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آنها آن را »دیزنی لند نظامی روسیه« می خوانند و تاکید بر این 
خواهد  باال  فناوری  با  و  مدرن  ارتش  زودی  به  روسیه  که  ایده 
رویکردهای  اما  است.  فانتزی  این  از  بخشی  واقع  داشت،در 
نظامی نشان می دهد که چگونه رقابت نظامی جای دیپلماسی در 
روابط شرق و غرب را گرفته است. در پارکی در 30 مایلی خارج 
نظامی  نمایشگاه  اولین  از  پوتین  والدیمیر  پرزیدنت  مسکو،  از 
عمومی  اظهارنظری  در  و  کرد  استقبال  کشور  این  پیشرفته 
اعالم کرد که سال جاری روسیه 40 موشک بالستیک قاره پیما به 

زرادخانه هسته ای اش خواهد افزود.

چند روز پیش اعالم شد که ایاالت متحده در نظر دارد سالح های 
سنگین خود را در کشورهای بالتیک و لهستان مستقر کند تا در 
صورت تهدید روسیه بتواند 5 هزار نیروی نظامی مستقر در این 
کشورها را آماده مواجهه با تهدید روسیه سازد. تحلیلگران تاکید 
روزافزون بر مسائل نظامی را به عنوان نشانه ای از تغییرات رخ 
داده پس از بحران اوکراین می نگرند که باعث روابطی تهاجمی تر 
میان روسیه و غرب شده است. این دسته از تحلیلگران می گویند 
اینکه  وجود  با  می رود.  جدید  تسلیحاتی  مسابقه  وقوع  احتمال 
رقابت ادامه دارد؛ اما این رقابت از نوع »Slow- Motion « است؛ 
چرا که عالقه اندکی برای سرمایه گذاری در رقابتی مانند دوران 
به  روسیه  تایمز،  نیویورک  گزارش  به  دارد.  وجود  سرد  جنگ 
دلیل مشکالت اقتصادی اش احتماال نمی تواند سالح هایی را که مد 
نظر پوتین است تا سال 2020 تهیه کند. 6 ماه پیش، رئیس جمهور 
روسیه گفته بود که این کشور تا پایان سال 50 موشک بالستیک به 
زرادخانه هسته ای اش خواهد افزود؛ اما یکی از مقام های نظامی 
ارشد روسیه می گوید: »اشتیاق روسیه با جیبش نمی خواند.« او 
می گوید دخل و خرج روس ها با هم جور در نمی آید و ادعاهای 
پوتین با آنچه در جیب دارد نمی خواند. از سوی دیگر، نگرانی های 
مشترکی مانند افراط گرایی و پرونده هسته ای ایران دو کشور را 

به سوی همکاری با یکدیگر سوق داده است. اما زبان نظامی به 
با قاطعیت در حال سایه افکندن بر زبان دیپلماسی و  اما  آرامی 

احترام متقابل است. الکساندر.
 ام. گولتس، تحلیلگر نظامی مستقل روس، می گوید: »همگان باید 
درک کنند که ما در دنیایی کامال متفاوت از دو سال پیش زندگی 
می کنیم. در آن دنیا- که ما از دستش دادیم- می شد امنیت را با 
پیمان ها و با اقدامات اعتمادساز دوجانبه سازمان داد. اکنون ما 
به وضعیت کامال متفاوتی رسیده ایم که در آن بهترین راه برای 

تضمین امنیت تان بازدارندگی نظامی است.«

افسران  سه شنبه،  روز  در  روسیه  نظامی  نمایشگاه  حاشیه  در 
را  سمینارها  از  مجموعه ای  کشور  این  دانشگاهیان  و  روسی 
برگزار کردند که بر این مساله متمرکز شده بود که تهدیدات بر 
امنیت ملی روسیه در عصر جدید چیست. یکی از تهدیدات همانا 
گسترش ناتو به شرق اعالم شد که به دو طریق می کوشد روسیه 
را تهدید کند: یکی از طریق ابزار نظامی و حضور در کشورهای 
برانگیختن  طریق  از  دیگر  و  کشور  این  اقماری  و  همسایه 
انقالب هایی داخلی مانند آنچه در اوکراین رخ داد. نیویورک تایمز 
می کنند؛  محاصره  و  تنهایی  احساس  »روس ها  می نویسد: 
تعمیرات  به  دست  روس ها  می شود  باعث  دائما  که  احساسی 
نظامی اساسی زده و اقدام به نوسازی ارتش خود کنند، آن هم 
با چچن در دهه 90  ارتشی غیرمجهز و ضعیف که در دو جنگ 
 National بسیار بد عمل کرد.« ایگور کوروچنکو، سردبیر مجله
Defense، می گوید: »ارتش روسیه در حال بازگشت به فعالیت ها 
و آموزش های رزمی نرمال است. ما دقیقا همان کاری را می کنیم 
که همتایان غربی مان انجام می دهند.«او انکار می کند که روسیه 
اذعان  اما  باشد؛  داشته  اروپا  یا  اوکراین  به  تهاجم  برای  طرحی 

می کند که آمریکا...
ادامه در صفحه 4
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نویسندگی زنان
 کافی نیست

ناهید  »کامیال  نقل  به  را  مطلبی  »گاردین«  نشریه 
بر  مبنی  پاکستانی  معاصر  رمان نویس  شمسی«، 
انتشار فقط کتاب های زنان در سال 2018 منتشر کرد؛ 
مطلبی جنجالی که تا کنون حداقل از سوی یک ناشر 

مورد موافقت ضمنی قرار گرفته و بحث های  ...

کار را به اروپایی ها 
بسپارید

حتی پیش از اینکه توافق هسته ای با ایران به امضا 
تبعات  به سمت  واشنگتن  در  بحث  فضای  برسد، 
منطقه ای یک توافق احتمالی کشیده شده است، اما 
این  تا  هسته ای  مذاکرات  موفقیت  از  که  درس هایی 

جای کار...

بازیگری برای
 تمام فصول

 1958 دراکوالی  در  لی  کریستوفر  اولیه  ظاهر 
آشامان  خون  آن  از  پیش  تا  بود.  شوک  یک  مثل 
افسانه ای بیش از هر چیز شبیه موجود کالسیک 
آلمان نوسفراتوی شیطانی با بازی مکس شرک 

بودند ؛ موجودی رنگ پریده ...

رسانه های اجتماعی 
چالش نوین امنیت

چالشی  منزله  به  گاهی  اجتماعی  های  رسانه 
امنیت ملی محسوب می شوند.  اصولی برای 
کلید پیروزی در جنگ های سایبری بیش از آن 
که تسط بر فضای سایبری باشد، امن تر کردن 

فضای فیزیکی آن است. ...

چگونه شریک تجاری 
انتخاب کنیم؟ 

گروهی از مدیران عامل شرکت های استارت آپ از 
افراد عضو در انجمنی اینترنتی سوالی با این عنوان 
می  که  یابید  درمی  زمانی  چه  که  کردند  مطرح  را 

توانید با یک فرد شرکتی را تأسیس کنید؟
نیمی از افرادی که در این بحث شرکت  ...

وداع با غواصان
صفحه 4 
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جمشید  تخت  سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
اسب  بر  سوار  هیچکس  نیست.  عصبانی  هیچکس 
نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. هیچکس 
سرافکنده و شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم د 
یگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد. 
از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری 
در ایران مرسوم نبود ه است در بین صدها پیکره تراشید 
ه شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه 
و عریان وجود ندارد. بخاطر بسپاریم که از چه نژادی 

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

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

انتخاب و به چاپ می رسد.
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هرگز مباد که پادشادهی آه 
کشد، که به دنبالش مردم همه 

ناله و زاری خواهند کرد.
هملت پرده سوم، صحنه سوم.

Never alone did the 
king sigh, but with a 

general groan.
Hamlet, Act 3, sc. 3 .

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.

 99173 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

هفته ای که گذشت 
اتحادیه اروپا مأمن 
دور از دستـــرس 
پناهجـــــــــــــویان

پناهندگی بعد از جنگ جهانی دوم بود که تبدیل به موضوعی 
کرده  عنوان  حقوقی  مساله ای  را  آن  ملل  سازمان  و  شد  مهم 
در  و  دانسته  انسان ها  اساسی  حقوق  از  را  پناهندگی  حق  و 

اعالمیه حقوق بشر نیز بیان شده است. 

بر اساس ماده یک کنوانسیون 28 ژوئیه 1951، پناهنده کسی 
ملیت،  مذهب،  نژاد،  به  مربوط  موجه  ترس  علت  به  که  است 
عقاید  داشتن  یا  اجتماعی  گروه های  بعضی  در  عضویت  یا 
سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد. یا کسی که خارج از کشور 
را  نمی خواهد خود  یا  نمی تواند  و  به سر می برد  اصلی خود 
تحت حمایت کشور خود قرار دهد. یا فاقد تابعیت است و در 
خارج از کشور خود به سر می برد اما به علت ترس نمی تواند 

یا نمی خواهد به کشور اصلی خود بازگردد.
بر اساس کنوانسیون ژنو پناهندگان باید حداقل از حقوق زیر 

برخوردار باشند:
1-عدم بازگشت به کشور مبدأ 2-آزادی رفت و آمد 3- تامین 
آزادی فردی و امنیت جانی 4- حق زندگی خانوادگی 5-حق 

تحصیل و اشتغال.
نیز  کسانی  برای  پناهنده  عنوان  بشر  حقوق  اعالمیه  طبق 
از دالیلی  یکی  کار می رود.  به  آواره اند  که در سرزمین خود 
پناهنده  هستند  آواره  خود  کشور  داخل  در  که  را  کسانی  که 
می نامند، این است که طبق قوانین بین المللی تعریف حقوقی 
را  بین المللی ای  که هیچ مرز  پناهندگانی  است:  این  افراد  این 

رد نکرده اند.
به موجب بند یک ماده 13 اعالمیه جهانی حقوق بشر هر کس 
محل  و  کند  مرور  و  عبور  آزادانه  کشوری  هر  در  دارد  حق 

اعالم می کند  ماده  2 همین  بند  و  کند،  انتخاب  را  اقامت خود 
هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند 
یا به آن بازگردد. اما واضح است که بندها به هیچ وجه نه اجرا 
شدن  اجرایی  برای  حقوقی  و  سیاسی  پشتوانه  نه  می شوند 
منابع  محدودیت  به  توجه  با  کشوری  هر  طرفی  از  و  دارند، 
مالی و رفاهی خود ترجیح می دهد قبل از هر چیز منافع اتباع 
خود را تامین کند. اما مساله این است که آنچه گفته شد مربوط 
حاالتی  است،  مردم  جابه جایی  و  مهاجرت  عادی  حاالت  به 
وجود دارد که فرد یا افرادی در کشور متبوع خود به جهاتی 
احساس عدم امنیت داشته باشند یا جانشان در خطر باشد یا 
حالت  این  در  باشند،  فشار  تحت  خود  متبوع  کشور  جانب  از 
اعالمیه   14 ماده  می شود.  مطرح  پناهندگی  مساله  که  است 
حقوق بشر مقرر داشته هر کس حق دارد در برابر شکنجه، 
تعقیب و آزار، پناهگاهی جست وجو کند و در کشورهای دیگر 
این حاالت تکلیف کشورها متفاوت است  پناهنده شود... در 
حقوق  قوانین  به  پایبند  و  مردمی تر  حکومتی  اندازه  هر  و 
بشری باشد امکانات پناهندگی در آن آسان تر و بیشتر است. 
اما حاال با بهار عربی، بحران سوریه، خشکسالی سومالی و... 
نیستند  روبه رو  معمولی  شرایطی  با  دیگر  جهان  کشورهای 
که بخواهند برای پذیرفتن پناهجویان روند معمولی پذیرش 
اروپایی  کشورهای  آگاهی  وجود  با  اما  کنند،  طی  را  پناهجو 
با  کماکان  موارد  از  بسیاری  در  پناهجویان  این  وضعیت  به 
این آوارگان بحران زده همچون پناهندگان سیاسی و معمولی 
رفتار می شود و ماه ها پشت درهای اروپا نگه داشته می شوند. 
تنها  نه  معاصر  دنیای  در  اینچنین  بحران هایی  شروع  با 
کشورها غالبا قوانین مربوط به پناهندگی را آسان تر نمی کنند 
محدودیت های  که  قوانینی  به  روز  به  روز  بلکه  نکرده اند  و 
می شود.  افزوده  آورد  وجود  به  پناهجویان  برای  بیشتری 
برای مثال می توان به معاهده قرارداد دوبلین اشاره کرد. بر 
اساس این معاهده که توسط اتحادیه اروپا در سال 1997 به 
پایه گذاری  »ایروداگ«  نام  به  اطالعاتی  بانک  رسید،  تصویب 
شد که از سال 2003 رسما شروع به کار کرده است. براساس 
مقررات این بانک اطالعاتی هر پناهجویی که وارد خاک اروپا 
می شود، اولین کشور موظف به گرفتن اثر انگشت اوست، پس 

از گرفتن این اثر انگشت پناهجو باید در همان کشوری که از 
او اثر انگشت گرفته شده تقاضای پناهندگی کند و با ورود او 
به کشور دوم از او اثر انگشت گرفته می شود و در صورتی که 
در کشور دیگری از او اثر انگشتی وجود داشته باشد او را به 

همان کشور اول باز می گردانند.
کمک  راستای  در  هم  مصوباتی  و  قوانین  اوقات  گاهی  البته 
از  یا  اما برخی کشورها  به حال پناهجویان تصویب می شود 
اجرای آن سر باز می  زنند یا راهی برای دور زدن آن می یابند. 
پناهندگی  قوانین  در  اصالحاتی  تازگی  به  اروپا  اتحادیه 
تصویب کرده است تا پذیرش پناهجو در هر یک از کشورهای 
گیرد،  انجام  استاندارد  شکل  به  و  هماهنگ  به طور  عضو 
چند  طی  عضو  کشورهای  تمام  مجالس  در  باید  مصوبه  این 
با قانون جدید،  آینده به تصویب برسد و اجرایی شود.  سال 
ماه   6 ظرف  حداکثر  باید  پناهندگی  تقاضای  به  رسیدگی 
انجام گیرد و در موارد پیچیده نباید بیش از 18 ماه به طول 
بینجامد. همچنین در قوانین جدید، حقوق افراد زیر 16 سال 
نابالغ همچون  افراد  با  تقویت شده است، در حالی که سابقا 
بزرگساالن رفتار می شد. قانون جدید اتحادیه اروپا، همچنین 
تسهیالتی برای کسانی که مورد شکنجه قرار گرفته اند و نیز 
افراد زیر 16 سال در نظر گرفته تا از پرس و جوهای رایج در 

فرودگاه ها معاف شوند.
پذیرش  برای  آسانی  بسیار  قوانین  که  کشورهایی  از  یکی 
این  اما  است،  سوئد  کشور  است  کرده  وضع  سوری  آوارگان 
این کشور شده  برای  داخلی  قضیه موجب تنش های سیاسی 
پذیرش  مخالف  شدت  به  که  افراطی  راست  حزب  و  است 
زودهنگام  انتخابات  است  کرده  وادار  را  دولت  است  پناهجو 
برگزار کند و از این طریق قوانین پناهندگی را در کشور تغییر 
دهد و مانع ورود پناهندگان به کشور شود. کشور انگلیس هم 
که باالخره بعد از سال ها مورد انتقاد واقع شدن تصمیم گرفته 
دسته بندی  با  کند،  باز  پناهجویان  روی  به  را  خود  درهای 
که  پناهجویانی  دادن  قرار  اولویت  در  و  پناهجویان  کردن 
مورد تعرض جنسی قرار گرفته اند عمال به شکلی این قانون 
تازه تصویب شده اروپا را فعال دور می زند و آنگونه که باید 

به صورت کامل زیر بار اجرایی کردن آن نمی رود.

7 ایرانی تبار در پارلمان سوئد
ایرانی تبار  نفر  هفت  نام  دوره،  این  نماینده   349 بین  در 
 30 حدودا  سنی  گروه  در  نیز  آنان  که  می شود  دیده  نیز 
اعالم  از  پس  داد؛  گزارش  سوئد  رادیو  دارند.  جای  سال 
نتایج انتخابات سراسری سوئد، مشخص شد که پارلمان 
جدید، جوان ترین پارلمان تاریخ سوئد است. متوسط سن 
نمایندگان پارلمان این دوره، 45 سال است. در مقایسه ای 
که  دارد  جوانی  نمایندگان  سوئد  پارلمان  بین المللی، 
بسیاری از آنها کمتر از سی سال سن دارند و این درحالی 
 50 جهان  در  پارلمانی  نمایندگان  سن  متوسط  که  است 
نام هفت نفر  این دوره،  سال است. در بین 349 نماینده 
سنی  گروه  در  نیز  آنان  که  می شود  دیده  نیز  ایرانی تبار 

حدودا 30 سال جای دارند.

اهدای اعضای خانم مهندس ایرانی به 6 کانادایی
 اعضای بدن زن جوان ایرانی که چند روز پیش در کانادا 
قربانی سارقان شده بود، به 6 بیمار نیازمند در این کشور 
این زن که در یك پمپ بنزین  اهدا شد. همشهری نوشت؛ 
کار می کرد زمانی که قصد داشت مانع فرار 2سارق شود 
پیش  6 ماه  باخت.  جان  و  شد  گرفته  زیر  آنها  ماشین  با 
پسربچه  و  شوهر  همراه  35ساله،  رشیدی  مریم  که  بود 
6ساله اش به کانادا مهاجرت کرد تا زندگی تازه ای را در 

آنجا شروع کند.

دانشگاه  از  شیمی  مهندسی  رشته  فارغ التحصیل  او   
فارغ التحصیل  نیز  شوهرش  و  بود  شریف  صنعتی 
دانشگاه تبریز بود و هر دو پس از مهاجرت به کانادا در 
شهر مونترال ساکن شدند. زندگی در این شهر اما خیلی 
به شهر  گاز  و  کار نفت  بازار  به دلیل  آنها  و  نداشت  دوام 
کلگری مهاجرت کردند و در این میان مریم در یك شرکت 
نفت و گاز مشغول به کار شد اما پس از 3ماه با آنجا قطع 
به کار در یك  همکاری کرد و برای گذران زندگی مجبور 

پمپ بنزین شد.

موج جدید استیضاح
از هفته گذشته موج جدیدی از سوال و استیضاح ازسوی 
طرفی  از  است.  شده  پا  به  مجلس  نمایندگان  برخی 
نشدند  قانع  جنتی  علی  توضیحات  از  نشینان  بهارستان 

و کارت زرد دوم را به وزیر ارشاد اهدا کردند. از طرف 
استیضاح وزیر  دیگر هیات رئیسه مجلس هم درخواست 
پادرمیانی  اگر  کرد.  وصول  اعالم  را  پرورش  و  آموزش 
وصول های  اعالم  شمار  حاال  شاید  نبود،  الریجانی 
استیضاح باید در اندازه اعضای کابینه می بود. در همین 
حال گمانه زنی هایی هم درباره استیضاح وزرای کشور، 

نیرو، راه و شهرسازی و ورزش مطرح می شود.

ویروس های جاسوس
به نظر می رسد که  ادامه مذاکرات هسته ای،  با    همزمان 
اسرائیل هم از هر گونه اخالل در روند مذاکرات کوتاهی 
سران  برخی  تشویق  با  این  از  پیش  نمی کند.  و  نکرده 
ترساندن  بعد  مذاکرات،  روند  در  سنگ اندازی  به   5+1
اعراب از ایران هسته ای و حاال شنود مکالمات مذاکرات. 
جاسوسی  بد افزار  کشف  از  کاسپرسکی  شرکت  اخیرا 
خبر  مذاکرات  برگزاری  محل  هتل  سه  سیستم های   روی 
داده که طراحی اسرائیل است. ایران نگرانی جدی خود 
دولت های  به  مذاکرات  برگزاری  محل  اماکن  امنیت  از  را 

سوئیس و اتریش اعالم کرده است.

توافق بدون نیاز به تمدید؟
گمانه زنی ها  همه  بیمارستان  از  جان کری  ترخیص  با 
درباره تمدید مهلت مذاکرات به پایان رسید. وزیر خارجه 
شده  شکستگی  دچار  ران  استخوان  ناحیه  از  که  آمریکا 
تاکید  بیمارستان مرخص شد ضمن  از  اینکه  از  بود پس 
بر اینکه ثانیه ای از مذاکرات را از دست نداده و با همتای 

ایرانی اش مکاتبات ایمیلی داشته است، اعالم کرد:

حمایت روحانی از شادی مردم
  حتی رئیس جمهور هم نتوانست نسبت به لغو کنسرت ها 
کنفرانس  در  آنکه  از  پس  روحانی  بماند.  بی تفاوت 
بلیت  که  مردمی  حقوق  تضییع  به  نسبت  مطبوعاتی اش 
سفر  در  کرد  تاکید  می خرند،  را  مجوزدار  کنسرت های 
و گفت چه  تاکید مجدد کرد  بر سخنانش  به بجنورد هم 
اشکالی دارد که وقتی موسیقی نواخته می شود مردم شاد 
ممانعت  ناجا  فرمانده  که  است  شرایطی  در  این  شوند. 
پلیس  شرعی  و  ذاتی  وظیفه  را  کنسرت ها  برگزاری  از 
برای  تالش  از  ارشاد  وزارت  سخنگوی  اخیرا  می داند. 

انعقاد تفاهم نامه ای با نیروی انتظامی خبر داده است.

حماسه غواصان شهید
شهیدی   175 میزبان  کشور  پایتخت  هفته  این  سه شنبه    
بود که به غواصان دست بسته شهره شدند. این فرزندان 
کشور، در اوج مظلومیت و برخالف تمام اصول انسانی، 
با  بعثی،  نیروهای  توسط  بین المللی  و  دینی  اخالقی، 
از 29 سال،  اینک بعد  به گور شدند و  دستان بسته زنده 
استخوان های آنها که جای هیچ شلیکی را در خود ندارند 
بازگشته است. خبر کشف پیکرهای 175 شهید  به وطن 
ایرانی ها  همه  تا  شد  باعث   4 کربالی  عملیات  در  غواص 
فارغ از جهت گیری های اعتقادی و سیاسی، یاد قهرمانان 

مظلوم کشورشان را گرامی بدارند.

رصد شبکه های موبایلی
  پای استیکرهای غیر اخالقی که به برنامه موبایلی تلگرام 
باز شد، احتمال فیلترینگ یا محدودیت های این پیام رسان 
امکان  از زمانی که  باال رفته است.  ایرانی ها هم  محبوب 
ایجاد شد،  ساخت برچسب های مختلف ازسوی کاربران 
برخی استیکرهای غیر اخالقی و نیز توهین به مقامات و 
پیدا  شخصیت های سیاسی هم به فضای گفت و گوها راه 
کرده اند که البته این از نظر وزیر ارتباطات قابل پذیرش 
منجر  محدودیت  ایجاد  به  ادامه،  صورت  در  و  نیست 
خواهد شد. گفته شده ایران از نظر تعداد کاربران تلگرام 

رتبه سوم دنیا را دارد.

کمک نقدی به نیازمندان؟
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه از تقدیم طرحی دو 
صورت  در  که  داده  خبر  مجلس  هیات رئیسه  به  فوریتی 
تصویب آن، دریافتی هر یک از افراد تحت پوشش نهادهای 
حمایتی کمیته امداد یا بهزیستی ماهانه از 53هزار تومان 
به 236 هزار تومان افزایش خواهد یافت.وی گفته که این 
طرح براساس معیارهایی است که نسبت به نرخ تورم و 
نرخ  با  متناسب  و  می شود  محاسبه  کارگری  حقوق  پایه 
هر سال افزایش خواهد یافت.منابع مالی این طرح هنوز 

مشخص نشده است.

دالر در فضای انتظاری

افزایش  نیز  و  تابستان  فصل  آغاز  به  نزدیکی  وجود  با 
کنکور  و  امتحانات  از  خانواده ها  فراغت  دلیل  به  سفرها 
و نیز به رغم تسهیالت نسبتا مناسبی که تورهای خارجی 
برای سفر به مسافران پیشنهاد می دهند، اما باز هم کشش 

چندانی در بازار آزاد نسبت به خرید دالر وجود ندارد.

استارت 2018
 2018 فوتبال  جهانی  جام  مقدماتی  بازی های  استارت 
برای  ترکمنستان  داش آغوز  در  سه شنبه  روز  از  روسیه 
کارلوس  شاگردان  شد.  زده  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم 
جام  در  حضور  سهمیه  بتوانند  اینکه  برای  کی روش 
جهانی را کسب کنند، باید در مسابقات مقدماتی قدم به قدم 
که  بود  ترکمنستان  با  رویارویی  قدم  اولین  بروند.  پیش 
به همراه عمان، هند و گوام در گروه پنجم مقدماتی جام 
جهانی 2018 و جام ملت های 2019 حریفان ایران شده اند. 
از حاال تا دو سال بعد تیم ایران حداقل 8 بازی و حداکثر 

22 بازی انجام خواهد داد.

رونمایی از یکتا
وزیران دولت های نهم و دهم این هفته از تشکلی سیاسی 
معاون  گفته  به  بنا  که  کردند  رونمایی  »یکتا«  نام  به 
کمیسیون  از  و  است  غیر قانونی  کشور  وزیر  سیاسی 
که  هرچند  است.  نکرده  دریافت  مجوز  احزاب   10 ماده 
دست اندرکاران این تشکل معتقدند که فعالیتشان در قالب 
کشور  وزارت  نظر  از  اما  ندارد،  مجوز  به  نیازی  جبهه 
هرگونه فعالیت سیاسی افراد نیازمند مجوز است. برخی 
یا  احمدی نژاد  راه  ادامه دهنده  را  تشکل  این  تحلیلگران 
رئیس جمهور  خاموش  چراغ  حرکت  برای  ابزاری  حتی 

سابق در انتخابات مجلس می دانند.

دزد بار دیگر به فردوسی پور زد
فردوسی پور  عادل  خودروی  ظهر  دیروز  که  شد  شنیده 
رسمی  سایت  وب  گزارش  به  گرفت.  قرار  سرقت  مورد 
برنامه نود، کیف های دستی حاوی مدارك دانشگاه، دسته 
تن  دو  و  پور  فردوسی  عادل  دانشگاهی  جزوات  و  چك 
رفت.  سرقت  به  شیشه ها  شکستن  از  پس  همکارانش  از 

مامورین انتظامی در حال پیگیری موضوع هستند.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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گزارش

وداع با 
غواصان

این روزها در فضای مجازی و صحبتهای مردم، بسیار 
دیده  و  گفته  چهار  کربالی  غواص  شهدای  مورد  در 
فرشتگانی  شدن.  پیدا  سالها  از  بعد  که  شهدایی  شده. 
که هنرمندانه جان خودشون رو در راه وطن نثار کردن 
عملیات  از  بود.  کرده  سرخ  رو  زمین  گرمشون  خون  و 
روایت   ، چهار  کربالی  غواص  شهدای  و  چهار  کربالی 
های بسیار گفته شده. رشادت ها، اشک ها، منورهایی 
که آسمان شب رو مثل روز روشن میکرد، عملیاتی که در 
اون بسیاری از جوانان وطن به شهادت رسیدن و اکنون 

اجساد مطهری از این عزیزان که پیدا شدن.

کربالی چهار روایت عشق و جوانمردی به شمار میاد. جوانانی 
که حتی با دونستن سختی مسیر و یقین به شهادت، باز هم برای 
آزادی وطن پیش میرفتن. اکنون بعد سالها، پیکر 175 شهید به 
شکلی پیدا شده که گمان داده میشه این فرشتگان بصورت زنده 
دفن شده بودن. دستان بسته و بدنی که در زیر خاک دفن شده 
بود، خبر از رویدادی شگرف در زمانی دور میده. اینجا بحث 
مقصر  و  ای  حاشیه  روایتهای  ها،  کاستی  عملیات،  رفتن  لو  از 
بحث  جوانمردی.  و  غیرت  بحثت  رشادته.  بحث  اینجا،  نیست. 
شهدای ایران. صحبت از دالورانی که بی صدا در شب عملیات 

در زمان غواصی جان باختند.
جوان  هنرمند  دو   ، چهار  کربالی  غواص  شهدای  موضوع  با 
هم  هنر  دنیای  در  که  پرداختن  پوستری  طراحی  به  ایرانی 
مجازی  فضای  در  سرعت  به  که  پوسترهایی  شده.  خبرساز 
این  رشادت  از  رو  کوچک  چند  هر  هایی  نشانه  و  شد  پخش 

بزرگمردان در هنر گرافیک زنده کرد.
ایران  ” شهید  عنوان  با  اول  پوستر  سید مهدی موسوی طراح 
در عنوان  که: ” همه چیز  دادن  کلیت پوستر شرح  در مورد   ”
برای  که  مردانی  هویداست.   ” ایران  شهید   ” یعنی  پوسترم 
پوستر  در  دادن و …”.  آینده ی سرزمین جان  و  گذشته، حال 
شده،  منتشر   ” میمیرند  صدا  بی  ها  ماهی   ” عنوان  با  که  دوم 
طراح پوستر، احمد درخشنده ، با متن پی نوشتی صحبت کردن 
اند که 175  که: “ به تازگی 270 شهید از دل خاک بیرون آمده 
نفرشان از شهدای غواص عملیات کربالی چهار بوده اند و در 
یک گودال بوده اند و دست بسته بوده اند و گلوله نخورده بودند 

و زخمی نداشته اند و…”

مراسم تشییع 
میدان »بهارستان« تهران، آتش می بارید؛ اما مردم از هر جنسی 
برای بدرقه فرزندان ملت آمده بودند؛ فرزندانی که ٢٩ سال پیش 
آتِش گرمای تهران کجا و آتشی که بر سر  اما  زیر آتش بودند؛ 
آنها ریخته می شد کجا. حضور دیروز تهران نشینان، نشان داد 
نه  و  وابسته اند  جناحی  به  نه  هستند؛  ملت  به  متعلق  شهدا  که 
قابل مصادره؛ آنها فرزندان ایران  اند. آنها رزمندگان و غواصان 
پایمردي  گلوله های دشمن  آتش  زیر  که  بودند  »کربالی چهار« 
به  مادرانشان  می رفتند،  آنها  ١٣٦٥وقتی  ماه  دی  سوم  کردند. 
بازگردند،  که  ریختند  پشت سرشان  آبی  کاسه  و  رفتند  بدرقه 
آنها  اما ٢٩ سال چشم به در خانه دوختند و بازنگشتند. وقتی 
بر  پرچم ها  همان  حاال  و  داشتند  دوش  بر  پرچمی  می رفتند، 
تابوت های شان نشسته است. بین جمعیت، خواهران و مادرانی 

با قاب عکس های فرزندان شان، منتظر بودند؛ »نیما« انتظار آنها 
را به خوبی به شعر بازگو کرده است: »تو را من چشم در راهم«.
با دستان »بسته« برگشته بودند و  و  »باز« رفته  با دستان  آنها 
بودند.  آمده  منتظران  دیدار  به  بسته،  دستان  همان  با  دیروز 
اندک اندک می آمدند، آنها که اندک اندک رفته بودند. آنها که وقتی 
بیانگر حالشان بود: »ما درس سحر در  می رفتند، شعر حافظ 
ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم«.آنها ٢٧٠ 
شهید جنگ تحمیلی بودند که ١٧٥ غواص هم در بینشان است. 
غواصانی که برای شکستن خط دفاعی دشمن در »کربالی ٤« 
به »اروند« زدند و بازنگشتند. یک ماه است که گل های وطن به 

بر  و  بی جان  ٢٩ سال؛  از  آن هم پس  آمده اند،  محل رویش شان 
خاک افتاده و با دستانی بسته. گل هایی که کینه و توحش دشمن 
»پرپر«شان کرد. شاید وقتی خبر زنده به گورشدِن ١٧٥ غواص 
این گل ها را متوجه  منتشر شد، هیچ کس حال مادران و پدران 
آنها را سروده  نمی شد، ولی »حافظ«، قرن ها قبل، وصف حال 
بود: »در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش؛ این داغ که ما بر دل 

دیوانه نهادیم«.
سوم دی ماه ١٣٦٥ بود؛ منورها آسمان »اروند« را سرخ کرده 
بودند و تیرهای دشمن هم زمین را خط خطی؛ ولی آنها عزمشان 
آن سوی  می شکستند.  را  خط  باید  بود؛  راسخ  قصدشان  برای 
عملیات  غواصان  و  رزمندگان  انتظار  در  دشمن،  »اروند«، 
»کربالی ٤« بود؛ غواصانی که برای شکستن خط دشمن به آب 
به  موج هایش  داشت؛  ناسازگاری  سِر  هم  »اروند«  بودند.  زده 
نفع دشمن کار می کرد؛ غواصانی که با طناب به یکدیگر وصل 
آنها را به هرسو  شده بودند، در موج ها گرفتار شده و موج ها 
سروده:  آنها  برای  انگار  »حافظ«  می بردند؛  می خواستند  که 
»شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل؛ کجا دانند حال ما 

سبک باران ساحل ها«.

منورهای  با  عراقی  هواپیماهای  نداشتند.  پایانی  منورها 
بود.  شده  سخت  پیشروی  بودند.  کرده  روز  را  شب  خوشه ای 
از زمین و آسمان آتش می بارید. اروند هم از دیدن این صحنه ها 
به خودش پیچید و گردابی درست کرد. گردابی که گل های وطن 
را دسته دسته در خود می گرداند. دشمن تعدادی را در آب شهید 

کرد و تعدادی را اسیر.
آنها وقتی به آب می زدند، کدام شان می دانست چه سرنوشتی در 
انتظارش است؛ »شهادت«، »جراحت«، »اسارت« یا »بازگشت به 
اما شاید فکرش را هم نمی کردند که »زنده به گور«  شهرشان«؛ 
کردند  اسیرشان  بعثی ها  ولی  بسته؛  دستانی  با  هم  آن  شوند، 

نه،  که  شاید  بردند.  قتلگاه  گودال  به  و  بستند  را  دستانشان  و 
نشستند،  آنها  دستان  بر  که  پارچه هایی  و  سیم ها  روزی  حتما 
بر مظلومیت شان شهادت می دهند. روزی خواهد آمد که خاک 
روزی  بیاید.  زبان  به  آنها،  مظلومیت  بر  »ابوفلوس«  منطقه 
آنها  غربت  بر  وطن،  گل های  پیش  روی  منظره  آخرین  آسمان، 
بر  دستانشان،  زخم های  که  می آید  روزی  داد.  خواهد  شهادت 
دردهای آنها شهادت بدهند. روزی می آید که لب های تشنه شان، 
شرح »گودال« را خواهند داد. روزی خواهد آمد که صورت های 
به زخم نشسته گل های وطن، از آنچه بر مظلومان کربالی٤ رفته، 

می گویند.
چه  کسی  می کردند؛  فکر  چه  به  گودال  در  می داند  چه  کسی 
هرچه  اما  می گذشت؛  چه  ملت  فرزندان  ذهن  در  می داند 
را  دستانشان  بود.  آنها  شاه بیت  خود«  از  »گذشت  می گذشت، 
با  کردند.  قتلگاهشان  راهی  غواصی  لباس  همان  با  بستند، 
دستانی بسته در گودال، روی شان بر آسمان یا بر خاک؛ کسی 
فرق  دیگران  آسمان  با  آنها  آسمان  لحظات،  آن  در  نمی داند. 
داشت؛ از آسمان دیگران باران می بارید وخاک تشنه را سیراب 
می کرد؛ ولی از آسمان آنها »خاک« ریخته می شد. آنها از خاک ها 

گذشتند و از همان گودال به آسمان رفتند.

"بی غیرت" خطاب کردن رئیس مجلس
شنبه  سه  روز  سخنرانی  از  دیگری  بخش  در  کریمی  محمود 
صدر،  بنی  ابوالحسن  مقابل  در  مردم  که  داد  هشدار  خود، 
الله  آیت  احترام"  "به  تا مدتی  ایران هم  نخستین رئیس جمهور 
خمینی "دست نگه داشتند"، اما این وضعیت بعد از موضع گیری 

رهبر سابق جمهوری اسالمی تغییر کرد.
رئیس  الریجانی  علی  به  غیرمستقیم  اشاره  با  کریمی،  آقای 
مجلس ایران هم گفت: "آقای مسئولی که در جمهوری اسالمی 

به خاطر پز دادن مقابل یک دیپلمات با هزار قلم آرایش و سر باز 
و فقط یک کاله نمادین بر روی سر می روی و با او حال و احوال 

و مذاکره می کنی؛ خاک بر سرت بی غیرت!"
شده  منتشر  تصاویر  به  ظاهرا  کار،  محافظه  مداح  این  اشاره 
با  دیدار  در  اروپا،  پارلمان  هلندی  نماینده  اسخاکه،  ماریچه  از 
علی الریجانی است. به دنبال انتشار این تصاویر، که در جریان 
مالقات ده روز قبل هیئتی از نمایندگان پارلمان اروپا با رئیس 
مجلس ایران صورت گرفت، گروهی از محافظه کاران پوشش 

خانم اسخاکه را مغایر موازین اسالمی دانستند.
مختلف  های  شبکه  از  شده  منتشر  اخبار  و  ها  گزارش  در 
تلویزیون سراسری ایران از مراسم روز سه شنبه، بسیاری از 
شعارهای مخالفان دولت و مذاکرات هسته ای به نمایش درآمد 

که این موضوع نیز، واکنش هایی را به دنبال داشت.
نمایش این شعارها در شرایطی صورت گرفت که صدا و سیما 
هم با پخش صحنه های دست تکان دادن محمود احمدی نژاد، 
رئیس جمهور سابق ایران برای عده ای از هوادارانش در جریان 

راهپیمایی، به گفتگو با او پرداخت.

ادامه از صفحه یک

را  نظامی  تنش  می توانیم  »ما  می گوید:  کوروچنکو  می کند.«  استفاده  خود  نفوذ  و  حضور  افزایش  برای  بحران  این  از   
احساس کنیم.« از نظر غرب، روسیه نظم اروپایی پسا جنگ سرد را با تسخیر کریمه و بی ثبات کردن اوکراین بر هم زد. این 
باعث شد اقمار سابق شوروی احساس آسیب پذیری در برابر این کشور داشته باشند. روسیه که مدت ها تمرینات نظامی را 
متوقف کرده بود، بار دیگر بمب افکن ها و جنگنده های خود را برای گشت زنی به آسمان اروپا و آمریکا فرستاد. غرب- و به 
ویژه ایاالت متحده- احساس می کند که این نگرش تهاجمی شایسته پاسخ نظامی است به همین دلیل صحبت از برنامه جدید 
مانور و اعزام تانک و سایر تجهیزات سنگین مطرح شده است. گولتس می گوید: »روسیه اظهارات نظامی تهاجمی را مطرح 

کرده است و بر این اصرار می ورزد که در دنیایی از بازدارندگی نظامی متقابل زندگی می کند.«

لشکری  و  پیشرفته  نظامی  ادوات  از  استفاده  می گوید  او  نیست.«  آماده  روسیه  اما  کرد  توجه  »غرب  می افزاید:  گولتس 
100 هزار نفره برای تسخیر کریمه یک مساله است؛ اما اتخاذ چنین موضعی در برابر ناتو مساله ای بسیار متفاوت است. 
نیویورک تایمز به نقل از تحلیلگران می نویسد: »روسیه که فاقد نیروی نظامی مورد نیاز و سیستم های نظامی است به این 
زودی ها آمادگی پیدا نخواهد کرد. این در حالی است که پوتین چنان داد سخن سر می دهد که گویی همین فردا آماده پاسخ 
هسته ای است.« سی.ان.ان می نویسد در واکنش به مانورهای نظامی پوتین و لفاظی های او ایاالت متحده تصمیم به ارسال 
تعدادی از جدیدترین جنگنده های خود به اروپا را دارد. این گزارش می افزاید هر دو کشور مانور قدرت را برگزار کرده اند؛ 

اما این بار قاره اروپا محل نمایش قدرت آنهاست. »دبورا جیمز«، فرمانده نیروی هوایی در دیداری که از نمایشگاه نظامی 
پاریس داشت، می گوید: »بزرگ ترین تهدید در ذهن من آن چیزی است که از فعالیت های روسیه نشأت می گیرد. آنچه در 
بنا دارد  ایاالت متحده  با تهدیدات روسیه،  ناامیدکننده است.« سی.ان.ان می افزاید برای مواجهه  اوکراین می گذرد بسیار 
جنگنده های اف 22 را به اروپا بفرستد. این گزارش می گوید: ماه ها است پنتاگون تمرینات نظامی را در اروپا با متحدان خود 

برگزار می کند تا پیامی به روسیه دهد مبنی بر اینکه مانورهای نظامی این کشور بی پاسخ نخواهد ماند.

جنگ در اوکراین باعث کاهش و بعضا قطع همکاری روسیه با صنایع دفاعی مهم در غرب شد؛ در حالی که تحریم های غرب 
بر شدت مشکالت افزود؛ به این معنا که روسیه از برخی فناوری های حساس و مهم در صنایع نظامی مانند ریزتراشه ها 
محروم شد. روسیه در سال گذشته 16 میلیارد دالر فروش نظامی داشت. بنابراین سوال مهم این است که آیا این تحریم ها 
می توانند باعث کاهش فروش نظامی روسیه شوند یا خیر؟ شیب کاهش قیمت نفت و افت ارزش روبل به این معناست که 
روسیه سال جاری با رکود مواجه می شود؛هرچند این رکود آن گونه که پیش بینی می شد نیست. پوتین می گوید به وعده 
خود مبنی بر نوسازی نظامی و امنیت اجتماعی که در آغاز دور سوم ریاست جمهوری خود در سال 2012 وعده داده بود، 
پایبند است. او روز سه شنبه در نمایشگاه نظامی روسیه اعالم کرد که دست کم تا سال 2020 باید 70 درصد از تمام تسلیحات 
مورد نیاز این کشور نوسازی شود؛ اما به گزارش نیویورک تایمز، برخی پیش بینی ها می گوید تا آن سال ممکن است »در گام 
اول پول های روسیه تمام شود.« به گزارش منابع خبری روسی، بودجه نظامی پاییز گذشته 32 درصد افزایش داشت، اما 

سال جاری 4 درصد کاهش خواهد یافت.
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کــــــــار را به 
اروپایـــــی ها 
بسپــــــــارید

کورِنلیوس آِدباهر . ترجمه: هرمز گیلیانه

حتی پیش از اینکه توافق هسته ای با ایران به امضا برسد، 
یک  منطقه ای  تبعات  به سمت  واشنگتن  در  بحث  فضای 
از  که  درس هایی  اما  است،  شده  کشیده  احتمالی  توافق 
موفقیت مذاکرات هسته ای تا این جای کار گرفته ایم، به ما 
بین المللی  تالش های  رهبری  نباید  آمریکا  چرا  می آموزند 
برعهده  را  ایران  با  منطقه ای  همکاری های  برقراری  برای 
متحدان  دهد  اجازه  باید  واشنگتن  عوض،  در  بگیرد. 

اروپایی اش ابتکار عمل را به دست بگیرند. 

و  آلمان  فرانسه،  -به ویژه  اروپا  اتحادیه  این  باشد،  هرچه   
انگلستان- بود که زیرساخت های دیپلماتیک مربوطه را از 
سال ٢٠٠٣ بنیان نهاد. آنها چین، روسیه و آمریکا را راضی 
کردند تا به این فرایند بپیوندند و در هماهنگی و همکاری 
نزدیک با آمریکایی ها، رویکرد دوبخشی تحریم و دیپلماسی 
دنبال  شد،  کنونی  هسته ای  گفت وگوهای  منجربه  را،که 
کنند.   برای آنکه مذاکرات، در قالب چارچوب چندجانبه ای 
که توسط اروپایی ها تدوین شده بود، جلو برود، هم آمریکا 
می دادند:  نشان  انعطاف  عرصه  سه  در  باید  ایران،  هم  و 
آمادگی  مقابل،  طرف  اصلی  منافع  با  کنارآمدن  پذیرش 
درنظرنگرفتن تفاوت های بنیادی و توانایی ایزوله کردن و 
با عرصه  ارتباط  در  غیرسیاسی دیدن موضوع مذاکرات.   
اول، واشنگتن و متحدانش بر نگرانی های خود غلبه کردند 
و یک برنامه غنی سازی محدود توسط ایران را- با وجود 
تعلیق  برای  ملل  سازمان  پشتیبانی  با  پیشین  اصرارهای 
کامل غنی سازی- پذیرفتند. ایرانی ها، صرفا با گفت وگو با 
واشنگتن، آن هم پس از سه دهه طردکردن آمریکا، انعطاف 
گفتمان  طرف  دو  هر  دوم،  عرصه  درباره  دادند.   نشان 
داخلی طرف دیگر را پذیرفته اند. گفتمان ایرانی ها این است 
که جامعه بین الملل حاضر به پذیرش آنچه تهران یک برنامه 
درعین حال  و  است  شده  می خواند،  صلح آمیز  هسته ای 

تحریم هایش را برخواهد داشت و به مدرن سازی این برنامه 
است  این  آمریکایی ها  گفتمان  کرد.  خواهد  کمک  هسته ای 
که امتیازات قابل توجهی از ایرانی ها که با محدودیت های 
و  آن  ابعاد  زمینه  در  چه  هسته ای شان  برنامه  در  اساسی 
گرفته اند.   کرده اند،  موافقت  بندی  زمان  با  ارتباط  در  چه 
و  ایزوله سازی  در  گفت وگوها  موفقیت  عامل  سومین 
که  است  این  هدف  اینجا  در  است.  نهفته  سیاست زدایی 
تمامی  کنارگذاشتن  و  بر مسئله هسته ای-  تمرکز  با  بتوان 
موارد دیگر از حقوق بشر گرفته تا تروریسم از مذاکرات- 
سیاسی  مسائل  که  پایدار  اما  خالق،  فنی  راهکارهای  به 
دو  بااین حال،  یافت.   به حاشیه می رانند، دست  را  کالن تر 
محقق  هنوز  منطقه ای،  همکاری های  زمینه  در  اول  عامل 
آن  با  ارتباط  در  باید  واشنگتن  که  اصلی  مورد  نشده اند. 

ایران حق  انعطاف نشان دهد، پذیرش این مسئله است که 
دارد در منطقه ایفای نقش )قانونی( کند و ایران نیز باید 
عربستان سعودی-  با  صحبت کردن  حتی،  از  اجتنابش  از 
ژئوپلیتیک،  و  مذهبی  دالیل  برمبنای  منطقه ای اش-  رقیب 
دست بکشد. هر دو طرف باید آمادگی پذیرش دیدگاه های 
اساسا متفاوت خود درباره نظم منطقه ای را داشته باشند؛ 
آنها -و با وجود  دست کم به این خاطر که نبرد قدرت بین 
خلیج  حاشیه  عرب  کشورهای  و  اسرائیل  چون  بازیگرانی 

آسان(  )نسبتا  سازش  جنس  از  سازشی  به  تن  )فارس(- 
هسته ای،  عرصه  در  بمب«  به  دستیابی  »عدم  مبتنی بر 
هسته ای،  توافق  به دست آوردن  ِصرف  به عالوه،  نمی دهد. 
طرف  منافع  پذیرش  زمینه  در  انعطاف  چوب خط  احتماال 
خواهد  پر  واشنگتن-  در  چه  و  تهران  در  چه  را-  مقابل 
کرد.  اینجاست که پای اتحادیه اروپا به میان می آید. تمرکز 
اتحادیه اروپا در برقراری یک چارچوب چندجانبه باید بر 
سیاست زدایی  و  ایزوله کردن  یعنی  همکاری  سوم  زمینه 
از نواحی احتمالی همکاری باشد. امنیت دریایی در خلیج 
هستند  عملی  موارد  از  نمونه  دو  غزه  وضعیت  و  )فارس( 
وارد  ایران  با  آنها  با  ارتباط  در  می تواند  اروپا  اتحادیه  که 
تعامل شود.  یک نظام امنیت دریایی منطقه ای می تواند بر 
مبانی کنوانسیون قانون دریاهای سازمان ملل )که نه ایران 

مقررات  که  نکرده اند(،  امضا  را  آن  هیچ یک  آمریکا  نه  و 
امنیت  جمله  از  همکاری  غیرنظامی  حوزه های  به  مربوط 
محافظت  دریایی،  صید  حوزه های  از  محافظت  دریاها، 
می کند،  تنظیم  را  بنادر  امنیت  و  دریایی  محیط زیست  از 
ماه  بیانیه  با  همچنین  رویکردی  چنین  شود.  پایه گذاری 
گذشته »گروه هفت« در راستای تقویت حکمرانی بر دریاها 
در رویکردی مشارکتی و قانون محور در سطح منطقه ای 
غزه،  در  تنش ها  با  مواجهه  دارد.   هم پوشانی  جهانی  و 

برای  بین المللی  تالش های  در  ایران  درگیرکردن  به معنای 
توافق  آن  روی  فلسطینی ها  که  ملی  وحدت  دولت  استقرار 
است.  نشده اند،  آن  تشکیل  به  موفق  تاکنون  اما  کرده اند، 
حتی همکاری در چنین سطح اندک و فنی نیز می تواند در 
حکم مانعی غیرقابل عبور باشد، چه رسد به اینکه بخواهیم 
به حل وفصل مواردی همچون درگیری ها در یمن یا سوریه 

بیندیشیم. 

کهن«،  »قاره  خارجی  و  داخلی  مشکالت  به  توجه  با   
داشته  انتظار  که  کند  جلوه  ساده اندیشانه  به نظر  شاید 
با  منطقه ای  همکاری  برای  چارچوبی  بروکسل  باشیم 
آشکار  سیگنال های  وجود  با  بااین حال،  کند.  تدوین  ایران 
واشنگتن مبنی بر اینکه از ایفای چنین نقش رهبری توسط 
اروپایی ها، در پی یک توافق هسته ای، حمایت خواهد کرد، 
اتحادیه اروپا و اعضای آن باید چنین حمایتی را به فال نیک 

بگیرند. 
 راهبردهای اروپایی پیشینی که از حمایت قوی آمریکایی ها 
برخوردار شدند، از جمله پیمان هلسینکی سال ١٩٧٥، بود 
ابرقدرت های  میان  امنیتی  همکاری های  برقراری  به  که 
همچنین  و  کرد  کمک  شوروی(  و  )آمریکا  سرد  جنگ 
اوایل  در  اسلو  پیمان  به  که  اسلو  و  مادرید  گفت وگوهای 
نشان  همچنین  موارد  این  درحالی که  شد.  منجر   ٩٠ دهه 
نیست،  پایدار  موفقیت  برای  تضمینی  توافق  یک  می دهند 
توافق  یک  که  است  دیپلماتیکی  گشایش  دارد،  اهمیت  آنچه 
ایجادشده  انرژی  این  باشد.    داشته  به همراه  می تواند 
به تنهایی  هسته ای  توافق  یک  دارد.  جهت دهی  به  نیاز  اما 
نمی تواند تغییرات بنیادی برای منطقه ای که نزاع مذهبی، 
چندپاره  را  آن  ضعیف  حکمرانی  و  فرقه ای  رقابت های 
را  نکته  این  بیفزایید  اینها  به  بیاورد.  ارمغان  به  کرده اند، 
که آمریکا هم اکنون وارد دوران پیشاانتخاباتی شده است 
به عنوان  که  اروپاست  اتحادیه  بر  که  می شود  آشکار  و 
در  هسته ای،  مذاکرات  نادیده گرفته شده  اغلب  میانجی 
راستای همکاری های منطقه ای پس از یک توافق احتمالی، 
کوشش کند.  آمریکا که به دنبال معطوف کردن منابع سطح 
باید  است،  دیگری  حاد  بحران های  به  دیپلماتیکش  اول 
را  اروپایی اش  شرکای  توسط  نقشی  چنین  برعهده گرفتن 

مورد استقبال قرار داده و از آن حمایت کند. 

برنامه  معاون  آِدباهر،  کورِنلیوس  نویسنده:  *درباره 
اروپای »موقوفه صلح بین الملل کارنگی« است. او دوسال 
ایران زندگی کرده و در دانشگاه تهران، علوم سیاسی  در 

تدریس می کرد. 
منبع: کارنگی

بین المللبین الملل
لو رفتن هویت جاسوسان انگلیس به دنبال افشاگری ادوارد اسنودن 

افشای شكست 
بزرگ راهبردی برای 

انگلیس و آمریكا
منابع انگلیسی گزارش دادند که به دنبال سرقت فایل های فوق محرمانه 
توسط ادوارد اسنودن پیمانکار امنیتی سابق آمریکا و دسترسی روسیه 
به  جا  به  مجبور  انگلیس  جاسوسی  دستگاه  اطالعات،  این  به  چین  و 
تایمز  ساندی  ایرنا،  گزارش  به  است.  شده  مامورانش  از  برخی  جایی 
دیروز به نقل از منابع ارشد نخست وزیری انگلیس، وزارت کشور و نیز 
سرویس های اطالعاتی این کشور گزارش داد که پس از دست یافتن چین 
اطالعاتی  دستگاه  اسنودن،  توسط  شده  سرقت  اطالعات  به  روسیه  و 
متخاصم  کشورهای  از  برخی  از  را  نیروهایش  که  شد  مجبور   6 ام ای 
و  چین  که  داد  گزارش  منابع  این  از  نقل  به  تایمز  ساندی  کند.  خارج 
روسیه موفق شده اند، رمز فایل های کامپیوتری که در اختیار اسنودن 
بود را بشکنند و به اطالعات آنها دسترسی پیدا کنند. براساس گزارش 
نشریه ساندی تایمز، مسکو به بیش از یك میلیون فایل محرمانه ای که 
تایمز  ساندی  یابد.  دست  است  توانسته  بود،  اسنودن  ادوارد  دست  در 
آن ها مجبور شده اند  که  غربی می گویند  اطالعاتی  دستگاه های  افزود: 
بعد از دستیابی مسکو به این اطالعاتی فوق سری که در اختیار اسنودن 
بود و یکی از بزرگترین نشست اطالعات در تاریخ آمریکا بشمار می آید، 
این  دهند.  صورت  خود(  جاسوسان  نجات  )برای  را  نجات  عملیات 
که چین  کرده اند  تایید  نیز  انگلیس  دولتی  ارشد  منابع  افزود:  روزنامه 
نیز توانسته است به این اسناد دست یابد که شامل جزئیات تکنیك های 
سری جاسوسی و اطالعاتی است که می تواند سبب شناسایی جاسوسان 
ارشد  مقام  یك  کرد:  اضافه  تایمز  ساندی  شود.  انگلیسی  و  آمریکایی 
خون  به  دستهایش  که  کرده  متهم  را  اسنودن  انگلیس  کشور  وزارت 
آغشته شده است، اگر چه داونینگ استریت )نخست وزیری( گفته است 
که هیچ شواهدی وجود ندارد که کسی در جریان این نشست اطالعات 
دچار آسیب شده باشد. این روزنامه افزود: دیوید اوماند یك مدیر سابق 
گفته  جاسوسی(  و  اطالعاتی  )دستگاه  انگلیس  دولت  ارتباطات  ستاد 
که این اخبار که حاکی از دستیابی روسیه و چین به اطالعات اسنودن 
می باشد، یك شکست بزرگ راهبردی است که می تواند سبب آسیب وارد 
شدن به انگلیس، آمریکا و نیز متحدین آنها در ناتو شود. درهمین حال 
شبکه بی بی سی نیز شامگاه شنبه گزارش داد، یك منبع دولت انگلیس 
به این شبکه گفته است چین و روسیه اطالعاتی داشتند که می توانست 
حال  همین  در  بدهد.  لو  را  انگلستان  اطالعاتی  ماموران  حضور  محل 
ندارد  وجود  شواهدی  هیچ  است:  کرده  عنوان  سی  بی بی  به  منبع  این 
افتاده  دردسر  به  اطالعات  این  رفتن  لو  دلیل  به  کسی  بدهد  نشان  که 
باشد. بر اساس گزارش بی بی سی، یك منبع دولتی انگلیس بیان داشته 
است اطالعاتی که در اختیار روسیه و چین گذاشته شده بود و لو رفتن 
به  بدهیم.  دست  از  را  حیاتی  اطالعاتی  شد  باعث  مان  عملیاتی  شیوه 
گزارش بی بی سی، مقام های اطالعاتی مدت ها در مورد آنچه آنها خطر 
تاثیر آن بر  درز اطالعات از سوی ادوارد اسنودن می دانستند و امکان 
حفظ امنیت انگلستان هشدار داده بودند. ترزا می، وزیر کشور انگلیس 
اواخر اسفند ماه گذشته در سخنانی در مجلس عوام این کشور عنوان 
کرده بود که اطالعات سری منتشر شده توسط ادوارد اسنودن، افشاگر 
انگلیس زیان  امنیتی  آژانس امنیت ملی آمریکا، برای سیستم  اطالعاتی 
بار و هزینه بر بوده است. وی بدون اشاره به جزییات امر، عنوان کرد: 
اطالعاتی  سازمان های  فعالیت  عادی  روند  بر  اسنودن  افشاگری های 
تاثیر گذاشته و آنها برای تبرئه خود از تاثیرات ]منفی[ این افشاگری ها 
تالش کرده اند... این تالش ها البته نیازمند منابع مالی بوده است.  تراز 
می  تصریح کرد: من به همراه رئیس سازمان اطالعات داخلی انگلیس 
)م ای 5( در تالش هستیم تا افشاگری های اسنودن لطمه ای را وارد نکند؛ 
انتظار دربرداشته است.  از  فراتر  تاثیراتی  افشاگری ها  این  این حال  با 
به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، یك نماینده حزب محافظه کار پس از 
اظهارات ترزا می  با مخرب خواندن افشاگری های اسنودن گفته بود: او 
نه تنها با افشاگری های خود امنیت ملی انگلیس را به خطر انداخته بلکه 
نموده  زحمت  دچار  را  مردم  اطالعاتی،  سازمان های  هزینه  افزایش  با 
است.  ادوارد جوزف اسنودن، افشاگر کنونی و کارمند سابق سازمان 
آژانس امنیت ملی آمریکا دو  اطالعات مرکزی آمریکا و پیمانکار سابق 
از  شده ای  بندی  طبقه  اطالعات  میالدی   2013 ژوئن   23 در  پیش،  سال 
انگلیس )جی  ارتباطات دولت  و ستاد  اس ای  ِان  برنامه های فوق سری 
سی اچ کیو( را به نشریات گاردین، نیویورك تایمز و واشنگتن پست لو 
از 23 ژوئن  آمریکا  ابطال گذرنامه اش توسط دولت  پی  در  که  او  داد. 
2013 تا دوم اوت 2013 میالدی در فرودگاهی در مسکو به سر می ُبرد؛ 
نخست از کشور اکوادور و سپس از روسیه تقاضای پناهندگی کرد و هم 
اکنون در مسکو به سر می برد. اسنودن در سال 2013میالدی و پس از 
انتشار اطالعاتی که نشان از جاسوسی گسترده اینترنتی و تلفنی دولت 
اطالعات  انتشار  ترك کرد.  را  این کشور  داشت  از شهروندانش  آمریکا 
سری توسط اسنودن به یك بمب خبری تبدیل شد و همان موقع روزنامه 
گاردین خبر داد که آژانس امنیت ملی آمریکا )ان اس ای( اطالعات تلفن 
ده ها میلیون نفر از شهروندان آمریکایی را گردآوری می کند. اسنودن 
همچنین مدعی شده است که سازمان امنیت ملی آمریکا و ستاد ارتباطات 
کدهای  توانسته اند،  مشترکی  اقدام  طی  کیو(  اچ  سی  )جی  انگلیس 
شرکت های  از  یکی  همراه  تلفن های  کارت  سیم  در  شده  رمزگذاری 
سازنده مطرح دنیا که سبب مخفی ماندن مکالمات و اطالعات ردوبدل 

شده توسط مشتریان می شود، را هك کنند.

زندگی پس از تحریم 

چشم ها به ایران 
دالر  میلیارد   100 ساالنه  به  ایران  دارند  اعتقاد  مقامات  آلمان  در 
سرمایه گذاری نیاز دارد. شرکت های آلمانی مشتاق اند پس از رسیدن به 
توافق هسته ای و رفع تحریم ها روابط تجاری را بار دیگر در این بازار 

سودآور از نو بسازند. 
در تهران و اروپا جامعه تجاری چشم به راه توافقی هسته ای است که 
برای پایان ژوئن برنامه ریزی شده و می تواند به رفع تحریم ها بینجامد.
مظهر  که  می پوشد  لباس هایی  مهمانانش  با  دیدار  در  ایران  نفت  وزیر 
او  کراوات.  بدون  و  تیره  کت  یقه،  بدون  پیراهن  هستند:  ایران  انقالب 
رشته ای تسبیح را در دست چپ خود نگه داشته است. اما بیژن زنگنه 
یکی از ایرانی های عملگرایی است که مایل است شاهد تغییر در روابط 
با غرب باشد. برنامه سفر چند هفته پیش او به برلین سرشار از جلسات 
لیند بزرگ ترین  با نمایندگان فولکس واگن و  متعدد بود. او صبحانه را 
صاحبان  با  گفت وگوهایی  کرد،  صرف  جهان  مهندسی  و  گاز  شرکت 
بخش  در  موجود  فراوان  فرصت های  و  داشت  متوسط  و  خرد  صنایع 

انرژی ایران را به گابریل وزیر امور اقتصادی آلمان نشان داد.

بازاری سودآور
مقامات تهران مستمعان دقیقی پیدا کرده بودند. مقامات وزارتخانه آقای 
گابریل برآورد می کنند ایران ساالنه به 100 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
نیاز داشته باشد. این کشور باید زیرساختارهای قدیمی را به روزرسانی 
نیاز  پتروشیمی  مواد  و  سنگین  ماشین آالت  جدید،  خودروهای  به  کند، 
از  قبل  پیشرو است.  بازار جهانی  در  این بخش ها  تمام  آلمان در  دارد. 
کاالها  ساالنه  آلمانی  شرکت های  قبل،  سال  چهار  در  تحریم ها  تشدید 
ایران صادر می کردند. اگر  و خدماتی به ارزش چهار میلیارد یورو به 
تحریم ها به صورت مرحله ای در سال آینده برداشته شوند به گفته وزیر 

امور اقتصادی »حجم تجارت می تواند به مراتب از آن رقم فراتر رود«.
زمان در حال گذر است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و طرف های 
مذاکره کننده قصد دارند در 30 ژوئن به توافقی هسته ای دست یابند که 
عالوه بر رفع تحریم ها مورد قبول اصولگرایان تهران و کنگره واشنگتن 

آن  هر  و  هستند  بیشتر  متحده  ایاالت  در  توافق  این  تایید  موانع  باشد. 
ممکن است کنگره آمریکا آن را با شکست مواجه سازد. 

ایران  به  دقت  به  نیز  دایملر  و  واگن  فولکس  مانند  شرکت هایی  مدیران 
ارسال خودروهای خود  به راه  می نگرند. مدیران هر دو شرکت چشم 
ایران هستند تا در آنجا دوباره قطعات سر هم  به شکل قطعه قطعه به 
است  آن  کامل،  خودرو  ارسال  با  مقایسه  در  روش  این  مزیت  شوند. 
که  مان  شرکت  می گیرد.  تعلق  آن  به  کمتری  وارداتی  تعرفه های  که 
واردکننده ای  دنبال  به  نیز  است  واگن  فولکس  وابسته  شرکت های  از 

می گردد تا کامیون هایش را در ایران بفروشد.
زیمنس غول مهندسی آلمان هیچ گاه - حتی در سال های دشوار تحریم- 
ایران  در  شرکت  این  دفتر  نکرد.  متوقف  را  ایران  در  خود  فعالیت های 
بالقوه ای  از فرصت های  به خوبی  این شرکت جهانی  بود.  باز  همواره 
که در توانمندسازی ساختارهای صنعتی ایران نهفته است، آگاهی دارد: 
همه چیز از برق رسانی گرفته تا عرضه انرژی، جاده، راه آهن تا تولیدات 

مدرن بر اساس استفاده از فرآیندهای خودکار.

شکست برخی امیدواری ها
اما زنگنه وزیر نفت ایران برخی امیدها پیرامون احتمال وابستگی کمتر 
اروپا به انرژی روسیه را کمرنگ کرد. دولت ایران بیشترین ذخایر گازی 
زنگنه  گفته  به  اما  دارد.  اختیار  در  را  جهان  نفتی  ذخایر  چهارمین  و 
بود.  پرهزینه خواهد  بسیار  اروپا  به  طبیعی  گاز  انتقال  و  لوله  ساخت 
در عوض او در آسیا به دنبال مشتریان جدید می گردد. اما همزمان او 
کرد  اعالم  و  داشت  نگه  آلمانی  شرکت های  چشمان  مقابل  را  هویجی 
عراق،  مانند  منطقه  دیگر  بازارهای  به  ایران  طریق  از  می توانند  آنها 

ترکمنستان، آسیای مرکزی و آذربایجان دسترسی پیدا کنند. 
آلمانی در نمایشگاه نفت تهران در چند هفته پیش  حضور شرکت های 
نشان داد آنها تا چه اندازه عالقه مند هستند تا جای پای خود را در این 
و  صنایع  اتاق  اجرایی  مدیر  یک  برن  دانیل  گفته  به  کنند.  تثبیت  بازار 
معلوم  حاال  همین  از  روحانی  دولت  »موفقیت  آلمان  و  ایران  بازرگانی 
موفقیت  به  نتواند  ایران  رئیس جمهور  اگر  می کند  استدالل  او  است«. 
پایان  منتظر  کشور  کل  حقیقت  آورد.در  نخواهد  دوام  قدرت  در  برسد 
معامله گر  خواجه پور  مهدی  گفته  به  است.  ژوئن  ماه  در  مذاکرات 

تجهیزات نفتی »ما داریم روزها را می شماریم«.

نیویورک تایمز امکان “ارتش مدرن” روسیه را تحلیل کرد

مانع بزرگ پوتین! 
آنها از »دیزنی لند نظامی روسیه« می گویند و این ایده اساسی که روسیه به زودی 
از یک ارتش مدرن برخوردار خواهد بود، در واقع تا حدودی متوهمانه بود. اما این 
زنجیره تسلیحاتی نشان می دهد که رقابت نظامی در روابط شرق و غرب چطور بر 

دیپلماسی غلبه کرده است.
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه روز سه شنبه در پارک بزرگی در 30 مایلی 
مسکو از نخستین نمایشگاه تسلیحات نظامی با فناوری باالی این کشور استقبال 
کرده و اعالم کرد که روسیه 40 موشک بالستیک بین قاره ای را به زرادخانه هسته 
دنبال  به  آمریکا  شد  مشخص  که  بود  پیش  روز  چند  کند.همین  اضافه  خود  ای 
استقرار تسلیحات سنگین در کشورهای حوزه بالتیک و لهستان است تا برای مقابله 

با هرگونه تهدید از سوی روسیه، حدود پنج هزار نیرو به این منطقه اعزام کند.
مسائل  بر  تاکید  افزایش  گران  تحلیل  تایمز  نیویورک  از  نقل  به  فرارو  گزارش  به 
از بحران اوکراین می دانند که باعث تقابل هرچه  نظامی را نشانه تغییرات ناشی 
بیشتر روسیه و غرب می شود، چیزی از یک مسابقه تسلیحاتی جدید.با این حال این 
یک رقابت آهسته با تمایل اندک به سرمایه گذاری در زرادخانه هایی از نوع جنگ 
اقتصادی  مشکالت  به  توجه  با  داد.رویه  می  خبر  متقابل  تخریب  از  که  است  سرد 
مطمئنا حتی استطاعت تامین مالی تسلیحاتی که پوتین متعهد به تحویل آنها تا 2020 
شده را هم ندارد. شش ماه پیش او گفته بود که روسیه طی سال جاری 50 موشک 
بالستیک به زرادخانه هسته ای خود اضافه می کند و دستکم یک مقام ارشد نظامی 

روسیه علنا تاکید کرده که اشتهای کرملین بیش از جیبش است.
افراط گرایان داعش باعث  اینکه نگرانی های مشترک، مانند تهدید از سوی  ضمن 
شده دو طرف مجبور به همکاری شوند. اما زبان تسلیحات به آرامی و مسلما در 

حال سایه افکندن بر زبان دیپلماسی و احترام متقابل است. 
الکساندر گولتز، تحلیل گر نظامی مستقل روسیه گفت: »همه باید بدانند که ما در 
شکست  که  جهان  آن  در  کنیم.  می  زندگی  پیش  سال  دو  از  متفاوت  کامال  جهانی 
خوردیم، این امکان وجود داشت که امنیت خود را با پیمان ها و اقدامات اعتمادساز 
متقابل سازماندهی کنیم. حال ما در شرایط کامال متفاوتی قرار گرفته ایم، جایی که 

روش کلی برای اطمینان از امنیت خود، بازدارندگی نظامی است.«
این نمایشگاه نظامی،  افســـران و دانشگاهیان روسیه روز سه شنبه در حاشیه 
مجموعه ای از سمینارها را برگزار کردند، از جمله سمیناری که بر تهدیدات امنیتی 
متمرکز بود. در این سمینار اتهامات معمول در مورد اینکه ناتو به صورت تدریجی 
یا  نیروی نظامی  از طریق  در تالش برای تحت فشار قرار دادن روسیه است، چه 
دامن زدن به انقالب های داخلی مانند آنچه در اوکراین رخ داد. ایگور کوروچنکو، 
سردبیر مجله ماهانه نشنال دیفنس روسیه گفت: »ارتش روسیه در حال بازگشت 
به آموزش ها و فعالیت های جنگی معمول است. ما دقیقا در حال انجام همان کاری 

هستیم که شرکای غربی مان انجام می دهند.«
او تکذیب کرد که روسیه برنامه ای برای حمله به اوکراین دارد اما گفت که آمریکا 
از این بحران برای افزایش حضور و نفوذ خود استفاده می کند. وی گفت: »ما می 
توانیم این تنش نظامی را حس کنیم.«از دیدگاه غرب، روسیه با الحاق کریمه و بی 
ثبات کردن اوکراین نظم اروپایی پساجنگ و پساجنگ سرد را درهم شکست. همین 
مسئله باعث شده کشورهای وابسته همسایه شوروی سابق احساس آسیب پذیری 
داشته باشند. گولتز گفت: »روسیه اظهارات خشونت آمیز داشته و تاکید می کند که 
در جهان بازدارندگی نظامی متقابل زندگی می کند، درحالیکه گمان می کند غرب 
توجهی به این مسئله نخواهد داشت. اما غرب توجه کرده و روسیه آماده نیست.« 
وی متذکر شد که استفاده از 100 هزار نیروی آموزش دیده برای تصرف کریمه یا 

حتی بی ثبات کردن همسایه یک چیز است اما مقابله با ناتو چیز دیگری است.

به  تسلیحاتی،  های  سیستم  و  انسانی  نیروی  بدون  روسیه  گران،  تحلیل  عقیده  به 
این زودی ها آماده این کار نخواهد بود و به همین دلیل است که پوتین به واکنش 
های نامتقـــارنی مــانند تسلیحات هسته ای روی می آورد. با این حال این سوال 
مطرح می شود که روسیه تا چه اندازه استطاعت دارد، حتی اگر یکی از بزرگترین 
گذشته  سال  طی  فروش  دالر  میلیارد   16 حدود  با  جهان  تسلیحات  صادرکنندگان 
باشد.افت قیمت نفت و ارزش روبل بدین معنا است که روسیه طی سال جاری با 
رکود اقتصادی روبرو است. با این حال پوتین اعالم کرده که همچنان کمپین مدرن 
امنیت اجتماعی که در  سازی نظامی 400 میلیارد دالری یک دهه ای خود و شبکه 
دور سوم ریاست جمهوری خود در سال 2012 وعده اش را داده بود را حفظ خواهد 
کرد. در آن دوره گفته بود که ممکن است روند این حرکت کند باشد اما هرگز به طور 

علنی به عقب نشینی از این ایده اشاره نکرد.

موسسه حقوقی دادآفرینان 
پذیرش دعاوی حقوقی، خانوادگی و کیفری در ایران
توسط وکالی مجرب پایه یک  دادگستری

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

پروند ه های پولی، بانکی،  فروش اموال غیر،  جعل و غیره
انجام کلیه امور اداری در  ایران اعم از :
شهرداری ها،  اداره نظام وظیفه، ثبت ازدواج و طالق، 

استعالم خروج از کشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری
ثبت شرکت ها ، واردات، صادرات و امور گمرکی 
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»جب بوش« نیز رسما وارد کارزار انتخاباتی آمریکا شد

میراث فرتوت جنگ
هیچ گاه  »گذشته  می نویسد:  راهبه«  یک  برای  »مرثیه ای  کتاب  در  فاکنر  ویلیام 
نمی میرد، حتی نگذشته است«. از تمام پیچیدگی های فلسفی این جمله که بگذریم، 

ایاالت متحده پس  مراد فاکنر احتماال اوضاع و احوال سرزمینی خیالی در شمال 
از پایان جنگ داخلی آمریکا بوده است، و حاال چه عبارتی می تواند بهتر از این، 
وضعیت سیاسی ایاالت متحده را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده 
آینده کارزارهای  باید طی یک سال  توصیف کند. شهروندان آمریکایی در حالی 
بیاورند که به نظر می رسد  پرخرج نامزدهای دموکرات و جمهوری خواه را تاب 
دوتایی موردنظر حامیان قدرتمند مالی انتخابات از درون دو خاندانی سر برآورده 
است که تاکنون روی هم رفته ٢٤ سال بر صندلی ریاست کاخ سفید تکیه زده اند. 
اما دراین میان، دو نامزد موردنظر هریک به صرافت افتاده اند تا خالف معمول، 
سهمی از میراث خانوادگی خود به ارث نبرند؛ تالشی که شکست فاجعه بار آن تنها 

با نگاهی سرسری به وعده ها و برنامه های انتخاباتی تازه ترین دوندگان خاندان 
کلینتون و بوش به شدت توی ذوق می خورد. شاهد این مدعا نیز اولین سخنرانی 
رسمی »جب بوش«، برادر و فرزند رؤسای جمهوری پیشین، بود که برای اعالم 
رسمی نامزدی خود در روز دوشنبه، سواحل آفتابی میامی در ایالتی را برگزیده 

بود که هشت سال فرمانداری آن را برعهده داشت.
 »می دانم که این انتخابات بسیار رقابتی است، پس آمده ام تا به سختی مبارزه کنم. 
و  داده و چشم در چشم مردم  ادامه  ایالت ها  تمامی  را در  کارزار خود  تا  آمده ام 
با  امروز  که  بگویم  برنامه هایی سخن  و  از همان وعده ها  چهره به چهره، درست 
به سخنرانی روز دوشنبه جب  تساهل  با  که  برای کسی  میان گذاشتم«.  در  شما 
بوش گوش سپرده باشد، این جمالت بسیار آشنا می نماید. اما حقیقت آن است آنچه 
رئیس جمهور  سی وچهارمین  بوش«،  دبلیو  »جرج  سخنان  درحقیقت  خواندید، 
پیش  قدم  دلسوزانه  محافظه کاری،  ایده  با  پیش  سال   ١٥ که  است  ایاالت متحده 
گذاشت و موفق شد کرسی ریاست جمهوری را تصاحب کند. البته برادر کوچک تر 
نه از واژه محافظه کاری استفاده کرد و نه کلمه دلسوزی را بر زبان آورد، بلکه 
به هواداران خود وعده داد تا با جان و دل برای پیروزی تالش کنند. جب ضمن 
حمله به برنامه و راهبردهای داخلی دولت اوباما و رقیب دموکرات خود، هیالری 
کلینتون، از عزم خود برای رفع معضالتی سخن گفت که بسیاری از شهروندان 
ختم  به همین  شباهت ها  اما  است.  کرده  برابر محروم  حقوق  از  را  ایاالت متحده 
نمی شود. اگر دو برادر نقاب ترحم به محرومان داخلی را به چهره زده اند، درباره 
در حقیقت،  دارند.  نظر  اشتراک  نیز  خارجی  بی رحمانه  و  تهاجمی  سیاست های 
وقتی نوبت سیاست های خارجه دولت می رسد، جب بوش مفری از سایه میراث 
خانوادگی خود ندارد. او هرچقدر هم که تالش کند خود و سیاست های خارجه اش 
از  یکی  ذیل  عاقبت  بزند،  جا  بوش  خانوادگی  برند  از  منحصربه فرد  نسخه ای  را 
دو اردوگاه جمهوری خواهان تعریف خواهد شد که هریک با نام یکی از اعضای 
خانواده اش گره خورده است. جب بوش که آرایش تیم مشاوران سیاست خارجه 
برادرش در  ترکیب مشاوران جنگ طلب  یادآور  به شدت  در غیاب »دیک چنی«  او 
حمله به عراق و افغانستان است، یا باید راه برادر بزرگ تر را در پیش بگیرد و با 
، جاده صاف کن جنگ طلبان  اتخاذ رویکردی مداخله جویانه و نو محافظه  کارانه 
رادیکال آمریکایی باشد یا به سیاق پدر خود، محتاطانه بر همکاری های بین المللی 
برای دفع چالش های جهانی، تأکید ورزد؛ وضعیتی اضطراری که تقریبا تمامی 
نامزدهای جمهوری خواه را درگیر رقابتی برای جنگ افروزی بیشتر کرده است. 
اما طنز ماجرا آنجاست که سیاست خارجه جب بوش نه تنها در میان دیگر رقبای 
نیز  دموکرات ها  نامزد  اصلی ترین  حتی  بلکه  نمی یابد،  بدیلی  او  جمهوری خواه 
پیام آور سیاست خارجه ای چندان متفاوت از همتای جمهوری خواه خود نیست. 
هیالری کلینتون شاید امروز از رأی خود به قطع نامه حمله به عراق در سال ٢٠٠٢ 
اظهار پشیمانی کند، اما بی دلیل نیست که سناتور جمهوری خواه »جان مک کین« 
با اشاره به اولویت مسئله امنیت ملی، از کلینتون به عنوان گزینه ای مناسب تر از 
اینها  به  می برد.  نام  جمهوری خواه،  جنگ طلب  نامزدهای  از  یکی  پاول«،  »راند 
نامزد  از  نو-نومحافظه کاران  معنوی  پدران  از  یکی  کاگان«  »پل  ضمنی  حمایت 
اصلی دموکرات ها را اضافه کنید تا دریابید شکاف سیاست خارجه در انتخابات 
آتی ریاست جمهوری آمریکا، این بار نیز بنا بر عادت مألوف و در غیاب بدیلی اصیل 

و واقعی، تنها پدیده ای زیبایی شناختی برای تکیه زدن بر بام قدرت جهانی است.
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تحلیل آماری بریتیش پترولیوم از انرژی جهان منتشر شد

جابه جایی غول های 
انــــــــــرژی دنیـــــــا

توسط  تازگی  به  که  است  گزارشی  عنوان   »2015 جهان  انرژی  آماری  »مرور 
ششمین شرکت بزرگ نفت و گاز جهان، شرکت بریتیش پترولیوم، منتشر شده 
است. این گزارش که شصت و چهارمین نسخه از این سری گزارش های ساالنه 
است یکی از معتبرترین و پرارجاع ترین مطالب منتشره در حوزه اقتصاد انرژی 
است که هر سال در ماه ژوئن منتشر می شود و مورد توجه بسیاری از تحلیلگران 
حوزه انرژی قرار می گیرد. گزارش امسال که »دنیای اقتصاد« نیز چند روز پیش 
و  تولید  تازه  روند های  درباره  را  زیادی  مهم  نکات  رساند،  چاپ  به  را  آن  خبر 

مصرف انرژی در سطح جهان در بر دارد. 

بریتیش پترولیوم در گزارش امسال خود که مشتمل بر 45 صفحه است، آورده 
است که سال 2014 یکی از سال هایی بود که در آن »تغییر تکنوتیک« در تولید و 
درباره  زمین شناختی  است  اصطالحی  تکنوتیک  داد.  رخ  جهان  انرژی  مصرف 
جابه جایی  به  اصطالح،  این  به  اشاره  با  گزارش  این  زمین.  الیه های  جابه جایی 
در  است.  پرداخته  داده،  روی  جهان  انرژی  غول های  جایگاه  بین  که  بنیادینی 
این گزارش بر تداوم تاثیرات توسعه نفت شیل آمریکا تاکید شده و با آمار دقیق 
نشان داده شده که آمریکا توانسته است عربستان سعودی را به عنوان بزرگ ترین 
گاز  و  نفت  تولیدکننده  بزرگ ترین  به عنوان  را  روسیه  و  جهان  نفت  تولیدکننده 
جهان پشت سر بگذارد. تولید نفت آمریکا در سال 2014 تا 6/ 1 میلیون بشکه در 
روز افزایش داشته و اولین کشوری است که برای سه سال متوالی تولید را روزانه 
این گزارش واردات خالص نفت  افزایش داده است. براساس  یک میلیون بشکه 

آمریکا 3/ 7 میلیون بشکه در روز بوده که کمتر از سال 2005 است. 
با این وجود مصرف انرژی جهان، 9/ 0 درصد رشد کرده است که کمترین نرخ 
از دهه 1990 به شمار می رود. این در شرایطی است که میانگین نرخ رشد 10 ساله 
1/ 2 درصد است. گرچه چین همچنان بزرگ ترین بازار انرژی جهان است )چین 
بیش از کل منطقه آمریکای شمالی انرژی مصرف می کند(، اما تقاضای این کشور 

با کمترین نرخ از سال 1998 تاکنون رشد کرده است. 
این تغییر جهت در تولید و مصرف تاثیر جدی بر قیمت انرژی و ترکیب سوخت 
داشته است. آمار بریتیش پترولیوم نشان می دهد قیمت نفت به شدت کاهش یافته 
است. علت این کاهش، افزایش عرضه ناشی از رکورد زنی رشد تولید کشورهای 
است. رشد مصرف زغال سنگ  بوده  اوپک  تولید  اوپک و حفظ سقف  غیرعضو 
چین متوقف و همچنین رشد جهانی مصرف گاز طبیعی ضعیف شده است، زیرا 
زمستان نه چندان سرد در اروپا موجب کاهش شدید مصرف گاز شده است. در 
این گزارش به این مساله اشاره شده است که انرژی های تجدیدپذیر در میان دیگر 
جهانی  مصرف  رشد  که  سالی  در  و  داشته اند  را  رشد  سریع ترین  انرژی  انواع 
انرژی اولیه کنده شده، انرژی های تجدیدپذیر  عامل یک سوم افزایش کل مصرف 
انرژی اولیه بوده اند. با این وجود، انرژی های تجدیدپذیر تنها 3 درصد از انرژی 

اولیه را تشکیل داده اند. 
انرژی جهان را به خود اختصاص داده است  از مصرف  نفت که 6/ 32 درصد 

سال  پانزدهمین  برای  اما  می رود.  شمار  به  جهان  سوخت  اصلی ترین  همچنان 
متوالی سهم بازار نفت دچار کاهش شده است. مصرف جهانی نفت 8/ 0میلیون 
تاریخی  میانگین  از  کمتر  اندکی  که  کرده  رشد  درصد   0  /8 یا  روز  در  بشکه 
مصرف نفت و بسیار کمتر از رشد 4/ 1 میلیون بشکه در روز در سال 2013 است. 
رشد تولید جهانی نفت بیش از 2 برابر  مصرف جهانی آن بوده و تا 1/ 2 میلیون 

بشکه در روز یا 3/ 2 درصد افزایش یافته است. 
در گزارش بریتیش پترولیوم عنوان شده است که تولید جهانی گاز طبیعی تا 6/ 1 
درصد رشد کرده که کمتر از میانگین 10 ساله 5/ 2 درصدی است. رشد تولید در 

همه مناطق به جز آمریکای شمالی کمتر از میانگین بوده است. آمریکا با افزایش 
1/ 6 درصدی تولید، بیشترین افزایش جهان را داشته و 77 درصد از رشد خالص 
تولید گاز طبیعی جهان را تشکیل داده است. مصرف گاز طبیعی اتحادیه اروپا 
6/ 11 درصد بوده که یک رکورد محسوب می شود. صادرات جهانی گاز طبیعی 
بیشترین کاهش را داشته و به اندازه 2/ 6 درصد تنزل کرده است. علت عمده این 
کاهش 8/ 11 درصدی، صادرات گاز روسیه بوده است. براساس گزارش بریتیش 

خود  به  را  گاز  تجارت  کل  از  درصد   33  /4 مایع  طبیعی  گاز  تجارت  پترولیوم 
اختصاص داده است. 

جهان  سراسر  در  نفت  تجارت  به  خود  گزارش  در  همچنین  پترولیوم  بریتیش 
تن  میلیون   850  /1 صادرات  با  خاورمیانه  گزارش  این  براساس  است.  پرداخته 
با  روسیه  است.  بوده  جهان  نفت  صادرکننده  بزرگ ترین   2014 سال  در  نفت 
صادرات 8/ 294 میلیون تن، غرب آفریقا با صادرات 9/ 213 میلیون تن و کانادا 
با صادرات 6/ 148 میلیون تن در رده های بعدی قرار دارند. اما از نظر صادرات 
فرآورده های نفتی مانند بنزین و سوخت دیزل، آمریکا با صادرات 9/ 179 میلیون 

تن رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و روسیه و خاورمیانه در رتبه های 
بعدی قرار دارند. از سوی دیگر، اروپا بزرگ ترین واردکننده نفت خام)9/ 446 
میلیون تن( و فرآورده های نفتی)5/ 173 میلیون تن( بوده است. آمریکا، چین، 
نفتی  فرآورده های  و  خام  نفت  عمده  مصرف کنندگان  از  نیز  استرالیا  و  ژاپن 

محسوب می شوند. 

 ایران؛ پیشرو نفت وگاز
ایران در پایان  اثبات شده نفت  در مرور آمار انرژی جهان آمده است که ذخایر 
سال 1994 میالدی )1373( برابر با 3/ 94 میلیارد بشکه بود. این رقم در سال 
2004 )1383( به 7/ 132 میلیارد بشکه و در پایان سال 2013 )1392( به 8/ 157 
میلیارد   157  /8 رقم  این  نیز   )1393(  2014 پایان سال  در  بشکه رسید.  میلیارد 
درصد   2 معادل   2014 سال  در  تحریم ها  رغم  به  ایران  نفت  تولید  بود.  بشکه 
افزایش یافت و به 614/ 3 میلیون بشکه در روز رسید. در این سال ایران هفتمین 
تولیدکننده نفت جهان بود و آمریکا با 644/ 11 میلیون بشکه در روز بزرگ ترین 
و  دوم  رتبه های  در  نیز  روسیه  و  عربستان  است.  بوده  جهان  نفت  تولیدکننده 
و  یافت  افزایش  ایران در سال 2014  گاز  تولید  گاز  قرار گرفتند. در بخش  سوم 
به میانگین 6/ 3460 میلیارد مترمکعب رسید که رشدی 2/ 5 درصدی را نشان 
می دهد. خالص صادرات گاز ایران در این سال بالغ بر 7/ 2 میلیارد متر مکعب 
بوده است. ترکیه مهم ترین مشتری گاز ایران بوده است. البته ایران از دو کشور 
ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نیز گاز وارد کرده است. بر این اساس ذخایر 
اثبات شده گاز ایران در پایان سال 2014 برابر با 0/ 34 تریلیون متر مکعب بوده 
است که باالترین رکورد در میان کشورهای جهان را رقم زده است. پس از ایران، 
روسیه با 6/ 32 تریلیون متر مکعب و قطر با 5/ 24 تریلیون متر مکعب ذخایر 
اثبات شده، بیشترین ذخایر اثبات شده گاز جهان را به خود اختصاص داده اند. 
کل ذخایر گاز اثبات شده جهان 1/ 187 تریلیون متر مکعب است که به این ترتیب 

سهم ایران از کل ذخایر گاز اثبات شده جهان معادل 2/ 18 درصد است.

 سریع ترین رشد انرژی 
باالترین   2014 سال  در  تجدید پذیر  انرژی های  که  می دهد  نشان  گزارش  این 
این  دادند.  به خود اختصاص  انرژی جهان،  انواع  را در میان همه  سرعت رشد 
به شدت کند شد.  انرژی جهان  این سال رشد مصرف  در شرایطی است که در 
انرژی  نیازهای  از  توانستند حدود 3 درصد  انرژی های تجدیدپذیر  این سال  در 
جهان را تامین کنند. کاهش تقاضا برای انرژی جهان موجب کاهش رشد آالینده 
دی اکسیدکربن شد تا جایی که میزان آالینده دی اکسید کربن در سال 2014 تنها 5 

درصد رشد کرد که این کمترین رشد از سال 1998 تاکنون بوده است.  

هشدار اقتصاددانان نسبت به انفجار بمب ساعتی نقدینگی 

رقابت حباب ها 
کودکان  برای  هیجان انگیزی  بسیار  بازی  حباب،  ساختن 
است، اما کودکان از همان ابتدا می دانند که این حباب ها عمر 
چندانی ندارند. آیا سرمایه گذاران نیز از این موضوع آگاهی 
با نقدینگی زیاد و  اکسی ژن که  با  نه  دارایی ها  دارند؟ حباب 
تغذیه  سرمایه گذاران  غیرعقالنی  انتظارات  و  دسترس  در 
بهره  نرخ  با  را  گذشته  سال  هفت  سرمایه گذاران  می شود. 
اندك گذرانده اند؛ موضوعی که آنها را مجبور کرد یا به دنبال 
بازارهایی با بازدهی باالتر خارج از مرزهای ایاالت متحده 
بیشتر  حدی  از  شما  سرمایه  وقتی  فقط  که  )کاری  بگردند 
سراغ  درآمد  داشتن  برای  یا  است(  منطقی  و  ممکن  باشد، 

دارایی هایی با ریسك باالتر بروند.

 ترکیب نرخ بهره منفی یا بسیار اندك با چاپ پول فراوان، در 
واقع اکسیر ساختن حباب در اقتصاد است و حاال کم نیستند 
شکل  حال  در  متحده  ایاالت  دارند  اعتقاد  که  اقتصاددانانی 
دادن به حباب هایی تازه است که دیر یا زود خواهند ترکید. 
این همان موضوعی است که نوریل روبینی، اقتصاددانی که 
پیش بینی بحران مالی سال 2007 به شهرت وی دامن زد نیز 

درباره آن اظهار نگرانی کرده است. 
وی در مقاله ای که در اول ژوئن در گاردین به چاپ رساند 
نسبت به تبعات انفجار »بمب ساعتی نقدینگی« هشدار داد. با 
انتشار این مقاله، وی نیز به جمع نه چندان اندك اقتصاددانانی 
در  که  هستند  عظیمی  نقدینگی  تبعات  نگران  که  پیوست 
سال های اخیر وارد اقتصاد شده است. نقدینگی البته مانند 

اگر سرمایه گذاری تصمیم  بازارهای مالی است،  خون برای 
مشتری  نتواند  اما  بفروشد  را  خود  قرضه  اوراق  بگیرد 
مناسبی را در زمانی محدود پیدا کند، نگرانی وی از غیر قابل 
و  منتقل  بازار  به  سرعت  به  می تواند  دارایی اش،  بودن  نقد 
باعث وحشت در بازار و بروز مشکالتی جدی شود. سرعت 
میزان  با  مستقیمی  رابطه  دارایی ها،  این  رسیدن  فروش  به 
نقدینگی موجود در بازار دارد و از این رو نمی توان تزریق 
نقدینگی  مشکل  پس  دانست .  اشتباه  کاًل  را  بازار  به  پول 
کجاست؟ حجم باالی نقدینگی، می تواند باعث بروز رفتاری 
آن  به  که  شود  قرضه  اوراق  خصوصًا  و  دارایی ها  بازار  در 

اصطالحًا رفتارهای گله وار می گویند. 
و  افراد  دست  در  پول  باالی  حجم  که  معنا  این  به 
افزایش  بازار  در  را  تعداد و حجم معامالت  سرمایه گذاران، 
)که  صحبت هایی  و  شایعات  باعث  افزایش،  این  می دهد. 
مبنی  دارند(  قرار  آن  پایه  بر  زیادی  حد  تا  مالی  بازارهای 
نتیجه عده  پر معامله شده و در  اوراق  این  باالی  بازدهی  بر 
زیادی  زمان  اما  می کنند.  پیدا  گرایش  آن  سمت  به  بیشتری 
نیاز نخواهد بود تا سرمایه گذاران متوجه شوند که از چنین 
غیرعقالنی  آنها  انتظارات  واقع  در  و  نیست  خبری  بازدهی 
بوده است. خروج از بازار حتی سریع تر از ورود به آن رخ 

خواهد داد و این به معنای شکستن حباب است. 

بحران  ایجاد  در  بانك ها  که  نقشی  دلیل  به  این  بر  عالوه 
اقتصادی 2007 داشتند، قانون و مقررات حوزه عمل آنها را 
محدود کرده است تا از بروز اتفاقاتی مشابه جلوگیری کند. 
این  نیز خواهد بود که  این معنا  به  این محدودیت ضمنًا  اما 
ثبات  ایجاد  در  این  بر  سابق  که  را  نقشی  نمی توانند  نهادها 
در بازار ایفا می کردند انجام دهند و این می تواند حتی باعث 

بروز بی ثباتی شدیدتر و سریع تر شود.

ایران با 100 میلیارد دالر 
آزاد شده چه خواهد کرد؟

این روایت که ایران پس از رفع تحریم ها و دسترسی به 100 میلیارد دالر دارایی 
بلوکه شده خود، باز هم در منطقه ماجراجویی خواهد کرد روایتی تأثیرگذار و 

باورپذیر، اما نادرست است.
نویسنده: ریچارد نفیو*

دیپلماسی ایرانی: بسیاری اکنون فرض را بر این گذاشته انذ که با تکمیل روند 
توافق جامع هسته ای، ایران که با تالش فراوان از دست این تحریم ها خالص 
شده، فرصت جدید را برای ماجراجویی منطقه ای مغتنم خواهد شمرد. در این 
نگاه، تهران که خیالش از مسئله هسته ای راحت شده است، هدف واقعی اش را 

که تسلط بر منطقه است عملی خواهد کرد.
این سه  بر  اما عالوه  است.  ترسناک  و  باورپذیر  تأثیرگذار،  روایتی  روایت،  این 

خصلت، غلط هم هست.
قطعًا ایران بخشی از درآمد ناشی از رفع تحریم ها و بهبود اقتصادی درازمدتش 
را صرف حمایت از گروه های مخالف ایاالت متحده و شرکای این کشور خواهد 
بدی  به طرز بسیار  به خاطر تالقی چند عامل  این موضوع،  در مورد  اما  کرد. 
اغراق شده است. دو عامل اصلی عبارتند از 100 میلیارد دالر درآمد نفتی ایران که 
دسترسی این کشور به آن به دلیل تحریم های مالی غیرممکن بوده است و پس از 

توافق آزاد خواهد شد؛ و دوم نگرانی های هیستریک درباره اینکه توافق هسته 
ای، تهران را قدرت برتر منطقه خواهد کرد.

حقیقت آن است که پشتیبانی ایران از عناصر رادیکال از زمان سقوط شاه آغاز 
شده است، و حتی در زمان سختی های اقتصادی هم متوقف نشده است. همان 
است،  کرده  اشاره  هم  بروکینگز،  موسسه  پژوهشگر  مالونی،  سوزان  که  طور 
بخش اعظم این حمایت ها از زمان جنگ ایران و عراق آغاز شد؛ دورانی که از نظر 
اقتصادی برای ایران مطلوب نبود. ایران حتی در دوران سختی تحریم ها هم از 
این گروه ها حمایت کرد و با وجود کاهش شدید درآمدها به خاطر محدودیت 
آن، در سوریه سرمایه گذاری سنگینی کرد.  آمدن قیمت  پایین  و  صادرات نفت 
مسئله حمایت ایران از تروریسم ربطی به منابع مالی آنان ندارد، بلکه بیشتر به 
اراده سیاسی، فرصت شناسی و مشوق های سیاسی )یا در موردی مانند سوریه، 
نیازها و ضرورت ها( بستگی دارد. توافق هسته ای تغییری در این روند ایجاد 

نخواهد کرد.
استدالل هایی که علیه لغو بخش اعظم تحریم ها مطرح می شود معمواًل به یک 

نکته ساده ختم می شود: اگر تهران بدون پول می تواند این قدر خسارت بزند، 
با 100 میلیارد دالر چه کار خواهد کرد؟ اما این استدالل مبتنی بر این فرض است 
که ایران هیچ استفاده بهتری از 100 میلیارد دالرش نخواهد کرد؛ مبلغی که حدود 
یک سوم تولید ناخالص ملی این کشور است. این مسئله با عقل سلیم در تناقض 
نگران است در صورت  دارد که دولت  ای  اقتصادی کهنه  ایران مشکالت  است. 
حل نشدن به بحران بینجامد. این استدالل با حقایق تاریخی هم در تضاد است: 
دو سال پیش، ایران این 100 میلیارد دالر را در اختیار داشت و آن را خرج اسد و 
حوثی ها یا دردسرسازی در منطقه خلیج فارس نمی کرد. پیش از ژانویه 2012 

که ایران در صادرات نفت محدودیتی 

نداشت، نفت بشکه ای 100 دالری، ساالنه 88 میلیارد دالر درآمد برای این کشور 
به ارمغان می آورد. بعید است کسی ادعا کند تمام این پول به دست تروریست ها 
رسیده است. ایران این پول را صرف اولویت های داخلی و بعد سیاست خارجی 

کرده است، درست مثل هر دولت دیگری.
احتمال خیلی بیشتر آن است که فقط بخش کوچکی از این درآمد صرف چنین 
مقاصدی شده باشد. کسی نمی تواند به دقت درصد آن را پیش بینی کند و تخمین 
ها در مورد کمک ساالنه ایران به سوریه از رقمی بین 6 تا 15 میلیارد دالر حکایت 
دارند. با فرض درست بودن این ارقام، اگر ایران میزان کمکش را دو برابر کند و 
به چیزی بین 12 تا 30 میلیارد دالر برساند، این رقم باز هم تنها بخش کوچکی از 
هزینه های دفاعی ایاالت متحده یا کشورهای حاشیه خلیج فارس است. اگر واقع 

گرایانه نگاه کنیم، مقابله با چنین هزینه کردن هایی دشوار نیست.

با این حال، این دغدغه ها چالش مهمی را در کانون توجه قرار می دهد که ایاالت 
متحده پس از امضای توافق با ایران باید با آن روبرو شود و آن عبارت است از 
طراحی یک سازوکار امنیتی کارآمد منطقه ای که بتواند بر نابسامانی های فعلی 
که بخش های گسترده ای از خاورمیانه را گرفتار کرده است فائق بیاید و ارتباط 
کند. چنین  قبل  از  تر  را مستحکم  اش  ای  و شرکای منطقه  ایاالت متحده  میان 
سازوکاری می تواند به ایاالت متحده و شرکایش در خاورمیانه کمک کند که با 
اقدامات ایران مقابله نمایند و مهم تر از آن، برای مقابله با ماجراجویی های ایران 
در آینده ساختارهای پایداری به راه بیندازد. نشست اخیر سران ایاالت متحده 
آمریکا و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس اولین گام در این راستا بود، اما در 

هفته ها و ماه های آتی باید شاهد اقدامات مشابهی باشیم.
تحریم ها باز هم در این میان نقش خواهند داشت. سیاست ایاالت متحده این است 
که تحریم های مربوط به تروریسم )و تحریم های مربوط به تجارت تسلیحات( 
پابرجا بمانند، حتی اگر توافق هسته ای به سرانجام برسد. کارکرد بخشی از این 
تحریم ها، ترساندن بانک های خارجی از دادوستد با افراد و موسسات مشکوک 
در ایران و همچنین منع تجارت با شخصیت های حقیقی و حقوقی تحت تحریم 
است. عالوه بر این، دستورالعمل ها و استانداردهای سختگیرانه رایج در نظام 
بانکداری بین المللی که عمدتًا به خاطر مقابله با ایران تدوین شده اند، به همان 
قوت باقی خواهند ماند. مأموران مسئول تطبیق و ارزیابی بانک ها با توجه به 
جریمه هایی که موسسه های متبوعشان به خاطر بی توجهی به تحریم ها با آن 
رو به رو شده اند، هشیاری خود را حفظ خواهند کرد. هیچ کدام از این شرایط 

پس از توافق با ایران فرقی نخواهد کرد.
درست است که رفع تحریم ها پس از توافق هسته ای با ایران، پیامدهای منطقه 
ای خواهد داشت، اما اگر به جای این که از ایران لولو خرخره بسازیم راه حل 
های منطقه ای و همکاری با کشورهای خاورمیانه را مدنظر قرار بدهیم، خواهیم 
توانست با این پیامدها مقابله کنیم. توافق هسته ای و بستن راه ایران بر سالح 
هسته ای دستاوردهای راهبردی برای منطقه خاورمیانه و فراتر از آن دارد که 

نباید چشممان را روی آنها ببندیم.
حکومتداری،  برنامه  مدیر  و  پژوهشگر   )Richard Nephew( نفیو  ریچارد   *
دانشگاه  در  انرژی  جهانی  های  سیاست  مرکز  در  انرژی  بازارهای  و  تحریم 
کلمبیای ایاالت متحده آمریکا است. او پیش از این در شورای ملی امنیت آمریکا 
مدیر کارگروه ایران بوده و از آگوست 2013 تا دسامبر 2014 به عنوان عضوی 

از تیم مذاکره کننده ایاالت متحده در گفتگوهای هسته ای حضور داشته است.
از آخرین تحوالت مربوطه در  این مطلب صرفًا برای آگاهی خوانندگان  انتشار 

زمینه برنامه هسته ای صورت گرفته و به معنی تأیید محتوای مطلب نیست.
منبع: رویترز/ مترجم: علی عطاران
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ادبیاتادبیات
واکنش به یک اظهار نظر جنجالی

نویسندگی زنـــــــــان 
کافــــــــی نیســـــــت

 

معاصر  رمان نویس  شمسی«،  ناهید  »کامیال  نقل  به  را  مطلبی  »گاردین«  نشریه 
مطلبی  کرد؛  منتشر   2018 سال  در  زنان  کتاب های  فقط  انتشار  بر  مبنی  پاکستانی 
و  گرفته  قرار  ضمنی  موافقت  مورد  ناشر  یک  سوی  از  حداقل  کنون  تا  که  جنجالی 

بحث های زیادی را موجب شده است.
مطلب  این  در  می کند،  منتشر  انگلیسی  زبان  به  را  خود  داستان های  که  »شمسی«    
نوشته است: »فعالیت های موثر برای بروز یک سال انتشار آثار زنان باید در صفحات 
نقد کتاب، وبالگ ها، ویترین کتاب فروشی ها و مغازه ها، جشنواره های متعدد و جوایز 

ادبی دنبال شود.«
بررسی  به  در مقاله ای  »کانورسیشن«  اظهارنظر جنجالی، سایت  این  به  در واکنش 
»نیکوال  تحقیقات  به  نخست  سایت  این  است.  پرداخته  پیشنهاد  این  مختلف  وجوه 
گریفیث«، نویسنده انگلیسی اشاره کرده که نشان می دهد، »اگر نویسنده زنی جایزه 
ادبی را ببرد، معموال برای نوشتن از نقطه دید مردان  یا درباره مردان بوده است.« 
یافته های »گریفیث« بر مبنای داده های دریافت شده از جوایز ادبی بزرگ طی 15 سال 

گذشته منتج شده است.
جوایز  زنان  از  بیش  مرد  نویسندگان  که  است  »غم انگیز  می نویسد:  »کانورسیشن« 
زنانی  بیشتر  که  است  جا  این  در  جالب  نکته  اما  کرده اند  خود  آن  از  را  ادبی  معتبر 
که این جوایز را برده اند داستان هایشان یا شخصیتی مرد محور بوده یا موضوعی 
مردانه داشته است و این نکته با بررسی اجمالی جوایز داده شده به نویسندگان زن 

برنده جایزه در استرالیا و اروپا کامال مشهود است.«
وی ادامه می دهد: »به نظر می رسد این به یک فرهنگ تبدیل شده است که ما نسبت به 
زندگی مردان از منظر کامال مردانه بیشتر توجه نشان می دهیم و هم چنان کار زنان 

را به صورت شخصی، بومی و داخلی می بینیم.«

این  از  را  پا  در همین زمینه »پانکاج میشرا«، نویسنده مطرح اهل هندوستان، حتی 
فراتر گذاشته و در »نیویورک تایمز« می نویسد: »به نظر می رسد، رمان هایی درباره 
خانواده های روستایی که به دنبال کشف هستی شناسی وضعیت بشری نوشته شده 
به  نویسندگان  این  زن  همتایان  می گیرند؛  قرار  استقبال  مورد  بیشتر  مردان  توسط 

ندرت اجازه پیدا می کنند به اوج حوزه داستان های بومی دست یابند.«
ظهور  با  چند  »هر  است:  آورده  خود  مطلب  ادامه  در  همچنین  »کانورسیبشن« 
سبک های نقد ادبی جدید و بازخوانی و مورد سئوال قرار دادن رویکرد متون ادبی 
سازمان های  دیگر  و  زنان  انتشارات  آمدن  وجود  به  نیز  و  کالسیک  معروف  بسیار 
متمرکز بر آثار نویسندگان زن و نیز دگرگونی دیدگاه ها درباره فرهنگ اهدا جوایز 
نوید بخش تغییراتی در صنعت نشر است اما، این را نیز به ما یادآور می شود که بدون 
بررسی های دقیق و موشکافانه و ارائه پیشنهادهای عجوالنه ما را به سوی یک کلیشه 

رهنمون می کند.«

زنان  کتاب های  فقط  نشر  درباره  »شمسی«  جنجالی  »مطلب  می نویسد:  سایت  این 
نویسنده در یک سال، بازتاب گسترده ای داشته است اما، در ورای همه این چیزها اگر 
زنان کتاب های بیشماری  درباره مردان تولید کنند چه اتفاقی می افتد؟ ما در همان 
باتالق تفکری که هم اکنون در آن گرفتاریم باقی خواهیم ماند. این کافی نیست که آثار 
بیان داستان های زنان متمرکز شویم.  بر  بیشتر  را منتشر کنیم، الزم است که  زنان 
محققان کالج جدید نیویورک در تحقیقات اجتماعی نشان داده اند که خواندن داستان 
ادبی توانایی در کاوش و درک احساسات مردم و مهارت دریافت ارتباط های پیچیده 

اجتماعی را افزایش می دهد.

»دیوید کرنر کید« یکی از محققان این مرکز می گوید: »بررسی روانشناختی مشابهی 
برای کاوش در روابط واقعی و تخیلی مورد استفاده قرار گرفته است. داستان تخیلی 

بازسازی تجربیات اجتماعی نیست، خود تجربیات اجتماعی است.«
به هیچ جنسیت خاصی  این مطالعات  که  نتیجه می گیرد که »در حالی  کانورسیشن 
شناخت  برای  کتاب  یک  خواننده  توانایی  که  است  این  بر  تصور  ندارند،  اشاره 
شخصیت زنان به عنوان موضوعی پیچیده، الیه بندی شده و موجودی فهیم می تواند 

تاثیری عمیقی بر چگونه درست دیدن زنان داشته باشد.«

25 هـــــــــــزار پوند 
جایزه برای کتـــابی 
که 44 بــــــار رد شد

 
»جان  نوشته  چیز«  هزار   10« تاریخی  رمان   
سوی  از  بار   44 انتشار  از  پیش  که  اسپرلینگ« 
ناشران رد شده بود، جایزه ادبی 25 هزار پوندی 
»والتر اسکات« را برای نویسنده خود به ارمغان 

آورد.
 »10 هزار چیز« رمانی تاریخی است که وقایع آن 
امپراتوری چین در قرن چهاردهم رخ  در دوران 
سال   15 آن  نوشتن  برای  »اسپرلینگ«  و  می دهد 

وقت صرف کرده است.

مغولی  حکومت  پایانی  سال های  به  کتاب  این 
سلسله »یوان« اشاره دارد و داستان »وانگ منگ«، 
را  دوران  آن  نقاشی  بزرگ  استاد  چهار  از  یکی 

بازگو می کند.

کتاب »10 هزار چیز« در حالی 44 مرتبه از سوی 
دوره  ششمین  داوران  که  بود  شده  رد  ناشران 
جایزه ادبی »سر والتر اسکات« درباره آن گفته اند، 
»این کتاب ارزشمند، دقیق و نافذ است. در خالل 
در  می کنید  احساس  اسپرلینگ  جان  نوشته های 
همان گونه  منگ،  وانگ  نقاشی های  خواندن  حال 

طور  به  چیز  هزار   10 هستید.  شده اند  خلق  که 
مسحور کننده و با ظرافت دوران کهن امپراتوری 

چین را به تصویر می کشد.«

»جان اسپرلینگ« پس از آن که نامش در فهرست 

انگلستان  ادبی  جایزه  بزرگ ترین  این  برندگان 
قرار گرفت گفته بود: »از این اتفاق بسیار شادمان 
از  یکی  من  خود  که  این  برای  ویژه  به  هستم، 
کتاب های  همه  هستم،  اسکات  والتر  طرفداران 
در  او  از  کوچکی  تندیس  حتی  و  خوانده ام  را  او 

کتابخانه من وجود دارد.«
رمان نویس  یک  را  خودم  »من  کرد:  تاکید  وی 
زندگی  حال  در  را  خودمان  زیرا  نمی دانم  تاریخ 
در یک تداوم تاریخی می بینم و بر این باور هستم 
تاریخ خود را  که ما فقط می توانیم در روشنایی 

درک کنیم.«
سرشناس  نویسندگان  از  اسپرلینگ«  »جان 
تا کنون 4  که  به حساب می آید  انگلستان  معاصر 

رمان و 29 نمایش نامه از وی منتشر شده است.
مهم ترین  از  اسکات«  والتر  »سر  ادبی  جایزه 
این  ادبی است که هر ساله در بزرگداشت  جوایز 

رمان نویس بزرگ اهدا می شود.
رمان نویس،   ،)1832  -  1771 اسکات  والتر  سر 
اسکاتلندی  زندگی نامه نویس  و  تاریخ دان  شاعر، 
رمان  پدر  یا  و  ابداع کننده  اغلب  را  او  که  است 
را  قالبی  وی  می شود  گفته  می دانند؛  تاریخی 
بست  به کار  داستانی  ادبیات  از  سبک  این  برای 
و  اشعار  شده  است.  پیروی  آن  از  امروز  تا  که 
بازگویی  به  او،  »ویورلی«  به  معروف  رمان های 
وقایع مهیج مربوط به تاریخ موطنش می پردازند 
و سایر رمان های وی به بریتانیا و فرانسه دوران 
آن  شخصیت های  که  برمی گردند  وسطی  قرون 
مزرعه داران،  سیاسی،  رجل  ملکه ها،  شاهان،  را 

گدایان و راهزنان تشکیل می دهند.
رمانتیسم  چهره های  برجسته ترین  از  اسکات 
از  هنوز  آثارش  که  می شود  محسوب  انگلستان 
معروف  آثار  از  است.  برخوردار  باالیی  استقبال 
»آیوانهو«، »راب روی« و »بانوی  به  وی می توان 

دریاچه« اشاره کرد.

مالقات دو دریا
حسن الهوتی

مرج البحرین لفظ قرآنی است به معنای مرز و محل تالقی 
دو دریا که در آیه 2۵ سوره فرقان آمده است. مناقب نامه 
نویسان که شرح زندگانی موالنا جالل الدین را نوشته اند 
اند و  آورده  از قرآن  را  تعبیر  این  افالکی  و  مثل سپهساالر 
اتفاق  در قونیه  دیدار موالنا و شمس که  درباره نخستین 

افتاد نه در دمشق یا جای دیگر به کار بردند.

به عبارتی دیگر از موالنا جالل الدین و شمس تبریزی تعبیر به دو دریا کردند که به هم 
رسیدند. تعبیر زیبا و دلنشینی است و البته خالی از واقعیت هم نیست زیرا این هر دو 
مردانی بزرگ بودند و دریا نشانه بزرگی و عظمت است، هم از نظر وسعت و بی کرانگی 
و هم از جهت عمق و نیز از این جهت که دریا را می توان استعاره گرفت از ذات پاک و بی 
کرانه خداوندی که شیفتگان معرفتش را در خود مستغرق می دارد و شاید آنان که این 
تعبیر قرآنی را درباره موالنا جالل الدین و شمس تبریزی به کار برده اند خواستند نشان 
دهند که این دو نفر دریایی بودند یعنی اهل دریا بودند و شناآموخته بحر معارف الهی.

درباره شمس باید گفت که برخالف آنچه اغلب مشهور شده و به خصوص مناقب نامه 
نویسان حال به اعتماد خود یا از زبان یاران و مریدان موالنا انتشار داده اند شمس به 

هیچ روی آدمی بی سواد و درس ناخوانده نبوده است.
او در زمینه معارف اسالمی درس خوانده بود و سال ها تحقیق کرده بود و دانش او در 
این علوم تا آنجایی بود که می توانست با افرادی چون ابن عربی به مباحثه علمی بنشیند 

که نشانه های آن را در مقاالت شمس می توان خواند.
شمس همه این عالمان و حتی عارفانی چون اوحدالدین کرمانی را هم بارها آزموده بود 
منتها هیچ یک را شایسته شیخی کردن بر خود نمی دید. اگر در وجود آنان بارقه ای هم 
از عشق الهی بود چندان نبود که عطش سوزان او را کفایت کند. این جمله را از سخنان 
شمس در ذهن دارم که حتی درباره ابوبکر گفته که در وجود من چیزی بود که پیرم آن 

را ندید و موالنا دید.
بنابراین همچنان که گفته ام شمس در پی همان آتشی بود که بتواند شعله آن را فراراه 
روح عشق جوی خود قرار دهد. این آتش را در روح بزرگ موالنا یافت و موالنا نیز آتش 
عشقی را که از وجود شمس زبانه می کشید و می خواست خود را به منبع آتش در روح 
موالنا پیوند دهد، بازشناخت و این دو دریای علم و معرفت که شعله های عشق الهی از 

آن زبانه می کشید بنا بر این به هم پیوستند.
اما آنچه در آن نخستین لحظه دیدار در قونیه روی داد، باز هم مطالبی است که همین 
مناقب نامه نویسان نقد کردند از این قبیل که موالنا بر سکوی خانه شکرفروشان یا برنج 
فروشان و از این قبیل نشسته بود و شمس ناگاه از راه رسید با اینکه موالنا سوار بر 
مرکب از مدرسه به خانه بازمی گشت و جمیع مریدان مالزم رکاب بودند و شمس ناگهان 
افسار مرکب موالنا را فروکشید، یا اینکه موالنا در مدرسه مشغول تدریس بود و شمس 
از در درآمد و همه اوراق دفتر را به آب ریخت یا اینکه گفته اند شمس در برابر جمع از 
موالنا پرسید که مقام محمد بزرگتر است یا مقام بایزید، از این قبیل که در همان مناقب 
نامه ها آمده و بعدها دیگران هم بالطبع آنها را نقل کرده اند دارای سند معین و مسلمی 

نیست و ضرورتی هم به این گونه کارهای نمایشی نبوده است.
از روحی  به بینش معنوی، برخوردار  آراسته  انسان دانشمند،  تصور بفرمایید دو نفر 
درصدد  است  ممکن  چگونه  الهی  اسرار  و  معارف  با  آشنایی  و  پاک  عشق  و  آسمانی 

آزمایش ظاهری یکدیگر و ابراز علم و توانایی های ظاهر و باطن خود به یکدیگر برآیند؟ 
این حرف ها به افسانه بیشتر شبیه است و از مردان حق بعید.

در اینکه موالنا و شمس الدین نه یک بار که بارها و به کرات با هم خلوت می کردند و با 
یکدیگر از اسرار و معارف الهی سخن می گفتند و از نیروی علمی و قلبی یکدیگر بهره 
می گرفتند جای تردید نیست. این کشش و کوشش دوسویه بوده است و به همین سبب 
است که شمس همیشه با لفظ موالنا از جالل الدین یاد می کند و نه تنها خود را برتر از او 

نمی داند که همیشه خود را نسبت به موالنا فروتن نشان می دهد و حق هم همین است.
مقام علمی موالنا به هیچ وجه کمتر از دانش شمس یا مقامات معنوی او نبود بلکه باالتر 

هم بود و معلوم می شود که از وجود مبارک موالنا کسب فیض می کرد.
موالنا هم از گرمی عشق و صفای روح بزرگ شمس الدین نیرو می گرفته است که نشانه 
هایش را در مثنوی مکرر و در غزلیات موالنا فراوان می بینیم. دوستی این دو نفر با 

یکدیگر ورای دوستی های ظاهری و امروزی بوده است.
البته نباید فراموش کنیم که شمس در واقع آینه ای بود شفاف که موالنا صورت کماالت و 
فضایل معنوی خود را در او مشاهده می کرد و در واقع شمس تماشاگه حقیقت وجودی 
موالنا برای خود موالنا بود و به نحوی موالنا حقیقت وجودی خود را شمس می دانست 
و در این تالقی خود را دریافت. به عبارت دیگر نیرویی و آتشی که در وجود آنان بوده 
از یک منشأ سرچشمه می گرفته و از یک جنس بوده و به نظر من این نیرو و این آتش 

واحد هدفی واحد را در برابر هر دو آنان قرار داده بوده است.

و آن هدف عبارت بوده است از آشنا ساختن جان های افسرده خلق با آتش عشق الهی تا 
از آن آتش گرمی یابند و به نیروی آن گرمی راه تعالی به سوی حقیقت را پیمایند. مقاالت 
شمس نشان می دهد که شمس تبریزی در قونیه بیکار نبوده و در کنار موالنا به تبلیغ 

معارف اسالمی و انتشار حقایق الهی مشغول بوده است.
بنابراین می بینیم که این دو دریا به هم می رسند و دست در دست هم می گذارند تا راه 
و همنشینی موالنا جالل  بپنداریم دوستی  اگر  است  را هموار سازند. عبث  نجات خلق 

الدین و شمس الدین از سر هوا و هوس و خواهش دل بوده است.
صاحب  و  فراست  و  بینش  و  بافضیلت  نهاد،  پاک  آموخته،  دانش  بودند  مردمانی  اینها 
بصیرت و عاشق خدا و خلق خدا که تصور می کردند در کنار یکدیگر و به کمک یکدیگر 
انتقال معارف  پیدا می کنند و آموزش دانش و  بهتر و بیشتر توفیق خدمت به خلق را 
الهی و اسرار سعادت دنیوی و اخروی به این شیوه موثرتر است و البته تصورشان غلط 

هم نبوده است.
نهایت آنکه گروهی از همان مردم جاهلی که اینان به نجاتشان از کوردلی و کج فهمی و 
بی دانشی برخاسته بودند سبب جدایی آنان از یکدیگر شدند. هنوز هم باید تحقیق کنیم 
و ببینیم علت دشمنی آن گروه از مریدان و یاران موالنا با شمس الدین چه بوده است، 
ترس از مثاًل اینکه شمس الدین خلیفه موالنا شود و جای او را بگیرد و زمام امور مریدان 
را در دست گیرد، یا به ظن قوی تر تالطم روحی و تندی خوی شمس در برابر خلق و 
خوی مالیم و اخالق خوش و نرم دلی موالنا و شاید مطلبی دیگر و شاید هم مجموعه ای 
از این قبیل عوامل سبب شده باشد که اسباب رنجش خاطر شمس را فراهم آورند و او را 

از قونیه برانند و این دو دریای عظیم را از یکدیگر جدا سازند.

برای جلد نخست سه گانه »دامنه جنوبی«

»جف وندرمیر« بهترین نویسنده 
علمی تخیلی 2015 امریكا شد

کتاب » نابودی«، نخستین قسمت از سه گانه »دامنه جنوبی«، نوشته »جف 

وندرمیر« که به داستان سفر علمی نفرین شده ای به یک منطقه مسدود شده 
پرخطر و ناشناخته می پردازد، جایزه بهترین رمان علمی تخیلی امریکا را 

از رقابت های »نبوال« از آن خود کرد.

 به نقل از نشریه »گاردین«، هر چند در مراسم اهدای این جایزه نویسنده 
این کتاب حضور نداشت، در نامه ای که توسط دوستش »عثمان تنویر مالک« 

این  ادبی،  جوایز  نامزدی  باز  چندین  وجود  با  داشت،  اظهار  شد  خوانده 
نخستین بار است که چنین جایزه ای به او تعلق گرفته است.

»نبوال« نام جایزه ای است که هر ساله به انتخاب نویسندگان علمی – تخیلی 
و فانتزی نویسان به بهترین رمان منتشر شده در این ژانر در سال ماقبل، 
تخیلی  با موضوعات علمی  این مهمترین جایزه  اهدا  اهدا می شود. مراسم 
برای نخستین مرتبه در سال 1966 در چهار بخش برگزار شد و در سال های 
1974 – 78 و 2000 تا 2009 جایزه ای نیز برای بهترین فیلم نامه علمی تخیلی 

در حوزه تلویزیون و سینما در نظر گرفته شد.

جزو  وی  جنوبی«  »دامنه  سه گانه  نیز  گذشته  سال  که  وندرمیر«  »جف 
خطاب  خود  نامه  در  بود،  گرفته  قرار  »گاردین«  نشریه  منتخب  داستان ها 
به حاضران در مراسم اهدای جایزه خود همچنین آورده است، »بردن این 
پهلو  به سختی دچار سینه  که  نوشتم  را  آن  زیرا زمانی  است  جایزه جالب 
بیهوده  چیزی  شاید  می کردم  فکر  زیادی  زمان  مدت  برای  و  بودم  شده 
درباره سه زن کنجکاو نسبت به یک سرزمین بکر و خشن بیابانی نوشته ام.«

وی ادامه داد، »همچنین این را بگویم که که سه گانه دامنه جنوبی در مجموع 
تحلیلی است بر پوچی و اختالل رفتاری نظام های مخلوق بشر است؛ و از 
همین روی بردن جایزه نابوال به جای هوگو )از دیگر جوایز معتبر علمی 
تخیلی جهانی در انگلستان( برایم شگفت آور است. با وجود این در حقیقت 

این امر جای سپاسگزاری بسیار دارد.«

این سخنان »وندرمیر« اشاره ای به اظهارات نویسنده »جورج آرآر مارتین« 
او »مجادله ای که  از سوی  آن چه  و  امسال است  در مراسم جایزه »هوگو« 
از  گروهی  امسال  بود.  شده  نامیده  می اندازد«  جنگ  ورطه  را  کاوشگران 
معرفی  غمگین«  خودنمای  »جوانک های  را   خود  که  راستگرا  نویسندگان 
کردند، سیلی از پیام ها را در تبلیغ منتخب های خود در جایزه »هوگو« ارسال 
کردند تا بتوانند بر آن چه گرایش جوایز ادبی به اهدای جایزه به رمان هایی 
با محتوای به زعم آنان »مناسب برای کتابخانه، دانشگاهی، با گرایش آشکارا 

به نگاه چپ گرایانه و فاقد جنبه های سرگرم کننده« دانسته اند، غلبه کنند.

»خویشاوند  به  کوتاه  رمان  بهترین  برای  امسال  »نبوال«ی  جایزه  همچنین 
به »همسران  کوتاه  داستان  بهترین  برای  و  »نانسی کرس«  نوشته  دیروز« 

گوزن شمالی« به قلم »اورسا ورنون« تعلق گرفته است.
در همین حال، جایزه افتخاری دست آورد ادبی »دیمون نایت« نیز به »الری 
در  کالسیک  »نمونه ای  عنوان  به  او  »رینگ وورد«  رمان  شد؛  اهدا  نیون« 
قرار  تاثیر  تحت  را  نویسندگان  هم  و  خوانندگان  هم  که  تخیلی  علمی  ژانر 

می دهد«شناخته شده است.

خاطره مرادی کرمانی از یک 
کودک فارسی آموز درانگلیس 

نویسنده »قصه های مجید« با بیان اینکه آموزش یک حرفه خاص است، گفت: 
آموزش یک زبان به فردی که هیچ چیز از آن زبان نمی  داند، یک علم و تخصص 
است و الزم است برای این امر مربیان آموزش زبان تربیت شوند.به گزارش 
مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده 
مطرح کشورمان اظهار کرد: بحث آموزش زبان چیزی نیست که من به عنوان 
نویسنده درباره آن اظهار نظر کنم اما آنچه می  دانم و شنیده  ام و آنچه که در 
برخی کشورها دیده  ام، هر گروهی که می  خواهد فارسی آموزش دهد، در کنار 
آموزش، از داستان  های فارسی استفاده می کنند.وی ادامه داد: به عنوان مثال 
در انگلیس دیدم افرادی که زبان فارسی آموزش می  دهند، »قصه  های مجید« 
را به شاگردانشان می دادند تا بخوانند و برخی واژه  های خاص را جدا کنند.

اینکه اصطالحات زبان فارسی از طریق داستان  ها قابل  این نویسنده با بیان 
انتقال هستند، گفت: خانمی که در انگلیس زندگی می  کند، برای من خاطره  ای 
از فارسی آموزی فرزند شش ساله اش تعریف کرد که یک روز برای فرزندش 

که فارسی را خوب نمی  داند، بستنی خریده و به منزل برد. 

گفته  بستنی  دیدن  محض  به  بود،  تلویزیون  تماشای  حال  در  که  فرزندش 
»شصتم خبردار شده بود که برایم بستنی می  خری«.مرادی کرمانی افزود: آن 
خانم از بیان این جمله توسط فرزندش تعجب کرده و پرسیده که جمله »شصتم 
خبردار شده بود« را از کجا یاد گرفتی و او گفته دیشب فیلم »قصه های مجید« 
را دیدم و مجید می گفت شصتم خبردار شد و من هم یاد گرفتم.مرادی کرمانی 
با تصریح این مطلب که »زبان را باید در بافت زبان یاد گرفت«، توضیح داد: 
برای یادگیری یک زبان الزم است به اصطالحات رایج و گویش مردم آن زبان 
مراجعه کنیم زیرا با مراجعه به دیکشنری و پیدا کردن معنی هر کلمه، نمی-
توان اصطالحات رایج را یاد گرفت.نویسنده رمان »خمره« با اشاره به چاپ 
به  سعدی،  بنیاد  توسط  انگلیسی  فارسی،  دوزبانه  صورت  به  کتابش  جدید 
زمانی  یک  گفت:  و  کرد  اشاره  انگلیسی  داستان  های  خواندن  از  خاطره  ای 
شروع به خواندن داستان  های کوتاه انگلیسی کردم، اما نه به خاطر یادگیری 
زبان انگلیسی  بلکه به خاطر خواندن داستان  های ملیت  های دیگر. همین امر 
باعث شد که برای رسیدن به سرانجام و نتیجه قصه  ها، به دنبال معنی کلمات 
داستان- خواندن  روش  این  اما  باشم.  داستان  در  شده  بیان  اصطالحات  و 
 های انگلیسی، کمک کرد تا زبان انگلیسی من تقویت شود، در حالی که اصاًل 
یادگیری زبان انگلیسی برای من مهم نبود و فقط می  خواستم به آخر داستان  ها 
برسم و تالش می  کردم تا به مفهوم واقعی جمالت و اصطالحات داستان پی 
ببرم.وی با بیان اینکه یادگیری زبان از طریق حفظ لغات دیکشنری، نمی  تواند 
کمکی به فراگیری زبان کند، به مثالی طنز در رابطه با عدم فهم دقیق معانی 
لغات توسط دیکشنری اشاره کرد و گفت: می گویند فردی در خارج از کشور 
پرسیده  انگلیسی  زبان  به  که  آرایشگر  به  پاسخ  در  و  بود  رفته  آرایشگاه  به 
open my diffrent؛ منظورش  بود موهایت را چگونه کوتاه کنم، گفته بود: 
این بوده که »فرق من را باز کن«. در واقع این فرد با نگاه به دیکشنری، کلمه 
»فرق« را که به عنوان اولین ترجمه جلوی کلمه different  نوشته شده بود، 
یافته و در پاسخ به آرایشگر استفاده کرده بود!مرادی کرمانی در همین رابطه 
به ترجمه عنوان کتاب »شما که غریبه نیستید« اشاره کرد و گفت: به بیش از 10 
نفر زبان دان که به اصطالحات عامیانه رایج در زبان انگلیسی واقف هستند، 
مراجعه کردم و در نهایت به من گفتند که در زبان انگلیسی وقتی می خواهند 

درد دل کنند و مطلبی را صادقانه بیان کنند، 
باور  می خواهی  کن  باور  »می خواهی  یعنی    ”believe it or not“ می گویند: 
نکن«. البته ما تقریبًا چنین مفهومی را در زبان فارسی هم داریم اما آن طعم و 
صمیمیتی که پشت جمله »شما که غریبه نیستید« هست، در مفهوم »می خواهی 

باور کن می خواهی باور نکن«، نیست. 
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یک  مثل   1958 دراکوالی  در  لی  کریستوفر  اولیه  ظاهر 
از آن خون آشامان افسانه ای بیش از  شوک بود. تا پیش 
هر چیز شبیه موجود کالسیک آلمان نوسفراتوی شیطانی 
گالوم  پریده  رنگ  موجودی  ؛  بودند  شرک  مکس  بازی  با 
و  صفت  حیوان  بسیار  و  شده  متوقف  رشدش  که  مانند 
برای  لی  کریستوفر  دراکوالی  که  زمانی  اما  است.  موذی 
اولین بار شروع به پایین آمدن از پله های قصر خود کرد تا 
به تماشاچیان اولین فیلم دراکوالیی کمپانی همر خوش آمد 
بگوید، با خود همه الهامات وهم برانگیز را به همراه آورد. 
او بلند قامت، خوش تیپ و دارای اندامی ورزشکاری بود 
که صدایی ملودیک داشت که این پیام را به مخاطب خود 
در  دارد.  خود  کنترل  تحت  را  چیز  همه  او  که  رساند  می 
نگاه نخست هیچ چیز اشتباهی در مورد این موجود وجود 
نداشت. او شبیه به نسخه انگلیسی و یا در نگاهی کلی تر 
ورسیون اروپایی گری کوپر بود. به همین جهت در ایجاد 
کرد،  می  عمل  شکل  بهترین  به  خود  مخاطب  برای  شوک 
وقتی با چهره رنگ پریده و پر پیچش خود وارد می شد، 

به  هایش  چشم  و  داد  می  نشان  را  خود  نیش  های  دندان 
خون می نشست، موجودی که کریستوفر لی به مخاطب 
او  بود.  او  خود  درون  از  برآمده  گویی  کرد،  می  معرفی 
تبدیل شده بود به دراکوال همان طور که شون کانری جیمز 

باند زمان خود و شاید هم تمامی زمان های بعدی بود.

محصور در میان دراکوالها
به  شد  تبدیل  لی  که  بد  آمیز  موفقیت  حضور  این  از  بعد 
پای ثابت فیلم هایی با موضوع دراکوال که تعداد آنها روز 
نقش  شد  باعث  ها  تکرار  این  سافت.  می  افزایش  روز  به 
دراکوال برای این بازیگر حساس و متفکر ، مضحک شود 
اما هنوز هیچ شکی در مورد کار او وجود نداشت. نام او 
در کنار دیگر همکارش یعنی پیتر کوشینگ تبدیل شده بود 
به برند تجاری فیلم های ترسناک، او از دهه 1970 به بعد 
خود  از  را  دراکوال  تصویر  تا  کرد  تالش  سال   20 مدت  به 

دور کند.
او بعد از رهایی از تصویر دراکوال، نقش مورد عالقه خود 
و شاید بهترین نقش خود را در فیلمی که از خون آشامان 
در  سامرایسل  لرد  نقش  این  کرد.  ایفا  گرفت،  می  الهام 
کالسیک ترسناک »جادوگر« محصول 1973 بود که آنتونی 
شافر آن را نوشته و رابین هاردی آن را کارگردانی کرده 
بود. او در این نقش رییس قبیله ای بود که از آیین هایی 
بومی پیروی می کردند.آرامش آنها با گم شدن دختری و 
در پی آن پیدا شدن سر و کله مامور قانونی که نقش آن را 
ادوارد وودوارد بازی می کند، از بین می رود. سامرایسل 
مثل دراکوال یک اشراف زاده و البته یک هیوال است. او چه 
به لحاظ فیزیک ظاهری و چه صدای خود، رهبری است 

متمایل  او  جانب  به  کسی  هر  که  فراوان  تاثیرگذاری  با 
فیلم  است.  دراکوالوار  انسانی  نقش  این  در  او  شود.  می 
دارد.  جادوگر  سوزاندن  از  نشدنی  فراموش  سکانسی 
همچون  زندگی  از  بزرگتر  چیزهایی  از  حاکی  فیلم  این 

سامرایسل و البته لی است.

دشمن جیمز باند
کاماًل  نقش  در  کالسیک  نقش  دو  این  ایفای  از  پس  لی 

متفاوتی ظاهر شد. این فیلم »مردی با اسلحه طالیی« بود 
که در آن راجر مور نقش مامور 007 را بازی می کرد و لی 
نیز یکی از دشمنان او با اسلحه ای طالیی بود. او در این 
فیلم یک تبهکار فوق العاده بود که به بهترین شکل نقش 

خود را بازی کرد.
ستاره  هر  مثل  خود  ای  حرفه  دوران  به  آن  از  پس  لی 
و  رسید  سر   1990 دهه  اواخر  اینکه  تا  داد  ادامه  سینمایی 
او در تریلوژی جنگ ستارگان، نوشته هایی از جی جی آر 
تالکین ظاهر شد. او که در این سری فیلم ها ظاهری شبیه 
به مرلین دارد، با این نقش بر افسانه شخصی خود، افزود.

مورد  پروژه  وارد  او  رنسانس،  این  از  قبل  اندکی  البته 
عالقه خود یعنی »جناح« )1998( شد. لی در این فیلم خود 

که موسس  را  و نقش محمدعلی جناح  بازی می کرد  نیز 
پاکستان مدرن است، داشت. این فیلم بیش از هر چیز ادای 
احترامی به این چهره تاریخی بود. جدا از اینکه او چهره 
ای اروپایی بود که می خواست نقش مردی از جنوب آسیا 
را بازی کند، مساله دیگر این فیلم، این بود که کنت دراکوال 
در حال ایفای نقش بزرگترین مرد تاریخی پاکستان بود. با 
این حال و با وجود اما و اگرهایی که درباره این فیلم وجود 
داشت. نتیجه کاماًل قابل قبول بود. لی توانست با این فیلم 

چهره مردی را به تصویر بکشد که رهبر کشوری مسلمان 
است، اما به همان اندازه که دغدغه مسلمانان کشورش را 
احقاق حقوق مسیحیان و همدردها تالش می  برای  دارد 
در  بسیاری  سینماروهای  و  منتقدان  احترام  فیلم  کند. 
انگلیسی روی خوشی  اما منتقدان  پاکستان را برانگیخت 
به نشان ندادند. طوری که فیلم لی هرگز نتوانست اجازه 
اکران عمومی را در کشورش بیابد و احترام فیلم »گاندی« 

را داشته باشد.

چهره ای جدید
 اما جورج لوکاس و بر اساس نوشته های جی آر آر تولکین 
بود که لی توانست چهره ای جدید از خود را در قرن جدید 

را  سارومن  نقش  ها«  حلقه  »ارباب  در  او  بگذارد.  جا  به 
برخوردار  جادویی  قدرتی  از  هنوز  که  پیروزی  داشت. 
دوکو  نقش کنت  نیز  و سه  دو  در جنگ ستارگان  او  بود. 
بازیگری  لی  کریستوفر  کرد.  می  بازی  را  شیطانی  ی 
عضالنی اما با هوش بود که تالش کرد خود را از دشواری 
نقش های معمولی اولیه اش بیرون بکشد، بدون اینکه از 

آنها خجالت بکشد.
 Guardian:طرح جدید در سینماهای سوئیسمنبع

فیلم ببینید اگر خوش تان نیامد پول تان را پس بگیرید!
این ایده در اصل در فرانسه متولد شد: اگر به تماشای فیلمی رفتید که آن را 
نپسندید، سینما پول بلیت   شما را حساب نمی کند. حال تعدادی از سینماهای 

سوئیس در حال بررسی این ایده و اجرای احتمالی آن هستند.
به گزارش بانی فیلم به نقل ازدویچه وله، 12 سینمای پاریس یک ایده جدید 
را تست کردند. این سینماها کارت هایی با قیمت 50 یورو  فروختند که با آ نها 

می شد 10 فیلم را تماشا کرد.
در این سینماها اگر تماشاچی فیلمی را نمی پسندید می توانست در نیم ساعت 
به سالن روی کارت  آنکه ورود  بدون  را ترک کند  فیلم، سالن  نخست پخش 
او حساب شود. این تست موفقیت آمیز بود چون هیچ کدام از خریداران این 

کارت ها، هنگام تماشای ده فیلم خود سالن های سینما را ترک نکردند.  
را  فرانسوی  ایده  این  می خواهند  سوئیس  سینماهای  از  تعدادی  حال 
کپی برداری کنند. مدیر سینه ریو، سینماهای زنجیره ای غرب سوئیس اعالم 
فراهم  از  است پس  او تصریح کرده  کند.  اجرا  را  ایده  این  است  مایل  کرده 
سینما  سالن های  از  یکی  در  تابستان  اواخر  از  ایده  این  فنی،  شرایط  شدن 

سینه ریو اجرا می شود.
اجرای این ایده البته منتقدانی هم دارد که می گویند سینما ارزان ترین عرضه 
فرهنگی است که قیمت بلیت  های آن در مقایسه با بلیت کنسرت های موسیقی 
نوشیدنی  که  است  این  مانند  ایده  این  می گویند  است.منتقدان  ناچیز  اپرا  یا 
در  آن  مانده  باقی  برای  نپسندید  را  آن  مزه  اگر  و  دهید  سفارش  جدیدی 
در  خود  می توانند  سینماها  مدیران  حال  این  بگیرید.با  پس  پول تان  لیوان، 
مورد اجرای این ایده یا اید ه های دیگری که تماشاچی های بیشتری را جذب 
آنها کنند، تصمیم بگیرد. دو گرداننده بزرگ سالن های سینما در  سالن های 

سوئیس ، کیتاگ و پاته هنوز در مورد این ایده اظهارنظر نکردند.

سینماسینما
نگاهی به فیلم»Aloha« جدیدترین اثر کامرون کرو

داستـــــانی 
ازآســـــمان 
روی زمیـن

 »Aloha« اگر تنها یک جیز در فیلم در هم ریخته و نامشخص
اندازها  چشم  به  کرو  کامرون  عالقه  باشد،  واضح  و  مشخص 
سراغ  به  او  است.  هاوایی  بومی  فرهنگ  و  طبیعی  مناظر  و 
ها  توریست  رنگ  که  است  رفته  هونولولو  در  طبیعی  مناظری 
را به خود ندیده اند و با ماشین آنها تصاویری غیر منتظره به 
مخاطب خود ارائه می دهد و در عین حال نگاهی نیز به جنبش 
استقالل جمعیت بومی این منطقه دارد. تصاویری که او از این 
از  تر  قانع کننده  ارائه می دهد، بسیار  اندازهای طبیعی  چشم 

داستانی است که کرو می خواهد در فیلم خود بازگو کند.

در مرکز داستان او قهرمانی وجود دارد که شباهتی به قهرمان 
کار  مقاطعه  یک  او  نیست.  داشتنی  دوست  چندان  و  ندارد  ها 
دفاعی است. بردلی کوپر از همه جذابیت های ظاهری و باطنی 
این  در  او  برآید.  نقش  این  از عهده  بتواند  تا  گرفته  بهره  خود 
اندک به  اندک  باید  بازی کند که  الیستی را  ایده  باید نقش  فیلم 
بازگشتنبه  عبارتی  به  و  رفتن  با  و  بازگردد  خود  شغلی  غرایز 
او در  یابد.  انرژی روحانی دست  به  قبلی خود  محل ماموریت 
این ماموریت  شغلی که او را ره هاوایی کشانده، با نامزد سابق 
اش )راشل مک آدامز( دیدار می کند و در عین حال با دختری 
)اما استون( رو به رو می شود که توجه او را به خود جلب می 
کند و تصمیم به ازدواج با او می گیرد، تا همین جا مشخص است 

که این داستان نمی تواند داستانی جذاب باشد.
به نظر می رسد، این فیلم یک ناکامی بزرگ دیگر برای نویسنده 
او  تاون«  »الیزابت  فیلم  نیز   2005 سال  که  باشد  کارگردانی  و 

موفق نبود.
و روابط  نیست  کاملی  فیلم  لحاظ احساسی  به  نیز  فیلم جدید   
انسان های درون آن بشتر از سر اجبار به نظر می رسد تا اینکه 
بخواهد با چاشنی احساسات همراه شود. کرو سعی م یکند این 
کمبودها را با تکیه بر زبان جبران کند اما زمانی که او به کار می 
برد، هیچگاه از سطح خودآگاهی خارج نمی شود. همچنین هر 
چند ممکن است جمع بازیگران فیلم برای مخاطب جذاب باشد. 

اما حضور ستارگان فیلم بسیار مختصر است.
برایان گیلکرست کاراکتری که بردلی کوپر نقش آن را بازی می 
هونولولو،  فرودگاه  در  هواپیما  از  شدن  پیاده  محض  به  کند، 
متوجه می شود که شرایطی دشوار قرار گرفته است. از یک سو 

آلیسون )استون( را زنی می بیند که همواره آرزوی ازدواج با 
او را داشته است و از دیگر سو تریسی را پیدا می کند که عشق 

دیرینش بوده است که از هم جدا شده بودند.

پس از 13 سال
اما  اند،  ندیده  را  یکدیگر  است  سالی   13 آلیسون  و  او  چند  هر 
دالیل  از  و  ننشسته  هیچگاه  و  بودند  از هم جدا شده  بد  خیلی 

با  آلیسون  جهت  همین  به  بودند،  نکرده  صحبت  شان  جدایی 
وجود آنکه ازدواج کرده و صاحب 2 فرزند است، هنوز احساس 

می کند باید با برایان گیلکرست صحبت کند.
اول  شود.  رو  به  رو  نفر  دو  واکنش  تواند،  می  مساله  این  اما 
تریسی و دوم وودی همسر مردم گریز آلیسون. نقش وودی را 
جان کراسینک بازی می کند که برترین انتخاب برای این نقش 
بوده است. او رفتاری خشن و خام دارد به همین دلیل هم هست 
مه ورود برایان به منطقه با نارضایتی و ناراحتی وودی همراه 
نیز  بالدوین(  )الک  دیکسون  ژنرال  نسبت  همین  به  البته  است. 

مراقب برایان و رفتار های او است.
برایان  آمدن  از  وودی  مثل  که  است  منطقه  ارتش  فرمانده  او 
خیلی خوشحال نیست. اما دنی مک براید فرمانده دوم منطقه 
به گرمی از او استقبال می کند و به نظر می رسد از آمدن او به 
هاوایی راضی است. برایان که زمانی قهرمان بوده است. حاال 
در هاوایی نیز نیازمند آن است که نشان دهد در میان سالی هم 

می تواند حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد.    
این شانس دوباره را کارلسون ولش )بیل مورای( سرمایه دار 
میلیاردر منطقه در اختیار او قرار می دهد. در اینجا فیلم دچار 
در  را  ولش  نامفهوم،  هایی  بک  فالش  در  و  شود  می  اغتشاش 
ارتش  با  همکاری  از  ای  سابقه  نیز  آنجا  در  که  بینیم  می  کابل 
ارتش  اکنون ولش و فرماندهی  به هر حال  اما  را داشته است، 

سرنوشت خود را بسته به ارتباط برایان با رهبر بومیان منطقه 
می بینند.

ریشه در هاوایی
از  مردی  کاناهله  دنیس  منطقه  طلبانه  استقالل  جنبش  رهبر 
تبار شاه کامه هامه ها، پادشاه هاوایی که خودش نیز در یکی 
فضایی  در  دنیس  شود.  می  دیده  فیلم  مستند  های  سکانس  از 

ادوارد کاپانا می  کمیک وار و در میان نوای خوش گیتاری که 
نوازد، با دولت آمریکا بر سر استقالل هاوایی مذاکره می کند. 
و البته این قسمت از فیلم فرصتی هم برای کاراکتر استون  )ان 
نیز یک چهارم  او  که  اشاره کند  بتواند  تا  فراهم می کند  جب( 

نسب اش به هاوایی می رسد.
مصنوعی  قدر  همان  جی  ان  و  برایان  بین  فلسفی  های  تفاوت 
است که حاضر جوابی های توام با شوخی و مزاح آنان در مورد 
برنامه  برایان  برای  به نظر می رسد.  بدیهی مصنوعی  مسایل 
های فضایی یک شغل هستند اما ان جی به آنها به عنوان برنامه 
ای برای حفاظت از حرمت آسمان نگاه می کند. با این حال کرو 
از این تضادها برای شرح سکانسی که در آن برایان  به خوبی 
و ان جی باید تمام شب را رانندگی کنند تا به قبیله بومی های 
منطقه بروند، استفاده می کند. در این سو ان جی به همه چیز 
به عنوان چیزی مقدس نگاه می کند، اما بر خالف او نگاه برایان 

به همه چیز عادی است.
فیلم اشاره های دیگری هم به افسانه های هاواییی که شوخی 
پسر  دارد.  رسند،  می  نظر  به  حقیقی  صورت  هر  به  اما  آمیز 
مسائل  این  به  نسبت  خاصی  وسواس  لیبرهر(  )جادن  تریسی 
است  بازگشته  که  بیند  می  لنو  خدا  با  منطبق  را  برایان  و  دارد 
از  برخی  علیرغم  این  با وجود  کند،  را حل  تریسی  تا مشکالت 
اغراق هایی که می شود، مک آدامز می تواند نقش خود را خوب 

جمع و جور کند.

بار عاطفی
 فیلم »Aloha« بیشتر از آنکه به مسایل فضایی که پیچیده هم 
در  دارد.  زمین  روی  مسائل  به  را  خود  نگاه  بپردازد،  هستند، 
یکی از سکانس های غریب فیلم نیز کرو عشق خود را به خود 
از  خوب  ای  مجموعه  گردآوردن  با  و  دهد  می  نشان  موسیقی 

موسیقی، آنها را با پیچیدگی های نظامی به هم می آمیزد.
دارداز  که  هایی  دشواری  همه  وجود  با  کار  این  در  کرو   
این راه کلی گریفیت  لوکیشنهای واقعی استفاده می کند و در 
در  مثال  برای  است،  کرده  زیادی  کمک  او  به  فیلم  تولید  طراح 
یکی از سکانس های نخست فیلم شاهد باشگاه افسران هیکام به 
عنوان محل کار سابق برایان هستیم تا بار عاطفی فیلم افزایش 

یابد.
اما به هر حال این احساس هیچگاه در فیلم تحقق نمی یابد، با 
توجه به شخصیت خود کوپر، برایان از ابتدا تا انتهای فیلم آدم 
خوب قصه است. سکانس نهایی رستگاری فیلم، با بازی زیبای 
دانیل رز راسل به عنوان دختر تریسی، شاید تنها سکانسی باشد 

که موثر و مقدم بر همه چیز به نظر می رسد.

»Aloha«)سالم (
کارگردان: کامرون کرو

نویسنده فیلمنامه: کامرون کرو
بازیگران: بردلی کوپر، اما استون، راشل مک آدامز، بیل مورای، 
جان کراسینسکی، دنی مک براید، الک بالدوین، جادن لیبرهر، 

دانیل رز راسل و دنیس کاناهله
مدیر فیلمبرداری: اریک گاتی یر

Halliwood Reporter :منبع

بازیگــری 
برای تمام 
فصــــــول

این دراکوالی  دلرحم 
و مهربان!

جان  لندن  در  کهولت  عوارض  اثر  بر  سالگی   93 در  پیش  هفته  اواخر  که  کریستوفرلی 
ارزش اش  پر  قابلیت های  از  بسیاری  و  می آید  شمار  به  سینما  تاریخ  نوادر  از  و  باخت 
پشت رل سطحی و معمولی دراکوال در بیش از 10 فیلم پیرامون معروف ترین خون آشام 
تاریخ گم شد، همیشه اصرار داشت بگوید که بسیار دلرحم تر و رئوف تر از آنی است که 
انواع  این و  با  به کسانی که وصفی 180 درجه متفاوت  اما  نقش هایش گواهی می دهند 
ادعای  نکردن  باور  برای  بودند،  کرده  مشاهده  او  سینمایی  کاراکترهای  در  خشونت ها 

فوق باید حق داد.

عبور از مقابل تصاویر نامداران
در سال 2011 که از لی دعوت شد در مراسمی در اتحادیه فیلم و سینمای بریتانیا )بافتا( 
حرکت کند و آنجا به عنوان عضو افتخاری و ابدی این نهاد معرفی و به خاطر خدمات 
دیرپایش به سینمای بریتانیا از او تجلیل شود، وی طبعا در محل حاضر شد. ساختمان 
مرکزی بافتا در خیابان بسیار پر رفت و آمد پیکارلی در قلب شهر لندن واقع است و لی با 
آن قامت افراشته 1/95 متری که تا واپسین روزهای عمرش به وی وفا کرد و او را حتی 
بدون عصا قادر به راهپیمایی می کرد، شروع به عبور از سالن و دیدن عکس هایی کرد 
که روی دیوار نصب شده بودند و مقابل وی خودنمایی می کردند. وی زیر لب زمزمه 
کرد: بله، چارلز )الوتون(، تردور)هاوارد( و جان )میلز( اینجا هستند. وی سپس نگاه 
پرمعنایی را به اطراف انداخت. واقعیت امر این است که لی با تمامی این بازیگران که مثل 

خود او کالسیک شدند، چندین و چند بار کار کرده بود.

نه، شما ندیده اید!
سالهای  بازیگران  اتفاق  به  قریب  اکثر  از  لی  فیلم های  تعداد  می گویند  آمار  و  کتاب ها 
معاصر بیشتر بوده و او در فزون تر از 250 فیلم سینمایی و تلویزیونی ایفای نقش کرد و 
اگر برخی آمار دیگر را بپذیریم به رقم 350 فیلم نیز می رسیم. با این اوصاف بدیهی بود 
که هر بار وقتی مقابل این جمله تعریفی و کلیشه ای از سوی هواداران قرار می گرفت که: 
آقای لی، ما همه فیلم های شما را دیده ایم، بالفاصله بگوید: خیر، شما ندیده اید! و بنظر 

می رسید خود او نیز نسخه کامل شده شماری از فیلم هایش را ندیده بود!

من خونریز نیستم
مهمترین  از  یکی  و  نشانده  مدارج  باالترین  در  را  او  بافتا  که  می کرد  افتخار  این  به  لی 
تقدیر بسیار مهم است  و  این عنوان  اهدا می کند. خودش می گفت:  به وی  را  جوایزش 
زیرا همکارانم آن را به من اهدا می کنند. بدیهی است که این گرامیداشت اشک شوق را 
در چشمانم بنشاند. آنچه خیلی ها نمی دانند این است که من بر خالف باورهای موجود 
پیرامونم و در تضاد با تصاویر و کاراکترهای سینمایی ام نه یک چهره قاتل و خون ریز و 
خشن بلکه بسیار مالیم هستم و ساده ترین رویداد عاطفی نیز برای این که اشکم در بیاید، 
کفایت می کند. شاید ظاهر را حفظ کنم و شما روی صورتم نتوانید بفهمید که چطور 

به هم ریخته ام اما از درونم خبر ندارید که چقدر ویران شده و اسیر احساسات است.

رنج حقیقی در جنگ واقعی
لی از کابوس جنگ جهانی دوم و 5 سال مشارکت در آن به عنوان سرباز ارتش انگلیس 
جان سالم بدر برد تا زنده بماند و بعد از آن وارد کارهای سینمایی شود و به هنرپیشه 
ماندگاری تبدیل گردد که می شناسیم. کسی که در چنان جنگی شرکت کرده باشد، طبعًا 
آن قدر خشونت و مرگ و میر دیده است که نامالیمات سینمایی و لزوم اشک ریختن در 
نقش های غمبار دیگر نمی تواند برای او تکان دهنده باشد و یک واقعه عمیق تلقی شود، 
وقتی جنگ جهانی دوم تمام شد، من تازه 23 سال سن داشتم و آن قدر وحشت و مرگ 
و ناامیدی حقیقی دیده بودم که برای چند عمر نیز کفایت می کرد و دیگر غم و ترس و 

ویرانی و وحشت سینمایی در قبال آن اثری رویم نمی گذاشت و به واقع یک بازی بچه گانه 
بود. در این شرایط دیدن و حس کردن وحشت و ترس و دلهره روی پرده سینما برایم یک 

واقعه سطحی است و شاید هم به آن بخندم.

دوستانم رفته اند
اشک واقعی از دیدگاه کریستوفرلی فقط بعد از مرگ یک همکار نظامی و کسی که در 
جنگ جان باخته است، سرازیر می شود و شاید هم از دیدن همدوره ای ها  در سینما و 
سایر هنرمندانی که به جبر کهولت یا وقایع دیگر صحنه زندگی را ترک گفته اند. لی در 
سال 2013 گفت: بسیاری از همرزم ان من در جنگ جهانی دوم طی سالهای اخیر مرده اند 
مرا تنها گذاشته اند و افسوس آنها را می خورم و برایشان اشک می ریزم. این تنها مواردی 
است که اسباب ریختن اشک هایم می شود. همین طور مرگ اکثر همدوره ای های من در 
سینما نیز اسباب تاسفم شده است و در سالهای اخیر این شامل جان باری موسیقیدان و 
سوزانا یورک بازیگر هم شده است. پیتر کاشینگ را هم از قلم نیندازم. او در سال 1994 
از میان ما رفت و پس از آن من دیگر همصحبتی را نداشته ام که بتوانم یاد آوری این و آن 

را با وی با کلمه »یادته« شروع کنم.

این هم سند آن
یک سال قبل از اینکه »بافتا« از لی تقدیر و وی را عضو ابدی خود کند، دولت بریتانیا نیز 
او را به درجه شوالیه گی مفتخر کرده بود. لی می گفت: این دو تقدیر بسیار متفاوت اند 
و اگر چیزی جز این بگویم شاید بی انصافی به هر دو نهاد باشد. در هر دو حال فرقی 
نمی کند زیرا من جنگیدن را خوب بلدم. چه با شمشیرها و سالح های حقیقی در زمان 
بر  باقی مانده  زخم های  حاضرم  و  سینما  دنیای  در  لیزری  شمشیرهای  با  چه  و  جنگ 

پیکرم را نیز برای اثبات این قضیه رو کنم.
شاید هم لی دوست داشت رازهای جنگی اش را بیشتر بیان کند اما تعدد کارها و شغل ها 

و فیلم ها و سایر فعالیت های سینمایی اش این مجال را به وی نداد.

Daily Telegraph :منبع
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تاریخموسیقی
گسترده شدن موضوع لغو کنسرت ها در دو سال اخیر

موسیقی روی 
لبه تیغ مخالفان

لغو شدن برخی کنسرت ها آن هم درست نزدیک به زمان 
که  شده  تبدیل  نانوشته ای  سناریوی  به  گویا  برگزاری، 
داده  قرار  هدف  را  کشور  موسیقی  فضای  است  مدتی 
یکباره  به  مشخصی  دلیل  بدون  که  کنسرت هایی  است. 

دستور به لغو برگزاری آنها داده می شود. 
پیش از آغاز برگزاری، از ورود مردم به سالن ها جلوگیری 
و بدون هیچ اعالم قبلی، اجرای کنسرت متوقف می شود. 
لغو پیاپی برگزاری چند کنسرت در بوشهر بدون دستور 
قضائی طی ماه های قبل و برخورد با مردمی که خواستار 
نمونه  است.  موارد  این  از  یکی  بودند،  سالن  به  ورود 
نام های  ده روز گذشته  از  در کمتر  نیست.  کم  این موارد 
ایرانی  البته موسیقی ملی  و  مطرحی در حوزه موسیقی 
نیز  کلهر  کیهان  حتی  و  همای  پرواز  تاج،  وحید  جمله  از 
در آستانه برگزاری لغو شد. بدون شک جو روانی ناشی 
بخش  و  است  ماجرا  بخش  یک  کنسرت ها  یکباره  لغو  از 
همه  این  با  است.  مساله  این  از  ناشی  مالی  بار  آن  دیگر 
هزینه اجاره سالن برای اجرای موسیقی متناسب با محل 
سالنی  نیازمند  زنده  موسیقی  اجرای  است.  متفاوت  آن 
حضور  برای  محلی  و  مناسب  صوتی  سیستم  به  مجهز 
تعداد زیادی تماشاگر است. اغلب سالن های مجهز و بزرگ 
که  است،  حقوقی  اشخاص  به  متعلق  نیز  تهران  شهر  در 
اجاره برخی سالن ها  نیست. هزینه  آنها کم  اجاره  هزینه 
 120 و   80 تا  می شود  آغاز  تومان  میلیون   10 تا   8 شبی  از 
میلیون تومان. به هر ترتیب، لغو شدن های یکباره اجرای 
کنسرت ها در کشور که اخیرا به کرات اتفاق می افتد، عالوه 
بر بی اعتمادی و جو منفی روانی آن برای اجراکنندگان و 
حتی مردمی که قرار است به تماشا بیایند، هزینه های مالی 
سنگینی نیز به همراه دارد که حداقل بخشی از آن بر دوش 

هنرمندان گذاشته می شود.

تلخ ترین خبر فرهنگی یک سال گذشته
به هر حال زنجیره کنسرت هایی که لغو می شوند همچنان 
مساله،  این  به  رئیس جمهور  ورود  چند  هر  دارد،  ادامه 
است.  کرده  جدیدی  فاز  وارد  را  کنسرت ها  لغو  ماجرای 
ابعاد ماجرا البته بسیار گسترده است. این قصه لغو آنقدر 
حاشیه ساز  اتفاقات  بزرگ ترین  از  یکی  به  که  شد  تکرار 
سال 93 تبدیل شد. تا جایی که بر اساس نظرسنجی های 

سایت های مختلف خبری، لغو سریالی کنسرت ها تلخ ترین 
هنرمندان  با  که  برخوردی  بود.   93 سال  فرهنگی  خبر 
این عرصه در رابطه با لغو کنسرت ها هم می شد برخورد 
عجیب و غریبی بود. مثال ساالر عقیلی درست روی صحنه 
شاهد پایین آوردن همسر نوازنده اش از سن بود یا علیرضا 
قربانی نه تنها کنسرتش لغو شد، که با حاشیه های عجیب 
تنها کنسرت  نه  که  و غریبی هم مواجه شد. حاشیه هایی 
به تهران هم کشیده  او را در مشهد لغو کرد که پای شان 

هم  بهشتی  شهید  دانشگاه  در  خواننده  این  برنامه  تا  شد 
کنسل شود. 

ایرانی  هنرمندان  به  محدود  اما  کنسرت ها  لغو  داستان 
نبود. چندی پیش اداره اماکن اجازه ورود گروه »جیپسی 
کینگ« را به ایران نداد. هر چند قربانیان این ماجرا بیش 
وقتی  گذشته  هفته  بودند.  داخلی  هنرمندان  همیشه  از 
خیلی ها  صدای  دیگر  شد  لغو  هم  کلهر  کیهان  کنسرت 
در  دیگر  که  گفت  اتفاق  این  به  واکنش  در  هم  او  درآمد. 
ایران برنامه نخواهد داشت. چند روز بعد نیز عالقه مندان 
با  بودند  کرده  تهیه  را  او  کنسرت  بلیت  که  همای  پرواز 
برنامه  این  اجرای  لغو  از  خبر  که  شدند  روبه رو  پیامکی 
می داد و قرار شد پول بلیت هایی که تهیه کرده بودند طی 

هفت روز کاری به آنها برگشت داده  شود. 

واکنش رئیس جمهور به لغو کنسرت ها
با همه این حرف ها وقتی دکتر حسن روحانی در نشست 
مطبوعاتی خود به شکلی مستقیم به لغو کنسرت ها اشاره 
به خود گرفت. روحانی  دیگری  بوی  و  ماجرا رنگ  کرد، 
به گونه ای ترسیم کنیم که فضا  باید کامال  را  گفت: »فضا 

هم برای آنها که می خواهند از کاالهای فرهنگی استفاده 
کنند،  تولید  را  آثار  این  می خواهند  که  آنهایی  هم  و  کنند 
فضای مناسب و امنی باشد.«  او لغو کنسرت ها را تضییع 
حقوق مردم دانست و افزود: »آنهایی که بلیت یک برنامه 
را خریداری کرده و خود را برای دیدن آن آماده کرده اند 
با این راه حقوق شان نادیده گرفته می شودو به شکل کلی 
هر نوع دخالت خارج از قانون در امور فرهنگی، تضییع 
قانون  را  مرجع  تنها  رئیس جمهور  است.«  مردم  حقوق 

قانونی  به عنوان مرجع  دانست و گفت: »وقتی دستگاهی 
امور  این  در  دیگران  دخالت  شده،  تعیین  مجوز  برای 
اجرایی  و  عملیاتی  قانون  بگذاریم  باید  و  نیست  شایسته 
شود. اینکه تصور می شود که این کار خوب است یا بد و 
آثارش مثبت است یا منفی، به خاطر عدم التزام به قانون 
عمل  قانون  به  باید  ما  همه  که  حالی  در  می آید.  به وجود 
برای  را  اجتهاد  و  نباشیم  شخصی  اجتهاد  دنبال  و  کنیم 

حوزه های علمیه بگذاریم.« 
حسن روحانی ادامه داد: »مجوزی که صادر می شود باید 
مورد احترام باشد. عالوه بر آن باید یادمان باشد که وقتی 
در یک چارچوب، مجوزی برای یک کنسرت داده می شود 
این گونه  می خرند  بلیت  و  می شود  دعوت  مردم  از  و 
دخالت ها تضییع حقوق مردم است، عالوه بر اینکه تضییع 
حقوق اصحاب فرهنگ باشد.«  همین ماجرای مجوز بود 
را  ارشاد  از سخنان روحانی، معاون هنری وزیر  بعد  که 
قضیه  به  رئیس جمهور  ورود  او  واداشت.  واکنش  به  هم 
آنکه جریان های  برای  دانست  را وسیله ای  لغو کنسرت ها 
مختلف به این فکر کنند که چرا باید یک گروه مجوز صادر 
آن را لغو کند و هرکس کار خودش را  کند و گروه دیگر 

داد  خبر  آینده  در  جلساتی  برگزاری  از  مرادخانی  بکند. 
ارشاد  تالش  تمام  تاکنون  گفت  و  شود  حل  مشکالت  تا 
بعضی  متاسفانه  ولی  بوده  همکاری  و  همفکری  برای 
آنها  نحوی  به  باید  که  می آید  به وجود  ناهماهنگی ها 

برطرف شود. 
این امر خیر  او اظهار امیدواری کرد ورود رئیس جمهور 
پیدا  این زمینه ورود  در  ایجاد کند که الاقل کسانی که  را 
می کنند و نظر می دهند با دغدغه بیشتری به این موضوع 

نگاه کنند و با کمک هم بتوانیم مشکالت به وجود آمده را 
حل وفصل کنیم.

 تاکید ناجا بر ادامه برخوردها
سخنگوی نیروی انتظامی در واکنش به سخنان سخنگوی 
انتظامی حق لغو هیچ  وزارت ارشاد که گفته بود نیروی 
ندارد، نظر دیگری داشت و گفت که ماده 20  را  کنسرتی 
آیین نامه مصوب هیات وزیران صراحتا اشاره می کند که 
برگزاری هرگونه برنامه هنری و نمایشی مستلزم تحصیل 
همچنین  او  است.«  انتظامی  نیروی  از  مخصوص  اجازه 
و  می کند  عمل  خود  ذاتی  وظیفه  به  ناجا  که  بود  گفته 
و  اندیشی  مصلحت  خود  ماموریت های  انجام  برای  حتما 
در گم  این حال کالف سر  با  سیاسی کاری نخواهد کرد. 
وضعیت  در  را  موسیقی  اهالی  همچنان  کنسرت ها  لغو 
با دست  که زمانی می شد  داده است. گرهی  قرار  عجیبی 
باز کرد حاال با دندان هم باز نمی شود و در این میان تنها 
است  هنرمندانی  و  مردم  حق  می شود  قربانی  که  چیزی 
که می خواهند در چارچوب قانون فعالیت فرهنگی داشته 

باشند.

دیواره های دره با سکه های طالیی نورانی می شد و از سنگینی 
غنایم، خاک زمین هم سنگین شده بود. 

زمین  بر  زین ها  و  اسب  و  بود  کرده  عقب نشینی  قزلباش  لشگر 
مانده، دنیا از طال پر شده و به خاطر فراوانی چادرهای رنگارنگ 
خون  از  کمربندها  بود.  شده  خال  خال  ببر  پوست  عین  زمین 
قهرمانان زینت یافته و مانند خلخال های طال زیر پا افتاده بود... 
غنایم را پشته پشته گرد آورده بودند. زمین از وسائل باقی مانده 
از دشمن مانند کوه باال رفته بود. لشگریان به لحاظ غنایم چندان 

ثروتمند شده بود که کمر شتران زیر بار طالها خم شده بود.
چالدران  جنگ  در  عثمانی  لشکر  که  را  غنایمی  شیرازی،  ادائی 
شیرازی  )ادائی  می کند.  وصف  باال  عبارات  در  آورده  دست  به 
و سلیم نامه، به کوشش عبدالسالم بیلگین، آنکارا، 2007، صص 
موضوع  رقیب،  بر  پیروزی  این  درباره  عثمانی  منابع   .)92-91
را بسیار مهم نشان داده و در آن زیاده روی کرده اند، در حالی 
که منابع صفوی به این مطلب یعنی غنایم گرفته شده در جنگ 
چالدران که در 23 آگوست 1514 اتفاق افتاد، اشارتی نکرده اند. 
درباره این غنایم تاکنون یک تحقیق مفصل صورت نگرفته است.
میدان  در  و  جنگ چالدران  پایان  در  واقع  در  است:  این  پرسش 
نبرد و کاخ تبریز چه چیزهایی باقی مانده بود؟ چه اتفاقی برای 

خزانه شاهی پیش آمده است؟
موضوع این تحقیق این است که شرح دهد غنایم به دست آمده 
پس از نبرد چالدران و نیز وسائلی که از کاخ هشت بهشت شاه 

اسماعیل به دست آمده، چه بوده است.
طریقت صوفیان اردبیل که توسط سلف شاه اسماعیل تبدیل به 
یک تشکیالت نظامی شده بود عمدتا توسط جد وی شیخ جنید 
قویونلو   آق  دولت   1501 سال  در  اسماعیل  شاه  بود.  شده  انجام 
را خاتمه داد و شهر تبریز را پایتخت دولت صفوی که خودش 
تاسیس کرد قرار داد. شاه اسماعیل که ایران را در اختیار گرفت 
در مدت کوتاهی در حوالی سال 1512 در شرق قندهار و بلخ و 
در غرب خط میان بغداد و بصره امپراتوری بزرگی پدید آورد و 
میدان حکومت خویش را تا فرات گسترش داد. قدرت صفویان 
داشتند  افراطی  اندیشه های  به  تمایل  آناطولی  عشایر  میان  در 
روز به روز بیشتر و محسوس تر می شد و از این راه نفوذشان 
در میان امپراتوری عثمانی بیشتر شده و آنان را به مبارزه فرا 
داخلی  و  خارجی  مشکالت  از  برخی  دلیل  به  بایزید  می خواند. 
دولت خود برابر صفویان سیاست نرمی را در پیش گرفت و از 
روبه رو شدن با آنان اجتناب می کرد، اما فرزند و جانشین وی، 
سلیم، در مقابل رقیب پرقدرتی که تهدیدی در شرق او به شمار 
داخل  در  بزرگی  شورش  و  تشویش  ایجاد  احتمال  و  می آمد 
مرزهایش می شد، سیاست بی رحمانه تر و سختگیرانه تر در پیش 
سلیم  امپراتوری  زیرا  نکرد؛  اجتناب  شدن  رودررو  از  و  گرفت 
مقابل شاه اسماعیلی قرار می گرفت که اوال از دور در  شمال و 
شرق آناطولی قدرت کنترل داشت، ثانیا که یک نیروی خطرناک 
متعصبی به شمار می آمد که ممکن بود با دشمنان امپراتوری در 
چالدران،  جنگ  فلسفی،  )نصرالله  کند  همپیمانی  مصر  و  اروپا 

چند مقاله تاریخی، تهران، 1331، ص 62(.
ایران  در  که  اسماعیلی  شاه  تهدید  با  مقابله  جز  چاره ای  سلیم 
بر  حاکمیت  مدعی  و  کرده  ایجاد  را  قدرت  از  جدیدی  توازن 
سرزمینی بود که در غرب تا رودخانه فرات ادامه می شد نداشت. 
از  سه شنبه(  روز   1514 مارس   19(  920 سال  محرم   22 در  وی 
بسیار  که  ماهه  چندین  طوالنی  سفر  از  پس  کرد.  حرکت  ادرنه 
دره  در  اردو  دو  وقتی  رسید.  آذربایجان  به  بود  خسته کننده 
در  آن،  به  مانده  میل  هشتاد  و  تبریز  غرب  شمال  در  چالدران، 
شاه  شدند،  روبه رو  یکدیگر  با   )1514 آگوست   23(  920 رجب   2
اسماعیل تنها بیست هزار سوار داشت اما از حیث نیروی پیاده 
و داشتن امکانات سالح های آتشین بسیار ضعیف بود. در مقابل 
اختیار  در  نیرو  هزار  شصت  تا  پنجاه  میان  عثمانی  نیروهای 
داشت و به خاطر داشتن توپ و تفنگ و سالح های آتشین برابر 
نیروهای شاه برتری سنگین داشت. در جنگ چالدران که در دوم 
رجب 920 اتفاق افتاد، سالح های آتشین سلطان، اردوی قزلباش 
را که آنان نیز ضربات سنگینی بر سپاه عثمانی رساندند، از بین 
فریدون  بنگرید:  جنگ  این  درباره  بیشتر  اطالعات  )برای  برد. 
صص145-87،   ،2010 استانبول،  سلیم،  سلطان  یاوز  امجن،  م. 

فلسفی، ص 118-98(.
پیروز این جنگ توپ های سلطان سلیم بود. شاه اسماعیل وقتی 
جای  به  کرد،  عقب نشینی  نبرد  میدان  از  خود،  اندك  نیروی  با 
تبریز که خزائنش در آن بود، به درگزین که در شمال شرق همدان 
و در جنوب غرب قزوین بود رفت. )منوچهر پارسا دوست، شاه 
اسماعیل اول، پادشاهی با آثار دیرپای در ایران و ایرانی، تهران، 
بود  آورده  همراه  که  هم  وسایلی  و  خزائن   .)  482 ص   ،1375
به  آل عثمان، ف. گی یسه.  )تواریخ  ماند  برجای  اردوگاهش  در 

کوشش ن. ازمات، استانبول، 1992، ص 136(
اما  رفتند،  تبریز  به  بودند  نبرد  این  غالب  که  سلطانی  سربازان 
نتوانستند در این شهر بمانند. سلطان عثمانی که وسایل به دست 
آمده از کاخ صفوی را که پیشاپیش فرستاده بود در 23 رجب 920 

) 13 ایلول 1514 ( از تبریز خارج شد.
کاخ  از  شده  گرفته  غنایم  درباره  صفوی  منابع  در  که  حالی  در 
باره  این  در  عثمانی  منابع  در  اشاراتی  اما  نیاورده اند،  سخنی 
هست، باید بگوییم دو سند در این باره به دست ما رسیده است. 
د.  شماره  به  کوچکی  فارسی  دفتر  توپقاپی،  کاخ  موزه  آرشیو 
TSMA در این باره  TSMA و سندی به شماره 09608   10734
شامل  آن  محتوای  می گذارد.  ما  اختیار  در  مهم  و  ریز  اطالعات 

در  اسماعیل  کاخ شاه  از  لیست وسایل ضبط شده توسط سلیم 
تبریز است.

در این باره مساله مهم قابل تامل دیگر این است که غنایم گرفته 
شده توسط لشکر عثمانی پس از جنگ، از وسایلی که در تبریز 
به دست آمده جداست. غنایم به دست آمده توسط سربازان در 
میدان جنگ که در منابع موجود یاد شده با وسایلی که از کاخ شاه 
در تبریز به دست آمده و برای میری )میری: مال سلطان یعنی 
به نام سلطان قید شده( قید شده با یکدیگر درآمیخته شده است.
وقتی در ظهر روز 2 رجب سپاه قزلباش عقب نشینی کرد سلیم 
در ابتدا آن را یك فریب تلقی کرد و لذا به تعقیب آنان نپرداخت و 
حتی دستور داد تا به اموال و غنایم برجای مانده نزدیك نشوند. 
شکست  قطعا  قزلباشان  که  دریافت  سلطان  و  شد  شب  وقتی 
شتر  از  جنگ  میدان  در  آنچه  یغمای  دستور  رفته اند،  و  خورده 
سربازان  داد.  را  بود  مانده  برجای  قزلباش  از  بار  با  قاطر  و 
طال  به  مزین  »چادرهای  بودند  غارت  مشغول  صبح  تا  عثمانی 
و  قدح ها  و  جام ها  نیز  و  بود  جواهر  کیسه های  از  پر  و  نقره  و 
شمشیرهای مرصع و کمربندی طال و نقره، تاج ها و لباس ها و 
کمربندهای زنانه از طال و زین های یك از یك زیباتر، لباس های 
انواع و اقسام از اصفهان و کاشان و  از  ابریشمین، پارچه هایی 
نیز اسب های عربی و شترها و مانند آن فراوان« از چیزهایی بود 
به  سلیم نامه،  مصطفی،  )جالل زاده،  آوردند.  دست  به  آنان  که 
کوشش احمد اغور و مصطفی جوخه دار، آنکارا، 1990، ص 153 
یک قسمت از منابع ارزشمند برای سلطان سلیم جدا شد و باقی 
مانده میان سربازان تقسیم شد. این غارت در میدان نبرد توسط 
شکری بدلیسی مورخ در سلیم نامه چنین وصف شده است: »در  
قطعه ای  به  را  دشمن  که  آنچنان  شد،  غارت  زیادی  وسایل  آنجا 
نان محتاج کردند. طشت  ها پر  از طال و دیگر سنگ های قیمتی 
بود. چادرها، اتاق ها، خیمه ها، خرگاه ها و سایبان ها بی شمار و 
سزاوار بهشت بود. در هر کجا قالیچه های قیمتی پهن شده بود. 
آنها  از  که  شد  پر  چندان  خزائن  و  بود  االغ ها  بار  طال  و  خزائن 
سرریز شد. خلعت ها، جوشن ها، زره ها و کالهخودهای فراوان 
بدلیسی،  )شکر  شدند.«  ثروتمند  چالدران  فقیران  شد.  غارت 
 ، 1997 قیصریه،  شاه،  ارغون  مصطفی  کوشش  به  سلیم نامه، 

ص180 (
خواجه سعدالدین افندی که از مورخان بعدی است، شبیه همان 
غازیان  مسعود  شب  »آن  است:  گفته  غنایم  درباره  را  مطالب 
زیادی  مقدار  بودند.  غنایم  گردآوری  مشغول  و  نخوابیده 
پارچه های قیمتی و اموال و وسایل بی شمار رسید. طال و نقره ها 
با سپرها تقسیم می شد و همه از آن سهمی بردند. انواع طال و 
محتاج  نانی  به  را  دشمن  و  کردند  غارت  و  آورده  گرد  را  نقره 
ساختند. خنجرها، شمشیرهای مرصع، زین های قیمتی، وسایل، 
غازیان  دست  به  نمدها  و  قالی ها  خرگاه ها،  اتاق ها،  چادرها، 

پادشاه  الیق  که  شاهی  نفیس  وسایل  و  ذی قیمت  خزائن  رسید. 
بود، به خزینه سلطنت و دفتر خاقانی منتقل شد و توسط کاتبان 
فهرست شد. پارچه های منقوش و مزین شاه گمراه که مشاهدان 
از آن حیرت کرده و اتاق اطلسی که عقل از سر بینندگان از سر 
می پراند، توسط میری ضبط گردید. اسب های زیبا را به آخور 
ج1  تاج التواریخ،  افندی،  سعد الدین  )خواجه  بستند.«  خاص 

استانبول، 1862، ص 278(.
بردن  از  چالدران،  جنگ  از  پس  عثمانی  مورخان  که  شد  اشاره 
کرده اند  یاد  سلیم  سلطان  خدمت  به  ارزشمند  اشیای  از  برخی 
)ادریس بدلیسی، سلیم شاه نامه، ح. قرالنقچ، آنکارا، 2001، ص 
سالطین،  منشآت  داخل  سی،  روزنامه  چلبی،  حیدر  186-187؛ 
152-153؛  ص  سی،  سلیم نامه  مصطفی  جالل زاده  462؛  ص 
تواریخ  کمال،  ابن  91-92؛  ص  سی،  سلیم نامه  شیرازی،  ادائی 
آل عثمان، دفتر 9، کتابخانه ملت، شماره 29 علی امیری، تاریخ؛ 
این منابع درباره  داد که  باید همین جا توضیح  اما  آ(.  برگ 57 
است،  شده  ثبت  و  ضبط  خاقانی  کاتبان  دفتر  توسط  که  اموالی 
یاد کرده اند.  از جنگ یغما شد،  به عنوان غنایمی که پس  آنها را 
در  غنایم  به عنوان  سعد الدین  خواجه  توسط  آنچه  مثال  برای 
میدان گرفته شده گزارش شده، همان ها است که توسط کاتبان 
مطرح  پرسش هایی  داده ها،  این  درباره  است.  شده  ثبت  و  قید 
آمده  دست  به  چالدران  جنگ  میدان  در  که  غنایمی  آیا  می شود. 
دفتر  یك  در  آمده  به دست  تبریز  از  کاخ شاهی  از  که  غنایمی  با 
قید شده است؟ بیشتر غنایمی که مورخان از آنها به عنوان یغما 
شده از میدان نبرد یاد کرده اند شبیه غنایمی است که بنابر ثبت 
دفتر از کاخ شاهی گرفته شده است. در حال حاضر که ما فقط 
تفکیك  تشخیص  داریم  را  شاهی  کاخ  از  شده  اخذ  غنایم  لیست 
میان اموال میدان نبرد با کاخ شاهی دشوار است. این در حالی 
است که هیچ منبع صفوی به هیچ روی از اموال به غارت رفته در 
میدان نبرد یادی نکرده اند. تنها از رفتن شاه و عقب نشینی او به 
درگزین و آمدن سلیم به تبریز و گذراندن هشت روز در آنجا و 
مجبور شدن به بازگشت را یاد می کنند )غیاث الدین خواند میر، 
تاریخ حبیب السیر، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران 1362، 
ج 4، ص 545- 548؛ امیر محمود خواند میر، تاریخ شاه اسماعیل 
و شاه طهماسب، به کوشش محمد علی جراحی، تهران، 1370، 
کوشش  به  جواهراالخبار،  قزوینی،  منشی  بوداق  85؛   -86 ص 
بیك  عبدی  134؛   -136 ص   ،2000 تهران،  بهرام نژاد،  محسن 
 )1570(  978 تا  آغاز  از  صفوی  تاریخ  االخبار،  تکمله  شیرازی، 
به کوشش عبدالحسین نوایی، تهران، 1369، ص 55 -54؛ قاضی 
احمد غفاری، تاریخ جهان آرا، به کوشش مجتبی مینوی، تهران، 
کوشش  به  التواریخ،  احسن  بیك روملو،  حسن  277؛  ص   ،1343
ج.ن. سدون، انستیتوی اورینتال بارودا، 1934- 1931، ص 149- 
نسخه  ملت،  کتابخانه  شاه،  نظام  ایلچی  تاریخ  خورشاه،  143؛ 

شماره 756، برگ 43 آ -45 آ(.
برخی از مورخان ایرانی برآنند که درباره این یغماها افراط شده 
اموال  زهد  روی  از  اسماعیل  شاه  می نویسد:  حجازی فر  است. 
عثمانی  متعصب  مورخان  و  شاعر  اما  نداشت  مالحظه ای  قابل 
برای جلب توجه سلطان سلیم درباره این یغما مبالغه کرده اند. 
)هاشم حجازی فر، شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران، با مقدمه 

محمد اسماعیل رضوانی، تهران، 1374، ص 126(.
نبرد  از  پس  آمده  دست  به  غنایم  درباره  هم  فلسفی  نصرالله 
سلطان  اینکه  و  آورده  را  مطالبی  سربازان  میان  آن  تقسیم  و 
ایران اشاره کرده است. )فلسفی،  به گرفتن علم های  تنها  سلیم 
ص 111(. به نظر می رسد به رغم عدم اشاره به غنایم در منابع 
صفوی و مبالغه مورخان عثمانی در این باره، هرچه بوده لشکر 
متعلق  قاطرهای  و  شترها  توسط  که  وسایلی  و  اموال  عثمانی، 
به شاه و امرای قزلباش حمل می شد، به یغما برده و غنایم قابل 

ذکری را در اختیار گرفتند.
در  اقامت  روز  دو  از  پس  سپاهیانش  همراه  به  سلیم  سلطان 
چالدران روز 9 رجب )30 آگوست روز پنج شنبه( به شهر خوی 
رسید. در آنجا دفتر دار پیرپاشای چلبی و دقاقین اغلو احمد پاشا 
اموالشان  را برای کشتن سواران قزلباشان عقب مانده و گرفتن 
و نیز ضبط و ثبت اموال و خزانه شاه و نیز برای تهیه مقدمات 
تبریز  به  ینیچری  پانصد  همراه  به  تبریز  به  ورودش  جهت 
فرستاد. )برای شمار ینیچری ها بنگرید: ف. امه جن، ص 146، 

پاورقی 314(.
خوبی  به  را  ناحیه  آن  اهالی  و  منطقه  آن  که  بدلیسی  ادریس 
به  داشت،  سکونت  قویونلو  آق  کاخ  در  مدت ها  و  می شناخت 
آنکه شاه  از  یاد شده پیوست. پیش  دستور شاه سلیم، به گروه 
اسماعیل به چالدران برود برای مقابله با هر نوع حادثه احتمالی 
برای حفظ تبریز و خزائن پشت سر، حلواچی اوغلو حسین بیك 
را گماشته بود. شخص اخیر، وقتی متوجه آمدن سلطان به این 
به  را  خبرچینانی  آن  تایید  برای  و  افتاده،  تردید  در  شد  ناحیه 
راه ها فرستاد. زمانی که حسین بیك والی از طریق خبرچینانش 
فهمید که احمد پاشا به این سمت می آید، خزائن و اموالی را که 
برداشت  توانست  را  آنچه  بود،  سپرده  او  به  حفاظت  برای  شاه 
279؛  ص  التواریخ،  تاج  109؛  ص  )فلسفی،  رفت.  تبریز  از  و 
سلیم  بدلیسی،  شکری  152؛  ص  سلیم نامه،  مصطفی  جالل زاده 

نامه، ص 180(.
رفته  تبریز  به  گروه  این  همراه  خود  که  مورخ  بدلیسی  ادریس 
به  تا  خوی  دره  از  بنده  می نویسد:  رویداد  این  درباره  است 
وارد  جمعه  شب  رفتم.  تبریز  طرف  به  وزرا  با  مرند  اردوگاه 
دشمنان  که  بود  این  شنیدم  آمدند  که  افرادی  از  آنچه  شدیم. 
شکست خورده و باقی مانده لشکر به ویژه حسین بیك حلواچی 
که مدتی والی تبریز هم بوده، در انتظار جمع آوری اموال به سر 
می برده و در اینکه سلیم به بالد خود باز خواهد گشت یا به تبریز 
خواهد آمد در تردید بوده و میان ترس و امید قرار داشت. )سلیم 

نامه، ص 196(.
می تواند  دارند  مطالبی  باره  این  در  که  منابعی  در  جست وجو 
نشان دهد که شاه اسماعیل یك قسمت از خزائن را به همراه خود 
به چالدران آورده است، قسمت دیگر هم در تبریز گذاشته و آنها 
 16 سلیم  کند.  مراقبت  آنها  از  تا  کرده  واگذار  بیك  حسین  به  را 
رجب )6 ایلول روز چهارشنبه( وارد تبریز شد و لشکریان را از 
غارت شهر منع کرد. لشکر سلطان که در میدان نبرد برای یغما 
مجاز بود این بار در تبریز این اجازه را به دست نیاورد. به این 
اکنون در اختیار شاه اسماعیل  ترتیب خزائن شاهان گذشته که 
تبریز  ونیزی  تجار  از  رومانو  )فرانسیسکو  بود  گرفته  قرار 
می گوید که وقتی شاه اسماعیل مرادخان پسر سلطان یعقوب را 
شکست داد خیمه و خرگاه و اسب و غنائم فراوانی را به دست 
آورد؛ سپس به تبریز آمد و برای این پیروزی در کاخ هشت بهشت 
جشنی برپا کرد. بنگرید: سفرنامه های ونیزیان در ایران، ترجمه 
منوچهر امیری، 1349، تهران، ص 413(، سلیم را سحر کرده و 
در تالش بود تا پیش از آنکه فرصت از دست برود دستور داد: 
ابوسعید، اوزون حسن، سلطان یعقوب،  از جهانشاه،  »برمانده 
که اکنون در دست اردبیل« اوغلو )شاه اسماعیل( است، خزائن، 
پارچه ها،  اقسام  و  انواع  جواهرات،  قیمتی،  سنگ های  سالح ها، 
و  چتر  خرگاه،  و  خیمه  اسباب،  و  آالت  نقره جات،  و  طالجات 
سایبان، اسب های تازی، شیرها، فیل ها، قاطرها، ببرها، قالی های 
ابریشم و دیگر وسایل گردآوری شده« توسط دیوانش عرض و 
پاشا،  لطفی  184؛  ص  سلیم نامه،  بدلیسی،  )شکری  شود.  ثبت 

تواریخ آل عثمان، ص 237(.
اما باید توجه داشت که خزائن با ارزش شاه، مدت ها قبل از تبریز 
از جواهرات  تنها بخشی  تبریز  کاخ شاهی  در  بود.  خارج شده 
و سنگ های قیمتی و اندکی سالح باقی مانده بود. )صالح الدین 
تنسل، یاووز سلطان سلیم، آنکارا، 1969، ص 69(. وسایل شاه 
که در کاخ بزرگی به نام هشت بهشت واقع در درون باغی بود که 
برای رفتن به آن باید از دروازه ای که در شرق میدان صاحب آباد 
قرار داشت و از تبریز با یك نهر جدا شده بود، می باید عبور کرد، 
نگهداری می شد. وسایل موجود کاخ در 12 رجب 920 )2 ایلول 
1514( به دستور سلطان شروع به ثبت و ضبط شد. )لطفی پاشا، 
تواریخ آل عثمان، ص 237؛ شکری بدلیسی، سلیم نامه، ص 184(. 
برای این کار قاپوچی باشی احمدبیك مسوولیت یافت. )فلسفی، 

ص 112(.
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مشهورترین کنسرت های 
لغو شده در یک سال اخیر

 گروه موسیقی سهند
گروه موسیقی آذربایجانی سهند هم از گزند لغو کنسرت ها 
از  مجوز  داشتن  وجود  با  هم  گروه  این  نبود.  امان  در 
با دخالت ها و  سوی وزارت فرهنگ و ارشاد شهر سلماس، 
کارشکنی های برخی ارگان ها از برگزاری کنسرت محروم 
سالن  در  جاری  سال  زمستان  در  برنامه  این  بود  قرار  شد. 

آمفی تئاتر این شهر برگزار شود که آن هم لغو شد.

  شهرام ناظری
فرهنگی  هفته  در  ناظری  شهرام  کنسرت  برگزاری  از 
تامین  شورای  کنسرت،  این  با  شد.  جلوگیری  نیشابور 
اداره  سرپرست  بود.  کرده  مخالفت  نیشابور  شهرستان 
»متاسفانه  بود:  گفته  این باره  در  نیشابور  ارشاد  و  فرهنگ 
در کنسرت ها حرکت های زشتی صورت می گیرد. بدحجابی  
کنسرت هایی  چنین  برگزاری  به  قادر  ما  است.  شده  دیده 

نیستیم.«

  فرزاد فرزین
فرزاد فرزین قرار بود در بهمن ماه سال گذشته در شهر ایالم 
این  لغو  از  داخلی  خبرگزاری های  اما  برود  صحنه  روی  به 
کنسرت »به دالیل نامعلوم« خبر داده بودند. برگزارکنندگان 
خودش  فرزین  فرزاد  بودند،  گفته  ایالم  در  کنسرت  این 
کنسرت را لغو کرد و با خاموش کردن تلفن همراه خود حتی 

حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشده است. این خواننده 
پاپ اما هرگز این گفته را تایید نکرد.

  گروه لیان
از پرسر و صدا ترین  ایران یکی  لیان در  لغو کنسرت گروه 
اعتراضات را به دنبال داشت. وقتی که قرار بود این گروه در 
بوشهر به روی صحنه برود، بین ماموران انتظامی با »گروه 
های خودسر« جمع شده در محل کنسرت درگیری پیش آمد. 
از سوی مردمی که  اعتراضات بسیاری  در شهر شیراز هم 

برای دیدن این کنسرت بلیت تهیه کرده بودند، انجام شد.

  همایون شجریان
شد.  هم  شجریان  همایون  نصیب  کنسرت ها  سریالی  لغو 
بود  قرار  که  هم  شجریان  همایون  رفتی؟«  »چرا  کنسرت 
به  برگزار شود،   تاالر وزارت کشور  در  پیش  در هفته های 
طورغیرمنتظره  لغو شد. تندروهایی که در شهرهای مختلف 
کنسرت ها  این  می شوند،  برنامه ها  این  برگزاری  مخالف 
لعب«توصیف  و  لهو  باعث  و  اسالم  شریعت  خالف  »بر  را 

می کنند.

  ساالر عقیلی
حریر شریعت زاده، همسر ساالر عقیلی که او را در کنسرتی 
مجبور  بود،  پیانو  نوازنده  و  می کرد  همراهی  مشهد  در 
گفت:  عقیلی  ساالر  ماجرا،  این  از  پس  شد.  صحنه  به ترک 
ادامه  را  کنسرت  مردم  احترام  به  من  و  نشد  لغو  »کنسرت 
دادم. بسیاری برای دیدن اجرای من از شهرهای دور آمده 
بودند و این انصاف نبود که برنامه را لغو کنم، اما به هر حال 

همسرم مجبور به ترک سن شد.«

  علیرضا افتخاری
لغو کنسرت علیرضا افتخاری در کرمانشاه هم در هفته های 
علیرضا  کنسرت  لغو  دلیل  بود.  جنجالی  اخبار  از  گذشته 
یک  چهلم  مراسم  برگزاری  با  آن  هم زمانی  افتخاری 
شهیدعنوان شد. بلیت های این کنسرت هم پیش فروش شده 
بود، اما مدیر برنامه های آقای افتخاری از مردم خواست تا 
به مراکز فروش بلیت بروند و پول های خود را پس بگیرند. 
در مورد برگزاری مجدد کنسرت هم هیچ صحبتی به میان 

نیامد.

  علیرضا قربانی
شد.  لغو  مشهد  در  تازگی  به  قربانی  علیرضا  کنسرت 
فرماندار و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان چناران 
دادستانی  اما  بودند،  کرده  موافقت  او  کنسرت  برگزاری  با 
این شهرستان آنچه را که به گفته او نگرانی »امت حزب الله« 
نامیده، دلیل لغو کنسرت دانسته است. مدیربرنامه های آقای 
آنها  بلیت های  پول  از مردم، گفته که  با عذرخواهی  قربانی 

بازگردانده خواهد شد.

  سیروان خسروی
بسیاری  کنسرت های  گذشته  ماه های  در  خسروی  سیروان 
از  او هم  اما  ایران برگزار کرده است،  در شهرهای مختلف 
داستان لغو ناگهانی کنسرت ها در امان نمانده است. چندی 
وزارت  از  مجوز  وجود  با  وی  شیراز  شهر  کنسرت  پیش 
درایت  »با  نوشت:  خود  فیس بوک  در  او  و  شد  لغو  ارشاد 
مسووالن، کنسرت شیراز با وجود مجوز وزارت ارشاد لغو 
شد تا از بروز هرگونه حاشیه احتمالی در استان جلوگیری 

شود.«

  حذف زنان
گروه های  از  بسیاری  در  هم  زن  همنوازان  و  همسرایان 
موسیقی از این گزند دور نماندند. »حسین علیزاده« نوازنده 
موسیقی  عرصه  در  زنان  حذف  به  واکنش  در  آهنگساز  و 
شهر  چند  در  تنها  زنان  گذشته  »در  بود:  گفته  این  از  پیش 
اجازه حضور بر روی صحنه را نداشتند، اما در حال حاضر 
گروه  در  که  می شوند  هماهنگ  دارند  شهرها  همه  تقریبا 

نوازنده و هم خوان زن نباشد.«

  کیهان کلهر 
صادر  اماکن  اداره  سوی  از  کلهر  کیهان  کنسرت  مجوز 
یادآور شد؛  نامه ای  انتشار  با  کلهر  رویداد  این  پی  در  نشد. 
زورآزمایی  و  زورگیری  گروگان  ایران  هنر  که  زمانی  »تا 
در  فعالیت  هرگونه  انجام  از  بنده  است،  سیاسی  جناح های 
ایران خودداری خواهم کرد.« جلوگیری از برگزاری کنسرت 
»جیپسی کینگز فامیلی« دیگر اقدام اداره اماکن در روزهای 

گذشته بوده است.

  محسن یگانه
پیش  چندی  هم  غربی  آذربایجان  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
در  بود.  داده  ارومیه  در  یگانه  محسن  کنسرت  لغو  از  خبر 
تاییدیه  نداشتن  و  زودهنگام  تبلیغات  برخی  مورد،  این 
زمانی و مکانی از سوی نیروی انتظامی استان را دلیل لغو 
کنسرت اعالم کرده بودند و برخی دیگر انجام نشدن تفکیک 

جنسیتی را عامل اجرا نشدن این کنسرت دانسته بودند.

غارت اشیا و اموال شاه اسماعیل پس از چالدران

از کاخ هشت بهشت 
تا کاخ توپقاپی

وورال گنج / ترجمه: اسرا دوغان، رسول جعفریان
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گوناگون

کالهبرداری یک میلیون دالری 
سر تابلوی ون گوگ

کالهبرداران بین المللی سر یک دالل هنری را که قصد فروش تابلویی از 
ون گوگ را داشت، کاله گذاشتند.

به نقل از چاینا مورنینگ پست، پلیس هنگ کنگ سه کالهبردار بین المللی 
متقلب را دستگیر کرده که سر یک تاجر را در هنگ کنگ کاله گذاشتند و 
یک میلیون یورو )برابر با 8.6 میلیون دالر هنگ کنگ( از وی ربودند و 

به جای پول، کاغذ باطله گذاشتند.
این کالهبرداری ماه پیش شروع شد و قربانی آن از طریق یک وبسایت 
یک تابلوی مهم از ون گوگ را از آن سوی آب برای فروش عرضه کرد. 
در این ماجرا یکی از این سه فرد که یک هنگ کنگی 35 ساله است، به 
وسیله ای میل، ادعا کرد می تواند کمک کند تا خریداری برای این نقاشی 
رنگ روغن که ارزشش باید حدود 5 میلیون یورو باشد، پیدا کند. وی 

گفت یک میلیون یورو برای فروش تابلو کمیسیون دریافت می کند.
به گفته پلیس، دو مرد دیگر قربانی را در مالقاتی جداگانه در هنگ کنگ 
دیدند تا مطمئن شوند این دالل هنری، مبلغ کمیسیون واسطه را دارد. 
در این دیدار، مالقات کنندگان اسکناس هایی را که در یک کیف  موجود 
بود دیدند و قربانی هم گفت تا فروش تابلو این پول را در جایی مطمئن 

نگه می دارد تا به واسطه پرداخت کند.
چند روز بعد یک مرد سفیدپوست که فرانسوی صحبت می کرد با سر 
و وضعی آراسته به خانه قربانی رفت تا قرارداد نهایی را امضا کند. او 

حدود 50 تا 60 ساله بود.
قربانی از وی خواست تا پول خرید را به وی نشان دهد و پلیس معتقد 
است که قربانی پول واقعی را مشاهده کرد، اما آن مرد سفیدپوست در 
بود، برداشت و  را که در خانه موجود  فرصت مناسب پول کمیسیون 

رفت و به جای پول تابلو هم پول تقلبی داد، تا بعدا تابلو را دریافت کند.

تابلویی که حرف آن شده، یکی از پرتره هایی است که ون گوگ استاد 
هلندی از چهره خودش کشیده است و این دالل هنری قصد فروش آن 

را داشت.

درگذشت طالع بین ایرانی 
االصل روسیه 

مردم  بین  و  بود  ایرانی  پدرش  که  کسی  کرملین،  شفادهنده  طالع بین 
داشت  شهرت  جادوگر  عنوان  به  هم  و  متقلب  عنوان  به  هم  روسیه 

درگذشت.

اوگینیا داویتاشویلی معروف به جونا در روسیه به عنوان ستاره شناس 
و شفا دهنده به شهرت رسید. او رئیس آکادمی بین المللی علوم بدیل 

یا جایگزین بود. جونا در 22 ژوئیه سال 1949 از پدری ایرانی که مقیم 
روسیه بود و مادری اهل منطقه و شهر کوبان از قوم کازاک)قزاق های 
جنوب روسیه( در روستای اورمیا در استان کراسنودار به دنیا آمد.به 
گفته نزدیکانشان از کودکی این نیروی شفا بخش در این کودک وجود 

داشت او می توانست سردرد را درمان و زخم ها را ترمیم کند.

در سال 1980 جونا به مسکو آمد. در یک کلینیک شروع به کار کرد و 
سپس کار خود را در آزمایشگاه وابسته به درمانگاه برنامه دولتی اتحاد 
جماهیر شوروی به صورت ویژه ایجاد شده بود ادامه .در سال 1991 
گرفت. برعهده  را  جایگزین  یا  بدیل  علوم  المللی  بین  آکادمی  مدیریت 

جونا از معتمدان لئونید برژنف، رهبر اسبق اتحاد جماهیر شوروی که 
سال 1982 درگذشت و وزیر خارجه پیشین شوروی، ادوارد شواردنازه 
بود و آنها را تحت درمان قرار داده بود.همسر سابق او می گوید که جونا 
سیاستمداران  مونث  راسپوتین  نوعی  و  کرملین”  مخفی  “شفادهنده 
اتحاد جماهیر شوروی بود. ایگور ماتوینکو که تولید کننده در عرصه 
موسیقی است در دهه هشتاد یک ماه همسر جونا بود. او می گوید که 
آن زمان مرتب با لیموزین های دولتی مقابل خانه آنها توقف می کردند 
و آپارتمان آنها  میزبان رهبران کرملین و هنرمندان نامدار شوروی بود 
که به رازداری جونا اطمینان داشتند.در مراسم ازدواج او و جونا در 
حزب  بلندپایه  مقامات  و  عالی رتبه  سیاستمداران  تمام  تقریبا  مسکو 
اتحاد جماهیر شوروی حضور داشتند. همسر سابق جونا  کمونیست 
می گوید که او یکبار جراحت زانوی او را تنها با گذاشتن دستش روی 
آن شفا بخشیده است. جونا در بین مردم روسیه هم بعنوان متقلب و 
هم بعنوان جادوگر و شفا دهنده معروفیت دارد . جونا در 8 ژوئن سال 

2015 در سن 66 سالگی در مسکو از دنیا رفت.

خواب آلودترین 
کشورهای جهان

شده،  انجام  جهان  کشور   ۵0 بین  تازگی  به  که  بررسی ای  در 
به  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  کشورها  این  خواب  میزان 
که  داده ها  گردآوری  و  بررسی  این  تلگراف،  وب سایت  گزارش 
توسط برنامه چرخه خواب )Sleep Cycle( به دست آمده است 
ترتیب  به  فنالند  و  هلند  نیوزیلند،  کشورهای  می دهد  نشان 
با داشتن ساعات خواب 7 ساعت و 27 دقیقه، 7 ساعت و 24 
دقیقه و 7 ساعت و 23 دقیقه به طور متوسط، خواب آلودترین 

کشورهای جهان به شمار می روند. 

در مقام چهارم بریتانیایی ها با میزان 7 ساعت و 22 دقیقه قرار دارند 
از  بعد  ملت ها  بداخالق ترین  از  یکی  عنوان  کشور،   50 این  میان  از  و 
بیدار شدن را ازآن خود کرده اند. سنگاپور، کره جنوبی و ژاپنی ها در 
زمینه بداخالقی بعد از بیدار شدن در رتبه های بعدی قرار دارند. نکته 

دیگر آنکه ژاپنی ها کوتاه ترین زمان خواب را با مدت زمان میانگین 5 
از  آمریکای التین یکی  ساعت و 52 دقیقه به خود اختصاص داده اند. 
خوش مشرب ترین ملت ها در صبح هنگام هستند. مکزیکی ها شادترین 
دارند.  قرار  شیلی  و  کلمبیا  هند،  کاستاریکا،  آن  از  بعد  و  جهان  افراد 

اپلیکیشن چرخه خواب، ابزاری برای بیدار کردن افراد است.

زمان  مناسب ترین  در  را  افراد  خواب،  نمودار  بررسی  با  برنامه  این   
ممکن و وقتی که نمودار خواب آنها در آرام ترین حالت قرار دارد، بیدار 

می کند. 
حساسی  بسیار  حرکتی  سنسور  وجود  به  توجه  با  خواب«،  »چرخه 
بررسی  خواب  حین  را  فرد  حرکات  دارد،  وجود  همراه  تلفن  در  که 
مورد  نیم ساعته  بازه  در  وضعیت  بهترین  گرفتن  نظر  در  با  و  می کند 
آنها را  نظر فرد، زمانی که در سطحی ترین بخش خواب خود هستند 
است  افراد  خواب آلودگی  میزان  نشانگر  خواب،  ژرفای  می کند.  بیدار 
ضربان های  و  فشارخون  چشم،  حرکت های  ثبت  با  را  آن  می توان  که 
این برنامه که به عنوان محبوب ترین برنامه بیدار کردن  قلب سنجید. 
به شمار می رود هم درسایت اپل استور برای گوشی های IOS و هم در 

گوگل پلی برای گوشی های اندروید موجود است.

مکان هایی در جهان که زنان اجازه ورود ندارند

ورود خانم ها 
ممنــــــــــوع!

فاطمه عسگری آزاد

مکان های  و  شهری  نقاط  از  بسیاری  در  عبارت  این  ممنوع!  ورود   
عمومی وجود دارد و بالطبع همه ما با آن روبه رو شده ایم، اما ماجرا 
وقتی جنجالی می شود که در قرن ٢١، امکان ورود به مکان های خاصی 
ممنوع  جنسیتی  حتی  یا  نژادی  فرهنگی،  قومی،  اقلیت های  برای 
می شود. در این شرایط، هرکسی از خود می پرسد چرا؟ چگونه است 
که یک تفاوت می تواند مانع قرارگرفتن دو انسان در کنار یکدیگر در 
محیطی خاص، شود. اینجاست که استدالل های فرهنگی، اقتصادی، 
مذهبی و ملی پشت سرهم ردیف می شوند تا برای ممانعت از ورود، 

توجیه ارائه کنند. به هرحال، در طول قرن های مختلف زنان بسیاری 
شده اند.  منع  خاصی  مکان های  به  ورود  از  زن بودن،  دلیل  به  تنها 
جسمانی  ناتوانایی  پلید،  ذات  داشتن  دلیل  به  را  زنان  اولیه،  تفکرات 
الزم یا جنس دوم بودن، از ورود به مکان های مقدس منع می کردند. 
بعد از آن، ورود زن ها به مراکز تفریحی در برخی ملیت ها منع شد؛ 
کافه ها تا ساعت های زیادی پس از شب باز بود و ورود خانم ها به آنها 
ممنوع بود و برای چندین دهه پس از شکل گیری »دولت های نوین«، 
زنان از حضور در سیاست و تصمیم گیری های کالن محروم بودند. 
اما تمام این مرزها در طول سال های متوالی شکسته شد؛ زنان برای 
یافتن نقش و جایگاه خود در جامعه تالش کردند و کم کم در مشاغل 
برای  را  به عرصه سیاست، شرایط  زنان  کلیدی جای گرفتند. ورود 
جنس مؤنث بهتر کرد. اما هنوز در دنیای مدرن مکان های مختلفی در 
جهان وجود دارد که زنان امکان راهیابی به آنها را ندارند؛ کوه های 
این مکان هاست. در  ازجمله  مقدس، گورستان ها، معابد و مقبره ها، 
ادامه، نگاهی به پنج نقطه از جهان انداخته ایم که زنان اجازه ورود 

به آنها را ندارند.

کوه آتوس در  یونان
قدم زدن در مسیر کوه باستانی آتوس نه تنها برای زنان ممنوع است، 
شوند.  کوه  این  وارد  نمی توانند  هم  ماده  حیوانات  از  بسیاری  بلکه 
این منطقه  به کوه مقدس مشهور است.  یونانیان،  این کوه در میان 
خودمختار که شامل کوه آتوس و شبه جزیره ماکدونیا می شود، متعلق 
کوه،  این  در  زنان  حضور  دارند  اعتقاد  که  است  مسیحی  راهبان  به 
آرامش آنها را از بین می برد. در طول سال ها، زنان اندکی توانستند از 
کوه آتوس باال بروند که در میان آنها یک زن راهبه ارتدوکس وجود 
دارد که قانون ورود خانم ها به کوه را شکسته است همچنین چندین 

کوه نورد زن که بدون اطالع از ممنوع بودن این مسیر، از این کوه باال 
رفته اند.

قبرستان در عربستان سعودی
عربستان سعودی  زنان،  حقوق  زمینه  در  کشورها  بدترین  از  یکی 
برخی  که  دارند  بسیاری  محدودیت های  زنان  کشور  این  در  است. 
زنان  کشور  این  در  مثال  به عنوان  نمی گنجد،  ذهن  در  حتی  آنها  از 
از  مردانشان  همراه  کشور  این  زنان  غالبا  کنند.  رانندگی  نمی توانند 
خانه خارج می شوند و ورود زنان به قبرستان برای تشییع جنازه ها 

در بسیاری از شهرهای این کشور، ممنوع است.

درگاه  حاجی علی
نقاط  قدیمی ترین  از  یکی  هند،  بمبئی  در  بخاری  حاجی علی  درگاه 
 ١٥ قرن  در  که  است  شهر  این  هندی -اسالمی  معماری  و  گردشگری 
ساخته شده است. معماری این بنا، نمونه ای منحصربه فرد و زیبا از 
معماری هندی-اسالمی به شمار می رود که شامل دروازه ای بزرگ و 
مقبره  که  درگاه  اصلی  ساختمان  مرمر،  سفید  سنگ های  از  پوشیده 
آن قرار دارد، دو حیاط و دو آسایشگاه، قوال خانه،  حاج علی  شاه در 
است،  مقدس  مقبره  شامل  که  درگاه  این  می شود.  مناره  و  مسجد 
ورود  اما  می کند.  جذب  به خود  را  بیننده  هزار    ٢٠ تا   ١٥ بین  روزانه 
زن ها به این مکان غیرقانونی است. مسئوالن این مکان اعتقاد دارند 

زنان  جنبش   ٢٠١٢ سال  در  است.  غیرشرعی  مقبره،  به  زن ها  ورود 
اعتراض  مقبره  این  به  زنان  ورود  ممانعت  مورد  در  هندوستان  در 
است  قوانین اسالم  این محرومیت برخالف  داشتند  اعتقاد  آنها  کرد؛ 
و می تواند وجهه دین را در بین مردم خدشه دار کند. این اعتراضات 

گرچه دنباله دار بود، اما هنوز ورود زنان به این مقبره ممنوع است.
معابد هند و  در  هندوستان، بالی  و  اندونزی

این تفکر که زنان موجودات پاکی نیستند، در گذشته وجود داشته و 
در  کنند.  عبادت  نمی توانستند  زنان  مذهبی،  مکان های  از  برخی  در 
بسیاری از معابد هندو ورود زنان ممنوع است، دالیل این ممنوعیت 
چندان مشخص نیست، اما این محدودیت هنوز هم در برخی مکان ها 
مجازات  برای  هم  سفت وسختی  قوانین  درحقیقت،  پابرجاست. 

خاطیان وجود دارد.

کوه  اما ین   ژاپن
شد،  شناخته  یونسکو  میراث فرهنگی  جزء  کوه  این   ٢٠٠٤ سال  در 
به  زنان  ورود  هنوز  پیش،  قرن های  از  پابرجا  رسوم  براساس  اما 
تنها  که  است  سال   ٣٠٠ و  از  هزار  بیش  است.  ممنوع  محدوده  این 
باال بروند. معبد بودایی کوچکی درون  این کوه  از  مردان می توانند 
ورود  مقدس،  مکان  این  وجود  به دلیل  که  دارد  قرار  کوهستان  این 
در  زنان  جنبش های  است.  شده  اعالم  ممنوع  محوطه،  به  کل  زنان 
ممنوعیت  این  علیه  بسیاری  راهپیمایی های  اخیر  دهه های  طول 
به  کوه  این  اضافه شدن  بهانه  به  داشتند  تالش  و  انداختند  راه  به 
میراث فرهنگی جهانی، ممنوعیت را از بین ببرند، اما تاکنون در این 

زمینه موفقیتی حاصل نشده است.
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آیا مدیرعامل بعدی می تواند بحران های توییتر را پایان دهد؟

بحران توئیتری
سه روز پیش بود که یک خبر در صدر اخبار پربیننده دنیای تکنولوژی قرار گرفت:
»مدیرعامل توییتر استعفا کرد.« این خبر توجه بسیاری از فعاالن حوزه تکنولوژی 
و شبکه های اجتماعی را به خود جلب کرد و به دنبال آن حدس و گمان های مختلفی 
مطرح شد. عملکرد نسبتا ضعیف توییتر برای درآمدزایی در سال های اخیر انتقاد 
کاربران  تعداد  آنکه  وجود  با  طرفی  از  بود.  برانگیخته  را  شرکت  این  سهامداران 
اما در  پیدا کرده است،  افزایش  این سال ها  آن در  اجتماعی و محبوبیت  این شبکه 
طول یک سال اخیر تعداد زیادی از مدیران ارشد و افراد برجسته توییتر آن را ترک 
اتفاقات را به ضعف مدیریتی »دیک کاستلو«  این  از تحلیلگران  کرده اند. بسیاری 
در طول دوره پنج ساله مدیریتش در این شرکت مربوط می دانند و معتقدند همین 

مسائل او را برای کناره گیری از سمتش تحت فشار قرار داده است.  

میراث کاستلو
از  زیادی  با سواالت  این شرکت  که  را ترک می کند  توییتر  واقع کاستلو زمانی  در 
طرف سرمایه گذاران و سهامدارانش درباره مشکالتی مانند روند رشد ناامیدکننده 
درباره  موفق  نه چندان  استراتژی های  و  مدیران  مکرر  تغییرات  کاربران،  تعداد 
محصوالت این شرکت، مواجه است. کاستلو و دورسی اعالم کرده اند که این تغییر 
تنها به این خاطر اتفاق می افتد که کاستلوی 51 ساله به دنبال پیشرفت و ترقی است. 
کاستلو گفته است گفت وگو با اعضای هیات مدیره توییتر را در پایان سال گذشته 
میالدی آغاز کرده و این مذاکرات تا هفته گذشته هم ادامه داشته است تا در نهایت 
آنها به توافق رسیدند.  با این همه نباید فراموش کرد که توییتر در زمان مدیریت 
بازاری  ارزش  با  عام  سهامی  شرکت  یک  به  تکه  تکه  استارت آپ  یک  از  کاستلو 
پیام رسان  سرویس  این  که  بود  دوره  همین  در  شد.  تبدیل  دالر  میلیارد   25 حدود 
پیدا کرد و به میکروفنی قدرتمند برای چهره ها،  140 کاراکتری، جایگاه فرهنگی 
با کمک  البته شهروندان و خبرنگاران تبدیل شد. کاستلو  افراد مشهور، فعاالن و 
به شکل گیری برنامه تجاری توییتر در روزهای ابتدایی این شرکت و سازماندهی 
نیروهای کاری آن اعتبار و جایگاه خوبی به این شرکت بخشید، آن هم درست زمانی 
ایوان  و  دورسی  جک  یعنی  آن  موسس  دو  میان  و  شرکت  این  هیات مدیره  در  که 

ویلیامز درگیری و اختالفات زیادی وجود داشت. 
با وجود اقدامات موثر کاستلو در توییتر، اما بسیاری از کارمندان سابق این شرکت 
معتقدند که تصمیم گیری های ناگهانی و بدون برنامه ریزی کاستلو باعث می شد که 
مدیران میانی این شرکت از رسیدگی دقیق به وضعیت حضور و فعالیت توییتر در 
بورس بعد از ورود آن به بازار سهام، باز بمانند. در همان سال اول ورود توییتر 
»علی  ازجمله  شرکت  این  میانی  مدیران  از  بعضی  کاستلو  که  بود  سهام  بازار  به 
روغنی« مدیر ارشد بخش عملیات و »مایک گوپتا« مدیر ارشد مالی این شرکت را 
اخراج یا جایگزین کرد. او همچنین در جریان تالش توییتر برای ارائه قابلیت های 
بار مدیر ارشد  مهم و کلیدی در جهت ساده تر کردن کاربری محصوالتش، چهار 
کرد  سعی  اخیر  ماه های  در  کاستلو  کرد.   جایگزین  را  توییتر  محصوالت  بخش 
اصالحاتی در توییتر ایجاد کند و در همین راستا مدیر باسابقه این شرکت »کوین 
ویل« را ترفیع داده و به سمت مدیر بخش محصوالت مصرفی منصوب کرد و از آن 

زمان بود که توییتر در ارائه قابلیت های جدید محصوالتش با سرعت بیشتری عمل 
کرد. در حالی که قابلیت چت خصوصی توییتر سال ها غیرقابل دسترس بود، حاال 
این شبکه اجتماعی قابلیت پشتیبانی از چت های گروهی را داشته و کاربران امکان 
داشت  سعی  همیشه  کاستلو  دارند.   هم  را  عکس ها  و  تصاویر  اشتراک گذاری  به 
در  که  اجتماعی  شبکه  این  فعال  کاربران  تعداد  به  را  شرکت  این  سهامداران  نظر 
آخرین آمار به 302 میلیون نفر در یک ماه می رسند، جلب کند. تعداد کاربران توییتر 
در طول یک سال گذشته تنها 18 درصد افزایش پیدا کرده، در حالی که این تعداد 
کاربران همچنان برابر یک پنجم تعداد کاربران شبکه اجتماعی محبوب فیس بوک 

است. 

به دنبال مدیرعامل بعدی
بوده  این ها  از  بیش  پرطرفدار  اجتماعی  شبکه  این  از  انتظارات  اغلب  حقیقت  در 
است، اما کاستلو بارها اعالم کرده بود که توییتر فیس بوک نیست و نباید این دو 
با هم مقایسه شوند. این در حالی است که از زمان ورود توییتر به بورس در سال 
داده  دست  از  سهام  بازار  در  را  خود  ارزش  از  درصد  شرکت20  این  حاال  تا   2013
است. کاستلو در بیانیه ای که برای این تصمیم گیری نوشته بود، اعالم کرد که کسی 

جدید،  مدیرعامل  انتخاب  زمان  تا  بتواند  که  ندارد  وجود  دورسی«  »جک  جز  به 
هدایت توییتر را در اختیار بگیرد.

رئیس  و  موسسان  از  یکی  دورسی  جک  سمت  به  نگاه ها  همه  حاال  ترتیب  این  به 
به عنوان  فعال  است  قرار  حالی  در  او  است.  شده  معطوف  توییتر  هیات مدیره 
بزرگ  شرکت  مدیرعامل  حاضر  حال  در  که  کند  فعالیت  توییتر  موقت  مدیرعامل 
پرداخت الکترونیکی Square هم هست. از طرفی نباید فراموش کرد که دورسی 
اولین مدیرعامل شرکت توییتر در فاصله ماه مه سال 2007 تا ماه اکتبر سال 2008 
مدیرعامل  یافتن  برای  که  کرده  اعالم  توییتر  که  است  حالی  در  این  است.  بوده 
بعدی اش هم در داخل این شرکت و هم در خارج از آن به دنبال فرد مناسب است. 

البته نکته جالب توجه این است که دورسی عضو این کمیته جست وجو نیست و در 
عوض افرادی از هیات مدیره توییتر شامل »پیتر کیوری«، »پیتر فنتون« و یکی دیگر 

از موسسان توییتر »ایوان ویلیامز« هستند. 
جک دورسی از اظهارنظر درباره اینکه اگر سمت مدیرعاملی توییتر به او پیشنهاد 
این سوال  به  امتناع کرده و گفته است: »نمی خواهم  یا خیر،  آن را می پذیرد  شود 
جواب بدهم، چون این موضوعی نیست که در حال حاضر روی آن تمرکز کرده ام. 
من در حال حاضر وقتم را در هر دو شرکت توییتر و Square صرف می کنم که هر 

دو در یک منطقه در سانفرانسیسکو قرار دارند.«
دیک کاستلو در ابتدای ماه جوالی سال جاری میالدی از توییتر می رود، اما بسیاری 
به عنوان  امسال  پایان  تا  دورسی  جک  دارند  انتظار  تحلیلگران  و  کارشناسان  از 
این  آینده  به عنوان مدیرعامل  بماند و در نهایت  باقی  این شرکت  مدیرعامل موقت 
بود دو  تایمز منتشر شده  نیویورک  در  که  اخیر  انتخاب شود. در گزارش  شرکت 
سمت  از   2008 سال  در  آنکه  از  بعد  حتی  او  که  گفته اند  دورسی  نزدیکان  از  نفر 
مدیرعامل توییتر برکنار شد، همچنان تمایل داشت که این سمت را به عهده بگیرد. 
حاال بسیاری معتقدند که اگر دورسی نخواهد سمت مدیرعامل توییتر را بپذیرد، 
هیات مدیره توییتر دوران سختی را برای یافتن جایگزین مناسب در پیش خواهد 
داشت. دورسی، کاستلو و ایوان ویلیامز عضو هیات مدیره توییتر هستند و هر سه 
قبال مدیرعامل آن بوده اند. این به معنای آن است که هر کدام از آنها برای اداره این 
شرکت باید با چالش نظرات دو نفر دیگر درباره شیوه عملکرد توییتر دست و پنجه 
از  خارج  فردی  معتقدند  تحلیلگران  که  هست  هم  دلیل  همین  به  درست  کند.  نرم 
مجموعه توییتر نمی تواند به راحتی با چنین چالش هایی کنار بیاید و به همین دلیل 

یک گزینه داخلی قطعا بهتر خواهد بود. 

Square چالش
توییتر  به عنوان مدیرعامل  انتخاب دورسی  برای  که  از مشکالتی  یکی  این همه  با 
وجود دارد، این است که او در حال حاضر مدیرعامل شرکت Square هم هست. این 
شرکت که در ابتدا با هدف ارائه سرویس های مالی و پرداخت آنالین راه اندازی شده 
بود، حاال به شرکت تجاری موفقی تبدیل شده است که به بنگاه های تجاری کوچک 
این حال Square راه زیادی برای کسب موفقیت هایی  با  و متوسط کمک می کند. 
کرده  اعالم   Square طرفی  از  دارد.   رو  پیش  در  است،  داشته  توییتر  آنچه  مانند 
قرار است در سال جاری میالدی وارد بازار سهام و بورس شود. در این صورت 
کار برای دورسی مشکل می شود و او نمی تواند به راحتی به عنوان مدیرعامل موقت 
توییتر فعالیت کند و همزمان Square را برای ورود به بورس آماده کند. یکی از 
دوست  هرگز  دورسی  که  است  گفته  مورد  این  در   Square شرکت  سابق  مدیران 
ندارد این شرکت را ترک کند و احتماال ترجیح می دهد هر دو شرکت را به صورت 
موازی و همزمان مدیریت کند. این مدیر سابق Square معتقد است که اگرچه این 

کار ساده نیست، اما دورسی توانایی انجام آن را دارد. 

علم و دانش
Voxam Wattman

قدرتمندترین موتورسیکلت الکتریکی جهان 

غول دوپا 
سوخت های  از  بیشتر  استفاده  دلیل  به  روز  هر  که  آنجا  از 
فسیلی جهان در حال آلوده شدن است، استفاده از انرژی های 
پاک و دوستدار محیط زیست طرفداران بیشتری پیدا می کند. 
فکر  به  نیز  نقلیه  وسایل  سایر  و  خودرو  سازندگان  حال 
همگی  و  افتاده اند  فسیلی  سوخت های  این  از  کمتر  استفاده 

در بهبود کیفیت، کاهش مصرف و نزدیک شدن به معیارهای 
دوستدار محیط زیست با یکدیگر به رقابت می پردازند.

حال با توجه به ساخت وسایل نقلیه  برقی توسط جنرال موتورز 
گرو  در  خودروسازی  و  نقل  و  حمل  صنعت  آینده  تسال،  و 
استفاده  فسیلی  سوخت های  از  که  است  برقی  نقلیه  وسایل 
نمی کنند. یکی از برداشت های نادرست در مورد خودروهای 
بدنه  در  الکتریکی  موتورهای  از  استفاده  عدم  الکتریکی، 
موتورسیکلت  اما  است.  احتراقی  موتورهای  با  خودروهایی 
اشتباه بودن  تازگی معرفی شده است،  به  ووکسان واتمن که 

این دیدگاه را به اثبات رسانده است.
معرفی  پاریس  خودرو  نمایشگاه  در  که  موتورسیکلت  این 

تبدیل  را  آن  شده است، دارای 200 اسب بخار قدرت است، که 
به قدرتمندترین موتورسیکلت الکتریکی جهان کرده است. بر 
اساس ادعای کمپانی سازنده این موتورسیکلت، باتری آن قادر 
است انرژی مورد نیاز برای طی یک مسیر 6 /177کیلومتری 

را تامین کند.
بسیار  موتورسیکلت  این  موجود،  تصورات  برخالف  اما 
و  آلومینیوم  از  موتورسیکلت  این  بدنه  است.  سریع  و  چابک 
فیبرکربن ساخته شده است که دستیابی به سرعت 105 مایل 
بر ساعت یا به عبارتی 168 کیلومتر بر ساعت را برای آن ممکن 
کرده است. همچنین زمان مورد نیاز برای رسیدن از سرعت 
صفر تا 100 کیلومتر بر ساعت در این موتور سیکلت 4 /3 ثانیه 
و رسیدن به سرعت 160 کیلومتر بر ساعت نیز نیازمند 9 /5 

ثانیه است.
یکی از نکات بسیار مهم در مورد این موتور سیکلت این است 

بسیار  موتورسیکلت  این  باتری  شارژ  برای  الزم  زمان  که 
آن  ساعتی  کیلووات   122/  8 لیتیوم یونی  باتری  است.  کوتاه 
از 80 درصد  از 30 دقیقه بیش  را می توان به راحتی در کمتر 
 Cpmbo از شارژر استاندارد با استفاده  این کار  شارژ کرد. 

II ممکن است.
این موتورسیکلت هنوز اطالعات دقیقی در مورد  سازندگان 
قیمت آن ارائه نداده اند، اما می توان قیمت آن را در بازه 770 
پوند حدس زد. این قیمت حدس زده شده این موتور سیکلت را 

در دسته موتورسیکلت های گران قیمت قرار می دهد.
جالب است بدانید این موتور سیکلت تنها به صورت دست ساز 

و سفارشی در فرانسه برای افراد خاص تولید می شود.

چرا کاربران از اپ های ارتباطی استفاده می کنند؟

خوب و بدهای 
دنیای فناوری

  امروزه برای هر چیزی که فکر کنید اپی  ساخته شده و گوشی های 

کارهای  آن  از  استفاده  با  می توانند  هوشمند  همراه  تلفن های 
موج  اولین  زمان  از  آنها  ماموریت  اما  دهند  انجام  خارق العاده ای 
تلفن  ساختار  نیست  مهم  است.  نکرده  تغییر  همراه  تلفن  گسترش 
برقراری  و  ایجاد  همچنان  هدف  است،  کرده  پیشرفت  چقدر  همراه 
ارتباط بین انسان هاست.  اگر به بازه زمانی در طول روز که از گوشی 
باشید  داشته  نظری  می کنید  استفاده  خود  )اسمارت فون(  هوشمند 
متوجه خواهید شد مدت زمان کمتری با آن مشغول صحبت هستید و 
زمان بیشتری در حال ارسال پیام متنی یا ویدئویی در اپ های مختلف 

بود.این  خواهید  اجتماعی  شبکه های  در  فعالیت  یا  ایمیل  یا  ارتباطی 
وضعیت اکثر مردم دنیاست که از گوشی هوشمند استفاده می کنند. 
با  و  باشیم  داشته  ارتباط  مردم  با  که  می کند  کمک  ما  به  همراه  تلفن 
استفاده از روش های ارتباطی نوین پیام خود را در سریع ترین زمان و 

با کمترین هزینه ارسال کنیم.
به  تمایل  و  هستیم  اجتماعی  موجودات  ما  که  است  واضح  البته  صد 
جدید  راه حل های  این  و  داریم  را  دیگران  با  کردن  برقرار  ارتباط 
تکنولوژی برای برقراری ارتباط به ما کمک می کند روش های جدیدی 
با  بتوانیم  و  را در روابط روزمره خود جای دهیم  انسانی  از روابط 
گروهی از انسان ها ارتباط برقرار کنیم و از وضعیت و نظرات آنها در 
کمترین زمان ممکن آگاه شویم. به هر حال دالیل بیشتر و مخفی برای 
اینکه چرا ما از سرویس های ارسال و دریافت پیام استفاده می کنیم، 
شبکه های  به  روز  هر  چرا  که  سوال  این  برای  پاسخی  و  دارد  وجود 

اجتماعی و اپ ها سر می زنیم.
دالیل مخفی این امر نوع سرویس هایی است که از سیاستی تحت عنوان 
قالب از آن یاد می شود. ساختار کلی این روش استفاده از پیش نیازهای 
بین  ارتباط  بهتر  کیفیت  و  ارتباط  برای  انسان  روان  و  انسان  اولیه 
کاربران  برای  ارزش افزوده  ایجاد  حس  حال  عین  در  است،  انسان ها 
اما  دارد.  بسزایی  اهمیت  کاربران  تشویق  و  ایجاد  انگیزه  همچنین  و 
عادت داشتن  به  ارتباطی  اپ های  از  کاربران  استفاده  عامل  مهم ترین 
که  قالب  روش  با  سرویس ها  این گونه  و  برمی گردد  ارتباط  به  افراد 
 -4 و  مشوق  عامل   -3 2-کنش،  فعال سازی،   -1 بخش های  شامل 
ارائه خدمت  به  کاربران می شود  ناخودآگاه  سرمایه گذاری در ضمیر 
سراغ  خود  عادت  طبق  می شود  بیکار  کاربر  که  زمانی  می پردازند. 
به  تمایل  و  عادت  اما  می رود  اجتماعی  شبکه های  یا  ارتباطی  اپ های 
ارتباط تنها ابزار های استفاده در اپ ها یا شبکه های اجتماعی نیستند. 
یا  آگاه سازی  دارد  وجود  سرویس ها  این  در  که  دیگری  محرک  عامل 
نوتیفیکیشن  است. کاربر با فعالیت در اپ های ارتباطی یا شبکه های 
اجتماعی منتظر بازخورد از دیگران است و پیام آگاه سازی پاداش فرد 
است که رفته رفته هورمون هایی که باعث ایجاد حس دریافت پاداش در 
مغز می شوند را با شنیدن یا دیدن پیام آگاه سازی اپ یا شبکه اجتماعی 

فعال می کند.
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مشاغل
به محض خواندن این مطلب احتماال می خواهید سریع از 

جایتان بلند شوید.

از صنــــدلی کار 
خود دل بكنیـد

مترجم: مریم رضایی

کارشناسان می گویند حداقل دو ساعت در روز باید ایستاده 
ساعت  چهار  به  حتی  را  زمان  این  تدریج  به  و  کنید  کار 

برسانید. 
برای کارمندانی که در مورد اثرات مخرب زیاد نشستن بر 
سالمتی بسیار شنیده اند و به فکر کار کردن روی میزهای 
ایستاده یا تردمیل هستند، این پاسخ خوبی است. امروزه، 
روز  در  ساعت   10 میانگین  طور  به  دفتری  کارمند  یک 
نوشتن  و  زدن  تلفن  کامپیوتر،  با  کار  شامل  که  می نشیند 
که  ساعاتی  سپس  و  خوردن  نهار  تا  پیشنهادی  طرح های 
تبلت  و  گوشی  در  گشت زنی  یا  تلویزیون  جلوی  خانه  در 

می گذرد، می شود.
محققان حوزه پزشکی، مدت ها هشدار داده اند که نشستن 
بیماری  ریسک  و  است  خطرناک  بسیار  مدت  طوالنی 
مشکالت  نیز  و  افسردگی  و  سرطان  چاقی،  دیابت،  قلبی، 
فراتر  برخی  حتی  دارد.  همراه  به  را  مفصلی  و  ماهیچه ای 
رفته و گفته اند که صندلی های دفاتر کار از سیگار هم برای 
سالمتی شما بدترند. اما اکنون همین محققان پیشنهادهایی 
باید  مدت  چه  و  بنشینیم  باید  مدت  چه  می گوید  که  دارند 
بایستیم تا بتوانیم عادات کاری خود را به طرز چشمگیری 
 Active بین المللی  گروه  مدیر  بردلی،  گاوین  دهیم.  تغییر 
Working می گوید »ما طبق عادت معموال دیگران را دعوت 
اما  هستید؟  راحت  لطفا...  بنشینید  می کنیم:  نشستن  به 
از  ساعت  دو  که  است  این  کسب وکار  در  ما  پیشنهاد  اولین 
 Active گروه  که  حالی  در  ننشینند.«  را  خود  کاری  روز 
Working استفاده از میزهای ایستاده را پیشنهاد می کند، 
که  دارد  وجود  هم  دیگری  فعالیت های  می گوید  برادلی  اما 
افراد می توانند دو ساعت در روز آنها را به صورت ایستاده 

ایستاده  صورت  به  را  تلفن هایتان  »می توانید  دهند.  انجام 
جواب دهید، قدم بزنید، جلسات کوتاه را به صورت ایستاده 
برگزار کنید، به جای ایمیل زدن به همکارانتان باالی سر آنها 

بروید، به جای آسانسور از پله استفاده کنید و....«
عادت های  تغییر  چالش  درگیر  که  زمانی  از  برادلی  خود 
مردم در نشستن شده، روش کاری خود را نیز به طور کامل 
صورت  به  که  دارد  هوشمندی  میز  او  است.  کرده  عوض 

برنامه ریزی  طوری  و  می کند  کار  آن  با  ایستاده  و  نشسته 
شده که از طریق ارسال پیام به کامپیوترش در هر 20 تا 30 

دقیقه به او می گوید که حالتش را عوض کند. 
»باید حالت های مختلف را با هم ترکیب کنید. سوخت و ساز 
می یابد.  کاهش  درصد   90 تا  نشستن  دقیقه   30 از  بعد  بدن 
به  شما  رگ های  از  را  بد  چربی های  که  آنزیم هایی  حرکت 
سوی ماهیچه ها – جایی که این چربی ها می توانند سوزانده 
تنبل  ماهیچه ها  می شود.  کند  هدایت  می کنند،   - شوند 
می شوند و بعد از دو ساعت، چربی های خوب بدن 20 درصد 

دوباره  زدن  قدم  و  ایستادن  دقیقه   5 تنها  می یابند.  کاهش 
همه چیز را به وضعیت نرمال برمی گرداند. این موضوع به 

قدری ساده است که تقریبا احمقانه به نظر می رسد.«
احتمال  رفتن  باال  و  فعالیت  عدم  بین  ارتباط  به  محققان 
بیماری و مرگ و میر پی برده اند. مطالعات اخیر با مقایسه 
کارمندانی که مدت های طوالنی می نشینند در مقابل کسانی 
که ساعات کمتری کار نشسته انجام می دهند، به این نتیجه 

پیشرفت  معرض  در  بیشتر  برابر  دو  اول  گروه  که  رسیده 
بیماری های قلبی و دیابت نوع 2 قرار دارند، 13 درصد بیشتر 
احتمال  درصد   17 و  مواجهند  سرطان  به  ابتال  ریسک  با 
کارهای  حجم  افزایش  با  همزمان،  است.  باالتر  مرگ شان 
دفتری، استفاده از اتوبوس و خودرو به جای پیاده روی یا 
دوچرخه سواری بیشتر شده و تفریحات انسانی هم بیشتر 
به تلویزیون، بازی های کامپیوتری و استفاده از گوشی های 
هوشمند محدود شده که همه اینها بی تحرکی مردم دنیا را 
کرده  ارزیابی  جهانی  بهداشت  سازمان  است.  کرده  بیشتر 

و  شده اند  بی تحرک  دنیا  بزرگسال  جمعیت  درصد   95 که 
نمی توانند حداقل توصیه های بهداشتی را مبنی بر 30 دقیقه 

فعالیت فیزیکی مالیم برای پنج بار در هفته رعایت کنند.   
می گویند  می کنند  ارائه  جدید  رهنمودهای  که  نویسندگانی 
قصد دارند اطالعاتی بر اساس تحقیقاتی که انجام داده اند 
به مردم ارائه کنند و صرفا به ادعاهای مطرح شده از سوی 
روزها  این  که  ایستاده  میزهای  و  تردمیل  تولیدکنندگان 
بیش  )در حال حاضر  نکنند  متداول شده اند، بسنده  بسیار 
از 90 درصد کارمندان در منطقه اسکاندیناوی به این گونه 
چاقی  کارشناس  لواین،  دارند.(جیمز  دسترسی  ابزارها 
رهنمودها  این  درگیر  اگرچه  »برخیز«،  کتاب  نویسنده  و 
او در کتابش  برای شروع خوب می داند.  را  آنها  اما  نشده، 
چندانی  ورزش  می خورند،  زیاد  افراد  برخی  اینکه  دلیل 
هم نمی کنند، اما هیچ وقت چاق نمی شوند را ایستادن، راه 
رفتن و گشت زدن در طول روز، به جای چند ساعت نشستن 
مداوم می داند. به گفته لواین، رهنمودها »نشان می دهند که 
ما اساسا نیاز داریم در مورد نحوه کار کردن مان تجدید نظر 
کنیم.« برخی مطالعات کوچک نشان می دهند وقتی افراد در 
می زنند،  قدم  محیط  در  یا  می ایستند  کاری  روز  یک  طول 
بهبود  درصد   15 نیز  آنها  بهره وری  سالمتی،  بر  عالوه 
ناسالم  ما واقعا  می یابد. »فضای محیط های کار و مدارس 

است و این به دلیل طراحی بد آنها است.«
برخی محققان دیگر می گویند، این موضوع صرفا ناشی از 
طراحی بد نیست و به فرهنگ کاری هم مرتبط است. شانون 
او  وقتی  می کند.  ارائه  زمینه  این  در  خوبی  نمونه   وارتمن، 
مکان  نقل  دیگری  شهر  به  همسرش  همراه  به  شد  مجبور 
آزادکار که  به عنوان یک مشاور  کند، شغلش را رها کرد و 
به شرکت های طراح وب و سازمان های رسانه های اجتماعی 
مشاوره می داد، در خانه مشغول به کار شد. او می گوید »در 
این حس  دارد.  برای نشستن وجود  زیادی  کار فشار  دفتر 
کار  زیر  از  یعنی  باشد،  ننشسته  کسی  اگر  که  دارد  وجود 
امکان  این  می کنم،  کار  خانه  در  که  هم  حاال  اما  درمی رود، 
کنم،  صحبت  همکارانم  با  و  برخیزم  جایم  از  که  ندارم  را 
جلسه برگزار کنم یا حتی رانندگی کنم.« این انعطاف در کار 
از جایش برخیزد  دارد که هر وقت بخواهد  وارتمن وجود 
اما او بیش از حد درگیر کار می شود.  و کاری انجام دهد. 
از  بیشتر  می کنند،  دورکاری  که  افرادی  می گویند  محققان 

محیط کار، در یک جا می نشینند.

چگونه شریک 
تجاری خود را 
انتخاب کنیم؟

منبع : Forbes.com/ مترجم : مینا افروزی

انجمنی  در  عضو  افراد  از  آپ  استارت  های  شرکت  عامل  مدیران  از  گروهی 
اینترنتی سوالی با این عنوان را مطرح کردند که چه زمانی درمی یابید که می 

توانید با یک فرد شرکتی را تأسیس کنید؟

نیمی از افرادی که در این بحث شرکت کردند عقاید مشابهی داشتند:
او آشنایی  با  یا دست کم چندین ماه  با شخصی شروع کنید که برای چند سال 

دارید.
با شخصی شروع کنید که تاکنون تجربه کاری با او را داشته اید.

به شخصه، هر دو نظر را نقض می کنم. موسسه علوم زیستی Nanoly )موسسه 
بدون  که  را می دهد  امکان  این  ها  واکسن  به  ای شیمیایی  ماده  تولید  با  که  ای 
قرار گرفتن در یخچال های مخصوص قابل استفاده باشند.( در یکی از گوشه 
 ،»Balaji Sridhar« شریکم  با  من،  کرد.  آغاز  را  خود  کار  دانشگاهی  کنارهای 
خیلی اتفاقی آشنا شدم و از روز بعد باهم شروع به کار کردیم. آن موقع سال 
2011 بود، و حاال پس از گذشت سه سال بیش از پیش در حال رشد و پیشرفت 

هستیم.

اهداف  که  است  افزارهایی  نرم  محصولش  که   Enplug فناوری  بزرگ  شرکت 
صنعتی دارد و در مراکز خرید، رستوران ها، خرده فروشی ها و... کاربرد دارد، 
توسط پنج نفر که همگی باهم غریبه بودیم تأسیس شد. یک هفته پس از آنکه با 
یکدیگر آشنا شدیم در آپارتمانی کوچک شروع به کار کردیم. دو سال بعد تعداد 
افراد تیم مان به 35 نفر رسید و شرکت خود را از آپارتمانی ساده به ساختمانی 

مجهز در لس آنجلس تغییر دادیم.
کنیم،  تلف  یکدیگر  با  بیشتر  آشنایی  صرف  را  خود  وقت  ها  ماه  اینکه  جای  به 
سعی کردیم همراه با شرکایم روند پیدا کردن این مشترکات را از طریق همکاری 
با یکدیگر تسریع کنیم. در اینجا به پنج مورد اساسی که در انتخاب شریک خود 

باید در نظر داشته باشید، می پردازیم.

1 تحسین مشترک. این یک مورد بسیار مهم است. بین من و شرکایم یک حس 
 Balaji یکدیگر وجود داشت. من همیشه  به  احترام نسبت  و  تحسین همیشگی 
از دانشکده MIT، داشتن مدرک پزشکی و دکترا  التحصیل شدن  را برای فارغ 
و سلیس حرف زدن به پنج زبان دنیا تحسین می کردم. در عوض او هم همین 
انجام  حس را نسبت به تشکیل شرکت های کوچکی که من در دوران دانشگاه 
 Enplug داده بودم داشت. من همچنین همین حس را نسبت به پیشرفت های تیم
داشتم. همه ما به یکدیگر به برابری نگاه می کردیم و هیچ یک به تایید دیگران 
نیازی نداشتیم. اگر از اینکه شریک جدید خود را با دیگران سهیم شوید افتخار 

می کنید، این نشانه خوبی است.

آپارتمانی  اینکه همه ما کار خود را در   ،Enplug 2 طبقه اجتماعی مشترک. در
کوچک آغاز کنیم اعتراضی نداشتیم، نشان می داد که طبقه اجتماعی ما با طرز 
نگاه ما به زندگی و شغل، همسو و کنترل شده بود. من از برخی موسسان شرکت 
های تازه تاسیس شده شنیده ام که یکی از شرکا شب تا دیروقت کار می کند و 
دیگری زودهنگام در خانه اش است و کودکانش را می خواباند. این مساله باعث 
ایجاد تعارض های اساسی بین انتظارات آنها می شود. آیا شما و شرکایتان با این 

قضیه که آخر هفته ها و شب ها تا دیروقت کار کنید می توانید کنار بیایید؟ اگر 
نه، مساله مهمی نیست، اما نسبت به تعهدات خود روراست باشید.

3 داشتن موقعیت مالی مشابه. هم در Enplug و هم در Nanoly از روز اول تا 
سال ها بعد تصمیم بین من و شرکایم بر آن شد که توافق بر هر حقوقی را مقدم 
کردیم.  می  زندگی  انداز  پس  سایه  زیر  همگی  ما  بشماریم.  دیگری  هرچیز  بر 
بسیار مهم بود که بدهی پرداخت نشده ای وجود نداشته باشد تا مجبور نشویم 

به خاطرش شغل پاره وقت دیگری داشته باشیم.
آیا کسی که می خواهید با او یک شرکت را تاسیس کنید، حقوق ثابتی از شرکتی 
دیگر دارد و تنها قصدش ساختن چیزهای جدید است یا اینکه شرایط متفاوت 
تری دارد و نمی تواند در جایی استخدام شود و هدفش بیش از ساخت چیزهای 
جدید است و به دنبال راهی برای پرداخت قبض هایش است؟ در هر دو صورت 
می توان تصور کرد که شرکت های موفقی خواهید داشت ولی مسلما راه های 
متفاوتی را طی خواهید کرد تا به آنجا برسید. اینکه هدف یکسانی برای درآمد 
حاصل از تشکیالت خود داشته باشید کمک می کند که پایه و اساس شایسته ای 

ایجاد کنید.

است.  کمیاب  بسیار  بنیانگذار  پنج  با  ای  موسسه  های مکمل.  مهارت  داشتن   4
در  ما  از  یک  هر  چون  بیاوریم  دوام  یکدیگر  کنار  در  توانستیم  علت  این  به  ما 
طراحی،  بودیم:  شده  متمرکز  شرکت  اندازی  راه  از  ای  جداگانه  بخش  ساخت 
سخت افزار، قسمت مالی، عملیات، نرم افزار. من معتقدم کشمکش زمانی بیشتر 

جلوه می کند که شرکا وظایف یکسانی را اختیار کنند که این امر باعث می شود 
بخواهند نظرات یکدیگر را به هم تحمیل کنند.

5 ارزش های مشترک. با اینکه ما تخصص های متفاوتی از یکدیگر داریم ولی 
این ارزش ها شامل احترام  با یکدیگر تقسیم می کنیم.  ارزش های یکسانی را 
گذاشتن به یکدیگر در هر شرایطی، حتی زمانی که تعارض شدیدی وجود دارد 
و صادقانه رفتار کردن هستند. ما فکر می کنیم که ریسک کردن بهترین راه برای 
آموختن است. ما ذاتا مثبت نگر هستیم و معتقدیم که برای هر چالشی راه حلی 
وجود دارد. ما با این امکان که تکنولوژی به وجود آوریم که شرایط را تغییر دهد 
انگیزه می یابیم. ارزش های مشترک به این دلیل مهم هستند که چگونگی ساخته 

شدن بخش های کسب وکار شما و به نتیجه رسیدنشان را شکل می دهند.
یافتن شریک شایسته، نیازی به علم مخصوصی ندارد. با اینکه من و شرکایم با 
یکدیگر کمتر از یک هفته بود که آشنا شده بودیم، ولی باهم متعهد شدیم که در 

هنگام خوشی و ناخوشی در کار جدی باشیم و با یکدیگر همکاری کنیم.

روش جلب مشتری
همه ی مدیران به دنبال جلب مشتری 
در  هستند.  خود  کار  و  کسب  برای 
اینجا شما را با اصولی آشنا می کنیم 

که در این راه موفق باشید.
که  این  دانستن  دارید،  را  خودتان  وکار  کسب  شما  اگر 
چطور باید مشتری ها را جذب کرده و آن ها را نگه دارید، 
که  باشید  داشته  خاطر  به  باید  دارد.  اهمیت  شما  برای 
مشتریان، بخش بزرگی از میزان موفقیت کسب وکار شما 
باید مراقب مشتریان  را تشکیل می دهند. به همین دلیل 
در  را  خواهند  می  که  کاالهایی  و  خدمات  و  باشید  خود 
ای  تجربه  هیچ  که  صورتی  در  دهید.  قرار  ها  آن  اختیار 
در مدیریت کسب وکار خود ندارید، این توصیه ها واقعًا 

برای شما مفید خواهند بود.

برخی از نکته های جلب مشتری این ها هستند:

مشتریان خود را بشناسید.
این  شود،  می  مشتری  جذب  باعث  که  چیزهایی  از  یکی 
است که شما خدمات شخصی به آن ها ارائه کنید. زمانی 
که با مشتری های خود صحبت می کنید، به همه چیزهایی 
که آن ها می گویند گوش بدهید و مسائل مهمی که مطرح 
متمرکز  خود  کار  روی  بر  نکنید.  فراموش  را  کنند  می 
باشید، و به آن ها کمک کنید که چیزهای مورد نیاز خود 
را از خدماتی که شما ارائه می کنید دریافت کنند. همچنین 
به خاطر  را  مشتریان خود  نام  که شما  توصیه می شود 
بسپارید تا بدون نیاز به بیرون کشیدن پرونده های آن ها، 

بتوانید آن ها را مخاطب قرار دهید.

شبکه خود را گسترش دهید.
یکی از کارهای دیگری که می توانید برای جذب مشتریان 
گسترش  را  خود  شبکه  که  است  این  دهید،  انجام  بیشتر 
بگذرانید  زمان  دیگر  مدیران  با  توانید  می  شما  دهید. 
تعداد  کار  این  با  و  آورید  دست  به  بیشتری  ارتباطات  تا 
مشتریان بالقوه ای که می توانید داشته باشید نیز افزایش 

پیدا خواهد کرد. بدون اینکه مستقیمًا از افراد سؤال کنید، 
فنون تجاری آن ها را یاد بگیرید.

مشورت حرفه ای بدهید.
بازگردند،  شما  نزد  به  درپی  پی  مشتریان  که  این  برای 
باید به خاطر داشته باشید که به آن ها مشورت حرفه ای 
بدهید. حتی اگر شیوه صحبت کردن آن ها با شما خوب 
نیست، همیشه بهتر است که آرامش خود را حفظ کرده و 
به شکلی مناسب با آن ها صحبت کنید. با این کار، آن ها 

مطمئنًا به نزد شما بازخواهند گشت.

خدمات باکیفیت.
دهید،  می  انجام  که  کاری  و  کسب  نوع  از  نظر  صرف 
در  را  باکیفیتی  خدمات  و  محصوالت  که  شوید  مطمئن 
به  این،  بر  عالوه  دهید.  می  قرار  خود  مشتریان  اختیار 
یاد داشته باشید که این محصوالت و خدمات را با قیمتی 
مناسب به مشتری عرضه کنید. این را بدانید که مشتریان 
شما همیشه این تمایل را ندارند که برای خرید چیزهایی 
که می خواهند، هزینه زیادی صرف کنند. اگر قیمت های 
خود را خیلی باال قرار دهید، دارید مشتریان بالقوه را نزد 

رقبای خود می فرستید.

هرازچندگاهی با آن ها تماس بگیرید.
و  مشتری  جذب  برای  توانید  می  که  کارهایی  از  یکی 
که  است  این  دهید،  انجام  خود  مشتریان  تعداد  افزایش 
خدمات  و  محصوالت  اطالعات  و  بگیرید  تماس  ها  آن  با 
ها  آن  اختیار  در  را  دارید  کردن  عرضه  برای  که  جدیدی 
قرار دهید. شما همچنین می توانید نظر آن ها را در مورد 
محصوالتی که پیش از این امتحان کرده اند بپرسید. برای 
این کار، به یاد داشته باشید که فقط هرازچندگاهی با آن 
ها تماس بگیرید، برای اینکه تماس هفتگی می تواند برای 

آن ها آزار دهنده باشد.

برای  توانید  می  که  هستند  کارهایی  از  سری  یک  ها  این 
جذب مشتری به شرکت خودتان، از آن ها استفاده کنید. 
اندازه مشتری  آن  به  انجام دهید، حتمًا  را  این کارها  اگر 
خواهید داشت که کسب وکار موفقی داشته باشید. برای 
انجام این کارها، اصلی ترین چیزی که باید بهبود دهید، 
روابط عمومی و مهارت های شنیداری خودتان است، تا 

مشتریان شما بداند که برای شما مهم هستند.
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بهداشت و سالمت

پف چشم، 
اختــــاللی 
در زیبایــی

پف  چشمان  با  صبح  روز  هر  شما  آیا 
شما  اگر  می شوید؟  بیدار  خواب  از  کرده 
نظر  به  مریض  یا  آلود  خواب  و  خسته  از 
رسیدن خسته شده اید، درمان های زیادی 
برای بر طرف کردن این مشکل وجود دارد. 
در اینجا به چند روش سریع و راه حل های 

طوالنی اشاره می کنیم:
راه حل های سریع و موثر

ناحیه چشم  باالی نمک در اطراف  آب بنوشید. غلظت  لیوان  چند 
موجب احتباس آب در آن ناحیه شده و در نتیجه باعث پف کردن 
چشم ها می شود. اگر شما قبل از خواب گریه کرده باشید یا شامی 
پر نمک خورده باشید، هنگام صبح متوجه پف کردگی در ناحیه 
افزایش  موجب  زیاد  مقدار  به  آب  نوشیدن  می شوید.  چشم ها 
جریان مایع در ناحیه چشم ها شده و بنابراین موجب کاهش تورم 
در این ناحیه می شود.در روزهایی که چشمانتان پف کرده است، 
نگه  )سیراب(  هیدراته  را  خود  و  بنوشید  آب  روز  طول  تمام  در 
دارید.از خوردن موادی که تمایل شما را به نوشیدن آب کم می کنند 

مانند کافئین و الکل، پرهیز کنید.
تجمع  اثر  در  چشم  پف  بگذارید.  چشمانتان  روی  را  سرد  چیزی 
مایعات در بافت اطراف چشم ها ایجاد می شود و مانند هر تورمی، 
می توان با به کار بردن کمپرس سرد، کاهش داده شود. برش های 
خیار سرد به اندازه و شکل مناسب برای پف چشم بسیار مناسب 
و موثر است، این کار به خوبی جواب می دهد و به طور موقت پف 
را  چشمانتان  و  بکشید  دراز  پشت  به  می دهد.  کاهش  را  چشم ها 
بسته و برش های خیار را بر روی آنها بگذارید و پس از 15 دقیقه 
می شوند  گرم  خیار  برش های  که  زمانی  تا  یا  بردارید،  را  آنها 
می توانید آنها را روی چشمانتان نگه دارید.اگر خیار در دسترس 
شما نیست می توانید از چای کیسه ای مرطوب استفاده کنید. چای 
کیسه ای مرطوب را به مدت 15 دقیقه در فریزر بگذارید، سپس به 
آنها را به مدت 15 دقیقه روی چشمان بسته  پشت دراز بکشید و 
قاشق  دو  می توانید  شما  تمیزتر،  حلی  راه  دهید.برای  قرار  خود 
استفاده  آنها  از  روزانه  و  گذاشته  یخچال  در  را  فلزی  غذاخوری 
کنید. پشت قاشق های سرد را بر روی چشمان بسته خود بگذارید.

کنید.  استفاده  چشم هایتان  پف  برای  کننده  منقبض  ماده  یک  از 
شما می توانید کرم های منقبض کننده و تونیک هایی که با سفت و 
محکم کردن پوست دور چشم موجب کاهش پف چشم ها می شوند 

را خریداری کنید. 
دو عدد گلوله پنبه ای را به کرم منقبض کننده یا تونیک آغشته کنید، 
به پشت دراز بکشید و چشمانتان را ببندید، حاال گلوله های پنبه ای 
از  را  آنها  دقیقه،   10 از  پس  بگذارید.  خود  بسته  چشمان  روی  را 

روی چشمان خود برداشته و صورتتان را با آب بشویید.
نرم  و  سفت  برای  نیز  فرنگی  توت  برش های  که  شود  می  گفته   

کردن پوست موثر است.
سیب زمینی را روی چشمان پف کرده خود بگذارید. گفته می شود 
که سیب زمینی به طور طبیعی دارای خواص منقبض کننده است.

سیب زمینی خام را پوست بکنید. آن را از وسط دو نیم کنید. به 
مدت 10 دقیقه آنها را روی چشمانتان بگذارید. 

کاهش  را  تورم  هرگونه  و  کرده  ُخنک  را  چشمانتان  زمینی  سیب 
می دهد.سیب زمینی رنده شده را امتحان کنید. به سادگی یک عدد 
سیب زمینی خام را رنده کرده و روی چشمانتان قرار دهید، پس 

از مدت زمان 15 دقیقه صورتتان را با آب بشویید.
کمی ورزش کنید. ورزش جریان خون را بهبود می دهد و موجب 
در  مایعات  تجمع  از  نتیجه  در  می شود،  بدن  در  مایعات  گردش 
بدوید،  کمی  دارید،  وقت  اگر  می کند.  جلوگیری  بدن  از  ناحیه ای 

یوگا انجام دهید یا به سادگی قدم بزنید.

راه حل های طوالنی مدت
چشمانی  روز  طول  تمام  در  شما  اگر  بخوابید.  کافی  اندازه  به 
یا خوابیدن در  از کم خوابی  ناشی  این می تواند  دارید،  پف کرده 
وضعیت نا مناسب باشد. پف زیر چشم ها نشانه کم خوابی است. 

سعی کنید هر شب 8-7 ساعت بخوابید.
شدن  بیدار  از  پس  ببرید.  باال  را  خود  سر  زیر  خواب  هنگام  در 
داشتن چشم هایی پف کرده، طبیعی نیست. دلیل احتمالی برای این 
افقی دراز  این است که هنگامی که شما ساعت ها در حالت  حالت 
می کشید و سپس بلند می شوید، مایعی که در ناحیه زیر چشم شما 
و  می شود  کشیده  پایین  جاذبه  نیروی  توسط  ناگهان  مانده  باقی 
موجب حالت پف کردگی چشم ها می شود. شما می توانید هنگام 
این  در  کنید،  استفاده  سرتان  زیر  در  اضافی  بالش  یک  از  خواب 

صورت مایع در ناحیه زیر چشم کاهش یافته و هنگامی که بیدار 
می شوید و می ایستید، این مایع شدیدا توسط نیروی جاذبه پایین 
کشیده نمی شود، بنابراین حالت پف کردگی چشم ها پس از بیدار 
سعی  می خوابید،  شکم  روی  می یابد.اگر  کاهش  خواب،  از  شدن 
اکثرا  بخوابید.  پشت  به  و  داده  تغییر  را  خوابتان  وضعیت  کنید 
هستند،  کرده  پف  چشمان  دارای  می خوابند  شکم  به  که  افرادی 
زیرا خوابیدن در این وضعیت موجب تجمع مایع در ناحیه اطراف 
چشم می شود.اگر به پهلو می خوابید، شما ممکن است که متوجه 
شوید که یکی از چشمانتان نسبت به دیگری حالت پف کرده دارد. 
مقابل  پهلوی  به  کنید  سعی  حالت،  این  شدن  برطرف  به منظور 

بخوابید یا خود را عادت دهید که به پشت بخوابید.
چشم  اطراف  پوست  کنید.  لمس  احتیاط  با  را  صورتتان  پوست 
ظریف است و اگر در معرض مواد شیمیایی قرار بگیرد یا به طور 
ببیند.  آسیب  یا  شده  کشیده  می تواند  شود  لمس  خشن  و  محکم 
چشم،  اطراف  در  مایع  تجمع  و  شدن  شل  از  پیشگیری  به منظور 
عادت هایتان را تغییر داده و با مالیمت بیشتر با پوست صورتتان 
صورتتان  شستن  برای  خشن  و  تند  شیمیایی  مواد  کنید.از  رفتار 
و  مالیم  پاک کننده  یک  از  آن  جای  به  کنید  سعی  نکنید.  استفاده 
برای  نکنید؛  پاک  را  چشم تان  آرایش  مالش  کنید.با  استفاده  نرم 

مواد  بنابراین  کنید  استفاده  آرایشی  پاک کننده  یک  از  منظور  این 
آرایشی به راحتی پاک می شود.چشمانتان را با مالیدن حوله روی 
آن خشک نکنید. صورتتان را با آب شسته و سپس آن را به آرامی و 
با مالیمت خشک کنید.از یک مرطوب کننده در اطراف چشم و روی 

پلک ها استفاده کنید.
اغلب  چشم  کردگی  پف  کنید.  درمان  را  خود  حساسیت  یا  آلرژی 
توسط آلرژی ها ایجاد می شود، آلرژی ها اغلب موجب تجمع مایع و 
برافروختگی در ناحیه صورت می شوند. اگر شما با داروهای ضد 
حساسیت مناسب آلرژی فصلی خود را درمان کنید، پس از درمان 

متوجه تفاوت زیادی در صورت تان می شوید.
به پزشک مراجعه کرده و از داروی تجویزی آن استفاده کنید یا از 
یک داروی بدون نیاز به تجویز پزشک مصرف کنید.مطمئن شوید 
مواد  دیگر  و  غبار  و  گرد  حیوانات،  موی  از  عاری  شما  منزل  که 
حساسیت زا است. فیلتر وسایل گرمایشی منزل را عوض کرده و 

به طور منظم مالفه های خود را بشویید.
تمایل  شما  آیا  کنید.  ایجاد  سالم  تغییرات  خود  غذایی  برنامه  در 
علت  یک  این  بخورید؟  نمک  ُپر  غذاهای  شام  برای  اغلب  دارید 
بزرگ برای پف کردن چشم ها است زیرا نمک باعث تجمع مایع در 
خورده  نمک  پر  شامی  شب  هر  تقریبا  شما  اگر  می شود.  صورت 
در  مایع  تجمع  باعث  زمان  طی  کار  این  بروید،  تختخواب  به  و 
آویزان  و  کشیده  موجب  درنتیجه  و  شده  چشم ها  اطراف  پوست 
این  این حالت،  از  آن ناحیه می شود. برای پیشگیری  شدن پوست 
کمتری  نمک  از  آشپزی  هنگام  کنید:در  شروع  را  جدید  عادت های 
نصف  به  را  خود  مصرفی  نمک  مقدار  کنید  سعی  کنید.  استفاده 
آن  مصرف  زمان  طی  می توانید  اگر  سپس  برسانید،  اولیه  میزان 
بیرون  شما  که  هنگامی  نخورید.  غذا  بیرون  کنید.اغلب  کمتر  را 
غذا می خورید نمی توانید مقدار نمکی را که رستوران در غذایش 
مصرف می کند کنترل کنید و معموال مقدار نمک استفاده شده در 
غذای بیرون بیشتر از آن مقداری است که شما فکر می کنید.از مواد 
کنسرو  سوپ  شور،  چوب  شور،  آجیل  چیپس،  مانند  شور  غذایی 
شده، غذاهای سرخ کردنی و دیگر غذاهایی که مقدار زیادی سدیم 

دارند پرهیز کنید.
موز و کشمش را به عنوان میان وعده بخورید، هر دوی اینها موجب 
کاهش تجمع مایعات در ناحیه ای از بدن می شوند.آب آلبالو یا کلم 

مایعات  تخلیه  به  و  هستند  ادرارآور  اینها  دوی  هر  کنید.  مصرف 
ادرارآور  ماده ای  به عنوان  کافئین  از  می کنند.  کمک  بدن  اضافی 
استفاده نکنید زیرا موجب بی خوابی و در نتیجه پف کردن چشم ها 

می شود.
الکل ننوشید. الکل موجب تجمع مایع در صورت می شود، همچنین 

تمایل به نوشیدن آب را کاهش می دهد.

نکات مهم 
مقدار  خواب،  از  بیدارشدن  از  پس  و  تختخواب  به  رفتن  از  قبل   

زیادی آب بنوشید.
آن  چشم،  اطراف  مایع  انداختن  جریان  به  به منظور  کنید  سعی   

ناحیه را ماساژ دهید.
 یک عدد دستمال مرطوب را در آب خیس کرده و در فریزر قرار 

دهید. آن را به مدت 20 دقیقه در زیر چشم ها بگذارید.

 یک لیف حمام را با آب سرد خیس کرده و به مدت 20 دقیقه روی 
چشم ها قرار دهید. مراقب باشید آن را بیش از حد محکم بر روی 

چشم هایتان فشار ندهید!
این روش، راه حلی ساده برای درمان پف چشم ها است. برای انجام 
این روش، نصف قاشق چای خوری نمک را در یک لیوان آب گرم به 
خوبی حل کنید. مطمئن شوید که آب بیش از حد داغ نباشد. حال 
مقداری پنبه برداشته و گلوله کنید و آن را به آب گرم شور آغشته 
کرده و برای چند دقیقه آن را روی پلک هایتان بگذارید. این روش 
را برای حداقل نیم ساعت تکرار کنید. پس از مدتی، چشم های شما 

پف کردگی نخواهند داشت.

هشدارها
یا یک شیوه  آرایشی بهداشتی جدید  از یک محصول   هنگامی که 
وضعیت تان  اگر  کنید.  احتیاط  می کنید،  استفاده  خانگی  درمان 
یا  آن محصول  یا عالئم دیگری بروز کرد، فورا مصرف  بدتر شد 
و  شدیدتر  عالئم  برای  و  کنید  متوقف  را  خانگی  درمان  آن  انجام 

دائمی به یک پزشک متخصص مراجعه کنید.
 از یخ یا آب بیش از حد سرد به طور مستقیم روی پوست اطراف 

چشم، بیش از چند ثانیه استفاده نکنید.
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خانواده
برای داشتـــــــــن یک 
زندگی موفــــــــق به ۸ 
نكته زیر نیازی ندارید

بعضی از انسان ها فکر میکنند برای موفق شدن در زندگی باید 
کارهای خارق العاده انجام دهند و نیاز به شرایط خاصی دارند. 
در  شدن  موفق  برای  که  گفت  خواهیم  شما  برای  مقاله  این  در 

زندگی تان نیازی به 8 مورد زیر ندارید.
شویم،  بهتر  بخواهیم  همیشه  ما  همه  که  است  طبیعی  کاماًل 
بیشتر داشته باشیم و کارهای بیشتری انجام دهیم. اما در مسیر 
زندگی اغلب فراموش می کنیم که چیزی که برای شاد بودن نیاز 
داریم همان چیزی است که درست روبرویمان قرار دارد. ما در 
تالش برای موفق بودن یادمان می رود به خودمان گوشزد کنیم 
با  که کاملیم، کافی هستیم و درست همین لحظه را داریم. چرا 

بدخلقی آن را خراب کنیم؟ چرا همین االن شاد نباشیم؟

در زیر به 8 نکته ای اشاره می کنیم که برای شاد بودن و بهره 
بردن از زمان حالتان به آنها هیچ نیازی ندارید:

نگران بودن درمورد اشتباهات گذشته
این واقعیت که در گذشته اشتباهاتی مرتکب شده اید یکی دیگر 
از دالیلی است که باید لبخند بزنید و بخاطر آن خوشحال باشید. 
تعجب کردید؟ خوب، باید بگوییم که اگر هیچ اشتباهی در زندگی 
تان مرتکب نمی شدید، چیزهای مهمی که امروز می دانید را نمی 
زیبایی  این  و  دارد  را  خود  های  نشیب  و  فراز  زندگی  دانستید. 
بگیرید.  یاد  چیزی  که  است  راهی  بهترین  افتادن  است.  زندگی 
راه  مانع  نباید  باشد،  بوده  سخت  که  هم  هرچقدر  شما،  گذشته 
آینده تان شود. چرا خودتان را اذیت کنید و به جای اینکه روی 
کنید؟  گذشته  درگیر  را  خودتان  کنید  تمرکز  تان  آینده  و  حال 
زندگی شما در دستانتان است. بخاطر اینکه می ترسید دوباره 
است  ممکن  که  خوبی  های  اتفاق  از  را  خودتان  بخورید،  زمین 
برایتان بیفتد محروم نکنید. چون چیزی که مهم است این است 

که همیشه می توانید بلند شوید و به راهتان ادامه دهید.

هر اتفاق دیگری که در مکان ها و زمان های دیگر 
می افتد

همه  به  ما  بد  یا  خوب  است.  لحظه  همین  دارید  که  چیزی  همه 
و  دیگر  روز  روی  اینکه  نداریم.  دسترسی  ها  زمان  و  ها  مکان 
خواهد  خراب  را  حالتان  لحظه  فقط  کنید  تمرکز  دیگری  زمان 
کرد. فیلم Click را دیده اید؟ در این فیلم شخصیت اصلی داستان 
لحظات  تواند  می  که  دارد  خود  دستان  در  کنترل  ریموت  یک 
زندگی اش را با آن جلو بزند و رد کند. آخر کار همه زندگی اش را 
جلو زد و اصاًل از آن خوشحال نبود. آنوقت فهمید تنها چیزی که 
همه انسان ها دارند لحظه اکنون است و اگر بخواهید آن لحظه 
را رد کنید، کل زندگی تان را نابود خواهید کرد. بیشتر انسان ها 
تمرکزشان روی جایزه است و وقتی آن را به دست می آورند باز 
هم راضی نیستند. مسیر به سمت مدال طال خیلی مهم تر از آن 
از مسیر  مدالی است که در آخر کار می گیرید. پس سعی کنید 
لذت ببرید، لحظات خوب و بد آن را پشت سر گذاشته و از آنها 
درس بگیرید. آینده به هر حال می رسد. پس بهتر است امروز 

کاری انجام دهید.

لحظه ناب و شرایط ایدآل
چیزی که باید بیشتر وقت ها به خودمان یادآور شویم این است 

باشیم.  ایدآل  زمان  دنبال  به  نباید  چیزی  کردن  شروع  برای  که 
بمانیم  منتظر  نباید  است،  همینطور  هم  خوشبختی  درمورد 
خودمان  برای  را  آن  باید  بیفتد،  اتفاق  برایمان  خوشبختی 
بسازیم. اینکار را می توانیم با عوض کردن طرز فکرمان نسبت 
که  کوچکی  چیزهای  برای  قدرشناسی  دهیم.  انجام  زندگی  به 
به  نسبت  ما  دید  در  توجهی  قابل  بسیار  تاثیر  داریم  زندگی  در 
اطرافمان دارد. از هر لحظه لذت ببرید و زیبایی را در چیزهای 
عادی زندگی ببینید تا بفهمید برای اینکه هر روز شاد باشید نیاز 

به چیز زیادی ندارید.

وحشت از فصل های زندگی
هم  ما  زندگی  دارد،  مختلف  های  فصل  وهوا  آب  که  همانطور 
همینطور است. اگر به آن فکر کنید، همه چیز در زندگی در حال 
ماند.  نمی  یکجور  طوالنی  مدتی  برای  چیز  هیچ  است.  تغییر 
یا  پارسال  که  کسی  ما  مطمئنًا  است.  همینطور  هم  ما  درمورد 
از چیزی  بنابراین دفعه بعدی که  سال های قبل بودیم نیستیم. 
چیز  هیچ  که  شوید  یادآور  خودتان  به  کردید،  استرس  احساس 
که  باشد  یادتان  هایتان.  نگرانی  حتی  نیست،  دائمی  زندگی  در 
از زندگی شما  افتد فقط یک دوره  برایتان می  االن  اتفاقاتی که 
سر  پشت  را  آنها  تر  راحت  توانید  می  ماندن  قوی  با  و  هستند 
بگذارید. از اینکه کنترلی روی همه جنبه های زندگی تان ندارید 
وحشت نکنید. گاهی اوقات الزم بوده که چیزهای جدیدی تجربه 
کنید تا درس جدیدی بگیرید تا رشد کرده و قوی تر شوید. فقط 
به این دلیل که االن کل تصویر را نمی بینید به این معنی نیست که 

هیچوقت آن را نخواهید دید.

همه چیزهایی که ندارید
فقط به این خاطر که نتوانسته اید به هدف هایی که برای خودتان 
به خودتان  نباید  این معنی نیست که  به  اید برسید  تعیین کرده 
که  کنید  فکر  است  ممکن  باشید.  شاد  االن  همین  دهید  اجازه 
فقط وقتی می توانید شاد باشید که به چیزهایی که می خواهید 
رسیده باشید. این یک تله است. باید کسی که هستید و چیزهایی 
که دارید را تحسین کنید. برای هر لحظه ای که سپری می کنید، 
هر بار که زمین می افتید، هر بار که بلند می شوید، هر کسی که 
کنارتان هست و هر کسی که تنهایتان گذاشته، شکرگزار باشید. 
قدرشناسی یکی از کوتاهترین راه ها به سمت خوشبختی است.

تایید دیگران
خیلی ها از اینکه جلو دیگران خودشان باشند می ترسند چون 

تصور می کنند خوِد واقعی شان به اندازه ماسکی که بر چهره 
دارند مورد قبول دیگران نیست. آنها سعی می کنند با برآورده 
ببرند.  از خودشان زندگی هایشان را پیش  کردن توقع دیگران 
نمی  خودشان  با  کافی  وقت  زمانیکه  تا  افراد  این  اوقات  خیلی 
خودتان  برای  فقط  اینکه  برند.  نمی  پی  مسئله  این  به  گذرانند 
می  باعث  برد.  خواهد  باال  را  تان  زندگی  کیفیت  بگذارید  وقت 
شود بتوانید افکارتان را جمع کرده، زندگی تان را اولویت بندی 
تنهایی  کنید.  کشف  خودتان  درمورد  بیشتر  چیزهای  و  کرده 
برقرار  ارتباط  احساساتتان  با  کند  می  کمکتان  گذراندن  وقت 
هستید.  خودتان  زندگی  فرد  مهمترین  که  بگیرید  یاد  و  کرده 
باشید که دیگران چه فکری می کنند؟  این  باید نگران  پس چرا 
باید درمورد  بکشید؟ چرا  تان خجالت  واقعی  از خود  باید  چرا 
چیزهایی که واقعًا برایتان مهم هستند و کارهایی که می خواهید 
اینکه بخواهید  در زندگی تان انجام دهید احساس تردید کنید؟ 
بنا بر انتظارات دیگران زندگی کنید، شادتان نمی کند اما صادق 
بودن با خودتان مطمئنًا اعتمادبه نفستان را باال برده و قوی تر 

و شادترتان می کند.

یک زندگی ایدآل
زندگی هیچکس ایدآل نیست. درواقع، هیچ چیز در زندگی کامل 
است  ممکن  باشید.  دنبالش  به  که  نیست  چیزی  کمال  نیست. 
تصور کنید که باعث شادی تان می شود اما احتمال اینکه اینکار 
چالش  هست  که  همانطور  را  زندگی  قدر  است.  بیشتر  نکند  را 
چشم  دانستن،  مشکالت  و  موانع  از  پر  و  جالب  رنگی،  انگیز، 
هایتان را به این واقعیت باز خواهد کرد که برای شاد بودن نیاز 
به داشتن یک زندگی کامل ندارید. سختی ها، موانع و مشکالت 
شما را قوی تر می کنند و کمکتان می کنند زیبایی زندگی را درک 
کنید. برای داشتن یک زندگی آسان دعا نکنید. دعا کنید قدرتی 
داشته باشید که بتوانید سختی ها را تحمل کرده و قدر زندگی 

تان را بدانید.

شنا کردن در دریای پول
می  را  چیزهایی  چه  پول  با  که  فکرهاییم  این  اسیر  ما  از  خیلی 
با  که  کنیم  به خودمان گوشزد  یادمان می رود  و  بخریم  توانیم 
پول  که  باشد  یادتان  بخریم.  توانیم  نمی  را  چیزهایی  چه  پول 
واقعی  ثروت  قلبتان.  در  نه  اما  دارید  نگه  در ذهنتان  را همیشه 
دریای پر از پول نیست. نعمت هایی که داریم ما را ثروتمند می 
کند. یک روح پر زرق و برق همیشه بهتر از یک ماشین پر زرق 

و برق است.
این  در  چقدر  آنها  مگر  دوستانمان؟  مادرمان؟  و  پدر  از 
این  در  را  اطالعاتشان  آنها  مگر  دارند؟  تخصص  زمینه 
زمینه از چه کسانی گرفته اند؟ آیا از کسانی به جز پدر و 
مادرشان و یا دوستانشان؟ نه! من واقعا تاسف می خورم 
که ما متخصصان داریم در این مملکت زندگی می کنیم، آن 
وقت بسیاری از هموطنانمان نمی دانند که این خصوصی 
ترین و مهم ترین اطالعات زندگی مادیشان را باید از کجا 
و چطور به دست بیاورند؟ تاسف می خورم که بسیاری 
از هموطنانمان نمی دانند رفتار جنسی بهنجار یعنی چه؟ 

و افتخار می کنم که آموزگار مسایل جنسی ام.

یادم هست که سال 1362 در خصوص آموزش های اولیه 
مسایل جنسی در مسجد سخنرانی کردم. آن روز، بعضی 
ها در اوایل صحبتم خیلی خشمگین به من نگاه می کردند، 
اما در اواخر جلسه احساس کردم که همه نگاه ها صمیمی 
تر و همراه تر شده و حتی در انتهای جلسه از من تشکر 
کردند و تشویقم کردند که این کار را ادامه بدهم.حقیقت 
تمام  که  مکلفیم  ما  هم  مذهبی  نظر  از  حتی  که  است  این 

تعالیم جنسی را قبل از ازدواج یاد بگیریم.

گرمیجات؟!
خیالتان را راحت کنم: گردو، پسته، بادام و سایر گرمیجات 
هیچ ارتباطی با غریزه جنسی ندارند. اگر قرار بود تمام 
مسایل و مشکالت جنسی با پسته و گردو حل بشود، بنده 
و امثال بنده به جای این که 27 سال مداوم درس بخوانیم 
مغازه  رفتیم  می  بکشیم،  زحمت  و  بدهیم  امتحان  و 
مهم  مسئله  از  را  خیالتان  کردیم!  می  باز  گردوفروشی 
تری هم راحت کنم: مسئله ارتباط زناشویی، ربط چندانی 
توسط  ما  جنسی  نظام  ندارد.  هم  تناسلی  دستگاه  به 
مرکزی در مغزمان کنترل می شود و همین مرکز است که 
تمام سیستم های تناسلی را به حرکت درمی آورد. محل 
لیمبیک است. البد  این مرکز در مغز میانی و در سیستم 
تجربه کرده اید که همه مان وقتی که افسرده ایم یا وقتی 
اضطراب داریم و یا وقتی که عصبانی هستیم، دیگر میل 
جنسی  ارتباط  و  میل  فرماِن  چون  چرا؟  نداریم.  جنسی 
این فرمان در  از مغز. و طبیعتا  باال صادر شود،  از  باید 

حالت افسردگی، اضطراب و عصبانیت صادر نمی شود.

غدد  و  ها  هورمون  کنترل  در  چیز  همه  مغز،  از  بعد 

تیرویید،  داخلی است: هیپوفیز، هیپوتاالموس،  مترشحه 
بردم،  نام  که  اینها  از  کدام  هر  تخمدان.  و  بیضه  آدرنال، 
اگر مشکلی پیدا کنند، ما در مسایل جنسی مان به مشکل 
ژنتیک  به  نوبت  ها،  هورمون  از  بعد  خورد.  خواهیم 
به  منجر  تواند  می  هم  ژنتیکی  اشکاالت  یعنی  رسد.  می 
دارد،  اهمیت  ژنتیک  از  بعد  آنچه  شود.  جنسی  اشکاالت 
یا  باشیم  داشته  خونی  کم  اگر  است.  بدن  خونی  سیستم 
مشکل  مان  جنسی  روابط  در  باشیم،  تاالسمی  دچار  اگر 
خواهیم داشت. بیماری های عفونی مثل سل و بیماریهایی 
دچار  را  مان  جنسی  ارتباط  توانند  می  هم  دیابت  نظیر 

اختالل کنند.

احساسات مثبت
برای یک ارتباط زناشویی سالم و بهنجار، آموزش مسایل 
و  احساسات  داشتن  دوم،  قدم  اما  است  اول  قدم  جنسی 
را  همسرتان  باید  است.  همسر  به  نسبت  مثبت  عواطف 
منفی  احساسات  معالجه  باشید.  داشته  دوست  صمیمانه 
البته کار آسانی نیست. من سال هاست که مشاور ازدواجم 
با خودم فکر می کنم که ای کاش ما زوج های  و گه گاه 
نامزد بمانیم و فقط یک سال  با هم  یا 20 سال  ایرانی 15 
پس  بالفاصله  که  ام  دیده  وفور  به  چراکه  کنیم!  ازدواج 
از آن امضای کذایی، خیلی چیزها به هم می ریزد. به هر 
حال، اگر زن و شوهر نسبت به هم احساس مثبتی نداشته 

باشند در روابط زناشوییشان مشکل خواهند داشت.
را  هایشان  قابلیت  که  هستند  زنانی  طالب  مردان،  بیشتر 
تمام  به  من  توصیه  باشند.  داشته  قبولشان  و  کنند  تایید 
خانم ها این است که از تایید همسرتان غافل نشوید و به 
همسرتان  برای  کار  این  بگیرید.  تحویلش  معروف،  قول 
مثبت  تاثیرات  دارد، هم  پی  در  مثبت جسمی  تاثیرات  هم 

روحی.

اتاق خواب
صورت  آن  در  جنسی  ارتباط  است  قرار  که  خوابی  اتاق 
بگیرد، نقش مهمی در سالمت این ارتباط ایفا می کند. در 
یک  شود  نمی  افتد،  می  اضطراب  به  آدم  که  خوابی  اتاق 
ارتباط جنسی سالم و آرامش بخش داشت. محیط مورد 
نظر باید از هر حیث کامال امن باشد. اضطراب شایع ترین 
عاملی است که در سیستم های گیرنده مغزی اختالل ایجاد 
می کند. نکات دیگری را هم باید در ساخت و تزیین اتاق 

خواب مد نظر قرار داد. از جمله این که: رنگ اتاق خواب 
آینه  باشد،  کافی  باید  اتاق  نور  باشد،  روشن  حتما  باید 
باید حتما وجود داشته باشد و بهتر است که یک موزیک 
مالیم و بدون کالم هم گوش تان را نوازش بدهد چرا که 
سالم،  جنسی  ارتباط  یک  برای  مغزتان  شرایط،  این  در 
های  آموخته  جنسی  های  بدآموزی  شود.  می  تر  آماده 
از ذهنمان بیرون بریزیم. خیلی  باید  غلط و غیرعلمی را 
از دختران ما این حرف غلط را از بزرگترهایشان شنیده 
اند که مردها پس از رابطه زناشویی نسبت به همسرشان 
سرد می شوند یا از آنها دوری می کنند و امثال این حرف 
دختران  من  است.  مهم  و  شایع  بسیار  مسئله،  این  ها. 
آموزش  همین  خاطر  به  که  ام  کرده  ویزیت  را  زیادی 
نادرست، هنگام اولین آمیزش جنسی با همسرشان، آنقدر 
خودشان را منقبض کرده اند و به خودشان فشار آورده 

اند که دچار >واژینیسموس< شده اند.

تصورات نادرست مردان هم در خصوص مسایل جنسی، 
مردان  از  بسیاری  است.  تاثیرگذار  البته  و  رایج  خیلی 
شان،  همسر  با  جنسی  ارتباط  اولین  در  که  دارند  انتظار 
پرده ضخیمی را به عنوان پرده بکارت به چشم خودشان 
با  جنسی  ارتباط  اولین  در  که  دارند  انتظار  یا  و  ببینند! 
همسرشان، خونریزی شدیدی را شاهد باشند. اما حقیقت 
نازک و  لب،  بکارت درست مثل مخاط  پرده  که  این است 
ظریف است و آن خون هم که شنیده اید اگر وجود داشته 
که تصورات  این  نیست. خالصه  بیشتر  باشد چند قطره 
نادرست و آموزش های غلط در این خصوص فراوانند و 

تاثیرات ذهنی نامطلوبی به بار می آورند

بهداشت جنسی
کامل  دوش  یک  باید  جنسی  تماس  از  قبل  شوهر  و  زن 
صابون  از  استفاده  کنند.  خوشبو  را  خودشان  و  بگیرند 
زاید  موهای  دارد.  اهمیت  دلیل  همین  به  کننده  خوشبو 
تناسلی  های  سیستم  و  شود  تراشیده  حتما  باید  تناسلی 
را هم باید حتما شستشو داد، ترجیحا با 200 سی سی آب 

ولرم و یک قاشق ساولن مایع.
پس از رعایت بهداشت، نوبت به آرایش می رسد، آن هم یک 
آرایش کامل. این فرهنگ، حتی از نظر علمی هم، صحیح 
نیست است که خانم ها بیرون از منزل آرایش داشته باشند 
اما درون منزل و در مقابل همسرشان تصور کنند که از 

این کار بی نیازند.توصیه می کنم که زن و شوهر، عطر 
و اودکلنشان را هم زود به زود عوض کنند. اصال خوب 
نیست که آدم برای یک مدت طوالنی، مثال سی سال، فقط 
از یک نوع خوشبوکننده استفاده کند. شاید همسرتان با 
عطر و اودکلن تازه تان ارتباط بهتری برقرار کند. بعد از 

رعایت تمام این مراحل، مغازله و معاشقه آغاز می شود.

مراحل اولیه
مغازله با بوسیدن شروع می شود، بنابراین تمیز بودن لب 
و دهان و دندان مهم است. قبل از معاشقه، از چیزهایی 
مثل سیگار که نفستان را بدبو می کند، حتما پرهیز کنید. 
کند.  خوشبو  را  نفستان  که  بخورید  چیزهایی  ترجیحا 
بوسه معوال با لمس همراه است و منظور از لمس، تماس 
نرم پوست با پوست است، همان طور که یک مادر کودکش 
را نوازش می کند. لمس باید روی صورت، گردن، موها، 
تنه و . . . و به مالیمت انجام بگیرد. این لمس را خانم ها 
از خانم ها هم طی همین  و بسیاری  دارند  خیلی دوست 
مرحله، ارضا می شوند. متخصصان توصیه می کنند که 
شوهر از همسرش سوال کند که مایل است کدام قسمت از 

بدنش مورد لمس قرار بگیرد.

مراحل آخر
پیدا  کامل  آمادگی  مقاربت  برای  زن  مقدمات،  این  از  بعد 
می کند. سیستم کلی مقاربت به شکل قطع و وصل است 
مجاری  در  مناسبی  عضالنی  انبساط  شود  می  منجر  که 
به  باید  جنسی  حرکات  بیاید.  وجود  به  ها  خانم  تناسلی 
شکل توامان توسط مرد و زن صورت بگیرد و هیچکدام 
نظر  از  مردان  کنند.  عمل  منفعالنه  نباید  هم  طرفین  از 
فیزیولوژیک خیلی زودتر از زنان ارضا می شوند. خروج 
ترشحات از سیستم تناسلی مرد به معنای ارضای جنسی 
است اما در زنان معموال سیستم تناسلی در طی یک تماس 
و  نرم  ای،  ویژه  غدد  چون  است  مرطوب  کامال  جنسی 
دارند. در طی مقاربت،  به عهده  را  مرطوب کردن مجرا 
از رد و بدل کردن کلمات عاشقانه و محبت آمیز هم غفلت 
غافل  به همسرتان  ابراز محبت  از  نیز  آن  از  بعد  و  نکنید 
که  شود  توهم  این  دچار  طرفین  از  یکی  مبادا  نشوید. 
و  زناشویی می خواهد  رابطه  برای  را فقط  او  همسرش 

بس. این تصور، تصور زجرآور و آزاردهنده ای است.

مسائل جنسی را از چه 
کسانی باید بیاموزیم

دکتر مجد،
)عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(
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بهداشت روان

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

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

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

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

بیماری های 
روانی مسری

در اروپا در قرن های 14 تا 17 میالدی، گاهی گروه هایی از مردم 
به ناگاه و بدون مقدمه دچار مشکلی عجیب می شدند؛ مثال عده 
غیرقابل  و  عجیب  های  حرکت  به  شروع  نفر،  هزار  گاه  زیادی، 
کنترلی می کردند؛ آنها فریاد می کشیدند، آواز می خواندند و ادعا 
می کردند که توهماتی را تجربه می کنند. این مشکل مردان، زنان 
و کودکان را هم درگیر می کرد. آنها تا وقتی که از خستگی از پا 

درمی آمدند به حرکت های خود ادامه می دادند.

اولین دفعات گزارش  از  یکی  آلمان،  پایکوبی های دسته جمعی  سال 1374 میالدی، 
شده این اتفاق عجیب بود و همچنین همه گیری مشهور در سال 1518 در استراسبورگ 
معموال  کند،  کشف  را  جمعی  مانیای  این  ماهیت  نتوانست  کسی  زمان  آن  شد.  گزار 
نوازندگان با حضور در این جمع ها با نواختن موسیقی، سعی می کردند ذهن جمعیت 

را هدایت کنندو حمالت را فرو بنشانند اما گاهی کار آنها تاثیر معکوس می گذاشت.
یکی از توجیهاتی که برخی در آن زمان می کردند این بود که این جنون های جمعی 
هم  ها  بعضی  اما  است،  فقر  درد  کردن  فراموش  و  ها  تنش  تسکین  برای  ای  وسیله 

مسمومیت، آنسفالیت و تشنج را علت مشکل می دانستند.

خنده های عجیب و بی دلیل
در 30 ژانویه سال 1962، در یک مدرسه دخترانه واقع در »کاشاشا«ی تانزانیا، حادثه 
عجیبی رخ داد؛ سه دختر شروع به خنده های بی مورد کردند که در کمال تعجب خنده 
آنها مسری شد و 95 نفر از 159 دانش آموز مدرسه که بین 12 تا 18 سال سن داشتند، 

شروع به خنده های طوالنی بی علت کردند.
درگیر  ها  معلم  کردند،  می  خنده  روز   16 تا  چندساعت  بین  شدند  مبتال  که  کسانی 
نشدند اما دانش آموزان دیگر نمی توانستند روی درس هایشان تمرکز کنند. یک ماه 
و نیم بعد، دستور بسته شدن مدرسه داده شد. با بسته شدن مدرسه و بازگشت دانش 
آموزان به خانه شان، این مشکل عجیب، روستای »نشامبا« روستایی که محل زندگی 

چند نفر از این دانش آموزان بود  را هم فرا گرفت.
این روستا دوره های خنده های بی  آوریل و می، مجموعا 217 نفر در  در ماه های 
مقامات  ژوئن،  ماه  در  اما  شد  بازگشایی  مدرسه  می   21 در  کردند.  تجربه  را  مورد 
مدرسه  به  خنده  گیری  همه  ماه،  این  در  ببندند.  را  مدرسه  دوباره  شدند  مجبور 
متوسطه بوکوبا هم سرایت کرده و 48 دختر دیگر را درگیر کرد. همهگیری دیگری 

هم در کانیانگراکا رخ داد و دو مدرسه پسرانه این منطقه بسته شدند.
سرگیجه  از  ناگهانی  طور  به  دختر  چند  بلکبرن،  در  مدرسه  یک  در   ،1965 اکتبر  در 
دراین  دختر   85 ساعت،  چند  طی  در  کردند.  غش  آنها  از  بعضی  که  کردند  شکایت 
مدرسه با آمبوالنس به بیمارستان مجاور برده شدند. عالئم آنها شامل غش، ناله، به 
هم فشردن دندان ها، نفس نفس زدن و گرفتگی عضالت بود. بررسی های الزم انجام 

شد و هیچ نشانی مبتنی بر آلودگی غذایی یا هوایی پیدا نشد.
آن دسته از دخترهایی که کم سن و سال تر بودند، بیشتر مبتال شده بودند اما آنهایی 
از خود بروزمی  به شکل شدیدتر و طوالنی تری  را  بیشتری داشتند، عالئم  که سن 
داند. پزشکان تشخیص دادندکه علت مشکل هیستری است و یک پیاده روی سه ساعته 

و ترس از همه گیری فلج اطفال، افراد را مستعد بروز چنین عالئمی کرده است.

روح های شرور و حمله های غش!
موارد هیستری جمعی در کشورهای مختلف و در قاره های مختلف دیده شده است؛ 
از جمله در قاره آسیا و کشورهایی که چندان از ما دور نیستند. در مالزی در دهه های 
70 و 80 میالدی، در دخترهای محصل و زنان جوانی که در کارخانه ها کار می کردند، 
به کرات حمالت هیستری جمعی دیده شد که در فرهنگ محلی این باور وجود داشت 
که روح های شرور در آنها رخنه کرده اند! اما تحقیقات و بررسی ها نشان دادند که 

هیچ مشکل بدنی یا آلودگی در کار نیست و مشکل باز هم روانی است.
مدرسه  یک  در   1365 سال  در  ایران  در  جمعی  هیستری  از  شده  موردگزارش  اولین 
دخترانه در استان کرمان بوده است؛ به طوری که افراد مبتال به صورت حاد دچار 
نمونه  کزاز  واکسیناسیون  از  بعد  و   1371 سال  در  بودند.  شده  نگرانی  و  اضطراب 
کرمان  استان  از  روستا  یک  در  آموز  دانش  دختر   21 در  جمعی  هیستری  از  گیری 
لرزش،  کاذب،  صرع  و  غش  صورت  به  عالئمی  واکسن  تزریق  از  بعد  شد.  گزارش 
اختالل دید، سردرد، تعریق و سوزش دست در یکی از دانش آموزان بروز کرد و به 
دنبال آن 9 دانش آموز دیگر نیز عالئم مشابهی را تجربه کردند. مورد سوم در سال 

1373 در روستایی واقع در اطراف یزد رخ داد.
استان  سردشت  شهرستان  اطراف  در  واقع  روستایی  در   1381 سال  اردیبهشت  در 
آذربایجان غربی، بیماری ناشناخته ای شیوع پیدا کرد؛ بیماری از یک مدرسه راهنمایی 
دخترانه آغاز شد و شیوع آن فقط در بین جنس مؤنث بود که در مدت کوتاهی تعداد 
موارد به 64 نفر رسید. مسئوالن بهداشتی درمانی منطقه و استان تمام اقدامات الزم 
را با همکاری متخصصان مختلف منطقه ای و کشوری جهت شناسایی بیماری انجام 

دادند و سرانجام تشخیص احتمالی هیستری جمعی مطرح گردید و تایید شد.

بیماری روانی مسری است؟
زمان  در  و  باشند  داشته  مسری  حالت  روانی  اختالالت  که  نداریم  انتظار  ما  معموال 

کوتاهی یک جمع را درگیر کنند اما مورد هیستری جمعی که عالوه بر موارد مزبور، 
می  نشان  را  مطلب  این  خالف  شده،  گزارش  آن  از  هم  دیگری  متعدد  بسیار  موارد 
دهد. هیستری یا به تعبیر درست تر اختالل تبدیلی، یکی از شایع ترین علل مراجعه 
به بخش های اورژانس است. این اختالل در زنان بیشتر دیده می شود و مبتالیان، 
بی حسی و مورمور شدن در اندام ها، کری، کوری، حرف نزدن و فلج عمومی بدن 
یا عالئم حرکتی نیز شامل حرکات غیرطبیعی، اختالل در راه رفتن، ضعف عمومی، 
فلج، لرزش، تیکو حرکات پرتابی و تشنج های کاذب را از خود بروز می دهند اما همه 
این عالئم و نشانه ها منطبق با هیچ بیماری بدنی خاصی نباید باشد. تشخیص کاذب 

بودن عالئم با معاینه و تشخیص پزشک و رد علل بدنی صورت می گیرد.
استفاده از واژه »تبدیلی« برای این بیماری، از نظر فروید منشأ گرفته است؛ او عقیده 

داشت که اضطراب یک بیمار »تبدیل« به عالئم فیزیکی می شود.

جنون مشترک
در این مقاله در مورد هیستری جمعی صحبت کردیم اما آیا بیماری های روانی دیگری 

وجود دارند که جنبه مسری یا مشترک داشته باشند؟
واژه  با  پزشکی  در  که  است  مشترک  سایکوز  یا  جنون  ها  بیماری  این  از  یکی  بله! 
فرانسوی Folie a deux شناخته می شود. در این اختالل، عالئم و باورهای هذیانی 
یک فرد به شخص دیگر انتقال می یابد. ممکن است بیشتر از دو نفر هم گرفتار بشوند 

که در این صورت از اصطالحات دیگری برای اشاره به بیماری استفاده می شود.
نخستین بار یک روانپزشک فرانسوی در قرن نوزدهم، به این نوع گسیختگی اشاره 
کرد. مورد او زنی به نام مارگارت بود که همراه همسرش  مایکل  درگیر این مشکل 
شده بود؛ هر دوی آنها هذیان گزند و آسیب داشتند و باور داشتند که اشخاصی وارد 
خانه آنها می شوند، گرد و غبار پخش می کنند و کفش هایشان را می پوشند. در این 
جنون مشترک، ممکن است که اول بیماری در یکی شکل بگیرد و به دومی منتقل شود 
که در این صورت معموال وقتی آن دو را از هم جدا نگاه می داریم، عالئم در شخص 
دوم تخفیف می یابند یا اینکه ممکن است به طور همزمان باورهای هذیانی در ذهن 
هر دو شکل بگیرد و هر دو به صورت مشترک بر محتوای هذیانی هم اثر بگذارد اما 
یکی از جنبه های مشترک اکثر اختالالت روانپزشکی، کاهش عملکرد اجتماعی و کاری 

مبتالیان است.

به همین خاطر در طول تاریخ بسیاری به این فکر افتاده اند که با استفاده از یکسری 
مواد شیمیایی غیرکشنده، با ایجاد جنون موقت در سربازان و نظامیان دشمن، باعث 

آشفتگی آنها شوند.
با  این زمینه  در  تحقیقاتی  آمریکا  از جنگ جهانی دوم هم  بعد  و  در دوران معاصر 
استفاده از مواد توهم زا مثل LSD، آنتی کولیترژیک ها و داروهای خواب آور خاص 
انجام دادند ولی شواهدی مبنی بر استفاده و کاربرد عملی از این شیوه توسط آمریکا 

وجود ندارد.
هاست  دهه  جمعی«  »هیستری  یا  »هیستری«  اصطالحات  از  استفاده  حال  عین  در 
که منحصر به پزشکان و روانپزشکان باقی نمانده است و به دفعات توسط جامعه 
مفهومی  و  معنایی  »بار  با  البته  نگاران،  روزنامه  و  سیاسی  کارشناسان  و  شناسان 
و  منطق  بی  رفتار  توجیه  از  وقتی  آنها  گیرد.  می  قرار  ساتفاده  مورد  هم  متفاوت« 
نابخردانه جماعتی درمی مانند و مدل ها و تئوری های شناخته شده را در توضیح 
هم  گاهی  حال  عین  در  برند.  می  پناه  اصطالح  این  به  بینند،  می  ناکارآمد  رویدادی 
در رسانه ها، زمانی که جمعی مردم به ناگاه یک خرافه را باور می کنند و این باور 

نادرست همگانی می شود، از این اصطالح استفاده می شود.

درمان این اختالل چیست؟
یکی از مؤثرترین درمان ها توضیح و اطمینان بخشی پزشکی است؛ پر واضح است 
که در این قسمت آگاهی و اطمینان همراهان و خانواده بیمار نقش زیادی بازی می 
کند. پزشک باید به روشنی توضیح بدهد که این اختالل شایع است، منشأ بدنی ندارد، 
نیست.  »روانی«  فرد  یک  جامعه  تلقی  و  تعبیر  به  مبتال،  اینکه  و  است  پذیر  برگشت 
ضمن اینکه باید پزشک توجه خاصی مبذول کند که مشکل جسمانی خاصی را از قلم 

نینداخته باشد و تشخیص اشتباهی انجام نداده باشد.
درمان  دارد.  بیماری  این  درمان  در  مفید  نقش  هم  درمانی  کار  که  است  شده  ثابت 

دارویی با داروهای ضد اضطراب و ضد افسردگی هم مفید هستند.
توده  آشنایی  عدم  و  اختالل  این  نشدن  تشریح  خاطر  به  ما  کشور  در  معموال  البته 
مردم با بیماری، انبوهی از اقدامات، آزمایشات و تصویربرداری های بی مورد برای 
به  تصادف  روی  از  و  آخر  دست  بیماران  این  معموال  و  شود  می  انجام  بیماران  این 
می  مراجعه  بکند،  آنها  به  تواند  می  را  کمک  بیشترین  که  پزشکی  یعنی  روانپزشک، 

کنند.
اندک  این میان عالوه بر عملکرد ضعیف رسانه های نوشتاری و دیداری، دانش  در 
از سوی همکاران پزشک هم نقش زیادی دارد؛ خانواده  ارجاع درست  جامعه، عدم 
بیشتر بیماران، مخصوصا قشر تحصیلکرده ما هم غالبا نمی توانند به خود بقبوالنند 
که یک بیماری روانی می تواند به صورت نشان های جسمانی بروز کند؛ بنابراین مدت 

ها این بیماران از تخصصی به تخصص دیگر مراجعه می کنند.
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باعث  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  انتخابی  رقابت های  جریان  در  تلخ  اتفاقات  بروز 
شد مردم و اهالی کشتی آزرده خاطر شوند تا به این وسیله همه زیبایی های این 

رقابتها چه از نظر فنی و چه اخالقی تحت الشعاع قرار گیرد.

فرنگی در شهر مقدس مشهد  و  آزاد  تیم های ملی کشتی  انتخابی  رقابت های 
با حساسیت بسیار باال و در حالیکه عالقمندان به کشتی استقبال خوبی از این 
رقابت ها داشتند به پایان رسید. بی شک مصاف جوانان و بزرگان افتخار آفرین 
که  مروت  و  پهلوانی  عین  در  رقابت  از  زیبایی  بسیار  های  صحنه  ایران  کشتی 
ویژگی بارز ورزش اول ایران زمین است را رقم زد؛ جایی که وقتی نامدارانی 
همچون کمیل قاسمی، مسعود اسماعیل پور، مهدی تقوی، میثم مصطفی جوکار 
و...بر روی تشک کشتی عرصه را مقابل جوانان باختند بدون هیچ اعتراض و 
آوردند و حاضر نشدند بخاطر  داور میدان سر تعظیم فرو  یا  به رقیب  توهین 

کسب دوبنده تیم ملی اخالق و پهلوانی را زیر پا بگذارند.
اما در کنار همه این زیبایی ها، صحنه های زشت و بعضا تاسف آوری را شاهد 
بودیم و وقتی این صحنه ها دل هر کشتی دوستی را بیشتر به درد می آورد که 
این حرکات ناشایست از طرف بزرگان کشتی این مملکت که بسیاری از جوانان 
رخ  اند  شده  کشتی  به  عالقمند  آنها  عشق  به  و  پندارند  می  خود  الگوی  را  آنها 
داده باشد.سالن غرق در جمعیت بود چرا که قرار بود پر افتخارترین کشتی گیر 
ایران به نام حمید سوریان به روی تشک برود. گوینده سالن نیز بر خالف عرف 
در  است  قرار  اینکه  و  زد  صدا  حرارت  و  شور  با  را  سوریان  نام  بارها  معمول 
نخستین مصاف خود رو در روی عبدالمحمد پاپی به روی تشک برود. هر بار 
با آورده شدن نامش بسیاری به احترامش از جا بلند می شدند و به تشویق او 

می پرداختند.

سوریان هم به سالن گرم آمده و در حال تمرین با دو دوست خود یعنی بیابانگرد 
است  قرار  که  جایی  است  جذاب  نبرد  یک  مهیای  چیز  همه  است.  عبدولی  و 
اسطوره کشتی ایران برای نخستین بار در یک رقابت انتخابی و حساس برای 
ورود به تیم ملی و احترام به قانونمداری به مصاف هموطن دیگر خود برود چرا 
که حتما دانسته که حریفش نیز درست به اندازه او حق دارد برای ورود به تیم 

ملی بجنگد هر چند که فاصله میان آن ها زیاد باشد.
و در حالیکه  دیده نمی شود  اشتیاق  و  این شور  آن طرف گویا  در  اما چه سود 
همه حضور او را بر روی تشک تجسم می کنند و به آن دلخوش هستند، اسطوره 

خیاالت دیگری در سر دارد و اصال بنا نیست به روی تشک بیاید. همانطور هم 
شد و اسطوره به یکباره به همراه برادرش و بدون اینکه کسی را از قصدش با 
تا حاضران در سالن و  را ترک کرد  از مسابقه اش سالن  قبل  دقایقی  خبر کند، 

تماشاگران تلویزیونی با خیال خود خوش باشند.
گوینده سالن طبق عرف سه مرتبه نام او را برای حضور بر روی تشک اعالم کرد 
اما او نیامد که نیامد تا ثابت کند در خیال خود بزرگتر از این است که بخواهد 
برای حضور در تیم ملی از کانال انتخابی عبور کند. رفت تا مردم با خیال خود 
خوش باشند و بدانند اسطوره فقط قرار است برایشان در مسابقات جهانی و 
المپیک به روی تشک برود!این اتفاق تلخ گذشت و مردم باز هم اسطوره داشتند 
اینبار نوبت  که بخاطر مبارزه او در سالن میخکوب شوند تا هنر او را ببینند. 
امید نوروزی دیگر طالیی المپیک لندن بود تا با حضور بر روی تشک نشان دهد 
اهل عمل است و شانه از زیر بار مسئولیت خالی نمی کند.به گزارش ایسنا، امید 
آمد تا به مردم احترام بگذارد و نشان دهد می تواند با شکست حریفانش به تیم 
ملی برسد، تا ثابت کند اگر در سالیان گذشته پای ثابت تیم ملی بوده به لطف 

هنرش بوده و نه نورچشم بودن!

او در اولین مصاف مقابل مهمترین رقیبش به نام مهدی زیدوند به روی تشک 
رفت، جوانی که عنوان کرده بود فقط برای کسب دوبنده تیم ملی پا به میدان 
خواهد گذاشت. پس کار امید سخت بود و باید حسابی می جنگید تا تواناییهایش 

را به رخ بکشد.
چهره  دو  یکی  و  سوریان  نوروزی،  فنی  کمیته  بودن،  عنوان دار  لطف  به  البته 
شاخص دیگر را از دور حذفی مسابقات معاف کرده بود. در واقع نوروزی دور 
ظهر  بعداز  تا  شد  روبرو  استراحت  قرعه  با  هم  دوم  دور  در  و  شد  معاف  اول 
بود که زیدوند در  این در حالی  و  برود  به مصاف زیدوند  نیرویی مضاعف  با 
این کشتی زیدوند 4 بر صفر  صبح مسابقات دو دور کشتی گرفته بود.اما در 
پیش افتاد و بهت و حیرت سالن را در برگرفت. نوروزی در ادامه به اجرای فن 
ناقص پرداخت که داوران به او امتیازی ندادند اما او و مربیانش معتقد بودند 
که فن را ناقص اجرا کرده و باید حداقل دو امتیاز به او بدهند. فیلم بازبینی شد 
اما داوران بر تصمیم خود مصمم تر شدند و بخاطر اینکه اعتراض نوروزی رد 
شد یک امتیاز دیگر به حریف او دادند.اعتراض ها که پیش از این روند آرام تری 
داشت به یکباره به اوج خود رسید، امید و مربیانش وقتی دیدند داوران حرف 
او را قبول ندارند به سمت خادم که در کنار تشک بر روی صندلی حضور داشت 

رفتند. نوروزی وسط مسابقه دوبنده اش را درآورده بود و قصد ترک مبارزه 
با وساطت عرب رییس هیئت کشتی فارس غائله ختم به خیر شد  را داشت که 
تا کشتی ادامه پیدا کند.نوروزی جنگید، جنگی که با چاشنی عصبانیت همراه 
کند.  کم  جوان  زیدوند  با  را  اش  فاصله  و  کند  دشت  امتیازی  نتوانست  اما  بود 
در نهایت بیست ثانیه مانده به پایان مبارزه اعتراض ها باز به اوج خود رسید 
و اینبار نوروزی تشک را ترک کرد و با لگدی بر تابلوی تبلیغاتی آن را شکست 
و از سکو پایین رفت. اما این پایان کار نبود. در هنگام ورود به رختکن گویی 
که جرقه ای در امید زده شده باشد دوبنده اش را درآورد و با چوب به سمتی که 
رییس فدراسیون و داور مسابقه حضور داشتند حمله ور شد اما جمعیت حاضر 
را می خواست  امید چه کسی  نفهمید  را گرفتند. کسی  او  کنار تشک جلوی  در 
بهت زده  چشمان  جلوی  اتفاقات  این  تمام  بود  چه  هر  اما  کند  نوازش  چوب  با 
حاضران در سالن که بسیاری از آن ها به قول استاد برزگر به عشق دیدن هنر این 
بزرگان به سالن آمده بودند، رخ داد که در میان آن ها نوجوان و خردسال هم کم 
نبودند.این در حالی بود که مسابقات به صورت دو حذفی برگزار می شد و اگر 
حقی از نوروزی ضایع شده بود که نشده بود، او فرصت داشت سایر رقبایش 
را شکست دهد و دوباره با زیدوند روبرو شود و توانایی هایش را نشان دهد اما 

امید همه را ناامید کرد و بدترین گزینه را انتخاب کرد.

چیز  همه  و  باشد  ها  رقابت  این  برسفیدی  سیاهی  لکه  تا  افتاد  ها  اتفاق  این 
تحت الشعاع این دو اتفاق قرار گیرد. البته باید حرف این کشتی گیران را نیز شنید 
شاید آن ها نیز دالیلی برای این کار خود داشته باشند. نباید بدون شنیدن حرف 
و با تصمیمی احساسی کاری کرد این دو مهره ارزشمند کشتی ایران که سال ها 
برای خوشحال کردن مردم و اهتزاز پرچم ایران زحمت کشیده اند بسوزند چرا 
که آن ها نیز ممکن است اشتباه کنند و حتما دالیلی برای اینکار خود ارائه خواهند 
کرد که البته هر اشتباهی، تبعاتی هم به دنبال دارد.حال فدراسیون کشتی بر سر 
دوراهی بسیار مهمی قرار گرفته اینکه برای نهادینه کردن قانونمندی و عدالت 
مداری در کشتی چشم بر روی نام قهرمانان بزرگی چون سوریان و نوروزی 
برای حضور در مسابقات جهانی ببندد یا اینکه با ماده و تبصره، شرایط را برای 

دادن شانس مجدد به آنها مهیا سازد.
خواهد  کارزار  این  در  تصمیمی  چه  کشتی  فدراسیون  دید  و  ماند  منتظر  باید 
گرفت که البته در تصمیم اولیه فدراسیون کشتی اعالم شده که غایبان انتخابی 

جایی در تیم ملی نخواهند داشت.

ورزش

خدمات نقاشی ساختمان
تعمیرات ساختمان

 کلی و جزیی

07780814374

  Hairdressers به تعدادی
 Beauticians

 Nail Technicians
 Lemge Laser clinic

07748845034
drshirafkan@hotmail.com

دکتر عباس شیرافکن 

جوک نساز، بقیه اش پیشکش

ناسیونالیسم قالبی!
رسول بهروش

شنبه هفته گذشته فینال لیگ قهرمانان اروپا در برلین برگزار 
این  در  قهرمانی اش  عنوان  پنجمین  توانست  وبارسلونا  شد 
مسابقه،  این  از  بعد  ساعاتی  بیاورد.  دست  به  را  تورنمنت 
ویدیوی  یک  »آ.س«  اسپانیایی  و  مشهور  روزنامه  سردبیر 
جالب روی صفحه فیس بوک این رسانه گذاشت که با استقبال 

گسترده مخاطبان همراه شد. 
مهاجم  بود.  موراتا  آلوارو  گلزنی  لحظه  به  مربوط  فیلم  این 
زد،  توپ  یوونتوس  در  را  فصل  این  که  مادرید  رئال  سابق 
در دقیقه 55 بازی فینال دروازه بارسلونا را باز کرد که این 
کنار  در  او  جشن  و  آ.س  سردبیر  خوشحالی  باعث  موضوع 
همکارانش شد. تصاویر مربوط به شادی توماس رونکرو در 
فیس بوک مورد توجه قرار گرفته و ده ها هزار الیک خورده 
است رونکرو در زمره کسانی بود که به خاطر جدایی موراتا 

در تابستان گذشته، فلورنتینو پرز را به باد انتقاد گرفت.
پا  ایران  فوتبال  در  غلط  تئوری  یک  که  است  سال  سال های 
گرفته و خیلی ها آن را ترویج می کنند. براساس این فرضیه، 
هر تیم باشگاهی که از کشورمان در تورنمنت های بین المللی 
حضور می یابد، نماینده تام و تمام کشور لقب می گیرد و همه 

مردم موظف به حمایت از آن می شوند.
از  دسته  آن  می شود  حاضر  آسیا  در  پرسپولیس  وقتی   
هواداران استقالل که آرزوی شکست این تیم را دارند شماتت 

دارند  زیاده روی هایی  زمینه چنان  این  در  برخی  می شوند. 
می کنند؛  خطاب  بیگانه پرست  یا  وطن فروش  را  مخالفان  که 
یک  فوتبال  است؟  منطقی  و  درست  فلسفه ای  چنین  آیا  اما 

همین  دارد.  را  خودش  خاص  عرف  که  است  وارداتی  پدیده 
ملی  تیم های  تنها  دنیا،  نقاط  بیشتر  در  می گوید  ما  به  عرف 
باشگاه ها  حساب  و  می شوند  محسوب  کشور  مردم  نماینده 

کامال فرق می کند. انگلیسی ها و آلمانی ها هزار جور مشکل با 
هم دارند، اما بعید است هیچ یک از هواداران آرسنال، تاتنهام 
یا لیورپول دوست داشته باشند چلسی در مسابقات اروپایی 

بایرن مونیخ را در هم بکوبد. 
تیم های  بازیکنان  شده  دیده  بارها  جزیره  فوتبال  همین  در 
مختلف بعد از ناکامی رقبایشان در مسابقات اروپایی خطاب 
به آنها جمالت طعنه آمیز وحتی شوخی های رکیک می نویسند 
و روی شبکه های اجتماعی می گذارند. ما اما در ایران چون 
عادت به کلی گرایی و طبقه بندی داریم، خیلی زود مباحث را 
با هم مخلوط می کنیم و مرزهای مسابقه ای مثل پرسپولیس 
می گیریم.  نادیده  عربستان  و  ایران  بازی  با  را  الهالل  و 
کشور  تبلیغاتی  دستگاه  مهم ترین  به عنوان  دولتی  تلویزیون 
قهرمانان  لیگ  در  حاضر  ایرانی  تیم های  می زند  فریاد  مدام 
مضحک،  اتفاقی  در  ترتیب  این  به  و  دارند  را  تیم ملی  حکم 
نفت تهران در بازی آسیایی اش بیشتر از پنج هزار نفر را به 
ورزشگاه می کشاند؛ شاید بیشتر از مجموع تعداد هوادارانش 

در کل مسابقات لیگ!
باشگاه باشگاه است و تیم ملی تیم ملی؛ این حساب دو دو تا 
به  را  وطن دوستی مان  است  قرار  اگر  هم  ما  است.  تا  چهار 
واقعی تر  چیزهای  خرج  را  حس  این  است  بهتر  بکشیم،  رخ 
هموطنان  یکدیگر  برای  می توانیم  ما  کنیم.  درست تری  و 
شور  دل مان  و  نسازیم  جوک  هم  علیه  اگر  باشیم  بهتری 
ایرانی  یک  به عنوان  است  قرار  اگر  بزند.  را  مردم  بقیه 
نیست  باشیم الزم  و خوزستان  اصفهان  و  آذربایجان  نگران 
»زورکی«  پشت تراکتور و سپاهان و فوالد بایستیم؛ انسانی تر 
و استانداردترش آن است که دغدغه  دریاچه ارومیه و زاینده 
اهواز  خاک  و  گرد  برای  جگرمان  و  باشیم  داشته  را  رود 

بسوزد.

از پهلوانی تا چوب کشی در رقابتهای انتخابی کشتی!

سیاه، سفید، خاکستری
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 افقي:
1- مي��وه ارزش��مندي ك��ه اكث��ر 
متخصصان تغذيه به مصرف فراوان آن 

اشاره دارند- از آثار جالل آل احمد
2- اثر چخوف- خطا، اشتباه

3- سيلي- توضيح و تفسير- شهري 
در استان خراس��ان رضوي- گريز از 

روي ترس
4- مركز شهرستان طارم زنجان- پدر 

عرب- هيمه
5- جايز- اس��پانياي ع��رب- فرزند 

حضرت آدم )ع(
6- قدرت- جانشين- خسارت

7- سرزنش- بستانكار- با نگار آيد
8- فلز رسانا- از لوازم آرايش خانم ها- 

فرمانروا- جنبش خفيف
9- اس��ب چاپار- بيست و چهارمين 
حرف از حروف الفباي التين- نوازش

10- كنكاش- صاف، گوارا- گوسفند 
يا شتر قرباني

11- فرومايگي، پستي- باالي كوه- 
ضمير مفعولي

12- داراي لقب- نيتروژن- گلي پربرگ
13- شبكه رايانه اي- شهري در ايتاليا- آدم بسيار سخت گير- ضمير اجتماعي

14- باستان- هرزه گويي
15- ماده حياتي بدن- از ادوات موسيقي

 عمودي:
1- بخت آزمايي- فيلس��وف معاصر فرانس��وي و از سرش��ناس ترين متفكران قرن 

بيستم
2- كوزه ادبي- برابر- ظريف و زيبا

3- سبك جامه و آرايش- بزرگترين جشن در سوييس- مسلك، عقيده- يادداشت
4- مابين پيچ و مهره- شبيه- غذايي با تخم مرغ

5- ماه پرتاب كردني!- از پيامبران بني اسرائيل در زمان بخت نصر- گاهنامه
6- سبزي خوشبو- پاك- به سبب

7- شب روستايي- تن- پرنده پابلند- نمدزين
8- نوعي پرانتز- سيستم

9- كشور آفريقايي- جهانگرد- با تب آيد- يك چاشني براي ساالد
10- اصل، بنياد- دانش سخن 

-  محصول گون
11- ش��يريني م��اه مبارك 
رمض��ان- باز هم س��رزنش!- 

گشاده
12- برنج فروش- قوم ايراني- 

ترشي
13- زير خاك پنهان كردن- 
آشكار كننده- سرادق- همان 

يك است
14- مخف��ف گوهر- س��نگ 

زينتي- مطيع
15- روز قيامت- اثربخشي

 افقي:
1- ي��ك نوع آبزي آب ش��ور كه 
داراي اسكلت اس��تخواني است- 

نوعي غذا
2- پايتخت ماالگاسي- صدا

3- ميوه- خرن��اس- خون گيري 
سنتي- دويدن

4- خشك- ظرف شستن لباس- 
م��اده ژالتيني موج��ود در برخي 

گياهان
5- آفرين- تلخي- عدد دو رقمي

6- از خود راض��ي- پنجم عرب- 
گونه اي اسباب بازي

7- پيش��اني- گردآوري ش��ده- 
سنگ هميشه به پاي اوست

8- روح جاويدان- مقابل آستري- 
غالف خنجر- هواكره

9- نيروگاه ش��مال ايران- پوست 
گندم- پنهان شدن

10- گريزان- قطعه كوتاه تبليغاتي 
در صدا و سيما- بانگ

11- زن گندمگون- بازيكن فوتبال- خرسندي
12- نهنگ- بلندترين ضلع مثلث قائم الزاويه- ساز و برگ جنگ

13- منقار- ديدن- كلمه شرط- خادم قوم
14- اندوه سخت- ضدعفوني

15- فيلم نامزد دريافت نخل طال در جش��نواره فيلم كن2013- يك درخت بزرگ 
هميشه سبز

 عمودي:
1- سمي ترين گياه جهان- رده اي از حشرات

2- طريق- جوانمرگ- به دست آوردن
3- برهنه- صاحب بصيرت- كج- اجاق خوراك پزي

4- ماه ميالدي- ياري كردن- حواله پول
5- ظرف- زيردست- كربن خالص

6- وسيله وزنه برداري- شكوه- عابد
7- پول رايج در ژاپن- كش��يدني با ش��انه- وسيله ذوب لحيم و اتصال قطعات به 

يكديگر- زمستان عرب
8- نكوداشت- مستحق

9- همراه هرج مي آيد- شهرنشيني- با آمد آيد- عدد اول
10- پول خودمان- گوشت 

گياهي- هويدا
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دستبرد به غذا- كم هوش
12- از تنقالت- اس��لوب- 

كوي
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ë اختاپوس�ي كه هشت پا وسط 
فوتبال آمد

هم��ه چيز از »پل« ش��روع ش��د.  
اختاپوس��ي كه هشت پا وسط فوتبال 
آمد و ستاره رسانه ها شد! هشت پايي 
كه پيش��گويي هايش به فوتبال ختم 
نش��د و وارد دنياي سياس��ت شد. او 
آنقدر جل��ب توجه ك��رد كه مرگش 
ب��ا يك مراس��م مجلل پيون��د بخورد 
و يادب��ودش را بس��ازند. در نهاي��ت 
او يك��ي از چهره هاي خبرس��از جام 
نوزدهم ش��د. در اين سوي ماجرا اما 
اين مختصصان عل��وم رفتاري بودند 
كه به پيش��گويي ها و سوءاستفاده از 
حيوان��ات، حمله كردند. بس��ياري از 
آن ه��ا اعتقاد دارند ك��ه اين حيوانات 
نيستند كه پيش��گويي مي كنند بلكه 
آنچه به هر ش��كل و نيتي پيشگويي 
ناميده مي ش��ود در واق��ع آميخته اي 
از ش��عبده، روانشناس��ي و اس��تفاده 
از نظ��رات كارشناس��ي صاحبنظران 
فوتبال اس��ت. آن ها پش��ت پرده اين 
ماجرا را تربيت حيوانات براي واكنش 

به رنگ ها و بو ها مي دانند. 

ë آن نرم تن گرفتار
هيچ چيز زير سر پل نبود اما همه 
چيز از تالش نرم تني گرفتار و گرسنه 
در آكواريوم��ي در ش��هر اوبره��اوزن 
آلمان ش��روع ش��د. تق��الي او براي 
رس��يدن به غذا  در دو ظرف منقش 
ب��ه پرچ��م كش��ورهاي رقابت كننده 
در مس��ابقات فوتبال آنقدر خبرس��از 
ش��د كه نخست وزير اس��پانيا پس از 
پيش��گويي خوشايند حيوان كه بطور 
زنده از تلويزيون اس��پانيا پخش شد، 
به شوخي بگويد كه بايد از اين جانور 
پيش��گو مراقبت ويژه اي به عمل آيد 
و در اين فكر باش��د ك��ه تيمي براي 
حمايت از آن به آلمان بفرس��تد. پلي 
كه بعد از پيشگويي هاي پر سر و صدا 

خريداراني هم پيدا كرد. 
مال��كان  و  اس��پانيايي  تاج��ران 
پيشنهاد  اين كش��ور  رس��توران هاي 
30هزار يورويي براي خريد هشت پاي 
نتيجه  )اختاپ��وس( پيش بيني كننده 
و   2010 جهان��ي  ج��ام  مس��ابقات 
قهرماني اسپانيا در اين جام را دادند. 
پيش��نهادي كه مقب��ول نيفتاد. پل با 
پيشگويي درست بسياري از بازي هاي 

آلمان به شهرت رسيد. 
ب��ر اس��اس گفته ه��اي مقام��ات 
آكواريوم حيات دريايي، پل 80 درصد 
مسابقات تيم آلمان در جام ملت هاي 
۲۰۰۸ را درست پيش بيني كرده  بود 
البته در جام ملت هاي اروپا فقط بازي 
فينال را درس��ت پيشگويي نكرد. اين 
هشت پاي نر همچنين هر ۷ بازي تيم 
ملي فوتبال آلمان در جام و نيز بازي 
فينال جام جهان��ي فوتبال ۲۰۱۰ را 
به درستي پيش بيني كرد به طوري كه 
بس��ياري از مردم و رسانه ها پيش از 
هر بازي آلمان، منتظر پيش بيني پل 

در مورد آن بازي مي شدند. 
در جريان بازي ه��اي جام جهاني 
۲۰۱۰ بسياري از ش��بكه ها از جمله 
زد دي اف، س��ي ان ان، فران��س ۲۴ و 
بي بي س��ي برنامه هاي ع��ادي خود را 
قطع و به پخش مستقيم پيشگويي اين 
هشت پا اقدام مي كردند. آرژانتيني ها 
بعد از پيش بيني درس��ت پل و باخت 
بازيكنان راه راه پوش آن ها در مقابل 
آلمان تهديد به خوردن اين هش��ت پا 
كردند. در بازي ميان آلمان و اسپانيا، 
پل برد تيم اس��پانيا را پيش بيني كرد 
و پ��س از برد واقعي اي��ن تيم، مردم 
آلمان خواستار سرخ كردن اين هشت 
پا شدند. سرانجام او فينال بازي بين 
هلند و اس��پانيا را درس��ت پيشگويي 
كرد و اس��پانيا قهرمان ج��ام جهاني 

۲۰۱۰ شد. 
او معروفترين هش��ت پايي بود كه 
صددرص��د پيش��گويي هايش در جام 
جهاني ۲۰۱۰ درس��ت از آب در آمد. 
پل محبوب شد و مردم اسپانيا با توليد 
لباس هايي كه نقش پل را داش��تند، 
عالق��ه خ��ود را ب��ه اين هش��ت پاي 
پيش��گو، ابراز كردند. اختاپوس��ي كه 
به يك ستاره رس��انه اي تبديل شده 
 ب��ود ب��ا س��ؤاالت عجي��ب و غريبي 

مواجه شد. 
م��ردم از طريق ايمي��ل، نامه و يا 
حتي تلفن خواس��تار پاسخگويي اين 
هشت پا به س��ؤاالت خود شدند. زني 
از اين اختاپوس پرس��يده بود كه آيا 
ش��وهرش به دنبال طالق او و ازدواج 
با زن ديگري اس��ت، فرد ديگري نيز 
ائتالفي حاكم  درباره آين��ده دول��ت 
آلم��ان و دانش آم��وزي ني��ز درب��اره 
نمره رياضيات از پل پاس��خ خواسته 
ب��ود. ش��رط بن��دان انگليس��ي روي 
پيش بيني او دست كم 100 هزار پوند 
به جيب زدند. پل ش��هروند افتخاري 
ش��هرهاي  از  يك��ي  »كاربايني��و« 
اسپانيا ش��د. قصه اختاپوس بعد 22 
م��اه زندگي در اوج ش��هرت در اكتبر 
2010 ب��ه پايان رس��يد. همان زمان 
كه پ��ل در صدر اخبار نشس��ته بود، 
حيوان��ات ديگ��ري ه��م وارد ماجرا 
 ش��دند اما هرگ��ز در قد و ان��دازه او 

ظاهر نشدند. 
م��رگ، پايان خبررس��اني او نبود 
همان طور كه پاياني بر پيش��گويي ها 
توس��ط حيوانات ننوشت. مجسمه او 
ساخته شد تا محلي براي ابراز عالقه 

طرفداران او باش��د و به احتمال قوي 
فالي ه��م روي گور او بگيرند.  بعد از 
او اي��ن »نلي« بود ك��ه گل كرد، باز 
هم از آلم��ان، از پارك حيات وحش 
ش��هر هانوفر آلمان. نلي ش��هرتش را 
ب��ا پيش بيني بس��يار نزدي��ك نتايج 
رقابت هاي جام جهان��ي فوتبال زنان 
در س��ال 2006، ج��ام جهاني مردان 
در سال 2010، جام قهرماني اروپا در 
س��ال 2012 به دست آورد و حيرت 
را ب��ه پهنه به��ت زده تماش��اچيان 
ب��رد. اودر ج��ام جهاني 2014 س��ه 
 ب��رد را ب��راي آلماني ه��ا پيش بيني 

كرده بود. 
پيش��ي بيني ك��ه درس��ت از آب 
درنيام��د تا افول نل��ي هم خيلي زود 
برس��د. در اين ميان ش��ايلين عربها 
ه��م خودنماي��ي كوچكي داش��ت و 
خبرش ب��ه رس��انه هاي داخلي ايران 
هم رس��يد ام��ا عمر ش��هرت و توجه 
به ش��تراماراتي ها خيلي زي��اد نبود. 
ش��اهين، شتر پيش��گوي اماراتي كه 
از آغ��از بازي هاي جام جهاني ۲۰۱۴ 

نتيجه تمام بازي ها را بدرستي حدس 
زده و مي رفت كه زندگي مرفه خود و 
صاحبانش را دائمي كند، با دو اشتباه 
پياپي به سرنوش��ت اسپانيا دچار شد 
تا آين��ده او به بارب��ري دربيابان هاي 

دوبي رقم بخورد. 

ë شفاف سازي منتقدان
واكنش منتقدان ب��ه پل كم نبود 
ام��ا آنقدر تأثير نداش��ت ك��ه جهان 
دوباره ش��اهد ظهور پيشگوي ديگری 
خارج از دايره اشرف مخلوقات نباشد. 
نيما فاريابي، دامپزش��ك و مخترع 
در گفت و گ��و با روزنامه ايران بيش از 
هرچي��زي روي قابليت انواع حيوانات 
در تشخيص رنگ ها، اصوات، بوها و... 
تأكي��د مي كند. او ك��ه مخترع جعبه 
پاول��وف )جعبه اي طراحي ش��ده بر 
اس��اس ش��رطي شدن كالس��يك يا 
نوع يك يا ش��رطي شدن پاولوفي( و 
عالقه مند به علم رفتارشناس��ي است 

اعتقاد دارد كه چنين برنامه اي به بازي 
گرفتن ش��عور آدم ها در قرن بيس��ت 
و يك اس��ت.  يك بازي ك��ه به نظر 
مي رسد دو طرفه است و افكارعمومي 
و عام��ه مردم هم عالقه مند به حضور 

در آن هستند. 
دكت�ر مه�دي زارع از فع��االن 
حوزه ترويج علم و دانشيار پژوهشگاه 
بين المللي زلزله شناس��ي و مهندسي 
زلزله هم كه با مقوله پيشگويي بويژه 
درباره زلزله غريبه نيس��ت يك نكته 
س��اده و مس��لم را ي��ادآوري مي كند 
ب��ه گفته او واضح اس��ت ك��ه در هر 
حالتي احتمال درست بودن اين نوع 
پيش بيني ها 50 درصد اس��ت. چون 
در يك بازي نيمه نهايي جام جهاني 
باالخره يكي از طرفين مي برد! او يك 
نكت��ه ديگر را هم ي��ادآوري مي كند: 
»مهم نيست كه اين پيشگو هشت پا 
داشته باشد يا دو پا. رايانه باشد يا يك 
فالگير بلكه مهم ميزان توجهي است 
ك��ه بر انگيخته و جذابيتي كه ش��به 
علم دارد« اين جاست كه كساني كه 

بازار را خوب مي شناس��د حيوانات را 
وارد گود مي كنند. بدون شك حضور 
يك حيوان پيش��گو بسيار جذاب تر از 

يك انسان پيشگوست. 
دكت�ر حس�ن زاده، مديرگ��روه 
ترويج علم مركز تحقيقات سياس��ت 
علمي كش��ور هم آب پاك��ي را روي 
دس��ت همگان مي ري��زد و مي گويد 
ك��ه > اي��ن موض��وع، علم��ي و حتي 
ش��به علمي نيز نيس��ت، بحثي براي 
س��رگرمي است« در كشورهاي غربي 
مردم از هر چيزي براي ش��اد بودن و 
سرگرمي استفاده مي كنند و استفاده 
از اين هشت پا براي پيشگويي نتايج 
بازي هاي تيم ملي دو كشور هم فقط 

يك موضوع سرگرمي است.
فاريابي براي رو كردن دس��ت اين 
هش��ت پا اعتقاد دارد كه بايد در گام 
نخست پاس��خ اين س��ؤال را داد كه 
چرا اصاًل اختاپ��وس را به اين منظور 
انتخاب كرده اند. او در پاس��خ به اين 

سؤال دو دليل را يادآوري مي كند. 
ثابت شده اختاپوس ها باهوشترين 
بي مه��رگان هس��تند و داراي حافظه 
و ق��درت يادگي��ري قاب��ل توجه��ي 
هستند و قابليت هاي خارق العاده اي 
دارند. او البته پيش��گويي را از ويژگي 
اختاپوس ه��ا نمي دان��د. دليل دوم را 
مهمت��ر از دليل اول اع��الم مي كند: 
»اختاپ��وس از قرن ه��ا قبل به عنوان 
موجودي افسانه اي و ماورايي در باور 
مردم )بويژه برخي دريانوردان( شكل 
گرفته بود. همين مسأله او و بسياري 
را ب��ه اي��ن نتيجه رس��انده كه بدون 
ش��ك در اين شعبده، گزينشي بسيار 
زيركان��ه اتفاق افتاده اس��ت.« فيل ها 
هم به گفته جانورشناسان از حيوانات 
باهوش��ي هس��تند كه حافظه اي باور 
نكردني دارند. بنابراين پيش��گو بودن 

آن هم دور از ذهن نيست.
به گفته دكتر هومن ملوك پور، 
يكس��ري  دامپزش��ك  و  ج��راح 
توانايي هاي��ي كه حيوان��ات دارند از 
نظر ما خارق العاده اس��ت و در بعضي 
از م��وارد از تواناي��ي ما خارج اس��ت. 
او بح��ث زلزله و واكن��ش حيوانات را 
پيش مي كش��د و مي گويد: »برخي از 
حيوانات هستند كه زلزله را زودتر از 
آن ك��ه ما متوجه ش��ويم مي فهمند و 
مي توانن��د پيش بيني كنند و عالئم را 
نش��ان دهند. بنابراين بعضي از كارها 
را حيوانات مي توانند انجام دهند كه 
آن نيز به دليل قدرتي است كه خالق 
در نهادش��ان ق��رار داده اس��ت يعني 
وقتي عل��ت آن را متوجه مي ش��ويد 
مس��أله چندان پيچيده اي نيس��ت.« 
او البت��ه كار پ��ل، نلي و ش��اهين را 
خ��ارج از داي��ره علمي مي دان��د.  او 
بيش از هرچيزي اعتقاد دارد كه اين 
مس��ائل و جنجال س��ازي ها به همان 
از حيوانات  سوءاستفاده هاي بش��ري 
برمي گردند. ب��ه اعتقاد او حيوانات را 
براحت��ي مي توان ش��رطي كرد مانند 
حيواناتي كه در س��يرك هستند كه 
معمواًل با گرسنه نگه داشتن نيز اين 

كار را انجام مي دهند. 
ملوك پور روي آم��وزش حيوانات 
تأكي��د مي كند و اعتق��اد دارد كه پل 
و س��اير حيوانات��ي ك��ه دوربين هاي 
رس��انه اي روي آن ه��ا زوم كرده اند، 
آم��وزش ديده ان��د. ب��راي حرف هاي 
خود دليل هم دارد: »حيوانات هوش 
ندارند يعني هيچ موجودي به غير از 
انس��ان، ميمون و تا ح��دودي دلفين 
هوش ن��دارد و تعريف ه��وش يعني 
سرعت استنتاج. به عبارتي موجودي 
 B و A مانند انس��ان مي تواند از يك
حرف C را نتيجه گيري كند اما هيچ 
حيواني توانايي انجام اين كار را ندارد 
و حيوان��ات تنه��ا مي توانند ش��رطي 

شوند و از A به B برسند. «

ë سگ پيش�گوي مسابقات جام 
جهاني فوتبال در ايران 

 ام��ا راز اين پيشگويي)ش��عبده( 
چيس��ت؟ فاريابي با ي��ك مثال آن را 
توضي��ح مي دهد. به گفته او در ايران 
هم مي ت��وان با آم��وزش يك حيوان 
براي مثال يك س��گ، او را به جهان 

معرفي ك��رد: »براي اين كار نام يكي 
از دو تيم��ي را كه قرار اس��ت س��گ 
درمورد آن ها پيشگويي كند با عالمت 
ايكس روي يك تابل��وي بزرگ و نام 
تي��م ديگر را با عالم��ت ايگرگ روي 
تابل��وي ديگري كه درس��ت به همان 

حيوانات هوش ندارند يعني هيچ موجودي به غير از انسان، 
ميمون و تا حدودي دلفين هوش ندارد و تعريف هوش يعني 
 س�رعت اس�تنتاج. به عبارتي موجودي مانند انس�ان مي تواند از 
ي�ك A و B حرف C را نتيجه گيري كن�د اما هيچ حيواني توانايي 
انجام اين كار را ندارد و حيوانات تنها مي توانند شرطي شوند و از 
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اندازه، رنگ و شكل است مي نويسيم، 
يكي از تابلوها را در س��مت راس��ت و 
ديگري را در س��مت چپ يك قفس 
قرار مي دهيم. « او نام س��گ مجهول 

را هم جيمي مي گذارد.  
از سگ پيشگو مي پرسيم: »جيمي 

ب��ه ما بگو كدوم يكي از دو تيم برنده 
ميشن ايكس يا ايگرگ؟ سپس سگ 
را وارد قف��س مي كني��م و مي بينيم 
به س��مت تابل��وي ايكس م��ي رود و 
اتفاقًا پس از مس��ابقه هم پيش��گويي 
س��گ درس��ت از آب در مي آي��د! در 
مس��ابقات بعد هم اي��ن كار را طوري 
تكرار مي كنيم تا شبهاتي از اين قبيل 
كه چرا سگ هميش��ه تابلوي ايكس 
را انتخاب مي كند و يا به س��مت چپ 
و ي��ا راس��ت قفس م��ي رود در ذهن 
تماش��اچي ش��كل نگيرد و ي��ا باقي 
نماند. حت��ي براي اثبات اس��تثنايي 
بودن س��گ پيشگو، س��گ هاي ديگر 
را ب��ه انتخاب خود م��ردم وارد قفس 
مي كنيم تا نش��ان دهيم هيچ كدام از 
آن ها عكس العمل خاصي را به تابلوها 
نش��ان نمي دهند. « حال بايد جيمي 
را ه��م مانند پل و نلي پيش��گو تلقي 

كنيم؟!

ë البته كه اينطور نيست!
اعتقاد  كارشناس��ان علوم رفتاري 
دارن��د ك��ه آنچ��ه در پش��ت صحنه 
ماجراها رقم مي خورد بسيار مهمتر از 

هياهوي زرد رسانه اي است. 
ب��ه گفته فاريابي پي��ش از حضور 
اختاپوس ه��ا و فيل ه��ا، اين يك تيم 
زب��ده از كارشناس��ان باتجربه فوتبال 
ومتخصصان هستند كه نتيجه مسابقه 
را پيش بين��ي كرده ان��د. اي��ن آن ها 
هس��تند كه نام تيمي كه به احتمال 
قوي برد بيشتري دارد را روي تابلويي 
كه از قبل به بوي خاصي آغشته شده 

نوشته اند. 
به گفته او اي��ن بوي خاص همان 
چيزي است كه س��گ آموزش ديده 
بايد به آن واكنش نشان دهد در غير 
اين ص��ورت تنبيه خواهد ش��د و در 
واقع پاداش اين عكس العمل در برابر 

بو در واقع تنبيه نشدن است.  
فاريابي روي كلمه »احتمال«تأكيد 
مي كند و مي گويد: »از آنجا كه در هر 
مس��ابقه فوتبال دو تي��م وجود دارند 
پس احتم��ال پيروزي ه��ر كدام در 
صورت مس��اوي بودن توانايي هايشان 
پنجاه درصد اس��ت كه بخودي خود 
درصد قابل توجهي است حال آن كه 
اغل��ب بين قابليت هاي دو تيم تفاوت 
قابل توجه��ي وج��ود دارد، بنابراين 
امكان حدس صحيح نتيجه مسابقات 
فوتب��ال آن هم ب��راي كارشناس��ان 
نابغ��ه اي كه همه ابع��اد و زوايا را در 

نظر مي گيرند و اب��زار دقيق و علمي 
فراواني را هم در اختيار دارند، بسيار 

باال خواهد بود.« 
فارياب��ي تأكيد مي كن��د كه نبايد 
فراموش كرد كه همه پيشگويي هاي 
پ��ل و س��اير حيوان��ات هم درس��ت 
نبودن��د. او همچني��ن مي گويد: »به 
هيچ عنوان قصد انكار هوش حيوانات 
مختلف را ندارم، مثاًل گفته مي ش��ود 
فيل ها حافظه اي قوي دارند و كس��ي 
نمي تواند توانايي شامپانزه ها را در حل 
مس��أله انكار كند و ثابت شده هوش 
يك كاسكو با هوش كودك چهارساله 
انس��ان برابري مي كند، اما اين دليل 
نمي ش��ود ك��ه هرآنچ��ه را در ي��ك 
 سيرك يا ش��عبده مي بينيم بي تأمل 

بپذيريم.« 
او مي گويد با همين روش و ترفند 
ما هم مي توانيم يك س��گ پيشگو را 
به جهان معرف��ي كنيم.« البته پيش 
از آن اين كارشناسان و صاحبنظران 
فوتبال هس��تند که بايد نتيجه بازي 
را ح��دس زده باش��ند. حت��ي براي 
نظ��رات  از  كار مي ت��وان  اطمين��ان 
28نفري كه شكست سنگين اسپانيا 
و هلن��د را در برنام��ه 2014 ع��ادل 
بودند  كرده  پيش بيني  فردوس��ی پور 
كمك گرفت. 28 نفري كه پيش بينی 
ک��رده بودند که اس��پانيا قطعًا 5 گل 
از هلن��د خواهد خورد. شكس��تي كه 
دنيا هرگز فكر آن را نمي كرد. هرچند 
بع��د از آن غول هاي زيادي به زانو در 
آمدند تا شكست اس��پانيا خيلي زود 
فراموش ش��ود اما وجود اين 28 نفر 
مي تواند كفه را به نفع سگ پيشگوي 
ايراني ها س��نگين كند و حتي ممكن 
است آنقدر جلو برود كه شهرت پل را 

كمرنگ كند. 

اختاپوس پيشگويي ها روي فوتبال
پشت پرده حيوانات پيشگو، چه كساني نشسته اند

 زهرا كشوري

تب فوتبال در جام جهاني برزيل آنقدر باال رفته كه طرفداران تيم هاي مختلف هر اتفاق و 
نمادي را نش�انه اي براي پيروزي يا باخت تيم هاي خود بدانند. برزيلي ها چش�م به خانواده 
ش�ش انگش�تي ها دوخته و اميد دارند كه برزيل براي ششمين بار قهرمان جهان شود. در 
اين ميان همچون جام نوزدهم بازار حيوانات پيش�گو هم گرم گرم است. »نلي«، ماده فيل 

پارك حيات وحش ش�هر »هانوفر« آلمان تا به امروز جايگاه ويژه اي براي خودش به دست 
آورده است. شتر پيشگوي اماراتي ها خيلي زود از دايره رقابت ها بيرون رفت. يک کارشناس 
ايراني  هم مي گويد مي تواند يك سگ پيشگو را به رسانه ها معرفي كند اما يك پيش شرط 

دارد، وجود تيمي از كاركشته هاي فوتبال براي رسيدن به دقيق ترين پيش بيني ها. 

در ه�ر مس�ابقه فوتب�ال دو تيم 
وجود دارند پس احتمال پيروزي 
ه�ر ك�دام در ص�ورت مس�اوي ب�ودن 
توانايي هايش�ان پنجاه درصد است كه 
بخودي خود درصد قابل توجهي اس�ت 
حال آن كه اغلب بين قابليت هاي دو تيم 
تفاوت قابل توجهي وجود دارد، بنابراين 
امكان حدس صحيح نتيجه مس�ابقات 
فوتبال آن هم براي كارشناسان نابغه اي 
كه همه ابعاد و زوايا را در نظر مي گيرند و 
اب�زار دقيق و علم�ي فراوان�ي را هم در 

اختيار دارند، بسيار باال خواهد بود
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 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین )بره(:

افکارتان با سرعت زیادی در حال چرخش اند و نمی گذارند تصمیم 
درستی بگیرید. متأسفانه فعاًل نمی توانید متوجه شوید که کجای 
بزرگی  کار  به  بخواهید دست  که  این  به جای  است.  اشتباه  کارتان 
لذت  افکارتان  چرخش  سرعت  از  شود  می  توصیه  شما  به  بزنید، 
ندارد.  اشکالی  نکردید  حاصل  چندانی  پیشرفت  اگر  حتی  ببرید. 
و  شود  کاسته  سرعت  این  از  تا  بپذیرید  را  فعلی  وضع  است  بهتر 
بتوانید از آن خالص شوید. آن چه اکنون اهمیت دارد انگیزه است، 

نه کارآمدی.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
شاید دوستان تان فکر کنند که این هفته چه قدر ساکت و آرام به نظر 
می رسید، اما اگر کسی ناگهان قضاوت نادرستی درباره ی شما بکند 
دلپذیر یک  و  آرام  این ظاهر  بگیرید. ورای  او خشم  به  ممکن است 
آدم عصبی قرار دارد، اما تمایل دارید تا وقتی کسی کاری به کارتان 
ندارد خشم تان را از آن ها پنهان نگه دارید. اکنون احساس نا امنی 
می کنید، اما بهتر است در این باره به کسی چیزی نگویید. بگذارید 
دیگران هر فکری که دل شان می خواهد بکنند. وقتی به آن ها نشان 

دهید که در کارتان صداقت دارید از این فشارها کاسته خواهد شد.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
به نظر می رسد که نمی توانید مغزتان را خاموش کنید و این همه 
فعالیت مغزی خسته ی تان کرده است. سعی کنید کارهای تان را 
در  تان  تا خالقیت  انجام دهید  با یک سرعت مالیم  ابتدای صبح  از 
از روز که گذشت ممکن است در  افزایش پیدا کند. کمی  طول روز 
افکارتان تغییراتی حاصل شود. سعی نکنید افکارتان را کنترل کنید، 

بگذارید بدون دخالت شما مسیرشان را طی کنند. اکنون بهترین ایده 
ها زمانی به سراغ شما خواهند آمد که در خیاالت تان غرق شوید. 

خیاالتی که اکنون در سر دارید کلید موفقیت آینده ی شما هستند.

متولدین تیر )خرچنگ(:
این هفته ممکن است از دیگران فاصله بگیرید و گوشه ای کز کنید، 
در حالی که آن ها همه در تب و تاب اند. می دانید که قرار است اتفاق 
مهمی بیفتد و فکر می کنید تنها کاری که از دست تان برمی آید این 
اتفاق آماده کنید. به شما توصیه می  این  است که خودتان را برای 
شود که چند روزی صبر کنید و بعد برنامه هایی را که دارید عملی 
کنید. نگران این موضوع نباشید که شاید دیگران قضاوت تان کنند، 

به حس ششم تان اطمینان کنید و به ندای درون تان گوش دهید.

متولدین مرداد )شیر(:
بسیار بی تاب هستید تا کار جدیدی را شروع کنید، اما این بر قراری 
می تواند موجب شود تا تکه ی مهمی از پازل را فراموش کنید. اگر 
این قدر عجله نکنید می توانید بین موفقیت و خطر با آسودگی گام 
بردارید. فرصت هیجان انگیزی اکنون پیش روی شماست، اما باید 
دقت  با  اگر  کنید.  فکر  کار  این  پیامدهای  به  ابتدا  کاری  هر  از  قبل 

بیشتری برنامه ریزی کنید چیزی را از دست نداده اید.

متولدین شهریور )سنبله(:
اگر قبل از این که حقایق را به دقت بررسی کنید احساسات تان را 
شاید  شود.  درست  مشکل  است  ممکن  بگذارید  میان  در  دیگران  با 
افکارتان  به  اید که دیگران ممکن است چه واکنشی  فراموش کرده 
نشان دهند، به همین خاطر وقتی واکنش آن ها را ببینید حتمًا تعجب 
خواهید کرد. باید راهی پیدا کنید تا یک برنامه ریزی خوب داشته 
باشید. از صمیم قلب حرف تان را بزنید، بعد خواهید دید که همه 

چیز خودش حل خواهد شد.

متولدین مهر )ترازو(:
این هفته نمی توانید کارهای روزمره ی خود  به نظر می رسد که 
را طبق برنامه به پیش ببرید، زیرا مدام به دنبال راهی هستید تا از 
کارتان  روی  توانید  نمی  اکنون  کنید.  خالی  شانه  ها  مسئولیت  این 
تمرکز کنید، زیرا تفریحات فریبنده ای را پیرامون تان می بینید که 
شما را وسوسه می کنند. از انجام کارهای تکراری خسته شده اید 
اما  آدم های خالق هم صحبت شوید.  با  تان می خواهد  و حاال دل 
یادتان باشد که اگر اکنون سرتان به کارتان باشد چیزهای بیشتری 
عایدتان خواهد شد، پس راهی پیدا کنید تا بین کار و تفریح تعادل 

برقرار کنید.

متولدین آبان )عقرب(:
شاید  برید.  می  رنج  احساسی  آشوب  یک  از  که  رسد  می  نظر  به 
همکاران تان وظایف شان را به درستی انجام نمی دهند، اما تصمیم 
دارید که آن ها را ترغیب کنید تا عالی ترین مهارت های شان را به کار 
بگیرند. اکنون این قابلیت را دارید که مؤثرترین راهکار را در انجام 
امور انتخاب کنید. به نظر می رسد که در به عهده گرفتن مدیریت 
را  دیگران  توانید  نمی  که  باشد  یادتان  فقط  ندارید.  مشکلی  امور 
دارید  دیگران  از  که  را  انتظاراتی  تا  بگیرید  یاد  باید  کنید.  کنترل 

تغییر دهید.

متولدین آذر )کمان(:
این هفته می توانید برای این که از وظایف تان فرار کنید به راه های 
انجام  به خودی خود  باشد که کارها  یادتان  اما  خالقانه فکر کنید. 
نخواهند شد، باید به انجام آن ها فکر کنید، زیرا به همین سادگی ها 
توانید  اکنون می  بگیرید.  نادیده  را  تان  توانید مسئولیت های  نمی 
اما  آورید.  دست  به  فراغت  مدتی  تا  کنید  استفاده  خود  دلربایی  از 
بعدًا  کارها  کردن  رها  زیرا  نکنید،  روی  زیاده  که  باشد  تان  حواس 

مشکل ساز خواهد شد.

متولدین دی )بز(:
به نظر می رسد که به ایده هایی که دیروز به سرتان زده بودند فکر 
به  هفته  این  توانند  می  ها  آن  از  بعضی  که  باشد  یادتان  کنید.  می 
کارتان بیایند. خوشبختانه بین عقل و احساس تان هماهنگی خوبی 
برقرار است و به همین خاطر این شانس را دارید تا درست تصمیم 
بگیرید. خیلی نگران عملی کردن افکارتان نباشید، بعدًا فرصت های 
مناسبی پیش روی تان قرار خواهند گرفت که می توانید به وسیله ی 
آن ها نقشه های خود را به واقعیت تبدیل کنید. به شما توصیه می 
آیند و می روند روی کاغد  را همین طور که می  افکارتان  شود که 
بنویسید. سعی کنید برنامه ریزی کنید، اما بگذارید تا زمان مناسب 

برسد و بعد وارد عمل شوید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
از این که می بینید همه چیز سر جای خودش است احساس خیلی 
خوبی دارید. یادتان باشد که فعالیت های بیشتری را به برنامه ی 
تان اضافه نکنید. سعی کنید راهی پیدا کنید تا از بار مسئولیت های 
تان کم شود. مثاًل می توانید بعضی کارها را به روز دیگری موکول 

کنید. بد نیست جایی هم برای اتفاقات غیرمنتظره بگذارید.

متولدین اسفند )ماهی(:
بیایید  آیند کنار  این همه تغییرات که پشت سر هم می  با  این که  از 
خسته شده اید. دل تان می خواهد از سرعت اتفاقات کاسته شود و 
البته برای مدت کوتاهی این آرزوی شما برآورده خواهد شد. بدانید 
دیگران  و  خودتان  از  اگر  کنید.  کنترل  را  چیز  همه  توانید  نمی  که 
مواجه  وضعیت  این  با  تر  راحت  باشید  داشته  کمتری  انتظارات 
خواهید شد. سعی کنید با دیگران با مالیمت بیشتری رفتار کنید تا 

کسی را آزرده خاطر نکنید.

جدول و سرگرمی

دوراندیش
نوربرت لش الیتنر 

مردی در یك خانه ی کوچك، با باغچه ای بزرگ و بسیار زیبا زندگی می کرد. او چند 
سال پیش در اثر یك تصادف، بینایی خود را از دست داده بود و همه ی اوقات فراغتش 
را در آن باغچه به سر می برد. گیاهان را آب می داد، به چمن ها می رسید و رزها را 
هرس می کرد. باغچه در بهار، تابستان و پاییز، منظره ای دل انگیز داشت و سرشار 

از رنگ های شاد بود.
باغبان  از  آمد.  او  دیدار  به  بود،  را شنیده  کور  باغبان  ماجرای  که  روزی، شخصی 
پرسید: »خواهش می کنم، به من بگویید چرا این کار را می کنید؟ آن گونه که شنیده ام، 

شما اصاًل قادر به دیدن نیستید.«
»بله، من کاماًل نابینا هستم!«

به تشخیص  قادر  باغچه ی خود زحمت می کشید؟ شما که  برای  این همه  »پس چرا 
رنگ ها نیستید، پس چه بهره ای از این همه گل های رنگارنگ می برید؟«
باغبان کور به پرچین باغچه تکیه داد و لبخندزنان به مرد غریبه گفت:

»خب، من دالیل خوبی برای این کار خود دارم. من همواره از باغبانی خوشم می آمد. 
قانع کننده ای  دلیل  نابینایی،  سبب  به  کار  این  از  کشیدن  دست  که  می رسد  نظرم  به 
نیست. البته نمی توانم ببینم که چه گیاهانی در باغچه ام می رویند؛ ولی هنوز می توانم 
ولی  دهم،  تشخیص  هم  از  را  رنگ ها  نمی توانم  من  کنم.  احساس  و  لمس  را  آنها 

می توانم عطر گل هایی را که می کارم، ببویم و دلیل دیگر من، شما هستید.«
»چرا من؟ شما که اصاًل مرا نمی شناسید!«

رد  اینجا  از  شما  چون  شخصی  اوقات،  گاهی  ولی  نمی شناسم،  را  شما  من  »البته 
می شود و کنار باغچه ی من می ایستد. اگر این تکه زمین، باغچه ای بدون گیاه و خشك 
بود، دیدن منظره ی آن برای شما خوشایند نبود. به نظر من نباید از انجام کاری به 
این سبب چشم پوشی کنیم که در نگاه نخست، سود چندانی برای خود ما ندارد؛ در 

صورتی که ممکن است کمك ناچیزی به دیگران بکند.«
مرد به فکر فرو رفت و گفت: »من از این زاویه به موضوع نگاه نکرده بودم.«

باغبان پیر لبخندزنان به سخن خود ادامه داد: 
»به عالوه مردم از اینجا رد می شوند و با دیدن باغچه ی من، احساس شادی می کنند؛ 
می ایستند و کمی با من سخن می گویند. درست مانند شما؛ این کار برای یك انسان 

نابینا ارزش زیادی دارد.«

برگرفته از کتاب:
لش الیتنر، نوربرت؛ بال هایی برای پرواز؛ برگردان مهشید میر معزی؛ چاپ نخست؛ 

تهران: انتشارات نگاه 1387.
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چاره ای نیست! زمین 
مصرف می شود 

که  کنیم  می  زندگی  چنان  خاکی  کره  -در  غالمی  آرزو   
زندگی  ناشدنی  جدا  بخش  اضطراب  و  وحشت  همواره 
مان شده است. نگرانی هایی که عمدتًا حاصل نگرش در 
عصر جدید است و در اندیشه مردمان قدیم جاری نبود. 
جدای از نگرانی های فردی، خواسته یا ناخواسته در موج 
نگرانی های جمعی شنا می کنیم درحالی که نقش بسیار 
اخیر  هفته  در  داریم.  وضعیت  تغییر  در  اندکی  بسیار 
برنامه محیط زیست سازمان ملل به مناسبت روز جهانی 
حفظ  در  اثرگذار  اقدامات  عنوان  به  10گام  زیست  محیط 
زمین به همه جهانیان پیشنهاد داده است از جمله رفتن به 
محل کار با دوچرخه و یا خرید الکترونیک بلیت و موارد 
مشابه که با این بیان در تالش برای حفظ سالمت محیط 
زیست است. واقعیت اما این است که محیط زیست توسط 
آب های شیرین  به سرعت در حال مصرف است.  انسان 
زیرزمینی در برخی کشورها رو به پایان است و افزایش 
سرعت گرمای زمین موجب سرعت بخشیدن به آب شدن 
مصرف  حاصل  گرما  این  که  شود  می  قطبی  های  یخ 
و  کربن  اکسید  دی  تولید  و  کارخانه  فعالیت  و  سوخت 

دیگر گازهای گلخانه ای است. حجم زباله های صنعتی و 
شرایط دفع زباله معضل بزرگی ست. نگرانی از سوراخ 
از  نیز  بی خبر  که کودکان  اوزون سال هاست  شدن الیه 
و  درختـــان  کننـــده  نگران  قطع  اند.  نگران  آن  باب 
شـــکار بـــی رویه حیوانات به دالیل مختلف و تهدید 
هاست  سال  گیاهی  و  جانوری  متعــدد  های  گونه  نسل 
هشدار داده می شود. مرگ و میر ناشی از بیماری های 
آنتی  از  بشر  اندازه  از  بیش  مصرف  حاصل  که  عفونی 
بیوتیک هاست و جهش و مقاومت باکتریایی را به دنبال 
دغدغه  از  همـــگی  شمار،  بی  موارد  و  است  داشته 
معادن  و  منابع  پایان  است.  جدید  عصر  روزمره  های 
تجدیدناپذیر زمین در اثر مصرف انسان و بسیاری اشاره 
دیگر که حتی در کتابهای درسی کودکان یادآور می شود، 
بر روی زمین  انسان در مقابل زندگی  از نگرانی  بخشی 
انسان برای حیات  یادآور شد که  باید  اما  اینجا  است. در 

و تامین آسایش خود، چاره ای جز مصرف زمین ندارد. 
است  ناپذیر  توقف  اما  کاست  آن  سرعت  از  بتوان  شاید 
فلز،  چرم،  پالستیک،  یابد.  ادامه  باید  انسان  حیات  زیرا 
می  چگونه  را  غیره  و  الیاف  گوشت،  نفت،  و  گاز  چوب، 
توان مصرف نکرد و حتی چگونه می توان تولید نکرد. 
باری این گفتار از جهت تایید بیش از اندازه و مصرف غیر 
مسئوالنه نسبت به منابع طبیعت نیست، اما در زمانی که 
در رقابت بین تولیدکنندگان، زندگی جز با نشستن پشت 

، جابه  و طبیعی  الیاف مصنوعی  از  لباس  پوشیدن  میز، 
جایی از طریق خودرو، استفاده از گاز و آب و برق شهری 
چگونه  طبیعت  مصرف  و  زباله  ناپذیر  اجتناب  تولید  و 

امکان پذیر است؟
ایم  از ساختمان های عمودی نشسته  تلی  بر  درحالی که 
دور  به  ها  آسفالت  و  ایم  گسترده  شهر  امکان  جای  تا  و 
زمین حصار کشیده اند، چگونه می توان طبیعت را حفظ 
و  است  شده  دگرگون  صنعت  فرایند  در  طبیعت  کرد. 
قادر  حیوانی  زمانی  است.  داده  دست  از  را  خود  معنای 
به بقا بود که بتواند خود را با دگرگونی های زمین وفق 
بدهد. اکنون اما حیوانی زنده می ماند که بتواند خود را 
و  برد  بدر  جان  تله  و  سم  انواع  از  کند.  مطابق  انسان  با 
قدرت زندگی در شهرها را داشته باشد و در هوای آلوده و 
آبهای مسموم همچنان زیست کند و این در صورتی است 
نیز  قدیم  نباشد. دوره  انسان  در گروه هدف خوراک  که 
چنین بوده و اگرچه انسان همه عناصر را تا این اندازه به 
خدمت آسایش خود نگرفته بود، اما به آینده زمین نیز نمی 
اندیشد، بلکه جمعیت انسان ها چندان نبود که برای تامین 
نیازهای حیاتی خود تا این اندازه دست به مصرف زمین 
بزند. حال اما عرصه جز این مصرف بی حد و اندازه و 
فزون از توان زمین نیست. مصرف قابل توقف نیست و 
انسان تنها وحشت و نگرانی پایان این آسایش را با خود 

همراه دارد و به فرزندان منتقل می کند.
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ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

به کوی میکده هر سالکی که ره دانست
دری دگر زدن اندیشه تبه دانست

زمانه افسر رندی نداد جز به کسی
که سرفرازی عالم در این کله دانست

بر آستانه میخانه هر که یافت رهی
ز فیض جام می اسرار خانقه دانست

هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند
رموز جام جم از نقش خاک ره دانست

ورای طاعت دیوانگان ز ما مطلب
که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست

دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان
چرا که شیوه آن ترک دل سیه دانست
ز جور کوکب طالع سحرگهان چشمم

چنان گریست که ناهید دید و مه دانست
حدیث حافظ و ساغر که می زند پنهان

چه جای محتسب و شحنه پادشه دانست
بلندمرتبه شاهی که نه رواق سپهر
نمونه ای ز خم طاق بارگه دانست

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

In the Street of the tavern, every holy traveler, that knew the Path
The knocking at another door, the source of ruin knew.
The diadem of profligacy, Time gave to none save to that one
Who, exaltation of the world in this cup, knew.
To the threshold of the tavern, whoever found a Path,
The mysteries of the cloister from the bounty of the cup of wine knew.
From the Saki’s line, whoever read the mystery of both worlds,
The mysteries of Jamshid’s cup with the pictures of the road-dust knew.
Seek not from us aught save the devotion of the distraught,
For the being wise, a sin, the Shaikh of our religious order knew.
From the eye of the Saki, my heart desired not safety for life;
For the way of that Bold One, black of heart, my heart knew.
From the violence of the constellation of nativity, my eye in the mornings
So wept, that Nahid beheld, and the moon knew.
The tale of Hafez and the cup which he secretly drinketh
What room for the Muhtaseb and the watchman? The king knew.
A king of lofty rank is that one who, the nine halls of the sky,
The form of the curve of the arch of his court, knew.

نسل قدیم و 
نسل جدید 

 
افشین طباطبایی 

 
سرعت تغییرات اجتماعی سبب شده بین والدین و فرزندان فاصله نسلی 
زیاد شود. جوامع صنعتی تالش می کنند تا با سرعت تغییرات تا حد امکان 
کنار بیایند، اما جوامع سنتی با این موضوع مشکل دارند و درك تغییرات 
به خصوص برای نسل های قبلی چندان قابل قبول نیست. به بیان روشن تر 
در جوامع صنعتی عمدتا با تعارض نسل ها و در جوامع سنتی با شکاف 
نسل ها روبه رو هستیم. یکی از پیامدهای شکاف نسل ها استفاده از زبان 
متفاوت به واسطه درك متفاوت از زندگی است. در این خصوص نه والدین 
در  جوانان  و  می کنند  زندگی  گذشته  در  والدین  جوانان.  نه  و  گناهکارند 
حال و آینده، ازاین رو نمی توان با نصحیت و پند و اندرز تعارضات را حل 
کرده و راه حل ساده برای آن پیدا نمود؛ بلکه باید کوشش کرد تا فضا برای 
فهم متقابل خلق شود. فهم متقابل احتیاج به فراهم کردن شروطی دارد. 
معموال نسل گذشته ترجیح می دهد گاها به همان راه حل های گذشته پناه 
نیز چاره ای جز  به نسل های بعدی و نسل جوان  یعنی تحمیل خود  برد، 
مقاومت ندارد. در جوامع سنتی مقاومت پسرها بیشتر است، درحالی که 
یا فاصله بین  آمادگی بیشتری برای سازگاری دارند. هرچه شکاف  زنان 
دیگری  از  نسل  هر  درك  و  فهم  امکان  باشد،  عریض تر  و  عمیق تر  نسل ها 
واقع  در  می گردد.  بیشتر  هم  به  نسبت  آن ها  بیگانگی  و  است  مشکل تر 
استقالل طلبی  به  مربوط  است  ممکن  نسل  دو  اختالفات  و  نسلی  فاصله 
نوجوانان و جوانان در مقابل درخواست اطاعت والدین، یا اختالف قدرت 
والدین و فرزندان، اقتضائات سنی و... باشد. بی توجهی به این امر و عدم 
تالش برای کم کردن فاصله و شکاف نسلی میان جوانان و سایر بزرگتر ها، 
داشته  خانواده ها  ویژه  به  جامعه،  برای  ناگواری  پیامدهای  می تواند 
باشد. مطالعات نشان می دهد که قضاوت ساده و منفی درباره اختالفات 
خانوادگی  زندگی  در  موجود  واقعیات  با  تنها  نه  بین نسلی،  و  خانوادگی 
تطبیق نمی کند، بلکه ممکن است خود یکی از عوامل مشکل آفرین موجود 
دارند  را  نادرست  تصویر  این  که  خانواده هایی  باشد.  خانواده ها  بین  در 
وجود اختالف نظر و حتی تعارض در میان آنان و فرزندان شان و بالعکس، 
منحصر به فرد است و ممکن است خانواده خود را ناسالم و غیرقابل تحمل 
تلّقی کنند، در نتیجه، آن را رها کرده و یا اقدام به از هم پاشیدن خانواده 
و  تنش زا  خانواده  اعضای  و  افراد  روابط  بدانند  اگر  که،  درحالی  کنند. 
بیش شامل همه خانواده ها می باشد، سعی  و  کم  و  است  اختالف برانگیز 
می کنند مشکالت موجود را با درایت حل کنند. می توان از جنبه مثبت به 
اختالف و تعارض در خانواده نگریست و به جای کوشش در حذف و از 
بین بردن آن، سعی در بهره برداری مثبت از آن کرد، و نه تنها اختالفات 
را مدیریت نمود، بلکه برای ارتقای روابط و شناخت بهتر یکدیگر و رشد 

فکری و اخالقی خانواده از پتانسیل ذاتی آن استفاده کرد. 
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