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معمای سقوط 
هواپیمای روسی

هواپیمای  سقوط  از  گزارش ها  آخرین   |
که  است  آن  از  حاکی  روسی  متروجت9268 
اینکه  از  قبل  لحظاتی  غیرمتعارف  صداهایی 
به  کند،  سقوط  سینا  شبه جزیره  در  هواپیما 

گوش رسیده است. در این حادثه ...

پادشاهی پول
بانک ها  دارد.  زیادی  مخالفان  نقد  پول 
کارت های  به  را  زیادی  پیشرفته  فناوری های 
کرده اند. اضافه  برداشت  و  اعتباری 
از  تراکنش ها  در  اوبر  مانند  اپلیکیشن هایی 
ذخیره  قبل  از  که  می کنند  استفاده  جزییاتی 

شده اند و خدماتی مانند.... 

فرانسیس گویا
 در لندن

 
میزبان  روزها  این  لندن  ملی  گالری   
نقاش  گویا،  فرانسیس  هنری  شاهکارهای 
اسپانیاست.  اهل  برجسته  صورت گر  و 
آخرین  از   )١٨٢٨-١٧٤٦( گویا  فرانسیسکو 

بازماندگان  ...

 40 قـانون مدیریتـی
یک رهبر عالی بودن چیزی نیست که یک شبه 
نظم،  طریق  از  می تواند  اما  بیفتد،  اتفاق 
سختکوشی و الزام به بهبود از طریق تجربه 
افراد،  از  برخی  نظر  برخالف  آید.  دست  به 
رهبران سازمانی عالی، زاده نمی شوند بلکه 
بااینکه  و  می شوند  ساخته  زمان  طول  در 

چیزی که یک رهبر سازمانی  ...

دو روی سكه دربی
دو  جمعه  عصر  انتظار،  مدت ها  از  بعد 
تیم پرسپولیس و استقالل مقابل هم قرار 
یك  دربی های  زیباترین  از  یکی  و  گرفتند 
دربی  گذاشتند.  نمایش  به  را  گذشته  دهه 
بسیار  دوم  نیمه  در  ویژه  به   ،81 شماره 

پرحادثه و دیدنی بود...

بمب سرطان
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طبق آمارها هرساله 30 هزار نفر در ایران بر اثر ابتال به سرطان 
جان خود را از دست می دهند. بیماری که این روزها شیوع آن 

بیش از همیشه است و به شکل های مختلف بروز می کند. 
نشان  برای  را  سونامی  لفظ  مجلس  نمایندگان  برخی  هرچند 
اما مسووالن  به کار می برند،  افزایش سرطان  از  نگرانی  دادن 
وزارت بهداشت آن را وخیم ندانسته و تنها نگران این موضوع 
پیشنهاد  را  دیگری  راه های  آن  از  پیشگیری  برای  و  هستند 
می دهند. در عین حال دکترسیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر 
بهداشت در روز جهانی سرطان در بهمن ماه 93 عنوان کرد: 
پیش بینی  و  است  نفر  هزار   90 حدود  ایران  در  سرطان  »آمار 
یابد.«  افزایش  درصد   70 حدود  آینده  15سال  در  می شود 
بنابراین نگرانی ها نسبت به این بیماری چندبرابر شده و باید 
اندیشید. به گفته عابد فتاحی عضو  این بحران  جدیتر به حل 
سرطان  حاضر  حال  در  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون 
مانند سرماخوردگی شده و در اطراف ما افراد بسیاری مبتال 
حوزه  مسووالن  برای  خطری  زنگ  مساله  این  که  شده اند 
سالمت است، شیوع سرطان در ایران نگران کننده است و اگر 
وضع به همین شکل ادامه پیدا کند، موارد مرگ و میر ناشی از 

ابتال به سرطان نیز سرعت می یابد. 

معتبر  تحقیقاتی  مراکز  در  شده  انجام  تحقیقات  براساس 
بشمار  ایرانی ها  در  مرگ  عامل  سومین  سرطان  دانشگاهی، 
می رود. این در حالی است که طبق آمار انجمن سرطان ایران، 
رشد بیماری سرطان جهانی است و آمار مبتالیان به سرطان 

در همه جوامع درحال افزایش است.
در ایران هم در حال حاضر حدود 85 هزار سرطانی داریم که 
به انواع سرطان ها مبتال هستند. از این تعداد هرساله نزدیک 

به 30 هزار نفرهم فوت می کنند. هرسال هم به تعداد فوتی ها 
اضافه می شود و هم با افزایش این سرطان ها به تعداد مبتالیان 

هم افزوده می شود. 
در  عروقی  و  قلبی  بیماری های  و  سرطان ها  انواع  گفت  باید 
و  بررسی ها  چراکه  است،  نشسته   ایرانی  75میلیون  کمین 
از  زودتر  خیلی  ایران  در  بیماری ها  می دهد  نشان  تحقیقات 
جوامع دیگر شیوع پیدا می کند و میانگین سنی ابتالی آن هم از 
میانگین سنی جهانی دراکثر موارد پایین تر است. این روند در 
سال های اخیر با گسترش زندگی ماشینی و صنعتی و مهاجرت 
از روستاها به شهرها سرعت بیشتری هم پیدا کرده به طوری 

که سن ابتال در بیشتر بیماری ها پایین تر هم آمده است. 

هر ساله حدود 350 هزارنفر در ایران می میرند که علت مرگ 
30هزار نفرشان سرطان است اما وزارت بهداشت معتقد است 
اوضاع هنوز وخیم نشده و همین آمار سرطانی هم که داریم، 

از بیشتر کشورهای دنیا پایین تر است. 
جهانی،  بهداشت  سازمان  سوی  از  شده  منتشر  آمارهای  اما   
نشان می دهد که شیوع سرطان در ایران درسال 2013 به ازای 
آمار  که  است  درحالی  این  و  نفراست   134 نفر،  هزار  هر100 
متوسط ابتال به سرطان در همه کشورهای دنیا به ازای هر100 
هزار نفر 188 نفر است. اما از آنجایی که سرطان بیماری افراد 
است،  رفتن  باال  درحال  درایران  زندگی  به  امید  و  است  مسن 

بروز سرطان بیشتر به چشم می آید. 
است  معتقد  نیز  کشور  سرطان  انجمن  رئیس  اکبری،  دکتر   
نکنیم،  کاری  اگر  و  است  تند  ایران  در  سرطان  رشد  روند  که 

آمارهای داخلی مان از متوسط جهانی باالتر می رود. 
ادامه در صفحه 12

کاوه مدنی، برنده جایزه دانشمند جوان علوم زمین ۲0۱۵

بحران آب و نظریه بازی
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موج دلواپسی در مجلس
در شرایطی که موج حمایت ها از تیم هسته ای در اوایل این هفته 
ادامه  در  هم  مجلس  دلواپس  نمایندگان  از  برخی  داشت  ادامه 
کردند.  آغاز  را  خود  دلواپسی های  موج  مذاکرات،  به  انتقادها 
با بیانیه  اولین واکنش، با وجود موافقت اکثریت نمایندگان  در 
لوزان، حمید رسایی در اظهاراتی مدعی شد که توافق نامه ای در 
سوئیس به عقد و امضا رسیده که عبور از خطوط قرمز است. 
اصل  به  اشاره  با  را  پالکاردی  علنی  صحن  در  هم  کوچک زاده 
153 قانون اساسی در اعتراض به این بیانیه در دست گرفته بود. 

ائتالف عربی علیه یمن
سو،  یک  از  که  دارد  ادامه  حالی  در  یمن  علیه  عربستان  جنگ 
تالش  جنگ  این  توقف  برای  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
در  خود  متحدان  همراه  به  سعودی ها  دیگر  سوی  از  و  می کند 
تالشند تا هر چه سریع تر به مهار کامل انصارالله دست یابند. 
در  و  کرده  سوءاستفاده  یمن  نابسامان  شرایط  از  هم  القاعده 
حال پیشروی در این کشور است. روسیه، چین و ایران مخالف 
حمالت سعودی ها به یمن هستند در حالی که آمریکا، کشورهای 
عرب خلیج فارس )به جز عمان(، پاکستان، افغانستان و سودان 

از این حمالت حمایت می کنند. 

سفر اردوغان با دلی پر
با آنکه به نظر می رسد سال 94 از نظر سیاست خارجی با وجود 
شده  آغاز  خوبی  به  لوزان  در  آمده  دست  به  هسته ای  تفاهم 
است، اما روابط دیپلماتیک میان ایران و ترکیه چندان خوب به 
درباره  ترکیه  رئیس جمهور  جنجالی  اظهارات  نمی رسد.  نظر 
نقش  و  داعش  و  سوریه  عراق،  یمن،  تحوالت  همچون  مسائلی 
شد  مواجه  مجلس  نمایندگان  واکنش  با  تحوالت  این  در  ایران 
که خواستار لغو سفرش به تهران شدند اما او با پاسخی تند به 
مخالفان سفرش از قطعی شدن این سفر خبر داد و سه شنبه با 

دلی پر به تهران آمد.

تفاهم هسته ای در لوزان
دیپلماسی  با  و  داد  نتیجه  لوزان  مذاکرات  در  تدبیر  سرانجام 
لبخند، قفل مذاکرات در یک سیزده به درهسته ای با کلید ظریف 
یک  از  بعد  باالخره   5+1 و کشورهای گروه  ایران  گشوده شد. 
دهه رایزنی دیپلماتیک به تفاهم سیاسی درخصوص دستیابی 
یافتند.  دست  ایران  هسته ای  پرونده  برای  نهایی  راه حل  به 
تفاهمی که در قالب یک بیانیه از سوی ظریف و موگرینی قرائت 
و  ایران  که  بود  فشرده ای  و  سخت  مذاکرات  ماه ها  نتیجه  شد، 
که  کردند  تالش  ژنو  موقت  توافق  از  بعد  جهانی  قدرت  شش 
با  خارج  و  داخل  در  هسته ای  تفاهم  این  اما  یابند.  دست  آن  به 
کشورها  از  برخی  یکسو  از  شد.  همراه  بسیاری  واکنش های 
این تفاهم را بسیار مثبت ارزیابی کردند و آن را عامل ثبات در 
منفی  واکنش  ایران  دشمنان  دیگر  سوی  از  و  دانستند  منطقه 

نسبت به این تفاهم نشان دادند. 
در داخل هم در حالی که استقبال مردم از ظریف در فرودگاه 
نشان  جمعه،  امامان  حمایت  و  آن  از  پس  خیابانی  شادی  و 
مخالفان  برخی  اما  داشت،  تفاهم  این  از  اکثریتی  حمایت  از 
سیاست های هسته ای، همچنان بر طبل مخالف خوانی با تالش 
این همه دیپلمات ارشد کشورمان  با  دیپلماسی دولت کوبیدند. 
ملی  امنیت  کمیسیون  به  هم  هسته ای  بیانیه  بهتر  تبیین  برای 
تفاهمات  و کیف  کم  از  آنجا  در  نمایندگان حاضر  برای  و  رفت 
صورت گرفته گفت و هم در جلسه غیرعلنی مجلس، بی پرده از 
هم  رئیس جمهور  دفتر  رئیس  گفت.  سخن  مذاکرات  چگونگی 
بیکار ننشست و در سفر به قم با سه تن از مراجع تقلید دیدار 
کرد و از چند و چون تفاهم گزارش داد. این در حالی است که 
تنظیم  راهنمای  صرفا  و  نداشته  حقوقی  جنبه  هسته ای  بیانیه 
که  بود  خواهد  )برجام(  مشترک  اقدام  جامع  برنامه  نگارش  و 

تدوین آن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. 

حضور زنان در ورزشگاه ها!
در حالی که رسانه های کشور اولین روزهای فعالیت خود را در 
زنان  حضور  بخش  مسرت  خبر  با  هسته ای  خوش  اخبار  کنار 

سوی  از  خبر  این  زود  خیلی  اما  کردند  آغاز  ورزشگاه ها  در 
زنان  معاون  که  نکشید  طولی  اما  شد.  تکذیب  کشور  وزارت 
تائید زد. موالوردی  آن مهر  بر  دیگر  به گونه ای  رئیس جمهور 
گفت آئین نامه ای در دست تصویب است که بر اساس آن حضور 
زنان در برخی ورزشگاه ها از جمله والیبال، هندبال، بسکتبال 
اما شامل شنا، بوکس و فوتبال  و تنیس امکان پذیر خواهد شد 

نمی شود.

پزشکان علیه »حاشیه«
فاز  وارد  حاال  حاشیه«  »در  سریال  پخش  به  اعتراض  داستان 
روزهای  از  که  مدیری  مهران  تازه  سریال  است.  شده  جدیدی 
شد،  مواجه  بهداشت  وزیر  اعتراضی  نامه های  با  تولید  آغازین 
حاال با نامه رئیس سازمان نظام پزشکی کشور به صدا و سیما، 
این در  از سوی پزشکان شده است.  اعتراضی  به تجمع  تهدید 
اساسی  مشکالت  از  کشور  پزشکی  جامعه  که  است  شرایطی 
پزشکان  از  برخی  جداگانه  نرخ  زیرمیزی،  وجود  جمله  از 
برای عمل جراحی، تجویز بی رویه دارو و بی تخصصی برخی 

پزشکان رنج می برد. 

افزایش حقوق معلمان از مهرماه
اساس  بر  معلمان  بندی  رتبه  با  وزیران  هیات  که  شرایطی  در 
ضوابط حرفه ای به رتبه های ارشد، خبره و عالی موافقت کرده 
است قرار شده بر این اساس از ابتدای مهر 94 بین 150 تا 700 
هزار تومان به حقوق معلمان افزوده شود؛ این در حالی است 
که در آخرین روزهای سال گذشته جمعی از معلمان در واکنش 
اعتراضی  افزایش حقوق کارمندان ستادی دولت تجمع های  به 
هماهنگ  حقوق  نظام  کامل  اجراي  خواستار  و  کرده  برگزار 
کارکنان دولت، پرداخت حق التدریس ها و مطالبات معوق شدند.

نوسان منطقی دالر
دالر این هفته با وجود آنکه اغلب فعاالن بازار ارز انتظار داشتند 
که در واکنش به بیانیه لوزان، ریزش قیمتی شدیدی داشته باشد 
اما در عوض با آنکه در ساعات اولیه داد و ستد در روز شنبه 
قیمت ها به کمتر از 3200 تومان هم رسید اما طولی نکشید که 
وقت  پایان  در  دالر  نهایت  در  و  کرد  فروکش  بازار  هیجانات 
نوسانات  با  دالر  اما  سه شنبه  روز  شد.  معامله   3270 حدود 
رفت.  فروش  تومان  قیمت3295  به  تومانی  10تا15  اندک 
تحلیلگران مدیریت ارزی بانک مرکزی را در این بازه بی تاثیر 

نمی دانند. 

بازگشت کشتی های اروپایی
از  بسیاری  برای  راه  تحریم ها  لغو  با  که  شرایطی  در 
ظاهرا  اما  شد  خواهد  باز  ایران  به  ورود  جهت  شرکت ها 
اجرایی  و  تحریم ها  رفع  منتظر  خیلی  کشتیرانی  شرکت های 
معاون  زمینه  این  در  نمانده اند.  هسته ای  موافقت نامه  شدن 
کشتیرانی  شرکت های  از  بسیاری  مذاکرات  آغاز  از  راه  وزیر 
این  است.  داده  خبر  ایران  آب های  به  بازگشت  برای  اروپایی 
بنادر کشور  از  در حالی است که در طول تحریم ها هیچ یک 
تحریم نبودند اما به دلیل تحریم یک اپراتور و بیمه کشتی ها، 

شرکت های کشتیرانی وارد بنادر ایران نمی شدند . 

مسکن گران نمی شود
می دهند  خبر  مسکن  بازار  در  مسوول  مقامات  که  آنگونه 
گیرد  صورت  بازار  این  در  قیمتی  تغییر  نیست  قرار   94 سال 
و در واقع بازار مسکن ظرفیت افزایش قیمت را ندارد. در این 
تفاهم  اینکه  به  اشاره  با  امالک  اتحادیه مشاوران  باره رئیس 

نخواهد  مسکن  بازار  بر  تاثیری  لوزان  مذاکرات  در  هسته ای 
داشت، گفته هم اکنون بهترین زمان برای خرید است. بسیاری از 
کارشناسان اقتصاد کالن کشور معتقدند اگر دوره رونق بازار 
مسکن امسال شروع نشود دست کم مسکن خیز خروج از رکود 

را برخواهد داشت. 

جهش هسته ای در بورس
با  را  بهار  اول  هفته  امسال  که  تهران  بهادار  اوراق  بورس 
خوش بینی فزاینده به نتیجه مذاکرات هسته ای، مثبت آغاز کرده 
بود در واکنش به اعالم بیانیه لوزان، رشدی تاریخی و طالیی 
را تجربه کرد.روز شنبه شاخص کل با صف نشینی خریداران 
برای خرید سهم های مهم بازار به خصوص در گروه های بانکی 
این  مثبت  تحوالت  به  نسبت  خوش بینی  با  که  خودرویی ها  و 
از رفع تحریم ها شکل گرفته بود توانست 2 هزار  گروه ها بعد 
و 100 واحد )معادل 2/  3 درصد( رشد کند. شاخص روز شنبه 
روی رقم 67 هزار و 827 واحد ایستاد. اما رشد تاریخی بورس 
روز یکشنبه رقم خورد یعنی زمانی که با رشد بیش از 2 هزار 
شاخص  دوشنبه  روز  شد.  مواجه  کل  شاخص  واحدی   400 و 
با کسب  که  کرد  فتح  را  261 واحدی  و  کانال 70هزار  در حالی 
سود 6/   3 درصدی روزانه که از ابتدای فعالیت بورس تاکنون 
ثبت  به  نیز  را  خود  هفتگی  رشد  رکورد  است،  بوده  بی نظیر 
سال  ابتدای  از  که  کاری  روز   7 در  توانست  بازار  این  رساند. 
کند که  بازیگران خود  عاید  را  12 درصد سود  بود 4/   گذشته 
این میزان سود در مدت زمانی مشابه در کل تاریخ فعالیت این 
بازار بی سابقه بوده است. به این ترتیب شاید بتوان گفت بازار 
سهام که در اوج دوران رشد خود قرار گرفته است، بخش قابل 
توجهی از زیان فعاالن را که در سال گذشته تجربه کرده بودند، 

پوشش داد.
با 582 واحد  اما  افزایشی بود  بازهم  اما شاخص  روز دوشنبه 
 70 رقم  به  و  ماند  واحدی  هزار   70 کانال  در  همچنان  افزایش 
هزار و 843 واحد رسید. روز سه شنبه شاخص حدود 700 واحد 
ریزش کرد. با این همه اغلب تحلیلگران بازار سرمایه چشم انداز 

کلی بورس در سال جاری را مثبت ارزیابی کرده اند. 

تنش آبی در 13 استان
اما  می کند  خوش  را  مردم  دل  بهاری  باران های  آنکه  وجود  با 
خشکسالی های سالیان اخیر، اصال با این باران ها جبران نشده 
و باز هم بی آبی در انتظار کشورمان است. بنا به گفته مسووالن 
13 استان کشور از جمله تهران در دسته مناطق دارای تنش آبی 
شدید قرار دارند. این در حالی است که از ابتدای مهرماه تاکنون 
ارتفاع بارش ها در کل کشور 160 میلی متر به ثبت رسیده که این 
از بارندگی های دوره زمانی مشابه سال  میزان 8 درصد کمتر 
آبی گذشته و 14 درصد کمتر از زمان مشابه متوسط درازمدت 

است.

برانکو؛ سکاندار جدید قرمزها
این  ضعیف  نتایج  از  پس  پرسپولیس  تیم  به  بحران  بازگشت 
تا  کرد  وادار  را  سرخ پوش  باشگاه  این  مدیران  دیگر  بار  تیم، 
کنند.  کاری  بحران  بیشتر  هرچه  گسترش  از  جلوگیری  برای 
استعفای  پذیرش  با  و  پیوست  واقعیت  به  شایعه ها  نهایت  در 
درخشان، برانکو ایوانکوویچ سرمربی اسبق تیم ملی ایران در 
سال 2006 با پرسپولیس قرارداد بست تا برای 5/  1 سال آینده 
سرمربیگری این تیم پایتخت نشین را برعهده گیرد. برانکو بعد 
از دایی و درخشان، سومین سرمربی فصل جاری سرخ پوشان 

است.
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این شناسنامه همه ماست

بر سنگهای تخت  در تصاویر حکاکی شده 
جمشید هیچکس عصبانی نیست. هیچکس 

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

اصالتی می باشیم. 

با  موارد  اکثر  در  که  است  بتی  شهرت 
آنکه  بی  ای  عده  شده،  کسب  اجحاف 
و  اند  کرده  کسب  را  آن  باشند  سزاوار 
آن  باشند  آنکه مستحق  نیز بی  گروهی 

را از دست داده اند.
اتللو، پرده دوم، صحنه سوم.

Reputation is an idle and most 
false imposition; oft got with-
out merit, and lost without 
deserving.

Othello, act 2, sc. 3.
برگرفته از کتاب اندیشه های زرین شکسپیر/ 
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بحران آب و 
نظریه بازی

دکتر کاوه مدنی که دکتری خود را در دانشگاه دیویس گرفته بود، از 
سوی اتحادیه علوم زمین اروپا به عنوان یکی از چهار دانشمند جوان 
برجسته در علوم زمین در سال 2016 معرفی شد. آقای مدنی که هم 
اینک در دانشگاه امپریال کالج لندن به تدریس و تحقیق مشغول است 
پیش از این چند سالی در دانشگاه فلوریدا و نیز دانشگاه ریورساید 

کالیفرنیا تدریس می کرد.
اتحادیه علوم زمین اروپا )EGU( که با تلفیق انجمن ژئوفیزیک اروپا 
)EGS( و اتحادیه اروپایی علوم زمین )EUG( در سال 2002 تشکیل 

شد، ساالنه هشت جایزه اصلی به محققان برتر در شاخه های مختلف 
علوم زمین در سطح جهانی اهدا می کند که از میان آنها چهار جایزه 

“آرنه ریچتر” به چهار “دانشمند جوان برجسته” اهدا می شود.
جوایز اصلی این مجموعه از سال 1983 تا کنون به 136 دانشمند علوم 
میان جایزه  این  از  که  است  اهدا شده  نقاط مختلف جهان  در  زمین 
“دانشمند ممتازجوان” به 46 محقق تعلق گرفته است. این اولین بار 
است که یک ایرانی موفق به دریافت یکی از جوایز اصلی این اتحادیه 
درباره  فارسی  سی  بی  بی  با  گو  و  گفت  در  مدنی  شود.کاوه  می 
تحقیقات و دستاوردهای خود که منجر به دریافت این جایزه شده می 
گوید که تئوری های اقتصادی و رفتارشناسی را وارد حوزه مدیریت 
منابع آب کرده است. او می گوید هر چه مسائل آبی و زیست محیطی 
پیچیده تر شده، علوم انسانی و اجتماعی هم بیشتر وارد این حوزه 

می شوند و با علوم آبی و مهندسی و هیدرولوژی تلفیق می گردند.
چهار جایزه اصلی اتحادیه علوم زمین اروپا برای دانشمندان جوان 
برجسته به محققانی اعطا می شود توانسته اند به پیشرفت های قابل 
توجهی در رشته های مختلف علوم زمین دست پیدا کنند. این اتحادیه 
نظریه بازی ها  تلفیق  در  او  بنیادی  “سهم  جهت  به  را  مدنی  کاوه 
مرسوم  های  سامانه  با  گیری  تصمیم  تحلیل  متفاوت  های  روش  و 
های  مدل  به  جدید  نگرشی  ایجاد  به  منجر  که  آب”  منابع  مدیریت 
مدیریت منابع آب شده است به عنوان یکی از چهار دانشمند برجسته 

جوان در سال 2015 انتخاب کرده است.
تحقیقات و مقاالت آقای مدنی در این زمینه و از جمله مقاله دیگر او 
پیرامون   2012 سال  در  آب  ریزی  برنامه  و  مدیریت  علمی  نشریه  در 
انتقال آب در کالیفرنیا و مقاله دیگری در نشریه  از  مناقشات ناشی 
علمی اقتصاد بوم شناسی )اکولوژی( در مورد اختالفات و مذاکرات 
بین المللی در مورد تغییر اقلیم و نحوه کاهش گازهای گلخانه ای به 

ایجاد مسیری جدید در تحقیقات مدیریت منابع آب کمک کرده اند.
را  نکته  این  توفیق  این  برای  مدنی  کاوه  دکتر  به  تبریک  ضمن  ما 
یاد آوری کنیم که یکی از دغدغه های اصلی سایت و بنیاد احساسات 
ایران  آب در  به مسایل زیست محیطی و بحران  پرداختن   ، فرهنگی 
مقاالت  و  اخبار  کنون  تا  که  آمریکاست  و  وکالیفرنیا  خاورمیانه  و 

متعددی را هم در این زمینه انتشار دادیم.

دکتر مدنی سخنرانی اش را این گونه آغاز می کند:
آیا به راستی جنگ جهانی آب در راه است؟ چاره کار را در کجا باید 
جست و جو کرد؟ کاوه مدنی، استاد جوان امپریال کالج لندن، فارغ از 
الگوهای علمی و شیوه روش دنیای توسعه یافته، یادگیری از رفتار 

جوامع فقیرآفریقایی را توصیه می کند.
در این ویدیو دکتر کاوه مدنی از تجربٔه تلخ دوران کودکی خود در 
زمان جنگ عراق و ایران می  گوید و تجربیات شخصی  و مالحظات 
او  کند.  می   بازگو  را  آفریقا  در  آبی   مناقشات  و  ها  از همکاری  خود 
به  را  جهانیان  سعدی  از  شعری  خواندن  با  سخنرانی  این  پایان  در 
کاهش مصرف آب برای پیش گیری از مناقشات آبی دعوت می کند. 
آب در جزیره  کاوه مدنی در فروردین 1394 در مورد جنگ جهانی 
کیش به سرگذشت تحقیقاتی خود و اتفاقاتی که منجر به عالقمندی 
داد.  آب شده است توضیح  با علوم  آن  تلفیق  و  بازی ها  به نظریه  او 
این محقق 34 ساله در سال 2012 نیز توسط انجمن مهندسان عمران 
عمران”انتخاب  مهندسی  جدید  “چهره  ده  از  یکی  عنوان  به  آمریکا 

شده بود.
عنوان دانشمند جوان تنها در صورتی قابل احراز است که سن محقق 
مدرک  آخرین  اخذ  از  سال  هفت  از  بیشتر  و  باشد  کمتر  سال   35 از 
تحصیلی اش نگذشته باشد. این اتحادیه در آخرین بیانیه خود اعالم 
کرده است که شرط سنی خود را برای این جایزه از سال دیگر حذف 

خواهد کرد.
این اتحادیه در فروردین  این جوایز طی مراسمی در نشست ساالنه 

ماه سال آینده در وین اهدا خواهند شد.

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

است.  نشده  ظاهر  جمهوری خواهان  انتظار  حد  در  بوش  جب 
سه مناظره و سه سقوط در نظرسنجی، حاصل کار وی تاکنون 
بوده است تا جایی که حامیان مالی وی درخصوص ادامه کار 

وی دچار شک و شبهه شده اند.
و  مالیم  روند  دلیل  به  جمهوری خواهان  برخی  که  حالی  در 
»آقای  لقب  وی  به  داشته  مناظره ها  در  بوش  که  جذابی  غیر 
کمپین های  و  مناظرات  در  تا  دارد  قصد  او  داده اند،  الک پشت« 
آتی ریاست جمهوری تغییر موضع بدهد و قوی تر ظاهر شود. 
او گفته است که قصد دارد از این پس راهبردی تازه را در پیش 
در  سی ان ان  دهد.  نشان  خود  از  قدرتمندتری  چهره  و  بگیرد 
این باره می نویسد: جب بوش پس از اینکه با انتقادات فراوانی 
روبه رو شده، دست به دفاع از خودش زده است و در جمع 400 
نفری طرفداران خود می گوید: »ما به عنوان یک ملت بزرگ نباید 

یک  و  شود  رئیس جمهور  نفر  یک  شانسی  تا  بیندازیم  را  تاس 
بگذاریم.«  سر  پشت  را  مجدد  آزمایشی  ریاست جمهوری  دوره 
او ادامه می دهد: »نباید به نامزدهایی که تجربه سیاسی کمتری 
دارند اعتماد کرد. پاسخ به این معضل این گونه است: نباید کسی 
در پایتخت بنشیند و پیام خود را از آنجا به دیگران ارسال کند.«
بخش آخر سخنان وی در واقع به مارکو روبی و تد کروز دو تن 
از سناتورهای آمریکایی باز می گردد که هر دو در کپیتال هیل و 
در واشنگتن دی سی ساکن هستند و تنها به سخن گفتن بسنده 
می دهد:  قرار  خطاب  این گونه  را  خود  همقطاران  او  می کنند. 
اجرای  توان  که  کنیم  اعتماد  کسانی  به  که  نیست  این  »راه حل 
عقاید محافظه کارانه را ندارند و متاسفانه آنها در کنگره هستند 
و نمی توانیم به آنها بگوییم شما چیزی از عقاید محافظه کارانه 
تلویزیونی   تبلیغات  پی  بروید  و  هستید  اخراج  پس  نمی دانید، 
برای  بوش  جب  می گویند  عینی  شاهدان  از  برخی  خودتان.« 
زیر  را  خود  همقطاران  قدرتمندانه  است  توانسته  بار  نخستین 
تشویق  را  وی  مدام  وی  طرفداران  که  به گونه ای  ببرد؛  سوال 
به  نیز  این هیاهو  او در  نام وی را صدا می زده اند.  و  می کرده 
طرفداران خود می گوید: بگذارید گرد و غبار بخوابد و شمارش 
نامزدها آغاز شود، آن گاه خواهید دید که پیروز این کمپین ها ما 
هستیم.« این سخنان در شرایطی ابراز می شود که وی یک هفته 
پیش از آن در مناظره تلویزیونی شبکه »سی ان بی سی« به شدت 
روبیو  مارکو  به  او  می گفتند  برخی  و  بود  شده  ظاهر  ضعیف 
که زمانی شاگرد وی بود، قافیه را باخته است. مارکو روبیوی 
کوبایی االصل در واقع برای مدتی شاگرد جب بوش بوده و برای 
وی نیز کار می کرده است. گفته می شود رقابت بین جب بوش و 

مارکو روبیو، رقابت شاگرد استادی است.
یکی از منتقدان جب بوش می گوید: او در روز مناظره )سوم(، 
در  این  است.  بوده  افتضاح  کل  در  و  کم انرژی  مودب،  بسیار 
مناظرات  در  وی  سبک  است  مدعی  بوش  جب  که  است  حالی 
و  کم انرژی  وی  که  را  ادعا  این  و  است  لینکلن«  »آبراهام  مانند 
ضعیف ظاهر شده است، قبول ندارد. اشلی کیلوق، کارشناس 
به یکی  را شبیه  در حالی خود  سی ان ان می نویسد: جب بوش 
از معروف ترین روسای جمهوری آمریکا کرده است که وی تا 
آخر دوران زمامداری اش سبک خود را حفظ کرد.« با این حال 
بوش اعتقاد دارد اگر لینکلن در عصر حاضر زندگی می کرد به 
شدت مورد آزار و اذیت قرار می گرفت. او می گوید: » اگر لینکلن 
امروز زنده بود، تصور کنید از احمق های اطراف خودش چقدر 

را  خودش  محاسن  می گفتند  او  به  مشاوران  می کشید.  زجر 
بتراشد. مشاوران تلویزیونی او را مورد عتاب قرار می دادند تا 
کالهش را از سرش بردارد و احتماال اپوزیسیون به وی »مردی 

که 5 بار تا پیش از 50 سالگی اش باخته است« لقب می دادند.
این گونه موارد  ادامه می دهد: »من بارها خود را در باب  بوش 
نصیحت کرده ام. دیگر کافی است.« او به طرفداران خود گفت: 
»به من گفته شده بود در مناظرات عینک خود را بردار، کت و 
شلوار نپوش و خودت را از شر کراوات بنفش خالص کن.« او 
کراوات  این  من  »مردک!  می دهد:  ادامه  می خندید  که  حالی  در 
می گوید  بوش  جب  خریدمش.«  دالر   20 تنها  دارم.  دوست  را 
در توصیه های راهبردی که به وی درخصوص مناظرات شده 
است، به وی تاکید کرده اند که »عصبانی تر باشد. به همه حمله 
و سختکوشی ذاتی خود را پنهان کند.« روزنامه نیویورک تایمز 
توانسته  بوش  جب  اخیر  صحبت های  می نویسد:  گزارشی  در 
است تا حدودی چهره وی را در شبکه های اجتماعی احیا کند. 
جب بوش در حالی کمپین خود را در آیووا برگزار کرد که تا پیش 
انتخابات  نامزدی  از  کناره گیری  برای  وی  روی  فشارها  آن  از 
ریاست جمهوری افزایش یافته بود. او پس از هر مناظره ای که 
داشت با کاهش آرا در نظرسنجی ها روبه رو شد. به همین دلیل 
وضعیت   می تواند  بوش  جب  کناره گیری  داشتند  اعتقاد  برخی 

جمهوری خواهان را مشخص تر کند.
 ،»Jeb can fix it« هشتگ  افتادن  راه  با  که  است  حالی  در  این 
یعنی »جب می تواند جبران کند«، وی دوباره وارد مسیر مسابقه 
شده است. همزمان جب بوش با پخش کتابی الکترونیکی سعی 
کرد کمی از زوایای پنهان زندگی خود را روشن کند و مشاور 
با شعار جب بوش می تواند در تورهای  اعالم کرد که  نیز  وی 
تبلیغاتی جبران کند به مسیر مسابقات بازگشته است. اخیرا در 
تحقیقاتی که توسط موسسه »تامپسون رویترز« صورت گرفته، 
مشخص شده جب بوش در مقدار توییت های مثبت و منفی که 
سال  مه  ماه  در  است.  داشته  سینویسی  حرکت  شده،  وی  از 
7 درصد   /1 به طور متوسط  علیه وی  منفی  توییت های  جاری 
بوده، این رقم در ماه ژوئن به 2/ 6 می رسد، سپس در ماه ژوئیه 
به 1/ 4 و دوباره در ماه اوت به 9/ 10 می رسد. وی اما در ماه 
 8  /7 رقم  به  و  می بخشد  بهبود  را  خود  اوضاع  کمی  سپتامبر 
می رسد و در اکتبر دوباره با یک سقوط قابل توجه به رقم 8/ 
10دست پیدا می کند. این در حالی است که از روز سه شنبه در 
شبکه های اجتماعی توییت های مثبت وی در حال پیشی گرفتن 

از توییت های منفی است و احتمال می رود در پایان ماه نوامبر 
اوضاع خود را در شبکه های اجتماعی بهبود بخشد.

بوش در چند هفته اخیر، به ویژه پس از مناظره سوم در شبکه 
»سی ان بی سی« به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و برخی گفتند 
به  است.  غیرسازنده  و  ناکارآمد  مناظره  در  وی  راهبردهای 
نجات  حکم  آیووا،  در  وی  سخنرانی  تحلیلی،  ناظران  اعتقاد 
موقت وی از سقوط به دره بوده است. در حالی که در شبکه های 
اجتماعی توییت »Jeb can fix it« با استقبال روبه رو شده است 
برخی از اشخاص سرشناس نیز به حمایت از وی برخاسته اند. 
استیو کرودر، کمدین آمریکایی نیز در حمایت از جب بوش در 
توییت خود نوشته است: »هیچ کس به غیر از جب بوش.« مارک 
در  نیز  تبلیغات  در حوزه  ارشد  از مدیران  یکی  سی. جانسون 
اما  نوشته اند،  او  سیاسی  مرگ  مورد  در  »همه  نوشت:  توییتی 
جب! من زیاد در این مورد مطمئن نیستم.« این در حالی است که 
دونالد ترامپ، یکی از رقبای وی در توییتی در مورد شعاری که 
در توییتر نوشته شده، موضع منفی می گیرد و در توییتر به جب 
بوش چنین پاسخ می دهد: »شعار جدید جب، یعنی جب جبران 
می کند. من هرگز به جب به عنوان یک کالهبردار نگاه نمی کنم؛ 
اما پیام احمقانه ای است. برای یک سیاستمدار استفاده از کلمه 

»جبران« کار درستی نیست.«

عذرخواهی جب از فرانسوی ها
سیاسی  چهره  نسبی  به طور  توانسته  که  حالی  در  بوش  جب 
آنها  از  فرانسوی ها  به  اهانت  دلیل  به  کند،  بازنمایی  را  خود 
عذرخواهی کرد. وی در یکی از بحث و جدل هایی که با مارکو 
او  که  انتقاد کرد  از روبیو  داشت  مناظره سوم خود  در  روبیو 
مانند فرانسوی ها همیشه در تعطیالت و مرخصی به سر می برد 
وی  زیرا  فرانسوی هاست؛  کاری  هفته  شبیه  او  کاری  هفته  و 
تنها  که  است  داده  از دست  کنگره ای  در  را  رای گیری ها  بیشتر 
سه روز در هفته کار می کند. سخنان وی در این برنامه در مورد 
فرانسوی ها، موجب شد انتقاداتی از او شود و وی به همین دلیل 
نبود.«  خردمندانه  کردم  فرانسه  مورد  در  که  »صحبتی  گفت: 
گفتن  سخن  نحوه  از  که  حالی  در  تایم،  با  گفت وگو  در  او حاال 
افزود: »من می دانم که ساعت کاری  خود عذرخواهی می کرد، 
فرانسوی ها از آلمانی ها هم بیشتر است.« درخصوص سخنان 
جب بوش، سفیر فرانسه و چند روزنامه نگار معترض خواستار 

عذرخواهی وی شده بودند.
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رهبران چین و تایوان با یکدیگر مذاکره می کنند

اولین دیدار 
پس از 66 سال

یینگ جو«، رهبر  »ما  و  »شی جین پینگ«، رئیس جمهوری چین 
کرد.  خواهند  دیدار  یکدیگر  با  سنگاپور  در  شنبه  روز  تایوان 
چین  کمونیستی  انقالب  زمان  از  دو  این  میان  دیدار  اولین  این 
کشور  دو  مناسبات  در  تاریخی  رخدادی  و  است   1949 سال  در 
خواهد بود. به گزارش نیویورک تایمز، بنا بر اعالم دفتر ریاست 

سنگاپور  در  روزه  دو  دیدار  این  موضوع  تایوان،  جمهوری 
تضمین صلح در دو سوی تنگه تایوان خواهد بود. بر این اساس، 
در این مالقات تفاهم نامه ای امضا نمی شود و پس از گفت وگوها 
هم بیانیه مشترکی صادر نخواهد شد. »ژانگ چی جین«، مدیر 
»با  این دیدار  تایوان در شورای دولتی می گوید:  اداره خارجی 
توجه به وضعیت اختالفات سیاسی در این جزیره« برنامه ریزی 
»ما«  و  »شی«  افزود؛  پکن  در  تایوان  اداره  رئیس  است.  شده 
تایوان  و  چین  در  عمومی  رفاه  ارتقای  و  صلح  تثبیت  مورد  در 

گفت وگو خواهند کرد.

سوی  از  شجاعانه  اقدامی  دیدار  این  می نویسد:  نیویورک تایمز 
خارجی  سیاست  در  دارد  دوست  داده  نشان  که  است  »شی« 
بیش از گذشتگانش خطر را به جان بخرد. آمریکا از خبر دیدار 
تاریخی رهبران سیاسی چین و تایوان محتاطانه استقبال کرد. 
احتمالی  گام های  برداشتن  که  گفت  سفید  کاخ  سخنگوی  یک 
منتظر  باید  اما  است،  خرسندی  مایه  تنش  کاهش  سوی  به 
و  دوم  جهانی  جنگ  در  ژاپن  شکست  از  پس  ماند.  دیدار  نتایج 

در سال  داخلی  جنگ  آتش  از چین،  کشور  این  نیروهای  خروج 
جهانی  جنگ  جریان  در  شد.  شعله ور  چین  در  دیگر  بار   1946
شده  تضعیف  مردم(  ملی  )حزب  کومینتانگ  ملی گرایان  دوم 
 1949 سال  در  بودند.  گرفته  قدرت  کمونیست ها  مقابل  در  و 
چین  داخلی  جنگ  در  تسه تونگ  مائو  رهبری  به  کمونیست ها 
پیروز شدند و در پی آن ملی گرایان به رهبری چیانگ کای شک 
آن  از  گذاشتند.  پایه  را  چین«  »جمهوری  و  گریختند  تایوان  به 
سال پکن به تایوان به چشم یک استان شورشی نگاه می کند و 
الحاق  چین  به  خود  مطلوب  شرایط  با  را  جزیره  این  می کوشد 
کند. پکن و تایپه در سال 1992 به تفاهم رسیدند. براساس این 
تفاهم، هر دو طرف تایید می کنند که تنها »یک چین« وجود دارد؛ 
تا  چین  رهبری  دارد.  را  خود  خاص  برداشت  طرف  هر  گرچه 

کنون با رئیس جمهوری تایوان دیدار نمی کرد تا به دولت تایوان 
رسمی  به طور  تایوان  اگر  کرده  اعالم  چین  ندهد.  مشروعیت 
اعالم استقالل کند، حاضر است برای الحاق تایوان به خاک خود 

از گزینه نظامی استفاده کند.
تنش میان دو کشور پس از پیروزی »ما یینگ جو« در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2008 کاهش چشمگیری یافت. او برخالف 
چین  مقابل  در  را  آرام تری  سیاست  تایوان،  قبلی  رئیس جمهور 
در پیش گرفت. این سیاست به رونق گردشگری و تجارت منجر 
پایان  شده است. دو دوره ریاست جمهوری »ما« سال دیگر به 
می رسد. انتظار می رود »حزب دموکراتیک پیشرو« )DPP( که 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  دارد،  چین  به  بدبینانه تری  نگاه 
ژانویه پیروز شود. نامزد این حزب پیش از این بارها تاکید کرده 
بود که مناسبات دو کشور را در سطح کنونی حفظ خواهد کرد. 
نیویورک تایمز می نویسد »شی« ارتباطات قدرتمندی با بریتانیا 
برابر  در  بخش«  تعادل  »نیرویی  به عنوان  کشور  این  از  و  دارد 
تلقی  آمریکا  متحد  به عنوان  تایوان  می کند.  استفاده  آمریکا 
می شود و در مناقشاتی که با چین رخ می دهد این جزیره کوچک 

عمدتا به آمریکا به عنوان چتر امنیتی متوسل می شود.

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 و جهان است و به معنای تایید 

تمام محتوای آن نخواهد بود.

معمای سقوط 
هواپیمای روسی

مترجم : بهاران آزادی 

 دامین شارکــوف | آخرین گزارش ها از سقوط هواپیمای 
صداهایی  که  است  آن  از  حاکی  روسی  متروجت9268 
غیرمتعارف لحظاتی قبل از اینکه هواپیما در شبه جزیره 

حادثه  این  در  است.  رسیده  گوش  به  کند،  سقوط  سینا 
200 نفر جان خود را از دست دادند. فرضیه های بسیاری 
سه  میان  این  از  اما  است  شده  ارائه  حادثه  این  درباره 
تئوری یا فرضیه از اهمیت و احتمال بیشتری برخوردار 

هستند.

 شلیک از سوی زمین
شبه جزیره  در  روسی  هواپیمای  سقوط  از  بعد  درست 
عهده  به  را  اتفاق  این  مسئولیت  داعش  نیروهای  سینا، 
گرفتند اما مقامات مصری به سرعت این ادعا را تکذیب 
داعش  گروه  نداشت  وجود  امکان  این  چراکه  کردند؛ 
کند.  شلیک  هواپیما  به  پایی  هزار   31 فاصله  از  بتواند 
کرد  تصریح  مصر  رئیس جمهوری  السیسی،  عبدالفتاح 
است.  تبلیغات  برای  حربه ای  تنها  داعش  گزارش های 
هفته  طی  روسیه  حمل ونقل  وزیر  اسکولوف،  ماکسیم 
گذشته به خبرگزاری »ریانووستی« گفت: »گزارش هایی 
که حاکی از شلیک داعش به هواپیمای روسی است، قابل 
خبری  نشستی  در  کرملین  سخنگوی  نیست.«   استناد 
دوشنبه اعالم کرد هنوز زود است که بخواهیم فرضیه ای 
و  جست وجو  تا  بمانیم  منتظر  باید  کنیم.  رد  یا  تایید  را 

بررسی ها کامل شود.
از ارتش مصر نقل  براساس گزارش هایی که سی.ان.ان 
کرده است، تسلیحات نظامی و موشک های گروه داعش 
شده  گفته  مسیر  نصف  حتی  که  ندارد  را  این  توانایی 
وجود  احتمال  این  نتیجه  در  بپیمایند،  را  پایی(   31000(
موشک های  اصابت  اثر  بر  روسی  هواپیمای  که  ندارد 
قول  از  همچنین  »رویترز«  باشد.  شده  منهدم  داعش 
حال  در  که  هواپیما  کارشناسان  و  متخصصان  بعضی 
بررسی علل سقوط این هواپیما هستند، دوشنبه نوشت: 

»این هواپیما از سوی عامالن خارجی زده نشده است.«

 نقص فنی
کوگالیماویا، شرکت صاحب متروجت، اعالم کرده است 
احتمال بروز نقص فنی در مدارها و قطعات این هواپیما 
هواپیما  این  روی  که  تکنسین هایی  و  است  منتفی  عمال 
این پرواز را رد  کار می کنند هرگونه نقص داخلی برای 

شرکت  این  رئیس  خبری،  نشست  در  دوشنبه  می کنند. 
اعالم کرد تحقیقات اولیه نشان می دهد که عامل سقوط 
این هواپیما عاملی خارحی بوده است و نمی تواند نقص 
از درون باشد. عامل خارجی فرضیه  های تازه ای را برای 
پرواز  آخر  دقایق  همچنین  می کند.  مطرح  بحران  این 
گزارش  را  غیرعادی  و  عجیب  هیچ چیز  هواپیما  این  در 
بخش های  یا  موتور  در  خرابی  نشان دهنده  که  نمی کند 
 1994 سال  از   A321 ایرباس  باشد.  هواپیما  این  حساس 
در خطوط هوایی حاضر است و یکی از مدل های امن این 
خط هوایی به شمار می رود. البته همسر کمک خلبان این 
هواپیما به رسانه های روسی گفته است که همسرش پیش 

از پرواز از شرایط بد فنی این مدل هواپیما شکایت کرده 
است. اما با وجود این مساله، گزارش ها نشانگر آن است 
بوده  ایرباس  هواپیماهای  ایمن ترین  از  یکی   A321 که 
است. این هواپیما تجربه 12 هزار ساعت پرواز بدون هیچ 

مشکلی را داشته که نشان دهنده امنیت آن است.

 بمب در هواپیما
دیمیتری پسکوف، سخنگوی روسیه به رسانه های دولتی 
این کشور گفته است اگرچه امکان تروریستی بودن این 
حادثه اصال اتفاق خوبی نیست اما نشانه هایی از بروز آن 
دیده می شود. رسانه های روسی همچنین در گزارش های 
تکمیلی خود در پی سقوط این هواپیما اعالم کردند که در 
یافت  اجسامی  سقوط،  محل  در  صورت گرفته  تحقیقات 
قطعات  این  ندارد.  هواپیما  بدنه  به  ربطی  هیچ  که  شده 
تقویت  را  حادثه  این  مورد  در  تروریستی  حمله  شائبه 
را  این قطعات  نیز وجود  می کند. منابع خبری در مصر 

تایید کرده اند.
البته وجود قطعات خارجی تنها به معنی اصابت موشک 
در  که  دارد  امکان  و  نیست  هواپیما  به  خارجی  جسم  یا 
هواپیما نیز بمب گذاری صورت گرفته باشد. نحوه قرار 
از  استفاده  با  تنها  هواپیما  این  در  منفجره  مواد  گرفتن 
از  هیچ کدام  البته  است.  بوده  امکان  پذیر  مسافران  نفوذ 
نشده  تایید  رسمی  نهادهای  توسط  هنوز  احتماالت  این 
در  امنیت  و  دفاع  بخش  رئیس  کالرک،  مایکل  است. 
بمب  انفجار  احتمال  است  گفته  آمریکا  رویال  انستیتو 
چراکه  دارد؛  ارجحیت  احتماال  دیگر  به  نسبت  داخل  از 
منتفی  عمال  فنی  نقص  رسیده  گزارش های  براساس 
احتماالت  از  دیگر  یکی  می گوید  ادامه  در  کالرک  است. 
به  نسبت  البته  که  است  بیرون  از  موشک  اصابت  نیز 
در  بمب  کارگذاشتن  احتمال  دارد.  کمتری  احتمال  بمب 
به  بمب  کردن  وارد  دیگر  روش  نیز  همراه  تلفن های 
هواپیما است. البته برای تایید نهایی چنین فرضیاتی باید 
تا بررسی دقیق و نهایی جعبه سیاه هواپیما صبر کرد و 

آن را دقیق مورد بررسی قرار داد.
منبع :نیوزویک
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بازار ارز با سیاست پولی انبساطی به کدام سو می رود؟
تسهیل  » سیاست های  عنوان  با  دولت  اقتصادی  ژنرال های  آنچه  به  ارز  بازار 

پولی« رونمایی کردند، اقبالی نشان نداد. دست کم تا یک روز پس از تشریح 
دارایی،  و  اقتصاد  وزیر  توسط  اقتصادی«  رونق  تسریع  در  دولت  »سیاست 
در  بازار  برنامه ریزی،  و  مدیریت  سازمان  رئیس   و  مرکزی  بانک  کل  رئیس  
آیا بازار ارز نسبت به »اجرا«ی این سیاست ها  آرامشی نسبی فرو رفته بود. 
نیز بی اعتنا خواهد بود؟ بی تردید، یکی از ابهاماتی که اکنون ذهن کنشگران 
بخش خصوصی را به خود مشغول کرده، این است که اجرای این سیاست ها 
داده  توضیح  نوبخت  که  آنگونه  گذاشت؟  خواهد  ارز  نرخ  روی  بر  اثری  چه 
است، دولت قصد دارد از طریق تجهیز منابع بانکی به روش های کاهش نرخ 
مخارج  افزایش  نیز  و  بانک ها  قانونی  سپرده  نرخ  کاهش  و  بین بانکی  سود 
ایران  اقتصاد  در  جاری  و  عمرانی  بودجه  تخصیص  افزایش  طریق  از  دولت 
رونق ایجاد کند. کاهش نرخ سود بین بانکی و سپرده های قانونی بانک ها نزد 
بانک مرکزی، منجر به افزایش توان تسهیالت دهی بانک ها شده و این سناریو 
بخش  در  مالی  تنگناهای  که  رفت  خواهد  پیش  به گونه ای  بعدی  مراحل  در 
و  درمی آید  حرکت  به  تولید  چرخ  صورت،  این  در  دهد.  قرار  هدف  را  تولید 
اهداف مورد نظر دولت، نظیر تحریک هدفمند تقاضا تحقق می یابد. افزایش 
تخصیص بودجه عمرانی و جاری نیز همین کارکرد را در اقتصاد رکود زده 
پرداخت  و  پروژه های عمرانی  به  منابع  تزریق  با  دولت  واقع  در  دارد.  ایران 
مطالبات پیمانکاران از طریق انتشار اوراق قرضه و ایجاد بازار بدهی در پی 
ایجاد تحرک در بخش تقاضاست و این گونه، اقتصاد را در شش ماه آینده به 
پیش خواهد راند. در این صورت آیا این برانگیختگی دربخش تولید به بازار 
ارز نیز منتقل خواهد شد؟ و پرسش دیگر اینکه، اگر سیاست های تسهیل پولی 
چه  پرطرفدار  ارزهای  نرخ  کند،  ایجاد  جدیدی  تقاضای  ارز  بازار  در  دولت 

تغییری خواهد کرد؟
رونق  تسریع  برای  دولت  »سیاست  از  رونمایی  مراسم  در  که  همان گونه 
سیاست  می کند  ادعا  دولت  گرفت،  قرار  اشاره  مورد  بارها  نیز  اقتصادی« 
توسعه صادرات را به عنوان یکی از استراتژی های خود برای خروج از رکود 

و رونق بخشیدن به اقتصاد برگزیده است. 
حال آنکه، به گواه آنچه صاحب نظران در این سال ها مورد تاکید قرار داده اند، 
یکی از پیش نیازهای توسعه صادرات و ارتقای رقابت پذیری کاالهای ایرانی، 
واقعی شدن نرخ ارز است. چندی پیش که موسسه عالی آموزش و پژوهش 
و  اقتصاد  حقیقی  بخش  مورد  در  را  خود  یافته های  برنامه ریزی،  و  مدیریت 
را  سیاستگذاران  کرد،  منتشر   1394 سال  در  اقتصادی  رشد  چشم انداز  نیز 
آمده  گزارش  این  از  بخشی  در  بود.  کرده  توصیه  ارز  نرخ  کردن  واقعی  به 
است: »با بررسی روند مقایسه نرخ اسمی ارز و نرخ   تعدیل شده آن مشاهده 
به جدایی  نرخ شروع  دو  این  زمان  با گذشت  و   80 دهه  اوایل  از  که  می شود 
می کنند، به گونه ای که نرخ اسمی ارز به کمتر از 60 درصد نرخ تعدیل شده ارز 
در انتهای سال 1393 می رسد و این حکایت از عدم رشد نرخ ارز به نسبت تورم 
دارد، که نتیجه آن کاهش رقابت پذیری محصوالت داخلی در پی افزایش قیمت 
اشاره  اقتصاد  در  داخلی  تقاضای  کاهش  موضوع  به  گزارش  این  آنهاست.« 
کرده و در ادامه - به طور تلویحی-   افزایش نرخ ارز را توصیه می کند: »برای 
جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، نیاز است، صادرات توسعه یابد. در 
با نرخ  ارز متناسب  افزایش نرخ  ارزی جاری و عدم  ادامه سیاست  حالی که 
تورم داخلی، موجب کاهش رقابت پذیری کاالهای داخلی و محدود شدن امکان 

توسعه صادرات می شود.« 
البته  الزامات توسعه صادرات و  از  اکنون که افزایش نرخ ارز به عنوان یکی 
یکی از ابزارهای خروج از رکود قلمداد می شود، آیا دولت برای »واقعی کردن« 

نرخ ارز جسارت به خرج می دهد؟

پادشاهی پول
به  را  زیادی  پیشرفته  فناوری های  بانک ها  دارد.  زیادی  مخالفان  نقد  پول 

کارت های اعتباری و برداشت اضافه کرده اند.
اپلیکیشن هایی مانند اوبر در تراکنش ها از جزییاتی استفاده می کنند که از 
قبل ذخیره شده اند و خدماتی مانند ونمو )Venmo( به افراد اجازه می دهند 
پیتر  انتقال دهند.  یکدیگر  به  را  پول ها  تلفن  همراه  از  استفاده  با  تا صرفًا 
آلمان عقیده  بوفینگر )Peter Bofinger( از شورای متخصصان اقتصادی 
دارد باید پول نقد را کنار گذاشت تا بتوان در هزینه های چاپ و توزیع پول 
از  بر استفاده  صرفه جویی کرد و صف های خسته کننده خریدارانی را که 
پول نقد اصرار دارند از بین برد. قانونگذاران با چنین نظری مخالفند چرا 
که آن را انباری مخفی و جذاب برای دارایی های جنایتکاران می دانند. اما 
هم اکنون حتی بانک های مرکزی نیز دست به کار شده اند: اقتصاددان ارشد 
بانک انگلستان حذف پول نقد را به عنوان بخشی از برنامه امکان نرخ بهره 
است  آسان  راهی  بالش  در  نقد  پول  کردن  ذخیره  می کند.  پیشنهاد  منفی 
تمام  با وجود  اما  منفی منصرف سازد.  بهره  نرخ  اجرای  از  را  بانک ها  تا 

تالش ها پول نقد هنوز هم مقاومت می کند.
از مدت ها قبل اقتصاددانان فرض می کردند با ثروتمندتر شدن کشورها و 
پیچیده تر شدن و تکامل یافتن زیرساختارهای مالی آنها، میزان پول نقد در 
گردش ابتدا به سرعت افزایش می یابد و سپس با پیدا شدن جایگزین ها کند 
می شود. درنهایت کارت ها و اپلیکیشن ها جای سکه و اسکناس را می گیرند 

و مقدار پول نقد به طور مطلق کاهش می یابد.
به این ترتیب در سال های 2000 تا 2014 و با رشد سریع اقتصاد، ارزش پول 
در  دهه گذشته  در طول  برابر شد. همزمان  چهار  در چین  در گردش  نقد 

سوئد تقاضا برای نوع فیزیکی کردن به تدریج کاهش یافت. در سال 2005 

به ازای هر فرد سوئدی 10700 کرون )1430 دالر( پول در گردش بود. این 
عدد تا سال 2014 به هشت هزار کاهش یافت. این رویداد تاثیرات جالبی به 
همراه داشت: سارقان بالقوه با بانک های بدون پول نقد مواجه می شدند و 
کلیساها برای دریافت نذورات از کارت خوان استفاده می کردند. در دانمارک 

نیز که پول نقد را کنار گذاشته است تقاضای بسیار اندکی برای اسکناس 
وجود دارد. اما سوئد و دانمارک استثنائات جهان ثروتمند هستند. در سایر 
مناطق تقاضا برای پول نقد همچنان رو به افزایش است. به نظر می رسد 
به رغم  باشد.  داشته  نقد  پول  برای حفظ  را  اشتیاق  بیشترین  کره جنوبی 
عالقه فراوان کره ای ها به کارت های پالستیکی و کاهش شمار دستگاه های 
پرداخت پول نقد، وون )پول کره( در گردش از سال 2009 هر سال 15 درصد 
بیشتر و در طول پنج سال گذشته سه برابر شد. این پول نقد در مغازه ها 
رشد  سایه  اقتصاد  که  داد  احتمال  نمی توان  همچنین  نمی شود.  مصرف 
را  نقد  پول  کره ای ها  می رسد  نظر  به  عوض،  در  است.  داشته  چشمگیری 
احتکار می کنند. نرخ بهره اندک، هزینه-  فرصت بانک ها را کاهش داده است. 
در سال 2013 نیز دولت مقدار سود سپرده معاف از مالیات را برای کره ای ها 
امور مالی، بسیاری  از کاغذبازی و بررسی  به منظور اجتناب  کاهش داد. 
از ثروتمندان کره ای ترجیح دادند درآمد اضافی خود را به شکل پول نقد 
ذخیره کنند. بانک مرکزی کره شاهد ناپدید شدن اسکناس های پرارزش بود 
و طی سال های 2010 و 2014 فروش گاوصندوق ها سه برابر شد.کره ای ها 
بریتانیا  در  اخیر  نظرسنجی های  نیستند.  نقدینگی  احتکارکنندگان  تنها 
نشان می دهد مردم این کشور سه تا پنج میلیارد پوند )4/5 تا 7/5 میلیارد 
در گردش  استرلینگ  10 درصد  که  نگه می دارند  قلک  در  را  نقد  پول  دالر( 
است. این امر نشان دهنده پایداری پول نقد است. شاید در تراکنش هایی با 
اما  گیرند  پیشی  نقد  پول  از  جایگزین  سایر خدمات  و  کارت ها  اندک  مبالغ 
اسکناس های پرارزش هنوز پرطرفدارند. هم اکنون اسکناس های 100دالری 
در آمریکا 80 درصد از ارزش اسکناس ها را به خود اختصاص داده اند. این 
نسبت در دو دهه قبل 60 درصد بود. در بریتانیا اسکناس های درشت 20 و 
50پوندی سهم بزرگی در نقدینگی در گردش دارند. شاید پول نقد جایگاه 
عنوان  به  آن  جایگاه  اما  باشد  داده  از دست  مبادله  ابزار  عنوان  به  را  خود 

ذخیره ارزشی در آینده محکم تر می شود.
منبع: اکونومیست



7جمعه 15 آبان ماه 1394 -  شماره 419 هفته نامه پرشین
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

بدون جلب توجه افکار عمومی، موازنه داخلی قدرت در اتحادیه 
به نوعی بعد  آلمان، که  اروپا در حال تغییر است. موقعیت برتر 
نظر  به  تثبیت شده  در سال 2008،  اقتصاد  جهانی  بحران  آغاز  از 
می رسید، به تدریج در حال از بین رفتن است. این وضعیت برای 

اروپا، نتایج زیادی را دربر دارد.
سایر  از  محکم تر  و  قوی تر  آلمان،  که  غالب  تصور  این  البته، 
کشورهای حوزه است، می تواند خود باعث تقویت وضعیت آلمان 
شود. اما این باور عمومی برای طوالنی مدت دوام نخواهد داشت 
عملکرد  که  باور  این  محرکه  موتور  شد  خواهند  متوجه  مردم  و 
خارق العاده ای در این چند سال از خود نشان داده، یعنی اقتصاد 
آلمان، در حال متوقف شدن است. در سال های بعد از 2008 وقوع 

بحران جهانی در اقتصاد، آلمان در حالی رشد اقتصادی را تجربه 
نرم  پنچه  و  دست  رکود  با  اروپایی  کشورهای  دیگر  که  می کرد 
می کردند.اگر آمار مربوط به 20 سال گذشته را در نظر بگیریم، 
می بینیم رشد اقتصادی آلمان در 12 سال از این دوره، کمتر از رشد 
اقتصادی سه اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا )آلمان، فرانسه، اسپانیا( 
آلمان شتاب  از بحران، رشد  بوده است. اگرچه در سال های پس 
بین المللی  صندوق  می بینید،  نمودار  در  که  همان طور  اما  گرفت 
پول پیش بینی می کند که اوضاع به روند سابق باز خواهد گشت و 
آلمان رشدی کمتر از متوسط سه اقتصاد بزرگ اتحادیه و مهم تر 
از آن، بسیار کمتر از متوسط رشد اتحادیه، خواهد داشت. یعنی 
طی پنج سال آینده رشد آلمان، قدرت بالمنازع فعلی اروپا، کمتر 
و  شرق  کشورهای  که  بود،  خواهد  اتحادیه ای  رشد  متوسط  از 

مرکز اروپا نیز در آن حضور دارند.
البته قابل کتمان نیست که آلمان هنوز، مزایای بسیاری دارد. اما 
بررسی دقیق تر، نشان می دهد اوضاع به آن خوبی هم که به نظر 
می رسد، نیست. برای شروع، آلمان تقریبًا به اشتغال کامل نزدیک 
نرخ  با  اتحادیه  کشورهای  بسیاری  که  دوره ای  در  هم  آن  است 
کامل و رشد  اشتغال  ترکیب  اما  بیکاری دورقمی درگیر هستند. 
رشد  دارد:  وجود  مهمی  مشکل  می دهد  نشان  پایین،  اقتصادی 
بهره وری بسیار پایین. به این موضوع، کاهش تطابق قابلیت های 
نیروی کار با نیازهای بازار کار در آلمان را هم بیفزایید. جمعیت 
در  را  کشور  این  کار  نیروی  و  است  شدن  پیر  حال  در  آلمان 
مهارت های  که  کنند  تامین  مهاجرانی  است  قرار  آینده  سال های 
الزم را ندارند. به نظر می رسد آلمان باید برای یک دوره سخت 

آماده شود.
کشور  این  باالی  مالی  ذخایر  آلمان،  اقتصاد  دیگر  ظاهری  مزیت 
است، که نه تنها به عنوان ضربه گیر بحران برای خود این کشور 
اتحادیه  قدرت  موازنه  در  آلمان  سیاسی  برتری  به  که  کرد،  عمل 
هم انجامید. در واقع چون استفاده از ذخایر آلمان برای تخفیف 
مشکالت اتحادیه گریزناپذیر بود، این کشور به عنوان مرکز تمام 

تالش ها برای خروج از بحران شناخته شد.
بود.  الزم  اروپایی  بانکی«  »اتحادیه  ایجاد  برای  آلمان  رضایت 
بانک های  بر  نظارت  حق  کردن  واگذار  معنای  به  نهاد  این  ایجاد 
اتحادیه، به بانک مرکزی اتحادیه بود. همچنین با تشکیل این نهاد، 
کنترل  برای  معمول  ابزارهای  از  می تواند  اتحادیه  مرکزی  بانک 

آلمان  مدید،  مدت های  برای  کند.  استفاده  هم  بانک ها  به  کمک  و 
قرضه  اوراق  بازار  به  اتحادیه  مرکزی  بانک  مداخله  و  ورود  از 
نهاد  این  ورود  با  آلمان  موافقت  هم  نهایت  در  و  کرد  جلوگیری 
با  برنامه هایش،  کردن  اجرایی  و  قرضه  اوراق  و  سهام  بازار  به 

سکوت نشان داده شد.
اما حاال که نرخ بهره با مداخالت بانک مرکزی، نزدیک به صفر 
است، ذخایر مالی آلمان قدرت تاثیر گذاری و همچنین ارزش قبل 
دیگر  کشور  این  آلمان،  مالی  توفان  شدن  آرام  با  حاال  ندارند.  را 
در  سیاسی،  نظر  از  را  خود  آن  وسیله  به  تا  ندارد  خاصی  مزیت 

داخل یا خارج اتحادیه مطرح کند.
در واقع آلمان در کشورهای شرق و مرکز اروپا، به دلیل موقعیت 
اجرای  بر  زیادی  تاثیرگذاری  امکان  کشور  این  به  جغرافیایی، 
توافق داد، این توافق قرار بود به بحران اوکراین پایان دهد. اما 
در عمل، میزان نفوذ و تاثیر گذاری آلمان در کشورهای خاورمیانه 
داده اند،  اختصاص  خود  به  را  جهان  توجه  تمام  روزها  این  که 
در  آلمان  رهبری  نقش  عده ای  که  حالی  در  است.  اندک  بسیار 
این است  پر رنگ می کنند، واقعیت  را  پناهندگان  مدیریت بحران 
که حضور در خط مقدم یک بحران، بدون اینکه تاثیر چندانی بر 
عوامل بحران زا داشته باشد، مشکالت بسیاری را برای کشور به 
گذشته،  سال  چند  در  بار  اولین  برای  آلمان  آورد.  خواهد  وجود 
در جریان بحران پناهندگان از دیگر کشورهای اتحادیه تقاضای 
همکاری کرد و اظهار داشت به تنهایی نمی تواند میزبان تمام این 
پناهندگان باشد. البته همیشه فاصله زمانی بین تصور و واقعیت 
زمان  گذشت  به  نیاز  شدن  پذیرفته   برای  واقعیت ها  دارد.  وجود 
دارند. در نتیجه آلمان هنوز به وسیله اکثریت جهان، قدرتمندترین 
روند  که  همچنان  اما  می شود.  محسوب  اروپا  اتحادیه  کشور 
خودش  معمول«  »موقعیت  به  را  آلمان  جهانی،  اقتصاد  پر شتاب 
اروپا  اتحادیه  کشورهای  میان  قدرت  جابه جایی  می گرداند،  باز 

گریزناپذیر خواهد بود.
تشکیل  سرمایه ای  کاالهای  را  آلمان  صادرات  از  عمده ای  بخش 
کشورهای  سایر  از  بیشتر  بسیار  کشور  این  نتیجه  در  می دهد. 
چین  در  سرمایه گذاری  افزایش  از  سال ها  این  در  اتحادیه  عضو 
در  بهره  نرخ  کاهش  است.  برده  بهره  نوظهور،  اقتصادهای  و 
سمت  به  جهان  در  را  سرمایه ها  اقتصاد،  بحران  و  ایاالت متحده 
اقتصادهای  رشد  اما  کرد.  سرازیر  نوظهور  اقتصادهای  و  چین 
تازگی  به  و  است  یافته  کاهش  شدت  به  حاضر  حال  در  نوظهور 

چین نیز به جمع آنها اضافه شده است. در این کشورها تقاضای 
سرمایه گذاری در حال تبدیل به تقاضای کاالهای مصرفی است. 
این روند به زیان آلمان و به نفع کشورهای جنوب اروپا خواهد بود 
که بیشتر کاالهای مصرفی تولید و صادر می کنند. تغییر باالنس 

قدرت اقتصادی و سیاسی در اتحادیه اروپا، اثر شدیدی بر نحوه 
به  اتحادیه و خصوصًا حوزه پولی یورو خواهد داشت.  کارکرد 
عنوان مثال بدون آلمان قدرتمندی که سختگیری مالی در اتحادیه 
را رهبری کند و بر اجرایی شدن اصالحات ساختاری سخت اما 
انگیزه الزم برای  مورد نیاز اصرار بورزد، کشورها ممکن است 
عمل به آنچه ثبات و عدالت را در بلندمدت تضمین می کند، نداشته 
باشند. اگر تورم همچنان اندک باقی بماند، بانک مرکزی اتحادیه 
ممکن است خود را برای ارائه مشوق های پولی بیشتر، آماده کند 
به فکر اجرای سیاست های مالی مورد  آن هم در حالی که کسی 

نیاز و متناسب نیست.
اقتصادی  به  ورود  آستانه  در  است  ممکن  ما  خالصه،  طور  به 

کمتر »آلمانی شده« در اتحادیه اروپا باشیم. اما این کشور، به رغم 
موقعیت اقتصادی اش، همیشه بخشی مهم از پازل اتحاد در اروپا 

باقی خواهد ماند.

آیا هژمونی آلمان در اروپا رو به زوال است؟ 

پایـــــــان پادشاهی 
 دنیل گروس  رئیس مرکز مطالعات سیاست های اتحادیه اروپا
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اقتصاد

سینما

تا  داد  اجازه  سونی  مدیر  پاسکال  ایمی  وقتی 
و  برود  بیرون  کمپانی  از  جابز«  »استیو  فیلم 
از  استودیو  تولید شود، رییس  یونیورسال  در 
این مضطرب شد که چرا او اجازه داده است تا 
فیلمی که در حکم »همشهری کین« مدرن بود، 

از زیر دستانش بلغزد و بیرون برود.
این  ورایتی،  از  نقل  به  فیلم  بانی  گزارش  به 
از  اپل،  بنیانگذار  درباره  ای  زندگینامه  فیلم 
پس  اما  شد،  توصیف  درخشان  پاسکال  سوی 
بیل  لئوناردو دی کاپریو و کریستین  این که  از 
از ایفای نقش اول آن سرباز زدند، بدون تکیه 
را  آن  تجاری  چشم انداز  سوپراستار،  یك  بر 
محدود کرد. در نهایت، پاسکال، که شغلش با 
فیلم هایی چون »پس از زمین« و »سقوط کاخ 
بار  زیر  نتوانست  بود،  افتاده  خطر  به  سفید« 
رفتن خطر تولید این فیلم برود و آن را توجیه 

کند.
فیلم  این  این،  از  بعد  یك سال  به  نزدیك  تقریبا 
برای  نامزدی  مدعیان  از  یکی  و  شد  اکران 
نگرانی  می رسد  نظر  به  اما  هست.  هم  اسکار 

رییس سونی نیز کامال توجیه شده باشد.
»استیو جابز« برای رسیدن به موفقیت زیادی 
بود.  گران  زیادی  و  سرد  زیادی  خوش فکر، 
ایرلندی  بازیگر  این، مایکل فاسبندر  عالوه بر 
از قدرت  در نقش جابز شد،  بیل  که جایگزین 
برخوردار  فیلم  افتتاحیه  تصویر  برای  الزم 

نیست.
این فیلم که پس از طبقه  بندی در میان بهترین 
جای  فیلم  نمایش  افتتاحیه  هفته  در  میانگین 
موفقیت  هم  محدودش  نمایش  در  و  گرفت 
با  خودش،  زادگاه  سرزمین  در  کرد،  کسب 

مانعی بازدارنده در فروش روبه رو شده است. 
حدود  نمایشش  هفته  آخر  اولین  در  فیلم  این 
7.3 میلیون دالر فروش کرده که فقط اندکی 
فیلم  که  است  دالری  میلیون   6.7 از  بیشتز 
با نقد منفی   با بازی اشتون کوچر که  »جابز« 
این  بود، فروش کرد.   منتقدها روبه رو شده 
در حالی است که پیش بینی ها این بود که فیلم 

باید 19 میلیون دالر فروش کند.
چه چیزی درباره این فیلم اشتباه بوده است؟

فیلم  از  که  تصویری  دارد  اعتقاد  یونیورسال 
وجود دارد می تواند بهبود پیدا کند و مدیران 
در  فیلم  این  که  می کنند  یادآوری  استودیو 
و  سانفرانسیسکو  جمله  از  بازارها  بیشتر 
رو  روبه  مردمی  توجه  با  کامال  نیویورك 
می شود و استدالل می کنند که می تواند تا زمان 
اسکار  و  گلوب  گلدن  نامزدهای  اسامی  اعالم 
توزیع  از  کارپو  نیك  بماند.  باقی  پرده ها  روی 
کنندگان یونیورسال می گوید: ما به حمایت از 

فیلم ادامه می دهیم.
نتیجه  این  به  بتوان  است  سخت  حال  این  با 
رسید که این فیلم می تواند به سوددهی برسد. 
هزینه تولید این فیلم 30 میلیون دالر شد و به 
 120 حداقل  باید  فیلم  این  که  است  معنی  این 
تا بتواند به سوددهی  میلیون دالر فروش کند 
دیالوگ  فیلم  این  که  این  به  توجه  با  برسد. 
محور است و ستاره های بزرگی در آن حضور 
خارجی  بازارهای  در  آن  انداز  چشم  ندارند، 
امیدوار کننده نخواهد بود. به همین دلیل این 

فیلم بیشتر داخلی محسوب می شود .
فیلم  این  در  ولی  سیلیکون  که  این  به  توجه  با 
بیشتر مورد توجه قرار گرفته و با درام خالق 

برای سالروز تولد نقش آفرین »پرنده باز آلکاتراز«

برت لنكستر، 
بازیگر همیشه مغرور

 سید رضا اورنگ

سینما، جعبه ای جادویی است، جعبه ای 
خود  سحر  با  ساحری  هر  آن،  در  که 
همین  می کنند.  مسحور  را  مخاطبان 
ماندگاری  باعث  که  است  سحرانگیزی 

آن در جهان شده است.

با هنر خود مخاطبان را جادو کرده  بازیگران، ساحرانی هستند که   
آنچنانکه  می کنند،  میخکوب  سینما  تاریک  سالن های  صندلی  روی  و 
بسیار  دانست،  ساحر  نمی توان  را  بازیگری  هر  نزنند.  هم  پلک  حتی 
و  گرفته  سخره  به  را  هنر  خود،  ناکارآمدی  با  که  هستند  بازیگران 
در  آن نیست که  نابازیگر،  و  می دهند.  داده  از سالن سینماها فراری 
نقش های پایین دست بازی کند، کسی است که با بازی های ضعیف و 
مشمئز کننده تماشاچیان را دچار دلم بهم خوردگی کند. برای بازیگر 
شدن باید توانایی های بالقوه و بالفعل داشت. هر کسی نمی تواند الف 

بازیگری زده و روی پرده عریض سینما به خودنمایی بپردازد. 

از خود  را  با قدرت جادوی هنرش، مخاطب  بتواند  باید  توانا  بازیگر 
بی خود کرده و با خویش همراه کند. فقط بازیگرانی توانا و هنرمند 
هستند که یادشان همواره در خاطر مخاطبان زنده می ماند. بسیاری 
از این هنرمندان از دنیا رفته اند، اما آثار و یادشان همچنان باقی است. 
بازیگر همیشه  لنکستر  برت  توانمند،  این هنرمندان  از  یکی  بی شک، 
مغرور سینماست. وی توانایی هایی باطنی و ظاهری را در هم آمیخت 
و توانست به ستاره ای بی افول در آسمان سینمای جهان تبدیل شود. 
سبک بازیگری لنکستر خاص خود اوست و مشابهی در بین بازیگران 
به  ورزش،  در  او  ممارست  حاصل  که  مناسب  استیل  ندارد.  دیگر 
خصوص ژیمناستیک است، ویژگی و قدرت خاصی به بازی او داده. 
در بازی او همیشه یک غرور خاص به چشم می آید، غروری که نه از 
و  بازی  وی  نیافتنی.  پایان  لذتی  بود،  لذت  روی  از  بلکه  رخوت،  سر 
توانایی خود را باور داشت، برای همین بدون کوچک ترین لغرش، هر 
و  سفید  دندان های  و  ورزیده  هیکل  می کرد.  ایفا  خوبی  به  را  نقشی 
از مشخصه های ظاهری برت لنکستر بود که هر مخاطب  چشم نواز 

اصیلی با آن آشنا بود.

وی نوامبر 1913 در محله هارلم شرقی نیویورک متولد و بالیده شد، 
محله ای که به جرم خیزی معروف بود و هست. لنکستر جوان برای 
بقا مجبور بود تن به دعواهای خیابانی دهد که در آن استاد نیز بود. 
عالقه به ورزش و کارهای هیجانی او را به سمت آکروباتیک و بندبازی 
سوق داد. وی پیش از مصدومیت از بندباز های یک سیرک بود. برت، 

ورزشکاری ورزیده بود که از انجام کارهای سخت ابایی نداشت. وی 
دوران  پایان  از  بعد  اما  نداشت،  خاصی  عالقه  بازیگری  و  سینما  به 
خدمت سربازی، برای بازی در یک نمایش به برادوی دعوت شد. این 
نمایش موفقیت نداشت، اما باعث شد بازی او به چشم یکی از عوامل 
این  کرد.  نقش  ایفای  »قاتلین«  فیلم  در   1946 سال  او  بیاید.  هالیوود 
سکوی پرتابی شد برای بازیگر مغرور و تنومند سینما تا به قله شهرت 
جاری  او  سوی  به  پیشنهادات  سیل  فیلم،  این  در  بازی  از  بعد  برسد. 
بازی کرد،  اول در فیلم های بسیاری  بازیگر  به عنوان  آن پس  از  شد. 
را  توانایی اش  و  افزوده  او  به شهرت  نوعی  به  فیلم هایی که هر کدام 
لنکستر عاشق  برت  بازیگران هالیوود و جهان کشیدند.  دیگر  به رخ 
بازیگری بود و از آن لذت می برد. وی با اینکه بازیگر مطرحی بود و 
باال  برای گرفتن دستمزد  اما هرگز  کارگردانان معروف،  توجه  مورد 
مورد  فیلم های  در  بازی  برای  او  نکرد.  مجادله  تهیه کننده ای  هیچ  با 

عالقه اش دستمزد کمتری نیز دریافت می کرد.
و  داشت  باالیی  بسیار  همکاری  روحیه  ماندنی،  یاد  به  هنرپیشه  این 
بالعوض  کمک  بود  هنری  ارزش  دارای  آثارشان  که  کارگردانانی  به 
کارگردانان  کرد.  تهیه کنندگی  نیز  را  زیادی  فیلم های  او  می کرد. 
و  حمایت  از  هایمر  فرانک  جان  و  بوالک  سیدنی  چون،  مطرحی 
راهنمایی های برت لنکستر برخوردار بودند. وی یکی از سردمداران 

توسعه سینمای مستقل نیز محسوب می شود.

یکی  بود.  بزرگی همبازی  بازیگران  با  فعالیت خود  در طول  لنکستر 
از این هنرپیشه ها کرک داگالس بود که از دوستان نزدیکش محسوب 
می شد. لنکستر و داگالس در 7 فیلم همبازی بودند. وی در اروپا نیز 
مورد توجه بود و در چند فیلم اروپایی ایفای نقش کرد. کارگردانان 
بزرگ اروپا، لوچینو ویسکونتی و برناردو برتولوچی نیز از هنر برت 
لنکستر در فیلم های شان بهره بردند. او از معدود بازیگرانی بود که 
تن به بازی در هر فیلمی نمی داد، زیرا مادیات برای او اهمیت چندانی 
نداشت، خود هنر بازیگری برایش مهم بود. وی حتی پیشنهاد بازی در 
فیلم عظیم »بن هور« را رد کرد، فیلمی که می توانست برایش درآمدی 
یک میلیون دالری داشته باشد. برت لنکستر در تمام فیلم هایش با جان 
ژانرهای  در  وی  نمی گذاشت.  کم  چیزی  هرگز  و  می کرد  بازی  دل  و 
فیلم های  تا  گرفته  وسترن  از  است،  پرداخته  نقش  ایفای  به  مختلفی 
توانایی های جسمی خود بهره گرفته  از  این فیلم ها  اکثر  جنگی و در 
است. یکی از معدود فیلم هایی که او از این توانایی بهره نگرفته »پرنده 
باز آلکاتراز« است، فیلمی که در آن نقش یک زندانی عاشق پرندگان را 

بازی می کنند و الحق که به خوبی از پس آن برآمده است.

برت لنکستر پس از چهار بار نامزد دریافت جایزه اسکار شدن، سال 
این جایزه  1960 برای بازی در فیلم »المر گرنتری« موفق به دریافت 
شد. عالوه بر اسکار وی جایزه های مختلفی را دریافت کرد، از جمله: 
جایزه  بفتا،  نیویورک،  سینمای  منتقدان  انجمن  جایزه  گلوب،  گلدن 
انجمن منتقدان فیلم لوس آنجلس، ولپی و... . برت لنکستر از معدود 
بازیگران توانایی است که توانست چند دهه همچنان سوپراستار باقی 
بماند. وی نیز مانند دیگر بازیگران همدوره خود، همانندی پیدا نکرد 
و نخواهد کرد. برت لنکستر در فیلم های زیادی بازی کرد که به عنوان 
»بندباز«،  گرنتری«،  »المر  کرد:  اشاره  فیلم ها  این  به  می توان  نمونه 
»پرنده باز الکاتراز«، »فرودگاه«، »ترن«، »از اینجا تا ابدیت« و »بوی 
سال  اکتبر   20 سرانجام،  اسطوره ای  هنرپیشه  این  موفقیت«.  خوش 
تارک  بر  را  نام خود  آنجلس درگذشت و برای همیشه  1994 در لوس 

تاریخ سینما حک کرد.
 برت لنکستر و کرک داگالس دو دوستی که در 7 فیلم  همبازی بودند

چرا فیلم استیو جابز 
خوب نفـــــــروخت؟
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درباره فیلم جدید و مذهب گرای »وودالون«

مدرسه ای برای اتحاد نژادها
ساله  هر  شدن  زیادتر  و  غرب  در  مذهب گرا  فیلم های  فزاینده  رشد  با  همزمان 
و  سیاسی  شیاطین  از  رهایی  برای  )مسیحیت(  مذهب  به  بازگشت  که  فیلم هایی 
اجتماعی را الزامی توصیف می کنند، فیلم هایی هم رواج یافته اند که همین تم ها را 
به شکلی مالیم تر در قالب داستان هایی ظاهرًا حادثه ای و با آرایه هایی متفاوت مثال 
آنها  بنیان  اما اصل و  انگیزش های حرفه ای مطرح می کنند  موضوعات ورزشی و 
نیز مثل فیلم های مذهب گرا بر پایه دین گرایی و تبلیغ اعمال نیک به نیت عقب راندن 

شر و نشانه های آن است.
بهتر از تصورات مردم؟

 »Wood Lawn« نام به  این سبک و روال کاری است  فیلم های  از جدیدترین  یکی 
با مضامین  فیلم هایی  پیشتر هم  آنها  از  که  )اندرو و جان(  اروین  برادران  ساخته 
خانوادگی همچون »شب بیرون رفتن مادر« و »خلیج اکتبر« روانه بازار شده بود. 
منتقدان این گونه فیلم ها معتقدند که این آثار کلکسیونی از کلیشه های تکراری اند و 
آن قدر در بند مضمون اند که از رشد کاراکترها به صورت فردی جلوگیری می کنند 
و این باور را دارند که بینندگان را میهمان فیلمی کرده اند که از تصورات آنها بسیار 

بهتر است حال آن که شاید این طور نباشد.

در شهر بیرمنگام
فیلم »Wood Lawn« متمرکز بر وقایع حقیقی دبیرستان وودالون واقع در شهر 
است  مکانی  و  سال  این  است.   1973 سال  در  آمریکا  االبامای  ایالت  در  بیرمنگام 
که در آن برای اولین بار در این شهر خاص کالس های درس پذیرای هر دو نژاد 
سفیدها و سیاهان شد و این دو قشر با یکدیگر ادغام شدند و کنار هم روی صندلی 
کالس های درس نشستند. طبیعی بود که این تقسیم و اقدام به اجرای آن موجی 
از اعتراض های اجتماعی را از سوی طرفداران تبعیض نژادی و مخالفان یکسان 
نیز  محصالن  بین  و  بریزد  هم  به  را  شهر  و  برانگیزد  تحصیل  مکان های  سازی 

برخوردهایی روی داد.

برای کاستن از تنش ها
در چنین فضایی و در حالی که شهر به دو قسمت و دسته تقسیم شده، فیلمسازان 
بر روی کاراکتر تندی جرلدز )با بازی تیک بیشاپ( تمرکز می کنند که مربی رشته 
»فوتبال آمریکایی« در مدرسه وودالون و هدایتگر تیم منتخب این مدرسه در این 
ورزش است. وی می کوشد تنش هایی را که گفتیم کاهش بدهد و در این راه برای 
بازیکنان این تیم آموزه های مسیح را قرائت می کند و می گوید اولین اصل بشریت 
و نخستین نیاز جوامع انسانی، قوه بخشش و میل به همراهی و کمک به سایرین 

است.

نکته کلیدی
در چنین مرحله حساس و مهمی است که یک بازیکن سیاهپوست به نام تونی ناتان 
)کالب کاستیل( به این تیم می پیوندد و او از بهترین و توقف ناپذیرترین بازیکنان 
او  مهارت های  لطف  به  است.  کشور  مدارس  سطح  در  آمریکایی«  »فوتبال  رشته 
نام  به  گر مذهبی  تبلیغ  یک  با کمک  که جرلدز  آموزه های مذهبی  از  گرفتن  پند  و 
و  می گیرد  اوج  تیم  این  می کند،  نجوا  تیم  بازیکنان  گوش  در  آستین(  )شون  هنک 
دست  پیروزی  پشت  پیروزی  به  آمریکا  مدارس  آمریکایی«  »فوتبال  مسابقات  در 
می یابد. نکته مهم و کلیدی در این پروسه این است که بازیکنان این تیم در حالی که 
هم سفیدپوستان و هم سیاهان در جمع شان یافت می شود، دست اتحاد به یکدیگر 

می دهند و می پذیرند که برادر یکدیگر باشند و از هر چیز دیگری و از باورهایی 
بازیکنان،  برای  هنک  روشنگرانه  سخنرانی  اولین  از  پس  کنند.  دوری  آن  ناقض 
آنها قبول می کنند که اگر سرزمین موعودی برای آنها در کار باشد، متحد شدن در 
راههای اجتماعی و طی مسیر پیش رو با همراهی یکدیگر و پایان دادن به مناقشات 

اجتماعی و نژادی است.

آدم هایی برای یک صحنه
در این میان سه نفر از محصالن که در ردیف آخر و پشت سر بقیه نشسته اند و در 
میان شان کاراکتر براندو ایتون هم مشاهده می شود با بی میلی به حرف های هنک 
گوش می کنند و مشخص است که علم مخالفت را برداشته اند و حاضر نیستند اتحاد 
اروین در مقام  اندرو و جان  برتابند. در عین حال  را  نژاد مختلف  و همراهی دو 
قصه پردازان و کارگردانان و همه کاره های این پروژه در قسمت ها و نماهای بعدی 
این فیلم اشاره مجددی به این کاراکترها نمی کنند و معلوم نیست برای چه در آن 

سکانس تصویرشان را ارائه کرده اند.

دیگر مسایل نادیده گرفته شده
فیلم  مدرسه وودالون  فیلمساز مطمئن اند تشریح برخورد  برادر  این دو  شاید هم 
که آن را کلنل های وودالون می نامند با یک تیم آموزشگاهی دیگر به نام بنکز جتس 
چنان مهم و توجه برانگیز است که سایر مسایل و کاستی های قصه زیر سایه آن گم 
می شود. این یک مسابقه واقعی و مهم بود و هنوز از آن به عنوان مهمترین مسابقه 
ورزشی آموزشگاهی در تاریخ ایالت آبامای آمریکا یاد می شود و بیش از 40 هزار 
تماشاگر را به ورزشگاه شهر کشاند. مخالفان فیلم وودالون و منتقدان آن می گویند 
نادیده  مسابقه  در  حاضران  نژاد  و  رنگ  روی  فیلم  سازندگان  حد  از  بیش  تکیه 
گرفتن سایر مسایل آن بازی و افراط در ترسیم وجوه نژادی آن رقابت است ولی 
بنظر نمی رسد که چیزی در آن دیدار مهمتر از مسایل نژادی بوده باشد و ترسیم 
چهره های خشمگین و مصمم هر دو طبقه در طول فیلم قدمی در همین راه است. 
همین مسایل سبب شده کاراکتر سازی های فردی کمتر از حد کفایت باشد و به جای 
این که بیننده ها قادر به همذات پنداری با افراد و تک نفرات باشند، مجبورند در پی 

موجی بیایند که فیلمسازان به راه انداخته اند.

تفاوت های دو مربی
تونی  کاراکتر  به  یافته  اختصاص  زمانی  حجم  حتی  که  است  راستا  همین  در 
اتفاقات قرار دارد و  او در مرکز  این در حالی است که  اندک می نماید و  ناتان نیز 
مسابقات  در  مدارج  باالترین  به  وودالون  کلنل های  تیم  که  است  وی  درخشش  با 
منطقه می رسد. ارزش های مربیگری توام با رسالت کاراکتر جرلدز هم فقط زمانی 
مشخص می شود که برادران اروین کارها و روحیات مربی تیم مقابل )با بازی سی 
که می گوید هدف هر  است  آنهایی  از  او  و  نمایش می گذارند  به  را  توماس هاول( 
چیزی را توجیه می کند و پیروزی به هر قیمتی را باید در دستور کار قرار داد از 
این منظرها فیلم برادران اروین که حتی جان وویت معروف نیز در آن نقشی را 
برعهده دارد، درس آموز است و تبلیغ مسیحیت نیز در بسیاری از شئون فیلم جای 
مستحکمی دارد اما این قطعًا بهترین فیلم در میان آثار متعدد مذهب محوری نیست 
که طی سالهای اخیر در غرب باب و ارائه شده و طرفداران بسیاری یافته اند و با 

بودجه ای اندک فروشی فراوان داشته اند.
مشخصات فیلم

عنوان: »وودالون« محصول: آمریکا تاریخ اکران: اکتبر 2015
ژانر: درام مذهبی  سناریست ها: جان اروین و کویین تون پیلپز

کارگردانان: اندرو اروین و جان اروین  بازیگران: نیک بیشاپ، کالب کاستیل، شون 
آستین، سی توماس هاول، جان وویت و براندو ایتون.
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اجتماعی«  »شبکه  عنوان  با  بوك  فیس 
باید توجه داشت که  مقایسه می شود، 
منتقدان  نظر  توجه  جلب  با  فیلم  آن 
 22.4 خود  افتتاحیه  در  تا  شد  موفق 
حال  این  با  کند.  فروش  دالر  میلیون 
این مقایسه نادرست است زیرا »شبکه 
اجتماعی« در سال 2010 و در شرایطی 
اکران شد که فیس بوك موضوع داشت 
راه خودش را به دنیا باز می کرد و در 
بنیانگذار  زاکربرگ  مارك  حال  همین 
آن در دنیا ناشناخته بود. بر خالف آن 
برای  او  نبوغ  و  استیو جابز  موضوع، 
طراحی و تولید کامال همه جا شناخته 
والتر  بیوگرافی  این  و  است  شده 
فیلمنامه  گذار  پایه  که  بود  ایزاکسون 
که  ای  فیلمنامه  در  و  شد  سورکین 
کوچر هم بازی کرد، پایه فیلم بود. در 
حالی که جابز خیلی چیزها برای گفتن 
دارد، اما یك کاالی ناشناخته محسوب 

نمی شود.
نیز  موفقیت  عدم  این  از  بخشی 
مربوط  فاسبندر  بازی  به  می تواند 
شود که بازی اش ممکن است به عنوان 
او  نکند.  عمل  تجاری  کلیدی  نکته  یك 
فیلم هایی  در  و  شده  اسکار  نامزد  که 
بردگی«  سال   12« و  »شرم«  شبیه 
بازی کرده هنوز نیاز به زمان دارد تا 
خودش را به عنوان یك بازیگر پولساز 
تثبیت کند. حتی یك بررسی تحقیقاتی 
که  مخاطبانی  که  است  داده  نشان 

از استیو جابز بیشتر  تا  عالقه داشتند 
بدانند وقتی متوجه شدند این نقش را 
ذوقشان  توی  می کند،  بازی  فاسبندر 
خورد. داشتن یك لئوناردو دی کاپریو 
نقش  در  جونیور  داونی  رابرت  یا 
توجه  احتماال می توانست  استیو جابز 

بیشتری را جذب کند.
داشتن  با  یوینورسال  حال  هر  در 
»دنیای  مثل  پرفروشی  فیلم های 
آنقدر  »مینیون ها«  و  ژوراسیك« 
را  ضرر  این  بتواند  که  درآورده  پول 
ماجرا  سونی  برای  اما  کند.  جبران 
این کمپانی امسال  طور دیگری است. 
فروش  نظر  از  را  تابستان  بدترین 
پشت سر گذاشت . شاید پاسکال بیش 
از همه برای از دست رفتن این پروژه 
تولید  برای  او  شود.  شناخته  مقصر 
محصوالتی مثل »آلوها« و »پیکسل ها« 
اجازه  که  است  کسی  او  است  مسئول 
داد تا ست روگن با کشتن کیم جونگ-

فیلم  در  شمالی  کره  دیکتاتور  اون 
»مصاحبه« یك دردسر بزرگ ایجاد کند 
و با حمله سایبری به اسناد این کمپانی 
میلیون ها دالر ضرر را تجربه کند.  اما 
در مورد »استیو جابز« به نظر می رسد 
روی  بندی  شرط  داشت.  حق  پاسکال 
این فیلم یك باخت بزرگ بود و این فیلم 
نمونه فیلم هایی است که نشان می دهد 
در هالیوود با وجود کیفیت، نمی شود 

موفقیت را تضمین کرد.

به یاد داشته باشید فقط از 
صرافــی های معتبر جهت نقل و 

انتقـال  پول خوداستفــاد ه نمائید
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نگاهی به نمایشگاه آثار فرانسیس گویا در لندن

 گویــــــا 
در لندن

زهرا صابری 

میزبان شاهکارهای  روزها  این  لندن  ملی  گالری   
هنری فرانسیس گویا، نقاش و صورت گر برجسته 
 )١٨٢٨-١٧٤٦( گویا  فرانسیسکو  اسپانیاست.  اهل 
اروپا  کهنه کار  استادان  نسل  بازماندگان  آخرین  از 
)لقبی که به نقاشان اروپایی پیش از قرن نوزدهم 
از  پیش  دوران  پیشگامان  از  و  می شد(  اطالق 
مدرنیسم است. گزارشی را که »استفان بولتسن« 
این  از   » ولت  دی   « زبان  آلمانی  نشریه  خبرنگار 

نمایشگاه تهیه کرده با هم می خوانیم:

پادشاه در شکوه و جاللی بی مثال ایستاده است، با دست 
همان  داشته؛  نگه  محکم  را  پادشاهی  عصای  راستش 
قاپیده  دستش  از  زمانی  یك  بناپارت  ناپلئون  که  عصایی 
عقب  را  ارغوانی اش  زربافت  شنل  دیگر  دست  با  و  بود 
می زند تا تمام سمبل های سلطنت اعم از نشان قوچ زرین 
کردن  زنده  قدرت  زرین  قوچ  یونان  افسانه های  )طبق 
که  نماند. همچنان  پنهان  بیننده  دید  از  دارد(  را  مردگان 
بیننده  دید  از  نیز  هفتم،  فردیناند  پادشاه  وجود  مابقی 
حجیم  باالتنه  آن  زیر  که  کوتاهی  پاهای  نمی ماند:  پنهان 
آن کله ای  تلو می خورد، باالتنه ای که بر تارك  تلو  و فربه 
چهارگوش جا خوش کرده است و در نهایت حالت چهره 
پادشاه؛ قیافه ای مغرض و سیاست باز با چانه ای به جلو 

آمده.
ظاهرا هیچ تناسبی در وجود این مرد نهاده نشده و دقیقا 
هدف فرانسیس گویا هم ایجاد همین اثر در بیننده بوده 
تابلوی  این  اسپانیا  است. فرانسیسکو گویا، نقاش دربار 
بهتر  عبارت  به  است  کشیده   ١٨١٤ سال  را  روغن  رنگ 
مجبور بود بکشد. مقارن با همان زمانی که ساختار دولت 
اروپا به طور قطع در حال از هم پاشیدن بود. به هر حال 
این  اما  بود؛  زادگاه شان  در  حاکمان  ترسیم  گویا  شغل 

هنرمند که در آن زمان ٦٨ سال سن داشت در حین کشیدن 
این تابلو چه احساسی می توانست داشته باشد؟ فرانسیس 
عالقه مند  فرانسه  انقالب  زمان  از  که  کسی  همان  گویا، 
اکنون  و  بود  شده  همسایه  کشورهای  لیبرال  ایده های 
ایستاده، کسی که توانست  پیِر جدید روبه رویش  پادشاه 
قدرت مطلق را بار دیگر و البته به جبر به دست بگیرد و 
با یك تفتیش عقاید خشن، امید به یك آینده بهتر را از روح 
و جسم ملتش برباید. گویا این پرتره را دقیقا مثل دیگر 
هنرمندان نقاشی کرده، ضمن آنکه او انسان های واقعی را 
نشان می داد. فرانسیس گویا چاپلوس نبود، فتوشاپ هم 
نمی کرد. از این رو بینی پادشاهان هم بزرگ بود و هم به 
سرخی می زد. چین و چروك های ملکه هم طبیعی بود که 
بعد از ٢٢ بار بارداری عمیق باشد، همچنان که گودی دور 
چشمانش و در چهره شان طبق گفته شاهدان عینی اثری 
از مهر و محبت وجود نداشت و نقاشی کردن هر چیزی 

غیر از این یك دروغ محسوب می شد.

گالری ملی لندن ٧٠ اثر پرتره با عنوان »پرتره های گویا« 
کاخ  آنکه  ضمن  است،  کرده  جمع آوری  جهان  سراسر  از 
فقط  تاکنون  که  را  اثری  دو  کرده  آمادگی  اعالم  اسپانیا 
با  گویا  پرتره های  بفرستد.  نیز  شده  داده  امانت  بار  یك 
تقریبا  اما  می دهد  تشکیل  را  او  آثار  سوم  یك  تنها  اینکه 
پرتره هایی  کنار  در  آثار  این  هستند.  او  هنر  همه  گویای 
از  شده  کورئوگرافی  فضاهایی  در  هنرمند،  این  خود  از 
میان  این  در  و  شده  تقسیم بندی  زمان،  و  موضوع  حیث 
گره  سوژه هایش  سرنوشت  با  را  گویا  خود  سرنوشت 
گالری  در  را  گویا  پرتره های  نمایشگاه  آنچه  اما  می زند؛ 
است  آن  می کند،  هیجان انگیز  و  خارق العاده  لندن  ملی 
که گویی مردان، زنان و کودکان نقش بسته بر تابلوهای 
این هنرمند هر لحظه از درون قاب های طالیی و سنگین 
پایین می آیند تا کنار بازدیدکنندگان روی نیمکت بنشینند. 
این  که  است  آن  از  نیز  نمایشگاه  این  بودن  هیجان انگیز 
تابلوها فاصله تاریخی نه تنها اسپانیا که اروپا را در کمتر 
از ٥٠ سال، درست از سال ١٧٨٠ تا زمان مرگ این هنرمند 

در سال ١٨٢٨ به تصویر می کشند.

مرفهین قرن نوزدهم
به  عمیق  است  چشم اندازی  گویا  فرانسیس  پرتره های 
سلطنتی  خاندان  دور  تا  دور  که  زاده ای  اشراف  مرفهین 
کشور  و  اروپا  پادشاهی  مهم  خاندان های  )از  بوربون 
دوران  به  تازه  از  جمعی  بودند:  گرفته  را  فرانسه( 
محافظه کاران،  دسیسه گر،  کشیش های  رسیده ها، 
لیبرال ها، متفکران و نیز نظامیانی که مسیر شان در اینجا 
به هم تالقی کرده بود. ضمن آنکه این پرتره ها وقایع نگار 
فرانسیس  می شود.  محسوب  نیز  گویا  خود  سرگذشت 
دقیقا  که  بود  پروازی  بلند  تیپ شخصیت های  آن  از  گویا 

صاف  باالها،  باال  آن  برود:  می خواهد  کجا  می دانست 
وسط دربار پادشاه. به عبارت بهتر، پیشرفت شغلی گویا 
به صورتی کامال هدفمند برنامه ریزی شده بود؛ پیشرفتی 
که البته زمانی روی غلتك افتاد که این هنرمند در میانه ٣٠ 
سالگی بود و در مقایسه با دیگر هنرمندان پیر محسوب 
می شد. اثر جذاب »کودك سرخپوش« که پسربچه دوساله 
کارشناسان  عقیده  به  می دهد،  نشان  را  آلتامیرا«  »گراف 
دو ویژگی فرانسیس گویا را در خود نهفته دارد، نخست 
جلب توجه و به نوعی خود تبلیغی وقیحانه »گویا« در فرم 

یك کارت ویزیت که یك کالغ زاغی آن را به منقار گرفته و 
بازدید کننده معاصر  ارتباطی الزم برای  حاوی داده های 
گواه  کوچك  پسربچه  این  تصویر  سو  دیگر  از  و  است 
احساس  کودکان  به  نسبت  گویا  که  است  عمیقی  محبت 
در  را  کودکی  هیچ  گویا  آثار  بیننده  آنکه  ضمن  می کرد، 
تابلوهای او پیدا نمی کند که آدم را تحت تاثیر قرار ندهد. 
و  سفید  پوستی  دارای  معموال  گویا  تابلوهای  کودکان 
صاف، چشمانی درشت و زلفی قهوه ای هستند. به نظر 
می رسد فرانسیس گویا مرگ اعضای خانواده اش را زیاد 

 مدح شاعرانه
 Mathias( اینارد«  »ماتیاس 
Enard(، محقق موضوعات 
برترین  پارسی  و  عربی 
آن  از  را  فرانسه  دبی  جایزه 

خود کرد.
ادبی  جایزه  برترین  اهدای   
فرانسه به محقق عربی و پارسی
جایزه  »گاردین«،  از  نقل  به   
 Prix( گونکور«  »پریکس 
جایزه  برترین   ،)Goncourt
رمان  به  فرانسه  کشور  ادبی 
نوشته   )Boussol( »قطب نما« 

»ماتیاس اینارد« تعلق گرفت.
»مدح  که  رمان  این  نویسنده   
درازمدت  تاریخ  شاعرانه 
و  غرب  میان  فرهنگی   تبادالت 
شرق« نامیده شده است، از سال 
2003 تا کنون جوایز ادبی زیادی 

را کسب کرده است.
»فرانتس  حکایت  »قطب نما«   
اتریشی  موسیقی شناس  ریتر«، 
بی خوابی  بیماری  به  مبتال 
در  را  خود  روزگار  که  است 
»وین« با افکاری درباره عشقی 

فرانسوی  زن  یک  به  ناخواسته 
و  اروپا  قاره  میان  ارتباطات  و 

خاورمیانه سپری می کند.
به  »گونکور«  ادبی  جایزه   
خیال انگیزترین  و  »بهترین 
می شو.  داده  سال«  ادبی  نثر 
جایزه  این  پیشین  برندگان  از 
پروست«،  »مارسل  به  می توان 
»آندره  دوبووار«،  »سیمون 
دوراس«  »مارگریت  و  مارلو« 

اشاره کرد.
 این رویداد که از سال 1903 آغاز 
ندارد  نقدی  جایزه  است،  شده 
را  کتاب  گسترده  فروش  اما 

تضمین می کند.
نام  با  »اینارد«  اثر  نخستین 
»شلیک« )Du Tir( که به داستان 
شبیه  کشوری  در  تک تیراندازی 
منتقدان  نظر  می گذرد،  لیبی  به 
جایزه  و  جلب  خود  به  را  ادبی 
خود  آن  از  را  فرانسه«  »زبان 
رمان   2008 سال  در  وی  کرد. 
 500 با  را   )Zone( »منطقه« 
درباره  تک جمله ای  صفحه 
فرهنگ خشونت در اروپا منتشر 

کرد.
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آخرین شان  تنها  او  فرزند  هشت  از  طوری که  به  کرده،  تجربه 
را هم همانند  برای همین گویا عکس پسرش  است.  مانده  زنده 
دو  هر  که  وجودی  با  و  می کرد  نقاشی  زیاد  »ماریانو«  نوه اش 
بی خاصیت بودند و پول های پدر و پدربزرگ شان را حیف و میل 
می کردند با این حال هر حرکت قلم حاکی از عشق عمیق پدری 
نقاش  عنوان  به  فعالیت  دهه ها  طول  در  گویا  فرانسیس  است. 
که  است  کسی  او  کند.  جمع آوری  عظیمی  ثروت  توانست  دربار 
دوره  او  کند.  دفاع  موقعیتش  از  باید  چگونه  می دانست  دقیقا 
کارآموزی اش را در دربار »ُدن لوئیس بوربون«، برادر کوچك تر 
پادشاه کارل سوم سپری کرد. دن لوییس فرد زن باره ای بود که 
بار  به  از  بعد  می رفت.  شکار  زیاد  گویا،  عالقه  و  خواست  طبق 

استان  به  را  لوئیس  خانواده  بزرگ  اخالقی،  فضاحت  یك  آمدن 
»کاستیل« اسپانیا تبعید کرد. همان زمان پرتره ای از دن لوئیس 
و همسر ٣٢ ساله اش »ماریا ترازا« در کنار دیگر اعضای خانواده 
و تمام کسان او در دربار، توسط گویا کشیده شد که الگوبرداری 
این هنرمند در این اثر از سبك »دیه گو والسکز«، نقاش مشهور 
اسپانیایی )١٦٦٠-١٥٩٩( قطعی است. از دیگر سو استعداد گویا 
در اینکه دربارنشینان را نقاشی کرده و به نفع خود سوءاستفاده 
کند، زبانزد است. برای نمونه می توان به پرتره سانتون گارسیا، 
کارشناسان  حدس  بنابر  کرد.  اشاره  ترازا،  ماریا  بانو  آرایشگر 
می کرد  او  به  که  خدمتی  پاس  به  را  آقا  این  پرتره  گویا  هنری، 
آرایشگر خوب  گارسیا همانند هر  است؛ چراکه سانتون  کشیده 
و  شناخته  را  الزم  غیبت های  و  زنکی  خاله  حرف های  دیگری، 
را  اساس گویا هر کسی  این  بر  انتقال می داد.  به گویا  صادقانه 
کار  گزینشی  توانست  زودی  به  طوری  که  به  نمی کرد  نقاشی 

کرده و مدل هایش را انتخاب کند.

نظیر  هجدهم  قرن  انگلیسی  صورتگر  هنرمندان  با  گویا  تکنیك 
نقاشی  زمینه  دارد.  مطابقت   )١٧٨٨-١٧٢٨( بارو  گینز  توماس 
محور  به  را  فیگور  هنرمندان،  این  آثار  در  نور  ساده  تاثیرات  و 
به  گویا  درك  قابل  نزدیکی  می کند.  تبدیل  بی دردسری  توجه 
مدل  که  بوده  تاثیرگذار  آنقدر  ظاهرا  زمان  آن  در  مدل هایش 
پرتره هایش هرگز کینه ای از او به دل نمی گرفتند حتی وقتی با 

تمام زشتی شان افسون رنگ روغن می شدند.
خودپسندی  حس  ارضای  مشتریان  و  هنرمندان  برای  البته 
کس  هیچ  که  است  حضور  است  مهم  آنچه  بلکه  ندارد  اهمیتی 
به خوبی گویا نتوانسته آن را ایجاد کند. این موضوع در پرتره 
این زن در کنار ملکه،  آشکار است.  به خوبی  آلبا«  »بانوی دوك 
ثروتمند ترین زن کشور، ظاهری کامال متفاوت دارد و در حالی 
که ملکه پی در پی باردار می شد بانوی دوك بچه ای نداشت. او 
کمی غیرعادی و البته فوق العاده زیبا بود. فرانسیس گویا پرتره 
یك  و  دارد  بر سر  لطیف  تور مشکی  یك  که  در حالی  را  این زن 
دستمال ابریشم سرخ رنگ دور کمر باریکش بسته، کشیده است. 
از قرار معلوم میان این دورابطه ای عشقی وجود داشته، دست کم 
این حقیقت وجود دارد که یك بار بانوی دوك گویا را بی خبر در 
استودیو اش غافلگیر کرده، چرا که ظاهرا گویا باید او را آرایش 
می کرده است. فرانسیس گویا بیمار و ناشنوا اما پرانرژی در ٧٦ 
سالگی از خدمت خاندان بوربون برکنار شد. اثر کنده کاری شده 
از  روحی اش  جراحت  گواه  جنگ«  »ترس های  به  موسوم  او 
مکان  نقل  فرانسه  »بوردو«  شهر  به  گویا  است.  جنگ  جنایات 
سال های  آخرین  در  او  رفت.  تبعید شده اش  دوستان  نزد  و  کرد 
پرتره های  کشید.  دوستانش  از  زیادی  نقاشی های  زندگی اش 
گویا به عقیده کارشناسان حاکی از محبتی عمیق و قلبی است. 
که  کشیده  ماریانو  نوه اش  از  وی  که  پرتره ای  آخرین  جمله  از 
پدربزرگش  برای  البته  بود.  بی عرضه  ساله   ٢١ جوان  یك  حاال 
وجود  اعماق  در  ریشه  مدل  به  عشق  هرحال  به  نمی کرد.  فرقی 
نمایشگاه  دارد.  نمود  قلم  حرکت  هر  در  عشق  این  داشت  گویا 
تا دهم ژانویه٢٠١٦ )دی  »پرتره های گویا« در گالری ملی لندن، 

Welt. de :ماه سال جاری( دایر است. منبع

»سرمایه«؛ رمانی که بحران 
اقتصادی آینده در انگلستان 

را پیشگویی می کند
رمان  »ایندیپندنت«،  از  نقل  به 
که  »النچستر«  نوشته  »سرمایه« 
فضای داستانی آن در دوران بحران 
به  مالی سال 2008 می گذرد،  سخت 
تکرار چنین فاجعه اقتصادی هشدار 

داده است.
 در این رمان که یکی از پرفروش های 
ادعا  است،  انگلستان  کتاب  حوزه 
شده که این کشور به دلیل ناکامی در 
 ،2008 سال  بحران  از  گرفتن  درس 
از  ناشی  اقتصادی  بحران  سوی  به 

حباب مالی دیگر پیش می رود. 
از  است،  گفته  رمان  این  نویسنده 
این که رفتارهای مقامات در مواجهه 
و  ناکارآمد  مالی  اعتبارات  خالء  با 

ناکافی است در خشم است. 
»سرمایه« که داستان آن در خیابانی 
مولتی میلیونر  ساکنان  با  شیک 

می گذرد، به زندگی یک بانکدار با همسر ولخرجش، یک بیوه 
بیمار و خانواده ای مسلمان پرداخته است.

 این رمان که تصویرگر حرص و آز و ترس است، حکایت بروز 
چالش در ارتباطات شخصیت ها در میانه بحران اقتصادی را 

روایت می کند.
 »النچستر« در این رمان مطالبی را عنوان 
بر  نیز  اقتصاددانان  روزها  این  که  کرده 
قیمت  که  می گویند  آن ها  دارند؛  تاکید  آن 
نسبت  آن  ارزش  از  بیش  لندن  در  مسکن 
به دیگر شهرهای مهم رشد کرده است و 
این موجب ایجاد حباب مالی خواهد شد.

کتاب  در  هم چنین  نویسنده  این   
»اوپس«  عنوان  با  خود  غیرداستانی 
اقتصادی  بحران  تحلیل  به   )Whoops(
از  است،  گفته  و  پرداخته   2008 سال 
با  دقیقا  »سرمایه«  رمان  داستان  این که 
خود  دارد  مطابقت  امروزی  روزگاران 

نیز در شگفت است.
منظر  »از  کرد:  اظهار  »النچستر«   
است.  بدبینانه  بسیار  من  رمان  سیاسی 
درباره  خوبی  نظر  سیاست مداران 
و  داشته اند  مسکن  عقب مانده  وام های 
در  مالی  حباب  همان  با  ما  نیز  اکنون 

حوزه مسکن مواجه هستیم.«
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انفجار 
بمب 

سرطان
محمد بقایری

ادامه از صفحه 1 
مرگ  علت  که  می میرند  ایران  در  هزارنفر   350 حدود  ساله  هر 
30هزار نفرشان سرطان است اما وزارت بهداشت معتقد است 
اوضاع هنوز وخیم نشده و همین آمار سرطانی هم که داریم، از 

بیشتر کشورهای دنیا پایین تر است. 
جهانی،  بهداشت  سازمان  سوی  از  شده  منتشر  آمارهای  اما   
نشان می دهد که شیوع سرطان در ایران درسال 2013 به ازای 
آمار  که  است  درحالی  این  و  نفراست   134 نفر،  هزار  هر100 
متوسط ابتال به سرطان در همه کشورهای دنیا به ازای هر100 
هزار نفر 188 نفر است. اما از آنجایی که سرطان بیماری افراد 
مسن است و امید به زندگی درایران درحال باال رفتن است، بروز 

سرطان بیشتر به چشم می آید. 
نیز معتقد است که  انجمن سرطان کشور  اکبری، رئیس   دکتر 
روند رشد سرطان در ایران تند است و اگر کاری نکنیم، آمارهای 

داخلی مان از متوسط جهانی باالتر می رود. 
از کشورهای  ما  که کل سرطان های  است  او می گوید: درست   
غربی و حتی کشورهای منطقه کمتر است اما به هر حال روند 
این موضوع  به  اگر ما نسبت  تندتر است.  ازآنها  به رشد ما  رو 
چند  در  است  ممکن  نکنیم  کار  خوب  و  ندهیم  نشان  حساسیت 
سال آینده رشد ابتال به سرطان در کشور ما بیشتر از دنیا شود. 
بیشترین  ایران  در  معده  سرطان  حاضر  حال  در  وی  گفته  به 
مبتالیان را هم در بین مردان و هم در بین زنان دارد. سرطان های 
ریه و پروستات درآقایان و سینه در خانم ها هم سهم باالیی از 

بیماران سرطانی درکشور را تشکیل می دهند. 
و  خون  بیماری های  تخصص  فوق  رضوی،  محسن  دکتر  اما 
آنکه  از  بیشتر  سرطان،  بمب  انفجار  است:  معتقد  نیز  سرطان 
برای جمعیت عادی  که  است  ادعای هولناک  یک  باشد،  واقعیت 
مقیم در شهر دلواپسی ایجاد می کند. شاید این ادعا چندان علمی 
یعنی  است،  شده  منفجر  سرطان  بمب  بگوییم  اگر  زیرا  نباشد، 
کار از کار گذشته است و نمی توانیم این اتفاق را جبران کنیم در 
صورتی که حتی با وجود عوامل خطرناک فعلی، می توان برای 
انجام  زیادی  کارهای  بیماری  این  به  مبتالیان  آمار  کردن  کمتر 

داد. 
آمار  گذشته  سال های  در  که  است  این  واقعیت  وی  اعتقاد  به 
درستی از مبتالیان به سرطان گرفته نمی شد و از آنجا که جدیدا 
دقیقی  آمار  و  دقیق  گزارش های  پاتولوژی،  مراجعه های  در 
تعیین می شود، تصور عموم این است که آمار مبتالیان از گذشته 

باالتر رفته است. 

این پزشک متخصص می افزاید: از سوی دیگر در 50 سال گذشته 
آب های سطحی  و  نداشتیم  امروزی  به شکل  را  آب  بهداشت  ما 
پر  سرطان زا  قارچ های  از  همه  که  می شدند  مردم  تغذیه  وارد 
این  مصرف  قربانی  مبتالیان،  از  بخشی  است  ممکن  و  بودند 
آب ها باشند. اما امروز، با باالتر رفتن بهداشت آب و رسیدگی به 
تغذیه مردم و کنترل مواد غذایی خطر ابتال به سرطان به خاطر 

غذاهای آلوده کمتر شده است. 
او در مورد نقش آلودگی هوا در بروز سرطان می گوید: هنوز 
هیچ مستند علمی وجود ندارد که نقش آلودگی هوا را در ابتال 
یک  بیشتر  خطر،  این  اعالم  و  باشد  کرده  اثبات  سرطان  به 
که  کنیم  فراموش  نباید  موارد،  این  از  گذشته  است.  پیش بینی 
جمعیت تهران از 5،4 میلیون به 20 میلیون نفر رسیده است و 
می توان انتظار داشت که جمعیت سرطانی هم گسترده تر شود. 
با توجه به استرس روزمره زندگی، ترافیک، نوسان هزینه های 
زندگی و ناامنی اجتماعی طبیعی است که ایمنی افراد پایین تر 

بیاید و باید بپذیریم که ابتال به بخش عمده ای از سرطان ها به 
شرایط سیستم ایمنی بدن وابسته است.  وی می افزاید: استرس 
شهری  زندگی  و  می زند  آسیب  بدن  ایمنی  سیستم  به  روزمره 
امروز هم با استرس گره خورده است. تندخویی رایج شده و 
ارتباط میان افراد به هم ریخته است و همه این عوامل به ظاهر 
کوچک به سیستم ایمنی افراد آسیب می زند و فرد را مستعد ابتال 

به سرطان می کند. 
طبق آخرین گزارش ساالنه از آمار سرطان، سرطان پستان در 
ایرانی رتبه اول و سرطان معده در مردان در رده باالتر  زنان 
سرطان های مردانه قرار دارد. سرطان پستان با شیوع 10 تا 15 

درصدی اش در حالی 40 هزار زن ایرانی را درگیر کرده که این 
رقم برای زنان دیگر نقاط جهان 2 تا 2/  5 درصد است. حتی 
می داد  نشان  که  کرد  منتشر  آماری  بهداشت  وزارت  قبل  مدتی 
حدود  پستان  سرطان  به  مبتال  مراجعه کنندگان  متوسط  سن 

10سال کمتر از دیگر کشورها است. 
بزرگ،  روده  پوست،  معده،  سرطان  گزارش،  همین  براساس   
لنفاوی هم  خون، ریه، مری، استخوان، اعصاب مرکزی و غدد 
توزیع  البته  هستند.  ایرانی ها  میان  در  سرطان ها  رایج ترین  از 
این سرطان ها در مناطق مختلف کشور متفاوت است. در شمال 
ایران سرطان های گوارشی به خصوص سرطان معده و مری، 
بیش از سرطان های دیگر شایع است، آنقدر که در گیالن در 50 
سال گذشته شیوع آن 3برابر شده است. در مرکز و جنوب کشور 
استخوان،  سرطان های  آن،  از  بعد  و  است  زیاد  معده  سرطان 

خون و پروستات قرار دارند. 
 سرطان روده که معموال در افراد باالی 50 سال دیده می شود، 
در ایران مردان زیر 50 سال زیادی را درگیر می کند و سرطان 
مردان  سرطان های  پرتلفات ترین  از  یکی  به عنوان  پروستات، 

ایرانی، هر سال 33درصد از جمعیت را مبتال می کند. 
بروز  عوامل  به  هم  بهداشت  وزارت  تحقیقات  معاون  ملک زاده 
و  قلیان  سیگار،  می گوید:  و  می کند  اشاره  ایران  در  سرطان 
تریاک از عوامل مهم بروز سرطان درایران هستند و تریاک حتی 
از مصرف سیگار نقش بیشتری در ایجاد سرطان دارد و یکی از 
عوامل سرطان لوزالمعده است. یعنی مهم ترین ریسک فاکتور 
سرطان لوزالمعده در ایران، تریاک است. همچنین چاقی نیز از 
مشکل  این  با  درکشور  که  است  سرطان  بروز  در  موثر  عوامل 

مواجه هستیم.
بیشترین مصرف تریاک در دنیا درایران است که یکی از مهم ترین 
عوامل سرطان زا است و باید روی آن بیشتر کار شود. کمربند 
منطقه سرطان خیزی که شمال کشورما نیزجزو آن است، محل 
این ماده به  ایران  کشت و برداشت تریاک است و متاسفانه در 
نقش  اهمیت  بر  تاکید  با  وی  دارد.   وجود  هم  ترانزیت  شکل 
تغذیه در بروز سرطان می افزاید: تغذیه نیز بسیار مهم است، 
این در حالی است که در کشور میزان مصرف میوه و سبزیجات 
از  یکی  نمک،  بدون  آجیل های  مصرف  مورد  این  در  است.  کم 
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افت شدید شمار کتابخوان ها در آمریکا 

کتاب نخوان ها 
می شود،  صحبت  کتاب  مطالعه  میزان  کاهش  مورد  در  هرگاه 
خوش بین ها اطمینان می دهند تعداد کتابخوان ها کاهش نداشته است 
و کاهش تعداد فروش کتاب، فقط به این دلیل است که مردم خواندن 
کتاب های الکترونیکی را ترجیح می دهند. آمار تازه منتشر شده نشان 
می دهد حداقل در ایاالت متحده تعداد خوانندگان کتاب های کاغذی در 
حال کاهش است، در حالی که تعداد خوانندگان کتاب های الکترونیکی 
حداقل  آمریکایی ها  درصد   79  ،2011 سال  در  است.  نداشته  افزایشی 
یک کتاب )با هرگونه فرمتی( در طول سال مطالعه کرده بودند. این 
رقم در سال 2014 به 76 درصد کاهش یافته و در سال 2015 تا پایان 
مارس 72 درصد بوده است. اتفاقًا به نظر می رسد بر خالف تصورات، 
در  حتی  صوتی  و  الکترونیکی  کتاب های  به  عمومی  اقبال  و  فروش 
ایاالت متحده هم زیاد نباشد. اگر چه برآورد اخیر موسسه پیو نشان 
یک  گذشته  12ماهه  در  کشور  این  مردم  از  درصد   12 حدود  می دهد 
کتاب صوتی مطالعه کرده اند اما این درصد نسبت به سال های گذشته 
رشد چندانی نداشته است. مطالعه کنندگان کتاب های الکترونیکی هم 
اگرچه در اوایل دهه اول قرن بیست و یکم رشد داشته اند اما به نظر 
از 20 درصد  می رسد این رشد متوقف شده است و در مجموع کمتر 
همچنین  می کنند.  مطالعه  الکترونیکی  کتاب  متحده  ایاالت  جمعیت 
زیاد  استفاده  و  جوانان  این  عمومی  باور  برخالف  می رسد  نظر  به 
است.  شده  مطالعه  میزان  کاهش  باعث  که  نیست  اینترنت  از  آنها 
حالی  در  می یابد.  کاهش  سن،  افزایش  با  آمار  طبق  مطالعه  میزان 
که 80 درصد جوانان بین 18 تا 29 سال در یک سال گذشته یک کتاب  
خوانده اند، تنها 68 درصد جمعیت بین 50 تا 64 سال کتابی را مطالعه 
 60 دارد.  افراد  مطالعه  میزان  بر  معنادار  اثری  نیز،  درآمد  کرده اند. 
درصد افرادی که در خانواده ای با درآمد کمتر از 30 هزار دالر در سال 
زندگی می کنند، کتابی را در سال گذشته خوانده اند در حالی که اگر 
درصد  این  برسد،  سال  در  دالر  هزار   75 از  بیشتر  به  خانوار  درآمد 

درصد   90 از  بیش  همچنین  شد.  خواهد  بالغ  درصد   85 از  بیش  به 
افرادی که تحصیالت بیشتر از سطح کالج دارند نیز، حداقل یک کتاب 
خوانده اند. همچنین زنان نیز، در هر طبقه بندی به نسبت مردان همان 
طبقه )مالی، تحصیلی، محل سکونت و ...( مطالعه بیشتری دارند. در 
مجموع به نظر می رسد خطر تمام شدن دوران کتاب های کاغذی، که 
تا چند سال پیش بسیار جدی به نظر می رسد، فعاًل از سر این صنعت 
کاهش  به  رو  کتابخوانی  به  تمایل  مجموع  است  ممکن  است.  گذشته 
باشد همچنان اگر کسی بخواهد کتابی بخواند، نسخه کاغذی آن را به 

هر نوع دیگری ترجیح خواهد داد. این از آمار در حال افزایش تعداد 
تازگی  به  است.  مشاهده  قابل  نیز  متحده  ایاالت  در  کتابفروشی ها 
حتی ناشران و کتابفروشی های بزرگ نیز اقدام به سرمایه گذاری های 
جدید در زمینه وسعت فروشگاه های خود کرده اند که نشان از افزایش 
به هر حال هیچ تجربه ای جای لمس  بازار نشر دارد.  به  خوش بینی 

کاغذ را نمی گیرد.

و  الکترونیکی  امواج  است.  سرطان  از  پیشگیری  عوامل 
حتی موبایل نیز می تواند منجر به سرطان شود، به طوری 
که در مطالعات عنوان شده که موبایل می تواند باعث بروز 

سرطان مغز شود. 
ملک زاده در مورد نقش وراثت در بروز سرطان می گوید: 
در  که  دارد  تاثیر  سرطان  بروز  در  درصد   5 فقط  ارث 
یکی  ندارد.  وجود  پیشگیری  قابلیت  هم  خیلی  زمینه  این 
سرطان ها  زمینه  در  باید  که  است  این  مهم  بحث های  از 
غربالگری کنیم. البته باید ببینیم این غربالگری موثر است 
غربالگری  برای  را  روشی  که  است  مهم  بنابراین  خیر.  یا 

انتخاب کنیم که مفیدباشد. درحال حاضر گایدالین ها برای 
باید  کلی  به طور  است.  تغییرکرده  سرطان  از  پیشگیری 
پروتکل ها و روش های پیشگیری را به طور دقیق مطالعه 

کنیم تا ببینیم آیا واقعا موثرند یا خیر.
 بیماری سرطان در کنار همه مصائب خود مشکل بزرگ 
دیگری هم برای بیماران و کشور دارد و آن هم هزینه های 

باالی درمان است. 
پستان  سرطان  پژوهشکده  رئیس  مجیدزاده،  دکترکیوان 
وزارت  سوی  از  شده  ارائه  آمارهای  به  دانشگاهی  جهاد 
بهداشت درخصوص هزینه های ساالنه درمان سرطان در 
کشور اشاره می کند و می گوید: هزینه های ساالنه درمان 
سرطان در کشور بیش از 700 میلیون دالر بوده که برآورد 

 30 شامل  مابقی  و  بیماران  را  آن  درصد   70 از  بیش  شده 
درصد توسط دولت پرداخت می شود. به هر حال بیماری 
انواع  و  جوامع  صنعتی شدن  و  مدرن  زندگی  با  سرطان 
آلودگی ها درحال گسترش است و با توجه به روند نزولی 
براثر  میر  و  مرگ  آمار  افزایش  و  ایران  در  جمعیتی  هرم 
انواع سرطان نیازمند عزم ملی برای ریشه کنی این بیماری 

هستیم. 

میزان شیوع کل سرطان  در زنان ایراني به ازاي هر 100هزار نفر

بیشترین مصرف تریاک 
در دنیا درایران است که 
یكی از مهم ترین عوامل 

سرطان زا است و باید روی 
آن بیشتر کار شود. کمربند 

منطقه سرطان خیزی که 
شمال کشورما نیزجزو 

آن است، محل کشت و 
برداشت تریاک است و 

متاسفانه در ایران این ماده 
به شكل ترانزیت هم وجود 

دارد.



    جمعه 15 آبان ماه 1394 -  شماره 419هفته نامه پرشین14

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

برای محصوالت 
دست ساز خود 

بازاریابی کنید
 همه ما در اطراف خود کسی را سراغ داریم 
که رویای راه اندازی یک کسب وکار کوچک 

را در سر داشته باشد.

رویا  همان  حد  در  معموال  رویاها  این   
افرادی هم  این میان  اما در  باقی می مانند، 
کسب وکارهای  راه اندازی  با  که  هستند 
این  در  بزرگ  رقبای  وجود  با  و  کوچک 
این  جمله  از  می رسند.  موفقیت  به  مسیر 
تولید  و  خانگی  فعالیت های  کسب وکارها، 
محصوالت دست ساز، اعم از صنایع دستی، 
این  است.  خانگی  غذاهای  و  تزئینی  لوازم 
این  فروش  به  دادن  رونق  نحوه  با  هفته 

تعدادی  و  آشنا می شویم  نوع کسب وکارها 
شکل  راستا  این  در  که  را  شرکت هایی  از 

گرفته اند معرفی می کنیم.  

کارآفرینان  برای  بازاریابی  و  فروش   
کمی  خانگی  و  دست ساز  محصوالت 
که  کاری  به  آنها  چون  است،  پرچالش 
دارند  هنری  دید  و  عالقه  می دهند  انجام 
چیزهای  تولید  به  اشتیاق شان  بیشتر  و 
به  کافی  عالقه  و  وقت  شاید  و  است  جدید 
برای  برنامه ریزی  و  بازاریابی  و  فروش 
به  اغلب  موضوع  این  باشند.  نداشته  آینده 
تولید محصوالت زیبا، اما فروش کم منجر 
هستید  موقعیتی  چنین  در  اگر  می شود. 
را  زیر  موارد  اگر  باشید.  نداشته  هراس 
ساخت  کنار  در  می توانید  کنید،  رعایت 
خانگی  و  دست ساز  محصوالت  تولید  و 
داشته  تمرکز  نیز  درآمدزایی  بر  خود، 
باشید، بدون اینکه اشتیاق تان به تولید این 

محصوالت را قربانی کنید.  

 1( سیستم های پایدار ایجاد کنید. سیستم ها 
می شوند  باعث  و  می کنند  ایجاد  ساختار 
شود.  اداره  کارآمد  صورت  به  چیز  همه 
اغلب  دست ساز  محصوالت  کارآفرینان 
شروع  سرگرمی  صورت  به  را  خود  کار 
سیستم ها  این  برابر  در  بنابراین  می کنند؛ 
مقاومت می کنند. تحول از کار سرگرمی به 
یک استارت آپ پولساز بسیار مهم و حیاتی، 
اما ارزشمند است. می توانید برای این کار 
یا   Google Calendar مانند  ابزارهایی  از 

به روزرسانی های فیس بوک استفاده کنید.

موفقیت  کنید.  استقبال  تکنولوژی  از   )2  
تکنولوژی  از  بهینه  استفاده  به  کسب وکار 
دست ساز  کسب وکارهای  دارد.  بستگی 

مشتری  با  فیزیکی  تعامل  می دهند  ترجیح 
کمتر  تکنولوژی  از  معموال  و  باشند  داشته 
که  بوده اند  افرادی  می کنند.  استفاده 
اما  داشتند،  هراس  موضوع  این  از  ابتدا 
با  مستقیم  طور  به  را  خود  فروش  وقتی 
کردند،  پیگیری  تکنولوژی  از  استفاده 
ابتدا  بکشند.  دست  آن  از  نتوانستند  دیگر 
تشخیص دهید کدام تکنولوژی ها برای نوع 
کسب وکار شما کاربرد دارند و سپس دست 

به کار شوید. 

ندانید.  هنرمند  یک  صرفا  را  خود   )3  
اگر  اما  ندارد،  اشکالی  هیچ  بودن  هنرمند 
این  بدانید،  هنرمند  یک  را  خودتان  صرفا 
کسب وکاری  صاحب  که  ندارید  را  دیدگاه 
در این زمینه هستید. این در حالی است که 
ساخته اید  خودتان  که  را  محصولی  وقتی 
تجارت  و  کسب وکار  وارد  می فروشید، 
شرکت  مالک  اشتین،  بالون  لیندا  شده اید. 
زمینه  این  در   )Zosimos( زوسیموس 

بهداشتی  مراقبت  »محصوالت  می گوید: 
وقتی  و  هستند  دست ساز  کامال  ما  شرکت 
مردم می پرسند شغل تان چیست، می گویم 
مالک یک شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی 
حرفه ای  لفظی  چنین  من،  نظر  از  هستم. 

بودن کار را القا می کند.« 

وقتی  کنید.  برند  را  خودتان   )4  
متوجه  می کند،  رشد  کسب وکارتان 
با  می خواهند  بیشتری  افراد  که  می شوید 
آشنا  از محصوالت شما  فراتر  ویژگی هایی 
شوند. مشتریان وفادار در جاهای مختلف 
می کنند.  صحبت  محصوالت تان  و  شما  از 
ببرید و خودتان  بهره  این موقعیت  از  پس 

را در کنار محصوالت تان بشناسانید.

دلیل  کنید.  سرمایه گذاری  خودتان  بر   )5  
اینکه بسیاری افراد می گویند مربی ندارند 
نمی کنند  شرکت  خاصی  کالس  در  یا 
باید رویکرد  اما  اینها است،  هزینه بر بودن 
متفاوتی اتخاذ کنید. به این فکر کنید که با 
هزینه کردن برای مشاوره گرفتن یا داشتن 
مربی در واقع روی خودتان سرمایه گذاری 
شرکت  با  ساالنه  که  تحوالتی  می کنید. 
می کنید،  مشاهده  آموزشی  کالس های  در 
شرکت  گرفتن،  مشاوره  است.  حیرت آور 
مشابه  وقایع  و  کنفرانس ها  و  کالس ها  در 
غنی  را  شما  زندگی  که  هستند  تجربیاتی 
از  حداکثر  بهره برداری  برای  و  می کنند 
استعدادهای تان شما را به چالش می کشند. 
سال  چند  در  شد،  گفته  که  مواردی  جز  به 
همه  در  آنالینی  کسب وکارهای  اخیر 
کشورها راه اندازی شده که با هدف ارزش 
دادن به کارهای دست ساز، هنرمندان را به 

مشتریان واقعی آنها ارتباط می دهند.

مشاغل

 40 قــــانون 
مدیریتــــــی

مترجم: سیده محبوبه حسینی
یک رهبر عالی بودن چیزی نیست که یک شبه اتفاق بیفتد، اما می تواند 
از طریق نظم، سختکوشی و الزام به بهبود از طریق تجربه به دست آید. 
نمی شوند  زاده  عالی،  سازمانی  رهبران  افراد،  از  برخی  نظر  برخالف 
رهبر  یک  که  چیزی  بااینکه  و  می شوند  ساخته  زمان  طول  در  بلکه 
سازمانی عالی را در یک کاربرد ایجاد می کند در مورد دیگر کاربردها 
صادق نیست، برخی قوانین کلی وجود دارد که همه رهبران عالی دنبال 

می کنند. 

 اگر آرمان شما این است که در کسب وکار خودتان یا در سازمان تان یک 
رهبر عالی باشید، این 40 قانون برای شروع مناسب هستند:

 1- به آنچه گروه تان می گوید گوش کنید. همیشه به آنچه گروه تان گفته 
است گوش کنید حتی اگر آن را دوست ندارید.

 2- تا جایی که امکان پذیر است ارتباط موثر برقرار کنید. هر زمان که 
انتظارات و احساسات خودتان  امکان پذیر است، در یک محیط مناسب 

را روشن کنید.
 3- کمتر صحبت کنید. گاهی چیزی نگفتن بهتر از این است که چیزی 

بگویید که فایده ای ندارد.
اعضای  می خواهید  که  باشید  شخصی  نمونه  باشید.  مثال  یک   -4  

گروه تان آن گونه باشند.
شوق  و  شور  خودتان  کسب وکار  برای  شما  اگر  باشید.  پرشور   -5  

ندارید، کسب وکارتان اشتباه است.
 6- ثابت قدم باشید. در رفتارتان ثابت قدم باشید در این صورت گروه تان 

می داند که چه چیزی از شما انتظار می رود.
آنها تصمیم گیری  7- قاطعانه تصمیم گیری کنید. مواردی را که برای   
می گیرید  که  در مورد تصمیمی  و  نکنید  رها  طوالنی  برای مدت  نشده 

دو دل نباشید.
 8- مربیان و اسوه ها را بشناسید. افرادی را که شما می توانید الگو قرار 

دهید و از آنها چیزی بیاموزید را بشناسید و آنها را به دقت دنبال کنید.
 9- تنها در صورت لزوم دخالت کنید. اگر شما به گروه تان اعتماد دارید 
اینکه دخالت تان  نکنید مگر  انجام می دهند، دخالت  را درست  که کاری 

قطعا ضروری باشد.
 10- محدودیت هایتان را بشناسید. بیش  از حد پیش روی نکنید.

می توانید  به خوبی  شما  اگر  بشناسید.  را  خودتان  قوت  نقاط   -11  
اختالفات را حل وفصل کنید، هر زمان که الزم است مداخله کنید و آنها 

را حل کنید.
12- نقاط ضعف خود را بشناسید. اگر چیزی وجود دارد که شما در   

انجام آن خوب نیستید، آن را بپذیرید و روی آن کارکنید.
 13- بهانه نیاورید. اگر اشتباهی کردید آن را به گردن کس دیگر یا چیز 

دیگری نیندازید.
 14- موارد پیش بینی نشده را بپذیرید. شما نمی توانید همه چیز را کنترل 

و پیش بینی کنید.
آنها  به  که  افرادی  با  تنها  کنید.  انتخاب  به دقت  را  خود  شرکای    -15  

اعتماد دارید و می توانید روی آنها حساب کنید کار کنید.
 16- خوب کارکنید. خودتان را متعهد کنید که فرد خوبی باشید و هر 

زمان که ممکن است به جامعه خدمت کنید.
شبکه  گسترش  برای  فرصتی  هر  از  کنید.  مالقات  جدید  افراد  با   -17  
ارتباطی خود استفاده کنید و خودتان را در معرض تجارب و دیدگاه های 

جدید قرار دهید.
به  نباشید  آدم آهنی  یک  باشید.  تماس  در  خودتان  احساسات  با   -18  

خودتان فرصت احساس کردن بدهید.
 19- واکنش خودتان را مالیم تر کنید. تا زمانی که فرصتی برای توضیح 

افکار و احساسات درونی خودتان داشته باشید واکنش نشان ندهید.
داشته  خود  گروه  با  خوشگذرانی  برای  را  زمانی  باشید.  خوش   -20  

باشید.
بگیرید،  تصمیمی  اینکه  از  قبل  کنید.  تحقیق  چیزی  هر  مورد  در   -21  

تکلیف شما این است که تمام جوانب مثبت و منفی آن را بشناسید.
 22- همه جوانب را بسنجید. هرگز تنها به غریزه یا واکنش اولیه اعتماد 

نکنید.
 23- گروه خود را به دقت انتخاب کنید. تنها افرادی را که شما می توانید 
آنها اعتماد کنید، استخدام کنید)همچنین کسانی که  برای انجام کار به 

همراه با دیگران می توانند کار کنند(.

 24- گروهتان را اولویت بندی کنید. گروه شما همه چیز است. به آنها هر 
چیزی که برای موفق شدن نیاز است را بدهید.

یک  به عنوان  موقعیتتان  و  نفوذ  دارایی،  خاطر  به  باشید.  فروتن   -25  
رهبر متکبر نباشید.

 26- اشتباهات را ببخشید. هرکسی اشتباه می کند.
آسان  نکنید.  اذیت  را  خودتان  بیش ازحد  ببخشید.  را  خودتان   -27  

بگیرید.
 28- منطقی باشید. منطقی تصمیم بگیرید.

 29- عاقل باشید. به نظرات مخالف گوش کنید و عادل باشید.
30- برای چیزی که مهم است وقت بگذارید. برای چیزهایی که واقعا   
در زندگیتان مهم هستند، چیزی به اسم »وقت ندارم« وجود ندارد. وقت 

بگذارید.
 31- مدام در حال یادگیری باشید. تااندازه ای که می توانید مطالعه کنید 

و هرجایی که فرصت داشتید در کالس شرکت کنید.
و  مهارت ها  روش ها،  بهبود  برای  مدام  دهید.  بهبود  را  همه چیز   -32  

فرآیندهای خودتان کارکنید.
 33- هرگز تسلیم نشوید. وقتی کمی مداومت بیشتر می تواند شما را به 

لبه برج برساند آن را رها نکنید.
 34- در صورت لزوم روش های خود را عوض کنید. اگر بعضی چیزها 

کار نمی کنند، روش خودتان را عوض کنید.
حال  در  شما  اگر  دهید.  کاهش  را  خود  تلفات  لزوم  صورت  در   -35  
مبارزه در یک جنگ شکست خورده هستید، عقب نشینی کنید و دوباره 

از جای دیگری یا با راه جدیدی شروع کنید.
از اشتباهات خود درس بگیرید. تالش کنید که یک اشتباه را دو   -36  

بار انجام ندهید.
و  عقاید  تصمیمات،  همه  کنید.  بنا  داده ها  اساس  بر  را  همه چیز   -37  

افکارتان را با حقایق قابل مشاهده و شواهد قوی تکمیل کنید.
و  است  واقعی  استرس  نگیرید.  نادیده  را  استرس  نشانه های   -38  
می تواند مخل توان رهبری شما باشد. اگر به صورت غیرطبیعی شروع 

شد، برای کاهش یا از بین بردن آن اقدامی انجام دهید.
چه  که  بدانند  گروهتان  که  دهید  اجازه  دهید.  ارائه  را  بازخورد   -39  
چیزی را به خوبی انجام داده اند و چه چیزی به بهبود بیشتری نیاز دارد.
 40- اعتماد کنید اما بررسی کنید. به گروهتان برای انجام کارها اعتماد 
رسیده  اتمام  به  کار  که  شوید  مطمئن  تا  کنید  پیگیری  همیشه  اما  کنید 
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شاید نه در خانه و نه در تمام سال هایی که پشت میز درس 
نشسته اید، هیچ کس این رازها را با شما در میان نگذاشته 
یک  شروع  برای  کنیم  باور  که  باشد  وقتش  شاید  باشد. 
رابطه و به سرانجام رساندنش، واقعا به معلم و درس و 
کالس نیاز داریم. باربارا دی آنجلیس یکی از کسانی است 
که تالش می کند چیزهایی که خودش از زندگی و عاشق 
شدن یاد گرفته را با دیگران در میان بگذارد.او می گوید 
بسیاری از رابطه ها به خاطر دالیلی که هیچ کس آنها را 
این  اگر شما  از هم می پاشند و  با شما در میان نگذاشته 
بهانه های ساده بدبختی را نشناسید، ممکن است دانسته 
یا نادانسته به دام شان بیفتید. چنین بهانه ای کافی است 
تا در این صفحه، بی سرانجام ترین رابطه های عاشقانه 

را برای تان معرفی کنیم.
او می گوید بسیاری از رابطه ها به خاطر دالیلی که هیچ 
و  پاشند  می  هم  از  نگذاشته  میان  در  شما  با  را  آنها  کس 
اگر شما این بهانه های ساده بدبختی را نشناسید، ممکن 
است دانسته یا نادانسته به دام شان بیفتید. چنین بهانه ای 
کافی است تا در این صفحه، بی سرانجام ترین رابطه های 

عاشقانه را برای تان معرفی کنیم.

بیشتر از او عاشق هستید؟
به شما  آنچه  از  اید که بیشتر  ای وارد شده  به رابطه  اگر 
عشق می ورزند، عشق خود را نثار فرد مقابل تان می کنید، 
چنین  در  بود.  نخواهد  تان  انتظار  در  خوبی  سرنوشت 
رابطه ای یکی از دو طرف از لحاظ روانی تعقیب کننده و 
دیگری تعقیب شونده است و هیچ وقت دو طرف، وضعیت 
برابری را در رابطه عاطفی شان تجربه نمی کنند. وقتی 
در چنین رابطه ای می مانید، بعد از مدتی این احساس که 
شما را کنترل می کنند کالفه تان می کند و خودتان را تشنه 

عشقی خواهید دانست که نثارتان نمی شود.
آزار دهنده، عصبانیت شما خواهد  این احساسات  حاصل 
بود و احساس خواهید کرد به شما و احساسات پاکی که 
این رابطه خرج می کنید خیانت می شود. کسانی که  در 
در این روابط یک طرفه می مانند و به اندازه ای که محبت 
می کنند عشق نمی بینند، پس از مدتی احساس درماندگی 

می کنند.

بیشتر عاشق تان است؟
موازنه  باید  عاطفی  رابطه  یک  در  گوییم  می  وقتی 
احساسات برقرار باشد، منظورمان تنها این نیست که شما 
از  بیشتر  هم  او  اگر  باشید.  همسرتان  از  تر  عاشق  نباید 
آنچه شما دوستش دارید به شما عشق بورزد، این معادله 
می  ویرانگر  و  دهنده  آزار  تان  رابطه  و  خورد  می  هم  به 
شود. وقتی شما صددرصد قلب تان را در یک رابطه نمی 
گذارید، باز هم نمی توانید احساس آرامش کنید و هیچ یک 
از شما از زندگی که ساخته اید احساس رضایت نمی کنید.

در رویاهای تان می سازیدش؟
وقتی همسرتان را به مجسمه ای بی عیب و نقص تبدیل 
می کنید و شیفته توانایی های بالقوه ای می شوید، باز هم 
رابطه تان را در معرض تهدید قرار می دهید. شما وقتی 
می توانید یک رابطه موفق را شکل دهید که عاشق او به 
همین شکل که هست باشید اما وقتی عاشق کسی می شوید 
خراب  را  کار  باشد«  دارید  »آرزو  یا  باشد«  تواند  »می  که 
تان  مقابل  در  که  است  کسی  همین  شما  همسر  کنید.  می 
ایستاده؛ نه کسی که در رویاهای تان می بینید. در چنین 

عاشق  نیستید،  همسرتان  عاشق  شما  درواقع  شرایطی 
فردی هستید که امیدوارید همسرتان به آن بدل شود.

فرشته نجات هستید؟
خاطر  به  هستند،  معتاد  دیگران  نجات  به  که  کسانی 
اعتمادی که به همسرشان دارند یا توانایی هایی که در او 
می بینند در کنارش نمی مانند؛ آنها تنها تصور می کنند که 
مسوول نجات همه افراد جهان هستند و ماموریت نجات 
دیگران را به عهده دارند. چیزی که آنها را در یک رابطه 
نگه می دارند، عشق نیست، بلکه حس ترحم است و اشتباه 

را  شان  انرژی  شود  می  باعث  هم  با  حس  دو  این  گرفتن 
در رابطه ای که نمی تواند انتظارات شان را برآورده کند 

خرج کنند.

معلم تان است؟

آینده  در  و  دارد  را  نقش همسرتان  که  نیست مردی  قرار 
تان باشد، معلم شما باشد. برای  قرار است پدر فرزندان 
یک  در  باید  همسرتان  و  شما  سالم،  زندگی  یک  ساختن 
تان خود را  مقام و مرتبه قرار داشته باشید و هیچ کدام 
نفر،  دو  شما  از  یکی  وقتی  ندانید.  فرادست  یا  فرودست 
مدار  از  رابطه  ببیند،  تر  ضعیف  یا  تر  قدرتمند  را  خود 
سالمت خارج می شود. اگر در آستانه ازدواج قرار دارید، 
مراقب باشید داناتر بودن و قوی تر بودن مردی که مقابل 
قرار  شما  چراکه  نباشد؛  شما  انتخاب  دلیل  ایستاده،  تان 
است با همسری که همراه تان است زیر یک سقف بروید 

تا با معلم تان.

عاشق چشم و ابرویش هستید؟
یا  شغلی  موقعیت  خانوادگی،  موقعیت  ظاهری،  زیبایی 
انتخاب  را  او  باعث شده  نامزدتان  مالی  داشته های  حتی 
کنید؟ پس وقتش است که از خود یک سوال مهم بپرسید؛ 
این  فرد  این  اگر  که  دهید  جواب  سوال  این  به  باید  شما 
می  و  بود  جذاب  برایم  همچنان  آیا  نداشت  را  ویژگی 
سوال  این  به  تان  پاسخ  اگر  کنم؟  ازدواج  او  با  خواستم 
منفی است یا با تردید به آن جواب می دهید، معنایش این 
از  پیش  که  شوید  وارد  ای  رابطه  به  است  قرار  که  است 

شروع، زمینه را برای شکست خوردنش فراهم کرده اید.

درد مشترک دارید؟
کم نیستند رابطه هایی که به خاطر درد مشترک شکل می 
گیرند. گاهی افراد در موقعیت هایی قرار می گیرند که به 
خاطر تفاهم های جزئی و کوچک احساس می کنند عاشق 
و دلباخته یکدیگر هستند. این افراد رابطه شان را براساس 
اگر موضوعی  و  تفاهم های جزئی شکل می دهند  همین 
که دلیل پیوند شان شده برای شان اهمیت داشته باشد، به 

راحتی آن را با پیوندی عاشقانه و قوی اشتباه می گیرند.

می خواهید به دیگران دهن کجی کنید؟

گاهی افراد کسانی که خصوصیات شخصیتی آنها متضاد 
ازدواج  برای  را  است  شان  والدین  نظر  مورد  آنچه  با 
انتخاب می کنند. این افراد احتماال به خاطر اینکه با والدین 
و اطرافیان شان بجنگند، وارد یک رابطه عاطفی می شوند 
و دانسته یا ندانسته می خواهند با چنین انتخابی، انتقام 
خود را از کسانی که همیشه خواسته های شان را سرکوب 
کرده اند بگیرند. رابطه ای که سرکشی و به عبارت دیگر 
دهن کجی به دیگران دلیل شکل گرفتنش باشد، هیچ وقت 

نمی تواند شما را به خانه ای امن و آرام دعوت کند.

می خواهید حال نامزد سابق تان را بگیرید؟
وقتی با درد از کسی که دوستش داشته اید جدا می شوید، 
احتماال برای آرام کردن خودتان به راه های مختلفی دست 
می زنید. رابطه ای که در آن نامزد یا همسر را به عنوان 
عکس العملی در قبال نامزد یا همسر قبلی خود انتخاب می 

کنید، بعید است شما را به آرامش برساند.
به خاطر  تنها  و  رابطه  یک  از  آمدن  بیرون  به محض  اگر 
اینکه نشان دهید طرفداران دیگری هم دارید یا به این دلیل 
وارد شوید،  رابطه  به یک  ندارید  را  ماندن  تنها  که تحمل 

احتمال زمین خوردن تان زیاد خواهد بود.

دل تان جای دیگر است؟
و  روانی  نظر  از  همسرتان  یا  نامزد  آن  در  که  ای  رابطه 
عاطفی در دسترس شما نیست، نمی تواند رابطه موفقی 
و  عاطفی  نظر  از  همسر  یا  نامزد  روابط  این  در  باشد. 
روانی با کسی دیگر درگیر است و به طور کامل نتوانسته 

درگیری عاطفی خود را با شخص سوم حل کند.
را  تان  قدیمی  عشق  های  پرونده  شما  از  یکی  هنوز  اگر 
نبسته اید، معنایش این است که آمادگی وارد شدن به یک 
عشق  اگر  ندارید.  را  موفق  زندگی  یک  ساختن  و  رابطه 
نباید  کند،  می  فکر  دیروزش  عشق  به  هنوز  شما  امروز 

انتظار ساختن یک زندگی موفق را هم داشته باشید.
یک رابطه موفق و آرامش بخش، نیازمند توجه و مراقبت 
هر دوی شماست و زمانی که حتی یکی از شما دو نفر تمام 
انرژی اش را برای آن رابطه خرج نمی کند، هر دوی تان 
می  است،  تلخی  و  شکست  پایانش  که  سراشیبی  گرفتار 

شوید.

به من گوش کنید
باربارا دی آنجلیس را همه به عنوان نویسنده ای که عشق 
را تعریف می کند و مسیری دست یافتنی برای رسیدن به 
آن معرفی می کند، می شناسند. اگر شما هم می خواهید 
را  عشق  او  شیوه  به  و  باشید  معلم  این  شاگردان  از  یکی 
در زندگی تان جا دهید، به اصولی که در این مطلب آورده 
ایم وفادار باشید و از آنچه خواسته ایم پرهیز کنید. تنها 
در این صورت است که می توانید با خیال راحت، به فرد 
شما  میان  که  عشقی  تکمیل  برای  و  کنید  تکیه  تان  مقابل 

جرقه زده قدم بردارید.

وقت را هدر ندهید
زندگی  یک  و  کرده  عاشق  را  ای شما  نیست معجزه  قرار 
همراه با عشق را به شما هدیه کند. پس منتظر نمانید عشق 
شما را پیدا کند. این شما هستید که باید زمین حاصلخیزی 
بیافرینید تا بذر عشق به سادگی در آن جوانه بزند و رشد 

کند.

صادق باشید
برای رسیدن به چنین هدفی باید خود را تمام و کمال و تا 
آنجا که در توان دارید با صداقت تمام به رابطه تان متعهد 
و پایبند کنید. مطمئن باشید اگر با صددرصد قلب تان به 
یک رابطه وارد شوید و از آنچه در این مطلب آوردیم هم 
بذر عشق میان شما و معشوق  تعهد،  پرهیز کنید، قدرت 
تا  این امکان را خواهد داد  آن  آبیاری خواهد کرد و به  را 
در قلب شما به بار بنشیند. این شما هستید که بهتر از هر 

کسی می توانید از عشق تان مراقبت کنید.

خودتان دست به کار شوید
باور کنید شما قدرت و توان آن را دارید که زندگی رضایت 
زندگی  به  که  دارید  را  آن  توان  شما  بیافرینید؛  را  بخشی 
خود معنا و هدفی برتر ببخشید و این توان تنها در عشق 
و شور زندگی شما نهفته است. پس منتظر نباشید کسی 
از راه برسد و شما را نجات دهد، بلکه خودتان ناجی عشق 

تان باشید و با توانی که دارید از آن مراقبت کنید.

خانواده

برگزاری صیغه عقد و طالق
مورد تائید سفارت ایران

تهیه و تنظیم وصیت نامه
 شرعی و قانونی و مراسم تدفین 

مشاوره خانواده با تعیین وقت قبلی

 محمد حسین متقی07448947811

این ۱0 رابطــــــه را با 
عشق اشتباه نگیرید
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خواب و 
رویاهای جنسی

کمـی  جنسی  های  رابطـه  مسائـل  کـه  دوران  ایـن  در  حـتی 
در  خوابی  وقتی  مردم  از  خیلی  هم  بـاز  اسـت،  شـده  بـازتـر 
ایـن رابطـه داشتـه باشند، نگـران می شونـد. بـه ویـژه، اگـر 
عــملی که در خواب انجام داده اید، در زندگی عادی برایتان غیر 
منتظره و تکان دهنده باشد، این خواب ها آزار دهنده ترخواهد 
شد.اما، خیلی از افراد هم هستند که اصاًل از چنین خواب هایی 
ناراحت نمی شوند، بلکه از آن لذت هم می برند. می توان گفت 

این بهترین رفتاری است که می توانید داشته باشید.

چرا خواب رابطه جنسی می بینیم؟
ذهن  در  مداوم  بطور  که  شدیدی  های  فعالیت  خاطر  به  ما 
آنجا  از  و  بینیم.  می  خواب  است،  انجام  حال  در  ناخودآگاهمان 
انسانی  امیال  و  غرایز  نیرومندترین  از  یکی  جنسی  رابطه  که 
است، حیرت انگیز نیست که برخی خواب های ما محتوای جنسی 

داشته باشد.
اگر میل و انگیزه شدیدی برای انجام برخی کارها داشته باشیم، 
ذهن  و  است  زیاد  خیلی  ببینیم  خواب  در  را  آن  اینکه  احتمال 

خودآگاه ما نمی تواند از اتفاق آن جلوگیری کند.

آیا حقیقت دارد که ذهن خودآگاه ما خوابهای جنسی را سانسور 
می کند؟

را  ها  خواب  که  رویا"  "سانسور  اسم  به  دارد  چیزی  ذهن  بله. 
تصفیه می کند. پس اگر فردی در امور دینی و اخالقی دیدگاهی 
خواب  یک  دیدن  به  شروع  و  باشد،  داشته  گیرانه  سخت  بسیار 
جنسی کند، قابلیت سانسور رویاها در ذهن آن خواب را جوری 
و  ها  سمبل  با  گستاخانه  خیلی  های  صحنه  که  دهند  می  تغییر 

نشانه هایی جایگزین میشوند.
از اینرو، مردی با اخالقیات جنسی بسیار خشک و سختگیرانه، 
ممکن است در عمق ناخودآگاه خود میل شدیدی به داشتن رابطه 
جنسی با زنی زیبا داشته باشد. در این مورد، به جای اینکه آن 
فرد خواب اندام های جنسی زنانه را ببیند، در خواب لوله ها یا 

تونل هایی می بیند. و به جای دیدن سینه زنان در خواب خواب 
تپه های بسیار دلپذیر و زیبا می بیند، و از این قبیل.

و  خشک  بسیار  او  جنسی  اخالقیات  که  زنی  ترتیب،  همین  به 
و  بیند  نمی  خواب  در  مردانه  جنسی  آلت  است،  سختگیرانه 

آن مثل موشک، سیگار و دودکش های  از  درعوض سمبل هایی 
بلند را در خواب می بیند.

اما تجربه نشان می دهد این نوع رویاهای سمبلیک نسبت به قبل 
امور جنسی  به نسل های قبل در  کمتر شده است. مردم نسبت 
به  را  سکس  خواب  در  که  است  خاطر  همین  به  اند،  شده  بازتر 

وضوح و آشکار می بینند نه سمبل هایی از آن را.

آیا احتمال ارگاسم شدن در خواب وجود دارد؟
مطمئنًا. البته برای خانم ها خیلی کم پیش می آید اما امکان پذیر 

استبه ویژه زمانهایی که آمادگی جنسی الزم را داشته باشند.
روی تحقیقی کار می کردم که در آن تعداد زیادی از خانم اعتراف 

کردند که اولین ارگاسمشان در خواب اتفاق افتاده است.

مردها چطور؟
اکثر مردها در دوره نوجوانی خود تا 20، 30 سالگی خواب های 

رفتن  باال  با  رویاها  این  تکرار  اند.  داشته  زیادی  بسیار  جنسی 
سن کمتر می شود اما بسیاری از مردهایی که میل جنسی زیادی 

دارند، تا سن 60، 70 سالگی هم چنین خوابهایی می بینند.
در مردها، این خواب ها تا مرحله ارگاسم و ارضا شدن مرد پیش 

به  شود،  آنها  خجالت  مایه  است  ممکن  این  جوانی  در  رود.  می 
ویژه اگر بعد از بیدار شدن ببینند که ملحفه ها کثیف شده است. 

اما برای جلوگیری از وقوع آن هیچ کاری نمی توان انجام داد.

شرت  با  است  بهتر  باشد،  ها  ملحفه  شدن  کثیف  مشکلتان  اگر 
زیاد  اسپرمشان  که  جوانی  خیلی  مردهای  درمورد  اما  بخوابید 
اینکه یک  است مگر  ناپذیر  اجتناب  ها  است، کثیف شدن ملحفه 

حوله ضخیم زیر خود بیندازید.

آیا ارگاسم در خواب مضر است؟
خیلی از مردها تصور می کنند که ارضا شدن در خواب زیان آور 
است. اغلب آنها شنیده اند که از دست رفتن اسپرم، باعث ضعیف 
شدن جسمی آنها یا کوتاه شدن عمرشان می شود. اما این کاماًل 
نادرست است. این خواب ها فقط واکنش طبیعی بدن به هورمون 

هاست تقریبًا مثل عادت ماهیانه که در خانم ها روی می دهد.

با خواب های جنسی آزار دهنده چه باید کرد؟
بیشتر خواب های جنسی طبیعی هستند و نباید احساس نگرانی 
که  دارد  خود  در  هایی  فعالیت  ها  خواب  این  اوقات  گاهی  کرد. 
انجام  را  آن  ممکن است تصور کنید در زندگی واقعی هیچوقت 

نمی دهید. اما اشکالی ندارد.
اما، بعضی افراد رویاهای جنسی بسیار آزاردهنده ای دارند مثل 
رابطه جنسی با محارم، سکس خشن، و تجاوز. اگر این رویاها 
مکررًا برایتان اتفاق افتاد، احتمااًل یک دلیل روانشناسی پشت آن 

وجود دارد.
را  آن  دلیل  خواهید  می  و  کند  می  ناراحتتان  ها  خواب  این  اگر 
بفهمید، بهترین راه این است که با یک روانشناس مشورت کنید. 
این افراد با پیش زمینه روانکاوی خود آشنایی بیشتری با دنیای 
مهارت  درمانی  هیپنوتیزم  متخصصین  برخی  اما  دارند.  خواب 
ویژه ای در کمک به افراد برای کنترل خواب های خود دارند و 
با هیپنوتیزم به آنها کمک می کنند پایان دیگری برای رویایشان 

بسازند تا دیگر برایشان آزاردهنده نباشد.

رویای عشق
گاهی اوقات بعضی افراد خواب هایی می بینند که در آن فردی 
عمیقًا دوستشان دارد، در آغوش می گیردشان و نوازششان می 
کند رویاهایی که به آن صورت رابطه جنسی در آن نیست اما فرد 

را عمیقًا در خواب به سمت فرد مقابلش می کشاند.
چون  هستند،  دهنده  تکان  بسیار  فرد  برای  معمواًل  رویاها  این 
یا  همسر  ورزیده،  می  عشق  آنها  به  خواب  در  که  فردی  معمواًل 

شریک زندگی واقعیشان نیست.
تجربه نشان داده که این رویاها حرف های زیادی را می تواند 
برایمان بازگو کند. اینگونه رویاها می تواند به ما نشان دهد که 
ما از وضعیت کنونی زندگی خود چندان راضی نیستیم و میل و 
اشتیاق ما را برای یک تجربه عشقی جدید نشان می دهد که در 

ازدواج یا رابطه کنونیمان وجود ندارد.
اگر شما چنین خواب هایی می بینید و برایتان آزاردهنده است، 
بهتر است با یک مشاور خانواده مشورت کنید تا ببینید دلیل این 

رویاهایتان چه بوده است.
مطمئنًا همه ما رویاهایی می بینیم که در آن مسائل نامتجانسی 
با کسانی که فکرش را هم نمی کنیم برایمان اتفاق می افتد، اما 
وقتی این رویاها لحظات بیداری ما را در یکی دو روز پس از آن 
به خود مشغول کند، بهتر است به دلیل احتمالی آن و پیامی که آن 

رویا می تواند برای ما داشته باشد فکر کنیم.
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تخصص  فوق  یا  زنان  متخصص  یک  از  فرصت  اولین  در 
غدد وقت ویزیت بگیرید و درمان را آغاز کنید.

در دو سال اول، درمان الزم نیست
قاعدگی به طور طبیعی از سن 12 تا 13 سالگی شروع می 
شود. در دو سال اول نیز ممکن است نامنظم باشد. درواقع 
کوتاه بودن یا بلند بودن دوره های قاعدگی در این دوران 
طبیعی است زیرا تخمک گذاری انجام نمی شود، بنابراین 
خونریزی  اینکه  مگر  ندارد،  وجود  هم  درمان  به  نیازی 
صورت  این  در  شود.  خونی  کم  دچار  فرد  و  باشد  شدید 
می توان از درمان های موقتی خوراکی یا تزریقی استفاده 
 LD کرد. در موارد شدید هم با کمک قرص های جلوگیری
می توان خونریزی ماهانه را کاهش داد. در بی نظمی های 
آنها  به  اینجا  در  قاعدگی عوامل متعددی دخیل هستند که 

اشاره خواهیم کرد.

عامل شماره 1: تخمدان پلی کیستیک
بی نظمی های قاعدگی در هر سنی علل بخصوصی دارند 
به سن صورت گیرد. یکی  با توجه  باید  نیز  آنها  و درمان 
کیستیک  پلی  بیماری  نوجوانی  سن  در  شایع  اختالالت  از 
های  کیست  دچار  تخمدان  بیماری  این  در  است.  تخمدان 
ریز می شود. به عبارتی فولیکول ها تا سطح تخمدان می 
آیند اما آزاد نمی شوند، بنابراین تخمک گذاری صورت نمی 

گیرد.
زائد،  موهای  افزایش  به  توان  می  اختالل  این  عالئم  از 
از 35 روز  آکنه، نازایی و دوره های قاعدگی بیش  چاقی، 
اشاره کرد. درمان آن نیز باتوجه به عالئم، سن و شرایط 
بیمار صورت می گیرد؛ برای مثال داروهایی که برای رفع 
از داروهای درمان  موهای زائد تجویز می شوند متفاوت 

نازایی حاصل این اختالل هستند.

عامل شماره 2: فیبروم
دستگاه  خیم  خوش  تومورهای  ترین  شایع  از  ها  فیبروم 
تناسلی زنان هستند که می توانند باعث اختالالت قاعدگی 
شوند، به خصوص اگر از نوع زیر مخاطی و »اینترامورال« 
درد  باعث  معموال  هم  رحم  از  خارج  های  فیبروم  باشند. 
لگن می شوند. به طور کلی از عالئم فیبروم ها می توان به 
خونریزی شدید قاعدگی، دردهای قاعدگی، عالئم مربوط 
به فشار روی احشای لگنی، تکرر ادرار، یبوست، درد موقع 
اتساع  و  از موعد  زایمان پیش  نزدیکی، سقط های مکرر، 
شکم اشاره کرد. تشخیص آن هم معموال با سونوگرافی و 
معاینه انجام می شود؛ درمان نیز بستگی به عالئم و اندازه 

تومور دارد.
عالمت،  گونه  هیچ  نداشتن  و  بودن  کوچک  صورت  در 
می  درد  وجود  صورت  در  اما  نیست  نیاز  خاصی  درمان 

توان از قرص های جلوگیری از بارداری و داروهای مسکن 
حفره  داخل  های  فیبروم  برداشت  برای  کرد.  استفاده 
در  کرد.  استفاده  هیستروسکوپ  از  توان  می  هم  رحمی 
بارداری  به  تمایل  خانم  اگر  نیز  بزرگ  های  فیبروم  مورد 
یا  الپاراسکوپی  جراحی  عمل  با  توان  می  باشد،  داشته 
به  تمایل  خانم  هم  اگر  کرد.  خارج  را  فیبروم  الپاراتومی، 
بارداری نداشته باشد، می توان با برداشتن رحم، بیماری 

را به طور قطعی درمان کرد.

عامل شماره 3: آندومتریوز
قاعدگی های دردناک »دیسمنوره« نام دارند که خود به دو 
نوع اولیه و ثانویه تقسیم می شوند. در دیسمنوره اولیه، 
بعد  تا سه روز  آغاز می شود و دو  قاعدگی  با شروع  درد 
به  احتیاج  بنابراین  است؛  طبیعی  درد  این  شود.  می  قطع 
اسید  مفنامیک  مثل  هایی  مسکن  و  ندارد  خاصی  درمان 

های  دیسمنوره  در  هستند.  آنها  رفع  برای  روش  بهترین 
از  بعد  و  قبل  اما  شود  می  شروع  قاعدگی  با  درد  ثانویه 

قاعدگی هم وجود دارد.
این  در  است.  »آندومتریوز«  درد  این  علت  ترین  شایع 
گیرد  قرار می  از رحم  غیر  در جایی  بیماری، مخاط رحم 
کند.  می  ایجاد  شدید  درد  مقاربت  و  قاعدگی  با  ماه  هر  و 
آندومتریوز در 50 درصد دختران جوانی که برای ارزیابی 
درد مزمن لگن یا دردهای قاعدگی الپاراسکوپی می شوند، 
قابل مشاهده است. این بیماری معموال در سنین 25 تا 35 
سالگی تشخیص داده می شود و در زنان طبقه اقتصادی 
باالتر که حاملگی را به تاخیر می اندازند شایع تر است. به 
همین دلیل دختر خانم هایی که قاعدگی های خیلی دردناک 
بروز  علت  شوند.  بررسی  لحاظ  این  از  باید  حتما  دارند 
رسد  می  نظر  به  اما  است  نشده  اثبات  هنوز  آندومتریوز 
مهم ترین عامل آن برگشت خون قاعدگی از طریق لوله های 

رحم به داخل شکم باشد. این بیماری درجات مختلفی دارد 
و ممکن است بین قاعدگی ها لکه بینی نیز ایجاد کند.

با  همچنین  شود،  می  نازایی  باعث  هم  باالتر  مراحل  در 
می  تقویت  بدن  در  استروژن  هورمون  سطح  افزایش 
آزمایش  و  الپاراسکوپی  طریق  از  نیز  آن  تشخیص  شود. 
تومورمارکر CA 125 انجام می شود. درمان آندومتریوز 
بستگی به شدت عالئم، وسعت و محل بیماری، تمایل بیمار 
قرص  خفیف،  عالئم  در  دارد.  بیمار  سن  و  حاملگی  برای 
های مسکن و جلوگیری از بارداری به صورت دوره ای یا 
مداوم تجویز می شوند. در صورت وجود عالئم شدید و 
البته درصورتی که بیمار  حاد نیز جراحی ضرورت دارد، 

قصد حاملگی در آینده نداشته باشد.

عامل شماره 4: یائسگی
تمامی خانم ها با نزدیک شدن به یائسگی دچار عدم تخمک 
گذاری و اختالالت قاعدگی می شوند زیرا تخمک های شان 
رو به اتمام می رود. در همین زمان احتمال سرطان های 
رحم هم زیاد می شود. به همین خاطر اگر خانم های باالی 
40 سال دچار بی نظمی های شدید قاعدگی شوند حتما باید 
کورتاژ تشخیصی و بیوپسی از داخل رحم انجام دهند تا 
علل بدخیمی برای شان رد شود. عالوه براین اگر خانمی 
مجددا  اما  نشود  ماهانه  عادت  ماه   6 برای  و  شود  یائسه 
خونریزی مشاهده کند، باید حتما مورد بررسی قرار گیرد.
این حالت غیرطبیعی است و شایع ترین علت آن خشکی و 
آتروفی رحم است و مهم ترین علت آن نیز سرطان است. 
از یائسگی هورمون درمانی می شوند هم  کسانی که بعد 
ممکن است در 6 ماه اول خونریزی داشته باشند اما بعد از 
آن خونریزی شان قطع خواهد شد. با این حال باید حتما 
ضخامت  افزایش  درصورت  تا  دهند  انجام  سونوگرافی 

رحم، از بافت آن نمونه برداری شود.
نکته: بیشتر زنان در سنین 47 تا 51 سالگی بسته به شرایط 
محیطی و فردی، یائسه می شوند اما اگر یائسگی در زمانی 
زودتر از موعد طبیعی رخ دهد، طبیعی محسوب نمی شود 
این  گیرد.  قرار  درمان  تحت  تر  سریع  هرچه  باید  فرد  و 
تنبلی  به  مبتال  که  افتد  برای خانم هایی می  اتفاق معموال 
تخمدان هستند و سطح استروژن خون شان کاهش یافته 

است.

سایر عوامل: اختالالت هورمونی،پولیپ، زخم و عفونت
اختالالت هورمونی، کم کاری و پرکاری تیروئید و ترشح 
بیش از حد پروالکتین )هورمون مترشحه از غده هیپوفیز( 
از دیگر علل بی نظمی های قاعدگی به حساب می آیند که 
با درمان آنها اختالل قاعدگی نیز رفع می شود. پولیپ های 
داخل رحم و دهانه آن نیز بافت هایی کوچک ، پیاز مانند و 
دارای ساقه هستند که می توانند باعث بی نظمی قاعدگی 

شوند.
برای درمان آنها هم می توان از روش های مختلف دارویی 
ها  خانم  بعضی  براینها،  عالوه  کرد.  استفاده  جراحی  تا 
یا خونریزی می شوند که  بینی  لکه  در میانه سیکل دچار 
اختالالت  رحم،  دهانه  های  زخم  به  توان  می  آن  علل  از 
هورمونی، فیبروم و پولیپ اشاره کرد. عفونت ها یا التهاب 
های داخل رحم و دهانه آن )سرویسیت( هم می توانند بین 
قاعدگی ها یا موقع مقاربت لکه بینی ایجاد کنند اما باعث 

تشدید خونریزی قاعدگی نخواهند شد.

قاعدگی طبیعی چه ویژگی هایی دارد؟
دوره قاعدگی )از روز اول عادت ماهانه تا اولین روز عادت 
ماهانه بعدی( باید بین 24 تا 35 روز باشد. متوسط آن نیز 
28 روز است. از این دوره 7 روز به خونریزی اختصاص 
دارد. بعد از آن نیز دوره تخمک گذاری آغاز می شود. به 
این ترتیب که در میانه سیکل تخمک آزاد می شود و 14 روز 
بعد از آن مجددا قاعدگی اتفاق می افتد. درواقع این دوران 
14 روزه پس از تخمک گذاری در تمام خانم ها یکسان است 
یا کوتاه  و فقط 14 روز اول دوره ممکن است طوالنی تر 

تر شود.
از  بیشتر  و  منوره«  »پلی  روز   24 از  کمتر  قاعدگی  دوران 
35 روز »الیگومنوره« نام دارد. میزان خونریزی قاعدگی 
خونریزی  باشد.  سی  سی   80 تا   30 بین  بار  هر  باید  هم 
سی   80 از  بیشتر  و  »هایپومنوره«  سی  سی   30 از  کمتر 
ابتدا  از  قاعدگی  شروع  عدم  دارد.  نام  »هایپرمنوره«  سی 
یا قطع آن برای سه ماه در خانمی که قاعدگی های منظمی 
داشته است نیز »آمنوره« نام دارد که از علل آن می توان به 
اختالالت ژنتیکی، اختالالت هورمونی، باردار بودن و. . . 

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

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

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی 
- روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم 

دکتر روحی شاهین

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

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای 
اعصاب لندن

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

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

همه بی نظمی های زنـانه
اختالالت قاعدگی در هر سنی و به هر علتی که رخ دهند باعث دلهره خانم ها و دختران جوان 
می شوند چراکه زنگ خطری برای وجود یک مشکل در بدن هستند. قاعدگی های زودتر یا دیرتر 
از موعد، خونریزی های کم یا بیش از حد، لکه بینی بین قاعدگی ها، دردهای طاقت فرسای 
عادت ماهانه، قطع قاعدگی و. . . همگی علل خاص خود را دارند و اغلب درمان پذیرند، اما 
درصورت بی توجهی حتی می توانند منجر به نازایی شوند؛ پس هرگز این اختالالت را دست کم 

نگیرید و به این امید نباشید که خودبه خود برطرف خواهند شد.
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پیشگیری و درمان  
ساده سرماخوردگی

نامیده  نیز  حاد  زکام  که  سرماخوردگی   
که  واگیرداراست  بیماری  نوع  می شود، 
مربوط به دستگاه تنفسی فوقانی است و 

عمدتا بینی را تحت تاثیر قرار می دهد. 
سرماخوردگی معموال با خستگی، احساس سرما، عطسه و سردرد آغاز 
می شود و با عالئمی چون سرفه، گلودرد، آبریزش بینی و تب ادامه می یابد 
و معموال هفت تا ده روز بعد برطرف می شود و برخی عالئم ممکن است 
این  از بهترین راه های پیشگیری و درمان  تا سه هفته طول بکشد. یکی 
است.  مختلف  خوراکی های  از  استفاده  ویروسی،  و  فصلی  بیماری های 
درمان های مختلفی برای این بیماری وجود دارد که در اینجا به چند نوع 

خوراکی برای پیشگیری و بهبود سرماخوردگی اشاره می کنیم.

 خوراکی های ضد سرماخوردگی
 همیشه با نزدیک شدن فصل پاییز، آمار ابتال به سرماخوردگی و آنفلوآنزا 
این  درمان  و  پیشگیری  راه های  بهترین  از  یکی  و  می یابد  افزایش  هم 

بیماری های فصلی و ویروسی، استفاده از خوراکی های مختلف است. 
است.  »آلیسین«  و  نام»آلیون«  به  ترکیبانی  حاوی  خام  سیر  خام:  سیر 
می شوند  محسوب  قوی ای  بسیار  ضدویروسی  ترکیبات  ترکیب،  دو  این 
فصلی  مسری  و  ویروسی  بیماری های  به  ابتال  جلوی  می توانند  که 
ویروس  اگر  باورند  این  بر  محققان  بگیرند.  را  سرماخوردگی  مانند 
سرماخوردگی وارد بدن افرادی شد که عادت به مصرف سیر خام دارند، 
قبل از فعالیت از بین خواهد رفت و دیگر فرد را مبتال به سرماخوردگی 
را  آن  باید  سیر،  ضدویروسی  خواص  به  یافتن  دست  برای  نخواهدکرد. 
به صورت  دادن سیر  قورت  از  و  کنید  رنده شده مصرف  یا  له  به صورت 

درسته بپرهیزید. 

پیاز خام: پیاز خام هم مانند سیر خام، حاوی آلیون و آلیسین است و حجم 
باالیی از ویتامین C را به عنوان یکی از قوی ترین آنتی اکسیدان ها در خود 
جای داده است. تمام این ترکیبات کنار هم می توانند باعث تقویت سیستم 
ایمنی بدن و پیشگیری از ابتال به بیماری های ویروسی و میکروبی شوند. 
بهتر است افرادی که نمی خواهند سرما بخورند، وعده های اصلی غذایی 

خود را با پیاز خام همراه کنند. 
پودر گل میخک  و  دارچین  مانند زردچوبه،  ادویه های مختلفی  ادویه ها: 
این رو،  از  هستند؛  آنتی اکسیدان ها  انواع  از  باالیی  بسیار  حجم  حاوی 
به  ابتال  از  پیشگیری  و  ایمنی  سیستم  عملکرد  بهبود  باعث  می توانند 
بیماری های ویروسی مانند سرماخوردگی شوند. برای بهره بردن بیشتر 
از خواص ادویه ها، بهتر است آنها را 10 دقیقه پیش از پایان زمان پخت به 

ظرف غذای در حال پخت اضافه کنید. 

آن،  مصرف  که  است  غذاهایی  از  گروه  آن  جزو  مرغ،  سوپ  مرغ:  سوپ 
هم برای پیشگیری از ابتال به سرماخوردگی توصیه می شود و هم برای 
پیاز  هویج،  ادویه ها،  مرغ،  گوشت  حاوی  که  مرغی  سوپ  آن.  درمان 
افزایش  باعث  بدن  دفاعی  سیستم  قدرت  افزایش  بر  عالوه  باشد،  سیر  و 
ویروس های  که  آنجایی  از  می شود.  هم  بینی  و  حلق  دمای  و  رطوبت 
بدن  به  نفوذ  برای  خشک  و  سرد  مخاط  دنبال  همیشه  سرماخوردگی 

ویروس های  می تواند  بینی  و  حلق  فضای  شدن  مرطوب  و  گرم  هستند، 
سرماخوردگی را از بدن دور کند. از طرف دیگر، مصرف سوپ مرغ در 
داخلی، عالئم و  التهاب های  با کاهش  دوران سرماخوردگی هم می تواند 

عوارض ناشی از سرماخوردگی را هم تخفیف دهد. 
و  درمان  در  دوطرفه  نقشی  مرغ،  سوپ  مانند  هم  مرکبات  مرکبات: 
پیشگیری از سرماخوردگی دارند. مرکباتی مانند پرتقال، نارنج، نارنگی 
یا لیموهای ترش و شیرین، سرشار از ویتامین C هستند، به همین دلیل هم 
مصرف روزانه آنها می تواند تا 23 درصد شانس ابتال به سرماخوردگی 
کلم  کاهش دهد.  را  بیماری ویروسی  این  از  ناشی  و عوارض  کند  کم  را 
تیره و گوجه فرنگی  بروکلی، سیب زمینی شیرین، سبزی های برگ سبز 
تازه هم تقریبا به اندازه مرکبات ویتامین C دارند و می توانند در درمان و 

پیشگیری از سرماخوردگی موثر باشند. 

 گوشت قرمز: اگر یکی از اعضای خانواده تان سرما خورده است، حتما 
اعضای  سایر  غذایی  برنامه  در  را  قرمز  گوشت  گرم   23 روزی  حداقل 
از  است،  روی  معدنی  ماده  از  سرشار  قرمز،  گوشت  بگنجانید.  خانواده 
افزایش  باعث  خونی،  سفید  گلبول های  تولید  به  کمک  با  می تواند  این رو 
بیماری های  از  برخی  به  ابتال  جلوی  و  شود  بدن  ایمنی  سیستم  قدرت 

ویروسی مانند سرماخوردگی را بگیرد. 
ماهی سالمون: ماهی سالمون دریایی، حاوی مقادیر مناسبی از ویتامین 

بیماری های  به  ابتال  از  پیشگیری  در  موثری  نقش  می تواند  و  است   D
از  عفونی و ویروسی مانند سرماخوردگی داشته باشد. برای پیشگیری 
در  را  دریایی  2 مرتبه ماهی سالمون  ای  سرماخوردگی، می توانید هفته 

برنامه غذایی خود بگنجانید. 

پروتئین  انواع  مرغوب ترین  از  یکی  بوقلمون،  گوشت  بوقلمون:  گوشت 
بیماران  برای  کافی  انرژی  می تواند  روی،  تامین  بر  عالوه  که  است 
از  ناشی  کرختی  شر  از  آنها  تا  کند  تامین  هم  را  سرماخوردگی  به  مبتال 

سرماخوردگی در امان بمانند. 
 آب سبزی ها: ترکیب آب سبزی های مختلفی مانند گوجه فرنگی، کرفس، 
حجم  فراوان،  و  کافی  آنتی اکسیدان های  بر  عالوه  می تواند  خیار  و  کدو 
بسیار باالیی از ویتامین C را هم به بدن برساند تا با افزایش قدرت سیستم 

دفاعی بدن، طول دوره سرماخوردگی را هم کوتاه تر کند. 

سرماخوردگی  به  مبتال  افراد  برای  زنجبیل  دمنوش  مصرف  زنجبیل: 
و  است  مناسب  بسیار  هستند،  هم  گلو  زخم  و  خارش  سوزش،  دچار  که 
درمان  باعث  گلودرد،  تخفیف  و  حلق  کردن  مرطوب  و  گرم  با  می تواند 
رشد  برای  مناسب  فضای  رفتن  بین  از  و  سرماخوردگی  سریع تر 
و  ضددرد  خاصیت  زنجبیل  عالوه،  به  بشود.  بیماری  این  ویروس های 
کاهنده تب هم دارد، به همین دلیل هم مصرف دمنوش آن می تواند برای 

افراد مبتال به سرماخوردگی مفید باشد. 

چای گرم: مصرف انواع چای، مانند چای سبز، اوالنگ یا سیاه به صورت 
گرم می تواند با وارد کردن حجم باالیی از آنتی اکسیدان ها به بدن و نرم 
و روان کردن مخاط بینی و گلو، در درمان هرچه سریع تر سرماخوردگی 
موثر باشد. اگر کمی عسل یا لیمو به چای خود اضافه کنید، خواص درمانی 
آن را برای رفع سرماخوردگی بیشتر خواهید کرد.  عسل، خاصیت درمان 
زخم های گلو را دارد و لیمو هم حاوی ویتامین C و افزایش دهنده قدرت 
سیستم دفاعی بدن است. اگر به کافئین موجود در چای حساسیت دارید، 

انواع چای بدون کافئین را در دوران سرماخوردگی امتحان کنید. 

 موز: یبوست یکی از مشکالتی است که افراد مبتال به سرماخوردگی به 
دلیل از دست دادن آب بدنشان به آن مبتال می شوند، از این رو مصرف موز 
می تواند عالوه بر رفع یبوست ناشی از سرماخوردگی، در درمان تهوع و 

استفراغ ناشی از این بیماری هم موثر باشد.
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مربیان سرخابی خواهد داشت؟

دو روی 
سكه دربی

تیم  دو  جمعه  عصر  انتظار،  مدت ها  از  بعد 
و  گرفتند  قرار  هم  مقابل  استقالل  و  پرسپولیس 
به  را  گذشته  دهه  یك  دربی های  زیباترین  از  یکی 
نمایش گذاشتند. دربی شماره 81، به ویژه در نیمه 
دوم بسیار پرحادثه و دیدنی بود. ابتدا استقالل به 
گل رسید و پس از آن فشار بی امان پرسپولیسی ها 
ثانیه  آخرین  در  مظلومی  شاگردان  شد  باعث 
مواقع  اغلب  در  گرچه  دربیایند،  زانو  به  مسابقه 
مساوی  نتیجه  از  بازی  این  بینندگان  و  هواداران 
این مساوی فرق داشت  اما جنس  گریزان هستند، 
و خیلی ها را راضی نگه داشت. با این وجود وقتی 
از جایگاه یك مخاطب و بیننده صرف دور می شویم 
و معادالت این بازی را از زاویه دید مربیان دو تیم 
تماشا می کنیم، به این نتیجه می رسیم که دربی 81 

برای آنها دو روی زشت و زیبا داشته است.

  برانکو و اکسیر جنگندگی
در  پرسپولیس  که  باورند  این  بر  منتقدان  از  بسیاری   
بود و درخشش مهدی رحمتی  برتر میدان  تیم   81 دربی 
با  نکند.  پیدا  بازی دست  امتیاز  به سه  تیم  این  باعث شد 
این وجود اگر پرسپولیسی ها االن از نتیجه مساوی راضی 
هستند، دلیلش صرفا این است که گل برابری را به شکلی 
روند  و  رسانده اند  ثمر  به  پایانی  لحظات  در  دراماتیك 

بعد  بخشیده اند.  تداوم  را  دربی  در  شکست ناپذیری شان 
از این بازی و با توجه به اینکه دربی بعدی در فروردین 
ماه سال آینده برگزار خواهد شد، رکورد نباختن سرخ ها 

در دربی به بیش از 4 سال افزایش پیدا می کند که بعد از 
آن 4 باخت متوالی، قطعا اتفاق خوبی است. از این مهم تر، 
نظر  به  که  است  پرسپولیس  بازیکنان  جنگندگی  روحیه 
می رسد تحت تاثیر برانکو شکل گرفته؛ طوری که آنها تا 
آخرین ثانیه بازی می جنگند و از برگرداندن نتیجه ناامید 
نمی شوند. فصل گذشته پرسپولیس یك بار با همین شیوه 
الهالل را در تهران برد و در آستانه حضور بین 4 تیم برتر 
لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفت. امسال اما، این مساله در 

پرسپولیس پررنگ تر به نظر می رسد. 

شروع  از  که  هفته ای   11 در  پرسپولیسی ها  آمار،  مطابق   
از  بعد  شده اند  موفق  بازی   4 در  می گذرد  پانزدهم  لیگ 

استقالل  برابر  طارمی  بار  سه  برسند.  گل  به   80 دقیقه 
هم  آخری  این  و  کرده  را  کار  این  صبا  و  سایپا  صنعتی، 
این  بود.  هندوراسی  بنگستون  کار  تهران  دربی  در  که 

دیرهنگام ترین گل تاریخ دربی ها در مسابقات 90 دقیقه ای 
بود که توسط شاگردان برانکو به ثمر رسید. پرسپولیس 
جوان ایوانکوویچ می خواهد مبارزه کند و به هدف برسد؛ 
نوروزی  هادی  درگذشت  از  بعد  ویژه  به  که  روحیه ای 
مربی  به  هواداران  اعتماد  حاال  است.  شده  هم  تقویت 
بازی بسیار حساس روز  اینکه  یافته؛ گو  افزایش  کروات 
چهارشنبه در یك چهارم نهایی جام حذفی برابر ذوب آهن 
هم می تواند برای برانکو تعیین کننده باشد. این بازی در 
و  مکانی  سوشا  سرخپوشان  و  می شود  برگزار  اصفهان 

طارمی را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهند داشت.

  مظلومی و مزد ترس

 در سوی مقابل اما پرویز مظلومی بعد از دربی شرایط 
استقالل  شکست های  نوار  توانست  او  ندارد.  خوبی 
برابر پرسپولیس را پاره کند و بعد از دو باخت متوالی، 
هواداران  عقاید  مرور  اما  شود،  دیگری  ناکامی  از  مانع 
چیزی  به  آنها  می دهد  نشان  مجازی  فضای  در  استقالل 
کشیدن  پر  و  نتیجه  از  بیشتر  داشتند.  نیاز  این  از  بیش 
حاال  که  بود  استقاللی ها  بازی  کیفیت  این  ظاهرا  برد، 
مایه ناراحتی هواداران شده؛ آنجا که مظلومی بالفاصله 
تا  و  کرد  خالی  هجومی  عناصر  از  را  تیمش  گل،  از  بعد 
فرستاد.  میدان  به  دفاعی  بازیکن  می توانست  که  جایی 
تراکم بازیکن در یك سوم دفاعی آبی ها، حاال به یك سوژه 
جایی  تا  شده؛  تبدیل  اینترنتی  شوخی های  برای  اساسی 
که مهدی طارمی گفته: »محوطه جریمه استقالل آن قدر 
له شوم!« شاید  پا  شلوغ بود که می ترسیدم زیر دست و 
در ابتدای فصل مظلومی گزینه ایده  آلی برای استقالل به 
مجاب  را  هواداران  که  دالیلی  از  یکی  اما  نمی آمد،  شمار 
می کرد با گزینش او کنار بیایند، مهارت این مربی در اداره 

دربی ها بود. 
با  را  سرخابی ها  نبرد  چهار  این  از  پیش  که  مظلومی   
شده  طور  هر  داشت  تصمیم  بود،  گذاشته  سر  پشت  برد 
در دیدار روز جمعه هم پنجمین پیروزی اش در دربی را 
جشن بگیرد، اما محافظه کاری بیش از حد برای دستیابی 
به این هدف باعث شد او هم نتیجه را از دست بدهد و هم 
نداشته  گفتن  برای  حرفی  تیمی  نمایش  کیفیت  زمینه  در 
باشد.  حاال استقالل او، 4 بازی از 5 مسابقه اخیرش را 
مساوی کرده و بعد از تعطیالت در حالی باید به مصاف 
امید  همچون  مهمی  مهره های  که  برود  خوزستان  فوالد 
داشت.  نخواهد  اختیار  در  را  مجیدی  میثم  و  ابراهیمی 
مظلومی که بیش از هر چیز دیگری به اتکای کارنامه اش 
در دربی ها روی نیمکت استقالل نشست، حاال باید بتواند 
صندلی خودش را تا فروردین آینده و موعد دربی بعدی 
دربی  اشتباهات  تکرار  بدون  آنجا  شاید  دارد؛  نگه  محکم 
81 توانست یك برد دیگر در کارنامه اش به ثبت برساند و 
پایگاه اجتماعی اش را نزد هواداران استقالل بیش از پیش 

تقویت کند.

بنا: نمی گذارم حاشیه 
وارد تیم ملی شود 

شرایط  از  رضایت  ابراز  با  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
گفت:  ملی،   تیم  اردوی  دومین  پایان  از  پس  فرنگی کاران 
تمرین  لحظه  آخرین  تا  پرتالش  و  باانگیزه  بسیار  کشتی گیران 
کردند.محمد بنا در گفت وگو با ایسنا درباره پایان دومین اردوی 
تیم ملی کشتی فرنگی و آخرین شرایط فرنگی کاران اظهار کرد: 
خدا را شکر اردوی بسیار خوبی داشتیم و کشتی گیران تا آخرین 
لحظه به حدی انگیزه داشتند و فعل خواستن را صرف کردند 
اردوی  ان شاءالله  شدند.  حاضر  تمرینات  در  توان  تمام  با  که 
فرنگی  کشتی  ملی  تیم  کنیم.سرمربی  آغاز  آبان   18 از  را  سوم 
درباره مصدومان احتمالی این اردو نیز گفت: تنها پیام بویری 
از ناحیه مچ دست آسیب دیده بود که پس از MRI مشخص شد 
خوشبختانه مشکل خاصی نبوده و فقط کوبیدگی عضالت مچ 
دست او بوده است. خوشبختانه سایر نفرات همگی سرحال و 
به  عبدولی  سعید  بخشش  درباره  هستند.وی  کامل  سالمت  در 
دلیل حضور دیرهنگام در تمرینات تیم ملی، گفت: او سه چهار 
روز قبل از اینکه وارد اردو شود چند بار درخواست داد تا اجازه 
کار  این  از  من  اما  کنم  صادر  ملی  تیم  اردوی  در  را  حضورش 
اسفندیاری فر  وساطت  با  نهایت  در  اینکه  تا  کردم  خودداری 
اجازه دادم عبدولی به تیم ملی بیاید. وقتی هم که با او صحبت 
کردم و از دالیل غیبتش گفت، قانع شدم. عبدولی قرار است در 
فرصت 9 ماهه تا المپیک خانواده اش را به تهران بیاورد تا بدون 
دغدغه فقط به فکر تمرینات باشد.بنا افزود: مطمئنا آمدن او به 
تهران هم به نفع خودش خواهد بود و هم به نفع کشتی فرنگی. 
البته به شرطی آمدنش به تهران مثمرثمر خواهد بود که از طرف 
مربی اش به خوبی کنترل شود.سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
اسماعیل نژاد  میان  آمده  وجود  به  بحث های  درباره  ادامه  در 

مربی تیم ملی کشتی فرنگی و رضا سیم خواه سرمربی تیم ملی 
کشتی فرنگی جوانان، گفت: اول باید بگویم که من مخلص هر 
دوی آنها هستم و این حواشی همواره در ورزش بوده است و 
از  پس  اما  ندیدم  را  سیم خواه  من  شود.  زده  دامن  آن  به  نباید 
این موضوع و مصاحبه ای که سیم خواه داشت به اسماعیل نژاد 
گفتم جواب او را ندهد که خوشبختانه او هم حرف من را گوش 
کرد. ممکن است گاهی اطرافیان به یک نفر مشورت بد بدهند 
با  به نظر من  اما  برای یک شخص درست شود  این حواشی  و 
آوردن  وجود  به  هستیم  حساسی  موقعیت  در  اینکه  به  توجه 
از  نباید  حرف  این  و  بود  نخواهد  کشتی  نفع  به  حواشی  این 
این  دنبال  به  اینکه  بیان  با  بیاید.وی  بیرون  کشتی  اهالی  زبان 
است در سومین اردوی تیم ملی که قرار است از 18 آبان برگزار 
شود، سیم خواه و اسماعیل نژاد را با یکدیگر آشتی دهد، افزود: 
ان شاءالله سیم خواه و نفرات تیم ملی جوانان در اردوی سوم در 
کنار ما حضور خواهند داشت و با یکدیگر کار خواهند کرد. باید 
هر کس جایگاه خود را بداند و در حیطه وظایف خودش صحبت 
کند تا مشکلی برای کسی به وجود نیاید و باعث دلخوری نشود.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی خاطرنشان کرد: طی این چند 
روز در یکی دو سایت مشاهده کردم که یکی دو قهرمان کشتی 
بر علیه من صحبت هایی کرده اند اما من جوابی به آنها نداده ام تا 
اینکه مشخص شد این حرف ها صحت نداشته و به دروغ انتشار 
یافته است. پس اگر ما کمی سعه صدر داشته باشیم و فورا جواب 
یکسری  متاسفانه  خواهد شد.  حل  از مشکالت  بسیاری  ندهیم 
شیطنت ها وجود دارد که باعث می شود برای کشتی حاشیه هایی 
درست شود. در این چند وقتی که به تیم ملی آمدم جز روحیه، 
انگیزه و عشق از کشتی گیران و مربیان چیز دیگری ندیدم. البته 
بیرون از خانه کشتی حواشی وجود دارد اما خدا را شکر اینقدر 
مدیریت هست که نمی گذاریم این حواشی وارد خانه کشتی شود 
هر چند معتقدم نباید با این بهانه که در شرایط حساس هستیم 
چشم مان را بر روی کاستی ها ببندیم و انتظار داشته باشیم هیچ 
انتقادی نشود اما در این زمان کم تا المپیک بیشتر به عشق نیاز 
داریم.بنا در پایان در پاسخ به این سوال که آیا پس از بازدیدی 
که وزیر ورزش و جوانان و معاون وی و همچنین رییس کمیته 
تیم ملی کشتی فرنگی داشتند حمایت ها  اردوی  از  المپیک  ملی 
از این تیم بیشتر شده است یا خیر؟ گفت: به طور شفاف بگویم 
این چند وقتی  البته در  طرف حساب من رسول خادم است که 
که به تیم ملی آمده ام با وجود کمبودهایی که داشته خیلی خوب 
وزارت  مسئوالن  از  من  است.  کرده  مهیا  ما  برای  را  شرایط 
ورزش و کمیته ملی المپیک به خاطر توجه شان به کشتی تشکر 
به  به گودرزی بگویم یک میلیارد تومان  می کنم. من نمی توانم 
من بده بلکه آنها باید این بودجه را در اختیار فدراسیون کشتی 
بگذارند تا فدراسیون این پول را بر اساس صالحدید تقسیم کند.
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كش�اورزان  كاش  اي 
بدانن�د ك�ه زمين ه�اي 
تاالبي فقط تا مدتي حاصلخيز 
كش�اورزي  ب�راي  و  هس�تند 
مناس�ب. اين زمين ه�ا پس از 
مدتي شور و خشك مي شوند و 
ب�ه خود كش�اورزان خس�ارت 
خواهن�د زد. پس اگر منطقه را 
ب�ه نقش اصل�ي و طبيعي خود 
بازگردانيم و تاالب فقط تاالب 
زمي�ن  و  مزرع�ه  ن�ه  باش�د 
كاركردهاي  قطعًا  كش�اورزي،  
اقتص�ادي بيش�تر و ب�ه صرفه 
تري براي روس�تائيان و اهالي 

آن منطقه خواهد داشت

  
 تاالب براي آن قديمي ترها معناي 
ديگري داش��ت. وقتي حرف از تاالب 
ب��ه ميان مي آمد تصوي��ر صياداني در 
ذهن تداعي مي ش��د كه سوار بر قايق 
در امتداد افق روي نوار مس��ي رنگ و 
لرزان��ي كه روي آب نقش بس��ته بود 
تورهايش��ان را از آب مي گرفتن��د و با 
چش��ماني ش��اد و كنجكاو س��رتاپاي 
ت��ور را وران��داز مي كردند ت��ا بدانند 
تاالب س��خاوتمند، اين ب��ار چه چيز 
عايدش��ان كرده اس��ت. تاالب يادآور 
مهاجراني ب��ود كه هزاران فرس��نگ 
راه را به عش��ق تاالب ب��ال زده بودند 
و بر فراز آس��مان پرواز ك��رده بودند. 
تاالب ه��م مهمان ن��وازي را در حق 
آنه��ا تمام مي كرد و چيزي برايش��ان 
كم نمي گذاش��ت. اس��م تاالب يادآور 
نيزارهاي��ي ب��ود ك��ه ه��ر روز زنان و 
دخت��ران روس��تا را ب��ه س��وي خود 
مي كش��اند تا هن��ر دستانش��ان را به 
ني ها گره بزنن��د و حصيربافي كنند. 
سفره س��بز تاالب هميشه براي دام ها 
گس��ترده بود و هواي چوپانان را هم 
داش��ت. مانن��د چوپاناني ك��ه هر روز 
هي هي كن��ان گاوميش ه��ا را از داالن 
نيزاره��ا رد مي كردن��د و ب��ه بيش��ه 
داالن مي آوردن��د و در آب رهايش��ان 
مي كردن��د كه ه��ر ق��در مي خواهند 
در آب بچرخن��د و كيف كنند. تاالب 
همبازي خوبي بود برايشان. آن زمان 
هنوز بوته هاي خيار و گوجه بر بس��تر 
تاالب جا خوش نكرده بودند و بيش��ه 
داالن،  داالن��ي بود رو به آس��مان. آن  
روزها سرتاس��ر تاالب پر بود از آهنگ 
پ��رواز. آهنگ پر و ب��ال حواصيل ها و 
مرغابي ه��ا و مهاجران خس��ته اي كه 
از س��يبري خود را به تاالب رس��انده 
بودند. از آن روزهاي افس��انه اي زمان 
زي��ادي نمي گ��ذرد ام��ا ش��ايد براي 
تاالب، هر روز هزار روز گذش��ته باشد 
و از آن روزه��ا فق��ط خاطره اي گنگ 
به جا مانده باشد. خاطره سر خوردن 
و غلتي��دن قطره ه��اي آب روي گرده 
س��ياه و چرمين گاوميش ه��ا كه هر 
روز صداي شلپ شلپ آب بازي شان، 
تاالب را بر مي داشت. خاطره روزهايي 
كه صيادان قايق ها را راه مي انداختند 
و به دل تاالب مي زدند و با تورهاي پر 
از كپور به خانه بر مي گشتند. خاطره 
روزهاي آبي... همه چيز خوب بود. آب 
بود و آبادي، تاالب دس��ت اهالي پنج 
روستايي را كه احاطه اش كرده بودند 
خالي نمي گذاش��ت و همه چيزش��ان 
بود. كار و شغلش��ان، آب و غذايشان، 

زيبايي و تفريحشان.
اما كم كم روستايي ها خسته شدند. 
ديگ��ر ن��واي ب��ال زدن حواصيل ها و 
بوتيمارها گوششان را پر كرد. روشني 
آب تاالب از چشمش��ان افت��اد. تولد 
گاوميش ها دلشان را زد. به جان تاالب 
افتادند و تكه تكه اش كردند. تيشه ها 
را ب��اال بردند و به ريش��ه تاالب فرود 
آوردند. س��ند اين گوش��ه تاالب براي 
من و آن گوش��ه هم براي تو...  ديگر 
زمين داري و كش��اورزي را نش��اندند 
جاي گاومي��ش داري و صيادي و آب 
و روش��ني و...  حاال تاالب ديگر تاالب 
نيس��ت. ديگر نمي توان ب��ه مزرعه اي 
كه در آن خي��ار مي رويد نام تاالب را 
گذاش��ت. پيكر بي رمق  بيش��ه داالن 

حاال زير كشت برنج و صيفي جات ذره 
ذره  ج��ان مي دهد و ريش��ه هاي آنها 
هر روز بيشتر در گوشت و استخوانش 

فرو مي رود. 
هكت��اري   913 ت��االب  از  ح��اال 
بيش��ه داالن دشت س��يالخور در 15 
بروجرد،  ش��رقي  كيلومت��ري جنوب 
فقط 80 هكتار باقي مانده يعني كمتر 
از 10 درص��د. 80 هكت��اري كه اداره 
منابع طبيعي بروجرد به اداره محيط 
زيست واگذار كرد تا شايد بتواند آن را 

احيا كند و زندگي دوباره ببخشد.
اي��ن يعني وضعيتي نگ��ران كننده 
كه عواقبش دامن همان روس��تايياني 
كه ت��االب را مزرعه كردند هم خواهد 
گرفت چراك��ه به گفت��ه بازگير مدير 
كل محيط زيس��ت اس��تان لرس��تان، 
اين وضعيت باعث ش��ده كه در بعضي 
از روس��تاهاي اطراف حتي آب ش��رب 
هم پيدا نش��ود: »متأس��فانه در طول 
سال هاي گذشته دشت سيالخور دچار 
كمب��ود منابع آبي ش��ده و در معرض 
تخري��ب منابع زيرزمين��ي قرار گرفته 
است. كشت محصوالت آب دوست در 
اين دش��ت منابع زيرزميني را بشدت 
كاهش داده ان��د. م��ردم منطقه هنوز 
اهمي��ت وج��ود بيش��ه داالن را درك 
نكرده اند و ما شاهد استمرار تخريب ها 

در محدوده اين تاالب هستيم. به طور 
مثال ش��ماري از كش��اورزان تاالب را 
زهكش��ي مي كنند تا نيم هكتار زمين 
تهي��ه ك��رده و در آن گوجه بكارند در 
حال��ي كه عواي��د حاص��ل از اين كار 
نس��بت به خس��اراتي كه ب��ه طبيعت 

منطقه وارد مي شود ناچيز است.«
ë مردم�ي ك�ه ت�االب را دادند و 

مزرعه تحويل گرفتند
آن ط��ور كه از حرف هاي مديركل 
ب��ر  لرس��تان  اداره محي��ط زيس��ت 
مي آيد مردم اين منطقه توسعه لجام 
گسيخته را به تاالب پر آبشان ترجيح 
دادن��د. البته تاالبي ك��ه نه فقط براي 
م��ردم ي��ك منطق��ه بلكه ب��راي كل 
كش��ور اهميت دارد و متعلق به گروه 
و عده خاصي نيس��ت. متعلق به يك 
نسل هم نيست و به گفته بازگير اين 
تاالب مي توانس��ت برندي باشد براي 
شناساندن يك منطقه بكر و ديدني با 
مناظري شگفت انگيز،  اما حاال... حاال 
تقريبًا 30 سالي مي شود كه تاالب روز 
ب��ه روز تاالب بودنش را گم مي كند و 
به ناچ��ار با داس و بي��ل و كمباين و 

تراكتور خو مي گيرد.  
يكي از روستاييان سن و سال داري 
كه ترجيح داده كارگري كند اما روي 
ت��االب تكه تكه ش��ده كش��ت و زرع 

نكند ماجرا را مربوط به اوايل دهه 60 
مي داند: »آن س��ال ها از تاالب 913 
هكت��اري 107 هكتار به مردم واگذار 
ش��د و كش��اورزان خيل��ي از آنها را 
سنددار كردند كه البته آنها به همين 
ميزان بس��نده نكردند و با پيش��روي 
غي��ر قانوني كل ت��االب را به تصرف 
خود در آوردند. اداره جهاد كشاورزي 
در آن دهه، با همكاري و كمك مردم  
زهكشي و س��اخت كانال در تاالب را 
آغاز كرد. از اينجا بود كه بخش هايي 
از تاالب ش��روع به خشك شدن كرد 
و ديگ��ر تاالب براي ما تاالب نش��د.« 
مرد روس��تايي آن روزه��ا را خوب به 
ي��اد دارد و با گفتن خاطره آن روزها 
چنان حس��رت مي خورد كه صدايش 
تغيي��ر مي كن��د.  روزهاي��ي كه گاو 
ميش ها در تاالب آب تني مي كردند و 
پسر بچه هاي شيطان از سرو كله شان 
ب��اال مي رفتن��د و ب��ه آب مي پريدند. 
م��رد س��الخورده هم آن روزها پس��ر 
بچ��ه اي بوده و خوب ب��ه ياد دارد كه 

همين گاومي��ش داري به خوبي چرخ 
زندگي ش��ان را مي چرخاند. نامش را 
كه مي پرس��م مكثي مي كن��د و بعد 
مي گوي��د حاال چه فرقي دارد؟ ش��ما 

هرچه مي خواهي بنويس.
ë 80 هكتاري كه زنده شد

سال 81 بود كه زهكشي ها و تصرف 
تاالب از طرف كش��اورزان و خش��ك 
ش��دن زمين ها باعث ش��د ك��ه اداره 
منابع طبيعي پيش��نهاد واگذاري 80 
هكتار از بيش��ه داالن به اداره محيط 
زيست را مطرح كند. اين مسأله مورد 
پذيرش دوطرف واقع شد و از آن سال 
اصالح مش��كالت متعددي كه تاالب 
با آن دس��ت به گريبان بود آغاز ش��د 
البته در همان 80 هكتار. مشكالتي از 
جمله دست انداختن كشاورزان روي 
زمين ه��ا و زهكش��ي ها و چراي دام و 
قطع درختان و... همين مس��أله باعث 
ش��د كه آن 80 هكتار زن��ده بماند و 
نيزارها و حيات وحش آنجا باقي بماند 
و ت��االب حداق��ل در اي��ن 80 هكتار 
تاالب باش��د. امير ساكت، مدير كل 
اداره محيط زيس��ت بروجرد به ايران 
مي گويد: »زنده ش��دن اين 80 هكتار 
باعث ش��د كه پيشنهاد دريافت 310 
هكتار ديگر از ت��االب را مطرح كنيم 
ك��ه اين موضوع در ح��ال طي كردن 

مراحل قانوني اس��ت. از طرفي س��ال 
گذش��ته باران خوب باريد و اين باعث 
ش��د كه آب در آن 3 هكتار بيفتد در 
حالي كه خشكس��الي س��ال هاي قبل 
يكي ديگر از مش��كالت تاالب بود كه 
چند س��ال با آن درگير شده بود. اين 
بارندگي و بازگشت آب به آن 3 هكتار 
كافي بود تا بارقه هاي اميد را روش��ن 
كند و به احياي تاالب اميدوار باشيم. 
هم اكن��ون هم در ت��دارك ايجاد يك 
پاس��گاه محيط باني و ي��گان حفاظت 
هس��تيم تا ما را در حفاظت از تاالب 

ياري دهند.«
ë خطر در كمين كشاورزان تاالب 

بيشه داالن 
ت��االب كاربرده��اي مهم��ي دارد، 
 كاربردهايي مانن��د تعديل آب و هوا، 
تأمي��ن مناب��ع غذايي،  تأمي��ن منابع 
طبيع��ي، حضور پرن��دگان مهاجر و... 
همين مسأله هم سبب شده بود تا در 
گذشته اي نه چندان دور  روستايياني 
كه در 5 روس��تاي اطراف بيشه داالن 

گزارش ايران از وضعيت تاالب بيشه داالن لرستان

اميد احيا براي تاالبي كه مزرعه شد

از ت�االب 913 هكتاري 
دش�ت  داالن  بيش�ه 
كيلومت�ري   15 در  س�يالخور 
جنوب شرقي بروجرد، فقط 80 
هكتار باقي مانده يعني كمتر از 
10 درصد. 80 هكتاري كه اداره 
مناب�ع طبيعي بروجرد ب�ه اداره 
محي�ط زيس�ت واگذار ك�رد تا 
ش�ايد بتوان�د آن را احي�ا كند و 

زندگي دوباره ببخشد
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ساكن هس��تند از تاالب براي صيد و 
پرورش گاوميش استفاده مي كردند و 
تاالب برايش��ان كاركردهاي اقتصادي 
زي��ادي داش��ت. ت��االب نقط��ه تقعر 
منطق��ه اس��ت و آبي ك��ه از كوه هاي 
اطراف جاري مي شود به سمت تاالب 
مي آي��د و از اي��ن رو كش��اورزان فكر 
مي كنند هيچ وقت با بحران آب رو به 
رو نمي شوند و هميشه وضع به همين 
منوال پيش مي رود. اما امير ساكت از 

خطري مي گويد كه دير يا زود دامان 
اين كشاورزان را مي گيرد: »اي كاش 
كشاورزان بدانند كه زمين هاي تاالبي 
فقط تا مدت��ي حاصلخيز هس��تند و 
براي كش��اورزي مناسب. اين زمين ها 
پس از مدتي ش��ور و خشك مي شوند 
و به خود كشاورزان خسارت خواهند 
زد. پ��س اگر منطقه را به نقش اصلي 
و طبيعي خ��ود بازگرداني��م و تاالب 
فقط تاالب باش��د ن��ه مزرعه و زمين 
كشاورزي،  قطعًا كاركردهاي اقتصادي 
بيشتر و به صرفه تري براي روستائيان 
و اهالي آن منطقه خواهد داش��ت. در 
حال حاضر نيزارها هم محدود شده اند 
ب��ه هم��ان 80 هكتارك��ه ب��ا احياي 
بخش هاي بيش��تر تاالب مي توان اين 
نيزار ه��ا را توس��عه داد و از آنه��ا هم 

صرفه هاي اقتصادي زيادي برد.«
ë بوميان تفنگ به دست

تاالبي كه هم اكنون محل كش��ت 

خيار و برنج و... ش��ده اس��ت، زماني 
سراس��رش مح��ل زمس��تان گذراني  
پرندگان مهاج��ران و انواع پرنده هاي 
بوم��ي بود. پرندگان��ي همچون  انواع 
مرغابي ه��ا، حواصيل، اگ��رت، كوكو، 
ش��اهين، بوتيمار، چوب پا، آبچلي كا، 
خروس كولي و... تاالب هنوز هم گاه 
به گاه ش��اهد حضور پرندگاني است 
كه هن��وز فراموش��ش نكرده اند و به 
سراغش مي آيند. پرندگان كه مي آيند 
خون در كالب��د بي جان تاالب جاري 
مي ش��ود اما ش��كارچيان نمي گذارند 
ضيافت با ش��كوه ت��االب و پرندگان 
ب��دون حض��ور مزاحم برگزار ش��ود. 
ش��كارچياني كه به گفت��ه مدير كل 
اداره محيط زيس��ت بروجرد، بيشتر 
از محلي ه��ا هس��تند و بارها توس��ط 
نيروهاي گشت زني دستگير شده اند: 
»اين مسأله سبب ش��د تا ايجاد يك 
پاسگاه و يگان گش��ت زني براي اين 
منطقه ضرورت پي��دا كند و با تأمين 
اعتبار و س��اخت پاسگاه، يگان را هم 
همه جا مس��تقر خواهي��م كرد تا در 
بايستند. از طرفي  مقابل شكارچي ها 
براي مح��دود كردن دسترس��ي ها و 
احياي گونه هاي جان��وري و گياهي، 
اس��تادان دانش��گاهي به شناس��ايي 
گونه ه��اي نادري ك��ه در اين منطقه 

هست، مشغول شده اند.« 
ë با مردم براي مردم

به نظر مي رس��د تنه��ا راه احياي 
ت��االب  از جل��ب مش��اركت مردمي 
مي گ��ذرد ك��ه مس��ببان اصل��ي اين 
ماجرا هس��تند. اين موضوعي اس��ت 
كه ساكت نيز آن را مسأله اي اساسي 
مي دان��د: »ما معتقدي��م هيچ طرحي 
ب��دون همكاري و همي��اري مردم به 
نتيجه نمي رسد پس اگر كاركردهاي 
گذش��ته براي روس��تائيان احيا شود 
مي ت��وان ب��ه احياي ت��االب هم اميد 
بس��ت اما هم اكنون كه فقط كار اين 
مردم، كش��اورزي اس��ت آن هم  در 
زمين هايي كه با پيش��روي در تاالب 
از آن خ��ود كرده اند. به هر حال براي 
آن كه بتوانيم اي��ن 80 هكتار و 300 
هكتاري كه دريافت مي كنيم را حفظ 
كني��م نيازمند ياري مردم هس��تيم. 
حضور همي��اران محيط زيس��ت در 
شرايط مختلف كمك زيادي به حفظ 
و احي��اي عرصه هاي طبيعي مي كند. 
بنابراين ما يكسري برنامه براي جلب 
حماي��ت محلي ه��ا داري��م. از اين رو 
يكس��ري برنامه آموزشي درباره نقش 
تاالب در اقتصاد مردم منطقه و تأثير 

مس��تقيم آن روي زندگ��ي آنه��ا در 
يكي از روس��تا ها اجرا كرديم كه اين 
موضوع در روستاهاي ديگر هم انجام 
مي ش��ود و اميد داريم كه مداومت و 
استمرار در اين كار و اجراي برنامه ها 
به صورت مستمر و پيوسته مشكالت 
را ه��م در درازمدت ح��ل كند. براي 
كش��اورزاني كه زمين ها را به ش��كل 
غي��ر قانون��ي تص��رف كرده ان��د هم 
پرونده هايي تشكيل شده و در دست 

بررسي است.«
س��اكت، مشكل پس��ماندها را هم 
به همه اين مش��كالت اضافه مي كند 
و مي گوي��د: »اطراف ت��االب صنعت 
بزرگ��ي نيس��ت و از اين رو مش��كل 
فاضالب آنقدرها هم حاد نيس��ت اما 
مشكل اصلي در اين منطقه رهاسازي 
پس��ماندها و زباله هاس��ت ك��ه تنها 
مخت��ص اينجا نيس��ت اس��ت و اين 
موض��وع گريبان بس��ياري از مناطق 
طبيعي و زيباي كش��ورمان را گرفته 
ك��ه نيار ب��ه يك مديري��ت صحيح و 
اصولي دارد اما متأسفانه هنوز برايش 
فكراساس��ي نشده اس��ت. به هر حال 
ب��راي اين موضوع هم در حال تدوين 

برنامه هايي هستيم.«
تاالب ه��اي زيادي هس��تند كه در 
نابودي قرار گرفته اند  فهرست س��ياه 
و خشكسالي چنان به جانشان افتاده 
كه ديگ��ر هيچ راهي براي نجاتش��ان 
باقي نگذاش��ته، تاالب هايي كه  مردم 
روس��تاهاي اطرافش��ان حاضرند چند 
س��ال از عمرش��ان را بدهند اما تاالب 
برايش��ان بش��ود همان تاالبي كه بود. 
اينج��ا اما مردم با دس��ت خودش��ان 
تاالب را خش��كانده اند و براي احياي 
تاالبي كه به دس��ت مردم نابود ش��ده 
راهي نيست جز همكاري همان مردم. 
 مردمي كه نشان داده اند اگر بخواهند 
مي توانند كار هاي بزرگي انجام دهند. 
مي توانن��د مانند تصميم��ي كه اهالي 
مري��وان گرفتند يك��روزه تفنگ هاي 
شكارش��ان را بشكنند و دور بيندازند. 
مي توانن��د مانن��د تصميم��ي كه يك 
قهوه خان��ه چي ُكرد براي شكس��تن 
تم��ام قليان هايش گرفت كاري كنند 
كه روزي ش��ان به قيمت آسيب زدن 
به ديگران نباش��د حت��ي اگر اين كار 
به قيمت پريدن نيمي از مش��تري ها 
باش��د... مردم اگر بخواهند مي توانند 
كارهاي بزرگي انجام دهند پس كاش 
كش��اورزان ت��االب نيمه جان بيش��ه 
داالن هم تا دير نش��ده اين موضوع را 

اثبات كنند.   
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 طالع بینی 
هفتـــــگی

هفته  این  که  آنهایی  برای  کلمه  چند 
تولدشان است

دوست عزیزی که این هفته به دنیا آمده ای، 
تولدت مبارک! تولد شما ممکن است برای 
شما با غافل گیری های زیادی همراه باشد، 
ولی نباید از دیدن این همه عشق و عالقه ای 
که اطرافیانتان نسبت به شما دارند تعجب 
تان  خانواده  و  دوستان  شاید  شوید.  زده 
نیاورند،  زبان  به  همیشه  را  موضوع  این 
چه  که  دانند  می  خوب  خیلی  آنها  ولی 
و  اید  داشته  آنها  تأثیرات مهمی در زندگی 
در هر شرایطی در کنارشان بوده اید. باید 
حمایت خود از اطرافیانتان را ادامه دهید تا 
آنها هم بتوانند به موفقیت دست پیدا کنند. 
شما به هیچ عنوان بخیل نیستید و از دیدن 
البته  برید.  می  لذت  اطرافیانتان  موفقیت 
نباید در این مسیر به خودتان فشار بیاورید 
خودتان  که  مهمی  کارهای  مورد  در  یا  و 
مشکالت  ابتدا  اگر  کنید.  کوتاهی  دارید 
خود  اهداف  به  و  نکنید  حل  را  خودتان 
دیگران  به  که  این  امکان  مشکالت  نرسید 

به  کمک کنید را هم نخواهید داشت. برای 
چشم  باید  خود  گمشده  نیمه  آوردن  دست 
جایی  او  شاید  کنید،  باز  خوب  را  هایتان 

همین نزدیکی ها باشد.

متولد فروردین )بره(:
این هفته در حالی که همه فقط مشکالت، 
می  شما  بینند  می  را  ها  سختی  و  موانع 
برای  ای  العاده  فوق  های  حل  راه  توانید 
پیدا کرده و جنبه های مثبت  این مشکالت 
های  حل  راه  هم  دیگران  ببینید.  را  آنها 
را  نفستان  به  اعتماد  و  دارند  قبول  را  شما 
این  با  دلیل  همین  به  و  کنند  می  تحسین 
ولی  شوند.  می  همراه  شما  مثبت  انرژی 
باید در برنامه ریزی هایتان و نقشه هایی 
بگیرید،  را در نظر  که می کشید همه چیز 
خودتان  از  را  دیگران  صورت  این  غیر  در 
ریسک  صورتی  در  کرد.  خواهید  امید  نا 
کردن خوب است که احتماالت منفی را نیز 
به طور کامل در نظر گفته و بررسی کنید. 
کرده  عالقمند  خود  به  را  شما  کسی  اگر 
است باید این را بدانید که بهترین کاری که 
می توانید برای جلب توجه او انجام دهید 

این است که خودتان باشید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
همکارانتان  هفته  این  که  رسد  می  نظر  به 
عالقه چندانی به کار کردن ندارند و ترجیح 
با بازیگوشی و پشت  می دهند وقتشان را 

شما  ولی  بگذرانند،  کارها  انداختن  گوش 
و  شوید  همراه  آنها  با  خواهد  نمی  دلتان 
دهید.  هدر  بیهوده  را  گرانبهایتان  وقت 
شما کارهای بسیار زیادی برای انجام دادن 
دارید ولی خوشبختانه می دانید چطور از 
همه  به  بتوانید  تا  کنید  استفاده  انرژیتان 
این همه حتما  با  وظایفتان رسیدگی کنید. 
استراحت  و  بخند  و  بگو  به  هم  را  زمانی 
روز  طی  اگر  دهید.  اختصاص  کردن 
بعد  نکردید  پیدا  کارها  این  برای  فرصتی 
از پایان ساعت کاریتان با کسی که دوست 
دارید به تفریح بپردازید و روحیه خودتان 

را برای یک روز پر کار دیگر باال ببرید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
تمام  نتوانید  هفته  این  اگر  که  نکنید  فکر 
آسمان  کنید  برآورده  را  دیگران  انتظارات 
همیشه  توانید  نمی  آمد.  خواهد  زمین  به 
همه را از خودتان راضی نگه دارید. درست 
باید مسئولیت کارها و تعهداتتان  است که 
را بپذیرید، ولی خیلی چیزها وجود دارند 
است.  خارج  شما  دست  از  آنها  کنترل  که 
میلتان  باب  خیلی  اوضاع  هفته  این  شاید 
را کنترل  بتوانید خودتان  باید  نباشد، ولی 
از  زود  خیلی  صورت  این  غیر  در  کنید، 
جبران  و  شد  خواهید  پشیمان  خود  رفتار 
ای  ساده  چندان  کار  رفتارهایتان  کردن 
دارید  دوست  که  کسی  اگر  بود.  نخواهد 
دور از شما زندگی می کند سعی کنید این 

آخر هفته به دیدن او بروید و اگر امکانش 
را ندارید حتما همین این هفته با او تماس 

تصویری داشته باشید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
آن  از  بیشتر  خیلی  است  ممکن  هفته  این 
دارید  را  اش  توانایی  یا  و  خواهید  می  که 
پول خرج کنید، به ویژه اگر یک جشن و یا 
مهمانی در پیش داشته باشید. طبیعتا شما 
و  خوشمزه  غذاهای  با  خواهد  می  دلتان 
فضایی خوشایند از مهمان هایتان پذیرایی 
می  فکر  شما  که  آنقدر  دیگران  ولی  کنید، 
دهند.  نمی  اهمیت  جزئیات  این  به  کنید 
خوبی  عواقب  شما  برای  کردن  ولخرجی 
به همراه نخواهد داشت و باعث می شود با 
کمبود بودجه مواجه شوید و فشار زیادی 
به شما وارد شود. مبلغ مشخصی برای این 
هفتهتان تعیین کنید و به هیچ عنوان بیشتر 
از آن خرج نکنید. کسانی که شما را دوست 
در  بودن  از  هم  امکانات  کمترین  با  دارند 

کنار شما لذت خواهند برد.

متولدین مرداد )شیر(:
حقایق  تمام  گفتن  با  که  کنید  فکر  شاید 
کنید.  پیدا  دست  موفقیت  به  توانید  می 
بگیرید  تصمیم  تفکر  همین  با  است  ممکن 
شاید  که  بیاورید  زبان  به  را  هایی  حرف 
چندان  شنوند  می  را  آنها  که  افرادی  برای 
بخواهید  که  این  نباشند.  خوشایند 

دهید  قرار  حقایق  جریان  در  را  دیگران 
نیز  را  این  ولی  است،  ستایش  قابل  واقعا 
باید در نظر داشته باشید که شاید دیگران 
از حرف هایی که می زنید خیلی خوششان 
و  دقت  با  را  هایتان  حرف  پس  نیاید، 
مثبتی  اثر  بتوانید  تا  کنید  انتخاب  احتیاط 
مورد  در  موضوع  این  بگذارید.  آنها  روی 
رابطه عاطفی شما نیز صدق می کند. اگر 
حقیقتی وجود دارد که حس می کنید باید 
با عشقتان در میان بگذارید مواظب باشید 

دل او را با حرف هایتان نشکنید.

متولدین شهریور )سنبله(:
همیشه  دیگران  به  کردن  کمک  برای  شما 
های  مهارت  هم  هفته  این  اید،  آماده 
به  تا  بگیرید  کار  به  را  خود  مدیریتی 
کنید.  کمک  دارد  نیاز  شما  به  که  شخصی 
به  همکارانتان  از  یکی  زیاد  احتمال  به 
یاری شما نیاز خواهد داشت و شما با کمی 
از مشکلی  را  او  توانست  فداکاری خواهید 
یا  رئیستان  که  این  دهید.  نجات  دارد  که 
دیگران متوجه زحمت شما نشوند اشکالی 
دل  هم  توانید  می  کار  این  با  ولی  ندارد، 
این  کنید.  شاد  را  دوستتان  هم  و  خودتان 
موضوع می تواند به شما یادآوری کند که 
هر  انجام  پس  از  باشد  خوب  نیتتان  اگر 
دارید  دوست  شما  آمد.  خواهید  بر  کاری 
انجام  او  برای  که  کارهایی  عشقتان  که 
نباید  باشد  یادتان  ولی  ببیند،  را  دهید  می 
خودتان این موضوع را به او گوشزد کنید.

متولدین مهر )ترازو(:
دنیا  تمام  برای  دارید  دوست  هفته  این 
هایتان  قابلیت  خودتان،  و  کنید  خودنمایی 
و  دهید  نشان  همه  به  را  هایتان  داشته  و 
الزم  صحنه  توانند  می  اجتماعی  محافل 
قرار  اختیارتان  در  را  نمایش  این  برای 
دهند. با این که دلتان می خواهد تالش ها، 
توانایی ها و استعدادهایتان مورد ستایش 
جانب  که  کند  می  حکم  عقل  بگیرند،  قرار 
مهار  را  انرژیتان  و  کرده  حفظ  را  احتیاط 
کنید. اگر کمی صبر کنید دیگران خودشان 
متوجه تمام این چیزها خواهند شد و دیگر 
به  با  شما  بود.  نخواهد  شما  گفتن  به  نیاز 
آنها  واقعی  ارزش  مسائل  این  آوردن  زبان 
را از بین خواهید برد. اگر کسی که دوست 
دارید به کمک شما نیاز دارد با کمال میل به 

یاری او بشتابید.

متولدین آبان )عقرب(:
وقتی قوانین و حد و مرزها تعیین شده اند 
تشخیص این که چه کاری باید انجام بدهید 
اصال دشوار نیست. با این حال ممکن است 
محدودیت  یا  و  قانون  به  توجهی  بی  با 
هایی که برایتان تعریف شده است خودتان 
اوضاع  کنترل  و  بیندازید  دردسر  به  را 
و  قوانین  رعایت  شود.  خارج  دستتان  از 
خواهد  کمک  شما  به  اجتماعی  هنجارهای 
کرد تا از مواجه شدن با مشکالت احتمالی 
هیچ  است  بهتر  هفته  این  کنید.  خودداری 
کار جدیدی را شروع نکنید و یا تصمیمات 
ثبات  روحی  لحاظ  از  زیرا  نگیرید  مهمی 
اگر  ندارید.  را  کار  این  انجام  برای  الزم 
در  موجود  مشکالت  که  کنید  می  فکر 
شما  تحمل  حد  از  بیشتر  عاطفیتان  رابطه 
هستند هم کمی صبر کنید، االن ممکن است 
تفکرات اشتباهی در رابطه با این موضوع 

داشته باشید.

متولدین آذر )کمان(:
منطقتان  صدای  به  کردن  گوش  هفته  این 
و  بود  نخواهد  ای  ساده  کار  شما  برای 

ترجیح می دهید آن را نادیده بگیرید. باید 
این را بدانید که صحیح ترین تصمیمی که 
و  تفریح  که  است  این  بگیرید  توانید  می 
دیگری گذاشته  برای روز  را  خوشگذرانی 
تالش  و  کار  به  جدیت  با  را  هفته  این  و 
با  گیری  تصمیم  هم  باز  ولی  بپردازید، 
و  نزنید  گول  را  خودتان  است.  خودتان 
این  که  کارهایی  کنید،  کنترل  را  نفستان 
هم  باز  فردا  اندازید  می  گوش  پشت  هفته 
تا  این هفته  از  بود.  انتظارتان خواهند  در 
فشار  پیش  هفته  به  نسبت  باید  هفته  آخر 
بتوانید  تا  کنید  وارد  خودتان  به  بیشتری 
با  و  کرده  تمام  هفته  آخر  تا  را  کارهایتان 

خیال راحت از روز تعطیلتان لذت ببرید.

متولدین دی )بز(:
شما چشمان خود را به یک هدف منحصر 
به فرد دوخته اید و هیچ کس و هیچ چیزی 
تان  خواسته  به  که  آن  از  پیش  تواند  نمی 
حال  این  با  کند.  متوقف  را  شما  برسید 
اند  آمده  به وجود  در شرایط  که  تغییراتی 
خواسته  به  شما  رسیدن  مانع  است  ممکن 
را  هایتان  برنامه  است  کافی  شوند.  تان 
با  را  آنها  و  بگذرانید  از نظر  دیگر  بار  یک 
شرایط فعلی تطبیق دهید تا در رسیدن به 
خوشبختانه  برنخورید.  مشکل  به  هدفتان 
حتی اگر مجبور شوید تغییراتی در برنامه 
و هدفتان ایجاد کنید هم از به دست آوردن 
در  هفته  این  برد.  خواهید  لذت  بسیار  آن 
یک  ناهار  استراحت  زمان  در  کارتان  محل 
پیام عاشقانه برای همسرتان بفرستید و او 
را به یک شام رمانتیک دعوت کنید، این کار 

شما او را هیجان زده خواهد کرد.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
تحسین  قابل  واقعا  شما  ذکاوت  و  هوش 
های  توانایی  این  از  شما  نزدیکان  و  است 
از  یکی  هفته  این  شاید  هستند.  آگاه  شما 
داشته  نیاز  شما  همفکری  به  اطرافیانتان 
باشد، با دقت به حرف های او گوش کنید. 
قدر  این  زندگیتان  شریک  که  این  از  شما 
و  خوشحال  بسیار  است  وفادار  شما  به 
سپاسگزار هستید، ولی این هفته به دالیلی 
ممکن است نسبت به انجام وظایف خود در 
دوست  هفته  این  کنید.  کوتاهی  او  مقابل 
دارید به جای این که به یک نفر دیگر متصل 
تا  شوید  گذاشته  خودتان  حال  به  باشید 
کارهایی که خودتان دوست دارید را انجام 
دهید. هیچ اشکالی ندارد که بخواهید برای 
اگر  حال  این  با  بگذارید،  وقت  خودتان 
خود  هم  کنید  برقرار  تعادل  کمی  بتوانید 
و هم طرف مقابلتان را خوشحال خواهید 

کرد.

متولدین اسفند )ماهی(:
شاید روزتان را با این نیت شروع کنید که 
رسیدگی  کارهایتان  همه  به  تمام  جدیت  با 
شد  خواهید  متوجه  زود  خیلی  ولی  کنید، 
انجام  با  را  وقتتان  دهید  می  ترجیح  که 
خالقتان  ذهن  به  که  بگذرانید  کارهایی 
اجازه می دهند بروز پیدا کند. با این حال 
بخواهد  که  شود  پیدا  نفر  یک  است  ممکن 
را  آزادیتان  و  کند  کارهای شما مخالفت  با 
می  که  هایی  قول  برای  شما  کند.  محدود 
دهید اهمیت بسیار زیادی قائل هستید، ولی 
این را حتما به یاد داشته باشید که لزومی 
ندارد که تمام کار و زندگی خود را بخاطر 
کنید.  تعطیل  دیگران  کارهای  دادن  انجام 
کارهای  ولی  کنید  عمل  هایتان  وعده  به 
مهم خود را در اولویت قرار دهید. کارهای 

دیگران می توانند تا فردا صبر کنند.

جدول و سرگرمی

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

شما را  بیشتر می کند!
 078۱۱0004۵۵
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
نه هر که آینه سازد سکندری داند

نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
کاله داری و آیین سروری داند

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که دوست خود روش بنده پروری داند

غالم همت آن رند عافیت سوزم
که در گداصفتی کیمیاگری داند
وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی

وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند
بباختم دل دیوانه و ندانستم

که آدمی بچه ای شیوه پری داند
هزار نکته باریکتر ز مو این جاست

نه هر که سر بتراشد قلندری داند
مدار نقطه بینش ز خال توست مرا

که قدر گوهر یک دانه جوهری داند
به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد

جهان بگیرد اگر دادگستری داند
ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه

که لطف طبع و سخن گفتن دری داند

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

Not every beloved one that up-kindleth his face the work of a heart-ravisher knoweth.
Not every one who maketh the mirror, the work of a Eskandar knoweth.
Not every one who slantwise placed his cap and sat severe
The work of a crown-possessor, and the usage of a Ruler knoweth.
Like the beggars, do not thou service for wages:
For the way of slave-cherishing, the Friend Himself knoweth.
I am the slave of resolution of that profligate, safety-consuming,
Who, in beggar quality, the work of an alchemist knoweth.
Good are fidelity and covenant, if thou wilt learn:
If not, every one thou seest, the work of a tyrant knoweth.
My distraught heart, I staked; and knew not
That one born of man, the way of a Pari knoweth.
Here, finer than a hair, are a thousand points:
Not every one who shaveth his head the work of a Kalandar knoweth.
The center of the point of my vision is thy mole;
For the value of the incomparable jewel, the jewelier knoweth.
In stature and face, every one who became the king of the lovely ones
Taketh the world, if the work of a justice-dispenser, he knoweth.
Acquainted with Hafez’s heart-alluring verse, becometh that one,
Who, the grace of disposition, and the utterance of Dari knoweth.
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چرا جامعه ایرانی از آموزش بهداشت جنسی هراس دارد؟ 

هراس از آموزش 
سپیده اشرفی 

جامعه ایرانی از صحبت کردن در مورد مشکالت جنسی خود هراس دارد. این 
آن، مشکالت جنسی نهفته  نه فقط کارشناسان، که طالق هایی که در بطن  را 
است، به خوبی تایید می کند. هنوز هم وقتی صحبت از حریم فردی می شود، 
مساله آموزش به کودکان با هشدار روبه رو می شود. واقعیت این است که در 
بسیاری موارد، تعرض هایی که به کودکان و نوجوانان صورت می گیرد به دلیل 

ضعف آموزش و بی اطالعی آنها از وضعیتی است که ممکن است به آن دچار 
شوند. آنچه بسیاری از روانشناسان کودک و نوجوان می گویند، آموزش حریم 
فردی برای این گروه های سنی، حداقل کاری است که می توان برای پیشگیری 

از برخی آسیب ها صورت داد. 
از بزرگساالن می شود، وضع قدری متفاوت است.  این حال، وقتی صحبت  با 
آن طور که پیش از این هم در خبرها اعالم شده بود،  بسیاری از روانشناسان و 
متخصصان روانپزشکی معتقدند 70 درصد طالق ها ریشه در اختالالت جنسی 
دارد. یعنی افراد از آموزش های درست برخوردار نیستند و با باورهای قدیمی 
و غلط وارد حریم یک خانواده می شوند. با این حال، آموزش بهداشت جنسی 
چیزی است که هنوز هم جزو تابوهای ایرانی است. تابوهایی که اگر بخواهیم 

تن به سیاست های جدید خانواده در ایران بدهیم،  باید آن را به درستی بشکنیم 
تا حریم خانواده کمتر دچار آسیب شود. هنوز هم وقتی صحبت از مشکالت 
موارد  برخی  در  دارند.  پرهیز  آن  بیان  از  جوان  زوج های  می شود،  جنسی 
دیده می شود که دولتمردان هم از بیان و صحبت کردن درست این مشکالت،  
فراری هستند. شاید به همین خاطر است که وقتی برخی کارشناسان صحبت 

از اصالح بهداشت جنسی می کنند، سوءبرداشت های مختلفی از آن می شود.

اخیرًا  می دهد،  نشان  خبرها  که  آن گونه  است.  افتاده  اتفاق  همین  نیز  اخیرًا   
نامه نگاری هایی میان دکتر سیدکاظم فروتن مسوول کلینیک سالمت خانواده 
سالمت  فلوشیپ  و  اجتماعی  پزشکی  متخصص  آذین  دکتر  و  شاهد  دانشگاه 
جنسی صورت گرفته است. محتوای این نامه ها، سوءبرداشت از صحبت هایی 
است که دکتر آذین پیش از این داشته است. در این میان مسوول کلینیک سالمت 
خانواده دانشگاه شاهد معتقد است در صحبت های برخی کارشناسان از جمله 
دکتر آذین، به عنوان یک متخصص پزشکی اجتماعی، دغدغه یک فرد مسلمان 
کارشناس  یک  که  شرایطی  در  یعنی  نمی شود.  دیده  اسالمی  جامعه  برای 
جنسی  بهداشت  و  سالمت  حوزه  در  جامعه  ندیدن  آموزش  نگرانی  و  دغدغه 
را دارد، یکی دیگر او را به آموزش روابط جنسی متهم می کند؛ درست همان 
اما،  سوءبرداشتی که ممکن است در بطن جامعه نیز صورت گیرد. کمی بعد 
وزیر بهداشت موضع خود و دولت در این مورد را روشن کرده است. سرفصل 
لزوم  بر  مبنی  بهداشت  وزیر  صحبت های  مورد،  این  در  دولت  موضع گیری 

آموزش بهداشت جنسی بوده است. 
حسن هاشمی در این رابطه عنوان کرده است که »این مسائل )بهداشت مسائل 
زبان  به  می ترسیم  و  است  کرده  ایجاد  را  مشکالتی  ما  جامعه  برای  جنسی( 
بیاوریم. همه باید در مورد آن بی پرده صحبت کنیم، البته با رعایت اخالق. فقط 
این مورد شکل بگیرد.  باید فعالیت های مهمی در  صحبت هم کارساز نیست. 
کتمان  و  است  این  از  ناشی  طالق ها  و  روان  و  اعصاب  بیماری های  از  بخشی 
آن به صالح نیست. باید این موضوع را بشناسیم و آسیب شناسی کنیم.« کمی 
امور زنان و خانواده  نیز، معاون رئیس جمهوری در  از وزیر بهداشت  قبل تر 
مساله مشکالت جنسی پنهان در خانواده ها را به میان کشیده بود. شهیندخت 
موالوردی عنوان کرده بود: »بخش عمده ای از طالق ها به علت مسائل جنسی 
است.« صحبت های این دو عضو کابینه یازدهم به خوبی نشان از آن دارد که 
مصائب جنسی در بطن خانواده حاال جدی تر از آن شده که به آن به دید یک تابو 
نگاه شود. اما سوال مهمی که در این میان مطرح می شود،  چرایی این مشکل 
است. چرا جامعه ایرانی از صحبت در مورد مشکالت جنسی خود هراس دارد؟

- شرح عکس: وزیر بهداشت ایران


