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تالش اعراب برای 
اتحاد با مسکو به 

جای واشنگتن
بن  سلمان  ملک  آینده  ماه های  ظرف  است  قرار 
ششم،  محمد  عربستان،  پادشاه  عبدالعزیز، 

پادشاه مغرب، شیخ تمیم بن حمد،...

 وحشت اقتصاد 
جهانی از تزلزل چین 

با ادامه نگرانی ها در مورد سیر نزولی اقتصاد 
کرده،  بیمناک  را  سرمایه گذاران  که  چین 
شدت  به  جهان  سراسر  در  بورس  بازارهای 

افت کرده است. ارزش سهام در ...

نماد کج روی های 
سیاسی در آمریکا

جدیدترین فیلم نیکوالس کیج هنرپیشه پر سابقه 
آمریکایی که از اواخر هفته گذشته در آمریکا و 
کانادا اکران شد و از هفته آینده در اروپا هم به 
نمایش در می آید، یک کار دراماتیک سیاسی است 

که از بخش های مختلف اجتماعی ...

با نمک ترین
 بیماری جهان

که  دانید  می  آیا  هستید؟  خون  فشار  به  مبتال  آیا 
فشار خون اگرچه هیچ عالمت ظاهری ندارد اما 
می تواند به طور مرموزی در صورتی که کنترل 
برساند؟  آسیب  بدن  های  سیستم  همه  به  نشود 

قلب، کلیه ها و مغز مهم ترین ارگان های ..

 بالتر خود را
 پاك می داند! 

  
پرونده فساد فیفا هر روز ابعاد تازه ای به خود 
وجود  از  حاکی  اخبار  جدیدترین  می گیرد. 
جام  میزبانی  اعطای  در  تخلف   100 از  بیش 

جهانی بوده در حالی که بالتر...

هفته نامه پرشین با بیش از صدهزار نفر مخاطب در شبکه های اجتماعی  محلی مناسب جهت تبلیغات مشاغل  شما

فصل تازه روابط
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هفته ای که گذشت 
فساد در مدیران فوتبالی؟

با  دیگر  بار  داوری  فاحش  اشتباهات  و  فوتبال  در  تبانی  و  فساد  دار  سابقه  موضوع 
مناظره جنجالی دادکان و کفاشیان در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت.

زمانی که رئیس سابق فدراسیون فوتبال مدعی فساد اصلی در مدیران فوتبالی شد و 
گفت یک داور محروم به او گفته فدراسیون بین دو نیمه یک بازی از او خواسته مسابقه 
از سوی کفاشیان،  تکذیب  ادعا ضمن  این  برساند.  پایان  به  تیم  دو  از  یکی  به سود  را 
فوتبال  تا  شده  موجب  اخیر  هفته های  داوری  اتفاقات  کرد.  پا  به  زیادی  سروصدای 

دوستان برای اصالح وضع موجود از رئیس جمهوری کمک بخواهند. 

بازگشت اصالح طلبان
با  سیاسی  مختلف  گروه های  و  احزاب  مجلس،  انتخابات  به  مانده  ماه  چند  فاصله  در 
برگزاری نشست هایی خود را آماده حضور دراین میدان رقابتی می کنند.در این میان 
اصالح طلبان هم با پرچم »اتحاد ملت ایران اسالمی« حضور خود را در این عرصه اعالم 
کردند. اتفاقی که بسیاری از ناظران با توجه به مختصات چهره های سیاسی حاضر در 
این حزب آن را مصداق گشایش فضای سیاست داخلی و نشانه عمل دولت روحانی به 
یکی از وعده های اساسی اش ارزیابی می کنند. تندروها در ماه های پیش خواستار لغو 

مجوز فعالیت این تشکل شده بودند. 

واکنش به هشدار انتخاباتی روحانی
تاکید رئیس جمهوری بر نقش نظارتی شورای نگهبان در آستانه نخستین انتخاباتی که 

در دولت یازدهم برگزار می شود، با واکنش هایی همراه شد.
روحانی در جمع استانداران گفت که شورای نگهبان ناظر است و نه مجری 
و بر اساس قانون اساسی نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند. معاون اجرایی 
شورای نگهبان هم در واکنش گفت دستگاه نظارتی غیر از بررسی صالحیت ها، 
در برگزاری انتخابات و شمارش آرا هم نظارت می کند. رئیس قوه قضاییه هم 
با دفاع تمام قد، از شورای نگهبان خواست که در بحث انتخابات محکم بایستد. 

بررسی توافق توسط منتقدان!
سرانجام بهارستان نشینان به آنچه که می خواستند رسیدند و از میان 24 نفر 
انتخاب کردند  کاندیدای حضور در کمیسیون ویژه بررسی برجام 15 نفر را 
تا از طرف آنها برنامه جامع اقدام مشترک را بررسی کرده و نتیجه آن را به 
رای همگان در صحن علنی بگذارند. همان طور که پیش بینی می شد ترکیب این 
کمیسیون از اکثریت مخالف توافق و دلواپسان هسته ای تشکیل شده که حاال 
برخی  که  است  شرایطی  در  این  بپردازند.  برجام  متن  بررسی  به  است  قرار 

تندروهای مجلس همچنان منتظر ارائه الیحه برجام از سوی دولت هستند.

خاطرات جنجالی
از  بسیاری  ناگفته های  انتظامی  نیروی  سابق  فرمانده  احمدی مقدم،  سردار 
خاطراتی  »رمزعبور«،  ماهنامه  با  گفت و گویی  در  دارد.وی  فعالیتش  زمان 
از دوران دفاع مقدس و نیز حوادث سال 88 نقل کرده که بالفاصله از سوی 
نیز  و  مسلح  نیروهای  در  مطلع  فرد  یک  الریجانی،  علی  احمدی نژاد،  دفتر 
مجمع روحانیون مبارز تکذیب شد. احمدی مقدم در این خاطرات از دستور 
احمدی نژاد برای بازداشت رئیس دولت اصالحات، بازی دوگانه الریجانی در 
حوادث 88 و نیز نقل قولی از رهبری سخن گفته بود که همگی به طور رسمی 

تکذیب شد. 

هشدار حدادیان به اصولگرایان
به فاصله چند ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسالمی، سعید حدادیان 
یکی از مداحان معروف پایتخت هشدار داده که اگر اصولگرایان بخواهند در 
انتخابات آینده همچون سال 92 عمل کنند، قطعا شکست خواهند خورد و اگر 
آقایان به وحدت نرسند مداحان لیست جداگانه ای خواهند داد.چهار سال پیش 
هم لیست انتخاباتی 20 نفره ای از سوی حسین الله کرم و حاج منصور ارضی 
محمود  سازور،  حسین  حدادیان،  سعید  همچون  دیگری  مداحان  حمایت  با 
کریمی، محمدرضا طاهری و مجید بنی فاطمه در مرحله دوم انتخابات مجلس 

نهم ارائه شد.

افزایش سن ازدواج در تهران
 مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت خبر داده 
سن ازدواج در تهران 10 سال افزایش یافته و درعین حال شش میلیون و 600 
هزار زن 15 تا 49 ساله ازدواج نکرده هم در کشور وجود دارد.بنا برآخرین 
آمار در سال 91 در هر ساعت حدود 16 طالق، در سال 92، 18 طالق و در سال 
93، 19 طالق اتفاق افتاده است که 80 درصد مطلقه ها زیر30 سال دارند و 14. 
2 درصد از طالق ها مربوط به یکسال اول زندگی و 50 درصد طالق ها مربوط 

به پنج سال اول زندگی است. 

دالر در مدار افزایش؟
بازار دالر روزهای ابتدای این هفته را با افزایش قیمت تجربه کرد. بازگشایی 
سفارت انگلیس که حضور نیروهای انتظامی را سبب شده بود موجب گشت تا 
برخی صرافی های غیرمجاز که مهلت قانونی شان برای دریافت مجوز به پایان 
افزایش تقاضا  این جو در کنار  باال نکشند.  رسیده، کرکره مغازه هایشان را 
برای سفر درآخرین ماه تابستان موجب شد تا دالر از کف قیمتی 3350 تومان 
فاصله بگیرد و تا 3370 تومان هم معامله شود. این در شرایطی است که ادامه 

رشد قیمت می تواند به افزایش عرضه از سوی صرافی بانک ها منجر شود.

قهرمان پرورش اندام ایران درگذشت
نادر  بیماری  یك  از  که  جهان  اندام  پرورش  قهرمان  عباسپور،  بیت الله 
نرم می کرد،  پنجه  و  بیماری دست  این  با  )واسکولیت( رنج می برد و مدت ها 

درگذشت.  تهران  آتیه  بیمارستان  در  سالگی   36 ودرسن  سه شنبه  شامگاه 
واسکولیت به معنی التهاب و ورم رگ های خونی است. التهاب رگ ها می تواند 
موجب ورم دیواره رگ ها و در نتیجه کاهش جریان گردش خون و حتی انسداد 
مرحوم  شود.  بدن  مختلف  اندام های  و  بافت ها  به  خون رسانی  عدم  و  رگ ها 
معتبرترین  مسترالمپیا،  فینال  مسابقات  به  که  است  ایرانی  تنها  عباسپور 
سطوح  در  بارها  نیز  آن  جدای  و  یافته  راه  پرورش اندام  بین المللی  تورنمنت 
ملی و بین المللی افتخار کسب کرده بود. آن مرحوم در سال 2014 بسیار پرکار 
بود و در هفت مسابقه مهم شرکت کرد. در مسابقات آرنولد کالسیک )برزیل( 
چهارم،  عنوان  )داالس(  اروپا  نمایش  سوپر  حرفه ای  مسابقات  در  نهم،  مقام 
در مسابقات حرفه ای نیویورک مقام سوم، در مسابقات حرفه ای تامپا عنوان 
پنجم، در مسابقات مسترالمپیا رده بدنسازان 212 پوندی رتبه پنجم و مسابقات 
حرفه ای گرندپریکس )سئول( مدال برنز را کسب کرد تا لقب دومین بدنساز 
قرن ایران بعد از علی تبریزی را از آن خود کند. روحش شاد و یادش گرامی باد.

بازگرداندن دو پناهجوی ایرانی از استرالیا
خارجی  پناهجویان  عودت  عدم  بر  مبنی  استرالیا  عالی  دادگاه  حکم  وجود  با 
به کشورشان، دو پناهجوی ایرانی با حکم دادگاه به ایران بازگردانده شدند. 
انتخاب نوشت؛ دادگاهی در پاپوآ گینه نو تحت نظارت استرالیا، دو پناه جوی 
ایرانی را که در مرکز نگهداری پناهجویان استان »مانوس« به سر می بردند، 
هفته گذشته با رد درخواست پناهندگی، به ایران بازگرداند. به نوشته گاردین، 
با وجود آنکه این موضوع در دادگاه عالی پاپوآ گینه نو بررسی شد، این فرد 
این  شد.  بازگردانده  ایران  به  بود،  استرالیا  پناهندگی  خواستار  که  ایرانی 
درحالی است که دادگاه عالی استرالیا اخیرا مقرر داشته دیگر هیچ پناهجویی 
را اخراج نمی کند. این اقدام اخیر دادگاه گینه نو به معنای بی اعتنایی کامل به 
دادگاه عالی است و این دو مرد پناهجوی ایرانی به اجبار به ایران بازگردانده 

شدند. 

توصیه زیباکالم به ظریف
شنیده شد که یك استاد دانشگاه با نگارش نامه ای به محمد جواد ظریف وزیر 
خارجه کشورمان از او خواست تعریف و تمجید هایی را که از او می شود جدی 
نگیرد. صادق زیباکالم استاد دانشگاه تهران در این نامه آورده است: »نگران 
هستم که مبادا این مطالبی که این روزها در محافل و مجامع مختلف در تعریف 
الجرم  و  نموده  باور  را  می شود  اظهار  ازشما  ستایش  و  درمدح  و  تمجید  و 

گرفتار غرور و نخوتتان  نماید.«

کویت کاردار ایران را فراخواند
مورد  نفتی  چاه  یک  توسعه  برای  ایران  مناقصه  طرح  به  اعتراض  در  کویت 
اختالف، کاردار ایران در این کشور را به وزارت امور خارجه فراخواند.  فرارو 
نوشت : کویت » حسن زرنگار ابرقویی« را به خاطر طرح مناقصه ایران برای 
توسعه چاه نفتی »الدره« فراخواند.یک مقام دیپلماتیک عالی رتبه به روزنامه 
»الجریده« گفت: تهران مناقصاتی را برای توسعه چاه های نفتی اش پس از لغو 
تحریم های بین المللی طراحی کرده است و چاه نفتی الدره از جمله آنهاست؛ 
چاهی که )بنا بر این گزارش( بر سر آن همچنان میان ایران، عربستان و کویت 
مذاکرات منطقه ای وجود دارد.بر اساس این گزارش، »خالد جارا...« قائم مقام 
وزارت خارجه کویت یاداشت اعتراض این کشور را یکشنبه به زرنگار تحویل 

داده است.
 

فرود اضطراری هواپیمای العربیه در اصفهان 
مدیرعامل شرکت هواپیمایی العربیه در ایران در گفت و گو با ایرنا دلیل فرود 
مصیبی  محسن  نوشت؛  انتخاب  کرد.  اعالم  فنی  نقص  را  هواپیما  فروند  این 
اظهارکرد: این هواپیما از شارجه به قصد گرجستان درحرکت بود که به دلیل 
نقص فنی در یکی از دستگاه های تنظیم فشار هوا داخل کابین مجبور به فرود 
اضطراری در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان شد.  به گفته وی این نوع هواپیما 
آنها دچار  از  دارای چهار دستگاه تنظیم فشار هوا داخل کابین است که یکی 
نقص فنی شده و خلبان برای رفاه حال مسافران درخواست فرود اضطراری 

کرده است.  
 

ادعای چاووش اوغلو درباره ایران
را  سیاستش  باید  ایران  شد:  مدعی  اظهاراتی  در  ترکیه  امورخارجه  وزیر 
تلویزیونی  شبکه  نوشت؛  خبرنگاران  باشگاه  دهد.  تغییر  یمن  و  سوریه  در 
وزیر  اوغلو،  چاووش  داوود  داد:  گزارش  خبری  در  عربی  اسکای نیوز 
امورخارجه ترکیه مدعی شد: ایران باید سیاستش را در سوریه و یمن تغییر 
دهد. وی افزود: گفت وگوها با واشنگتن درباره عملیات علیه داعش در شمال 
سوریه کامل شده است. عملیات ائتالف بین المللی در شمال سوریه این پیام را 
ائتالف به  باید پای میز مذاکره بازگردد. عملیات  به بشار اسد خواهد داد که 

زودی در شمال سوریه آغاز خواهد شد.

صدور حکم رضاییان؛ به زودی 
شنیده شد که وکیل مدافع جیسون رضاییان گفت که رای پرونده موکلش یکی 
دو روز آینده صادر می شود. تابناك نوشت؛ لیال احسن با بیان این مطلب اظهار 
کرد: روز شنبه- 31 مردادماه- به دادگاه انقالب مراجعه کردم و به من گفته 
شدکه رای فعال صادر نشده است. وی ادامه داد: احتماال تا یکی دو روز آینده 

رای پرونده موکلم صادر می شود. 

فصل جدید روابط 
ایران و انگلستان

4 سال پس از بسته شدن سفارت انگلیس در ایران، فیلیپ هاموند، وزیر خارجه 
رفتن  باال  شاهد  فردوسی  خیابان  در  حضور  با  تا  شد  تهران  راهی  کشور  این 

پرچم کشورش در این سفارتخانه باشد.
اقتصادی  و  سیاسی  مقامات  با  دیدارهایی  روزه  دو  سفر  این  در  البته  هاموند 
داشت، اما آنچه به سفر این مرد انگلیسی اهمیت بیشتری می داد تاثیر دیپلماسی 
گفت وگو و تعامل در توافق هسته ای بود که حاال پای خیلی از کشورهای جهان 
سفارت  است.  کرده  باز  ایران  به  روابط  عادی سازی  و  سرگیری  از  برای  را 
بریتانیا در تهران آذرماه سال 90 مورد حمله برخی عناصر افراطی قرار گرفت.

طولی نکشید که دولت انگلیس روابط خود با ایران را به صورت یک جانبه قطع، 
کادر دیپلماتیک خود را از ایران خارج و به کارکنان سفارت ایران و دیپلمات های 
ایرانی مهلتی 48ساعته برای ترک خاک انگلیس داد و حتی عذرخواهی رسمی 
وزارت خارجه ایران هم خللی بر عزم لندن در قطع رابطه با تهران ایجاد نکرد. 
سال   60 طی  بار  چهارمین  برای  کشور  دو  رسمی  روابط  حادثه،  این  دنبال  به 

گذشته قطع شد. 
برقرار  غیرمقیم  کاردار  حد  در  طرف  دو  هر  روابط   92 سال  از  آنکه  وجود  با 
شد، اما معرفی کاردار هم منجر به باز شدن قفل سفارتخانه های دو کشور و 
نشان دهنده  که  اخیر  هسته ای  توافق  اینکه  تا  نگردید.  کنسولی  خدمات  ارائه 
بازگشایی  ایران  در  بریتانیا  سفارت  تا  شد  موجب  بود  ایران  دیپلماسی  قدرت 
در  ایران هم  بریتانیا، سفارت  بازگشایی سفارت    با  شود. هر چند که همزمان 
لندن بازگشایی شد اما قرار است فعال روابط دو کشور در حد کاردار مقیم باقی 
بماند و درآینده ای نزدیک، سفیر کار خود را آغاز کند. اقتصاد و روابط تجاری، 

یکی از اهداف مهم انگلیس در ازسرگیری روابط خود با ایران است. 
اگرچه همچنان روابط سیاسی دو کشور در سطح کاردار باقی می ماند و خدمات 
ویزایی تا چند ماه آینده صورت نخواهد گرفت، اما با تعیین سفرای جدید روابط 

به سطح پیشین خود باز خواهد گشت. 
در  این کشور  ایران که نخستین سفر یک وزیر خارجه  به  فیلیپ هاموند  سفر 
سفر  دنبال  به  می شود،  محسوب  اخیر  سال   12 در  دوجانبه  روابط  چارچوب 
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسوول  همچنین  و  ایتالیا  و  فرانسه  خارجه  وزرای 
تهران  به   5+1 مقامات  سفر  سومین  این  شد.  خواهد  انجام  تهران  به  اروپا 
محسوب می شود. نزدیک به چهار سال)2011-1390( از تعطیلی سفارت بریتانیا 

در تهران می گذرد. 

سفارتخانه  در  استراو  جك  تهران،  در  انگلستان  سفارتخانه  در  هاموند  فیلیپ 
ایران در لندن. جك استراو نخستین و آخرین وزیر امور خارجه انگلستان بود 
که پس از انقالب اسالمی ایران و در سال ٢٠٠٣ میالدی به تهران آمده بود. روز 
گذشته استراو در محل سفارتخانه ایران در لندن حاضر شد و به همراه مهدی 
بازگشایی  به  اقدام  ایران  امور خارجه  اداری و مالی وزیر  دانش یزدی، معاون 
سفارت کشورمان در این کشور کرد. جك استراو در این خصوص به خبرنگاران 
گفت: امروز، روز بسیار مهمی در تاریخ روابط انگلستان و ایران است. رابطه 
میان دو کشور همواره سخت بوده است و در سال ٢٠١١ هم بحران به اوج خود 

رسید اما امروز اتفاق خوبی در سابقه این رابطه رخ داده است.

در مراسم بازگشایی سفارت ایران در لندن، »محمدحسن حبیب الله زاده« کاردار 
ازجمله  ایرانی  و  انگلیسی  میهمانان  از  شماری  انگلستان،  در  ایران  سفارت 
و  ایرانی  نهادهای  روسای  و  ایران  و  انگلیس  پارلمانی  دوستی  گروه  اعضای 
ایرانیان مقیم حضور داشتند. از ابتدای اسفندماه ١٣٩٢ همچنین بخش کنسولی 
سفارت ایران در انگلیس به صورت کامل بازگشایی و کلیه خدمات کنسولی به 
ایرانیان مقیم ارایه شد. از همان تاریخ نیز پرچم جمهوری اسالمی ایران بر فراز 
ساختمان سفارت در منطقه »کنزینگتون« لندن و اماکن دیپلماتیك کشورمان در 
لندن برافراشته شد. حبیب الله زاده، کاردار جمهوری اسالمی ایران در انگلستان 
با  گذشته،  سال  نیم  و  یك  طول  در  بود  گفته  انگلستان  با  روابط  درباره  اخیرا 
وجود برخی مشکالت، رایزنی های دو کشور در مورد امور دوجانبه، منطقه ای 
تبادل شده است. وی صبح روز  انجام و هیات هایی بین دو کشور  پارلمانی  و 
گذشته در خصوص مراسم بازگشایی سفارت ایران به ایسنا گفت: ایران در اول 
اسفند ٩٢ پرچم خود را در سفارت کشورش در لندن برافراشته بود اما مراسم 
فعالیت  و  رسمی  بازگشایی  اعالم  درواقع  یکشنبه(  )روز  دیروز  بازگشایی 
ما است. روند صدور ویزا  از یك سال گذشته  ادامه فعالیت های بیش  کامل در 
بخش  البته  می شود.  فعال  کشورمان  سفارت  مختلف  بخش های  بازگشایی  با 
کنسولی و بخش مربوط به ارایه خدمات به ایرانیان از سوی ما مدتی است که 

فعال شده و این کار در حال انجام است.

در همین راستا رئیس بانک مرکزی ایران جناب آقای سیف نیز خبر از بازگشایی 
با  دیدار  در  همچنین  مرکزی  بانک  کل  رئیس  داد.  را  لندن  در  ابرانی  بانک  دو 
دو  سرگیری  از  فرایند  تسریع  خواستار  همراه  تیم  و  انگلستان  خارجه  وزیر 
بانک ایرانی در لندن شد و گفت: امید می رود بروکراسی کاهش یابد و با سرعت 

بیشتری این دو بانک کار خود را آغاز کنند.
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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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ترحم اغلب با ظاهر خود 
مغایر است.

کلوخ انداز را پاداش سنگ است، پرده دوم، صحنه اول.

Mercy is not itself 
that oft looks so.
Measure for Measure, Act 2, sc , 1.

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.

 106017 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

جسارتشان  تا  ایرانیان  نوازی  مهمان  هامونداز  روایت 
در آزمودن شیوه های نو

یادداشت اختصاصی 
وزیرخارجه انگلیس 
برای ایرانیـــــــــــــان

 

فیلیپ هاموند وزیرخارجه انگلیس که در روزهای اخیر 
به ایران سفر کرده بود یک یادداشت اختصاصی خطاب 

به ایرانیان در روزنامه ایران منتشر کرد.
یادداشت اختصاصی وزیرخارجه انگلیس برای ایرانیان

به گزارش ایرنا متن این یادداشت به شرح زیر است: 

من این هفته به تهران آمدم و اولین وزیر امور خارجه 
بریتانیا بودم که طی بیش از یک دهه به ایران سفر کرده 

است. 
چند هفته پیش تر، من و آقای ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران، همراه همتایان خود از پنج کشور دیگر و اتحادیه 
اروپا در وین مالقات کرده بودیم. جهان نفس های خود 
را در سینه حبس کرده بود تا ببیند آیا ما می توانیم پس 

از مذاکرات طوالنی به توافق هسته ای برسیم. 
پیروزی  یک  ای  هسته  توافق  رسیدیم.  توافق  به  ما  و 
طرف  تمام  برای  موفقیتی  و  دیپلماسی  برای  تاریخی 
توافق جهان  این  اجرای  بود.  مذاکرات  در  های حاضر 
ایران  ای  هسته  برنامه  آمیز  صلح  صرفًا  ماهیت  از  را 
تا  داد  خواهد  فرصت  ایران  به  و  کرد  خواهد  مطمئن 

روابطی متفاوت با کشورهای غربی برقرار سازد. 
من مصمم هستم تا پایان مذاکرات هسته ای را به آغاز 
کنم؛  تبدیل  ایران  با  کشورم  روابط  از  نوینی  فصل 
باشد.  مفید  بریتانیا  و  ایران  مردم  برای  که  روابطی 
هیأتی بلندپایه از مدیران بازرگانی و اقتصادی بریتانیا 
سفارت  سفر  این  طی  و  بودند  من  همراه  سفر  این  در 

بریتانیا را در تهران بازگشایی کردم. 
و  پیچیده،  طوالنی،  ای  پیشینه  بریتانیا  و  ایران  روابط 
تمام مشکالت یک  ندارم  انتظار  دارد. من  اغلب دشوار 
شبه حل و فصل شوند. اما امروز ما چالش های مشترک 
بسیاری پیش رو داریم: سربرآوردن داعش در عراق و 
سوریه، بی ثباتی در افغانستان، تجارت مواد مخدر، و 

تغییر آب و هوا و اقلیم زمین. 

من معتقدم اگر فضایی از اعتماد و اطمینان ایجاد کنیم، 
همان  این  شویم.  اوضاع  پیشرفت  موجب  توانیم  می 
کاری است که در مذاکرات هسته ای انجام دادیم و من 
سفارت  کمک  با  و  دیپلماسی،  طریق  از  دیگر  بار  مایلم 

های دو کشور آن را تکرار کنم. 
دو  مردم  بین  ارتباط  تسهیل  اعتمادسازی،  راه  یک 
دانشمندان،  بازرگانان،  ها،  دانشگاه  بین  است:  کشور 
بریتانیا  در  زیادی  ایرانیان  ها.  خانواده  و  هنرمندان، 
زندگی می کنند که بسیاری از آن ها سهم فوق العاده ای 

در خدمت به جامعه بریتانیا داشته اند. 
من به خوبی از مشکالت اخذ روادید بریتانیا و لزوم سفر 
متقاضیان به ترکیه یا امارات متحده عربی آگاه هستم. 
ما فعالیت دوباره سفارت بریتانیا را با حضور مجموعه 
ای کوچک آغاز خواهیم کرد. از همین رو خدمات روادید 
بالفاصله پس از بازگشایی سفارت ارایه نخواهد شد. با 
این حال از سرگیری ارایه خدمات روادید در تهران برای 
ما در اولویت قرار دارد و امیدواریم طی چند ماه آینده 

بتوانیم این خدمات را عرضه کنیم. 
برای  پس  این  از  ایران  با  ما  روابط  ندارم  انتظار  من 
همیشه فارغ از هر فراز و نشیبی پیش رود. اما به آینده 
به  ایران  ملت  فرهنگ  گستره  و  کهن  تاریخ  امیدوارم. 
خوبی شناخته شده است. آنچه اما در این سفر بیش از 
گرم  نوازی  میهمان  داد  قرار  تأثیر  تحت  را  من  هرچیز 
ایرانیان بود و جسارت و تهور آن ها در آزمودن شیوه 
های نو. ما به طور یکسان به چالش ها و فرصت هایی 
که پیشاروی دو کشور قرار دارند، خواهیم پرداخت و 
متقابل  احترام  و  درک  ایجاد  برای  را  خود  های  تالش 
ادامه خواهیم داد، بویژه از طریق دیپلماسی، و در آینده 
از  تا مردم هر دو کشور  بازرگانی،  از طریق تجارت و 

منافع آن بهرمند شوند. 
* فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلستان 

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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 نخستني صفحه كارتون وكاريكاتور روزانه د     رايران

كيوان  وارثي
عراقچي: در مذاكرات هسته اي بر سر يك «ويرگول» هم جنگيديم 

www.nishkhat. ir                            r

keyvan.varesi .ar t@gmai l .com

قلم اولي ها اگر قلم تان  تازه به كاغذ خورد    ه... با نيشخط آثارتان را  منتشر كنيد    !
كافي است كارتون ها و كاريكاتورهاي خود     را براي سرد    بير نيشخط به نشاني زير ارسال كنيد    .

افشاي
 شرايط طاقت فرساي كار
 براي كارگران
 شركت آمازون

ممكن است «جو   بايدن» 
نامزد اصلي
 حزب دموكرات
  در انتخابات 2016 باشد

كارتون          جهان

جك   اوهمن
اياالت متحده
تريبيون كانتنت ايجنسي

كارتون         مورديلو

راب   راجرز
اياالت متحده
پتزبورگ پُست گاتزت

زنگ ها براي كه
 به صدا در مي آيند...

چي؟!
من فقط اينجا 

نشستم!

مي تونه بدتر از اين هم باشه...
ما چاره اي نداريم   بايد َدووم بياريم!

قوانين كارخانه
 ناهار خوردن ممنوع!

 گريه كردن سِر كار ممنوع! دستشويي رفتن ممنوع!

Dr. Farhang Holakouee’s Conferences

Grand Connaught Rooms
61-65 Great Queen Street   London WC2B 5DA

 Holborn  :نزدیکترین ایستگاه آندرگراند
ورودی برای دو روز:  80 پوند

در صورت موجود بودن جا می توانید کارت ورودی را در محل برنامه تهیه فرمائید

لندن:                         444 888 07796  
لس آنجلس:         5133 402 214 001 
note2doctor@gmail.com

اطالعات و رزرو کارت ورودی:

کنفرانس های
دکتر فرهنگ هالکویی

کودک درون
کنفرانس دو روزه 

لندن
شنبه 26 سپتامبر

یکشنبه 27 سپتامبر
دو جلسه 8 ساعته از: 11 صبح تا 7 بعد از ظهر

همراه با 4 آزمون ارزیابی آسیب های دوران کودکی
و  3 تجربۀ هیپنوتیزم جمعی

واقعیت های چین مهم تر از الگوی چین شده است

معمای جدید 
»دو چین«

نویسنده: ریچارد هاس - منبع: پراجکت سیندیکیت

اقتصادی  رشد  با  کشوری  چین  آیا 
مشکالت  و  درخشان  آینده  باال، 
مشکالت  با  کشوری  یا  است  موقت 
نامطمئن؟  آینده  و  جدی  ساختاری 
پاسخ این سوال به تصمیمات مهمی 
باید  چین  حاکمان  که  دارد  بستگی 

بگیرند.
برای افرادی که سنشان بیش از شصت سال است، اصطالح 
سال  از  پس  گرفته  شکل  جدال  یادآور  متفاوت  چین«  »دو 
1949 میان سرزمین اصلی چین )چین سرخ( و تایوان، یا 
چین،  جمهوری  و  چین  خلق  جمهوری  رسمی،  ادبیات  در 
بر سر به رسمیت شناخته شدن ]توسط جامعه بین الملل[ 
تقریبًا همه کشورها   ،1970 اوایل دهه  به  با رسیدن  است. 
درخواست جمهوری خلق چین را پذیرفتند و حکومت آن 
را به عنوان وارث مشروع پادشاهی سابق چین شناختند. 
سرزمین اصلی چین از نظر اقتصادی و راهبردی بزرگتر و 

مهم تر از آن بود که منزوی شود.

دیگری  سوی  و  سمت  امروز  متفاوت  چین«  »دو  بحث 
گرفته است. حاال وقتی از دو چین مختلف حرف می زنیم، 
آینده  با  آیا چین کشوری قدرتمند  منظورمان این است که 
ای امیدوارکننده است که با مشکالت موقتی روبرو است، 
یا کشوری است که مشکالت ساختاری جدی دارد و چشم 
انداز آن در درازمدت واضح نیست. به بیان دیگر، می شود 
تصویر  کدام  اما  دید.  متفاوت  کاماًل  شکل  دو  به  را  چین 

غالب خواهد شد؟
نبود.  اخیر، پرسیدن چنین سوالی چندان الزم  تا سالهای 
ده  انگیز  شگفت  سرعت  با  چین  اقتصاد  دهه،  سه  برای 
درصد یا بیشتر در حال رشد بود. چین جایگاه ژاپن را به 
بود.  کرده  خود  آن  از  جهان  بزرگ  اقتصاد  دومین  عنوان 
پیوسته  متوسط  طبقه  به  چین  شهروند  میلیون  صدها 
بودند. الگوی حکومتداری چین، یعنی اقتدارگرایی کارآمد، 
برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه جذاب به نظر 
می آمد؛ به خصوص بعد از بحران اقتصاد جهانی در سال 
2008 که از آمریکا شروع شد و اعتبار سرمایه داری لیبرال 

این کشور را کاهش داد.
اجتناب  سوالی  به  تبدیل  چین  آینده  از  پرسش  اکنون  اما 
نرخ  که  است  آن  از  حاکی  رسمی  آمار  است.  شده  ناپذیر 
رشد اقتصادی به 7 درصد کاهش یافته است، اما به اعتقاد 
رشد  شتاب  کاهش  است.  درصد   5 واقعی  رقم  بسیاری 
حال  در  کشورهای  تمام  باشد.  عجیب  نباید  چین  اقتصاد 
از  پختگی  و  تکامل  هنگام  در  را  ای  تجربه  چنین  توسعه 
سر می گذرانند. با این حال، سرعت و شدت این تغییرات 
در  را  هراس  این  و  کرده  غافلگیر  را  چین  کشور  مقامات 
میان آنها ایجاد کرده است که مبادا نرخ رشد کمتر از حد 
الزم برای پیش بردن برنامه های مدرن سازی کشور باشد.

از دخالت جدی حکومت در بازار بورس می توان متوجه 
اقدام  حساسیتش به کاهش بیش از حد رشد اقتصاد شد. 
ارزش  آور  تعجب  کاهش  با  ماه  این  جوالی  ماه  در  دولت 

»رن-مین-بی«، واحد پول رسمی این کشور همراه شد که 
نشان می دهد رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات آن قدرها 

که امید می رفت موثر نبوده است.
پینگ«، رئیس  کارزار ضدفساد »شی جین  در همین حال، 
حکومت  اصالح  برای  تالشی  آنکه  جای  به  چین،  جمهور 
نظر  به  کشور  این  جامعه  و  اقتصاد  منافع  تأمین  و  چین 
می  شبیه  قدرت  تحکیم  استراتژی  به  پیش  از  بیش  بیاید، 
شود. فساد در چین فراگیر است و کارزار رئیس جمهور 
موج  اما  است.  برخوردار  زیادی  محبوبیت  از  کشور  این 
انداخته باعث تزلزل  مجازات هایی که شی جین پینگ راه 
می  آنها  است.  شده  چین  مقامات  گیری  تصمیم  قدرت 
مجازات  با  خود  تصمیمات  خاطر  به  آینده  در  که  ترسند 

کیفری روبرو شوند.
از  صحبت  کمتر  دیگر  روزها  این  تحوالت،  این  نتیجه  در 
های  »واقعیت  درباره  بیشتر  و  شود،  می  چین«  »الگوی 
اقتصادی،  رشد  کاهش  از  غیر  به  شود.  می  شنیده  چین« 
فرایند  دهه  چندین  نتیجه  در  کشور  این  زیست  محیط 
ذغال  از  حاصل  انرژی  بر  متکی  و  سریع  شدن  صنعتی 
یک  اساس  بر  است.  شده  جدی  های  آسیب  متحمل  سنگ، 
تحقیق، ساالنه 1.6 میلیون چینی بر اثر آلودگی هوا جان 

می سپارند.
در نتیجه سیاست بسیار سختگیرانه تک فرزندی، جمعیت 
تهدیدی  مسئله  همین  رود.  می  پیری  به  رو  اکنون  چین 
علیه رفاه چین در بلندمدت است. با افزایش نرخ وابستگی 
)نسبت کودکان و مستمری بگیران به جمعیت فعال بازار 
خدمات  هزینه  و  ماند  خواهد  پایین  اقتصادی  رشد  کار( 
با  دولت  نتیجه،  در  رفت.  خواهد  باال  مستمری  و  درمانی 

مشکل بودجه مواجه خواهد شد.
می  چین  رهبران  که  است  این  است  مشخص  که  چیزی 
خواهند از مزایای رشد اقتصادی نظام سرمایه داری بهره 
مند شوند، بدون اینکه دچار آسیب های آن گردند. آنها می 

آزاد  ابتکار و نوآوری در سطح یک جامعه  خواهند میزان 
باشد، بدون آنکه آزادی اندیشه پیشنیاز آن را فراهم کنند. 

به هر حال باید از یکی صرف نظر کرد.
برخی از ناظران که از ظهور چین قدرتمند نگران هستند 
با دیدن گرفتاری های اخیر این کشور نفس راحتی خواهند 
کشید اما چنین واکنشی کوته بینانه است. رشد کند اقتصاد 
چین سرعت بهبود اقتصاد جهانی را کاهش خواهد داد. این 
مشارکت  برای  چین  که  شد  خواهد  باعث  همچنین  مسئله 
در حل مشکالت جهانی مانند گرم شدن کره زمین عالقه 
چین  که  است  آن  خطرناکتر  همه  از  بدهد.  نشان  کمتری 
رشد  کاهش  از  مردم  ناامیدی  بر  گذاشتن  سرپوش  برای 
در  ماجراجویی  به  رو  سیاسی  آزادی  نبود  و  اقتصادی 
عرصه سیاست خارجی بیاورد. در حقیقت، برخی نشانه 
ها حاکی از آن است که مقامات چین دقیقًا همین راهبرد را 
در دریای چین جنوبی به کار گرفته اند. برای حزب حاکمی 
که دیگر نمی تواند افزایش سریع استانداردهای زندگی را 
به رخ دیگران بکشد، ملی گرایی می تواند منبع مشروعیت 

باشد.
که  شوند  مطمئن  فشار  اعمال  با  باید  دیگران  و  آمریکا 
اما کار عاقالنه  چین اسیر چنین وسوسه ای نخواهد شد. 
نشان  چین  به  که  است  این  بکنند  توانند  می  که  دیگری 
کند،  عمل  رایج  قوانین  اساس  بر  و  مسئوالنه  اگر  بدهند 
باشد  داشته  جهان  رهبران  میان  در  جایگاهی  تواند  می 
انجام بدهد.  باید  اما تصمیم گیری های سخت تر را چین 
دولت باید میان منافع حکومت و حقوق شهروندان، میان 
نقش  میان  و  زیست،  محیط  از  حفاظت  و  اقتصادی  رشد 
انتخاب های چین هم  بازار و حکومت تعادل برقرار کند. 
دشوار هستند و هم غیرقابل اجتناب. امکان وقوع ناآرامی 
اجتماعی را هم نباید دست کم گرفت. نکته قطعی این است 

که سه دهه بعد مثل سه دهه قبل نخواهد بود.
مترجم: علی عطاران



هفته نامه پرشین 5جمعه 6 شهریور ماه 1394 -  شماره 409
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly ایران و جهان

موسسه حقـوقی بین المللی

 دادآفرینــــان
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 

مراسم عقد و طالق شرعی
مورد تائید سفارت ایران در بریتانیا

تهیه و تنظیم وصیت نامه شرعی و قانونی
مراسم تدفین مذهبی و مشاور خانواده

www.dadafarinan.org

 تلفن لندن: 02071935592  
ایران:خیابان مطهری روبروی ترکمنستان ساختمان پروشات طبقه 3 واحد 15

تلفن: 00982186011638 
 موبایل: 00989122334075 

تالش اعراب برای اتحاد با مسکو به جای واشنگتن

رهبران عرب برای 
دیدار با پوتیـــــــن 
صف بستــــــــــه اند

قرار است ظرف ماه های آینده ملک سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه عربستان، محمد ششم، پادشاه مغرب، شیخ تمیم 
بن حمد، امیر قطر و شیخ احمد الصباح، امیر کویت نیز 

به روسیه سفر کنند.
به  خاورمیانه  در  را  خود  حضور  کند  می  تالش  روسیه 

این  که  است  راستا  همین  در  کند،  تقویت  ملموسی  طور 
هفته میزبان ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن و عبدالفتاح 
زاید،  بن  محمد  شیخ  و  مصر  جمهوری  رئیس  السیسی، 

ولیعهد ابوظبی در مسکو خواهد بود.  
پوتین،  لندن، والدیمیر  العرب، چاپ  به گزارش روزنامه 
رئیس جمهوری روسیه تمایل بسیاری دارد که از فاصله 
متحده  ایاالت  با  عربی  کشورهای  روابط  در  آمده  پیش 
میان  که  ای  اعتمادی  بی  و  کند  برداری  بهره  امریکا 
با  را  است  آمده  به وجود  امریکا  به  نسبت  رهبران عرب 
وجود خود پر کند. به ویژه بعد از امضای توافق نهایی 
میان ایران با 1+5 که اعراب را بیش از پیش نگران کرد و 

آنها را به شکل بی سابقه ای از واشنگتن دور کرد.
اکنون رهبران عرب قصد دارند با سفر به مسکو و افزایش 
همکاری ها با روسیه به طرف امریکایی بفهمانند که در 
خورده  شکست  آنها  به  ایران  با  ای  هسته  توافق  تحمیل 
در  که  بگویند  خواهند  می  همچنین  حال  عین  در  است. 
بیشتری  عمل  استقالل  خواهند  می  ای  منطقه  تعامالت 
از  بیش  خاورمیانه  که  زمانی  در  هم  آن  باشند.  داشته 
هر زمانی آبستن تحوالت است و روزهای ناآرام خود را 

سپری می کند.
رئیس جمهوری روسیه قصد دارد بعد از نمایشگاه "هوا 
روسیه  گوکوفسکی  شهر  در  که   "2015 ماکس  فضا  و 

برگزار می شود با رهبران عرب دیدار کند.  
سر  بر  پوتین  با  عرب  رهبران  مذاکرات  رود  می  انتظار 
مواضع جئوسیاسی در منطقه خاورمیانه در مرحله بعد 
شامل  و  باشد  متمرکز  ایران  با  نهایی  توافق  امضای  از 
امضای توافقات اقتصادی، انرژی و همکاری های امنیتی 

نیز بشود.
ناظران انتظار دارند تا پایان سال جاری میالدی رهبران 
روسیه  به  عرب  جهان  از  بیشتری  رتبه  عالی  مقامات  و 
سلمان  ملک  آینده  های  ماه  ظرف  است  قرار  بروند. 
پادشاه  ششم،  محمد  عربستان،  پادشاه  عبدالعزیز،  بن 
مغرب، شیخ تمیم بن حمد، امیر قطر و شیخ جابر االحمد 

الصباح، امیر کویت نیز به روسیه سفر کنند.
لزوم  بر  خود  اخیر  های  نشست  در  عربی  کشورهای 
بیشتر  آفرینی  نقش  برای  زمینه های الزم  آوردن  فراهم 
روسیه در خاورمیانه تاکید کرده اند و اظهار داشته اند 
با توجه اختالفاتی که به روشنی میان مسکو با واشنگتن 

در سایه زمام داری باراک اوباما، رئیس جمهوری ایاالت 
متحده امریکا بروز کرده اکنون بهترین فرصت است که 
از این اختالفات بهره برداری کنند. به ویژه که رفتارها 
و مواضعی که رئیس جمهوری امریکا این روزها اتخاذ 
می کند نیز به هیچ وجه باب میل اعراب نیست و آنها این 
مواضع را در تضاد با مصالح خود می دانند. به اعتقاد 
داده  اجازه  ایران  به  امریکا  عربی  کشورهای  مسئوالن 
از  بعد  و  باشد  سوریه  در  نخست  گیر  تصمیم  که  است 
حکومت بشار اسد یعنی در حکومت انتقالی نیز جایگاهی 
ویژه و مهم در اختیار داشته باشد، همچنین به هیچ وجه 
از تسلط تهران بر حکومت عراق نشده است و در  مانع 
هستند  ایران  حمایت  مورد  که  ها  حوثی  تحرکات  برابر 
و در یمن علیه عبد ربه منصور هادی، متحد عربستان و 
اعراب شورای همکاری خلیج فارس قیام کردند، سکوت 

رهبری  در  امریکا  که  این  از  همچنین  آنها  است.  کرده 
عربستان در عملیات نظامی علیه یمن موسوم به "طوفان 
قاطعیت" تردید از خود نشان داده و حتی گاه و بی گاه 
گالیه کرده است نیز ناخشنودند و این اقدامات را نشان 
از تالش امریکا برای فاصله گرفتن از اعراب و در مقابل 

نزدیک شدن به ایران می دانند.
از سوی دیگر مواضع روسیه در قبال تحرکات کشورهای 
عربی در شورای امنیت به ویژه در موضوع یمن اعراب را 
بر آن داشته که صفحه تازه ای در روابط خود با روسیه 

بگشایند و حاضر به تقویت نقش آن در منطقه شوند.
نگرانی شدید از تحرکات اخوان المسلمین در منطقه وجه 
بر  دقیقا  است،  عرب  رهبران  با  پوتین  والدیمیر  مشترک 
آورد  می  فشار  عربی  کشورهای  به  که  واشنگتن  عکس 
بگیرند  آسان  المسلمین  اخوان  های  فعالیت  برابر  در  که 
کشورهای  در  که  جریان  این  از  شود  می  گفته  حتی  و 
دارد، حمایت می  فعالیت  و هچنین عربی  مختلف جهان 
کند. اخوان المسلمین همچنین تالش بسیاری می کند در 
به دست  را در سوریه  ابتکار عمل  تردید واشنگتن  سایه 
به  واشنگتن  با  اعراب  اختالفات  بر  که  ای  مساله  گیرد، 

شدت افزوده است.
بیشتر  کنون  تا  روسیه  با  اعراب  روابط  که  این  وجود  با 
محدود به همکاری های تسلیحاتی و اقتصادی بوده است 
اما بسیاری از تحلیلگران روس بعید نمی دانند که روابط 
اعراب با روسیه وارد مرحله تازه ای شود و به فراتر از 
برقراری  تا  و  برسد  نظامی  و  اقتصادی  های  همکاری 

روابط استراتژیک گسترش یابد.
در  شرق  و  آسیا  مطالعات  مرکز  مدیر  سوبونینا،  ایلینا 
در  ملحوظی  »پیشرفت  گوید:  می  باره  این  در  مسکو 
به  دارد.  وجود  روسیه  با  عرب  جهان  جانبه  دو  روابط 
ویژه بعد از این که پوتین به قدرت رسید روابط دو طرف 

از سطح صفر به سطح بسیار باالیی ارتقا یافته است.«
جمهوری  ریاست  دوران  »در  افزاید:  می  ادامه  در  وی 
امریکا  نفوذ  ایاالت متحده شاهد کاهش شدید  اوباما در 
در جهان عرب هستیم و می بینیم که روابط دو جانبه آن 
به جایی  یافته و حتی  با کشورهای عربی بسیار کاهش 
رسیده است که اعراب اعتمادی به طرف امریکایی ندارند، 

مساله ای که سبب شده آنها به روسیه پناه ببرند.«
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جنگ ارزی از
ناپلئون تا اوباما

رفیعه هراتی

در  آن  پایان  که  شده  آغاز  با چنان سروصدایی  ارزی  جدید جنگ  فاز 
مدتی کوتاه دور از ذهن به نظر می آید. 

 2 حدود  را  یوآن  ارزش  چین  مرکزی  بانک  پیش،  هفته  دو  سه شنبه 
این اقدام  انتهای آن هفته حدود 3 درصد پایین آورد.  تا  درصد و بعد 
نه تنها بازارهای جهانی ارز، بلکه تمام بازارهای مالی و کاالیی جهان 
را دچار شوکی بزرگ کرد. این شوک در هفته ای که گذشت تعدیل شد، 
اما شرایط موجود نشان می دهد که اقتصاد جهان فعال با پیامدهای 

ارزها درگیر خواهد  برابری  در نرخ های  بانک های مرکزی  دستکاری 
یک  »پرسش  یک  بازارها  تمام  ناظران  و  حاضران  روزها  این  بود. 
میلیون دالری« دارند: فاز جدید جنگ ارزی چه تاثیری بر روند بازار 
مورد نظر آنها خواهد داشت؟»آخر هفته دنیای اقتصاد« در پرونده ای 
ویژه، داستان های وابسته به جنگ ارزی و فاز تازه آن را که حدود دو 

هفته است آغاز شده، مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.
دو هفته پیش بانک مرکزی چین نرخ رسمی یوآن را در برابر دالر 3 درصد کاهش داد، 
اقدامی که موجی از آشفتگی را در بازارهای سهام و ارز سراسر جهان به وجود آورد 
تا کارشناسان اقتصادی نسبت به آغاز فاز جدیدی از جنگ ارزی هشدار دهند اما جنگ 
ارزی چیست که دوباره مورد توجه قرار گرفته است؟ آیا این پدیده ای جدید یا تاریخی 
است؟جنگ ارزی که با عنوان »کاهش رقابتی ارزش پول« نیز شناخته می شود زمانی رخ 
می دهد که کشورها برای دستیابی به نرخ پایین تر واحد پول ملی شان با یکدیگر رقابت 
می کنند. زمانی که ارزش پول یک کشور کاهش می یابد، قیمت صادرات افت می کند و 
بازارهای  طرف  از  تقاضا  افزایش  درپی  بنابراین  می شود.  گران تر  واردات  درعوض 

داخلی و خارجی، بخش صنعت و اشتغال تقویت می شود.

از مهم ترین پدیده های سیستم مالی جهانی است، یک مبارزه  امروزه جنگ ارزی یکی 
اقتصادی که در واقع به حوزه اقتصاد سیاسی مربوط می شود. هدف کشورها از این 
جنگ کاهش ارزش پول به منظور تقویت صادرات است اما دلیل اصلی این اقدام که کمتر 
از آن صحبت می شود، این است که کشورها می خواهند تورم وارد کنند. به عنوان مثال 
ایاالت متحده را درنظر بگیرید. آمریکا دچار کسری تجاری است. اگر ارزش دالر کاهش 
وارداتی  کاالهای  قیمت  دیگر  طرف  از  اما  می شوند  جذاب تر  صادراتی  کاالهای  یابد، 
افزایش می یابد و این تورم وارد زنجیره عرضه در آمریکا می شود. بنابراین جنگ ارزی 
درحقیقت روشی برای تسهیل پولی و واردات تورم است اما مشکل اینجاست که وقتی 
یک کشور تالش می کند ارزش پول خود را کاهش دهد، کشورهای دیگر ارزش پول شان 
ادامه می یابد و یک مسابقه کاهش ارزش پول به  این روند  را بیشتر کاهش می دهند و 

راه می افتد.

جنگ ارزی کالسیک
اما جنگ ارزی یا کاهش ارزش پول یک پدیده جدید نیست و قدمت آن به دهه 1930 و 
نوعی دیگر از آن به قرن پیش از آن برمی گردد. طی صد سال گذشته جهان شاهد سه 

جنگ ارزی عمده بوده که اولین آن در دهه پیش گفته رخ داده است.
پیش از دهه 1930، دولت ها از طریق کاستن از ارزش ذاتی، ارزش پول هایشان را کاهش 
فلزات  یا  می کاستند  سکه ها  در  رفته  کار  به  طالی  درصد  از  که  معنی  این  به  می دادند 
کم ارزش را جایگزین طالی سکه ها می کردند اما تا قرن نوزدهم میزان تجارت جهانی 
درمیان ملت ها بسیار اندک بود و بنابراین نرخ ارز اهمیت چندانی نداشت. در آن زمان 
کاهش ارزش پول نه برای تقویت صادرات، بلکه به منظور افزایش عرضه پول داخلی و 
ثروت حکام به ویژه هنگام تامین بودجه جنگ یا بازپرداخت بدهی ها بود. نمونه قابل 

توجه این مساله در دوران جنگ های ناپلئونی رخ داد.

مدت ها قبل از جنگ جهانی اول کشورها سیستم پولی استاندارد طال را پذیرفته بودند 
و طال تنظیم کننده رشد یا رکود اقتصادها بود. در این سیستم کشورها برای کسب طال 
باید اقتصاد مولدی داشته باشند، به دنبال مزیت نسبی باشند و از فضای خوب کسب 
این  از دست ندهند.  باید تالش کنند طالی شان را  یا دست کم  و کار برخوردار باشند، 
سیستم یک سیستم پایدار بود که رشد فراوان و تورم کم ایجاد می کرد. اما این سیستم 
در سال 1914 دچار فروپاشی شد، زیرا کشورها برای تامین هزینه های جنگ جهانی اول 

باید پول چاپ می کردند.
پس از جنگ جهانی اول بسیاری از کشورها به جز آمریکا دچار رکود اقتصادی شدند و 
تعدادی از آنها دوباره استاندارد طال را پذیرفتند، بنابراین شرایط برای یک جنگ ارزی 
مهیا شد. اما جنگ ارزی رخ نداد، زیرا بریتانیا تالش کرد ارزش پول خود را به سطح قبل 

از جنگ افزایش دهد. تا اواسط دهه 1920 بسیاری از اعضای سابق استاندارد طال مجددا 
به این سیستم پیوستند و گرچه این سیستم همچون زمان پیش از جنگ موفق نبود، اما 

کاهش رقابتی ارزش پول به طور گسترده رخ نداد.

جنگ اول ارزی
در دوران رکود بزرگ دهه 1930 اکثر کشورها استاندارد طال را رها کردند و این مساله 
پول هایی را به وجود آورد که ارزش ذاتی نداشتند. با توجه به نرخ باالی بیکاری، کاهش 
را کاهش  پول خود  ارزش   1931 در سال  بریتانیا  که  به طوری  متداول شد.  پول  ارزش 
داد و بعد آمریکا در سال 1933 دست به این اقدام زد. سپس فرانسه و بریتانیا دوباره 
در سال 1936 ارزش پول هایشان را کاهش دادند و دوره ای از کاهش متوالی ارزش پول 
رقم خورد. در این دوران عمال، کشورها برای صادرات بیکاری رقابت می کردند و این 
سیاست، »به خاک سیاه نشاندن همسایه« نام گرفت. این سیاست یک سیاست اقتصادی 
است که از طریق آن یک کشور تالش می کند مشکالت اقتصادی خود را با ابزاری حل کند 

که منجر به وخیم تر شدن مشکالت اقتصادی دیگر کشورها می شود.

اما به دلیل آنکه تاثیر کاهش ارزش پول با کاهش متقابل ارزش پول شرکای تجاری خنثی 
می شد، کشورهای اندکی می توانستند از مزیت پایدار برخوردار شوند. از طرف دیگر، 
نوسانات نرخ ارز برای تجار بین المللی مضر بود و به کاهش شدید تجارت جهانی منجر 
شد و درنتیجه بدترین رکود اقتصادی در تاریخ جهان رقم خورد. نرخ بیکاری سر به 
فلک کشید و تولیدات صنعتی نابود شد که این مساله منجر به یک دوره طوالنی رشد 
بسیار ضعیف و منفی شد. این اولین جنگ ارزی تا جنگ جهانی دوم ادامه داشت که در 
نهایت در کنفرانس »برتون وودز« حل و فصل شد. در این کنفرانس، جهان استاندارد 
این  پولی جدیدی را پذیرفت. سیستم برتون وودز یک سیستم پایه طال- دالر بود. در 
سیستم دالر بر حسب طال تعریف شد و تمام پول های دیگر برحسب دالر تعریف شدند.

جنگ ارزی دوم
 1967 سال  در  یافت.  ادامه   1987 سال  تا  و  شد  آغاز   1967 سال  از  ارزی  جنگ  دومین 
قرار  فشار  تحت  نیز  دالر  بعد  اندکی  داد.  کاهش  دالر  برابر  در  را  پوند  ارزش  بریتانیا 
گرفت و چون در معامالت بین المللی ارزش دالر به طال وابسته بود، مسائل پیچیده تر 

شد.
رویداد اصلی این جنگ این بود که نیکسون، رئیس جمهوری وقت آمریکا، ایاالت متحده 
و درنتیجه جهان را در تاریخ 15 آگوست سال 1971 از استاندارد طال خارج کرد. او این 
آمریکا  اقتصادی  رشد  به  کمک  برای  صادرات  تقویت  و  اشتغال زایی  منظور  به  را  کار 
انجام داد. اما نتیجه این اقدام وقوع سه رکود اقتصادی پشت سر هم در سال های 1974، 
1979 و 1980 بود. در سال 1974 بازار سهام آمریکا دچار فروپاشی شد و نرخ بیکاری 

سر به فلک کشید.

از سال 1977 تا سال 1981 تورم از کنترل خارج شد)تورم آمریکا در این دوره 50 درصد 
و  صادرات  افزایش  نیز  ارزی  جنگ  این  در  یافت.  کاهش  نصف  به  دالر  ارزش  و  بود( 
مشاغل و رشد اقتصادی حاصل نشد. آنچه در این جنگ به دست آمد تنزل شدید قیمت ها 
اقتصادی بود. در  در برخی نقاط و تورم شدید در برخی نقاط دیگر، رکود و فاجعه 
ین  برابر  در  دالر  ارزش   1985 تا   1980 سال  از  اما  کرد،  سقوط  دالر  ارزش   1970 دهه 
این  یافت.  افزایش  درصد   50 حدود  بریتانیا  پوند  و  فرانسه  فرانک  آلمان،  مارک  ژاپن، 
مساله مشکالت قابل توجهی را برای بخش صنعت آمریکا به وجود آورد. برای حل این 
مشکالت دولت های آلمان غربی، فرانسه، ژاپن، آمریکا و بریتانیا در تاریخ 22 سپتامبر 
1985 در هتل پالزای نیویورک توافق کردند با مداخله در بازارهای ارز ارزش دالر را در 
برابر ین ژاپن و مارک آلمان کاهش دهند. درنتیجه این توافق ارزش دالر به شدت کاهش 
از  تا  امضا کردند  را  لوور  توافقنامه  تاریخ 22 فوریه 1987 دولت های فوق  در  و  یافت 
کاهش بیشتر ارزش دالر جلوگیری و بازارهای بین المللی ارز را باثبات کنند. درپی این 

توافق آرامش به اقتصاد جهانی بازگشت.

سومین جنگ ارزی
فاصله میان سال های 1987 تا سال 2010 دوران سیاست »دالر قوی« نام گرفت. در این 
دوران در سراسر جهان رشد خوب اقتصادی، ثبات قیمت ها و عملکرد خوب اقتصادی 
رقم خورد. در این مقطع ایاالت متحده به جهان اعالم کرد ما براساس استاندارد طال 
آمریکا  که  معنی  این  به  می کنیم.  عمل  دالر  استاندارد  براساس  بلکه  نمی کنیم،  عمل 
موافقت کرد قدرت خرید دالر را حفظ کند و شرکای تجاری این کشور می توانستند به 
دالر متصل شوند. این کار یک سیستم باثبات ایجاد کرد که تا سال 2010 به خوبی عمل 
کرد. اما آمریکا در سال 2010 این سیستم را برهم زد و اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در 
سخنرانی ساالنه خود در کنگره در ژانویه 2010 اولین تیر جنگ ارزی سوم را شلیک کرد.

او برنامه ای را برای دو برابر کردن صادرات آمریکا ظرف پنج سال اعالم کرد. مساله این 
است که سریع ترین روش برای افزایش صادرات، کاهش ارزش پول است و کشورهای 
جهان از این مساله آگاه هستند. در اواخر سال 2010 فدرال رزرو آمریکا دور دوم برنامه 
تسهیل کمی یا چاپ پول را اجرا کرد و به این ترتیب دور جدیدی از کاهش رقابتی ارزش 
پول آغاز شد. گوئیدو مانتگا، وزیر دارایی برزیل، در سپتامبر 2010 اظهار کرد: »ما در 
میانه یک جنگ ارزی بین المللی قرار داریم.« در حقیقت او نخستین کسی بود که اصطالح 
»جنگ ارزی« را به کار برد و این اصطالح مورد استقبال رسانه ها و کارشناسان قرار 

گرفت. در جنگ ارزی سوم دو کشور آمریکا و چین در مرکز توجه قرار گرفتند.

یوآن  ارزش  کاهش  و  ارز  نرخ  به دستکاری  را  آمریکا چین   2010 و   2009 طی سال های 
متهم می کرد. این اتهامات تا جایی پیش رفت که نمایندگان کنگره تصمیم گرفتند چین 
را به دلیل مداخله گسترده در بازار ارز تنبیه کنند. تحت فشار آمریکا، بانک مرکزی چین 
اجازه داد ارزش یوآن در برابر دالر در محدوده یک درصد نوسان کند، بنابراین از ژوئن 
2010 ارزش یوآن در برابر دالر افزایش یافت و این افزایش تا سال گذشته ادامه یافت. اما 
دو هفته پیش بانک مرکزی چین ارزش یوآن را در برابر دالر 3 درصد کاهش داد. درپی 
این کاهش ناگهانی، قیمت کاالها و ارزش پول اقتصادهای نوظهور افت کرد و بازارهای 

سهام اروپا و آمریکا دچار تالطم شدند.

 این مساله این نگرانی را به وجود آورد که فاز جدیدی از جنگ ارزی آغاز خواهد شد. 
البته جیمز ریکاردز، نویسنده کتاب »جنگ های ارزی« معتقد است جنگ ارزی سوم پایان 
نیافته است و تا پنج سال آینده یا حتی بیشتر ادامه خواهد داشت. او می گوید: »جنگ 

ارزی مانند االکلنگ است، باال و پایین می رود و دوباره باال و پایین می رود.«

اقتصاد
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شوک تازه به 
اقتصاد ایران 

  

سایه بحران کاهش قیمت نفت همچنان بر بازار این طالی سیاه 
گسترده است. روند رو به کاهش قیمت نفت که از اواخر ماه 
ناگهان  نرسیده  گذشته  هفته  نیمه های  به  شده،  آغاز  گذشته 
در  خام  نفت  بشکه  هر  قیمت  که  به طوری  کرد.  آزاد  سقوط 
از  که  عددی  رسید،  دالر   40 از  پایین تر  به  آمریکا  بازارهای 
به  است.  بوده  بی سابقه  تاکنون   2009 سال  مالی  بحران  زمان 
پی  در  را  بسیاری  نگرانی های  کاهش  این  خبرآنالین،  گزارش 
احتمال  بهای نفت  داشته است. تحلیل گران می گویند، کاهش 
کاهش نرخ رشد اقتصادی دنیا را تقویت خواهد کرد. اگرچه 
خود  اقتصادی  رشد  تسریع  درپی  یوآن  نرخ  کاهش  با  چین 
دامنه  که  زده  دامن  ارزی  جنگ  به  موضوع  همین  اما  بوده، 
اینکه  وجود  با  است.  ساخته  متاثر  را  دنیا  اقتصادهای  کل  آن 
نفت  جهانی  قیمت  آهنگ  میالدی  جاری  سال  آغازین  ماه های 
اخیر  ماه  سه  در  قیمت ها  عمومی  روند  بود،  صعودی  عمدتا 
برخی  که  افتاده  درحالی  اتفاق  این  است.  بوده  نزولی  عمدتا 
کارشناسان پیش بینی کرده بودند زمستان در پیش رو شاهد 
نیز  را  ایران  نفت  البته  اتفاق  این  باشیم.  نفت  قیمت  افزایش 
است  این  واقعیت  می گویند:  اقتصاددانان  نگذاشت.  بی نصیب 
که در پی کاهش نرخ برابری یوآن، بسیاری از ارزها مقداری از 
ارزش خود را از دست دادند. این امر می تواند دو دلیل داشته 
رسمی  کاهش  کشورها،  برخی  است  ممکن  اینکه  اول  باشد؛ 
همسایه«  از  »گدایی  ادامه دار  روند  یك  آغازگر  را  یوآن  ارزش 
دو  از  آمریکا  و  چین  مجدد  ارزی  جنگ  باشند.  کرده  ارزیابی 
با کاهش دو  هفته گذشته وارد مدار جدیدی شده است. چین 
افزایش رشد  و  دنبال نجات صادرات  به  یوآن  ارزش  درصدی 
اقتصادی خود است و این اقدام بازارهای آمریکا را تحت تاثیر 
اتفاق تازه ای  البته کاهش ناگهانی بهای نفت  قرار داده است. 
عمده  بورس های  سقوط  و  جهانی  مالی  بحران  در  نیست؛ 
جهان، قیمت نفت از سال 2008 به طور چشمگیری سقوط کرد 
و در سال 2009 به نزدیکی 40 دالر رسید، اما قیمت ها به مرور 
باال رفت و در سال های 2011 تا 2014 عمدتا در نزدیکی 100 دالر 
در نوسان بود. در زمستان سال گذشته میالدی قیمت  نفت خام 
در بازارهای جهانی دوباره پایین آمد و از باالتر از 100 دالر به 
آمریکا  نفت  تولید  افزایش  برای هر بشکه رسید.  زیر 50 دالر 
و پایین  آوردن قیمت ها از طرف عربستان سعودی برای حفظ 
هر  براساس  چین  برنامه  شد.  عنوان  سقوط  این  دلیل  بازار، 
را متاثر ساخته،  دنیا  تمام کشورهای  باشد،  هدفی که بوده و 
که  جهانی  بازار  در  چین  ارزی  جنگ  آنکه  چه  را!  ایران  حتی 
است،  ایاالت متحده  یعنی  دنیا  اقتصاد  بزرگ ترین  آن  مخاطب 
را که  اقتصادهایی  نتیجه  در  و  بهای نفت شده  موجب کاهش 

متکی به نفت هستند به شدت تحت تاثیر قرار داده است. 

 نفت و روزهای آینده اقتصاد
هم  ایران  نفت  قیمت  کاهش  نزولی  روند  نفت  بهای  کاهش  با 
از  ایران  سبك  نفت  قیمت  میانگین  که  درحالی  گرفت.  سرعت 
آخرین  است.  بوده  سنت   ٢١ و  دالر   55 تاکنون  امسال  ابتدای 
قیمت ثبت شده 43 دالر بوده است. این درحالی است که قیمت 
با  است.  شده  گرفته  درنظر  دالر   53 امسال  بودجه  در  نفت 
کاهش قیمت نفت به زیر قیمت پیش بینی دولت، شرایط سختی 
ایران خواهد بود. تردیدی نیست که دولت  پیش روی اقتصاد 
از  جلوگیری  و  هزینه ها  در  صرفه جویی  برای  است  ناچار 
کند.  اعمال  ایران  اقتصاد  در  انقباضی  اقدامات  بودجه  کسری 
درآمد  عمده  ایران  اقتصاد  در  نفت  که  است  زیادی  سال های 
اقتصاد  در  بخش  این  واقع  در  و  می کند  تامین  را  کشور  ملی 
موجود  آمارهای  براساس  می کند.  ایفا  را  مسلط  نقش  کشور 
فروش  محل  از  دولت  ارزی  درآمدهای  از  40درصد  حداقل 
نفت تامین می شود، حال آنکه با در نظر گرفتن مشتقات نفتی 
می توان حداقل 70 درصد از درآمدهای ارزی دولت را از محل 
فروش نفت و فرآورده های آن پیش بینی کرد. در واقع نفت در 
اقتصاد ایران مهم ترین فاکتور تاثیرگذار بر سایر شاخص های 
اقتصادی  تاثیرات  قیمتی  شوك  هرگونه  و  است  اقتصادی 
که  می شود  سبب  نفت  قیمت  کاهش  داشت.  خواهد  دنبال  به 
بخش  که  جاری،  هزینه های  انعطاف پذیری  علت  به  دولت، 
عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از 
منتقل  جاری  هزینه های  به  را  آن  و  بکاهد  عمرانی  هزینه های 
کند. کارشناسان می گویند: نخستین اثر کاهش قیمت نفت عدم 
تحقق تعهدات دولت در بخش عمرانی است و این مساله سبب 
از  عمدتا  که  می شود  بخش هایی  در  به ویژه  بیکاری  و  رکود 
کارگران غیرماهر استفاده می کنند. از سویی بخش ارزی نیز 

تحت تاثیر قرار می گیرد.

 همسایه ها چه می کنند
استراتژی  ژوئن  ماه  در  خود  نشست  آخرین  در  اوپك  مقامات 
این  نمایندگان  زمان  آن  در  کردند.  تکرار  را  بازار  سهم  حفظ 
تاثیر  تحت   2015 پایان  تا  قیمت ها  که  داشتند  انتظار  سازمان 
با  انتظارها  این  اما  کند.  پیدا  بهبود  جهانی  تقاضای  افزایش 
درباره  نگرانی ها  افزایش  و  نفت  قیمت  کاهش  دور  تازه ترین 
ترکش های  نخستین  نشد.  برآورده  چین  تقاضای  دورنمای 
کاهش بهای نفت مستقیم به اقتصادهای نفتی برخورد می کند؛ 
چه آنکه بودجه های خود را بر مبنای قیمت نفت تنظیم می کنند 
و هرگونه نوسان در قیمت نفت اقتصاد آنها را متالطم خواهد 
اکثریت  که  هستند  کشورهایی  مهم ترین  اوپك  اعضای  کرد. 
قریب به اتفاق آنها اقتصادهای نفتی دارند؛ در نتیجه بیشترین 
آسیب ناشی از کسری بودجه متوجه آنها خواهد بود. از آخرین 
گرفته  تولید  افزایش  برای  نتیجه ای  درآن  که  اوپك  اجالس 
تا  شده  سبب  قیمت ها  کاهش  می گذرد.  ماه  سه  از  بیش  نشد، 
شود.  مطرح  اضطراری  نشست  یك  برای  زمزمه هایی  مجددا 
کارشناسان می گویند: در صورتی که اجالس اضطراری اوپك 
تشکیل شده و در آن تصمیم مناسب و جدید اتخاذ نشود، این 
امر تاثیر منفی بر بازار گذاشته و حتی می تواند باعث کاهش 

بیشتر قیمت ها شود.

 شاخص بورس های چهارگوشه جهان سقوط کردند

 وحشت اقتصاد 
جهانی از تزلزل چین 
با ادامه نگرانی ها در مورد سیر نزولی اقتصاد چین که 
در  بورس  بازارهای  کرده،  بیمناک  را  سرمایه گذاران 
سراسر جهان به شدت افت کرده است. ارزش سهام در 
خود  افت  به  همچنان  هم  سه شنبه  روز  چین  بازارهای 
ادامه داد، با این حال این روند در سایر بخش های آسیا 
پیش  دوشنبه  سقوط  از  پس  تحلیلگران  که  بدی  آن  به 

بینی می کردند نیست.
شش  شانگهای،  کامپوزیت  چین،  اصلی  بورس  بازار 
ادامه  در  که  رسید   3017 تقریبا  به  و  کرد  افت  درصد 
بود.  دوشنبه  روز  تکان دهنده  و  درصدی   8/5 سقوط 
در سایر کشورهای آسیا، بازارها روز سه شنبه عملکرد 

خیلی بهتری از پیش بینی تحلیلگران داشتند.
باال  درصد   1/6 سنگ  سهام هانگ  بازار  کنگ  هنگ  در 
رفت، درحالی که S&P ASX/200 استرالیا 2/5 درصد 

به  رفتند.  باال  درصد   0/3 کره جنوبی  کوسپی  بازار  و 
غیر از شانگهای، نیکی 225 ژاپن بازار دیگری بود که 

ضربه خورد و2/5 درصد افت کرد.
درحال  چین  دردسرهای  که  نگرانند  سرمایه گذاران 
تقویت ین ژاپن است که می تواند به بخش های واردات و 

صادرات این کشور لطمه بزند.
همه اینها به نگرانی سرمایه گذاران در سطح جهان در 
مورد رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان مربوط می شود. 
میان  در  نگرانی  بروز  باعث  چین  اقتصادی  شرایط 
کشورهای دریافت کننده سرمایه گذاری از آن کشور و 
همچنین صادرکنندگان عمده مواد اولیه، از جمله نفت 
هفته  دو  چین  مرکزی  بانک  است.  شده  چین  به  خام 
آورد  پایین  را  این کشور،  پول  یوان، واحد  ارزش  پیش 
این  اقتصاد  نزولی  سیر  که  زد  دامن  نگرانی  این  به  و 
کشور بدتر از آن چیزی است که قبال تصور می شد. در 
بازار سهام داو جونز  معامالت پرنوسان روز دوشنبه 
با جبران بخشی  اما  آمد  پایین  ابتدا 6 درصد  نیویورک 
کار  به  افت  با 3/6 درصد  پایان روز  این سقوط در  از 

خود پایان داد.
و  کرد  افت  درصد   4/6 لندن   100 فوتسی  بازار  پیشتر 
آلمان  و  فرانسه  عمده  بازارهای  شد.  بسته   5898.87

هم به ترتیب 5/5 درصد و 4/96 درصد افت کرد.

رئیس  اوباما  باراک  که  گفت  دوشنبه  روز  سفید  کاخ 
جمهور این کشور در جریان تحوالت بازارهای جهانی 
ارنست سخنگوی کاخ سفید  گذاشته شده است. جاش 
آمریکا قوی است و چین را ترغیب به  اقتصاد  گفت که 
ادامه اصالحات اقتصادی کرد، از جمله حرکت به سوی 
سیستمی که در آن تعیین ارزش واحد پولی این کشور، 
دولت.  تصمیم  نه  باشد  بازار  بر  متکی  بیشتر  یوان، 
حال  در  سرعت  به  هم  کاالها  و  پولی  واحدهای  ارزش 
افت است، چون این بازارها به شدت بر تقاضای شدید 

خرید  به  تمایلی  سرمایه گذاران  هستند.  متکی  چین  از 
فروش  کارشناسان  گفته  به  و  نمی دهد  نشان  سهام 
بود  شده  شروع  جاری  تابستان  در  پیشتر  که  سهام 

اکنون سرعت گرفته است.
افت  درباره  سرمایه گذاران  میان  در  گسترده  نگرانی 
بورس  بازارهای  در  سبک  معامالت  را  آسیا  در  شدید 
در  سرمایه گذاران  از  بسیاری  چون  کرده  تشدید  اروپا 
در  بیشتر  به سر می برند.کارشناسان تالطم  تعطیالت 
است  ممکن  آنها  گفته  به  می کنند.  بینی  پیش  را  بازار 
خرید  دنبال  به  که  کسانی  تا  بکشد  طول  هفته  چندین 
رشد  به  و  شوند  بازار  وارد  هستند  قیمت  زیر  سهام 

شاخص ها کمک کنند.
شاخص سهام شانگهای در یک هفته گذشته 12 درصد 
سقوط کرده که میزان سقوط آن از اواسط ژوئن را به 

30 درصد می رساند.
در  متحده  ایاالت  در  نفت  بهای  گذشته  روزهای 
پایین ترین سطح خود طی شش سال و نیم گذشته بود. 
میالدی   2008 و   1997 سال های  با  را  شرایط  بسیاری 
بازارهای  اقتصادی  شدید  رکود  که  می کنند  مقایسه 

جهان را در بر گرفت.

دامن  عمده  طور  به   1997 سال  اقتصادی  بحران 
بازارهای شرق و جنوب شرقی آسیا را گرفت؛ آنچه در 
در  صادرات  افزایش  و  گذشته  دهه های  اصالحات  پی 
کشورهای رو به توسعه در آسیا آغاز شد. وضعیت در 
برخی از کشورها چنان بحرانی شد که آنها از صندوق 

جهانی پول درخواست کمک کردند.
امروز  با  چین  بازار  وضعیت  زمان  آن  در  همه  این  با 
متفاوت بود. خبرگزاری فرانسه می گوید در سال 1997 
بورس چین »مانند کوه باثبات بود، در حالی که امروز 

خود دلیل اصلی آشفتگی است«.
هدف دولت چین از کاهش ارزش یوان تقویت صادرات 
ارزش  افت  که  نگرانند  اروپا  سرمایه گذاران  اما  بود. 
یوان باعث سخت تر شدن رقابت برای اجناس صادراتی 

اروپا شود.
چند روز پیش نیز اعالم شد که فعالیت بخش تولید در 
چین به پائین ترین سطح در شش سال اخیر تنزل کرده 
است. هفته گذشته نتیجه بررسی ماهانه عملکرد بخش 
تولید کارخانه ای در چین نشان داد که کاهش فعالیت این 
پایین ترین  به  اوت  ماه  و در  یافته  ادامه  بخش همچنان 

سطح از مارس سال 2009 به بعد رسیده است.
رشدی  از  گذشته  دهه  یک  بیش از  طی  چین  اقتصاد 
سریع برخوردار بود و حتی پس از بروز رکود جهانی، 
کمابیش روند رشد اقتصادی را حفظ کرده بود. با این 
از کاهش رشد  همه، در یکی دو سال اخیر نشانه هایی 

اقتصادی در این کشور مشاهده شده است.
در  بازار  استراتژی  تعیین  مسوول  وستون  کریس 
شرکت معامالت آی جی در یادداشتی پیش از باز شدن 
است.  لرزش  کانون  در  »آسیا  نوشت:  آسیا  بازارهای 
چین باید بازار داخلی و جهان را قانع کند که اقتصادش 
سیر  و  است  سرمایه  بیشتر  خروج  تحمل  به  قادر 

نزولی اش تحت کنترل است.«



    جمعه 6 شهریور ماه 1394 -  شماره 409هفته نامه پرشین8

اقتصاد

سینما

درباره »شهر وحشی« فیلم تازه ای از سینمای هنگ کنگ

خشونت حقیقی در 
فضایی غیرواقعی

»شهر وحشی« عنوان یک فیلم جنایی و اکشن جدید از سینمای 
هنگ کنگ و نوعی »فیلم نوآر« و بهتر بگوییم از آثار »نئو نوآر« 
است که هر چند در یک بافت 120 دقیقه ای مدتی طول می دهد 
با  را  کار  این  اما  بزند  را  برسد و حرفش  آنچه می خواهد  به  تا 
 Wild« موفقیت انجام می دهد. تاکید بر اینکه رسیدن سازندگان
غیرمستقیم  کوبیدن  معنای  به  می برد،  زمان  مقصود  به   »City
مواجه  کسالت بار  کار  یک  با  که  نیست  نکته  این  بیان  یا  و  فیلم 
بلند  کار  اولین  عنوان  به  فیلم  این  که  پذیرفت  باید  و  هستیم 
سال   12 در  توامان  کارگردان  و  سناریست  مقام  در  رینگوالم 
نشان  حرفه  این  در  را  وی  استادی  منظرها  برخی  از  اخیر، 
باش  آماده  »در  و  آتش«  در  »شهر  فیلم های  پیشتر  او  می دهد. 
کامل« را هم در مقام داستان گو و کارگردان عرضه کرده بود اما 
اینها مربوط به اوایل دهه 2000 می شد و فیلم جدید او حرکت وی 
تفاوت  و  می سازد  میسر  را  گذشته اش  مسیرهای  از  بخشی  در 
از  با گذشته سرشار  قیاس  در  او  که تصاویر  است  این  موجود 
رنگ و استیل و فرم و خوش و مناسب است ولی در اینکه قرابت 

و ارتباط آن با حقایق اندک است، نیز تردیدی وجود ندارد.

پایه اصلی ماجراها
شاید  که  کو  لوییس  بازی  )با  من  تی  کاراکتر  با  فیلم  این  در 
گونه ای تازه از »چو یون فت« بازیگر مشهور هنگ کنگی باشد( 
آشنا می شویم. او کاراکتر اول قصه است و شاید خوش کردار و 
یک شخصیت مثبت نباشد اما هر چه از این قصه می تراود و پایه 
اصلی ماجراها، همین تی من است. او را در نماهای اول فیلم در 
گوشه ای از یک خیابان بزرگ و پر رفت وآمد در قسمتی از شهر 
همیشه شلوغ هنگ کنگ می بینیم. در همین مقطع از فیلم است 
که تی من هر اظهاراتی شعارگونه تصریح می کند که پول فساد 

می آورد و اسباب دردسر است، نباید حرص آن را داشت.

خشونت رایج
با این حال بین حرف ها و عمل این کاراکتر یک دنیا تفاوت وجود 
دارد و آنچه اطراف تی.من دیده می شود، مشتی گانگستر و زد 

ساخته  دنیای  از  بخشی  شاید  است.  ناموجه  افراد  و  بندچی  و 
شده پیرامون تی.من غیرواقعی و فانتزی باشد اما این قسمت ها 
در  رایج  خشونت  چیزی،  هر  از  واقعی تر  و  است  حقیقت  عین 
با  آن  به  را  وحشی«(  )»شهر  فیلم  عنوان  اطالق  که  است  شهر 
مسما می سازد و همین طور خشونتی که کارها و رفتار تی.من 
در  که  پول  کراهت  ایجاد می کند.  او  اطراف  در  و  پیرامون وی 
حرفهای تی  من پیوسته به آن اشاره می شود، در عمل سر پوشی 
بر زیاده خواهی های اقتصادی اوست و وی به واقع چیزی جز 

پول را نمی خواهد.

مثل کارهای تونی اسکات
هالیوودی  مدل های  و   »Wild City« بین  قیاس  باشد  قرار  اگر 
آن انجام شود، باید به کارهای تونی اسکات فقید اشاره کرد که 

معمواًل از همین راه وارد می شد و کارهایش با تنش و توطئه ها 
آن  دیدنی  و  را در سطح الزم  اکشن  و  بود  و برخوردها عجین 
در  می آورد.  فراهم  آن  برای  را  منطقی  بستری  ابتدا  اما  داشت 

مورد کارهای »تی من« نیز رینگوالم با روشی مشابه عمل کرده 
است و ما او را ضد قهرمانی می یابیم که معلوم نیست به کدامین 
»جک  فیلم  در  او  هالیوودی  جدید  مدل های  دارد.  گرایش  سو 
ریچر« با بازی تام کروز و در تمامی نسخه های 5گانه »بورن« 
چه با بازی مت دیمون و چه جره می رنر مشاهده شده و مردی 
هم  خودش  حتی  و  کرده  گم  را  هویت اش  که  می دهد  نشان  را 
بنده  یا  کند  تقویت  را  قانون  باید  و  کیست  خدمت  در  نمی داند 

شیطان باشد.

پلیس پر رنج و عذاب
در داستان فیلم جدید رینگو الم، کاراکتر تی من یک پلیس سابق 
با هر  که  دچار رنج و عذاب روحی و یک کلوب دار فعلی است 
کسی راه می آید و در عین حال برای حذف هر فردی از مسیر 

زندگی اش نقشه می کشد. وقتی یون )تونگ لیا( در یک تصادف 
رانندگی آسیب می بیند، به کمک وی می شتابد و امکانات منزل 
مادرخوانده اش  از  حتی  و  می گذارد  او  اختیار  در  را  مجلل اش 
مونا )یوئن کویی( می خواهد که او نیز در این راه و کار مشارکت 
کند. کمک فوق بی منظور و مقصود نیست زیرا تی من به واقع 
مطمئن است که یون مرتبط با کیف دستی باارزش و به سرقت 
رفته ای است که پیدا کردن آن برای او الزامی است. سایر متهمان 
و  یو(  )شون  چونگ  نام  به  من«  »تی  برادر  کیف  این  شدن  گم 
از هر جای قصه  تعدادی خالفکار اسلحه به دست هستند ولی 
که ورود کنید متوجه می شوید همه راهها به خود تی من منتهی 
می شود که پیشتر هم گفتیم نه قهرمان مثبت قصه ها است و نه 
ضد قهرمانی که بتوان سر از اهدافش در آورد. حتی لباس های 
این کاراکتر هم خبر از تضادهای روحی و عملی وی می دهند و 

شاید نیز با همین هدف انتخاب و استفاده شده اند.

»او« آخرین نفر نیست
شاید برخی پیچ و خم های قصه اشتباه و بعضی اتفاقات اضافه 
که  الم  رینگو  کارهای  خصوصیات  همه  از  فیلم  این  اما  باشد 
مشخصه و مهر او را بر پیکر خود دارند بهره می گیرد. گاهی 
به نظر می رسد مسن تر شدن، الم را از مسیرهای همیشگی اش 
دور کرده اما نمای بعدی ناقض این باور و موجب بازگشت این 
اخیر  سالهای  در  برخی  است.  آشنا  راههای  همان  به  فیلمساز 
صریح تر  را  او  کالم  و  مدرن تر  را  الم  روش های  کوشیده اند 
نوع  و  ویژگی ها  و  خصلت ها  همین  او  موفقیت  راز  اما  سازند 
قصه گویی توام با برخی از ایهام ها و تضادها بوده است و تی 
من هم آخرین ضد قهرمان او در خیابان های پر فریب شرق آسیا 

نخواهد بود.

مشخصات فیلم
3عنوان: »شهر وحشی«

3محصول: هنگ کنگ، آگوست 2015
3ژانر: درام و اکشن -3سناریست و کارگردان: رینگوالم

3طول مدت: 120 دقیقه
3بازیگران: شون یو، لوییس کو، تونگ لیا، جوزف چانگ، جک 
کائوکو هیسن، سایمون یام، سام لی، فیلیپ انجی و دیوید وونگ
Empire :منبع

درباره »The Runner«، فیلم جدید نیکوالس کیج

نماد کج روی های 
سیاسی در آمریکا

که  آمریکایی  سابقه  پر  هنرپیشه  کیج  نیکوالس  فیلم  جدیدترین 
هفته  از  و  شد  اکران  کانادا  و  آمریکا  در  گذشته  هفته  اواخر  از 
آینده در اروپا هم به نمایش در می آید، یک کار دراماتیک سیاسی 
از بخش های مختلف اجتماعی و کنش های فردی شکل  است که 
می گیرد و با این که یک فیلم بسیار بد نشان نمی دهد اما شلوغی ها 
و ابهام فیلم نیز بسیار زیاد است و ترکیب حاصله به یک چیز قابل 
قبول تبدیل نشده است. از 10 سال پیش به این سو که نیکوالس 
به  دست  درآمد  کسب  و  خود  کالن  دیون  بازپرداخت  برای  کیج 
بازی در هر فیلمی زد و گاهی در طی یک سال در حداقل 3 فیلم 
در  اینک  و  انتظار داشت  او  از  را می توان  رویت شد. هر چیزی 
هالیوود این یک سؤال و شوخی پرطرفدار است که: راستی، اسم 

فیلم این هفته نیکوالس کیج چیست؟!

با دو معنای عمده
»Runner« عنوان فیلم این هفته کیج و جدیدترین کار او بر اساس 
کیفیات قصه و کارهای مشاهده شده از سوی شخصیت های قصه 
هم به معنای »دونده« است و هم کسی که در انتخابات سیاسی و 
اجتماعی شرکت می کند. هر کدام از این معانی را در نظر بگیریم 
)که در سطور بعدی توضیح الزم را برای آنها می آوریم( این فیلم 
اولین کار بلند استین استارک در مقام سناریست و کارگردان است 
ولی پیشتر نام او را مرتبط با کارهای مستقل موسوم به Indie و 
همچنین فیلم های )درجه دوم( و C )درجه سوم( مشاهده کرده 
بودیم و یکی از آنها کاری قابل توجه و مربوط به سال 2012 به 

نام»سالم، من باید بروم« است.

بعد از ماجرای دیپ واتر
استارک در جمع تهیه کنندگان  نام استین  مواردی هم هست که 
فیلم ها آمده است ولی در کار جدید او صحنه های اولیه نشانگر 
دالیل نامیده شدن فیلم به اسم »The Runner« است و برای هر 
اقدامات  و  می شود  ارائه  توضیحاتی  واژه  این  عمده  معنای  دو 
ارتباط عرضه و تشریح می گردد. در نمای  این  کاراکتر کیج در 
از  را  دویدن  ویژه  و  ورزشی  کفش  جفت  یک  کیج  کاراکتر  اول 
قفسه یک مغازه بر می دارد و به پا می کند و برای دویدن و تمرین 
به پارک می رود. به سرعت و با توضیحات بعدی در می یابیم که 
واقعه  از  بعد  بالفاصله  و   2010 فیلم  این  وقایع  گیری  شکل  سال 
نشر گاز و آلودگی های شیمیایی در آمریکا موسوم به دیپ واتر 
است و در توضیح بعدی مشخص می گردد که کالین پرایس یعنی 

کاراکتر نیکوالس کیج یک نماینده کنگره آمریکا است که از ایالت 
لوییز یانای این کشور به مجلس نمایندگان راه یافته است.

پایگاهی قوی

او در یک نطق طوالنی و مبسوط درباره دالیل فاجعه دیپ واتر 
صحبت و از آثار سوء اقتصادی آن یاد می کند و همین صحبت ها 
او را به چهره روز سیاست آمریکا تبدیل می کند. فرانک )با بازی 
از  استفاده  با  پرایس  طوالنی  سالهای  دستیار  پی یرس(  وندل 

دیپ  ماجرای  از  می تواند  او  که  این  تشخیص  و  موجود  شرایط 
پایگاهی قوی بسازد  برای خود  آن  پیرامون  واتر و حرف هایش 
و جامعه نیز همراه اوست، وی را تشویق به شرکت در انتخابات 
بعدی »سنا« می کند. به گفته فرانک او با این سالح ها و مقدمات 
و با جمع آوری سایر ملزومات باید در انتخابات سنا شرکت کند و 
ارتقای درجه بیابد و از این پس نه نماینده کنگره بلکه سنا باشد 

و ثروت و قدرت را با هم بیاندوزد.

من قابل خرید نیستم!
جای  به  و  شده  باورش  بازی  که  است  این  پرایس  کالین  ایراد 
معامله و تعامل با سایر اهرم های قدرت برای رسیدن به اهدافش 
شروع به اصرار بر روی ایده ال های ظاهری و شعار گونه خود 
دبورا  وقتی  می ریزد.  پی  را  خود  سقوط  جا  همین  از  و  می کند 
همسر پرایس )با بازی کانی نیلسن( که خودش یک وکیل مجرب 
است دیداری با یک واسطه و دالل بزرگ معامالت نفتی )با بازی 
آمدن  کنار  به جای  پرایس  او جور می کند،  برای  را  بات(  برایان 
با او شروع به شعار دادن ظاهری و این که او را به هیچ قیمتی 
نمی توان خرید می کند و از همین جا مشخص می شود که راههای 
پیشرفت  مسیرهای  و  او  روی  به  شده  باز  امکانات  پر  و  فراخ 

سیاسی بسیار سریع تبدیل به یک کوره راه خواهد شد.

افشاگری حریفان
از  اطالعاتی  انتخاباتی اش  رقبای  که  است  این  پرایس  دوم  ایراد 
زندگی خصوصی او و برخی روابط نادرست او به دست می آورند 
برای  وسیله ای  به  و  کشانده  رسانه ها  و  نشریات  به  را  همین  و 
می کنند.  تبدیل  وی  سیاسی  جایگاه  کردن  سست  و  او  کوبیدن 
برای  و  بپذیرد  را  شرمساری  این  است  مجبور  پرایس  همسر 
خراب تر نشدن اوضاع دم نزند و از فرانک و کیت )سارا پولسن( 
هم که دومی مشاور پرایس است کار چندانی برای ترمیم شرایط 
تیره او بر نمی آید. در این مقطع کاراکتر پیتر فاندا هم که یک پدر 
حقیقی و معنوی و راهنمای سیاسی برای پرایس بوده، سر بر 
می آورد اما با کمک او نیز این نماینده خیره سر مجلس نمایندگان 
آمریکا نمی تواند راه سالمت و موفقیت را در بن بست های سیاسی 
ساخته خودش بیابد. این یک ملودرام سیاسی نشانگر بسیاری از 
کثری های حاکم بر سیستم های حکومتی آمریکا است و از همین 

منظر نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد.

>مشخصات فیلم
»The Runner« :عنوان

محصول: آمریکا، اگوست 2015 - ژانر: درام سیاسی
سناریست و کارگردان: استین استارک

مدیر فیلمبرداری: الیوت دیویس - طول مدت: 90 دقیقه
بازیگران: نیکوالس کیج، سارا پولسن، کانی نیلسن، پیتر فاندا، 

برایان بات، وندل پی یرس و فردیک لنی.
Film Comment :منبعl
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درباره فیلم کارتونی و کمدی جدید »شون گوسفنده«

عبور گله کوچک از 
موانع بلند

فیلم جدید و کارتونی و مفرح »شون گوسفنده« که از روی یک سریال تلویزیونی دیرپا اقتباس 
شده، وقایعی را پیش رو می گذارد که در یک مزرعه در شمال انگلیس با نام ماسی باتوم شکل 
می گیرد. این فیلم تا حد زیادی وامدار کاراکترهایی مانند سام گوسفنده و رالف گرگه است و 
از  تاثیرپذیری فیلم  آثار هنری کمدینی قدیمی مانند باستر کیتون تکیه دارد.  در عین حال بر 
هر فاکتوری باشد، دیالوگ ها و  حرف ها و اظهارات کاراکترها به قدری اندک است که می توان 
»شون گوسفنده« را یک کار صامت و محصولی از آن دوران سینما تلقی کرد. اگر بنا بر قیاس و 
نگاه به شرایط فیلم های مشابه باشد، باید متذکر شد که »واالس و گرومیت« به ذهن آید. تفاوت 

در صراحت لهجه بیشتری است که در »شون گوسفنده« مشاهده می شود. طراحی گوسفندها 
و  بنامیم  ابتکاری وی  با طرح های  فرد هنرمند  یک  را  آردمن  که  آن  از  بیش  و  بوده  آردمن  با 
بدانیم، منظور از این واژه بریتانیایی هایی است که سالهاست هنر کارتون سازی متفاوتی را از 
طریق ساختن مجسمه های گلی موجودات کارتونی و سپس به حرکت در آوردن آنها با سیستم 
پرطرفدار موسوم به استاپ موشن باب کرده اند و همان سیستم در »شون گوسفنده« هم به 

اجرا در آمده است.

با روشی پیشرفته تر
این روش و به کارگیری موجودات ساخته شده از گل و تبدیل آنها به موجودات کارتونی 9 سال 
پیش در فیلم معروف »flushed Away« به اجرا در آمد اما فیلم فعلی طبعًا به سبب گذشت زمان 
پیشرفته تر و این کار در آن به شکلی روان تر و بهتر انجام شده است. البته مشابه این روش در 
فیلم »Chicken Run« در سال 2000 و »واالس و گرومیت« )2005( که پیشتر هم از آن یاد شده و 
به جایزه اسکار هم رسید، اجرا و امتحان شده بود. ساخت فیلم »آرتور کریسمس« در سال 2011 
که یک کارتون کامپیوتری بهتر بود، آردمن و بهتر بگوییم سازندگان این کارتون های گلی را در 
زمینه ساخت این گونه آثار هنری به باورهای تازه ای رساند و از آن پس فیلم هایی از این قماش، 
سرگرم کننده و بهتر شد و حاال به نقطه کنونی در این فرآیند رسیده ایم. آنجا که کاراکترهای 

گلی دیگر غیرعادی بنظر نمی رسند.

کشاورز ناپدید شده
چهره های اکثر حیوانات و به ویژه گوسفندها در فیلم »شون گوسفنده« گویای اکثر نکات در 
با بیننده ها حرف می زنند. شون سرکرده یک گله گوسفند و  این فیلم است و همین چهره ها 
بهتر بگوییم شاخص ترین موجود در میان 8 گوسفند قابل مشاهده در فیلم است. در این جمع 
می توان به »بچه تیمی« و ایو شرلی اشاره کرد و مالک همه آنها مردی تقریبًا مو ریخته و عینکی 
است که او را فقط با نام کشاورز صدا می زنند. کشاورز از دیدن برخی رویکردهای انسانی 
در گوسفندهای تحت اختیارش متعجب نمی شود زیرا مدتها با آنها زیسته است و می داند که 
برخی رفتارهای آنان شبیه به انسان ها است. بعضی گوسفندها حتی طوری روی دو پای خود 
آنها شون گوسفنده  از انسان ها مشابه آن بر می خیزد و یکی از بارزترین  می ایستند که فقط 
است که قرار است آرتیست اول این فیلم باشد! دیگر کاراکتر جالب در این جمع، سگ گله ای است 
که قیافه و رفتارهایش شبیه به مربی دو و میدانی ای است که شون و سایر گوسفندان برای طی 

کردن درست مسیرهای حرکت خود به وی نیاز دارند.

اخالل در حافظه
روزی کشاورز که حامی اصلی گوسفندان بوده است، ناپدید می شود و گوسفندها در بی نظمی 
شون  آنها  پیشاپیش  و  می ریزند  باشد،  لندن  همان  می رسد  بنظر  که  شهری  داخل  به  حاصله 
دیده می شود. گوسفندها قادر به تغذیه خود طبق روندهای عادی نیستند و دیگر کشاورز هم 
باالی سرشان نیست تا به آنها کمک برساند. کشاورز برای آنها چهره ای راهنما و حتی مثل یک 
پدر بوده است و وقتی بعد از مدتی جستجو یافت می شود، مشخص می گردد که دچار بیماری 

اخالل در حافظه شده ودر بیمارستانی بستری و آنجا تحت مداوا است.
این فیلم یک کاراکتر منفی هم دارد که مامور از بین بردن چهارپایان دچار بیماری های شدید 
مسری است اما صرفنظر از تقابل کاراکتر او با کشاورز، این فیلم در نهایت داستان گوسفندانی 
است که می خواهند هویت خود را به اثبات برسانند و در این راه از موانع بلند بگذرند و البته 

می گذرند!

مشخصات فیلم
عنوان: »شون گوسفنده«  - محصول: آمریکا و بریتانیا، اگوست 2015

سناریست ها و کارگردانان: ریچارد استارزاک و مارک برتون
ژانر: انیمیشن، کمدی، ماجرایی طول مدت: 85 دقیقه

صدا پیشه ها: جاستین فله چر، جان بی اسپارکز، ریچارد وبر، کیت هاربور، تیم مندز و سایمون 
Daily Mail :گرینال. منبع

سینما
جاسوسی که از 

هالیوود آمد
 اسناد منتشر شده در انگلیس نشان می دهند سدریک بلفریج منتقد فیلم که به 
سازمان اطالعات مخفی انگلیس پیوسته بود، اسرار این کشور در زمان جنگ 
جهانی دوم را در اختیار روس ها قرار می داده است.به گزارش سایت بی.بی.
قادر   )MI6( بریتانیا  مخفی  اطالعات  سازمان  می دهد  نشان  اسناد  این  سی، 
نبود مدارک محکمه پسندی برای جاسوسی او ارائه کند در نتیجه از به محکمه 
سازمان  این  بر  کرد.عالوه  خودداری  موضوع  کردن  مطرح  حتی  و  کشاندن 
اطالعات داخلی بریتانیا )MI5( هم نتوانسته بود اهمیت او و فعالیت هایش را 
تشخیص دهد.سدریک بلفریج سال 1904 در لندن به دنیا آمده و در کمبریج 
درس خوانده بود، اما تحصیالتش را به اتمام نرساند و به عنوان منتقد فیلم 

در نشریات شروع به کار کرد و در دهه 1930 به آمریکا رفت.او به عنوان منتقد 
فیلم در هالیوود مشغول کار شد و شهرتی پیدا کرد.وی سال 1941، برای دفتر 
همکاری های امنیتی بریتانیا در آمریکا شروع به کار کرد. در این سمت او به 
همین  می کرد.در  همکاری  اف بی آی  با  و  داشت  دسترسی  محرمانه  اطالعات 
روسیه  مهم  جاسوسان  از  یکی  با  را  او  آمریکا  کمونیست های  که  بود  دوران 
به نام جیکوب گولوس آشنا کردند.از آن به بعد بلفریج با اسم رمز بنجامین، 
سیاست  زمینه  در  بریتانیا  محرمانه  اطالعات   ،1943 تا   1941 سال های  بین 
و  فرانسه  به  مربوط  گزارش هایی  خاورمیانه،  و  روسیه  قبال  در  کشور  این 
شوروی،  جماهیر  اتحاد  امنیت  و  اطالعات  اداره  اختیار  در  را  بریتانیا  پلیس 
که  بنتلی  الیزابت  دوم،  جهانی  جنگ  پایان  از  بعد  ماه  می داد.دو  قرار  کاگ ب 
خود برای شوروی سابق جاسوسی کرده بود به اف بی آی اطالع داد او یکی 
می کردند.وقتی  جاسوسی  آمریکا  در  شوروی  برای  که  بوده  جاسوسانی  از 
بوده اند  جاسوس شوروی  بود  گفته شده  که  افرادی رفت  سراغ  به  اف بی آی 
تنها کسی که تا حدی به اقدامات خود اعتراف کرد سدریک بلفریج یود.اسناد 
جنگ  زمان  در  بود  کرده  اعتراف  بلفریج  می دهند  نشان  بریتانیا  ملی  آرشیو 
جهانی دوم که برای سازمان اطالعات مخفی بریتانیا کار می کرده به شوروی 

اطالعات رد می کرده است.
سازمان  به  بریتانیا  مخفی  اطالعات  سازمان  جاسوسان  از  یکی  زمان  آن  در 
زندگی  از  نیویورک،  در  ما  دفتر  که  بود  داده  خبر  بریتانیا  داخلی  اطالعات 
از  یکی  بود،  فیلبی  کیم  نامه  این  دارد.نویسنده  اطالع  بلفریج  حرفه ای 

جاسوسان سازمان اطالعات مخفی بریتانیا و از اعضای حلقه کمبریج.
حلقه کمبریج که به پنج کمبریجی مشهور شدند جاسوسان دستگاه اطالعاتی 
بریتانیا بودند که در جنگ جهانی دوم و تا دهه پنجاه میالدی برای شوروی 
تحقیقات  از  بخشی  عنوان  به  بلفریج   ،1953 می کردند.سال  جاسوسی  سابق 
کمیسیون مک کارتی، در مقابل کمیته اقدامات غیر آمریکایی در سنای آمریکا 
درخواست  کمیته  این  رو  این  از  و  نداد  پاسخ  سوالی  هیچ  به  اما  شد،  حاضر 
از آمریکا کرد.او سال 1955 دستگیر و به بریتانیا فرستاده شد،  او را  اخراج 
اما در آمریکا محاکمه نشد چون او اطالعات مربوط به بریتانیا را به شوروی 
لو داده بود و از این نظر جرمی در آمریکا مرتکب نشده بود.دلیل اخراج او از 
آمریکا هم جاسوسی نبود و او به اتهام عضویت در حزب کمونیست آمریکا با 
یک نام مستعار از این کشور اخراج شد.ورود او به بریتانیا توجه رسانه ها و 
پارلمان این کشور را به خود جلب کرد، برخی او قهرمانی می دانستند که در 

است.ورود  ایستاده  بود  کرده  ملتهب  را  آمریکا  که  ضدکمونیستی  تب  مقابل 
از  شواهدی  آنها  بود.  دردسرساز  بریتانیا  داخلی  اطالعات  سازمان  برای  او 
محاکمه  او  می خواستند  و  داشتند  اختیار  در  را  شوروی  برای  او  جاسوسی 
می کرده  جاسوسی  او  شود  قانع  دادگاه  اینکه  برای  می دانستند  شود.آنها 
دفاع  آنها  مقابل  در  خود  از  خوبی  به  می تواند  بلفریج  و  ندارد  کافی  مدارک 
برای  و  روسایش  دستور  به  شوروی  به  اطالعات  رد  که  بود  مدعی  کند.او 
اطالعات  سازمان  از  داخلی  اطالعات  است.سازمان  بوده  اطالعات  تبادل 
در  بیشتری  شواهد  بتواند  آنها  شاید  تا  کرد  کمک  درخواست  بریتانیا  مخفی 
بتواند  که  کنند  پیدا  را  یا کسی  پرونده ای  نتوانستند  بگذارند.آنها  اختیارشان 
این چون عده  ای در میان مردم  او را مخدوش کند.عالوه بر  دفاعیه احتمالی 
نیز طرفدار بلفریج بودند سازمان اطالعات داخلی نگران واکنش آنها هم بود.
داخلی  اطالعات  سازمان  می دهد  نشان  بریتانیا  ملی  آرشیو  اسناد  نهایت  در 
اطالعات زیادی از فعالیت های او در دست نداشت و حتی از او بازجویی هم 
نکرد.بلفریج در بریتانیا به شدت تحت نظر بود. او سال 1961 به کوبا و بعد به 

آمریکای جنوبی سفر کرد و سرانجام در 1990 در مکزیک درگذشت.
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هنر و ادبیات
 ممنوعیت 38 عنوان کتاب روسی در اوکراین

 جنگ کتاب بین کی یف و مسکو 
در پی افزایش تنش های سیاسی و مرزی میان اوکراین و روسیه، مقامات 
آن چه گسترش »تفکر نفرت«  دلیل  به  را  »کی یف« 38 کتاب چاپ »مسکو« 
اعالم  ممنوع  و  داده  قرار  سیاه  فهرست  در  خوانده اند،  »جدایی طلبی«  و 
نویسندگانی  کتاب های  شامل  که  شده  ممنوع  کتاب های  فهرست  کرده اند. 
»سرگئی  و  لیمونف«  »ادوارد  روس،  ملی گرای  دوگین«،  »الکساندر  چون 
اعالم  اوکراین  تلویزیون دولتی  و  رادیو  از طریق کمیته  گالزیف« می شود 
شده و مقامات »کی یف« روسیه را متهم کرده اند که علیه این کشور »جنگ 

اطالعات« را به راه انداخته است.
عفو  سازمان  دفتر  سخنگوی  اوچاروک«،  »بوگدان  که  است  حالی  در  این 
را  اوکراین  در  کتاب  درباره  جدید  ممنوعیت های  »کی یف«  در  بین الملل 

محکوم کرده و آن را حرکتی اشتباه خوانده است.
وی اظهار کرد: »ایجاد محدودیت برای دسترسی به کتاب هایی که خشونت 
را ترویج می کنند یک چیز دیگری است؛ اما به طور کلی، ممنوعیت یک کتاب 
قابل قبول  سیاستمداران  برای  آن  نویسنده  دیدگاه های  این که  دلیل  به  تنها 
نیست چه در مسکو و چه در روسیه و چه در اوکراین کاری خطرناک است. 

هر دو طرف بهتر است به این »جنگ فرهنگی« پایان دهند.«
در همین حال، مسکو نیز 1000 عنوان از »کتاب های با محتوای افراطی گری« 
را تهیه و عناوین آن را روی سایت وزارت دادگستری روسیه قرار داده است؛ 
کی جی بی«  »بازگشت  و  یهوه«  »شاهدان  به  می توان  کتاب ها  این  جمله  از 
نوشته »الکساندر لیتویننکو«، مامور پیشین سازمان جاسوسی اشاره کرد.

از  می توان  اوکراین  در  شده  ممنوع  روسی  کتاب های  جمله  از  هم چنین 
نیزه   – نبرد  میدان  »اوکراین  اوکراین«،  جبهه  فراز  بر  سرخ  »ستاره های 
شکسته«، »پیش به سوی اتحاد جماهیر شوروی«، »سوپرمن روسی سخن 

می گوید« و »کی یف خرد شده« نام برد.
از  »محافظت  را  ممنوعیت  این  از  هدف  بیانیه ای  انتشار  با  اوکراین  دولت 
موجب  که  غلطی  اطالعات  و  اطالعات  جنگ  برابر  در  اوکراین  شهروندان 

نفرت، فاشیزم، جدایی طلبی و بیگانه هراسی« عنوان کرده است.
»کی یف« در حالی 38 عنوان کتاب روسی را در فهرست سیاه قرار داده است 
که بسیاری از منتقدان این حرکت اظهار داشته اند که چنین اقدامی در عصر 

اینترنت به سختی می تواند موثر باشد.

20 سال جاسوسی از
 »دوریس لسینگ«   

انگلستان  داخلی  جاسوسی  سازمان  توسط  شده  منتشر  تازه  اطالعات 
لسینگ«  »دوریس  عضویت  دلیل  به  سازمان  این  که  می دهد  نشان   )MI5(
ادبیات را  این برنده نوبل  انگلیس در دهه 40 میالدی،  در حزب کمونیست 
به مدت 20 سال تحت نظر داشته است.این اسناد نشان می دهد که سازمان 
تلفنی  مکالمات  تمامی  به  سال،   20 مدت  در  انگلستان  داخلی  جاسوسی 
»دوریس لسینگ« گوش داده، نامه های او را می خوانده و تمامی حرکات وی 
را از نزدیک تحت نظر داشته است. اسناد هم چنین نشان می دهد که سازمان 
جاسوسی داخلی انگلیس با هم کاری شاخه ویژه پلیس لندن، تمامی دوستان 
و نزدیکان این برنده نوبل ادبیات را حتی سال ها پس از خروج وی از حزب 

کمونیست انگلیس تحت نظر داشته و از آنان جاسوسی می کرده است.
نگرانی  از  است،  شده  منتشر  انگلستان  ملی  آرشیو  سوی  از  که  اسناد  این 
شدید »ام آی 5« نسبت به مخالفت های »لسینگ« با سیاست های مستعمراتی 
زمانی  »دوریس«  از  جاسوسی  می شود  گفته  دارد.  حکایت  لندن  حکومت 
آغاز شد که وی با »گاتفرید لسینگ«، از فعاالن کمونیست انگلستان ازدواج 
بود.  کرده  توصیف  انقالبی«  »وظیفه  را  ازدواج  این  خود  »لسینگ«  کرد. 
تا  را  خود  همسر  خانوادگی  نام  و  بوده  تیلور«  »دوریس  وی  اصلی  نام 
پایان برای خود برگزید.در اسناد آمده است که در سال 1952 نیز سازمان 
اطالعات خارجی انگلستان )MI6( اسامی نویسندگانی را که به مسکو سفر 
کرده بودند در اختیار »ام آی 5« قرار داده بود؛ در این فهرست، در کنار نام 
»لسینگ« سال ها در »ردزیا« یا »زیمبابوه« کنونی زندگی کرده بود، نوشته 
شده است: »عالقه مندی او به حزب کمونیست در »ردزیا« در برخی مواقع 

تا حد افراطی و تعصبات کورکورانه رسیده بود.«
تا  است؛  او  تنفر  مورد  استعماری  »بهره برداری های  می افزاید:   »6 آی  »ام 
جایی این تنفر ادامه پیدا کرده است که اظهارنظرهای غیرمسئوالنه بر زبان 
می آورد ... او می گوید هر چیز سیاهی عالی است و این که تمامی مردها و 

هر چیز سفیدی فاسد هستند.«
 در این گزارش ها هم چنین آمده است که آدم ها از ملیت های مختلف، از جمله 
ممکن  و  می روند  او  آپارتمان  به  سیاه پوست ها  و  چینی  هندی،  امریکایی، 

است از این مکان برای نیات خطرناکی استفاده شود.«
یکی  عنوان  به  »لسینگ«  از  انگلستان  داخلی  جاسوسی  سازمان  اسناد  در   
حامیان »اجتماع زنان جوان اروپایی برای صلح و شادی« نیز نام برده شده 
توسط  مجارستان  در  مخالفان  قیام  شدید  سرکوب  پی  در  چند  هر  است. 
ارتش روسیه »ام آی 5« درمی آید که این نویسنده برنده نوبل ادبیات یکی از 
امضا کنندگان نامه مخالفت با »جنایات روسیه و قیام کارگران و اندیشمندان 

ضد نظام سیاسی کمونیسم« بوده است.

جای گاه زبان پارسی 
در هندوستان

محمد فقیری - هندوستان

زبان پارسی را غزنویان به هند بردند و از آن زمان به بعد فارسی برای قرن ها 
در شبه قاره حاکم بود. اما استعمار هند از سوی بریتانیا باعث شد تا فارسی 
از جایگاه زبان رسمی به حاشیه رانده شود اما با آن هم این زبان ریشه های 
محکمی را در خاک هند داشت. نقش عارفان، شاعران و به خصوص مهاجرت 
به  هرات  تیموریان  حکومت  سقوط  از  بعد  را  اندیشمندان  و  هنرمندان 
هندوستان نمی توان نادیده گرفت. بسیاری از شاعران و هنرمندان از تعقیب 
حکومت تازه نفس صفوی به هند پناه بردند و در تقویه هرچه بیشتر زبان 

پارسی و در حوزه های هنر و معماری، گام های درخشانی را برداشتند.
زبان  دیپارتمنت  رییس  چند،  اشفق  محمد  داکتر  با  گفتگویی  قبل  روز  چند 
پارسی دانشگاه عثمانیه داشتم و از او پرسش هایی داشتم در مورد وضعیت 

زبان پارسی در هندوستان به خصوص در ایالت تلنگانا و دانشگاه عثمانیه.
پارسی در  پیرامون جایگاه زبان  به گونه گذرا  این متن کوشش کردم که  در 
و  بود  زبان رسمی هندوستان  400 سال  پارسی  زبان  بنگارم.  را  نکاتی  هند 
به گفته داکتر شفق اگر پای بریتانیا به هند کشیده نمی شد تا اکنون پارسی 

دانش گاه های معتبر هندوستان  اکثریت  در  باقی می ماند.  زبان رسمی هند 
پارسی تدریس می شود هرچند در گذشته دوست داران این زبان در هند بسیار 
زیاد بود اما حاال به دلیل نبود فرصت های شغلی از شمار دوست داران پارسی 
تنها  می خوانند  را  پارسی  زبان  که  هندی  دانش جویان  است.  شده  کاسته 
می توانند در شرکت های که خدماتی را برای جهان گردهای پارسی زبان ارایه 
می کنند برای شان شغل پیدا کنند اما به دلیل کم بودن شمار این جهان گردان، 

تعداد خیلی کمی به این شرکت ها جذب می شوند.
شد  پایه گذاری   1918 سال  در  پارسی  زبان  دیپارتمنت  عثمانیه  دانش گاه  در 
جمله  از  پارسی  انگلیسی  و  هندی  دیپارتمنت های  کنار  در  زمان  آن  در  و 
دیپارتمنت های بود که بیشترین متقاضی را داشت و دولت هند هم در آن زمان 
پارسی  استادان  شمار  از  هم  اکنون  اما  می کرد  حمایت  بیشتر  پارسی  از 
کاسته شده و هم از شمار متقاضیان. خبره ترین استادان پارسی بازنشسته 
هستند مانند داکتر نجمه صدیقی که کتاب زبان و ادبیات پارسی از جمله آثار 

ارزش مند او می باشد. این کتاب به زبان انگلیسی نگاشته شده است.
با  نادیده گرفت،  نمی توان  را  زبان  پارسی  بی مهری کشورهای  میان  این  در 
آن که بسیاری از دانش مندان هندی پارسی را بخش مهمی از هویت کشورشان 
می دانند اما کشورهای پارسی زبان نتوانستند تا حداقل، امکانات بیشتری را 
در اختیار دانش گاه های بگذارند که پارسی در آن ها تدریس می شود. اما با 
زبان  دانش جویان  از  ایران شماری  ایران- سفارت  فرهنگی  خانه  هماهنگی 
پارسی در برخی از دانش گاه های هندی برای گذراندن دوره های آموزشی 
برای دوماه به ایران فرستاده می شوند و هزینه های اقامت شان نیز از سوی 

دولت ایران پرداخته می شود.
داکتر شفق می گوید که میراث زبان پارسی را در هندوستان می توان به گونه 
از سوی  و  کتاب خانه های هندوستان  در  و هم  ها  در موزیم  دید هم  آشکار 
در  ها  معماری  رایج ترین  از   ) افغانستان  ایران-   ( خراسانی  معماری  دیگر 

هندوستان بوده است و در اکثریت آبده های تاریخی هند می توان آن را دید.
رییس دیپارتمنت زبان پارسی دانش گاه عثمانیه می گوید که پارسی خیلی به 
زبان های هندی، اردو، مهاراتی و تلگو داده است و این زبان ها از پارسی به 
گونه شدیدی متاثر هستند.  متاسفانه تا اکنون پژوهش گران زبان پارسی در 
این زبان انجام داده  افغانستان از خدماتی که دانش مندان هندی به  ایران و 
اند غافل مانده اند و بسیاری از آثاری که در این جا به زبان انگلیسی در مورد 

ادبیات پارسی نگاشته شده به پارسی برگردان نشده است. 
باید گفت  در باره زرتشتی های عزیز که سال ها قبل به هند آمده بودند هم 
که آنها نخست در سواحل گجرات زندگی می کردند و اکنون اکثریت شان در 

ممبیی زندگی می کنند.
از داکتر شفق و هم از دکتر میر فضل الدین علی خان سپاس گزارم که از بنده 
پذیرایی گرم نمودند و خواستند تا این پیام شان را به پارسی زبانان برسانم 
که با از وضعیت زبان پارسی در هندوستان غافل نمانند. قابل یادآوری است 
آثار میرزا  نام ) حیات و  از کتاب های شان را تحت  که استاد علی خان یکی 
برای  را   ) شرف جهان قزوینی شاعر معروف عصر شاه طهماسپ صفوی 
بنده تحفه دادند. قابل یاد آوری است که نخست می خواستم که گفت وگو را با 
کلیپ ویدیو بگیرم اما برای این کار نیاز بود تا رییس دانش گاه اجازه بدهد و 
به دلیل مراحل پیچیده اداری از خیر آن گذشتم و به گفت وگو دوستانه و غیر 
رسمی اکتفا کردم. این را هم باید بگویم که پارسی را به لهجه بسیار شیرین 

حرف می زنند.
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راهکاری برای تشویق به کتابخوانی در رومانی

کتاب بخوانید؛ 
مجانی سوار شوید

نگار حسینی

دنیا  مختلف  نقاط  در  می رسد  نظر  به 
به  شهروندان  تشویق  برای  سیاست هایی 
کتاب  دادن  قرار  از  می شود.  انجام  مطالعه 
که  چیزی  تا  عمومی  حمل و نقل  وسایل  در 

به تازگی در رومانی باب شده است:
جایزه سفر درون شهری مجانی بابت کتاب خواندن در وسایل نقلیه 
عمومی. در شهر کلوج ناپوکا، در شمال غربی رومانی، شهروندانی 
سفر  می توانند  می کنند  مطالعه  عمومی  حمل و نقل  وسایل  در  که 
که  است  جایزه ای  این  دهند.  انجام  مجانی  را  خود  درون شهری 
شهرداری این شهر برای شهروندان کتابخوان در نظر گرفته است. 

شهروندان  که  است  حالی  در  ناپوکا  کلوج  شهرداری  حرکت  این 

بیشترین سرانه مطالعه جایگاه درخور  رومانیایی در جدول های 
میرون«  »ویکتور  از  ابتکاری  چنین  ماجرای  نداشته اند.  اعتنایی 
آغاز شد؛ یک شهروند رومانیایی عاشق مطالعه. اینکه شهروندانی 

کتاب  مطالعه  حال  در  عمومی  نقلیه  وسایل  با  سفر  طول  در  که 
در  که  افرادی  واقع  در  نپردازند.  را  مسیر  کرایه  می توانند  باشند 
مجانی  درون شهری  سفر  می شوند،  دیده  کتاب  خواندن  حال 
جایزه می گیرند. ویکتور میرون، مبتکر این طرح می گوید که دلش 
در  عمومی  نقلیه  وسایل  با  که  مردمی  در  نحوی  به  می خواسته 
کند.  ایجاد  مطالعه  اشتیاق  می کنند،  تردد  شهر  خیابان های  داخل 
او این پیشنهاد را به شهردار شهر، امیل موک داده و پس از آن با 

دنبال کننده هایش در فیس بوک در میان گذاشته است. 
این پیشنهاد با استقبال گرمی مواجه شد آنچنان که بعد از یک سال 
امکان اجرایی شدن یافت. ویکتور میرون معتقد است به جای اینکه 
که  افرادی  به  است  بهتر  کنیم  نقد  را  نمی خوانند  کتاب  که  افرادی 
کتاب می خوانند جایزه بدهیم. این اما تنها برنامه ای نبود که میرون 
پایه گذاری  کتابخوانی  به  شهروندان  بیشتر  هرچه  تشویق  برای 
کرد. کمپین دیگری نیز در کار بود. میرون از دنبال کننده هایش در 
فیس بوک خواست که در وسایل حمل و نقل عمومی با کتابی که در 
حال خواندن آن هستند، عکس بگیرند و به جای عکس پروفایل در 
او به عالوه گفته است که در گام بعدی  فیس بوک استفاده کنند. 
از مارک زاکربرگ خواهد خواست چنین عکسی بگیرد و به جای 
سرانه  از  تعریف  بگذارد.عام ترین  فیس بوک  در  پروفایلش  عکس 
مطالعه، میانگین مدت زمان مطالعه یک نفر در یک شبانه روز است 
اما لزوما همیشه این تعریف صادق نیست و می توان به جای مدت 
خوانده  صفحات  تعداد  یا  شده  خوانده  کتاب های  تعداد  از  زمان 

شده در طول روز نیز برای تعریف سرانه مطالعه استفاده کرد.

افراد یک جامعه  در ساده ترین حالت می توان میزان مطالعه همه 
را با هم جمع و بر تعداد افراد آن جامعه و تعداد روزهای در نظر 
در  را  مطالعه  متوسط  اندازه گیری،  برای  کرد.  تقسیم  گرفته شده 
یک جامعه آماری محاسبه کرده و به تمام جامعه تعمیم می دهند. 
البته عوامل دیگری نیز همچون تیراژ کتاب ها بر اندازه گیری سرانه 
بر  مطالعه  سرانه  بودن  پایین  می شود  گفته  دارد.  اثر  مطالعه 
اثر  تولیدات فرهنگی و نویسندگان نیز به صورت عرضه و تقاضا 
می گذارد.به نظر می رسد استقبال از ایده ویکتور میرون و در پیش 
گرفتن چنین سیاست هایی توسط شهرداری شهر کلوج ناپوکا به 
دلیل پایین بودن سرانه مطالعه در رومانی است. پایین بودن سرانه 
جهان  کشورهای  از  بسیاری  در  که  است  موضوعی  البته  مطالعه 
مورد توجه است و دولت ها در مورد آن نگران هستند. جدولی که 
در  فرهنگ  جهانی  شاخص های  موسسه  تحقیق  نتایج  اساس  بر 
از  بیش  هندی  شهروندان  که  می داد  نشان  شد  منتشر   2014 سال 

دیگر کشورهای دنیا مطالعه می کنند. 

این تحقیق با استفاده از جامعه آماری حاصل از 1600 شهروند از 
30 کشور دنیا انجام شد. نتایج این تحقیق اندکی شگفت آور بود. 
در حالی که تصور عمومی بر آن است که مردم شمال اروپا بیش از 
دیگر نقاط دنیا مطالعه می کنند، بررسی ها نشان داد که شهروندان 
آسیایی باالترین جایگاه ها را به خود اختصاص داده اند. هندی ها 
کشور  این  از  پس  می کنند.  مطالعه  هفته  در  ساعت   10 از  بیش 

شهروندان تایلند، چین و فیلیپین ایستاده اند. 

جامعه آماری این تحقیق را البته نمی توان به همه جهان بسط داد و 
با توجه به اینکه داده ها بر اساس پرسش از افراد به دست آمده اند، 
تحقیق های  نتایج  باشد.اما  داشته  خطا  حدودی  تا  است  ممکن 
مختلف می تواند با هم متفاوت باشد. تحقیق دیگری در این زمینه 
نشان می دهد که کشورهای اسکاندیناوی و اساسا اروپایی به لحاظ 
به نسبت دیگر مناطق دنیا وضعیت بهتری دارند.  سرانه مطالعه 
با 44 دقیقه مطالعه در روز در  این تحقیق، شهروندان فنالند  در 
صدر ایستاده اند. بالفاصله بعد از این کشور، استونیایی ها با 36 
نروژی ها،  هلندی ها،  آلمان ها،  ایستاده اند.  روز  در  مطالعه  دقیقه 
لیتوانیایی ها،  بلژیکی ها،  لهستانی ها،  لتونیایی ها،  سوئدی ها، 
ژاپنی ها،  استرالیایی ها،  فرانسوی ها،  انگلیسی ها،  اسلوونیایی ها، 
ایتالیایی ها و بلغارستانی ها در این لیست در جایگاه با  مطالعه ترین 
گفته  متعددی  آمارهای  ایران  در  گرفته اند.  قرار  دنیا  شهروندان 
متغیر  دقیقه   76 تا  دقیقه   2 از  شده  اعالم  اندازه های  و  می شود 

است. 

جهت ارائه پیشنهادات و یا انتقادات
 میتوانیداز طریق شماره تلفن  07811000455 و یا

info@persianweekly.co.uk  :ایمیل
با هفته نامه پرشین ارتباط برقرار نمایید.
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گوناگون
حل نشده  علمی  اسرار  به  که  پرونده ای  شش  از  پرونده  نخستین  در 
ادامه حیات موجودات زنده و  اختصاص داده ایم به موضوع چگونگی 
آنها در مکان هایی غیر از زمین می پردازیم. روی یکی از  امکان وجود 
دیوارهای دفتر علمی اکونومیست عکسی قرار دارد که توسط تلسکوپ 
فراژرف  زمینه  عکس  این  است.  شده  گرفته  آمریکا  هابل  فضایی 
)Extreme Deep Field( نام دارد. با نگاه کردن به آن ناخودآگاه مقیاس 
از کیهان را نشان  این تصویر بخشی  مطلق جهان را تحسین می کنیم. 
این ذره  ماه کامل است.  از  یک صدوپنجاهم  آن کمتر  اندازه  که  می دهد 
از فضا بیش از پنج هزار کهکشان دارد. این رقم را در کل کیهان ضرب 
کنید و دریابید که جایی در شمال جهان قابل مشاهده حدود 150 میلیارد 
کهکشان وجود دارد. هر کدام از آنها نیز به نوبه خود میلیاردها ستاره 
دارند. هر کس که به چنین عظمتی بیندیشد مطمئنًا در شگفت خواهد 
شد که آیا در جایی دیگر از این گستره کیهان ممکن است دیگر اشکال 
احتمااًل همین پرسش  و  باشد  یا جهیدن  پریدن  در حال خزیدن،  حیات 
اما در سال 1961  نمی داند.  را  آن  پاسخ  بپرسد. هیچ کس  از خود  را  ما 
ستاره شناس آمریکایی فرانک دریک راه خوبی برای اندیشیدن درباره 
این پرسش ارائه داد. او اشاره می کند تعداد سیاراتی که حیات در آنها 
آنها،  میزبان  ستاره های  تعداد  است:  موارد  این  از  تابعی  دارد  وجود 
تعداد سیاره هایی که واقعًا پیرامون آن ستاره ها شکل گرفته است، تعداد 
شکل گیری  واقعی  تناسب  آنها،  میان  در  حیات  برای  مناسب  سیارات 
حیات، و ... . در معادله دریک این کشف و شهودها کدگذاری می شوند. 
با گردآوری اطالعات کافی و برون یابی آن در کیهان به پاسخ می رسید.

جایگذاری جمالت فیزیکی این معادله نسبتًا ساده است. محققان به کمک 
ستارگان  تعداد  درباره  خوب  ایده  یک  فراژرف  زمینه  مانند  تصاویری 
دارند. مطالعه سیاره های خارج از منظومه شمسی نیز اخیرًا داده های 
خوبی در اختیار محققان قرار داده است. با برآورد کردن دو هزار سیاره 
یا بیشتر، این نتیجه نشان داده می شود که بیشتر ستاره ها سیاره دارند. 
قطعی  چندان  حیات  دارای  سیاره های  تعداد  به  مربوط  برآوردهای 
نیست که بیشتر به دلیل بحث پیرامون تعریف »قابل حیات بودن« است. 
اما حتی در کمترین برآوردها نیز تعداد چنین دنیاهایی )سیاره های قابل 
حیات( تنها در کهکشان راه شیری میلیاردها جهان تخمین زده می شود.

جایگذاری بخش زیست شناسی این معادله دشوارتر است. علم تنها یک 
از روی آن  تا  از حیات را که همان حیات زمین است، می شناسد  نمونه 
نتیجه گیری کند. اما اگر محققان بتوانند چگونگی ادامه یافتن حیات را 
چه  اینکه  و  کرد  خواهند  پیدا  آن  روند  چگونگی  درباره  ایده ای  بیابند، 
شرایطی برای رخ دادن آن نیاز است. این خود نوعی پیشرفت به شمار 
آغاز حیات روی زمین نیز به نوبه  می رود. و پرسش درباره چگونگی 

خود پرسشی مهم است.

دیدار با نیاکان
ابتدا  از  شروع  راه  یک  دارد.  وجود  پرسش  این  به  پاسخ  برای  راه  دو 
است.  موجود  سلول های  روی  کار  دیگر  راه  و  عمومی  شیمی  از  و 
اطالعات  کدگذاری  برای   DNA بلند  رشته های  به  مدرن  سلول های 
ژنتیکی و رشته های کوتاه تر RNA برای انتقال این اطالعات به اطراف، 
و پروتئین هایی که از آن اطالعات استفاده کنند، برای انجام واکنش های 
شیمیایی مورد نیاز برای حیات متکی هستند. نامعقول به نظر می رسد 
که چنین سیستم سه الیه ای به یکباره به وجود آمده باشد. اما، یکی از 
مولفه های آن یعنی RNA قابلیت انجام عملکردهای دو سیستم دیگر را 
دارد، و ممکن است از آنها قدیمی تر باشد. RNA مانند DNA می تواند 
اطالعات ژنتیکی را به ترتیب بنیان های تشکیل دهنده آن ذخیره کند. و 
مانند پروتئین ها می تواند واکنش های شیمیایی را از جمله همانندسازی 
می دهد  نشان  مدرن  سلول های  درون  کند.سرنخ های  کاتالیز  خود 
نشات   RNA اساس  بر  شکل گرفته  حیاِت  از  واقعًا  است  ممکن  آنها  که 
گرفته باشند. تقریبًا همگی آنها ساختاری موسوم به ریبوزوم دارند که 
به  موسوم  شیمیایی  مواد  از  را  پروتئین ها  که  است  سلولی  کارخانه ای 
اسیدهای آمینه پشت سرهم متصل می کند. چنین ساختار حیاتی باید طی 
میلیون ها سال حفظ شده باشد و انتهای ریبوزوم، محلی که واقعًا عمل 
سرهم بندی آنجا صورت می گیرد، یک رشته منفرد و بلند از RNA است. 
سلول های مدرن نیز مواد شیمیایی موسوم به ریبوزیم )آنزیم هایی که به 
جای پروتئین از RNA تشکیل می شوند( تولید می کنند که عملکردهای 
سلولی مختلف و مهمی را انجام می دهد. آنها مانند ریبوزوم ممکن است 
مانده اند.  باقی  حیات  دوره  اولین  از  که  باشند  بیوشیمیایی  فسیل های 
وجود چنین دنیای متکی به RNA که در آن رشته های کوچکی از مواد 
خود را همانندسازی می کنند و گاهی جهش پیدا می کنند، ممکن است در 
تئوری معقول به نظر برسد. اما این امر پرسش دیگری را مطرح می کند 
که RNA از کجا آمده است؟ دیگر محققان در تالش برای یافتن پاسخ 
آن رویکردی عکس این رویکرد در پیش گرفته اند یعنی کار را از شیمی 

شروع می کنند و می بینند چه می توان ساخت.
و  میلر  استنلی  توسط   1952 سال  در  نوع  این  از  آزمایش  مشهورترین 
و  آمونیاک  آب، هیدروژن،  از  را  فالسکی  آنها  شد.  انجام  اوری  هارولد 
حدی  تا  می رود  گمان  که  شیمیایی  مواد  از  )مخلوطی  کردند  پر  متان 
به  انرژی  کردن  اضافه  با  باشد(.  زمین  کره  اولیه  اتمسفر  نشان دهنده 
تابش  اگرچه  باشد،  صاعقه  جایگزین  )که  الکتریکی  جرقه های  شکل 
مواد  آن  کند(  فراهم  را  الزم  محرک  می تواند  نیز  خورشید  فرابنفش 

شیمیایی را برانگیختند تا به اشکال پیچیده تر و بلندتری تبدیل شوند که 
در ته فالسک به صورت ماده ای قهوه ای رنگ و غلیظ و قیر مانند جمع 
ته نشین شده تجزیه و تحلیل شد مشخص شد  این ماده  شد. زمانی که 
که در میان ترکیبات آن چند نوع اسیدآمینه وجود دارد. فرضیه »سوپ 
بنیادی« که میلر و اوری آزمایش کردند از آن زمان به بعد جذابیت خود 
وجود  با  حتی  که  می کنند  اشاره  نکته  این  به  منتقدان  داد.  دست  از  را 
و  است  پایین  بسیار  شیمیایی  سنتزهای  میزان  صاعقه،  عظیم  مقادیر 
مشخص هم نیست که چگونه اجزای این سوپ با هم ترکیب شدند. اما 
ایده های دیگری در این فهرست وجود دارد. مایکل راسل، محقق ناسا، 
به  موسوم  زیرآبی  برج های  در  است  ممکن  حیات  که  می کند  استدالل 
دودکش های سفید آغاز شده باشد که توسط آب مملو از امالح معدنی 
ایجاد می شود. چنین  اقیانوس می جوشد،  از کف  و گرم آتشفشانی که 
دودکش هایی ساختار النه زنبوری دارند، و آزمایشات نیک لین از کالج 

النه زنبوری می تواند  این ساختار  منافذ  نشان می دهد  لندن  دانشگاهی 
مانند سلول های ابتدایی عمل کند و مواد ارگانیک را درون خود انباشته، 
برق  مدرن  سلول های  به  که  آنهایی  مانند  الکتریکی  شیب های  حتی  و 
حیات  اولیه  دوره  از  که  فسیل هایی  وجود  بدون  کند.  ایجاد  می دهد، 
احتمال  درباره  بحث هایی  تنها  نظریه ها  این  تمام  باشد  مانده  به جای 
وجود آنهاست. اما کاری که محققان می توانند انجام دهند این است که 
کنند.  ایجاد  آزمایشگاه  در  ساده  حیات  شکل  یک  خودشان  کنند  تالش 
جک زوستاک زیست شناسی از دانشگاه هاروارد در تالش است تا همین 
کار را انجام دهد. او در تالش برای تهیه سلول های ابتدایی که بتوانند از 
مواد شیمیایی ساده تشکیل شوند، روش های باال به پایین و پایین به باال 
را با هم ترکیب می کند، اما این محیطی ایجاد می کند که در آن رشته های 

کوچک RNA می توانند سبب تسریع همانندسازی خودشان شوند.
دکتر زوستاک و گروهش پیش از این موفق به ساخت سلول های ابتدایی 

زیست شناسی چگونه آغاز شد؟ 

داستان زندگــی 
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النه زنبوری می تواند  این ساختار  منافذ  نشان می دهد  لندن  دانشگاهی 
مانند سلول های ابتدایی عمل کند و مواد ارگانیک را درون خود انباشته، 
برق  مدرن  سلول های  به  که  آنهایی  مانند  الکتریکی  شیب های  حتی  و 
حیات  اولیه  دوره  از  که  فسیل هایی  وجود  بدون  کند.  ایجاد  می دهد، 
احتمال  درباره  بحث هایی  تنها  نظریه ها  این  تمام  باشد  مانده  به جای 
وجود آنهاست. اما کاری که محققان می توانند انجام دهند این است که 
کنند.  ایجاد  آزمایشگاه  در  ساده  حیات  شکل  یک  خودشان  کنند  تالش 
جک زوستاک زیست شناسی از دانشگاه هاروارد در تالش است تا همین 
کار را انجام دهد. او در تالش برای تهیه سلول های ابتدایی که بتوانند از 
مواد شیمیایی ساده تشکیل شوند، روش های باال به پایین و پایین به باال 
را با هم ترکیب می کند، اما این محیطی ایجاد می کند که در آن رشته های 

کوچک RNA می توانند سبب تسریع همانندسازی خودشان شوند.
دکتر زوستاک و گروهش پیش از این موفق به ساخت سلول های ابتدایی 

از حباب انواع مولکول های روغنی موسوم به لیپیدها که غشای بیرونی 
سلول های  این  شده اند.  می دهد،  تشکیل  را  واقعی  زنده  سلول های 
ابتدایی آن قدر قوی هستند که بتوانند از هرگونه RNA که دارند در برابر 

تاثیرات جهان بیرون حفاظت کنند.

آیا آن بیرون کسی هست؟
در  آن  جست وجوی  شده  آغاز  چگونه  حیات  اینکه  دریافتن  دیگر  راه 
جایی دیگر است. 50 سال پیش در چنین هفته ای جیمز الوالک دانشمند 
بریتانیایی مقاله ای در مجله نیچر به نام اساس فیزیکی آزمایشات کشف 
انجام چنین  این نخستین پیشنهاد درباره چگونگی  حیات منتشر کرد. 
از  ناپایدار  ترکیب های  جست وجوی  بر  و  بود،  دوردست  از  تحقیقاتی 
مواد شیمیایی در جو سیاره ای تاکید می کرد. سپس در دهه 70 میالدی 
شدند،  فرستاده  مریخ  سمت  به  که  وایکینگ  آمریکایی  کاوشگر  دو 
حیات  از  آشکاری  نشان  هیچ  اما  یافتند  عجیب  شیمیایی  ماده  مقداری 
مریخی  حیات  که  امیدوارند  همچنان  محققان  بعضی  نداشت.  وجود 
از  شناخته شده  نوع  هر  برای  مایع  آب  ماده  اگرچه  شود.  پیدا  روزی 
است،  یخ زده  صحرایی  حاضر  حال  در  مریخ  و  دارد،  ضرورت  حیات 
شواهد نشان می دهد قباًل در دوران جوانی اش گرم تر و مرطوب تر بوده 
است. از مدار می توان کانال های رودخانه ای بسیار قدیمی را دید و اینکه 

صخره های رسوبی سطح آن را به هم ریخته اند.
ماده ای  از  یا  شده،  آغاز  بنیادی  سوپ  از  زمین  کره  روی  حیات  اگر 
همچون دودکش سفید باشد، پس باید همتایان مریخی از آن نوع عجیب 
و غریبی باشد که به خوبی نوع زمینی آن است. و این درباره قابل قبول 
بودن این نکته است که امروزه باید موجودات مریخی وجود داشته، و 
در مکان هایی که در آن ذخایر کوچک آب مایع قرار دارد، دفن باشند. در 
حقیقت، با وجود یک سیاره کامل برای پنهان شدن، تصور اینکه چگونه 

ایده موجودات مریخی منزوی کاماًل رد می شود، دشوار است.
منظومه  بخش های  دیگر  در  احتمااًل  بیگانه  موجودات  شکارچیان 
شمسی، مکان هایی که هنوز هم آب فراوان دارد، شانس بیشتری دارند. 
و  مشتری  )قمرهای  انسالدوس  و  اروپا  مکان هایی  چنین  از  مورد  دو 
عطارد( است. هر دو قمر یخی هستند و به نظر می رسد اقیانوس های 
گرانش  از  تولید شده  حرارت  دلیل  به  که  دارند  عظیم  زیرزمینی 
ستون های  انسالدوس  می شوند.  داشته  نگه  گرم  خود  والد  سیاره های 
که  کاسینی  کاوشگر   2008 سال  در  می پراکند.  بیرون  فضای  به  را  آب 
این آب فشان ها عبور کرد و گزارش داد که  از میان  متعلق به ناساست، 
آنها  شیمیدانان  که  )مولکول هایی  است  کربن دار  مولکول های  حاوی 
آنها زیستی باشد یا خیر(.  اینکه منشاء  از  را »ارگانیگ« می دانند فارغ 
شیمیایی  مواد  آب،  یعنی  حیات  زیربنایی  موارد  تمام  انسالدوس  پس 
دست  در  رباتی  فضایی  ماموریت  چندین  دارد.  را  انرژی  و  ارگانیک 
ارائه دهند. بررسی است که در صورت اجرا می توانند نگاه دقیق تری 

حتی اگر ثابت شود در منظومه شمسی حیات وجود ندارد، ممکن است 
بر  مبنی  قوی  نشانه های  حداقل  اینکه  یا  شود  کشف  حیات  زود  خیلی 
وجود آن در دیگر منظومه های خورشیدی یافت شود. بیشتر سیاره ها 
نور یک  تابش های ضعیف  با جست وجو کردن  در چنین منظومه هایی 
ستاره مکان یابی می شوند که به دلیل حرکت یکی از سیاره هایش بین آن 
و زمین رخ می دهد. زمانی که این حالت رخ می دهد میزان بسیار کمتری 
از نور ستاره از جو آن سیاره می گذرد. گازهای جو سیاره بخش های 
به شکل خطوط  را جذب می کنند و منافذی )که  از نور ستاره  خاصی 
سیاه دیده می شود( در طیف نور آن ایجاد می کنند. الگوی این خطوط 

ترکیب جو سیاره را آشکار می کند.
گازی که اهمیت ویژه دارد اکسیژن است. در منظومه شمسی، تنها زمین 
است که در جو خود اکسیژن کافی دارد، زیرا حیات، یا حداقل باکتری ها 
میزان  با  تا  می کنند  تولید  کافی  اکسیژن  فتوسنتز،  در  دخیل  گیاهان  و 
متان  مانند  گازها  دیگر  با  واکنش  انجام  دلیل  به  هوا  از  اکسیژن  حذف 
برابر شود. اگر در جو یک سیاره بیگانه هم اکسیژن و هم متان وجود 
را  الوالک  دکتر  ناپایداری  ضروری  ویژگی  ترکیب  این  باشد،  داشته 
داراست. این امر نشان می دهد چیزی در آنجا دارد مقادیر کافی اکسیژن 
تولید می کند، و تصور اینکه فرآیندی غیر از فتوسنتز بتواند در این مدت 

طوالنی اکسیژن تولید کرده باشد دشوار است.
است.  دشوار  جو  از  آشکار  شواهد  برابر  در  قطعی  اثبات  به  رسیدن 
اینکه  )مانند  است  عینه  به  آن  دیدن  حیات  وجود  از  قطعی  نمود  تنها 
است،  هوشمند  موجودی  اگر  یا  ببینیم(  را  میکروبی  مریخی های 
هرگونه ارتباطات اندیشمندانه از آن را کشف کنیم، هدفی که پروژه ای 
 Search for Extraterrestrial( فرازمینی  هوش  جست وجوی  نام  به 

Intelligence( دهه هاست آن را بدون هیچ شانسی دنبال می کند.
احتمااًل زمین بسیار خاص است: تقارنی نامحتمل از شرایطی که نوعی 
شیمی نامحتمل و خودتکرارشونده را که در هیچ جای دیگری یافت نشده 
به وجود آورده است. اما عبارات قابل اندازه گیری در معادله دریک این 
امر را غیرممکن می داند. تنها به این دلیل که تاکنون حیات بیگانه کشف 
منظومه  در  حیات  شاید  ندارد.  وجود  که  نیست  معنا  بدان  است  نشده 
یا  می گیرد.  قرار  مطالعه  مورد  روزی  و  دارد  وجود  همجوار  شمسی 
روزی دکتر زوستاک وارد آزمایشگاه خود می شود و می بیند چیزی که 

روز قبل وجود نداشته درون فالسک آزمایشی اش شناور است.
منبع: اکونومیست

زیست شناسی چگونه آغاز شد؟ 

داستان زندگــی 
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تجارت موبایلی 
و نکاتی برای 

بازاریاب ها
مترجم: مریم رضایی

سفر اپلیکیشنی یک کاربر موبایل می تواند در چند لحظه 
این  به  از یک دقیقه.  اوقات حتی کمتر  اتفاق بیفتد؛ گاهی 

سناریو فکر کنید:
و مقاله  ای در مورد  کارتان هستید  به محل  در حال رفتن 
یک کشتی جدید می خوانید. کنجکاو می شوید و با گوشی 
اشاره شده  آن  به  مقاله  این  در  که  در مورد شرکتی  خود 
نظر  مورد  شرکت  از  سریع  خیلی  و  می کنید  جست وجو 
می خواهید اطالعات بیشتری برای شما ایمیل کند تا بتوانید 
برنامه یک سفر با آن کشتی را بریزید. این لحظه موبایلی 
به  معرفی  از  ثانیه  چند  ظرف  و  بود  ناگهانی  هوس  یک 
تحقیق  طبق  حقیقت،  در  رسید.  خدمات  فروش  احتمال 
درصد   90 میکرولحظه ها،  مورد  در  گوگل  شرکت  اخیر 
استفاده  خود  گوشی  از  هوشمند  گوشی های  کاربران 
می کنند تا در لحظه های کوتاه به سوی یک هدف بلندمدت 
سفر  موبایل  کنند.  پیشرفت  مرحله ای  چند  فرآیند  یک  یا 
تعامالت  به  را  آن  همزمان  و  بخشیده  سرعت  را  مشتری 
آماده  باید  بازاریاب ها  است.  کرده  تقسیم  زیادی  زودگذر 
باشند در موقع مناسب واکنش نشان داده و نوآوری کنند تا 
مطمئن شوند ارتباط با مشتری از ابتدا تا انتها بهینه است. 
میکرولحظه های  در  می خواهید  اگر  بازاریاب،  عنوان  به 
آنها  با  را  تعامل  بیشترین  موبایل  از  مشتریان  استفاده 

داشته باشید، چهار اصل زیر را در نظر بگیرید:

1( با واکنش سریع و آنی در خدمت لحظه کاربران باشید
مشتریان وقتی با موبایل کار می کنند نسبت به زمانی که 

دارند زمان کمتری صرف  انتظار  کامپیوتر هستند،  پشت 
»رفلکس های  ما   )Leanplum( لین پالم  شرکت  در  کنند. 
صورت  به  آن  واسطه  به  که  کرده ایم  ایجاد  دیجیتال« 
و  سرگرمی  اطالعات،  همچون  نیازهایی  برای  اتوماتیک 

ارتباطات شخصی به تلفن دسترسی پیدا می کنیم. 

بازاریاب ها باید با شناسایی مسیرها و رفتارهای مختلف 
این  کنند.  پیش بینی  را  نیازها  این  خود  مصرف کنندگان 
پیام  یافتن  برای   A/ B بازاریابی  تست  از  استفاده  یعنی 
تست  این  )در  درست  مکان  و  درست  زمان بندی  درست، 

اپلیکیشن  یا  از طراحی وب سایت  شما دو نسخه متفاوت 
را  و هدفتان  قرار می دهید  اختیار گروه تست  در  را  خود 
A کار می کند و  هم مشخص می کنید. یک گروه با نسخه 
B مشغول می شود. بررسی نتایج و  گروه دیگر با نسخه 
مقایسه آنها به شما نشان می دهد کدام طراحی مناسب تر 
که  است  این  بازاریاب ها  بعدی  چالش  است(.   بهینه تر  و 

به  کنند،  پیدا  دسترسی  کاربران  به  لحظه  کوتاه ترین  در 
رخ  لحظه  یک  در  مهم  تعامالت  که  دلیل  این  به  خصوص 
می دهند. در این لحظات موبایلی، رضایت لحظه ای کاربر 
می تواند وفاداری او را به یک برند خاص به دنبال داشته 
باشد. در  این عرصه، هر کس راحتی و ارزش به مشتری 

ارائه دهد، در رقابت پیروز خواهد شد. 

2( تجربه کاربر را برای لحظات کوتاه تر طراحی کنید
کوتاه تر  و  کوتاه تر  اپلیکیشنی  تجربیات  که  آنجا  از 
طوالنی  درگیری های  جای  به  باید  واسطه ها  می شوند، 
تعامالت  دارید،  انتظار  موبایل  بازی  یک  در  مثال  که  مدت 
کوتاه تری با کاربر ایجاد کنند. فضایی که برای یک تعامل 
به  نسبت  باید  بازاریاب ها  و  است  مهم  بسیار  دارد  وجود 
و  تصویر  متن،  شامل  اپلیکیشن ها  در  موجود  محتوای 
طرح بندی سختگیر باشند.  به عنوان مثال، یک اپلیکیشن 
تجارت موبایل به اطالعات کافی نیاز دارد تا مشتری بتواند 
زیاد  آن قدر  نباید  محتوا  اما  بگیرد،  را  خود  خرید  تصمیم 
باشد که احساس گیجی و سردرگمی کند. بازاریاب ها باید 
بگیرند  نظر  در  را  ویراستاران تصویری  مانند  ابزارهایی 
تا امکان این فرآیند را ایجاد کنند و در زمان الزم به ایجاد 

تغییرات کمک کنند. 

تک  بازاریابی  اساس  بر  موبایل،  بدون  لحظات  برای   )3
کانالی و مبتنی بر مکان آماده شوید

حیاتی  و  مهم  بسیار  موبایل  تجربه  بهینه سازی  اینکه  با 
اما نمی توان فراموش کرد که کل سفر یک مشتری  است، 
آفالین  و چه  آنالین  به صورت  را چه  کانال  می تواند چند 
تصویری  موبایل،  عمر  چرخه  استراتژی  دربربگیرد. 
کل نگرانه را مورد توجه قرار می دهد و به بازاریاب ها این 
امکان را می دهد که کاربران را بر اساس فعالیت درون یا 
می تواند  شناخت  این  بشناسند.  موبایل  اپلیکیشن  بیرون 
مورد  موقعیت  بر  مبتنی  و  متنی  پیام های  ارسال  برای 
خرده فروش  یک  مثال،  عنوان  به  بگیرد.  قرار  استفاده 

به  را  خود  محصوالت  از  یکی  تخفیف  پیام  می تواند 
آن  قبال  و  هستند  فروشگاه  نزدیکی  در  که  کاربرانی 
محصول را در اپلیکیشن جست وجو کرده اند ارسال کند و 
یادآوری کند که این حراجی کامال در نزدیکی محل زندگی 

آنها رخ داده است. 

4( لحظه های موبایلی خودتان را ایجاد کنید
تا  بمانید  منتظر  همواره  نباید  بازاریاب،  یک  به عنوان 
زمان بندی  تعهدات  با  کنید  سعی  بیاید.  سراغ تان  مشتری 
شده مناسب لحظه های موبایلی خودتان را ایجاد کنید. یک 
خرید«  سبد  ترک  »میزان  وضعیتی  چنین  اهمیت  از  مثال 
موبایلی  تجارت  معضالت  بزرگ ترین  از  یکی  به  که  است 
تبدیل شده است. طبق گزارش لین پالم میانگین نرخ ترک 
سبد خرید )به درصدی از خریداران آنالین گفته می شود 
ولی  می دهند  قرار  خود  خرید  سبد  در  را  محصوالت  که 
درصد   90 باالی  رقم  نمی کنند(  کامل  را  پرداخت  مراحل 
کاربران  به  باید  موضوع،  این  از  جلوگیری  برای  است.   
استفاده  زمان  که  الگوریتم هایی  اساس  بر  کنید  اعالم 
کاربر از اپلیکیشن را شناسایی می کند، برخی آیتم ها درون 
سبد خرید آنها وجود دارد. تعدادی از برندها به لین پالم 
اعالم کرده اند که با استفاده از این تکنیک پیش بینی کننده 

توانسته اند درآمد خود را تا 17 درصد 
فزایش دهند. 

به عنوان مثال، اپلیکیشن رزروسازی یک رستوران زمانی 
که کاربری به دنبال رزرو کردن میز در یک رستوران جدید 
را  شده  شخصی  پیام های  از  مجموعه ای  می تواند  است، 
این که رزرو صورت  از  بعد  ارسال کند. دو روز  او  برای 
گرفت، این اپلیکیشن می تواند دوباره کاربر را درگیر کند و 

پیام هایی برای یادآوری برخی نکات به او بفرستد.  
و  است  شکل گیری  حال  در  سرعت  به  موبایلی  رفتار 
بازاریاب ها باید برای به اشتراک گذاری و واکنش نسبت به 
آن مجهز باشند. یک فرد می تواند صدها لحظه موبایلی را 
در طول یک روز تجربه کند. اگر این تجربه ها را در تعداد 
میلیونی افراد دنیا ضرب کنید، واضح است که بازاریاب ها 
ناب  تجربه های  آوردن  دست  به  برای  فرصت  میلیاردها 
این  شناسایی  به  بازاریابی  آینده  داشت.  خواهند  مهم  و 
میلیاردها لحظه و متصل کردن نقاط بین تمایل مشتری و 

آنچه یک برند انتقال می دهد، وابسته است.

مشاغل

به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی 
گهی دهندگان معتبر و حامی فرهنگ ایرانی   تامین  آ
می شود لطفا ما را به صاحبـان مشاغــل معرفـی نمائیـد



مشاغل
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پــای ما 
و گلیـم 
اقتصـاد

حساب آدم های ثروتمند همیشه از آدم های 
اندازه ای  به  آنها  چون  جداست؛  معمولی 
اگر  که  دارند  پشتوانه  و  پس انداز  درآمد، 
روزی کمی زیادتر از حد معمول خرج کنند 

باز هم کم نمی آورند.
آدم های سطح متوسط و ضعیف است که  با  پس روی سخن ما 
عصا  به  دست  باشند.البته  عصا  به  دست  کردن  خرج  در  باید 
زندگی کردن هرگز به معنی خساست به خرج دادن نیست یعنی 
اینکه پول را بیشتر از خودتان یا اعضای خانواده  دوست داشته 
باشید یا حاضر شوید به خاطر پس انداز کردن و اندوختن برای 

روز مبادا ، اطرافیانتان را ناراحت کنید.

حبس کردن  خانواده،  اقتصاد  مدیریت  شیوه  بدترین  شاید  پس 
که  حالی  در  باشد؛  بانکی  حساب های  یا  جیب  در  اسکناس ها 
خانواده  اعضای  دل  به  دنیا  خوب  چیزهای  همه  داشتن  حسرت 
مانده و آنها در حالی که می توانند خوب زندگی کنند، اما اوضاع 
رقت باری دارند. بنابر این اگر خواستید مدیریت مالی خانواده را 
به عهده بگیرید ابتدا مرز مدیریت را با خساست مشخص کنید و 
مرتب به خود یادآوری کنید که پول خرج نکردن و پس انداز کردن 

مساوی با داشتن زندگی راحت نیست.
و  قشنگ ترین  از  یکی  این  شاید  کن؛  دراز  گلیمت  اندازه  را  پایت 
می کنند  گوشزد  ما  به  وقتی  باشد،  دنیا  جمالت  کاربردی ترین 
واقع بین باشیم و گلیم زندگی و دارایی  مان هر چقدر است پایمان 
را به همان اندازه دراز کنیم. شاید این جمله بعضی ها را ناراحت 
کند یعنی نخواهند به قول خودشان قدیمی فکر کنند و بخواهند 
به  و  باشند  داشته  سر  در  بلندی  آرزوهای  امروزی ها  قول  به 

اندازه آرزوهایشان خرج کنند. 
البته هیچ کس از داشتن زندگی راحت به اندازه آرزوهای بلندی 
نخواهیم  اگر  حتی  ما  ولی  نمی شود؛  خسته  دارد  سر  در  که 
در  رویاها  در  زندگی  جای  به  که  است  این  واقعیت  بپذیریم، 
دنیایی واقعی به سر می بریم که تقریبا به ندرت حوادث آن طبق 
اول  خانواده  اقتصاد  مدیریت  برای  پس  می دهد.  روی  ما  میل 
و  خودمان  به  کامل  صداقت  با  و  باشیم  واقع بینی  آدم های  باید 
و  است  چقدر  مالی مان  توان  که  بقبوالنیم  خانواده مان  اعضای 
این  وقتی  باشد.  می تواند  حد  چه  تا  مالی مان  تحرکات  حداکثر 
چنین با خودمان و خانواده مان راستگو باشیم آن وقت می توانیم 
از  برنامه ریزهای درستی هم داشته باشیم؛ چون ما توانسته ایم 
بگیریم  فاصله  ندارند  اجرا  قابلیت  که  خواسته هایمان  و  آرزوها 

و به جای آن مرز گلیم زندگی مان را مشخص کنیم.طبیعی است 
فردی که درآمد ماهانه و ساالنه اش هیچ وقت از میزان مشخصی 
فراتر نمی رود، نمی تواند خیلی از کارهایی را که دلش می خواهد 
در  به ویژه  آزاردهنده ای  شرایط  می تواند  این  دهد.  انجام 
درازمدت ایجاد کند؛ اما مگر چاره ای جز پذیرش وضع موجود 

وجود دارد؟

روزی به نام مبادا
یکی  می تواند  نیست،  معلوم  زمانش  اما  است؛  مبـــادا  اسمش 
از  هم  وقت  هیچ  شاید  شود،  پیدا  کله اش  و  سر  روزها  همین  از 
مبادا  که  از روزی  و  آن می ترسند  از  اما مردم خیلی  نرسد؛  راه 
روز  به  ما  بیشتر  دارند.  هراس  کند  مواجه  مشکل  با  را  آنها 
آمدنش  برای  شده  که  هم  زبان  به  الاقل  و  می کنیم  فکر  مبادا 
همین  باشد،  مبادا  روز  همین  امروز  شاید  می ریزیم.  برنامه 
شده  کمتر  همیشه  از  درآمدمان  دلیل  یک  و  هزار  به  که  امروز 
مبادا  روز  برای  که  شده  دوخته  پس اندازی  به  چشممان  حاال  و 

جمع کرده ایم. وقتی روز مبادا سر می رسد داشتن یک پس انداز 
ناچیز هم می تواند دلگرم کننده باشد.پس برگ برنده برای روز 
مبادا داشتن پس انداز است. البته امروز اوضاع اقتصادی بیشتر 
خانواده ها به حدی است که اگر شانس بیاورند، بتوانند مایحتاج 
ماهانه شان را بدون دغدغه فراهم کنند چه برسد به آنکه پس انداز 
هم داشته باشند؛ ولی به هر حال برای رفع بخشی از نگرانی ها 
کردن  پس انداز  جز  چاره ای  خانواده  اقتصادی  آینده  به  نسبت 
وقتی  کردن  پس انداز  شاید  ندارد.البته  وجود  اندک  چند  هر 
با  ولی  برسد  نظر  به  سخت  خیلی  نشدی  کارش  به  دست  هنوز 
برخی اقدامات می شود مقداری پول کنار گذاشت. به عنوان مثال 
می توان میزان خرید روزانه یا هفتگی را بیشتر از قبل کنترل کرد 
یا دست از خرج های اضافی و خرید کاالهایی که مدل قدیمی آن 

را دارید منصرف شوید. 

زن ها را جدی بگیرید
از  جلوتر  گام  چند  بی شک  خانواده  اقتصاد  مدیریت  در  زن ها 
مردها هستند. بیشتر زن ها نوعی آینده نگری ذاتی دارند که آنها 
آینده بودن می کشاند.  به فکر  را به سمت درست خرج کردن و 
و  بکنند  قناعت  باید  که  می دانند  فطرت  حکم  به  زن ها  از  خیلی 
پایشان را به اندازه گلیمشان دراز کنند. همین خلق و خوی آنها 
باعث شده همیشه حتی خانواده هایی که درآمد زیادی  است که 
دیگران  مقابل  را  دستشان  و  کنند  زندگی  آبرومندانه  ندارند، 
دراز نکنند؛ هر چند برخی خانواده ها هستند که چون زنان آنها 
آنکه درآمد بیشتری نسبت  با  بلد نیستند  را  مدیریت منابع مالی 
به بسیاری از خانواده ها دارند، اما همیشه کم می آورند و معلوم 
زن  می شود.برخی  کارهایی  چه  صرف  پول هایشان  که  نیست 
او  چون  می دانند؛  خانواده  اقتصادی  مدیریت  پرگار  نقطه  را 
که  می داند  و  است  باخبر  درآمدها  ریز  از  که  است  کسی  واقعا 

آرامش به چه  با رفاه نسبی و  ادامه حیات همراه  خانواده برای 
چیزهایی احتیاج دارد. برخی زن ها حتی ترفندهای مخصوص 
خرید های  جای  به  مثال  و  می برند  کار  به  نیز  را  خودشان  به 
روزانه از مغازه های لوکس، کاالهای مورد نظرشان را تقریبا با 
همان کیفیت از مغازه های معمولی تر می خرند تا از این طریق نه 
خانواده دچار کمبود شود و هم بتواند مابه التفاوت قیمت کاالها 

را پس انداز یا در بخش های دیگر خانه صرف کند.
در واقع در خانه زن حرف اول را می زند و نوع نگاهش به زندگی 
که  است  همین  برای  است.  تعیین کننده  بسیار  خرج  و  دخل  و 
داشته  مقتصدانه  نگاهی  زن  اگر  می گویند  اقتصاد  علم  معلمان 
می کند.  سرایت  هم  خانواده  اعضای  دیگر  به  نگاهش  این  باشد 
در واقع حرف آنها این است که اگر زن فردی تجمل گرا، دوستدار 
مصرف و مجذوب کاالهای تازه به بازار آمده باشد خانواده او 
نیز چنین نگاهی پیدا می کنند و اگر او آدمی مدیر و قناعت پیشه 

باشد؛ دیگران نیز از او تبعیت می کنند.

ماجرای آقای الف، ب، ج
حاال دیگر خیلی ها داستان آقای الف را می دانند همانی که عادت 
کرده بود با رسیدن فیش حقوقی به دستش و پرشدن حسابش 
چند  ظرف  و  کند  شروع  را  تفریحی اش  برنامه های  بالفاصله 
روز تمام درآمدش را خرج کند، همانی که همسرش از دست این 
اخالق او به تنگ آمده بود و معتقد بود این رسم زندگی مشترک 
می گفت  و  می کرد  فکر  خودش  به  همیشه  الف  نیست.آقای 
چون تمام ماه کار می کند حق دارد تا درآمد ماهانه اش را خرج 
مالک  اگر  بود  معتقد  همسرش  اما  کند؛  خوش گذرانی هایش 
زندگی مشترک این است پس چرا او که همه ماه سخت کار می کند 
مجبور است به جای شوهرش قبوض را بپردازد و خرج خانه را 
از همان  و همسرش  او  است.  آینده نگر  آقای ب مردی  بدهد.اما 
ابتدای زندگی هدف مشترک درازمدتی را برای خودشان تعریف 
نیز  کار  این  بخرند،  خانه  باید  سال   5 از  پس  که  گفتند  و  کردند 
مستلزم داشتن پس انداز است که با تالش 2 نفر محقق می شود؛ 
کدامشان  هر  چون  شدند  مشکل  دچار  دو  آن  مدتی  از  پس  اما 

مدعی بودند که خودشان بیش از دیگری پس انداز کرده اند و در 
خرید خانه سهم بیشتری داشته اند. [

البته طرحی که آقای ج شکل این مشکل را حل کرد. او نیز مثل 
اما با همسرش تفاهم کرد که  آقای ب به دنبال خرید خانه بود؛ 
هر دو ماهانه مبلغ مشخصی را برای خرید خانه پس انداز کنند تا 
مثل آن دو زوج دچار مشکل نشوند. آنها وقتی خانه ای مشترک 
خریدند دقیقا مشخص بود که هر کدام چه سهمی از خانه دارند؛ 
چون می دانستند که دقیقا هر کدام چه مقدار پول پس انداز کرده 
بودند.ماجرای آقای الف، ب، ج اگر چه یک ماجرای داستان گونه 
است؛ اما با زندگی خیلی از ما آدم ها تطابق دارد. موضوعی که 
درآمد  خرج کردن  نحوه  می کند  دنبال  را  آن  آقایان  این  ماجرای 
که  پول هایی  همان  است؛  مشترک  پول های  به ویژه  خانواده 
می تواند عامل اتحاد یا دعواهای یک خانواده باشد. البته داستان 
این سه مرد، این نکته را هم گوشزد می کند که اقتصاد در زندگی 
با هم  مشترک وقتی سر و سامان می گیرد که زن و مرد هر دو 
همدل و هم برنامه باشند و هر دو دوشادوش هم به فکر بهبود 
مثل  نیز  مالی  مسائل  زمینه  در  چون  باشند؛  مالی شان  اوضاع 

همیشه یک دست صدا ندارد.

پول های مشترک: با احتیاط وارد شوید
این  باید مشترک باشد؛  اگر زندگی مشترک است پس پول ها هم 
ازدواج  برای  پسرها  بیشتر  امروز  حتی  است  مردم  عموم  باور 
دنبال دخترهایی می گردند که خودشان درآمد دارند و اصطالحا 
دست به جیب هستند. حساب کردن روی پول زن حاال برای خیلی 
از مردها یک عادت شده، حتی برای بعضی ها به یک برگ برنده 
تبدیل شده چون در طول سالیان به این نتیجه رسیده اند که خرج 
کردن درآمد زن در خانه بیشتر مواقع به داد چرخ لنگان زندگی 
باور  یک  این  می کند.  جبران  را  کمبود ها  از  خیلی  و  می رسد 
عمومی است؛ اما اینکه واقعا درست است که پول زن خرج زندگی 
شود و مرد همیشه روی آن حساب باز کند؟ یا درست است که زن 
تمام درآمدش را برای خودش پس انداز کند و سهمی از آن را وارد 
زندگی نکند؟آنچه مسلم است این است که از نظر قانون و شرع، 
پولی که زن درمی آورد به خودش اختصاص دارد و هیچ کس به 
غیر از او حق ندارد در مورد اموال او و نحوه استفاده از آن اظهار 
نظری بکند. پس خواسته زن در اولویت قرار دارد یعنی اوست 
که باید تصمیم بگیرد که آیا درآمدش را به خانه بیاورد یا آن را 
برای خودش پس انداز کند. هرچند که همین قانون و شرع هم به 
مرد خانه اجازه می دهد که با کارکردن و پول درآوردن همسرش 

مخالفت کند. 

با  متفاوت  چیزی  می افتد  اتفاق  ما  اطراف  در  امروز  آنچه  اما 
نیز  آنها  که  رسیده اند  باور  این  به  زن ها  بعضی  یعنی  است  این 
مثل مرد زندگی شان باید در هزینه ها سهیم شوند و بار بخشی 
فکر  نیز  زن ها  بعضی  مقابل  در  بکشند.  دوش  به  را  مخارج  از 
آنکه  بدون  دارند  نگه  خودشان  برای  را  اموالشان  اگر  می کنند 
به زودی  شوند  همسرشان  با  احتمالی  مالی  درگیری های  وارد 
صاحب اموالی می شوند که در نهایت همسر نیز می تواند از آنها 
هر  است  زن  عهده  بر  راه  دو  این  از  یکی  کند.انتخاب  استفاده 
چند که راه سومی هم وجود دارد که بینابینی است و زن در آن 
برای  را  دیگر  را خرج خانه می کند و بخش  از درآمدش  بخشی 
که  میان مردهایی هستند  این  در  خودش پس انداز می کند. ولی 
چه از روی ناچاری و چه از راه سوءاستفاده به درآمد زن تکیه 
یا دیگر حاضر  داد  از دست  را  اگر روزی زن شغلش  و  می کنند 
به آوردن درآمدش در خانه نشد، نمی توانند به تنهایی روی پای 
خود بایستند. شاید این یکی از بدترین اتفاقات ممکن باشد؛ چون 
به هر حال هنوز هم با همه تغییرات جوامع بشری باز هم این مرد 
است که وظیفه چرخاندن چرخ زندگی را به عهده دارد. البته باز 
هم می گویم که انتخاب شیوه زندگی و نحوه خرج کردن درآمدها 
که  نکته ای  دارند.اما  هم  با  مرد  و  زن  که  است  توافقی  به  بسته 
نباید فراموش شود این است که احساس مشترک درباره مخارج 
خانواده زن و مرد نمی شناسد. اگر زن کار می کند و می خواهد 
همه پولش را برای خود و آینده اش پس انداز کند و مرد به تنهایی 
چرخ زندگی را بچرخاند، مرد حق دارد مانع کارکردن همسرش 
را  خانه  خرج  همه  او  و  باشد  خانه  خانم  بخواهد  او  از  و  شود 

درآورد.

آینده مال ماست اگر...
هیچ کس از خوب زندگی کردن بدش نمی آید، هیچ کس از داشتن 
زندگی مرفه با آرامش خیال خسته نمی شود، هیچ کس نیست که 
اوضاع  وقتی  اما  باشد؛  نداشته  دوست  را  مالی  محکم  پشتوانه 
اقتصادی خانواده خوب نیست یا اگر کمی ولخرجی شود اوضاع 
پیدا  تطابق  جز  چاره ای  پس  می شود  خارج  تعادل  حالت  از 
سختی  کار  ظاهر  به  ندارد.قناعت کردن  وجود  شرایط  با  کردن 
است، وقتی تازه وارد این عرصه شده اید نیز کار راحتی به نظر 
اگر  اما وقتی به مرور زمان پی ببری که قناعت کردن  نمی رسد؛ 
چه به معنی دل بریدن از بعضی خواسته ها است اما استقالل و 
بی نیازی که از آن به دست می آید طعمی دارد که با هیچ چیز دیگر 
دنیا قابل مقایسه نیست. پس از همین امروز بیایید تا واقع بینانه 
جایگاه اقتصادی مان در اجتماع را ترسیم کنیم و با کنار گذاشتن 
و  کنیم  دراز  گلیم مان  اندازه  را  پایمان  زیاده خواهی ها،  بعضی 
تالش  و  سعی  با  که  کنیم  موکول  وقتی  به  را  زندگی کردن  بهتر 

بیشتر از قبل توانسته ایم درآمدی بیشتر به دست بیاوریم.

خانواده

برگزاری صیغه عقد و طالق
مورد تائید سفارت ایران

تهیه و تنظیم وصیت نامه
 شرعی و قانونی و مراسم تدفین 

مشاوره خانواده با تعیین وقت قبلی

 محمد حسین متقی07448947811
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خانه داری و جایگاه 
شغلی از نظر نسل 
جدید زنان آمریکا

از  اشتغال  فرود  و  فراز  و  بیکاری  میزان  کار،  بازار  وضعیت 
بحران  از  بعد  ویژه  به  اخیر  سال های  در  که  است  موضوعاتی 

اقتصادی، مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است.
از  اشتغال  فرود  و  فراز  و  بیکاری  میزان  کار،  بازار  وضعیت 
بحران  از  بعد  ویژه  به  اخیر  سال های  در  که  است  موضوعاتی 
ابعاد  همه  گرفته است.  قرار  تحلیلگران  توجه  مورد  اقتصادی، 
اجتماعی،  مختلف  منظرهای  از  و  رفته  ذره بین  زیر  بازار  این 
این  از بخش های مهم  سیاسی و اقتصادی تحلیل می شود. یکی 
کمی  سهم  است.  جهان  در  کار  بازار  در  زنان  نقش  تحلیل ها، 
تولید  و  رشد  در  سهم  این  تاثیر  و  کار  بازار  از  زنان  کیفی  و 
اقتصاد و مقایسه آن با گذشته و پیش بینی آینده از جذاب ترین و 
پربسامدترین بخش های این بحث است. روزنامه نیویورك تایمز 
اخیرا در گزارشی از دریچه ای دیگر به این بحث پرداخته  و نگاه 
زنان به جایگاه شغلی و موقعیت خانوادگی در گذشته و حال را 
مقایسه کرده است. هدف ازاین گزارش با ارائه برخی نمونه ها و 
آمارها، پاسخ به این سوال است که زنان چگونه جایگاه شغلی و 
فرزند داری و همسرداری را با هم هماهنگ می کنند و کدام را در 
اولویت قرار می دهند. یی گو یکی از زنانی است که در گزارش 

نیویورك تایمز به زندگی او به عنوان نمونه اشاره شده است.
انتخاب  شغلی  بود  فکر  این  به  می کرد  شروع  را  کالج  وقتی  او 
در  مسوولیت هایش  به  که  باشد  انعطاف  قابل  آنقدر  که  کند 
زندگی آینده در جایگاه همسر و مادر آسیب نزند. دو شغل اول 
او در دوران کاری این طور نبود. کارمندی بانك نیازمند ساعات 
طوالنی کاری بود و مشاوره هم اقتضا می کرد که زیاد به سفر 
او در سن 31 سالگی  انعطاف پذیرتر بود.  اما  برود. شغل سوم 
در یك شرکت دارویی مشغول کار شد و بالفاصله بعد از گرفتن 
این شغل باردار شد. »یی گو« می گوید: »تعریف توازن میان کار 
و زندگی تغییر کرده است. وقتی تازه درستان تمام شده و هنوز 
ازدواج نکرده اید و فرزندی هم ندارید، تعادل و توازن بین کار و 

زندگی یعنی حداقل 80 ساعت کار در هفته. 

به  کرده است.«  تغییر  تعادل  تعریف  خانه،  کار  و  بچه  با  حاال 
نوشته نیویورك تایمز، نسل جوان زنان آمریکایی که بین 18 تا 30 
سال سن دارند، تعریف متفاوتی از موفقیت شغلی پیدا کرده اند 
که با نسل گذشته زنان فرق دارد. اطالعات و آمار مختلف نشان 
تغییر  آماده  گذشته  از  بیشتر  تحصیلکرده  جوان  زنان  می دهد 
اولویت های کاری و زندگی شان هستند. این آمارها نشان می دهد 
درحالی که چند نسل از اولین دوره زنانی که وارد بازار کار در 
کار دشوار  بازار  در  زنان  جهان شدند می گذرد، هنوز موقعیت 
بیشتر  دارند  زیادی  شغلی  جاه طلبی های  که  زنانی   حتی  است. 
تغییر  دنبال  به  مقاطع  برخی  در  پیشینیان  و  گذشته  نسل  از 

شغلشان به خاطر وضعیت خانواده و فرزندداری هستند. از این 
جهت شاید بتوان این نسل را نسل برنامه ریزی نامید. نسلی که 
برای شرایط جدید خود را تغییر می دهد و برنامه ریزی جدیدی 
می کند. رویکرد این نسل مانند قبل همه یا هیچ نیست. این نسل 

میان ارتقای شغلی یا ماندن در خانه یکی را انتخاب نمی کند.
این نسل به دنبال بده بستان است. امتیاز می دهد و امتیاز می گیرد 

تحقیق ها  از  برخی  در  کند.  سازگار  جدید  شرایط  با  را  خود  تا 
و نظرسنجی ها از این نسل دلیل این تغییر رویکرد سوال شده. 
پاسخ آنها این بوده: مادران ما وقتی میان شغل یا خانواده یکی 
برای  می دادند  دست  از  را  چیزی  درواقع  می کردند  انتخاب  را 
به دست آوردن چیزی دیگر. یا باید کار تمام وقت می داشتند یا 
فرزندداری می کردند. ما نمی خواهیم یکی را انتخاب کنیم. یکی 
از این تحقیق هایی که دانشکده اقتصادی دانشگاه هاروارد انجام 
داده نشان می دهد، 37 درصد از زنان جوان و 42 درصد اززنان 
متاهل، قصد تغییر شغلشان به خاطر زندگی و خانواده را دارند. 

این رقم برای زنان میان سال 28 درصد بوده است.

بیشتر  جوان  زنان  که  می دهد  نشان  سنجی  نظر  این  همچنین 
با  خانه  از  بیرون  کار  و  فرزندداری  معتقدند  قبل  نسل  زنان  از 
دختر  دانشجویان  از  که  دیگری  نظرسنجی  است.  دشوار  هم 
درحالی که  می دهد  نشان  شده  انجام  پنسیلوانیا  دانشگاه  در 
قصد  بودند  گفته   1992 سال  در  فارغ التحصیالن  از  درصد   78
فرزندآوری دارند، این رقم اکنون به 42 درصد کاهش یافته است. 

سازمانی  حمایت های  چون  گفته اند  زنان  این  از  عمده ای  بخش 
می دانند  ندارد،  وجود  شاغل  مادران  از  کار  محل  در  اداری  و 
فقط  نظر  این  می افتد.  خطر  به  شغلشان  فرزند  داشتن  با  که 
نظرسنجی  نمی شود.  محدود  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  به 
داده  انجام  پیو  نظرسنجی  و  مطالعات  موسسه  که  فراگیرتری 
هماهنگ  آمریکا  در  شاغل  مادران  از  درصد   58 می دهد  نشان 

کردن کار و زندگی را دشوار می دانند.

آینده اشان  برای  که  کمپانی هایی  مانند  جدید  نسل  زنان 
برنامه ریزی می کنندو استراتژی تعریف می کنند، برای هماهنگ 
گذر  در  می کنند.  تعریف  استراتژی  شغلشان  و  زندگی  کردن 
زمان هر جا هم که این روند نیاز به تغییر استراتژی داشت، در 
با شرایط سازگار شود. زنان نسل  تا  استراتژی تغییر می دهند 
هستند  مصمم  و  گرفته اند  درس  گذشته  نسل  تجربه  از  جدید 
از این درس ها به نوشته  آنها را تکرار نکنند. یکی  که خطاهای 
نیویورك تایمز این است که موفقیت فقط داشتن سمت های باالی 
شغلی نیست، بلکه متوازن کردن مسوولیت ها در زندگی و محل 
ساله   31 لو  کوانی  است.  بزرگی  موفقیت  خودش  برای  هم  کار 
یك  بنیان گذاران  از  که  آمریکا  در  از همین زنان نسل جدید  یکی 

شرکت تغذیه است می گوید:
ما یادگرفتیم که پیش داوری نکنیم. وقتی فرزند نداریم یك جور 
جور  حتما  داریم  فرزند  وقتی  و  می کنیم  برنامه ریزی  و  فکر 
تصمیم گیری  متفاوت  شرایط  برای  نمی توان  حاال  از  دیگری. 
کرد. باید شرایط عوض شود آن وقت برای شرایط عوض شده 
تصمیم متفاوت گرفت. از سوی دیگر انتظارات نسل جدید زنان 
دست کم در آمریکا تغییر کرده است. به نوشته نیویورك تایمز، در 
از زنان جوان گفته اند  نظرسنجی دانشگاه هاروارد، 66 درصد 
توقع دارند جایگاه شغلی برابر با همسرانشان داشته باشند. این 
زنان  چهارم  سه  بوده است.  درصد   79 گذشته  نسل  برای  رقم 
نسل جدید گفته اند پیش بینی می کنند در ترکیب کار و خانواده 
و فرزندداری، موفق شوند. این رقم برای نسل گذشته 86 درصد 
بوده است. این فقط زنان نیستند که تغییر کرده اند. نگاه مردان 
هم در این زمینه تغییر کرده  و به سمت تقسیم مسوولیت ها متمایل 
شده اند. در همین نظرسنجی 13 درصد از مردان جوان گفته اند 
هر جا الزم باشد باید کارشان را تعطیل کنند تا به فرزندانشان 
برسند. این رقم برای نسل گذشته 4 درصد بوده است. البته هنوز 
این رقم با شمار زنانی که حاضرند برای فرزندانشان کارشان را 
تعطیل کنند خیلی فاصله دارد. 37 درصد زنان گفته اند حاضرند 

کارشان را تعطیل کنند تا به فرزندانشان برسند. 
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آیا مبتال به فشار خون هستید؟ آیا می دانید که فشار خون اگرچه 
در  مرموزی  طور  به  تواند  می  اما  ندارد  ظاهری  عالمت  هیچ 
صورتی که کنترل نشود به همه سیستم های بدن آسیب برساند؟ 
قلب، کلیه ها و مغز مهم ترین ارگان هایی هستند که ممکن است 
مانند  هایی  بیماری  بگیرند.  قرار  خاموش  قاتل  این  حمله  مورد 
سکته و نارسایی کلیوی پیامد فشار خون باالست. این در حالی 
ای  وسیله  از  استفاده  با  تنها  و  ساده  و  راحت  خیلی  که  است 
کوچک می توان از فشار خون باال آگاه شد و بالطبع از پیامدهای 

آن جلوگیری کرد...

فشارخون باال عبارت است از افزایش فشار وارده از جریان خون 
به دیواره رگ های خونی. فشارخون باال به نام قاتل خاموش هم 
خوانده می شود، چون تا زمانی که آسیب جدی به بدن وارد نشده 

عالمتی ندارد.
توجه کنید که فشارخون به طور طبیعی در اثر استرس و فعالیت 
باال  بیماری فشارخون  که دچار  اما فردی  باال می رود  بدنی هم 
طبیعی  حد  از  باالتر  فشارخونی  نیز  استراحت  هنگام  به  است، 

دارد.

فشار خون باال چه عالمتی دارد؟
احساس  هستند،  باال  فشارخون  دچار  که  افرادی  از  بسیاری 
به  ندارد،  عالمتی  باال  فشارخون  اصوال  چون  و  ندارند  بیماری 
همین دلیل هم به آن قاتل خاموش می گویند. در صورتی که این 
و  کند  می  وارد  بیمار  به  جدی  های  آسیب  نشود،  کنترل  بیماری 
نشانه های جدی آن زمانی بروز می کند که فشارخون فرد کنترل 
نشده باشد و به ارگان های بدن مانند قلب و کلیه آسیب رسانده 
و  گیجی  آلودگی،  خواب  سرگیجه،  نفس،  تنگی  سردرد،  باشد. 
مورمور شدن دست ها و پاها، گاهی در افزایش فشارخون دیده 
می شود. اما تنها راه تشخیص فشارخون باال، اندازه گیری منظم 

آن است.

چگونه بفهمم که فشارخونم باالست؟
فشارخون اغلب به وسیله دستگاهی که دارای کاف یا همان وسیله 
بادشونده است، به همراه گوشی پزشکی اندازه گیری می شود. 
فشارخون با دو عدد مشخص می شود؛ عدد اول که نشان دهنده 
فشار سیستول یعنی فشاری است که خون در اثر انقباض قلب به 
دیواره عروق وارد می کند و عدد دوم نشان دهنده فشار دیاستول 
است.  قلب  استراحت  هنگام  عروق  دیواره  به  فشارخون  یا 
شناخته  باال  فشارخون  نام  به  اغلب   140/90 از  باالتر  فشارخون 
معمول،  طور  به   140/90 و   120/80 بین  فشارخون  شود.  می 
فشارخون طبیعی است اما فرد باید مراقب باشد تا فشارش از این 

محدوده باالتر نرود.

تغذیه و فشارخون
کنترل  در  موثری  بسیار  نقش  مناسب  غذایی  رژیم  رعایت 
اساسی  ارتباط  فشارخون  و  غذایی  رژیم  میان  دارد.  فشارخون 
وجود دارد و به منظور پیشگیری از ابتال و درمان پرفشاری خون 
باید رژیم غذایی مناسبی داشت. غذاهای پرنمک و پرادویه، چرب 
و سرشار از گوشت قرمز و سرخ کردنی ها، سس ها، روغن های 
یا  آماده  غذاهای  مصرف  سبزی،  و  میوه  نکردن  مصرف  جامد، 
همان فست فودها به میزان زیاد همه و همه نقش مهمی در بروز 

بیماری فشارخون باال یا تشدید آن دارند.

پرهیزهای غذایی
از چه غذاهایی باید پرهیز کرد؟

گوشت،  کنسرو  کالباس،  سوسیس،  باال  فشارخون  دچار  افراد  ـ 
مقادیر  داشتن  علت  به  را  گوشتی  های  فرآورده  سایر  و  برگرها 
باالی سدیم، همچنین سبزی های کنسرو شده در آب نمک، زیتون 

شور، چیپس و سایر تنقالت شور را نباید مصرف کنند.

ـ ماهی دودی یا کنسروشده و تن ماهی سرشار از سدیم هستند.
سایر  و  لوبیا  کنسرو  گوشت،  های  قرص  ها،  سوپ  ها،  سس  ـ 

غذاهای آماده مصرف می تواند سبب تشدید بیماری شود.
ـ مصرف الکل با فشارخون باال ارتباط داشته و می تواند سبب 

تشدید بیماری شود.
ـ در طبخ به جای کره و روغن نباتی جامد، بهتر است از روغن 

زیتون، ذرت، سویا و کانوال استفاده کرد.
و  کوال  های  نوشابه  چای،  قهوه،  قبیل  از  کافئین  حاوی  مواد  ـ 
شکالت، سبب افزایش فشارخون می شوند و باید در حد اعتدال 

مصرف شوند.
ـ مصرف گوشت های قرمز به دلیل وجود چربی در البه الی بافت 
و همچنین به دلیل افزایش دادن میزان اوره، چندان توصیه نمی 
شود ولی از آنجایی که منابع خوب آهن و روی و ویتامین B 12 به 
شمار می آیند، استفاده از انواع بی چربی آنها را حداکثر دو بار در 
هفته و هر بار حداکثر 180 گرم توصیه می کنیم. اما در رابطه با 
مرغ و ماکیان در صورتی که پوست آنها گرفته شده باشد، تا 250 

گرم در هر بار هم قابل قبول است.

ـ ماهی بهترین گزینه در رابطه با گوشت ها به حساب می آید و 
جالب است بدانید که چربی موجود در بافت های ماهی، نه تنها 
و  خون  نامطلوب  های  چربی  سایر  و  کلسترول  افزایش  موجب 
کاهش  را  خون  کلسترول  بلکه  شود  نمی  عروقی  قلبی  عوارض 
بر  عالوه  ماهی  کند.  می  کمک  عروق  و  قلب  سالمت  به  و  داده 
آثار شگرفی در کاهش فشارخون، به  اسیدهای چرب امگا3 )که 
دلیل جلوگیری از گرفتگی عروق دارد(، دارای مواد مغذی بسیار 

مفیدی است که این مواد در حفظ سالمتی عروق خونی نیز تاثیر 
قابل توجهی دارند.

چرا ورزش کلید کاهش فشارخون است؟
همان طور که گفتیم، خطر فشارخون باال با افزایش سن بیشتر 
اینکه ممکن  نباید به صرف  اگر سن شما باال است  اما  می شود. 
بدنی  تحرک  و  فعالیت  از  دست  شوید،  فشارخون  به  مبتال  است 

بردارید.

شروع کنید! ورزش منظم به پیشگیری از ابتال به فشارخون باال 
می  کاهش  نیز  را  عروقی  قلبی  های  بیماری  خطر  و  کرده  کمک 
دهد. اگر فشارخون شما باالست، ورزش واقعا به کاهش آن کمک 

می کند.

ورزش منظم موجب می شود قلب قوی تر بشود. یک قلب قوی 
بدون اینکه خسته شود، خون را به راحتی پمپ می کند. هر چه 
قلب بهتر کار کند و فشار کمتری به آن وارد شود، فشار کمتری هم 
به دیواره عروق وارد می کند. شرکت در فعالیت های ورزشی، 
فشارخون را تا 10 میلی متر جیوه کاهش می دهد. این همان اثری 
است که یک دارو در کاهش فشارخون دارد. اگر فشارخون شما 
کمتر از 120/80 است، ورزش کمک می کند که فشارخون باالتر 
نرود. همچنین ورزش کردن کمک می کند که وزن متعادل شود و 

این مساله به تنظیم فشارخون کمک می کند.
ورزش های گوناگون به روش های متعدد روی فشارخون تاثیر 

دارد
ورزش های دینامیک یا همان ایروبیک:

در این ورزش همه عضالت بدن در فعالیت بدنی شرکت دارند و 
حرکات مدام تکرار می شوند. از نمونه های این ورزش، در جا 
و  بازی  طناب  و  سواری  دوچرخه  شنا،  مالیم،  روی  پیاده  زدن، 

حرکات موزون است.

ورزش ها ایزومتریک یا استاتیک:
این ورزش ها شامل انقباض گروهی از عضالت است، مانند آنچه 
یا  دینامیک  های  ورزش  در  شود.  می  ایجاد  وزنه  کردن  بلند  در 
همان ایروبیک، نیاز به اکسیژن در بدن باال می رود و چون خون 
اکسیژن را به بدن می رساند، قلب فعالیت بیشتری می کند تا نیاز 
بدن را برطرف کند، در نتیجه قلب قوی تر می شود تا خون را به 
دینامیک، مصرف  در ورزش های  برساند.  بدن  همه بخش های 
یابد، در  افزایش می  اکسیژن و ضربان قلب و فشار سیستولیک 
می  کاهش  کمی  یا  کند  نمی  تغییری  دیاستولیک  فشار  که  حالی 
یابد. ضربان قلب بیشتر می شود و جریان خون به عضالت بیشتر 
می شود. اگر مبتال به فشارخون باال هستید، مهم است که پیش از 
انجام هرگونه فعالیت بدنی و ورزش با پزشک خود صحبت کنید.

10 عامل خطر که موجب باال رفتن فشارخون می شوند
1( استرس: وقتی در وضعیتی فوق العاده مانند تغییر موقعیت، 
با  اضطراب و عصبانیت قرار می گیریم، بدن ما فعالیت خود را 
از  یکی  که  کند  تنظیم می  داخلی  تغییرات سریع  از  ای  مجموعه 
کلیوی  فوق  غدد  از  آدرنالین  هورمون  شدن  آزاد  آنها  ترین  مهم 
است که با افزایش تعداد ضربان قلب و تنگ شدن عروق به کمک 

برخی ترشحات دیگر به باال رفتن فشارخون منجر می شود.
2( رژیم غذایی: تحقیقات نشان می دهد که نمک از عوامل افزایش 
دهنده فشارخون است. مصرف نمک زیاد از دوران کودکی پایه 
ای برای باال رفتن فشارخون در سنین باالتر می شود. پس بهتر 
است میزان نمک در غذای روزانه کودک، به خصوص شیرخوار 
اندازه  به  هم  بزرگسالی  دوران  در  و  شود  حذف  یا  و  محدود 

مناسب باشد.
آدرنالین  آزاد شدن هورمون  به  اینکه  دلیل  به  3( سیگار: سیگار 
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منجر می شود موجب افزایش فشارخون می شود.
4( سن باالی 60 سال: تحقیقات نشان می دهد که آسیب دیدن سلول های 
راه  بهترین  است.  سن  نوار  در  فشارخون  به  ابتال  علت  ترین  مهم  کلیه، 
جلوگیری از آسیب دیدن سلول های کلیه، اصالح رژیم غذایی و استفاده از 

میوه ها و انواع سبزی ها و غالت و حبوبات است.
افرادی است که اضافه  برابر  افراد چاق دو  باال در  5( چاقی: فشارخون 
در  وزن  اضافه  دارای  و  چاق  افراد  دارند.  طبیعی  وزن  یا  ندارند  وزن 
به  ابتال  بر  عالوه  نکنند،  تعدیل  نیز  را  خود  غذایی  رژیم  که  صورتی 
فشارخون باال، در معرض انواع صدمات ناشی از فشارخون مانند سکته 

و بیماری های قلبی نیز قرار دارند.
یا سختی عروق اصلی، عامل  6( بیماری تصلب شرایین: تصلب شرایین 
پرفشاری مزمن خون است که عامل شروع آن، آسیب به جدار داخلی عروق 
است که به دنبال رسوب کلسیم و کلسترول در جدار عروق ایجاد می شود.
بدنی  تحرک  که  هستید  فردی  که  صورتی  در  اندک:  فیزیکی  فعالیت   )7
کافی ندارید و کمتر ورزش می کنید، بیشتر در معرض خطر هستید، قلب 
یا چاق هستید، همه  شما ضعیف تر است و احتماال اضافه وزن دارید و 

اینها شما را بیشتر مستعد ابتال به فشارخون می کند.
8( مشکالت کلیوی: کلیه ها عضوی از بدن هستند که در تنظیم فشارخون 
بسیار حیاتی هستند. آسیب به کلیه ها، برای مثال در فردی که مبتال به 

دیابت است ممکن است سبب ابتال به فشارخون باال شود.
9( تاریخچه خانوادگی: اگر در خانواده ای زندگی می کنید که یک یا چند 
اینکه شما هم  احتمال  باال هستند،  به فشارخون  مبتال  آن  اعضای  از  نفر 
به فشارخون مبتال شوید، زیاد است. ژنتیک نقش مهمی در ابتال به این 
بیماری دارد، پس با رعایت نکاتی که به شما توصیه می کنیم از ابتال به 

فشارخون پیشگیری کنید.
اختالالت  ها،  سرطان  بعضی  هورمونی،  تغییرات  ها:  بیماری  سایر   )10
کلیوی و یا بیماری های عروقی نیز ممکن است سبب ابتال به فشارخون 
شود  می  گفته  ثانویه  فشارخون  باال،  فشارخون  نوع  این  به  شوند.  باال 

چون به سبب بروز بیماری دیگر ایجاد شده است.

اندازه گیری فشارخون
فشارسنج ها و انواع آن

امروزه انواع متعددی از فشارسنج ها در بازار موجود است. فشارسنج 
و  مچی  گوناگون  های  شکل  در  و  دیجیتالی  ای،  عقربه  ای،  جیوه  های 

بازویی و غیره.

اما خوب است بدانید که بهترین نوع فشارسنج ها، نوع عقربه ای و جیوه 
ای آن است که کمتر در دسترس مردم است. این فشارسنج ها بیشتر در 
می  مهارت  کمی  آنها  با  کردن  کار  و  است  متخصصان  و  پزشکان  مطب 
خواهد. اما فشارهای دیجیتالی در بازار فراوان و نسبتا قیمت مناسب تری 
دارد و کار کردن با آنها راحت تر است. اگر پزشک تشخیص دهد که فردی 
دچار فشارخون باال است یا شما خودتان حس کردید که به این دستگاه 
کنید.  تهیه  را  فشارسنج  های  دستگاه  این  از  یکی  توانید  می  دارید  نیاز 
فقط یادتان باشد که هنگام اضطراب و استرس ممکن است فشارخون شما 

کمی باالتر رود. نکته مهم دیگر این است که فشارسنج های دیجیتالی اگر 
چه کارایی الزم را دارند اما ممکن است وقت الزم را نداشته باشند. سعی 
کنید هر از چند گاهی در یک درمانگاه با فشارسنج جیوه ای دقیق فشار 

خود را کنترل کنید.

شرایط پیش از اندازه گیری فشارخون
فشارخون باید در شرایط خاصی گرفته شود و بهتر است کسی فشارخون 
را بگیرد که به این امر تسلط کافی داشته باشد و بتواند شرایط الزم را 
برای اندازه گیری دقیق مهیا کند. بهتر است که بیمار تا نیم ساعت پیش از 
اندازه گیری فشارخون غذا و چای میل نکرده باشد. سیگار نکشیده باشد 
گیرد.  انجام  استرس  بدون  و  آرام  شرایط  در  فشارخون  گیری  اندازه  و 
در ضمن الزم است بیمار پیش از اندازه گیری فشارخون فعالیت فیزیکی 
به  حداقل  فشارخون،  گیری  اندازه  از  پیش  و  باشد  نداده  انجام  سنگینی 

مدت 5 تا 10 دقیقه در حالت راحت و ریلکس باشد.

وضعیت مناسب برای اندازه گیری فشارخون
درست ترین حالت برای اندازه گیری فشارخون، حالت درازکشیده است و 
سپس حالت نشسته راحت. فردی که حداقل 10 تا 15 دقیقه در حالت دراز 
باشد،  او وارد نشده  به  این مدت  کشیده قرار گرفته و هیچ استرسی در 
اگر میزان فشارخون سیستولیک او باالتر از 140 میلی متر جیوه و فشار 
خون  پرفشاری  به  مبتال  باشد،  جیوه  متر  میلی   90 از  بیش  دیاستولیک 
است. در حالت طبیعی، اگر فردی به سرعت از پله ها باال و پایین رود، به 
طور قطع فشارخونش افزایش پیدا می کند )در شرایط خاصی که احتمال 
دراز کشیده  در حالت  ولی  باشد  داشته  پایین  بیمار فشارخون  می دهیم 
یا  ایستاده  را در حالت  بار دیگر فشارخون  فشارخون طبیعی است، یک 
می  معلوم  باشد  پایین  اگر  که  گیریم  می  اندازه  آویزان  پاهای  با  نشسته 
شود(.باید دست بیمار به نحوی قرار داده شود که هم سطح قلب او باشد 
و بازوبند باید در بازوی بیمار به نحوی بسته شود که نه خیلی شل باشد 

و نه خیلی سفت.

شیوه اندازه گیری فشارخون
دستگاه فشارخون شامل ستون یا صفحه مدرج بازوبند و تلمبه است. باید 
ابتدا بازوبند در بازوی بیمار بسته شود، محل آن نیز بهتر است حدود دو 
تا سه سانتی متر باالتر از چین آرنج باشد. سپس بازوبند را باید آن قدر 
باد کرد تا نبض بیمار قطع شود و 30 میلی متر جیوه باالتر از آن مقدار 
تا 200  بالغ بین 150  این فشار در اشخاص  ادامه داد. میزان  را  باد کردن 
میلی متر جیوه است. سپس گوشی را از قسمت زنگوله ماند آن )و نه از 
قسمت مسطح و پرده دار( روی نبض آرنج )در ناحیه جلوی چین آرنج 
قسمت داخل( قرار می دهیم و از فشار دادن آن خودداری می کنیم. پس 
از آن پیچ تلمبه را کمی باز می کنیم تا هوای داخل بازوبند به تدریج خالی 
شود )هر ثانیه 3 میلی متر جیوه یا هر 3 ثانیه 10 میلی متر جیوه( و با دقت 
به صدای شنیده شده از گوشی گوش می سپاریم. جایی که صدای نبض 
بیمار شروع شده به عنوان فشار سیستولی در نظر گرفته می شود. سپس 
صدای نبض بیمار ادامه می یابد تا کامال قطع شود یا خیلی ضعیف شود. 
لحظه ای که قطع صدای نبض رخ می دهد نیز فشار خون دیاستولی را 
نشان می دهد. برای مثال، بازوبند را تا فشار 170 میلی متر جیوه باد می 
کنیم. هنگام خالی کردن آن، در فشار 120 میلی متر جیوه ضربان نبض را 
می شنویم و هنگامی که فشار به 70 میلی متر جیوه رسید، صداها کامال 
قطع می شود. در اصطالح بیان می کنیم که فشارخون بیمار 120 روی 70 
میلی متر جیوه یا 12 روی 7 است. رعایت نکردن مسایل تکنیکی و سالم 

نبودن دستگاه، روی رقم اندازه گیری شده تاثیر می گذارد.

اشتباهات اندازه گیری فشارخون
آنها  ذکر  که  شده  متداول  فشارخون  گیری  اندازه  در  اشتباه  به  کار  چند 

ضروری است:
بیشتر افراد و حتی پزشکان گوشی را زیر بازوبند قرار می دهند که این 

امر فشارخون را به طور کاذب باال نشان می دهد.
در مطب ها و بیمارستان ها اغلب از یک نوع بازوبند برای همه استفاده 
می شود که این امر صحیح نیست. بازوبند افراد چاق باید با افراد الغر 
اندازه گیری فشارخون نمی توان قضاوت  تفاوت داشته باشد.با یک بار 
این معاینه در زمان ها و  از وضعیت فرد داشت و الزم است که  صحیح 
در  کننده  معاینه  که  آید  می  پیش  شود.درنهایت  تکرار  متفاوت  شرایط 
دوباره  را  بازوبند  لحظه  و همان  کند  اول شک می  لحظه شنیدن صدای 
باد می کند که این امر نیز فشارخون را باالتر از حد واقعی نشان می دهد.

شیوه اندازه گیری فشارخون با دستگاه های دیجیتالی
بازار موجود  اندازه گیری فشارخون در  امروزه دستگاه های دیجیتالی 
است. این دستگاه ها شامل یک نوع بازوبند است که به وسیله لوله ای به 
قسمت الکترونیکی دستگاه وصل می شود. با فشار دادن دکمه ای روی 
یک  به  تا  کند  می  شدن  باد  به  شروع  بازوبند  دستگاه،  دیجیتالی  قسمت 
سطح معینی برسد سپس به طور اتوماتیک باد آن می خوابد. در بازوبند 
یک گیرنده خاص الکترونیکی وجود دارد که نسبت به نبض حساس است 

و میزان فشارخون را روی صفحه نمایشگر نشان می دهد.

آیا میزان فشارخون تغییر می کند؟
ها  صبح  کند.  می  تغییر  شخصی  هر  فشارخون  میزان  روز،  طول  در 
به  طبیعی،  حالت  در  است.  تر  پایین  ها  شب  و  باالتر  فشارخون  میزان 
افراد  برخی  رود.  می  باال  فیزیکی  فعالیت  و  استرس  و  نگرانی  هنگام 
می  باال  آنها  فشارخون  میزان  و  شده  مضطرب  پزشک  با  مالقات  هنگام 
رود. تقریبا میزان فشارخون افراد در نخستین مالقات با پزشک باالتر از 
مالقات های بعدی است. به همین دلیل پزشکان اندازه گیری فشارخون 
را در دو تا سه نوبت جداگانه و یا به صورت 24 ساعته توصیه می کنند و 
بعد به طور موثق اعالم می کنند که فرد دچار فشارخون باال است یا خیر.
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ورزش

97 روز بعد از اتفاقات تبریز، فغانی جنجالی دیگر آفرید

داوری پرحرف و حدیث
جنجال  یک  با  پانزدهم  لیگ  چهارم  هفته  مسابقات  ورزش:  گروه 
بزرگ همراه شد. پرسپولیسی ها که تنها چند روز پیش از بازی با 
تبانی علیه خودشان  امکان  ذوب آهن در مورد اشتباهات داوری و 
به فدراسیون فوتبال نامه زده بودند، بالفاصله قربانی سوت های 
ورزشگاه  در  پنج شنبه  غروب  فغانی  علیرضا  که  شدند  عجیبی 

آزادی به صدا درآورد. 
را  ممکن  بازی  های  زیباترین  از  یکی  که  برانکو  هدایت  تحت  تیم 
بر  یک  بازی  بود،  گذاشته  نمایش  به  اصفهانی اش  رقیب  برابر  در 
این  باخت.  به حریف  بر یک   2 آخر  دقایق  پنالتی  با  را  برده  صفر 
در حالی بود که همه چیز تحت الشعاع سوت های عجیب فغانی در 
این بازی قرار گرفت. از لحظه به پایان رسیدن مسابقه پرسپولیس 
و ذوب آهن، تقریبا تمام کارشناسان داوری از قضاوت پراشتباه و 
اثرگذار فغانی انتقاد کرده اند. این در حالی است که حدود 40 هزار 
تماشاگر حاضر روی سکوها نیز به تندی به فغانی اعتراض کردند 
و عرصه چنان بر این داور تنگ شد که او به ناچار ساعتی بعد از 

پایان مسابقه با اسکورت ورزشگاه را ترک کرد.

اجماع کارشناسان
حوادث  ذوب آهن  و  پرسپولیس  سریع  بازی  فغانی  بد  شانس  از 
تشخیص  در  او  که  داشت  تیم  دو  جریمه  محوطه های  در  زیادی 
بسیاری از آنها دچار مشکل شد. در مهم ترین لحظه بازی، در دقیقه 
39 فرشاد احمدزاده بعد از عبور دادن توپ از دروازه بان ذوب آهن 
با  گفت وگو  در  غیاثی  رضا  شد.  سرنگون  مظاهری  رشید  توسط 
خبرگزاری فارس و نیز حیدر سلیمانی در مصاحبه با »ایسنا« تایید 
کرده اند که فغانی در این صحنه باید ضمن اعالم یک ضربه پنالتی 
اما  می کرد،  اخراج  زمین  از  هم  را  مظاهری  پرسپولیس،  سود  به 
داور مسابقه ترجیح داد فقط یک کرنر به سود سرخپوشان اعالم 
پرسپولیس  سود  به  دیگر  پنالتی  خطای  یک  دوم  نیمه  اوایل  کند! 
راسا  بازی  کمک داور  اما  ندید،  هم  را  یکی  این  فغانی  که  داد  رخ 
اما  گرفت،  مظاهری  و  زد  عالیشاه  را  ضربه  این  کرد.  خطا  اعالم 
بانک  سایت  با  که  مظفری زاده  سعید  جمله  از  داوری  کارشناسان 
به خاطر  پرسپولیس  پنالتی  دارند  عقیده  کرده،  گفت وگو  ورزش 
بسیار  صحنه  یک  در  می شد.  تکرار  باید  مظاهری  آمدن  جلو 
جنجالی دیگر، داور بازی در دقیقه 89 هند پنالتی محسن بنگر را 

اعالم کرد و به او یک کارت زرد هم داد، در حالی که تصاویر آهسته 
به وضوح نشان می دادند توپ به شکم مدافع پرسپولیس خورده 
است. عجیب تر اینکه لحظاتی بعد فغانی به خاطر برخورد معمولی 
بنگر با دروازه بان ذوب آهن کارت زرد دوم را هم به او داد تا برانکو 
در مسابقه با فوالد اصلی ترین مدافعش را در اختیار نداشته باشد. 
تراکم این اشتباهات و وقوع تمامی آنها علیه یک تیم، حاال فغانی را 
دوباره آماج حمالت زیادی کرده؛ داوری که همین چند ماه پیش یک 

بحران بزرگ را پشت سر گذاشته بود!

بازگشت جنجالی
را  ذوب آهن  و  پرسپولیس  بازی  سوت  حالی  در  فغانی  علیرضا 
ایران 97 روز  فوتبال  در  او  آخرین قضاوت  از  که  به دست گرفت 
می گذشت. او آخرین بار مسابقه تراکتورسازی و نفت تهران را در 
هفته آخر رقابت های لیگ چهاردهم حرفه ای سوت زد؛ دیداری که 
با تصمیمات جنجالی وی به تساوی انجامید تا با ناکام ماندن این دو 
مدعی، فرسنگ ها دورتر سپاهان اصفهان جام قهرمانی را باالی سر 
ببرد. فغانی در آن بازی دو کارت زرد عجیب به آندرانیک تیموریان 
داد که باعث اخراج او از زمین و برگشتن ورق بازی شد. این داور 
بعد از اتفاقات آن روز تبریز مدت ها سکوت کرد و در حاشیه ماند، 
تا اینکه با بازی پرسپولیس و ذوب آهن به صحنه برگشت و جنجالی 
دیگر آفرید.  رضا غیاثی، رئیس اسبق کمیته داوران در این مورد 
قضاوت  فغانی  به  امسال  برتر  لیگ  اول  هفته  سه  در    « می گوید: 
داده نشد و به یکباره می بینیم که در مهم ترین مسابقه هفته چهارم 
فغانی داور مسابقه می شود.  عنایت مسوول دپارتمان داوری با چه 
کسی لجبازی می کند؟ او محسن قهرمانی را به شهری می فرستد 
را  نکرده  قضاوت  هفته  سه  که  فغانی  یا  شده  آنجا محروم  در  که 
برای بازی مهم این هفته انتخاب می کند.« سلیمانی هم در موضعی 
مشابه می گوید: »فغانی بازگشت بدی داشت و متاسفانه قضاوت 
کرد.  اشتباه  داوری  چیدمان  در  هم  باز  عنایت  نداد.  انجام  خوبی 
کاش فغانی با یک بازی که پخش مستقیم سراسری نبود به میدان 

برمی گشت و این طور سالخی نمی شد.«

فغانی محروم می شود
رئیس کمیته داوران از محرومیت علیرضا فغانی خبر داد. فریدون 
و  پرسپولیس  بازی  در  آمده  پیش  حواشی  پیرامون  اصفهانیان 
ذوب آهن به سایت کاپ گفت: »با توجه به نمره ای که فغانی گرفته 
آیین نامه انضباطی با او برخورد می کنیم. او عملکرد خوبی  طبق 
از آن هم  نداشت و احتماال هفته بعد قضاوت نخواهد داشت. بعد 

باید درباره اش تصمیم بگیریم.«

را  خود  بالتر   

پاك می داند! 
  

پرونده فساد فیفا هر روز ابعاد تازه ای 
اخبار  جدیدترین  می گیرد.  خود  به 
در  تخلف   100 از  بیش  وجود  از  حاکی 
بوده  جهانی  جام  میزبانی  اعطای 
و  پاك  را  خود  هنوز  بالتر  که  حالی  در 

بی گناه می داند. 
 تخلف در اعطای میزبانی

دفتر مرکزی وکالی سوئیس )OGA( درباره پروسه دادن 
تحقیقاتی   2022 و   2018 جها نی  جا م  بازی های  میزبانی 
 OGA انجام داده بود. ایسنا نوشت: یکی از سخنگوهای
در مصاحبه خود با رویترز گفت: تایید می کنم OGA بیش 
مربوط  مشکوك  مالی  فعالیت های  درباره  گزارش   100 از 
به میزبانی جا م های جها نی 2018 و 2022 فو تبا ل دریافت 
جها نی  جا م  بازی های  برگزاری  مسئوالن  است.  کرده 
روسیه 2018 و 2022 قطر تاکنون چندین بار به فساد در 
اشتباه   اقدام  هرگونه  اما  شده اند  متهم  میزبانی  گرفتن 
کرر،  فرانسوا  حال،  این  با  کرده اند.  رد  را  زمینه  این  در 
رئیس کمیته  اصالحات فیفا در مصاحبه خود با روزنامه  
در  کرر  کرد.  دفاع  بالتر  سپ  از  یکشنبه  صبح  سوئیسی 
در  بالتر  سپ  که  معتقدم  است:  آورده  خود  صحبت های 
حال تحقیر شدن است. متاسفانه همیشه هر کسی که زیاد 
در یك سمت می ماند، جنبه های منفی او دیده می شوند. با 
سپ بالتر ناعادالنه برخورد شده است. تمام گزارش های 
مربوط به جریانات فساد را بر روی میزم دارم و در آن 
ادامه  در  کرر  است.   نیامده  بالتر  علیه  بر  کلمه  یك  حتی 
در  اساسی  مشکل  فیفا،  کنفدراسیون های  کرد  تاکید 

او  می آیند.  حساب  به  سازمان  به  مربوط  اخیر  شایعات 
در این باره عنوان کرد: کنفدراسیون ها عضو فیفا نیستند 
نیز  مسئولیتی  و  هستند  تصمیم گیرنده  سازمان،  در  اما 
ساختاری  و  اساسی  مشکل  یك  این  نیست.  آنها  عهده  بر 
است. کرر به عنوان یك وکیل و مدیرکل سابق IOC، اعالم 
نمایندگان  از  از حضور داشتن در کمیته  متشکل  کرد که 

باره  این  در  او  است.  بوده  ناراضی  فیفا  کنفدراسیون   6
هم گفت: وقتی به من پیشنهاد شد که در این کمیته  باشم، 
مشاوران  گروه  که  دادم  پیشنهاد  اما  نکردم  مخالفتی 
کنیم.  کار  سریع  باید  زیرا  باشم  داشته  را  خودم  مستقل 
دانش شان  و  بین المللی  وجهه  تجربه،  به  توجه  با  را  آنها 
کرر  کنیم.  مقابله  بحران ها  با  بتوانیم  تا  کردم  انتخاب 
که  فیفا  نظارت  مستقل  سابق  کمیته   که  است  معتقد 
توسط مارك پیت، مدیریت می شد، موفق نبوده است زیرا 
این کمیته  ضعیف بوده است. او در  ارتباطات داخلی در 

و  بودند  این کمیته  خوب  پیشنهادات  این مورد هم گفت: 
ما هم می توانیم از بعضی از آنها استفاده کنیم اما به طور 
کلی، پروسه این کمیته  مشکل داشت. ممکن است شما هر 
چیزی را پیشنهاد بدهید اما هیچ تضمینی وجود ندارد که 
همه این پیشنهادات پذیرفته شود. شما باید سیاست عملی 

را درك کنید. 

 دفاع بالتر از خود
سپ بالتر روزهای بسیار سختی را پشت سر می گذارد. 
فیفا با ریاست بالتر به فساد و تبانی متهم شده است و این 
پیرمرد سوئیسی در نهایت مجبور شد بعد از انتقادهای 
بسیار زیادی که از او شد، استعفا کرده و اعالم کند دیگر 
در  بالتر  کرد.  نخواهد  شرکت  فیفا  ریاست  انتخابات  در 
گفت وگویی که با BBC داشت، وجود هرگونه فساد را رد 
و از دوران ریاستش در فیفا به عنوان دوران پاك یاد کرد. 
بالتر 79 ساله در این زمینه گفت: در شبکه های اجتماعی 

حمالت بی سابقه ای به من شد. به هیچ وجه تصویری که 
به  می خواهم  شما  از  نیست.  درست  شده،  ساخته  من  از 
سراسر جهان بروید تا برای تان ثابت شود که همه به من 
احترام می گذارند. به آسیا، آفریقا و چین بروید و درباره 
فیفا و بالتر سوال کنید تا همه چیز برای تان روشن شود. 
رئیس فیفا ادامه داد: حداقل به من احترام می گذارند چون 
انجام دادم. نه  در دوران ریاستم بر فیفا کارهای زیادی 
نهایت  داشت.  زیادی  دستاوردهای  فیفا  بلکه  من،  تنها 
تالش خود را در دوران ریاستم بر فیفا به کار گرفتم تا به 
فوتبال خدمت کنم. اطمینان دارم که تالش های من بی ثمر 
نخواهد بود و حداقل مردم به ارزش آن پی خواهند برد. 
40 سال است در فیفا فعالیت می کنم. بسیاری نمی دانند که 
چه کارهای انجام داده ام اما بدون شك بعد از اینکه فیفا را 

ترك کنم، ارزشم مشخص خواهد شد.

آدم  هستم.  پاك  پاك  که  می دانم  و  هستم  وجدانی  با  آدم   
پاك و درستی هستم و دلیلی ندارد که نگران چیزی باشم. 
بالتر شخصی قوی است و به خوبی می تواند از خودش 
منتقدانش  به  خطاب  سخنان  ادامه  در  بالتر  کند.  دفاع 
دوست  را  من  که  دارند  وجود  اشخاص  از  بعضی  گفت: 
ندارند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به فیفا و بالتر 
استفاده می کنند. آنها به زودی متوجه می شوند که چقدر 
اشتباه کرده اند. به صراحت به شما  می گویم در فوتبال و 
فیفا فسادی وجود ندارد. موسسه فیفا، فاسد نیست. تنها 
بعضی از افراد هستند که چهره فوتبال را لکه دار کرده اند. 
اگر کمیته اجرایی فیفا اجازه می داد، می توانستم نام آنها 
را برای همه فاش کنم. این اصال عاقالنه نیست که رئیس 
یك مجموعه را تنها به خاطر افراد خبیث و بدسرشتی که 
فساد  کرد.  جریمه  و  توبیخ  دارند،  وجود  موسسه  آن  در 
در  فاسد  افراد  از  تنها بعضی  بلکه  ندارد،  فیفا وجود  در 
این مجموعه هستند و باید هرکس مسئول رفتار و کارهای 
به احتمال خیلی زیاد، میشل پالتینی، رئیس  خود باشد. 
اتحادیه فوتبال اروپا جایگزین بالتر در انتخابات ریاست 
کسی  چه  که  سوال  این  درباره  بالتر  شد.  خواهد  فیفا 
بیشترین شانس را برای جانشینی او دارد، این گونه پاسخ 
داد: درباره رئیس بعدی از من سوال نکنید. نمی توانم در 
این زمینه تصمیم گیری کنم. مجمع عمومی درنهایت باید 

تصمیم گیری کند نه من. 
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مقداری البسه زنانه در شرایط 
خوب و تمیز و تعدادی اجناس 

منزل به همراه 4 قطعه گلیم و قالیچه 
و یک دوچرخه نو بصورت یکجا به 

مبلغ 600 پوند بفروش میرسد 
منطقه - پاتنی 

ساعات تماس 9 صبح تا 7 شب
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 افقي:
1- ضمير وزني- از  آثار ارزشمند و 
كهن تاريخي به زبان فارسي تأليف 

رشيد الدين فضل اهلل همداني
2- سراسر- دربندان- خميدگي

3- گياه رنگرزي- بيماري چيني- 
به صورت جمعي

4- چش��م دوخت��ن ب��ه چيزي- 
س��ربها- بزرگ داشته ش��ده- فلز 

مادر
5- كش��وري در قاره سياه- حضور 

داشتن
6- ش��هر زيارت��ي- م��ادر پيامبر 
اكرم )ص(- دوره نمايندگي مجلس 
ش��وراي اس��امي... س��ال است- 

ضمير غايب
7- آفريدگار- ش��هری در اس��تان 

مازندران- قرارگاه
8- طايف��ه اي در عصر هخامنش- 
واگرچه- ش��يريني معروف خاص 

مراغه
9- همسر زن- حاصل و نتيجه عمل- فطرت، قوه

10- قمر مشتري- پوشيده- گروه محافظ- نت اول
11- شهری در استان مركزي- فدايي

12- گنجه لباس- س��رور اس��ت و لقب حضرت علي )ع(- تمام و همگي- زينت 
سر خانم ها

13- بمب مخرب- ندا دهنده- بيمار
14- سرخرگ- پاره اي از روزگار- آژانس فضايي امريكا

15- عجيب ترين ورزش توپي دنيا- مقابل آري

 عمودي:
1- غذاي شمالي- كشف كننده

2- خودداري از پرداخت وجه چك- پسوند كوچكي- تراموا
3- سوره هفتاد و دوم- توشه- منش و رفتار انساني

4- شخص باتجربه و متين- متضاد ماده- امر به يافتن
5- فلز قليايي- انگشت بزرگ انسان- رمق

6- ضمير جمع- هرچيز آويخته- جانور درختزي استراليايي
7- پاسبان- جنگجوي برجسته- ناگزير

8- خط باستاني- سرپرست- فرش جلو در
9- جزيره ايران- حالت يا خاصيت 

يك چيز يا شخص- ناگهاني
10- فديه- از مراحل زراعت- 

عامت جمع فارسي
11- گفتني ش��گفت زده ها- 

بخشش ها- داستان بلند
12- پول خرد هندي- باب- 
معالجه امراض به وسيله آب

خ��دا-  صف��ات  از   -13
كهنسال- دوش

14- همراه عروس- ش��هري 
در اس��تان ف��ارس- اس��ب 

سركش
مثن��وي  خيانت��كار-   -15

عاشقانه عيوقي

 افقي:
1- پوش��ش پرن��ده- تابلويي از 

دالكروا
2- ش��هري در اس��تان قن��ا در 

مصر- مركز پرو- ضد مليح
3- ماس��ك- باهوش و زيرك- 

ارزان نيست
قورباغ��ه-  درد-  ص��داي   -4

كنكاش- جماعت
5- سرنگ- اتوبوس فضايي

6- اصل- روزها- جزيره ايراني 
استان هرمزگان- آسيب

7- ته نشين مايعات- كركس- 
درد چشم

8- دانه به دانه- عدد درياچه!- 
پادگان

9- كوچكترين واحد اطاعاتي 
كه مي ت��وان در رايانه نگهداري 
ك��رد- ن��وار چس��ب- جعب��ه 
در  فش��نگ  ح��اوي   فل��زي 

ساح هاي گرم
10- جنگل درخت- مركز ليديه بود- مرد بي فرزند- ويتامين گوجه فرنگي

11- مسلط- رازگويي با خدا
12- تختگاه- دريغ خوردن- گستاخ، پررو- پيچ و تاب

13- زين و برگ اسب- به علت- قمار باز معروف
14- عدل و داد كردن- آبياري زمستاني- هلهله شادي

15- بازيگر مرد فيلم چ )1393( به كارگرداني ابراهيم حاتمي كيا- شهر توت

 عمودي:
1- پايتخت سورينام- مرد شمشير زن

2- راه يافتن- فقير، نيازمند- گوشه فوتبالي
3- تكبر- واحد توان- فن شناوري

4- اثري از يوهان اشتراوس موسيقيدان اتريشي- ادات تشبيه- فريم عينك
5- سرقت- فلزي است سفيد- بزرگي، شكوه

6- برج كج داستاني- آهو- به معني مالك
7- طاقت- شهر حومه تهران- زود

8- گياهي گلدار- مسرور- فخر كننده
9- ضدپشتك- ناطق- بي حاصل

اس��ناد-  گنجين��ه   -10
جامه- قهوه

11- تي��ر پيكاندار- كمك 
كننده- پيرايه

12- سنگريزه- خط كش 
معروف  فيلم  مهندس��ي- 

مسعود ده نمكي
13- سرلش��كر فرانسوي- 

اسب رستم- فاش كردن
دش��تي-  كبوت��ر   -14
پادشاهان- به ميوه نرسيده 

خرما گفته مي شود
زب��ان-  گرفتگ��ي   -15

خورش اصيل ايراني
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گســترش    و  رونـــق 
روسـتايي،  گردشـگري 
منبع مهمي براي رشد اقتصادي 
در مناطـق روسـتايي به شـمار 
از  يكـي  كارآفرينـي  و  مـي رود 
اجـراي  مهـم  دسـتاوردهاي 
بويـژه  گردشـگري  طرح هـاي 
گردشگري روستايي است با اين 
همـه همچنـان مـردم ترجيـح 
مي دهنـد كه به مقاصد شـناخته 
شـده گردشـگري سـفر كنند و 
روستاهاي شـناخته شده هم در 
حضـور  صحنـه  ميـان،  ايـن 
گردشـگراني هسـتند كـه البته 
رغبت چنداني به اقامت چند روزه 

در روستا از خود نشان نمي دهند

وقتي دغدغه ه��اي روزمره، تو را 
تمام و كمال در محاصره خودش��ان 
درمي آورند، چه چيزي بيشتر از گريز 
به مكاني دنج و رؤيايي مي تواند روح 
پريش��ان و جسم خسته ات را درمان 
كند؟ خ��ودت را لحظه اي تصور كن 
كه ايستاده اي باالي تپه اي و نسيمي 
مايم گونه هاي��ت را نوازش مي كند. 
خبري از س��ر و صداهاي هميشگي 
نيس��ت. نوعي س��كون و ايس��تايي 
دلچس��ب بر مكان حاكم شده كه از 
قض��ا همان چيزي اس��ت كه بارها و 
بارها در لحظه هاي پرتنش روزهايت، 
آرزويش را داش��ته اي. اينجا، درست 
همان جايي اس��ت كه به آن احتياج 
داري. اينج��ا، روستاس��ت؛ ب��ا تمام 
آرامش��ي كه به ت��و مي دهد و روح و 

جانت را تازه مي كند. 
شهرنش��يناني  روزگاري  روزي 
ك��ه اصالتًا روس��تايي بودند و قوم و 
خويش ش��ان هنوز در آن ديار باصفا 
اقامت داش��تند، به م��دد اين اقبال 
مي توانس��تند هر از گاهي و خصوصًا 
در ايام تعطيل س��ال، مهمان روستا 
ش��وند و از تمام مزاياي بي شمارش 
استفاده ببرند. اين امكان گرچه براي 
همه فراهم نبود، اما آنها هم كه كسي 
را در روستا نداشتند، بدشان نمي آمد 
كه گاهي از اقامت در آن بهره ببرند 
اما شرايط برايشان چندان هم فراهم 
نبود. شناسايي روستاهاي مورد نظر، 
آگاه��ي از جاذبه هاي آنه��ا و فراهم 
ك��ردن امكانات اقامت��ي و رفاهي، از 
جمله چالش هايي بود كه گردشگري 

روستايي با آن مواجه مي شد. 
ح��اال ام��ا وضعي��ت كم��ي فرق 
كرده اس��ت؛ روس��تاهاي زيادي به 
عنوان روس��تاهاي هدف گردشگري 
معرفي ش��ده اند و جاذبه هاي آنها به 
مردم معرفي ش��ده است. از بين آنها 
هس��تند روستاهايي همچون ابيانه و 
كندوان كه معروفيت بيشتري دارند 
و در طول س��ال پذيراي گردشگران 
از  بس��ياري  ام��ا  هس��تند  زي��ادي 
روس��تاهاي ديگر همچنان به نوعي 
ناش��ناخته باق��ي مانده ان��د و براي 
گردش��گران ناآشنا هس��تند. اين در 
حالي اس��ت كه هم اكنون در سراسر 
دنيا گردشگري روستايي  روز به روز 
طرفداران بيشتري پيدا مي كند و به 
نظر مي رس��د روس��تاها در آينده به 
 يكي از مهم ترين مقاصد گردشگران

 تبديل شوند.
گردشگري  شكل گيري  تاريخچه 
روستايي البته به حدود 3 قرن پيش 
برمي گردد و اين نوع از گردشگري به 
عنوان يك فعاليت تفريحي اجتماعي 
در  نيم��ه دوم ق��رن هجده��م در 
انگلستان و اروپا شكل گرفت و رواج 
ياف��ت. گرچه پيش از آن هم مناطق 
تفريحي  فعاليت هاي  براي  روستايي 
مورد اس��تفاده ق��رار مي گرفتند، اما 
شركت در اين فعاليت هاي تفريحي، 
محدود به قشرهاي برتر جامعه بود.

در ق��رون نوزده��م و بيس��تم به 
دليل توس��عه حمل و نقل و سهولت 
جابه جاي��ي، راهياب��ي به روس��تاها 
آسان ش��د. در اين زمان گردشگري 
روس��تايي شاهد رش��دي چشمگير 
و گردش��گري بين المللي نيز ش��اهد 
رش��د جمعيت ب��ود و افزايش تقاضا 
براي گردشگري روستايي تا اندازه اي 

منجر به توسعه گردشگري شد.
در تعريف گردش��گري روس��تايي 
آمده كه گردشگري روستايي عبارت 
است از فعاليت ها و گونه هاي مختلف 
گردش��گري در محيط ه��اي مختلف 
روستايي و پيرامون آنها كه دربردارنده 
ارزش ه��ا و آثار متفاوتي براي محيط 
زيست روستا است. تعريف گردشگري 
روس��تايي اما در كشورهاي مختلف، 
با هم متفاوت اس��ت. به عنوان مثال 
در  فناند، گردش��گري روستايي به 
اج��اره دادن كلبه هاي روس��تايي به 
بازديدكنن��دگان يا ت��دارك خدمات 
موردني��از آن ها در نواحي روس��تايي 
اطاق مي شود و در هلند، گردشگري 
روس��تايي به اردو زدن گردشگران در 
م��زارع و بهره ب��رداري از خدم��ات و 
فعاليت هاي جانبي ش��امل دوچرخه 
س��واري، قدم زدن و اسب سواري در 

اين نواحي مرتبط است. 
در يون��ان ني��ز مهم ترين خدمات 
تدارك ديده شده توسط مردم محلي 
در زمين��ه گردش��گري روس��تايي، 
اسكان و صبحانه است و گردشگران 
در اتاق هاي��ي اس��كان مي يابن��د كه 
براساس رسوم محلي مزين شده اند.

 تعريف گردش��گري روستايي در 
ايران و ش��كل آن اما تا اندازه زيادي 
متفاوت اس��ت و اين نوع گردشگري 
هن��وز فاصل��ه زيادي تا رس��يدن به 

ايده آل هاي جهاني دارد. 
كارش��ناس  عقيل�ي،  پ�درام 
گردشگري و تورگردان در گفت و گو 
ب��ا اي��ران مي گوي��د: »اين ك��ه تنها 
به  روس��تاهاي ه��دف گردش��گري 

نمي ش��ود و گردشگران س��رگردان 
گاهي ب��ه اين نتيجه مي رس��ند كه  
در ابيان��ه فق��ط وقت ش��ان را تل��ف 
كرده ان��د و هيچ اطاع��ات جديدي 
از اي��ن روس��تاي تاريخي به دس��ت 

نياورده اند.«
اي��ن دوس��تدار مي��راث فرهنگي 
همچنين با اش��اره ب��ه كاهگل بودن 
س��اختار روس��تاي تاريخ��ي ابيانه، 
مي گويد: »با تك��رار بازديدها از اين 
روس��تا و رفت و آمدهاي مكرري كه 
توس��ط گردش��گران انجام مي شود، 
در و دي��وار اي��ن منطق��ه در ح��ال 
فرس��وده شدن اس��ت و چون در آن 
س��رمايه گذاري نمي ش��ود، به مرور 

تخريب مي شوند.« 
انتقادات كارشناسان و صاحبنظران 
از ش��رايط گردشگري روس��تايي در 
كش��ور در حالي صورت مي گيرد كه 
مسعود س�لطاني فر،معاون رئيس 
جمه��وري و رئيس س��ازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
به تازگي اعام كرده اس��ت كه تعداد 
گردش��گراني كه مقاصد روستايي را 
براي سفر انتخاب مي كنند با سرعت 

در كشور رو به افزايش است.
ب��ا اي��ن همه آي��ا امكان��ات الزم 
پاس��خگوي تعداد باالي گردشگران 
هس��ت يا باز همان حكايت تكراري 
كمب��ود امكانات و افت گردش��گري 

روستايي به ميان مي آيد.

ë مانند خانه خودت راحت باش
س��اخت هتل هاي 4 و 5 س��تاره 
در روس��تاها رش��ته اي است كه سر 
دراز دارد و ب��از هم��ان بحث ه��اي 
هميش��گي را پيش مي آورد كه اصًا 
ص��رف اين هم��ه هزينه در روس��تا 
ك��ه گردش��گر انش محدود اس��ت و 
بازدهي اش كم، چ��ه توجيهي دارد. 
ام��ا راه اندازي اقامتگاه هاي س��نتي ، 
راهكار ديگري اس��ت ك��ه در برخي 
روس��تاهاي هدف گردش��گري براي 
جذب و اقامت گردشگران ارائه شده 
اس��ت كه در فضاي��ي بومي و محلي 

پذيراي گردشگران باشند.
 مرتضي زارع، گرداننده يكي از 
همين اقامتگاه هاي سنتي در استان 
ي��زد، معتق��د اس��ت كه اين ش��يوه 
پذيرايي از گردش��گران بايد بيش��تر 

توسعه پيدا كند.

گردشگري روستايي و چالش هاي آن در گفت وگو با كارشناسان

مصایب سفربه عمق سادگي

تقاضاي خ��ود، اين خانه ه��ا را براي 
اقامت انتخ��اب مي كند و مردم اصًا 
دوست دارند كه در اين نوع خانه هاي 

سنتي اقامت داشته باشند.«   
زارع ادامه مي دهد: »ش��يوه اداره  
خانه هاي روستايي هيچ شباهتي به 
هتل ها و مسافرخانه ها ندارد و مردم 
گويي خود را در مكاني آش��نا حس 
مي كنن��د و اي��ن احس��اس را دارند 
كه براي اقام��ت به خانه فاميل خود 
آمده اند. اين مسأله باعث مي شود كه 
در فضايي صميمي و دور از تجمات 
خاص هتل ها، از سفر خود به روستا 
لذت ببرند و اقامت دل انگيزي داشته 
باشند. به هر حال كسي كه به روستا 
س��فر مي كن��د، انگيزه اش اس��تفاده 
از آب و ه��واي مطل��وب و همچنين 
س��ادگي و صفاي روستاس��ت و اگر 
قرار باشد در هتل هاي مجلل و چند 
ستاره اقامت كند، اصًا چرا روستا را 

براي سفر انتخاب كرده است؟!«
او مي گويد: »البته مشكلي كه در 
اين راه وجود دارد، اين است كه كار 
ما به عنوان گردانن��دگان خانه هاي 
س��نتي، معمواًل در همه فصول سال 
از رون��ق الزم برخ��وردار نيس��ت و 
تقريبًا هيچ كس نمي تواند روي اين 
كار به عنوان ش��غل اول و آخر خود 
حساب كند. در اين رابطه انتظارمان 
از مسئوالن گردشگري اين است كه 
تس��هيات مورد نظر را براي توسعه 
اي��ن اقامتگاه ه��ا در اختيارمان قرار 
دهند و همچنين به تبليغات كافي در 
زمينه گردشگري روستايي بپردازند 
ت��ا مردم با روس��تاها بيش��تر آش��نا 
 ش��وند و براي س��فر و اقامت در آنها 

اقدام كنند.«
هوس سفر به روستا، وزش نسيم 
مايم، بوي خوش نان تازه و صداي 
ت��كان خوردن برگ ها و ش��اخه هاي 
س��بز، ل��ذت گاز زدن به مي��وه تازه 
چيده ش��ده از درخت و همه و همه، 
دل��ت را مي ب��رد و خيال��ت را با اين 
همه زيبايي و آرامش همراه مي كند. 
دوست داري مسافر بي چون و چراي 
روستايي باشي كه تمام دغدغه هاي 
روزمره ات در هر گامي كه به طرفش 
نزديك مي ش��وي، از تو دور و دورتر 
 ش��ود. اينجا، درس��ت هم��ان جايي 
اس��ت كه به آن احتياج داري. اينجا، 

روستا است.

او در گفت و گو ب��ا ايران مي گويد: 
»اي��ن ش��يوه  اقام��ت در خانه ه��اي 
روس��تايي كه به ش��كل دلپذيري با 
المان هاي محلي تزئين ش��ده اند، در 
سراس��ر دنيا كامًا مرس��وم اس��ت و 
گردشگران هم از آن استقبال زيادي 
مي كنند. آن ها در اين خانه ها راحت 
هستند و عاوه بر آن هزينه كمتري 
هم به نس��بت هتل ها و مهمانپذيرها 
باب��ت آن مي پردازند. به عنوان مثال 
اس��تفاده از اقامتگاه هاي س��نتي در 
كشورهاي آسياي شرقي  رواج زيادي 
دارد و چون آمار گردش��گران در اين 
كشورها باال است، هر كسي براساس 

نبود اطاع رساني مناسب، بسياري از 
گردشگران ورودي را افرادي تشكيل 
مي دهن��د كه در جس��ت وجوي آب، 
هوا و طبيعت مناسب براي توقف اند. 
درحالي ك��ه همه  فضاهاي س��بز اين 
روس��تا، اماك عمومي مردم اند كه 
متأسفانه آن ها خسارت هاي سنگيني 

را بر اين فضاها وارد كرده اند.«
شاكري زاده، نبود راهنما در محل 
را يكي ديگر از مشكات گردشگراني 
مي داند كه به ديدن روستاي تاريخي 
ابيانه مي آين��د و مي افزايد: »معمواًل 
هي��چ راهنماي��ي   ب��راي كمك به 
گردش��گران در اي��ن روس��تا ديده 

صورت تيت��روار معرفي ش��وند و به 
ذكر مهم ترين جاذبه هاي آنها بسنده 
ش��ود، موج��ب رون��ق گردش��گري 
روستايي ما نمي شود، بلكه الزم است 
تا گردشگران بدرستي با جاذبه هاي 
روستايي كشورآشنا شوند به گونه اي 
كه  براي ديدار از روستاي مورد نظر 
تمايل نش��ان دهند. اين مسأله البته 
به فاكتورهاي زيادي بس��تگي دارد. 
گاهي ممكن است برنامه هاي جذاب 
در رابطه با معرفي روس��تاهاي مورد 
نظر نيز س��اخته شود اما گردشگران 
براي س��فر به آنها، شرايط و امكانات 

مورد نياز را مهيا نبينند.«
او ادام��ه مي ده��د:» نبود راه هاي 
دسترس��ي مناس��ب و اماكن اقامتي 
و پذيراي��ي مطل��وب، از مهم تري��ن 
چالش هاي  توسعه صنعت گردشگري 
روس��تايي اس��ت و ص��رف معرف��ي 
روس��تاها در اين رابطه نمي تواند به 

تنهايي كمك كننده باشد.«
كارش��ناس گردش��گري  اي��ن    
مي گوي��د: » باي��د در نظ��ر داش��ت 
كه رونق و گس��ترش   گردش��گري 
روس��تايي، منبع مهمي براي رش��د 
اقتص��ادي در مناطق روس��تايي به 
ش��مار م��ي رود و كارآفريني يكي از 
دس��تاوردهاي مهم اجراي طرح هاي 
گردش��گري  بوي��ژه  گردش��گري 
روس��تايي اس��ت كه مي تواند باعث 
ايجاد فرصت شغلي براي روستاييان 
ش��ود. با اي��ن همه همچن��ان مردم 
ترجي��ح مي دهن��د ك��ه ب��ه مقاصد 

شناخته شده گردشگري سفر كنند 
و روس��تاهاي شناخته ش��ده هم در 
اين ميان، صحنه حضور گردشگراني 
هس��تند كه البته رغبت چنداني به 
اقام��ت چند روزه در روس��تا از خود 
نش��ان نمي دهن��د و بيش��تر ترجيح 
مي دهند ت��ا به بازديدي يك روزه از 
روستا بسنده كنند. دليل اين مسأله 
هم بيش��تر به نب��ود امكانات اقامتي 
مناس��ب و فراه��م نب��ودن ش��رايط 
رفاه��ي الزم برمي گ��ردد كه در اين 
رابطه بايد با جذب س��رمايه گذاران، 
به بهبود شرايط تفريحي روستاهاي 

هدف گردشگري كمك كرد.« 
عقيلي مي افزايد: »اس��اس توسعه 
گردش��گري در نظر داشتن رابطه اي 
اس��ت كه ميان سه جزء گردشگران، 

مقصد و جامعه ميزبان برقرار اس��ت 
كه اين رابطه مي تواند سنجيده، پويا 
و سازنده يا مخرب باشد. گردشگري 
مي توان��د با مش��اركت در اش��تغال 
زايي و ايج��اد درآمد، اقتصاد جوامع 
محلي را احيا كند و از س��وي ديگر 
ني��ز نقش مهمي  در تقويت فرهنگ 
محل��ي دارد و مي توان��د آثار فراواني 
در اين رابطه از خود برجاي بگذارد. 
گردشگران به روس��تا سفر مي كنند 
و به ش��هر خود برمي گردند اما تأثير 
آنها در فرهنگ روس��تا باقي مي ماند 
و ممكن اس��ت باعث بر هم خوردن 
هنجارهاي روس��تاييان شود. در اين 
باره به مسائلي همچون نحوه پوشش 
و ن��وع رفت��ار گردش��گران مي توان 
اش��اره كرد كه بي ش��ك در فرهنگ 

روستا تأثير گذار خواهد بود.«
به گفته او،  حفظ محيط زيس��ت 
هم چال��ش بزرگي در گردش��گري 
گاهي  محس��وب مي شود.  روستايي 
آثار س��وء به جا مانده از گردشگران، 
محيط زيست روستا را با مخاطراتي 
روب��ه رو مي كن��د ك��ه ج��اي تأمل 
دارد.  در واقع حفظ محيط زيس��ت 
و مناب��ع طبيعي چيزي نيس��ت كه 
بت��وان براحتي از كنار آن گذش��ت، 
ب��ه  ك��ه  روس��تاها  در  بخص��وص 
 نوعي نب��ض تپنده حي��ات طبيعي

به شمار مي روند. 
ë توس�عه پايدار گردش�گري و 

پايداري اجتماعات محلي
  اي��ران از نظ��ر مناب��ع طبيع��ي 

جزو 10 كش��ور برتر دنيا به ش��مار 
مي رود ك��ه مي تواند از اثرات حاصل 
از گردش��گري در كاهش مش��كات 
بيكاري و درآم��د اقتصادي بهره مند 
شود، اما با توجه به آمارهاي موجود، 
كشورمان از اين فرصت بهره كافي را 

نبرده است.
دكتراي  مه�دي رمض�ان زاده، 
برنامه ري��زي روس��تايي  جغرافي��ا و 
مي گويد: »ش��ناخت و بررسي اثرات 
گردشگري و مديريت آن در مناطق 
روس��تايي، نقش مؤثري در توس��عه 
پاي��دار گردش��گري و ني��ز پايداري 
اجتماع��ات محل��ي خواهد داش��ت. 
بنابراي��ن در حال حاضر كه توس��عه 
گردشگري روس��تايي تا حدودي در 
دس��تور كار برنامه هاي توسعه كشور 

قرار گرفته، تقويت مباني و آشنايي با 
تجربيات جهاني ضروري اس��ت و در 

روند توسعه تأثيرگذار خواهد بود.« 
او ادام��ه مي دهد:» يك��ي از اين 
منابع��ي ك��ه مي توان��د بس��ياري از 
تهديد ه��ا را به فرص��ت تبديل كند، 
منابع موجود گردش��گري در محيط 
در  مجم��وع  در  اس��ت.  روس��تاها 
گردش��گري روستايي، بايد از فراغت 
به عن��وان يك روش براي رس��يدن 
به توس��عه روستايي اس��تفاده كرد. 
در اين رابطه كش��اورزي نخس��تين 
جنبه اي است كه بايد مورد ماحظه 
ق��رار گيرد ك��ه البته باي��د همراه با 
ديگر  جذابيت هاي  طبيع��ي،  مناظر 
گردشگري  و فرهنگ محلي باشد.«

به گفته رمضان زاده، گردش��گري 
روس��تايي مزايايي براي كش��اورزان 
فراهم مي كند، اما تنها روي طبيعت 
و محي��ط تمرك��ز نمي كن��د بلك��ه  
براي جذب مش��تري نيز جهت يابي 
ش��ده و تاش هاي��ي ب��راي تدارك 
دي��دن خدمات بس��يار خ��وب براي 
بازديدكنندگان صورت گرفته است.

ش�هرام احم�د زاده، تورگردان 
روس��تايي ني��ز معتق��د اس��ت ك��ه 
گردش��گران مي توانن��د ب��ه رون��ق 
گردشگري روس��تايي كمك كنند و 

در جهت توسعه آن گام بردارند. 
او در گفت  وگو با ايران مي گويد: 
»ش��ما وقتي عزم سفر به شهري در 
داخل ي��ا خارج كش��ور را مي كنيد، 
مس��لمًا م��واد غذاي��ي و خ��ورد و 
خ��وراك م��ورد نيازت��ان را ب��ا خود 
هم��راه نمي بري��د و در همان مكان 
به تهي��ه آن اقدام مي كنيد. در مورد 
گردشگري روس��تايي هم مردم بايد 
توجه داش��ته باش��ند كه ب��ه جاي 
اين كه مايحتاج خود را همراه ببرند، 
از همان روس��تاي م��ورد نظر، براي 
خريد اقدام كنند تا به رونق كس��ب 
و كار روستاييان و توسعه گردشگري 
روس��تايي كمك كرده باش��ند. الزم 
نيس��ت ت��ا تمام اق��ام موج��ود در 
ش��هر، در روس��تا هم در دس��ترس 
باش��د. توجه داشته باش��يد كه شما 
به روس��تاگردي آمده ايد، استفاده از 
محصوالت روس��تا هم جزوي از اين 

گردش به ياد ماندني است.«

ë تبليغات، بدون امكانات!
تصاوير چاپ شده از روستا آنقدر 
جذاب اس��ت كه هيچ شكي برايتان 
باقي نمي گذارد كه بايد هرچه زودتر 
راه س��فر ب��ه آن را در پيش بگيريد. 
هم��ه چيز مهياس��ت ام��ا به محض 
ورود با انبوهي از گردش��گران ديگر 
مواج��ه مي ش��ويد كه مانند ش��ما، 
مج��ذوب تصاوي��ر دلفريب روس��تا 
ش��ده اند. نمونه اش همين روس��تاي 
ابيان��ه كه اگر نام��ش را در صفحات 
وب جس��ت وجو كنيد، آنقدر عكس 
زيبا و مطالب خواندني پيدا مي كنيد 
كه خودتان هم شگفت زده خواهيد 

شد. 
عباس شاكري زاده، دبير انجمن 
خانه  مردم ابيانه اما قضيه را از منظر 

ديگري نگاه مي كند.
او مي گوي��د: »ابيانه به عنوان يك 
مناس��ب  مكاني  تاريخي،  روس��تاي 
ب��راي عاقه من��دان به آثار اس��ت، 
درحالي كه ب��ا تبليغات نادرس��ت و 

 مريم طالشي

اقامت در خانه هاي روستايي كه به شكل دلپذيري 
با مؤلفه های محلي تزئين شـده اند، در سراسر دنيا 
كاماًل مرسوم است و گردشگران هم از آن استقبال زيادي 
مي كنند. آن ها در اين خانه ها راحت هسـتند و عالوه بر آن 
هزينه كمتري هم به نسبت هتل ها و مهمانپذيرها بابت آن 

مي پردازند
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 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین )بره(:

این هفته ممکن است کسی که دوست اش دارید در مسیر خوشبختی 
شما سنگ بیندازد و مانع تان شود. معمواًل وقتی با مانعی روبرو می 
شوید، اولین حرکت شما برخورد با مانع و از میان برداشتن آن است، 
حاضرید با هر چیزی که جلوی راه تان قرار می گیرد بجنگید. اما اگر 
به  و  تمام خواهد شد  به ضررتان  از شرایط حاضر خشمگین شوید 
جایی نخواهید رسید. در عوض بهتر است با مالیمت بیشتری رفتار 
کنید و با دیگران مهربان تر باشید. سعی کنید از این تجربه درس یاد 

بگیرید، نه این که فقط راه تان را باز کنید و بروید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
درست زمانی که احساس می کنید در یک رابطه به آرامش رسیده اید 
ممکن است با یک مانع روبرو شوید. تصمیم دارید که خیلی جدی به 
مسیرتان ادامه دهید، اما این سرسختی می تواند جلوی رفتارهای آنی 
شما را بگیرد. این که فقط بگویید من شاد هستم کافی نیست، اکنون 
الزم است که دست از جنگیدن با احساسات تان بردارید. این فقط یک 
مرحله ی موقتی است که احساسات شما را رو به سردی برده است. 
هر چه سریع تر خودتان را با واقعیت تطبیق دهید، زودتر می توانید 

به سرزندگی رفتاری برسید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
این هفته به شدت در تالش هستید تا وظایف روزمره ی خود را به 
انجام برسانید. همه ی حواس تان به این است که تمرکزتان را روی 
کاری که در دست انجام دارید قرار دهید. اما از آن جایی که وظایف 
زیادی روی سرتان ریخته تقریبًا غیر ممکن است که بتوانید به همه ی 
آن ها برسید، حتی اگر اضافه کاری کنید. اگر چه این قابلیت را دارید 

که  به شما توصیه می شود  اما  انجام دهید،  را همزمان  کار  که چند 
چند قدم به عقب بردارید و اولویت های تان را از نو مشخص کنید. 
چند  است  کافی  فقط  بیاید  جا  سر  تان  حواس  و  هوش  که  این  برای 

لحظه تنها بمانید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
یک  در  ندارید  تمایل  که  رسد  می  نظر  به  هستید،  تردید  دچار  کمی 
مقابل  طرف  به  زیادی  اطالعات  گرفته  شکل  تازگی  به  که  ای  رابطه 
می  زیرا  شماست،  برای  مسأله  ترین  مهم  اعتماد  اکنون  بدهید.  تان 
ترسید که مبادا در یک رابطه اذیت شوید یا مورد بازی قرار بگیرید. 
این احتیاطی که به خرج می دهید به نفع شماست، زیرا انگار واقعیت 
اتفاقات  به  دوباره  نیست  بد  شود.  می  مسیرتان  ی  ادامه  مانع  مدام 
گذشته فکر کنید و برنامه های تان را مجدد مورد بررسی قرار دهید. 
نمایید،  اعالم  را  خود  نهایی  تصمیم  بعد  و  کنید  صبر  روزی  چند 
این تأخیر به شما کمک می کند تا احساسات تان را با دقت بیشتری 

پردازش کنید.

متولدین مرداد )شیر(:
این  اگر  اما  قرار دهند،  به شدت مورد قضاوت  را  دیگران شما  شاید 
طور شد نباید نا امید شوید. اکنون نباید احساس شکست کنید، زیرا 
هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد، به عالوه ممکن است روی آینده 
ی شما تأثیر منفی بگذارد. یادتان باشد که شما تنها کسی در این دنیا 
نیستید که در این وضعیت قرار گرفته است. می توانید این نا امیدی را 
به یک فرصت سازنده تبدیل کنید، فقط باید برنامه های تان را مجدد 
ارزیابی کنید. اکنون با اهمیت ترین قدرتی که در دست شماست همین 

انعطاف پذیری است.

متولدین شهریور )سنبله(:
این  از  نشود،  ارضا  شما  های  خواسته  بعضی  است  ممکن  هفته  این 
رو ممکن است روند طبیعی انرژی شما مختل شود. شرایط حاضر 
شاید نا امید کننده به نظر برسد، به ویژه اگر پول و منابع کافی برای 

پیشبرد اهداف تان در اختیار نداشته باشید. حتی اگر از انتظارات تان 
اکنون  که  بدانید  نکند.  تغییر  باز هم ممکن است چیزی  بیاید،  کوتاه 
صبوری شما زیر ذره بین آزمایش قرار دارد. برای این که رویکردتان 
راضی  دارید  که  چیزهای  همین  از  است  بهتر  شود  عوض  کلی  به 

باشید.

متولدین مهر )ترازو(:
با شما مخالف  تان  از دوستان  این هفته شاید احساس کنید که یکی 
است. یا این که شاید مشکالت مالی شما به حدی برسد که بخواهید 
جیغ بزنید. مهم نیست فشار یا مشکلی که این هفته احساس می کنید 
از چه نوعی باشد، فقط این را بدانید که راه های زیادی وجود دارد 
بهترین  کنید.  تبدیل  سازنده  فرصت  یک  به  را  منفی  موقعیت  این  تا 
راهکاری که اکنون به شما پیشنهاد می شود این است که به جای دور 
زدن موانع با آن ها روبرو شوید. شاید همه چیز بد و منفی به نظر 

برسد، اما مطمئن باشید که خیلی زود همه چیز عوض می شود.

متولدین آبان )عقرب(:
نظر  به  کردن  کار  مثل  است  ممکن  آینده  برای  کردن  ریزی  برنامه 
برسد. اما این همه وظیفه شناسی به این معنی نیست که نمی توانید 
خوش بگذرانید. انگار هنوز نمی دانید که میزان کنترل شما بر شرایط 
حاضر دقیقًا چه قدر است. تنها کاری که می توانید انجام دهید این 
استراحت  خودتان  به  کمی  و  کنید  عوض  را  فکرتان  طرز  که  است 
بدهید. کمی استراحت به شما کمک می کند تا دوباره انرژی های از 
دست رفته ی خود را بازیابید. بدانید که رسیدن به اهداف تان مثل یک 

مسابقه ی ماراتون است که ممکن است طول بکشد.

متولدین آذر )کمان(:
معمواًل همه چیز را کلی نگاه می کنید، آن قدر که ممکن است بعضی 
دقتی  بی  و  رفتارها  دلیل  به  حاضر  شاید شرایط  نبینید.  را  جزییات 
های گذشته ی خودتان باشد، اما ممکن است نتیجه ی کار آن قدرها 
هم که فکر می کنید بد و زننده نباشد. حاال اگر می خواهید همه چیز 

را درست کنید بدانید که با یک چالش بزرگ روبرو هستید. برای این 
انجام  به  بیشتری  سالمت  با  را  خود  ی  روزمره  کارهای  بتوانید  که 
معنوی  کارهای  سایر  به  یا  دهید  انجام  مراقبه  توانید  می  برسانید 

بپردازید.

متولدین دی )بز(:
دست  به  را  دنیا  تمام  خواهید  می  که  اید  شده  ترغیب  چنان  اکنون 
آورید. وقتی در مسیر قرار گرفتید تازه متوجه می شوید که چه قدر 
همه چیز پیچیده است و خواسته های تان ممکن است آشفته تان کند. 
اکنون زمان آن نیست که دچار تردید شوید، بهتر است با همه ی موانع 
توانید  از واقعیت دور نشوید می  تا زمانی که  زندگی روبرو شوید. 
نسبت به آینده مثبت اندیش باشید. اما یادتان باشد که هرگز رویاهای 

تان را فراموش نکنید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
داشته  واقعی  غیر  انتظارات  شما  از  دیگران  است  ممکن  هفته  این 
باشند، همین رفتارها موجب ناراحتی و خشم شما خواهد شد. نمی 
یک  طول  در  خواهند  می  دیگران  که  را  چیزهایی  آن  ی  همه  توانید 
روز به آن ها بدهید، از این رو بیشتر تمایل دارید که به خواسته های 
ندارند،  اهمیتی  زودگذر  های  لذت  که  باشد  یادتان  برسید.  خودتان 
دیگران  با  که  این  کنید.  صبر  باید  همیشه  ارزش  با  چیزهای  برای 

مصالحه کنید در طوالنی مدت به نفع همه خواهد بود.

متولدین اسفند )ماهی(:
اکنون برای این که موفق شوید باید به دیگران گوش کنید، به ویژه اگر 
درباره ی قدم بعدی خود اطمینان کافی نداشته باشید. این مقاومت 
و سرسختی بیشتر از جانب خودتان است، اما شاید فکر کنید که این 
شرایط از جانب دیگران به شما تحمیل شده است. برای این که بتوانید 
بر محدودیت های خود غلبه کنید باید به صحبت های دیگران گوش 
کنید و آن ها را جدی بگیرید. ذهن تان را آزاد کنید تا مسیر بر شما 

هموار شود.

جدول و سرگرمی

استخدام 
مدیر پیتزاشاپ 

RH10 با تجربه کافی و مجرب با حقوق مکفی در منطقت گت ویک
در صورت نیاز محل اسکان تامین می شود

07960646686

پیتزا فروشی در شهر
 ساحلی یورکشایر

با فروش خوب و پتانسیل خیلی زیاد در کمترین زمان 
بفروش می رسد

07546955351 کیوان





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

خر
م آ

کال
 

No. 409
Friday 28 August 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

بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد
بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد
غبار خط بپوشانید خورشید رخش یا رب
بقای جاودانش ده که حسن جاودان دارد

چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود
ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد

ز چشمت جان نشاید برد کز هر سو که می بینم
کمین از گوشه ای کرده ست و تیر اندر کمان دارد

چو دام طره افشاند ز گرد خاطر عشاق
به غماز صبا گوید که راز ما نهان دارد

بیفشان جرعه ای بر خاک و حال اهل دل بشنو
که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد

چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل
که بر گل اعتمادی نیست گر حسن جهان دارد

خدا را داد من بستان از او ای شحنه مجلس
که می با دیگری خورده ست و با من سر گران دارد

به فتراک ار همی بندی خدا را زود صیدم کن
که آفت هاست در تاخیر و طالب را زیان دارد

ز سروقد دلجویت مکن محروم چشمم را
بدین سرچشمه اش بنشان که خوش آبی روان دارد

ز خوف هجرم ایمن کن اگر امید آن داری
که از چشم بداندیشان خدایت در امان دارد

چه عذر بخت خود گویم که آن عیار شهرآشوب
به تلخی کشت حافظ را و شکر در دهان دارد

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

I have an idol that, the canopy of the hyacinth around the rose hath:
A line in the blood of the Arghavan, the spring of his cheek hath.
O Lord! the dust of the line covered the sun of his face:
Give him everlasting life, who everlasting beauty hath.
When I became lover, I spake saying: “I have carried off the jewel of my desire:”
I knew not what, blood-scattering, waves, this sea hath.
From his eye, it is not fit to take the soul. For, from every direction, I see
Of the corner, he hath made the ambush; and the arrow in the bow hath.
When from around lovers’ heart, He loosed the snare of the tress,
To the informer of the wind, He speaketh saying: “Secret, our mystery, he hath.”
On the dust, scatter the draught; and behold the state of people of rank:
For, of Jamshid, of Kay Khosro, a thousand tales, it hath.
O nightingale! when in thy face the rose laugheth, be not in her snare,
For, on the rose, is no reliance, say, the world’s beauty, it hath.
O watchman of the assembly! for God’s sake, take my justice from him:
For, with others, he hath drunk wine; and with me, a heavy head hath.
If thou bind me to the saddle-strap, for God’s sake, quickly make me prey:
For, in delay are calamities; and the seeker’s loss, it hath.
Make not excluded my eye from the cypress of thy heart-seeking stature:
Plant in this its fountain-head; for pleasant running water, it hath.
From the fear of separation, make me safe, if thou have hope of it,
Saying: “In safety from the eye of ill-thinkers, thee, God hath.”
To my own fortune, what excuse may I utter? For that knave, city-upsetting
Slew Hafez with bitterness; and, in his mouth, sugar hath.
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هنر و معماری 
ایرانی در غرب 

 
سوسن بیات 

 
مدل های ایرانی از کدام طریق به اسپانیا راه یافته اند؟ 
مسیر قفقاز از رودخانه های ولگا و نییمن و بعد پرگل 
برای رسیدن به بالتیك و ادامه سوئد به جزایر بریتانیا 
و نرماندی... در تمامی این مسیرها سکه های ساسانی 
بیزانس  امپراتوری  با  ساسانیان  است.  شده  کشف 
روابطی داشتند، به گونه ای که لباس پادشاهان بیزانسی 
دارند. عنصر  روی سکه هایشان پوشش هایی ساسانی 
مهم دیگری که وارد امپراتوری بیزانسی شد و آن را از 
دیواری  برجسته  نقش های  می دانند  عناصر  مهم ترین 
بیزانس شد.  از وجوه مشخص معماری  است که یکی 
در اصل به گفته تالبوت رایس اگر معماری بیزانسی از 
آغاز زیر نفوذ ایران واقع نشده بود شاید نمی توانست 
اکنون  که  برسد  درجه ای  به  و  یابد  توسعه  و  پیشرفت 
ما شاهد آنیم. وقتی از مناسبات میان ایران یا از نفوذ 

کسان  بسیاری  می آید،  میان  به  سخن  اسپانیا  در  ایران 
فورا به عناصری می اندیشند که در دوران دراز تسلط 
امروزی(  )اسپانیای  ایبری  شبه جزیره  وارد  مسلمانان 
روابط  این  هم  که  است  این  واقعیت  لیکن  است.  شده 
در  مسلمانان  تسلط  از  پیش  بسیار  نفوذ،  این  هم  و 
اسپانیا وجود داشته و بعد از پایان این دوره نیز دوام 
از  تقلید  به  ابوپابلیسکا  بلغاری  قصرهای  است.  یافته 
ساخته  »فیروزآباد«  و  »سروستان«  ساسانی  قصرهای 
شده اند. روابط ایرانیان و بلغارها بسیار زیاد بود و به 
نظر می رسد هنر ایرانی از طریق آنان وارد قسطنطنیه 
شده باشد. حتی این موضوع درباره سفال و سرامیك 
و  بلغارستان  سفال های  از  بسیاری  می کند.  صدق  هم 
قسطنطنیه طرح های ساسانی دارند. معماری یونانی- 
چهارم  قرون  طول  در  ساسانی  تحت تاثیر  بیزانسی 
طرح های  یافت.  شکل  تغییر  میالدی  ششم  و  پنجم  و 
مثال  برای  شد.  ظاهر  مسیحی  اشیای  روی  ساسانی 
این  ساختمان های  در  انسان  سر  با  پرنده  و  گریفون 
زمان بسیار مشاهده می شود. فیل که در ارتش ساسانی 
مورد استفاده بود در تصاویر بیزانسی وارد می شود. 
طرح های جانوری ایرانی در غرب به مقیاس زیاد مورد 
بیزانسی  بشقاب  زیادی  تعداد  می گیرد.  قرار  استفاده 

یافت شده که شبیه بشقاب های ساسانی است. احتماال 
ایرانی بود که برخی از طرح های  از طریق پارچه های 
پراکنده  و  وارد  بیزانسی  دنیای  در  پارسی  تزئینی 
شدند. بافته ها و سرامیك های بیزانسی به همان اندازه 
ایرانی بودند که بیزانسی. درباره پیکرتراشی، کارهای 
عاج، پرداخت فلزات گرانبها و حتی نقاشی و موزاییك 
کتاب  در  دیوالفوا  مارسل  است.  صادق  نظر  همین  نیز 
از  کلیشه  صدها  به  استناد  با  پرتغال«  و  اسپانیا  »هنر 
معماری  درباره  را  خود  نظریه  عکسبرداری هایش، 
ساسانی  هنر  مشخص  کامال  نفوذ  و  اسپانیا  و  پارس 
معرفی  مذهبی  ساختمان های  از  بسیاری  شمار  در 
می کند. وی می نویسد: ممکن است عجیب به نظر بیاید 
که تاریخ هنرهای اسپانیا و پرتغال در کتاب من از خاك 
عنوان  به  اولیه  مساجد  مطالعه  و  می شود  آغاز  ایران 
مقدمه مطالعات مربوط به کلیساهای غرب به کار برده 
امیدوارم بتوانم نشان بدهم  می شود. در عین حال من 
که ایران نه تنها الهام دهنده معماری مسلمان و معماری 
موسوم به mudejar )هنر مسیحی متاثر از هنر اسالمی 
بعد از اخراج مسلمانان از اسپانیا( بود بلکه سهم مهم 
و کامال معین و معلومی در تحول معماری در اسپانیا 

داشته است. 

زوال زبان 
 نورا موسوی نیا 

 
بنا به تصور همگانی، زبان وسیله ای برای ارتباط است، حال آن که زبان امکانی 
است پیچیده برای بیان خود و به طبع، بیاِن درك خود از دیگری. ادبیات هر 
را  خود  فکری  افق  تا  است  بیگانه  ادبیات  با  اختالط  نیازمند  همواره  کشور 
بگستراند و چشم اندازی فراسوی خود را ببیند. کافکا جایی در گفت وگو با 
گوستاو یانوش می گوید ما زبان را تنها برای مدتی نامعین  به امانت گرفته ایم 
و کارمان فقط استفاده از آن است. چون زبان، به واقع متعلق به گذشتگان و 
آیندگان است. نقض قوانین زبان، یعنی مختل کردن احساس و ذهن، یعنی 
مه آلود کردن جهان، یعنی انجماد. به زعم کافکا زبان حکم ورد را دارد و در 
مغز اثراتی می گذارد که در یك چشم به هم زدن به رد پای تاریخ بدل می شود. 
زبان، جامه ای است بر تن عنصر فناناپذیر درون ما، جامه ای که پس از مرگ 
ما سال های سال به زندگی ادامه می دهد، پس ضایع کردن زبان جرمی است 
بس سنگین. شکاف و گسست های زبان اندك نیست و هر نویسنده و مترجمی  
و  سر  روزه  هر  که  باشد  زبانی  فراوان  امکانات  و  گستردگی  از  آگاه  بایست 
کارش با آن است. اغلب از خیلی ها می شنویم که زبان فارسی دایره واژگانی 
و گستردگی زبان انگلیسی یا دیگر زبان ها را ندارد. متاسفانه زبان فارسی در 
گذار تاریخی خود از سنت به مدرنیته که رخ نمی دهد یا نیمه  ناقص رخ می دهد 
به زوال دچار شده است. زبان کنونی ما در حال فراموشی گذشته غنی خود 
است و در مسیری )مدرنیته جعلی( پیش می رود که کمك چندانی به احیای 
این روست که نویسنده ای پیشرو نظیر کالوینو، »کالسیك ها  از  آن نمی کند. 
را باید خواند« را می نویسد و تاکید می کند که جریان سازی بدون آگاهی الزم 
از  که  می آید  پیش  برایمان  گاه  اما  نیست.  امکان پذیر  اساسا  خود  گذشته  از 
هول عقب نیفتادن از جریانات روز دنیا ریشه های گذشته مان را به فراموشی 
می سپریم و در مسیری می افتیم که فاقد هرگونه ردی برجامانده از تاریخ و 
گذشته خودمان است و بدین گونه است که هرگز نه خودمان می شویم و نه آن 
ناآگاهی از ضرورت مطالعه کالسیك هایمان  یا  اغلِب ما کاهلی خود  دیگری. 
را به حساب فقر زبان خود می گذاریم. بدین ترتیب می بینیم یك زبان ساده و 
از واژه های مهجور روز به روز فراگیرتر می شود که  دم دستی، زبانی تهی 
خود به لحاظ دستور زبان و رسم الخط پر از خطا و آشفتگی است؛ موجی از 
ترجمه های مغلوط، رواج واژه ها و نام هایی بیگانه با تلفظ غلط و در نهایت 
کوچك تر شدن هرچه بیشتر دایره واژگانی که حتی سخن گفتن عادی را هم 
به من من کردن و تپق زدن بدل کرده است. همه اینها جلوه ای از زوال زبان 
است که باید در احیای آن کوشید، نه آنکه آن را به مرگی زودرس دچار کرد. 


