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رپرتاژ انتخاباتی 20:30 برای اصولگرایان

در حالی كه 3 ماه تا برگزاری انتخابات مجلس باقی مانده است 
انتخاباتی  فعالیت  خود  خبری  بخش های  از  یكی  در  ملی  رسانه 
اصولگرایان را به صورت برجسته منعكس كرد. رسانه ملی كه 
حفظ  را  خود  بی طرفی  سیاسی  مختلف  جریانات  برابر  در  باید 
شدن  آماده  خبر  انعكاس  بهانه  به   20:30 خبری  بخش  در  كند 
دستگاه های اجرایی و نظارتی برای انتخابات مجلس به صورت 
درباره  والیتی  اكبر  علی  اظهارات  پخش  به  مبادرت  مبسوط 
است  حالی  در  این  است.  كرده  اصولگرایان  انتخاباتی  فعالیت 
شورای  تشكیل  ویژه  به  اصالح طلبان  انتخاباتی  فعالیت های  كه 
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان از دید این رسانه نادیده گرفته 

می شود.
 

واكنش سردار سلیمانی به خبر شهادتش
فرمانده نیروی قدس سپاه به انتشار خبر شهادتش در حومه حلب 
واكنش  سعودی  دربار  به  وابسته  و  مغرض  رسانه های  توسط 
نشان داد. میزان نوشت؛ سردار قاسم سلیمانی گفت: »شهادت در 
آقای  برای  وحی  سرزمین  در  و  عرفات  در  مناجات  از  پس  و  منا 
ركن آبادی یك پایان افتخارآمیز بود؛ وی با جهاد در راه خدا، به 
دیپلماسی رنگ وبوی دیگری بخشیده بود.« سردار سلیمانی در 
تهران صورت گرفت، ركن  در  كار وی  دفتر  در  كه  این گفت وگو 
معنای  دیپلماسی  به  كه  نامید  انقالبی  شخصیت  یك  را  آبادی 
تازه ای داده است. او گفت: »ركن آبادی زیر بمباران های وحشیانه 
رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه تابستان 2006 میالدی، نقش 
مهمی در حفظ شیرازه لبنان در برابر این تهاجم داشت.« فرمانده 
درباره  كه  گسترده ای  شایعات  به  واكنش  در  سپاه  قدس  نیروی 
مجروح یا شهیدشدن وی منتشر شده است، خندید و گفت: »این ها 
چیزهایی است كه دشت ها و كوه هایی را برای پیداكردنش پیموده 

ام«.

 بازگشایی كی اف سی حالل ایرانیان
ایران گفت: كی اف سی حالل  اتاق اصناف  شنیده شد كه رئیس 
به  آغاز  دوباره  اسم  تغییر  بدون  و  خود  لوگو  تغییر  با  ایرانیان 
این فست  افزود: صاحب  كار كرد. خراسان نوشت؛ علی فاضلی 
نباید  كه  بود  كرده  استفاده  لوگویی  از  صنفی  واحد  این  در  فود 
استفاده می كرد و به همین دلیل تنبیه و بسته شده بود. وی ادامه 
داد: با توجه به تعهدی كه این واحد صنفی داده و لوگو خود را 
تغییر داده است، دوباره شروع به كار می كند. رئیس اتاق اصناف 
افزود: كی اف سی حالل ایرانیان با مجوز ایرانی و با سرمایه و 
از  یك  اینكه هیچ  به  اشاره  با  فاضلی  فعالیت می كند.  ایرانی  كار 
برندهای آمریكایی در بحث موادغذایی درخواست نداشته است، 
آمریكایی  برندهای  این  برای  هم  مجوزی  هیچ  كرد:  خاطرنشان 

صادر نشده است.

 شایعه برخورد شهاب سنگ به یك خانه
شنیده شد كه اخیرا شایعه ای پخش شد مبنی بر اینكه در حوالی 
جیرفت، یك شهاب سنگ به خانه ای برخورد كرده و موجب تخریب 
آن شده است. ایران نوشت؛ شایعه سقوط شهاب سنگ در شهر 
جبالبارز  بخشدار  شهابی،  شهاب  شد.  تكذیب  جیرفت  جبالبارز 
این  احتمالی شهاب سنگ در  از سقوط  اثری  جیرفت گفت: هیچ 
در شهر  یكشنبه  بامداد  كه  انفجاری  ندارد و صدای  شهر وجود 
شنیده شد، احتماال ناشی از انفجار كپسول گاز بوده است. ساعت 
شهر  خانه های  از  یكی  در  مهیب  انفجاری  صدای  بامداد  چهار 
كه  خانه  این  آشپزخانه  آن  اثر  بر  و  شد  شنیده  جیرفت  جبالبارز 
در گوشه حیاط قرار دارد دچار آسیب جدی شد. شدت انفجار به 
خوشبختانه  و  رساند  جزئی  آسیب  هم  همجوار  خانه های  برخی 
صبح  ساعات  نخستین  در  است.  نداشته  جانی  آسیب  حادثه  این 
به نقل از رفتگران شهرداری جبالبارز گفته شد یك شهاب سنگ 
یك  این رفتگران گفت:  از  یكی  است.  این خانه برخورد كرده  به 
نور شدید همراه با دود را در آسمان دیده كه به سمت محله ای كه 
خانه در آن قرار دارد كشیده شد و بعد از چند ثانیه صدای انفجار 
آمد اما بخشدار جبالبارز با تكذیب این موضوع گفت هیچ اثری از 
سقوط شی از خارج خانه وجود ندارد و اثری از سنگ آسمانی هم 

در محل دیده نشده است.

 تمایل دایملر به  گشایش مجدد دفتر در ایران
در  سنگین  تجاری  خودروهای  تولیدكننده  بزرگ ترین  كه  دایملر 
جهان است، قصد دارد پس از اینكه تحریم ها علیه تهران برداشته 
شدند، مجددا وارد بازار ایران شود. ایسنا نوشت، توافق هسته ای 
جامعی كه در ماه ژوییه میان ایران و قدرت های جهانی امضا شد، 
زمینه را برای برداشته شدن تحریم ها و ازسرگیری روابط تجاری 
سایر  مانند  كه  دایملر  راستا  همین  در  می كند.  هموار  ایران  با 
شركت های غربی به دنبال سود بردن از پایان تحریم های اقتصادی 
هستند، درصدد است با كامیون ها، ون ها و اتوبوس های خود به 
كانستراكشن نیوز«  »می  اینترنتی  پایگاه  بازگردد.  ایران  بازار 
از روالند اشنایدر، رئیس و مدیرعامل واحد  به نقل  در گزارشی 
آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  منطقه  در  دایملر  تجاری  خودروهای 
این  برای  بزرگی  فرصت های  دربردارنده  ایران  نوشت:  )منا( 
شركت است. وی با اشاره به اینكه این خودروساز آلمانی سرگرم 
مذاكره با شركای ایرانی احتمالی است، به این پایگاه خبری گفت: 
را  ایران  در  خود  نمایندگی  دفتر  زودتر  چه  هر  داریم  قصد  ما 

مجددا دایر كنیم.

 بحرین بار دیگر كاردار ایران را احضار كرد
 وزارت خارجه بحرین »حمید شفیع زاده« كاردار ایران در منامه 
را احضار كرد. ایلنا نوشت؛ »عبدا... عبداللطیف عبدا...« معاون 

منطقه ای  مواضع  به  اعتراض  در  كه  كرد  اعالم  بحرین  خارجه 
ایران و آنچه دخالت این كشور در امور داخلی بحرین نامیده شده 
است، كاردار ایران را احضار كرده است. بر اساس این گزارش، 
احضار  دالیل  دیگر  از  فوریه   14 انقالب  قبال  در  ایران  مواضع 

كاردار ایران اعالم شده است.
 سعید مرتضوی ممنوع الخروج نیست

بودن  ممنوع الخروج  گفت:  كشور  كل  دادستانی  قضائی  معاون 
ممنوع  وی  و  شده  رفع  قضائی  مرجع  سوی  از  مرتضوی  سعید 
الخروج نبوده است. ایسنا نوشت؛حسین ذبحی با بیان این مطلب، 
قضائی  مرجع  همان  بود.  ممنوع الخروج  این  از  پیش  وی  گفت: 
به  نسبت  متعاقبا  بود،  كرده  الخروج  ممنوع  را  مرتضوی  كه 
ممنوع  رفع  داد:  ادامه  وی  كرد.  اقدام  وی  ممنوع الخروجی  رفع 
الخروجی وی مربوط به روزهای اخیر نیست و قبال اتفاق افتاده 
بود. معاون قضائی دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: از نظر 

مرجع قضائی آقای مرتضوی ممنوع الخروج نیست.

رد شایعه قطع یارانه دریافت كنندگان وام
رفاه  و  كار  تعاون،  وزیر  رفاهی  امور  معاون  كه  شد  شنیده 
اجتماعی با رد شایعه حذف یارانه اقشاری كه از تسهیالت خرید 
نسبت  دوم  بار  برای  كه  افرادی  كرده اند، گفت:  استفاده  خودرو 
باشند.  تماس  منتظر  كرده اند،  اعتراض  خود  یارانه  حذف  به 
آیا یارانه افرادی كه  سید احمد میدری در پاسخ به این سوال كه 
با استفاده از تسهیالت، خودرو خرید كرده اند حذف خواهد شد 
یا خیر، اظهار داشت: چنین چیزی صحت ندارد. اخیرا شایعه ای 
با  خودرو  خریداران  یارانه  حذف  بر  مبنی  مجازی  فضای  در 
این موضوع توسط معاون  كه  بود  منتشر شده  دولتی  تسهیالت 

وزیر تكذیب شد.
 

لغو اجرای سرود ملی، به خاطر حضور نوازندگان زن!
یک  به  شهرستان ها  در  اجرا  صحنه   روی  زنان  نوازندگی  منع 
ممانعتی  تهران  در  كنون  تا  اما  است،  شده  تبدیل  عادی  موضوع 
در این زمینه وجود نداشت كه بانوان نوازنده با حجاب كامل در 
اجرای  حال،  این  با  نوشت؛  كنند.تابناک  پیدا  حضور  كنسرت ها 
اركستر سمفونیک تهران در مجموعه  ورزشی آزادی لغو و اعالم 
شد كه دلیلش این است كه تقریبا نیمی از نوازندگان این اركستر 
سمفونیک  اركستر  رهبر  پیش،  چندی  می دهند.  تشكیل  زنان  را 
تهران اعالم كرد كه قرار است، اركسترش در افتتاحیه  رقابت های 
اجرای  بر  عالوه  و  باشد  داشته  اجرا  جهان  باشگاه های  كشتی 
ایران« و »علمدار« را  ایران، قطعه  »ای  سرود جمهوری اسالمی 
ارائه   بدون  اجرا  این  كه  رسید  خبر  اما  كند؛  اجرا  مراسم  این  در 

توضیح مشخصی از سوی مسئوالن لغو شده است.

 واكنش ا... كرم به انتشار عكس های جنجالی
اخیرا برخی سایت ها و رسانه های ضدانقالب تصاویری از دختر 
آنها دختر و داماد حسین ا...  ادعا كه  این  با  و پسر بی حجابی را 
در  كه  شایعه  این  انتشار  با  رسانه ها  این  كردند.  منتشر  كرم، 
شبكه های مجازی نیز در حال گسترش است، مدعی شدند: »این 
دختر  خصوصی  تصاویر  از  تعدادی  كه  است  نخستین بار  برای 
تصاویر  می شود،  منتشر  حجاب  داشتن  بدون  كرم  حسین ا... 
بندر  یك  در  را  او  كرم،  حسین ا...  دختر  شمیم  از  شده  منتشر 
از  خارج  در  دانشگاه  یك  از  فارغ التحصیلی  اروپایی،  میهمانی 
می دهد«.  نشان  آمریكا  غرب  در  كالیفرنیا  ایالت  در  نیز  و  ایران 
حسین ا... كرم در گفت وگو با میزان با بیان اینكه تصویر منتسب 
اظهار  است  كذب  كامال  اجتماعی  صفحات  در  دختر وی  به  شده 
توفیق  هیچگاه  متعال  خداوند  و  دارم  پسر  دو  تنها  من  داشت: 

داشتن دختر را به بنده عطا نكرد.

 علت نزدیك شدن الریجانی به اصالح طلبان
سیاست گذاری  عالی  شورای  درباره  اطاعت  جواد  كه  شد  شنیده 
اصالح طلبان عنوان كرد: فكر می كنم جریان اصالح طلب در فراز 
ونشیبی كه این سال ها با آن مواجه بوده به یك بلوغ سیاسی خوبی 
رسیده است و ما باید تشكیل این شورا را به فال نیك بگیریم. ایلنا 
نوشت؛ وی با اشاره به اینكه قاعدتا جریان ریشه دار اصولگرایی 
در این میان دست بر تر را خواهد داشت كه   همان جریان ناطق و 
برجام  بحث  در  ویژه  به  االن  كرد:  عنوان  بود،  خواهد  الریجانی 
الریجانی  كه  اصولگرایی  اصیل  جریان  با  پایداری  میان  شكاف 
حاضر  حال  در  كه  است  شده  عمیق  قدری  به  است  آن  راس  در 
تا  است  نزدیك تر  اصالح طلبان  به  الریجانی  مانند  شخصیتی 

اصولگرایان.

 ترك تحصیل 180 هزارنفر در مقطع متوسطه
دانش آموزان  زودهنگام  ازدواج  گفت:  متوسطه  آموزش  معاون 
استان ها شده است.  از  در برخی  ادامه تحصیل دختران  از  مانع 
پرورش(  و  آموزش  متوسطه  آموزش  )معاون  زرافشان  علی 
متوسطه،  مقطع  در  تحصیلكرده ها  ترك  آمار  آخرین  اعالم  با 
مدیران  اجالس  در  داشت:  اظهار  و  داد  باره  این  در  توضیحی 
كل آموزش و پرورش كه اخیرا برگزار شد، بررسی كردیم كه چه 
تعداد از دانش آموزانی كه در پایه سوم راهنمایی در سال ۹1-۹0 
ثبت نام  متوسطه  سوم  و  دوم  و  اول  پایه  در  می خواندند،  درس 
 1 از  مجموع  در  افزود:  وی  نكردند.  نام  ثبت  تعداد  چه  و  كردند 
میلیون نفر دانش آموزی كه در پایه سوم راهنمایی در سال ۹1-۹0 
آنها به  از  فارغ التحصیل شده اند، در سال ۹3-۹4، 180 هزار نفر 
پایان دوره نرسیده اند و به نوعی ترك تحصیل كرده اند. یعنی در 
بین راه كم شده اند؛ به طور مثال سال اول 40 هزار نفر كم شده اند 

و سال های بعد بیشتر.

جنوب شرق آسیا 
میدان رقابت 

قدرت های جهانی
قدرت های جهانی هر یك به روشی 
خود  روابط  تقویت  با  تالشند  در 
شرقی  جنوب  حوزه  كشورهای  با 
این  در  را  خود  پای  جای  آسیا، 

منطقه استراتژیك تقویت كنند. 

حضور  برای  آمریكا  تالش های  بر  عالوه 
اقتصادی، سیاسی و نظامی در این منطقه، 
اقتصادی  نفوذ  برای  چین  با  ژاپن  رقابت 
در  نیز  آسیا  شرق  جنوب  در  سیاسی  و 
همكاری های  بر  عالوه  است.  افزایش  حال 
میدان  این  در  دیگر  كلیدی  نكته  دوجانبه، 
پیمان  در  كشورها  قرارگیری  رقابت 
پی(  پی.  )تی.  اقیانوس  سوی  دو  اقتصای 
جامع  اقتصادی  پیمان  و  آمریكا  رهبری  به 
رهبری  به  پی(  ای.  سی.  )آ.  منطقه ای 
تمایالتی  به فشارها و  با توجه  چین است. 
كه از سوی برخی قدرت های آسیایی برای 
شكل  پیمان  دو  این  از  یك  هر  به  پیوستن 
جنوب  منطقه  سیاست گذاران  است،  گرفته 
شرق آسیا اكنون بر سر دو راهی همراهی 
بر  باید  اینكه  یا  یا واشنگتن هستند  پكن  با 
شرقی  جنوب  آسیای  در  خود  پروژه  روی 

متمركز شوند.
جاكارتا  روزنامه  رقابت  این  دوران  در   
بیش  از  متشكل  هیاتی  سفر  از  نیز  كلوب 
توشیهیرو  رهبری  به  ژاپنی  یكهزار  از 

دموكرات  حزب  كل  شواری  رئیس  نیكای 
وزیر  هایاشی  موتو  و  حاكم(  )حزب  ژاپن 
هفته  طی  ژاپن  اقتصاد  و  تجارت  صنعت، 

گذشته به اندونزی خبر داد. 

ژاپنی  عالیرتبه  اقتصادی  هیات  این  سفر 
طرح  كه  شد  انجام  حالی  در  اندونزی  به 
كشورهای  اتحادیه  اقتصادی  یكپارچگی 
آن  سه.  آ.  به  موسوم  آسیا  شرق  جنوب 
قرار است از پایان سال جاری محقق شود. 
اقتصادی در جنوب  این رویداد  با  همزمان 
سوی  از  نیز  ژاپن  و  آمریكا  آسیا،  شرق 
دیگر بر افزایش اهمیت توافق همكاری های 
عنوان  به  اقیانوس  سوی  دو  تجاری 
مكانیزمی برای حذف تاثیرات چین در این 

منطقه تاكید دارند. 

ندارد  حضور  تجاری  توافق  این  در  چین 
كه  پی  ای.  سی.  آر.  تشكیل  با  مقابل  در  و 
جنوبی،  كره  استرالیا،  ژاپن،  چین،  شامل 
سه.  آ.  عضو  كشور   10 و  نیوزیلند  هند، 
است.  آمریكا  با  مقابله  درصدد  است،  آن 
طرح  معتقدند  منطقه ای  تحلیلگران  برخی 
تنها  آن  سه.  آ.  اقتصادی  یكپارچه  جامعه 
قانونی  موانع  وجود  و  است  بیانیه  حد  در 
نداشته  كامل  تحقق  امكان  می شود  باعث 
از  منطقه  كشورهای  برخی  چه  اگر  باشد. 
این طرح  به  را متعهد  اندونزی خود  جمله 
اقتصادی می دانند، اما عالوه بر تعهد انجام 
برای  تجاری  موانع  رفع  قانونی،  اقدامات 
تسهیل امر تجارت در بین كشورهای عضو 
رهبران  تاكنون  كه  است  ضروری  امری 
آن  تحقق  مسیر  در  جدی  گام  كشورها  این 
برنداشته اند. با این وجود به نظر می رسد 

نزدیك شدن به ماه های پایانی سال جاری كه 
زمان تحقق طرح جامعه یكپارچه اقتصادی 
آ. سه. آن است، كشورهایی از جمله چین و 
ژاپن را به رقابت برای حضور جدی تر در 
این منطقه كشانده است. مشابه تالش هایی 
در  خود  حضور  برای  چین  و  آمریكا  كه 
گرفته اند.  كار  به  آسیا  شرق  جنوب  منطقه 
پیمان های  امضای  با  دارد  قصد  نیز  ژاپن 
مختلف از جمله در بخش دفاعی حضوری 

پررنگ در این منطقه داشته باشد.
طرح های  در  گسترده ای  طور  به  ژاپن   
سرمایه گذاری  اندونزی  زیرساخت  توسعه 
كرده و تالش دارد این روند را ادامه دهد. 
كشورهای  با  اخیر  سال های  در  اندونزی 
داشته  گوناگونی  همكاری های  مختلف 
سیاست  بتواند  طریق  این  از  تا  است 
در  كه  را  دشمن  بدون  دوست،  میلیون ها 
دوران سوسیلو بامبانگ یودهویونو رئیس 
داشت  وجود  اندونزی  سابق  جمهوری 

همچنان حفظ كند. 

و  روسیه  با  امنیتی  بخش  در  كشور  این 
و  انرژی  بخش  در  دارد،  همكاری  آمریكا 
حمل و نقل با ژاپن كار می كند و سنگاپور، 
مالزی،  آمریكا،  انگلستان،  جنوبی،  كره 
اصلی  گذاران  سرمایه  از  نیز  چین  و  هلند 
حضور  به  توجه  با  می شوند.  محسوب  آن 
كشورهای مختلف در عرصه های گوناگون 
جنوب  منطقه  می رسد  به نظر  اندونزی 
میدان  نزدیك،  آینده ای  در  نیز  آسیا  شرق 
با رقابت خود  حضور قدرت هایی است كه 
صلح و ثبات نسبی این منطقه را به بازیچه 
تبدیل  خود  اقتصادی   - سیاسی  اهداف 

كنند.

پاپ: جهان در آستانه خودکشی است
 

اینكه جهان "در آستانه خودكشی" است، گفت:  رهبر كاتولیک های جهان با هشدار نسبت به 
كنفرانس آب و هوای سازمان ملل متحد در پاریس ممكن است آخرین فرصت بشریت به سمت 

خنثی كردن فاجعه محیط  زیستی جهانی باشد.
به نقل از خبرگزاری رویترز، پاپ فرانسیس، رهبر كاتولیک های جهان كه ژوئن گذشته سندی 
در رابطه با محیط  زیست تنظیم كرد، در بازگشت به رم در پایان سفر شش روزه به آفریقا این 

سخنان را در كنفرانس خبری اش مطرح كرد.
این  بود، گفت كه  آفریقای مركزی سفر كرده  اوگاندا و جمهوری  كنیا،  به  پاپ فرانسیس كه 
قاره "شهید استثمار" كشورهای ثروتمند است كه برای منابع طبیعی آن طمع كردند و به جای 

تمركز بر روی توسعه آن، به فكر تحمیل ارزش های غربی هستند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال كه آیا نشست آب و هوای سازمان ملل متحد در پاریس نقطه 
عطفی در مبارزه علیه گرم شدن زمین خواهد بود، گفت: چندان مطمئن نیستم اما می توانم 
اگر بخواهیم عبارتی قاطع  یا هرگز". هر ساله مشكالت وخیم تر می شوند.  اكنون  "یا  بگویم 
استفاده كنم، باید بگویم كه ما در آستانه خودكشی هستیم. اطمینان دارم كه هیات های حاضر 

در پاریس نیت  خیری برای انجام كاری مثبت دارند و من دعا می كنم.
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هم اندیشی 
آب و هوایی

پاریس از چند هفته پیش تا حاال در مركز توجهات بین المللی 
بوده است؛ شهری كه با حوادث تروریستی 13 نوامبر یكی از 
تلخ ترین و بدترین زمان های تاریخ خود را تجربه كرد. بعد از 
آن حمالت تروریستی بود كه خیلی ها گفتند حاال كه وضعیت 
امنیتی این طوری شده، اجالس آب و هوا در جایی دیگر برگزار 
شود كه مبادا داعشی  ها دوباره هوای ترور به سرشان بزند. 
اما از همان زمان ، رئیس جمهور فرانسوا اوالند و هم قطاران 
خیلی  دهند  نشان  ها  تروریست  به  اینكه  برای  كه  گفتند  او 
كوچک تر و حقیر تر از آن هستند كه تهدیدات و كارهایشان ما 
را بترساند، به كوری چشم آنها، اجالس آب و هوا را سر وقت 
از  و  كنیم. همین هم شد  برگزار می  پاریس  در همین  و  مقرر 
از  متعددی  رهبران  میزبان  بیان،  آزادی  مهد  پایتخت  دوشنبه، 
تروریست ها »پس« شود. هر چند  تا هوای  سراسر جهان شد 
كه سربازان فرنگی، درست و درمان و پر رنگ و سفت و سخت، 
هوای اجالس را داشتند و با تدابیر شدید امنیتی، نگذاشتند آب 

در دل شركت كنندگان، تكان بخورد.
هم  گرد  پاریس  در  جهان  كشور   150 رهبران  نیست،  شوخی 
آمدند و تأمین امنیت جان آنها  شاید یكی از سخت ترین كارهای 
دنیا آن هم در این زمانی باشد كه افراد عادی هم در خیابان های 
اروپا، باالترین درجه استرس را از دست تروریست های خون 

آشام و انسان نمای داعشی دارند.
از  هدف  هوایی؛  و  آب  تغییرات  اجالس  خود  وقت  سر  برویم 
اتفاق نظر و دستیابی به گام های مشخص  این كنفرانس كسب 
با گرمایش زمین و  اقلیمی و مبارزه  با تغییرات  در راه مقابله 

پیامدهای آن است.
2800 مأمور پلیس و نیروی امنیتی مسئولیت حفاظت و تأمین 
 11 تا  كنفرانس  این  دارند.  برعهده  را  پاریس  اجالس  امنیت 

دسامبر ادامه خواهد داشت.

لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه در مراسم آغاز به كار این 
میتینگ »آب و هوایی« ، تصریح كرد: »ما تعهد داریم كه موفق 
انجام  از  بتوان  باید  كنفرانس  پایان  در  كه  افزود  او  شویم.« 
موفقیت آمیز این مأموریت سخن گفت. در این اجالس 10 هزار 
نماینده از 1۹5 كشور جهان به بحث و گفت وگو در باره پیمان 
جایگزین پیمان كیوتو در راستای كاهش پخش و نشر گازهای 
گلخانه ای خواهند پرداخت. این پیمان باید مصرف انرژی های 
تا  زمین  گرمای  كه  دهد  كاهش  میزانی  به  را  جهان  در  فسیلی 
از  بیش  جهان  صنعتی شدن  آغاز  به  نسبت  كنونی  قرن  پایان 
بیشتر  افزایشی  كارشناسان  گفته   به  نیابد.  افزایش  درجه   2
باالآمدن  جهان،  طبیعی  یخچال های  ذوب  ذكرشده  میزان  از 
سایر  و  گردبادها  و  توفان ها  افزایش  دریاها،  آب  سطح  بیشتر 
به دنبال داشته و كره  را  اقلیمی  سانحه های طبیعی و حوادث 
زمین را در معرض تهدیدهای باز هم خطرناک تری قرار خواهد 
و  نوصنعتی  بار كشورهای  اولین  برای  باید  پاریس  داد.پیمان 

همچنین كشورهای در حال توسعه را به كاهش تولید دی اكسید 
كربن )گاز حاصل از مصرف انرژی های فسیلی( مقید كند. این 
از سال  كه  پیمان كیوتو می شود  2020 جایگزین  از سال  پیمان 

1۹۹۷ هدف مشابهی  را دنبال می كرده است.
به  گرچه  كه  است  ایران  توسعه  حال  در  كشورهای  از  یكی 
ناخالص ملی در میان كشورهای جهان در مرتبه  تولید  لحاظ 
به  از لحاظ تولید گازهای گلخانه ای  اما  ایستاده،  بیست و نهم 
گفته معصومه ابتكار، رئیس سازمان محیط زیست، مقام هفتم 

جهان را داراست.
باید گفت كه سطح انتظارات از اجالس پاریس بسیار باالست. 
رئیس جمهور  اوباما،  باراک  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
آمریكا در روز آغاز این اجالس چین را به دستیابی به راهكاری 

مشترک برای مقابله با گرمایش زمین فراخواند.
او پیش از دیدار با شی جین پینگ، همتای چینی خود گفت: »این 
گیرند.«  عهده  بر  راهبردی  نقشی  كشور  دو  هر  كه  است  مهم 
گازهای  تولیدكنندگان  بزرگ ترین  چین  و  آمریكا  كشورهای 
راه  در  مهم  نقشی  رو  این  از  و  می شوند  محسوب  گلخانه ای 

تالش های جهانی برای كاهش تولید این گازها بازی می كنند.
آلمان(،  آنگال مركل )صدراعظم  آمریكا،  و  كنار سران چین  در 
مودی  نارندرا  روسیه(،  )رئیس جمهور  پوتین  والدیمیر 
)نخست وزیر هند( و همچنین سران كشورهای صنعتی جهان 

از شركت كنندگان سرشناس در این كنفرانس هستند.

بان كی مون، دبیركل سازمان ملل متحد نیز در آستانه برگزاری 
روسی  نشریه   در  مقاله ای  انتشار  با  بین المللی  كنفرانس  این 
راسیسكایكا گازتا امیدها و انتظارات خود از اجالس تغییرات 
با  مقابله  كه  او تصریح كرد  را مطرح كرد.  پاریس  در  اقلیمی 
تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین را به یكی از موضوعات ارجح 
كشوری  هیچ  كه  چرا  كرده،  بدل  ملل  سازمان  فعالیت های  در 
به تنهایی توانایی رویارویی با این چالش را ندارد.به گفته  او 
تغییرات اقلیمی گذرنامه ندارند و گازهای گلخانه ای كه در جایی 
تولید می شوند، در همه جا تأثیرات منفی خود را نشان می دهند 
بان كی مون  پاسخی مشترک می طلبد.  رو  این  از  این معضل  و 
دانسته  عامل  چهار  بر  منوط  را  نشست  این  موفقیت  شانس 
است: تداوم، انعطاف، همبستگی و اعتماد. دبیركل سازمان ملل 
در این مقاله تمامی سران و سیاستمداران را خطاب قرار داده 
و در پیامی روشن گفت: »موفقیت پاریس بستگی به شما دارد. 
اكنون وقت آن فرارسیده كه عقل سلیم را به كار بندیم و كار را 
با انعطاف و توافق نظر پیش بریم.« به گفته  او حال باید فراتر 
از افق های ملی اندیشید و برای مصالح مشترک ارجحیت قائل 
پاریس  در  هوا  و  آب  جهانی  اجالس  برگزاری  آستانه  در  شد. 
اقدامات اعتراضی و هشداردهنده گسترده ای در سراسر جهان 
صورت گرفت. در دو روز منتهی به آغاز این اجالس مجموعا 
به  تا  شد  برگزار  جهان  كشور   150 در  اعتراضی  برنامه   2300
خطراتی كه به دلیل گرمای جو متوجه سیاره زمین و زیست بوم 
آن است، توجه شود. به حال اجالس تغییرات آب و هوایی 2015 
آن  و  داشت  محیطی  زیست  همی  دور  این  با  اساسی  فرق  یک 
هم این بود كه اجالس سال جاری با وجود تهدیدات تروریستی 
برگزار شد تا همه دنیا را به این فكر وادارد كه خطر گرم شدن 
زمین از خطر داغ شدن فعالیت های تروریستی، بیشتر است.  

امیدواریم، در پایان این نشست، همه چیز به نفع زمین شود!

این شناسنامه همه ماست

بر سنگهای تخت  در تصاویر حکاكی 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 كه 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 كه از چه نژادی هستیم و دارای چه 

اصالتی می باشیم. 

آه كشد،  هرگز مباد كه پادشادهی 
و  ناله  همه  مردم  دنبالش  به  كه 

زاری خواهند كرد.
هملت پرده سوم، صحنه سوم.

Never alone did the 
king sigh, but with a 
general groan.
Hamlet, Act 3, sc. 3 .
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در خاورمیانه  را  اوباما سیاست خود  كه  است  چندین سال 
از  اجتناب  نخست،  برد:  می  پیش  مفروض  چند  پایه  بر 
آمریكایی به منطقه در مقیاس بزرگ  بازگرداندن سربازان 
كه  نیست  ای  اندازه  به  خاورمیانه  در  آمریكا  منافع  دوم،  و 
های  بحران  باشد.  شده  توجیه  منطقه  این  به  نیرو  انتقال 
است  ممكن  شود.  حفظ  منطقه  سطح  در  باید  خاورمیانه 
وجود  ها  مكان  سایر  و  لیبی  سوریه،  در  خونریزی  و  قتل 
مولفه  هستند.  كنترل  قابل  ها  بحران  این  اما  باشد،  داشته 
های اصلی نظم بین المللی نباید تحت تاثیر قرار بگیرند و با 
استفاده صحیح از حمالت پهپادی و عملیات های اطالعاتی 
می توان جلوی حمالت تروریستی به خاک آمریكا را گرفت. 
در  كنترل  تحت  و  شده  تضعیف  زمان  مرور  به  نیز  داعش 

خواهد آمد.
اما بحران پیچیده سوریه، عراق و وضعیت داعش نشان داده 
حمالت  كه  همانطور  است.  اشتباه  مفروضات  این  كه  است 
است.  بادوام  و  توانمند  گروهی  داعش  داد  نشان  پاریس 
را  شرایط  مهاجران  وضعیت  آن  دنبال  به  و  سوریه  بحران 
در لبنان و اردن بی ثبات كرده و فشار زیادی را نیز به تركیه 
وارد كرده است. این بحران همچنین جنگ شیعه و سنی را 

در منطقه بیش از پیش تشدید كرده است.
جریان  در  خاورمیانه  در  اكنون  هم  كه  ای  چندجانبه  جنگ 
شود.  نمی  منطقه  كشورهای  به  محدود  دیگر  است، 
كشورهای اروپایی نیز به نوعی در این جنگ وارد شده اند، 
تنها  پاریس  و حمالت  اروپا  به سوی  روانه شدن مهاجران 

نمونه هایی از این تحول جدید است.
اتحادیه  مشروعیت  یورو،  منطقه  بحران  نیز  این  از  پیش 
و  فرانسه  آلمان،  گانه  سه  بود.  كشیده  چالش  به  را  اروپا 
انگلیس كه پیش از این هدایت قاره اروپا را در دست داشت، 

دیگر از جایگاه پیشین خود برخوردار نیستند.
سرریز شدن بحران خاورمیانه به اروپا می تواند یكپارچگی 
تضعیف  را  آمریكا  با  آن  پیوند  و  كشیده  چالش  به  را  اروپا 
كند. بحران مهاجرت منجر به ضعیف شدن دولت های میانه 
رو در اتحادیه اروپا شده است و حمالت پاریس نیز فرصت 
قرار  راستگرا  احزاب  اختیار  در  پیروزی  برای  را  بیشتری 
داده است. در این فضا، حتی به قدرت رسیدن »ماری لوپن« 

به عنوان رئیس جمهور آتی فرانسه نیز دور از تصور نیست.
از  بسیاری  كه  بگیرد  قرار  توجه  مورد  باید  نیز  نكته  این 
جریان  سیاسی  های  جنبش  از  بسیاری  حتی  و  احزاب  این 
مثال  عنوان  به  هستند.  روسیه  تاثیر  تحت  اروپا،  در  اصلی 
»ویكتور اوربان« نخست وزیر لهستان با تحسین گرایشات 
والدیمیر  با  مشابه  ایدئولوژیكی  های  گرایش  ضدلیبرالی، 
تجار،  از  ای  گسترده  طبقه  نیز  آلمان  در  دارد.  پوتین 
با  روابط  سازی  عادی  خواهان  قبلی  مقامات  و  سیاسیون 

مسكو هستند.
را شكوفا  از پیش موقعیت روسیه  نیز بیش  بحران سوریه 
با  صدا  هم  اروپایی  كشورهای  عمده  اگرچه  است.  كرده 
اما  از بشار اسد را محكوم می كنند،  آمریكا حمایت مسكو 
مبارزه  در  روسیه  اقدامات  از  كشورها  این  عمده  عمل  در 
رئیس  ساركوزی«  »نیكالی  كنند.  می  استقبال  داعش  با 
جمهور سابق فرانسه همواره از مدافعان روسیه بوده است. 
خواهان  نیز  فرانسه  فعلی  جمهور  رئیس  اوالند،  فرانسوا 

ائتالف با روسیه در جنگ علیه داعش شده است.
اروپا همواره از حضور اوباما در راس قدرت آمریكا حمایت 
باعث شده  از حد محتاطانه وی  بیش  اما رویه  است،  كرده 
است كه آمریكا نتواند به عنوان یک ابرقدرت، مانند سابق از 

متحدان خود حمایت كند.
وجود  به  جهان  در  را  باور  این  آمریكا  محتاطانه  رویكرد 
ابرقدرتی  موقعیت  از  افول  حال  در  آمریكا  كه  است  آورده 
پیشین  خارجه  وزیر  فیشر«  »یوشكا  كه  همانطور  است. 
آلمان ادعا كرده آمریكا دیگر نمی تواند نقش سابق خود را 

اجرا كند.
اشاره  خاورمیانه  در  آمریكا  نقش  به  ویژه  طور  به  فیشر 
دارد. اما بحران مهاجرت و حوادث تروریستی پاریس واجد 
بنابراین  است.  بوده  خاورمیانه  از  خارج  در  پیامدهایی 
یا  دهد  می  انجام  سوریه  در  آمریكا  اكنون  هم  كه  اقداماتی 
از انجام آنها سر باز می زند، بر ثبات اروپا، ارتباط آمریكا-
تاثیر خواهد گذاشت.  لیبرال  المللی  بین  اروپا و حفظ نظم 
داعش توانسته در یكی از مهم ترین شهرهای اروپا اقدام به 
در  این دست  از  اقداماتی  احتمال  و  كند  تروریستی  حمالت 

شهرهای آمریكا هم بعید نیست.

بروز  احتمال  و  اروپا  ثبات  گرفتن  قرار  تهدید  معرض  در 
پیگیری  سیاست  ارزیابی  لزوم  آمریكا  در  مشابه  حوادث 
آمریكا در  ایجاب می كند. سیاست های  را  شده در سوریه 
اما  شده،  تعریف  هزینه  و  سود  معادله  پایه  بر  خاورمیانه 
هم اكنون وضعیت منافع غرب در سوریه تغییر كرده است. 
سایر  به  و  شده  بزرگتر  اكنون  هم  خاورمیانه  های  بحران 

مناطق راه پیدا كرده است.
فرانسه به این ارزیابی مجدد اقدام كرده و حداقل در مقام 
كه  است  كرده  اعالم  اوالند  است.  داده  نشان  را  آن  سخن 
به  اروپا  و  فرانسه  اما  است،  تروریسم  با  جنگ  در  فرانسه 
است  دهه  چندین  آیند.  نمی  بر  جنگ  این  عهده  از  تنهایی 
از  غربی،  اروپای  كشورهای  بویژه  اروپایی  كشورهای  كه 
نظامی گری فاصله گرفته اند. بنابراین كشورهایی اروپایی 
چاره ای جز حصار كشیدن به دور مرزهای خود نخواهند 
در  اروپا  اتحادیه  گیری  شكل  ذات  با  نیز  اقدام  این  داشت. 

تضاد است.
بحران  به  توجه  باقیمانده  آلترناتیو  تنها  شرایط،  این  با 
سوریه و عراق و دفع تهدید تروریستی داعش است. همانند 
آنچه كه در دهه1۹۹0 و جنگ بالكان به وقوع پیوست، اروپا 
این بار نیز نمی تواند بدون هدایت آمریكا و نیروی نظامی 

آن از عهده بحران حاضر برآید.
برای غلبه بر بحران حاضر چند گام ضروری است: در گام 
بدین  كرد.  سوریه  در  امن  منطقه  ایجاد  به  اقدام  باید  اول 
ترتیب امنیت شهروندان باقیمانده در خاک سوریه تضمین 
می شود و می توان مهاجران وارد شده به اروپا را نیز به 
بر  عالوه  امن،  منطقه  ایجاد  برای  بازگرداند.  خود  كشور 
زمینی  نیروی  هزار   30 حدود  آمریكایی،  هوایی  حمالت 
می  نیروها  این  از  بخشی  است.  نیاز  مورد  نیز  آمریكایی 
عربی  كشورهای  و  عربستان  اروپا،  تركیه،  سوی  از  توانند 

تامین شوند.
برای  آمریكایی  سرباز  هزار   20 تا   10 حدود  این  بر  افزون 
كمک به نیروهای محلی سوری و عراقی در ریشه كن كردن 
پس  توانند  می  نیروها  این  از  بسیاری  است.  نیاز  داعش 
المللی  بین  نیروهای  یا  ناتو  نیروهای  با  عملیات،  پایان  از 

جایگزین شوند.

همزمان با اقدامات نظامی، مذاكرات بین المللی نیز باید پیش 
برده شود. بشار اسد باید از حكومت خلع شده و یک دولت 
در  بگیرد.  را  آن  جای  ملی  انتخابات  برگزاری  برای  موقت 
دوره گذار نیز نیروهای حافظ صلح بین المللی- متشكل از 
حفظ  برای  باید  ناتو-  و  فرانسه  آمریكا،   ، تركیه  نیروهای 

ثبات در سوریه باقی بمانند.
اقدامی  هرگونه  از  اوباما  كه  است  شده  باعث  عراق  تجربه 
كه تعهدات آمریكا را در خاورمیانه باال ببرد و در عین حال 
روی  به  خاورمیانه  مشكالت  حل  در  تضمین  ارائه  بدون 
مانند  نیز  اوباما  كند.  اجتناب  بگذارد،  سرپوش  ها  بحران 
خانه  به  بازگشت  راهبرد  مجذوب  آمریكاییان  از  بسیاری 
زیبا،  تصویر  این  اما  است.  شده  سازنده  تعامل  تصویر  و 
چشمگیر  پیروزی  از  پس  حتی  آمریكا  نیست.  بیش  سرابی 
خود در جنگ جهانی دوم نیز به خانه بازنگشت. آمریكا طی 
به روی همه بحران ها سرپوش گذاشته و  ۷0 سال گذشته 
درست به همین دلیل توانسته نظم جهانی لیبرال را به وجود 

آورد.
سرپوش  با  تنها  المللل  بین  امنیت  و  لیبرال  جهان  حفظ 
در  است.  ممكن  آشوب  و  بحران  مناطق  روی  به  گذاشتن 
به 50 هزار سرباز  اعزام نزدیک  از اعصار گذشته  هیچ یک 
اندازه به دیده منفی  این  تا  آمریكایی به مناطق آشوب زده 
نگریسته نشده است. در سال های 1۹۹0 و 1۹۹1 جورج بوش 
نزدیک به 500 هزار سرباز برای خارج كردن عراق از كویت 
پاناما  به  را  نفر  هزار   30 وی   1۹8۹ در  فرستاد.  منطقه  به 
فرستاد تا دولت دیكتاتور آن را ساقط كنند. در دوران جنگ 
سرد نیز كه روسای جمهور بیش از 300 هزار سرباز به كره 
هزار   50 اعزام  بودند،  فرستاده  ویتنام  به  نفر  هزار   500 و 
با یک گروه تروریستی  به خاورمیانه، برای مبارزه  سرباز 

محلی از اعراب نداشت.
اوباما  آیا  كه  است  این  است  مطرح  اكنون  هم  كه  سوالی 
حاضر است خود را با شرایط متغیر جهانی تطبیق دهد یا 
خیر؟ به نظر می رسد كه از زمان جنگ جهانی دوم تاكنون 
اوباما اولین رئیس جمهوری است كه تا این میزان به اروپا و 

سرنوشت آن بی توجه بوده است.
منبع: وال استریت ژورنال/

رهبری آمریکا در معرض خطر

اوباما به اروپا 
بی تفاوت است؟

ویسنده: رابرت كاگان
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بریتانیا بر سر مبارزه با داعش دچار شكاف شد

ساز مخالف 
کوربیــــــــن

در  داعش  به  حمله  پیشنهاد  برابر  در  بریتانیا  كارگر  حزب 
سوریه دو دسته شده است. جرمی كوربین دبیركل این حزب 
با این پیشنهاد مخالف است، درحالی كه برخی از اعضای آن 
كوربین،  حال جرمی  این  با  بریتانیا هستند.  موافق حمالت 
به درخواست دیوید  پاسخ  بریتانیا در  دبیركل حزب كارگر 
كامرون مبنی بر بمباران داعش در سوریه در نامه ای نوشت 

كه وی با حمله نظامی به سوریه مخالف است.

دنبال  به  پنج شنبه  روز  كوربین  جرمی  گاردین،  نوشته  به 
پارلمانی  نمایندگان  به  نامه ای  در  عوام،  مجلس  نشست 
حزبش گفته است كه او نمی تواند از گسترش حمالت هوایی 
تروریستی  گروه  با  مقابله  بهانه  به  سوریه  در  كشورش 
كامرون  دیوید  ادعای  نامه  این  در  وی  كند.  حمایت  داعش 
نخست وزیر انگلیس را كه هدف قرار دادن داعش در سوریه 
است.  كرده  رد  شد،  خواهد  كشورش  بیشتر  امنیت  سبب 
نامه اش گفته است: درحالی كه كامرون  جرمی كوربین در 
مصمم به شكست داعش است، در حال حاضر سوال این است 
امنیت  تضعیف  یا  تقویت  سبب  نخست وزیر  پیشنهاد  آیا  كه 
باور  من  است:  افزوده  كارگر  حزب  رهبر  می شود.  ما  ملی 
نمی كنم كه دالیل نخست وزیر انگلیس برای گسترش حمالت 
آزمایش سربلند بیرون  از  بتواند  هوایی در سوریه در عمل 

آید.

وی اضافه كرد: پاسخ نخست وزیر، در نشست مجلس عوام 
به سواالت ما و نیز كمیته منتخب امور خارجی مجلس، قانع 
كننده نبود. جرمی كوربین افزود: به ویژه آنكه نخست وزیر 
نتوانست یک راهبرد منسجم و هماهنگ با سازمان ملل برای 
شكست داعش تبیین كند. كوربین در نشست روز پنج شنبه 
آیا  بود:  پرسیده  انگلیس  نخست وزیر  از  نیز  عوام  مجلس 
انگلیس  امنیت  سوریه،  در  داعش  تروریستی  گروه  بمباران 
در  را  داعش  بمباران ها،  این  آیا  بدتر؟  یا  می كند  بیشتر  را 

خاورمیانه گسترده تر می كند یا محدودتر؟
روسیه  فرانسه،  آمریكا،  درحالی كه  است  باور  این  بر  او 
در  داعش  بمباران  مشغول  مدت هاست  قدرت ها،  دیگر  و 
اثر  انگلیسی،  بمب های  شدن  افزوده  آیا  هستند،  سوریه 
آیا  داشت؟  خواهد  داعش  قدرت  كاهش  بر  كننده ای  تعیین 
از  شماری  چرا  و  خیر  یا  دارد  راهبردی  داعش،  با  مبارزه 
كانادا،  همچون  داعش،  با  مبارزه  ائتالف  اولیه  نیروهای 
جنگ  از  دست  خلیج فارس،  حاشیه  كشورهای  و  استرالیا 
بدون  داعش،  هوایی  بمباران  آیا  برداشته اند؟  داعش  با 
نیروی  اگر موفق نشود،  نیروی زمینی، موفق خواهد شد؟ 
می توانند  كردها  و  سوریه  آزاد  ارتش  همچون  حاشیه ای 
گیرند؟  دست  در  می دهد،  دست  از  داعش  كه  را  زمین هایی 
اگر دیگر گروه های جهادی و افراطی جای داعش را گرفتند، 
چه خواهد شد؟ در پی بمباران های شدید هوایی، آیا غربی ها 

باید نیروی زمینی نیز اعزام كنند؟
نیروهای  كه  می دهد  قول  نخست وزیر  آیا  افزود:  كوربین 
زمینی انگلیس را به سوریه اعزام نكند؟ به دنبال قطعنامه 
با  هماهنگی های  چه  ملل،  سازمان  امنیت  شورای   224۹
تا  است  گرفته  صورت  سازمان  این  عضو  كشورهای  دیگر 
حمایت مالی از داعش، فروش نفت داعش و دادن اسلحه به 
كشورهای  دیگر  با  هماهنگی  بدون  آیا  شود؟  قطع  داعش، 

احتمال  و  خطرناک تر  نظامی  اوضاع  ملل،  سازمان  عضو 
هواپیمای  به  تركیه  نیروهای  شلیک  همچون  برخوردهایی 
به  توجه  با  گفت:  وی  شد؟  نخواهد  بیشتر  روسیه  نظامی 
نتایج خوب اجالس وین درباره سوریه و ضرورت دستیابی 
نخست وزیر  چگونه  می برد،  زمان  كه  جامع  توافقی  به 
احتمال می دهد كه پیوستن انگلیس به بمباران هوایی داعش 
بتواند داعش را نابود كند؟ درباره شهروندان سوری كه در 
چه  شد،  خواهند  كشته  داعش  علیه  ما  هوایی  بمباران های 

بررسی هایی صورت گرفته است؟

دخالت های  پیامدهای  به  توجه  با  گفت:  همچنین  كوربین 
در  جمله  از  دیگر،  كشورهای  در  غرب  اخیر  نظامی 
وسیله  به  داعش  نیست  بهتر  آیا  لیبی،  و  عراق  افغانستان، 
نابود  منطقه،  در  موجود  نیروهای  و  سوری  نیروهای 
شود؟ این در حالی است كه دیوید كامرون در پاسخ به این 
نمایندگان مجلس مطرح  كه  و دیگر پرسش هایی  پرسش ها 
كردند، با تكرار بخش هایی از سخنان پیشین خود درمورد 
سایر  و  انگلیس  ملی  امنیت  برای  داعش  گروه  تهدیدات 

كشورهای جهان گفت حمله به این گروه در سوریه در جهت 
پنج شنبه  روز  انگلیس  نخست وزیر  است.  انگلیس  منافع 
همچنین  عوام  مجلس  نشست  در  سخنرانی اش  جریان  در 
شد:  مدعی  تروریسم،  با  مقابله  برای  راهبردش  مورد  در 
انتقال سیاسی در سوریه و كنار رفتن بشار اسد، به نابودی 
مورد  در  همچنین  وی  می كند.  كمک  تروریستی  گروه  این 
دخالت نیروهای زمینی در كنار حمالت هوایی برای مقابله 
كرد  نیروهای  و  سوریه  آزاد  ارتش  آنجا  در  گفت:  داعش  با 
می توانند برای از بین بردن نیروهای داعش به ما كمک كنند. 
البته استفاده از تمامی نیروهای زمینی در این كشور زمانی 
صورت  سوریه  در  سیاسی  وفصل  حل  یک  كه  است  ممكن 

گرفته باشد.

كه  هستیم  باور  این  بر  ما  شد:  مدعی  مورد  دراین  كامرون 
نیروی  هزار   ۷0 حدود  در  كرد،  مسلح  گروه های  عالوه بر 
به  و  بوده  سوریه  آزاد  ارتش  از  عمدتا  كه  سوری  معارض 
گروه های افراط گرا تعلق ندارند، در این كشور حضور دارند 
كه ما می توانیم در جریان حمله علیه داعش با آنها همكاری 
پارلمانی حزب كارگر  به نمایندگان  كنیم. كوربین در حالی 
كابینه  اعضای  كه  است  كرده  اعالم  را  خود  صریح  تصمیم 
در سایه اش هنوز نظر قطعی خود را در مورد طرح دولت 
كامرون برای گسترش حمالت هوایی علیه داعش در سوریه 
سر  بر  كوربین،  جرمی  كه  می شود  گفته  نكرده اند.  اعالم 
اقدام نظامی این كشور در سوریه با اعضای كابینه در سایه 
اختالف نظر  كارگر  حزب  پارلمانی  نمایندگان  از  شماری  و 

پیدا كرده است.

كامرون مجوز پارلمان را برای حمله به داعش گرفت
پارلمان انگلیس بعد از كشمكش بین احزاب مخالف، مجوز 
آغاز مجدد حمالت هوایی این كشور در سوریه را صادر كرد.

حمله  چهارشنبه  روز  انگلیس  پارلمان  رویترز،  از  نقل  به   
كرد.  تصویب  را  سوریه  در  داعش  علیه  كشور  این  هوایی 
طبق رای نمایندگان پارلمان انگلیس، جنگنده های این كشور 

عملیات خود علیه تروریست ها از سر می گیرند.
هوایی  حمالت  با  كوربین  جرمی  رهبری  به  كارگر  حزب 
دارد  اعتقاد  انگلیس در سوریه مخالفت كرده بود. كروبین 
اینكه  تا  است  افروزی  جنگ  فكر  به  بیشتر  انگلیس  دولت 

بخواهد علیه تروریست ها اقدامی كنند.
به  اشاره  با  پارلمان  تصویب  از  بعد  انگلیس  وزیر  نخست 
این كشور علیه داعش گفت  حمالت هوایی یک سال گذشته 
انگلیس باید به تنهایی عمل كند و حمالت خود را تنها تحت 

قراردادهای امنیتی با كشورهای دیگر اجرا نكند.
با این حال مخالفان جنگ از جمله شماری از اعضای حزب 
كارگر معتقدند ورود انگلیس به جنگ هوایی در سوریه بیش 
خواهد  مواجه  مشكل  با  را  سوریه  مردم  ها،  تروریست  از 

كرد.

معمای نفتی داعش 
در خاورمیانه

سقوط جنگنده سوخو روسی ازسوی موشک های تركیه در 
كنار تمام حواشی ها بحث پیچیده فروش نفت ازسوی داعش 

را نیز وارد كوران بحث ها و تنش ها كرد.
روسیه تركیه را به ارتباط با داعش و خرید نفت از این گروه 
متهم كرد و حتی عكسی از پسر رجب طیب اردوغان با رهبران 
قرار  ارگانی  و  مقام  هیچ  تایید  مورد  كه  شد  منتشر  داعش 
در  مداركی  كه  كرد  اعالم  تركیه  هم  مقابل  طرف  در  نگرفت. 
دست دارد كه نشان می دهد شركت های روسی واسطه فروش 

نفت داعش به دولت بشار اسد است.
علیه  آمریكا  پیش  چندی  كه  جدیدی  های  تحریم  هرچند 
اعمال كرد نشان می دهد  اشخاص حقیقی و حقوقی سوری 
داعش در سوریه است  نفت  پیچیده فروش  كه یک سر كالف 
مقام  كه  است  نفتی  دالل  یک  شده  تحریم  افراد  این  از  یكی  و 
برای  داعش  نظامیان  شبه  از  هستند  مدعی  آمریكایی  های 
دولت سوریه نفت خریداری می كند نام وی جورج حسناوی 
HESCO در زمینه مهندسی و ساخت و  و شركت مطبوعش 

ساز فعالیت می كند.
اما آنچه در عالم  ادعا باقی مانده است  اما همه در حد  این ها 
و  عراق  در  نفت  های  چاه  كه  است  این  دهد  می  رخ  حقیقت 
است.  البغدادی  ابوبكر  نامشروع  خالفت  درآمد  منبع  سوریه 
باز   13۹3 تیر   14 به  داعش  ازسوی  نفت  صادرات  تاریخچه 
می گردد. داعش نخستین محموله های نفت را از میدان نفتی 
كرد.  صادر  عراق  كردستان  منطقه  از  را  ها  آن  و  آغاز  عجیل 
رویترز چندی پیش نوشت كه اعضای داعش به هنگام اشغال 
مناطقی در شمال عراق، چهار میدان نفتی كوچک را به تسلط 

خود درآوردند.
در نزدیكی شهر موصل در شمال عراق، داعش دو میدان نفتی 
»نجمه« و »قیاره« و در نزدیكی شهر تكریت هم دو میدان نفتی 
افرادی  گفته می شود  اشغال كردند.  را  و »عجیل«  »حمرین« 
كه نفت را از این گروه می خرند از راه های تحت كنترل این 
گروه و ازطریق شهرهای كفری یا غدیركرم به پاالیشگاه ها 
به  مخمور  شهر  ازطریق  بازرسی  های  ایست  هماهنگی  با  یا 
از منابع  منطقه كردستان می رسانند. نفت هرچند تنها یكی 
درآمد داعش است اما به لحاظ اهمیت خرید و فروش نفت در 
خاورمیانه مهم ترین عالمت سوال خزانه داعش محسوب می 

شود.
 موسسه انرژی عراق به عنوان یک سازمان مستقل متمركز بر 
ازسوی  نفت  و فروش  تولید  درباره  این كشور،  انرژی  بخش 
داعش اعالم كرده است كه این گروه روزانه بر تولید 30 هزار 
بشكه نفت در عراق و 50 هزار بشكه در سوریه كنترل دارد. 
این گروه با فروش این تولیدات به قیمت 40 دالر در هر بشكه 
بازار  در  بشكه  هر  در  دالر   ۹3 با  مقایسه  )در  سیاه  بازار  در 
آزاد( روزانه 3.2 ملیون دالر درآمد كسب می كند. درآمد نفتی 

كه به حدود 100 میلیون دالر در ماه می رسد.

برعهده  را  داعش  نفت  داللی  و  كسی مسئولیت خرید  هرچند 
اوال،  است:  این  است  مسلم  آنچه  میان  دراین  اما  گیرد  نمی 
كسانی كه به عنوان واسطه هزاران میلیون دالر به داعش برای 
جریان هستند  در  كامال  پردازند،  پول می  خرید محصوالتش 
بسیار  كه  نفتی  كجاست.  قیمت  ارزان  خام  نفت  این  منبع  كه 
ارزان قیمت فروخته شود، پول هنگفتی را دراختیاردالالن قرار 
می دهد. دوما، كسانی كه واسطه هستند، كامال برای آ ژانس 
قطعیت  سومین  هستند.  شده  شناخته  جهان  اطالعاتی  های 
این است كه درحالی كه ائتالف و روسیه و فرانسه و دیگران 
تامین  سوریه را هدف قرار می دهند، بودجه داعش همچنان 

می شود زیرا نفت داعش همچنان خریداران خود را دارد.
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اقتصاد
یو اس ای تودی:

 منتظر تاثیر ایران بر اوپک باشید

 Bill الولس  »بیل  قلم  به  تحلیلی  در  تودی«  اس ای  »یو  آمریكایی  نشریه 
Loveless« به بررسی شرایط بازار جهانی نفت در آستانه اجالس كشورهای 
صادر كننده نفت )اوپک( در هفته جاری پرداخت و نوشت: منتظر تاثیر ایران 

بر اوپک باشید.
»بیل الولس« ستون نویس هفتگی »یو اس ای تودی« نوشت: 6 ماه پیش، آن 
زمان كه اجالس اوپک برای نشست پایانی خود در ماه ژوئن )خرداد- تیر( 
آماده می شد، من در تحلیلی، آن اجالس را به مانند آرامش قبل از توفان دانستم. 
در آن زمان كه قیمت نفت اندكی باال رفت، نشان از این داشت كه راهبرد اوپک 
شامل افزایش تولید نفت، حفاظت ازسهم )حضور خود( در بازار و فشار بر 
نفت پرهزینه در آمریكا و كشورهای دیگر تاثیرات خود را می گذارد. نشریه 
آمریكایی افزود: از آن مهم تر، ایران فقط چند هفته با رسیدن به توافق بر سر 
مساله هسته ای خود با آمریكا و دیگر قدرت های غربی فاصله داشت، اتفاقی 
كه سرانجام باعث پایان یافتن تحریم های غرب علیه صادرات نفت این كشور 

می شد.
انتظار چندانی  این فرض، من هم مانند هر ناظر دیگر بازار جهانی نفت،  با 
اما اجالس بعدی در دسامبر )آذر( را به مراتب پر  از اجالس ژوئن نداشتم؛ 
شورتر می بینم. در آن زمان، فرض من این بود كه اگر توافق ایران با غرب و 
آمریكا اجرایی هم نشود، حداقل امضا خواهد شد و ملت ایران مشتاق خواهد 
پایه  بود تا جایگاه خود را در اجالس اوپک و بازارهای جهانی نفت دوباره 
ریزی كند. انتظارات در مورد اجالس ماه ژوئن درست بود، چرا كه عربستان 
و دیگر اعضای اوپک بر راهبرد تولید خود، پافشاری كردند. حال پیش بینی 
در مورد توفان اجالس اخیر در روز جمعه چهار دسامبر )13 آذر ماه( در وین، 
كاری نادرست خواهد بود. »یو اس ای تودی« در ادامه به نقل از »رابرت مک 
نالی Robert McNally«، مشاور انرژی جورج بوش، رئیس جمهوری پیشین 
به  اوپک متفاوت  این باشد كه اعضای  آمریكا نوشت: »هیچ چیزی كه نشانه 
مسائل پیش رو نگاه می كنند، وجود ندارد چرا كه ایران اكنون واقعیتی است 
اوپک،  نفت  برای وزیران  بزرگ تر  نگرانی  نادیده گرفت.«  را  آن  نمی توان  كه 
به قیمت 6۷  بازگشتن  از زمان  مساله كاهش قیمت نفت است؛ كاهشی دیگر 
دالر به ازای هر بشكه در ماه مه )اردیبهشت - خرداد(. اخیرا هم بهای نفت 
جهانی برنت به 45 دالر به ازای هر بشكه رسیده است. نفت خام »برنت« یكی 
از مهم ترین مراجع قیمت گذاری نفت خام در بازار بین المللی است. »برنت« یک 
سبد نفتی شامل نفت خام برداشت شده از چهار چاه نفت انگلیس و نروژ در 

دریای شمال و نفتی سبک و شیرین است.
نفت »برنت« مهم ترین مرجع قیمت نفت خام در منطقه آتالنتیک است و حدود 
دو سوم نفت مبادله شده در بازار بین المللی بر اساس نفت برنت قیمت گذاری 
مراجع  دیگر  از  عمان  خام  نفت  و  دبی  خام  نفت  اوپک،  نفتی  سبد  می شود. 
قیمت گذاری نفت است. به نوشته نشریه آمریكایی، اعضای ضعیف تر اوپک 
مثل نیجریه و ونزوئال به تالش های خود برای درخواست كاهش سقف تولید 
آنكه كشورهای  ادامه می دهند، حال  به 30 میلیون بشكه در روز،  اوپک  نفت 
ثروتمند اوپک به رهبری عربستان كه در حال حاضر به میزان باال نفت تولید 
تودی« نوشت،  اس ای  »یو  قیمت ها مخالفت خواهند كرد.  با كاهش  می كنند، 
و  داخل  در  نفت  تولید كنندگان  برای  مشكل  ایجاد  باعث  كه  هم  دیگر  عوامل 
خارج اوپک می شوند شامل پیش بینی رشد كم تقاضای جهانی نفت از سوی 
و  زمستان  فصل  در  تر  گرم  هوای  و  آب  بینی  پیش  انرژی،  بین المللی  آژانس 
ذخیره سازی زیاد نفت است. به گزارش این نشریه، »رابرت مک نالی« افزود: 
»خوش بینی بسیاری در مورد قیمت نفت وجود دارد حتی اگر قیمتی مانند 40 
دالر، یا این حدود، به ازای هر بشكه باشد.« وی با اشار ه به كاهش بیش از پیش 
قیمت نفت قبل از بازیابی تعادل در مقیاس باالتر، گفت: »برای دوره زمانی 
اجالس  ظاهرا  حال  هر  به  است.«  نشده  تثبیت  درستی  به  قیمت  این  نزدیک، 
آینده ماه ژوئن )خرداد- تیر سال آینده( ممكن است به آرامشی قبل از توفان 
یا چیزی شبیه به آن، تبدیل شود. نشست سازمان كشورهای صادركننده نفت 
- اوپک - چهارم دسامبر - 13 آذر ماه - در وین برگزار می شود. دستور كار 
این نشست، تصمیم گیری درخصوص كاهش عرضه نفت و یافتن راهكارهای 
جلوگیری از كاهش بهای نفت عنوان شده است. نشست روز جمعه سازمان 
افزایش  كشورهای صادركننده نفت - اوپک - همچنین درخصوص بررسی 
بازگشت صادرات  برای  ایران  بررسی تصمیم  و  نفت خام  تولید  از حد  بیش 

نفت به دوران قبل از تحریم ها برگزار می شود.

ابتدا آمریكا، سپس اروپا. اكنون بحران بدهی به بازارهای نوظهور رسیده است 

داستان بی پایان 
نزدیک به 10 سال از زمان تركیدن حباب مسکن در آمریکا می گذرد. 
شش سال از زمان افتادن آتش ورشکستگی یونان به دامان بحران 
سبب  سرعت  به  هم  به  بخش  دو  این  كردن  مرتبط  می گذرد.  یورو 
گسترش بدهی و به دنبال آن ورشکستگی شد. بخش سوم در سلسله 
حوادث بدهی هم اكنون در حال رخ دادن است. این بار بازارهای در 
حال ظهور مکان وقوع آن است. سرمایه گذاران قباًل دارایی ها را در 
این ركود  رنج كامل  اما  در حال توسعه صرف كرده اند،  كشورهای 

هنوز نرسیده است.

تا  بحران  این  عمق  نیست.  تازه ای  موضوع  فقیرتر  كشورهای  در  بدهی  بحران های 
حدی كمتر از نزول ها و ارزهای ورشكسته ای است كه نشانه ورشكستگی های دهه 80 
و ۹0 میالدی بودند. بازارهای در حال ظهور كنونی نرخ های تبادل منعطف تر، ذخایر 
ورشكستگی  وجود،  این  با  دارند.  خارجی  ارز  در  بدهی  از  كمتری  سهم  و  بزرگ تر 
بیش ازآنچه مردم انتظار دارند به رشد صدمه می زند و اقتصاد جهان را حتی بااینكه 

فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش داده است، تضعیف می كند.

وقایع بدهی پیش بینی شده
از مرزها،  این سه گانه بدهی، هر چرخه با سرریز شدن سرمایه  در تمام سه مرحله 
حد  از  بیش  عرضه  آمریكا  در  شد.  آغاز  اعتبار  رشد  تحریک  و  بهره  نرخ  كاهش 
پس اندازهای جهانی، كه بیشتر آن از آسیا بود، به سمت مسكن بدون پشتوانه سرازیر 
رشد  به  صرفه جو  آلمانی های  یورو،  حوزه  در  داشت.  پی  در  فاجعه بار  نتایج  و  شد 

بودجه در بخش مسكن ایرلند و مخارج عمومی یونان كمک كردند.
هم زمان بااینكه این حباب ها در كشورهای ثروتمند می تركید، و نرخ های بهره را به 
ركوردهای بسیار پایین می رساند، جهت جریان سرمایه تغییر كرد. پول از كشورهای 
یک  این  اما  بود.  این  درست  راه  سرانجام  رفت.  فقیرتر  كشورهای  به  ثروتمند 
زیاده روی دیگر بود: مقادیر زیادی وام در مدت زمانی كم گرفته شد، شركت ها بدهی 
یا دارایی های  تامین مالی كنند  تا پروژه های بی تدبیر را  آوردند  بار  به  بسیار زیادی 

خیلی گران بخرند.
GDP در سال 200۹ به 1۹5  در كل، بدهی در بازارهای در حال ظهور از 150 درصد 
درصد آن رسید. بدهی شركتی از كمتر از 50 درصد GDP در سال 2008 به تقریبًا ۷5 
درصد افزایش یافت. نرخ بدهی به GDP در چین در چهار سال گذشته نزدیک به 50 

درصد افزایش یافته است.
قیمت های  و  چین  در  كندتر  رشد  می رسد.  پایان  به  دارد  یكباره  افزایش  این  اكنون 
سد  به  شدن  نزدیک  و  دالر  شدن  قوی تر  باوجود  حتی  را  چشم انداز  كاالها  ضعیف 
كردن سیل سرمایه ارزان توسط نرخ بهره باالتر در آمریكا تاریک می كند. سپس موعد 
تسویه حساب می رسد. بعضی چرخه های بدهی به بحران و ركود می انجامد - كه هر 
دو را در سقوط وام های بی پشتوانه و درد و رنج منطقه یورو شاهد بودیم. زمانی 
تضمینی  پوشش  خاطر  به  وام دهندگان  و  می كنند  متوقف  را  خرج  وام گیرندگان  كه 
عقب نشینی می كنند، موارد دیگر صرفًا سبب رشد كندتر می شوند. مقیاس این افزایش 
یكباره اعتبار در بازار در حال ظهور تضمین می كند وقایعی كه در پی آن رخ می دهد، 

آسیب زننده باشد.
در كشورهایی كه بدهكاری بخش خصوصی تا بیش از 20 درصد GDP باال رفته است، 
كند  وام گرفتن  اوج  از  در سال پس  میانگین سه درصد  به اندازه   GDP سرعت رشد 

می شود. اما میزان رنجی كه در پیش رو است به شاخص های محلی بستگی دارد، از 
مقیاس تنظیم نرخ تبادل گرفته كه قباًل رخ داده است تا اندازه ذخایر كشورها. بیشتر 
كشورهای در حال ظهور را می توان در یكی از این سه گروه جای داد. گروه نخست 
شامل كشورهایی است كه در پی افزایش یكباره اعتبار در آنها یک سردرد بلندمدت 
به جای می ماند، و نه یک حمله قلبی. كره جنوبی و سنگاپور به این گروه تعلق دارند و 

اقتصاد چین هم قطعًا جزو این گروه است.
چین همچنان سپرهای دفاعی سختی برای محافظت در برابر خروج سرمایه دارد. این 
كشور دارای مازاد حساب جاری است. ذخایر ارز خارجی آن در ماه اكتبر 5 /3 تریلیون 
دالر بود كه تقریبًا سه برابر بدهی خارجی آن است. سیاستگذاران توانایی ضمانت 
كردن وام گیرندگان را دارند، و نشانه های كمی از تحمل نزول ها را دارند. پنهان كردن 
است  كه سرنوشت شان ورشكستگی  نیست. شركت هایی  آنها  از  نجات  راه  مشكالت 
تقال می كنند؛ وام های بی محل در ترازنامه های بانک ها تلنبار می شوند؛ ظرفیت مازاد 
اما  می شود،  رشد  تحلیل  سبب  اینها  تمامی  می رود.  هدر  فوالد  چون  بخش هایی  در 

تهدید بحران ذخیره را از بین می برد.

كه  كشورهایی  یعنی  بنگرید-  دوم  گروه  كشورهای  به  عوض  در  ریسک،  آن  برای 
در  خودشان  از  محافظت  یا  بی تدبیر  وام گیرندگان  ضمانت  برای  ابزارها  همان  فاقد 
كشور  سه  گروه،  این  در  بزرگ تر  اقتصادهای  میان  از  هستند.  سرمایه  فرار  برابر 
شاخص ترند. بازار اوراق بهادار شركتی برزیل از سال 200۷ دوازده برابر رشد كرده 
است. كسری حساب جاری آن بدان معناست كه این كشور به سرمایه خارجی متكی 
است؛ فلج سیاسی و عدم انعطاف پذیری آن چیزی برای تضمین سرمایه گذاران ندارد. 
باالترین  آن  خانوارهای  و  دارند،  زیادی  بسیار  خارجی  بدهی های  مالزی  بانک های 
تركیه  دارند.  در حال ظهور  بزرگ  بازار  با هر  مقایسه  در  را  درآمد  به  بدهی  نسبت 
كسری حساب جاری، تورم باال و بدهی های عمدتًا ارز خارجی را با هم تركیب می كند 

كه باسقوط لیر طاقت فرسا شده اند.
از مشكل جدی  یا  كه  است  بازارهای در حال ظهوری  از كشورها شامل  گروه سوم 
می گریزند یا قباًل مشكلی بدتر را از سر گذرانده اند. از بین این اقتصادهای نوظهور 
انتظارات  از حد  به تازگی  و روسیه  دارد  آنها وضعیت سالم تری  باقی  از  بزرگ، هند 
از سر  را  بزرگ تری  تنظیمات  دیگری  اصلی  ارز  از هر  بیش  است. روبل  رفته  فراتر 
كه  آرژانتین،  می دهد.  نشان  را  واكنش  از  موقتی  نشانه های  اقتصاد  این  و  گذرانده، 
انتخابات  در  اصالح طلب  یک  اگر  بدرخشد  می تواند  دارد،  اندكی  خصوصی  بدهی 

ریاست جمهوری این ماه كشور پیروز شود.

بی رمق  سالی  آمدن  به  دیگر  موارد  تمام  بگیریم،  نادیده  را  روشنی  نقاط  چنین  اگر 
برای  را  باالتری  رشد  پول  بین المللی  صندوق  می كند.  اشاره  جهانی  اقتصاد  برای 
اقتصادهای در حال ظهور در سال آینده پیش بینی كرده است؛ درسی كه از چرخه های 
بدهی گذشته می گیریم، می گوید سالی دیگر توام با ركود خواهیم داشت و ضعف در 
كشورهای در حال توسعه، كه نیمی از اقتصاد جهان را گرفتار كرده )از لحاظ برابری 
قدرت خرید(، بیش از گذشته اهمیت دارد. رشد كندتر در بازارهای در حال ظهور به 
قیمت  می زند.  ضربه  صادركنندگان  نقدی  جریان  و  چندملیتی  شركت های  سودهای 
پایین كاالها به واردكنندگان نفت كمک می كند اما بر فشار استخراج كنندگان حفاران 
و معامله گران بدهكار كه در بین آنها حدود سه تریلیون دالر بدهكاری وجود دارد، 

می افزاید.

دوره چهارم؟
اقتصاد باز اروپا در معرض كاهش تقاضا از سمت بازارهای در حال ظهور قرار دارد، 
كه دلیل احتمال تسهیل پولی بیشتر در آنجاست. اما تنگنای سیاسی آمریكا وخیم تر 
است. واگرایی سیاست پولی بین آمریكا و بقیه كشورهای جهان به دالر فشار فزاینده 
وارد می كند، و به صادركنندگان و درآمدها آسیب می زند. و موج های سرمایه ممكن 
است بار دیگر به سوی مشتریان آمریكایی در نقش وام گیرندگان منتخب بروند و اگر 

چنین شود، بحران بدهی جهان درست درجایی كه آغاز شده است، پایان می یابد.



7جمعه 13 آذرماه 1394 -  شماره 423 هفته نامه پرشین
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly اقتصاد

چرا برخی جوامع 
فقیــــــــر می شوند؟

اكونومیست

داگالس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 1۹۹3 در سن 
۹5 سالگی بر اثر ابتال به سرطان چشم از جهان فروبست. 
این اقتصاددان تاریخ شناس در سال 1۹۹3 به طور مشترک 
در  فعالیت هایش  به دلیل  نیز  او  كه  فوگل  ویلیام  رابرت  با 
زمینه تاریخ اقتصاد مشهور بود، موفق به دریافت جایزه 

نوبل اقتصاد شد.

نورث عالقه مند بود در مورد بزرگترین سوال تاریخ اقتصاد 
از  برخی  چرا  كه  دهد  پاسخ  سوال  این  به  و  كند  كار  بشر 
جوامع یا برخی از افراد در سراسر جهان ثروتمند و برخی 
دیگر فقیر می شوند. تحقیقات وی بر مساله نقش نهادها 
بر شكل دهی اقتصاد كشورها در بلندمدت تاكید داشت. او 
اولین كسی نبود كه به مساله نهادها توجه كرد اما مطالعات 
مطرح  را  زمان  طول  در  نهادها  پویایی  جدی  به طور  وی 
نیز  یا كالیومتری  تاریخی  اقتصادسنجی  پدر  را  كرد. وی 
می نامند. همچنین وی را به همراه »رونالد كوز« پدر مكتب 

فكری »نهادگرایی« می نامند.
اقتصاددانان تالش بسیاری كردند تا بتوانند پاسخ صریحی 
برای این سوال كه چرا در بخش هایی از دنیا كشورها فقیر 
میالدی  بیستم  قرن  اواسط  تا  اما  بیابند  می مانند،  باقی 
اقتصاد نئوكالسیک هیچ پاسخی برای این سوال نداشت و 
از تئوری های مطرح شده نتایج مطلوب را برای  بسیاری 
كشورها به بار نیاورد. نورث در این خصوص می نویسد: 
دیگر  اقتصاددانان  از  را  تاریخ شناس  اقتصاددانان  »آنچه 
متمایز ساخت توجه به عوامل بلندمدت بود. اقتصاددانان 
تصمیمات  حتی  بلكه  جمعیت  و  فناوری  سالیق،  تنها  نه 
)از  برون زا  متغیر  به عنوان  را  غیربازاری  و  بازاری 
نقش  همچنین  آنها  می گیرند.  نظر  در  شده(  تعیین  پیش 
تصمیمات سیاسی در اقتصاد را نادیده گرفته و اطالعات را 

در دسترس و بدون هزینه در نظر می گیرند.«
درونی  تعامالت  یک  آن  در  كه  كرد  ابداع  را  روشی  نورث 
را توضیح  بلندمدت  اقتصادی  اقتصادی می تواند واگرایی 
»رونالد  خود  زمان  معاصر  دانشمند  مانند  نورث  دهد. 
كوز« متوجه شد كه اصطكاک و هزینه های مبادله، بسیاری 
نظر  در  كالسیک  اقتصاد  در  كه  را  بهینه  حل های  راه  از 

گرفته شده اند، مختل خواهند كرد. او سپس پژوهش هایی 
را انجام داد كه در آن جوامع موسسات و نهادهایی ایجاد 
این  توسط  شده  ایجاد  مشكالت  بهبود  درجهت  تا  كردند 
عیوب حركت كنند. به عنوان مثال وی می گوید تجارت در 
قرون وسطی افزایش یافت و به تبع آن تاجران دریافتند كه 
باید تمامی كاستی های بازار را برطرف كنند. آنها دریافتند 
كه چه كسانی باید كاالها را تولید كنند برای چه كسانی و 
شریک  می توانند  تاجرانی  چه  كنند.  تولید  كیفیتی  چه  با 

و  باشند  دریایی  سفرهای  مانند  خطر  پر  تجارت  ریسک 
بازار  نام  به  یافته ای  تكامل  نهاد  در  قبیل  این  از  چراهایی 
پاسخ داده شد. در حقیقت جوامع با روش های گوناگونی 

از  برخی  كرده اند،  برطرف  را  بازار  نهاد  ایجاد  مشكالت 
دیگر  برخی  گرفته اند،  نظر  در  كدهایی  تاجران  برای  آنها 
برای كاهش ریسک به تجارت مشترک رو آورده اند. برخی 
ایجاد  تجارت  تسهیل  برای  را  انبارهایی  و  كاروانسراها 

كرده اند.
ایجاد  در  را  كشورها  شدن  ثروتمند  علت  واقع  در  نورث 
نشان  و  می كند  بیان  پایدار  به صورت  بسترهایی  چنین 
می دهد كه چگونه گاهی چنین نهادهایی فرو پاشیده و از 

رفاه جوامع كاسته شده است. او اشاره می كند كه نهادهای 
مناسب همواره یک پاسخ صحیح به چرایی رشد و توسعه 
ملل بوده اند. وی به عنوان مثالی دیگر نقش انقالب بزرگ 
انگلستان در توسعه اقتصادی این كشور را بررسی كرده 
و به این نتیجه رسیده است كه وقتی مجلس وقت انگلیس 
به جای  را  داد و »ویلیام«  پایان  پادشاهی »جیمز دوم«  به 

او پادشاه كرد، قوانین مالكیت و حمایت های مالی تغییرات 
اساسی یافتند به نحوی كه قدرت مجلس از پادشاه بیشتر 
شد و پادشاهان دیگر نمی توانستند مالكیت فردی كسی را 
نقض كنند. این محدودیت ها عاملی برای حاكمیت قانون و 
امنیت مالكیت خصوصی شد و این اصالحات و پاكسازی ها 
كارهای  بود.  مهم  بسیار  بریتانیا  اقتصادی  انقالب  برای 
نورث باوجود اهمیت و نو بودن بازهم موجب یک اجماع 
بر سر این سوال اساسی كه چرا بین كشورها شكاف های 

عمیق اقتصادی وجود دارد، نشده است و هنوز بحث های 
برای  پیام  یک  البته  می شود.  انجام  زمینه  این  در  داغی 
اینكه تصمیمات سیاسی در  اقتصاددانان روشن شد،  همه 
وی  گفت  می توان  هستند.  مهم  بسیار  اقتصاد  سرنوشت 
را  اقتصاد  دانش  و  داده  بهبود  را  اقتصاد  از  درک عمومی 

غنی تر كرده است. وداع با 
»پدر نهادگرایی«

 محمدعلی مختاری 

داگالس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 1۹۹3 در 
ابتال به سرطان مری چشم از جهان  اثر  ۹5 سالگی بر 
تاریخ  زمینه  در  مطالعاتش  دلیل  به  نورث  فروبست. 
اقتصاد مشهور است. او در سال 1۹۹3 به طور مشترک 
نوبل  جایزه  دریافت  به  موفق  فوگل  ویلیام  رابرت  با 

اقتصاد شد.

زندگینامه
ایالت  در  كمبریج  در   1۹20 نوامبر   5 تاریخ  در  او 
ماساچوست، به دنیا آمد. او به دلیل شغل پدرش كه در 
كودكی  دوران  در  می كرد،  كار  مت الیف  بیمه  شركت 
لوزان،  اتاوا،  كمبریج،  ازجمله  بسیاری  شهرهای  در 
زمان  در  او  كرد.  زندگی  والینگ فورد  و  نیویورک 
متحده  ایاالت  بازرگانی  ناوگان  به  دوم  جهانی  جنگ 
پیوست و به عنوان ناوبر مشغول به كار شد و در مسیر 
پرداخت.  دریانوردی  به  استرالیا  و  سان فرانسیسكو 
می كرد.  عكاسی  و  می خواند  اقتصاد  او  زمان،  این  در 
مدرسه  در  را  دریانوردی  جنگ،  سال  آخرین  در  او 
خدمات افسری دریانوردی آالمدا آموخت و همواره بین 

اقتصاددان و عكاس شدن مردد بود.

تحصیالت
چوات  مدرسه  و  اتاوا  در  اشبری  دانشگاه  در  نورث 

هاروارد  دانشگاه  در  او  كرد.  تحصیل  والینگ فورد  در 
به عنوان رئیس  اما در همان زمان پدرش  پذیرفته شد؛ 
شد،  منصوب  غربی  ساحل  منطقه  در  مت الیف  شعبه 
كالیفرنیا،  دانشگاه  به  گرفت  تصمیم  نورث  بنابراین 
در  لیسانس  مدرک  با   1۹42 سال  در  او  برود.  بركلی 
در  گرفت  تصمیم  او  شد.  فارغ التحصیل  انسانی  علوم 
تحصیل  ادامه  اقتصاد  و  فلسفه  سیاسی،  علوم  رشته 
دهد. او برای دریافت مدرک دكترای اقتصاد دوباره به 
پایان  به   1۹52 سال  در  او  درس  رفت.  بركلی  دانشگاه 
رسید و به عنوان استادیار در دانشگاه واشنگتن مشغول 
به عنوان   1۹60 سال  در  نورث  داگالس  شد.  به كار 
این  كرد.  همكاری  اقتصاد  تاریخ  ژورنال  با  نویسنده 
یا اقتصادسنجی تاریخی  مجله به موضوع كلیومتریک 
می پردازد. در دوره 1۹83-1۹60 استاد اقتصاد دانشگاه 
علمی  هیات  عضو   1۹83 سال  در  او  بود.  واشنگتن 
دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس شد و از سال 1۹84 تا 

1۹۹0 به عنوان مدیر مركز اقتصاد سیاسی خدمت كرد.
او در سال 1۹۹1 اولین اقتصاددان رشته تاریخ اقتصاد 
كرد.  دریافت  را  كامونز  آر  جان  جایزه  كه  گرفت  نام 
كپنهاگ  اجماع  پروژه  با  كارشناس  به عنوان  نورث 
مشاوره  جهان  سراسر  دولت های  به  و  كرد  همكاری 
والیس«  جی  »جان  همراه  به  اواخر  همین  تا  او  داد. 
دانشگاه  از  وینگاست«  »بری  و  مریلند  دانشگاه  از 
استنفورد مشغول تحقیق در مورد این مساله بودند كه 
از »وضعیت طبیعی« خارج می شوند  چگونه كشورها 
متولی  او  می شوند.  بلندمدت  اقتصادی  رشد  وارد  و 
امنیت«  و  صلح  برای  »اقتصاددانان  مردم نهاد  سازمان 
و  غیرانتفاعی  سازمان  ویژه  مشاور  همچنین  و  بود 
غیردولتی »ویپانی« بود كه در زمینه كاهش فقر درمیان 

روستاییان فعالیت می كند.
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اقتصاد

سینما
به بهانه سالروز تولد بروس  لی رزمی  كار همیشه پیروز سینما

75 سالگی
آقای اژدها

آمد.  دنیا  به  هنرمند  خانواده ای  در   1۹40 نوامبر   2۷ لی  بروس 
ایالت  چینی  كالسیک  اوپرای  خواننده   لی،  چوئن  هو  پدرش 
بود.  آلمانی  ـ  چینی  دورگه   یک  لی  گریس  مادرش  و  كانتون 
گروه  با  باید  بود،  باردار  همسرش  كه  زمانی  لی،  بروس  پدر 
اوپرایی كه عضو آن بود در سواحل غربی ایاالت متحده آمریكا 
سفر  این  در  او  بنابراین  می كرد.  برگزار  متعددی  كنسرت های 

همسر باردار و سه فرزند دیگر خود را نیز همراه برد.
محله   در  بیمارستانی  در  سفر  همین  جریان  در  لی  بروس 
چینی های سانفرانسیسكو زاده شد. این رویداد باعث شد او از 
همان آغاز از تابعیت دوگانه  آمریكایی و چینی برخوردار شود. 
بیمارستان  در  كه  بود  آمریكایی  پزشک  یک  كوچک  نام  بروس 
سانفرانسیسكو به مادر بروس لی برای زایمان كمک كرد و مادر 
بروس لی برای قدردانی، این نام آمریكایی را برای فرزند خود 
برگزید. بروس لی یک نام چینی هم داشت كه معنی آن ققنوس 
كوچک بود، ولی از آنجا كه سال 1۹40 در تقویم چینی سال اژدها 
كوچک  اژدهای  خانوادگی  محیط  در  را  لی  بروس  بعدها  بود، 

می نامیدند. نام اژدها بعدها الهام بخش عنوان فیلم های او بود.
خانواده  بروس لی سه ماه پس از تولد او به هنگ كنگ بازگشت. 
آن زمان مصادف بود با جنگ جهانی دوم و هنگ كنگ به اشغال 
ژاپنی ها درآمده بود. بعدها با شكست و تسلیم ژاپن، هنگ كنگ 
دوره ی  گرفت.  قرار  بریتانیا  تسلط  تحت  و  شد  جدا  چین  از 
خردسالی بروس لی در چنین فضای سخت و آشفته ای گذشت. 
با این همه، وضع مالی خانواده ی او بد نبود. به دلیل فعالیت های 
هنری پدر بروس لی، پای او هم از همان كودكی به فعالیت های 
هنری كشیده شد. شش ساله بود كه در فیلمی ایفای نقش كرد 
خود  از  خردسال  هنرمند  عنوان  به  دیگر  فیلم  چند  با  بعدها  و 

شایستگی نشان داد.

هنگ كنگ  بود.  همراه  زیادی  تالطمات  با  او  نوجوانی  دوره  
شهر آشفته ای بود كه در آن بی قانونی موج می زد. این شهر به 
محالت گوناگونی تقسیم شده بود و در هر محله جوانان شرور 
باندهایی تشكیل داده بودند. زدوخوردهای خیابانی با چماق و 
زنجیر و چاقو از ویژگی های این باندها بود و حتی گاهی قربانی 
شد،  باز  باندها  این  به  سالگی   13 از  لی  بروس  پای  می گرفت. 
اما او به رغم شهامت و انرژی فوق العاده خیلی زود دریافت كه 
برای بقا در چنین جنگلی از نظر جسمی بسیار ناتوان است. پدر 
بروس لی گاهی او را با خود به كالس تای چی چوآن می برد كه 
ورزشی كهن با سابقه  1500 ساله است و ویژگی آن پرورش روح 
این ها بروس  با حركاتی موزون و هماهنگ است. ولی  و جسم 

لی را راضی نمی كرد و او هنوز به دنبال گمشده  ای می گشت.
رزمی  هنرهای  مدرسه   در  را  او  مادرش  موافقت  با  سرانجام 
استاد ییپ من ثبت نام كردند. او به شاگردان خود وینگ چون 
بازیافته  را  دیگر گمشده  خود  لی  بروس  فو می آموخت.  كونگ 
رزمی  هنر  آموختن  به  عجیبی  تعصب  و  پیگیری  با  او  بود. 
پرداخت و می توان گفت كه از آن پس همه  زندگی خود را وقف آن 
كرد. در كنار كونگ فو رشته  دیگری نیز برای بروس لی جاذبه 
داشت و آن رقص بود كه بروس لی در آن موفقیت زیادی داشت. 
او در هفده سالگی قهرمان رقص  بدانند كه  اندكی  شاید شمار 
روح  فعالیت ها  این  از  كدام  هیچ  اما  شدُ،  هنگ كنگ  در  چاچاچا 
محیط  از  او  شدن  دور  باعث  و  نكرد  رام  را  لی  بروس  سركش 

خطرناک خیابان های هنگ كنگ نشد.
اختالف  منطقه ای  بر  تسلط  سر  بر  كه  باندی  دو   1۹58 سال 
تن  پیكاری  روانه   را  خود  مبارز  بهترین  گذاشتند  قرار  داشتند، 
تسلط  منطقه  آن  بر  او  باند  شد،  پیروز  كس  هر  و  كنند  تن  به 
داشته باشد. این مبارزه قرار بود بر بام یک ساختمان متروک 5 
طبقه صورت گیرد، ولی قرار وحشتناک تر این بود كه برنده  این 

مبارزه حق داشت در پایان بازنده را از بام به پایین پرتاب كند. 
بروس لی به نمایندگی از طرف باند خود به این نبرد فرستاده 
شد. حریف قلدر او مبارزی سخت و نیرومند بود، ولی نتیجه  این 
پیكار خیلی زود آشكار شد و حریف بروس لی در حالی نقش 
زمین شد كه استخوان های هر دو ساعد و یک ران او شكسته بود، 
اما بروس لی به جای اینكه او را از بام به زیر افكند به دوستانش 

خبر داد او را هر چه زودتر به بیمارستان برسانند.
پلیس  روز  همان  شامگاه  داشت.  قضایی  پیامدهای  مبارزه  این 
هنگ كنگ به خانه  لی مراجعه كرد و اگر تعهد كتبی پدر بروس 
لی برای جلوگیری از تكرار حوادثی مشابه نبود، بروس لی را به 
زندان برده بودند. به تشخیص والدین بروس لی، هنگ كنگ دیگر 
آمریكایی  گذرنامه   داشتن  نبود.  فرزندشان  برای  مناسبی  جای 
دریچه ای به روی والدین می گشود. آنان فرزند سركش خود را 
در 3 دسامبر 1۹58 با كشتی روانه  زادگاهش در آمریكا كردند. 

همه  دارایی او در این سفر 100 دالر آمریكایی بود.
بروس لی در سانفرانسیسكو نزد یكی از دوستان پدرش اقامت 
گزید و با تدریس رقص درآمد ناچیزی داشت. پس از مدتی به 
امید یافتن كاری بهتر روانه  سیاتل شد. در آنجا در كالج ادیسون 
جوانان  بیشتر  مانند  كرد.  ثبت نام  تاریخ  و  فلسفه  رشته   در 
مهاجر چینی عصرها در رستورانی گارسونی می كرد و روزها 
صرف  را  خود  آزاد  وقت  همه   آن  موازات  به  می خواند.  درس 

تمرینات پیگیرانه  خود در كونگ فو می كرد.
تدریس  به  شروع  لی  بروس  آمریكا  به  ورود  از  پس  سال  یک 
و  نداشت  محلی  آغاز  در  كار  این  برای  او  كرد.  رزمی  ورزش 
زمان  آن  تا  می داد.  آموزش  پاركینگ ها  در  را  خود  شاگردان 
نداده  آموزش  غیرچینی ها  به  فو  كونگ  هرگز  چینی  استادان 
در  او  برای  زیرا  گسست،  سنت  این  از  لی  بروس  ولی  بودند، 
شد  باعث  همین  نداشت.  معنایی  ملی  مرزهای  رزمی  ورزش 
بر  قرار  سرانجام  كنند.  تهدید  را  او  آمریكا  چینی  محافل  كه 
پیكار  به  را  خود  مبارز  بهترین  آمریكا  چینی های  كه  شد  این 
این مسابقه پیروزی حریف  اگر نتیجه   بروس لی گسیل كنند و 
بروس لی باشد، او دیگر هرگز كونگ فو به غیرچینی ها آموزش 
این  نتیجه   بكند.  را  كار  این  بتواند  صورت  این  غیر  در  و  ندهد 
پیكار خیلی زود آشكار شد و حریف بروس لی شكست سختی 
خورد. چینی ها دیگر از آن پس هرگز مزاحم بروس لی نشدند. 
از سبک های سنتی  اندک  اندک  لی  كه بروس  بود  ایام  در همین 
كان  جیت  نام  به  خود  ویژه   سبک  و  رزمی  گسست  ورزش های 
با  او  كه  بود  دوره  همین  در  بخشید.  تكامل  و  كرد  ابداع  را  دو 
یكی از شاگردان خود كه دختری آمریكایی به نام لیندا امری بود 
دوست شد و آن دو پس از مدتی زندگی مشترک ساده و محقری 
را آغاز كردند. درآمد بروس لی از محل تدریس كونگ فو كفایت 
بنابراین كالس دیگری برای آموزش كونگ فو گشود  نمی كرد. 
و مسوولیت آن را به یكی از شاگردانش سپرد. اینها بروس لی 

را راضی نمی كرد و او رویاهای بلندپروازانه ای در سر داشت.
تصمیم  نداشت،  تردید  خود  هنرپیشگی  استعداد  در  كه  آنجا  از 
گرفته بود روزی كارخانه  رویاسازی هالیوود را تسخیر كند.  اگر 
آرزویی دست  آسیایی  برای یک جوان  آن زمان  در  چه هالیوود 
نیافتنی به شمار می رفت، ولی همه  نگاه بروس لی متوجه فیلم 
دور  شرق  آسیایی های  كه  نقش هایی  تمام  بود.  سینما  دنیای  و 
نقش  از  بودند،  كرده  بازی  هالیوودی  فیلم های  در  زمان  آن  تا 
بهترین  در  و  دربان  یا  گارسون  یا  خدمتكار  عنوان  به  كوچكی 
حالت جنگجویان و سربازان ژاپنی فراتر نرفته بود، ولی بروس 

لی می خواست این وضعیت را دگرگون كند.
كه  پاركر  اد  نام  به  شخصی  آمد.  او  یاری  به  اندكی  نیز  شانس 
استاد كاراته در آكادمی های پلیس بود و چند تن از هنرپیشگان 
هالیوود مانند فرانک سیناترا و وارن بیتی را نیز آموزش می داد، 
النگ  در  كاراته  ورزش  نمایش  همراه  به  مسابقات  سری  یک 
نیز دعوت كرد سبک خود  لی  از بروس  و  بود  داده  ترتیب  بیچ 
داشت  اهمیت  جهت  آن  از  رویداد  این  دهد.  نمایش  آنجا  در  را 
مراسم  آن  در  لی  بروس  می شد.  فیلمبرداری  مراسم  كل  از  كه 
یكی  كرد.  ارائه  خود  رزمی  توانایی های  از  باشكوهی  نمایش 
یک  مشت  به  كه  بود  او  مشت  ضربه  نمایش  این  اوج  نقاط  از 
اینچی معروف است. بروس لی در این تكنیک مشت خود را در 
یک اینچی بدن حریف می گیرد و سپس با ضربه ای محكم او را 
نقش زمین می سازد. این ضربه با اعجاب و تحسین حاضران در 

ورزشگاه روبرو شده بود.
بیستم  قرن  فوكس  كمپانی  فیلمسازان  كه  هنگامی  بعد  چندی 
دنبال  سبز«  «زنبور  نام  به  تلویزیونی  سریال  یک  تهیه   برای 
نقش كوچكی برای یک رزمی كار آسیایی می گردند، ویلیام دوژر 
كارگردان تلویزیون، فیلم آن مراسم را برای آنان نمایش می دهد 
و بروس لی را برای آن نقش توصیه می كند. توانایی های رزمی 
سریال  فیلمنامه   كه  است  اعجاب آور  چنان  آنان  برای  لی  بروس 
تلویزیونی را بازنویسی می كنند و نقش بیشتری برای بروس لی 
در نظر می گیرند. با این همه بروس لی در این سریال تلویزیونی 
و  دستیار  نقش  فقط  می شود،  پخش  و  ضبط  آن  قسمت   30 كه 
این  در  او  ضربات  سرعت  دارد.  را  فیلم  اصلی  قهرمان  راننده  
سریال به گونه ای است كه فیلمسازان ناچار می شوند آنها را با 
اینكه  دیگر  نكته   دهند.  نمایش  تماشاگران  برای  آهسته تر  دور 
 250 هفته ای  فقط  تلویزیونی  سریال  این  در  لی  بروس  درآمد 
دالر است كه البته برای او و همسرش در آن زمان پول هنگفتی 
به شمار می رفت. در سال 1۹65 اولین فرزند بروس و لیندا كه 

برندون نام دارد متولد می شود.

تلویزیونی  سریال های  از  دیگر  برخی  در  بعدها  لی  بروس 
آمریكایی مانند «ایرون ساید«، «بت من« و «النگ استریت« و نیز 
در فیلمی سینمایی به نام «مارلو« با شركت جیمز گارنر نقش های 
این میان به محافل هنری  او در  كوچكی برعهده می گیرد. پای 
هالیوود باز شده و آوازه  او باعث شده كه هنرپیشگان نامداری 
چون استیو مک كوئین، جیمز كابرن، جیمز گارنر و لی ماروین 
به جرگه  شاگردان او بپیوندند. بروس لی هنوز به آنچه خود را 
شایسته آن می داند دست نیافته است. دیوارهای هالیوود برای 
او  كه  آن است  از  بلندتر  آسیایی  با ظاهری  پذیرش هنرپیشه ای 

فكر می كرد. بنابراین او راه دیگری برمی گزیند.
دعوت  لی  بروس  از  تلویزیونی  فرستنده   یک   1۹68 سال  در 
می كند هنر رزمی خود را نمایش دهد. این فرصتی بی نظیر برای 
بروس لی است، چرا كه این برنامه از تلویزیون پخش می شود 
و میلیون ها تماشاگر دارد. بروس لی در حركاتی زیبا همزمان 
برابر  نمایش می گذارد. در  به  را  آذرخش  تندر و سرعت  قدرت 
تخته ی  پنج  تلویزیون  تماشاگر  میلیون ها  حیرت زده ی  چشمان 
ضربه درهم  یک  با  است  سانتیمتر   3 یک  هر  قطر  كه  را  چوبی 
می شكند. خوش شانسی بروس لی در آنجاست كه ریموند چو، 
برنامه ی  آن  تماشاگران  از  یكی  هنگ كنگی  معروف  فیلمساز 

تلویزیونی است.
همان شب تلفن خانه  بروس لی زنگ می زند. آن طرف ریموند 
چو است كه به بروس لی پیشنهاد می كند به هنگ كنگ بازگردد و 
نقش اصلی فیلم بعدی او به نام «رییس بزرگ« را بر عهده بگیرد. 
ریموند چو به بروس لی برای بازی در این فیلم دستمزدی 150 
هزار دالری پیشنهاد می كند. دیگر جای درنگ نیست. هالیوود 
به بروس لی بی اعتنایی كرده بود و اینک زمان آن رسیده بود كه 
او به عنوان فرزند گمشده ی هنگ كنگ به سرزمین پدری بازگردد 

و سینمای آنجا را فتح كند.
فیلم «رییس بزرگ« سال 1۹۷1 در دهكده ای در تایلند فیلمبردای 
می شود. این فیلم ركورد همه  فیلم های هنگ كنگی تا آن زمان را 
می شكند. در دو هفته  نخست نمایش این فیلم در هنگ كنگ، یک 
از یک  از آن دیدن می كنند و بیش  میلیون و 250 هزار تماشاگر 
میلیون دالر بلیت فروخته می شود. پس از سال ها تالش، ستاره  
در  نه  البته  است،  كرده  درخشش  به  شروع  لی  بروس  هنری 

آسمان غرب، بلكه در آسمان شرق.
كار  به  به سرعت دست  گلدن هاروست  كمپانی  این موفقیت،  با 
«مشت  فیلم  این  عنوان  می شود.  لی  بروس  فیلم  دومین  تهیه  
خشم« )در ایران: خشم اژدها( است. نقش دیگر این فیلم را به 
فیلم بر  نورا میائو، ستاره  زیبای هنگ كنگی می دهند. موضوع 
ژاپنی و جنبش مقاومت علیه  نیروهای  سر اشغال چین توسط 
این اشغالگری است. این فیلم احساسات میهن دوستانه  چینی ها 
را تحریک می كند. هنر بازیگری بروس لی در این فیلم چشمگیر 
بروس  كه  می نویسند  زمان  همان  در  آمریكایی  منتقدان  است. 
لی از هر لحاظ در اندازه های هنری یک بازیگر هالیوود است. 
و ركورد  تازه تری دست می یابد  به موفقیت های  «مشت خشم« 

نخستین فیلم بروس لی را هم می شكند. جوانان خاور دور بت 
خود را یافته اند و او را جیمز دین شرق می دانند.

یک  چو  ریموند  شراكت  با  فیلم  این  موفقیت  از  پس  لی  بروس 
شركت فیلمسازی به نام «كنكورد« تاسیس می كند. در سومین 
است،  شده  فیلمبرداری  ایتالیا  در  كه  اژدها«  «راه  نام  به  فیلم 
بروس لی نه تنها كارگردانی و نقش اول فیلم را برعهده دارد، 
بلكه فیلمنامه را هم خود او نوشته است. در صحنه های آخر فیلم 
در ویرانه های با شكوه كولوسئوم رم، پیكاری صورت می گیرد 
كه آن را در جهان ورزش های رزمی نبرد قرن خوانده اند، یعنی 
كاراته   وقت  قهرمان  نوریس،  چاک  با  لی  بروس  كه  صحنه ای 
دو  رویارویی  صحنه  این  می كند.  نرم  پنجه  و  دست  آمریكا 
غول ورزش های رزمی و همزمان دو مكتب و سبک هنر رزمی 
فیلم های  ركوردهای  همه   اژدها«  «راه  می گذارد.  نمایش  به  را 
هنگ كنگی را می شكند و در چند هفته  نخست نمایش نزدیک 3 

میلیون دالر فروش دارد.
فراروییده  سوپراستار  یک  به  اژدها«  «راه  فیلم  با  لی  بروس 
است. هالیوود دیگر نمی تواند او را انكار و به او بی اعتنایی كند. 
لی  بروس  سراغ  به  بی درنگ  وارنر  برادران  فیلمسازی  كمپانی 
«اژدها  نام  به  فیلمی  اول  نقش  پیشنهاد می كند  او  به  و  می رود 
وارد می شود« را بر عهده گیرد. رابرت كلوز، فیلمساز آمریكایی 
كارگردانی این فیلم را برعهده دارد و جان ساكسون، هنرپیشه  

هالیوود نقش دوم فیلم را ایفا می كند.
«اژدها وارد می شود« و دیگر فیلم های بروس لی باعث شهرت 
انبوهی  و  در سراسر جهان شد  و محبوبیت ورزش های رزمی 
این گونه  به  ایران  جمله  از  و  مختلف  كشورهای  در  جوانان  از 
ورزش ها روی آوردند. آكادمی كاراته  ایران كه در اوایل دهه  50 
خورشیدی )اوایل دهه  ۷0 میالدی( در تهران فعالیت محدود و 
اعضای كم شماری داشت، با موجی از اعضای جدید روبرو شد 
اعتالی  به  امر  این  بودند.  رزمی  ورزش  فراگیری  خواهان  كه 
ورزش های رزمی در سراسر ایران انجامید و آن را از ورزشی 
میان  در  محبوبی  ورزشی  رشته   به  كوچک  نسبتا  محفلی  در 
مردم تبدیل كرد. این را باید در وهله  نخست مدیون بروس لی و 

نمایش توانایی های او از طریق فیلم هایش دانست.
او  كه  آمد  لی  بروس  سراغ  به  زمانی  شهرت  از  بزرگی  بخش 
دیگر زنده نبود. چند هفته پیش از اولین اكران فیلم «اژدها وارد 
می شود« بروس لی با مرگی نابهنگام و تراژیک چشم از جهان 
فروبست. در پوسترهای تبلیغاتی این فیلم در توصیف این نابغه  
بهترین  به  شاید  كه  می خورد  چشم  به  جمله ای  رزمی  هنرهای 
سرعت  «به  می كرد:  توصیف  را  او  فوق العاده   توانایی  نحوی 

گزیدن افعی و به مرگباری زهرش«!

جامعیت  در  رزمی  ورزش های  نبوغ آسای  سنتز  لی،  بروس 
ورزش های  سنتی  قالب های  او  بود.  آن  هنرمندانه   و  استادانه 
دو  كان  جیت  نام  به  نو  طرحی  و  شكست  درهم  را  رزمی 

درانداخت كه می توان آن را سبک فاقد سبک نامید.
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سوی  به  هنگ كنگ  خیابان های  در  آژیركشان  آمبوالنسی   1۹۷3 سال  ژوئیه    20 شامگاه 
بیمارستان ملكه الیزابت می شتافت. در بیمارستان چند پزشک و پرستار، مرد جوانی را 
كه روی برانكارد بیهوش بود، به سرعت به بخش كمک های اضطراری منتقل كردند. در 
راهروی بیمارستان تنی چند منتظر بودند كه در میان آنان از جمله ریموند چو، فیلمساز 
معروف هنگ كنگی به چشم می خورد. پس از یک ساعت و نیم تالش پزشكان، یكی از 
آنان از اتاقی بیرون می آید و به سوی ریموند چو می رود و آهسته به او چیزی می گوید. 
لحظه ای بعد ریموند چو از بیمارستان خارج می شود و رو به ده ها خبرنگاری كه آنجا 

اجتماع كرده اند می گوید: «بروس لی برای همیشه ما را ترک كرد«.
را  او  معتقدند  حتی  برخی  دارد.  وجود  فراوانی  شایعه های  لی  بروس  مرگ  درباره  
مسموم كرده اند، اما در روایت رسمی پزشكی، علت مرگ او را واكنش آلرژیک بدن به 
دارویی مسكن ذكر كرده اند كه به تورم مغزی و بیهوشی و نهایتا مرگ انجامیده است.

بدین سان كتاب زندگی مردی بسته می شود كه جهان او را به نام «اژدهای كوچک« و 
خود  نبوغ  با  كه  مردی  می شناخت؛  سینما  ابرستاره   همزمان  و  رزمی  هنرهای  استاد 
در ورزش های رزمی انقالبی برپا كرد. زمانی روزنامه نگاری درباره ی او نوشته بود: 
«بروس لی نیز در 32 سالگی به همان اشتهاری در جهان دست یافت كه اسكندر كبیر در 
32 سالگی دست یافته بود. با این تفاوت كه اسكندر بدین منظور به سپاهی عظیم نیازمند 

بود، ولی بروس لی فقط اراده ای پوالدین داشت«.
به راستی بروس لی كه بود و چه ویژگی هایی داشت كه از چنین آوازه ای برخوردار شد؟ 
چرا هیچ ستاره  رزمی كاری بعدها نتوانست به جایگاه او دست یابد؟ برای پاسخ به این 

پرسش بد نیست اندكی با فلسفه ی او از هنرهای رزمی آشنا شویم.
موفق  یک  هیچ  ولی  است،  دیده  خود  به  بزرگی  ستارگان  رزمی  ورزش های  جهان 
این  علت های  از  یكی  بی تردید  یابند.  دست  لی  بروس  محبوبیت  و  آوازه  به  نشده اند 
پدیده را باید در نوآوری ها و سبک كار بروس لی جستجو كرد. گفته اند كه نابغه از هیچ 
قانونی پیروی نمی كند، چرا كه خود قانونگذار است. بروس لی برای ورزش های رزمی 
قوانین تازه ای بر پا كرد، قوانینی كه به انقالبی انجامید. او خود به چنین انقالبی واقف 
بود و از این رو با اعتماد به نفس در برابر فشارها ایستاد، همه  سنت ها را درنوردید و 
راه تازه ای در ورزش های رزمی گشود. او برای سبک خود نام جیت كان دو را برگزید 
كه در واقع طرحی اساسی برای هنر دفاع از خود و معنای آن در چینی چیزی معادل 

روش مهار مشت است.
جیت كان دو شكل عالی تكامل یافته  هنر رزمی است كه او در مكتب استاد خود، ییپ من 
در هنگ كنگ آموخته بود. این استاد به بروس لی جوان همه  دانستنی های خود از ورزش  
رزمی كونگ فو را آموخته بود، اما بروس لی كسی نبود كه فقط بخواهد به سطح استاد 
خود برسد. این گونه قالب ها برای بروس لی تنگ بود و می خواست همه  آنها را درهم 
شكند. بروس لی یک كمال گرای تمام عیار بود و از این رو بعدها طرحی نو درانداخت. 
با این همه باید گفت كه جیت كان دو سبک دیگری در كنار دیگر سبک های رزمی اعم از 
كاراته یا كونگ فو یا حتی مشت زنی نبود. سبک بروس لی، سنتزی از همه ی ورزش های 
رزمی و جامعیت آفریننده  آنها بود. یا اگر بخواهیم آن را دقیق تر و به زبان خود بروس 

لی بیان كنیم: سبک فاقد سبک!
این  برابر  در  می شود«،  وارد  «اژدها  نام  به  فیلم اش  آخرین  از  صحنه ای  در  لی  بروس 
پرسش یک مدعی كه می پرسد سبک تو چیست، به این موضوع اشاره  كوتاهی می كند 
این به معنای روال و روشی در رزم است كه  و پاسخ می دهد: «رزم بدون رزمیدن«! 
از پیش هیچ سبكی را برای خود مقرر نمی كند، شیوه  پیكار را جزم نمی انگارد و خود 
از همه  تكنیک ها  باز و منعطف بودن و  را به آن مقید نمی داند. یعنی در رزم همواره 
اوج  این  بیندازد.  كار  از  را  حریف  و  باشد  موثر  بتواند  كه  كردن  استفاده  ضرباتی  و 
ناتوان كردن حریف و مآال  تنها هدف رزم،  عقالنیت در هنر رزمی مدرن است. یعنی 

واداشتن او به تسلیم است و نه چیز دیگر.

نافذترین  ولی  فشرده ترین  به  او  می گوید.  چه  زمینه  این  در  لی  بروس  خود  ببینیم 
صورت، فلسفه  خود از هنرهای رزمی را در این عبارات بیان می كند: «ذهن ات را تخلیه 
كن. مانند آب باش و تركیب و شكل خاصی به خود نگیر. اگر آب را در فنجان بریزی، 
به شكل فنجان درمی آید. اگر آب را در بطری بریزی، به شكل بطری درمی آید. اگر آب 
یا ویران كند.  یابد،  آب می تواند جریان  به شكل قوری درمی آید.  بریزی،  را در قوری 
می ماند.  باقی  منعطف  چگونه  كه  می بینی  بزنی،  آب  به  ضربه ای  لگد،  یا  مشت  با  اگر 
را  تو راه خود  انگشتان دست  از الی  را در مشت بگیری، می بینی كه  آب  اگر بخواهی 
به بیرون می گشاید. چیزی كه مانند آب منعطف است، هرگز نمی شكند. پس مانند آب 
باش دوست من!«. آب برای بروس لی به عنوان یكی از عناصر بنیادین طبیعت، فقط 
نماد انطباق پذیری و تسخیرناپذیری نیست، بلكه بیانگر مداومت و قدرتی است كه حتی 
می تواند سنگ ها را از درون تهی و نهایتا ویران كند. از این رو برای بروس لی، رزمی كار 
خوب كسی نیست كه تنها به اصول و قواعد و تكنیک های ورزش های رزمی مسلط و 
وفادار باشد، بلكه كسی است كه بیش از همه قابلیت انطباق دارد و خود را با حریف و 

شرایط مبارزه به بهترین نحوی تطبیق می دهد.
فو  كونگ  هنر  «در  می نویسد:  دوستانش  از  یكی  به  نامه ای  در   1۹65 سال  لی  بروس 
رزمیدن  هنر  از  شناختی  كه  است  ابتدایی  مرحله   اول،  مرحله   دارد:  وجود  مرحله  سه 
می كند،  عمل  غریزی  طور  به  صرفا  نرود،  فراتر  مرحله  این  از  كس  هر  ندارد.  وجود 
بی تردید  مرحله  این  می زند.  ضربه  یا  می كند  دفع  را  حمالت  غریزی  طور  به  یعنی 
مرحله  غیرعلمی است. مرحله  دوم، مرحله  نفوذ فكری به سپهر فلسفه  كونگ فو است، 
صحیح  نفسگیری  درست،  ایستادن  حمله،  و  دفاع  ابزارهای  آن  در  كه  مرحله ای  یعنی 
ولی  است،  علمی  مرحله ای  بی تردید  مرحله  این  می شود.  آموخته  اندیشیدن  و  تامل  و 
متاسفانه آزادی و فردیت رزمی كار در آن از دست می رود، چرا كه ذهن رزمی كار شروع 
به محاسبه و تحلیل حركت های گوناگون می كند و بدتر از همه اینكه این فعالیت فكری، 
رزمی كار را از معنای پیكار و واقعیت دور می سازد. مرحله  سوم كه من آن را مرحله  
خودانگیختگی می نامم، پس از سال ها تمرین و ممارست به دست می آید و رزمی كار به 
این شناخت دست می یابد كه كونگ فو یک مذهب نیست و نباید و نمی توان سبک خود را 
به حریف دیكته كرد، بلكه باید مانند آب منعطف بود و خود را با حریف تطبیق داد. در 
این مرحله است كه همه سبک های رزم، به یک حداقل فروكاسته می شوند و تدریجا رنگ 
می بازند و جای آن را انعطاف و سبكی و سادگی می گیرد. بدین سان زنجیرها از دست 

و پای رزمی كار گسسته و او آزاد می شود تا شخصیت رزمی خود را متجلی سازد«.
سپس  و  غریزی  مرحله   دو  از  كه  می رسد  خود  كمال  به  هنگامی  رزمی  هنر  بدین سان 
فكری به مرحله  حسی ارتقا یافته باشد. در این مرحله است كه حركات رزمی كار كامال 
خودانگیخته صورت می پذیرد. بیهوده نیست كه بروس لی در صحنه ای از فیلم «اژدها 
از  او هنگام استفاده  تاكید می كند كه  وارد می شود« در آموزش به شاگرد جوان خود 
از  یكی  در  او  كه  نیست  بیهوده  كند.  حس  می باید  كردن  فكر  جای  به  معینی  تكنیک 
موفق  اگر  كه  می آموزد  نابینایی  مرد  به  استریت«  «النگ  تلویزیونی  سریال  بخش های 
نیازی  بینایی  قدرت  به  پیكار  برای  گیرد،  خدمت  به  درست  را  خود  حواس  دیگر  شود 
ندارد و حتی می تواند بر حریف بینای خود غلبه كند. این، گذر از دو مرحله  نخستین به 

مرحله  سوم، در فلسفه  رزمی بروس لی یعنی همان جیت كان دو است.

بروس لی می افزاید: «ما در مبارزه  واقعی با یک جنازه طرف نیستیم. حریف ما زنده 
و سر حال و دائم در جنبش است. او هدفی است كه در یک جا نمی ماند، بلكه منعطف و 
كامال هوشیار است. حریف را باید كامال واقع بینانه در نظر گرفت و نه مانند یک روبات. 
من بر این نظر نیستم كه سبک ها و روش های رزمی سنتی كامال بی معنی هستند، ولی 
برای خود من مؤثر بودن باالتر از هر سبكی است. نباید اجازه داد كه روش ها و سبک ها 
خود را به ما تحمیل كنند و دست و پای ما را ببندند. یک رزمی كار با كاربرد یک تكنیک 

نمی خواهد آن تكنیک را نمایش دهد، بلكه می خواهد خود را در رزم بیان كند«.
آموزش های خود  در  لی  بود كه بروس  بعدها گفته  لی  از شاگردان ممتاز بروس  یكی 
می آموخت كه رزمی كار باید فضا را مانند حربه ای در نظر گیرد و تالش كند میان مكان 
او حركات بروس  به گفته ی  برقرار سازد.  پیوندی هارمونیک  و زمان )یعنی سرعت( 
با نرمی  لی در تمرین ها و آموزش ها به یک پلنگ می مانست، یعنی سرعت و قدرت را 

فاصله   در  لی  بروس  كه  هنگامی  نمونه  برای  می آمیخت.  درهم  فوق العاده  انعطاف  و 
فاصله  این  باورنكردنی  با سرعتی  و  ناگهان جهش وار  بود،  ایستاده  سه متری حریف 
آغازین  به موقعیت  آنی  در  و  وارد می كرد  به حریف خود ضربه ای  و  را درمی نوردید 
خود بازمی گشت. او همواره توصیه می كرد كه باید فضای كافی در اختیار داشت و از 
تنگنا گریخت، زیرا تنگنا ابتكار و قدرت مانوور رزمی كار را محدود می كند. بروس لی 
همچنین می آموخت كه باید از دست ها و پاها مستقل از هم استفاده كرد و مهم تر اینكه به 
هنگام یک ضربه فقط عضالت مربوط به آن بخش از بدن نیستند كه مورد استفاده قرار 

می گیرند، بلكه عضالت دیگر نقاط بدن نیز باید به یاری عضو فعال بیایند.
سرعت  و  فضا  میان  هارمونیک  و  درست  پیوند  برقراری  برای  لی  بروس  كه  اهمیتی 
با سه فاصله  متفاوت  قائل بود، باعث شد كه در جیت كان دو طرح هایی برای مبارزه 
تكنیک های  بدین منظور  او  زیاد.  فاصله   و  فاصله  متوسط  فاصله ی كوتاه،  ارائه  دهد: 
گوناگون از ورزش های رزمی را در هم می آمیزد تا هر كدام را كه برای این فواصل سه 
گانه مؤثرترند به خدمت گیرد. در جیت كان دو تكنیک های همه  ورزش های رزمی جاری 
تا جوجیتسو و حتی مشت زنی.  از جودو گرفته  تا كونگ فو،  از كاراته گرفته  هستند، 
بروس لی نه تنها كتابخانه  بزرگی از كتاب های همه  ورزش های رزمی مختلف را برای 
علی  محمد  مسابقات  فیلم های  بلكه  می كرد،  مطالعه  منظم  را  آنها  و  كرده  فراهم  خود 
می كرد.  تماشا  مرتب  و  كرده  تهیه  را  جهان  مشت زنی  وزن  سنگین  اسطوره   )كلی(، 
در  او  پای  رقص  و  حركات  كه  دارند  یاد  به  دیده اند  را  لی  بروس  فیلم های  كه  كسانی 
رسما   1۹6۷ سال  لی  بروس  نبود.  علی  محمد  پای  رقص  به  بی شباهت  مبارزه  جریان 
اعالم كرد جیت كان دو تركیبی كمال یافته از كونگ فوی چینی، كاراته  ژاپنی و بوكس 

آمریكایی است.
بروس لی بر این باور بود كه هر رزمی كاری باید توانایی های خود را خوب ارزیابی كند 
و بسنجد و نخست خویشتن را بیابد. سپس تكنیک ها و روش های سازگار با خویشتن 
كه  می شود  باعث  فقط  كالسیک  تمرین های  تكرار  كند.  تقویت  و  بپرورد  خود  در  را 
شخصیت رزمی كار در آنها مستحیل شود و از دست برود. از دیدگاه بروس لی برای 
چیرگی بر هر حریفی باید دست او را خواند و بدین منظور باید با او یكی شد و این كار 
جز با واكنش های خودانگیخته میسر نیست. نیازی به رعایت حركات قراردادی وجود 
ندارد و نباید فكر و انرژی خود را مصروف مدیتیشن یا تمرین نفسگیری صحیح كرد و 

همه چیز را از نو آزمود، بلكه همه چیز باید بطور خودكار از قوه به فعل درآید.
با این همه باید افزود كه در جیت كان دو آمادگی جسمی و روحی پیش شرط همه چیز 
است. خود بروس لی با اراده ای آهنین تمرین می كرد و بدن خود را در فرم مطلوب نگاه 
می داشت. او از جمله روزانه 10 كیلومتر می دوید و در تغذیه  خود وسواس عجیبی به 
خرج می داد. هنگامی كه كمر بروس لی در یكی از تمرینات بدن سازی آسیب دید و مدتی 
اسیر تختخواب شد، پزشكان او را برای همیشه از ورزش های سنگین منع كردند، ولی 
بروس لی با اراده ای آهنین و روحیه ای باورنكردنی بر آسیب دیدگی و درد طاقت فرسای 

خود چیره شد و تندرستی خود را بازیافت.
بروس لی سخت تمرین می كرد و بدن خود را در فرم مطلوب نگاه می داشت. او در تغذیه 

خود وسواس عجیبی داشت.
بروس لی فرصت نكرد، فلسفه  خود از هنر مبارزاتی را به صورتی مدون منتشر كند، 
به  بعدها  كه  ماند  باقی  دو  كان  درباره جیت  زیادی  یادداشت ها و طرح های  او  از  ولی 
همت همسر و شاگردانش به صورت كتاب منتشر شد. افزون بر آن بروس لی در آخرین 
فیلم خود به نام «بازی مرگ« كه سناریوی آن را خود نوشته بود، تالش كرده بود فلسفه  
خود از هنر مبارزاتی را به نمایش بگذارد. در صحنه های محدودی از این فیلم كه پیش 
از مرگ بروس لی فیلمبرداری شده بود، او در هر طبقه ای از یک معبد پنج طبقه با یكی 
از  با استفاده  از استادان مسلم سبک های مختلف ورزش های رزمی روبرو می شود و 
توانایی ها و تكنیک های سبک فاقد سبک خود و نیز ضعف هایی كه هر یک از سبک های 
مرگ  می شود.  پیروز  خود  حریفان  تک  تک  بر  دارند،  خود  محدودیت  دلیل  به  مقابل 
فرصت نداد كه بروس لی این فیلم را به پایان برساند و بعد از مرگ او این فیلم ناتمام 
با هنرپیشه ای دیگر تكمیل شد و به نمایش درآمد. با این همه می توان فلسفه ی رزمی 

بروس لی را در صحنه هایی از این فیلم دید و به ژرفای آن پی برد.
منبع: سایت دویچه وله
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پیچیده  بسیار  جنسیت  بحث  كه  است  معتقد  ادبی  منتقد  شرایمن«  »اینگرید 
بسیار  باره  این  در  ساختارگرایان  پسا  پیچیده  مباحث  میان  در  شدن  گم  و 
آسان است. ناشر، مخاطب، و مقیاس نگارش در روند داستان نویسی جنسیت 
مستعار  نام  با  را  آثارشان  خانم  نویسندگان  از  بسیاری  كه  همین   گراست. 

منتشر می كنند نشان از جنسیت  گرایی دارد.
 به نقل از پاالتینت، »اینگرید شرایمن« عنوان می كند: »انتخاب ضمایر مؤنث 
و مذكر و به كار گیری آنان در داستان چه تأثیری در انتقال مفهوم دارد. به 
خاطر دارم چند سال پیش كه متوجه شدم نویسنده آثار موردعالقه ام همگی 
خانم هستند به فكر فرو رفتم و این سؤال برایم پیش آمد كه آیا این موضوع 
دلیل خاصی دارد؟! آیا زن بودن من به صورت ناخودآگاه در انتخاب این آثار 

مؤثر بوده است؟

پسا  پیچیده  مباحث  میان  در  شدن  گم  و  است  پیچیده  بسیار  جنسیت  بحث 
ساختارگرایان در این باره بسیار آسان است. در ادبیات نیز این مساله وجود 
دابلیو  »اسمیت  یا   )Waterstone(»واتراستون« انتشارات  به  اگر  و  دارد 
تا چه  اچ«)WH Smith( سری بزنید متوجه خواهید شد كه جنسیت  گرایی 
حد در صنعت نشر حائز اهمیت است. ناشر، مخاطب، و مقیاس نگارش در 
روند داستان نویسی جنسیت  گراست. همین كه بسیاری از نویسندگان خانم 
آثارشان را با نام مستعار منتشر می كنند نشان از جنسیت گرایی دارد و اگر 
پسران جوان بخواهند داستان دخترانه بخوانند مورد تمسخر قرار می گیرند.
است.  اثرگذار  كتاب  بازار  در  جنسیت  گرایی  داده  نشان  بازاریابی  تئوری 
بازیابی  حس  آنها  به  كه  می شوند  جذب  كتبی  سمت  به  مصرف كنندگان 

دیگر  جنسیت  كه  دنیایی  در  اینجاست  سؤال  اما  بدهد  را  خود  شخصیت 
نویسندگان  مختلف  جنسیت های  با  همراه  ویژگی  چه  ندارد  چندانی  اهمیت 
القا می شود كه همچنان به زن یا مرد  یا شخصیت های داستانی به خواننده 
آنان توجه می كنند؟! در اكثر موارد شخصیت های كتاب های موفق به  بودن 

مردان بلندپرواز و كاردان یا زنان وابسته و احساسی تقسیم بندی می شوند!

»استفانی مایر« در كتاب جدیدش به نام »مرگ و زندگی، بازخوانی مجموعه 
می كشد.  چالش  به  را  مختلف  آثار  در  مردان  و  زنان  نقش  میش«  و  گرگ 
برخورد رسانه ها به این دید منفی است اما اگر كتاب های مختلف را بررسی 
كنیم  می بینیم خصوصیات جنسیتی افراد بسته به نوع داستان تغییر می كند و 

شخصیت ها ،عمدًا یا سهوًا، بر اساس جنسیتشان تقسیم بندی می شوند.

كنیم  عوض  را  خود  رویه  اگر  كنیم  فكر  كه  بود  خواهد  خوش بینانه  بسیار 
خوانندگان نیز استقبال خواهند كرد. تقسیم جنسیتی در بازار كتاب همچنان 
طرفدار دارد. استفاده از شخصیت های بی  جنسیت درست مانند شعار سیاسی 
می شود كه به برابری همه انسان ها معتقد است اما در عمل دیده نمی شود. از 
فردیت  و  می كند  نگاه  ماجرا  به  خود  دید  زاویه  از  خواننده  هر  دیگر  طرف 
عنصر غیرقابل انكاری است. پس دلیلی برای از بین بردن جنسیت گرایی در 
داستان وجود ندارد. گویی »جان آیرز« و »اولیویا توئیست« از خاطر برده اند 
وقتی   تا  است.  جامعه  مختلف  قشرهای  جذب  توانایی  در  ادبیات  زیبایی  كه 
تفاوت جنسیتی در زندگی انسان ها وجود دارد پاک كردنشان از روی صفحه 

كاغذ غیرممكن خواهد بود.

هر  از  نویسندگان  همه  به  نشر  صنعت  كه  باشیم  امیدوار  می توانیم  فقط 
كه  شوند  عرصه  وارد  نویسندگان  از  جدید  نسلی  و  دهد  اهمیت  جنسیتی 
چندگانگی جنسیت انسان مدرن را بپذیرد و افسانه مؤنث و مذكر بودن رفتار 

آدم ها را ریشه كن كنند.

عصر طالیی ایرلند در 
زمینه کتاب کودک

او  كتاب  آخرین  است.  كودک  كتاب  منتقد  و  نویسنده  وب«  »سارا 
آثار  مجموعه  به  نگاهی  با  وی  دارد.  نام  كیک«  و  آفتابی  »روزهای 
نامزد جایزه امسال »Senior and Junior« )پیشکسوت و تازه  كارها( 
به  كودک  داستان  زمینه  در  ایرلندی  نویسندگان  می كند  فکر 

پیشرفت های شایان توجهی رسیده اند.
 Senior and« جایزه  نامزد  كتاب های  كوتاه  فهرست  ایندیپندنت،  از  نقل  به 
اونیل«  »لوئیس  از  دارد؛  داستان ها  این  زیاد  موفقیت های  از  نشان   »Junior
گرفته كه با داستان اولش تبدیل به داستان نویس جوان محبوب هالیوود شده 
شده  فیلم  به  تبدیل  حاضر  حال  در  نویسنده  این  از  تو«  آن  از  )»فقط  است. 
تا »درو دیوالت« كه پرفروش ترین كتاب نیویورک تایمز را در كارنامه  است( 

خود دارد.

زیادی  بزرگ سال  نویسندگان  و  شده  محبوب  بسیار  روزها  این  كودک  ژانر 
هستند كه كتاب كودكشان از بهار سال آینده به بازار خواهد آمد مانند »شیال 
آثار  درصد   80 كه  می دهد  نشان  جدید  آمار  آهرن«.  »سیسیلیا  و  اوفالنگن« 

محبوب كودكان را بزرگ ساالن خریداری می كنند.

در داستان »پرسش درباره آن« شخصیت اصلی داستان »لوئیس اونیل«، »اما 
داناون« ملكه زنبور عسل است. دوستان نزدیک او متمول هستند اما او محبوب 
همه است و خودش این را می داند. ولی همه چیز در حال تغییر است. كتاب 
پیشامدهای زندگی یک انسان و عواقب تجاوز به او را در جامعه بین المللی و 
كشور ایرلند نشان می دهد. »ژانت وینترسون« می گوید: » اونیل با نیشتری 
تیز می نویسد و البته حق با اوست. او لیاقت بردن این جایزه به خانه را دارد.«

نویسنده دیگری به اسم »سارا كراسان« نیز از همین توانایی برخوردار است. 
رمان بسیار دلنشین او كه به نظم نگاشته شده داستان دو دختر دوقلوی 16 
ساله به نام های »گریس« و »تیپی« است. این دو شخصیت بسیار دوست داشتنی 
هستند و با تصاویر و توصیفات نویسنده مخاطب نیز به این نتیجه می رسد. 

كتاب بسیار شجاعانه و جسور نوشته شده و ارزش خواندن دارد.

وحشت  ژانر  داستان  یک  كه  الندی«  »درک  كتاب  نام  جوایز  فهرست  در 
نوجوانان است نیز به چشم می خورد و با جمله آغازین داستان مخاطب دچار 
گرفتند  تصمیم  »امبر«  مادر  و  پدر  اینكه  از  قبل  ساعت   12« می شود.  شوک 

دخترشان را به قتل برسانند او بینشان و در دفتر مدیر مدرسه نشسته بود.«
نگارش  به  تاریک  دنیایی  در  نوشته »شان هگارتی«  انفجار«  »دنیای  داستان 
مناسب  ماجراجویانه  فانتزی  باشد  ترسناک  اینكه  از  بیشتر  اما  درآمده 
و  می دهد  رخ  تاریک«  »جزیره  در  داستان  است.  سال   8 باالی  خوانندگان 
موجودات آدم خواری در این جزیره زندگی می كنند. شخصیت اصلی داستان 
پسری به نام »هوگو« است كه تالش می كند پدرش را از دست این موجودات 

نجات دهد.

در  را  خودش  خاطرات  كوه«  باالی  در  »پسركی  داستانش  در  بوین«  »جان 
دوران جنگ جهانی دوم مرور می كند. وی پس از مرگ مادرش برای زندگی 
به خانه خاله اش فرستاده می شود كه در خانه ای در منطقه باورایا كه هیتلر در 
آن كمپ های زیادی ساخته بود زندگی كند اما پس از مشاهده اتفاقات دوران 

جنگ فلسفه وجودی خود را گم می كند. داستان مناسب همه سنین است.
و آخرین كتاب »روزی جایی« است كه توسط »كالفر« ویراستاری شد مجموعه 
نقاش  كه  می گیرد  بر  در  را  ایرلندی  نویسندگان  از  شعر  و  كوتاه  داستان 

معروف برنده جایزه اسكار برای آن تصویرنگاری كرد.
است.  درخشان  بسیار  نیز   ) Junior( جونیور  بخش  كاندیدهای  فهرست 
داستان  است.  شده  تصویری  كتاب  دو  برای  جایزه  نامزد  جفرز«  »اولیور 
تخیل  قدرت  و  دوستی  بر  ستایشی  كه   )Imaginary Fred( تخیلی«  »فرد 
داستان  كه  آمدند«  به خانه  مداد رنگی ها  كه  داستان »روزی  و  انسان هاست. 
كه  است  شكسته ای  و  فراموش شده  گمشده،  مدادرنگی های  درباره  جالبی 

نقاشی های زیبایی كشیده اند.
»یاسمین اسماعیل« هم داستان »من یک دختر هستم« را در این فهرست دارد 
كه داستان هویت انسانی جنس مؤنث است و نقاشی های زیبایی دارد. »كریس 
از  زیبایی  تصویر  و  آمده  كتاب  بازار  به  برفی«  »حیوان  داستان  با  هم  جاج« 

زمستان برای مخاطب تصویر می كند.
اول شخص  زاویه  از  و  داده  رخ   1600 سال  در  افتاد«  گل ها  روی  كه  »پسری 
داستان  است  تاریخی  شخصیت  كه  هوالند«  »جان  می شود.  روایت  داستان 

مهاجرت و غلبه بر دشمنانش را بیان می كند.
و در نهایت داستان »قصه شاه پریان دوبلین« نوشته كه بازخوانی داستان هایی 
شبیه داستان رابین هود است. باید به ناشران این داستان به دلیل حمایت از این 

استعداد جذاب و جدید قدردانی كرد.
اما چه كتابی برنده جایزه سال می شود؟ به نظر می رسد داستان »روزی كه 
مداد رنگی ها به خانه آمدند« نوشته »اولیور جفرز« شانس زیادی برای برنده 

شدن داشته باشد.
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كتاب های برتر غیرداستانی 2015 از نگاه »تلگراف«

 از خلقت جهان 
تا زیبایی خلقت

پایانی سال میالدی نزدیک می شویم،  به روزهای  هر ساله هنگامی كه 
نشریات مختلف صفحات فرهنگی خود را به مروری بر كتاب هایی در 
گونه های مختلف اختصاص می دهند و بنابر نظر منتقدان خود تعدادی 

را به عنوان كتاب های برگزیده آن سال معرفی می كنند.
 نشریه »دیلی تلگراف« در تازه ترین بررسی های خود بهترین كتاب های 

علمی انگلیسی زبان سال 2015 را معرفی كرده است.
داستان  سیلبرمن«  »استیو  نوشته   )Neurotribes( اعصاب«  »قبایل   
انسان های دچار بیماری »اوتیسم« است؛ این كتاب آن چنان پرحرارت و 
با ریتمی مناسب نگاشته شده كه جایزه كتاب های غیرداستانی »ساموئل 
جانسون« در سال 2015 را از آن خود كرد. »قبایل اعصاب« را شاید بتوان 
نخستین كتاب علمی دانست كه این گونه مخاطبان عادی را نیز به خود 
بر  »اوتیسم«،  درباره  كردن  پیدا  آگاهی  به  ما  عالقه  بی شک  كرد.  جلب 
بینشی استوار است كه در حقیقت می تواند فوائد اجتماعی را در خود 
نهفته داشته باشد. »سیلبرمن« در این كتاب به ما یادآوری می كند كه یک 

انسان بزرگ جایی است در ژرفای خیال.
 

كمال  در  روولی«  »كارول  نوشته  فیزیک«  درباره  درسگفتار  »هفت 
ایتالیایی  نویسنده  این  شد.  بدل  پرفروش  اثر  یک  به  ایتالیا  در  شگفتی 
این  كه  می گوید  و  می پردازد  اینشتین«  »آلبرت  دیدگاه های  به  اثر  در 
صرف  پرسش  این  پاس  به  رسیدن  برای  را  خود  عمر  بیشتر  دانشمند 
»اینشتین«  »روولی«  گفته  بنابه   است؟«  چیزی  چه  شبیه  »انسان  كرد: 
پیش از ورود به دانشگاه »زوریخ« زمانی را به مطالعه تفكرات »كانت« 
بود.  داده  اختصاص  زمان  و  فضا  استعالیی«  »یک پارچگی  درباره 
دیدگاه »كانت« پنجره جدیدی را در دوران آغازین عصر رمانتیک علوم 
و هنر، درباره جایگاه انسان در كیهان بگشاید. فضا – زمان آن گونه كه 
ما امروزه می دانیم، بسته ای خالی نیست كه چیزها در آن اتفاق می افتند 

بلكه، ارتباطی پویا در آن حكمفرماست.
 از نظر »كانت« این بهم پیوستگی دریچه ای است كه انسان ها از درون آن 
جهان را می بینند، در دستان »اینشتین« به زمینه جبرآلودی بدل می شود 

كه با سرعت بخشیدن و یا آهسته كردن زمان حقیقت را شكل می دهد.
كه  می كنند  معرفی  را  جدیدی  دنیای  دانشمند  و  فیلسوف  این  دو  هر   
نظرگاه  این  است.  ارتباط  در  دیگری  با  هرچیزی  و  ندارد  ثبات  چیزی 
پایان »هفت  ایجاد سرگیجه كند؛ »راوولی« در  در هركسی ممكن است 
انسان  هر  خودآگاه  فیزیک  كه  می كشد  پیش  را  بحث  این  درس گفتار« 
آخرین پرسش بزرگ بشریت است زیرا، هرچیز دیگری را شكل می دهد 

و قاب بندی می كند. 
كتاب  دیگر  تاریكی«  در  »شمعی  عنوان  با  داوكینز«  »ریچارد  خاطرات 
غیرداستانی است كه می گوید ذات و طبیعت برون غیرقابل شناخت است 
و نقش علم تنها ارائه دیدگاه هایی است كه بهترین توصیف از آن باشد. و 
او این پرسش را مطرح می كند كه چرا دیدگاه های برخی بهتر از برخی 

دیگر است؟
 این نویسنده در بهترین كتاب خود، »ژن خودخواهی« )1۹۷6( فرضیه ها 
و یا »الگوهای رفتاری« را پیش می كشد كه توصیف كننده دلیل جذاب 
و  كه خشم  بیان می كند  كتاب جدید خود  در  او  ایده هستند.  یک  بودن 
حماقت می توانند در برون ریز یک دیدگاه نقش مهمی ایفا كنند )به ویژه 

وقتی به تندخویی خود اشاره می كند(.
ژن  كننده  بازگو  خشم  رفتاری  الگوی  كه  است  مشخص  روشنی  به   

خودخواهی »داوكینز« در سطح فرهنگی بروز می كند و نه ذاتی.

 
علمی  فرضیه  می كند:  مطرح  را  دیگری  پرسش  كتابی  هم چنین  امسال 
بهتر است یا فرضیه فرهنگی؟ گویا راهی برای دانستن آن وجود ندارد. 
»نیک لین« در كتاب خود با نام »پرسش حیاتی« به این بحث می پردازد كه 
سیر تكاملی در تمامی كالبد یک موجود رخ می دهد و نه فقط در ژن ها. 
مطالعات او درباره این كه چگونه حیوانات انرژی مصرف می كنند این 
پرسش را در ذهن او ایجاد كرد كه آیا زندگی انسانی با گذران عمر به  

دلیل تولید مثل تكامل پیدا می كند.
مقاله  یک  از  برگرفته  بیشتر  كتاب  این  نوشتن  برای  »لین«  الهام بخش   
»اروین  قلم  به   )1۹41( چیست؟«  »زندگی  نام  به  شده ای  شناخته  كمتر 
»جیم  تحقیق  در  هم چنین  مقاله  این  است.  فیزیكدان  شورودینگر«، 
الخلیلی« و »جانجو مک فادن« در زمینه زیست شناسی كوانتومی مورد 
جز  از  تمركز  نیز  تحقیق  این  در  لبه(.  در  )زندگی  گرفت  قرار  بررسی 
این  آن.  پیرامونی  محیط  و  موجودات  سوی  به  ژن ها  از  است؛  كل  به 
نشان  وزغ  یک  به  قورباغه  بچه  یک  تبدیل  بررسی  با  به ویژه  تحقیقات 
بر  می توانند  ساده  خیلی  كوانتومی  رویدادهای  چگونه  كه  می دهد 

ارگانیسم ها تاثیر بگذارد.
 »13.8: تالش برای یافتن عمر واقعی جهان و فرضیه ای برای هرچیز« 
نوشته »جان گریبین« از دیگر كتاب های مطرح غیرداستانی سال 2015 
 13.8 جهان  عمر  كه  است  معتقد  اثر  این  در  »گریبین«  است.  میالدی 

میلیارد سال است.
 با وجود این، در انتها این نویسنده این بحث را پیش می كشد كه تمركز 
آیا  این كه  درباره  گسترده تر  تصویری  از  را  ما  تاریخی  آغاز  زمان  بر 
نه،  یا  است  داده  رخ  بی زمان  ابدیت  یک  در  نخستین«  بزرگ  »انفجار 
پس  باشد  غیرممكن  جهان  برای  تاریخی  ارائه  اگر  می كند.  منحرف 
توصیف  می نامیدیم  خلقت  این  از  پیش  كه  را  چیزی  می توانیم  چگونه 

كنیم؟
و  ویلژک«  »فرانک  نوبل  جایزه  برنده  نوشته  زیبا«  پرسش  »یک   
یک  درباره  هركدام  كه  است  هندز«  »جان  نوشته  كیهانی«  »انسان های 

موضوع اما از دیدگاه خود سخن می گویند.
زیبایی  اصول  اساس  بر  جهان  كه  است  باور  این  بر  »ویلژیک«   
سازمان دهی شده است و می گوید حتی اگر دیدگاهش اشتباه باشد، باز 

هم تصور قدرت مندی است كه شهود ما را شكل می دهد.
 در مقابل »هندز« از این هم فراتر می رود و می گوید كه ذهن و ماده در 
یک هم آوایی شكل گرفته اند و روزی خودآگاهی انسان و جهان پرستاره 

دوباره در كالبد یک تمامیت كیهانی بروز خواهند كرد.
1۹ میالدی  قرن  در  »هگل«  هوادارن  نظرات  یادآور  دیدگاه هایی  چنین   
است و نكته شگفت انگیز هر دو آن ها در این است این ایده ها یک بار دیكر 

در متن كیهان شناسی كوآنتومی امروزین آورده شده اند.
 گیاه شناسی از منظر دوران ویكتوریایی نیز هم چون كیهان شناسی در 
كتاب های امسال نقش پررنگی داشته اند. مطالعات گیاهان راهی را به 
دنیاهای جدید عجیب گشوده و از اسرار زندگی از طریق وراثت ژنتیكی 

مهر راز گشوده است.
»شادخانه  كتاب  در  را  هیجان انگیزی  تجربه  چنین  میبی«  »ریچارد   
گیاهان« آورده و »آندیا وولف« تصویری از بزرگ ترین گیاه شناس عصر 
ما »آلكساندر فون هامبولت« در كتاب »خلق طبیعت« ترسیم كرده است.
از دوستان »گوته« و  آلمانی عصر رومانتیسیسم بود:   »هامبولت« یک 
طرفداران »امانوئل كانت« و مورد اعتماد »شیلر«. سفر حماسی او در 
سرتاسر آمریكای جنوبی از او یک چهره برجسته ساخت و شاهكار او 
با نام »گیتی« این ایده را پیش كشید كه طبیعت به مثابه تمامیتی پرتكاپو 
و منظم است. این نگاه وی الهام بخش »چارلز داروین« شد و نسلی از 
رومانتیک های آمریكایی چون »ادگار آلن پو« در آثار خود از دیدگاه های 

او پیروی می كردند.
»كانت«  نظر  كالبد  بر  تازه ای  »اینشتین« روح  گیاه شناس همچون  این   
زندگی  جهانی  در  هم چنان  ما  گویا  و  دمید.  استعالیی  وحدت  درباره 
می كنیم كه آن ها ترسیم كرده اند؛ حتی اگر تعداد كمی از ما بدان آگاهی 

داشته باشیم.
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غولی که هنوز 
نفس می کشد

پیدا نشده و به صورت  ایدز در جهان  بیماری  هنوز درمانی قطعی برای 
تصاعدی بر تعداد مبتالیان به ایدز در جهان افزوده می شود. اگر چه تا 
آن  ناممكن  برابر درمان  بیماری در  این  از  لزوم پیشگیری  بر  بارها  كنون 
پرخطر  سنین  در  مسئله  این  هنوز  رسد  می  نظر  به  اما  است  شده  تاكید 
نهادینه نشده  بیشتر است(  ایدز  به  فرد  ابتالی  احتمال  كه  ،)یعنی سنینی 
است.بر اساس گزارشهای منتشر شده در روزجهانی ایدز هم اكنون این 
و  خطر  یعنی  است.این  یافته  افزایش  جهان  سرتاسر  در  مهلک  بیماری 

فاجعه ای كه همه بشریت را تهدید می كند.

در كشور ما نیز همه مردم ،مخصوصا نسل جوان باید نسبت به این بیماری 
و عواقب و تبعات سخت آن آگاه شوند.در این خصوص وزارت آموزش و 
پرورش و صدا وسیما می توانند نقش مهمی ایفا نمایند.واقعیت امر این 
است كه عدم آگاهی و اطالع رسانی محدود در این زمینه نمی تواند مولد 

پیشگیری كامل از این بیماری سخت باشد.
تا امروز شاهد بیش از 33 میلیون نفر قربانی ایدز در جهان هستیم.براین 
اساس تا كنون 25 میلیون نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده 
شود!در  گرفته  جدی  باید  و  است  جدی  خطری  ایدز  خطر  رو  این  اند.از 
گیرد.هر  انجام  زمینه  این  در  كامل  های  رسانی  اطالع  باید  نیز  ما  كشور 
بیمار ایدزی عالوه بر اینكه خود به این بیماری مبتالست می تواند دیگران 

را نیز به این بیماری مبتال كند.

شناخته  درمانهای  آخرین  تحت  را  بیماری  این  به  مبتالیان  باید  همچنین 
شده در این خصوص قرار داد و آنها را به حال خود رها نكرد.بنابر این 
آگاهی بخشی عمومی نسبت به بیماری ایدز و راههای انتقال آن باید بیش 
از پیش در دستور كار نهادهای اطالع رسانی عمومی در كشور قرار گیرد.

به  این بیماری پی نبرد  تا زمانی كه نسل امروز نسبت به خطرناک بودن 
باشد.آمارهای  داشته  آن  از  صحیحی  تلقی  تواند  نمی  خودكار  صورت 
از  بیش  كه  است  آن  از  حاكی  گذشته  سال  پنج  در  ایران  بهداشت  وزارت 
از سرنگهای  از طریق تزریق مواد و استفاده  ایدز  به  ۷0 درصد مبتالیان 
مشترک، 8 درصد رابطه جنسی و 20 درصد به صورت نامشخص به این 
بیماری مبتال شده اند كه بر اساس اعالم وزارت بهداشت از تعداد 20 هزار 
بیمار مبتال به ایدز 18 هزار و 500 نفر مرد و یک هزار و 500 نفر زن هستند.

در كتاب های مربوط به توسعه، نارسایی بهداشتی یكی از عوامل توسعه 
یافتگی  توسعه  عوامل  از  یكی  جهانی  بهداشت  سطح  ارتقای  و  نیافتگی 
كه  است  حالی  در  این  است.  شده  شمرده  مدرنیته  مثبت  دستاوردهای  و 
تجدد  جریان  نسبی  توفیق  باوجود  كه  باورند  این  بر  از محققان  بسیاری 
در مهار و كنترل برخی از امراض و بیماری ها، متأسفانه از سوی دیگر، 
موجد بحران هایی بوده است كه در نتیجه آنها، نارسایی بهداشتی نه تنها 
كنترل نشده كه هم به لحاظ كّمی و هم به لحاظ كیفی شدت یافته و موجب 
و  نابهنجاری  از  ناشی  رفتارِی  های  بیماری  از  اعم  ـ  بیمارها  انواع  بروز 
نداشتن تعادل رفتاری و بیماریهای ناشی از عوامل فیزیكی و فیزیولوژیكی 

ـ شده است.

درد العالج!
ایدز  را  توسعه  روی  پیش  چالش  مهمترین  اجتماعی،  امور  كارشناسان 
دانسته اند. این بیماری ـ با توجه به عمر كوتاهش ـ تا سال 2001 م، تعداد 
20 میلیون نفر قربانی گرفته و بیش از 50 میلیون نفر )به تعداد قربانیان 
هندسی  توسعه  است.  داده  قرار  مرگ  معرض  در  را  دوم(  جهانی  جنگ 
فراخوانده  چالش  به  سخت  را  جهانی  بهداشت  بیماری،  این  روزافزون 
است، بویژه این كه در بیش از 80 كشور از یكصد كشوری كه در آنها شیوع 

تزریق مواد مخدر گزارش شده است، حامالن ویروس ایدز وجود دارند.
از  بسیاری  ایدز،  ویروس  تجارت  از  حاصل  باالی  سود  كه  این  تر  مهم 
دالالن اقتصادی و حتی سازمان های ملی و فراملی را نیز برای استمرار 
های  سازمان  تا  شده  موجب  امر  همین  است.  كشیده  میدان  به  كار  این 
امنیتی و جاسوسی نیز از آن برای بهره برداری توأم اقتصادی و سیاسی 
استفاده كنند. به عنوان مثال بر اساس كتاب »جنگ ویروس ها« كه سازمان 
انتشارات فیلیكس فرانسه منتشر كرده، وزارت دفاع و سازمان جاسوسی 
آمریكا )سیا( به عنوان دالالن این ویروس معرفی شده اند. دكتر لئونارد 
آمریكا، در زمره نخستین  دانشگاه هاروارد  دانشمند سرشناس  هورویتر 
كسانی بود كه از توطئه آمریكا برای شیوع ویروس ایدز در ضمن آزمایش 
های پزشكی خود، پرده برداشت و بیل كلینتون، رئیس جمهور وقت آمریكا 
پزشكی  آزمایش های  قربانی   400 از خانواده های حدود  تا  كرد  وادار  را 
كه سرویس های دولتی در مدت 40 سال بر روی سیاهان انجام داده اند، 

عذرخواهی كند.

بالی خانمان سوز!

آمار دریافتی از آلودگیهایی كه ناشی از سوء رفتارـ مانند اعتیاد به مواد 
متغیرهای  و  آلودگی  میزان  و  آنها  رشد  درصد  با  همراه  است،  ـ  مخدر 
دیگری كه در جامعه جهانی ایجاد كرده اند، خط بطالنی دیگر بر افسانه 
و  آمار  این  از  برخی  است.  تجدد  و  مدرنیته  بستر  در  بهداشت  افزایش 

گزارش ها به شرح زیر است:
با  مبارزه  برای  كشورها  بودجه  از  هنگفتی  مبالغ  ساالنه  كه  این  باوجود 
گزارش  اساس  بر  شود،  می  هزینه  معتادان  درمان  و  مخدر  مواد  قاچاق 
مواد مخدر  دالر  میلیارد   500 ارزش  به  )اینترپل(، ساالنه  الملل  بین  پلیس 

در جهان دادو ستد می شود. متأسفانه سود حاصل از قاچاق مواد مخدر 
آن  در  خللی  ندرت  به  آن  كشف  باالی  میزان  حتی  كه  است  زیاد  قدری  به 
ایجاد میكند. به خاطر سود باالی این قاچاق، صاحبان برخی كارتل های 
این دولت  پیشنهاد كردند كه همه قرض های  كلمبیا  به دولت  مواد مخدر 
را )كه بالغ بر 5 /12 میلیارد دالر بود( پرداخته و ثروت خود را )كه بالغ 
بر 60 میلیارد دالر می شد( به این كشور انتقال دهند و در آینده از تجارت 
از این پس، از تعقیب مصون  كوكائین هم صرفنظر كنند، به شرط آن كه 

بمانند و بتوانند قانونی و علنی زندگی كنند!

تولید خشخاش در جهان از سال 1۹85 تا كنون 3 برابر شده و تا سال ،1۹۹6 
تا جایی  است.  یافته  اختصاص  آن  به كشت  280 هزار هكتار زمین  تعداد 
نفر  میلیون   8 حشیش،  جهان،  جمعیت  از  نفر  میلیون   141 هماكنون،  كه 
هروئین، 13 میلیون نفر كوكائین و 4 /22۷ میلیون نفر هم داروهای مسكن 

مصرف می كنند.
موجب  كوهستانی  جنگلی  مناطق  در  كوكائین  كشت  آمیز  موفقیت  نتایج 
شده تا یك میلیون هكتار از منابع جنگلی مناطق استوایی تخریب شده و 
در معرض كشت كوكائین قرار گیرد. حجم معامالت مواد مخدر ساالنه به 
بیش از 500 میلیارد دالر میرسد كه در مقایسه با حجم معامالت نفت یكی 

از مهمترین امپراتوریهای مالی جهان شمرده می شود.

غذاهای مصنوعی
ژنتیكی،  مهندسی  از  ناشی  آلودگیهای  نیز  و  صنعت  از  ناشی  آلودگیهای 
از جنگ جهانی  آنها كه پس  امثال  و  داروها و كودها و غذاهای شیمیایی 
دوم در الگوی تغذیه انسان وارد شده است، اسناد دیگری را درباره كاهش 
صنعتی  تمدن  در  سازد.  می  نمایان  مدرنیته  عصر  در  جهانی  بهداشت 
امروز، غذای سالم طبیعی كم تر پیدا می شود تا جایی كه در كشورهای 
بزرگ و توانگر غربی كه همه چیز فراوان است و بویژه انواع مواد غذایی 
و خوراكیهای آماده با شكلهای پرجاذبه و آراسته در بسته بندیهای زیبا، 
آسان در دسترس همگان است، بخش بزرگی از آن چه مردم می خورند، 
آغشته به مواد سمی است كه از آنها یا برای رنگ زدن به اغذیه استفاده می 

شود یا به منظور دوام بخشیدن به مواد خوراكی و مصون ساختن آنها در 
برابر فساد ناشی از هوا و حشرات به كار می رود.

بر اساس آمار، ساالنه بیش از 5 هزار نفر در آمریكا با مصرف انواع غذاهای 
مقاوم در مقابل دارو و بویژه مرغ كه به وسیله هورمونهای رشد پرورش 
داده میشود، در مقابل بسیاری از داروهای آنتی بیوتیك مقاوم می شوند. 
انواع آنتی بیوتیك ها  از  دانشمندان معتقدند كه استفاده مكرر و روزمره 
موجب  شیمیایی،  داروهای  نوع  این  با  بیمار  حیوانات  تغذیه  و  مزارع  در 
رشد نوعی باكتری ضد دارو یا مقاوم در برابر دارو در آنان شده كه می 

تواند پس از مصرف گوشت آنها به انسان منتقل شود.در مجموع، استفاده 
یافته است كه جرمی  افزایش  تا جایی  از غذاهای غیرطبیعی و مصنوعی 
ریفكین به طنز گفته بود: اگر گفته شود غذایی كه امروزه می خوریم از 
نفت به عمل آمده است، نه از خاك، سخنی نادرست نگفته ایم. ساالنه قریب 
2 میلیون كیلوگرم مواد رنگی و 500 میلیون دالر از مواد شیمیایی صنعتی 
به غذاهای ما افزوده می شود )2500 نوع ماده افزودنی!(، در عین حال، 
با خدا دشوار است، ولی ما  تكنولوژیست های غذایی می گویند: »رقابت 

در حال پیشرفتیم«.

افزایش داروهای تجارتی
افزایش روزافزون كمپانیهای دارو، دلیلی دیگر بر افزایش نیافتن بهداشت 
عنوان  به  دارو  تجارت  امروزه  است.  یافته  توسعه  كشورهای  در  جهانی 
تنهایی  به  آمار  این  چهارمین عامل درآمد و ثروت در دنیا عمل می كند و 
می تواند معرف وضع بهداشتی جهان امروز باشد. گره خوردن صنعت 
داروسازی با تجارت، موجب شده است تا صنایع دارویی بیش از آن چه به 
ارائه داروی مفید و سالمت انسان بیندیشند، به دنبال كسب سود باشند، 
بازار  در  شده  عرضه  مضر  داروهای  تعداد  تا  است  شده  موجب  امر  این 
بیش از داروهای مفید باشد. نتیجه این امر، بروز انواع بیماریهای روانی 
و جسمی ناشی از مصرف داروهای مضر است. گزارش تنها یك نوع از این 

تجارتها ـ تجارت خون ـ می تواند تكان دهنده باشد:

پالسمای خام به طور عمده از ایاالت متحده آمریكا به اروپا و ژاپن صادر 
وارد  مكزیك  از  كلی  طور  به  صادراتی  خون  این  عمده  بخش  و  شود  می 
و پس از گذراندن مراحل الزم صادر می شود. در سال ،1۹80 تعداد 3۹6 
بنگاه مالی با اجازه رسمی در آمریكا، برای جمع آوری خون )پالسما( و 
آماده سازی به منظور فروش و صدور وجود داشت كه در سال، 5 میلیون 
لیتر پالسما جمع آوری می كردند. 30 درصد شركتهایی كه به كار مرتبط 
با پالسما و صدور آن اشتغال داشتند، اروپایی و ژاپنی بودند و هر ساله 

نزدیك به 5 /1 میلیون لیتر خون صادر می شد.
را  خونشان  تا  گذرند  می  مرز  از  بار  چند  ای  هفته  فقیر،  های  مكزیكی 
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شود یا به منظور دوام بخشیدن به مواد خوراكی و مصون ساختن آنها در 
برابر فساد ناشی از هوا و حشرات به كار می رود.

بر اساس آمار، ساالنه بیش از 5 هزار نفر در آمریكا با مصرف انواع غذاهای 
مقاوم در مقابل دارو و بویژه مرغ كه به وسیله هورمونهای رشد پرورش 
داده میشود، در مقابل بسیاری از داروهای آنتی بیوتیك مقاوم می شوند. 
انواع آنتی بیوتیك ها  از  دانشمندان معتقدند كه استفاده مكرر و روزمره 
موجب  شیمیایی،  داروهای  نوع  این  با  بیمار  حیوانات  تغذیه  و  مزارع  در 
رشد نوعی باكتری ضد دارو یا مقاوم در برابر دارو در آنان شده كه می 

تواند پس از مصرف گوشت آنها به انسان منتقل شود.در مجموع، استفاده 
یافته است كه جرمی  افزایش  تا جایی  از غذاهای غیرطبیعی و مصنوعی 
ریفكین به طنز گفته بود: اگر گفته شود غذایی كه امروزه می خوریم از 
نفت به عمل آمده است، نه از خاك، سخنی نادرست نگفته ایم. ساالنه قریب 
2 میلیون كیلوگرم مواد رنگی و 500 میلیون دالر از مواد شیمیایی صنعتی 
به غذاهای ما افزوده می شود )2500 نوع ماده افزودنی!(، در عین حال، 
با خدا دشوار است، ولی ما  تكنولوژیست های غذایی می گویند: »رقابت 

در حال پیشرفتیم«.

افزایش داروهای تجارتی
افزایش روزافزون كمپانیهای دارو، دلیلی دیگر بر افزایش نیافتن بهداشت 
عنوان  به  دارو  تجارت  امروزه  است.  یافته  توسعه  كشورهای  در  جهانی 
تنهایی  به  آمار  این  چهارمین عامل درآمد و ثروت در دنیا عمل می كند و 
می تواند معرف وضع بهداشتی جهان امروز باشد. گره خوردن صنعت 
داروسازی با تجارت، موجب شده است تا صنایع دارویی بیش از آن چه به 
ارائه داروی مفید و سالمت انسان بیندیشند، به دنبال كسب سود باشند، 
بازار  در  شده  عرضه  مضر  داروهای  تعداد  تا  است  شده  موجب  امر  این 
بیش از داروهای مفید باشد. نتیجه این امر، بروز انواع بیماریهای روانی 
و جسمی ناشی از مصرف داروهای مضر است. گزارش تنها یك نوع از این 

تجارتها ـ تجارت خون ـ می تواند تكان دهنده باشد:

پالسمای خام به طور عمده از ایاالت متحده آمریكا به اروپا و ژاپن صادر 
وارد  مكزیك  از  كلی  طور  به  صادراتی  خون  این  عمده  بخش  و  شود  می 
و پس از گذراندن مراحل الزم صادر می شود. در سال ،1۹80 تعداد 3۹6 
بنگاه مالی با اجازه رسمی در آمریكا، برای جمع آوری خون )پالسما( و 
آماده سازی به منظور فروش و صدور وجود داشت كه در سال، 5 میلیون 
لیتر پالسما جمع آوری می كردند. 30 درصد شركتهایی كه به كار مرتبط 
با پالسما و صدور آن اشتغال داشتند، اروپایی و ژاپنی بودند و هر ساله 

نزدیك به 5 /1 میلیون لیتر خون صادر می شد.
را  خونشان  تا  گذرند  می  مرز  از  بار  چند  ای  هفته  فقیر،  های  مكزیكی 

مكزیك  شمالی  مرز  های  روزنامه  در  بفروشند.  آمریكا  خون  بانكهای  به 
توانند  می  مكزیك  فقرای  كه  دهند  می  آگهی  متحده(  ایاالت  مرز  )مجاور 
بدون ایجاد اشكال در رفت وآمد از مرز، به آمریكا بیایند و خون خود را 
تنها  بازگردند. در حاشیه تگزاس ـ مكزیك،  به بهای 40 دالر بفروشند و 
خون  خرید  از  كه  دارد  وجود  پالسما  كلینیك   136 از  پالسما  كلینیك   1۷
دیوس  پارك  مانند  بزرگتر  دارویی  شركتهای  به  آن  فروش  و  فقیر  مردم 
در  خون  های  بانك  برند.  می  سود  دالر  میلیون   300 ساالنه  لیدرگوتر،  و 
می  سپوس   400 به  مكزیك  فقیر  مردم  از  را  خون  لیتر  نیم  »ماتاموروس« 

خرند و به شركتهای دارویی، 1200 تا 1500 سپوس می فروشند.
از جمله صادركنندگان خون، كشور هائیتی است كه از سال 1۹۷2 پالسمای 
خون به آمریكا صادر می كند؛ به ازای هر لیتر پالسما به هر فقیر، 3 دالر 
پرداخت می شود. در هائیتی و در نقاط گوناگون برزیل، شیوه های تازه 
ای به منظور به دست آوردن خون ارزان برای صادرات به كار گرفته می 

شود.
در  اقتصادی  نظر  از  كه  هایی  خانواده  كوچك  فرزندان  و  یتیم  های  بچه 
مضیقه هستند، در سازمان های به اصطالح خیریه، پذیرفته می شوند اما 

در حقیقت این سازمان ها، مزرعه خون هستند.
از  كه  بود  فرسیس  پالسما  شركت  نیكاراگوئه،  در  خون  بانك  بزرگترین 
سال 1۹۷3 تا ،1۹۷۷ مقدار 250 هزار لیتر پالسما به آمریكا و اروپا صادر 
كرد. پس از موفقیت ساندینیستها، مردم نیكاراگوئه این مركز را به آتش 
رونق  كلمبیا  و  برزیل  در  پالسما  آوری  جمع  تاریخ،  این  از  پس  كشیدند. 

گرفت.

برداشت آخر
به نظر می رسد زمان آرزوهای بزرگ تكنولوژیك پایان یافته. تا 30 سال 
قبل جامعه انسانی كره زمین از صعود به فضا و سفر به ماه هیجان زده 
بود و با چشمانی روشن امید داشت تا ذیل الطاف تكنولوژیك دانش بشری، 
كائنات را زیر یوغ تسخیر خود بگیرد.امروز و پس از گذشت سالیانی نه 
چندان دراز ما به جای شادی از تحقق آرزوهایمان، خود را گرفتار مصائبی 
می یابیم كه نتیجه مستقیم عمل ما برای رفتن به سوی آرزوی نهایی مان 

بهشت زمینی است.

یا  و  شیمیایی  محصوالت  از  ناشی  های  بیماری  انواع  مخدر،  مواد  ایدز، 
اصالح شده، گاز های گلخانه ای، خشونت وترور جایگزین مصائبی نظیر 
طاعون، بی سوادی، استبداد و... شده اند. این مصائب مدرن كه بر جای 
مصائب سنتی نشسته اند از سویی می تواند رحمتی سترگ به حساب آید.

از جمله  باب همه چیز،  در  تا  زند  نهیب می  ما  به  كه  است  همین مصائب 
خودمان از نوبیندیشیم.
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بدون ترک شغل تان کار 
جدیدی را شروع کنید

بسیاری از كارآفرینان عالقه دارند تا كسب و كار جدیدی را شروع كنند اما در عین 
حال بین تعهدات و عالیق خود نیز یک توازن ایجاد كنند.

اما چگونه این امر ممكن است؟
به  طوالنی  ساعات  كه  است  فردی  نمونه  كارآفرین  یک  از  مردم  اكثر  تصور 
اندكی  اراده بر موفقیت تمركز می كند و نگرانی  با  شدت كار می كند، مصمم و 
بسیاری  از  بی طرفانه ای  توصیف  حقیقت  در  این  دارد.  كار-زندگی  توازن  بر 
از صاحبان كسب و كار است اما تنها راه برای وصف یک كارآفرین نیست.  این 
ممكن  را  منزل تان  از  كوچک  اقتصادی  بنگاه  یک  راه اندازی  تكنولوژی  روزها، 
در  كه  كنید  پیگیری  منزل  از  را  كسب و كار  یک  می توانید  حالی  در  است.  كرده 
عین حال با عالیق تان و مالحظات تان از بازار منطبق باشد. مایک كینست زمانی 
كه در حال ساخت یک خانه جدید بود، شركت K&K Worldwide LLC را بنا 
كرد. خرده فروشان محلی فیلتر های مخصوصی را كه او می خواست بخرد به او 
از تولیدكننده خرید، برنامه ای  آنها را مستقیما  او  اینكه  از  نمی فروختند و پس 
به ذهنش خطور كرد كه آنها را آنالین بفروشد و یک بنگاه اقتصادی پاره وقت 

راه بیندازد.
از خانه داری، كار در حیاط و مراقبت از كودكان تا دستیار مجازی، دفترداری 
و هنرهای دستی، همه فعالیت ها پتانسیلی برای ایجاد درآمد دارند. برای تبدیل 
این فعالیت ها به یک جایگاه ویژه یا كسب و كار كوچک، باید خود را در قالب یک 
این چالش روبه رو شوید،  با  اگر می خواهید  اما  كنید.  تعریف  مالک كسب و كار 
اقتصادی  اگر تمام وقت روی شركت تان كار نكنید، می توانید یک فعالیت   حتی 

پر سود را شروع كنید.

چگونه درمی یابید زمان آن فرا رسیده است كه این جهش را داشته باشید؟ 
هلن لیاتسوس، رئیس Home Office Management Experts كسی است كه یک 
او می گوید  ارائه می دهد.  از خانه  راه اندازی یک كسب و كار  در  را  آنالین  دوره 
كه قوانین اداره كل مالیات های درون مرزی IRS، كاهش هزینه مجاز برای یک 
كسب و كار در برابر كاهش هزینه مجاز برای یک سرگرمی را كه صرفا یک درآمد 
اتفاقی ایجاد می كند تشخیص می دهد. او می گوید: »شما در میزان هزینه هایی 
كه می توانید انجام دهید محدود هستید اما درآمد هنوز می تواند قابل توجه باشد. 
فلسفه من این است كه اگر من در حال گزارش این درآمد هستم و همه هزینه های 
كسب و كار  یک  عنوان  به  را  آن  چرا  دارم،  را  خودم  كسب و كار  برای  نیاز  مورد 

قانونی ثبت نكنم؟«.

اما انقالب برای صاحبان كسب و كار نیاز به تغییر در طرز فكر و عمل دارد. شما 
باید خود را با مدیریت زمان وفق دهید و با یک روش سازماندهی شده و منظم 
عمل كنید، بدون اینكه الزم باشد به فرد دیگری پاسخگو باشید. بخشی از تغییر 
فلسفی می تواند از كارهای ساده ناشی شود؛ كارهایی كه فعالیت اقتصادی را به 
یک كسب و كار واقعی تبدیل می كند.  نوشتن برنامه كسب و كاری كه شكل اجمالی 
از موقعیت كسب و كار و چگونگی دستیابی به آن را ارائه می دهد، ضروری است. 
برنامه باید روی كاغذ نوشته شود؛ اگر آن را صرفا در ذهن تان نگه دارید، زمانی 

و  وام دهندگان  رابطه تجاری می كنید،  یا یک  مالی  تامین  اعتبار،  كه درخواست 
فروشندگان از قابلیت سوددهی و دوام شركت تان خواهند پرسید. 

درست مانند یک برنامه كسب و كار كه می تواند به شركت های بزرگ تر كمک كند 
كسب و كار  برای  نظر  مورد  برنامه  كند،  تعریف  سریع  توسعه  برای  مسیری  تا 
برجسته می تواند به شما كمک كند تا رشد را كنترل و شركت را در مقیاسی كه 
مناسب شماست مدیریت كنید. یک جزء مهم دیگر در راه اندازی یک كسب و كار، 
تحلیل  برای  خام  داده  كه  سوابقی  است؛  مالی  دقیق  خیلی  سوابق  حفظ 
همه  نوشتن  مورد  در  »وقتی  می گوید:  لیاتسوس  می كند.  فراهم  كسب و كارتان 
هزینه ها و درآمدها وظیفه شناس باشید، آنگاه شاهد یک روند خواهید بود. چه 
این گزارش  ارائه می  كنید،  را  پایان سال  زمانی می فروشید؟ زمانی كه گزارش 

كه  نقاطی  و  می افتد  اتفاق  كسب و كارتان  در  آنچه  مشاهده  برای  تحلیلی  ابزار 
ارائه خواهد  را  ایجاد كنید  می توانستید برخی تغییرات برای سودآوری بیشتر 
كرد«. البته همیشه ممكن است كه وقتی كسب و كارتان را شروع می كنید، پتانسیل 
رشدی ایجاد كند كه بنگاه اقتصادی را فراتر از نقطه شروعش برده و ورای از 
اهداف عملكردی اش ببرد. اما این زیبایی شروع یک شركت است؛ شما كسب و كار، 
مدل و برنامه بلندمدت را انتخاب می كنید، با اتخاذ یک نگرش كارآفرینانه برای 
مدیریت یک كسب و كار كوچک، ممكن است موفقیتی با مقیاس كوچک و درست 

مناسب خودتان به دست آورید.

منابع
موفقیت كارآفرینی به شایستگی و ابتكار عمل و مهارت استفاده از تخصص و 
حمایت بستگی دارد.چه شما قبال یک كسب و كار كوچک راه اندازی كرده باشید یا 

به مالكیت پاره وقت كسب و كار توجه كنید. این منابع می توانند به شما كمک كنند 
تا بیشتر فرصت های بزرگ بازار را به دست آورید. 

Nolo .1
كسب و كار  صاحبان  برای  نرم افزار  و  كتاب  ناشر  یک  كه  سایت  این  در  مقاالتی 
است وجود دارد كه روش هایی كه می توانید یک كسب و كار خانگی را ایجاد كنید 
و مالحظات قانونی كه باید به هنگام ارزیابی گزینه هایتان رعایت كنید را توضیح 
می دهد. نولو اثر راه اندازی یک كسب و كار خانگی را بر تعهدات بیمه ای توضیح 
می دهد. آیا شما به دنبال تغییر تفریحات محبوبتان به یک مولد درآمدی هستید؟ 

نولو ترفندهایی برای تبدیل یک سرگرمی به یک كسب و كار ارائه می كند.

SBA 2. اداره كسب و كار جزئی ایاالت متحده
آیا كارآفرینی مناسب شماست؟ این سوالی است كه SBA تالش می كند تا به آن 
پاسخ دهد. مشتریان هدف شما چه كسانی هستند؟ چه محصوالت و خدماتی را 
ارائه خواهید كرد و تفاوت آنها با محصوالت قبلی بازار چیست. چه مقدار طول 

می كشد تا كسب و كار شما سودآور شود. SBA به شما در این زمینه كمک كند.

SPARK BUSINESS IQ .3
این منبع همیشه آنالین به صاحبان كسب و كار كمک می كند تا به استراتژی های 
رشد، ترفندها و ابزارهایی كه به شما كمک خواهند كرد تا تغییر مثبت سودآور 
برای كسب و كارتان ایجاد كنید، دست یابید. برای دریافت ترفندها و منابع بیشتر 

برای رشد كسب و كارتان به www.SparkBusinessIQ.com مراجعه كنید.
INC :منبع

از منیت بگذریم 
و مــــــــــــا شویم

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی

انسان  كه  است  معتقد  پرینستون  دانشگاه  از  كازین  یان 
درس های  خود  از  كوچک تر  حیوانات  سایر  از  می تواند 
بسیاری بیاموزد، حیواناتی كه دارای جثه ای كوچک بوده 
كازین  دكتر  می كنند.  زیست  بزرگ  بسیار  گروه های  در  و 
می گوید:  حیوانات  شگفت انگیز  بودن  هوش  با  درباره 
»گروه های بزرگ حیوانات در اغلب موارد بهترین تصمیم 
هدف شان  به  رسیدن  برای  را  راه  عاقالنه ترین  و  ممكن 
برمی گزینند در حالی كه به تنهایی هیچ گاه قادر به اتخاذ 
چنین تصمیمات درستی نیستند. نكته جالب تر در این میان 
آنكه بسیاری از اعضای این گروه ها از آنچه در جریان است 
در  اما  بی خبرند  می كند  اتخاذ  گروه  كل  كه  تصمیماتی  و 

اتخاذ و اجرای آنها به صورت ناخود آگاه نقش دارند.« 

تا  و  غیرعادی  كمی  اول  نگاه  در  كازین  دكتر  فرضیه  این 
دانست  باید  اما  می رسد.  نظر  به  پذیرش  غیرقابل  حدی 
نردبان  در  كه  موجوداتی  از  بخواهیم  ما  آنكه  از  پیش  كه 
دارند،  قرار  ما  از  پایین تر  مراتب  به  پله هایی  در  تكامل، 

به  و  كرده  درک  را  آنها  رفتار  باید  نخست  بگیریم،  درس 
ردیابی  وقت  همه  و  جا  همه  در  را  آنها  باید  منظور  همین 
كردن  متصل  كار  این  انجام  برای  راه  بهترین  و  كنیم 
و  كوچک  رادیویی  فرستنده های  حركتی،  حسگر های 
ردیاب های جی پی اس به آنها است. دانشمندان توانسته اند 
با جمع آوری و تحلیل اطالعات مربوط به این حسگر ها و 
ردیاب ها و الگوسازی های كامپیوتری، به نتایج و یافته های 
تیم تحقیقاتی دكتر كازین  از جمله  یابند.  ارزنده ای دست 
از مدت ها پیش رفتار های گروهی فوج های بزرگ ماهی ها 
نتیجه رسیدند  این  به  را مورد بررسی دقیق قرار دادند و 
به  گروه  عضو  ماهی های  از  كدام  هر  كردن  شنا  نحوه  كه 
حركات ماهی های همجوار بستگی دارد كه به عقیده دكتر 
خواهی  امنیت  و  رقابت  حس  از  ناشی  مساله  این  كازین، 
یک  اینكه  بررسی،  این  نتایج  براساس  است.  ماهی ها  بین 
ماهی عضو گروه به دنبال ماهی خاصی حركت كند، اهمیت 
نوع و هم شكل  ندارد و صرف هم  برای ماهی ها  چندانی 
همه  جمعی  حركت  و  گروه  تشكیل  برای  ماهی  آن  بودن 

ماهی ها كفایت می كند.

در واقع هدف اصلی گروه بزرگ ماهی ها عبارتست از كمک 
به اعضا برای یافتن غذا و اجتناب از خورده شدن توسط 
تنها  این میان،  از طریق حركت دسته جمعی. در  دشمنان 
منابع  مورد  در  ماهی ها  گروه  اعضای  از  محدودی  تعداد 
غذایی و تهدید های موجود آگاهی دارند و همان ها هستند 
واكنش  تهدید ها  و  فرصت ها  به  نسبت  لحظه  آن  در  كه 

زود  خیلی  موقتی«  »رهبران  این  چه  اگر  می دهند.  نشان 
در  اما  می دهند  دیگران  به  را  خود  جای  و  می كنند  تغییر 
رفتار  بر  شدت  به  خود  ناخواسته  رهبری  كوتاه  دوران 
دیگری  جالب  نكته  می گذارند.  تاثیر  گروه  اعضای  سایر 
اینكه هر چه  كه در بررسی های دكتر كازین مشخص شد 
گروه ماهی ها بزرگ تر و و پر تعداد تر باشد، تعداد رهبران 
چنین  در  رهبران  واقع،  در  است!  كمتر  آنها  پیشگامان  و 
گروه های بزرگی، چند ماهی معمولی هستند كه به صورت 
و  می دهند  نشان  واكنش  تهدید ها  و  غذا  به  نسبت  آگاهانه 
سایر اعضای گروه نیز از آنها پیروی می كنند. دكتر كازین 
نتیجه گرفت كه محدود بودن  یافته های تحقیقات خود  از 
دلیل  به  ماهی ها  بزرگ تر  گروه های  در  رهبران  تعداد 
جلوگیری از تشتت آرا و بروز اختالف و اختالل در حركات 

هماهنگ و منسجم ماهی هاست. 

بی جواب  همكارانش  و  او  برای  همچنان  كه  سوالی  اما 
مانده بود این بود كه آیا هر كدام از اعضای گروه ماهی ها 
كه به عنوان رهبر موقتی انتخاب می شوند دارای ویژگی و 
مهارت خاصی برای رهبری هستند یا اینكه از خود اراده 
برای  می كنند.  عمل  غریزی  به صورت  و  ندارند  خاصی 
شده  طراحی  كامپیوتری  برنامه  یک  از  آنها  پاسخ،  یافتن 
توسط كالیت تاومی از دانشگاه پرینستون استفاده كردند 
تا الگوهای خاص حركتی یک ماهی خاص را در یک مخزن 
آب مورد كنترل قرار دهند و نحوه حركت او را كه از سایر 
دكتر  كنند.  بررسی  بود  شده  جدا  ماهی ها  گروه  اعضای 

كازین و همكارانش دریافتند كه حركت انفرادی آن ماهی 
از هیچ الگوی خاصی پیروی نمی كند و هیچ شباهتی بین 
مخزن  در  تنهایی  به  كه  آنها  از  كدام  هر  حركتی  الگو های 

قرار می گرفتند وجود نداشت. 

شكل  ماهی  روبات  یک  كازین  دكتر  دیگر،  آزمایشی  در 
تحلیل  و  جمع آوری  از  پس  و  كرد  ماهی ها  گروه  وارد  را 
اطالعات مربوط به واكنش گروه ماهی ها دریافت كه تمام 
نما  ماهی  روبات  آن  با  زود  خیلی  ماهی ها  گروه  اعضای 
هماهنگ شده و حتی رهبری موقتی او را نیز می پذیرفتند. 
عامل  مهم ترین  شد  مشخص  كه  بود  یافته ها  این  براساس 
نهفته در هوش دسته جمعی حیوانات این است كه رسیدن 
خورده  یعنی  ماهی ها  گروه  مورد  در   – گروهی  اهداف  به 
نشدن و تهیه غذا – در گرو از منیت گذشتن تک تک اعضای 
گروه و تابعیت آنها از جمع است و تنها در این صورت است 
كه امكان بقای سازمان جمعی آنها و در نتیجه تمام اعضای 
اغلب  مورد  در  مساله ای  چنین  داشت.  خواهد  وجود  آن 
بزرگ  گله های  تا  گرفته  تک سلولی ها  از  زیستی  گروه های 
مساله  همین  می كند.  پیدا  مصداق  عظیم الجثه  حیوانات 
نظام های  و  انسان ها  اجتماعی  گروه های  به  می توان  را 
هر  موفقیت  گرفت  نتیجه  و  داد  تسری  نیز  دموكراتیک 
سازمانی به از منیت گذشتن اعضای سازمان و در خدمت 

سازمان بودن آنها بستگی دارد. 
منبع: مجله اكونومیست
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7 توصیه مالی 
برای مـادران 
خوداشتغــال

مادرانی كه در خانه كار می كنند به دو دسته تقسیم می شوند؛ 
گروه نخست یک كار تمام وقت دارند و طبق برنامه ها در 
آنها احتماال در هر  این یعنی  هفته 40 ساعت كار می كنند. 
روز 8 ساعت كار می كنند و حقوق و مزایای این كار را به 
شكل منظم دریافت می كنند. گروه دوم، گروهی هستند كه 
ساعت كار منعطف تری دارند و بر اساس زمان هر پروژه، 
مقداری دستمزد دریافت می كنند یا اینكه بر اساس سفارش 
مشتریان كار انجام می دهند. جریان پولی برای این دو نوع 
گروه نیز متفاوت خواهد بود. به بیان دیگر، مشخص است 
مادرانی كه در هفته به طور متوسط 40 ساعت كار و حقوق 
منظمی را دریافت می كنند، می توانند به شكل مناسب تری 
این در حالی است كه  برای درآمد خود برنامه ریزی كنند. 
به  را  نامنظم  دریافتی  چگونه  بگیرند  یاد  باید  دوم  گروه 
نحواحسن برای خود و خانواده خرج كنند. در این گزارش، 
۷ توصیه مالی برای مادرانی كه در خانه كار می كنند، ارائه 

می كنیم. 

1 - انتخاب شغل بلندمدت
به دنبال قراردادهای كاری ای بگردید كه به شما در یک بازه 
به عنوان مثال  اعطا می كند،  زمانی 6 ماهه، دستمزد منظم 
شغلی كه در 6 ماه انجام دهید و مطمئن باشید كه در هر 
ماه یا دو هفته یک بار حقوق شما پرداخت می شود. با این 
را  بعدی خود  كه حركت  دارید  بیشتری  زمان  حركت شما 
از  بعد  كارفرما  كه  دارد  احتمال وجود  این  كنید.  مشخص 
بنابراین  باشد،  نداشته  همكاری  ادامه  به  تمایل  كار،  اتمام 

سعی كنید قراردادهای بلند مدت را در اولویت قرار دهید.

2 - پس انداز كنید 
بهترین شیوه برای پس انداز این است كه همیشه درصدی 
از دریافتی ماهانه را كنار بگذارید. با این وجود، اگر میزان 
دریافتی شما طی زمان متغیر باشد، پس انداز كمی دشوار 
كه میزان پس انداز خیلی  باشید  داشته  یاد  به  اما  می شود. 
گذاشتن  كنار  از  شما  اقدام  كه  است  آن  مهم  نیست،  مهم 
ذهن  در  مهم  هدف  یک  به عنوان  ماه،  هر  در  پول  مقداری 
شما جا افتاده باشد. پس انداز را در درون ذهن خود تبدیل 
به یک عادت كنید، به خصوص در ماه هایی كه درآمد بهتری 
به  اقدام  مدتی  از  پس  كه  می شود  باعث  روند  این  دارید. 

پس انداز به شكل خودكار در زندگی شما صورت  گیرد. 

3- خیلی زود جشن نگیرید
راه انداختن یک مشتری یا یک سفارش، خیلی هیجان انگیز 
باشد.  گرفتن  جشن  برای  دلیل  یک  می تواند  این  و  است 
برای  تمایلی  می كنید،  دریافت  را  خود  حقوق  كه  هنگامی 
كار  این  از  باید  اما  دارد،  مبلغ وجود  این  تمام  خرج كردن 
بپرهیزید. حداقل 20 درصد از حقوق دو ماه نخست را كنار 
پیش بینی  قابل  غیر  ها، می توانند  از شغل  برخی  بگذارید. 

باشند، شاید یک روز كار داشته باشید و روز بعد، این كار 
دور اندیش  كمی  باید  پس  باشد،  نداشته  وجود  شما  برای 

بود. 

4 - روی »درآمد نامنظم« حساب باز نكنید
با  كه  است  این  نامنظم  درآمد  از اصلی ترین مشكالت  یكی 
تاخیر پرداخت می شود. این موضوع به دفعات برای تمامی 
اشخاص روی می دهد، بنابراین روی هزینه كرد درآمدهای 
نامنظم در ماه حساب باز نكنید. می توانید این درآمدها را 
به عنوان یک درآمد اضافی یا پس انداز در نظر بگیرید. وقتی 
كه شما این درآمدها را به عنوان بخشی از هزینه كرد خود در 
نظر می گیرید، ممكن است كه هزینه های شما بیش از درآمد 
از  مورد نظر باشد و باید برای پرداخت هزینه های اضافی 

درآمد ماه های آینده یا پس انداز خود خرج كنید. 

5 - از كارت های اعتباری استفاده نكنید 
كه  حد  آن  از  بیش  اعتباری  كارت های  از  استفاده  با  شما 
استفاده  اوقات  گاهی  كرد.  خواهید  خرج  می كنید،  حساب 
كردن از پول نقد این احساس را در شما به وجود می آورد 
كه میزان هزینه كرد در جلوی چشمان خود قرار دارد، اما 
وجود  امكان  این  اعتباری،  كارت های  طریق  از  پرداخت  با 
دارد كه مخارج شما بیشتر از میزان مورد نظر شما باشد. 

بنابراین حواستان به كارت های اعتباری باشد.

6 - اصولی ماشین و خانه بخرید 
این  اما  باشد،  جذاب  خانه  یا  ماشین  خرید  است  ممكن 
موضوع در زمانی كه از درآمدهای خود آگاه نیستید، چالش 

برانگیز خواهد بود. این موضوع ممكن است سخت تر نیز 
ماهانه  درآمدهای  به  وام فقط  بازپرداخت  برای  اگر  بشود 
خود اكتفا كنید. شما می توانید پول خود را ذخیره كنید و 
متخصص  یک  كنید.  شركت  كوچک  سرمایه گذاری  یک  در 
سرمایه گذاری  زمینه  در  را  شما  می تواند  مطمئن  مالی 

بر  می تواند  كار  این  كند.  كمک  مالی  اهداف  به  رسیدن  و 
صورت  كوتاه مدت  یا  بلند مدت  در  شما  نیازهای  اساس 
گیرد. بنابراین سرمایه گذاری برای آینده می تواند بازدهی 
مواقع  در  و  باشد  داشته  ماشین  یک  خرید  از  بیشتری 

روبه رو  شدن با یک مشكل به شما كمک كند. 
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9 پیشنهاد کسب 
درآمد در منزل

افرادی هستید كه گمان می كنید كسب درآمد  آن دسته  از  اگر 
در منزل امكان پذیر نیست و باید برای كسب درآمد زیاد، حتما 
پول هنگفتی داشته باشید به شما پیشنهاد می كنیم این مطلب 
را بخوانید. در این مقاله سعی شده است تا ۹ روش ساده برای 
كسب درآمد در منزل به شما یادآوری شود. یكی از ساده ترین 
روش ها برای كسب درآمد در منزل تایپ كردن است. به عنوان 
مثال می توانید در اوقات بیكاری پروژه هایی را قبول كنید و با 
تایپ كردن درآمدی هرچند اندک را كسب كنید. برای این كار 
كافی است در شبكه های اجتماعی عمومی یا تخصصی عضو 
پروژه های  آنالین  به صورت  می تواند  طریق  این  از  باشید. 
مورد نظر را برای تایپ تحویل بگیرید و به صورت آنالین نیز 
به مشتری خود تحویل دهید و به صورت آنالین نیز حق الزحمه 
خود را دریافت كنید. روش دوم درآمدزایی در منزل این است 
كه اگر در هر رشته ای ورزشكار هستید می توانید به عنوان یک 

مربی آنالین به فعالیت بپردازید. 

شما می توانید با آموزش های تصویری، متنی یا تلفنی مربی 
در  درآمدزایی  روش  این  كنید.  درآمد  كسب  و  باشید  آنالین 
است؛  رشد  حال  در  شدت  به  اروپایی  كشورهای  از  بسیاری 
چراكه در این صورت شما محدودیت مكانی ندارید و می توانید 
در هر زمان و مكان با شاگردان خود حتی در خارج از كشور 
نیز  برای كسب درآمد در منزل  باشید. روش سوم  تماس  در 
می تواند تولید محصوالت هنری یا فروش محصوالت هنری 
صفحات  در  می توانید  كار  این  برای  شما  باشد.  شما  شهر 
اجتماعی این محصوالت را تبلیغ كنید و به صورت آنالین آنها 
ارائه محصوالتی كه  با  را بفروشید. زنان خانه دار می توانند 
هنری و آموزشی است درآمد قابل توجهی كسب كنند. زنان 
از  را  خود  آموزشی  و  هنری  محصوالت  می توانند  خانه دار 

مثال  كنند.  تبلیغ  گوناگون  وب سایت های  در  اینترنت  طریق 
و  طراحی  به  می توانند  دارند  كودک  خودشان  كه  مادرانی 
دوخت لباس های بچه گانه بپردازند و این لباس ها را از طریق 
زنان  مثال  به عنوان  همچنین  برسانند.  فروش  به  وب سایت 
موسیقی،  آموزش  آشپزی،  زمینه های  در  می توانند  خانه دار 
صنایع دستی، طراحی مبلمان، سفره عقد و... فعالیت كنند. 
كمک  با  می توانید  هستید،  عالقه مند  موارد  این  به  واقعا  اگر 
و  بدهید  آموزشی  گروه  یک  تشكیل  همسایگانتان  و  دوستان 

عالوه بر كارآفرینی درآمدزایی كنید. 

برای  فضایی  و  عالقه مندید  كاری  گل  و  باغبانی  كار  به  اگر 
انجام آن دارید می توانید یک گلخانه كوچک را تاسیس كنید. 
اگر به كار آشپزی عالقه مند هستید می توانید غذاهای خانگی 
بپزید و در مناسبت های خاص سفارش بگیرید. والدین همیشه 
آشنا  مختلف   مهارت های  با  را  فرزندانشان  تا  دارند  دوست 
خارجی  زبان های  به  تسلط  یا  می نوازید  را  سازی  اگر  كنند. 
دارید برای كودكان كالس های آموزشی بگذارید خیلی ساده 
می توانید این مهارت ها را در منزل به كودكان آموزش دهید. 
تدریس كاری است كه اكثر زنان خانه دار به آن عالقه مندند اگر 
در دروس ریاضی، علوم تاریخ و زبان قوی هستید می توانید 
تدریس  از  خانه دار  زنان  هند  در  مثال  بدهید  درس  بچه ها  به 
دروس به كودكان درآمدزایی می كنند.اگر در خانه به اینترنت 
را  گوناگون  وبالگ های  و  مقاالت  می توانید  دارید  دسترسی 
برای ایده های بهتر جست وجو كنید. مثال اگر استعداد نوشتن 
دارید می توانید نویسنده یک وب سایت باشید یا یک وب سایت 
مستقل برای خودتان داشته باشید تا آنچه را كه انجام می دهید 
به  می توانید  شما  كنید.  تبلیغ  و  دهید  شرح  وب سایتتان  در 

سادگی یک وبالگ شخصی بسازید.

در روش چهارم به شما پیشنهاد می كنیم از طریق راه اندازی 
و  سینماها  جشنواره ها،  بلیت  فروش  نمایندگی  سایت،  یک 
حتی اتوبوس، قطار و... را بگیرید. شما می توانید با فروش 
بلیت ها، پورسانت مناسبی را دریافت كنید برای انجام این كار 
و  خرید  نمایندگی  مختلف  شركت های  با  تماس  با  می توانید 
فروش آنها را در اختیار بگیرید. در روش پنجم سایت تست 

ایران  این شیوه در  را راه اندازی كنید.  ارزان وسایل مختلف 
تكمیل  را  ایده  این  می توانید  شما  و  است  نشده  عملی  هنوز 
شركت های  كه  است  صورت  این  به  كار  كنید.  برندسازی  و 
صنعتی  تولیدكننده های  تا  گرفته  غذایی  مواد  از  تولیدكننده 
هنوز  و  می كنند  تولید  را  كاالیی  است  بار  اولین  برای  كه 
از  تخفیف  درصد  تا60   50 با  نكرده اند،  پیدا  زیادی  مشتری 
این  در  قبال  كه  سایتی  در  را  آنها  محصول  می خواهند  شما 
از خریداران بخواهید  زمینه راه اندازی كرده اید، بفروشید و 
نقاط ضعف و قوت این كاال ها را اعالم كنند تا هم مردم و هم 

تولیدكننده ها در ارتباط باشند. 

و  كاالها  بیشتر  فروش  با  خریداران  رضایت  مسیر  دراین 
روش  در  بود.  خواهد  همراه  هرفروش  از  شما  پورسانت 
و  تفریحی  شهرهای  در  اگر  می شود  پیشنهاد  شما  به  ششم 
اتاق اضافه ای  و  را دارید  آن  امكان  زیارتی زندگی می كنید و 
دارید، می توانید با تزیین آن با قشنگ ترین ایده ها، از مسافران 
پذیرایی كنید و كسب درآمد كنید. البته خاص بودن اتاق شما، 
تبلیغ گسترده ای برای شما در جذب دوباره مسافر  می تواند 
باشد. سعی كنید با توجه به بافت منطقه اتاق اجاره ای خود 
تبلیغ كنید. در  آن را  را تزیین كنید و در شبكه های اجتماعی 
روش هفتم به شما پیشنهاد می كنیم با كمی تحقیق دریابید كه 
مردم منطقه یا شهر شما چه كاالیی را بیش از بقیه مصرف 
دستشان  به  سریع تر  و  ارزان تر  می توانید  شما  و  می كنند 
در  شما  اگر  می كنیم  پیشنهاد  نیز  هشتم  روش  در  برسانید. 
رشته تخصصی خاصی فعالیت دارید، می توانید با تهیه كردن 
درآمد  افزایش  به  آنها  فروش  و  دوره ای  آموزشی  پكیج های 
شبكه های  از  می توانید  نیز  مسیر  این  در  كنید.  كمک  خود 
پكیج های  باشید  داشته  یاد  به  البته  كنید.  استفاده  اجتماعی 
آموزشی شما باید از یكسو كامل و از سوی دیگر ارزان قیمت 
باشد.همچنین پیشنهاد نهم این است كه اگر در مدیریت قوی 
سالگردهای  و  تولد  ازدواج،  مراسم های  می توانید  هستید، 
مختلف را مدیریت كنید و برنامه ریزی اش را به عهده بگیرید. 
اگر روحیه كارآفرینی دارید به ساخت و طراحی زیوراالت و 
جواهرات بپردازید با این كار در منزل می توانید به امور خود 

نیز رسیدگی كنید.

۷ - درآمدهای دائمی را از دست ندهید
كه  حالی  در  كار  یک  روی  بر  كردن  تمركز 
هستید  فرزندان  از  نگهداری  مشغول  شما 
می دهید،  انجام  را  روزمره  كارهای  یا 
مشكالت  همزمان  داشتن  نیست.  آسان 
شما  كه  شود  این  سبب  نباید  ثابت،  كار  و 
بكشید.  دست  كردن  كار  از  راحتی  به 
با  مواجهه  در  كه  هستند  بسیاری  مادران 
كار  قید  احساسی،  و  روحی  مشكل  اولین 
گذشت  اما  می زنند.  را  خود  مشتریان  و 
زمانی  تصمیم  گرفتن  آموخته  ما  به  زمان 
كرده  غلبه  ما  بر  فشارها  و  احساسات  كه 
می تواند مشكالت مالی بزرگی را به همراه 
است  ممكن  مثال  به عنوان  باشد.  داشته 
به  شوید  خارج  پردرآمد  كار  یک  از  شما 
پیشرفت  عدم  و  روزمرگی  از  كه  دلیل  این 
در آن خسته شده اید، اما این اقدام را بدون 
انجام  دیگری  شغل  حصول  از  اطمینان 
شغل جدید  كه  صورتی  در  بنابراین  دهید. 
را پیدا نكنید، شما در مقابل پرداخت اجاره 
روبه رو   مشكل  با  ثابت  هزینه های  دیگر  و 
می شوید. این موضوع روحیه شما را برای 
ضعیف  نیز  جدید  شغل  آوردن  به دست 
خواهد كرد. پس شغل هایی را كه برای شما 
درآمد ثابت دارند به راحتی از دست ندهید.
كار كردن در خانه دارای محاسن و معایب 
خاص خود است. این نوع كار كردن اگرچه 
باعث انعطاف در زمان شما خواهد شد، اما 
باید اذعان كرد كه در مقاطعی ممكن است 
كارهایی  در  تنوع  ایجاد  باشد.  آور  كسالت 
می شود  سبب  آنالین،  كارهای  مانند 
همچنین  شود.  كم  شما  خستگی  احساس 
برنامه ریزی برای پس انداز كردن می تواند 
این انگیزه را به وجود آورد كه كارهای خود 

را با اشتیاق بیشتری  ادامه دهید.
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عالیـــــــــــــم 
مسمومیـــت 
به شبکه های 
اجتمـــــــاعی 
در حالی كه سعی می كنم این مقاله را بنویسم، به موسیقی 
گوش می دهم، یک مقاله می خوانم و سعی می كنم درباره 
نویسنده اش تحقیق كنم، و همچنین پست های فیسبوكم را 

نیز چک می كنم.

چشم انداز ذهنی من توسط سیستم عامل ها و تبلیغات بهم 
ریخته است: پنجره ها و ویدیو ها یكی پس از دیگری باز 

می شوند و نمی توانم تمركز كنم. برایتان آشناست؟
و  نظم  از  باید  اطالعات  درست  پردازش  و  دریافت  برای 
اما  استفاده كرد.  پرتی  برای ساكت كردن حواس  انضباط 
متاسفانه حواس پرتی دائم در حال رشد است. شبكه های 
اجتماعی تمام تحركات را به میدان دید می آورد و یک لحظه 

هم به حال خودتان رهایتان نمی كند.
زدایی  سم  به  نیاز  ما  از  بسیاری  شاید  خاطر  همین  به 
دیجیتالی نیاز داشته باشیم. در ادامه 8 نشانه كه می گوید 

به این سم زدایی نیاز دارید را به شما معرفی می كنیم.

1 هیچ وقت یک مقاله را از اول تا آخر نمی خوانید
انجام چند كار با هم معموال با عادات آنالین همراه است و 
باشد.  داشته  شناختی  عملكرد  بر  مضری  اثرات  تواند  می 
كردن  فیلتر  توانایی  داد  نشان  علوم  ملی  آكادمی  تحقیقات 
اطالعات می تواند از دستكاری ذهنی بیش از حد اثر منفی 
دریافت كند. تحقیقات دیگر نشان داده اند كه انجام چند كار 
رسانه ای با هم همراه با شاخص های منفی اجتماعی است.
توانایی  تواند  می  هم  با  آنالین  كار  چند  انجام  یعنی  این 
با این وضعیت چگونه  با دیگران را مهار كند.  ارتباط فرد 
اگر  ببریم؟  باال  را  تمركزمان  و  توجه  میزان  توان  می 
سعی  مقابل  در  باشید  آنالین  زیادی  زمان  مدت  میخواهید 
تا دامنه  اتمام برسانید  بلند مدت آفالین را به  كنید یک كار 

توجه تان در جهت مثبت تقویت شود.

2 بعد از نگاه كردن به صفحه نمایش دیدتان تار می شود
آیا بعد از اینكه چند ساعت با موبایلتان در اینترنت چرخیدید 
دیجیتال  های  دستگاه  نیست،  خوبی  خبر  شد؟  تار  دیدتان 
قسمت مهمی از زندگی هر روزه ما است، از كسب و كار و 

تفریح و سرگرمی گرفته تا اجتماعی شدن و حتی آموزش، 
اما این رفتار خطری بالقوه برای چشم ها به همراه دارد.

بسیاری از افراد بالغ هر روز حدود 4 تا 6 ساعت به موبایل، 
تبلت یا كامپیوتر خود گره خورده اند. مشكل اینجاست كه 
گوشی های هوشمند و دیگر وسائل دیجیتال برای مطالعه 

طراحی نشده اند.
چشم مجبور است برای پردازش اطالعات و متون كه اندازه 

های متفاوتی دارند مرتب تغییر تمركز دهد.
اگر نشانه هایی مانند قرمزی، خارش، خشكی چشم، تاری 
دارید  سردرد  و  درد  گردن  درد،  كمر  كلی،  خستگی  دید، 
نظر  تجدید  وسائل  این  از  استفاده  در  كه  رسیده  وقتش 
استفاده   20  ،  20  ،20 استراحت  از  شود  می  توصیه  بكنید. 
كنید. این یعنی هر 20 دقیقه 20 ثانیه به چیزی كه 20 فوت از 

شما فاصله دارد نگاه كنید.

3 نمی توانید ذهن خود را تنظیم كنید
باور بكنید یا خیر، كار كردن زیاد با گوشی های همراه باعث 
ضعیف  تحلیلی  های  قابلیت  و  مشكالت  حل  در  شود  می 
شوید. شاید دسترسی آنی به اشخاص، متون، گشت و گذار 
در اینترنت، خرید، مسیر یابی، برنامه ها و بازی ها همیشه 

چیز خوبی نباشد.

دكتر ناتانیل بار، روانشناس شناختی و محقق علوم اعصاب 
جنبه  از  فعال  گوید: ذهن  واترلو می  دانشگاه  در  شناختی 
های مهم حفظ یک زندگی سالم است. به همین دلیل ما به 
خود  روزانه  زندگی  در  تا  كنیم  می  تشویق  را  مردم  شدت 

تفكر تحلیلی را ادامه دهند.

های  بازی  انجام  كه  هستند  عقیده  این  بر  محققان  بعضی 
معمایی و حل پازل می تواند به فعال نگه داشتن مغز كمک 

كند.

4 دائم به چیزهای دور و ورتان می خورید
اسكن های مغز نشان می دهد تغییرات عصبی چندگانه به 
عنوان نتیجه ای از اعتیاد به اینترنت خود را نمایان می كند. 
نگاه كردن به صفحه نمایش برای مدت زمان طوالنی باعث 
ضعف و نازک شدن قسمت خاكستری مغز می شود، جایی 
كه به كاركرد های اجرایی مانند برنامه ریزی و سازماندهی 

دستور می دهد.
نقاط سفیدی نیز كه در اسكن ها مشخص است نشان می 
روی  تواند  می  الكترونیكی  نمایش  صفحه  سندروم  دهد 

رابطه ی بدن و مغز تاثیر بگذارد.
نتوانیم  شود  می  باعث  همراه  گوشی  از  استفاده  آیا  پس 
درست حركات را انجام دهیم؟ بله وقتی در حال راه رفتن 
و  دهید  جهت  خود  به  توانید  نمی  درست  كنید  می  تایپ 
درنتیجه دچار حوادث ناشی از استفاده ی تلفن همراه می 
شوید. راه حل ساده: در حال راه رفتن تایپ نكنید، حتی در 
مورد راه رفتن و صحبت با تلفن همراه نیز مراقب باشید. 
همچنین خواندن كتاب و درک آنچه می خوانید در عملكرد 

مثبت مغز و هوش فضایی تاثیر مثبت دارد.

5 وقتی تلفنتان خاموش می شود كاری نمی توانید بكنید
امكان   GPS از  استفاده  بدون  مسافرت  روزگاری  روزی 
پذیر بود، فقط یک نقشه یا آدرس كه نشانه هایی را در آن 
ذكر می شد كافی بود چیزی كه نیاز داشتیم هوش فضایی 
و استدالل استقرایی یا قیاسی بود، مانند حدس زدن زمان 
روز، با استفاده از سایه ها و نشانه ها برآورد می كرد كه 

كدام سمت شمال است.
بروز  باعث  همراه  های  گوشی  از  حد  از  بیش  استفاده 
رفتارهای بی هدف از جمله كمبود هیجان خواهی و پشتكار 
می شود. فرز و مدبر بودن نیازمند مقدار معینی اعتماد به 

نفس است.
به راحتی می توان از این تنبلی كه تلفن همراه باعثش شده 
بپردازید  به ماجراجویی  این كار بهتر است  گریخت. برای 
مثال به شهری جدید بروید و خود را در آن گم كنید و دوباره 
مسیر را پیدا كنید، یا می توانید به گردش تفریحی بروید و 

با خود گوشی همراه نبرید.

و شبكه  ها  ایمیل  چک كردن  در طول هر وعده مشغول   6
های اجتماعی هستید

وقتی بیرون غذا می خوریم بیشتر اوقات همسران و یا گروه 
هایی از افراد را میبینیم كه دائما در حال چک كردن گوشی 
به  هم  با  كردن  صحبت  جای  به  آنها  آیا  هستند.  خود  های 
شخص دیگری پیامک می دهند؟ آیا غذایی كه می خورند را 

اینستاگرام می كنند؟
ی مهمتر از این است كه وعده ی خود را با كسی كه ارزش 
صحبت  هم  با  و  كنید  نگاه  او  به  بگذارید  اشتراک  به  دارد 
كنید؟ یک ویژگی مشترک است كه محققان بین كسانی كه به 
اصطالح اختالل اعتیاد به اینترنت دارند مشاهده كرده اند و 
آن عدم كنترل تكانه است كه شبیه به اختالل وسواس است.

برداری  تصویر  گرفت،  انجام   2012 سال  كه  تحقیق  یک  در 
با  را  داشتند  اینترنت  به  اعتیاد  كه  آقایانی  عصبی   MRI
های  فعالیت  متوجه  و  كردند  مقایسه  نداشتند  كه  كسانی 
عصبی متفاوت كه عدم كنترل مهاری را نشان می داد شدند.

برای كم كردن اتكای خود به تكنولوژی و بهبود تعاماللت 
داشته  مالقات  نزدیک  از  خود  دوستان  با  است  بهتر  خود، 
باشید ) نه با استفاده از چت و شبكه های اجتماعی (، هنگام 

معاشرت با دوستان نیز گوشی خود را خاموش كنید.

۷ شبكه های اجتماعی باعث می شوند در مورد زندگی خود 
احساس منفی كنید

اجتماعی  روابط  نظر  به  دیگران  با  آنالین  تعامل  اینكه  با 
را بهبود می بخشد، مداركی وجود دارد كه نشان می دهد 
این تاثیر برعكس است. بسیاری از مطالعات به ارتباط بین 
استفاده مفرط از شبكه های اجتماعی و اضطراب اجتماعی، 
احساس تنهایی، افسردگی، و دیگر مشكالت شدیدتر مانند 

فكر به خودكشی و اختالل دو قطبی اشاره كرده اند.
كنید  می  حس  اجتماعی  های  شبكه  به  شدن  وصل  با  اگر 
اعتماد به نفستان كم می شود و یا جدا افتاده اید بهتر است 
یک هفته خود را از شبكه های اجتماعی دور كنید و ببینید 
حستان چه تغییری می كند، اگر دوست داشتید كه دوباره به 
شبكه های اجتماعی بازگردید شبكه ای را انتخاب كنید كه 

احساس مثبتی درباره خود به شما بدهد.

8 حتی وقتی در اینستاگرام یا توئیتر هم نیستید از هشتگ یا 
كلمات اختصاری استفاده می كنید

اجتماعی  های  شبكه  كه  اید  كرده  فكر  این  به  حال  به  تا 
حال  به  تا  مطمئنا  هستند؟  زبان  فرسایش  حال  در  چگونه 
كلمات زیادی را دیده اید كه این بال سرشان آمده، اما آیا فقط 
چون استفاده از این نوع كلمات به نظر با حال می آید از آنها 

استفاده می كنیم؟
مطالعه روی كسانی كه اعتیاد به اینترنت و صفحه نمایش 
دیده  آسیب  نیز  مغز  خاكستری  قسمت  داده  نشان  دارند 

است.
عایق  نام  به  ای  منطقه  دیدن  آسیب  بابت  نگرانی  بیشترین 
سیگنال  ادغام  توانایی  و  احساسات  دادن  نشان  كه  است، 
های فیزیكی با احساسات را شامل می شود. پس وقتی با 
دوستان و عزیزان خود صحبت می كنید سعی كنید كلمات 

را كامل و بی نقص ادا كنید.
بی  میزبان  مجازی  دنیای  اینكه  با  باشید،  داشته  خاطر  به 
باید  اما  است  تعامل  و  سرگرمی  اطالعات،  ساعت  نهایت 
ها  انسان  با  معاشرت  و  واقعی  دنیای  به  نیز  را  ساعاتی 

اختصاص دهید.

بهداشت و سالمت

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

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 روانكاوی و مشاوره
 ) London University ( هیپنوتراپی تائید شد ه از 

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای 
اعصاب لندن

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

برگزار كنند ه سمینارهای تجربی و روانكاوی
www.advancehypnotherapy.com
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7 مشکل پوستی 
سالمنــــــــــدان

دكتر سید مسعود داوودی - متخصص بیماری های پوست-

با افزایش سن، سلول های بدن پیر می شود. 
تغییر  ها  سلول  تمام  با  همگام  نیز  پوست 
به  مطلب  این  در  كند.  می  پیدا  مشکالتی  و 
مشکالت پوستی دوران سالمندی و راه های 
مشکالتی  كنیم؛  می  اشاره  آنها  از  پیشگیری 
خشکی  از:  عبارتند  آنها  ترین  مهم  كه 
پوست، چین و چروک، كبودی و خونمردگی، 
تومورهای پوستی، عوارض پوستی ناشی از 
و  پوست  عفونی  بیماری  ای،  زمینه  بیماری 

تاخیر در ترمیم زخم.

1 خشكی پوست
عارضه ای كه بیش از همه در سالمندان جلب توجه می كند، 
بافت  تحلیل  رود  می  باالتر  سن  هرچه  است.  پوست  خشكی 
چربی در همه نقاط از جمله صورت بیشتر می شود. كاهش 
چربی باعث افزایش دفع آب از طریق پوست و خشكی در آن 
آن  سطح  در  هایی  ترک  پوست،  خشكی  دنبال  به  شود.  می 

ایجاد می شود كه سرمنشاء خارش است.
است،  زیاد  هوا  خشكی  كه  زمستان  و  پاییز  فصل  در  خارش 
زیاد  خارش  اثر  در  سالمندان  اغلب  دارد.  بیشتری  شدت 
هم  پوستی  اگزمای  و  التهاب  دچار  سال  خشک  فصول  در 
های  كرم  از  توان  می  پوست،  خشكی  رفع  برای  شوند.  می 

مرطوب كننده قوی استفاده كرد.

2 چین و چروک پوست
كالژن موجود در پوست با افزایش سن از هم گسسته می شود 
و باعث خواهدشد خاصیت كشسانی و االستیسیته پوست از 
بین برود. پوست بدون كالژن، قوام سفت خود را از دست می 
دهد و به اصطالح چروک می خورد یا می ریزد. این پدیده در 
بدن قابل پیشگیری نیست و دیر یا زود، با افزایش سن رخ می 
دهد. اصلی ترین علت چروک پوست، نور آفتاب است و اگر از 
میزان چروک  پوست محافظت شود،  از  دوران جوانی  همان 

شدن پوست به حداقل می رسد.

3 كبودی و خونمردگی
كبود و خونمردگی در پوست سالمندان زیاد دیده می شود. 
دلیل  ترین  شایع  نباشد،  مطرح  سالمندآزاری  موضوع  اگر 
در  كه  است  ضدانعقاد  داروهای  مصرف  پوست،  كبودی 
از  جلوگیری  برای  عروقی،  قلبی  بیماری  به  مبتال  سالمندان 

ایجاد لخته تجویز می شود.
و  كنند  حفظ  را  خود  تعادل  توانند  نمی  خوبی  به  سالمندان 
همین  به  كنند.  می  برخورد  و...  خانه  داخل  اشیا  به  بیشتر 
دلیل احتمال خونریزی درون بافتی و دیدن كبودی در بدنشان 

زیاد است.

4 تومورهای پوستی
مورد بعدی تومورهای خوش خیم و بدخیم پوستی است. از 
به خال های عروقی و خال  توان  تومورهای خوش خیم می 
مختلف  نواحی  گوشتی  های  ضایعه  كرد.  اشاره  رنگی  های 
پوست بدن معموال خطری ندارند و به برداشتن آنها هم نیاز 
محلشان  و  كنند  ایجاد  مشكلی  زیبایی  نظر  از  اگر  نیست. 
زائده  توان  می  شود،  سالمند  آزار  باعث  كه  باشد  طوری 

گوشتی را برداشت.
می  مشاهده  هم  را  پوستی  بدخیم  تومورهای  باال،  سنین  در 
سنین  همان  از  است  ممكن  سرطانی  پیش  ضایعات  كنیم. 
در  ولی  باشند  داشته  وجود  پوست  در  نوجوانی  و  كودكی 
در  شایع  پوستی  های  سرطان  كنند.  بروز  سالمندی  دوران 
و  پوست  ای  پایه  های  سلول  سرطان  شامل  سالمندی  دوران 

سلول های سنگفرشی پوست است.
بدخیم ترین نوع سرطان از نوع مالنوم است كه این سرطان 
زخم  دچار  سالمند  وقتی  شود.  می  دیده  باال  سنین  در  نیز 
فكر  به  باید  یابد،  نمی  بهبود  هم  زخم  و  شود  می  پوستی 
ضایعات بدخیم بود و حتما نمونه برداری از زخم انجام گیرد.

5 عوارض پوستی ناشی از بیماری های زمینه ای
بیمار های پوستی سالمندان ممكن است در اثر وجود بیماری 

به  بیشتر  مسن  افراد  باشد.  شده  ایجاد  دیگری  ای  زمینه 
مبتال  و...  دیابت  عروقی،  قلبی  كبدی،  كلیوی،  های  بیماری 
این بیماری  از  بنابراین دیدن عوارض پوستی ناشی  هستند. 
ها در سالمندان طبیعی است. مثال فردی كه كم خون است، 
دچار  خونی  كم  علت  به  یا  دارد  سردی  و  پریده  رنگ  پوست 
ناخن های  ریزش مو در سر، صورت و بدن می شود. حتی 
نیز تغییر شكل می دهند. مشكالت كلیوی می  فرد كم خون 
توانند باعث خارش پوست شوند. بیماری های كبدی نیز باعث 

خارش و زردی پوست می شوند.

6 بیماری عفونی پوستی
بیماری های عفونی كه در پوست سالمندان دیده می شود به 
ایمنی بدن است. ضایعات عفونی  علت ضعیف شدن سیستم 
ایمنی در سنین باال  و قارچی پوستی به دلیل ضعف سیستم 
كف  در  بیشتر  ها  قارچ  تجمع  كند.  می  پیدا  بیشتری  شیوع 
جسمانی  قوای  ضعف  البته  است.  سالمندان  های  ناخن  و  پا 
سالمندان را هم باید در نظر گرفت كه باعث می شود نتوانند 
مراقبان  بنابراین  كنند  رعایت  خوبی  به  را  خود  بهداشت 

سالمندان باید به این نكته توجه كنند.

۷ تاخیر در ترمیم زخم
افراد سالخورده پوست آسیب پذیرتری دارند. ترمیم و بهبود 
است.  جوان  فرد  یک  از  تر  آهسته  بسیار  سالمندان  در  زخم 
برای  است  الزم  كه  كشد  می  طول  آنقدر  زخم  بهبود  گاهی 
ترمیم و جلوگیری از عفونت، مداخله پزشكی انجام شود. در 
چنین مواردی بهتر است برای بیماران آنتی بیوتیک تجویز و 
محل زخم نیز تمیز نگه داشته شود. یكی از زخم هایی كه در 
سالمندان دیده می شود، زخم پوستی در اثر دیابت و درگیری 

عروقی است.
با توجه به اینكه بهبود زخم در سالمندان در حالت طبیعی به 
كندی صورت می گیرد، زخم ناشی از دیابت، خیلی خطرناک 
تر خواهدبود، بنابراین سالمندان باید به این نكته توجه داشته 
باشند و مدام پاها را معاینه و در صورت دیدن زخم خیلی زود 

به پزشک مراجعه كنند.
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مقابله 
غیرمستقیم

 وصال روحانی

بدشانس مثل رحمتی
بازیكن  با  مبارزه  به  اعتقادش  اساس  بر  روش  كی 
اینكه تیمی یكدست داشته باشد،  ساالری و نظم تیمی و 
آب  هایش  مصاحبه  در  بارها  و  است  زده  را  رحمتی  قید 
این  موافقان دعوت مجدد  و  را روی دست رحمتی  پاكی 
او  است.  بدشانس  رحمتی  است.  ریخته  ملی  تیم  به  گلر 
در اوج دوران آمادگی اش نمی تواند در تیم ملی كشورش 
حضور داشته باشد. او حذف شد، خیلی راحت هم حذف 
سید  نمی شود.  باورش  هم  خودش  كه  راحت  آنقدر  شد. 
مهدی رحمتی واقعًا بدشانس است كه یک مربی خارجی 
مصمم و معتقد در حفظ اصول، به پستش خورده است. 
برای او انضباط فردی و تیمی مهم تر از هر چیزی است 
و همین سبک كار اوست.  از اینها كه بگذریم، كی روش 
هرگز از اصولش كوتاه نمی آید، حتی اگر ضرر كند و این 
از بدشانسی رحمتی است. فوتبال ایران كه پر از قهرها 
ایرانی  به  اكثر مربی های  و آشتی های چند وقته است و 
مشكل  به  تیمشان  مختلف  پست های  در  اینكه  خاطر 
و  بسازند  هم  سركش  ستاره های  با  مجبورند  نخورند، 
در  باندبازی  و  باند  شاهد  و  بگذارند  جگر  روی  دندان 
سؤال  یک  فقط  نشوند!  اخراج  بلكه  تا  باشند  تیمشان 
از  اینكه كی روش قبل  كه پاسخ آن مبهم است، می ماند. 
از  برای دعوت  جام جهانی و در حین فشار سنگینی كه 
جام  از  پس  بود  گفته  داشت  وجود  رحمتی  سیدمهدی 

جهانی دوباره از سید مهدی رحمتی استفاده می كند. او 
تا به حال به روشنی به این سؤال پاسخ نداده است كه چرا 
این جمله را گفته، نه اینكه چرا دعوت نكرده كه در آخرین 

كنفرانس و با آن عكس با گلرها جواب همه سؤاالت را داد. 
اینكه چرا آن زمان چنین جمله ای را بر زبان آورد.

كارلوس  بین  اخیر  ماه های  طی  كه  را  قوسی  و  كش 
می توان  افتاده،  راه  به  رحمتی  سیدمهدی  و  كی روش 

ملی  فوتبال  كل  بر  تأثیرگذار  ولی  غیرمستقیم  جنگ  یک 
دانست.

سرمربی پرتغالی تیم ملی از سه سال پیش كه رحمتی از 

حضور در یک بازی ملی انصراف داد، دیگر وی را دعوت 
نكرده و در مقابل امواج حمایت كننده از وی نیز مقاومت 
احمدی،  رحمان  امثال  مدت  این  در  او  است.  داده  نشان 
دانیل داوری، سوشا مكانی، حامد لک، محمدرضا اخباری 
البته علیرضا حقیقی را درون دروازه ایران قرار داده  و 
با  را  آنها  تای   4 نیز  اخیرش  مطبوعاتی  كنفرانس  در  و 
خود به محل مصاحبه برد اما بیرانوند در دیدار پیش پا 
افتاده برابر گوام از زمین اخراج شد و حقیقی نیز مقابل 
تركمن ها گل بسیار بدی  خورد و شدت فراز و فرود در 
كه  بوده  حدی  به  اخباری  و  مكانی  داوری،  احمدی،  كار 
حتی خود كی روش از فیكس كردن آنها ابا دارد و مدت ها 
است كه »داوری« مقیم اروپا را دعوت نمی كند و به نظر 
می رسد او كاًل شهاب گردان را نمی پسندد و تا این لحظه 
رشید  حتی  و  كریمی  پرویز  سلیمی،  علی  كردن  چک  از 

مظاهری، سنگربان سرپنجه ذوب آهن ابا داشته است.

راه انتخابی رحمتی
در حالی كه كی روش در اندیشه های خود غوطه ور است، 
فراخوان  برای  عمومی  درخواست های  سیل  كه  رحمتی 
درخشش  در  را  كار  چاره  می بیند،  بی اثر  را  خود  مجدد 

است  دیده  باشگاهی  مسابقات  عرصه  در  بیشتر  چه  هر 
تا فشار روی كی روش را هر چه بیشتر و او را سرانجام 
وادار به دعوت خود كند. او در این راستا در دربی چندی 
تیم تهاجمی تر  تنه مقابل پرسپولیس كه  پیش تهران یک 
میدان بود، ایستاد و چهار، پنج گل مسلم حریف را گرفت 
شكلی  به  و  قوس  و  كش  یک  در  نیز  سرخ ها  گل  تک  و 
غریب در دقیقه ۹5 به ثمر رسید. رحمتی شاهكارهایش 
را چهارشنبه شب گذشته كامل كرد. موقعی كه با وادار 
پنالتی،  ضربات  در  خطا  سه  ارتكاب  به  نفتی ها  كردن 
آبی ها را در جنگ ضربات پنالتی گروه مقابل رقیبی عبور 
داد كه اگر در زدن ضربات آخر خود دقت داشت، در همان 
۹0 یا 120 دقیقه استقالل را حذف می كرد و كار را اصاًل 
مقابل  عرصه  این  در  خود  شكست  و  پنالتی  ضربات  به 

رحمتی نمی كشاند.

سؤال پر فشار
از  دور  و  مرخصی  در  فعاًل  البته  )كه  كی روش  حاال 
تكراری  و  فشار  پر  سؤال  این  با  می برد(  به سر  ایران 
زعم  به  كه  را  مردی  چرا  كه  است  مواجه  آزاردهنده  و 
بسیاری از كارشناسان و مردم، برترین دروازه بان كشور 
است، به اردوهای ملی فرا نمی خواند و از كسانی استفاده 
می كند كه با وجود همت و تالش و شرافت فراوان شان، 
كارایی های سیدمهدی را ندارند. كی روش در این »جنگ 
در  داده كه حتی  از دست  را  آرامش خود  مغلوبه« چنان 
گروه  توسط  شده  ارائه  اطالعات  سقم   یا  صحت  مورد 
مشاوران خود تحقیق نكرد و در مصاحبه های خود گفت 
پیر شده  را دعوت نمی كند چون وی 35 ساله و  رحمتی 
است حال آن كه اواًل رحمتی 33 ساله است و نه 35 ساله 
و ثانیًا حتی 35 تا 38 سال هم برای دروازه بان سن بسیار 
بسیار  چه  و  نمی آید  حساب  به  بازنشستگی  زمان  و  باال 
باالترین  در  نیز  40 سال سن  از  بیش  با  كه  دروازه بان ها 
آفریدند و زوف و شیلتون در  افتخار  و  صحنه ها ماندند 
گذشته نزدیک و »رودریگو سنی« برزیلی در حال حاضر 
از این قبیلند و همین بوفون كه هنوز بر دروازه های تیم 
 3۷ آستانه  در  می كند،  حكومت  یوونتوس  و  ایتالیا  ملی 
سالگی است و كان و لمن و فان درسار تا مرز 40 سالگی 
دفاع  خود  باشگاه های  و  هلند  و  آلمان  دروازه های  از 

می كردند.

استقالل؛ برنده اصلی ماجراها!
ستیز غیرمستقیم و از راه دور كی روش و رحمتی بر سر 
مسأله ای كه گفتیم، شاید انگیزه های رحمتی را باالتر ببرد 
و استقالل را به سبب كسب بردهای بیشتر به برنده اصلی 
كی روش  سود  به  است  بعید  اما  كند  تبدیل  معادالت  این 
را  روحی  فشار  زیرا  باشد،  وی  منتخب  دروازه بانان  و 
خطای  بروز  احتمال  بخصوص  و  داده  افزایش  آنان  بر 
سرنوشت ساز توسط آنها را در جریان مسابقات مهم ملی 
بیشتر می سازد. مسأله ای كه نمونه های آن تا همین حاال 

نیز اندک نبوده است.

مدیریت مهم تر 
از امکانات
نویسنده : امیررضا واعظ آشتیانی

در  و  ایران  فوتبال  فدراسیون  اخیر  تصمیمات  موضوع 
راس آنها علی كفاشیان برای در اختیار گرفتن میزبانی 
رویدادهای مهمی مانند جام ملت های 201۹ و 2023 آسیا 
كیش  جزیره  در  آسیا  بهترین های  مراسم  برگزاری  یا 
بحثی است كه باید از دیدگاه مدیریتی به آن پرداخت. اول 
آیا ظرفیت  این دید نگاه كنیم كه در حال حاضر  از  باید 
داریم  را  اندازه  این  در  رقابت هایی  و  مراسم  امكانات  و 
وزارت  از  تازگی  به  فوتبال  فدراسیون  رئیس  خیر.  یا 
تا  كنند  حمایت  او  از  كه  است  خواسته  دولت  و  ورزش 
سوال  اما  كنیم.  كسب  را  آسیا  ملت های  جام  میزبانی 
به طور  دولت  كه  بگیریم  این  بر  را  فرض  كه  اینجاست 
تمام و كمال از فدراسیون در این باره حمایت كرد و تمام 
میزبانی  محال،  برفرض  حتی  و  شد  مهیا  هم  امكانات 
توانایی  آیا  شد،  واگذار  ایران  به  هم  رویدادهایی  چنین 
از  بتوانند  كه  هست  حدی  در  ما  فعلی  مدیران  مدیریت 

عهده مدیریت میزبانی این رویدادها برآیند؟

در  فدراسیون  مسئوالن  عملكرد  به  نگاهی  است  كافی 
از  نمی توانند  آنها  وقتی  بیندازیم.  خودمان  برتر  لیگ 
توقع  می توان  چطور  برآیند  برتر  لیگ  برگزاری  پس 
برگزار  خوبی  به  را  آسیا  ملت های  جام  آنها  كه  داشت 
ملی  تیم  سرمربی  توقعات  نمی توانند  آنها  وقتی  كنند. 
فوتبال ایران را برآورده كنند و خواسته های اولیه او را 
را مدیریت كنند،  او  یا حتی در طرف مقابل  تامین كنند 
بتوانند  باشیم كه  داشته  را  انتظار  این  چطور می توانیم 
جام ملت های آسیا را در حضور تیم هایی برگزار كنند كه 
بارها و بارها رویدادهای مهم جهانی را با بهترین كیفیت 

برگزار كرده اند.
است  شبیه  نمایش  یک  به  بیشتر  درخواست ها  این  همه 
كه آقایان ضعف مدیریت خود را پوشش و بگویند توان 
به  اما  است،  مهم  رویدادهای  این  برگزاری  ما  مدیریت 
نمی شود.  داده  ایران  به  میزبانی  امكانات  عدم  خاطر 
سخت افزار ها  به  معطوف  همه چیز  كه  پذیرفت  باید 
این مدیریت صحیح است كه مسائل را حل و  نمی شود؛ 
فصل می كند. سال هاست كه ورزش ما با حضور مدیران 
پرورش  متخصصی  مدیر  هیچ  و  می شود  اداره  سنتی 
در  چه  كشورمان  ورزش  مسئوالن  و  است  نشده  داده 
حال و چه در گذشته همه ضعف های مدیریت خود را به 
كمبود امكانات نسبت داده اند. قطعا مدیران غیرحرفه ای 
نمی توانند و نخواهند توانست كار حرفه ای انجام دهند.
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 افقي:
1-خوراكي كه پيش از وعده اصلي 
سرو مي شود – زره مخصوص كه در 

قديم هنگام جنگ بر تن مي كردند
2- فرستاده – روغن نفتي – بينش

3- نوعي پارچه ابريشمي – چاشني 
– رسوم

4- زادگاه خليل اهلل – جبه – كبوتر 
دشتي – يقه جدولي

5- گرفتن��ي از ه��وا – قطعه اي در 
خودرو و ديگر وسايط نقليه – همسر 

ابراهيم نبي)ع(
6- ص��اف – ش��هري در اس��تان 

لرستان
7- جن��اح لش��كر – غ��ارت كردن 
دارايي مس��افران در جريان سفر با 

زور و تهديد – پر ادا و اطوار
8- نوعي چس��ب نج��اري – مظهر 

نرمي – كشوري در جنوب آفريقا
9- ميوه ن��ارس – مخترع المپ – 

نوشتن با ماشين تحرير
10- اين گون��ه هم كلم��ه تصديق 

است – برادر
11- نيروبخش – نوعي ساز – عزيز عرب

12- عصبي – جبون – رها – پرداخت دين
13- الستيك ماشين – علم نجوم – آلياژي از آهن و نيكل

14- ضد تلخ – كبود – نوعي پارچه
15- يك نوع خوردني ش��يرين اس��ت كه سوغات ش��هر همدان به شمار مي آيد – 

بي بضاعت

 عمودي:
1-از رشته هاي دووميداني – عصاي درويش

2- قراول – پيگيري احوال كسي – رودي در آلمان
3- راننده اتومبيل – ترسناك – رگ هاي خوني بسيار ظريف

4- س��فت بودن تقريبي مايعات – به بهش��ت گيالن معروف ش��ده است – سفيد 
آذري – زخم

5- بزرگترين شاعر در گستره ادبيات فرانسه – نوعي پارچه – يادداشت
6- تخم مرغ انگليسي – قيصر – از اشكال هندسي

7- حرف مفعولي – شهر غله و ميوه – ظرفي براي پذيرايي
8- مفلس – خواهش نفس – كليد خودرو

9- نقاش – تجربه كردن – تپه كوچك
10- دزد، حرامي – س��ازمان 
پيم��ان آتالنتيك ش��مالي – 

عالمت مصدر جعلي
11- آب بند – مركز فيليپين 

– خميده
12- مخف��ف تو را – مكان – 

پوشاننده – حلقوم
13- مجب��ور ش��ده – ن��ان 

كاغذي – جنگ و پيكار
14- از ماه هاي رومي – اشتباه 
لفظي يا رفت��اري – جويدني 

تمام نشدني
15- لپ تاپ سبك – فروشگاه 

بزرگ

 افقي:
1-گفت وگوي هم��راه با دعوا – 

پايتخت شيلي
2- ضد آند – بنيادي – تنگه

3- بايگان��ي – جاي امن – جدا 
از هم

4- پيغمبر – س��نگ آسياب – 
ديفتري – حاصل گندم

ري��گ  از  س��نگ  خ��رده   -5
نرم تر – برگزيده و پس��نديده – 

ويران كننده
6- ناچار – خاموش

7- چشمداش��ت – زيبا – قرض 
و بدهي

8- س��تايش ك��ردن – ام��ر به 
پريدن – پادگان

9- در موقع تعجب مي خورند – 
گوناگوني – ياري دهنده

10- كم ، اندك – نيش زدن
11- از غ��الت – كانون ها – ابر 

كم ارتفاع
12- چله كمان – بزرگي، شكوه 

– رديف – چه بسيار
13- مونس – شيوه گفتار – امنيت

14- شهر پرجمعيت تركيه – زمان بي آغاز – اقيانوس ساكت
15- يكي از هنرها و صنايع دستي كه بيشتر روي چوب اجرا مي شود – رود پر آب امريكا

 عمودي:
1-توپولوژي – خيال ها و پندارها

2- از بيماري هاي مش��ترك انسان و حيوان كه فوق العاده خطرناك است – بالش 
– شهرنشيني

3- كنايه از ش��خص بسيار خش��مگين و به هيجان آمده – بار درخت – وضعيت 
دشوار

4- ستاره قطبي – دوباره – سوره هفتاد و دوم – به رخ كشيدن نيكي
5- آنچه به جا آوردنش الزم باشد و ترك آن گناه – عدد دو رقمي – آسيب

6- هر فصل يسنا – ديرك خيمه – پست الكترونيكي
7- كرها – يك نوع سوءتغذيه كه در اثر كمبود تيامين بروز مي كند – فصل اول

8- پوست كني – رونوشت – ظاهر شونده
9- مصون، سالم – نقاش – آخرين بازمانده نازي ها

10- غذاي ظهر – عدد بلبل – موضوع
11- منفرد – كتاب لغت – همگي، سراسر

12- اس��ب چاپار – دختر 
– بيماري ناشي از ويروس 

HIV – نوك مثلث
پاي��ان كار – دود –   -13

كارگردان فرانسوي
انباري  14- رختش��وي – 
از مواد  نگه��داري  جه��ت 
خوراكي مورد اس��تفاده در 
تغذيه انس��ان و دام است – 

ميخ عرب
15- به دنيا آمدن – بازيگر 
فيلم جيب بر خيابان  خانم 

جنوبي
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هوشنگ ناظري، فرماندار زابل: 
بع�د از خش�ك  ش�دن ت�االب 
هامون، بيماري »سل« در اين منطقه به 
ش�كل بس�يار زي�ادي ش�ايع ش�ده و 
هم اكن�ون زاب�ل، منطق�ه ش�ماره يک 
بيم�اري به ل��ح�اظ ش�يوع   كش��ور 

»سل«، است

كارشناس��ان معتقدند افرادي كه در بدن ش��ان 
باكتري فعال س��ل وجود دارد، مي توانند بيماري را 
از طريق صحبت كردن، نفس كشيدن، گريه كردن 
و عطس��ه به ديگ��ران منتقل كنن��د، ضمن آن كه 
انتقال ويروس س��ل در مكان هاي عمومي همچون 

اتوبوس بيشتر است. 
آنان همچنين مي گويند، اين روزها نوع جديدي 
از ميكروب س��ل شناسايي شده  كه در برابر داروها 
و آنتي بيوتيك ها مقاوم اس��ت و همين امر موجب 
افزايش نگراني پزش��كان و كارشناس��ان س��المت 
نس��بت به احتمال همه گيري يك نوع خطرناك و 
مقاوم از باكتري س��ل در جهان شده است. سل به 

ُشش ها و ديگر اعضاي بدن و از جمله استخوان ها، 
مفاصل و كليه ها آسيب مي رساند. 

چن��دي قبل دكتر علي اكب�ر نصيري رئيس 
دانش��گاه عل��وم پزش��كي زاب��ل از ابتالي س��االنه  
500 نف��ر از اهالي زابل به بيماري »س��ل« به دليل 
ب��روز گردوغب��ار در اين منطقه خب��ر داد و افزود: 
در بحث بهداش��ت و درمان تمامي بيمارس��تان ها 
و درمانگاه ه��اي دولتي و خصوصي ب��راي مقابله با 
عوارض طوف��ان در آماده باش بوده اند و بر اس��اس 
آمارهايي كه داريم در مدت وقوع اين طوفان حدود 
200نفر به دليل تنفس آالينده هاي ناش��ي از آن به 
مراكز بيمارستاني مراجعه كرده اند كه از اين تعداد 

۱۷۰ بيمار به  صورت سرپايي درمان و تعداد ۲۳نفر 
نيز بستري شده اند. 

هوش�نگ ناظري، فرماندار زابل هم مي گويد: 
بعد از خشك  ش��دن تاالب هامون، بيماري »سل« 
در اين منطقه به ش��كل بسيار زيادي شايع شده و 
هم اكنون زابل، منطقه ش��ماره يک كشور به لحاظ 

شيوع بيماري »سل«، است. 
دكتر گيت�ي خاكزاد متخص��ص بيماري هاي 
دس��تگاه تنفس��ي و ري��ه در م��ورد بيماري س��ل 
مي گوي��د: تاكن��ون يك س��وم جمعي��ت جهان با 
ميكروب س��ل آلوده شده اند و س��االنه 10 ميليون 
مورد جديد بروز مي كند و در حال حاضر هم بيش 

سل، ارمغان محتمل خشكسالي
سل بيماري عفوني شايعي است كه مي تواند سالمت مردم در سراسر دنيا 
را ب�ه طور جدي به خطر بيندازد. آمارها نش�ان مي دهد كه س�االنه حدود 
۹ ميلي�ون نف�ر در جهان به اين بيم�اري عفوني مبتال مي ش�وند و تقريبًا 
درهرثانيه يك مورد جديد ابتال به بيماري س�ل گزارش مي ش�ود و روزانه 

ميانگين 5 هزار تن بر اثر سل جان خود را از دست مي دهند. بر اساس اين 
بررس�ي ها، زنان باردار، افراد مسن و كودكان بيشترين اقشار آسيب پذير 
در مقابل بيماري سل هستند و يك فرد مبتال به سل كه بيماري اش درمان 

نشده باشد، مي تواند هر سال ۱0 تا ۱5 نفر را آلوده كند. 

 بيتا مهدوي

از 20 ميليون نفر به بيماري س��ل مبتال هس��تند و 
اين در حالي اس��ت كه در ه��ر ثانيه يك نفر به اين 

باسيل آن آلوده مي شود. 
وي ب��ا بي��ان اين مطلب كه در س��ال گذش��ته 
ح��دود 10 ه��زار و 987 بيم��ار مبت��ال ب��ه س��ل 
در كش��ور شناس��ايي ش��ده و تح��ت درم��ان قرار 
گرفته ان��د و همچني��ن 12 درص��د از اف��راد مبتال 
س��اكنين خارج از كشور بوده اند، مي افزايد: سازمان 
بهداشت جهاني ش��عار حذف بيماري سل در سال 
 2050 را جزو برنامه هاي مهم بهداش��تي خود قرار

داده است. 
خاكزاد خاطرنش��ان مي كند: دنيا از نظر وضعيت 
س��ل به مناطق با ش��يوع بس��يار باال و متوس��ط و 
ش��يوع خيلي كم تقسيم بندي مي ش��ود. در واقع تا 
دهه 80 ش��يوع س��ل در دنيا رو به كاهش بود و به 
همين دليل توجه مسئوالن بهداشتي و برنامه ريزان 
به س��اير بيماري ها جلب ش��د. پس از آن، هزينه و 
بودجه كمتري براي كنترل سل اتخاذ شد بخصوص 
با ش��يوع و بروز اچ .  آي .  وي در دنيا، كش��ورهاي در 
حال توس��عه با ميزان باالي س��ل مواجه ش��دند و 
همچنين با شيوع روزافزون سل مقاوم و با مقاومت 
باالت��ر. بنابراين در حال حاضر س��ل مقاوم و س��ل 
همراه با اچ .  آي .  وي جزو موارد مهم و حائز اهميت 

در دنياست. 
وي ب��ا بي��ان اين مطلب كه س��ل ي��ك بيماري 
عفوني اس��ت كه در اثر مجموعه مايكوباكتريوم هاي 
س��لي ايجاد مي ش��ود ولي در اكثر م��وارد بيماري 
ناش��ي از مايكوباكتري��وم توبركلوزي��س يعني نوع 
انس��اني آن اس��ت تأكيد مي كند: اين بيماري به دو 
نوع ريوي و خارج ريوي تقسيم مي شود. اگر بيماري 
س��ل، پارانش��يم ريه را درگير كرده باشد به عنوان 
سل ريوي طبقه  بندي مي ش��ود كه شايعترين نوع 
بيماري اس��ت و در بي��ش از 80 درصد موارد ديده 
مي ش��ود اما نوع ديگر بيماري در سل خارج ريوي،  

ابتالي ساير اعضاي بدن است .  
خاكزاد در پاسخ به اين پرسش كه در حال حاضر 
بيماري سل از چه راه هايی منتقل مي شود مي گويد: 
بيش��ترين راه انتق��ال از طريق تنفس و استنش��اق 
ذرات گرد و غبار ناش��ي از س��رفه و عطس��ه است. 
بنابراي��ن بيماري كه درم��ان را آغاز نكرده از طريق 
تنفس و تماس مستقيم با افرادي كه در يك مكان 
زندگ��ي مي كنند يا بيش از ش��ش س��اعت در يك 
فضاي سربس��ته بدون تهويه مناسب با همديگر كار 
مي كنند اين ميكروب  را به بقيه انتقال مي دهند. هر 
بيمار كه درمان را ش��روع نكند در سال اول زندگي 
مي تواند 15 نف��ر را به اين ميكروب آلوده كند. اين 
ميكروب دوره كمون طوالني دارد و مي تواند ساليان 
س��ال در بدن اش��خاص باقي بماند و هيچ عالمتي 

در بيم��ار در صورتي كه بيماري فعال نش��ود ديده 
نخواهد شد. 

 وي در م��ورد عالئم باليني اي��ن بيماري تأكيد 
مي كند: ش��ايعترين عالمت در س��ل ريوي، س��رفه 
پايدار به مدت 3 هفته يا بيش��تر اس��ت. اين سرفه 
معم��واًل با خلط و گاهي خلط خوني همراه اس��ت. 
همچني��ن عالئمي مانند تنگي نفس و درد قفس��ه 
سينه نيز ممكن است وجود داشته باشد. همچنين 
عالئم عمومي بيماري تب، كاهش وزن، بي اشتهايي، 
بي حالي، تعريق ش��بانه، خس��تگي زودرس و ضعف 
همراه اين بيماري اس��ت. در سل خارج ريوي عالئم 
بستگي به عضو مبتال دارد. مانند درد قفسه سينه و 

تنگي نفس در سل پلور، بزرگي غدد لنفاوي در سل 
لنفاوي، درد و تورم در س��ل مفصلي، تغيير ش��كل 
استخواني، سر درد و تب و سفتي گردن در مننژيت 
س��لي، اختالالت ادراري و هماتوري در سل ادراري 

و نازايي در سل اعضاي تناسلي. 
اين متخصص بيماري هاي تنفس��ي خاطرنشان 
مي كند:  تش��خيص بيماري به دليل آن كه بيماران 
سل ريوي اسمير مثبت به عنوان منابع پخش باسيل 
در جامعه هس��تند ل��ذا الزمه قطع زنجي��ره انتقال 
باس��يل سل در جامعه شناسايي و درمان اين دسته 
از بيماران اس��ت و تش��خيص بيماران ريوي اسمير 
مثبت به عنوان محور برنامه هاي مبارزه با سل است 
كه براي تش��خيص بيماري از فرد مشكوك 3 نمونه 
خل��ط صبحگاهي در ع��رض 3-2 روز جمع آوري و 
س��پس با ميكروسكوپ بررس��ي مي شود. حجم هر 
نمونه معمواًل بايد 5-3 ميلي ليتر باش��د و در اسرع 
وقت به آزمايشگاه فرستاده ش��ود. هر قدر نمونه ها 
س��ريعتر به آزمايش��گاه انتقال ياب��د احتمال يافتن 

باسيل سل در آن بيشتر است. 
خاك��زاد در م��ورد درم��ان بيماري س��ل مقاوم 
ياد آوري مي كند: دوره س��ل مقاوم به درمان حداقل 
۲ س��ال طول مي كش��د و فرد در تمامي اين مدت 
باي��د در بيمارس��تان وي��ژه و نه حتي بيمارس��تان 
معمولي بستري باش��د، همچنين عوارض داروهاي 
آن به مراتب بيش��تر اس��ت و هزينه داروهاي س��ل 
معمولي طي ۶ ماه۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اس��ت، 
ام��ا هزينه درمان و داروهاي س��ل مقاوم به درمان 
بي��ن ۲۵ تا ۴۰ ميليون تومان اس��ت كه همه آن را 
دولت مي پردازد. مهم ترين علت بروز بيماري س��ل 
مقاوم به درمان نيز همان طور كه گفتم، نيمه كاره 

رها كردن درمان سل معمولي است. 
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا بين سل و 
ايدز رابطه اي وج��ود دارد مي گويد: در واقع اين دو 
بيماري ارتباط بسيار نزديكي با هم مي توانند داشته 
باشند در صورتي كه شخص مبتال به ايدز در تماس 
با بيمار مس��لول قرار بگيرد به علت اين كه اين افراد 
سيستم ايمني بسيار ضعيفي دارند براحتي مي تواند 
در زمان كوتاه مبتال به س��ل ش��ود و احتمال فعال 
ش��دن بيماري در اين افراد بيشتر است. يك بيمار 
ايدزي در واقع يك بيمار پرخطر از نظر ابتال به سل 
و حتي نوع هاي شديد و حاد و مقاوم آن است و اين 
بيماران در صورتي كه سل بگيرند به نوع هاي شديد 

يا منتشر مي توانند مبتال شوند. 
اي��ن متخص��ص بيماري هاي تنفس��ي در مورد 
درمان بيماري س��ل مي افزايد: درمان سل اكنون با 
استفاده از چهار داروي اصلي ايزونيازيد، ريفامپين، 
اتامبوتول و پيرازيناميد امكانپذير است. اين داروها، 
به عنوان داروهاي گروه يك يا خط اول مشهورند. 

 طالع بینی 
هفتـــــگی

آمده  دنیا  به  هفته  این  كه   عزیزی  دوست 
امسال  كه  كسانی  مبارک!  تولدت  ای، 
گذرانید  می  آنها  كنار  در  را  تولدتان  روز 
زیادی  تاثیر  دارید  رو  پیش  كه  سالی  در 
انتخاب  داشت.  خواهند  زندگیتان  در 
را  تولدتان  كه  افرادی  از  مناسب  گروهی 
به  تواند  می  بگذرانید  آنها  با  خواهید  می 
های  موفقیت  سال  این  در  كند  كمک  شما 
كاری، اقتصادی، اجتماعی و فردی زیادی 
مواظب  البته  بزنید.  رقم  خودتان  برای  را 
هم  با  كنید  می  انتخاب  كه  افرادی  باشید 
هماهنگی داشته باشند تا از ایجاد آشوب و 
خوش  كمی  با  شود.  جلوگیری  نظمی  بی 
شانسی می توانید انتظار داشته باشید كه 
وفق  بر  كم  كم  اوضاع  ماه  اسفند  اوایل  تا 
مرادتان شود. اگر این روند شروع شود و 
برای  را  و تالش خود  تمام سعی  شما هم 
به  زود  خیلی  بگیرید  كار  به  آن  پیشرفت 
بسیاری از خواسته هایتان خواهید رسید. 
از روز تولدتان تصمیم بگیرید تمام سال را 
آن  لحظات  تک  تک  و  برده  لذت  زندگی  از 
را غنیمت بشمارید. مطمئن باشید این كار 

باعث خواهد شد هم در زمینه حرفه ای و 
هم در زندگی شخصیتان به موفقیت های 

بیشتری دست پیدا كنید.

متولد فروردین )بره(:
این هفته همچون كودكی بازیگوش هستید 
بازی و تفریح می  به دنبال  با شیطنت  كه 
بالغ  آدم  یک  مانند  است  بهتر  ولی  گردد. 
كودک  بخواهید  كه  این  نه  كنید؛  رفتار 
درونتان را سركوب كنید، ولی باید بدانید 
وقت  چه  و  كنید  رفتار  بچگانه  وقت  چه 
به  را  خود  عالقه  خواهید  می  شما  نكنید. 
كسی كه دوست دارید نشان بدهید، با این 
را  چیزها  برخی  اگر  كنید  فكر  شاید  حال 
پیش  بهتر  كارها  دارید  نگه  مخفی  او  از 
واقعیت  از  كردن  فرار  ولی  رفت.  خواهند 
ابد حقیقت  تا  توان  ندارد و نمی  ای  فایده 
و  باقیست  فرصت  تا  پس  كرد.  پنهان  را 
شرایط مساعد است واقعیت ها را به زبان 
بیاورید. این هفته روز فوق العاده ای برای 
شركت در فعالیت ها و تفریح های گروهی 
خواهد بود، این فرصت را از دست ندهید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
كه  برانگیزی  تحسین  رویكرد  و  بصیرت 
نسبت به كارتان دارید برای شما امتیازات 
به  مافوقتان  مقامات  نزد  توجهی  قابل 
كه  این  وجود  با  آورد.  خواهد  وجود 
به عنوان  را در حال حاضر  رئیستان شما 

خود  ارزش  با  كار  نیروهای  از  یكی 
مواظب  است  بهتر  آورد  می  حساب  به 
موقعیت  و  باشد  كارهایتان  و  ها  حرف 
از  ای  حرفه  غیر  اشتباهات  با  را  خود 
بزنید  حرف  بیشتر  هرچقدر  نبرید.  بین 
بود،  خواهد  بیشتر  خرابكاریتان  احتمال 
بیهوده  های  حرف  زدن  از  توانید  می  تا 
خودداری كنید. هر حرفی كه می شنوید را 
باور نكنید، اگر چیزی زیادی خوب به نظر 
دارد؛  ایراد  كار  احتماال یک جای  می رسد 
تسلیم  و  بگیرید  نظر  در  را  منطقتان  پس 

هوس های بچگانه نشوید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
بسیار  كارهای  هفته  این  كه  این  وجود  با 
زیادی برای انجام دادن دارید، ولی كارها 
با راحتی تمام انجام خواهند شد و استرس 
حال  در  كرد.  نخواهید  احساس  زیادی 
است  قوی  آنقدر  تصورتان  قدرت  حاضر 
كدو  یک  توانید  می  سیندرال  همچون  كه 
تبدیل  به كالسكه  حلوایی را در ذهن خود 
كه  آن  شرط  به  ها  رویاپردازی  این  كنید. 
تمام وقت شما را به خود اختصاص ندهند 
و مانع انجام وظایفتان نشوند، می توانند 
نقش عامل محرک را بازی كنند و شما را 
كنند.  راهنمایی  عالی  ای  آینده  سوی  به 
به  رویاهایتان  به  رسیدن  مرحله  اولین 
در  است.  ذهنتان  در  آنها  كشیدن  تصویر 
از ثبات احساسی هیچ خبری  حال حاضر 

نیست، پس فعال در مورد روابط عاطفیتان 
هیچ تصمیمی نگیرید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
شاید خودتان احساس كنید كه در زندگی 
ایجاد  پایدار  نسبتا  تعادلی  خانوادگیتان 
این هفته مشكالت عاطفی  ولی  اید،  كرده 
را  شما  ناگهانی  صورت  به  است  ممكن 
غافلگیر كنند. ولی ممكن است عكس العمل 
این وضعیت خیلی غافلگیر  به  شما نسبت 
قبل  باشد.  مشكل  این  خود  از  تر  كننده 
نشان  العملی  عكس  بخواهید  كه  این  از 
شوید،  پشیمان  آن  انجام  از  بعدا  كه  دهید 
عمیق  های  نفس  و  بشمارید  ده  تا  یک  از 
را  خود  رفتار  و  احساس  كنترل  تا  بكشید 
با  صورت  این  غیر  در  بگیرید.  دست  در 
دست خودتان مشكالتی بزرگتر برای خود 
از  خواهید ساخت. در مورد چیزهایی كه 
آزار می  یا روانی شما را  لحاظ فیزیكی و 
صحبت  خود  اعتماد  مورد  افراد  با  دهند 

كنید.

متولدین مرداد )شیر(:
این هفته شاید احساس كنید كه همه چیز 
دارد روبراه می شود و اعتماد به نفستان 
اگر  نفس  به  اعتماد  این  است.  باال  بسیار 
با  نتوانید نگرش خودتان را تغییر داده و 
كارتان  ویژه  به  و  اطرافتان  به  مثبت  دید 
نخواهد  شما  به  چندانی  كمک  كنید،  نگاه 

نقطه  مواظب  كه  باشد  یادتان  فقط  كرد. 
گرفتن  نادیده  باشید؛  هایتان  ضعف 
شما  پیشرفت  جلوی  تواند  می  ها  واقعیت 
را بگیرد. اگر به اندازه كافی وقت بگذارید 
و تالش و پشتكار داشته باشید می توانید 
به اوج موفقیت برسید. ممكن است مهمان 
های ناخوانده ای به خانه تان بیایند و شما 
خودتان  دور  به  فرفره  مثل  شوید  مجبور 
از  استقبال  برای  را  جا  همه  و  چرخیده 

مهمان هایتان تمیز و مرتب كنید.

متولدین شهریور )سنبله(:
عملكرد  بهترین  تنهایی  در  گاهی  شما 
و  دهید،  می  نشان  خودتان  از  را  ممكن 
اكنون حتی بیشتر از وقت های دیگر دلتان 
می خواهد در دنیای درونیتان فرو بروید. 
اطرافیانتان  از  یكی  متعهدانه  غیر  رفتار 
دچار  خشمی  چنان  به  هفته  این  را  شما 
را  آن  نتوانید  حتی  شاید  كه  كرد  خواهد 
كردن  مخفی  متاسفانه  بیاورید.  زبان  به 
منفی  نتایجی  آنها  سركوب  و  احساسات 
این  بجای  پس  داشت،  خواهد  شما  برای 
كنید  بكشید و سكوت  كنار  را  كه خودتان 
آن  وجود  با  بیاورید.  زبان  به  را  حرفتان 
رابطه  در  ای  نشده  حل  مسائل  هنوز  كه 
خواهد  می  دلتان  دارند  وجود  عاطفیتان 
خودتان را قانع كنید كه مشكلی جدی در 
رابطه تان وجود ندارد و همه چیز روبراه 
مشكلتان  با  شود  دیر  آنكه  از  پیش  است. 

روبرو شوید.

متولدین مهر )ترازو(:
روابط  گسترش  به  نیازتان  روزها  این 
است  دیگری  زمان  هر  از  بیش  اجتماعی 
می  محسوب  اصلیتان  های  اولویت  از  و 
با  ارتباط  برقراری  به  آنقدر  شما  شود. 
دیگران نیاز دارید كه شاید حتی بخواهید 
را  بكنید  كارهایتان  صرف  باید  كه  وقتی 
بیخیال  نباید  ولی  بگذارید.  دیگران  برای 
كارها و وظایفتان شوید. قبل از هر كاری 
بتوانید  تا  انجام دهید  را  اصلیتان  وظایف 
بعد از به پایان رساندن كارهایتان وقتتان 
اهمیت  برایتان  كه  بگذارید  كسانی  با  را 
فعالیت  به  توانید  می  همچنین  دارند. 
افراد  با  آشنایی  فرصت  كه  اجتماعی  های 
گذارند  می  اختیارتان  در  را  جدیدی 
را  الزم  انرژی  شما  به  كار  این  بپردازید. 
برای فردایی بهتر و موفقیت بیشتر خواهد 

بخشید.

متولدین آبان )عقرب(:
كه  كنید  می  عمل  دارید  طوری  هفته  این 
انگار یک سوپرقهرمان با توانایی های فوق 
العاده هستید و همین موضوع شما را قادر 
خودتان  كه  سازد  می  كارهایی  انجام  به 
در  هستند.  غیرممكن  اید  كرده  می  فكر 
حال حاضر در زمینه حرفه ای در بهترین 
وضعیت ممكن قرار دارید، با این حال باید 
متوجه این موضوع باشید كه برای رسیدن 
شما  از  آنچه  دادن  انجام  تنها  موفقیت  به 
جای  به  نیست.  كافی  است  شده  خواسته 
تقال برای راضی نگه داشتن دیگران برای 
به دست آوردن رویاهای خودتان بجنگید. 
بود.  خواهد  همراه  شما  با  كیهان  جادوی 
این هفته خیلی خوب می توانید احساسات 
از  پس  بیاورید،  زبان  به  را  خود  رمانتیک 

این فرصت استفاده كنید.

متولدین آذر )كمان(:
این هفته بهترین كاری كه می توانید برای 
خودتان بكنید وقت گذراندن با گروهی از 
همكارانتان و یا لستراحت كردن همراه با 

شما  باشد.  تواند  می  نزدیكتان  دوستان 
حرفه  زندگی  برای  بزرگی  های  نقشه 
پیشرفت  وقتی  ولی  دارید،  سر  در  ایتان 
كارها به اندازه ای كه انتظار دارید نیست 
رسیدن  برای  تالش  و  انگیزه  كردن  حفظ 
رسد.  می  نظر  به  سختی  كار  اهدافتان  به 
با این حال حتی اگر به زمانی بیشتر برای 
رسیدن به رویاهایتان نیاز داشته باشید هم 
كارها  اگر  حتی  شوید.  آنها  بیخیال  نباید 
آهسته پیش بروند هم، پیوستگی در انجام 
آنها در نهایت شما را به مقصد مورد نظر 
هفته  این  عشقتان  و  شما  رساند.  خواهد 
هر دو خیلی رمانتیک هستید و همین باعث 
خواهد شد كه روز و شب خوبی را در كنار 

هم بگذرانید.

متولدین دی )بز(:
اهداف  با  رابطه  در  است  ممكن  هفته  این 
دراز مدت خود رفتاری غیر منطقی داشته 
باشید. با وجود این كه شما در حالت عادی 
دور  توانید  و می  هستید  نگر  آینده  بسیار 
دست ها را ببینید، این هفته تشخیص مرز 
ای  كار ساده  برایتان  واقعیت و خیال  بین 
نیست. برای عمل كردن به وعده هایی كه 
بدهید  فرصت  كمی  خودتان  به  اید  داده 
ولی تمام وقتتان را هم نباید صرف خیال 
غیر  در  كنید.  آینده  مورد  در  پردازی 
به  كه  این  از  روز  پایان  در  صورت  این 
پشیمان  اید  نكرده  رسیدگی  كارهایتان 
ترین  مهم  حاضر  حال  در  شد.  خواهید 
كاری كه در رابط با آینده از دستتان بر می 
آید برداشتن درست ترین قدم ممكن است، 
متمركز  كار  این  روی  را  خود  انرژی  پس 

كنید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
پیدا  دست  رویاهایتان  به  خواهید  می  اگر 
خارج  پردازی  رویا  مرحله  از  باید  كنید 
شده و دست به كار شوید. در حال حاضر 
رویا  عالم  از  شدن  خارج  و  واقعیت  دیدن 
برای  ولی  نیست،  ای  ساده  چندان  كار 
و  باشید  واقعگرا  باید  آینده  در  موفقیت 
وظایف و كارهایتان را به انجام برسانید. 
فایده ای ندارد كه بخواهید با چیزهایی كه 
كنید.  مبارزه  كنترل شما خارج هستند  از 
اید كه تا كنون  شما درگیر رابطه ای شده 
و  اید  نداشته  آن  مورد  در  ای  تجربه  هیچ 
نمی دانید كه چطور باید سر حرف را باز 
ارتباط  مقابلتان  طرف  با  چگونه  و  كنید 
برقرار كنید و این موضوع شما را ناراحت 
كرده است. گوش كردن به ندای قلبتان در 
رابطه با مسائل عاطفی بهترین استراتژی 

ممكن می تواند باشد.

متولدین اسفند )ماهی(:
و  هایتان  برنامه  كردن  مخفی  هفته  این 
دیگران  از  بكنید  خواهید  می  كه  كارهایی 
ولی  رسد،  می  نظر  به  خوبی  خیلی  نقشه 
ممكن است در محل كارتان گرفتار كاهای 
باز  خودتان  كارهای  از  و  شوید  دیگران 
بیش  شما  العاده  فوق  حساسیت  بمانید. 
آنكه  از  بیش  و  است  دیگری  زمان  هر  از 
به  نسبت  را  شما  باشد  حواستان  خودتان 
امور احساسی دیگران حساس كرده است. 
شما می توانید بی آن كه كارهای خودتان 
دهید  اهمیت  دیگران  به  كنید،  فراموش  را 
و با آنها همدردی كنید. برای ایجاد تعادل 
بین این دو باید سرتان را با كارهایتان گرم 
كنید و بیش از اندازه درگیر مسائل دیگران 
نشوید. بعد از پایان ساعات كاری وقتتان 
به  را  او  و  دهید  اختصاص  عشقتان  به  را 

گردش ببرید.
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چرا سرود ملی در ورزشگاه آزادی نواخته نشد؟

سمفونی بدون زنان
مینا مهری

اجازه  به خود  كه هرغریبه ای  است  یتیم  به كودكی  این روزهای موسیقی شبیه  حال 
گذشته  دردوسال  موسیقی  های  خبرلغوكنسرت  می دهد.  را  درسرنوشتش  دخالت 
هم  خیلی  شرایط  دراین  كه  است  شده  تبدیل  عادی  خبری  به  یازدهم  ازعمردولت 
تعجب برانگیز نیست اماهرروزاتفاق جدیدی ازراه می رسدكه نمی گذاردخبرتعطیلی 
با  شخصی   كنسرت های  فقط  اگرتادیروز  بیفتد.  وتاب  تب  از  موسیقی  كنسرت های 
خواننده لغویاتعطیل می شد امروزدامنه تعطیلی هابه اجرای اركستر سمفونیك تهران 

كه یك گروه رسمی است كشیده شده است . 

   ممانعت از نوازندگی بانوان
روزجمعه ودرخالل یك برنامه  بین المللی كه مربوط به رقابت های كشتی باشگاه های 
جهان در ورزشگاه آزادی بوداجرای برنامه اركسترسمفونیك تهران ازسوی گروهی 
نوازندگان  بدنه  در  زن  نوازندگان  ؛ وجود  دلیل  یك  به  تنها  لغوشدوآن هم  نامشخص 
اركستر سمفونیك. به گفته علی رهبری قراربوده كه اركسترش درافتتاحیه  رقابت های 
اسالمی  سرودجمهوری  براجرای  باشدوعالوه  داشته  اجرا  جهان  باشگاه های  كشتی 
ارائه   بدون  اجرا  امااین  اجراكند؛  مراسم  »علمدار«رادراین  ایران«و  قطعه»ای  ایران، 
دراین  اركسترسمفونیك  رئیس  است.  شده  لغو  مسئوالن  سوی  از  مشخصی  توضیح 
مجموعه   بود؛مابه  ساده  اجرا،خیلی  این  لغو  اصلی  داده:»دلیل  توضیح  خصوص 
بود.صندلی هارابرای  اجراآماده  برای  همه چیز  وآنجا  شدیم  دعوت  آزادی  ورزشی 
به  دقیقه   15 به نظرمی رسید،اماوقتی  خوب  بودندوهمه چیز  چیده  نوازندگان 
می شدیم،یک دفعه  كشورآماده  رسمی  سرود  اجرای  برای  بودوماداشتیم  اجرامانده 
اتفاق  ازاین  گفته:»من  اودرادامه  سازبزنند.«   صحنه  نبایدروی  زنان  كردندكه  اعالم 
ناراحت شدم وگفتم امكان ندارداین اهانت رابپذیرم یا همه باهم اجرامی كنیم یاسالن 
هم  شود.درنهایت  حل  مشكل  كنندتااین  رایزنی  رفتندكه  می كنیم.بعدعده ای  راترک 

گفتند،اصالنمی شودخانم ها سازبزنند.من هم پاسخ دادم، اصالاجرانمی كنیم.«

   مشكل اصلی اجرای بانوان است؟
موضوع  یک  به  اجرادرشهرستان ها  صحنه   روی  زنان  نوازندگی  منع  ازاین  تاپیش   
كه  نداشت  وجود  زمینه  دراین  ممانعتی  بوداماتاامروزدرتهران  شده  تبدیل  عادی 
جمعه  روز  حال،  حضورپیداكنند.بااین  دركنسرت ها  كامل  حجاب  با  نوازنده  بانوان 
هم  بدعت  این  زن  حضورنوازندگان  علت  به  اركسترسمفونیك  اجرای  وباتعطیلی 
بیشتر  مشاركت  دنیاروبه  تمامی  كه  درحالی  اینكه  شد؛   كشور  موسیقی  واردفضای 
اند و  زنان درعرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصاد و غیره آورده 
حتی در كشور خودمان هم صحبت از حضور حداكثری زنان در انتخابات آتی مجلس 
است، ازنوازندگی بانوان بارعایت تمام اصول شرعی دراركستری كه نصف نوازندگان 
آن راخانم ها تشكیل می دهندجلوگیری می شود، آن هم نه توسط یك نهاد رسمی بلكه 

توسط گروهی كه ماهیت آن برای افكار عمومی مشخص نیست.

چه كسی پاسخگوست؟
این روزهاوزارت ارشادسعی داردتااختیارات خودراپس بگیرد و به عنوان متولی اصلی 
آنقدرزیادوبعضا  بزندامادخالت كنندگان  وزارتخانه  وآخررااین  اول  حرف  امر  این 
وحتی  نبرده  جایی  به  راه  هم  ارشاد  تالش های  تاكنون  خودسرشده اندكه  اندازه  آن 
با  مكرر  تماس های  طی  نیست.  مسئله  این  علت  برای  پاسخگویی  به  حاضر  هم  كسی 
قانون  روزنامه  توسط  مسئله  بوداین  پیگیری  امكان  كه  تاجایی  ربط  ذی  مسئوالن 
دنبال شدوتمامی آن ها ازماهیت شخص یا نهادی كه از برگزاری این كنسرت جلوگیری 
كردند اظهاربی اطالعی كردند. درهمین خصوص یك مقام آگاه ازمسئوالن ورزشگاه 
آزادی به »قانون«گفت: این مجموعه هیچ دخالتی درتعطیلی این كنسرت نداشته است 
آن  اجاره ای  صورت  به  كه  است  بوده  مراسم  این  برگزاری  برای  مكان  متولی  وتنها 
فدراسیون كشتی هم  ازطرفی مسئوالن  است.  قرارداده  فدراسیون كشتی  رادراختیار 
هیچ اظهارنظررسمی ای دراین خصوص نكردندوعلیرضا رضایی سخنگوی فدراسیون 
كشتی درجواب روزنامه مسئله شركت در جلسه ای یك ساعته را بهانه كرده وباوجود 
قول به پاسخگویی درخصوص اتفاقات این مراسم حتی بعد از 4ساعت اززمان تماس 
روزنامه هم حاضربه پاسخگویی نشد. البته به نظر می رسد فدراسیون كشتی هم درست 
مانند مدیریت مجموعه آزادی دراین اتفاق دخیل نبوده است چرا كه  اساسا برگزاری 
چنین مراسمی بدون داشتن مجوزهای الزم ازمدت ها قبل امكان پذیر نیست و یك شبه 
چیده شدن كنداكتور چنین مراسمی چیزی شبیه شوخی است. كمااینكه علی رهبری 
هم در واكنش به لغواین اجرا این مسئله رامطرح كرده وگفته بودكه این تصمیم)اجرای 

اركسترسمفونیك دراین مراسم(ازچندی پیش گرفته شده بوده است.

 چرا در دولت قبل اعتراض نمی كردند؟
اخبار مربوط به لغووحاشیه های پیش آمده پیرامون آن، همواره درصدراخبارفرهنگی 
این كنسرت هامعموال دالیل زیادی عنوان  لغو  رسانه هاقرارگرفته است. درخصوص 
شده و می شود.مسئوالن ونهادهای مختلف هم دراین باره اظهارنظرهای گوناگونی 
به  حتی  موسیقی  طوركلی  هاوبه  لغوكنسرت  پیرامون  بحث  كه  اندتاجایی  كرده 
دو  را  موضوع  این  شدوحساسیت هادرخصوص  كشیده  هم  نمازجمعه  های  تریبون 
چندان كرد. اوضاع موسیقی هرچند چندان درست وبه سامان نبوده واین هنرهمواره 
موسیقی  مشكالت  است،اما  بوده  رو  به  رو  مصائبی  با  مختلف  دولت های  ودرزمان 
است  گرفته  شدت  سال  دو  دراین  یازدهم  ارشاددولت  وزارت  حمایت های  باوجودتمام 
ووزارت  هنرمندان  كه  واردمی شود،فشاری  موسیقی  برفضای  فشاربیشتری  وهرروز 
ارشادكابینه یازدهم راهردو باهم نشانه گرفته وبر هردو طرف سختی های فراوانی را 
تحمیل كرده است. درمورد همین مسئله جلوگیری ازاجرای بانوان دراركستر سمفونیك 
وجود  قبل  دردولت های  بانوان  مگرنوازندگان  كه  است  می شوداین  مطرح  كه  سوالی 
دوره  بایدتنهادراین  شده ایم؟چرا  هامواجه  باحضورآن  دولت  تنهادراین  نداشته اندو 
این مسئله مطرح  آن زیرفشاراست  بدنه  مانندسایر  ارشاد دولت هم  كه وزارت  زمانی 
ایجاد شود؟به نظر می رسداین موضوع هم مانند تمامی  آن  و حساسیتی درخصوص 
موسیقی  مسئله  است.  شده  بدل  دولت  به  فشاربیشتر  برای  عاملی  تندروها  بهانه های 
و اجرا و لغو كنسرت ها بر اساس خواسته های شخصی آرام آرام دارد تبدیل به پاشنه 
آشیلی برای بخش فرهنگ و هنر دولت می شود.تغییر استانداردها طی دو سال گذشته 
و تغییر نحوه اجرای قوانین نشان از آن دارد كه تالش می شود تا بدبینی در این بخش 
نسبت به دولت افزایش یابد.  در حالی كه در یک دهه گذشته باالترین میزان برگزاری 
كنسرت ها مربوط به سال های ۹0 و ۹1 بوده است ، بیشترین میزان لغو كنسرت ها بدون 
تردید مربوط به دو سال اخیر است.قوانین برگزاری تغییر نكرده است اما گویا اجرای 

قوانین برمبنای سلیقه جدیدی قرار گرفته است كه باید برای آن چاره ای اندیشید.
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس كالرک

گردآوری و ویرایش: دكتر بهروز همایون فر

جمالت آفتاب هر نظر باد
ز خوبی روی خوبت خوبتر باد

همای زلف شاهین شهپرت را
دل شاهان عالم زیر پر باد

كسی كو بسته زلفت نباشد
چو زلفت درهم و زیر و زبر باد

دلی كو عاشق رویت نباشد
همیشه غرقه در خون جگر باد
بتا چون غمزه ات ناوک فشاند
دل مجروح من پیشش سپر باد
چو لعل شكرینت بوسه بخشد
مذاق جان من ز او پرشكر باد

مرا از توست هر دم تازه عشقی
تو را هر ساعتی حسنی دگر باد

به جان مشتاق روی توست حافظ
تو را در حال مشتاقان نظر باد

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

The sun of every vision, Thy beauty be
More beautiful than the beauty, Thy beautiful face be.
Of the Homa of Thy tress, the falcon of long-wing feather,
Beneath the wing, the heart of the kings of the world be!
To Thy tress, that one who is not attracted:
Like Thy tress, tossed and confused be.
Of Thy face, that heart that is not the lover,
In liver-blood, ever drowned be.
O idol! When Thy glance casteth the arrow
Before it, my wounded heart, the shield be.
When Thy sugary ruby giveth the kiss
From it, the taste of my life, full of sugar be.
Momently mine, is a great fresh love for Thee:
Hourly, Thine another great beauty be!
With soul, Hafez is desirous of Thy face.
On the state of desirous ones, Thy glance be.
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