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اجرای توافق 
آغاز شده است

امضای  برای  جهان  در  فرد  مشتاق ترین  اوباما 
را  با خودش  توافقی  این که  توافق است و مثل 
امضا کرده است. ایرانی ها هیچ چیزی را امضا 
کار  این  برای  هم  برنامه ای  هیچ  و  نکرده اند 

ندارند....

ترازوی ناتراز
نزدیک به 70 درصد منابع انرژی جهان و 65 درصد 
ذخایر گاز طبیعی در کشورهای مسلمان واقع شده 
است. به رغم وجود این ثروت وسیع و طبیعی، اکثر 
کشورهای  فقیرترین  زمره  در  مسلمان  کشورهای 
کل  جمعیت  درصد   40 از  بیش  دارند.  قرار  جهان 
کشورهای مسلمان که خود 40 تا 45 درصد جمعیت 

جهان را تشکیل می دهند، در فقر...

تمرکز روی 
نقش زنان

نهمین  و  پنجاه  افتتاحیه  نمایش  شب  در 
زنان«  رای  »حق  فیلم  لندن،  فیلم  جشنواره 
)Suffragette( به نمایش درآمد و بازیگران 
این فیلم کری مولیگان، مریل استریپ و هلنا 

بونام کارتر از ...

یک ایمپلنت هزار 
اما و اگر

دنیای  در  ها  فناوری  جدیدترین  از  یکی 
ها  ایمپلنت  است.  ایمپلنت  پزشکی،  دندان 
به ریشه های مصنوعی تیتانیومی گفته می 
شود که اگر با مهارت کافی در استخوان فك 

جاگذاری شوند، به عنوان...

مشـــــــــــــکالت 
فدراسیون های ایران

آغاز  به  روز   300 از  کمتر  که  حالی  در 
است  مانده  ریو   2016 المپیک  مسابقات 
برخی از فدراسیون ها با مشکالتی روبرو 
تا  روز   300 از  کمتر  که  درحالی  هستند. 

شروع مسابقات المپیک 2016 ریو...

مهــاجرین 
قمـــارباز
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آثار آن در امور  قمار یکی از ناهنجاری های اجتماعی است که 
مادی و معنوی و نیز فردی و اجتماعی به اشکال گوناگون بروز 
و  ای  حرفه  شکل  به  هم  آن  قماربازی  سوء  تأثیرات  کند.  می 
اعتیادی آن، به آن اندازه است که عقالی جهان آن را به عنوان یک 
جرم تلقی کرده و مجازات خاصی برای آن تعیین کرده اند تا این 
گونه به مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی و بیماری خطرناک 
بپردازند. از این رو حتی در جوامع بی دین و سکوالر نیز قمار 

بازی با محدودیت های جدی مواجه است.
آثار روحی و روانی قماربازی تا آن جاست که به عنوان یکی از 
عوامل افسردگی و بیماری های روانی شناخته شده و در حوزه 
مطرح  خانواده  فروپاشی  علل  از  یکی  عنوان  به  نیز  اجتماعی 

شده است. 

قمار بازی، بازی بر سر هویت
انسانیت انسان در گرو شناخت هستی و ایمانی است که نسبت 
به شناخت خود پیدا می کند و عواطف و احساسات خویش را با 
آن گره می زند. از آن جایی که فطرت و طبیعت آدمی به سوی 
نقص،  از  و  داشته  گرایش  زیبایی  و  ها  خوبی  خیرها،  کمال، 
شرور، بدی ها و زشتی ها می گریزد، به طور طبیعی قمار بازی 

را گروه دوم قرار می دهد و از آن می گریزد؛ زیرا چنان که در 
عدالت  و  اعتدال  حالت  در  انسانی  طبیعت  آمده  ابراهیمی  ادیان 
قرار دارد. با این همه اموری در درون آدمی و بیرون وی او را به 

دو سوی متضاد می کشانند .
به  گرایش  هرگونه  از  را  وی  آدمی  سلیم  عقل  و  سالم  فطرت 
خروج از اعتدال که از آن به فجور یاد می شود باز می دارد. از 
این جاست که عقل سلیم به عنوان خاستگاه نخست تقوا و پرهیز 
از پلشتی ها و پلیدی ها مطرح می شود. همین خاستگاه نخست 
است که زمینه را برای بهره مندی از دسته دوم تقوا از پلشتی 
های ناشناخته و یا مبهم و مشتبه برای عمل یعنی تقوای وحیانی 
آماده می کند تا انسان بر اساس این دو دسته از تقواهای عقالنی 
و وحیانی نسبت به پلشتی های ظاهری و باطنی، مسیر کمالی و 
بالندگی و رشدی خود را بیابد و بپیماید.عقل سلیم انسانی همان 
گونه که هنجارهایی را شناسایی و گرایش به آن را تایید و امضا 
نیز شناسایی  را  ها  و زشتی  ها  ناهنجاری  از  کند، گروهی  می 
کرده و از آن ها به عنوان موانع رشد و بالندگی یاد کرده و پرهیز 
اشاره  بازی  قمار  به  توان  می  ها  زشتی  این  جمله  از  دهد.  می 

کرد.... 
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اوضاع ناآرام سرزمین های اسرائیل و فلسطین رفته رفته وخیم ترمی 
ها  اسرائیلی  و  فلسطینی ها  میان  درگیری ها  تشدید  پی  در  شود. 
ابعاد  باختری  کرانه  و  قدس  در  خصوص  به  که  اخیر  روزهای  در 
وسیعی به خود گرفته است، بسیاری از انتفاضه جدید فلسطینی ها 
و  جاسوسی  و  امنیتی  دستگاه های  حال  همین  در  می دهند.  خبر 
انتفاضه  شروع  احتمال  درباره  نتانیاهو  به  اسرائیلی  روزنامه های 
کابینه  اعضای  می شود  گفته  داده اند.  هشدار  فلسطینی ها  سوم 
مسجد  به  ورود  از  )کنست(  رژیم  این  پارلمان  اعضای  و  نتانیاهو 

االقصی منع شده اند.

فضای امنیتی در ترکیه
است.  روبه رو  سختی  روزهای  با  ترکیه  در  توسعه  و  عدالت  حزب 
انفجار مهیب روز شنبه در اجتماع هواداران حزب دموکراتیك خلق 
ترکیه  معاصر  تاریخ  در  تروریستی  حمله  بزرگ ترین  که  آنکارا  در 
انفجاردر  است.  کرده  امنیتی  را  کشور  این  فضای  می شود،  تلقی 
شرایطی رخ داده که در طول چند ماه اخیر اتفاقات مهمی نظیر از 
سرگیری جنگ با پ.ک.ک، فعال شدن شکاف اجتماعی، پایین آمدن 
به  روسیه  مستقیم  ورود  و  اقتصادی  اوضاع  بدترشدن  لیر،  ارزش 
پارلمانی  انتخابات  اردوغان  حال  درعین  و  داده  رخ  سوریه  با  جنگ 

اول نوامبر را در پیش رو دارد.

جنجال دامنه دار برجام
جنجالی ترین  از  یکی  اسالمی  شورای  مجلس  گذشت  که  یکشنبه ای 
نمایندگان  برخی  آن  در  که  روزی  گذراند.  سر  از  را  خود  روزهای 
مجلس در تهدیدی عیان نمایندگان دولت را تهدید به دفن در سیمان، 
فعالیت های  که  برجام  مخالفان  هفته  این  کردند.  اعدام  و  مرگ 
کلیات  بررسی  جریان  در  بودند  کرده  آغاز  پیش تر  خیلی  از  را  خود 
ارسال  با  که  یکشنبه  روز  گذاشتند.  تمام  سنگ  برجام  اجرای  طرح 
با  بود  شده  آغاز  نمایندگان  برخی  برای  تهدیدآمیز  پیامک های 
برخی  بی امان  فریادهای  نیز  و  طرح  مخالفان  پرحرارت  سخنرانی 
پیدا  را  مجلس  تریبون  از  مخالفت  فرصت  که  نمایندگانی  از  دیگر 
زمانی  نشد.  ختم  جا  همین  به  ماجرا  اما  یافت؛  ادامه  بودند،  نکرده 
که صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به عنوان نماینده دولت پشت 
تریبون مجلس قرار گرفت، نمایندگان مخالف، مانع از رسیدن صدای 
او به سایر نمایندگان شدند و حتی صالحی با فریاد هم نتوانست آنها 

را آرام کند.
همیشه  برای  بار  یک  هم  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  لحظه  این  در 
سکوت خود را کنار گذاشت و گفت که برخی برای وی آرزوی مرگ 
کرده اند و حتی او را تهدید به دفن در سیمان کرده اند. در این جلسه 
پرحاشیه اگرچه کلیات طرح برجام با 139 رای موافق تصویب شد، اما 
حواشی آن باز هم ادامه یافت. روح الله حسینیان که صالحی را تهدید 
به مرگ کرده و علت این کار را تالش برای عصبانی کردن صالحی 
عنوان کرده بود روز بعد به دلیل مشکل قلبی راهی بیمارستان شد. 
از  به جای شکایت  با اخالق دولت روحانی  و  آرام  این مرد  صالحی 
تا چه حد  دهد  نشان  که  بیمارستان رفت  در  دیدار وی  به  حسینیان 
تعامل و مدارا در سرلوحه کار دولت تدبیر و امید قرار دارد. در نهایت 
ارائه چهار  با  روز سه شنبه نمایندگان مجلس در یک فضای پرتنش 
پیشنهاد و چهار تغییر تقریبا جزئی،  جزئیات طرح برجام را با 161 

رای موافق به تصویب رساندند.

موشک روسی از خزر تا سوریه
و  خزر  آب های  روی  از  حاال  سوریه  در  داعش  مواضع  علیه  عملیات 
اعالم  روسیه  دفاع  وزارت  دارد.  ادامه  روسی  موشک های  پرتاب  با 
کرد که 4 کشتی جنگی این کشور که در دریای خزرمستقر شده اند 
26 موشک به مواضع داعش در سوریه شلیک کرده اند. موشک هایی 
مناطق  به  آنها  از  برخی  که  کردند  ادعا  آمریکایی  منابع  البته  که 
نامشخصی در خاک ایران اصابت کرده است. اما این ادعا خیلی زود 
از سوی مقامات ایرانی رد شد و به جنگ تبلیغاتی غرب علیه روسیه 

تعبیر گشت.

برندگان نوبل صلح و اقتصاد
در حالیکه در گمانه زنی ها درباره کسانی که امسال جایزه صلح نوبل 
را به خانه می برند نام هایی چون جواد ظریف و جان کری، وزرای 
خارجه ایران و آمریکا هم به دلیل مذاکرات منجر به توافق هسته ای 
کمیته  سرانجام  اما  بود؛  نامزدها  میان  در  امسال  تابستان  در  ایران 
چهارگانه صلح تونس، برنده جایزه صلح نوبل 2015 شد. این کمیته 
مسوول اجرای مذاکرات صلح بین گروه های مختلف تونسی و روی 
کار آمدن دولت مورد قبول همه طرف ها در تونس بود. نوبل اقتصاد 

هم به انگس دیتون به خاطر تحلیلش از مصرف، فقر و رفاه رسید.

دردسرهای تاخیر اجرای برجام
برجام  اجرای  تاخیردر  شده  روشن  برهمگان  دیگر  حاال  که  هرچند 
اما  داشت  خواهد  کشور  برای  سیاسی  و  اقتصادی  پیامدهای  چه 
تیرماه  در  توافق  بین  فاصله  کرد  تاکید  دیگر  بار  رئیس جمهوری 
اقتصاد  برای  زمانی،  فاصله  این  و  شده  زیاد  آن  اجرای  روز  تا 
اقتصادی  مشکالت  به  آن  شدن  طوالنی  و  است  دردسرآفرین  کشور 
می افزاید. این در شرایطی است که در صورت تصویب نهایی برجام، 
باید با تصویب شورای نگهبان به صورت قانون درآید. در همین حال 
عراقچی گفته انجام اقدامات برای لغو تحریم ها نزدیک به 2 ماه طول 

می کشد. 

اجماع بر سر کاهش سود بانکی
در حالی که کارشناسان اقتصادی همواره نسبت به تعیین دستوری 
نرخ سود بانکی هشدار داده اند، سخنگوی اقتصادی دولت از اجماع 
دولتی های عضو شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی 
و  اقتصاد  وزارت  مرکزی،  بانک  دستگاه  سه  هر  گفته  و  داده  خبر 
به  مرکزی  بانک  و  هستند  نظر  هم  مورد  این  در  مدیریت  سازمان 
در  است.  سود  نرخ  تدریجی  کاهش  خواهان  امر  این  مجری  عنوان 
همین حال برخی تولیدکنندگان مشکل اصلی تولید را باال بودن این 
را  انگیزه  و  برده  باال  را  سرمایه گذاری  هزینه  که  می دانند  نرخ ها 

کاهش می دهد.

حال ناخوش خودروسازان
در شرایطی که آمارهای وزارت صنعت از کاهش 47 درصدی تولید 
خودرو در شهریور ماه امسال نسبت به سال گذشته خبر می دهند، 
به  وابسته  صنایع  از  تعدادی  ورشکستگی  از  هم  خبرها  برخی 
خودروسازان حکایت می کند. قطعه سازان یکی از اصلی ترین صنایع 
وابسته به خودروسازی کشور هستند که گفته شده این روزها حال 
و روز خوشی ندارند. این در حالی است که وضعیت بازار خودرو در 
رکود شدیدی به سر می برد و با توجه به کاهش تقاضا و قدرت خرید 

مردم، بازار همچنان در شرایط انتظاری است.

تداوم افزایش قیمت نفت؟
سطح  در  قیمت  افزایش  گذشته  روزهای  طی  که  نفت  جهانی  قیمت 
50 دالری را تجربه کرده، حاال کمی خوش بینی نسبت به آینده بازار 
نفت در میان تولیدکنندگان طالی سیاه به وجود آورده است. در کنار 
دبیرکل  البدری  عبدالله  جهانی،  معتبر  موسسات  برخی  پیش بینی 
مطمئن  که  گفته  هم  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان 
نفت در  بازار  و  است  پیش  در  انرژی  بهترین روزهای صنعت  است 
سال 2016 متعادل تر خواهد بود. اگرچه رشد قیمت نفت در سطح 50 
دالری را باید مدیون درگیری های خاورمیانه خصوصا حوادث ترکیه 
و نیز سوریه در کنار کاهش شاخص دالر و نیز تداوم کاهش دکل های 
نفتی آمریکا دانست اما نباید از نظر دور داشت که تداوم مازاد عرضه 
احتمال  اقتصادهای جهانی،  در  تقاضا  از کاهش  نگرانی  و همچنین 

ادامه رشد قیمت نفت را کاهش داده است.
اما در چنین شرایطی ایران که به دلیل تحریم های ظالمانه غرب مدتی 
از بازار دور بوده، حاال حق این را دارد که میزان عرضه خود را باال 
ببرد.از این رو در میان رقبای اصلی خود در اوپک، تالش می کند تا 
در دنیای پساتحریم میان خریداران نفتی جایی برای خود باز کند. 
بر همین اساس در کنار سایر گفت و گو هایی که طی چند ماه گذشته 
میان مقامات نفتی ایران و برخی کشورهای جهان صورت گرفته، این 
هفته هم بیژن رنگنه وزیر نفت کشورمان با فومیو کیشیدا وزیر امور 
اجرای طرح توسعه میادین  داد که  انجام  را  ژاپن مذاکراتی  خارجه 
نفت و گاز و افزایش حجم فروش و صادرات نفت خام از مهم ترین 
ژاپنی  وزیر  به  زنگنه  است.  بوده  دوجانبه  گفت وگوهای  محورهای 
ایران و ژاپن می توانند در صنایع پتروشیمی، پاالیش و پخش  گفت 
داشته  مشترک  همکاری  ان.جی  ال.  صنعت  و  نفتی  فرآورده های 

باشند.

آینده تورم تک رقمی در ابهام
در حالی که دولت یازدهم کنترل تورم را همواره در دستور کار قرار 
داده و حتی پیش بینی کرده که تورم نقطه به نقطه در پایان امسال 
تک رقمی خواهد شد، اما رشد 19 درصدی پایه پولی در 12 ماه منتهی 
به مرداد سال جاری، آینده دسترسی به تورم تک رقمی را در ابهام 
دستیابی  در  تعیین کننده  عوامل  از  یکی  که  آنجا  از  است.  برده  فرو 
به تورم تک رقمی، کنترل رشد پایه پولی در سطح هدف گذاری شده 
است؛ برخی کارشناسان معتقدند رفتار پایه پولی با یک وقفه 6 ماهه 
آینده  پایه پولی هشداری برای  افزایش  در تورم منعکس می شود و 

تورم است.

حرکت آرام دالر
در   3495 تا   3475 قیمت های  میان  در  هفته  این  دالر  که  چند  هر 
تعیین  با  می کردند  پیش بینی  بازار  فعاالن  از  برخی  اما  بود  نوسان 
پیدا  گرایش  پایین تر  سمت  به  دالر  قیمت  مجلس،  در  برجام  تکلیف 
کند. از طرفی با تصویب طرح اجرای برجام در مجلس در روزهای 
یکشنبه و سه شنبه، قیمت این ارز خارجی برای مدتی کاهش یافت اما 
خیلی زود با کاهش قیمت بر متقاضیان دالر افزوده شد و به افزایش 
قیمت دالر دامن زد. برخی کارشناسان، سطح روانی 3500 تومانی را 

به عنوان سدی در برابر رشد دالر ارزیابی می کنند.

سیگنال مثبت برجام به بورس
بازار سرمایه که روز یکشنبه به تصویب کلیات برجام پاسخ سردی 
داده بود اما روز سه  شنبه زمانی که جزئیات برجام هم در بهارستان 
را  واحدی   137 رشد  و  داد  نشان  مثبت  واکنش  رسید،  تصویب  به 
تجربه کرد. اگرچه مدت هاست بورس اوراق بهادار تحت تاثیر فضای 
شرکت ها  سهام  بهای  کاهش  و  نزولی  روند  با  اقتصادی  و  سیاسی 
مواجه شده است، اما اهالی تاالر شیشه ای چشم به سیگنال های مثبت 
دوخته اند تا از رکود حاکم بر فضای بازار کاسته شود. شاخص در 

پایان معامالت روز سه شنبه به 61 هزار و 434 واحد رسید.

دردم از یارست و درمان نیز هم       دل فدای او شد و جان نیز هم
دوره تفسیر ابیات لسان الغیب حافظ شیرازی

از منظر حکمت، فلسفه، عرفان
استاد: محمد حسین متقی

زمان : پنج شنبه ساعت 18 تا 19/30
5 نوامبر 2015

Imam Khoei Foundation :مکان 
Chevening Road NW6 6TN  - Hall 4

تلفن تماس: 07448947811

مرگ مغز 
اطالعاتی داعش

البغدادی  ابوبکر  راست  دست  و  داعش   2 شماره  مرد 
کشته  عراق  در  آمریکایی  نیروهای  هوایی  حمله  در 
معتز  »ابو  نام های  به  که  الحیالی«  احمد  »فاضل  شد. 
القرشی« و »ابو مسلم الترکمانی« هم معروف است در 

»کاروان ترور« که عازم موصل بود،کشته شد.
البته برخی از مقام های عراقی از کشته شدن البغدادی 
سخن به میان آوردند اما بعد مشخص شد که او مجروح 
شده و از میدان حادثه گریخته و در عوض مرد شماره 
تلگراف«،  به گزارش »دیلی  2 داعش کشته شده است. 
و  بود  عراق  در  داعش  عملیات های  مسوول  الترکمانی 
ارشدترین مقام های  از  این سو یکی  به  از سال گذشته 
است.  شده  کشته  هوایی  حمالت  در  که  بوده  داعش 
می افزاید  آمریکایی  مقام های  از  نقل  به  گزارش  این 
الترکمانی  شدن  کشته  از  گزارش هایی  هم  این  از  پیش 
»ابو  از  نقل  به  فرانسه  خبرگزاری  بود.  شده  مطرح 
 « می نویسد:  داعش  گروه  سخنگوی  العدنانی«  محمد 
شد  خوشحال  القرشی  معتز  ابو  شیخ  کشتن  با  آمریکا 
و به خود این توهم را باوراند که این اقدام یک پیروزی 
سه شنبه  که  صوتی  پیامی  در  العدنانی  است.«  بزرگ 
»ابو  شدن  کشته  به  شد،  منتشر  مهرماه  بیست ویکم 
سخنگوی  حال،  این  با  کرد.  اعتراف  الترکمانی«  مسلم 
این  دو  شماره  مرد  شدن  کشته  نحوه  و  زمان  داعش 
گروه را مشخص نکرده است. دیلی تلگراف اما در اوت 
از مقام های آمریکایی اعالم کرده بود که  2015 به نقل 

الترکمانی در ماه اوت نزدیک موصل کشته شده است.
که  بود  کرده  اعالم   1394 مرداد  یکم  و  سی  واشنگتن 
»ابو  به  معروف  الحیالی«  احمد  »فاضل  شده،  موفق 
الترکمانی«  را در حمله ای  القرشی« و »ابو مسلم  معتز 
با  بکشد.  موصل،  شهر  نزدیکی  در  هدفی  به  هوایی 
این حال، فارغ از اینکه او چه زمانی و کجا کشته شده 
است اما آنچه مهم است نفس کشته شدن او و ضربه ای 

است که به پیکر داعش فرود آمده است. گفته می شود 
شده  کشته  هم  داعش  رسانه ای  مسوول  »ابوعبدالله«، 

است.

یک استخباراتی که داعشی شد
االنباری«  »ابوعلی  که  دارد  همتایی  البته  معتز«  »حاج 
االنباری همچون حاج معتز مسوول عملیات  دارد.  نام 
که  دارد  را  مقامی  همان  و  است  سوریه  در  داعش 
الترکمانی در عراق داشت. الترکمانی در قبیله ای ترکمن 
به  اسناد  براساس  شد.  زاده  نینوا  استان  عفر،  تل  در 
نظامی صدام  اطالعات  واحد  در  الترکمانی  آمده  دست 
در  او  داشت.  دومی  سرهنگ  جایگاه  »استخبارات« 
در  ویژه  نیروهای  افسر  به عنوان  البته  مقام  این  کنار 
خدمت  هم   2003 سال  تا  جمهوری  ریاست  ویژه  گارد 
عراق  به  آمریکا  که  بود  زمانی  در  درست  این  و  کرد 
و  عراق  در  آمریکایی ها  استقرار  از  پس  کرد.  حمله 
آغاز دموکراسی سازی در این کشور، ارتش عراق عمال 
آمده  پیش  فرصت  از  آمریکایی  نیروهای  و  فروپاشید 
برای تجزیه و تسویه ارتش عراق بهره جستند. الحیالی 
به  راه  نهایت  در  که  بود  نیروهای تسویه شده  از  یکی 
نیروهای  علیه  طغیان  علم  که  یافت  سنتی  اهل  سوی 
رهبران  سایر  همچون  بودند.  برافراشته  آمریکایی 
زندان های  در  را  زمانی  مدت  آینده  معتِز  حاج  داعش، 
از  یکی  »بوکا«  اردوگاه  گذراند.  عراق  در  آمریکا 
مهم ترین زندان هایی بود که داعشی های آینده در آنجا 
محبوس بودند. هشام الهاشمی، تحلیلگر امنیتی که به 
مورد  در  اطالعاتی  داشت  دسترسی  شده  کشف  اسناد 
همچون  »البغدادی  می گوید:  او  می دهد.  ارائه  الحیالی 
چوپان است و معاونانش همچون سگی که گوسفندان 
بر  چوپان  قدرن  از  سگ  قدرت  می کنند.  هدایت  را 

می خیزد.«
اعالم   2015 ژوئن  در  مقاله ای  در  تایمز  نیویورک 
بوده  داعش  نظامی  شورای  رئیس  الترکمانی  که  کرد 
 Flashpoint« در  ارشد  تحلیلگر  الخوری«،  »لیث  است. 
 6 از  متشکل  شورایی  او  می گوید   »Global Partners
اجرا کننده  که  می کرد  هدایت  را  نظامی  فرمانده   9 تا 

استراتژی نظامی داعش بودند.

تسلیت
 دوست عزیز جناب آقای سعید قاسمی فر

فقدان مادربزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت 
الهی برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای 

جناب عالی از پروردگار متعال خواهانم.
عباس نجفی زرافشان  
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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 
سیاسی و غیر سیاسی وابسته نمی باشد  و 
صرفا در جهت اطالع  رسانی صحیح گام بر 
می دارد. تمامی مطالب از سایت ها، روزنامه 
وخبرگزاریهای  رسیده  مقاالت  معتبر،  های 
رسمی با ذکر نام نویسنده انتخاب و به چاپ 

می رسد.
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هفته نامه پرشین از نوشته های نویسندگان 
و خوانندگان استقبال کرده ولی در ویرایش 
صحت  و  ها  آگهی  آزاداست.مسئولیت  آنها 
نامه  هفته  میباشد.  آن  صاحبان  بعهده  آنها 
پرشین درقبول یا رد آگهی ها صاحب اختیار 

می باشد. 
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شیطان
هر آن کس را که شیطان راه بر باشد 

 به ناچار باید برود.

هر آنچه نیک پایان پذیرد نیکوست، پرده اول، صحنه سوم.

DEVIL 

He must needs go that 
the devil drives.

All’s Well that Ends Well, Act I, sc. 3.
King Lear, Act IV, sc. I.

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

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

مشترکانی به ما معرفی کرده اند.

 109954 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

قبل از آنکه اوباما دستور برجام را امضا کند

اجرای توافق آغاز 
شده است

توافق  امضای  برای  جهان  در  فرد  مشتاق ترین  اوباما 
است و مثل این که توافقی با خودش را امضا کرده است. 
ایرانی ها هیچ چیزی را امضا نکرده اند و هیچ برنامه ای 

هم برای این کار ندارند.
رئیس جمهور باراک اوباما این هفته قصد دارد دستوری 
مبنی بر اجرا شدن توافق هسته ای با ایران صادر کند. 
»روز  بعدی  گام  جمهور،  رئیس  زمانی  جدول  براساس 
آغاز اجرای توافق« است که 15 دسامبر تعیین شده است. 
اما آن گونه که به نظر می رسد اوباما مشتاق ترین فرد 
در جهان برای امضای توافق است و مثل این که توافقی 

با خودش را امضا کرده است.
برنامه  اند و هیچ  را امضا نکرده  ایرانی ها هیچ چیزی 
موسوم  ای  هسته  توافق  ندارند.  کار  این  برای  هم  ای 
ایران هم قرار  تایید هیات وزیران  به برجام حتی مورد 
نگرفته است. حتی دولت تهران یک ترجمه فارسی رسمی 
در  این  است.  نداده  ارائه  توافق  ای  صفحه   159 متن  از 
حالی است که مجلس ایران قصد دارد یک متن غیررسمی 
که در آن به بیان دیدگاه های خودش می پردازد در زمان 
نامعلومی ارائه دهد، این گزارش هم اکنون در حال تهیه 

است و بیش از 1000 صفحه خواهد بود.
آلمان، فرانسه و  بریتانیا، چین،  از کشورهای  هیچ کدام 
روسیه که در مذاکرات گروه 1+5 با ایران شرکت داشتند، 
توافق  برای  حقوقی  سازوکار  دنبال  به  اوباما  همانند 
ها  تحریم  لغو  دنبال  به  فقط  اوباما  شرکای  نیستند. 

هستند و هیچ کار دیگری انجام نمی دهند.
برجام  اجرای  به  شروع  مشکلی  گونه  هیچ  بدون  آنها 
در  که  را  شرکت  و  بانک   22 تحریم  بریتانیا  اند.  کرده 
بودند،  ای  هسته  های  فعالیت  با  مرتبط  سیاه  لیست 
آلمان با ایران 33 درصد  لغو کرد. میزان مبادله تجاری 
افزایش داده و تبدیل به سومین شریک تجاری ایران پس 

از چین شده است.

نیروگاه  پنج  ساخت  سر  بر  ایران  با  اولیه  توافقی  چین 
موشک  دارد  قصد  روسیه  است.  کرده  امضا  ای  هسته 
های ضد هوایی اس-300 را به ایران بفروشد و در حال 

مذاکره برای فروش هواپیماهای سوخو به تهران است.
فرانسه وزیر خارجه اش و 100 نماینده را برای مذاکره 
که  است  ای  پروژه  شامل  که  تجاری  روابط  درباره 
صادرات نفت خام ایران را دو برابر می کند، به این کشور 
فرستاده است. دیگر کشورها هم با استفاده از برجام به 
روابط  میزان  اند.  داده  نشان  سبز  چراغ  ها  تحریم  لغو 
و  است  یافته  افزایش  درصد   17 ایران،  با  هند  تجاری 
دهلی نو در حال مذاکره بر سر سرمایه گذاری در پروژه 
راه آهن و بندر چابهار در دریای عمان هستند. به لطف 

کمک های بانک های اتریشی، ترک و اماراتی، محدودیت 
های بانکی ایران برداشته شده است.

رئیس جمهور حسن روحانی هم در سخنانی گفته بود: 
»ساختار تحریم ها که در طول یک دهه ایجاد شده بود، 
صالحی،  اکبر  علی  حال  عین  در  است.«  برداشته  ترک 
اعالم کرده که پروژه  ایران  اتمی  انرژی  رئیس سازمان 
هسته ای ایران باقی مانده و باقی خواهد ماند و »به طور 
کامل دست نخورده است« وی در ادامه می گوید: »ما کار 
بر روی گداخت هسته ای که تکنولوژی ای تعیین کننده 

در 50 سال آینده خواهد بود را آغاز کرده ایم.«
را  توافق«  اجرایی شدن  »روز  اوباما  که  آن  از  قبل  حتی 
می  دریافت  دالر  میلیون   400 ماهانه  ایران  کند،  عملی 
نقدی  مشکل  توانست  ها  پول  این  از  استفاده  با  و  کرد 
کشورشان را حل کنند و حقوق نیروهایشان را 21 درصد 

افزایش دهند.
که  کنند  می  نگاه  چشم  این  با  توافق  به  ایران  مقامات 
اوباما با هرگونه تالش برای محدود کردن ایران مخالفت 
»اوباما  گوید:  می  رابطه  این  در  زیباکالم  کرد.  خواهد 
اقدامی که توافق را به خطر بیاندازد انجام نخواهد داد. 
بزرگترین موفقیت  تنها موفقیت،  نگوییم  اگر  توافق  این 

وی در سیاست خارجی است.«
این  است.  شده  تهران  رفتار  شدن  بدتر  موجب  توافق 
کشور هم اکنون با اتحاد با روسیه به دنبال حفظ بشار 
اسد در قدرت است. مهمتر از این ایران، حضوری 7000 
نفری در سوریه دارد و یکی از بلندپایه ترین ژنرال های 

ایرانی روز چهارشنبه در حلب کشته شد.
ضعیف  دولت  به  آوردن  فشار  حال  در  همچنین  تهران 
به  پیوستن  و  واشینگتن  از  دوری  برای  العبادی  حیدر 

ائتالف ایران، روسیه و سوریه هستند.
منبع: نیویورک پست

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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هر مذاکره، کالم و statement مبتنی بر قالب های راهبری 
رسد،  می  نظر  به  که  گونه  آن  است.  منسجم  شده  تعیین 
از  و  شده  تدوین  ها  آمریکایی  توسط  برجام  نویس  پیش 
ارائه    discussionیا نظر  که  اند  خواسته  ایرانی  طرف 
دهد. راهبرد آمریکا در قبال ایران این پرسش است که چه 
مضمحل  قدرتش  هم  شود،  کنترل  هم  ایران  که  کرد  باید 
شود، هم اراده آن برای ایفای نقش منطقه ای کاهش یابد 
و هم زمینه برای تضادهای داخلی به وجود آید. ما هنوز 
آغاز برجام هستیم و فرایند برجام تضادهای داخلی را به 
گونه ای قابل توجه افزایش خواهد داد. برای مثال، واکنش 
آمریکایی ها نسبت به آزمایش موشک عماد بود که گفتند 
مغایر با قعطنامه 2231 است. اگر شرایطی به وجود آید و 
را مورد سنجش قرار دهند، روند برگشت  ایران  اقدامات 

پذیری حاصل می شود.
حوزه های قدرت راهبردی گذشته جرم بحرانی را ایجاد 
به  ایران  برای  را  الزم  بازدارندگی  جرم،  این  که  کرده، 
برای  بحرانی  جرم  گویند،  می  برخی  بود.  آورده  وجود 
ایران تهدید ایجاد کرده بود. در حالی که در تئوری های 
کشوری  برای  قدرت  که  نیامده  هنوز  الملل  بین  روابط 
تداوم،  یعنی  باشد.  قدرت  قدرت،  اگر  کند.  تهدید  ایجاد 
موثر، معتبر و مبتنی بر نشانه هایی از عقالنیت راهبردی 
باشد. در واقع هر آنچه درباره national strategic مطرح 
 " و مدل  بر چارچوب  مبتنی  ها  آمریکایی  نگاه  می شود. 
امنیت  این مدل در کتاب راهبرد  " است.  سوسیس برشته 
معاصر اسنایدر مطرح شده است. در این کتاب آمده: حل 
موضوعات با کشورها و در یک فرایند طوالنی؛ زیرا عجله 
ای در کار نیست." هدف چیست؟ هدف کاهش قدرت طرف 
مقابل است. آنقدر بازی رفت و آمد و دیالوگ صورت می 
خود  قرمز  خطوط  از  کشورها  مرحله  به  مرحله  تا  گیرد 
عقب نشینی می کنند. این موضوع وضعیت ابهام امنیتی 
را درابطه با ایران ایجاد می کند. به چه دلیل؟ به این دلیل 

که هفت خط قرمز در مذاکرات با آمریکایی ها، اکنون هیچ 
اظهارات  در  توجه  قابل  نکته  است.  نشده  حاصل  کدام 
یعنی دوشنبه  آینده  بود که می گوید هفته  آقای عراقچی 
برای  نیویورک  در  ایران  و   5+1 خارجی  وزرای  معاونان 
مشابه  داشت.  خواهند  جلسه  ها  تحریم  کردن  برطرف 
همین حرف را در دانشگاه عالمه گفته بودند که تا تیر ماه 
نیز پس  امور خارجه  برداشته می شود. وزیر  ها  تحریم 
از برداشته شدن  از لوزان، 18 بار در صدا و سیما سخن 
تحریم ها می کند. نکته آنکه مساله تحریم ها در یک فضای 

مشروط مرحله ای قرار داد.
حال سوال این است که آمریکایی ها چه الگویی را در پیش 
تعریف  را  ای  مرحله  سه  راهبرد  یک  آمریکا  اند؟  گرفته 
ایران است.  به  امتیاز محدود  دادن  اول  اند. مرحله  کرده 
دالر  میلیارد   5 سازی  آزاد  و  نفت  محدود  صادرات  یعنی 
ماهه   7 فاصله  یک  در  کدام  هر  که  مرحله  دو  در  ایران 
صورت می گیرد. اما پول آزاد می شود ولی سوئیف مالی 

باز نشده است. ما به ازای آن چه وضعیتی به وجود می 
کمیته  و  خارجی  روابط  کمیته  جلسه  در  کری  جان  آید؟ 
بر  که  کرد  بیان  را  صحبتی  سنا  مجلس  مسلح  نیروهای 
آن  اهداف  بر  مبتنی  آمریکا  رفتاری  های  واقعیت  اساس 
بنابراین  بود.  گسترده  تهدید  ایران  گفت  او  است.  کشور 

الگوی رفتاری ما این بود که از سازوکاری بهره ببریم 
که  گونه  آن  شود.    _persuasion  _ متقاعد  ایران  که 
یعنی  کند:  می  مطرح  را  کردن  متقاعد  مساله  بروکینز 
 .containment و   تحریم  موازات  به  سازی  متقاعد 
الگویی که برای ایران نیز به کار گرفته شد. هم تحریم 
ها ادامه دارد و هم مهار انجام می شود. جالب آن که در 
ترین دشمن  ایران اصلی  آمریکا،  امنیت ملی 2015  سند 
نباید  بنابراین  است.  شده  معرفی  کشور  این  امنیتی 
تصور کرد که ایران از فضای امنیتی خارج شده است. 
مربوط   2013 نوامبر  در  ژنو  موافقنامه  به  دوم  مرحله 
است.  مطرح  ستانده  و  داده  مساله  که  آنجا  شود.  می 
ایران به دنبال برداشته شدن تحریم هایی بود که هنوز 
متوازن،  الگوی  اساس  بر  است.  باقی  خود  جای  سر 
باید گرفته شود.  اگر چیزی داده شد، در مقابل چیزی 
سوال این است که آیا ما با آمریکایی ها مذاکره متوازن 
داشته ایم؟ بله در گذشته مذاکره ای صورت گرفته بود. 
آمریکایی  فارلین،  مک  مذاکرات  جریان  در   1986 سال 
ها و ایران نیز خواسته هایی داشتند. آنچه داده و آنچه 
گران  ما  با  گرچه  بود.  متوازن  و  مشخص  شد،  گرفته 
الیور نورث در کتاب خود می نویسد:  حساب کردند و 

"اگر آیت الله ها در ایران متوجه شوند که ما چگونه مازاد 
پول هایی که از آنها گرفتیم را خرج کردیم ...." آنها پول 
مازاد را خرج ضد انقالبیون نیکاراگوئه _ کانتورها_ علیه 
ساندنیست ها کردند. اما در مقابل ایران موشک ها تاوی 
نیاز  مورد  عراقی  های  تانک  با  مقابله  برای  که  گرفت  را 
بود. همچنین موشک های فونیکس که برای هواپیماهای 
F14 کاربرد داشت. این را می توان مذاکره متوازن نامید. 
داده  ما  ساز  قدرت  ابزارهای  دوم  مرحله  در  بنابراین 
موشک،  سانتریفیوژ،  چیست؟  ساز  قدرت  ابزارهای  شد. 
تجهیزات و تسلیحات ابزارهای قدرت ساز ما هستند. بر 
اساس قطعنامه 2231 اگر ایران بخواهد تسلیحاتی را جابه 
آزادی  های  جنبش  یا  داعش  ضد  مجموعه  به  حال   _ جا 
بخش بدهد_ یا از روس ها دریافت کند، بدون نظر شورای 
امنیت نمی تواند و اگر کسی چنین موردی را کشف کرد، 

به کمیته مربوطه ارجاع داده می شود.
در مرحله سوم، ایران موظف و متعهد به پذیرش پادمان 
و رژیم های آنها شد. جالب آن که هنوز رژیم تحریم برای 
ایران اعمال می شود. ده روز پس از مذاکرات، اعالم شد 
برداشته  ترک  ها  تحریم  دیوار  و  شده  شکسته  ها  تحریم 
است. اما هنوز آنچه بر ما اعمال می شود، مبتنی بر رژیم 

های تحریم است. در این مرحله مهمترین بحث، بازرسی 
وجود   PMD مساله  توافق  در  شد  گفته  زمانی  است. 
نداشته و چشمان بازرسان را می بندیم. اینها بحث هایی 
است که مصرف داخلی دارد تا مبادا احساس کنند فضای 
توافق نامتوازن بوده است. اما امروز وضعیتی به وجود 
آمده که ایران نه تنها بر اساس پادمان هسته ای، اساسنامه 
الحاقی  پروتکل  از  فراتر  بلکه  الحاقی،  پروتکل  و  آژانس 
رژیم های بارزسی را هم پذیرفته است. به عبارتی چنانچه 
دانشگاه تهران قراردادی با وزارت دفاع منعقد کرد، باید 
دانشگاه  اسناد  تمامی  دارند،  حق  آنها  و  باشد  پاسخگو 
تهران را بررسی و افراد آنها را مورد مصاحبه قرار دهند.
ایران حاصل شده  این سه وضعیت برای  بنابراین در کل 
است. از این رو به نظر می رسد پس از این فضایی خواهد 
بود که ایران باید به دنبال رفع تحریم ها باشد. آمریکا نیز 
در فرایند رفع تحریم ها شرایط جدیدی را مطرح خواهد 
کرد. از این رو فضای آینده کامال مبهم و مبتنی بر تنش 
های احتمالی بوده که ممکن است هم در ساختار داخلی و 

هم در فضای بین المللی وجود داشته باشد.
متن سخنرانی در نشست " استراتژی ایاالت متحده آمریکا 

در قبال ایران پس از برجام "

ایران و بین الملل
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تالش چين براي
 بيرون آمدن از
 ركود اقتصادي

جنگ روسيه و آمريكا
 در سوريه عليه داعش

كارتون          جهان

لوو جي
چين
چاياناديلي

استيو برين
اياالت متحده
سن ديگو يونيون تريبيون

كارتون چهره           برند       ارتل -   اتريش

داعش

انتشار دیدگاه های رسانه های کشورهای خارجی، 
به منظور انتقال دیدگاه ها و مطالب و 

نوع نگاه رسانه های غربی به موضوعات و مسائل  
مختلف منجمله ایران است و به معنای تایید تمام 

محتوای آن نخواهد بود.

فرجام تضادهای داخلی را افزایش خواهد داد

راهبرد سه مرحله ای 
امریکا در تعامل با ایران

" سوسیس  و مدل  بر چارچوب  مبتنی  آمریکایی ها  نگاه  تهران:  دانشگاه  استاد  ابراهیم متقی،  دکتر 
برشته " است. حل موضوعات با کشورها و در یک فرایند طوالنی؛ زیرا عجله ای در کار نیست. هدف 

چیست؟ هدف کاهش قدرت طرف مقابل است.
دکتر ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران*
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اروپا و مشکالت بی شمار پیش رو
ریچارد هاس 

و فرصت معنای  کلمات بحران  زبانشان  در  که  کنند  اشاره می  نکته  این  به  اغلب  ها  چینی 
مشابهی دارند. در حالی که این مسئله می تواند درست باشد و از دل بحران بتوان فرصت 

ایجاد کرد، به نظر نمی رسد در شرایط کنونی برای اروپا بتوان فرصت چندانی پیدا کرد.
این که موقعیت کنونی ای که اروپا در آن بسیار می برد بسیار مشکل است، غیر  یک دلیل 
منتظره بودن آن است. ما هم اکنون 70 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، ربع قرن پس 
آینده  این هستیم که  بالکان، شاهد  از جنگ های  پایان جنگ سرد، و حدود دو دهه پس  از 
سیاسی، اقتصادی و استراتژیک اروپا چنان نامشخص است که نمی توان آن را پیش بینی 

کرد.
دلیل دیگری برای این که باید نگران اروپا بود این است که اروپا نه با یک بحران بلکه با چند 
بحران روبه رو است. اولی اقتصادی است: نه به خاطر رشد اقتصادی کند فعلی، بلکه چشم 
انداز رشد کند ادامه خواهد داشت. این قبیل سیاست ها موجب دلسرد شدن کسب و کارها 
برای کارآفرینی و استخدام می شود. ظهور احزاب پوپولیست چپ و راست در سراسر قاره 

گواه سرخوردگی و ترس افکار عمومی است.
به تصمیمی در  اروپا شده مربوط  اقتصادی در  باعث بدتر شدن اوضاع  مسئله دیگری که 
دهه گذشته است که ارز مشترک بدون داشتن یک سیاست مالی عمومی اجرایی شد. نظم و 
انضباط مالی در بسیاری از کشورها وجود نداشت و یونان جدیدترین آسیب دیده این واقعه 

است و احتمااًل آخرین مورد هم نخواهد بود.

دومین بحران در نتیجه اقدامات روس ها در اوکراین است. هیچ چشم اندازی مبنی بر این 
که روسیه کریمه را ترک کند وجود ندارد و سواالت درباره مقاصد آن در شرق اوکراین و 
بالکان در حال افزایش است. نتیجه این شده که در زمانی که هزینه های نظامی کاهش یافته 

و حمایت عمومی از مداخالت نظامی وجود ندارد، ژئوپولیتیک به اروپا بازگشته است.
سومین و سنگین ترین آنها بحرانی است که در نتیجه سیل عظیم مهاجران از خاورمیانه و 
ایجاد شکاف در میان اعضای  اروپا به وجود آمده است. سیل مردم موجب  نقاط دیگر به 
آزادی جابجایی که مدت ها  و  آزادی مرزها  را درباره اصل  اروپا شده و سواالتی  اتحادیه 

هسته اتحادیه اروپا بوده، به وجود آورده است.
واضح است که سیاست های عمومی در قبال بحران پناهندگان، اگر به جای علل بر عواقب 
متمرکز باشند، نمی تواند موفق باشد. تغییری که می تواند بیشترین تاثیر مثبت را داشته 
باشد، ظهور یک دولت جدید در دمشق است که از سوی بخش عمده ای از مردم سوریه قابل 
قبول باشد و شریکی رضایت بخش برای ایاالت متحده و اروپا باشد. متاسفانه این مسئله 
به خاطر روسیه و ایران که به نظر می رسد تمایل به حفظ رئیس جمهور بشار اسد دارند، 

عملی نیست.
های  حمایت  افزایش  ببخشد.  بهبود  را  اوضاع  تواند  می  هم  دیگری  های  گام  حال  این  با 
مالی بین المللی از کشورهایی اروپایی و خاورمیانه ای که میزبان شمار زیادی از آوارگان 
هستند، یکی از این موارد است. به طور ایده آل، این قبیل کمک ها موجب می شود کشورهای 

بیشتری متقاعد به پیروی از آلمان شوند.
اقدام مفید دیگر می تواند ایجاد مناطق محصور در داخل سوریه باشد که مردم در آن امنیت 
داشته باشند. چنین مناطق محصوری می توانند حمایت محلی نیروهای کرد یا قبایل عرب 

را در کنار حمایت نظامی ایاالت متحده داشته باشند.
به یک ترتیب جامع جدید با ترکیه بر سر کاهش سیل نیروگیری افراط گرایان به سوریه و 
شکار آوارگان در شمال این کشور هم نیاز است. ترکیه می تواند به منظور کنترل بیشتر بر 
روی مرزهایش، کمک های مالی و نظامی دریافت کند. این درحالی است که روابط بلند مدت 

ترکیه با اروپا هم به حل بحران آوارگان بستگی دارد.
را  تواند وضع موجود  نمی  آلمان-  اروپا -به ویژه  این موارد، زمان حیاتی است.  تمام  در 
داشت.  برنخواهد  در  پاسخی  سوریه،  برای  حلی  راه  کردن  پیدا  برای  انتظار  کنند.  تحمل 
برداشتن گام های کمتر نمی تواند مخمصه ای که اروپا با آن روبه رو است را حل کند. آنها 

می توانند اوضاع را بهتر مدیریت کنند.
منبع: پراجکت سیندیکیت /

نخستین مناظره کاندیداهای 
دموکرات انتخابات

که  می گردد  بر  خارجی  سیاست  مسئله  به  مناظره  این  بخش  مهمترین 
ایران، روسیه و گروه های تروریستی داعش متمرکز بود. بر چین،  بیشتر 
به گزارش ایلنا ، »هیالری کلینتون« امید اصلی این میدان، گفت که افزایش 
مالیات  داد  وعده  و  است  وی  انتخاباتی  مبارزات  اصول  از  یکی  دستمزدها 
طبقه کارمند و کارگر را کاهش دهد.»برنی سندرس« سناتور اهل ورمانت 
و رقیب اصلی کلینتون به یک درصد پردرآمدترین طبقه جامعه آمریکا حمله 
تازه،  نه زندان های  و  آموزش،  و  اشتغال  در  کرد و گفت که سرمایه گذاری 
اولویت او خواهد بود.»مارتین اومالی« فرماندار سابق مریلند، »جیم وب« 
سناتور سابق از ویرجینیا و »لینکلن چیفی« سناتور سابق رود آیلند سه امید 
دیگر این رقابت هستند که تالش کردند با درخشش در این مناظره، جانی به 
مبارزات خود ببخشند.گفته می شود که »جو بایدن« معاون رئیس جمهوری 
این فرآیند است. آمریکا همچنان در حال سبک و سنگین کردن شرکت در 
سابقه  بررسی  و  سالح  مالکیت  قوانین  درباره  نامزدها  مناظره  شروع  در 
از خریداری اسلحه دستی، برای کاهش خشونت، بحث کردند.  افراد پیش 
این  در   - سندرس  و  کلینتون   - پیشتاز  نامزد  دو  میان  زیادی  اختالف نظر 

بحث  صرف  را  مناظره  از  مهمی  بخش  همچنین  کرد.نامزدها  بروز  مورد 
درباره سیاست خارجی به خصوص چگونگی مهار بحران سوریه کردند؛ 
از جمله مداخله نظامی روسیه در سوریه.برنی سندرس پیش بینی کرد که 
خواهد  پشیمان  مداخله  این  از  روسیه  رئیس جمهوری  پوتین«  »والدیمیر 
ملی  امنیت  سازمان  جاسوسی  برنامه های  همگانی،  بیمه  شد.مهاجرت، 
آمریکا و سرنوشت »ادوارد اسنودن« که برنامه های جاسوسی از شهروندان 
بود.  بحث  مورد  مسائل  دیگر  از   - شد  پناهنده  روسیه  به  و  کرد  فاش  را 
تحلیلگران می گویند که کلینتون باید این برداشت را که بیش از حد خشک 
کند. برطرف  صمیمانه تر  و  خودجوش  عملکردی  ارائه  با  است  سیاسی  و 
عدالت  پیام  با  می خواند،  سوسیالیست  دموکرات  یک  را  خود  که  سندرس 
گروه های  اخیر  ماه های  در  کارگر،  و  کارمند  طبقه  برای  بیشتر  اقتصادی 
بزرگی را به خود جلب کرده است.او در نظرسنجی های ایالت های حساس 
سایر  از  زودتر  آنها  در  مقدماتی  مرحله  رای گیری  که  آیووا  و  همشایر  نیو 
ایاالت انجام می شود، پیشتاز بوده است.با این حال کلینتون در بسیاری از 
ایالت جنوبی مثل کارولینای جنوبی و نوادا که در انتخابات سراسری تعیین 
کننده به حساب می آیند، پیشتاز است.سندرس در میان رای دهندگان متمول 
و سفیدپوست حزب دموکرات محبوبیت دارد اما هنوز در میان سیاهپوستان 
و التین تبارها - که از حامیان مهم حزب دموکرات هستند - جا باز نکرده 
است.رایزنی درباره ایران و برنامه هسته ای این کشور از دیگر محورهای 

مناظره کاندیداهای دموکرات بود.
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نگاهی به وضعیت درآمد، بهداشت و برابری در جوامع اسالمی 

تـــرازوی 
ناتــــــراز 

پروفسور ای. آر. مومین

نزدیک به 70 درصد منابع انرژی جهان و 65 درصد ذخایر گاز طبیعی در کشورهای 
کشورهای  اکثر  طبیعی،  و  وسیع  ثروت  این  وجود  رغم  به  است.  شده  واقع  مسلمان 
مسلمان در زمره فقیرترین کشورهای جهان قرار دارند. بیش از 40 درصد جمعیت کل 
کشورهای مسلمان که خود 40 تا 45 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند، در فقر 
معیشت می کنند. خاورمیانه و شمال آفریقا، یعنی محل تجمع اکثر مسلمانان، اقامتگاه 
نزدیک به 70 درصد فقرای کل جهان است. این افراد با کمتر از دو دالر در روز، زندگی 
ناخالص  تولید  رشد  نرخ  بیشترین  با  کشور   10 از  تا  سه  که  اینجاست  جالب  می کنند. 
مسلمان  نیز  جهان  کشورهای  کم رشدترین  از  تا  سه  البته  و  هستند  مسلمان  داخلی، 
هستند. درصد مردمی که در کشورهای اسالمی، در شرایط زیر خط فقر زندگی می کنند 

به این صورت است.
سیرا لئون: 2 /70 درصد، جمهوری چاد: 64 درصد، نیجر: 9 /60 درصد، گامبیا: 3 /61 
درصد، نیجریه: 61 درصد، مالی: 4 /50 درصد، سودان:50 درصد، سومالی: 46 درصد، 
ترکمنستان: 45 درصد، موریتانی:42 درصد، افغانستان: 36 درصد، تاجیکستان: 6 /35 
درصد، قرقیزستان 7 /33 درصد، پاکستان: 6 /32 درصد، مصر: 26 درصد، الجزایر: 6 
/22 درصد و ازبکستان: 17 درصد. گزارش توسعه انسانی اعراب در سال 2009 بر عدم 
امنیت اقتصادی توامان با فقر به عنوان دو دیدگاه مرتبط، تمرکز کرده است: فقر درآمد 
و فقر بشر. فقر درآمد، میزان بهره مندی مردم از کاالها و خدماتی است که در هزینه 
مصرف سرانه واقعی تعریف شده است. فقر درآمد شامل هر دو بعد فقر بین المللی یعنی 
همان دو دالر در روز می شود و هم خط فقر داخلی. از سوی دیگر فقر بشری، هم شامل 

درآمد و هم سایر ابعاد مهم زندگی می شود، مانند آموزش، بهداشت و آزادی سیاسی.
و  است  درصد   39/  9 عرب،  منطقه  در  کلی  فقر  نرخ  گزارش،  برآوردهای  اساس  بر 
شمار اعرابی که در فقر زندگی می کنند، ممکن است به 65 میلیون یا حدود 20 درصد 
از 5 /59 درصد در یمن و 40  کل جمعیت منطقه برسد. نرخ کلی فقر در دنیای عرب 
درصد در مصر و در 30 تا 6 /28 درصد در لبنان و سوریه است. تنها در سومالی، پنج 
آن عجین  با  که  امنیتی  احساس عدم  و  درآمد  فقر  زندگی می کنند.  فقر  در  نفر  میلیون 
است، در مناطق حومه بیشتر شیوع دارد. اما در کشورهای عربی، فقر بشری بیش از 
آنکه در محرومیت از فرصت ها و امکانات مشخص باشد، به مراتب بیشتر از فقر درآمد 
شیوع دارد. این گزارش نشان داده است که اکثر کشورهای عربی طی دو دهه گذشته از 

نابرابری و محرومیت اجتماعی فزاینده رنج برده اند.
کشورهای  در  سوء تغذیه  و  گرسنگی  فراوان،  طبیعی  منابع  به رغم  گزارش،  اساس  بر 

)فائو(،  از سازمان غذا و کشاورزی  آمده  به دست  آمار  یافته است. طبق  افزایش  عرب 
کشورها  این  جمعیت  کل  نسبت  به  عربی  کشورهای  در  سوء تغذیه  دچار  مردم  نسبت 
پایین است اما با این حال بعد از منطقه جنوب صحرای آفریقا، در جایگاه دوم مناطقی 
قرار دارد که نرخ مردم دچار سوء تغذیه در آن، از اوایل دهه 90 تا امروز، رشد کرده و 
 2002-2004 سال  در  میلیون   22/  5 به   ،1990-1992 سال های  در  نفر  میلیون   19/  8 از 
رسیده است. در گزارش آمده که دالیل اصلی و مستقیم گرسنگی در دنیای عرب، فقر، 
با  مقابله  برای  اقتصادی  سیاستگذاری های  و  داخلی  درگیری های  خارجی ها،  اشغال 

جهانی سازی بوده است.
نرخ فقر و نابرابری در اندونزی به شدت باالست. طبق برآوردهای رسمی، 7 /11 درصد 
جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. در واقع، نزدیک به یک سوم مردم اندونزی 
با کمتر از دو دالر، روز را به شب می رسانند. از سوی دیگر سطح درآمد فوق پولدارها 
آن 20  اگرچه مصرف  بین فقیر و غنی وسیع تر می شود.  باالتر می رود و فاصله  باال و 
تنها  درصد ثروتمند کشور 9 /5 درصد رشد کرده، سهم 40 درصد خانوارهای فقیر، 
3 /1 درصد بوده است. برند معروف ماشین اسپرت لوکس، المبورگینی، در سال 2009 
اولین مغازه اش را در اندونزی گشود و امروزه اندونزی، سومین بازار بزرگ المبورگینی 
در منطقه آسیا-اقیانوسیه است. فاصله بین فقیر و غنی کاماًل در سبک زندگی لوکس 
فوق پولدارهای اندونزی مشخص است. پولدارهای آنچنانی اندونزی عالقه شدیدی به 
پز دادن و نشان دادن کیف دستی های هرمس و شانل و لویی ویتون شان دارند که از 1000 

تا 50 هزار دالر قیمت دارد.
می برند،  رنج  نامساعد  وضع  از  قومی  اقلیت های  و  گروه ها  مسلمان،  کشور  چند  در 
عذاب  طرد شدگی  و  بدنام سازی  گسترده،  تبعیض های  از  و  شده اند  رانده  حاشیه  به 
می کشند. االخدام، )جمع مکسر خادم به معنی خدمتکار( از حاشیه ای ترین اقوام در یمن 
هستند. اگرچه در کشورهای مسلمان عرب زبان، با پوست تیره، قد و قامت تقریبًا کوتاه 

و دیگر مشخصات فیزیکی بارزشان، آنها را از جمعیت اصلی تمییز می بخشد.
که  هستند  اتیوپیایی  مهاجمان  نوادگان  »اخدام«،  محققان،  برخی  یافته های  اساس  بر 
که  شده  برآورد  بودند.  کرده  تصرف  را  یمن  کوتاهی،  مدت  برای  پیش  قرن   15 حدود 
تا یک میلیون باشد و مرکز تجمع شان نیز زاغه های تفکیک شده در  تعدادشان بین نیم 
حاشیه صنعا و شهرهای دیگر است. آنها با کار کردن در مشاغل دون و کم درآمد از قبیل 
می دهند،  ادامه  معیشت  به  زباله،  جمع آوری  و  توالت ها  شستن  خیابان ها،  کردن  جارو 
اخدام را غیرقابل لمس می نامند و با آنها رفتار رقت انگیزی می شود. تعداد بسیار کمی 

از این گروه به مدرسه می رود.
سازمان  است،  مسلمان  جمعیت شان  اکثریت  که  کشورهایی  دولت  اخیر،  دهه  دو  در 
همکاری های اسالمی، بانک توسعه اسالمی و تشکل های مردم نهاد و گروه های حقوق 
بشری توجه ویژه ای به نابرابری در کشورهای اسالمی مبذول داشته اند. سیاست ها و 
برنامه های گسترده ای، از قبیل انتقال نقدی مشروط، قرضه های کوچک، بهره برداری از 
منابع اوقاف و طرح هایی با هدف ایجاد اشتغال برای جوانان و ارائه یارانه به کشاورزان، 
اتخاذ شده است. بعضی کشورهای مسلمان از جمله بنگالدش، اندونزی، مصر، ترکیه و 
مراکش برنامه های انتقال نقدی مشروط با هدف کاهش نرخ فقر را راه اندازی کرده اند. 
در سال 2007، بانک توسعه اسالمی مستقر در جده، یک صندوق کاهش فقر راه اندازی 
نظر  مورد  سرمایه  و  گرفت  نام  توسعه  منظور  به  اسالمی  همبستگی  صندوق  که  کرد 
در  فقر  نرخ  کاهش  صندوق  این  راه اندازی  از  هدف  نخستین  بود.  دالر  میلیارد   10 آن 
کشورهای عضو بود و قرار بود این مهم به واسطه از بین بردن گرسنگی، بیماری ها و 

بی سوادی و کاهش نرخ بیکاری میسر شود.
بنگالدش، یکی از فقیرترین کشورهای جهان است که پیشرفت چشمگیری در کاهش فقر 
و توسعه انسانی داشته است. درصد مردم بنگالدش که زیر خط فقر زندگی می کنند، از 
49 درصد در سال 1999 به 32 درصد در سال 2010 رسیده است. مرگ ومیر نوزادان به 
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سردرگمی دو عاملی 
بازارهای جهانی

  آنچه در روزهای کاری این هفته بیش از هر 
چیزی در بازارهای جهانی جلب توجه کرده، 
است.  معامله گران  میان  قطعیت  عدم  تشدید 
این عدم قطعیت ناشی از دو عامل است؛ اول 
تداوم تضعیف اقتصاد چین که دومین اقتصاد 
بزرگ جهان است و دوم تردید سیاست گذاران 
اقتصاد  بزرگ ترین  که  متحده  ایاالت  پولی 
چین،  وضعیت  که  حالی  در  است.  جهان 
نگرانی ها درباره آینده اقتصاد جهان را تشدید 
بهره  نرخ های  افزایش  احتمالی  تعویق  کرده، 
افزوده  بازارها  سردرگمی  به  رزرو  فدرال 
است. هر دو عامل دارای تضادهای درونی نیز 

هستند.

بازارهای  بارها  گذشته  ماه های  در  چینی  نگرانی های 
انتشار  با  است.  کرده  آشوب  دچار  را  جهان  سهام 
آمریکا و جدی شدن  اقتصاد  از  انتظار  از  بدتر  داده های 
تعویق افزایش نرخ های بهره، شاخص های سهام در دو 
هفته گذشته وضعیت مناسب تری داشتند و طوالنی ترین 
داده های  اما  کردند،   ثبت  را  فوریه  ماه  از  رشد  دوره 
از روز  را دوباره  بازارهای سهام  اقتصاد چین  از  جدید 
سه شنبه با افت روبه رو کرده اند. در حالی که نگرانی های 
پناهگاه های  برای  تقاضا  می تواند  ترتیب  این  به  چینی 
حرکت  شدن  کند  دهد،  افزایش  را  طال  مانند  سرمایه ای 
فلزهای  از جمله  پایه  بازار کاالهای  اقتصاد چین  موتور 
در  تضاد  این  اما  می دهد،  قرار  تحت تاثیر  را  گرانبها 
ابهام بازارها نیز وجود دارد. در حالی  مورد عامل دوم 
نرخ های  افزایش  احتمال  آمریکا  اقتصاد  احیای  ادامه  که 
بهره را افزایش داده بود، آشوب بازارهای نگران چین و 
انتشار گهگاه آمار بد از اقتصاد آمریکا چند روزی است 
احتمال تعویق افزایش نرخ بهره وجوه فدرال رزرو را تا 
سال 2016 مطرح کرده و این ابهام نیز به سردرگمی های 

معامله گران افزوده است.

ابهام ها  همین  از  ناشی  گذشته  روزهای  در  طال  نوسان 
است. اونس طال که روز دوشنبه تا قیمت 1169 دالر باال 
روز  ایستاد.  دالر   1163 قیمت  روی  نهایت  در  بود  رفته 
اما در  پایین رفت،  تا قیمت 1151 دالر  بازار  نیز  سه شنبه 

چهارشنبه  روز  ایستاد.  دالر   1168 قیمت  روی  نهایت 
نیز در مقطعی قیمت 1163 دالر برای اونس رقم خورد، 
قیمت  تهران  وقت  به  بعدازظهر   7 ساعت  تا  کاال  این  اما 
1177 دالر را برای خود ثبت کرد، گرچه هم اکنون که شما 
به  متفاوتی  قیمت  است  را می خوانید ممکن  گزارش  این 
عنوان قیمت نهایی سومین روز کاری هفته رقم خورده 
باشد. روز سه شنبه بازار تحت تاثیر رشد مقطعی دالر و 
عقب نشینی اصالحی از اوج سه ماهه روز دوشنبه با افت 
رسیدن  اما  رسید،  نیز  دالر   1151 قیمت  تا  و  شد  روبه رو 
قیمت ها به این کف، جهشی را در بازار در پی داشت که 
اونس را تا پایان ساعات کاری به قیمت 1163 دالر رساند. 

خبر افت 20 درصدی واردات چین در ماه سپتامبر، دلیل 
شدت  به  را  طال  برای  تقاضا  که  بود  دیگری  مهم  بسیار 
به  نسبت  بازار  احساس  تغییر  همه  این  با  داد.  کاهش 
روند کوتاه و میان مدت طال که از هفته گذشته مشاهده 
می شود، »افزایشی« های بازار را در موقعیت خوبی نگه 
تحت تاثیر  سه شنبه  روز  سهام  بازارهای  است.  داشته 
اخبار نگران کننده چین، با افت روبه رو شدند، اما این امر 
کمک محدودی به طال کرد. جالب اینجا است که شاخص 
شانگهای در پایان روز رشد کرد؛ چراکه معامله گران این 
بازار امید پیدا کردند که داده های اقتصادی روز سه شنبه 
باعث شود بانک مرکزی چین محرک های پولی بیشتری 
این روز داده بدی  اروپا نیز در  اقتصاد  را تصویب کند. 
ماه  برای  آلمان   ZEW انتظارات  شاخص  کرد.  منتشر 
اکتبر 9/ 1 واحد اعالم شده در حالی که رقم مورد انتظار 
12 اعالم  6 واحد بود. این رقم برای ماه سپتامبر 1/   /9

شده بود.
انتظارات  تحت تاثیر  نیز  را  چهارشنبه  روز  اونس 
گرچه  و  کرد  آغاز  افزایشی  نوسان های  با  معامله گران 
قیمت ها در مقطعی با افت شدید روبه رو شدند، داده های 
با  دوباره  را  اونس  آمریکا  اقتصاد  از  انتظار  از  بدتر 
گذشته،  روز  داده های  اساس  بر  کرد.  روبه رو  جهش 
درصد   0  /1 تنها  سپتامبر  ماه  در  آمریکا  خرده فروشی 
رشد کرده است. تورم فصلی نیز 5/ 0 درصد افت داشته 
از  به حمایت  افت شاخص دالر  ادامه  است. روز گذشته 
شاخص های  افت  از  همچنین  زرد  فلز  داد.  ادامه  طال 
پیش  ابهام های  ادامه  این همه  با  برد.  نفع  جهانی سهام 
ابهام  بود.  داشته  نگه  درگیر  همچنان  را  بازار  گفته، 
درباره زمان دقیق افزایش نرخ های بهره در حالی ادامه 
باره  این  در  نیز  آمریکا  مرکزی  بانک  مقام های  که  دارد 
دچار اختالف هستند. بلومبرگ روز چهارشنبه گزارش 
اظهارات  که  باورند  این  بر  اقتصادی  تحلیلگران  که  کرد 
ضد و نقیض مقام های ارشد فدرال رزرو آمریکا درباره 
طال  جهانی  قیمت  بر  را  زیادی  فشار  بهره  نرخ  افزایش 

وارد کرده است.

نصف رسیده و از 97 در هر هزار نوزاد به 37 در هزار نوزاد 
اندازه  به  کودکان  مرگ ومیر  دوران  همان  در  است.  رسیده 
پیدا  کاهش  سه چهارم  اندازه  به  مادران  مرگ ومیر  و  دوسوم 
کرده است. طی سال های 1990 تا 2010، امید به زندگی 10 سال 
افزایش یافته است و از 59 به 69 سال رسیده است. مهم تر از 
آن، افزایش امید به زندگی به نفع هر دو گروه فقیر و غنی تمام 
شده است. ثبت نام در مدارس از 45 درصد در سال 2000 به بیش 
از 90 درصد در سال 2005 رسید. شاخص های اجتماعی مانند 
امید به زندگی، نرخ مرگ ومیر کودکان و مادران، مراقبت های 
بهداشتی، آموزش و پرورش و برابری جنسیتی، تاثیر بسزایی 
بنگالدش  کارایی  دارد.  اجتماعی  نابرابری  و  فقر  تسکین  در 
دو  تقریبًا  هند  سرانه  درآمد  اینکه  با  است،  بوده  هند  از  بهتر 
مخارج  درصد   12 حدود  بنگالدش  است.  بنگالدش  برابر 
از جمله مواد غذایی  ایمنی خالص اجتماعی،  به  را  عمومی اش 
تخصیص  مستقیم،  تغذیه  برنامه های  و  پول  انتقال  کار،  برای 

داده  است.
در  را  اصلی  نقش  گرامین،  بانک  و  براک  مردم نهاد،  تشکل  دو 
یک   ،)BRAC( براک  کرده اند.  بازی  کشور  این  فقر  تخفیف 
سازمان  بزرگ ترین  بنگالدش،  در  بین المللی  توسعه  سازمان 
عابد  حسن  فاضل  سر  وسیله  به  که  است  غیردولتی  توسعه 
نشان کردن   BRAC اصلی  هدف  شد.  تاسیس   1972 سال  در 
فقیرترین فقرا، به خصوص زنان، و بیرون کشاندن آنها از فقر 
و بی سوادی و توانمند کردن آنها به واسطه آموزش و پرورش، 
از طریق آموزش به خود یا استفاده از منابع محلی است. ترکیه 
نیز هزینه های مربوط به مبارزه با فقر را از سال 2002 تا سه 
برابر در سال 2010 افزایش داد و در پی آن توانست جمعیت زیر 
خط فقر را از 30 درصد در سال 2002 به 4 درصد در سال 2010 
برساند. از بدترین نابرابری ها در کشورهای اسالمی، نابرابری 
جنسیتی بین مرد و زن است. به رغم وجود نظام های سیاسی 
آفریقای  و  خاور میانه  در  زنان  حقوق  منا،  منطقه  در  مختلف 
بسیاری  می شود.  گرفته  نادیده  کشورها  اغلب  توسط  شمالی 
از دولت ها به طور روزمره از طرق مختلف از جمله ممنوعیت 
را  مدنی  جامعه  احساسات،  ابراز  حتی  و  انجمن ها  مطبوعات، 
سرکوب می کنند. این ممنوعیت ها بر مرد و زن تاثیر می گذارد، 
هرچند زن ها از نابرابری های مضاعف جنسیتی رنج می برند. 
برای مثال قوانین خانوادگی، کیفری و شهروندی، زنان را به 
مراتب به نسبت مردان در موقعیت دون تری قرار داده است. این 
تبعیض قانونی، شخصیت زن و مشارکت برابر او در اجتماع را 

دست کم گرفته و او را در معرض خشونت بیشتر قرار می دهد. 
و  لبنان  مصر،  قبیل  از  کشورهایی  در  خویشی  و  قوم  مسائل 
عربستان سعودی، به کمک کدهای شخصی و بر اساس دین و 
مذهب نوشته شده است. بسیاری از قوانین از زنان به عنوان 
افرادی دون یاد می کند که تا ابد باید تحت حمایت و قیمومیت 
اعضای مرد خانواده باشند. تصمیم گیری خانوادگی صرفًا بر 
عهده مردان است. 10 مثال بارز از نابرابری جنسیتی که غالبًا 

توسط دولت ها تحریم  شده، از آخر به اول، در ذیل آمده است.

10- ممنوعیت رانندگی
اجازه  زنان  پیش،  وقت  چند  همین  تا  سعودی،  عربستان  در 
بتوانند  خاص  شرایط  با  اگر  نیز  اکنون  و  نداشتند  رانندگی 
از قبیل  گواهینامه بگیرند، هنوز موانع دیگر و گاه صعب تری 
سر  بر  اجتماع  در  بدنامی  و  تحقیر  خانواده،  مردان  اجازه 

راهشان قرار دارد.

9- مالحظات پوششی
در سال 2001، یک گروهک شبه نظامی در کشمیر، به نام لشکر 
یا  کنند  سر  به  برقع  باید  کشمیری  زنان  دادند  دستور  جبار، 
خطر مورد حمله واقع شدن را به جان بخرند. مردان به صورت 
زنانی که برقع به سر نداشتند، اسید می پاشیدند. آنها همچنین 
فرمان دادند که زنان هندو و سیک نیز باید پوشش مشخصی 
باید  هندو  زنان  باشند.  تمییز  قابل  سایرین  از  تا  باشند  داشته 
باید  نیز  سیک  زنان  و  می گذاشتند  ابروان شان  بین  رنگی  خال 

دستار زعفرانی رنگی به سر می بستند.

8- حق طالق
در بسیاری از کشورها، مردان به راحتی می توانند همسرشان 
را طالق دهند، در حالی که به ندرت پیش می آید زنان بتوانند 
شوهران خود را طالق دهند و عمومًا با موانع مالی و قانونی 
زیادی روبه رو هستند. در لبنان، زنان نمی توانند بدون شهادت 
یک شاهد عینی، با ادعای ضرب و شتم، درخواست طالق کنند. 
در برخی کشورها اکنون امکان درخواست طالق از جانب زن 

نیز وجود دارد.

7- دسترسی به آموزش
در اکثر مناطق افغانستان، وقتی دخترها به سن بلوغ می رسند، 
قبیل  از  فرهنگی  عوامل  می آورند.  بیرون  مدرسه  از  را  آنها 
»نادرستی« فرستادن دختران به مدرسه، بی میلی به فرستادن 
از  و...،  سوم  کالس  از  بعد  مدرسه  یک  به  پسرها  و  دخترها 

مسائل دخیل در این تصمیم است.

6- حق سفر
در کشورهایی مانند مصر و بحرین، مردها می توانند با طرح 
بازدارند.  کشور  از  خروج  از  را  زنان شان  رسمی،  شکایت 
متاهل  زنان  یمن،  و  عمان  مراکش،  اردن،  لیبی،  عراق،  در 
در  شوند.  خارج  کشور  از  شوهر  کتبی  اذن  با  می توانند  تنها 
عربستان سعودی، زنان برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی و 
سفر از یک نقطه کشور به نقطه دیگر، نیاز به اجازه نامه کتبی 

از نزدیک ترین عضو مرد خانواده دارند.

5- قربانی خشونت
را  آنها  شدن  واقع  خشونت  مورد  خطر  زنان،  نابرابر  حقوق 
قوانینی  منطقه،  کشورهای  از  بسیاری  در  می دهد.  افزایش 
اگرچه  ندارد،  وجود  خانگی  خشونت  با  مقابله  و  تنبیه  برای 
در  است.  فراگیر  بسیار  این مناطق  در  مساله خشونت خانگی 
تمامی  می تواند  قاضی  کشورها  برخی  در  نیز  تجاوز  موارد 
با قربانی ازدواج  مجازات ها را لغو کند، به شرطی که متجاوز 

کند.

4- قوانین حضانت
قاضی  نگیرد،  صورت  مرد  و  زن  بین  توافق  اگر  بحرین،  در 
اختیار آن را دارد که حضانت کامل کودکان را به پدر دهد. زنان 
بحرینی که آنقدر شجاعت داشتند که با چالش ها و خشونت های 
سال 2003 مقابله کنند، مورد شکایت و اتهام 11 قاضی بحرینی 

قرار گرفتند.

3- شهروندی
قسمت  و  تونس  ایران،  جز  به  منطقه  کشورهای  بیشتر  در 
فرزند  به  پدر  از  تنها  شهروندی  حقوق  مصر،  از  محدودی 
می رسد. زنانی که با خارجی ها ازدواج کرده اند، از حقوق اولیه 

نیز محروم هستند.

2- قیود جنسی
محسوب  جرم  ازدواج،  از  خارج  و  جنسی  نامشروع  روابط 
می شود. اما درباره زنان سختگیری های بسیار بیشتری اعمال 

می شود.

1-دختر کشی
در برخی از کشورهای اسالمی و حتی سایر فرهنگ ها و ملل، 
داشتن فرزند دختر، ننگ به شمار می رود و مردان این حق را 
دارند که فرزند نوزاد دختر خود را زنده به گور کنند یا بکشند. 
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درباره فیلم فرانسوی »پدر بهترین دوستم«

رازهای 
موفقیت

سینمای فرانسه در سال های گذشته فیلم هایی عرضه کرده که 
برای عموم تماشاگران جذاب بوده اند، آن هم نه فقط در فرانسه. 
و  مضمون  با  که  جنجال  بدون  و  ساده  فیلم های  موفقیت  راز 

داستان قوی تماشاگران عادی را به سینما می کشند در کجاست؟
 فیلم »لحظه پریشانی« )Un moment d'égarement ( با عنوان 
 Der Vater meiner besten( دوستم«  بهترین  »پدر  آلمانی 
Freundin ( داستان ساده ای روایت می کند: دو دوست قدیمی 
آنها  می روند.  کرس  جزیره  به  هم  با  تعطیالت  گذراندن  برای 
دختران جوان خود را نیز به همراه می برند. یکی از دخترها به 
پدر دیگری دل می بازد. این ماجرای ساده زمینه فیلمی می شود 
دلنشین و سرگرم کننده که در فرانسه فروش زیادی کرده است.

»پدر بهترین دوستم« شاهکار سینمایی نیست، اما مثل چند فیلم 
دیگر سینمای فرانسه، بدون متوسل شدن به هیجان های کاذب و 
ترفندهای تکنیکی عجیب و غریب به دل تماشاگر می نشیند و او 
را راضی از سینما بیرون می فرستد. در فرانسه فیلم به فروش 
با  نیز  اروپا  انتظار می رود که در سراسر  و  یافته  باالیی دست 

استقبال خوبی روبرو شود.
موفق  بسیار  فیلم  چند  فرانسه  سینمای  گذشته  سال های  در 
شناخته  قوی  درونمایه   و  مضمون  با  بیشتر  که  کرده  عرضه 
شدند: »به نزد شتی ها خوش آمدید!« )2008(، »دوستان خیلی 
نزدیک« )2011( و »موسیو کلود و دخترانش« )2014(. همه این 
فیلم ها داستانی ساده، لحنی انسانی و بیانی طنزآمیز داشتند. 

راز موفقیت آنها در کجا بود؟
دارند.  فیلم  یک  موفقیت  در  مهمی  نقش  ستاره ها  که  می دانیم 
خود  محبوب  هنرپیشه  دیدن  برای  که  تماشاگرانی  نیستند  کم 
بازیگران  همیشه  فرانسه  سینمای  می روند.  فیلم  تماشای  به 
برجسته ای داشته که در سراسر جهان به محبوبیتی باال دست 

یافتند، کافی است از ستارگانی مانند بریژیت باردو و آلن دلون 
بهترین  »پدر  سینمایی  فیلم  در  ببریم.  نام  بلموندو  پل  ژان  و 
و  کاسل  ونسان  فرانسه،  سینمای  معروف  بازیگر  دو  دوستم« 

فرانسوا کلوزه ایفای نقش کرده اند.
کم نیستند کسانی که پاریس، پایتخت فرانسه را زیباترین شهر 
جهان می دانند که هر سینماگری دوست دارد در آن فیلم بسازد، 
این  تمام  را جذاب می کند.  فرانسه  که  نیست  این شهر  تنها  اما 
کشور سرزمینی وسیع است با طبیعت پرتنوع زیبا. از سواحل 

بی نظیر در شمال و جنوب تا چشم اندازهای آفتابی، دشت های 
پهناور و کوهستان های پربرف.

بیشتر جهانیان فرانسه را سرزمین عشق و شیدایی می دانند و 
فرانسوی ها را جماعتی رومانتیک. درست یا غلط، به هر روی 
سینمای فرانسه در 100 سال گذشته شماری از بهترین فیلم های 

عشقی تاریخ سینما را عرضه کرده است.
برای  و  هستند  سرگرم کننده  فرانسوی  فیلم های  بیشتر 
تماشاگران عادی تولید می شوند. درونمایه های عشقی و کمیک 
تا  می شوند  روایت  جذاب  گونه ای  به  خانوادگی  درام های  یا 
تماشاگر احساس کسالت و خستگی نکند. سینماگران فرانسوی 
در تلفیق مسائل جدی با طنز و شوخ طبعی خالقیتی فوق العاده 

نشان می دهند.
هنر  میان  بزرگ  شکاف  سینما  تاریخ  مهم  مسائل  از  یکی 
هنرمندانه  فیلمی  که  می رود  گمان  غالبا  است.  سرگرمی  و 
فیلم  ده ها  اما  باشد،  سرگرم کننده  حال  عین  در  نمی تواند 
اگر  دهند.  آشتی  سرگرمی  با  را  هنر  شده اند  موفق  فرانسوی 

به کارهای سینماگرانی مانند فرانسوا تروفو یا کلود بری نگاه 
کنیم می بینیم که هم منتقدان سخت گیر و هم تماشاگران عادی 

را به خوبی راضی می کنند.
سخن  زبانی  به  و  دارند  جهان  به  رو  فرانسوی  سینماگران 
می گویند که برای تماشاگران در سراسر جهان مفهوم و جذاب 
برجسته ای  مقام  فیلم  صادرات  نظر  از  فرانسه  سینمای  است. 

دارد که به تقویت بنیه مالی آن کمک می کند.
مهاجران بیشماری که در فرانسه زندگی می کنند به جایگاهی 

که  گونه ای  به  رسیده اند،  کشور  این  سینمای  صنعت  در  مهم 
و  هنرمندان  بازیگران،  حضور  بدون  می توان  را  فیلمی  کمتر 
خارجی تباران  حضور  کرد.  تصور  خارجی  تبار  با  کارکنانی 
متفاوت  بویی  و  رنگ  فیلمی  هر  به  رنگارنگ  فرهنگ های  با 

می بخشد.
هنری  تابوهای  شکستن  و  نوآوری  در  فرانسوی  سینماگران 
مهارت دارند. کافی است جریان موج نو را به یاد آوریم که در 
اوایل دهه 1960 سینمای جهان را دگرگون کرد. در بسیاری از 
آن  یا  این  راحتی  به  فیلم  کردن  جذاب  برای  سینمایی  فیلم های 

قاعده سینمایی را کنار می گذارند.
فیلم های سینمایی  اولین  فرانسه زادگاه اصلی هنر سینماست. 
را اواخر قرن نوزدهم در سال 1895 برادران لومیر تهیه کردند 
این  به  فرانسه  گذاشتند.  نمایش  به  عموم  برای  پاریس  در  و 
سنت افتخار می کند و تا امروز سینما را هنری جدی و پراهمیت 
می داند. در کشورهایی مانند آلمان شکوفایی هنرهای دیگر گاه 

رشد سینما را تحت الشعاع قرار داد.

با شوق و ذوق  فرانسوی ها ملتی سینمادوست هستند و هنوز 
سالن های سینما را پر می کنند. آنها نه تنها به تماشای فیلم های 
معروف و پرفروش، بلکه با عالقه فراوان به تماشای فیلم های 
کالسیک  فیلم های  از  همچنان  و  می روند  سوم  جهان  مهجور 
قدیمی لذت می برند.فیلم جدید »لحظه پریشانی« به کارگردانی 
ژان فرانسوا ریشه از 25 سپتامبر در آلمان به نام »پدر بهترین 

دوستم« روی اکران رفته است.
منبع:سایت دویچه وله

نمایش آثار عکاس 
ایرانی  د  ر ایتالیا 

را  خود    آثار  از  مجموعه ای  ایرانی  عکاس  یک 
ایتالیا  د  ر  زود  «  »تا  عنوان  با  نمایشگاهی  د  ر 
این  د  رباره   این عکاس  به نمایش گذاشته است. 
د  ر  تازه ام  آثار  از  عکس   17 گفت:  نمایشگاه 
به نمایش گذاشته شد  ه اند  .  اند  ازه های متفاوت 

این عکس ها با آثار اخیرم بیگانه نیستند  .
از  یکی  به عنوان  همچنان  غیرمتعارف  نور   
د  ارد  ،  حضور  عکس ها  د  ر  بسامد  ی  عناصر 
بینند  گان  به  هم  طعنه آمیز  شکلی  به  که  نوری 
از  را  فرصت  این  هم  و  می د  هد    د  ید  ن  فرصت 
عکس ها  ارجاع  باعث  هم  می کند  ،  سلب  آن ها 
هم  به  نوعی  به  را  آن ها  و  می شود    یکد  یگر  به 
شبیه می کند   و هم آن ها را از آنچه واقعا هستند  ، 
نمایشگاه  این  د  اد  :  اد  امه  او  می سازد  .  متفاوت 

به د  عوت »اوسرواتوریو فوتوگرافیکو« برگزار 
»راونا«  شهر  د  ر  که  مستقل  مرکزی  می شود  .، 
به معرفی و ترویج عکاسی معاصر می پرد  ازد  .

که  شد  ه  واقع  رومنیا  امیلیا  استان  د  ر  راونا   
ایتالیا  عکاسی  د  ر  بسیاری  اهمیت  د  یرباز  از 
»لوییجی  مانند    مهمی  عکاسان  و  د  اشته 
شکل گیری  د  ر  گویید  ی«  »گویید  و  و  گیرری« 
می شناسیم  ایتالیایی  عکاسی  به عنوان  ما  آنچه 
کرد  :  بیان  همچنین  میرزایی  د  اشته اند  .  نقش 
برنامه هایی  مجموعه  با  همزمان  من  نمایشگاه 
بولونیا  د  انشگاه  توسط  مشترک  به صورت  که 
برگزار  راونا  د  ر  فوتوگرافیکو  اوسرواتوریو  و 
می شوند  ، اتفاق می افتد   که عکاسان و منتقد  انی 
مانند   جم ساود  م و د  یوید   چند  لر از بریتانیا نیز 
د  ر آن حضور د  ارند  . این عکاس د  رباره فرصت 
نمایش آثارش د  ر خارج از ایران اظهار کرد  : به 
امکان  و  متفاوت  مخاطب  با  رویارویی  نظرم 

است.  شانس  یک  مخاطب،  این  با  گفت وگو 
سد  ی  از  تجسمی  هنرهای  د  ر  که  است  د  رست 
اما  نیست  خبری  کلمات  و  متفاوت  زبان  مانند   
به گونه ای  متفاوت،  جغرافیایی  د  ر  تصاویر 
متفاوت خواند  ه می شوند  . این چالشی است که 

همواره د  وستش د  اشته ام. 

و   1364 متولد    میرزایی  محمد  رضا 
زیبا  هنرهای  ارشد    کارشناسی  فارغ التحصیل 
میرزایی  آمریکاست.  پنسیلوانیای  د  انشگاه  از 
یکی از عکاسان فعال ایرانی است که آثارش د  ر 
د  ر  متعد  د  ی،  گروهی  و  انفراد  ی  نمایشگاه های 
تازگی  به  و  د  ر آمد  ه اند    به نمایش  ایران و جهان 
خورشید    »اینک  نام  با  آمریکا  د  ر  او  از  کتابی 
پنسیلوانیا  د  انشگاه  انتشارات  توسط  می د  مد  « 
به چاپ رسید  ه است. نمایشگاه »تا زود  « از 15 
مهر تا 9 آبان ماه د  ر گالری »مایکمرا« شهر راونا 

د  ر ایتالیا برپاست.
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جشنواره فیلم لندن؛ 
تمرکز روی نقش زنان

رای  فیلم »حق  لندن،  فیلم  نهمین جشنواره  و  پنجاه  افتتاحیه  نمایش  در شب 
مولیگان،  کری  فیلم  این  بازیگران  و  درآمد  نمایش  به   )Suffragette( زنان« 
مریل استریپ و هلنا بونام کارتر از جمله ستارگانی بودند که روی فرش قرمز 
حاضر شدند.در جشنواره فیلم لندن امسال حدود 240 فیلم بلند از 72 کشور 
در طول دوازده روز به نمایش در می آید.کلیر استوارت مدیر جشنواره برنامه 

سال 2015 را تحت عنوان سال زنان قدرتمند معرفی کرد.
افتتاح  شب  در  که  خوشحالم  نهایت  بی  من  گفت:  سی  بی  بی  به  استوارت 
و  دوربین  پشت  در  که  شد  خواهد  جلب  زنانی  شرایط  به  ما  توجه  جشنواره 
پشت صحنه های فیلم کار می کنند و در عین حال بحث داغی هم در مورد نقش 

های قوی برای زنان و دختران در مقابل دوربین را به راه خواهد انداخت.
او »حق رای زنان« را فیلمی محصول زنان فیلمساز بریتانیایی در مورد گروهی 

از زنان بریتانیایی توصیف کرد که توانستند مسیر تاریخ را تغییر دهند.
املین  نوادگان  پانکهرست  الورا  و  پانکهربست  هلن  فیلم  این  نمایش  شب  در 
پانکهرست، یکی از فعاالن مهم مبارزه برای حق رای و برابری زنان در اوایل 
ایفا می کند، در کنار بازیگران فیلم  او را  قرن بیستم که مریل استریپ نقش 

روی فرش قرمز در مقابل سالن سینمایی در مرکز شهر لندن حضور یافتند.
العاده از نظر عمق و  کلیر استوارت گفت تم جشنواره امسال با سالی خارق 

گستردگی نقش زنان در سینما همزمان شده است.
نمایش  به  امسال  جشنواره  در  که  زن  بازیگران  قوی  های  نقش  از  مورد  دو 

درمی آیند، توسط کیت بالنشت ایفا می شوند.
بازی می کند،  آن  نیز در  با عنوان »در حقیقت« که رابرت ردفورد  فیلمی  در 
کیت بالنشت نقش مری میپس، روزنامه نگار آمریکایی و تهیه کننده برنامه 
تحلیلی معروف 60 دقیقه را ایفا می کند که برای یافتن حقیقت و افشای جورج 
دبلیو بوش، رییس جمهور وقت آمریکا آینده حرفه ای خود را به خطر انداخت.

دهه  سال های  و  نیویورک  شهر  منهتن  در  »کارول«که  نام  به  دیگری  فیلم  در 
پنجاه اتفاق می افتد، کیت بالنشت نقش زنی را بازی می کند که در ازدواجی 
بدون عشق گرفتار شده و عاشق زنی جوانتر از خود می شود. نقش معشوق 

جوان را رونی مارا ایفا می کند.
با توجه به اینکه نقش زنان در صنعت سینما موضوع موشکافی زیادی است 
جشنواره فیلم لندن برای برگزاری یک همایش بین المللی در مورد جنسیت در 
به همکاری  را  اسکار  برنده جایزه  آمریکایی  بازیگر  دیویس،  رسانه ها جینا 

دعوت کرده است.
کلیر استوارت گفت: این همایش راه هایی را که صنعت فیلم می تواند در این 
زمینه نقش فعال تری ایفا کند بررسی خواهد کرد. مواردی که همیشه مورد 
بحث بوده اند تفاوت بین دستمزد بازیگران زن و مرد و فرصت هایی است که 

در اختیار کارگردانان زن قرار می گیرد.
در بخش فیلم های بلند جشنواره امسال فیلم های 46 کارگردان زن به نمایش 
درمی آید. مدیر جشنواره گفت: این عالی است ،ولی هنوز هم فقط 20 درصد 

از کل فیلم های امسال است.
این است که وقتی که به فهرست فیلم های  کلیر استوارت افزود: نکته جالب 
زنان  درصد  که  بینیم  می  کنیم  می  نگاه  بلند  فیلم  اولین  یا  و  مستند   ، کوتاه 

فیلمساز بسیار باالست و این نشان می دهد که بر سر راه آنها برای صعود به 
مراحل عالی فیلمسازی موانع جدی وجود دارد.

جشنواره فیلم لندن هجده اکتبر و با نمایش فیلم »استیو جابز« به کارگردانی 
دنی بویل و با شرکت مایکل فاسبندر و کیت وینسلت به کار خود پایان خواهد 

داد.
یکی دیگر از فیلم های این جشنواره که برای اولین بار در بریتانیا اکران می 
شود فیلم »دعای عشای شیطانی« با شرکت جانی دپ و بندیکت کامبریچ است.

فیلم بریتانیایی »بانویی در وانت« با بازی مگی اسمیت اکران اروپایی خود را 
این فیلم داستان زندگی زن سالخورده ای  این جشنواره جشن می گیرد.  در 
بریتانیایی  نویس  فیلمنامه  و  نویسنده  بنت،  آلن  حیاط  در  وانتی  در  که  است 

زندگی می کند.
»ترومبو« با بازی برایان کرانستون و هلن میرن داستان زندگی دالتون ترومبو 
فیلمنامه نویس هالیوودی است که حاضر نشد در کمیسیون موسوم به فعالیت 
های ضد آمریکایی مجلس سنای آمریکا در سال 1947 شهادت بدهد و به همین 

خاطر در فهرست سیاه قرار گرفت.
از جمله فیلم های دیگری که امسال در جشنواره فیلم لندن به نمایش درمی 
آیند می توان به »برنامه « فیلم استیون فریرز کارگردان بریتانیایی در مورد 
»خرچنگ  سواری،  دوچرخه  معروف  قهرمان  آرمسترانگ  لنس  شرمساری 
«فیلم علمی- تخیلی و رمانتیک با بازی ریچل وایس و کالین فارل و »برج« به 

کارگردانی بن ویتلی و با بازی تام هیدلستون اشاره کرد.
البا  ادریس  آن  در  که  نتفلیکس  شرکت  محصول   » ملت  بدون  »جانوران  فیلم 
بازیگر بریتانیایی نقش یک جنگ ساالر آفریقایی را بازی می کند و »نارنگی«که 
ماجراهای دو روسپی ترانس جندر )فراجنسیتی( در خیابان های لس آنجلس 
است و با یک آی فون فیلمبرداری شده جزو فیلم های شرکت کننده در بخش 

رقابت رسمی جشنواره هستند.
منبع:سایت بی.بی.سی

مرد بی گذشته

سازنده جیمز باند می گوید یکی از دالیلی که جیمز باند توانسته است بیش از 50 
سال دوام یباورد این است که این شخصیت پس زمینه ای ندارد.

به گزارش بانی فیلم به نقل از ایندیپندنت، وقتی بیست و چهارمین فیلم جیمز باند 
با عنوان »اسپکتر«  اواخر همین ماه اکران شود، سینمادوستان متوجه می شوند 
نهایت  در  مامور007  نقش  در  هنرنمایی اش  چهارمین  در  کریگ  دانیل  آیا  که 
می تواند به سبکی راجر موری ظاهر شود یا قهرمانی از نوع هملت می شود که 
از بی معنایی متافیزیکی جاسوس بودن در دوران ادوارد اسنودن رنج می برد؟  
مثل همیشه، پیش از اکران یك فیلم جدید جیمز باند ، حدس و گمان های زیادی 
درباره این که باند چه کارهایی انجام خواهد دارد، مطرح می شود. صحبت بین 
توزیع کنندگان خارجی که ادعا می کنند فیلم را دیده اند، حکایت از این دارد که 
این دنباله به نوعی به ریشه های خود بازگشته است:  تریلر آن نیز نشان دهنده 
همین است وقتی می گوید: »این واقعا همان چیزی است که می خواهی؟ زندگی 
در دل سایه ها، شکار کردن، شکار شدن، همیشه تنها؟« اینها سوال هایی است که 
دکتر مدلین سوان با بازی لئا ِسدو از جیمز باند می پرسد و او در پاسخ می گوید: 
کارگردان  مندز  سم  حال،  هر  در  کنم«.  فکر  چیزها  این  به  تا  نمی کنم  »صبر 
»اسپکتر« به تازگی با یکی از روزنامه های بریتانیایی درباره اهمیت از بین بردن 
و عاطفی  واقعی کردن  برای  و گفت  داد  پاسخ  اشاره ها و چشمك ها  شوخی ها، 
کردن جیمز باند این کار ضرورت داشت. این روندی بود که با کارگردانی مارتین 
کمپبل در کازینو رویال شروع شد و بعد مندز آن را در »اسکای فال« و »اسپکتر« 
ادامه داد. او گفت حتی شایعاتی هم دهان به دهان می چرخد که در »اسکپتر« باند 

ممکن است سرانجام خانواده اش را پیدا کند.
یکی از دالیل اصلی که دنباله های جیمز باند بیش از 50 سال ادامه پیدا کرده همین 
کامل  طور  به  او  شخصیت،  یك  عنوان  به  ندارد.  زمینه  پس  باند  جیمز  که  است 
وارد صحنه شد. در »دکتر نو« شخصیت او چنان طراحی شده که با لباس رسمی 
شام سر میز قمار ظاهر می شود. او مردی نیست که دچار درون گرایی باشد یا 
گذشته اش او را فرسایش دهد و یا نگران این باشد که چه تغییری ممکن است در 
آینده بیفتد. او مقل جورج اسمایلی درباره این که شاید همکارش بخواهد رفتاری 
نادرست داشته باشد نگران نمی شود. در رابطه اش با زن ها نیز مشکلی برایش 
پیش نمی آید. هیچوقت مجبور نشده بستگان سالخورده اش را به بیمارستان ببرد 
و یا پوشك بچه هایش را عوض کند و دم در مدرسه منتظرشان باشد. هیچکس 
برایش کیك تولد نخریده و او هیچوقت با هم مدرسه ای قدیمی اش روبه رو نشده 
برنامه هایی  همه  و  نمی شود  پیر  و  ندارد  هم  مشخصی  سن  هیچوقت  او  است. 
باعث می شود خیلی برای فعالیت های شبانه ا ش مشغول و  که در »اسکای فال« 

گرفتار باشد، در »دکتر نو« هم دیده می شود.
از  باند است: هر کس دیدگاهی متفاوت  پایه  و  »این اساس  سم مندز می گوید: 
او در سرش دارد.« و می افزاید: بعضی ها حتی شکایت می کنند که فیلم زیادی 
بامزه است، در حالی که برخی دیگر شکایتشان این است که به حد کافی بامزه 
نبوده است. او درباره راز باند هم می گوید: مامور 007 شخصیتی چندسطحی و 
به یادماندنی است که ما می توانیم او را برجسته کنیم و وجوه مختلف آن را نشان 
لباس ها و عاشق هایش تعریف  ابزار خودش، تفنگ ها، ماشین ها،  با  او  دهیم. 
می شود. استناد به دوران کودکی او، نشاندنش بر صندلی روانپزشك یا آوردن 

خانواده اش روی صحنه، قطعا کار نادرستی است.
دنیل کریگ همیشه برای بازی کردن نقش باند به سبك بازیگر متد سعی کرده تا 
زیر پوست او برود و شخصیت پیچیده و مشکل او را نشان دهد. می توان دید 
چرا کریگ این عملکرد را دارد. هر چه او جزییات بیشتری جذب کند، حسی که 
او نمایش می دهد غنی تر خواهد بود. این بازیگر باند را به عنوان یك زن ستیز و 
فردی می داند که مشکالت کوفتی زیادی دارد. این که چه عاملی او را وارد چنین 
مخمصه هایی می کند، راز و رمز اوست و درخشش کریگ در این نقش به روشی 
تماشاگران  و  کند  می  برقرار  ارتباط  باند  درونی  زندگی  با  او  که  دارد  ارتباط 
می دانند چنین زندگی درونی ای واقعا وجود دارد. فیلمنامه نویسان باند نیز در 
طی نیم قرن تالش کرده اند تا توازنی ظریف را دنبال کنند و آنچه ریچارد میباوم 
نویسنده بیشتر فیلمنامه های باند انجام داده را، حفظ کنند. او این سبك را »تعادل 

مناسب بین تعلیق، جنس مخالف و سرگرم کننده بودن« نامیده بود.
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 عدالت شاعرانه 
یا پیام سیاسی؟

آیا اهدا جایزه ادبیات نوبل به »سوتالنا آلکسیویچ«، نویسنده 
از مخالفان سیستم حکومتی  اکراینی االصل اهل »بالروس« و 
از آن، آن هم یک  اتحاد جماهیر شوروی پیشین و دوران پس 
روز پس از تولد 63 سالگی »والدیمیر پوتین«، رییس جمهوری 
اروپا  هم چنان  نوبل  آکادمی  آیا  است؟  بوده  سیاسی  روسیه 
محور باقی مانده؟ و آیا به عمد با این انتخاب نیات ضد روسیه 

خود را نشان داده است؟

 نوبل ادبیات 2015؛ عدالت شاعرانه یا پیام سیاسی؟
 نشریه »دیلی تلگراف« در تحلیلی درباره انتخاب »آلکسیوچ« برای نوبل ادبیات 
ارائه  دوگانه  پیامی  نوبل  جایزه  »همیشه  است:  آورده  سئوال ها  این  طرح  با 
داده است؛ هم یک جایزه است و هم رویدادی جنجال برانگیز. جایزه امسال 
نیز این دو رویکرد را حفظ کرده و هرچند جایزه نوبل ادبیات ارزش های آثار 
»آلکسیویچ« را درنظر داشته است اما وی قهرمان گفتن ناشنیده ها نیز هست. 
کشور  روسیه  هوادار  جمهوری  رییس  لوکوشنکو«،  »آلکساندر  سوی  از  او 
»بالروس« تحت پیگرد قرار گرفته و به اتهام مامور سیا بودن دادگاهی شده و 
از حضور در انظار عمومی منع شده بود. این نویسنده در سال 2000 تبعید شد 

و فقط در سال 2011 میالدی اجازه ورود به »مینسک« را یافت.«
 

»دیلی تلگراف« در بخش دیگری از مقاله خود آورده است: »با وجود این بی شک 
اهدای جایزه به این نویسنده و روزنامه نگار حداقل خشم مقامات »مینسک« 
و  مستندنگاری ها  کتاب ها،  راه  از  وی  زیرا  انگیخت  برخواهد  را  »مسکو«  و 
نمایش نامه های خود ایدئولوژی و میراث داران آن را به چالش کشیده است. 
اخبار  درباره  گزارش هایش  دلیل  به  خبرنگاری  حرفه  دوران  در  حتی  وی 
خود  کتاب  نخستین  نوشتن  برای  و  داشت  قرار  فشار  تحت  انتشار  غیرقابل 
درباره تجربیات شفاهی زنان روس در دوران جنگ جهانی دوم با نام »جنگ 
چهره ای زنانه ندارد« به ترسیم چهره ضدقهرمانی از زنان روسیه متهم شد. 

این وجه از جنگ روسیه هیچگاه پیش از آن در کتابی آورده نشده بود.«
 

درباره  کتابی  چون  او  کتاب های  »دیگر  است:  آمده  هم چنین  مقاله  این  در 
داستان های  شاهدان:  »آخرین  یا  افغانستان  و  شوروی  جماهیر  اتحاد  جنگ 
غیرکودکانه« درباره جنگ از نگاه کودکان نیز به گونه ای به انتقاد از سیاست ها 
روسیه پرداخته است. اما مهمترین اثر او که در سال 2005 به زبان انگلیسی 
منتشر شد، »صداهای چرنوبیل: یک فاجعه هسته ای« است. این ممکن است 
همسران  زبان  از  آن  حکایات  اما  شود  قلمداد  مالیخولیایی  تجربه ای  کتاب 
مردانی که در حادثه چرنوبیل کشته شدند، مخلوطی است از فصاحت در عین 

رهبران  خیانت های  و  اندوه  قهرمان پروری،  مسئوالن،  بی کفایتی  بی کالمی، 
مصاحبه شوندگان  تک گویی های  بیان  با  او  پیشین.  شوروی  اتحادجماهیر 
می توانند  نیز  دوردست ها  در  خوانندگان  حتی  که  است  نمایانده  را  تاریخی 

ژرفای این فاجعه را حس کنند.«
 

نوبل  آکادمی  سوی  از  که  »آلکسیویچ«  انتخاب  »با  می افزاید:  »دیلی تلگراف« 
ما«  زمانه  شجاعت های  و  رنج ها  از  تمثالی  و  چندصدایی  »نوشتاری  او  آثار 
خوانده شده است، می توان نام وی را در میان دیگر »او کیست؟«ها قرار داد؛ 
مصری  نویسنده  محفوظ«،  »نجیب  چون  دیگری  نام های  طبقه بندی  این  در 
)برنده نوبل 1988(، »ویسالوا شیمبورسکا«، شاعر و مترجم لهستانی )نوبل 
فرانسوی  فیلمنامه نویس  و  نویسنده  مودیانو«،  »پاتریک  و   )1996 ادبیات 
)برنده نوبل 2012( نیز وجود دارند که در زمان دریافت نوبل ادبیات چندان 

شناخته شده نبودند.«
 

در بخش دیگری از این مقاله آمده است: »یکی از خبررسان های »آلکسیوچ« 
درباره فاجعه چرنوبیل می گوید: رادیو هیچ چیزی نمی گفت؛ روزنامه های نیز 
چیزی ننوشتند؛ اما زنبورها می دانستند. آن ها برای مدت دو روز از کندوهای 
خود بیرون نیامدند« و »آلکسیویچ را می توان زنبور ما نامید: او می داند. این 
نویسنده بالروس می گوید: پس از 20 سال کار  روی مستندنگاری و نوشتن 
5 کتاب وقایع نامه دریافته ام که هنر در درک خیلی چیزها درباره مردم عاجز 
مانده است ... و من درباره تاریخ احساسات بشری می نویسم درباره تفکرات، 
درک و خاطرات مردمی که در مرکز رویدادها بوده اند. درباره چیزهایی که 
آن  ها باور دارند و یا اطمینان ندارند؛ درباره تصورات، امیدها و ترس هایی که 

تجربه کرده اند.«
 

»دیلی تلگراف« در جمع بندی این مقاله نوشته است: »شاید اهدای نوبل ادبیات 
بتوان  را  پوتین«  »والدیمیر  سالگی   63 تولد  از  پس  روز  یک  »آلکسیویچ«  به 
پیامی سیاسی  که شاید  دیرهنگام  تولد هر چند  نامید؛ هدیه   شاعرانه  عدالت 
برای رهبر روسیه نیز داشته باشد؛ این که دوران استبداد به پایان می رسد و 

فراموش می شود اما صداهای مردم عادی همیشه سرسبز خواهد بود.«

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

نویسنده رومانیایی 
پدیده جدید نشر جهان

نویسنده ای از رومانیا با نوشتن اولین رمانش در انگلستان به 
پدیده ای جهانی بدل شد.به نقل از گاردین، »کتاب آینه ها« یك 

اثر جنایی از اوژن چیروویچی در 23 کشور منتشر می شود.

اوژن چیروویچی نویسنده رومانیایی که تنها سه سال پیش راهی بریتانیا 
شد، اکنون شاهد این است که نخستین تالشش برای نوشتن رمانی به زبان 

انگلیسی به پدیده ای جهانی بدل شده است.
این رمان که اثری جنایی است با به دست آوردن 11 ناشر به صورت همزمان 
چون  کوچکتری  کشورهای  می شود.  سپرده  چاپ  دست  به  کشور   23 در 
ایسلند، که باید منتظر بمانند تا کتاب به زبان انگلیسی در بریتانیا و آمریکا 
منتشر شود، و بعد در کشورشان در سال 2017 به بازار بیاید، نسخه انگلیسی 

آن را پیشاپیش برای خواندن انتخاب می کنند.
رمان   10 نویسنده  می کند،  زندگی  »ریدینگ«  در  که  ساله   51 چیروویچی 
بازار  اما  است.  بوده  گذشته  دهه  دو  طول  در  رومانی  در  جنایی  معمایی 
عنوان  به  آنجا  بخواهد  او  که  بود  کوچك  حد  از  بیش  او  برای  رومانی 
روزنامه نگار کار کند و کتاب هایش را به دست چاپ بسپرد. به هیمن دلیل 
او سه سال پیش راهی بریتانیا شد و حاال منتظر است تا قراردادی 7 رقمی 

با ناشران ببندد.
او می گوید: باور نمی کنم آنچه دارد اتفاق می افتد را درست درك کنم. خیلی 

غیرمنتظره و باورنکردنی است.
این نویسنده که کتاب هایش را به نام ائو چیروویچی امضا می کند با اولین 
ناشر انگلیسی که وارد مذاکره شد به نتیجه مثبت رسید . این ناشر »پیترس 
این  اثر  که  آمریکایی  ناشر   6 از  پس  و  دارد  نام   )PDF( دانلوپ«  و  فریزر 
این نویسنده می گوید: ناشران  او را پذیرفت.  نویسنده را رد کردند، کتاب 

آمریکایی نگفتند چرا این کتاب را نمی خواهند.
راشل میلز از مسئوالن ناشر انگلیسی گفته است: »کتاب آینه ها« یك معمای 
نمی  اصال  که  است  باورنکردنی  رمان  یك  مثل  است،  متفاوت  خیلی  جنایی 

توانی باور کنی نویسنده ای آن را نوشته که زبان اصلی اش انگلیسی نبود.
ماریلیا ساویداس که به تازگی به عنوان کارگزار این کمپانی نشر بریتانیایی 
استخدام شده بالفاصله عاشق این کتاب شد و پنج هفته پیش با این نویسنده 
قرارداد امضا کرد. این ناشر از سه هفته پیش شروع به فرستادن این کتاب 
برای دیگر ناشران کرد و در همین مدت 11 ناشر آلمانی اعالم کردند این کتاب 
را می خواهند. 9 ناشر فرانسوی و 6 ناشر بریتانیایی نیز اعالم کردند این 
پنگوئن رندوم  از زیرشاخه های  را منتشر می کنند و »سنچری« یکی  کتاب 

هاوس سرانجام امتیاز آن را خرید.  
کارگزار این ناشر اعالم کرد این کتاب فوق العاده بود و از اولین صفحه او را 
اسیر خود کرد. وی افزود: این کتاب کتاب اولی با استقبال بی نظیر خواهد 

شد.
قاتلی  داستان  کننده  روایت  می گذرد  حال  زمان  در  که  رمان  این  داستان 
دهه  اواخر  در  را  پرینستون  دانشگاه  محبوب  خیلی  پروفسور  یك  که  است 
1980 به قتل می رساند . کتاب با یك ناشر نیویورکی که دست نوشته ای به 
عنوان »کتاب آینه ها« را دریافت می کند شروع می شود که در آن نویسنده که 
دانشجویی از دانشگاه پرینستون است در حال بررسی این است که چه کسی 

قاتل پروفسور است.
چون  کالسیك هایی  او  محبوب  نویسندگان  گفت  رومانیایی  نویسنده  این 

ارنست همینگوی، جان اشتین بك و ویلیام گلدینگ هستند.
راهی  کاردیف  دانشگاه  در  پسرش  تحصیل  ادامه  خاطر  به  نویسنده  این 
برتیانیا شد و همسرش نیز پیشنهاد کاری خوبی به عنوان تحلیلگر مالی به 
دست آورده بود. خود او نیز که آرزویش این بود که یك نویسنده تمام وقت 

باشد، توانست به آرزویش برسد.
در حالی که یك دهه پیش استیگ الرسن از سوئد در اوج گمنانی درخشید و 
به پدیده ای جهانی بدل شد، به نظر می رسد بازار جهانی نشر یك بار دیگر 

گمشده خود را یافته باشد.
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فرصتی برای دیده 
شدن در جهان کتاب 

 
22مهر  روز  فرانکفورت  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  وششمین  شصت 
رسما آغاز به کار کرد. با اینکه جمهوری اسالمی ایران به دلیل حضور 
از کتاب  افتتاحیه و برنامه ی رونمایی  سلمان رشدی در نشست خبری 
حضور  به  نگاهی  اما  نمی کند،  شرکت  نمایشگاه  از  دوره  این  در  او 
در  ایران  نیست.  لطف  از  خالی  نمایشگاه  این  دوره ی  پانزده   در  ایران 
نمایشگاه  دوره های  تمامی  در  اما  فرود  و  فراز  با  گرچه  اخیر  سال   10
کتاب فرانکفورت حضور داشته اما نتوانسته آن طور که باید و شاید از 
این نمایشگاه برداشت کند. این حضور امسال به دلیل دعوت از سلمان 

رشدی امکان پذیر نشد.

تاریخچه  حضور ایران در نمایشگاه فرانکفورت
 1366 سال  در  که  تهران  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  دوره  نخستین 
فکر  داشتند،  شرکت  آن  در  خارجی  ناشران  که  آن جایی  از  شد  برگزار 
تا  البته  انداخت.  ایرانیان  ذهن  در  را  فرانکفورت  نمایشگاه  در  حضور 
فرانکفورت  به  مستقل  به صورت  که  بودند  ناشرانی  سال  این  از  قبل 

می رفتند اما غرفه ایران در سالن 5 این نمایشگاه که سالن کشورهاست، 
حضور نداشت. قرار بود در همان سال های 1367 و 1368 ایران هم در 
دالیل  به   1367 سال  در  اما  باشد  داشته  شرکت  فرانکفورت  نمایشگاه 
سیاسی و صدور فتوای سلمان رشدی از سوی امام خمینی)ره(، ایران 
در این نمایشگاه حضور نداشت )به نوعی تحریم بود( تا این که در سال 
1990 مسووالن نمایشگاه فرانکفورت به ایران آمدند و با وزارت ارشاد 
داشته  غرفه   9 نمایشگاه  آن  در  ایران  شد  قرار  و  داشتند  رایزنی هایی 
نشر  اطالعات،  انتشارات  امیرکبیر،  انتشارات  شامل  غرفه ها  باشد.این 
انتشارات نوین شیراز، انجمن  انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی،  نی، 
خوشنویسان، نشر زالل و سازمان چاپ و نشر جمهوری اسالمی بود. 
به  برای حضور  کتاب هایی هم  و  امضا شد  تفاهمنامه ای  این جلسه  در 
مسایل  برخی  دلیل  به  بازهم  اما  شدند  ارسال  فرانکفورت  نمایشگاه 
سیاسی ایران از حضور در نمایشگاه فرانکفورت انصراف داد.در سال 
1377 و با روی کار آمدن دولت سیدمحمد خاتمی، بار دیگر مسووالن 
وزیر  با  مالقات  درخواست  و  آمدند  ایران  به  فرانکفورت  نمایشگاه 
فرهنگ وقت را داشتند. ولی این دیدار میسر نشد و آن ها حتی نتوانستند 
با معاون فرهنگی وقت یعنی احمد مسجد جامعی مالقات کنند. سرانجام 
مسووالن فرانکفورت با مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران 
در آن زمان، عباس نظری، دیدار کردند و سرانجام مقرر شد که ایران 
در نمایشگاه فرانکفورت شرکت کند و جمهوری اسالمی ایران در سال 
1378 دوباره در این نمایشگاه حضور یافت.در سال 1385 و با انتخاب 
محسن پرویز به عنوان معاون فرهنگی وزارت ارشاد وقت و احسان الله 
حجتی به عنوان مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران؛ فصل 
جدیدی برای حضور گسترده ایران در نمایشگاه های کتاب خارجی آغاز 
کودک  ناشران  به  که   3 سالن  در  تالش  کرد  سال ها  همچنین  شد.ایران 
اختصاص دارد، غرفه ای داشته باشد اما توافقی صورت نگرفت تا این که 
در سال 1387 با رایزنی هایی توانستیم باالخره غرفه ای را در این سالن 
در اختیار بگیریم.بعد از این موفقیت؛ حضور ایران در نمایشگاه کتاب 
فرانکفورت تقریبا منظم و مدام شد. در طی دروه های بعدی تا سال 91 
ناشران و تشکل های مختلف حوزه ی نشر به صورت جداگانه و چندپاره 
در این نمایشگاه بین المللی شرکت می کرده اند و در واقع از هویت واحد 
همواره  سال ها  این  تمامی  در  نبوده ایم.  برخوردار  نمایشگاه  این  در 
قابل  تمرکز  ایرانی  شرکت کنندگان  و  مسئوالن  کتاب  فروش  بر  عالوه 
توجهی نیز روی برگزاری نشست ها و برنامه های جنبی داشتند. »شبکه 
مستقلی  نهادهای  دیگر  از  نیز  غزال«  ادبی  »آژانس  و  ایران«  مترجمین 
هستند که تجربه ی حضور در نمایشگاه کتاب فرانکفورت را دارند. این 
ناشران خارجی  به  ایرانی  ادبی نویسندگان  آثار  امر معرفی  نهادها در 
فعال هستند و با همکاری ناشران آن آثار ادبی را که می توانند مخاطب 

بین المللی داشته باشند به بازار جهانی معرفی می کنند.

دست  آوردهای فرانکفورت چقدر به هزینه هایش می چربد؟
باید در نظر داشت که اساسا در ایران بودجه و هزینه های بخش فرهنگی 
در مقایسه با سایر بخش ها رقم چندان قابل توجهی نیست. از بودجه ی 
میلیارد  هزار   80 تا   70 نهایتا  ارشاد  وزارت  میلیاردی  780هزار  حدود 
پاسخگوی  باید  هزینه  این  و  می یابد  تخصیص  فرهنگی  معاونت  به  آن 

الزم  امکانات  دست کم  بتواند  و  باشد  زیادی  چوله های  چاله  و  مسائل 
چنین  در  اینکه  حاال  کند.  فراهم  را  ناشر  10هزار  ماندن  سرپا  برای  را 
یورو   300 الی   250 متری  بر  بالغ  هزینه هایی  می توان  چگونه  شرایطی 
برای هر متر غرفه در نمایشگاه فرانکفورت تامین کرد جای خود دارد. 
بابت  تنها  و  نیست  آن  اسکلت  و  غرفه  نمای  حال  شامل  مبلغ  این  تازه 
اینجا برسیم  به  این مقدمه  این مبلغ درخواست می شود.با  زمین خالی 
که عمده ی تمرکز نشر ایران در نمایشگاه فرانکفورت بر فروش کتاب، 
از  می شود.  گذاشته  نشست  و  مالقات  قرار  چندین  برگزاری  و  رایت 
شرکت کنندگان  تک  تک  سوی  از  عمدتا  هم  مالقات ها  قرار  باالی  تعداد 
عنوان می شود نیز نهایتا چیز دندان گیری نصیب نشر ایران نشده است.
غالمرضا نوعی )مدیر نمایشگاه های خارجی موسسه نمایشگاه ها( در 
توضیح این پرسش که چقدر در نمایشگاه فرانکفورت موفق بوده ایم به 
مقاله اش تحت عنوان »فرانکفورت نسخه ی درمان ما نیست« در یکی از 
روزنامه ها ارجاع می دهد.او در این مقاله در بیان اینکه چرا آثار ایرانی 
حقوق  گسترده  فروش  عدم  چرایی  توضیح  برای  و  نمی شوند  جهانی 
نشر کتاب ایرانی می نویسد: »اولین گام در این جهانی شدن آثار ایرانی، 
سال هاست  کشورمان  نشر  است.  بازار  این  ضوابط  و  قواعد  شناخت 
و  هستند  بومی  به شدت  تولیدات مان  هنوز  دارد،  جزیره  ای  رفتار  که 
به  تنها  و  نیاز مشتری غفلت ورزیده ایم  یعنی  بازاریابی  اولین اصل  از 
عناوین دهان پرکنی چون، منادی و مهد فرهنگ و تمدن در جهان، کفایت 
ادبیات  در  موجود  مضامین  که  باوریم  این  بر  است  سالیانی  کرده  ایم. 

کالسیک ما قابلیت عرضه در سطح جهان را دارد، اما کمتر ناشری به 
فکر تولید آثاری جذاب برای مخاطب غیرفارسی زبان بوده است. داشتن 
اثر هرچند با محتوای عالی به تنهایی کفایت نمی کند. ناشر ایرانی باید 
متفاوت  فرهنگی  با  غیرایرانی  مخاطب  ذوق  با  متناسب  آثاری  بتواند 
فراهم آورد. البته محدودیت زبانی و موانع قانونی هم مزید بر علت شده 
است. با همین قوانین موجود ساالنه هزاران کتاب از کشورهای مختلف 
و دیگر فرهنگ ها در ایران ترجمه و گاه افست می شود و در برخی موارد 
تبدیل کلماتی مانند سگ و خوک مورد  از جمله  به طرز بسیار سخیفی 
ممیزی ظاهری و نه محتوایی قرار می گیرد؛ اما اگر ناشری قصد انتشار 
کتابی به زبان غیرفارسی، برای مخاطب خارج از مرزها داشته باشد باز 
هم با همان محدودیت ها مواجه می شود. دولت می تواند برای رفع این 
کمبود، برای زبان و ادبیات فارسی از کشورهای دیگر بورسیه بگیرد. 
این بورسیه های می توانند سفیران زبان فارسی از دیگر کشورها باشند. 
در همین نمایشگاه مسکو چندین نمونه از چنین افرادی را دیدم که بر 
حسب عالقه ی شخصی زبان و فرهنگ فارسی را آموخته بودند. برای 
دیگر  به  نسبت  زبان روسی  به  ایرانی  داستان  ترجمه ی  که  است  همین 

زبان ها بیشتر است.

نمایشگاه فرانکفورت فرصتی برای معرفی
شرایط  بیشتر  ما  برای  فرانکفورت  کتاب  نمایشگاه  می رسد  نظر  به 
این  روال  براساس  چراکه  فروش؛  تا  می کند  فراهم  را  کتاب ها  معرفی 
نمایشگاه تنها یکی- دو روز آخر نمایشگاه به فروش اختصاص دارد. 
در آن دو روز هم شرایط به گونه ای نیست که افراد بیایند کارتن- کارتن 
می خرد.  کتاب  خود  باشند.  داشته  چندانی  پرداخت  و  بخرند  کتاب 
درواقع اصل خرید و فروش ها هم میان ناشران و مراکز به شکل انعقاد 
پذیرش  عدم  مثل  دالیلی  به  که  است  بعدی  قرارهای  و  قول  و  قرارداد 
کپی رایت و فقدان برنامه ریزی برای پیگیری های بعدی بهره ی چندانی 
نمایشگاه فرانکفورت جای  باید توجه کرد که  آن نمی بریم.همچنین  از 
قبل  ماه  شش  هماهنگی ها  همه  این که  مگر  نیست،  قرارداد  امضای 
منتقل  ترجمه  و  چکیده  قالب  در  کتاب   اطالعات  و  باشد  گرفته  صورت 
شود، که بنا به اطالعات قبلی تا سال های گذشته حتی لیبل و برچسبی 
به  مربوط  .فعالیت های  نمی شد  نصب  کتاب ها  روی  دیگر  زبان های  به 
این  برپایی  از  از چند ماه قبل  باید  نیز   .. حق نشر، خرید و فروش و. 
نمایشگاه صورت بگیرد و باید در نمایشگاه فقط قراردادها امضا شوند، 
که خوشبختانه در این امر کمبودی نداشتیم و هرچه بوده کم کاری در 
این  از  تامل  قابل  نتیجه گیری  عدم  باعث  نمایشگاه  از  بعد  پیگیری های 

رویداد عظیم فرهنگی است.

چرا فرانکفورت؟
در  ایران  حضور  هزینه های  اینکه  وجود  با  و  تفاسیر  این  تمام  با 
فرانکفورت چندصد میلیونی است که بخش عمده آن هم به اجاره غرفه 
برمی گردد، اما اگر تنها نگاه اقتصادی و مالی به این نمایشگاه نداشته 
باشیم، شرکت در آن نوعی وزنه ی فرهنگی محسوب می شود. چراکه هر 
از 100 کشور و حداقل هفت هزار و  ساله به طور متوسط میزبان بیش 

300 ناشر و موسسه فعال در زمینه کتاب است.
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اردوگاه های تجاوز!
تریستن مک کانل*: 

به  آنجا  در  و  رفتم  جنگی  سودان  به  جنگی  جنایات  موارد  یافتن  قصد  به 
کلکسیونی از این جنایات برخوردم. 

 به نقل از آژانس خبری فرانسه، یکی از زنانی که در سودان پای صحبتهایش 
جریان  در  آوریل  ماه  در  او  بود.  بچه  پنج  سالۀ   38 مادر  نیامای،  نشستم، 
استیت،  یونیتی  در  روستایش  دولتی،  نیروهای  تهاجمی  عملیات  تازه ترین 
دزدیدند. نزدیک به دو سال است که سودان جنوبی درگیر جنگ داخلی است. 
او نیز همچون صدها زن دیگر، بوسیلۀ مردان مسلح اسیر شد. روزهای زیادی 
را مجبور شد پیاده راه برود، پیوسته تحت نظر بود و بارها دست و پایش را 
او  به  نوبت  به  تا  می کشیدند  صف  سرباز  ده  میانگین  طور  به  شبها،  بستند. 

تجاوز کنند.  پاسخ آنها به عجز و البه هایش، زدن او با چوب بود. 
 در عرض شش روزی که در پایگاه محافظت شده ای که برای آوارگان جنگ 
برایم  مصاحبه ها  این  دادم.  انجام  مصاحبه  دهها  داشتم،  حضور  شده  ایجاد 
آشکار کرد که الگوی سیستماتیکی برای اسیر کردن افراد و سواستفاده جنسی 
از آنها در سودان جنوبی وجود دارد. در این مصاحبه ها، زنان و دختران به 
شکلی هولناک از بالهایی که در اردوگاه های تجاوز بر سرشان آمده بود، برایم 
گفتند. برخی از آنها روزها، هفته ها و حتی ماهها در این اردوگاهها زندانی 

بوده اند. 

من از سال 2005 به سودان جنوبی سر می زدم. در آن زمان یک توافق صلح 
باالخره به درگیری های طوالنی در سودان خاتمه داد و آن را در مسیری که 
شش سال بعد به استقاللش انجامید، قرار داد. پیشرفتی که صورت می گرفت 
آرام بود؛ تدریجی بود و خالی از اشکال هم نبود، اما رو به جلو بود و خوش بینی 

راجع به آن زیاد بود. تا اینکه در دسامبر سال 2013 به بن بست رسید. 
 در دسامبر آن سال، دو تن از قدرتمندترین رهبران سیاسی سودان جنوبی، 
که هر دو سابقًا فرمانده نظامی بوده اند، بر سر اینکه کدامشان حزب حاکم، 
کشور و حق حیف و میل منابع و مهمترین آنها یعنی نفت را در اختیار داشته 

باشد، با هم وارد جنگ شدند. 
این کشور جوان را  آنها،  چیزی طول نکشید که نیروهای مسلح تحت فرمان 
به شرایطی بدتر از آنچه قباًل داشت کشاندند. فارغ از خسارات فیزیکی ای که 
متوجه زیرساختها شده  است، مسئلۀ مهمتر، نابودی اجتماعی است که جنگ 
داخلی پدید آورده است. چیزی که باعث شده در سودان جنوبی شاهد توحش 

عمیق و خشونت برادرکشانۀ شدید باشیم. 
 برخی از بدترین موارد این تخریب اجتماعی، اوایل امسال در یونیتی استیت 
اتفاق افتاد. یونیتی استیت سرزمینی وسیع با باتالقها، جنگل و میدانهای نفتی 

فراوان است که در شمال کشور قرار گرفته و با سودان شمالی هم مرز است. 
 در ماه های آوریل و جوالی که عملیات تهاجمی دولت همچنان در جریان بود، 
گزارشهای مربوط به جنایات کم کم شروع آشکار شدن کردند. دیده بان حقوق 
کاتالوگهای  جنوبی،  سودان  در  ملل  سازمان  صلح  حافظ  نیروهای  و  بشر 
داشتند؛  یکسانی  ویژگی های  که  کرد  منتشر  حمالتی  به  راجع  بهت آوری 
یک مرد مسلح  از  بیش  توسط  اغلب  که  زنان  به  تجاوز  قبیل:  از  ویژگی هایی 
به  کودکان  کشتار  زدن؛  دار  راه  از  اغلب  آنها  کشتن  سپس  و  می گرفت  انجام 
ویژه پسران؛ آتش زدن منازل که بعضًا با وجود ساکنان در داخل منزل صورت 
می گرفت؛ تخریب کامل روستاها؛ غارت گستردۀ دارایی های ناچیز و چارپایان 

ارزشمند؛ سربازگیری از میان کودکان پسر. 
 من می خواستم به یونیتی استیت بروم تا از چیزی یک جنایت جنگی تمام و 
بتوانم  کار  این  با  تا  بودم  امیدوار  کنم.  تهیه  گزارش  می رسید،  نظر  به  کمال 
بخشی از روی واقعی جنگ داخلی در سودان جنوبی را به خوانندگان نشان 

دهم و باعث شوم تا توجه بیشتری به این جنگ جلب شود. 
با هواپیما به جوبا و سپس از آنجا به بنتیو پرواز کردم. در این وقت از سال، 

به نظر می رسد.  باشکوه  پایی، سودان جنوبی جایی بکر و  ارتفاع 25000  از 
باران و رودخانه ها آب زیادی را داخل مردآبها کرده اند و انبوه درختان سبزی 

پیوسته ای را پدید آورده اند. 
 از بنتیو با ماشین به پایگاه حافظان صلح سازمان ملل رفتیم. از زمان آغاز 
نفر  پناهگاهی برای دهها هزار  به  پایگاه سازمان ملل  به حال، شش  تا  جنگ 
شهر  به  که  است  بنتیو  یعنی  آنها،  از  یکی  تنها  اما  بدل شده اند.  جنگی  آوارۀ 

تبدیل شده است. 
 زمانی که به این پایگاه وارد شدم، 118000 نفر در آن زندگی می کنم و با وجود 
توافق صلحی که به تازگی امضا شده، همچنان هر هفته هزاران نفر دیگر به 
این تعداد اضافه می شود. ساکنان این پایگاه، پیش از هر چیز به خاطر امنیت 
به این پایگاه آمده اند. چرا که در اینجا، صلحبانان غنایی و مغولستانی مسئول 

دیده بانی در برجهای نگهبانی و حفاظت از پایگاه را برعهده دارند. 
گفته  من  به  که  جایی  رفتم؛  اردوگاه  جنوبی  دروازه  نزدیکی  در  ناحیه ای  به 
بودند می توانم تازه واردها را پیدا کنم. در طول مسیر، یک دانشجوی اقتصاد 

که درسش به خاطر جنگ نیمه کاره مانده بود، قبول کرد که مترجمم باشد. 
 در اینجا، و در گرمای طاقت فرسا، هر چند خانواده مجبورند با هم در یک 
روزنامه نگارم  که  گفتم  و  رفتم  چادرها  از  یکی  سراغ  به  کنند.  زندگی  چادر 
ساکنان  اکثریت  بگیرم.  گزارش  مردم  زندگی  بر  جنگ  اثرات  از  می خواهم  و 
صحبت  هم  من  با  که  زنی  اولین  می دهند.  تشکیل  بچه ها  و  زنان  را  اردوگاه 
از  کرد، قبول کرد تا ماجرایش را برایم نقل کند. ماجرایی که بسیار هولناک 

آب درآمد. 
 او گفت که ارتش و شبه نظامیان عشیره ای متحدش به روستای او حمله کردند 
و او شاهد قتل هفت مرد بوده است. دو نفر از آنها را به همراه کلبه هایشان 
گلوله  با  را  برادر شوهر همین زن  از جمله  دیگر،  نفر  پنج  و  زنده سوزاندند 

بوده  نیز  زنان  به  حمله  شاهد  شمشادها،  میان  در  مخفیگاهش  از  او  کشتند. 
است. 

توسط  کنند،  فرار  نمی توانستند  که  خردسالی  بچه های  و  "زنها  می گوید:  او 
مردان مختلف مورد تجاوز قرار می کردند. آنها به زنان متاهل تجاوز می کردند 

و دختران را با خود می بردند." 
 پرسیدم: "چند نفر را بردند؟" 

دو  بود،  ساله   18 یکیشان  می شناختم.  را  نفرشان  چهار  "من  می گوید:  او   
تایشان 15 ساله بودند و آخری 12 ساله بود." 

از چادرهای  از دخترهای اسیر شده در یکی  به من گفت که خواهر یکی  او   
همسایه زندگی می کند. 

 در چادر بعدی دو خواهر را دیدم که شش دخترشان را از دست داده بودند. 
که مردان مسلح  بودند  بودند، شاهد  نظاره گر  از مرداب  که  در حالی  دو  این 

دخترانشان را با خود بردند. 
 در یک چادر دیگر با دو خواهر دیگر، یکی 28 ساله و دیگری 15 ساله، آشنا 
بودند.  گرفته  قرار  گروهی  تجاوز  مورد  و  بودند  شده  اسیر  دو  هر  که  شدم 
همچنین با مادری آشنا شدم که به همراه دختر 12 ساله اش مورد تجاوز قرار 
گرفته بودند. مادر دیگری هم دیدم که دو ماه به اسارت گرفته شده بود و از 

پنج فرزندش دور بود. 
به  می زدم،  سر  که  چادری  هر  به  می شد.  بیشتر  فاجعه  عمق  طور  همین  و   
داستانی هولناک برمی خوردم. اما شباهتهای میان این داستانها نشان می داد 
که قضیه ای سیستماتیک، سازمان یافته و برنامه ریزی شده در جریان است. در 
طول شش روزی که در بنتیو بودم، با زنان و دخترانی که اسیر شده و فرار 
از بالهایی که بر سر بچه ها، خواهران و مادرشان  یا کسانی که  کرده بودند 
به  توانستم  تدریج  به  دادند.  انجام  مصاحبه  دهها  داشتند،  خبر  بود  آمده 

تصوری از فاجعۀ در حال وقوع برسم. 
 زنان پرشماری به من از اردوگاههایی گفتند که در طول روز با بستن دست 
و پای زنان یا گماشتن نگهبانان مسلح برای مراقبت از آنها، مانع از فرارشان 
می شدند و شبها به صورت گروهی به آنها تجاوز می کردند. به نظر تنها اسم 

برازندۀ این گونه اسارتگاه ها، "اردوگاه تجاوز" است. 
 *تریستن مک کانل، خبرنگار آژانس خبری فرانسه در دفتر نایروبی است.

AFP :منبع
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هاوکینگ هشدار داد: 
تکنولوژی انسانها را فقیر می کند

داد پیشرفت های بزرگ  انگلیسی هشدار  استفان هاوکینگ فیزیکدان مشهور 
تکنولوژیکی می تواند بخش بزرگی از جمعیت جهان را دچار فقر و بیچارگی 
کند.هاوکینگ معتقد است تکنولوژی تا حدودی عامل افزایش نابرابری درآمد 
این   Reddit برنامه ویژه پرسش و پاسخ در وب سایت  شده است. وی که در 

سخنان را مطرح کرده معتقد است درصورتی که ثروت ناشی از تکنولوژی 
تقسیم شود همه می توانند از زندگی لوکس و مجلل بهره ببرند، در غیر این 
توزیع  علیه  مختلف  فناوری های  مالکان  که  درصورتی  مردم  بیشتر  صورت 

ثروت با یکدیگر البی کنند، دچار فقر خواهند شد.
سوی  به  شدن  منحرف  درحال  فناوری  توسعه  روند  است  معتقد  هاوکینگ 
گزینه دوم است، زیرا درحال دامن زدن به نابرابری درآمدی در میان انسان ها 
ثروتمندان  میان  دستاورد ها  توزیع  نوع  از  ناشی  فرایند  این  تمامی  و  است 
فعاالن  سوی  از  را  شدیدی  واکنش های  هاوکینگ  سخنان  است.این  فقرا  و 
تکنولوژی برانگیخته است. مارك اندرسن کارآفرین و سخنگوی سیلیکون ولی 
در توئیتر نوشت هاوکینگ درحال بازگویی شعارهای قدیمی است. کسانی که 
ادعا می کنند ماشین ها مشاغل را نابود می کنند در صد سال آینده احمق به نظر 

خواهند آمد، اما من اینگونه نخواهم بود.
بحث تقابل ثروت کالن کارآفرینان و کارمندان فناوری در برابر اقشار کم درآمد 

در سان فرانسیسکو مدت ها است که به بحث جنجالی میان اقتصاد دانان تبدیل 
شده است.

دراینکه  موافقند.  هاوکینگ  با  حوزه  این  در  متخصصان  اکثریت  این همه  با 
فناوری توانسته رشد اقتصاد آمریکا و دیگر کشورهای جهان را تضمین کند 
در  از کشورها  باشد که بسیاری  دلیل  به همین  ندارد و شاید  تردیدی وجود 

تالشند نسخه ای دیگر از سیلیکون ولی را برای خود ایجاد کنند.
اما باوجود رشد روزافزون این پدیده، تعداد افرادی که در آن مشارکت دارند 
 MIT کاهش پیدا می کند. اریك برینجلفسن استاد مدرسه مدیریت اسلون در 
نیز معتقد است تکنولوژی اصلی ترین عامل افزایش نابرابری درآمد در میان 

از  بسیاری  جایگزین  تکنولوژی  که  اینجاست  اصلی  مشکل  است.  انسان ها 
کارگران مشاغل فیزیکی با درآمد باال شده است و این افراد اکنون برای گذران 
از درآمد کمتر برخوردار است  که  اینچنینی  به فروشندگی و مشاغل  زندگی 

رو آورده اند.
اما  بیکار نمی شوند درست است،  افراد  اینکه  اندرسن درباره  این رو نظر  از 
آمریکا  آنها چقدر خواهد بود؟ میانگین درآمد در  اینجاست که درآمد  پرسش 
چندانی  تغییر  بود  تکنولوژی  عصر  شکوفایی  آغاز  که   1995 سال  به  نسبت 
نکرده است. اما سردمداران این تکنولوژی ها درآمد های بسیار باالیی از محل 

سرمایه گذاری ها و پرداخت هایشان دارند .
رقابت  این  و  درگرفته است  ماهر  کارگران  و  مهندسان  میان  شدیدی  رقابت 
بدون  افراد  با  دانشگاهی  مدرك  دارای  افراد  میان  پرداخت  شکاف  می تواند 
مدرك دانشگاهی را توضیح دهد. کارگرانی که دارای مدرك دانشگاه هستند 

در طول عمر خود نسبت به افراد دیپلمه یك میلیون دالر بیشتر درآمد دارند.

انگلیسی ها هاوربرد را تحمل نکردند
است  کرده  پیدا  طرفدار  خیلی  جوان  ها  میان  در  روزها  این  هاوربرد 
ممنوع  عمومی  اماکن  در  را  وسیله  این  از  استفاده  انگلیس  دولت  اما 
کرده است.هاوربرد یا همان وسیله حمل و نقل شخصی شبیه اسکیت 
نمی تواند  کسی  دیگر  انگلیس  در  اما  کرده  خود  مجذوب  را  خیلی ها 

را  آن  خیابان  در 
این  کند.  استفاده 
وسیله با شارژ شدن 
صاحبش  می تواند 
مسافت های  در  را 
اما  کند  حمل  کوتاه 
انگلیس  مقام های 
وسایل  جزء  را  آن 

این  اینکه  خاطر  به  اساس  همین  بر  کرده اند.  حساب  چرخ  دو  نقلیه 
وسیله امکان پالک شدن ندارد استفاده از آن در اماکن عمومی ممنوع 

است و صاحبانش باید از آن تنها در امالک شخصی استفاده کنند.

**********
دارویی خارق العاده به نتیجه  می رسد؟

تولید پروتئینی که 90 درصد از 
سرطان ها را از بین می برد

محققان موفق شدند یک پروتئین انگل ماالریا را با قابلیت از بین بردن 
90 درصد انواع سرطان ها، در محیط آزمایشگاه تولید کنند.

گروهی از دانشمندان دانمارکی و کانادایی در حین تالش برای کشف 

تصادفی  طور  به  باردار،  زنان  در  ماالریا  با  مبارزه  برای  واکسنی 
در  مهمی  نقش  تواند  می  ماالریا،  انگل  از  بخشی  که  شدند  متوجه 
ابداع  این مطالعه، امیدهایی را برای  درمان سرطان ها داشته باشد. 
محققان  و  است  برده  باال  سرطان  برای  پزشکی  واقعی  درمان  یک 
امیدوارند بتوانند در چهار سال آینده به مرحله آزمایش روی انسان 
ها برسند. به گفته پروفسور 'علی ساالنتی' از متخصصین ماالریا در 
دانشگاه کوپنهاگ، کربوهیدراتی که انگل ماالریا خود را در جفت زنان 
باردار به آن می چسباند، مشابه کربوهیدراتی است که در سلول های 
سرطانی یافت می شود.براساس این گزارش، گروه وی موفق شد در 
چسبیدن  برای  آن  از  ماالریا  انگل  که  بسازد  را  پروتئینی  آزمایشگاه 
آن  به  نیز  را  سم  یک  سپس  و  کند  می  استفاده  باردار  زنان  جفت  به 
سلول  دنبال  به  ابتدا  سم،  و  ماالریا  پروتءین  کردند.ترکیب  اضافه 
این سلول ها شد، سم  آن که جذب  از  های سرطانی می گردد و پس 
ترکیب یاد شده درون سلول آزاد می شود و روندی را آغاز می کند که 
در نهایت به از بین رفتن سلول های سرطانی می انجامد. پروفسور 
ساالنتی و گروهش این روند را در کشت های سلولی و نیز در موش 

های مبتال به سرطان مشاهده کردند.
این محقق دانمارکی خاطرنشان کرد: ده ها سال است که دانشمندان 
به دنبال شباهت هایی میان رشد یک جفت و یک تومور می گردند.

وی افزود: جفت ارگانی است که در عرض چند ماه از چند سلول به 
دارد  وزن  گرم(   907.18( پوند  دو  حدود  که  شود  می  تبدیل  ارگانی 
خارجی  نسبتا  محیط  یک  در  مغذی  مواد  و  اکسیژن  جنین  برای  و 
تهیه می کند. تومورها نیز ظاهرا همین گونه عمل می کنند. محققان 
هزاران نمونه را از تومورهای مغزی گرفته تا لوکمیا )سرطان خون( 
آزمایش کردند تا به یک تصویر کلی رسیدند و در نهایت یافته هایشان 
نشان داد که پروتئین ماالریا می تواند با بیش از 90 درصد تومورها 
منتشر   Cancer Cell مجله  در  کشف  این  کند  مبارزه  انسان  بدن  در 

شده است.
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9حقیقت اساسی که به 
راحتی فراموش می کنیم

مترجم: محمدعلی محمدی

می شویم.  غافل  زندگی  مهم  مسائل  برخی  از  راحت  خیلی  ما  که  است  عجیب  بسیار 
کارهای روزانه شلوغ و کارهای عادی و تکراری در طول هفته این پتانسیل را دارند که 
مغز را به اصطالح به حالت خودپرواز )اتوپایلوت( قرار دهند. این فهرست را در دست 

خود داشته باشید و هر وقت نیاز به تقویت روحی داشتید آن را مجددا مطالعه کنید.

پرمشغله بودن لزوما به معنای پرکار بودن نیست
به برخی افرادی که دور و بر تان هستند نگاه کنید. آنها به نظر بسیار پر مشغله به نظر 
اما  ایمیل ها را تند تند چک می کنند.  این جلسه به آن جلسه می روند و  از  می رسند که 
واقعا چقدر از آنها کار مفید می کنند و در یک رده باالی شغلی قرار دارند. موفقیت نه 
از جنب و جوش که از تمرکز حاصل می شود. از این نشأت می گیرد که مطمئن باشید که 
زمان مصرف شده شما کارآیی و اثربخشی الزم را داشته است. به عالوه شما حاصل 
عملکرد خود هستید و نه تالشتان. اطمینان حاصل کنید که تالش هایتان صرف کارهایی 

می شود که با نتیجه همراه است.

موفقیت های بزرگ اغلب پس از شکست ها و ناکامی ها ظاهر می شوند
شما هیچ وقت موفقیت واقعی را تجربه نمی کنید تا زمانی که یاد بگیرید اشتباه هایتان 
را با آغوش باز بپذیرید. اشتباه های شما با نشان دادن اینکه شما در مسیری اشتباه قرار 
دارید راه را برای شما به سوی موفقیت هموار می کنند. بزرگ ترین پیشرفت ها معموال 
زمانی حاصل می شود که شما کامال ناامید هستید و حس می کنید که در بن بست قرار 
گرفته اید. این بن بست است که شما را مجبور به فکر کردن به شکلی متفاوت می کند 
که به اصطالح بیرون از جعبه را ببینید و راهکاری را که به دنبالش بودید را بیابید. 
آن معتقدید  به  از چیزی که  توانایی نگاه مثبت حتی وقتی  موفقیت صبر می خواهد و 

رنج می برید.

ترس عامل شماره 1 افسوس است
وقتی فرصت حرف زدن از گذشته پیش می آید افراد بیشتر از فرصت هایی که در گذشته 
از دست داده اند بیشتر غصه می خورند تا شکست هایی را که تجربه کرده اند. از اینکه 

ریسک کنید نترسید.

ارزش ذاتی شما باید از درون خود شما نشأت بگیرد
وفتی احساس راحتی و رضایت شما از مقایسه خود با دیگران نشأت بگیرد دیگر شما 
سرنوشتتان را خود در دست ندارید. اگر شما حالتان با آنچه انجام داده اید خوب است 
اجاره ندهید نظرها و دیدگاه های دیگران آن را از شما بگیرد.البته امکان ندارد که شما 
نسبت به آنچه دیگران در رابطه با شما فکر می کنند واکنش نشان ندهید اما الزم نیست 
خود را با دیگران مقایسه کنید. مهم نیست که دیگران چه می کنند یا چطور فکر می کنند 

خود شما مهم هستید چرا که ارزش شما از درون خود شما نشأت می گیرد. 

زندگی کوتاه است
هیچ یک از ما فردای تضمین شده ای نداریم. هر وقت از اطرافیان ما غیر منتظره از دنیا 
می رود باعث می شود کمی راجع به خودمان به فکر فرو برویم. چیزی که مهم است آن 
است که ما چگونه زمان مان را سپری می کنیم و با دیگران چه رفتاری داریم.هر روز 

که از خواب بیدار می شوید به خود یادآوری کنید که این روز یک هدیه است و شما مقید 
تفکر عالی  با یک  نهایت یک روز خوب  ببرید. در  آن  از  را  استفاده  بهترین  هستید که 

شروع می شود.

شما الزم نیست برای بخشیدن منتظر عذر خواهی بمانید
زندگی بسیار دلپذیرتر خواهید بود وقتی شما از شر کدورت ها خالص شوید و حتی 

با  از گذشته  از شما عذر خواهی نکرده اند هم ببخشید. کدورت هایی که  کسانی را که 
روانی  پارازیت های  و خشم  نفرت  نابود می کنند.  را  امروز شما  خود می کشید شادی 
اند که لذت زندگی شما را از بین می برند. حس های منفی که از نگه داشتن کینه ایجاد 
می شود سبب واکنش های استرسی در بدن شما می شود و استرس مزمن سبب آسیب 
رسانی به سالمتی می شود. محققان دانشگاه ایموری دریافته اندکه استرس مزمن سبب 
ابتال به فشار خون و بیماری های قلبی می شود وقتی شما کسی را می بخشید رفتار او را 
نادیده نگرفته اید، فقط این کار شما را از تبدیل شدن به یک قربانی همیشگی که کینه ای 

را به دوش می کشد نجات می دهد.

زندگی شما حاصل عملکرد خودتان است
شما قربانی اتفاقات نیستید. هیچ کس نمی تواند شما را مجبور به گرفتن تصمیم یا انجام 
دادن کاری کند که با ارزش ها و اعتقادات شما مغایر است.شرایط زندگی امروز تان را 
خود شما ساخته اید دقیقا به همین شکل آینده تان هم دست خودتان است. اگر احساس 
نارضایتی دارید ممکن است به این خاطر باشد که شما از تن دادن به ریسک هایی که 
زندگی  رویاهایتان  در  و  می ترسید  دهید  انجام  اهدافتان  به  رسیدن  برای  بوده  الزم 
می کنید. وقتی نوبت به عمل می رسد به یاد داشته باشید که همیشه بهتر است شما در 
اولین پله نردبانی که می خواهید و مایلید از آن باال بروید باشید تا بر نوک نردبانی که 

نمی خواهید.

در لحظه زندگی کنید
زندگی  لحظه  در  اینکه  مگر  کنید  استفاده  نمی توانید  خود  توان  تمام  از  گاه  هیچ  شما 
کنید. هیچ مقدار و اندازه ای از اشتباهات نمی تواند گذشته راتغییر دهد و هیچ مقداری 
از شور و هیجان، آینده را. اگر در جای دیگر –زمان دیگری- باشید و نتوانید واقعیت را 
قبول کنید )خوب یا بد( غیرممکن است که بتوانید در زمان حال شاد باشید. برای اینکه 

به خود کمک کنید تا در لحظه زندگی کنید باید دو کار را انجام دهید: -1 گذشته تان را 
قبول کنید. اگر گذشته تان را هضم نکنید و به اصطالح با آن تسویه حساب نکنید، او هیچ 
گاه شما را رها نخواهد کرد و اگر این کار را نکنید آینده شما را خواهد ساخت. 2- عدم 
قطعیت آینده را بپذیرید. نگرانی در زمان حال هیچ جایی ندارد. به قول مارک تواین 

»نگرانی مانند پس دادن قرضی است که هیچ گاه بدهکار نبوده اید«

چالش اجتناب ناپذیر است آن را در آغوش بگیرید
اگر  ببینید.  هم  را  آن  پر  نیمه  که  بگیرید  آغوش  در  را  چالش  می توانید  زمانی  فقط 
می خواهید فرصت هایی را که تغییرات به شما می دهند درک و استفاده کنید باید آغوش 
باز و گشاده ای داشته باشید. شما محکوم به شکست هستید اگر همیشه کارهایتان را 
همان طور که بوده انجام دهید به امید اینکه نادیده گرفتن آن، صورت مساله را هم پاک 
خواهد کرد. در نهایت تعریف ساده لوحی آن است که یک کار را بارها و بارها به همان 
هیچ کس  برای  باشیم.زندگی  داشته  را  متفاوت  نتیجه  انتظار  و  می دهیم  انجام  شکل 
متوقف نمی شود وقتی کارها خوب پیش می رود آن را به فال نیک بگیرید و از آن لذت 
ببرید؛ چرا که ناگزیر تغییر خواهد کرد اگر مدام به دنبال چیزی بیشتر هستید، چیزی 
بهتر که فکر می کنید رخ دادن آن شما را شاد خواهد کرد هیچ وقت قادر نخواهید بود تا 

از لحظات پیش از اینکه از بین بروند لذت ببرید.
forbes :منبع  

مشاغل

آنچه یک مدیر سازمانی 
را متفاوت می سازد

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

اگر به فردی ماهیگیری بیاموزید، برای کل دوران زندگی اش به 
او غذا داده اید، درست است؟ همین مفهوم در رهبری سازمان 
نیز به کار برده می شود: رهبری موفقیت آمیز به این معنی است 
که باید همان اندازه که از کارمندان انتظار کار کردن دارید، به 
بزرگ  باشند.رهبران  پاسخگو  تا  بخواهید  آنها  از  اندازه  همان 
انجام درست کارها را به سایرین آموزش می دهند. شرکت هایی 
با بهترین عملکرد چنین رهبرانی دارند؛ رهبرانی که اعتماد را 
در تیم شان ایجاد می کنند و دیدگاه شان را با سایرین به اشتراک 
در سطح خرد  اجرایی  و مدیران  عامل  این مدیران  می گذارند. 
نگه  پاسخگو  را  خود  کارمندان  و  تیم شان  می کنند،  مدیریت 
می کنند  کمک  آنها  به  و  می کنند  راهنمایی  را  آنها  و  می دارند 
چه  بزرگ  رهبران  کنند.بنابراین  حل  را  مشکالت  خودشان  تا 

ویژگی هایی دارند؟آنها....

1. با حقایق روبه رو می شوند، مهم نیست که این حقایق تا چه 
حد بد باشند.

تنها  نه  بزرگ  رهبران  است.  کسب وکار  از  بخشی  بد  اخبار 
منتظر این اخبار نمی مانند بلکه حتی به دنبال آن هستند. به جای 
به  آنها  شود،  تکمیل  پروژه ای  یا  کار  اینکه  برای  ماندن  منتظر 
دنبال عالئم خطر هستند و زمان رسیدن به هدف را شناسایی 
پایین  با عملکرد  پروژه هایی  به  می کنند. زمانی که یک کارمند 
وی  سازمانی  رهبران  این  می کند،  اشاره  شکست خورده  یا 
کند،  آگاه  را  آنها  که  حقیقتی  از  آنها  نمی کنند؛  بازخواست  را 
به  شوند  شناسایی  زودتر  مشکالت  چه  هر  می کنند.  قدردانی 

یافتن راه حل مشکالت به طور سریع تر  آنها زمان اضافی برای 
می دهد. 

2. به شدت جوابگو هستند
به روز شدن منظم در همه پروژه ها  اجرایی خواستار  مدیران 
هستند، حال چه در جلسات هفتگی باشد یا از طریق نرم افزاری 
که اجرای استراتژی را تسهیل می کند. آنها مردم را پاسخگو نگه 
می دارند تا وظایف خود را انجام دهند و کارهای محوله را به 
پایان برساند. اگر اهداف محقق نشوند، رهبران سازمانی بزرگ 
اصالحات  و  دیدگاه  جمع آوری  کردن،  بحث  برای  فرصت ها  از 
ضروری برای کارمندان شخصی و شرکت ها استفاده می کنند 

تا برنده شوند. 

3. نقاط روشن را جست وجو می کنند
بلکه  نیستند،  اخبار خوب  دنبال  به  فعاالنه فقط  بزرگ  رهبران 
به دنبال پیروزی هایی هستند که بتوانند بین بخش ها و تیم های 
این کار رهبران سازمانی است که چگونگی  دیگر تکرار شود. 
به  و  کنند  شناسایی  و  مشاهده  را  پیروزی ها  این  افتادن  اتفاق 
این وسیله همان استراتژی ها در هر جای دیگر در شرکت برای 

اهداف بزرگ تر به کار برده شود.

شدن  برنده  موجب  که  کارهایی  به  دادن  اولویت  و  توسعه   .4
می شود.

هر ایده خوب و مجزایی نمی تواند یک ایده بزرگ باشد، ایده ای 
خوب خواهد بود که بهترین شانس را برای دستیابی به موفقیت 
ایجاد کند. اجرای استراتژی های زیاد می تواند یک تیم را کوچک 
کند و باعث می شود مسائل مختلف در شرکت مورد غفلت قرار 
کلیدی  استراتژی  چندین  بر  بزرگ  رهبران  آن،  به جای  بگیرد. 
تمرکز می کنند، استراتژی هایی که رهبران پیش از تصمیم گیری 
آنها شرکت را به اهدافش نزدیک تر  از  اینکه کدام یک  در مورد 
می کند، با مدیران اجرایی تیم شان در مورد آنها بحث و گفت وگو 
شرکت  پیروزی  به  منجر  که  قدرتمند  حرکت های  می کنند. 

خواهند  ناشی  استراتژیک  تصمیم گیری  و  تفکر  از  می شوند 
شد و همه گزینه ها را مورد توجه قرار می دهند و آنگاه تعیین 
می کنند که کدام یک بزرگ ترین بازده را )فصل به فصل و سال 

به سال( خواهند داشت. 

5. آنچه که مفید نیست را دور می اندازند
شروع  از  را  خدمت  یا  محصول  پروژه،  یک  شما  که  زمانی 
کار  سخت  آن  برای  و  می دهید  پرورش  را  آن  می کنید،  تصور 
می کنید، خب آن را راه می اندازید و اگر کار نکند خارج شدن از 
آن دشوار خواهد بود. رهبران بزرگ باید بتوانند زمانی را که 
کاری بی فایده است تشخیص دهند، مهم نیست که چقدر برای 
موفقیت آن تالش کرده اند. اگر یک محصول جدید از یک جریان 
درآمد تغذیه می کند، این رهبران سازمانی قادرند تا یک قدم به 
عقب برگردند و دست از کار بکشند. اگر این طور نشد، رقابت به 

سمت محصول بزرگ تر و بهتر پیش خواهد رفت.

6. روی بهترین محصول تمرکز می کنند
اگر  اما  آسان است،  استراتژی های جدید  ایده ها و  با  گیج شدن 
با  فردی  هر  باشد،  برجسته  و  بزرگ  کافی  اندازه  به  هدف  یک 
کار  به جای  کرد.  خواهد  هیجان  احساس  آن  روی  کردن  کار 
کردن روی گروهی از ایده های کوچک تر و با جذابیت کمتر، یک 
انگیزه  تیم هایشان  به  که  استراتژی هایی  بزرگ  رهبر سازمانی 

موفقیت و حرکت می دهد را تشخیص خواهند داد. 

7. برای اهداف سه ماهه برنامه ریزی می کنند
تمرکز بر اهداف ساالنه مهم است، اما اهداف سه ماهه، اهدافی 
سازمانی  رهبران  و  دارند  فوق العاده ای  اهمیت  که  هستند 
مهم  بسیار  ماهه  سه  دوره  یک  در  هفته  هر  که  می دانند  بزرگ 
تاثیرگذار خواهد بود. بهترین شرکت ها بر داشتن هفته های  و 
پایان  در  می توانند  بنابراین  می کنند  برنامه ریزی  موفقیت آمیز 
یک  کسب وکار  آورند.  به دست  را  درستی  نتایج  ماه  سه  هر 
ماهه  سه  دوره  هر  است.  ماراتن  یک  بلکه  نیست،  سرعت  دو 

درحالی که به شما کمک می کند تا زودتر به خط پایانی برسید، 
هدف نهایی را پشتیبانی می کند.

8. به نظم و ترتیب در فرآیند اهمیت می دهند
هماهنگ و با نظم حرکت کردن می تواند به فرآیندهای کسب وکار 
هدفتان  به  وقتی  که  نیست  معنی  این  به  اما  کند،  کمک  منظم 
قابل  کسب وکارتان  که  زمانی  کنید.  استراحت  باید  رسیدید 
می تواند  موفقیت  و  می شود  رکود  دچار  رشد  باشد،  پیش بینی 
با محدودیت مواجه شود. زمانی که یک کسب وکار پایدار است، 
تا روی  از آن فرصت استفاده می کنند  رهبران سازمانی بزرگ 
نیاز است تمرکز کنند.  به مرحله بعد مورد  آنچه برای رسیدن 
این نظم و ترتیب در پایداری به مدیران اجرایی کمک می کند تا 
افق دید خود را گسترش دهند، استراتژی های جدید را ارزیابی 
به  و  دهد  رشد  را  کسب وکار  می تواند  که  ریسک هایی  و  کنند 

موفقیت بزرگ تر برساند را برآورد کنند.

9. جلسات را به طور سازگار رهبری می کنند
علم به اینکه پروژه ها در کجا موفقیت آمیز هستند. مهارتی است 
که همه رهبران سازمانی باید به منظور حفظ کسب وکارشان و 
حرکت رو به جلو دارا باشند. مدیران اجرایی بزرگ بر هدایت 
در  می تواند  تیم  که  جلساتی  می کنند؛  تمرکز  سازگار  جلسات 
اشتباهات  یا در مورد  اجرا است  برنامه هایی که در حال  مورد 
و فراهم کردن راه حل ها و ایده هایی برای رشد و بهبود صحبت 
کند. شرکت هایی که عملکرد خوبی دارند و در صنایع خودشان 
و  دارند  مشترک  نکته  یک  همه شان  می آیند؛  شمار  به  اول  تراز 
تنها،  اجرایی که  آن رهبری سازمانی فوق العاده است. مدیران 
کارشان را درست انجام نمی دهند بلکه کارمندان خود را تشویق 
می توانند  دهند،  انجام  را  خودشان  عملکرد  بهترین  تا  می کنند 
سال،  به  سال  و  فصل  به  فصل  قابل مالحظه،  و  پایدار  رشد  به 

دست یابند.
success :منبع
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تاثیرقمار برروی 
جامعه ایرانی مهاجر

تأثیری که قمار در انحراف قلب و عقل سلیم و فطرت پاک بشر 
به جا می گذارد امری است که بر کسی پوشیده نیست. با نگاهی 
سادگی  به  توان  می  شنیداری  و  دیداری  های  رسانه  اخبار  به 
آثار بد این رفتار اجتماعی را دید و آگاه شد. در این جا تنها به 

صورت گذرا به چند نمونه از این گزارش ها اشاره می شود.
من  گفت:  تایمز  نیویورک  خبرنگار  به  ای  حرفه  باز  قمار  یک 
بیرون  یا  بایست  می  که  بودم  کرده  گیر  سوراخ  این  در  چنان 
امور همگانی  انجمن  یا خودکشی می کردم. )نشریه  آمدم  می 

نیویورک، ص9 14(
می  نیویورک  همگانی  امور  انجمن  نشریه  خبرنگاران  از  یکی 
مدت  در  آنجلس،  لوس  شهرداری  کارمندان  از  یکی  نویسد: 
یک سال، بیش از 50هزار دالر از صندوق شهرداری باال کشید 
بپردازد.  آن  با  را  بازی های خود  و قمار  تا بدهی های التاری 

)همان(

جرج واشنگتن در سال 1783 در مورد قمار یک بررسی تحلیلی 
مایه  قمار،  یافت:  دست  دقیقی  بسیار  نتایج  به  و  داد  انجام 
از  سبب  و  محترم  و  آبرومند  های  خانواده  از  بسیاری  ویرانی 
دست دادن شرف و حیثیت، و علت خودکشی است... قمارباز 
شود.  شکست  گرفتار  تا  دهد  می  ادامه  برد  به  همچنین  برنده 

)همان(

این  در  سال،  هر  در  گوید:  می  آمریکایی  دانشمندان  از  یکی 
کشور، تنها دو هزار نفر در اثر هیجانات قمار می میرند؛ زیرا 
به عنوان نمونه کسی که قماری به نام پوکر را بازی می کند قلب 
وی به طور متوسط متجاوز از صد بار در دقیقه می زند. از این 

رو قماربازی گاهی باعث سکته قلبی و مغزی می شود.

به گفته دانشمندان، شخصی که مشغول بازی قمار است، نه تنها 
او در  روح وی دستخوش تشنج است، بلکه تمام جهازات بدن 
حالت فوق العاده به سر می برند؛ ضربان قلبش بیشتر می شود، 
مواد قندی در خون او می ریزد، در ترشحات غدد داخلی اختالل 
ایجاد می گردد و دچار بی اشتهایی می شود. شخص قمارباز، 
به  بحرانی،  و حالت  اعصاب  از یک جنگ  و پس  قمار  پایان  در 
خواب می رود و غالبًا برای تسکین اعصاب و ایجاد آرامش جسم 

و جانش، متوسل به الکل و سایر موادمخدر می شود.

یکی از دانشمندان می گوید: قمارباز، انسانی مریض است که 
دائمًا به مراقبت روحی و روانی نیاز دارد. تنها باید سعی کرد تا 
به او فهماند که یک خأل روانی او را به سوی این عمل ناهنجار 

سوق می دهد.
از این گزارش ها و همانند آن می توان به دست آورد که قمارباز 
بر سر هویت و شخصیت و همه چیزش شرط می گذارد و این 
به  را  و زمانی  از دست می دهد  را  مبلغی  تنها  که  نیست  گونه 
و  بازی  نوع  این  کند.  می  سرگرم  را  خود  و  پرداخته  تفریح 

سرگرمی، بازی با هویت خود است.
 

دالیل و فرضیات آسیب پذیری قمار

نخستین عامل به خط سیر دل بریدن از وطن اولیه، ورود و جذب 
دست  از  وضعیت،  این  در  می گردد.  مربوط  میزبان  جامعه  در 
چنان  عزیمت،  از  پیش  قبلی  موقعیت  و  اجتماعی  جایگاه  دادن 
فرد مهاجر را آسیب پذیر می نماید که تمسک  به قمار را وسیله 
کشور  در  دست رفته  از  اجتماعی  و  اقتصادی  موقعیت  جبران 
مبدا یا عاملی جهت بازگشت به نقطه ای که قبل از مهاجرت برای 

خود تصور می کرده قرار می دهد. همین طور مکان قمار هم نه 
اگر مکانی  بلکه  اجتماعی می شود،  ارتباطات  تنها محلی جهت 
همچون کازینو باشد به بهانه ای جهت فخرفروشی و تشخص 

به ویژه در بین بعضی از گروه های مهاجر تبدیل می گردد.

دومین عامل به موقعیت قمار در فرهنگ جامعه مبدأ برمی گردد 
که در آن اشکال مختلف آن می توانند یا ممنوع بوده و ازمنکرات 
محسوب گردند و یا بالعکس توسط دولت ها مورد تشویق قرار 
گرفته و آالت و ابزار آن هم ترویج شوند. همچنین شیوه نگاه به 
پدیده اعم از مثبت و منفی در جوامع مختلف در ترغیب یا نهی 

آن موثر می باشند.

نقش  به  جامعه  یک  نگاه  نوع  و  مذهبی  اعتقادات  این که  سوم 
سرنوشت  و  شانس  تقدیر،  تاثیر  و  بشری  ماورای  قدرت های 
در رفتارهای فردی و اجتماعی در سوق دادن اعضایش به قمار 

نقش قابل توجهی ایفا می کنند.

و  اجتماعی  قراردادهای  نقش  به  عامل  چهارمین  ونهایتا 
می نمایند.  تاکید  آن  مداوای  و  قمار  با  رابطه  در  خانوادگی 
چنان  قمار  در  افراط  ازفرهنگ ها  بعضی  در  مثال،  به عنوان 
را بی آبرو و حیثیت می کند که شخص قمارباز  فرد آسیب دیده 
و  خانواده  اعضای  میان  در  را  مشکل  نمودن  مطرح  جسارت 
بتوان  مشکل  که  می شود  سبب  این  و  ندارد  خود  هم قومی های 
اقدام نمود  اشکال معمول در دیگر جوامع  به  آن  برای مداوای 
نظیر آنچه که در بین جوامع غربی متداول بوده و شخص معتاد 
توضیح  جمع  میان  در  را  قمار  و  الکل  به  آوردن  رو  چگونگی 

می دهد.

تاثیر برروی جامعه ایرانی مهاجر
اقتصادی- اهداف  به  نیل  ناامیدی های  و  دشواری ها  واقع،  در 

اجتماعی مورد انتظار در پیش از مهاجرت، سبب وسوسه فرد 
امور  به  دست زدن  حتی  و  قمار  مختلف  اشکال  به  اقدام  برای 
میزبان  باز کشور  مبدا، محیط  بر خالف کشور  و  خالف شده 
فضای مناسب این اعمال را هم تدارک می بیند و یا حتی تشویق 
بروز  عامل  هموطنان  میان  در  قمار  به  اعتیاد  تاکنون  می کند. 
هم پاشیدگی شان  از  و  خانواده ها  دربعضی  عمده  مالی  مسائل 
ایشان به بارها جهت دستیابی به  گردیده است. به عالوه تردد 
ماشین های قمار و عدم شناخت کافی از حضور انواع باندهای 
به  گرایش  و  شده  علت  بر  مزید  خطر  اماکن  این  در  خالفکار 
نگارنده  مطالعه  همچنین  می کنند.  افزون  را  جرائم  سایر 
نشان می دهد که اعتیاد به قمار سبب قرض از هموطن دیگر و 
افزایش بی اعتمادی در  آن جز  نتیجه  باخت در کازینو شده که 
ایرانی و سست نمودن بیشتر حسن ظن به یکدیگر  بین جامعه 
می رود  انتظار  حالی که  در  این که  آخر  نکته  و  بود.  نخواهد 
عامل  مادی  غیر  و  مذهبی   ، ماوراءالطبیعه  امور  به  اعتقاد  که 
دعوت به اخالقیات و دوری از قمار باشند، اشکال گوناگون این 
اعتقادات عمال دست آویزی جهت توجیه انواع این عمل در بین 

اکثر جوامع شده و می شوند.

قمار یکی از ناهنجاری های اجتماعی است که آثار آن در امور 
مادی و معنوی و نیز فردی و اجتماعی به اشکال گوناگون بروز 
و  ای  حرفه  شکل  به  هم  آن  قماربازی  سوء  تأثیرات  کند.  می 
اعتیادی آن، به آن اندازه است که عقالی جهان آن را به عنوان 
کرده  تعیین  آن  برای  خاصی  مجازات  و  کرده  تلقی  جرم  یک 
اند تا این گونه به مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی و بیماری 
خطرناک بپردازند. از این رو حتی در جوامع بی دین و سکوالر 

نیز قمار بازی با محدودیت های جدی مواجه است.

آثار روحی و روانی قماربازی تا آن جاست که به عنوان یکی از 
عوامل افسردگی و بیماری های روانی شناخته شده و در حوزه 
مطرح  خانواده  فروپاشی  علل  از  یکی  عنوان  به  نیز  اجتماعی 
شده است. نویسنده در این مطلب بر آن است تا نگاه قرآن را به 
این پدیده اجتماعی تبیین کند و آثار آن را در حوزه های مختلف 

و ابعاد گوناگون زندگی بشر تشریح نماید. با هم این مطلب را 
از نظر می گذرانیم.

قمار بازی، بازی بر سر هویت
انسانیت انسان در گرو شناخت هستی و ایمانی است که نسبت 

به شناخت خود پیدا می کند و عواطف و احساسات خویش را با 
آن گره می زند. از آن جایی که فطرت و طبیعت آدمی به سوی 
نقص،  از  و  داشته  گرایش  زیبایی  و  ها  خوبی  خیرها،  کمال، 
شرور، بدی ها و زشتی ها می گریزد، به طور طبیعی قمار بازی 
را گروه دوم قرار می دهد و از آن می گریزد؛ زیرا چنان که در 
اعتدال و عدالت  انسانی در حالت  آمده طبیعت  ابراهیمی  ادیان 
قرار دارد. با این همه اموری در درون آدمی و بیرون وی او را 

به دو سوی متضاد می کشانند .
تأثیری که قمار در انحراف قلب و عقل سلیم و فطرت پاک بشر 
به جا می گذارد امری است که بر کسی پوشیده نیست. با نگاهی 
سادگی  به  توان  می  شنیداری  و  دیداری  های  رسانه  اخبار  به 
آثار بد این رفتار اجتماعی را دید و آگاه شد. در این جا تنها به 

صورت گذرا به چند نمونه از این گزارش ها اشاره می شود.
من  گفت:  تایمز  نیویورک  خبرنگار  به  ای  حرفه  باز  قمار  یک 
بیرون  یا  بایست  می  که  بودم  کرده  گیر  سوراخ  این  در  چنان 
امور همگانی  انجمن  یا خودکشی می کردم. )نشریه  آمدم  می 

نیویورک، ص9 14(
می  نیویورک  همگانی  امور  انجمن  نشریه  خبرنگاران  از  یکی 
مدت  در  آنجلس،  لوس  شهرداری  کارمندان  از  یکی  نویسد: 
یک سال، بیش از 50هزار دالر از صندوق شهرداری باال کشید 
بپردازد.  آن  با  را  بازی های خود  و قمار  تا بدهی های التاری 

)همان(

جرج واشنگتن در سال 1783 در مورد قمار یک بررسی تحلیلی 
مایه  قمار،  یافت:  دست  دقیقی  بسیار  نتایج  به  و  داد  انجام 
از  سبب  و  محترم  و  آبرومند  های  خانواده  از  بسیاری  ویرانی 
دست دادن شرف و حیثیت، و علت خودکشی است... قمارباز 

شود.  شکست  گرفتار  تا  دهد  می  ادامه  برد  به  همچنین  برنده 
)همان(

این  در  سال،  هر  در  گوید:  می  آمریکایی  دانشمندان  از  یکی 
کشور، تنها دو هزار نفر در اثر هیجانات قمار می میرند؛ زیرا 
به عنوان نمونه کسی که قماری به نام پوکر را بازی می کند قلب 
وی به طور متوسط متجاوز از صد بار در دقیقه می زند. از این 

رو قماربازی گاهی باعث سکته قلبی و مغزی می شود.

به گفته دانشمندان، شخصی که مشغول بازی قمار است، نه تنها 
او در  روح وی دستخوش تشنج است، بلکه تمام جهازات بدن 
حالت فوق العاده به سر می برند؛ ضربان قلبش بیشتر می شود، 
مواد قندی در خون او می ریزد، در ترشحات غدد داخلی اختالل 
ایجاد می گردد و دچار بی اشتهایی می شود. شخص قمارباز، 
به  بحرانی،  و حالت  اعصاب  از یک جنگ  و پس  قمار  پایان  در 
خواب می رود و غالبًا برای تسکین اعصاب و ایجاد آرامش جسم 

و جانش، متوسل به الکل و سایر موادمخدر می شود.
یکی از دانشمندان می گوید: قمارباز، انسانی مریض است که 
دائمًا به مراقبت روحی و روانی نیاز دارد. تنها باید سعی کرد تا 
به او فهماند که یک خأل روانی او را به سوی این عمل ناهنجار 

سوق می دهد.
از این گزارش ها و همانند آن می توان به دست آورد که قمارباز 
بر سر هویت و شخصیت و همه چیزش شرط می گذارد و این 

قمار یکی از ناهنجاری های اجتماعی است که آثار آن 
در امور مادی و معنوی و نیز فردی و اجتماعی به اشکال 
گوناگون بروز می کند. تأثیرات سوء قماربازی آن هم به 

شکل حرفه ای و اعتیادی آن، به آن اندازه است که عقالی 
جهان آن را به عنوان یک جرم تلقی کرده و مجازات 

خاصی برای آن تعیین کرده اند تا این گونه به مبارزه با این 
پدیده شوم اجتماعی و بیماری خطرناک بپردازند.
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گونه نیست که تنها مبلغی را از دست می دهد 
و زمانی را به تفریح پرداخته و خود را سرگرم 
با  بازی  سرگرمی،  و  بازی  نوع  این  کند.  می 

هویت خود است.
 

دالیل و فرضیات آسیب پذیری قمار
از  دل بریدن  سیر  خط  به  عامل  نخستین 
میزبان  جامعه  در  جذب  و  ورود  اولیه،  وطن 
دست  از  وضعیت،  این  در  می گردد.  مربوط 
پیش  قبلی  موقعیت  و  اجتماعی  جایگاه  دادن 
آسیب پذیر  را  مهاجر  فرد  چنان  عزیمت،  از 
جبران  وسیله  را  قمار  به  تمسک   که  می نماید 
موقعیت اقتصادی و اجتماعی از دست رفته در 
کشور مبدا یا عاملی جهت بازگشت به نقطه ای 
که قبل از مهاجرت برای خود تصور می کرده 
قرار می دهد. همین طور مکان قمار هم نه تنها 
محلی جهت ارتباطات اجتماعی می شود، بلکه 
بهانه ای  به  باشد  کازینو  همچون  مکانی  اگر 
بین  در  به ویژه  تشخص  و  فخرفروشی  جهت 

بعضی از گروه های مهاجر تبدیل می گردد.

فرهنگ  در  قمار  موقعیت  به  عامل  دومین 
جامعه مبدأ برمی گردد که در آن اشکال مختلف 
ازمنکرات  و  بوده  ممنوع  یا  می توانند  آن 
دولت ها  توسط  بالعکس  یا  و  گردند  محسوب 
مورد تشویق قرار گرفته و آالت و ابزار آن هم 
ترویج شوند. همچنین شیوه نگاه به پدیده اعم 
از مثبت و منفی در جوامع مختلف در ترغیب یا 

نهی آن موثر می باشند.

یک  نگاه  نوع  و  مذهبی  اعتقادات  این که  سوم 
و  بشری  ماورای  قدرت های  نقش  به  جامعه 
تاثیر تقدیر، شانس و سرنوشت در رفتارهای 
به  اعضایش  دادن  سوق  در  اجتماعی  و  فردی 

قمار نقش قابل توجهی ایفا می کنند.

قراردادهای  نقش  به  عامل  چهارمین  ونهایتا 
و  قمار  با  رابطه  در  خانوادگی  و  اجتماعی 
مثال،  به عنوان  می نمایند.  تاکید  آن  مداوای 

چنان  قمار  در  افراط  ازفرهنگ ها  بعضی  در 
را بی آبرو و حیثیت می کند که  فرد آسیب دیده 
شخص قمارباز جسارت مطرح نمودن مشکل 
هم قومی های  و  خانواده  اعضای  میان  در  را 
خود ندارد و این سبب می شود که مشکل بتوان 
دیگر  در  معمول  اشکال  به  آن  مداوای  برای 
جوامع اقدام نمود نظیر آنچه که در بین جوامع 
چگونگی  معتاد  شخص  و  بوده  متداول  غربی 
جمع  میان  در  را  قمار  و  الکل  به  آوردن  رو 

توضیح می دهد.

تاثیر برروی جامعه ایرانی مهاجر
به  نیل  ناامیدی های  و  دشواری ها  واقع،  در 
در  انتظار  مورد  اقتصادی-اجتماعی  اهداف 
پیش از مهاجرت، سبب وسوسه فرد برای اقدام 
به  دست زدن  حتی  و  قمار  مختلف  اشکال  به 
امور خالف شده و بر خالف کشور مبدا، محیط 
را  اعمال  این  باز کشور میزبان فضای مناسب 
می کند.  تشویق  حتی  یا  و  می بیند  تدارک  هم 
هموطنان  میان  در  قمار  به  اعتیاد  تاکنون 
دربعضی  عمده  مالی  مسائل  بروز  عامل 
خانواده ها و از هم پاشیدگی شان گردیده است. 
دستیابی  جهت  بارها  به  ایشان  تردد  به عالوه 
از  کافی  شناخت  عدم  و  قمار  ماشین های  به 
اماکن  این  در  خالفکار  باندهای  انواع  حضور 
سایر  به  گرایش  و  شده  علت  بر  مزید  خطر 
مطالعه  همچنین  می کنند.  افزون  را  جرائم 
اعتیاد به قمار سبب  نگارنده نشان می دهد که 
قرض از هموطن دیگر و باخت در کازینو شده 
بین  در  بی اعتمادی  افزایش  جز  آن  نتیجه  که 
حسن  بیشتر  سست نمودن  و  ایرانی  جامعه 
ظن به یکدیگر نخواهد بود. و نکته آخر این که 
امور  به  اعتقاد  که  می رود  انتظار  حالی که  در 
عامل  مادی  غیر  و  مذهبی   ، ماوراءالطبیعه 
باشند،  قمار  از  دوری  و  اخالقیات  به  دعوت 
اشکال گوناگون این اعتقادات عمال دست آویزی 
جهت توجیه انواع این عمل در بین اکثر جوامع 

شده و می شوند.

تجربه تلخ  یك ایرانی از قمار
زیبا  ، زن جوانی است که زندگیش بدلیل قمار همسرش از هم پاشیده شده است. او 11 سال 
پیش برای شروع  زندگی مشترکش از ایران به انگلستان آمد، اما سایه شوم  قمار بر زندگی 
اش سایه افکند ، سایه ای که هیچگاه از آن رهایی نیافت و مجبور شد که  متارکه  نماید.
زیبا دالیل قمار ایرانیان را در انگلستان افسردگی می داند و  اعتقاد دارد:" ایرانیان اینجا از 
جامعه انگلستان  بدالیل مختلفی مثل مشکل زبان و یا عدم اشتغال بکار فاصله گرفته اند 
و بدین خاطربسیار افسرده اند. آنان فکر می کنند که این فاصله را با پول می توان جبران 
کرد و دوست دارند که سریعًا پولدار بشوند و بنظر آنان قمار یکی از راههای سریع پولدار 
شدن است."زیبا اعتیاد  به قمار را کمتر از اعتیاد به مواد مخدر نمی داند و چه بسا از برخی 
جهات آنرا بدتر می داند. او می گوید : " بدبختی اینجاست که معتاد به قمار برخالف اعتیاد 
به مواد مخدر باور نمی کند که او مشکل دارد و بیمار است. من سالها تالش کردم تا به 

همسرم بگویم که او مشکل  قمار دارد ولی او می گفت که من مشکلی ندارم !"
زیبا از زندگی گذشته اش به تلخی یاد می کند و قمار را مانع خوشبختی زندگیش می داند. 
او می گوید : " ما گاه میشد که به نان شب محتاج بودیم. گاه میشد که برای تهیه وسایل 
اولیه زندگی مشکل داشتیم. کار به جایی رسید که ما توانایی پرداخت قسط های مختلف 
زندگی را نداشتیم و همه درآمد همسرم یك راست در پای میز قمار از دست میرفت. من باید 
تا کی تاوان اشتباهات زندگی دیگری را  پس می دادم و یك شب پس از اینکه سی هزارپوند 

در کازینو باخت او را برای همیشه ترك کردم."     
زیبا تالشهای بسیاری کرده بود تا همسرش در مرکز مشاوره درمان شود و به او کمك کند 
اما تالشهایش بی نتیجه مانده بود:" کسی که در سخت ترین شرایط باشد و بخواهی کمکش 
کنی ولی کمکت را نخواهد چه کاری می توانی بکنی؟  انسان معتاد به قمار هیچوقت  خود 
را مقصر نمی داند و فکر نمی کند که قمار می تواند شریك زندگیش را تا دچار عذاب روحی 
کند.  همسرم همچنان به قمار  به دیده تفنن نگاه میکرد و برای او جنبه تفریح داشت . اما 
این چه تفریحی است که انسان صبح از ساعت 9 به کازینو می رود و تا آخر شب و گاهی 
روز بعد بازی می کند  و دست آخر هزاران پوند از دست میدهد؟ "زیبا هر چقدر تالش کرد 
تا همسرش دست از قمار بکشد و سرو سامانی به زندگی مشترکشان بدهد راه به جایی 
نبرد. زیبا می گوید : "مرد باید مسئولیت پذیر باشد و فقط به  فکر خواسته خودش نباشد 
ام را حفظ  بتوانم زندگی  باید به فکر خانواده اش هم باشد. من خیلی سعی کردم که  و 
کنم اما نتوانستم .  شاید یکسال پیش از جدا شدن،  از او طالق روحی گرفته بودم. دیگر 
ازحرفهایش خسته شده بودم.  مدام همسر سابقم میگفت که او با قمار مشکلی ندارد و من 
مشکل دارم ! من هم به جایی رسیدم که گفتم اگر من مشکل هستم من از این زندگی میروم  
تا تو راحت تر زندگی کنی. "زیبا با اینکه زندگی پر تالطمی را در انگلستان تجربه کرده، 
معتقد نیست که در قمار خانه ها بسته شود، چون باید در این دنیا آدم های بازنده وجود 

داشته باشند و قمار خانه ها بهترین جا برای این دسته از آدمهاست.
همسر زیبا بعد از جدایی با همسرش  در نامه ای برای او می نویسد:  " باالترین قماری 
که من کردم،  قمار بر روی زندگی ام بود و تو گرانبهاترین چیزی بودی که در زندگی آنرا 

از دست دادم."
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ایمپلنت  یک 
هزار اما و اگر
دنیای  در  از جدیدترین فناوری ها  یکی 
ایمپلنت  است.  ایمپلنت  پزشکی،  دندان 
تیتانیومی  مصنوعی  های  ریشه  به  ها 
گفته می شود که اگر با مهارت کافی در 
استخوان فك جاگذاری شوند، به عنوان 
پایه های محکمی برای نصب پروتز ثابت 
و متحرك در افرادی که به هر دلیل دندان 
اند،  داده  از دست  را به طور کامل  خود 
به شمار می رود. با خواندن این سوال و 
جواب ها احتماال اطالعات خوبی درباره 

ایمپلنت ها به دست می آورید:
ـ ایمپلنت ها چه وظیفه ای بر عهده دارند؟

به عنوان  تا  اند  دندانی طوری طراحی شده  ایمپلنت های 
عمل  رفته  دست  از  های  دندان  جایگزینی  برای  زیرسازی 
غذا  آنها  با  طبیعی  های  دندان  مانند  تواند  می  فرد  کنند، 
بخورد و به زیبایی لبخند بزند. یك ایمپلنت در واقع نقش 
یك ریشه مصنوعی را بازی می کند که داخل فك شما کاشته 
می شود و می تواند یك یا چند دندان را برای شما جایگزین 
کند. استفاده از ایمپلنت آنقدر راحت است که گاهی اوقات 
فرد فراموش می کند زمانی دندانی را از دست داده است. 
ایمپلنت می تواند بهترین راه حل برای مشکل بی دندانی یا 
از دست رفتن دندان ها باشد. وقتی ایمپلنت داخل استخوان 
فك شما جوش بخورد، می تواند از تحلیل استخوان و لثه 

جلوگیری کند.

ـ مزیت استفاده از ایمپلنت در مقایسه با شیوه های قدیمی 
چیست؟

ایمپلنت جایگزین می شود،  تنها یك دندان در حالت  چون 
که  باشد  بریج  مرسوم  درمان  از  تر  صرفه  به  تواند  می 
به  ایمپلنت  همچنین  کند.  می  درگیر  را  دندان  سه  حداقل 
از  دندان  یك  که  بریج  یك  زند.  نمی  صدمه  مجاور  دندان 
دست رفته شما را جایگزین می کند، حداقل دو دندان پایه 

الزم دارد که باید تراش بخورند و در طول زمان هم امکان 
در  اگر  دارد.  وجود  بریج  تعویض  به  نیاز  یا  شکل  تغییر 
یك دوره زمانی طوالنی، مزایا و معایب را بسنجید باز هم 
ایمپلنت، برای دندان های مجاور به صرفه تر است. مزیت 
دیگر اینکه ایمپلنت می تواند به شما این امکان را بدهد که 
دوباره راحت صحبت کنید، راحت غذا بخورید و احساس 

خوبی داشته باشید.

ـ چه کسانی می توانند از ایمپلنت استفاده کنند؟
دندان  که  بخواهید  و  باشید  کامل  سالمت  در  شما  اگر 
ایمپلنت  برای  کنید  جایگزین  را  تان  رفته  دست  از  های 
برای  محدودکننده  عامل  یك  بود.  خواهید  مناسب  گذاری 

که  شماست  استخوان  کمیت  و  کیفیت  ایمپلنت،  جایگزینی 
باید وضعیت مناسبی برای قرارگیری ایمپلنت داشته باشد. 
این مساله به وسیله دندانپزشك معاینه کننده شما مشخص 
نشده  کنترل  و  مزمن  های  بیماری  که  افرادی  شود.  می 
نمی  که  هستند  مواردی  از  ها  سیگاری  همچنین  و  دارند 

توانند از ایمپلنت استفاده کنند.

ـ آیا امکان دارد که ایمپلنت از بدنم دفع شود؟

شنوید  می  را  پیوند  دفع  واژه  شما  وقتی  معمول  طور  به 
می  صحبت  کلیه  یا  قلب  مثل  طبیعی  عضو  درباره  که 
این اعضای  با  ایمپلنت ها در وضعی کامال متفاوت  شود. 
طبیعی بدن هستند و از لحاظ بافتی و خونی با بدن شما 
کند  قبول می  را  ایمپلنت  جایگزینی  بدن،  سازگار هستند. 
مثل سایر دستگاه های ارتوپدی که وضعی مشابه دارند. 
از  کمی  درصد  ولی  باالست  ها  ایمپلنت  موفقیت  امروزه 
آنها ممکن است به علت عدم انتخاب مناسب بیمار به وسیله 
دندانپزشك متبحر جراح و مهم تر از همه، رعایت بهداشت 
دهان به وسیله شما، تحت الشعاع قرار گیرد. یك مورد مهم 
در موفقیت ایمپلنت، معاینه منظم سالیانه مثل سایر درمان 
شما،  استخوان  و  نرم  بافت  سالمت  است.  دندانی  های 

وضعیت جویدن و بهداشت شما باید به طور منظم از سوی 
دندانپزشك تان ارزیابی شود تا اگر مشکلی وجود دارد، به 

سرعت رفع شود.

ـ ایمپلنت چقدر عمر می کند؟
عمر  تواند  می  چقدر  دندان  یك  که  پرسیم  می  شما  از  ما 
تان  تا آخر عمر در دهان  باید  کند؟ به طور معمول دندان 
باقی بماند مگر مشکلی از لحاظ نگهداری دندان یا رعایت 

درباره  هم  مساله  همین  باشد.  داشته  وجود  بهداشت 
ایمپلنت صدق می کند، با معاینه منظم و داشتن یك بهداشت 
آخر  تا  که  باشید  داشته  ایمپلنتی  توانید  می  شما  مناسب، 

عمرتان در دهان شما باقی بماند.

در  توانم  می  آیا  بکشم  را  دندانی  من  که  باشد  الزم  اگر  ـ 
همان جلسه از ایمپلنت استفاده کنم؟

و  ناحیه  در  موجود  استخوان  به  بستگی  موضوع  این 
حضور یا عدم حضور عفونت در محل دارد. گاهی اوقات 
بیماری لثه یا عفونت دندان، استخوان ناحیه را خراب می 
کند که ممکن است نیاز به پیوند استخوان قبل از گذاشتن 

ایمپلنت داشته باشد.
دندان،  کشیدن  جلسه  همان  در  اگر  صورت  این  غیر  در 
نظر  به  توجه  با  مساله  این  که  بگذارید  ایمپلنت  بتوانید 
جراح مشخص می شود، ممکن است مدتی در زمان ترمیم 
کشیدن  از  بعد  شما  چون  شود  جویی  صرفه  استخوان، 
دندان در حالت معمول باید چند ماه صبر کنید تا استخوان 

به طور کامل ترمیم شود و بعد ایمپلنت بگذارید.

ـ آیا ایمپلنت دندانی می تواند به سالمت بدنی من کمك کند؟
است  ممکن  باشد  داده  دست  از  را  هایش  دندان  که  فردی 
را  ها  میوه  یا  تازه  سبزی  مثل  خاصی  غذاهای  نتواند 
استفاده کند که همین مساله می تواند بر تغذیه وی تاثیر 
به  را  غذاها  مزه  و  طعم  نتواند  است  ممکن  حتی  بگذارد. 
طور کامل درك کند. اگر شما از ایمپلنت استفاده کنید چون 
سالمت  به  کنید،  می  استفاده  بیشتری  و  بهتر  غذاهای  از 

بدنی شما هم کمك خواهد کرد.

ـ آیا نگهداری و مراقبت از ایمپلنت مشکل است؟
به عنوان راه حلی قطعی برای جایگزینی دندان،  ایمپلنت 
در دسترس شماست و مثل دندان های طبیعی شما نیاز به 
هر  است  بهتر  دارد.  دندان  نخ  از  استفاده  و  زدن  مسواك 
به  ایمپلنت،  گذاشتن  از  بعد  هم  بار  یك  ماه  شش  تا  چهار 
اشکالی در وضعیت  اگر  تا  کنید  دندانپزشك خود مراجعه 

موجود دهان شما پیدا شده است، به سرعت رفع شود

ـ آیا من برای گذاشتن ایمپلنت، مسن هستم؟
ایمپلنت  موفقیت  کننده  تعیین  فاکتور  خود  خودی  به  سن 
نیست. مسلما سالمت شما بسیار مهم تر است و شما می 
توانید در هر سنی از ایمپلنت استفاده کنید، به شرطی که 

در سالمت کامل باشید.

ـ آیا گذاشتن ایمپلنت، دردناك است؟ چقدر طول می کشد؟
جراحی،  کار  طول  در  ایمپلنت،  گذاشتن  معمول  طور  به 
درد ندارد چون فك شما بی حس شده است و بعد از عمل 
جراحی  اعمال  سایر  مثل  مختصری  درد  است  ممکن  هم 
است  الزم  اگر  است.  رفع  قابل  مسکن  با  که  باشید  داشته 
دیگری  جراحی  اعمال  یا  بگذارید  ایمپلنت  بیشتری  تعداد 
است  ممکن  باشید،  داشته  الزم  هم  استخوان  پیوند  مثل 
بسته  باشد.  نیاز  مورد  درد،  این  رفع  برای  بیشتری  زمان 
به پیچیدگی و مشکالت حین کار و تعداد ایمپلنت های کار 
گذاشته شده، زمان عمل متغیر است و به طور معمول برای 
هر ایمپلنت به طور متوسط 20 تا 30 دقیقه زمان برای کار 

گذاشتن در فك، الزم است.

ـ درمان ایمپلنت چقدر طول می کشد؟ آیا در طول این مدت 
من باید بی دندان باشم؟

اولیه  ارزیابی های  از  بعد  ایمپلنت  نخستین مرحله درمان 
گذاشتن  کار  دندانپزشك،  درمان  طرح  و  شما  سالمت 
طی  و  مطب  در  معمول  طور  به  که  است  فك  در  ایمپلنت 
این  از  بعد  ها  ایمپلنت  بیشتر  شود.  می  انجام  مرحله  یك 
مرحله، برای یك دوره سه تا شش ماهه، دوباره به وسیله 
لثه پوشانده می شوند و طی این مرحله است که ایمپلنت با 
استخوان فك شما جوش می خورد. در این زمان اگر شما 
باشید، می  یا پالك قدیمی داشته  بریج  یا  دندان مصنوعی 
توانید از آن استفاده کنید فقط باید یك رژیم نرم و مالیم 
نظر  تحت  و  باشید  داشته  عمل  از  بعد  اول  هفته  دو  در 
دندانپزشك تان باشید. در مرحله دوم درمان که سه تا شش 
ماه بعد از جراحی اول انجام می شود، روی ایمپلنت ها باز 
متصل  آنها  روی  خصوص  به  فلزی  قطعه  یك  و  شود  می 
می شود که از لثه شما عبور می کند. وقتی لثه شما شکل 
مناسبی در اطراف این قطعه پیدا کرد، مرحله سوم درمان 
شروع می شود که شبیه درمان های عادی روکش است و 

مراحل قالب گیری و امتحان روکش را شامل می شود.

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
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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
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7 نکته مهم درباره 
روکش دنــــــــدان

توسط  باید  بسیاری  جزییات  دندان  روکش  ساخت  برای   1
وجود  فك،  در  دندان  موقعیت  شود.  بررسی  دندانپزشك 
فضای کافی در فك مقابل، وضعیت سالمت لثه، میزان نسج 
باقی مانده از دندان، طول مناسب ریشه دندان، فقدان ضایعه 
که  از جمله مواردی است  دندان  اطراف ریشه  یا کیست در 
هنگام اقدام به ساخت روکش دندان باید مدنظر قرار گیرند. 
در صورتی که یك دندان از نظر تمامی این موارد مورد تایید 

باشد مراحل ساخت روکش دندان آغاز می شود.

در  دندان،  ریشه  وضعیت  بررسی  با  ابتدا  در  دندانپزشك   2

دندان  )عصب کشی(  ریشه  درمان  به  اقدام  نیاز،  صورت 
می کند.

3 درصورتی  که میزان نسج تخریب شده از تاج زیاد باشد 
و پوسیدگی تاج دندان را تا نزدیك لثه و حتی زیر آن تخریب 
طی  می گیرد.  قرار  لثه  جراحی  مورد  دندان  باشد،  کرده 
اندازه نامش پیچیده و دلهره آور نیست(  به  این درمان )که 
مقداری از نسج لثه و استخوان اطراف دندان حذف می شود 
تا حجم کافی از تاج دندان برای گذاشتن روکش در دسترس 
را  دندان  پوسیدگی های  تمام  ادامه  در  دندانپزشك  باشد. 
ترمیم کننده  ماده  یك  کمك  به  را  دندان  سپس  برمی دارد، 
ترمیم  کامل  به صورت  کامپوزیت  یا  آمالگام  مثل  مناسب 

می کند تا آماده تراش و قالب گیری شود.

به  نیاز  وسیع  پوسیدگی های  علت  به  که  دندان هایی  اغلب 
و  ریشه  درمان  از  پس  می کنند،  پیدا  دندان  ریشه  درمان 
و  می دهند  دست  از  زیادی  نسج  پوسیدگی ها،  برداشت 
ریشه ای  داخل  حمایت  نوعی  نیازمند  دندان ها  این گونه 
هستند که به آن پست )Post(  گفته می شود. پست میله ای از 
جنس فلز است که داخل کانال دندان قرار می گیرد و باعث  
هم  میله  باالی  قسمت  در  می شود.  دندان  به  روکش  گیر 
  )core( کالهك  به  که  می شود  بازسازی  تاج  شبیه  قسمتی 
این دو قسمت به دندان چسبانده می شود و  معروف است. 
سپس مراحل بعدی ساخت روکش مانند دندان عادی ادامه 

پیدا می کند.

4 فرم خاصی از تراش برای دندانی که قرار است زیر روکش 
روکش  زیر  که  دندانی  گرفتن  قرار  برای  است.  الزم  برود 
می رود الزم است دندان در اطراف و سطح جونده به فرمی 
تراش بخورد و از نسج دندانی آن حذف شود که فضای کافی 
آنکه تراش  از  بعد  ایجاد شود.  برای قرارگیری روی دندان 
دندان کامل شد، از ناحیه دندان تراش خورده و همچنین فك 
مقابل آن قالب گیری می شود و قالب تهیه شده برای ساخت 
دندان های  که  )محلی  دندانپزشکی  البراتوار  به  روکش 
روکش  تا  می شود  ارسال  می شوند(  تهیه  آنجا  در  ساختنی 
معموال  خورده  تراش  دندان  روی  شود.  ساخته  موردنظر 

روکش موقتی قرار می گیرد.

شده  ساخته  روکش  فلزی  پایه  بعدی،  مالقات  جلسه  در   5
باید  جلسه  این  در  می شود.  امتحان  موردنظر  دندان  روی 
آن  وضعیت  و  دندان  با  روکش  کامل  تطابق  مثل  مسایلی 

نسبت به لثه بررسی شود و رنگ روکش انتخاب شود و بیمار 
برای جلسه بعدی فراخوانده  شود.

6 در این جلسه روکش ساخته شده ای که روی آن الیه چینی 
)پرسلن( هم قرار گرفته روی دندان امتحان می شود و رنگ 
از  شده  ساخته  روکش  رنگ  مورد  در  می شود.  بررسی  آن 
بود،  رضایت  مورد  اگر  و  می شود  نظرخواهی  هم  بیمار 

روکش روی دندان چسبانده می شود.

7اگر به تازگی روکشی دریافت کردید و احساس کردید برای 
دندان شما بلند است، حتما به دندانپزشك مراجعه کنید تا آن 
را اصالح کند در غیر این صورت به مفصل فکی شما فشار 

وارد خواهد شد.

8 روکش هایی که از دو الیه فلز و چینی ساخته شده باشند 
)الیه زیرین از فلز و پوشش رویی از چینی( ممکن است در 
کنار لثه حلقه سیاه رنگی ایجاد کنند که به علت الیه فلزی زیر 
روکش است و این امری طبیعی است. روکش دندان نه تنها 
بیماری های  یا  از پوسیدگی  دندان  برای  به عنوان محافظی 
به  نیاز  شده  روکش  دندان  یك  بلکه  نمی کند،  عمل  لثه 
بهداشت و مراقبت منظم و خاص دارد. اگر احساس کردید 
روکش دندان شما لق شده است، ممکن است نیاز به معاینه 
دندانپزشك و درمان داشته باشد. در این صورت حتما برای 
اصالح وضعیت روکش خود به دندانپزشك مراجعه کنید تا 

از تخریب دندان زیر روکش خود پیشگیری کنید. 

www.persianweekly.co.uk



    جمعه 22 مهر ماه 1394 -  شماره 416هفته نامه پرشین20

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

مشـــــــــــــکالت 
فدراسیـــــــون ها 
کمتر از 300 روز 
مانده به المپیک

در حالی که کمتر از 300 روز به آغاز مسابقات 
از  برخی  است  مانده  ریو   2016 المپیک 
هستند.  روبرو  مشکالتی  با  فدراسیون ها 
درحالی که کمتر از 300 روز تا شروع مسابقات 
برخی  اما  است،  مانده  باقی  ریو   2016 المپیک 
فدراسیون ها که در طول سال از مدعیان اصلی 
حضور و حتی درخشش در المپیک بودند اوضاع 
تا  گرفته  بسکتبال  و  والیبال  از  ندارند؛  خوبی 

تنیس  روی میز، دوومیدانی و وزنه برداری.

والیبال؛ همه در انتظار تصمیم فدراسیون
ایران هم دچار چالش جدی شود.  تا والیبال  والسکو رفت 
ژاپن   2015 جام جهانی  در  والیبال  ملی  تیم  اینکه  از  پس 
نتوانست عنوانی بهتر از هشتمی کسب کند و نتایج دور از 
انتظار مقابل تیم هایی مانند کانادا، استرالیا و ... کسب کرد 
مسئوالن فدراسیون احساس خطر کردند؛ البته محمدرضا 
کار  به  بالفاصله دست  والیبال  فدراسیون  داورزنی، رئیس 
تا زودتر  برگزار کرد  والیبال  با خانواده  را  شد و جلساتی 
درمورد آینده تیم ملی و مخصوصًا کادر فنی تصمیم گیری 
صفر  به  را  المپیک  به  رفتن  ریسک  خودش  گفته  به  تا  کند 
برساند. حاال والیبال ایران برای تکمیل افتخاراتش به دنبال 
به  رسیدن  برای  که  میدانی  است؛   2016 المپیک  در  حضور 

آن تنها یک فرصت دیگر دارد.بلند قامتان والیبال ایران در 
اردیبهشت ماه 95 باید یک بار دیگر به ژاپن سفر کنند تا در 
مسابقات انتخابی المپیک با تیم های دوم و سوم اروپا، تیم 
آمریکای شمالی  تیم دوم  )ونزوئال(،  آمریکای جنوبی  دوم 
میدان  این  کنند.  مبارزه  چین  و  ژاپن  استرالیا،  مرکزی،  و 
دلیل  به همین  و  نیست  اشتباه  و  و خطا  آزمون  دیگر جای 
تا بهترین  از حاال دست به کار شده اند  فدراسیون نشین ها 
تصمیم را بگیرند. والیبال از رشته هایی است که مسئوالنش 
نه تنها به فکر صعود بلکه به فکر گرفتن سکوی المپیک هم 
جلسات  خروجی  که  دید  و  ماند  منتظر  باید  حال  هستند. 
تیم ملی در جام جهانی چه خواهد  نتایج  کارگروه بررسی 
این روزهای ورزش  برای رشته محبوب  اتفاقی  بود و چه 
ایران رخ خواهد داد. آنچه مسلم است همه دوست دارند تیم 
ملی تکلیف خود را بداند و مشخص شود چه کسی سرمربی 

است!

بسکتبال؛ بائرمن می ماند یا می رود؟
ایران در جام ملت های  تیم ملی بسکتبال  با قهرمان نشدن 
دست  از  ایران  برای  مستقیم  سهمیه  کسب  شانس  آسیا 
قاره ای  بین  رقابت های  و  نیست  ماجرا  پایان  این  اما  رفت، 
تیم  که  دارد  وجود  مانده  باقی  سهمیه های  کسب  برای 
آماده  مسابقات  آن  برای  را  خود  باید  هم  کشورمان  ملی 
جام  در  قهرمانی  نخست  بخت  ایران  که  است  کند.درست 
صاحب  را  ایران  خیلی ها  و  می شد  محسوب  آسیا  ملت های 
که  متعددی  دالیل  به  بنا  اما  می دانستند،  مستقیم  سهمیه 
و  انتخابات  برگزاری  برای  کشی  وقت  آن  مهمترین  شاید 
در پی آن دیر جذب شدن سرمربی بود، این اتفاق نیفتاد و 
حاال طی روزهایی که تا مسابقات بین قاره ای مانده است، 
مسئوالن فدراسیون باید برنامه ریزی خوبی داشته باشند، 
اما ظاهرًا فعلی خبری از این کار نیست!هنوز تکلیف نیمکت 
تیم ملی مشخص نیست؛ قرارداد بائرمن با تیم ملی که سه 
ماهه و تا پایان جام ملت ها بود، به اتمام رسیده و همه چیز 
آمریکا  از  فدراسیون  رئیس  مشحون،  محمود  بازگشت  به 
عالقه  ابراز  خودش  بائرمن،  است.  شده  موکول  ایران  به 
اما  باشد،  داشته  حضور  ایران  ملی  تیم  در  که  است  کرده 

باید دید مسئوالن فدراسیون که گفته بودند در صورتی که 
و  تمدید می شود  آلمانی  قرارداد مربی  المپیکی شود  ایران 
حاال که نشده این کار را بازهم انجام می دهند یا مدتی تیم 
ملی بی برنامه خواهد بود و باید سال آینده به فکر انتخاب 
و  اروپایی  تیم های قدرتمند  با وجود  باشیم. هرچند  مربی 
قاره ای تالش خواهند کرد،  بین  برای سهمیه  آمریکایی که 
المپیک  در  حضور  اما  نیست،  زیاد  آنقدرها  ایران  شانس 

چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت.

بوکس؛ بی پولی!
تیم ملی بوکس در حالی باید کمتر از 10 ماه دیگر در المپیک 
برزیل حضور پیدا کند که مشکالت مالی این فدراسیون به 
قدری زیاد است که والدیمیر وینکوف، سرمربی اوکراینی 
مبلغ  افزایش  درخواست  کردن  مطرح  از  پس  تیم  این 
فدراسیون  از سوی مسئوالن  عجیبی  واکنش  با  قراردادش 
فدراسیون  رئیس  نوری،  ناطق  است.  شده  روبرو  بوکس 
مدعی است مشکالت مالی فدراسیون بوکس به قدری زیاد 
است که این مجموعه قادر به پرداخت بیش از 4 هزار دالر 
حقوق ماهیانه به این مربی اوکراینی نیست. مشکالت مالی 
فدراسیون بوکس به قدری زیاد بود که مسئوالن این رشته 
نتوانستند دو نفر از ملی پوشان را به مسابقات جهانی قطر 
اعزام کنند.بی پولی آنقدر به ناطق نوری، رئیس فدراسیون 
نظری  اظهار  در  پیش  چندی  وی  که  آورده  فشار  بوکس 
باید  مرزی  برون  اعزام های  »درباره  داشت:  اظهار  عجیب 
یک  نه  بگیرد  تصمیم  باید  فنی  کمیته   بگیریم،  تصمیم  ما 
هیچ  که  بگردد  قطر  برود  می خواهد  نفر  یک  که  این  بچه! 
کوفتی هم نیست! اینها هوس دارند که بروند. جوان هستند 
و دلشان می خواهد به مسابقات بروند، ولی من باید کاری 
رئیس  که  است  سال   27 من  باشد.  کشورم  نفع  به  که  کنم 
بروم  باید  نفهمم  را  کار  این  قدر  این  اگر  فدراسیون هستم 
...! هنوز هم پای حرف خودم هستم و اگر به المپیک نروم 
حرفم  پای  که  هستم  این  از  مردتر  نگیرم  سهمیه  چهار  و 

نایستم، اما مدال را هیچ گاه تضمین نکرده ام.«

وزنه برداری؛ شانس مدالی که بازنشسته است
درخشیده،  المپیک  در  همیشه  که  هم  ایران  وزنه برداری 
مسابقات  شروع  به  روز   300 از  کمتر  که  درحالی  و  امسال 
نرم می کند.  پنجه  و  با مشکالتی دست  است  مانده  المپیک 
علی مرادی، رئیس فدراسیون وزنه برداری برای رایزنی در 
خصوص مشکل ایجاد شده برای سهراب مرادی، وزنه بردار 

را  او  گذشته  فدراسیون  مسئوالن  که  کشورمان  ملی پوش 
بازنشسته اعالم کرده بودند، راهی مقر فدراسیون جهانی 
در مجارستان می شود تا در این خصوص رایزنی های الزم 
مسئوالن  سایر  و  فدراسیون  این  رئیس  آیان،  تاماش  با  را 
اساس در صورتی  بر همین  ادامه دهد.  فدراسیون جهانی 
صورت  در  و  شود  اعالم  بازنشسته  وزنه برداری  که 
زمان  از  ماه   6 باید  میادین،  به  بازگشت  برای  درخواست 
رایزنی های  که  صورتی  در  که  شود  سپری  درخواستش 
این تاریخ به بعد از  مرادی در مجارستان به نتیجه نرسد، 
مسابقات قهرمانی جهان در آمریکا موکول خواهد شد و از 
بعد از این مسابقات مرادی می تواند به روی تخته بازگردد.
خصوص  این  در  جهانی  فدراسیون  قوانین  که  آنجایی  از 
دو  در  باید  المپیک  در  حضور  برای  وزنه برداران  می گوید 
فقط  مرادی  صورت  این  در  کنند،  شرکت  انتخابی  رویداد 
فرصت حضور در انتخابی قاره  ای )قاره آسیا که اردیبهشت 
خواهد  را  می شود(  برگزار  ازبکستان  در  آینده  سال  ماه 
می کند،  شرکت  گزینشی  رویداد  یک  در  فقط  چون  داشت، 
عماًل شانس حضور در المپیک 2016 ریو را از دست خواهد 
داد که به این ترتیب شانس کسب مدال طالی وزنه برداری 
ایران در المپیک نیز به این ترتیب از حضور در این رویداد 
با  مرادی  مذاکرات  از  پس  است  قرار  شد.  خواهد  محروم 
مسئوالن فدراسیون جهانی، پاسخ این فدراسیون مبنی بر 
در  جهان  قهرمانی  مسابقات  در  می تواند  مرادی  آیا  اینکه 
شود.  داده  ایرانی  مسئوالن  به  خیر  یا  کند  شرکت  آمریکا 
احتماال  اما  است  المپیک  در  طال  مدال  کسب  شانس  مرادی 

این مسابقات را از دست می دهد.
دوومیدانی؛ انتخاباتی که برنامه ها را یک ماه عقب انداخت

انتخابات فدراسیون دوومیدانی در حالی روز 15 شهریور 
برگزار شد که بنا به صالحدید وزیر ورزش و جوانان و با 
توجه به اتفاقاتی که در مجمع فدراسیون رخ داده بود، یک 
تا عماًل  برای ریاست زده شد،  بعد حکم مجید کیهانی  ماه 
برنامه های  از  ماه  یک  المپیک  آستانه  در  فدراسیون  این 
که  است  رشته  هایی  جمله  از  بماند.دوومیدانی  عقب  خود 
ورزشکاران آن برای موفقیت باید اردوهای طوالنی مدتی 
را سپری کنند، اما ظاهرًا این موضوع برای مسئوالن چندان 
مهم نبود و عدم موفقیت احسان حدادی در مسابقات جهانی 
زنگ خطری برای این رشته بود. کمتر از یک سال دیگر تا 
المپیک باقی نمانده و این در حالی است برای ورزشکاران 
برنامه  دارند،  سهمیه  کسب  شانس  که  آنهایی  و  المپیکی 

ریزی خوبی نشده است.

ورزش
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تنیس  روی میز؛ سهمیه هایی که در خطر هستند
تنیس روی میز  تیم ملی  اعزام  برنامه های  هرچند 
در چند ماه گذشته به خوبی انجام شده است، اما 
میز  روی  تنیس  اهالی  اصلی  دغدغه های  از  یکی 
عدم برگزاری انتخابات فدراسیون است و مشخص 
چه  المپیک  آستانه  در  ورزش  وزارت  نیست 
از  برای  دارد.نگرانی ها  رشته  این  برای  برنامه ای 
دست رفتن سهمیه های المپیک با شرایط نامناسبی 
که نوشاد عالمیان و بانوان ایران دارند، بسیار زیاد 
جدید  تصمیم  طبق  انتخابی  مسابقات  است.  شده 
دیگر در ایران برگزار نمی شود و باید دید همانند 
یا  باشد  داشته  سهمیه  دو  می تواند  گذشته  دوره 
این  سرپرست  هرچند  افتاد؛  خواهد  دیگری  اتفاق 
فدراسیون از تالش برای کسب سه سهمیه می گوید 

که با شرایط فعلی خیلی بعید به نظر می رسد.

قایقرانی؛ طوفان در آبهای آرام آزادی!
قایقرانی یکی از رشته هایی است که در چند المپیک 
اخیر حضور داشته، اما عملکرد ورزشکاران در این 
آبهای  نبوده است. ملی پوشان  مسابقات چشمگیر 
حضور  سهمیه  کسب  جهانی  مسابقات  در  آرام 
و  نرفت  پیش  برنامه  طبق  چیز  همه  اما  داشتند، 
ایران نتوانست سهمیه ای بگیرد تا کار در مسابقات 
قهرمانی آسیا دنبال شود. اما با اتفاقاتی که در این 
از  است.  نگران کننده  کمی  اوضاع  داده  رخ  رشته 
یک طرف یکی از ورزشکاران کایاک که روی کسب 
سهمیه او حساب باز شده بود به دلیل درگیری هایی 
از  و  رفت  ایران  از  داشت  فدراسیون  رئیس  با  که 

طرف دیگر رئیس کمیته آبهای آرام استعفا کرد.

تیراندازی؛ بی توجهی به رشته شانس مدال
تیراندازی هم جزو رشته هایی است که در المپیک 
توجه  وقت  هیچ  اما  است،  مدال  شانس  ما  برای 
نبوده  رشته ها  سایر  مانند  رشته  این  به  مسئوالن 

با وجود مشکالت شدید مالی و  این حال  با  است. 
توسط  بادی  تفنگ  در  تاکنون  سهمیه  دو  مهمات 
امید وجود دارد تعداد  این  آمده و  بانوان به دست 
بیشتر  کویت  یعنی  مسابقه  آخرین  در  سهمیه ها 

شود.

ای که دستت می رسد کاری بکن!
»جلسه   عنوان  تحت  جلساتی  فارس،  گزارش  به 
به  پارالمپیک«  و  المپیک  بازی های  عالی  ستاد 
تصمیمات  البته  و  می شود  برگزار  منظم  صورت 
خوبی هم در این جلسات گرفته می شود. نصرالله 
بر  عالوه  شد  مقرر  جلسات  در  می گوید:  سجادی 
تقویت تیم ها مسائلی چون مشاوره فنی و همچنین 
و وزارت  المپیک  ملی  از طرف کمیته  روانشناسی 
اشاره  با  شود.وی  اعمال  فدراسیون ها  در  ورزش 
که سهمیه  از ورزشکارانی  پشتیبانی  و  به حمایت 
المپیک کسب کردند گفت: مقرر شد که ماهانه مبلغ 
اعطا  ورزشکاران  به  حقوق  پول  ریال  میلیون   20
شود. این مبلغ از مهرماه تا اعزام پرداخت خواهد 
شد.با ین حال بازهم باید بپذیریم که اوضاع برخی 
خوب  المپیک  به  منتهی  سال  در  فدراسیون ها 
حمایت  و  دقیق تر  برنامه ریزی  به  نیاز  و  نیست 
چند  هر  نیز  فدراسیون ها  برخی  در  دارند.  بیشتر 
فرصت های زیادی از دست رفت اما تصمیم هایی 
گرفته شد که تا حدی امیدها را زنده کرد. انتخاب 
امید  فوتبال  تیم  مدیریت  برای  کاشانی  حبیب 
برای  فرنگی  کشتی  به  بنا  محمد  بازگرداندن  یا 
این  از  المپیک  در  طال  مدال  کسب  شانس  افزایش 
را هر  ماهی  اند  گفته  قدیم  از  اتفاق هاست.  دست 
حاال  همین  شاید  و  است  تازه  بگیریم  آب  از  وقت 
باید  نباشد.  دیر  تصمیمات  برخی  اتخاذ  برای  هم 
دستت  که  »ای  گفت:  ورزش  مسئوالن  به  خطاب 

می رسد، کاری بکن«

برانکو: 

با شایعه ، 
آرامش را از ما 

نگیرید 
سرمربی تیم فوتبال پر سپولیس 
نوری  محمد  حضور  گوید  می 
در پر سپولیس یک شایعه است.
شایعاتی  اخیر  روزهای  طی 
محمد  مجدد  حضور  بر  مبنی 
نوری در تیم فو تبا ل پر سپولیس 
است  حالی  در  این  شد.  مطرح 
المسیمیر  باشگاه  با  نوری  که 
حال   در  و  دارد  قرارداد  قطر 
بازی  تیم  این  برای  حاضر 
و  نقل  قوانین  طبق  می کند. 
انتقاالت اگر قرار باشد بازیکنی 
انتقاالت  و  نقل  فصل  از  خارج 
برتر  لیگ  در  باشگاهی  به 
ایران بیاید، باید حداقل سه ماه 
بازیکن آزاد بوده باشد بر همین 
حال   در  نوری  محمد  اساس 
حاضر از نظر قانونی نمی تواند 
به پر سپولیس بپیوندد، زیرا او 
بازیکن آزاد محسوب نمی شود. 
ذکر  قابل  که  دیگری  نکته  البته 
است این که معموال باشگاه های 
رضایت  صدور  در  قطری 
خساست  بازیکنان  برای  نامه 
و  می دهند  خرج  به  خاصی 
صادر  نامه  رضایت  راحتی  به 
باشد  قرار  اگر  البته  نمی کنند. 

بیاید  پر سپولیس  به  نوری 
فصل  تا  باشیم  منتظر  باید 
فصل  این  انتقاالت  و  نقل 
ارتباط  همین  در  برسد.  سر 
ایوانکوویچ،سرمربی  برانکو 

در  پر سپولیس  فوتبال  تیم 
ایسنا،  با  کوتاه  گفت و گویی 
نوری،  محمد  کرد:  اظها ر 
پر سپولیس  فو تبا ل  تیم  کاپیتان 
ارزشمندی  بازیکن  و  بوده 
احترام  او  برای  من  است. 
خاصی قائل هستم، اما واقعیت 
باشگاه  یک  با  او  که  است  این 
باید  و  دارد  قرارداد  قطری 
وظایفش را نسبت به آن باشگاه 
نظر  از  بنا بر این  بدهد  انجام 
فو تبا ل  تیم  در  حضورش  من 
او  است.  منتفی  پر سپولیس 
شرایط  در  است  بهتر  افزود: 
کنونی که تیم ما نیاز به آرامش 
پرداخته  شایعات  این  به  دارد 
بیشتری  آرامش  با  ما  تا  نشود 

کارمان را در لیگ ادامه دهیم.
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 افقي:
1- آرزومند چيزي ش��دن – از آثار 

شهاب الدين سهروردي
2- همدس��تان – واحد ش��مارش 
ش��خصيت هاي  از  يك��ي   – دكان 

شاهنامه
3- قادر – گرامي – فلز قليايي 

4- باالي زانو – كوزه سفالي – واحد 
پول مشترك اروپا – شهر بي قانون

5- جنگل درخت – عروسك جاليز 
– نوعي شيريني معروف ايراني

6- نوش��تن – راس��ت، درس��ت – 
بخيه اي كه خياط بر جامه زند

7- جامه – سخني كه براي به دست 
آوردن دل كس��ي و جلب محبت يا 

توجه او گفته مي شود – شكايت
8- واح��د كوچكي در ط��ول – نام 

پيامبري – بي غمي و خرسندي
9- چپق ظريف – فرس��تاده خدا – 

ضدناقص
10- بل��ه آلماني – ان��دازه لباس – 

شهر استان فارس
11- مركز كره جنوبي – در كشتي كار مي كند – گرفتني از هوا

12- آهوي معروف – ناگزير – بندگي – دوست دارنده
13- ضد خارج – پيمان، سكون – رعايت كردن و تحمل

14- زيردست – يرقان – صوت
15- نام تخت سلطنتي مرصعي بود كه نادر شاه از هند به عنوان غنيمت جنگي با 

خود به ايران آورد – خوراكي از اسفناج

 عمودي:
1- يكي از شيريني هاي اتريشي – خدمتگزار

2- شهر خاقاني – واجب – نام پدر حضرت ابراهيم)ع(
3- لرزش، جنبش – ماشين نويسي – تناسب
4- هذيان – نيكوكار – عدد عنقا – بحرالميت

5- ستاره – غارت – ادات تشبيه
6- دوال چرمي – رب النوع جنگ – سردسير
7- يار غم – زن زيبا – از قهرمانان شاهنامه

8- كيك تابه اي – نحس – جمع مدرسه
9- رونده – عارف – گذشتن

10- آمرزيده ش��ده – ش��هر 
استان كرمان – تير پيكاندار

11- تعجب خانمانه – به دنيا 
آمدن – نويسنده

12- در بيمارس��تان خدمت 
مي كند – كاغذ چاپ – فرمان 

كشتي – وسيله بافتن قالي
13- جانور عظيم و مخوف – 
سوغات شهر قمصر – جايگاه

14- تابناك – همس��خن – 
آشفتگي

15- نام باستاني شهر همدان 
در زبان ايرانيان در زمان مادها 

و هخامنشيان – پانتوميم

 افقي:
1- از توابع مثلثاتي – فيلمي از 

ناصر ضميري )1393(
2- پارچه اي است نخي به رنگ 
خاكس��تري – درج��ه درجه – 

گاوچران
3- جمع مكتب – از شركت هاي 
توليدكنن��ده و عرض��ه كنن��ده 

خودروهاي هيونداي – عابد
4- پ��رز مي��وه – تي��ر پيكاندار 
– يك��ي از غذاه��اي معروف – 

عصبي
5- ويتامين جواني – پوست تيره 

– بشقاب بزرگ
6- مؤسس��ه – ماشين تحرير – 

واژه پرسشي
7- قه��وه اي ماي��ل به س��رخ – 
ش��هري در استان لرستان – ول 

و يله
8- پاكدامني – گندم س��وده – 

ابزار فني
9- ترس – روز چهلم شهادت حضرت امام حسين)ع( – تفريق

10- سرخ كمرنگ – آسايش – شهر ديگر استان لرستان
11- عدد ترتيبي – دعا، پرستش – زبان برنامه نويسي

12- ويران كردن – جوانمرد – جنس مؤنث – هواپيماي روسي
13- خودبيني – اشاره به دور – شكمو

14- انديشه هاي بد – بازگشتن – ميوه نرسيده
15- نويسنده باد لهستان – سفره نوروزي

 عمودي:
1- مركز اوگاندا – جلبك

2- نافرماني – با جادو آيد – از نام هاي خانم ها
3- كبوتر دشتي – محله – صاف
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بيل ها کمر جنگل ها را مي شکنند، 
بيل هاي��ی ک��ه برای خام��وش کردن 
آتش��ی که به ج��ان جنگل ها مي افتد 
بر زمين ف��رو مي آيند. بيل ها؛ آخرين 
داش��ته های جنگلبانان و محيط بانانی 
هس��تند که هر س��ال با دس��ت های 
خالی ب��ه جنگ آتش های بی تدبيری 
مهاجر  ک��ه  مي رون��د. محيط بانان��ی 
مي گويد برای يک شبانه روزتالش در 
قعر جنگل های گلستان تنها 30هزار 
توم��ان مأموريت مي گيرن��د، تازه اگر 
اعتباری باشد و بگيرند. حاال که 9 ماه 
است که هيچ مأموريت و اضافه کاری 
به حقوق آنها اضافه نش��ده است. آنها 
در ميان سال های اخير  89 جهنمی را   

در پارک ملی گلستان تجربه کردند. 
50 روز مهم ترين جنگل های کشور 
در آت��ش بی تدبيری ه��ا مي س��وخت 
و ج��ز بيل ها و گالن ه��ای آب چيزی 
نبود تا آتش س��مج تابستانی آن سال 
را فرو بنشاند. حريق درخت به درخت 
و صخره به صخره مي رفت تا خاکستر 
افس��وس را  از يکی از ذخيره گاه های 
کش��ور  به جای بگذارد. محيط بان ها 
با بيل به جان آتش افتادند در نهايت 
ب��اران بود  كه به داد جنگل رس��يد و 

آتش را خاموش کرد. 
تع��داد محيط                           بان  ها و جنگل ها کم 
بود و آن طور که س��لياری مي گويد، 
سازمان جنگل ها دست ياری به سوی 
مردم محلی دراز کرد. مس��أله ای که 
هم��ان روز هم فرمانده يگان حفاظت 
س��ازمان جنگل ه��ا در گفت وگ��و با 
خبرن��گار ما تأکيد کرد، اما  به همين 
جا ختم نش��د. آتش س��وزی ها منبع 
درآمدی برای جامعه محلی شده بود.

 آن ط��ور ک��ه روس��تائيان بخش 
خراس��ان جنوب��ی ب��ه خبرن��گار ما 
مي گفتند، برخی از روس��تائيان برای 
اي��ن که بتوانند روزهای بيش��تری به 
خاطر اطف��اي حريق پول به دس��ت 
بياورن��د، خ��ود اق��دام ب��ه آتش زنی 
مي کنند. مس��أله ای که آن روز توسط 

سازمان جنگل ها تکذيب شد. 
س��لياری  اي��ن اتفاق ه��ا را تأييد 
مي کن��د اما اعتق��اد دارد ک��ه امروز 
ديگر آن ش��رايط وجود ن��دارد و آنها 
برای اطف��اي حريق و نجات جنگل ها 
از »طبيعت يارها« کمک مي گيرند و 
مسأله پرداخت پول وجود ندارد. پولی 
که ممکن است روستائيان را به طمع 
بين��دازد تا کبريت نادان��ی را به جان 
جنگل ها بيندازند و باز هم اين سؤال 
پي��ش بيايد چرا همچنان پای کميت 
مش��ارکت های مردمی در حفاظت از 

محيط زيست مي لنگد؟
آن روز هم خبرنگار ما تيتر زد که 
جنگل ه��ا با بيل خاموش مي ش��وند. 
تيتری که واکنش س��ازمان جنگل ها 
را به دنبال داشت و فرمانده يگان آن 
روز حفاظت از جنگل های کشور  اين 
تيتر را ناديده گرفتن تالش جنگلبانان 
و نيروهای تحت امر  خود تعبير کرد. 
جنگلبانان��ی که در حالی که دو گالن 
آب را در دس��ت گرفت��ه بودند بايد از 
صخره های صعب العبور رد مي شدند تا 

آتش را خاموش مي کردند. 
اما همان انتقاد های رسانه ای باعث 
شد تا نخستين مرکز اطفاي حريق در 
کرمانشاه افتتاح شود و فرمانده يگان 
آن روز اع��الم کند که تالش های يک 
ماهه رسانه ها چهارس��ال رفت و آمد 
بی نتيجه او به بهارستان برای گرفتن 
بودج��ه و ايجاد پاي��گاه اطفاي حريق 
حداقل در غرب کشور را  جبران کرد. 
پايگاهی ک��ه البته بود و نبودش يکی 
است و حتی نتوانست آتش سوزی های 
لرستان را كه نزديک جغرافيای خود 
است پوشش بدهد اما سؤال اينجاست 
چن��د تابس��تان بايد بياي��د و برود تا 
باالخ��ره درمانی ب��رای آتش هايی که 
نزديک به 200 هکتار از قديمی ترين 
 جنگل ه��ای جه��ان را ط��ی دو روز 
به تلی از خاکس��تر تبديل کرد، پيدا 
ش��ود تا بيش��تر از اين بي��ل به کمر 
جنگل ها نخ��ورد؟ آن طور که »جواد 
س��لياری« رئيس پارک ملی گلستان 
ب��ه روزنام��ه اي��ران مي گوي��د؛ حاال 
چن��د روز از آتش س��وزی های اخي��ر 
گذش��ته و آتش خاموش شده است. 
ام��ا  محيط بان��ان اندک پارک ش��ب 
گذش��ته  را همچنان گال��ن و بيل به 
دست چش��م  به جنگل دوخته اند تا 
اگر زغالی خاموش نش��ده يا آتشی در 
الي��ه ای از پارک پنهان مان��ده بود را 

خاموش کنند. 
بيل��ی ک��ه ش��ايد از پ��س اطفاي 
حري��ق جنگل ه��ا برآيد ام��ا زمين را 
آنق��در مي کوبان��د که هي��چ جنگلی 

توان بازس��ازی دوباره خ��ود را ندارد. 
بازس��ازی که بدون ضربات بيل ها هم 
به گفته مهاجر 30 سال وقت مي برد. 
در جنگل هايی که بدون ش��ک شايد 
جهانی ش��دن آنها مي توانست پارک 
ملی گلس��تان را از اي��ن تنگنا نجات 
بدهد اما هماره س��دی ب��زرگ چون 
س��ازمان جنگل ه��ا را ب��رای ثبت در 
فهرست جهانی يونسکو در دولت های 
مختلف پيش رو داش��ت تا رؤس��ای 
مختل��ف آن در زمان ه��ای متف��اوت 
بگوين��د که خ��ود مي توانن��د از پس 
محافظ��ت از قديمی ترين جنگل های 
ب��ه  احتياج��ی  و  بربياين��د  جه��ان 
کمک های جهانی نيس��ت. محافظتی 
که سال هاست بيل به کمرش خورده 
و ت��وان بلند ش��دن و نج��ات آخرين 

داشته های سبز کشور را ندارد. 
گلس��تان در حالی هر سال طعمه 
حريق های تابستانه مي شود که هنوز 
يک بالگرد ندارد. اس��تان هر تابستان 
چش��م ب��ه بالگردهای ه��الل احمر، 
وزارت دفاع يا ارتش دارد  تا همچنان 
ديرهنگام برس��د و احتمااًل کاری هم 
از دست ش��ان برنيايد. در س��ال های 
گذش��ته ه��م ب��ه همي��ن روال بوده 
درست مثل بالگردی که اين بار ارتش 
در اختيار گلستان قرار داده. بالگردی 

که از  چاله های هوايی ديوانس��االری 
گذشت و آس��مان تهران را به مقصد 
گلستان ترک کرد اما زمانی به پارک 
رس��يد ک��ه محيط بانان با ه��ر آنچه 
داش��تند آتش را مهار کردند! آمدنی 
که هيچ س��ودی در پی نداش��ت مگر 

آرام کردن افکار عمومی. 
آن ط��ور که مهاجر مي گويد، چند 
س��الی اس��ت اس��تان به دنب��ال يک 

آش��يانه و بالگ��رد اختصاصی اس��ت. 
»بان��د« آن ديده ش��د و س��ه، چهار 
سالی مي ش��ود که حوضچه های آب 
هم آماده اس��ت ام��ا بالگردها هم در 
ايستگاه بی پولی آشيانه کرده اند تا باز 
اين سؤال از سوی افکارعمومی پيش 
بيايد ک��ه آيا اگر پ��ارک ملی جهانی 
مي ش��د، باز هم پر ه��ای بالگردها در 
ايستگاه بی پولی بس��ته مي ماند؟ آيا 
امکاناتی که مسئوالن وقت به امکانات 
جهان��ی ترجيح دادند همي��ن بيل و 
گالن آب بود؟ در نهايت بپرس��ند که 
آيا رؤس��ای جديد س��ازمان جنگل ها 
باز هم اعتق��اد دارند برای حفاظت از 
يکی از قديمی ترين جنگل های جهان 
نيازی به کمک های جهانی نيس��ت؟ 
ثبت جهانی که البته س��د راه ساخت 
و سازهای بی رويه خواهد شد و ديگر 
ه��ر مجری پروژه ای ب��ه راحتی آن را 

شخم نخواهد زد.

ë زيستگاه مرال ها
از دل آتش گلستان الشه های قطعه 
قطعه شده مرال ها و شوکا ها بيرون آمد 
که چند شکارچی غيرمجاز آنها را صيد 
کرده بودند تا يخچال های خانه شان پر 
شود. گونه هايی که حتی محيط زيستی 
که به راحتی هم مجوز ش��کار می دهد 

هرگ��ز اجازه ای برای ش��کار آنها صادر 
نمی  کند. ش��کارچی ها هم دستگير و 
روانه زندان شده اند. شکارچيانی که به 
گفته مهاجر فقط 31 هزار نفر آنها مجوز 
شکار دارند. او شک ندارد که غيرمجازها 
تعدادشان دو برابر مجازهاست. تعدادی 
که ع��الوه ب��ر تهديد حي��ات وحش، 
مي توانن��د دلنگرانی ه��ای امنيتی هم 
به وج��ود بياورن��د. قاچاقچيانی که به 

گفته س��لياری آتش زدن به جنگل ها 
يک��ی از راهکارهای پر هزينه آنها برای 
ش��کارگونه های منحصر به جغرافيای 
ايران اس��ت. به گفت��ه او، همين چند 
وق��ت پيش ب��ود که ني��روی انتظامی 
 يک ماش��ين ب��ا 20 اس��لحه قاچاق را 

متوقف کرد. 
آن طور که او مي گويد، شکارچيان 
برای آت��ش زدن جنگل ه��ا دو دليل 
دارند؛ يكي مشغول کردن محيط بانان 
اندک به خاموش کردن آتشی که وقتی 
شروع مي شود، سر آرام گرفتن ندارد 
و ديگري، فرستادن گونه های حيوانی 
به منطقه ای که دامی برای صيد آنها 
در دل آن گسترانده اند. راهکار تلخی 
که باعث شده تا يخچال های آنها را پر 
از تکه های گوشت های مرال هايی کند 
که هر کدام از آنها ش��ايد بين 200 تا 
300 کيلو گوشت دارد.   شکارچيانی 
که در چند روز گذشته دستگير شدند 
و با گذاش��تن وثيقه دوب��اره به خانه 
برگش��تند. آنها البته از اس��لحه داران 
مج��ازی بودند ک��ه ش��کار غيرمجاز 
کرده اند. اين وسط کسی هم نمی داند 
که آنها همان ش��کارچيانی بودند که 
جنگل را آتش زدند يا شکارچيانی که 
جنگل را آتش زدند هنوز به دام قانون 
نيفتاده ان��د و در حال برش��ته کردن 
مرال ها و ش��وکاها روی آتش بی پايان 

ريشه دوانده در پارک هستند. 
اي��ن س��ؤال ه��م از س��وی افکار 
عمومی پيش مي آيد که آيا دستگيری 
ش��کارچيان و گرفتن خسارت شکار 
گونه ه��ای نادر و حفاظت ش��ده همه 
چيز را جبران مي کند؟ پس حس��اب 
و کتاب درخت های چند هزار ساله ای 
که خاکس��تر ش��د، چه مي شود؟ چه 
کسی خسارت زمين های کوفته شده 
که ديگ��ر توانی برای بازس��ازی خود 
ندارند، مي دهد؟ هيچ کس پاس��خی 
ب��رای اين س��ؤال ن��دارد. مهاجر هم 
مي گويد اين مباحث بايد در دادگاه ها 
و در ميان قضات باز ش��ود. کی و چه 
زمانی معلوم نيست! چون اين اتفاق ها 
سال هاس��ت که دارد مي افتد و آب از 
آب تکان نمی خورد. آبی که س��يالب 
ش��ده و در چند سال اخير جان بيش 
از 400 نف��ر را در همي��ن گلس��تان 
گرفته است. گلستانی و غير گلستانی. 
مسافرانی  گلستانی ها مي ش��وند  غير 
که در جاده گلس��تان گرفتار سيالبی 
بنيان برافکن ش��دند. ج��اده ای که با 
وجود همه وع��ده و وعيد ها همچنان 
قربان��ی مي گي��رد، هم انس��انی و هم 

گونه های حيوانی. 
به گفت��ه مهاجر سال هاس��ت که 
ج��اده ديگری خ��ارج از اين جاده در 
نظ��ر گرفته ش��ده ام��ا وزارت راه در 
دولت ه��ای مختل��ف و ب��ه بهانه های 
مختلف از احداث آن س��رباز مي زند. 

به گفته مهاجر جاده جايگزين عالوه 
ب��ر اي��ن که پ��ارک ملی را از دس��ت 
شکارچيان و مسافران نجات مي دهد 
و مرگ و ميرهای انسانی را هم کاهش 
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مي دهد، همچنين 300 روستای اين 
مس��ير را از لحاظ اقتصادی بهره مند 
مي سازد اما مرغ وزارت راه تا به امروز 

يک پا داشته است. 

مهاجر می گويد که دولت کماکان 
خواه��ان اح��داث اي��ن جاده اس��ت. 
ج��اده ای که در ايس��تگاه ب��ی پولی 
متوقف ش��ده تا اين سؤال پيش بيايد 

پارک ملی گلستان؛ میدان تیر شکارچیان
جنگل ها همچنان با بیل خاموش مي شوند

 زهرا كشوري
آتش بی تدبیری ها دوباره به جان پارک ملی گلستان افتاد. 300 تا500 هکتار از آن را طعمه حريق و 189 هکتار 
از آن را به تلی از خاکستر تبديل کرد. قديمی ترين جنگل های جهان که به رغم وعده و وعیدهای دولت های 
مختلف همچنان با بیل خاموش مي ش�ود تا اين س�ؤال پیش بیايد که چند تابستان بايد بگذرد تا قصه تلخ 
خاکستر شدن يکی از قديمی ترين جنگل های جهان به پايان برسد؟ جنگل هايی که جاده دوبانده گلستان راه 
مرگ را به روی آن باز کرد و تنها لوله تفنگ 31 هزار شکارچی مجاز به سمت آن نشانه رفته است. آن طور که 

مهاجر، مدير اداره کل حفاظت از محیط زيست استان گلستان به روزنامه ايران مي گويد، دو برابر اين تعداد 
هم شکارچیان غیرمجاز را حساب کنید تا مشخص شود که قديمی ترين پارک ملی خاورمیانه امروز به میدان 
تیری تبديل شده که  اگر جلوی آن گرفته نشود، هیچ جنبنده ای جان سالم از آن به در نخواهد برد. جاده ای که 
فقط مرگ برای گونه های حیوانی  رقم نزده و از زمانی که پارک را دوشقه کرد تا همین امروز و براساس آمارهای 

مهاجر 400 نفر مسافر را به کام مرگ فرستاده است. 400 نفری که هیچ کس مسئول مرگ آنها نیست.

در جنگل های�ی که بدون ش�ک 
آنه�ا  ش�دن  جهان�ی  ش�اید 
مي توانست پارک ملی گلستان را از این 
تنگنا نجات بدهد اما هماره سدی بزرگ 
چون س�ازمان جنگل ها را برای ثبت در 
فهرست جهانی یونس�کو در دولت های 
مختلف پیش رو داشت تا رؤسای مختلف 
آن در زمان های متفاوت بگویند که خود 
مي توانند از پس محافظت از قدیمی ترین 
جنگل های جهان بربیایند و احتیاجی به 
کمک های جهانی نیست. محافظتی که 
سال هاست بیل به کمرش خورده و توان 
بلند ش�دن و نجات آخرین داش�ته های 

سبز کشور را ندارد

که جاده گلس��تانی که بخش بس��يار 
زي��ادی از محيط زيس��ت کش��ور را 
قربان��ی ک��رد تا ک��ی مي خواهد جان 
مسافران و گلس��تانی ها را بگيرد؟ آيا 
کس��ی مس��ئوليت م��رگ و ميرهای 
اين مس��ير را به عهده مي گيرد؟ آنها 
مي پرس��ند آيا دس��تگاهی -سازمانی 
تأثي��ر اين ج��اده را در س��يالب های 
کشنده بررس��ی کرده است، آيا کسی 
هم محاکمه شده است؟ پاسخ مهاجر 
به اين سؤال ها منفی است. او مي گويد 
مگر وقتی س��د خاکی قزقلعه تخريب 
شد و مرگ نزديک به 300 نفر را رقم 
زد، کس��ی از کسی س��ؤالی پرسيد! او 
البته اعتق��اد دارد که بايد همان طور 
که مهندس��ان ناظ��ر در اتفاقات مورد 
س��ؤال قرار مي گيرن��د، اينجا هم بايد 
کسی باش��د که پاس��خگوی اتفاقات 
تلخ باشد. پاسخگويی که شايد جلوی 
اتفاقاتی تلخ تر از اين دس��ته را بگيرد. 
يکی همين جاده گلس��تان اس��ت که 
مهاجر هم آن را سرآغاز مرگ های يک 
دهه س��يالب های بی پايان گلس��تان 
مي داند. جاده ای که در مسير رودخانه 
و سيالب س��اخته شده است. او شک 
ن��دارد اگر جاده را از دل گلس��تان به 
خارج انتقال دهن��د، پرونده خيلی از 
اتفاق��ات تلخی که به دامن پارک ملی 
گلستان چنگ زده اند، بسته مي شود.  
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 طالع بینی 
هفتـــــگی

متولد فروردین )بره(:
این هفته هر چیزی که قسمتتان باشد 
سمت  از  مقاومتی  ولی  می دهد.  رخ 
شما وجود دارد چون باور دارید نباید 
با  آورید.  بدست  چیزی  تالش  بدون 
وجود تالش های بسیار در زندگی تان 
مانند  باید  که  باورید  این  بر  همچنان 
زنبوری کارگر بی وقفه فعالیت داشته 
باشید. بلند پرواز بودن هیچ اشکالی 
از  بتوانید هر  تا زمانی که  ندارد ولی 
از  و  گاهی یک قدم عقب نشینی کنید 

ثمره ی تالشتان لذت ببرید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
شما این هفته قادر به مدیریت امیالتان 
برای  شما  روز  این  در  بود.  نخواهید 
روی  فرعی  کارهای  به  بردن  لذت 
می  آورید و باید برای سازمان بخشی 
به فعالیت های حاضرتان فکری کنید. 

کسی نمی تواند از تفریح افراطی شما 
جلوگیری کند. از روزتان لذت ببرید، 
داشته  وجدانی  عذاب  اینکه  بدون 
سپس  و  ببرید  لذت  زمانتان  از  باشید 

به برنامه ی روزانه تان بازگردید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
این هفته شما مانند لوک خوش شانس 
دارید  افسونی در دستانتان  و  هستید 
که بدون هر تالشی می توانید توسط 
یابید.  دست  چیزها  بهترین  به  آن 
فردا  به  را  غیرضروری تان  کارهای 
از  را  بهره  بیشترین  تا  کنید  موکول 
امیدواریم  ببرید.  کائناتی  انرژی  این 
شما  غیاب  متوجه  کسی  هفته  این  که 
از  را  بهره  بیشترین  بتوانید  تا  نشود 

این روز رنگین کمانی ببرید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
شما معموال اهل زیاده روی احساسی 
پا  هفته  این  است  ممکن  ولی  نیستید 
خودتان  محدودیت های  از  فراتر  را 
برای  نیازتان  هفته  این  بگذارید. 
از همیشه خواهد  بیشتر  ماجراجویی 
می کنید  فکر  که  وجودی  با  و  شد 
بلند  گام های  ولی  باشید  محتاط  باید 

رفتار  ولی  می دارید.  بر  پروازانه ای 
شما  منطق  کنترل  در  شما  حاضر 
به  اگر  باشید  مطمئن  ندارد.  قرار 
صدای قلبتان گوش کنید خطر کردن 
می تواند برنامه ی هوشمندانه ای برای 

زندگی تان فراهم آورد.

متولدین مرداد )شیر(:
را  انرژی تان  بخواهید  اگر  هفته  این 
عبثی  کار  به  کنید  محدود  و  حفظ 
آدرنالین  هفته  این  شده اید.  مرتکب 
با  قلب تان  یافته،  افزایش  خونتان 
قدرت زیادی می تپد و تا زمانی که به 
این  نرسیده اید  نظرتان  مورد  هدف 
وضعیت ادامه خواهد یافت. موضوع 
شما  هفته  این  که  است  این  جالب 
شانس زیادی در پیدا کردن عشق، پول 
و مقام خواهید داشت. مطمئن باشید 
اگر طمع نکنید و بیشتر از لیاقت تان 
آرزویتان  به  باشید  نداشته  انتظار 

می رسید.

متولدین شهریور )سنبله(:
این هفته شما می توانید بدون هرگونه 
را  خود  احساسات  پروازی  بلند 
اینگونه  از  معمواًل  شما  کنید.  ابراز 

ابرازهای احساسی ندارید ولی در این 
را  امنیت  شما  احساسی  ایمِن  آب های 
به  چیزی  از  هفته  این  می کنید.  حس 
جز خود نترسید و تا زمانی که در این 
آبش  در  دارید  جریان  احساسی  رود 

بپرید.

متولدین مهر )ترازو(:
این هفتهه زندگی شما  با وجودی که 
سخت تر از هر زمانی شده است ولی 
ترش ترین  با  می توانید  همچنان  شما 
را  لیمو  کیک های  شیرین ترین  لیموها 
بپزید. اگر مواد الزم را در اختیارتان 
رویا های  می توانید  شما  دهند  قرار 
نمایید.  تعبیر  را  خواب هایتان  زیبای 
و خوشبختانه این هفته محصول شما 
تقدیر  مورد  رده هایتان  هم  توسط 
قرار می گیرد. حواستان را بر اعجاب 
این  ثمره ی  به  نگذارید  لحظات  این 
نتایج  بهترین  به  تا  کنید  توجه  هفته 

دست یابید.

متولدین آبان )عقرب(:
در شغلتان به مشکالتی بر می خورید 
آینده تان  کاری  فرصت های  ولی 
امیدوار کننده به نظر می رسند. اگر به 

گفته ی قلب تان گوش کنید در باالترین 
رتبه ی ممکنه قرار خواهید گرفت. اگر 
به  اعتماد  کنید  دنبال  را  آرزوهایتان 
نفستان رشد می کند و پولدار خواهید 
شان  گفتن  که  دارید  حرف هایی  شد. 
برایتان سخت است ولی زمان زیادی 
هفته  این  دارید.  شان  گفتن  برای 
غم  موضوعات  به  پرداختن  جای  به 
انگیز سعی کنید تا جایی که می توانید 

مهربان باشید.

متولدین آذر )کمان(:
در  زیادی  فرصت های  هفته  این 
که  هفته  این  می بینید.  اطرافتان 
موازات  در  ونوس  زیبای  سیاره ی 
می گیرد  قرار  مشتری  سیاره ی 
شانس وارد زندگی تان شده و نورش 
این  می تابد.  اجزایش  تمامی  بر 
ولی  است  عالی  نجومی  رویداد  یک 
سریعا  و  کنید  توجه  آن  به  باید  شما 
دستیابی  برای  نمایید.  گیری  تصمیم 
نشانه های  بالقوه ترین  موفقیت  به 

پیشرویتان را دنبال کنید.

متولدین دی )بز(:
ترمیم  در  بسیاری  شانس  هفته  این 
می خواهید  اگر  ولی  دارید  روابطتان 
آرامی  به  باید  باشید  داشته  پیشرفتی 
خوشبین تر  روز ها  این  بردارید.  قدم 
شانس های  که  وجودی  با  و  هستید 
ها ی  آینده  داشتن  از  بسیاری 
دیده  شما  سرنوشت  در  درخشانی 
می شود ولی ممکن است خیلی راحت 
وجودی  با  بگیرید.  نادیده  را  آنها 

حاصل  پیشرفتی  زندگی تان  در  که 
که  آنطور  دارد  امکان  ولی  می شود 
باید همه چیز عالی به نظر نرسد. اگر 
رد  تان  منطق  توسط  تان  احساسات 
به عقلتان  برای شکست نخوردن  شد 

توسل کنید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
از  همکارانتان  و  دوستان  هفته  این 
بخش دعوت  لذت  تفریحی  برای  شما 
قبول  درنگ  بدون  شما  می کنند. 
گردهمایی  این  به  شاید  می کنید. 
ولی  باشید  داشته  نیاز  اجتماعی 
شما  از  قولی  که  افرادی  انتظار  باید 
این  شاید  کنید.  برآورده  را  گرفته اند 
هفته به راحتی جواب مثبت دهید ولی 
کنید.  عمل  تعهداتتان  به  باید  قبلش 
برنامه  درستی  به  اگر  خوشبختانه 
ریزی کند هم به تعهدات تان پای بند 
خواهید  را  تفریحتان  هم  و  می مانید 

داشت.

متولدین اسفند )ماهی(:
کوچکترین  بدون  چیز  همه  هفته  این 
می رسد.  نتیجه   به  شما  مداخله ی 
دیگران  با  که  مشکالتی  تمامی 
می شوند.  ناپدید  تدریج  به  داشتید 
محو  کامل  طور  به  مشکالت  البته 
می شوند  ابری  مانند  ولی  نمی شوند 
از بین آن می توانید خورشید  که شما 
رسیدن  برای  ببینید.  را  آبی  آسمان  و 
کنید.  فکر  خوش سلیقه  موفقیت،  به 
تمامی  رویاهایتان  شدن  تعبیر  برای 

جزئیات آنها را در نظر بگیرید.

جدول و سرگرمی

به یاد داشتــه باشید فقط 
از صرافـــــــی های معتبر 
جهت نقل و انتقال پول 
خوداستفــــــــاده نمائید

چاپ آگهی در هفته نامه پرشین 
 بازار کار را وسیع تر و مشتریان شما 

را  بیشتر می کند!
 07811000455
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند
همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

دی گله ای ز طره اش کردم و از سر فسوس
گفت که این سیاه کج گوش به من نمی کند

تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او
زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند
پیش کمان ابرویش البه همی کنم ولی

گوش کشیده است از آن گوش به من نمی کند
با همه عطف دامنت آیدم از صبا عجب
کز گذر تو خاک را مشک ختن نمی کند

چون ز نسیم می شود زلف بنفشه پرشکن
وه که دلم چه یاد از آن عهدشکن نمی کند

دل به امید روی او همدم جان نمی شود
جان به هوای کوی او خدمت تن نمی کند
ساقی سیم ساق من گر همه درد می دهد

کیست که تن چو جام می جمله دهن نمی کند
کشته غمزه تو شد حافظ ناشنیده پند

تیغ سزاست هر که را درد سخن نمی کند

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

Inclination for the sward, the cypress of my sward, wberefore maketh not?
The fellow-companion of the rose, becometh not? Memory of the lily maketh not?
Yesterday, I complained of His tress and what a pity,
Said that this black servant never listens to me not.
Until, into the curl of His tress, went my foolish heart,
On account of that long Journey, the resolution of visiting its native land, it of itself
maketh not.
Submissiveness, before the bow of His eye-brow, I keep displaying; but,
Ear-drawn it is. Therefore, for me, the ear, He maketh not.
Notwithstanding all this perfume of Thy skirt, in respect of the wind, wonder cometh
to me,
That, by Thy passing, the dust, the musk of Khotan, it maketh not.
When with the wind, the violet tress becometh full of twist:
Alas! Of that time of curl, what recollection that my heart maketh not.
In hope of union with Thee, the fellow-companion of the soul, my heart is not:
In desire of Thy street, the service of the body, my soul maketh not.
If my Saki of silver leg giveth naught but dregs,
The body all mouth, like the wine-cup, who is there that maketh not.
Not listening to counsel, Hafez was slain by Thy glance:
Fit is the sword for him, who the comprehension of speech maketh not.

هفته نامه پرشین رسانه ای 
توانا برای تبلیغات شما 

Advertise
with us

محل تبلیغات شما
07811000455
ad@persianweekly.co.uk

109,954

به جا مانده از بازی دوستانه ایران و ژاپن

فلسفه کارلوس!
به  ژاپن  برابر  دوستانه  بازی  یك  در  سه شنبه  غروب  ایران  ملی  تیم 
تساوی یك- یك دست پیدا کرد. از زمان حضور کارلوس کی روش در 
با  تدارکاتی  مسابقات  برگزاری  برای  همیشه  کشورمان  تیم  ایران، 
مشکل مواجه بوده و به ندرت موفق شده برابر رقبای قدرتمند قرار 
بگیرد. این اما، سومین بازی بزرگ تدارکاتی ایران در سال 94 بود. تیم 
کشورمان که نوروز امسال را با دو مصاف ستایش برانگیز برابر شیلی 
و سوئد آغاز کرده بود، این بار در تهران مقابل ژاپن ایستاد و اتفاقا 
با کمی  نهایت  در  داد؛ هرچند  ارائه  در خور تحسینی  نمایش  باز هم 
از  را  اثر اشتباه فردی علیرضا حقیقی پیروزی  البته در  بدشانسی و 

دست داد و به نتیجه ای بهتر از مساوی دست نیافت.

 آزمایش و خطا
بازی با ژاپن برای کارلوس کی روش یك »تدارکات« واقعی بود. او در این مسابقه 
سنجید.  را  تیمش  امکانات  و  زد  خطا  و  آزمایش  به  دست  می توانست  که  جایی  تا 
نیمکت نشینی آندرانیك تیموریان به عنوان کاپیتان و پرسابقه ترین بازیکن تیم ملی 
با  ارنج؛  از  آماده  طارمی  مهدی  ماندن  بیرون  که  بود  تعجب  مایه  همانقدر  ایران 
این وجود کی روش تصمیم گرفت در این نبرد بسیار جدی به سعید عزت اللهی که 
برای  تاکتیکی،  تغییر مهم  یك  با  البته  و  بدهد  ایران است میدان  لژیونر  جوان ترین 
اولین بار رامین رضاییان را به خط میانی منتقل کند. این جابه جایی ها نشان می داد 
کی روش به هیچ وجه تحت تاثیر قدرت ژاپن و ستاره های پرشمارش قرار نگرفته 
باشد،  منتقدانش  کردن  ساکت  و  نتیجه  کسب  پی  در  ازآنکه  بیشتر  بازی  این  در  و 
دنبال استفاده از ظرفیت یك بازی تدارکاتی است. کی روش صابون باخت احتمالی 
در این بازی و تشدید اعتراضات مخالفان بعد از توقف برابر عمان را به تنش زد، 
اما ایستاد و استفاده اش را از این بازی بزرگ برد. هرچند اتفاقاتی مثل مصدومیت 
به  کامل  دستیابی  در  را  او  حقیقی  علیرضا  وحشتناك  اشتباه  البته  و  غفوری  وریا 

اهدافش ناکام گذاشت.

 بوی کل کل
هم  کمی  نمی آمد  بدش  کی روش  کارلوس  می دهد  نشان  که  دارد  وجود  شواهدی 
بوی کل کل به بازی با ژاپن بدهد و مصاف با این ابرقدرت آسیا را به ابعاد روانی 
بکشاند. او برای اولین بار در طول پنج سال گذشته ترکیب اصلی تیم ملی را شب 
قبل از مسابقه در تلویزیون اعالم کرد تا در اردوگاه حریف هم همه از ارنج عجیب 
او  که  بود  عجیب  نود  برنامه  مجری  برای  چنان  موضوع  این  باشند.  مطلع  ایران 

اما  نمی داد،  او جواب  و  آقای کی روش می پرسیدیم  از  را  ترکیب  »ما همیشه  گفت: 
این بار نپرسیدیم و خودش نفرات اصلی را معرفی کرد!« به عالوه عبور از آندو و 
طارمی به عنوان دو بازیکن مهم باعث شد سرمربی تیم ملی ارفاق قابل توجهی برای 
سامورایی ها قائل شود. این طور به نظر می رسد که بازی ایران و ژاپن کمی هم برای 
کی روش جنبه شخصی داشته و به معنای دوئل او با وحید حلیل هوزیچ، به عنوان 

دیگر مربی بزرگ شاغل در آسیا بوده است.

 راز محبوبیت کی روش
به خوبی  داد که شاید  اتفاقی در زمین مسابقه رخ  ژاپن،  با  بازی  نیمه دوم  اواخر 
فلسفه کاری کی روش و راز محبوبیت این مربی بین بازیکنانش را نشان داد. وقتی 
سردار آزمون با بازیکن حریف درگیری پیدا کرد، کی روش به سرعت خودش را به 
برای  اینکه  است؛  کارلوس  راز  این  کرد.  حمایت  تیمش  مهاجم  از  و  رساند  صحنه 
شاگردانش سنگ تمام بگذارد و به عنوان مربی، درون و بیرون از زمین حامی آنها 
باشد. فراموش نکنیم کی روش در جام ملت های آسیا نیز همه توانش را به کار گرفت 
اردوی تیم ملی ملحق  به  پیدا کرده بودند بتوانند  بازیکنانی که مشکل سربازی  تا 
شوند. شاید اوج این قبیل رفتارهای کی روش، پشتیبانی شورانگیز او از بازیکنان 
بود؛ مسابقه ای که سرنوشت  اولسان  با کره جنوبی در  بازی  کشورمان در حاشیه 
صعود تیم کشورمان به جام جهانی برزیل را مشخص می کرد و البته به طور کامل 
تحت تاثیر ادعاهای بی ادبانه سرمربی کره قرار گرفته بود.  مربی پرتغالی آن روزها 
با تمام توان از مردانش دفاع کرد و باعث شد آنها درون زمین از جان مایه بگذارند. 
بازیکنان  می گیرد،  اوج  کی روش  جدایی  زمزمه های  زمان  هر  که  نیست  بیهوده 
با این موضوع قرار می گیرند. کی روش یك مربی- تیم ملی در صف اول مخالفت 

روانشناس مهم است که می داند چطور باید از همه پتانسیل تیمش به نحو احسن 
استفاده کند.


