسیه داشت.

نخستین نشانه های تنش زدایی هفته گذشته در سوچی در جنوب روسیه مشاهده 
امور  وزیر  کری  جان  میزبان  روسیه  جمهور  رئیس  پوتین  که والدیمیر  جایی  شد 
ویکتوریا  سفر  با  دوشنبه  روز  استثنایی  دیداری  آن  پی  در  بود.  روسیه  خارجه 
نوالند معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور اروپا به مسکو برای گفتگو درباره 

منظور  به  دوشنبه  نیز  سوریه  برای  آمریکا  دولت  فرستاده  خورد.  رقم  اوکراین 
گفت وگو برای »گذار سیاسی« در این کشور در حال جنگ به مسکو رفت. این دو 
از  را  خود  دیپلماتیک  بحران  بدترین   2012 سال  از  سرد  جنگ  دوران  سابق  دشمن 
زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 پشت سر می گذارند. سفر کری 
به روسیه در دوازدهم ماه مه که نخستین سفر وزیر خارجه آمریکا به روسیه در 
دو سال گذشته است، به تنهایی خود تغییر بسیار آشکار در لحن آمریکا به شمار 
با مسکو نشان می دهد.  می رود و تمایل واشنگتن را به از سرگیری مجدد روابط 
فیونا هیل کارشناس مؤسسه بروکینگز اعالم کرد دیدار چهار ساعته پوتین و کری 
با سرگئی  آمریکا  در ساحل دریای سیاه که در پی گفتگوی طوالنی وزیر خارجه 
الوروف همتای روسی خود صورت گرفت، بسیار مهم است زیرا آنها کانال ارتباطی 

را با روسیه باز نگه داشتند.
با این حال ابتکار دیپلماتیک آمریکا هیچ پیشرفتی حاصل نکرد و حتی محافل نئو 
محافظه کار آن را به تمسخر گرفتند و گفتند کری »حرف های کلیشه ای و چرت و 
پرت« تحویل خبرنگاران داد و یک پیروزی دیپلماتیک را برای پوتین رقم زد. یورگ 
آمریکا که یک مرکز مطالعات درباره روابط دو  بنیاد جرمن مارشال  از  فوربریگ 
سوی اقیانوس اطلس است اعالم کرد این دیدار اگر چه نمادین بود اما هیچ محتوایی 
نداشت. به اعتقاد وی، این سفر تنها »ژست آمریکایی ها در قبال روس ها« بود. این 
کارشناس از سوی دیگر معتقد است به رغم بیش از دو سال تنش که از اواخر سال 
2013 با مناقشه اوکراین تشدید شد، آمریکا هیچگاه نخواسته است به طور کامل با 
روسیه قطع رابطه کند. وی گفت: »آمریکایی ها به خوبی می دانند که پرونده هایی 
وجود دارد که باید با روس ها حل و فصل شوند« در رأس آنها پرونده هسته ای ایران 
و جنگ سوریه است. فیونا هیل خاطر نشان کرد در واقع، روسیه می خواهد و نیاز 
دارد در بازی در خاورمیانه باقی بماند. در سوچی، جان کری در مقابل میزبانان 
روس خود از محاسن »گفت وگوی مستقیم با آنهایی که تصمیم های بزرگ« درباره 
بحران اوکراین می گیرند، سخن گفت. وی همچنین یکپارچگی و اتحاد را بین آمریکا 

و روسیه در مورد مسئله هسته ای ایران خواستار شد.
به کری  با کری دیدار داشته است در پاسخ  الوروف که در دو سال گذشته مرتب 
گفت سفر او امکان درک بهتر را فراهم کرد. دو کشور که از مدت ها پیش مواضع 
متضادی در باره مناقشه سوریه دارند، اواخر سال 2013 در مورد انهدام سالح های 
دیپلماتیک  حل  برای  شکست  چند  از  پس  رسیدند.  توافق  به  سوریه  شیمیایی 
بحران های بین المللی، دانیل روبین استاین فرستاده دولت آمریکا برای سوریه روز 
انتقال  برای  شرایطی  ایجاد  درباره  روس  بلندپایه  مسئوالن  با  مسکو  در  دوشنبه 

سیاسی قانونی و پایدار در سوریه و مطابق با بیانیه ژنو گفتگو کرد.

او به متنی که سال 2012 به امضای مسکو و واشنگتن رسید و حواشی برون رفت 
در  داشت.  اشاره  نیامد  در  اجرا  به  هرگز  اما  می کرد  ترسیم  را  بحران  از  سوریه 
با  توافق  به  برای دستیابی  آمریکایی ها  و  ایران، روس های  پرونده هسته ای  مورد 
ایران تا پایان ماه ژوئن، در کنار قدرت های بزرگ دیگر دست به دست هم داده اند. 
آرام شده است. ویکتوریا نوالند  جو خصومت آمریکا و روسیه در مورد اوکراین 
اوکراین و ضد روسیه معروف  به  نزدیک  به خاطر مواضع  آمریکایی که  دیپلمات 
است، دوشنبه در مسکو اجرای ملموس توافقنامه آتش بسی را که فوریه در مینسک 
امضا شد، خواستار شد. به گفته هیل از مؤسسه بروکینگز با این حال هنوز خیلی 
زود است که از »شروع دوباره« روابط آمریکا و روسیه که سال 2009 از سوی باراک 

اوباما به دمیتری مدودف همتای وقت خود پیشنهاد شد، سخن گفت.
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ولیعهد انگلیس 
و رهبر شین فین 

مذاکره کردند
پرنس چارلز ولیعهد انگلیس عصر روز سه شنبه در جریان 
با  تاریخی  حرکت  یك  در  ایرلند،  جمهوری  از  دیدارش 
جری آدامز رهبر حزب شین فین دیدار کرد.  این دیدار در 
نخستین روز از سفر چهار روزه پرنس چارلز و همسرش 
کامیلیا به جمهوری ایرلند، و در دانشگاه ملی گالوی واقع 
در غرب این کشور برگزار شد. این برای نخستین بار است 
خاندان  اعضای  از  یکی  با  فین  شین  رهبر  آدامز  جری  که 

سلطنتی انگلیس در جمهوری ایرلند دیدار می کند.

مارتین  همکارش  و  آدامز  جری  خبری،  منابع  گزارش  به   
و  دادن  دست  از  پس  چارلز،  پرنس  با  همچنین  گینس  مك 
نشست  یك  در  خبرنگاران،  برابر  در  کوتاه  گفت وگوهایی 
میان  دیدار  این  کردند.  شرکت  دقیقه ای   20 خصوصی 
مرحله ای  یك  می توان  دور،  چندان  نه  سال های  دشمنان 
تاریخی در چارچوب اجرای توافقنامه صلحی که در سال 
1998 میالدی به دهه ها مناقشه در ایرلند شمالی پایان داد، 
میالدی   2012 درسال  نیز  دوم  الیزابت  ملکه  آورد.  به شمار 
جمهوری خواه  ارتش  سابق  فرمانده  گینس  مك  مارتین  با 
وزیر  نخست  معاون  و  فین(  شین  نظامی  )بازوی  ایرلند 
ایرلند شمالی در بلفاست دست داده بود که در آن زمان نیز 
این یك حرکتی تاریخی خوانده شده بود. جری آدامز بعد 
از دیدارش با پرنس چارلز به خبرنگاران گفت: ما درباره 
ویژه  به  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  آینده  در  که  مسائلی 
مردم  مبارزه  جریان  )در  درگذشته  که  کسانی  از  دلجویی 
همچنین  وی  کردیم.  صحبت  شده اند،  رنج  دچار  ایرلند( 
اضافه کرد: ما همچنین از اتفاقاتی که از سال 1968 میالدی 

به بعد )در ایرلند شمالی( رخ داد، ابراز تاسف کردیم. 

پرنس چارلز قرار است در حرکت خود برای صلح و آشتی، 
به ساحل شمال غربی ایرلند برود. این نیز نخستین بار است 
این منطقه  انگلیس به  از اعضای خاندان سلطنتی  که یکی 
که در گذشته شاهد سوء قصد گروه شین فین علیه یکی از 
اعضای این خاندان بوده است، می رود. لویس مونت باتن 

فرماندار  آخرین  و  انگلستان  ملکه  دوم  الیزابت  پسرعموی 
یك  درجریان  میالدی   1979 سال  اگوست  در  هندوستان، 
)شاخه  ایرلند  جمهوری خواه  ارتش  که  بمب گذاری  حمله 
منطقه  در  پذیرفت،  را  آن  مسئولیت  فین(  شین  نظامی 
دیدار  با  همزمان  البته  است.  شده  کشته  سلیکو  ساحلی 
از  برخی  که  نفر  ده ها  گالوی،  دانشگاه  از  چارلز  پرنس 
آنان از بستگان کسانی بودند که در جریان مبارزات مردم 
ایرلند شمالی کشته شده بودند، در اعتراض به سفر، اقدام 
به برگزاری یك تجمع اعتراضی کرده بودند. پیش از سفر 

بود  ایرلند، گزارش  به جمهوری  پرنس چارلز و همسرش 
که شش مرد ایرلندی عضو یك گروه مخالف، به دلیل توطئه 
شده اند.  دستگیر  همسرش  و  انگلیس  ولیعهد  قتل  برای 
که  نوشت  خصوص  دراین  آیریش  میرور  دیلی  روزنامه 
ارتش  غیرقانونی  گروه  با  مرتبط  که  افراد  این  دستگیری 
جمهوری خواه واقعی آیریش هستند، در آستانه سفر چهار 
روزه پرنس چارلز و همسرش به جمهوری ایرلند صورت 
گرفته بود. روزنامه دیلی میرور آیریش با اشاره به اینکه 
جمهوری  در  گذشته  هفته  شب  شنبه  سه  همگی  افراد  این 
موفق  پلیس  آنکه  از  پس  افزود:  شده اند،  دستگیر  ایرلند 
در  واقع  لیتریم  در منطقه  بمب  به کشف تجهیزات ساخت 

از  نزدیکی محلی که پرنس چارلز و همسرش قصد دیدار 
روزنامه  این  شدند.  دستگیر  افراد  این  شد،  دارند،  را  آنجا 
افزود: به دنبال کشف این توطئه، پلیس ایرلند تدابیر امنیتی 
افزایش  دوبلین  شهر  جمله  از  کشور  این  سراسر  در  را 
که  آیریش  واقعی  جمهوری خواه  ارتش  گروه  است.  داده 
در  است،  شمالی  ایرلند  با  ایرلند  جمهوری  اتحاد  دنبال  به 
به دنبال موافقت ارتش جمهوری خواه  سال 1997 میالدی 
بس  آتش  برقراری  با  فین(  شین  نظامی  )شاخه  ایرلند 
ارتش  است.  شده  منشعب  گروه  این  از  انگلیس  دولت  با 

در  غیرقانونی  گروه  یك  که  آیریش  واقعی  جمهوری خواه 
ایرلند به شمار می آید از سوی انگلیس و آمریکا در فهرست 
از  پیش  البته  است.  شده  داده  قرار  تروریستی  گروه های 
سفر پرنس چارلز به جمهوری ایرلند، ملکه الیزابت در روز 
هفدم ماه می 2011 )27 اردیبهشت1390( به عنوان نخستین 
به  رسمأ  قرن  یك  گذشت  از  پس  انگلستان  سلطنتی  مقام 
این جمهوری سفری تاریخی کرده بود. جورج پنجم، پدر 
بزرگ ملکه الیزابت، آخرین پادشاه انگلستان بود که یك قرن 

پیش، در سال 1911میالدی به ایرلند سفر کرد.
 دو کشور همسایه امیدوارند که این دیدارها به بیش از یك 
از  ایرلند  مردم  خصومت  و  کشور  دو  روابط  سردی  قرن 

رفتار حکومت استعماری انگلستان با مردم بومی آن جزیره 
در قرون گذشته پایان دهد. جمهوری ایرلند در همسایگی 
انگلیس، با چهار و نیم میلیون جمعیت و به پایتختی شهر 
دوبلین، یکی از اعضای اتحادیه اروپا است. ایرلند از اواخر 
قرن پانزدهم تا اوایل قرن بیستم مستعمره انگلیس بود، اما 
از  به ویژه پس  این کشور  دنبال مبارزات مستمر مردم  به 
شورش مسلحانه و جنگ های چریکی که به رهبری گروه 
ایرلند  شین فین و شاخه نظامی اش ارتش جمهوری خواه 
در سال 1920 میالدی آغاز شد، در سال 1921میالدی مستقل 
در  ایرلند،  استقالل  برای  مبارزه  جرقه های  نخستین  شد. 
سال 1916 میالدی در حرکتی اعتراضی موسوم به قیام عید 

پاك پدیدار شد. 
سه سال بعد، ارتش جمهوری خواه ایرلند که شاخه مسلح 
بود، مبارزه  فین  به نام شین  استقالل طلبان،  نهاد سیاسی 
استعماری  حکومت  علیه  جمهوری خواهان  مسلحانه 
واحد  یك  به  زدن  شبیخون  با   1919 سال  در  را  بریتانیا 
نیروهای مسلح ارتشی آغاز کرد. در ماه دسامبر سال 1921 
پایان جنگ  ایرلند و اعالم  به دنبال امضاء پیمان بریتانیا- 
ایرلند،  ترك  از  پیش  ولی،  شد.  برقرار  بس  آتش  استقالل، 
پروتستان  اقلیت  تقاضای  به  استناد  با  انگلستان  دولت 
شبه  مقابل  در  آنها  از  حمایت  برای  آلستر  منطقه  مذهب 
نظامیان کاتولیك، بخش شمال شرقی جزیره ایرلند را تحت 
نام استان ایرلند شمالی ضمیمه بریتانیا کرد. تجزیه جزیره 
و  شد  روبرو  جمهوری خواهان  صریح  مخالفت  با  ایرلند 
جنگ  نام  با  این بار  جمهوری خواهان،  مسلحانه  مبارزه 
ازهر  سنگین  تلفات  با  چریکی  جنگی  صورت  به  داخلی 
دو طرف برای یکسال دیگر ادامه یافت. سرانجام، در ماه 
دسامبر سال 1922 همزمان با اعالم موجودیت ایرلند آزاد، 
ارتش انگلستان، با حفظ استان ایرلند شمالی، پادگان خود 
در دوبلین را به ارتش جمهوری ایرلند تحویل داد و دیری 
نگذشت که جمهوری ایرلند پا به عرصه وجود گذاشت. اما 
شین فین، بعد از استقالل ایرلند جنوبی، در کنار مبارزات 
مسلحانه ارتش جمهوری خواه ایرلند، مذاکرات فشرده اش 
ایرلند  در  انگلیس  طرفدار  پروتستاِن  احزاب  و  لندن  با  را 
ایرلند  منطقه  اما  داد.  ادامه  ایرلند  دو  اتحاد  برای  شمالی، 
به مدت سه دهه شاهد خشونت های   ،1960 از دهه  شمالی 
ناسیونالیست  اکثریت  میان  فرقه ای  و  سیاسی  گسترده 
کاتولیك که به دنبال اتحاد ایرلند شمالی اند و پروتستان های 
انگلیس که به دنبال باقی ماندن تحت لوای بریتانیا  حامی 
در  1998میالدی  سال  در  خشونت ها  این  که  بود،  هستند، 
موسوم  صلح  قرارداد  امضای  با  بلر،  تونی  حکومت  زمان 
ارتش  توسط  مسلحانه  مبارزه  ترك  و  نیك  جمعه  به 

جمهوری خواه ایرلند، تقریبا به پایان رسید.

بین الملل

توازن اطالع رسانی 
و پنهانكاری در 

مذاکرات هسته ای
نویسنده: جورج جی. میچل*

آمریکا، چین، روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان در آخرین 
مرحله از تالش های خود برای دستیابی به توافق با ایران 
ایران  دستیابی  از  جلوگیری  آنها  هدف  برند.  می  سر  به 
تسلیحات  به  مجهز  ایران  است.  ای  هسته  تسلیحات  به 
هسته ای می تواند تهدیدی مستقیم برای اسرائیل باشد و 
همچنین می تواند نیم قرن تالش در راستای منع گسترش 
تسلیحات هسته ای را به خطر اندازد. اگرچه ده ها کشور 
قادر به تولید تسلیحات هسته ای هستند، اما تاکنون تنها 
9 کشور تصمیم گرفته اند که به این تسلیحات مجهز شوند 
و ایران نباید به کشور دهم تبدیل شود. برای دستیابی به 

این هدف دو راه وجود دارد: مذاکره و جنگ.
نتایج مذاکرات هسته ای تاکنون بهتر از شرایطی بود که 
مخالفان آن تصور می کردند. در ماه نوامبر سال 2013 که 
توافقنامه اولیه به دست آمد، منتقدان باراک اوباما توافق 
را خیانت و پیروزی برای ایران توصیف کردند. آنها پیش 
بینی کردند که ایران به وعده هایش پایبند نخواهد بود؛ 

اما ثابت شد که همه ادعاها اشتباه بودند.
آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران به همه 
است.  اولیه عمل کرده  توافقنامه  مبنای  بر  تعهدات خود 
توافق  مورد  در  مرتبه  یک  منتقدان  که  واقعیت  این  اما 

توافقنامه  که  نیست  معنا  این  به  لزوما  کردند،  اشتباه 
نهایی ارزش حمایت دارد. حمایت از توافق باید بر مبنای 
تحلیل موضوعی مفاد آن و به ویژه قابلیت راستی آزمایی 
در  جمهور  رئیس  هدف  سفید  کاخ  بگیرد.  صورت  آن 
مذاکرات را »دستیابی به راه حل دیپلماتیک بلند مدت که  
از دستیابی ایران به سالح هسته ای جلوگیری کند و قابل 

راستی آزمایی باشد«، توصیف کرد.
ایران به دنبال  اند که  ایران مکررا اعالم کرده  مسئوالن  
که طی  دولت  اقدامات  برخی  اما  نیست؛  ای  سالح هسته 
اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  توسط  طوالنی  سالیان 
ثبت شده است، با گفته های آنها تناقض دارد. از این رو، 
دستیابی به توافقنامه ای بر مبنای اعتماد صرف، ممکن 
نیست. مسئله حیاتی که باید در نهایت در مورد آن مذاکره 
شود این است که شش کشور مقابل ایران در میز مذاکره 
به  ایران  که  کنند  تایید  توانند  می  چگونه  جهان  باقی  و 

توافقنامه متعهد است.
مسئله  دو  مورد  در  عموما  آمریکا  در  عمومی  مناظرات 
صورت می گیرند: اول اینکه تحریم های اعمال شده علیه 
ادعای  دوم،  و  شوند  می  لغو  چگونه  و  زمانی  چه  ایران 
منتقدان رئیس جمهور در کنگره در این مورد که توافق 
قابل دستیابی به اندازه ای نامناسب است که آمریکا باید از 
آن روی برگرداند، تحریم ها را تشدید کند و منتظر تسلیم 

شدن و بازگشت ایران باشد.
ها  پیچیدگی  برخی  با  ها  تحریم  لغو  مورد  در  مناظرات 
می  ها  تحریم  لغو  که  دارند  تاکید  ها  ایرانی  بود.  همراه 
بایست بالفاصله صورت گیرد. برخی مقامات غربی گفته 
شوند.  می  لغو  ای  مرحله  صورت  به  ها  تحریم  که  اند 
اظهارات متفاوت در مورد تحریم ها به برداشت عمومی 
می  تصور  برخی  و  است  شده  منجر  مسئله  از  اشتباهی 
کنند زمان بندی لغو تحریم ها جدای از باقی موارد تنظیم 

لغو  کنونی،  مذاکرات  نتایج  طبق  حقیقت  در  شود.  می 
تحریم ها به طور مستقیم با مسائلی خاص مرتبط است. 
آمریکا تنها زمانی تحریم های اعمال شده علیه ایران در 
آژانس بین  با برنامه هسته ای را لغو می کند که  ارتباط 
راستای  در  ایران  باشد  کرده  تایید  اتمی  انرژی  المللی 
گام  ای  هسته  سالح  به  دستیابی  های  راه  مسدودسازی 
لغو  درخواست  دولت  که  است  زمان  آن  تنها  و  برداشته 
در  ایران  اگر  کرد.  خواهد  ارائه  کنگره  به  را  ها  تحریم 

میانه راه بلغزد، تحریم ها بار دیگر اعمال خواهند شد.
شمار  کاهش  با  ایران  سفید،  کاخ  گزارش  به 
سانتریفیوژهای خود از 19000 به 6100 )5060 سانتریفیوژ 
است  قرار  همچنین  ایران  است.  کرده  موافقت  فعال( 
ذخایر 10000 کیلوگرمی اورانیوم غنی شده خود را به 300 
کیلوگرم کاهش دهد. تاسیسات غنی سازی زیرزمینی در 
ایران تا 15  فردو به مرکز تحقیقاتی تبدیل خواهد شد و 
سال اورانیوم غنی سازی نخواهد کرد و رآکتور اراک نیز 
مجددا طراحی می شود. از آنجایی که هدف جلوگیری از 
دستیابی ایران به سالح هسته ای است، هر چه سریع تر 

ایران اقدامات الزم را انجام دهد بهتر است.
رئیس  منتقدان  پیشنهادی  های  جایگزین  به  توجه  با 
ها  تحریم  تشدید  و  مذاکرات  از  گرداندن  روی  جمهور، 
ایران  علیه  دلیل  چند  به  ها  تحریم  نیست.  گرایانه  واقع 
سلطه  به  توان  می  آنها  نمونه  از  که  شدند  واقع  موثر 
اشاره  نفت  پایین  نسبتا  بهای  و  مالی  جهان  در  آمریکا 
اندازه مهم نیستند  این  به  این دالیل  از  اما هیچ یک  کرد؛ 
که آمریکا در اعمال تحریم ها تنها نبود. تحریم ها جهانی 
مذاکره  کشور  شش  اگر  بودند.  موثر  دلیل  همین  به  و 
آن را برهم  یابند و کنگره  به توافق دست  ایران  با  کننده 
زند، احتمال اینکه شرکای ما در مذاکرات به ویژه چین و 
روسیه با تشدید و ادامه تحریم ها موافقت کنند، اندک و 

تقریبا هیچ است و زمانی که تحریم ها از شکل بین المللی 
به صورت یکجانبه تغییر یابند، تاثیرگذاری آنها به میزان 
رئیس  منتقدان  یافت.اگرچه  خواهد  کاهش  توجهی  قابل 
محتمل  اما  نیستند،  مسئله  این  قبول  به  حاضر  جمهور 
ترین نتیجه رویکرد آنها ایران مجهز به سالح هسته ای و 
یا جنگ برای جلوگیری از این اتفاق خواهد بود. جایگزین 
در  آنها عمال سبب می شود رویکرد رئیس جمهور  های 
مقایسه بسیار بهتر جلوه کند، به ویژه اگر مذاکرات نهایی 

با شیوه های تاثیرگذار راستی آزمایی همراه باشد.
و  شمالی  ایرلند  در  باال  رده  مذاکرات  در  که  آنجایی  از 
خاورمیانه شرکت داشتم، می دانم که دستیابی به شیوه 
های تاثیرگذار راستی آزمایی به دو دلیل دشوار است: اول 
این که مسائل مورد مذاکره به طور اجتناب ناپذیر پیچیده 
هستند، احساسات و بی اعتمادی شدید است و در مورد 
به  متداول  نیاز  دوم  دلیل  دارد.  وجود  مناقشاتی  حقایق 
ایجاد توازن میان اطالع رسانی عمومی و نیاز به میزانی 
دوستانه  و  آزاد  گفتگوهای  به  ترغیب  برای  کاری  پنهان 
میان مذاکره کنندگان است. رئیس جمهور اوباما و جان 
کری وزیر امور خارجه تا امروز در ایجاد این توازن موفق 
بوده اند. دستاوردهای آنها در توافقنامه اولیه قابل توجه 
توافقنامه  به  دستیابی  برای  تالش  در  آنها  اکنون  بود. 
نهایی که ارزشمند و الیق حمایت خواهد بود، به صبر و 

دلگرمی ما نیاز دارند.
عنوان  به  آمریکایی  پیشین  سناتور  میچل  جی.  جورج   *
ایرلند شمالی و فرستاده  رئیس هیئت مذاکرات صلح در 
کرده  فعالیت  خاورمیانه  صلح  مذاکرات  در  آمریکا  ویژه 
است. کتاب اخیر وی تحت عنوان »مذاکره کننده« روز 5 

ماه مه منتشر شد.

منبع: بوستون گلوب
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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
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Certified Public Accountants
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Preparation of Accounts and 
Relevant Documents for Tier 1 
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Licensed & Regulated by AAT

گنــــــــــــاه 
دستمزدها

رشد  چند  هر  مانده اند  پایین  همچنان  ثروتمند  کشورهای  در  دستمزدها  و  حقوق   
آنها  پرداخته اند.  موضوع  این  به  سیاستمداران  است.  گرفته  دوباره  جانی  اقتصادی 
بر  را بدتر کند.  این تالش کارها  اما شاید   باید برای بهبود اوضاع سخت تالش کنند. 
است.  کرده  پیدا  جدیدی  قربانی  اقتصاد  ثروتمند،  جهان  سیاستمداران  گفته های  طبق 
نیروی بد و شیک پوش هفت سال گذشته یعنی بانکداران فناناپذیری که با زرنگی تمام 
مقرراتی غیرمنطقی وضع می کردند اکنون با روسایی خسیس جایگزین شده اند که با 
صنایع  در  کارگران  آمریکا  در  می کنند.  خرد  را  کارگران  امیدهای  ناچیز  دستمزدهای 
سودآور اما با دستمزد پایین -مانند صنایع غذایی- برای دستمزد باالتر  و حقوق بیشتر 
اتحادیه خود تظاهرات می کنند. هیالری کلینتون آن دسته از مدیران عامل را مورد حمله 
قرار داده است که حقوقی 300 برابر یک کارگر معمولی دریافت می کنند. او وعده داد 
مبارزه انتخاباتی اش برای ریاست جمهوری بر آمریکایی های عادی تمرکز دارد که هدف 
به  کارگر  مخالف  حزب  رهبر  میلیبند  اد  بریتانیا،  در  گرفته اند.  قرار  ظلم  و  بی رحمی 
رای دهندگان گفته است قصد دارد سرمایه داری غارتگرانه ای که کارگران را با دستمزد 
تاکید می کند  کامرون  دیوید  او  انتخاباتی  رقیب  استثمار می کند، سرکوب سازد.  پایین 
تا  آبه قسم خورد  ژاپن، شینزو  در  است.  کارگر«  افراد  که حزب محافظه کارش »حزب 
وعده  تحقق  برای  ژاپنی  روسای  اغواگری  و  تهدید  از  اکنون  و  ببرد  باال  را  دستمزدها 
خود استفاده می کند. حقایق این هیاهو را تشدید می کند. در بیشتر جاها وا پس گرایی که 
به دنبال بحران مالی اتفاق افتاد تاثیرات منفی شدیدی بر دستمزدها گذاشت. با وجود 
 2009 سال  اوایل  از  کمتر  درصد   1/  2 هنوز  آمریکا  در  واقعی  دستمزد  رشد،  سال  پنج 
کردند  افت  سال  هر   2014 تا   2009 سال های  در  واقعی  دستمزدهای  بریتانیا،  در  است. 
که بزرگ ترین کاهش از اواسط 1800 بود. دستمزد میانه در سال 2014 حدود 10 درصد 
کمتر از باالترین سطح سال 2008 بود. موارد استثنایی هم دیده می شود: دستمزد میانه 
در کانادا و فرانسه از سال 2008 رو به افزایش بودند. در مجموع این سال ها اوقات بدی 

برای دستمزدها بودند.

گناه دستمزدها
دستمزدهای بدون تغییر یا رو به کاهش صرفا برای افراد آسیب دیده و کسانی که نگران 
در  کارگران مصرف کننده و خریدار هستند.  ندارند.  اهمیت  نابرابری هستند،  افزایش 
ناخالص  تولید  درصد   55 از  خانوارها  مصرف  هفت،  گروه  ثروتمند  کشورهای  میان 
داخلی در فرانسه تا 68 درصد آن در آمریکا گسترده است. با وجود اینکه دستمزد پایین 
اندک در سرتاسر اقتصاد تهدیدی برای رشد  اما دستمزد  از دید کارفرما منطقی است 
است که پس از دوران رکود مورد انتظار است. اگر این تهدید برطرف شود این فرصت 
پیش می آید که خانوارها دوباره قرض بگیرند و خرج کردن را شروع کنند. اما اگر دلیل 
منطقی برای نگرانی در مورد دستمزدها وجود داشته باشد بخش سیاسی بیشترین سهم 
ضروری  مناسب  سیاست های  تدوین  برای  دستمزدها  رشد  توقف  دلیل  درک  دارد.  را 
افزایش دستمزد چه  یا سیاست های  ثبات دستمزدی  باید فهمید عواقب  است. همچنین 

خواهد بود. اما این علم اقتصاد است که باید به این سواالت پاسخ دهد.
بخشی از مساله آن است که حتی قبل از دوران رکود دستمزدها آن گونه که علم اقتصاد 
پیش بینی می کند- یعنی همگام با بهره وری- رشد نداشت. پس از جنگ جهانی دوم و 
بین سال های 1947 و 1960 دستمزدها و رشد اقتصادی هر دو به اندازه هم و 51 درصد 
بهبود یافتند. اما از دهه 1960  این دو از هم جدا شدند. از آن زمان بهره وری در آمریکا 
در  این روند  بود.  100 درصد  از  واقعی کمتر  افزایش دستمزد  اما  باال رفت  220 درصد 
از تولید ناخالص  اقتصادهای پیشرفته دیده می شد. در نتیجه سهم نیروی کار  بیشتر 
داخلی کمتر شد و از سهمی که به نیروی کار می رسد بیشترین مقدار نصیب کسانی شد 

که حقوق و دستمزد باالتری داشتند. این خود شرایط را برای بقیه دشوارتر می کرد.
که  دارند  اذعان  می کنند  مطالعه  را  کار  نیروی  سهم  در  کاهش  این  که  صاحب نظرانی 
عوامل زیادی در این امر دخیل هستند. یکی از عوامل آن است که درآمد حاصل از سرمایه 

- به ویژه مسکن - در مقایسه با درآمد حاصل از کار رشد بیشتری داشته است.  
عامل دیگر آن است که در بیشتر اقتصادها کاالهای سرمایه ای ارزان تر و بهتر شده اند. 
ماشین آالت.  یا  کنند  افراد  صرف  را  خود  پول  که  کنند  انتخاب  می توانند  کارفرمایان 
که  چرا  است  شده  کمتر  تولید  واحد  هر  ازای  به  الزم  دستگاه های  بهای  این  بر  عالوه 

یا دستگاه  های موجود ارزان تر شده اند یا اینکه دستگاه  های جدید می توانند بیشتر کار 
کنند. به همین دالیل تقاضا برای نیروی کار کاهش پیدا کرده است. 

عالوه بر این، جهانی سازی نیز می تواند تقاضا برای نیروی کار در کشورهای ثروتمند 
را تحت تاثیر قرار دهد. محققان دانشگاه ادینبورگ و فدرال رزرو آمریکا نشان داده اند 
در صنایعی که واردات بخش اصلی زنجیره عرضه هستند بین سال های 1993 و 2010 
نیز  کارگری  اتحادیه های  کاهش  است.  داشته  را  کاهش  بیشترین  کار  نیروی  سهم 
می تواند قدرت چانه زنی نیروی کار را پایین آورد. از دهه 1960 به بعد سهم نمایندگی 
اتحادیه های کارگری در آمریکا هر دهه کمتر شده است. کاهش مشابهی در کشورهای 

عضو گروه هفت دیده می شود. 
بخش جدید معما -آن بخشی که عدم رشد دستمزد پس از پایان دوران رکود را پیچیده تر 
می سازد- به عاملی مربوط می شود که اقتصاددانان در گذشته آن را در تنظیم دستمزدها 

حیاتی می دانستند: بیکاری. فرض عادی بر آن است که هرگاه بیکاری از نرخ خاصی 
کمتر شود نیروی بیکار نایاب شده و رقابت برای جذب کارگران شاغل شدت می گیرد. با 
جست وجوی بنگاه ها برای یافتن استعدادهای برتر، کارگران جدید دستمزدهای بهتری 
در بدو کار دریافت می کنند و کارکنان ارزشمند افزایش حقوق بیشتری خواهند داشت. 
برآورد نرخ بیکاری که در آن تورم ناشی از دستمزدها افزایش می یابد یکی از وظایف 

بانک های مرکزی است.

مقایسه پیچیدگی ها
درازمدتی  تاثیرات  بیکاری  دوران  می یابد.  افزایش  بیکاری  نرخ  شدید،  رکود  دنبال  به 
مانند از دست دادن انگیزه یا افسردگی بر کارگران دارد. دوران بدون اشتغال به معنای 
هدر رفتن مهارت ها یا عدم انطباق آنها با نیازهای بازار کار است. مهارت های مورد نیاز 
صنایع شکوفاکننده اقتصاد ممکن است با مهارت های کارگرانی که در دوران رکود بیکار 
شده اند هماهنگی نداشته باشند. این بدان معناست که کارگران بیکار دیگر نمی توانند به 
راحتی به نیروی کار بازگردند. شاید برخی از آنها تا رسیدن به سن دریافت مستمری 
همچنان بیکار بمانند بنابراین حضور آنها در چرخه بیکاری تاثیر زیادی بر پایین بودن 
دستمزدها ندارد لذا نرخ بیکاری پس از رکود بزرگ باال می رود و تورم باید به سرعت 

باال رود. 
اما در رکود اخیر این قانون ساده در چند کشور شکسته شد.  در سال 2013، اندیشکده 
از  ناشی  تورم  می  کرد  تصور  توسعه  و  اقتصادی  همکاری های  سازمان  کشورهای 
اما  برسد  درصد   6/  9 زیر  به  بیکاری  نرخ  که  برود  باال  هنگامی  بریتانیا  در  دستمزد 
بیکاری در کل سال 2014 از این میزان کمتر بود و میانگین دستمزد واقعی 6 /0 درصد 
قانون  پیش بینی می کردند  اقتصاددانان   آمد. در گزارش سال 2013 فدرال رزرو،  پایین 
آمریکا حاکم شود: در سال بعد، هر 1 /0 درصد کاهش در  ثابتی در  دستمزد-بیکاری 
آن زمان نرخ  از  این واقعیت که  به رغم  اما  ببرد.  باال  را  باید 3 /0 درصد تورم  بیکاری 
بیکاری بیش از 2 /0 درصد کمتر شده است دستمزد ساعتی میانه در اولین فصل سال 
2015 با زمان مشابه سال قبل برابری می کرد. در ژاپن در سال 2014 میانگین نرخ بیکاری 
به 6 /3 درصد رسید که از میانگین زمان قبل از بحران بسیار کمتر است اما دستمزد 

واقعی 5 /2 درصد کاهش یافت. 
نشانه هایی  اکنون  نیست.  نگران کننده  بودن  موقتی  خاطر  به  اما  است  عجیب  امر  این 
دیده می شود که دستمزدها بر مبنای واقعی رو به افزایش هستند. در اواخر ماه فوریه 
بزرگ ترین اتحادیه کارگری آلمان به نام آی جی متال درخواست کرد دستمزد اعضایش 
4 /3 درصد باال برود که بسیار بیشتر از نرخ 3 /0 درصد تورم است. تازه ترین داده ها 
در بریتانیا نشان می دهد میانگین دستمزد ساالنه 7 /1 درصد افزایش داشته است که با 
وجود تورم نزدیک به صفر افزایش مناسب بوده است. اگر با کاهش بیکاری این روند 
ادامه یابد بدان معناست که اوضاع به دوران پیش از بحران باز می گردد و در نهایت تورم 

ناشی از دستمزدها باعث می شود بانک های مرکزی نرخ  های بهره را باال ببرند.



هفته نامه پرشین 9جمعه 1 خرداد ماه 1394 -  شماره 395
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

ایجاد  مورد  در  کاری  هنوز  جدی،  هشدارهای  وجود  با 
اشتغال در کشور انجام نشده است 

آژیــــــرهای 
قرمز بیكاری 

1- فروردین 92
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: درباره خطر سونامی 
رئیس جمهور  به  گزارشی  بیکاری  میلیونی   10 بزرگ 
صدا  به  هم  قرمز  آژیر  بخش  این  در  نوعی  به  و  داده ایم 

درآمده است. 
2- فروردین 93

وزیر کشور: نرخ بیکاری واقعی فعلی 14 درصد است و 
در صورت ادامه مدل های اقتصادی دهه های قبل، در سال 
1400 کشور با حدود 11 میلیون بیکار تحصیل کرده مواجه 

خواهد شد.
3- اردیبهشت 94

وزیر اقتصاد: تهدید بیکاری همچون یک بمب هسته ای در 
میان تحصیل کرده ها، جوانان و خانم ها نمود بیشتری دارد 
و راه حل کاهش بیکاری در افزایش رشد اقتصادی نهفته 

است.

اوضاع  دو  هر  ندارد  فرقی  اتمی،  بمب  یا  بزرگ  سونامی 
رسمی  آمارهای  می کند.  توصیف  را  بیکاری  بحران زای 
و  می داند  نفر  میلیون   2/  5 را  مطلق  بیکاران  تعداد 
می گویند  آمارها  نفر.  میلیون  پنج  غیررسمی  آمارهای 
نفر  /4میلیون   5 حداقل  پیش  سال  دو  یکی  همین  طی 
اساس  بر  بیکاران  تعداد  و  کار می شوند  بازار  وارد  دیگر 
آمار  اساس  بر  و  نفر  میلیون  هفت  می شود  رسمی  آمار 
رسیدن  هشدار  هم  برخی  نفر.  میلیون   9/  5 غیررسمی 
تعداد بیکاران به 11 میلیون نفر را می دهند. آژیرهای قرمز 
برای هشدار در خصوص بیکاری مدت هاست که به صدا 
درآمده و هر سال و هر فصل مسووالن هشدار می دهند. 
در  بیکاری  وضعیت  که  است  این  می شود  دیده  آنچه  اما 
ایران از مرز هشدار گذشته و شاید سال آینده مسووالن، 
بازار کار را به یک بمب ساعتی تشبیه کنند که هر آن باید 
انتظار انفجار آن را داشت. چون حالت بحران زای بیکاری 
بر اساس تعریف کارشناسان اقتصادی این است که نسبت 
شود.  برابر  دو  جوانان  بیکاری  نرخ  به  کل  بیکاری  نرخ 
یا  این حالت می گویند نرخ بیکاری در مرحله بحرانی  در 
بحران زا قرار گرفته است. بر اساس گزارش مرکز آمار از 
طرح آمارگیری نیروی کار سال 92، نرخ بیکاری کل کشور 

4 /10 درصد و نرخ بیکاری جمعیت 29-25 ساله 5 /32 
درصد است. یعنی نرخ بیکاری جوانان 2 /3 برابر بیکاری 
کل است. این نشان می دهد اوضاع بیکاری از مرز بحران 
گذشته است و این عبور از مرز در خصوص زنان بیش از 
مردان است. آماری که هم نشان از اوضاع بحرانی بیکاری 

دارد و هم نشان از بیکاری جمعیت جوان تحصیل کرده.
 

فارغ التحصیالن بیکار
بیکاری  نرخ  بیشترین  آمار  مرکز  گزارش های  اساس  بر 
مربوط به دو گروه سنی 24-20 و 29-25 ساله است. نرخ 

/27درصد   6 دومی  بیکاری  نرخ  و   32/  5 اولی  بیکاری 
به  با توجه  و  افزایش میزان تحصیالت  به  با توجه  است. 
سن این دو گروه، می توان ادعا کرد بیشتر افراد حاضر در 
این دو رده سنی یا همچنان دانشجو هستند یا از دانشگاه 
کارند.  بازار  به  ورود  انتظار  در  و  شده  فارغ التحصیل 
میزان  بیشترین  که  دارد  آن  از  نشان  آمار  این  عبارتی  به 
این  است.  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  میان  در  بیکاری 
موضوع را رئیس مجلس شورای اسالمی هم اعالم کرده 
است. علی الریجانی گفته بود 42 درصد فارغ التحصیالن 
دو  هر  از  می دهد  نشان  که  آماری  بیکارند.  دانشگاهی 
آمار  البته  است.  بیکار  نفر  یک  دانشگاه  فارغ التحصیل 
مرکز  آمارهای  با  الریجانی  توسط  اعالم شده  42 درصدی 
این دلیل  به  این تفاوت می تواند  ندارد. که  آمار هماهنگی 

با  یعنی  بوده.  متفاوت  آمار  اعالم  زمانی  مقطع  که  باشد 
توجه به اینکه گزارش مرکز آمار مربوط به سال 92 است و 
اظهارات الریجانی مربوط به دو هفته گذشته، ممکن است 
بتوان نتیجه گرفت در فاصله سال 93 تاکنون نرخ بیکاری 
حداقل  افزایش  دانشگاهی  فارغ التحصیل  جمعیت  میان 
10 درصدی داشته است که این موضوع بسیار نگران کننده 
است. نکته دیگر هم شاید موضوع همیشگی تفاوت میان 
سوی  از  اعالمی  آمارهای  با  آمار  مرکز  رسمی  آمارهای 

برخی از مراکز باشد.
 اما هر چه هست، آمارها تصویر چندان مطلوبی از اشتغال 

قشر تحصیل کرده به دست نمی دهد و آمارهای بیکاری به 
نرخ  چون  است.  نگران کننده تر  زنان  مورد  در  خصوص 
بیکاری زنان 29-25 ساله 10 درصد از نرخ بیکاری مردان 
همین گروه سنی بیشتر است. یعنی نرخ بیکاری مردان 4 
/29 و نرخ بیکاری زنان 4 /39درصد است. نرخ بیکاری 
اما  است  بیشتر  مردان  از  هم   20-24 سنی  گروه  در  زنان 

اختالف آن سه درصد است.

 6 زنان  بیکاری  نرخ  و   26/  6 مردان  بیکاری  نرخ  یعنی   
میان  در  بیکاری  نرخ  حساب  این  با  است.  درصد   29/
تحصیل کردگان و فارغ التحصیالن دانشگاهی باالست و در 

میان زنانی با همین ویژگی ها باالتر.

 فارغ التحصیالن بی هنر
داستان  یک  سوی  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  بیکاری 
است و بی مهارتی آنان، یک  سوی دیگر. وزیر تعاون، کار 
اجتماعی هفته گذشته در حاشیه مراسم رونمایی  و رفاه 
در  شایستگی  و  شغلی  آموزش  استاندارد  عنوان   234 از 
حوزه های انرژی نو گفته بود: 96 درصد فارغ التحصیالن 
افراد  درصد  چهار  تنها  و  مهارت اند  فاقد  دانشگاهی 
تحصیالتی متناسب با نیازهای بازار کار دارند. آماری که 
نشان می دهد اگرچه بیکاری امری شایع در اقتصاد ایران 
است، اما در مواردی هم که شغلی وجود دارد، نبود مهارت 
اظهارات  این حرف هم  افراد می شود. گواه  اشتغال  مانع 
ربیعی است. او گفته سال گذشته 300 هزار نفر از طریق 
کاریابی ها برای فعالیت معرفی شدند که 100 هزار نفر از 

آنها به دلیل نداشتن مهارت از فعالیت انصراف دادند.

و  تکمیلی  تحصیالت  می دهد  نشان  که  اظهاراتی 
بیکاری  مشکل  از  گرهی  نه تنها  دانشگاهی  آموزش های 
مشکالت  به  مشکلی  خود  بلکه  نکرده  باز  کشور  در 
افراد  انتظارات  تحصیل،  چون  است.  کرده  اضافه  پیشین 
تحصیالت  دارای  افراد  می برد.  باال  را  شغل  کسب  برای 
دانشگاهی در ازای زمان و هزینه ای که صرف تحصیالت 
می کنند حاضر به انجام بسیاری از مشاغل نیستند و تنها 
نمی توان  شک  بدون  اداری اند.  مشاغل  جست وجوی  در 
انتظارات  بتوان  تا  بازداشت  تحصیل  ادامه  از  را  افراد 
داده  که رخ  اتفاقی  متاسفانه  اما  کرد  مهار  را  آنان  شغلی 
آن است که میزان ورود افراد به دانشگاه ها بسیار باال بوده 
نداشته  کار  بازار  نیاز  با  تطابقی  هیچ گونه  مساله  این  که 
است. سد متولدین دهه 60 و اواخر دهه 50 به پشت درهای 
را  خود  درهای  یکی یکی  دانشگاه ها  رسید،  کنکور  بسته 
و  شد  تاسیس  زیادی  جدید  دانشگاه های  هم  کردند.  باز 
هم ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های مختلف افزایش 
یافت. قربانی افزایش کمیت، کیفیت آموزش بود. وزیر کار 
متوجه  انتقاداتی  گفته  و  کرده  اشاره  موضوع  این  به  هم 
سال  هشت  در  چون  است  کشور  عالی  آموزش  سیستم 
گذشته، میزان ورود افراد به دانشگاه ها بسیار باال بوده که 
این مساله هیچ گونه تطابقی با نیاز بازار کار نداشته است. 
شده  ارائه  آموزش های  است.  همین  هم  دیگر  موضوع 
تناسبی با نیازهای بازار کار ندارد و این مشکل هشت ساله 
نظام آموزشی نیست. همیشه چنین مشکلی وجود داشته 
آنکه  بدون  می شوند  رشته هایی  جذب  دانشجویان  است. 
بدانند نرخ بیکاری یا اشتغال در این رشته ها چگونه است 

و آیا بازار کاری برای آن وجود دارد یا خیر.
کار  بازار  وارد  فارغ التحصیالنی  که  می شود  این  نتیجه 
می شوند که نه مهارتی دارند که کارفرمایان را مجاب به 
استخدام کنند و نه مدرک شان اجازه اشتغال در هر شغلی 

را به آنها می دهد.

اقتصاد

بهای نفت 
افزایش یافت 

از  بهای نفت در بازارهای جهانی روز چهارشنبه پس 
کاهش شدید در معامالت روز قبل از آن، مجددا افزایش 

یافت.
اقتصادی  رشد  اینکه  به  توجه  با  رویترز،  گزارش  به 
مصرف  انداز  چشم  و  شد  بازارها  شگفتی  باعث  ژاپن 
امید  باعث  و  می رسد  نظر  به  روشن تر  استرالیا  در 
تولیدکنندگان به افزایش تقاضا شده است، بهای نفت در 
بازارهای جهانی روز چهارشنبه پس از کاهش شدید در 
معامالت روز گذشته، مجددا افزایش یافت.اقتصاد ژاپن 
امسال  اول  ماهه  سه  در  جهان  بزرگ  اقتصاد  سومین 
میانگین  از  باالتر  که  کرده  ثبت  را  درصدی   2.4 رشد 
پیش بینی بازار مبنی بر رشد 1.5 درصدی است.فیلیپ 
فیوچر واسطه نفتی در سنگاپور اعالم کرد: ژاپن یکی 
از مهمترین واردکنندگان نفت است و رشد اقتصادی در 
خواهد  خوب  نفت  تقاضای  برای  مشخصا  کشور  این 
بود.بهای نفت برنت با 60 سنت افزایش به 64 دالر و 62 
سنت در هر بشکه رسید و نفت سبک آمریکا با 60 سنت 
افزایش به 58 دالر و 59 سنت در هر بشکه رسیده است.
بهای  گذشته  روز  که  حالیست  در  نفت  قیمت  افزایش 

نفت به دلیل افزایش ارزش دالر و نگرانی درباره تشدید 
اشباع بازار که بنا به پیش بینی گلدمن ساش به بازگشت 
بهای نفت به محدوده 45 دالری ماه ژانویه خواهد شد، 

بیش از سه دالر در هر بشکه کاهش یافت.

نفت  قیمت  درباره  خود  پیش بینی  ساش  گلدمن  بانک 
نفت  گفت:  و  داد  کاهش  را   2020 تا   2016 دوره  برای 
دالر   70 از  قیمت  کاهش  دالر   15 با   2020 سال  تا  برنت 
به  اشاره  با  ساش  گلدمن  می رسد.بانک  دالر   55 به 
تامین تقاضای جهانی در کنار تولید اوپک و بهره وری 
تولید نفت شیل در آمریکا، پیش بینی خود درباره بهای 
داد.بانک  کاهش  را   2020 تا   2016 زمانی  دوره  در  نفت 
که  کرد  اعالم  خود  گزارش  تازه ترین  در  ساش  گلدمن 
نیمه  آمریکا در  تولید نفت  انتظار  به رغم کاهش مورد 
دوم امسال، تولید این کشور در سال 2016 روزانه 205 
کشور های  یافت.سازمان  خواهد  افزایش  بشکه  هزار 
صادر کننده نفت تحت هدایت عربستان در نشست قبلی 
خود در ماه نوامبر تصمیم گرفت سقف تولید خود را 
حفظ کند و به عرضه بیش از حد به بازار جهانی ادامه 
دهد تا قیمت پایین نفت تولید کنندگان پرهزینه نفت شیل 

آمریکایی را به کاهش تولید وادار کند.

ماههای  در  ژانویه،  در  از کاهش شدید  نفت پس  بهای 
اخیر بهبود یافته است. نفت برنت از ژانویه تاکنون 40 

درصد افزایش قیمت داشته داشته است.
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بزرگ  است...متفکری  خالق  مردی  زندگانی  گویی  گزافه  هیچ  بی  داستان،  »این 
در زی خودش فیلسوف، ریاضیدان، عالم تربیتگر، سیاست پیشه و نویسنده ای 
بسیاری  در  اش  مترقی  و  پیشرو  نظریات  برای  که  مانند  بی  سبکی  و  وضوح  با 
از مسائل مورد اختالف نامبردار است.اندیشه و منش راسل، نشانه ای عمیق بر 
نسل های آینده بر جای خواهد گذارد؛ نظریاتی که به سبب آنها روزگاری از همه 
جا رانده شده بود، اکنون مقبول همگان است و آثارش همه گیر...«)مایکل فوت(

معمول،  مطابق  شود.  نمی  ابراز  زیادی  لطف  نمادی  منطق  به  گوتینگن  »...در 
ریاضیدانان با هرچه به اندازه منطق، فلسفی باشد میانه ای ندارند و فیلسوفان با 

هر چه به اندازه ریاضی، نمادی ]سمبلیک[ باشد بی توجهند...وقتی بدانید حتی 
یک نفر که طرف صحبت شما باشد کلمه ای از آن چه می گویید نمی فهمد، کوشش 
واینر،  نوربرت  نامه  )از  است...«  دلزدگی  مایه  اصیل  کاری  دادن  انجام  برای 

ریاضیدان شهیر آمریکایی به برتراند راسل(

1( هر خواننده زیرکی که تنها برای یک بار زندگینامه خودنوشت راسل را بخواند 
)این اثر توسط زنده یاد احمد بی رشک و به همت انتشارات خوارزمی به فارسی 
که  گوناگون  های  عرصه  بزرگان  از  کثیری  خیل  خالف  بر  است(،  شده  ترجمه 
زندگی خویش را در انتهای دوران حیات خود به رشته تحریر می کشند، بی تردید 
پس از بستن کتاب جست وجوی خود را برای دست یافتن به کنه زندگی این مرد 
عجیب و پیش بینی ناپذیر، از سر خواهد گرفت. به راستی این چه سری است که 
ورزشکار  یک  بسان  نه  دوستانش(،  حلقه  در  راسل  برتراند  خودمانی  برتی)نام 
محبوب و خوش اندام، نه هنرپیشه هالیوودی خوش پوش و نه حتی یک گوینده 
پرماجرای رسانه ها که از عمق منطق ریاضی، فلسفه تحلیلی و دفاع از استقراء 
گرایی به ادبیات، سیاست و جنگ و حتی امور زناشویی و اخالقی کشیده می شود 

و شهره جهانیان می گردد؟

از  خاندانی  در  و   )rovenrscroft( 1872در  مه  در  راسل«  ویلیام  آرتور  »برتراند 
تبار اشرافیت بریتانیا زاده شد.جد پدری اش، »ِارل راسل نخست«، دو بار از سوی 
ملکه ویکتوریا با سمت نخست وزیر مامور تشکیل کابینه حکومت انگلستان شده 
بود.پدر و مادر وی، جان راسل و کاترین لوییسا، هر دو از رادیکال های برجسته 
زمان خود بودند و به طرفداری از سیاست کنترل موالید که در جامعه مذهبی آن 
اما  اندیشه ای رسوا و مذموم به شمار می رفت،اشتهار داشتند.  انگلستان  زمان 
تکان دهنده روبه  ناخوشایند و سخت  با حوادثی  در عنفوان کودکی خود  برتی 
و  درگذشت  دیفتری  بیماری  به  ابتال  اثر  بر   1874 ژوئن  در  او  مادر  گردید.  رو 
پدرش هم به فاصله کوتاهی، دو سال پس از فوت مادر و پس از یک دوره طوالنی 
افسردگی، دار فانی را وداع گفت.راسل و برادرش مدتی نزد پدربزرگ متنفذ خود 
به سر بردند و سرانجام، پس از مرگ وی حضانت آنها، به مادر بزرگشان سپرده 

شد. زنی مذهبی و سخت محافظه کار.

اندیشه
به بهانه سالروز تولد فیلسوف مشهور قرن بیستم

از راسل مذهبی تا 
راسل فاقد اراده

و  جامعه شناس  مورخ،  ریاضیدان،  منطقدان،  فیلسوف،  راسل،  برتراند   
فعال صلح طلب بریتانیایی بود که در قرن بیستم می زیست. از وی به همراه 
گوتلوب فرگه و لودویگ ویتگنشتاین، به عنوان بنیانگذاران فلسفه تحلیلی یاد 
می شود. راسل به واسطه اندیشه و فعالیت هایش در قرن بیستم به شهرت 
جهانی رسید به گونه ای که می توان این شهرت را با اینشتین در همین قرن 
قیاس کرد.او یک فعال ضدجنگ و مخالف امپریالیسم بود. او مخالف آدولف 
جنگ  در  آمریکا  درگیری  معترض  استالین،  تمامیت خواهی  منتقد  هیتلر، 

ویتنام و همچنین از حامیان خلع سالح هسته ای 
در  متعدد  »آثار  خاطر  به   ،1950 سال  وی  بود. 
اندیشه«، برنده  آزادی  از نوع دوستی و  حمایت 

جایزه نوبل ادبیات شد.

 راسل در ایران
شمسی   50 و   40 دهه های  در  را  راسل  ایرانیان 
جعفری  عالمه  نامه نگاری های  قالب  در  بیشتر 
در پاسخ به نقدهایی که راسل به پیکره دین وارد 
کرده بود، می شناسند. عالمه جعفری به تحقیق 
و مطالعه اندیشه و فلسفه راسل پرداخته بود و 
طی چند نامه برای وی از اشکاالتی که می توان 

به اندیشه های وی وارد کرد، نوشته بود.
و  اعتقاد  برجسته  منتقدان  از  راسل  برتراند 
بارها  دوران  همان  در  او  است.  مسیحی  عمل 
اعتقاداتش  درباره  مختلف  مصاحبه های  در 
است.  داده  پاسخ  سواالت  به  و  کرده  صحبت 
توضیح  کاپلستون  فردریک  با  مناظره  در  او 
اثبات عدم وجود  در  توانایی  که مدعی  می دهد 

خدا نیست.

 مشکل  راسل با اراده آزاد
مذهبی  فردی  جوانی  دوران  در  راسل  برتراند 
بود که خودش از آن با صفت »عمقا« یاد می کند 
و در مصاحبه خود در این باره توضیح می دهد 
که »عالقه من به مذهب سبب شد در سه مساله 

از  اراده و اختیار، به صورت جدی کار کنم.  خدا، جاودانگی روح و آزادی 
آزادی اراده شروع کردم.«

به  ندارد.  وجود  اراده  آزادی  برای  معتبری  دلیل  هیچ  که  است  معتقد  وی 
معین  پیش  از  دینامیک  قوانین  وسیله  به  ماده  حرکات  تمام  چون  وی  نظر 
شده است، حرکت لب های انسان نیز هنگامی که سخن می  گوید باید به همین 

ترتیب از پیش معین شده باشد، به طوری که او نمی   تواند هیچ کنترلی درباره 
آنچه می  گوید اعمال کند. تمام حرکات مادی و حوادث آینده به طور کلی از 
پیش معین شده و سخن گفتن مشمول همین قاعده کلی است. بنابراین بنا به 

قوانین دینامیک، مثال آقای»A« نسبت به آنچه می  گوید آزادی اراده ندارد.
وی در مرحله بعدی به سراغ یکی از بحث برانگیزترین مسائل فلسفه یعنی 
او معتقد است هیچ دلیلی وجود ندارد که  رابطه میان بدن و فکر می رود. 
فکر کنیم وقتی مغز متالشی می شود فکر باقی می ماند چراکه وی این دو را 

بسیار نزدیک و حتی یکی می داند.

 نقد عالمه جعفری به راسل
عالمه جعفری ابتدا می نویسد که اساس مذهب فقط در این سه مساله نیست. 
مساله خدا و روح از پایه های اولیه مذهبی شمرده می   شوند، ولی آزادی اراده 
راسل  زدگی  عدم بهت  مورد  در  او  نمی شود.  محسوب  مذهبی  مسائل  جزء  
درباره مساله خدا می نویسد: »این خودداری، یک حالت روانی شخصی است 
که آقای راسل توانسته است با وجود تردید در سه مساله اساسی مذهب، به 
اضطراب و بهت دچار نشود و حتی عبارت »با 
کمال تعجب« هم می   تواند شاهد خوبی باشد بر 
اینکه نفی اصول اولیه و معلومات ارزشمند در 
ذهن راسل، مقتضی تعجب بوده است. بنابراین 
نفی  یا  ثابت  اگر  مذکور  امور  باره  در  تفکر 
شد؛  خواهد  بهت زدگی  موجب  نشود،  جزمی 

مگر اینکه بشر را به کلی از تفکر باز دارند.«
جاودان«  »آینده   اگر  که  است  معتقد  عالمه 
برای انسان مورد تردید واقع شود، از یک سو 
اکثریت  که  می شویم  مواجه  مهم  مساله  این  با 
و  زجر  متحمل  دلیل  کدامین  با  بشری  افراد 
از  و  شوند؟  دنیا  طاقت فرسای  شکنجه های 
و  علل  می   توان  منطق  کدامین  با  دیگر،  سوی 
نتایج احساس مسئولیتی را که انسان در زندگی 

دارد، در همین دنیا تمام شده حساب کرد.

در انتها عالمه با استناد به جمله ای از افالطون 
می پردازد.  خود  اندیشه  و  انتقاد  تحکیم  به 
افالطون در مقدمه کتاب اخالق بر نیگو ماکس 
کودکان  ما  که  نمی کند  »کفایت  می نویسد: 
را  آنها  پاکیزگی  آنچه  از  و  کرده  رها  را  خود 
آلوده می کند، ممانعت به عمل نیاوریم. روشن 
آنها  و وارد کردن  نور علم  با  آنها  کردن عقول 
بلکه  نیست،  کافی  اندرز  و  پند  با  فضیلت،  به 
باالتر از اینها باید در دل های آنان اصول دین را 
این  که طبیعت به ودیعه نهاده است، رویانید. 
اصول دین آن چیزهایی است که اعتقادات قویه ای را که میان انسان و خداوند 
تمامی  آخر  و  وسط  اول،  خداوند  می   سازد.  آشکار  می   کند،  برقرار  ارتباط 
خداوند  خود  بندگان  میان  در  اشیا  تمامی  برای  عدل  مقیاس  است.  کائنات 

است، ایمان به وجود او شالوده جمیع قوانین است. «

فیلسوف پیش 
بینی ناپذیر

برتراند راسل در ترینیتی کالج دانشگاه کمبریج، 
تحصیالت  دوران  حین  در  و  خواند  ریاضیات 
جی.ای. و  وایتهد  آلفرد  چون  بزرگانی  با  خود 
ریاضیات  در   1893 سال  در  شد.وی  آشنا  مور 
فارغ التحصیل شد و همراه استاد خود)وایتهد( 
طبع  باب  نظری  کارهای  زمینه  در  فعالیت  به 

خود ریاضیات و فلسفه پرداخت.
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دوران  مورد  در  راسل  خود  های  نوشته  از  چنانچه 
غالبا  وی  نوباوگی  دوران  آید،  می  بر  خویش  کودکی 
بر  بنا  و  است  بوده  تفکر  و  سکوت  باتنهایی،  همراه 
بار  نماند؛چندین  حذر  بر  نیز  اینگونه  مضرات  از  انتظار 
از آن حضور  فکر خودکشی را در سر پروراند و مهم تر 
دختران خدمت کاری که ذهن کوشای وی را به خود و گاه 

عشق ورزی با خود مشغول می داشتند. برادر بزرگ 

وی هفت سال از او بزرگتر بود و تبعا نمی توانست همدم 
مناسبی برای وی باشد. خانه آنها پر بود از عمه ها، زنان و 
بیوه زنان مذهبی که بیشتر به قصه پردازی و برحذر نگاه 
داشتن کودکان از تجربه های خطیر نظر داشتند. چنانچه 
خود وی می گوید، جنسیت، ریاضیات و مذهب مهم ترین 
عالیق وی را در آن زمان تشکیل می دادند. همین میل به 
دانستن بیشتر ریاضیات بود که به گفته خود وی، اندیشه 
اقلیدس و  با هندسه  تر کرد. راسل  را کم رنگ  خودکشی 
که  اوان  همان  از  و  بود  کرده  شروع  آن  موضوعه  اصول 
همان  به  نمود،  آن  یادگیری  نثار  را  خود  خالصانه  عشق 
زمانی  که  جایی  تا  داشت  مشکل  نیز  آن  مبادی  با  اندازه 
»آلفرد  خود  استاد  همکاری  با  و  سالگی  هشت  و  سی  در 
نوشت(،  را  ریاضیات  متمتیکا)اصول  پرینکیپیا  وایتهد«، 
تمام  در  شاید  و  بود  وی  با  ها  دگرگونی  و  ها  تالطم  این 
نمی  که  این  گذارد.  را  خود  اثر  وی  زندگانی  های  جنبه 
توانست در یک نقطه بماند.چند اصل را قبول نموده و از 

آن پس با تکیه بر آنها به کار های خود بپردازد.

در نامه ای که راسل خطاب به آلیس نخستین نامزد خود 
می نویسد به نکته قابل توجهی برمی خوریم که در سال 
های بعد نیز اصول راهنمای زندگانی راسل گردیدند.وی 
کمبریج  اخالقی  علوم  باشگاه  در  فعالیت  از  نامه  این  در 
درباره  ای  نویسد:»مقاله  می  انتها  در  و  گوید  می  سخن 
مهارکردن هوای نفسمان برایشان خواهم خواند و نشان 
خواهم داد که به این کار قادر نیستیم و هر چه این هوای 
آن  کردن  مهار  درصدد  باید  کمتر  باشد،  شدیدتر  نفس 
در  و  شویم«  می  موفق  کار  این  به  آسان  هرچند  برآییم، 
چند جمله بعد نامه خود را چنین به پایان می برد که: »من 
حکم  در  برایم  همیشه  که  برم  می  پناه  فکری  فعالیت  به 

انصراف خاطر و مسکنی بوده است...«

در کشور ما به گمانم راسلی که در ابتدای آخرین نقل قول 
)در مورد مهار کردن هوای نفس( سخن می گوید، بیشتر 
در انظار نمایانده شده است. در سال های پیش از انقالب، 
یا »چرا من مسیحی  آثاری چون »اخالق و زناشویی«  که 
توجه  رسید،  چاپ  به  متفاوتی  های  ترجمه  با  نیستم« 

بسیاری از فرهنگیان و اهالی مبارزه را به خود 

مطهری  مرحوم  های  کتاب  سطور  الی  البه  خواند.  فرا 
به  را  ارجاعاتی  توان  می  دینی  تفکر  پیشگامان  دیگر  و 
آثار بازخواند.خصوصا این جمله مشهور راسل  متن این 
کمبریج  دانشگاه  در  ریاضی  منطق  تدریس  زمان  در  که 
راسل  زمان  آن  بود.در  کرده  یاد  آن  از  خود  خاطرات  در 
بشدت دچار پس گرایی عاطفی و احساسی شدیدی شده 
بزرگ  که  امر  این  بر  مبنی  بود  آورده  دلیلی  بود.کانتور 
ترین عدد وجود ندارد و تعداد همه چیزهایی که در جهان 
»بورالی  همچنین  باشد.  ممکن  عدد  بزرگترین  باید  است 
فورتی« نیز تناقضی از جنس تناقض اپیمنیدیس موسوم 
به »پارادوکس دروغگو« یافته بود که شرح آن چنین است: 
فرض کنید که قطعه کاغذی به کسی داده شود و روی آن 
نوشته شده باشد »حکمی که بر آن روی کاغذ نوشته شده 
است، دروغ است«. آن شخص کاغذ را بر می گرداند و در 
آن روی آن می خواند »حکمی که بر آن روی کاغذ نوشته 
شده است، راست است«.حال چه باید کرد؟راسل حل این 
خانواده  با  که  هنگامی  و  گذارد  می  وا  بعد  به  را  مساله 
روحی  ضربه  کرد،  می  زندگی  »گرنچستر«  در  وایتهد 
عصر  روز  کند:»یک  می  بیان  گونه  این  را  خود  شدیدتر 
طور  همان  ناگهان،  و  بودم  رفته  سواری  دوچرخه  برای 
که در راه های روستایی دوچرخه می راندم، متوجه شدم 
که دیگر آلیس ]همسر خود[ را دوست ندارم.تا آن لحظه 
حتی متوجه نشده بودم که محبتم به او کم شده است...«

کمبریج،  دانشگاه  کالج  ترینیتی  در  راسل  برتراند   )2
با  خود  تحصیالت  دوران  حین  در  و  خواند  ریاضیات 
آشنا شد.وی  و جی.ای.مور  وایتهد  آلفرد  بزرگانی چون 
همراه  و  شد  التحصیل  فارغ  ریاضیات  در   1893 سال  در 
نظری  کارهای  زمینه  در  فعالیت  به  خود)وایتهد(  استاد 

باب طبع خود ریاضیات و فلسفه پرداخت. راسل در کنار 
به کارهای  با جدیت  فعالیت های سیاسی اجتماعی خود، 
علمی نیز می پرداخت که از جمله مهم ترین آنها می توان 
به کشف پارادوکس )تناقض( مجموعه ها اشاره نمود.تا 
آن زمان و در پی کارهای امثال راسل، فرگه و... بسیاری 
منطق  به  نزول  و  تحویل  قابل  ریاضیات  که  بودند  آن  بر 
رویکرد  بر  را  منطق«  »اصالت  عنوان  رو  این  از  و  است 
را  تناقضی   1901 در سال  این حال راسل  نهادند.با  ایشان 

در دستگاه منطقی فرگه که در پی تحویل علم »حساب« به 
منطق بود، یافت و آن را پارادوکس مجموعه ها نام نهاد. 
به دور از جزئیات استداللی فنی، پارادوکس مذکور را می 
بگیرید  در نظر  را  بیان داشت:مجموعه هایی  توان چنین 
دست  انگشتان  مجموعه  نباشند.مثال  خودشان  عضو  که 
چپ که خود یک انگشت نیست. یا مجموعه تمام مردان که 
نیست. خود  عضو  رو  این  از  و  نبوده  مرد  یک  خود  تبعا 
این مجموعه ها به خودشان تعلق ندارند و عضوی از خود 
نیستند.از سویی برخی از مجموعه ها عضو خود هستند.
مثال مجموعه های اعداد در ریاضیات که هم مجموعه تهی 
و هم خودشان را در بر دارند.حال، مجموعه همه مجموعه 
این  نباشند.آیا  خود  عضو  که  بگیرید  نظر  در  را  هایی 
باشد،  خود  عضو  خیر.اگر  یا  هست  خود  عضو  مجموعه 
عضو خودش نیست و اگر نباشد، عضو خودش هست.پس 

مجموعه تمام مجموعه ها وجود ندارد.

3( راسل در زمان جنگ جهانی نخست به دلیل پیوستن به 
انجمن فعاالن صلح و در پی حکم سلطنتی به مدت شش 
ماه به زندان افتاد و سپس در سپتامبر 1918 آزاد شد.در 
با  نیز  دیداری  سفر  آن  در  و  کرد  سفر  روسیه  به   1920
لنین داشت که از آن دیدار شرحی خواندنی به دست داده 
و  شد  آشنا   » بلک  »دورا  با  که  بود  دوران  همان  است.در 
دومین پیمان زناشویی خود را با وی بست.راسل در طول 
در  کالیفرنیا  دانشگاه  استادی  کرسی  دوم  جهانی  جنگ 
لس آنجلس را کسب کرد و در خالل برگزاری کالس های 
درسی خود، درس گفتارهای کوتاهی را نیز در باب اخالق 
این  کرد.از  می  ایراد  عوام  برای  زناشویی  و  خانواده  و 
برگزاری  دلیل  به  دادگاه  سوی  از  صادره  حکم  بر  بنا  رو 
چنین مجامعی عنصر اخالقی نامطلوب خوانده شد و به 
ترک دانشگاه ناگزیر گشت.تمام این رویدادها در پی آغاز 
تظاهراتی بود که توسط مادر دانشجویی ترتیب داده شد 
که پسر وی را مستحق ورود به دوره فوق لیسانس ریاضی 
گرایش منطق ندانستند و هیات گزینش دانشجویان)شامل 
به  ها،  بعد  کردند.راسل  پافشاری  تصمیم  این  بر  راسل( 
 )barnes foundation( تدریس فلسفه غرب در بنیاد بارن
پرداخت که حاصل آن انتشار کتاب ارزنده »فلسفه غرب« 
بود.راسل در سال های بعد، دو بار دیگر ازدواج کرد، در 
مجامع عمومی، بنگاه سخن پراکنی بی.بی.سی و انجمن 
های غیر حاضر می شد و به بیان اظهاراتش پیرامون بشر 
و آینده آن می پرداخت. راسل در سال 1970 و درسن 98 
حمله  مذمت  در  کوتاه  ای  بیانیه  نوشتن  از  پس  و  سالگی 
به  اسرائیل  بازگشت  لزوم  و  فلسطین  اراضی  به  اسرائیل 

مرزهای تعیین شده در 1967 درگذشت.

به راستی این چه سری 
است که برتی)نام 

خودمانی برتراند راسل 
در حلقه دوستانش(، 

نه بسان یک ورزشكار 
محبوب و خوش اندام، 

نه هنرپیشه هالیوودی 
خوش پوش و نه حتی 
یک گوینده پرماجرای 

رسانه ها که از عمق 
منطق ریاضی، فلسفه 

تحلیلی و دفاع از 
استقراء گرایی به ادبیات، 

سیاست و جنگ و حتی 
امور زناشویی و اخالقی 

کشیده می شود و شهره 
جهانیان می گردد؟

جایزه »من بوکر« 
به نویسنده 

مجارستانی رسید

کرازناهورکای،  الزلو  به  بوکر«  »من  نقدی  جایزه 
فوق العاده«، رسید.  الزلو  »فشار  کتاب  نویسنده مجار 
به  را  بوکر«  »من  بین المللی  جایزه  کرازناهورکای 
مارینا  کرد.  دریافت  داستانی اش  کتاب  اولین  خاطر 
کرازناهورکای  کار  نویسنده،  و  داوران  رئیس  وارنر، 
این  خود  ادبی  قهرمان  که  بکت  ساموئل  و  کافکا  با  را 

وارنر گفت:  مارینا  مقایسه کرده.  نیز هست،  نویسنده 
بکت  و  کافکا  حد  در  کسی  با  اینجا  که  می کنم  احساس 
روبه رو هستیم و به زودی همان طور که می گوییم فالن 
شبیه  نوشته  فالن  می گوییم  کافکاست،  سبک  مثل  کار 
نویسندگانی  به  جایزه  این  است.  کرازناهورکای  سبک 
تعلق می گیرد که در قیدحیات باشند و آثاری از آنها به 
زبان انگلیسی یا ترجمه شده به انگلیسی موجود باشد. 
این جایزه در سال های قبل به اسماعیل کاداره از آلبانی، 
چینووا آچه به از نیجریه، دو آمریکایی به نام های فیلیپ 
روث و لیدیا دیویس و یک کانادایی به نام آلیس مونرو 
ادبی  اعطا شده است. کرازناهورکای پیش تر جایزه ای 
را از دستان رئیس جمهور کشورش دریافت کرده است. 

کرازناهورکای که متولد ١٩٥٤ است، 

از سال ١٩٨٥ وارد عرصه نویسندگی شده است. جمالت 
شخصیت های  درونی  واگویه های  و  پیچیده  و  بلند 
داستان از جمله ویژگی های سبک نوشتاری وی هستند. 
»تانگوی شیطان«  اقتباس رمان  او در سال ١٩٨٥ برای 
مجارستانی،  مطرح  کارگردان  تار«،  »بال  با  خود 
برخالف  بوکر«  »من  بین المللی  جایزه  کرد.  همکاری 
جایزه »بوکر« که از کتاب های برگزیده ناشران انتخاب 
می شود.  اعطا  هیئت داوران  منتخب  فرد  به  می شود ، 
این  امسال  بوکر«  »من  نامزدهای  دیگر  است  گفتنی 
نویسندگان بوده اند: ابراهیم ال کانی )لیبی(، میا کوتو 
وان  مارلین  )گوآدالوپ(،  کونده  مارسی  )موزامبیک(، 
سزار  )کنگو(،  مابونکو  آلین  )آفریقای جنوبی(،  نیکرک 
آمیتا گوش )هند(  آیرا )آرژانتین(، هودا برکت )لبنان(، 

و فانی هوو )آمریکا(.
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به نظر می رسد  که  افتتاح شد  در حالی  و هشتمین جشنواره سینمایی کن  شصت 
تعدادی از آثار بیشتر توجه منتقدان را به خود جلب کنند. از سال 1987 که فیلمی 
از دایان کوریز جشنواره کن را افتتاح کرد، این دومین فرصتی بود که در اختیار یک 
کارگردان زن قرار گرفت. ریاست هیات داوران امسال با برادران کوئن است و سیینا 
میلر و جک جیلنهال از اعضای آن هستند. امسال هم مثل سال پیش سینمای ایران 
در بخش مسابقه جشنواره نماینده ای ندارد اما فیلم بلند »ناهید« به کارگردانی آیدا 
پناهنده در بخش نوعی نگاه کن حضور دارد و این حضور با پذیرفته شدن فیلم کوتاه 
»کشتارگاه« در بخش سینه فونداسیون فیلم های دانشجویی تکمیل می شود. مرور 
خالصه ای بر چند فیلم مهم که امسال در جشنواره کن در بخش مسابقه و خارج از 

آن به نمایش در می آیند، خالی از لطف نیست.

ایمی - کارگردان: آصف کاپادیا
این فیلم مستند در مورد ایمی واینهاوس خواننده بریتانیایی است که در سال 2011 
پا  به  زیادی  جنجال  اکنون  هم  از  و  درگذشت  شهرت  اوج  در  سالگی   27 سن  در  و 
کرده است. این فیلم با کمک خانواده ایمی واینهاووس و با استفاده از عکس ها و 
ویدئوهای خانوادگی تهیه شده ولی پدر او اکنون با دیدن نتیجه نهایی فیلم را قبول 
در  شب  نیمه  ویژه  نمایش  یک  در  مستند  این  است.  کننده  گمراه  گوید  می  و  ندارد 
جشنواره کن اکران خواهد شد و یادواره ای است از یک استعداد درخشان در عرصه 
موسیقی و یک شخصیت پر جوش و خروش که خیلی زود از دنیا رفت. آصف کاپادیا 
به خاطر دریافت جایزه بفتا برای فیلم مستندی با عنوان »سنا« در مورد ایرتون سنا 
قهرمان مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک که در تصادف کشته شد، شناخته می شود.

پشت و رو - کارگردان: پیت داکتر
رقابت  بخش  در  است.  پیکسار  فیلمسازی  شرکت  انیمیشن  محصول  ترین  تازه  این 
بین  بار در سطح  اولین  برای  این مناسبت  ندارد ولی در  های جشنواره کن شرکت 
المللی اکران می شود. ماجراهای داستان در ذهن یک دختر خردسال اتفاق می افتد و 
پنج احساس متفاوت: شادی، خشم، تنفر، هراس و اندوه هر کدام تالش می کنند بر 
زندگی او غلبه پیدا کنند. پیت داکتر قبال انیمیشن های دیگری مثل »شرکت هیوالها« 
تجاری  و  هنری  موفقیت  که  است  ساخته  را   2009 محصول  »باال«  و   2001 محصول 
اولین موردی است  این  افتتاحیه جشنواره کن سال 2009 بود.  فیلم  خوبی داشت و 
که یک فیلم انیمیشن جشنواره را افتتاح کرده است. در کنار آن یک انیمیشن کوتاه 
داده می شود که داستان  نمایش  به کارگردانی جیمز فورد مورفی  با عنوان »الوا« 
الهام  اقیانوس ها  موزیکال و عاشقانه ای است که از جزایر گرمسیری و آتشفشان 

گرفته است.

مرد غیرمنطقی - کارگردان: وودی آلن
جشنواره کن عاشق کارگردانان مولف است و به وودی آلن عالقه ویژه ای دارد. در 
فیلم جدید او به نام »مرد غیرمنطقی« خواکین فینیکس نقش یک استاد فلسفه را ایفا 
می کند که درگیر یک بحران خودشناسی است و اما استون در نقش دانشجوی جوانی 
است که به او شانس دیگری برای زندگی می دهد. اما استون مسلما از همکاری با 
این کارگردان کهنه کار لذت می برد. او در فیلم دیگری از وودی آلن به نام »جادو در 
مهتاب« محصول 2014 بازی کرد. فیلم های سال های اخیر وودی آلن گاه موفق و گاه 
نه چندان موفق بوده اند. فیلم »جاسمین غمگین« محصول 2013 از موفق ترین آثار 
او در سال های اخیر بود و کیت بالنشت به خاطر بازی در آن جایزه اسکار گرفت. 
اما فیلم های دیگر او مثل تقدیم به رم با عشق )به عنوان کارگردان( محصول 2012 و 

یا ژیگولوی تحلیل رفته )به عنوان بازیگر( محصول 2013 چنین موفقیتی نداشتند.

مکبث - کارگردان: جاستین کرزل
داستان  بخت  نگون  و  اسکاتلندی  پادشاه  مکبث،  نقش  فاسبندر  مایکل  فیلم  این  در 
کونسیداین  پدی  و  تولیس  دیوید  کوتیار،  ماریون  و  کند  می  ایفا  را  شکسپیر  های 
او را همراهی می کنند. جاستین کرزل، کارگردان استرالیایی به خاطر فیلم »شهر 
شهرت  به  کند،  می  بازگو  را  واقعی  قتل  چندین  حکایت  که   2011 محصول  برفی« 
رسید. شایعات می گویند که تمام بازیگران این فیلم به لهجه اسکاتلندی صحبت می 
کنند به غیر از ماریون کوتیار که لهجه فرانسوی خود را حفظ کرده و ظاهرا دلیلش 
کرده  زندگی  فرانسه  پادشاهان  دربار  در  مدتی  داستان  شخصیت  این  که  است  این 
است. فیلمبرداری این فیلم سال گذشته در انگلستان و اسکاتلند انجام شد و در بخش 

مسابقه جشنواره کن شرکت دارد.

مکس دیوانه: جاده خشم - کارگردان: جورج میلر
این فیلم در حقیقت نسخه جدیدی به کارگردانی جرج میلر از مجموعه سه قسمتی 
»مکس دیوانه« است که تولید آن در سال های دهه هشتاد، مل گیبسون را به شهرت 
ایفا می  را  بریتانیایی نقش قهرمان داستان  بازیگر  تام هاردی  فیلم  این  رساند. در 
کند و در یک فضای تخیلی و پسارستاخیری به جنگ یک دسته غارتگر خشن و تشنه 
خون می رود. نقش شخصیت های دیگر فیلم را شارلیز ترون و نیکالس هولت بازی 
بدل  و  انفجار  و مهیج،  رانندگی سریع  از صحنه های  پر  فیلم  این  قاعدتا  کنند.  می 

کاری های خیره کننده است.

دریای درختان - کارگردان: گاس ون سنت
در این فیلم مرثیه گونه متیو مک کاناهی نقش یک آمریکایی را ایفا می کند که با هدف 
کشتن خودش به »جنگل خودکشی« در دامنه های کوه فوجی در ژاپن سفر می کند. 

او در آنجا با فرد دیگری که قصد خودکشی دارد، با بازی کن واتانابه آشنا می شود. 
می شود انتظار داشت که این دو و بازیگر سوم فیلم یعنی نائومی واتس، بازی بسیار 
قوی ارائه دهند. گاس ون سنت در جشنوار کن سابقه خوبی دارد و در سال 2003 
به خاطر فیلمش به نام »فیل« جایزه نخل طال را دریافت کرد. فیلم دیگر او با عنوان 
راک  خواننده  یک  زندگی  از  داستانی  پرداختی  که   2005 محصول  روزها«  »آخرین 
شبیه به کرت کوبین است، در همان سال در بخش اصلی جشنواره کن شرکت داشت.

قصه ای از عشق و تاریکی - کارگردان: ناتالی پورتمن
رود.  می  کن  جشنواره  به  خود  ساخته  اولین  با  آمریکایی  هنرپیشه  پورتمن  ناتالی 
نام  به  اسرائیلی  نگار  روزنامه  و  نویسنده  یک  خاطرات  کتاب  براساس  آن  فیلمنامه 
آموس اوز و توسط خود پورتمن نوشته شده است. کتاب »قصه ای از عشق و تاریکی« 
به 28 زبان ترجمه و بیش از یک میلیون نسخه از آن فروش رفته است. آموس اوز از 
سال 1967 یکی از طرفداران تشکیل کشور فلسطین است. ناتالی پورتمن عالوه بر 
کارگردانی و نوشتن فیلمنامه، در این فیلم نقش مادر آموس اوز را بازی می کند که 

سال گذشته در بیت المقدس فیلمبرداری شد.

قصه قصه ها - کارگردان: ماتئو گارونه
گانگستری »گومورا« محصول 2008  فیلم  به خاطر ساختن  ایتالیایی  کارگردان  این 
طال  نخل  جایزه  دریافت  نامزدهای  جزو  او  فیلم  این  گرفت.  قرار  ستایش  مورد 
جشنواره کن شد ولی در نهایت جایزه دوم جشنواره برای بهترین فیلم یعنی گران 
پری را دریافت کرد. در سال 2012 نیز او با فیلم »واقعیت« در بخش رقابت های اصلی 
جشنواره کن شرکت کرد. این فیلم او به خاطر بازی یک گانگستر سابق که از سال 
1991 به جرم قتل زندانی شده بود، بحث برانگیز شد. فیلم جدید او »قصه قصه ها« از 
نظر تصویرپردازی بسیار باشکوه است و در حقیقت مجموعه ای از قصه های پریان 
است. در این فیلم بازیگرانی از جمله سلما هایک، جان سی ریلی، وینسنت کاسل و 

توبی جونز بازی می کنند.

آخرالزمان یاکوزا - کارگردان: تاکاشی میکه
رقابت های  در بخش  پوشالی«  نام »حفاظ  به  میکه  تاکاشی  از  دیگری  فیلم  نمایش 
اصلی جشنواره کن سال 2013 بسیاری از منتقدان را تحت تاثیر قرار داد. تازه ترین 
فیلم او داستان انتقام گانگستری ژاپنی از رئیس خون آشام اوست. تاکاشی میکه با 
آثار بسیار خشن خود مثل »آزمون بازیگری« محصول 1999 و »ایچی قاتل« محصول 
یایان  این فیلم را  از نقش های اصلی  از ژاپن به شهرت رسید. یکی  2001 در خارج 
اندونزی،  بازی در فیلم »هجوم« محصول 2011  به خاطر  بازی می کند که  روهیان 

حتما برای طرفداران فیلم های ورزش رزمی شناخته شده است.

سینما

رعایت انواع سلیقه ها در 
فستیوال امسال کن
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سازنده »مرد غیرمنطقی« در جشنواره کن:

وودی آلن: برای 
جایزه فیلم نمی سازم

پرویز نوری 

 او اکنون 79 ساله است. مردی است که با احساس های ناخوشایند زندگی بزرگ 
شده: هم در زندگی اجتماعی، هم در عشق و هم در دنیای سرد و بی اعتقاد... 
از طریق فیلم هایش است که توانسته این احساس ها را به نمایش بگذارد. وودی 
الن در حال حاضر اغلب در لس آنجلس به سر می برد اما آن جا را خاک خویش 
نمی داند. فیلمساز متولد بروکلین ـ که با شاهکار طنز آلود 1977 خود »انی هال« 
شناسانده شد ـ درباره لس آنجلس گفته است: »شهری که تنها امتیازش آن است 
که می توانید از چراغ قرمز سمت راست، رد شوید«. هم چنان که امروز می کوشد 
در هر جایی اقامت گزیند، تالش دارد بلکه بتواند برای فیلم هایش هم به هر طریق 

تماشاگر پیدا کند.
او قراردادی برای سه فیلم از سال 2000 تا 2002 با دریم ورکس بست، طوری که 
آن قدر در گیشه شکست خورد که ناچار شد قراردادش را فسخ کند. بعد هم به 
سال 2000 با دوست دیرینه خود تهیه کننده جین دومانیان پس از یک نبرد تلخ 
قانونی جدا شد. فیلم تازه وودی الن »مرد غیرمنطقی« )Irrational Man( ـ که 
گفته می شود جهش دیگری را در مسیر کارهایش نشان می دهد ـ در جشنواره 
امسال کن به نمایش در خواهد آمد. فیلم یک درام طنز ُپر راز و رمز در مایه های 

دلهره ای شبیه به آثار هیچکاک است و در آن اما استون بازی می کند.
وودی الن همیشه نسبت به حرفه اش بدبین بوده است. یک بار گفته بود: »مردم 
دوست دارند بیهوده حرف بزنند«. واقعیت این است که پس از بیش از نیم قرن 
فعالیت های هنری، او هر آن چه را که باید بفهمد، فهمیده است. وودی را به مثابه 
نابغه کمدی شناخته اند و از طرفی یک نارسیست یا خودپرست لقب داده اند. هر 
یک از آثارش رویدادی فرهنگی تلقی شده است )»انی هال« و »منهتن« و لیستی 
دور و دراز( و یا به باد انتقاد گرفته شده و رد کرده اند )مانند »سپتامبر« و »چیز 
دیگر« و البته باز هم لیستی دور و دراز(. توفیق »انی هال« در سال 1977 باعث 
شناخت هنر او گشت. ابتدا عنوان فیلم »اندونیا« بود و یکی از موثرترین کمدی 
رمانتیک های تاریخ هالیوود، و این در حالی است که تماشاگرها همان زمان آن را 
نپسندیدند ولی فیلم اسکار بهترین فیلم، کارگردان، فیلمنامه اصیل و بازیگر اول 
)دایان کیتن( را به دست آورد. وودی الن به مراسم نیامد و در این باره گفته بود: 
»اصاًل دوست ندارم فراک تنم کنم، مردم خیلی به این جور چیزها اهمیت می دهند 

اما من فیلم نمی سازم که جایزه بگیرد«.
خارج  که  حالی  در  شناسانده،  عامه  به  را  ناراحت  و  عصبی  آدمی  او  شخصیت 
از پرده سینما هم بعد از ماجرا و جنجال سال 1992 که با »سون ـ یی پره وین« 
)دختر خوانده دوست دختر و بازیگوش میافارو( به راه انداخت، مورد استهزا و 
تمسخر قرار گرفت. با این وجود، الن درباره آن واقعه همیشه گفته است: »حتی 

وقتی که قبول می کنم هم به گرمی قبول نمی کنم. برایم اصاًل مهم نیست«.
او وارد 80 سالگی شده است. اکنون دیگر برایش شنیدن یا حرکت کردن هم به 
از سال  فیلم بسازد.  این حال سعی می کند هر سال یک  با  آسانی میسر نیست. 
2011 کوشید تا در اروپا کار کند. با فیلم »نیمه شب در پاریس« به جشنواره کن 
رفت. درباره این فیلم گفته بود: » دلم می خواست آن طور که می دیدم پاریس را 
نشان دهم. پاریس از دیدگاه خودم«. در سال 2012 »به ُرم، با عشق« را ساخت 
او به فیلم موفق »خبر داغ« بود. سپس در سال 2013 »یاسمین غم  که بازگشت 
انگیز« را در سن فرنسیسکو و نیویورک مقابل دوربین برد و با تحسین منتقدان 
رو به رو گشت. کمدی رمانتیک آخر الن »جادو زیر نور ماه« در سال گذشته با 

موفقیت همراه بود.
او ابتدای کارش را با شهرت در »استند آپ کمدی« به دست آورد و سپس به عنوان 
نویسنده ـ بازیگر با فیلم های »تازه چه خبر گربه پشمالو؟« و »کازینو رویال« 
به سینما پیوست. آنگاه با کمدی »پول را بردار و فرار کن« ـ که قرار بود جری 

لوییس کارگردانی و بازی کند ـ مقابل و پشت دوربین را تجربه کرد.
باید دید فیلم آخر وودی الن »مرد غیر منطقی« چه خواهد کرد و آیا نشان خواهد 
اتاق می نشینم و  از لحاظ ذهنیت عقب نمانده است؟ می گوید: »غالبًا در  داد که 
یا در خیابان ها راه می روم و فکر می کنم واقعًا برای فیلم بعدی چه باید بکنم؟ 
همیشه برایم شانس هست و می توانم 10 فیلم پشت سر هم بسازم و ندانم اصاًل 

چه جوری به ذهنم رسیده است«.

سینما

از زندگی شیرین
 تا زیرزمیــــــــن

برنده نخل طالی جشنواره فیلم کن شدن، شاید بزرگ ترین افتخار یک فیلم باشد 
و شاید مهم ترین جایزه جشنواره ای یک فیلم. از طرفی دیگر جایزه اسکار هم 
مهم ترین جایزه فصل جوایز است. حاال ببینید چه افتخار و خوشحالی بزرگی 
است که هم نخل طالی کن را ببری و هم جایزه اسکار بهترین فیلم را. از آنجا 
که جایزه نخل طالی کن بیشتر سعی می کند سینماهای مهجور و مستقل را 
این جشنواره و جوایز اسکار.  کشف کند، همیشه دعوایی بوده بین برندگان 
کم نیستند فیلم های آمریکایی و غیرآمریکایی ای که نخل طالی کن را به خانه 
نخل  برنده  هر  نه اینکه  نشدند.  فیلم  بهترین  اسکار  برنده  بعدش  اما  بردند، 
طالی کن، باید برنده اسکار بهترین فیلم هم باشد. نه، منظور این نیست، اما به 
٩ فیلمی که در اینجا معرفی می شوند نگاهی بیندازید، چطور ممکن است این ٩ 
فیلم برنده نخل طالی کن، حتی نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم یا بهترین فیلم 

غیرانگلیسی زبان نشده باشند؟

١- زندگی شیرین / فدریکو فلینی
»زندگی شیرین« در سال ١٩٦٠ برنده نخل طالی کن شد. این فیلم یک هفته از 
زندگی خبرنگاری جنجالی را روایت می کند و یکی از بهترین بازی های مارچلو 
از بهترین کارگردانی های فدریکو فلینی. مارتین  ماسترویانی را دارد و یکی 
را  فیلم  نیستند کسانی که دیوانه وار  فیلم است و کم  این  اسکورسیزی شیفته 
دوست دارند. فیلم نقد ستاره ساالری در سینماست و چنین موضوعی همیشه 
محبوب اسکار بوده، اما این فیلم به نامزدی اسکار در رشته بهترین کارگردانی 
و بردن اسکار طراحی لباس بسنده کرد، واقعا باورش سخت است که فیلم حتی 

نامزد اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان نشده است.

٢- آگراندیسمان / میکل آنجلو آنتونیونی
شاهکاری  شد،  کن  طالی  نخل  برنده   ١٩٦٧ سال  در  که  »آگراندیسمان«  شاید 
عجیب  واقعا  اما  نباشد،  سرخ«  »صحرای  و  »ماجرا«  »شب«،  حد  در  جاودانه 
است که این فیلم درخشان فقط نامزد اسکار در رشته های بهترین کارگردانی و 

فیلم نامه شود و نامش در میان نامزدهای بهترین فیلم نباشد.

٣- مترسک / جری شاتزبرگ
سینمای  قدرندیده  فیلم های  از  یکی  شاتزبرگ  جری   )١٩٧٣( »مترسک« 
کامل  در فصل جوایز  که  پاچینو  آل  و  بازی جین هکمن  با  فیلمی  آمریکاست؛ 
نادیده گرفته شد و حتی نخل طالی کن )به طور مشترک با آلن بریجز برای فیلم 
»مزدور«( هم نتوانست برای فیلم میانجیگری کند. فیلم، ماجرای دو آواره است 
که در سفری جاده ای با هم آشنا می شوند و تصمیم می گیرند کسب وکاری با هم 

راه بیندازند. این فیلم یکی از بهترین نقدهای رؤیای آمریکایی است.

٤- پاریس، تگزاس / ویم وندرس
»پاریس، تگزاس« یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینما درباره بحران روابط 

انسانی در جامعه مدرن است. این فیلم برنده نخل طالی کن شد و بعدش هم 
اسکار  نامزد  رشته ای  هیچ  در  عجیب  شکلی  به  اما  گلدن گلوب،  جایزه  نامزد 
نشد و جالب است فیلمی که بیش از ٣٠ سال است از ساخت آن می گذرد، هنوز 

الگویی برای فیلم برداران و البته یکی از آثار محبوب سینه فیل هاست.

٥- جنسیت، دروغ و نوار  ویدیوئی / استیون سودربرگ
صدساله  ره  یک شبه  ویدئویی«  نوار  و  دروغ  »جنسیت،  با  سودربرگ  استیون 
جوایز  و  حیرت زده  را  مخاطبانش  زنده،  را  ساندنس  فیلم  جشنواره  و  رفت 
جشنواره فیلم کن سال ١٩٨٩ را درو کرد و سه جایزه نخل طالی کن، بهترین 
بازیگر مرد برای جیمز اسپیدر و جایزه فیپرشی را به خانه برد، اما فیلم فقط 
در رشته بهترین فیلم نامه نامزد اسکار شد و حتی نامزد اسکار بهترین فیلم و 

کارگردانی نشد.

٦- قلبا وحشی / دیوید لینچ
سینما  تک رو  کارگردان  این  و  دارد  دوست  را  لینچ  دیوید  کن،  فیلم  جشنواره 
چهار فیلمش را در کن نمایش داده و یک بار برای »قلبا وحشی« نخل طالی کن 
را گرفت و برای »جاده مالهالند« هم جایزه بهترین کارگردانی را گرفت. »قلبا 
وحشی« کمدی جنایی با بازی نیکالس کیج، الرا درن، دایان لد و ویلم دفو بود 
و فضایی بسیار غریب داشت. این فیلم در فصل اسکار اصال دیده نشد )تقریبا 
لد در  لینچ( و فقط یک نامزدی اسکار داشت آن هم برای  مثل دیگر فیلم های 

رشته بهترین بازیگر نقش مکمل زن.

٧- بارتون فینک / برادران کوئن
هشت بار  رکورد  و  هستند  کن  فیلم  جشنواره  عزیزدردانه های  کوئن  برادران 
بخت نخل طالی کن شدن را دارند. این دو با »بارتون فینک« در سال ١٩٩١ برنده 
نخل طالی کن شدند. آنها با »فارگو« هم جایزه بهترین کارگردانی را به خانه 
برده بودند و »مردی که آنجا نبود« هم همین جایزه را از کن گرفته بود، اما از 
بین این سه فیلم برنده جایزه در کن، فقط »فارگو« توانست نامزد اسکار شود. 

»بارتون فینک« یکی از بهترین فیلم های نوآر تاریخ سینماست.

٨- زیرزمین / امیر کاستاریکا
روزگاری  »زیرزمین«  با   ،١٩٩٥ کن  طالی  نخل  بردن  از  بعد  کاستاریکا  امیر 
بسیار خوش را سپری کرد. او با این فیلم تقریبا برای همه جوایز سال در رشته 
بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان برنده شد. روایت شوخ و تلخ او از جنگ جهانی 
آکادمی  اعضای  انگار  اما  بود،  مارکز  گارسیا  گابریل  نوشته های  یادآور  دوم، 
تحویل  را  فیلم  اصال  و  نداشتند  فانتزی  روایت  این  به  عالقه ای  هیچ  اسکار 

نگرفتند.

٩- رقصنده در تاریکی / الرس فن تری یر
»رقصنده در تاریکی« در سال ٢٠٠٠ برنده نخل طالی کن شد، اما فیلم نامزد 
اندازه  به  هیچ کس  نیست،  عجیب  هم  اصال  نشد،  رشته ای  هیچ  در  اسکار، 
اساسا  فن تری یر  فیلم سازی  شیوه  نیستند.  متنفر  تری یر  فن  از  هالیوودی ها 
آن  آمریکایی ها  دارند که  فیلم هایش لحنی  و  ضد شیوه مرسوم هالیوود است 
را برنمی تابند. فیلم فقط در رشته بهترین ترانه نامزد اسکار شد. ترانه فیلم را 
بیورک خوانده بود که خودش بازیگر اصلی فیلم بود و در کن جایزه بهترین 

بازیگر زن را گرفته بود!
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موسیقی
 به بهانه درگذشت سلطان موسیقی »بلوز«: 

بـــی بی 
کینــــگ

درگذشت.  سالگی   89 در  کینگ  بی  بی  اخیرا 
این  معرفی  به  را  پست  این  مناسبت  همین  به 

هنرمند اختصاص می دهیم.
وی در 1 سپتامبر 1925 میالدی در   در روستای اتا 
بنا در میسیسیپی زاده شد. او بیشتر کودکی اش 
را با مادر و مادربزرگش در یک مزرعه ی پنبه 
کار می کرد. او گفته قبل از آن که استعدادهایش 
کشف شود در مزرعه در آن زمان به ازای هر 45 
کیلوگرم پنبه 35 سنت دریافت می کرد. در دوره 
ی کودکی اش او از موسیقدانان بلوزی هم چون 
لمون  بالیند  و  جانسون  النی  و  واکر  تی-بون 
جنگو  همچون  جازی  موسیقدانان  جفرسون 
گرفت.  می  تاثیر  کریستین  چارلی  و  راینهارت 
بعد از مدتی کینگ متوجه استعدادش در خواندن 

شد و خواندن را در کلیسای روستا آغاز کرد.

همیشه  را  او  و  بودند  دیندار  بسیار  بزرگش  مادر  و  مادر 
او  بود که  آنجا  بردند، در  به کلیسا می  برای مراسم دینی 
نخستین آموزه های موسیقی را از کشیش آنجا،آرچی فیرا، 
با  فیرا  فرا گرفت. کشیش  بود  او  از خویشاوندان دور  که 
استفاده از خواندن های هیجان انگیز و همراهی گیتار با 
آن مردم را موعظه می کرد. در آنجا بود که کینگ نخستین 

آکورد ها را آموخت.

در سال 1943 کینگ به ایندیونوال در میسیسیپی نقل مکان 
کرد و توانست شغلی به عنوان راننده ی تراکتور پیدا کند. 
در آنجا همراه با یک گروه موسیقی کلیسایی در رادیو ی 
از  سربازی  پایان  از  پس  کرد.  می  اجرا  کلیساها  و  محلی 
بیشتر  های  موفقیت  برای  تا  خواست  گروه  اعضای  دیگر 
ایندیونوال را ترک کنند اما کینگ فهمید برای پیروزی باید 
به تنهایی عمل کند و در سال 1946 بعد از یک روزی سخت 
از  کاری بر روی مزرعه وقتی که می خواست تراکتور را 
و  دو  تنها  با  کینگ  و  شد  خراب  تراکتور  کند  خارج  زمین 
نیم دالر و گیتارش آنجا را به مقصد ممفیس ترک کرد و به 
نزد پسرخاله اش بوکا وایت ،که خود از نوازندگان مشهور 

گیتار بود، رفت.

ده ماه پییش بوکا وایت ماند و دوباره به اندیونوال برگشت 
تا خود را برای بازگشت بهتر آماده کند و در آخر به وست 
ممفیس رفت. او در آنجا در برنامه ی رادیویی سانی بوی 
ویلیامسون دوم در رادیو ی KWEMبرنامه اجرا می کرد 
و کم کم مخاطبینی پیدا کرد. پس از چندی او یک برنامه 
 King’s به نام WDIA ی ده دقیقه ای در رادیوی معروف
شد  معروف   King’s Spot که  نگذشت  کمی  گرفت.   Spot
و به برنامه ی بلند تری به نام Sepia Swing Club تبدیل 

شد.
لفب  او  به  کرد  می  کار   WDIA رادیوی  برای  که  زمانی 
 Beale Street Blues :پسر بلوز خیابان بیل )به انگلیسی
 )Blues Boy :( دادند که بعد به پسر بلوز)به انگلیسیBoy
آنجا بود  به .B.B کوتاه شد. در  خالصه شد، که آخر هم 
گوید:”  می  او  باره  در  کرد.  مالقات  واکر  تی-بون  با  که 
بار نخستی که صداشو شنیدم،فهمیدم که من هم باید]یک 
گیتار الکتریک[ داشته باشم. ’باید’ یکی می داشتم، به جز 

از راه دزدی.”.
و  آموخت   1966 سال  در  را  پرواز  و  است  خلبان  یک  او 
خودش برای رفتن به کنسرت هایش پرواز می کرد.اما در 
سال 1995 ، زمانی که هفتاد ساله شد، به توصیه ی بیمه و 

مدیر برنامه هایش پرواز را کنار گذاشت.
در  او  است.  سیناترا  فرانک  او  ی  عالقه  مورد  ی  خواننده 
زندگی نامه ی خود می گوید که او هر شب قبل از خواب به 
آلبوم In the Wee Small Hours از فرانک سیناترا گوش 
می دهد. کینگ از سیناترا به عنوان کسی که در را به روی 
هنرمندان سیاهپوست گشود یاد می کند. سیناترا بی.بی. 
کینگ را در دهه ی 1960 وارد کلوب های اصلی الس وگاس 

کرده بود.

ریلی در ممفیس، اکثر اوقانش را با پسر عمویش -بوکار وایت- 

می گذراند.  بود،  بلوز  موسیقی  برجسته  نوازندگان  از  یکی  که 
و  شد  بلوز  موسیقی  در  کینگ«  »بی  استاد  اولین  وایت  بوکار 

تجربیاتش را در اختیار او گذاشت.

بی کینگ، با حضور در یک برنامه رادیویی کوتاه مدت، فعالیت 
را   B B King کینگ  بی  بی  هنری  نام  و  کرد  آغاز  را  جدی اش 
برای خود انتخاب کرد. در اواخر دهه چهل بود که بی بی کینگ، 
که  کرد  منتشر  آلبوم   50 از  بیش  و  کرد  آغاز  را  کارهایش  ضبط 
معروفترین  از  بود.  کالسیک  بلوز  سبک  به  آنها  از  زیادی  تعداد 
استقبال  با  که  برد  نام  را  را  توان زندگی شاهان  البومها می  این 
خوبی مواجه شد. همچنین در سال 1967 آلبوم با هم برای اولین 
بار For The First time Togother با همکاری » بی بلو بولند« 

منتشر کرد.
بر  عالوه  سبک هایش،  هم  دیگر  مانند  نیز  کینگ  بی  بی 
اچرای برنامه موسیقی در رادیو و تلویزیون، کنسرت های 
مخاطبانش  استقبال  با  همیشه  که  می کرد  اجرا  متعددی 
همراه بود. کنسرت  ایی چون، کالدونیا – چقدر غمگین می 
توانی باشی – هر روز من غمگین می نوازم – چرا من بلوز 

می نوازم و..

بی بی کینگ در طول سال های فعالیتش، توانست با تلفیق 
با  او  ابداع کند.  چند سبک گیتار، سبک واحد و مشخصی 
مهارت، بلوز سنتی، جاز و پاپ را در هم آمپخته رابه سبک 
خاصی در نوازندگی گیتار رسید. بی بی کینگ معتقد است 
که هر کسی از هر نژاد و از هر رنگی، پیر یا جوان، فقیریا 
باید  و  دارد  زندگی  در  دردناکی  و  غمگین  لحظات  غنی، 

انجام  همیشه  خودش  که  کاری  کند.  تکیه  احساسانش  به 
می دهد. او یا آواز میخواند، پا گیتار می نوازد و همیشه غم 

و اندوه خاصی در صدای خودش و سازش نهفته است.
دیوید رتیز در سال 1996 زندگی نامه بی بی کینگ را منتشر 
با عنوان  نوشته کوتاه  در یک  کینگ  بی  بی  اما خود  کرد. 
»لوسیله«  نام  به  گیتار  یک  در  را  زندگی اش  تمام  لوسیله، 

خالصه کرده است.

لوسیله
لوسیله  او  نام  است.  من  گیتار  از  شنوید  می  که  صدایی 

امست، من دیوانه وار عاشق لوسیله هستم. لوسیله مرا از 
ارمغان  به  برایم  را  شهرت  و  کرد  چدا  زمین  و  کشاورزی 
آورد. انگار نمی توانم، آن طور که شاپسته اش است، از او 
به  لوسیله  تعریف کنم. گاهی وقت ها که غمگین می شوم، 
من کمک می کند تا اندوه و احساسم را بیان کنم، من عادت 
به  که  زمانی  اما  داشتم،  روحانی  و  عرفانی  موسیقی  به 
بلوز  نواختن  به  و شروع  برداشتم  را  لوسیله  رفتم،  ارتش 
کردم. هر وقت که در یک وضعیت سخت و ناهنجار قرار 
گاهی  حتی  کنم.  تکیه  لوسیله  به  می توانم  تنها  می گیرم، 
حرف  جایم  به  لوسیله  بزنم،  حرف  نمی توانم  که  وقت ها 
می زند. نمی دانم، شما هم می توانید چنین احساسی داشته 

باشید؟
از  مرا  دلنشینش،  صدای  با  لوسیله  هستم،  تنها  که  وقتی 
که  می دهد  دست  من  به  احساسی  و  میدهد  نجات  تنهایی 
قابل بیان نیست. حتی گاهی فکر می کنم که او دارد برای 

من گریه می کند.
صدا  لوسیله  را  او  من  چرا  بدانید،  می خواهد  دلتان  حتما 

میزنم. پس بگذارید خاطره ای برایثان تعریف کنم:

زن  یک  بین  داشتم،  حضور  من  که  آپارتمانی  در  شب  یک 
کپسول  با  را  خانه  مرد،  گرفت.  سر  دعوایی  پیر  شوهر  و 
گاز به آتش کشید و گریخت. زن در حال سوختن بود، تمام 
که  حالی  در  سوخت.  می  آتش  شعله های  در  نیز  آپارتمان 
افتاد که گیتارم را  آپارتمان خارج می شدم، یادم  از  داشتم 
جا گذاشته ام، ناچار برگشتم و گیتارم را نجات دادم. بعدها 

فهمیدم نام زنی که ذر آتش سوزی آن شب سوخت، لوسیله 
بوده.

بعد از این اتفاق، نام گیتارهایش را لوسیله گذاشت و حتی 
چند آهنگ نیز به همین نام اجرا کرد.

رفته رفته اجراهای بین المللی اش را نیز آغاز کرد و ساالنه 
چیزی حدود 275 کنسرت اجرا می کرد.

فراوانی  تأثیر  فعالیتش،  سال های  طول  در  کینگ  بی  بی 
فردی  پلومفیلد،  مایک  کلپتون،  اریک  چون  هنرمندانی  بر 
کینگ، جفرسون و… گذاشت در سال 1956 بی بی کپنگ و 

گروه اش، 342 شبه بدون وقفه برنامه اجرا کردند و همه را 
به وجد آوردند در سال 1989 به عنوان مهمان افتخاری به 
کشورهای استرالیا، ژاپن، آلمان غربی، هلند و ایرلند سفر 
کرد و برنامه هایی ویژه اجرا کرد. در سال 1991 کلوپ بی 
سالهای  طول  در  او  کرد.  افتتاح  ممفیس  در  را  کینگ  بی 
توانست  و  کرد  خود  آن  از  را  بی شماری  جوایز  فعالیتش 

مشهورترین »بلوز«زن در طول 40 سال گذشته شود.

خارج  شماره  از  او  توسط  شده  برگزار  کنسرتهای  میزان 
است و بطور میانگین در هر هفته دو کنسرت اجرا میکرد.

بی بی کینگ را بسیاری بهترین نوازنده سبک بلوز و یکی 
از بزرگترین گیتاریستهای قرن 20 میدانند

مجله رولینگ استون نیز در سال 1999 طی یک نظر سنجی 
از  یکی  عنوان  به  را  وی  موسیقی  اهالی  و  کارشناسان  از 
سه گیتاریست برتر قرن بیستم معرفی کرد. نام وی پیشتر 
در بین 100 نوازنده تاثیرگذار این ساز در باشگاه مشاهیر 

موسیقی بلوز ثبت شده بود.
اگرچه  و  پرداخت  موسیقی  اجرای  به  سال   80 حدود  وی 
البومهای ضبط شده قابل توجهی از وی وجود دارد اما به 
باور اریک کالپتون بی بی کینگ مرد اجراهای زنده بود…

شرکت گیتار سازی گیبسون در اوایل دهه هشتاد یک گیتار 
با نام بی بی کینگ به بازار عرضه کرد. گیتاری که خود بی 
بی کینگ ان را لوسیل میخواند. و البومی را نیز به همین 

نام منتشر کرد
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چگونه پشتکار و ابتکار خیامی ها، ایران را صاحب صنعت 
خودرو کرد؟ 

در ستایش 
دو بــــرادر 
برای اغلب ایرانیان، برادران خیامی بیش از آنکه کارآفرینان 
صنعت  پیرامون  آرمانی  ایده های  مبدع  و  مبتکر  خالق، 
به  بیشتر  انقالب  از  پس  سال های  در  باشند،  بوده  خودرو 
تقویت کننده یک نوستالژی پرشکوه طبقه متوسط شهری 
رانت،  با  نه  که  مردانی  شده اند.  مبدل   50 و   40 دهه  در 
سوداگری و البی های سیاسی که با سختکوشی، سماجت، 
را در جایگاهی  نیروی کار خود  به کار و  احترام  ابتکار و 

یک  به  ایران  تاریخ 50ساله صنعت خودرو  در  که  نشاندند 
در  آن نسلی  با  که  نام و خاطره ای  تبدیل شدند.  برند ملی 
نوع  و  شد  دگرگون  ناگهان  ایران  جاده های  و  خیابان ها 

دیگری از زندگی اجتماعی را تجربه کرد.
خانواده  یک  در  خورشیدی   1303 سال  در  خیامی  احمد 
مذهبی در شهر مشهد دیده به جهان گشود. سیدعلی اکبر 
خیامی -پدر او- مردی روحانی که همیشه شال سبزی به 
سر می بست نام فرزند خود را احمد گذاشت. سیدعلی اکبر 
این  با  سپرد  مدرسه  به  را  خود  بزرگ  پسر  هفت سالگی  از 
نوجوان  یک  او  از  بتواند  ابتدایی  آموزش  مکتب  که  هدف 
زمانی  جوان،  آینده  او  نگاه  در  سازد.  منظم  و  سختکوش 
رو به تعالی بود که در کسوت اهالی دولت درآید. اما احمد 
چندان که بعدها جلوه هایی از خود نشان داد هرگز به سمت 

دولت و همنشینی با آن تمایلی نشان نداد.
آمده  از شهروندان همان شهر  او در خاطرات یکی  وصف 

است: »همین که از مدرسه بیرون می آمد یک ُلنگ می گرفت 
و به شست وشوی اتومبیل های کوچه خیابان ها می پرداخت 
و با به دست آوردن پول از این راه به بودجه خانواده کمک 
می کرد. کمی که بزرگ تر شد چند آچار، پیچ و مهره و گاز 
انبر خرید و در کوچه، خیابان ها تعمیرهای ساده اتومبیل را 
هم می پذیرفت. بعدها ادعا کرده اند لنگی را که احمد خیامی 
در نوجوانی با آن به شست وشوی اتومبیل می پرداخت در 
خانه مجلل 7 /3 هزار متری اش واقع در انتهای زعفرانیه 
به چشم دیده اند که در اتاقش آویزان کرده و به آن افتخار 

می کرد.«
کمی بعد، بخشی از زندگی او با واقعه اشغال ایران از سوی 
متفقین گره خورد. سربازان روس در زمان اشغال کشور 
این  نگهداری  محل  و  کامیون ها  همه  مشهد  شهر  خاصه  و 
ماشین ها را مصادره و از دست پدرش درآورده بودند. چند 
سال بعد، وقتی متفقین ایران را ترک می کردند کامیون های 
پدر  بردند.  شوروی  به  خود  با  و  مصادره  نیز  را  پدرش 
را  کامیون ها  آن،  از  پیش  که  گاراژی  در  محمود،  و  احمد 
نگه می داشت شروع به تعمیر خودروهایی می کردند که در 
داخل شهر قراضه شده و قابل استفاده نبودند. گاه قطعات 
ماشین  تعمیر  در  نوینی  مدل های  و  جابه جا  را  ماشین ها 

ابداع می کردند.
زندگی  از  روایت  این  او،  کوچک تر  برادر  خیامی  محمود   
اتمام  »با  است  آورده  این چنین  خود  خاطرات  در  را  خود 
از  و  کردند  ترک  را  مشهد  روس ها  مدتی  از  پس  جنگ 
آزاد  را  کامیون ها  محل  لیک  نبود  خبری  پدرم  کامیون های 
گذاشتند و محل مذکور را پدرم تبدیل به تعمیرگاه نمود و 
شب ها  و  شدم  کار  مشغول  تعمیرگاه  راه اندازی  برای  من 

برای ادامه تحصیل در مدرسه رازی تحصیل می کردم.«
بعدها،  بودند.  دوچرخه  و  خودرو  عاشق  برادر  دو  آن 
وسایل  این  خاطرات  با  آنان  روزمره  زندگی  از  بخشی 
نقلیه گره خورد. محمود روزی که در خردسالی نخستین 
دوچرخه اش را تهیه می کرد همه عشق و عالقه اش آن بود 
یک  توانست  وقتی  کند.  آن  جانشین  را  موتورسیکلتی  که 
موتورسیکلت کهنه را به صورت نقد و اقساط خریداری کند 
چشمش به اتومبیل های معدودی بود که در سال های پس از 
شهریور 1320 از خیابان های مشهد عبور می کردند. در آن 

قیمت  و  اشرافی محسوب می شد  اتومبیل یک وسیله  زمان 
آن بسیار زیاد بود. برادر بزرگ تر -احمد- نمی توانست با 
آن  دادن  یا کرایه  با موتورسیکلت  از حمل مسافر  که  پولی 
به نوجوانان به دست می آورد، اتومبیلی خریداری کند. اما 
خیابان های  در  اتومبیل  شست وشوی  با  توانست  زودی  به 
مشهد و تعمیر اتومبیل هایی که در کنار خیابان ها از حرکت 
باز می ماندند با موتور اتومبیل آشنا شود و بعدها توانست 
نخستین اتومبیل عمرش را تهیه کند و در گاراژهای مشهد 

به کار تعمیر اتومبیل بپردازد.
رزق و روزی او با همین وسایل نقلیه به انحای مختلف به 
دست می آمد. او پس از سال ها شست وشوی ماشین، کرایه 
مقصد  از  اتومبیل  جابه جایی  موتورسیکلت،  و  دوچرخه 
این  به  مشهد  خیام  تعمیرگاه  در  کار  و  مشهد  به  تهران 
و  رشد  امکان  این  از  بیش  زادگاهش  که  یافت  دست  نتیجه 
تعالی او را فراهم نمی کند. گاراژ و تعمیرگاهش را به برادر 
کوچک ترش -محمود- سپرد و در آستانه 30سالگی در سال 
1328 عازم تهران شد. در آن زمان در تهران کسانی بودند 
که اتاق اتوبوس می ساختند. مانند: اتوبوس شمس العماره، 
اتوبوس ایران پیما. اینها شاسی اتوبوس را از خارج وارد و 
با چوب و آهن و اره و چکش برای آن اتاقکی می ساختند. 
به سبب آنکه قسمت عقب اتوبوس را به شکل عقب اتومبیل 
در  که  شد  معروف  کادیالکی  به  درمی آوردند  کادیالک 

محاوره به با دماغ و بی دماغ تقسیم می شدند.

و  صنعت  به  خیامی ها  که  مفرطی  عشق  و  پشتکار  از  جدا 
یکی  داشتند خوش شانسی هایی هم نصیب شان شد.  تولید 
از شانس های زندگی آنها این بود که در حین کار به عنوان 
نماینده  سودآور  فریدون  با  کوشا  تعمیرکاران  و  راننده 
همچنین  و  بنز  مرسدس  اتوبوس های  و  اتومبیل ها  فروش 
و  پشتکار  عشق،  شدند.  آشنا  خاور  کامیون های  سازنده 
ابتکار برادر بزرگ -احمد خیامی- سبب شد سودآور او را 
داماد حاج حسین آقا  آشنا کند. سودآور  با روابط مهم تری 
ملک با مقامات باال ارتباط خوبی داشت، احمد خیامی کارگر 
را به عنوان یک دوست و همکار پذیرفت و تا زمانی که خود 
او  از  درآمد  موفق  کارفرمای  یک  صورت  به  خیامی  احمد 

حمایت می کرد.

از فروش قطعات به  این دو، برای توسعه کار خود  بعدها 
نامدارهای  با  کشور  در  بزرگی  مونتاژ  کارخانه  تاسیس 
وزیر  علینقی عالیخانی  کردند.  پیدا  نشر  و  حشر  دیگری 
برنامه  سازمان  رئیس  صفی اصفیا  محمدعلی  و  اقتصاد 
در  او  برای  ارتباطی  نقطه ممتاز  دو  بودجه وقت کشور  و 

مسیر رشد و توسعه صنعت خودرو محسوب شدند.
و  خود  با  برادر  دو  این  اتصال  و  آشنایی  این  عالیخانی 
این  معرفی  ضمن  و  دانست  مبارک  بسیار  را  صفی اصفیا 
برادر  دو  این  غیررسمی  اقتصادی  رایزن  نیز  خود  دو، 
وام  دریافت  برای  آنها  شد.  خودرو  صنعت  توسعه  برای 
کردند.  بلند  اصفیا  سوی  به  نیاز  دست  بزرگ  تسهیالت  و 
بعدها عالیخانی محل تامین مالی وام بنگاه نوپای برادران 
درآمدهای  محل  »از  کرد:  توصیف  این چنین  را  خیامی 
کردن  صنعتی  پروژه  آغاز  برای  نیاز  مورد  منابع  نفتی 
ایران را به دست آوردیم؛ اما برادران خیامی سرمایه خود 
از بانک  اولیه خود کردند و بعدها  را دستمایه فعالیت های 
توسعه صنعتی وام گرفتند. مجوز اتوبوس سازی برادران 
خیامی در چنین شرایطی داده شد و بعد با این استدالل که 
صنایع به هم ارتباط دارند، شروع کردیم به ایجاد صنایعی 
قطعات  مس،  صنعت  رادیاتور،  ساخت  ذوب آهن،  مثل 
این  به  دیگر.  کالن  و  خرد  صنایع  از  خیلی  و  الکترونیکی 
ترتیب خودروسازان آن دوره موفق شدند با تیراژ کم، کار 
خود را شروع کنند؛ یعنی در آغاز برنامه ها با چند اتوبوس 
کمپانی  با  بعد  و  کردند  شروع  ساده  کامیون  نوع  چهار  و 
مرسدس بنز قرارداد بستند که موتورهای دیزل را در ایران 

تولید کنند.«

تالش  و  جدیت  کنار  در  خیامی  برادران  ترتیب،  بدین 
شبانه روزی خود، با حلقه ای از ارتباطات اقتصادی نافذ و 
مردان بزرگ سیاسی خود را به نقطه قابل اتکایی رساندند.

ایران ناسیونال، در 12 مهر 1341 رسما آغاز به کار کرد اما 
افتخارات صنعت ملی نشست.  از  بر توسنی  یک دهه بعد، 
این  توسعه  به  هم  کنار  در  برادر  دو  اگرچه   ،1353 سال 
بنگاه عظیم اقتصادی نپرداختند اما موفقیت آنها به عنوان 
بزرگ ترین بنگاه صنعتی کشور با 15 هزار کارگر کم نظیر 
بود. فروش تولیدات ایران ناسیونال در سال 1353، 9 /10 
بود.  ریال  میلیارد   10 از  آن متجاوز  دارایی  و  ریال  میلیارد 
 1346 سال  در  که  کارخانه ای  برای  دارایی  از  حجم  این 
بود  شده  تاسیس  ریال  میلیون   300 از  کمتر  سرمایه ای  با 

معجزه ای کم مانند محسوب می شد.
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و  اول  سفرهای  با  را  مدرنیته  وسایل  و  ابزار  ایران  جامعه 
بسیاری  که  بود  او  شناخت.  قاجار  ناصرالدین شاه  دوم 
اتومبیل  صنعت  اما  آورد.  ایران  به  را  مدرنیته  نمادهای  از 
پادشاهی  با  که  بود  غرب  تمدن  مظاهر  مهم ترین  از  یکی 
از  تحفه ای  عنوان  به  فرنگ  به  او  سفر  و  شاه  مظفرالدین 
ایران معرفی شد. چهار سال  به جامعه عصر قجری  غرب 
پیش از انقالب مشروطه-1281- اولین ماشین فرنگ توسط 
قرار  او  استفاده  مورد  و  شد  تهران  وارد  شاه  مظفرالدین 
اروپا  به  خود  سفر  نخستین  در  شاه،  مظفرالدین  گرفت. 
بود که با اتومبیل آشنا شد و دو دستگاه از آن را خرید. این 
خرید دقیقا در زمانی انجام شد که خزانه دولت ایران تهی 
در  او  بود.  اقتصادی مواجه  ناگوار  با شرایط  ایران  ملت  و 
اولین نگاه، از محل چند صد هزار لیره استقراضی از بانک 
شاهنشاهی ایران که متعلق به انگلیسی ها بود چشم پوشید 
این  که  است  شده  گفته  کرد.  خریداری  رنو  دستگاه  دو  و 
اتومبیل نفت سوز مدل 1900 میالدی از نمایشگاه بین المللی 
بعدها  و  شد  خریداری  تومان  هزار  چهار  قیمت  به  فرانسه 
شاهزادگان  سوی  از  نوع،  همین  از  دیگری  دستگاه های 

قجری خریداری شد.

تجربه بعدی ایرانیان، دستگاه اتوبوسی از سوی یک بلژیکی 
در شمال ایران بود که مسافرانی را به مقصد می رساند که 
مرور  به  اما  بود.  شناخته  شده  کمتر  سال ها  تا  مردم  برای 
زمان و با توجه به میزان کرایه، سودآوری و زیرساخت های 
حمل و نقل توجیه اقتصادی آن رد شد و به همین دلیل اولین 
اتوبوس به یکی از تجار ایرانی بنام -معین التجار- فروخته 

شد.
ملقب  اشرف الملوک،  تجربه،  سومین  بعد،  دهه  دو  از  بیش 
دختر  نهمین  نخست وزیر،  امینی  علی  مادر  فخرالدوله،  به 
و  پدری  ارثیه  از  بهره گیری  با  که  قاجار  مظفرالدین شاه 
خویش  زمان  زنان  ثروتمندترین  از  یکی  به  خود،  مدیریت 
این  فکر  به  ایران  در  که  بود  کسی  اولین  بود،  شده  تبدیل 
افتاد که تاکسی و آداب استفاده از آن را در میان مردم ایران 
رواج دهد. در اوایل سال 1325 خانم فخرالدوله 10 دستگاه 
به فن  که  اختیار کسانی  در  و  اتومبیل فورد خریداری کرد 
رانندگی آگاه بودند قرار داد و آنها تنها با کرایه ای به مبلغ 
پنج قران، مسافران را در خیابان های خلوت تهران به مقصد 

می رساندند.
در سال 1326، 50 دستگاه تاکسی معروف به »تاکسی ب. ب« 
وارد تهران شد و روی خیابان سنگفرش سپه تهران جوالن 
اسقاط  ازای  به  درشکه ها،  رانندگان  بعد،  سال  پنج  می داد. 

هر درشکه یک تاکسی دریافت می کردند.
ایران  جامعه  در  خورشیدی   30 دهه  تا  آنچه  همه  بنابراین 
حمل  صنعت  از  تک ستاره هایی  اغلب  می خورد  چشم  به 
توسط  و  محدود  بسیار  صورت  به  که  بود  جاده ای  نقل  و 
از  افراد معدود مورد استفاده قرار می گرفت. اما سرانجام 
مونتاژ  با  تنها  ابتدا  ایران  خودروسازی   1330 دهه  اواسط 
محصوالت  کردن  بومی  با  سپس  و  خارجی  خودروهای 
و  انگلستان  همچون  خودرو  صنعت  صاحب  کشورهای 
این صنعت،  میان کوشندگان  از  وارد شد.  ایران  به  آمریکا، 
ایرانی  کارآفرینان  همه  از  بیش  خیامی  محمود  و  احمد  نام 
ورد زبان ها شد و به تبع آن محصول این کارخانه -اتومبیل  
سواری پیکان- تا سال ها به عنوان مهم ترین و مشهورترین 

وسیله حمل و نقل طبقه متوسط شهری در ایران بود.

با   1341 مهرماه  دوازدهم  روز  ناسیونال  ایران  کارخانه 
سرمایه ای در حدود 100 میلیون ریال و به منظور مونتاژ و 
تولید انواع خودرو در خیابان اکباتان تهران تاسیس شد و 
از 28 اسفندماه 1342 با تولید اتوبوس شروع به کار کرد. 
علی اکبر  حاج  آقایان  بزرگ  مونتاژخانه  این  اولیه  موسسان 
خیامی  مرضیه  خانم ها  و  خیامی  محمود  و  احمد  خیامی، 
بین  قراردادی   1345 سال  در  بودند.  سیدی رشتی  زهرا  و 
ساخت  و  مونتاژ  مورد  در  تالبوت  و  ایران خودرو  شرکت 
خودرو پیکان که نام انگلیسی آن هیلمن بود منعقد شد و با 
واردات قطعات شرکت تالبوت به طور رسمی با تولید پیکان 
با  کارخانه  این  کرد.  کار  به  آغاز   1346 سال  اردیبهشت  در 
ظرفیت 60 هزار دستگاه و با حضور مقامات کشوری افتتاح 
شد و خط تولید آن به تدریج به 120 هزار دستگاه رسید و 38 

سال بعد در 1384 خط تولید آن متوقف شد.
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اتحادیه اروپا، عملیات نظامی علیه قاچاقچیان انسان در 
مدیترانه را تصویب کرد

هراس در 
قــاره سبز

موضوع مهاجرت به اروپا اگر در ماه پیش، به دلیل بحران انسانی مورد توجه 
شده  دیگری  فاز  وارد  لیبیایی  مقام  یک  گفته های  با  هم اینک  بود،  گرفته  قرار 
طریق  از  مهاجر،  افراد  بین  در  است  ممکن  تروریستی  نیروهای  اینکه  است؛ 

مشاور  یک  این باره،  در  برسانند.  اروپایی  کشورهای  به  را  خود  مدیترانه 
توسط  داعش،  نیروهای  که  می گوید  بی بی سی   5 رادیو  به  لیبی  حکومت 
عبدالباسط  می شوند.  داده  انتقال  اروپا  به  مدیترانه  در  قاچاقچی  گروه های 
هارون که از مشاوران دولت لیبی است، می گوید قاچاقچیان، نیروهای داعش 
این  به  داعش  می گوید  هارون  می دهند.  جا  مهاجران  از  مملو  قایق های  در  را 

قاچاقچیان در ازای دریافت نیمی از درآمدشان، اجازه فعالیت می دهد.
این مقام لیبیایی در گفت وگو با شبکه رادیویی بی بی سی 5، گفته است داعش 
استفاده  بفرستد  اروپا  به  می خواهد  که  خود  نیروهای  برای  قایق ها  این  از 
این مهاجران چه کسی  بین  در  نمی داند  اروپا  خاک  در  پلیس  که  می کند؛ چرا 
نیز  جاری  سال  اوایل  است.  مهاجر  واقعا  کسی  چه  و  است  داعش  به  وابسته 
»فرانتکس«، آژانس کنترل مرزهای اتحادیه اروپا هشدار داد در بین مهاجران 
ممکن است نیروهای داعش و افراطیون پای خود را به اروپا برسانند. همچنین 
سفیر مصر در بریتانیا به اتحادیه اروپا هشدار داده کشتی ها و قایق هایی که 
به سمت اروپا می آیند مملو از افراد گروه های تروریستی هستند. سازمان ملل 
متحد تخمین می زند 60 هزار نفر در سال  جاری میالدی تالش کرده اند به اروپا 
 1800 از  بیش  تاکنون تخمین زده می شود  در سال جاری میالدی  وارد شوند. 
این  از دست داده اند. براساس گزارش ها  را  نفر مهاجر غیرقانونی جان خود 
آمار در مقایسه با همین دوره در سال گذشته میالدی 20 برابر شده است. در 

ماه آوریل اتحادیه اروپا در پی غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان که به کشته 
شدن بیش از 800 مهاجر منجر شد، نشستی اضطراری برای رسیدگی به این 
بحران برگزار کرد. رهبران اتحادیه اروپا در جریان این نشست موافقت کردند 
بودجه این اتحادیه را برای انجام عملیات تجسس و نجات مهاجران سه برابر 
کنند. آژانس پناهندگان سازمان ملل هم بر ضرورت انجام اقداماتی بیشتر برای 

مقابله با بحران مهاجرت در آب های مدیترانه تاکید کرده است.

برای  دنبال فرصتی  به  از شکنجه گاه است، مادری که  فرار  پدری که در حال 
عوض  را  تقدیرشان  می خواهند  که  جوانانی  و  است  فرزندانش  بهتر  زندگی 
کنند؛ پِس هر مهاجری که زندگی  اش را در دریای مدیترانه به خطر می اندازد، 
داستانی است که کمتر شنیده شده. اندوه چهره های مهاجران گیج  و مبهوتی 
از درامی که چندساعت  که پایشان را به بندر »سیسیلی« می رسانند،شاید کم 
پیش از آن در دریای مدیترانه اتفاق افتاده، نباشد؛ اما آخرین چیزی است که 
رهبران اتحادیه اروپا در نسخه پیچیدن های مرسومشان برای فاجعه اقیانوس 
به آن می اندیشند. آنچه رهبران اروپایی برای آن برنامه می ریزند، یعنی مرگ 
بی امان مهاجران آفریقایی هم رنگ وبوی زندگی نمی دهد. اتحادیه اروپا طرح 
قاچاقچیانی  کرد،  تصویب  را  لیبی  در  انسان  قاچاقچیان  علیه  نظامی  عملیات 
که از دید این اتحادیه، مقصر اصلی مرگ هزاران نفری هستند که در ماه های 

گذشته در دریای مدیترانه غرق شدند.
نتیجه نشست اضطراری روز دوشنبه وزرای کشور و خارجه کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، عالوه بر تصویب طرح عملیات نظامی، تقویت 

گشت های دریایی و مأموریت های گسترده تر جست وجو و نجات هم بود.
طرح،  جزئیات  از  پرده برداری  برای  پنجشنبه  روز  اروپا  اتحادیه  رهبران 
این  در  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور   28 می کنند.  برگزار  نشستی  بروکسل  در 
با  نشست در راستای بستن مسیرهای مهاجرت، خواستار همکاری نزدیک تر 
همسایگان لیبی ازجمله مصر، تونس و نیجر شدند. بااین همه، چهره های ارشد 
سیاسی و مقامات اتحادیه اروپا با تأیید دشواربودن این تصمیم، درباره اهمیت 

هدف قراردادن قاچاقچیان ابراز تردید کردند.

در  دوشنبه  روز  اروپا،  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی«،  »فدریکا 
یک کنفرانس خبری در بروکسل اعالم کرد مقر فرماندهی این عملیات دریایی، 
در ُرم ایتالیا خواهد بود. این مقام ارشد اتحادیه اروپا بر نقش مقامات لیبی در 
به  دنبال همکاری هستیم. درباره  تأکید کرد. موگرینی گفت: »ما  حل معضل 
قلمروی لیبی- مرزهای زمینی و دریایی- مسئولیتی وجود دارد که لیبیایی ها 

باید آن را متقبل شوند«.
وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین تصمیم گرفته اند 
فرماندهی این عملیات به یک دریاساالر ایتالیایی سپرده شود. ایتالیا پیشنهاد 
»انریکو  دریاساالر  توسط  و  ُرم  از  باید  مأموریت  این  فرماندهی  بود  کرده 

کردیندنو«، که مأموریت نیروی دریایی اتحادیه اروپا در مقابل دزدی دریایی 
در شاخ آفریقا در سال 2012 را بر عهده داشت، انجام شود. قرار است در این 
عملیات از هواپیماهای تجسسی و شناورهای جنگی برای رهگیری و نابودی 

قایق های قاچاقچیان انسان استفاده شود.
جنوب  آب های  در  هفته  دو  از  کمتر  در  مهاجر   300 هزارو  حدود  مرگ  پی  در 
رویکردی  اتخاذ  برای  عضو  کشورهای  و  اروپا  اتحادیه  بر  فشار ها  سیسیل، 
جدید باال گرفته بود. حاال رویکردی که قرار است »شرم اروپا« را متوقف کند، 
»خسارت های  که  می کنند  تصدیق  البته  آنها  نظامی.  عملیات  شده:  مشخص 
ناخواسته ای در راه است و کودکان و بزرگساالنی که سوار کشتی ها و قایق های 
قاچاقچیان هستند هم ممکن است در پی حمله، کشته شوند«. اما این نمی تواند، 

بازدارنده محکمی برای برنامه ریزی های اروپایی ها باشد.
اما چرا نیست؟ توجیه اخالقی برخی از ثروتمند ترین کشورهای جهان برای 
این کار چیست؟ برای استفاده از قدرت نظامی به شیوه ای که مردان، زنان و 
کودکان فقیر ترین و جنگ زده ترین کشورهای جهان را می کشد؟ در سال های 
اخیر خط مشی جنبش غیرمجاز در سراسر مرز ها، تمایزی بین فعالیت »قاچاق 
داوطلبانه« و »قاچاق با اعمال زور« قائل شده است. دسته  اول براساس توافق 
با  قاچاق  دوم،  مورد  در  اما  می گیرد  صورت  داوطلبانه  به صورت  و  طرفین 
اعمال زور و فریب بوده و حتی براساس گزارش ها به برخی سیاست مداران، 
اما  دارد.  ارتباط  معاصر  ضدبرده داری  فعاالن  برخی  حتی  و  روزنامه نگاران 
همین موضوع به رهبران اتحادیه اروپا اجازه می دهد عملیات نظامی خود در 
این رهبران  آنچه  با  قیاس  در  کنند، چراکه  توجیه  را  آفریقای شمالی  سواحل 

»تجارت مدرن برده« می نامند، بی شک عملیات نظامی توجیه پذیر است.
می بینند  مدرنی  ویلبرفورس«های  »ویلیام  را  خود  اروپا  اتحادیه  رهبران 
و  است  محض  اشتباه  اما  نهاده اند  برده داری  با  مبارزه  راه  در  قدم  که 
حتی  می افتد،  اتفاق  مدیترانه  دریای  در  امروز  آنچه  خود.  به  خدمت  تماما 
که  آفریقایی ها  ندارد.  اطلس  اقیانوس  برده  تجارت  به  هم  حداقلی  شباهتی 
به بردگی گرفته می شدند، نمی خواستند حرکت کنند. امروز، کسانی که قدم 
اگر  و  کنند  ترک  را  کشورشان  که  می خواهند  خود  می گذراند،  اروپا  راه  در 
بر  سوارشدن  و  دریایی  خطرناک  راه  درپیش گرفتن  جای  به  می توانستند، 
قایق های قاچاقچیان، روی صندلی های هواپیماهای خطوط هوایی بین شمال 

آفریقا و اروپا تکیه می زدند.
این تجارت مدرن برده نیست و تالش برای درهم شکستن آن با عملیات نظامی 
هم، موضعی در برابر شر بردگی و یا حتی قاچاق با زور نیست. هیچ مبنایی 
برای توجیه استفاده از نیروی مرگبار علیه زنان و مردان و کودکانی وجود 
از کشوری  آزار و اذیت هستند و در حال فرار  ندارد که قربانیان شکنجه و 
جنگ زده. به جای نیروی نظامی فرستادن، اروپا باید پناهندگان بیشتری را 
اسکان دهد و موانع پیش روی مهاجران را بردارد، موانعی که پیش پای همه 

است به غیر از ثروتمندان.

گوناگون
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این کار چیست؟ برای استفاده از قدرت نظامی به شیوه ای که مردان، زنان و 
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همین موضوع به رهبران اتحادیه اروپا اجازه می دهد عملیات نظامی خود در 
این رهبران  آنچه  با  قیاس  در  کنند، چراکه  توجیه  را  آفریقای شمالی  سواحل 

»تجارت مدرن برده« می نامند، بی شک عملیات نظامی توجیه پذیر است.
می بینند  مدرنی  ویلبرفورس«های  »ویلیام  را  خود  اروپا  اتحادیه  رهبران 
و  است  محض  اشتباه  اما  نهاده اند  برده داری  با  مبارزه  راه  در  قدم  که 
حتی  می افتد،  اتفاق  مدیترانه  دریای  در  امروز  آنچه  خود.  به  خدمت  تماما 
که  آفریقایی ها  ندارد.  اطلس  اقیانوس  برده  تجارت  به  هم  حداقلی  شباهتی 
به بردگی گرفته می شدند، نمی خواستند حرکت کنند. امروز، کسانی که قدم 
اگر  و  کنند  ترک  را  کشورشان  که  می خواهند  خود  می گذراند،  اروپا  راه  در 
بر  سوارشدن  و  دریایی  خطرناک  راه  درپیش گرفتن  جای  به  می توانستند، 
قایق های قاچاقچیان، روی صندلی های هواپیماهای خطوط هوایی بین شمال 

آفریقا و اروپا تکیه می زدند.
این تجارت مدرن برده نیست و تالش برای درهم شکستن آن با عملیات نظامی 
هم، موضعی در برابر شر بردگی و یا حتی قاچاق با زور نیست. هیچ مبنایی 
برای توجیه استفاده از نیروی مرگبار علیه زنان و مردان و کودکانی وجود 
از کشوری  آزار و اذیت هستند و در حال فرار  ندارد که قربانیان شکنجه و 
جنگ زده. به جای نیروی نظامی فرستادن، اروپا باید پناهندگان بیشتری را 
اسکان دهد و موانع پیش روی مهاجران را بردارد، موانعی که پیش پای همه 

است به غیر از ثروتمندان.

جانورانــی که دیگر 
نخـواهند بود

 تا پایان سده حاضر میالدی، از هر شش گونه جانوری در جهان، یکی 
در معرض نابودی قرار دارد. به گزارش ایندیپندنت، نتایج بررسی اثرات 
تغییرات آب وهوایی نشان دهنده نابودی جانوران در نتیجه افزایش دمای 
گازهای  انتشار  کاهش  مسیر  در  نتوانند  مسئوالن  اگر  است.  زمین  کره 
خود  به  صعودی  روند  انقراض  نرخ  بردارند،  گام هایی  دی اکسیدکربن 
و  استرالیا  جنوبی،  آمریکای  حیوانات  و  بومی  گیاهان  گرفت.  خواهد 
گونه های  این  از  بسیاری  زیرا  دارند؛  قرار  خطر  در  به ویژه  نیوزیلند 
نادر گیاهی و جانوری نمی توانند در سایر مناطق کره زمین رشد و نمو 
متوسط  میانگین  موجود  هوایی  و  آب   شرایط  به  توجه  با  باشند.  داشته 
دما تا سال 2100 نسبت به زمان پیشاصنعتی 4 درجه افزایش پیدا خواهد 
کرد. این مطالعه نشان می دهد 16 درصد از انواع گونه های جانوری در 
جهان، با توجه به تغییرات آب وهوایی، از دست دادن زیستگاه ها، تخریب 
محیط زیست و اسیدی  شدن اقیانوس ها در خطر انقراض هستند. مارک 
دانش  مجله  در  گزارش  این  نویسنده  و  کانکتیکات  دانشگاه  از  اربن 
انتشار  از  جلوگیری  برای  بین المللی  تالش های  اگر  »حتی  می گوید: 
گازهای گلخانه ای مانع از افزایش دمای بیشتر شود و در آستانه 2 درجه 
باقی بماند، خطر انقراض همچنان از 2/8 درصد به 5/2 درصد افزایش 
پیدا خواهد کرد.« او در ادامه به خبرنگار روزنامه ایندیپندنت می گوید: 
»ما نمی دانیم چقدر این انقراض ها طول خواهد کشید، اما انواع جانوران 

دیگر نیز ممکن است به این صف بپیوندند.«
این مطالعه یک تحلیل جامع متشکل از 131 تحلیل دیگر است که انقراض 
می کند.  بررسی  زمین  کره  گرمایش  به  توجه  با  را  بشری  گونه های 
عالوه بر این نشان دهنده اهمیت اتخاذ یک واکنش  سریع در برابر تغییرات 
آب وهوایی است. افزایش دما مشکالت ویژه ای را برای حیوانات و گیاهان 
از  آنها مجبور هستند برای فرار  کوهستانی به وجود خواهد آورد؛ زیرا 
گرما به مناطق باالتر کوچ کنند و مناطق باالی کوهستانی فاقد ملزومات 
از  سریع تر  دیگر  جانوری  گونه های  برخی  آنهاست.  زندگی  برای  الزم 
این  سایر گونه های دیگر منقرض خواهند شد، برخی دیگر به تدریج در 
جریان قرار خواهند گرفت؛ اما با تمام احوال این روند اتفاق خواهد افتاد. 
زمینه  این  در  سریع  و  جدی  تصمیمات  اتخاذ  که  است  خاطر  همین  به 

به شدت ضروری به نظر می رسد.

تورم منفــــــــــی 
در انگلستان 

بود  از دوران رکود مالی جهانی  اقتصادی پس  احیای  انگلستان دروازه 
و همه امیدها برای این که اروپا از رکود خارج شود، به این کشور بسته 
 0/1 منفی  به  انگلیس  تورم  که  می دهد  نشان  جدید  آمار  حاال  بود.  شده 

رسیده است.
آن چه روزنامه گاردین نوشته،   انگلستان طبق  تورم  آمار رسمی  آخرین 
نشان می دهد که تورم در این کشور منفی شده است. انگلستان دروازه 
احیای اقتصادی پس از دوران رکود مالی جهانی بود و همه امیدها برای 
حاال  بود.  شده  بسته  کشور  این  به  شود،  خارج  رکود  از  اروپا  که  این 
است.  رسیده   0/1 منفی  به  انگلیس  تورم  که  می دهد  نشان  جدید  آمار 
کارشناسان گفته اند که این اتفاق از سال 1960 میالدی تا کنون، یعنی برای 

بیش از نیم قرن، بی سابقه بوده است.
انگلیس  در  خانوار  هزینه های  در  رونق  باعث  انگلیس  در  منفی  تورم 
خواهد شد و از سوی دیگر، امیدها برای افزایش نرخ سود بانکی که به 

کمترین حد خود در سال های اخیر رسیده را کمتر خواهد کرد.
قیمت های  تورم  شاخص  که  است  کرده  اعالم  انگلیس  ملی  آمار  اداره 
مصرف کننده در ماه آوریل امسال، نسبت به سال گذشته 0/1 درصد کمتر 
امسال  مارس  و  فوریه  ماه های  در  مصرف کننده  تورم  نرخ  است.  شده 

صفر بوده است.
خبر تورم منفی خیلی هم بد نیست؛ مصرف کنندگان از این اتفاق خوشحال 
کارگران  دستمزد  که  بود  خواهد  معنی  این  به  منفی  نرخ  و  شد  خواهند 
ارزش بیشتری خواهد یافت. اما برای کسانی که در حال پس انداز کردن 
در  بانکی  سود  نرخ  که  است  معنی  این  به  منفی  تورم  نرخ  هستند،  پول 
البته نرخ منفی تورم هشداری برای  همین حالت حداقلی خواهد ماند و 

اقتصاد انگلستان خواهد بود که تالش می کند از رکود خارج شود.
 بانک مرکزی انگلیس در سال گذشته پیش بینی کرده بود که نرخ تورم در 
امسال ممکن است برای چند ماه منفی شود اما در نهایت، این نرخ افزایش 

خواهد یافت و به باالی صفر خواهد رسید.
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وب  صفحات  و  الکترونیکی  پیام های  در  که  هستند  صورتک هایی  اموجی ها، 
گرفتند  قرار  استفاده  مورد  ژاپن  در  ابتدا  صورتک ها  این  می شوند.  استفاده 
و  گرفته  قرار  استقبال  مورد  نیز  دیگر  فرهنگ های  و  کشورها  توسط  سپس  و 

استفاده شده  کاراکترهای  واقع تصویرگرافی هستند.  در  آنها  یافتند.  گسترش 
طیف  البته  که  هستند  اسکی  کد  کاراکترهای  شبیه  بسیار  اموجی ها  این  برای 
وسیع تری را شامل می شوند و آیکون های استانداردی دارند که روی ابزارهای 

دستی بیشتر مورد استفاده واقع می شوند. اموجی های اولیه به خاطر اینکه از 
فرهنگ ژاپن نشات گرفته بودند، رنگ و بوی ژاپنی داشتند اما به مرور زمان آنها 
شکل استاندارد بین المللی به خود گرفتند. اموجی ها شامل برخی چهره ها در 
حاالت مختلف مثال شادی، غصه، هیجان، گریه و بسیاری حاالت دیگر هستند. 
آنها همچنین برخی غذاها و میوه ها را نیز دارند. البته روز به روز بر تعداد این 

شکلک ها اضافه می شود و طیف آنها در حال گسترده شدن است.

اولین شکلک گرافیکی توسط »شیگتاکا کوریتا« که از اعضای تیم دوکومو بود 
اولین مجموعه شامل  و روی پلت فورم های موبایل کار می کردند، ساخته شد. 
172 شکلک بود که در ابعاد 12×12 پیکسل بودند و برای سهولت در ارتباطات 

الکترونیکی و به عنوان یک ویژگی متمایز مورد استفاده قرار گرفته می شدند.
در سال 2010 صدها کاراکتر به حالت استاندارد برای اموجی ها اختصاص داده 
شده بودند که در نسخه6 یونیکد منتشر شدند. به عالوه طبق درخواست گوگل 
و اپل پیش نویسی برای استاندارد شدن این شکلک ها توسط کمیته ای فنی نوشته 
استانداردسازی  تیم  و  یونیکد  کنسرسیوم  اعضای  نظر  اظهار  با  سپس  شد. 

بین المللی، کاراکترهای جدیدی نیز به لیست شکلک ها اضافه شدند.

اموجی ها در سال 2011 به سیستم عامل اپل راه یافتند و با استقبال گسترده ای 
همراه شدند. سپس توسط سیستم عامل اندروید و سایر سیستم عامل ها نیز مورد 
استفاده و استقبال قرار گرفتند. مایکروسافت نیز شکلک های تک رنگ را ابتدا 
به ویندوز8 و سپس شکلک های رنگی را به ویندوز8.1 اضافه کرد. شکلک ها 
امروزه کدهای یکسانی دارند اما می توانند در شکل و رنگ با هم متفاوت باشند 
به این معنی که ممکن است یک شکلک در سیستم عامل iOS رنگش متفاوت با 

همان شکلک در اندروید باشد.
شکلک ها در حال افزایش هستند و محبوبیت شان نیز رابطه مستقیم با افزایش 
برای  مثال  می روند  پیش  نیز  بومی سازی  سمت  به  حتی  آنها  دارد.  تعدادشان 

سفیدپوستان یا سیاهپوستان و فرهنگ های مختلف طراحی می شوند.

علم و دانش

زبان صورتک ها 
واژه »اموجی« که به فارسی شکلک ترجمه  شده، تنها چند سال است که به 
فرهنگ لغت جهانی اضافه  شده و شما به جای استفاده از لغات با یک تصویر 

کوچک، مفهومی را برای برقراری ارتباط منتقل می کنید.
چهره،  مانند  چیزهایی  از  دیجیتال  تصاویر  یا  کوچک  آیکون های  شکلک ها 
آب و هوا، ساختمان ها و... هستند. مدت هاست  قلب،  مواد غذایی، پرچم ها، 
که این شکلک ها میهمان ابزارهای هوشمند ما هستند و اکثرا از آنها در بیان 

احساسات یا توصیف شرایطی که در آن قرار داریم، استفاده می کنیم.
در سال 1882 در آمریکا از شکلک های بسیار ابتدایی در چاپ استفاده می شد 
اکنون  که  چیزی  آن  صورت  به  اموجی ها،  اما  می گفتند  اموتیکان  آنها  به  که 
استفاده  مورد  ارتباطات  برای  ژاپنی ها  توسط   1990 در  بار  اولین  می بینیم، 
شکلک ها  این  شدن  استاندارد  برای  اپل  و  گوگل  شرکت  بعدها  شدند.  واقع 
درخواست دادند و بعد از تصویب استانداردی برای این شکلک ها آنها ابتدا به 
سیستم عامل اپل و بعد به اندروید و سایر سیستم عامل ها راه یافتند. تخمین 
زده می شود که نوجوانان در ماه حدود 3000 پیام متنی دریافت می کنند. بنا بر 
گزارش اموجی ترکر، در توئیتر در هر ثانیه بالغ بر 350 شکلک ارسال می شود 

که شکلک های چهره شایع ترین این شکلک ها هستند.
سوالی که ممکن است ذهن شما را درگیر کند این است که آیا شکلک ها چیزی 

را منتقل می کنند که کلمات قادر به انتقال آنها نیستند؟
گاهی  و  است  سخت  بسیار  نوشتن  طریق  از  احساسات  انتقال  اوقات  برخی 
موجب اشتباه در تفسیر پیام از طرف گیرنده می شود و از طرفی شما باید 
از کاراکترهای زیادی برای توصیف شرایط و احساس خود استفاده کنید اما 
گاه با یک شکلک به راحتی منظور را می رسانید. البته ناگفته نماند که گاهی 
اشتباه  تفاسیر  موجب  و  نمی شوند  برده  کار  به  خوبی  به  هم  اموجی ها  این 
در سمت گیرنده خواهند شد. بنابراین شکلک ها هم کامل نیستند و گاه برای 

گیرنده ایجاد ابهام می کنند.
سوال دیگر این است که آیا اموجی ها ارتباطات و آموزش را بهبود می بخشند 

یا به آن ضربه می زنند؟
همین  توسط  ما  ابتدا  در  که  می آید  یادمان  کنیم  فکر  خودمان  گذشته  به  اگر 
شکل ها خواندن و نوشتن را آموخته ایم. پدر و مادرها و معلمان با نشان دادن 
تصاویری مانند توپ، درخت، نان و غیره به ما آموزش می دادند. البته بدیهی 
است این شکلک ها همچنین می توانند ضرباتی نیز بر آموزش وارد کنند. مثال 
عادت کردن به ارسال آنها و عدم نوشتن برخی لغات موجب می شود کودکان 

در امالی درست کلمات اشتباه داشته باشند.
است،  افزایش  حال  در  روز  به  روز  شکلک ها  این  از  استفاده  حال  هر  در 
آنها  در  که  دارند  وجود  پیام رسانی  برنامه های  حاضر  حال  در  که  به طوری 
تنها می توانید شکلک بفرستید و حتی شبکه های اجتماعی ای هستند که تنها 
شکلک ها در آن حرف می زنند.با افزایش استفاده از شکلک ها تعداد آنها نیز 
روز به روز در حال افزایش است تا برای هر سلیقه و فرهنگی به تعداد کافی 
شکلک وجود داشته باشد. حتی این شکلک ها گاه بومی سازی می شوند. مثال 
در برنامه های پیام رسان مانند وایبر شکلک هایی مخصوص فرهنگ ایرانیان 
با لباس و پوشش ایرانی ارائه می شود. برای دریافت برخی از این شکلک ها 
از  برخی  برای  درآمدی  منبع  به  آنها  بنابراین  و  بپردازید  هزینه  باید  شما 

برنامه های پیام رسان بدل شده اند.
 

اموجی؛ زبان همه گیر دنیای آنالین 

ابداع زبان جدید ارتباطی
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علت پیدایش

پیشرفت تکنولوژی، ارتباط برقرار کردن انسان ها با یکدیگر 
برای  انسان ها  است.  کرده  سخت تر  سنتی  صورت  به  را 
ارتباطات  و  حضوری  دیدارهای  از  ابتدا  در  ارتباط  برقراری 
و  دوستان  پراکندگی  با  اما  می کردند،  استفاده  شنیداری 
اقوام و افزایش فاصله فیزیکی، نامه ها جایگزین خوبی برای 
مشخصی  زمان  تا  نیز  نامه ها  اما  شدند.  ارتباط  برقراری 
جوابگوی نیازهای بشری بودند و تسریع و سهولت برقراری 
ارتباط به یکی از شاخصه های مهم ارتباطات تبدیل شده بود، 
پیدا  امر  این  تلفن، جایگزین بسیار خوبی برای  با اختراع  لذا 
لحظه  در  مقابل  فرد  فیزیکی  حضور  به  نیاز  تلفن  اما  شد. 

داشت و در بسیاری از مواقع نیاز به ارتباط شنیداری با تلفن 
وجود نداشت و پیام مورد نظر باید به صورت نوشتاری و در 
لحظه به فرد مقابل می رسید، در این زمان استفاده از ای میل 
روزانه  صحبت های  برای  نیز  ای میل  بستر  اما  شد.  همه گیر 
به  تبدیل  و  ابداع  کوتاه  پیام  لذا  نبود  مناسب  کوتاه  بسیار  و 
یکی از مشهورترین روش های ارتباطی افراد با یکدیگر شد. 
سال های استفاده از پیام کوتاه به صورت سنتی نیز کم کم به 
انسانی توسط  از حاالت  پایان خود نزدیک شد زیرا بسیاری 
حل  برای  جدید  راهکار  نبود.  انتقال  قابل  متن  و  کوتاه  پیام 
این مشکل در ابتدا شکلک هایی بود که توسط حروف و عالئم 
شخص  صورت  حالت  و  حس  تا  می شد  تصویر  نقطه گذاری 
شکلک ها  این  گرافیکی  و  تکامل یافته  مدل  شود.  داده  نمایش 
مورس  کد  از  الکترونیکی  تکنولوژی  هر  گرفت.  نام  اموجی 
گرفته تا تلفن های همراه، همگی به ما این قدرت را داده اند تا 
از مرزهای فیزیکی خود بگذریم اما کمتر بتوانیم به صورت 
ارتباط برقرار کنیم. هر چقدر  با یکدیگر  فیزیکی و رودررو 
ارتباطی  شبکه های  و  الکترونیکی  انتزاعی  مفاهیم  وارد  ما 
مانند پیام کوتاه، توئیت و اموجی می شویم، باید تاثیرات این 
برقراری  در  خود  ذاتی  توانایی  روی  را  ارتباطی  روش های 
وجود  امروزه  مثال  طور  به  کنیم.  بررسی  فیزیکی  ارتباط 
نصب  آنها  روی  که  ارتباطی  برنامه های  و  همراه  تلفن های 
نیز  ما  روزمره  مکالمات  نحوه  است  شده  باعث  می شوند، 
مکالماتی  به  ما  روزمره  مکالمات  که  طوری  به   کند.  تغییر 
منقطع و زنجیره ای از میکرومکالمات تبدیل شده است که به 
صورت سیالی بین گفت وگوی رودررو و الکترونیکی جابه جا 
رودررو  و  فیزیکی  گفت وگوی  هنگام  جوان  نسل  می شوند. 
در  دائم  طور  به  و  ندارند  حضور  گفت وگو  در  کامل  طور  به 

حال چک کردن تلفن های همراه خود و سپس ادامه مکالمات 
موضوع  این  به  نیز  اموجی ها  وجود  هستند.  خود  فیزیکی 
سریع تر  بسیار  میکرومکالمات  این گونه  زیرا  است  زده  دامن 
با اموجی ها انجام می شوند و احساس، منظور و عکس العمل 
کلی  طور  به  می شوند.  منتقل  گویا،  شکلک های  با  به راحتی 
تلفن های  ارتباط متنی توسط  به برقراری  با گذر زمان  افراد 
ارتباطات  و  می دهند  نشان  بیشتری  اشتیاق  خود  همراه 

فیزیکی و رودررو هر روز کمرنگ تر می شوند.
 

 منشاء پیدایش
 )Hikikomori( در کشور ژاپن پدیده ای با نام هیکیکوموری
می شود.  گفته  گوشه گیر  شدت  به  افراد  به  که  دارد  وجود 
هیکیکوموری در لغت به معنی کناره گرفتن و محصور شدن 
است. کسانی هستند که به طور کامل از جامعه خود بریده اند 
اتاق خود به یک فعالیت سرگرم کننده  انزوای  و در تنهایی و 
یک  وسیله  به  افراد  این  مشغولند.  رایانه ای  بازی های  مثل 
از حد دلسوز  پدر نسبتا ثروتمند و پول ساز و یک مادر بیش 

سال   20 سنی  گروه  در  افراد  این  بیشتر  می شوند.  پشتیبانی 
اتاق خود را به ندرت ترک می کنند و تنها از طریق  هستند و 
وضعیت  این  اگر  دارند.  ارتباط  خارج  دنیای  با  تکنولوژی 
و  ازدواج  به  مایل  که  افرادی  تعداد  و  تولد  نرخ  کاهش  با  را 
زندگی مشترک هستند، ترکیب کنیم، می توانیم تاثیرات منفی 
ببینیم. حتی  به وضوح  را  انسانی  ارتباطات  تکنولوژی روی 
می توان به وضوح دید که چرا اموجی از کشوری مانند ژاپن 
نشات گرفته است. ارتباط بسیار تنگاتنگی بین فاصله گرفتن 
افراد از ارتباطات نزدیک و صمیمی با استفاده از وسایل مدرن 

ارتباطی و انتزاعی وجود دارد.
 

اموجی و فعالیت های مغزی
 ،Leonard Shlain توسط  صورت گرفته  تحقیقات  اساس  بر 
نگاه کردن تلویزیون باعث شده است مغز ما بیشتر به سمت 
نیمکره راست /تصویری تمایل پیدا کند. به طور معمول، 90 
درصد از مراکز مربوط به زبان در نیمکره چپ مغز هستند. 
حال  در  زبان  مراکز  و  است  تغییر  حال  در  درصد  این  اما 
این  به  توجه  با  هستند.  مغز  راست  سمت  نیمکره  به  انتقال 
مساله شاید ابداع اموجی ها موجب پر شدن خالء عدم ارتباط 
مستقیم و حضوری شود زیرا با وجود رسانه های تصویری 
برای  ما  و  است  کرده  پیدا  تغییر  نیز  ما  مغز  فعالیت  نحوه 
ارتباطات خود به تصاویر نیاز بیشتری داریم. حتی این مساله 
اینستاگرام  مانند  تصویری محور  اجتماعی  شبکه های  در  را 
بسیار  ارتباط  با تصاویر  افراد  که  به طوری  دید،  هم می توان 

بهتری برقرار می کنند تا توضیح نوشتاری آن.
نوشتار  با  و  می کنند  حمل  خود  با  را  خاصی  وزن  تصاویر 
ساختار متفاوتی دارند. تصاویر نیمکره راست مغز را فعال 
معنای  نتیجه  در  می کنند.  درگیر  را  تفکر  مختلف  مراکز  و 
برداشت شده از تصاویر بیشتر وابسته به بیننده است. تصاویر 
بیشتری  برداشت های  می توان  نتیجه  در  هستند  قطعی  کمتر 
از آن کرد. به عالوه انتقال مفاهیم با تصاویر و مخصوصا با 
اموجی ها بسیار روان تر و مستقیم تر هستند زیرا دیگر مجبور 
سطوح  در  و  نیستید  کلمات  و  حروف  کدگشایی  و  ادراک  به 

بسیار پایین تری از زبان می توانید مفاهیم را ادراک کنید.

شكلک ها در حال 
افزایش هستند و 

محبوبیت شان نیز 
رابطه مستقیم با افزایش 

تعدادشان دارد. آنها 
حتی به سمت بومی سازی 

نیز پیش می روند مثال 
برای سفیدپوستان 

یا سیاهپوستان و 
فرهنگ های مختلف 

طراحی می شوند.
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چرا آخــــــــر 
هفتـــــــــه ها 
کار می کنیم؟

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

برای بسیاری از ما بیشتر آنچه در زندگی انجام داده ایم- 
مدرسه،  از  فارغ التحصیلی  دانشگاه،  از  فارغ التحصیلی 
تسویه بدهی دانشگاه و مدرسه- همه می تواند به یک چیز 

نسبت داده شود:
قرار  و  آرام  ندهیم،  انجام  به طور کامل  را  تا چیزی  اینکه 
کار  بیشتر  »باید  احساس  این  هفته،  طی  شاید  نداریم. 
خودمان  با  هفته ها  آخر  اما  شود.  معتدل  می کردیم« 
هفته  کارهای  می خواهد  وجودمان  از  نیمی  درستیزیم. 
واقعا می خواهد که  نیمی دیگر  را شروع کند، گرچه  بعد 
می کنیم،  انتخاب  را  کدام  که  نیست  مهم  کند.  استراحت 
زمانی که باید کار دیگری را انجام دهیم به احساساتمان 

خاتمه می دهیم.
خانه،  در  دیگر  اکنون  نیست.  اداره  به  محدود  دیگر  کار 
در مسافرت و حتی در تعطیالت نیز با کار درگیریم. جدا 
کردن مسائل کاری از زندگی شخصی روز به روز برایمان 
هر  مردم  از  بسیاری  برای  می شود.  سخت تر  و  سخت 
دوی اینها یکی شده است. طبق پژوهشی که یک موسسه 
متوسط  گرچه  است  داده  انجام  آمریکا  در  تحقیقاتی 
ساعات کاری تمام وقت کارمندان در سال های اخیر ثابت 
باقی مانده )8/4 ساعت( اما نسبت افرادی که آخرهفته ها 

کار می کنند به 35 درصد افزایش یافته است.
باب جونز Bob Jones مدیر برنامه یک شرکت توزیعی در 
شیکاگو می گوید »من هر آخر هفته  کار می کنم«. جونز دو 

ایمیل هایش  به  می کند،  کار  هفته ها  آخر  در  ساعت  سه  یا 
جواب می دهد و افکارش را از هفته قبل جمع بندی می کند. 
مشغول  به کار  را  آخرهفته   تمام  او  ماه  در  بار  یک  حدود 
می شود. او این کار را در خانه یا کافی شاپ انجام می دهد، 
می روند.  اداره  به  همکارانش  از  شماری  که  می گوید  اما 
به گفته جونز »همه آنها در دهه 40 زندگی یا باالتر از آن 
هستند. از نظر آنها، اگر نیاز به انجام کار دارید، باید به 

اداره بروید.« 
کاترین، یک تولیدکننده عکس و ویدئو در مرکز تبلیغاتی 
چون  می کند،  کار  آخرهفته ها  او  که  می گوید  نیویورک 
همه این کار را می کنند. زمانی که او سر لپ تاپش نیست، 
می گوید  او  می کند.  چک  همراهش  تلفن  در  را  ایمیل ها 
انجام  آن را  اما دوست دارم  »شاید خیلی ضروری نباشد 
کارم  در محل  به نظر می آید یک فرهنگ  به عالوه،  دهم. 
دارم که هر کسی در آن تالش می کند تا آخرین فردی باشد 

که همچنان در حال کار کردن است.«
اینکه  اما تشخیص  بدانید  را سختکوش  است خود  ممکن 
چه زمانی در حال کار کردن هستید و چه زمانی نیستید 
دشوار است. اگر در خانه به ایمیل ها جواب می دهید، این 
به حساب نمی آید؟ اگر یک وکیل بودید، این یک ساعت قابل 

پرداخت خواهد بود؟
دیلی  وبالگ  که  کسی   Mason Currey کری  میسون 
یک  است  کرده  راه اندازی  را   Daily Routines روتینز 
به  می تواند  او  است.  افراد  کاری  جداول  در  متخصص 
کار  روز  در  ساعت   8 فرانکلین  بنجامین  که  بگوید  شما 
فرانسوی و  نامدار  )نویسنده  بالزاک  می کرده درحالی که 
پیشوای مکتب رئالیسم اجتماعی در ادبیات( واقعا معتاد 
به کار بود؛ او 15 ساعت در روز کار می کرد. کری می گوید 
از افراد خالق عادات کاری بسیار منظم دارند.  »بسیاری 
آخر  شامل  که  مشغولند،  به کار  را  روز  از  بزرگی  بخش 
هفته ها هم می شود.« اما زمانی که کارشان تمام می شود، 
کارهای زیبایی هنری خلق می کنند که سال ها بعد از آنها 

پایدار می مانند.
توازن  یک  یافتن  هستند،  فرزند  دارای  که  افرادی  برای 
زنان  می آید.  ناممکن  نظر  به  زندگی  و  کار  بین  درست 
قبل  از  بیشتر  اما  هستند  کودکان  پرستاران  اولین  هنوز 
کار می کنند. زنان هنوز ساعات کوتاه تری نسبت به مردان 
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دقیقه   41 فقط  روزانه  شکاف  این  اکنون  اما  مشغولند،  به کار 
می کنند.  کار  آخرهفته ها  آنها  سوم  یک  اینکه  بر  اضافه  است؛ 
زمانی که والدین به یک اندازه کار کنند، بزرگ کردن یک کودک 

نیاز به مصالحه و برنامه ریزی پیشرفته دارد.
پس اگر شما هم مثل ما هستید و آخر هفته ها اغلب خود را در 
همکارتان  یا  دوست  همسر،  طرف  از  می یابید.  کردن  کار  حال 
مورد انتقاد قرار می گیرید؛ آنها تصور می کنند اساسا کار کردن 

در پایان هفته اشتباه است. آیا آنها درست می گویند؟
به نظر انتقادات آنها تا حدودی درست است ما به دنبال داده های 
دریافتیم  آنچه  هستیم.  پدیده  این  درک  به  کمک  برای  تجربی 
کار  هفته ها  آخر  ساده  دلیل  یک  به  ما  از  بسیاری  که  است  این 
این کار لذت می بریم. به نظرمان  از  این است که  آن  می کنیم و 
اما پژوهش ها نشان می دهد که  این کار بهره وری باالیی دارد. 
آنچه فکر می کنیم برای  از  این کار بیش  افراط می کنیم و  اغلب 

ما هزینه دارد.
شاید  باشد،  همراه  محدودیت  با  هفته  آخر  در  کردن  کار  اگر 
چندان اشکالی نداشته باشد. برای بسیاری از افراد، کار کردن 
درآخر هفته ها کلیدی برای ساختن کار و زندگی کاری با یکدیگر 
است. یک از دالیلی که بسیاری از ما آخر هفته ها کار می کنیم این 
است که این احساس سودمند بودن برای ما خوشایند است. در 
پژوهشی مشتمل بر 500 فرد بیان شد که بهره ور بودن بیش از 
هر شرایط دیگری به آنها احساس رضایت و خوشحالی می دهد.

اغلب  می کنیم:  کار  کنیم،  استراحت  داریم  نیاز  که  زمانی  چرا 
تمایل داریم که کار کردن را مقدم بر فراغت قرار دهیم و بیش از 

نیازمان پول به دست آوریم. 
بودن  بهره ور  احساس  از  که  لذتی  و  کارمان  برای  ما  اشتیاق 
آخر  اغلب  چرا  که  را  این  علت  است  ممکن  می آوریم  به دست 
مطمئن  که  داریم  نیاز  هنوز  اما  کند  بیان  می کنیم  کار  هفته ها 

شویم که زمانمان برای استراحت کافی است. 
پس زمانی که کار می کنید، اطمینان یابید که واقعا کار می کنید؛ 
و زمانی که استراحت می کنید اطمینان یابید که واقعا استراحت 

کرده اید. 
اوقات  کافی  میزان  از  و  می دانند  را  زمان  ارزش  موفق  افراد 
فراغت نیز آگاهند. بهتر است در ساعات و روزهای آخر هفته، 
خود را برای یک هفته نو آماده کنید تا بتوانید به موفقیت هایی 

که انتظار دارید برسید.

ویژگی های یک 
فروشنده ماهر

مترجم: میثاق شمشیری

در  استادی  مرحله  به  رسیدن  در  کلیدی  نکته 
فروشندگی، آموزش به دیگران است. در واقع 
باید  شوید  ماهر  فروشنده  یک  اینکه  برای 
آموخته هایتان  که  باشید  داشته  را  این  توانایی 
را به گفتار تبدیل کنید و بتوانید آموخته هایتان 
می توانید  مهارت  این  کمک  به  دهید.  انتقال  را 
شرکت خودتان را خلق کنید. می توانید چه کم 
و چه زیاد با انتقال دانشتان دنیا را تغییر دهید!

مدیران  هنرمندان،  ورزشکاران،  از  هرکدام 
در  می شناسید  که  نابغه هایی  یا  موفق  اجرایی 
این ویژگی مشترکند. آنها نه فقط می توانند از 
دانش و هنرشان استفاده کنند، بلکه می توانند 
به دیگران کمک کنند تا بهترین خودشان را پیدا 
کنند. کسی که می تواند زیبایی و توانایی را در 
دیگران  در  را  آن  کردن  پیدا  کند،  پیدا  خودش 
که  است  داده  نشان  تجربه  می کند.  تمرین  هم 
می کنند.  تربیت  موفق  شاگردانی  موفق،  افراد 
شاگردانشان  در  که  انگیزه ای  با  آنها  واقع  در 
ظاهری،  مهارت های  عالوه بر  می کنند،  ایجاد 

ذهن آنها را هم مربیگری می کنند.
به  فروشندگی  هنر  آموختن  فواید  از  یکی 
تیم  رهبری  توانایی  آوردن  دست  به  دیگران، 
فروشنده  یک  می خواهید  اگر  است.  فروش 
فروشندگی  تیم  سرپرستی  باید  باشید،  ماهر 
به  رسیدن  از  بعد  آورید!  دست  به  را  خودتان 
این مرحله، این ویژگی ها را در خودتان خواهید 

دید:
جدایی ناپذیر  عنصر  منحصربه فرد.  سبک   .1
صاحب کارها  ولی  است.  هیجان  فروش،  در 
به  اعتماد  با  بازاریابی  تا  می خواهند  معموال 
باشد.  هیجان  دخالت  بدون  و  بیش از حد  نفس 

این روش فروشنده راحت تر  با  اینکه  با وجود 
بهره مند  فروشندگی  تکنیک های  از  می تواند 
فروشنده ها  چراکه  دارد  بدی  یک  اما  شود، 
شکست های فروش را به کلی به خریدار نسبت 
آنالیز کنند ولی  را  داده و نمی توانند خودشان 
وقتی به عنوان سرپرست گروه بتوانید از بیرون 
به این مسائل نگاه کنید، به طور شگفت انگیزی 
تفاوت را حس می کنید. شما هیجان را می بینید 
می توانید  نتیجه  در  نمی کنید  تجربه  ولی 
کنید.  برطرف  و  شناسایی  را  واقعی  مشکالت 
و  دیده  دیگری  از  پس  یکی  را  مشکالت  وقتی 
راه حلی برای هرکدام بیابید، سبک خودتان را 

خلق کرده اید! 
وقتی  موثرتر.  ارتباط  برقراری  توانایی   .2
می خواهید یک مطلب را به صورت نوشته برای 
اتفاق  درآورید،  تحریر  رشته  به  دیگری  کس 
جالبی رخ می دهد! شاید اولین بار که این کار 
را انجام دهید، نیمی از انرژی شما صرف قرار 

دادن مطالب در قالب لغات شود. 
همین  دقیقا  هم  تیم  سرپرست  به عنوان 
بهتر  آموزنده  یک  تنها  نه  شما  می افتد.  اتفاق 
می  شوید، بلکه به یک سخنران و یک فروشنده 
ماهر تبدیل می شوید. یک سخنران خوب زیاد 
در  را  زیادی  محتوای  بلکه  نمی زند،  حرف 
کلمات کم خالصه می کند. به همین خاطر است 
به  به دیگران عالوه بر نظم ذهنی،  آموختن  که 
ما کمک می کند تا دانشمان را به شیوه ای زیبا و 

موثر به دیگران بیاموزیم. 
یک  ساختن  و  تعلیم  لذت  بهتر.  مدیریت   .3
و  نمی شود  یافت  کاری  هیچ  در  بهتر،  فرد 
به  دینی  احساس  همیشه  آموزش دیده  فرد 
آموزگارش دارد. به همین روش، شما می توانید 
در تیم خود یک وفاداری ایجاد کنید! کسانی که 
از شما یاد گرفته اند بیشتر در کنارتان می مانند 
بهترین  نمی کنند.  فراموشتان  راحتی  به  و 
مدیران کسانی هستند که اعضای گروهشان را 
رشد داده اند. »کلید موفقیت میزان دانشی است 

که یاد  می دهید، نه یاد می گیرید.«
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بهداشت و سالمت
ژنتیک از موثر ترین عوامل ابتال به حساسیت است. به عبارت ساده تر، اگر 
از 3  ابتالی یک فرزند  آلرژی مبتال باشد،  از  از والدین به هر نوعی  یکی 
فرزندش به این بیماری دور از انتظار نخواهد بود. در صورتی که پدر و 
مادر به حساسیت مبتال باشند، احتمال ابتالی 7 فرزند از 10 فرزند آنها به 

این مشکل وجود دارد.

اشکال  و  عطسه  سرفه،  اشک،  ریزش  بینی،  آبریزش  شامل  آلرژی  عالئم 
در تنفس، گرفتگی بینی، عطسه، آب ریزش از بینی و چشم ها، خارش و 
تورم پوست، پوست خشک و قرمز و حتی بروز جوش های پوستی است 

که بستگی به واکنش افراد نسبت به آن ماده آلرژی زای خاص دارد.
هر چقدر تماس فرد با ماده آلرژی زا بیشتر باشد، بیشتر احتمال دارد که 

نسبت به آن حساسیت نشان دهد.
و  ریزش  اشک  و  تورم  قرمزی،  ورم،  موجب  چشم  در  فصلی  حساسیت 

حساسیت به نور، در دستگاه تنفسی فوقانی باعث گرفتگی، خارش و آب 
بینی و در دستگاه تحتانی تنفسی موجب سرفه، احساس کمبود  ریزش 

هوا 
خس خس، تنگی نفس و در بینی  احساس خارش در بینی و  گلو، سقف 
دهان و گوش ها، کاهش تمرکز و احساس ناخوشی و خستگی و عصبی 

شدن است.

عالئم آلرژی
عالئم بینی: آبریزش بینی، گرفتگی بینی، عطسه های مکرر و خارش بینی

به  اشک ریزی و حساسیت  تورم،  عالئم چشمی: خارش چشم، قرمزی، 
نور

عالئم تنفسی: احساس کمبود هوا و تنفس همراه با صدای خس خس
عالئم عمومی در بدن: خستگی و عصبی شدن

مدت  برای  که  است  مکرر  عطسه های  بیماران  این  در  عالمت  شایع ترین 
و  بینی  گرفتگی  آن،  بر  عالوه  شود.  می  افراد  این  گریبانگیر  طوالنی 

آبریزش بینی نیز از دیگر عالئم این بیماری است.
این بیماری به اسامی مختلف نامیده می شود از جمله حساسیت فصلی، 
حساسیت بهار وحساسیت به گروه گیاهان نامیده می شود. این بیماری، 
جزو  بیماری های شایع به شمار می رود همچنین این بیماری با آسم نیز 
کم  است  مبتال  بیماری  دو  هر  به  آن  در  فرد  که  مواردی  و  دارد  همراهی 
شایع  بیشتر  افراد  برخی  در  آلرژی  چرا  اینکه  علت  هنوز  چه  نیست.اگر 
حد  از  بیش  )واکنش  آلرژی  به  ابتال  استعداد  ولی  نیست،  معلوم  است، 
است.  بیشتر  خانواده ها  از  بعضی  افراد  در  معموال  بدن(  ایمنی  سیستم 
ارثی  آن  ابتال به  آلرژی متولد نمی شود، ولی زمینه  با بیماری  هیچ کسی 
است.آلرژی ها معموال در دوران کودکی شروع می شوند، ولی ممکن است 
در هر سن دیگری هم آغاز شوند. میزان حساسیت ها با افزایش سن کاهش 
می یابد، ولی ممکن است بعدها مجددا عود کند. با دوری از مواد آلرژی 
زا و مصرف منظم داروها تحت نظر پزشک، می توان آلرژی را کنترل و 

درمان کرد.

توصیه های مراقبت از خود
 هنگامی که میزان گرده گیاهان در هوا زیاد است، از منزل خارج نشوید 
که اغلب در بعد از ظهرهای خشک و خنک این گونه است، ولی میزان این 
از باران( به طور عجیبی کاهش  گرده ها در هوای سرد و مرطوب )بعد 

می یابد.
 هنگام راه رفتن روی چمنزار و انبوه برگ های ریخته شده از درختان به 
صورتتان ماسک بزنید، زیرا در این حالت، گرده گیاهان و اسپور قارچ ها 

در هوا زیادند.
 هنگام رانندگی، تهویه ماشین را روشن کنید تا مانع از ورود هوای بیرون 

به داخل ماشین که مملو از مواد آلرژی زاست شود.

مواقعی که در اطراف شهر هستید، پنجره های ماشین را ببندید. زمانی 
که در فضاهای بسته ای مانند خودروها قرار دارید باید شیشه ها را به طور 

کامل باال بیاورید تاکمتر در معرض گرده ها قرار بگیرید.
اتاق نیاورید و هنگام  آنها را داخل  آلرژی دارید،  اگر نسبت به حیوانات   
نگه  منزل  در  حیوانی  کل،  در  اینکه  یا  بزنید،  ماسک  آنها  به  زدن  دست 

ندارید.
جاروبرقی  با  را  اتاق ها  کف  دارید،  حساسیت  غبار  و  گرد  به  نسبت  اگر   

جارو بزنید و با دستمال مرطوب، گرد و خاک وسایل را پاک کنید.
 اگر کولرتان آبی است حتما باید هر سال پوشال آن را عوض کنید، زیرا 
رشد قارچ ها در پوشال و تنفس آن موجب تشدید آلرژی می شود، ولی اگر 
از کولر گازی استفاده می کنید احتماال به سرما آلرژی دارید، بهترین راه 
پیشگیری این است که در معرض باد مستقیم کولر قرار نگیرید، استفاده 

از آنتی هیستامین بهترین راه است.

 شست و شوی بینی با سرم نمکی به باز ماندن راه های هوایی کمک زیادی 
کمک کننده  بسیار  بینی  اسپری های  موضعی  درمان  از  استفاده  می کند، 
است، دو هفته قبل از شروع عالئم با کمک درمان کم عارضه و کم هزینه 

اسپری )کرومولین سدیم(، می توانید از بروز عالیم پیشگیری کنید.
از   اگر می توانید، محل زندگیتان را تغییر دهید، در غیر این صورت باید 
ماسک فیلتردار استفاده کنید، دو هفته قبل از شروع عالیم با کمک درمان 
کم عارضه و کم هزینه  اسپری )کرومولین سدیم(، می  توانید از بروز عالیم 

پیشگیری کنید، از اسپری های موضعی بینی هم می توانید استفاده کنید.
صدا  کردن  صاف  احساس  مکررا  و  هستند  گلو  خلط  دچار  که  افرادی    
دارند و احساس وجود خلط می کنند، اغلب هیچ مشکلی در ریه و سینوس 
ندارند و مشکل اصلی برگشت اسید معده است که معموال با پرهیز غذایی 

و تغییر زمان خوردن و خوابیدن مشکالت به حداقل می رسد.
فرد اگر با مراجعه به پزشک حاذق عالئم سینوزیت، آلرژی و عالئم ریوی 
رد شد، احتماال دچار رفلکس اسید معده به مری است، باید غذای کم حجم 
که  غذایی  مواد  مصرف  و  بخورد  کمرنگ  چای  کند،  استفاده  کم چرب  و 

آلرژی 
بهاری

بدن  ایمنی  سیستم  افراطی  واکنش  آلرژی 
به  که  است  موادی  و  مختلف  عوامل  به 
اثر واکنش  بر  اما  طور طبیعی بی ضرر است 
به  بی ضرر  مواد  این  به  بدن  ایمنی  سیستم 
وجود می آید.موادی مثل گرده گیاهان، برخی 
داروها، مو و پشم و پر حیوانات، گرد و غبار 
هوا، بعضی غذاها و نیش حشرات. این مواد 
ایمنی  سیستم  که  می شوند  باعث  آلرژی زا 
بدن، بیش از حد فعال شود و عالئم حساسیت 

را در بدن ایجاد کند.
شایع  انواع  از  یکی  فصلی،  آلرژی های 
از  یکی  فصلی  حساسیت  است.  آلرژی ها 
فصل  در  افراد  از  برخی  که  است  مشکالتی 

بهار و پاییز  به آن مبتال می شوند.
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حاوی مواد رنگی و افزودنی و نگهدارنده است مانند سوسیس، کالباس، 
سس و نوشابه را محدود کند و 2 ساعت قبل از خواب چیزی نخورد، هنگام 
کوتاه مدت  مصرف  با  باشد،  داشته  شیب  باال  به  کمر  ناحیه  از  هم  خواب 
داروی آنتی اسید خلط و بوی دهان هم برطرف می شود. البته باید ابتدا 

بررسی شود در صورت تشخیص رفلکس از این درمان ها کمک بگیرد.
 از تهویه کننده های هوا و فیلترها استفاده کنید. در فصل آلرژی پنجره ها 
با  مرطوب  خیلی  فضای  در  کنید.  روشن  را  تهویه  دستگاه  و  ببندید  را 
استفاده از دستگاه رطوبت زدا هوا را خشک نگه دارید، چون رطوبت زیاد 

باعث رشد  هاگها و قارچ ها می شود و آلرژی را تشدید می کند.
 به جای فرش و قالی از کفپوش استفاده کنید. قالی ها محل تجمع گرد و 

غبار و گرده ها و سایر عوامل آلرژی زا هستند. کارهای باغ داری و گل کاری 
را به زمان پس از گرده افشانی و بعد از پایان فصل آلرژی موکول کنید.

 در صورتی که می دانید به چه گرده گیاهی حساس هستید سعی کنید در 
فصل گرده افشانی آن گیاه از رفتن به محل های رویش آن گیاه خودداری 
به  گرده ها  شدن  وارد  از  جلوگیری  برای  آفتابی  عینک های  از  کنید. 

چشم هایتان استفاده کنید.
 اگر در محل زندگی تان گرده های گیاهی در فضا پراکنده می شوند، درها 
و پنجره های اتاق خوابتان را در وسط صبح )حدود ساعت 10( و ابتدای 
غروب )حدود ساعت 7( بسته نگه دارید؛ چرا که معموال در این ساعت ها 

اوج گرده افشانی گیاهی صورت می گیرد.

 برای درمان عالئم از قرص های آنتی هیستامین و اسپری های ضدالتهابی 
بینی استفاده می شود. اسپری ها یا قطره های بینی ضدالتهاب، با کاهش 
یا  تورم پوشش درون بینی گرفتگی بینی را برطرف می کنند. اسپری ها 
قطره های بینی ضد آلرژی با پوشش بینی و چشم مانع اثر عامل آلرژی زا 

می شوند.
استفاده  سدیم  کرومولین  اسپری های بینی  از  مقاوم  موارد  در  همچنین   
عالئم  بروز  از  بدن  در  هیستامین  شدن  آزاد  از  جلوگیری  با  که  می شود 
نشود،  چندانی  ناراحتی  باعث  بینی  گرفتگی  اگر  می کند.  ممانعت  آلرژی 

قرص یا اسپری های ضداحتقان خیلی مفید نیستند.
کاهش  را  فصلی  تنفسی  حساسیت های  عوارض  مایعات  نوشیدن   
تنفسی  حساسیت های  عوارض  کاهش  در  مایعات  زیاد  نوشیدن  می دهد 
فصلی و آثار آلرژی موثر است. نوشیدن مایعات فراوان میزان ترشحات 
تنفسی حساسیت را رقیق کرده و عامل حساسیت زای اثر کمتری بر بدن 
پرندگان  پر  منزل،  فضای  در  کوچک  گلدان های  نگهداری   - می گذارد. 
در  و...  سگ  گربه،  اردک،  جوجه،  مانند  حیواناتی  نگهداری  و  خانگی 

محیط زندگی افراد حساس به مواد آلرژی زا را با مشکل مواجه می کند.
بین بردن  از  فصلی،  حساسیت های  کنترل  یا  درمان  برای  راه  مهم ترین   

عامل ایجادکننده حساسیت است. اگر واکنش های آلرژیک و ایمونولوژیک 
بیش از حد طبیعی، خفیف یا حتی متوسط باشند ممکن است برای درمان 
برای  متخصص  یعنی  نباشد.  نیاز  مختلف  داروهای  از  استفاده  به  آن 
سرکوب  سیستم ایمنی برای مدتی کوتاه و از بین  بردن عوارض حساسیت، 

دارو تجویز می کند.
کلسیم  روی،  آهن،  مکمل  جمله  از  مختلف  غذایی  مکمل های  مصرف   
یا... نمی تواند باعث درمان یا حتی کنترل کامل آلرژی های فصلی شود. 
البته ممکن است برخی از موادغذایی بتوانند در تشدید یا تخفیف عالیم 
نمی توانند  عناصر  و  خوراکی ها  از  هیچ کدام  اما  باشند،  موثر  حساسیت 
از طرف دیگر ما نمی توانیم  این بیماری شوند.  از بین رفتن  کامال باعث 

خوراکی خاصی را معرفی کنیم و بگوییم که همه افراد مبتال به حساسیت 
می توانند با حذف آن، بیماری خود را سرکوب کنند، چون ممکن است نوع 

حساسیت به موادغذایی از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.
 فردی که به حساسیت فصلی مبتالست یا سابقه ابتال به آن را دارد، باید 
فرآوری شده  خوراکی های  بودار،  تند،  غذاهای  ادویه ها،  دور  می تواند  تا 

)مانند سوسیس، کالباس و...( و غذاهای سرخ کردنی را خط بکشد.
 البته به یاد داشته باشید که این غذا ها اصال نمی توانند عامل اولیه ابتال به 
حساسیت فصلی باشند و مصرف آنها ممکن است فقط شرایط فرد مبتال 

به حساسیت را بد تر و عالیم حساسیتش را شدید تر کند.
آب  و  تازه  سبزی های  و  میوه ها  مصرف  مختلف،  خوراکی های  بین   

می تواند کمی عوارض حساسیت فصلی را کاهش دهد.
 ممکن است مصرف برخی میوه ها مانند کیوی یا برخی از صیفی ها مانند 
بادمجان یا گوجه فرنگی باعث تشدید واکنش های آلرژیک شود. البته این 
برخی  گاهی  یعنی  است.  مربوط  هم  فردی  حساسیت های  به  موضوع 
مبتالیان به حساسیت فصلی اصال به میوه یا صیفی هایی که نام بردیم، 
بیشتری واکنش  به میوه های  یا برخی مبتالیان  باشند  نداشته  حساسیت 

نشان دهند.
درمان  و  کنترل  راه های  ساده ترین  از  موادغذایی  حذف  آزمون های   
بیماری مبتال  این  به  اولین بار  برای  افرادی است که  حساسیت فصلی در 
شده اند. یعنی این افراد باید هر روز یکی از خوراکی های فصلی موجود 
در برنامه غذایی شان را حذف کنند تا به نتیجه موردنظر که   همان شناسایی 

خوراکی آلرژی زا است، دست پیدا کنند.
 اگر فردی برای اولین بار غذاهای دریایی مانند ماهی یا میگو مصرف کند 
یا پس از سال ها این غذا ها را بخورد، ممکن است به آنها حساسیت نشان 
دهد یا عالئم حساسیت او شدید تر شود، بنابراین این گروه از افراد باید 
ماهی یا میگو را برای مدتی از برنامه غذایی شان حذف کنند تا شرایط شان 

بهبود یابد.

موسسه حقوقی دادآفرینان 
پذیرش دعاوی حقوقی، خانوادگی و کیفری در ایران
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استعالم خروج از کشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری
ثبت شرکت ها ، واردات، صادرات و امور گمرکی 
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خانواده
توصیه های مالی برای شروع یک خانواده

برنامه ریزی برای 
آینده ای پر از ثروت

 Citi's Women & Co موسسه  رئیس  و  اجرایی  مدیر  دسکانو،  لیندا 
جالب  و  کاربردی  که  دارد  تشکیل شده  تازه  خانواده های  برای  توصیه هایی 
توجه است. او همیشه به مراجعان خود پیشنهاد می کند که نگران هزینه های 
بی پایان شروع یک خانواده نباشند. این مدیر ارشد توصیه های زیر را برای 
شروع خانوده ای که می خواهد آینده ای پر از ثروت داشته باشد، ارائه می دهد.

هزینه های فرزند را در نظر بگیرید
همیشه تغییرات مهمی را که از راه رسیدن عضوی جدید در خانواده به دنبال 
خواهید  ایمن تر  خودرویی  به  نیاز  آیا  باشید.  داشته  نظر  در  داشت  خواهد 
آیا  داشت؟  خواهید  مراقبت  برای  خاصی  فضای  به  نیاز  خانه  در  آیا  داشت؟ 
قادر خواهید بود که تختخواب کودک تهیه کنید؟ باید هزینه ها را برآورد کنید 

و اصال ببینید که می توانید از پس هزینه های فرزند برآیید یا نه.

هزینه های جدید را بودجه بندی کنید
اگر عضو جدیدی به خانواده اضافه شود، آیا آماده پرداخت تمام هزینه های 
کوچک و بزرگی که پیش می آید، هستید؟ شما باید هزینه های اضافی را برای 
اقالمی مانند پوشک، غذا، شیر خشک و مکمل های غذایی، لباس و شوینده های 

ویژه نوزادان، بودجه بندی کنید.

برخی اجناس را انبار کنید
داشتن انبار می تواند کمک کننده باشد؛ چراکه نگه داشتن برخی از اجناس به 
پس انداز بیشتر کمک می کند. البته باید مواظب باشید که بیش از اندازه برای 
چنین اقالمی هزینه نکنید. برای مثال شما می توانید اجناسی را که ممکن است 
با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شوند یا حمل آنها در دفعات متعدد هزینه بر 

است، انبار کنید.

به بیمه پزشکی خود توجه کنید
بیمه پزشکی شما ممکن است قبال جواب داده باشد؛ اما همیشه مراقب باشید 
که بیمه ای که دارید بهترین بیمه ممکن برای شخص شما است. باید از خود 
آیا بیمه ای که دارید پاسخگوی نیازهای خانواده شما هست یا خیر.  بپرسید 
سیاست های موسسات مختلف و منافع خود بررسی کنید تا به بهترین نتیجه 

برسید.

در مورد هزینه های نگهداری از فرزندان در خانه بحث کنید
بر اساس تحقیقات مختلف، هزینه های مراقبت از فرزند در سال های گذشته 
بنابراین  افزایش قابل توجهی روبه رو  بوده است،  با  در کشورهای گوناگون 
اعضای خانواده باید در این مورد با هم تبادل نظر کنند تا ببینند که بهترین 
گزینه های در در دسترس چیست. باید تخفیف هایی را که می توان روی آنها 
حساب کرد، دانست و شاید الزم باشد به داشتن پرستار فکر کرد. شاید یکی از 
والدین باید در خانه بماند یا شاید الزم باشد بخشی از هزینه های غیرضروری  

را کم کرد. 

درباره مرخصی زایمان پرس و جو کنید
تمام  از  که  شوید  مطمئن  می کنند،  کار  آنها  دوی  هر  یا  والدین  از  یکی  اگر 
مزایایی که کارفرمای شما در اختیار شما قرار می دهد، استفاده می کنید. باید 
بدانید که چه مقدار می توانید مرخصی با حقوق یا بدون حقوق داشته باشید. 
یکی از مهم ترین مرخصی ها مرخصی زایمان است که ممکن است برای مادر 
از دست رفته برنامه ریزی  یا برای هر دو والد فراهم باشد. برای درآمدهای 

کنید. اگر ممکن است، از پیش، برای چنین روزهایی پس انداز کنید.

حواستان به مزایای دولتی باشد
است  ممکن  دولت  که  مزایایی  زمینه  در  که  باشید  تماس  در  کسی  با  همیشه 
داشته  برنامه هایی  است  ممکن  دولت  دارد.  اطالعات  کند،  فراهم  شما  برای 
آنها  از  باشد که بتواند به شما برای کاهش هزینه ها کمک کند. از کسانی که 
دسترس  در  است  ممکن  که  مختلفی  مزایای  تمام  درباره  می گیرید  مشاوره 

باشد بپرسید. 

اسناد خانواده را به روز کنید
همیشه  باشد.  مستند  و  مکتوب  باید  خانواده  مالی  مسائل  در  تغییری  هر 
سیاست های مالی خانواده خود را مرور کنید و اطالعات و اسناد خود را در 

رابطه با مسائل مالی به روز کنید.

اهداف بلندمدت پس انداز خود را بازبینی کنید
برای هزینه های عمده ای که ممکن است در طول راهی که  آماده بودن  برای 
آیا وقتی بچه ها بزرگ  بیاید، پیشاپیش فکر کنید.  خانواده شما می رود پیش 
به  برای فرستادن بچه ها  آیا  نیاز خواهید داشت؟  به خانه ای بزرگ تر  شوند، 
را  خود  انداز  پس  اهداف  حاال  همین  کرده اید؟  برنامه ریزی  کالج  یا  مدرسه 

مشخص کنید.
 منبع: فوربس

دخل و خرج 
نابــــــرابـــــــر

اگر شما هم جزو آن دسته از افراد شاغل هستید که درصد افزایش حقوق ساالنه 
تان در گرو تعیین نرخ حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار است، بی تردید 

دریافته اید که شادی افزایش حقوق در ابتدای سال بیش از چند هفته دوام ندارد و 
بر این نکته صحه می گذارید که افزایش درآمد به معنی بهبود معاش خانواده نیست 

و افزایش درآمد افزایش هزینه ها را به دنبال خواهد داشت.
همین موضوع هم سبب می شود با خود بگویید »روز از نو روزی از نو« و احتماال 
این فکر به ذهنتان خطور می کند که چقدر ما فقیریم! حقوقی که با کار مداوم در 
طول یک ماه قطره قطره جمع کرده اید به فاصله چند روز از ماه جدید نگذشته 

سطل سطل از حساب بانکی شما کم می شود.
البته ممکن است دوست یا فامیلی را بشناسید که اگر چه از نظر درآمدی تفاوتی 
کارشناسان  از  بسیاری  می کند.  زندگی  راحت تر  شما  نظر  به  اما  ندارد  شما  با 
را منحصربه فرد می کند  اقتصاد خانواده  آنچه  باورند که  این  بر  اقتصاد خانواده 
وجود ارتباطات درونی بین نقش های شغلی و خانوادگی است. با این وجود نباید 
فعالیت های اقتصادی خانواده را شوخی و سرگرمی دانست بلکه باید با جدیت و 
برنامه ریزی دقیق آنها را پیگیری کرد. این بدان معناست که تمام اعضای خانواده 

موظف اند از سیاست های اقتصادی خانواده برای پیشبرد اهداف آن تبعیت کنند.
مدیریت اقتصادی خانواده در شرایط عادی باید براساس میزان درآمدهای هر یك 
از اعضای خانواده و هزینه ها تنظیم شود. همان طور که در خانواده، والدین باید 
ایجاد  اعمال کنند، در بحث هزینه کردن و  را  مدیریت عاطفی، روانی و اجتماعی 

تعادل بین دخل و خرج نیز نیاز به مدیریت است.

به گفته آنها بخشی از نگرانی مالی خانواده ها، به این برمی گردد که آخر ماه، وقتی 
حساب و کتاب می کنند و دخل و خرج را به چرتکه می سپارند، تازه متوجه می شوند 
که خرجشان، با دخلشان مساوی نبوده و احتماال خرج، کمی تا قسمت قابل توجهی 
بیشتر بوده است. همین بیشتر بودن نیز، باعث می شود این فکر به ذهن برسد که 
منتقل شود.  فرد  به  فقر،  از  باوری  و  احساس  نتیجه،  در  و  فقیریم  ما چقدر  بله، 
این، درصورتی است که ما می دانیم عادت های غلطی در حوزه فرهنگی، اجتماعی 
و  بی تعادلی دخل  این  از  آنها، می توانیم  و رفع  با شناسایی  که  داریم  اقتصادی  و 
خرج، جلوگیری کنیم و در نتیجه، از بروز این احساس فقر و ناامنی مالی. قسمتی 
با  دارد،  وجود  خانواده ها  حوزه  در  که  را  اقتصادی ای  و  مالی  غلط  عادت های  از 
هم مرور می کنیم؛ عادت هایی که شاید، از وجود برخی از آنها، آگاهی الزم نداشته 

باشیم و چون از قبل بوده اند، ما هم زیاد به آنها توجه نکرده ایم.
از این رو شاید مفید باشد که هر عادتی را، با پرسیدن کلمه چرا، به چالش کشید و 
اگر علت هایی که برای این کلمه چرا می آوریم، قابل قبول باشد، در آن صورت عادتی 

و می توانیم  ما رسیده  به  دیگران  از  که  است  عادتی  این صورت،  غیر  در  و  خوب 
کنارشان بگذاریم. البته منظور از کاهش هزینه این نیست که افراد دچار خساست 
شوند بلکه این است که زن و شوهر با تصمیم گیری مشارکتی، هزینه های اضافی 
برای  دارند.  موثری  بسیار  نقش  هزینه  کاهش  در  خانم ها  دهند.  کاهش  را  خود 
سپس  و  اولویت بندی  هزینه ها  زوجین،  توافق  با  باید  راهبرد  این  شدن  اجرایی 

کاهش هزینه ها عملی شود.
معموال  دولت ها  است؛  بزرگی  کمک  ماهیانه  بودجه  جدول  تدوین  راه  ابتدای  در 
بدانند که تکلیفشان برای یک  تا  آخر هر سال، بودجه سال بعد را تنظیم می کنند 
باید  هم  شما،  دارند.  هزینه  و  خرج  چقدر  و  داشته  درآمد  چقدر  و  چیست  سال 
بدانید که  باید  باالخره  باشید، هم بودجه بندی ماهانه.  داشته  بودجه بندی ساالنه 
تکلیفتان چیست. به تعبیر دیگر، باید حسابداری خرج و دخل خود را انجام دهید 
و حواستان باشد که چیزی جا به جا نشود. جز این اگر باشد، بدون اینکه متوجه 
سطل  اما  می آید،  دست  به  قطره  قطره  پول  می گویند،  می آورید.  کم  پول  شوید، 
سطل از دست می رود. درک اولویت های زندگی گام دیگری است که می تواند در 

کاهش و نحوه هزینه کرد حقوق ماهیانه به شما کمک کند. بسیاری از خانواده ها به 
دلیل نداشتن مدیریت اقتصادی در داخل و خارج خانوار، با مشکالت مالی و حتی 
خانوادگی روبه رو می شوند و این درحالی است که تحقیقات آماری نشان می دهد 
با مدیریت اقتصادی در خانواده بیش از 50 درصد مشکالت مالی را می توان کاهش 
داد. برای تامین نیازهای اولیه مثل خوراک و پوشاک فهرستی تهیه کنید و سپس 
برای خرید بروید. وقتی می خواهید برای خرید به سوپرمارکت بروید، فهرستی 
خرید  برای  سوپرمارکت ها  برخی  ترفند  کنید.  خرید  آن  طبق  دقیقا  و  کرده  تهیه 
بیشتر مشتران این است که اجناس ضروری و پرطرفدار را در انتهای سوپرمارکت 
قرار می دهند تا مشتریان در مسیر رسیدن به آنها با اجناس مختلفی روبه رو شده 
و وسوسه شوند که آنها را بخرند. حتی اگر کاالیی را می بینید که در فهرست اقالم 
موردنیاز شما نیست اما دلتان می خواهد آن را بخرید، همان موقع برای خرید آن 
تصمیم نگیرید. 24 ساعت به خودتان فرصت دهید، خوب درباره آن فکر کنید و بعد 
اگر همچنان تصمیم داشتید آن را خریداری کنید و هزینه آن هم مقرون به صرفه 

بود، برای خریدش اقدام کنید.
از سوی دیگر می توانید حساب پولی را که در اثر صرفه جویی به دست می آورید، 
داشته باشید و آن را در حسابی جداگانه نگهداری کنید. به بسیاری از حساب های 
بانکی سود یا وام تعلق می گیرد و به این ترتیب شما می توانید با استفاده از پس 

انداز و بهره مرکب حاصل از صرفه جویی های خود، صاحب سرمایه شوید.

میزان  براساس  باید  عادی  شرایط  در  خانواده  اقتصادی  مدیریت  آنکه  آخر  نکته 
میان  این  در  و  شود  تنظیم  هزینه ها  و  خانواده  اعضای  از  یك  هر  درآمدهای 
خانواده هایی موفق ترند که در این فرمول جایی را برای پس انداز و به اصطالح » 
روز مبادا« در نظر بگیرند، چرا که به اعتقاد کارشناسان برابری هزینه ها و درآمد 
نشان از این دارد که خانواده براساس شرایط حال تصمیم گیری کرده است؛ اما اگر 
در مدیریت اقتصادی جایی نیز برای پس انداز در نظر گرفته شود، نشان از آینده 
و  مالی  کمتر دچار مشکالت  گونه خانواده ها  این  که معموال  دارد  نگری خانواده 
اقتصادی می شوند و در مشکالت و پیشامدهای غیرمنتظره مستاصل نمی شوند. 
جمله  از  مختلف  دالیل  به  خانواده  هزینه های  که  بحرانی  و  غیرعادی  شرایط  در 
بیماری، بیکاری و... بیش از درآمد می شود، مدیریت بحرانی می تواند پیامدها و 
مشکالت ناشی از این حادثه یا واقعه را کاهش دهد. در این وضعیت خانواده هایی 
از  آن دسته  و  از بحران می گذرند  پیشه خود کرده اند، راحت تر  را  آینده نگری  که 

خانواده هایی که پس اندازی نداشته اند با مشکالت بسیاری روبه رو می شوند.
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۱۰ عامل موثر 
در کاهش 

رضایت جنسی
ناهید لطفی ماهر

کارشناس ارشـد روان شــناسی

و  شناختی  روان  عوامل  ارتباط  بررسی  یک  در  محققان 
خانوادگی در رضایتمندی جنسی افراد متأهل ایرانی نشان 
دادند، به طور کلی، 30درصد افراد از رابطه ی جنسی خود 
رضایت کامل داشته اند، 4 درصد اصال رضایت نداشته و 14 
درصد فقط به خاطر رضایت همسر، فعالیت جنسی انجام 
اکثر  ما  ی  جامعه  در  گفت  توان  می  بنابراین  اند.  داده  می 
افراد از رابطه ی جنسی خود رضایت ندارند. حال باید دید 

مهم ترین عوامل این نارضایتی چیست؟
رضایت  درمان  و  افزایش  در  بتوانیم  آنها  شناخت  با  شاید 
جنسی خود بکوشیم. البته این عوامل بسته به نیازهای افراد 
و همچنین تفاوت های جنسیتی، در افراد و جنسیت خاصی، 

مهم تر قلمداد می شود.

روابط خانوادگی آشفته: در زندگی زناشویی، به تدریج و به 
علل گوناگون، که از حوصله ی این بحث خارج است، شاهد 
ایجاد تنش و آشفتگی در روابط خانوادگی زن و مرد هستیم. 
این آشفتگی هر چه شدت یابد، میزان رضایت جنسی طرفین 
کاهش می یابد؛ چراکه این آشفتگی با ایجاد احساسات منفی 
ی  رابطه  دفـعات  تعداد  کاهـش  همچنین  و  هم  به  نسبت 

جنسی همراه می شود.

و  زنان  یکدیگر:  نیازهای  و  تمایالت  بـــه  توجهی  بی 
مردان در رابطه ی جنسی دارای تفاوت های فاحشی هستند 
یکدیگر،  نیاز  به  ها  زوج  برخی  آگاهی  نداشتن  علت  به  که 

ی  رابطه  از  کافی  لذتی  تواند  نمی  طرفین  از  یکی  حداقل 
طرفین  گوناگونی  دالیل  به  متأسفانه  کند.  دریافت  جنسی 
کنند؛  می  خودداری  نیازها  این  بیان  از  زنان  خصوص  به 
که باعث کاهش تمایل و میزان رابطه ی جنسی و در نهایت 

پایین آمدن رضایت جنسی می شود.
علت  به  ها  زوج  روزمره:  مشکالت  و  مســائل  تأثیر 
برخورداری از گرمی و حرارت فراوان در ابتدای زندگی به 
رابطه ی جنسی خود و کسب رضایت از آن بسیار اهمیت می 
افزایش لذت جنسی، وقت زیادی می گذارند،  دهند و برای 
اما به تدریج، حل شدن در روزمرگی هایی همچون اشتغال، 
تحصیل، فرزندپروری و...، رابطه ی جنسی کم کم رنگ می 

بازد و ارزش خود را از دست می دهد.

فقدان معلومات جنسی: در جامعه ی ما، مسائل جنسی تابو 
کودکی  ابتدای  همان  از  افراد  بنابراین  شوند.  می  محسوب 
معلومات کم و حتی اشتباهی را دریافت می کنند. با حجم 
رابطه  وارد  ناآگاهانه  اشتباه،  و  ناقص  اطالعات  از  وسیعی 
با  ی  رابطه  آن  ی  نتیجه  که  شوند  می  زناشویی  جنسی  ی 
کیفیت پایین است. این روند گرچه به مرور و با کسب تجربه 

باعث کاهش  آن  ابتدایی  اثرات  تا حدودی اصالح می شود، 
رضایت جنسی در زنـــــدگی زناشــــویی خواهد شد.

رابطه ی عاطفی ضعیف با همسر: برخی افراد، به خصوص 

کامل  جنسی  عمل  در  فقط  را  زناشویی  ی  رابطه  آقایان، 
خالصه می کنند، این در حالی است که برای افزایش تمایل و 
رضایت جنسی ارتباط عاطفی در طول زندگی مشترک الزم 
و ضروری است. یعنی افراد نمی توانند بدون داشتن رابطه 
ی عاطفی خوب، رابطه ی جنسی خوبی باهم داشته باشند و 

از آن رضایت کسب کنند.

اشتباه  به  افراد  پیدایش احساس گناه حین مقاربت: برخی 
عملکرد رابطه ی جنسی را فقط در تولید مثل خالصه می 
کنند و در کل این عمل را، زشت و ناپسند می دانند که فقط 
باید بنا به ضرورت صورت پذیرد. این تفکرات افراطی باعث 
می شود در حین و بعد از مقاربت جنسی، احساس لذت و 

رضایت نکنند.

نداشـــــــتن پیش نوازی: زنان و مردان به علت تفاوت 

هایی که باهم در مسائل جنسی دارند، نسبت به پیش نیازهای 
رابطه ی جنسی خوب در فرد مقابل حساس نیستند. یکی از 
است؛  نوازی  پیش  اهمیت  زنان،  در  به خصوص  موارد  این 
نوازی  پیش  به  جنسی،  ی  رابطه  از  قبل  باید  مردان  یعنی 
اما مهم در  این اصل ساده  این در حالی است که  بپردازند. 
بسیاری از مردان رعایت نمی شود و کاهش رضایت جنسی 

به خصوص در زنان را به دنبال می آورد.

از  یکی  گاهی  جنســی:  ی  آزاردهنده  تقاضـــــــای 
همسران به علت تجربیات مستقیم و غیرمستقیم خود، مانند 
تمایل  دوستان  های  صحبت  یا  گوناگون  های  فیلم  تماشای 
پیدا می کند همان عمل یا حالت جنسی آموخته شده ی خود 
در  این  کند.  تجربه  نیز  همسرش  با  جنسی  ی  رابطه  در  را 
نمی  گاهی  فردی،  های  تفاوت  علت  به  افراد  که  است  حالی 
توانند برخی تقاضاها را انجام دهند؛ با این حال برای کسب 
رضایت همسر خود، به آن تن می دهند. این اتفاق به مرور 

باعث آزار و کاهش رضایت جنسی می شود.

ترس از ارضانشدن همسر: در بین برخی همسران، یکی از 
طرفین به علت نگرانی و مشغولیت ذهنی بیش از حد برای 
ارضای  و  دریافت  بر  خود،  همسر  کافی  و  مناسب  ارضای 
نیازهای  فقط  و  کند  می  توجه  کمتر  خود  جنسی  نیازهای 
طرف مقابل را در نظر می گیرد. این عامل عالوه بر این که 
علت  به  نیز  مقابل  طرف  اغلب  یعنی  انجامد،  نمی  هدف  به 
رضایت  کاهش  باعث  شـــود،  نمی  ارضـــا  زیاد  نگرانی 

جنسی نیز می شود.

افراد  برخی  جنسی:  ی  رابطه  اولین  در  نامطلوب  تجارب 
بعد از ازدواج فکر می کنند که حتما باید نخستین رابطه ی 
این مسئله فشار روانی  تمام وکمال تجربه کنند.  را  جنسی 
شدیدی را به طرفین وارد می کند. بر اثر همین فشار روانی 
ی  خاطره  و  شود  نمی  برقرار  لذت  با  و  درستی  به  رابطه 
بدی برایشان به جا می گذارد )به خصوص برای خانم ها( 
)به  کنند  شک  خودشان  جنسی  توانایی  به  است  ممکن  و 
خصوص آقایان(. همین موارد باعث خواهد شد از رابطه ی 
جنسی زده بشوند و مشکالت دیگری در رابطه ی زناشویی 

شان از همین یک تجربه به وجود بیاید.
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زمـــــــان 
ایستاده است...

»بی خوابی« یکی از شایع ترین اختالالت خواب است که در سالمتی و زندگی روزانه فرد 
تاثیر می گذارد. »بی خوابی« حاالت غیرعادی و کیفیت نامطلوب خوابیدن است که فرد در 
هنگام خواب به مدت طوالنی قادر به خوابیدن نیست. بی خوابی گاهی در ابتدای خواب، 
گاه نیمه شب و در مواردی هنگام صبح رخ می دهد. در بی خوابی فرد همراه با آن دارای 

افکار آزار دهنده نخوابیدن، خواب ماندن صبح، نرسیدن به کارها واضطراب بوده و بدون 
وجود عامل بیرونی دارای دلواپسی است. بیش از 31 درصد افراد جمعیت عمومی به بی 
خوابی مبتال هستند و بسیاری از افراد که بی خواب هستند نیز به پزشک مراجعه نمی کنند، 
زیرا به بی خوابی گذرا و ساده مبتال هستند که بعد از مدتی برطرف می شود. بی خوابی 
گاه اولین عالمت یک بیماری جسمی یا یک اختالل روانپزشکی است، پس شناخت دقیق علت 
بی خوابی به درمان و رفع اختصاصی آن کمک زیادی می کند. عواملی که باعث افزایش 

شیوع اختالالت خواب می شوند عبارتند از:
1( جنس مونث، وجود بیماری ها و اختالالت طبی و روانی، سوء مصرف مواد و سن باال.

2( گاهی اوقات بی خوابی عارضه ای از یک تجربه اضطراب برانگیز یا انتظار چنین تجربه 
ای است. مثال کسی که فردا امتحان دارد یا می خواهد در یک مصاحبه شغلی و تحصیلی 

شرکت کند.
3( واکنش سوگ و فقدان عزیزان فرد یا سایر استرس های زندگی می تواند باعث اضطراب 
و بی خوابی شود. این نوع بی خوابی ها که واکنشی است اغلب ادامه نمی یابد و به درماِن 

دارویی و برنامه ریزی شده دیگر نیاز ندارد.
اختالالت جسمی روانی و بی خوابی

اضطراب به دو صورت ساده و مزمن باعث بی خوابی می شود. اضطراب های ساده بیشتر 
امتحان  از  به بی خوابی می شود، مثل اضطراب قبل  در سنین کودکی و نوجوانی منجر 
آغاز  در  مشکل  اغلب  موارد  این  در  و....  مسافرت  خواب،  محل  تغییر  خاص،  موقعیت  یا 
خواب است. به ندرت این حالت به صورت مزمن و طوالنی در می آید که مداخله دارویی 
الزامی می شود. در جریان اضطراب های مزمن مثل اضطراب جدایی، ترس از خواب دیدن 
و کابوس، ترس از مردن و اتفاق ناگوار، افکار مزاحم وسواسی، شب ادراری، تنش های 
افراد دچار بی خوابی می شوند به طوری که هم در شروع خواب و  عضالنی مزمن نیز 
هم در ادامه خواب دچار مشکل می شوند و بیدار شدن های مکرر باعث خستگی مفرط و 

خواب آلودگی در طول روز می شود.
افسردگی:

یکی از معیارهای تشخیص افسردگی، بی خوابی است. در جریان افسردگی، شروع و ادامه 
خواب مشکل است.همچنین پرکاری تیروئید ممکن است منجر به بی خوابی و کاهش خواب 

شود. در این حالت معموال خواب کوتاه و منقطع می شود .
درمان بی خوابی

اولین اقدام برای درمان بی خوابی، ارزیابی دقیق مشکل بی خوابی است. گاهی افراد از بی 
خوابی شکایت می کنند اما پس از بررسی مشخص می شود که فرد با مشکل بی خوابی 
بیشتر  باال و در سالخوردگی دیده می شود که  بیشتر در سنین  این حالت  مواجه نیست، 
ناخودآگاه از بی خوابی گله مند هستند اما با واقعیت منطبق نیست و شرح حال دقیق می 
تواند در علت یابی بی خوابی کمک کند. به عنوان مثال در جریان افسردگی، الگوی کلی 
خواب به هم می ریزد و بی خوابی اتفاق می افتد. طبعا در چنین حالتی توجه بیشتر به 
نیز  خوابی  بی  مدتی  از  پس  و  شود  می  معطوف  افسردگی  یعنی  خوابی  بی  علت  درمان 
مرتفع می شود. بنابراین مطابق با علت بی خوابی و تشخیصی که مطرح می شود، طرح 

درمانی تنظیم می گردد.

علت های بی خوابی
الف( عوامل محیطی: در بسیاری از موارد علت بی خوابی به دلیل عدم رعایت دکوراسیون 
اتاق  در  خاص  های  عادت  و  خواب  محل  برای  الزم  فضای  به  توجه  عدم  یا  خواب  مکان 
خواب است. پس:10 دقیقه قبل از استراحت، المپ ها و تمام روشنایی را قطع کنید! با کم 
نور کردن المپها قبل از خواب، می توانید به خواب آلودگی و آمادگی خود برای خوابیدن 
کمک کنید. این امر موجب سازگار شدن فکر و مغز شما با تاریکی می شود.از رختخواب 
خود فقط برای خوابیدن استفاده کنید! برخی از افراد به خصوص جوان ترها رختخواب 
اتاق نشیمن و پذیرایی یا حتی یک مرکز تفریجی تبدیل می کنند. این کار  خود را به یک 
کامال غلط است. نشستن یا دراز کشیدن مستمر و پیوسته روی تخت، آن را از تصور وجود 
محلی برای استراحت صرف خارج می کند و در نتیجه در زمان استراحت، هر چه تالش 
کنید، نخواهید توانست در آن چشم های خود را ببندید و آرامش بیابید.مکان آرامی را برای 
در یک مکان  قادرند  راحتی  به  که  کنند  فکر می  افراد  از  بسیاری  کنید!  انتخاب  خوابیدن 

شلوغ و پرسرو صدا، کار و حتی استراحت کنند وحتی گاهی اصال متوجه آن نمی شوند.
اند و عمل کردن به عکس آن  اتاق پرسرو صدا معتاد شده  برخی نیز به خوابیدن در یک 
این وضعیت ضمیرناخودآگاه شما هرگز  با  بدانید که  بهتر است  برای شان دشوار است. 

مدیون شما نخواهد بود. در واقع، سر و صدا می تواند مانع وارد شدن به یک خواب عمیق 
را  خود  خواب  شوید.اتاق  می  محروم  منافعش  و  راحت  خواب  یک  از  نتیجه  در  و  شود 
تهویه کنید! کسانی که در یک اتاق بدون تهویه و آلوده می خوابند، ممکن است روز بعد 
احساس خستگی کرده، یا حتی سردرد را تجربه کنند. با باز کردن یک پنجره به راحتی 
می توانید این مشکل را برطرف کنید. دکوراسیون اتاق خواب خود را تغییر دهید! سعی 

کنید رختخواب خود )تخت( را در قسمت های متفاوتی از اتاق قرار دهید و جای آن را 
دائما تغییر دهید. برخی عقیده دارند که تخت شما نباید رو به روی در اتاق یا آینه باشد. 
شاید به نظر، یک عقیده خرافی باشد، ولی با تجربه آن پی به اثر و نتیجه اش خواهید برد.

ب( دالیل روانی: نگرانی و استرس می تواند سبب آشفتگی خواب شود و این درست است 
که استرس و اضطراب در زندگی تمام افراد نقش مخربی دارد، ولی برخی از افراد خیلی 

بیشتر از بقیه گرفتار مشکالت ناشی از آن در زندگی و امر خوابیدن خود هستند.
زمانی که فکر شما در حال شکنجه و آزار است، مسلما خوابیدن غیرممکن است. ولی مسلم 
اینجا چند روش موثر برای کاهش  نیز غلبه کنید. در  این مشکل  بر  قادرید  است که شما 
فشار و استرس را معرفی می کنیم: ورزش کنید! این امر عالوه بر اینکه به بهبود وضعیت 
فیزیکی و افزایش انرژی بدن شما کمک می کند، فکر شما را در حالت آرامش و عدم فعالیت 
یافتن  آرامش  تا زمان  تواند  از خواب می  قبل  آن بالفاصله  دادن  انجام  اما  قرار می دهد. 
کارتان  در محل  را  کاری  از خوابیدن شود.مشکالت  مانع  بدن،  به اصطالح سرد شدن  و 
بگذارید! البته این امر مشکل است، ولی با تمرین، آسان خواهد شد.هرگز با عصبانیت به 
رختخواب نروید! گفتنش از انجام دادنش آسان تر است، ولی اگر همچنان زیرلحاف خود 
در حال نفرین و گله و غرولند هستید، بدانید که هرگز خواب خوبی نخواهید داشت.تالش 
در به خواب رفتن نداشته باشید! تمرکز روی خوابیدن، تنها موجب خواهد شد که تا صبح 
خوابتان نبرد. استراحت نباید به زور باشد، این امر باید به طور اتوماتیک و طبیعی رخ 
دهد. خیلی از افراد، روز را با داشتن نگرانی از اینکه مبادا شب خوابشان نبرد سپری می 

کنند و جالب است که شب هم خوابشان نمی برد.
اگر نمی توانید بخوابید در رختخواب دراز نکشید! از جا بلند شوید، کمی تلویزیون نگاه 
کنید، کتاب بخوانید یا به روش دیگری خود را سرگرم کنید 30 دقیقه بیدار بودن بهتر از 
نخوابیدن در تمام طول شب است.روی شکم نخوابید! از آنجا که هر فرد شکل خوابیدن 
منحصر به فردی را برای خود دارد )پشت، شکم، پهلو( گفتن اینکه روی شکم نخوابید، به 

برخی از افراد، شاید چندان خوشایند نباشد.
اینکه  اول  دارد.  دیگر  های  حالت  سایر  به  نسبت  مشکل  و  عیب  چندین  خواب،  روش  این 
موجب بیش از حد گسترده شدن و کشیدگی پشت و کمر می شود و در نتیجه روز بعد درد 
بالش بزرگ و تشک نرم استفاده  از یک  اگر  اینکه  آورد. دیگر  ارمغان خواهد  به  را  پشت 
کنید، حتی می تواند موجب کمبود اکسیژن شود، چرا که احتماال در این حالت صورت خود 
را روی بالش می گذارید که این کار، روز بعد، سردرد و ناراحتی به همراه خواهد داشت.
از خوابیدن روی تشک نرم خودداری کنید! خوابیدن روی یک بستر نرم و سست، ماهیچه 
های پشتی را ضعیف کرده و می تواند به مرور، بدن را در یک موقعیت غیرطبیعی و دارای 
انحنا قرار دهد. امروزه، بیشتر مردم خواهان یک تخت نرم هستند که تمام بدن و تک تک 
اجزای آن را در خود غرق کرده و فرا بگیرد. شاید این تفریح در این مدت کوتاه خوشایند به 

نظر برسد، ولی بدن شما بعد از گذشت یک زمان طوالنی شما را نخواهد بخشید.

ج( رژیم غذایی:کمبود ویتامین b، کلسیم، مس، آهن، منیزیم، و روی و خوردن بیش از حد 
غذا یا داشتن عادت غذایی بد و تغذیه نامناسب، همه می توانند موجب اختالل در خواب 
شوند. دانستن اینکه چه نوع غذایی موجب کاهش یا مانع از خوابیدن شما می شود، می 

تواند کمک بزرگی باشد.
کافئین:

از مردم  نیست. بسیاری  از خواب، منطقی  قبل  نوشیدن قهوه و چای و خوردن شکالت 
فراموش می کنند وقتی که در حال تماشای یک مسابقه فوتبال هستند، از خوردن چیپس، 

مایعات شیرین و کافئین دار یا تنقالت سنگین خودداری کنند.
داروها:

برخی از بیماری ها، سیگار کشیدن و برخی از داروها و حتی افسردگی، همه می توانند 
باعث بی خوابی شوند. برخی از داروها خواب آور هستند که باعث خواب آلودگی می شوند 
که مصرف آنها می تواند باعث ایجاد خواب شود؛ مانند آنتی هیستامین ها که البته در درمان 
وابستگی  ایجاد  خاطر  به  مدت  طوالنی  در  ولی  است،  موثر  مدت  کوتاه  های  خوابی  بی 
خطرناک بوده و دوباره امکان برگشت بی خوابی وجود دارد. البته مصرف این دارو زیر 
نظر پزشک توصیه می شود. با وجود تمام این مسائل، اگر هنوز هم مشکل بی خوابی شما 

برطرف نشده است، باید به پزشک مراجعه کنید.

بهداشت روان

درمان همه مشکالت: 
رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشکالت خانوادگی , اضطراب 
- افسردگی , ترک عادتهای ناخواسته ,ترس ها - نگرانی ها , کسب 

اعتماد بنفس و رفع خجالت , ترک سیگار در یک ساعت , ترمیم غم از 
دست رفته ها و اتفاقات

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

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی 
- روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم 

دکتر روحی شاهین

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

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای 
اعصاب لندن

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

برگزار کنند ه سمینارهای تجربی و روانکاوی
www.advancehypnotherapy.com
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هفته  در  تهران  نفت  و  تبریز  تراکتورسازی  بازی  اتفاقات 
پایانی لیگ برتر ایران که به تساوی 3 بر 3 انجامید و در نهایت 
جهانی  بازتاب  که  بود  عجیب  قدری  به  شد،  قهرمان  سپاهان 

داشت.
سپاهان در حالی در هفته پایانی به قهرمانی لیگ برتر رسیده 
و  هواداران  نیز  تبریز  در  طرف تر  آن  کیلومتر  چند  که  بود 
بازیکنان تراکتورسازی به گمان توقف خانگی سپاهان جشن 

قهرمانی برپاکرده بودند.
روزنامه گاردین امروز یکی از سوژه های خود را به این دیدار 
اختصاص داد و نوشت: وقتی سوت پایان بازی تراکتورسازی 
زمین  به  تبریزی  خوشحال  هواداران  درآمد  صدا  به  نفت  و 
ریختند تا اولین قهرمانی خود را در لیگ برتر جشن بگیرند. 
هواداران خوشحال تراکتورسازی که سر از پای نمی شناختند 
ولی  گرفتند  آغوش  در  را  خود  سرمربی  و  ریختند  زمین  به 
دقایقی بعد مشخص شد سپاهان در اصفهان پیروز شده است 

و تراکتورسازی در رده دوم جدول قرار گرفته است.
سوت  وقتی  داد؛  گزارش   )AFP( فرانسه  خبرگزاری  همچنین 
آمد  در  صدا  به  تهران  نفت  و  تبریز  تراکتورسازی  بازی  پایان 
هزاران هوادار شادمان برای شادی به زمین ریختند چون فکر 
می کردند تیم شان به اولین عنوان قهرمانی  خود در رقابت های 
لیگ برتر رسیده اما زمانی که لبخند بر لبان هواداران این تیم 
بود و آنتونی اولیویرا، سرمربی پرتغالی تراکتورسازی توسط 
هواداران این تیم به آغوش کشیده شد ناگهان همه چیز به تلخی 
گرایید چون خبر رسید که آنها اشتباه متوجه شده اند و تیم شان 

قهرمان نشده است.
تبریز  تراکتورسازی  یعنی  اولیویرا  بدشانس  تیم  قهرمانی  
 3 بر   3 تساوی  نتیجه  به  توجه  با  ایران  شمال غربی  منطقه  از 
پیش  دقایقی  بود.  قطعی  آورد  دست  به  تهران  نفت  برابر  که 
این  بر  تراکتورسازی  هواداران  برسد  پایان  به  بازی  اینکه  از 
باور بودند که رقیب این تیم یعنی سپاهان از اصفهان که برای 
قهرمانی نیاز به برد داشت در بازی همزمان به تساوی رسیده 

است.
وقتی سوت پایان بازی به صدا در آمد هوادران تراکتورسازی 
تصور کردند که تیم شان پس از دو نایب قهرمانی در سال های 
اخیر فاتح لیگ برتر شده ولی اسکوربرد ورزشگاه نتیجه بازی 
همزمان سپاهان- سایپا را 2 بر صفر به سود نماینده اصفهان 
اعالم کرد و به این ترتیب جام قهرمانی از دست این تیم خارج 

شد و توضیحی برای شادی باقی نماند.
زمانی که واقعیت برای هواداران تراکتورسازی محرز شد 90 
امام  یادگار  نفری  هزار   70 ورزشگاه  در  که  تماشاگری  هزار 
بودند اوقات شان تلخ شد و اقدام به شکستن صندلی ها کردند و 

درگیری هایی صورت گرفت.
در شبکه های اجتماعی در ایران هم مردم با تونی اولیویرا ابراز 
قربانی یک حرکت کثیف  تیم وی  که  اشاره کردند  و  همدردی 

شده است.
اتفاقات این بازی باعث شد چندین هوادار به خاطر مصدومیت 
مورد مداوا قرار بگیرند. به خاطر اغتشاشات بعد از بازی برای 
کردند.  حبس  رختکن  اتاق  در  را  آنها  بازیکنان،  امنیت  تأمین 

همچنین تیم داوری نیز مورد حمله قرار گرفت.

در عصر ارتباطات و میان غوغای هزاران رسانه در سطح دنیا، 
سوژه شدن کار سختی نیست. ایرانی ها هم از این قاعده مستثنا 
که  افتاده  اتفاق  در ورزش کشورمان  نیستند. حرکات عجیبی 
سوژه رسانه های معتبر دنیا شده است. »گاردین« دو روز پیش 
امام« را بازتاب داد. به همین بهانه  اتفاقات استادیوم »یادگار 
مروری کرده ایم بر همه شاهکارهایی که باعث شده اند جهانی 

شویم.

در عصر ارتباطات و میان غوغای هزاران رسانه در سطح دنیا، 
سوژه شدن کار سختی نیست. ایرانی ها هم از این قاعده مستثنا 
که  افتاده  اتفاق  در ورزش کشورمان  نیستند. حرکات عجیبی 
سوژه رسانه های معتبر دنیا شده است. به همین بهانه مروری 

کرده ایم بر همه شاهکارهایی که باعث شده اند جهانی شویم.

   رحمتی وارد می شود
مهدی رحمتی در بازی استقالل مقابل الریان مرتکب یک اشتباه 

وحشتناک شد تا استقالل مقابل حریف خود مغلوب شود. 
اشتباه رحمتی به سرعت سوژه رسانه های دنیا شد. سایت یاهو 
در بخش ورزشی خود فیلم صحنه گل خوردن مهدی رحمتی، 
دروازه بان و کاپیتان تیم فوتبال استقالل ایران در دیدار مقابل 
را  آسیا  قهرمانان  لیگ  رقابت های  چارچوب  در  قطر  الریان 
منتشر و آن را اشتباهی شرم آور و مضحک توصیف کرده است.

سایت شبکه تلویزیونی ESPN آمریکا هم این اشتباه رحمتی را 
در بخش ویدئوهای کمدی خود قرار داد. سایت روزنامه بیلد 
ویدئوهای  میان  در  را  استقالل  خوردن  گل  صحنه  فیلم  آلمان 
نوشت:  طنز  به  فیلم  این  توضیح  در  و  داد  قرار  خود  منتخب 
های  گل  دریافت  به  که  کوتبوس  انرژی  تیم  سابق  پیپلیکا)گلر 
خنده دار مشهور بود( را فراموش کنید، رحمتی وارد می شود!

  شاهکار شیث و نصرتی
نمی کردند  فکر  رضایی  شیث  و  نصرتی  محمد  هیچگاه  شاید 
شوخی های پس از گل آنها با یکدیگر در بازی پرسپولیس مقابل 
داماش گیالن به یک جنجال بزرگ در فوتبال ایران تبدیل شود و 
سرنوشتی تلخ را برای آنان رقم بزند. پخش زنده این تصاویر 

از تلویزیون ایران به اهمیت این موضوع افزود.
از  ایران  فوتبال  مسئوالن  و  ورزشی  کارشناسان  برخی 
مسئول  حتی  و  دادند  خبر  عمومی  وجدان  شدن  جریحه دار 
کمیته  انضباطی گفت که این موضوع می تواند عواقب قضایی 
داشته  پایتخت  قرمزپوشان  سرشناس  بازیکن  دو  این  برای 

باشد.
نحوه  شادی کردن شیث رضایی و محمد نصرتی در مجالت 
و پایگاه های خبری بین المللی نیز بازتاب داشت. پایگاه خبری 
»آس« با اعالم خبر تعلیق این دو بازیکن فیلم صحنه  شادی این 

بازیکنان را در اختیار کاربرانش قرار داد.
وب سایت »مارکا« نیز با انتشار تصویر این اتفاق خبر محرومیت 

نصرتی و شیث از حضور در ورزشگاه را بازتاب داد.
دلیل  به  برتر  لیگ  سوی  از  ایران  بازیکن  دو  نوشت:    ESPN
این  در  آن ها  اند.   شده  محروم  موقتا  غیراخالقی،  خوشحالی 
را  رضایی  شیث  و  نصرتی  حرکات  دقیق  طور  به  گزارش، 

تشریح کردند.
سایت گدر نوشت: اقدامات خالف در فوتبال بار دیگر خبر ساز 

شد. اما این بار مسئوالن به سرعت به آن واکنش نشان دادند. 
نصرتی  و  رضایی  شیث  حرکات  از  دفاع  با  تریبیون  شیکاگو 
نوشت:  ضربه ای کوچک به پشت یکدیگر، موضوع خنده دار 
نوشت:  اسپورت  یاهو  نیست.  ایران  ورزش  مسئوالن  برای 
بازی  در  خود  غیراخالقی  اقدام  از  پس  ایرانی  فوتبالیست  دو 
با  شدند.  محروم  اماکن ورزشی  به  از ورود  گیالن،  داماش  با 
مشاهده تصاویر گل اول بازی، می توان فهمید که شیث رضایی 
خواستار اقدام زشت نصرتی نبوده است. به نظر می آید که این 
فرد خواستار »نیشگون« گرفتن بوده که به اشتباه کاری دیگر 

را کرده است. 
دلیل  به  ایران  ملی  تیم  بازیکن  دو  نوشت:  اسپرت  سوپر 

رفتارهای غیراخالقی محروم شده اند. 
اقدام نوشت: فدراسیون  این  به  نیویورک پست هم در واکنش 
محروم  ناشایست  حرکات  دلیل  به  را  بازیکن  دو  ایران  فوتبال 
این گونه  را  ماجرا  این  نیز  استرالیا  سان  هرالد  است.  کرده 
دلیل  به  را  بازیکن  دو  ایران  فوتبال  فدراسیون  داد:  بازتاب 

خوشحالی غیراخالقی محروم کرده است.
  

   ستاره ای از دل لیگ یک
لیگ دسته اول فوتبال ایران همیشه پر از سوژه است. این بار 
اتفاقی بی نظیر در دیدار دو تیم شهرداری یاسوج و نساجی 
قائم شهر رخ داد که یک شبه، نام مجید نجاتی را بر سر زبان ها 
انداخت. نجاتی همان پدیده ای است که وقتی می بیند دروازه 
تیمش در آستانه فروپاشی است، بی خیال گرم کردن می شود 
و با یک حرکت انتحاری توپ را از روی خط دروازه به زمین 
برمی گرداند، کاری که حتی برای هم تیمی هایش هم قابل باور 
با  بازی  پایان  از  بعد  نجاتی  مجید  که  بود  اینجا  جالب  نبود. 
ایستاد  تلویزیونی  های  دوربین  مقابل  خاصی  نفس  به  اعتماد 
انجام  تیمم  تنها کاری بود که می توانستم برای  »این  و گفت: 
یک  و  شد  تبدیل  اجتماعی  های  شبکه  ستاره  به  نجاتی  دهم«. 
حضور  »ماخواهان  عنوان  با  هم  بوک  فیس  در  ویژه  صفحه 

نجاتی در تیم ملی در جام جهانی 2014 هستیم« تشکیل شد.
رسانه  یاهو،  مانند  جهان  ورزشی  های  رسانه  در  حرکت  این 
روزنامه  داشت.  بازتاب  اسپانیایی  و  آلمانی  ایتالیایی،  های 
در  العاده  خارق  »حرکت  تیتر  با  اسپورت  دلو  گازتا  ایتالیایی 
ایران« این موضوع را بازتاب داد. سایت معتبر تی آنالین آلمان 
در بخش ویدئو های برگزیده خود اقدام به پخش صحنه  عجیب 

بازی شهرداری یاسوج و نساجی قائمشهر کرد.

  کری می خوانی؟
ایوان  به  اجتماعی منتسب  به صفحه  ایرانی ها  ماجرای هجوم 
از  قبل  پوشان،  الجوردی  ایتالیایی   – روسی  بازیکن  زایتسف، 

بازی ایتالیا و ایران در لیگ جهانی 2014 کلید خورد. زایتسف 
در اظهار نظری کوتاه قبل از بازی گفته بود »بعد از باخت تیم 
ملی فوتبال ایتالیا مقابل اسپانیا، به امید پیروزی مقابل والیبال 
ایران؛ شهر مودنا«. این پست به مذاق ایرانی ها خوش نیامد و 
باعث شد تا بعد از شکست ایتالیا مقابل ایران، تعداد زیادی از 
مردم ایران برای آن به زبان های فارسی، انگلیسی و ایتالیایی 
نظر بگذارند. این کامنت ها واکنش امتیازآورترین بازیکن دیدار 
ایران و ایتالیا را هم در پی داشت. ایوان زایتسف صبح روز بعد 
در پست جداگانه ای به زبان ایتالیایی اعالم کرد: »350 کامنت 
این  انتشار  از  ایران«. هنوز دقایقی  با  بازی  برای  آمیز  توهین 
نظر روی صفحه اجتماعی این بازیکن نگذشته بود که ایرانی ها 

چند صد کامنت دیگر هم برای این اظهار نظر ثبت کردند.
مدتی بعد ایتالیا موفق شد تیم ملی والیبال ایران را سه بر صفر 
مغلوب کند. ایوان زایتسف هم در صفحه شخصی خود نوشت: 
اتفاقی  و »چه  زیبا«  تریسته  پیروز شد؛ خداحافظ  بزرگ  »تیم 

افتاد برای دوستان ایرانی؟ 3 بر صفر؟« این اظهارنظر باعث 
هجوم  او  شخصی  صفحه  به  ایرانی  کاربران  از  برخی  تا  شد 
بیاورند. خانواده زایتسف هم از این توهین ها بی نصیب نمانده 
بازیکن  این  که  رسید  جایی  به  کامنت ها  باالی  حجم  و  بودند 
گفت: »متاسفم که بزرگ ترین تفریح ایرانیان توهین به دیگران 

است«.
 

 چه لباسی بود که پوشیدی؟
فردوسی پور پس از مواجهه با اصرارهای مکرر مهدی مهدوی 
کیا در برنامه 90 مبنی بر پخش مراسم قرعه کشی جام جهانی 
فوتبال گفت: بگذارید بگویم، لباس خانمی که در مراسم روی 
از  بعد  دقایقی  است.  منشوری  خیلی  دارند،  حضور  صحنه 
به  ایرانی،  کاربران  فردوسی پور،  عادل  کنایه  و  مراسم  شروع 
مجله  کردند.  حمله  لیما  فرناندا  به  منتسب  فیس بوک  صفحه 
دکولته  »لباس  نوشت:  مفصل  گزارشی  در  لوپوئن  فرانسوی 
را  جهانی  جام  کشی  قرعه  نتواند  ایران  تلویزیون  شد  سبب 

پخش کند«.
عنوان کرد: هر  فرانس24  با  گو  و  در گفت  بعد  لیما چند روز 
در  می کند.  زندگی  آن  در  که  است  فرهنگی  محصول  فردی 
کامنت های  خاطر  به  من  نظر  بگویم،  باید  ایران  مردم  مورد 
توهین آمیز نسبت به آنها تغییر نکرده است. همچنان به فرهنگ 

و همه انسان ها احترام می گذارم.

   هاشم را می شناسی؟
پس از همگروهی تیم ملی کشورمان با آرژانتین در جام جهانی 
و  بردند  هجوم  مسی  صفحه  به  ایرانی  کاربران  برزیل،   2014
پس از توهین های فراوان، هاشم بیک زاده را به رخ او کشیدند. 
زیرا  متاسفم  مردم  این  برای  »من  نوشت:  پاسخ  در  هم  مسی 

این گونه واژه ها بسیار غیر دوستانه هستند«.
روزنامه های منطقه کاتالونیای اسپانیا که به دقت اخبار مسی 
بازتاب  را  موضوع  این  مفصل  صورت  به  می کنند  پیگیری  را 
جریان  در  بارسلونا  هواداران  و  اسپانیایی ها  تمامی  تا  دادند 
»ال موندو« چاپ  بگیرند. روزنامه  قرار  ایرانی ها  »کژرفتاری« 
اسپانیا در گزارشی به بررسی حمله هواداران ایرانی به صفحه 
اجتماعی لیونل مسی پرداخت. در بخشی از این گزارش آمده 
بود: »مسی در زبان فارسی نام یک فلز است که ارزش زیادی 
تشابه  از  استفاده  با  ایرانی  هواداران  خاطر  همین  به  و  ندارد 
نام مسی با یک فلز، به توهین به این بازیکن پرداختند.« دیگر 
گزارشی  در  هم  »کاتالونیا اسپورت«  منطقه  معتبر  روزنامه 
مشابه، برخی از توهین های کاربران ایرانی به ستاره محبوب 
معتبر  رسانه های  از  بعضی  کرد.  ترجمه  را  جهان  فوتبال 
اتفاق واکنش  این  به  آلمان هم  کشورهای دیگر مثل »اشپیگل« 

ورزش

سوتی ایــــــرانی
بازتـــاب جهانی
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خدمات نقاشی ساختمان
تعمیرات ساختمان

 کلی و جزیی

07780814374

  Hairdressers به تعدادی
 Beauticians

 Nail Technicians
 Lemge Laser clinic

07748845034
drshirafkan@hotmail.com

این باره  از گزارش مفصل خود در  نشان داد. اشپیگل در بخشی 
هاشم  و  مسی  احتمالی  نبرد  به  نوشته ها  از  برخی  »در  نوشت: 
بیک زاده  است:  شده  نوشته  و  اشاره  استقالل(  )مدافع  بیک زاده 
طوری باید مسی را له کند که در پایان، چهر ه  ای در فوتبال دستی 

به نظر بیاید«.

    چرا پنالتی نگرفتی؟
گرفته  ایران  سود  به  که  مسلمی  پنالتی  و  ایران   91 دقیقه  باخت 
این کاربران که تعدادشان کم هم  بازهم  تا  نشد بهانه خوبی بود 
نیمه  در  دژآگه  اشکان  کنند.   به یک صفحه شخصی حمله  نبود، 
اما مازیچ در  از زابالتا رد شد  دوم روی یک ضد حمله به خوبی 
حالی که فاصله زیادی با این صحنه نداشت، خطایی روی دژآگه 
نگرفت و حتی کرنر را هم به سود ایران اعالم نکرد تا شائبه های 
زیادی درباره علت این تصمیمش به وجود بیاید. کی روش هم بعد 
از بازی این داور را از انتقاد خود بی نصیب نگذاشت و ادعا کرد 
که مازیچ به اندازه مسی در سرنوشت این بازی نقش بازی کرد. 
ایرانی ها هم به صفحه او حمله کردند و حتی صفحه جدیدی هم 
در فیس بوک با نام »فیفا باید مازیچ داور بازی ایران و آرژانتین 
را محروم کند« ایجاد شد. اقدامی که در رسانه های جهان بازتاب 

فراوانی داشت.

    چرا پوالدی را اخراج کردی؟
پوالدی  مهرداد  به  را  زرد  کارت  دومین  ویلیامز،  بنجامین  وقتی 
 10 عراق  و  ایران  دیدار  اول  نیمه  همان  از    را  ایران  و  داد  نشان 
را  او  می توانست  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  برد  تنها  کرد،  نفره 
از مهلکه ای نجات دهد که در فضای آنالین انتظارش را می کشید 
اما تیم 10 نفره ایران پس از پذیرش سه گل و به ثمر رساندن سه 
گل، نتوانست در ضربات پنالتی موفق باشد و برنده از مستطیل 
سبز خارج نشد. ایرانی ها به سرعت به صفحه شخصی این داور 
سوژه  را  آن ها  اشتباه  یک  بار  این  ولی  کردند  حمله  استرالیایی 
کرد. ظاهرا تنها »بنجامین ویلیامز داور« نبود که مورد حمله قرار 
گرفت، بلکه هر بنجامین ویلیامزی که در شبکه های اجتماعی به 
ایرانی  ویژه در فیس بوک  حضور داشت، حمله گسترده کاربران 
را تجربه کرد و در این میان، گزینه ای که ظاهرا شبیه ترین مورد 
همنام  مردی  شد؛  مواجه  حمالت  بیشترین  با  بود،  بازی  داور  به 
توسط  بود  آمریکا  اهل  و  ساکن  که  عراق  و  ایران  بازی  داور 
بنجامین  و فحش خورد.  گرفته شد  اشتباه  از هموطنان  گروهی 
او، در پستی در  اتفاقات رخ داده برای  از  آمریکایی پس  ویلیامِز 
صفحه اش در فیس بوک از اینکه در چند ساعت 992 نفر از ایران 
ـ که رو به افزایش است ـ برایش درخواست دوستی فرستاده اند، 
ابراز تعجب کرد و گفت: »نمی دانم مشکلی به وجود آمده یا اینکه 
بعد  دقایقی  است!«.  افزایش  حال  در  ایران  در  من  محبوبیت 
بنجامین آمریکایی، توسط برخی دوستانش در کامنت های همین 
پست، متوجه ماجرا و علت این حجم درخواست دوستی شد و در 
یک پست نوشت: »خب، گمان می کنم، تنها گزینه ای که دارم، تغییر 
نامم باشد«. این اتفاق در رسانه های دنیا بازتاب زیادی داشت و 
بسیاری از شبکه های دنیا از ویلیامز دعوت کردند تا شرح ماجرا 

را برای مخاطبان شان تعریف کند.

    سکانس آخر: تراکتورسازی
پایانی  در هفته  تهران  نفت  و  تبریز  تراکتورسازی  بازی  اتفاقات 
لیگ برتر ایران که به تساوی 3 بر 3 انجامید و در نهایت سپاهان 
داشت.  جهانی  بازتاب  که  بود  عجیب  قدری  به  شد،  قهرمان 
رسیده  برتر  لیگ  قهرمانی  به  پایانی  هفته  در  حالی  در  سپاهان 
بود که چند کیلومتر آن طرف تر در تبریز نیز هواداران و بازیکنان 
قهرمانی  جشن  سپاهان  خانگی  توقف  گمان  به  تراکتورسازی 
تبریز  از ماجرای  یك روز پس  گاردین  بودند. روزنامه  برپاکرده 
این دیدار اختصاص داد و نوشت:  به  از سوژه های خود را  یکی 
درآمد  صدا  به  نفت  و  تراکتورسازی  بازی  پایان  سوت  وقتی 
هواداران خوشحال تبریزی به زمین ریختند تا اولین قهرمانی خود 
را در لیگ برتر جشن بگیرند. هواداران خوشحال تراکتورسازی 
که سر از پای نمی شناختند به زمین ریختند و سرمربی خود را در 
آغوش گرفتند ولی دقایقی بعد مشخص شد سپاهان در اصفهان 

پیروز شده و تراکتورسازی در رده دوم جدول قرار گرفته است.
AFP گزارش داد: وقتی سوت پایان بازی   خبرگزاری فرانسوی 
تراکتورسازی تبریز و نفت تهران به صدا در آمد هزاران هوادار 
شادمان برای شادی به زمین ریختند چون فکر می کردند تیم شان 
به اولین عنوان قهرمانی  خود در رقابت های لیگ برتر رسیده اما 
زمانی که لبخند بر لبان هواداران این تیم بود و آنتونی اولیویرا، 
به  تیم  این  هواداران  توسط  تراکتورسازی  پرتغالی  سرمربی 
خبر  چون  گرایید  تلخی  به  چیز  همه  ناگهان  شد  کشیده  آغوش 
رسید که آنها اشتباه متوجه شده اند و تیم شان قهرمان نشده است.  
یاهو اسپورت، مترو و چند پایگاه اینترنتی فوتبال جهان نیز این 

اتفاق عجیب را پوشش دادند.

پایان
بارها  دنیا  مردم  شده ایم.  سوژه  موارد  این  همه  در  بد،  یا  خوب 
با یک  ایرانی ها خندیده اند. همه ما می توانیم  به حرکات  بارها  و 
حرکت عجیب روی جلد نشریات معتبر برویم. مهم اما قضاوتی 

است که درباره این حرکات می شود؛ تاسف یا تحسین.
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 افقي:
1 - بازيكن و مربي سابق تيم ملي 
فوتبال كش��ورمان كه در تيم هاي 
داماش، صنعت نف��ت و ذوب آهن 

نيز سابقه فعاليت داشته است
2- نوع��ي پرده – بخش��ي از بدن 

انسان – نمره بد!
3- س��وپ ايران��ي – زنگ – تاوان 

– خداوند
4- همدم – وسيله اي پرمصرف در 

خانه – رسم كننده
5- روس��ياه مطب��خ – متحي��ر – 

پادشاه ظالم عصر ابراهيم نبي )ع(
6- مهمتر – ش��يوا و قابل فهم – 

نسبت زن و شوهر به هم
7- پرت��و ماه – هجوم – بلندترين 

آبشار ايران
8- تصديق فرنگ��ي – حركت زير 
حرف و عالمت آن – جانش��ين – 

جبه
9- برنده – كبوتر دشتي – كشور 

برج ايفل
10- شمالي ترين شهر استان كرمان – عدد ترتيبي – پهلو

11- اصرار – همانند – پشت، عقب
12- پاينده و قائم به ذات – تيره و تار – گودال

13- حرف انتخاب – آبورز – ره توشه – دختر
14- مدرك – زادگاه نيما – نصف صورت

15- از مهمترين بناهاي مذهبي كيش

 عمودي:
1 - فركانس – آيين مهرپرستي

2- امر از شستن – از قديم گفته اند به نوبت – الفت
3- سخن زير لب از خشم – ديد و نظر – قايق – جامد

4- مادر حضرت مهدي )عج( – پرده دري – عنوان امپراتوران آلمان
5- ياد كردن – نوعي شعر – شهر مهم آلمان

6- كاخي در فرانسه – چهلمين كشور بزرگ جهان از نظر مساحت – جايگاه
7- گاه از نهاد برآيد – قره قروت- جد پيامبر اكرم )ص( – تفرج

8- فن شناوري در زير آب – سپاسگزار
9- انديشه و سگال – عنصري شيميايي – قوم ايراني – بوي كهنگي

10- بازي حرام و خانمانسوز 
– پرگو – كشور قهوه

از   – ب��زرگ  آرزوي   -11
رشته هاي ورزشي – لكن

12- دوال چرم��ي – درخت 
هندي – جديد

13- عين عبارت – تعمير – 
هوشياري، ذكاوت – مخفف 

خوب
14- م��رد را آبدي��ده كند – 

جمع وسوسه – كريم
15- اث��ر بي نظي��ر مارگارت 

ميچل – كافي بودن

 افقي:
1 - عن��وان كتاب��ي از جيم��ز 

ميچنر
 – خان��ه   – س��رانجام   -2

سرحددار
3- تفاله كنجد – سوره 113 – 

وسيله سنگ انداز – فرتوت
4- شهري در شمال كشورمان 

– كار نمايان – پرهيزكار
5- ريس��مان – مه��م بودن – 

شهرت طلب
6- ق��دم – طب��ل زن – صفت 

سيب زميني!
7- هواپيماي مسافري – يواش 

– كشتي جنگي
8- پس��وند شباهت – زاپاس – 
كشيده شده – از حروف مقطعه 

قرآن كريم
9- نمدزين – از بازي هاي توپ 

و چوب – از عالئم نگارشي
10- ضد غلط – اندوه – اهل مزاح

11- پس��تي – باده��ا – اندازه 
دستي

12- تعدادي ساختمان – بوم – باوقار
13- ماهي كنس��روي – ثروتمندترين مرد زمان حضرت موس��ي )ع( در مصر 

باستان – گمان – گياه توخالي
14- به معني چوب گردن گاو – حلقوم – خانه دوم كارمند

15- از آثار ديدني و تاريخي استان خراسان رضوي در شهر سبزوار

 عمودي:
1 - مقاله پژوهشي درباره يك موضوع – قره قروت

2- يك پنجم – با س��ابقه ترين و مسن ترين مربي حال حاضر ليگ برتر فوتبال 
كشورمان – سر و سامان

3- گفتني شگفت زده ها – ترمز كشتي – نسب شناس – صداي بهانه جويي
4- رنگ پوست بادمجان – ميوه به – چاپلوسي كردن

5- تخته شكسته بندي – مهيا – قادر
6- خنده بلند – از سيستم هاي نمايش رنگي تلويزيون – ساحل

7- حرف ربط – طريقه – جامه نازك – درويشي
8- گول زننده – شاعر از آنان چشم ياري داشته

9- دودمان – خانه چوبي – شتر باركش – عدد دو رقمي
 – ت��رازو  پارس��نگ   -10
قس��مي چراغ – از شعراي 
متص��وف آذري در ق��رن 

هشتم هجري
11- ب��ه وج��ود آوردن – 
ت��راوش كنن��ده – چوبه 

اعدام
12- ماسك – نوبت بازي – واگير

13- ح��رف پوس��ت كنده – 
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5674یک جـــدول با دو شـــرح

در مقول�ه لب�اس در عرص�ه 
فیلم، سریال های تلویزیونی و 
بویژه تله فیلم ها دچار یک بی توجهی 
خاص شده ایم، چرا که تهیه کنندگان 
برای پروژه هایی که نشان الف ندارند 
بویژه در بخش لباس هزینه نمی کنند، 
ک�ه البته تأثیر گ�ذاری آنه�ا کمتر از 
فیلم ه�ای رده ال�ف نیس�ت، چرا که 
مخاط�ب آن اف�راد عام�ی و ع�ادی 

جامعه هستند

طراحانیکهنادیدهگرفتهمیشوند
سازندگان فیلم  به »طراحی لباس« در سینما توجه نمی کنند

فهیمهپناهآذر

رابطه سینما و مد، حضور يک بازيگر در کنار يک طراح لباس، لباس های 
طراحان بزرگ بر تن بازيگران و س�تاره های محبوب سینما همه اين ها از 
جمله موضوعاتی است که عمدتًا در مجالت و رسانه های مجازی و کاغذی 
در جهان ديده می شود. با توجه به اهمیت موضوع حال بايد ديد در ايران 
با توجه به پیشینه سینمايی و موفقیت اش در اين هنر هفتم، تا چه اندازه 
به طراحی لباس اهمیت داده شده است؟ چقدر سینما در پوشش درست 
جامع�ه می تواند تأثیر داش�ته باش�د، تأثیری که به زع�م طراحان لباس 
نمی توان آن را کتمان و انکار کرد.اگر مروری به کارنامه فیلم های ساخته 
شده در سینما و تلويزيون بیندازيم در هر يک از هنرها می توان جايگاه 
طراحی لباس را ديد بخصوص در فیلم ها و سريال های تاريخی و مذهبی. 
اما س�ؤال اينجاست که در س�ینمای امروز ايران و فیلم هايی با مضامین 
طنز، اجتماعی، سیاسی و حتی پلیسی، جايگاه طراحان لباس در کجا قرار 
دارد؟ جايگاهی که طراحان لباس و فعاالن اين حوزه معتقدند هنوز اتفاق 

خوش�ايندی برايش نیفتاده و طراحی دکور يک فیلم ارزش اش بیشتر از 
طراحی لباس است.طراحی لباس در سینمای ايران مختص سینمای بعد 
از انقالب نیست بلکه با مروری به فیلم های ساخته شده در سینمای قبل از 
انقالب نیز می بینیم سینمای ايران به شکل حرفه ای در قید و بند طراحی 
نبوده و جز چند نمونه معدود نمی توان کارهای قابل تأمل در زمینه طراحی 
صحنه و لباس در آن يافت؛ مگر برخی فیلم های تاريخی و داس�تان های 
قديمی ايرانی که بر اس�اس حساسیت کارگردان به لباس توجه می شده، 
در سینمای بعد از انقالب نیز با وجود ساخت سريال ها و فیلم های تاريخی 
رد پايی از کار و هنر طراحان لباس ديده می شود. از سريال »هزاردستان« 
گرفته تا »س�ربداران« در دهه 60 و بعد از آن سريال ها و فیلم هايی چون 
»امیرکبیر«، »امام علی«، »کیف انگلیس�ی«، »س�لطان و شبان«، »کاله 
پهلوی« و ... هر چند در میان اين اسامی کمتر اثر سینمايی ديده می شود 

و عمدتًا در حوزه سريال سازی اتفاق افتاده است.

 طراح��ی لباس رش��ته ای تخصصی 
اس��ت که فرد بايد در آن عالوه بر عالقه، 
تخص��ص کاف��ی نيز داش��ته باش��د اما 
متاسفانه اين گونه نيست. در اين هنر باز 
است و همه دارند كار طراحی می كنند. 
آدم هاي��ی كه احتياج ب��ه دانش و تجربه 
دارند و بايد با دس��تياری كارشان را آغاز 
كنند، اما بدون هيچ تمرين و ممارستی 
مش��غول به كار می ش��وند و اين خطری 
است که در کمين طراحان لباس جديد 

قرار گرفته است.
برخی نيز بر اين عقيده هس��تند که 
دست تهيه كنندگان بسته شده و با توجه 
به سنگين بودن بودجه يک فيلم ، ديگر 
خيلی ها س��راغ طراحان شناخته شده تر 
نمی روند و تنها س��ريال ها هستند كه به 
اين طراحان پرس��ابقه مراجعه می كنند.

كمتر فيلم س��ينمايی با تهيه كننده غير 
دولتی پيدا می ش��ود كه س��راغ طراحان 
پرس��ابقه رفته باشد. در اين ميان برخی 
هم عقيده ديگری دارند، اين که طراحان 
آنطور که بايس��ته و شايس��ته اس��ت به 
کارش��ان اهميت نمی دهند ، کاری برای 
اثر نمی کنند و حتی لباس های شخصی 
بازيگ��ران را گرفت��ه و از آن اس��تفاده 
می کنند و تنها نامش��ان در تيتراژ پايانی 

اثر ديده می شود.
ادنا زينلیان يکی از طراحان لباس 
در تئاتر و سينماس��ت، وی در اين مورد 
 می گويد: »من اين نظر را قبول ندارم. مگر 
می شود طراح لباس در اين حوزه فعاليت 
کند و پذي��رای کاری نباش��د، طراحان 
لباس از اين حرفه ارتزاق می کنند. کسی 
که کارش طراحی لباس است به واسطه 
عالقه وارد اين حوزه شده و اين که خوب 
کار می کند يا اهميت نمی دهد به حس 
مسئوليت فرد باز می گردد و اين در همه 
کارها و افراد مختلف متفاوت است«. وی 
اضاف��ه می کند: »طراح��ان لباس خوب 
و برجس��ته کم نداريم، اما متأس��فانه در 
س��ينما، تلويزي��ون، تئات��ر و بخصوص 
تله فيلم ها به مقوله لباس و نوع پوش��ش 
به هيچ عنوان بها داده نمی شود و در حق 

اين موضوع اجحاف می شود.«
وی ادامه می دهد: »در هر رش��ته ای 
تعصبات شغلی وجود دارد، اما بايد اين را 
در نظر گرفت وقتی در جشنواره های مهم 
تئاتری و سينمايی بخش طراحی لباس 
در جايگاه شايس��ته خود قرار نمی گيرد، 
وقتی طراحی لباس توس��ط کارگردان و 
تهيه کننده ديده نمی شود آيا طراح لباس 

از فعاليت دلسرد نخواهد شد؟<
زينلي��ان يک��ی از مش��کالت را فرق 
گذاش��تن ميان طراحی دک��ور و صحنه 
عنوان می کن��د. وی می گويد: »به نظرم 
طراح��ی لباس و دک��ور مکمل يکديگر 

هس��تند، اما جای سؤال است که چرا به 
طراح��ی دکور اهميت داده می ش��ود اما 
طراحی لباس مهم تلقی نمی شود و من 
در اين سال ها جواب منطقی برايش پيدا 
نکرده ام. وقتی از مس��ئوالن نيز پرسيده 

می ش��ود آنها هم جوابی ندارند و کسی 
پاسخگو نيست.«

اين مدرس دانشگاه در ادامه به توليد 
آثار سينمايی امروز نيز اشاره کرده و يادآور 
می شود: »امروزه فيلم های سينمايی که 

توليد می شوند عمومًا فيلم هايي هستند 
ک��ه کارگردان��ان زياد ب��ه لباس ها توجه 
نمی کنند، آنها به داليل مختلف س��عی 
می کنن��د از طراح��ان لب��اس کم تجربه 
اس��تفاده کنند و اين امر باعث می ش��ود 

طراحی لباس در فيلم ديده نشود.«
وی تأکي��د می کن��د: » در فيلم ه��ا 
شخصيت س��ازی ص��ورت نمی گي��رد و 
برای نمون��ه بايد بگويم اکث��ر بازيگران 
از لباس ه��ای خودش��ان  ي��ا لباس های 

معمولی استفاده می کنند و اين در حالی 
اس��ت که لباس بازيگران در س��ينمای 
جه��ان يک الگوس��ازی در جامعه نيز به 
ش��مار می رود. به اين امر نيز اعتقاد دارم 
زمانی که بتوانيم در سينما شخصيتی را 
پرورش دهيم که به دل مردم بنش��يند 
به طور حت��م در آن هنگام می توانيم به 

لباس همان بازيگر نيز اهميت دهيم.«
وی اقتص��اد و بودجه را نيز در رش��د 
طراح��ی لباس مه��م دانس��ته و عنوان 
می کن��د:» اگر به مقول��ه طراحی لباس 
ب��ه اندازه طراحی دکور بودجه مناس��ب 
اختص��اص يابد، می توان انتظار داش��ت 
طراحی لباس در سينما نيز به يک رشد 

خوب و قابل تأمل برسد.«
منیره ملکی مدرس دانش��گاه هنر 
و معماری و عضو هي��أت مديره انجمن 
طراحان صحن��ه و لباس نيز مانند ديگر 
طراح��ان لباس معتقد اس��ت ب��ه رغم 
کارهايی که در تلويزيون و سينما شده، 
متأس��فانه نس��بت به طراحان لباس کم 
لطفي ش��ده و آنان بيشتر نقش جامه دار 
را ب��ازی می کنن��د.« او می گوي��د: »در 
مقوله لباس در عرصه فيلم، سريال های 
تلويزيونی و بوي��ژه تله فيلم ها دچار يک 
بی توجه��ی خ��اص ش��ده ايم، چ��را که 
تهيه کنندگان برای پروژه هايی که نشان 
الف ندارن��د بويژه در بخش لباس هزينه 
نمی کنن��د، ک��ه البته تأثير گ��ذاری آنها 
کمتر از فيلم های رده الف نيست، چرا که 
مخاطب آن اف��راد عامی و عادی جامعه 
هستند.به همين دليل طراحان را ترغيب 
ب��ه خري��دن لباس های کهن��ه يا همان 
تاناکوراه��ای معروف می کنند يا اغلب از 
بازيگرها می خواهند از لباس های شخصی 
خود استفاده کنند.« وی تأکيد می کند: 
»از منظ��ر مفهوم��ی يک ط��راح لباس 
قاع��ده کارش ايجاب می کند به طراحی 
و ايده پردازی بپ��ردازد در صورتی که در 
تلويزيون به طراحان کم لطفی می شود و 

آنها را به شکل جامه دار در می آورند.«
در اين ميان  بس��ياری از هنرمندان 
و طراح��ان لب��اس در س��ينما نيز تمام 
تقصيره��ا را ب��ر گ��ردن تهيه کنندگان 
می اندازن��د و معتقدن��د، تهيه کنندگان 
بيش��ترين بودجه را صرف هنرپيشگان 
می کنند و ديگر بودجه کافی برای مقوله 

لباس و طراحی آن ندارند. 
بهی�ه خوشنويس�ان ني��ز مانن��د 
»زينليان« بيش��ترين ضع��ف در حوزه 
طراحی لب��اس را توجه نك��ردن به اين 
موض��وع می خوان��د. اين ط��راح لباس و 
استاد دانش��گاه می گويد:»در همه جای 
دنيا هر تخصصی ش��رايط خاص خود را 
دارد و در اي��ران نيز اين گونه اس��ت. در 
زمينه طراحی لباس در س��ينما، تئاتر و 

مد نيز تخصص الزم اس��ت و اين رشته 
در ايران »نو« است و تازه راه خود را آغاز 
کرده اس��ت. با توجه ب��ه کارهايی که در 
زمينه تلويزيون و سينما شده، اما باز هم 
اين حوزه برای بسياری از تهيه کنندگان 
و کارگردانان ناش��ناخته است و اهميت 
آن کمتر حس می شود. به نظرم طراحی 
لباس در يک اثر سينمايی می تواند آن را 
به موفقيت يا شکست برساند. مردم ما به 
لباس اهميت می دهند و حتی شده گاهی 
می آيند به سينما تا مد لباس هنرپيشه 
محبوب خود را ببيند، اما متأس��فانه در 
سينمای امروز کمتر به آن بها می دهند. 
معتقدم که س��ينما می توان��د در حوزه 
طراحی لباس جريان س��از يک مد باشد 
و الگوی پوشش��ی صحي��ح را در جامعه 
امروز رواج دهد. همانطور که سينما، تئاتر 
و ديگر هنرها، رسانه است طراحی لباس 

نيز يک رسانه به شمار می آيد.«
خوشنويسان اضافه می کند: »جايگاهی 
که طراحی لباس در سينما و تلويزيون به 

دست آورده تقريبًا معکوس است. به اين 
معنی که به جای تبليغ و اشاعه مدهای 
مناسب در س��ينما و تلويزيون از اين دو 
وس��يله ارتباطی مدل يا الهام می پذيرند 
تا مدهای يکنواخ��ت را تکرار کنند، زيرا 
تعيي��ن سرنوش��ت لب��اس نمايش ها به 
دست کس��انی غير از طراح لباس است. 
وضع لب��اس صحنه نيازمن��د بازنگری و 
تدوي��ن برنامه جامعی اس��ت که به همه 
پرس��ش ها و نيازها پاس��خ دهد. در حال 
حاضر در س��ينما و تلويزيون تقريبًا اجرا 
کنندگان همه نقش ها با لباس های مشابه 
و يکنواخت ظاهر می شوند که نتيجه آن 

معلوم است.«
وی معتقد است لباس و طراحی آن در 
تئاتر بيشتر از سينما و تلويزيون جا افتاده 
و پذيرفته شده است.  خوشنويسان در اين 
زمينه توضيح می ده��د:» يک کارگردان 
مس��ئول و با هوش بخوب��ی می داند که 
لباس و طراح��ی آن چنان جايگاهی در 
تئات��ر دارد که می تواند يک نمايش را به 
سوی شکست يا موفقيت بيشتر بکشاند. 
خاس��تگاه لباس در تئاتر بيشتر احساس 
می شود، زيرا لباس در صحنه تئاتر فقط 
يک پوشش نيست بلکه روح نقش است 
و طراح با انتخاب درس��ت طرح، پارچه، 
جنس، رن��گ و ... می تواند بدون ديالوگ 
موقعيت، سن، اخالق، روحيه و شخصيت 
نقش را تا حدودی به تماشاچی بشناساند. 
به همين داليل لباس در تئاتر جای خود 
را بيش��تر از سينما يا رسانه های ديگر باز 
کرده است، چون شخصيت نقش در ابعاد 
گس��ترده تری به مردم ارائه می شود. اگر 
همين مسأله در س��ينما و تلويزيون هم 
رعايت شود به دليل مخاطبان گسترده تر 
موفقيت بيش��تری در اين باره به دس��ت 

خواهد آورد.«
وی در ادام��ه می افزاي��د: »نمی دانم 
چ��ه علتی دارد که اکث��ر تهيه کنندگان 
از زير بار مس��ئوليت طراح��ی لباس در 
آثارشان فرار می کنند به نظرم يک طراح 
باتجربه می تواند با در نظر گرفتن شرايط، 
ي��ک کار خوب تحويل ده��د و در ايران 
طراحی هنر ب��ا توجه به محدوديت های 
پوشش��ی بايد ارج بيشتری داشته باشد؛ 
هنر طراح��ی لباس در همان محدوديت 
است. متأسفانه در س��ينمای ايران تنها 
به چهره بازيگ��ر و گريم توجه می کنند 
می خواهند جلوی دوربين خوشگل و زيبا 
باشند و حال آن که در هر سکانسی چه 
لباسی بپوش��ند گويا اهميت ندارد. بايد 
نوع پوشش برای مخاطب سينما باورپذير 
باش��د و اما در ايران رعايت نمی شود.به 
نظر می رس��د در س��ينما اصاًل مقوله ای 
فراموش ش��ده اس��ت که حتی بخواهيم 

درباره اش صحبت کنيم.«

شهر ش��وش دارد ميان اما و اگرها 
خودش را برای جهانی ش��دن و ثبت 
در فهرست آثار يونسکو آماده مي کند. 
آماده ش��دنی کند و بی رمق. يکی از 
قديمی ترين س��کونتگاه های شناخته 
ش��ده در جهان و کهن ترين در ايران؛ 
از شوش چه مانده؟ در تهران ميدانی 
وجود دارد به اين اس��م که سنخيتی 
با تاريخ هفت هزار س��اله شهر شوش 
ن��دارد، ب��ا کاخ 2 هزار و 500 س��اله 
آپادانا هم. در خوزستان و شهر شوش 
چه مانده؟ آن طور كه محمدحسین 
ارس�طوزاده مي گويد از شهر واقعی 
و محوطه ش��وش آنچه مانده شباهت 
بس��يار زيادی با ميدان ش��وش دارد، 
حت��ی با مش��کالت بيش��تر. محوطه 
شوش حاال به منطقه آسيب زا تبديل 
شده است که تاريکی شبانه آن مجالی 
برای امنيت ش��هر ندارد. همين است 
که ارس��طوزاده مي گويد ثبت جهانی 
ش��وش زمانی موفق است که مردم از 
آن منتفع شوند اما اين سؤال هم پيش 
مي آيد که شهری که سال هاست بحث 
جهانی شدنش روی ميز مذاکره است، 

چطور به اين روز گرفتار شده است؟ 

15 شهر تاريخی 
شوش باستانی، پايتخت تمدن چند 
هزار ساله عيالميان است، در دوره ای 
هم پايتخت زمس��تانی هخامنش��يان 
باستان شناس��ی  بوده. اليه نگاری های 
در تپه ش��اهی ش��وش وجود 15 شهر 
تاريخ��ی را ثب��ت کرده ک��ه حاکی از 
تمدن و شهرنش��ينی عيالميان است. 
هر ي��ک از اي��ن اليه ها ي��ک يا چند 
دوره تاريخ��ی را مش��خص می کنند 
ک��ه اليه های پانزدهم ت��ا نهم مربوط 
به دوران مختلف عيالمی اس��ت؛ اليه 
هش��تم مربوط به دوره هخامنش��يان 
اس��ت و اليه هفتم به زمان سلوکيان 
می رس��د. اليه ششم و پنجم اين شهر 
متعلق به اشکانيان است و اليه چهارم 
تمدن ساس��انيان را در اين شهر ثابت 
می کند و در نهايت اليه های س��وم و 
دوم و اول به دوران اس��المی می رسد؛ 
تپه آکروپل نيز که قلعه ش��وش روی 
آن بن��ا ش��ده اس��ت، دارای 27 اليه 

باستان شناسی است.

فراز و نشیب يک ثبت
شوش سال هاست که خيز ناموفقی 
برای جهانی ش��دن برمی دارد. جهانی 
شدنی که هر سال، به سال بعد موکول 
مي شود. اين درحالی است که فعاالن 
ميراث فرهنگی از نب��ود ابتدايی ترين 

اقدام��ات حفاظت��ی در اي��ن س��ايت 
تاريخی ش��کايت می کنند. آنها روی 
مصوب نش��دن پرونده تعيين عرصه و 
حريم شوش تأکيد می کنند که سبب 
ش��ده اين شهر تاريخی طی سال های 
اخي��ر با افزايش س��اخت و س��ازها و 
مواجه ش��ود.  تخريب های گس��ترده 
موضوعی که فع��االن ميراث فرهنگی 
و کارشناس��ان بارها به  آن پرداخته اند 
ام��ا هنوز هيچ ترتيب اثری به آن داده 
نشده است. ساخت و سازهايي که در 
دولت ه��اي نهم و دهم ق��وت گرفت. 
آنقدر هم ادامه پيدا کرد که »اسفنديار 
رحيم مشايی« رئيس سازمان ميراث 
فرهنگ��ی دولت ده��م از تبديل قلعه 
شوش به يک مهمانسرا سخن به ميان 
آورد. قلعه شوش��ی ک��ه از آجرهای 3 
هزار و 200 س��اله چغازنبيل ساخته 
ش��ده بود. واکن��ش به خبر مش��ايی 
آنق��در تند بود که پرون��ده تبديل آن 
به  مهمانس��را برای هميشه بسته شد 
اما اين پايان دلهره های ش��هر شوش 
نبود. درس��ت هم��ان زم��ان که گله 
دام ها در محوطه ش��وش مي چريدند 
و  ويراژ موتورسواران آسايش ساکنان 
پايتخت سياسی- اداری هخامنشيان 
را به هم ريخته بود، اس��کلت های يک 
ساختمان متعلق به آموزش و پرورش 
هم در حريم و عرصه شوش باال رفت 
تا همگان به اين نتيجه برسند که اين 
محوطه قرار نيست روی خوش آرامش 
به خود ببيند. همين مسأله باعث شد 
تا معضالت پرونده ش��وش  همچنان 
در خان��ه  اول باق��ی بماند، ب��ا اين که 
مس��ئوالن ميراث  فرهنگی شوش در 
تالش برای کاستن بخشی از مشکالت 
عمقی اين س��ايت  تاريخی هستند اما 
هنوز  هم فعاالن مي��راث  فرهنگی از 
وضعي��ت بالتکليف ش��وش نگران اند. 
فع��االن مي��راث  فرهنگ��ی معتقدند، 
شوش در هشت سال گذشته، قربانی 
برنامه  ريزی های غلط مس��ئوالنی شد 

که کمترين ش��ناخت از ش��رايط اين 
محوطه ب��زرگ و ارزش��مند تاريخی 
نداش��تند. 8 س��الی ک��ه البت��ه هراز 
چندگاهی  در آن خبر از ثبت جهانی 
ش��وش به گوش مي رسيد. خبری که 
فعاالن حوزه ميراث فرهنگی از جمله  
علی درويشی ، کارشناس ارشد تاريخ 
و  مدي��ر انجمن دوس��تداران ميراث 
فرهنگی  آن را ي��ک برنامه تبليغاتی 
مي دانند نه اتفاقی که قرار بود بيفتد. 

اتفاق هاي��ی ک��ه در عرصه و حريم 
ش��وش افتاده عالوه بر اين که جهانی 
شدن اين شهر و محوطه را زير سؤال 
برده که به گفته درويشی، تبعيض هايی 
هم كه در دادن مجوزها به شهروندان 
و افراد مختلف ش��ده ب��ه دلخوری و 
اعتراض ساکنان اطراف قلعه و محوطه 
تبديل شده اس��ت: »در يک محدوده 
مش��خص مج��وز س��اخت و س��از با 
ضوابطی متفاوت با مکانی که درست 
در مج��اورت آن واق��ع ش��ده، صادر 
مي ش��ود. اين مجوزهای تبعيض آميز 
ک��ه عمده ترين آنها مرب��وط به ارتفاع 
بناها می ش��ود، زمينه نارضايتی عده 
زيادی از مردم را فراهم آورده  اس��ت.« 
به گفته او، البته تاکنون سازمان ميراث 
فرهنگ��ی فعاليت های بس��ياری برای 
ساماندهی و مرمت محوطه های تحت 
پوشش ش��وش انجام داده و برخی از 
آنها همچون ساماندهی و مرمت کاخ 
اردش��ير پس از اتمام بخشی از آن در 
س��ال گذش��ته به حال خود رها شد ه 
است. هر چند که پروژه تعيين عرصه 
و حريم شوش از طرف مسئوالن ابالغ 

رسمی نشده  است.

يک زخم کهنه
حريم ش��وش ک��ه هن��وز مصوب 
نشده، به زخم کهنه ای بدل شده است. 
اوايل ده��ه 80 محوطه را با طنابی از 
بقيه ش��هر جدا کرده بودند تا باالخره 
طلسم بشکند و حريم آن مصوب شود. 

از آن روز تا به امروز 13 سال مي گذرد 
و هنوز هم نداش��تن حريم مصوب راه 
هرگون��ه دفاع از محوط��ه را در مقابل 

ساخت و سازها بسته است.  
به گفته فع��االن  ميراث  فرهنگی، 
محوطه 400 هکتاری عرصه باستانی 
ش��وش تاکن��ون ب��ه ص��ورت کامل 
محص��ور نش��ده و بتازگ��ی نرده های 
فلزی حص��ار ضلع جنوب��ی محوطه 
نيز به  دليل نداش��تن استقامت کافی 
به س��رقت رفته اس��ت. آثار باستانی 
موجود در باغ موزه ش��وش همچنان 
بی پن��اه در براب��ر آس��يب های جدی 
انس��انی و طبيع��ی ق��رار گرفته اند و 
آثار س��نگی کاخ آپادانا نيز روز به روز 
وضعيت نامناسبت تری پيدا می کنند.   
آش��فتگی که در سال های گذشته به 
تصويری تکراری و آزاردهنده از يکی 
از مهم تري��ن محوطه ه��ای تاريخی و 
ارزشمند کش��ور تبديل شده بود. آن 
طور که درويش��ی تصوي��ر مي دهد: 
»در هشت سال گذشته و بويژه دوره 
چهار ساله گذش��ته، مديريت ميراث 
فرهنگی در س��طح اس��تان صرفًا به 
اقدامات��ی نمايش��ی و نه اساس��ی و 
بنيادين در شوش پرداخته، برگزاری 
همايش هاي��ی که تنها ب��ار تبليغاتی 
داش��ته و جز ص��رف بودجه، کاری از 
پيش نبرده و خروجی علمی تاکنون 
نداش��ته نمون��ه ای از اي��ن برنامه ها 

به شمار می رود.«
محمدحس�ین طالبیان،  ح��اال 
معاون ميراث فرهنگی سازمان ميراث 
فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
آب��روی ايران را در گ��رو ثبت جهانی 
شوش مي داند. به گفته او، آماده سازی 
محوطه  تاريخی شوش که تمام نيروها 
از پايگاه های مجاور مانند چغازنبيل، 
شوش��تر و دزفول بسيج شده اند، قرار 
اس��ت همراه ب��ا ايده های ن��و همراه 
باشد. او در آن بازديد عالوه بر بررسی 
ميدان��ی اين محوطه  تاريخ��ی درباره  
مسائل منتظر دستور نيز تصميم گيری 
کرد.  شوش دو ماه فرصت دارد تا اين 
بار رؤيای جهانی شدن خود را تحقق 
ببخشد. ارزيابان يونسکو در اين تاريخ 
به شوش مي آيند تا اگر استاندارد های 
جهان��ی در اين ش��هر تاريخی رعايت 
شده بود، شوش را وارد پروسه جهانی 
کنند در غير اين صورت شهر 7 هزار 
ساله ش��وش همچنان بايد در آرزوی 
جهان��ی ش��دن بماند. ش��وش اگر به 
رؤياي��ش تحقق ببخش��د، س��ومين 
اث��ر خوزس��تانی بع��د از چغازنبيل و 
س��ازه های آبی شوشتر خواهد بود که 
در فهرس��ت جهانی يونس��کو به ثبت 

مي رسد.
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 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین )بره(:

این هفته ممکن است شیفته ی خیال بافی های تان شده باشید، اما 
دنیای واقعی را فراموش نکرده اید و می دانید که کارهای نیمه تمام 
بسیاری انتظارتان را می کشند. حتی اگر کاری را به فردا موکول 
کنید، باز هم نمی توانید از فکر کردن به آن خودداری کنید. اگر بیش 
از حد نگرانی نشان دهید فقط اضطراب تان بیشتر می شود، مگر 
این که چاره ای اندیشیده باشید. کاری را که این هفته می توانید 

انجام دهید به فردا نیندازید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
زیرا  تان بسیار محترم هستید،  اطرافیان  نزد  که  به نظر می رسد 
اعتماد قابل توجهی به شما دارند. اگر این هفته تصمیمی بگیرید و 
پای آن بایستید این حس احترام چند برابر خواهد شد. شاید افکاری 
که دارید در حال حاضر توجه کسی را جلب نکنند، اما از آن جایی 
فکر  متوجه  دیگران  هستید  مصمم  و  جدی  بسیار  رفتارتان  در  که 
تان  حواس  شد.  خواهند  هست  تان  نظرات  نقطه  پشت  که  عمیقی 
باشید که از این شاخه به آن شاخه نپرید، اگر دوست دارید مسیر 

افکارتان را تغییر دهید عجله نکنید، بعدًا هم فرصت باقی است.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
مشغول  مدام  زیرا  کنید،  آرام  را  تان  ذهن  توانید  نمی  هفته  این 
بررسی نتایج احتمالی تک تک کارهایی هستید که انجام شان می 
زیرا  بازد،  می  رنگ  شما  بینی  خوش  که  رسد  می  نظر  به  دهید. 
فرصت ویژه ای که روی آن حساب کرده بودید چندان خوب پیش 
نمی رود. این را می دانید که وقتی در مسیری قدم گذاشتید دیگر 
راه برگشتی وجود ندارد و نمی توانید تصمیم تان را پس بگیرید. 

پس بهتر است قبل از این که تصمیم نهایی را بگیرید همه چیز را 
خوب بررسی کنید. شاید فکر کنید که دیر شده است، اما هنوز هم 

فرصت دارید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
تان  دل  در  که  آشوبی  متوجه  تان  اطرافیان  است  ممکن  هفته  این 
افتاده نشوند، زیرا می توانید همه ی نگرانی های تان را به خوبی 
از نظرها پنهان کنید. دقیقًا می دانید که می خواهید آینده ی خود 
را چه شکلی رقم بزنید، اما فکر می کنید که در مسیر درست قرار 
نگرفته اید. حتی اگر آرزوهایی که برای آینده دارید همه چیز زندگی 
تان را پیچیده تر می کنند، به شما توصیه می شود که از آن ها دست 
نکشید. مطمئن باشید که این شک و تردید به زودی رخت می بندد 

و می توانید هر چیزی را که در ذهن دارید به واقعیت تبدیل کنید.

متولدین مرداد )شیر(:
این هفته ایده های فوق العاده جالبی در سر دارید که همه را شگفت 
کس  هیچ  که  باشد  طوری  شرایط  اگر  ویژه  به  کرد،  خواهند  زده 
انتظار نوآوری نداشته باشید. اما افکارتان آن قدرها هم که به نظر 
می رسد قابل توجه نیستند، فقط این که کمی اغراق آمیز درباره ی 
اید. اگرچه خودرأی و سرسخت هستید، اما باید  آن ها حرف زده 
نظری  اختالف  اگر  ندهید.  دست  از  را  دیگران  حمایت  کنید  سعی 
وجود دارد وارد مذاکره شوید، فکر نکنید که این کار به معنی کوتاه 

آمدن از ارزش هایی است که باورشان دارید.

متولدین شهریور )سنبله(:
تان  همکاران  یا  دوستان  از  یکی  ی  درباره  است  ممکن  هفته  این 
شدن  مشخص  صورت  در  توانید  می  اما  کنید.  اشتباه  قضاوت 
حقیقت ماجرا به قضاوت نادرست تان پایان دهید. احتمال این که 
انرژی خود را بیهوده تلف کنید زیاد است، به همین دلیل باید همه 

ی حواس تان را روی یک رابطه ی خاص متمرکز کنید. ابتدا سعی 
کنید انرژی های فردی خود را در مسیر درست هدایت کنید و بعد 

به دنبال سایر اهداف تان بروید.
متولدین مهر )ترازو(:

به جای این که سخت بگیرید و همه ی توجه تان به کار و مشغله 
را  چیز  همه  کمی  که  شود  می  توصیه  شما  به  باشد،  بسیار  های 
عمل  تان  همیشگی  وظایف  به  باید  همه  از  اول  بگیرید.  تر  آسان 
روزمره  کارهای  جز  به  را  دیگری  ی  مشغله  هیچ  فعاًل  پس  کنید، 
این است که کمترین وظایف  راهکار  ترین  نکنید. هوشمندانه  قبل 
را به عهده بگیرید تا بتوانید بین کار و تفریح تعادل برقرار کنید. 
هیچ راه دیگری وجود ندارد، زیرا کار و تفریح در کنار هم موجب 

رضایتمندی شما خواهند شد.

متولدین آبان )عقرب(:
تابش  برآمدن  با  دلپذیر شب گذشته  که رویاهای  به نظر می رسد 
راحتی  به  است  ممکن  اند.  باخته  رنگ  خورشید  ی  کننده  خیره 
بیاورید،  خاطر  به  داشتید  سر  در  که  را  خوشایندی  افکار  نتوانید 
مگر این که از این به بعد آن ها را جایی یادداشت کنید. پس خودتان 
را به خاطر چیزی که فراموش شده به زحمت نیندازید. بدانید که 
تا چند روز آینده همه ی آن چیزهایی را که می خواهید یادتان می 
فراموش  خاطرات  بروز  برای  را  زمینه  کنید  سعی  فعاًل  پس  آیند. 

شده آماده نگه دارید.

متولدین آذر )کمان(:
حال  در  اکنون  اما  دهید،  نشان  خودی  که  رود  می  انتظار  شما  از 
و  بمانید  منزل  در  خواهد  می  تان  دل  بیشتر  که  هستید  هوایی  و 
استراحت کنید. به شما توصیه می شود که اول تعهدات تان را به 
انجام برسانید تا بعد از آن بتوانید در تنهایی خودتان غرق شوید، 
به این ترتیب می توانید مدتی از دنیای اطراف تان فاصله بگیرید. 

از آن جایی که آدمی هستید که همیشه در جمع حضور دارد، اکنون 
ممکن است از این لذت تنهایی احساس گناه کنید.

متولدین دی )بز(:
خود  ی  روزانه  کارهای  انجام  مسیر  در  که  ناگزیرید  هفته  این 
و  شما  بین  که  رسد  می  نظر  به  کنید.  اتخاذ  بسیاری  تصمیمات 
است  درست  است.  افتاده  اتفاق  احساسی  ی  فاصله  تان  اطرافیان 
که اشتباهی از شما سر نزده است، اما باز هم ممکن است از جانب 
خودتان مطمئن نباشید. به شما توصیه می شود که راهی پیدا کنید 
تا حرف های تان تأتیرگذارتر شوند، فقط این که خودتان را باور 

داشته باشید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
ارزش  به همه ی  زیرا  نظر می رسید،  به  امیدوار  بسیار  این هفته 
نگران  هم  طرفی  از  اما  اید.  مانده  پایبند  دارید  باورشان  که  هایی 
با  نگیرید.  نتیجه  و  نباشند  کافی  تان  های  تالش  مبادا  که  هستید 
فکر کردن به این شک و تردیدها وقت ارزشمندتان را تلف نکنید. 
در عوض به چیزهای خوب و مثبتی فکر کنید که می توانید انجام 
دهید. اگر می خواهید تغییر بزرگی ایجاد کنید نباید به تنهایی وارد 

عمل شوید، زیرا چنین تحولی به همکاری و تعاون نیازمند است.

متولدین اسفند )ماهی(:
به نظر می رسد که نمی توانید خودتان را از ماجراهای احساسی 
و عاطفی اطرافیان تان دور نگه دارید. هیچ راهی وجود ندارد که 
بین خودتان و همه ی آدم های دنیا دیوار بکشید. پس بهتر است به 
دنبال منشأ افکار و احساسات کنونی تان نباشید و بیخودی خودتان 
را به زحمت نیندازید. سعی کنید از این که مجبورید با دیگران از 
یک هوا نفس بکشید لذت ببرید و بدانید که تنهایی آن قدرها هم که 

فکر می کنید خوشایند نیست.

جدول و سرگرمی

هدیه ی امپراتور )افسانه ی چینی( /جک کنفیلد
کاسه ی  که  بود  »وو«  نام  به  مستمندی  گدای  چین،  شهرهای  از  یکی  خیابان  در 
گدایی اش را جلوی عابران می گرفت و برنج یا چیزهای دیگر طلب می کرد. یک روز 
گدا شاهد عبور موکب پرشکوه امپراتور شد که در کجاوه ی سلطنتی نشسته بود و 
به هر کس که می رسید هدیه ای می داد. گدای بینوا که از خوشحالی سرمست گشته 
بود، در دل گفت: »روز بخت و اقبال من رسیده... ببین امپراتور چه بذل و بخشش ها 
که نمی کند و چه هدیه ها که نمی دهد...« آنگاه شادمانه به رقص و پایکوبی پرداخت.

از سر برگرفت و تعظیمی کرد  امپراتور به مقابل او رسید، »وو« کاله  هنگامی که 
و  کریم  سلطان  ولی  دارد.  دریافت  را  امپراتور  گرانبهای  هدیه ی  تا  ماند  منتظر  و 

بخشنده - به جای اینکه چیزی بدهد - رو کرد به »وو« و از او هدیه ای خواست.
خود  روی  به  وصف،  این  با  گشت.  افسرده  و  منقلب  به شدت  احوال  پریشان  گدای 
نیاورد و دست در کالهش برد و چند دانه خرده برنج درآورد و تقدیم امپراتور کرد. 

او آن ها را گرفت و به راه خود ادامه داد.
»وو« تمام آن روز می جوشید و می خروشید و غرولند و شکوه و شکایت می کرد و 
به امپراتور ناله و نفرین می فرستاد و به هرکس می رسید ماجرای آن روز را تعریف 
می کرد و بودا را به یاری می خواست و از او می طلبید که دادش را بستاند. چند نفری 
می ایستادند و به سخنانش گوش می دادند و چند برنجی می ریختند و پی کار خود 
را  کالهش  محتویات  و  رسید  محقرانه اش  کلبه ی  به  »وو«  که  هنگام  می رفتند.شب 
امپراتور  به  که  برنجی  اندازه ی همان  به  برنج، دو قطعه طال  بر  خالی کرد، عالوه 

داده بود، در آن یافت.

کشتی به ِگل نشسته  /جان ماکسول
یکی از روزها ناخدای یک کشتی و سرمهندس آن دراین باره بحث می کردند که در کار 
اداره و هدایت کشتی کدام یک نقش مهم تری دارند. بحث به شدت باال گرفت و ناخدا 
پیشنهاد کرد که یک روز جایشان را با هم عوض کنند. قرار گذاشتند که سرمهندس 
سکان کشتی را به دست گیرد و ناخدا به اتاق مهندس کشتی برود. هنوز چند ساعتی 
از جابه جایی نگذشته بود که ناخدا عرق ریزان با سر و وضعی کثیف و روغن مالی باال 
آمد و گفت: »مهندس سری به موتورخانه بزن. هرقدر تالش می کنم، کشتی حرکت 
نشسته  ِگل  به  کشتی  نمی کند،  حرکت  که  »البته  کشید:  فریاد  سرمهندس  نمی کند.« 

است!«

شانس  / پائولو کوئیلو
در ضیافت ناهاری، لیوان شخصی شکست. شخص دیگری به او گفت:

- این نشانه ی خوش شانسی است.
همه ی کسانی که سر میز بودند، با این ایده آشنا بودند. اما یک خاخام کلیمی که در 

آنجا حضور داشت، پرسید:
- چرا این نشانه ی خوش شانسی است؟

همسر مسافر گفت:
- نمی دانم. شاید از قدیم این را می گفتند تا مهمان شرمنده نشود.

خاخام گفت:
- نه. توضیحش غیر از این است. در بعضی از سنن کلیمیان آمده است که هرکس 
سهمیه ی معینی از شانس دارد که در طول دوره ی زندگی اش از آن استفاده می کند. 
استفاده  دارد  الزم شان  واقعًا  که  چیزهایی  درمورد  فقط  سهمیه  این  از  اگر  انسان 
دست  از  را  خودش  شانس  است  ممکن  وگرنه  است.  آورده  روی  او  به  شانس  کند، 
بدهد. وقتی کسی لیوانی می شکند، ما کلیمیان به او می گوییم: »به امید موفقیت!« 
اما مفهومش این است که خوب شد حتی ذره ای از شانس خودت را برای جلوگیری 
از شکستن لیوان صرف نکردی، حاال می توانی از آن در امور مهم تری استفاده کنی!

یت
حکا
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غزلیات حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت
حقوق خدمت ما عرضه کرد بر کرمت

به نوک خامه رقم کرده ای سالم مرا
که کارخانه دوران مباد بی رقمت

نگویم از من بی دل به سهو کردی یاد
که در حساب خرد نیست سهو بر قلمت

مرا ذلیل مگردان به شکر این نعمت
که داشت دولت سرمد عزیز و محترمت

بیا که با سر زلفت قرار خواهم کرد
که گر سرم برود برندارم از قدمت
ز حال ما دلت آگه شود مگر وقتی

که الله بردمد از خاک کشتگان غمت
روان تشنه ما را به جرعه ای دریاب

چو می دهند زالل خضر ز جام جمت
همیشه وقت تو ای عیسی صبا خوش باد
که جان حافظ دلخسته زنده شد به دمت

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

What kindness it was when, suddenly, the dropping of thy pen
Represented the obligations of our service according to the goodness of thee.
To me, salutation thou hast written with the nib of the pen:
Be not the work of Time’s house without the writing of thee!
I say not in mistake, thou recollectedest me, heart bereft:
For, in wisdom’s account, mistake lieth not in the pen of thee.
Despicable, make me not in thanks for this favor
That lasting Fortune, dear and honored, held thee.
Come. For, by thy tress-tip, I will vow
‘That if my head goeth, I will not uplift it from the feet of thee.
Of the state of us, thy heart may become acquainted; but at the time,
When the tulip blossometh from the dust of those slain of grief for thee.
With a draught, assist the soul of us thirsty
When, from the cup, the limpid water of Khizr they give thee.
O Isa-breeze! happy ever be all thy time
For alive became the heart-broken soul of Hafez by the breath of Thee.

اخالق جهانی اطالعات 
 

قادر باستانی 
 

جهان  کل  و  می دانند  اطالعاتی  فرآیندی  را  چیزی  هر  جدید،  فیلسوفان 
کامپیوتر، بحث های مهمی  پیدایش  آغاز  از  اطالعاتی می نامند.  را فضای 
درباره گسترش ارزش های اساسی انسانی مانند حیات، سالمتی، امنیت، 
شده  مطرح  فرصت ها  و  قدرت  دارایی ها،  منابع،  دانش،  آزادی،  سعادت، 
به  جهان  سراسر  در  را  مردم  اینترنت،  مانند  بین المللی  شبکه های  است. 
تا  گرفته  صورت  جهانی  تالش  یك  رو  این  از  است؛  کرده  متصل  یکدیگر 
ارتقا  انسانی  ارزش های  همه پذیر،  عملی  معیارهای  آوردن  فراهم  ضمن 
یابد و حفظ شود. اخالق در فناوری اطالعات، مسائل مربوط به مالکیت، 
امنیت و اجتماع را بررسی می کند. فناوری  دسترسی، حریم خصوصی، 
فکری،  آزادی  کپی رایت،  از  حفاظت  مانند  رایج  مسائل  بر  اطالعات 
از  اثر می گذارد. حل کردن بسیاری  مسئولیت، حریم خصوصی و امنیت 
بین فلسفه  اخالقی غرب و فرهنگ   دلیل تنش های اساسی  به  این مسائل، 
گزینه های  و  امکانات  با  است.  غیرممکن  یا  سخت  کاری  شرق  سنتی 
فراوانی که رسانه های جدید در عصر اطالعات در اختیار افراد جامعه قرار 
انواع رفتارهای اجتماعی و  می دهند، کاربران دائم با محرك های جدید و 
این فضا، هویت نامشخص و پیوسته متحولی را  اخالقی آشنا می شوند. 
می آفریند و بیشترین تاثیر آن بر نسلی است که در مقایسه با نسل قبل، با 
محرك های فراوانی مواجه شده است. در یك پژوهش این نتیجه به دست 
آمد که بیش از 85 درصد کاربران کامپیوتر، در معرض آسیب های اخالقی 
و ناهنجاری های ناشی از فناوری اطالعات قرار دارند که سهم کودکان و 
گوگل،  مانند  جهانی  شبکه های  اکنون  است.  بیشتر  سایرین  از  نوجوانان 
در تصمیم گیری های کالن خود از یك فیلسوف اخالق هم به عنوان مشاور 
کنند.  حاصل  اطمینان  اطالعات،  اخالقی  اصول  درباره  تا  می برند،  بهره 
سهولت  است.  خصوصی  حریم  مساله  اطالعات،  اخالق  مبحث  نخستین 
جست وجو،  ذخیره سازی،  جمع آوری،  در  کامپیوتر  از  استفاده  کارایی  و 
را  کامپیوتری  فناوری  شخصی،  اطالعات  اشتراك  و  بازیابی  مقایسه، 
برای کسانی که خواستار نگهداری انواع اطالعات حساس مانند اطالعات 
خصوصی  حریم  حفظ  گاهی  است.  کرده  چالش  دچار  هستند،  پزشکی 
اگر کسی می خواهد  مثاًل  دارد؛  اینترنت بستگی  در  کاربر  بودن  به گمنام 
و  گمنامی  دنبال  به  کند،  استفاده  اینترنتی  روان شناختی  مشاوره های  از 
انسانی  ارزش های  تحکیم  باعث  امر  این  که  است  خصوصی  حریم  حفظ 
اما  می شود،  ذهنی  آرامش  و  خودشکوفایی  روانی،  سالمت  امنیت،  نظیر 
متاسفانه گمنامی و حفظ حریم خصوصی، سبب ساز تسهیل فعالیت های 
دام  به  تروریسم،  مخدر،  مواد  قاچاق  پولشویی،  مثل  اطالعات  نامطلوب 
از دیگر سو، کامپیوتر به  انداختن اشخاص ضعیف و اخاذی شده است. 
عنوان ابزاری جهانی که قابلیت های بسیاری برای انجام امور کاری دارد، 
نیاز  تعمیر  به  که  مواقعی  به جز  می آید.  حساب  به  مشاغل  برای  تهدیدی 
خانه  بیماری  وقت  به  و  نمی شوند  خسته  نمی خوابند،  کامپیوترها  است، 
کار  انجام  سرعت  و  حجم  در  نیستند.  هم  استراحت  نیازمند  و  نمی روند 
برای  فراوانی  انگیزه های  رو  این  از  دارند.  انسان  با  بسیاری  فاصله  هم 

جایگزینی انسان با ماشین های کامپیوتری وجود دارد. 

فردوسی و 
فرهنگ مطالعه 

 
شادمان شکروی 

 
ابوالقاسم منصور بن  استاد بزرگ و بی بدیل، حکیم 
ایران  بزرگ  حماسه سرای  طوسی،  فردوسی  حسن 
درخشنده  ستاره  و  عالم  مشهور  شاعران  از  یکی  و 
آسمان ادب فارسی و از مفاخر نامدار ایران است که 
او  سرگذشت  مرتبت،  و  مقام  عظمت  همین  علت  به 
مانند دیگر بزرگان دنیای قدیم با افسانه و قصه های 
خود،  شکوه مند  اثر  با  او  است.  آمیخته  در  مختلف 
تاریخ  بلندای  در  را  اخالق  و  جوانمردی  شاهنامه، 
را  ایران  غنی  فرهنگ  بینش،  و  حکمت  با  و  نشاند 
فرهنگ  عاشقان  دل  به  خاکی  مرزهای  فراسوی  تا 
سال،  هزار  از  بیش  گذشت  با  ساخت.  نمایان  هنر  و 
قابل  فارسی زبانان  برای  زبان شاهنامه،  امروزه هم 
فهم است. این معجزه سادگی زبان، دستاورد بزرگ 

کار  به  ساده  واژه های  از  بسیاری  است.  فردوسی 
رفته در شاهنامه، از آفت فراموشی مصون مانده اند؛ 
زیرا بیشتر این واژه ها که در ادبیات شاهنامه آمده، 
مانده  باقی  امروز  تا  و  گشته  جاری  مردم  زبان   بر 
و  جان  خداوند  نام  به  را  شاهنامه  فردوسی  است. 
توجه  خدا شناسی  به  را  انسان  و  می کند  آغاز  خرد 
بر تر  کزین  خرد  و  جان  خداوند  نام  »به  می دهد. 
زمین  ایران  تاریخ  باز،  دیر  از  برنگذرد«  اندیشه 
و  شعرسرایان  سخن،  خوب  سخن ساالران  سرزمین 
هم  هنگامی  است.  بوده  خردپیشگان  و  ادب پروران 
که اسالم ظهور کرد، جنبشی فزاینده بر مبنای قلم، 
گرفت.  پا  فرهیختگان  میان  در  آموزش  و  خواندن 
آموختن،  و  می کند،  صحبت  فرهنگ  از  فردوسی 
فراگرفتن، آموزش و دانش اندوزی را در نظر دارد. 
مثل: »چو هنگام فرهنگ باشد ترا / به دانایی آهنگ 
و  بزرگی  او/  اورنگ  و  فر  آمدم  یاد  »به  ترا«؛  باشد 
فرهنگ و دیهیم او«. فردوسی هنگام سپاسگزاری از 
دادی  »تو  می کند:  استفاده  فرهنگ  واژه  از  نیز  خدا 
بد  و  نیك  هر  به  باشی  تو  رای/  و  فرهنگ  و  فر  مرا 
نکته ای  فرهنگ،  واژه  کاربرد  هنگام  او  رهنمای«. 
اخالقی را در نظر می گیرد: »دلت دار زنده به فرهنگ 
و هوش/ به بد در جهان تا توانی مکوش« در حقیقت 

هم  می گوید  سخن  فرهنگ  از  که  هنگامی  فردوسی 
آن را آموختنی می داند و هم یك فضیلت و مساله ای 
را  نهفته ای  ارزش های  فرهنگ  برای  یعنی  اخالقی؛ 
قائل است. نکته دیگر اینکه فردوسی از فرهنگ خوب 
و بد حرف نمی زند؛ از نظر او فرهنگ همیشه خوب و 
دلپذیر است و چیزی به اسم فرهنگ بد وجود ندارد. 

آموزگار  معنای  به  »فرهنگیان«  واژه  از  فردوسی 
داننده  »به  مانند:  می کند.  استفاده  نیز  دانشمند  و 
»به  آموزگار«،  کنون گاه  آمد  که   / سپار  فرهنگیانم 
فرهنگیانم ده مرا از نخست / چو آموختم زند و استا 
و  آموزش  و  مطالعه  و  خواندن  از  هرچه  درست«. 
ترغیب  آن  به  را  دیگران  و  بگوییم  کالسیك  یادگیری 
اسباب  اطالع  عدم  و  ناآگاهی  کرده ایم.  کم  کنیم، 
بهره جویی سلطه گران می شود و در قبال آن آگاهی، 
جهل.  تاریکی  در  است  نوری  مثل  دانستن  و  دانش 
بگذاریم.  تفاوت  هم  تحصیالت  و  سواد  بین  باید 
خواندن کتاب های درسی و دانشگاهی کافی نیست، 
همه ما نیاز به خواندن و مطالعه آثار ادبیات کالسیك، 
یك  ماهی  اگر  داریم.  دینی  و  تاریخی  متون  رمان، 
کتاب بخوانیم می شود، سالی 12 عدد؛ یعنی بعد از 10 

سال فقط 120 کتاب خوانده ایم! 
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