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نه دوستان دائمی و نه 
دشمنان همیشگی 

بازگشایی مجدد سفارت انگلیس در تهران در راستای 
در  روحانی  دکتر  آقای  سازنده  سیاست های  اجرای 
برقراری روابط دوستانه با تمامی کشورهای جهان 
صورت  آنها  تاثیرگذارترین  با  مناسبات  بهبود  و 
از  بخشی  را  آن  بتوان  شاید  که  هرچند  است.  گرفته 

دستاوردهای گفت وگوهای سازنده ...

آلمان بهشت 
پناهجویان

  کارخانه های آلمانی یکی از برندگان اصلی موضوع 
کشورهای  که  حالی  در  است.  آسیایی  پناهندگان 
نرم  پنجه  و  دست  انسانی  بحران  این  با  اروپایی 
کارخانه های  و  شرکت ها  می رسد  به نظر  می کنند، 

آلمانی از این بحران توانسته اند...

مرد بی خانمان 
در نیویورك  

»زمان  فیلم  برای  داشت  گیر  ریچارد  وقتی 
بی خانمان  مردی  نقش  در  ذهن«  از  خارج 
گدایی می کرد، نیویورکی ها او را نشناختند. 
به نقل از نیویورک دیلی  نیوز، ریچارد گیر 

داشت از صمیم قلب ..

تربیت کودکان بعد 
از طـــــالق

تادیب و تربیت فرزندان بعد از طالق می تواند 
از  گذشته  کند.  ایجاد  را  بسیاری  های  چالش 
اینها، خود طالق برای همه استرس زا است و 
برای کودکان طبیعی است تا مشکالت رفتاری 

فزاینده ای را هنگامی که ...

 پرونده های استقالل 
و پرسپولیس در فیفا؛

 
فصل پانزدهم لیگ برتر با ظاهری آرام آغاز شد، 
اما مشکالت زیرپوستی استقالل و پرسپولیس 
رنگ آرامش به خود نگرفت و همچنان کسی به 
فکر ریشه های عطش گرفته بزرگترین تیم های 

ایران نبود و آبی بر آن ریخته نشد....

حضور گرگ های تنها در میان پناهجویان سوری

شکاف امنیتی 
در اروپـــــا
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 زمانی که خبرنگار الجزیره به میان پناهجویانی می رود 
از  و  هستند  سردر گم  اروپایی  کشورهای  میان  در  که 
پیدا  اقامت  اجازه  که  چیست  مشکل شان  می پرسد  آنها 

نمی کنند، یکی از آنها می گوید:

با نشان دادن  او  آنها فکر می کنند ما تروریست هستیم. 
کودکان خردسالش و همسرش ادامه می دهد: نه من و نه 
این کودک و نه همسرم، هیچ کدام تروریست نیستیم. البته 
امنیتی  نیروهای  را  اصطالحی  اروپا  در  که  است  چندی 
این قاره بر زبان می رانند که حاکی از شیوه جدید عملیات 
تاکتیک  به  داعش  راستا  این  است.در  داعش  تروریستی 
جدیدی روی آورده است که پیگیری آن برای دستگاه های 
اطالعاتی مشکل است و آن تاکتیک »گرگ های تنها« است. 
پایگاه اسرائیلی »دبکا فایل« اعالم کرد داعش به تاکتیک 
جدیدی روی آورده است که پیگیری آن برای دستگاه های 
 Lone« اطالعاتی مشکل است و آن تاکتیک »گرگ تنها« یا

Wolf« است.
به  اقدام  تنهایی  به  شخصی  هر  تاکتیک،  این  براساس   

ارتباط  از  اثری  اینکه  بدون  کند،  می  نظر  مورد  عملیات 
او با دیگران باقی بماند که در نتیجه پی بردن به جزئیات 
بسیار  امنیتی،  و  اطالعاتی  دستگاه های  برای  عملیات، 
این  بر  است  افزوده  فایل«  بود.»دبکا  خواهد  دشوار 
برنامه  و  طرح  بدون  داعش  عناصر  تاکتیک،  این  اساس 
وارد عملیات نمی شوند بلکه همه چیز را در آغاز بررسی 
گرگ  تاکتیک  طبق  می کنند.  عملیات  به  اقدام  سپس  و 
محتاطانه  به طور  نفر،  سه  حداکثر  یا  دو  یا  یک  تنها، 
برای  و  می گیرند  نظر  زیر  را  هدفی  دراز مدت،  در  و 
شوند،  ترور  است  قرار  که  افرادی  شمار  براساس  آن، 
و  رعب  ایجاد  تاکتیکی،  چنین  در  می کنند.  برنامه ریزی 
وحشت حرف نخست را می زند که بریدن سر قربانیان، 
از راه های رسیدن به چنین هدفی است.بنابر اعالم پایگاه 
»دبکا فایل«، دوره بن الدن سرکرده القاعده به سر رسیده 
بربایند  را  هواپیمایی  عده ای  او،  تاکتیک  طبق  که  است 
به  داعش  سران  امروزه  و  دهند  انجام  بزرگ  عملیات  و 
شهر  در  تروریستی  مشخص  و  محدود  عملیات  تاکتیک 

سوسه تونس روی آورده اند.
الیزابت دوم رکورد طوالنی ترین دوره 

سلطنت را شکست
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سایه حواشی بر کمیسیون برجام

سیما  و  صدا  به  مجلس  از  حاال  ویژه  کمیسیون  در  برجام  بررسی  حواشی 
از  برجام  بررسی  کمیته  رئیس  زاکانی،  علیرضا  آنکه  از  بعد  است.  رسیده 
گفت وگوی  برنامه  در  هسته ای  مذاکره کننده  تیم  عضو  نژاد  بعیدی  حضور 
ویژه خبری جلوگیری کرد و او را 45 دقیقه پشت در معطل گذاشت، عراقچی 
این  گفت  و  کرد  انتقاد  برجام  کمیسیون  در  نژاد  بعیدی  با  برخورد  نحوه  از 
نژاد،  بعیدی  متواضعانه  رفتار  به  واکنش  در  است.  نبوده  صحیح  رفتار 
رنجبران سردبیر و تهیه کننده این برنامه گفت که از این چهره سیاسی درس 

اخالق آموخته است.

ترافیک دیپلماتیک در تهران
در ادامه ورود گسترده هیات های سیاسی و تجاری به کشور پس از توافق وین، 
اروپایی  کشورهای  برخی  ارشد  دیپلمات های  ترافیک  شاهد  تهران  هفته  این 
بود. پس از حضور یک هیات تجاری متشکل از 48 شرکت از جمهوری چک 
به سرپرستی وزیر امور خارجه این کشور در تهران، وزیر امور خارجه، وزیر 
عمران و وزیر صنعت، انرژی و گردشگری اسپانیا به منظور سفری دو روزه 
به تهران آمدند. پس از آن تهران پذیرای رئیس جمهور اتریش به عنوان اولین 

رهبر اروپایی در ایران پس از توافق وین گردید. 

سرقت عجیب آثارهنرمندان
نفیس  آثار  سرقت  بقیه؛ماجرای  حال  به  وای  درآید،  آب  از  دزد  شحنه  وقتی 
هنرمندانی که در دفترهنرهای تجسمی نگهداری می شد موجب شد تا این دفتر 
با برگزاری نمایشگاهی از 27 اثر به سرقت رفته، نشان دهد که آثاربه مأمن 
اصلی خود بازگردانده شده اند. به گفته مدیرکل دفترهنرهای تجسمی وزارت 
آنها بوده،  از  آثار توسط امین اموال و کسی که مسوول نگهداری  این  ارشاد، 
از مجموعه خارج شده است. به دنبال این اتفاق، شبهاتی در رابطه با شرایط 

نگهداری و حفظ آثار هنری شاخص توسط متولیان امر ایجاد شده است. 

تراژدی پناهجویان
شاید برای تغییر مواضع تصمیم گیران سیاسی در کشورهای اروپایی و قبول 
پناهندگی هزاران مهاجری که پشت دروازه های قاره سبز مانده بودند، تنها 
مرگ آیالن سه ساله الزم بود که آن چنان غریب و تنها در ساحل دریا به خواب 
ابدی فرو رود تا افکار عمومی جهان را متوجه بحران سوریه و پناهندگان آن 
سازد و در تسهیل پذیرش پناهجویان راهگشا شود. جهان درهفته های اخیر 
موج  بزرگ ترین  ورود  از  ناشی  که  بود  اروپا  در  پناهجویان  بحران  مبهوِت 

پناهندگان از زمان جنگ جهانی دوم به این قاره است. 
این بحران در اروپا، با واکنش های مختلفی روبه رو شده است. برخی کشورها 
و  نیستند  موافق  پناهجویان  دادن  اسکان  با  مجارستان  و  لهستان  ازجمله 
کشورش  وارد  زیادی  مسلمانان  نمی خواهد  گفته  مجارستان  نخست وزیر 
با  آلمان  صدراعظم  موافقت  از  مردم  اکثریت  آلمان  در  حال  همین  در  شوند. 
اعالم  کشور  این  و  کرده اند  حمایت  کشور،  این  خاک  در  مهاجران  پذیرش 
کرده که به 800 هزار مهاجر پناهندگی خواهد داد. بریتانیا نیز برای پذیرش 
پناهجویان اعالم آمادگی کرده و رئیس جمهور ایتالیا نیز بستن مرزها بر روی 

پناهجویان را در تضاد با ارزش های اروپایی دانسته است.
از  جنوبی  آمریکای  استقبال  بر  نیز  آرژانتین  کابینه  رئیس  که  شرایطی  در   
پناهجویان سوری حمایت کرده و اتریش هم از تسهیل شرایط برای پناهندگان 
خبر داده است، مقام های سازمان ملل و بخشی از ناظران هشدار داده اند طبق 
5کشور  در  اکنون  سوری  آوارگان  95درصد  بین الملل،  عفو  سازمان  گزارش 
بحران های  درگیر  خود  که  به سرمی برند  مصر  و  عراق  اردن،  لبنان،  ترکیه، 
داخلی هستند. 6کشور ثروتمند عربی حاشیه خلیج فارس هیچ سهمی در پناه 
به عقیده بسیاری خود  که  نداشته اند؛ کشورهایی  آواره های سوریه  به  دادن 

آتش افروز جنگ در سوریه بوده اند. 

محرومیت از 100حق مسلم؟
هفته  این  تیمش  همراهی  به  که  هسته ای  سابق  مذاکره کننده  جلیلی  سعید 
انتقادات تند و تیزی را  بار میهمان کمیسیون ویژه برجام بود،  برای دومین 
کرده  ادعا  جلسه  این  در  وی  حاضران،  از  یکی  گفته  به  کرد.  وین  نثارتوافق 
که جمهوری اسالمی از حدود 100 حق مسلم خود از برجام و اسناد ضمیمه 
را  پرونده  وقتی  بود  گفته  هم  پیشین  درجلسه  وی  است.  کرده  صرف نظر 
این اظهارات  را لغو کند.  تا تحریم ها  آماده بود  تحویل داده که طرف مقابل 
در حالی مطرح می شود که نظرات و دستاوردهای جلیلی در انتخابات 92 رای 

مردم را به دست نیاورد. 

زهر چشم از ائتالف عربی
بزرگ ترین  در  بار  این  می گذرد  یمن  نبرد  از  ماه   5 از  بیش  که  شرایطی  در 
عربستان  فرماندهی  تحت  ائتالف  نظامیان  علیه  یمن  مردمی  نیروهای  حمله 
ائتالف  نظامیان  خونین  روز  شدند.  کشته  بحرینی   5 و  اماراتی  نظامی   45
اقدام  مشترک  عملیاتی  در  نیروها  این  و  یمن  ارتش  که  خورد  رقم  آن  از  پس 
مأرب  استان  در  ائتالف  نیروهای  تسلیحات  انبار  سمت  به  موشک  پرتاب  به 
در 120 کیلومتری شرق صنعا کردند. گفته می شود ائتالف نظامی به رهبری 
پایتخت  صنعا  بازپس گیری  برای  حمله ای  به  امسال  پاییز  سعودی  عربستان 

یمن مبادرت می کند. 

نگرانی آمریکا از تحرکات روسی
برخی  رسیده اند  دمشق  دروازه های  پشت  داعش  نیروهای  که  شرایطی  در 
اسد  بشار  از  حمایت  به منظور  سوریه  در  روسی  نظامیان  حضور  از  خبر ها 
حکایت می کند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که روسیه یک واحد 
نظامی پیشرفته تجهیزات سیار کنترل ترافیک هوایی را به همراه خانه های از 
پیش ساخته برای اسکان نیرو ها به سوریه فرستاده است. در پی این اقدام، 
جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفت وگوی تلفنی با همتای روس خود نسبت 
به تشدید فعالیت های نظامی در سوریه و حمالت هوایی در این کشور هشدار 

داد. 

کاهش شماره گذاری خودرو
سنگینی  رکود  و  دارد  ادامه  خودرو  بازار  از  ایرانی ها  قهر  که  شرایطی  در 
درصدی   15 کاهش  از  رسمی  آمارهای  برخی  است،  حاکم  بازار  جو  بر  هم 
و  راهنمایی  پلیس  رئیس  رابطه  این  در  می دهند.  خبر  خودرو  شماره گذاری 
خودروی  شماره گذاری  امسال  ماهه   5 در  گفته  انتظامی  نیروی  رانندگی 
در  و  داشته  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصدی   15 کاهشی  نوشماره 
پارسال داشتیم.  به  7 درصدی نسبت  نیز کاهشی 9/   انتقاالت  و  حوزه نقل 
در همین حال در مورد خودروهای وارداتی نیز شاهد کاهش 17 درصدی در 

شماره گذاری بوده ایم. 

رفت و برگشت قیمت دالر
یکشنبه هفته  از  داد.  نشان  از خود  متفاوت  رفتاری  این هفته  ارز طی  بازار 
و  رفت  حال  در  تومانی   3390 کانال  در  دالر  قیمت  تیرماه   8 یعنی  گذشته 
برگشت است. به عبارتی طی روزهای گذشته دالر قیمت های متفاوتی از 3395 
تومان گرفته تا 3400 تومان به خود دیده است. حتی در برخی روزها دالر به 
بازگشت. برخی  کانال 3390 تومانی  به  نهایت  اما در  3430 تومان هم رسید 
تحلیلگران افزایش تقاضای ارز مسافرتی با توجه به روزهای پایانی شهریور 

ماه و نیز ارز مورد نیاز حجاج را در افزایش قیمت دالر بی تاثیر نمی دانند. 

افت 50 درصدی صدورپروانه ساختمانی
پروانه های  تعداد   93 سال  در  داده  گزارش  ایران  آمار  مرکز  که  آنگونه 
نسبت  کشور  شهرداری های  توسط  ساختمان  احداث  شده  صادر  ساختمانی 
به سال گذشته بیش از 50 درصد کاهش یافته و این در شرایطی است که رکود 
در بخش ساخت و ساز چند سالی است که گریبانگیر بخش مسکن شده است. 
احداث  برای  درصد   4   /1 صادرشده  پروانه های  مجموع  از  آمار  براساس 
ساختمان های سه طبقه، 5/  5 درصد برای احداث ساختمان های چهارطبقه 
و 91/  4 درصد برای احداث ساختمان های 5 طبقه و بیشتر صادر شده است. 

مجادله ارزی بر سر هیچ
بر  تا چه حد  داده است  یازدهم همواره نشان  در شرایطی که عملکرد دولت 
است،  مخالف  غیرقانونی  برداشت  گونه  هر  با  و  داشته  تاکید  مالی  انضباط 
بازرگانی  اتاق  در  اظهار نظر رئیس صندوق توسعه ملی  از  اشتباه  برداشت 
درباره نحوه تعامل این صندوق و بانک مرکزی، دستمایه انتقادهایی شد که 
سرهیچ  بر  مجادله  این  که  شد  مشخص  موضوع،  شدن  روشنتر  با  بعد  کمی 
بوده است. صفدر حسینی گفته بود بانک مرکزی متاسفانه محرم خوبی برای 
پول های صندوق توسعه ملی »در گذشته« نبوده است. همچنین بخش دیگری 
 94 سال  بودجه  قانون  در  حکم  دالر  میلیارد   12« درباره  حسینی  سخنان  از 
برای برداشت از صندوق« هم به برداشت 12 میلیارد دالری دولت از صندوق 
توسعه تعبیر شد، اما این اظهار نظر واکنش مسووالن بانک مرکزی را در پی 
داشت. آنها چنین انتقادی به عملکرد بانک مرکزی را وارد ندانستند و درعین 
در  ملی  توسعه  صندوق  انجام نشده  پرداخت  دستور  هیچ  کردند  اعالم  حال 
بانک مرکزی وجود ندارد. در چنین شرایطی که رسانه ها مشغول پرداختن 
به مجادالت ارزی میان بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و نیز برداشت 12 
میلیارد دالری از این صندوق بودند، صفدر حسینی در توضیح اظهاراتش با 
ارجاع منتقدان به فیلم اظهاراتش اعالم کرد، نه تنها جلساتی به طور مرتب با 
رئیس کل و مدیران ارزی بانک مرکزی دارد بلکه نقش موثر سیف در کاهش 
را  ارز  نرخ  نوسانات  کاهش  به ویژه  و  نقدینگی  رشد  کنترل  تورم،  معنادار 
دولت هیچ  که  داد  توضیح  اینکه وی  داشت، ضمن  دور  نظر  از  نمی توان  هم 
نداشته است، هر چند منتقدان، توضیحات حسینی  این صندوق  از  برداشتی 
را به عقب نشینی تعبیر کردند، اما وزیر اقتصاد هم در دفاع از رئیس صندوق 
توسعه ملی اعالم کرد منظور مدیرعامل مربوط به دوره های قبل بوده است. 

مقاومت سکه
به  نسبت  انتظاری  شرایط  به دلیل  طال  جهانی  اونس  بازار  که  شرایطی  در 
سکه  می برد  سر  به  نوسانی  کم  حالت  در  رزرو  فدرال  آینده  هفته  نشست 
این در  ادامه می دهد.  افت و خیز قیمت  به  بازار های داخلی همچنان  طال در 
حالی است که برخی ناظران از افزایش قیمت بهای سکه در یکشنبه های قبل 
در  سکه  معامله گران  می دهد  نشان  که  می دهند  خبر  میالدی  هفته  شروع  از 
انتظار افزایش قیمت اونس در روز بازگشایی بازارهای جهانی یعنی روزهای 
مقاومت  بیشتر  کاهش  مقابل  در  سکه  تحلیلگران  عقیده  به  هستند.  دوشنبه 

می کند. 

عذرخواهی از مردم
اظهار  نیز  و  که موضوع کمپین »خرید خودروی صفر ممنوع«  در شرایطی 
دارد،  قرار  رسانه ها  اخبار  صدر  در  همچنان  باره  این  در  صنعت  وزیر  نظر 
عذرخواهی نعمت زاده از مردم فتح بابی شد تا برخی مدیران خودروسازی 
کشور هم بابت کیفیت خودروهای تولیدی از مردم عذرخواهی کنند. در این 
بازار  از  مشتریان  قهر  دلیل  داده  نشان  مردمی  نظرسنجی  یک  انتشار  میان 
خودرو، در ابتدا مربوط به کیفیت پایین و خدمات پس از فروش نامناسب و 
قیمت باال است و پس از آن به خوش بینی عمومی به بازار خودرو پساتحریم 

مربوط می شود. 

اولین سفیر اهل تسنن
سفیر  به عنوان  کشور  سنت  اهل  جامعه  از  قومی  اقلیت  شهروند  یک  انتخاب 
ایران در کشورهای ویتنام و کامبوج نشان داد که روحانی به یکی از وعده های 
خود در انتخابات ریاست جمهوری که تاکید بر حقوق اقوام و اقلیت های دینی 
در  رئیس جمهوری  ویژه  دستیارِی  جایگاه  تعریف  است.  کرده  عمل  بود، 
امور اقوام و اقلیت های دینی، دیدار با اقلیت ها و توجه به خواسته های آنان، 
تاکید بر آموزش به زبان مادری در مدرسه ها و وعده راه اندازی بخش کردی 
خبرگزاری رسمی دولت نمونه ای از اقدام های دولت روحانی در امور اقلیت ها 

است. 

ادامه از صفحه اول

 گرگ ها در میان پناهجویان
 در ماه  آوریل زمانی که کشتی پناهجویانی که از سمت لیبی عازم ایتالیا بودند غرق شد، برخی 
اعالم کردند در میان این پناهجویان نیروهای تروریستی هم پناه گرفته  بودند و قصد داشتند 
نقطه  آن  از  را  تروریستی خود  و عملیات های  برسانند  اروپا  به خاک  را  این طریق خود  از  تا 
که  است  »احتمالی«  پناهجویان  میان  در  تنها  گرگ های  حضور  حاضر  حال  در  کنند.  پیگیری 
از سوی نیروهای امنیتی اروپا مطرح شده است. چندین عملیات تروریستی در خاک اروپا از 

جمله فرانسه و دانمارک این ترس را در میان مقامات اروپایی به وجود آورده است که حضور 
اروپا پخش کند.  بی ضابطه پناهجویان سوری می تواند نیروهای داعشی را در سراسر خاک 
بی سابقه  گسترش  به  آن  در  که  کرد  منتشر  گزارشی  پیش  چندی  آمریکا  خارجه  امور  وزارت 
داعش در دنیا اشاره شده است. در این گزارش آمده، داعش توانسته است دیگر گروه تروریستی 
شناخته شده در دنیا، یعنی القاعده را مرعوب کند. به همین دلیل ممکن است این گروه به طور 

کامل از میدان به  در شود.  سی ان ان در این باره گزارش داد: 

کشورهای  از  گروه  این  سربازگیری های  و  داعش  خشن  و  بی رحم  گروه  بی سابقه  گسترش   
که  آمده  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  گزارش  است.در  شده  گروه  این  تقویت  موجب  خارجی 
موسوم  کشورها،  دیگر  در  ساکن  افراطی  سربازان  القاعده  گروه  از  بیش  توانسته  گروه  این 
به »گرگ های تنها« را برای اهداف خود در سراسر دنیا به کار گیرد. گرگ های تنها به کسانی 
گفته می شود که به گروهی مثل داعش اعالم وفاداری می کنند و معموال به طور مستقل حمالت 
تروریستی را در کشور خودشان یا دیگر کشورها انجام می دهند. این احتمال نیز هم اینک از 
سوی پنتاگون مطرح شده است که ورود بی ضابطه پناهجویان به کشورهای اروپایی می تواند 
منجر به تراژدی های بی شماری شود که کار را برای کشورهای اروپایی سخت تر کند. در این 
گزارش همچنین بین القاعده و داعش مقایسه ای صورت گرفته است که نشان از برتری داعش 
در جذب نیروهای موسوم به گرگ های تنها دارد.در گزارش وزارت خارجه آمریکا اشاره شده 
که یکی از دالیل پیروزی داعش بر القاعده نبود رهبران قوی در بین گروه القاعده است که عمدتا 

در حال شکار توسط ایاالت متحده هستند. 

است،  در حال ضعیف شدن  مدام  تهدید،  یک  به عنوان  القاعده  از سال 2014،  آمریکا می گوید   
زیرا این گروه رهبران برجسته خود را در پاکستان و افغانستان از دست داده است. همچنین 
به نظر می رسد سایر رهبران این گروه توانایی پیروزی بر مدل خالفتی داعش را نداشته باشند. 
در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که حمالت تروریستی در سال 2014  قریب به 
53 درصد افزایش داشته، اما بیشتر این حمالت در 5 کشور عراق، پاکستان، افغانستان، هند و 
نیجریه متمرکز بوده است. درگزارشی که کنسرسیوم مطالعاتی مبارزه با تروریسم به وزارت 
امور خارجه داده از این 5 کشور به عنوان اهداف اولیه تروریست ها یاد شده است. افزون بر 
اول  این 5 کشور، عراق هدف  میان  در  افزایش است.  در حال  دنیا  در  تروریستی  این حمالت 
تروریست ها بوده و دلیل ارتقای رتبه این کشور در حمالت تروریستی حضور قوی داعش در 
این کشور بوده است. کارشناسان می گویند قدرت یافتن داعش در منطقه به ایجاد هرج و مرج 
خواهد انجامید. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به نکته ای اشاره کرده است که می تواند 

ساختار هر گروه تروریستی را دگرگون کند.

افراطیون  ظهور  و  حضور  شاهد  دنیا  که  است  آمده  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  گزارش  در   
ستیزه جویی است که به »گرگ های تنها« موسوم هستند. این افراد با حمالت مستقل خود در 
کانادا و استرالیا شکل تازه ای به تروریسم بخشیده اند. در این گزارش آمده است: »این حمالت 
اهمیت  از  سازمان یافتگی  آن  در  که  است  تروریستی  حمالت  از  تازه ای  عصر  به  ورود  نشانه 
کمتری برخوردار است. این افراد می توانند در سراسر دنیا باشند، بدون آنکه هویت آنها فاش 
شود و در اقدامی غافلگیرانه در کشور هدف، اقدام به حمله تروریستی کنند. حمالت صورت 
اینک نیز  این طبقه می گنجند.«هم  گرفته در کانادا و استرالیا و برخی کشورهای اروپایی در 
این احتمال وجود دارد که گرگ های تنها با سوء استفاده از بحران پناهجویان خود را به خاک 

کشورهای اروپایی برسانند و برنامه های خود را از این طریق در قاره سبز پیاده 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.

مدیرمسئول و سردبیر: 
  عباس نجفی زرافشان

editor@persianweekly.co.uk

شورای همکاران و نویسندگان:
دکترعال امیرشاهی،  
امیرارسالن یکتامنش،

 ناصر نوروزی

Tel:  020 7193 5592
Mob:078 11000 455

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

هفته نامه پرشین از نوشته های نویسندگان 
و خوانندگان استقبال کرده ولی در ویرایش 
صحت  و  ها  آگهی  آزاداست.مسئولیت  آنها 
نامه  هفته  میباشد.  آن  صاحبان  بعهده  آنها 

پرشین درقبول یا رد آگهی ها صاحب اختیار 
می باشد. 

 Golden کلیه حقوق مادی و معنوی برای
به   06762511 ثبت  شماره  به   Class Ltd

تاریخ اول دسامبر 2008 محفوظ است.

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

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

با تشکر از مواد غذایی ماهان جهت توزیع 
در دیگر شهرهای انگلستان

تیراژ: 3000 نسخه چاپی

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

 

کودکان  دست  در  ها  مگس  همانند 
شیطان، ما نیز در دست خدایانیم، آنها 

ما را برای تفریح خود نابود می کنند.
شاه لیر، پرده چهارم، صحنه اول.

As flies to wanton boys, are 
we to the gods, they kill us for 

their sport.

King Lear, Act IV, sc. I.

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.

 107127 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

نه دوستان دائمی و نه 
دشمنان همیشگی 

 داوود هرمیداس باوند/ استاد دانشگاه
 

در  انگلیس  سفارت  مجدد  بازگشایی 
سیاست های  اجرای  راستای  در  تهران 
در  روحانی  دکتر  آقای  سازنده 
تمامی  با  دوستانه  روابط  برقراری 
با  مناسبات  بهبود  و  جهان  کشورهای 
تاثیرگذارترین آنها صورت گرفته است. 
از  بخشی  را  آن  بتوان  شاید  که  هرچند 
سازنده  گفت وگوهای  دستاوردهای 
هسته ای کشور نیز تلقی کرد. شرایط بحرانی پرونده هسته ای 
ایران که بخش اعظمی از انرژی دولت و تیم سیاست خارجی 
کشور را معطوف به خود کرده است خوشبختانه از این حالت 
خارج شد و در نهایت با ارائه یک سیاست مدون و منطقی منجر 
به حل بحرانی چندین و چند ساله و عادی سازی پرونده ای شد 
با  و  بود  شده  امنیتی  پروسه  یک  وارد  سیاسی  حالت  از  که 
اهتمام و تالش مذاکره کنندگان ایرانی ذیل فصل هفتم منشور 

شورای امنیت سازمان ملل به وضعیت عادی خود بازگشت. 
و  فشرده  گفت وگوهای  ماه   22 از  پس  نهایت  در  که  تالشی   
بی وقفه نهایتًا در تیر ماه سال جاری به بار نشست و ماحصل 
آن نیز تحت عنوان سند»برجام« مورد وصول و پذیرش شش 
قدرت بزرگ مذاکره کننده با ایران قرار گرفت. قدرت هایی که 
قابل  سطح  در  اما  ایران  اندازه  به  نه  اخیر  سال های  طی   در 
نوعی  به  و  کرده اند  توافق تالش  این  به  دستیابی  برای  قبولی 
که  انگلیس  نظیر  کشورهایی  گذاشته اند.  تمام  سنگ  آن  برای 
خارجه  وزیر  یک  حضور  زمان  آخرین  از  پس  سال   14 حاال 
بریتانیایی در تهران، فیلیپ هاموند را راهی ایران کرده است تا 
ضمن گشایش دوباره نمایندگی سیاسی این کشور در تهران از 
تصمیم انگلیس برای ارتقای مناسبات با ایران بگوید و بر لزوم 

تعیین سفرای دو کشور تاکید کند.

توسط  کشور  این  سفارت  تسخیر  از  پس  که  انگلیسی ها    
تعطیلی  به  تصمیم  آن  ساختمان  تخریب  و  افراد  از  تعدادی 
به  توجه  با  بودند  گرفته  تهران  در  خود  سیاسی  نمایندگی 
دولتی  آمدن  کار  روی  و  ایران  در  ایجادشده  سیاسی  تغییرات 
اعتدالگرا تصمیم گرفتند تا سطح مناسبات خود را با تهران به 
رویه گذشته خود بازگردانند. البته قطعًا شرایط فعلی منطقه 
و آشفتگی وضعیت برخی از کشورهای آن و خطر قدرت گیری 
روزافزون افراط گرایان و گروه هایی نظیر داعش که یک تهدید 
در  می شود  تلقی  اروپایی  کشورهای  ملی  امنیت  برای  مسلم 
کافی  دلیل  همین  است.  نبوده  بی تاثیر  نیز  تصمیم گیری  این 
این آشفته بازار  انگلیس بخواهند در  تا کشورهایی نظیر  است 
از کمک های کشوری نظیر ایران که می داند از چه تاکتیکی در 
مقابله با این تروریست ها استفاده کند، سود جویند. هرچند که 
نوع  تاکنون یک  دیرباز  از  که  نیست  کتمان شدنی  این موضوع 
همکاری نانوشته ای میان ایران و برخی از کشورهای غربی در 

مبارزه با افراط گرایی وجود داشته است. 
 ما این همکاری را می توانیم در زمان مبارزه آمریکا و ناتو با 
نیروهایی نظیر القاعده و طالبان در افغانستان یا حاال در عراق 
برای رویارویی با تروریست های داعشی مشاهده کنیم. عالوه 
منطقه  در  ایران  ژئو استراتژیک  و  ژئوپولتیک  جایگاه  این  بر 
هم مرز  و  همجوار  کشورهای  از  برخی  در  ما  نسبی  نفوذ  و 
از  تا کشورهای غربی همواره  است  یا هم دیدگاه موجب شده 
برقراری رابطه با آن استقبال کنند.  ایران و انگلیس در حوزه 
منابع نفتی دریای شمال نیز ارتباطاتی با یکدیگر دارند که در 
شرکت  زیرمجموعه های  از  )یکی  نیکو  شرکت  همکاری  قالب 
ثمر  به  پترولیوم  بریتیش  انگلیسی  شرکت  با  ایران(  نفت  ملی 
رسیده است. همین چند سال پیش دیدیم که با تشدید تحریم های 
علیه  جهان  کشورهای  خصمانه  اقدامات  قوت گیری  و  ایران 
نسبت  نگرانی  ابراز  با  پترولیوم  بریتیش  مقامات  کشورمان، 
به تاثیر این شکل از برخوردها بر دامنه همکاری های دو جانبه 

خواهان تقلیل آن شدند.
  البته این درخواست ها در آن زمان ثمری در بر نداشت اما نشان 
مهم  انگلیسی ها  برای  اندازه  چه  تا  ایران  با  همکاری  که  داد 
سال  دو  و  شرایط  این  مجموعه  هم  نهایت  در  است.  حیاتی  و 
مذاکرات سازنده با وزرای خارجه کشورهای غربی ایجاب کرد 

تا باب گفت وگوهای جدیدی در روابط سیاسی و اقتصادی ایران 
و کشورهای جهان گشوده شود و کشورهایی نظیر انگلیس را 
امکان وجود  این  کند.  ترغیب  تهران  با  مناسبات  ارتقای  برای 
دارد که روابط هر کشوری با کشورهای دیگر متاثر از برخی 
وقایع و رخدادهای غیرمنتظره در کوتاه مدت قطع شود. حتی 
مواجه  خاصی  مشکل  با  نیز  زمانی  مقطع  این  در  است  ممکن 
نشوند و آن را به عنوان رویدادی قابل پذیرش تلقی کنند اما این 
موضوع در طوالنی مدت حاکی از نوعی نابسامانی در سیاست 
خارجی آن کشور است. در هر حال معتقدم حاال که ما بعد از 
با لندن گرفته ایم بهتر است با  سال ها تصمیم به بهبود روابط 

دیدی مثبت به ارتقای مناسبات دو کشور بنگریم.
دائم  اعضای  از  یکی  که  انگلیس  نظیر  کشوری  با  ویژه  به    
شورای امنیت سازمان ملل است و قطعًا نظرات و دیدگاه های 
آن می تواند بر تصمیمات و سیاست های سایر اعضای شورا و 
اینکه  بر  مضاف  باشد.  تاثیرگذار  کشور  این  هم پیمانان  البته 
مرکزیت بسیاری از فعالیت های ایران در اروپا در انگلیس قرار 
دارد و به نوعی مرکز ثقل فعالیت های اروپایی ایران به شمار 
می رود. البته این توجه و رویکرد نباید به معنای سر سپردن ما 
به لندن تلقی شود چرا که انگلیسی ها خود مثل معروفی دارند 
که می گوید انگلستان نه دوستان دائمی دارد و نه دشمنان. بلکه 
منافع ملی دائمی دارد. یعنی دشمن دیروز ما در پرتو تحوالت 
ما  با  منافعش  نوعی  به  است  ممکن  جامعه  روز  مقتضیات  و 

همسو شود و دوست ما به شمار رود.
مناسباتمان  ارتقای  به  منظر  این  از  باید  نیز  ما  بنابراین    
باشیم  داشته  توجه  باید  که  هرچند  کنیم.  توجه  انگلیس  با 
بدون  انگلیس  و  ایران  روابط  در  جدیدی  باب  بازگشایی  که 
به  بریتانیا  با کشورهای مشترک المنافع  ما  تردید در مناسبات 
حتی  و  نیوزیلند  استرالیا،  کانادا،  نظیر  کشورهایی  خصوص 
آفریقای جنوبی نیز می تواند تاثیرگذار باشد. بنابراین ما باید 
باشیم.  نیز  اتاوا  و  بر مناسبات تهران  این روابط  تاثیر  منتظر 
بعید هم نیست که سناتورهای آمریکایی که این روزها مشغول 
آمریکا  کنگره  در  ایران  هسته ای  جامع  توافق  طرح  ارزیابی 
هستند با تاثیرپذیری از سیاست بریتانیا در برخی از تصمیمات 

خود تجدیدنظر کنند و به تصویب این طرح رای مثبت دهند.

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


    جمعه 20 شهریور ماه 1394 -  شماره 411هفته نامه پرشین4

  www.persianweekly.co.uk   info@persianweekly.co.uk ایران و جهان

سال د     وم | شماره 602| 16 صفحه 
چهار شنبه 11 شهريور 1394 |  18 ذى القعده  1436 |  2 سپتامبر 2015 سنيشخط44++1212

چ

 نخستني صفحه كارتون وكاريكاتور روزانه د     رايران

محسن ظريفيان
بدون شرح!

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    .

افزايش گرم شدن زمين 
در آستانه فصل سرد

مردم اروپاي شمالي 
درباره هجوم مهاجران 
حس دوگانه اي دارند

كارتون          جهان

تام جنسن
هلند
كاگل كارتون

كارتون         مورديلو

جان پريتچت
اياالت متحده
گوكميكز
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اروپا در پی راه حل نظامی
مختلفی  راهکارهای  اروپا  اتحادیه  شده  موجب  اروپا  بحران   
این  آخرین  در  کند.  پیاده  انسان  قاچاقچیان  با  مبارزه  برای  را 
مقابله  برای  دارد  تصمیم  اروپا  اتحادیه  می شود  گفته  راهکارها 
با باندهای قاچاق پناهجویان از مسیر دریای مدیترانه وارد عمل 
کشورهای  می دهد  گزارش  این باره  در  آلمان  شود.خبرگزاری 
اروپایی در پی اعزام کشتی های جنگی به مدیترانه برای توقیف 
»دی  ولت«  آلمانی  روزنامه  هستند.  پناهجویان  قاچاق  قایق های 
کشتی های  اعزام  از  اروپا  اتحادیه  دیپلمات های  از  نقل  به  هم 
جنگی ، زیردریایی، هواپیماهای بی سرنشین و تعدادی هلی کوپتر 
برای مقابله با باندهای قاچاق انسان در دریای مدیترانه خبر داده 
است. به نوشته  این روزنامه، کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار 
نیروهای  »کنفرانس  در  آینده(  )هفته  سپتامبر  ماه  میانه  است 

نظامی« اعالم کنند تا چه حدی در این عملیات شرکت می کنند. 

 طرح سه مرحله ای برای بحران پناهجویان
سیاسی  رهبران  مدیترانه،  دریای  در  پناهجو   700 مرگ  از  پس   
مرحله ای  سه  طرحی  مورد  در  مه  ماه  اروپا  اتحادیه  کشورهای 
رسیدند.مرحله  توافق  به  انسان  قاچاق  باندهای  با  مبارزه  برای 
نخست این طرح که بالفاصله آغاز شد، شامل جمع آوری اطالعات 
کشتی  دو  اعزام  با  آلمان  است.  دریایی  نجات  برنامه  گسترش  و 
ایتالیایی  دریادار  دارد.همزمان  شرکت  مرحله  این  در  نجات 
بروکسل  در  طرح  این  اجرای  فرمانده  ِکردن دینو«،  »انریکو 
آغاز  سریعتر  هرچه  مبارزه  دوم  مرحله  که  است  کرده  توصیه 
که  پناهجویان  قاچاق  قایق های  است  قرار  مرحله  این  در  شود. 
توقیف  متوقف،  هستند،  حرکت  در  لیبی  آبی  مرزهای  از  خارج 
پناهجویان دست  افرادی که در قاچاق   و احتماال منهدم شوند و 
قرار،  از  نیز  عملیات  این  حقوقی  شوند.بنای  بازداشت  دارند، 
به کنوانسیون حقوق دریایی سازمان ملل در سال 1982  استناد 
سال  در  پناهجویان  قاچاق  با  مقابله  الحاقی  پروتکل  و  میالدی 

2000 میالدی است.
سریعتر  هرچه  آغاز  خواستار  مالت  و  ایتالیا  بریتانیا،  فرانسه،   
این عملیات هستند.این در شرایطی است که آلمان و سوئد پیشتر 

اعالم کرده بودند در حال بررسی این طرح هستند. اما روزنامه 
اتحادیه  طرح  دوم  مرحله  آغاز  به  آلمان  مثبت  پاسخ  ولت«  »دی  
اروپا برای مقابله با قاچاق انسان را قطعی دانسته است.  حضور 
پرشمار پناهجویان در اتحادیه اروپا کشورهای این اتحادیه را با 
چالش جدی مواجه کرده است.در این باره در اول سپتامبر گزارش 
به  لندن  به  پاریس  از  یورواستار  شد حرکت قطارهای پرسرعت 
دلیل آنکه گروهی از پناهجویان تصمیم داشتند با باال رفتن از این 
قطار و عبور از تونل مانش خود را به بریتانیا برسانند، متوقف 
شد.گردانندگان یورواستار در حساب توئیتری خود اعالم کردند 
در مجموع پنج قطار در این مسیر دچار تأخیر شدند. اما سه قطار 
اما دو قطار دیگر به  در همان شب به طرف لندن حرکت کردند 
ایستگاه های مبدا خود در پاریس و لندن بازگشتند. یورواستار در 
این باره اعالم کرد که این قطارها پس از آنکه ماموران »تعدادی 
مانش  تونل  کیومتری  یک ونیم  در  ایستگاهی  در  را  مزاحم« 
مشاهده کردند، متوقف کردند تا این افراد از خط آهن دور شوند.
برخی رسانه ها همان شب گزارش دادند این افراد شماری مهاجر 
بودند که مانند هزاران مهاجر غیرقانونی دیگر در خاک فرانسه 

تالش داشتند خود را به بریتانیا برسانند.

 محبوس در کامیون ها
 گفته می شود در دو هفته گذشته 24 پناهجوی افغان در اتریش از 
مرگ نجات یافتند. پلیس وین پس از توقف یک کامیون کوچک که 
از مجارستان حرکت کرده بود، متوجه شد 24 نفر که همه تبعه 
افغانستان هستند، درون باربر آن محبوس شده اند. گزارش های 
محلی حاکی از این است که درها و پنجره های این کامیون جوش 
 1.75 طول،   3.35 با  آن  باربر  درونی  فضای  و  بود  شده  داده 
تازه  هوای  ورود  برای  منفذی  هیچ  ارتفاع  متر   1.80 عرض 
این  سرنشینان  مرگ  احتمال  اتریش  پلیس  گفته  است.به  نداشته 
کامیون بسیار جدی بوده اما از آنجا که سفر کوتاه بوده، حال همه 
آنها خوب است. یک هفته پیش تر از آن، پلیس اتریش یک کامیون 
یخچا ل دار حاشیه یک بزرگراه کشف کرد که 71 پناهجو درون آن 

خفه شده بودند.

 اروپا زیر ذره بین
از  تازگی  به  که  آلمانی  امدادگران  تیم  پزشک  ترابرت،  گرهارد   

خبری  نشست  دریک  است،  بازگشته  ایتالیا  در  المپدوزا  جزیره 
سهل انگارانه«  »مرگ  قبال  در  که  کرد  متهم  را  اروپا  اتحادیه 
خواست  اروپا  اتحادیه  مسووالن  از  است.وی  مسوول  آوارگان 
وی  کند.  فراهم  را  آوارگان«  مهاجرت  برای  قانونی  »راه های  که 
تاکید کرد که سیاست اتحادیه اروپا در قبال مهاجران با معیارهای 
»انسان دوستانه« همخوانی ندارد، گرچه مسووالن اتحادیه اروپا 
پناهجویان  و  مهاجران  قبال  در  واحد  سیاستی  پیشبرد  خواهان 
هستند، اما در عمل کشورهای عضو سیاست های متفاوتی در این 

زمینه دارند.

 آلمان اصلی ترین انتخاب
 سوئد نسبت به جمعیت خود )9.6 میلیون نفر( تاکنون پذیرای 
بیشترین شمار مهاجران و پناهجویان بوده است. در سال 2014 
سوئد میزبان بیش از 81300 مهاجر بوده است و به این لحاظ پس 
سوئد  دولت  می آید.  به شمار  پناهجویان  مقصد  دومین  آلمان  از 
و  کرده  اعالم  کار  بازار  در  مهاجران  سریع  جذب  را  خود  هدف 
قوانین  با  آشنایی  و  زبان  آموزش  دوره های  ارائه  با  راه  این  در 
داشته  جامعه  در  پناهجویان  و  مهاجران  ادغام  به  سعی  کشور 
است. آلمان مقصد ده ها هزار مهاجر از کشورهای مختلف است. 
بر اساس ارزیابی مسووالن این کشور در سال جاری حدود 600 
آلمان  قوانین  این کشور مهاجرت خواهند کرد.  به  پناهجو  هزار 
تامین محل سکونت، لباس، درمان و غذای پناهجویان را تضمین 
این  مسووالن  مهاجران،  گسترده  موج  دلیل  به  اما  است،  کرده 
پناهجو  هر  شده اند.  روبه رو  متعددی  مشکالت  با  نیز  کشور 
شرایط  و  سن  میزان  به  بنا  اولیه  نیازهای  تامین  از  نظر  صرف 
می کند.  دریافت  مالی  کمک  یورو   143 حدود  ماهانه  خانوادگی، 
مالی  کمک  کاهش  خواهان  آلمان  کشور  وزیر  دمزیر،  توماس 
مستقیم به مهاجران است، اما احزاب اپوزیسیون به شدت با تغییر 

قوانین در این زمینه مخالفند.

 مانع سخت هلند
میان  در  هلند  بشر،  حقوق  دیده بان  سازمان  ارزیابی  به  بنا   
کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارای سختگیرانه ترین قوانین در 
قبال پناهجویان است. حدود دوسوم درخواست های پناهندگی در 
هلند رد می شوند. پس از رد درخواست پناهندگی، پناهجو باید 

را ترک کند. دولت هلند خود را موظف  طی 28 روز خاک هلند 
که  مهاجرانی  می داند.  پناهجویان  نیازهای«  »حداقل  تامین  به 
خواهان اقامت در خوابگاه های پناهندگی نیستند، از این امکانات 
 8  /4 حدود  جمعیتی  با  اتریش  می شوند.  محروم  نیز  ناچیز 
میلیون نفر در نیمه اول سال 2015 میزبان بیش از 27 هزار مهاجر 
عراق  سوریه،  کشورهای  از  پناهجویان  این  بیشتر  است.  بوده 
در  شدیدی  بحث های  نیز  حاضر  حال  بوده اند.در  افغانستان  و 
اتریش پیرامون تغییر قانون اساسی این کشور پیرامون پذیرش 
پناهجویان در جریان است. بسیاری از مهاجران به خاطر سطح 

استاندارد نسبتا باالی زندگی خواهان اقامت در اتریش هستند.

 پذیرش مهاجران مسیحی در لهستان و اقامت موقت پناهجویان 
در اسپانیا

روسیه  اوکراین،  از  که  است  مهاجرانی  میزبان  بیشتر  لهستان   
حدود   2014 سال  در  می کنند.  سفر  کشور  این  به  تاجیکستان  و 
از  نیمی  داد ه اند.  پناهندگی  درخواست  لهستان  در  نفر  هزار   8
اهل  آنان  درصد   91 که  داشته اند،  را  روسیه  تابعیت  پناهجویان 
چچن بوده اند.سازمان های حقوق بشری تا کنون بارها از شرایط 
زندگی پناهجویان در لهستان انتقاد کرده اند.  دولت لهستان برای 
ماه  در  که  نظرسنجی  یک  در  ندارد.  برنامه ای  مهاجران  جذب 
ژوئیه امسال صورت گرفت، بیش از 70 درصد پرسش شوندگان 
اسالمی  کشورهای  از  مسلمان  مهاجران  نیستند  مایل  که  گفتند 
تنها  پرسش شوندگان  این  شوند.  وارد  لهستان  به  آفریقایی  یا 
هستند.  سوریه  کشور  از  پناهجو  مسیحیان  پذیرش  خواهان 
پناهجو   7800 تنها   2014 سال  در  نیز  اسپانیایی  مقامات  گفته  به 
به طور غیر قانونی به این کشور وارد شده اند که در مقایسه با 
سال 2006 )39 هزار مهاجر غیرقانونی( ناچیز به نظر می رسد. 
اغلب پناهجویان غیرقانونی از کشورهای شمال آفریقا به اسپانیا 

مهاجرت می کنند. 
مشکل  با  طوالنی  نسبتا  فاصله  دلیل  به  حاضر  حال  در  اسپانیا   
عراق  و  سوریه  بالکان،  کشورهای  از  غیرقانونی  مهاجرت های 
مواجه نیست. بسیاری از مهاجران غیر قانونی تنها اقامتی موقت 
در اسپانیا دارند و خواهان مهاجرت به دیگر کشورهای اروپایی 

هستند.
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پر از خشم و هیاهو 

ارتش اعراب 
چند  در  خونریزی،  و  ناامنی  به  خاورمیانه  شهرت  وجود  با 
توانستند  منطقه  ارتشی  ژنرال های  از  بسیاری  گذشته  دهه 
مانند  کوچک  میان پرده  چند  جز  به  درآورند.  را  چکمه ها 
یا جنگ چندساله   1990 در سال  از سوی عراق  اشغال کویت 
عربی  اصلی  قدرت های   ،1980 دهه  در  ایران  با  کشور  این 
درگیری چندانی نداشته اند. پس از جنگ اعراب و اسرائیل در 
سال 1973 اغلب قراردادهای صلح یا آتش بس های درازمدت 
حکمفرما بودند. اما پس از قیام مردم در بهار عربی سال 2011 
و مناقشات و درگیری های ناشی از آن اکثر ارتش های منطقه 
مجبور شدند از خواب چندساله بیدار شوند. اکنون اکثر آنها 
در حال نبرد هستند. دشمنان آنها دامنه وسیعی از داعش در 
تا حوثی ها در یمن هستند. در برخی موارد  سوریه و عراق 
نگران کننده نیز ارتش  ها با ملت خود مبارزه می کنند. اکنون 
که آمریکا و اروپا تمایلی به اعزام نیروهای زمینی به منطقه 
ارتش های  توانایی  به  زیاد  میزان  به  خاورمیانه  ثبات  ندارند 

عرب بستگی دارد. اما آیا آنها برای این مهم آماده اند؟ 
باقی  امیدواری  برای  جایی  گذشته   در  آنها  عملکرد  بررسی   

از  عربی  بزرگ  ارتش های  گذشته  دهه های  در  نمی گذارد. 
اسرائیل به سختی شکست خوردند، در مقابله با ایران ناکام 
مانند  آفریقایی  کشورهای  در  خود  ماموریت  در  و  ماندند 
با وجود پشتیبانی غربی ها  امروزه حتی  نبودند.  چاد موفق 
نبرد  میدان  در  آنها  پیشرفته  تسلیحات  از  برخورداری  و 
نمی توانند جایگاه خود را حفظ کنند. سال گذشته نیروهای 
کوچک داعش موفق شدند موصل و بخش های بزرگی از عراق 
را تصرف و بخش های بزرگی از ارتش ملی عراق را متالشی 
و  ارتش  این  آموزش  برای  دالر  میلیون ها  که  حالی  در  کنند 
ارتش های یمن  آمریکا هزینه شده بود.  از  دریافت تجهیزات 
و لیبی نیز در آزمون داخلی خود ناموفق بودند. ارتش لبنان 
که فقط بر بخشی از کشور تسلط دارد به شدت تقال می کند 
کند.   داخل مرزهایش جلوگیری  به  آشوب سوریه  از سرایت 
مطمئنًا مشکل ارتش های عرب کمبود پول و تجهیزات نیست: 
کشورهای عرب بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی خود 
را به نیروهای نظامی اختصاص داده اند. موسسه بین المللی 
مطالعات راهبردی که اندیشکده ای در لندن است بیان می کند 
 15 از  کشور  هشت  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  کشورهای  که 
را  ملی  درآمد  سهم  بیشترین  که  تشکیل می دهند  را  کشوری 
به امور دفاعی اختصاص داده اند. یکی از مشکالت، آن است 
دالر  میلیاردها  می شود.  تلف  هزینه ها  این  اعظم  قسمت  که 
زیردریایی هایی  یا  پیشرفته  جت  جنگنده های  خرید  برای 
اما برای  تاثیرگذار هستند  خرج می شود که در ظاهر بسیار 
کارایی  و  تناسب  هستند  آن  درگیر  اعراب  که  مناقشه هایی 
این تجهیزات دشوار است و  از طرف دیگر نگهداری  ندارد. 
دزدی و فساد فراگیر باعث می شود بسیاری از قطعات ناپدید 
شوند یا در انبار تسلیحات پادگان ها ذخیره شوند )به همین 

دلیل داعش توانست بسیاری از آنها را در عراق غارت کند(. 
فعالیت های  و  تدارکات  کنترل،  و  فرماندهی  مانند  اموری   
فاقد  برنامه ها  نمی شود.  داده  اولویت  اطالعاتی 
انعطاف پذیری هستند و حتی در صورت ناموفق بودن بازهم 
افسران  که  می شود  بدتر  هنگامی  وضعیت  می شوند.  حفظ 
می گیرند.  دست  در  را  امور  زمام  آموزش ندیده  و  تازه کار 
احترام و پیروی از مقامات باالدست یکی از هنجارهای رایج 

جامعه عربی است اما همین باعث می شود واحدهای کوچک 
نتوانند بدون تایید مافوق به سرعت وارد عمل شوند.

اعراب  مسلح  نیروهای  که  است  آن  ضعف  جدی ترین   
و  حرفه ای  نهادهایی  خود  غربی  همتایان  همانند  نمی توانند 
بی طرف باشند. آنها بیشتر از دولت خود به یک حاکم یا گروه 
قومی یا مذهبی وفادار هستند. سوریه نمونه ای از وفاداری 
به حاکم و لیبی و یمن نمونه هایی از تعهد قبیله ای و منطقه ای 
در  سیاست  و  اقتصاد  بزرگ  بازیگران  نظامیان،  هستند. 
در سال  آنکه  از  به ویژه پس  مانند مصر شده اند  کشورهایی 
ارشد  افسران  بود.  شده  متزلزل  کشورها  این  2001  وضعیت 
را  آنها  حکومت ها  چراکه  می شوند  جایگزین  مرتب  ارتشی 
کشورها  برخی  می بینند.  بالقوه  کودتاگران  چشم  به  اغلب 
ماموریت های نظامی را برون سپاری می کنند. بشار اسد در 
مبارزه  برایش  تا  می دهد  پول  مختلف  گروه های  به  سوریه 
شورشیان  از  هستند  او  علیه  که  کشورهایی  مقابل  در  کنند، 
سوری حمایت می کنند. در عراق دولت به شبه نظامیان شیعه 

پول می دهد تا با داعش وارد جنگ شوند. 

به گروه های  دولت  از  واسپاری محافظت  برای  اما می توان   
متحده  امارات  و  اردن  کرد.  پیدا  جایگزین  راه حل  نظامی 
در  اما  نیستند  برتر  نظامی  قدرت های  به هیچ وجه  عربی 
منطقه از همگان پیشرفته تر و تواناترند. نیروی هوایی آنها 
هستند.  آموزش دیده  خوبی  به  ویژه  واحدهای  و  توانمند 

اردن نیروهای ویژه بسیار خوبی دارد که محصول تاسیسات 
را  مختلف  مناطق  از  گروه هایی  مرتب  که  است  آن  آموزشی 
می پذیرد و بسیاری از آنها در رقابت ساالنه »مبارزان« شرکت 
می کنند. در مجموع نیروهای ویژه و ضدتروریستی منطقه 
کافی هستند. برخی از آنها »روحیه رفاقت« را تبلیغ می کنند 
و واحدهای جنگی کارآمدی را تشکیل می دهند. اما بار زیادی 
بر دوش این گروه های ویژه قرار دارد و آنها مرتبًا از یک نقطه 
پرآشوب به نقطه ای دیگر اعزام می  شوند.  نیروهای متعارف 
از  اثبات رسانده اند:  به  را  امارات ارزش نسبی خود در یمن 
زمان استقرار در عدن در این ماه، آنها توانستند پیشرفت های 
زیادی در نبرد با حوثی ها داشته باشند. در مقابل نیروهای 
عربستان سعودی هیچ گونه موفقیتی به دست نیاوردند. اگر 
قرار باشد ارتش اعراب مانع گسترش داعش و سایر نیروهای 
شبه نظامی شوند الزم است اصالحاتی را تجربه کنند. اولین 
گام کوچک ساختن آنهاست. بسیاری از آنها افرادی بی سواد 
در  و  نفر   500 و  اندک هستند. در مصر 438 هزار  با حقوق 
سربازی  خدمت  گذراندن  حال  در  نفر  هزار   227 عربستان 
ارتش  بیکار را جذب  از گذشته جوانان  این دولت ها  هستند. 
می کردند. نتیجه آن شد که در سوریه و مصر پسربچه هایی 
خدمت می کنند که از لحاظ دستمزد و تغذیه در سطح بسیار 
سابق  فرمانده  ریچارد  لرد  گفته  به  می گیرند.  قرار  پایینی 
با  دهند  احتمال  سربازها  »اگر  بریتانیا  نظامی  نیروهای 
کمبود فشنگ مواجه می شوند یا در صورت مجروح شدن از 
مراقبت های پزشکی خبری نخواهد بود دیگر انگیزه ای برای 
کوچک تری  و  حرفه ای  نیروهای  داشت«.  نخواهند  جنگیدن 
از سربازان تحصیل کرده و با حقوق عالی تشکیل شده اند که 
اما به خاطر  می توانند کارایی خود را در جنگ ها ثابت کنند 
این گونه  داشتن  به  تمایلی  منطقه  دولت های  کودتا  از  ترس 
دارند  قصد  عربی  دولت های  اگر  بنابراین  ندارند.  نیروها 
عملکرد خود را در میدان نبرد بهبود بخشند الزم است نگاهی 

به حاکمیت خود در کشور بیندازند.

منبع: اکونومیست
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نخست وزیر فنالند خانه اش را در اختیار آوارگان می گذارد

عرب های 
بی تفاوت

 اروپا در برابر موضوع مهاجران در عمل به دو دسته تقسیم شده است.

دسته نخست کسانی هستند که می گویند باید از حضور مهاجران استقبال کرد. 
در این دسته هم طرفداران حقوق بشری قرار دارند و هم برخی اقتصاددانان، که 
این مهاجرین را به عنوان یک نیروی کار ارزان می بینند. در دسته دوم اما کسانی 
از  این حجم  دارند و معتقدند حضور  ناسیونالیستی تری  هستند که دیدگاه های 
مهاجران ترکیب جمعیتی اروپا را به هم می ریزد، همچنین هزینه نگهداری این 
مهاجران سر به فلک خواهد کشید. به اعتقاد این دسته، در شرایطی که کشورهای 
اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، حضور مهاجران  با بحران بزرگ  اروپایی 
نخست وزیر  وجود  این  با  شود.  پیش  از  گسترده تر  بحران  این  می شود  موجب 
که  کرد  اعالم  بی سابقه  اقدامی  در  می گنجد،  اول  دسته  افراد  رده  در  که  فنالند 

خانه  شخصی اش را آماده سکونت پناهجویان می کند. 

ادا  آوارگان   »یوها سیپیال« دراین باره گفته مایل است سهم خود را در کمک به 
کند. او مردم کشورش را نیز به پیروی از این روش فراخواند. رئیس دولت فنالند 
روز شنبه )پنجم سپتامبر( در گفت وگو با شبکه تلویزیونی این کشور از تصمیم 
خود برای اسکان پناهجویان در خانه شخصی اش خبر داد. یوها سیپیال گفت هر 
ادا کند.خانه نخست وزیر فنالند در  کس باید سهمی در کمک رسانی به آوارگان 
شمال این کشور قرار دارد. سیپیال گفته که از این خانه در حال حاضر استفاده 
چندانی نمی  کند زیرا به دلیل وظایف دولتی، اغلب به همراه خانواده  در هلسینکی 
به سر می برد. آماده سازی این خانه برای سکونت پناهجویان، تا آخر سال میالدی 
)سه ماه دیگر( انجام می شود.سیپیال 55 سال دارد و از ماه مه سال 2015 به مقام 
نخست وزیری فنالند رسیده است. دولت ائتالفی فنالند از حزب لیبرال، متعلق به 

سیپیال و حزب عوام گرای »فنالندی ها« تشکیل شده است.
به  را  فنالندی ها  است،  فرهنگی  چند  کشوری  فنالند  آنکه  به  اشاره  با  سیپیال   
نهادهای  و  کلیسا  که  کرده  امیدواری  ابراز  او  فراخواند.  پناهجویان  از  حمایت 
داوطلب و افتخاری نیز به کمک آوارگان بشتابند.نخست وزیر فنالند در واکنش به 
درخواست اتحادیه اروپا برای تقسیم متوازن پناهجویان در کشورهای عضو نیز 
بیانیه ای داده و بر انجام داوطلبانه این دعوت تاکید ورزیده است.به نوشته مجله 
اشپیگل، از چند هفته پیش تاکنون، کشورهای عضو اتحادیه اروپا درگیر کشمکش 
بر سر پذیرش پناهجو در خاک خود و سهمیه بندی شمار آوارگان هستند. قرار 

است وزیران خارجه اتحادیه روز شنبه )12 سپتامبر( در لوکزامبورگ جلسه ای 
ویژه به این منظور برگزار کنند. انتظار نمی رود این نشست نتیجه  ای در بر داشته 
باشد.بر همین اساس، ندای درخواست تشکیل اجالس ویژه ای در سطح سران 
کشورهای اتحادیه برای رسیدگی به بحران پناهجویی پیوسته رساتر می شود.

فنالند در سال گذشته تنها 3620 مورد تقاضای پناهندگی داشته است. این رقم 
در مقایسه با کشور همسایه یعنی سوئد با 80 هزار تقاضا، بسیار ناچیز به نظر 
می رسد. دولت فنالند حساب می کند که تعداد متقاضیان پناهندگی در سال 2015 

در این کشور به 30هزار نفر برسد.

 عرب های پولدار شانه خالی می کنند
 در حالی که کشورهای حاشیه خلیج فارس جزو کشورهایی هستند که سرانه 
هزار   160 مجموع  در  اما  دارند،  سوری  مهاجران  بیشتر  دریافت  برای  باالیی 
اساس  بر  سوری ها،  این  می گویند  برخی  داده اند.  پناه  خود  خاک  در  را  سوری 
کنوانسیون های حقوقی جزو پناهجویان محسوب نمی شوند و از حقوق پناهنده 
به  فارس،  خلیج  حاشیه  عرب های  برای  واقع  در  افراد  این  نیستند.  برخوردار 
عنوان نیروی کار ارزان به خدمت گرفته شده اند که شمشیر داموکلس اخراج نیز 
نوشت:  گزارشی  در  تایمز  نیویورک  راستا  این  در  دارد.  قرار  سرشان  باالی  بر 
در  سوری  پناهجویان  برای  مکانی  هیچ  فارس  خلیج  حاشیه  عرب  کشورهای 
کشورشان اختصاص نداده اند. این سیاست کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس 

در حالی است که آنها در کمک مالی و نظامی به مخالفان بشار اسد به شدت فعال 
هستند.

در  موجود  طوالنی  درگیری های  در  سالح  و  پول  با  قطر  و  سعودی  عربستان   
سوریه دخالت دارند. به طور مثال عربستان سعودی از افراطیون »احرار شام« که 
با شبکه تروریستی القاعده در ارتباط است، حمایت می کند. »احرار شام« یکی از 
بزرگ ترین گروه های شورشی در سوریه محسوب می شود و یکی از هفت گروه 
می جنگند.  دمشق  حکومت  با  که  است  افراطی  گرو ه های  ائتالف  تشکیل دهنده  
این گروه در عین آنکه گرایش های افراطی دارد، با گروه تروریستی داعش نیز 

مخالف است. ضمن اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس هیچ گاه پنهان نکرده اند 
که مخالف بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه هستند و می خواهند او را سرنگون 

کنند تا رژیمی دیگر در سوریه اداره امور را به دست گیرد.

 بی تفاوتی کشورهای عربی
 )UNHCR( پناهندگان  امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای  دفتر   
گزارش داده دو کشور قطر و عربستان سعودی برای تامین زندگی حدود چهار 
میلیون آواره سوری که تاکنون از این کشور خارج شده اند بودجه ای اختصاص 
داده اند. این دو کشور اما حاضر نیستند پناهجویان سوری را بپذیرند. در قطر 
آمار دفتر کمیساریای  این کشور برمبنای  شمار پناهندگان و پناهجویان رسمی 
 88 و  پناهنده   133  )UNHCR( پناهندگان  امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالی 
پناهندگان  این  که  نیست  منتشر شده، مشخص  آمار  این  در  البته  است.  پناهجو 
در  بین الملل  عفو  سازمان  آمده اند.آمار  قطر  به  کشورهایی  چه  از  پناهجویان  و 
منتشر  میالدی  گذشته  سال  دسامبر  در  که  آمار  این  در  است.  دقیق تر  باره  این 
امارات  قطر،  شامل  فارس  خلیج  حاشیه  عرب  کشورهای  که  است  آمده  شده، 
متحده عربی، عربستان، کویت و بحرین هیچ مکانی برای پناهجویان سوری در 
امر در مورد کشورهایی چون روسیه،  این  کشورشان اختصاص نداده اند.البته 
ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی هم صدق می کند. این کشورها نیز حاضر به پذیرش 

پناهجویان سوری نیستند.
 گرچه هشت ماه از آمار سازمان عفو بین الملل می گذرد، اما هیچ نشانی از تغییر 
مواضع این کشورها در ارتباط با پناهجویان سوری دیده نمی شود.در گزارش 
اخیر »بی بی سی« در این باره آمده است که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس 
تنها شهروندانی از سوریه را می پذیرند که با ویزای توریستی یا ویزای کاری به 
این کشورها سفر کنند و دریافت ویزا از این کشورها برای شهروندان سوری با 
تنها شهروندان سوری که زندگی  ترتیب  این  به  فراوانی همراه است.  مشکالت 
نسبتا مرفهی دارند می توانند بخت دریافت ویزای پرهزینه و سفر به این کشورها 
را به دست آورند. این سیاست کشورهای حاشیه خلیج فارس در فضای مجازی 
اعتراض ها  این  می رسد  به نظر  است.  شده  روبه رو  گسترده ای  اعتراض های  با 
فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  در  که  توییتر  اجتماعی  شبکه  در  به خصوص 

پرطرفدار است، شدت یابد. 
خواست  صورت  در  و  نزدیک اند  سوریه  به  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای   
این  به  سوری  پناهجویان  انتقال  برای  را  مطمئن  مسیری  می توان  کشورها  این 
پذیرش  برای  ضروری  مالی  قدرت  همچنین  کشورها  این  کرد.  تعیین  کشورها 
نیز  ساخت و ساز  در  آنها  که  داده  نشان  تجربه  و  دارند  را  سوری  پناهجویان 
سابقه ای طوالنی دارند. عربستان سعودی همه ساله میلیون ها نفر مسلمان را از 
سراسر جهان در خود جای می دهد. آنها همه ساله برای مراسم حج به این کشور 
سفر می کنند. عربستان از نظر لجستیکی و امکانات می تواند در حل این مشکل 
خاک  داخل  در  سوری ها  دادن  پناه  از  تاکنون  کشور  این  اما  باشد،  سهیم  بزرگ 

کشورش احتراز کرده است. 
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اکونومیست ، صنعت هوایی ایران را بررسی کرد

غول های غربی 
در پرواز

 اکونومیست در گزارشی وضع صنعت هوانوردی ایران را پس 
از حصول توافق هسته ای بررسی کرد و ضمن اشاره به اینکه 
غربی  شرکت های  سرمایه گذاری  برای  مناسبی  فرصت  اکنون 
به  است  ممکن  آمده  دست  به  توافق  می نویسد،  آمده  به دست 
مذاق سرمایه گذاران خوش آمده باشد اما راه طوالنی در پیش 

دارند تا بتوانند در ایران کسب وکار داشته باشند .البته فعاالن 
اقتصادی و نهادهای مالی می دانند که نباید در کوتاه مدت امید 
ایران و 1+5 را مشاهده  نتایج توافق هسته ای  تا  داشته باشند 
و  زمان  گذشت  به  سودآور  و  دلخواه  نتیجه  به  رسیدن  کنند. 

صبر نیازمند است.
در میان صادرکنندگان آمریکایی به ایران تنها یک بخش است 
صنعت  بخش  آن  و  است  بیشتر  امتیازات  اعطای  شایسته  که 
بود  مجبور  ایران  هوایی  خطوط  دهه ها  .برای  است  هوایی 
برای تهیه قطعات مورد نیاز خود به بازار سیاه روی بیاورد و 
برای تعمیر هواپیماها مجبور به استفاده از این قطعات بودند.  
بر این اساس، صنعت هوانوردی ایران به واسطه تحمل چندین 
دهه تحریم اقتصادی بیش از سایر حوزه ها دارای بستر مناسب 
آمریکا،  رئیس جمهوری  اوباما«،  »باراک  است.  سرمایه گذاری 
سال گذشته با فروش قطعات یدکی هواپیماهایی که حدود 30 
سال پیش به ایران فروخته شده بودند، موافقت کرد. آمارهای 
سوانح  مورد   28  )1379(  2000 سال  از  می دهد  نشان  رسمی 
هوایی برای پروازهای مسافربری ایران روی داده است که در 
آن بیش از 500 نفر جان خود را از دست داده اند. میانگین عمر 
هواپیماهای مسافربری ایران به 26 سال می رسد این در حالی 

است که میانگین عمر مفید هواپیماهای مسافربری در امارات 
از 7 سال تجاوز نمی کند. 

است:  آمده  اکونومیست  تحلیلی  گزارش  از  دیگری  بخش  در   
کشور  این  هوایی  ناوگان  فرسودگی  موجب  ایران  تحریم های 
هواپیماهای  استفاده  از  نگرانی  بهانه  به  آمریکا  و  است  شده 
ایران  بی گناه  مردم  جان  مستقیما  نظامی،  امور  در  جدید 
توافق  حصول  از  پس  اوضاع  اما  است.  داده  قرار  هدف  را 
هسته ای ایران و کشورهای عضو 1+5 کمی متفاوت شده است 
ایران  به  این شرکت های غربی هستند که برای ورود مجدد  و 
که  بوئینگ  هواپیماسازی  شرکت  عالوه بر  می کنند.  بی تابی 
شرکت های  است،  ایران  به  خود  محصوالت  فروش  خواستار 
یا  هواپیماها  یدکی  قطعات  تامین کننده  که  دیگری  متعدد 
تجهیزات هوایی هستند نیز می دانند در صورت ورود به صنعت 

هوانوردی ایران، با رونق اقتصادی مواجه خواهند شد. 

و  ایران  هوایی  خطوط  اینکه  به  اشاره  ضمن  اکونومیست    
از عادی شدن تدریجی روند  تولیدکنندگان هواپیماهای غربی 
روابط ایران و غرب استقبال می کنند، در این باره می نویسد: 
می گوید  ایران  دارند.  عملگرایانه  رویکردی  طرف  دو  »هر 
نیازمند  از 400 فروند هواپیما  به بیش  آینده  در طول یک دهه 
خواهد بود که 100 فروند آن با پرچم ایران پرواز خواهند کرد. 
»فرهاد پرورش« رئیس ایران ایر احتمال خرید تازه ترین مدل 
هواپیماهای 747 و 748 را رد نکرده بود و در این میان بوئینگ 

نیز در تالش برای یافتن مشتری است. 
 در پایان این گزارش آمده است که سال گذشته وقتی تحریم های 
ایران کاهش یافت، ایران برای تعمیر هواپیماهای خود دست به 
فروش  اجازه  اکنون  آمریکا  زد.  یدکی  لوازم  و  قطعات  خرید 
این  دارد.  را  ایران  به  خدمات  و  قطعات  مسافربر،  هواپیمای 
کار نه تنها باعث می شود که وضعیت جا به جایی مسافران در 
ایران بهبود یابد بلکه برای تولیدکنندگان هواپیماسازی غرب، 
میلیارد ها درآمد تولید می  کند مثل شرکت هواپیمایی بوئینگ. 
خطوط  صاحبان  و  یدکی  لوازم  تامین کنندگان  به  همچنین 
و  هواپیما  داخلی  طراحان  اطالعات،  فناوری  بخش  هوایی، 

غیره میلیارد ها پول به ارمغان می آورد. 

حضور سوری های آواره به رشد اقتصادی آلمان 
کمک می کند

»آلمــــان«؛ 
بهشـــــــت 
پناهجویان

پناهندگان  از برندگان اصلی موضوع  آلمانی یکی    کارخانه های 
بحران  این  با  اروپایی  کشورهای  که  حالی  در  است.  آسیایی 
و  شرکت ها  می رسد  به نظر  می کنند،  نرم  پنجه  و  دست  انسانی 
بهینه ای  استفاده  توانسته اند  بحران  این  از  آلمانی  کارخانه های 
آلمان  به  آسیایی  پناهندگان  اشپیگل، موج  به نوشته مجله  ببرند. 
این  از  را  خود  نیروی  کمبود  آلمانی  کارخانه های  تا  شده  باعث 

طریق پر کنند

سود  به  درازمدت  در  موضوع  این  دارند  اعتقاد  کارشناسان 
شرکت ها  این  شکوفایی  به  منجر  و  است  آلمانی  شرکت های 
در  افغان  ساله   18 کارگر  یک  می نویسد:  اشپیگل  شد.  خواهد 
»هایزونگ-اوبرمایر«  شرکت  کارگری  دوره های  یک سال  عرض 
را به خوبی طی کرده و هم اینک به عنوان یک کارگر ماهر در این 
اینکه  افغان برای  این کارگر  به کار شده است.  کارخانه مشغول 
است. هاشمی  کرده  را طی  بسیار طوالنی  برسد مسیر  آلمان  به 
به شهر مونیخ یک مسیر 6 هزار  برای رسیدن  افغان  کارگر  این 
مونیخ  به  هاشمی  اینکه  از  پس  است.  کرده  طی  را  کیلومتری 
می رسد به او از سوی اداره جوانان کمک می شود. او در ابتدا با 
مشکالت فراوانی سروکله می زده است. او می گوید: پس از اینکه 
به آلمان رسیده اصال نمی توانسته با مردم ارتباط برقرار کند؛ اما 

حاال به خوبی آلمانی صحبت می کند.
آلمانی   هاشمی در خالل یادگیری زبانش وارد مدارس متوسطه 
می شود و از آنجا نیز فارغ التحصیل می شود. او پس از آن جذب 
با دستگاه های  آنجا کار را  مدارس فنی و حرفه ای می شود و در 
خودکار رنگ آمیزی را فرا می گیرد. او پس از اینکه این دوره را با 
موفقیت و در زمان کوتاهی می گذراند، جذب شرکت هایزونگ-
را  دستگاه  این  با  کردن  کار  تکمیلی  مرحله  و  می شود  اوبرمایر 
در آنجا می گذراند. هاشمی در مدت کوتاهی می تواند به مدیران 
شرکت  این  و  برساند  اثبات  به  را  خود  کاری  لیاقت  شرکت  این 
می دهد.  کاری  پیشنهاد  وی  به  دوره  پایان  از  پس  بالفاصله  نیز 
اوالف زیمر من، مدیر این شرکت می گوید: ما نیاز داشتیم که یکی 
هاشمی  و  شود  کار  به  مشغول  خط  این  در  سرکارگر  به عنوان 
در  حاضر  حال  کرد.در  پیدا  دست  پست  این  به  کوتاهی  در مدت 
این  آسیایی روانه  از سایر کشورهای  بیشتر کارگرانی که  آلمان، 
برخوردار هستند.  افغان  کارگر  این  از وضعیت  کشور می شوند 
بگیرند  فرا  را  آلمانی  زبان  زودتر  چه  هر  که  می کنند  سعی  آنها 
به تحصیل شوند.  بتوانند مشغول  تا در مدارس فنی و حرفه ای 
این کارگران فاقد مهارت را تبدیل به کارگران  دوره ای کوتاه که 

ماهر می کند. 
 خوشامد به رنگین پوست ها

سال  دو  می گوید:  هایزونگ-اوبرمایر  شرکت  رئیس،  زیمرمن،   

پیش فکر می کردم با نبود کارگر ماهر شرکت ها با مشکل مواجه 
اندازه  به  توانسته ایم  سال  دو  عرض  در  هم اینک  اما  شد  خواهند 
روش  این  از  سال ها  زیمر من  دهیم.  پرورش  ماهر  کارگر  کافی 
است  کرده  سعی  گوناگون  کشورهای  از  و  است  کرده  استفاده 
نیرو جذب کند. به رغم اینکه در آلمان نزدیک به 8/ 2 میلیون بیکار 
وجود دارد؛ اما کارخانه های این کشورها همواره برای تامین نیرو 
هستند  کارگری  به دنبال  که  پناهندگانی  داشته اند.  نیاز  کارگر  به 
هم اینک جزو گزینه های نخست این کارخانه ها به حساب می آیند؛ 
زیرا آلمانی ها کمتر تمایل به کارگری در این کارخانه ها را دارند. 
همکاری  به  حاضر  نیز  درآمد  حداقل  با  پناهندگان  این  سویی  از 
به سیاست  نیز دست  پیش تر  آلمان  آلمانی هستند.  با شرکت های 
مشابه زده بود. در دهه 60 از سده بیستم نیز این کشور شرایط 
مشابهی را تجربه کرده بود. در دهه 60 بیش از یک میلیون کارگر 
خارجی در شرکت ها و کارخانه های این کشور فعالیت می کردند. 
در دوران حاضر نیز هاشمی تنها یکی از هزاران نفری است که 

والدین شان آنها را برای زندگی بهتر راهی آلمان  کنند.
 با موج حضور مهاجران سوری هم اینک این تحلیل مطرح شده 
این نیروها می توانند در مدت زمان کوتاهی بزرگ ترین  است که 
است  ماهر  کار  نیروی  کمبود  همان  که  را  آلمان  اقتصاد  مشکل 
جبران کند.در سال 2013، اداره کار آلمان در گزارشی اعالم کرد 
که 5 هزار نیروی خارجی جذب کارخانه های آلمانی شده  اند، در 
این رقم در سال 2014 به 10 هزار نفر رسیده است. در  حالی که 
حال حاضر 800 هزار پناهجو وارد قاره سبز شده اند. پیش بینی 
می شود، بخش عظیمی از این پناهجویان آلمان را به عنوان گزینه 
نخست زندگی خود انتخاب کنند. آلمان هر چند در مقایسه با سایر 
کشورهای اروپایی حق تابعیت کمتری به پناهجویان می دهد، اما 
همین  و  است  فراهم  بیشتری  شغلی  فرصت های  کشور  این  در 

یا  آلمان  جذب  سوری  پناهجویان  تا  می شود  موجب  موضوع 
اتریش شوند. در سال گذشته آلمان برای اینکه نیروی خارجی را 
این  جذب کارخانه های خود کند، دست به اصالح قوانین کار در 
کشور زد. دولت آلمان در سال گذشته اعالم کرد که درصدد است 
از موانع موجود بر سر راه پناهجویانی که در جست وجوی کار 

هستند بکاهد.
آلمان،  دولت  رسید،  تصویب  به  سال  آن  در  که  مصوبه ای  طبق   
بر  این کشور  در  اقامتشان  و  را که حضور  و کسانی  پناهجویان 
حسب قانون »تحمل شده«، )geduldet(، می توانند در آینده پس از 
15 ماه اقامت در آلمان، هنگام تقاضا برای یک کار، از حقوق برابر 
موضوع  همین  باشند.  برخوردار  کشور  این  شهروندان  دیگر  با 
بیشتر  و  است  شده  آلمان  بیشتر  جذابیت  باعث  حاضر  حال  در 
پناهجویان مایل هستند از این راه جذب این کشور شوند. پیش تر، 
دیگر  که  داشت  وجود  موردی«  »ارجحیت  به  موسوم  قاعده ای 
اجرا  بگذرد،  آلمان  در  اقامتش  از  ماه   15 که  پناهجویی  مورد  در 
نخواهد شد. طبق این قاعده، باید ثابت می شد که بین شهروندان 
درخواست  که  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  دیگر  و  آلمانی 
تصدی یک شغل را داده اند، متقاضی مناسبی وجود ندارد تا یک 

پناهجو بتواند آن شغل را به دست آورد و استخدام شود.
اجازه  اقامت شان  از  سال   4 گذشت  با  پناهجویان  این  از  پیش    
بازار  در  رقابت  وارد  موردی«  »ارجحیت  قاعده  بدون  می یافتند 
شمار  به  متخصص  نیروی  که  پناهجویانی  مورد  در  شوند.  کار 
اجازه  آن  در  که  ماهه ای  سه  دوره  از  پس  قاعده  این  می آیند، 
از  پس  پناهجویان  این،  بر  افزون  می شود.  برداشته  ندارند،  کار 
نیستند  محلی  در  اقامت  به  مجبور  دیگر  آلمان  در  اقامت  ماه  سه 
البته  کرده اند.  تعیین  بیگانه  اتباع  و  مهاجرت  اداره  مقامات  که 
آلمان  به  آن  از  که  به کشوری  است  قرار  که  را  قاعده کسانی  این 
است  قرار  آن  جای  به  برنمی گیرد.  در  شوند  بازگردانده   آمده اند 
که ایالت های مختلف آلمان به طور عادالنه در پرداخت هزینه برای 
تامین مسکن پناهجویانی که درآمد کافی و مطمئن ندارند، سهیم 

شوند. 
 منبع اشپیگل
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سینما
به  شیلیایی  بیزه  ماتیاس  ساخته  آب«،  »خاطره  درباره 

مناسبت پخش آن در فستیوال ونیز 2015 

دریای اشک 
و افســــوس 
از  کمتر  که  ونیز  امسال  جشنواره  فیلم های  از  یکی 
 22( آینده  شب  یکشنبه  و  می گذرد  آن  آغاز  از  هفته  یک 
شهریور( پایان می گیرد، کاری از ماتیاس بیزه فیلمساز 
فیلم  این  است.  آب«  »خاطره  نام  به  شیلی  اهل  مبتکر 
درباره زوج میانسالی است که نمی توانند با فاجعه مرگ 
فرزند چهار ساله شان کنار بیایند و به شدت از این بابت 
که  است  این  آنها  برای  احساس  بدترین  می برند.  رنج 
فکر می کنند چه آسان می توانستند جلوی این ضایعه را 
بگیرند و با نهایت بی دقتی موجب مرگ جگر گوشه خود 
تماشاگران  که  است  بیزه  تخصص های  از  این  شده اند. 
با یک موقعیت  را بسیار صریح و بی واسطه  فیلم هایش 
و  تسلیم  بابت  این  از  را  آنها  و  رو  در  رو  احساس خطر 
این تجربه را در »خاطره آب«  نظاره گر صرف ؟ کند و 
بلند بیزه است و  این پنجمین ساخته  تکرار کرده است. 
با اینکه وی در این گونه از فیلمسازی هنوز از الرس فون 

تریر دانمارکی عقب است اما توانسته است از بی پناهی 
بدهد  نشان  و  بگوید  غرب  در  انگار  سهل  های  انسان 
حد  چه  تا  و  است  کوتاه  چه  غرب  در  انسان ها  عمر  که 
بخت  کودکان  اقوام  حتی  و  مسووالن  سوی  از  می تواند 

برگشته بی ارزش تلقی شود.

 به انتخاب مردم
 دو سال پیش حاضران در جشنواره ونیز فیلم دراماتیک 
دارد،  نام  ماهی«  »زندگی  که  را  بیزه  ماتیاس   2011 سال 
این  اخیر  سال   10 ادوار  طی  خود  محبوب  اثر  عنوان  به 
فستیوال انتخاب کردند و با اینکه آن فیلم جایزه »گویا« 
)اسکار سینمای اسپانیا( را برد و شیلی آن را به عنوان 
»خارجی«  فیلم  برترین  اسکار  انتخاب  در  نماینده اش 
و  سینمایی  علوم  آکادمی  به  سال  آن  )غیرآمریکایی( 
هنرهای تصویری معرفی کرد اما آن فیلم معناگرا با کج 
سلیقگی آشکار استودیوهای هالیوودی هرگز در آمریکا 
و کانادا اکران عمومی نشد. آن فیلم نیز مثل »خاطره آب« 
ابتدا در فستیوال ونیز اکران شد و امروز اروپایی ها به 
عنوان بینندگان درجه اول کارهای بیزه معترف اند که او 
کارش را خوب بلد است و فیلم هایش عمیق و احساسی اند 
و  انتخاب شده اند  با سلیقه  با دقت طراحی و قصه ها  و 
اما ماشین  او حزن انگیزند  اینکه تقریبًاً همه فیلم های  با 
دل  و  نمی کنند  عمل  تصنعی  و  نیستند  هم  اشک  تولید 

بیننده ها را به تسخیر خود در می آورند.

 احساسات بر باد رفته
 در »خاطره آب« هم با دو کاراکتر اصلی عمیق و سرشار 
از احساسات بر باد رفته مواجه هستیم. آماندا ) با بازی 
اله نا آنایا( که یک مترجم زبان اسپانیایی است با نگاهی 
او و همسرش خاوی یر  به گذشته می نگرد.  افسوس  پر 
این  از  پیش  است  آرشیتکت  یک  که  ویکونا(  )بنجامین 

اما حاال دریای  مردمانی بسیار شاد و خوشبخت بودند 
جرات  حتی  آماندا  است.  سرازیر  چشمان شان  از  اشک 
به  او  نگاه کند زیرا چهره  به چشم های همسرش  ندارد 
است.  رفته شان  دست  از  بچه  پسر  پدرو،  یادآور  شدت 
چگونگی  درباره  دقیق  چیزی  بیزه  صحنه ها  این  در 
اما چون در پس زمینه  آنها نمی گوید  مرگ پسرک دلبند 
آماندا استخر بزرگ  چشم های پر اشک و صورت لرزان 
خانه مسکونی شان جلب نظر می کند، به طور غیرمستقیم 
و شاید هم مستقیم به بینندگان این پیام رسانده می شود 
بوده  استخر  همین  با  ارتباط  در  باید  آنها  بچه  مرگ  که 
از  صحبت  آنها  خانوادگی  دوستان  وقتی  حتی  و  باشد 
خویش  مسکونی  خانه  حیاط  در  استخر  یک  احداث 

می کنند، حالت چهره آماندا و خاوی یر عوض می شود.

 نقش عشق و خلوص
بوده  همراه  سوال  این  با  همواره  بیزه  هنری  زندگی   
را  آنها  می تواند  حد  چه  تا  انسان ها  خلوص  و  عشق  که 
از مصایب روزگار رهایی بخشد و این سوال عینا برای 
پدروی  مرگ  از  پس  می یابد.  مصداق  نیز  او  جدید  فیلم 
بینوا آماندا در عکس العمل اولش خواستار طالق گرفتن 
از خاوی یر شده بود زیرا می دانست هر کار کند کابوس 
مرگ پسر بچه شان ادامه زندگی آنها را زهرآگین خواهد 
که  می کند  گوشزد  ما  به  تصاویرش  در  بیزه  اما  کرد 
از  اگر بیشتر  رنج خاوی یر به خاطر فاجعه مورد بحث 
با  راه  این  در  بیزه  نیست.  هم  او  از  کمتر  نباشد،  آماندا 
تصاویری معقول و کلوزآپ های صریح، رنج عظیم »پدر 

فرزند از دست داده« را به تماشاگران نشان می دهد. در 
این صحنه ها انتخاب رنگ ها توسط بیزه نیز به گونه ای 
است که رنگ های تفکر برانگیز یا نشانگر غم و حرمان به 
رنگ های شاد می چربند و بیزه بخصوص روی رنگ آبی 
تیره تاکید کرده تا از سکون و شک و ناراحتی دو کاراکتر 

اصلی قصه اش بگوید.

 با حرکات صورت
 بیزه در یک اقدام موثر دیگر نحوه دقیق مرگ فرزند این 
زوج و بعضی جزییات و حقایق دیگر را به طور شفاف 
نمایشی  به  فیلمش  تا  نمی گذارد  نمایش  به  آشکار  و 
سراسر غم و اشک تبدیل نشود و بیشتر از استعاره ها و 
برخی حرف ها و اشارات و حتی مسیر نگاهها و حرکات 
تشریح  و  نظر  مفاهیم مورد  انتقال  برای  آدم ها  صورت 
قصه استفاده شود و پدر و مادر پدرو گاهی در یک النگ 
درماندگی  شان  و  غم  حالت  نیز  عادی  روزی  در  و  شات 
فیلم های  در  که  بیزه  ناتورالیسم  می سازند.  آشکار  را 
این فیلم هم مشخص است  او نیز دیده می شد، در  قبلی 
و استفاده کارگردان از دوربین های مستقر بر روی شانه 
و لرزش های تبعی تصاویر از این بابت یک راه انتخابی 
دیگر بیزه برای نشان دادن عمق احساسات پدر و مادر 
و  بیزه  است.  بی گناه  پسرک  مرگ  از  پس  ماههای  در 
نام  روخاس  خولیو  که  فیلمنامه  نگارش  در  همکارش 
دو  احساسات  و  حرف ها  مستقیم  بیان  از  بارها  دارد. 
کاراکتر اصلی پرهیز کرده اند زیرا تکرار مکررات و رنج 
از دریغ است  اینجا نگاههای سرشار  افزا خواهد بود و 
که حرف می زنند. کار جدید بیزه با فریادهای بی صدای 
اساتید این گونه از فیلمسازی شامل راینر ورنر فاسبندر 
نمی کند.  برابری  آمریکایی  تیس  آلمانی و جان کاساوی 

اما آن قدرها هم از آنها دور نیست.

بی خانمان ها حاال اولویت پیدا کردند 

مرد بی خانمان 
در نیویورك  

وقتی ریچارد گیر داشت برای فیلم »زمان خارج از ذهن« 
نیویورکی ها  می کرد،  گدایی  بی خانمان  مردی  نقش  در 

او را نشناختند. 
از  داشت  گیر  ریچارد  نیوز،  دیلی   نیویورک  از  نقل  به 
نگاه  او  به  نیویورکی ها  اما  می کرد،  بازی  قلب  صمیم 
 66 گیر  است!  بی خانمان  می کردند  فکر  چون  نکردند. 
سال  اوایل  هالیوود،  دهه  چهار  تقریبا  ستاره  و  ساله 
آستور  در  ژولیده  ریش  و  بافتنی  کاله  یک  با  گذشته 
پِلیس واقع در مرکز شهر نیویورک ایستاده بود و »زمان 
خارج از ذهن« که روز چهارشنبه اکران می شود را بازی 
می کرد. در صحنه ای که او و اورن موورمن نویسنده و 
کارگردان، فیلمبرداری می کردند، شخصیت او یک لیوان 
را تکان می دهد و درخواست پول خرد می کند. موورمن 
نزدیک  استارباکس های  از  یکی  در  را  دوربینش  که 
دو  اگر حتی  »فکر کردیم  بود می گوید:  جاسازی کرده 
داشته  وقت  بشناسد  را  او  کسی  اینکه  از  پیش  دقیقه 

باشیم، خودش کافی است. لباس هایش پیغام خاصی را 
می رساندند، اما اگر به چشمانش نگاه می کردید ریچارد 

گیر بود. اما کسی به او نگاه نمی کرد«.
نسبت  مردم  عکس العمل های  می توانست  می گوید  گیر   
به خود را ببیند: »می توانستم از دو بلوک آن ورتر بگویم 
که مردم من را می دیدند، به لباس هایم نگاه می کردند و 
می دیدند من ثابت ایستاده بودم. با خودشان می گفتند 
و  بدهم  پول  او  به  نمی خواهم  من  می خواهد،  پول  او 
کنم؟  گناه  احساس  باید  چرا  ولی  می کنم  گناه  احساس 
ایجاد  غیرواقعی  گدای  یک  دیدن  با  فقط  این ها  تمام 
تونی  جایزه  برنده  که  او  همبازی  ویرین  بن  می شد«. 
ملحق  او  به  فیلم  از  صحنه هایی  در  بعدا  هست،  هم 
ویرین  شخصیت  البته  نشناخت؛  هم  را  او  کسی  و  شد 
اجتماعی تر بود که باعث شد بیشتر از ریچارد گیر، پول 
خرد جمع کند. گیر می گوید: »بن کارش بهتر از من بود. 
اما واقعا، افراد خیابانی همه شان برادرها و خواهرهای 
ما هستند. می توان آن ها را باز یافت و باید به آن ها کمک 
سالم  شهری  و  سالم  محله ای  از  بخشی  بتوانند  تا  کرد 

باشند«.
 1988 سال  که  شد  آغاز  وقتی  پروژه  این  گیر،  برای   

کرد.  دریافت  بودن  بی خانمان  درباره  را  فیلمنامه ای 
معمولی  ملودرام  یک  مانند  تولیدنشده  داستان  آن 
هالیوودی به نظر می رسید، اما سال ها با او ماند. تقریبا 
به  کرد؛  آن  درباره  تحقیق  به  شروع  او  بعد،  سال   20
آن ها  خیریه  گروه های  با  و  رفت  بی خانمان ها  پناهگاه 
کار کرد. در صنعت فیلم، موورمن که برای »فرستاده« 
»من  فیلم  در  و  بود  شده  اسکار  جایزه  دریافت  نامزد 
همچنین  و  بود،  کرده  کارگردانی  را  گیر  نیستم«  آنجا 
یک نیویورکی به نام توماس واگنر که با لقب »کادیالک 
خاطرات  کتاب  شدند.  او  همراه  می شود،  شناخته  َمن« 
واگنر که درباره بی خانمانی تدریجی است و »سرزمین 
نام  خیابان ها«  در  من  زندگی  رفته:  دست  از  نفس های 

دارد سال 2009 منتشر شد.
و  شد  دوست  یک  به  تبدیل  َمن  »کادیالک  گفت:  گیر   
داشت:  درستی  سبک  او  خاطرات  کتاب  من  نظر  از 
فیلم  این  نداشت«.  تدوین گرایی  نداشت،  احساس گرایی 
یک اقتباس نیست، بلکه یک برخورد مستقیم است. گیر 
در  او  و  است  دوست  من  کادیالک  با  هم  هنوز  می گوید 
پیش نمایش فیلم حضور خواهد داشت. »زمان خارج از 
ذهن« اولین فیلمی بود که داخل پناهگاه بی خانما ن های 
آهنگ  فیلم  این  می کرد.  فیلمبرداری  بلویو  بیمارستان 
می کند.  استفاده  شهری  صداهای  از  تنها  و  ندارد 
دوورمن می گوید: »این فیلم درباره ضبط ذات نیویورک 
و تحقیق کامل درباره آن دنیاست. تقریبا تمام چیزهایی 

با  ما  که  صحبت هایی  از  هستند  موجود  فیلم  در  که 
مردم کردیم یا چیزهایی که در پناهگاه ها دیدیم نشات 

می گیرند«.
را  وقتش  است،  دوربین  از  دور  وقتی  که  گیر،  برای   
انسان دوستانه  مشکالت  درباره  آگاهی  افزایش  صرف 
و  او  شدند.  اولویت  یک  به  تبدیل  بی خانمان ها  می کند، 
موورمن فیلم را برای مشاوران سیاسی در واشنگتن و 
کمک  گروه های  اهداکنندگان  از  کنفرانسی  در  همچنین 
اولین  از  یکی  گیر  گذاشتند.  نمایش  به  بی خانمان ها  به 
یاد  به  را  پیشش  سال  چند  رفتن  پناهگاه  تجربه های 
می آورد که باعث شد ببیند همه ما چقدر به هم مرتبط 
رفتم.  بلویو  به  تحقیق  برای  »من  می گوید:  و  هستیم 
مرد  که  بودم  ایستاده  عقب  و  می کردم  کمک  داشتم 
جوانی آمد و گفت هی، ریچ، چطوری؟ او بازیگری بود 
که نقش کوچکی در یکی از فیلم هایم داشت. گفت همه 
چیزش از هم پاشیده بود. خجالت زده بود. اما همه ما 
از هم پاشیده شدن همه چیز فاصله  با  تار مو  تنها یک 
دراماتیک  می رسد  نظر  به  که  آنقدر  فاصله اش  داریم. 

نیست. همه مان می توانیم در آن نقطه باشیم«.

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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درباره »در مرکز توجه« به انگیزه پخش آن در 
فستیوال ونیز 2015 

داستان تخلفات بزرگ 
در کلیساهای آمریکا 

مک  تام  تازه  فیلم  توجه«  مرکز  »در  نمایش 
 11 )از  امسال  ونیز  معتبر  جشنواره  در  کارتی 
اکران  تا  که  را  فیلم  این  به  توجه  شهریور(   22 تا 
زیادی  فرصت  نیز  اروپا  و  آمریکا  در  عمومی اش 
 »Spot Light« که  این  با  و  کرده  بیشتر  نمانده 
فستیوال  دومین  مسابقه  بخش  فیلم   21 از  یکی 
بخش  این  از  خارج  و  نیست  جهان  سینمای  برتر 
به نمایش در آمده اما بدالیل مختلف و بخصوص 

و  هفتاد  تماشاگران  و  رسانه ها  فیلم  موضوع 
دومین دوره جشنواره ونیز با وسعت به تماشای 
این فیلم رفته اند و نظرات مثبت و منفی خود را در 

این ارتباط عنوان کرده اند.

یک موج بنیان برافکن
داستان  ذره بین«(  »زیر  )یا  توجه«  مرکز  »در   
تخلف های اخالقی ای است که در کلیسای کاتولیک 
برخی کشیش های متخلف صورت  توسط  آمریکا 
را  پرطرفدار  فرضیه  این  فیلم  این  می گیرد. 
بسیار  کاتولیک  کلیسای  سران  که  می کند  مطرح 
اما  کنند  الپوشانی  را  مسئله  این  کوشیده اند 
نتوانستند و در نتیجه افشای قضیه حالت یک موج 
بنیان برافکن را پیدا کرد. این اولین باری نیست که 
موضوعاتی از این دست و کج روی ها در کلیساهای 
با  فیلم های سینمایی قرار گرفته و  غرب دستمایه 
این که مک کارتی نتوانسته است در پنجمین فیلم 

ابعاد  بخشیدن  و  سازی  شخصیت  در  خود  بلند 
الزم به کاراکترهای قصه اش به موفقیت موردنظر 
برسد و آدم های او در این قصه اغلب یک ُبعدی و 
فاقد عمق از آب در آمده اند اما جذابیت اصل قصه 
در  مختلف  واکنش های  و  است  داده  روی  آنچه  و 
قبال آن توانایی حفظ بیننده ها را تا پایان کار دارد 
و  فراز  بر  و  آنچه می بینند  بر  لزومًا  که  این  بدون 
فرودهای قصه مهر تایید بزنند و از آنچه می بینند 

راضی باشند.

جایی برای انکار نماند
امور  مطلعان  و  اجتماعی  امور  کارشناسان   
سیاسی در آمریکا معتقدند سران کلیسای کاتولیک 
گذاشتن  کنار  و  واکنش  به  مجبور  زمانی  فقط 
اخالقی  تخلف های  که  شدند  خاطی  کشیش های 

آنها افشا و اثبات شد و جایی برای حاشا و انکار 
باقی نماند وگرنه تا قبل از آن موقع این مسووالن 
به  را  خود  و  گرفته  سمت  آن  به  را  سرشان  دائمًا 
ندیدن می زدند و انگار اصال اتفاقی نیفتاده است. 
که  است  دست  در  زیادی  شکایات  و  پرونده ها 
نشان می دهند هرگاه تخلف های اخالقی کشیش ها 
صریح  اعالم  بدون  کلیسا  سران  شده  کشف 
شهرهای  و  دور  مناطقی  به  را  خاطیان  موضوع 
دیگر تبعید کرده اند تا فقط آب ها از آسیاب بیفتد 
و موضوع  دیده سرد شوند  لطمه  و خانواده های 
ماجرا  اوج  نقطه  ببرند.  یاد  از  قسمتی  تا  کمی  را 
و مرکز ثقل اتفاقات در این فیلم شهر بوستون در 
ایالت ماساچوست آمریکا است و افرادی که تخلف 
عموم  اطالع  به  را  آن  و  کرده  افشا  را  کشیش ها 
رساندند، تعدادی از خبرنگاران روزنامه بوستون 
گلوب بودند و زمان وقوع این رویداد نیز بیش از 

یک دهه پیش بود.

استعفای اجباری اسقف بوستون
ابعاد  و  دهنده  تکان  قدری  به  مسایل  این  افشای   
ماجرا چنان وسیع بود که اسقف اعظم بوستون که 
کاردینال الو نام داشت مجبور به استعفا از سمت 
مقابل موج  ابتدا  نیز  2002 شد. وی  در سال  خود 
افشای تخلف ها ایستادگی و سعی کرد که ماجراها 
را رفع و رجوع کند اما وقتی دید کار از کار گذشته 
محکم  مشت  یک  مثل  اعتراض ها  و  مخالفت ها  و 
شده و در آستانه برخورد با خود اوست، گذاشت 

و رفت.

فرق گروه تحقیق بوستون گلوب با سایرین
نوشتن  در  که  سینگر  جاش  و  کارتی  مک  تام   
کرده،  مشارکت  کارتی  مک  با  فیلم  این  سناریوی 
داده  روی  آنچه  دقیق  کشیدن  تصویر  به  برای 
تحقیقاتی  گروه  روی  بر  را  خود  تمرکز  است، 
روزنامه بوستون گلوب و به واقع بر روی کسانی 
گذاشتند که این تخلف را افشا و بیان کردند. فرق 
این روزنامه نگاران با سایر افرادی که با این گونه 
کوتاه  که  بود  نکته  این  در  شدند  مواجه  مسایل 
نهایی  نتیجه  به  تحقیقات شان  وقتی  تا  و  نیامدند 

منجر نشد، کارها را متوقف نکردند.

با تمامی تلخی ها
 این مشکل وجود دارد که مک کارتی و سینگر از 
این افراد مردانی جذاب در فیلم خود نساخته اند و 
رغم  به  هم  رل ها  این  کننده  ایفا  توانای  بازیگران 
این رل ها و به  تمامی مساعی شان نتوانسته اند به 
کل فیلم جان الزم را بدهند ولی اصل این داستان 
قابل  و  دارد  وجود  تلخی اش  تمامی  با  دراماتیک 
این  نیز نمی تواند  حس کردن است و ضعف فوق 
واقع  به  و  مردان  این  اکثر  کند.  کمرنگ  را  مسئله 
روزنامه  همان  و  حقیقی  آدم هایی  تمامی شان 
کشیش های  حقیقی   هویت  که  هستند  نگارانی 
خطاکا را افشا و آنها را گرفتار قانون و یا حداقل 
فیلم  این  در  ایفای رل شان  و  نشین کردند  حاشیه 
مک  راشل  کیتون،  مایکل  رافالو،  مارک  امثال  با 
آدامز، برایان دارسی جیمز و جان اسلیتری است 
ابتدا  که  کاوی  روان  رل  در  هم  توچی  استنلی  و 
دریایی  سپس  و  می کند  پنهان  را  حقایق  بعضی 
قرار  فوق  خبرنگاران  اختیار  در  را  اطالعات  از 
 »Spot Light« در  محسوس  حضوری  می دهد 
مک  اگر  که  می شود  احساس  افسوس  این  تنها  و 
فیلم  این  کرد،  می  عمل  خوشفکرتر  قدری  کارتی 

می توانست از این هم بسیار بهتر باشد.

Film Review :منبع

اکران پرهزینه ترین فیلم سینمای ایران 

پیامبر روی پرده 
فیلم سینمایی »محمد رسول الله« پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینمای ایران سرانجام 
روی پرده بیش از 140 سینما رفت. هزینه تولید این فیلم با حضور تیمی که نیمی 
از آنها را سینماگران خارجی تشکیل می دادند، طبق گفته شرکت تهیه کننده فیلم، 
در  دالر  قیمت  رفتن  باال  با  البته  که  شده  زده  تخمین  ریال  میلیارد   623 از  بیش 

چندساله اخیر این هزینه تا بیش از 1000 میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. 
با این حساب طبیعی است که حمایت از این فیلم نه تنها در دوران تولید و پس از 
بار دو گروه سینمایی به طور  اولین  یابد و برای  ادامه  اکران هم  تولید بلکه در 
جلب  با  فیلم  کارگردان  مجیدی  مجید  گذاشتند.  نمایش  به  را  فیلم  این  همزمان 
همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بسیاری از بیلبوردهای شهری 
را به محلی برای نصب تصاویر این فیلم تبدیل کرده است تا به قول خودش گالری 
از عکس های فیلم در تمامی شهر برپا شود. عالوه بر تمامی اینها سیستم نمایش 
این اثر خارج از روال عادی سینمای ایران بود که برای نمایش آن، سیستم پخش 
بیش از 100 سینما با هزینه بیش از چهار میلیارد تجهیز شد و حاال این فیلم که 
قرار است مایه وفاق و همدلی مسلمانان در تمام جهان شود، روی پرده رفته. 
تبلیغات گسترده تلویزیونی هم همزمان با آغاز اکران شروع شده و عوامل فیلم 

هم برای اکران آن در افتتاحیه جشنواره فیلم مونترال عازم کانادا شدند. 
به گفته شرکت نورتابان زیرمجموعه بنیاد مستضعفان که تولید و پخش این فیلم 
را بر عهده دارد تاکنون بسیاری از بلیت های فیلم به فروش رفته و سانس های 
سینماهای  بلیت های  قیمت  است.  شده  دیده  تدارک  آن  برای  هم  فوق العاده 
نمایش دهنده فیلم به دلیل سه ساعته بودن زمان آن، افزایش پیدا کرده و در بعضی 
از سینماها که با تجهیزات جدید مجهز شده و با سیستم پخش KDM, D این فیلم 
را به نمایش گذاشتند، بلیت ها به قیمت 12 هزار تومان، در پردیس های سینمایی 
به قیمت 10 هزار تومان و در سینماهای ممتاز و درجه یک از هفت تا هشت هزار 

تومان به فروش می رسد.
نمایش  سانس های  از  بسیاری  ظرفیت  فیلم،  پخش  شرکت  مدیران  گفته  به  بنا   
به پایان رسیده اما برخی از سایت ها برخالف این ادعا را گزارش کردند. آنچه 
فیلم  باید  شرط  و  قید  بدون  رسول الله«  »محمد  فیلم  که  است  این  است  بدیهی 
بدانید  است  ایران. جالب  فیلم سینمای  پرفروش ترین  باشد شاید هم  پرفروشی 
کارکنان دولت  برای  فیلم  این  اعالم کرد سی دی های  ارشاد  که علی جنتی وزیر 

پیش خرید شده تا به نوعی به کارگردان و تهیه کننده فیلم کمک شود! 

مستند جیمی هندریکس
فیلم مستندی درباره جیمی هندریکس اسطوره دنیای موسیقی دل دوستداران 

این چهره فقید را با خود می برد. 
موسیقی  درباره  هندریکس  جیمی  صحبت های  نیوز،  دیلی  نیویورک  از  نقل   

کردن  متصل  برای  وسیله ای  عنوان  به 
به  تبدیل  هنوز  عشق  و  صلح  در  انسان ها 
وقتی  اما  نشده،  بین المللی  واقعیت  یک 
مستند  در  را  هندریکس  خود  صدای 
الکتریک«  کلیسای  هندریکس:  »جیمی 
پاپ  فستیوال  در  دارد  که  می شنوید 
آتالنتای سال 1970 صحبت می کند، سخت 

می توان آرزویی نکرد و رویایی نداشت.
 این نگاتیوهایی که تماشای شان 45 تا 50 
دقیقه طول می کشد، تصاویری هستند که 
شب  تیرگی  در  16میلی متری  دوربین  با 
فیلم  این  مجموع  در  شدند.  فیلمبرداری 

چیزی را تایید می کند که طرفداران هندریکس همیشه می دانستند و استادی او 
در گیتار راک اند رول را یك صدا بیان می کردند. همانطور که پل مک کارتنی هم 
در فیلم می گوید، هندریکس خیلی ساده تقریبا از همه، حداقل کمی،  بهتر بود. 
استیو َرش فیلمبردار و جان مک درموت کارگردان می گذارند تصاویری از اجرای 
زنده هندریکس این حرف را به اتمام برساند؛ آن هم در حالیکه هندریکس، میچ 
میچل و بیلی کاکس آهنگ های »امروز زندگی نمی کنم«، »کنار برج نگهبانی«، »مه 

ارغوانی« و دیگر آهنگ های محبوب مردم را اجرا می کنند.
 البته اجراهای زنده هندریکس چیز خیلی نادری نیستند و احتماال صد آلبوم از 
کنسرت ها و ضبط های استودیویی او وجود دارد. اما این مسئله به هیچ وجه این 
اجرای او را ضعیف تر نمی کند و عالوه بر این، احساس غم خاصی را هم در خود 
بعد  هفته   10 که  مرگش  از  پیش  هندریکس  بزرگ  اجرای  آخرین  این  چون  دارد 

اتفاق افتاد، بود.
 مستند »جیمی هندریکس« داستان های خود فستیوال پاپ آتالنتا را هم تعریف 
می کند که در شهر کوچک بایرون برگزار و به سرعت تبدیل به نمایشی از تغییرات 
اینکه »آمریکای  فرهنگی شد که تا دهه 1970 کشور را فرا گرفته بود. با وجود 
میانه« ظاهرا مخالف پادفرهنگ بود، اما موسیقی در حقیقت محدوده ای مشترک 
تنها  آن ها  نبودند.  به وجود می آورد. هیپی ها دشمن  را  و هم زیستی  آسایش  از 
طرفداران موسیقی بودند که داشتند در گرمای 104 درجه فارنهایت خودشان را 

خنک می کردند.
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بهترین کتاب ها 
برای خردساالن

ادبیات کودک و نوجوان یکی از تاثیرگذارترین انواع ادبی است 
که به فراخور سن پایین مخاطبان خود شکل گرفته است اما 
علی رغم سبک ساده و بی تکلف خود، در طول تاریخ برای ابراز 

ژرف ترین اندیشه های بشری به کار برده شده است.

تایمز،  از نشریاتی چون  از سراسر جهان  ادبی  از ده ها منتقد  با نظرسنجی 
ادبیات  راهنمای  جدید  نسخه  نویسنده  هان«  »دنیل  همچنین  و  تایمز  ساندی 

کودک آکسفورد، برترین آثار در این ژانر ادبی معرفی شده اند.
منتقدان در این نظرسنجی بی بی سی به 151 اثر مربوط به ادبیات کودک رای 
داده اند که شاید حضور برخی از آن ها در میان 10 اثر برتر جالب توجه باشد.

»چین و چروک زمان«
10. رمان »چین و چروک زمان« رمانی علمی تخیلی و فانتزی نوشته »مدلین 
النگل« نویسنده آمریکایی برای اولین بار در سال 1963 منتشر شد و داستان 
در  کار  مشغول  که  پدرش  که  است  »مگ«  نام  به  کوچکی  دختر  درباره  آن 
نوجوان  و  کودک  رمان  این  شود.  می  ناپدید  ناگهان  است  مرموز  پروژه  یک 
از جمله جایزه »لوئیس کارول« شد و در  ادبی  موفق به کسب چندین جایزه 
جوایز»هانس کریستین اندرسن« نیز نامزد کسب جایزه بود. در سال 2003 یک 
کمپانی فیلمسازی کانادایی اقتباسی تلویزیونی از این رمان ساخت که توسط 
دیزنی در آمریکا توزیع شد اما کمپانی دیزنی در سال 2010 اعالم کرد که حق 
ساخت این رمان را به دست آورده و قرار است فیملی با بودجه 35 میلیون دالر 

براساس آن تولید کند.

»جادوگری از دریای زمین«
9. »جادوگری از دریای زمین« نوشته »اورسوال لوگوئین« نویسنده آمریکایی 
فرانسوی است که برای اولین بار در یک نشریه کوچک در سال 1968 منتشر 
نام  به  خیالی  الجزایری  مجمع  در  فانتزی  و  کالسیک  رمان  این  داستان  شد. 
»Earthsea« )دریا زمین( روی می دهد که روایتگر ماجرای پسری به نام »گد« 
اژدهای  با  راه  این  به مدرسه جادوگری می رود و در  آموزش  برای  است که 

درون خود روبه رو می شود و سرانجام به دانایی می رسد.
»مقبره  های  نام  به  دیگری  های  رمان  بعدها  گوئین«  »اورسوال 
»بار  همچنین  و  ساحل«)1972(،»تهانو«)1990(  آتوان«)1971(،»دورترین 
دیگر«)2001( را در دنباله رمان »جادوگری از دریا زمین« نوشت. »مارگارت 
اتوود« رمان »جادوگری از دریا زمین« را به عنوان یکی از منابع ادبیات فانتزی 
معرفی کرده است. این رمان با آثار مطرحی چون »ارباب حلقه ها« و »جادوگر 

شهر اوز« مقایسه می شود.

»چارلی و کارخانه شکالت سازی«
8. »چارلی و کارخانه شکالت سازی« به قلم »رولد دال« نویسنده انگلیسی یکی 
از شناخته شده ترین آثار ادبیات کودک و نوجوان است که روایتگر ماجراهای 
کودک فقیری به نام »چارلی« در یک کارخانه شکالت سازی است که متعلق 
به شخصی به نام »ویلی وانکا« است. »رولد دال« در سال 1972 دنباله رمان 
منتشر  بزرگ«  ای  شیشه  آسانسور  و  »چارلی  عنوان  تحت  کتابی  در  را  خود 
کرد و حتی قصد داشت قسمت سوم این رمان را نیز منتشر کند اما هرگز آن 
به  فیلم »ویلی وانکا و کارخانه شکالت سازی« )1972(  نبرد. دو  پایان  به  را 
به   )2005( سازی«  شکالت  کارخانه  و  »چارلی  و  استوارت«  »مل  کارگردانی 

کارگردانی »تیم برتون« بر اساس این رمان به سینما آمده اند.

»وینی دپو«
»ای.ای  نوشته  دپو«  »وینی  های  رمان  سری  از  کتاب  اولین  دپو«  »وینی   .7
میلن« نویسنده انگلیسی است که در سال 1926 به بازار آمد. داستان این رمان 

درباره یک خرس قهوه ای به نام »وینی دپو« و دوستان او »پیلگت«، »ایور« 
این  های  فصل  است.  »رابیت«  نام  به  زنده  خرگوش  یک  همچنین  و  »اول«  و 
به هم  از لحاظ داستانی  کتاب را می توان به صورت جداگانه خواند چرا که 
وابسته نیستند. بعدها کمپانی دیزنی مجموعه داستان های »پو« را در قالب 
یک انیمیشن درآورد که با استقبال خوب مخاطبان روبه رو و به یکی از موفق 

ترین فیلم های دیزنی بدل شد.

»شازده کوچولو«
اگزوپری«  دوسنت  »آنتوان  های  رمان  تمام  سرآمد  کوچولو«  »شازده   .6
از 250 زبان ترجمه شده است.  نویسنده معروف فرانسوی است که به بیش 
متن اصلی این اثر به زبان انگلیسی در سال 1943 در نیویورک منتشر شد و 
سال بعد نسخه ترجمه شده آن به کتاب فروشی های فرانسه راه یافت و چیزی 
نگذشت که این کتاب به زبان های مختلف ترجمه شد و در سراسر جهان مورد 
سوررئالیستی  ای  شیوه  به  »اگزوپری«  داستان  این  در  گرفت.  قرار  استقبال 
این  طی  پردازد.  می  هستی  و  عشق  و  داشتن  دوست  از  خود  فلسفه  بیان  به 
از سیارکی به نام "ب612"  از دیدگاه یک کودک، که  داستان »سنت اگزوپری« 

آمده، پرسشگر سؤاالت بسیاری از آدم ها و کارهای شان است.

»زنان کوچک«
5. رمان معروف »زنان کوچک« نوشته »لوئیس می الکات« نویسنده آمریکایی 
این  شد.  ادبیات  بازار  روانه  جلد  دو  قالب  در   1869 و   1868 های  سال  در 
رمان روایتگر داستان زندگی چهار خواهر به نام های »مگ«، »بت«، »جو« و 
»امی« از دوران کودکی تا بزرگسالی است و تا حدودی بر اساس زندگی خود 
سرعت  به  کوچک«  »زنان  رمان  است.  شده  نوشته  خواهرش  سه  و  نویسنده 
مورد اقبال منتقدان و مخاطبان قرار گرفت و همین امر موجب شد که »لوئیس 
الکات« به سرعت دنباله داستان را در رمان یگری با عنوان »زنان خوب« نیز 
منتشر کرد که بعدها و در سال 1880 این دو کتاب در یک جلد و با همان نام 

»زنان کوچک« ادغام شد.
این  دنباله  نیز در  دو رمان »مردان کوچک« )1871( و »پسران جو« )1886( 
داستان ها به قلم نویسنده به این مجموعه اضافه شد. گرچه »زنان کوچک« یک 
رمان دخترانه است اما با آن چه امروز به عنوان ادبیات کودک و نوجوان می 
شناسیم تفاوت های قابل مالحظه ای دارد و به سه مضمون اصلی "زندگانی 
خانگی"، "کار" و "عشق حقیقی" می پردازد. »زنان کوچک« تا کنون در سینما، 

تئاتر، تلویزیون و اپرا مورد اقتباس قرار گرفته است.

»آلیس در سرزمین عجایب«
ماندگارترین  از  یکی  »لوییس کارول«  »آلیس در سرزمین عجایب« نوشته   .4
کتاب های دوران کودکی است. این رمان تخیلی که حتی برای بزرگساالن هم 
شگفت انگیز است ، جلد دومی دارد به نام »آن سوی آینه«. لوییس کارول با 
کشاندن خوانندگانش از النه خرگوش به دنیای جادویی اش ، شاهکاری خلق 
ماند.  می  باقی  یادها  در  ابد  تا  که  باورنکردنی  و  عجیب  موجوداتی  با  کرده 
دارد  نام   )1872( آینه«  سوی  »آن  که  آن  ادامه  و  عجایب«  سرزمین  در  »آلیس 
کتاب  نشر  و  چاپ  عرصه  در  تنها  نه  و  شده  چاپ  تجدید  نیم  و  قرن  یک  طی 
و تصویرگری بلکه در دیگر عرصه های هنر نظیر انیمیشن، فیلم، موسیقی، 

عکاسی و نقاشی نیز تاثیرگذار و الهام بخش بوده است.

»جایی که موجودات وحشی هستند«
3. »جایی که موجودات وحشی هستند« کتابی مصور و از کالسیک های ادبیات 
کودک به نویسندگی و تصویرگری »هوریس سنداک« هنرمند آمریکایی است. 
این فیلم تاکنون چندین بار مورد اقتباس قرار گرفته است که معروف ترین آن 
ها فیلم بلندی به همین نام به کارگردانی »اسپایک جونز« محصول سال 2009 
است. این رمان تا سال 2009 میالدی 19 میلیون کپی در سراسر جهان فروخته 

که 10 میلیون نسخه آن در آمریکا به فروش رفت.

»شیر، کمد و جادوگر«
سال  در  لوئیس«  اس.  »سی.  نوشته  جادوگر«  و  کمد  »شیر،  فانتزی  رمان   .2
1950 منتشر شد و به عنوان اولین کتاب از مجموعه هفت رمان »نارنیا« یکی 
تخیل  آید.  به حساب می  تاریخ  رمان های  ترین  پرفروش  و  ترین  از محبوب 
پررنگ قصه های »نارنیا« آن چنان شیرین است که خواننده دلش می خواهد 
باور کند یک کمد یا یک نقاشی می تواند دری باشد برای ورود به دنیایی دیگر. 
در  پایانی  بی  های  ماجراجویی  به  را  خواننده  کرده  خلق  لوییس  که  جهانی 

نقاط مختلف تاریخ تخیلی اش می برد و با خود همراه می کند.

»دنیای شارلوت«
1. رمان مصور »دنیای شارلوت« نوشته »ای. بی. وایت« نویسنده آمریکایی 
را  آن  تصویرگری  ویلیامز«  »گرث  و  شد  منتشر   1952 اکتبر   15 در  که  است 
نام »ویلبور« و یک  به  بر عهده داشته است. کتاب داستان دوستی یک خوک 
عنکبوت به نام »شارلوت« را روایت می کند. این رمان متعلق به ادبیات کودک 
و نوجوان در نظرسنجی ای که با استفاده از نظرات منتقدان این حوزه صورت 
گرفته در صدر برترین آثار ادبیات کودک و نوجوان قرار گرفته است و تقریبا 
رمان  پابلیشرز«  »ویکلی  مجله   2000 سال  در  اند.  ستوده  را  آن  منتقدان  اکثر 
»دنیای شارلوت« را که با عنوان »تار شارلوت« نیز شناخته می شود به عنوان 
تمام دوره ها معرفی  ترین کتاب های کودک و نوجوان در  از پرفروش  یکی 

کرد.
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انتقاد آنجلینا جولی از 
ناکامی اروپا در حل 

درگیری های جهانی  
آنجلینا جولی، بازیگر هالیوودی و فعال حقوق بشر خواستار 
از  آوارگان  و  اقتصادی  مهاجران  میان  شدن  قائل  تمایز 
اروپایی  کشورهای  از  و  شد  اروپا  در  جنگ زده  کشورهای 
را در  آوارگان جنگی  این  به  تا پذیرش و کمک کردن  خواست 

اولویت کاری خود قرار دهند. 
بازیگر  جولی،  آنجلینا  تلگراف ،   دیلی  روزنامه  نوشته  به 
اروپا  در  آوارگان  بحران  از  بشر  حقوق  فعال  و  هالیوودی 
درگیری های  حل  در  اروپایی  کشورهای  ناکامی  همچنین  و 
مساله  این  بیان  به  همچنین  وی  کرد.  انتقاد  شدت  به  جهانی 
و  باشد  کارآمدتر  باید  مهاجران  بر  موثر  نظارت  که  پرداخت 
مهاجران و آوارگانی که بیش از دیگران به کمک نیاز دارند، در 

اولویت قرار بگیرند.
 اظهارات این فعال حقوق بشر در حالی مطرح شده که صدها 
بسیار  مناطق  از  گذر  و  کردن  خطر  با  آوارگان  از  تن  هزار 
وحشتناک از مناطق درگیر جنگ در خاورمیانه به ویژه سوریه 

و همچنین از کشورهای فقیر چون آفریقا و آسیا به کشورهای 
اروپایی می آیند تا پناه بگیرند و زندگی جدیدی آغاز کنند.

یکی  و  بوسنیایی  سابق  آواره  هلیچ،  آرمینکا  حال،  همین  در   
انگلیس در سرمقاله  روزنامه  از اعضای کنونی مجلس علیای 
تایمز نوشت: جهان باید با حقایق تلخی مواجه شود. ما باید 
کشورهایشان  در  شدید  فقر  از  که  اقتصادی  مهاجران  میان 
فرار کرده و به دنبال رفاه و امنیت مالی در کشورهای اروپایی 
از جنگ و نزاع در کشورهایشان  آوارگان جنگی که  هستند و 
سالح  جنگ،  از  سوری ها  شویم.  قائل  تمایز  شده اند،  فراری 
که  مادام  مشکل  این  می گریزند.  قتل عام  و  تجاوز  شیمیایی،  
جامعه بین الملل به این مساله وقعی نمی نهد و راه حلی سیاسی 

و دیپلماتیک برای این درگیری نمی یابد، ادامه خواهد داشت.
 از سوی دیگر ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان در جمع 
و  عراقی ها  سوری ها،   گفت:  بوداپست  در  مجار  دیپلمات های 
سایر آوارگانی که به یونان، مقدونیه، صربستان و مجارستان 
وارد می شوند،  در این کشورها امنیت دارند و براساس قوانین 
اتحادیه اروپا، باید اسناد مربوط به پناهندگی خود را به دولت  

این کشورها ارائه دهند.
 اظهارات اوربان در حالی مطرح می شود که فرانسوا اوالند، 
رییس جمهوری فرانسه هشدار داد بدون یک سیاست مشترک 
پذیرش  مسوولیت  گذاشتن  اشتراک  به  برای  اروپا  اتحادیه  در 

مهاجران، سیستم شینگن از بین می رود.

آلبوم موسیقی پرفسور فرهت بعد از 50 سال

کوارتت یک، دو و سه
 آلبوم موسیقی کالسیک کوارتت یک، دو و سه به آهنگسازی 
پروفسور »هرمز فرهت« در 11 ترک به مدت 61 دقیقه به عنوان 

رسمی  اثر  نخستین 
این هنرمند بعد از 50 
منتشر  و  تولید  سال 
شد. این اثر شامل سه 
حاال  و  است  قسمت 
آن  بخش  نخستین 
زهی  کوارتت  توسط 
در  استراسبورگ 
چهار بخش آندانتینو، 
و  آلگرو  آداژیو، 
ضبط  ماتو  آلگروآنی 

شده است. همچنین کوارتت دوم شامل: آلگرو، لنتو و پرستو 
است. کوارتت سوم نیز شامل بخش هایی چون مولتوآلگرو، 
ایران  در  اثر  این  است.  مودراتو  و  پرستو  آموروزو،  آندانته 
با  دیلمان  و  خاک  استودیو  در  اروند  زهی  کوارتت  توسط 
نوازندگی نگار افاضل )ویلن اول(، امیر باورچی )ویلن دوم(، 
بابک کوهستانی )آلتو( و آیدین احمدی نژاد )ویلنسل( ضبط 

و توسط موسسه »راوی« منتشر شده است. 

استاد بزرگ کمانچه آذری 
درگذشت 

به  رفت.  دنیا  از  آذری،  کمانچه  بزرگ  استاد  علیف«،  »هابیل 
مدتی  آذربایجان  جمهوری  کشور  هنرمند  این  ایسنا،  گزارش 
علیف  هابیل  درگذشت.  شهریورماه   17 و  بود  کما  حالت  در 
اجراهای بسیاری در شوروی و همچنین ترکیه، آمریکا، آلمان، 
انگلستان، فرانسه، هندوستان، پاکستان، ایران، مصر، سوئد، 
هلند، تونس، ژاپن، سوریه و... داشته  است. او در سال 1952 
وارد  زینالی«  »عاصف  موسیقی  مدرسه  به  و  رفت  باکو  به 
شد. در سال 1953 نیز به انجمن فالرمونیك دولتی جمهوری 
برای  تنبك(  )نوازنده  ناصح پور  پیمان  شد.  وارد  آذربایجان 
درگذشت این هنرمند، یادداشتی را در اختیار ایسنا قرار داده و 
در آن نوشته است: »استاد هابیل علیف یکی از کمانچه کش های 
از نظر حس و حال موسیقی بی نظیر.  و  بود  آذربایجان  قدر 
او  که  نبود  چیزی  آن  این  اما  بود،  هم  خوبی  بسیار  آهنگساز 
به قدری مسلط  او در روی صحنه  را منحصربه فرد می کرد. 
مسحور  را  شنونده  اول  ثانیه  چند  همان  در  که  بود  آرام  و 
او تنها کسی بود که  اگر نگویم،  ملودی های زیبایش می کرد. 
راحت  خیالی  با  گماشت،  همت  دنیا  به  کمانچه  شناساندن  در 
که  بود  آذری  کمانچه  نوازنده  مهم ترین  که  بگویم  می توانم 
کمانچه را به دوستداران موسیقی شرقی معرفی کرد. بدیهی 
کمانچه  نوازندگی  در  سبکی  علیف  هابیل  استاد  است، 
است.  شده  مشهور  علیف  هابیل  سبك  به  که  کرد  خلق 
هنری  جامعه  به  را  کمانچه  بزرگ  استاد  آن  درگذشت 

ایران و آذربایجان تسلیت می گویم.«
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ویرایـش 
انسانیت 

 ترجمه: الهام شیرمحمدی 

ژن به صورت توالی چهار حرف الفبا نوشته می شود. توانایی خواندن، 
مطالعه و مقایسه توالی های DNA انسان و هزاران گونه دیگر به امری 
عادی تبدیل شده است. یک فناوری جدید نوید ویرایش سریع و ارزان 
اطالعات را می دهد. این امر می تواند نقص های ژنتیکی وحشتناکی را 
که زندگی ها را تباه می کند اصالح کند. همچنین منادی امید والدین برای 
داشتن فرزند سفارشی در آینده است. این فناوری CRISPR-Cas9 یا 
CRISPR نامیده می شود و شامل بخشی از RNA )پیام رسان شیمیایی( 
است که به منظور هدف قرار دادن بخشی از DNA طراحی شده است؛ 
و نیز شامل آنزیمی است که نوکلئوس نامیده می شود و می تواند ژن های 
بگذارد. روش های  آن  به جای  را  و ژن های جدید  بردارد  را  ناخواسته 
آن  انجام  نوید   CRISPR اما  دارد،  وجود   DNA ویرایش  برای  دیگری 
از  با سهولت، سرعت و دقت بی سابقه می دهد. دامنه حیرت انگیزی  را 
کاربردها محققان را به سمت CRISPR سوق داده تا درمان هایی برای 
هر نوع بیماری از آلزایمر گرفته تا سرطان و HIV بیابند. این فناوری 
دادن ژن های  قرار  برای  به پزشکان  امکان  این  دادن  قرار  اختیار  در  با 
در  را  جدیدی  رویکردهای  بیمار،  ایمنی  سیستم  در  سرطان  با  مبارزه 
تومورشناسی می گشاید. این فناوری همچنین می تواند روند ژن درمانی 
را سرعت بخشد که در آن پزشکان ژن های عادی را درون سلول افرادی 
رنج  سیستیک  فیبروز  یا  تای-ساکس  مانند  ژنتیکی  بیماری های  از  که 
تا  بکشد  طول  دهه ها  حتی  یا  سال ها  احتمااًل  می دهند.  قرار  می برند 
شود.  استفاده  سفارشی  نوزادان  طراحی  برای   CRISPR که  زمانی 
است.  انداخته  راه  به  داغ  بحثی  همیشه  مطرح شده  موضوعات  این  اما 
 CRISPR ماه آوریل دانشمندان در چین فاش کردند تالش داشته اند از
برای ویرایش ژنوم های رویان انسان استفاده کنند. اگرچه این رویان ها 
یا  درمان  برای  روزی  اما  شوند،  رویت  قابل  که  نمی کنند  رشد  آنقدر 
پیشرفت های غیرپزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. این خط قرمزی 
است که بعضی نمی خواهند از آن عبور کنند. بسیاری از دانشمندان از 
جمله مخترعان CRISPR برای ویرایش سلول هایی مهلت می خواهند که 
می توانند نسل های بعدی را تولید کنند. آکادمی ملی علوم آمریکا در نظر 
دارد کنفرانسی برای پرداختن به اصول اخالقی CRISPR برگزار کند. 
نیاز مبرم به بحث در این باره وجود دارد. CRISPR یک موهبت است، 

اما پرسش های عمیقی را به وجود آورده است.

اصول اخالقی تنها راه است
اولین  فلسفی.  و  عملی  می شوند:  تقسیم  دسته  دو  به  اخالقی  اصول 

بخش  دادن  برش  همانند   CRISPR است.  عملی  اخالقی  اصول  مانع 
مورد نظر DNA، اغلب سبب ایجاد صدمه می شود. شاید در آزمایشگاه 
کند.  وارد  زیادی  آسیب  افراد  به  می تواند  اما  نباشد  مهم  موضوع  این 
افراد مبتال به بیماری های وحشتناک الزم است خطر آسیب  در بعضی 
ثانویه بررسی شود. اما در مورد کاربرد سلول های دارای توان تولید، 
باید  مانع  این  احساس می شود،  در هر سلول  جانبی  تاثیرات  ایجاد  که 
بسیار بلند باشد. ممکن است یک نسل طول بکشد تا از ایمنی این فناوری 
اطمینان حاصل شود. تا آن زمان، زوج های مبتال به بیماری های ژنتیکی 
را می توان از روش لقاح آزمایشگاهی و انتخاب نطفه سالم بارور کرد. 
به عالوه، اگرچه زیست شناسی مملو از داده های مربوط به ترتیب ژن 

ویژگی های  منشاء  شناخت  همان  که  طاقت فرسا  کار  هنوز  اما  است، 
را  آنها  از  کمی  تعداد  است.  مانده  باقی  است  انسانی  جالب  و  پیچیده 
می توان با روش سریع بریدن و چسباندن ژن ها به آسانی انجام داد، اما 
اغلب موازنه هایی میان بعضی قابلیت ها و بعضی دیگر وجود دارد. به 
از ویژگی ها غیرقابل  برای هر یک  تهیه فهرست جداگانه  نظر می رسد 
قبول باشد. علم پیشرفت می کند )که آن را به واقع در کشف توالی ژنی 
حق  دانشمندان  بنابراین  باالست.  بسیار  آن  سرعت  گاهی  و  می بینیم( 
دارند اکنون به بهترین شیوه تنظیم CRISPR بپردازند. این به معنای 
پاسخ به پرسش های فلسفی است. افرادی با CRISPR مخالفت خواهند 
اما پزشکی در نظم  با خلقت را می دهد.  امکان بازی  کرد زیرا به بشر 
طبیعی چیزها دخالت می کند، مثاًل مردم را از عفونت ها و انگل ها نجات 

از بیماری های ژنتیکی  می دهد. فرصت درمان سرطان، نجات کودکان 
این  به جلو است. پرسش دشوارتر  و شناخت دیابت توجیه حرکت رو 
برای  را  انسانی  تولید  توان  دارای  سلول های  است  درست  آیا  که  است 
کردن  ممنوع  برای  دلیلی  هیچ  کنیم.  ویرایش  ذاتی  تغییرات  ایجاد 
به  کشورها  بعضی  ندارد:  وجود  آن  از  درمانی  استفاده  یا  تحقیق 
راستی اجازه تحقیق روی رویان های انسانی را می دهند مادامی که از 
از 14 روز رشد داده  لقاح آزمایشگاهی دور نگه داشته شوند و بیشتر 
DNA میتوکندری در  نشوند؛ و بریتانیا به یک اهداکننده اجازه تامین 
بارداری را داده است تا در اختیار کودکان نیازمند به آن قرار دهد، حتی 
اگر سبب انتقال تغییر به نسل بعد شود. CRISPR مخالف این موضوع 

برگشت  غیرقابل  تولید  توان  دارای  سلول های  در  تغییرات  که  است 
به  دوباره  را  آن  می توان  پس  کرد،  ویرایش  را  آنها  می توان  اگر  است: 
برای   CRISPR از  استفاده  اول برگرداند. یک مساله ریشه ای تر  حالت 
ایجاد تغییرات اختیاری در ژنوم انسان است. اینجاست که درمان )مثاًل 
برداشتن ژن هایی که سبب سرطان سینه یا آلزایمر زودهنگام می شوند( 
به پیشرفت ژنتیک می انجامد. بعضی افراد آنها را مشکالتی کوتاه مدت 
یا کوته بینانه می دانند که نیاز به اصالح دارند. اما در اینجا نیز رویکرد 
نادرست  دلیل  و  زمان  توجیه  بار  است:  محتاطانه  بودن  لیبرال  درست 

بودن ویرایش ژنوم بر دوش جامعه است.

CRISPR، شادتر، پربارتر
در  نیست.  زود  چندان  قوانین  به  رسیدن  برای  اصول  این  به  پرداختن 
قوانین یا نحوه اجرای آنها در بعضی کشورها شکاف هایی وجود دارد 
از طرف بخش خصوصی  که  باروری  کلینیک های  یا  دانشمندان  به  که  خودخواه ترین ژن ها 

امکان دادن به بخش هایی از دی ان ای برای ترمیم خود امکانی پیچیده 
که  دارند  نمونه  دو  ژن  هر  از  عمومًا  حیوانات  است.  نگران کننده  و 
بزرگ  مولکول های  که  است  شده  ذخیره  متفاوت  کروموزوم  دو  در 
داشته  مهمی  تفاوت های  می توانند  نمونه  دو  این  هستند.  دی ان ای 
باشند. بچه ها معمواًل از هر والد یکی از هر جفت کروموزوم را به ارث 
می برند و بنابراین هر نمونه از ژن عمدتًا به نیمی از بچه ها می رسد. 
فناوری هایی مانند کریسپر)CRISPR( امکان شکستن این قاعده را با 
استفاده از آنچه محرک ژنی نامیده می شود، فراهم می سازند. محرک 
ژنی خود ژنی است که با استفاده از تکنیک های ویرایش  ژن می تواند 
کپی خود را از یک کروموزوم در کروموزوم دیگر بسازد. به طوری 
که هر کروموزومی را بچه به ارث ببرد، نمونه ژن یکسان خواهد بود. 

همین روند یک بار دیگر در بچه های بعدی انجام می گیرد.

 ژن ها به طور طبیعی هنگامی در یک گروه جمعیتی گسترش می یابند 
با  را  ژن ها  می توانند  ژنی  محرک های  دهند.  انتقال  را  مزیتی  که 
سرعتی بیشتر از فرآیند طبیعی گسترش دهند و البته این گسترش بر 
خالف خواست طبیعت است. محرک ژنی می تواند در میان یک گروه 

جمعیتی گسترش یابد حتی اگر وجودش برای دارندگان آن بد باشد.

کرد  پیشنهاد  لندن  سلطنتی  دانشکده  از  برت  آستین   ،2003 سال  در   
شود  استفاده  وحشی  موجودات  جایگزین سازی  برای  روش  این  از 
انتقال  -مانند  ندارند  دوست  انسان ها  که  را  کارهایی  نتوانند  آنها  تا 
بیماری ها- انجام دهند. به عنوان مثال اگر به پشه ها یک محرک ژنی 
این ویژگی جدید به  انتقال دهند،  آنها نتوانند ماالریا را  تا  داده شود 
سرعت در میان گروه جمعیتی آنان گسترش می یابد و میزان بیماری 

کمتر می شود.
اما  اوایل امسال محرک های ژنی فقط جنبه نظری داشتند،  تا همین   
خمیر  مگس های  روی  کریسپر  مبنای  بر  را  نظریه  این  پژوهشگران 
برانگیخت.  زیادی  نگرانی های  آنها  کار  کردند.  امتحان  میوه جات  و 
محیط  از  حیوانات  این  از  یکی  اگر  که  است  آن  نگرانی ها  از  یکی 
آزمایشگاهی فرار کند، محرک ژنی او ممکن است بسیار بیشتر از آنچه 
مطلوب بود، گسترش یابد. نگرانی دیگر آن است که هر گونه سستی 
و تقصیر در آینده نگری ممکن است نیت خیر استفاده از این فناوری 
را به فاجعه ای زیست محیطی تبدیل کند. این نگرانی باعث شد از کلیه 
فعاالن در این زمینه خواسته شود تا محرک های معکوسی بسازند که 
بتوانند تاثیرات محرک اولیه را خنثی سازند. پیشنهاد دیگر آن است 
که طراحی کلیه محرک ها به گونه ای صورت گیرد که مستلزم حضور 
محیط  از  خارج  در  را  آن  نتوان  که  باشد  خاص  شیمیایی  ماده  یک 

آزمایشگاه به راحتی تهیه کرد.
منبع: اکونومیست
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از بیماری های ژنتیکی  می دهد. فرصت درمان سرطان، نجات کودکان 
این  به جلو است. پرسش دشوارتر  و شناخت دیابت توجیه حرکت رو 
برای  را  انسانی  تولید  توان  دارای  سلول های  است  درست  آیا  که  است 
کردن  ممنوع  برای  دلیلی  هیچ  کنیم.  ویرایش  ذاتی  تغییرات  ایجاد 
به  کشورها  بعضی  ندارد:  وجود  آن  از  درمانی  استفاده  یا  تحقیق 
راستی اجازه تحقیق روی رویان های انسانی را می دهند مادامی که از 
از 14 روز رشد داده  لقاح آزمایشگاهی دور نگه داشته شوند و بیشتر 
DNA میتوکندری در  نشوند؛ و بریتانیا به یک اهداکننده اجازه تامین 
بارداری را داده است تا در اختیار کودکان نیازمند به آن قرار دهد، حتی 
اگر سبب انتقال تغییر به نسل بعد شود. CRISPR مخالف این موضوع 

برگشت  غیرقابل  تولید  توان  دارای  سلول های  در  تغییرات  که  است 
به  دوباره  را  آن  می توان  پس  کرد،  ویرایش  را  آنها  می توان  اگر  است: 
برای   CRISPR از  استفاده  اول برگرداند. یک مساله ریشه ای تر  حالت 
ایجاد تغییرات اختیاری در ژنوم انسان است. اینجاست که درمان )مثاًل 
برداشتن ژن هایی که سبب سرطان سینه یا آلزایمر زودهنگام می شوند( 
به پیشرفت ژنتیک می انجامد. بعضی افراد آنها را مشکالتی کوتاه مدت 
یا کوته بینانه می دانند که نیاز به اصالح دارند. اما در اینجا نیز رویکرد 
نادرست  دلیل  و  زمان  توجیه  بار  است:  محتاطانه  بودن  لیبرال  درست 

بودن ویرایش ژنوم بر دوش جامعه است.

CRISPR، شادتر، پربارتر
در  نیست.  زود  چندان  قوانین  به  رسیدن  برای  اصول  این  به  پرداختن 
قوانین یا نحوه اجرای آنها در بعضی کشورها شکاف هایی وجود دارد 
از طرف بخش خصوصی  که  باروری  کلینیک های  یا  دانشمندان  به  که 

 CRISPR غیرقانونی  تحقیقات  می دهد  اجازه  می شوند  مالی  حمایت 
انجام دهند. رویکرد محافظه کارانه و سختگیرانه ای که مرکز باروری 
 DNA با  رابطه  در  خود  تصمیم  در  بریتانیا  رویان شناسی  و  انسانی 
باید  قانونگذاران  شود.  همه  الگوی  باید  گرفته  پیش  در  میتوکندری 
استفاده از CRISPR را در گونه های غیرانسانی نیز تحت نظارت قرار 
مثاًل  مطلوب  خصوصیات  گسترش  برای  حیوانات  ژن  تغییر  دهند. 
ارمغان  به  زیادی  مزایای  می تواند  نیستند  ماالریا  ناقل  که  حشراتی 
چنین  که  است  این  معنای  به  پیش بینی نشده  پیامدهای  خطر  اما  آورد. 
و  متقابل  اقدامات  با  آنکه  مگر  شوند  ممنوع  باید  ژنی«  »محرک های 
اثبات شده روند آنها معکوس شود. اگر ثابت شود CRISPR برای انسان 

و  رضایت  موضوع  به  پرداختن  برای  نیز  سازوکارهایی  است،  ایمن 
عدالت نیاز خواهد بود. ویرایش ژن کابوس والدینی را مطرح می کند که 
انتخاب هایی که در جهت منافع فرزندان شان نیست انجام می دهند. مثاًل 
نیز ناشنوا باشند؛ والدین  والدین ناشنوا ترجیح می دهند فرزندان شان 
سمج ممکن است به هر قیمتی شده هوش فرزندان شان را بیشتر کنند 
اگر  تاثیر بگذارد. و  به نوعی  آن بر شخصیت فرزندان  انجام  اگر  حتی 
امکان داشته باشد ژن ها را تغییر دهند تا فرزندان باهوش تر شوند، آیا 
این گزینه باید محدود به ثروتمندان باشد؟ اندیشیدن به چنین مسائلی 
خوب است. اما این تنگناها نباید مانع مزایای CRISPR شود یا جلوی 
پیشرفت آن را بگیرد. جهان به ابزاری دسترسی دارد که می تواند مردم 
را سالم تر و زندگی آنها را طوالنی تر و با کیفیت تر کند. پس باید از آن 

استقبال کرد.

منبع: اکونومیست

وقتی پوشش نانویی به داد 
زخم ها می رسد

محققان انگلیسی به تازگی راهکاری برای مقابله با زخم های مزمن 
باکتری های  که  تولید کرده اند  پوشاننده ای  مواد  آنها  ابداع کرده اند. 
داخل زخم ها را به خود جذب کرده و باعث بهبود سریع تر زخم های 
قابلیت  با  پلی استیرن  فیبرهای  با  را  کار  این  آنها  می شوند.  مزمن 
چرخش الکتریکی آغاز کرده اند که بیش از 100 برابر باریک تر از موی 
باکتری ها  زخم،  روی  گرفتن  قرار  با  فیبری  شبکه های  است.  انسان 
با  نانویی  شبکه های  این  قطر  هرچه  و  می کشانند  خود  سمت  به  را 
و  باکتری ها  جذب  کند،  برابری  زخم  در  موجود  باکتری های  اندازه 
نابودی آنها سریع تر انجام می شود ولی کوچک تر بودن این شبکه ها 
آنها جذب شوند. پژوهشگران  به  باکتری های کمتری  باعث می شود 
نزدیک  آینده ای  در  بتواند  زخم   هوشمند  پوشش  این  که  امیدوارند 
شود.  زخم ها  در  عفونت  بروز  از  جلوگیری  برای  موثری  راهکار 
و  داده  قرار  زخم ها  روی  را  نانویی  شبکه های  پوشش  پزشکان 
زخم ها  درون  که  را  باکتری هایی  و  میکروب ها  می توانند  به راحتی 

رشد می کنند، از بین ببرند.

عناصر گیاهی در
 گوشی های هوشمند

به دست  گیاهان  از  را  ژرمانیوم  عنصر  توانستند  آلمانی  دانشمندان   
آورند. این عنصر نیمه رساناست و چون قادر به انتقال نسبتا سریع 
استفاده  ترانزیستور  ساخت  در  آن  از  است،  الکتریکی  شارژهای 
می شود. ترکیب سیلیکون- ژرمانیوم برای زندگی امروزی الزم است 
و در ساخت کامپیوترها، گوشی های هوشمند و کابل های فیبرنوری 
در  و  است  شفاف  قرمز  مادون  نور  در  ژرمانیوم  می رود.  به کار 
به  برای خودروها  پارک  سیستم های هدایتی هوشمند و حسگرهای 
کار می رود. به دلیل وجود این عنصر در خاک کره زمین، استخراج 
محققان  اما  می شوند.  وارد  چین  از  منابع  بیشتر  و  است  دشوار  آن 
و  برده اند  بهره  منظور  این  برای  گیاهان  از  »فریبورگ«  دانشگاه 
گیاهان  ساقه  و  ریشه  در  را  خاک  در  موجود  عناصر  توانسته اند 
استخراج کنند. عنصر ژرمانیوم را تنها می توان در مقادیر بسیار کم، 
برابر چند میلی گرم در هر لیتر استخراج کرد، ولی محققان باید در 

هر لیتر حدود یک گرم از این عنصر را استخراج کنند.
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برخی شرکت های تازه کار مواد غذایی چگونه از 
رقبای بزرگ خود پیشی می گیرند؟

برندهای کوچک، 
موفقیت های بزرگ

مترجم: مریم رضایی

سراغ  را  کسی  خود  اطراف  در  ما  همه   
کسب وکار  یک  راه اندازی  رویای  که  داریم 
مرتبط با غذا را در سر داشته است. افرادی 
که تصور می کنند بهتر از کافی شاپ محله 

خود کیک شکالتی درست می کنند.

این رویاها معموال در حد همان رویا باقی می مانند، اما در 
این میان افرادی هم هستند که با راه اندازی کسب وکارهای 
به موفقیت  این مسیر  با وجود رقبای بزرگ در  و  کوچک 
حال  در  حوزه  این  در  جدید  شرکت های  می رسند. 
شکوفایی هستند، سهم بازار را به دست می آورند و وقتی 
بهتر  باکیفیت  و  محلی  جدید،  محصوالت  با  را  خریداران 
می یابند.  دست  ملی  سطح  در  توزیع  به  می کنند،  جذب 
برندهای بزرگ بر کل فروش مواد غذایی مسلط شده اند، 
وارد  که  می کند  گزارش  جفریز  سرمایه گذاری  بانک  اما 
شدن شرکت های کوچک جدید به بازار ظرف 5 سال گذشته 
باعث شده این برندها سهم بازار خود را در 42 مورد از 54 
دسته بندی از دست بدهند؛ از غذای کودک گرفته تا ماست. 
به عنوان مثال، برند ماست چوبانی را در نظر بگیرید که از 
فروش صفر در کمتر از پنج سال به یک میلیارد دالر درآمد 
کسب وکارهای  این  از  تعدادی  به  اینجا  در  یافت.  دست 

کوچک و چگونگی موفقیت آنها اشاره می کنیم. 

 سس های ارگانیک
فارغ التحصیل  از  بعد  نورتون  اسکات  و  رمضان  مارک   
همین  امیدوارند  شغل  چند  تغییر  و  دانشگاه  از  شدن 

مسیر را طی کنند. رمضان که فارغ التحصیل رشته روابط 
بین الملل است در موسسه مشاوره مک کینزی کار می کرد 
بانک  شعبه  در  بود،  اقتصاد  فارغ التحصیل  که  نورتون  و 
لمن برادرز در توکیو مشغول بود. اما بانک لمن ورشکست 
شد و رمضان هم به این نتیجه رسید که مک کینزی جایی 

دو  این  بنابراین  باشد؛  داشته  عالقه  آن  به  او  که  نیست 
کالس  یک  در  که  ببرند  پیش  را  پروژه ای  گرفتند  تصمیم 

کارآفرینی مطرح شده بود. رمضان در این باره می گوید: 
»ما همواره به کسب وکارهای مربوط به مواد غذایی عالقه 
داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که در حوزه چاشنی غذا، 
تاکنون  برجسته ای  محصول  کچاب،  سس  به خصوص 
وجود نداشته است. سس کچاب از شربت ذرت پرفروکتوز 

با ادویه و کنستانتره گوجه فرنگی تهیه می شود و ما فکر 
تشکیل  مواد  کمی  بتوانیم  که  است  فرصتی  این  کردیم 
سر  شرکت  آنها  اساس  این  بر  دهیم.«  تغییر  را  آن  دهنده 
کنسینگتون )Sir Kensington( را برای تولید سس کچاپ، 
خردل و مایونز تاسیس کردند. سس کچاپ کنسینگتون از 
گوجه های طبیعی و شکر ارگانیک تولید می شود. طبیعی 
در   2010 سال  در  شد  باعث  شرکت  این  محصوالت  بودن 

بازار به اوج برسد. 

 نوشابه ای فراگیر
 پدی اسپنس )Paddy Spence(، مدیرعامل شرکت نوشابه 
سال ها  که  فضایی  در  می دانست   )Zevia( زویا  طبیعی 
را  سختی  راه  دارند،  سلطه  بازار  در  پپسی  و  کوکاکوال 
و  نبود  تازه کار  حوزه  این  در  او  داشت.  خواهد  پیش  در 
و  طبیعی  غذایی  مواد  کسب وکارهای  مورد  در  تجربیاتی 
سوی  از   2008 سال  از  قبل  زویا  شرکت  داشت.  ارگانیک 
شرکت تحقیقاتی نیلسن به عنوان محصولی که به سرعت 
رشد می کند، معرفی شد. اسپنس می گفت فروش شرکت از 
زمان خرید آن در سال 2010 افزایش یافته و هفت برابر شده 
کسب وکارهای  موفقیت  دلیل  یک  اسپنس،  گفته  به  است. 
به  منحصر  آن  فروش  که  است  این  اینچنینی  کوچک 
خواربارفروشی ها نیست. بخشی از فروش زویا از طریق 
رسانه های  همچنین  می گیرد.  صورت  آمازون  سایت 
کرده اند  زیادی  کمک  برند  این  شدن  معروف  به  اجتماعی 
که باعث شده در کنار رقبای بزرگ تر، بیشتر شناخته شود. 

 جهش از آشپزخانه اجاره ای
را   )Cherryvale( چری ول  شرکت  روزنبرگ  لیندزی   
و  موز  نان  مثل  ترکیبی  خوراکی های  با   2010 سال  در 
شیرینی های برونی تاسیس کرد. ایده این کار پس از آن به 
فکرش رسید که پدر و مادرش از سفری برگشته بودند و 

یک خوراکی با خود آورده بودند که برای تغییر طعمش به 
یک ماده دیگر نیاز داشت. روزنبرگ روی این محصول کار 
کرد و ترکیب بهتری درست کرد. شش هفته بعد او شغلش 
را رها کرد و در یک آشپزخانه تجاری که از ساعت 9 تا یک 
شب اجاره کرده بود، نمونه  اولیه این خوراکی ترکیبی را 

تهیه کرد. مادرش هم در بسته بندی  محصول کمک می کرد 
بود  تکنولوژی  حوزه  در  بازاریابی  مشاور  که  پدرش  و 

طراحی بسته بندی ها را انجام داد. 
خرده فروشی  فروشگاه  یک  در  را  خوراکی  این  آنها   
عرضه  می فروخت  طبیعی  غذاهای  که  کوچک  زنجیره ای 
کردند. در نهایت چری ول به 70 خرده فروشی عرضه شد 
کارگاه  یک  در  و  تولید  تجاری  آشپزخانه  یک  در  اکنون  و 

بسته بندی می شود.  

 بی تجربگی، ترس و محصولی تازه
نیل  کرد،  تاسیس  را  چری ول  روزنبرگ  که  سالی  همان   
را   )Nello( نلو  نام  به  پاستا  سس  تولید  خط  مک تای 
مواد  کسب وکار  در  سابقه ای  »هیچ  می گوید  او  کرد.  آغاز 
غذایی نداشتم. من دکترای زبان ایتالیایی خوانده بودم و 
کار  مک تای  که  مدتی  تمام  در  بودم.«  متمرکز  تدریس  بر 
به خصوص  و  ایتالیا  در  دانشجویی  دوران  به  می کرد، 
غذاهایی که در آنجا خورده بود فکر می کرد. او در نهایت 
از مادربزرگش  الهام  با  شغلش را در دانشگاه رها کرد و 
در  کرد.  آن  فروش  به  شروع  و  کرد  تهیه  قرمز  سس  یک 
اولین ماه 750 دالر فروش اینترنتی داشت: »هیچ آموزشی 
رشد  آن  در  سریع  خیلی  اما  بودم،  ندیده  کسب وکار  در 
کردم. ابتدا کمی ترسناک بود، اما فوق العاده بود.« اکنون 
سس های نلو در 350 فروشگاه به فروش می رسد و برخی 
آشنایان و شرکت ها در آن سرمایه گذاری کرده  اند. مک تای 
کاری  از  است  نمونه خوبی  ما  می گوید: »سس های جدید 
که یک شرکت کوچک می تواند انجام دهد، اما شرکت های 

بزرگ از عهده آن برنمی آیند.«
در  و  رشد  مدیریت  می گویند  کارآفرینان  دیگر  و  مک تای   
یک  که  است  چالشی  بزرگ ترین  کیفیت  حفظ  حال  عین 

کارآفرین در حوزه صنایع غذایی با آن مواجه است. 
New York Times :منبع 

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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به  مخصوص  کشوری  هر  در  زنان  زیبایی  رازهای 
خودش است. زنان در چین با چای سفید و در هند با 
روغن نارگیل زیبایی شان را حفظ می کنند. حال با 
رازهای زیبایی زنان در کشوهار مختلف آشنا شوید. 

بیایید با هم به گوشه و کنار جهان سر بزنیم و نکات و ترفندهای 
زیبایی را در برخی از نقاط مشهور جهان جستجو کنیم.

راز پوست زیبای زنان چینی
در  دارند،  زیبا  پوستی  آسیایی  زنان  که  است  واضح  کامال  این 
زنان  ببینیم  تا  رفتیم  چین  به  بررسی  برای  باشند!  که  سنی  هر 

چینی چه ترفندی به کار می برند تا همیشه پوستشان را جوان 
نگه دارند. چیزی که فهمیدیم این بود که برای محافظت پوست 
از رادیکال های آزاد، باید همان کاری را بکنیم که آنها می کنند؛ 

نوشیدن چای سفید!!

رفع حلقه های تیره دور چشم از اسپانیا
این نکته را از خانم های اسپانیایی بیاموزید. آنها برای خالصی 
از تیرگی دور چشم چه می کنند؟ اگر ورقه های خیلی نازک سیب 
زمینی را برای 10 دقیقه روی چشمتان قرار دهید از حلقه های 

دور چشم خالص می شوید! به همین سادگی

پاکسازی سیستم بدن به روش زنان زیمباوه ای
قهوه، راک استار و ردبول را فراموش کنید. زن زیمباوه ترفند 
پاکسازی  انرژی،  افزایش  منظور  به  دارد.  آستین  در  بهتری 
آنها چای داغ همراه  سیستم بدن و شروع سوخت و ساز بدن، 

آبلیمو می نوشیدند.

لب های لطیف از ایتالیا
برای لطافت لب ها وقتی که آنها خشک، پوسته پوسته و یا آفتاب 
زیتون  روغن  از  بیاموزید،  ایتالیایی  زنان  از  هستند،  سوخته 

استفاده کنید.

مراقبت پوست از زنان ژاپنی
زنان ژاپنی دارای پوستی زیبا هستند. راز آنها چیست؟ آنها از 
جمله  از  کنند  می  استفاده  چیز  همه  برای  کاملیا  درخت  روغن 
برای خالص شدن از چین و چروک، پس از زایمان، جوان سازی 

و رساندن مواد مغذی به مو و تسکین دهنده سوختگی.

رهایی از سلولیت از زنان برزیلی
زنان برزیلی یکی از بهترین اندام ها را در جهان دارند، بنابراین 
به  من  کرد،  مبارزه  سلولیت  با  توان  می  چگونه  بگویند  اگر 
حرفشان اعتماد می کنم! فکر می کنید رازشان در چیست؟ آنها 
ماسه را به بدنشان می مالند، که باعث تحریک پوست شده و به 

از بین بردن سلولیت کمک می کند.

مراقبت مو از هند
همه می دانند که زنان هندی موهای فوق العاده ای دارند. می 
یک  ای  هفته  نارگیل!!!  روغن  چیست؟  آنها  قدیمی  راز  دانید 
بار، مقداری از آن را گرم کرده و پوست سرتان را با آن ماساژ 
دهید. سپس همانطور یک شب را با آن بخوابید تا موهای زیبا و 

درخشانی داشته باشید.

بند انداختن اپیالسیون از ایران
در  اپیالسیون  مرسوم  های  شیوه  جمله  از  انداختن  بند 
خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا است که منشا آن به ایران بر می 
گردد. زنان ایرانی به کمک یک نخ کتان نازک که بین گردن و دو 
این همان  داشتند.  بر می  را  زاید  گیرد، موهای  قرار می  دست 
کاری است که با موم گرم و سرد هم می توان انجام داد. با این 
تفاوت که نخ سبب کش آمدن پوست نمی شود و وسیله ای عالی 
برای برداشتن موهای نواحی حساس به ویژه موهای صورت و 
ابرو است. درد بند کمتر از درد موچین است و کار هم سریع تر 
به اتماممی رسد. امروزه استفاده از بند در بسیاری از کشورها 

از جمله اسپانیا و کانادا بین زنان مرسوم است.

الیه برداری و درمان آکنه و سفیدکردن آرنج و زانو با آرد نخود 
از هند

در تمامی نواحی جنوب آسیا استفاده از آرد نخود برای پاکسازی 
و الیه برداری پوست و مقابله با آکنه امری رایج است. زنان این 
کشور آرد نخود را با آب یا چای مخلوط کرده و به شکل خمیر در 
می آورند و بعد روی صورت می مالند تا جایی که پوست کامال 
پاک شود و در نهایت پوست را می شویند. بعد از انجام این کار 
از  مردم  کشور  این  در  درضمن  است.  تمیز  و  نرم  کامال  پوست 
همین خمیر و در کنار آن از آب لیموترش برای سفیدکردن آرنج و 

زانوهای خود استفاده می کنند.

کفیر و تاثیر آن بر زیبایی زنان از روسیه
زنان  اکثر  دارند.  جوانی  و  شاداب  های  صورت  روسیه  مردم 
سنتی این کشور عالقه ای به استفاده از وسایل آرایشی نداشته 
زیبایی پوست شان نوشیدن روزانه کفیر  دلیل  و معتقد هستند 
های  باکتری  از  غنی  و  پرکالری  نوشیدنی  نوعی  کفیر  است. 
B و  به ویژه ویتامین  پروبیوتیک، کلسیم، پروتئین، ویتامین ها 
ریزمغذی ها است. بررسی های فراوان نشان داده مصرف کفیر 
سبب هضم بهتر مواد غذایی می شود و همین موضوع بر طراوت 

و زیبایی پوست اثر می گذارد.

شیره گیاه برای زیبایی زنان در نیجریه
نیجریه ای ها از نوعی درخت که در 20 کشور آفریقایی از سنگال 
تا سودان رشد می کند و ساحل نام دارد، روغنی می گیرند به نام 
کارتید که از آن هم به عنوان یک ماده غذایی و هم کرم مرطوب 
آفریقا  سنتی  اطبای  گفته  طبق  کنند.  می  استفاده  پوست  کننده 
اگزما  جمله  از  پوستی  های  ناراحتی  انواع  تواند  می  شیره  این 
نیز بسیار مفید  برای سرماخوردگی  و  را برطرف کرده  آکنه  و 
است. مردم نیجریه میوه درخت ساحل را جمع می کنند و بعد 
از خشک شدن آن را می جوشانند. روغنی که روی سطح آب می 
از مواد طبیعی  این روغن غنی  آید را جمع می کنند و معتقدند 

ضدحشره است.

مردم  دارد.  هم  میکروبی  ضد  و  ضدالتهابی  خواص  ضمن  در 
نیجریه حین سرماخوردگی و گریپ شدن بینی این روغن را به 
اطراف بینی خود می مالند و در صورت داشتن گلودرد آن را می 
شان  پوست  داشتن  نگه  مرطوب  و  شدن  زیباتر  برای  و  خورند 

روی بدن می مالند.

خوش بویی و معطر بودن از ژاپن
بسیاری  عالقه  آن  به  ژاپن  مردم  که  زیبایی  های  شیوه  جمله  از 
ها  ژاپنی  است.  معطر  عرقیات  و  گیاهان  با  کردن  حمام  دارند 
معتقدند حمام کردن نوعی مدیتیشن است که نه تنها جسم بلکه 
روح را هم پاک می کند. به همین دلیل اکثر ژاپنی ها هر شب قبل 
از خوابیدن دوش می گیرند. آن ها ابتدا بدن خود را به کمک یک 
در  و  بیرون می کشند  را  ناپاکی  و  داده  بلند ماساژ  برس دسته 
نهایت با آب ولرم خود را شست و شو می دهند. بعد وان را با آب 
داغ پر کرده و در آن گل و برگ های معطر می ریزند و برای آن که 
بدن شان خوشبو و پوستشان پاک شود مدتی در آن می خوابند. 

این کار سبب طراوت اپیدرم و شادابی پوست آن ها می شود.

آواکادو برای زیبایی پوست در برزیل
ماده  یک  عنوان  به  آواکادو هم  گیاه  از  است  ها  ها مدت  برزیلی 
غذایی و هم زیبایی استفاده کرده و از آن ماسک صورت، شامپو 
قبل  سال   500 از  گیاه  این  کنند.  می  تهیه  کننده  مرطوب  کرم  و 
از میالد مسیح در مناطق التین آمریکایی کشت می شده است و 
مملو از چربی های مونوی غیراشباع و 20 نوع ریزمغذی متفاوت 
است.  پتاسیم  و  آهن  روی،   ،E, A, C, B6 های  ویتامین  شامل 
مصرف چربی آواکادو سبب کاهش کلسترول خون، التهاب ها و 
کاهش ترشح انسولین می شود و محرک بازسازی سلولی است. 
و  کنند  می  مخلوط  شکر  و  شیر  با  را  گیاه  این  میوه  ها  برزیلی 
روی پوست شان می مالند. حتی معتقدند نوشیدن این مایع سبب 

روشن شدن پوست به ویژه پوست های سیاه می شود.

حمام پا و زیبایی پا برای آلمانی ها مهم است
برخالف  دارند.  پا  حمام  به  زیادی  بسیاری  توجه  ها  آلمانی 
آلمانی  کانادایی ها که به زیبایی پاهای شان اهمیتی نمی دهند، 
ها توجه بسیاری به این موضوع دارند و هرشب سعی می کنند 
و  نمک  و  ولرم  آب  از  حمامی  در  را  شان  پاهای  دقیقه   20 برای 
روغن های گیاهی قرار دهند. بعد پاها را با سنگ پا ماساژ می 

دهند و از یک کرم مرطوب کننده استفاده می کنند.

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

زیبایی را از زنان کشورهای 
مختلف بیاموزید 

چگونه چین و چروک پیشانی 
مان را از بین ببریم؟

ناراحت  و  نخورید  جا  پیشانی تان  روی  چروک  و  چین  دیدن  با 
از بین بردن چین و چروک های  نشوید. راه های فراوانی برای 
روی پیشانی و بخشیدن جوانی به چهره وجود دارند. در اینجا 

چند نمونه را به شما معرفی می کنیم:
زندگی  سبک  با  پیشانی  روی  وچروک  چین  بردن  بین  از 
درستعادت اخم کردن را از سرتان بیندازید و لبخند را جایگزینش 
کنید. خواب کافی داشته باشید و خود را زیر فشار استرس ها له 
نکنید. به تغذیه توجه کنید و همواره مصرف میوه و سبزی را در 

رژیم غذایی تان بگنجانید.

از بین بردن چین و چروک روی پیشانی با ماساژ روغن زیتون
هر روز ده دقیقه پیشانی تان را با روغن زیتون در جهت باال پایین 
ماساژ دهید. برای دریافت نتیجه بهتر، کمی روغن نارگیل هم به 

آن بیفزایید.

با آب مرکبات چین و چروک پیشانی تان را از بین ببرید
E هستند و  C و  مرکبات مثل پرتقال و لیمو سرشار از ویتامین 
به لطافت و جوانی پوست کمک می کنند. آب آنها را بگیرید، پنبه 
پالپ  این که  یا  بمالید  پیشانی تان  روی  و  کنید  آنها  به  آغشته  را 

مرکبات را بر روی پیشانی تان قرار دهید.

روغن بذرکتان بهترین گزینه برای رهایی از چروک های پیشانی
از  غذاخوری  قاشق  سه  تا  دو  حدود  خواب  از  پیش  شب  هر 
نتایج  از  کوتاه  زمانی  مدت  در  تا  بمالید  چروک ها  روی  را  آن 
فوق العاده اش شگفت زده شوید. در صورتی که روغن بذرکتان 

در دسترس ندارید، از روغن کرچک استفاده کنید.

تان  پیشانی  با چین و چروک  آلوئه ورا و سفیده تخم مرغ  با ژل 
خداحافظی کنید

به ویتامین جوانی معروف  E هستند که  هر دو حاوی ویتامین 
است. آنها را با هم مخلوط کنید تا شکل خمیر پیدا کند و آن را 
روی پیشانی تان بمالید. پس از گذشت یک ربع ساعت پیشانی تان 

را با آب گرم بشویید تا به بهترین نتیجه برسید.
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تربیت کودکان 
بعد از طـــــالق

تادیب و تربیت فرزندان بعد از طالق می تواند چالش های 
بسیاری را ایجاد کند. گذشته از اینها، خود طالق برای همه 
مشکالت  تا  است  طبیعی  کودکان  برای  و  است  زا  استرس 
رفتاری فزاینده ای را هنگامی که والدین شان از هم جدا می 

شوند از خود بروز دهند.
کار  اصال  بودن  مجرد(  مادر  یا  )پدر  والد  تک  همچنین، 

ساده ای نیست. بدون شخص دیگری که مسئولیت مسائل 
را به عهده بگیرد یا از شما حمایت و پشتیبانی کند، تربیت 
فرزندان مسئولیت بسیار سنگینی را به شما تحمیل می کند. 
از  بعد  شما  زندگی  حضانت،  شرایط  مانند  دیگر،  مسائل 
طالق را سخت تر و پیچیده تر می کند. کودکان بعد از طالق 

به تادیب و تربیت اصولی و منسجم نیاز دارند.

قوانین را دوباره بسنجید و ارزیابی کنید
را  خانه  قوانین  طالق  و  جدایی  از  بعد  که  است  مهم  خیلی 
مورد بازبینی قرار دهید. ببینید می خواهید چه قوانینی را 
حفظ کنید و کدامیک را تغییر دهید. به عنوان مثال یک تک 
والد، شما ممکن است متوجه شوید در برخی زمینه ها باید 
سخت گیرتر باشید و در برخی موارد دیگر منعطف و مالیم 

تر.
زمان  مورد  در  که  بگیرید  تصمیم  است  ممکن  مثال،  برای 
مورد  در  اما  باشید،  سختگیرتر  و  تر  جدی  باید  خواب 
تمیزکردن هر روزه اتاق خواب کودک چندان خشن و جدی 
نباشید. همه اینها بستگی دارد به اینکه چقدر به طور واقع 
بینانه می توانید کار و مسئولیت را تقبل کنید و چه مقدار 

مسئولیت به عهده فرزندتان قرار دهید.
دیگر  والد  قوانین  همانند  دقیقا  شما  قوانین  نیست  نیازی 
در  متفاوت  قوانین  با  را  خودشان  خوبی  به  کودکان  باشد. 
در  که  طور  همان  دهند.  می  تطبیق  متفاوت  های  محیط 
خانه و مدرسه قوانین متفاوتی حاکم است، آنها می توانند 
خودشان را با قوانین متفاوت در خانه هر یک از والدین نیز 

تطبیق دهند.
خودتان را آماده شنیدن جمالتی از این دست کنید، »اما در 
خانه پدر تا هر وقت که بخواهیم می توانیم بیدار بمانیم،« یا 
»مامان ما را مجبور نمی کند که همه غذایمان را بخوریم«. 
ارامش و خونسردی متذکر شوید که در خانه شما  با  فقط 

قوانین متفاوتی حاکم است.
است  شده  داده  آنها  به  فرزندان  حضانت  که  والدینی  اغلب 
از  مسائلی  با  آنها  چون  دارند،  تری  جدی  و  بیشتر  قوانین 
رفتن  برای  شدن  آماده  و  خواب  زمان  منزل،  تکالیف  قبیل 
والدی  میان،  این  در  در صبح مواجه می شوند.  به مدرسه 
در  فرزندان  معموال  ندارد  عهده  به  را  فرزند  حضانت  که 

به  نیازی  بنابراین  هستند  او  با  ها  هفته  آخر  و  تعطیالت 
قوانین سخت گیرانه ندارند.

دشواری  بسیار  کار  یکسان  و  مشابه  قوانین  کردن  وضع 
است. چرا که شما و والد دیگر ممکن است سبک های تربیتی 
متفاوتی داشته باشید. بنابراین برای خانه خودتان قوانین 

خودتان را وضع کنید.

پیامدها و عواقب مشخص و واضحی را در نظر بگیرید
باشید،  ای  فزاینده  رفتاری  مشکالت  با  شدن  مواجه  آماده 
برای  رفتارهایی  و  رونده  پس  و  بازگشتی  رفتارهای  مانند 
متوجه  باید  تان  چشم  یک  همچنین  بیشتر.  توجه  جلب 
رفتارهای احتمالی باشد که به شما هشدار می دهد فرزندتان 

برای مواجه با طالق به کمک حرفه ای و مشاور نیاز دارد.
مثبت  پیامدهای  و  عواقب  چه  خواهید  می  بگیرید  تصمیم 
را  تا فرزندان قوانین  باشید  آماده  و منفی در نظر بگیرید. 
آزمون کنند و بسنجند، بنابراین اطمینان حاصل کنید که شما 
حد و مرزهایی با پیامدها و عواقب مشخص را وضع کرده 
آیا  که  بدانند  خواهند  می  فرزندان  طالق،  از  بعد  اغلب  اید. 
یا  بربیایید  آنها  بدرفتاری های  از پس  قادرید  شما خودتان 
نه؛ گاهی با این مسائل می خواهند شما را به چالش بکشند.

رفتاری  مشکل  چنانچه  که  باورند  این  بر  کارشناسان  اکثر 
خانه  در  باید  نیز  پیامد  و  عواقب  افتاد،  اتفاق  شما  خانه  در 
به خانه  اینکه  از  قبل  دقیقا  فرزندتان  اگر  اعمال شود.  شما 
والد دیگرش برود بدرفتاری کرده است، وقتی به خانه تان 

بازگشت او را باید با پیامد کارش مواجه کنید.

حتی  و  عواقب  و  سرپیامدها  هم  با  باید  والدین  هرازگاهی 
بدین  تواند  می  این  کنند.  توافق  و  همکاری  فرزندان،  تنبیه 
معنا باشد که اگر قرار است فرزندتان از امتیاز بازی ویدئویی 
به  از لحظه ای که می خواهد  به مدت 24 ساعت دقیقا  اش 
خانه والد دیگر برود محروم شود، والد دیگر نیز باید به این 
تنبیه و پیامد احترام بگذارد. با این وجود، خانواده های بی 

شماری قادر نیستند چنین کاری انجام دهند.

تادیب و تربیت همراه با جدیت و ثبات قدم
می  نادیده  را  فرزندان  تربیت  و  تادیب  والدین  اوقات  گاهی 

طالق  از  بعد  چون  دهند،  می  قرار  اغماض  مورد  و  گیرند 
احساس بدی دارند. به هر جهت، کودکان دچار فشار روحی 
نیاز  بیشتری  تربیت  و  تادیب  به  معمولی  کودکان  از  حتی 
دارند. توجه مثبت بیشتر و اطمینان خاطر بیشتری را برای 

فرزندتان فراهم کنید.
بنابراین  باشید،  قدم  ثابت  و  جدی  تان  تربیت  و  تادیب  در 
فرزندتان می داند در خانه از او چه انتظار و توقعی دارید. 
تواند  می  این  نباشید  قدم  ثابت  و  جدی  تان  تربیت  در  اگر 
فرزندتان را دچار سردرگمی کند. اگر فرزندانتان بین خانه 
والدین پس و پیش شوند، آنها باید بدانند وقتی در خانه شما 

هستند چه انتظاراتی از آنها دارید.

ارتباطتان را با همسر سابق تان حفظ کنید.
بهترین راهنما که چگونه فرزندان تان با طالق کنار بیایند 
بستگی به رفتار و برخورد شما و همسرتان در طی طالق و 
حتی بعد از آن دارد. سعی کنید هر وقت نیاز بود در مورد 
مشورت  و  صحبت  تان  سابق  همسر  با  تان  فرزندان  رفتار 

کنید.
های  نگرانی  جریان  در  باید  نیز  همسرتان  مثال،  برای 
فرزندتان و نیز پدیدارشدن مشکالت رفتاری فرزندتان قرار 
بگیرد. گفتگو و هم فکری با او برای حل اینگونه مشکالت 

می تواند خیلی مفید واقع شود.

تا جایی که می توانید همانند یک تیم کار کنید
در  معموال  کنند  می  کار  هم  با  تیم  یک  همانند  که  والدینی 
حل و فصل مشکالت رفتاری بعد از طالق موفق تر هستند. 
زمانی که همه افرادی که به مشکلی اشراف دارند اقدام به 
همکاری می کنند، بسیاری از مسائل و مشکالت رفتاری به 
بهترین شکل حل و فصل می شود و برنامه مدیریت رفتار 

توسعه یافته تر می شود.
اگر به هر دلیلی شما و همسر سابق تان نمی توانید به مثابه 
یک گروه با هم کار کنید، بر رفتارهایی که می توانید در خانه 
که  آنچه  بر  تمرکز  کنید.  تمرکز  قرار دهید  توجه  تان مورد 
برای فرزندان  را  نتایج بهتری  تواند  دارید می  تحت کنترل 

تان به ارمغان بیاورد.
سمیرا سرایلو
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لشگریان ســــــــزار 

فرزند آوری 
ترجمه: جواد طهماسبی 

منبع: اکونومیست

نیازهای  از  ناشی  صرفًا  سزارین  عمل  جهانی  افزایش   
درمانی نیست؛ بلکه محصول افزایش ثروت و انگیزه های 
مالی پزشکان است. سال قبل بیمارستانی در سائوپائولو 
فقط  آن  زایمان  بخش  بعد  به  تاریخ  آن  از  که  کرد  اعالم 
روزهای  بعدازظهر   4 تا  صبح   10 ساعت  از  را  مراجعان 
پیام  این  مفهوم  می کند.  پذیرش  چهارشنبه  تا  دوشنبه 
با تعیین وقت قبلی، یعنی  بسیار صریح است: تولد فقط 
عمل سزارین. این خبر برای آرتور چیورو وزیر بهداشت 
برزیل نیز همان مفهوم را داشت. دیدگاه مردم نسبت به 

زایمان تغییر کرده است. 

 در سال 2009 برزیل در صدر کشورهایی در جهان قرار 
صورت  به  نوزادان  از  نیمی  از  کمتر  آنها  در  که  گرفت 
سال  در  آمارگیری  آخرین  در  می شدند.  متولد  طبیعی 
2013، 57 درصد از زایمان ها با عمل سزارین بود که طی 
آن نوزاد از طریق شکافتن شکم و رحم متولد می شود. این 
رقم در مقایسه با دو دهه قبل تقریبًا دو برابر شده است. 
در نظام خصوصی بهداشت در برزیل از هر 10 زایمان 9 
به شوخی می گویند  برزیلی  مورد سزارین است. مادران 
مادر  بدن  شکافتن  بدون  نیستند  بلد  زایمان  متخصصان 

نوزاد را بیرون بکشند.
اخیر نشریه پزشکی النست )Lancet( در مورد   مطالعه 
تقریبًا  می کند  برآورد  شد،  منتشر  تازگی  به  که  کشور   21
31 درصد از زایمان ها در سال های 2010 و 2011 به شیوه 
جراحی سزارین انجام گرفتند. این میزان تقریبًا در همه جا 
مصر  کشور  و  دومینیکن  جمهوری  است.  افزایش  به  رو 
آنها جراحی های  در  و  پیوسته اند  برزیل  به  تازگی  به  نیز 

سزارین از 50 درصد گذشته است.
در  سزارین  بخش  فقیر  کشورهای  از  بسیاری  در   
مثال  عنوان  به  است.  کمتر  معمول  حد  از  بیمارستان ها 
دنیا  به  شیوه  این  به  نوزادان  درصد  دو  از  کمتر  چاد  در 
به  نیاز  که  چاد  زنان  از  بسیاری  دیگر  عبارت  به  می آیند. 
سزارین دارند از آن محروم هستند و ممکن است به همراه 
از  بدهند.  دست  از  زایمان  سر  بر  را  خود  جان  نوزادان 

معنای  به  جراحی  عمل های  بیشتر  تعداد  جهانی،  دیدگاه 
موضوع  این  اما  است.  مادران  میر  و  مرگ  کمتر  تعداد 
زایمان ها  درصد   15 تا   10 بین  که  دارد  صحت  هنگامی  تا 
سزارین باشند. باالتر از این مقدار، دیگر صحیح نیست و 

تعداد کودکان نجات یافته بیشتر نمی شود.
 همانند بسیاری از دیگر اعمال جراحی، سزارین اثراتی از 
قبیل عفونت را به همراه دارد. مطالعه گسترده ای که در 
کانادا صورت گرفت، نشان داد زنان سالمی که جنین آنها 
به صورت معکوس در رحم قرار گرفته اند و قبل از زایمان 
درخواست سزارین کرده اند، سه برابر در مقایسه با زنانی 
اضطراری  موارد  معرض  در  دارند  طبیعی  زایمان  که 
همچنین  می گیرند.  قرار  قلبی  نارسایی  یا  شوک  مانند 
عمل سزارین احتمال بروز مشکل در زایمان های بعدی را 
باالتر می برد که از آن جمله می توان به مسدود شدن مسیر 

خروج جنین از رحم اشاره کرد.
برای  طوالنی تری  زمان  به  می شوند  سزارین  که  زنانی   
بهبود نیاز دارند و احتمال بیشتری دارد که پس از زایمان 
آثار  به  نیز  سزارینی  نوزادان  شوند.  افسردگی  دچار 
نامطلوبی دچار می شوند. تحقیق دانشگاه کپنهاگ نشان 
می دهد در میان دو میلیون کودکی که بین سال های 1997 
و 2012 در دانمارک متولد شدند، 14درصدی که سزارینی 
بودند، استعداد بیشتری برای ابتال به بیماری هایی از قبیل 

آسم، آرتروز جوانی و عفونت روده ای داشتند.
است  آن  دلیل  یک  شد؟  فراگیر  اینقدر  شیوه  این  چرا  اما   
هزینه  می توانند  آسان تر  و  شده اند  ثروتمندتر  مردم  که 
مادران  که  است  آن  دیگر  دلیل  بپردازند.  را  جراحی  عمل 
با گذشته مسن تر و چاق تر شده اند که  باردار در مقایسه 
باعث می شود دشواری بیشتری در زایمان داشته باشند. 
مطالعه ای که در مورد زایمان اول و کم خطر زنان باردار 
در نروژ انجام گرفت، حاکی از آن است که افراد باالی 40 
سال در مقایسه با زنانی که در اوایل دهه 20 زندگی قرار 
دارند با احتمال بیشتری به عمل سزارین نیاز پیدا می کنند.
مشابه،  شرایط  دارای  کشورهای  در  حتی  این  وجود  با   
نرخ سزارین متفاوت است. کشور مکزیک تقریبًا درآمدی 
این دو کشور  اما نرخ سزارین در  مشابه کاستاریکا دارد 
به ترتیب 46 و 22 درصد است. نرخ سزارین در ایتالیا دو 
برابر هلند است. حتی در یک کشور هم می توان تفاوت های 
مختلف  بیمارستان های  زایمان  بخش های  میان  زیادی 
مشاهده کرد. نرخ عمل سزارین در بیمارستان های آمریکا 

از 7 تا 70 درصد متغیر است.
لوله ها  بستن  عمل  و  سزارین  عمل  سال ها  برزیل  در   
همزمان انجام می گرفت. این ترکیب در سال 1996 ممنوع 
بود.  همراه  شدید  درد  با  طبیعی  زایمان  مدت ها  تا  شد. 
 )SUS( دولتی  بهداشتی  خدمات   1998 سال  در  اینکه  تا 
با  شد.  متقبل  را  موضعی  بی حسی  داروهای  هزینه 

بهداشتی  خدمات  برای  تقاضا  و  درآمد  چشمگیر  افزایش 
خصوصی در دهه گذشته زنان برزیلی بیشتری از زایمان 
طبیعی رویگردان شدند و سزارین نمادی برای مرفه  بودن 
و  ترافیک  در  افتادن  گیر  از  نگرانی  شاید  آمد.  حساب  به 
راه بندان های شدید سائوپائولو در هنگام زایمان هم یکی 
تولد  برنامه  می کرد  ترغیب  را  مادران  که  باشد  دالیلی  از 

نوزاد خود را از قبل زمان بندی کنند.
گرفت،  انجام  گذشته  سال  که  پژوهشی  این،  وجود  با   

نشان داد در آغاز بارداری دوسوم از زنان برزیلی مایلند 
فرزندان شان به طور طبیعی متولد شوند. اما این واقعیت 
که کمتر از نیمی از آنها در عمل این کار را انجام می دهند، 
داده اند.  تغییر  را  آنها  نظر  دیگران  که  دارد  آن  بر  داللت 
که  زایمان  متخصصان  و  بیمارستان ها  زایمان  بخش های 
از  می کنند،  دریافت  زایمان  هر  ازای  به  را  خود  دستمزد 
کسب  زیادی  سود  زودهنگام-  -به ویژه  سزارین  اعمال 
می کنند. در زمانی که برای یک زایمان طبیعی الزم است 
دهد.  انجام  سزارین  عمل  چندین  می تواند  متخصص  یک 
بیمارانی  از  قانونی  رویه  برخالف  متخصصان  از  برخی 
که خواستار زایمان طبیعی هستند، مبلغی با عنوان هزینه 
اجرای  عدم  از  پزشکان  از  بسیاری  می گیرند.  آماده باش 
زایمان های  در  آن  از  ناشی  عوارض  و  مراقبت ها  دقیق 
متخصصان  از  شکایت ها  تعداد  هستند.  بیمناک  طبیعی 
هم  پالستیک  جراحان  از  شکایات  تعداد  از  حتی  زایمان 

بیشتر است. 

 به گفته یک مامای فعال در امر زایمان طبیعی، تمام این 
مسائل باعث شد تا زایمان بیشتر جنبه پزشکی پیدا کند. 
ماماهایی از قبیل او در زایشگاه های کشورهای ثروتمند و 
در برزیل کمیاب هستند. آموزش مامایی از سال 2005 در 
برزیل آغاز شد و فقط یک دانشکده در سائوپائولو هست 
که هر سال 60 دانشجو می پذیرد. برنامه های بهداشتی نیز 
را  پزشک  هزینه های  تنها  که  شده اند  طراحی  گونه ای  به 

می پردازند نه ماماها یا پرستاران تخصصی.
نیز  ثروتمند  در کشورهای  را می توان  از فشارها  برخی   
داده های  تورنتو  دانشگاه  اقتصاددانان  کرد.  احساس 
سال های  طی  را  بیمارستانی  پرونده  میلیون  پنج  حدود 
در  سزارین  نرخ  کردند.  تحلیل  کانادا  در   2010 تا   1994
سزارین  دستمزد  که  هنگامی  است.  درصد   27 کانادا 
شش  پزشکان  بود،  طبیعی  زایمان  دستمزد  برابر  دو 
کنند.  انتخاب  را  که سزارین  داشت  احتمال  بیشتر  درصد 
انتهای  در  ویژه  )به  شود  طوالنی  طبیعی  زایمان  اگر 
صبر  آمریکایی  پزشکان  هفته(  پایان  در  یا  کاری  شیفت 
و شکیبایی خود را از دست می دهند. تحلیل سه ساله یک 
نوزادان  تعداد  می کند  بیان  آمریکایی  غیرانتفاعی  نشریه 

متولد شده در روزهای تعطیل عمومی بسیار اندک است. 
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ترس  جهانی،  بهداشت  سازمان  کارشناسان  از  یکی  گفته  به   
تقریبًا  می شود  برآورد  است.  گسترده  نیز  دادگاه  در  شکایت  از 
45سالگی  از  قبل  آمریکا  زایمان  و  زنان  متخصصان  سه چهارم 
می شوند.  کشیده  دادگاه  به  کم کاری  خاطر  به  یک بار  حداقل 
که  دارد  بیشتری  احتمال  گروه  این  متخصصان،  همه  میان  در 

جریمه هایی بیش از یک میلیون دالر بپردازند.
 جیم ژانگ از دانشگاه شانگهای می گوید والدین چینی که عالقه مند 
متخصصان  علیه  اغلب  بماند،  سالم  کاماًل  تک فرزندشان  هستند 
زایمانی که به نظر خطاکار می رسند، اعالم شکایت و درخواست 
غرامت می کنند. برخی از آنان به اعتراض در خارج از بیمارستان 
این   بر  عالوه  کنند.  دریافت  غرامت  که  زمانی  تا  می زنند  دست 
ارتباط تاریخ ها و اعداد خاص با بخت و اقبال و طالع مناسب باعث 
زایمان  خوش یمن  روزهای  در  باشند  مایل  چینی  زنان  می شود 
کنند. بسیاری نیز از درد کشیدن می ترسند و گروهی عقیده دارند 
کودکی که با سر کاماًل گرد متولد شود، ثروتمند می شود. بنابراین 
دوست ندارند سر کودک در فشار زایمان طبیعی تغییر شکل دهد.

جراحی نابهنگام
به گفته هانی عبدالعلیم متخصص زنان و زایمان در مصر، زنان 
این کشور خواستار عمل سزارین هستند زیرا این سریع ترین راه 
تولد است. زنان آمریکای التین عقیده دارند پس از عمل سزارین 
اکثر  این  وجود  با  بازمی گردند.  زناشویی  روابط  به  سریع تر 
توصیه ها و باورها از جانب دکترها می آیند. بررسی زنان باردار 
در شانگهای -با نرخ 57درصدی سزارین- نشان می دهد اغلب آنها 

تحت تاثیر ارائه دهندگان خدمات پزشکی قرار دارند.
 اکنون تعداد اندکی از کشورها تالش دارند تا این روند معکوس 
که  است  سزارین  زایمان ها  یک چهارم  از  بیش  بریتانیا  در  شود. 
در مقایسه با سال 1990 دو برابر شده است. سازمان ملی خدمات 
بهداشتی به مادران باردار اطالعاتی را در مورد خطرات سزارین 
از  به زایشگاه ها توصیه می کند چگونه می توانند  ارائه می دهد و 
هشدار  زنان  به  چین  دولت  ورزند.  اجتناب  غیرضروری  اقدامات 
فرزند  داشتن  برای  تقاضا  در  سزارین  انجام  صورت  در  می دهد 

دوم با مشکالتی مواجه خواهند شد.
 برخی بیمارستان ها نیز در این مسیر پا گذاشته اند. بیمارستانی در 
کالیفرنیا که ساالنه شش هزار زایمان را پوشش می دهد مجبور شد 
ظرف سه سال نرخ استفاده از بخش سزارین خود را از 38 درصد 
به 33 درصد کاهش دهد چرا که یکی از بیمه گذاران بزرگ بهداشت 

تهدید کرد به خاطر هزینه های زیاد، آن بیمارستان را از فهرست 
به  مربوط  اطالعات  بیمارستان  این  در  کرد.  خواهد  خارج  خود 
شد،  گذاشته  پزشکان  دیگر  اختیار  در  پزشک  هر  سزارین  اعمال 
در  بیماران  به  شد،  دشوارتر  زایمان  جراحی  برای  زمان بندی 
مورد خطرات اطالع دادند و برای پرستارانی که در این راه کمک 
این، بیمارستان  می کردند، پاداش هایی در نظر گرفتند. عالوه بر 

پذیرفت تا هزینه زایمان های سزارین و طبیعی را یکسان سازد. 
 حتی در برزیل هم تعداد درمانگاه هایی که صرفًا پرستار و ماما 

دارند رو به افزایش است. دولت که با کمبود بودجه مواجه است، 
قصد دارد هزینه های غیرضروری جراحی را حذف کند. به اعتراف 
تا   2010 سال های  در  درصد   40 جای  به  سزارین  نرخ  اگر  دولت 
2014 به 30 درصد در بیمارستان های دولتی کاهش می یافت دولت 
می توانست 772 میلیون رئال )220 میلیون دالر( صرفه جویی کند. 

این مبلغ برای ساخت ساالنه دو هزار تخت نوزاد کافی است.
تیغ  از  کمتر  دارند  تالش  هم  خصوصی  بیمارستان های  برخی   
جراحی استفاده کنند. دسامبر گذشته بیمارستان آلبرت  اینشتین 
مراقبت های  بهبود  پژوهشی  موسسه  همکاری  با  سائوپائولو  در 
آژانس ملی کمک های بهداشتی تیمی را تشکیل دادند  بهداشتی و 
تا در پروژه ای آزمایشی به 28 بیمارستان کمک کنند تا تکنیک های 
برای  انگیزه هایی  دارند  قصد  آنها  دهند.  ارتقا  را  طبیعی  زایمان 
جذابیت  سزارین  عمل  تا  کنند  ایجاد  ماماها  و  عمومی  پزشکان 
طبق  گذشته  ماه  در  بهداشت  ملی  آژانس  باشد.  داشته  کمتری 
دستوری به کلیه بیمارستان ها و پزشکان اعالم کرد وظیفه دارند 

نرخ سزارین را به اطالع متقاضیان آن برسانند.
 ریتا سانچز یکی از متخصصان زنان و زایمان در بیمارستان آلبرت 
اینشتین که وظیفه هماهنگی پروژه را بر عهده دارد، می گوید نرخ 
68درصدی سزارین در این بیمارستان باالست. اما بنا بر گزارش 
زایمان طبیعی  اتاق های  از بخش سزارین،  باالتر  او در سه  طبقه 
توپ  یک  درد(،  طبیعی  کاهش  )برای  جکوزی  زیبا،  تزئینات  با 
چند  و  کمر(  عضالت  به  انعطاف بخشی  )برای  پالستیکی  بزرگ 
چراغ جراحی آویزان از سقف )برای کاهش اضطراب اتاق عمل( 
از  بسیاری  کرده اند.  پیدا  بیشتری  متقاضیان  فزاینده ای  طور  به 
بیمارستان ها این امکانات را ندارند یا حتی فاقد اتاقی غیر از اتاق 
جراحی هستند اما تقاضا برای آنها رو به افزایش است. به عقیده 
مانند  مشهوری  افراد  خیریه  درمانگاه های  از  یکی  اجرایی  مدیر 
سلطنتی  خانواده  دوم  فرزند  اخیرًا  که  بریتانیا  در  میدلتون  کیت 
زمینه  این  در  می توانند  آورد،  دنیا  به  طبیعی  روش  به  را  خود 
مشوق باشند. به گفته خانم سانچز یک سریال تلویزیونی آمریکای 
التینی می تواند تاثیر زیادی ایجاد کند؛ چرا که این گونه سریال های 
محبوب برزیلی همیشه عامل بروز تحوالت و جنبش های اجتماعی 
هستند. چندی پیش در یک مراسم بیش از 15 مادر باردار به همراه 
مایوس کننده  گفتارهای  درباره  خود  تجربیات  از  آینده  پدران 
پزشکان صحبت کردند. از یکی از آنان خواسته شده بود تاریخی 
از  انتخاب کند، در حالی که فقط هشت هفته  را برای تولد نوزاد 
طبیعی  زایمان  که  بودند  گفته  دیگری  به  می گذشت.  او  بارداری 
فقط مخصوص زنان غارنشین است. این زنان در جریان مراسم 
تشویق شدند تا زایمان طبیعی را برگزینند. با وجود این برآورد 

می شود بیش از یک سوم آنها سزارین شوند.

زمان  به  می شوند  سزارین  که  زنانی   
و  دارند  نیاز  بهبود  برای  طوالنی تری 
زایمان  از  پس  که  دارد  بیشتری  احتمال 
سزارینی  نوزادان  شوند.  افسردگی  دچار 
می شوند.  دچار  نامطلوبی  آثار  به  نیز 
تحقیق دانشگاه کپنهاگ نشان می دهد در 
میان دو میلیون کودکی که بین سال های 
شدند،  متولد  دانمارک  در   2012 و   1997
استعداد  بودند،  سزارینی  که  14درصدی 
بیشتری برای ابتال به بیماری هایی از قبیل 
روده ای  عفونت  و  جوانی  آرتروز  آسم، 

داشتند.
 اما چرا این شیوه اینقدر فراگیر شد؟ یک 
آن است که مردم ثروتمندتر شده اند  دلیل 
جراحی  عمل  هزینه  می توانند  آسان تر  و 
را بپردازند. دلیل دیگر آن است که مادران 
و  مسن تر  گذشته  با  مقایسه  در  باردار 
چاق تر شده اند که باعث می شود دشواری 

بیشتری در زایمان داشته باشند. 
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تمام پرونده های استقالل و پرسپولیس در فیفا؛

بدهی 6 میلیاردی 
سرخابی ها به 

بازیکنان خارجی
 

اما  شد،  آغاز  آرام  ظاهری  با  لیگ برتر  پانزدهم  فصل 
آرامش  رنگ  پرسپولیس  و  استقالل  زیرپوستی  مشکالت 
به خود نگرفت و همچنان کسی به فکر ریشه های عطش 
ریخته  آن  بر  آبی  و  نبود  ایران  تیم های  بزرگترین  گرفته 

نشد.
 به گزارش "ورزش سه"، سختی ها با این دو تیم به فصل 
و  ضعف  روزهای  دیگری  از  دشوارتر  یکی  و  آمدند  نو 
اساسی  تدبیری  شاید  تا  سرمی گذارند  پشت  را  بی جانی 
سنگین  بگذارد.بدهی های  سرخابی ها  مشکالت  بر  مرهم 
بازیکنان خارجی شان سنگ بزرگی ست که  به  تیم  این دو 
فصل ها  تغییر  با  که  ارقامی  و  اعداد  آنهاست.  روی  پیش 
پنج  لیست  با  استقالل  می   شوند.  قبل  از  بیشتر  و  بیشتر 
شش نفره طلبکاران خارجی اش و پرسپولیس با دو سه 
یقه  که  بدهی هایی  آن.  جلوی  دیرینه  رقیب  از  بیشتر  نفر 
آنان تنگ کرده  این دو باشگاه را گرفته و راه نفس را بر 
و  فیفا  به  پرسپولیس  و  استقالل  مسافرین  شکایت  است؛ 
خطر کسب امتیاز و حتی در یک گام عقب تر از آن، پرداخت 
مسئوالنش  پیشانی  بر  نخواهی  خواهی  که  بدهی  این 
احتمال  به  بدهی ها  این  خطر  تمام  است.اما  شده  نوشته 
فیفا  قوانین جدید  بر طبق  نمی شود،  امتیاز خالصه  کسر 
حد  از  بیشتر  شاکیانشان  و  بدهی   میزان  که  باشگاه هایی 
مصوب باشد، از نقل و انتقال جدید منع می شوند، چرا که 
توان پرداخت حق و حقوق بازیکنان جدید را نیز نخواهند 
داشت؛ باشگاه به نوعی ورشکسته اعالم می شود تا زمانی 
که از بحران مالی خارج شود. اتفاقی که کم و بیش برای 

استقالل و پرسپولیس در حال وقوع است و سال به سال بر 
تعداد طلبکارانشان افزوده می شود؛ دو باشگاه پرطرفدار 
که کسی نمی داند اگر روزی این قانون فیفا شامل حالشان 

شود چه اتفاقی خواهد افتاد.
طلبکاران سرخ از برزیل تا بروکینافاسو

پیدا  پرسپولیس  لیست  در  طلبکار  یک  دنیا  سوی  هر  از   
مردانی   . مقدونیه  و  بورکینافاسو  تا  برزیل  از  می شود، 
پرونده  اما  رفته اند  ایران  از  مدت هاست  آنها  از  برخی  که 

حساب و کتابشان با پرسپولیس هنوز باز است.
میدان  به  مالزی  لیگ  در  حاال  که  والتکو  دالر:  هزار   55  
و  فیفا  به  کارش  که  بود  بازیکنانی  دست  آن  از  می رود، 
شکایت از سرخپوشان رسید؛ او با 55هزار دالر بستانکاری 
ایران را به مقصد مقدونیه ترک کرد و بند این مشکالت تا 

فصل پانزدهم همچنان دور پای پرسپولیس است.
پیش  فصل  سه  مالیایی  مدافع  سکوبرت  دالر:  هزار   37  
سرخپوشان نیز همچنان پرونده شکایتش در فیفا مفتوحه 
هم  را  موناکو  در  حضور  سابقه  که  بازیکن  این  است؛ 
داشت، به همراه مامادوتال از باشگاه سابق خود به مراجع 
رسمی اعتراض کرد بلکه به 37 هزار دالر حق و حقوقش 
حال  در  آن  سر  بر  پرسپولیس  باشگاه  که  مبلغی  برسد؛ 

چانهزنی ست.
فراگا  تیاگو  پرسپولیس،  برزیلی  بازیکن  دالر:  هزار   67  
ابتدا شکایت خود را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
ایران برد که با اعالم رای به لزوم پرداخت 67هزار دالر از 
طرف پرسپولیس، تصمیمی دیگر گرفت و راهی فیفا شد. 
هافبک سابق قرمزها دو فصل را در این تیم بوده و بعد از 

آن به مدت یک سال به پاس همدان پیوست.
 50 هزار دالر: مارکوپروویچ هافبک چپ سرخپوشان که 
از  شدن  جدا  قصد  شد،  دیده  زمین  در  فصل  نیم  یک  تنها 
باشگاه را داشت که به علت بی پولی نیم فصل بعدی را هم 
آخر هم چیزی  اما دست  کرد،  تمرینات شرکت  در  و  ماند 
از  دالری  هزار   50 طلبی  و  خالی  جیبی  با  و  نشد  عایدش 

هم بازی هایش در این تیم خداحافظی کرد.
 120 هزار دالر: مبلغی که ماما دوتال از پرسپولیس طلب 
کرده 120 هزار دالر است به اضافه 5درصد جریمه و حق 

هرگز  پرسپولیس  شده؛  پرداخت  وکیلش  به  که  وکالتی 
همچنان  پرونده شان  و  نداشته  قبول  را  بدهی  میزان  این 
بازیکن  این  شکایت  ماجرای  پیگیری ست..  حال  در 
بورکینافاسویی سابقا سرخپوش در فصل گذشته حسابی 
از  امتیاز موقتا  لرزاند و خطر کسر  را  تن پرسپولیسی ها 
خود  سابق  مدافع  با  باشگاه  این  گذشت.  آنها  گوش  بیخ 

توافق کرده تا مبلغ را قسط  بندی کند؛ مامادوتال هم اعالم 
آنها مبلغ  کرد در صورتی توافق خود را اعالم می کند که 

20هزار دالر را تا تاریخ مورد نظر پرداخت نمایند.
با شکایت 40 صفحه ای  80 هزار دالر: مارکو سپانوویچ   
خود از باشگاه سابقش مشهور است. او که دلی خون از 
هنگام  به  خود  ممنوع الخروجی  انتقام  دارد،  سرخپوشان 
بیماری همسرش را با طلبش می گیرد. این بازیکن 80 هزار 
دالر از مبلغ قرارداد خود را گرفته و در انتظار 120 هزار 

دالر دیگر آن است.
250 هزار دالر: روبرتو سوسا که با مصدومیت از دایره   
قرمزها  پرونده  در  را  250 هزار دالر طلب  سرخ جدا شد 
سرگردان  برزیلی  بازیکن  این  شکایت  نامه های  نوشت. 
راهی آدرسی دیگر می شدند و باشگاه پرسپولیس به دلیل 
مهلت  فعال  سوسا  و  فیفا  از  نامه ها  این  نکردن  دریافت 

خواسته است.
 700 میلیون تومان: اشپیتیم آرفی، مهاجم سال های 88 تا 
90 سرخپوشان هم برای دریافت حق و حقوقش صبوری 
اما هنوز طلب وی به درستی پرداخت نشده  به خرج داد 
آلبانیایی  بازیکن  این  پرونده  که  این  به  توجه  با  و  است 
هنوز به مرحله کسر امتیاز نزدیک نشده، بعید است به این 

زودی ها دستش به پول برسد.
دستیارانش  و  ژوزه  مانوئل  شکایت  ها،  پرونده  این  به   
به  تحقیقات  مرحله  در  هنوز  البته  که  می شود  اضافه  هم 
فیفا  انضباطی  کمیته  در  دیگر  وقت  چند  تا  و  می برد  سر 

دادرسی می شود.

بندهای پیچیده بر پای استقالل

 استقالل هم حال و روز بهتری از قرمزها ندارد، شاکیانی 
که شاید تعدادشان کمتر از مدعیان پرسپولیس باشد اما با 
رقم هایی سنگین شاهین ترازو را تقریبا به وسط می آورد. 
اما  نجنگیده اند  استقالل  برای  حتی  گاه  که  بازیکنانی 
آبی ها  برای  که  چیزی  تنها  بی تدبیری  و  اشتباه  جذب  با 

آوردند بدهی بود و دیگر هیچ.

 370 هزار دالر: رودریگو توزی، هافبک برزیلی آبی پوشان 
کرده  ثبت  استقالل  بدهی های  پرونده  در  را  باالیی  رقم 
است. 370 هزار دالری که پس از شکایت او به فیفا به 4 
قسط تقسیم شد و مسئوالن استقالل از بیم کسر امتیاز 50 
هزاردالر اول را پرداخت کردند اما بدقولی های بعد از آن 

توزی را دوباره وادار کرد دست به دامان فیفا شود.
 170 هزار دالر: لیام ردی گلر استرالیایی باشگاه استقالل 
بازی  یک  در  حتی  و  بود  ایران  در  فصل  نیم  یک  تنها  که 
رسمی هم اثری از او دیده نشد، اما با طلب 170 هزار دالری 

از آبی های پایتخت در صف شاکیان ایستاده است.
 60 هزار دالر: تونی کاروالیو بازیکنی برزیلی که دو فصل 
گذشته پیراهن آبی بر تن می کرد؛ او سال 1393 از استقالل 
جدا شد و مبلغی حدود 60هزاردالر در کاسه بدهکاری های 

این تیم گذاشت.
 150 هزار دالر: گوران الوره هافبک صرب که کمتر از یک 
نیمه برای استقالل بازی کرد یکی دیگر از شاکی هاست . 
آخر  دست  داشت،  سختی  روزهای  قلعه نویی  با  که  الوره 

150 هزار دالر دیگر بر بدهی های باشگاه آبی ها افزود.
هافبک  ساموئل  استقالل،  سیاه  الماس  دالر:  هزار   150  
به میدان رفت دست  این باشگاه  انگلیسی که سه سال در 
او  پیوست.  آبی  طلبکاران  جمع  به  دالر  هزار   150 با  آخر 

البته از شکایتش به فیفا ناراضی است . 
برزیلی-آلمانی  دورگه  هافبک  هلمکه،  دالر:  هزار   200  
آواز جدایی  با مصدومیت  آمد و  به استقالل  فصل گذشته 
برای  ناقابل  دالر  هزار   200 که  بازیکنی  شد.  خوانده  اش 

استقالل خرج برداشت.

ورزش

به یاد داشته باشید فقط 
از صرافی های معتبر 

جهت نقل و انتقال پول 
خوداستفاده نمائید
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سهمیه المپیک از دسترس والیبال دور شد 

غافلگیری ایران 
توسط»والسکو« 

شروع رقابت های جام جهانی والیبال برای تیم ملی کشورمان سخت تر از چیزی 
بود که تصور می شد؛ ملی پوشان کشورمان که این اواخر به دلیل نتایجی که در 
جام واگنر گرفته بودند حسابی تحت فشار قرار گرفته بودند در جام جهانی کار 
را با شکستی غیره منتظره شروع کردند تا حاال شانس رسیدن آنها به المپیک 
از راه جام جهانی به چیزی نزدیکی های صفر برسد. شاگردان کواچ که صبح 
روز گذشته به مصاف آرژانتین و مربی سابق شان، خولیو والسکو رفته بودند 
اگرچه با برتری سخت ٢٧ بر ٢٥ در ست اول، برنده از زمین خارج شدند ولی 
سه ست بعدی این رقابت را به ترتیب با نتایج ٢٢ بر ٢٥، ٢٢ بر ٢٥ و ٢٤ بر ٢٦ 
واگذار کردند تا شوک زیادی به جامعه والیبال کشورمان وارد شود: »من از 
اینکه باختیم، خوشحال نیستم، ولی جام جهانی یک تورنمنت طوالنی است و 
ما باید در ادامه بیشتر تالش کنیم. سعی کردیم در بازی مقابل آرژانتین بهتر 
این  بردیم«.  خوب  سرویس  سه  با  را  بازی  نخست  ست  فقط  ولی  کنیم  بازی 
والیبال کشورمان  ملی  تیم  اسلوبودان کواچ، سرمربی  از صحبت های  بخشی 
درخشش  دیدار  این  از  باقیمانده  ست  سه  در  ملی  تیم  می دهد  نشان  که  بود 

چندانی نداشته است.

المپیک فعال  َپر
فرانسه،  لهستان،  تیم های مطرحی مثل  به حضور  توجه  با  و  این شکست  با   
آمریکا و ایتالیا در این دوره از رقابت های جام جهانی سخت است تصور شود 
باشد.  داشته  راه  این  از  المپیک  به  رسیدن  برای  شانسی  کوچک ترین  ایران 
در بین ١١ تیم حاضر در این رقابت ها، فقط دو تیم برتر نخست می توانند به 
صورت مستقیم به المپیک بروند. از این گذشته به غیر از آسیا، سایر تیم هایی 
که بتوانند قهرمان رقابت های جام ملت های منطقه شان هم شوند جواز صعود 
به المپیک را به دست می آورند و برای تیم ملی هم به نظر می رسد تنها شانس 

تیم های  با  مچ اندازی  در  می تواند  که  است  بعدی  تورنمنت های  در  باقیمانده 
کوچک تر به المپیک صعود کند.

چشم به راه آینده
ایران  بازیکن  امتیازآورترین  موسوی،  محمد  که  آرژانتین  مقابل  بازی  در   
به راحتی  ایران  تا  ندادند  صورت  خاصی  کار  بازیکنان  بقیه  شد  شناخته 

المپیک در  به  مقابل رقیب شکست بخورد و کمترین شانس شان برای صعود 
سختی  کار  می دانستیم  و  بود  اول  »بازی  بدهند:  دست  از  هم  را  جام جهانی 
خواهیم داشت، چراکه والسکو تیم ما را به خوبی می شناسد اما این موضوعات 
دلیل خوبی برای شکست نیست«. موسوی در ادامه با بیان اینکه خوب بازی 
نکردیم و باختیم، گفت: »در اسپک اول مشکل داشتیم. این در حالی است که 

همیشه در تیم ایران وقتی دریافت اول به خوبی می رسید با تمام تیم های دنیا 
راحت بازی می کردیم، اما مقابل آرژانتین با وجود اینکه دریافت هایمان عالی 
رسید، نمی دانم چرا نتوانستیم خوب اسپک بزنیم. نمی دانم ایراد کارمان کجا 
بود که با یک تیم کوتاه قد مانند آرژانتین به مشکل خوردیم. ما نباید به تیمی 
است«.  باالتر  تیم  این  از  بسیار  سطح مان  چراکه  می باختیم؛  آرژانتین  مانند 
موسوی در شرایطی از باالبودن سطح بازی ایران مقابل آرژانتین صحبت کرد 

که در این بازی حتی در پاره ای از لحظات اختالف آرژانتینی ها با ایران به هفت 
پوئن هم رسید. با وجود این همه منتظر بازی امروز مقابل تونس هستند تا 
شکست ناباورانه دیدار اول را به فراموشی بسپارند. ایران در این بازی مقابل 
تونس قرار می گیرد تا با قهرمان آفریقا برای بازیابی روحیه ازدست رفته اش 

مچ اندازی کند.
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 افقي:
1- گياه��ي از حبوب��ات با مصرف 

آشپزي- گردن نهادن
2- چليپا- آتشكده عهد ساساني- 
اين شهر در گذشته پايتخت ژاپن 

نيز بوده است
3- س��ربها- دوس��ت، يار- مجراي 

آب
4- سردس��ته- پول چي��ن- ياري 

دهنده
5- خمره بزرگ- نام سازي- رزق

6- همان ارگ است- عمل منافق- 
ساعي- عادت، منش

7- ن��ام پس��رانه- تمري��ن- نه��ر 
كوچك

8- ثابت و برق��رار- چيز- امپراتور 
روم

اينكاها- كش��وري  9- س��رزمين 
اروپايي- شماره بين المللي كتاب

10- ح��رف ندا- ناچار- فرش��ته- 
آزاد

11- كلمه افسوس- ضرر- واحد سطح
12- مرزبان- هندي- به معني لقب

13- در علم اقتصاد درآمدي اس��ت كه بي تالش به دس��ت مي آيد- سمت چپ- 
حيله

14- بادها- جاي پختن نان در دكان نانوايي- جد پيامبر اكرم )ص(
15- سرزمين يخبندان- كشوري در امريكاي مركزي با پايتخت سان خوزه

 عمودي:
1- لقب اصفهان- غده اي پهن و دراز در قسمت فوقاني شكم و پشت معده

2- بهش��ت- يك نوع سوءتغذيه اس��ت كه در اثر كمبود تيامين )ويتامين ب1( 
بروز مي كند- كمك

3- هوس باردار- خجالتي- رود اروپايي
4- خرس فلكي- پول رايج در ژاپن- برجستگي ته كفش- قوم غيور- ساز ايراني

5- كشور آفريقايي- خودپسندي و تكبر- زنده
6- آفتاب پرست- ساده دل- مرد عارف

7- قيمت- از نوازندگان عهد ساسانيان- تيرچه چوبي
8- چاقوي كوچك دسته دار- ضمير اشاره به نزديك- خط خوش

9- بازيچه كودكانه- عيد تولد حضرت مسيح )ع(- نژادي از نژادهاي اسالو شرقي
10- فرهنگ لغت فرانس��ه- 

مردن- عريان
گاه  ن��گارش-  تنه��ا-   -11

همراه بوق مي آيد
12- نق��ره- تول��د- نوع��ي 
خرم��اي س��ياه- خط ك��ش 

رسم- شامل همه مي شود
خ��ون-  س��رطان   -13

همسايگي- يار همايون
14- پدر از دست داده- ديه- 

فرآورده شيري
اروپ��اي  در  كش��وري   -15

شرقي- مباشر

 افقي:
1- گياه��ي يكس��اله از خانواده 
در  بيش��تر  ك��ه  جگني��ان 
در  بوي��ژه  آب��ي  كش��تزارهاي 
شاليزارها يافت مي شود- شهري 

در استان فارس
2- به قول فروشنده نقل بيابان 

است- بدل وضو- گوهرها
3- موي بلند س��ر زنان- مريض 

نيست- هدف
4- اي��وان باال- دوس��تي- قرار، 

پيمان
5- بله روس��ي- نرمي و نازكي- 

رفع دلخوري و كدورت
6- پسر عرب- آس��اني- كانون 
داي��ره- درختچه بوم��ي نواحي 

گرمسير از تيره سماقيان
حرف��ه  فرزن��د-  آرزوي  در   -7
كارب��رد عل��وم فن��ي- بيماري 

جلدي
8- خرم��ي، ش��ادابي- جن��س 

باديه- فرودگاهي درامريكا
9- نشانه و معجزه- مركز استراليا- بيست و چهارمين حرف التين

10- مخترع تلفن- جاودان- روز- چربي حيوان
11-شهري در استان گيالن- بيزار- ضدخشك

12- مانند- نام گلي- سكه قديمي
13- نوعي نان- چند زائر- جريب

14- كسي كه به دوست خود كمك كند- ماده ژالتيني موجود در برخي گياهان- آواي حماسي
15- قطعي براي چاپ كتاب- ريشه شناسي

 عمودي:
1- نوعي ظرف مسي بزرگ- ضربه پا در شكم در تكواندو

2- سرپرست- گروه مرغان- نغمه و آهنگ
3- شهيد صدراسالم- پاكدامني- اثر اوگوبتي اديب ايتاليايي سده بيستم

4- خاندان- رها- برجستگي ته كفش- منش- جرقه آتش
5- خطاكار- به كمال رسيدن- از زبان هاي برنامه نويسي

6- يك دور تنيس- قسمت كننده- نام دخترانه
7- زبان كشيدن- دانا و هوشمند- پارچه عريض

8- رهبري، پيشوايي- تبار- بلندنظري
9- آكنده- رشته دانشگاهي- نظر

10- مدرسه ها- كوزه آب- 
آواي درشت

11- جامد- سازمان دادن- 
يك��ي از صناي��ع دس��تي 

بافتني ايراني
پايان نام��ه-  ص��دا-   -12
تبريز-  چهارمن  گش��اده- 

بريدن رگ
آنفلوان��زا-  نوازن��ده-   -13

مهاجم سابق والنسيا
14- مايع نشاسته- چيزي 
را در تصرف خود داشتن- 

محدب
15- اثر تاريخي شهر ري- 

نويسنده كتاب عقل سرخ

حل جدول ويژه شماره 5689حل جدول عادی شماره 5689

 ج�دول روزنام�ه  دارای دو »ش�رح ع�ادی و وي�ژه« اس�ت. در ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح ابتدا يک�ی از ش�رح ها را با م�داد حل کرده 
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازيد.

جدول ويژه  جدول عادي

یک جـــدول با دو شـــرح

 سال بیستم  شماره 5690 
 چهارشنبه  18  تیر 1393

5690

برنامه هاي تلويزيوني پيام هاي 
مثب�ت و منفي بس�ياري را به 
بينن�دگان منتقل مي كنند ك�ه در اين 
ميان، پيام هاي منفي روي افراد بويژه 
حس�اس، تأثير بيش�تري دارد. افراد 
ب�ا  معم�والً  ه�م  پ�رداز  خي�ال 
شخصيت هاي داستان،  همذات پنداري 
مي كنند و ب�ا فرضيه س�ازي در مورد 
خ�ود و اطرافيان ش�ان،  ترس ه�ا و 
نگراني هاي ش�ان افزاي�ش يافت�ه و 

سطح اضطراب شان باال مي رود

آدم ه��ا هر كدام بس��ته به عاليق 
برنامه ه��اي  خ��ود،  س��ليقه هاي  و 
تلويزيون��ي را ب��راي تماش��ا انتخاب 
مي كنند. با تنوع نس��بتًا مطلوبي هم 
ك��ه در ش��بكه ها و برنامه ه��اي آنها 
وج��ود دارد، ش��ايد بش��ود گفت كه 
هر كس ب��ه هر حال مي تواند طرفدار 
برنامه اي خاص باش��د ك��ه نيازهاي 
روح��ي او را تأمي��ن كن��د. در اي��ن 
ميان اما برخ��ي برنامه ها، طرفداران 
بيش��تري دارند و مخاطبان بيشتري 
را پاي تماش��اي خود مي نش��انند. از 
تيم هاي  ورزش��ي  مس��ابقات  پخش 
ملي و مطرح كه بگذريم، برنامه هاي 
پرطرفدار را مي توان در دو گروه كلي 
س��ريال ها و برنامه ه��اي اجتماعي با 
موضوع ه��اي روز، ج��اي داد. تجربه 
ثاب��ت كرده ك��ه در هر بره��ه اي به 
هرحال س��ريال پرطرف��داري وجود 
دارد ك��ه از آنتن رس��انه ملي پخش   
ش��ود و رضايت مخاطبان س��يما را 
به همراه داش��ته باش��د؛ اما نكته اي 
كه در اين رابط��ه قابل توجه به نظر 
مي رس��د، اين است كه س��ريال ها و 
برنامه هاي��ي ب��ا تم غمگين، بيش��تر 
نظ��ر بينندگان را جل��ب مي كنند و 
 در رقابت ب��راي ربودن دل مخاطب، 

پيروزترند. 
اعظم حسيني 51 ساله و خانه دار، 
مي گويد: »دلمان ب��ه همين چند تا 

س��ريال تلويزيون خوش است. البته 
در ح��ال حاضر فقط يك س��ريال را 
تماش��ا مي كنم كه آن هم متأسفانه 
هفته اي يك بار پخش مي ش��ود. اما 
همان  هم خوب است. بعضي وقت ها 
هم كه واقعًا اشك آدم را درمي آورد. 
حتي همسرم هم با ديدن اين سريال 
احساس��اتي مي ش��ود و اگر خجالت 

نكشد، شايد گريه هم بكند!«
و  س��اله   35 رضايي��ان،  مين��ا 
كارمن��د ه��م از جمل��ه طرف��داران 
س��ريال ها و برنامه هاي درام است. او 
مي گويد:» آدم با ديدن اين برنامه ها، 
تازه مي فهمد كه مش��كالت خودش 
چقدر كوچك و كم اهميت هس��تند 
و به زندگي اميدوار مي شود! من كه 
حتي لحظ��ه اي نمي توانم فكر ش را 
بكنم كه جاي اين شخصيت ها باشم 

كه اينقدر بال سرشان آمده است.«

تأثير پخش سريال ها و برنامه هاي درام بر روان مخاطب

 رقابت براي
اضطراب آفرینی!

 مريم طالشي
مي نش�يند جلوي جعبه جادويي و ش�ش دانگ حواس�ش مي رود به تصاوير و صداها. گاهي آرام آهي 
مي كش�د و گاهي قطره اش�كي را از گوشه چشمش پاك مي كند. دلش با تك تك آدم هاي قصه همراه 
مي ش�ود و انگار كه در دنيايي ديگر باشد، تمام هوش و حواسش از اطراف، پرت پرت است. تازه وقتي 
به خودش مي آيد كه برنامه مورد عالقه اش تمام شده و او كه گويي از دنيايي ديگر آمده است، بايد به 
حال و هواي عادي زندگي اش برگردد؛ ذهن و فكرش اما همچنان درگير است و انگار جايي گير كرده و 
نمي گذارد تا تمام و كمال، در دنياي واقعي خودش باش�د. گويي جادوي تصاوير و صداها، او را مسحور 
كرده و پرده اي جلوي چشمانش كشيده است؛ پرده اي كه حتي اگر نخواهد، نقش هاي حك شده بر آن، 

بر روح و روان اش تأثير مي گذارد. 

مسئوالن صدا و سيما به فكر ساختن 
برنامه هاي��ي باش��ند كه امي��د را در 

زندگي مردم به وجود آورند.« 

 ë افسردگي را انتخاب نكنيد!
امي��د، هم��ان چي��زي اس��ت كه 
اگر نباش��د يا كمرنگ ش��ود، زندگي 
را ب��ي روح  و كس��الت ب��ار مي كند و 
رس��يدن به روزهاي خوش را گاه به 
چنان رؤيايي دس��ت نيافتني تبديل 
مي كند كه رس��يدن ب��ه آن ديگر به 

راحتي ممكن نيست.
ح��اال فك��ر ش را بكني��د ك��ه در 
گيرودار زندگي روزمره كه با فشارها 
و دغدغه ه��اي خاص خ��ودش همراه 
است، اوقات فراغتي داريد كه تماشاي 
برنامه هاي تلويزيون بخشي از آن را پر 
مي كند؛ برنامه هايي كه خيلي از آنها 
حكاي��ت غمبار انس��ان هايي را بازگو 
مي كنن��د كه گويي با خوش��بختي و 

آرامش، فرسنگ ها فاصله دارند.
عال�م زاده،  جمش�يد  دكت�ر 
روانش��ناس در اين رابطه در گفت و گو 
با ايران مي گويد: »برخي از برنامه هاي 
تلويزيوني دقيقًا اثري مش��ابه سم بر 
روح و روان تماش��اگر باقي مي گذارند 
كه البته ممكن اس��ت در ابتداي كار 
چندان مهم به نظر نرسد اما به تدريج 
آثار آن بيشتر مي شود و در دراز مدت 
روان فرد را بشدت مسموم مي كند. «

 او ادام��ه مي ده��د: »برنامه ه��اي 
تلويزيون��ي پيام هاي مثب��ت و منفي 
بس��ياري را ب��ه بينن��دگان منتق��ل 
مي كنند كه در اي��ن ميان، پيام هاي 
منف��ي روي اف��راد بوي��ژه حس��اس، 
تأثي��ر بيش��تري دارد. اف��راد خي��ال 
پرداز ه��م معمواًل با ش��خصيت هاي 
داس��تان،  همذات پن��داري مي كنند 
و ب��ا فرضيه س��ازي در م��ورد خ��ود 
و  ترس ه��ا  اطرافيان ش��ان،   و 
نگراني هاي شان افزايش يافته و سطح 
اضطراب ش��ان باال مي رود.  برخي از 
س��ريال ها هم اصواًل هيچ پيام خاصي 
ندارند و تنه��ا موجب القاي  انتظار و 

سردرگمي در مخاطب مي شوند.«
عال��م زاده مي گويد: »در اين رابطه 
الزم اس��ت ت��ا ص��دا و س��يما توجه 
بيشتري داشته باشد و مردم هم بايد 
آگاه باش��ند و تمام وقت استراحت و 

اوقات فراغت خود را صرفًا به تماشاي 
برنامه هاي تلويزيوني اختصاص ندهند. 
در اي��ن رابطه، اختص��اص زمان هايي 
ب��راي گفت و گوهاي خانوادگي و رفت 
و آمدهاي فاميلي و دوستانه، مطالعه 
كتاب و مطبوعات مورد عالقه، گوش 
كردن برنامه ه��اي راديويي، ورزش و 
به ط��ور كلي هدفمند ك��ردن اوقات 
فراغت از جمله راه هايي هس��تند كه 
از آس��يب هاي رواني ناشي از تماشاي 
بي��ش از حد و غيرمعق��ول تلويزيون 
مي كاهد. در ضمن به هرحال مخاطب  
ح��ق انتخ��اب دارد و هم��ه م��ا بايد 
بداني��م كه هيچ لزومي ندارد كه همه 
برنامه هاي تلويزيوني را تماش��ا كنيم 
و مي توانيم دس��ت به انتخاب بزنيم و 
برنامه هايي را ن��گاه كنيم كه برايمان 
تمرين  بايد  س��ودمندترند. همچنين 
كنيم كه تا پاس��ي از ش��ب تلويزيون 
را روش��ن نگ��ه نداريم، زي��را همين 
كم خوابي ها و بي خوابي ها به س��المت 
روان آسيب جدي وارد خواهد كرد.«

 ë حضوري غمن�اك درميهماني 
خدا 

ماه مب��ارك رمضان، م��اه رحمت 
و ماه ميهماني خ��دا، وقتي كه از راه 
مي رس��د، در كنار تمام حال و هواي 
معنوي و روحاني اش، زماني اس��ت تا 
مخاطبان س��يما را پاي س��ريال ها و 
برنامه هاي رنگارنگ تدارك ديده شده 
براي اين ماه بنشاند تا اوقات خوشي 
ب��راي آنه��ا فراهم كند. ام��ا با وجود 
اين كه قرار اس��ت اين ماه، ماه شادي 
و بركت باش��د، معلوم نيست كه چه 
عاملي سبب مي شود تا برنامه سازان و 
كارگردانان بيشتر به سراغ سوژه هاي 
غمبار بروند تا همان اندك برنامه هاي 
ش��اد را هم در سايه پررنگ خودشان 

گم كنند. 
مخاطب��ان ه��م گويي ك��ه عادت 
كرده باشند، شايد اين روال براي شان 
عادي ش��ده باش��د و با خود بگويند، 
خوب همين است ديگر! البته هستند 
كساني كه نظر ديگري دارند و گويي 
حوصله شان از دست برنامه هاي اين 

چنيني سر رفته است.
حميده افزاري، 40 ساله مي گويد: 
»ع��ادت كرده اي��م كه هر س��ال پاي 
س��ريال هاي غمگي��ن بنش��ينيم كه 
سوژه هاي شان يا فقر است، يا طالق 
ي��ا آس��يب هاي مختل��ف اجتماعي. 
يك سري ش��خصيت دارند كه مدام 
ي��ا دارند با ه��م دع��وا مي كنند و به 
ه��م ب��د و بي��راه مي گويند ي��ا تمام 
روزهاي زندگي ش��ان را در بدبختي 
س��پري مي كنند. من كه به ش��خصه 
ديگر عالقه اي به تماش��اي اين قبيل 
برنامه ها ندارم. سريال هاي طنز سيما 
ه��م ديگر يكي دوس��الي اس��ت كه 
جذابيت قبل را ن��دارد. قباًل كارهاي 

طنز بهتري ساخته مي شد.«
مهرسا چاوشي، 20 ساله و دانشجو 
ام��ا اي��ن برنامه ها را س��رگرم كننده 
مي داند و مي گويد: »چه اشكالي دارد 
كه س��ريال هاي غمگين از تلويزيون 
پخش ش��ود؟! س��ريال هاي طنز كه 
آنقدر بي مزه هس��تند كه آدم رغبت 
نمي كند آنها را تماش��ا كند؛ حداقل 
سريال هاي غمگين شان، خوب اشك 

آدم را درمي آورد!«
ساالر محتش��م، 54 ساله و استاد 
دانش��گاه نيز معتقد اس��ت كه مردم 
ديگر ظرفيت تماش��اي س��ريال ها و 
برنامه هاي غمگي��ن را در ماه مبارك 
ندارند. او ادامه مي دهد: »چند سالي 
ب��ود كه ظاهراً س��اخت س��ريال هاي 
ماورايي براي پخ��ش در ماه مبارك، 

مد ش��ده بود. البته بعضي هاي ش��ان 
ه��م انصافًا خ��وب بودند ام��ا برخي 
از اي��ن س��ريال ها پرداخ��ت ضعيفي 
داش��تند و به نظ��ر مي آمد كه از نظر 
كارشناس��ان بهره كافي نبرده اند. من 
در ميان اطرافيان و آش��نايان خودم 
ديده بودم كه خيلي از اين س��ريال ها 
روي اعصاب ش��ان تأثير گذاش��ته و 
نس��بت به موضوعي خ��اص، ترس و 

دلهره پيدا كرده اند.«
روان شناس  اس�ماعيل همتي، 
ني��ز البته اين گفت��ه را تأييد مي كند 
و در گفت و گ��و ب��ا اي��ران مي گويد: 
»سريال هاي ماورايي داراي مفاهيمي 
هس��تند كه مي توانند ايجاد اضطراب 
كنن��د بخص��وص روي ك��ودكان كه 
درك درس��تي از اين مفاهيم ندارند 
و ب��ا توج��ه ب��ه اين ك��ه محدوديت 
خاص��ي از طريق صدا و س��يما براي 

واقع همان »درام« ها هستند كه البته 
بس��ياري ها معتقدند كه ب��دون درام 
اساس��ًا هنرهاي نمايش��ي تأثيرگذار 
نيس��ت. درام قصه اي اس��ت كه تار و 
پود آن ب��ا روابط خانوادگي، عش��ق، 
ازدواج و از آن س��و طالق، اختالف و 
دعواهاي خانوادگي بافته مي شود ولي 
ظاهراً مشكل تلويزيون ما در ساخت 
و پرداخت درام نيست؛ چراكه در اين 
چند سال اخير ساخت مجموعه هاي 
مختل��ف كه همگي به س��رعت جاي 
ش��ان را در دل مخاطبان باز كردند، 
نش��ان داده است در اين زمينه بسيار 
توانمن��د اس��ت. مخاطب��ان ميليوني 
اين س��ريال ها هم اوج عالقه ش��ان را 
ب��ه اين مضامي��ن نش��ان داده اند. اما 
آيا به همين دليل بايد هرچه بيش��تر 
و بيش��تر به س��اخت برنامه هاي اين 
چنيني اقدام كرد يا نس��خه اي ديگر 

ب��راي مخاطب خس��ته از غم و غصه 
پيچيد؟ مخاطبي ك��ه عادت كرده تا 
در گير و دار زندگي پر فراز و نش��يب 
شخصيت هاي س��ريال هاي تلويزيون 
گرفتار شود؛ با خنده هايشان بخندد و 
با گريه هاي شان گريه كند؛ مخاطبي 
كه گاه دلش لك مي زند براي شادي، 
آنقدر كه حتي فوتبال باخته را بهانه اي 
مي كند ب��راي اين كه به خيابان بيايد 
و به ش��ادي بپردازد. اين شايد دليلي 
باش��د براي اين كه درك كنيم تا چه 
اندازه جاي ش��ادي در زندگي خيلي 
از ما خالي اس��ت و اگر هم دس��ت بر 
قضا، اهل تلويزيون باش��يم كه با اين 
اوصاف و اح��وال، بايد فكري به حال 
خودمان بكنيم تا س��م مهلك غصه و 
نااميدي، آرام آرام در روح و روان مان 
 وارد نشود و زندگي مان را تحت تأثير

قرار ندهد. 

پخ��ش س��ريال ها اعمال نمي ش��ود، 
خانواده ها بايد توجه داشته باشند كه 
فرزندان ش��ان حتمًا برنامه هايي را كه 

مناسب سن آنهاست تماشا كنند.«
او ادام��ه مي ده��د: »در بس��ياري 
از برنامه ه��ا و س��ريال هايي كه براي 
پخ��ش در ماه مب��ارك رمضان توليد 
مي ش��ود، موضوع ها و سوژه هايي مد 
نظر قرار مي گيرد كه ش��ايد در طول 
سال چندان مورد توجه واقع نشوند و 
به همين دليل وارد كردن  اين حجم 
ب��االي غم و اضطراب به مخاطب، كار 
درستي نيست. به هر حال ماه رمضان، 
ماه ميهماني خداست نه غم و ماتم و 
برنامه س��ازان بايد به اين موضوع مهم 

توجه داشته باشند.«
با نگاهي به س��ريال هاي پرطرفدار 
سيما در سال هاي اخير مي توان فهميد 
كه پرمخاطب ترين آثار تلويزيوني، در 

مه��ران عاليي، 42 س��اله و داراي 
ش��غل آزاد هم مي گوي��د: »من خودم 
البت��ه عالق��ه چنداني به س��ريال ها و 
برنامه ه��اي تلويزيون ندارم و اگر وقت 
كن��م برنامه ه��اي ورزش��ي را تماش��ا 
مي كنم. به نظرم خانم ها بيشتر، طرفدار 
اين قبيل برنامه ها هستند. روي اعصاب 
شان هم خيلي تأثير مي گذارد و آنها را 
زودرنج و حساس مي كند. نمي دانم چرا 
برنامه هاي شاد كمتر ساخته مي شود و 
ما عادت كرده ايم فقط به س��وژه هاي 

غمگين بپردازيم!« 
س��اله   73 صداق��ت،  معصوم��ه 
مي گوي��د: »دلم��ان پوس��يد از بس 
كه نشس��تيم پاي تلويزي��ون و گريه 
كردي��م مادر جان! از ما كه گذش��ته 
اما جوان ه��ا اگر مدام اي��ن برنامه ها 
را ببينن��د، افس��رده مي ش��وند. من 
خودم ي��ك زماني دوس��ت داش��تم 
برنامه هاي اين چنيني ببينم. اش��كي 
هم مي ريختم و دلم س��بك مي شد. 
اما حاال مخالف اين كار هس��تم و به 
نظ��رم جز اين كه دل م��ردم را ريش 

كند، فايده ديگري ندارد.«
سپيده قرائي، 22 ساله و دانشجو 
هم معتقد است كه تماشاي بعضي از 
برنامه هاي تلويزيون خصوصًا سريال ها 
و برنامه ه��اي درام، فق��ط وقت تلف 
كردن است. »من ترجيح مي دهم آن 
زماني را ك��ه مي خواهم صرف ديدن 

تلويزيون كنم، به خواندن درس هايم 
اختص��اص دهم اما دوس��تان زيادي 
دارم ك��ه طرفدار اي��ن قبيل برنامه ها 
هس��تند. فكر مي كن��م روحيه آدم را 
بيش��ترخراب و از زندگ��ي نا اميدت 

مي كند.«
امين جعفري، 33 س��اله و كارمند 
ني��ز معتقد اس��ت كه با وج��ود اين 
همه مش��كالت ريز و درش��ت، ديگر 
رمق��ي باق��ي نمي مان��د ك��ه صرف 
ديدن برنامه هايي از اين دس��ت شود. 
او مي گوي��د: »خودم��ان در زندگ��ي 
آنق��در دغدغه داريم ك��ه جايي براي 
غصه ه��اي بيش��تر باق��ي نمي مان��د. 
كاش برنامه هايي كه ش��اد تر هستند 
بيش��تر ساخته ش��وند، البته منظورم 
برنامه هاي كمدي و بي محتوا نيس��ت 
ك��ه فقط ت��الش مي كنند م��ردم را 
ب��ه زور بخندانن��د، بلكه بهتر اس��ت 
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در بس�ياري از برنامه ها و س�ريال هايي كه ب�راي پخش در ماه مب�ارك رمضان توليد 
مي ش�ود، موضوع ها و س�وژه هايي مد نظر قرار مي گيرد كه شايد در طول سال چندان 
مورد توجه واقع نشوند و به همين دليل وارد كردن  اين حجم باالي غم و اضطراب به مخاطب، 
كار درستي نيست. به هر حال ماه رمضان، ماه ميهماني خداست نه غم و ماتم و برنامه سازان 

بايد به اين موضوع مهم توجه داشته باشند

 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین )بره(:

قصدتان این نیست که به منظور مشکل درست کردن به دنبال اطالعات 
مدفون شده بگردید، اما به نظر می رسد که هیچ انتخاب دیگری برای 
تان نمانده است. یک چیزی اشتباه شده و تا آن را اصالح نکنید آرام و 
قرار نمی گیرید. دوست ندارید اطالعاتی که به دست می آورید ناراحت 
کننده باشد و از این بابت نگران هستید، اما انگار ترس تان نسبت به 
پیش  حقایق  با  است  بهتر  است.  شده  آمیز  اغراق  کمی  موضوع  این 
بروید و خودتان را درگیر ناشناخته ها نکنید. خوشبختانه، پافشاری 
اکنون شما به نفع تان تمام خواهد شد، پس به شما توصیه می شود تا 

زمانی که تمام حقیقت را نفهمیده اید دست از تالش برندارید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
این هفته نمی شود با شما مذاکره کرد، آن قدر سفت و سخت شده اید 
انگیزه های  این که  از  که هیچ کس نمی تواند نظرتان را تغییر دهد. 
تان را پنهان کنید خسته هستید، اما هنوز احساس می کنید که فرصت 
مناسبی برای آشکار کردن احساسات حقیقی تان نیست. اگر دوست 
ندارید در تعامالت احساسی شرکت کنید اشکالی ندارد، مجبور نیستید 
دلیل این غیبت را به دیگران توضیح دهید. فقط حواس تان باشد که تا 

حد امکان خودتان را از هر گونه بحث و جدل دور نگه دارید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
این هفته کسی نمی تواند شما را مجبور به انجام کاری کند که راحتی 
این قابلیت را دارید که سر تصمیم تان  شما را به هم می زند. اکنون 
پافشاری کنید، حتی در مقابل کسی که قدرت زیادی در اختیار دارد. 
روشنی  به  را  تان  موضع  که  شود  می  پیشنهاد  شما  به  شروع  برای 
توضیح دهید، اما حواس تان باشد که وارد بحث های بی پایان نشوید. 

بعد از این که فشارهای حاکم فروکش کرد می توانید با راحتی بیشتر 
سایر جزییات را به دیگران بگویید. در حقیقت، اگر اکنون سکوت کنید 
اید. مطمئن باشید که  این معنی نیست که به دیگران توهین کرده  به 

دیگران مصمم بودن شما را تحسین خواهند کرد.

متولدین تیر )خرچنگ(:
این هفته ممکن است نسبت به رفتار کسی که دوست اش دارید واکنشی 
گفتگوهای  حتی  که  شده  طوری  هفته  این  دهید.  نشان  تند  و  سریع 
ساده هم ممکن است احساسات تان را تحریک کند و آن خشم خفته ی 
درون تان بیدار شود. پس به شما توصیه می شود که این هفته بیش 
از پیش احتیاط به خرج دهید. اگر خشم تان را از ته دل به کسی که 
استحقاق اش را ندارد نشان دهید حتمًا او را آزرده خاطر خواهید کرد. 

برای حفظ آرامش باید کمی جلوی خودتان را بگیرد.

متولدین مرداد )شیر(:
را  شما  مالی  ثبات  دارد  قصد  کسی  که  کنید  احساس  هفته  این  اگر 
تحریک کند ممکن است مثل یک شیر به او حمله کنید. شاید کسی که 
در مقابل او موضع می گیرید شخصیت قدرتمندی باشد. اما قبل از این 
که حرکتی کنید ببینید که آیا این اقدام شما توجیه پذیر است، زیرا وقتی 
پا پیش گذاشتید آن وقت ممکن است کار به جاهای باریک بکشد. به 
شما توصیه می شود اول چند نفس عمیق بکشید و ببینید چه انتخاب 
اولویت  در  تان  برای  کاری  منافع  اگر  باشید.  داشته  توانید  می  هایی 
در  تأثیری  قدرها  آن  دعوا  در  شدن  برنده  که  بدانید  پس  دارد،  قرار 
کارتان نخواهد داشت. بهتر است چند روزی صبر کنید، در این فاصله 

هم نگاهی به حقایق بیندازید تا ببینید چه می شود.

متولدین شهریور )سنبله(:
این هفته کلماتی که در صحبت های تان به کار می برید آن قدر تیز و 
برنده هستند که مثل لبه ی شمشیر به نظر می رسند. شاید مقصود 
شما چیز دیگری باشد، اما در هر صورت حرف های تان به شدت نیش 
تأثیر قرار  را تحت  دار است. متأسفانه شدت احساسات شما  و کنایه 

داده، پس حواس تان باشد حرف هایی که می زنید تا حد امکان واضح 
به شما رفتار  دارید که نسبت  انتظار  دیگران  از  اگر  باشند.  و روشن 
مثبتی در پیش بگیرند، پس بهتر است پیام تان را با مالیمت بیشتری 

انتقال دهید.

متولدین مهر )ترازو(:
این هفته احساس می کنید که خیلی منطقی هستید. اما واکنش های 
شدید یک نفر ممکن است همه چیز را به هم بریزد. یادتان باشد که یک 
انفجار احساسی مشکلی را حل نخواهد کرد، چنین واکنشی در نهایت 
باعث می شود که احساس ناخرسندی و تهی بودن به شما دست دهد. 
برای این که از فشارهای روز کم کنید می توانید به هر کجا که می روید 
ببرید. خوشبختانه رویکرد مثبت شما  به همراه  با خودتان مهربانی 

همه ی اطرافیان تان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

متولدین آبان )عقرب(:
این هفته تصمیم دارید که نقطه نظرات تان را به شکل واضحی بیان 
اکنون عطارد در دوازدهمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی  کنید. 
اسرار به سر می برد، به همین خاطر هنوز نمی دانید که چه چیزهایی 
نگه  خودتان  نزد  است  بهتر  را  چیزهایی  چه  و  بگویید  است  الزم  را 
دارید. بدانید که این خود شما هستید که حد و مرزها را مشخص می 
کند، پس خودتان باید تصمیم بگیرید که چه چیزهایی گفتنی است و 
چه چیزهایی نه. بهتر است این هفته گزیده حرف بزنید، بعدًا که از حد 
و مرزهای تان مطمئن شدید فرصت دارید که گفته های تان را تکمیل 

کنید و وارد جزییات شوید.

متولدین آذر )کمان(:
به نظر می رسد که از تصمیمات تان مطمئن هستید. اما گر به احساس 
و نظر دیگران اهمیت ندهید، آن وقت یعنی این که فکر می کنید فقط 
شوید  درگیر  تان  مافوق  با  هفته  این  اگر  گویید.  می  راست  خودتان 
از نظر کاری به مشکل برخورد کنید. فکر نکنید که  احتمال دارد که 
اکنون می توانید اقدامات تان را توجیه کنید، همه ی این ها فقط اتالف 

وقت و انرژی است. به مسیرتان ادامه دهید، اما حواس تان باشد که 
ماجراهای غیر ضروری درست نکنید.

متولدین دی )بز(:
هنوز نمی دانید که این ناراحتی های شما از کجا آب می خورد، اما این 
هفته ممکن است یک حقیقت ناگفته بارها و بارها در اختالفات مختلف 
بروز کند. این هفته ممکن است درباره ی چیزی بحث کنید که به هیچ 
وجه ربطی به موضوع اصلی ندارد. عاقل باشید و انتقاد کردن را به 
روز دیگری موکول کنید، در این فاصله سعی کنید خودتان را آرام کنید 
و به یک دیدگاه منطقی برسید. وقفه ای را که الزم است ایجاد کنید و 

دست به کاری بزنید که اعصاب تان را آرامش دهد.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
به نظر می رسد چیزی دارد اذیت تان می کند و تا زمانی که به طور 
متأسفانه  شد.  نخواهد  حل  تان  مشکل  نشوید  مواجه  آن  با  مستقیم 
به همین خاطر  و  تان نشوید  ناراحتی های  است متوجه منشأ  ممکن 
نتوانید مشکل تان را حل کنید. نباید دیگران را به خاطر این وضعیت 
سرزنش کنید. در عوض مسئولیت احساسات تان را بپذیرید و تا جایی 
که می توانید با مهربانی با دیگران رفتار کنید. به این ترتیب نه تنها 
رضایت  با  هم  دیگران  بلکه  داشت،  خواهید  بهتری  احساس  خودتان 

بیشتری همراهی تان خواهند کرد.

متولدین اسفند )ماهی(:
نیستید.  موافق  تان  دوستان  با  خیلی  که  رسد  می  نظر  به  هفته  این 
این اختالف باعث ایجاد نگرانی هایی خواهد شد. دیگران از شما می 
خواهند کاری را انجام دهید که به نظرشان منطقی و درست است، اما 
شما هنوز به این فرآیند اطمینان ندارید. اگر قلب تان چیز دیگری به 
شما می گوید پس به حرف اش گوش کنید و بقیه ی چیزهایی را که در 

ذهن تان می چرخد کنار بگذارید.
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد
که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد

هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای
درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

تنور الله چنان برفروخت باد بهار
که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد

به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوش
که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد

ز فکر تفرقه بازآی تا شوی مجموع
به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد

ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد
چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد

چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس
سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد

ز خانقاه به میخانه می رود حافظ
مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد

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

For the congratulation of the Pir, wine-seller, the morning-breeze came
Saying: “The season of joy, and of pleasure, and of freshness, and of sweet ness is
came.”
The air became Jesus’ breath, and the dust, musk-diffusing:
Green, the tree became; and into song the bird came.
The oven of the tulip the spring-breeze enkindled to such a degree, ‘
That, immersed in sweat the rose-bud became; and into agitation, the rose came.
With the ear of sense, listen to me; and for ease, strive:
For, to my ear, from an invisible messenger, this matter of the morning came.
From the thought of separation, come out, so that collected thou mayst be,
Since when Ahriman went, Surosh came.
From the bird of the morning, I know not the noble lily,
What it heard, that, notwithstanding its ten tongues, silent it became.
The assembly of affection is the place of society of the excluded what!
Cover the mouth of the cup; for the khirka-wearer is came.
From the cloister to the wine-house, Hafez goeth:
Perchance, from the intoxication of austerity and of hypocrisy to sense he is came.
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الیزابت دوم رکورد طوالنی ترین 
دوره سلطنت را شکست

روز چهارشنبه، ١٨ شهریور )٩ سپتامبر سال ٢٠١٥ میالدی(، شصت و سه سال و ٢١٦ روز 
از آغاز سلطنت الیزابت دوم، ملکه انگلستان، گذشت و به این ترتیب، رکورد طوالنی ترین 
داشت  تعلق  نوزدهم  قرن  در  انگلستان  فرمانروای  ویکتوریا،  ملکه  به  که  سلطنت  دوره 
شکسته شد. برای این روز مراسم ویژه ای تدارک دیده نشده و برنامه ملکه شامل افتتاح 

یک خط آهن در اسکاتلند است.
دوره سلطنت الیزابت دوم با درگذشت پدرش، جورج ششم در روز ٦ فوریه سال ١٩٥٢ آغاز 
شد و یک سال بعد، او رسما تاجگذاری کرد. الیزابت دوم در زمان درگذشت پدرش بیست 
و شش سال داشت، ازدواج کرده و دارای دو فرزند پسر و دختر بود. در طول شصت و سه 
سال سلطنت خود، الیزابت دوم عالوه بر ریاست کشور انگلستان، رئیس تعداد دیگری از 

کشورها نیز بوده که عموما زمانی مستعمره انگلستان بودند.
نیجریه،  )سریالنکا(،  سیالن  پاکستان،  مانند  مستعمرات،  این  از  بعضی  بر  او  سلطنت 
سیرالئون، جامائیکا، ماالوی و چند کشور دیگر چند سال به طول انجامید و این کشورها 
بعدا تصمیم گرفتند ریاست کشور را به نهادهای داخلی منتقل کنند. در برخی دیگر، این 
ریاست  انگلستان،  بر  عالوه  دوم  الیزابت  حاضر،  حال  در  و  برجاست  همچنان  ترتیبات 
وظایف  اما  دارد  اختیار  در  نیز  را  زالندنو  استرالیا،  کانادا،  جمله  از  دیگر  کشور  پانزده 
شود.  می  ایفا  او  سوی  از  نمایندگی  به  کل  فرمانداران  توسط  کشورها  این  در  سلطنت 
فرمانداران کل معموال به پیشنهاد دولت محلی و تصویب ملکه به این سمت منصوب می 
شوند. الیزابت دوم همچنین رئیس جامعه کشورهای مشترک المنافع متشکل از ٥٢ کشور 
است.انگلستان دارای قانون اساسی مدون نیست و نحوه حکومت بر این کشور را رسوم 
ایجاد کننده نوعی  پارلمان تعیین می کند که در مجموع  و سنت های سیاسی و مصوبات 

"حقوق اساسی غیرمدون" است.
 از آنجا که سنت ها و رسوم سیاسی ریشه در تاریخ گذشته این کشور دارد، ملکه "به طور 
اسمی" از اختیارات گسترده ای برخوردار است که قرن ها پیش از این در دست پادشاهان 
انتخابی  اما امروزه تقریبا تمامی این اختیارات عمال به نهادهای  این کشور متمرکز بود 
با  مرتبط  تشریفات  برخی  و  نام  تنها  و  شده  تفویض  مردم  اراده  از  منبعث  تشکیالت  و 
آنها برای پادشاه یا ملکه انگلستان باقی مانده است. به خصوص ملکه انگلستان برخالف 
امور  در  و دخالت  اظهارنظر سیاسی  و  پیشین خود، حق موضعگیری  اسالف سده های 

حکومتی را به هیچ عنوان ندارد.
از جمله این اختیارات تشریفاتی و اسمی می توان به ریاست دولت، فرماندهی کل نیروهای 
مسلح و تایید قوانین مصوب پارلمان و همچنین ریاست عالیه بر کلیسای انگلیکن اشاره 
سپرده  وزیر  نخست  به  مسلح  نیروهای  کل  فرماندهی  و  دولت  ریاست  عمل،  در  کرد. 
امضای  از  هیچگاه  انگلستان  فرمانروایان  گذشته،  سال  سیصد  حدود  طی  و  می شود 

مصوبات پارلمان خودداری نکرده اند.
کلیسای انگلیکن نیز خود دارای تشکیالتی برای تعیین مقامات ارشد و همچنین اداره امور 
خویش است هر چند موقعیت ملکه به عنوان "مدافع مذهب" در تشریفات کلیسایی همچنان 
محفوظ است.در عین حال، به گفته برخی کارشناسان حقوق اساسی، حفظ این اختیارات 
ولو به شکل تشریفاتی به منزله نوعی سوپاپ اطمینان در برابر انحراف احتمالی از موازین 
قابل قبول در نظام دموکراتیک این کشور محسوب می شود و در شرایط اضطراری می 
تواند به شکل "قدرت ذخیره" برای صیانت از حقوق دموکراتیک مردم به گار گرفته شود.

  در شرایط عادی، که کمابیش طی چند سده اخیر به خصوص پس از نیمه قرن نوزدهم 
در بریتانیا حکمفرما بوده است، وظایف اصلی ملکه عبارتست از ارائه مشورت به نخست 

آنها و هشدار در  اتخاذ  بر  پافشاری  بدون حق  به نخست وزیر  وزیر، توصیه سیاست ها 
مورد اشتباهات احتمالی. نخست وزیر انگلستان هفته ای یک بار با ملکه دیدار خصوصی 
دارد و اسناد و گزارش های دولتی هم به طور روزانه برای ملکه ارسال می شود هر چند او 

حق افشا، گفتگو یا اظهارنظر در باره محتوای آنها را ندارد.
با  مستمر  تماس  و  دولتی  گزارش های  مطالعه  اساسی،  حقوق  کارشناسان  گفته  به 
یا  پادشاه  زمان،  گذشت  با  که  می شود  باعث  خارجی  و  داخلی  مقامات  و  سیاستمداران 
یک  به  عمل،  در  و  کند  کسب  مختلف  زمینه های  در  را  ارزشمندی  تجربه  انگلستان  ملکه 
مشاور مجرب برای نخست وزیر انگلستان و در صورت لزوم، مقامات سایر کشورهای 
تحت سلطنت خود تبدیل شود. الیزابت دوم در طول سلطنت خود با دوازده نخست وزیر 
کار کرده و در سفر به بسیاری از کشورهای جهان و همچنین میزبانی بسیاری از سران 

کشورهای خارجی، تجارب قابل توجهی اندوخته است.
یاد  نیز  افتخارات"  به عنوان "سرچشمه  انگلستان  فرمانروای  از  بر نقش سیاسی،  عالوه 
و  مدال های مهم کشوری  و  نشان  القاب،  اعطای  به معنی وظیفه  این اصطالح  می شود. 
لشکری به افراد است که به جز چند مورد معدود، به توصیه نخست وزیر صورت می گیرد.  
راه های  از  افراد یکی  به پاس خدمات  لقب و نشان  اعطای  ناظران، نظام  به گفته برخی 
به  به فعالیت مفید عمومی است  پاداش دهی و قدردانی و تشویق مردم  بسیار کم هزینه 
ویژه اینکه هنوز هم این القاب و نشان ها برای بسیاری از شهروندان انگلیسی واجد ارزش 

اجتماعی و فردی قابل توجه است.
یکی دیگر ازمهمترین وظایف ملکه انگلستان و اعضای خانواده او فعالیت در زمینه امور 
آنها ریاست عالیه چندین نهاد خیریه را برعهده دارد و  از  خیریه است و معموال هر یک 
برای تشویق مردم به مشارکت در این امور، در مراسم گوناگونی که این موسسات ترتیب 
زمینه  این  در  او  نقش  که  است  گفته  انگلستان،  ولیعهد  چارلز،  می کند.  شرکت  می دهند 
"نقش گردآورنده" است به این معنی که با استفاده از موقعیت خود، می تواند افراد متنفذ 
را برای مشارکت در امور خیریه گرد آورد و حتی مقامات دولتی را نیز به حمایت از چنین 

اموری تشویق کند.
 الیزابت دوم در ماه آوریل سال ١٩٢٦ به دنیا آمد و هنگامی که پدرش در سال ١٩٣٦ با عنوان 
جورج ششم به سلطنت رسید، به عنوان وارث سلطنت انگلستان شناخته شد. سلطنت در 
انگلستان موروثی است و از پدر به فرزند می رسد هر چند تا همین اواخر، در این زمینه 
فرزندان ذکور اولویت داشتند و دختران تنها در مواردی به سلطنت می رسیدند که پادشاه 
فرزند ذکور نداشت. جورج ششم دارای دو فرزند دختر و الیزابت بزرگترین فرزند او بود. 
قانون اولویت فرزندان ذکور اخیرا لغو شده و تاج و تخت از این پس به فرزند ارشد، بدون 

توجه به جنسیت او منتقل می شود.

  الیزابت در سال ١٩٤٧ با فیلیپ که در آن زمان "پرنس یونان و دانمارک" لقب داشت ازدواج 
عنوان  و  کرد  اعالم  ملغی  را  خود  خارجی  عناوین  فیلیپ  پرنس  ازدواج،  زمان  در  کرد. 
را دریافت کرد.  انگلستان  ادینبورگ و بعدها لقب پرنس کشور  واالحضرت و لقب دوک 
الیزابت دوم پس از رسیدن به مقام سلطنت، در فرمان ویژه ای مقرر کرد که همسرش پس 
از او، دومین شخص کشور شناخته شود. الیزابت و فیلیپ سه پسر و یک دختر دارند و 

چارلز، پرنس ویلز، که اینک شصت و شش سال دارد، وارث مقام سلطنت است.
سیاسی  نظام  دارای  بریتانیا  که  آنجا  از  سلطنت،  آینده  مورد  در  سی،  بی  بی  گزارش  به 
دموکراتیک و مبتنی بر آراء مردم است، حفظ یا تغییر نظام سیاسی در نهایت به تصمیم 
مردم بستگی دارد و متصدیان مقام سلطنت هم، مانند سیاستمداران، ناگزیر هستند برای 
حفظ موقعیت خود رضایت افکار عمومی را به نحوی جلب کنند. بنابراین، دوام سلطنت تا 
زمان حال قاعدتا حاکی از آن است که این نظام تاکنون از حمایت و محبوبیت الزم در میان 

مردم این کشور برخوردار بوده است.


