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پرده برداری از 
خاورمیانه ترسناک

آشتی  و  صلح  در  گاه  هیچ  گذشته  در  خاورمیانه 
همیشه  اسرائیل  خصمانه  های  جنگ  است.  نبوده 
روزهای خوش صلح را مسموم کرده است. حتی 
نیز  کردند  می  منطقه  دیکتاتورهای  که  کارهایی 
همیشه کام خاورمیانه را بر مردمش تلخ می کرده 

است... 

تحلیل هزینه و 
منفعت مهاجران 

این  که  کرده اند  اعالم  آلمانی  رسمی  مقامات   
پناه جو  از ورود 500 هزار  کشور هر سال می تواند 
حمایت کند. همین کالم باعث شد تا هزاران نفر از 
برای  آفریقا  و  خاورمیانه  در  جنگ زده  کشورهای 
اما  کنند.  مهاجرت  اروپا  به  بهتر  زندگی  ساختن 

تاثیرات اقتصادی این حجم ...

امیدی به آینده 
فیلمسازان زن نیست
  تعداد کارگردانان زن و فیلم های ساخته شده 
سینمای  بزرگ  فستیوال های  در  زنان  توسط 
جهان اندک است و این رقم به حد و شکلی است 
که سو بروکس استرالیایی از آنها به عنوان یک 
نسل در حال انقراض یاد می کند و به اعتقاد او 

این روند... 

حساب کتاب پول 
تو جیبی فرزندان

همان طور که می دانید، پول توجیبی یکی از 
مهم ترین و با اهمیت ترین ابزارها و روش ها 
برای آموزش مسوولیت های مالی به کودکان 
است؛  آمده  توجیبی  پول  تعریف  در  است. 

»یک مبلغ ثابت از پول که کودکان  ...

 چمدان همیشه 
بسته مربیان فوتبال

و  حوصله  میزان  می دهد  نشان  تاریخی  تجربه 
هر  مربیان شان،  با  ایران  فوتبال  مدیران  مدارای 
سال به شکل عجیبی کمتر و کمتر می شود.  حاال 
هم که مسابقات لیگ پانزدهم به تدریج سروشکل 

جدی تری پیدا می کند، کم کم باید ...

سیاسـت ورزی 
به سبک جدید 
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که  جنگ  ضد  فعال  و  نامتعارف  چپگرای  سیاستمدار   
رهبری اصلیترین حزب مخالف دولت انگلیس را برعهده 
گرفته، معتقد است اکنون زمان گونۀ جدیدی از سیاست 
زحمت  به  که  کوربین  است.جرمی   رسیده  فرا  ورزی 
رقابت های  به  ورود  برای  را  الزم  آرای  بود  توانسته 
درون حزبی به منظور کسب عنوان رهبری حزب کارگر 
انگلیس کسب کند، برخالف انتظارها در نهایت توانست 
نزدیک به 60 درصد آرای اعضا و طرفداران این حزب را 
حزب  رهبر  پنجمین  و  بیست  عنوان  به  و  آورد  دست  به 

کارگر انتخاب شود.
دست  به  را  انتظار  از  دور  نتیجۀ  این  حالی  در  کوربین 
پارلمان  با وجود نزدیک به سه دهه حضور در  آورد که 
انگلیس، سیاستمداری کمتر شناخته شده بود و در زمرۀ 
به  کارگر  حزب  تاثیرگذار  و  گیر  تصمیم  اعضای  حلقۀ 
شمار نمی رفت.برای بسیاری، این سیاستمدار 66 ساله، 
را  اما طرفداران کوربین وی  است  نمایندۀ زمان گذشته 

نمایندۀ نسل جوانی می دانند که باید شنیده شوند.
حزب  این  رهبری  زمانی  کارگر،  حزب  شورشی  عضو 
سال  پنج  در  سنگین  شکست  دو  که  می گیرد  برعهده  را 
داده  قرار  بحرانی  وضعیتی  در  را  کارگر  حزب  گذشته، 

است.
افزون بر این، انتخاب وی احتمال افزایش دو دستگی در 

اصلی ترین حزب مخالف دولت را نیز افزایش داده است.
انتخاب کوربین به عنوان رهبر دومین حزب بزرگ مجلس 
دولت  سیاست های  بر  می تواند  همچنین  انگلیس  عوام 
باشد.  تاثیرگذار  نیز  کار  محافظه  حزب  رهبری  تحت 
انتخاب وی چه پیامدهایی برای حزب کارگر و  باید دید 

انگلیس درپی خواهد داشت.

کوربین از عضو شورشی تا رهبر حزب کارگر
مجلس  در  شمالی   ایزلینگتون  مردم  نمایندۀ  نمی توان 
عوام انگلیس در 32 سال گذشته را عضو کالسیک حزب 
کارگر به شمار آورد. حقیقت این است که کوربین در سه 
دهۀ گذشته بیشتر از آن که نماینده سر به راه حزب کارگر 
در پارلمان انگلیس باشد، عضوی ساختار شکن بوده که 
بیشتر وقت خود را در کمپین های ضد جنگ سپری کرده 
است.گفته می شود کوربین در مدت طوالنی حضور خود 
موضع  خالف  بر  بار  پانصد  انگلیس،  عوام  مجلس  در 

حزب کارگر در پارلمان رای داده است.
از این رو بود که حضور وی در رقابت های درون  شاید 
مخالفت  با  کارگر،  حزب  رهبری  تصدی  برای  حزبی 
رهبر  بلر،  تونی  جمله  از  باال  رده  اعضای  از  بسیاری 

پیشین این حزب روبرو شد.
ادامه در صفحه 2
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جمشید  تخت  سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
اسب  بر  سوار  هیچکس  نیست.  عصبانی  هیچکس 
نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. هیچکس 
سرافکنده و شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم د 
یگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد. 
از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری 
در ایران مرسوم نبود ه است در بین صدها پیکره تراشید 
ه شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه 
و عریان وجود ندارد. بخاطر بسپاریم که از چه نژادی 

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

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

انتخاب و به چاپ می رسد.
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بگذار تو را در آغوش گیرم، 
برای انسانهای عاقل می توان گفت که، مصیبتی نا 

خوشایند، دوره آموزشی هوشمندانه ای است. 

هنری ششم، بخش سوم، پرده سوم، صحنه اول. 

Let me embrace thee, sour 
adversity, for wise men say 
it is the wisest course. ]

Henry VI, Part III, Act III, sc,1.

برگرفته از کتاب اندیشه های زرین شکسپیر/ گردآوری و 
ترجمه: هلیا معینی 

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

مشترکانی به ما معرفی کرده اند.

 107563 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

هفته ای که گذشت 
اروپا  اتحاد  یه  از  انگلستان  خروج  راه 

هموارتر می شود   
طیف  راست  انتهای  که  نوشته  تایمز  فایننشیال 
انتهای  د  ر  فرد  ی  پیروزی  از  انگلیس  سیاسی 
جرمی  رهبری  است.  خوشحال  خیلی  طیف  چپ 
کوربین به عنوان رهبر حزب کارگر د  ر انگلستان 
حزب  بزرگ ترین  نبود  .  پیش بینی  قابل  خیلی 
راد  یکال ترین  انگلیس  فعلی  د  ولت  اپوزیسیون 
انتخاب کرد  ه است؛  را  تاریخ خود    رهبر چپگرای 
وزیر  نخست  عنوان  به  مطمئنا  که  سیاستمد  اری 
خوبی  به  اتفاق  این  تاثیر  شد  .  نخواهد    انتخاب 
شکاکان  شد  .  خواهد    احساس  کارگر  حزب  د  اخل 
به اتحاد  یه اروپا که د  ر انتهای راست طیف سیاسی 
کوربین  پیروزی  شد  ت  به  ایستاد  ه اند  ،  انگلستان 
روزنامه  که  تحلیلی  به  بنا  می گیرند  .  جشن  را 
بسیار  رهبر  پیروزی  د  رباره  تایمز  فایننشیال 
چپگرای حزب کارگر این کشور نوشته که چند   ماه 
پیش د  یوید   کامرون، نخست وزیر انگلستان،  قول 
د  اد  ه بود   که همه پرسی برای خروج این کشور از 
با  که  به نظر می رسد    کند  .  اجرا  را  اروپا  اتحاد  یه 
کنار کشید  ن آلمان و یونان از بحران یورو، موضع 
خروج از اتحاد  یه ضعیف شد  ه و اگر محافظه کاران 
بخواهند   روابط خود   را با اروپا محکم تر کنند  ، د  ر 
زمان رفراند  وم، کامرون می توانست روی رهبری 

حزب کارگر حساب کند  .
به هم خورد  ه  این معاد  له  انتخاب کوربین،  با  اما   
از احزاب  از 30 سال، کسی رهبر یکی  است. پس 
مخالف  که  شد  ه  انگلستان  حزبی  د  و  سیستم 
این  است.  اروپا  اتحاد  یه  د  ر  کشور  این  عضویت 
طیف  انتهای  د  ر  که  کسانی  چشم  از  اتحاد  یه 
سرمایه د  اری  نمایند  ه  ایستاد  ه اند  ،  سیاسی  چپ 
پولد  ارتر  پولد  ارها  آن،  د  ر  که  است  بین المللی 
می شوند   و ریاضت های اقتصاد  ی برای فقرا وضع 
می شود  . او د  ر همه پرسی انگلستان د  ر سال 2017 
اتحاد  یه رای خواهد    د  ر  انگلستان  به عضو نبود  ن 
کامرون  مثل  محافظه کارانی  که  زمانی  د  ر  و  د  اد   
اتحاد  یه  د  ر  عضویت  برای  مجد  د    مذاکره  حال  د  ر 
بود  .  اتحاد  یه  از  خروج  خواستار  کوربین  بود  ند  ، 
کار  به  نارضایتی  اعالم  عنوان  به  همه پرسی 
بسیاری  آن،  برگزاری  هنگام  و  شد    خواهد    برد  ه 
وسیله  به  تا  گفت  خواهند    »نه«  آن  به  جوانان  از 
د  ر  کنند  .  متزلزل  را  وزیر  نخست  وضعیت  آن، 
جناح راست نیز اوضاع به هم خواهد   ریخت. د  ر 
است،  آمد  ه  پیش  مهاجرت  بحران  که  حاضر  حال 
از  ممانعت  معنی  به  می تواند    اتحاد  یه  از  خروج 
مرزهای  حفظ  و  کنترل  از  خارج  مهاجرت  موج 

ملی باشد  .
د  ر  شود  ،  اد  اره  خود    رهبران  با  انگلستان  اگر   
با  بخواهد    کوربین  اگر  اما  می ماند    اروپا  اتحاد  یه 
احتمال  این  شود  ،  ماجرا  وارد    مرد  م  احساسات 
شود  .  عملی  اتحاد  یه  از  خروج  که  د  ارد    وجود   
بنابراین د  ر کل، باید   گفت که انتخاب کوربین راه 
را برای خروج انگلستان از اتحاد  یه اروپا هموارتر 

کرد  ه است.

استقالل  برای  د  وباره  ها،  اسکاتلند  ی 
د  ست به کار شد  ند   

اسکاتلند    ملی  حزب  رهبر  استرجئون«  »نیکوال 
برای  که  حزب  این  منیفست  د  ر  د  ارد    برنامه 
پارلمان  همان  یا  هالیرود     2016 سال  انتخابات 
برگزاری  زمان بند  ی  می شود  ،  تعیین  اسکاتلند   
نیز  را  بریتانیا  از  کشور  این  جد  ایی  همه پرسی 
اول  وزیر  استرجئون،  خانم  البته  کند  .  معلوم 
از  اطمینان  صورت  د  ر  است  گفته  اسکاتلند   
پیروزی، همه پرسی د  یگری برای استقالل برگزار 
اپوزیسیون  سیاسی  احزاب  البته  شد  .  خواهد   
استرجئون را به خلف وعد  ه برگزاری همه پرسی 

یک نسل متهم کرد  ند  .
جد  ایی  همه پرسی  اولین  میالد  ی  گذشته  سال   
اسکاتلند   از بریتانیا برگزار شد   که از میان شرکت 
 55 و  د  اد  ند    مثبت  رای  آن  به  د  رصد     45 کنند  گان 
د  رصد   د  یگر از شرکت کنند  گان رای مخالف به این 
جد  ایی د  اد  ند  .اما د  ر انتخابات سراسری انگلستان 
که ماه می سال جاری میالد  ی برگزار شد  ، حزب 
د  ر رکورد  ی بی سابقه 56  ملی اسکاتلند   توانست 
کرسی از 59 کرسی اسکاتلند   د  ر پارلمان بریتانیا 
سراسری  انتخابات  از  بعد    کند  .  خود    آن  از  را 
توانست  کار  محافظه  حزب  آن  طی  که  بریتانیا 
همه پرسی  د  اد    وعد  ه  کند    کسب  را  آرا  بیشترین 
کند    برگزار  را  اروپا  اتحاد  یه  از  بریتانیا  جد  ایی 
د  ر  کرد    تهد  ید    اسکاتلند    ملی  حزب  آن  پی  د  ر  که 
از  انگلستان  جد  ایی  همه پرسی  برگزاری  صورت 
د  یگری  همه پرسی  نیز  اسکاتلند    اروپا،  اتحاد  یه 

می کند  .یکی  برگزاری  انگلیس  از  استقالل  برای 
از  جد  ایی  برای  اسکاتلند  ی ها  تمایل  د  الیل  از 
حزب  اقتصاد  ی  ریاضت  سیاست های  انگلستان 
محافظه کار است که به موجب آن بخش عمد  ه ای از 
خد  مات عمومی د  ولتی حذف خواهد   شد  .همچنین 
اسکاتلند  ی ها بر این باورند   که د  ر صورت جد  ایی 
از انگلیس، بر منابع نفتی خود   که د  ر د  ریای شمال 
واقع است مسلط شد  ه و د  رآمد   حاصل از آن را د  ر 

اختیار خواهند   د  اشت.

حج خونین
جان  شرایطی  در  مسجدالحرام  توسعه  طرح 
اصلی  علت  هنوز  که  گرفت  را  150حاجی  از  بیش 
سقوط جرثقیل بر سر زائران خانه خدا مشخص 
نشده است. غافلگیری از باد و توفان یا دست های 
توطئه گر پشت پرده در سالگرد حادثه11 سپتامبر 
به عنوان عوامل این حادثه از سوی دولت سعودی 
از  بیش  که  حادثه  این  در  است.  پیگیری  حال  در 
ایرانی  زائر   11 داشت،  مجروح   238 و  150کشته 
طرح  اجرای  با  شدند.  مجروح  نفر   21 و  کشته 
از 48 هزار  توسعه، ظرفیت طواف کنندگان کعبه 
نفر در ساعت به 105 هزار نفر در ساعت می رسد. 

اختالس در پروژه اترک
میان  مشارکتی  آهن  خط  پروژه  قرارداد  لغو  با 
از  اترک-برکت  به  موسوم  ترکمنستان  و  ایران 
اختالس  یک  از  ترکمنستان،  رئیس جمهور  سوی 
دیگر در دولت احمدی نژاد رونمایی شد. راه آهنی 
که قرار بود با 700میلیون دالر شامل 350 میلیون 
میلیون   350 و  اسالمی  توسعه  بانک  از  وام  دالر 
با  اما  شود،  ساخته  ایرانی  طرف  از  وام  دالر 
اختالس 220 میلیون دالری آقای الف. ر در شرکت 
پارس انرژی و فرار وی از کشور، پس از 5 سال 
مختومه شد. در دهه ١٣٧٠وی متهم شناخته شده 

و در اوین بازداشت شده بود. 

شکست جمهوری خواهان 
کنگره  در  دموکرات ها  و  جمهوری خواهان  جدال 
هفته  که  می یابد  پایان  شرایطی  در  امروز  آمریکا 
ایران  با  هسته ای  توافق  مخالفان  تالش  گذشته 

ناکام ماند و البی ضد توافق شکست خورد. 

صندلی خالی دانشگاه ها
در  دانشگاه ها  پشتوانه  بدون  و  بی رویه  گسترش 
سال های اخیر تا آنجا پیش رفته که حاال بسیاری 
از مراکز دانشگاهی با ظرفیت های خالی روبه رو  
امسال  داده  خبر  علوم  وزیر  که  آنگونه  هستند. 
میزان  و  مانده  خالی  دانشگاه  صندلی  هزار   300
این  است.  بوده  ظرفیت  از  کمتر  شرکت کنندگان 
در شرایطی است که اخیر معاون وزیر علوم هم 
عمده  بخش  آینده  سال  چهار  تا  سه  ظرف  گفته 
می شوند.  ورشکسته  غیردولتی  دانشگاه های 
به  مجاز  و  قبول  نفر  هزار  کنکورامسال528  در 
به  آنها  از  نفر  هزار   428 که  شدند  رشته  انتخاب 

دانشگاه راه یافتند. 

لغو کنسرت شوالیه
در ادامه لغو کنسرت های مجوز دار، این بار نوبت 
به بزرگان موسیقی رسید. کنسرت استاد شهرام 
ناظری به همراه گروه مولوی که قرار بود امروز 
در تبریز برگزار شود، به رغم تالش های یک ماهه 
و صدور مجوزهای الزم، به علت مخالفت برخی 
مسووالن لغو شد. در همین حال کنسرت علی اکبر 
صادر  به دلیل  تنبور  پیشکسوت  نوازنده  مرادی 
نشدن مجوز از سوی اداره  اماکن لغو شد و رضا 
صادقی خواننده پاپ هم نتوانست در کرمان روی 
صحنه برود. ناظری در واکنش گفت این اتفاقات 

ضربه  بزرگی به فرهنگ و هنر ایران خواهد زد. 

تب تند دالر
سر  از  دست  هم  هفته  این  لحظه ای  نوسانات 
شیب  و  صعود  و  سقوط  نداشت.  بر  ارز  بازار 
آغاز  شنبه  صبح  از  که  دالر  قیمت  جابه جایی  تند 
 3500 به  را  دالر  قیمت  هفته  اواسط  بود  شده 
سفر  دلیل  به  تقاضا  اوج گیری  رساند.  هم  تومان 
تزریق  نیز  و  تابستان  آخر  مسافرت های  و  حج 
بازار و تقاضاهای کاذبی که برخی  ارز به  ناچیز 
دالالن و واسطه ها آن را مدیریت می کنند، به باور 
این  در  ارز  بازار  نوسانات  به  تحلیلگران  برخی 
هفته دامن زد. رئیس بانک مرکزی گفته عرضه و 
تقاضا قیمت ارز را مشخص می کند و بازار کشش 

افزایش قیمت ندارد. 

جنگ قیمت نفت
در شرایطی که عرضه نفت مازاد توسط اوپک و 
مهم ترین  بازار،  به  اوپک  غیرعضو  تولیدکنندگان 
است  عنوان شده  سیاه  قیمت طالی  سقوط  عامل 
ایران  نفت  ملی  شرکت  مسووالن  همه  این  با 
جنگ  به  تخفیف هایی  ارائه  با  گرفته اند  تصمیم 
با عربستان سعودی بروند. عربستان  قیمت نفت 
با ارائه تخفیف های سنگین، سعی می کند بازار را 
مجبور  نفتی  مسووالن  رو  همین  از  کند  تصاحب 
شده اند که قیمت نفت سنگین ایران را متناسب با 
کاهش قیمت نفت عربستان، کاهش دهند چون در 
خواهد  دست  از  را  بازار  ایران  صورت،  این  غیر 

داد. 

تشدید زیان سهامداران
شدن  مشخص  با  می رسید  نظر  به  آنکه  وجود  با 
نتیجه رای کنگره آمریکا به برجام، بورس روندی 
سرد  واکنش  اما  گرفت  خواهد  پیش  در  صعودی 
که  شاخص  کرد.  غافلگیر  را  همه  شیشه ای  تاالر 
روز شنبه را با رشد 14 واحدی سپری کرد اما روز 
خوراک  نرخ  خبر  انتشار  به  واکنش  در  یکشنبه 
پتروشیمی با افت 537 واحدی به کانال 62 هزار 
سقوط کرد. هر چند که دوشنبه رشد اندکی داشت 
اما سه شنبه هم با کاهش 456 واحدی به عدد 62 
که  است  حالی  در  این  رسید.  واحد   536 و  هزار 
همچنان  اقتصادی  فضای  بهبود  برای  امیدواری 

وجود دارد. 

پاسخ به ادعاهای هسته ای
توافق  اجرای  از  پس  آن  لغو  و  تحریم ها  فرجام 
در  بررسی  مورد  موضوع  هفته  این  هسته ای 
بار  سومین  برای  که  بود  برجام  ویژه  کمیسیون 
کمیسیون  این  به  را  یارانش  و  جلیلی  سعید  پای 
گذشته  هفته  ادعاهای  که  چند  هر  کرد،  باز 
محرومیت  درباره  هسته ای  سابق  مذاکره کننده 
سوی  از  شدیدی  واکنش های  با  مسلم  حق   100 از 
صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، شمخانی دبیر 
نژاد عضو  بعیدی  نیز  و  امنیت ملی  عالی  شورای 
تیم مذاکره کننده مواجه شد، اما با این همه پاسخ 
اصلی به انتقاد ها را محمدجواد ظریف رئیس تیم 

مذاکره کننده فعلی با حضور در کمیسیون...

تب و تاب هیات های تجاری
ماه های  طی  ایران  در  تجاری  هیات های  حضور 
در  اقتصادی  شرایط  می دهد  نشان  گذشته 
مناسب  دیگری  زمان  هر  از  بیش  حاضر  حال 
سرمایه گذاری  و  خصوصی  بخش  فعالیت های 
برای  جذاب  تصویری  وین  توافق  است.  خارجی 
سرمایه گذاران خارجی ترسیم کرده به گونه ای که 
از فروردین تا کنون 11هیات تجاری اغلب اروپایی 
و  اوکراینی ها  حضور  با  و  شده  وارد  کشور  به 
فرانسوی ها این تعداد تا پایان شهریور به 13 هیات 
کرده  پیش بینی  اقتصاد  وزیر  معاون  می رسد. 
سرمایه  دالر  میلیارد   30 ششم  برنامه  اجرای  با 

خارجی جذب شود. 

جدال بر سر دانه های روغنی
ایرانی در حالی  دانه روغنی کشاورزان  محصول 
بدون مشتری روی دستشان مانده که پیش از این 
صنایع روغنی در توافق با وزارت جهاد کشاورزی 
دانه های  میلیاردی  واردات  کنار  در  که  بود  قرار 
خریداری  هم  را  وطنی  محصوالت  روغنی، 
دانه  خرید  مقابل  در  هم  واردکنندگان  اما  کنند؛ 
روغن های  قیمت  افزایش  خواستار  کشاورزان 
مصرفی شدند. این کشمکش در شرایطی صورت 
جهانی،  قیمت های  کاهش  به  توجه  با  که  گرفته 
دولت با این خواسته صنایع روغن نباتی موافقت 
نکرد. براساس آمار، دانه روغنی توسط 280 نفر 

وارد کشور می شود. 

جریمه پرمصرف ها
تصمیم  انتظار  در  شرایطی  در  آب  قیمت  افزایش 
گفته  به  که  است  دولت  و  اقتصاد  شورای  نهایی 
اخذ  پیشنهاد  وزارتخانه  این  نیرو،  وزیر  معاون 
را  پر مصرف  مشترکان  از  آب  شده  تمام  قیمت 
ارائه داده  و به احتمال زیاد تا چند روز آینده ابالغ 
می شود. براین اساس قرار شده برای مشترکانی 
می کنند  مصرف  آب  مترمکعب   40 تا   20 بین  که 
بگیرد،  صورت  قیمت  افزایش  پلکانی  به صورت 
آب  مترمکعب   40 از  بیش  که  مشترکانی  برای  اما 
مبلغ  تمامی  پرداخت  جریمه  می کنند،  مصرف 

تولیدی و قیمت تمام شده آب لحاظ شود.

زلزله سیاسی رهبر ریشدار حزب کارگر انگلیس

 جرمی کوربین کیست و 
چه می خواهد؟  

سخنرانی  در  کوربین  نوشت:  پولتیکو 
میراثی  جنگ  به  »رفتن  گفت:  پیروزی اش 
شامل  که  می کند  ایجاد  مشکالت  و  تلخی  از 
اجازه  شود.  می  پناهندگان  کنونی  بحران 
بیاید،  وجود  به  تغییر  برای  نیرویی  بدهید 
نیرویی برای بشریت در جهان، نیرویی برای 

صلح.«

به  را  کوربین  جرمی  شنبه،  روز  بریتانیا،  کارگر  حزب 
این  دهنده  نشان  مسئله  این  و  کرد  انتخاب  رهبر  عنوان 
است که جناح چپ در چشم انداز سیاسی بریتانیا قدرت 
گرفته است و این می تواند پیامدهای گسترده ای داشته 
باشد. کوربین توانست حدود 60 درصد آرا -یعنی بهتر 
از رکورد 57 درصدی تونی بلر در سال 1994- را کسب 

کند.
گفت:  حزبش  اعضای  به  انتخابات  از  پس  کوربین 
اجتناب  فقر  باشد،  ناعادالنه  دیگر  تواند  نمی  »اوضاع 
ناپذیر نیست، همه چیز می تواند و باید تغییر کند. سطح 
نابرابری جهانی وجود دارد. ما یک  از  عجیب و غریبی 

جهان هستیم.«
حزب،  رهبر  عنوان  به  کوربین  اقدامات  اولین  از  یکی 
میدان  در  پناهجویان  از  حمایت  تظاهرات  در  حضور 
این  در  وی  بود.  شنبه  ظهر  از  بعد  در  لندن  ترافالگار 
کمک  پناهجویان  به  باید  که  گفت  سخنانی  در  مراسم 
هفته  چند  در  ها  اروپایی  خوی  و  »خلق  کرد:  بیشتری 

گذشته به طور کاماًل باورنکردنی ای تغییر کرده است. 
مردم در حال فرار از جنگ هستند، آنها همانند من و شما 

انسان هستند.«
آزمون بزرگ کوربین، سال آینده خواهد بود، یعنی زمانی 
که رای دهندگان در سراسر بریتانیا به پای صندوق های 
محلی  انتخابات  شامل  انتخابات  این  رفت.  خواهند  رای 
لندن  آینده  شهردار  و  اسکاتلند  پارلمان  انگلستان،  در 
خواهد بود. جمعه شب، حزب کارگر، صدیق خان، متحد 
کوربین را به عنوان کاندیدای حزب کارگر برای انتخابات 

شهرداری لندن در سال 2016 انتخاب کرد.
اد میلیبند از رهبری  از استعفای  کوربین 66 ساله، پس 
حزب کارگر، متعاقب شکست در انتخابات سراسری ماه 
می، مخالفت ها با دولت محافظه کار نخست وزیر دیوید 
بعید  از شانس  را رهبری خواهد کرد. کوربین  کامرون 
100 به 1 برای پیروزی در انتخابات برخوردار بود. وی 
از  است،  چپگرایانه  های  سیاست  داشتن  به  مشهور  که 
سال 1983 عضو پارلمان است اما هیچ وقت پست وزارتی 

نداشته است.

در  آیزلینگتون  منطقه  از  پارلمان  دار  ریش  عضو  این 
شمال لندن، چهره ای تفرقه افکن در درون حزب است، 
اند که وزیر  پارلمان گفته  از اعضای  تا جایی که برخی 
در جریان  بود. کوربین  در سایه« وی نخواهند  »کابینه 
خارجی  سیاست  در  بنیادین  تغییر  خواستار  انتخابات، 
شد و گفت: »من همیشه مخالف جنگ های نومستعمراتی 
بوده ام و خواهان راه حل های سیاسی به جای راه حل 

های نظامی برای حل منازعات هستم.«

کوربین در سخنرانی پیروزی اش گفت: »رفتن به جنگ 
میراثی از تلخی و مشکالت ایجاد می کند که شامل بحران 
برای  نیرویی  بدهید  اجازه  شود.  می  پناهندگان  کنونی 

جهان،  در  بشریت  برای  نیرویی  بیاید،  وجود  به  تغییر 
نیرویی برای صلح.«

کوربین به شدت مخالف پیشنهاد توافق تجارت آزاد میان 
بریتانیا و ایاالت متحده، تجارت فراآتالنتیکی و همکاری 
در  سوالی  به  پاسخ  در  وی  است.  گذاری  سرمایه  های 
پارلمان از مشکالت اجتماعی و اقتصادی به وجود آمده 
به خاطر پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی انتقاد کرد و 
بازندگان وقعی آن را »افراد کشورهایی که صنعتی نشده 
عنوان کمربند زنگ  به  ایاالت متحده  در  متاسفانه  و  اند 
زده یاد می شوند«، معرفی کرد و »افرادی که در مکزیک 
حقوق پایین و ناعادالنه دریافت می کنند هم بازنده این 

پیمان هستند.«
عضویت  رفراندوم   ،2017 سال  پایان  در  باید  بریتانیا 
به  برگزار کند. کوربین ماه جوالی  را  اروپا  اتحادیه  در 
کنونی  وضعیت  از  توانیم  نمی  »ما  بود:  گفته  گاردین 
رویترز  هفته،  این  اوایل  باشیم.«  خشنود  اروپا  اتحادیه 
گزارش داد که کوربین در جریان رفراندوم عضویت در 

اتحادیه اروپا در سال 1975، رای منفی داده است.

اد میلیبند، رهبر سابق حزب کارگر به بی بی سی گفته 
بود از کوربین حمایت خواهد کرد اما همه در این رابطه 
وزیر  که  کارگر  حزب  از  رید  جیمی  نیستند.  مشتاق 
بهداشت در سایه است از سمتش استعفا داد و گفت تالش 
بریتانیا  بهداشت  ملی  سرویس  حفظ  و  بهبود  برای  ها 

بسیار سخت تر خواهد شد.
ایگلسیاس،  پابلو  سوی  از  کوربین  انتخاب  حال  این  با 
استقبال  مورد  اسپانیا،  در  پودموس  چپ  حزب  دبیرکل 
کوربین  »انتخاب  نوشت:  توییترش  در  وی  گرفت.  قرار 
به عنوان رهبر حزب کارگر خبر بزرگی است. این گامی 
در جهت تغییر در اروپا که مردم از آن نفع ببرند، است.«

ادامه از صفحه یک

کوربین حتی به زحمت توانست 35 رای الزم را برای کسب مجوز حضور در این رقابت   به دست 
آورد. با این حال ظاهرًا مواضع انتقادی و صراحت لهجۀ کوربین برای بسیاری از هواداران 
حزب کارگر واعضای تازه وارد این حزب، خوشایند بوده است.البته در این میان جلب حمایت 
دو اتحادیه از بزرگترین اتحادیه های کارگری انگلیس نیز در تقویت موقعیت کوربین بی تاثیر 
نبود، حمایتی که به دلیل مخالفت های وی با طرح اصالح خدمات رفاهی دولت تحت رهبری 

حزب محافظه کار، به دست آمد.

مواضع و وعده های رهبر جدید حزب کارگر
می توان تصور کرد که تصدی رهبری حزب کارگر از سوی یک فعال کهنه کار ضد جنگ تا چه 
حد می تواند بر سیاست های اعالمی این حزب تاثیرگذار باشد. کوربین از مخالفان سرسخت 
عذرخواهی  خواستار  رو  این  از  و  است  بین المللی  مسائل  حل  برای  نظامی  گزینۀ  از  استفاده 
به دلیل مشارکت انگلیس در حمله به عراق در سال 2003 است یا با هرگونه دخالت نظامی در 
سوریه مخالفت می کند. درخواست برای خروج انگلیس از ناتو یا خلع سالح هسته ای این کشور 

نیز از یک فعال ضدجنگ بعید به نظر نمی رسد.
شاید از این روست که عده ای از محافظه کاران از جمله مایکل فالون، وزیر دفاع انگلیس، حزب 

کارگر تحت رهبری کوربین را تهدیدی ضد امنیت ملی این کشور می دانند.
در همین راستا بدیهی به نظر می رسد که کوربین سوسیاست از مخالفان سرسخت سیاست های 
مالیات  افزایش  و  بانکی  نظام  اصالح  از  یا  باشد  انگلیس  دولت  خصوصی سازی  و  ریاضتی 
ثروتمندان حمایت کند. مواضعی که البته انتخاب وی را برای طرفداران بازار آزاد در انگلیس 
ناخوشایند ساخته است.رهبر جدید حزب کارگر اگرچه در همه پرسی سال 1975 با عضویت 
لندن همچنان عضوی  که  است  آن  اکنون خواستار  اما  کرد  اروپا مخالفت  اتحادیه  در  انگلیس 
از این اتحادیه اروپایی باقی بماند البته به شرطی که با اصالح ساختار اتحادیه اروپا شرایط 
با سیاست های مهاجرتی سختگیرانۀ  کند.کوربین همچنین  تغییر  نیز  آن  در  انگلیس  عضویت 
دولت انگلیس مخالف است و خواستار ایفای نقش منعطف تری در پذیرش پناهجویان همزمان 
با ادامۀ بحران مهاجرتی در اروپا است. اولین اقدام وی به عنوان رهبر جدید حزب کارگر نیز 

حضور در تجمع طرفداران پناهجویان در انگلیس بود.

کوربین و دشمن در خانه
وی  کار  محافظه  رقبای  جنجال  با  اگرچه  کارگر  حزب  جدید  رهبر  عنوان  به  کوربین  انتخاب 
این حال به نظر می رسد اصلی ترین چالش وی در دوران هدایت حزب کارگر،  با  روبرو شد، 

اختالفات و مشکالت درون حزبی باشد.
کوربین در شرایطی رهبری حزب کارگر را برعهده می گیرد که شکست در انتخابات پارلمانی 
سال 2010 و پس از آن شکست سنگین تر در انتخابات سراسری سال 2015، موقعیت این حزب را 
به میزان قابل توجهی تضعیف کرده است. افزون بر این، دست کم براساس نظرسنجی ها، به 

نظر نمی رسد حزب کارگر به این زودی ها قادر به کسب قدرت در انگلیس باشد.
حزب  دورن  در  قدرتمندی  اعضای  مخالفت  با  کوربین  انتخاب  که  است  شرایطی  در  همه  این 
کارگر نیز روبرو شده است. نه تنها برخی مانند تونی بلر، نارضایتی خود را از هدایت حزب 
کارگر توسط کوربین پنهان نکرده اند، تعدادی از اعضای دولت در سایه انگلیس نیز در تقدیم 

استعفای خود پس از اعالم پیروزی وی، تعلل نکردند.
از  بسیاری  سوی  از  اگرچه  کوربین  گرایانۀ  چپ  و  نامتعارف  مواضع  که  است  آن  حقیقت 
هواداران حزب کارگر مورد استقبال قرار گرفته است، اما می تواند برای جناح های میانه رو و 

محافظه پکار این حزب، خوشایند نباشد.
کارگر،  حزب  رهبری  کرسی  بر  کوربین  تکیه  باشند  نگران  برخی  است  شده  موجب  همه  این 

دولت مستعجل باشد یا زمینۀ چند دستگی در این حزب را فراهم سازد.
از میان سوسیال دموکراسی  »راه سوم«  انتخاب  با  کارگر  در دهه 1990، رهبران  وقت حزب 
کالسیک و نئولیبرالیسم، توانستند پس از 17 سال زمینۀ بازگشت این حزب را به قدرت فراهم 
کنند. راه سوم حزب کارگر اما از آزمون قدرت سربلند بیرون نیامد و به همین دلیل این حزب 
در دو انتخابات پی در پی نتیجه را به رقبای خود واگذار کرد. از این رو رهبران حزب کارگر در 
صدد یافتن رویکرد جدیدی برای خروج از این بحران برآمدند و در این میان گزینۀ پیشنهادی 
این راه  آیا  کوربین مورد قبول بیشتر اعضا و طرفداران این حزب قرا گرفت. اکنون باید دید 
جدید می تواند زمینه ساز شکل جدیدی از سیاست ورزی باشد و امکان بازگشت حزب کارگر 

به قدرت را فراهم کند؟

چرخش  یک  ایجاد  معنای  به  کارگر  حزب  رهبری  به  کوربین  رسیدن  گران،  تحلیل  گفته  به 
ناگهانی به سمت چپ برای حزب کارگر خواهد بود که طی چند دهه گذشته همواره در میانه 
انگلیس که مدافع نظریات  این مساله برای حزب محافظه کار  حرکت می کرده است و هضم 

بازار آزاد و رها کردن سیاست های حمایت اجتماعی است، چندان آسان نخواهد بود.
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس پس از مدت ها سکوت ، روز جمعه در آستانه معرفی رهبر 
جدید حزب کارگر، از این حزب و سیاست های آن که به باورش می تواند امنیت اقتصادی این 
کشور را تهدید کند، بشدت انتقاد کرد.کامرون روز جمعه در گفت وگو با رادیو 'بی بی سی' 
عنوان کرد بیم آن دارد که حزب کارگر رهبری که شایستگی مخالفت با حزب حاکم را داشته 
اشاره  به جرمی کوربین  اظهارنظر خود  این  در  آشکار  به طور  کامرون  نکند.  باشد، معرفی 
می کرد.رهبر حزب محافظه کار گفت: ما به مخالفان خوبی نیاز داریم که بتوانند از ما حساب 
بخواهد. من امیدوارم با مخالفانی روبرو نشویم که می خواهند ما را به مباحثات و مشاجراتی 
که ازنظر ما دهه هشتاد حل شده اند، بازگردانند و بار دیگر مسئله ملی سازی نیمی از صنایع 

انگلیس و همچنین کنار گذاشتن تسلیحات هسته ای بازدارنده را مطرح کنند..
انتظار می رود که کوربین در مقابل متمردین حزب کارگر نیز که مدافع نظریات و مشی تونی 
که  درصورتی   ، نوشت  شنبه  روز  تلگراف  دیلی  شود.روزنامه  مواجه  مشکل  با  هستند،  بلر 
پیروزی کوربین در انتخابات رهبری حزب کارگر، شماری از اعضای کابینه در سایه، استعفا 
خواهند داد.این روزنامه که دیدگاه به شدت انتقادی و تخریبی علیه کوربین دارد، مدعی شد که 

این افراد حاضر نیستند تحت رهبری وی در کابینه در سایه خدمت کنند.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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مورد تائید سفارت ایران در بریتانیا
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 نخستني صفحه كارتون وكاريكاتور روزانه د     رايران

عليرضا  صديقي
در حاشيه سرقت آثار هنرمندان نقاش از دفتر هنرهاي تجسمي

www.nishkhat. ir                            r
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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    .

ديوار آبي 
و مهاجران به اروپا

كارتون          جهان
كارتون         مورديلو

آنجل بوليگان
مكزيك
ال يونيورسال

هر روز اين همه دكل َمَكل گم ميشه 

حاال يه تابلو كه

 به كسي برنميخوره!

آمار تکان دهنده از بحران پناهجویان 

جاده مرگ به 
مقصد زندگی

دریای  از  عبور  قصد  که  حالی  در  امسال  مهاجر   2373
مدیترانه را داشتند، کشته شدند. در نیمه اول امسال، 202 
شده  گزارش  آلمان  در  پناهجویان  و  مهاجران  به  حمله 

است. این میزان دو برابر آمار نیمه اول سال 2014 است. 
  

نویسنده: آلیسون جکسون

در این مقاله به شش نکته درباره بحران پناهجویان که به درک 
ابعاد این مشکل و چالش حل کردن آن کمک می کند، اشاره می 

شود:

اتحادیه  اول سال 2015 وارد  1- 340 هزار مهاجر در هفت ماهه 
اروپا شده اند.

دلیل این که از جنگ جهانی دوم، این بدترین بحران پناهجویان 
است: براساس آژانس کنترل مرزی اتحادیه اروپا در بازه زمانی 
ژانویه تا جوالی، نزدیک به 340 هزار مهاجر وارد اتحادیه اروپا 
شدند. این میزان قابل مقایسه با 123 هزار نفری است که در دوره 
مشابه سال 2014 و 280 هزار نفر در کل سال گذشته وارد اروپا 
اند  تنهایی 107 هزار مهاجر وارد شده  به  شدند. در ماه جوالی 
که بیش از سه برابر تعداد پناهندگان در ماه مشابه سال گذشته 
وارد  که  آوارگانی  میزان  بیشترین  ها  افغان  و  ها  سوری  است. 

اروپا شده اند را تشکیل می دهند.

2- اتحادیه اروپا در سه ماهه اول سال 2015، 184 هزار درخواست 
پناهندگی دریافت کرده است.

پناهندگی  های  درخواست  سیل  با  اروپا  اتحادیه  مهاجرت  اداره 

از 184 هزار  اول امسال، بیش  روبه رو شده است. در سه ماهه 
نفر درخواست پناهندگی داده اند که این میزان در مقایسه با سال 
بیشترین  که  ملیتی  داشته است. سه  گذشته رشدی 86 درصدی 
هزار   48( کوزوو  اهالی  اند  داده  را  پناهندگی  برای  درخواست 
افغان ها )12 هزار نفر( بوده  نفر(٬ سوری ها )29 هزار نفر( و 

اند.

از طریق دریای مدیترانه وارد  امسال  نفر مهاجر  3- 267 هزار 
اروپا شده اند.

دریای  اروپا  به  رسیدن  برای  مسیرها  ترین  پرطرفدار  از  یکی 
شمال  از  نفر  هزار   267 حدود  تاکنون  امسال  است.  مدیترانه 

آفریقا و خاورمیانه، این مسیر خطرناک را انتخاب کرده اند. دهها 
هزار نفر از آنها تنها زمانی توانسته اند جان سالم به در ببرند که 
توسط گشت های امدادی نجات یافتند. همین شنبه گذشته، گارد 
ساحلی ایتالیا بیش از 4 هزار مهاجر که از خلیج لیبی می آمدند 

را نجات داد.

4- 2373 مهاجر امسال در حالی که قصد عبور از دریای مدیترانه 
را داشتند، کشته شدند.

واقعیت دردناکی که وجود دارد این است که بسیاری از مهاجران 
کودک-  و  زن  -مرد،  نفر   2373 مانند.  نمی  زنده  سفر  این  در 
تاکنون در سال جاری، در حین عبور از دریای مدیترانه کشته شده 

اند. این مسئله موجب شده است تا این مسیر تبدیل به مرگبارترین 
مسیر مهاجرت در جهان شود و 72 درصد از 3279 مهاجری که 

امسال در جهان مرده اند، در این مسیر کشته شده اند.

دریافت  را  پناهندگی  های  درخواست  درصد   80 کشور،  پنج   -5
کرده اند.

28 کشور در اتحادیه اروپا قرار دارند، اما تنها پنج کشور -آلمان، 
ایتالیا، فرانسه و سوئد- در سه ماهه اول امسال 80  مجارستان، 
درصد از درخواست های پناهندگی را دریافت کرده اند. آلمان در 
این میان بیشترین سهم را دارد. مقامات آلمانی اعالم کرده اند که 
امسال 800 هزار پناهنده را می پذیرند. یعنی دو برابر میزانی که 
از 626 هزار  این میزان بیش  اوایل سال پیش بینی کرده بودند. 

نفری است که کل اتحادیه اروپا در سال گذشته پذیرفته است.

حال  در  مهاجران  علیه  خشونت  حمالت:  شدن  برابر  دو   -6
افزایش است.

هجوم مهاجران موجب ایجاد تنش هایی در مرزهای کشورها و 
انجام خشونت و تظاهرات در شهرهایی که مهاجران در چادرها، 
شده  دارند،  اقامت  آنها  متروکه  های  هتل  و  ورزشی  های  سالن 
اول امسال، 202  است. براساس گزارش آسوشیتدپرس، در نیمه 
حمله به مهاجران و پناهجویان در آلمان گزارش شده است. این 
مرکل،  آنگال  اما  است.   2014 سال  اول  نیمه  آمار  برابر  دو  میزان 
صدراعظم آلمان گفته است خشونت ضد مهاجران تحمل نخواهد 

شد.

در نقاط دیگر اروپا از جمله در مرز جنوبی مقدونیه با یونان هم 
ماموران  آنجا  در  است.  داشته  این دست وجود  از  گزارش هایی 
آور و گلوله های پالستیکی مانع  از گاز اشک  با استفاده  امنیتی 
که  در مجارستان هم  اند.  به کشورشان شده  از ورود مهاجران 
بهترین راه برای در بالکان برای رسیدن به اتحادیه اروپا است، 
مقامات فنس های تیغ دار مرزی در مرز با صربستان ساخته اند 

و احتمال مستقر کردن نیروهای ارتش هم وجود دارد.

منبع: ویک/ مترجم: حسین هوشمند

منطقه ای که با هر دوره تاریخی اش متفاوت است 

پرده برداری از 
خاورمیانه ترسناک

غسان شربل روزنامه نگار و نویسنده  لبنانی

خاورمیانه در گذشته هیچ گاه در صلح و آشتی نبوده است. 
جنگ های خصمانه اسرائیل همیشه روزهای خوش صلح را 
دیکتاتورهای منطقه  که  کارهایی  مسموم کرده است. حتی 
می کردند نیز همیشه کام خاورمیانه را بر مردمش تلخ می 
در  کردند  می  تالش  آنها  بیشتر  حال  این  با  اما  است.  کرده 
درون نقشه ای که تعریف شده بود جاه طلبی های خود را 
دنبال کنند، از ترس این که مبادا روزی به توطئه های خارجی 
بلغزند، توطئه هایی که عموما ثبات خاورمیانه را به سخره 
می کشیدند و اجازه می دادند که آنها کارهای متهورانه خود 

را انجام دهند بدون این که به فروپاشی بزرگی منجر شود.

در خاورمیانه آن موقع همواره حداقلی از ارکان ثبات وجود 
داشت. اما وقتی که تعداد حکام جوان زیادتر شدند، اعراب 
هم به سمت تزلزل بیشتر پیش رفتند، از جمله مثلث عربستان 
با  کشورها  این  که  هایی  تفاوت  رغم  علی  سوریه.   – مصر   –
یکدیگر دارند اما تمایل عمیقی نزدک هر سه این کشور وجود 

دارد که نسل جوان آن سیاست تابوشکنی و ساختار شکنی 
ببرند و تمایل عجیبی هم به شکستن پل های پشت  را پیش 

سر خود دارند.
در این میان عربستان نقش سوپاپ اطمینان را بازی می کرد. 
از ثقل عربی – اسالمی اش بهره می برد و ثقل سیاسی و دینی 
افراط  سمت  به  عرب  جهان  تا  گرفت  می  کار  به  نیز  را  اش 
بر  امریکا   – عربستان  روابط  نکند.  پیدا  سوق  مطلق  گرایی 
ثقل این نقش آفرینی می افزود، این روابط توانست به سود 
فلسطینی ها فعالیت هایی را انجام دهد و صد البته بیش از 

همه به سود خود عربستانی ها بیش از هر کشوری بود.  
ای  و رهبری منطقه  آفرینی  نقش  بگوییم  اگر  نیست  عجیب 
کودتا  نوعی  دنبال  به  که  کشوری  هر  هدف  مورد  عربستان 
در وضعیت حاکم بر منطقه بود، نیز قرار داشته است. این 
که  بودند  کشورهایی  همیشه  بگوییم  اگر  نیست  عجیب  هم 
می خواستند موازنه قدرت در روابط عربستان – امریکا را به 
همه بزنند و سد موجود در برابر طرح های کودتایی بزرگ 

را بشکنند.
کامال  متولد شد  »بهار عربی«  از رحم  که  ای  اما خاورمیانه 
عراقی  برابر  در  ما  است.  خطرناک  بسیار  و  کند  می  فرق 
است،  مذهبی  و  جغرافیایی  فروپاشی  آستانه  در  که  هستیم 
از یک سو در جنگ با داعش به سر می برد و از سوی دیگر 
ایجاد وضعیتی غیرطبیعی  دیکته قدرت های خارجی سبب 
برای این کشور شده است. ما در برابر سوریه ای هستیم که 
در آستانه فروپاشی جغرافیایی و مذهبی با حضور خطرناک 
داعش بر اراضی آن و دیکته غیرطبیعی قدرت های خارجی 
به دمشق هستیم. ما در برابر یمنی هستیم که در کش مکش 
طرفداران عبدالملک حوثی و انقالبیون طرفدار علی عبدالله 
صالح، رئیس جمهوری سابق با طرفداران عبد منصور هادی 
در معرض یک ویرانی تمام عیار قرار دارد. ما در برابر لیبی 
را  امور  زمام  نظامی  شبه  های  گروه  سو  یک  از  که  هستیم 
که  هستند  هایی  گروه  دیگر  سوی  از  و  اند  گرفته  دست  در 
تشعشع ضررشان حتی به همسایه هایشان نیز سرایت کرده 

است.
را  ها  نقشه  که  ای  خاورمیانه  است.  فعلی  خاورمیانه  این 

در  تروریسم  است.  کرده  نابود  را  ها  سازمان  و  زده  هم  به 
اماکن حساس آشیانه کرده و بعضی گروه های شبه نظامی 
اند  شده  تبدیل  کوچک«  »ارتش  نظامی  شبه  های  گروه  به 
ای  به گونه  بازی می کنند  را  ای  و نقش قدرت های منطقه 
که از مرزها عبور می کنند و برای سرنگونی حکومت ها یا 
استقالل  شوند.  می  عمل  وارد  آنها  سرنگونی  از  جلوگیری 
شده  بیمار  آمیز  مسالمت  زندگی  است.  رفته  بین  از  مرزها 
بیماری  این  درمان  برای  استفاده  مورد  ابزارهای  است. 

تروریسمی است که روز به روز ملتهب تر می شود.
اعراب  مرزهای  کجاست؟  منطقه  این  در  ایران  مرزهای 
ها؟  سنی  کردها؟  کجاست؟  ها  ترک  مزرهای  کجاست؟ 
سرنوشت  آیا  شود؟  می  چه  ها  اقلیت  سرنوشت  شیعیان؟ 
درون  در  ها  زخم  است  قرار  یا  است  مشخص  واقعا  مرزها 
این نقشه ها همچنان خون بریزند؟ آیا واقعا می توان تصور 
باز  فعلی  وضعیت  به  توجه  با  عراق  یکپارچگی  روزی  کرد 
گردد؟ همچنین همین وضعیت برای سوریه پیش آید؟ بر سر 
بمب نقش آفرینی ایران که برای اعراب به مثابه بمب هسته ای 
به ویژه بعد از توافق هسته ای اخیر ایران با غرب محسوب 
این  بازسازی  فاکتور  کسی  چه  آمد؟  خواهد  چه  شود،  می 
ویرانی های سنگین را خواهد پرداخت؟ چه بر سر امریکایی 
که نشستن بر کرسی رهبری منطقه را رد کرد، خواهد آمد؟ 

سیاست هجومی روسیه به کجا خواهد انجامید؟
اینها پرسش های مهم و خطرناکی هستند. گویی ما در راه 
ویژگی  و  مرزها  ترسیم  و  جدید  خاورمیانه  ایجاد  بازبینی 
که  است  داعش  سرنوشت  از  فراتر  مساله  هستیم.  آن  های 
دوران آن هر چقدر هم قوی باشد و تحرک باالیی داشته باشد 

زیاد طول نخواهد کشید. مساله این است که خاورمیانه فعلی 
به منبعی برای همه گونه خطری تبدیل شده است. تروریسم 
و  فقر  و  فروپاشی  و  خاورمیانه  بر  تسلط  برای  تالش  و 
شکست های اقتصادی و ناتوانی در رسیدن به تحوالت زمانه 

ویژگی های خاورمیانه امروز است.
امریکا   – عربستان  نشست  ای  خاورمیانه  چنین  سایه  در 
برگزار شد. برای همین ملک سلمان بن عبدالعزیز، واژه ثبات 
را واژه کلیدی منطقه دانست. دقیقا به همین دلیل هم بود که 
صحبت از تعمیق شراکت منافع با امریکا زد. باید بر ارکان 
اصلی تمرکز کرد تا ضمن دستیابی به ثبات از طریق راه حل 
های سیاسی عادالنه و واقعی برای بحران های خونینی که 
وضعیت  به  درنوردیده،  را  خاورمیانه  مختلف  کشورهای 
فعلی پایان داد. شاید از این دریچه بتوان مواضع عربستان 
و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را در قبال حوادثی که 

بر مصر گذشت، درک کرد.

 11 مشهور  حمالت  یاد  به  را  ما  سپتامبر  نشست  برگزاری 
که  این  برای  است  ای  نمونه  تنها  این  اندازد.  می  سپتامبر 
بگوییم اگر خاورمیانه نخواهد برای حل بحران هایش تالش 
کند ثبات به آن باز نخواهد گشت. خاورمیانه فعلی سرشار از 
خطرات است. خطر ویرانی هر آن چه از نهادهای حکومتی 
و  ها  گروه  کامل  عام  قتل  و  کشتار  خطر  است.  مانده  باقی 
روند.  می  خاورمیانه  از  که  »مجاهدینی«  خطر  ها.  قومیت 
اندیشه  سرایت  خطر  فردی«.  های  صفت  »گرگ  خطر 
در  غرق  اروپا  که  این  خطر  و  ها.  نسل  به  افراط  و  تندروی 

امواج پناهندگان شود.   

معرکه بازسازی ثبات و بستن سرچشمه های خطر معرکه 
و  دارد  نیاز  نرمش  و  استواری  به  است.  تلخ  و  طوالنی  ای 
بین  روابط  باید  است.  رو  میانه  نیروهای  بیداری  نیازمند 
المللی را به کار گرفت. باید با همه طرح های تمامیت خواه و 

افکار تاریک مقابله کرد. ما تازه در ابتدای راهیم.

منبع: الحیات
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گاز ایران به 
سمت اروپا

منابع  به  را  خود  وابستگی  می کند،  تالش  که  است  سال  سالیان  برای  اروپا 
کند.  کم  مزاجش  دمدمی  رئیس جمهوری  پوتین،  والدیمیر  و  سوریه  انرژی 
پس چرا هم اینک این قاره داوطلب شده است برای خط لوله گازی جدید تن به 
شیطنت های روسیه بدهد و خود را برای یک دهه دیگر اسیر کارشکنی های این 

کشور کند؟
 به نوشته فارن پالیسی، روسیه در نظر دارد از طریق دریای بالتیک خط لوله 
گازی جدیدی احداث کند تا از طریق آلمان، آن را به خاک اروپا برساند. بنا به 
گفته شاهدان عینی، سرعت راه اندازی این خط لوله گازی از حالت معمول آن 
بیشتر است و کامال در تقابل با سایر پروژه های مرده و یا نصفه و نیمه روسیه 
قرار دارد. چند شرکت عمده غربی از جمله »شل«، »ئی آن«، »بی ای اس اف« و 
گازی  لوله  خط  ظرفیت  تا  شده اند  متحد  »گازپروم«  دولتی  شرکت  با  »انجی« 
به  نیز   2019 سال  اواخر  در  که  امیدوارند  و  کنند  برابر  دو  را  بالتیک  دریای 
بهره برداری کامل برسد. اگر این پروژه 10 میلیارد دالری تکمیل شود، روسیه 
کشور  به عنوان  که  اوکراین،  مشکالت  شر  از  را  خود  است  توانسته  نهایت  در 

ترانزیت گازی مطرح شده است، خالص کند. 
 این موضوع هر چند برای روسیه اتفاق بسیار خوبی خواهد بود، زیرا دوست 
گازش مطرح شود،  در صادرات  مداخله گر  یک کشور  به عنوان  اوکراین  ندارد 
می دهد.  افزایش  را  کی یف  آسیب پذیری  تاکتیک،  این  از  روسیه  استفاده  اما 
همچنین این موضوع می تواند سایر کشورها را از گاز روسیه دور کند، چرا که 
این کشورها گاز خود را از طریق خلط لوله گازی روسیه به اوکراین دریافت 
می کنند. شروع دوباره احداث خط لوله گازی دریای بالتیک دو نکته را آشکار 
شرکت  برای  همچنان  اروپا  آسیا،  سمت  به  روسیه  گردش  باوجود  می کند؛ 
گازپروم این کشور یک اولویت به حساب می آید. دوم، اینکه کشورهای اروپایی 
چند سالی است می گویند قصد دارند تا وابستگی گازی خود را به روسیه، به 
ویژه پس از بحران اوکراین کمتر کنند و به دنبال کشور جایگزین می گردند و 
این شرکت ها هستند که  این زمینه  اینکه در  آن  ثابت می کند و  این یک نکته را 

تصمیم گیرنده هستند نه کشورها. 
همراه  به  اروپایی  کشورهای  سال ها  این  تمامی  در  که  است  شرایطی  در  این   
کشورهای  وابستگی  تا  بودند  دیگر  انرژی  تامین کننده  یک  به دنبال  آمریکا 
حال  در  دیگری  به گونه  داستان  واقع  در  اما  یابد.  کاهش  روسیه  به  اروپایی 

پیشروی است. 
شورای  غیرمقیم  اعضای  از  یکی  و  انرژی  حوزه  کارشناس  رابرتز«،  »جان 
آتالنتیک می گوید: با اینکه روسیه مدعی است به سمت شرق چرخش پیدا کرده 

و آسیا را جایگزین اروپا کرده است، اما اروپا هنوز در مرکز تفکر گازی روسیه 
قرار دارد. 

 حقیقت این است که شرکت های غربی به دنبال امضای یک قرارداد سریع گازی 
اروپا به حساب  از یک هدف تجاری برای  تنها بخشی  این  با روسیه هستند و 
می آید و نمی توان آن را در یک راهبرد کالن ارزیابی کرد. شرکت های غربی با 
این قرارداد در واقع تنها به دنبال منافع تجاری خود هستند و کاری به اهداف 
کالن کشورهای اروپایی برای مواجهه با روسیه ندارند چنانچه این موضوع به 

عرصه عمل برسد، باید گفت وابستگی کشورهای غربی به گاز روسیه بیش از 
پیش خواهد شد. 

 رابرتز در این باره اضافه می کند: »شما باید بین کمپانی ها و حکومت ها تفاوت 
در  کامال  روسیه  با  غربی  شرکت های  قرارداد  رابرتز،  اعتقاد  به  شوید.«  قائل 
فراوانی  تجاری  منافع  قرارداد  این  زیرا  است،  شرکت ها  این  سودجویی  جهت 
برای آنها به ارمغان می آورد. در ماه ژوئن اعالم شد که دو برابر کردن ظرفیت 
به امضای شرکت های غربی و گازپروم رسیده  بالتیک  لوله گازی دریای  خط 
است. همین موضوع موجب شد برخی در شوک این خبر قرار بگیرند. این خط 
لوله گازی در سال، 55 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا صادر می کند. این رکورد 
در سال 2011 به ثبت رسید. در سال 2012 و 2013، شرکت گازپروم بحث خود 
را برای دو برابر کردن مقدار فعلی گاز دریای بالتیک ادامه داد و گفت این خط 

لوله گازی می تواند کشورهای دوردست همچون بریتانیا را نیز تحت پوشش 
قرار دهد. 

 اما با باال گرفتن تنش ها بین روسیه و کشورهای اروپایی به نظر می رسید این 
طرح متوقف شود و در ماه ژانویه نیز سخنگوی گازپروم در گفت وگو با شبکه 
خبری بلومبرگ مدعی شد که این شرکت هیچ طرحی برای افزایش صادرات گاز 
از طریق خط لوله گازی دریای بالتیک ندارد. اما در ماه ژوئن مشخص شد که 
این خط لوله گازی با سرعت هر چه تمام تر به سمت تکمیل شدن پیش می رود. 

در همین زمان بود که گازپروم به همراه متحدان غربی خود خبر از دو برابر 
کردن ظرفیت گازی این خط لوله دادند. با شکست روسیه برای گسترش خط 
لوله های گازی اش )دو پروژه در چین و یکی در ترکیه( بسیاری به سرانجام 
اروپا در حال  اینکه  بر  را هم غیرممکن می دانستند. عالوه  این پروژه  رسیدن 
از طریق  به همان مقدار گازی که  ندارد و  افزایش واردات گاز  به  نیاز  حاضر 
نظر  به  حاضر  حال  در  کند.  قناعت  می تواند  می شود  قاره  این  وارد  اوکراین 
می رسد سرعت بخشی به این خط لوله  گازی در واقع تعبیر رویای پوتین باشد. 
شرکت  با  غربی  شرکت های  که  می شود  اعالم  سپتامبر  ماه  در  اساس  این  بر 
گازپروم برای افزایش خط لوله گازی دریای بالتیک توافق نامه ای امضا کرده اند 

و پروسه به سرعت در حال پیشروی است. 

 گاز ایران می تواند جایگزین شود 
  در حالی که روسیه در حال تکمیل خط لوله گازی خود در اروپا است، روزنامه 
توافق  پی  در  است  معتقد  اروپایی  کمیسیون  می گوید  ژورنال  وال استریت 
اتمی میان تهران و 6 قدرت جهانی، ایران می تواند طی 15 سال آینده به یکی 
اتحادیه و کاهش وابستگی آن به گاز روسیه، تبدیل  از منابع اصلی تامین گاز 
اتحادیه  انرژی  شرکت های  از  یکی  نماینده  و  اروپایی  رسمی  مقام  یک  شود. 
گمان  این  بر  اکنون  اروپایی  کمیسیون  گفته اند:  ژورنال  وال استریت  به  اروپا 
است که این اتحادیه می تواند تا سال 2030 میالدی، ساالنه بین 25 تا 35 میلیارد 
ایران، این کشور  از  ایران وارد کند. این مقدار گاز وارداتی  از  متر مکعب گاز 
آفریقا خریداری می شود، قرار  از شمال  را در سطح گازی که در حال حاضر 
می دهد. در عین حال واردات این مقدار گاز به اتحادیه اروپا، در برابر روسیه، 
تا  انرژی می دهد. در حال حاضر روسیه، ساالنه،  تامین  در  بیشتری  استقالل 
130 میلیارد متر مکعب گاز به اعضای اتحادیه اروپا صادر می کند. اروپایی ها در 
پی توافق حاصل شده میان تهران و 6 قدرت جهانی بر سر برنامه اتمی تهران، 
در ماه ژوئیه در وین، قصد دارند به افزایش واردات گاز از ایران دست بزنند. 
آلمان و فرانسوا  آنگال مرکل،  صدراعظم  بریتانیا،  دیوید کامرون، نخست وزیر 
اوالند، رئیس جمهوری فرانسه روز پنج شنبه گذشته در سرمقاله ای در روزنامه 
واشنگتن پست، ضمن حمایت از توافق اتمی، از کنگره آمریکا نیز خواستند از 
آن حمایت کند. هر سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه، طرف مذاکرات با ایران 
اوکراین،  اروپایی و روسیه، در پی تنش ها در شرق  بودند. روابط کشورهای 
با تنش روبه رو شده است. روزنامه وال استریت ژورنال  قابل توجهی  به طور 
می گوید: میگوئل آریاس کانیه ته، مسوول ارشد امور اقلیمی در اتحادیه اروپا، 
از جمله  انرژی اروپا،  با نمایندگان غول های بزرگ  آغاز ماه جاری میالدی  در 
»شل«، »توتال« و »استات اویل« دیدار و در مورد ظرفیت های احتمالی ایران با 
بین المللی  که در گزارش های  ایران  آمارهای رسمی  آنها گفت وگو کرده است. 
تائید شده اند، می گویند این کشور 158 میلیارد بشکه نفت خام و 34 تریلیون 
متر مکعب ذخایر گازی دارد که خود این میزان گاز با بیش از 240 میلیارد بشکه 

نفت خام برابر است. 
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Tax Saving Advice and Tax Planning
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حکایت کمپین 
)خودروی صفر داخلی نخریم(

 چرا کمپین تحریم خرید خودروی صفر شکل گرفت؟ 
این سوال با پاسخ های متفاوتی از سوی خودروسازان 
تولید کنندگان  درحالی که  است.  روبه رو  مشتریان  و 
اپوزیسیون  و  دولت  مخالفان  وارد کنندگان،  از  خودرو 
مذکور  کمپین  راه اندازی  عامالن  به عنوان  خارج نشین 
برای ناکامی تولید در کشور نام می برند، اما مشتریان 
خودروهای داخلی تاکید می کنند که شکل گیری کمپین 
نخریدن خودرو ریشه در عملکرد خودروسازان طی دو 

سال گذشته دارد.

و  ای،  هسته  مذاکرات  مثبت  نتایج  باوجود  اخیر  ماه های  طی 
شده  حاکم  بازار  بر  خاص  رکودی  بازار،  رونق  برای  انتظار 
است. تلقی افکار عمومی آن است که به نتیجه رسیدن مذاکرات 
در بازار خودرو موجب کاهش قیمت  خودروهای داخلی و باز 
قیمت های  با  خارجی  خودروهای  روی  به  بازار  درهای  شدن 

نازل تری نسبت به گذشته خواهد شد. 
سایر  از  متاثر  خودرو  بازار  که  گفت  می توان  اساس  این  بر   
می رود؛  انتظار  حوزه  این  از  نیز  قیمت  کاهش  و  بازارهاست 
به عبارت دیگر افکار عمومی همان طور که منتظر کاهش قیمت 
در سایر حوزه ها هستند، به کاهش قیمت خودرو نیز امیدوار 
تقاضای  و  عرضه  موازنه  می شود  باعث  انتظار  این  و  بوده 

خودرو دچار چالش شود.
نیم  و  ماه  یک  طی  تحوالتی  آمده،  به وجود  برفضای    عالوه 
گذشته در شبکه های اجتماعی نیز روی داده است که محتوای 
آن در واقع به چالش کشیدن تولید ملی است. در کمپین نخریدن 
خودروی نو مشتریان تشویق به تحریم خرید خودرو می شوند 
تا بلکه خودروسازان کشور مجاب به کاهش قیمت محصوالت 
خودرو  عرضه کنندگان  که  است  شرایطی  در  این  شوند.  خود 
بی توجه به این موضوع حتی خبر از افزایش قیمت طی ماه های 
شبکه های  در  موج  این  ایجاد  شکل  هر  به  می دهند.  آینده 
خودرو  تولید کنندگان  بر  را  محدودیت هایی  خود  اجتماعی 
تحمیل کرده است. به طوری که در حال حاضر فروش خودرو 

به پایین ترین سطح رسیده است.

  در این بین برخی خودروسازان در مواجهه با این کمپین تاکید 
به  دارند  برنامه ریزی  و  طراحی  در  ظرافت  و  هوشمندی  بر 
نحوی که مخاطبی که در تعامل با صنعتگران قرار گرفته ولو 
از  دیگر  برخی  اما  باشد، رنجیده نشود.  آمده  قهر  در  از  آنکه 
تولید کنندگان بی توجه به موج مذکور امید دارند که مشتریان 
از طرفداری این کمپین ناامید و به خرید خودروی داخلی روی 
آورند. حال سوالی که در این بین مطرح می شود این است که 
عامالن شکل دهی این کمپین چه کسانی هستند. در این مورد 
از  اپوزیسیون خارج  خودروسازان معتقدند که وارد کنندگان، 
این کمیپن قرار دارند.  کشور و همچنین مخالفان دولت پشت 
آنها تاکید می کنند که عوامل یاد شده قصد ناکام کردن صنعت 

به  تشویق  را  مردم  شده  ایجاد  شرایط  با  و  دارند  را  خودرو 
نخریدن خودرو می کنند.

که  می کنند  مطرح  را  موضوع  این  حالی  در  خودروسازان    
فروش  از  پس  خدمات  و  فروش  کیفیت،  از  ناراضی  مشتریان 
خواند.  شده  یاد  کمپین  پیگیری  اصلی  عامالن  از  می توان  را 
منتشر شده  از سوی خودروسازان  تازگی  به  که  گزارشی  اما 
حکایت از آن دارد که خودروسازان دو دلیل »مزمن« و »فعلی« 

را برای کاهش فروش خودروسازان ذکر کرده اند.

 از نظر خودروسازان، افت فروش، با توجه به »دالیل مزمن« 
و »دالیل فعلی« رخ داده و در اصل، نارضایتی مشتریان ریشه 

اصلی رکود خرید و فروش خودرو است.
بند   6 شامل  مزمن«  »دالیل  خودروسازان،  دسته بندی  طبق   
خودرو  کیفیت  است.  کیفیت  آن،  اصلی  و  اول  بند  و  می شود 
قرار  مشتریان  و  تولید کنندگان  مناقشه  مورد  که  است  سال ها 
پایین  کیفیت  دالیل  از  یکی  خودروسازان  آنکه  حال  دارد 
در  قطعه سازان  بی کیفیت  قطعات  به کارگیری  را  خودروها 
خودروسازان  که  مساله ای  دیگر  می خوانند.  خود  تولید  خط 
یاد  محصوالت شان  فروش  افت  مزمن  دلیل  به عنوان  آن  از 
از  یکی  تردید  بدون  است.  فروش«  از  پس  »خدمات  کرده اند، 
این  در  کشور  خودرو  بازار  مشتریان  اعتراض  مورد  مسائل 
سال ها، ناکارآمدی خدمات پس از فروش بوده و این مساله بر 

بی اعتمادی به غول های جاده مخصوص افزوده است.
از فروش و کیفیت که بگذریم، خودروسازان  از خدمات پس   
مزمن  دلیل  دیگر  به عنوان  نیز  »قیمت«  از  خود  گزارش  در 
جاده  واقع  در  برده اند.  نام  خود  محصوالت  فروش  کاهش 
به خوبی متوجه شده اند  با مشتریان  مخصوصی ها در مکاتبه 
از  ناراضی بوده و یکی  آنها  از قیمت محصوالت  که مشتریان 

علل اصلی نخریدن خودرو همین موضوع است.
اعتراض   موضوع قیمت خودرو چند سالی می شود که مورد 
شدید مشتریان است، با این حال طی چند سال گذشته همواره به 
قیمت خودروها اضافه شده تا ناخشنودی عمومی از غول های 
نیز  خودروسازان  بین  این  شود.در  بیشتر  مخصوص  جاده 
دیگر  و موارد  تورم  ارز، فضای کسب و کار،  قیمت  به  توجه  با 

افزایش قیمت محصوالت خود را توجیه می کنند.

که  برسند  باور  این  به  ایرانی  مشتریان  اگر  بین  این  در   
فضای  به  توجه  )با  داخل  تولید  خودروهای  قیمت  و  کیفیت 
نیز  خودروسازان  و  رسیده  تناسب  به  کشور(  کسب و کار 
به  می توان  گرفته اند،  پیش  در  آنها  با  را  منصفانه  رفتاری 
بود.اما  امیدوار  مخصوص  جاده  به  اعتماد  تدریجی  بازگشت 
کاهش  علل  به عنوان  آنها  از  خودروسازان  که  مسائلی  دیگر 
فروش محصوالت شان نام برده اند، شامل پاسخگویی، کاهش 
فعلی  دالیل  مورد  در  اما  است،  پیرامونی  شرایط  و  نقدینگی 
کاهش فروش خودرو نیز خودروسازان به چهار عامل اشاره 
کرده اند؛ اول، »کاهش قدرت خرید«، دوم »انتظار کاهش قیمت 
پس از توافق هسته ای«، سوم »انتظار ورود خودروهای جدید 
هر  در  فروش«  غیرجذاب  شرایط   « چهارم  و  کوتاه مدت«  در 
کاهش  به  منجر  که  شرایطی  معتقدند  خودروسازان  صورت 
تحریم  کمپین  تشکیل  به  شده  داخلی  خودروسازان  فروش 

خرید خودروی صفر نیز انجامیده است.

تحلیل هزینه و 
منفعت مهاجران 

کلر گردون - تحلیلگر فورچون 

سال  هر  کشور  این  که  کرده اند  اعالم  آلمانی  رسمی  مقامات   
می تواند از ورود 500 هزار پناه جو حمایت کند. همین کالم باعث 
شد تا هزاران نفر از کشورهای جنگ زده در خاورمیانه و آفریقا 
تاثیرات  اما  کنند.  مهاجرت  اروپا  به  بهتر  زندگی  ساختن  برای 
این  چیست؟  آلمان  اقتصاد  به  مهاجرت  از  حجم  این  اقتصادی 
کشور انتظار دارد تا در انتهای سال 2015، 800 هزار پناهنده و 

مهاجر را در این کشور پناه دهد. 
 بر اساس تخمین های مقامات دولتی،  مهاجران برای این کشور 
همچنین،  داشت.  خواهند  همراه  به  هزینه  یورو  میلیارد   10
این  از  نفر  هزار   460 که  می زنند  تخمین  مقامات  آینده،  سال 
مخالفان  شد.  خواهند  برخوردار  شهروندی  مزایای  از  افراد 
اقتصاد  به  مهاجران  این  که  هستند  باور  این  بر  ضدمهاجرت، 
از  تا  دارند  انتظار  افراد  این  چراکه  می زند؛  لطمه  کشورشان 
خدمات دولت استفاده کنند، قبل از آنکه در این جامعه مشارکتی 
داشته باشند. بر اساس یک گزارش در سال 2012، 6/ 6 میلیون 
به طور  که  می کنند  زندگی  خارجی  پاسپورت  با  آلمان  در  نفر 
برای  دولت  که  تسهیالتی  از  بیش  دالر   4127 نفر  هر  متوسط، 
این مهاجران در نظر گرفته است، سود آوری و در کل در آن سال 
22 میلیارد یورو برای کشور ارزش افزوده به همراه داشته اند. 
مقامات آلمانی امیدوارند که در بلندمدت، این خیل مهاجران نیز 
نالس  آندرا  داشت.  خواهد  کشور  این  برای  مشابهی  سوددهی 

وزیر کار آلمان در این باره گفت: »کشور ما از این مهاجران سود 
می برد، با این پناهندگان باید مانند همسایه و همکاران خویش 

برخورد شود. «
مساله  به  برمی گردد  آلمان  سیاست های  از  بخشی   
جمعیت شناسی؛ چراکه آلمان یکی از کشورهایی است که افراد 
از  است.  کاهش  به  رو  آن  جمعیت  و  است  بسیار  آن  در  مسن 
طرفی نرخ باروری در این کشور بسیار پایین است و این کشور 
باید به نیروی کار مهاجر خود تکیه کند. براساس نظر یکی از 
کارشناسان دویچه بانک، آلمان برای تثبیت سیستم بازنشستگی 
خود به 5/ 1 میلیون مهاجری نیاز دارد که مهارت شغلی داشته 
است.  بازنشستگی  به  رو  آلمانی ها  بیشتر  سن  چراکه  باشد؛ 
مهاجرت افراد جوان نسبت وابستگی کشور را بهبود می بخشد. 
نسبت وابستگی، نسبت افراد باالی 65 سال به افراد بین 15 تا 64 
سال است. بر اساس برآوردهای رسمی، تا سال 2060 یک سوم 

کل جمعیت آلمان باالی 65 سال سن خواهند داشت.
 همچنان جای بحث وجود دارد که آیا در کل مهاجران به اقتصاد 
از  مقاله  یک  براساس  می دهند.  ارتقا  یا  می زنند  ضربه  کشور 
منابع  از  اروپا  شمال  در  مهاجران  هاروارد،  کسب و کار  مدرسه 
افراد در طول زمان  این  کشور استفاده می کنند هر چند درآمد 
افزایش می یابد و این امر موجب می شود که در جامعه مشارکت 
کمک  آلمان  اقتصاد  به  مهاجران  آیا  که  بحث  این  نهایتا،  کنند. 
می کنند یا مانع از پیشرفت آن می شوند، بسیار بستگی به مهارت 
مهاجرانی که به این کشور می آیند، دارد. بسیاری از کارمندان 
خارجی که در آلمان کار می کنند و درآمد زیادی توانسته اند برای 
بوده اند.  یونان  مانند  اروپایی  کشورهای  از  کنند  تولید  کشور 
این در حالی است که این موج مهاجران به آلمان به طور مناسب 
مهاجران  این  از  نیمی  که  می گوید  منبع  یک  ندیده اند.  آموزش 
آموزش حرفه ای ندیده اند. این به این معناست که سیاست گذاران 
آلمانی باید کار مهمی انجام دهند و نیروی کار ناماهر را به بازار 

کار آلمانی به گونه ای وارد کنند تا منجر به رشد بلندمدت شود.

آغوش باز اروپا 
به سوی پناهجویان

 باوجود اینکه درکنوانسیون سازمان ملل به صراحت ذکر شده که 
مسوولیت پناهجویان با کشوری است که به آن وارد می شوند اما با 
این حال، کشورهای متعهد این مسوولیت را باهم تقسیم می کنند. 
باوجود اینکه رهبران اروپایی، درباره سیاست های پناهجویی در 
سطح اتحادیه اروپا بحث و مذاکره می کنند، اما آنها ازسوی دیگر، 

غیورانه از قدرت ملی خود دفاع می کنند. 
عضو  کشورهای  در  پناهندگی  برای  نفر  هزار   626 گذشته  سال   

ناچیزی  بخش  تنها  که  کردند  ثبت  را  خود  تقاضای  اتحادیه اروپا 
سختی،  به  درحالی که  بودند،  شده  اروپا  روانه  کشتی  با  آنها  از 
تنها نیمی از این متقاضیان موفق به اخذ پناهندگی شدند. در بین 
کرد  اعطا  پناهندگی  نفر  هزار   15 به  فرانسه  اروپایی،  کشورهای 
بین  این  در  حال،   این  با  پذیرفت.  را  نفر  11 هزار  تنها  انگلیس  و 
31هزار  41 هزار و سوئد  آلمان  دارند؛ مثال  استثنائاتی هم وجود 
نفر پناهجو را پذیرفته اند و بسیاری از کشورها نیز امیدوارند این 

معضل به زودی حل شود.
تحقق  را  خود  ارزش های  بخواهد  اروپا  اتحادیه  درصورتی که   
جان  نجات  از  بسیاری،  جبهه های  در  واحد  آن  در  باید  بخشد، 
نبرد  دارند،  وسیعی  مرزهای  که  کشورهایی  به  کمک  تا  انسان ها 
کند. رهبران اتحادیه اروپا همچنین این حق را دارند تا به عملیات 
بسیار  باید  تالش ها  این  اما  بخشند،  شتاب  پناهجویان  نجات 
شد.  انجام  گذشته  سال  که  باشد  عملیاتی  از  بزرگ تر  و  وسیع تر 
انسان  قاچاقچیان  با  تا  دارد  را  حق  این  همچنین  اروپا  اتحادیه 
برای  انسانی  نیروی  و  مالی  که کمک های  مادامی  اما  کند،  مقابله 

این امر ناکافی باشد، امیدی به موفقیت نمی رود. 
 برای مدت زمان طوالنی اروپا نگاه خود را به جنگ داخلی ناپاک 
و خونین سوریه بست و تالش چشمگیری برای جلوگیری از انبوه 
قاره توسط  این  ناگاه دروازه  به  اما  این کشور نکرد،  درد و رنج 
تاخیر  با  اول وجدان اخالقی که  باز شده است:  دو اهرم سیاسی 
برانگیخته  ترکیه  ساحل  در  غرق  سوری  کودک  تصویر  توسط 
به  که  آلمان  صدراعظم  مرکل،  آنگال  سیاسی  شجاعت  دوم  شد. 
شفقت  و  رحم  و  گذاشته  کنار  را  مهاجران  از  ترس  گفت  مردم 
دولتمردان  و  مردم  میان  در  البته  دهند.  نشان  نیازمندان  این  به 
کشورشان  فرهنگ  اینکه  جمله  از  دارد  وجود  نیز  نگرانی هایی 
مزایای  و  شده  افت  دچار  اقتصاد  شود،  پایمال  بیگانگان  توسط 
مهاجرت  ضد  احزاب  از  برخی  حتی  و  شود  کم  اجتماعی  تامین 

ورود احتمالی تروریست ها را نیز مطرح می کنند.

پای  با  و  اتوبوس  آهن،  راه  پناهجویان توسط  از  نفر   دهها هزار 
و  شدند  روانه  کشور  این  سوی  به  آلمان«،  »آلمان  شعار  با  پیاده 
بااستقبال و تشویق جمعیت مواجه شدند. آلمان نشان می دهد که 
اروپا می تواند نه تنها هزاران، بلکه صدها هزار نفر از پناهندگان 

را جذب کند.
جامعه  هر  در  مهاجران  پذیرش  برای  محدودیت هایی  مطمئنا   
وجود دارد قوانینی که به نظر می رسد اروپا باید برخی از آنها را 
تعدیل کند. واکنش های گرم بسیاری از مردم در برابر مهاجران در 
تضاد با آنچه دولتمردان عصبی پنداشته بودند، قرار دارد و نشان 
می دهد سیاست ترس باید با سیاست کرامت جایگزین شود. نکته 
آن پی برده  به  از سایرین  آنگال مرکل صدر اعظم پیش  مهمی که 
است و امید است که دیگر سیاستمداران جهان نیز آن را درک کنند 
تا در نهایت به جریان مهاجران کمک کرده و به الگویی فکر کنند 
که در آن کشورهای مختلف جهان با همکاری هم، جهان را به مکان 

بهتری برای زندگی بدل خواهند کرد.
اکونومیست
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اقتصاد

سینماسینما
رودخانه ای ناآرام و بی پایان

اولیور هرمانوس سناریست و کارگردان اهل آفریقای جنوبی سومین فیلم بلند 
خود را که »رودخانه بی پایان« نامگذاری شده، به جشنواره امسال ونیز آورده 

اولیه خود موفق نشان می دهد  این یک کار ملودرام است که در بخش های  و 
با  توام  پایانی اش کاری  آرامی به سوی نزول می رود و در قسمت های  به  اما 

احساسات تصنعی جلوه می کند.
هرمانوس پیشتر با دو فیلم کاملتر و بهتر با نام های »شرلی آدامز« و »زیبایی« 
کارنامه قبولی گرفته بود و کاراکتر سازی های جالب و عمیق اش از نقاط ممتاز 
کار وی بنظر می رسید اما این محسنات در کار جدید او نمایی کمتر و کوچک تر 
دارند و همان طور که داستان سرگشتگی یک فرانسوی در سرزمینی بیگانه در 
این فیلم یکی از موضوعات اصلی را شکل داده، خود او نیز گاهی به اسارت 

قصه اش در می آید و افکارش مغشوش می شود.

در سرزمین غضب
در شروع فیلم نوع اسم نویسی همراه با موسیقی متن پرشتاب برام دو توات 
بیننده ها را به این باور می رساند که شاید هرمانوس قدم به سرزمین تاد هینز 
و عرصه های تخصصی این کارگردان ملودرام ساز آمریکایی گذاشته باشد و 
منطقه و مناظری که هرمانوس به آن پا گذاشته نیز مزید بر علت می شود و تو 
گویی او دارد فضا و مکان هایی را در طیف دوربینش قرار می دهد که فقط در 
تخصص جان فورد کالسیک ساز بود. با این حال قصه مورد نظر هرمانوس 
کامال آفریقایی و متمرکز بر رویدادهای آفریقای جنوبی و خشم و غضبی است 
به  از  این کشور سالها مشاهده شده است و حتی بعد  که در صحنه سیاست 
قدرت رسیدن اکثریت سیاهپوست در این کشور و برچیده شدن آپارتاید هر از 
چند گاه چهره نشان می دهد و هیچگاه یک حذف شده دائمی از صحنه سیاست 
و اجتماع آفریقای جنوبی نبوده است. در مرکز قصه، کاراکتر تاینی )با بازی 
کریستال دونا رابرتز( را داریم که کارمند یک پمپ بنزین و تعمیرگاه اتومبیل 
)کلیتون  پرسی  او  همسر  دارد.  قرار  هم  رستوران  یک  آن  کنار  در  که  است 
اورتسون( به تازگی از یک حبس چهار ساله فراغت یافته است و مادر سرسخت 
تاینی )دنیس نیومن که در فیلم »شرلی آدامز« هم با هرمانوس همکاری کرده 
بود( حکم می کند فقط در صورتی پرس را از نو در جمع خانوادگی می پذیرد 

که او دست از کارهای گذشته اش بردارد و دوستان ناباب خود را کنار بگذارد 
و پرس هم تحت فشار قول می دهد از این پس همسری مناسب برای تاینی و 

عضوی سالم از این خانواده باشد.

وعده ای پوچ
دیری نمی پاید که مشخص می شود حرف های او وعده ای پوچ بیش نبوده است 
و او دوباره با همان دوستان خالفکار سابقش نشست و برخاست پیدا می کند و 
تاینی را به مرز جنون می کشاند. در این میان تاینی در تعمیرگاه ـ رستورانی 
یک  که  می شود  آشنا  داواچله(  )نیکوالس  ژیل  با  است  کار  مشغول  آن  در  که 
مرد فرانسوی دور مانده از همسر و دو پسر نوجوانش است. هرمانوس برای 
این که به ما بگوید این مرد فرانسوی نیز از نامالیمات آفریقای جنوبی لطمه 
دیده، صحنه ای از تهاجم مردانی ناشناس به همسر وی را که پیشتر روی داده 
و موجب مرگ همسر و مجروح شدن دو پسر وی شده و خود او را به لحاظ 

روحی ویران کرده به نمایش می گذارد.

ائتالف رنج کشیده ها
 با این حساب ژیل مردی است که در پی انتقام واقعه فوق است و تاینی نیز بابت 
بی وفایی و کج روی های همسر تادیب نشدنی اش رنج می برد و این می تواند 
ائتالف دو آدم زجر کشیده باشد و هدف مشترک آنها جبران ظلم ها و انتقام 
و  از گذشته و درمان دردهای روحی قدیمی و جدید است.هرمانوس  گرفتن 
از  نوازی  چشم  و  صحنه های وسیع  اوست  فیلمبرداری  مدیر  که  لوتز  کریس 
طبیعت بکر آفریقای جنوبی را ضمیمه داستان فوق کرده اند و هر چند دقیقه 
یک بار با یک کلوز آپ از چهره کاراکترهای قصه، تنهایی و بی پناهی آنان را 
در وسعت دشت های منطقه به نمایش می گذارند. از این طریق فیلم به لحاظ 
بصری تکان دهنده است و بازی داواچله و رابرتز هم در رل ژیل و تاینی از 
در  انسان ها  سرگشتگی  دادن  نشان  هدف  که  آنجا  تا  و  است  فیلم  قوت  نقاط 
یک بیغوله اجتماعی و فضای سیاسی ناهمگون همچون آفریقای جنوبی طی 
سالهای اخیر اس، باید هرمانوس را که سناریست این فیلم نیز هست، موفق 
به  ماجراها  یافتن  سوق  از  بعد  آمد  پیشتر  که  طور  همان  اما  ستود  و  دانست 
سمت روابط فردی و گرایش های چند کاراکتر اصلی در سکانس های پایانی، 

تاثیرگذاری فیلم کاهش می یابد.

غیر قابل تشخیص
ارزیابی  غیرقابل  و  وجهی  یک  آدمی  پرس  هرمانوس،  گویی  قصه  روش  در 
است که حتی رییس پلیس منطقه )دارن کلفکنس( به درستی قادر به برآورد 
شخصیت او و تمیز دادن کارهای وی نیست.در این روش تراژدی زندگی این 
آدم ها به آرامی به سوی کمرنگ شدن می رود و بیننده متقاعد می شود که برای 
این آدم ها چیزی بهتر و بیشتر از این در دریای پرتالطم زندگی های اجتماعی 
آفریقا متصور نیست ولی اطمینانی وجود ندارد که همگان در ژوهانسبورگ 
جامعه این کشور را همان گونه ببینند که هرمانوس در فیلم 110 دقیقه ای جدید 
خود آن را توصیف کرده است. این فقط یک نمره متوسط را نصیب »رودخانه 
دوره  دومین  و  هفتاد  قسمت  مهمترین  در  فیلم  این  شرکت  رغم  به  بی پایان« 
جشنواره ونیز یعنی بخش مسابقه آن می کند. فستیوالی که بعد از کن فرانسه 
همچنان دومین فستیوال معتبر سینمای جهان به حساب می آید و دوره 2015 

آن نیز بسیار تاثیرگذار و خبرساز بوده است.
Daily Telegraph :منبع*

سو بروکس استرالیایی از تبعیض ها در جوامع سینمایی غرب می گوید

امیدی به آینده 
فیلمسازان زن نیست

  تعداد کارگردانان زن و فیلم های ساخته شده توسط زنان در فستیوال های بزرگ 
سینمای جهان اندک است و این رقم به حد و شکلی است که سو بروکس استرالیایی 
از آنها به عنوان یک نسل در حال انقراض یاد می کند و به اعتقاد او این روند در 
حال بهبود و تغییر هم نیست و بنظر نمی رسد به این زودی ها شاهد عوض شدن 

محسوس این شرایط باشیم.
سو بروکس که جدیدترین کار درام اش به نام »در جستجوی گریس« را در فستیوال 
دو  از  یکی  فقط  عمال  بود،  داده  شرکت  شهریور(   22 تا   11( ایتالیا  ونیز  معتبر 
کارگردان زنی بود که در بخش بسیار مهم »مسابقه« فستیوال حضور داشت و این 
در حالی است که تصاحب شیر طالیی این جشنواره آرزوی هر فیلمسازی است. 
سو بروکس 62 سال سن دارد و بیش از سه دهه کوشیده برای پروژه هایش حامیان 
الزم را فراهم آورد ولی بدتر از بی نتیجه ماندن این کوشش ها فراهم نبودن شرایط 
برای تغییر دادن این وضعیت است. بروکس می گوید: چطور امیدوار باشم؛ چهل 
بسیار  نیز  فعلی  شرایط  در  آن  شدن  عوض  و  دارد  ادامه  روال  این  که  است  سال 
سخت می نماید. فیلمسازان زن کشورم دست به کارهای مهمی زده و آثار بسیار 
خوب و مهمی را در سالهای اخیر ساخته اند اما بر اثر همین تضییع ها این آثار کمتر 

مشاهده شده است.

تصویری صادقانه از یک مزار
از یک خانواده معمولی در استرالیا  »در جستجوی گریس« یک تصویر صادقانه 
این که روزی دختر خانواده  تا  آن به طور عادی پیش می رود  است که همه چیز 
که گریس نام دارد، دست به فرار از خانه می زند و همراه با آن پول قابل توجهی 
از پدرش را که در یک گاوصندوق حفظ می کرده، با خود می برد. نقش این دختر 
ایفا  با مهارت چشمگیری  استرالیایی  یانگ هنرپیشه زن جوان  اوده سا  را  فراری 
کرده است و وی از همه سو در فستیوال ونیز مورد ستایش قرار گرفته است. نقش 
مادر و پدر این بازیگر را هم در این فیلم رادا میچل و ریچارد راکس بورو بازی 

دو آدم ویژه در »ونیز 2015«

از دی پالمای خشن 
تا پالمر شکارچی

 11 از  که  ایتالیا  ونیز  فیلم  بین المللی  فستیوال  دوره  دومین  و  هفتاد  در 
تا 22 شهریور برگزار شد، هنرمندان متعددی درخشیدند و شماری نیز 
به جوایز برتر فستیوال رسیدند که آن را شیرهای طالیی می نامند. اما 
دو آدم ویژه در جدیدترین دوره فستیوالی که بعد از کن فرانسه و همپا 
همچنین  و  می آید  حساب  به  جهان  سینمای  جشنواره  دومین  برلین  با 
می شود،  تلقی  هم  جهان  سینمای  حیات  قید  در  فستیوال  قدیمی ترین 
بر  خاص  شکلی  به  نیز  »موسترا«  مدیران  و  داشتند  بارزی  خودنمایی 
کارشان ارج نهادند. آنها برایان دی پالما کارگردان 75 ساله آمریکایی و 

کریستوفر پالمر بازیگر 86 ساله همین کشور بودند.

دی پالما: مگر می توان شوخ نبود؟
برایان دی پالما که بیش از 50 سال است فیلم می سازد در ونیز 2015 از دو منظر 
فستیوال  مسئوالن  از  را  عمر  تمام  خدمات  جایزه  یک  سو  یک  از  او  شد.  تشویق 
شده  ساخته  وی  پیرامون  که  جدیدی  مستند  فیلم  دیگر  جانب  از  و  کرد  دریافت 
آن  نیز در جریان فستیوال پخش شد و طی  نامگذاری شده  پالما«  و صرفًا »دی 
خود دی پالما نیز راجع به دستاوردهایش سخن می گوید. دی پالما فیلم های بسیار 
خوبش  کار  سه  دو-  هر  ازای  در  اینکه  اما  ساخته  عمرش  در  را  متعددی  خوب 
حداقل یک فیلم معمولی و بد هم ساخته، برآورد چندان دور از عدالتی پیرامون 
او نیست. کافی است بیاد بیاوریم که در میان کارهای دی پالما فیلم های معمولی 
»The Bonfire The Vanities« هم که در سال 1990 اکران شد و مالنی گریفیت 
در  این  و  می شوند  مشاهده  هم  عاقل«  »آدم های  همچنین  و  می کرد  بازی  آن  در 
ناپذیران«  »تسخیر  کارلیتو«،  »راه  زخمی«،  »صورت  امثال  او  که  است  شرایطی 

و »کری« را هم عرضه کرده است که از بهترین  فیلم های 40 سال اخیر جهان اند.
این جشنواره  در  پالما  از حضورر دی  که  ونیز  اول فستیوال  باربرا مدیر  آلبرتو 
این کارگردان در ترسیم و اجرای  استقبال کرد، می گوید  از وی  تقدیر  و مراسم 
مکانیزم  های جذاب در روایت قصه هایش و قوه خالقیت برای بال و پر دادن هر 
عده ای  که  کرد  فراموش  نباید  حال  این  با  است.  استاد  ایده هایش  به  بیشتر  چه 
او را متهم به برخی تندروی ها به  انتقاد و  پالما  از دی  همواره دوست داشته اند 
ویژه در به نمایش کشیدن عامل خشونت در متن قصه هایش کنند و این بخصوص 
مشخص  می دارد،  مرعی  فیلم هایش  زن  کاراکترهای  حق  در  او  که  خشونتی  در 
است و این را می توان به وضوح در فیلم »آماده برای قتل« محصول 1980 مشاهده 
کرد. هر فردی از اینگونه برخوردها و خشونت ها دلخور باشد، قطعًا دی پالما این 
چنین نیست و می گوید این قبیل مسایل او را آزار نمی دهد و مشکلی با آن ندارد. 
دی پالما که فیلم های خوب دیگری مثل »عذاب« )1975( و »تلفات جنگ« )1989( 
را هم در کارنامه اش دارد، در جریان فیلم مستندی که از آن یاد کردیم، با خاطری 
خوش و ذهنی آماده بحث و نقد به بررسی فیلم هایش می پردازد و حتی در این 
راه به شوخی و قدری تمسخر هم می پردازد و وقتی در این باره از او پرس و جو 
می شود، می گوید: مگر می شود در این حرفه توام با بیرحمی )فیلمسازی( حضور 

داشت و حس شوخی و طنزگویی نداشت؟
انتقاد  و  حرف  همه  این  قبال  در  اگر  که  باشد  نکته  این  به  پالما  دی  اشاره  شاید 
پردازی هم وجود  فیلم های خوب قوه تحمل و شوخی  از  ناراضی بودن حتی  و 
نداشته باشد، چطور می توان اعصاب و روان را راحت نگه داشت و به کار ادامه 

داد؟
این فیلم مستنند را نوا بامباخ و جیک پالترو ساخته اند و در این راه به مدت 30 
را در  آن  پالما مصاحبه و بحث کرده اند و سپس فشرده و عصاره  با دی  ساعت 
»هم  و  همکارن  به  راجع  پالما  دی  مصاحبه ها،  این  طی  داده اند.  جای  خود  فیلم 
فرانسیس  اسکورسیسی،  مارتین  اسپیلبرگ،  استیون  خود  مشهور  عصر«های 
فورد کاپوال و جورج لوکاس نیز به اظهار نظر پرداخته و از کیفیت و تاثیرگذاری 
کار آنها هم یاد کرده است. در مورد هر چیزی شکلی وجود داشته باشد، در این 
و  اخیر  از سینماگران سالهای  بسیاری  کاری  الگوی  پالما  که دی  نیست  تردیدی 
عصر پس از خود و به واقع کسانی بوده که در جوانی خود به دنبال یک الگوی 
کاری قوی می گشته و فردی را می خواسته اند که مثل او شوند. دو فرد از چنین 
جریان و جمعی، خود بامباخ و پالترو یعنی سازندگان این فیلم مستند هستند. این 
»فرانسیس ها«  همچنون  شده ای  تایید  فیلم های  ساخت  بامباخ  که  است  حالی  در 
و »تا زمانی که جوان هستیم« را در کارنامه اش دارد و جیک پالترو هم که برادر 
گینت پالترو است، فیلم سال 2007 خود به نام »شب خوش« را با شرکت خواهرش 
ساخته است. دی پالما که چهارشنبه شب گذشته در هشتمین شب از فستیوال 12 
روزه ونیز 2015 جایزه موسوم به »افتخار یک فیلمساز« را از مدیران جشنواره 
پیرامون  جدید  مستند  فیلم  تماشای  به  حاضران  با  همپا  سپس  و  کرد  دریافت 
خودش نشست، می گوید: این شگفت انگیز است که بنشینید و به مدت دو سال فیلم 
زندگی و دستاوردهای هنری تان را ببینید. من این را یک نمای صادقانه و بسیار 

شبیه و برابر با چیزی می دانم که واقعًا در ارتباط با من وجود دارد.

پالمر: دنبال چنین نقشی بودم
است.  کرده  آغاز  را  تازه  درخششی  پیری  سر  در  نشدنی  محو  پالمر  کریستوفر 

او که در سال 2012 با فیلم »آغاز کنندگان« اسکار نقش دوم مرد را برد و 50 سال 
تازه ای  دور  موسیقی«  »آوای  ماندگار  و  موزیکال  فیلم  در  شدن  چهره  از  بعد 
فیلم  و  بود  حاضر  نیز   2015 ونیز  در  کرده،  آغاز  را  عمیقش  نقش آفرینی های  از 
جدیدش به نام »به یاد بیاور« را به جشنواره پر سر و صدای این شهر زیبا مستقر 
این فیلمی است که توام اگویان کارگردان مشهور  البته  بر روی آب آورده بود و 

کانادایی ساخته است. 
این یک رسم و باور دیرپا است که فیلم های ژانر تریلر )دلهره آور( و آثار جنایی و 
پلیسی اتوم با راز و تعقیب و قتل اغلب با چهره های جوان و یا حداکثر میانسال 
همراه اند اما این رسم در فیلم جدید اگویان شکسته شده و برای یکی از معدود 
دفعات تریلری را شاهد هستیم که چهره های اصلی و نقش سازان آن پیر هستند و 
ماجراها را مسن ها خلق می کنند. در این فیلم که در بخش مسابقه فستیوال ونیز 
به نمایش نهاده شد، کریستوفر پالمر رل مردی پیر- البته به اندازه سن خودش- 
و به نام زو گوتمن را بازی می کند که به رغم عارضه فراموشی های گاه به گاه و 
دنبال مردی می رود که سالها پیش  به  با کهولت  برخی ضعف های دیگر مرتبط 
در  ژرمن ها  اسرای  و  زندانیان  کشتار  و  قتل  مسئول  نازی  آلمان  زندان های  در 

جنگ جهانی دوم بوده است. اگویان که مثل پالمر برای معرفی فیلمش به ونیز 
سفر کرده بود، می گوید فیلم او براساس سناریویی از بنجامین اگوست یک تست 
واقعی از حافظه ها و لرزش ها و دردسرها است. به هر حال کار جدید من از گونه 
فیلمسازی تریلر است زیرا شرح یک ماموریت مشخص و خطرناک و تالش برای 

یافتن یک قاتل بزرگ ایام جنگ است.
مجبور  نازی  بازداشتگاه های  در  سربازی  و  مامور  چنان  که  شود  عنوان  شاید   
و  تعریف  سایرین  و  او  برای  که  است  بوده  کاری ای  چرخه  در  وظیفه  انجام  به 
ترسیم کرده اند اما زو گوتمن باوری جز این دارد و می خواهد این مرد را بیابد و به 
سزای اعمالش برساند و در این شکار ویژه موفق باشد. پالمر که سالها نان چهره 
آریستو کراتیک و رفتارهای کالس باالی خود را خورده و به همین سبب نیز نقش 
آدم هایی از همین قبیل را هم بازی کرده، در این رل تازه طبعًا تفاوت های زیادی 
با نقش افسانه ای خود یعنی بارون فون تراپ در فیلم پر فروش و محبوب »آوای 
موسیقی« دارد که سالها پیش در ایران نیز با نام »اشک ها و لبخندها« پخش شد. 
پالمر در این خصوص می گوید: هرگز چنین نقشی را در عمرم بازی نکرده بودم 

و پیشتر در قالب آدم های صاحب اتوریته و آرام و منطقی فرو می رفتم. 

به کار گرفته شوم و  بسیار دلم می خواست تغییر رویه بدهم و در چنین نقشی 
این فیلم این فرصت را به من بخشید. البته باید باز هم اعتراف کنم که این کاماًل 
متفاوت با عادات و روال های قبلی کار من بوده است. دیگر نقش های عمده این 
فیلم را یورگن پروکنو و هاینز لیون هنرپیشه های آلمانی و برونو گانز سوییسی و 
کهنه کار سوییسی ایفا کرده اند و همه آنها رل سربازان آلمانی ای را بازی می کنند 
آلمان نازی آشنا  افسر قاتل  پیدا کردن  آنها حین تالش برای  با  که کاراکتر پالمر 
می شود و بهتر بگوییم با آنها مواجه می گردد. همه آنها با فرار از گذشته شان و 
سرپوش نهادن بر آن به گوشه ای از آمریکا پناه برده و آنجا ماوایی را برای خود 
اختیار کرده اند. هاینز لیون که از قضا یک نوجوان در زمان جنگ جهانی دوم در 
آلمان بود و خاطراتی ولو اندک از آن روزگار دارد، می گوید سوابق تیره و مظالم 
نازی ها او را متقاعد کرده که ساختن این فیلم الزامی بوده است. وی در تکمیل 
حرف های پالمر ولی با دیدگاهی مختص خود می گوید: جوان ترها باید یاد بگیرند 
و بدانند که در گذشته چه روی داده است و این فیلم گام و خدمتی در همین راه 

است و من نیز از حضور در این پروژه احساس غرور می کنم.
AP :منبع

کرده اند و آنها را در قالب والدینی می بینیم 
زیاد  ایرادات  آن  تبعات  و  گریس  فرار  که 
پنهان  پیشتر  که  را  زندگی شان  در  موجود 
مانده بود، عیان می سازد. ماجراها در غرب 
اتفاقات  سری  یک  و  می دهد  روی  استرالیا 
پیچ در پیچ و متوالی کاراکترها را به سوی 
به پیش  پایان نه چندان قابل پیش بینی  یک 
از  اولین فیلم سو بروکس بعد  این  می برد. 
 »Sub Division« کار سال 2009 وی به نام
سومین  همرفته  روی  و  می آید  حساب  به 
ژآپنی«  »داستان  احتساب  با  وی  بلند  فیلم 
فیلم  این  و  در سال 2003 محسوب می شود 

اولیه جوایز متعددی را برای او به ارمغان 
ایام  سایر  در  و  فیمابین  سالهای  در  آورد. 
طوالنی سپری شده فیلم های متعددی بوده 
که بروکس تالش در ساخت شان داشته اما 
بدالیل مختلف نیمه کاره مانده و در نهایت 
سبب ها  این  عمده ترین  و  شده اند  متوقف 
نرسیدن پول الزم و عدم حمایت اسپانسرها 

از کارهای بروکس بوده است.

بزرگترین مشکل
مشکل  بزرگترین  است  معتقد  بروکس 
همین  در  جهان  سطح  در  زن  فیلمسازان 
آن  و  است  لمس  و  تشخیص  قابل  نقطه 
به  و  آنان  با  استودیوها  نکردن  همراهی 
تبع آن جور نشدن پول و وسایلی است که 
برای ساخت فیلم هایشان احتیاج داشته اند. 
مسلم  واقعیت  یک  این  می گوید:  بروکس 
جهان  سطح  در  که  است  ساده  و  روشن  و 
به  حاضر  سرمایه گذاران  و  استودیوها 
نیستند  زنان  فیلم های  روی  کردن  ریسک 
و تا بحث فیلم های ساخته شده توسط آنان 
پروژه  از  و  انصراف می دهند  پیش می آید، 

این  با  مرتبط  تصمیم های  می کشند.  کنار 
می گیرند  استودیوها  در  مردان  را  قضیه 
خالف  بر  تصمیم ها  این  که  است  بدیهی  و 
به  باشد.  آنان  حقوق  ناقض  و  زنان  منافع 
این ترتیب ما پیوسته همان فیلم های سابق 
را می بینیم و اثاری را که با هدف حمایت از 

سینماگران مرد ساخته می شوند.

شرکت صرف کافی نیست
»در  شدن  پخش  از  بعد  بروکس  سو 
جستجوی گریس« در ونیز راهی تورنتوی 
در  فیلمش  پخش  مراسم  بر  تا  شده  کانادا 
فستیوال معتبر این شهر هم نظارت و آنجا 
در  حتی  می گوید  وی  کند.  سخنرانی  نیز 
نیز  گریس«  جستجوی  »در  ساخت  زمان 
گرفته  تماس  او  با  روزی  و  نداشت  آسایش 
بودند و از وی خواستار شماره تماس مدیر 
برنامه هایش شده بودند. درست است که آن 
گیرندگان  تماس  هدف  و  بود  مثبت  تماس 
دعوت وی به فستیوال ونیز بود اما شرکت 
صورت  تمجید های  و  جشنواره  این  در 
گرفته از فیلم جدیدش هم لزوما به این معنا 
به  اقیانوسیه ای  کارگردان  این  که  نیست 
و  آسایش  بعدی اش  کارهای  ساخت  هنگام 

حمایت بیشتری را شامل حال خود ببیند.

بعد از خوابیدن گرد و غبارها
ارج  با  قدر  آن  بروکس  تازه  کار  که  این  با 
بخش  در  ونیز  در  که  شد  همراه  قرب  و 
مسابقه به رقابت گذاشته شد اما در تورنتو 
فستیوال   10 جزو  که  جشنواره ای  در  و 
ونیز  با  )اما  است  جهان  سینمای  نخست 
نمی کند(  برابری  سابقه  و  اعتبار  لحاظ  به 
به  شده  تاسیس  تازه  بخش  یک  در  فقط 
معرض  در  و  نمایش  به   Platform نام 
این  است.  شده  گذاشته  سایرین  با  رقابت 
به  بی اعتنایی  نشانه  لزوما  و  تنهایی  به 
از  دیگر  بخشی  اما  نیست  زن  فیلمسازان 
دلسرد  را  بروکس  که  است  برخوردهایی 
کرده و او را به این باور رسانده که وی و 
مورد  بزرگان  جمع  به  راهی  را  همتاهایش 
تایید و حمایت هالیوود نیست و بهتر است 
اجتماعات دیگری را برای خود بجویند. او 
البته با لحنی توام با رضایت می گوید: باید 
شاکر باشم که »در جستجوی گریس« در دو 
جشنواره مهم پیاپی سینمای دنیا به نمایش 
اخیر  روزهای  در  شرایط  و  شد  گذاشته 
مساعدتر از گذشته شده است. در عین حال 
ما بعد از اتمام هر یک از این فستیوال ها و 
بعد از فرو خوابیدن گرد و غبارها با همان 
این نکته که  با  حقایق روز طرف هستیم و 
حمایت  میزان  دهم  یک  حتی  ما  از  حمایت 
در  فیلمسازی  نیست.  مرد  سینماگران  از 
و  دارد  را  خود  ویژه  سختی های  استرالیا 
سخت تر  اینجا  در  فرهنگی  کارهای  ارائه 
است زیرا فیلم تان نباید ضرر پس بدهد. با 
این اوصاف ما هر چه فیلم های بیشتری از 
ژانر تریلر و یا قصه های پر حادثه بسازیم 
یر  بیش  و  کم  چون  بود  خواهد  نفع مان  به 
تورنتو  و  ونیز  بزرگ  فایده  می کنند.  یر  به 
و  ساعات  برای  را  ما  که  است  این  ما  برای 
حتی دقایقی از این حقیقت مسلم دور نگه 

می دارد و با بزرگان رفت و آمد می کنیم.

واکنش های متضاد
»در  فیلم  به  نسبت  عکس العمل ها  اما 
جستجوی گریس« در ونیز و تورنتو متضاد 
را  آن  عده ای  و  بوده  متفاوت  درجه   180 و 
به  کوبیده اند،  شدت  به  برخی  و  ستوده 
نوشته هافینگتون پست فرار کاراکتر گریس 
از خانه و خانواده اش و تبعات آن بینندگان 
را تکان می دهد و سحر می کند ولی سایت 
ناامیدانه  لحنی  با   Indie Wire خبری 
مساعی  تمامی  رغم  به  که  کرده  نصریح 
بروکس برای سطح باال جلوه دادن فیلمش، 
»در جستجوی گریس« عماًل چیزی بیش از 
یک ملودرام احساسی و تصنعی تلویزیونی 
نیست و همین حال و هوا را در بردارد. این 

قصه ای است که به آسانی پایان نمی یابد.

AFP :منبع
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روایت  جمله  این  است«؛  رفته  دست   آرشه به  جادوگر  »آن 
که  است  آذربایجانی  برجسته  نوازنده  و  آهنگساز  با  خداحافظی 
اجرای کنسرت در ایران را بیشتر از وطنش دوست داشت و  چهار 
سال  پس از خداحافظی اش با صحنه، به ایران آمد  و نتوانست در 
مقابل خواست قلبی اش برای برگزاری کنسرت در ایران مقاومت 

کند.
و  هنردوستان  گوش  با  بیگانه ای  نام  تنها  نه  علی اف،    هابیل   
دوستداران  از  بسیاری  بلکه  نیست،  ایرانی  موسیقی  مخاطبان 
موسیقی نام علی اف را همواره در کنار نام بزرگان هموطن خود 
همچون شهناز، بهاری،   پایور،   یاحقی و... بر زبان می آورند. این 
سطح از قرابت و محبوبیت باعث شده است تا مرگ این نوازنده 
آذربایجانی، برای قریب به اتفاق مخاطبان موسیقی و بخش قابل 
تلخ و سوگوارکننده باشد.این در  ایرانی  از هنردوستان  توجهی 
ضد  خبرهای  گذشته  روز  چند  در  و  این  از  پیش  که  است  حالی 
برخی رسانه های  و  در سایت های خبری  از مرگ وی  نقیضی  و 

چاپی منتشر شده بود اما خیلی سریع در شبکه های اجتماعی و 

رسانه های رسمی خبر مرگ علی اف تکذیب شد. واکنش سریع و 
گسترده مخاطبان ایرانی به تکذیب خبر درگذشت علی اف پس از 
از  ایرانیان  اندوه جمعی  آنکه به کما رفته بود، به خوبی توانست 

خداحافظی همیشگی این هنرمند با جهان را به نمایش بگذارد.

 با این همه خبر درگذشت علی اف هفته گذشته به صورت رسمی در 
رسانه ها اعالم شد و کمانچه و صحنه اجرای کنسرت ها به ویژه در 
ایران برای همیشه با دست های جادوگر آرشه خداحافظی کردند 
هرچند که خود علی اف سال 84 در آخرین کنسرت زندگی اش در 

ایران برای همیشه از هواداران ایرانی اش خداحافظی کرده بود.

گذر کوتاه در زندگی 
 هابیل مصطفی اوغلو علی اف در 6 خرداد 1306 در روستایی در 
منطقه آغ داش )جمهوری آذربایجان( به دنیا آمد. زمانی که هابیل 
علی اف در دبستان مشغول تحصیل بود احمد آغدامسکی خواننده 
این حضور و  آنها اجاره کرد و  اتاقی در خانه  مشهور آن زمان، 
عالقه  سرآغاز  موسیقیدانان  دیگر  با  آغدامسکی  رفت وآمدهای 
هابیل به موسیقی شد. عالقه و کشش هابیل به موسیقی با تشویق 
و حمایت مادر همراه شد به گونه ای که بعدها در گفت وگویی اعالم 
کرد که حضورش در دنیای هنر را مدیون دو نفر است: اول احمد 
آغدامسکی و دیگری مادرش نسا خانم. با تشویق های آغدامسکی 
و حمایت های مادر وارد مدرسه موسیقی در آغ داش شد و ساز تار 
را انتخاب کرد ولی به علت ضعف جثه نمی توانست به درستی تار 
را در دست بگیرد به همین خاطر ساز کمانچه را برگزید.11 ساله 
به اجرای موسیقی پرداخت. هابیل  بار در مدرسه  اولین  بود که 
همزمان  و  شد  پداگوژی  مدرسه  وارد  هفتم  کالس  اتمام  از  بعد 
سال  در  می زد.  ساز  آغ داش  وزیروف  درام  دولتی  تئاتر  در  نیز 
1952 به باکو رفت و وارد مدرسه موسیقی عاصف زینالی شد و 
شروع به یادگیری ظرایف مقام های موسیقی نزد قربان پیریمف 
تار( و خان شوشینسکی کرد. در سال 1953 وی وارد  )نوازنده 
در  وی  حضور  اولین  شد.  آذربایجان  دولتی  فالرمونیک  انجمن 
تلویزیون در سال 1961 بود که در آنجا وی سه گاه را با تکنیک های 
نوینی اجرا کرد که بحث های بسیاری را برانگیخت.هابیل علی اف 
متحده  ایاالت  ترکیه،  همچنین  و  شوروی  در  بسیاری  اجراهای 
ایران،  پاکستان،  هندوستان،  فرانسه،  انگلستان،  آلمان،  آمریکا، 
مصر، سوئد، هلند، تونس، ژاپن، سوریه و... داشته است. وی در 

سال 1954 ازدواج کرده و صاحب سه دختر و یک پسر بود.

علی اف در ایران
درسال های  علی اف  ساز  نوای  با  گسترده  شکل  به  ایرانیان   
از  آلبوم ها  از  برخی  که  زمانی  شدند،  آشنا  انقالب  از  بعد  اولیه 
امیراف  شور  سمفونی  یا  قلی اف  رامیز  و  علی اف  تکنوازی های 
در بازار موسیقی ایران توزیع شد.اما حضور جدی و صحنه ای 
باز  خورشیدی  هفتاد  دهه  اولیه  سال های  به  ایران  در  علی اف 
از  گروهی  هنری  حوزه  موسیقی  واحد  سال  آن  در  می گردد. 
دعوت  تهران  به  را  آذربایجانی  موسیقی  هنرمندان  نامی ترین 
از  معروف(  )آ واز خوان  بابایف  عارف  و  هابیل علی اف  که  کردند 
به  نیز  و علی اف  داشتند  اجراهای مختلفی  بودند.آنها  آنها  جمله 
اندیشه  تاالر  نامی کمانچه( در  همراه علی اصغر بهاری )نوازنده 
به اجرای برنامه پرداخت که با استقبال باالی مخاطبان روبه رو 
آنها نیز در سانس ویژه ای در ساختمان  از اجراهای  شد. برخی 
سینما آزادی تهران به صحنه رفت.در اجرای تاالر اندیشه علی اف 

با همراهی تنبک همایون شجریان، کمانچه نواخت و مدتی بعد با 
تشویق جمعیت محمدرضا شجریان هم به آنها ملحق شد.شجریان 
ایامی  شد  و  ننوشتیم  حالی  »حسب  غزل  روی  ماهور  در  آوازی 
چند« حافظ خواند و در ادامه تصنیف معروف مرغ سحر را با ساز 
علی اف اجرا کرد.علی اف مدتی بعد با آواز نصرالله ناصح پور و 
تنبک پیمان ناصح پور در تاالر وحدت به اجرای برنامه پرداخت. 
جالل  با  همکاری  به  سرمستان  در  آلبوم  بعدها  همچنان که 
 10 به  ایران  در  علی اف  هابیل  اجرای  پرداخت.آخرین  ذوالفنون 
خداحافظی  اجرای  را  آن  خود  که  اجرایی  قبل برمی گردد.  سال 
نامید؛ 30 آبان ماه سال 1384 در تاالر وحدت.در این اجرا علی اف 
ضمن نواختن قطعاتی در موسیقی آذری ترانه معروف »از برت 
دامن کشان/  رفتم ای نامهربان/  از من آزرده دل/  کی دگر بینی 
نشان /  رفتم که رفتم« علی تجویدی را برای حاضران اجرا کرد.

شیوه های نوازندگی
می زدم  ساز  اندازه ای  به  و  می کردم  تمرین  آنقدر  همیشه  »من   
غذا  که  زمانی  حتی  می گرفت.  من  از  را  سازم  همسرم  گاهی  که 
می خوردم منتظر بودم که غذا تمام شود تا من دوباره ساز بزنم. 
هست  و  بوده  همراه  من  با  زندگی ام  لحظات  همه  در  موسیقی 
این  می کند.«  کمک  من  به  خیلی  هستم  غمگین  که  زمانی  به ویژه 
 84 سال  در  با روزنامه همشهری  گفت وگو  در  اف  علی  را  جمله 
و  دقیق  نوازندگی  بر  او  بسیار  تاکید  نشان دهنده  که  بود  گفته 

درست و همچنین عشق و عالقه کم نظیرش به ساز زدن است.

آشنا  آذربایجانی  نغمه های موسیقی  با  آنکه  هابیل علی اف ضمن 
بود، در شناخت نغمه های موسیقی ردیفی ایرانی نیز دستی چیره 
داشت. این چیرگی و تسلط را می توان از جواب  آوازهایی که در 
همان اجرای کوتاهش با محمدرضا شجریان به صحنه رفت، درک 
و دریافت کرد.عالوه بر آن او در نواختن ساز حس و شور ویژه ای 
داشت که این حس را به خوبی و هنگام نواختن ساز در صورت 
آنکه در دوره  باوجود  باشیم.  بدن می توانستیم شاهد  و حرکات 
شوروی سابق یکسان سازی سازها و نیز حذف نت های مربوط به 
موسیقی شرق یا همان ربع پرده ها انجام شد، علی اف اما توانست 
این  اوج  که  بر طرف سازد  را  این مشکل  و کار شخصی  با ذهن 
هنرنمایی و نواختن فواصل موسیقی ایران را در اجرای همراه با 
شجریان می توان حس کرد.علی اف در نواختن کمانچه هم تکنیک 
ویژه ای داشت و عالوه بر شیرین کاری هایش، کنده کاری هایی که 

روی سیم ها و دسته ساز انجام می داد، مثال زدنی بود.

نگاهی به 8 اقتباس سینمایی 
موفق از 8 رمان برجسته

خوراک  داستانی  فیلم های  شیوع  و  سینما  اختراع  زمان  از  داستان  و  رمان   
بسیار مناسبی را برای هنر هفتم فراهم کرده است؛ به نظر می رسد اقتباس 
را  خود  هواداران  داستانی  کتاب های  که  نظر  آن   از  رمان  روی  از  سینمایی 
داشته، شخصیت پردازی مشخص دارد و نیز پی رنگی از پیش تعیین شده در 
اختیار فیلم سازان قرار می دهد، کاری سهل و آسان باشد؛ هر چند تجربیات 

نشان داده که همیشه این گونه نبوده است.
از  توجهی  قابل  بسیار  تعداد  وجود  با  نیویورک،  »مترو«  روزنامه  از  نقل  به 

داستان های  و  رمان ها  روی  از  که  فیلم هایی 
مقلد«،  مرغ  »کشتن  چون  محبوبی  و  مطرح 
حلقه ها«  »ارباب  یا  پاتر«  »هری  مجموعه 
اندازه منابع نوشتاری شان  ساخته شده  و به 
این گونه فیلم ها،  از  اما بیش  مشهور شده اند 
»ماندولین  چون  نیز  دیگری  اقتباسی  آثار 
و  طالیی«  »قطب نمای  کورلی«،  کاپیتان 
کتاب های  هواداران  که  هستند  »ساحل« 

داستانی را ناامید یا حتی خشمگین کرده اند.
روزها  این  که  اقتباسی  فیلم های  از  یکی     
روی  از  کرده  کسب  خوبی  موفقیت های 
نوشته  مرده«  دختر  و  ارل  و  »من  رمان 
این  موفقیت  بهانه  به  است.  اندرو«  »جسی 
اثر   8 »مترو«  روزنامه  منتقد  اقتباسی  اثر 
سینمایی اقتباسی از روی رمان های مطرح را 

معرفی کرده است.
  

»اطلس ابر«
   این رمان نوشته »دیوید میچل« که داستان 
آرام  اقیانوس  مستعمراتی  مناطق  از  آن 
بیستم،  قرن  کالیفرنیای  و  بلژیک  تا  جنوبی 
پساآخرالزمانی  موضوع  و  »سئول«  آینده  تا 
را روایت می کند، می تواند به یکی از غیرقابل 
برداشت ترین آثار برای سینما توصیف شود. 
»واچوفسکی«  برادران  توسط  این  وجود  با 

)سازنده ماتریکس( بسیار برجسته از کار درآمده است؛ تا جایی که می توان 
بیش از نیمی از فیلم را باورنکردنی دانست.

  
»لباس غواصی و پروانه«

   داستان این رمان از این قرار است که »ژان دومینیک باوبی« پس از رهایی از 
یک سکته مغزی،  به بیماری انقباض عضالنی دچار می شود که به طور کامل 
او را زمین گیر می کند؛ در حالی که فقط می تواند پلک بزند. با وجود این او 
به کمک پرستاری این توانایی را در خودش تقویت می کند که بتواند با پلک 
این کتاب داستان زندگی خود  زدن مفهوم فکر خود را منتقل کند. در اصل 

»دومینیک«، روزنامه نگار فرانسوی در مبارزه با معلولیت و ناتوانی است.
  

»آقای روباه شگفت انگیز«
   این رمان سال 1970 »رولد دال« داستان یک روباه بسیار حیله گر است که 
»وس   2009 سال  فیلم  می کند.  دزدی  بدجنس  مزرعه داری  از  دائم  طور  به 
اندرسن« یک سینمایی انیمیشن بلند است که به جای شخصیت های کارتونی 

کسانی چون »جورج کلونی« و »مریل استریپ« سخن می گویند.
  

»وفاداری باال«
   اقتباس های سینمایی از روی رمان های نویسنده انگلیسی »نیک هورنبای« 
باال و پایین بسیار داشته است؛ »تب زمین« تنها هواداران تیم فوتبال »آرسنال« 
است.  ساده  غیرعادی  طور  به  سقوط«  طوالی  »راه  و  داشت  نگه  راضی  را 
اما  است  جذاب  اما  درهم وبرهم  پسر«  یک  »درباره 
به  را  نویسنده  این  نبوغ  موفقیت،  با  باال«  »وفاداری 

نمایش می گذارد.
  

»قلعه متحرک هاوول غرغرو«
   »هایاو میازاکی«، کارگردان ژاپنی با وجود بازنشسته 
شدن، دوباره پا به عرصه هنر هفتم گذاشت تا از روی 
او  بسازد.  انیمیشن  فیلمی  وین«،  »دایانا  پرآوازه  اثر 
خود را رها از منبع اصلی قرار داده بود به همین دلیل 
که  جایی  تا  رساند  پایان  به  را  آن  خالقانه  پایانی  با 
»وین« گفته بود، »میازاکی« داستان من را از درون به 

بیرون نشان داده است.
  »هرگر به من نگو برو«

 2005 سال  رمان  روی  از  سینمای  اقتباس  چه  اگر     
»کازو ایشی گورو« آن قدر ریتم تندی دارد که نمی تواند 
رازهای آن را به خوبی حفظ کند اما، نگاه به داستان 
بجاست.  بسیار  آن  در  انگلیسی  بازیگران  انتخاب  و 
به خوبی  را  پایان داستان در رمان  فیلم  این که  مهم تر 
حفظ می کند و این احساس را به شما  می دهد که فیلم 

محکم به شکمتان مشت زده است.
  

»جاده«
برنده جایزه  نویسنده     رمان »کورمک مک کارتی«، 
ظرفیت  به  غم بار  است  نگاهی  داستانی  »پولیتزر« 
شایسته  انتخاب  دوران.  تاریک ترین  در  داشتن  امید 
تمامی  هیلکات«  »جان  سینمایی،  اقتباس  این  کارگردان  توسط  بازیگران 
درماندگی، قدرت و عشق در رمان را حفظ کرده است. هر چند نمی توان گفت 

در حالت احساسی می توان به تماشای آن نشست.
  

»پسران فوق العاده«
»رابرت  چون  مطرحی  بازیگران  وجود  با  رمان  این  از  سینمایی  اقتباس     
داوونی جونیور« و نیز موسیقی »باب دیلن«، برنده اسکار در جدول فروش 
موفقیتی نداشت هر چند خود این اثر نوشته »مایکل کابن« در سال 2000 یکی 

از عالی ترین رمان های بلند شناخته شد.

به بهانه درگذشت
هابیل علی اف آهنگساز و نوازنده برجسته آذربایجانی

خداحافظی با 
جادوگرکمانچه 

در پی شکایت یک گروه مسیحی

ممنوعیت همه جانبه رمان
 »به درون رودخانه«

به نقل از رادیو »نیوزیلند«، هیات بازبینی ادبیات و فیلم حکم محدودیت موقت رمان »به 
درون رودخانه« نوشته »تد داوو« را صادر کرد که بر مبنای آن فروش، کرایه یا اقتباس 
از آن برای صحنه نمایش و سینما ممنوع اعالم شده است. گفته شده است داشتن این 

کتاب ممنوع نیست اما حتی قرض دادن آن به دوستان غیرقانونی خواهد بود.  
 این کتاب در سال 2013 برنده جایزه کتاب سال این کشور به عنوان بهترین کتاب سنین 
باالتر از کودکی شده بود؛ هر چند از آن زمان تا کنون وضعیت پر فرازونشیبی داشته 
است.   هیات بازبینی ادبیات و فیلم پیش از این با ایجاد محدودیت آن را برای سنین 14 
سال به باال مناسب دانسته بود که این حکم ماه گذشته برداشته شده بود.   با وجود این، 
 Family( »پس از آن که گروه مسیحی »حمایت از خانواده های دارای کودکان مدرسه  رو
First( با ادعای وجود زبان توهین آمیز، ترسیم برخی صحنه های ناهنجار و ارجاعات 
به مصرف مواد مخدر از آن دوباره شکایت کرد، بر مبنای آن هیات بازبینی ممنوعیت 

موقت همه جانبه ای را برای کتاب »به درون رودخانه« اعمال کرد.
»داوو« نویسنده این رمان گفته است که از این آخرین حکم بسیار ناراحت و نگران است 
و افزود: »این موضوع که برخی گروه های مسیحی این قدرت را داشته باشند که موجب 
ممنوعیت یک کتاب شوند، از نظر من وضعیت غیرمنصفانه و سنگدالنه است و نشان 

از بی عدالتی دارد.«
 وی می گوید: »هدف از نگارش این کتاب، تالش برای ایجاد انگیزه در نوجوانان 13 تا 

19 سال و جوانانی که کتاب نمی خوانند به مطالعه بود.«
کتابخانه های  مرکز  و  کتاب  ناشر  »پنگوئن«،  انتشارات  نویسنده،  میان  است  قرار     
مدارس با هدف تصمیم گیری درباره اقدامات بعدی جلسه ای برگزار شود. این در حالی 
»به درون رودخانه«  از رمان  را  نیز حمایت خود  کتاب  و  ادبیات  کارشناسان  که  است 

اعالم کرده اند.  
 در عین حال، سخنگوی وزارت کشور »نیوزیلند« گفته است که به زودی هیات بازبینی 
خواهد  برگزار  رودخانه«  درون  »به  درباره  تصمیمات  آخرین  اتخاذ  برای  را  نشستی 
کرد. در این نشست قرار است بر سه گزینه تصمیم گیری شود؛ ممنوعیت برای سنین 

زیر 14 سال، ممنوعیت برای سنین زیر 18 سال و بدون محدودیت سنی.
مطالعات  دفتر  رییس  خود  که  رودخانه«  درون  »به  نویسنده  ساله،   64 داوو«  »تد 
دانشجویان خارجی در کالج »تیلورز« در منطقه »آوکلند« نیوزیلند نیز است، در نشریه 
این قرار است چه بالیی بر سر من  از  »نیوزیلند هرالد« دراین باره نوشته است: »بعد 

بیاورند؟«
کتاب ها  آن  در  که  کنیم  زندگی  کشوری  در  است  قرار  »آیا  است:  نوشته  ادامه  در  وی   

ممنوع می شوند؟«

تلفیقی از فلسفه و ادبیات در سومین 
رمان »ایتن هاوک« بازیگر هالیوود

آرتور« )Le Morte d’Arthur( توسط  از نگارش رمان »مرگ  از گاردین، پس  نقل  به 
»توماس مالوری« در قرن 15 میالدی و رمان »تی اچ وایت« به نام »پادشاه نخستین و 
آینده« )The Once and Future King( در قرن بیستم، اکنون بازیگر ستاره هالیوود 
و نویسنده امریکایی »ایتن هاوک« تصمیم دارد روایت خود را از داستان شوالیه ای در 

رمان جدید خود با عنوان »قواعدی برای یک شوالیه« تعریف کند.
   این رمان که به گفته ناشر آن کتابی برای تمامی سنین خواهد بود، روایت دیگری است 

از افسانه های دوران حکومت »آرتور شاه« در انگلستان.
   داستان سومین رمان این بازیگر ستاره هالیوود که قرار است در ماه نوامبر منتشر 
شود، در سال 1483 میالدی می گذرد و حکایت سر توماس لموئل هاوک، شوالیه اهل 
»کورنوال« را که عازم میدان نبرد است حکایت می کند. او که نگران کشته شدن خویش 
است، در آستانه عزیمت نامه هایی به فرزندان خود می نویسد و در آن ها »بیست حکایت 
و فضیلت اخالقی را برای چگونه زندگی شرافتمندانه داشتن« توصیه می کند؛ حکایات 

کوتاه و بلندی که این شوالیه مایل است فرزندانش از آن ها بهره بگیرند.
   »چرا من زنده ام؟ پیش از تولدم کجا بودم؟ پس از مرگم چه رخ خواهد داد؟ زندگی ما 
از هر کجا که آمده باشد، ژرف، رام نشدنی، مرموز و غیرقابل شناخت است ...« از جمله 
موضوعاتی است که »هاوک« در سومین رمان خود یعنی »قواعدی برای یک شوالیه« به 

آن ها پرداخته است.
   انتشارات »هاچینسون«، ناشر این کتاب، آن را حاوی »بسیاری از نکته ها از جمله رموز 
اخالقی، مجموعه ای از آرمان ها، پیروزی ها و شکست ها و نیز وصیت نامه ای از یک پدر 

عاشق« دانسته است. 
 »جوکاستا هامیلتون«، مدیر انتشارات با بیان این که رمان »قواعدی برای یک شوالیه« 
با شوخ طبعی و ظرافت به نگارش درآمده، آن را »حکایاتی برای تمامی سنین که بالقوه 

می تواند اثری کالسیک به شمار آید« توصیف کرده است.
   وی می گوید: »این رمان تلفیقی از فلسفه و ادبیات شرق و غرب است و فکر می کنم همه 

ما الزم است به یاد آوریم و نیز به آن فکر کنیم که چگونه باید زندگی کرد.«
   در حالی از سوی ناشر انگلیسی این کتاب برای همه سنین توصیه شده است، اما در 
»وال  نشریه  به  »هاوک«  کرده اند.  کتاب های جوانان طبقه بندی  در زمره  را  آن  امریکا 
فرزند  چهار  برای  را  شوالیه«  یک  برای  »قواعدی  رمان  است:  گفته  ژورنال«  استریت 
با کودکان درباره اخالقیات سخن بگویید  خود نوشته ام؛ زیرا، بسیار دشوار است که 
بدون آن که لحن موعظه به خود نگیرد.« این ستاره هالیوود افزوده است: می خواستم 
با فرزندانم درباره آن چه به آن باور دارم سخن بگویم و راحت تر این است که آن را به 
»انجمن  فیلم های مطرحی چون  بازیگر  »ایتن هاوک«  کنم.    بیان  داستان  یک  صورت 
او  است.  بوده  اسکار  جایزه  نامزد  بار  چهار  کنون  تا  »پسربچگی«  و  مرده«  شاعران 
هم چنین دو رمان دیگر با عناوین »چهارشنبه خاکستر )Ash Wedensday اولین روز 
ایام روزه مسیحیان( و »داغ ترین وضعیت« را به رشته نگارش درآورده است. در رمان 
سوم او با نام »قواعدی برای یک شوالیه«، وظیفه تصویرسازی کتاب را »رایان هاوک« 

همسر این بازیگر سینما بر عهده داشته است. 
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گزارش مجله Science از پیشرفت های علمی ایران

موفقیت های درخشان 
دانشمندان ایرانی

Science :ترجمه: مرجان یشایایی - منبع  Richard Stone :نویسنده

ایران،  باستانی  پایتخت  قزوین،  نزدیکی های  جایی 
بنایی در حال ساخت است. اگر همه چیز خوب پیش 
برود، ساخت نخستین سنکروترون )دستگاه تقویت 
و سرعت بخشیدن به ذرات الکترونیکی( تا سال 2018 
یک  دستگاه  این  رسید.  خواهد  پایان  به  بنا  این  در 
منبع درخشان اشعه ایکس است که برای بسیاری از 
مطالعات، از بررسی مولکول های بیولوژیک گرفته تا 
مواد پیشرفته می توان از آن استفاده کرد. مرکز منبع 
پرتوی ایران )آی ال اس اف( بزرگ ترین طرح پژوهشی 
در  را  بسیاری  انتظارات  و  است  امروز  تا  کشور 
برانگیخته  ایران  از جمهوری اسالمی  یا خارج  داخل 
است. دیوید آوتوود، فیزیکدان و استاد دانشگاه های 
تهران  در  مرکز  این  دفتر  از  که  برکلی،  و  کالیفرنیا 
مرکز  این  »راه اندازی  می گوید:  است،  کرده  بازدید 

می تواند ایران را در صحنه علمی جهان مطرح کند.«

به رغم  خود  علمی  وضعیت  بهبود  برای  ایران  عزم  بر  گواه  طرح  این 
اقتصادی  تحریم های  تنگنای  افزایش  و  سیاسی  مداخالت  هیاهوها، 
هسته ای  توان  مهار  برای  هم پیمانانش  و  آمریکا  طرف  از  که  است 
فناوری  تا حدود زیادی جلوی ورود  اعمال شده است. تحریم ها  ایران 
پیشرفته )های تک( را به این کشور گرفته و نیز مانع از این شده است که 
داشته  ایران مشارکت  بتوانند در طرح های علمی  آمریکایی  دانشمندان 
طرف  بتوانند  متحده  ایاالت  خزانه داری  اجازه  بدون  حتی  یا  باشند 
مشورت محافل علمی ایران قرار گیرند. تحریم ها مانع از این می شوند 
که کامپیوترهای ایرانی بسیاری از نرم افزارهای پیشرفته علمی را نصب 
اشتراک  از  مانع  جهانی  بانکی  سیستم  با  کشور  ارتباط  قطع  و  کنند 

ایرانی  ها برای مجالت علمی خارج از کشورشان می شود.

به شکست فکر نمی کردیم
باوجود همه این موانع، سازندگان ایرانی سنکروترون پیش رفتند. آنها 

قطعات موردنیازشان را قاچاق کردند و آنچه را که نمی توانستند بخرند، 
می گوید:  مرکز  این  مدیر  و  هسته ای  دانشمند  رهیقی،  جواد  ساختند. 
حوزه های  در  تحریم ها،  باوجود  نمی کردیم.«  فکر  شکست  به  »اصال 
انگیزه  از  الهام  بنیادی،  سلول های  تا  زلزله شناسی  مانند  متفاوتی 
شد.  داخلی  عمل های  ابتکار  از  طیفی  شکوفایی  سبب  شکست ناپذیری 
پس از اجازه ای که دولت ایران اخیرا به نشریه ساینس داد تا به برخی 
همه  نتیجه  که  شد  معلوم  کند،  پیدا  دسترسی  ایرانی  محققان  و  اماکن 
اینها سرمایه گذاری های کالن در امور علمی در ایران بوده است. انزوای 
ایران در دنیا به زودی پایان خواهد یافت. با توجه به توافقی که ایران 
شدن  برداشته  عوض  در  است،  کرده  امضا  جهانی  بزرگ  قدرت های  با 

تحریم های جهانی علیه ایران، راه این کشور برای تولید سالح هسته ای 
سد خواهد شد. اگر دولت های ایران و ایاالت متحده در این کار اخاللی 
تا  شود.  اجرایی  میالدی  جاری  سال  پایان  تا  باید  توافق  نکنند  ایجاد 
وقتی تحریم ها برداشته شوند، تعامل علمی غرب با ایران روند کج دار و 
مریزی خواهد داشت. یک هیئت ایرانی که در ماه جوالی در وین مستقر 
بودند، توافق نامه ای را برای تحقیقات علمی مشترک با سازمان توسعه 

اوایل تابستان امسال  صنعتی ملل متحد و سایر طرف ها امضا کردند. 
نیز یک گروه از مسئوالن دانشگاه های آمریکا به سرپرستی آلن گودمن، 
کردند  سفر  ایران  به  نیویورک،  شهر  بین الملل  آموزش  موسسه  رئیس 
تا چگونگی ارتباط علمی دو کشور را بررسی کنند. گودمن دراین باره 
می گوید: »ما به این نتیجه رسیده ایم که آنها علمی زنده و خوب دارند.«

یک پیروزی بزرگ در تاریخ کشور
گورستان های  بزرگ ترین  از  که  تهران  شهر  جنوب  در  زهرا  بهشت  در 
این  از  بزرگی  بخش  شده اند.  کشیده  افق  تا  گورها  ردیف  است،  جهان 
گورها، متعلق به سربازان ایرانی است که بسیاری از آنها در جنگ ایران 

و عراق کشته شده اند؛ جنگی هشت ساله که در آن عراق از گازهای سمی 
آنها را خطاب  ایرانی ها  استفاده کرد. چهره شهیدان جنگ، آن طور که 
یافته  اختصاص  کار  این  برای  که  نماهایی  و  بیلبوردها  پل ها،  می کنند، 
است، به شدت یادآور سال هایی است که انقالب اسالمی، شاه را سرنگون 
ما  کرد.  باز  را  ما  چشمان  نمادنگاری ها  »این  می گوید:  گودمن  کرد. 

به طورکلی اثر شگفت این ماجرا بر ایرانی ها را دست کم گرفته بودیم.«

3 سال تمام در ابتدای دهه 1980 میالدی، تمام دانشگاه های ایران بسته 
بودند. اغلب مردان برای رفتن به جنگ بسیج شده بودند. همراه آن فرار 
مغزها اتفاق افتاد. پس از پایان جنگ، موسسات علمی کشور به تدریج 
و با دشواری از محاق بیرون آمدند. ایران به شدت سیستم آموزش عالی 
دانشجویان  شمار  و  شدند  افتتاح  جدیدی  دانشگاه های  کرد،  تقویت  را 
ناگهان باال رفت. به عنوان بخشی از این تجدید حیات، دانشگاه صنعتی 
شریف دوره دکترا )پی اچ دی( فیزیک را به راه انداخت. در همین زمان، 
دولت شروع به راه اندازی برخی مراکز تحقیقاتی کرد؛ مانند، موسسه 
بین المللی مهندسی لرزه نگاری و زلزله شناسی برای برآورد خطر زلزله 

در تهران.
با هدف نظارت بر علوم بعدازانقالب، در اوایل دهه 1980، شورای عالی 
تا دولت مطمئن شود،  ایجاد کرد  را  دانشگاهی  انقالب فرهنگی، جهاد 
دانشگاه ها از آراء اسالمی منحرف نخواهند شد. بعد، مرکز علمی برای 
به  را  علمی  دستاوردهای  تا  شد  تاسیس  تحقیقات  و  فرهنگ  آموزش، 
نیازهای جامعه پیوند دهد. مرکز، شروع به تالش های عملی کرد؛ مانند 
برای  ایمن  ابزارهای  طراحی  یا  فشارقوی  برق  انتقال  خطوط  تاسیس 
حفاری های نفتی و با گروهی از مهندسان در اصفهان همکاری کرد که 

می خواستند برای ارتش ایران هواپیماهای بدون سرنشین بسازند.

در  دستاوردها  برخی  به  است  توانسته  مرکز  این  به احتمال قوی، 
برای  را  رویان  موسسه  مرکز  این   ،1991 سال  در  برسد.  پایه  تحقیقات 
درمان ناباروری زوج های ایرانی تاسیس کرد که مجبور بودند پیش از 
آن برای حل این مشکل به خارج از کشور بروند. به رغم انزوای ایران، 
این موسسه تا امروز تحقیقات مهمی درباره سلول های بنیادی و صدها 

مقاله درباره شبیه سازی حیوانات منتشر کرده است. 

سرعت  را  خاورمیانه  در  علم  روند  شورای عالی،  بزرگ تر،  مقیاسی  در 
بخشیده است. برنامه کالن ملی برای علم و آموزش، فهرستی از اهداف 
خود را در سال 2011 منتشر کرد که »کمک به توسعه علم و فناوری در 
جهان اسالم« ازجمله اهداف آن بود. این برنامه می گوید، »احیاء تمدن 
عظیم اسالمی، درگرو پیشرفت ما در علم است.« شورا در سال 2004، 

را  فارسی  زبان  و  کرد  تاسیس  را  اسالم  جهان  علمی  زبان های  مرکز 
به عنوان یکی زبان های بین المللی معرفی کرد و حتی خواست تا اینترنت 

اسالمی درست کند. 
دریایی  ناوهای  تولید  برای  برنامه ریزی  با   ،2000 نخست  دهه  اوایل  از 
پایه  علوم  در  بزرگ  افکار  به  ایران  نجومی،  رصدخانه  یک  ایجاد  و 
با دشواری روبه رو بوده است.  این کشور  اما برنامه های  فکر می کند. 
بسیاری از نخبگان ایرانی به خارج رفته اند و همان جا ساکن شده اند و 
بودجه های علمی، همپای بلندپروازی های ایرانی ها افزایش نیافته است. 
تصمیم  دولت  »هرچند  می گوید:  علوم  وزارت  معاونت  احمدی،  وحید 
عمال  اما  باشد،  داخلی  تولید  3درصد  معادل  علمی  بودجه  که  داشته 
است  نتوانسته  را  دالر  1/75میلیارد  حدود  یعنی  0/5درصد  از  بیشتر 
تنها 27درصد  او، وزارت علوم  بنابر نظر  این کار کنار بگذارد.«  برای 
ناچیز است.  این مقدار واقعا  را تحت کنترل خود داشته که  این میزان 
جواد صالحی، استاد مهندسی الکترونیک در دانشگاه شریف که 10سال 
در  دانشگاه  این  تحقیقاتی  »بودجه  می گوید:  بوده،  نیوجرسی  ساکن 
ما  مطالب  از  90درصد  است.  بوده  دالر  چندصدهزار  تنها  گذشته  سال 
را  نمونه  الگوهای  که  نداریم  کافی  پول  ما  و  هستند  نظری  طرح های 

بسازیم.«
با توجه به مجموعه ای از نابسامانی  ها، تنگناهای اقتصادی باعث شده 
وقتی  دلیل  همین  به  شود.  کمتر  ایرانی  دانشمندان  دریافتی  که  است 
رئیس جمهور   2013-2005 سال های  فاصله  در  که  احمدی نژاد  محمود 
را  علمی  طرح   40 از  دست ودلبازانه  حمایت   ،2012 سال  در  بود،  ایران 
اعالم کرد که هزینه آنها طی سال ها برابر با کل بودجه یک سال وزارت 
علوم می شد، دانشمندان ایرانی مبهوت شدند. یک استاد دانشگاه تهران 
دراین باره می گوید: »بسیاری از این طرح ها مورد شک قرار گرفتند و 

هرگز مروری بر آنها نشد.« 

غنی سازی  علت  به  آمریکا  و  ملل  سازمان  تحریم های  اعالم  شروع 
اورانیوم در ایران بود. تحریم ها همراه وضعیت بد اقتصادی دانشمندان 
ایرانی را به دام انداخت. برای مثال، قرار شد هیچ سنگی به ایران وارد 
یا ازآنجا صادر نشود. مانعی که درواقع سنگی بر سر راه صنایع ایرانی 
بود. »هیچ سنگی حتی شامل فسیل ها هم می شود.« عرفان خسروی، 
از  فسیلی  »نمی توانیم  می گوید:  ادامه  در  تهران  دانشگاه  دیرین شناس 
همچنین،  کنیم.  مقایسه  خودمان  نمونه های  با  تا  بگیریم  قرض  خارج 
دلیل  به  چون  و  بفرستیم  خارج  به  بررسی  برای  را  فسیلی  نمی توانیم 
ایران  به  رادیونوکلئیدها  ورود  هسته ای،  صنایع  در  دوگانه  استفاده 

ممنوع است، نمی توانیم قدمت نمونه هایمان را مشخص کنیم.«

راه نشریات هم بسته است
هیچ یک از مطالب دانشمندان ایرانی امکان چاپ در نشریات بین المللی 
را ندارند. برخی سردبیران این نشریات جواب هیچ نامه ای از ایران را 
نمی دهند، با این باور اشتباه که هر نوع نامه نگاری با نویسندگان ایرانی، 
آنها را مشمول تحریم ها خواهد کرد )تحریم ها هر شهروند آمریکایی را 
از بازبینی کار اعضای دولت ایران که در مراکزی مانند مراکز هسته ای 

کار می کنند، منع کرده است(.

چندی قبل که دانشگاه شریف از شمول تحریم ها خارج شد، الزویر، یک 
بنگاه نشر آثار علمی و پزشکی، قبول کرد نشریه مهم این دانشگاه با نام 

»ساینتیکا ایرانیکا« را منتشر کند. 

محمدکاظم جعفری، رئیس موسسه بین المللی لرزه نگاری و زمین لرزه 
موسسه  سال ها  برای  بودند.«  ظالمانه  خیلی  »تحریم ها  می گوید: 
می کرد؛  وارد  بریتانیا  یا  آمریکا  یا  کانادا  از  را  زلزله  سنسورهای  او 
به  نسبت  تا  می شدند  نصب  گسل ها  روی  شتاب سنج  دستگاه های 
زلزله های در شرف وقوع هشدار دهند و تکان ها و یکپارچگی ساختار 
پل ها و سدها و سایر سازه های حساس را نظارت کنند. ایران نیازمند این 
ابزارها بود، اما چون این ابزارها کاربرد دوگانه داشتند و می توانستند 
آنها  ورود  از  گیرند،  قرار  مورداستفاده  هم  هسته ای  آزمایش های  در 
نتوانست  ایران   ،2010 سال  »حوالی  می گوید:  جعفری  شد.  جلوگیری 

حتی برای اهداف انسانی سنسورهای مهم لرزه نگاری را وارد کند.«
طراحی  را  سنسورها  این  خود  او  موسسه  مهندسان  که  شد  این  چاره 
کنند. در دفتر کار او، زیر نقشه بزرگی از ایران که خطوط ضخیم قرمز 
شتاب سنج های  جعفری  می دهند،  نشان  را  زلزله خیز  مناطق  متقاطع، 

ساخت موسسه را قرار داده است. 
مهندسان ایرانی این ابزارها را به عنوان مثال در تاسیسات اتمی بوشهر 
وقوع  از  بعد  که  سیستم هایی  در  و  کرمانشاه  استان  در  هیروی  سد  و 
یک زمین لرزه بزرگ، بتواند خطوط گاز طبیعی تهران را فورا قطع کند، 

نصب کرده اند.
مسعود هوشمند، کارشناس ژنتیک و رئیس مرکز ملی مهندسی ژنتیک 
و بیوتکنولوژی که تیم تحت رهبری اش، قادر است بیش از 300 بیماری 
را تشخیص  ایران  بیماری های بومی  نادر میتوکوندریال، شامل برخی 
دهد، می گوید: »هر جا راه ما را سد کنند، از راه دیگری وارد می شویم. 

ما مثل رودخانه راه خود را پیدا می کنیم.«

سـالمنـدان جهـان 
باهـوش تـر شـده انـد

ترجمه: محمد کیوان

به  نسبت  امروزی  مسن  نسل های  که  می دهد  نشان  جدید  تحقیقات 
گذشته باهوش تر شده اند. محققان دو دلیل برای آن پیشنهاد می کنند: 
افزایش میزان تحصیالت و استفاده بیشتر از فناوری. هرچند از سوی 
دیگر، سالمت جسمانی و روانی سالمندان به مرورزمان در حال کاهش 
است. این یافته های جدید، از دو مطالعه مختلف به دست آمده است: 
یکی به اندازه گیری عملکرد شناختی، آمادگی جسمانی و سالمت روان 
در سالمندان آلمانی باالی 50سال می پردازد و دیگری عملکرد شناختی 
قرار  انگلستان موردبررسی  و  آلمان  در  را  50 سال  باالی  افراد مسن 
می دهد. اولین مطالعه، به تحلیل داده ها از آمارگیری های انجام شده از 
مردان و زنان آلمانی 50 تا 90 ساله بین سال های2006-2012می پردازد 
سرعت  آزمایش ها،  نتایج  شامل  آن،  از  آمده  دست  به  داده های  و 
پردازش شناختی، آمادگی جسمانی و سالمت روانی است. این نتایج 
سال2012عملکرد  در  ساله   90 زنان50تا  و  مردان  که  می دهند  نشان 
اما  2006داشته اند،  سال  به  نسبت  شناختی  آزمایش های  در  بهتری 
خصوص  به  مدت،  این  درطول  آنها  روان  سالمت  و  فیزیکی  عملکرد 
در مردان50تا 64ساله با میزان تحصیالت پایین با کاهش همراه بوده 

است.

آمادگی شناختی و جسمانی در سالمندان
امروزی  سالمندان  که  بودند  داده  نشان  قبلی  مطالعات  درحالی که 
بهتری  شناختی  و  جسمانی  شرایط  از  عموما  گذشته  نسل  به  نسبت 
برخوردار هستند )به قول آنها زندگی به جای 40 سالگی از 60سالگی 

شروع می شود(، نتایج تحقیقات جدید برای اولین بار اثبات کردند که 
عملکرد جسمانی و شناختی در حال فاصله گرفتن از یکدیگر هستند. 
کاربردی  سیستم های  تحلیل  بین المللی  موسسه  محقق  استیبر،  نادیا 
می گوید: »زندگی به سمتی پیش می رود که به قوه شناختی بیشتری 
ارتباطات و اطالعات در  از فناوری  نیاز می شود و استفاده  احساس 
افراد مسن و همچنین افرادی که زمان طوالنی تری را در مشاغل فکری 
می گذرانند، با روندی افزایشی روبه رو است. بااین حال، همزمان ما 
شاهد یک روند کاهشی در فعالیت های فیزیکی و افزایش میزان چاقی 
اثر  محققان  که  را  آنچه  اخیر،  دومطالعه  هستیم.«  نیز  مردم  بین  در 
بیان  دراصل  فلین  اثر  می کنند.  تایید  می نامند   )Flynn effect( فلین 
می دارد که بهره هوشی انسان از نسلی به نسل دیگر درحال افزایش 
است. به عقیده محققان با اینکه ممکن است افزایش میزان تحصیالت، 
اما قادر به تشریح جامع آن  اثر فلین را به طور نسبی توضیح دهد، 
نیست. در مطالعه دوم، برای مثال، محققان به این نکته اشاره کردند 
این پژوهش، شواهدی را فراهم می کند که نشان  از  که نتایج حاصل 
می دهد اثر فلین در سالمندان باالی 50 سال وجود دارد و با افزایش 

سن و میزان تحصیالت ثابت و بی تغییر باقی می ماند.

نقش استفاده از تکنولوژی مدرن در اثر فلین 
گزارشی که توسط کالج اقتصاد وعلوم سیاسی لندن تهیه شد، نشان 
اجتماعی  زندگی  برای  که  حال  درعین  دیجیتال،  فناوری  که  می دهد 
افراد سالمند مفید است، می تواند مضرهم باشد. نزدیک به 5میلیون 

سالمند باالی64سال در بریتانیا فاقد مهارت های اینترنتی هستند. 
با  دیدار  سنتی  روش های  درحالی که  می کند  اشاره  گزارش  این 
از  با استفاده  اقوام دور، درحال جایگزین شدن  و  دوستان، خانواده 
این  است،  ایمیل  و  اجتماعی  شبکه های  اسکایپ،  مانند  آنالین  ابزار 
امر چالش های عمده ای را برای کمک به افراد سالمند برای برقراری 
ارتباط با جهانی که به طور فزاینده ای در حال دیجیتالی شدن است به 

همراه خواهد داشت.
Medicalnewstoday :منبع
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مشاغل

گام هایی برای 
تاثیرگذاری 

بیشتر مدیران 
مترجم: رویا مرسلی

ما  باشید؟  قدرت  و  نفوذ  دارای  واقعا  می توانید  چگونه   
بردن  به کار  از  مدیران  مورداحترام ترین  که  دریافته ایم 
داشته  همراه  به  کوتاه مدت  وجاهت  آنها  برای  که  روش هایی 

باشد پرهیز می کنند.

دیگران  می توانم  »چگونه  که  را  فکر  طرز  این  آنها  ضمن  در   
دور  از خود  دهند«  انجام  را من می خواهم  آنچه  کنم  وادار  را 
روش های  رفتاری،  چنین  گرفتن  پیش  جای  به  آنها  می کنند. 
کامال متفاوتی به کار می گیرند. ما با بیش از 100 مدیر دارای 
مصاحبه  سازمان ها  و  صنایع  از  وسیعی  محدوده  در  نفوذ 
را  مرحله  چهار  بیشتر  تاثیر  ایجاد  منظور  به  آنها  کرده ایم. 
نتایج  دریافت  جهت  در  می تواند  کس  هر  که  می دهند  انجام 
و  روابط  تحکیم  به  حال  عین  در  و  گیرد  بهره  آنها  از  مطلوب 

افزایش اعتبار کمک کند.

این مراحل عبارتند از:
اقدام اول: تالش برای دستیابی به نتایج بهتر.

 اقدام دوم: توجه به نقطه ضعف های گذشته خود.
به خودشان  که  کارهایی  در  دیگران  دادن  اقدام سوم: دخالت 

مرتبط است.
اقدام چهارم: اگر به اندازه کافی تالش کرده اید، باز هم بیشتر 

تالش کنید.

کرد:  خواهیم  صحبت  چهارم  اقدام  درباره  مقاله  این  در  ما 
کمک  زندگی  در  مهم  خیلی  شخص  یک  به  که  باری  آخرین  به 
از  یکی  به  شاید  کنید.  فکر  یابد  دست  هدفش  به  تا  کرده اید 
کسب و کار  به  مربوط  موضوع  یک  با  رابطه  در  خود  دوستان 

با موضوعات  به فرزندان خود در رابطه  یا  باشید  کمک کرده 
مختلف کمک کرده اید. 

سخن  اینگونه  قطعا  می دهید،  کمک  پیشنهاد  کسی  به  وقتی 
اختصاص  شما  به  کمک  برای  دقیقه  چند  »من  که  نمی گویید 
می دهم اگر بیشتر طول بکشد، باید به ازای آن برای من کاری 

بلکه ساعت ها  انجام دهید.« شما هرگز چنین کاری نمی کنید، 
دهید،  نشان  خود  از  خوبی  چهره  تا  می کنید  صرف  وقت 
تغییر  را  خود  برنامه های  می کنید،  تهیه  مناسبی  زمانبندی 
به  آنکه  برای  انجام می دهید فقط  کار مشکل  ده ها  و  می دهید 

شخص دیگری کمک کرده باشید.

چرا این کار را می کنید؟ شما به طور طبیعی این کارها را انجام 
افراد برایتان مهم است و  این  با  می دهید، چرا که روابط شما 

شما قصد تقویت این روابط را دارید.

یک  به  نسبت  شما  برای  و  هستند  خاص  روابطی  چنین  البته 
عمیق تری  معنای  رسمی  دوست  یک  با  رابطه  یا  کاری  رابطه 
دارند، اما در هر رابطه ای می توان از انتظارات فراتر رفت. شما 
با این کار می توانید خود را به عنوان یک انسان و یک حرفه ای 

به دیگران بشناسانید.

شرح  صورت  بدین  را  موضوع  این  ناکاتا  کوجی  ما  دوست 
توجه  مرکز  در  نکنید  سعی  که  است  این  »موضوع  می دهد: 
باشید. اگر به دنبال فرشته کمک برای خود می گردید، فرشته 
کمک برای دیگران باشید. وقتی این کار را انجام دهید، اولین 
آینده برداشته اید.  تاثیرگذاری مثبت برای حال و  را برای  گام 
کمک به دیگران نباید فقط یک بار باشد، بلکه باید همیشه ادامه 
داشته باشد. برای دریافت بیشترین تاثیر، سه زمان وجود دارد 
که می توانید به افراد کمک بیشتری برسانید: قبل از انجام یک 

تعامل، در حین انجام و بعد از آن.
کار  انجام  با  می کنید،  شروع  اینگونه  را  خود  تعامالت  وقتی 
موارد،  بعضی  در  ریسک  انجام  حتی  و  فرآیند  یک  در  بیشتر 
یا  خسته  می کنند  احساس  که  افرادی  با  سرعت  به  می توانید 
می توانید  حتی  کنید،  برقرار  موثر  ارتباط  شده اند  مستاصل 
انجام  کار  نیز  ندارند  ارتباطی  هیچ  شما  با  که  افرادی  برای 
دهید. می توانید نام این کار را بگذارید »فعالیت تصادفی برای 

انجام کار بیشتر«.

 IO-فیوژن شرکت  پیشین  مدیرعامل  به عنوان  بردفورد  دیوید 
نیز با انجام این کار نتایج بسیار موثری دریافت کرد. در اینجا 
باعث  او  ویژگی  این  چگونه  که  می پردازیم  داستانی  ذکر  به 

با  وزنیاک  استیو  یعنی  اپل؛  شرکت  موسسان  از  یکی  آشنایی 
شرکت فیوژن-IO شد که در نهایت به موفقیت بزرگ شرکت 
انجامید. هدف دیوید آشنایی با وزنیاک نبود، بلکه فعالیت های 
نتایج  به  رسیدن  باعث  بیشتر  کار  انجام  برای  او  تصادفی 
موفقیت آمیز شد. دیوید که در آن زمان در اوتا زندگی می کرد 
دوستی داشت که پسرش در حال نقل مکان به آن شهر بود و 

انجام  تا بتواند کارهای قانونی پسرش را  نیاز به کمک داشت 
دهد. دیوید در انجام کارهای این مرد جوان به او کمک کرد و 
او توانست به این شهر نقل مکان کند. به خاطر ارتباطاتی که 
طی این پروسه برای دیوید ایجاد شده بود، از او برای شرکت 
در یک سخنرانی دعوت شد. بسیاری این مراسم را اتالف وقت 
تلقی کرده بودند، اما دیوید با خوشحالی این دعوت را پذیرفت. 
بعد از پایان سخنرانی، او برای صرف ناهار آنجا ماند. بعد از 
نهار، سخنران اصلی استیو وزنیاک معرفی شد. به طور کامال 

اتفاقی، دستیار وزنیاک کنار دیوید نشسته بود. 

مشترک  همکاری  به  بحث  تا  پرداختند  گفت وگو  به  هم  با  آنها 
اطالع  به  را  دیوید  همکاری  پیشنهاد  شخص  این  شد.  کشیده 
 IO-وزنیاک رساند و او نسبت به تکنولوژی که شرکت فیوژن
شرکتشان  محصوالت  دیوید  بعد  شد.  عالقه مند  می کرد  ارائه 
عضویت  به  عالقه مند  آنها  آیا  که  پرسید  و  فرستاد  او  برای  را 
مثبت  پاسخ  آنها  از  و  یا خیر  در هیات مدیره مشاوران هستند 
اما در  اتفاق کامال تصادفی بود؟ شاید.  این  آیا  دریافت کرد.  
را  موضوع  این  جهان  در  بردفوردها  دیوید  بزرگ تر،  تصویر 
یک اتفاق کامال تصادفی تلقی نمی کنند. این طرز فکر صحیح 
است که با نتایج شروع نکنیم، بلکه با روابط شروع کنیم. شاید 
ندانیم این روابط به کجا ختم می شوند اما این یکی از موثرترین 
دیگران  به  هرگاه  باشد  یادتان  است.  تاثیرگذاری  روش های 
همیشه  بلکه  باشید،  داشته  جبران  انتظار  نباید  می کنید،  کمک 
فکر کنید هدف ایجاد یک رابطه بلندمدت و بهبود امور است. 
پیشرفت،  رشد،  یادگیری  دیگران،  به  کمک  روش های  وقتی 
جلوگیری از مشکالت و دستیابی به اهداف آنها را پیدا کردید، 
زودگذر  منافع  از  بزرگ تر  بسیار  آورد  خواهید  به دست  آنچه 
است. شما اساس دستیابی به نتایج را شکل می دهید، به روابط 
خود غنا می بخشید و برای خود حسن شهرت توام با صداقت 

کسب می کنید.

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
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 همان طور که می دانید، پول توجیبی یکی از مهم ترین و با 
اهمیت ترین ابزارها و روش ها برای آموزش مسوولیت های 
مالی به کودکان است. در تعریف پول توجیبی آمده است؛ 
زمانی  جدول  یک  در  کودکان  که  پول  از  ثابت  مبلغ  »یک 
این  با  می کنند،  دریافت  خود  والدین  از  مشخص  و  منظم 
توضیح که مبلغ مورد نظر جهت موارد مشخصی همچون 
پرداخت  کودکان  روزمره  هزینه های  و  مخارج  از  بخشی 
این  مورد  در  مهم  بسیار  نکاتی  مقاله  این  در  می شود«. 

ابزار آموزش مالی برای کودکان ارائه شده است. 

 هر خانواده سیستم و برنامه پول توجیبی مخصوص به 
الگوی ثابت در مورد پول  خود را باید داشته باشد و یک 
کرد.  پیاده  مختلف  خانواده های  برای  نمی توان  توجیبی 
طراحی و برنامه ریزی در مورد پول توجیبی از یک طرف 
به شرایط اقتصادی، تحصیالت و نگرش والدین نسبت به 

مباحث مالی وابسته است و از طرف دیگر در روحیات و 
ویژگی های اخالقی کودکان نیز تاثیر بسیاری دارد. 

توجیبی  پول  مورد  در  برنامه ریزی  و  سیستم  هرگونه   
می تواند به خوبی کار کند و جواب دهد، در صورتی که: 

الف- زمانی به کودکان پول توجیبی پرداخت کنیم که به 
لحاظ سنی، توانایی مدیریت آن را داشته باشند

ب- برنامه ریزی و سیستم طراحی شده، آنقدر ساده باشد 
که کودکان به راحتی بتوانند آن را اجرا کنند.

 مطالعات نشان می دهند، کودکانی که پول توجیبی دریافت 
نمی کنند، نسبت به کودکانی که به طور منظم و مشخص 
بیشتری  مخارج  مراتب  به  می کنند،  دریافت  توجیبی  پول 
بر  تا  می کند  کمک  کودک  و  شما  به  توجیبی  پول  دارند. 
مسوولیت های مالی خود کنترل و نظارت بیشتری داشته 
باشید. به خصوص اگر پول توجیبی به صورت مشخص و 
روشن برای هزینه ها و مخارجی معین در نظر گرفته شده 
باشد و به عنوان یک پول اضافی به کودک پرداخت نشود. 

 پول توجیبی را از همان زمان خردسالی باید به کودکان 
شروع  برای  را  مختلفی  سنین  کارشناسان  کرد،  پرداخت 
یکی  سالگی   6 اما  می کنند،  مطرح  توجیبی  پول  پرداخت 
مالی  پرداخت  این  شروع  برای  زمان ها  مطلوب ترین  از 
مقایسه  به  شروع  سالگی   6 از  کودکان  واقع  در  است. 
مختلف  چیزهای  ارزشگذاری  و  می خواهند  که  چیزهایی 
می کنند، بنابراین با پرداخت پول توجیبی آنها حق انتخاب 
و  داشت  خواهند  دارند  دوست  خودشان  که  را  چیزهایی 

مسوولیت این انتخاب را نیز بر عهده می گیرند. 

از پول توجیبی  استفاده  باید درباره موارد و زمینه های   
مشخص  طور  به  و  باشید  حساس  بسیار  کودکان  توسط 
یک  کدام  انجام  به منظور  پول  این  که  بگوییم  به کودکان 
توجیبی  پول  است.  شده  گرفته  نظر  در  او  هزینه های  از 

بر  و  اضافی  هزینه های  بابت  می تواند  کودکان  برای 
طرف نمودن خواسته های آنها مثل خرید اسباب بازی، یا 
چیزهای مشابه پرداخت شود و برای نوجوانان و جوانان 
لباس،  خرید  مثل  ضروری تر  موارد  برای  توجیبی  پول 

هزینه ایاب و ذهاب و سایر موارد مشابه منظور گردد. 

 با سایر والدین صحبت و مشورت کنید که آنها چه مقدار 
این مبالغ  پول توجیبی به کودک خود پرداخت می کنند و 
را برای چه هزینه ها و چه مخارجی در نظر گرفته اند. اما 
همانطور که قبال نیز گفته شد، شما باید با توجه به شرایط 
به  توجه  با  و  فرزند  سنی  گروه  خود،  خانواده  اقتصادی 

روحیات او مبلغ پول توجیبی را تعیین کنید. 

 اگر شما جزو آن دسته از والدین و خانواده ها هستید که به 
پس انداز و نیکوکاری و امور خیریه توجه ویژه ای دارید، 
باید در مبلغ در نظر گرفته شده برای پول توجیبی کودک 

و  جداگانه  مبلغ  خاص  اهداف  اینگونه  انجام  جهت  خود، 
از همان  را  است کودکان  بهتر  اختصاص دهید.  بیشتری 
ابتدا به اهمیت پس انداز کردن پول و خرید هدیه و انجام 
جنبه  مورد  در  و  دهید  عادت  نیکوکاری  و  خیریه  امور 
صحبت  مفصل  او  با  موارد  اینگونه  ارزشی  و  معنوی 
نیکوکاری  کار های  انجام  مورد  در  اینکه  از  قبل  کنید. 
بخشی  و  کنید  صحبت  خود  کودک  با  بخواهید  خیریه  و 
توجه  دهید،  اختصاص  کار  این  به  را  او  توجیبی  پول  از 
کودکان  همه  برای  است  ممکن  توصیه  و  روش  این  کنید، 
مناسب نباشد و جواب ندهد، و بعضی از بچه ها شاید در 
برابر آن واکنش خوبی نداشته باشند، از طرف دیگر خود 
والدین نیز شاید بخواهند که اینگونه فعالیت ها با نظارت 
کودکان  توجیبی  پول  از  خارج  پولی  محل  از  و  خودشان 

انجام شود، در هر صورت تصمیم با شما است. 

پول  از  مشخص  بخشی  تا  کنید  تشویق  را  خود  کودکان   
توجیبی خود را به صورت منظم جهت رسیدن به اهداف 
مالی و پولی، پس انداز کنند. اهدافی مانند خرید دوچرخه، 
اگر  دیگر.  چیزهای  سایر  و  موبایل  گوشی  کامپیوتر، 
بتوانید بین پول توجیبی و پس انداز کودک خود رابطه ای 
هر چند ضعیف ایجاد کنید، نقش تاثیرگذاری بر وضعیت 

مالی او خواهید داشت. 

کارهای  انجام  به  مشروط  را  توجیبی  پول  پرداخت   
نکنید،  خود  کودکان  شخصی  کارهای  یا  خانه  روزمره 
آنها ممکن  این در مورد همه کودکان جواب نخواهد داد. 
است به پرداختن یا نپرداختن پول توجیبی از طرف شما 
به خودشان  کارهای مربوط  بازی  لج  با  و  نکنند  توجهی 
را انجام ندهند. البته بعضی از والدین هم هستند که بین 
کودکان  توجیبی  پول  و  خانواده  روزمره  کارهای  انجام 

این  پیشنهاد  بهترین  نمی شوند.  قائل  ارتباطی  گونه  هیچ 
است که برای انجام بعضی از کارهای روزمره خانه، مثل 
خرید نان، شست وشوی ماشین، تمیز کردن حیاط خانه و 
سایر موارد مشابه مبلغ معینی را تعیین کنید و جدا از پول 
توجیبی به کودک پرداخت نمایید. شما نباید پرداخت پول 
توجیبی را منوط به شرط و محدودیت های خاصی بکنید. 

رفتاری  بد  مختلف  چیزهای  مورد  در  شما  کودک  اگر   
می کند، مثال وسایل خواهر یا برادر خود را خراب می کند، 
ارائه  با  کنید  سعی  می زند،  صدمه  خانه  وسایل  به  یا 
جهت  را  آنها  توجیبی  پول  از  بخشی  منطقی،  توضیحات 
بیشتر  در  کنید.  کسر  وسیله  آن  کردن  درست  و  ترمیم 
توجیبی  پول  کاهش  و  کسر  با  کودکان  که  زمانی  مواقع 
خود مواجه می شوند، دست از این کار های بد بر خواهند 

تاکید می کنیم که به هیچ عنوان پول  اینجا نیز  داشت، در 
توجیبی او را به طور کامل حذف نکنید، زیرا تاثیر و نتیجه 

بدتری خواهد داشت. 

مالی  و  پولی  رفتار های  شما  کودک  که  می خواهید  اگر   
مناسبی داشته باشد، باید انتظارات و توقعات خود از آنها 
کودکان  بیشتر  کنید،  بیان  واضح  و  شفاف  صورت  به  را 
روحیه همکاری و مشارکت دارند و این وظیفه شما است 
تا این ویژگی را در آنها پرورش دهید. اگر شما و کودکتان 
و  بردارید، مشکالت  گام  و همسو  یک مسیر مشخص  در 
مسیر  یک  باید  پس  می رسد،  خود  حداقل  به  دردسرها 
هدفدار طراحی کنید و آن را در اختیار خانواده خود  قرار 

دهید. 
  به هیچ عنوان پرداخت پول توجیبی را به تاخیر نیندازید 
و هر طوری که هست به موقع و طبق برنامه از قبل تعیین 

شده، آن را به کودکان پرداخت کنید. 

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

حساب کتاب 
پول توجیبی 
کودکــــــــان

افزایش  را  جنسی  میل  خیار  احمدلو/بوی  ترجمه:ندا 
می دهد!

7 عـامـل مـوثـر 
بـر میل جـنـسـی

آیا آنقدر خسته هستید که حال و حوصله انجام دادن هیچ 
نگران  باشید؟  نداشته  را هم  زناشویی  رابطه  کاری، حتی 
است.  میان  در  تغذیه ای  مساله  یک  پای  حتما  نباشید... 
تعجب نکنید چون دکتر مارتا موریس، پژوهشگر دانشگاه 
روی  می توانند  هم  مختلف  غذاهای  که  می گوید  تافت 

احساسات جنسی ما تاثیر بگذارند.

1.تغذیه
اگر سطح فوالت خون شما پایین باشد به طور حتم انرژی 
و تمایل شما هم به برقراری رابطه زناشویی کمتر خواهد 
طور  به  خانم ها  که  می دهند  نشان  جهانی  تحقیقات  بود. 
دریافت  را   B گروه  ویتامین های  کافی  اندازه  به  معمول 
آنها  این مساله می تواند در کاهش میل جنسی  نمی کنند و 
موثر باشد. به عالوه، کمبود آهن هم می تواند باعث بدخلق 
شدن خانم ها و پایین آمدن میل جنسی شان بشود. بنابراین 
و  آهن  حاوی  غذاهای  اندازه  به  مصرف  با  می توانید  شما 
حبوبات،  و  گوشت ها  انواع  عدس،  اسفناج،  مانند  فوالت 
همیشه میل جنسی خود را زنده نگه دارید. با این حساب، 
افتاده  پا  می بینید که گاهی اوقات یک مساله ساده و پیش 
می تواند در کاهش یا افزایش میل جنسی شما بسیار موثر 
خود  تاثیر  تحت  شدت  به  را  زناشویی تان  زندگی  و  باشد 
قرار بدهد. اگر می خواهید عوامل تاثیرگذار دیگر در رابطه 
پیشنهاد  شما  به  بشناسید.  هم  را  زناشویی تان  زندگی  با 

می کنیم که نگاهی به این مقاله و 7 توصیه اش بیندازید. 

2.ماساژ
بیشتر افراد شاغل پس از برگشتن از محل کار خود، آن قدر 

از کار و ترافیک راه و استرس ناشی از آنها خسته هستند 
زناشویی  رابطه  یک  داشتن  جای  به  می دهند  ترجیح  که 
لذت بخش، بدون خوردن شام بخوابند تا این طوری از دست 
خستگی روزانه شان خالص شوند. اما نظر روان شناسان و 
متخصصان سالمت جنسی چیز دیگری است. آنها معتقدند 
که خانم یا آقا می توانند با ماساژ دادن شانه و گردن همسر 
خود، هم خستگی کار و استرس روزانه را از او دور کنند 
او  می کنند،  ایجاد  طریق  این  از  که  پوستی  تماس  با  هم  و 

را برای برقراری یک رابطه زناشویی خوب، آماده سازند. 
برای  دادن  ماساژ  دقیقه   10 تنها  که  باشد  یادتان  راستی! 

آمادگی پیش از رابطه زناشویی، کافی است.

3.ورزش
اندام  خانم ها  هرچقدر  که  داده اند  نشان  تحقیقات 
رابطه  داشتن  به  تمایلشان  باشند،  داشته  متناسب تری 
زناشویی و رضایت پس از برقراری رابطه شان هم بیشتر 
می شود. دکتر جودیس گربر، استاد روانشناسی دانشکده 
و  داده  انجام  زمینه  این  در  را  تحقیقی  ورمونت  پزشکی 
می گوید: »بیشتر خانم های 45 تا 55 ساله ای که از رابطه 

زناشویی خود رضایت دارند، اندامشان متناسب است و از 
چاقی یا الغری مفرط رنج نمی برند«. شاید بعضی ها فکر 
باعث  از ساعت خواب می تواند  کنند که ورزش کردن قبل 
به هم خوردن نظم و زمان خواب آنها شود. در صورتی که 
او  است.  دیگری  چیز  روان شناس  هاید،  ژانت  دکتر  نظر 
می گوید: »35 تا 40 دقیقه ورزش کردن با شدت متوسط، 
درست قبل از خوابیدن، جریان خون را در بدن شما منظم تر 
با منظم  بهتر می کند.  را هم  عصبی تان  سیستم  کارکرد  و 

شدن جریان خون و بهتر شدن کارکرد سیستم عصبی هم،  
تمایل شما به داشتن یک رابطه زناشویی لذت بخش پیش از 

خوابیدن دوچندان می شود«.

4.برانگیختگی
خیلی ها فکر می کنند که باید برای شروع رابطه زناشویی 
پیش  معاشقه  ساعت   3 تا   2 حتما  لذت،  اوج  به  رسیدن  و 
که  وقت  هر  خاطر  همین  به  و  باشند  داشته  رابطه  از 
برقراری  خیر  از  تمایل شان  به  رغم  ندارند،  زیادی  زمان 
دانشگاه  پژوهشگران  اما  با همسر خود می گذرند.  رابطه 
پیش  معاشقه  دقیقه   13 تا   7 تنها  که  می گویند  پنسیلوانیا 

خود  جنسی  تمایل  برانگیختن  برای  زناشویی  رابطه  از 
و  با فکر طوالنی  نباید  کافی است و شما  فرد و همسرش 
خسته کننده بودن رابطه، به طور کلی آن را کنار بگذارید! 

5.عصبانیت
نروید!  رختخواب  به  ناراحتی  یا  عصبانیت  با  هرگز 
خوردن  هم  به  باعث  می تواند  ناراحتی  یا  عصبانیت 
ممکن  ترتیب  این  به  و  بشود  هم  شما  همسر  خلق وخوی 
است شما نتوانید رابطه زناشویی خوبی را برقرار کنید یا 
حداقل اینکه هیچ  کدامتان از رابطه ای که دارید، لذت نبرید. 
بنابراین بهتر است که قبل از خوابیدن در مورد موضوعی 
همسرتان  با  شده  شما  ناراحتی  یا  عصبانیت  باعث  که 
قرار  آن  تاثیر  تحت  زناشویی تان  زندگی  تا  کنید  صحبت 

نگیرد. 

6.شناخت
یکی از مهم ترین مسائلی که ممکن است باعث کاهش تمایل 
در  کافی  نداشتن شناخت  بشود،   یا همسرتان  جنسی شما 
مورد تمایالت جنسی طرف مقابل است. بنابراین بد نیست 
جنسی  تمایالت  مورد  در  یک بار  وقت  چند  هر  شما  که 
رابطه  در  مشکلی  اگر  و  کنید  صحبت  همسرتان  با  خود 
مطلع  آن  از  را  همسرتان  حتما  دارد،  وجود  زناشویی تان 
کنید تا این مشکالت کوچک، روز به روز بزرگ تر نشوند و 

شما را نسبت به هم سرد و دلزده نکنند.

7.بوهای مختلف
شاید برایتان جالب باشد اگر بشنوید که رایحه های مختلف 
یا  شما  جنسی  میل  افزایش  یا  کاهش  در  می توانند  هم 
نشان  جدید  تحقیقات  مثال  باشند!  تاثیرگذار  همسرتان 
می تواند  بچه  پودر  و  شیرین بیان  خیار،  بوی  که  داده اند 
تا 13 درصد و بوی اسطوخدوس و پای کدو حلوایی تا 11 
درصد سطح خون واژینال را در خانم ها باال ببرد و باعث 
می توانید  شما  بنابراین  بشود.  آنها  جنسی  تمایل  افزایش 
شام  از  بعد  دسر  به عنوان  را  حلوایی  کدو  پای  مقداری 
میل کنید یا مقداری خیار حلقه  شده را کنار تخت تان قرار 

Prevention :بدهید.  منبع

با آبونمان )اشتراک(  هفته نامه پرشین،  
به گسترش فرهنگ و هنر ایرانی جدای 
از هرگونه گرایشهای سیاسی و مذهبی، 

کمکی وافر می کنید. 
لطفا جهت دریافت فرم اشتراک با شماره 

07811000455 تماس بگیرید
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یکی از بیماری های رایج در تمام دنیا کمر درد است. کمر درد 
پس از سرماخوردگی شایع ترین بیماری در جهان به شمار 
می آید. در اکثر کشورهای دنیا 65 تا 80 درصد مردم در طول 
زندگی مبتال به کمر درد می شوند. به عبارت دیگر تمام مردم 

حداقل یکبار کمردرد را در طول عمر خود تجربه می کنند.
شیوع این بیماری در جوامع مختلف متفاوت بوده و از 7 تا 
جوامع  در  کمردرد  علت  ترین  است.شایع  متغیر  درصد   37
مختلف فتق دیسک است که بیش از 90 درصد علل کمردردها 
 55 تا   35 سنین  در  عمدتا  دیسک  فتق  دهد.  می  تشکیل  را 
البته در سنین باالتر نیز ممکن است  سالگی رخ می دهد که 

دیده شود.
ستون  طول  چهارم  یک  کل  در  ای  مهره  بین  های  دیسک 
فقرات را تشکیل می دهند. دیسک ها در ناحیه گردن و کمر 

که حرکت بیشتری دارند، ضخیم تر هستند.

دیسک ها در افراد جوان حرکت آسان مهره های استخوانی را 
بر روی یکدیگر امکان پذیر می کنند.

کمردرد  از  شکایت  با  معموال  دیسک  فتق  به  مبتال  بیماران 
ناگهانی که به سمت باسن و ران و ساق یک پا تیر می کشد، 

بین  دیسک  درگیری  سطوح  ترین  شایع  کنند.  می  مراجعه 
مهره هایL 4 وL 5 و بین مهره هایL 5 وS 1 است که وقتی 
فتق دیسک به نواحی مرکزی کشیده شود، ممکن است بیش 
ناحیه  بزرگ،  فتق های  با  از یک ریشه عصبی گرفتار شود. 
دم اسبی نیز درگیر شده و در این حالت، ضعف حرکتی هر 
دو اندام تحتانی به وجود می آید که در این صورت احتمال 
می رود مثانه و روده نیز فلج شوند. درد ناشی از درگیری5 
L از ناحیه کمر به سرین، ناحیه خلفی خارجی ران و خلفی 
به  پا  خارجی  قوزک  روی  از  یافته،  انتشار  ساق  خارجی 
یابد  امتداد می  و دوم  اول  انگشت های  و گاهی  اول  انگشت 

و باعث ایجاد ضعف در خم شدن پا به سمت باال می شود.
وضعیت  در  را  بیمار  کمردرد،  علت  بیشتر  بررسی  برای 
طاقباز خوابانیده، سپس با بلندکردن مستقیم پای بیمار و خم 
کردن مفصل، درد خود را در محدوده 20 تا 30 درجه نشان 
درجه   90 یا   80 حد  در  طبیعی  مقدار  که  حالی  در  دهد،  می 
است. در بیماران مبتال به درد حاد کمر معاینه عصبی اندام 
تحتانی طبیعی است، زیرا در این بیماران درگیری ریشه های 
عصبی وجود ندارد.همچنین برای بررسی ریشه های عصبی 
روی  برهنه  پای  با  که  خواست  بیمار  از  توان  می   S و1   L  5

پنجه و پاشنه راه برود.

موید  ترتیب  به  پاشنه  و  پنجه  روی  رفتن  راه  توانایی  عدم 
درگیریS 1 وL 5 است. بنابراین، با انجام معاینه کامل بالینی 
می توان کمردرد دیسکی را از سایر علل ایجادکننده کمردرد 
داد. ویژگی های سیاتیک  افتراق  باقیمانده(  10 درصد  تا   5(
غالبا  و  خودی  به  خود  شروع  ثانویه،  یا  غیردیسکی  های 
درد  موارد  این  در  است.  مکانیکی  دیسکوپاتی  سابقه  بدون 
همیشگی است، سیر پیشرونده دارد و با خواب و استراحت 
بهبود نمی یابد و همچنین پاسخ مناسبی به درمان های طبی 
وجود ندارد و ممکن است به همراه کمردرد شواهدی دال بر 
وضعیت  تغییر  مثل  سیستمیک  عالئم  بست،  قبیل  از  عفونت 
کلسیم  افزایش  و  خونی  کم  الغری،  وزن،  کاهش  عمومی، 
ایتولوژی  تعیین  در  دیده شود.شناسایی موارد مطرح شده 

کمردرد بسیار کمک کننده است.

درد  از:  عبارتند  ثانویه  های  سیاتیک  کننده  ایجاد  علل 
ها،  عفونت  تومورها،  از  ناشی  کمردردهای  و  سیاتیکی 
بیماری های متابولیک و درگیری مفاصل. در نهایت می توان 
 ،CBC، ESR آزمایش های تکمیلی شامل از  برای تشخیص 

 EMG اسکن، MRI و  تی  سی  فقرات،  ستون  گرافی های  و 
انواع و  از  استفاده کرد. در طب نوین جهت درمان کمردرد 
مطلق  استراحت  شود:  می  استفاده  زیر  های  روش  اقسام 
گرما  درمانی،  سرما  موضعی،  تزریقات  داروها،  نسبی،  و 
مثل  امروزی  های  درمان  و  کایروپراتیک  ماساژ،  درمانی، 

مدرسه کمردرد، سایکوتراپی و جراحی.
انجام  دیسک،  فتق  موارد  درصد  دو  از  کمتر  در  مجموع  در 
عمل جراحی ضروری تشخیص داده می شود. بهبود بیشتر 
بیماران با درمان غیرجراحی، در حد بازگشت به فعالیت اولیه 
است ولی گاهی امکان عود عالئم با فشار یا کار سنگین وجود 
عرق  عنوان  با  بیماری  این  از  اسالمی  سنتی  طب  دارد.در 
آمده  ابوعلی سینا  الرئیس  از قول شیخ  یاد می شود.  النساء 
است: عرق النساء قسمتی از درد مفاصل است که از مفصل 
باسن شروع و از پشت ران به پایین انتشار می یابد و هرچه 
سمت  به  بیشتری  انتشار  باشد،  بیشتر  درگیری  زمان  مدت 
پایین دارد. حتی ممکن است انگشتان پا را در بر گیرد و باعث 
الغری پای درگیر شده شود که این امر بستگی به کم و زیادی 
عرق  بیماری  درمان  و  تشخیص  در  که  آنچه  دارد.  نیز  ماده 
النساء مهم است، شناخت مزاج بیمار است... اگر عرق النساء 
جای  است  ممکن  باشد،  آمده  وجود  به  خونی  خلط  ماده  از 
درد سرخ رنگ باشد که درد مفاصل در طول انتشار می یابد. 
همچنین تپش و احساس سنگینی از عالئم این خلط است که با 
»فصد« فورا تسکین پیدا می کند. چنانچه در لمس کردن جای 
پوست  سطح  طرف  به  درد  و  شد  حس  شدید  حرارت  درد، 
انتشار داشت و با سرد شدن تسکین یافت، ماده تولیدکننده 

عرق النساءماده صفرایی است.

اگر ماده به وجود آورنده درد، خلط بلغمی باشد، رنگ جای 
به درد آمده تغییر نمی کند و یا طوسی رنگ می شود. حالت 
اگر  یابد.  می  شدت  پهنا  در  درد  و  همیشگی  و  کم  التهابی 
ماده سبب درد، خلط سودایی باشد، درد مخفی است و کمتر 

انتشار می یابد.
جای درد سفت و خشک است و رنگ جای به درد آمده روشن 
داشته  پیوست  که  صورتی  در  بیماران  درمان  در  نیست... 
می  خاطر  همین  به  شود  برطرف  آنان  پیوست  باید  باشند، 
توان از زیتون، انجیر، خاکشیر با آب گرم، بادکش گرم شکم 

و یا در نهایت از سنا و گل سرخ استفاده کرد.

در تمام بیماران جهت تسکین درد و نرم کردن و رفع اسپاسم 
برای  نعناع  اسانس  و  تلخ  بادام  روغن  ترکیب  از  توان  می 

ماساژ دادن کمر استفاده کرد.
همچنین  و  ها  صفراوی  خصوص  به  مزاج  گرم  بیماران  در 
در سودایی مزاج ها بعد از قراردادن منضج برای بیمار )که 
معموال از ترکیب عسل، سرکه و عرق نعناع ساخته می شود(، 
درمان به وسیله حجامت عام و ساکرال به مدت 3 تا 7 روز 
انجام می شود و همچنین می توان از بادکش گرم سیاتیک نیز 
استفاده کرد و در مراحل انتهایی از »فصد« نیز بهره گرفت. 
در ضمن بیماران بلغمی و سودایی باید از مصرف سردی ها 
و  تلخ  بادام  روغن  با  ماساژ  بلغمی  بیماران  در  کنند.  پرهیز 

اسانس نعناع مؤثر بوده است.

النساء  این نکته اشاره کرد که بیماران مبتال به عرق  باید به 

بهداشت و سالمت

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

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

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

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی 
- روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم 

دکتر روحی شاهین

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

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای 
اعصاب لندن

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

برگزار کنند ه سمینارهای تجربی و روانکاوی
www.advancehypnotherapy.com

برای مداوای خود باید کامال دقیق و با نظر پزشک عمل کنند.
که با حوصله و استمرار در مصرف داروهای مربوطه و خصوصا حفظ 

آرامش و پرهیز از اضطراب و ناراحتی های روحی قابل درمان است.

سنتی  طب  روش  به  بیماری  این  درمانی  های  نسخه  ترین  مهم  از  برخی 
عبارتند از :

با عسل مخلوط شده  آن که  یا پودر شده  از جوشانده سیاهدانه  استفاده 
باشد به صورت خوراکی طی دوره ای دو ماهه بسیار مفید است.

خوردن روزانه یک قاشق مرباخوری اسفند تمیز در دو نوبت صبح و عصر 
در بهبود دردهای سیاتیکی اثر زیادی دارد.

توصیه می شود افراد مبتال به دردهای سیاتیکی، روزانه 30 گرم گل بابونه 
خشک را در یک لیتر آب دم کرده و طی 3 وعده، میل نمایند.

یکصد گرم سورنجان خشک را نرم کرده، داخل کپسول های پانصد گرمی 
ریخته، روزی دوکپسول میل شود.

تازه،  گردوی  مغز  و  انجیر  کمی  همراه  داده  بو  یا  پخته  سیر  مصرف 
دردهای سیاتیکی و کمردردهای ناشی از غلبه سردی را بهبود می بخشد.
خوردن روزانه چند عدد خرما و همچنین مالیدن مخلوطی از خرمای بدون 
هسته و دنبه و زنجبیل، و کمی روغن کنجد به موضع درد و بستن آن روی 

ناحیه کمر، در تسکین درد بسیار موثر است.

یکی از بهترین گیاهان دارویی که به سرعت دردهای سیاتیکی را آرام می 
کند، اکلیل کوهی است. طرز استفاده از این گیاه دارویی به این شکل است 
که دویست گرم برگ های خشک اکلیل کوهی را پودر کرده، در عسل خمیر 
نموده و روزانه یک قاشق مرباخوری میل شود. همچنین می توان از حمام 
دارویی اکلیل استفاده کرد به این صورت که یکصد گرم از این گیاه را در 
یک لیتر آب جوشانده و داخل آب وان حمام ریخته، به مدت نیم ساعت در 

آن دراز بکشید.
سیاتیکی،  دردهای  و  درد  کمر  درمان  در  شفابخش  های  نسخه  دیگر  از 

مرهم گندگن می باشد. طرز تهیه این مرهم به قرار ذیل است:

بیست گرم پوست گندگن را پودر کرده در پنج گرم جوهر این گیاه مخلوط 
می نماییم و در پارچه نمناکی ریخته، سپس یکصد گرم مغز بادام تلخ رنده 
شده را به آن اضافه کرده و پارچه را فشار دهید تا روغن خارج شود، حال 
روغن صاف شده را به محل درد مالیده، تفاله را هم با کمی پودر زنجبیل 

روی موضع درد ببندید.
استفاده از مرهم الله سرنگون نیز در درمان دردهای سیاتیکی مؤثر است. 
برای تهیه این مرهم، ابتدا 50 گرم دنبه گوسفند را که به مالیمت با حرارت 
ذوب شده باشد، به آن افزوده و خوب به هم می زنیم و سپس کمی روغن 
کنجد به آن اضافه کرده، هر بار کمی از این مرهم را روی کمر گذاشته با 

پارچه نازکی ببندید.

از دیگر داروهای مؤثر در درمان دردهای سیاتیکی، ترب سیاه است که می 
توان آب آن را میل نمود و تفاله اش را روی موضع درد بست.

گرم   20 که شامل  فرمول خاص  و  ترکیب  با  از قرص سورنجان  استفاده 
سورنجان، 10 گرم بوزیدان، 10 گرم میخک، 10 گرم زنجبیل و 10 گرم گل 
زوفا می باشد و در عسل خمیر شده به صورت قرص مصرف می شود، از 

قویترین راه های درمان کمردرد و پادرد های سیاتیکی است.

به عنوان آخرین تجویز و شاید مهم ترین درمان دردهای کمر و سیاتیک، 
مجددا تاکید می شود پرهیز از استرس های روحی و مصرف آرام بخش 
نوع  این  تسکین  در  بابونه  و  اسطخدوس  بادرنجبویه،  مثل  گیاهی  های 

دردها و کوتاه نمودن طول درمان بسیار موثر و مفید است.

این  اگر  که  می دهیم  انجام  مختلفی  فعالیت های  روز  طول  در  ما  همه 
فعالیت ها درست انجام نشود، عوارضی را به  جای می گذارد. یکی از این 
کفش  بند  بستن  برای  است  ممکن  که  است  شدن  راست  و  خم  فعالیت ها 
از مشاغل براساس خم و  از روی زمین باشد. بعضی  بلند کردن شیء  و 
و  راه  و  شهرداری  ماموران  مزرعه داران،  مانند  است؛  فرد  شدن  راست 
تنیس،  مانند  ورزشی  رشته های  از  بعضی  ورزشکاران  حتی  و  ترابری 

بیسبال، گلف و...
راست  و  خم  هم  کمرمان  مهره ای  مفاصل  ما  شدن  راست  و  خم  هنگام 
می شوند. حال اگر فرد با روش نادرستی به طور مداوم خم و راست شود، 
دچار کمردرد و فتق دیسک در موارد حادتر خواهد شد. طبق آمار 61/6 
این  اندام«  »تناسب  از کمردرد رنج می برند. در  دلیل  این  به  افراد  درصد 

هفته با راهکارها و تمرین های پیشگیری از کمردرد آشنا خواهید شد.
از یک درد مرده  و  تواند در حالت های مختلف ظاهر شود  درد کمر می 
دالیل  درد  این  کند.  گیر  زمین  را  شما  ناگهانی  شدید  درد  یک  تا  مداوم 
متفاوتی دارد و می تواند در اثر شکستی در ناحیه ستون فقرات، بیماری، 
آرتروز، دیسک کمر و  بروز کند. خیلی از افراد به دلیل داشتن اضافه وزن 

دچار درد در ناحیه کمر می شوند.
هفته  یا  و  روز  چند  گذشتن  با  افراد  از  بسیاری  که  آنجاست  خوش  خبر 
دردشان بهبود میابد و نیازی به عمل جراحی ندارند. چیزی که بیشتر از 
هر درمانی مورد نیاز این دسته از افراد است، استراتژی های کمکی خود 
شخص است که می تواند در بهبود شرایط اثر خوبی بگذارد و از بازگشت 

درد جلوگیری کند.

1 بیشتر تمرین کنید: در صورتی که کمر شما درد می کند، ممکن است به 
را کمتر کنید و بیشتر استراحت کنید. یک  این فکر کنید که فعالیت خود 
زمان  مدت  اما  دهد،  کاهش  را  شما  درد  است  ممکن  استراحت  روز  دو  یا 
بیشتر نمی تواند وضعیت را بهبود بخشد. متخصصان بر این باورند که 
تمرینهای سبک می تواند از میزان التهاب بکاهد و تنش عضالنی را کاهش 

دهد.

2 مراقب وزنتان باشید: چندین کیلوگرم اضافه تر در ناحیه میانی بدن می 
تواند فشار مضاعفی را به کمر شما وارد کند، سعی کنید تا از وزن ایده 

آلتان چهار کیلوگرم کمتر باشید، تا فشار بر روی کمر شما کمتر باشد.

3 سیگار کشیدن را متوقف کنید:سیگار کشیدن، جریان مواد معدنی مورد 
نیاز بدنتان را به دیسک های بین مهره های کمر کاهش می دهد و همین 

موضوع منجر به افزایش درد در ناحیه کمر می شود.

4 حالت خوابیدن:در صورتی که بیش از حد دچار درد کمر می شوید با 
به  خوابیدن  کنید.  صحبت  خوابیدن  حالت  بهترین  به  راجع  خود  پزشک 
از  اید، گاهی  به سمت سینه جمع کرده  را  زانوهایتان  بغل، در حالتی که 
اوقات برای افراد مبتال به کمردرد توصیه می شود. در صورتی که عالقه 
تا یک بالشت را به زیر زانوهای خود  دارید به پشت بخوابید، بهتر است 
قرار دهید و بالش کوچکی را نیز در پایین ترین قسمت کمر )گودی کمر( 
خود بگذارید. به خاطر داشته باشید که خوابیدن بر روی شکم می تواند 

فشار مضاعفی را بر روی کمر شما وارد کند.

به حالت نشستن توجه کنید:بهترین صندلی ها برای نشستن، صندلی   5
هایی با پشتی صاف و بیرون زدگی برای گودی کمر هستند. سعی کنید 
مدت  برای  که  صورتی  در  دارید.  نگاه  باالتر  تان  باسن  از  را  زانوهایتان 
دارید و شکمتان  نگه  باال  را  تا سرتان  ایستاده هستید، سعی کنید  زیادی 
پایه برای زیر  از چهار  را به داخل بگیرید. در مواقع نشستن سعی کنید 

پا استفاده کنید.

6 مراقب بلند کردن اشیا باشید:برای بلند کردن اشیا سنگین خم نشوید. 
سعی کنید تا زانوهای خود را خم کرده و نیم خیز شوید، شی مورد نظر 
به بدن خود فشار  آرامی برخیزید.  به  را نزدیک به شکمتان نگه دارید و 
نیاورید و تا جای که می توانید به جای کشیدن اشیاء سنگین، آنها را ُهل 

دهید.

7 از پوشیدن کفش پاشنه بلند خودداری کنید: کفشهای پاشنه بلند، نقطه 
ثقل بدن شما را جابجا می کنند و عامل ایجاد فشار بیشتری به کمر هستند. 

سعی کنید از کفشهایی با پاشنه سه سانتی متر استفاده کنید.

8 شلوار تنگ نپوشید: شلوارهای تنگ حرکات شما را محدود می کنند و 
شما به راحتی نمی توانید خم و راست شوید و همین موضوع سبب می 

شود تا فشاری بیش از حد به کمر شما وارد آید.

به  پول منجر  پر  بر روی یک کیف  کنید: نشستن  را سبک  پولتان  9 کیف 
بروز درد کمر می شود. سعی کنید تا کیفتان را خالی نگاه دارید و یا در 

زمانی که بیش از حد می نشینید، آن را از جیب تان بیرون بیاورید.

بند  که  کنید  خریداری  را  کیفی  کنید:  انتخاب  را  مناسب  دستی  کیف   10
بلندی داشته باشد و بتواند تا باالی سرتان برسد. بهتر است تا از مدل کیف 
های پستچی بخرید و بند آن را بر روی شانه مخالف بگذارید، تا وزن آن 
در بدنتان پخش شود و تنها به یک نقطه از بدن فشار وارد نشود. زمانیکه 
کیف سنگینی را با دست و بدون بند حمل می کنید، سعی کنید تا هر چند 
وقت یکبار، دستتان را عوض کنید و از قرار دادن بار بیش از حد در یک 
سمت از بدنتان خودداری کنید. هر چند وقت یکبار، کیفتان را خالی کنید 

و وسیله های غیر ضروری را از آن بیرون بیاورید.

11 کمربندها را فراموش کنید: برای کمر، تعداد زیادی کمربندهای طبی 
در بازار موجود است، اما اکثر آنها برای دوران نقاهت برخی از عمل های 
مفید است و هنوز ثابت نشده است که آنها برای دردهای شدید کمر مفید 

هستند.

کمــر ســــــازی

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

ما،  آگهی دهندگان و مشترکانی به ما معرفی کرده اند.
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مهم ترین آلترناتیوهای مربیان لیگ برتری در فصل جاری

 چمدان همیشه 
بسته مربیان فوتبال

تجربه تاریخی نشان می دهد میزان حوصله و مدارای مدیران 
فوتبال ایران با مربیان شان، هر سال به شکل عجیبی کمتر و 
کمتر می شود.  حاال هم که مسابقات لیگ پانزدهم به تدریج 
سروشکل جدی تری پیدا می کند، کم کم باید منتظر وقوع تغییر 
سال  باشیم.  گوناگون  تیم های  نیمکت  روی  پیاپی  تحوالت  و 
گذشته تنها هفت هفته طول کشید تا چهره اولین قربانی فصل 
درخشان  حمید  به  را  خودش  جای  دایی  علی  و  شود  روشن 
نتیجه گرای  مدیران  تحمل  آستانه  فصل  این  دید  باید  بدهد. 
فوتبال ایران چقدر است و آنها چه زمان اقدام به تغییر مربیان 
گزینه های  جدی ترین  از  برخی  مطلب  این  می کنند.  خود 
میانه های  در  برتری  لیگ  باشگاه های  نیمکت  روی  حضور 
قدیم  از  باشد  یادمان  حال  هر  به  می کند.  بررسی  را  فصل 
گفته اند چمدان مربیان فوتبال همیشه بسته و آماده، پشت در 

است!

برانکو و دو سناریو
سرمربی  هم  عبدی  حسین  فصل  همین  در  است  ممکن   
پرسپولیس شود. او فصل گذشته دستیار حمید درخشان بود 
اداره امور را  که در یک بازی نیز به عنوان نفر اول کادرفنی 
به دست گرفت. همین حاال هم حرف و حدیث های زیادی در 
مورد اختالف نظر این عضو هیات مدیره پرسپولیس با برانکو 
به گوش می رسد. از قرار معلوم عبدی بدش نمی آید سرمربی 
پرسپولیس شود. حتی همین اواخر هم یکی از روزنامه های 
احتمالی  ناکامی  از  بعد  بوده  قرار  بود  شده  مدعی  ورزشی 
برانکو  جای  مایلی کهن  و  عبدی  زوج  اهواز،  در  فوالد  برابر 
همه چیز  مسابقه  این  در  پرسپولیس  پیروزی  اما  بگیرند،  را 
را عوض می کند. البته اخیرا زمزمه هایی هم در مورد احتمال 
شده  مطرح  کرواسی  ملی  تیم  نیمکت  روی  برانکو  حضور 
که اگر این اتفاق رخ بدهد، شاید گزینه های جانشینی وی در 
نزد  برانکو  به هر حال  بکشند!  راحتی  به  نفسی  پرسپولیس 

و  است  برخوردار  عمومی  مقبولیت  از  پرسپولیس  هواداران 
این امتیاز کمی نیست.

بازگشت فرهاد؟
 با توجه به اینکه  علیرضا منصوریان تیم دارد، در حال حاضر 
جدی ترین گزینه برای جانشینی پرویز مظلومی روی نیمکت 

آبی ها  پیشین  هفت  شماره  است.  مجیدی  فرهاد  استقالل، 
هرگز تمایلش برای هدایت استقالل را انکار نکرده است. او که 
از منتقدان سرسخت قلعه نویی محسوب می شد، بعدها رابطه 
فرهاد  پوئن  کرد.  تکذیب  هم  را  مظلومی  پرویز  با  کاری اش 
این است که بخشی از سکوها را هم پشت سر خودش دارد و 
این یعنی در مقاطع بحرانی ممکن است اسمش در استادیوم 
به گوش برسد و مسووالن استقالل را تحت فشار قرار بدهد. 
فراموش نکنیم استقاللی ها بر خالف پرسپولیسی ها معموال 
با مربیان خارجی رابطه چندان مطلوبی ندارند و همین مساله 

شانس آلترناتیوهای داخلی مظلومی را افزایش می دهد!

ناگهان رسول
 ابتدای فصل اینطور به نظر می رسید که امسال تونی اولیویرا 
کار راحتی در تبریز خواهد داشت. او یک تیم پرستاره داشت 
و خودش هم از جایگاه مطلوبی بین هواداران بهره می برد. 

داشتند،  تیم  هم  خطیبی  رسول  و  کمالوند  فراز  عالوه  به 
بنابراین خطری پیرمرد پرتغالی را تهدید نمی کرد. ناگهان اما 
خیلی چیزها تغییر کرد. تراکتور خوب استارت نزد و خطیبی 
هم از سیاه جامگان جدا شد. به این ترتیب ساده ترین فرضیه 
این است که فعال رسول را یکی از گزینه های جانشینی تونی، 

در صورت ادامه ناکامی ها در تراکتور بدانیم.

خداداد دوباره عزیز می شود؟
در  خصوص  به  مربیگری  ناکام  تجربه  چند  عزیزی  خداداد   
مشهد داشته است. با این حال هیچ بعید نیست یک بار دیگر او 
را روی نیمکت یک تیم لیگ برتری ببینیم. عزیزی که همچنان 
که  داشت  خواهد  را  شانس  این  می کند،  زندگی  مشهد  در 
به عنوان جایگزین مربیان یکی از دو تیم خراسانی لیگ برتر 
هدایت  مهاجری  رضا  حاضر  حال  در  شود.  مشغول  کار  به 
پدیده مشهد را بر عهده دارد، اما وضعیت سیاه جامگان بعد 
فعال  گویا  و  نیست  مشخص  خطیبی  رسول  کناره گیری  از 
بر عهده  را  امور  اداره  ناصر حجازی  داماد  سعید رمضانی، 
دارد. فراموش نکنیم محبوبیت خداداد همیشه می تواند برای 

مدیران مشهدی وسوسه انگیز باشد.

از فینال آسیا تا خانه نشینی
یکی  به عنوان  ابراهیم زاده  منصور  پیش  سال  چند  تا  شاید   
شناخته  ایران  فوتبال  مربیان  به روزترین  و  تاکتیکی ترین  از 
آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال  به  را  ذوب آهن  توانست  او  می شد. 
برساند و حسابی اسم و رسمی برای خودش دست و پا کند. با 
این وجود ورق برای منصورخان خیلی زود برگشت و او بعد 
از چند تجربه ناموفق در نفت تهران و پیکان به کلی محو شد. 
با این حال تجربه ثابت کرده در فوتبال ایران مربیانی که برای 
برگردند  دوباره  می توانند  می شوند،  گرفته  نادیده  دوره ای 
و چند سال دیگر کار کنند. حاال باید دید این اتفاق در مورد 

ابراهیم زاده هم رخ می دهد یا نه؟ 

دو گزینه از یک خانواده!
به  را  بحران زده  ملوان  هدایت  گذشته  فصل  کریمی  فیروز   
دست گرفت و موفق شد این تیم را در لیگ برتر نگه دارد. این 
مساله قطعا در حافظه مدیران فوتبال ایران باقی خواهد ماند 
تا در شرایط اضطراری، روی کریمی به عنوان یک گزینه مهم 
نرسید  توافق  به  ملوان  با  فصل  ابتدای  کریمی  کنند.  حساب 
ناکام  مربیان  سر  روی  سایه اش  و  بماند  باقی  گود  بیرون  تا 
آلترناتیوها  جمع  به  باید  هم  را  او  داماد  البته  کند.  سنگینی 
بود،  صبا  سرمربی  خودش  که  تارتار  مهدی  کرد.  اضافه 
تصمیم گرفت در فصل جاری با یک رده تنزل به عنوان دستیار 
علی دایی در این تیم مشغول به کار شود، اما خیلی زود از این 

پست هم کنار کشید تا در حال حاضر بیکار باشد.

گروه آلترناتیوهای انزلی
مثل  انزلی  بومی  مربیان  از  دیگر  برخی  و  احمدزاده  محمد   
ایراندوست و پورغالمی همیشه می توانند گزینه نشستن روی 
نیمکت ملوان باشند. شاید اگر قلعه نویی ابتدای فصل از ملوان 
روی  نشستن  برای  شانسی  هیچ  هم  گروه  این  نمی شد،  جدا 
تا به حال هیچگاه  امیر  پیدا نمی کردند، چرا که  نیمکت قوها 
از تیمی اخراج نشده و بعید بود این بار هم چنین اتفاقی در 
انزلی برایش رخ بدهد. حاال اما او رفته و حمید استیلی آمده؛ 
کسی که برکنار شدنش چندان دور از ذهن نیست و به همین 
اصالت  با  ترجیحا  دیگر،  است یک مربی  آن ممکن  خاطر هر 

بومی جای وی را بگیرد.

حکایت عجیب مرفاوی
 صمد مرفاوی یکی از آن کسانی است که از همان زمان مربی 
به  بدی  نتایج  استقالل  در  او  داشت.  زیادی  منتقدان  شدنش 
دست نمی آورد، اما مدام مورد انتقاد قرار می گرفت. شاید همه 
اینها به خاطر آن بود که او کاریزمای مورد انتظار هواداران را 
به عنوان یک مربی نداشت. مرفاوی سال گذشته هدایت صبای 
قم را به دست گرفت و نتایج بسیار خوبی در این تیم به دست 
تصمیمات  بحث برانگیزترین  از  یکی  در  وجود  این  با  آورد. 
بر هدایت  تا عالوه  پیکان شد  راهی  نیم فصل  دو  بین  عمرش 
مخدوش  هم  را  خودش  کارنامه  یک،  لیگ  سمت  به  تیم  این 
کند. شاید اگر او به روند مطلوب نتیجه گیری اش با صبا ادامه 
آلترناتیو جدی  به عنوان یک  یا حداقل  تیم داشت  االن  می داد، 

مطرح بود.

 روزگار سپری شده
این است که مربیان پرسپولیس و استقالل،   معموال رسم بر 
سایر  توجه  مورد  تیم ها  این  نیمکت  از  رفتن  کنار  از  بعد 
مربیگری شان  عمر  به  سالی  چند  و  می گیرند  قرار  باشگاه ها 
در  طوری  درخشان  حمید  وجود  این  با  می شود.  اضافه 
قاعده  این  احتماال  که  کرد  عمل  و  گرفت  نتیجه  پرسپولیس 
شامل حال او نخواهد شد! درخشان پیش از پذیرفتن هدایت 
آلومینیوم  هدایت  گزینه  سه  از  یکی  به عنوان  پرسپولیس، 
هرمزگان راهی این شهر شد؛ اما نتوانست سمت مزبور را به 
دست بیاورد. حاال هم احتماال وی به همین سطح بازخواهد 
گشت، مگر اینکه دوباره یکی مثل حمیدرضا سیاسی مدیر یک 

باشگاه شود!

خیلی دور، خیلی نزدیک!
نخواهد  کامل  قلعه نویی  امیر  اسم  بدون  مطلب  این  بی گمان   
به  ترکیه  در  فتح الله زاده  با  همراه  روزها  این  که  مردی  شد؛ 
سر می برد، اما هر آن ممکن است به عنوان سرمربی به یکی از 
باشگاه های لیگ برتری برگردد. از اصفهان تا اهواز و شاید 
در  آنچه  از  برتر  لیگ  تاریخ  مربی  پرافتخارترین  تهران؛  هم 

آیینه می بینید به شما نزدیک تر است!

ورزش

به یاد داشته باشید فقط 
از صرافی های معتبر 

جهت نقل و انتقال پول 
خوداستفاده نمائید

چرا دژاگه به کمیته اخالق احضار شد؟

بی خبری از تعهد 
فدراسیون به اشکان

نویسنده : چیا فوادی

تیم  سرمربی  تازه  قلعه نویی  امیر  که  زمانی   85 سال  تابستان 
ملی شده بود، فدراسیون فوتبال هنوز رئیس نداشت و کیومرث 
هاشمی سرپرست فدراسیون فوتبال شده بود. در آن اوضاع به 
هم ریخته و تعلیق فدراسیون فوتبال با شاهکار محمد علی آبادی 
رئیس وقت سازمان تربیت بدنی و معاون محمود احمدی نژاد 
کمی  می توانست  که  عاملی  تنها  دادگان،  محمد  برکناری  در 
داخلی  موفق  سرمربی  یک  انتخاب  کند،  آرام  را  عمومی  افکار 
برای تیم ملی فوتبال ایران بود. خرد جمعی اهالی فوتبال در آن 
زمان امیر قلعه نویی را که با استقالل سه فصل خوب را پشت 
کرد.  انتخاب  بود،  شده  قهرمان  درنهایت  و  بود  گذاشته  سر 
انتخابی که البته منتقدانی هم داشت. محمد دادگان همان زمان 
به قلعه نویی گفته بود کسانی که به سرمربی شدن تو رضایت 
داده اند، می خواهند پشت سرت قایم شوند و دقیقا همین اتفاق 
هم افتاد و تیم ملی با قلعه نویی جوان، ناکام جام ملت های آسیا 
لقب گرفت. اولین بار آن زمان نام اشکان دژاگه که بازیکن تیم 
ملی جوانان آلمان بود، سر زبان ها افتاد. امیر قلعه نویی متوجه 
شد که دژاگه پدر و مادری ایرانی دارد و البته چون هنوز برای 
تیم ملی بزرگساالن آلمان بازی نکرده، می تواند برای تیم ملی 
ایران  فوتبال  فدراسیون  زمان  همان  کند.  بازی  ایران  فوتبال 
دست به کار شد تا اشکان به تهران بیاید. زمانی که اقدام های 
الزم برای حضور وی در تیم ملی انجام شد، اشکان دژاگه پاسخ 
داد به دلیل خاطره ناخوشایندی که از حضور در ایران دارد، 
نمی خواهد به تیم ملی بیاید. داستان از این قرار بود که دژاگه 
در سال 2002 سفری به ایران داشت که در حین ورود به ایران، 
سرش به دلیل آرایش عجیب و غریبی که داشت تراشیده  شد. 
درخواست امیر قلعه نویی ریجکت می شود و اشکان برای تیم 

ملی جوانان و امید آلمان بازی می کند.

  دایی و قطبی هم دژاگه را می خواستند

سرمربی  قطبی  افشین  هم  و  دایی  علی  هم  بعد  سال های  در 
وقت تیم ملی فوتبال ایران تقاضای حضور اشکان دژاگه را به 
فدراسیون فوتبال علی کفاشیان می دهد. این بار هم دژاگه قبول 
نمی کند. دلیل قبول نکردنش هم این بود که شانس حضور در 
تیم ملی فوتبال بزرگساالن آلمان را داشت و خیلی امیدوار بود 
دژاگه  و  نیفتاد  اتفاق  این  اما  کند.  دعوت  را  او  لو  یوآخیم  که 

متوجه شد که شانس بازی در تیم ملی فوتبال آلمان را ندارد، 
از سویی او با بازی نکردن مقابل تیم ملی جوانان و امید رژیم 
صهیونیستی در رقابت های مقدماتی اروپا، تیتر یک رسانه های 
آلمان شد و به همین دلیل بود که دوباره مورد توجه  فوتبالی 
سومین  برای  کی روش،  کارلوس  حضور  از  پس  گرفت.  قرار 

بار از اشکان دژاگه خواسته شد که به تیم ملی بپیوندد. دژاگه 
در  حضور  با  بار  این  می دانست  بزرگی  مربی  را  کی روش  که 
فوتبال ایران موافقت کرد. تنها مشکل او خالکوبی های عجیب 
لیگ  سازمان  اخالقی  منشور  ستاد  زمان  آن  بود.  غریبش  و 
همچنان فعال بود و به همین دلیل، علیرضا علیپور دبیر ستاد 
بازیکن بسیار  اینکه دژاگه  دلیل  به  اعالم کرد  منشور اخالقی، 

از منافع ملی دفاع  و  تیم ملی کمک  به  خوبی است و می تواند 
کند، به شرط پوشاندن آستین هایش مشکلی برای بازی در تیم 
فدراسیون  از  خانواده اش  و  اشکان  خود  واقع  در  ندارد.  ملی 
فوتبال پرسیده بودند مشکلی با خالکوبی های دژاگه ندارند که 
فدراسیون تعهد کرده بود کاری به خالکوبی های دژاگه نخواهد 

ملی  تیم  برای  خوبی  بازی های  او  که  است  این  مهم  و  داشت 
داشته باشد. دژاگه در اولین حضورش در تیم ملی، دو گل برای 
ایران مقابل قطر به ثمر رساند. آن هم در بازی که در ورزشگاه 
دژاگه  حضور  از  هم  کی روش  شد.  مساوی  دو   - دو  آزادی 
 90 سال  پایان  در   90 برنامه  که  نظرسنجی  در  بود.  خوشحال 
انجام داد، اشکان دژاگه مرد سال فوتبال ایران شد و محبوبیت 
ویژه ای بین اهالی فوتبال پیدا کرد. او البته از بازیکنان متاهل 
تیم ملی است و بر خالف تصوری که از خالکوبی هایش وجود 
دارد، بسیار آرام است و در اردوهای تیم ملی همه می دانند که 

آزارش به مورچه هم نمی رسد.
 

رئیس کمیته اخالق یادش رفت
با  مشکلی  که  بود  داده  تعهد  فوتبال  فدراسیون  حال  هر  در 
دیگری  بازیکن  شد  باعث  همین  و  ندارد  دژاگه  خالکوبی های 
بازی  روسیه  در  حاضر  حال  در  که  هم  آزمون  سردار  مثل 
علی  انتخاب  دوم  دور  در  باشد.  داشته  خالکوبی  می کند، 
حساسیت ها  فوتبال،  فدراسیون  رئیس  به عنوان  کفاشیان 
نسبت به خالکوبی از بین رفت و با کمک رسانه ها بسیاری از 
شیث  عمران زاده،  حنیف  مثل  داخلی  بازیکنان  خالکوبی های 
اکبرپور،  سیاوش  نیکبخت واحدی،  برهانی،  آرش  رضایی، 
علیرضا  و  بنگر  محسن  کفشگری،  مهرداد  فروزان،  محسن 
نورمحمدی و بسیاری دیگر رسانه ای شد و هیچ اتفاقی نیفتاد 
تا اینکه کمیته اخالق فدراسیون فوتبال خبر از احضار اشکان 
اتفاقی  داد.  به خاطر خالکوبی هایشان  آزمون  دژاگه و سردار 
را وتو کند و  آنها  تا دستور  که علی کفاشیان را عصبانی کرد 
علی اکبر محمدزاده به همین دلیل استعفا داد. هر چند خودش 
می گوید این ماجرا یکی از دالیل استعفایش بوده و ماجرای لغو 
شدن محرومیت مهرداد خانبان آنالیزور تیم ملی هم یکی دیگر 
از این دالیل بوده است. در هر حال عصبانیت کفاشیان به این 
دلیل بوده که با این احضار همه به فدراسیون فوتبال می خندند، 
می کند  بازی  ملی  تیم  در  است  سال  چند  دژاگه  اشکان  چراکه 
احضار  مقطع  این  در  باید  چرا  اما  نشده  احضار  حال  به  تا  و 
شود؟ مگر تازه خالکوبی کرده و این خالکوبی ها جدید است که 
بخواهد احضار شود و پاسخگو باشد؟ البته کفاشیان از اساس 
مخالف رسانه ای شدن این احضارها بود، چراکه فضایی منفی 
علیه ایران در رسانه های جهانی به وجود می آورد. با همه این 
احوال این خبر رسانه ای شد و مشاهده کردیم که پیش بینی ها 

در این باره درست بوده است.
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 و ديگر هيچ
 دروازه غ��ار ش��اید ب��رای کودکان 
ت��ه دنيا باش��د. انگار قرار هم نيس��ت 
پایاني بر قصه هایش نوش��ته شود. هر 
روز كودكي در خانه تنگ وتاریكش زاده 
مي شود كه سرنوشتش پشت چراغ هاي 
هميشه قرمز خيابان هاي زندگي براي 
هميش��ه متوق��ف اس��ت. زندگي دود 
آلودي كه هر افقي در آن گم مي شود. 
گروه هاي مردمي فعال چون جمعيت 
ام��ام عل��ي)ع( و همچنين مؤسس��ه 
حمایتي كودكان اما نااميد نش��ده اند. 
آنها مي خواهند در ميان این س��ياهي 
بارقه اي از اميد را نش��ان بچه ها بدهند 
تا ش��اید بتوانند راه خود را پيدا كنند.  
بشيري مي گوید كه مؤسسه تمام توان 
خ��ود را روي آموزش بچه ها گذاش��ته 
است. بچه هایي كه كودكي آنها در ميان 
كار و خيابان گم ش��ده است.  خياباني 
كه به هيچ كجا نمي رس��د مگر نداري 
و حس��رت. كودكي اي ك��ه در تاریكي 
خان��ه اي در  محل��ه دروازه غار تهران 
مدفون اس��ت. همين است كه بشيري 
اولوی��ت اصل��ي مؤسس��ه را آم��وزش 
كودكان مي بين��د. آم��وزش همراه با 
مددكاري و روانشناسي. مددكاري براي 
زخم هاي هر روزه اي كه آنها مي خورند. 
كودكاني كه با زخم بزرگ مي ش��وند. 
البته آنه��ا مجبورند والدین را هم وارد 
ماجرا كنند. چون بچه ها در بسياری از 
خانواده هاي دروازه غاري نيروي كارند. 

نيروي كاري كه ممكن است ساقي پدر 
ومادر و بزرگترهاي خانواده هم باش��د. 
آنها سرمایه نداشته پدر و مادرهایشان 
هستند. سرنوشت بعضي از آنها آنقدر 
تلخ تمام مي ش��ود كه در نهایت جسم 
آنها  زغ��ال منقل هاي پ��در و مادرها 
مي ش��ود؛ ف��روش فرزن��دان. بنابراین 
مؤسسه سعي مي كند حمایت هاي مالي 
از خانواده ها بكند تا بچه ها زمان هایي را 

در مدرسه مؤسسه بگذرانند.
به گفته بش��يري مؤسسه در كنار 
آموزش دروس مدرسه، جلسات مشاوره 
در امور بهداشت جسمي و رواني را  هم 
براي كودكان محله دارد. او سوءتغذیه 
را مهمترین مش��كل ك��ودكان محله 
مي داند. زهرا ابراهيميان پزشكي كه 
با مؤسس��ه كار مي كند در گفت و گو با 
روزنامه ایران كم خوني شدید را یكي 
از مهمترین مشكالت جسمي كودكان 

كار مي داند. كم خوني كه از سوءتغذیه 
مي آید. س��وءتغذیه اي ك��ه نتيجه فقر 
مالي اس��ت. فقر مالي كه آنقدر عميق 
اس��ت كه باعث ش��ده تا كودكان این 
محله یك س��ال طعم ی��ك پرتقال را 
نچش��ند. كم خوني كه حاال به یكي از 
شناس��ه هاي  كودكان بي شناسنامه اي 
تبدیل ش��ده كه مدام س��ردرد دارند، 
خسته اند. رنگ رخسارشان خبر از سر 
ضمير پر دردش��ان مي ده��د. كودكان 

بي حال، ناتوان والغر. 

 بهداشت و فرهنگ
به گفت��ه ايراهيميان، بهداش��ت 
منطقه از جمله دلنگراني هاي كاركنان 
مؤسسه اس��ت. او وجود شپش را یكي 
از معض��الت درگير اهال��ي دروازه غار 
مي داند. دودي ك��ه تا حدودي باز هم 
از كنده بي پولي بلند مي شود اما همه 
ماج��را نيس��ت. بخش��ي از آن تقصير 
فرهن��گ اهال��ي اس��ت. كریمي��ان از 
خانواده هایي صحبت به ميان مي آورد 
كه ق��درت خرید ش��امپو و صابون را 
ندارند همين مس��أله به شيوع شپش 
در بين آنها منجر شده است. در برخي 
مواقع مؤسس��ه ش��امپو و صابون را در 
اختيار خان��واده مي گ��ذارد اما باز هم 
مشكل حل نمي ش��ود: »برخي مواقع 
از خانواده ه��ا مي خواهي��م كه موهاي 
فرزندانشان را كوتاه كنند اما آنها اعتقاد 
دارند كه نباید موهاي دختران را كوتاه 

كرد.« اما این پایان ماجراي س��المتي 
خانواده ه��اي دروازه غاري نيس��ت. او 
مشكالت گوارشي، قلبي و كليوي را از 
دیگر دردهاي محله مي داند و مي گوید: 
»دی��ر حمام كردن م��ادران هم باعث 
عفونت هاي زنانه شده است.« همچنين 
به گفته او به دليل بارداري هاي متعدد 
س��وءتغذیه و كم خون��ي در مادرهاي 
منطقه شدید است. اعتياد، هپاتيت و 
ایدز دردهاي دیگر این منطقه هستند 
ك��ه كریميان عالق��ه اي براي صحبت 

كردن درباره آنها نشان نمي دهد. 

 سرطاني هاي دروازه غار
مدرس��ه مؤسس��ه ش��ش كودك 
سرطاني هم دارد كه به گفته كریميان 
درمان آنها توس��ط مؤسس��ه كودكان 
س��رطاني مح��ك پيگيري مي ش��ود.  
كودكان��ي كه پوك��ي اس��تخوان هم 

دارن��د. آن طور كه كریمي��ان تعریف 
مي كن��د یكي از آنه��ا دختر بچه اي 8 
ساله است كه خانم دكتر از او خواسته 
كفش پاشنه بلند نپوشد و  آنها را براي 
ميهمان��ي هایش بگ��ذارد. ابراهيميان 
بيش از هرچيزي نگران اس��ت كه این 
كفش پاش��نه بلند به پ��اي دخترك- 
باتوج��ه ب��ه پوكي اس��تخوان- صدمه 
برساند اما دخترك قبول نكرده است. 
چ��ون او هرگز ميهمان��ي نمي رود كه 

بخواهد از كفشش استفاده كند. 
یك��ي دیگر از بچه های��ي كه مبتال 
به سرطان اس��ت پسربچه اي است كه 
س��ال گذشته درس��ش به شدت افت 
ك��رده بود. كودكي كه هم اكنون تحت 
درمان است. تومور گوش داخلي دارد. 
پرخاشگري او توجه یكي از معلم ها را 
جلب مي كند. او پيگير درمان چش��م 
كودك مي شود. حاال به دانش آموز آرام 

و مؤدب مدرسه تبدیل شده است. 
كريميان هفت��ه اي یكبار كودكان 
مدرس��ه را ویزیت مي كن��د. به گفته 
او امكانات مدرس��ه كم اس��ت. گاهي 
اوقات ك��ه بچه ها نياز ب��ه درمان هاي 
جدي ت��ر دارند ب��ا كمك دوس��تان و 
همكاران در بيمارس��تان هاي مختلف 
س��عي مي كند تا مشكالت آنها را حل 
كند. در نهایت ايراهيميان مي گوید 
ك��ه مؤسس��ه از همكاري پزش��كاني 
 كه مایل به كمك و همياري باش��ند، 

استقبال مي كند. 

 باز هم مدرسه اش دير شد 
كودكاني كه با تالش مؤسسه وارد 
كالس مي ش��وند پول��ي ب��راي خرید 
لوازم التحریر ندارند. بنابراین مؤسس��ه 
این لوازم را در اختيار آنها مي گذارد. به 
گفته بشيري بچه ها در مدرسه مؤسسه 
طب��ق سيس��تم آم��وزش و پ��رورش 
درس مي خوانن��د و با معرفي،  آنها در 
امتحانات آخرس��ال شركت مي كنند. 
اگر سن بچه ها اجازه بدهد در سال هاي 
آتي وارد مدرسه هاي معمولي مي شوند. 
اگر در سني قرار داشته باشند كه اجازه 
حضور در مدرس��ه را  ندارند باز هم در 

مؤسسه ادامه تحصيل خواهند داد. 
گروه هاي مردمي بيش از هرچيزي 
به دنبال آن هس��تند تا ك��ودكان كار 
وخيابان هدف��ي در زندگي پيدا كنند 
ت��ا قرباني افي��ون و خماري نش��وند. 
بچه هایي كه شامل كودكان بي بضاعت 

ایراني و اتباع خارجي مي ش��وند. آنها 
در مؤسس��ه هر روز از ساعت 8 صبح 
تا 2 بعد از ظهر آموزش مي بينند. البته 
كودكاني هم هستند به صورت ساعتي 
مي آیند. چون موظفن��د خرج خانه را 
هم دربياورن��د بنابراین مربي ها با آنها 
موردي كار مي كنند تا در نهایت بتوانند 
از پس امتحان��ات خردادم��اه برآیند. 
مهدی بش��يري حرف ف��ن آموزي  را 
پيش مي كشد و مي گوید: »اینجا سعي 
مي كنيم یك سري حرفه ها چون برق، 
الكترونيك، معرق، خياطي، بافتني و... 

را هم به كودكان كار آموزش دهيم.«

 دشواری های زندگی در منطقه12 
را   12 منطق��ه  بش��يري 
آس��يب پذیرترین  منطق��ه پایتخ��ت 
مي داند: »هر آس��يبي كه فكر كني در 
آن پيدا مي شود.« چون قطب تجاري 
است. بازار  به گفته او باعث تجمع افراد 
و گروه هاي مختلف شده است. هركس 
كه از شهر خودش براي كار مي آید اول 
از همه سري به بازار مي زند. افرادي كه 
در سن نوجواني برای كار مي آیند بيش 
از هركسي پایشان به بازار بزرگ تهران 
باز مي شود. اما در اطراف بازار محله هاي 
هستند كه چشم به متقاضيان كوچك 
كار دارد. آنه��ا در كمي��ن بچه های��ي 
مي نش��ينند كه احتمااًل در بازار جایي 
ب��راي باربري و كارهاي س��طحي پيدا 
نمي كنند. دروازه غ��ار با آن خانه هاي 
كوچك، محلي براي توليد مواد مخدر 
است. آشپزخانه هاي كوچك در ميان 
خانه هایي كه س��ر ب��ه الك خود برده 
و زندگ��ي را دود مي كنند. خانه هایي 
كه خود مشتري كودكان و نوجواناني 
هس��تند كه براي یافتن كار به سمت 
بازار روانه مي ش��وند. به گفته بشيري 
هم ني��روي انتظامي از وجود آنها خبر 
دارد و ه��م س��ایر دس��تگاه ها. اوم��ي 
گوید: »كس��اني كه در بازار كاري پيدا 
نمي كنن��د جذب گروه ه��اي خالفكار 
منطقه مي شوند.« خيلي از آنها در وهله 
اول نمي دانند پا به چه دامي نهاده اند. 
وقتي آلوده شدند دیگر برگشتن از آن 
مش��كل مي ش��ود. خيلي از كودكان و 
نوجوانان شهرستاني درست در مسير 
ب��ازار بزرگ ته��ران »كارت��ن خواب« 
مي ش��وند. به گفته بش��يري معضالت 
بازار بزرگ تهران پنهان اس��ت. به نظر 
مي رس��د كمتر كسي هم به معضالت 
پنهان آن توجه دارد. همه چش��م ها به 
دنبال معلول است تا علت واقعي آن. او 
كارگاه ه��اي پنهان را یكي از معضالت 
ب��ازار مي دان��د. كارگاه هایي كه  بيش 
از هر كس، كودكان ش��هرهاي جنوبي 
كشور به سمت  آن كشيده مي شوند تا  
در مسير بي بازگشت قرار گيرند. هرچند 
قرباني این منطقه و سایر مناطق آسيب 
زاي پایتخت، تنها كودكان  ش��هرهاي 

جنوب ایران نيستند.
كودكاني كه اگر خيلي خوش شانس 
باشند و طعمه موادفروشان نشوند پادو 
مي ش��وند تا 50 برابر وزن خود را روي 
شانه هاي نحيف شان بگذارند. به گفته 
بش��يري حقوق��ي كه آنه��ا مي گيرند 
بستگي به جثه و زورشان دارد. برخي 
از آنها روزي 20هزارتومان درآمد دارند 
و برخي از آنها روزي 150 هزار تومان. 
ن��ان آوران كوچك��ي كه خيل��ي زود 
كمرشان زیر بار مسئوليت هایي كه از 

عهده شان خارج است، خم مي شود. 

 عزم ملي وجود ندارد
بيش از دو دهه اس��ت كه گروه هاي 
مختلف در دروازه غار مشغول فعاليت 
ب��راي نج��ات ك��ودكان كار وخيابان 
هستند. اما س��يه روزي و بدبختي این 
كودكان پای��ان ندارد. ان��گار این قصه 
فصل آخري ندارد و زیر بهمني س��رد 

دفن ش��ده اس��ت. دروازه غار را شاید 
بشود با »بشاگرد« سيستان و بلوچستان 
مقایس��ه كرد. منطقه اي ك��ه از ابتداي 
انقالب محل��ي براي جهادگران بود. در 
طول نزدیك به چهاردهه گذشته مدام 
گروه هاي مختلف به سمت آن مي روند 
ت��ا بتوانند گرد فقر و بيچارگي را از آن 
بزدایند اما بش��اگرد همچنان نماد فقر 
و نداري اس��ت. فقري كه طلسم شده  
و سرشكس��تن ندارد.در نهایت نه تنها 
بشاگرد آباد نشد بلكه شهرهاي زیادي 
در سيس��تان و بلوچس��تان هم شكل 
بش��اگرد را پي��دا كرده ان��د. زابل یكي 
از آنهاس��ت كه این روزها س��ر در هر 
خانه اش تابلویي براي ف��روش زده اند. 
اهالي آن البد به این نتيجه رس��يده اند 
كه بدبختي در این ش��هر ریشه دوانده 
و سرخش��ك ش��دن ندارد. آنها نجات 

را در ف��رار و مهاج��رت مي دانند. البد 
مقصد بع��دي آنها همي��ن دروازه غار 
است. دروازه غاري كه محلي براي گم 
شدن مهاجرین شهرهاي جنوبي كشور 
و اتباع خارجي چون افغان و پاكستاني 
هاست. دروازه غاري كه مانند بشاگرد و  
باوجود دهه ها تالش مردمي، همچنان 
زخمي ناس��ور اس��ت كه عفونت آن به 
بخش هاي دیگر شهر هم سرایت كرده. 
حاال دروازه غار تنها نيس��ت. در همين 
منطقه فرحزاد هم دره اي وجود دارد كه 
عمق سياهي و تباهي آن نامعلوم است. 
دره اي كه  در سال هاي اخير  دهان باز 
كرده و حاال به غده اي سرطاني تبدیل 
شده كه تيغ جراحي ها روي آن كارگر 
نيست تا این سؤال پيش بياید كه چرا؟ 
بشيري بيش از هرچيزي انگشت انتقاد 
را به س��مت نبود یك ع��زم ملي براي 

ریشه كن كردن فقر و تباهي در دروازه 
غار مي كشاند: »عزم ملي و عزم دولتي 
وجود ندارد. س��ازماني كه واقعًا متولي 
باشد و پاي كار بياید نيست. آیين نامه و 
قوانين زیادي داریم اما متولي نداریم.« 
در نهای��ت هم��ه چيز به ی��ك اقتصاد 
كثيف منتهي مي ش��ود  و یك خيابان. 
خياباني كه در دو  سوي آن به بن بست 
مي رس��ي. بن بس��تي كه از یك سو به 
خانواده هایي مي رس��د كه زندگي را به 
دست نان آوري خردس��ال سپرده اند و 
در س��وي دیگر آن چش��م هاي دریده 
مافيا و قاچاقچيان. خياباني كه فقط به 
پرتگاه هاي زندگي مي رسد و دیگر هيچ. 
هيچ راهكاري هم ك��ه بتواند آنها را از 
ورطه نيستي برهاند وجود ندارد. شاید 
مشخص ترین قدم دولتي در این مسير، 
تخریب »خاك س��فيد« ب��ود كه فقط 

مؤسسه حمايتي خانه مهركودكان دروازه غار دست ياري 
به سوي خيرين درازكرد

مجتمعي براي 
نان آوران كوچك 
دروازه غار

 زهراكشوري

دروازه غار يعني تالش براي زنده ماندن نه زندگي كردن. زايش پشت زايش. زايش درد و نداري. كودكاني 
ك�ه به دنيا مي آيند تا درد ن�داري را از روي دوش پدران و مادران خود بردارند. والديني كه درد خماري، 
دنيا را از آنها گرفته است. دردي كه كهنه شده است وتالش هاي گروه هاي مردمي در چند دهه گذشته 
نتوانس�ته آن را درمان كند.  تالش گروه هاي مختلف مردمي و س�من ها شايد ضمادي باشد براي درمان 
دردهايي كه عميق نشده اند. زخم هاي دروازه غار اما عميق شده اند. عميق چون يك غده چركي كه هر روز 
بيشتر ملتهب مي شود، چرا؟ آن طور كه »مهدي بشيري« مديرعامل مؤسسه حمايتي خانه مهر كودكان به 
روزنامه ايران مي گويد: »چون برنامه اي كه بتواند كودكان و خانواده هاي آنها را از سراشيبي سقوط به غار 
بدبختي، بيماري و فقر نجات بدهد از سوي دستگاه ها  وجود ندارد.« برنامه گروه هاي اجتماعي و مردمي 
هم روي آموزش كودكان تمركز كرده اس�ت. آموزش�ي كه اميد دارد در ميان درد و افيون، انسانيت را به 
كودكاني ياد بدهد كه فراموش شده اند. كودكاني كه ممكن است شانس با برخي از آنها يار شود و بتوانند 
زندگي سالمي را ادامه بدهند. بشيري 13 سال است كه فعاليت خود و همراهانش را روي آموزش كودكان 
منطقه 12 گذاشته است.  مؤسسه به تازگي زميني را در منطقه 12 خريده تا با كمك خيرين بتواند مجتمعي 
را حداقل در سه طبقه براي آموزش كودكان دروازه غار داير كند.  به گفته او همه مجوزها از شهرداري 

گرفته شده اما براي شروع كار نيازمند كمك هاي خيرين براي زدن كلنك مجتمع به زمين هستند.

دروازه غار محلي براي گم شدن مهاجرين شهرهاي جنوبي كشور و اتباع خارجي چون 
افغان و پاكستاني هاست. دروازه غاري كه مانند بشاگرد و  باوجود دهه ها تالش مردمي 
همچنان زخمي ناس�ور اس�ت كه عفونت آن به بخش هاي ديگر ش�هر هم سرايت كرده. حاال 
دروازه غار تنها نيس�ت. در منطقه فرحزاد هم دره اي وجود دارد كه عمق س�ياهي و تباهي آن 

نامعلوم است

  افقي:
ي:

نام��زد  خاطره انگي��ز-  1-هدی��ه 
انتخاباتي

2- واگير- ویرایش- زیردست
3- بازرگان- وبا- اصل و پایه

4- فراخوان��دن مك��رر كس��ي به 
وسيله بلندگو- حرف تنفر- چشم- 

نوعي آچار
5- شهري در غرب فرانسه- كافي 

بودن- برق زننده
6- دورویي، حيله- راه و نحو- ضد 

خير
7- از قدیمي ترین كشورهاي دنيا- 

در به در- قدم
8- پادش��اه كمي��اب- پاكدامني- 

دزد
9- از مصالح ساختماني- كانونها- 

تن و بدن
10- به ش��مار آوردن- نشس��تن 

براي شكار- طرد كردن
11- دوقلو- آموزشگاه- قهوه

12- شكيبایي- تاالر- فرتوت- سيما و رخسار
13- این هنگام- درخشان- فراوان

14- سومين شهر بزرگ آلمان پس از برلين و هامبورگ- افزوني نعمت- قاصد
15- به تنهایي تاختن- مرغ افسانه اي ادبيات پارسي كه به تنگ چشمي و بخيلي 

آوازه دارد
 عمودي:

1-دریا- مشهورترین شاعر زن ایران
2- پلوخور است اگر نو باشد- دارنده- از تقسيمات كشوري

3- پرنده شبيه كبك- آسمان غرنبه- سرود
4- پریشان و سرگشته- اذیت- مخفف كه او- آهنگ

5- جانور درختزي- به هم سایيده شده- هرزآب
6- حرف نشانه مفعول- جوانمرد، كریم- نامي در شاهنامه

7- زاپاس- درخشنده- سالن هتل
8- نام دخترانه- گاوميش تبتي- تابناك

9- قوري بزرگ- دسر سنتي ایراني- زانوان
10- رش��ته اي در دانشگاه- 

پول خارجي- داخل
11- رطوب��ت- بعضي ها آب 
غ��ذاي  مي كوبن��د-  آن  در 

آماده!
12- پ��ول قدیمي- مخفف 

راه- سهل- ميوه به
13- سردس��ير- ظرف چهار 
و ني��م ليت��ري- دگرگوني و 

تغيير
14- تسمه س��تبر- سبيل- 

حصير
15- جن��گ افروز جاه طلب 

سرتاسر تاریخ – باب

 افقي:
1-حركت��ي در ژیمناس��تيك- 

بيوسفر
2- نوعي كف��ش!- آش محلي 

یزد- قوي جثه
3- مت��داول- س��بيل- یكي از 

دستبافته هاي سنتي ایران
4- مخف��ف چ��اره- بوس��يله- 

زادگاه راجر فدرر- ثروتمند
5- نف��س چ��اق- بزرگتری��ن 
كاخ س��لطنتي جهان- روحاني 

زردشتي
6- به كمال رس��يدن- دردمند 

شدن- ضربه سر فوتباليست
7- سخت، محكم- آواره- اغما

8- اندك- پش��ت س��ر- رؤیاي 
تشنه  لب

9- ناكس- مصوني��ت در برابر 
بيماري ها- شهر مهم آلمان

10- ام��ر ب��ه رفت��ن- ادع��ا- 
سركرده، رئيس

11- عضو ماهي- بيماري گواتر را در قدیم مي گفتند- از اساطير مصر باستان
12- ضد خوبي- فالني- حرف تمسخر- سعي كردن

13- آن كه دنيا را براي آخرت ترك كند- س��مت چپ- تفریق عددي از عدد 
دیگر

14- گياه خورشتي- پيوستن- پرچم
15- كشوري در امریكاي مركزي- پنيرمایه

 عمودي:
1-تكرارش صداي درگوشي است- اثر آگاتا كریستي

2- اسب اصيل- شركت سوئدي سازنده تریلي و كاميون- آباد
3- حساب- ماده اي كه در برگ چاي وجود دارد- به طور ناگهاني

4- خالي- نماینده- بيماري- درجه در ورزش رزمي
5- تالفي- واال- پسوند شباهت

6- مخفف آتش- همه دارند- بستني خوشمزه
7- ذكاوت- اجباري- بي حرمت

8- سرسراي هتل- آویخته- زیر دریا را سياحت مي كند
9- براي این كه – سياحت- قوچ

10- زینت دهنده ميهماني- رنگ پيراهن استقالل- شلوار جين
ابزاري  11- واحد تنيس- 
كه در را با آن به چارچوب 
وص��ل مي كنند- س��ازگار 

و نرم
12- ضد فراخ- شهر خرما- 

سياهي شهر- عصبي
13- ت��ن و بدن- گوش��ه 

فوتبالي- وردك
14- آرزوي خيال��ي- ی��ار 

همایون- نجات
15- فيلمي به كارگرداني 
ب��ا  ميهن دوس��ت  نوی��د 
هنرنمایي ترانه عليدوستي- 

جثه
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ميلستيگنرفدوخن1

وتويكوزرببيلص2

ليسمليلخزادف3

دممناويسييرج4

ايزوركبلينبه5

وخاشوكايركرا6

يوجتسراممامين7

نورنييشاجرب8

كباشهسنارفورپ9

اهركلمدباليا10

راتراسخادردن11

فهينكودنهايك12

ركماراسيتنار13

مشاهرونتحاورا14
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بارادمالسرايوا1

رهاوجمميتلالب2

جاماملاسخسيگ3

طرشتدومقاورر4

غيتشاتفاطلاد5

رمزكرمرسينبا6

لاگيسدنهمازان7

لروليسمتجهب8

سكيااربناكتيا9

هيپمويدلاخلب10

رترفنتمنموفد11

وكيردندالراو12

ركاشراوزشاول13

دورسباعلسرراي14

يژولوميتايريزو15

صورت مسأله را پاک كرد. هرچند هنوز 
هم برخي از دس��تگاه ها از جمله صداو 
س��يما از آن به عنوان یك موفقيت یاد 
مي كنند اما خاك س��فيد بعد از این كه 
با خاك یكسان شد، دوباره خاك سفيد 
ش��د تا باز هم كودكان و افراد زیادي را 
به خاك س��ياه بنشاند. كودكاني كه نه 
در خانه حامي دارند نه در بيرون از آن. 
البته بش��يري اعتقاد دارد كه بچه هاي 
دروازه غ��ار از چرخ��ه س��ودجویان و 
مافيا بيرون هس��تند. آنها ن��ان آوران 
خانه هس��تند.  زاده مي شوند كه خرج 
خان��ه را بكش��ند. همه چي��ز هم روي 
 سرانگشتان پدرها و مادرها مي چرخد؛ 

پدرها و مادرها.

 آزارهاي خياباني
ك��ه  كودكان��ي  ب��راي  خياب��ان 
مشخص ترین نشانه آنها، خياباني بودن 
است به یك ش��كنجه گاه تبدیل شده. 
آنه��ا در این خيابان هاي بي آش��نا و پر 
از غریبه انواع آزارهاي روحي وجس��مي 
را مي بينن��د. آزارهایي ك��ه از یك اخم 
شروع مي شود و به سوءاستفاده از جسم 
آنه��ا منتهي مي ش��ود. به هم��ه این ها 
باید »س��رب« شهري س��رد و سيماني 
را ه��م اضافه كرد تا مفه��وم تلخ بيمار 
ب��ودن 98 درصد از این ك��ودكان را به 
دس��ت آورد.  بش��يري مي گوی��د ما در 
برنامه هاي آموزشي خود به دنبال عزت 
نفس كودكان كار و خيابان هستيم. در 
ميان جهنمي كه براي آنها ساخته شده 
گروه ه��اي مردمي مي خواهند انس��ان 
ب��ودن را ب��ه كودكاني ی��ادآوري كنند 
كه كمت��ر رفتار انس��اني را مي بينند و 
در چش��م جامعه یك معضل و بيماري 
هس��تند. كودكاني كه اگر امروز مفهوم 
انس��ان ب��ودن و عزت نف��س را متوجه 
نشوند فردا به دشمني تبدیل مي شوند 
ك��ه مي خواهن��د تقاص هم��ه روزهاي 
نيامده و رفته زندگي را از تك تك افراد 
جامع��ه بگيرند. بش��يري مي گوید 13 
س��ال پيش یك خانه كوچك در دروازه 
غ��ار در اختيار ما گذاش��تند ك��ه آن را 
مرمت كردیم تا بچه ها را در آن آموزش 
بدهي��م. حاال اما زميني  220  متري را 
در پش��ت همين مدرسه خریده اند و به 
دنبال س��اخت یك مجتمع در منطقه 
هستند. مؤسسه حاال به دنبال خيریني 
اس��ت تا با كمك آنها كلنگ ساخت آن 
را ب��ه زمين بزنند. به گفت��ه او مقداري 
 هم پ��ول جمع ش��ده اما براي ش��روع 

كافي نيست. 

 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین )بره(:

این هفته به راحتی نمی توانید ابراز تأسف کنید، اما باید یاد بگیرید 
که همیشه نمی شود کاماًل خوب و عالی بود. خیلی مهم است که 
بدانید هنوز هم باید در یک زمینه هایی پیشرفت کنید. اگر این هفته 
دل  ته  از  باید  این عذرخواهی  به عذرخواهی شدید،  جایی مجبور 
تان باشد و نه فقط به حرف. برای این که با احساسات تان عجین 
پشت  که  را  ظریفی  های  پیام  و  کنید  صبر  ای  لحظه  باید  شوید 
کلمات بی پایان نهفته است بشنوید. شاید عجیب به نظر برسد، اما 
اگر قبول کنید که شما هم یک جاهایی اشتباه می کنید، شما را به 

دیگران نزدیک تر خواهد کرد.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
کاری  و  کنید  تمرکز  خوش  خبرهای  روی  دارید  دوست  هفته  این 
به  مدام  تان  اگر ذهن  باشید. حتی  نداشته  نامطمئن  احساسات  به 
عوامل  روی  باید  هم  باز  برگشت،  تان  درون  ی  ناگفته  های  ترس 
مثبت تمرکز کنید. حق دارید که نگران باشید، اما اگر فکر کنید به 
تنهایی می توانید از پس همه ی مشکالت بربیایید فقط همه چیز 
بدتر خواهد شد. برای این که به تحوالت پایدار دست پیدا کنید باید 

راه تعامل با دیگران را باز بگذارید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
شما  حرفی  پر  این  اما  بزنید،  حرف  خیلی  است  ممکن  هفته  این 
را  به کمک آن ضعف های احساسی خود  تا  فقط یک وسیله است 
بپوشانید. به نظر می رسد آن قدرها هم که دیگران فکر می کنند 
اعتماد به نفس ندارید، اما دلیلی هم وجود ندارد که حقیقت را پنهان 

کنید. به جای این که سعی کنید دیگران را با هوشمندی خود تحت 
تأثیر قرار دهید، فقط کافی است درباره ی احساسات تان صادق 
باعث خواهد شد که چیزهای  انعطاف پذیری درونی شما  باشید. 
جدید یاد بگیرید. فقط یادتان باشد گاهی هم سکوت کنید و حرف 

های دیگران را بشنوید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
این هفته شاید به این نتیجه برسید که دیگران همه ی ماجرا را به 
این طرز فکر ممکن است برای تان مشکل ساز  شما نمی گویند و 
شود. اگر دیگران حرفی برای گفتن نداشته باشند ترس های تان 
چند برابر خواهد شد، اما شاید این خودتان هستید که باعث چنین 
رفتاری از جانب آن ها می شوید. به جای این که برای نشان دادن 
به  را  تان  باید دل  عالقه ی خود مدام سوال های مختلف بپرسید، 
دریا بزنید و ابتدا کمی از ماجراهای خودتان را برای آن ها بگویید. 
بهترین و سریع ترین راهکاری که جواب می دهد این است که نقطه 

ضعف های تان را برمال کنید.

متولدین مرداد )شیر(:
بهتر است کمی از توجه به احساسات شخصی خود بکاهید. درست 
داشت،  نفس  به  اعتماد  باید  جدید  کار  یک  شروع  برای  که  است 
این اعتماد به نفس بیش از حد روی  اما اگر برای به دست آوردن 
خودتان متمرکز شوید آن وقت مشکل درست خواهد شد. برای این 
که تعادل را حفظ کنید باید کمی هم به دوستان و آشنایان تان توجه 
اگر گرداننده ی صحنه ی  کنید. به شما توصیه می شود که حتی 
نمایش هستید، به دیگران هم اجازه دهید که سهمی در این قضیه 
ترتیب  این  به  و  بدرخشند  تا  آن ها فرصت دهید  به  باشند.  داشته 

خصلت بخشندگی خود را به نمایش بگذارید.

متولدین شهریور )سنبله(:
حتی اگر دیگران به شما بگویند که دارید کار درست را انجام می 

دهید، باز هم این گفته ی آن ها شما را قانع نخواهد کرد. یکی از 
مشکالت این هفتهتان این است که در هر تصمیمی دچار تردید می 
شوید و خرابی به بار می آورید. از یک دید شخصی به این قضیه 
نگاه نکنید، بهتر است همه چیز را بی طرف بررسی کنید. خودتان 
کمتر  تا  ببینید  است  جریان  در  که  تری  برزگ  فرآیند  از  بخشی  را 

احساس تنهایی کنید.

متولدین مهر )ترازو(:
اکنون احساس می کنید هر چیزی که بیافرینید حتی اگر کاربردی 
نباشد حتمًا از نظر زیبایی شناختی کامل است. اما به شما توصیه 
می شود که کارهای خود را با توجه به نظرات دیگران ارزش یابی 
کنید. حتی اگر با نقدهای تند و تیز مواجه شدید اشکالی ندارد، زیرا 
که  این  برای  بگیرید.  مهمی  های  درس  توانید  می  نقدها  همین  از 
بفهمید چه چیزهایی ممکن است باید آن ها را انجام دهید و ببینید 

چه می شود.

متولدین آبان )عقرب(:
های  فعالیت  و  گفتگوها  در  ندارید  تمایل  وجه  هیچ  به  اکنون 
این چیزها شما  به نظرتان  و بی مورد شرکت کنید، زیرا  سطحی 
یکی  هم  هفته  این  دارد.  می  باز  ارزشمند  امور  به  پرداختن  از  را 
از آن روزهایی است که فشار زندگی باالست، اما نمی خواهید که 
خودتان دستی در این فرآیند داشته باشید. اعمال کنترل ممکن است 
در نهایت به همان چیزی ختم شود که می خواهید از آن فرار کنید. 

به شما توصیه می شود که آستین ها را باال بزنید و شروع کنید.

متولدین آذر )کمان(:
شاید روزتان را با خیال راحت شروع کنید، اما ممکن است یک نفر 
اذیت  اگر  است  بهتر  شود.  شما  شدید  واکنش  باعث  که  کند  کاری 
کردن  پنهان  با  زیرا  نکنید،  پنهان  را  خود  احساس  این  شوید  می 
فقط به تشدید آن کمک کرده اید. اکنون اصاًل توصیه نمی شود که 

با  تان می کند  اذیت  را که  تان را سرکوب کنید. چیزی  احساسات 
مالیمت توضیح دهید، به این ترتیب طرف مقابل تان هم می فهمد و 

آرامش برقرار خواهد شد.

متولدین دی )بز(:
تان  آرزوهای  و  شما  بین  تان  احساسات  که  بگذارید  خواهید  نمی 
قرار بگیرد، اما رویاهای تان ممکن است شما را به جایی که نباید 
بکشانند. خوشبختانه این قابلیت را دارید که رویاهای غیر واقعی 
دیگران  از  و  بگذارید  بحث  به  را  ها  آن  ببرید،  سوال  زیر  را  خود 
نظر خواهی کنید. باید به اندازه ی کافی اطالعات جمع کنید تا هم 

کارآمدی تان زیاد شود و هم در طوالنی مدت موفق تر شوید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
شاید دیگران احساس کنند که کارآمدی شما نسبت به قبل کم شده 
است. ایده آل های بسیاری در سر دارید و می خواهید که همه چیز 
عالی باشد، اما باید بدانید که رویاهای رنگارنگ شما حد و حدودی 
را  هایی  زیبایی  همین  کنید  سعی  نباشید،  تخیلی  قدر  این  دارند. 
نشده  دیر  تا  بگیرید  یاد  باید  ببینید.  دارد  وجود  تان  پای  پیش  که 

حقیقت را درک کنید.

متولدین اسفند )ماهی(:
این هفته تصمیم دارید که در موقعیت های پیچیده سریع وارد عمل 
باشید.  نداشته  ای  شده  تعیین  پیش  از  ی  برنامه  اگر  حتی  شوید، 
البته از آن آدم هایی نیستید که بی فکر عمل می کنند، اما این هفته 
چیز  یک  پیامد  گرفتن  نظر  در  بدون  است  ممکن  که  شده  طوری 
نسبت به آن واکنش سریع نشان دهید. گاهی بهتر است قبل از هر 
بندی کنید. تصمیم گیری  اولویت  را  تان  انتخاب های  ابتدا  چیزی 
های مهم را به زمانی اختصاص دهید که بتوانید به عواقب کارتان 

هم فکر کنید.

جدول و سرگرمی

استخدام 
 به یک آشپز ماهر جهت کافه رستورانت 
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07557229121

پیتزا فروشی در شهر
 ساحلی یورکشایر

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

07546955351 کیوان
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند

دردم نهفته به ز طبیبان مدّعی
باشد که از خزانه غیبم دوا کنند

معشوقه چون نقاب ز رخ در نمی کشد
هر کس حکایتی به تصور چرا کنند

چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست
آن به که کار خود به عنایت رها کنند

بی معرفت مباش که در من یزید عشق
اهل نظر معامله با آشنا کنند

حالی درون پرده بسی فتنه می رود
تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند

گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار
صاحب دالن حکایت دل خوش ادا کنند
می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب

بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند
پیراهنی که آید از او بوی یوسفم

ترسم برادران غیورش قبا کنند
حافظ دوام وصل میسر نمی شود
شاهان کم التفات به حال گدا کنند

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

Those Mursheds, who, with their glance alchemy of the dust make,
At us, eye-cornering, do they make?
My pain concealed from the claimant’s physician, best:
It may be that, its remedy from the treasury of the hidden, they make.
Since the Beloved uplifteth not the veil from His face,
Why doth every one, in imagination, a tale make?
Since they carried not away the beauty of ease; and austerity is,
That best that, as a favor, release of their own work, they make.
Be not without divine knowledge; for in excess of love:
Bargains with the friend, people of vision make.
Now, within the screen, many a calamity goeth:
At that time when the screen falleth down, let us see what they make.
If of this tale the stone bewail, hold it not wonderful;
Utterance of the tale of the happy heart, those of heart make
Drink wine. For, within the screen, a hundred crimes on the part of strangers
Better than a devotion which, with dissimulation and hypocrisy, they make.
The garment wherefrom cometh the perfume of Yusef
It, I fear, the proud brothers rent make.
Hafez! Union is ever unattainable:
God forbid! To the beggar’s state, less attention they should make.
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به مناسبت بیست  وهفتم شهریور 
روز شعر و ادب فارسی

ادبی که  و  ادب فارسی است؛ شعر  و  بیست وهفتم شهریور روز شعر 
بر  قرن ها  از  را  دیار  این  مردم  فرهنگی  داشته های  از  عظیمی  بخش 
دوش کشیده و به امروز رسانده است، اما به گواه اظهارنظر بسیاری، 
اهل  شکایت های  همین رو  از  و  ندارد  خوشی  روز  و  حال  سال هاست 

ادبیات روز به روز بیش تر می شود.

چند سالی  است که 27 شهریورماه، روز درگذشت محمدحسین شهریار به عنوان 
روز شعر و ادب فارسی در تقویم ایران نام گذاری و ثبت شده است؛ روزی که 
قرار است شعر و ادب فارسی پاس داشته شود. شعر و ادبی که مثل روز برای 
همه ایرانیان روشن است در طول قرن ها بزرگانش پایه های فرهنگ این جامعه 
از  پر  آثارشان  که  شاعرانی  کشیده اند.  دوش  بر  آثارشان  با  و  ساخته  را  کهن 
مفاهیم حکمی و اندیشه ای و آموزش های اخالقی است و بر همین مبنا آثارشان 

همچنان یکی از مولفه های اصلی شناخت ایران و فرهنگ ایرانیان در دنیا ست.
آن  به  دوباره ای  جان  و  و  داد  نجات  را  فارسی  زبان  فردوسی  چون  شخصیتی 
استیصال  اوج  در  را  ایرانی  هویت  »شاهنامه «اش  گواه  به  که  حکیمی  بخشید، 
غزل هایش  با  حافظ  کرد.  ماندگار  و  بخشید  کهنش  تاریخ  درخور  شخصیتی 
عرفان و اخالق و هنر را درآمیخت و به اوج رساند تا در کنار قرآن کریم همچنان 
سعدی  اجل  شیخ  »گلستان«  و  »بوستان«  کند.  جلوه گری  ایرانی  هر  خانه  در 
شیرازی قرن ها کتاب درسی بزرگ مردان ایرانی بوده و هنوز هم هست. در کنار 
پارسی گوی  ادیب  و  شاعر  بسیار  می توان  البته  دوران   تمام  بزرگ شاعران  این 
به  توجه  با  و  حال  این  با  کرد.  یاد  نیکی  به  نیز  آن ها  از  و  برد  نام  را  برجسته 
را  ادب  و  شعر  وضعیت  و  می بریم  سر  به   1394 سال  در  که  امروز  پیشینه  این 
بررسی می کنیم می توانیم مشاهده کنیم که دیگر از آن گذشته پرجالل و شکوه 
ادبیات خبری نیست؛ هر چند نام گذاری روزی به نام شعر و ادب فارسی بخواهد 

پاسداشتی باشد برای ادبیات این سرزمین.
فارسی  ادب  و  شعر  نام  به  که  روزی  در  ماکان  بقایی  محمد  پیش زمینه  این  با 
نام گذاری شده است درباره  این موضوع به مطبوعات داخلی ایران به گفت و گو 

نشست و آسیب ها و ناکارآمدی ها را برشمرد.
که  نیست  پوشیده  کسی  بر  می گوید:  زمینه  این  در  نویسنده  و  پژوهشگر  این 
سرزمین ایران از لحاظ سابقه ادبی بخصوص شعر مرتبه بارزی در جهان دارد؛ 
به طوری که می توان گفت شاعران ایرانی از برجسته ترین چهره های شعر جهان 
به شمار می آیند. در یک نگاه کلی به جریان شعر فارسی از آغاز تا امروز مشاهده 
می کنیم که هر از گاهی چهره ای برجسته در بوستان ادب فارسی سربرآورده و 
نگاه ادب دوستان جهان را به خود معطوف داشته است. این ویژگی را تا نیم قرن 

پیش می توان کامال مورد تایید قرار داد ولی از آن زمان به بعد رفته رفته شعر 
جریانی  پیدایی  از  پس  بخصوص  و  بازایستاده  تحرک  و  پویایی  آن  از  فارسی 
به نام شعر نو این حرکت بسیار کند شده به طوری که می بینیم پس از نیما جز 
تعداد انگشت شماری، چهره شاخصی در این عرصه ظهور نکرده و شعر فارسی 
ندیده  خود  به   - داشته ایم  گذشته  در  که  آن چنان   - ممتازی  چهره  کلی  به طور 

است.
او می افزاید: این سیر نزولی در چند دهه اخیر شدت گرفته به طوری که به جرات 
می توان گفت حتی یک شاعر برجسته که پروریده این ایام باشد و بتوان ادعا کرد 
در تاریخ ادب فارسی و جهان نامی ماندگار خواهد شد، پدید نیامده است. این 
وضعیت تحت تاثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی است که الگویی تثبیت شده در 

پرورش، بالندگی و شکوفایی ذهن های فردی و جمعی است.
یعنی همان که نظامی عروضی در چهار مقاله متذکر می شود و می گوید: »هر 
صناعت که تعلق به تفکر دارد صاحب آن صناعت باید که فارغ دل و مرفه باشد 
که اگر به خالف این باشد فکر او متالشی شود و بر هدف صواب به جمع نیاید« 
حاصل  به جمعیت خاطر«  واال »جز  آفرینش هنری  که  نتیجه می گیرد  و سپس 

نشود.
دچار  و  پریشیده  جامعه ای  که  گفت  باید  بنابراین  می کند:  اظهار  ماکان  بقایی 
مشکالت معیشتی متعدد که آدمیان از بام تا شام برای گذران زندگی وقت صرف 
نخواهد  ادبی  و  امور هنری  به  پرداختن  برای  به طور طبیعی مجالی  می کنند، 
داشت که سر در پریشیدگی فکر دارد و از این جاست که می بینیم شمارگان کتاب 
بر  را  آن  ویرانگر  تاثیر  که  یافته  تنزل  نسخه   100 تا  ادبی  کتاب های  بخصوص 

حوزه شعر و ادب و آفرینندگان آن شاهدیم.
این نویسنده ادامه می دهد: رفع چنین مشکل اجتماعی طبیعتا با مدیریت کالن 
فرهنگی است که در این خصوص اندیشه بگمارد و با تعمق و چاره اندیشی این 
معضل را در کشوری که تاریخی بسیار درخشان به لحاظ فرهنگی و ادبی دارد 
حل کند، ولی مساله این جاست که چاره گر خود باید صاحب کمال باشد و ذاتا از 
چنین ارزشی برخوردار باشد وگرنه به قول عبدالرحمان جامی: »ذات نایافته از 

هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش«.

سقیم  از  صحیح  ندانستن  و  مدیریتی  چنین  ضعف  در  بارز  دلیل  می گوید:  او 
نام های آسمان سایی مانند فردوسی،  همین قدر بس که در صحیفه فرهنگی که 
حافظ، مولوی و سعدی وجود دارد روز شعر و ادب و قلم به نام شاعری ثبت 
شگفت  ولی  ارزنده،  آثارش  و  است  نام بردار  سرایندگان  از  گرچه  که  می شود 
کم ترین  این که  بر  است  معترف  خود  است  دوزبانه  شاعری  که  وی  خود  این که 
که  انصافی  دلیل  به  می بود  زنده  اگر  حتی  بنابراین  است.  حافظ  مکتب  شاگرد 
در او می توان سراغ کرد به این نام گذاری معترض می شد و نمی پسندید که در 
مجلس بزرگانی مانند حافظ که خود مفتخر به کسب تخلص از دیوان اوست بنا 

به مالحظات سیاسی بر صدر بنشیند.


