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بازی ابرقدرت ها در خاورمیانه، دریای چین و اوکراین

چگونه می توان رقابت 
قدرت های بزرگ را 

مدیریت کرد؟
هم  متحده  ایاالت  است:  حقیقت  یک  بزرگ  های  قدرت  رقابت  امروز 
است.  رقابت  حال  در  ظهور،  حال  در  چین  و  فعال  روسیه  با  اکنون 
خاورمیانه، دریای جنوبی چین و اوکراین سه صحنه ای است که این 

واقعیت در آن جریان دارد.
پس از بازخوانی کتاب استروب تالبوت، معاون سابق وزارت خارجه 

از  برخی  که  رسیدم  نتیجه  این  به  بزرگ،  تجربه  عنوان  با  آمریکا 
روندهایی که در گذشته وجود داشت، امروز هم وجود دارد. این کتاب 
کلینتون  بیل  دولت  جابجایی  زمان  یعنی   2000 دسامبر  در  که  فضایی 
را توصیف می کند. بحث درباره  دبلیو بوش وجود داشت  با جورج 
کمپین انتخاباتی بوش و مسائل امنیتی از جمله صدام حسین و ساخت 
سیستم دفاع موشکی در ابعاد وسیع بود. استدالل بوش این بود که: 

»مطمئنًا این اقدام درست است.«
به وقوع  ای که در 11 سپتامبر 2001  با فاجعه غیرمنتظره  این مسائل 
پیوست متوقف شد، این حمالت تروریستی موجب شد تا دوره ای از 
بود  آن موقع زمانی  المللی علیه تروریسم شکل بگیرد.  بین  همکاری 
قابل  و  صریح  »بسیار  را  پوتین  بوش،  و  بودیم  آمریکایی  همه  ما  که 
اعتماد« توصیف می کرد.وقتی ایاالت متحده اعالم کرد از پیمان ضد 
موشک های بالستیک به خاطر ساخت سیستم دفاع ضد موشکی برای 
آن  شرایط  بادها  شود،  می  خارج  ای  هسته  ایران  برابر  در  محافظت 

دسامبر را تغییر دادند. این هشداری برای روسیه هم بود.
به نظر می رسد ایاالت متحده در آن زمان درک نکرده بود که جهان 
چند قطبی در حال ظهور است و دنبال کردن سیاست هایی که بوش 
و کلینتون در سال 2000 بر سر آن بحث می کردند، بدون تبعات جدی 
ای که در پی دارد، بسیار دشوار است. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
مونیخ  امنیتی  کنفرانس  در   2007 سال  که  ای  سخنرانی  در  سوریه 

با لحنی عصبانی مشخص کرد که مداخله در عراق و به ویژه  داشت 
برنامه های ایاالت متحده برای گسترش سیستم دفاع موشکی به اروپا 
و  روسیه  علیه  تهاجمی  اقدام  مثابه  به  را  اقدامات  این  و  است  مردود 

امنیت مشترک اروپا نامید.
در تابستان 2008 سه اتفاق موجب آشکار شدن نظم چند جانبه جدید 
شد. چین به طرز خیره کننده ای بازی های المپیک را میزبانی کرد، 
ساخت.  مستحکم  را  مهم  المللی  بین  بازیگر  عنوان  به  جایگاهش  و 
المپیک-  های  بازی  میانه  -در  گرجستان  در  روسیه  نظامی  اقدامات 
که به جهان نشان داد حوزه نفوذ همچنان زنده است و به خوبی در 
لمان  آمریکایی  گذاری  سرمایه  بانک  فروپاشی  دارد.  جریان  کرملین 
برادرز که منجر به بحران مالی جهانی شد که اقتصاد جهان درگیر آن 

شد و آسیب پذیری های جهان و تا حدی چین را هم نشان داد.
بسیاری از کشورهایی که تحت تاثیر اقدامات چین در دریای جنوبی 
چین قرار دارند، پیمان های امنیتی با ایاالت متحده دارند که بزرگترین 
قدرت دریایی در اقیانوس آرام پس از جنگ جهانی دوم است. اقدامات 

چین از سوی ایاالت متحده تحریک کننده قلمداد می شود و چین هم با 
گسترش ادعاهای ارضی اش مدعی افزایش نفوذ خود است.

در  را  خارجی  سیاست  در  هایش  طلبی  جاه  هم  روسیه  حال  عین  در 
 ،2014 بهار  در  هلسینکی  پیمان  نقض  با  پوتین  داد.  نشان  اوکراین 
سیاست خارجی روسیه را در مخالفت مستقیم با ایاالت متحده و اروپا 
قرار داد. این موضع در سپتامبر یعنی زمانی که پوتین تصمیم گرفت 

در درگیری سوریه مداخله کند، بار دیگر تحکیم شد.
از سقوط  اواخر قرن پیش، یک دهه پس  آنچه که در  از  امروز جهان 
دیوار برلین تصور می شد، تفاوت دارد. به لحاظ تاریخی 15 سال می 
تواند با توجه به شدت تغییر، طوالنی یا کوتاه باشد. در طول این 15 
سال رقابت قدرت های بزرگ و افزایش بی ثباتی در خاورمیانه - شامل 
بهار عربی، ظهور داعش وحشی، جنگ نیابتی سنی-شیعه و وضعیت 

وخیم حقوق بشر- خیلی از چیزها را تغییر داده است.
آن  بگیریم  بتوانیم  موارد  این  تمام  از  که  باشد  درس  یک  تنها  اگر 
دیپلماسی سرسختانه است که اگر به خوبی اجرا شود، در آن صورت 
داشت.  خواهد  ها  درگیری  فصل  و  حل  برای  ای  العاده  فوق  قدرت 
دیپلماسی بهترین ابزار برای تولید این قبیل همکاری ها است که مانع 

از رویارویی است.
منبع: پراجکت سیندیکیت/

بازی قدرت آمریکا و 
روسیه در خاورمیانه

روریزی ساختار قدرت سیاسی تحت نظارت صدام حسین در سال 2003 را باید 
نقطه عطفی در منطقه قلمداد کرد. اکثر قریب به اتفاق خط کشی های سیاسی و 
معادالت قدرت به چالش گرفته شد و قلمروهای متعارف حیات بخش تعامالت 
را  هم ترازی  قدرت  اینکه  جهت  به  آمریکا  شد.  مهجور  یک باره  به  بازیگران، 
از  یکی  که  نداشت  دغدغه ای  روی  هیچ  به  نمی دید  خاورمیانه  در  خود  برابر 

کشورهای بزرگ درصدد جایگزینی اش باشد.

عصر  در  وسیع  حضور  به  توجه  با  روسیه  غیرغربی،  قدرت های  میان  در 
ظرفیت  از  که  است  جهانی  صحنه  در  بازیگر  تنها  خاورمیانه   در  کمونیستی 
اما به سبب  ایفای نقش در منطقه در یک سطح قابل توجه برخوردار است. 
و  ملی  منافع  اولویت های  از  برخاسته  الزامات  سخت افزاری،  محدودیت های 
نمی کند.  طلب  روی  هیچ  به  را  مسیر  این  در  طریق  طی  هویتی  استدالل های 
در  گرفته  به کار  شیوه های  و  کرده  اعمال  سیاست های  به  توجه  با  روس ها 
رابطه با بحران اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به خاک خود کامال محرز 
و  پیرامونی  جغرافیای  محوریت  براساس  آنها  کالن  استراتژی  که  ساخته اند 
در  روس ها  قاطعیت  است.  قفقاز  و  مرکزی  آسیای  در  راهبردی  نقش  ایفای 
بحران اوکراین به خوبی نشان داد که منطق ژئوپولتیک مانند همیشه و به عنوان 
میراثی قابل احترام از عصر تزارها اصل حیات بخش و نظم دهنده سیاست های 

فرامرزی تصمیم گیرندگان در کرملین است. دورترین جغرافیا برای روس ها 
نزدیک ترین قلمداد می شود چراکه این امکان را برای قدرت های غربی فراهم 

آورد که از آن به عنوان کانالی احتمالی برای هجوم به روسیه استفاده کنند.
به  عثمانی  و  بریتانیا  فرانسه،  امپراطوری  سه  با   1800 سده  در  تزاری  دولت 
جنگ پرداخت تا شبه جزیره کریمه حاکمیتی جز روسیه را برای خود متصور 
امروزه  که  کرد  پیدا  ضرورت  منطقی  چارچوب  در  کریمه  جنگ  نباشد. 
چه  غرب  حضور  عدم  است.  یافته  هویت  آن  چارچوب  در  روسیه  استراتژی 
در قالب اتحادیه اروپا وچه در هیبت ناتو در کشورهای اطراف روسیه اصل 

طالیی در سیاست خارجی روسیه است.
حال هر زمان در اقصی نقاط گیتی فرصتی برای روسیه فراهم آید تا به تقویت 
معادالت  در  مانور  قدرت  افزایش  و  سیاست ها  به  اعتباربخشیدن  جایگاه، 
بین المللی بپردازد محققا آن را نادیده نخواهد گرفت. بحران سوریه این امکان 
خالء  بپردازد.  معادالت  در  تاثیرگذاری  به  تا  آورد  وجود  به  روسیه  برای  را 
غلط  خوانش  و  تصمیم گیری  پراکندگی  آمریکائیان،  تئوریک  ابهام  از  ناشی 
توجه  با  سوریه،  بحران  در  درگیر  معارض  نیروهای  جایگاه  از  اوباما  باراک 
به روابط سنتی و دوستانه ساختار قدرت سیاسی حاکم در دمشق با روسیه 
مدیریت  ثقل  مرکز  در  پوتین  والدیمیر  که  آورد  فراهم  به گونه ای  را  شرایط 
بحران قرار بگیرد. باراک اوباما بدون توجه کافی به ماهیت تعامل نیروهای 
تئوریک  داده های  از  بهره گیری  بدون  و  آمریکا  داخلی  گستره  در  سیاسی 
سازمانی نهادهای مسئول در قلمرو سیاست خارجی به ترسیم خط قرمز در 
این کشور در  با هرگونه مداخله  انگلستان  پارلمان  سوریه پرداخت. مخالفت 
بحران سوریه به سریع ترین شکل ممکن خبط تصمیم گیرندگان مستقر در کاخ 

سفید را محرز ساخت.
والدیمیر پوتین از این فرصت حداکثر بهره را برد و شرایطی را فراهم کرد که 
باراک اوباما اعالم کند نیازی به حمله به سوریه نیست چون این کشور قبول 

کرده تحت نظارت بین المللی به نابود سازی زرادخانه شیمیایی خود بپردازد. 
آمریکا در بحران های کنونی  اقدامات  و  بین سیاست ها  تئوریک  انسجام  نبود 
خاورمیانه شرایطی را رقم زده که منافذ و کانال های وسیع و گسترده ای را 
برای نقش آفرینی به وسیله قدرت های برتر نظام بین الملل فراهم آورده است. 

روسیه از این فرصت در رابطه با بحران سوریه به خوبی بهره برده است.
البته باید در نظر داشت که جایگاه تاریخی سوریه در قلمرو سیاست خارجی 
برجسته ای  در دمشق شکل  عرب ها  پان  قدرت رسیدن  به  زمان  از  که  روسیه 
یافت، نقش بسیار هموارکننده ای داشته است. اما نکته قابل توجه این است که 
روس ها با امکانات و هویت استراتژی ای که دنبال می کنند در شرایطی نیستند 
که در سطح ملموسی به ایفای نقش در خاورمیانه بپردازند یا اینکه آمریکا را 

به چالش جدی بطلبند.
وقوف به این واقعیت را باید یکی از دالیل اصلی فقدان انضباط تئوریک در بین 
خارجی  سیاست  یک  به  دادن  شکل  برای  دانست.  آمریکایی  تصمیم گیرندگان 
موفق، پویا و با هزینه های قابل مدیریت نیاز است که تمامی نهادهای داخلی 
مرتبط با صحنه بین المللی در فرآیند تصمیم گیری به ایفای نقش بپردازند. در 
عصر باراک اوباما به دلیل اینکه آمریکائیان با این پیش فرض حرکت می کنند که 
خطری جدی آنان را از سوی قدرت های بزرگ دیگر در منطقه تهدید نمی کند 
و کاستی ها و شکست های احتمالی قابلیت سرریز ندارند و در خارج از منطقه 
برای آمریکا بحران ایجاد نمی کنند، تصمیم گیری را کامال در کاخ سفید متمرکز 
نقش  ایفای  فرعی  بازیگران  به عنوان  تنها  دفاع  و  وزارت خارجه  و  کرده اند 
می کنند و به آنان فرصت جلوه گری داده نمی شود. با در نظر گرفتن این نکات 
است که می توان متوجه شد چرا عملکرد آمریکا به تشدید بحران ها منجر شده 
و کمترین درایت یا کیاستی درصحنه برای مواجهه با این منازعات خشونت بار 

قابل رویت نیست.

انتقاد صریح منتقدان دولت سوسیالیست پاریس

آقای اوالند امنیت 
فرانسه را به دالرهای 

اعراب فروختید
سپتامبر   11 به  که  پاریس  خونین  حمالت  با 
ظنین  چشمان  است،  شده  تعبیر  ها  فرانسوی 
خلیج  حوزه  عربی  کشورهای  به  جهانی  جامعه 
به  متهم  که  کشورهایی  است.  شده  دوخته  فارس 
فرانسه  در  هستند.  داعش  و  تروریسم  از  حمایت 
این  جمهوری  رئیس  اوالند،  فرانسوا  بسیاری 
کشور را متهم می کنند که با همکاری امنیتی خود 
حقیقت  در  عربستان  و  قطر  نظیر  کشورهایی  با 
اطالعات امنیتی کشور را در اختیار تروریست ها 
و داعش قرار داده است. منتقدان می گویند پاریس 
حاضر  کشورها  این  نفتی  دالرهای  دریافت  برای 
این مساله سبب  و  آنها شده  با  امنیتی  تعامالت  به 
شده است تا امنیت ملی فرانسه به خطر بیفتد، چرا 
که این کشورها از تروریسم در خاورمیانه حمایت 
می کنند و حامیان مالی آنها هستند. به ویژه داعش 
مستقیم  غیر  حمایت  مورد  بسیاری  اعتقاد  به  که 
العرب،  قطر و عربستان است.به گزارش روزنامه 
چاپ لندن، این روزها وضعیت دولت سوسیالیست 
تندرو  احزاب  نیست.  خوب  وجه  هیچ  به  فرانسه 
را در معرض پرسش های  اوالند  افراطی دولت  و 
سختی قرار داده اند که پاسخ دادن به آنها برایش 
چندان آسان نیست. مثال مارین لوپن، رهبر حزب 
روابط  فرانسه  ملی  جبهه  افراطی  گرای  راست 
او  گفته  به  که  کشورهایی  با  فرانسه  خوب  بسیار 
شدت  به  را  هستند  تروریسم  اصلی  مالی  حامیان 
مورد انتقاد قرار داده است و می گوید: »چرا باید 
دولت پاریس با کشورهایی که از گروه های تندرو 
در سوریه حمایت مالی می کنند و با حمالت خونین 
آیا  کند.  حمایت  دارند،  تنگاتنگ  ارتباطات  پاریس 
باید برای مصالح اقتصادی امنیت ملی کشور را به 

خطر انداخت؟«
منتقدان می گویند دولت فرانسه برای دریافت ده 
ها میلیارد دالر سرمایه اعراب حوزه خلیج فارس 
آنها می گویند  امنیت ملی را فراموش کرده است. 
ثروتمندانی که از کشورهای قطر و عربستان اقدام 
به سرمایه گذاری در فرانسه می کنند و پول های 
مالی  حمایت  در  آورند  می  کشور  این  به  را  خود 

گروه های تندرو در سوریه دست دارند.
می  رد  را  اتهامات  این  قاطعانه  قطر  و  عربستان 
کنند و می گویند به هیچ وجه با داعش که حوادث 
خونین پاریس را رقم زد، ارتباط ندارند و رسما با 

داعش می جنگند. آنها به پیوستن خود به ائتالف 
مبارزه با داعش به رهبری ایاالت متحده امریکا در 
سوریه در سال 2014 اشاره می کنند و می گویند به 
همراه جنگنده های این ائتالف در حمله به مواضع 

داعش اقدام کرده اند.
چهار روز بعد از حوادث خونین پاریس که به مرگ 
دیگر  نفر   350 شدن  زخمی  و  نفر   130 کم  دست 
نخست  ثانی،  آل  ناصر  بن  عبدالله  شیخ  انجامید، 
ضمن  الیزه  کاخ  در  و  رفت  فرانسه  به  قطر  وزیر 
این کشور بر  با مانوئل والس، نخست وزیر  دیدار 
تاکید  تندروها  با  در جنگ  پاریس  از  کامل  حمایت 
کرد. صبح همان روز و قبل از دیدار با نخست وزیر 
قطر بود که والس درباره ارتباط بعضی کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس با داعش پرسش هایی را 
مطرح کرده بود. او در گفت وگو با رادیو فرانسه 
گفت: »شکی نیست که عربستان و قطر علیه داعش 
می جنگند. در این شکی نیست. و نمی توانیم هیچ 
کشور  دو  این  های  دولت  متوجه  را  مالمتی  گونه 
کنیم. اما آیا ثروتمندان این دو کشور نیز ارتباطاتی 
با گروه های تروریستی ندارند؟ آیا ارتباطات آنها 
منابع  درباره  وقت  هر  ما  البته  نیست؟  مشکوک 
ایم  گفته  سخن  ها  تروریست  مالی  های  حمایت 
جواب روشنی نگرفته ایم. امور خاورمیانه همیشه 

پیچیده بوده است.«
فرانسه روابط بسیار نزدیکی با عربستان سعودی 
و قطر دارد. البته قطر از اخوان المسلمین حمایت 
همواره  رابطه  این  در  او  های  حمایت  و  کند  می 
پرسش برانگیز بوده است. این کشور غنی از گاز 
جنگنده  فروند   24 که  کرد  اعالم  گذشته  مه  در 
از فرانسه می  رافائل به ارزش 6.3 میلیارد یورو 

خرد.
کرد  منتشر  را  اسنادی  لیکس  ویکی   2010 سال  در 
دادند که حمایت های مالی  اسناد نشان می  آن  که 
عربستان سعودی همچنان اصلی ترین منابع مالی 
طور  به  اسناد  این  هستند.  تروریستی  های  گروه 
القاعده  با  عربستان  ثروتمندان  روابط  به  خاص 
اشاره می کردند. مشابه همین اسناد در ارتباطات 

قطر با گروه های تروریستی منتشر شد.
مرکز  اعضای  از  بوگهارد،  بلوتکین  لوری 
»واشنگتن انستیتیوت« در این باره می گوید: »هیچ 
سند موثقی که ثابت کند دولت عربستان سعودی از 
نشده  مشاهده  کند،  می  مالی  حمایت  داعش  گروه 
برای  مستقیم  تهدیدی  را  داعش  عربستان  است. 
که  کنند  می  ثابت  اسناد  اما  داند.  می  خود  امنیت 
ظرف  دالر  میلیون  صدها  عربستان  ثروتمندهای 
به  که  اند  فرستاده  سوریه  به  گذشته  های  سال 
خصوص به دست داعش و گروه های دیگر رسیده 

است.«
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ایران و روسیه همیشه 
هم متحد نیستند

است  منطقه  های  پرونده  مسئول  که  ایران  رتبه  عالی  سیاستمدار  یک 
به روزنامه لبنانی االخبار می گوید: »من همیشه وقتی که می خواهم 
می  جلسه  سلیمانی  قاسم  حاج  با  بدانم  منطقه  میدانی  اوضاع  درباره 
االخبار  که  ایرانی  مقام  گذرد.«این  می  چه  منطقه  در  بفهمم  تا  گذارم 
نامی از او به میان نیاورده، درباره معادالتی که در منطقه در حال شکل 
گیری است، می گوید: »رویکردهای سیاسی که بحران های منطقه بر 
آنها تاثیر گذاشته است در هر منطقه فرق می کند. ما خوب می دانیم 
با  که بحران های منطقه در حال تشدید هستند و بر همین اساس هم 
بحران ها برخورد می کنیم. این را هم خوب می دانیم که امریکایی ها 
می خواهند هزینه های بحران ها در منطقه را به دوش کشورهای آن 
بیندازند تا به منافع خود برسند. نیاز به توضیح نیست که واشنگتن تا 
چه اندازه با ایران و حزب الله دشمنی دارد. برای همین بر اساس آن چه 
آنها می خواهند  آنها دو هدف را دنبال می کنند: یکی  ایم،  درک کرده 
انقالب اسالمی در ایران را که مبتنی بر والیت فقیته است، هدف قرار 
شکل  که  ندارد  اهمیتی  برایشان  هدف  این  به  رسیدن  برای  و  دهند، 
بخورد؛  ضربه  فقیه  والیت  خواهند  می  باشد،  صورت  چه  به  حکومت 

دوم: قدرت اسرائیل است.«
وی این موضوع را پنهان نمی کند که »امریکایی ها در طول مذاکرات 
پیش  هم  را  ای  منطقه  های  پرونده  کردند  می  تالش  دائما  ای  هسته 
به  توان  می  نیست،  مهم  ای  هسته  مساله  گفتند  می  همیشه  بکشند، 
راحتی آن را حل کرد، اما باید بر سر امور منطقه مذاکره کنیم. برای 
از  قبل  خواهند  می  آنها  دارند،  عجله  ها  امریکایی  که  است  روشن  ما 
اما  برسند،  اهدافشان  در  بزرگی  دستاوردهای  به  امریکا  انتخابات 
بسیاری  اطالعات  »ما  گوید:  می  مسکو  نداریم.«درباره  ای  عجله  ما 
درباره کارهای سیاسی روسیه در منطقه داریم. استراتژی ما با روسیه 
مواضع  کامال  ما  اسرائیل  موضوع  در  مثال  نیست.  یکسان  هم  همیشه 
متناقضی با یکدیگر داریم. ما معتقدیم که پوتین به دنبال دستیابی به 
برگه برنده های متعددی در منطقه است و اهداف گوناگونی دارد: اوال 
می خواهد تا آن جا که بشود فشار بیاورد. ثانیا، می خواهد به مبارزه 
با تروریسم که تهدیدی برای امنیت ملی روسیه است ادامه بدهد. ثالثا، 
پوتین به دنبال اقتدار روسیه است. او می خواهد از الگوی جنگ سرد 
برای بازسازی قدرت روسیه استفاده کند اما به هیچ وجه قصد ندارد 
برای رسیدن به این هدف با امریکا بجنگد. مثال، در آستانه حمله امریکا 
به سوریه )دوسال پیش زمانی که حکومت سوریه متهم به استفاده از 
سالح شیمیایی شد( روس ها گفتند تا این جا با شما هستیم.. اما اگر 
امریکایی ها در سوریه وارد جنگ شدند، ما هزینه جنگ آنها را باال می 

بریم اما با آنها مستقیما نمی جنگیم.«
وی در ادامه می گوید: »عقب نشستن امریکایی ها در مواضعشان )بر 
سر حمله به سوریه( به دخالت ما نزد روس ها باز می گردد. در آستانه 
حمله امریکایی ها ما با آنها گفت وگوهای صریحی داشتیم و گفتیم که 
امریکایی ها به سوریه حمله خواهند کرد با وجود این که ادعا می کنند 
نهادهای دولتی روسیه  یا  اسد  علیه رئیس جمهور بشار  نمی خواهند 
حمله کنند. ما از کانال های دیپلماتیک و امنیتی روشن کردیم که تالویو 
قبل از آن که موشک های امریکایی به خاک سوریه اصابت کنند هدف 
موشک قرار خواهد گرفت، و نمی دانیم هم چه کسی این کار را خواهد 
کرد، مجموعه های نامنظم بسیاری در منطقه هستند که می توانند این 
منتقل  ها  امریکایی  به  را  این فضا  و  ترسیدند  ها  بکنند. روس  را  کار 
کردند، و تاکید کردند که حمله امریکا به سوریه می تواند موجب جنگ 

منطقه ای گسترده ای شود.«
این مقام ایرانی سپس می گوید: »ما اطمینان داریم که تطابق استراتژی 
میان ما با روسیه به سود ماست، همان طور که هر گونه تعارض میان 

باید  همین  برای  شود.  تمام  ما  سود  به  تواند  می  ها  امریکایی  به  آنها 
از روسیه استفاده کنیم و فرصت ها و برگه های الزم را در اختیارش 
که  همین  که  این  برای  باشیم،  مواظب  هم  همیشه  باید  اما  دهیم.  قرار 
خواهد  وجود  به  اشکاالتی  باشد  همراه  ها  امریکایی  با  مصالحشان 
بر  ما  تاثیر  افزایش  باعث  روسیه  با  ها  تماس  ادامه  که  معتقدیم  آمد. 
آنها خواهد شد.«وی درباره مواضع دوگانه روسیه در سوریه و آینده 
تصمیم  از  »بعضی  گوید:  می  نیز  اسد  بشار  جمهور  رئیس  حکومت 
گیران سیاسی در روسیه بر این اعتقادند که رفتن بشار اسد به همراه 
حکومت سوریه مشکلی به وجود نمی آورد. یکی از آنها قبال یک بار به 
ما گفت که بیش از این نمی توانیم هزینه بقای بشار اسد را بدهیم. ما 
برای او اشتباهات این طرز فکر را شرح دادیم و گفتیم که رئیس جمهور 
بشار مثل نخ تسبیح است که اگر پاره شود همه دانه های تسبیح فرو 
می ریزد. در اوایل جان کری، وزیر امور خارجه امریکا تالش می کرد 
سرگئی الوروف، همتای روس خود را به سمت خود جلب کند، تالش 
می کرد با او توافق کند که اسد برود و نظام او بماند، و به او می گفت 
واشنگتن کار آرام کردن ترکیه و عربستان و قطر را بر عهده می گیرد 
روسیه هم کار آرام کردن ایران را بر عهده بگیرد. الوروف از پافشاری 
و ثابت قدمی ایرانی ها در مورد رئیس جمهور اسد خبر داشت، به کری 
گفت اگر ما با رفتن او موافقت کنیم و خودش بر بقا اصرار کند، ما یک 

متحد را از دست خواهیم داد. 
کری گفت اگر ما توافق کنیم بشار می رود. الوروف جواب داد ایرانی 
ها اجازه نمی دهند اسد برود و شما هم در طول این سال ها ثابت کردید 
همیشه  ایران  رسید،  نمی  ای  نتیجه  هیچ  به  ایران  با  برخورد  در  که 
افزاید:  می  همچنین  الوروف  است.  بوده  پیروز  شما  با  درگیری  در 
متحد  بیاییم،  راه  اسد  جمهور  رئیس  رفتن  سر  بر  شما  با  ما  اگر  حتی 
ماند، و  نتیجه بشار خواهد  پذیرد و در  را نمی  این موضوع  ایران،  ما 
از دست  را  ایران و سوریه  این صورت ما هر دو متحد خود یعنی  در 
خواهیم داد، در حالی که ما به شما اعتماد نداریم و در این موضوع با 
شما همراه نخواهیم شد.«بعد از آن میهمان ایرانی ما توضیح می دهد 
با برخی سیاست  ابتدا  از  که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
ها و کارهایی که رئیس جمهور اسد می کرد، مخالف بود. وی سپس 
می گوید: »ما هیچ گزارشی در اختیار نداریم که نشان دهد که پوتین 
می  اما  نیست  جنگ  دنبال  به  او  کند.  می  بازی  ها  امریکایی  زمین  در 
او  این است که در اطراف  اقتدار روسیه را احیا کند. مشکلش  خواهد 
غربی ها نزاع به راه انداخته اند. تحریم هایی که غرب چند ماه پیش بر 
سر اوکراین متوجه روسیه کرد، آسیب های بسیاری به طبقه حاکم در 
روسیه زد. در روسیه همه تاجر و رئیس شرکتند، برای همین تحریم بر 
آنها تاثیر می گذارد. برای همین بر خالف ما می گویند، که االن وقت آن 
رسیده که با امریکا به توافق برسند، ما به دنبال هیچ توافقی با امریکا 
نیستیم.«در عین حال این مقام ایرانی می گوید: »برای من روشن است 
که ظرف هفته های احیر تحوالت تازه ای به وجود آمده است: مشکالت 
امریکا و روسیه بسیار است و افزایش هم می یابد. مثال هواپیمایی که 
آی  اداره های روسی معقتدند که سی  از  در سینا سقوط کرد، برخی 
ای در سرنگونی آن هواپیما دست داشته است. اعتقاد ما این است که 
پوتین متفاوت از گذشته برخورد می کند. در قضایای منطقه ای کامال 
توانایی ما را می  ایم. در بعضی حالت ها  به توافق رسیده  با یکدیگر 
دانند و کنار ما می آیند، اما تا اندازه ای. مثال در یمن: در ابتدا محافظه 
ما  استراتژی  که  داشتند  را  احساس  این  اما  کرد،  می  برخورد  کارانه 
موفق خواهد شد، برای همین با ما ارتباط گرفتند، و االن موضعشان به 
مواضع ما نزدیک تر شده است، به خصوص بعد از این که وارد جنگ 
خیلی  البته  است،  شده  تر  روشن  شان  سیاسی  مواضع  شدند.  سوریه 
مراعات عربستان را هم می کنند.« در پاسخ به این سوال که چرا باید 
روس ها مراعات عربستانی ها را بکنند، می گوید: »یکی از مهمترین 
این که  آنها برای  از کمک  باید  این است که احساس می کنند  آن  دالیل 
باعث شدند به مصر برگردند، آن هم بعد از این که در دوران سادات از 
آن جا بیرون رانده شدند، تشکر کنند. خالصه، روس ها قبل از هر چیز 

به منافعشان فکر می کنند.«

این شناسنامه همه ماست

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

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

اصالتی می باشیم. 

حد  تا  خود  شجاعت  از 
پایداری پاسداری کن، در آن 
صورت ناکامی و شکست با 

ما نخواهد بود.
مکبث، پرده اول، صحنه هفتم.

But screw your courage 
to the sticking-place, and 
we’ll not fail.
Macbeth, Act 1, sc. 7.

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

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

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

انتخاب و به چاپ می رسد.

مدیرمسئول و سردبیر: 
  عباس نجفی زرافشان

editor@persianweekly.co.uk

شورای همکاران و نویسندگان:
دکترعال امیرشاهی،  

امیرارسالن یکتامنش، ناصر نوروزی

بازاریابی و فروش:
جواد توتونچی

Tel:  020 7193 5592
Mob:078 11000 455

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

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

رد آگهی ها صاحب اختیار می باشد. 
کلیه حقوق مادی و معنوی برای

.Golden Class Ltd به شماره ثبت 06762511 
به تاریخ اول دسامبر 2008 محفوظ است.

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

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

با تشکر از مواد غذایی ماهان جهت توزیع در 
دیگر شهرهای انگلستان
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را  ناتو  نیز حریم هوایی  این  از  پیش  هواپیماهای روسی 
با ورود به حریم کشورهای اروپای غربی و بویژه بالتیک 
مورد تعدی قرار داده بودند. روسیه با احداث پایگاه نظامی 
کشورهای  از  یکی  کیلومتری   30 در  و  سوریه  زاهیه  در 
عضو ناتو بازی خطرناک خود با غرب را به سطح جدیدی 
جنگنده  سرنگونی  حادثه  که  اکنون  هم  بود.  داده  ارتقاء 
روسی در ترکیه پیش آمده و ناتو و روسیه هر یک به نوعی 
که  است  خوب  هستند،  آن  به  دادن  نشان  واکنش  حال  در 
از  برآمده  دالیل  و  ژئواستراتژیک  ایدئولوژیک،  دالیل  به 
سیاست داخلی روسیه برای قرار دادن رئیس جمهور این 
ابرقدرت پیشین در مسیر فعلی توجه ویژه صورت بگیرد.
انگیزه های متفاوتی رویکرد پوتین به سیاست خارجی را 
نشان می دهد. پایان جنگ سرد برای روسیه مانند پایان 
جنگ جهانی اول و عهدنامه ورسای برای آلمان، سرشار 
از تحقیر بود. پوتین به عنوان رهبری وطن پرست وظیفه 
و  سیاسی  اقتصادی،  توان  دیگر  بار  تا  داند  می  خود 
این  باز پس بگیرد.  را  ابرقدرت  ژئواستراتژیکی شوروی 
طرح استراتژی فراگیر پوتین را نشان می دهد که وی از 
در  روسیه  در  را  قدرت   2000 سال  در  که  روزی  نخستین 
دست گرفت، پیگیری کرد. از این طرح می توان با عنوان 
دکترین پوتین یاد کرد.با بروز رکود بی سابقه در اقتصاد 
روسیه، به نظر می رسد که یک مالحظه سیاست داخلی 
اضافه  پوتین  آقای  خارجی  سیاست  ترکیب  به  نیز  جدید 
شده است. پوتین که تمایلی به کلید زدن اصالحات نهادی 
در کشور خود نداشت و از طرفی در سال های 2012-2013 

مواجه  خود  عمومی  محبوبیت  مالحظه  قابل  کاهش  با 
از  را  خود  نظام  مشروعیت  بنیان  که  گرفت  تصمیم  شد، 
برنامه های اقتصادی و رشد درآمد فردی به اقدامات وطن 

پرستانه تغییر بدهد.
این روایت جدید از مشروعیت قدرت پوتین، بر پایه اعالم 
جنگ غرب علیه کرملین بنیان گذارده شده است. در همین 
با  نزدیکی  دلیل  به  اوکراین  پوتین،  نظر  نقطه  از  راستا 
سی.آی. سوی  از  و  شود  می  قلمداد  ناتو  سپاه  در  اروپا 

ای هدایت می گردد. پوتین نه تنها می تواند از سرزمین 
به  را  سابق  شوروی  شکوه  بلکه  کند،  دفاع  خود  مادری 
روسیه باز می گرداند و کاری می کند که همه از روسیه 

واهمه داشته و برای آن احترام قائل باشند.
جنگ  در  شدن  درگیر  و  روسیه  به  کریمه  الحاق  دنبال  به 
وارد  اسد  از بشار  به حمایت  اوکراین، روسیه  های شرق 
جنگ سوریه شد. پوتین در راستای تب تند میهن پرستانه 
خود، ماهرانه روسیه را در مسیری درست قرار داد. برای 
تحمل  میهن  اقتدار  نمایش  روسی  شهروندان  از  بسیاری 

مشکالت اقتصادی را ممکن ساخته است.
اما مشکلی که بر سر راه ادامه این مسیر وجود دارد، نباید 
روسیه  برای  اوضاع  شود.  سپرده  فراموشی  دست  به 
در  آن  داخلی  ناخالص  تولید  که  چرا  است  بحرانی  خیلی 
تورم  و  داشت  افت خواهد  تا 4 درصد   3 بین  سال جاری 
نیز حداقل به 13 درصدخواهد رسید. ارزش روبل روسیه 
 151 ترتیب  همین  به  و  است  شده  نصف  تاکنون   2013 از 
است.  داده  دست  از  پیش  سال  در  کشور  دالر  میلیارد 

تعداد شهروندانی که زیر خط فقر زندگی می کنند )یعنی 
 16 از  گذشته  سال  دو  در  دالر(   154 زیر  ماهانه  درآمد  با 

درصد به 23 درصد رسیده است.
از  یکی  توسط  روسی  جنگنده  سقوط  مسیر،  همین  در 
مشروعیت  برای  محرکی  موتور  تواند  می  ناتو  اعضای 
تحت  آن  از  پوتین  امروز  که  آنچه  باشد.  پوتین  رویکرد 
های  گزینه  توانسته  کند،  می  یاد  پشت  از  خنجر  عنوان 
با  را  خود  مقابله  تا  بگذارد  کرملین  روی  پیش  را  زیادی 

دشمن اصلی خویش -ناتو- تشدید کند.
اقدام  که  است  این  شود  می  مطرح  اینجا  در  که  سوالی 
مناسب برای غرب چیست و غرب چگونه می تواند پوتین 

را در این مسیر مهار کند؟
سیاسی  های  هزینه  افزایش  غرب،  روی  پیش  گزینه  تنها 
دینامیک  است.  روسیه  داخل  در  پوتین  خارجی  سیاست 
یعنی  بشود،  عوض  تدریج  به  باید  رژیم  حفظ  سیاسی 
مشروعیت،  منبع  تنها  اکنون  هم  که  خارجی  سیاست 
قرار  تردید  مورد  باید  است  دولت  از  حمایت  و  مقبولیت 
بگیرد. تنها در این حالت است که پوتین مجبور می شود 
پرستی  میهن  چه  بیاورد.هر  هزینه  و  سود  تحلیل  به  رو 
این رویه  از  اوج می گیرد، خطر ناامیدی و مایوس شدن 
هم تشدید می شود. تاریخ روسیه به خوبی می تواند این 
واقعیت را نشان بدهد. در طی 150 سال گذشته، بسیاری 
موانع  و  خارجی  سیاست  دنبال  به  رژیم  تغییر  موارد  از 
گسترده  لیبرالی  اصالحات  است.  کرده  بروز  نظامی 
-1853( کریمه  جنگ  در  شکست  از  پس  دوم  الکساندر 

1856(، انقالب 1905 به دنبال جنگ روسیه-ژاپن )1904-
1905(، انقالب بلشویکی در 1917 و در خالل جنگ جهانی 
موشکی  بحران  از  پس  خروشچف  نیکیتا  سقوط  اول، 
جنگ  نتیجه  نیز  خروشچف  میخائیل  پروستریکای  کوبا، 
آگاه است و  تاریخ به خوبی  این  از  افغانستان بود.پوتین 
اکنون  اما وی هم  این روند تکرار شود.  ندارد که  دوست 
با خطر یکسانی مواجه است و برای فرار از نتایج آن باید 
و  فرانسه  متحده،  ایاالت  آغاز  بدهد.برای  انجام  اقدامی 
سایر متحدان باید فشارها را بر رژیم اسد بیشتر کنند تا 
آنجا که پوتین به خروج وی از قدرت رضایت دهد. غرب 
مانند  دفاعی،  تسلیحات  فرستادن  با  تواند  می  همچنین 
حمایت  های  هزینه  اوکراین  به  ضدتانک  های  سیستم 

روسیه از جدایی طلبان شرق اوکراین را افزایش دهد.
به  که  بالتیک  در  خود  زمینی  نیروی  حضور  باید  ناتو 
احتمال زیاد هدف بعدی پوتین خواهد بود را تقویت کند. 
هدف از این اقدام باید ایستادن مقابل روسیه پیش از بروز 

تجربه ای مشابه اوکراین باشد.
است  دیگری  مهم  گام  نیز  روسیه  علیه  ها  تحریم  حفظ 
باید  روسیه  بر  اقتصادی  فشار  شد.  غافل  آن  از  نباید  که 
تشدید شود. سیاست هایی که ممکن است منجر به مقابله 
محاسبات  و  بینی  جهان  در  شود  روسیه  و  ناتو  نظامی 
تغییر  برای  دارد.  ریشه  روسیه  فعلی  رهبری  سیاسی 
رویکرد پوتین چاره ای جز درک این واقعیت و تالش برای 

پاسخگویی به آن وجود ندارد.
منبع: آمریکن اینترپرایز

مشکالت اقتصادی روسیه با غرور ملی فراموش می شود؟

پاسخ غرب به
 دکترین پوتین

نویسنده: لئون آرون

به کانال رسمی هفته نامه پرشین  بپیوندید
کانال رسمی سایت هفته نامه پرشین در نرم افزار پیام رسان "تلگرام" راه اندازی شد.

با توجه به محبوبیت روزافزون نرم افزار تلگرام و گسترش استفاده از آن و امکانات این پیام رسان  هفته نامه پرشین نیز تصمیم گرفت کانال 
telegram.me/  رسمی خود را راه اندازی کند تا از این به بعد بیشتر با مخاطبان خود در ارتباط باشد.شما به منظور پیوستن به این کانال

persianweekly پس از ورود به کانال روی Join Channel کلیک کنید.
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بوروکراسی اعراب 
می کند  تالش  که  است  روز  چند  احمد 
به  را  فرزندانش  انتقال  دولتی  برگه های 
آسان  کار  این  کند.  تکمیل  دیگر  مدرسه ای 
باید  او  که  کارمندی  اوقات  گاهی  نیست. 
دیگر  زمان  است،  رفته  تعطیالت  به  ببیند 
مایوس  که  احمد  است.  دستشویی  در  او 
دست  از  را  خود  اختیار  ناگهان  است  شده 
می دهد و به طور تصادفی اسلحه نگهبان را 

برداشته و چندین نفر را گروگان می گیرد.

 این ماجرا یک داستان تخیلی است که صحنه ای از یک 
»تروریسم  عنوان  با   1993 سال  ساخت  مصری  فیلم 
فیلم  این  که  مشکالتی  اما  می دهد  تشکیل  را  کباب«  و 
نشان می دهد در جهان امروزی مدام تکرار می شوند.

کمدی  فیلم های  برای  که  واقعی  زندگی  نمونه های 
از  عراق  در  که  افرادی  نیستند.  اندک  مناسب اند 
شهروندان  که  دارند  اصرار  گریزانند  کاغذبازی ها 
محل تولد خود را همان محل تولد پدرشان ذکر کنند 
و الزم نیست بگویند کجا متولد شده اند اما همین کار 
کوچک مشکالت بزرگی به همراه می  آورد. هنگامی که 
کند  عوض  را  پسرش  نام  می خواست  عراقی  فرد  یک 
مجبور  است(  مجاز  کاماًل  قانونی  نظر  از  که  )امری 
جزیی  اصالحیه  همین  تا  برود  دادگاه  به  بار   18 شد 
نداشت  قصد  که  بود  خوش شانس  او  دهد.  انجام  را 
به  بنا  اندازد چراکه  راه  به  را در مصر  کسب و کاری 
از 78  کار مستلزم کسب مجوز  این  برخی گزارش ها 
نهاد مختلف است. اوضاع آنقدر وخیم است که همین 
امسال یکی از وزرای دولت مصر به شوخی گفت باید 

بخش خدمات مدنی را با دینامیت منفجر کرد.

در سراسر جهان شهروندان از کاغذبازی و تشریفات 
کشورهای  شهروندان  اما  دارند.  گالیه  اداری  زیاد 
دارند.  گالیه  و  شکایت  برای  بیشتری  دالیل  عربی 
دیکتاتورها و دولت های تک حزبی از مدت ها قبل بخش 
خدمات مدنی را به عنوان یک کارفرما برای استخدام 
بخشی  نه  می دیدند،  خود  خویشاوندان  و  طرفداران 
نگرش  نوع  این  تاثیر  است.  خدمات  ارائه  مسوول  که 
بسیار وحشتناک است. تامین مالی این ارتش میزنشین 
از  را  ماهر  کارگران  و  می بلعد  را  کشور  ملی  بودجه 
به  و  می کشاند  خود  سمت  به  مولد  خصوصی  بخش 
این ترتیب رشد اقتصادی را سرکوب می کند. به عنوان 
مثال در برخی بخش های کشورهای نفت خیز حاشیه 
از شهروندان در استخدام  از نیمی  خلیج فارس بیش 
نظام  که  می دهد  گزارش  جهانی  بانک  هستند.  دولت 
اداری بوروکراسی و سهم آن از کل اشتغال کشور در 
از هر جای دیگر دنیا بزرگ تر است. هاله  این منطقه 
این  از  بسیاری  می گوید  قاهره  دانشگاه  از  السعید 
کارمندان اصاًل کاری انجام نمی دهند. ترفیع اداری بر 
مبنای سن یا روابط است و ربطی به شایستگی ندارد. 

اخراج کارمندان حتی به دلیل بی لیاقتی دشوار است. 
به گفته زید العلی از دانشگاه پرینستون غیبت از کار 
امری کاماًل رایج است حداقل به خاطر اینکه عملکرد 

هیچ کس مورد نظارت قرار نمی گیرد.
از  عربی  کشورهای  اداری  نظام  ناکارآمدی  مشکل 

سطح شهروندان آن فراتر می رود.

رژیم های  برخی  سرنگونی  به  که   2010 سال  قیام های 
عربی در جریان بهار عربی منجر شد به همان اندازه 
که  دولت هایی  اما  بود.  خدمات  خواستار  دموکراسی 
جایگزین رژیم های قبلی شدند در اکثر موارد از دولت 
گذشته بی لیاقت تر بودند و به خطر قیامی دوباره دامن 

می زدند. 
ماه  چهار  است.  افزایش  حال  در  تغییر  برای  فشار 
پایه  خدمات  فقدان  و  فساد  علیه  عراقی ها  که  است 
درخواست  برای  مردم  لبنان  در  می کنند.  اعتراض 
کشور  چندین  ریختند.  خیابان  به  زباله ها  جمع آوری 
اعالم کرده اند تغییرات در راه است. قانونی که همین 

را  اصالحی  موارد  رسید  تصویب  به  مصر  در  امسال 
در بردارد. این موارد شامل اعالم عمومی ظرفیت های 
اشتغال، آزمون داوطلبان و الزام به بازبینی های منظم 
میان  در  فساد  با  مبارزه  حال  در  نیز  عراق  می شود. 

کارمندان خود است. 

به  اصالحی  موارد  این  دارند  عقیده  بسیاری  اما 
مالیات  اداره  کارمندان  االن  همین  از  نمی رسد.  جایی 
مصر  جدید  قانون  علیه  آنان  صنفی  اتحادیه های  و 
اعتراض را شروع کرده اند. در عراق نیز سیاستمداران 
لبنان  در   2005 سال  در  گرفته اند.  را  تغییرات  جلوی 
تالش برای استخدام کارمندان ارشد دولتی بر مبنای 
شایستگی ناکام ماند. اصالحات در نظامی که مشاغل 
با  نیز  می کند  توزیع  مذهبی  گروه های  اساس  بر  را 
شکست مواجه شد. شانتا دواراجان اقتصاددان ارشد 
آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  حوزه  در  جهانی  بانک 
به  باال  از  به جای اصالحات  اگر کشورها  عقیده دارد 
شروع اصالحات از پایین روی آورند موفقیت بیشتری 
خواهند داشت. آنها باید در سطوح محلی کارمندان را 
نسبت به شهروندان پاسخگو سازند. او به نمونه های 
موفقی از مدارس در ساحل غربی و غزه اشاره می کند 
را  معلمان  عملکرد  نحوه  می توانند  والدین  آن  در  که 

مشاهده و بر آن نظارت کنند. 

نیست  مسیر  این  پیمودن  به  حاضر  کشوری  هر  اما 
و  بذل  برای  دولت  توانایی  صورت  این  در  چراکه 
گفته  به  می شود.  تضعیف  وفادار  پیروان  به  بخشش 
دولت  آن  در  که  اجتماعی  قرارداد  دواراجان  آقای 
و  می کرد  فراهم  رایگان  به  را  تحصیل  و  بهداشت 
شهروندان مصرف کنندگانی آرام و بی سروصدا بودند 
دیگر به پایان رسیده است. اما هنوز چیزی نتوانسته 
نه  و  خصوصی  مشاغل  نه  شود:  آن  جایگزین  است 

دموکراسی. 
منبع: اکونومیست

علیه  ائتالف  در  آمریکا  منطقه ای  متحدان  خالی  جای 
تروریسم

اعراب هنوز 
تهدید داعش را 

باور نکرده اند
نویسنده: روبرت مانینگ

نگاه  تر  نزدیک  را  خود  دشمنان  و  نزدیک  را  خود  »دوستان 
فیلم  در  مایکل کورلئونه  ای جمله نصیحت هوشمندانه  دار.« 
که  رسد  می  نظر  به  حال  این  با  است.  پدرخوانده  کالسیک 
آمریکا در شرایط حاضر برای نظم بخشیدن به استراتژی خود 
در خاورمیانه باید دیدگاهی عکس آنچه کورلئونه بدان معتقد 

نگاهی  آمریکا  که  است  رسیده  فرا  آن  زمان  کند.  اتخاد  است، 
جدی تر به نقش دوستان و متحدان عرب خود در منطقه داشته 

باشد.
به نظر می رسد که حمالت تروریستی اخیر در پاریس و ادامه 
یافتن جنگ در سوریه پاسخی بین المللی در حد و اندازه های 
پاسخی که به تجاوز صدام حسین به کویت در 1990 داده شد، 
نیاز داشته باشد. اقدامات تروریستی جدید گروه داعش نشان 
کشورهای  برای  تنها  نه  جدی  تهدیدی  گروه  این  که  دهد  می 
عرب منطقه، بلکه تهدیدی قابل توجه برای قدرت های خارج 
از منطقه شامل آمریکا، اروپا، روسیه، چین، هند و ژاپن است.

پس از حمله صدام به کویت جیمز بیکر، وزیر خارجه آمریکا 
با حضور شوروی و حتی رژیم اسد  ائتالفی فراگیر  توانست 
علیه صدام ایجاد کند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این 
علیه  ائتالفی  چنین  تواند  نمی  آمریکا  اکنون  هم  چرا  که  است 
دیگر  بار  تا  کجاست  آمریکایی  بیکر  جیمز  کند؟  پا  به  داعش 
ائتالفی کارآمد ایجاد کند؟ اما اگر بخواهیم منصفانه قضاوت 
آن  دولت  و  اوباما  به  معطوف  را  تقصیرها  همه  نباید  کنیم 

ببینیم.
چرا عربستان سعودی، مصر، کشورهای حاشیه خلیج فارس 
و ترکیه که داعش برای آنها تهدیدی حیاتی محسوب می شود 
کاری نمی کنند و مشغول دغدغه های دیگر شده اند؟ داعش 
مسلمین  رهبر  را  خود  و  است  کرده  اسالمی  خالفت  اعالم 
های  سرزمین  تصرف  برای  تالش  بنابراین  است.  خوانده 
ذهن  از  دور  تواند  نمی  مدینه  و  مکه  یعنی  مسلمین  مقدس 
بگیرد؟  نادیده  را  این واقعیت  تواند  باشد. چگونه ریاض می 

داعش پیش از این در صحرای سینا عملیات داشته است.
در  مسلح  نیروی  نفر  میلیون   5 به  نزدیک  کشور  چند  همین 
اختیار دارند، اما اعزام نیروهای خود به جنگ با داعش را در 
حیطه منافع نسبی خود نمی بینند. همانطور که این واقعیت 
در جنگ عراق عیان شد، هیچ جنگی با اتکای صرف به حمالت 
هوایی به پیروزی نمی رسد. هر استراتژی که هدف غایی آن از 
میان بردن داعش باشد، دیر یا زود به استفاده از نیروی زمینی 
نهادن  بنیان  و  اشغال شده  گیری سرزمین های  بازپس  برای 

حکومتی جدید نیاز پیدا می کند.
سوال جالب توجهی که اینجا مطرح می شود این است که چرا 
در  آمریکا  جدی  امنیتی  نقش  خواهان  که  عربی  کشورهای 
به شدت درگیر دغدغه های دیگری مثل  منطقه هستند، خود 

ایران شدند؟
گفته می شود که عربستان و سایر متحدان آمریکا در منطقه 
هنوز داعش را به عنوان یک تهدید جدی که می تواند رژیم های 
باور  این  اند.  نکرده  باور  قرار دهد،  را در معرض خطر  آنها 
که نقش ایاالت متحده برای حفظ جریان نفت ضروری است، 
سابقه ای طوالنی دارد. هیچ یک از اعضای اوپک عالقه ای به 
از بین بردن منبع حیاتی خود ندارند. چه کسی از این انگیزه 

برخوردار است که جریان نفت را به مخاطره بیندازد؟
نقش  ایفای  لزوم  پیرامون  زیاد  های  بحث  وجود  رغم  علی 
ژاپن در حفظ جریان  و  و هند  انرژی مثل چین  واردکنندگان 
نفت، نقش موازنه بخش آمریکا در منطقه پرآشوب خاورمیانه 

هنوز یکی از مهم ترین ستون های ثبات قلمداد می شود.
اما معمایی که باقی می ماند این است که هیچ قدرت غربی به 
تنهایی نمی تواند مقابل داعش بایستد و آن را از پا در بیارد. 
نگریسته  داعش  علیه  غرب  جنگ  عنوان  به  ائتالفی  چنین  اگر 
شود، واکنش شدید داعش را در پی خواهد داشت. این همان 

دامی است که داعش در انتظار آن است.
باشد که قدرت های  از کارآمدی برخوردار  تواند  ائتالفی می 
این  اگر  بگیرند.  عهده  به  آن  در  را  اصلی  نقش  ای  منطقه 

ائتالف فقط نام آن را یدک بکشد و همه امور مهم آن به آمریکا 
و متحدان غربی آن محول بشود، کاری از پیش نخواهد برد. 
آمریکا، فرانسه و روسیه صرفا باید نقش حمایتی را ایفا کنند. 
این کشورهای منطقه هستند که باید نشان دهند داعش نماینده 

اسالم نبوده و از مشروعیت برخوردار نیست.
ماهیت این تعارض، حضور کشورهای منطقه در پایان دادن به 
این تهدید را اجتناب ناپذیر می کند. تخمین ها نشان می دهد 
که بیش از 100 هزار نیروی زمینی نیاز نیست. حدود نیمی از 
این تعداد برای عملیات های کوتاه مدت و نیمی دیگر به عنوان 
نیروهای حافظ صلح در بازه یک تا دو ساله دوران گذار مورد 
نیاز هستند. اگر ارزیابی های امنیتی متحدان منطقه ای آمریکا 
باید  دارد،  فاصله  واشنگتن  های  ارزیابی  با  اندازه  این  به  تا 
آمریکا تجدید نظر صورت  با  آنها  امنیتی دوجانبه  ارتباط  در 
بگیرد. شراکت امنیتی باید بازتاب دهنده منافع مشترک باشد 

و جاده ای یک طرفه نیست.
که  اند  کرده  درک  را  این  منطقه  های  دولت  همه  شک  بدون 
همه مداخالت نظامی غرب در منطقه از سایس پیکو گرفته تا 

تجاوز آمریکا به عراق همگی مخرب بوده است.
قابل  منطقه  در  ایران  نفوذ  افزایش  از  اعراب  نگرانی  اگرچه 
تلقی  تر  جدی  تهدیدی  داعش  حاضر  حال  در  اما  است،  درک 
بین  از  سوریه  معضل  حل  بدون  داعش  بعالوه،  شود.  می 
نخواهد رفت. در حل بحران سوریه اشتراکات منافعی نیز با 
ایران وجود دارد که آن را به یکی از پایه های اصلی حل بحران 

سوریه تبدیل می کند.
در مناطق دیگر از جمله اروپا و آسیای شرقی، ایاالت متحده 
نقش اصلی را در تامین امنیت به عهده دارد و روابط امنیتی 
ناتو  در  دارد.  مناطق  این  با کشورهای  فعالی  و شراکت های 
تعهد به امنیت دسته جمعی بنیان همکاری های امنیتی است. 
در آسیای شرقی نیز با ائتالف آمریکا-ژاپن، آمریکا- انگلیس، 
آمریکا-استرالیا و افزایش همکاری های استراتژیک در آ.سه.

آن یک شبکه امنیتی در حال بسط و گسترش است.
پایه  بر  مشترک  های  اولویت  هنوز  خاورمیانه  منطقه  در  اما 
روند  این  اگر  است.  نشده  تعریف  تهدید  از  مشترک  درک 
ادامه پیدا کند، آشوب در منطقه ادامه پیدا خواهد کرد و تنها 
داعش از این وضعیت بهره خواهد برد. ادامه این شرایط تنها 

پیوندهای امنیتی آمریکا را با منطقه کاهش خواهد داد.
منبع: فارن پالسی
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اقتصاد
سقوط قیمت نفت چه بر سر پول های ملی آورد؟

تاوان ارزی 
کشورهای نفتی

با کاهش قیمت های نفت در ماه های اخیر درآمدهای ارزی و به تبع آن نرخ ارز در بسیاری 
مستقل  اقتصاددان ها  برخی  عقیده  به  که  حقیقتی  است؛  شده  نوسان  دچار  کشورها  از 
از این است که کشور صادرکننده خالص نفت باشد. همبستگی معنادار بین قیمت نفت 
تا  و قیمت دیگر کاالهای صنعتی و صادراتی بسیاری از کشورها مانند آهن باعث شده 
کاهش در قیمت نفت با سرایت به دیگر بازارها موجب کاهش درآمدهای ارزی ناشی از 
صادرات غیرنفتی و در نتیجه افزایش نرخ ارز شود. از طرف دیگر غالب کشورهای اصلی 
صادرکننده نفت سیاست نرخ ارز ثابت، یا شناور مدیریت شده اتخاذ کرده اند و به همین 
سبب با کاهش منابع ارزی بین المللی و ذخایر ارزی خود سعی در حفظ ارزش پول ملی 
و ثبات نرخ ارز کرده اند. در این میان، برخی کشورها با افت قیمت نفت با بحران جدی 
 90 حدود  با  روسیه  شده اند.  روبه رو  ارز  نرخ های  در  شدید  بسیار  افزایش  و  اقتصادی 
درصد افزایش نرخ ارز و ونزوئال با حدود 800 درصد افزایش نرخ دالر در بازار غیررسمی 
درآمدهای  کاهش  طریق  از  نفت  قیمت  کاهش  می روند.  شمار  به  کشورها  بحرانی ترین 
نفتی و کاهش ورود و عرضه منابع ارزی در کشورهای صادرکننده نفت باعث افزایش 
باعث  دیگر  طرف  از  نفت  قیمت  کاهش  می شود.  ملی  پول  ارزش  در  کاهش  و  ارز  نرخ 
کاهش در قیمت کاالهای دیگر نیز می شود و به همین سبب حتی کشورهای صادرکننده 
با کاهش ارزش در  نیز متضرر می شوند و  آفریقای جنوبی  محصوالت غیر نفتی مانند 
پول ملی و افزایش نرخ های ارز روبه رو می شوند. در این نوشته تغییرات نرخ های ارز در 
کشورهای مختلف و تغییرات متغیرهای دیگر اقتصادی متناسب با آن بررسی شده است.

افت  مشاهده  با  توسعه  حال  در  کشورهای  و  نوظهور  اقتصادهای  در  سرمایه گذاران 
میزان  نفت  قیمت های  شوک  با  غالبا  و  می دهند  نشان  واکنش  شدت  به  نفت  قیمت های 
کشورهایی  برای  واقعیت  این  می یابد.  کاهش  نیز  کشورها  این  بازار  در  سرمایه گذاری 
مانند کره جنوبی که اقتصاد آن چندان به تولید نفت وابسته نیست همچنان صادق است. 
این مساله در کنار شوک عرضه منابع ارزی به کشورهای نفتی در اثر کاهش قیمت های 
نفتی باعث افت شدیدتر در ارزش گذاری پول های ملی می شود. از سال 2000 تاکنون 17 
دوره مشاهده شده است که در آن در یک بازه 3 ماهه قیمت نفت تا 20 درصد کاهش داشته 
است. تحقیقات نشان داده اند که ارزش پول ملی اقتصادهای نوظهور طی این دوره ها، 
البته به جز چین، کاهش یافته اند و این حقیقت حتی درباره کشورهایی که به طور خالص 
آفریقای  سنگاپور،  اندونزی،  هند،  ترکیه،  مانند  است  صادق  نیز  هستند  نفت  واردکننده 
جنوبی و کره جنوبی. طی 15 دوره اول کاهش قیمت نفت، به طور متوسط، نرخ ارز این 

کشورها 8/ 2درصد کاهش داشت.

روسیه
کاهش های اخیر قیمت نفت باعث تاثیر منفی شدیدی بر پول کشورهای صادرکننده نفت 
شده و روسیه از بیشترین ضررکنندگان این بازی بوده است. روسیه 12 درصد از نفت 
آمریکا  انرژی  اطالعات  سازمان  گزارش  براساس  می کند.  عرضه  و  تامین  را  دنیا  خام 
از بودجه دولتی این کشور را تشکیل  از 50 درصد  فروش نفت خام و گاز طبیعی بیش 
می دهد. چون اقتصاد این کشور به شدت به قیمت نفت وابستگی دارد انتظار می رود نرخ 
روبل نیز نوسانات قیمت نفت را با چسبندگی بسیار کمتری دنبال کند. روبل روسیه در 

این بین بیشترین کاهش ارزش را شاهد بوده است. روسیه برای جلب منابع ارزی و حفظ 
این کشور برای هر دالر  افزایش داده است.  تا 17 درصد  ارزش روبل نرخ های بهره را 
کاهش در قیمت نفت دو میلیارد دالر ضرر می بیند و به پیش بینی بانک جهانی در صورت 
استمرار قیمت نفت در سطح فعلی، اقتصاد روسیه تا 7/ 0 درصد کوچک تر خواهد شد. 
خروج  کنترل  سیاست های  حتی  روبل  ارزش  در  مستمر  کاهش  با  مقابله  برای  دولت 
سرمایه را نیز مطرح کرده است. این کشور بین نوامبر سال قبل تا ژانویه سال جاری با 
بحران جدی در تراز پرداخت ها روبه رو بود و کاهش قیمت  نفت در کنار فشار تحریم های 
بین المللی باعث کاهش ارزش پول این کشور در ابعاد وسیع شد. در واقع در بازه ژوئن 
2014 تا سپتامبر 2015 روبل تا 5/ 48 درصد کاهش یافت و به تناسب نرخ تورم این کشور 

که در سال 2013 کمتر از 7 درصد بود در این سال به بیشتر از 13 درصد افزایش یافت.
براساس گزارش اخیر بانک جهانی بیش از 60 کشور در دنیا بیش از یک درصد از تولید 
ناخالص داخلیشان به نفت وابسته است و صادرات نفت برای 10 کشور بیشتر از یک سوم 
اقتصاد آنها را تشکیل می دهد. ضریب همبستگی کرون نروژ و روبل روسیه به قیمت نفت 
طی دو سال اخیر تا 83/ 0 تخمین زده شده است؛ به این معنا که اگر 10 درصد قیمت نفت 
کاهش یابد پول این دو کشور به میزان 3/ 8 درصد کاهش ارزش خواهد داشت. ولی اگر 
نرخ ها را به صورت حقیقی در نظر بگیریم، یعنی اثر تغییرات آن را به واسطه تغییرات 
دالر تعدیل کنیم )چون دالر غالبا بر خالف تغییرات قیمت نفت تغییر می کند( مشاهده 
نفت  حقیقی  قیمت های  به  حقیقی  به صورت  هم  هنوز  روسیه  روبل  تنها  که  می شود 
وابستگی دارد در حالی که این وابستگی برای ریال عربستان یا کرون نروژ برقرار نیست.

آنها  اقتصاد  که  کشورهایی  از  بسیاری  پول  بین المللی  صندوق  گزارش  براساس  البته 
یا یورو قفل  یا ناقص به دالر  به نفت وابستگی شدیدی دارند پول خود را به طور کامل 
کرده اند و به همین دلیل پول به طور مصنوعی ثابت یا تا حدی ثابت نگه داشته شده است. 
بنابراین تغییرات قیمت نفت در نرخ ارز خود را نشان نمی دهد. براساس این گزارش 63 
درصد از کشورهای صادرکننده نفت نرخ ارز خود را قفل کرده اند و 25 درصد نرخ ارز 
بین 25 کشوری که صادرکننده های عمده نفت شمرده می شوند مانند  از  شناور دارند. 
را  نکته  این  البته  ندارند.  ارز شناور  نرخ  و ونزوئال هیچ کدام  کویت، عربستان سعودی 
نیز باید در نظر داشت که کاهش در قیمت نفت در ارتباط نزدیک با کاهش در قیمت دیگر 
کاالهاست بنابراین نرخ های ارز در دیگر کشورها که حتی صادرکننده نفتی نیستند نیز 

تغییر خواهد کرد.

کانادا
بوده  با دیگر کشورها مالیم تر  تقریبًا در مقایسه  کانادا  ارز در  نرخ   تغییرات در  درصد 
است. در نیمه اول سال جاری میالدی ارزش پول کانادا تا 20 درصد کاهش داشته است. با 
این حال گفته می شود که اقتصاد کانادا نسبت به قبل از تغییرات قیمت نفت آسیب پذیری 
بیشتری پیدا کرده و شوک های نفتی اخیر تاثیر سریع تر و شدیدتری بر اقتصاد این کشور 
داشته است. تغییر قیمت نفت از حدود 60 دالر به 40 دالر در چندماه اخیر باعث تغییر نرخ 
برابری دالر کانادا و آمریکا از حدود 8/ 0 به 74/ 0 شده است. کنترل سطح آسیب پذیری 
نرخ های ارز در کانادا در مقایسه با دیگر کشورها در مقابل شوک های نفتی تا حد زیادی 
به کارآیی سیاست های پولی و مالی دولت کانادا برای این هدف وابسته بوده است. کانادا 
سیاست هدف گذاری نرخ تورم و نرخ ارز شناور را در پیش دارد. هرچند ارزش پول این 
کشور طی 9 ماه اخیر 20 درصد کاهش داشته است ولی نرخ تورم در این بازه زمانی تنها 

1/ 1 درصد بوده است.

سیاست نرخ ارز انعطاف پذیر در دو کشور اندونزی و مالزی برقرار است و توجه به تورم 
و نیز روند مالیم کاهش ارزش پول ملی باعث کنترل نرخ تورم در دوره افزایش نرخ ارز 
شده است. پول ملی اندونزی در بازه ژوئن 2014 تا سپتامبر 2015 تنها 18 درصد و مالزی 
27 درصد کاهش یافت و تورم در این کشورها به ترتیب 4/ 2 و 6/ 4 درصد بوده است. 
کویت که نرخ ارز ثابت دارد )البته دینار کویت به سبدی از ارزهای خارجی قفل شده است 
و نه تنها یک ارز( اجازه کاهش ارزش 7/ 6 درصدی به دینار داده و در سال جاری 3/ 3 
درصد تورم داشته است. نرخ ارز در دوره مزبور در ایران 4/ 14 درصد افزایش داشته و 

تورم در این کشور نیز 14 درصد برای سال جاری میالدی ثبت شده است.

کویت
کویت مثال خوبی از یک کشور نفتی با ذخایر ارزی باال و نرخ ارز قفل شده است. نرخ 
باارزش ترین پول  دینار کویت  ثابت بوده است.  تا کنون   2011 از سال  این کشور  ارز در 
در دنیا و تقریبا معادل 53/ 3 دالر است. نرخ ارز در کویت مدیریت و کنترل شده است 
و دینار کویت به سبدی متشکل از ارزهای مهم دنیا قفل شده است. نرخ بهره پایه بانک 
مرکزی نیز طی سه سال اخیر ثابت بوده است. ولی کاهش قیمت نفت باعث کاهش شدید 
در تراز حساب جاری این کشور شده است. در حالی که در سال 2013 بیش از 40 درصد 
تولید ناخالص داخلی این کشور به صورت مازاد بودجه در این حساب وجود داشت طی 
ماه های اخیر و با شوک نفتی این مقدار به اندکی بیش از 9 درصد رسیده است. البته باید 
اشاره کرد که کشورهای الجزیره، آذربایجان، برونئی، عمان، قطر و عربستان نیز جزو 
کشورهایی هستند که کاهش در این حساب برای آنها شکل بسیار جدی دارد. کویت که 
در سال 2013 تا حدود 35 درصد از تولید کشور را در سطح بین المللی قرض داده بود 
در سال جاری تنها اندکی بیش از 1 درصد از منابع خود را به صورت وام در دست دیگر 
کشورها دارد. هرچند اقتصاد کویت تا حد زیادی به نفت وابسته است )طی 20 سال اخیر، 
به طور متوسط 90 درصد از درآمدهای دولتی حاصل از درآمدهای نفتی بوده است.( ولی 
تحقیقات نشان داده بین مخارج دولتی چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی و 
پروژه های عمرانی و تغییرات قیمت نفتی یا درصد تغییر در درآمدهای نفتی این کشور 

طی 20 سال اخیر ارتباط معنادار و قابل توجهی وجود ندارد.
 در واقع تغییرات قیمت نفتی تنها موجب تغییرات در کسری یا مازاد بودجه دولت و تغییر 
در ذخایر ارزی کشور شده است. اقتصاددانان پیش بینی می کنند اگر طی دو سال آینده 
نیز حتی اگر نفت به طور متوسط در سطح 60 دالر به فروش رود باز تغییر زیادی در 
مخارج دولتی، حتی در انتقال ها و یارانه ها و دستمزدها، به وجود نخواهد آمد. در بخش 
بانکی نیز هرچند تغییر درآمدهای نفتی اخیر باعث کاهش در منابع و سپرده ها می شود 
ولی همچنان که داده های دو دهه اخیر نشان می دهد نرخ وام دهی بانک ها و نیز کیفیت و 
شرایط وام دهی تغییری نخواهد کرد. از طرف دیگر در سال های 2013 و 2014 نرخ تورم 
کویت به گزارش بانک جهانی به ترتیب 7/ 2 درصد و 9/ 2 درصد بوده در حالی که از 
ژانویه 2015 )با نرخ تورم 8/ 2 درصد( روند صعودی را نشان می دهد و در آگوست به 
مقدار بیشینه 8/ 3 رسیده است. نرخ تورم و نرخ ارز رابطه مستقیم و قوی با یکدیگر 
دارند. افزایش اندک در نرخ تورم باید به دلیل افزایش نرخ ارز یا حداقل همراه با افزایش 
نرخ ارز رخ داده باشد. هرچند دینار در کویت به سبدی از ارزهای مهم دنیا قفل شده ولی 
باز از آسیب کاهش اخیر در قیمت های نفت به طور کامل مصون نبوده است. با رصد کردن 
روند تغییر نرخ دالر در برابر دینار کویت می توان به سادگی دریافت که با شروع دوره 

کاهش درآمدهای نفتی نرخ ارز به میزان بسیار اندکی افزایش داشته است.
جالب آنکه ذخایر طالی کویت طی ماه های اخیر تغییر چندانی نکرده و در مقدار تقریبی 
96/ 78 تن ثابت بوده است. در حالی که در دو ماه آوریل و جوالی سال جاری تا 97/ 
78 تن افزایش یافت و در اکتبر به میزان قبلی بازگشت. ولی تراز تجاری کشور که در 
ابتدای سال 2014 مازادی معادل 5 میلیارد و 783 میلیون دینار کویت داشته در جوالی 
سال جاری به 2 میلیارد و 400 میلیون کاهش یافته است. بنابر گزارش صندوق بین المللی 
پول اثر منفی شوک نفتی اخیر بر اقتصاد کویت بر تراز جاری دولت و نیز کاهش در رشد 
خوبی  حد  تا  کشور  این  گفت  می توان  خالصه  به طور  است.  بوده  کشور  این  اقتصادی 
توانسته اثرات منفی کاهش قیمت نفت را بر نرخ ارز، تورم و مخارج دولتی کنترل کند. 
بخشی از این موفقیت به دلیل ذخایر ارزی و وجود مازاد بودجه و تراز تجاری و ثبات 
اقتصادی این کشور بوده است. عالوه بر این ها، جمعیت بسیار پایین این کشور )در سال 
2013 حدود 3 میلیون و 300 هزار نفر ثبت شده است( نیز عامل موثری در خنثی سازی این 

اثرات می تواند شمرده شود.

عربستان سعودی
نرخ ارز طی دوره مورد بررسی تقریبا تغییری نکرده است. ریال عربستان طبق اظهار 
رسمی بانک مرکزی این کشور به حق برداشت مخصوص )SDR( قفل شده است ولی 
در عمل به دالر آمریکا قفل شده و هر دالر آمریکا 75/ 3 ریال تعیین شده است. هرچند 
مشاهده  عربستان  ذخایر  در  کاهشی  روند  ولی  بوده  مانده  ثابت  ارز  نرخ  دوره  این  در 
می شود. این ذخایر شامل طال، حق برداشت مخصوص، سپرده های به بانک های مرکزی 
دیگر کشورها، ذخایر ارزی خارجی و ... است. در آگوست 2014 مجموع این ذخایر بنابر 
گزارش صندوق بین المللی پول 745 میلیارد و 850 میلیون دالر بوده که در انتهای ماه 
سپتامبر سال جاری به 654 میلیارد و 541 میلیون دالر کاهش یافته است که نشان دهنده 

کاهشی معادل 91 میلیارد و 309 میلیون دالر در این ذخایر طی یک دوره 14 ماهه است.

ونزوئال
این  اقتصاد  است.  جهان  سطح  در  نفت  صادرکننده  اصلی  کشورهای  از  یکی  ونزوئال 
ناخالص  تولید  از  درصد   23 حدود  و  است  وابسته  نفتی  درآمدهای  به  شدت  به  کشور 
به شدت و در سطح  را درآمدهای نفتی شکل می دهد. سقوط قیمت نفت  داخلی کشور 
وسیع نرخ برابری بولیوار در برابر ارزهای خارجی را چه در بازار رسمی دولتی و چه در 
بازار غیررسمی تحت تاثیر قرار داده است. در اکتبر سال جاری در مقایسه با ماه مشابه 
بازه  این رقم در  افزایش داشته است.  بازار غیررسمی  ارز 850درصد در  سال قبل نرخ 
یک ماهه سپتامبر تا اکتبر 23 درصد بوده است. نکته مهم در توجیه افزایش بسیار شدید 
قیمت دالر این است که 95 درصد از درآمدهای دالری ونزوئال حاصل از درآمدهای نفتی 
است. به طور موازی دولت عرضه بولیوار را با چاپ آن افزایش داده و در نتیجه آن نرخ 
تورم ماهانه در ماه سپتامبر به 9/ 16 درصد رسید که در ربع قرن گذشته بی سابقه بوده 
تورم ونزوئال 62 درصد  نرخ  بانک جهانی در سال 2014  به گزارش  که  است. در حالی 
بوده است بنابر پیش بینی بسیاری از اقتصاددانان این نرخ در انتهای سال 2015 بین 150 

تا 200 درصد خواهد بود.

امارات متحده عربی
امارات متحده عربی دومین اقتصاد قدرتمند دنیای عرب و از کشورهای اصلی صادرکننده 
نفت است که توانسته با تنوع سازی در سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصاد و 
افزایش فعالیت ها در بخش های غیرنفتی وابستگی اقتصاد خود را به نفت کاهش دهد و 
در نتیجه به خوبی بتواند بر مشکالت ناشی از کاهش قیمت های نفتی فائق بیاید. در فصل 
دوم سال جاری دولت توانست به رغم کاهش درآمدهای نفتی تا 26 درصد کسری بودجه 
بخش های  رشد  که  درحالی  امارات،  مرکزی  بانک  گزارش  بنابر  بدهد.  کاهش  را  خود 
3 درصد پیش بینی شده رشد تولید ناخالص  غیرنفتی اقتصاد کشور در سال جاری 5/ 

این کشور برای این سال 1/ 3 درصد برآورد شده است.
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طبیعی غیرطبیعی 

بازار نفت 
اواخر  در  راکفلر  استاندارد اویل جان  از شرکت 
در  تگزاس  در  راه آهن  کمیسیون  تا   1800 دهه 
سال 1930 تا اوپک از سال 1960 به بعد، نهادها 
نفع  به  را  نفت  بازار  تا  کرده اند  تالش  همیشه 
بوردف  جیسون  گفته  به  کنند.  باثبات  خود 
دانشگاه  از  انرژی  جهانی  سیاست  مرکز  مدیر 
بازار  نادر  موارد  در  فقط  که  می گوید  کلمبیا 
نفت رفتاری طبیعی داشته است و بیشتر تحت 
قوانین عرضه و تقاضا بوده است تا فشارهای 
نادر  زمان های  آن  از  یکی  اکنون  کارتل،  یک 

است.
 

عرضه را در نظر بگیرید. یک سال قبل عربستان سعودی به 
اوپک اجازه نداد با کاهش تولید نفت بهای آن را باال ببرد. 
عربستان امیدوار بود بهای پایین نفت رقبای دیگر به ویژه 
تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا را از عرصه خارج کند. از 
آن زمان این کشور از حربه بهای پایین نفت استفاده کرد 
تا خود سهم بزرگ تری در تولید داشته باشد. عربستان با 
روسیه و سایر کشورهای عضو اوپک درافتاد تا بتواند به 
می گوید  سیتی بانک  از  کالین من  ست  بفروشد.  نفت  چین 
در  را  خود  نفت  تا  است  کرده  تالش  عربستان  تازگی  به 
پاالیشگاه های سوئد و هلند جایگزین نفت خام روسیه کند 

و قیمت ها را در سطح اروپا پایین تر آورد.

جمله  از  دارند  بیشتری  هزینه های  که  تولیدکنندگانی 
شرکت های  از  بسیاری  و  بورسی  بزرگ  نفتی  شرکت های 
در  منطقی  رفتاری  نیز  هستند  آنها  رقیب  که  نفت  ملی 

بی میلی  روی  از  رفتار  تغییر  این  چند  هر  گرفته اند.  پیش 
سرمایه گذاری  از  دالر  میلیارد   150 حداقل  آنها  است. 
این کاهش سرمایه گذاری  و  را متوقف کردند  امسال خود 
را در سال آینده نیز ادامه می دهند. البته زمان زیادی الزم 
است تا این راهبرد جدید به تولید کمتر منجر شود چرا که 
پروژه های نفتی معمواًل زمان بر هستند و در طول این مدت 
تولیدکنندگان به طور طبیعی تالش می کنند ضرر ناشی از 
تاسیسات موجود جبران  از  بیشتر  تولید  با  را  اندک  بهای 
کنند. اما در نهایت کاهش سرمایه گذاری کاهش تولید را به 

همراه خواهد داشت.

نفت  بازار  تخریب  عامل  معمواًل  که  ژئوپولتیکی  تنش های 

هستند در سال جاری نسبتًا کمتر بودند. بخشی به آن دلیل 
است که اوپک کم و بیش سهمیه های خود را برداشته است. 
این بدان معناست که مناقشات درون این کارتل که زمانی به 
نقض سقف تولید منجر می شد کمتر شده است. به عنوان 
مثال جنگ نیابتی در عین حال تاثیری بر قیمت ها نگذاشته 
تنظیم  را  بازارها  در مقابل عوامل دیگری که نبض  است. 
می کند باعث شده اند بازار نفت خام همانند بازار سنگ آهن 
اعتصاب  به  می توان  عوامل  این  میان  از  باشد.  پرتالطم 
در  سرمایه گذاری  بودجه  کاهش  برزیل،  در  نفت  کارگران 
عراق و انتشار اوراق قرضه عربستان که ممکن است آن را 

قادر سازد بیشتر در مقابل سقوط بهای نفت پایداری کند، 
اشاره کرد.

که  همان طور  دارد.  را  خود  تاثیرات  نیز  تقاضا  بخش 
را  مصرف  شدید  افزایش  نفت  کاهش  می رود  انتظار 
انرژی  بین المللی  آژانس  گزارش  طبق  دارد.  همراه  به 
کشورهای  نماینده  و  پیش بینی کننده  سازمانی  - که 
متقاضی  اکنون  بیشتری  افراد  است-   نفت  مصرف کننده 
اتومبیل های بزرگ پرمصرف مانند شاسی بلندها شده   اند. 
می شود.  مشاهده  آمریکا  و  چین  در  بیشتر  تحول  این 
 8 تقاضا  درمجموع  دارد  انتظار  انرژی  بین المللی  آژانس  
/1 درصد در سال جاری افزایش یابد که بسیار بیشتر از 

میانگین 9 /0درصدی تقاضا در طول دهه گذشته است. با 
جهت گیری  اندازه  همان  به  کوچک  تفاوت های  این  وجود 
انرژی می گوید حتی  بین المللی  آژانس  کلی جالب هستند. 
در جهان در حال توسعه میزان نفت مصرف شده به ازای 
از  ویژه  به  است.  کاهش  به  رو  اقتصادی  تولید  واحد  هر 
شده  کاسته  چین  اقتصادی  رشد  در  انرژی  مصرف  روند 
است. شاید نتوان استانداردهای مصرف انرژی را به طور 
کامل اعمال کرد اما این استانداردها حداقل سه چهارم از کل 
وسایل نقلیه جهان را تحت تاثیر قرار می دهند. تحلیلگران 
این صنعت در حال جایگزینی »اوج تقاضا« به جای »اوج 
در  قیمت ها  مسیر  تعیین کننده  عامل  عنوان  به  عرضه« 

درازمدت هستند.
»چشم انداز  ساالنه  گزارش  در  انرژی  بین المللی  آژانس 
پیش بینی  یافت  انتشار  نوامبر   10 در  که  جهانی«  انرژی 
می کند اندکی بهبود در تقاضا و کاهش نسبی عرضه باعث 
برسد.  دالر   80 به   2020 سال  در  نفت  بهای  شد  خواهد 
می کند  مطرح  را  جایگزینی  سناریوی  مقابل  در  همچنان 
که در آن تا اواسط دهه 2020 بهای نفت در دامنه 50 تا 60 
آژانس  این  دالیل  از  یکی  می ماند.  باقی  بشکه  هر  در  دالر 
برای اتخاذ چنین تصمیمی نفت شیل آمریکاست. این نفت 
پیش بینی  تحلیلگران  که  آن گونه  است  نتوانسته  تاکنون 

می کردند به سرعت به تغییرات پاسخ دهد.
افزایش  تولید  نفت  بهای  افت  وجود  با  حتی  گذشته  سال 
آژانس  است.  شده  معکوس  تازگی  به  فرآیند  این  یافت. 
خاطر  به  درازمدت  انطباق  این  می گوید  انرژی  بین المللی 
فاصله زمانی چندماهه ای است که بین حفاری یک چاه و 
فرآیند فراکینگ )یعنی پمپ کردن آب و شن برای شکستن 
کاهش  فرآیندهای  است.  نفت(  خروج  و  نفتی  سنگ های 
هزینه ها و تامین بودجه نیز این صنعت را قادر ساخت با 
وجود کاهش قیمت ها سود حاشیه ای خود را حفظ کنند. 
روند  باال  دوباره  قیمت ها  اگر  که  است  آن  اصلی  سوال 
تولیدکنندگان نفت شیل چگونه به سرعت می توانند تولید 
مورد  این  در  انرژی  بین المللی  آژانس  دهند.  افزایش  را 
مایل  بانک ها  است  ممکن  آژانس  استدالل  به  است.  بدبین 
دوباره  بسیج  دهند،  انجام  را  چاه ها  مالی  تامین  نباشند 
کارکنان پس از اخراج اخیر می تواند زمان بر باشد و عوامل 
دیگری ممکن است تولید نفت شیل را از آنچه تولیدکنندگان 
نرخ  دارد  عقیده  آژانس  سازد.  دشوارتر  می کنند  تصور 
شدید استهالک در میادین نفت شیل ممکن است قیمت ها را 
بیشتر از آن مقداری که فناوری پایین آورده است افزایش 
شود.  محدود  صنعت  این  درازمدت  توان  بنابراین  و  دهد 
این اخبار برای عربستان سعودی مسرت بخش هستند. اما 
که  هستند  باهوش  افرادی  شیل  نفت  صنعت  متخصصان 
می کنند.  درک  را  بازار  سعودی ها  اندازه  همان  به  حداقل 

این نبرد هنوز هیچ برنده ای نداشته است. 
منبع: اکونومیست

نابودی اقتصاد منطقه 
در اثر خشونت ها

نویسنده: باسم عوض الله *
تله  در یک  ایرانی: جهان عرب و همسایگانش  دیپلماسی 
سوریه،  لیبی،  در  ها  درگیری  اند.  افتاده  گیر  خشونت 
یمن و عراق در کنار اقدامات گروه هایی همچون داعش، 
است  ضروری  مدت  بلند  سیاسی  ثبات  برای  که  اقتصاد 
مرزهای  مجدد  ترسیم  واقع  در  است.  کرده  نابود  را 
اقتصادی، آخرین موج خشونت است که شوکی واقعی به 

بخش تجارت وارد خواهد کرد.
و  کنند  می  پیدا  گسترش  مسلح  های  گروه  که  حالی  در 
باز  گیرد،  به خاطر درگیری هایی که صورت می  مرزها 
شده اند، تجارت کار سختی است. عواقب این اقدامات در 
حمل  زمینه  در  اصالحات  که  جایی  است،  شده  حاد  شام 
میان  اقتصادی  اوضاع  تقویت  به  منجر  تجارت  و  نقل  و 

عراق، اردن، لبنان و سوریه شده بود.
اما  بود،  یافته  افزایش  کشورها  این  میان  تجارت  میزان 
این قبیل فعالیت ها فروپاشید. به  افزایش خشونت ها  با 
اتصال  کلیدی  مسیر  سوریه،  مرزهای  شدن  بسته  ویژه 
را قطع کرد. یکی  ترکیه  شام، کشورهای خلیج فارس و 
لبنان  این روند، تولید کنندگان سیب در  از آسیب دیدگان 
هستند که از سال 2011 تقریبًا تمام بازار صادراتی خود در 

اردن، عراق و خلیج فارس را از دست داده اند.
این  سوریه،  با  اردن  مرزی  گذرگاه  آخرین  شدن  بسته  با 
و  عراق  است.  مواجه  مشابهی  سرنوشت  با  هم  کشور 
بسته  و  هستند  اردن  اصلی  صادراتی  بازارهای  سوریه 
این کشور را ویران و کشاورزان و  شدن مرزها، اقتصاد 

تولید کنندگان را زمین گیر می کند.
تجارت رو به رشد ترکیه با شام و شبه جزیره عربستان 
هم از این اوضاع رنج می برد. پنج سال پیش، شهرهای 
مرزی شمال سوریه از رشد سریع اقتصاد ترکیه بهره می 
بردند. در حال حاضر این ارتباط قطع شده است. واردات 
کاهش  درصد   74 حدود   ،2010 سال  از  سوریه  از  ترکیه 

یافته است.
برای  نیازمند فرصت های تجاری جدید  به شدت  منطقه 

وجود  به  که  چه  آن  عوض  در  است.  بیکاری  مشکل  حل 
دور  با  ترکیه  صادرات  است.  تجارت  شدن  منحرف  آمده 
جایگزین  مسیرهای  کردن  پیدا  و  جنگی  مناطق  زدن 
همانند کانال سوئز به فعالیت خود ادامه می دهد. بررسی 
جدید بانک جهانی تخمین می زند که در سه سال ابتدایی 
جنگ داخلی سوریه، منطقه شام بزرگ حدود 35 میلیارد 

دالر را از دست داده است.
عمیق  منطقه  سیاسی  اقتصاد  برای  تحوالت  این  تبعات 
به  ها  درگیری  خاطر  به  ای  منطقه  تجارت  است.  بوده 
حاشیه رانده شده است. به طور مثال بسته شدن آخرین 
که  است  معنی  این  به  اردن  و  سوریه  بین  مرزی  گذرگاه 
منطقه آزاد تجاری در امتداد مرز میان دو کشور با انحالل 
مواجه شده است. ساختمان ها و کارخانه هایی که در این 
راستا ساخته شده بودند -با سرمایه گذاری چند میلیون 
دالری- در حال برچیده شدن هستند و شبح بیکاری توده 
ها را تهدید می کند و اقتصاد به سرعت در حال افول است.

جدید  نظم  یک  حفظ  و  ایجاد  برای  اقتصادی  جدید  نظم 
سیاسی با ثبات در منطقه ضروری است. ممکن است این 
منطقه  در  که  شماری  بی  های  درگیری  به  توجه  هفتهبا 
اما  برسد.  نظر  به  دور  خیلی  آرزویی  چنین  دارد،  وجود 
سمت  به  را  منطقه  در  کشورها  از  بسیاری  بقا  منطق 
همکاری با همسایگان بر سر مسائلی مانند آب، انرژی و 

تجارت، سوق می دهد.
های  خصومت  مقامات  کردستان،  در  مثال  طور  به 
دولت  با  تعامل  برای  را  تاریخی  و  ایدئولوژیک  سیاسی، 
طور  به  اند.  گذاشته  کنار  ترکیه  و  ایران  عراق،  مرکزی 
از  پس  -که  جنوبی  سودان  دولت  شخصی  منافع  مشابه 
را  2010، استقالل گرفت-  جنگ داخلی وحشیانه در سال 

مجبور به همکاری با سودان کرده است.
در خاورمیانه آشفته امروز، همکاری های اقتصادی دیگر 
یک انتخاب نیست، بلکه تبدیل به یک ضرورت شده است. 
اقتصادی  های  همکاری  میان  رابطه  شناختن  رسمیت  به 
از  و ثبات سیاسی برای ترسیم راهی که منجر به خروج 
این باتالق شود، در حال حاضر بسیار مهم است. نادیده 
گرفتن این دستور العمل منجر به ادامه یافتن خشونت ها 

و تجزیه می شود.
* وزیر اقتصاد سابق اردن

منبع: پراجکت سیندیکیت/
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اقتصاد

سینما
درباره شانتال اکرمن، یکی از درگذشتگان بزرگ سینما در 

فصل پاییز

هنرمندی چند وجهی 
و جامعه شناس

یکی از درگذشتگان بزرگ سینمای جهان در فصل رو به پایان 
وجوه  بلژیکی  هنرمند  این  است.  بوده  اکرمن  شانتال  پاییز، 
مختلفی داشت و کارش از زوایای مختلفی قابل بررسی است 
و فقط از منظر یک سینماگر عادی و طبق عرف و آنچه در هنر 
سینما می شناسیم، نباید به او نگاه شود. اکرمن فردی بود که 
کارهای  اصول  خود  فیچر  فیلم های  در  حتی  می رسید  بنظر 
تجربی اش را تکرار و در چنان سیستم و در قالبی از این دست 
در  درست  و  نبود  هالیوود  سینمای  او  سینمای  می کند.  کار 

اروپایی ها  از  آن قرار داشت و هر چند بسیاری  نقطه مقابل 
هالیوود  کلیشه  ضد  هم  آنها  سینمای  و  دارند  را  خصلت  این 
است اما اکرمن از این منظر که حتی در فیلم های داستانی اش 
داشت،  را  تجربی  کارهای  شیوه  و  مستند  گویی  روایت  نوع 
و  نشد  توده ها  سینماگر  یک  هرگز  حیاتش  روز  آخرین  تا 
کارهایش ویژه افرادی خاص و مختص تحصیل کرده ها بود 
مردم  تا  می پسندیدند  را  او  شیوه های  بیشتر  روشنفکران  و 
را  فیلم های حادثه ای  و  گو  که سینمای قصه  و عوامی  عادی 
فیلم های  روایی  زبان  و  گویی  داستان  نوع  و  می دارند  ارج 
اکرمن برایشان غریبه است. اکرمن که در 65 سالگی بدرود 
فیلم های  هم  و  کرد  کار  مختلف  کشورهای  در  گفت،  حیات 
تجربی و مستند ساخت و هم آثار فیچر و داستانی و به ارائه 
ویدئوهای آموزشی و فرهنگی نیز پرداخت. یکی از کارهای 
ممتاز او همان فیلم نخست بلند او به نام »ژان دیلمان« بود که 
خصوص  در  بیانیه ای  و  ساخت  سالگی اش   25 در  را  آن  وی 
در  شدن  غرق  بدون  غرب  امروزی  زندگی های  بودن  تهی 
 Mainstream برخی انگاره های کم ارزش سینمای موسوم به
در غرب است. این فیلم به رغم 3 ساعت و 45 دقیقه ای بودنش 
اثری مینی مالیستی با بیان موجز است و هر چند کندی آزار 
از  اما قابل فهم و وصول است و 40 سال بعد  دهنده ای دارد 
نکات  می توان  هنوز  و  می رسد  بنظر  تازه  همچنان  عرضه 

آموزنده ای را در آن یافت.

یک زن تنها
حالی  در  سیریگ  دلفین  بازی  با  را  تنها  زن  یک  فیلم  این  در 
ببینیم که هم باید خرج خانواده را در آورد و پسر نوجوانش 
باشد که  به فکر همسایه هایی  به دبیرستان بفرستد و هم  را 
زندگی  وی  از  سخت تر  و  ندارند  را  او  الیموت«  »قوت  همان 
می کنند. عجبا این که »ژان دیلمان« به رغم تمامی عدم شتابش 
در بیان زندگی های جاری، حالت یک فیلم تریلر )دلهره آور( 
را نیز دارد و از هیجانات لحظه ای و تعلیق ها بی بهره نیست 
 2012 سال  در  بریتانیا  ساوند«  واند  »سایت  مرجع  نشریه  و 
این فیلم را همپا با فیلم »روانی« ساخته الفرد هیچکاک سی 
از دیدن  تاریخ سینما معرفی کرد. پس  برتر  فیلم  پنجمین  و 

پی یروی دیوانه
مانند  دیگری  فیلم های  بود،  بروکسل  شهر  متولد  که  اکرمن 
»داستانهای آمریکایی« را هم ساخت و می گفت زمانی مصمم 
گودار  لوک  ژان  کالسیک های  از  یکی  که  شد  فیلمسازی  به 
فرانسوی به نام »پی یروی دیوانه« را دید. او ابتدا به ساخت 
فیلم های کوتاه و یا آثار 50 و 60 دقیقه ای تجربی پرداخت و 
سپس کارهای خود را بسط و رده ها و ژانرهای دیگر را هم 
تجربه کرد. کارهای فیچر مانند »صندلی راحت در نیویورک« 
ویلیام  و  بینوش  یت  جولی  و  شد  اکران   1996 سال  در  که 
هارت در آن بازی می کردند و ساختن فیلمی موزیکال به نام 

»دهه طالیی هشتاد« را هم موجب شد، کوتاه مدت بود ولی 
»اسیر«  مانند  ادبی اش  اقتباس های  در  را  بیشتری  اشتیاق  او 
)2001( بر اساس رمانی از مارسال پرودست و دیوانگی المایر 
)2011( بر مبنای داستانی از جوزف کانراد از خود بروز داد. 
بود که  اکرمن چیزی  اروپا  ـ تجربی  برای سینمای فرهنگی 
وان  گاس  به  شبیه  آدم هایی  در  فقط  هالیوود  در  مشابهش 
سانت، تادهینز و کلیر دنیز مشاهده شده است. سینماگرانی 
که اخیرًا مرگ اکرمن را تسلیت گفتند و فیلم »ژان دیلمان« او 

را یک نقطه عطف فرهنگی در دوران معاصر اروپا نامیدند.

تخفیف فشارهای اجتماعی
به برخی کارهای اکرمن منجمله »ژان دیلمان« که وصف اش 
دهنده  تخفیف  و  مالیستی  مینی  کارهای  عنوان  به  رفت، 
فشارهای اجتماعی اروپا از طریق کوچک جلوه دادن مشکالت 
این قاره و تبدیل معضالت گروهی به مسایل فردی نگاه شده 
سبز  قاره  بر  متفاوتی  فرهنگی  شرایط  که  امروز  اما  است 

اکرمن  توسط  شده  گرفته  کار  به  روش های  است،  حکمفرما 
رفتن به پیشواز فردا و جامعه شناسی و شناخت های رفتاری 
از طریق مطرح ترین مدیوم هنری دهه های اخیر یعنی سینما 
از اهداف اصلی شاتنال  توصیف شده است. جامعه شناسی 
چیزی  هر  دادن  قرار  جای  به  او  اما  می آید  حساب  به  اکرمن 
و  اجتماعی  بندی  رده  یک  در  و  مربوط  سبد  در  کسی  هر  و 
رعایت اصول سنتی در این زمینه در پی نشان دادن خسران 
اروپا  و ضرری بود که رورابط اجتماعی و قوانین مدنی در 
با  آدم هایی  می توانست  همیشه  اکرمن  است.  گشته  موجب 
موضوعاتی  و  بسازد  مختلف  افکار  و  قشرها  از  عبور  طیف 
را تحویل بدهد که در نهایت جامعه را از برخی پیچیدگی های 
رفتاری رهایی می بخشد و هدف حل و رفع عدم تفاهم ها و 

کش و قوس های فرهنگی اروپا را تعقیب می کند.

یادگارهای جنگ جهانی دوم
اکرمن  هنری  آثار  در  دوم  جهانی  جنگ  تلخ  یادگارهای 
خاطر  بدین  شاید  این  و  دارند  ماندگار  و  مشخص  جلوه ای 
باختند  آلمانی ها جان  زندان  در  مادربزرگش  و  پدر  که  باشد 
و مادر خودش نیز ماهها زندانی نازی ها بود. با چنین پیش 
تعجب  اکرمن  فیلم های  برخی  موضوع  از  نباید  زمینه هایی 
نام  به  سفید  و  سیاه  و  کوتاه  فیلمی  سالگی   18 در  او  کرد. 
»Saute Maville« ساخت که در آن کاراکتر اول فیلم که زنی 
18 ساله مثل خود اوست )و به واقع خود اوست، زیرا نقش 
اول را هم بازی کرده است( با حرکاتی عصبی در آشپزخانه 
خانه اش باال و پایین می رود تا این که سرانجام خودش را به 
به  اکرمن  رجوع  با  دست  این  از  رویکردهایی  می کشد.  آتش 
ارشیو برخی فیلم های تاریخ سینما در نیویورک و مجموعه 
آنتولوژی سینما و توجه او به کارهای سینمای تجربی و آثار 
یوناس مکاس، ایوون راینر و مایکل اسنو در این زمینه تقویت 
سال  در  مونتری«  »هتل  مثل  کارهایی  شدن  ساخته  با  و  شد 
1972 و »اخباری از خانه« در سال 1977 ماندگاری پیدا کرد.

مثل واردا، بر خالف واردا
اگر  و  نداد  دست  از  را  فردگرایی اش  هرگز  او  حال  همه  در 
واردا  اگنس  فیلم های  مثل  موارد  برخی  در  کارهایش  چه 
شرح مظالم گروهی در اروپا بود اما وی با واردا تضادهایی 
گروهی  جریانات  به  فرد  یک  منظر  از  همیشه  و  داشت  هم 
می نگریست و از آنها ابراز حیرت و رنج می کرد و همین رنج 
گاهی  که  فیلم هایی  اوست.  فیلم های  از  بسیاری  زمینه  پس 
می گفتند  بازیگرانش  که  می شدند  ساخته  سرعت  به  چنان 
شاید اکرمن فقط با غوغاهای زمان حرکت می کند و خودش 
از قید و بندهای سناریوهای کالسیک و سنتی و طوالنی  را 

رهایی بخشیده است و بر اساس غریزه اش فیلم می سازد.
Guardian :منبع

نشریه فوربس در گزارشی تحلیلی منتشر کرد

شکست های تجاری 
سینمای جهان
 در سال 2015

رسانه ها  معموال  دارد.  چهره  دو  همیشه  جهان  سینمای 
نشان  را  آن  خوش  روی  و  چهره  سینمایی  مخاطبان  و 
می دهند. روی خوشی که دربردارنده سرمایه گذاری های 
و  بازیگران  برجسته ترین  حضور  دالری،  میلیون 
در  فیلم ها  موفقیت های  و  جهان  سینمای  کارگردانان 
میلیارد  آن، فروش  کنار  در  جشنواره های مختلف است. 
دالری برخی از فیلم ها دامنه رویاپردازی درباره اقتصاد 
این  همه  است.  داده  گسترش  را  جهان  سینمای  صنعت 
عوامل باعث شده است تا وسوسه انگیزی سینما، نگذارد 
آن روی دیگر این صنعت چندان که باید و شاید پیدا باشد؛ 
اما آن روی دیگر سینما که آکنده از شکست ها در فروش 
و تنش های ملی و بین المللی است. هر از گاه چنان قدرت 
می گیرد که پنهان کردنش شدنی نیست. گاهی برخی از 
فیلم های با شکست های بزرگ در فروش، موجب زیان های 
مالی بسیار گسترده برای سازندگان آن می شود. اتفاقی 
آستانه  در  را  کارگردانان جهان  و  بازیگران  از  برخی  که 

بیکاری،  فراموشی و بدنامی قرار می دهد.

از  و  اخیر  سال  چند  در  سینما  تلخ  چهره  به  پرداختن 
هر  و  یافته  افزایش  سینمایی  معتبر  نشریه های  سوی 
کردن  برجسته  با  جهان  رسانه های  از  برخی  گاهی  از 
دهی  جهت  را  سینمایی  خبرهای  مسیر  موضوع،  این 
که  فیلم هایی  شمار  نیز  میالدی  سال جاری  در  می کنند. 
در اکران بین المللی خود نتوانستند انتظارهای فروش را 
چهره های  شمار  حتی  نیستند.  شمار  کم  کنند،  برآورده 
که  توانمندی  و  محبوب  بازیگران  و  سینمایی  برجسته 
این  تیتراژ  در  بودند،  فیلم  یک  فروش  عامل  این  از  پیش 
توجه  قابل  نیست.نکته  کم  شکست خورده،  فیلم های 
فیلم ها  این  نمایش دهنده  سینماهای  تعداد  که  است  آن 
که  می رسد  سالن  هزار  دو  حداقل  به  جهان  سراسر  در 
کافی  فیلم  یک  فوق العاده  فروش  برای  می رسد  نظر  به 
باشد؛ اما همچنان که در این گزارش خواهید خواند، تعداد 
قابل توجهی از فیلم های مطرح با بازی بازیگران شناخته 

شده، نتوانسته اند در این اکران گسترده هزینه های تولید 
خود را نیز به تولیدکننده هایشان بازگردانند.

با این همه نباید تصور کرد که عدم بازگشت سرمایه صرف 
شده در فیلم ها، یک روال معمولی است. در ایران اما به 
اکران فیلم ها  علت کم بودن تعداد سینماها و سانس های 
و  می شوند  مواجه  شکست  با  فیلم های  از  برخی  معموال 
بیشتر آنها در اکران می توانند بیشتر از هزینه تولیدشان 
بفروشند. با نزیک شدن به روزهای پایانی سال میالدی، 
از  فهرست هایی  هرساله  سنت  طبق  که  فوربس  نشریه 
»ترین« های دنیای سینما و سرگرمی را منتشر می کند، در 
تازه ترین شماره خود به بزرگ ترین شکست های تجاری 
فیلم هایی  است؛  پرداخته  میالدی   2015 سال  در  سینما 

و  سینمایی  برق  و  زرق  پر  ستاره های  بازی  با  عمدتا  که 
را هم جبران  تولید خود  بودجه های سنگین حتی هزینه 
کمپانی های  به  دالری  میلیون  زیان  و  ضرر  و  نکردند 
درصدی  رتبه بندی،  این  معیار  کردند.  تحمیل  هالیوودی 
از هزینه های تولید است که این فیلم ها تا تاریخ 18 نوامبر 
گرفته شده اند  درنظر  فیلم هایی  بازگردانده اند. همچنین 
که در بیش از 2 هزار سینما به نمایش درآمده اند. در این 
ماه  در  اکران شده  فیلم های  که  کرد  یادآوری  باید  باره 
نوامبر در این رتبه بندی گنجانده نشده اند.  در فیلم های 
بردلی  همچون  مشهوری  بازیگران   2015 شکست خورده 
ایفای  دیگر  بسیاری  و  کلونی  جورج  و  دپ  جانی  کوپر، 
را  »قصبه  فیلم  فهرست  این  صدر  در  کرده اند.  نقش 
بلرزان« با بازی بیل مورای قرار دارد. این فیلم که هزینه 
 2  /9 فقط  می شود،  برآورد  دالر  میلیون   15 آن  تولید 
میلیون دالر فروش جهانی داشته است و تنها 19 درصد 

از هزینه های تولید را بازگردانده است. 

حتی یک فرد پیشتاز با یک هنرپیشه عالی نمی تواند یک 
جایزه  برنده  دوبار  که  پن  شان  دهد.  نجات  را  بد  فیلم 
او  است.  کرده  بازی  تفنگدار  فیلم  در  است  شده  اسکار 
همچنین یکی از نویسندگان و دستیار تولیدکننده این فیلم 
است؛  بوده  دالر  میلیون   40 فیلم  این  تولید  هزینه  است. 
و  کند  فروش  دالر  میلیون   10  /7 است  توانسته  فقط  اما 
درنتیجه 75/ 26 درصد از هزینه های تولید را بازگرداند. 
فهرست  در  بلرزان  را  قصبه  از  پس  ترتیب  این  به 
قرار  دوم  جایگاه  در   2015 فیلم های  شکست خورده ترین 
گرفته است.  هزینه کرد دقیق و سختگیرانه می تواند به 
»ما  فیلم  به  سختگیری  این  اما  کند؛  کمک  فیلم  سوددهی 
دوست تو هستیم« با بازی زک افران کمک نکرد. این فیلم 
این  جهانی  فروش  شد.  ساخته  دالر  میلیون   6 هزینه  با 
فیلم 6/ 3 میلیون دالر بود و موجب شد این فیلم در رتبه 
هشتم فیلم های شکست خورده 2015 قرار بگیرد. حتی یک 
فروش خوب هم نمی تواند مانع قرار گرفتن فیلمی در این 

فهرست شود.
میلیون   209 جهانی  فروش  که  فردا  سرزمین  فیلم 
تولید  هزینه  است.  مساله  این  نمونه  کرد،  ثبت  را  دالری 
فیلم  این  اول،  نگاه  در  بود.  دالر  میلیون   190 فیلم  این 
فروش  این  از  نیمی  تنها  اما  است؛  داشته  خوبی  عملکرد 
سازنده،  شرکت  نصیب  دالر  میلیون   100 از  بیش  یعنی 
در  فردا  سرزمین  بنابراین  است.  شده  والت دیزنی  یعنی 
فهرست فیلم های شکست خورده 2015 جایگاه چهاردهم 
را به خود اختصاص داده است. فیلم جیم و هولوگرام ها 

ساخته شرکت یونیورسال تنها 3/ 2 میلیون دالر فروخت 
و با بازگشت هزینه 46 درصدی در جایگاه پانزدهم این 
پیش بینی  که  است  درشرایطی  این  گرفت.  قرار  فهرست 
میالدی  جاری  سال  در  یونیورسال  شرکت  می شود 
رکورد سود ساالنه را ثبت کند. همچنین موسسه مورگان 
در سال  آمریکا  در  فیلم  پیش بینی می کند فروش  استلنی 
جاری برای نخستین بار به 11 میلیارد دالر خواهد رسید. 
مخاطبان فیلم های هالیوودی این روزها عادت کرده اند که 
شکست ها را فراموش کنند؛ چون می دانند صنعت سینما 
آنقدر پرهزینه و نامطمئن است که همیشه نمی توان پایان 

خوشی را برای آن متصور شد.
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درباره یک فیلمساز اوج گرفته دیگر از مکزیک و جدیدترین کارش

ریگن به نجات 
معدنچیان می رود!

و  نوطلب  و  ماجراجو  رودریگز  رابرت   1990 دهه  ابتدای  از  که  مکزیک  برای 
سپس  و  کرد  معرفی  سینما  جهان  به  را  »دسپرادو«  کالسیک  کالت  سازنده 
از اواسط دهه 1990 به بعد مثلث فوق العاده و تحسین شده ای متشکل از اله 
خاندرو گونزالز ایناریتو، الفونسو کوارون و گی یرمو دل تورو را نیز وارد این 
چرخه کرد و با آنها جوایز برتر هالیوود و منجمله اسکارها را تصاحب کرد، 
معرفی یک فیلمساز مجرب تازه کار بدیع و خیره کننده ای نیست ولی تفاوتی 
این  دارد،  فوق  شکن  ساختار  کارگردانان  و  همگنانش  با  ریگن  پاتریشیا  که 
است که وی یک زن است و طبعا محدودیت های پیش روی او در یک هالیوود 
از سینماگران  انواع تبعیض ها و مجری اقسام بی عدالتی ها، بیشتر  بر  متکی 
از  انگار  که  کرده  طریق  طی  طوری  ریگن  وجود  این  با  و  بوده  مکزیک  مرد 
این مسئله تاثیر منفی نپذیرفته و همانی است که همکاران مرد مکزیکی اش 

بوده اند.

از گوادالخارا تا هالیوود
چشم  مکزیک  یالیسکوی  ایالت  در  واقع  گواداالخارا  شهر  در   1970 ژوئن   2 در  ریگن 
به بعد به طور فعال در جامعه فیلمسازی مکزیک و سپس  از 1997  به جهان گشود و 
این لحظه  تا  او  هالیوود و مجامع جهانی حاضر و موفق بوده است. مشهورترین کار 
فیلمی به نام »زیر نور یک ماه واحد« محصول 2007 بوده که فیلمی اجتماعی و عاطفی 
حاال  و  ساخته   2010 سال  در  را  »انقالب«  اجتماعی  و  سیاسی  فیلم  همچنین  او  و  است 
او را به جوانی و ناپختگی متهم کرد و نه پیری و رنگ باختن  در سنی که نه می توان 
ایده هایش، با ساختن فیلم جدید »33« که در سطور بعدی به آن می پردازیم، پختگی های 
وی  که  نرسیده  جایگاهی  به  هنوز  ریگن  می دهد.  بروز  خود  از  را  مولف  فیلمساز  یک 
خالق  ایناریتوی  با  گرا  مضمون  و  روشنفکرانه  آثار  ساخت  و  نوگرایی ها  لحاظ  به  را 
»بابل« و »21 گرم« برابر سازد و یا به لحاظ جلوه های بصری و داستان سازیهای علمی 
ـ خیالی با الفونسو کوارون سازنده فیلم 7 اسکاری »جاذبه« در یک سطح قرار دهد و 
وی را به لحاظ ساختن کارهای پرهزینه و پرفروش هالیوودی به گی یرمو دل تورویی 
برساند که با دو گانه »حاشیه های پاسیفیک« ماشین تولید دالر راه انداخته است. با این 
حال تک فیلم های بلند ریگن و منجمله »33« که بر اساس یک ماجرای دراماتیک واقعی 
ساخته شده، نشان می دهند یک ذهن حرفه ای پشت این ماجراها آرمیده و ما با فیلمساز 
هوشمندی طرف هستیم که هم می تواند یک قصه گوی سنتی باشد و هم از حقیقت ها، 
داستان های جذاب و مدرن و رویاگونه ای بسازد. این چنین است که همگان برای دیدن 
از  »معجزه هایی  نامش  و  دارد  ساخت  دست  در  اینک  او  که  ریگن  پاتریشیا  بعدی  فیلم 
بهشت« است و در اواخر تابستان سال بعد )2016( اکران می شود، به انتظار نشسته اند و 

از حاال پیرامون آن سخن می گویند.

یک موج خبری بزرگ
در  اسارت  روز   69 از  پس  شیلی  در  معدنچی   33 نجات  ماجرای  که  بود  پیش  سال   5
ویرانه های یک معدن فرو ریخته، توجه جهانیان را به خود جلب و امواج خبری بزرگی 
را ایجاد و رسانه ها را تسخیر کرد و موجب رونق کار مطبوعات جهان طی مدتی شد که 

عملیات نجات معدنچیان ادامه داشت.
وقتی سرانجام تک تک به دام افتاده ها به مدد محفظه هایی که به عمق حدود 2300 فیت 
به زیر خاک فرستاده شده بودند، به سطح زمین برگشتند و دوباره وارد چرخه زندگی 
شدند. مردم جهان به آنها درود فرستادند تا از شجاعت و استقامت شان تقدیر کنند و 
فیلم تاریخ نگارانه و جدید »33« که عنوانش اشاره ای به تعداد معدنچیان گرفتار شده 
در آن حادثه است و سه هفته از شروع اکرانش در آمریکای شمالی و دو هفته از آغاز 
نمایش اش در اروپا می گذرد، شرح این ماجراها و اتفاقاتی است که برای معدنچی های 
فوق روی داد و از نحوه گریز آنها از مرگ می گوید ولی عاری از برخی ضد و نقیض ها و 
چندگانگی ها نیست. این در حالی است که پاتریشیا ریگن، کارگردان »33« برای ساخت 
این فیلم به کتاب رمان »در عمق تاریکی« نوشته هکتور توبار روی آورده است و با همت 
و دیدگاه این دو هنرمند سفری جالب و واقع گرایانه به معدن محل وقوع اتفاقات داریم 

که در صحرای آتاکاما در اطراف شهر سن خوزه شیلی قرار دارد.

جشن پایان خدمت
آثار  بر  اضافه  هم  را  پیشرفت«  حال  در  »دختر  فیلم  ساخت  پیشینه  که  ریگن  پاتریشیا 
نامبرده در سطور باال دارد و گروه فیلمنامه نویسان او که میکو آالن و کریگ پورتن را 
نیز در بر می گیرد. شروع به ترسیم کاراکتر این معدنچیان طی یک جشن پایان خدمت 
و مراسم بازنشستگی شماری از آنها می کنند و اینها آیینی است که در شهر کوپیاپوی 
شیلی بر پا شده است. یکی از افراد در آستانه بازنشستگی فقط دو سه روز تا دریافت 
مجوز بازنشستگی اش فاصله دارد و دیگری که رل اش را ماریو کاساس بازی می کند، 
کوتاه  مدتی  برای  او  به  شدنش  بازنشسته  رغم  به  می کند  درخواست  معدن  مدیران  از 
اجازه ادامه کارش را بدهند زیرا همسرش در آستانه وضع حمل قرار دارد و این قضایا و 

رسیدگی به نوزادشان خرج زیادی را روی دست شان می گذارد.

تضاد و تفاوت عظیم بین کارگران
تا  است  ریگن  دست  در  مناسبی  فرصت  بعدی  گردهمایی های  و  دست  این  از  مراسمی 
تک تک معدنچیان مورد نظرش را به طور مشروح و الزم به بینندگان معرفی کند و در 
بین کارگران فراوان است و هر یک مرام خاص  این معارفه ها است که می بینیم تضاد 
کوتاه  عبارات  به  کارگران  معرض  در  فیلمسازان  که  مواردی  در  حتی  و  دارند  را  خود 
و برخی تک صحنه ها اکتفا می کنند، می توان حس کرد که معدنچیان هر چند هر روز 
هدف مشترکی دارند و با ورود به دخمه های معدن جان شان را کف دست خود می گذارند 
به  اما نوعی متفاوت  و دیواره های معدن مواجه اند  با خطر سقوط سقف  و هر لحظه 
زندگی نگاه می کنند و از پیش زمینه ها و خاستگاههای متعددی می آیند. می توان به این 
کاراکترها که در میان معدنچی ها بر سایرین سنگینی می کنند، اشاره کرد: ادیسون پنا 

می آورد.  در  را  آنها  ادای  دائمًا  و  است  پاپ  خواننده های  شیفته  که  وارگاس(  )جاکوب 

یونی باریوس )اسکار نونز( که در آستانه ازدواج قرار دارد و دائما به آن فکر می کند، 
لوییس اوزوا )لو دایاموند فیلیپس( که او را دن لوچو می نامند و بر دغدغه هایش پیرامون 
ناامنی این معدن و نظایر آن همیشه کم توجهی شده است، داریو سگوویا )خوان پابلو 
رابا( که معتاد به مواد مخدر است و خواهرش ماریا )جولی یت بینوش( در اعتراض به 
همین خصلت بد او، وی را رها کرده و کارلوس مومانی )تنوچ هوئرتا( که یک فرد تبعه 
بولیوی دیگر کشور آمریکای التین است و تازه به جمع معدنچیان سن خوزه پیوسته 
و کم  تودار  آدمی  نیز  ندارد و خود وی  او وجود  درباره  زیادی  است و چون اطالعات 

حرف است، سایر کارگران به او شک دارند و وی را یک خبرچین می دانند.

آماده برای خلق فاجعه
مشکل اینجاست که این معدن عمری 121 ساله دارد و حتی بدون کند و کاوهای عمیق 
اثر کثرت  بر  و  نیز کم می آورد  نهایت  در  و  است  آماده  فاجعه  برای ریزش و خلق  نیز 
را  خاص  روز  آن  در  معدن  در  حاضر  کارگر   33 و  می ریزد  فرو  کارگران  حفاری های 
به ته چاهی که بر اثر ریزش زمین معدن به وجود آمده، پایین می فرستد. شرایط آنها 
بسیار تیره است اما دور ماریو سپول ویدا )آنتونیو باندراس( که از لیدرهای اتحادیه های 
ماریو  سوپر  را  وی  و  است  سایرین  برای  بخش  انگیزه  و  روحیه  پر  مردی  و  کارگری 

را متحد  آنها  در سیاهترین شرایط  ارشد می کوشد  کارگر  این  و  می نامند، گرد می آیند 
و امیدوار نگه دارد و از حاکم شدن یاس بر آنها جلوگیری کند. ماریو و سایر کارگران 
برای  بیشتری  آن می کوشند خوراک  بندی غذاها و صرفه جویی در مصرف  تقسیم  با 
خوردن در روزهای بعدی در اختیار داشته باشند و در دنیای بیرونی و خارج از معدن 
بر سر این که کدام نهاد در منطقه باید به نجات معدنچیان برخیزد، اختالف سلیقه وجود 
دارد. جالب این که مدیران معدن از این مسئولیت شانه خالی می کنند و دولت مرکزی 
شیلی در حالی به وسط ماجرا پا می گذارد که در باطن از این امر ناراضی است و می داند 
در  را  دولت  مخالفان  و  کرده  خراب تر  را  وضع اش  چالش  این  در  احتمالی  ناکامی  که 
معارضه های سیاسی زمان، پیش خواهد انداخت. در نهایت دو نفر به عنوان سرکردگان 
گروه نجات معرفی می شوند. یکی الرنس گولبورن )رودریگو سانتورو( که وزیر معادن 
شیلی است و دیگری آندره سوگارت )گابریل بیرن( که از سر مهندسان معادن منطقه 

است.

اوضاع به هم ریخته
از آن پس سلسله عملیات نجات معدنچیان محبوس شده، یک به یک توسط فیلمسازان 
شرح داده می شود و این اقدامات شامل ایجاد یک حفره بزرگ به سمت پایین و در عمق 
خاک یعنی محل افتادن معدنچیان و در نهایت فرستادن یک محفظه بزرگ فلزی به سمت 
پایین به قصد باال کشیدن آنها هم می شود ولی پاتریشیا ریگن و همکارانش آنقدر ماجرا 
را شلوغ و تعدد اتفاقات و راههای نجات را زیاد و آنها را ادغام می کنند که از شفافیت 
موضوع می کاهند و ابهام می آفرینند و هر یک از این راهها و هر کدام از حاالت را به 
طور نصف و نیمه به تصویر کشیده و سپس رها می کنند. بازی شماری از هنرپیشه ها 
که  زنی  رل  ایفای  برای  فرانسوی  بینوش  انتخاب  اما  است  تاثیرگذار  و  خوب  فیلم،  در 
بهترین چادرها و وسایل کمپ را در شهر کوپیاپو می فروشد گزینش درستی نبوده و او 
در این نقش باور پذیر نیست و خود آنتونیو باندراس اسپانیایی نیز در هیئت سوپرماریو 
و منجی کارگران چنان انرژی صرف می کند و اندک اکسیژن های معدن را می بلعد که 
ماندن  زنده  و  تنفس  برای  هوایی  چگونه  دیگر  نفر   32 می پرسند  خود  از  تماشاگران 
بیابند؟! این فیلمی است که با صدور هشدارهای الزم در خصوص وقایع تلخ معدن ها و 
اطالع رسانی پیرامون کشته شدن حدود 12 هزار نفر در این گونه حوادث طی هر سال 
چشم ها را به روی حقایق موجود می گشاید اما در احساسات حاصله چنان غرق می شود 
که گاهی فراموش می کند خط تفکیکی بین این واقعیت های تلخ و تصورها و تجسم های 
و  خیال  میان  فضایی  در  و  بودن  »داستانی«  یا  »مستند«  فیلمی  بین  و  بکشد  سینمایی 
واقعیت سرگردان می ماند. برخی منتقدان اروپایی می گویند شور و حال ریگن در شرح 
نجات کارگران حبس شده در عمق زمین چنان زیاد است که انگار خود او مسئول نجات 
معدنچیان بوده اما روایت وی از این اتفاق چیزی نزدیک به اصل و به تبع آن سرشار از 
احساس است و نمی توان ریگن را به رجحان دادن احساس بر عقل متهم کرد و قدر مسلم 

این که او از کارهای بسیار دشوار نیز نمی هراسد.

مشخصات فیلم
 عنوان: »33«

 محصول: کمپانی برادران وارنر آمریکا
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به چه کتابی عالقه مند بودند؟
انسان  اولین و گاهی بهترین معلم  از میلیونز، »ریک« می گوید: کتاب  به نقل 
است. کتاب های برادر بزرگ ترم به من رسید. وقتی به دانشگاه رفت به اتاقش 
کتاب های  برمی داشتم.  بود  قشنگ  اسمشان  یا  جلد  که  کتاب هایی  و  می رفتم 
تا  گذشت  سال ها  بود.  ستاره ها«  شگفتی  دلیل  و  »چگونگی  موردعالقه ام 
نویسنده و ویراستار شدم. کتاب خواندن سال های اول عمر تخیلم را پرورش 
و  کتابخانه  به  مرا  والدینم  خواندم  را  برادرم  کتاب های  اینکه  از  پس  داد. 
فروشگاه کتاب های قدیمی بردند. همیشه دلم می خواست حین کتاب خواندن 
به خواب بروم. پدر من در رشته دین شناسی تحصیل کرده بود. مادرم تاریخ و 
شعر می خواند و داستان ها را با جزئیات بسیار تعریف می کرد. من یاد گرفتم 

کلمات را ستایش کنم و واژه ها را در آغوش بگیرم.
او  نگرش  نحوه  بر  می خواند  کودکی  در  هرکس  که  کتاب هایی  من  نظر  به 
تأثیرگذار است. همیشه دلم می خواهد با نویسندگان مختلف صحبت کنم و از 

کتاب هایی که در دوران کودکی خوانده اند بپرسم.

با چند نویسنده مختلف مصاحبه کردم و بسیار مسرورم که این اطالعات را با 
شما به اشتراک می گذارم.

»نینا مکانیگلی« نویسنده »کابوی و بومی های شرق«: غیر ممکن است در غرب 
آمریکا زندگی کنی و آثار »لورا اینگالز وایلدر« را نخوانی. وقتی کودک بودم 
عاشق نوع روایت او شدم. والدین من هم مانند پدر و مادر »لورا« اهل غرب 

کشور نبودند.
در کارش دخیل  را  احساساتش  او  بود.  دلنشین  زبان و قصه بسیار   سادگی 
نکرد و بدترین خبرها را از خالل داستانش بیان می کرد. مثال »ماری نابینا بود. 
و همه محصوالت مزرعه خراب شد.« البته بسیار ناراحت کننده بود که من و 
»لورا« نمی توانستیم دوست شویم چون مادر او از سرخ پوستان بومی متنفر 

بود اما او را در موقعیت های مختلف و مثاًل هنگام بازی می دیدم.

از آن جا که پدر و مادر من هر دو در کشورهای مستعمره بزرگ شدند-هند 
و ایرلند- بسیاری از آثار انگلیسی را خوانده بودند بنابراین من به عنوان یک 
دختر کوچک با آثار »انید بالیتون« آشنا شدم که در آن زمان بسیار پرکار بود. 
دختر«  »بازیگوش ترین  یا  سولیوان«  »دوقلوهای  مانند  بسیاری  داستان های 
داشت اما من قصه های شاه پریان او را دوست داشتم. سه گانه بسیار جذابی 
درباره درخت جادویی نوشته بود و قصه سه بچه که درخت جادویی را یافته و 
از آن باال می روند و باالی درخت سرزمین های بسیاری بود-»سرزمین تولد«، 
»سرزمین شکالت«. من به عنوان یک کودک سرخپوست از این داستان ها بسیار 
لذت می بردم. به خاطر دارم روزی مرا به جنگلی در انگلستان بردند و من از 
درخت ها باال می رفتم و امیدوار بودم موجودی بزرگ و قدرتمند مرا از روی 

درخت بردارد و به سرزمین های باالتر ببرد.
انتشارات   1980 دهه  در  کن«:  حفظ  را  »تاریکی  نویسنده  گیرالدی«  »ویلیام 
کتاب  نام  یافت.  ادامه  جلد   33 که  داشت  اپیزودیکی  داستان   )Time-Life(
»رمزهای ناشناخته« بود. در یازده سالگی عنوان کتاب جذابیت چندانی برایم 

خواندم  را  کتاب  هستند.  ناشناخته  رازها  همه  می کردم  فکر  چون  نداشت 
که  من  برای  بود.  وگرگینه  خون آشام،  جادوگر،  شخصیت های  پر  داستان  و 

کاتولیک بودم خواندن این داستان ها بدعت محسوب می شد.

که  فهمیدم  روزها  آن  و  کرد  ایجاد  من  در  زیادی  تغییرات  داستان  سری  این   
راز نام دیگر امید است و ما خود توان و ظرفیت آن را داریم که به یک هیوال 
تبدیل شویم. سال ها بعد از خواندن این داستان ها با آثار »ادگار آلن پو«، »برام 
شد.  قبل  از  جدی تر  چیز  همه  و  شدم  آشنا  »ولز«  و  »استیونسون«  استوکر«، 

کتاب هایی خواندم که اهمیت بیشتر اما شگفتی کمتری داشتند.

»سارا الیزا جانسون« نویسنده »نقشه استخوانی«: به خاطر دارم عاشق کتاب 
»زیبایی سیاه« و »شازده کوچولو« بودم که کتاب مورد عالقه کودکی مادرم 
بود. عالوه بر این چندین قسمت داستان دخترانه نیز خوانده بودم.-»نانسی 

نوشته  غاز«  »برجستگی  داشتم  که دوست  کتابی   »رامونا کوئیمبلی«.  درو«، 
هشت  در  و   1922 سال  در  را  داستان  قسمت  اولین  که  است  استین«  ال.  »آر. 
سالگی من و قسمت آخر آن در سال 1997 و در سیزده سالگی ام نوشته و من 

همیشه مشتاق سال بعد و سری جدید داستان بودم.
مثل  بار  اولین  که  است  »بخشنده«  داستان  شک  بی  موردعالقه ام  داستان  اما 
زندگی  چالش  اولین  خواندم.  را  آن  مدرسه  ششم  سال  در  دانش آموزان  همه 
من عقاید این کتاب بود. اولین بار با مفهوم ناکجاآباد و اولین شخصیت ادبی 
»یوناس«  وقتی  شدم.  آشنا  می کردم  شدید  همذات پنداری  احساس  آن  با  که 
در داستان با مفهوم جنگ، گرسنگی، و درد آشنا می شود احساس تنهایی به 
سراغش می آید. این حس تنهایی برایم بسیار آشنا بود چون بچه خجالتی بودم 
و در کودکی بسیار این حس را تجربه کردم. هیچ وقت پایان داستان را نخواندم 

چون احساس کردم اتفاقات کتاب و مفاهیم انتزاعی موجود در آن پایان پذیر 
نیستند و انسان را در حالتی نامطمئن به خود و دنیا رها می کنند.

»تونی آردیزون«، نویسنده »دنباله رو نهنگ«: من در شمال شیکاگو بزرگ شدم 
ایتالیایی-آمریکایی بودم. مستأجر بودیم و  و بزرگ ترین فرزند یک خانواده 
در خانه کتابی برای خواندن نبود اما همیشه روزنامه داشتیم چون شغل پدرم 
کتاب  ما  به  آنجا  و  کاتولیک رفتم  به مدرسه  بود.  روزنامه فروشی در خیابان 

می دادند.
دلم  قدر  هر  و  شدم  سیار  کتابخانه  یک  عضو  خانه مان  کردن  عوض  از  پس 
می کرد  تعجب  همیشه  کتابخانه  مسئول  می گرفتم.  قرض  کتاب  می خواست 
و می پرسید این همه کتاب را می توانم بخوانم یا خیر. به او گفتم می توانم و 
همه آن ها را خواندم. همه کتاب های مربوط به زندگی دایناسورها را خواندم. 
سایر«،  تام  »ماجراهای  کردم.  کالسیک  داستان های  خواندن  به  شروع  بعد 

»رابینسون کروزئه«، و نسخه تصحیح شده »موبی دیک«.
از  خانمی  رفتم  فروشگاه  به  مادرم  موردنیاز  وسایل  خرید  برای  که  روزی   
کتاب های در دستم خوشش آمد و مجموعه کتابی در مورد سگ ها به من داد. 
جلد کتاب آبی بود. بارها داستان های کتاب را خواندم و از همه مهم تر اینکه که 

کتاب متعلق به خودم بود و مجبور نبودم به کتابخانه برگردانم.
با  گاهی  و  بودم  دبیرستانی  شد.  ایجاد  من  در  بعد  سال ها  اساسی  تغییر  اما 
در  »باربارا«  نام  به  کتاب فروشی   می رفتیم.  اطراف  محله های  به  دوستانم 
و  یافتم  را  فرلینگتی«  از »الرنس  ناگهان مجموعه شعری  بود.  »ولز«  خیابان 
چنان جذبم کرد که برای اولین بار احساس کردم دلم می خواهد نویسنده شوم. 
قبل از آن هیچ وقت به مجموعه شعر دید فاخری نداشتم اما این مجموعه شعر 

دیدگاهم را تغییر داد.

مبلغ مذهبی در سیاره ای دیگر، 
برنده جایزه کتاب سال »اسکاتلند«

عجیب«  »کتاب چیزهای  ادبی  جایزه  دارد،  اقامت  »اسکاتلند«  در  سال 1993  از  که  »فیبر« 
)سالتایر( اسکاتلند را از آن خود کرد.

 این رمان حکایت گر داستان یک مبلغ مذهبی است که به سیاره  مستعمراتی دیگر فرستاده 
می شود تا میان بیگانگان فضایی دین مسیحیت را تبلیغ کند.

را  جایزه  همین  پوست«  »زیر  رمان  برای  میالدی   2000 سال  در  نیز  این  از  پیش  »فیبر«   
برده بود. فیلمی از این داستان در سال 2013 با بازی »اسکارلت یوهانسن« به کارگردانی 

»جاناتان گلیزر« ساخته شد.
 هم چنین از روی داستان »سفید و گلبرگ خونین« وی مجموعه تلویزیونی 4 قسمتی در 

انگلستان ساخته و پخش شده است.
 »فیبر« درباره داستان جدید خود گفته است: »وقتی از اتریش به بخش دورافتاده ای در 
اسکاتلند مهاجرت کردم، هیچگاه فکر نمی کردم نقطه آغازی باشد برای حرفه نویسندگی 

من.«
آن را به عنوان خوش آمدی به یک  افتخار است زیرا  افزود: »این جایزه برای من یک   وی 

بیگانه تلقی می کنم.«
 جایزه ادبی 8 هزار پوندی »سالتایر« هر ساله به نویسندگانی اعطا می شود که یا ساکن 

»اسکاتلند« باشند یا داستان آن ها درباره این کشور باشد.
 برندگان دیگر بخش های این جایزه عبارتند:

خارج نشینان  در  بودن  اجتماعی  و  شهروندی  قومیت،  »گردهم آیی:  سال:  تحقیقی  کتاب   
اسکاتلندی سال 1930« نوشته دکتر »تانجا بولتمان«

 کتاب تاریخی سال: »شکاف در زمان: نبرد هنر و هنرمندان اسکاتلندی در قرن بیستم« 
نوشته دکتر »پاتریشیا آر اندرو«

 کتاب شعر سال: »تیرگی زیبا« سروده »رایان ون وینکل«
 کتاب اول یک نویسنده: »بر لبه یک تصور« نوشته »هلن مک کلوری«

 کتاب غیرداستانی سال: »ماجراهای یم موجود انسانی« نوشته »گاوین فرانسیس«
)Freight Books( »ناشر سال: »فریگت بوکس 
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فروغ اسدپور

با رجوع به جمالت مشهور ویلیامز که گرین بلت نیز آنان را ذکرکرده، 
باید گفت: پس وقتی گروه یا گروه هایی خاص صاحب زمین و کارخانه ها 
بوده و دسترسی به ماشین چاپ را کنترل می کنند، در این صورت اقشار 
از  چاپ  ماشین  و  کارخانه ها  و  زمین ها  این  که  هستند  نیز  طبقاتی  یا 
ایشان دریغ شده و »قدرت« آنها را به حاشیه می راند تا از دسترسی آنان 
به این ابزار مادی برای نیرومندکردن خود محروم باشند و باز از آنجا 
که این گروه های انسانی یا طبقات به بیان بلت دارای »ایجنسی« هستند 
و امکان شورش و نافرمانی دارند، پس وارد میدان مبارزه می شوند تا 

ادعای حق کنند. 
و باز از آنجا که این طبقات در تولید مادی جامعه دخالت مستقیم دارند، 
باز  و  باشند  داشته  نیز  ایدئولوژیک  و  فرهنگی  تولید  می توانند  پس 
دارند  فرادستان روشنفکرانی  که  و همان طور  رایج  کار  تقسیم  مطابق 
که محصوالت ذهنی و معنوی برای آنها تولید می کنند تا جهان را برای 
نمایندگان  دارای  نیز  دیگر  طبقات  کنند،  فهم  قابل  طبقات  دیگر  و  آنها 
فکری بوده و در حد بضاعت تاریخی و رشد خود روشنفکران خویش 
را پرورش می دهند تا جهان را به شکلی متفاوت از آنچه که فرآورده های 

ذهنی مسلط بازگو می کنند برای ایشان توضیح دهند. 
به این معنا درک پذیر است، اگر بگوییم که پس فقط زمین ها و کارخانه ها 
نیستند که محل مناقشه و منازعه اند، ادبیات نیز در این راستا، تابع همین 
سازوکارهاست و هر گروهی به نمایندگی از اقشار معین اجتماعی سعی 
انعکاس داده و پیام خود را به گوش جامعه  می کند که صدای خود را 
دولت آبادی،  محمود  درویشیان،  اشرف  علی  بهرنگی،  صمد  برساند. 
احمد محمود، احمد شاملو و دیگران سعی می کردند جهان ستم دیدگان 
آن جامعه را که پدران شان آن قدر مکنت و ثروت نداشتند تا در سن 15 
زمانی  داده اند.  توضیح  آنها  برای  سازند،  آمریکای شان  راهی  سالگی 
که »هتاو«، داستان علی اشرف درویشیان، که به بیان میالنی »از لحاظ 
خوانده  فرودستان  دخترکان  سوی  از  است،  شگفت انگیز«  ساده کاری 
»سادگی  بلکه  نمی داد  دست  آنان  به  میالنی  احساس  همان  می شد، 
سوال هایی  عالمت  آنان  ذهن  در  داستان  و  خطوط  شگفت انگیز« 
شکل  چنین  به  را  ساله ای   9 دختر  است  ممکن  چطور  که  می کرد  طرح 
فجیعی شوهر داده و او را بی میل درونی خود به ازدواج پسر نوجوانی 
درآورده و مرگ دخترک بینوا شد. زمانی که کتاب ماهی سیاه کوچولو 
و  ادبی اش  کارهای  اندک  بضاعت  »به رغم  بهرنگی  لبوفروش  پسرک  یا 
بی چیزان  کودکان  سوی  از  فکری اش«  کارهای  اندک  بضاعت  به رغم 
ماهی  عصیان  و  مقاومت  سرکشی،  آنها  برای  می شد،  خوانده  جامعه 
به نظر  شاید  بود.  هیجان انگیز  و  جالب  شگفت،  چیزی  کوچولو  سیاه 
به لحاظ  و  انداخت  آشغال  سطل  در  »باید  را  صمد  نوشته های  میالنی 
ادبی و زیبایی شناسی متون قابل تحسینی نباشند یا شاید  حرف جدیدی 
برای گفتن نداشته باشند« اما برای فرزندان طبقات محروم آن جامعه 
همچون  بومی  قصه های  بودند،  نشنیده  چیزی  هنوز  »شکسپیر«  از  که 
قصه  کالغ های  بال های  بر  ما  بود.  شگفتی آور  و  ناشناخته  سرزمینی 
اولدوز و کالغ های صمد سوار شده و به سرزمین های دوردست پرواز 

می کردیم. 
همان طور که داستان زندگی ماکسیم گورکی و نقل داستان دانشکده های 
ما  برای  اما  باشد،  نداشته  برای میالنی جذابیتی  او، شاید  از سوی  من 
که  بود  ما  خود  زندگی  بیان  چراکه  بود؛  جذاب تر  دیگری  کتاب  هر  از 

به  را که »قدرت«  ناگزیری  انزوای  بود و روحیه  به شکل کتابی درآمده 
بین  از  ما  در  می کند،  منتقل  اش  »سراسربینی«   اثر  در  زیردستان اش 
می برد و درک می کردیم که تنها ما نیستیم که رنج می بریم، بلکه ظاهرا 

با سرنوشتی جهانی مواجهیم که برای آن باید فکری جهانی کرد. 
بدین ترتیب همان روحیه ای که حاال میالنی قصد ترویج آن را دارد )او 
با هم  را  بین المللی  ایرانی توصیه می کند که رویکرد ملی و  به جوانان 
رشد دهند(، چپ ایران با همان »قدوقامت تاریخی اش« که میالنی آن را 
مانند »کوتوله ای معیوب و کندذهن« توصیف کرده، در ما رشد داده بود. 
از سویی، نویسندگان وطنی را می خواندیم و از سویی با ادبیات جهانی 
روسیه، چین، آمریکا، انگلیس، فرانسه و ایتالیا آشنا می شدیم و روحیه 

همبستگی بین المللی در ما شکل می گرفت. 
می توان درباب زیبایی شناسی متن این نویسندگان یادشده و موضوعات 
آنچه  اما  آنان را نقد کرد،  یا  طرح شده شان  به بحث و منازعه پرداخته 
ایگلتون مسئله بزرگی و عظمت  بیان  به  این است که  منظور من است، 
یک اثر نمی تواند به طور علمی حل و فصل شود؛ چون اساسا موضوعی 
ایدئولوژیک است. ارزش ادبی متون ربطی به این ندارد که اینها لزوما 
اومانیستی سعی کرده  نقد  که  آن طور  بوده اند؛ مثال  بزرگی«  »کارهای 
و  بزرگی  چون  دهد؛  نشان  ماندگار«  »متون  اساسا  را  آثار  از  برخی 
مکان ها  و  زمان ها  همه  شامل  و  بوده  ابژکتیو  چیزی  آنها  ماندگاری 

می شود. پس روشن است که حتی زیبایی شناسی و بزرگی و عظمت متن 
نیز موضوع دعوا در ادبیات است. 

با اینکه میالنی در معرفت شناسی، به نسبیت گرایی افراطی می رسد، اما 
در تئوری ادبی ناگهان مطلق گرا می شود. او محکی عینی دارد که مطابق 
ادبیات  به  امروز  از منظر  را یک به یک نمره می دهد.  ادبیات معاصر  آن 

40-30 سال گذشته می نگرد و آنها را یک به یک مردود اعالم می کند. 
با آنکه متن می تواند به قول هاوسورن، مستقل از زمان  و مکان باشد و 
50 یا هزارسال پس از تولیدش نیز خوانده شود، اما به هرحال »برای« 
در  را  معنا  بیشترین  و  است  درآمده  نگارش  به  معینی  شرایط  »در«  و 
آن بستر و زمینه افاده می کند. پس بهتر است که قرائت متن و قضاوت 
کیفیت هنری و ادبی آن و »حرف های بدیع« آن، همه در بستر تولیدش 
را  متن  تاریخی کردن  میالنی  می بینیم  که  اینجاست  شود.  بررسی 
نامستدل  ارزشی و داوری های  فراموش کرده و فقط به صدور احکام 

اکتفا می کند. 
نمی داند«.  اما  می کند  اشاره  »ادبیات  که  افزود  ویلیامز،  به بیان  باید، 
به ندرت  ولی  دریابیم  کنیم،  حس  ببینیم،  که  وامی دارد  را  ما  ادبیات 
می تواند علیت را برای ما توضیح دهد. این تفاوت گفتمان ایدئولوژیک 
آری  است.  علمی  گفتمان  و  می شود(  بنا  حس کردن  و  تجربه  روی  )که 
برای پاگیری یک جنبش قدرتمند فکری، اجتماعی و سیاسی فقط ادبیات 
دو چیز تشکیل  ترکیب  از  پاول رش، جنبش  رابرت  به قول  نیست،  کافی 
می شود: تجربه استثمار و تئوری استثمار و این دو با هم یکسان نیستند. 
البته میالنی باید بهتر از من بداند که آن کسانی که دسترسی به ماشین 
چاپ و حتی میل به مطالعه را کنترل می کردند، اجازه ورود و چاپ انواع 
و اقسام کتب مختلف و نشر و آموزش و مطالعه آنها را نمی دادند. شاید 
باورکردنی نباشد که کتاب پسرک لبوفروش بهرنگی با آن همه »بضاعت 
در  چپ  نداشت.  چاپ  اجازه  شاه  دوره  در  هنری« اش  و  فکری  اندک 
فقدان دسترسی به منابع چگونه می توانست به قول میالنی »کم بضاعت« 
نباشد؟ از طرف دیگر آیا بورژوازی ایران یا روشنفکران و نخبگان آن 

خود محصوالت نبوغ آمیز ارائه کرده اند که چپ فاقد آن بود؟ 
آیا می توان همین امروز به میالنی ایراد گرفت که چرا به نسخه ایرانی 
گرین بلت یا رورتی تبدیل نشده است؟ آیا میالنی در حد بضاعت فکری 
و توانایی شخصی و امکانات تاریخی خود )با آنکه به بورژوازی ایران 
و بورژوازی جهانی وابسته بوده و در نتیجه دارای امکانات وسیع مالی 
و فکری بوده است( آثاری آفریده است که اندیشمندان دیگری از طبقه 
او بتوانند روی شانه های او ایستاده و تولیدات فکری بهتری ارائه کنند. 
او آ نقدر دچار سرگیجه تئوریک و یافتن موضوع مناسب برای بررسی 
داده  اختصاص  فردی  به  را  کتابی  که  است  »نوتاریخی  گری«  به شیوه 
است که حتی کسی مانند مصطفی رحیمی به طعنه از آن به عنوان »کدام 

معما« یاد می کند، امری که مایه تعجب میالنی قرار گرفته است.
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با آبونمان )اشتراک(  هفته نامه پرشیـــن، 
 به گسترش فرهنـگ و هنــر جــدای از هرگونه 

گرایشهای سیاسی و  مذهبـــی، 
کمکی وافر میکنید. 

گوناگون

ربـــــــــات ها 
در خدمــــت 
صنعت و هنــر

برخی آمارها نشان می دهد در حال حاضر حدود یک میلیون ربات در 
سراسر دنیا در بخش صنعت مشغول به کار است.

این ربات ها فعالیت های متنوعی نظیر ساخت خودرو، تلفن و بسیاری 
از محصوالت دیگر را که هر روز با آنها سر و کار داریم به انجام می 
کار  از کیفیت  رسانند. در برخی موارد، کیفیت عملکرد ربات ها حتی 
نیروی انسانی باالتر است، اما در برخی موضوعات هنوز هوش و قدرت 

تصمیم گیری انسان بر توانمندی های ربات ها برتری دارد.
انسانی نظیر هوش هیجانی  توانایی های  از برخی  این که ربات ها  با 
برخوردار نیستند، اما در بسیاری از کارها بویژه کارهای تکراری می 
انسان، خسته،  باشند و برخالف  باالیی داشته  بادقت  توانند عملکردی 
 80 حدود  خودروسازی  صنعت  در  شوند.  نمی  مریض  یا  حوصله  بی 
های  ربات  همچنین  رسد.  می  انجام  به  ها  ربات  توسط  کارها  درصد 
هوشمند  تلفن  تولید  همچون  ای  پیچیده  صنایع  در  نیز  تری  پیشرفته 
از یک  تبلت  یا  تلفن های هوشمند  مورد استفاده قرار می گیرد. تولید 

جهت با صنایع دیگر متفاوت است و آن، لزوم دقت بسیار زیاد در مونتاژ 
قطعات ریز مختلف است. برای ساخت یک تلفن هوشمند باید قطعات 
بسیار ریزی با دقت و صدالبته سرعت زیاد در کنار یکدیگر قرار گیرد 
از  با حوصله ای هزاران برابر بیشتر  این کار را  و ربات ها می توانند 

انسان انجام دهند.

ربات ها در خدمت صنعت انرژی
امروزه از ربات ها در ساخت باتری ها و پیل های سوختی نیز استفاده 
بسیاری  های  پیچیدگی  از  سوختی  های  پیل  ساخت  فرآیند  شود.  می 
برخوردار است و تا همین اواخر فقط از سوی نیروی انسانی به انجام 
می رسید، زیرا یک اشتباه کوچک سبب خراب شدن محصول تولیدی می 
شود. خوشبختانه ربات ویژه ای برای ساخت پیل های سوختی طراحی 
این که می تواند فرآیند ساخت پیل های سوختی را  بر  شده که عالوه 
با دقت فراوان به انجام برساند، به صورت خودکار هم تک تک مراحل 

انجام شده را دوباره بررسی کرده و در صورت بروز هرگونه اشتباه، 
واکنش مناسبی به آن نشان می دهد. یکی از نکات جالب در استفاده از 
ربات در این صنعت، افزایش میزان بهره وری از آن است. یک ربات می 
تواند حدود 80 پیل سوختی را در کمتر از سه ساعت تولید کند، در حالی 
که یک کارگر معمولی در عرض یک روز 40 عدد از آنها را تولید می کند.

رباتیک و هنر
در  حتی  و  شود  نمی  محدود  مختلف  صنایع  به  فقط  ها  ربات  کاربرد 
فیلم  ساخت  در  نمونه  برای  شود.  می  استفاده  آنها  از  هم  فیلمسازی 
بسیار  اش  ویژه  های  جلوه  خاطر  به  که   )Gravity( »جاذبه«  معروف 
است.  شده  استفاده  ها  ربات  از  مختلفی  انواع  از  است  شده  معروف 
های  المپ  ها،  دوربین  بلندکردن  نظیر  مختلفی  کارهای  ها  ربات  این 
در  آنها  نگهداشتن  معلق  و  بازیگران  کردن  بلند  حتی  و  نورپردازی 
فضا را به انجام رساندند. شاید بتوان گفت اگر در این فیلم از ربات ها 

استفاده نمی شد، هرگز شاهد چنین جلوه های ویژه ای در آن نبودیم. 
به  تنها  هنری  امور  در  ها  ربات  از  استفاده  در  ها  خالقیت  دامنه  البته 
سینما محدود نمی شود. چندی پیش یک طراح هلندی، ربات ویژه ای 
طراحی کرد که می توانست با استفاده از قطعات پالستیکی بازیافتی از 

یخچال های قدیمی، میز و صندلی با رنگ دلخواه را تولید کند.

همکار خوب و حرف شنو
قراردادن ربات در کنار نیروی انسانی در خط تولید کارخانجات همیشه 
یکی از چالش های بزرگ در صنایع مختلف بوده است. پیچیدگی های 
آن  به  براحتی  نتوانند  معمولی  کارگران  شود  می  سبب  ها  ربات  فنی 
برنامه داده و در صورتی که خطایی از ربات سر زد، اشتباه انجام شده 
اما خوشبختانه ربات ژاپنی »باکستر« )Baxter( می  را تصحیح کنید، 

تواند تا حد زیادی این مشکل را حل کند.
اصلی ترین ویژگی ربات »باکستر« این است که تقریبا همه می توانند با 

آن کار کنند و نیازی به برنامه ریزی پیچیده و آنچنانی ندارد. تنها ظرف 
چند دقیقه می توان اشیای مختلف را به این ربات نشان داده و طریقه 
انجام کارهای مختلف را به آن آموزش داد. کافی است شیء مورد نظر 
وجود  ربات  این  بازوهای  و  بدن  سر،  در  که  هایی  دوربین  جلوی  را 
دارد، قرار دهید تا اطالعات جسم مورد نظر را به حافظه خود بسپارد. 
همچنین برای برنامه ریزی و آموزش انجام یک کار خاص کافی است 
بازوهای او را طوری تکان دهیدکه گویا قرار است آن کار را انجام دهد. 

به این ترتیب، ربات یاد می گیرد چگونه کار را به انجام رساند.

ربات ها، جایگزین نیروی کار انسانی
بسیاری از مردم در دنیا نگران این هستند که ربات ها جایگزین نیروی 
کار انسانی در صنایع مختلف بشوند. با در نظر گرفتن روند فعلی به 
کارگیری ربات ها در امور مختلف شاید بتوان گفت در آینده بعید نیست 
انسانی  کار  نیروی  از صنایع جایگزین  بسیاری  در  ها  ربات  احتماال  و 
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استفاده نمی شد، هرگز شاهد چنین جلوه های ویژه ای در آن نبودیم. 
به  تنها  هنری  امور  در  ها  ربات  از  استفاده  در  ها  خالقیت  دامنه  البته 
سینما محدود نمی شود. چندی پیش یک طراح هلندی، ربات ویژه ای 
طراحی کرد که می توانست با استفاده از قطعات پالستیکی بازیافتی از 

یخچال های قدیمی، میز و صندلی با رنگ دلخواه را تولید کند.

همکار خوب و حرف شنو
قراردادن ربات در کنار نیروی انسانی در خط تولید کارخانجات همیشه 
یکی از چالش های بزرگ در صنایع مختلف بوده است. پیچیدگی های 
آن  به  براحتی  نتوانند  معمولی  کارگران  شود  می  سبب  ها  ربات  فنی 
برنامه داده و در صورتی که خطایی از ربات سر زد، اشتباه انجام شده 
اما خوشبختانه ربات ژاپنی »باکستر« )Baxter( می  را تصحیح کنید، 

تواند تا حد زیادی این مشکل را حل کند.
اصلی ترین ویژگی ربات »باکستر« این است که تقریبا همه می توانند با 

آن کار کنند و نیازی به برنامه ریزی پیچیده و آنچنانی ندارد. تنها ظرف 
چند دقیقه می توان اشیای مختلف را به این ربات نشان داده و طریقه 
انجام کارهای مختلف را به آن آموزش داد. کافی است شیء مورد نظر 
وجود  ربات  این  بازوهای  و  بدن  سر،  در  که  هایی  دوربین  جلوی  را 
دارد، قرار دهید تا اطالعات جسم مورد نظر را به حافظه خود بسپارد. 
همچنین برای برنامه ریزی و آموزش انجام یک کار خاص کافی است 
بازوهای او را طوری تکان دهیدکه گویا قرار است آن کار را انجام دهد. 

به این ترتیب، ربات یاد می گیرد چگونه کار را به انجام رساند.

ربات ها، جایگزین نیروی کار انسانی
بسیاری از مردم در دنیا نگران این هستند که ربات ها جایگزین نیروی 
کار انسانی در صنایع مختلف بشوند. با در نظر گرفتن روند فعلی به 
کارگیری ربات ها در امور مختلف شاید بتوان گفت در آینده بعید نیست 
انسانی  کار  نیروی  از صنایع جایگزین  بسیاری  در  ها  ربات  احتماال  و 

خواهند شد، اما آیا این مساله تهدیدی برای ما به شمار می رود؟ شاید 
اگر نگاهی به تاریخ بیندازیم، این نگرانی هم رنگ ببازد.

تا همین صد سال پیش بیشتر مردم در کشورهای مختلف به کشاورزی 
مشغول بودند. برای نمونه در ایاالت متحده حدود 40 درصد از مردم 
روی مزارع خود مشغول به کار بودند، اما روند مکانیزه کردن سبب شد 
این جمعیت تنها به یک درصد برسد. بهره گیری از ماشین آالت صنعتی 
سبب از بین رفتن فرصت های شغلی بسیاری در زمینه کشاورزی شد، 
این ترتیب فرصت  اما در مقابل صنایع جدید دیگری شکل گرفت و به 

های جدید دیگری به وجود آمد.
با این که حضور گسترده ربات ها می تواند سبب کاهش فرصت های 
شغلی فعلی در برخی حوزه ها شود، اما حوزه های دیگری نیز وجود 
دارد که نیازمند نیروی کار انسانی خواهند بود. همچنین شاید حضور 
ربات  هم  خانه  در  حتی  و  نشود  محدود  ها  کارخانه  به  فقط  ها  ربات 
جارو  یا  آشپزی  ها،  ظرف  شستن  مثل  کارها  برخی  انجام  برای  هایی 
کشیدن در اختیار داشته باشیم. در این صورت شاید رابطه ما با ربات 

ها دگرگون شده و در آینده آنها را نزدیک ترین دوستان خود بیابیم.

ربات های وردست
ربات کری بی )CarryBee( که به وسیله یکی از شرکت های زیرمجموعه 
نیسان ساخته شده است، می تواند یک نوار مغناطیسی قرار گرفته روی 
زمین را دنبال کند و به این ترتیب در مسیری مشخص حرکت کرده و 
موسیقی مشخصی را پخش کند. البته اشتباه نکنید! هدف از ساخت این 
ربات، پخش موسیقی برای کارگران کارخانه نیست. این ربات در واقع 
جایگزینی برای نوار نقاله یا سایر روش های حمل قطعات از یک بخش 
کارخانه به بخش دیگر است. در خطوط تولید بسیاری از کارخانجات 
به  را  آن  باید  کار کرد،  ای خاص  این که یک کارگر روی قطعه  از  پس 
بخشی دیگر از خط تولید منتقل کند. این ربات می تواند با دقتی بسیار 
زیاد، قطعات مختلف را بین بخش های خط تولید یک کارخانه جابه جا 
کند. این ربات در مسیری دایره ای شکل در خط تولید حرکت می کند 
قطعات  تا  کند  می  مطلع  را  بخش  هر  کارگران  موسیقی،  نواختن  با  و 
ساخته شده خود را روی آن قرار داده یا قطعاتی که از بخش قبلی به 

آنها رسیده را از روی آن بردارند.
های  کارخانه  در  ها  ربات  این  از  دستگاه   1500 حدود  حاضر،  حال  در 
استفاده قرار می گیرد.  مختلف خودروسازی در سراسر جهان مورد 
تا هشت ساعت را دارد. همچنین  این ربات توانایی حفظ شارژ  باتری 
می توان چند دستگاه از این ربات ها را در یک خط قرار داد تا با همدیگر 

در یک مسیر حرکت کنند.

ربات هایی برای افزایش کارایی و ایمنی
این هفتهاز ربات ها برای افزایش دوام و ایمنی بسیاری از محصوالتی 
ها  ربات  از  نمونه  برای  شود.  می  استفاده  دارید  کار  و  سر  آنها  با  که 
برای سنجیدن میزان دوام صندلی های خودرو در طول زمان استفاده 
می شود. برای این کار ربات هایی با وزن و حرکاتی شبیه انسان روی 
سوار  دوباره  و  شده  پیاده  خودرو  از  بارها  و  گیرد  می  قرار  صندلی 
بارها  از  پس  خودرو  صندلی  دوام  میزان  ترتیب  این  به  تا  شوند  می 
آمده  دست  به  فنی  اطالعات  گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  شدن  استفاده 
پس از بارها آزمایش توسط این ربات ها ثبت شده و برای تحلیل مورد 
استفاده قرار می گیرند.همچنین از ربات های دیگری برای بهینه سازی 
روی  را  هوا  جریان  ها  ربات  این  شود.  می  استفاده  هواپیما  های  باله 
ترتیب،  این  به  و  کرده  گیری  زه  اندا هواپیما  باله  مختلف  ساختارهای 
حالت بهینه برای باله ها را تعیین می کنند. شرکت خودروسازی نیسان 
طراحی  را   )EPORO( ورو  اپ نام  با  رباتیک  مفهومی  خودروی  یک 
به  به حرکت درآمده و  تواند در کنار خودروهایی مشابه  کرده که می 
نوعی رفتار برخی جانداران نظیر ماهی ها را که به صورت گروهی در 
مسیری مشخص حرکت می کنند، شبیه سازی کند. از آنجا که حرکت 
با  زیادشان  تعداد  وجود  با  که  است  ای  گونه  به  هم  کنار  در  ها  ماهی 
یکدیگر برخورد نمی کنند، این خودروی رباتیک در آینده می تواند در 
بزرگراه ها و مسیرهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با ارتباط با 
سایر خودروهای مشابه، احتمال بروز تصادف را به حداقل رساند. این 
پروژه بخشی از طرح بزرگ شرکت نیسان با عنوان فناوری های سپر 
ایمن تر  آن،  از  ایمنی )Safety Shield Technologies( است که هدف 
کردن راه ها و نیز وسایل نقلیه در آینده است. این شرکت می خواهد با 

طراحی خودروهای هوشمند و خودکار به این هدف دست یابد.

خوانندگان محترم ، به یاد داشته باشید هزینه 
گهی دهندگان معتبر  های این نشریه از سوی آ
و حامی فرهنگ ایرانی تامین می شود لطفا ما 

را به صاحبـان مشاغــل معرفـی نمائیـد
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شغــــــلی با 
چشم انداز 
بلنــد مدت

احتماال  که  است  بریتانیایی  موسسه  یک  لندن   Harrods
به  می رود.  شمار  به  لندن  در  خرده فروشی  شناخته شده ترین 
مدت 162 سال، این شرکت محبوبیت تجاری خود را با حمایت 
ارزش های کلیدی برندهای خود مانند: انگلیسی بودن، لوکس 
بودن، نوآورانه بودن و خدمت رسان بودن به دست آورده است. 
این شرکت در حدود 5000 کارمند از 86 ملیت مختلف دارد که در 
 Harrods .ساعات شلوغی کار با 100000 مشتری سروکار دارند

نیازمند کارمندانی است که توانایی مواجهه با چالش هایی را که 
شهرت و استانداردهای آن ممکن است پدید آورد، داشته باشند. 
Harrods کارمندانی را به خدمت می گیرد که به دنبال شغلی با 
پیش  چالش  باشند.  احترام  و  مسوولیت  مدت،  بلند  چشم انداز 
مجموعه ای  که  است  کارمندانی  ابقای  و  یافتن   Harrods روی 
را  آن  آینده  و مدیران  باشند  داشته  را  توانایی ها ومهارت ها  از 
تشکیل دهند. برای دستیابی به این مهم Harrods باید با برخی 
خرده فروشی ها  در  کارکردن  درمورد  که  منفی  تصورات  از 

وجود دارد، مواجه شود.

با مهارت   کارکردن در یک فروشگاه همواره به عنوان شغلی 
طوالنی  کاری  ساعات  که  است  شده  گرفته  نظر  در  پایین 
وجود  ارتقا  برای  کمی  شانس  و  است  پایین  آن  دستمزد  دارد، 
کلیدی  نکته ای  آنجا که کیفیت  از  این ویژگی ها  با وجود  دارد. 
دریافت  خوبی  پرداخت های  کارمندان  است،   Harrods در 
برای  مناسبی  مسیر  و  می شوند  واقع  احترام  مورد  می کنند، 

Harrods با  ارتقای شغلی آنها وجود دارد. مدیران قدیمی در 
توانایی های مختلفی کار خود را آغاز کرده اند و همگی آنها از 

فرصت های توسعه موجود در شرکت سود برده اند. 

اهمیت آموزش و توسعه 
هدف  است.  حیاتی  کاری  و  هرکسب  برای  توسعه  و  آموزش 
کارمندان  عملکرد  کردن  بهتر   Harrods در  توسعه  و  آموزش 
به منظور دستیابی شرکت به اهدافش است. به عنوان مثال در 
Harrods تیم فروش دوره ای برای آموزش مهارت های فروش 
برای کارمندان ایجاد کرده است. کارمندان پس از شرکت در این 
دوره و برگشت به فروشگاه قادر هستند فروش را باال ببرند. 
برای  نیاز  به مهارت های مورد  Harrods دستیابی  در  آموزش 
هر شغل است. این مهارت ها می توانند در حین کار نیز به دست 
به دنبال  را  کمتری  هزینه  همواره  خدمت  ضمن  آموزش  آیند، 
آموزش  که  حالی  در  می گذارد؛  جای  بر  بیشتری  تاثیر  و  دارد 
خارج از محل کار اغلب توسط آموزش دهندگان حرفه ای انجام 
می شود. واحد آموزش در Harrods سعی دارد تا اهداف قابل 
بتواند  فرد  اینکه  مانند  کند.  دنبال  را  مشخصی  و  اندازه گیری 
یا فرآیند کاری را  IT را در شغل خود به کار گیرد  مهارت های 

آموزش دیده و بتواند آن را در شغل خود پیاده کند. 
این توسعه ها معموال فردی است و به آن معنی است که شخص 
بتواند کارآمدی بیشتری در شغل خود داشته و توانایی مقابله 
توسعه  باشد.  داشته  را  مختلف  چالش های  و  مسوولیت ها  با 

موقعیت های  در  که  دارد  تمرکز  گسترده ای  مهارت های  بر 
مختلف مانند تفکر خالق، تصمیم گیری و مدیریت افراد کاربرد 
خاص  موضوع  یک  به  معموال  آموزش  خالصه  به طور  دارد. 
اختصاص داشته و تنها برای آن موضوع کاربرد دارد؛ در حالی 
که توسعه به رشد طیف گسترده تری از موضوعات می پردازد 
که می تواند در موقعیت های مختلفی مورد استفاده قرار گیرد. 
مختلفی  ملیت های  و  کاری  پیشینه های   Harrods کارمندان 
تحصیالت  توانایی،  مختلف  سطوح  دارای  نتیجه  در  دارند. 
و  آموزش  فرصت های  توانسته   Harrods هستند.  تجربه  و 
است،  کارمندانش  نیازهای  مناسب  که  را  جامعی  توسعه ای 
و  فروش  دستیاران  کارگاه های  از  فرصت ها  این  کند.  فراهم 
انباردارها تا برنامه های توسعه ای برای مدیران ارشد را شامل 

می شود.
Harrods از طریق یک   Amber فردی است که کارخود را در 
اطمینان  آغاز کرد. وی می گوید: من هرگز  آنالین  در خواست 

نداشتم که می توانم این کار را به دست آورم یا خیر. ولی به نظر 
چالش خوبی بود و می خواستم تالش خود را انجام دهم. من 
سابقه کاری کمی در خرده فروشی داشتم؛ ولی هیچ تجربه ای 
در خرده فروشی کاالی لوکس نداشتم و بیشترین سابقه من در 
توسعه  و  آموزش  واحد  وجود  این  با  بود.  مهمانداری  صنعت 
مورد  توانایی های   Amber که  کرد  حاصل  اطمینان   Harrods
در  کامال   Harrods در  توسعه  دارد.  را  شغل  این  برای  نیاز 
چهار  تحت  که  است   Harrods تجاری  توانایی های  راستای 
بر  تاثیر   ،Harrods در  کار  می شود:  طبقه بندی  موضوع 

دیگران، به وقوع پیوستن همه چیز، تمرکز بر بهبود. 
حاصل  آموزشی  کارگاه های  توسط  تجاری  توانایی  هرنوع 
جلسات  به صورت  و  کار  از  خارج  معموال  یادگیری  می شود. 
امکان  کارمندان  به  جلسات  این  می شود.  ارائه  غیر رسمی 
زمان  همچنین  می دهند.  کوتاه تر  زمان  در  موثرتر  یادگیری 
کمتری آنها را دور از کارشان نگه می دارد و تمرکز انحصاری 
این کارگاه ها عموما فشرده هستند  بر توسعه مهارت ها دارد. 
در  تجاری  توانایی های  تمامی  است.  دقیقه   90 آنها  مدت  و 
در  هم  که  می شود  ارائه  کارگاه ها  این  در  راهنمایی  کتاب های 
محیط کار و هم در زمانی که کارمند خارج از محیط کار است، 

قابل مطالعه اند.

تعیین توانایی های کلیدی همچنین به Harrods کمک می کند تا 
فرآیند استخدامی خود را طراحی کرده و از طریق آن مطمئن 

شود که می تواند، بهترین کارمندان را جذب کند. این کارمندان 
و  مشتری  خدمات  فروش،  به  نسبت  صحیحی  رویکرد  باید 
که  را  خرده فروشی  تهدیدهای  و  باشند  داشته  تصمیم گیری 
بخش  سازند.  برطرف  کنند،  تهدید  را   Harrods است  ممکن 
آموزش و یادگیری باید بتواند در پاسخ به نیاز در حال تغییر 
مثال  عنوان  به  کند.  عمل  پیش بینی کننده  به صورت  مشتریان 
کارمندانش  برای  را  فرهنگی  آگاهی  آموزش های   Harrods
برای  مناسب تری  پاسخگویی  طریق  این  از  که  گرفته  نظر  در 

مشتریان خاورمیانه، چین، برزیل و روسیه داشته باشند.

توسعه مسیر شغلی
Harrods از نظر ارائه فرصت های توسعه ای برای کارمندانش 
کامال از دیگر رقبا متمایز است. این به آن معنی است که کسب 
و کار قادر است به جذب و نگه داری مدیران شایسته و بهبود 
به  اعتماد  رویکرد  این  بپردازد.  فروش  تجاری  عملکرد  مداوم 

مدیران  یکبار  سالی  می دهد.  افزایش  را  انگیزه  و  فردی  نفس 
با کارمندانشان درباره پیشرفتشان و تالش هایی که در زمینه 
طریق  این  می کنند.از  صحبت  داشته اند،  عملکرد  ارزیابی 
کارمندان به اهداف توسعه ای فردیشان پی می برند. این برنامه 
ارزش های  مانند  جدید  کارمندان  برای  نیاز  مورد  آموزش های 

برند Harrods و نمایش فروش را نیز شامل می شود. 
فروش  دستیاران  موثر  عملکرد  دربرگیرنده  دروس  دیگر 

Harrods عبارت است از:
مهارت های  بهبود  برای  دوروزه  برنامه ای  شما«  »تئاتر   -
این  است.  مشتری  خدمات  سطح  باالترین  ارائه  و  فروش 
می پردازد  تئاتری  اجرای  به  فروش  ایده  معرفی  برای  برنامه 
تئاتر  عناوین  است.  خاصی  تجربیات  و  مهارت ها  نیازمند  که 
سواالت  پرسیدن  فردی،  معرفی  نحوه  دربرگیرنده  فروش 
موثر، انتخاب کاال و پایان فروش است. علم فروش به کارمندان 
انواع  درباره  را  خود  آگاهی  و  دانش  تا  می دهد  را  امکان  این 

مشتریان و نیازهایشان افزایش دهند. 

Harrods با همکاری دانشکده مد لندن برگزار  - برنامه »مد« 
که  می دهد  امکان  فروش  دستیاران  به  برنامه  این  می شود. 

فرآیند تولید کاال را از طراحی تا تولید درک کنند.
آموزشی  کارگاه های  برگزاری  به  اقدام  هم  ارتباطات  واحد   -

درمورد صدا، زبان بدن و نحوه معرفی کاال می پردازد. 
 Harrods فروش  مدرک  آموزشی،  دوره های  گذراندن  از  پس 
نیاز  مورد  فروش  مهارت های  از  باالیی  سطح  دربرگیرنده 
به  صنعت  این  در  موجود  نمونه  تنها  مدرک  این  است.  شرکت 
دوره ای  و  است  اعتبار  دارای  جهانی  نظر  از  می رود.  شمار 
دوساله برای کسب آن باید طی شود. برنامه هایی که پتانسیل 
باالیی دارند بیشتر درمورد جانشین پروری هستند. هدف آنها 
اطمینان از این موضوع است که گروه مطمئن و کارآزموده ای 
مدیریت  برنامه های  دارند.  اختیار  در  را  عالیرتبه  مدیران  از 
Harrods اقدام به توسعه و تربیت کارمندانی با انگیزه باال به 
سمت کسب مهارت ها و نقش های مدیریت می کند. جسیکا یکی 
از افرادی است که پس از فارغ التحصیلی در رشته تاریخ هنر به 
این شرکت پیوست. پس از گذشت سه سال، وی در حال حاضر 
Harrods است. وی مدیرفروش  یکی از مدیران خرده فروشی 
بودجه  و  می کند  اداره  را  کارمند   26 که  است  طبقات  از  یکی 
عنوان  وی  است.  گرفته  قرار  وی  اختیار  در  نیز  قابل توجهی 
در  حقیقت  این  مدیون  شغلی اش  سریع  پیشرفت  که  می کند 
Harrods است که آنها به افراد اجازه می دهند اختیار توسعه و 
پیشرفت شغلی را داشته باشند. Harrods همواره در صورتی 
که کارمندان واقعا تمایل به پیشرفت داشته باشند آنها را حمایت 
هشت ماه  من  برای   Harrods مدیریتی  برنامه های  می کند. 
آموزش در نظر گرفت که هم در شرکت و هم در خارج شرکت 
مربی ام  حمایت  همراه  به  موضوع  این  بود.  شده  برنامه ریزی 
شغلم  موثر  انجام  برای  که  را  خاص  مهارت های  تا  شد  باعث 

مورد نیاز است به دست آورم. 

Harrods نگهداشتن استعدادها در
ابقای کارمندان برای هرکسب و کاری مهم است. جابه جایی کم 
کارمندان موجب می شود تا هزینه های استخدامی کاهش یابد. 
این موضوع همچنین موجب می شود تا نیروی کاری با مهارت 
و با تجربه داشته باشیم. توسعه کارمندان هم برای کارمندان و 
هم برای کسب و کار سودمند است. با وجود این برخی اوقات 
کارمندان تصور می کنند که مهارتی که تازه فراگرفته اند به آنها 
کمک خواهد کرد تا بتوانند شغل بهتری در جای دیگر پیدا کنند. 
مدیران  نگهداشتن  برای  استراتژی هایی  از   Harrods بنابراین 
به  این شرکت  استفاده می کند.  استعداد خود  با  خرده فروشی 
این نتیجه رسیده است که کارمندانی که در داخل شرکت رشد 
می یابند تمایل بیشتری برای ماندن دارند. آنهایی که از بیرون 
برای مشاغل تخصصی آورده می شوند احتماال شرکت را ترک 

خواهند کرد. 
ساختار   Harrods کارمندان  جابه جایی  نرخ  کاهش  برای 
در  را  بهتری  پرداخت های  داده،  توسعه  را  بهتری  مدیریتی 
نظر گرفته و عوامل انگیزشی را طراحی کرده که Harrods را 
 Harrods پاداش در  بهترین مکان برای کار می سازد. سیستم 

شامل: 
جمله  از  کارمندان  منافع  تامین  از  العاده ای  فوق  مجموعه   •
شامل دستمزد مناسب، تخفیف برای کارمندان، و محیط کاری 

مناسب است. 
• کمیسیون و بن های فروش برای افراد و گروه های فروش 

• برنامه ها و شیفت های کاری انعطاف پذیر که موجب می شود 
تعادل مناسبی بین کار و زندگی کارمندان برقرار شود. 

Harrods همچنین سیستم هایی طراحی کرده که باعث تقویت 
ارتباط میان کارمندان می شود تا بتوانند به بازخوردها گوش 
ارتباطی  دپارتمان  کنند.  عنوان  را  مختلف  مسائل  و  داده  فرا 
ارزیابی عملکرد کارمندان  داخلی وجود دارد و جلساتی برای 
نرخ  تا  شده  موجب  انگیزشی  عوامل  این  می شود.  برگزار 
جابه جایی کارمندان از 51/4 درصد در سال 2006 به 25 درصد 

در نوامبر سال 2011 برسد.
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بیـشـتر مـردهـا خـواسـتـار انـــجام 
رفتاری در مقابل زن ها هستند که 
اهدافشان  به  بیشتر  چه  هر  را  آنها 
نزدیک کنـد.گـریه میکنند و بارها و 
میـکنند  اعتراف  به عشق خود  بارها 
تنـها بــه این دلیل که بتوانند امتیاز 
بیشتری را از خانم ها کسب کنند. اما 
اگر اندکی بر روی این مطلب دقیق 
تر شوید متوجه خواهید شد که این 
رفتار به ظاهر خانم پسند در نهایت 
منجر به ایجاد دلسردی و آزردگی 

خاطر در خانم ها میشود....

 این حرف ها به گوشتان آشنا است؟! 
در  رفتاری  انـــجام  خـواسـتـار  مـردهـا  بیـشـتر 
به  بیشتر  چه  هر  را  آنها  که  هستند  ها  زن  مقابل 

اهدافشان نزدیک کنـد. 
گـریه میکنند و بارها و بارها به عشق خود اعتراف 
میـکنند تنـها بــه این دلیل که بتوانند امتیاز بیشتری 
روی  بر  اندکی  اگر  اما  کنند.  کسب  ها  خانم  از  را 
این مطلب دقیق تر شوید متوجه خواهید شد که این 
رفتار به ظاهر خانم پسند در نهایت منجر به ایجاد 

دلسردی و آزردگی خاطر در خانم ها میشود. 
شاید در نگاه اول خانم ها نسبت به چنین رفتاری 
عالقه نشان دهند اما استعمال بیش از اندازه باعث 
به وجود آمدن دلخوری بین طرفین میشود. بنابراین 
غلط  دلیل تصورات  به  رابطه شما  که  ندهید  اجازه 
دستخوش فرازونشیب شود. با توجه به موارد زیر 
شما درک صحیحی از رفتاری که باید و مهمتر از 
با  کنید.  می  پیدا  دهید  انجام  نباید  که  کارهایی  آن 
به کارگیری تکنیک های یاد شده میتوانید به راحتی 
بانوی رویاهایتان را پیدا کنید و او را تا ابد در کنار 

خود نگاه دارید. 

 بیش از اندازه با او تماس تلفنی برقرار می کنید 

 دالیل نادرستی این عمل: اگر میخواهید ارزش خود 
را نگه دارید از برقراری تماس های پی در پی تلفنی 
به شدت پرهیز کنید. این امر نه تنها از شما فردی 
محتاج و وابسته می سازد بلکه صرفا باعث ایجاد 
در  شما  همیشه  اگر  است.  مقابل  فرد  در  رنجش 
آنسوی خط های تلفن باشید، وجه فریبنده خود را 

در نظر او از دست خواهید داد. 
 در مقابل چه کاری انجام دهید: هر ۲ یا ۳ مرتبه ای 
که شما با او تماس میگیرید او موظف است حداقل 
قوانین  دلیل  به  کند.  حاصل  تماس  شما  با  بار  یک 
باستانی جهان در معاشقه، مردها ملزم به برقراری 
تماس  حال  هر  به  اما  هستند.  بیشتری  های  تماس 
تلفنی باید از جانب هر دو طرف اتجام پذیرد. سعی 
کنید در طی ساعات کاری و روزهای تعطیل تماسی 

برقرار نکنید. 

 گریه و زاری راه می اندازید 
 دالیل نادرستی این عمل: ممکن است بارها و بارها 
همیشه  خانم  که  باشید  شده  روبرو  مسئله  این  با 
احساساتی  و  حساس  همسری  داشتن  آرزوی  در 
هستند به همین دلیل هربار که با او روبرو میشوید 
جاری  از چشمانتان  اشک  های  قطره  میکنید  سعی 
شود. این کار اشتباه محض است. گریستن از شما 
یک فرد نیازمند و بی ثبات می سازد. او به یک فرد 
قدرتمند احتیاج دارد که توان محافظت و پشتیبانی 
شود  می  باعث  کردن  گریه  باشد.  داشته  را  او  از 
به  گردد.  پاک  وی  ذهن  از  شما  مردانه  تصویر  تا 
ترین  بزرگ  ندهید.  ادامه  آور خود  رفتارهای مالل 
اشتباه گریستن در انظار عمومی صرف شاد کردن 
اوست. این کار فقط و فقط باعث بروز شرمساری 

در نهان او می گردد. 
 در مقابل چه کاری انجام دهید: شما تنها در صورتی 
اجازه گریه کردن دارید که حقیقتا اتفاق غم انگیزی 
چشمانتان  از  که  هایی  اشک  و  باشد  داده  روی 
سرازیر میشود واقعی باشد. به خاطر داشته باشید 
که تنها برآوردن نیازهای آنهاست که اهمیت دارد و 

نه اشک های شما. 
 در احترام گذاشتن و اهمیت دادن به او زیاده روی 

می کنید 
هیچ گاه در انظار عمومی او را آزرده خاطر نسازید. 
نکنید و بوس و  او معاشقه  با  در میان جمع مردم 
کنار راه نیندازید. در این حالت نه تنها خود او ممکن 
است تصمیم به جدایی از شما را بگیرد بلکه دوستان 
و خانواده نیز او را برای انجام هرچه سریعتر این 

کار تحت فشار قرار خواهند داد. 
 در مقابل چه کاری انجام دهید: تعدادی از خانم ها 
حد معینی از ارتباط را طلب میکنند. شما می بایست 
این مسیر را با حواس جمعی کامل طی کنید. ابتدا او 
را آزمایش کنید اگر از خود تمایل نشان داد میتوانید 

به معاشقه خود با او ادامه دهید. 
را  گانه می خواهید خود  بچه  الفاظ  از  استفاده  با   

جذاب تر نشان دهید 
 دالیل نادرستی این عمل: این کار احمقانه، انزجار 
هم  باز  آیا  است.  آور  تهوع  و  کننده  مشمئز  آور، 
گانه  بچه  الفاظ  خواهید؟!  می  بیشتری  توضیح 
آنها  از  گاه  هیچ  بنابراین  است  ها  بچه  مخصوص 

استفاده نکنید. 
از حیوان خانگی  دهید:  انجام  کاری  مقابل چه  در   
خود برای او صحبت کنید و برای او لطیفه های با 
زیاده  نباید  نیز  کار  این  در  البته  کنید.  تعریف  مزه 
گانه  بچه  الفاظ  با  او  اگر  اما  دهید.  خرج  به  روی 
عالقه  خود  از  کار  این  در  و  کرد  صحبت  شما  با 
بسیاری نشان داد شما نیز می توانید این کار را یک 

بار برای همیشه انجام دهید. 

 همیشه موافق نظر او عمل می کنید 
 دالیل نادرستی این عمل: خیلی خوب است که به او 
تلویزیونی مورد  یکبار برنامه  تا سالی  اجازه دهید 
فیلمی  بخواهید  اگر  اما  کند،  تماشا  را  اش  عالقه 
شما  حالت  این  در  کنید،  نگاه  بیستم  بار  برای  را 
را خوش  تا حدی خود  هستید.  دارای مشکل  قطعا 
مشرب نشان دهید و به او نیز حق انتخاب دهید اما 
الزم نیست دل و جرات خود را برای همیشه کنار 
بگذارید. هیچ گاه برای انجام کارهای شخصی از او 
در  تنها  برخورد  طرز  این  نکنید.  اجازه  درخواست 
رابطه مادر و فرزندی به چشم می خورد و مطمئنا 
او خواستار بروز یک چنین رفتاری در شما نیست. 

 در مقابل چه کاری انجام دهید: اعتماد بنفس داشته 
باشید و به او نشان دهید که از قدرت تصمیم کیری 
برخوردار هستید. هرزگاهی فیلم مورد عالقه خود 
را انتخاب کنید، او را به رستوران دلخواه خود ببرید 
کنید.  تماشا  را  نظرتان  مورد  تلویزیونی  برنامه  و 
این اصول قوانین کلی سازش میان دو نفر هستند، 

بعضی مواقع او تصمیم میگیرد و گاهی شما. 
 با خانواده و دوستانش بیش از اندازه صمیمی می 

شوید 
 دالیل نادرستی این عمل: اگر با خانواده و یا دوستان 
او مالقات میکنید الزم نیست در برخورد خود زیاده 
روی کنید. او نیازمند کسب اطمینان خاطر از جانب 
شماست و انتظار دارد که تمام مسائل بین خودتان 
دو نفر و بدون دخالت هیچ کس از جمله خانواده و 

یا دوستان حل گردد. 
شدن  صمیمی  دهید:  انجام  کاری  جه  مقابل  در   

او مستلزم گذر  با خانواده و دوستان  ارتباط شما 
زمان است. با آنها برخوردی دوستانه داشته باشید 
اما هیچ گاه تا این حد پیش نروید که در همان ماه 
اول بخواهید مراسم جشن تولد برادرش را برنامه 

ریزی کنید. 

 برای وضع ظاهری خود اهمیت ویژه ای قائل هستید 
 دالیل نادرستی این عمل: صرف مدت زمان طوالنی 
جلوی آینه توسط آقایان به مزاج خانم ها سازگار 
نیست. نکته این جاست که اگر بیش از اندازه خود را 
بیارایید چهره مردانه شما از بین می رود و جاذبه 
جنسی پنهان خود را از دست خواهید داد. باور کنید 
یک مرد ساده کشش جنسی بیشتری نسبت به یک 

دلقک دارد. 
که  دهید: مطمئن شوید  انجام  کاری  مقابل چه  در   
بو  خوش  های  ادکلن  از  و  هستید  تمیز  و  مرتب 
استفاده کنید اما بهتر است آرایش و مانیکور را کنار 
بگذارید تا جاذبه شما در نظر خانم ها افزایش یابد. 
 شما نابهنگام و یا مکررا به عشق خود اعتراف می 

کنید 
 دالیل نادرستی این عمل: من مطمئن هستم که شما 
ها  خانم  قلب  درون  به  نفوذ  راه  تنها  کنید  می  فکر 
گفتن: “دوستت دارم” است. اما شما سخت در اشتباه 
هستید. نه تنها گفتن پی در پی “دوستت دارم” آنها 
را خوشحال نکرده، بلکه باعث رنجش درون آنها نیز 
می شود و شما ریسک دریافت نکردن پاسخ مشابه 

را نیز به جان می خرید. 
و  مکان  چیز  هر  دهید:  انجام  کاری  چه  مقابل  در   
زمان خاص خود را می طلبد. تنها به این دلیل که می 
خواهید در او اثر بگذارید “دوستت دارم” را بر زبان 
نیاورید. تنها در صورتی از این جمله استفاده کنید 
که او را از صمیم قلب و عاشقانه دوست بدارید. آن 
گاه تکرار آن چند مرتبه در طول هفته بالمانع است. 

 عاشق رقص و آواز هستید 
هایی  جمله  کنون  تا  آیا  عمل:  این  نادرستی  دالیل   
“می  یا  و  برقصم”  باهات  دارم  “من دوست   : نظیر 
خوام امشب با هم برقصیم” را بر زبان آورده اید؟ 
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یک دنیا آرامش با این 
کارهای کوچولو

تواند  می  ساده  ظاهر  در  کارهایی  انجام  گاهی 
باارزش باشد که  از مفاهیم  برای بچه ها دنیایی 
به آنها امنیت و آرامش را هدیه می دهد. در ادامه 
را  کودکان  برای  پرمعنا  اما  کوچک  کارهای  این 

مرور می کنیم.
- گاهی فرزندتان کاردستی های کوچکی درست 
ممکن  است.  باارزش  بسیار  برایش  که  کند  می 
است او با رشته ماکارونی یک گردنبند ماکارونی 
برایتان درست کند. آن را در لحظه هایی که دور 
اجازه  و  بگذارید  گردنتان  دور  هستید،  شام  میز 

دهید خالقیت فرزندتان تقویت شود.
او  از بین خواهر و برادرهای دیگر تنها  - گاهی 
را برای قدم زدن به پارک ببرید و جداگانه برای 
وقت  گذاشتن  بگذارید.  وقت  ها  بچه  از  کدام  هر 
جداگانه یعنی شما به همه بچه ها توجه ویژه ای 

دارید.
- بعضی اوقات یک یادداشت کوچک محبت آمیز 
را  او  و  بگذارید  فرزندتان  مدرسه  کیف  داخل 

غافلگیر کنید.
است  بازی  یا  نقاشی  حال  در  فرزندتان  وقتی   -
تمام  به  شوید.  بازی  مشغول  او  کنار  هم  شما 
مواردی که باعث هیجان فرزندتان می شود شما 

هم عالقه و توجه نشان دهید.
- وقتی وارد اتاق شلوغ و به هم ریخته فرزندتان 
می شوید بدون اینکه سر او داد بزنید در را ببندید 
همین  بپردازید.  تان  روزانه  فعالیت  ادامه  به  و 

واکنش برای فرزندتان کافی خواهد بود.

- اگر فرزندتان در حال پر کردن قطعات پازل یا 
حل  در  را  او  اینکه  از  قبل  است  فکری  بازی  یک 

جواب کمک کنید، اجازه دهید خودش شانسش را 
امتحان کند. این کار باعث تقویت اعتماد به نفس 

فرزندتان خواهد شد.
- اگر فرزندتان خسته و کسل از مدرسه برگشته، 
و سال های متداول روزانه تان را به وقت دیگری 

موکول کنید.
او  از  و  شوید  فرزندتان  شاگرد  اوقات  گاهی   -
نحوه  اگر  حتی  بیاموزد  شما  به  چیزی  بخواهید 
انجام یک بازی ساده باشد. این کار به فرزندتان 

اعتماد به نفس زیادی خواهد داد.
- زمان کامل شدن ماه را به یکدیگر یادآوری کنید 

و با یکدیگر قرص ماه را ببینید.
- هنگام رفتن به جایی فرزندتان نخواهید عجله 
کند و با این کار باعث ایجاد استرس در او نشوید. 
اجازه بدهید فرزندتان با آرامش آماده شود. این 
رفتار شما به او نشان خواهد داد به او اهمیت داده 

اید.
کنار  را  آشپزی  لذت  و  بپزید  غذا  یکدیگر  با   -

یکدیگر تجربه کنید.
و  بگذارید  سفید  تخته  یک  فرزندتان  اتاق  در   -
اگر  بنویسید.  هایی  پیام  یکدیگر  برای  آن  روی 
نوشتن  و  خواندن  یادگیری  سن  در  فرزندتان 
خواهد  نوشتن  به  او  ترغیب  باعث  کار  این  است، 
ها  پیام  این  کردن  بدل  و  رد  این،  بر  عالوه  شد. 
باعث ایجاد صمیمیت بین شما و فرزندتان خواهد 

شد.
- گاهی اوقات جنگ بالشی راه بیندازید. البته باید 
با احتیاط این کار را انجام دهید. بالش های سبک 
را به سمت هم پرت و یک روز هیجان انگیز برای 
یکدیگر خلق کنید. خاطرات دوران کودکی تان را 
برای فرزندتان بگویید. عکس های کودکی تان را 
به او نشان دهید و برایش تعریف کنید که وقتی 

در سن او بودید چه بازی هایی انجام می دادید.
- اگر فرزندتان کارهای روزانه خود را به درستی 

انجام داد از او تشکر کنید.

شاید او اصال به شما توجه نکند و موضوع را جدی نگیرد 
و یا این تصور غلط در او ایجاد شود که شما دوست ندارید 
برای او نوشیدنی بخرید و یا حتی با او صحبت کنید. اگر 
تمام این دالیل برای متقاعد کردن شما کافی نیست پس یک 
برقصد،  زیاد  که  بگیرید: کسی  نظر  در  را  چنین شرایطی 

تعرق کرده و تا انتهای شب بوی بدی خواهد گرفت. 
 در مقابل چه کاری باید انجام داد: خود را بیش از اندازه 
مشتاق نشان ندهید. شاید گاهی اوقات از شما بخواهد که 
پیشنهادش  که شما  نیست  همیشه الزم  اما  برقصید  او  با 
را بدهید. مواقعی را که دوست دارد با شما برقصد حدس 
به رقص  را گرفته و  او  از موارد دست  نیمی  بزنید و در 

دعوت کنید. 

 پرحرفی می کنید 
آیا شما حراف خوبی هستید؟  عمل:  این  نادرستی  دالیل   
الزم است زمانی را در کنار او به سکوت اختصاص دهید. 
پر گویی های بی پایان شما دیر یا زود باعث رنجش خاطر 
او می شود. پس تا بیش از این او را ناراحت نکرده اید از 

این کار دست بکشید. 
و  صحبت  از  ها  خانم  دهید:  انجام  کاری  چه  مقابل  در   
مشورت پیرامون مسائل مختلف لذت می برند اما همواره ۲ 
مطلب را به خاطر بسپارید: به او هم فرصت صحبت کردن 
بدهید و در طول مکالمه سواالتی مطرح کنید که او از جواب 

دادن به آنها لذت برد. 

 مراقب رفتارتان باشید 
اگر میخواهید یک مرد ایده آل باشید ذهن خود را از کلیشه 
از  شما  شاید  بندید.  کار  به  را  ما  نصایح  و  کنید  پاک  ها 
آغاز تولد آموخته اید که خانمها دوست دارند صدای آواز 
خواندن همسرانشان را بشنوند اما در جهان امروزی این 

مطلب تا چه حد صحت دارد؟! 
است.  تعادل  حفظ  و  روی  میانه  مشکالت  تمام  حل  کلید 
دست  شده  ذکر  رفتارهای  از  کامل  طور  به  نیست  الزم 
بکشید فقط کافی است حد تعادل را رعایت کنید. اگر کلیه 
از  همگان  روی  پیش  میتوانید  کنید  کنترل  را  رفتارهایتان 

وجود یکدیگر لذت ببرید.
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کبدتان را چقدر 
می شنــــــاسید؟

 آیا می دانید رابطه مستقیمی بین سالمت کبد و روشنی و 
زیبایی پوست شما وجود دارد؟ بهتر است هیچ وقت کبدتان 
ترین  مهم  و  ترین  بزرگ  از  یکی  کبد  نگیرید.  کم  دست  را 
عضوهای داخلی بدن است. این عضو با وزنی بین یک تا یک 
و نیم کیلوگرم، 500 وظیفه متفاوت حیاتی را بر عهده دارد. 
وظایف این عضو مهم طیف گسترده ای از متابولیسم درشت 
مغذی ها یعنی قندها، چربی ها و پروتئین ها، ذخیره سازی 
گیرد. دربرمی  را  گوناگون  های  ویتامین  و  معدنی  مواد 
آمونیاک  ها و خنثی سازی  برای هضم چربی  تولید صفرا 
که ماده ای بسیار سمی و مضر است، از دیگر وظایفی است 
عضو  این  کلیدی  نقش  با  حدودی  تا  دارد.  برعهده  کبد  که 
آشنا شدید. بیماری های کبدی بسیار متفاوت هستند که از 
کبد  کبدی،  سیروز  هپاتیت،  به  توان  می  آنها  مشهورترین 
چرب و انسداد مجاری صفراوی اشاره کرد. هر کدام از این 
بیماری ها قادرند عالئمی را روی پوست باقی بگذارند. در 
ادامه دکتر سعید صانعی، مشاور گیاه درمانی در این زمینه 

توضیح بیشتری می دهد.

کم کاری کبد ممنوع
اگر کبد در یکی از عملکردهای خود )تامین انرژی، نیازهای 
های  بیماری  کند،  کوتاهی  و...(  سموم  دفع  دارویی، 
از  بعد  مثال  عنوان  به  آید.  وجود  به  است  ممکن  مختلفی 
خوردن گوشت، اسید اوریک در بدن ترشح می شود؛ وظیفه 
کبد این است که حدود 95درصد آن را به اوره تبدیل کند تا 
از طریق کلیه دفع شود اما اگر به هر دلیلی کبد در این کار 
کوتاهی کند، میزان زیادی از اسیداوریک وارد خون شده و 
فرد در معرض ابتال به نقرس قرار می گیرد یا سنگ های 

اسیداوریکی در بدنش تشکیل می شود.
فیزیولوژیکی  و  شناسی  بافت  نظر  از  کبد  است  ممکن 
اما کوچک ترین نقص در عملکردش  مشکلی نداشته باشد 
همراه  به  فرد  برای  را  خطرآفرینی  پیامدهای  تواند  می 
داشته باشد. برای همین توصیه می شود در حفظ سالمتی 
می  کبدی  های  بیماری  کل  در  بکوشید.  بدن  از  بخش  این 
همراه  بیماران  در  پوستی  عوارض  برخی  بروز  با  توانند 
باشد. در مورد هورمون ها، متابولیسم چربی و کلسترول، 
اگر کبد به درستی عمل نکند ممکن است عواقبش به پوست 
فرد هم سرایت کند و آکنه و جوش های پوستی ایجاد شود.
توصیف  برای  که  است  پزشکی  )اصطالحی  کبدی  سیروز 
به  مزمن  آسیب  آمدن  وارد  نتیجه  در  کبد،  تدریجی  تخریب 

این اندام به کار می رود( نیز یکسری عارضه های پوستی 
را در افراد ایجاد می کند.

بیماران سیروزی چرا سیاه می شوند؟
دلیل  به  هستند  مبتال  سیروزی  بیماری  به  که  افرادی 
سیاه  به  متمایل  و  تیره  شان  پوست  رنگ  خون  سوختگی 
می شود اما چطور خون دچار سوختگی می شود؟ عفونت 
C به طور فعال تولید مثل  B و  های ویروسی مثل هپاتیت 
می کنند و به دلیل ضعف سیستم ایمنی باعث تخریب سلول 
های کبدی می شوند. از تخریب سلول های کبدی سمومی 
را هم دچار اختالل کنند.  قادرند خون  ترشح می شود که 
این اختالل ها باعث خفگی خون و تیرگی آن شده که به آن 
به مرور زمان روی  تیرگی خون  خون سوخته می گویند. 

پوست رسوب می کند که سیاهی پوست در این افراد ناشی 
از این فرآیند است.

چرا کبد چرب می شود؟
چرب  کبدش  فرد  گویند  می  که  اید  شنیده  اوقات  از  خیلی 
است اما تا به حال شده از خود بپرسید که این چربی به چه 
نوع  )بدترین  شده  اشباع  های  چربی  پای  وقتی  معناست؟ 
چربی( مثل روغن پالم که در روغن نباتی ها موجود است 
آن هم  باید منتظر عواقب  باز شود،  افراد  برنامه غذایی  به 
باشیم. این چربی ها به مرور راه مویرگ هایی را که وظیفه 
شان خونرسانی به سلول های کبدی است، مسدود می کنند؛ 
در نتیجه سلول های کبدی دچار کم خونی و سپس مرگ می 

شوند و جای این سلول ها چربی ها قرار می گیرند.
بعد از طی این فرآیند می توان گفت کبد فرد چرب است که 
البته انواع مختلفی دارد )کبد نوع 1، نوع 2، نوع 3 و نوع 4(. 
چربی کبد تاثیر زیادی روی پوست نمی گذارد، فقط ممکن 

است گاهی اوقات باعث ورم و باز شدن منافذ پوستی شود.

مراقب باشید صفرای تان اتصالی نکند
که  است  کبد  عملکردهای  ترین  مهم  از  یکی  صفرا  ترشح 
در تمیزسازی کبد و جذب چربی غذا از روده نقش بسیار 
کیسه  به  صفراوی  مجاری  طریق  از  صفرا  دارد.  مهمی 
صفرا می ریزد و از آنجا به لوزالمعده و روده کوچک وارد 
صفرا  حرکت  مسیر  در  اختالل  ترین  کوچک  اما  شود.  می 
خون  جریان  در  صفرا  سطح  افزایش  باعث  است  ممکن 
با زردی پوست و زردی چشم ها  اگر  شود. به همین دلیل 
مسیر  در  که  بدانید  شدید،  مواجه  چشم(  سفیدی  )قسمت 

صفرای شما اختالالتی ایجاد شده است.
پوست  شدید  و  گسترده  خارش  آن  دیگر  نشانه  همچنین 

است. اگر این مشکل به موقع تشخیص و درمان نشود، این 
به  زردی پوست به مرور زمان تغییر حالت و رنگ داده و 
تیرگی و لک منجر می شود. شاید برخی از خانم ها و آقایان 
و  سینه  پوست  ناحیه  در  بیشتر  رنگ  تیره  های  لکه  این  با 
کتف برخورد کرده باشند که ناشی از بروز این مشکل است.

منشا لکه های بارداری از کجاست؟
از  اما بعضی  اشاره کردیم  اختالل عملکرد کبد  به  اینجا  تا 
هم  حاملگی  دوران  یا  ضدحاملگی  های  قرص  مثل  عوامل 
ممکن است روی کبد اثرات بدی بگذارند؛ تغییرات هورمونی 
که  ضدبارداری  های  قرص  مصرف  و  بارداری  دوران  در 
هورمونی هستند، فشار مضاعفی به کبد وارد می کنند. این 
فشارها رسوباتی ایجاد می کنند که مانع ترشح صفرا می 
شوند؛ همین موضوع باعث می شود به مرور لکه هایی روی 
پوست ظاهر شود. به همین دلیل برخی از خانم ها ممکن 

است در دوران بارداری با این لکه ها مواجه شوند.

تغذیه مناسب فراموش نشود!
بیماری های کبد در پزشکی حدود 14 هزار صفحه است که 
به طور خالصه با برخی از عمده ترین آنها تا حدودی آشنا 
شدید اما چه کار کنیم تا کبدمان دچار مشکل نشود؟! اولین 
نکته ای که باید رعایت کنیم، تغذیه مناسب است. از آنجایی 
که کبد قادر به از بین بردن همه سموم بدن نیست، برخی از 
مواد غذایی به راحتی قابل هضم و تجزیه نیستند و کبد را 

دچار مشکل خواهند کرد.

از خوردن این مواد غذایی پرهیز کنید
با روغن  - توصیه می شود از خوردن غذاهای سرخ شده 

زیاد یا غذاهایی که چربی باالیی دارند، خودداری کنید.
همین  به  ندارند،  سازگاری  یکدیگر  با  غذاها  از  برخی   -
دلیل بهتر است باهم خورده نشوند. به عنوان مثال ماست 
خیلی  که  اشتباهی  شود؛  خورده  نباید  مرغ  تخم  همراه  به 
و  ترشی  با  ماست  خوردن  حتی  دهند.  می  انجام  افراد  از 
برای  کبد  شود.  نمی  توصیه  ترشی  با  مرغ  تخم  همچنین 
هضم و آنالیز این مواد انرژی زیادی را صرف می کند اما 
سپس  و  کبد  وارد  زائد  مواد  یکسری  است  ممکن  درنهایت 

خون شوند و لکه های پوستی را ایجاد کنند.
-پنیرهای شور یا پنیرهایی که مدت زیادی است در یخچال 
مانده اند را بهتر است دور بیندازید و از خوردن آنها صرف 

نظر کنید.
از  باید  - غذاهای خیلی شیرین و به طور کلی شیرینی ها 

برنامه غذایی حذف شوند.
- افرادی که مشکل کم خونی ندارند بهتر است در خوردن 

پسته که باعث غلیظ شدن خون می شود، خودداری کنند.
-بهتر است پسته به همراه آب انار خورده شود.

- بعضی از گوشت های گاو و شتر مصرف زیادشان توصیه 
نمی شود احشام پیر چون خون را رقیق می کنند.

توصیه می شود که اگر فرد طبع گرمی دارد، پس از خوردن 
طبع  که  بخورد  سکنجبین  یا  کاهو  انار،  آب  شتر  گوشت 
گرمش را خنثی کند. گوشت گاو سردی است و بهتر است 
بعد از آن سیر، آویشن و... مصرف شود. گوشت گاو نباید 
به همراه ماست خورده شود زیرا باعث چرب شدن کبد می 

شود.

نسخه های بوعلی سینا
نسخه اول: یک خیار بزرگ را انتخاب کنید و مغز خیار را 
بیرون بیاورید سپس آن را در مخلوط کن بریزید. یک تا دو 
عدد هویج هم به آن اضافه کنید و به همراه مقداری جعفری 
از آن کمی آب لیموترش  بگذارید کامل مخلوط شوند. بعد 
هم در معجون بریزید. توصیه می شود این معجون را یک 
از مدتی متوجه خواهید  ناشتا میل کنید. بعد  روز درمیان 
تر  تر و شاداب  به گذشته شفاف  تان نسبت  شد که پوست 

شده است.

از  طراوت  و  دارید  زبر  و  خشک  پوستی  اگر  دوم:  نسخه 
آن رو برگرداننده، بهتر است به دنبال یک معجون طبیعی 
بادام خام  این کرم کافی است 10 عدد  باشید. برای ساخت 
میکسر  در  عسل  و  آب  همراه  به  و  کنید  انتخاب  را  شیرین 
بریزید. سپس چند قطره )بین 5 تا 7 قطره( آب لیموترش 
روز  یک  است  بهتر  هم  را  معجون  این  کنید.  اضافه  آن  به 
روز  و  هویج  و  خیار  معجون  روز  یک  کنید.  میل  درمیان 
دیگر شیره بادام را میل کنید. بعد از مدت اعالم شده تفاوت 

پوستی را احساس خواهید کرد.

نسخه سوم: 7 تا 8 عدد زغال اخته بدون هسته را در دهان 
اخته ها  دادن زغال  از قورت  بعد  بگذارید و خوب بجوید. 
باالفاصله یک لیوان آب هندوانه بنوشید. این دستور العمل 
کمک می کند تا پوست نرم و شفاف شود. البته بهتر است 

این کار را عصرها انجام دهید.
روش موضعی: ماءالشعیر را در یک لیوان بریزید و 2 قاشق 
غذاخوری به آن الکل طبی اضافه کنید. اگر قرص جوشان 
ویتامین C دارید داخلش بیندازید یا به جای آن چند قطره 
روی  را  ساز  دست  معجون  این  کنید.  اضافه  لیموترش  آب 
پوست بریزید و پوست را ماساژ دهید. بعد از گذشت چند 
کند  می  کمک  روش  این  بشویید.  آب  با  را  خود  بدن  دقیقه 
به  همچنین  شود.  بچه  پوست  مثل  تان  پوست  لطافت  تا 
ویتامین سازی پوست هم کمک می کند. البته به دلیل وجود 
داخل  که  باشید  مراقب  شود  می  توصیه  آن  در  سفید  الکل 

چشم تان ریخته نشود.

بهداشتوسالمت
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5 عامل  
سکته  قلبی

وقتی صحبت از حمله قلبی به میان می آید، بیش از هرچیز به یاد 
درست  می افتیم.  دخانیات  مصرف  و  باال  فشارخون  و  کلسترول 
است که این عوامل جزو دالیل اصلی سکته قلبی محسوب می شود، 
اما نباید از عوامل دیگری که کمتر در موردشان صحبت می شود 
غافل شد. چون از عصبانیت گرفته تا انجام ورزش های بدنسازی 

می تواند عاملی برای حمله قلبی باشد.

عصبانیت شدید و ناگهانی
این روزها کم نیستند، تعداد افرادی که به ناگاه از کوره در می روند 
عصبانیت   همین  اما  می کنند،  فوران  خشم  از  آتشفشانی  مانند  و 
همه  در  می شود  توصیه  نتیجه  در  است،  قلب  جان  بالی  ناگهانی 
حال خونسردی خود را حفظ کنید. نتایج یک پژوهش در استرالیا  
نشان می دهد، خشم و از کوره در رفتن امکان خطر سکته قلبی را 
بروز  امکان  شدید  عصبانیت  محققان،  این  عقیده  به  می برد.  باال 
نوع خاصی از انفارکتوس به نام »تاکو تسوبو« )Tako-tsubo( را 

فراهم می کند.

چرا و چگونه؟
ترشح  آدرنالین  بدن،  می روید،  در  کوره  از  یکباره  به  زمانی که 
می کند و این هورمون ضربان قلب را باال می برد. متاسفانه میزان 
رگ های  اگر  است.  سمی  قلبی  سلول های  برای  آدرنالین  باالی 
باشد، نمی تواند مایحتاج قلب  از قبل دچار اشکال و تنگی  خونی 
برای ادامه تپش را فراهم سازد. در نتیجه قلب دچار حمله ناگهانی 

می شود.

اضطراب بیش از حد
اضطراب مداوم ردپای خود را روی پوست، گوارش و سر به جا 
می گذارد و به قلب نیز رحم نمی کند. استرس زیاد در افرادی که 
مشکالت قلبی مانند فشار خون باال دارند خطر گرفتگی عروق و 

انفارکتوس را باال می برد.

چرا و چگونه؟
استرس فشار وارده به قلب و در نتیجه نیاز به اکسیژن را افزایش 
به  باال  سرعت های  در  که  خودرو  یک  مانند  درست  می دهد. 
سوخت بیشتری نیاز دارد. زمانی که بدن دچار استرس می شود، 
هورمون هایی که ضربان قلب را باال می برد بیشتر ترشح می شود. 
در  دیگر  موارد  و  دیابت  یا  دخانیات  مصرف  دلیل  به  رگ ها  اگر 
معرض گرفتگی باشد، قلب به میزان کافی سوخت یعنی اکسیژن 
برای رویارویی با این سرعت باال دریافت نمی کند و در نتیجه دچار 

اشکال می شود.

رابطه جنسی غیرعادی
پرحرارت  حد  از  بیش  جنسی  رابطه  حین  در  قلبی  سکته  امکان 

سالمت  آمریکایی  محققان  نیست.  شایع  چندان  اما  امکان پذیر، 
رابطه  از  بعد  و  قبل  را  60 سال  تا   50 بین  از مردان  قلب، گروهی 
در  که  کردند  مشاهده  محققان  دادند.  قرار  بررسی  جنسی مورد 
یک درصد افراد شرکت کننده خطر بروز سکته قلبی بعد از رابطه 

جنسی پرحرارت به میزان 7 /2 درصد افزایش می یابد.

چرا و چگونه؟
این مورد بسیار نادر است اما باید بدانید که رابطه جنسی نیز مانند 
که  افرادی  نتیجه  در  می شود.  قلب  ضربان  افزایش  باعث  ورزش 
قلب حساس و ضعیفی دارند باید هوشیارتر باشند. اگر این افراد 
حواسشان  کنند،  مصرف  را  قلب  به  مربوط  داروهای  درستی  به 
به شیوه تنفس شان باشد و موارد منع مصرف داروها را رعایت 
کنند می توانند احتمال بروز این مشکل را به حداقل برسانند. توجه 
داشته باشید که هر نوع تنگی نفس یا درد در قفسه سینه بعد از 
فعالیت جنسی)حتی دردهای خفیف( باید مورد بررسی پزشکی 

قرار بگیرد.

مصرف بیش از اندازه چربی
انواع پنیرها، سس ها، فست فودها و... سرشار از چربی است. اگر 
عادت به خوردن مواد غذایی این چنینی دارید ، حواستان به سالمت 
قلبی  قربانی سکته  که روی 1968  پژوهشی  نتایج  باشد.  قلب تان 
انجام شده، نشان می دهد 158 نفر از این قربانیان 26 ساعت قبل از 

حادثه غذای چرب مصرف کرده بودند.

چرا و چگونه؟

به عقیده محققان، مصرف یک وعده غذای چرب باعث بروز سکته 
قلبی نمی شود. اما اگر به خوردن این قبیل غذاها عادت دارید بهتر 
است بدانید که کلسترول خون تان باال رفته و خطر تصلب شرایین 
یعنی مسدود شدن عروق افزایش پیدا می کند و در این صورت نیز 

راهی جز سکته قلبی باقی نمی ماند.

ورزش های مقاومتی مانند بدنسازی
شکی نیست که ورزش برای سالمت مفید است، اما به شرطی که 
با توجه به شرایط جسمی تان ورزش مناسبی انتخاب کرده باشید. 
به طور کلی، بهتر است ورزش های استقامتی مانند پیاده روی یا 
ورزش ها  این  کنید.  انتخاب  بودن  سالم  برای  را  دوچرخه سواری 
افزایش سالمت قلب مفید است و باعث کاهش عوامل بروز  برای 
عوض  در  می شود.  خون  فشار  یا  کلسترول  مانند  قلبی  سکته 
ورزش های مقاومتی مانند بدنسازی این تاثیر را به جا نمی گذارد. 
توجه داشته باشید در حین بلند کردن وزنه های سنگین، فرد نفس 
خود را حبس می کند. اگر این افراد سابقه فامیلی داشته باشند و 

از سالمت قلبی باالیی برخوردار نباشند باید بیشتر احتیاط کنند.

چرا و چگونه؟
انجام ورزش های مقاومتی که باعث بسته شدن دهان می شود مانع 
درستی  به  تنفس  چون  می شود  قلب  به  کافی  اکسیژن  رسیدن  از 
انجام نمی شود. در نتیجه در افرادی که قلب حساس و آسیب پذیری 
دارند باعث افزایش خطر سکته قلبی می شود. اگر تصور می کنید 
به  را  نظر  مورد  ورزش  ابتدا  است  بهتر  دارید  آسیب پذیری  قلب 
را روی جسم تان  آن  تاثیر  و  نوع  تا  انجام دهید  آزمایشی  صورت 

msn:مشاهده کنید.منبع
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منطقه آسیا؛

شاگــــــردان 
کی روش در 
گـروه مرگ؟!

 2018 جهانی  جام  مقدماتی  مرحله  رقابت های  هشتم  هفته 
صعود  تیم های  تکلیف  تا  شد  برگزار  آسیا  منطقه  در  روسیه 

کننده تا حدودی مشخص شود.
قرعه کشی مرحله دوم مسابقات مشترک انتخابی جام جهانی 
ماه  فروردین   25 امارات   2019 ملت های  جام  و  روسیه   2018
امسال در ماریوت هتل کواالالمپور مالزی انجام شد و تیم ملی 
کشورمان در این مرحله با تیم های ملی عمان، هند، ترکمنستان 
مرحله  قرعه کشی  اساس  همین  بر  شد.  همگروه  گوام  و 
مقدماتی جام جهانی 2018 و جام ملت های آسیا 2019 انجام و 

تکلیف گروه های 8 گانه به شرح زیر مشخص شد:
گروه اول: امارات- عربستان- فلسطین- تیمور شرقی -مالزی
قرقیزستان-  تاجیکستان-  اردن-  استرالیا-  دوم:  گروه 

بنگالدش
گروه سوم: چین- قطر- مالدیو- بوتان- هنگ کنگ

گروه چهارم: ایران - عمان- هند- ترکمنستان- گوام
گروه پنجم: ژاپن- سوریه-افغانستان- سنگاپور- کامبوج

گروه ششم: عراق- ویتنام- تایلند- اندونزی- چین تایپه
گروه هفتم: کره جنوبی- کویت- لبنان- میانمار- الئوس

گروه هشتم: ازبکستان- بحرین- فیلیپین- کره شمالی- یمن
رقابت های مرحله مقدماتی جام  اساس هفته هشتم  بر همین 
تکلیف  تا  شد  برگزار  آسیا  منطقه  در  روسیه   2018 جهانی 
تیم های صعود کننده تا حدودی مشخص شود.در زیر نگاهی 
می اندازیم به وضعیت گروه های 8 گانه این رقابت ها در قاره 

مرحله  به  صعود  برای  شانس  بیشترین  که  تیم هایی  و  آسیا 
نهایی انتخابی جام جهانی 2018 روسیه از این قاره دارند را 

مورد بررسی قرار خواهیم داد.
گروه اول:در گروه اول عربستان با 16 امتیاز صدرنشین است 

و امارات نیز با 13 امتیاز در رده دوم قرار دارد. در این گروه 
و  دارد  قرار  سوم  رده  در  مسابقه   6 از  امتیاز   9 با  فلسطین 
همچنان از شانس صعود برخوردار است.در این گروه مالزی 

و تیمورشرقی از دور رقابت ها حذف شده  اند.

گروه دوم:در این گروه کشورهای استرالیا، اردن و قرقیزستان 
برخوردار  صعود  شانس  از  همچنان  امتیاز   11 و   13  ،15 با 
هستند و تاجیکستان و بنگالدش از این گروه حذفشان قطعی 

شده است.
گروه سوم:در گروه سوم قطر با 18 امتیاز از 6 دیدار و کسب 
100 درصد امتیازات، صدرنشین مطلق گروه است و صعودش 
قطعی است. در این گروه هنگ کنگ و چین با 144 و 11 امتیاز 
همچنان  صعودشان  شانس  و  دارند  قرار  بعدی  رده های  در 
دور  از  بوتان  و  مالدیو  کشورهای  گروه  این  پابرجاست.در 

رقابت های انتخابی جام جهانی حذف شده اند.
نیز در آن حضور  ایران  تیم ملی  گروه چهارم:در گروهی که 
دارد، شاگردان کی روش با 14 امتیاز صدرنشین گروه هستند. 
همچنان  امتیاز   10 و   11 با  ترکمنستان  و  عمان  گروه  این  در 
حذف  رقابت ها  دور  از  هند  و  گوام  و  دارند  صعود  شانس 

شده  اند.
گروه پنجم:از گروه پنجم نیز ژاپن و سوریه با 16 و 15 امتیاز 
هستند  برخوردار  صعود  شانس  از  برتر  تیم  دو  عنوان  به 
دور  از  کامبوج  و  افغانستان  سنگاپور،  یعنی  تیم ها  سایر  و 

رقابت ها کنار رفته اند.
تغییر  را  رقابت ها  کل  قوانین  شاید  ششم  ششم:گروه  گروه 
دهد. در این گروه چون اندونزی از سوی فیفا تعلیق شده است 
مسابقات با 4 تیم ادامه پیدا کرد که در حال حاضر تایلند، عراق 
و ویتنام از این گروه شانس صعود دارند و کشور تایوان بدون 
امتیاز از دور رقابت ها حذف شده است.بر همین اساس و برای 
شبیه سازی این گروه با 7 گروه دیگر این احتمال وجود دارد 
می تواند  موضوع  این  که  نشده  محسوب  پنجم  تیم  نتایج  که 
سرنوشت امتیازات و تیم های صعود کننده به مرحله بعدی را 

دستخوش تغییر کند.
از  ممکن  امتیاز   18 کره جنوبی  نیز  گروه  این  هفتم:در  گروه 
از  است.  قطعی  تقریبا  صعودش  و  کرده  کسب  را  مسابقه   6
تعلیق  فیفا  سوی  از  خود  پنجم  بازی  از  پس  کویت  گروه  این 
این تیم نیز در حال حاضر نامشخص است. شد و سرنوشت 

صعود  شانس  از  امتیازی   10 لبنان  کویت،  حذف  صورت  در 
کنار  رقابت ها  دور  از  الئوس  و  میانمار  اما  است  برخوردار 

رفته اند.
گروه هشتم:در این گروه نیز کره شمالی و ازبکستان با 16 و 
15 امتیاز صدرنشین هستند و فقط این دو تیم شانس صعود 
را دارند و سایر تیم ها از جمله فیلیپین، بحرین و یمن از دور 

رقابت ها کنار رفته اند.
برگزار  مالزی  در  ماه  فروردین   25 دوم  مرحله  قرعه کشی 
انجام قرعه کشی و قرار گرفتن تیم ها در 8  از  می شود و پس 
گروه 5 تیمی، تیم های اول هر گروه به همراه 4 تیم برتر دوم، 

12 تیم حاضر در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی و مرحله 
نهایی جام ملت های 2019 آسیا را تشکیل می دهند.در پایان این 
رقابت ها عالوه بر اینکه 12 تیم برتر راهی دور سوم رقابت ها 
 2018 جهانی  جام  مقدماتی  بخش  در  گروهی(  دوم  )مرحله 

روسیه می شوند تا در 2 گروه 6 تیمی به کار خود برای رسیدن 
به جام جهانی ادامه دهند، همین 12 تیم خیلی زودتر از موعد 
 2019 آسیا  ملت های  جام  راهی  زودتر  سال   3 حدود  و  مقرر 
خواهند شد تا به این ترتیب با توجه به 24 تیم شدن جام ملت ها 
در سال 2019 تکلیف نیمی دیگر برای حضور در این رقابت ها 
همچنان نامشخص باشد.در این بین 28 تیم باقی مانده از 40 
تیمی که از دور اول مرحله گروهی وارد رقابت ها شده اند، در 
آسیا  برای حضور در جام ملت های  یک رقابت گروهی جدید 
2019 به مصاف هم می روند تا با مشخص شدن 12 تیم دیگر، 
مشخص  جدید  دوره  در  ملت ها  جام  برتر  تیم   24 نهایت  در 
شوند. البته در صورتی که امارات، میزبان بعدی رقابت ها در 
جمع تیم های باقی مانده باشد این تیم به صورت اتوماتیک وار 
شانس  نهایت  در  دیگر  تیم   11 فقط  و  شده  ملت ها  جام  راهی 

حضور در مرحله پایانی جام ملت ها را خواهند داشت.

ایران در گروه مرگ؟
مالزی  در   95 سال  اردیبهشت ماه  رقابت ها  این  نهایی  مرحله 
قرعه کشی خواهد شد و 12 تیم صعود کننده به مرحله نهایی 
خود  کار  به  تیمی   6 گروه   2 در   2018 جهانی  جام  انتخابی 
البته  داد.  خواهند  ادامه  روسیه  جهانی  جام  به  رسیدن  برای 
انجام  فیفا  بندی  سید  اساس  بر  نیز  دوم  مرحله  قرعه کشی 
تا زمان  آسیا  می شود که در صورتی که رده بندی کشورهای 
به  باشد،  فعلی  روال  طبق  همچنان  رقابت ها  این  قرعه کشی 
از 3 کشور کره جنوبی  یکی  با  ایران فقط  ملی  تیم  طور حتم 
 12 حاضر  حال  شد.در  خواهد  همگروه  ژاپن  یا  و  استرالیا  یا 
ازبکستان،  امارات،  استرالیا،  ژاپن،  کره جنوبی،  ایران،  کشور 
رده های  در  امارات  و  عراق  قطر،  چین،  اردن،  عربستان، 
تا  روال  همین  که  صورتی  در  و  هستند  آسیا  دوازدهم  تا  اول 
ادامه  رقابت ها  قرعه کشی  زمان  در  آینده  سال  ماه  اردیبهشت 
داشته باشد و البته همین 12 کشور نیز به گروه بعدی صعود 
کنند، می توان گروه مرگ احتمالی برای شاگردان کی روش را 

این چنین پیش بینی کرد:

ایران - استرالیا - ازبکستان - عربستان - قطر - عراق
باقی  بین کشورهای  در  بر 12 کشور فوق  گفتنی است عالوه 
از  نیز  هنگ کنگ  و  شمالی  لبنان،کره  تایلند،  سوریه،  مانده 
صورت  در  که  هستند  برخوردار  صعود  برای  باالیی  شانس 
سید  در  فیفا  در  فوق  کشورهای  رده بندی  تیم ها،  این  صعود 
جایگزین  تیم ها  این  حتم  طور  به  و  بوده  تاثیرگذار  بندی 
یکی از 12 تیم ابتدایی رده بندی خواهند شد که به این ترتیب 
خواهد  تغییر  دستخوش  نیز  رقابت ها  دوم  مرحله  گروه بندی 

شد.
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 افقي:
1- ش��خص دقي��ق و باريك بين- 

چربي خون
2- پارچه ب��راق- منفرد، بي كس- 

نرمي كردن با كسي
3- سيس��تم عامل��ي ب��راي تلفن 
همراه- نزديك بين- كس��ي كه در 

معرض اتهام باشد
4- ام��ر به آوردن- ني��ا- بلندپايه- 

آالچيق
5- فل��ز رس��انا- حاض��ر- گنده و 

درشت
6- آيين هاي س��نتي- كشوري در 

قاره آفريقا- واحد سطح
7- طبق اصل هفتاد و نهم برقراري 
حكومت نظامي... اس��ت- جانماز- 

جامه گشاد و بلند
8- آبريزش و گرفتگي بيني- ييالق 

تهران- درنگ، وقفه
ش��هري  هوش��بري-  داروي   -9
در ازبكس��تان- ش��هري در استان 

كردستان
10- خرس فلكي- شاهد- ضد درآمد

11- كج و مايل- خميدگي- نگهبان گله
12- صوت- از نقاط ديدني هرمزگان- نت مياني- عادت و خصلت

13- بندگاه ميان ساعد و بازو- شهري در افغانستان- خط سير سيارات
14- مادر زبان هاي اروپايي- قطعه نازك و دراز فلزي- وزني قريب 30 گرم

15- پادشاه بابل- اين كشور با نتايج ضعيف از تيم هاي ناموفق اين جام جهاني لقب گرفت

 عمودي:
1- گرداگرد لب و دهان- نام آرامگاهي در محله تجريش تهران

2- خواب بد- مدرسه قديم- نمايشنامه غم انگيز
3- همان تاتار است- جاي روشنايي- لباس خانم ها

4- كشور عجايب- آهسته خودماني- پهلوان- چرم پرزدار
5- اتفاق نظر- ظرف آزمايشگاه- بوي ماندگي

6- الفباي موسيقي- وسيله اي در دست برزگر- مكالمه با تلفن
7- ذات- برنج مرغوب- مالطفت
8- هيزم- كبد- خطاب بي ادبانه

9- جست وجو- ابزاري در كشاورزي براي كندن و شخم زدن زمين- دام
10- س��ؤال كردن- كيوان- 

نفس چاق
11- پسوند شباهت- آشوب، 

بلوا- نوعي برنج مرغوب
12- واحد تحصيل��ي- ميوه 
مربايي- مارك��ي بر خودروي 

نيسان- نوبت بازي
13- ط��رز عمل- بچ��ه پرنده- 

مشرق
ماندن-  باقي  بخشنده-   -14

شاه اشكاني
15- عصرانه اي مناسب براي 

خانواده- چاشني گوجه اي

 افقي:
1- اثر نظام الدين شامي- ماش

2- ام��ر به نوش��تن- اتاق بزرگ 
براي پذيرايي، نمايش كنسرت، 
نمايشگاه و ...- گوساله كش قديم
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آماره��اي جهان��ي مي گوي��د ك��ه هر س��ال نزديك 
به 200ه��زار نفر براث��ر عفونت هاي بيمارس��تاني راهي 
گورستان هاي سرد مي ش��وند. مرگ هايي که باعث شده 
تا همايش هاي بين المللي شست و ش��وي دست ها برگزار 
شود اما در ايران آمار دقيقي وجود ندارد. البته هر از گاهي 
آمارهاي جسته گريخته و ريزي به رسانه مي رسد.  به گفته 
حميداهلل سلطاني استاديار دانشگاه علوم پزشكي تهران 
60 درصد عفونت هاي بيمارستاني در مردان ديده مي شود 
و 40 درصد مابقي مي ماند براي زنان. در بين عفونت هاي 

مختلف بيمارستاني، عفونت هاي ادراري، تنفسي، خوني 
و محل عمل جراحي از س��اير عفونت ها ش��ايع تر بوده و 

هزينه هاي بيشتري را هم  در پي دارد. 
همين موضوع باعث مي شود تا محمد آقاجاني بگويد 
كه متأس��فانه در كش��ور ما هنوز نظام ثبت عفونت هاي 
بيمارس��تاني نداريم و به همين علت برآورد دقيقي از اين 
مس��أله نداريم اما مي دانيم كه عامل اصلي انتقال عفونت 
بيمارس��تاني دست پزشكان و پرس��تاران است كه بايد از 
هر بيمار به بيمار بعدي ضدعفوني ش��ود. تا اين سؤال از 

سوي افكارعمومي پيش بيايد كه آيا پزشكان و پرستاران 
بعد از معاينه و درمان يك بيمار، دس��ت هاي خود را تميز 
نمي كنند. ش�ريفي مقدم دبيركل خانه پرس��تار بحث 
را به كمبود پرستار مي كش��اند؛ كمبودي كه هم ممكن 
اس��ت جان بيماري را به خطر بيندازد و هم جان پرستار 
را.  به گفته او پرستاران بيشترين تماس را با بيمار دارند. او 
موقعيت يك اورژانس را يادآوري مي كند كه نه تنها كمبود 
پرس��تار دارد كه پرستار به دليل تصادفي بودن يك بيمار 
مجبوراست كه زخم باز بيمار را پانسمان كند؛ بيماري كه 

کاهش آمار مرگ بر اثر عفونت ها در گرو رفع کمبود پرستار

عفونت های بیمارستانی

ممكن است عفونتي با خود به همراه داشته باشد كه پرستار 
را تهديد كند. 

او می گويد:> يک بيمار ممکن اس��ت هپاتيت داش��ته 
باش��د يا مثاًل س��ل. هر دو بيماری ج��زو امراض پرخطر 
هس��تند. از س��وی ديگر در يک بخش ک��ه 25 مريض 
وجود دارد بايد 5 پرس��تار حاضر باش��ند اما چند پرستار 
وجود دارد؟ در نهايت 2 پرستار که زمان کار يکی از آنها 
زمان استراحت ديگری است. پس می ماند يک پرستار با 
25 بيمار!  اين پرس��تار مدام بايد از يک بيمار به س��راغ 
ي��ک بيمار ديگر و از يک اتاق به اتاق ديگر برود و ممکن 
اس��ت اصاًل وقت نکند که دستکش اش را عوض کند و يا 
دس��تش را بش��ويد. بويژه عوض کردن >گان< سخت تر از 
دستکش است. اين مسأله می تواند به شيوع يک عفونت 
 در بين بيماران منجر ش��ود. عفونتی که پرس��تار را هم 

مبتال کند.< 
به گفته دكتر داوود يادگاري متخصص بيماري هاي 
عفوني و اس��تاد دانش��گاه علوم پزش��كي شهيد بهشتي، 
سازمان بهداشت جهاني از سال ۲۰۰۸ تاكنون ضدعفوني 
نمودن دست را براي پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني 
مطرح كرده كه توس��ط كشور ما نيز بسيار مورد استقبال 
قرار گرفته اما اين امر نياز به اعتبار بخشي بيشتري دارد. 
همين مسأله باعث شده با وجود گذشت 6 سال از آغاز اين 
حركت جهاني هنوز عفونت بيمارستاني يكي از معضالت 
اصلي اداره بيمارستانها باش��د و به گفته آقاجاني يكي از 
خط��رات عمده اي باش��د كه در تمام دنيا بيمارس��تان ها 
را ب��ه چالش مي كش��د و يك تهديد مهم براي س��المت 
بيماران بستري و حتي سرپايي و بخصوص در بخش هاي 

مراقبت هاي ويژه است. 
او ه��م عفونت ه��اي بيمارس��تاني را يك��ي از عوامل 
م��رگ بيماران مي دان��د. عفونت هايي كه ب��ه گفته او به 
وس��يله انتقال ميكروارگانيس��م هاي مقاوم ب��ه درمان از 
 يك بيمار به بيمار ديگر بويژه از طريق دس��تگاه تنفسي 
منتقل مي شود. البته فقط دست هاي پرستاران و پزشكان 
در اين ماجرا متهم نيستند آنطور كه خود آقاجاني براساس 
تجربيات مي گويد دست همراهان بيمار هم در اين ماجرا 
دخيل اس��ت. دستاني كه باعث مي شود تا عفونت از يك 

بيمار به بيمار ديگر انتقال يابد. 
هرچن��د آم��ار دقيقي از مي��زان ابتال ب��ه عفونت هاي 
بيمارستاني وجود ندارد اما يك چيز براي متخصصان اثبات 
شده است. به گفته مرداني اگر بيماري بيش از 10 روز در 
بخش مراقبت هاي ويژه و ICU بستري بماند بروز عفونت 
در آن اجتناب ناپذير است. اما اين همه كنده اي كه دود مرگ 
از آن بلند مي شود، نيست. به گفته او همچنين طي انجام 
عمل جراحي كه فرد دچار عارضه يا عفونت زخم مي شود 

بروز عفونت بيمارستاني در چنين افرادي بروز مي كند. 
مرداني مي گويد: »از ويژگي هاي عفونت بيمارس��تاني 
اين اس��ت كه با ميكروارگانيسم هايي رخ مي دهد كه اين 
ميكروب ها از مقاوم ترين ميكروب هاي جهان محس��وب 
مي شود.< او هم انگشت اتهام را به سمت آنتي بيوتيك هايي 
ك��ه بي رويه مص��رف مي ش��وند مي كش��اند و مي گويد: 
»همچنين مصرف باالي آنتي بيوتيك در كشور باعث شده 
اين عفونت ها مقاوم شوند و امكان مرگ و مير باال را ايجاد 

كنند كه بهترين راه كنترل، پيشگيري است.«
كارش��ناس مس��ئول تجويز و مصرف منطقي داروی 
معاونت غذا و دارو در دانشگاه علوم پزشكي همدان متهم 
اصلي ماجراي مرگ هاي بي آم��ار را مصرف بي رويه آنتي 

بيوتيك مي داند: »يك مرد 60 س��اله در بيمارس��تان به 
دنبال عمل موفق قلب كه روي وي انجام شده بود، 2 روز 
بعد دچار عفونت شده و 3روز بعد فوت مي كند، زماني كه 
پرونده چنين بيماري بررسي می شود، درمي يابيم كه فرد 
در هر دوره سرماخوردگي خود به صورت خودسرانه داروي 
آموكسي س��يلين مصرف كرده و همچني��ن در هر زمان 
كه دچار عفونت ادراري ش��ده، از داروي كوتريموكسازول 

استفاده  كرده است.« 
به گفته او با بروز مج��دد عفونت ادراري براي اين فرد 
سپروفلوكساسين تجويز مي شود، ولي او به محض بهبود 
عالئ��م ، دوره درمان خود را با اين آنتي بيوتيك كامل نمي  
كن��د و دارو را قط��ع مي كن��د. او روي س��ابقه فرد تمركز 
مي كند و مي گويد: »در س��ن 20 س��الگي به دليل وجود 
جوش صورت براي او داروي »كليندامايس��ين« به صورت 
خوراكي تجويز مي شود كه اين تجويز غيرمنطقي به نظر 
مي رس��د چرا كه در نتيجه آن بيمار دچار عارضه  اس��هال 
ناش��ي از اين آنتي بيوتيك ش��ده و مجبور به اس��تفاده از 

داروي ونكومايسين مي شود.« او اعتقاد دارد مصرف بي رويه 
قرصي را كه كم كم بايد نام مرگ روي آن گذاشت فرهنگ 
 مي دان��د. فرهنگي كه انگار مي گوي��د آنتي بيوتيك درمان 
همه دردهاست! فرهنگ فعلي تجويز و مصرف آنتي بيوتيك 
در كشور موجب شده كه در سن 60 سالگي ما با بيماري 
روبه رو شويم كه به انواع آنتي بيوتيك ها مقاوم است و اين 
گروه از بيماران متأسفانه تعدادشان رو به افزايش است و در 
صورتي كه نياز به انجام عمل جراحي يا حتي بس��تري در 
بيمارستان داشته باشند، بروز عفونت هاي مقاوم به درمان 
بيمارستاني در چنين افرادي دور از ذهن به نظر نمي رسد. 

 چه بايد كرد؟
اين سؤال را آقاجاني اينطور پاسخ مي دهد: » مهمترين 
اقدام، نصب دس��تگاه هاي استريليزاسيون دست است كه 
خوشبختانه اكنون در تمام بخشهاي بيمارستاني و مراكز 
درماني كشور و بويژه در بخش هاي ICU اين دستگاه ها 
نصب ش��ده و بايد با  آموزش مناس��ب به پرسنل فرهنگ 
ضدعفون��ي كردن دس��ت را از هر بيمار ب��ه بيمار بعدي 

گسترش دهيم.«
البت��ه او اعتقاد دارد كه ابتدا باي��د آمارهاي واقعي در 
بيمارس��تان ها ثبت ش��ود. او مي گويد كه به همين علت 
در حال تدوين پروتكل ثبت عفونت هاي بيمارستاني در 
كشور هستيم كه با ابالغ آن به تمام بيمارستان هاي دولتي 
و خصوصي و ثبت دقيق اين عفونتها بتوانيم برآورد دقيقي 
از اين مسأله در كشور داشته باشيم و محل هاي آسيب را 
بخوبي بشناس��يم تا بتوانيم تداخالت الزم را براي اصالح 
اين مسأله برنامه ريزي كنيم. مرداني هم روي پيشگيري 
تأكيد مي كند و مي گويد: »پيشگيري به اين معني است 
كه پزش��ك و پرس��تار قبل از معاينه بيمار دست خود را 
شست و شو دهند و به بيمار زياد آنتي بيوتيك ندهند چون 

ممكن است مقاومت در فرد را بيشتر كند.«  
ب��ه گفته وي بايد روي مدت زمان بس��تري بيمار هم 
به طور جدي فكر كرد و آن را به حداقل رساند: »چرا كه 
بستري طوالني مدت بروز عفونت را بيشتر مي كند. « البته 
اين موارد ش��ايد عفونت بيمارستاني را كنترل كند اما آن 
را به صفر نمي رساند.  به هرحال آنطور كه مرداني ديده و 
مي گويد اين موارد در حال حاضر در بيمارستان ها رعايت 
نمي شود: » در بخش ICU مي بينيم كه كادر درماني فقط 
براي رفتن به منزل دست خود را مي شويند در حالي كه 
بايد بين بازديد از 2 بيمار اين شست و شو انجام شود.« به 
گفته او از طرفي مصرف آنتي بيوتيك و تجويز آن از سوي 
پزشكان نيز بسيار باالست و اين تجويز به حدي است كه 
 بيمار تا زماني كه در بيمارس��تان بستري است مجبور به 

مصرف است. 
او در نهايت مي گويد: »تمام پزش��كان، پرسنل و كادر 
درمان��ي در بخش ه��اي ويژه باي��د آم��وزش الزم را براي 
كنترل عفونت هاي بيمارستاني ببينند و دوره هاي خاصي 
را بگذرانند. « در نهايت يك مس��أله ديگر هم وجود دارد؛ 
تعداد كم پرس��تاران، مهاجرت پرس��تاران در چند سال 
اخير بيمارس��تان هاي كشور را با مش��كل جدي پرستار 
روبه رو كرده اس��ت. پرستاراني كه هرگز تعداد واقعي آنها 
به گوش رس��انه ها نرسيد و همه مسئوالن سعي كردند با 
اين جمله كه تعدادش��ان آنقدر نيس��ت سر و ته قضيه را 
ه��م بياورند، اما نيامد. بنابراين درآوردن آمار كس��اني كه 
دچار عفونت هاي بيماري مي ش��وند تنها راه براي كنترل 
 مرگ هاي خاموش بيمارس��تان ها نيست، بايد فكري هم 

به حال تعداد پرستاران كرد!
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  هزينه اعالم شده بابت يك نسخه و يك نوع نشريه است.

  لطفاً رسيد هاى پرداختى پستى را تا پايان مدت اشتراك نزد خود نگه داريد.
  در صورت تغيير نشانى، امور مشتركين را مطلع نماييد.

  براى تمديد اشتراك فقط كافى است بر روى فيش بانكى كد اشتراك خود را نوشته و به شماره 6-22222435 فاكس يا به نشانى فوق ارسال نماييد.
  نوشتن كد پستى دقيق الزامى است در صورت دادن اطالعات نادرست و ناقص عواقب آن به عهده مشترك مى باشد.

  مشتركين محترم مى بايست شروع اشتراك و پايان اشتراك و هم چنين كد اشتراك خود را به ياد داشته تا پيگيرى امور مربوط به آنها آسان گردد.
  در صورت عدم دريافت نشريه در اولين روز اشتراك مراتب را به اداره مشتركين اطالع دهيد در صورت عدم اطالع به منزله دريافت تلقى مى شود.

  مشتركين محترم در صورت تمايل و تمديد مجدد مى بايست 10 روز قبل از اتمام تاريخ اشتراك فيش بانكى را به همراه كد اشتراك به اداره مشتركين 
فاكس يا به نشانى فوق پست نمايند. در صورت عدم تمديد در فاصله تعيين شده به منزله انصراف از اشتراك در نظر گرفته مى شود.

در صورت تغيير بهاى نشريات مابه التفاوت دريافت مى شود

ــركت پست جمهورى اسالمى ايران براى تمامى نشريات در حال انتشار خود مشترك مى پذيرد. عالقه مندان به  ــه فرهنگى مطبوعاتى ايران با همكارى ش مؤسس
اشتراك و دريافت روزانه هر يك از نشريات مؤسسه ايران شامل روزنامه ايران، روزنامه ايران ورزشى، روزنامه ايران ديلى (انگليسى زبان)، روزنامه الوفاق (عربى زبان)، 
روزنامه سپيد (ويژه نابينايان) و ماهنامه ايران آذين مى توانند پرسشنامه زير را تكميل و براساس جدول مندرج در آن هزينه اشتراك خود را به حساب جارى سيبا 
ــرى كد 185 به نام مؤسسه شهرستان ايران پرداخت كرده و اصل رسيد را به همراه پرسشنامه تكميل شده با پست  ــعبه كس 0101101242009 بانك ملى ش

سفارشى به نشانى: بلوار ميرداماد، خيابان نفت شمالى، نبش كوچه چهارم، شماره 2، كد پستى 1918983513 ارسال نمايند.

خواهشمند است نظرات، انتقادها و پيشنهادهاى خود را به شماره 100018771 پيامك بزنيد

شركت پست اشتراك
جمهورى اسالمى ايران



يك ساله6 ماهه3 ماههنام نشريه

410,000820,0001,650,000ايران
300,000600,0001,200,000ايران ورزشى
370,000750,0001,500,000ايران ديلى

370,000750,0001,500,000الوفاق
150,000300,000600,000ايران سپيد
140,000280,000500,000ايران آذين

مى شـود دريافـت  مابه التفـاوت  نشـريات،  بهـاى  تغييـر  صـورت  در 

نام:       نام خانوادگى:  

تاريخ تولد:   /      /    13      نام شركت يا مؤسسه: 

نشانى: 

كدپستى الزامى است:       تلفن تماس: 

تعداد و نام نشريه مورد تقاضا:     

تلفن هاى تماس (ساعات تماس 8 الى 16):  
22222436-22222435
22222439-22222438

نشريهتعداد

هزينه اشتراك نشريه مورد تقاضا (ريال)

اداره امور مشتركين

 زهرا كشوري

دو درص�د يا س�ه درصد؟ آن طور كه مع�اون درمان وزير بهداش�ت مي گويد: 
»عفونت هاي بيمارستاني در كش�ور ما ثبت نمي شود. « با وجود اين »مسعود 
مردان�ي« فوق تخص�ص بيماري هاي عفوني، اعتقاد دارد كه دو تا س�ه درصد 
از مرگ ها را عفونت هاي بيمارس�تاني رقم مي زنن�د. »محمد آقاجاني« معاون 
وزير، عامل اصلي انتقال اين عفونت ها را دس�ت پزش�ك و پرس�تار مي داند. 
»محمد ش�ريفي مقدم« دبير كل خانه پرس�تار، در گفت وگو با ايران، يكي از 
دالي�ل اصلي اين ماجرا را كمبود پرس�تار مي داند؛ كمبودي كه ممكن اس�ت 

هم بيمار را در معرض عفونت قرار بدهد و هم س�امت پرس�تار را نشانه برود. 
»مجيد حنيفه« مس�ئول تجويز و مصرف منطقي داروي معاونت غذا و داروي 
دانش�گاه علوم پزش�كي همدان، دليل اصلي بروز عفونت هاي بيمارستاني را 
در سابقه مصرف آنتي بيوتيك بيماران مي داند. مسعود مرداني هر دو مورد را 
دليل مرگ هايي مي داند كه تعداد واقعي آنها معلوم نشده است. ايراني ها آنتي 
بيوتيك خورهاي قهاري هستند كه براي مصرف اين قرص خيلي هم احتياج 

به مشورت پزشك را احساس نمي كنند. 

قاتل خاموش بیماران

مهمترين اقدام، نصب دستگاه هاي 
استريليزاس�يون دس�ت اس�ت كه 
خوش�بختانه اكن�ون در تم�ام بخش�هاي 
بيمارس�تاني و مراكز درماني كشور و بويژه 
در بخش هاي ICU اين دس�تگاه ها نصب 
ش�ده و بايد با  آموزش مناس�ب به پرسنل 
فرهن�گ ضدعفوني كردن دس�ت را از هر 

بيمار به بيمار بعدي گسترش دهيم
 طالع بینی 
هفتـــــگی

آمده  دنیا  به  هفته  این  که  عزیزی  دوست 
رسیدن  فرا  با  همراه  مبارک!  تولدت  ای، 
تولدتان پروژه کاری که مدت زیادی درگیر 
بسیاری  زحمات  آن  برای  و  اید  بوده  آن 
شاید  رسید.  خواهد  نتیجه  به  اید  کشیده 
اقتصادی  لحاظ  از  که  بکشد  طول  کمی 
نتیجه آن را ببینید ولی نگران نباشید، آنچه 
به دست خواهید آورد ارزش این انتظار را 
دارد. دیگران را هم در جریان این موفقیت 
خود بگذارید و آنها را در شادیتان شریک 
کنید. از روز تولدتان با شاد کردن دیگران 
شادی را تا آخر سال مهمان خانه خودتان 
به  خود  زندگی  در  اکنون  کرد.  خواهید 
اید  رسیده  آگاهی  و  بلوغ  از  ای  مرحله 
از خیلی جهات مورد  را  آن  توانید  که می 
چیزهای  اکنون  شما  دهید.  قرار  استفاده 
و  دارید  دیگران  به  دادن  یاد  برای  زیادی 
آنها می توانند از درس هایی که گرفته اید 
و اشتباه هایی که در طول مسیر کرده اید 
اواخر  در   . بگیرند.  فرا  زیادی  چیزهای 
خواهید  پیدا  جدیدی  های  دوست  امسال 

کرد که از همراهی و وقت گذراندن با آنها 
لذت خواهید برد و با آنها احساس نزدیکی 

خواهید کرد.

متولد فروردین )بره(:
اتفاق  هر  که  هستید  منتظر  هفته  این 
کوچک بی ارزشی را برای خودتان بزرگ 
کنید و از آن یک ماجرای حسابی بسازید. 
مورد  در  دارید  که  کنید  می  فکر  خودتان 
می  رفتار  منطقی  خیلی  هفته  این  مسائل 
بینید  می  کنید  دقت  خوب  اگر  ولی  کنید، 
حاضر  حال  در  شما  نیست.  اینطور  که 
هر  در  موجود  های  فرصت  توانید  می 
موقعیتی را ببینید. این بدان معنی نیست 
بگیرید،  کار  به  را  آنها  همه  توانید  می  که 
ولی همین که تمام تالشتان را بکنید هم به 
کمک  باشید  داشته  بهتری  زندگی  که  این 
خوب  را  گوشتان  و  چشم  کرد.  خواهد 
اطرافتان  در  که  هایی  نشانه  تا  کنید  باز 
حتما  نمایید.  درک  را  کنید  می  مشاهده 
با خانواده و دوستانتان را  وقت گذراندن 

در برنامه این هفتهتان قرار دهید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
پایان  به  برای  هم  چقدر  هر  هفته  این 
و  اید  کرده  شروع  که  کارهایی  رساندن 
باشید،  داشته  انگیزه  دهید  انجام  باید 
ممکن است به طور ناگهانی چنان پیشنهاد 
تصمیم  که  شود  شما  به  انگیزی  وسوسه 

بگیرید کارهایتان را رها کرده و با دیگران 
در انجام آن کار همراه شوید. با این همه به 
خواهد  کمک  شما  به  منطقتان  گرفتن  کار 
بگیرید.  فاصله  ها  وسوسه  این  از  که  رد 
طور  به  را  خودتان  که  نیست  نیازی  البته 
هایتان  اولویت  فقط  بکشید،  کنار  کامل 
کارهایتان  اگر  باشید.  داشته  نظر  در  را 
مشکل  به  بعدا  کنید  رها  کاره  نیمه  را 
آگاهانه  مدیریت  با  ولی  برخواهید خورد، 
کارهایتان  به  هم  توانست  خواهید  زمان 
برسید و هم با دیگران در برنامه هایی که 

برای این هفته دارند همراه شوید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
به  را  وقتتان  تمام  دارید  دوست  هفته  این 
تفریح و خوشگذرانی سپری کنید. با این 
حال کارهای جدی و مهمی نیز برای انجام 
دارند.  نیاز  شما  توجه  به  که  دارید  دادن 
خوشبختانه قدرت تحلیل شما آنقدر هست 
که بخاطر داشته باشید باید بین تفریح و 
ولی  کنید.  برقرار  اعتدال  شناسی  وظیفه 
تا  بزنید  کارتان  ته  و  سر  از  نکنید  سعی 
به تفریحتان برسید. در دراز مدت نتیجه 
خواهید  دست  به  را  دارید  انتظار  که  ای 
هستید  تنها  که  کردید  احساس  اگر  آورد. 
به  و  نیست  شما  حال  نگران  هیچکس  و 
برای  دلتان  دهد  نمی  اهمیت  مشکالتتان 
دارید  رسد  می  نظر  به  نسوزد!  خودتان 
کمی  پس  کنید،  می  رفتار  ها  بچه  مثل 

منطقتان را به کار بیندازید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
تجربیاتتان  با  احساساتتان  اگر  هفته  این 
سردرگمی  دچار  باشند  نداشته  هماهنگی 
شما  صبری  بی  متاسفانه  شد.  خواهید 
غیر  رفتارهای  بخواهید  شود  می  باعث 
به  تظاهر  کنید.  توجیه  را  خود  منطقی 
های  راه  از  یکی  نفس  به  اعتماد  داشتن 
ولی  است،  هایتان  نگرانی  کردن  مخفی 
این  از  استفاده  در  و  نباشید  مواظب  اگر 
معکوسی  نتایج  کنید  روی  زیاده  تاکتیک 
را به دست خواهید آورد. اگر رفتارهایتان 
باشند  نشده  ثابت  های  واقعیت  اساس  بر 
خواهید  مواجه  زیادی  بسیار  مشکالت  با 
شد. کافی است قبل از این که دست به هر 
اقدامی بزنید منطقتان را به کار بگیرید تا 
می  بینی  واقع  کمی  با  نیفتید.  دردسر  به 

توانید روز خوبی را پشت سر بگذارید.

متولدین مرداد )شیر(:
اید  شده  گرفتار  آن  در  که  ای  مخمصه 
ناشی از عدم توانایی در حفظ تعادل بین 
گیری  تصمیم  و  محتاطانه  ریزی  برنامه 
های  مهارت  خوشبختانه  است.  قاطعانه 
سازمانی شما این هفته دارند خیلی خوب 
کار می کنند و شما را قادر می سازند که 
با  بیاورید.  دست  به  را  زیادی  اطالعات 
این حال باید به زمان و به انرژیتان توجه 

توانتان  از حد  بیش  کاری  و  باشید  داشته 
نپذیرید تا بتوانید به ستاره درونتان اجازه 
کسی  با  خود  رابطه  در  بدهید.  درخشش 
که دوست دارید کمی تجدید نظر کنید. به 
جای این که وقت با ارزش خود را با بحث 
در مورد این که حق با چه کسی است و چه 
کسی دارد اشتباه می کند هدر کنید، نقاط 

مشترک خود را مورد بررسی قرار دهید

متولدین شهریور )سنبله(:
احساسات  کنید  سعی  اگر  حتی  هفته  این 
و شور و هیجان خود را از دیگران مخفی 
پی  شما  درونی  هیجانات  به  آنها  کنید 
حرف  خیلی  هفته  این  شما  برد.  خواهند 
را  خودتان  کمی  است  بهتر  ولی  زنید  می 
کنترل کنید، زیرا وقتی حرف هایتان را با 
حرف  کمتر  و  کنید  انتخاب  بیشتری  دقت 
بزنید کالمتان تاثیرگذاری بیشتری خواهد 
ها  برنامه  مورد  در  کردن  وراجی  داشت. 
و ایده های بزرگتان نمی تواند شما را در 
که  کند  کاری  یا  کند  بزرگتر  دیگران  نظر 
کمتر  پس  کنند،  حساب  شما  روی  بیشتر 
حرف بزنید و بیشتر عمل کنید. در مورد 
با  عاطفیتان  رابطه  در  موجود  مشکالت 
شریک زندگی خود حرف بزنید. حتی اگر 
بالفاصله چیزی حل نشود هم حرف زدن 
آن  شدن  حل  آغازگر  مسئله  این  مورد  در 

خواهد بود.

متولدین مهر )ترازو(:
مسئولیت  و  وظایف  خوب  خیلی  شما 
شناسید،  می  را  دارید  اکنون  که  هایی 
ولی عالقه ای به انجام وظایفتان ندارید. 
است  این  از  ناشی  شما  مشکل  از  بخشی 
از  باید راحتتر  که فکر می کنید همه چیز 
ولی  است.  حاضر  حال  در  که  باشد  اینی 
نمی توان این مشکل را یک شبه حل کرد. 
گذشته  مورد  در  خوردن  حسرت  جای  به 
کنید  سعی  آینده  مورد  در  رویاپردازی  یا 
خواسته  به  درست  راه  گرفتن  پیش  در  با 
که  احساس  این  متأسفانه  برسید.  تان 
ای  ناعادالنه  طور  به  خواهند  می  دیگران 
شما  های  حمایت  و  پذیری  انعطاف  از 
از  که  باعث شده است  کنند  استفاده  سوء 
لحاظ احساسی در وضعیت ناراحت کننده 
در  را  خودتان  هفته  این  بگیرید.  قرار  ای 

درجه اول اهمیت قرار دهید.

متولدین آبان )عقرب(:
مسائل  مورد  در  کردن  بحث  هفته  این 
زیرا  بگذارید  کنار  را  فلسفی  و  سیاسی 
دارید  واقع  در  که  دید  خواهید  نهایت  در 
حتی  که  چرا  کنید،  می  بحث  خودتان  با 
معلوم  خودتان  با  تکلیفتان  هم  خودتان 
نیست و نمی دانید کدام طرف بحث قرار 
گیری  تصمیم  نتوانید  که  این  نه  دارید. 
برای  که  است  این  مسئله  واقع  در  کنید، 
یک موضوع تنها یک جواب وجود ندارد. 
به  با خودتان  و کمی  بکشید  نفسی عمیق 
حاضر  شما  کنید.  فکر  موضوعات  این 
مشکالت  کردن  برطرف  برای  هستید 
راهی  هر  به  عاطفیتان  رابطه  در  موجود 
حاضر  حال  در  متاسفانه  شوید.  متوسل 
هر چقدر بیشتر تالش کنید که دل طرف 
موفق  کمتر  بیاورید  دست  به  را  مقابل 
خواهید شد. این هفته را هم به او فرصت 

دهید، فردا روز بهتری خواهد بود.

متولدین آذر )کمان(:
این هفته برنامه تان آنقدر شلوغ است که 
نمی دانید از کجا باید شروع کنید. معطل 
نکنید و بی آنکه وقتتان را هدر دهید دست 

به کار شوید. با این حال وضعیت موجود 
که  کند  یادآوری می  به شما  دیگر  بار  یک 
نباید مسئولیت هایی بیش از حد توانتان را 
بپذیرید. باید بپذیرید که شما نمی توانید 
به تنهایی بار همه عالم را به دوش بکشید. 
انجام دهید،  برنامه هایتان را قدم به قدم 
همزمان  طور  به  کار  چند  دادن  انجام  با 
تنها تمرکز خودتان را بهم می زنید و هیچ 
انجام  ممکن  شکل  بهترین  به  هم  را  یک 
هم  بعدیتان  کارهای  به  داد.  نخواهید 
دارید  اول کاری که پیش رو  و  نکنید  فکر 
برنامه ریزی کنید  انجام دهید. طوری  را 
عشقتان  همراهی  برای  روز  پایان  در  که 

انرژی و حوصله داشته باشید.

متولدین دی )بز(:
می  قهرمان  یک  همچون  همیشه  شما 
تعادل  هم  شرایط  سختترین  تحت  توانید 
را  امور  کنترل  و  کنید  حفظ  را  ذهنیتان 
برای  باید  که  کارهایی  بگیرید.  دست  در 
شوند  انجام  هایتان  خواسته  به  رسیدن 
روی  را  ذهنتان  و  کنید  می  محاسبه  را 
انجام آن متمرکز می کنید. ولی این هفته 
اوضاع کمی فرق می کند و از واقع نگری 
بهتر  پس  نیست،  خبری  شما  همیشگی 
گیری  تصمیم  چیزی  مورد  در  فعال  است 
نکنید. شما خیلی تالش کرده اید و راهی 
که  جایی  به  تا  اید  کرده  طی  را  طوالنی 
اکنون قرار دارید برسید، پس اجازه ندهید 
را  شما  موقعیت  فعلیتان  روحی  وضعیت 
های  برنامه  مورد  در  بیندازد.  خطر  به 
خود به دیگران توضیحی ندهید. واقعیت 
مورد  در  ندارید  نیاز  شما  که  است  این 
تصمیمات خود به دیگران توضیح بدهید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
اگر این هفته در محل کارتان از ابتدای روز 
کمک  برای  حد  چه  تا  که  نکنید  مشخص 
کردن به همکارانتان آماده اید ممکن است 
دلخور  خودتان  از  روز  طول  در  را  آنها 
کنید. شما در حال حاضر فقط می خواهید 
از خودتان دلخور  را  تا جای ممکن کسی 
با تمام حرف های  به همین دلیل  نکنید و 
این  متاسفانه  ولی  کنید،  می  موافقت  آنها 
تفکر کمک چندانی به شما نخواهد کرد و 
برایتان دردسرساز خواهد شد. اگر کسی 
توانتان  حد  در  که  کرد  تقاضایی  شما  از 
نیست با صداقت به او جواب رد بدهید تا 
بعدا با انجام ندادن آن کار او را از خودتان 
مورد  در  نکنید  سعی  نکنید.  ناراحت 
عاطفیتان  رابطه  در  موجود  مشکالت 
انتخاب کنید، باید  راحتترین راه ممکن را 

برای رابطه تان وقت بگذارید.

متولدین اسفند )ماهی(:
می  فکر  دیگران  که  رسد  می  نظر  به 
بهتر  حتی  را  شما  مشکالت  جواب  کنند 
برای  دارید  شما  دانند.  می  خودتان  از 
می  تعیین  ای  تازه  های  اولویت  خودتان 
دارید هدف هایتان را خیلی  کنید و سعی 
منطقی انتخاب کنید. از این که دوستان و 
شما  استعدادهای  و  توانایی  همکارانتان 
خوشحال  خیلی  دارند  قبول  حد  این  تا  را 
نمی  حال  این  با  هستید.  سپاسگزار  و 
خودتان  برای  را  هایی  هدف  خواهید 
نیستند.  توانتان  حد  در  که  کنید  تعیین 
آنها  و  کنید  دیگران گوش  به توصیه های 
در  ولی  دهید،  قرار  بررسی  مورد  نیز  را 
نهایت این خود شما هستید که خودتان را 
بهتر از هر کس دیگری می شناسید و باید 

در این مورد تصمیم گیری کنید.

جدولوسرگرمی

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

شما را  بیشتر می کند!
 07811000455





حمله تروریستی
 در متروی لندن

حمالت تروریستی در قاره آمریکا و اروپا امان غربی ها را بریده است. روز شنبه 
از  تن  سه  است«  سوریه  برای  »این  می گفت:  که  خویش  فریاد  با  مهاجم  مردی 
شهروندان لندنی را در متروی این شهر زخمی کرد. این مرد پیش از اینکه حمله 

دیگری بکند، توسط شوکر پلیس از پا  افتاد.
مقامات پلیس این شهر می گویند: این حادثه، تروریستی بوده، زیرا فرد مهاجم 
است.  کرده  حمله  آنها  به  و  انتخاب  تصادفی  به طور  را  مترو  در  حاضر  افراد 
همچنین وی در حین مضروب کردن شهروندان لندنی فریادزنان علت حمله خود 
را به خاطر سوریه اعالم کرده است. به نوشته روزنامه گاردین، حمله تروریستی 
انگلیس  از آن صورت می گیرد که مجلس عوام  روز شنبه، درست یک هفته پس 
دست دولت کامرون را برای حمله به داعش در سوریه باز گذاشت و این کشور نیز 

به کمپین آمریکا پیوست.
گزارش ها حکایت از این دارد که دو فرد آسیب دیده جراحت سطحی داشته اند اما 
یکی از آنها زخم عمیق تری داشته است. با این اوصاف گفته می شود خطر جانی 
ویدئویی  تصاویر  در  نمی کند.  تهدید  است  ساله   56 فردی  که  را  سوم  مضروب 
منتشر شده از حمله، زمانی که مردم فرد مضروب را غرق خون می بینند، پا به 
این حمله  استون« حاکم می شود.  »لیتون  ایستگاه  در  فرار می گذارند و وحشت 
در ساعت 7 عصر لندن رخ می دهد. متهم این حمله به ایستگاه پلیس شهر لندن 
منتقل شده است. آن گونه که پلیس اعالم کرده است بعد از ساعت هفت عصر روز 
شنبه به پلیس گزارش شد که در این ایستگاه مترو چند نفر هدف حمله با چاقو 
قرار گرفته اند و عامل این حمله با چاقویش دیگران را نیز تهدید می کند. ریچارد 
والتون، رئیس فرماندهی مبارزه با تروریسم پلیس لندن اظهار کرد: این حادثه از 
نظر ما یک حادثه تروریستی است. وی تاکید کرد: من از مردم می خواهم آرامش 
داشته  را  دست  این  از  حمالتی  آمادگی  و  بمانند  هوشیار  اما  کنند  حفظ  را  خود 
احتمال  که  است  این  آن  معنای  و  است  جدی  همچنان  تروریستی  تهدید  باشند؛ 

وقوع حمله تروریستی در انگلیس بسیار زیاد است.
پلیس انگلیس هنوز اطالعاتی درباره هویت عامل این حمله و انگیزه احتمالی وی 
افزایش  بر مساله  اخیر  در روزهای  این کشور  است؛اما مقام های  نکرده  منتشر 
تهدید گروه تروریستی داعش به ویژه بعد از مداخله این کشور به بهانه مبارزه 
با این گروه در سوریه تاکید کرده اند. یک مقام بلندپایه مبارزه با تروریسم اروپا 
آژانس های  سوی  از  آمده  دست  به  اطالعات  براساس  گفت:  سی ان ان  شبکه  به 
به گفته مقام های  بنا  را داشته است.  انگلیس  به  اروپا داعش قصد حمله  امنیتی 
برای  برنامه ای  پاریس،  در  نوامبر  سیزدهم  حمله  از  پس  داعش  اروپا  اطالعاتی 

بالغ بر 250  لندن  ایستگاه متروی  لندن طراحی کرده است.  حمله تروریستی در 
مایل مسافت داشته که متشکل از 11 خط و 270 ایستگاه است. براساس ویدئوهایی 
که در سایت یوتیوب منتشر شده بعد از حمله روز شنبه چند مامور پلیس با عامل 
این حمله در نزدیکی باجه فروش بلیت و همچنین خروجی ایستگاه مواجه شده و 
با فریاد از او می خواهند سالحش را زمین بیندازد. آنها این فرد را با شوکر توقیف 
می کنند؛ اما با وجود این وی پیش از دستگیر شدن به سوی ماموران پلیس یورش 
می برد. گاردین می نویسد: یکی از نیروهای پلیسی که این فرد را دستگیر می کند 

خود مسلمان است.
کاربری »الریناس  نام  با  توییتر  در  تروریستی روز شنبه  از شاهدان حادثه  یکی 
گادویزا« مدعی می شود: »حول و حوش ساعت 7 قصد داشتم در ایستگاه لیتون 
سوار قطار شوم اما دیدم جمعیت هراسان در حال خروج هستند، توجهی نکردم 
و به مسیر خود ادامه دادم، زیرا در منزل یکی از دوستان خود شام دعوت بودم، 
زمانی که جلوتر رفتم اصال باورم نمی شد، مردی را چاقو به دست دیدم که باالی 
سر یک جسد غرق در خون ایستاده بود.« او در این پست خود اشاره می کند زمانی 
که این صحنه را می بیند از ترس پا به فرار می گذارد و پشت سر او 10 تا 15 پلیس 
مدعی  توییتر  کاربر  این  می کنند.  دستگیر  را  او  و  می روند  مهاجم  فرد  سمت  به 
فحش های  البه الی  در  مدام  او  کردند  دستگیر  را  مهاجم  فرد  که  زمانی  می شود: 
رکیکی که می داد، می گفت این برای سوریه است و به زودی خون شما در همه جای 
لندن پخش خواهد شد. یکی از شاهدان عینی می گوید تا زمانی که پلیس خود را 
او می افزاید:  با چاقو تهدید می کرد.  او سایر مردم را هم  به فرد مهاجم برساند 
معلوم نبود اگر پلیس کمی دیرتر می رسید چند نفر دیگر مورد اصابت چاقو قرار 

می گرفتند.
 24 مدت  به  کشور  این  پلیس  شنبه،  روز  حمله  از  پس  می گویند:  انگلیسی  منابع 
همچنین  کرد.  تعطیل  بیشتر  تحقیقات  دلیل  به  را  استون  لیتون  ایستگاه  ساعت 
نیروهای پلیس با وارد شدن به خانه فرد مهاجم تمامی وسایل ارتباطی وی را برای 
تحقیقات بیشتر ضبط کردند. دیوید کامرون، نخست وزیر انگلستان می گوید: در 
سال گذشته هفت توطئه علیه این کشور کشف و خنثی شده است. گفته می شود 
در این هفت طرح یکی از آنها حمله با چاقو بوده که پیش از به اجرا رسیدن خنثی 
شده است. اما اگر شاخه ضد تروریسم اسکاتلندیارد تایید کند که این حمله یکی از 
حمالتی است که توسط افراطیون طراحی شده است، پس از حادثه سال 2013 که 
طی آن سرباز انگلیسی در خیابان سر بریده می شود، این اولین حمله تروریستی 

در دو سال اخیر محسوب می شود.

برای حفظ و تداوم انتشار 
هفته نامه پرشین ما را به مشاغل و  آگهی د 
هندگان معرفی نمائید.  به یاد داشته باشید 

هزینه های این نشریه از سوی آگهی د هندگان 
معتبر و حامی فرهنگ ایرانی  تامین  می شود .
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
ور نه اندیشه این کار فراموشش باد

آن که یک جرعه می از دست تواند دادن
دست با شاهد مقصود در آغوشش باد

پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد
شاه ترکان سخن مدعیان م یشنود

شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد
گر چه از کبر سخن با من درویش نگفت

جان فدای شکرین پسته خاموشش باد
چشمم از آینه داران خط و خالش گشت

لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد
نرگس مست نوازش کن مردم دارش

خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد
به غالمی تو مشهور جهان شد حافظ

حلقه بندگی زلف تو در گوشش 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

If, to limit, the Sufi drink wine to him, sweet may it be!
If not, the thought of this work of his, forgotten be!
That one who can give up a single draft of wine,
With the Beloved of his desire his hand in his bosom, be.
Said our Pir: “On the Creator’s pen, passed no error:”
On his pure sight, error-covering, afarin be!
The King of the Turkans heard the speech of the adversaries:
Of the oppression of Siyawash, his a great shame be!
Although, through pride, he uttered no word to me, the poor darvish;
A ransom for His sweet, silent, pistachio nut, my life be!
Of the number of mirror-holders of his line and mole, my eye became:
Of the number of the kiss-snatchers of his bosom and back, my lip be.
The intoxicated narcissus, favor-doer, ma n-preserver;
If it drink lover’s blood in a goblet, to it sweet may it be!
Hafez! in thy service, the world became famous:
In its ear, the ring of service of thy tress, be!
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