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20 ژوئن برابر با 30 اردیبهشت به عنوان روز پناهجو نامگذاری 
چندان  دو  جاری  سال  در  را  مساله  این  اهمیت  آنچه  است.  شده 
آوارگان  جمعیت  اخیر  سال  چند  طی  که  است  قضیه  این  می کند 
جهان نشان از بحرانی بی سابقه دارد. تعداد پناهندگان در جهان 
بعد از جنگ جهانی دوم به بیشترین حد خود رسیده است. بنابر 
در  پناهندگان،  امور  در  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای  گزارش 
سال 2014 شمار پناهجویان در سراسر جهان به 7/  56 میلیون 
پناهجویان  تعداد  از  بیشتر  نفر  میلیون   4   /3 که  رسیده  نفر 
تعداد  بیشتر شدن  افزایش،  این  دلیل اصلی  است،  در سال 2013 
سال  اول  نیمه  در  تنها  بوده.  سومالیایی  و  سوری  پناهجویان 
کشور  در  درگیری  و  خشونت  اثر  در  نفر  میلیون   5   /5 گذشته 

خود مجبور به فرار شده اند. 
افراطی  گروهای  سربرآوردن  داخلی،  جنگ های  اخیر  دهه  طی 
و  خشکسالی  مردمی،  اعتراضی  خیزش های  مذهبی،  و  قومی 
قحطی در بخش هایی از آفریقا، بحران های اقتصادی و... شمار 
زیادی از مردم جهان را به مهاجرت و فرار از کشور خود وادار 
کرده است. طبق معاهدات بین المللی ای که از سال 1921 تاکنون 
به تصویب رسیده اند کشورهای متعهد به این معاهدات موظفند 
اما  کنند؛  رفتار  مسووالنه  پناهجویان  و  آوارگان  قبال  در  که 
برخالف آن که  این پیمان ها توسط بسیاری از کشورهای جهان 
به  پایبند  زیادی  دالیل  به  کشورها  از  بسیاری  رسیده،  امضا  به 
قوانین حقوق بشری مربوط به پناهندگان نیستند و در این بین 
از  و  می شود  افزده  جهان  آوارگان  تعداد  به  روزه  هر  طرفی  از 
طرفی هر چه می گذرد رفتارهای مسووالنه محدودتری نسبت به 

آوارگان دیده می شود. 
آوارگان  این  از  بسیاری  نهایی  مقصد  اروپا  اتحادیه  کشورهای 
به  مبادرت  قانونی  راه های  از  آوارگان  این  از  بخشی  است، 
درخواست پناهندگی می کنند که البته با توجه به اینکه کشورهای 
که  بحرانی  و  آوارگان  از  بسیاری  وضعیت  به  اروپا  اتحادیه 

درگیر آن هستند آگاهند؛ اما معموال رسیدگی به درخواست های 
پناهندگی نیاز به زمان طوالنی 6 ماه تا چند سال دارد، به همین 
دلیل تعداد زیادی از این آوارگان یا در داخل کشور خود مجبور 
به ادامه زندگی در اسف بارترین شرایط ممکن می شوند یا مجبور 
کشورهای  از  یکی  معموال  که  مقصد  کشور  به  قاچاق  ورود  به 
خطرات  آوارگان  برای  انتخاب  دو  هر  می شوند.  است،  اروپایی 
نرخ  به  است  ممکن  کشور  در  ماندن  دارد.  پی  در  را  بی شماری 
سخت ترین  در  که  کند  وادار  را  آنان  اینکه  یا  شود  تمام  جانشان 
شرایط ممکن به زندگی خود ادامه دهند و رفتن به کشور مقصد 
به صورت قاچاق نیز راهی است پر از خطرات مختلف، از گرفتار 
شدن در تله قاچاقچیان انسان گرفته تا غرق شدن در دریا یا ماه ها 
نشست هایی  اروپا  اتحادیه  اخیر  ماه های  طی  شدن.  سرگردان 
مواجه  برای  راه  حلی  تا  کرد  برگزار  بحران  این  راستای  در  را 
این  به نظر می آید  آنچه  اما متاسفانه  بیابند؛  این بحران  با  شدن 
آنکه نگران وضعیت  از  است که کشورهای اتحادیه اروپا بیشتر 
که  برنامه هایی  اکثر  و  هستند  خودشان  نگران  باشند،  آوارگان 
اجرا می کنند یا قصد اجرایش را دارند، در راستای پایین آوردن 
ضرر و زیان ناشی از بحران پناهجویان برای کشورهای آن ها 
برود  پیش  بخواهد  صورت  همین  به  بحران  این  اگر  اما  و  است 
کشورهای حوزه خاورمیانه، کشورهای اروپایی و جامعه جهانی 
باید منتظر باشند که به زودی با یک فاجعه انسانی رو به رو شوند.

 تا قبل از سال 2011 جهان با آوارگان افغان روبه رو بود؛ اما در 
داخلی  جنگ  و  عربی  بهار  به  موسوم  خیزش های  حاضر  حال 
سیل  با  را  اروپا  اتحادیه  و  سوریه  همسایه  کشورهای  سوریه 
روبه فزونی آوارگان سوری روبه رو کرده که چه در خاک سوریه 
و چه بیرون از خاک سوریه با اسفناک ترین شرایط انسانی دست 
و پنجه نرم می کنند. این آمار جدید از آوارگان زنگ خطری است 
برای جامعه جهانی تا با همه مشکالتی که وجود دارد در مقابل 

آوارگان میلیونی سوری مسووالنه تر برخورد کنند. 

به بهانه 20 جون روز جهانی پناهندگان

قرن پناهجــویان

100,073

صفحه 12صفحه 14 گفت و گوصفحه 10 ادبیات صفحه 20 مشاغلصفحه 18 فناوریسینما

نویسنده ای که هیچ گاه 
مرگ را جدی نگرفت

سال هاست نام صمد بهرنگی، به عنوان 
نویسنده ای مبارز و منتقد مطرح می شود. 

هنوز هم نوجوان ها »ماهی سیاه کوچولو«یش 
را می خوانند و در رؤیاهای شان ماهی 

کوچکی می شوند که می خواهند خالف ...

نقابها و حجابها
مریم هاشمی نقاش ایرانی مقیم لندن است که 
از  تأثیر گرفته  بیانگر تفکرات فردی و  او  آثار 
شخصیت  از  استفاده  با  ناخوداگاهش  ضمیر 
در سالهای  اوست. مریم  دیدگاه خود  و  زنانه 
به  خود  از  را  ارزشمندی  بسیار  کارهای  اخیر 

نمایش گذاشته  است. سبك کاری وی ...

جیمز باند ماموری 
که هرگز نمی میرد

53 سال بعد از شروع به کار موفق ترین و 
دیرپاترین چهره خیالی و تبلیغاتی سینمای 
این پدیده  باند است،  جهان که همانا جیمز 
حکومت  به  همچنان  آشکاری  نزول  بدون 

اجتماعی و تجاریاش ادامه ...

رآیا علم از کنترل 
خارج شده است؟

می  زنده  ما  نیاکان  و  اجداد  هفته  این  اگر 
شدند، درباره کودکان حاصل از لقاح خارج 
ساختن  مایکروفر،  در  پختن  غذا  رحم،  از 
مصنوعی اندام ها، CCTV و آی فون اپل چه 

می گفتند؟ آیا می توانستند ...

فرصت در نمی زند 
آن ا بسازید

من در شهر بسیار ثروتمندی به دنیا آمدم، اما 
شدند.  جدا  هم  از  بودم  کوچک  وقتی  والدینم 
پدرم به زندگی من اهمیتی نمی داد و ما وضع 
مالی خوبی نداشتیم. بسیاری از همساالن من 

در لیگ های کوچک  ...
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هفته ای که گذشت 
دولت ترکیه به رضا ضراب جایزه داد

رضا ضراب، تاجر ایرانی که متهم به پولشویی در کشور ترکیه 
را در  بوده و در جریان عملیات دسامبر 2013 دستگیر و مدتی 
رضا  نوشت؛  پارسینه  گرفت.  جایزه  گذرانده،  استانبول  زندان 
آن  است  کرده  دریافت  صادرات  بخش  در  را  جایزه  این  ضراب 
هم از سوی مقامات ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه که رجب 
معاون  داشت.  حضور  آن  در  نیز  رئیس جمهور  اردوغان،  طیب 
این  ازجمله  اقتصاد و رئیس صادرات ترکیه  نخست وزیر، وزیر 
ضراب  رضا  دادند.  جایزه  ایرانی  تاجر  به  که  بودند  مقامات 
درحالی جایزه صادرات را از دست مقامات ارشد ترکیه تحویل 
بسیاری  حدیث های  و  حرف   2013 سال  از  همچنان  که  می گیرد 
در  اردوغان  حضور  است.  مطرح  ترکیه  جامعه  در  او  درمورد 
مراسم اهدای جایزه به تاجر ایرانی خشم مخالفان را برانگیخت. 
این  در  ملی گرا  و  خلق  جمهوری  احزاب  به  وابسته  رسانه های 
جایزه  اهدای  مراسم  در  اردوغان  طیب  رجب  حضور  رابطه 
زیر سوال  را  او  این حرکت  و  کرده  برجسته  را  به رضا ضراب 

برده اند.
 

افطار در کاخ سفید با میزبانی اوباما
رئیس جمهوری آمریکا در مراسم افطاری کاخ سفید گفته است 
و  مخالفند  اقلیتی  گروه  و  دین  هر  هدفگیری  با  آمریکایی ها  که 
ایستاده اند.  متحد  صورت  به  یکدیگر  کنار  در  راستا  این  در 
ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت؛ باراک اوباما، 
میزبان  سفید  کاخ  در  دوشنبه شب  آمریکا  رئیس جمهوری 
جمع  در  وی  بود.  افطار  مراسم  در  مسلمان  آمریکایی های 
اعضای  از  برخی  و  دیپلماتیک  جامعه  اعضای  از  نفر   40 حدود 
باشد، همگی یک  ما هرچه  دین  که  داریم  تاکید  ما  کنگره گفت: 
جمله  از  جوانی  چهره های  میهمانان  میان  در  هستیم.  خانواده 
از حق خودش  تا  آمریکا رفت  عالی  دادگاه  به  که  الوف  سامانتا 
برای پوشیدن روسری دفاع کند، دیده می شد. وی که سال 2008 
فروشگاه  یک  در  شغل  یافتن  برای  بود،  ساله   17 نوجوان  یک 
محصوالت کودکان در اوکالهاما با حجاب رفته بود و درخواست 
حق  از  تا  بود  مصمم  او  گفت:  الوف  درباره  اوباما  شد.  رد  وی 
تا همانند  او می خواست  کند،  دفاع  داشتن حجاب  برای  خودش 
تمام  او  باشد.  برخوردار  مشابه  فرصت های  از  دیگری  افراد 
مسیرها را در دادگاه عالی پیمود؛ کاری که من در سن او انجام 

ندادم. او پیروز شد.

 دیدار محرمانه روحانی برای توافق!؟
حسن  که  است  مدعی  لیکس  ویکی  توسط  منتشرشده  سند 
آمریکایی  طرف  با  هسته ای  توافق  به  رسیدن  برای  روحانی 
دیدار مستقیم داشته است. پایگاه خبری تحلیلی پارس نوشت؛ 

مرتبط  سند  هزار   60 انتشار  با  هفته  این  ویکی لیکس  وب سایت 
با کشور عربستان فصل جدیدی را پیرامون این کشور رقم زده 
سند  هزار   60 این  که  است  کرده  تاکید  البته  ویکی لیکس  است. 
به  این اسناد  از اسناد در دسترس است و مجموعه  تنها بخشی 
500 هزار عدد می رسند که به مرور منتشر خواهد شد. یکی از 
از این اسناد، گزارشی است که از دیدار حسن روحانی با طرف 
آمریکایی خبر می دهد. در این گزارش ادعا شده است که حسن 
روحانی از طریق طرف سومی با آمریکا دیدار داشته است. سند 
ادعا می کند که وی قبل از شروع مذاکرات 1+5 تمایل ایران برای 
ارتباط با آمریکا و رسیدن به توافق حتی به صورت موقت داشته 

است. 

شکست آمریکا در آزادی
والیبالیست های  شیرین  برد  با  که  آمریکا  و  ایران  والیبال  بازی 
کشورمان در شش ست پیاپی مقابل آمریکا به پایان رسید، اگرچه 
کرد،  خانه هایشان  راهی  خالی  دست  را  آمریکایی  پوشان  ملی 
با برخی حواشی همراه بود.از عدم اجازه حضور زنان در  اما 
ورزشگاه گرفته تا پخش نشدن سرود ملی آمریکا با عنوان کردن 
نقص فنی از تلویزیون که البته اعتراض ناظر فدراسیون جهانی 
را به همراه داشت.به همه اینها باید تهران گردی آمریکایی ها و 
قلیون کشی شبانه را هم اضافه کرد. تیم والیبال ایران روزهای 

جمعه و یکشنبه میزبان لهستان خواهد بود.

سیاه کشی در آمریکا
حق شهروندی برای داشتن سالح یکبار دیگر در آمریکا فاجعه 
آفرید. این بار جوانی 21 ساله و سفیدپوست با در دست داشتن 
اسلحه ای به کلیسای سیاهپوستان چارلستون کارولینای جنوبی 
این قتل عام  به  اوباما در واکنش  آنان را کشت.  از  9 نفر  رفت و 
این  در  گرم  سالح  با  که  خشونت هایی  درباره  باید  آمریکا  گفت 
در  تیراندازی  زمان  از  کند.  اساسی  فکری  می افتد  اتفاق  کشور 
دبستان ایالت کانکتیکت، او تالش کرده قانونی برای محدودیت 
استفاده از اسلحه به تصویب برساند، ولی سنای آمریکا هنوز به 

آن رای نداده است.

ویکی لیکس علیه سعودی ها
افشاگر  تا  است  عربستان  نوبت  بار  این  باشد  که  هم  نوبتی 
سودای  که  عربستانی  بریزد.  آب  روی  را  پته اش  ویکی لیکس 
تبدیل شدن به ابرقدرت منطقه ای را با پرداخت رشوه و تطمیع 

افراد و سازمان های مهم منطقه در سر داشته است.

اوضاع بغرنج در یونان
در  می شود  گفته  که  شده  بغرنج  به قدری  یونان  کشور  اوضاع 

در  و  شده  نزدیک  مطلق  ورشکستگی  به  قدم  یک  حاضر  حال 
آستانه خروج از اتحادیه اروپا قرار گرفته است. گفت وگوی این 
کشور با طلبکاران اروپایی در حالی به بن بست رسیده که دولت 
از  بخشی  بخشودگی  به  طلبکارانش  متقاعد کردن  قول  با  جدید 
برنده  ریاضتی،  سیاست های  ختم  نیز  و  کشور  این  بدهی های 
حرکت  تازه ترین  در  یونان  نخست وزیر  است.  شده  انتخابات 
سیاسی خود در سفر به روسیه، سیاست ها و رویه های اتحادیه 

اروپا را به چالش کشید.

مصادره به مطلوب شهدا
در سالی که قرار است سال همدلی و هم زبانی دولت و ملت باشد، 
اما برخی همچنان بر طبل تفرقه می کوبند. مراسم تشییع شهدای 
غواص به محفلی برای یک جریان خاص تبدیل شد تا با سردادن 
بنرهایی  و  بروشورها  توزیع  هسته ای،  مذاکرات  علیه  شعار 
با حضور زنان در ورزشگاه ها و  یا  مخالفت  با همین مضمون 
توهین به مسووالن از سوی برخی مداحان از حضور صادقانه 
شهدا  خانواده های  از  جمعی  کنند.  سیاسی  بهره برداری  مردم 
برای  از خون شهدا  نردبان سازی جریان های سیاسی  به  نسبت 

رسیدن به مطامع و امیال سیاسی خود هشدار دادند.

بازگشت پناهجویان؟
خارجه  وزیر  بیشاپ،  جولی  پیش  چندی  سفر  می رسد  به نظر 
استرالیا به کشورمان در آب کردن یخ روابط دو کشور مفید بوده 
است؛ اگرچه یک مقام نزدیک به هیأت کنسولی ایران که به کانبرا 
رفته است، توافق دو طرف برای بازگرداندن اجباری پناهجویان 
ایرانی را رد کرده، اما گفته شده از جمله نتایج این سفر، توافق 
به  اتباع  و مسافرت  روادیدی  افزایش تسهیالت  برای  دو کشور 
همکاری  به عالوه  سرمایه گذاری  و  تجارت  گردشگری،  منظور 
پلیس دو کشور برای مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و 

قاچاق انسان بوده است.

ادامه خروج اقتصاد از رکود
اقتصاد ایران زمستان سال 93 را با رشدی مثبت پشت سر گذاشته 
رشدی که بیانگر ادامه خروج اقتصاد از رکود و رشد منفی است 
که از ابتدای سال آغاز شده و در سه فصل دیگر این سال هم ادامه 
یافته است. بانک مرکزی در شرایطی از تحقق رشد3 درصدی 
در  کشور  اقتصاد  عملکرد  که  داده  خبر   93 سال  در  اقتصادی 
هشت فصل طی سال های 91 و 92 منفی بود. در زمستان گذشته 
اقتصاد ایران تحت تاثیر افت 18/5 درصدی ارزش افزوده مسکن 
و ساختمان و افت 5/2 درصدی ارزش افزوده بخش نفت، با نرخ 

رشد نسبتا پایینی مواجه بود.

شاخص بر مدار خوش بینی
صعودی  روند  گذشته  چهارشنبه  از  که  تهران  بورس  شاخص 
یکشنبه  روز  اگرچه  است؛  کرده  آغاز  مدت ها  از  پس  را  خود 
مدار  به  دوباره  دوشنبه  روز  اما  شد،  مواجه  کاهش  اندکی  با 
اندازه به پیشرفت مذاکرات  صعودی بازگشت تا نشان دهد چه 
خوشبین است. همزمان با نزدیکی به روزهای پایانی مذاکرات 
متاثر  نیز  کشور  اقتصادی  دماسنج   ،5+1 و  ایران  هسته ای 
ناظران  حال  همین  در  است.  گرفته  قرار  انتظاری  فضای  از 
ماه،  تیر  در  سالیانه  عادی  مجامع  برگزاری  می کنند  پیش بینی 

شادابی بیشتری بر کلیت معامالت بازار سهام ایجاد کند.

شمارش معکوس برای توافق
در واپسین روزهای باقیمانده تا ضرب االجل 30 ژوئن شمارش 
در   5+1 گروه  با  ایران  میان  هسته ای  توافق  برای  معکوس 
دوشنبه  روز  کشورمان  ارشد  دیپلمات  که  شده  آغاز  شرایطی 
برای دیدار با همتایان خود از 3 کشور آلمان، انگلیس و فرانسه 
راهی لوکزامبورگ شد تا آخرین رایزنی ها را درباره نگارش متن 

توافق جامع انجام دهد.

بیکاری تحصیلکرده ها
  در شرایطی که تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی روز به روز 
افزایش است معاون اشتغال وزارت کار خبر داده نرخ  در حال 
 30 که  است  درصد   22 تا   21   /5 بین  آموختگان  دانش  بیکاری 
درصد آنها را دختران و 12 درصد آنها را پسران تشکیل می دهند. 
 2 اعالم شده و 5/   11 درصد  بیکاری 5/   نرخ  در حال حاضر 
میلیون نفر هم بیکارند. متولیان بازار کار معتقدند برای اینکه 
اقتصاد  شود  فراهم  کشور  آموختگان  دانش  نیاز  مورد  مشاغل 
ایران نیازمند است رشد باالی 7 درصد را تجربه کند. در دولت 

سابق رشد...

واگذاری پرمناقشه مخابرات
در  مخابرات  پرمناقشه  واگذاری  پرونده  دیگر  بار  روزها  این    
بخش  واگذاری  بزرگ ترین  به عنوان  آن  از  که  احمدی نژاد  دولت 
است.  شده  گشوده  ارتباطات  وزارت  در  می شد،  یاد  خصوصی 
از طرفی سازمان خصوصی سازی به دلیل عدم پرداخت اقساط 
بدهی اعالم کرد که 5 درصد سهام مخابرات را می فروشد. در 
واکنش به آن مالکان اصلی مخابرات هم 100 درصد سهام شرکت 
توسعه اعتماد مبین را روی میز فروش گذاشتند. گفته می شود 
مخابرات بر سر تعیین تعرفه های جدید برای جبران هزینه ها با 

وزارت ارتباطات اختالف دارد.
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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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دنیا صدفی برای من 
خواهد شد تا با شمشیر 

آن را بشکافم.
زنان شوخ طبع وینزری، پرده دوم، صحنه دوم

The world’s mine oyster, 
which I with sword will 

open. 
The Merry Wives of Windsor, Act II, sc, 2. 

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.

 100073 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

استرالیا و مشکل 
پناهجویان ایرانی

مهدی دل روشن

هزاران  بازگشت  داغ  خبر  با  تابستانی  داغ  روزهای 
طبق  است.  شده  تر  داغ  استرالیا  از  ایرانی  پناهجوی 
دست  به  دست  رسانه ها  در  روزها  این  که  اخباری 

می چرخد انگار توافقی ضمنی بین مقامات کشورمان و 
که  پناهجویی  ایرانیان  که  گرفته  صورت  استرالیا  دولت 
شانس با آنها یار نبوده و نتوانسته اند موافقت دولتمردان 
این کشور  در  اقامت  برای  را  بوسنیچ«  »مارک  سرزمین 
بگیرند، باید سوار بر هواپیما راهی دیار مادری شوند. 
کم نیستند ایرانیانی که دل به دریا می زنند تا با به جان 

استرالیا  به  را  خود  جورواجور،   خطرات  خریدن  دل  و 
در  استرالیا  فعلی  دولت  گیری های  سخت  اما  برسانند 
آنها  زمینه جذب مهاجر سبب شده که آن ها نه تنها پای 
به خاک کشور آرزوهایشان نرسد بلکه سر از گینه نو  در 
بیاورند و در اردوگاه های اجباری ، روزهای سیاه شان 
از چندگاهی  که هر  اخیر هم  کنند.در چند وقت  را شب 
خبری در مورد اعتصاب پناهجویان ایرانی در گینه نو ، 
منتشر می شود و البته همین یکسال پیش بود که جوانی 
چشم  حاال  داد.  دست  از  را  جانش  غربت،  در  ایرانی 
بعضی ها  اما  است  ترسیده  استرالیا  به  سفر  از  خیلی ها 
می دهند  ترجیح  که  است  ریخته  بهم  شان  دنیای  آنقدر 
تا  شوند  استرالیا  راهی  و  بگذارند  کنار  را  واقعیت ها 
با زدن تیری در تاریکی، شانس خود را برای یک  شاید 
زندگی راحت و شیک، امتحان کنند.در تازه ترین موضع 
وقت  چند  همین  که  استرالیا  خارجه  وزیر  گیری ها، 
کلی  تجریش،  بازار  در  و  بود  کرده  سفر  ایران  به  پیش 
استرالیایی  ، گفته است که هیأتی  یادگاری گرفت  عکس 
ایرانی،  مقامات  با  زنی  چانه  با  تا  کرده  ایران  راهی   را 
گویا  اما  کند  هموار  را  ایرانی  پناهجویان  بازگشت  راه 
و همه چیز روی هواست. نگرفته  توافقی صورت  فعاًل 

خانم جولی بیشاپ که با حجاب متعارف خود در ایران، 
تحسین بسیاری را برانگیخت و البته در داخل استرالیا، 
به  دوشنبه  دیروز  شد،  او  متوجه  تیزی  و  تند  انتقادات 
پارلمان استرالیا رفت تا با نمایندگان درباره پناهجویان 
کار  که  بگذارد  جریان  در  را  آنها  و  بزند  گپی  ایرانی، 
بازگشت ایرانی ها تا کجا پیش رفته است. یک حرف در 
صحبت های خانم وزیر محبوب استرالیایی، کاماًل روشن 
بود؛ او گفت » بسیاری از مهاجران، اقتصادی هستند و 
با هدف بهبود وضعیت اقتصادی خود اقدام به مهاجرت 
کرده اند.« این یعنی اینکه استرالیا نمی تواند چشم خود 
قید  کاًل  و  ببندد  ماجرا  این  نسبی  مزیت های  روی  به  را 

دادن اقامت به همه ایرانی ها را بزند.خانم جولی بیشاپ 
همچنین گفته که حدود 13 هزار و دویست نفر از 52 هزار 
پناهجوی ایرانی در زمان روی کار بودن حزب کارگر که 
پیش از این صندلی قدرت را در استرالیا در دست داشت 
درخواست  و  اند  کرده  سفر  کانگوروها،  سرزمین  به 
مهاجرت داده اند. او کمی هم درباره مشقات رسیدن آنها 
به کشورش توضیح داده و گفته که این ایرانی ها از طریق 
اندونزی و توسط قاچاقچیان انسان به استرالیا آمده اند. 
بهانه های  از  یکی  گفته  همچنین   استرالیا  خارجه  وزیر 
امکان  برای  گفت وگو   ، ایران  به  او  ماه  فروردین  سفر 
بازگشت پناهجویانی که درخواست آنها رد شده است ، 
بوده.سه روز پیش هم بود که یک مقام نزدیک به هیأت 
کنسولی ایرانی در استرالیا گفت قوانین ایران بر مبنای 
اقامت و شغل  اتباع خود برای گزینش محل  آزادی عمل 
خود است و بازگشت هر شهروند ایرانی باید داوطلبانه 
به  تقریبا  این  گیرد.  صورت  اجبار  هرگونه  از  فارغ  و 
مثابه آب سردی روی آتش ُگر گرفته بازگشت پناهجویان 
ایرانی از استرالیا بود. به هر حال، آنچه واضح و روشن 
است این است که استرالیا طی یکی دو سال اخیر، قوانین 
بسیار سختگیرانه ای  را برای مهاجران تصویب کرده و  
نگهداری مهاجران در مراکز بازداشت پناهندگان، شروع 
می کنند.  آنان  پناهندگی  درخواست  پرونده  بررسی  به 
آن  از  که  دارند  بدی  بسیار  اقامت  شرایط  که  مراکزی 
جمله می توان به جزایر مانوس و نائورو در پاپوا گینه نو 
اشاره کرد.  این ها مناطقی هستند که در خارج از خاک 
شده  دیده  تدارک  پناهجویان  نگهداری  برای  استرالیا 
است. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم طی روزهای 
پناهجو  ایرانیان  سرنوشت  درباره  تصمیماتی  چه  آینده 
گرفته می شود. آیا، سرزمین کانگوروها، فرش قرمزش 
یا همچنان  کرد  پهن خواهد  ایرانی،  پای جوانان  زیر  را 

آنها را در حالت استند بای نگه خواهد داشت؟

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

 رمز شماره ی 400
محمد شریف

در این سالهایی که تاریخ ایران یکی از غریبترین 
دالیل  بر  بنا  کند،  را سپری می  روزگار خویش 
بی شمار زیاد، هجرت و تبعید از جامعه ی خاص 
به جامعه ی عام نقل مکان پیدا کرده. همین است 
کوچک  ی  جامعه  یک  نخواهی  خواهی  حاال  که 
ایرانی در دل فرهنگی دیگر تولد پیدا کرده است.  
جامعه ای که نیاز به دیده شدن و شنیده شدنی 
بیش دارد. مهاجران ایرانی، سالهاست که  زندگی 
شان را در  دل جغرافیا و فرهنگ غالب دیگری، با 
همان سبک و سیاق روزگار ایران ادامه می دهند.

بررسی احواالت این جامعه ی کوچک در ابعاد  روانشناختی 
و جامعه شناسی، و در حوزه ی اخالق و ادب حائز اهمیت 
نیازهاشان را در درون مرز  فراوان است. جوامعی که گاه 
این یعنی چیزی شبیه معجزه.  آیند و  از عهده بر می  زبان 
جوامعی که گاه در آمیختن با جامعه ی میزبان زبانزد می 

شود و گاه در انزوای مطلق و کناره گیری از این جامعه.
هو،  و  های  و  چون  و  چند  همه  این  کشاکش  در  القصه، 
این  سالهاست که مطبوعات فارسی زبان هم به کررات در 
تجربه  مدتی  کوتاه  زندگی  غالبًا  و  می شوند  متولد  جوامع 
از راه می رسد. تجربه نشان  می کنند و روزگار مرگشان 
داده است که نشریاتی که در خارج از مرزهای جغرافیایی 
از آب در  دیرپا  غالبًا نشریاتی  زبانشان عرضه می شوند، 
این میان هزار و یک عامل خواسته و  نخواهند آمد چه در 
ناخواسته عوامل و دستاندرکاران آن نشریه را از ادامه ی 

کار منصرف خواهد کرد.
مخاطب، شاید نخستین دغدغه ی هر رسانه باشد، اینکه این 
روزنامه و مجله، بناست با چه افرادی سخن بگوید، روزگار 
خبر  منبع  را  جامعه  کدامین  و  دهد  بازتاب  را  کسان  کدام 

بداند...
این  گریبان  غالبًا  مخاطب،  درست  شناسایی  عدم  همین 
نشریات را گرفته و موجبات مرگ زودهنگام شان را فراهم 
برویم  و  تبعید  در  این جامعه ی  از حکایت  آورده...بگذریم 
سراغ “ هفته نامه پرشین “، روزنامه ای که از همان ابتدای 
مهاجر،  متوسط   فکری  طبقه  با  تا  داشت  سعی  فعالیتش، 
ارتباط برقرار کند و پلی بزند میان خانه ی دیروز و آشیان 

امروز. 
ذوق و شوق و میزان عشق به نوشتن و چاپ کردن، اینها 
از همان شماره ی  است  نشریه  بنیانگذار  اول  مشخصه ی 
نخست. تولد هر شماره ی این مجله بسان مجال زندگی دادن 

به انسانی بود، برای  “ عباس نجفی زرافشان “.
 چه خوب در خاطرم هست، روزی که به روستایی حوالی 
 e   “ منچستر رفته بود تا دستگاه زیراکسی که در         
bay”، خریداری کرده بود را به لندن بیاورد. وجودش ذوق 
بنا داشت در همان دفتر کوچکی  به کار کردن.  بود و میل 
که ساکنش بود، بساط یک نشریه را فراهم آورد. حیف که 
دستگاه موصوف، کارآمد نبود و برگه هایش کوچکتر از حد 

متعارف. کار مجله هیچگاه با آن دستگاه به سامان نرسید.
به  و سرآخر  رسید  توافق  به  ای  چاپخانه  با  بعد،  ماه  چند 
آرزوی چندین ساله اش، جامه ی عمل پوشانید. بعد نوبت 

رسید به شماره ی یک،دو، سه... نود و نه و حاال...

در تمام این مدت، فعالیت بچه های مجله را از نزدیک شاهد 
بودم. شاید این نوع حرکات را بتوان به گونه ای “ فداکاری “ 

نام کرد، و یا گونه ای از “ آرمان خواهی “ تعبیرش.
میل به انجام کار خارج از چشمداشت های مالی. چیزی که 
در این روزگار پرسرعت وسودا زده، کمتر جایی می شود 
سراغش کرد. همین شده است، رمز ماندگاری “ هفته نامه 
پرشین “، اینها را نه به تعارف که به جد و بر اساس دیده ها 
می نویسم. شماره ی سیصد، شاید نشانه ی بقای یک هفته 

نامه باشد و نوید دیرپایی اش.
امید که این راه آغاز شده به منزلی بیانجامد  همه نیکی و 

زیبایی. 
عباس جان، تولد سیصدمین شماره ی پرشین ویکلی، مبارک 

تو و همکارانت.

بمناسبت انتشار 400 شماره هفته نامه پرشین

400 هفتــــــــه 
همراه مشاغل

محسن غفاری

هفته ها یکی پس از دیگری به سرعت می گذرد و روزها و لحظه ها همه 
آبستن تغییرات و تحوالت هستند. رسالت یک نشریه هم انعکاس دادن 
اخبار این رویدادهاست و هر کدام به نوبه ی خود تالش می کنند که اخبار 
به روز خود را منتشر نمایند تامردم از تحوالت دنیای پیرامون اشان اطالع 
یابند. این مهم وجه دیگری هم اما دارد و آن آگاهی دادن به دولتمردان 
کشورها از طریق بیان کردن کاستی ها، قوت ها، نیازها و خواست های 

الیه های درونی اجتماع است. همواره در طول تاریخ مطبوعات بسیاری 
بودند که با حمایت مستقیم دولت ها  اداره می شدند که هنوز هم کماکان 
این شیوه ادامه دارد و نشریات بزرگی در هر کشوری وجود دارند که 
با هزینه های پرداختی دولت ها حرکت می کنند. اما با توجه به نیازهای 
متفاوت در هر جامعه و رشد آگاهی و دموکراسی، مطبوعات شخصی 
نیز پا به این عرصه گذاشتند و در بسیاری از موارد هم اتفاق افتاده که 
به  شخصی  نشریات  اند.  ربوده  خود  دولتی  رقیبان  از  را  رقابت  گوی 
نوعی صدای خود مردم است و هیچ گونه اراده یا دستور از پیش تعریف 
شده ای در پس آنها نیست و به همین خاطر در اکثر موارد اگر به دور 
از حواشی سیاست و سازمان های بزرگ قدم بردارند، با اقبال عمومی 
مواجه می شوند. با رشد سریع تکنولوژی و اینترنت، تقریبا قریب به اکثر 
نشریات، خواه دولتی، خواه شخصی با مشکالت مالی دست و پنجه نرم 
می کنند. دلیل آن هم مشخص است و یکی از مهمترین آنها این است که 

همه ی این اخبار لحظه ای روی وبسایت ها هست و هر کس می تواند به 
راحتی در فضای مجازی وب به اخبار رویدادهای جهان پیرامون خود 
دست یابد. با این حال هستند کسانی که هنوز روزنامه کاغذی را آن هم 
با همان ورق های کاهی اش ترجیح می دهند. بنابراین صاحبان روزنامه 
ها، با مشکالت مالی زیادی دست و پنجه نرم می کنند و این در مقیاس 
روزنامه های کوچک و شخصی  به مراتب دشوارتر نیز خواهد بود. از 
آنجائیکه هفته نامه پرشین این هفته، شماره سیصد خود را منتشر می 
کند تصمیم داریم گزارش مختصری از نحوه عملکرد آن در طی این چهار 

شماره از نگاه بازاریابی و مارکتینگ آن ارائه دهیم.
با حمایت شما خوانندگان عزیز، این را می توان به جرات گفت که هفته 
نامه پرشین، از لحاظ مخاطب، اکنون به مرحله رشد خود رسیده است 
آغاز  از  نشریه  تیراژ  می شود.  افزون  آن  مخاطبان  به  روز  به  روز  و 
تولدش تا کنون سه هزار نسخه است که هر هفته به صورت منظم چاپ 
شده و در اختیار شما مخاطبان عزیز قرار داده شده است. با مشاهده 
ی تمام شدن روزنامه در بسیاری از محله های ایرانی نشین لندن خیلی 
زودتر از چیزی که در گذشته بود، بر آن هستیم تا تیراژ آن را به زودی 

افزایش دهیم.

 صاحبان مشاغلی چون رستوران ها و سوپرمارکت های ایرانی، افغان 
و ترک در توزیع این نشریه همکاری بسیار نزدیکی با ما داشته اند و 

برای توزیع هفته نامه در شهرهای دیگر انگلستان غیر از لندن، شرکت 
مواد غذایی ماهان مسئولیت توزیع آن را بر عهده گرفت که با محصوالت 
غذایی خود به سوپرمارکت های شهرستان ها، هفته نامه پرشین را نیز 
پخش می کنند. جا دارد تا در همین جا از مدیریت محترم شرکت مواد 
غذایی ماهان و کلیه پرسنل آن که ما را در این امر هر هفته یاری می 

کنند تشکر ویژه نماییم.
وبسایت این هفته نامه را نیز تا آنجا که در توان داریم سعی کرده ایم 
با مطالب و موضوعات جدید به روز نگه داریم. در حال حاضر تعداد 
 2000 تا   1800 بین  روزانه  پرشین،  نامه  هفته  وبسایت  بازدیدکنندگان 
بازدید می باشد که حدود 60 درصد بازدیدکنندان آن از انگلستان است. 
حدود بیست درصد از آن نیز از سایر کشورهای اروپایی است و مابقی 

آن مربوط به کشورهای امریکا و کانادا و سایر کشورهای دنیاست.
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نشریه ای 
برای عزت 
یک ایرانی

احسان صادقیان 

هفت سال گذشت و چهارصدمین 
شد.  منتشر  نیز  نشریه  شماره 
که  راهی  تا  شد  آن  فرصت  باز 
کم  از  کنیم.  مروری  را  ایم  آمده 
و کاستی ها بسیار گفته ایم و از 
غم و دردها بسیار نالیده ایم اما 
افتخارات  از  خواهم  می  بار  این 
پرشین بگویم و با جسارت، در 
ها  رادیو  نشریات،  تمام  میان 
را  آن  ایرانی،  های  تلویزیون  و 
در  نه  اگر  یگانه رسانه مستقل، 
در  کم  دست  کشور،  از  خارج 
بریتانیا بنامم. مسئولیت ادعایم 
زیر  دالیل  ذکر  با  را هم شخصاً 
نامه  هفته  گیرم.  می  عهده  به 

پرشین رسانه ای:
 

و  ای  رسانه  اندیشه  دارای   .1
مانیفست است

اعتبار  به  بلکه  آن،  شمایل  بخاطر  نه 
اندیشه ای که پشت هر طرح و تیتر آن 
است.  رسانه  یک  پرشین  دارد،  جریان 
ای  گزیده  دادن  قرار  هم  کنار  صرف 
با  آن  انتشار  و  تصاویر  و  مطالب  از 
دسترس  در  و  ساده  های  تکنولوژی 
یک  آید.  نمی  دست  به  رسانه  همگان، 
خواصی  فکری  خط  از  ماهیت  رسانه، 
می گیرد که در طول زمان و طی پیچ و 
خم حوادث و وقایع، بر مبنا و اساس آن 

حرکت می کند.
 

2. زنده و پویاست
همواره  اما  است  نامه  هفته  یک  آنکه  با 
از  ها  تحلیل  و  آرا  جدیدترین  حاوی 
آخرین وقایع روز است؛ و در حد توان 
چه  که  تحوالتی  به  نسبت  همیشه  خود 
در عرصه ملی و چه در عرصه جهانی 
واکنشی  گرفته  صورت  محلی،  حتی  و 
سیر  از  هرگز  داشته؛  بموقع  و  درخور 
فراسونگری  با  و  نمانده  عقب  جامعه 
هایی که یک رسانه باید داشته باشد نیز 
از همپایی با جامعه خود فاصله نگرفته 

است.
 

3. مخاطب خود را می شناسد
نشریه ای نیست که عده ای بنا به سلیقه 
و نظر خود آن را به طبع برسانند. بلکه 
سیر دگرگونی آن از پیش شماره تا به 
اساس  بر  تمامًا  این سیصدمین شماره، 
ناگفته  یا  گفته  های  خواست  و  نیاز 
مخطبان آن بوده است. همچنان نیز این 
خواست مخاطبان پرشین است که محور 

تغییرات آن در آینده خواهد بود.
 

4. اطالع رسانی صحیح و بدون 
حب و بغض می کند

پرشین تنها رسانه ایرانی در بریتانیاست 

که یکم، مسئولیت اطالع رسانی خود را، 
به  محدود  امنیتی،   حتی  عذری  هیچ  با 
وظیفه  دوم  و  نکرده؛  خواصی  حیطه 
هرگونه  از  دور  به  را  رسانی  خبر 
گرایش سیاسی، فرقه ای، قومی و حتی 
دولتی، انجام داده. مطالب منتشر در این 
نشریه جز گزارش بی طرفانه هر آنچه 
مشکالتی  دلسوزانه  تشریح  یا  رخداده 
نبوده  شود،  اقدام  رفعش  برای  باید  که 
زاویه  از  تنها  به مسایل  هماره  و  است. 
ای نگریسته که احتمال می رفته از نگاه 

مردم دور مانده باشد.
  

5. استقالل مالی دارد
از  حاصل  درآمد  جز  کنون  تا  ابتدا  از 
و  درآمدی  منبع  هیچ  هرگز  تبلیغات، 
شخصی،  هیچ  سوی  از  مالی  کمک  یا 
نهادی  یا  دولتی  ای،  اداره  شرکتی، 
نداشته؛ اگرچه همیشه از سرمایه گذاری 
به شرط حفظ استقالل نشریه و احترام 

به خط و مشی آن استقبال کرده است.
 

6. استغنای مالی دارد
هفته  فرد  به  منحصر  خصیصه  این  و 
شهادت  به  را  قلمم  است.  پرشین  نامه 
به  که  مطالبی  نوشتن  برای  گیرم  می 
توقف  خواست  در  به  منجر  یا  دفعات 
تبلیغ بعضی تبلیغ دهندگان و کاهش در 
آمد نشریه در اوج نیاز مالی اش شد؛ یا 
موجب جلوگیری از توزیع آن در بعضی 
را  آن  عواقب  نشریه  اما  گردید؛  نواحی 
به جان خرید چراکه رسالتش ایجاب می 

کرد، مطالب مذکور گفته شود.
  

هفته  انتشار  سالگرد  هفتمین 
نامه پرشین را:

- یکم، به خودم به عنوان یک ایرانی که 
حق بشری او ایجاب می کند تا از اخبار 
و وقایع روز، آزادانه مطلع شود بی آنکه 
آن،  پس  در  خاصی  اهداف  و  افکار  با 
مسموم یا به درک و فهم او توهین شود؛

- دوم، به خودم به عنوان یک نویسنده 
که  حق بشری او ایجاب می کند تا بتواند 
به زبان مادری خود و برای اندیشه خود، 
بدون ترس و اجبار و اجحافی قلم بزند؛

- سوم، به جوانمرد بنیانگذار آن، که خود 
شاهد بودم، نه تنها بدون بضاعت مالی 
حمایتی  ترین  کوچک  بدون  حتی  بلکه 
ادب  صاحبان  سوی  از  لفظی  چند  هر 
و فرهنگ ساکن در این شهر، نسبت به 
چاپ و انتشار این نشریه همت گماشت؛ 
آنچه  هر  حراج  با  سالها  این  طی  در  و 
اجاره  خرج  با  حتی  گاهی  و  داشت  که 
به  برای نشریه و تحمل خانه  خانه اش 
دوشی، از توقف که هیچ، حتی از تأخیر 
کرد؛  جلوگیری  نشریه  این  انتشار  در 
تهمت  و  کنایه  و  در عوض جز طعنه  و 
پاسخی  مهری  بی  و  تهدید  و  توهین  و 
ابرو  به  خم  هرگز  حال  این  با  نگرفت، 

نیاورد و ناامید نشد؛

اندرکارانی  دست  تمامی  به  وباالخره   -
که بطور پیوسته یا دوره ای، بدون هیچ 
خود،  حضور  با  توقعی،  کمترین  با  یا 
همکاری خود، با انتقادها و پیشنهاد های 
خود و حتی با مخالفتها یا دشمنی های 
نشریه  این  پیشرفت  و  بقا  موجب  خود، 

شده اند؛
از صمیم قلب و با تمام وجود تبریک می 

گویم.

 همچنین صفحه فیسبوک این نشریه بیش از صد هزار طرفدار 
دارد که از تمام کشورهای دنیا و اکثرا از انگلستان هستند. به 
روز بودن صفحه فیسبوک این نشریه با مطالب جدید و خواندنی 
باعث شده است که تعداد الیک های آن هر روز افزایش یابد. 
این افزایش در الیک های صفحه فیسبوک، در موارد بسیاری 
ما را کمک می کند. در وحله ی اول اینکه روز به روز تعداد 
مخاطبان مان بیشتر می شود و این باعث خوشحالی بسیار 
همه عوامل این نشریه است. اما در وحله دوم، تیم مارکتینگ 
این هفته نامه با بررسی دقیق تعداد الیک های صفحه فیسبوک 
به طور دقیق به مخاطب شناسی می پردازند. برای مثال اگر 
مطلبی حدود 2000 الیک می خورد، نشاندهنده ی این است که 
مخاطبان ما به آن موضوع خاص عالقمند اند. کار به همان جا 
ختم نمی شود و این پروسه بررسی همچنان ادامه دارد. سن 
افرادی که آن پست را در فسبوک الیک زده اند، کشورهایی 
که مبدا آنهاست، ساعت هایی ویژه ای که بیشترین الیک ها 
این بررسی است.  در  از  تنها مواردی  خورده است و غیره 
نهایت اگر شما خواننده ی پیگیر این نشریه باشید باید تا کنون 
محتوای  در  تغییراتی  متوجه  قبلی  شماره   150 در  حداقل  یا 
این  که  نمود  اذعان  هم  را  این  باید  البته  باشید.  شده  نشریه 
آرامی  به  و  اندک  اندک  نشریه،  مطالب  محتوای  در  تغییرات 
اتفاق افتاده است و همچنان نیز دوستان ما در بخش بازاریابی 

بر روی آن مشغول کار هستند.
های  کنسرت  و  ها  برنامه  در  پرشین  نامه  هفته  تیم  حضور 
مختلف ایرانیان انگلستان و ارتباط خوب آن با برنامه گذاران 
این  مخاطبان  بر  افزوده شدن  باعث  که  است  نکاتی  دیگر  از 
نشریه شده است. تالش ما این است که با پوشش دادن اخبار 
برنامه های ایرانیان و حضورمان در تجمعات ایرانی، بستری 
ایرانیان  بین  بازتاب خوبی در  این نشریه  تا  فراهم آوریم  را 

خارج از کشور داشته باشد. 
در  ها  کنسرت  و  ها  برنامه  در  مطبوعاتی  میزهای  داشتن 
صورت داشتن مجوز از مسئوالن سالن ها، هدف دیگری بوده 
است تا حد امکان آن را انجام داده ایم. داشتن میز مطبوعاتی 
می  ما  و  کند  می  فراهم  شما  با  مستقیم  را  ما  ارتباط  امکان 
توانیم با فرم های نظرسنجی خود، از خواست های شما آگاهی 
یابیم و در پی برآوردن آنها برآییم. از سویی دیگر بودن در 
فضاهای فرهنگی ایرانیان این امکان را به ما می دهد که توزیع 
روزنامه را نیز به طور مستقیم توسط خودمان انجام دهیم و 
داشته  دسترسی  نامه  هفته  به  راحتی  به  بتوانند  مخاطبانمان 

باشند.

 برگزاری کالسهای رایگان آموزشی توسط هفته نامه پرشین 
انگلستان است.  ایرانیان  برای جامعه  ما  برنامه های  دیگر  از 
این هفته نامه با کالسهای آموزشی عکاسی دیجیتال، مبحث 
آموزشی خود را شروع کرد و در حال حاضر چهارمین دوره 
ی این کالسها، در شمال غربی لندن در حال برگزاری است. 
آموزشهای کامپیوتر، فتوشاپ، طراحی وب سایت، نامه نگاری 
انگلستان،  در  شهروندی  حقوق  با  شدن  آشنا  اداری،  های 
برنامه  دیگر  از  تئاتر  و  سازی  فیلم  نویسی،  داستان  کارگاه 
اطالع  نزدیک  ای  آینده  در  که  است  نامه  هفته  این  آتی  های 

رسانی خواهیم نمود.
گذار  بنیان  دیرین  رویای  کشورها،  سایر  در  نشریه  توزیع   
این نشریه از ابتدای نشر این هفته نامه بوده است. این رویای 
در  گیرد.  می  خود  به  واقعیت  آرام شکل  آرام  امروز  دیرین 
حال حاضر غیر از انگلستان، در کشور سوئد به طور دایمی 
این نشریه توسط کتابفروشی فردوسی، توزیع می گردد که 
از همینجا دست مدیریت این فروشگاه را به گرمی می فشاریم 
کرد.  فراهم  را  سوئد  کشور  در  نشریه  این  توزیع  امکان  که 
امریکا  آلمان، نروژ، کانادا و  با نشریات دیگر در  گفتگوهایی 
این  توزیع  ممکن،  فرصت  اولین  در  که  است  پذیرفته  انجام 

نشریه در کشورهای نامبرده میسر خواهد شد. 

اعضای  روزه  هر  کاری  سرلوحه  نشریه  خوانندگان  اعتماد 
هفته پرشین بوده و هست. از این رو با اینکه در نشریه اعالم 
بر  نامه  هفته  این  در  مندرج  های  آگهی  ایم که صحت  نموده 
عهده صاحبان آنهاست، اما اخالق را بر خود واجب دانستیم تا 
موارد مالی و سود نشریه را بر حقوق خوانندگان خود ترجیح 
ثابت  این سیصد شماره  در طول  هم  را  این موضوع  ندهیم. 
نموده ایم به طوریکه اگر خطایی از آگهی دهنده ای سر زده، 
بسیار قاطعانه از ادامه درج آگهی آنها خودداری نموده ایم و 

همواره وفادار به حقوق خوانندگان خود بوده ایم.
هایی  ملیت  از  دهنده  آگهی  تعدادی  نشریه  اینکه  به  توجه  با 
دیگری دارد که خدماتی برای جامعه ایرانیان ارائه می دهند، 
تالش کردیم تا قیمت های آگهی آنها را به مراتب باالتر قیمت 
های معمول در نظر بگیریم. دلیل آن هم سرشکن کردن هزینه 
صاحبان  برای  مناسب  بستری  آوردن  فراهم  و  نشریه  های 
مشاغل ایرانی است تا با قیمتی مناسب بتوانند به درج آگهی 
آگهی  قیمت  لیست  بودن  دارا  بپردازند.  خود  تبلیغاتی  های 
مناسب به طوریکه هر کس با هر بودجه ای که دارد می تواند 
از دیگر مزایای آن  باشد،  نامه پرشین آگهی داشته  در هفته 
خود  برای  را  این حق  پرشین  نامه  هفته  حال  عین  در  است. 
منافع خوانندگان آن در  که  تا در جایی  داشته است  محفوظ 

خطر بیافتد، از قبول و درج آگهی خودداری نماید.
با  خیریه  های  سازمان  و  فرهنگی  موسسات  خوب  همکاری 
این هفته نامه در طی این چهار صد شماره، این امکان را برای 
آنها فراهم آورده است که از تخفیف های ویژه برای برنامه 

هایشان و درج آگهی بهرمند شوند.

تقالی  این چهارصد شماره  اینکه شاید هر روزه در طی  با   
را  بعدی  شماره  چاپ  برای   نیاز  مورد  مبلغ  آوردن  فراهم 
برای  ناچار  به  مدتی  نشریه  این  دبیر  سر  اینکه  با  داشتیم، 
کاستن هزینه های خود، ناچار به نقل مکان از دفتر روزنامه به 
خانه ی شخصی اش شد تا نشریه به چاپ بعدی اش برسد، با 
اینکه هیچکدام از عوامل هفته نامه حتی دستمزد حداقلی را نیز 
دریافت نکرده اند ولی همچنان این راه آغاز شده در جریان 
توزیع  های  مغازه  پیشخوان  در  نشریه  این  هفته  هر  و  است 

کننده آن در اختیار شماست.

هفته نامه پرشین، تولد چهارصدمین شماره ات مبارک.

پرشین، نه این و نه آن
سردبیر

چند سالی بود که برای جمع و جور کردن یک روزنامه فارسی زبان 
هزار عالقه داشتم و  یک بهانه...

زندگی  بارها  و  بارها  انگلستان  در  زندگی  متمادی  سالهای  طی  در 
خود  با  بار  هر  و  بودم  دیده  نزدیک  از  را  مهاجر  ایرانیان  داخلی 
عادات  بگویم  است  بهتر  یا   ( این ریشه های فرهنگی  بودم  اندیشیده 
گذر  حتی  دیگر  که  اند  کرده  رخنه  مان  وجود  کجای  تا  فرهنگی( 

روزگاران نیز این مهر از دل ما بیرون نمیتواند کردن؟
ایرانیانی را که صبح های زود تعطیالت آخر  بارها و بارها، دیده ام 
بدین  تا  اند  نشسته  پاچه  کله  و  انتظار حلیم  به  دراز  صفی  در  هفته، 
طعم قدیمی خاطراتشان را از نو در سر بیاورند، و برای ساعتی زخم 

دوری را بر خود مرهم زنند... 
بارها دیده بودم جوانان عالقه مند به ادبیات و هنر را که از هر مسافری 
که راهی ایران است، ملتمسانه تقاضای کتاب و مجله می کردند و چه 
حق داشتند و دارند که مگر می شود عادت دلنشین خواندن را بدین 

راحتی ز سر برون کرد؟
آورده که خوب نمی شناسمش،  دیاری  به  حاال که زندگی الجرم مرا 
آسمانی  در  و  دوانیده  ریشه  دیگر  خاکی  در  روانم  درخت  که  حال 
دیگر شاخه می دهد، حال که صدها نمونه دیگر مانند خود را در کنار 

دارم... می خواهم بنویسم و صفحه ای سفید را باز بگذارم برای آنان 
که دنبال جایی برای نوشتن می گردند...

روز  و  حال  نگهداری  و  ضبط  برای  ای  مجله  رساندن  چاپ  به  میل 
ایرانیان در این ناکجاآباد، در این روزگار تاریخی که در آن زندگی می 
کنیم، شده بود دغدغه شیرین روز و شبم... که انگار چنان سایه با من 

می آمد و لحظه ای رهایم نمی کرد...
برای کار نکردن اما تنها یک بهانه داشتم: "ترس از تکرار" که اگر قرار 
بود مجله ای بیاید چنان مجله های پیشین، چه سود و فایده همراهش؟ 

کین تکرار جز خستگی روزگار چیزی به همراه ندارد...
خوب در خاطرم حک شده است، آن روز را که برای اول بار دوستان 
اهل قلم و فکرم را در دفتر مجله گرد هم آوردم، تا به ایشان بگویم که 

آنچه در سر دارم نه آن است و نه این...
اما زان جا که ریشه هر چه سوء تفاهم از همین" زبان" است نه من به 

کمال سخن آنان پی بردم و نه آنان به تمامیت خواسته من...
آنچه می  باور داشتم که  امیدی دارم و رویایی. در دل  نیز  باشد، من 

خواهم چیز دیگر است...نه این است و نه آن.
تا آنکه سرآخر، چشمم را بر روی هر چه تردید و دودلی بستم و بهانه 
را عذری آوردم تا پی کار خویش رود... تا آنچه می خواستم و بارها 

در ذهن تولدش را شاهد بودم، در دست بگیرم...
زان جا که تجربه نخستین معلم بشر است، این بار هم این استاد پیر 
شما  رضایت  که  آنجا  تا  شد...  بهتر  رفته  رفته  کار  و  آمد  مددمان  به 
روحمان  در  امید  و  شوق  و  کرد  برون  جانمان  از  خستگی  دوستان، 
دمید... تا این روزنامه تنها به یاری شما، سرپا بماند که پرشین همانی 

است که نه آن است و نه این.
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بین الملل
دانمارک با پیروزی راست افراطی در شوک فرو رفت

خداحافظی بانوی 
چشم آبی از قدرت

گاردین: »هله تورنینگ اشمیت«، نخستین نخست وزیر زن دانمارک 
پس از اینکه شکست سنگینی از راستگرایان افراطی خورد، به عنوان 
داد. تورنینگ اشمیت می گوید  استعفا  از سمت خود  دبیرکل حزب 
از سمت  انتخابات عمومی،  برابر راستگراها در  از شکست در  پس 
نخست وزیر استعفا می دهد و از دبیرکلی حزب کناره گیری می کند. 
اولین  او  و  است  بوده  دانمارک  دموکرات  سوسیال  حزب  رهبر  او 
به  را  رقابت  اروپایی  کشورهای  بین  در  که  است  نخست وزیری 
راستگراهای افراطی واگذار می کند. او در سخنرانی استعفای خود 
گفت: »مسوولیت دانمارک با من بوده است و هر اتفاقی که رخ داده 
مسوولیت آن را می پذیرم...پای تصمیم هایی که گرفته ام، ایستاده ام 
اما  باید بگویم که من نخستین نخست وزیر زن دانمارک بوده ام،  و 
آخرین شان نخواهم بود.« حضور قوی راست افراطی ها، زنگ خطر 
را در اتحادیه اروپا به صدا درآورده است. این گروه ها از اساس با 
اتحادیه اروپا مشکل دارند و ممکن است این پیروزی قوت قلبی برای 

سایر راست افراطی ها در اروپا شود.
پس از پیروزی حزب دیوید کامرون که حزب وی نیز جزو احزاب 
سیاسی  چرخش  یک  شاهد  اروپا  می آید،  حساب  به  محافظه کار 
آشکار است. این حزب نیز همچون احزاب راست افراطی، خواستار 
بود  کرده  اعالم  بریتانیا  این  از  پیش  اروپاست.  اتحادیه  از  خروج 
این باره یک همه پرسی برگزار خواهد کرد و  که در سال 2017، در 
باقی  اروپا  اتحادیه  در  که  گرفت  خواهند  تصمیم  کشور  این  مردم 
بمانند یا نه.فنالند و نروژ نیز پیش از دانمارک شاهد حضور راست 
»حزب  حزب  پیروزی  با  حاال  بوده اند.  دولت  داخل  در  افراطی ها 
اروپا  اتحادیه  است،  افراطی  راست  حزب  یک  که  دانمارک«  مردم 
رهبر  شود.  روبه رو  بقا  برای  فراوانی  چالش های  با  است  ممکن 
پیروزی  از  پس  خود  سخنرانی  اولین  در  نیز  دانمارک  مردم  حزب 
خواهد  خارجی ها  روی  به  را  دانمارک  درهای  کرد  اعالم  حزبش 
راست  حزب  نوشت.  خواهد  نو  از  را  مهاجرت  قوانین  و  بست 
اروپاست.  اتحادیه  در  ضدمهاجرتی  مهم  احزاب  از  یکی  افراطی، 
جهش خیره کننده این حزب در انتخابات پارلمانی دانمارک موجب 
از 179 کرسی  آرا، 37 کرسی  با 21 درصد  این حزب  شده است که 
به رهبری »الری روکه  نیز  لیبرال ها  آن خود کند.  از  را  این کشور 
در  آرا،  درصد   20 با  دانمارک  پیشین  نخست وزیر  راسموسن«، 
بسیار  حزب  این  که  می شد  گفته  گرفته اند.  قرار  احزاب  سوم  رده 
پارلمانی دانمارک به  انتخابات  تا پیروزی قاطعی در  امیدوار بوده 
راست  ازحزب  سنگینی  شکست  او  حاصله،  رای  با  اما  آورد؛  دست 
افراطی خورده است. این دو حزب هرچند که در انتخابات ائتالف 
کرده بودند تا سوسیالیست ها را شکست دهند، اما حاال حزب لیبرال 
یک  تنها  بوده  قرار  که  است  گرفته  قرار  حزبی  زیر  در  راسموسن 
دنبال شمارش  به  باشد.  راسموسن  دولت  از  ائتالفی کوچک  عضو 
راست  حزب  دانمارک  داخل  در  پنج شنبه  روز  انتخابات  آرای  همه 
میانه رو توانست 90 کرسی را در پارلمان کسب کند و در مقال حزب 
تقویت  می کرد  فکر  اشتباه  به  که  اشمیت  تورنینگ  میانه روی  چپ 
وضعیت اقتصادی باعث پیروزی اش در انتخابات می شود، توانست 
دومین  که  دانمارک  مردم  راستگرای  حزب  کند.  کسب  کرسی   85
حزب بزرگ پس از حزب سوسیال دموکرات تورنینگ اشمیت است، 
انتخابات اخیر نیز  لیبرال ها حمایت می کرد و در  از  در دولت قبلی 
پشتیبانی  لطف  به  راسموسن  رهبری  به  میانه رو  راست  حزب  این 
لیبرال ها و راست افراطی ها بود که توانست اکثریت آرا را به دست 
بیاورد. راسموسن به حامیانش در پارلمان گفت: »امشب ما فرصتی 

پیدا کرده ایم تا رهبری را در دانمارک به دست بگیریم.«
حزب  از  بیشتر  دانمارک  مردم  حزب  اینکه  به رغم  می شود،  گفته 
راسموسن کرسی پارلمانی به دست آورده است، دبیر کل این حزب، 
یعنی »کریستین تورستن دال« قصد ندارد در دولت حضور داشته 

باشد و به احتمال زیاد راسموسن دولت تشکیل خواهد داد.

سرطان داعش
 

هر روز که می گذرد، اسرار جدیدی از گروه تروریستی »داعش« کشف می شود. 
با وجود اقدامات داعش در انتشار اخبار، عکس و فیلم های تبلیغاتی جهت جذب 
عناصر یا ارعاب مردم، این گروه تروریستی همواره تالش کرده است که موضوع 
گروه »نیروهای ویژه« خود موسوم به »ارتش خالفت« یا »ارتش دابق« را مخفی 
نگه دارد. اما ارتش دابق چیست، و چرا داعش سعی دارد آن را از رسانه ها دور 

نگه دارد؟ 
بر  داعش  سیطره  از  پس  کرد،  اعالم  می شود«  سربریده  سکوت  در  »رقه  سایت 
مناطقی از حومه شرقی حلب و عقب نشینی آن از حومه شمالی این شهر، »عمر 
الشیشانی« سرکرده نظامی این گروه در آن زمان به همراه »ابومحمد االمریکی« 
العراقی« از سران بارز داعش تصمیم  ایمن  )در سوریه به هالکت رسید( و »ابو 

گرفتند که گروهی را به نام »جیش الخالفه« یا »جیش دابق« تشکیل دهند. 
براساس این گزارش، این سه تن از سرکردگان بارز داعش برای تشکیل این گروه، 
و  کردند  جذب  آفریقایی  کشورهای  ویژه  به  و  ازبکستان  چچن،  از  را  نیروهایی 
آموزش  حلب(  شرقی  حومه  در  کشیش  )فرودگاه  »الجراح«  فرودگاه  در  را  آنان 

دهند. با افزایش تعداد جنگجویان، تعداد اردوگاه های آموزشی نیز افزایش یافت. 
ارتش دابق اکنون تقریبا 4 هزار نیرو دارد که در هیچ نبردی شرکت نکرده اند و 
کوبانی(  العرب)  عین  شهر  در  نبرد  اما  است.  بوده  آموزش  فقط  آنان  ماموریت 
سوریه، رویای الشیشانی را برای تحت کنترل درآوردن حلب و آزمودن ارتش دابق 
ناکام گذاشت، و داعش مقرهای این گروه را خالی کرد و عناصر آن بین مردم به 

ویژه در شهر »منبج« مستقر شدند.
 اکنون شمار بسیاری از این عناصر یعنی حدود 1500 نفر در منبج هستند و شماری 
نیز در حومه شرقی رقه و سد تشرین و مرزهای عراق استقرار یافته اند، ولی برای 
زمان ضرورت آماده هستند. فرماندهی ارتش دابق را 5 نفر برعهده دارند که 3 
نفر از آنان ازبکستانی و دو نفر چچنی هستند که در حومه حلب استقرار یافته اند. 
این افراد شبکه ارتباطی ویژه و دستگاه های تماس بی سیم دارند که با وسایل و 
تجهیزات ارتباطی دیگر عناصر داعش ارتباطی ندارد. عناصر این گروه به دقت 
انتخاب می شوند. سوری ها اجازه عضویت در ارتش دابق را ندارند و در مقابل 
50 درصد از قفقازی ها این گروه را تشکیل می دهند. به نظر می آید که داعش در 
است،  بزرگ  نبردهای  در  دابق  ارتش  دادن  مشارکت  برای  مناسبی  زمان  انتظار 
طی  دیده اند.  جنگ  برای  ویژه ای  آموزش های  گروه  این  عناصر  آنکه  ویژه  به 
حدود یک سالی که منطقه خاورمیانه به طور جدی درگیر آفت گروه تروریستی 
به  آن  فعالیت های  و  اقدامات  و  گروه  این  درباره  بی شماری  مطالب  شده،  داعش 
این گروه جای طرح  اما پرسشی که همچنان درباره  رشته تحریر درآمده است؛ 
چه  و  چیست  خود  تروریستی  اقدامات  از  گروه  این  نهایی  هدف  اینکه  دارد، 
ایدئولوژیک از سوی داعش  آیا دستور کار مشخصی در حوزه  برنامه ای دارد و 
دنبال می شود؟ روزنامه انگلیسی »تلگراف« با انتشار مطلبی به بررسی و تحلیل 
اقدامات گروه تروریستی داعش طی یک سال اخیر پرداخته و می نویسد، هرچند 
تمرکز اقدامات این گروه بر توسعه طلبی ارضی قرار دارد، فلسفه آن را می توان در 

حقیقت معطوف به پایان دادن به جهان ارزیابی کرد.

 این روزنامه می نویسد در نظر نخست، داعش همچون گروهی از عناصر وحشی 
خاورمیانه  جنگ زده  کشورهای  سوی  به  که  می کند  خودنمایی  جامعه ستیز  و 
اکثرا  و  می کند  منتشر  اینترنت  در  گروه  این  که  ویدئوهایی  شده اند.  سرازیر 
مخاطب غربی را مدنظر دارد، تروریست هایی را نشان می دهد که ده ها غیرنظامی 

را می کشند، زنان را به بردگی می گیرند و با سر بریدن، افراد را اعدام می کنند. 
بی تردید این ویدئوها وحشیانه هستند و یقینا عنصری از جامعه ستیزی در شوق 
اساس  بر  صرفا  گروه  این  ارزیابی  اما  دارد،  وجود  افراد  کشتن  برای  گروه  این 
چنین معیارهایی، ساده انگاری خطرناک است. در پس خشونت ها و خونریزی ها، 
ایدئولوگ های  یک استراتژی نظامی به دقت طراحی شده وجود دارد که توسط 

تندرو طرفدار قرائت های متعصبانه از متون اسالمی تدوین شده است. 
چیزی  همان  خواستار  اسالمی«،  )خودخوانده(  »دولت  یا  داعش  خاص،  به طور 
است که در نام این گروه وجود دارد: تشکیل دولت. سودای این گروه این است 
منطقه  از  که  گونه ای  به  باشد،  توسعه  حال  در  همواره  دولتی  چنین  قلمرو  که 
اقدامات  کند.  پیدا  گسترش  دنیا  سرتاسر  به  سپس  و  شده  آغاز  خاورمیانه 
تروریست های داعش طی یک سال اخیر، نشانگر یک استراتژی نظامی است که 
به  به هدف مذکور  تا در راستای دستیابی  از پیش طراحی شده  به دقت فراوان 
کار گرفته شود. رهبران این گروه طرحی کلی از »خالفت« مدنظر خود داشته و 
تالش دارند آن را به حقیقت تبدیل کنند. داعش حمالت خود را متوجه تحت کنترل 
زمینه های  می تواند  که  کرده  غیرنظامی  زیرساخت های  و  طبیعی  منابع  گرفتن 
تشکیل دولت مدنظرش را فراهم کند.  در نخستین ماه های پیشروی در عراق، این 

گروهک کنترل 6 میدان نفتی و چند میدان گازی را به دست گرفت. داعش همچنین 
توانست بخش اعظمی از »بیجی«، یک مرکز صنعتی بزرگ شامل یک پاالیشگاه و 

نیروگاه در شمال بغداد را به کنترل خود درآورد.
بیابانی  استان  به  را  خود  کنترل  تحت  سرزمین های  دامنه  گروه  این  سوریه،  در 
گازی  منابع  از  برخی  و  نفتی  میادین  بیشتر  توانسته  و  داده  توسعه  دیرالزور 
بر  دارد  داعش تالش  درآورد. درسرتاسر سوریه،  به تصرف خود  را  این کشور 
تالش  داعش  تروریست های  این،  بر  افزون  کند.  پیدا  تسلط  معادن  و  نیروگاه ها 
آبرسانی در عراق و سوریه را نیز به تصرف خود درآورند و  دارند سیستم های 
آنها امکان  به  به همین دلیل، تمرکز خود را بر تصرف سدهایی قرار داده اند که 
خواهد داد، جریان رودهای مهم این دو کشور را تحت کنترل بگیرند. این منابع 
به سرعت سبب تقویت ابزارهای سیاسی و مالی این گروه می شود؛ عالوه بر این، 
فروش نفت توسط داعش که بالغ بر چند میلیون دالر در روز گزارش شده، قدرت 
آن را در مقابل دمشق و بغداد افزایش می دهد. گفته می شود در سوریه، این گروه 
در برخی مناطق با دولت وارد معامله شده و در ازای قطع نکردن آب و برق این 

مناطق، از دولت پول دریافت می کند.
 همچنین داشتن این منابع مالی سبب شده این گروه بتواند برخی از شهروندان 
مناطق تحت کنترل خود در عراق و سوریه را نیز به خدمت بگیرد. این افراد در 
این می بینند که برای داعش کار  را در  تنها چاره  شرایط بحران و هرج و مرج، 
کرده و پولی برای سیر کردن زن و فرزندان خود به دست آورند، اما هرچند انگیزه 
اصلی  اهداف  بوده،  مالی  یا  سیاسی  پیوسته اند  داعش  به  که  افرادی  از  بسیاری 
این  اقدامات  که  ایدئولوژیک است. در حقیقت، در حالی  اهدافی  این گروه،  خود 
به  دادن  پایان  آنها،  فلسفه  است،  توسعه سرزمینی  راستای  در  تروریستی  گروه 
دنیا است. این گروه به نبردی نهایی میان نیروهای خوبی و بدی اعتقاد دارد که 
سبب نجات بشریت خواهد شد و میدان این نبرد نیز در روستایی در سوریه با نام 

»دابق« خواهد بود.
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دکل نفت 
کجا رفت؟

وزیر نفت تایید کرده که یك دکل نفتی در دولت نهم گم شده است. بیژن 
نامدار زنگنه اعالم کرده است وزارت نفت پیگیر پیدا شدن این دکل نفتی 

بوده و  حتی در این خصوص شکایت هم شده است .

انعقاد قرارداد خرید دکل حفاری به روزهایی برمی گردد که   ماجرای 
علی طاهری مطلق در سال 88 جایگزین مسعود سلطان پور در شرکت 
تاسیسات دریایی شده و خرید یک دکل حفاری را در دستور کار قرار 
حفاری  شرکت  با  دریایی  تاسیسات  شرکت  سابق  مدیرعامل  می دهد. 
می گیرد  تصمیم  و  شده  کاری  اختالف  دچار  کیش  پتروتک  گلوبال 
آن را  نه تمام  از پروژه های حفاری شرکت تاسیسات دریایی و  بخشی 
به زیرمجموعه خود واگذار کند درست در روزهایی که گلوبال پتروتک 
در  داشت.  بررسی  دست  در  را  شرکت  از  خارج  پروژه های  کیش، 
خود  اوج  به  دریایی  تاسیسات  مجموعه  در  اختالفات  این  که  روزهایی 
رسیده بود، کار حفاری 22 حلقه چاه دریایی فاز 14 پارس جنوبی به 
تاسیسات دریایی واگذار شد که این شرکت به دلیل عدم برخورداری از 

دکل دریایی با محدودیت مواجه شد.

 –  رضا مصطفوی طباطبایی )دالل معروف نفتی( و محمد مهاجرانی 
فرزند عطا ا... مهاجرانی- با یکی از مدیران شرکت نفت و گاز پارس، 
برای  را  آن  حاضرند  که  می کنند  مطرح  را  نظر  مورد  دکل  موضوع 
تاسیسات دریایی خریداری کنند. مدیر مذکور بدون اطالع از ماهیت این 

دو دالل نفتی، به شرکت تاسیسات دریایی توصیه می کند که برای عقب 
نماندن از برنامه حفاری فاز 14 بررسی و خرید این دکل را در دستور 
کار قرار دهند. با ورود این پیشنهاد به تاسیسات دریایی، گروهی مامور 
بررسی این دکل می شوند. در شرایطی که این شرکت به دلیل تحریم های 
داده  دست  از  را  خود  طلب های  و  ارزی  منابع  به  دسترسی  المللی  بین 
 3 دکلی  کرده،  آغاز   1984 سال  از  را  خود  فعالیت  که  مزبور  دکل  بود. 
در  شد  گفته  و  بود  فارس  خلیج  جغرافیایی  نیازهای  بر  منطبق  و  پایه 
صورت تجهیز کامل این دکل، 87 میلیون دالر دریافت شده و ضمانت و 
کالس بین المللی آمریکایی برای آن صادر خواهد شد. باتوجه به موضع 
گابریل کومانسکو مدیرعامل شرکت رومانیایی GSP مبنی بر مشکالت 
این شرکت برای دور زدن تحریم ها و معامله با ایران، دالل معروف با 
مطرح کردن شرکت DEAN، عمر کامل السواده اردنی را به عنوان همه 
کاره این شرکت به جلو می اندازد. مدارک و اسناد موجود نشان می دهد 
اعتماد مسئوالن تاسیسات  به دلیل جلب  که رضا مصطفوی طباطبایی 
دریایی در اقدامی دیگر این فرد را تایید کرده و به تاسیسات دریایی این 
به دکل خواهید  به زودی  این شرکت واسطه  با  که  را می دهد  اطمینان 
شرکت  مشکالت  بین،  این  در  واسطه  شرکت  این  حضور  دلیل  رسید. 
رومانیایی با هرگونه معامله با ایران بود لذا تصمیم گرفته شد تا شرکتی 
با توجه  این خرید تاسیس شود.  میانجی و کاغذی، برای نهایی کردن 
به مشکالت تحریم، شرکت تاسیسات دریایی با پرداخت پیش پرداخت 
دچار مشکل بزرگی شد در حالی که بخشی از منابع ارزی آن نزد شرکت 
با  خود  نزدیک  روابط  دلیل  به  طباطبایی  داشت؛  وجود  چین   CNPC
چینی ها، راهکاری را پیش پای تاسیسات دریایی گذاشت که بر اساس 
 DEAN آن، 17 میلیون دالر از طلب تاسیسات دریایی به حساب شرکت
واریز می شد تا مشکل حقوقی برای هیچ یک از طرفین پیش نیاید. در 
همین روزها بود که موضوع شکایت شرکت GSP از شرکت DEAN به 
دلیل ناتوانی این شرکت در بازپرداخت پول دکل رسانه ای شد؛ شکایتی 
که در لندن بررسی می شد و دادگاه مشغول بررسی این پرونده بود. با 
عیان شدن ماجرا، دالل ها به یکباره ظاهر شدند و به مسئوالن تاسیسات 
دریایی تاکید کردند که برای پیروز شدن در دادگاه، باید مبلغ 17 میلیون 
دالر دیگر به حساب DEAN واریز شود تا وکالی این شرکت در دادگاه 
تحقق  صورت  در  که  برسانند  اثبات  به  را  دکل  پول  و  خود  مالی  توان 

چنین موضوعی، دکل به ایران منتقل خواهد شد.

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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از میزبانی اپوزیسیون ایران تا باج برای آزادی مبارک

اسناد ویکی لیکس درباره 
سعودی چه می گویند؟

نویسنده: مگی میشل

 دیپلمات های سعودی در سفارت تهران مشغول صحبت 
و  بوک  فیس  طریق  از  جوانان  نارضایتی  انتشار  درباره 
درباره  نگرانی  با  خارطوم  سفارت  در  و  بودند  توییتر 
کمک نظامی ایران به سودان گزارش می دادند. در همین 
انجام  مشغول  عربستان  در  دیپلماتیک  ماموریت  حال 
و  سعودی  خانم  شاهزاده  یک  لیموزین  به  مربوط  امور 

دوستانش هم بوده است.

سندهای دیپلماتیکی که توسط ویکی لیکس در روز جمعه منتشر شده است، 
تنها بخش اول اطالعاتی است که این گروه گفته است قصد انتشار آنها را دارد. 
به  دیپلماسی سعودی  االن هم دیدی غیرمعمول و روزانه درباره  تا همین  اما 
دست آمده و عادت های هزینه ای شاهزاده های ارشد سعودی و توطئه چینی 

های سیاسی آنها در خاورمیانه مشخص شده است.
ویکی لیکس تاکنون 60 هزار سند را منتشر کرده است و این درحالی است که 
مقامات سعودی به صراحت صحت آنها را زیر سوال نبرده اند و دیپلمات های 
سعودی هم به درخواست ها برای اظهار نظر در این رابطه پاسخ نداده اند. با 
این حال وزارت خارجه صبح شنبه در حساب توییترش به شهروندان کشورش 
هشدار داد که »هر وب سایتی که این اسناد یا اطالعات درز شده آن را منتشر 

کند اقدامی علیه کشور انجام داده است.«

قسمتی از سندهایی که مورد بررسی آسوشیتدپرس قرار گرفته اند نشان دهنده 
پیگیری فعالیت های ایران در سراسر منطقه و یا تضعیف منافع تهران توسط 
سعودی ها بوده است. در یک یادداشت بدون تاریخ از سوی سفارت عربستان 
در تهران عنوان شده است که: »شهروندان ایرانی دچار سرخوردگی شده اند 
و میل شدیدی برای تغییر حکومت دارند.« و راه های ابراز نارضایتی اجتماعی 
و  بوک  فیس  همچون  اجتماعی  های  رسانه  »اینترنت،  طریق  از  را  ها  ایرانی 
»میزبانی  پیشنهاد  همچنین  ها  دیپلمات  سند  این  در  کند.  می  معرفی  توییتر« 
چهره های مخالف خارج از کشور و هماهنگی و تشویق آنها به برپایی گالری 

هایی که تصاویر شکنجه مردم ایران را نشان دهد« ارائه شده است.
یک  اند.  بوده  هم  شده  ایران  به  که  پیشنهادهایی  مراقب  همچنین  ها  سعودی 
اغواگرایانه  پیشنهاد  درباره  است  شده  منتشر   2012 سال  در  که  یادداشت 
آمریکایی ها به ایران است مبنی بر این که ایاالت متحده در صورتی که تضمین 

ایران  آمیز  برنامه هسته ای صلح  با  را دریافت کند، هیچ مخالفتی  های کافی 
به  کمک  به  را  عربی  متحده  امارات   ،2012 تاریخ  به  دیگری  ندارد.یادداشت 
المللی متهم می کند. سومین  بین  برای دور زدن تحریم های  ایران  و  روسیه 
یادداشت که رده »بسیار محرمانه« دارد ادعایی بسیار تعجب آور مطرح می کند 

مبنی بر این که جت های جنگنده ایرانی در سال 2012 و در جریان درگیری ها 
بر سر منطقه نفت خیز هگلیگ، سودان جنوبی را بمباران کرده اند.

داستان های دیگری هم در سندهای سعودی وجود دارد. یکی از جنجالی ترین 
سندها درباره آمادگی کشورهای خلیج فارس برای پرداخت 10 میلیارد دالر به 
منظور آزادی حسنی مبارک است. در این یادداشت که بر یک کاغذ که تنها یک 
سربرگ درخت نخل و رده »بسیار محرمانه« دارد، آمده است که یکی از مقامات 
مصری می گوید که اخوان المسلمین موافق مبادله مبارک با دریافت پول است 

چون مردم مصر از حبس وی منفعتی نمی برند.
اگرچه این سند بدون تاریخ است اما اوضاع سیاسی که توصیف می کند نشان 

می دهد که در سال 2012 تنظیم شده است یعنی زمانی که اخوان المسلمین در 
حال رسیدن به قدرت بودند. اما ایده پرداخت پول به اخوان برای آزادی مبارک 
چندان قطعی نبوده است. چون دست نوشته ای که در باالی سمت چپ برگه 

نوشته شده است می گوید: »پرداخت باج ایده خوبی نیست.«

در قسمت دیگری از این یادداشت نوشته شده است »حتی اگر این مبلغ پرداخت 
شود، اخوان المسلمین قادر نخواهد بود کاری در راستای آزادی مبارک انجام 
به  ورود  جز  جمهور  رئیس  برای  جایگزینی  راه  هیچ  رسد  می  نظر  به  دهد. 

زندان وجود ندارد.«
این یادداشت به ادعایی که در سال 2012 مطرح شد، اعتبار می بخشد. در آن 
که  شد  مدعی  المسلمین  اخوان  ارشد  رهبران  از  یکی  الشاطر،  خیرت  زمان 
که  امری  است،  داده  مبارک  آزادی  برای  دالری  میلیارد  پیشنهادی  عربستان 

مقامات سعودی به شدت آن را تکذیب کردند.
منبع: کریستین ساینس مانیتور/ 
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اقتصاد

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

VAT, CIS and Payroll
Company Formation

Business Plans, Commercial Loans and Mortgages
Specialist Tax Investigations

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

Gas & Oil Engineers and Sub Contractors

FROM BASIC BOOKKEEPING TO
MORE COMPLEX
FINANCIAL NEEDS.

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

ovace@principalaccounting.co.uk

Certified Public Accountants
Time House

56b Crewys Road
Golders Green, NW2 2AD

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

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

Ovace Modabber FCPA, FMAAT
Licensed & Regulated by AAT

درسی آموزنده برای 
همه دموکراسی ها

جورج ویل
ستون نویس نشنال ریویو و برنده جایزه پولیتزر

خوبی  درس  می تواند  یونان  احتمالی  ورشکستگی 
حرف  احتماال  حاال  یونانی ها  باشد.  اقتصاد  علم  در 
دولت های  درباره  که  می کنند  تایید  را  تاچر  مارگارت 
را  بقیه  پول  همیشه  »آنها  بود:  گفته  سوسیالیست 
تمام می کنند.« یونان که درام غربی از نمایشنامه های 
به ملودرامی پوچ گرا  تبدیل  آن منشا گرفته،  باستانی 
درباره تزریق پول وام دهندگان بین المللی به این کشور 
شده است. تصویب وام های جدید برای این کشور تنها 
به کوهی از بدهی ها خواهد افزود که تقریبا دو برابر 

تولید ناخالص داخلی یونان است. 
اگر یونان ورشکست شود، منازعات دنباله دار یونان به کشتاری مطلوب منجر 
خواهد  دموکراسی هایی  تمام  برای  آموزنده ای  وحشتناک  مثال  که  شد  خواهد 
بود که با مستمری های مضر برای رشد روزگار می گذرانند. در ژانویه 2015، 
رای دهندگان یونانی قدرت را به حزب چپ گرای »سیریزا« دادند که بر اساس 
هواداران  یا  مارکسیست  مائوئیست،  آن  اعضای  یک سوم  اکونومیست  گزارش 

چه گوارا هستند. 
نخست وزیر الکسیس سیپراس، یک دانشجوی سابق تندرو، بالفاصله پس از به 
قدرت رسیدن، بیانیه اتحادیه اروپا در انتقاد از تقسیم اوکراین را رد کرد. تنها 
یکی از اعضای کابینه خود را از میان کسانی انتخاب کرد که تجربه بودن در 
دولت را داشتند و آن هم کسی نبود جز یکی از رهبران حزب کمونیست استالینی 
یونان. وزیر فرهنگ همین دولت می گوید که آموزش »نباید تحت تسلط فضیلت 
او در عمل به موعظه های های  انحراف رفته است.«  به  این جاه طلبی  باشد که 

خود پیشنهاد حذف آزمون های ورودی دانشگاه ها را می دهد.
رای دهندگان یونانی از آن رو به سیریزا رای دادند که این حزب نوید داده بود 
به ویژه اصالحات مربوط  بین المللی  اصالحات مورد درخواست وام دهندگان 
رسیدن  از  پس  بالفاصله  سیپراس  کند.  لغو  را  بازنشستگی  و  کار  قوانین  به 
اما وقتی  به قدرت قول داد که 12 هزار کارمند دولت را دوباره استخدام کند؛ 
گزینه های او کمتر و کمتر شدند، سیپراس گفت که اتحادیه اروپا، بانک مرکزی 
چطور  کنند.  »تحقیر«  را  یونان  تا  تالشند  در  پول  بین المللی  صندوق  و  اروپا 
می توان کشوری را تحقیر کرد که دولتی را انتخاب کرده که متعهد به اقتصاد 
»رامپل استل کین« ]یک شخصیت مخوف داستانی[ است، اقتصادی که در آن 

این باور وجود دارد که بزرگی دولت به ذخایر طالی ملت خواهد افزود. 

دست  در  را  او  کشور  سرنوشت  که  کسانی  کردن  نرم  برای  سیپراس  رویکرد 
احترام  آنها  برابر  در  مقاومت  برای  او  »حکم«  به  باید  آنها  که  است  این  دارند 
خود،  به  پوشالی  وعده های  با  یونانی  رای دهندگان  می کند  گمان  او  بگذارند. 
که  سیپراس  کرد.  خواهند  آنها  به  کمک  به  مجبور  را  اروپایی  مالیات دهندگان 
بین المللی در حال »غارت« یونان هستند، در حال غارت  می گوید وام دهندگان 
نقدی  ذخایر  تسلیم  برای  او  فراقانونی  تقاضای  برابر  در  که  دولت های محلی 

خود مقاومت می کنند.
یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان از ستایش کنندگان جان نش، برنده نوبل 

اقتصاد و نابغه دانشگاه پرینستون است که همین اواخر فوت کرد. واروفاکیس 
به کار نش روی نظریه بازی به خصوص نظریه بازی های مشارکتی عالقه مند 
هدف  را  حلی  راه  به  رسیدن  شرکت کننده  چند  یا  دو  بازی  نوع  این  در  است، 
می گیرند که برای همه نتیجه بهتری داشته باشد. نگاه واروفاکیس به مشارکت 

این است که وام دهندگان بین المللی را متهم کند، وام دهندگانی که یونان با پول 
آنها را متهم می کند که یونان را تحت  آنها به زندگی خود ادامه داده است. او 

شکنجه »غرق شدن مصنوعی« قرار داده اند. 
به  کسی  چه  برای  »زنگ ها  رمان  می گوید  بین المللی  وام دهندگان  به  سیپراس 
صدا در می آید« ارنست همینگوی درباره جنگ داخلی اسپانیا را بخوانند. اما 
پیام او چیست؟ »درست بازی کنید وگرنه ما خودمان را خواهیم کشت.« یونان 
تولید  برابر   1  /7 مجموع  در   2001 سال  در  یورو  منطقه  به  پیوستن  زمان  از 
ناخالص داخلی خود در سال 2013 وام گرفته است. نرخ 25 درصدی بیکاری آن 

که در میان افراد جوان به 50 درصد می رسد نتیجه آب رفتن 25 درصدی تولید 
ناخالص ملی است. این نتیجه تنزل گدایی به تمارض است.

 اما ادامه کمک ها و تظاهر به اینکه وام دهندگان بین المللی روزی به پول خود 
نکردن  پرداخت  به  تشویق  نیز  را  اروپا  سوسیالیست های  دیگر  رسید  خواهند 
2 درصد  و  نفر جمعیت  میلیون   11 تنها  با  یونان  کرد.  خود خواهد  بدهی های 
از تولید ناخالص اروپا در صورت ترک منطقه یورو احتماال باعث سرایت این 
ترک  هم  را  »نامشروع«  اروپای  اتحادیه  یونان  اگر  اما  شد.  نخواهد  وضعیت 
باال  پایان سال 2015 دست  بریتانیا در همه پرسی  اروپا« در  به  کند، »شکاکان 
را خواهند داشت، همه پرسی که بنا است با خروج این کشور از اتحادیه اروپا، 
می نازد  خود  حاکمیت  به  چنان  یونان  اگر  ولی  کند.  احیا  را  بریتانیا  حاکمیت 
اتحادیه  در  چرا  اصال  پس  نمی آورد،  تاب  را  وام دهندگان  تحمیلی  شروط  که 
اروپا است، اتحادیه ای که هدفش یکپارچه کردن حاکمیت ها برای رقیق کردن 

ذهنیت های ملی است؟
که  دارد  سرودی  نمی دهد،  سالم  آن  به  کسی  که  دارد  پرچمی  اروپا  اتحادیه 
کسی آن را نمی خواند، رئیسی دارد که کسی نامش را نمی داند، پارلمانی دارد 
را  آن  که کسی  دارد  دیوان ساالری  است،  ملی کمتر  پارلمان های  از  قدرتش  که 
دارد که هیچ عضوی  ندارد و قوانین مالی  را در دست  آن  یا کنترل  نمی ستاید 

برای نادیده گرفتن آنها مجازات نمی شود.
زیاد  است.  آموزنده  مشکالتش  که  دارد  عضوی  اروپا  اتحادیه  حال  این  با   
اما باید گفت که افتضاح های سوسیالیستی نباید پرشمار  نمی توان تکرار کرد 
شوند. بهترین کار این است که وام دهندگان بی مالحظه ای را بازخواست کرد 

که با پول مردم به سوسیالیست ها وام می دهند و عمر آنها را بیشتر می کنند.
جهان که بسیار به میراث آتن شامل دموکراسی مدیون است، حاال از این رو به 
آتن امروز مرهون است که نمی دانست واقعیت به توهمات دموکراسی احترام 

نمی گذارد.  

به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه 
گهی دهندگان معتبر و حامی  از سوی آ

فرهنگ ایرانی تامین می شود ما را به 
صاحبان مشاغـل معرفـــــــــــــــی نمائیـد
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اقتصاد

اقتصاد بلوف زنی 
آیا یونان بدهی هایش را نکول و اروپا را ترک می کند؟ آیا بریتانیا 
کشور  دو  هر  سیاستمداران  می شود؟  خارج  اروپا  اتحادیه  از 
همکاران  اگر  کرده اند  تهدید  آشکار  و  ضمنی  طور  به  بارها 
اروپایی انگیزه الزم را برای ماندن فراهم نکنند به چنین اقدامی 
دست خواهند زد. بسیاری از مردم این تهدیدها را نوعی بلوف 
حوزه  از  نمی خواهد  واقعًا  یونان  دارند  اعتقاد  آنها  می دانند. 
قصد  انگلستان  نخست وزیر  کامرون  دیوید  و  شود  خارج  یورو 
ندارد کشورش را از اتحادیه اروپا بیرون ببرد. وقتی فشارها و 
آقای کامرون  با دیگران توافق می کند و  تهدید نتیجه داد یونان 
رای دهندگان بریتانیایی را متقاعد خواهد ساخت تا در همه پرسی 
این  اما  دهند.  رای  اروپا  اتحادیه  در  ماندن  به  برنامه ریزی شده 
در  نشود.  حاصل  نتایج  این  از  هیچ کدام  داردکه  وجود  خطر 
انجام  پرمخاطره  شرط بندی  یک  سیاسی  رهبران  حالت  دو  هر 
داده اند. تحلیل مالی این کار همانند نوشتن )فروش( یک گزینه 
است. در بازارهای مالی یک گزینه )آپشن( حق خرید یا فروش 
یک دارایی با قیمت خاص است: به عنوان مثال فروش سهام اپل 
با بهای 130 دالر. در مقابل اعطای این حق به خریدار، نویسنده 
و  یونان  را دریافت می کند، رهبران سیاسی  )فروشنده( مبلغی 
آنها  که  حقی  نوشته اند.  خروج  برای  گزینه ای  عمل  در  بریتانیا 
دریافت می کنند محبوبیت سیاسی است. این محبوبیت در مورد 
یونان به خاطر مخالفت با درخواست های طلبکاران بین المللی و 
در مورد دیوید کامرون به خاطر به کرسی نشاندن حق حاکمیت 
گزینه  نوشتن  مالی  بازارهای  در  می آید.اما  دست  به  بریتانیا 
تامین  فرآیند  قبل  از  اینکه  مگر  است  پرخطر  بسیار  راهبردی 
به درستی انجام شده باشد. مشکل رهبران بریتانیا و یونان آن 
درخواهد  اجرا  به  گزینه  آیا  بگیرند  تصمیم  نمی توانند  که  است 

آمد یا خیر. شاید کشورهای دیگر منطقه یورو و اتحادیه اروپا 
تصمیم بگیرند بلوف یونان یا بریتانیا را بپذیرند. رای دهندگان 
بریتانیا نیز این حق را دارند تا گزینه خروج را به اجرا گذارند. 
این انتخاب ممکن است به خاطر اعتراض آنها به کل سیاست های 
دولت صورت گیرد و به طور خاص ربطی به مزایای عضویت 
محاسبات  که  اینجاست  در  باشد.  نداشته  اروپا  اتحادیه  در 
پیچیده می شوند. برخالف ارزش سهام اپل، قیمت خروج یونان 
مورد  در  سیاسی  رهبران  است.  نامشخص  کاماًل  بریتانیا  یا 
هزینه ها و مزایا هیچ اطمینانی ندارند.  اما اگر این کار مزیتی 
برای دولت های بلوف زن باشد آنها را با بده بستان دشواری نیز 
باشد  سختگیرانه تر  آنها  درخواست های  هرچه  می کند.  مواجه 
رای دهندگان خود را بیشتر راضی می کنند )یعنی حق گزینه ای 
که دریافت می کنند باالتر است(. با وجود این سرسختی بیش از 
حد احتمال اجرای گزینه را افزایش می دهد. رهبران اروپا ممکن 
است احساس کنند که اعطای امتیازات بیشتر به یونان یا بریتانیا 
کشورهای دیگر را تشویق خواهد کرد تا تقاضاهای مشابهی را 
مطرح سازند و به این ترتیب پروژه اروپا ناکام بماند. احتمال 
مذاکرات  طول  در  که  انتظاراتی  میان   شکاف  بریتانیا  در  دارد 
بسیار  می کنند  ظهور  بعدها  که  اصالحاتی  و  می شوند  مطرح 
دولت  که  باشد  این  القاکننده  می تواند  شکاف  این  باشد.  بزرگ 
شکست خورده است بنابراین مردم به راحتی برای خروج رای 
و  سیاسی  وعده های  جاه طلبانه  ماهیت  بین  تناقض  می دهند. 
اخیر  نارضایتی  اصلی  عامل  سیاسی  نتایج  نامطلوب  واقعیت 
بر  تاثیرگذار  کوتاه مدت  عوامل  مهم ترین  است.  رای دهندگان 
رشد یعنی بهای نفت، سیاست فدرال رزرو و موفقیت چین در 
خارج  اروپایی  سیاستمداران  کنترل  از  اقتصادی  رشد  مدیریت 
باعث  سیاست هایشان  بگویند  کشورها  رهبران  اگر  هستند. 

ایجاد تفاوت زیاد می شود در حقیقت آنها بلوف می زنند.
منبع: اکونومیست

بحران اقتصادی 
و پناهنـــــــدگی

در اواخر سال 93 سخنگوی برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل اعالم 
متوقف  ترکیه  خاک  در  سوری  آورگان  اردوگاه   9 به  سازمان  این  کمک  کرد 

شده است. 
این سازمان اعالم کرده بود برای رسیدگی به این آوارگان ماهانه به 9 میلیون 
این  دالری  میلیون   70 بودجه  کسری  به  توجه  با  و  دارد  نیاز  بودجه  دالر 
بدون  را  سوری  آوارگان  به  کمک رسانی  امکان  غذا  جهانی  برنامه  سازمان، 
سازمان  نیز  ماجرا  این  از  قبل  سال  یک  درست  ندارد.  بین المللی  کمک های 
اتمام  یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعالم کرده بود به دلیل 
یونیسف  سازمان  ندارد.  را  سوری  آورگان  به  امدادرسانی  توان  بودجه اش 
اعالم کرده بود تا آن زمان 12 میلیون دالر کمک مالی دریافت کرده، که تنها 
در  این  می کند.  تامین  امدادرسانی  برای  را  سازمان  این  نیازهای  درصد   19
حالی بود که افزایش تعداد آوارگان نیاز به افتتاح چندین اردوگاه دیگر را نیز 

الزامی می کرد.
کشور ایتالیا اعالم کرده نمی تواند از پس هزینه برنامه امداد و نجاتش موسوم 
پناهنده و  برآید، عملیاتی که در طول 12 ماه 150 هزار  به »ماره نوستروم« 
مهاجر را با هزینه ماهانه 9 میلیون یورو نجات داده است. از این رو ایتالیا 
عملیات اروپایی »تریتون« را که منجر به کاهش یک سوم هزینه ها شده، و تنها 
39 مایلی کرانه ساحلی اروپا را پوشش می دهد جایگزین کرده است. فقط در 
نظر بگیرید که شمار قربانیان در دریای مدیترانه با متوقف شدن عملیات ماره 
نوستروم در سال 2015 سی برابر بیشتر از مدت زمان مشابه در سال 2014 
شده  متحمل  ایتالیا  اروپا  در  را  هزینه ها  بیشترین  میان،  این  در  است.  بوده 
آلمان با اینکه بیشترین شمار پناهندگان را به نسبت دیگر کشورهای اروپایی 
پذیرفته اما باز هم محافظه کارانه عمل می کند، فرانسه سکوت اختیار کرده، 
و انگلیس کماکان با هزینه کردن برای نجات و پذیرش مهاجران مخالف است. 
تصمیم  دادن  نشان  انسانی  برای  انگلیس  نخست وزیر  کامرون  دیوید  حتی 
کشورش این گونه گفته: »عملیات امداد و نجات عامل کشش برای افرادی است 
از همین رو در نهایت، موجب مرگ  این دریا عبور کنند  از  که تالش می کنند 
مهاجران می  شود« اما متوقف شدن عملیات امداد و نجات خالف حرف های 
کامرون را اثبات کرد، و نه تنها شمار مهاجران کمتر نشد، بلکه شمار تلفات 
را به چندین برابر رساند. از دالیل دیگری که دولت انگلیس برای رفتار خود 
می آورد کمک 600 میلیون پوندی این کشور به آوارگان سوری است. البته بعد 
از انتقادات بی شماری که به دولت انگلیس وارد شد باالخره بعد از دو سال 
پس از شروع درگیری های سوریه دولت انگلیس  پذیرفت که آوارگان سوری 
را به کشور راه دهد، البته دولت انگلیس اولویت را به کسانی که مورد تجاوز 
جنسی یا در معرض تجاوز جنسی هستند و نیز افراد سالمند و از کار افتاده 
ویزای سه ساله  آوارگان سوری  به  که  اعالم کرده  انگلیس  داده.  اختصاص 
موقت می دهد، و بعد از سه سال با توجه به وضعیت سوریه پناهندگان باید 

به کشورشان بازگردند. 
اتحادیه اروپا به اشکال مختلف در جنگ ها و درگیری هایی که در خاورمیانه و 
آفریقا رخ داده دخالت داشته است، معمر قذافی با بمب های فرانسه و انگلیس 
سرنگون شد، بسیاری از کشورهای اروپایی به مخالفان سوری کمک مالی، 
تسلیحاتی و رسانه ای می رسانند و حاال این کشورها قصد ندارند که عواقب 
بمب های خود و دخالت های خود را بپذیرند، حاال جنگ های داخلی جوامع را 
از هم پاشیده، اقتصاد را ویران کرده، و فرصت چشمگیری برای قاچاقچیان 

پاسخگو  شاید  مدت  کوتاه  در  اروپا  اتحادیه  برنامه های  کرده،  فراهم  انسان 
بوده باشند اما در طوالنی مدت بر عمق فاجعه افزوده اند. ظاهرا اتحادیه اروپا 
تا آنجا که پای منافع اش در میان بوده هم حاضر بوده کمک کند، وبه اشکال 
مستقیم و غیرمستقیم در امور داخلی کشورها دخالت کرده است، حاال زمان 
که  نادرست اش  یا  درست  دخالت  های  تبعات  با  اروپا  اتحادیه  که  رسیده  آن 
همواره زیر عنوان کمک های بشردوستانه به عمل در می آورده، روبه رو شود. 

آیا کمک به پناهندگان و آوارگان عملی بشردوستانه نیست؟
دهه های  طی  است.   2008 اقتصادی  بحران  هم  ماجرا  این  دیگر  روی  یک 
کار  نیروی  کمبود  و  جمعیت  پایین  رشد  دلیل  به  اروپایی  کشورهای  گذشته 
از مهاجران آسیایی و جهان سومی استقبال می کردند، و برخی کشورها نیز 
از برخی مشاغل به راحتی مهاجر می پذیرفتند. اما به دو دلیل طی یک دهه 
اخیر این روند دگرگون شد. اول حوادث 11 سپتامبر و پس از آن، و دوم بحران 

اقتصادی که از سال 2008 آغاز شد.
مهاجران  تعداد  بیشترین  آفریقایی  و  آسیایی  مسلمانان  اینکه  به  توجه  با 

گذشته  دهه  سه  طی  را  اروپا  به 

علیه  تبلیغات  عظیم  حجم  و  سپتامبر  یازده  حوادث  از  بعد  می شدند،  شامل 
مسلمانان از رسانه ها، نوعی ترس و وحشت از مسلمانان غرب را فرا گرفت، 
که با قدرت گیری طالبان و گروهک القاعده شروع شد و پس از بهار عربی با 
قدرت گیری گروه تروریستی داعش به اوج خود رسید. حاال دیگر مهاجران 
را تشکیل  اروپا  6 درصد کل جمعیت  از  بیش  به  نزدیک  آفریقایی  و  آسیایی 
آفریقایی  کشورهای  به  مربوط  بحران های  و  سوریه  بحران  با  و  می دهند، 
این جمعیت بیشتر هم شده. حاال اتباع برخی از کشورهای مهاجرپذیر مانند 

آلمان به شدت از مسلمانیزه شدن کشورشان می ترسند، با توجه به تبلیغات 
گروه های راست افراطی در مورد این قضیه این ترس افزایش یافته است.

آن مانور می دهند  افراطی روی  از چیزهایی که گروه های راست  یکی دیگر 
مانند معضل  به مهاجران است،  از معضالت کشورشان  دادن بخشی  نسبت 
بیکاری که بسیاری از کشورهای اروپایی به شدت با آن درگیرند. کشورهایی 
مانند اسپانیا، ایتالیا، یونان و آلمان به طور بی سابقه ای با رشد آمار بیکاری 
و  بیکاری  تقصیر  که  می کنند  سعی  راست گرا  گروه های  هستند،  روبه رو 

معضل اقتصادی را به گردن مهاجرانی بیندازند که 
اما  اروپایی را غصب کرد ه اند،  اتباع اصلی کشورهای  ادعا می شود مشاغل 
واقعیت امر این است که این مساله چیزی جز تبلیغات نیست، و معضل بیکاری 
و اقتصادی اروپا دلیلی جز اجرای سیاست های نولیبرالی و فشارهای بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول ندارد، و مهاجران چیزی جز یک دستمایه 

برای سرپوش نهادن بر واقعیت بحران اروپا نیستند.
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ادبیات

ماهی سیاه 
کوچولو یا زندگی؟

و  بان  باغچه  شد.  آغاز  بان  باغچه  جبار  با  ایران  در  کودکان  مدرن  ادبیات 
کسانی مانند عباس یمینی شریف توانستند تاثیر مناسبی از ادبیات کودکان 
در آموزش و پرورش به جا گذارد. با همه اینها از افراد بسیار کمی با تاثیر 
عمیق و موفق در ادبیات داستانی کودک ایران می توان سراغ گرفت. هوشنگ 
مرادی کرمانی ، علی اشرف درویشیان ، رضا رهگذر و نام های بسیار دیگر 
که هیچ کدام به شهرت صمد بهرنگی دست نیافتند. در تمام سال های دهه 
و  کودک  داستانی  ادبیات  نویسنده  ترین  سرشناس  بهرنگی  صمد   ، پنجاه 

نوجوان ایران بود .
سیاه  ماهی  مانند؛   ، ایران  های  بچه  برای  قصه   20 از  بیش  با  ای  نویسنده 
سخنگو  عروسک  و  الدوز   ، ها  کالغ  و  الدوز   ، فروش  لبو  پسرک   ، کوچولو 
، چندین  ، حلزون پیچ پیچی و ...  ، تلخون  ، 24 ساعت در خواب و بیداری 
مقاله درباره مسائل تربیتی و اجتماعی ، همچون ؛ کندوکاو در مسائل تربیتی 
ایران ، الفبای فارسی برای کودکان آذربایجان و ... ، بازنویسی افسانه های 
آذربایجان مثل ؛ تاپما جاالر،قوشما جاالر و دو جلد افسانه های آذربایجان و 

البته چند ترجمه همچون ما االغ ها از عزیز نسین ، خرابکارها و ... .

نویسندگی  از  قصدش  و  است  اجتماعی  رئالیسم  نویسنده  بهرنگی  صمد 
به  را  مخاطبانش  که  گیرم   ، است  بیداری  و  آگاهی  که  نیست  کردن  سرگرم 
که  گیردشان  می  جدی  آنچنان  او  خود  اما   ، نباشد  راهی  ها  بزرگتر  دنیای 

بگوید : " اکنون زمان آن است که در ادبیات کودک به دو نکته توجه کنیم ؛

1( ادبیات کودکان باید پلی باشد بین دنیای رنگین بی خبری و رویاها و خیال 
های شیرین کودکی و دنیای تاریک و آگاه غرقه در واقعیت های تلخ و دردآور 

و سرسخت محیط اجتماعی بزرگترها ...

بتواند مسائل  که  داد  او  به  : معیاری  داد  بچه  به  دقیقی  بینی  باید جهان   )2
گوناگون اخالقی و اجتماعی را در شرایط و موقعیت های دگرگون شونده 

دائمی و گوناگون اجتماعی ارزیابی کند . "

انقدر جدی که می خواست کودکانی اندیشمند و ایثارگر بار بیاورد ، جامعه 
در  ای  مقاله  در  به همین خاطر هم   ، ماهی های سیاه کوچولو«   « از  پر  ای 
را  کودکان  ادبیات  که  است  گذشته  آن  وقت  دیگر   "  : نویسد  می  نگین  مجله 
محدود کنیم به تبلیغ و تلقین نصایح خشک و بی برو برگرد ، نظافت دست 
و پا و بدن ، اطاعت از پدر و مادر و ... مسایلی از این قبیل که نتیجه کلی و 
نهایی همه آنها بی خبر ماندن کودکان از مسایل بزرگ و حاد و حیاتی محیط 

زندگی است . "

است  ایران  معاصر  ادبیات  های  چهره  از  یکی  بهرنگی  صمد  اینکه  در 

او  جدی  منتقدان  و  مولفان  که  دلیل  بدین  چه   ، ندارد  وجود  تردیدی  هیچ 
 ، احمد  آل  جالل  مانند  کسانی   ، اند  نداشته  تردید  وی  بودن  گذار  تاثیر  در 
، مصطفی  ، علی اشرف درویشیان  ، گلسرخی  ، غالمحسین ساعدی  شاملو 
این دلیل که تیراژ کتابهایش از سال  با  رحماندوست و بسیاری دیگر، و چه 
1346 تا 1358 به 500 هزار نسخه رسید اگرچه پس از آن سالها تا همین اواخر 

مجوز انتشار نمی یافتند .

بدون شک صمد و آثارش به عنوان متن باید در بستری از اوضاع اجتماعی 
و اقتصادی و فرهنگی زمانش قرار گیرد تا جلوه و جالی خود را رخ بکشد 
، چرا که در غیر این صورت گاه با قهرمانانی روبه رو می شویم بی مایه از 
خصوصیات شخصیتی و روانشناسی فردی و داستانهایی با پایانبندی های 

اخالقی و کلیشه ای .

زمانی که چیزی بیش از 75 درصد جمعیت کشور را روستائیان تشکیل می 
دادند ، زمانی با مردمان بسیاری بدون سواد خواندن و نوشتن . شهرهایی 
مورد هجوم مهاجران بیکار روستایی. قصه های بهرنگی زائیده این فضا و 
زمان اند با خصایص منحصر به فردی که باید در کتابهای تاریخ اجتماعی 
توان  می  که  است  احوال  و  اوضاع  این  در  گیرند.  قرار  موشکافی  مورد 
داستانهایی داشت که قصه و روایت و شخصیت و پایان و همه و همه قربانی 
فریادی می شوند که نویسنده قرار است سر دهد . قهرمانان قصه های صمد 
در چنین شرایطی ناچارند قدم در راه خطاهای کلیشه ای بگذارند تا مخاطب 

را بیاموزند که دست روی دست نگذارد و بی عمل ننشیند .

صمد   ، عصر  نویسندگان  همه  نه  البته  که  طبقاتی  تفاوتهای  با  ای  زمانه 
بهرنگی را وا می دارد که قهرمانانش را از میان لبو فروشان و دستفروشان 
داستانی  بندی های  تا همه طبقه  برگزیند  و مهاجران و رعایا و روستاییان 
کودکان را در هم بریزد و قصه و افسانه و داستان و مثل و اسطوره را از قالب 

سرگرمی به در آرد و به چهار چوب استعاره به مثابه نوعی سالح بیاویزد.

که  هست.  درمان  هستند،  اگر  دردها  که  بیفتد.  جدا  متن  از  نباید  بستر  این 
اعتقادی این چنین الزم بود تا همه چیز در خدمت درمان درآید. صمد بهرنگی 
دست  تنها  داستان  بگویم  است  بهتر  شاید  یا  و  نبود  نویس  قصه  یک  تنها 
آویزش نبود. مقاله هایی که با نام های مستعار بسیار در نشریات چاپ شدند 
به  را  نامه دبستان ها  آئین  تاختند و  ایران  آموزش و پرورش  به مشکالت  و 
تمسخر گرفتند و ... . ص . قارانقوش در کتاب هفته ، بهرنگ صاد و چنگیز 
مرآتی و ... همه و همه صمد بهرنگی اند . همان صمدی که احمد شاملو » 
غول و هیوالی تعهد « می نامدش و غالمحسین ساعدی » معجزه آگاهی « . 
همان صمد بهرنگی که 17 شهریور 1348 در 29 سالگی در رود » ارس « غرق 
شد و راست یا دروغ ذهن شهید ساز ما دوست دارد بگوید " او را در ارس غرق 

کرده اند " . مانند شریعتی ، مانند تختی .

که  همان   . است  بهرنگی  صمد  شاهکار   » کوچولو  سیاه  ماهی   « گویند  می 
در ایتالیا و چکسلواکی شایسته دریافت جایزه شناخته شد ، اما غالمحسین 
ساعدی می گوید: " شاهکار او زندگیش بود " و جالل آل احمد می گوید که می 
خواسته بعد از مرگ او چو بیندازد که صمد عین آن ماهی سیاه کوچک از راه 

ارس خود را به دریا رسانده است تا روزی از نو ظهور کند .

دوم تیرماه سال روز تولد صمد بهرنگی

نویسنده ای که هیچ گاه 
مرگ را جدی نمی گرفت

سال هاست نام صمد بهرنگی، به عنوان نویسنده ای مبارز و منتقد مطرح می شود. 
شان  رؤیاهای  در  و  خوانند  می  را  کوچولو«یش  سیاه  »ماهی  ها  نوجوان  هم  هنوز 
ماهی کوچکی می شوند که می خواهند خالف عرف و عادت هم نوعان شان زندگی و 

زندگی شان را صرف مبارزه کنند.
با وجود گذشت چند دهه از مرگ این نویسنده، اختالف نظر درباره ی چگونگی مرگ 
اما نحوه ی زندگی صمد بهرنگی تقریبا آشکار  تبدیل نشده است،  اتفاق نظر  به  او 
است. شاید هم تنها نحوه ی زندگی او مهم باشد؛ چراکه روبه رو شدن با مرگ برای 
او مهم نبوده است: »مرگ خیلی آسان می تواند به سراغ من بیاید، اما من تا می توانم 
با مرگ روبه رو  اگر یک وقتی ناچار  البته  نباید به پیشواز مرگ بروم.  زندگی کنم، 
شوم که می شوم، مهم نیست. مهم این است که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی 

دیگران داشته باشد.«
صمد دوم تیرماه سال 1318 در محله ی چرنداب در جنوب بافت قدیمی تبریز به دنیا 
آمد. پدرش کارگری فصلی بود که بر اثر فشار زندگی با فوج بیکارانی که راهی قفقاز 

و باکو بودند، عازم قفقاز شد و دیگر باز نگشت.
دانشسرای  از   1336 خردادماه  در  دبیرستان،  و  ابتدایی  تحصیالت  طی  از  پس  او 
مقدماتی پسران تبریز فارغ التحصیل شد و از مهر همان سال؛ یعنی در 18 سالگی 

آموزگار شد و تا پایان عمر در روستاهای مختلف آذربایجان تدریس کرد.
صمد بهرنگی پس از مدت کوتاهی آموزه هایی را که در دانشسرا درباره ی تعلیم و 
تربیت فراگرفته بود، یک سره باطل یافت و در معلمی راه دیگری در پیش گرفت و 
در مقاله ها و یادداشت هایی بر لزوم بازنگری در روش های کهن ادب کردن بچه ها 

تأکید کرد.
و  کودک  مخاطب  برای  هایی  ن  داستا  انتشار  به  زودی  به  نویس  داستان  بهرنگِی 
نوجوان پرداخت. در 19سالگی اولین داستان منتشرشده اش به نام »عادت« را نوشت. 
یک سال بعد داستان »تلخون« را که برگرفته از داستان های آذربایجان بود، منتشر 
کرد. پس از آن و پیش از مرگ هم داستان هایی چون »اولدوز و کالغ ها«، »اولدوز و 
عروسک سخنگو«، »کچل کفترباز«، »پسرک لبوفروش«، »افسانه ی محبت«، »پیرزن 

و جوجه ی طالیی اش«، »یک هلو هزار هلو« و »کوراوغلو و کچل حمزه« را نوشت.
بسیاری از این داستان ها دریافت های او از فولکلور منطقه ی آذربایجان و تجربه 
ی سال ها آموزگاری اش در روستاهای این منطقه بودند. بهرنگی ترجمه هایی هم 
)از جمله ترجمه ی  آذری  به  از فارسی  و  به فارسی  استانبولی  انگلیسی و ترکی  از 
شعرهایی از مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، فروغ فرخزاد و نیما یوشیج( انجام داد.
آذربایجان«،  کودکان  برای  فارسی  »الفبای  ایران«،  تربیتی  مسائل  در  کاو  و  »کند 
»اهمیت ادبیات کودک«، »مجموعه ی مقاله ها«، ترجمه ی »ما االغ ها« از عزیز نسین، 
از چند شاعر فارسی زبان«، »خرابکار )قصه هایی  ترجمه ی »دفتر اشعار معاصر 
آثار  دیگر  از  سیبیریاک،  مامین  از  سیاهه«  »کالغ  و  زبان(  ترک  ی  نویسنده  چند  از 

منتشرشده ی صمد بهرنگی هستند.
این  پایان  تا  کشید  مرگ  کام  به  را  بهرنگی  صمد  ارس  رود   1347 شهریورماه  نهم 
مشهورترین  قهرمان  که  شود  شبیه  کوچولو«یی  سیاهی  »ماهی  پایان  به  نویسنده 
داستانش بود. ماجراهای این قصه نویس با مرگش به پایان نرسید. مرگ نویسنده ای 
که هیچ گاه مرگ را جدی نمی گرفت، برای دوستان و هوادارنش سرآغاز پرسش هایی 
را در  پیکر صمد بهرنگی  بسیار جدی بود. در دوازدهمین روز شهریورماه 1347، 
نزدیکی پاسگاهی در چند کیلومتری محل غرق شدنش از آب گرفتند و در گورستان 

امامیه ی تبریز به خاک سپردند.
اختالف نظر درباره ی نحوه ی مرگ صمد بهرنگی به قدری بود که چند اثر جداگانه 
در این باره نوشته شد. گفته شده که در روز حادثه ی مرگ صمد، شخصی به نام 
حمزه فراهتی او را همراهی می کرده که علت مرگ نویسنده را غرق شدن به دلیل 
ناتوانی در شنا کردن بازگو کرده است. عده ای این روایت را پذیرفته اند، اما دیگرانی 

هستند که مدعی اند این فرد خود مأمور ساواک و شاید هم عامل مرگ او بوده است.
به هر روی تا امروز که بیش از چهار دهه از این حادثه می گذرد، نحوه ی مرگ صمد 
بهرنگی همچنان در هاله های ابهام مانده است. هرچند شاید خود نویسنده ترجیح 
می داد بیش تر درباره ی نحوه ی زندگی و آثارش بحث درگیرد تا مرگ معماگونه 

اش.
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ایندیپندنت بررسی کرد

آیا کهنسالی خالقیت 
نویسندگان را کم می کند؟

 
»دیوید الوج«، نویسنده، منتقد و استاد ادبیات دانشگاه »بیرمنگام« انگلستان 
مدعی شده است که هر چه سن مردم باال می رود، خالقیت آنان کمتر می شود.

 آیا کهنسالی خالقیت نویسندگان را کم می کند؟
ین نویسنده سرشناس انگلیسی 75 ساله که معروفیت خود را بیشتر مدیون 
دانشگاه«  محوطه  »سه گانه  به ویژه  دانشگاهی،  زندگی  درباره  طنزهایی 
او ممکن است دیگر رمانی ننویسد زیرا، دریافته است  است، گفته است که 
که بیش از آن چه گمان می کرده، فکر کردن درباره پی رنگ داستانی برای او 
سخت تر شده است.وی به کانال 4 رادیو بی بی سی گفته است: »فکر می کنم 
تعداد زیادی از نویسندگان که در جوانی آغاز به کار می کنند، همان گونه که 

من کردم، به احتمال در دهه 40 و 50 به اوج خود می رسند.«
الوج می افزاید: »پس از آن نوشتن بیش از پیش به یک چالش تبدیل می شود. 
بیشتر  که  درمی یابید  می شود؛  صرف  کتاب   نوشتن  برای  بیشتری  زمان 
به  آن  از  بخشی  می کنید.  صرف  آن ها  سر  بر  بسیاری  زمان  و  بازنویسی 
این دلیل است که مغز شما دیگر به سرعت سابق خالقیت بروز نمی دهد. و 
به تقالی  این کار  به کهولت نزدیک می شوید، واقعا  هنگامی که همانند من 
بسیاری نیاز دارد. دریافته ام که برای هر صفحه از هر چیزی زمان زیادتری 
این احتمال وجود  را صرف می کنم.« وی تصریح کرد: »حقیقت را بگویم، 
ایده های زیادی در سر  اگر چه  بنویسم.  نتوانم رمان دیگری  دارد که دیگر 

دارم، اما نطفه هیچ کدام بسته نمی شود.«
مبنای  بر  رمانی  نوشتن  برای  طرحی  که  است  گفته  »الوج«  این،  وجود  با 
از  نیست  الزم  دیگر  زیرا  است  ساده تر  کار  »این  می گوید:  و  دارد  واقعیت 

خودتان داستانی بسازید.«
این استاد دانشگاه »بیرمنگام« هم چنین اظهار کرده که ممکن است اثر کامال 
بتوانم رمان  است  و ممکن  دارم  »ایدهایی  و می افزاید:  کند  تولید  را  تخیلی 

دیگری را بنویسم. هر چند خیلی مطمئن نیستم.«
آخرین اثر کامال تخیلی »الوج« با عنوان »محکومیت ناشنوا« در سال 2008 

منتشر شد که مورد استقبال منتقدان قرار گرفت.
پرفروش  کتاب  نویسنده  ساله،   82 فریزر«  »آنتونیا  که  است  حالی  در  این 
مشهور  نمایش نامه نویس  پینتر«،  »هارولد  همسر  و  اسکاتلند«  ماری  »ملکه 
از زمانی که نویسنده شده، احساس  درگذشته، نیز گفته است، طی سال ها 

می کند بهره وری او نیز بیشتر شده  است.
می کنم  »فکر  کرد:  اظهار  می گفت  سخن  که »الوج«  برنامه ای  همان  در  وی 
با  خودم،  نظر  به  است.  متفاوت  کامال  شما  خالقیت  هستید،  جوان تر  وقتی 
می توانم  کاری  چه  و  هستم  کی  می دانم  بیشتر  شده ام؛  مقتصدتر  سن  گذر 
انجام دهم.«»فریزر« عنوان کرد که همسرش )هارولد پینتر( بهترین آثار را 

در اوخر زندگی به نگارش درآورده است.
در  را  فوق العاده ای  اشعار  واقع  در  »هارولد«  که  کرد  اظهار  نویسنده  این 
واپسین روزهای زندگی اش سروده است، یکی از شعرهای او "وقتی مردم 
دلم برای تو بسیار تنگ خواهد شد" ... فکر نمی کنم بتوانم آن را بازگو کنم 
زیرا بسیار احساسات برانگیز است. شاید وقتی مرگ فرا می رسد خالقیت را 

هم با خود می آورد.«
دانشگاه  از  روانشناسی  سالت هاوس«،  د»تیموتی  پروفسور  حال،  همین  در 
»ویرجینیا« در مطلبی درباره شناخت مسائل عمده سالمندان گفته است که 

مواجهه با سن و سال اغلب به تفکرات شخصی بازمی گردد.
وی نوشته است: »اظهاراتی درباره شناخت پیری ممکن است بیشتر تحت 
تاثیر به همان اندازه بازفهم و مواجهه نویسندگان، تحت تاثیر ارزیابی هایی 

بر مبنای تجربه آنان باشد.«
لندن  در  عتیقه  و  لوکس  کاالهای  فروشگاه  »سلف ریجز«،  ژانویه،  ماه  در 
نمایشگاهی را از آثار 14 طراح و هنرمند که در سال های کهولت خلق شده 
بودند، برپا کرد. یکی از این هنرمندان »مولی پارکین« 82 ساله به »اینیپندنت« 
گفته است که »من از این که کهنه و قدیمی باشم هراس دارم. فقط می توانم 

آرزو کنم که هر کسی کهنسالی فوق العاده ای هم چون من داشته باشد.«

انتشار کتاب عکس های 
نادر از روزهای 

آغازین سفر به فضا
 

انتشارات دانشگاه »نیومکزیکو« با همکاری »جی ال پیکرینگ«، 
و  نادر  عکس های  مجموعه  محتوای  با  را  کتابی  فضا  مورخ 
»ناسا«  سازمان  فضایی  پروژه های  نخستین  از  نشده  دیده 
عکس های  و  تصاویر  کتاب  جلد  رو  عکس  است.  کرده  منتشر 
را  آلدرین«  »باز  که  جوزا  و  عطارد  پروژه های  از  نشده  دیده 
در حال راه پیمایی فضایی در سال 1966 نشان می دهد  کتاب 
جوزا:  و  عطارد  پروژه های  از  فضایی  تصاویر  و  »عکس ها 
گردآوری  پیکرینگ«  ال  »جی  همت  به  نادر«  تصویری  تاریخ 

شده است؛ هرچند خود وی می گوید، با کتاب هایی که عناوینی 
چون »تا کنون دیده نشده« چندان میانه خوبی ندارد.

آماده سازی  در  »پیکرینگ«  نویسنده  دستیار  بیزنی«،  »جان 
این کتاب - مشتمل بر عکس های ناسا از نخستین برنامه های 
یک  به  »هرگاه  است،  گفته   - سرنشین دار  فضاپیمای  سفر 
به  مربوط  کتاب های  زیاد  احتمال  به  می رویم،  کتاب فروشی 
درمی آوریم،  قفسه  از  را  آن ها  می کنیم.  مروری  نیز  را  فضا 
درون آن ها را نگاه می کنیم و احتماال همیشه به خود می گوییم: 
در  که  مشکالتی  از  »یکی  افزود:  دیده ایم.«وی  را  این ها  همه 
این راه وجود دارد این است که معموال عکس های هرگز دیده 
نشده به اشتباه مورد شناسایی قرار می گیرند زیرا آن چه در 
این میان موجود است آن قدر درهم است که نمی توان گفت کدام 
درست است و کدام نیست.«»بیزنی« ادامه می دهد: »با وجود 
این زمانی رسید که جی ال تصاویر بسیار جالبی را از مجموعه 

عکس های خود به من 
نشان داد که تا کنون دیده نشده بودند. همان زمان این سئوال 
به ذهنم خطور کرد که به جای انتشار کتابی از عکس های دیده 
شده، مجموعه تصاویری را که تا االن کسی ندیده منتشر نکنیم 
جلد  دو  گزارش،  این  پایه  کردیم.«بر  آغاز  را  کار  گونه  این  و 
نخست کتاب، که قسمت دوم آن قرار است در ماه سپتامبر روانه 
بازار شود، عکس های برنامه فرود فضاپیمای »آپولو 11« بر ماه 
را در خود جای داده است؛ این عکس ها توسط در پروازهای 
عکس  هزار  صدها  میان  از  و  شده  گرفته  خلبانه  دو  و  یک 
گردآوری شده توسط »پیکرینگ« طی یک دهه از پیشکسوتان 

برنامه فضایی امریکا، انتخاب شده اند.
این دو جلد در 224 صفحه شامل 700 تصویر از فضانوردان، 

کپسول های فضایی، موشک ها و سکوهای پرتاب می شود.
این  است  کتاب معتقد  »پیکرینگ«، مسئول نشر  این  با  وجود 
با حدود  تعداد می توانست بیشتر هم باشد و عنوان کرد: »ما 

آغاز کردیم هر چند،  را  از هر ماموریت کار  تا 75 تصویر   60
تالش داشتیم تا از یک رویداد مشابه عکس های زیادی انتخاب 
نکنیم.«وی می افزاید: »اگر تصمیم با من بود، در هر بخش یک 
تصویر در شب از فضاپیما بر سکوی پرتاب انتخاب می کردم 
اما »جان« )بیزنی( کسی بود که برای انتخاب ها منطق خوبی 
برنامه های  گزارش گر  این  از  پیش  که  بیزنی«  داشت.«»جان 
است،  بوده  »دیسکاوری«  کانال  و  ان«  ان  »سی  شبکه   فضایی 
شرح  و  داشته  را  منتخب  عکس های  سازماندهی  مسئولیت 
عکس ها را نیز نوشته است.»پیکرینگ« می گوید: »هنگامی که 
کار را آغاز کردیم فقط یک کتاب عکس به دست آمد؛ بنابراین 
من اطالعات پایه ای همچون تاریخ و یا هر چیز دیگری را که 
کار  و  گذاشتم  »جان«  اختیار  در  می دانستم  عکس ها  درباره 
نوشتن شرح عکس های اجمالی را شروع کردیم. با این وجود 
به یک باره دیدیم شرح عکس ها طوالنی و بزرگ شده اند و این 

گونه بود که چنین کتابی به وجود آمد.«

اعتراف برنده بوکر 
آسیا به سرقت ادبی!

سوک رمان نویس اهل کره  جنوبی در سال 2012 جایزه 30 هزار دالری بوکر 
آسیایی را از آن خود کرد و پس از شکایت رسمی از او، زیر بار اتهام سرقت 

ادبی نرفت.
اما او به تازگی اعتراف کرده که بخش هایی از رمان پرفروش »لطفا مراقب 

مادر باش« خود را که بیش از دو میلیون نسخه فروش داشته، کپی کرده و 
از خوانندگانش رسما عذرخواهی کرده است.

»لی ایونگ - جون« رمان نویس و شاعری بود که مدعی شد شین در مجموعه 
یوکیو  »وطن پرستی«  کتاب  از  بخش هایی  خود   )1996( »افسانه«  داستان 

میشیمای ژاپنی را به سرقت برده است.
 لی در بیانیه ای که از طریق »هافینگتون پست« منتشر کرد، نوشت: این یک 
مورد روشن سرقت ادبی است، عملی غیرصادقانه درباره اثری ادبی که از 

سوی هیچ نویسنده حرفه ای قابل پذیرش نیست.
شین اخیرا بیانیه ای را در »کوریا تایمز« منتشر و اظهار کرده که فقط کتاب 
»معبد عمارت طالیی« میشیما را خوانده و متأسف است که خوانندگانش را 

درگیر چنین مسأله ای کرده است.
براساس گزارش این روزنامه، مجموعه داستان »مزرعه توت فرنگی« و رمان 
»قطار ساعت 7 حرکت می کند« این نویسنده هم پیش تر در سال 2000 مورد 

اتهام سرقت ادبی قرار گرفتند، اما این ادعا از سوی او رد شده است.
شین در ادامه بیانیه اش نوشته است: وقتی جمالتی از لی ایونگ جونگ را 

خواندم، فکر کردم شاید اتهام سرقت ادبی خیلی هم دور از ذهن نباشد.
شدیدا تالش کردم خاطراتم را به یاد بیاورم تا بفهمم کتاب »وطن پرستی« 
را خوانده ام یا نه. اما در حال حاضر در شرایطی هستم که حتی نمی توانم 
مسأله  این  که  نویسنده ای  از  صادقانه  من  کنم.  باور  را  خودم  خاطرات 
از  مهم تر،  همه  از  می کنم.  عذرخواهی  آشنایانم  تمام  و  کرد  مطرح  را 

چیز  همه  خوانده اند...  را  من  رمان های  که  می خواهم  پوزش  خوانندگانی 
تقصیر من است.

یک  با  مصاحبه  در  همچنین  کره ای  رمان نویس  این  گاردین،  گزارش  به 
روزنامه محلی گفت: مهم نیست چقدر شرایط سخت باشد. من نمی توانم 

نویسندگی را کنار بگذارم.
شین  شده  مدعی  هم  دانشگاه  ادبیات  استاد  سو«  تاک  »هیون  حین،  این  در 
بخش هایی از کتاب برنده جایزه »لطفا مراقب مادر باش« را از رمان »وسط 

زندگی« نوشته »لوییس رینزر« نویسنده آلمانی کپی کرده است.
 هیون علیه شین به دادگاه شکایت کرده و گفته است که قصد عقب نشینی 
عذرخواهی  گفته،  مصاحبه اش  در  شین  آن چه  گفت:  این باره  در  او  ندارد. 
نبوده. او فقط سعی کرده بدون این که زیر بار سرقت ادبی برود، خودش 

را توجیه کند.
مادر  دنبال  به  که  است  خانواده ای  درباره   باش«  مادر  مراقب  »لطفا  رمان 
گم شده  خود می گردند. هیأت داوران جایزه بوکر آسیایی در بیانیه ای این اثر 
را چنین توصیف کرده بود: پرتره ای باورنکردنی و تکان دهنده از معنای 

مادر بودن،  سنت  و مدرنیته در کره  جنوبی.
شین کیونگ سوک سال 2012 درباره  رمان خود گفت: سفر برای یافتن مادر 
در این کتاب، در واقع سفر برای بازیافتن چیزهایی است که در روند مدرن 

شدن از دست داده ایم.
 به عنوان یک کره ای که در کره و به زبان کره یی داستان می نویسد، بردن 
این جایزه به معنای شروعی دوباره با مسیرهای متعدد است و همین مرا 
کردن  فکر  واقع  در  مادر،  درباره   کردن  فکر  نظرم  به  می کند.  خوشحال 
اولین بار برگزار  درباره  خویش است.جایزه  بوکر آسیایی سال 2007 برای 

شد و به رمان »نماد گرگ« نوشته  »جیانگ رونگ« از چین تعلق گرفت.
سال 2010 برای نخستین بار مبلغ این جایزه از 10 هزار دالر به 30 هزار دالر 
اثری ترجمه شده باشد، 5000  اگر  این در حالی است که  پیدا کرد.  افزایش 

دالر نیز به مترجم آن اهدا می شود.
و  می گرفت  تعلق  شرقی  آسیای  کشورهای  به  تنها  ابتدا  در  آسیا  بوکر 
نویسندگان کشورهای خاورمیانه در آن جایی نداشتند، اما در مقررات دوره 
قزاقستان،  ایران،  کشورهای  نویسندگان  از  آثاری  که  شد  اعالم  آن  بعدی 
قرقیزستان، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان که به زبان انگلیسی 

نوشته یا ترجمه شده باشند، نیز در این رقابت شرکت داده می شوند.
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53 سال بعد از شروع به کار موفق ترین و دیرپاترین چهره خیالی و تبلیغاتی سینمای 
حکومت  به  همچنان  آشکاری  نزول  بدون  پدیده  این  است،  باند  جیمز  همانا  که  جهان 
»دکتر  ساخت  با  و  از 1962  آنها  تولید  که  فیلمی   23 میدهد.  ادامه  تجاریاش  و  اجتماعی 
نو« آغاز شد و ارائه فیلم بیست و چهارم را با نام آشنای »اسپکتر« در اواسط پاییز امسال 
)1394( در پی دارد، تا بحال مجموعًا بیش از 6 میلیارد دالر در سطح جهان فروخته اند 
و فروش دو فیلم آخر نه تنها نسبت به کارهای قبلی نزول نداشته، بلکه بیشترین ارقام در 
تاریخ تولید این فیلمها بوده است. فیلم آخر که »سقوط آسمان« نام دارد و در سال 2012 
اکران شد، پرفروشترین فیلم در بریتانیا در تمامی دوران ها شد و اگر این کشور برای 
جیمز باند اهمیت دارد، به این سبب است که این مامور بزن بهادر و شکست ناپذیر )!( 
و البته خیالی و پوشالی،کارمند ویژه انتلیجنت سرویس یعنی پلیس مخفی بریتانیا است 
که طبق قصه های ایان فلمینگ مجوزی در اختیار دارد که بر اساس آن می تواند در هر 
مکان دنیا دست به هر کاری بزند و هر کسی را بکشد. او که »007« هم نامیده میشود، 
و  تندرو  عین حال  در  و  متین  و  پوش  ماموری خوش  پیرامون وی  فلمینگ  رمانهای  در 
بیرحم است که دائمًا اشراری را که قصد نابودی جهان را دارند، سرکوب میکند و با اینکه 
داستانهای فلمینگ فقید با فیلم شانزدهم از این مجموعه به پایان رسید اما دنباله روها 
فلمینگ و کسانی که استخدام شدند تا قصه های او را ادامه بدهند و بر اساس شرایط روز 
به  اینجا  تا  کار  نبودهاند وگرنه  ناموفق  بتراشند، در کارشان  باند  برای  دشمنانی جدید 
درازا نمیکشید و آن طور که شرایط فعلی نشان میدهد، پایانی در آینده نزدیک ـ و حتی 

دور ـ بر این قضیه و حیات این چهره پرطرفدار متصور نیست.

یک حرکت استراتژیک عالی
Skyfall که پیشتر هم نامش آمد، با کسب 1/1 میلیارد دالر در گیشههای جهان، نه تنها 
تبدیل به سودسازترین فیلم در سری کارهای باند شد بلکه اکنون رده دهم را در جدول 
 Spectre آیا  که  است  این سؤال مطرح  اینک  دارد.  اختیار  در  تاریخ  تمامی  پرفروشهای 
اگر  است؛  روشن  سؤال  این  پاسخ  خیر؟  یا  میشکند  را  آسمان«  »سقوط  فروش  رکورد 
اسپکتر 600 هزار دالر هم بفروشد یک موفقیت کافی خواهد بود و حتی کمتر از آن هم 
 Heat استمرار تولید این فیلمها را موجب خواهد شد. چارلز گرنت یکی از دبیران نشریه
که  میرسد  بنظر  و  است  باند  جدید  فیلم  برای  تازه  موفقیتی  از  حاکی  نشانهها  میگوید 
»اسپکتر« مسیری درست را طی میکند. وی میافزاید: »سقوط آسمان« و بافت و قصه آن 
یک حرکت استراتژیک عالی بود. تهیه کنندگان این فیلم کوشیدند هم چهرهای مدرن به 
آن بدهند و هم سنن باند را در آن حفظ کنند. این فیلم نظر مساعد تماشاگران عصر دانی 
یل کریگ، جیمز باند فعلی را هم که هنوز افرادی تازه وارد به این سری کارها محسوب 
میشوند، جلب کرد و در عین حال دوستداران قدیمیتر باند را هم که حاال افرادی میانسال و 
پیر هستند، راضی ساخت. آنها نوستالژیهای گذشته را که با »دکتر نو« شروع شد و با »از 
روسیه با عشق« )1964(، »پنجه طالیی« )1965(، »تندربال« )1966( و »شما فقط دو بار 
زندگی میکنید« )1969( ادامه یافت، در ذهن دارند و بسیار خوشحال شدند که سنن موفق 
آن فیلمها را در فیلم Skyfall نیز رعایت و اجرا شده و اگر »007« تبدیل به دیرپاترین چهره 
کارگزاران  است.  خاطر  همین  به  شده،  سینما  قهرمان  پرسابقهترین  و  جهان  سینمای 
فیلمهای باند از این طریق مطمئن شدند که دوستداران قدیمی باند و طرفداران فیلمهای 
نخست و عصر میانه به کلی نسبت به کارهای جدید این مجموعه قطع امید نکرده و ادامه 
کار را رها نکردهاند و یا اگر هم در اواخر عصر جیمزباندی پییرس براسنان و اوایل دوره 
دانی یل کریگ رها کرده بودند، حاال به صحنه بازگشتهاند و دوباره رویدادهای باند را 

تعقیب میکنند تا این مامور ویژه همچنان دور از مرگ و ابدی جلوه کند.

با همان المان های قبلی
نشانهها همان طور که پیشتر هم گفتیم، حاکی از آن است که ایون پروداکشنز، کمپانی 
آسمان«  »سقوط  که  را  الهمانهایی  و  عوامل  همه  باند  جیمز  فیلمهای  سری  تولید  اصلی 
ایون  است.  گرفته  کار  به  نیز  »اسپکتر«  در  و  کرده  آوری  جمع  نو  از  ساخت  موفق  را 
پروداکشنز که یک سال قبل از عرضه »دکتر نو« یعنی در سال 1961 تاسیس شد و همین 
و  اولین  اسکاتلندی  گانری  شون  از  و  بود   1962 سال  در  بزرگش  محصول  اولین  فیلم 
بهترین و موفقترین جیمز باند را بین شش فرد ایفا کننده این رل تابحال ساخت، ترتیبی 
اتخاذ کرده که باند فعلی ـ دانی یل کریگ انگلیسی و 47 ساله ـ حداقل تا پایان فیلم بیست 
و پنجم، یعنی یکی بعد از »اسپکتر« هم ایفا کننده این رل باشد. همان نویسندگان موفق 
آنها جان لوگان، نیل پرویس و  »اسکای فال« روی سناریوی اسپکتر هم کار کردهاند و 

رابرت وید هستند.

از دنیای سنگین به جهان باند
با این حال بزرگترین و مهمترین کار تولیدکنندگان جیمزباندها، حفظ سم مندز مشهور 
و معتبر برای کارگردانی »باند 24« )اسپکتر( همچون »باند 23« )سقوط آسمان( بوده 
است. مندز ابتدا پیشنهاد دومین کارگردانی متوالی این سری فیلمها را رد کرد اما سران 
ایون پیکچرز او را سرانجام راضی کردند. این در حالی است که انتخاب مندز در مرتبه 
نخست هم گزینشی بحث برانگیز و غلط نشان میداد و این قبل از موفقیت عظیم تجاری 
Skyfall بود که طبعًا این نظریه را منتفی ساخت و غلط بودن آن را به اثبات رساند. دلیل 
اینکه تصور میشد مندز انتخاب درستی برای هدایت باند نباشد، این است که او اصواًل یک 

چهره تئاتری به حساب میآید و با اینکه سابقه فتح جوایز اسکار را با »زیبای آمریکایی« 
دارد و »راهی به تباهی« و »راه انقالبی« را هم ساخته اما یک کارگردان فیلمهای سنگین و 
با معانی پنهان به حساب میآید و نه فیلمهای جاسوسی و سرشار از زد و خورد و کارهای 
پرهزینهای که محصول سیستمهای هالیوودی و نظایر آن هستند. برای دوستداران مندز، 
او درست ضد پدیده باند و نقطه مقابل آن و 180 درصد متفاوت با »007« است و اگر جز  
این بود، نمایشهایی چون »اتاق آبی« و »اولیور« را به صحنه نمیبرد و اندیشههایش او را 

به پدیده جدید تئاتر بریتانیا در نیمه دوم دهه 1990 و سالهای بعدی تبدیل نمیکرد.

شگفتی عظیم
با این حال چنان چهرهای با »Skyfall« به بزرگترین موفقیت در میان فیلمهای 23 گانه که 
به زودی 24 گانه میشود، دست یافت و همان طور که قبال نوشتیم، هم طرفداران سنتی 
باند را به این عرصه بازگرداند و هم بینندگان جدید و جوان را با حجم بیشتری از گذشته 
به سوی این فیلمها کشاند. در درجه اول به خاطر اعتبار سم مندز بود که رالف فاینس 
ایرلندی رضایت داد در »سقوط آسمان« بازی کند و بدیهی است که تهیه کنندگان باند که 
با تردید این فیلم را به او سپردند، با موفقیت نجومی آن در گیشهها مایل باشند وی را تا 

اطالع ثانوی در همین موقعیت حفظ کنند.

 586 فروشی  به   2008 سال  در  باند  فیلم  دومین  و  بیست  یعنی  آرامش«  »ذرهای  وقتی 
میلیون دالری در جهان نایل شد و رکورد فروش فیلمهای قبلی را شکست، تصور چیزی 
بسیار فراتر از این حتی به رغم بهای فزاینده بلیتهای سینما در سطح جهان، قدری دور 
از ذهن بود ولی »اسکای فال« در یک شگفتی عظیم نزدیک به دو برابر آن فروخت و حاال 
هم سران ایون پروداکشنز اهدافی کوچک را در ذهن ندارند و همچنان خواهان ارقامی 

درشت هستند.

نسل به نسل
این  موسسان  از  یکی  براکولی  البرت  دختر  براکولی  باربارا  اینک  ایون،  ارشد  مدیران 
شرکت و تهیه کنندگان اصلی و اورژینال سری فیلمهای »007« و مایکل جی ویلسون پسر 
خوانده آلبرت ویلسون دیگر موسس این شرکت هستند. به واقع کار تهیه کنندگی باندها 
به دست شده و بنظر  یافته و دست  انتقال  براکولی و ویلسون  به نسل در خاندان  نسل 
میرسد که نسلهای بعدی آنان و فرزندان باربارا براکولی و مایکل جی ویلسون نیز باید از 
هم اکنون برای ادامه دادن به این روند در سالهای بعدی مهیا شوند. با اینکه فیلمهای باند 
قبل از آمدن مندز به این پروژه هم سر حال و موفق بود و میزان فروش باالی نیم میلیارد 
دالری »ذرهای آرامش« سندی بر صحت این ادعا است، اما نوعی سکون و گمگشتی هم 
ایرلندی که در چهار  پایان عصر پییرس براسنان  آنها حس میشد و بهتر بگوییم در  در 
باند بازی کرد. این سکون را میشد مشاهده کرد و نیاز به خونی تازه و عناصری جدید 
برای ادامه حیات این سری فیلمها احساس میشد. نه فقط داستانهای باند به سبب اتمام 
سمت  به  چهارم(  )باند  ولزی  دالتون  تیموتی  حضور  شروع  با  و  فلمینگ  ایان  رمانهای 
اما ناشناختهای رفته بود بلکه دینامیسم قبلی و قوه  و سوی داستانهای روز و مدرنتر 

محرکه عصرهای پیشین در آن زمان غایب نشان میداد.

یک پروسه عادی
البته این فرآیند و اوجگیری ها و سپس توقف ها و شدت گرفتن و آرام گرفتن ها، پیش از 
آن هم در فیلمهای »باند« مشاهده شده بود و این یک فرآیند تازه نبود و بدیهی است در 
پروژهای هنری که عمر آن حتی از نیم قرن هم فراتر میرود این توقفها و تردیدها مشاهده 
شود و بعد از مدتی سکون، شرایط به اوضاع قبلی بر گردد. یکی از موارد عمده توقفها 
و تردیدها به مقاطعی مربوط میشد که ایفا کننده رل اصلی یعنی باند، اجبارًا )به سبب 
عوض  رل(  این  بازیگر  دلبخواهی  رفتن  )کنار  اختیاری  یا  و  آن(  کننده  ایفا  سن  کهولت 
میشد و فرد تازهای این مسئولیت را برعهده میگرفت. به واقع شون کانری اسکاتلندی 
که جیمز باند اول بود و 7 بار این نقش را بازی کرد، خودش در سال 1971 کنار کشید، 
جورج الزنبی استرالیایی که به جای او آمد، فقط در یک »باند« )»ماموریت برای سرویس 
مخفی ملکه«( بازی کرد و کنار گذاشته شد، راجر مور انگلیسی که بعد از بازگشت کانری 
از 1974 سکاندار شد  ابدیاند« 1973(  باند)»الماسها  به  تبدیل شدن وی  دیگر  بار  یک  و 
از  این نقش مساوی کرد، در سال 1985 و بعد  بار بازی کردن کانری در  با رکورد 7  و 
»منظری به یک قاتل« به سبب کهولت نسبی شاهد وداع مدیران پروژه با خود بود، تیموتی 
دالتون ولزی که جای مور را گرفت و به باند چهارم تبدیل شد، پس از فقط دو بار باند 
شدن به اتهام این که بیش از حد سنگین و رنگین و تئاتری است و سطح و کالس کارش 

بسیار باالتر از سطح عوام پسند و »میانه جامعهای« هواداران باند است، کنار گذاشته 
شد، پییرس براسنان ایرلندی که باند پنجم شد، در چهار فیلم از این سری کارها دوام آورد 
و دانی یل کریگ انگلیسی با »اسپکتر« در پاییز اسمال مثل براسنان چهار باندی خواهد 
شد و با فیلم بعدی که احتماال در 2018 اکران میشود، برای پنجمین بار در این نقش فرو 

خواهد رفت و نفر دوم لیست بعد از »کانری و مور 7 باندی« خواهد شد.

بر اساس شرایط زمانه
با اینکه آوردن آمار فوق اینک آسان مینماید و نتیجه گیری از روی آن هم سهل است، اما 
آیا فرد جدید  این تردید و سؤال وجود داشت که  ایفا کننده باند  در زمان هر تغییر فرد 
سوی  به  هم  را  باند  دوام  پر  پروژه  احتمالیاش  ندادن  جواب  با  همسو  یا  میدهد  جواب 
بزرگتر  میشناسیم،  نام  این  با  که  پدیدهای  و  باند  اینکه  از  غافل  کشاند.  خواهد  نیستی 
از هر بازیگری شده که آن را ایفا کرده و باالتر از شهرت و اعتبار بازیگر منتخب عمل 
میکند.هر یک  از تغییرات فوق از تغییرهای شرایط زمانه و نیاز به کارگیری یک چهره 
مد روزتر هم نشات میگرفت اما الزنبی که تنها دلیل انتخابش شباهت قیافه وی به شون 
کانری بود، یک ناکام بزرگ تلقی شد )حال آنکه اینک نگاهی بسیار مثبتتر و موفقتر نسبت 
به وی و تک فیلم او وجود دارد( و دو فیلم تیموتی دالتون )»روشنایی ماندگار روز« و 

کارهای  و   )1980 دهه  دوم  )نیمه  زمان  آن  تند  اکشنهای  با  رقابت  در  نیز  قتل«(  »مجوز 
استالونهای و آرنولدی، به رغم همه تندی و فشار و تحرک آن فاقد تحرک و شتاب الزم 
توصیف میشد. از طرف دیگر بنظر میرسید فیلمهای آخر راجر مور و شروع عصر دالتون 
به خواب رفته  تا قسمتی  باند کمی  به وجد نمیآورد و تو گویی  به حد الزم  را  بینندگان 
با »چشم طالیی«  آن  او که شروع  آمدن براسنان و تحرک و کوبندگی فیلمهای  با  است. 
آن خواهانش بودند و فیلمهای دانی یل  به حیاتی رسید که سازندگان  باند دوباره  بود، 
کریگ آن روال را محکمتر کرده است. با این حال هنوز فیلمهای اولیه باند با بازی شون 
تاریخ به شمار میآیند و  باندهای  کانری دینامیکترین، سریعترین، مهیجترین و بهترین 

حتی شتاب و بیرحمی فیلمهای کریگ هم با آن برابری نکرده است.

فاصله اندک کانری با »آسمان«
از طرف دیگر اگر اصل فروش را هم مبنا بگذاریم، میبینیم که برخی فیلمهای باند با بازی 
سینما  بلیتهای  قیمت  زیرا  میگیرند  قرار   Skyfall دست  زیر  ظاهر  به  فقط  کانری  شون 
برابری و  قدرت  اگر  و  است   1960 از دهه  باالتر   )!( 150 درصد  از  بیش  در حال حاضر 
خرید پولی را مبنا بگذاریم و مشخصههای ارز فعلی را بر روی دالر در دهه 1960 اعمال 
کنیم، میبینیم که میزان فروش »تندر بال« )1966( فقط با اختالف اندکی کمتر از »سقوط 
دیگر  میکنید«  زندگی  بار  دو  فقط  »شما  و  طالیی«  »پنجه  و  است  بوده   )2013( آسمان« 
باندهای شون کانری از دیگر فیلم های باندی دانیل یل گریک بیشتر فروختهاند و این در 
مورد دو فیلم راجر موری باند با نام های »بکش تا زنده بمانی« )1974( و »جاسوسی که 
دوستم داشت« )1977( نیز صدق میکند. طبق همین چوب خط، »مجوز قتل« )1989( با 
بازی دالتون و »منظری به یک قتل« )1985( آخرین باند راجر موری کمترین فروش را در 

میان این سری فیلمها داشته اند.

مردی که پیر نمی شود
حاال که »اسپکتر« یعنی باند بیست و چهارم در راه است، میتوان مطمئن بود که فروش 
عالی تازهای برای پروژه باند در راه است که بعید است تثبیت کننده این قهرمان خیالی 
بر  متمرکز  داستان  که  بخصوص  نباشد،  کی!(  تا  نیست  )معلوم  دورتر  آیندهای  برای 
یکی از دشمنان قدیمی و بزرگ باند یعنی اسپکتر است که در پنج فیلم قبلی وی نیز با 
»007« دوئل کرده بود. او که نشانه بزرگ شناساییاش وجود یک گربه در میان دستانش و 
نوازش کردن دائمی این موجود توسط وی و ستیزهای کالمی و مشهورش با باند اضافه 
بر جدالهای بزرگ فیزیکی توسط گماشتههایش است، بر خالف سایر دشمنان باند و مثل 
خود او خیال مردن ندارد و میرود که ابدی شود. این بهترین تشریح و توصیفی است که 
میتوان درباره خود جیمزباند هم ارائه کرد. او که طبق زمان شروع ساخت فیلمهای این 
تا 45 ساله است،  به 42  ایان فلمینگ مردی نزدیک  اما در داستانهای  مجموعه 53 ساله 
خیال پیرتر شدن را ندارد و شاید فقط او باشد که از چنین خصلت و قدرتی بهره میگیرد 
و به این ترتیب همچنان به ستیز با تبهکاران بزرگ جهانی ادامه خواهد داد و بدیهی است 
که باز پیروز خواهد شد و خود اسپکتر هم قبل از شروع دور جدید مبارزاتشان این را 

خوب میداند!
Guardian :منبع

سینما

درباره سنن موفق دیرپاترین چهره سینمایی جهان

جیمز باند 
ماموری که 

هرگز نمی میرد!
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زندگی اینگرید برگمن در دست 
فیلمنامه نویس ایرانی تبار

جیمز منگولد سازنده فیلم های برنده جوایز اسکار »دختر از هم گسیخته« و »سر 
اینگرید برگمن، ستاره سوئدی »کازابالنکا«  به راه باش« فیلمی درباره زندگی 
ایرانی تبار  فیلمنامه نویس  عامل،  آرش  از  می سازد.فیلمنامه ای  شده«  »طلسم  و 
متولد بریتانیا و ساکن هالیوود که اقتباسی از کتاب »اغوای اینگرید برگمن« است، 
پروژه  این  کارگردانی  که  داد  تولید رسید. ددالین روز شنبه گزارش  به مرحله 
به راه باش« و  از هم گسیخته«، »سر  سینمایی را جیمز منگولد، سازنده دختر 
»3:10 به یوما« بر عهده خواهد گرفت. آرش عامل فیلمنامه نویس که پیش از این 
فیلمنامه »گریس از موناکو« فیلم افتتاحیه جشنواره کن 2014 به کارگردانی الیویه 
دان درباره یکی دیگر از ستارگان هالیوود نیمه قرن بیستم، گریس کلی را نوشته 
 YRF Entertainment تولیدی  شرکت  با  تهیه کننده  عنوان  به  همچنین  است، 
)متعلق به اودای چوپرا بازیگر بالیوودی( در ساختن این فیلم همکاری می کند.
داستان این فیلم ، ماجرای عاشقانه ای است که این بازیگر محبوب سینمای سوئد 
و هالیوود دهه های 1940 و 1950 با رابرت کاپا، عکاس جنگی مشهور در پاریس 
این ماجرا در سال های جنگ سرد و  ادامه  پیدا کرد و  از جنگ جهانی دوم  پس 
اختناق دوران مک کارتیسم در آمریکا. جیمز منگولد فیلمنامه نویس/کارگردان/
تهیه کننده 52 ساله متولد نیویورک در مقام کارگردان آخرین بار در سال 2013 
فیلم ابرقهرمانی »ولورین« را که مربوط به مجموعه »مردان مجهول« است، به 
روی پرده فرستاده است و قرار است دنباله فیلم »ولورین« را که هنوز عنوانی 
نامزد  تاکنون  بسازد. وی  در سال 2017  اکران  برای  است،  نشده  تعیین  برایش 
جایزه اسکار نشده، اما بازیگران فیلم هایش، از جمله آنجلینا جولی برای »دختر 
از هم گسیخته« و ریس ویترسپون برای »سر به راه باش« برنده جایزه اسکار 
این جایزه  نامزد  نیز  به راه باش«  بازیگر مرد »سر  بوده اند و یواکین فونیکس 

شده است.

سینما
درباره کرک کرکوریان، تاجر بزرگ فیلم و سینما که هفته 

پیش در 98 سالگی درگذشت

بنــد باز ماهر 
استودیوهای 
هالیـــــــــوود

کرک کوریان تاجر و زمین داری که کمپانی های 
بزرگ و معروف فیلمسازی ام جی ام و یونایتد 
و  فروخت  و  خرید  بار  سه  را  آمریکا  ارتیستز 
هم  آنها  شدید  نزول  زمان های  تا  را  کار  این 
اثر  بر  سالگی   98 در  پیش  هفته  داد،  ادامه 

عوارض مختلف کهولت درگذشت.

کرکوریان ارمنستانی تبار و مهاجر و تبعه آمریکا، ثروت 
امور  و  زمین  فروش  و  خرید  در  را  شغلی اش  اعتبار  و 
در  فقط  و  کرد  کسب  مسافرتی  پروازهای  و  هواپیماها 
مترو  و  شد  سینما  و  فیلم  حرفه  وارد  که  بود   1969 سال 
ام  کرد.  تملک  و  خریداری  را   )MGM( مریر  گولدوین 
جی ام یا همان مترو گولدوین مریر در دهه 1920 تاسیس 
شده و در دهه های بعدی به تدریج به سمبل بزرگ سبک 
موسوم به »سیستم استودیویی« و ساخت فیلم بر اساس 
صالحدید مدیران استودیوهای بزرگ و طبق انگاره های 
به  نیز  کرکوریان  حال  همان  در  گشت.  تبدیل  هالیوودی 
بدل  آمریکا  اقتصادی در جامعه سینمای  بزرگ  نماد  یک 
شد و مردی که فقط پول برایش مطرح بود و سودسازی 
افراد  نبود.  مهم  هنری  وجوه  برایش  و  می خواست  را 
به کرکوریان دسترسی داشتند و کمتر  کمی در هالیوود 
قادر به دیدن او بودند زیرا وی دائمًا مشغول محاسبات 
مالی  امپراتوری های  می خواست  و  بود  اقتصادی اش 
تازه ای را برای خود جور کند و سرنوشت فیلم و جایگاه 

سینما برایش فاقد اهمیت بود.

او بهتر می دانست
اطالعات  بدون  هنری  و  سینمایی  زمینه های  در  او  شاید 
کافی و فاقد درجه تخصص بوده باشد اما اصول اقتصادی 
را نیک می شناخت و بیش از هر کسی می دانست راه پول 
از  بعد  سال  دوازده  چیست.  عرصه ای  هر  در  آوردن  در 
آرتیستز  یونایتد  کمپانی  کرکوریان   »MGM« خریداری 

این  این وجود  با  و  بود  به سال 1981  این  و  را هم خرید 
دالر  میلیارد   1/5 بهای  به  آن  از  بعد  سال   5 را  استودیو 
 »CNN« خبری  شبکه  صاحب  که  معروف  ترنر  تد  به 
و  سینما  در  قوی  تاجر  یک  خود  که  ترنر  فروخت.  بود، 
کاًل در فعالیت های هنری و در بنگاههای خبر رسانی و 
مجموعه  و  ذخایر  تصاحب  به  تمایل  بود،  خبرگزاری ها 
این  و  داشت  بزرگ  استودیوهای  فیلم های  و  محصوالت 

شامل فیلم های متروگولدوین مریر مربوط به قبل از سال 
1986 و آثار برادران وارنر متعلق به پیش از سال 1950 هم 
می شد اما کرکوریان هم کسی نبود که اینها را مفت به او 
بفروشد. فقط 5 ماه بعد از واگذاری مترو گولدوین مریر 
این استودیو و  آوردیم، کرکوریان  به شرح و وصفی که 
به واقع نام و برند آن را از نو خریداری کرد و همچنین 
کل فیلم های قدیمی این استودیو در کال ورسیتی را نیز 
آرتیستز  یونایتد  سهام  تمامی  همچنین  و  کرد  تصاحب 
دالر  میلیون   470 آنها  تمامی  برای  و  آورد  بدست  هم  را 
که  بود  سبب  این  به  نداد  پول  آن  از  بیش  اگر  و  پرداخت 
فقط قسمتی از M.G.M و دارایی آن از طریق این معامله 
نصیب وی شد و پولی که او پرداخت بیشتر برای برند و 

نام این کمپانی بود و نه همه مالکیت آن.

امتیاز و نام ماندگار
یونایتد  و   MGM دیگر  بار  یک  کرکوریان   1990 سال  در 
با  و  واحد  سازمان  یک  عنوان  تحت  حاال  که  را  آرتیستز 
نام مشترک »MGM-UA« فعالیت می کرد، برای دومین 
میلیاردر  پاره تی  کارلو  جان  به  بار  این  و  فروخت  بار 

ایتالیایی که از مسووالن ارشد شرکت ارتباطی پست بود 
و برای این انتقال 1/36 میلیارد دالر تحویل گرفت. به این 
ترتیب او از این طریق همین دست به دست کردن و خرید 
باره 996 میلیون دالر به جیب زد و حتی  و فروش چند 
بعد از واگذاری حق استفاده از نام MGM و اعتبار آن را 
برای خود حفظ کرد. او در نهایت این امتیاز و نام را برای 
مجموعه هتل های تحت تملک اش، یک پارک تفریحی و یک 

شرکت پروازهای بین المللی متعلق به خود مورد استفاده 
قرار داد تا باز ثابت کند در عرصه های اقتصادی هر کار 
که بخواهد انجام می دهد و استاد این گونه امور و ماهر 
اقتصادی  موقعیت های  و  مصادیق  و  برندها  با  بازی  در 
است. قضیه به همین جا ختم نشد و بعد از انتقال مالکیت 
MGM به شرکت فرانسوی Credit Lyonnais کرکوریان 
این مرتبه  بار خرید و  آن را برای سومین  در سال 1996 
زیر مجموعه های  کمپانی  برگ های  و  بر شاخ  افزودن  با 
طریق  این  از  آورد.  فراهم  آن  برای  را  متعددی  و  تازه 
شرکت های اوریون پیکچرز، ساموئل گولدوین و »موشن 
شدن  جدا  با  و   1997 سال  از  همگی  آمریکا«  اف  پیکچر 
و   MGM زیرمجموعه های  به  مدیا  مترو  شرکت  از  آنها 
قسمت  حتی  وی  و  شدند  اضافه  کرکوریان  جدید  امالک 
بیشتر سهام پولیگرم را نیز از فیلیپس که مالک آن بود، 

خریداری کرد.

پرداخت قروض شخصی از محل درآمد استودیو
تحت زمامداری کرکوریان MGM و UA که دومی همان 
یکدیگر  با  شده  ادغام  حالت  در  است،  ارتیستز  یونایتد 

باقی ماندند و کار به جایی کشید که بهای خالص آرشیو 
و  فیلم ها  قیمت  از  قدیمی شان  فیلم های  و  بایگانی ها  و 
این اوصاف قسمت  با  محصوالت جدیدشان فراتر رفت. 
از  قسمتی  فروش  و  خرید  با  کرکوریان  زندگی  اعظم 
شد  سپری  سینمایی  عمده  استودیوهای  ساختار  و  بافت 
اما او همان طور که پیشتر آمد بند باز قهاری بود که از 
در  کردن  خرج  و  دخل  راه  و  می کرد  عبور  مسیری  هر 
به  مهاجر  اروپایی  این  می دانست.  را  هنر  اقتصاد  بازار 
در  چنان  بود  کرکوریان  کرکور  کاملش  اسم  که  آمریکا 
دهه  اواخر  و  اواسط  در  که  بود  استاد  اقتصادی  مسایل 
را  شخصی اش  قروض   MGM درآمدهای  محل  از   1990
از  بیشتری  بازگشتی قسمت  پول  با  می پرداخت و سپس 
سهام این کمپانی را مال خود می کرد. اینک در روزگاری 
مقروض  را  خود  استودیوهای  از  بسیاری  هالیوود  که 
این  آستین  در  جوان  کرکوریان  دو  یکی  اگر  می بیند 
امروز  با  متفاوت  کلی  به  آنها  وضع  بودند،  کمپانی ها 

می بود.

همیشه مستاجر اما...
آمریکا  به  ارمنستانی اش  مادر  و  پدر  کوچ  از  بعد  که  او 
در شهر فرسنو در ایالت کالیفرنیای آمریکا بدنیا آمد، در 
گفته  فورچون  اقتصادی  مشهور  نشریه  با  مصاحبه ای 
بود: بچه که بودم، خانواده ام 20 بار تغییر مکان دادند. 
خانه  صاحب  تا  ولی  نداشتیم  خانه  اجاره  بابت  پولی  ما 
این را بفهمد و اقدام کند دو سه ماهی را مجانی در جایی 
سپری می کردیم و پس از اینکه جل و پالس ما را به داخل 
سیاست  همان  می کردند،  بیرون مان  و  می ریختند  کوچه 
این چنین بود که ما  را در جای دیگری پیاده می کردیم. 
نمی دادیم!  پولی  وقت  هیچ  ولی  بودیم  مستاجر  همیشه 
این به من نشان داد که اگر پولی بدستم برسد می توانم با 
جابجایی های حساب شده آن، ثروت زیادی را به هم بزنم 

و همین کار را هم کردم!

بوکسور حرفه ای
استودیوهای  که  زمانی  در  کرکوریان  ترتیب  این  به 
وا  نام  یک  تحت  و  مشترک  فعالیت  به  را   UA و   MGM
داشته بود، تهیه کنندگان مجربی همچون دیوید بگلمان، 
لد  الن  و  بالنز  یا  فرانک  وینتراب،  جری  فیلدز،  فردی 
جونیور را به نزد خود آورد و با هنر آنها فیلم های موفق 
و پرفروشی چون »دختر خداحافظی«، »شبکه« نسخه ای 
اورژینال »Poltergeist« و »ینتل« را رو کرد و با آنها سود 
مرد  از  کرد.  تصاحب  را  متعددی  جوایز  و  برد  هنگفتی 
شده  حرفه ای  بوکسور  جوانی اش  ایام  در  که  سرسختی 
و در 33 مبارزه فقط چهار شکست را متحمل شده بود، 

توقعی بجز این نمی شد داشت.
Variety :منبع
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گفت و گو
گفتگوی اختصاصی هفته نامه پرشین با مریم هاشمی 

نقاش ایرانی مقیم لندن

حجابها و 
نقاب ها

 عکاس و گفت و گو:  هانی فریدون پور 

است  لندن  مقیم  ایرانی  نقاش  هاشمی  مریم 
گرفته  تأثیر  و  فردی  تفکرات  بیانگر  او  آثار  که 
از شخصیت  استفاده  با  ناخوداگاهش  از ضمیر 
سالهای  در  مریم  اوست.  خود  دیدگاه  و  زنانه 
به  خود  از  را  ارزشمندی  بسیار  کارهای  اخیر 
نمایش گذاشته  است. سبك کاریش گرایشی به 
به  ها  آن  از  بعضی  اما  داشته  رئالیسم جادویی 
اصلی  موضوع  است.   نزدیك  هم  سورئالیسم 
کارش بیشتر زنان اند اما کارهای اخیرش روی 
پرتره هایی از خود او متمرکز شده است. آثار او 
از نظر کار با آبرنگ و مداد مشخصًا مورد توجه 
بر  آکریلیك  با  کار  به  بعدها  او  اما  گرفتند  قرار 

روی بوم نقاشی تغییر تکنیك داده است.
در  تهران  ازاد  دانشگاه  در  را  مریم  تحصیالتش 
رشته ی طراحی گرافیك به پایان رساند. او اثارش 
را در سال ٢٠٠٢ در اولین نمایشگاه انفرادی اش 
در تهران  به نمایش گذاشت و چندین نمایشگاه 
کرد.  برپا  تهران  در  هایی  گالری  در  هم  دیگر 
انگلستان مهاجرت کرد.  به   ٢٠٠٣ در سال  مریم 
نمایشی  اجراهای  و  تئاتر  به  مدتی   جا  این  در 
پرداخت اما دوباره توجهش به نقاشی جلب شد. 
او در خارج از ایران هم دست از تالش نکشیده و 
بارها در شهرهای مختلف انگلستان و اسکاتلند 
چندین  در  همچنین  و  برا  ادین  و  لندن  جمله  از 
و گروهی  انفرادی  نمایشگاه های  امریکا  شهر 
کارش  محل  به  منظور  همین  به  کرده.  برگزار 
امدم تا از نزدیك با او مصاحبه ای داشته باشم.  

__ میدانیم که از سالها پیش زمانی که کم سن و سال 
بودید نقاشی رو شروع کردید و این مصادف بوده با 
دوران جنگ میان ایران و عراق. به عنوان یك هنرمند 
چقدر فکر میکنید در شکل گیری شخصیتتان آن سال 

ها تأثیرگذار بودند؟
 مریم:  صد درصد خیلی تأثیرگذار بوده. خب این هنرمندی 
که من االن هستم بر اساس شخصیت من هست و شخصیت 
من حاصل تمام تجربیات من از جمله تجربیات بچگیم هست 
یعنی این تجربه ی جنگ، خودش به نوعی من رو فرم داده. 
اگربخوام به فرض بگم از نظر تصویری این در کجای کارم 
مشخص میشه،خب همیشه به وضوح نمیشه پیدایش کرد اما 
برای مثال در صف ایستادن از اون چیزهایی بود که گاهی 
در کار هایم پیدا میشد و همیشه متوجه میشدم که برمیگرده 
به خاطراتی که از زمان بچگیم در جنگ یادم مونده که برای 
از  خرید هرچیزی الزم به صف کشیدن بود. در یکی دیگر 
کارهام مشخصأ کیسه های ماسه مانند به شکل سنگر دیده 
میشه که مطمئنأ تأثیر گرفته از همان دوران هست. حتی فرم 
های چادری هم که در کارهام هستن، مرتبط با جو تظاهرات 
ها  این  و  داشتم  بیاد  دوره  آن  از  که  هست  هایی  شلوغی  و 
یکی  شده.  استفاده  خیلی  کارهام  در  که  هست  تصاویری 
دیگر از چیزهایی که از جنگ در من مونده ترس از نابودی 
ازبین رفتن هست که خودش به گونه ای به کارهام  وترس 
رنگ داده و همینطور یك حالت تاریکی هم هست که مرتبط 
میشه به اون ترس ها اما در عین حال میشه گفت خیلی هم 
رنگی هست و این فکر میکنم به این خاطر هست که فضای 
بیشتر  بمباران  ترس  از  ها  اون روز  که  زیرزمین خونمون، 
وقتمون رو در انجا میگذراندیم،  به دلیل دنج بودن و حس 
نزدیکی و صمیمیت خاصی که بین همه ایجاد کرده بود برای 

من خیلی لذت بخش بود.
  

__آیا در ایران زمانی که تصمیم به برگزاری نمایشگاه 

زن  بدلیل  هیچوقت  مجوز  گرفتن  برای  میگرفتید، 
بودنتان و یا به این دلیل که بیشتر زنان رو سوژه ی 

کارهایتان قرار میدادید دچار مشکل شدید؟ 
که  بود  زمانی  ایران  در  من  های  نمایشگاه  برگزاری  مریم: 
خاتمی رییس جمهور وقت بود وشرایط خیلی راحتتر بود 
و این حالت کنترل شدیدی که بعد ها بوجود امد اون زمان 
ارشاد نداشت.  تائیدیه ی وزارت  به  نیازی هم  نبود و حتی 
روال کار به این شکل بود که مسئولین  گالری ها مشخص 
میکردند که ایا کارها برای نمایش دادن در نمایشگاه مناسب 
هستند یا نه. به همین خاطر فکر میکنم که من خیلی خوش 

شانس بودم که در این مسأله دچار مشکل نشدم.

مدت  از  بعد  آمدید  انگلستان  به  که  زمانی  مریم   __
کوتاهی کار در زمینه ی نقاشی، به تئاتر و اجراهای 
نمایشی پرداختید اما بعد از آن بازهم به دنیای نقاشی 
برگشتید. آیا این فاصله ای که بوجود امد، چه چیزی 

را به تجربیاتتون اضافه کرد؟
اومدم  لندن  به  که  زمانی  از  گفتم  که  همونطور  مریم: 
سمت  یك  به  نوعی  به  و  کردند  تغییر  قبل  به  نسبت  کارهام 
خیلی  حجاب  موضوع  مخصوصًا  شدند.  داده  سوق  سو  و 
کارهای  از  بعضی  در  حجاب،  هرچند  کرد  جلب  رو  نظرم 
خیلی  لندن  به  اومدنم  از  بعد  اما  میشد،  دیده  هم  من  قبلی 
از  اما بعد  این قضیه مانور بدم.  بیشتر دوست داشتم روی 
یك مدت، از کشیدن سوژه های مشابه خسته شدم و متوجه 

تکراری  خودم  برای  میکشیدم  که  کارهایی  تمام  که  شدم 
به  هستند.  هم  به  شبیه  خیلی  که  میکردم  احساس  و  شدند 
از  که  هست  الزم  مدت  یك  برای  که  کردم  حس  دلیل  همین 
دنیای نقاشی فاصله بگیرم و یك کار جدید رو تجربه کنم. 
به دلیل عالقه ی همیشگی ای که به تئاتر و سینما داشتم و 
این  در  که  کسانی  با  امد  بوجود  که  هایی  اشنایی  طریق  از 
این امکان به من داده شد که بتونم در  زمینه کار میکردند، 
زمینه ی تئاتر هم فعالیت کنم. خب این خیلی تجربه ی جالبی 
خودم  مختلف  های  وجه  با  رو  من  انگار  اینکه  دلیل  به  بود 
بقیه  نظر  از  و  خودم  نظر  از  من   چون  کرد.  آشنا  بیشتر 

همیشه یك نقاش بودم در حالیکه همیشه کنجکاو بودم که 
بدونم غیر از نقاشی، چه کارهای دیگری میتونم انجام بدم. 
این تجربه عالوه بر کمك کردن به من در زمینه ی نقاشی، 
دلیل اصلی  در من شد. فکرمیکنم  بهتر  باعث خود شناسی 
شلوغی کارهای من برمیگرده به اینکه من مدام سعی میکنم 
جنبه های مختلف خودم رو نشون بدم. حتی فکر میکنم در 
فضاسازی هایی که در کارهام انجام میدم خاطرات دوران 
انگار مدام سعی  کودکیم بسیار دخیل هستند به طوری که 
در بیان جزئییات اطرافم دارم. همه ی این فاکتور ها باعث 
شد که اون دوره،  به دوره ای از خود شناسی بهتر برای من 
تبدیل شد، اواًل به دلیل شرایط سنی که ان سال ها داشتم و 
بعد به دلیل اینکه محیط به شکلی بود که این اجازه رو میداد 
و یك سری فشارهایی که در ایران باعث محدود کردن و نگه 

داشتن من در یك فرم خاص میشد، در اینجا وجود نداشت.

__ می تونید راجع به موضوع، تاریخ و مکان برگزاری 
توضیح  بیشتر  داشتین  اخیرًا  که  هایی  نمایشگاه 

بدین؟
زمان  طول  در  بردم  بکار  که  هایی  سوژه  من  خب  مریم: 
به  از وقتی که  به صورت کلی  اما  تغییر کرده  های مختلف 
انگلستان اومدم کارهام بیشتر یکدست شدند و سوژه ها بهم 
نزدیکتر. برای مثال در اولین نمایشگاهم در انگلستان، روی 
مسأله ی حجاب و نقاب تکیه کرده بودم و این تا به امروز در 
کار های من ادامه پیدا کرده.  اخرین نمایشگاهی که داشتم 
در  یك شهر کوچك به نام ِایزِدن در کشور هلند بود. در اونجا 
ایرانی  خانم  یك  که  خانواده  تاریخ  اسم  به  هست  ای  موزه 

مسئولیت اداره موزه رو بر عهده دارند. 
 در ماه ِمی ٢٠١٥ برای بار دوم مراسمی تحت عنوان مارکت 
جاهای  از  هنرمندان  که  شد  داده  ترتیب  انجا  در  ها  ایرانی 
نقاشی،  از  اعم  هنری  گوناگون  های  زمینه  در  و  مختلف 
بودند.  و فرستاده  تهیه  کارهایی  طراحی و مجسمه سازی 
نام  به  ای  جشنواره  در   ٢٠١٥ ی  فوریه  در  هم  این  از  قبل 
فستیوال ِادین برا ی ایرانی ها که در شهر ِادین برا برگزار شد 
، برای اولین بار یك ویدیوی یك دقیقه ای از پرفورمنس های 
خودم رو به نمایش گذاشتم. قبل از اون هم در ِوست میِنسِتر 
الیِبری در لندن، نمایشگاه نقاشی داشتم. اما عالوه بر کار 
نقاشی، من اجراهای نمایشی و کارهای زنده هم انجام میدم 
که بیشتر جنبه ی تفریحی داره ومعموأل به صورت انفرادی 
وگاهی گروهی هم انجام میگیره. اخرین اجرای گروهی ای 
ُاپن استدیوی َهکنی ویك بود  که داشتم تابستون گذشته در 
که توسط یکی از دوستانم به قصد ساخت فیلم، فیلمبرداری 

شد.

با  زنان  راجب  بیشترکارهایتان  که  آنجایی  از    __
اساسًا  که  میکنید  فکر  هست،  متفاوت  های  پوشش 
حجاب در کجای اثار شما قرار میگیرد؟ آیا حجابی که 
در آثارتان دیده میشود به خاطر اجباری هست که بر 
شما به عنوان یك زن تحمیل شده و یا اینکه به عنوان 

یك آرتیست هدفتان نشان دادن چیز دیگری هست؟ 
بارها  هم  من  خود  برای  که  هست   سوالی  این  خب  مریم: 
فرم  دلیل   به  من  برای  همیشه  حجاب  ببینید،  امده.  پیش 
از لحاظ  وحس خاصی که داره و نحوه ی پوشیده شدنش 
تصویری جالب بوده و من رو همیشه به فکر وامیداشته. از 
طرفی هم خود مساله ی حجاب، باالخره یك عنصری هست  
که  تا جایی که من بیاد دارم سالهاست که وجود داره و در 
تلقی  ایران مهم  مثل  ،در جوامعی  موردش صحبت می شه 
خودش  به  رو  مردم  ی  روزمره  وقت  از  قسمتی  و  میشه 
به  طبیعتًا  نوستالژیك  مسائل  همینطور  میده.  اختصاص 
به  میدن  نشون  کارها  در  رو  خودشون  ناخوداگاه  صورت 
همین خاطر فکرمیکنم حجاب جزئی از من هست و به نحوی 
نظر  از  که  دیگری  توضیح  اما  شده.  تلفیق  من  کارهای  در 
روانی برای متمرکز شدن روی مسأله ی حجاب میتونه داده 
بشه؛ بر میگرده به جنبه ی سمبلیك بودن حجاب. هدف از 
داشتن حجاب پوشاندن و قایم کردن به دالیل مختلف هست. 
برای مثال دور نگه داشتن از نگاه دیگران و یا پنهان کردن 
چیزی به دلیل ترس و یا از خجالت، و تمام این حس ها در من 
وجود داره. اما همه ی این اجزا در کار های بعدی من بسیار 
دادند  حالت  تغییر  نوعی  به  گفت  میشه  و  شدند  َتر  کمرنگ 
چون در کارهای اخیرم  بیشتر سعی در برداشتن حجاب و 
نقاب ها و به نوعی شفاف سازی و نشون دادن خوِد واقعیم 
دارم، با اشاره به اینکه از حجاب و یا نقاب برای قایم شدن و 

پنهان کردن انچه که هستم استفاده نمیکنم.

اینکه  و  بفرمائید  آینده  در  کاری  برنامه ی  راجب   __
میتوانند  طریقی  چه  از  کارهایتان  به  مندان  عالقه 

فعالیت هایتان  را دنبال کنند؟  
نزدیك  ی  آینده  در  که  هایی  برنامه  حاضر  درحال  مریم:  
خواهم داشت به این صورت هست که از١٤ تا ١٦ اگوست در 
 "SOAS" بیست و ششمین بنیاد پژوهشِی زناِن ایرانی که در
برگزار خواهد شد کارهای من به نمایش گذاشته خواهد شد. 
تئاتری که هرساله "سام هاوس"  همینطور در جشنواره ی 
در ماه سپتامبر برگزار میکند، از من دعوت شده که در آنجا 
کارهام رو به نمایش بگذارم. در مورد تاریخ نمایشگاه های 
بعد از آن هنوز اطالعات دقیقی ندارم اما به محض مشخص 
شدن، جزئییات رو در صفحه ی شبکه های اجتماعی خودم 

به اشتراك خواهم گذاشت.
 

__ مریم عزیز خیلی ممنون از اینکه وقت خودتون  رو 
به من دادید و اگر صحبت دیگری دارید بفرمائید.

در  رو  فرصت  این  که  میکنم  تشکر  شما  از  هم  من  مریم: 
اختیار من قرار دادید.
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برای اولین بار قانون پناه بردن به کلیسا و مکان های مقدس 
را شاه اتلبرت در قرن هفتم میالدی در انگلستان مدون کرد؛ 
مصر  و  یونان  به  مقدس  مکان های  به  بردن  پناه  قانون  اما 
به صورت بست  پناهندگی  نیز  ایران  در  باز می گردد.  باستان 
مساجد  و  متبرکه  بقاع  و  مقدس  اماکن  در  تحصن  و  نشینی 
متنفذین  یا  مردم،  احترام  مورد  سادات  و  علما  خانه های  و 
دولتی، اصطبل شاهی، زیر توپ و بیرق و تلگرافخانه شاه و 
در چند قرن اخیر پناه بردن به قنسولخانه ها و سفارتخانه ها 

مرسوم بوده است.
بست  متبرکه  بقاع  به  بردن  پناه  مشهور  نمونه های  از  یکی 
شورش  از  بعد  شاهچراغ  در  قاجار  آغامحمد خان  نشستن 
روز  چند  از  بعد  که  است  بوده  حسینقلی خان  برادرش 
کریمخان زند آغامحمد خان را بخشید و گناه برادر را به پای 

او حساب نکرد.
را  پناهندگان  از   1951 کنوانسیون  تعریف  بخواهیم  اگر 

در  بدانیم  گذشته  دوره های  در  پناهندگان  تشخیص  مبنای 
برای  آورد؛  شاهد  می توان  را  زیادی  مثال های  تاریخ  طول 
را  پروتستانیسم  هفدهم  قرن  در  بلو  فونتین  قانون  نمونه 
در فرانسه ممنوع اعالم کرد و به تبع آن صدها هزار نفر از 
اعضای کلیسای پروتستان فرانسه به انگلستان و هلند و دیگر 
به  یا نمونه دیگری که می توان  اروپایی گریختند  کشورهای 
آن اشاره کرد، مهاجرت تعداد زیادی از یهودیان در قرن 19 
است. نزدیک به 2 میلیون نفر از یهودیان در بازه زمانی صد 
ساله از روسیه مهاجرت کردند یا مهاجرت مسلمانان اروپا به 

ترکیه در قرن نوزدهم.
پدیده ای  به صورت  تاریخ  در  پناهندگان  که  بار  نخستین 
گسترده و توده گیر جلوه گر شدند، پس از پایان جنگ جهانی 
اتریش  روسیه،  بزرگ  امپراتوری های  که  برهه ای  بود:  اول 
صلح  پیمان نامه های  و  فروپاشیدند  عثمانی  و  مجارستان   _
جمعیتی  ساختار  اینها  همه  و  آفریدند  جهان  در  نوینی  نظم 
و سرزمینی اروپای مرکزی و شرقی را از بیخ و بن دگرگون 
از  تن  نیم  و  میلیون  یک  کوتاهی،  زمان  مدت  در  ساختند. 
مردمان روسیه سفید، هفتصد هزار تن ارمنی، پانصد هزار 
تن بلغاری، یک میلیون یونانی و صدها هزار آلمانی، مجاری 
و رومانیایی یار و دیار خود را ترک گفتند و به سرزمین های 
دیگر کوچیدند و از آن زمان تاکنون هیات های مختلفی برای 
مهم ترین  که  است  شده  تشکیل  پناهندگان  امور  به  رسیدگی 
پناه  امور  به  رسیدگی  اداره  می شود:  موارد  این  شامل  آنها 
جویان روسی و ارمنی نانسن )1921( این سازمان به خاطر 
خاک  از  فراری  نفر  میلیون   1   /5 به  روسیه   1917 انقالب 
داخلی  جنگ های  خالل  در  همچنین  رساند.  یاری  روسیه 
دولت  از  که  اشراف زاده هایی  اغلب  به  روسیه   1921 تا   1913
کمونیستی فرار می کردند، یاری رساند. مورد بعدی آوارگی 
نسل  به  معروف  حوادث  پی  در  ارمنی  میلیون  یک  از  بیش 

کشی ارامنه در سال های 1915 تا 1923 بود.
سازمان بعدی هیات عالی پناهندگان آلمانی )1936( بود، این 

ایتالیا  کشور  دو  در  فاشیسم  گسترش  و  پیدایش  با  سازمان 
از  نفر  هزار   200 میان  این  در  کرد.  کار  به  شروع  آلمان،  و 
یهودیان توانستند از دست نازی ها فرار کنند و به فرانسه پناه 
برند و 55 هزار نفر هم به فلسطین پناه بردند. )فلسطینی که 
بعد ها خود یکی از بزرگ ترین جمعیت آوارگان قرن بیست را 
دایر شده اند،  زمینه  این  در  که  بعدی  زد.( سازمان های  رقم 
کمیته بین الدولتین پناهندگان )1938(، کمیته رسیدگی به پناه 
جویان بین المللی در سازمان ملل )1946( و کمیسیون عالی 

پناهندگان )1951( بوده اند که آخری تا به امروز دایر است. 
اخیر  دهه های  در  آوارگی  فراگیر  نمونه  های  از  دیگر  یکی 
آوارگی پناهجویان افغان بوده که نزدیک به چهار دهه درگیر 
جنگ های داخلی و خارجی بوده اند. میزان آوارگی افغان ها 
به حدی بود که تا قبل از آغاز بحران سوریه پرجمعیت ترین 
می دادند.  تشکیل  اخیر  دهه  چند  طی  را  دنیا  آوارگان 

به  جهان  آوارگان  پرجمعیت ترین  از  یکی  هم  فلسطینی ها 
شمار میایند که از نیم قرن پیش روز به روز بر تعداد آنان نیز 
تعداد  آمار  که  کشورهایی   از  دیگر  یکی  است.  شده  افزوده 
داده  اختصاص  خود  به  اخیر  دهه های  طی  را  آواره  زیادی 
کشور عراق است که معموال در سال های گذشته خاک عراق 
آنجا بتوانند به  از  را به مقصد ترکیه ترک می گویند تا شاید 
اما  بروند؛  پناهنده پذیر  کشورهای  دیگر  یا  استرالیا  کانادا، 
پناهجویان عراقی بعد از انتظاری طوالنی سرخورده و ناامید 
مهاجرتی  دفاتر  زیرا  می گردند؛  باز  عراق  خاک  به  دوباره 
سازمان ملل گاه حتی تا سال 2020 قول مصاحبه هم نمی دهند 
و از آنجا که این خانواده ها نمی توانند این مدت طوالنی را با 
مخارج سنگین در ترکیه بمانند، به خصوص که شرایط شغلی 
مناسبی هم در آنجا برایشان مهیا نیست، در نهایت بسیاری از 
آنان کشور ایران را برای مهاجرت انتخاب می کنند. به همین 
دلیل طی سال های اخیر تعداد زیادی عراقی به مشهد و تهران 
مهاجرت کرده اند. تا همین اواخر سفارت آمریکا درخواست 
کسانی را که تمایل به مهاجرت به آمریکا داشتند می پذیرفت؛ 
آمریکا فقط درخواست کسانی را می پذیرد  اما حاال سفارت 
شرط  باشند.  کار  به  مشغول  آمریکایی  رسانه های  در  که 
اقامت در ایران آن است که فردی ایرانی برای آنها دعوت نامه 
بفرستد و همین امر شرایط پناهندگی به ایران را برای آنان به 

نسبت دیگر کشورها آسان تر می کند.
 2   /7 با  افغان ها  پناهجو  شمار  نظر  از  گذشته  سال   30 در 
با 670  میلیون و سودان   1   /1 با  ، سومالی  پناهنده  میلیون 
سال  در  اما  بوده اند؛  پناهجویان  شمار  رکورددار  نفر  هزار 
آغاز  فاصله کوتاه  به  و  سوریه  درگیری های  شروع  با   2011
جنگ داخلی در این کشور، بعد از نیم قرن جمعیت آوارگان 
جهان به آمار بحرانی بی سابقه ای دست پیدا کرد. به فاصله 
زمانی کمتر از یک سال نزدیک به یک میلیون نفر در سوریه 

آواره شدند؛ به طوری که در سال گذشته پناهندگان سوری در 
مجموع 23 درصد شمار پناهندگان ثبت شده در کمیساریای 
سال  تا  و  دادند  اختصاص  خود  به  را  پناهندگان  امور  عالی 
نفر  نفر رسیده که 6 میلیون  به 9 میلیون  این جمعیت   2015
آن در خاک سوریه آورده اند و 3 میلیون نفر آن در بیرون از 

خاک سوریه.
مسلمانان  جمله  از  دیگری  آوارگان  می توان  لیست  این  به 
قومی  روهینگیاها  کرد.  اضافه  هم  را  بنگالدش  و  میانمار 
به  مسلمان هستند که در میانمار )برمه( زندگی می کنند که 
پیش  سال  هزار  که  هستند  مسلمانی  تجار  بازمانده  روایاتی 
و  آزار  مورد  روهینگیاها  میانمار  در  رفته اند.  منطقه  این  به 
اذیت قرار می گیرند، به کار اجباری واداشته می شوند و حق 
مالکیت بر زمین را ندارند. افراد این قوم به دلیل اینکه تحت 
فشار هستند، از کشور خود فراری هستند و به امید رفتن به 

که  می سپارند  قاچاقچیانی  وعده های  به  دل  تایلند  یا  مالزی 
مسلمانان  ندارد.  برایشان  ارزشی  کمترین  پناهجویان  جان 
ندارند.  میانماری  مسلمانان  از  بهتر  وضعی  هم  بنگالدشی 
پناهنده   1018 آوارگی  از  خبر  پیش  ماه  چند  مالزی  مقامات 
روهنگیایی و بنگالدشی دادند که در جزیره لنکاوی رها شده 

بودند.

آمار کشورهای پذیرنده
پاکستان با پذیرش 6/  1 میلیون نفر رتبه اول پذیرش پناهجو 
را دارد و به ترتیب، لبنان با 1/  1 میلیون نفر، ایران با پذیرش 
982 هزار نفر و ترکیه با 824 هزار نفر در مقام های دوم تا 
چهارم ایستاده اند. در این میان لبنان و اردن نسبت به جمعیت 
کشورهای  از  را  پناهجویان  شمار  بیشترین  کشورشان 
با  پناهندگی  درخواست  بیشترین  و  پذیرفته اند  همسایه 
رسیده  ثبت  به  آلمان  در  دیگر،  کشورهای  با  زیاد  فاصله 
نفر   67400 گذشته  سال  اول  نیمه  در  فقط  آلمان  در  است. 
از  بیشتر  نفر  20 هزار  این رقم  پناهندگی کرده اند.  تقاضای 
رقم درخواست پناهندگی در ایاالت متحده آمریکا و دو برابر 
رقم کشور فرانسه است. یک پنجم درخواست های پناهندگی 
ثبت شده در آلمان مربوط به پناهندگان سوری است. با توجه 
به این روند این رکورد در آلمان هم به نسبت 20 سال گذشته 
بی سابقه است. در سال 2013 ترکیه، اردن و لبنان میزبان یک 
میلیون و 524 هزار و 979 نفر آواره بوده اند. این در حالی 
است که کل اتحادیه اروپا تنها کمتر از 30 هزار و 500 آواره 
سوری را پناه داده است که از این رقم 25 هزار و 500 نفر به 
آلمان پناه برده اند و روسیه و چین دو کشور بزرگی  کشور 
هستند که عمال خود را درگیر ماجرای پناهندگان نکرده اند. 
که  است  آن  از  حاکی  ملل  سازمان  گزارش های  همچنین 
کمک رسانی به این آوارگان در پایین ترین سطح ممکن بوده 

است. از ابتدای سال 2015 بیش از هزار و 500 نفر از آفریقایی 
سال  در  و  شده اند  ناپدید  یا  غرق  مدیترانه  دریای  در  تبارها 
2014 حدود 3 هزار و 400 نفر دچار همین سرنوشت شده اند.

آلمان
سرزمین  این  که  است  آمده  آلمان  اساسی  قانون   16 ماده  در 
نگران  سیاسی،  عقاید  دلیل  به  که  بود  خواهد  کسانی  مأمن 
مدون   1949 سال  در  قانون  این  هستند.  خود  سرنوشت 
امروز  اندازه  به  پناهندگی  تقاضای  زمان  آن  در  است.  شده 
گسترده نبود و بیشتر شامل کشورهای بلوک شرق می شد. 
از دولت  در فاصله سال های 1952 تا 1968 تعداد کسانی که 
نفر  هزار   70 به  نزدیک  کرد ه اند  پناهندگی  تقاضای  آلمان 
بوده اند. اغلب این تقاضاها مربوط به ناآرامی های اجتماعی 
بهار  به  موسوم  سابق  چکسلواکی  رویدادهای  و  مجارستان 

پراگ بوده؛ اما از آغاز دهه هفتاد موج وسیعی از متقاضیان 
و  شدند  اروپا  راهی  جهان  بحران زده  مناطق  از  پناهندگی 
بی تاثیر  روند  این  در  هم  نقل  و  حمل  پیشرفت  و  گستردگی 

نبوده است. 
به  مهاجر  کارگران  جذب  طرح  رسیدن  پایان  به  دیگر  عامل 
آلمان بود که در سال 1973 به تصویب رسید. سیل مهاجران، 
ضروری  را  خارجی  اتباع  زمینه  در  جدید  قوانین  تدوین 
را  تقاضاها  بررسی  روند  مجلس،  مصوب  تغییرات  ساخت. 
سرعت بخشید، اما پیش  شرط های پذیرش را سخت تر کرد. 
از جمله اقداماتی که شرایط را برای متقاضیان سخت تر کرد، 
دستورالعملی بود که در سال 1980 به تصویب رسید. طبق 
اجازه  اول  ماه   12 در  پناهندگی  متقاضیان  دستورالعمل  این 
دریافت  کاال  به صورت  را  اجتماعی  کمک های  و  نداشتند  کار 
 1992 سال  در   2000 سال  از  قبل  تا  تقاضاها  اوج  می کردند. 
بود که تحت تاثیر جنگ داخلی یوگسالوی سابق بیش از 438 

هزار نفر از دولت آلمان تقاضای پناهندگی کردند. 
سیاستمداران،  از  برخی  شد  موجب  رشد  به  رو  روند  این 
حضور  به  را  اقتصادی  مشکالت  آلمان  مردم  و  رسانه ها 
در  باالخره  دهند.  نسبت  آلمان  در  پناهندگان  حد  از  بیش 
و  شد  داده  اساسی  قانون   16 ماده  در  تغییراتی   1993 سال 
آیین نامه »کشور ثالث« به تصویب رسید. هسته این آیین نامه 
این بود که پناهجویانی که از سایر کشورهای اروپایی وارد 
خاک آلمان شوند حق تقاضای پناهندگی نخواهند داشت. این 
قانون بعدها در معاهده دوبلین منعکس شد. این تغییراتی که 
کشور آلمان در قوانین مربوط به پناهندگی داده نشان می دهد 
که حتی مهاجرپذیرترین کشور اتحادیه اروپا تا چه اندازه از 
تعهد به معاهدات بین المللی مربوط به حقوق پناهجویان دور 
است و چگونه بار اقتصادی پناهندگان بر دوش کشورهایی 

با اقتصاد ضعیف تر افتاده است.

به بهانه 20 جون روز 
جهانی پناهندگان

تاریــخ 
مختصر 
آوارگی
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گوناگون

انسان اصالح یافته تولید شد
به  آپارتمانش  به  ورود  برای  سوئیسی  جوان  پورتنر،  ساندرو 

سامانه  مقابل  در  دست  ساده  حرکت  یک  ندارد.  احتیاج  کلید 
بازشناسی امواج رادیو کافی است تا در آپارتمان باز شود. او که 
امواج  ریزتراشه  دو  دستش  در  است،  جدید  فناوری های  شیفته 

رادیویی کار گذاشته است. به این ترتیب ساندرو به نسل جدیدی 
تعلق دارد که »انسان اصالح یافته« نام گرفته است. باز کردن در 
این  استفاده های  از  برخی  همراه،  تلفن  فعال کردن  یا  آپارتمان 
بیشتر  روزبه روز  هم  مشتریانش  تعداد  که  هستند  ریزتراشه ها 
می شود. هر ریزتراشه به اندازه یک دانه برنج است و دور آن را 
این تراشه هیچ  شیشه زیست فعال )بیواکتیو( احاطه کرده است. 
عارضه ای برای بدن فرد ندارد. حتی کسانی که خالکوبی می کنند، 
این ریزتراشه ها در پزشکی کاربرد  می توانند آن را کار بگذارند. 
فراوان دارند. محققان موسسه فدرال فناوری در لوزان سوئیس 
مولکول هایی  که  کرده اند  طراحی  رادیویی  امواج  ریزتراشه های 
تنظیم  در  بیمار  به  می تواند  و  می کند  ردیابی  را  کلسترول  مانند 
میزان دارو کمک کند. ساندرو کارارا، یکی از محققان این موسسه 
میزان  می توان  سرطان  درمان  در  فناوری  این  با  »مثال  می گوید: 
داروهای ضدسرطان در بدن را اندازه گرفت و دوز مناسب دارو 
را برای هر بیمار به دقت تعیین کرد.« این تراشه ها باعث شایعات 
فراوانی در اینترنت شد. در سال 2011 در بسیاری از وب سایت ها 
اعالم شد که کاشت این تراشه ها در ایاالت متحده آمریکا اجباری 
برنامه  برای  را  آن  می خواهد  اوباما  باراک  چون  شد،  خواهد 
بیمه های درمانی و بهداشتی خود به کار ببرد. بعدا معلوم شد این 

ادعا نادرست و یک شوخی بوده است.

حمله هکرها به فرودگاه 
ورشوی لهستان

منابع لهستانی از هک شدن یکی از خطوط هوایی لهستان خبر دادند 
و اعالم کردند پایان هفته گذشته براساس این اتفاق، سیستم رایانه ای 
زمینی مربوط به بیش از 10 هواپیما در تصرف هکرها قرار گرفت. 
برای  استفاده  مورد  رایانه ای  سیستم های  به  سایبری  حمله  پی  در 
به  را  پرواز ها  شد  مجبور   LOT هواپیمایی  پرواز ها،  برنامه  صدور 
تأخیر بیندازد یا لغو کند. براساس گزارش اینکوئیرر پس از این حمله 
سایبری، تقریبا پنج ساعت طول کشید تا خسارت وارده جبران شود. 
آدریان کوبیکی،  اما  این حمله هنوز مشخص نشده،  اگرچه جزئیات 

موفق  سایبری  مجرمان  گفته:  لهستان،   LOT هواپیمایی  سخنگوی 
شدند رایانه های LOT در فرودگاه را موقتا از کار بیندازند که باعث 
هفته  پایان  اتفاق  این  شد.  مسافری  پروازهای  پردازش  در  تأخیر 
گذشته در سیستم سخت افزاری زمینی مربوط به کنترل هواپیماهای 
درحال پرواز مربوط به شرکت هواپیمایی لهستانی LOT در فرودگاه 
چاپین واقع در شهر ورشو روی داد. شرکت LOT از زمان شناسایی 
با  و  داد  هشدار  لهستان  هوایی  خطوط  دیگر  به  سایبری،  حمله  این 
تشریح روشی که برای انجام این هک مورد استفاده قرار گرفت، به 
هنوز  بگیرند.  را  مشابه  حمالت  جلو  سریع تر  هرچه  کرد  کمک  آنها 
گسترده  سایبری  عملیات  این  چگونه  که  نیست  مشخص  به درستی 
از  ِام«،  »دیوید  کرده اند.  مدیریت  را  آن  گروهی  چه  و  شده  انجام 
»درحال حاضر  گفت:  کسپرسکی،  امنیتی  شرکت  ارشد  محققان 
رایانه ای  سیستم  در  چگونه  گسترده  هک  این  نمی دانیم  به درستی 
شرکت هواپیمایی LOT انجام شده است. بررسی ها هنوز نشان نداده 
یا  است  گرفته  قرار  هدف  هواپیمایی  شرکت  این  مرکزی  سیستم  که 

از طریق سیستم های زیرمجموعه، هکرها موفق به انجام این عملیات 
به صورت  هواپیماها  شده ایم  متوجه  فقط  درحال حاضر  شده اند. 
حمله  مورد  آنها  زمینی  کنترلی  سیستم های  و  نشدند  هک  مستقیم 
بود  قرار  که  مسافر   ٤٠٠ هزارو  حدود  درمجموع  است«.  گرفته  قرار 
به شهرهای هامبورگ، دوسلدورف و کپنهاگ سفر کنند با ١٠ پرواز 
لغوشده و حدود ١٢ مورد تأخیر در پروازها مواجه شدند. هواپیمایی 
برخی  و  داد  انتقال  دیگر  پروازهای  به  را  مسافران  از  برخی   LOT
اعالم  بیانیه ای  در  شرکت  این  کرد.  مستقر  هتل  در  را  مسافران  از 
کرد: وضعیت پس از حمله سایبری به سیستم های رایانه ای شرکت، 
تحت کنترل است. ما درحال  کار روی برقراری هرچه سریع تر نظم 
هستیم. مرکز عملیاتی ما در حال تهیه برنامه پروازهاست. سخنگوی 
لهستان  در  دیگری  فرودگاه  هیچ  می گوید:  هواپیمایی  شرکت  این 
هدف حمله سایبری قرار نگرفته و تحقیقات توسط مقامات درباره 

از سیستم های  ما  ادامه می دهد:  این حمله در جریان است. کوبیکی 
می تواند  مسئله  این  و  می کنیم  استفاده  پیشرفته  بسیار  کامپیوتری 
علیه  سایبری  حمالت  باشد.  صنعت  این  در  دیگران  علیه  تهدیدی 
شرکت های هوایی، طبیعتا بسیار حائز اهمیت است، زیرا این حمالت 
درنتیجه،  شوند.  منجر  انسان ها  جان  ازدست رفتن  به  می توانند 
جدی  بسیار  هوایی  شرکت های  رایانه ای  سیستم های  علیه  تهدیدها 
این  توییت کردن  به دلیل  رابرتز  کریس  مثال  برای  می شوند.  تلقی 
جمله که »می تواند سیستم های هواپیما را هک کند« از ورود به پرواز 
کلرادو به سانفرانسیسکو منع شد. در دسامبر سال گذشته سازمان 
بین المللی هواپیمایی کشوری، شورای بین المللی فرودگاه ها، سازمان 
خدمات ناوبری هوایی کشوری و انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی 
و شورای بین المللی هماهنگی انجمن های صنعت هوایی، توافق کردند 
برای مبارزه با حمالت سایبری، یک نقشه راه مشترک تهیه کنند. این 
ارتقای  به منظور  سایبری  امنیت  جدید  توافق نامه  یک  سازمان  پنج 
فرهنگ و استراتژی امنیت سایبری، ازجمله تبادل تهدید ها و ارزیابی 

خطرات و بهترین اقدامات در جهت امنیت سایبری امضا کردند.
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فســـــــــــت فود 
افسـرده می کند

 براساس تحقیقات جدید غذاهای فست فودی می توانند شما را بدخلق 
کنند و توانایی شما در کنترل احساسات تان را کاهش دهند. به گزارش 

ماه  این  روانشناسی  سالمتی  مجله  در  که  مطالعه  این  ایندیپندنت، 
معمول  به طور  که  را  ترانس  چربی  میان  رابطه  است  رسیده  چاپ  به 
بررسی  خلق وخو  بر  می شود  دیده  کیک ها  و  فست فودی  غذاهای  در 
از  دیه گو  ایالتی سن  دانشگاه  دانشمندان در مرکز تحقیقات  کرده اند. 
اطالعات آرشیوی پنج هزار نفر که نیم بیشتری از آنان را زنان تشکیل 
می دادند، استفاده کردند تا رابطه میان میزان دریافت اسیدهای چرب 
ترانس و خلق و خو را بررسی کنند. نتایج حاکی از آن بود که هرچه 
میزان دریافت اسیدهای چرب ترانس باالتر رفته است، به همان نسبت 
مقابل  در  است.  آمده  پایین تر  احساسی  آگاهی  و  هوشیاری  میزان 
قادر  بیشتر  ترانس کمتری دریافت کردند،  اسیدهای چرب  کسانی که 
به کنترل احساسات خود بودند، احساسات مثبت در آنها افزایش یافته 
و نگرش های منفی کمتری احساس کردند. تاکنون بررسی های زیادی 
در مورد آثار زیانبار چربی ترانس بر سالمتی صورت گرفته است اما 
رابطه استفاده از این نوع چربی ها با سالمت روان کمتر مورد توجه 

واقع شده است.
چربی  ترانس که اسید چرب ترانس هم نامیده می شود، سبب افزایش 
می شود،   )HDL( خوب  کلسترول  کاهش  و    )LDL( بد  کلسترول 
 ،HDL تراز کلسترول بودن  پایین  به  همراه   LDL باالبودن کلسترول
افزودن  از  ترانس  چربی  می دهد.  افزایش  را  قلبی  بیماری  احتمال 
هیدروژن به روغن گیاهی از طریق جریانی موسوم به هیدروژناسیون 
کمتر  روغن  شدن  فاسد   احتمال  این  ترتیب  به   زیرا  می شود،  حاصل 
می شود. استفاده از چربی ترانس در ساخت و تهیه  غذا سبب می شود 

غذا مدت بیشتری تازه بماند.
افزودن هیدروژن به روغن بیش از سایر انواع چربی ها موجب افزایش 
شیرینی جات  سایر  و  تجاری  فست فودی  غذاهای  می شود.  کلسترول 
غذاهای  از  بسیاری  و  کیک  بیسکویت،  خشک،  شیرینی  کراکر،  مانند 
چربی های  دارای  شده  سرخ  سیب زمینی  و  دونات  مانند  شده  سرخ  
ترانس هستند. روغن های جامد نباتی و برخی مارگارین ها نیز سرشار 

از چربی ترانس هستند.

اضافه وزن فرزندانتان را 
حاشا نکنید

از  خود  کودکان  وزن  اضافه  توجیه  برای  عموما  آمریکایی  والدین 
صفاتی نظیر استخوان درشت یا بزرگ جثه استفاده می کنند و از گفتن 

لغاتی مثل چاق می پرهیزند.
طنز  برنامه های  در  که  است  عباراتی  از  یکی  درشت  استخوان بندی 
کردن  حاشا  که  است  حالی  در  این  می شود،  مشاهده  نیز  کشور  این 

شود.  گرفته  تمسخر  به  نباید  و  است  جدی  کامال  بحثی  وزن،  اضافه 
نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد حدود دوسوم مردم آمریکا احساس 
می کنند وزن مناسبی دارند، این رقم دقیقا مشابه درصد افرادی است 
که در آمریکا اضافه وزن دارند. تحقیقات نشان می دهد انتظار افراد از 

وزن ایده آل آنها با وزن واقعی شان تغییر می کند.
مورد  وزن  و  دارد  وزن  پوند   215 فردی  کنید  فرض  مثال،  به عنوان   

نظرش 200 پوند است. حال زمانی که این فرد افزایش وزن پیدا می کند 
و به 230 پوند می رسد، وزن ایده آل جدید وی، 215 پوند می شود. 

افراد، اضافه وزن واقعی خود را احساس  این موضوع سبب می شود 
و  می کند  پیدا  بیشتری  شدت  کودکان  مورد  در  موضوع  این  نکنند. 
نباید  آنها  بنابراین،  دارند.  آنها  قبال  در  بیشتری  مسوولیت  والدین 
به  بیشتری  توجه  باید  و  بگیرند  نادیده  را  خود  کودکان  وزن  اضافه 

سالمتی آنها داشته باشند. 

مشابهت های زمین و 
تایتان بیشتر می شود

خود  خواهرخوانده  و  زمین  میان  مشابهت های  می رسد  نظر  به 
یعنی قمر »تایتان« سیاره زحل بیش از حد تصور ماست. به گزارش 
هافینگتون پست، دانشمندان پیش از این به وجود مشابهت های زیادی 
دریاها  و  آبشارها  رودخانه ها،  وجود  همچون  »تایتان«  و  زمین  بین 
پی برده بودند. اما این بار یک شباهت دیگر باعث شده است که تمام 
توجهات به این قمر که اندازه آن کمی بزرگ تر از سیاره عطارد است 

جلب شود.

دو  این  سطح  در  قطبی  بادهای  وجود  مشابهت ها،  این  از  دیگر  یکی 
است. بادهای قطبی، گازهای نامطلوب را از اتمسفر این قمر می زداید 
و  نیتروژن  از  تایتان  اتمسفر  اعظم  بخش  می فرستد.  فضا  به  را  آن  و 
متان تشکیل شده او فشار آن در سطح سیاره حدود 50 درصد بیشتر از 
فشار جو زمین در سطح است. اطالعاتی که طی چند سال اخیر توسط 
این سیاره روزانه حدود  کاسینی مخابره شده نشان می دهند که جو 
هفت تن هیدروکربن و نیتریل از دست می دهد، اما تاکنون توضیحی 
برای این پدیده ارائه نشده بود. حاال اطالعات جدید نشان می دهند که 
این اتفاق در اثر نوع خاصی از الکترون با مقدار مشخصی انرژی رخ 
می دهد که انرژی خود را در اثر برخورد اشعه های نور به دست آورده 
است. اگرچه فاصله تایتان تا خورشید 10 برابر فاصله زمین تا خورشید 
است، سطوح بیرونی اتمسفر آن کامال نورانی است و هنگامی که نور 
خارج  موجب  می کند  برخورد  یونوسفر  در  موجود  مولکول های  به 
شدن الکترون های دارای بار منفی می شود و ذرات دارای بار مثبت را 
جا می گذارد. این الکترون های تازه رها شده توسط میدان مغناطیسی 
زحل جذب شده و میدان مغناطیسی مختص به خود را تشکیل می دهند 
که دارای قدرت کافی برای بیرون کشیدن ذرات دارای بار مثبت و خارج 
قطبی  بادهای  در  اتفاق  همین  مشابه  است؛  سیاره  جو  از  آنها  کردن 
زمین رخ می دهد و دانشمندان احتمال وقوع آن در سیارات دیگر مانند 

مریخ و ناهید را نیز منتفی نمی دانند.
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آیا علم از کنترل 
خارج شده است؟

قسمت اول

درباره  شدند،  می  زنده  ما  نیاکان  و  اجداد  هفته  این  اگر 
در  پختن  غذا  رحم،  از  خارج  لقاح  از  حاصل  کودکان 
آی فون  و   CCTV اندام ها،  مایکروفر، ساختن مصنوعی 
اپل چه می گفتند؟ آیا می توانستند تصور کنند که مردم این 
پرواز  دیگر  ای  به قاری  آخر هفته  برای تعطیالت  روزگار 
می کنند، همسر آینده خود را در اینترنت مالقات می کنند، 
پلیرشان می  ام.پی.تری  با  و  بینند  را می  ژنی خود  توالی 
دهند  گوش  موسیقی  قطعه  یک  به  جمع  میان  در  توانند 

بدون این که شخص دیگری آن را بشنود؟

علم و فناوری به طرز چشم گیری دنیای ما را تغییر داده و ما بخش های فراوانی 
از آن را به خوبی پذیرفته ایم، ولی هنوز قسمت هایی از دانش نوین وجود دارد 

که برای خیلی ها مطلوب و پسندیده نیست.

مسیحی  بنیادگراهای  مانند  جالبی  و  عجیب  های  گرایش  که  مباحثی  از  جدای 
مخالف پیشرفت بیان می کنند، خیلی از مناقشات در مورد پیشرفت های علمی 
به خاطر نگرانی های اخالقی شکل گرفته اند. در گذشته، قسمت اعظم این بحث 
ها حول سالح های اتمی، اصالح نژاد و آزمایش روی حیوانات بود، ولی در سال 

های اخیر فهرست این تحقیقات غیراخالقی به طور نمایی رشد کرده است.

انگشت اتهام در مورد تخطی از اصول اخالقی به طور اخص به سوی زیست 
شناسی و علوم پزشکی در حوزه تولیدمثل نشانه رفته است: شبیه سازی، سلول 
قرار  گروه  این  در  آن  مانند  مواردی  و  حیوان  انسان  هیبریدهای  بنیادی،  های 
می گیرند. حوزه های مشکل آفرین دیگر شامل فناوری نانو، بیولوژی ترکیبی، 
علوم ژنوم و ارگانیزم های ارتقایافته ژنتیکی یا به اصطالح "فرانکن فود" است.

برای بسیاری از دانشمندان، اعتراض های اخالقی به کارشان اصال مورد قبول 
نیست، چون علم طبق تعریف از لحاظ اخالقی خنثی است و در نتیجه هر نوع 
قضاوت اخالقی در مورد آن نشان دهنده بی سوادی علمی گوینده است. ولی 
این استدالل به معنای مسوول نبودن دانشمندان در قبال نتایج کارهایشان است.
البته برخی واکنش های مدافعان اخالق در علم نیز غیرعقالنی است، ولی اگر 
دانشمندان در مبارزه با آنان )و هم چنین ایستادگی در برابر تصمیمات بد و رنج 

و آزاری که این فعالیت ها بر آنان و تحقیقاتشان تحمیل می کند( جدی هستند، 
نقش خدا را بازی نکنیدالزم است که کمی بیشتر بیاموزند و دیگران را کمتر محکوم کنند.

می  دام  به  کنند،  تعیین  را  علم  اخالقی  ابعاد  خواهند  می  وقتی  مردم  از  خیلی 
شهودی  های  فرض  پیش  یا  ساده  قوانین  آنها،  ترین  معمول  از  بعضی  افتند. 
از این دستند که ما در قبال دنیا مسوولیت داریم. این مباحثات را می توان به 
صورت ابزار و استداللی در ذهن تصور کرد که در طول هزاران سال استنتاج 
شده تا در موقعیت های پیچیده یا در مواقعی که اطالعات ما ناکافی است، برای 
تصمیم گیری سریع به ما کمک کند، مثال وقتی بین انتخاب های متنوع گیر کرده 

ایم یا موارد روزانه ای که باید در مورد چیزی پیش بینی کنیم.
کننده  نهی  عبارت  این  ذهنی،  های  گیری  تصمیم  در محدوده  فراگیر  مثال  یک 
است :»خود را جای خدا نگذار« یا در حالت غیر مذهبی تر، »طبیعت را تغییر 
نده«! این اصول بدیهی به ما احساس خوبی می دهند، ولی سبب ساز برخی از 

تلخ ترین درگیری های بین علم و اخالق شده اند.

کاس سانشتاین، از مشاورین باراک اوباما و استاد حقوق دانشگاه هاروارد، به 
این مساله اشاره می کند که تولیدکنندگان، روز به روز بیشتر به این سمت می 
روند که غذاها را طبیعی تر بنمایانند و مصرف کنندگان نیز اهمیت قابل توجهی 
به این اطمینان بخشی ها می دهند. ولی وی بیان می دارد که بیشترین مخالفت 
عمومی با غذاهای تهیه شده به روش ژنیتک از این پیش فرض اخالقی ناشی 
می شود که می گوید: »مواد غذایی ژنتیک غیرطبیعی هستند و به همین دلیل به 
لحاظ اخالقی ناپسندند«. این نمونه ای از سفسطه گری طبیعت گرایان و یک دام 

شناخته شده برای تفکر منطقی است.

بیش از یک قرن پیش، فیلسوف انگلیسی جان استوارت میل، مقاله ای با عنوان 
»در طبیعت« نوشت و در آن، به این موضوع پرداخت که آنچه طبیعی نامیده می 
شود، "یکی از بزرگترین منابع طعم غیرواقعی، فلسفه دروغین، اخالق دروغین 

و بدتر از همه آن ها قوانین بد است.«

این تحلیل در مورد وضع فعلی غذا دقیقا صادق  آقای سانشتاین می گوید که 
است، که تمایل ما برای ایمن تر فرض کردن غذاهای "طبیعی"، ما را به کوچک 

علم و دانش
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نمایی توانایی سرطان زایی بعضی از این محصوالت و بزرگ 
نمایی خطرات آفت کش ها، دام های شبیه سازی شده و مواد 

غذایی ژنتیکی سوق داده است.
مشکل استفاده از پیش فرض های اخالقی برای قضاوت در 
های  فناوری  مورد  در  معمول  باورهای  برخی  در  علم  مورد 
 designer شبیه سازی از این نیز حادتر است. برنامه تحقیقاتی
babies یا کودکان انتخابی، یکی از آنهاست. باروری خارج از 
رحم در ترکیب با علم ژنتیک به دنبال آزمودن این امر است که 
بتوان قبل از قرار دادن جنین داخل رحم مادر؛ آن را از لحاظ 
وجود ژن های خاصی بررسی کرد. این تشخیص ژنتیک قبل 

دارای  کودکان  تولد  از  پیشگیری  به  امروزه  جنین  کاشت  از 
بیماری های ارثی کمک می کند، ولی در آینده می توان از آن 
مانند  دلخواهی  های  ویژگی  با  همراه  ها  بچه  انتخاب  برای 
چون  هایی  خصلت  شاید  حتی  یا  مو  رنگ  کوتاه،  یا  بلند  قد 
شجاعت، نبوغ و سایر ویژگی های شخصیتی استفاده کرد. 
برای این که این را به نهایت برسانیم، شاید پدران و مادران 
های  ژن  طبیعت،  ژنتیک  بازی  در  تقلب  برای  بخواهند  آینده 

جدیدی نیز به جنین خود اضافه کنند.
و  والدین  گستاخی  نهایت  دیده  به  را  این  افراد  از  خیلی 
بگیرند.  را  خدا  جای  خواهند  می  که  بینند  می  دانشمندان 
لوئیس وولپرت، زیست شناس در کالج دانشگاهی لندن با این 
باید  ها  جنین  مورد  در  نگرانی  جای  »به  است:  مخالف  نظر 

برای کودکان نگران باشیم.«
علیه  خشونت  با  مبارزه  ملی  انجمن  که  آماری  گوید  می  او 
چهارم  یک  که  دهد  می  نشان  کرده،  تهیه  بریتانیا  کودکان 
جنسی  حتی  یا  جسمی  روحی،  های  خشونت  از  کودکان 
اصالح  برای  را  مادران  و  پدران  حق  »شما  برند.  می  رنج 
بدترین  به  تبدیل  ها  آن  اگر  ولی  کنید،  می  نفی  کودکانشان 
پدر و مادرهای دنیا شوند، خواهید گفت: بسیار خوب ادامه 

بدهید! این پریشانی اخالقی مطلق است«.
های  فرض  پیش  خالف  بر  دانش  که  دارد  اعتقاد  وولپرت 
اخالقی، بهترین راهنما برای تفکر در مورد مطلوب بودن یک 

فرایند علمی یا فناوری است. در نتیجه با این که او از لحاظ 
اخالقی با کودکان انتخابی مخالفتی ندارد، ولی فکر نمی کند 
داشته  باید وجود  زمینه  این  در  نوع دستکاری  که مجوز هر 
باشد، چون تجربه شخصی اش، وی را به این نتیجه رسانده 
که این حوزه ای است که درآن دانشمندان باید با احتیاط گام 
بردارند. »ممکن است وقتی شما ژن های جدیدی را جاگذاری 
می کنید، فکر کنید که خوب می دانید چه می کنید؛ ولی این 
خیلی گول زننده است، و احتمال این که شما چیزی غیرطبیعی 
این مشکلی در  به نظر من،  بود.  زیاد خواهد  بسازید، خیلی 

زمینه ایمنی است و نه یک مساله اخالقی.«

ادامه در هفته بعد

ابزار جدیدی برای توجه به 
خریداران فروشگاه ها

خیلی  دارد،  را  شما  اطالعات  همه  شرکت  یک  که  بفهمید  اگر 
مبلغ  می کنید،  زندگی  که  جایی  شد.  نخواهید  خوشحال 
با  خریدهایی  چه  کرده اید،  ازدواج  کسی  چه  با  درآمدتان، 
تلفن تان انجام می دهید و چه چیزهایی را از مغازه می خرید، 

تیم ورزشی محبوب تان چیست و هر اطالعات دیگری. 

را  چیزها  این  می کنند  تالش  بزرگ  شرکت های  روزها  این  اما 
بدانند. جنبه منفی این موضوع آن است که آنها این اطالعات را 
جمع می کنند تا از طریق ارسال پیام هایی که متناسب با شرایط 
مثبت  جنبه  بفروشند.  شما  به  بیشتری  محصوالت  است،  شما 
آن است که شرکت ها می خواهند شما را بهتر بشناسند تا بهتر 
بتوانند به شما خدمت کنند. اگر به طور مرتب به یک فروشگاه 
شناسایی  را  شما  کم کم  آن  صاحبان  کنید،  مراجعه  کوچک 
شما  شخصیت  می کنند،  سعی  بعدی  قدم های  در  و  می کنند 
می کند.  خوشحال  را  شما  چیزهایی  چه  بدانند  و  بشناسند  را 
محصوالت  چون  می کنید،  رضایت  احساس  آنها  خدمات  از 
برقرار  ارتباط  شما  با  شخصا  ضمن  در  و  دارند  باکیفیتی 
ورود  با  چطور؟  بزرگ  شرکت های  مورد  در  اما  کرده اند. 
توسعه یافته ای  ویژگی های  که  اپل   iOS9 مثل  جدید  ابزارهای 

مثل Apple Pay و Google Wallet را برای پرداخت از طریق 
گوشی دارد، شرکت های بزرگ بیش از هر زمان دیگری برای 
حال  در  یافته اند.  انگیزه  مستقیم  شیوه  به  مشتری  با  ارتباط 
فروش  نماینده های  می شویم،  فروشگاهی  وارد  وقتی  حاضر 
کنند؟  کمک مان  می توانند  که  می پرسند  ما  از  و  می آیند  جلو 
این  و  می آید  فروشگاه ها  این  کمک  به  تکنولوژی  آینده  در  اما 
یا  مراقبت  برج  ابزارهای  وسیله  به  می شود.  آسان تر  تعامل 
Beacons  که به شکل بلوتوث سیگنال های رادیویی با فرکانس 
پایین ارسال می کند، همان نماینده فروش به محض اینکه پا در 
فروشگاه بگذاریم، نه تنها نام ما را می داند، بلکه اطالعاتی از 
چیزی  چه  کردیم،  مراجعه  فروشگاه  به  که  باری  آخرین  قبیل 
مشتری  هم  ما  همسر  داریم،  دوست  برندهایی  چه  خریدیم، 
کدام  فروشگاه  به  مراجعه  از  قبل  اینکه  و  است  فروشگاه  این 
را  کرده ایم،  جست وجو  خودمان  گوشی  با  را  جدید  محصول 
به  ما  ورود  ساده  اقدام  با  اطالعات  این  همه  دارد.  اختیار  در 
برج  است.  بررسی  قابل  هشدار  زنگ  یک  طریق  از  فروشگاه 
با  که  شرکتی  هر  مهم  سوال  دو  به  نزدیک  آینده  در  مراقبت 
موفقیت از آن استفاده می کند، پاسخ خواهد داد: »شما به عنوان 
برای شما  و »چه چیزهایی  واقعا چه کسی هستید؟«  مشتری 
فروشگاه  داخل  در  لحظه  همان  چه  و  فروشگاه  از  خارج  چه 
کوچک  بسیار  سخت افزار  یک  مراقبت  برج  ابزار  است؟«  مهم 
است که هیچ کاری به جز حس کردن فردی که در نزدیکی آن 
در  سخت افزار  این  حال  هر  به  نمی دهد.  انجام  می گیرد،  قرار 
ترکیب با اپلیکیشنی که روی موبایل های مشتریان نصب شده، 
متعدد  هشدارهای  با  یا  که  می دهد  را  امکان  این  شرکت ها  به 
مشتری را اذیت کنند یا از داده های وفاداری او برای ارائه یک 
استفاده  کنند.  استفاده  شخصی  و  شده  ساده  مشتری  تجربه 
است.  نشده  متداول  چندان  هنوز  مراقبت  برج  تکنولوژی  از 
بیشتر شرکت ها هنوز اپلیکیشن کافی در بازار ندارند تا از آن 
بهره ببرند. همچنین شرکت ها باید مشتریان را متقاعد کنند که 
این اپلیکیشن ها را روی گوشی های خود نصب کنند و بلوتوث 
خود را هنگام ورود به فروشگاه همواره روشن بگذارند. این 
می  رسد  نظر  نیست.به  ساده  می آید،  نظر  به  که  طور  آن  کار 
این  در  تحولی  بتوانند   Apple Pay مثل  جدید  اپلیکیشن های 

زمینه ایجاد کنند. 
Fast Company :منبع

جان  انگلیسی  فیلسوف  پیش،  قرن  یک  از  بیش 
طبیعت«  »در  عنوان  با  ای  مقاله  میل،  استوارت 
نوشت و در آن، به این موضوع پرداخت که آنچه 
منابع  بزرگترین  از  "یکی  شود،  می  نامیده  طبیعی 
طعم غیرواقعی، فلسفه دروغین، اخالق دروغین و 

بدتر از همه آن ها قوانین بد است.«
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مشاغل
وقتی به دبیرستان رفتم، جو واضحی که وجود داشت این 
بود که اگر عضو یک تیم ورزشی باشید، ناخودآگاه وضعیت 
بهتری در جامعه خواهید داشت. من ذاتا ورزشکار هستم، 
عضو  شده  سازماندهی  ورزشی  تیم های  در  گاه  هیچ  اما 
نبوده ام؛ بارها تالش کردم بسکتبال، بیسبال و فوتبال بازی 
کنم، اما در هیچ یک از آنها عملکرد خوبی نداشتم. مدرسه 
ما تیم ورزشی الکروس نداشت و من فکر کردم هیچ کس 
مثل من مهارتی در این ورزش ندارد. بنابراین از مدیریت 
مدرسه پیگیر تشکیل یک تیم شدم  و خودم مسوولیت پیدا 
کردن مربی و اعضای تیم را برعهده گرفتم. د ر نهایت از 
پس این کار برآمدم و عملکرد خوبی در تیم داشتم و کاپیتان 

شدم.
در  که  درسی  داشت؛  من  برای  ارزشمندی  درس  تجربه  این 
کسب وکار هم کاربرد دارد. برخی افراد فرصت را آن گونه که در 
لغت نامه ها تعریف شده می شناسند و طوری در مورد آن صحبت 
می کنند که انگار به صورت طبیعی به دست می آید: مجموعه ای 
از شرایط که امکان چیزی را به وجود می آورد. این یعنی منتظر 

بمانید »فرصت در بزند«.
معمار  باید  افراد  معتقدم  من  دارم.  آن  به  متفاوتی  نگاه  من  اما 
نه  می سازید،  خودتان  که  است  چیزی  فرصت  باشند.  شرایط 

چیزی که منتظر آن بمانید. یکی از الگوهایی که در 40 سال زندگی 
می کنم  ایجاد  را  فرصت ها  دائما  که  است  این  داشته،  بازتاب  من 
و منتظر وقوع آن نمی مانم. این موضوع از همان ابتدا در شغلم 
وجود  کردیم  تاسیس  را  توییتر  شرکت  دوستانم  با  که  زمانی  و 
داشت و در آخرین بنگاه هایی هم که تاسیس کرده ام نمود دارد. 
موضوع  این  خودتان.  فرصت های  ایجاد  یعنی  کامال  کارآفرینی 
به خصوص در مورد یک استارت آپ صدق می کند. شما خودتان 

را مدیرعامل اعالم و شروع به تکمیل طرح اولیه می کنید.
شغل  اولین  آوردن  به دست  به  منجر  فرصت،  ایجاد  دقیق  نمونه 
تمام وقت من شد. در آن زمان در دانشگاه ماساچوست بورسیه 
شده بودم و از موقعیتی که داشتم چندان راضی نبودم. همچنین 
جعبه ها  و  داشتم  وقت  نیمه  شغلی  »لیتل«  انتشاراتی  شرکت  در 
کتاب  جلد  که  شدم  آشنا  افرادی  با  آنجا  در  می کردم.  جابه جا  را 

طراحی می کردند.
آنها کار با کاترهای مخصوص X-ACTO و کاغذ   در آن موقع 
بودند.  آورده  کامپیوترهای مکینتاش روی  به  و  کنار گذاشته  را 
یاد  را  کوارک  و  فتوشاپ  با  کار  شد  باعث  افراد  این  با  دوستی 

بگیرم.
کردم  پیدا  را  یادداشتی  کاغذ  بودم،  تنها  دفتر  در  وقتی  روز  یک 
که سفارش طراحی جلد یک کتاب خاص روی آن داده شده بود. 
نمونه  این  کردم.  طراحی  کامپیوتر  با  را  نمونه  یک  سریع  خیلی 
هیچ  با  آن  مورد  در  و  کردم  ذخیره  سفارش ها  دیگر  کنار  را 
کس صحبت نکردم. چند روز بعد، مدیر هنری دفتر سوال کرد 
به عنوان  فروش  تیم  و  ویراستاران  توسط  که  جلد  این  طراحی 

فهمید  وقتی  است؟  کسی  چه  کار  شده  انتخاب  طراحی  بهترین 
مسوول جابه جایی جعبه ها این کار را انجام داده حیرت زده شد و 
وقتی دانست که من نحوه کار با نرم افزارهای طراحی را می دانم، 

کار تمام وقتی به من پیشنهاد داد. 
تا  می روند  دانشگاه  به  افراد  که  رسیدم  نتیجه  این  به  جا  همان 
شغل های اینچنینی به دست آورند، پس من دانشگاه را رها می کنم 
مدیر  می شوم.  کار  به  مشغول  شغل  این  در  کارآموز  یک  مثل  و 
طراحی آموزش های مهمی به من داد و ما دوستان صمیمی شدیم 
یاد  او  از  خالقیت  و  طراحی  مورد  در  زیادی  خیلی  چیزهای  و 

گرفتم. 
 ایجاد فرهنگ، هموارسازی تحوالت

در نهایت لیتل را ترک کردم تا خودم به طور مستقل کار طراحی 
به  جلد  طراحی  کار  سفارش   دریافتم  سریع  خیلی  و  دهم  انجام 
اواخر  در  اتفاقات  این  باشم.  پرکار  که  نیست  آنقدر  آزادکاران 
اینترنت به تدریج رواج پیدا می کرد، رخ داد،  دهه 90، زمانی که 
بنابراین وقتی شخصی از من خواست کار طراحی یک وب سایت 
بگیرم. در چند سال  یاد  را  آن  انجام دهم، تالش کردم سریع  را 
بعد از آن، چیزهای بیشتری در مورد کار با اینترنت یاد گرفتم. به 
نیویورک مهاجرت کردم که در تاسیس یک استارت آپ شبکه سازی 
اجتماعی مشارکت داشته باشم، اما چون فرهنگ ایجاد شده در آن 

را دوست نداشتم، به بوستون بازگشتم.
وبالگ نویسی  سایت  دارد  قصد  کرد  اعالم  گوگل   2003 سال  در 

»بالگر« را خریداری کند. من قبال وبالگ های منتشر شده توسط 
و  زدم  او  به  ایمیلی  و  را می خواندم  اوان ویلیامز، موسس سایت 
گفتم که فکر می کنم ما می توانیم با هم کار کنیم. اوان با شرکت 
گوگل هماهنگ کرد که من را استخدام کنند. به همین منظور به 
کالیفرنیا رفتم و فکر کردم کار تمام شده است و شغل جدید را 
به دست آوردم. اما در گوگل یک روز کامل با من مصاحبه انجام 
نمی دانستند  آنها صحبت کردم،  با  که  افرادی  از  دادند. هیچ یک 
چرا باید فردی را بدون تحصیالت دانشگاهی استخدام کنند، در 
در  دانشگاه  فارغ التحصیالن  که  بود  این  گوگل  برنامه  که  حالی 
رشته های علوم کامپیوتر را استخدام کند. اما اوان در این مورد با 
آنها صحبت کرد. همکاری با اوان در گوگل را بسیار دوست داشتم 
من  سهام  شد،  عمومی  عرضه  بورس  در  شرکت  اینکه  از  بعد  و 
ارزش زیادی پیدا کرد. اگر در گوگل می ماندم، االن یک میلیونر 
شده بودم. برای من که در رفاه بزرگ نشده بودم، بسیار عالی 
خود  برای  جدیدی  شرکت  تا  کرد  ترک  را  گوگل  اوان  اما  بود. 
راه اندازی کند و من باید بین کار در گوگل یا همکاری با اوان یکی 

را انتخاب می کردم. من اوان را ترجیح دادم. 
شرکت جدید اوان، اودئو )Odeo( نام داشت. تالش ما ایجاد شکل 
شکست  کامال  ما  کار  بگویم  نمی توانم  بود.  پادکست  از  اولیه ای 
ورود  حدی  تا  هم  آن  دلیل  و  نبود  موفق  هم  چندان  اما  خورد، 
بود. در   iPod یافتن این حوزه و محبوبیت  به  اپل  سلطه جویانه 
کارآیی  ما  کسب وکار  مدل  که  شد  واضح  کامال   2006 سال  اوایل 
ندارد. بنابراین، اوان به همه کارمندان گفت که هر کس یک شریک 
ایده ای  مورد  در  که  دارد  وقت  هفته  دو  گروه  هر  و  کند  انتخاب 

برای تولید یک محصول جدید فکر کند. 
صمیمی ترین دوست من در شرکت جک دورسی بود و می دانستم 
 AOL که باید او را انتخاب کنم. جک از سیستم پیام رسان فوری
می خواهند  وقتی  می داد  امکان  کاربران  به  که  می کرد  استفاده 
به روزرسانی  کوتاه  پیام  یک  با  را  خود  وضعیت  باشند،  آفالین 
همین  بتوانیم  »شاید  گفت،  جک  هستم«.  ناهار  »من  مثال  کنند، 

پیام رسانی کوتاه را به چیز مهمی تبدیل کنیم.«
شده  متمرکز  پیامک  ارسال  و  موبایل  گوشی های  بر  ما  اصل  در 
دو  پایان  در  و  کردیم  ایجاد  را  آن  از  اولیه ای  نمونه  ابتدا  بودیم. 
هفته مهلتی که داشتیم آن را به بقیه تیم نشان دادیم. ابتدا سایر 
این  اوان  پیشنهاد  اما  نداشتند،  آن  اعضا نظر چندان مثبتی روی 
ادامه  بود که در هر صورت روی آن کار می کنیم و وقتی کار را 
محصول،  نام  انتخاب  برای  آمد.  دست  به  پیشرفت هایی  دادیم، 
کاغذهایی  تکه  روی  را  خود  پیشنهادهای  خواستیم  همکاران  از 
بنویسند. یکی از آنها توییتر را پیشنهاد داد و من هیجان زده از 

این انتخاب طرفداری کردم. بعدها پرنده ای کشیدم که به لوگوی 
ایده  مثل  کلیدی  اصطالح  تعدادی  همچنین  شد.  تبدیل  سایت 
حق  جک  و  من  کردم.  ایجاد  را  دیگر  شخص  یک  کردن   follow
ثبت تکنولوژی توییتر را با هم به دست آوردیم. از همان دوران 
کودکی همیشه دوست داشتم یک مخترع باشم و حاال به داشتن 

چنین امتیازی افتخار می کنم.

کامپیوتر  مهندس  یا  کدنویس  یا  همه  توییتر  کارمندان  دیگر 
بودند. من تحصیالت دانشگاهی نداشتم و بنابراین مجبور بودم 
برای مشارکت با آنها فرصت های خودم را ایجاد کنم. من طراح 
بودم و شغلم وارد کردن بشر به تکنولوژی بود. در نتیجه روی 
محصول جدید متمرکز شدم و برای توسعه دادن آن پیشنهادهایی 
دنیای خارج  برای  داستانی  به شکل دهی  مطرح کردم. همچنین 
ابتدا مردم می خواستند تعداد کاربران ما را بدانند؛  کمک کردم. 
مهندسان شرکت هم به طور خاص نگران این موضوع بودند. من 
همه را متقاعد کردم وقتی مردم از ما در مورد تعداد می پرسند، 
باید بگوییم »اعداد اهمیتی ندارند« و باید تالش کنیم برندمان را 

در  دوستانم  از  یکی  اوایل،  همان  در  کنیم.  بزرگ تر  بود  آنچه  از 
جایگاهی  چه  توییتر  دیگر  سال  پنج  »می خواهید  پرسید  گوگل 
متمرکز  آن  روی  کردم  تالش  و  بود  خوبی  سوال  باشد؟«  داشته 

بمانیم.
وظیفه دیگری که برای خودم ایجاد کردم ساختن فرهنگ شرکت 
بود. فرهنگ یک شرکت می تواند کاری کند که آن شرکت را دوست 
داشته باشید یا نداشته باشید و اگر به این موضوع اهمیت بدهید 
که  روشی  کند.  قوی تر  را  شرکت  که  بسازید  چیزی  می توانید 
روزانه  وبالگ نویسی  کردم،  امتحان  مناسب  فرهنگ  ایجاد  برای 
نقاط  و  بودن  مردمی  می خواستم  من  بود.  شرکت  سایت  روی 
آسیب پذیری شرکت را به همه نشان دهم؛ چیزهایی که بسیاری 

از شرکت ها باید از آن استقبال کنند.
توییتر  عمومی  سیاست  موضع  گرفتم  برعهده  که  دیگری  نقش 
معتقد  و  داشتم  بیان  آزادی  مورد  در  قوی  نگرش های  من  بود. 
نیست  ما  رضایت  مورد  که  دلیل  این  به  صرفا  محتوا  نباید  بودم 

عمدتا  که  اندکی  بسیار  دالیل  مجموعه  بنابراین  شود.  حذف 
تعیین  خاص  محتواهای  برخی  حذف  برای  بودند،  قانونی 
کردیم. همچنین اصرار داشتم که توییتر نسبت به سیاست کامال 
بی طرف باشد. وقتی توییتر به ابزاری برای مشارکت سیاسی در 
داشت.  اهمیت  خیلی  موضوع  این  شد،  تبدیل  عربی  انقالب های 
»آژانس  داخلی  نظارت  فعالیت های  گزارش های  وقتی  بعدها 
امنیت ملی« منتشر شد، آنها متوجه شدند که توییتر تنها شرکت 
را  دولت ها  توسط  کاربران  پیگیری  امکان  که  است  تکنولوژی 

ایجاد نکرده است. این موضوع مایه افتخار ما بود. 
نقش  همیشه  باشم.  توییتر  عامل  مدیر  نخواستم  وقت  هیچ  من 
قدرت  آرزوی  خیلی  می دانستم.  پشتیبان  یک  به عنوان  را  خودم 
در سر ندارم و دوستانم در نقش های مدیریتی را همیشه حمایت 
و تشویق می کنم. این موضوع به طور خاص وقتی شرکت اقدام 
به تغییرات مدیریتی کرد، اهمیت داشت و احساس کردم باید به 
تسهیل روند این تحوالت کمک کنم. جک دورسی اولین مدیرعامل 
ما بود، اما هیات مدیره بعدا تصمیم گرفت فرد باتجربه تری را در 

این نقش انتخاب کند، بنابراین اوان جای او را گرفت.

 بهره برداری از 
دانش جهانی

ایده شرکت جلی اینداستریز
خیلی  کرده ام  تاسیس  اخیرا  که  بنگاهی   ،)Jelly Industries(
تصادفی به ذهنم رسید. من به گفت وگو در حین پیاده روی عالقه 
باهوش و شوخ طبع  افراد  با  را  و معموال جلساتی  دارم  زیادی 
هنگام پیاده روی های روزانه برنامه ریزی می کنم. در سال 2012 
همراه با بن فینکل که در توییتر با هم همکار بودیم پیاده روی 
چگونه  جست وجو  موتورهای  اینکه  مورد  در  ما  می کردم. 

جدیدی  جست وجوی  موتور  بخواهیم  اگر  اینکه  و  می کنند  کار 
می کردیم.  گفت وگو  دهیم،  انجام  کارهایی  چه  باید  بسازیم 
ناگهان جمله یکی از معاونان گوگل در گذشته به ذهنم رسید: با 
اینکه امروزه حجم انبوهی از اطالعات در اینترنت وجود دارد، 
است.  مانده  باقی  در ذهن مردم  دنیا همچنان  دانش  بیشتر  اما 
قفل  دانش  این  از  بتواند  که  جست وجویی  موتور  ساخت  برای 

شده بهره برداری کند، چه باید کرد؟
اجتماعی  شبکه های  که  رسیدیم  اپلیکیشنی  تولید  به  نهایت  در 
سوال  امکان  و  می کند  تبدیل  شبکه  یک  به  را  افراد  متعدد 
پرسیدن افراد از یکدیگر را برای آنها به وجود می آورد. ما این 
اپلیکیشن را جلی نامیدیم. جلی از این واقعیت سرچشمه گرفته 
که مردم در راستای عالقه به کمک به یکدیگر، دوست دارند به 

سوال های هم پاسخ دهند. این اپلیکیشن عملکرد خوبی داشت، 
اما عالی نبود. با اینکه چهار سال روی آن کار کرده بودیم، به 
موفقیتی نسبی رسیدیم. من می خواستم چیزی ایجاد کنم که اثر 

بزرگ تری داشته باشد. 
در سال 2014 اپلیکیشن جدیدی به نام »سوپر« )Super( تولید 
جلی  روشن  نقطه  یافتن  برای  ما  تیم  تالش  نتیجه  که  کردیم 
»بهترین...«  مثل  احساسی  کاراکتر  یک  اپلیکیشن  این  بود. 
کاربران  اختیار  در  دارم«  دوست  را   ... »من  یا  »بدترین...«  یا 
می گذارد تا عبارت را تکمیل کنند. این کار به افراد امکان می دهد 
به  دیگر  پایگاه های  در  و  راحتی  به  که  را  احساساتی  و  افکار 
اولین  برای  جلی  شرکت  دهند.در  نشان  نمی گذارند،  اشتراک 
بار مدیرعامل شدم. بعد از زیر نظر داشتن نقاط ضعف و قوت 

ارتباطات  نداشتن  که  می دانم  حال  گذشته،  در  دیگر  مدیران 
معموال باعث شکست یک استارت آپ می شود. شرکت ما اکنون 
تنها هفت پرسنل دارد و همه ما در یک اتاق کار می کنیم و من 

بیشتر وقتم را به توسعه ارتباطات اختصاص می دهم.
اگر  می کند.  صدق  نیز  هیات مدیره ها  مورد  در  موضوع  این 
فکر  باشند،  نداشته  اطالع  شما  کار  از  هیات مدیره  اعضای 
دهید  توضیح  هیات مدیره  به  اگر  دارید.  بدی  عملکرد  می کنند 
می رسند  نتیجه  این  به  آنها  حداقل  داریم«  بدی  عملکرد  »ما  که 
ایمیلی  اذعان دارید. من هر هفته  که خودتان به عملکرد بدتان 
به اعضای هیات مدیره می زنم و به ایمیل تک تک کاربران پاسخ 
می دهم. دائما در حال برقراری ارتباط هستم، چون به این نتیجه 

رسیده ام که مهم ترین وظیفه یک مدیرعامل است.

تجربه بیزاستون، از موسسان توییتر

فرصت در نمی زنــد، 
آن را بســــــــــازید

HBR :مترجم: مریم رضایی /منبع
من در شهر بسیار ثروتمندی به دنیا آمدم، اما والدینم وقتی کوچک بودم از هم جدا شدند. پدرم به زندگی 
من اهمیتی نمی داد و ما وضع مالی خوبی نداشتیم. بسیاری از همساالن من در لیگ های کوچک بیسبال 
تا پول  اما من نه. وقتی هشت ساله بودم در برخی جاها چمن زنی می کردم  یا فوتبال بازی می کردند، 

درآورم.
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هفت موردی که افراد موفق هرگز بر زبان نمی آورند 

بذرهای موفقیت 
یا شکست 

ترجمه: جواد طهماسبی/بیزینس اینسایدر

منصفانه  »این  بگوید  موفق  فرد  یک  که  نمی شنوید  هرگز  شما   
نیست«.

ما  به  چینی  شاعر  و  فیلسوف  تسو  الئو  قبل،  سال   2500 از  بیش 
تبدیل  ما  سرنوشت  به  نهایت  در  و  عمل  به  ما  کلمات  که  آموخت 
اول  قرن  در  یونانی  مقاله نویس  و  مورخ  پلوتارک،  می شوند. 
می گوید حالت ذهنی، شخصیت و خلق و خوی گوینده در کلماتش 
به  مربوط  آثار  بیستمی  قرن  پدر  هیل،  ناپلئون  می شود.  نمایان 
موفقیت فردی، تاکید می کند که کلمات بذرهای موفقیت یا شکست 

را در ذهن دیگران می کارند.
کتاب  مولف  و   Well Said شرکت  رئیس  پرایس،  دارلین 
می گوید:  می رسند،  نتیجه  به  که  مکالماتی  و  سخنرانی ها 
بسیار  کلمات  می کنند  تاکید  فرزانگان  زمین،  کره  سراسر  »در 
قدرتمندند و باید با دقت انتخاب و بیان شوند، چرا که آنها به گفته 
بشرند«.  استفاده  مورد  داروی  »قدرتمندترین  کیپلینگ  رودیارد 
دیگران  و  خود  به  آنچه  می گیریم  نتیجه  باشد،  آنها  با  حق  اگر 
می گوییم نقش مهمی در کمک برای نیل به موفقیت بازی می کند.« 
آن  تحقق  به  کلمات  دارید،  موفقیت  از  تعریفی  چه  آنکه  از  فارغ 

تصویر به واقعیت کمک می کند.
پرایس می گوید: »کلمات و عباراتی نیز وجود دارد که می توانند 
به تصویر شما از خود آسیب بزنند، شهرت شما را تخریب کنند 
و موفقیت شما را به خطر بیندازند. برای بهینه کردن موفقیت، 
باید این کلمات را از دایره واژگان خود حذف کنید و هرگز آن را به 

خود یا دیگران نگویید.«
اینها هفت عبارتی هستند که افراد موفق هرگز به زبان نمی آورند:

 
»من هیچ گزینه ای ندارم« یا »هیچ گزینه ای نداشتم«

به  توجه  بدون  را  گزینه ها  همیشه  موفق  »افراد  می گوید  پرایس 
شرایط می بینند. گفتن اینکه هیچ گزینه ای در این موضوع نداریم 
از  ما  قدرت  که  می دانیم،  قربانی  را  خودمان  ما  می دهد  نشان 
از گوینده رفع  این کلمات ضعیف  قدرت محیط مان کمتر است.« 

مسوولیت می کند.
انتخاب  برای  »افراد موفق می گویند »من گزینه هایی  او می گوید 

دارم«، »اینها گزینه های من هستند« یا »بیایید تمام گزینه ها را در 
نظر بگیریم«، آنها می دانند داشتن ادعای قدرت انتخاب و به کار 

بستن آن نخستین گام در نیل به اهداف است.«
 

»من بایستی« یا »من می توانستم«
کلمات »بایستی« و نظایر آن را چه به خود بگویید چه به دیگران، 
است.  تقصیر  و  دانستن  مقصر  سرزنش،  تاسف،  نشان دهنده 
پرایس می گوید: »افراد موفق در گذشته سیر نمی کنند و به ندرت 
را  آن  دیگران  اگر  حتی  می خورند.  تاسف  عمل  یا  تصمیم  یک  از 

شکست بدانند، آن را به عنوان تجربه ای می پذیرند که آنها را یک 
قدم به هدفشان نزدیک تر می کند.«

 
» نمی توانم آن را انجام دهم« یا »آن کار غیر ممکن است« یا »آن کار 

غیرعملی است«
پرایس می گوید: »این کلمات نه تنها خود فرد را محدود می کنند، 
ناامیدانه  حتی  و  غیرسازنده  بدبینانه،  را  آنها  نیز  دیگران  بلکه 
موفقیت  راه  در  بی شماری  موانع  می دانند  موفق  افراد  می بینند. 
وجود دارد - موانعی که ممکن است باعث تاخیر در کارشان شود 
یا آنها را به ستوه آورد، اما هرگز متوقفشان نمی کند. آنها یا مانع 
را از سر راه برمی دارند، یا راهی برای غلبه بر آن یا دور زدن آن 

پیدا می کنند.«

افراد  یا »غیرممکن« در ذهن  پرایس می گوید کلمات »نمی توانم« 
موفق وجود ندارد. »آنها به جای تسلیم شدن از راه هایی جایگزین 
که  »کاری  می آورند:  میان  به  سخن  نظر  مورد  کار  انجام  برای 
وجود  راهی  برای...  مطمئنم  »من  است...«  این  بکنم  می توانم 
هنری  گفته  به  کنیم.«  امتحان  را  بیایید ....  »به جای ....  دارد «، 
فورد یکی از پیشگامان عرصه صنعت: چه بگویید می توانید چه 

بگویید نمی توانید حق با شماست.
 

»به من مربوط نیست« یا »نفع کافی از آن نمی برم« یا »این مشکل 

من نیست«
همان طور  شوند.  موفق  تا  می کنند  کمک  دیگران  به  موفق  افراد 
که میلیاردر معروف وارن بافت می گوید، »فردی که این هفتهزیر 
قبل  مدت ها  دیگر  فردی  که  است  خاطر  به  این  می نشیند  سایه 

درختی کاشته است«.
پرایس می گوید »کاشتن این درختان« را وظیفه خود بدانید. اگر 
رئیس تان، همکارتان، یا مشتری تان از شما می خواهد کاری انجام 
به  برایشان مهم است. پس،  کار  آن  که  این است  به خاطر  دهید، 
عنوان یک هم تیمی، هدف شماره یک این است که بیندیشید چگونه 

می توانید در انجامش به وی کمک کنید.
نگرشی  کلمات،  آن  گفتن  با  نیست،  وظایفتان  شرح  در  اگر  حتی 
اگر  حتی  می دهید.  نشان  خود  از  شغل  در  محدود کننده  و  بد 

رئیس تان درخواستی غیرمنطقی روی میزتان می گذارد، با گفتن 
این کلمات به طور مثبت پاسخ دهید، »حتما، خوشحال می شوم در 
انجام آن به شما کمک کنم. با توجه به کارهای A، B و C که باید 
انجام دهم، ترجیح می دهید کدام را به تعویق بیندازم تا کار جدید 
را انجام دهم؟ این پاسخ به روشنی حجم کار اولویت بندی شده را 

در کنار نگرش مشتاقانه برای کمک منتقل می کند«.
 

»اما همیشه آن را این طور انجام می دهیم« یا »این راهی نیست که 
 اینجا به کار می بریم«

کار  انجام  برای  بهتر  راهی  یافتن  و  نوآوری  عاشق  موفق  افراد 
هستند. در حقیقت، بنا به گفته استیو جابز، »نوآوری پیشرو را از 
پیرو متمایز می کند«. پرایس توضیح می دهد به این دلیل، مدیران 
کارآمد برای کارمندانی که مهارت تفکر خالقانه، انعطاف پذیری 

و حل مساله دارند ارزش قائل اند.
که شما عکس  بر مال می کنند  یکباره،  به  عبارات،  این  او می گوید 
آن هستید: اسیر گذشته، غیرقابل انعطاف و با فکری بسته. حتی 
یک  این  »وای،  بگویید،  آن  به جای  مخالفید،  فرد  یک  ایده  با  اگر 
ایده جالب است. چگونه کار می کند؟« یا »آن یک رویکرد متفاوت 

است. بیایید مزایا و معایب آن را بررسی کنیم«.
 

»این منصفانه نیست«
آن  نه.  شما  اما  شده،  تایید  او  نه.  شما  اما  است،  گرفته  ارتقا  او 
دپارتمان بودجه را دریافت می کند، نه دپارتمان شما. او می گوید 
افراد  می افتد.  اتفاق  روزمره  زندگی  در  و  شغل  در  بی عدالتی ها 
رفتار  مبتکرانه  مسائل،  برابر  در  بودن  واکنشی  جای  به  موفق 
را  حقایق  شوید:  کار  به  دست  ناله،  و  شکایت  به جای  می کنند. 
مستند کنید، پرونده تشکیل دهید و به فرد یا گروهی که می توانید 

استداللی هوشمندانه ارائه دهید.
  »او نفهم است« یا »او تنبل است« یا »شغل من َگند است« یا »از 

این شرکت متنفرم«
قضاوت،  از  حاکی  کلمات  گفتن  از  موفق  افراد  می گوید  پرایس 
احساسات  به  توجه  »بدون  اجتناب می کنند.  و منفی بافی  توهین 
یا شرایطتان، از بیان عبارات غیرسازنده یا حاکی از قضاوت که 
است،  شغل تان  یا  افراد  به  نسبت  شما  منفی  نگرش  نشان دهنده 
خودداری کنید. اگر نیاز است صادقانه توجه فردی را به شکایت 
یا موضوعی جلب کنید، آن را با حقایق مستند، ظرافت، توجه و 

بی طرفی انجام دهید.«
را  شغل  یک  اتهام  و  توهین  از  سریع تر  چیز  »هیچ  می گوید  او 
نابود نمی کند. این زبان نه تنها بی تجربگی را بر مال می کند، بلکه 
حقایق  بیان  برای  موفق  افراد  است.  تحریک کننده  و  افتراآمیز 
اجتناب  اهانت آمیز  زبان  از  و  انتخاب  دقت  با  را  کلمات  مشهود 

می کنند.«
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بهداشت و سالمت
پوکی استخوان از گرفتاری های بسیار شایع جوامع بشری است 
از زنان  آغاز می شود. حدود نیمی  از 35سالگی  آن بعد  که روند 
مسن تر از 45 سال و90 درصد زنان مسن تر از 75 سال، به پوکی 
نیز 50درصد زنان 40ساله و  ایران  استخوان مبتال می شوند. در 

90درصد زنان 75ساله، مبتال به این بیماری هستند.
البته مردان مسن نیز به پوکی استخوان دچار می شوند، اما میزان 

ابتالی آن ها کمتر از زنان است.
به طور تقریبی، از هر سه زن، یک نفر و از هر 12 مرد یک نفر، به 
پوکی استخوان مبتال می شوند و این امر در سال، منجر به ده ها 

هزار شکستگی ناتوان کننده در مبتالیان می شود.
با وجود این، متاسفانه تعداد اندکی از مبتالیان به پوکی استخوان 

مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند.
درنواحی  عمده  طور  به  بیماری،  این  از  حاصل  های  شکستگی 
های  استخوان  و  فقرات  ستون  های  مهره  ران،  استخوان  گردن 
مچ دست، رخ می دهد. حتی گاهی شکستگی های خود به خودی 

مهره ها، گردن و استخوان ران نیز دیده شده است.

شکستگی های ایجادشده گاه چنان کوچک اند که بیمار هیچ وقت 
متوجه شان نمی شود. از بین رفتن استخوان ها معموال بدون درد 
است. در جوان ها، شکستگی استخوان، یکی دو ماهه درمان می 
، روند بهبود کندتر است و ممکن است  افراد مسن  شود، ولی در 

شکستگی هرگز درمان نشود.
استخوان انسان همانند یک ساختمان است که دارای اسکلت بندی، 
از  استخوان ها،  این  اسکلت  آجرهاست.  بین  دیوار چینی و مالت 
نام رشته های کالژن تشکیل شده  به  رشته های قوی و محکمی 
استخوان  چون  و  کند  پرمی  کلسیم  امالح  را  ها  رشته  مابین  که 
بالغ  و  جوان  های  سلول  زیادی  مقدار  محتوی  است،  زنده  بافتی 
به عهده  را  بافت استخوان ها  استخوانی است که وظیفه ساختن 
رفتن  باال  با  که  است  عوارضی  جمله  از  استخوان  دارند.پوکی 
سن، خود را نشان می دهد. استخوان انسان در کودکی خاصیت 
ارتجاعی و تحمل فشار زیادتری دارد و به تدریج سفت و محکم 
می شود. این مساله در20سالگی، به اوج خود می رسد و بین 20تا 

35سالگی، استحکام استخوان به همان قوت باقی می ماند.
مثل  شدید،  بسیار  ضربات  فقط  جوان،  افراد  در  دلیل،  همین  به 
این  از  اما  به شکستگی استخوان شود.  تواند منجر  تصادف، می 
سن به بعد، به تدریج و با سرعتی کم، از تراکم استخوان کاسته می 
شود و استخوان ها با باال رفتن سن، پوک می شوند. در زنان، بعد 
از یائسگی، به علت توقف ترشح هورمون های زنانه و نقش مهم 
این هورمون ها در استحکام استخوان ها، شیوع پوکی استخوان 

زیادتر می شود.

علل عمده بیماری
مدت  طوالنی  کمبود  اند.  مختلف  استخوان  پوکی  بیماری  عوامل 
رژیم  در  ث(  ویتامین  ویژه  )به  ها  ویتامین  و  پروتئین  کلسیم، 

)نظیر  کورتون  های  قرص  از  استفاده  الکل،  به  اعتیاد  غذایی، 
کاهش  سبب  تیروئید،  پرکاری  و  مدت  طوالنی  در  دگزامتازون( 
تراکم سلولی در استخوان ها و باعث ابتالی شخص به این بیماری 

می شوند. متاسفانه این بیماری در جنس مونث شایع تر است.
و  مردها  از  تر  سبک  و  تر  ظریف  ها  زن  استخوان  سو،  یک  از 
و  مردهاست  از  کمتر  ها  زن  در  نیز  استخوانی  های  سلول  تراکم 
از سوی دیگر، سرعت پوک شدن استخوان در مردها نیز، کمتر از 
بافت  تجزیه  امکان  نیز  و شیردهی  حاملگی  دوره  در  است.  زنان 

استخوانی در زنان بیشتر می شود.

سرب موجود درهوای آلوده ، نقش زیادی در پوکی استخوان دارد. 
مصرف خوراکی هایی هم چون شکر و مواد خوراکی قنددار مانند 

نوشابه ها و شیرینی ، میزان جذب کلسیم را کاهش می دهد و مانع 
جذب کلسیم در روده و ورود آن به خون می شوند و به همین دلیل 
پوکی استخوان را تسریع می کند. قرارگرفتن در محیط آلوده به 
دود سیگار نیز، خطر ابتال به پوکی استخوان را سه برابر می کند.

عالیم و عوارض پوکی استخوان
شخصی ممکن است بدون آن که خود اطالع داشته باشد به پوکی 
استخوان دچار باشد و اساسا به همین دلیل است که پوکی استخوان 
تشخیص  امکان  متاسفانه  شود.  می  نامیده  خاموش  بیماری 
ندارد. وجود   ) بالینی  عالیم  طریق  از   ( اولیه  مراحل  در  بیماری 
بیمار در مراحل پیشرفته بیماری از روی عوارض این بیماری پی 
از: شکستگی  بیماری عبارتند  این  برد. عوارض  آن می  به وجود 
در  خصوص  به  ها  استخوان  بر  ضربه  کمترین  با  خودی  خودبه 
نواحی ران و لگن، کمر و ستون مهره ها که غالبا این اولین عالمت 

است. کمر درد شدید در نقطه خاص که نشانه شکستگی است.
وقتی بیماری خیلی شدید باشد، فشارهای خفیفی مثل خم شدن 
به جلو، بلند کردن جاروبرقی، عطسه و یا سرفه کردن می تواند 
تغییر  بیماری  این  دیگر  عوارض  از  شود.  مهره  شکستگی  باعث 
شکل ستون فقرات است که موجب انحنای پشت یا قوز درآوردن 
این بیماری  از  می شود. کوتاه شدن قد نیز می تواند عارضه ای 
تلقی شود. حتی بعضی محققان عقیده دارند افتادن دندان ها در 

سال های باال نیز ناشی از همین پوکی استخوان است.

پوکـــــــی 
استخوان 
پوکی  یا  »استئوپروز«  بیماری 
نیز  دردخاموش  به  که  استخوان 
است  ای  عارضه  است،  مشهور 
های  سلول  تراکم  آن،  در  که 
قدرت  از  و  کم می شود  استخوانی 
دراین  شود.  می  کاسته  آن  طبیعی 
شود  می  شکننده  استخوان  حالت، 
ضربات  با  شکستگی  احتمال  و 

کوچک افزایش می یابد.
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تشخیص بیماری
بالینی  های  نشانه  گونه  هیچ  معموال  بیماری،  اولیه  مراحل  در 
علت  بدون  کمردردهای  موارد  دربعضی  شود.  نمی  مشاهده 
حتی  است.  نشده  یافت  تاکنون  قطعیتی  هیچ  اما  شده  مشاهده 
با اشعه ایکس که به تشخیص شکستگی کمک می  عکس برداری 

کند، برای تشخیص زودرس این بیماری روش مناسبی نیست.
یا  استخوان  تراکم  سنجش  بیماری،  این  تشخیص  راه  بهترین 
تراکم  سنجش  برای  امروز،  خوشبختانه  است.  دانسیتومتری 
با  توانند  می  که  اند  شده  ساخته  جدیدی  های  دستگاه  استخوان 
دقت نسبتا زیادی، تراکم استخوانی و نسبت آن با استخوان سالم و 

سن مناسب را اندازه گیری کنند.

چند  تنها  و  است  درد  بدون  استخوانی  تراکم  سنجش  آزمایش 
و  ندارد  قبلی  آمادگی  به  احتیاج  همچنین  کشد،  می  طول  دقیقه 
در آن دارویی مصرف نمی شود. این سنجش، پزشک را قادر می 
کند تا شدت پوکی استخوان را ارزیابی کند و در نتیجه، استحکام 

استخوان را بسنجد.

پیشگیری
را  استخوان  پوکی  خطر  ای،  بسیارساده  های  روش  با  توان  می 
کاهش داد: تغذیه مناسب، از روش های بسیار موثر برای پیشگیری 
و  ها  پروتئین  باید محتوی  انسان  غذای  است.  استخوان  پوکی  از 

روند  تا  باشد  الزم  های  ویتامین  و  کلسیم  خصوصا  کافی  امالح 
پوکی استخوان کندتر شود . بهترین منبع کلسیم وپروتئین شیر، 

پنیر، ماست، و غذاهای دریایی به ویژه ماهی است.
الزم  کلسیم،  وجذب  ها  استخوان  سالمتی  Dبرای  ویتامین 
تا  را دربیرون خانه گذراند  باید زمانی  بنابراین  وضروری است. 

آفتاب بتواند پوست را برای ساختن ویتامین D تحریک کند.
انجام حرکات ورزشی مستمر تراکم سلول های استخوانی را زیاد 
می کند. بنابراین ورزش هایی نظیر پیاده روی تند و شنا توصیه 
مانند  استخوان،  پوکی  دهنده  افزایش  مواد  مصرف  شود.از  می 
الکل، سیگار، قهوه فراوان و انواع نوشابه ها، باید خودداری شود.

استفاده از زیر گروه های مختص استخوان، هورمون های زنانه 
تواند  می  پزشک،  زیرنظر  یائسه  های  درخانم  رالوکسیفن  نظیر 

مانع پوکی استخوان زودرس شود.

درمان
درمان های متفاوتی هم اکنون برای پوکی استخوان وجود دارد که 

هرکدام با توجه به شرایط بیمار برای او انجام می شود.
تجویز   ،  D ویتامین  و  کلسیم  حاوی  ترکیبات  تجویز  جمله  از 
که  استخوان  پوکی  سرعت  کاهنده  داروهای  و  فلوراید  ترکیبات 
یعنی  اول،  مورد  تنها  و  هستند  گران  و  پرخرج  بسیار  شان  تمام 
D، قابل دسترس، کم هزینه و برای عموم قابل  کلسیم و ویتامین 

استفاده است.

خواننده گرامی
مخارج هفته نامه پرشین فقط از محل آگهی ها و حق اشتراک تامین می شود. هفته نامه پرشین 
انتظار دارد در صورتی که آن را می پسندید و ماندگاری آن را برای  فرهنگ و فارسی زبانان مفید 
ایم،  در صورت ازدیاد تعداد مشترکان و آگهی  میدانید ما را یاری کنید.همانطور که بارها نوشته 
ها، هفته نامه دوام میابد و به راه اطالع رسانی وکارهای فرهنگی خود ادامه می دهد.هفته نامه 
پرشین مرهون محبت های کسانی است که تاکنون به درخواست ما،  آگهی دهندگان و مشترکانی به 

ما معرفی کرده اند.
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خانواده
تازه  باشد  گذشته  شما  ازدواج  زمان  از  سال  چند  وقتی 
می فهمید که در میان گرفتاری های بچه ها و کار، برخی 
مسائل را چنان که باید مورد توجه قرار نداده اید. وقتی 
برای  خوب  برنامه ای  داشتن  شوید،  نکته  این  متوجه 

تضمین آینده مالی مناسب ضروری است.
سوفی بکمان، حسابدار و برنامه ریز مالی موسسه

 »ای جی ادواردز« می گوید: »مسوولیت شما با فرزندان 
همسر  و  خود  عالوه بر  حاال  شما  می کند.  پیدا  افزایش 
به معنای  این  و  نیز هستید  خود مسوول فرزندان خود 
شاخه  از  زوج ها  از  بسیاری  است.«  برنامه ریزی  لزوم 

به عنوان  را  مالی  مسائل  و  می پرند  دیگر  شاخه  به  ای 
مشکالت  سرآغاز  این  نمی کنند.  نگاه  بلندمدت  مساله ای 
پولی آینده است که ازدواج را تحت فشار قرار می دهد و 
در صورت عدم صالحیت یا مرگ یکی از اعضای خانواده 

حتی می تواند فاجعه بار باشد.
مانند  مسائلی  مورد  در  باید  و  نیستید  بچه  دیگر  شما 
فرزندان،  دانشگاه  برای  انداز  پس  بیمه،  مسکن،  وام 
بازنشستگی و حتی مسائلی مانند حضانت فرزند خود 
و  نوع  به  والدین فکر کنید. فکر کردن  در صورت مرگ 
میزان بیمه ای که نیاز دارید می تواند شروع خوبی باشد. 

اگر خانواده شما متکی به دو درآمد مجزا است به تحت 
کنید.  فکر  پزشکی  هزینه های  کامل  دادن  قرار  پوشش 
بعد در مقطعی نوبت به دانشگاه رفتن بچه ها می رسد. 
کند،  کمک  می تواند  آنها  وقت  پاره  کار  و  بورسیه  وام، 
نخواهد  پوشش  را  دانشگاه  هزینه های  تمام  احتماال  اما 
داد. این امر حتی برای دانشگاه های دولتی نیز مصداق 
در  اندیشید.  قبل  از  باید  دانشگاه  برای  بنابراین  دارد؛ 
کل، پول الزم برای دانشگاه باید پس از خرج کردن برای 
هزینه های خانوار، در دسترس باشد؛ یعنی هزینه کردن 
برای دانشگاه باید به گونه ای صورت پذیرد که مثال دوره 

بازنشستگی تحت تاثیر قرار نگیرد. وقتی فرزندان باید 
خوبی  بازنشستگی  باید  هم  شما  و  بروند  دانشگاه  به 

داشته باشید، برنامه ریزی ضروری است.
در نظر داشتن تمام جزئیات برای برنامه مالی درازمدت 
نیازمند وقت گذاشتن و تحقیق گسترده است وزوج های 
از  می توانید  بنابراین  می آورند؛  کم  وقت  معموال  جوان 
دارید مشاوره بگیرید. داشتن  اعتماد  آنها  به  کسانی که 
کمک  آینده  تضمین  برای  برنامه ریزی  به  قطعا  مشاور 
مشاوره  کسی  از  مردم  از  توجهی  قابل  درصد  می کند. 
داشتن  منافع  که  است  حالی  در  این  و  نمی گیرند  مالی 

مشاور مالی کامال واضح است. بکمان می گوید آمارهای 
موجود در ایاالت متحده و دیگر کشورهای جهان نشان 
می دهد کسانی که مشاور مالی دارند درآمد بیشتری از 
مالی  برنامه ریزی  جزئیات  تمام  برای  که  دارند  افرادی 

تنها به خود متکی هستند. 

بیشتر زوج ها در مواردی سر خود را مانند کبک در برف 
و در مواردی دیگر خیال پردازی می کنند. والدین جوان 
هنگام برنامه ریزی برای مسائل مالی در موارد بسیاری، 
تعمیرات  و  جدی  بیماری  کار،  نابهنگام  رفتن  دست  از 

بکمان،  قول  به  نمی دهند.  قرار  نظر  مد  را  خانه  عمده 
مالی  برنامه ریزی  هنگام  خانواده ها  و  افراد  بیشتر 
رویکرد »خودم یا خودمان همه کارها را می کنیم« دارند. 
تحقیقاتی در ایاالت متحده آمریکا که توسط موسسه »ای 
درصد   35 که  می دهد  نشان  شده  انجام  ادواردز«  جی 
افراد در مورد تصمیم گیری های مالی به خود باور دارند 

و تصمیمات خود را هوشمندانه می دانند. 

این در حالی است که تنها 16/9 درصد افراد مشاور مالی 
آن  به  مالی  مسائل  مورد  در  تصمیم گیری  برای  و  دارند 

افراد  درصد   16/2 که  است  اینجا  جالب  می کنند.  تکیه 
مادربزرگ  و  پدربزرگ  یا  خود  والدین  مشاوره های  به 
خود متکی هستند. جالب تر اینجا است که تنها 14 درصد 
افراد همسر خود را به عنوان منبعی خوب برای اطالعات 
به  این است که زنان بیشتر  بد  اتفاق  در نظر می گیرند. 
همسر خود اعتماد دارند تا مردان به همسران خود. یک 
اقدام خوب می تواند گرفتن اطالعات از اینترنت باشد به 
قابل  که  باشند  منابعی  استفاده  مورد  منابع  که  شرطی 

اعتماد هستند. 
هرگز نباید شک کرد که مسائل مالی که مهم هستند باید 

و  باز  کردن  بحث  شوند.  گذاشته  اشتراک  به  دیگران  با 
دارد.  بهتری  نتایج  قطعا  مالی  مسائل  مورد  در  کامل 
بکمان می گوید: »دانش از طریق ارتباط به دست می آید. 

مباحثه همیشگی و باز باعث اعتماد می شود. 

در  رک  و  همیشگی  کردن  صحبت  با  می توانند  زوج ها 
داشته  یکدیگر  به  صددرصد  اعتماد  مالی  مسائل  مورد 
باشند و برنامه ریزی مالی بهتری را شکل دهند. در کنار 
این اعتماد آنچه بدون تردید به کار خواهد آمد، مشاوره 

مالی گرفتن از افراد حرفه ای یا موفق است.« 

اشتباه 
اقتصادی 
زوج های 

جوان

اسکات ریوز  / منبع: فوربس

15 پیشنهاد
 به بددهن ها

1. قبل از دشنام گویی، این رفتار را در ذهن خود به طور 
منطقی تحلیل کنید یا این موضوع را در جلسه هایی با 

مشاور در میان بگذارید.
واقعا  آیا  که  دهید  پاسخ  سوال  این  به  خود  در ذهن   .2
نمی شود به جای این رفتار، واکنش دیگری نشان داد؟ 

که  دیگری  رفتارهای  کاغذ  یک  روی  بعد،  مرحله  در 
می شود جایگزین کرد، بنویسید.

3. درباره قبیح و زشت بودن این عمل فکر کنید.

این رفتار در خود، احساس  از بین بردن  باید برای   )4
نیاز کنید.

نشان  ناسزا  افراد هنگام شنیدن  که  واکنش هایی  به   .5
درک  بیشتر  را  آنها  و  بدهید  بیشتری  اهمیت  می دهند، 
حتی  یا  کردن  دوری  اخم،  مثل  واکنش هایی  کنید؛ 

ترسیدن.

است.  دیگر  مناسب  روش  یك  ذهنی  ساختار  تغییر   .6
بدی  واکنش  ناپسندتان  رفتار  به  دیگران  اینکه  نباید 
می ترسند،  شما  از  اینکه  حساب  به  نمی دهند،  نشان 

بگذارید.

شأن  باید  است.  موثر  نیز  خود سازی  و  خودیابی   .7
خود  با  و  ببرید  باال  خود  ذهن  در  را  شخصیتتان  و 
مورد  در  که  زشتی  کلمات  حد  در  شأنتان  که  بیندیشید 
افراد به کار می برید، نیست و بهتر است که از روش های 

دیگری استفاده کنید.

نیز یك  از روش خودآگاهی  8. استفاده بهینه و بیشتر 
دانش،  مهارت،  یعنی  خودآگاهی  است.  موثر  راهکار 

کنترل و آگاهی از رفتارهایی که انجام می دهیم.

یعنی  خودگویایی کالمی؛  درمانی  از طرح  استفاده   .9
را بشنوند،  آن  به نحوی که گوش هایتان  بلند  با صدای 
خود  با  را  بزند  سر  شما  از  دارید  دوست  که  رفتاری 
تکرار کنید. مثال می توانید با خود تکرار کنید که امروز 
از  زشتی  حرف  هیچ  شب  تا  می گذارم  قرار  خودم  با 

دهانم خارج نشود.

10. از روش عالمت گذاری  استفاده کنید. یعنی از یکی از 
اطرافیان خود کمک بگیرید و از او بخواهید هر گاه دید 
در موقعیت ناسزاگویی قرار می گیرید، به شما یادآوری 

کند.

مثال  که  بنویسید  یادداشت  خود  برای  می توانید   .11
امروز من نباید اصال حرف زشت بزنم.

12. روش شکار موقعیت ها نیز از راهکارهای مفید برای 

را در موقعیت هایی  یعنی خود  ناسزا گفتن است.  ترك 
که قبال در آنها وادار به ناسزاگویی شده اید، قرار بدهید 
ولی این بار با روش منطقی و صحیح صحبت و نقش 

بازی کنید.

به  ادامه  در  تا  باشید  شنونده  فقط  کنید  سعی   .13
ناسزاگویی نینجامد. با ترک محل و دور شدن از آن، خود 
را کنترل کنید. می توانید هنگام عصبانیت از روش های 
کنید،  استفاده  ناسزاگویی  جای  به  پرخاشگری  دیگر 
مثال اخم  کنید یا اگر امکانش بود، پیاده روی کنید، بدوید 

یا حتی با طناب بزنید.

14. تصویرسازی مثبت بسیار مفید است. در ذهن خود 
در  را  تصویر  این  و  کنید  خلق  استرس زا  موقعیت  یک 
ذهن خود بسازید که دارید آرام و بامنطق مشکالت خود 
را با شخص مقابل حل می کنید و اصال فحش و ناسزایی 

در کار نیست.

در  خود،  ذهن  در  تنش زا  موقعیت  خلق  از  پس   .15
واقعیت شروع به خوب صحبت کردن کنید به نحوی که 
با گوش خود آن را بشنوید تا حل مسالمت آمیز مشکالت 

را با خود تمرین کنید.
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با دیدن این نشانه ها، همسرتان را نزد پزشک ببرید

بیماری های 
مردان

تعجب نمی کنیم اگر شوهر شما هم هنگام درد کشیدن بادی به 
غبغب بیندازد و با قیافه ای شبیه سوپرمن ها بگوید که نیازی 
به وزیت دکتر ندارد و اگر کمی صبر کند همه چیز درست می 
شود اما برخالف تصور این دسته از آقایان، صبر کردن نه تنها 
را هم هر روز  بیماری  بلکه عالئم  کند،  نمی  را درست  چیزی 
آزار دهنده تر و طاقت فرساتر کرده و درمان بیماری را دشوار 

و حتی گاهی محال می کند.
شاید کمتر مردی به چکاپ های دوره ای اعتقاد داشته باشد؛ 
به  همسرتان  است  ممکن  که  ای  ساده  مشکل  آنکه  برای  اما 
جای  به  را  او  کار  شده  دچار  آن  به  جنسیتش  یا  سن  خاطر 
شما  به  ما  باشید.  ما  با  مطلب  این  ادامه  در  نرساند،  باریک 
خواهیم گفت که چه وقت و با دیدن چه نشانه هایی باید برای 
همسرتان از متخصصان وقت بگیرید و او را مجبور به مراجعه 

به پزشکان متخصص کنید.

سرطان معده
مراقب این عالئم باشید: اگر همسرتان مدتی است که از سردرد، 
سوء  سیاه،  یا  خونی  مدفوع  اشتها،  کاهش  استفراغ،  تهوع، 
هاضمه، درد و نفخ، یا عالئم ثانویه کم خونی مثل احساس بی 
حالی و ضعف شکایت دارد، بهتره است او را نزد پزشک ببرید 
تا با انجام آزمایش های غربالگری ازسالمتش مطئن شوید. از 
کنار عالئمی شبیه به زخم معده نیز به سادگی نگذرید که شاید 

زنگ خطری برای سرطان معده باشد.
ترین  شایع  پوست  سرطان  از  بعد  معده  سرطان  چرا؟ 
زنان  برابر  دو  مردان  است.  ساله  40تا45  مردان  بین  سرطان 
به این سرطان مبتال می شوند. آمار ابتال به سرطان معده در 
ایران، دو برابر میانگین جهانی است و این سرطان بیشترین 
تصور  برخالف  دارد.  دیگر  انواع  بین  در  را  میر  و  مرگ  آمار 

تنها  مردان  در  سرطان  این  شیوع  دلیل  افراد،  از  بسیاری 
مصرف زیاد دخانیات نیست. بر اساس تحقیقات در موسسه 
ملی سرطان کانستانزا کمبریج از آنجا که مردها فاقد هورمون 
این سرطان دچار می شوند  زنانه استروژن هستند بیشتر به 
را  افراد  تواند  می  حدودی  تا  استروژن  محققان  عقیده  به  که 
البته سرطان معده اغلب  در برابر این سرطان محافظت کند. 
بدون عالئم آشکار ظاهر شده و رشد می کند و شما به عنوان 
همسری هوشیار باید از سابقه ژنتیکی همسرتان آگاه باشید و 
در اقوام درجه یک او اگر کسی مبتال به این سرطان است، او را 

موظف به انجام چکاپ های دوره ای کنید.
چه باید کرد؟ گذشته از آشتی با آشپزخانه خانه و کمتر سراغ 
و  شده  سود  نمک  های  غذا  سراغ  کمتر  باید  رفتن،  فود  فست 
با  همسرتان  ذائقه  اگر  حتی  دیگر،  سوی  از  بروید.  ها  ترشی 
مصرف  به  مجبور  را  او  باید  نیست،  سازگار  سبز  غذاهای 
و  پیاز  برای  زیادی  جای  و  کنید  تازه  های  میوه  و  سبزیجات 
سیر در آشپزخانه تان باز کنید. گذشته از تمام این تغییراتی که 
در سبک زندگی تان ایجاد می کنید، باید بدانید که آندوسکوپی 

و رادیوگرافی راه های تشخیصی سرطان معده هستند.

سرطان پوست
مراقب این عالئم باشید: اگرچه اغلب ایرانی ها چشم آبی و مو 
بور نیستند و پوست روشن ندارند، اما همچنان سرطان پوست 
جزء شایع ترین سرطان هاست. خطرناک ترین نوع سرطان 
دو  ساله   50 مردان  که  شود  می  گفته  و  است  مالنوم  پوست، 

برابر بیشتر از زنان به این بیماری مبتال می شوند.
چرا؟ مردان به علت کار در معرض نور خورشید بیشتر به این 
سرطان مبتال می شوند. عالوه بر این تماس طوالنی مدت با 
از عوامل ایجاد  مواد شیمیایی مثل آرسنیگ و زغال سنگ نیز 

کننده سرطان پوست است.
مشاهده  صورت  در  بخواهید  شوهرتان  از  کرد؟  باید  چه 
برآمدگی  و  یا خال  ناحیه پوست  تغییر رنگ  ای مشکوک،  لکه 
آزمایشات  لزوم  صورت  در  تا  کنید  مشورت  دکتر  با  سریعا 
با خانم ها  در مقایسه  آقایان  انجام دهید. شاید  را  غربالگری 
آنان  به  باشند؛  به پوست شان داشته  حساسیت کمتری نسبت 
گوشتزد کنید که عالئم سرطان در ابتدا خیلی شدید نیست. اگر 
همسرتان حاضر به خرید کرم ها نیست خودتان دست به کار 
 SPF 15 شوید به داروخانه بروید و کرم ضد آفتابی با درجه
خریدای کنید تا به طور مداوم 30 دقیقه قبل از خروج از منزل 

از آن استفاده کند و تاکید کنید هر دو ساعت تمدیدش کند. می 
به  و  است  تر  تیپ  خوش  دار  لبه  کاله  با  بگویید  او  به  توانید 
جای لباس های آستین کوتاه در تابستان می تواند از لباس های 
آستین بلند که از الیاف طبیعی ساخته شده اند و امکان جریان 

داشتن هوا را فراهم می کنند، استفاده کند.

سرطان مثانه
مراقب این عالئم باشید: اگر همسرتان دچار تکرر ادرار شده یا 
سوزش و دردی را هنگام ادرارحس می کند یا در ادرارش لکه 
او را مجاب کنید تا در اسرع وقت به  های خونی پدیدار شده 
پزشک مراجعه کند. سرطان مثانه در اوایل بروزش می تواند 

عالئمی شبیه به سنگ کلیه هم داشته باشد.
چرا؟ شیوع سرطان مثانه در مردان چهار برابر زنان است و 
مخفی  ها  سال  تا  است  ممکن  سرطان  این  شایع.  بسیار  البته 
بماند و با خونریزی زیاد و زمانی که بیماری پیشروی کرده، 
ندرت  به  سال   40 از  کمتر  افراد  در  بیماری  این  شود.  ظاهر 
ظاهر می شود و معموال افراد باالی 60 سال را در گیر می کند. 
اگر همسرتان در معرض مواد شیمیایی قرار دارد، در کارخانه 
یا  دارد  کار  سر  شیمیایی  مواد  با  آرایشگاه  در  یا  کند  می  کار 
حتی اگر راننده کامیون است و سیگار هم می کشد، بیشتر در 

معرض ابتال به این بیماری قرار دارد.
چه باید کرد؟ بررسی سوابق بیماری بستگان نیز همانند دیگر 
سرطان ها، حرف اول را برای شناسایی بیماری های احتمالی 
می زند. پس اگر پدر، عموها یا پدربزرگش به این بیماری مبتال 
بوده، در مورد بررسی وضعیت سالمت همسرتان حساسیت 

بیشتری به خرج دهید.

سرطان پروستات
اغلب  اولیه  مراحل  در  سرطان  این  باشید:  عالئم  این  مراقب 
خاموش است و تنها زمانی عالئم بروز می کنند که سرطان به 
خارج از پروستات نفوذ کرده و کار درمان سخت شده باشد. 
عالئمی که در موارد پیشرفته بیماری دیده می شود، از قبیل 
ناتوانی ادرار، درد یا سوزش، اشکال در نعوظ آلت، خون در 
ادرار و جریان ضعیف ادرار، احساس درد متناوب در قسمت 

پایین پشت، باالی ران و مفصل ران هستند.
معرض  در  بیشتر  دارد  سال   65 از  بیش  شوهرتان  اگر  چرا؟ 
ابتال به این سرطان است و سابقه فامیلی در سرطان پروستات 
می تواند خطر دچار شدن به آن را بیشتر کند. گذشته از این، 

حواس تان به دور شکم شوهرتان باشد که چاقی و اضافه وزن 
نیز خط ابتال به سرطان پروستات را افزایش می هد.

مصرف  تا  کنند  می  توصیه  آقایان  به  محققان  کرد؟  باید  چه 
از  همچنان  و  دهید  کاهش  تان  غذایی  رژیم  در  را  ها  چربی 
سبزیجات و میوه های تازه استفاده کنید. روغن های گیاهی 
را جایگزین روغن های حیوانی کنید. ماهی بخورید که خطر 
ابتال به سرطان را کاهش می دهد. وزن تان را هم نرمال نگه 
از 30 دارند بیشتر  یا بیشتر  ام آی« 30  افرادی که »بی  دارید. 

سرطان پروستات می گیرند.

فشار خون باال
مراقب این عالئم باشید: اغلب مردان دچار این بیماری هستند 
در حالی که خودشان هم خبر ندارند. تنها در موارد پیشرفته 
افراد مبتال به فشار خون باال دچار سردرد، سرگیجه و خون 
مانند  دیگری  عالئم  است  ممکن  بیماری  این  شوند.  می  دماغ 
را  سینه  قفسه  درد  و  دید  تاری  قلب،  تپش  خستگی،  تهوع، 
به  یا موارد دیگر  اگر همسرتان برای چکاپ  هم داشته باشد. 
خون  فشار  تا  کنید  یادآوری  پزشک  به  کرد  مراجعه  پزشک 

شوهرتان را نیز بررسی کند.
چرا؟ خطر ابتال به فشارخون با افزایش سن بیشتر می شود و 
در مردان باالی 45 سال افزایش می یابد. این بیماری نیز بسیار 
شایع است. در آمریکا یک سوم افراد بالغ و نصف مردان باالی 
اما مردان جوان هم  باال دچار هستند،  به فشار خون  60 سال 
بیماری  بیماری شوند. چاقی و سابقه  این  ممکن است درگیر 
خطر ابتال به این بیماری را افزایش می دهد. به طور میانگین 
توصیه می شود تا برای افراد باالی 20 سال هر دو سال یک بار 

کنترل فشار خون صورت بگیرد.

چه باید کرد؟ اگر همسرتان اضافه وزن دارد برای پیشگیری 
از فشار خون رژیم غذایی مفیدی برایش آماده کنید. از فشار 
خون باال سرسری نگذرید که ممکن است با پیگیری آن سرنخ 
برای حفظ سالمت  کنید.  پیدا  را  دیگر  هایی  بیماری  از  هایی 
های  غذا  مصرف  باال،  خون  فشار  از  پیشگری  و  همسرتان 
پرنمک را فراموش کنید. میزان 2/300 میلی گرم مصرف مجاز 
روزانه نمک برای هر نفر است و گذشته از آن باید برای دور 
و  کنید  مصرف  تازه  های  میوه  و  سبزیجات  خطر،  این  شدن 

مصرف غذا های چرب را هم ممنوع کنید.
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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

افســـردگی 
در کودکان

یا  حادثه  اگر  بویژه  است،  کودك  روزانه  زندگی  طبیعی  بخش  افسردگی  و  غم  احساس 
اتفاقی او را مستعد افسردگی کرده باشد. بیشتر اوقات کودکان بسرعت کنترل خود را باز 
می یابند و راههایی پیدا می کنند، تا حال خود را بهبود بخشند. آنها با بیان احساسشان و 
سرگرم شدن به فعالیت های دیگر به طور موقتی افکار مزاحم غم را از خود دور می کنند. 
برخی نیز از تخیل خود بهره می گیرند که گویی اوضاع بهتر شده است، تا این که واقعا 
بنابراین  شود.  می  کمتر  رفته  رفته  کودك  انگیز  غم  افکار  زمان،  گذشت  با  یابند.  بهبود 
حافظه آنها کمتر تحت فشار روزانه فرار می گیرد. هنگامی که کودك نمی تواند احساسات 
غم انگیزش را کنترل کند، یا تمام مهارت او برای برطرف کردن غم و اندوه بی اثر می 
شود، یا وقتی نمی تواند فکر خود را به چیز دیگری مشغول کند یا هنگامی که تمام مدت 
بدون هیچ علتی غمگین است، چه اتفاقی می افتد؟ این هنگامی است که او در حال عبور 
از مرز بین افسردگی ساده و حالت افسردگی واقعی است. یافتن نشانه های افسردگی 

و بهترین راههای کمك به فرزندتان در چنین موقعیتی اهمیتی غیر قابل انکار می یابد.

دارد.  بستگی  افراد  و موقعیت خانوادگی  به سن، شخصیت  ها  نشانه  تفاوت  ها:  نشانه 
از آنجا که این عالیم به مشکالت جسمی شباهت بیشتری دارد، برای تشخیص آنها باید 
از پزشك اطفال کمك گرفت. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اگر والدین به 

افسرده بودن یا نبودن کودك مشکوکند، بهتر است به این نشانه توجه کنند.

تمرکز  در  اختالل  و  پرتی  حواس  اوقات  اغلب  موقعیت  این  در  کودك  عمومی:  رفتار 
فوری.  افتادن  گریه  به  یا  خشم  به  مالیمت  تبدیل  مثل  دارد؛  ناپایدار  عاطفی  تغییرات  و 
بیشتر اوقات غمگین به نظر می رسد و بسختی می تواند به فعالیتش دست یابد که باعث 

خوشحالی اش شود و اغلب درباره افکار و خاطرات غم انگیز صحبت می کند.

نحوه تغذیه : از غذا خوردن امتناع می کند، یا اشتها ندارد، یا این که به نوعی پرخوری 
وسواسی. اجباری . دچار می شود و اضافه وزن یا کاهش وزن چشمگیر دارد.

نحوه خوابیدن: هنگام خوابیدن برای جلب توجه رفتارهایی از خود نشان می دهد. از 
شب تا صبح چندین بار از خواب بیدار می شود و اختالالت خواب او افزایش یافته، کابوس 
نیز می بیند. صبح به سختی از جا بلند می شود و بدون این که نیاز به خواب اضافه داشته 

باشد، طی روز می خوابد.

نحوه روابط با همساالن: عالقه ای به همراهی با دوستان ندارد، یا این طور به نظر می 
رسد. همچنین عالقه ای به فعالیت های دوستانش ناشن نمی دهد و به علت موضوع بی 

اهمیتی با دوستانش درگیر می شود.

یك مورد خاص
درباره  خود  مشاهدات  از  یکی  اصفال  پزشکی  روان  متخصص  براون  جفری  دکتر 
افسردگی کودکان را این طور تعریف می کند: جاناتان دبلیو کسی بود که او را به علت 
سردرد،  چون  جسمی  مشکالت  از  او  ضمن  در  آوردند.  من  نزد  خوراك  و  خواب  کمی 
خستگی می تواند فعالیتی پیدا کند که او را خوشحال کند. چرا که براحتی حواسش پرت 
می شود نمی خواهد به مدرسه برود و بندرت به دیدن دوستانش می رود. همچنین به 
نظر می آید دمدمی باشد و به هر دلیل کوچکی گریه را سر می دهد. جاناتان به مادرش 
گفته است که فکر می کند دیگر هیچ کس او را دوست ندارد از آن گذشته او خودش را هم 
خیلی دوست ندارد بعد از این که هیچ عالمتی از بیماری در آزمایش او پیدا نکردم و همه 
آزمایش ها طبیعی بود. یك جلسه خانوادگی ترتیب دادم. تا به این بحث بپردازیم که به 

احتمال قوی ناراحتی جاناتان به دلیل حالت ذهنی اوست. نه یك بیماری جسمی.
های  فعالیت  به  ای  عالقه  دارد،  ترس  مدرسه  از  که  این  ضمن  مدرسه:  در  رفتار  نحوه 

مدرسه و تکالیف خانه نشان نمی دهد.
نحوه زندگی در خانواده: عالقه اش را به شرکت در مکالمات و فعالیت های خانه از دست 
می دهد. هرگز توجه پدر و مادر را طلب نمی کند یا بی نهایت کم توجه می شود و رابطه 

اش با خواهر، برادر و نیز بقیه افراد خانواده تغییر می کند.

علت ها
برخی علتها افسردگی کودکان آشکار است، اما برخی دیگر نه. بیماری های مزمن، زندگی 
نابسامان خانوادگی، مشکل شرایط اجتماعی سخت، ترس از شکست واقعی یا مجازی و 
نگرانی از آسیب جسمی یا عاطفی، از علتهای رایج افسردگی کودکان به شمار می روند. 
همچنین داشتن سابقه افسردگی در نزدیکان کودك، خطری ابتالی او را بیشتر می کند. 
گاهی موقعیت ها و حالتهایی چون کمبود خواب به صورت مشکالت روان شناختی تظاهر 
می کنند. بچه های بزرگتر و نوجوانانی که خیلی کم از رایانه استفاده می کنند، با تلفن 
صحبت می کنند، یا تکالیف مدرسه را انجام می دهند، قربانی نشانه های شبیه افسردگی 
بیماری های مکرر کودکانشان، دچار  و  بدخوابی  به علت عادت  که  مادرانی  می شوند. 

بی خوابی مزمن شده اند، نیز می توانند به اشتباه حس کنند دچار افسردگی شده اند.
چه زمانی به کمك نیاز دارید؟

معموال برای این که بدرستی درك شود چه زمانی کودك به کمك نیاز دارد، بینش و شم 
والدین مهم است. شیوه خوبی برای ارزیابی شدت موقعیت، تقسیم زمان روزانه کودك به 
3 قسمت: زندگی در خانه و تعامل با اعضای خانواده، میزان مطالعه و نمره های درسی 

و برخوردهای اجتماعی با دوستان و همساالن اوست.
هنگامی که مشکل فقط در یك قسمت باشد، معموال بخوبی می تواند آن را کنترل کرد و 

استفاده از مشاوره اختیاری می شود، اما اگر مشکل در 2 قسمت باشد ، به این معناست 
که فرد توانایی مقابله با آنها را ندارد. در این موقعیت به طور جدی توصیه می شود از 
کمکهای حرفه ای استفاده شود. هنگامی که 3 قسمت زندگی کودك تحت تاثیر قرار گرفته 
باشد، باید به جایی پناه برد و این جاست که استفاده از مشاوره تخصصی را الزامی مگر 
این که از آمادگی کودك مطمئن باشید. شاید شما یك شیوه مقابله با افسردگی را که قبال 
امتحان کرده اید جایگزین کنید، اما فرزند شما احساس بهتری نداشته باشد. دلیل این که 

استرس کودك در یك نوع شدیدتر باال می رود، به معنای وخیم تر شدن اوضاع نیست.

شیوه های موثر
به  دیدگاه کودك نسبت  تغییر  در  از سعی  عبارتند  این وضعیت  دیگر درمان  روش های 
آینده، کمك به او در به دست آوردن درك بهتر از گذشته و کم کردن احساس گناه در وی. 
یك درمانگر خوب، می تواند با انجام آزمایش، می تواند با انجام آزمایش، ترسهای خیالی 
ظاهرا  که  مشکالتی  برای  عملی  های  حل  راه  یافتن  همچنین  کند.  متمایز  واقعیت  از  را 
اهداف  از  بیرونی  متخاصم  دنیای  از  امن  جایگاه  ارائه  و  نفس  عزت  پرورش  دشوارند، 

دیگر به شمار می آیند.

داروی ضد افسردگی
در درمان   ،prozac, Zoloff مانند  افسردگی  داروهای ضد  که  مطالعات نشان می دهند 

داوری  پیش  و  منع  که  هنگامی  از  باشند.  موثر  بسیار  توانند  می  کودکان  افسردگی 
درباره اینگونه داروها از بین رفته، استفاده از اینها و داروهای دیگر بچه های غمگین را 
خوشحال نمی کنند. در عوض آنها تعادل نداشتن شیمیایی را. که موجب پیدایش وسوسه 
فکری درباره افکار غم انگیز می شود . کاهش می دهند. به طور مثال یك کودك با چنین 
موقعیت خاص، با مصرف دارو می تواند از مخمصه فکری که در ذهنش پدید آمده رها 
شود و افکار دیگری را که آسیب کمتری دارند جایگزین کند. اکنون او می تواند به فعالیت 
های عادی برگردد و گفتگوی معنی داری با یك درمانگر داشته باشد. تعجب آور نیست 
که والدین نگران اعتیاد احتمالی و تغییر شخصیت فرزندشان باشند. این نگرانی ها خیلی 

اغراق آمیزند. اما هر جا این گونه داروها تجویز شوند همیشه درباره عوارض جانبی آن 
سوال و آنها را با خطرات احتمالی مقایسه کنید.

یك راه حل
مهمتر از همه این است که از وضعیت افسردگی فرزندتان دست پاچه نشوید. افسردگی 
های  بحران  سازد.  آلوده  را  اعضا  دیگر  و  باشد  کننده  گمراه  تواند  می  خانواده  در 
روانشناختی بسیار شبیه بحران هایی است که هنگام بیماری جسمی فرزندتان رخ می 
دهد. بر آن کارهایی که می توانید انجام دهید تمرکز کنید و نگران آنچه خارج از کنترل 
به خاطر  نیست، ولی  افزاست، مهم  اینکه موضوعی خاص چقدر غم  نباشید.  شماست، 

داشته باشید همیشه راهی برای بهبود آن وجود دارد.
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رسوایــی 
گیخــون

رضا قبادی

روز،  این  به  فوتبال،  تاریخ  در  اسپانیا.  گیخون   ،1982 ژوئن   25
افتاد می گویند  اتفاقی که در گیخون  به  و  روز رسوایی می گویند، 

»رسوایی گیخون«!
درست 33سال از »رسوایی گیخون« می گذرد، روزی که آرزوهای 
هزاران جوان الجزایری، آرزوی یک ملت را روز روشن دزدیدند و 

آنها را از جام جهانی بیرون انداختند. 
خود  گروهی  مرحله  بازی  آخرین  در  آلمان ها  بود  قرار  که  زمانی 
محاسبه  برای  کافی  فرصت  تیم  دو  هر  بروند،  اتریش  مصاف  به 
یک  الجزایر  که  چرا  داشتند،  را  بعد  دور  به  خود  صعود  چگونگی 

روز قبل، شیلی را 3 بر 2 شکست داده بود تا همه چیز به این بازی 
بازی  آخرین  فیفا  جهانی،  از جام  دوره  این  از  )پس  کشیده شود. 
مرحله گروهی را به صورت همزمان برگزار کرد.( محاسبات ساده 
بود: آلمان ها دو امتیاز کمتر از الجزایر داشتند و برای صعود از این 
بازی فقط برد می خواستند. در آن سو، اتریش 6 امتیازی هم امتیاز 
با الجزایر بود با تفاضل گل بهتر. اتریش حتی در صورت شکست 
هم صعود می کرد، به شرط اینکه این شکست با کمتر از دو گل اتفاق 
بیفتد. نتیجه مشخص بود. اگر آلمان این بازی را با اختالف یک گل 
برنده شود، هر دو تیم به دور بعد صعود خواهند کرد. و این شد 

انگیزه ای برای کثیف ترین فوتبال در تاریخ جام جهانی.

فوتبال  دنیای  بالمنازع  قدرت های  از  یکی  سال ها  آن  غربی  آلمان 
بود. بعد از قهرمانی در جام ملت های اروپای 1980، به سادگی با 
اولین  یافتند.  اسپانیا راه  به جام جهانی در  از 8 دیدار  8 پیروزی 
مسابقه آن ها برابر الجزایر بود، تیمی از آفریقا که اولین بار بود در 
این جام بزرگ شرکت می کرد. یکی از اعضای تیم آلمان در آن دوره 
شکست  هم  کشیدن  سیگار  حال  در  را  الجزایر  آن ها  که  بود  گفته 
می دهند. دیگری گفته بود: » گل هفتم را به همسران و گل هشتم را 
به سگ هایمان تقدیم می کنیم.« یوپ دروال قبل از بازی، فیلمی از 
مسابقات الجزایر را به بازیکنان تیمش نشان نداده بود چرا که فکر 
می کرد آن ها به او می خندند. دوروال گفته بود که اگر آلمان بازنده 

بازی باشد، با قطار بعدی به آلمان بازخواهد گشت.
دو  از  یکی  بودند  توانسته  به سختی  مقابل، روباه های صحرا  در 
با  آنها  بگیرند.  لقب  جهانی  جام  به  آفریقایی  کننده  صعود  کشور 
بلومی، در حالی وارد تورنمنت  امثال رباح ماجر و لخزر  بر  تکیه 
می  احساس  خود  دوش  بر  را  ملت  یک  آرزوهای  که  شدند   1982
شد!  شروع  بزرگ  شوک  یک  با  آلمان ها  و  آن ها  برای  جام  کردند. 

ماجر و بلومی در همان بازی اول آلمان غربی را با شکست غافلگیر 
اتریش  تسلیم  الجزایر  دوم،  بازی  در  کردند.  بدرقه   1 بر   2 کننده 
قدرتمند شد تا همه چیز به بازی سوم کشیده شود.  در این بازی، 
را  از پیش حذف شده  با سه گل شیلی  اول  نیمه  الجزایر در همان 
با  پایان  در  تا  کرد  دریافت  گل  دو  دوم  نیمه  در  ولی  کرد،  مغلوب 
بازی،  این  از گل های  بر دو شیلی را شکست دهد. یکی  نتیجه سه 

همان گل معروف رباح ماجر بود.
با به صدا در آمدن سوت آغاز بازی توسط باب ولنتاین اسکاتلندی، 
 10 دقیقه  گل  شد.  روشن  تصور  حد  از  زودتر  چیز  همه  تکلیف 
هروبش، آلمان ها را در همان دقایق ابتدایی پیش انداخت.10 دقیقه 
بعد از این گل، یک شوت به دروازه از طرف اتریش و تمام! بازی 
به  پاس  مشغول  خودی  زمین  در  تیم  دو  آرام تر.  و  آرام  شد،  آرام 
یکدیگر بودند. بله، آلمان و اتریش هردو صعود کرده بودند و همین 
برایشان کافی بود. نیمه دوم بدتر از نیمه اول ادامه پیدا کرد. درصد 
پاس صحیح بازیکنان در زمین باالی 90 درصد بود، گویا 22 ژاوی 
در زمین حضور داشتند. 99 درصد پاس های اتریش و 98 درصد 
به  آلمان در زمین خودی صحیح بود، هیچکس عالقه ای  پاس های 

حضور در زمین حریف نداشت.
در  را   2012 اسپانیای  بازی  کنید  تصور  بود!  فاجعه  پایانی  دقیقه 
»پیروزی  از  جدیدی  معنای  پایان،  در  می بینید.  خودشان  مقابل 

کثیف« در فوتبال نمایان شد.
صدای اعتراض 41000 تماشاگر حاضر در ورزشگاه باالگرفت. کار 
تا حدی باال گرفت که مفسر شبکه ARD آلمان، ابرهارد اشتانک، از 
ادامه تفسیر بازی امتناع کرد و گفت: »چیزی که اینجا اتفاق می افتد 

می خواهید  ندارد.هرچه  فوتبال  به  شباهتی  هیچ  و  است  شرم آور 
بگویید، ولی هدف وسیله را توجیه نمی کند.«

خواست  بینندگان  از  اتریشی  مشهور  گزارشگر  سیگر،  راجر   
یک  می توانستید  بازی،  از  دقایقی  کنند!در  خاموش  را  تلویزیون 
 Fuera,فریادهای دهید.  قرار  بازی  تصاویر  روی  مالیم  موسیقی 
به  و  نکرد  ایجاد  تغییری  بازی  روند  در  بیرون(  )بیرون،   Fuera
به  ناراحتی  و  اشک  با  را  شب  الجزایری  ها  میلیون  راحتی،  همین 

صبح رساندند.
را  پول هایی  الجزایری  خشمگین  هوادار  هزاران  بازی،  از  پس 
از الی  را  پول ها  بود!« برخی  »تبانی  در دست داشته و می گفتند: 
فنس های کنار ورزشگاه با داخل پرتاب کردند یا آن ها را آتش زدند. 
اسپانیایی ها هم با الجزایری ها در این اعتراض همراه شدند. حتی 
به  را  خودش  کشور  پرچم  ورزشگاه،  در  آلمانی  هواداران  از  یکی 

آتش کشید.

بازی  این  مورد  در  تفحص  و  تحقیق  انجام  از  انتظار  مطابق  فیفا 
امتناع کرد و بازیکنان و مربیان هر دو تیم، تبانی را تکذیب کردند. 
سیگر، گزارشگر بازی، گفت که برخی بازیکنان اتریش بعد از بازی 
می خواستند به او هم رشوه بدهند. ولی اکثریت افرادی که این بازی 

را دیده اند، از آن اتفاق به عنوان »رسوایی گیخون« یاد می کنند.
مانند  و  بود  کرده  صعود  جهانی  جام  به  بار  اولین  برای  الجزایر   
هر کشور دیگری، امید به صعود از گروه و شاد کردن مردم خود 
را داشت. این اتفاق، باعث شد فیفا تغییراتی در ساختار مسابقات 
هواداران  ذهن  در  همچنان  الجزایر  مظلومیت  کند.  ایجاد  گروهی 
فوتبال  تاریخ  در  چشمگیری  تاثیر  آن ها  ولی  است،  باقی  فوتبال 

گذاشتند.

ورزش

از اخراج آنچلوتی 
ناراحت شدم

زین الدین زیدان چندسالی است که نامش با فوتبال اسپانیا و باشگاه رئال مادرید عجین شده است. 
اضافه  باشگاه  این  فنی  کادر  به  رئال مادرید  تیم  در  بازی کردن  از  بعد  فرانسه  تیم ملی  اسطوره 
شد. ابتدا و در زمان مورینیو او به عنوان مدیر ورزشی فعالیت کرد و بعد هم که با آمدن آنچلوتی 
مستقیما به عنوان دستیار »کارلتو« فعالیت کرد. »زیزو« بااین حال از دستیاری آنچلوتی گذشت تا 
به عنوان مربی تیم کاستیا )تیم جوانان رئال مادرید( کارش را در این باشگاه ادامه دهد. تیم کاستیا 
در دسته سوم فوتبال اسپانیا بازی می کند و زیدان به عنوان اولین تجربه مربیگری اش نتوانست این 

تیم را به دسته باالتر بیاورد.

 او در گفت وگوی بلندی که با هفته نامه »فرانس فوتبال« داشته، ابتدا از همین تیم کاستیا شروع 
برای  هدفی  شما  وقتی  خورده ام.  شکست  تجربه ام  اولین  به عنوان  بگویم  »باید  است:  کرده 
خودتان ترسیم می کنید و به آن هدف نمی رسید شکست خورده اید. هدف ما این بود که به پلی آف 
بازی های دسته دوم برسیم ولی این طور نشد«. بااین حال بازیکن شماره پنج سابق رئال مادرید، 
شماره یک  و  تیم  مربی  شما  »وقتی  کرد:  رضایت  ابراز  مربی  به عنوان  حضورش  فصل  اولین  از 
هم  تیم  مسئولیت  همه  و  بگیرید  خودتان  باید  را  تصمیمات  همه  می کند.  فرق  شرایط  باشید  تیم 
روی دوش شماست. کال می توانم بگویم مربیگری یعنی اینکه شما تنها هستید«. زیدان که حاال 
به تازگی مدرک مربیگری اش را کامل کرده، می تواند در تیم های حرفه ای هم مربیگری کند: »من 
سه سال ونیم زحمت زیادی کشیده ام و حاال هم مدرکم را دارم. افتخار می کنم که مدرک مربیگری 
دارم و حاال مربی هستم«. او در ادامه اشاره ای هم به دوره های مربیگری کرده که از سر گذرانده 
تیم رن، مارسی و  به دوره تمرینی  را دیده ام.  است: »کالس های زیادی رفته ام و مربیان زیادی 
بایرن مونیخ هم رفته ام و از هر مربی چیزهای زیادی یاد گرفته ام. البته مربیان هر سه تیم به من 
یک پیشنهاد مشترک دادند و آن هم این بود که خودم باشم. از من می خواستند از دست کسی کپی 
اخراج  و  رئال مادرید  باشگاه  بحث  به  گفت وگو  این  در  زیدان  بمیرم«.  خودم  ایده های  با  و  نکنم 
برای  او کارهای خوبی  ناراحت شدم.  اخراج شد  آنچلوتی  اینکه  »از  اشاره می کند:  آنچلوتی هم 
رئال مادرید کرد که گرفتن دهمین قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا مهم ترین آنها بود«. مربی این 
ناراحت  نشده  پیشنهاد  او  به  رئال  مربیگری  اینکه  از  می گوید  البته  مادرید  جوانان  تیم  روزهای 
نیست: »اصال ناراحت نیستم. اگر این اتفاق نیفتاده حتما به این خاطر بوده که مسئوالن رئال به 

این نتیجه رسیده اند که هنوز زمانش فرانرسیده است
تمام شده  برای من  این موضوع  و  بیاورند  تیم  برای  دیگری  گرفته اند مربی  آقای پرس تصمیم   .
است«. او البته از عالقه اش برای مربیگری در رئال مادرید می گوید: »البته اگر مربیگری در رئال 
مادرید به من پیشنهاد می شد، قطعا آن را می پذیرفتم چون من مربی هستم و آماده ام تا هر چالشی 
را بپذیرم«. »زیزو« در ادامه گفت وگو از آمادگی اش برای ادامه دوران حرفه ای اش می گوید: »من 
تصمیمم را گرفته ام؛ قرار است شغل بعدی ام مربیگری باشد. نمی دانم تا کی، ٢٥ سال، ٣٠ سال یا 
بیشتر ولی من تصمیمم را گرفته ام. از همان روزی هم که این تصمیم را گرفته ام، خانواده ام آماده 
هستند تا اسباب و اثاثیه را جمع کنیم و برویم. به هرحال وقتی تو مربی می شوی ممکن است هر 
لحظه شهری که در آن زندگی می کنی را عوض کنی. حاال هم ما و هم بچه هایم آماده هستیم چون 

ممکن است همین فردا نیاز باشد مادرید را ترک کنیم«.
این  باور  »راستش  می کند:  فرزندانش  به  هم  اشاره ای  مفصل  گفت وگوی  این  انتهای  در  زیدان   
بازی  رئال مادرید  برای  نفر  چهار  هر  که  دارم  پسر  چهار  من  ولی  است  سخت  خیلی  موضوع 

می کنند. این موضوع هم هیجان دارد و هم باورنکردنی است«. 
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دکتر عباس شیرافکن 

حاشیه برای والیبال ایران 
  

آمریکا، قهرمان  را مقابل  برد خیلی خوب  دو  در حالی  ملی  تیم 
ای  با حاشیه  است  آورد که چندی  لیگ جهانی بدست  قبل  دوره 
روبرو است. عدم حضور فرهاد ظریف، لیبروی والیبال کشورمان  
در جمع شاگردان کواچ عالمت سوالی را در ذهن عالقه مندان به 

تیم ملی والیبال بوجود آورده است. 

 4 برد بدون ظریف 
و  روسیه  های  تیم  مقابل  متوالی  برد   4 صاحب  جهانی  لیگ  در  کشورمان  تیم 
آمریکاست. نکته جالب اینکه این پیروزی ها در نبود ظریف بدست آمده است. فرهاد 
ظریف پس از بازی با لهستان به کشور بازگشت و از آن زمان به بعد جایی در تیم ملی 
والیبال نداشته است. وی روز شنبه در گفت وگو با خبرآنالین در خصوص وضعیتش 
قهر  و  ملی  تیم  بازیکنان  برخی  با  وی  مشکل  شایعه  مورد  در  ظریف  کرد.  صحبت 
کردن از اردوی لهستان گفت: » مگر می شود یک بازیکن قهر کند و بلیت بگیرد که 
برگردد؟ خانه خاله که نیست.  اصال قهری در کار نبوده است. دلخوری هم نبود. بعد 
از بازی با لهستان گفتند تو دستت درد می کند، برگرد تهران. من هم همان کاری را 
کردم که کادر فنی خواستند. انصافا دستم درد شدیدی داشت و کار را برایم سخت 
کرده بود. آنها هم گفتند برو استراحت کن تا خبرت کنیم. قرار شد جای من مرندی به 
تیم ملی اضافه شود. مشکالت خانوادگی در زندگی همه هست. من هم یکی مثل بقیه 
و دلیلی ندارد در این باره حرفی بزنم. اگر بقیه خوب بودند، من هم خوب بودم، اگر 
خوب نبودند پس من هم بد بودم. ما یک تیم هستیم. در بازی اول با لهستان هم کم 
نگذاشتم. نه از نظر فنی می توانند به من ایراد بگیرند نه از نظر اخالقی. فکر می کنم 

دیگر مردم فرهاد ظریف را می شناسند. هیچ وقت دنبال اهداف شخصی نبودم. هیچ 
وقت مشکل انضباطی نداشتم و همیشه سرم به کار خودم بوده است. من هیچ وقت با 
جمع قاطی نمی شوم.« ظریف در ادامه صحبت هایش از پیشنهاد خداحافظی صحبت 
کرد: » گفتند خداحافظی کن، من گفتم بعدش چه می شود؟ من می گویم اگر ظریف 
را نمی خواهید بگویید. االن دارم با تیم ب تمرین می کنم اما کسی نمی گوید مرا می 

خواهند یا نه. چرا تکلیفم را مشخص نمی کنند؟« 

 اطالعات غلط به کواچ می دهند!
لیبروی والیبال کشورمان اما برای تماشای دیدار اول ایران مقابل آمریکا در تهران نیز 
به سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی دعوت نشد. وی در این خصوص به خبرآنالین 
گفت: » هیچ کس با من هیچ تماسی نگرفت. تا 8 شب با ترمه بیرون بودم. برایم خیلی 
سخت بود تماشای بازی از تلویزیون. داشتم دیوانه می شدم و آخرش هم دلم طاقت 
نیاورد. خودم زنگ زدم که می توانم بیایم ؟ گفتند بیا مشکلی نیست.« ظریف اما در 
مورد آینده اش گفت: » به خوش خبر گفتم و او گفته هر وقت کواچ بخواهد خبرت می 
کنیم. من هم همین طور در انتظارم. کادرفنی بازیکن ها را مشخص می کند و نفر 
اصلی کواچ است. او باید جواب بدهد. من کاری نکردم که کسی از دستم دلخور باشد، 

شاید به او اطالعات غلط داده اند. واقعا نم  دانم چه اتفاقی افتاده است.« 
 

 زیرآب زنی سعید معروف؟!
ها  رسانه  برخی  ای  حرفه  غیر  رفتار  از  گالیه  با  ایسنا  با  گفتگو  در  ظریف  فرهاد 
گفت: »یک خبرنگار با من تماس گرفت و پرسید که آیا سعید معروف زیر آب تو را 
با تعجب گفتم سعید معروف دوست خوب من است  تیم ملی زده است؟ من هم  در 
چرا باید زیرآبم را در تیم ملی بزند. بعد رفتند و از قول من طوری تیتر صفحه اصلی 
فقط  مردم  از  خیلی  است  ممکن  ام.  زده  حرف  هایم  تیمی  هم  علیه  انگار  که  کردند 
تیتر روزنامه را بخوانند و برداشت اشتباهی داشته باشند. یکی دیگر تماس گرفته 
است و از خصوصی ترین مسائل خانوادگی من سوال می پرسد و می خواهد مسائل 

شخصی من را به تیم ملی مرتبط سازد و حاشیه ایجاد کند. واقعا از دست این افراد 
پردازی،  دروغ  با  برخی  داد  نخواهم  اجازه  بگویم.  باید  چه  دانم  نمی  شدم.  خسته 
فرهاد ظریف و تیم ملی والیبال را خراب کنند. من این گالیه ها را به امیر خوش خبر 
ایران  به والیبال  این حاشیه ها  تیم ملی هم گفتم و خواستم اجازه ندهند  سرپرست 

لطمه بزند«

 شکایت ؟!
لیبروی تیم ملی والیبال ایران تاکید کرد: »مطلبی درباره جدایی من از تیم ملی منتشر 
کردند که سراسر دروغ بود. گفتند به دلیل اختالف نظر با کواچ رفتم و پاسپورتم را 
برداشتم و از لهستان به تهران برگشتم. واقعا این حرف ها خنده دار است. مگر می 
شود که یک شبه یک بازیکن پاسپورت دستش بگیرد و اردو را ترک کند. مگر مردم 
من را نمی شناسند. فرهاد ظریف همیشه در خدمت تیم ملی بوده و بی حاشیه کار 
کرده است. هیچ گاه با کسی درگیری نداشتم که حاال بخواهم در اردوی تیم ملی تنش 
و حاشیه ایجاد کنم. این حرف هایی که می زنند و مطالبی که می نویسند بی انصافی 
و دروغ محض است و مطمئن باشید از این رسانه ها به صورت رسمی شکایت خواهم 
کرد.« وی در خصوص آینده اش در تیم ملی نیز گفت:» من تا هر زمانی که برای تیم 

ملی مفید باشم در خدمت کشورم هستم. 
از  قبل  سال  دو  دلیل  به همین  بدهم.  میدان  ها  تر  جوان  به  تا  داشتم  همیشه دوست 
باز هم  اما به درخواست کادرفنی و مسئوالن فدراسیون  تیم ملی خداحافظی کردم 
برگشتم. حاال هم حاضرم برای منافع ملی ایران هر کاری کنم. تیم ملی والیبال جای 
ملی  تیم  پیروزی  و  برای همه مهم موفقیت  است.  بازیکنان  ترین  آماده  و  بهترین ها 
والیبال است. این که من نوعی در زمین باشم یا از کنار میدان تیم را تشویق کنم زیاد 
مهم نیست. بچه های تیم ملی والیبال همه مثل بردار هم هستند و از موفقیت یکدیگر 
آرزوی  ملی  تیم  فنی  کادر  و  بازیکنان  برای  جا  همین  هم  من  می شوند.  خوشحال 

موفقیت می کنم.« 
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 شيرين مهاجري 

را  گرماي��ش  ك��ه  تابس��تان 
مس��افرت هاي  تن��ور  مي گس��تراند 
تابس��تاني داغ داغ مي ش��ود، م��ا هم 
قصد داريم در س��فري كوتاه به غرب 
كشور برويم، براي سفرهاي تابستاني 
كجا بهتر از زاگرس؟ جايي كه تاريخ 
كهن اين سرزمين را در سينه دارد و 
با طبيعتي بكر و زيب��ا براي ميزباني 
از مسافران گرمازده در انتظار نشسته 
تا با نس��يمي خنك و عنبر افش��ان به 
مس��افران خير مقدم بگويد و رس��م 

مهمان نوازي را به جا آورد. 
با ما همراه ش��ويد تا س��فرمان را 
از كرمانش��اه آغاز كنيم، از س��رزمين 
عش��ق، همانجا كه فرهادي داش��ت 
كه ب��ه دل كوه زد و كوه را به مبارزه 
طلبيد. كوه هاي زاگرس در قس��مت 
وس��يعي از كرمانشاه قد برافراشته اند 
و قله زيباي ش��يخ عليخان در رشته 
كوه پراو، ش��اهو، دااله��و و داالخاني 
زاگرس سرزمين  خودنمايي مي كند. 
زيبايي و شگفتي اس��ت، اينجا حتي 
ك��وه به كوه مي رس��د مانند كوه هاي 
از ش��مال غرب  را  ك��ه خ��ود  پ��راو 

مي رسانند به كوه هاي طاق بستان. 
در اينجا آثاري ديدني مانند طاق 
وس��ان يا همان طاق بس��تان، كتيبه 
بيستون و معبد آناهيتا وجود دارد كه 

حيف است آن ها را نبينيد. 
بيايي��د با ه��م به بيس��تون برويم 
تا بزرگتري��ن سنگ نبش��ته جهان و 
نخس��تين متن ش��ناخته شده ايراني 
را ببيني��م، متني ك��ه از معروف ترين 
س��ندهاي تاريخي جه��ان و مربوط 
به دوره هخامنش��يان و شرح پيروزي 

داريوش است. 
اي��ن گنجينه گرانبها در هرس��ين 
اس��ت، 30 كيلومتري كرمانشاه و بر 

دامنه كوه بيستون. 
بايد به فرهاد تراش يا فرهاد تاش 
هم س��ري زد. همانجاي��ي كه صداي 
تيشه فرهاد را در گوش سپرده است. 
اثري مربوط به دوره ساسانيان كه در 
س��مت غربي كتيبه است و بر سينه 
بيستون حجاري ش��ده، با ارتفاع 45 

متري و عرض 200 متري.  
كرمانش��اه 3هزار اثر تاريخي دارد 
كه 716 اثر ثبت ملي شده اند و يكي 
هم به ثبت جهاني رس��يده اس��ت و 
بيراه نيس��ت كه بگوييم اينجا گهواره 

تاريخ است. 
ه��واي چه��ار  و  آب  و  طبيع��ت 
فصل كرمانش��اه هم حكايت ديگري 
دارد و ع��الوه بر تاريخ دوس��تان، دل 
دوس��تداران طبيعت را هم به دست 

مي آورد. 
آب وه��واي معتدل كوهس��تاني، 
كوه هاي زياد با قله هايي كه هميش��ه 
لباسي سفيد و اعلي از جنس برف بر 
ت��ن دارند، وزش بادهاي مديترانه اي، 
وانبوه، مرداب هاي  جنگل هاي س��بز 
بي نظير، س��راب ها، چشمه ها، نهرها، 
رودهاي پرآب و جلگه هاي حاصلخيز، 
نخلس��تان هاي پرب��ار، تپه ماهورهاي 
وس��يع و دشت هاي سرس��بز، همه و 
همه دست به دس��ت هم داده اند كه 

چيزي از زيبايي كم نباشد. 
ë نگین اشترانکوه

از بيس��تون دل مي كني��م و راهي 
بايد مسيري  اش��ترانكوه مي ش��ويم. 
به س��مت جنوب ش��رقي را در پيش 
بگيريم تا به لرستان برسيم. سرزميني 
در كوه ه��اي زاگرس ميان��ي با آب و 
هواي معتدل و كوهستاني. اشترانكوه 
ب��ا ارتف��اع 4ه��زار و ۱50 متري به 
عنوان بلندترين نقطه لرستان قد علم 
كرده تا زمين را به آس��مان برس��اند. 
درياچه گهر با آبي به رنگ فيروزه در 
دل اشترانكوه است و نبايد ديدن آن 

را از دست داد. 
اينج��ا همه چيز هس��ت، طبيعت 
زيب��ا، ديدني ه��اي تاريخ��ي و آث��ار 

مذهبي. 
دشت جابلق، قالي كوه، آبشار آب 
سفيد، آبش��ار چكان دهقادي، دشت 
الله هاي واژگون،  چش��مه و س��راب 
گايكان، س��راب ماهيچ��ال، محوطه 
تاريخ��ي و طبيعي دورك، بوس��تان 
فدك، تپه چغا، تاك درخت، دش��ت 

سيالخور، مقبره شاهزاده محمد، رود 
كش��كان، پارك جنگل��ي مخمل كوه، 
پارك جنگلي شورآب، آبشار نوژيان، 
كاخ ساس��اني، قلعه مني��ژه، غار مير 
مالس، و صدها اثر ديگر كه هر كدام 
هزاران ح��رف دارند براي گفتن، بايد 

رفت و به صداي آن ها گوش سپرد. 
ë سرزمین برف و يخ

مسير بعدي چهارمحال و بختياري 
است، سرزمين برف، يخ و كوهستان، 
مكان��ي مهيج براي يك س��فر خنك 
تابستاني و البته ورزش هاي زمستاني، 
جايي كه 7ماه از س��ال برف دارد و از 

سردترين نقاط كشور است. 
باخت��ري چهارمحال،  در ش��مال 
كوهرنگ ق��رار دارد، منطقه اي زيبا و 
خوش آب و هوا با يك پيس��ت اسكي 

معروف به نام چلگرد. 
مس��تند  فيلمي  اگ��ر مي خواهيد 
و زن��ده از ك��وچ طوايفي عش��ايرايل 
بختياري ببينيد، سري به شهرستان 

فارسان بزنيد. 
فارس��ان، مهم ترين كانون شهري 

است كه در مسير كوچ ييالقي عشاير 
هف��ت لنگ و بختياري ق��رار دارد، از 
اين رو كوچ عشاير يكي از ديدني هاي 

بسيار جالب فارسان است. 
5 كيلومتر آن طرف تر از فارس��ان، 
روس��تايي هست به نام ده چشمه كه 
اث��ري طبيعي و تاريخي به نام پيرغار 
را در خ��ود جاي داده، چش��مه هاي 
پ��رآب و 2 كتيبه تاريخي، اين غار را 

ديدني كرده اند. 
ë دياری س�بز که دي�ده را به دل 

وصل می کند
مي خواهيم باز هم به راه خود در 
س��مت جنوب ش��رقي ادامه دهيم تا 
به كهگيلويه و بويراحمد برس��يم. به 
س��رزميني كه در آغوش دنا گسترده 
شده اس��ت؛ سرزميني كوهستاني كه 
چهار پنجم مساحت آن از ارتفاعات و 
تپه ماهورهاست. يك پنجم ديگر هم 
دش��ت هايي هستند كه براي كشت و 

كار و زراعت پهن شده اند. 
کوه های زاگرس از شمال و مشرق 
آن را در برگرفته و از جنوب ش��رقي 
در حصار كوه هاي سياه و سفيد، نيل 

و خومي خائيز است. 
اينجا، قله دنا با قد و قامتي 4 هزار 
و 409 متري ايستاده است تا نظاره گر 

تاريخ اين سرزمين كهن باشد. 
در دام��ان س��فيد دن��ا و در ميان 
ديواره هاي صخ��ره اي زاگرس، جايي 
در بي��ن جنگل ه��اي پير اما س��بز و 
ت��ازه بل��وط، حركت مي كني��م تا به 
ش��هر ياس��وج برسيم.  ش��هري تازه 
تأس��يس كه در 6 كيلومتري جنوب 
خاوري آن ش��هرقديمي تل خس��رو 
با 2 هزار س��ال قدمت ق��رار دارد كه 
زماني مركز طوايف باس��تاني و محل 
ب��رو و بياي بازرگانان بوده اس��ت اما 
حاال جز تپه اي خاك��ي چيزي از آن 

نمانده است. 
كهگيلويه و بوير احمد مجموعه اي 
كامل اس��ت از هرآنچه چشم با ديدن 

آن ها به دل وصل مي شود. 
باس��تاني،  و  تاريخي  جاذبه ه��اي 
طبيع��ي و مذهبي در اينج��ا فراوان 
اس��ت و براي ديدن و ل��ذت بردن از 

همه آن ها بايد وقت گذاشت. 
بيايي��د با هم س��ري بزنيم به باغ 
چش��مه بلقيس با مس��احت39 هزار 
متر مربع، در 9 كيلومتري شهر چرام، 
باغي كه در دش��تي وسيع و در ميان 
تپ��ه و كوه قرار دارد و نهرهاي فصلي 
و دائم��ي در آن جريان دارند. گندم، 
جو و برنج نيز در اين منطقه كش��ت 

مي شود. 
اهالي منطق��ه مي گويند كه بناي 
وس��ط ب��اغ را زني به ن��ام بلقيس در 
اواخر دوره ساساني ساخته است، در 
غرب ب��اغ 4 برج بزرگ هس��ت و در 
ش��رق آن هم يك صخ��ره 20 متري 
س��ينه س��پر كرده تا از باغ محافظت 

كند. 
اگر چرخ��ي در اين باغ زيبا بزنيم 
در هر قدم درختان اكاليپتوس، سدر، 
بلوط، س��رو، گ��ردو، گالبي، س��يب، 
ليموترش، خرمال��و، پرتقال، نارنگي، 
انجير، انگور، توت، نارنج، نخل و... به 

اس��تقبال مي آيند، نهر هاي كوچك و 
بزرگ، چش��مه ها و يك استخر پرآب 

هم به زيبايي باغ افزوده اند. 
 چشمه بلقيس را با زيبايي هايش 
مي گذاريم و مي رويم به36كيلومتري 
شمال گچس��اران و روستای  مارين، 
روستايي زيبا كه بي شباهت به ماسوله 
در ش��مال كشور نيست و گردشگران 

از بيستون تا دنا

سفر به یال های زاگرس درچند دقيقه

اگ�ر مي خواهي�د فيلم�ي مس�تند و زن�ده از ك�وچ طوايفي 
عش�ايرايل بختياري ببينيد، س�ري به شهرس�تان فارسان 
بزنيد. فارس�ان، مهم ترين كانون شهري است كه در مسير كوچ 
ييالق�ي عش�اير هفت لنگ و بختي�اري ق�رار دارد، از اين رو كوچ 

عشاير يكي از ديدني هاي بسيار جالب فارسان است

به آن لقب ماسوله دوم را داده اند. 
ماري��ن با آب وهواي خنك وخوب 
و مناظر ديدني، مقصد مناسبي براي 
سفرهاي تابستاني و فرار از گرماست. 
خانه هاي كهن و پلكاني، جوشش 
چش��مه هاي معدن��ي از دل زمي��ن، 
باغ هاي زيبا  و انب��وه با درختان چنار 
تنومند و بلند قامت در كنار درختان 
انگور، انجير، انار، هلو و زردآلو ارمغاني 
اس��ت كه از س��فر به مارين به دست 

مي آيد. 
بسياري از مسافران قبل از ورود به 
روس��تا، به ديدار بقعه امامزاده بي بي  
حميده خاتون از نوادگان امام موسي 
كاظ��م)ع( مي رون��د ك��ه در نزديكي 

روستا قرار دارد.  
دشتك سي س��خت هم 8 كيلومتر 
آن طرف تر از ش��هر سي س��خت و در 
مغ��رب آن ق��رار دارد، در دامان دنا و 
در دل دش��تي سرس��بز كه چهار قله 
اصلي دنا مانند س��تون هايي از اطراف 

احاطه اش كرده اند. 
ت��ا  نرم��اب  س��رچنار،  از  اينج��ا 
س��ادات محمودي، كوه گل، دشتك 
دن��ا و دامنه هاي بي��اره و كوخدان تا 
كري��ك و پل تاريخي پاتاوه و آبش��ار 
بهرام بيگي، باغ هاي پربار و س��بز، هر 
كدام را كه بنگري هزاران بار عظمت 
پروردگار را ش��كر مي كني. . باغ هاي 
انگور، س��يب و گردو، رويش گياهان 
خودروي خوراكي و گياهي، زيس��ت 
انواع حيوانات و پرن��دگان، خزندگان 
و دوزيس��تان و آبزيان تابلويي زيبا از 
آفرينش خلق كرده اند. چشمه ساران 
خروش��ان و جوش��ان، م��ردم صبور 
و قهرم��ان و مهرب��ان و هم��ه و همه 
چنان لذت��ی خوش به ه��ر بيننده و 
گردشگري مي دهد كه هرگز از ذهن 
و روح و روان��ش نم��ي رود. همه اين 
زيبايي ها ي وصف ناشدني، باعث شده 
كه اين شهر از سراسر كشور و از ساير 
نقاط جهان هر س��اله و در تمام طول 
سال پذيراي عالقه مندان به طبيعت 

باشد. 
شهر سي سخت، همچون تابلويي 
زيب��ا، در مي��ان درخت��ان بل��وط و 
باغ هاي س��يب و انگ��ور در دامنه كوه 
دن��ا جلوه گري مي كند. فاصله ش��هر 
توريستي سي س��خت تا مركز استان 
35 كيلومتر است، اين شهر توريستي 
و دلرب��ا با داش��تن جاذبه هاي ديدني 

و چش��م انداز ه��اي حي��رت انگيز از 
موقعيت گردشگري خاصي در استان 
و كشور بهره مند است. بر باالي شهر، 
دن��اي س��رافراز هميش��ه پ��ر از برف 
اس��ت و دامنه هاي بكر آن زيس��تگاه 
جانوران و رويشگاه درختان خودروي 
خوراكي و دارويي است. ارتفاعات دنا، 
كوهن��وردان را به خود جذب مي كند 

در  ماري�ن  روس�تای 
با  گچس�اران  ش�مال 
آب وه�واي خن�ك وخ�وب و 
مناظر ديدني، مقصد مناسبي 
براي س�فرهاي تابس�تاني و 
فرار از گرماس�ت. خانه هاي 
جوش�ش  پلكان�ي،  و  كه�ن 
دل  از  معدن�ي  چش�مه هاي 
زمين، باغ هاي زيبا  و انبوه با 
درخت�ان چنار تنومن�د و بلند 
قامت در كنار درختان انگور، 
انجي�ر، ان�ار، هل�و و زردآل�و 
ارمغاني اس�ت كه از سفر به 

مارين به دست مي آيد
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و طبيعت وحش��ي، اما پ��ر از مهر آن 
طبيعت دوس��تان و گردشگران را به 

سوي خود فرا مي خواند. 
ë بهشت کوهنوردان

دنا بهشت كوهنوردان است و آن ها 
مي توانن��د از هر دو جن��اح جنوبي و 
شمالي به قله هاي اين بهشت بي مانند 
صعود كنن��د. ديواره هاي عبور ناپذير، 
جن��اح جنوبي را در بر گرفته اند، پس 
جناح شمالي براي صعود بهتر است. 

ام��ا دامنه قله هاي ش��رقي دنا هم 
ديدني ه��اي فراوان��ي دارد ك��ه بهار 
و تابس��تان گردش��گران را به س��وي 
خود مي كش��اند. درتن��گ زيباي كوه 
گل، 2درياچ��ه هس��ت ك��ه درياچه 
بزرگتر»برم سبز« نام دارد و كوچكتر 

»برم مور سلطاني« است.  
از  يك��ي  ه��م  ميش��ي  چش��مه 
ك��ه  اس��ت  مع��روف  چش��مه هاي 
5كيلومتر تا س��ي سخت فاصله دارد. 
در 12 كيلومتري س��ي س��خت و در 
ك��وه گل هم غار ن��ول ب��ا تاالر هاي 
پلكان��ي و قنديل ه��اي زيب��ا انتظ��ار 
مس��افران را مي كش��د. قطره هاي آب 
از ن��وك قنديل ها چك��ه مي كند و در 
س��كوت وهم انگيز غ��ار آوايي خوش 
سر مي دهد. چشمه سارهاي فراوان و 
گياهان متفاوت غار را در بر گرفته اند 

و به زيبايي هايش افزوده اند. 
ë غاری باحال و هوای قطبی

غ��ار يخ��ي ه��م يك��ي از غارهاي 
ديدني اين خطه اس��ت كه با س��تون 
و گنبد يخي منظره اي ش��گفت انگيز 
دارد. غار در خط الرأس مركزي رشته 
كوه دن��ا بين دو قله مع��روف بيژن و 
قاش مس��تان واقع ش��ده است. قطر 
س��تون يخ��ي درون غار ب��ه 4 متر و 
ارتفاع آن به 10 متر مي رسد. پايين تر 
از اي��ن آبش��ار يخ��ي گنب��دي از يخ 
ق��رار دارد كه از چكه هاي آب س��قف 
غار ش��كل گرفته. اما غ��ار برگ برنده 
خ��ود را زماني رو مي كن��د كه او را تا 
انتها همراهي كنيد. درياچه اي زيبا و 
ش��گفت انگيز كه سرتاسرش قطعات 
كوچك و بزرگ يخ شناورند و شما را 
به ياد سرزمين هاي قطبي مي اندازند. 
بهتري��ن زم��ان بازدي��د از غ��اري 
يخچالي كه به ش��ما ح��س بودن در 
سرزمين هاي قطبي را مي دهد و آن را 
جزو زيباترين غارهاي ايران مي دانند، 

همين حاالست. 
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 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین )بره(:

وجود  که  نظراتی  اختالف  حل  برای  که  دارید  تصمیم  هفته  اگراین 
دارد دعوا راه بیندازید اصاًل فکر عاقالنه ای نکرده اید، مگر این که 
کردن  دعوا  جای  به  باشید.  کرده  امتحان  را  دیگر  های  راه  ی  همه 
سعی کنید طوری رفتار کنید تا دیگران بفهمند که چه قدر می توانید 
مفید واقع شوید. بهترین راهکاری که اکنون به شما توصیه می شود 
مشارکت و همکاری است. پس بیهوده وقت خود را با جنجال های 
غیر ضروری تلف نکنید. این که تالش کنید تا به همه ثابت شود که 
حق با شماست مشکلی را حل نمی کند. می توانید از این اختالفاتی 

که وجود دارند استفاده کنید تا خودی نشان دهید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
با کسی که به شدت سخت است سر  تا  شایداین هفته مجبور شوید 
با  را  قابلیت را دارید که حد و حدودتان  این  اکنون  اما  و کله بزنید، 
خیال راحت حفظ کنید. بدانید که طرف مقابل تان دشمن شما نیست، 
مگر این که خودتان او را به دعوا بکشانید و مسایل کوچک را بزرگ 
جلوه دهید. قبل از این که از موضع تان دفاع کنید باید همه چیز را 
خوب بررسی کرده باشید، به این ترتیب می توانید به حفظ آرامش 

کمک کنید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
هنجارهای  رعایت  به  چندانی  ی  عالقه  که  رسد  می  نظر  به  امروز 
اجتماعی ندارید، اما از طرفی هم دوست ندارید دیگران فکر کنند که 
کار خطا انجام می دهید. دل تان می خواهد با یک دوست صمیمی یا 
کسی که دوست اش دارید از ته دل حرف بزنید، اما باید این گفتگوها 
را تا جایی که می توانید در آرامش حفظ کنید. بیان احساسات تان 

ممکن است ناراحتی های درونی و نقاط ضعف شما را آشکار کند، 
اما اشکالی ندارد که خطر کنید، بگذارید دیگران بفهمند که دقیقًا چه 
می خواهید. اکنون زمان آن است که با ترس ها مقابله کنید و آن ها 

را نادیده نگیرید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
امروز ممکن است درباره ی این که مقصر چه کسی است با دیگران 
بحث کنید و شدت رفتار نشان دهید. اما حواس تان باشد برای این 
که موضوع را روشن کنید و اطرافیان تان را از اشتباه درآورید نباید 
بگویید  را  حقیقت  اگر  حتی  باشد  یادتان  کنید.  سرزنش  را  دیگران 
تأثیر چندانی نخواهد گذاشت، مگر این که جرأت پیدا کنید و از آشکار 
شدن نقاط ضعف تان نترسید. به خاطر اتفاقات و اشتباهاتی که رخ 
داده این قدر نترسید، می توانید احساسات درونی تان را با دوستی 

که مورد اعتماد شماست در میان بگذارید.

متولدین مرداد )شیر(:
اگر اختالف نظرها درباره ی برنامه ریزی هایی که برای سفر کرده 
شوید.  عصبانی  زود  خیلی  است  ممکن  بمانند  باقی  نشده  حل  اید 
حواس تان باشد که مسایل را از آن چه هستند بزرگ تر نکنید. البته 
سرکوب احساسات تان و نگفتن چیزی که در دل دارید هم فکر خوبی 
نیست. اگر احساسات تان را مخفی می کنید تا دعوا راه نیفتد بدانید 
که این انرژی ها جمع می شوند و خالصه یک جا به حد انفجار می 
رسند. اجازه دهید زمان مناسب فرا برسد تا بتوانید احساسات تان 
را با دیگران در میان بگذارید و امیدوار باشید که دیگران هم این کار 

را خواهند کرد.

متولدین شهریور )سنبله(:
اگراین هفته احساسات تان را با دیگران در میان بگذارید ممکن است 
زیرا  بشود،  کردید  می  را  فکرش  که  چیزی  از  تر  پیچیده  وضعیت 
ممکن است این بیان احساسات موجب شود تا خاطرات ناخوشایند 

زنده شوند. مشکل این جاست که تا حرف دل تان را نزنید آرام نمی 
تان  درون  دنیای  کردن  آشکار  کنید،  جمع  را  تان  حواس  اما  شوید. 
ممکن است نتیجه ی معکوس به همراه داشته باشد و آشفتگی های 
احساسی به وجود آورد. به هر حال درسی کهاین هفته قرار است یاد 

بگیرید به همه ی این سختی ها می ارزد.

متولدین مهر )ترازو(:
کنید،  عمل  اید  داده  که  هایی  وعده  به  باید  هفته  کهاین  دانید  می 
بگیرید. ممکن است  قرار  به سختی مورد قضاوت  زیرا ممکن است 
خودتان را غرق در کارهای تان کنید، حتی شاید برای این که به موقع 
به وظایف تان عمل کرده باشید بیشتر از گذشته فعالیت کنید. اجازه 
ندهید که دیگران شما را وارد ماجراهای احساسی کنند. پشتکار به 
خرج دهید تا همه ی کارهای تان به خوبی انجام شوند.البته فرصت 

کوتاهی هم برای استراحت خواهید یافت.

متولدین آبان )عقرب(:
خاطر  همین  به  دارند،  شما  از  جدیدی  های  خواسته  دیگران  اکنون 
ممکن است نتوانید طبق برنامه های خودتان پیش بروید. در شغل 
تان به دنبال استقالل می گردید، اما کارهای روزانه تان این قدر زیاد 
اند که نمی توانید از دست آن ها خالص شوید. سعی کنید به  شده 
احساس تان آگاه باشید و تا زمانی که فشارها فروکش نکرده اند وارد 

عمل نشوید.

متولدین آذر )کمان(:
امروز دقیقًا می دانید که برای به فرمان آوردن موقعیت های پیچیده 
چه کار باید بکنید، اما متأسفانه یک نوع احساس نا امنی به سراغ تان 
آمده است. وانمود نکنید که همه چیز خوب است، زیرا واقعیت چیز 
دیگری است. اگرچه دل تان می خواهد که کمی اوقات فراغت داشته 
این روزها زمان مناسبی برای فراغت نیستند.  اما بدانید که  باشید، 
اکنون کودک درون تان به شیطنت روی آورده و از این که سخت کار 

می کنید ناراحت است. سعی کنید راهی پیدا کنید تا با کمترین اختالل 
در انجام کارهای تان بتوانید به امور خالقانه هم بپردازید.

متولدین دی )بز(:
امروز به هیچ وجه نمی شود مانع شما برای رسیدن به اهداف تان 
شد، حتی اگر به شدت خسته شده باشید باز هم دوست ندارید دست 
از کار بکشید. به نظر می رسد که از یک منبع سرشار از انرژی تغذیه 
می شوید، پس می توانید بدون دغدغه به مسیرتان ادامه دهید. اکنون 
این قابلیت را یافته اید که قاطعانه دست به تصمیم گیری بزنید. به 
برای  بعد  و  باشید  داشته  متعالی  اهداف  که  شود  می  توصیه  شما 

رسیدن به آن ها هر کاری که از دست تان ساخته است انجام دهید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
صورت  این  غیر  در  باشید،  صادق  خودتان  با  قاطعانه  باید  امروز 
ممکن است روح تان تیره و تار شود. اما به جای این که بترسید و 
کنید.  برخورد  آگاهانه  تان  های  نگرانی  با  که  بگیرید  یاد  کنید  فرار 
موفقیت  که  بیفتند  اتفاقاتی  است  ممکن  هفته  کهاین  باشد  یادتان 
وقت  است  بهتر  کنند.  مواجه  چالش  با  را  شما  های  ریزی  برنامه 
بگذارید تا دلیل آشفتگی های احساسی تان را بفهمید و اهداف تان 

را مجددًا اولویت بندی کنید.

متولدین اسفند )ماهی(:
که  رسد  می  نظر  به  زیرا  کنید،  بحث  دیگران  با  است  ممکن  امروز 
مخالف خواسته های آن ها عمل می کنید. شاید احساس کنید که از 
جمع طرد شده اید، جمعی که همیشه عضوی از آن بوده اید. ممکن 
ندارد،  نیاز  شما  های  فعالیت  به  کسی  دیگر  که  کنید  احساس  است 
اما بدانید که به همین سادگی نمی توانید مسئولیت های تان را کنار 
بگذارید. فقط حواس تان باشد که عصبانی نشوید و مطمئن باشید 

که حفظ آرامش بهترین راهکار است.

جدول و سرگرمی

دیدگاه
ِاوا ِگرِگری 

ِگِلن با اتومبیل شیِک کورسی اش در راه  برگشت از محل کار به خانه است. او واقعًا 
روز بدی داشته و می خواهد زودتر  به خانه برسد تا استراحت کند. تقریبًا به مسیر 
چراغ  برساند.  کناری  خط  به  را  ماشینش  باید  شده  و  نزدیک  بزرگراه،  خروجی 
راهنمایش را روشن می کند و مسیر را باز می بیند اما همین که می خواهد تغییر مسیر 
بدهد ماشین عقبی از او سبقت  می گیرد. ِگِلن خیلی عصبانی می شود، چند حرف نان 
و آب دار حواله ی آن راننده  می کند و در ادامه ی مسیرش تا منزل از این ماجرا عصبانی 

است. گلن مطمئن است که ماشین عقبی از روی عمد جلوی او پیچید.
 واقعیت امر این است که راننده ی ماشین عقبی متوجه چراغ راهنمای گلن نشده بود. 
او مسیرش را گم کرد و از همسرش خواست که راهنمایی اش کند. همسرش در آخرین 
لحظه متوجه خروجی شد و به او گفت که فورًا سبقت بگیرد. او اصاًل گلن را ندیده 

بود. 
 این ها دو تعریِف متفاوت، از یک ماجرا بودند.  

گلن  که  روز  یک  ماجرا  این  از  قبل  نبود.  گلن  برای  خوبی  هفته ی  اصاًل  هفته  این 
اتومبیل  روی  از  آمد  بیرون  جنگل  از  آهو  یک  ناگهان  بود  جاده  در  رانندگی  مشغول 
از یک روز سخت کاری  بعد  به جنگل برگشت. همین دیروز  و  پرید، چرخی زد  گلن 
وقتی می خواست اتومبیلش را به داخل پارکینگ خانه اش ببرد در اثر برخورد به جدول 
پیاده رو اتومبیلش آسیب دید. این هفته اصاًل هفته ی خوبی برای او نبود. ولی جالب 
این جاست: با اینکه گلن از هیچ کدام از این ماجراها خوشحال نشد آن آهو و پیاده رو را 
سرزنش نکرد و با خودش نگفت که همه چیز و همه کس با او لج کرده است. حتی اگر 
کسی چنین حرفی می زد گلن این حرف را احمقانه می دانست. او حتی یک لحظه هم 
از ماجرای آن آهو و پیاده رو، دلخور نشد. ولی در مورد آن راننده مطمئن بود که عمدًا 
جلوی او پیچید. آیا علتش این است که ماجرای اول را یک انسان بوجود آورد اما در 
دو ماجرای دیگر اشیاء و حیوانات دخیل بودند؟ اگر این طور باشد گلن باید دیدگاهش 

را تغییر بدهد. 
 اگر گلن دیدگاهش را تغییر بدهد چه اتفاقی می افتد؟ مثاًل از اینکه کسی ناگهان جلوی 
اتومبیلش بپیچد ناراحت نمی شود. شاید هم تغییر دیدگاه باعث شود که احساس شادی 
و آرامش بیشتری کند. متأسفانه برای اینکه عصبانی شویم و حالت دفاعی به خودمان 
که  باعث شود  دیدگاه  تغییر  این  کنیم. حتی شاید  زیادی مصرف  انرژی  باید  بگیریم 
گلن بیشتر از گذشته بخندد. وقتی که دیگر از چیزی دلخور نشوید حتی می توانید در 

ماجراهای این چنینی نکات خنده داری هم پیدا کنید. 

برگرفته از کتاب:ریکالن، دیوید؛ راه های نو از استادان بزرگ برای زندگی بهتر)جلد 
3(؛ برگردان صادق خسرونژاد؛ چاپ نخست؛ تهران: نشر راشین 1387.

ک
تان

داس

استخدام خیاط ماهر
به یک خیاط ماهر به تعمیرات و دوخت لباس در استان کنت 

شهر رمزگیت نیازمندیم. شمسایی
Ramsgate CT11 9RH

07545179593





LONDON FREE / All other UK major Cities 50p - European Countries €1.50 - Scandinavia : Kro 20.00 - USA: $2.00  - Other Countries: equivalent £2.00  بهای تکفروشی: شهر لندن رایگان - دیگر شهرهای انگلستان یک پوند - کشورهای اروپایی 1/50 یورو - کشورهای اسکاند یناوی 20 کرون - آمریکا 2 دالر - سایر کشورها معادل 2 پوند

خر
م آ

کال
 

No. 400
Friday 26 June 2015
 
Editor-in-Chief:  
Abbas Najafi Zarafshan

Contributors: 
Ala Amirshahi 
Amir Arsalan Yektamanesh 
Naser Nourozi 

Marketing:
07811000455
sales@persianweekly.co.uk

Website:  
www.persianweekly.co.uk

Tel:   020 7193 5592  
Mobile:  07811000455

Email:  
info@persianweekly.co.uk

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

 

ISSN 2042-213X

غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»شهریار عدل« دارنده مدال 
»پنج قاره« درگذشت

شهریار عدل، باستان شناس سرشناس ایرانی در فرانسه درگذشت.
از  او صبح یکشنبه پس  ایسنا گفته  به  او  برادر  آن گونه که کامران عدل، 
احساس درد در قفسه سینه به طور ناگهانی دار فانی را وداع گفته است. 
اعالم  ایران  به  پیکرش  انتقال  از  پس  او  تشییع  مراسم  برگزاری  زمان 
خواهد شد. شهریار عدل متولد 14 بهمن 1322 شمسی در تهران بود. او 
تحصیالت ابتدایی و سه سال نخست دبیرستان خود را در تهران گذراند و 
از سال 1338 شمسی برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. عدل تحصیالت 
ادامه داد و  دانشگاهی خود را در مدرسه عالی علوم تاریخی در سوربن 
همزمان تاریخ عمومی هنر، باستان شناسی مشرق زمین و تاریخ هنرهای 
به مدرسه معماری  او  داد.  ادامه  لوور  را در مدرسه موزه  دوره اسالمی 
پاریس- بوزوار نیز رفت. پس از آن دکترای خود را در رشته تاریخ ایران 
و آسیای میانه گرفت. موضوع رساله او »فتوحات همایون« بود که تاریخ 
جنگ های شاه عباس در سال 1707 هجری در خراسان و فتح هرات است.

پروفسور شهریار عدل، عضو موسسه ملی تحقیقات علمی فرانسه بود. او 
بخش عمده ای از جوانی اش را صرف میراث فرهنگی کرد و از مهم ترین 
اقداماتش می توان راه انداختن ثبت جهانی در ایران را مثال زد. عدل مدیر 

تحقیقات در موسسه ملی پژوهش علمی فرانسه نیز بود.
بر  را تصویب کرد مبنی  یونسکو طرحی  در  شهریار عدل در سال 1966 
اینکه مطالعات و پژوهش در آسیای میانه مدنظر قرار گیرد. 10سال بعد 
در سال 1976 مجمع عمومی یونسکو طرحی را به نام »طرح تدوین تاریخ 
تمدن های آسیای میانه« تصویب کرد. در آن زمان 6 کشور افغانستان، هند، 
ایران، پاکستان، مغولستان و اتحاد جماهیر شوروی عضو تمام عیار این 

طرح بودند.
پس از پیروزی انقالب دکتر ورجاوند، دکتر عدل را به عنوان نماینده ایران 
این  به  بار دیگر  از سوی یونسکو،  و نه متخصص بین المللی دعوت شده 
مجمع فرستاد. بنابراین او نه تنها برای دومین بار نماینده ایران شد بلکه 
کمیته  ریاست  به  آمریکا  و  اروپا  میانه،  آسیای  کشورهای  همه  طرف  از 

بین المللی تدوین این تاریخ نیز انتخاب شد.
شهریار عدل در طول سال های گذشته ریاست این کمیته بین المللی را بر 
عدل  بود.  یونسکو  ملی  کمیته  ارزیابان  از  یکی  همچنین  او  داشت.  عهده 
نقش  میدان  و  چغا زنبیل  جمشید،  تخت  جهانی  ثبت  برای  خود  هزینه  به 
به هزینه  انقالب  اوایل  او  جهان اصفهان وارد عمل شد و موفق هم بود. 
شخصی خود به دنبال میراث به تاراج رفته ایران رفت و برخی را با ارائه 
سند و مدارک کافی و به یاری سازمان میراث فرهنگی به ایران برگرداند. 
دکتر عدل در سال 1361 توانست سه قطعه فیلم کوتاه از مظفرالدین شاه 
در آرشیو عکس های کاخ گلستان پیدا کند. روز سیزدهم مهرماه 1388  در 
مقر سازمان یونسکو در پاریس و همزمان با آغاز تشکیل مجمع عمومی 
جهانی  فرهنگ  مدال  یونسکو  دبیرکل  یونسکو،  عضو  کشورهای  ساالنه 
از  نام »پنج قاره« را به پروفسور شهریار عدل اهدا کرد.  با  این سازمان 
آثار  تاریخی و  تاریخ و جغرافیای  تا به حال مقاالتی در مورد  دکتر عدل 
کومس )سمنان کنونی(، نقاشان و صورتگران دوره صفوی، آثار تاریخی 
خراسان و شهر زوزن، تاریخ عکاسی و سینما در ایران منتشر شده است.
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والیبالسیت های 
آمریکایی و 

دوگانگی فرهنگ ما
فرشید اسحاقی

این روزها خیلی ها از رفتار بازیکنان تیم ملی والیبال 
حرف می زنند. آن هنگام که بازیکنان آمریکایی با آب 
به  اما  شدند  تهران  آزادی  نفری  هزار   12 سالن  وارد 
ایرانی،  تماشاگران  داری  روزه  و  رمضان  ماه  احترام 
بود،  نشده  پخش  سالن  در  اذان  صدای  که  زمانی  تا 
به  که  این حرکت  از  کردند. پس  امتناع  آب  نوشیدن  از 
سرعت خبر آن در فضای مجازی پخش شد، بسیاری از 
به  اینترنتی  فضای  و  اجتماعی  های  شبکه  در  کاربران 
تمجید حرکت بازیکنان آمریکایی پرداختند و احترام به 
فرهنگ ایرانی– اسالمی از سوی آمریکایی ها را ستودند. 
باالی  فرهنگ  نشانه  را  حرکت  این  مردم  از  بسیاری 
بازیکنان آمریکا دانستند و این درحالی بود که در مقابل 
، اتفاقی که این روزها بعضا در فضای عمومی جامعه 
از  نشانی  چندان   ، دهد  رخ می  کاری  های  محیط  در  و 

احترام به فرهنگ ایرانی – اسالمی ندارد. چنانچه اکنون 
که قریب به یک هفته از ماه مبارک رمضان گذشته است، 
خواری  روزه  به  تمارض  حتی  و  خواری  روزه  شاهد 
نیز  و  شهرها  عمومی  فضای  در  افراد  برخی  سوی  از 
که  شرایطی  در  هستیم.  خصوصی  اداری  های  محیط 
 – ایرانی  فرهنگ  به  احترام  در  آمریکا  بازیکنان  رفتار 
اسالمی مورد ستایش قرار می گیرد، شاهد هستیم که 
هوای گرم تابستان 94 و بهانه قرار گرفتن آن از سوی 
برخی افراد، سبب افزایش روزه خواری در جامعه شده 
اسالمی   – ایرانی  فرهنگ  به  م  احترا  از  نشانی  که هیچ 
که  هستیم  آن  شاهد  حتی  ندارد.  رمضان  ماه  تکریم  و 
پلیس مجبور به اعالم خبر برخورد با افراد روزه خوار 
از  تصاویری  حتی  و  شده  جامعه  عمومی  فضای  در 
و  پارک ها  عمومی،  اماکن  در  خواری  روزه  با  برخورد 
از سویی، تذکر های لسانی  نیز منتشر شده است.   ...
و  جوانان  برخی  به  جامعه  مسن  عمدتا  و  متدین  افراد 
با واکنش های  اقدام به روزه خواری می کنند،  آنها که 
تا بار دیگر داستان  بعضا نامناسب رو به رو می شود 
یک بام و دو هوا و این بار در حوزه احترام به فرهنگ 
اسالمی تکرار شود. اینکه اقدام بازیکنان آمریکایی در 
مورد  بسیار  ماه رمضان  و  اسالمی  فرهنگ  به  احترام 
ستایش قرار می گیرد اما بخشی از همین ستایشگران 
نیز  و  عمومی  اماکن  در  خواری  روزه  به  اقدام  خود 

عنوان  هیچ  به  کنند،  می  خصوصی  کار  های  محیط 
ماه  با  همزمان  اینکه  در  گیرد.  نمی  قرار  قاب  یک  در 
مبارک رمضان گروهی از افراد به عذر شرعی، بیماری 
امری   ، نیستند  داری  روزه  به  قادر  جسمی  ناتوانی  یا 
پذیرفته است اما اینکه ابراز به روزه خواری در جامعه 
ابایی  افراد هیچ  به گذشته بیشتر شده و برخی  نسبت 
است.  نکوهیده  کامال  موضوعی  ندارند،  کار  این  از 
خصوص  به  و  جامعه  مردم  از  گروه  آن  است  خوب 
جوانان که از اقدام بازیکنان آمریکایی به شوق آمده اند 
ندارند،  اسالمی  آداب  رعایت  به  اعتقادی  خودشان  اما 
حقوق  و  رفتار  رعایت  نامش  آنچه  به  بار  دگر  نگاهی 
شهروندی و اجتماعی گفته می شود ، بیاندازند. شاید 
روزه  به  اعتقادی  حتی  که  باشند  جامعه  از  گروه های 
داری و رعایت شئون ماه رمضان نیز نداشته باشند، اما 
در عین اعتقاد نداشتن و یا ناتوانی از اعمال روزه داری، 
به  صرفا  و  داشت  اجتماعی  شعور  و  فرهنگ  توان  می 
تعریف و تمجید رفتار بازیکنان آمریکایی نپرداخت. مع 
الوصف اینکه کف و سوت زدن برای رفتارهای مشابه 
پیدا  واقعی  ارزش  زمانی  والیبال  ملی  تیم  بازیکنان 
رعایت  به  مکلف  را  خود  ابتدا  جامعه  افراد  که  می کند 
و  دانسته  دیگران  فرهنگ  به  احترام  و  اجتماعی  آداب 
ایرانی   – آمریکایی ها به فرهنگ اسالمی  سپس احترام 

را ارج نهند. 


