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صفحه  8 

اعالم  انگلیس  پارلمان  محافظه کار  نمایندگان  یک پنجم 
اروپا  اتحادیه  از  کشور  این  خروج  کمپین  به  که  کردند 
می پیوندند، امری که تنها چند روز پیش از سفر دیوید 
کامرون به بروکسل برای ارائه و بررسی طرح اصالحات 
اروپا صورت گرفته و حاکی  اتحادیه  و  انگلیس  روابط 
محافظه کار  اعضای  حزب  میان  شکاف  افزایش  از 
که  می دهد  نشان  برآوردها  برخی  است.  انگلستان 
بریتانیا  مجلس  محافظه کار  نمایندگان  سوم  دو  حدود 
خواستار حمایت از خروج این کشور از اتحادیه اروپا و 
مخالف طرح اصالحات کامرون هستند اما تاکنون فقط 
یک پنجم از این افراد در این خواسته خود را در فضای 
انگلستان  نمایندگان حزب حاکم  بیان کرده اند.  عمومی 
اجازه بیان عقیده خود برای خروج از اتحادیه اروپا را 
حمایت  در  جمعی  رأی  از  بودند  مجبور  چون  نداشتند 
از نخست وزیر سخن بگویند. هرچند چهار نفر از پنج 
کردند  اعالم  دیگر  مهم  وزیر   ١٥ و  کابینه  اصلی  وزیر 
پیش تر  می کنند.  حمایت  اروپا  اتحادیه  ترک  کمپین  از 
مسئولیت  از  پیروی  به  را  خود  هم حزبی های  کامرون 
اتحادیه  ترک  به  تحریک  برای  و  تالش نکردن  جمعی 
این مسئله به مذاق شماری  اروپا ترغیب کرده، هرچند 
از اعضای کابینه اش خوش نیامده است. به گفته منابع 
از  همچنین  کامرون  کابینه  اعضای  برخی  انگلیسی، 
تالش وی که بیشتر به البی گری برای واداشتن انگلستان 
به ادامه حضور در اتحادیه اروپا شباهت دارد، ناراحت 
روزنامه،  این  نوشته  به  هستند.  عصبانی  تاحدی  و 
را  کامرون  محافظه کار،  حزب  ارشد  اعضای  از  برخی 
را  نتیجه  و  کرده  محکوم  تعهداتش  از  عقب نشینی  به 
آنکه  به ویژه  با وعده های نخست وزیر می بینند،  مغایر 
ظاهرا پیشنهاد های اتحادیه اروپا منجر به کاهش شمار 
هستند.  انگلستان  روانه  که  شد  نخواهد  مهاجرانی 

طرفداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا امیدوارند که 
»بوریس جانسون« شهردار لندن و »مایکل گوو« وزیر 
این همه روز  با  از جریان حمایت کنند.  دادگستری نیز 
دیوید  با  بی نتیجه  مذاکره  دقیقه  از٤٠  پس  او  گذشته، 
شد  خارج  گفت وگو  محل  از  استراحت  برای  کامرون، 
اما شهردار لندن هنوز مشخص نکرده که آیا به حامیان 
طرح  از  یا  می پیوندد  اروپا  اتحادیه  از  انگلیس  خروج 

نخست وزیر حمایت می کند.

بیشتر  روزبه روز  محافظه کاران  جبهه  در  شکاف 
می شود، اما از آن سو اعضای حزب کارگر بیش از پیش 
یکدست و متحد می شوند. اگرچه جرمی کوربین، رهبر 
پیش تر مصرانه خواستار خروج  بریتانیا،  کارگر  حزب 
از اتحادیه اروپا بود، حاال می گوید باید هم زمان با ماندن 
و  دهیم  افزایش  را  آن  استانداردهای  اروپا  اتحادیه  در 
خواستار اصالحاتی در درون اتحادیه اروپا باشیم. این 
انگلیس  ماندن  به راه انداختن کمپینی خواستار  با  حزب 
در اتحادیه اروپا شده و دست کم ٢١٣ نفر از ٢٣١ نماینده 
کوربین  جرمی  پیوسته  اند.  کمپین  این  به  کارگر  حزب 
از ماندن در  همین هفته گذشته درباره حمایت حزبش 
اتحادیه اروپا گفته بود: »حزب ما متعهد به نگه داشتن 
داریم  باور  ما  چراکه  اروپاست،  اتحادیه  در  بریتانیا 
اروپایی  این بهترین چارچوب برای تجارت و همکاری 
در  کوربین  هرچند  بریتانیاست«.  مردم  نفع  به  و  است 
ما  »اما  می کند:  اضافه  اظهاراتش  به  هم  اما  یک  ادامه، 
هستیم:  اروپا  در  پیشرو  اصالحات  خواستار  هم زمان 
دموکراسی، حقوق بیشتر کارگران، رشد پایدار و ایجاد 
به  پایان دادن  و  اقتصادی  سیاست های  قلب  در  اشتغال 
فشارها برای خصوصی سازی و مقررات  زدایی خدمات 

عمومی«.

بعلت تالش برای جدایی از اتحادیه اروپا

شکاف درحزب 
حاکم بریتانیـا
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از  دیگر  یکبار  امسال  بهمن   22 سخنرانی  در  رئیس جمهور 
لزوم اجرای برجام 2 یا همان برجام داخلی در کشور سخن 
چندین  خصوص  این  در  وی  اظهارات  که  چند  هر  گفت. 
گفت وگو  و  تعامل  لزوم  و  ردصالحیت ها  به  واکنش  در  بار 
ارشد  کارشناسان  اما  شد،  مطرح  کشور  سیاسی  فضای  در 
پیش  باید  اقتصادی  برجام  که  باورند  این  بر  اقتصاد  حوزه 
اصلي  مساله  چراکه  باشد؛  کشور  در  سیاسی  برجام  درآمد 
کشور در دوران پسابرجام »اقتصاد« است و متاسفانه نگاه 
واحدي درون دولت براي مواجهه با ابعاد مختلف این مساله 

وجود ندارد.

ساز دوباره کی روش
دیگر  یک بار  حالی  در  فوتبال  ملی  تیم  پرتغالی  سرمربی 
این بار استعفایش را به پس  البته  ساز رفتن کوک کرده که 
از انتخابات فدراسیون فوتبال موکول کرده است. کی روش 
می رسد  به نظر  است  گله مند  فعلی  شرایط  از  گویی  که 
قرار  ملی  تیم  امکانات  تامین  برای  وسیله ای  را  استعفایش 
داده تا بلکه مسووالن گوشه چشمی هم به کمبودهای فوتبال 
کشورمان از قبیل لباس، چمن مطلوب و بازی های تدارکاتی 
پایان  تا  قطعا  او  می گویند  برخی  که  باشند.هرچند  داشته 
مرحله  پایان  تا  احتماال  و   2018 جهانی  جام  مقدماتی  دور 

نهایی همراه ما خواهد بود.

روزهای رایزنی
به فاصله یک هفته تا برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان، 
و  رایزنی ها  تحت تاثیر  کامال  کشور  سیاسی  فضای 
فهرست های انتخاباتی قرار گرفته است و هرروز لیست های 
منتشر  انتخابات  کارزار  در  حاضر  گروه های  از  تازه ای 
مجلس  کاندیداهای  که  است  شرایطی  در  این  می شود. 
و  کرده اند  تبلیغات  به  شروع  گذشته  پنجشنبه  از  خبرگان 
تبلیغ  مهلت  هفته  یک  مدت  به  امروز  از  مجلس  داوطلبان 
میلیون   54 از  بیش  دادن  رای  شرایط  واجدان  تعداد  دارند. 
نفر اعالم شده و120 هزار صندوق اخذ رای آماده رای گیری 

در انتخابات است.

جنگ جهانی جدید؟
کشورهای  رایزنی  کانون  به  مونیخ  نشست  که  حالی  در 
اما  بود،  شده  تبدیل  سوریه  صلح  برای  بین المللی 
به  را  پیش  دست  داعش  با  جنگ  در  اسد  نیروهای  پیشروی 
رئیس جمهور سوریه داد که مصمم بگوید تا پس گرفتن تمام 
این  می دهد.  ادامه  »تروریسم«  با  مبارزه  به  سوریه  خاک 
در شرایطی است که روسیه و آمریکا پنج شنبه گذشته طی 
با گروه تماس برای حل بحران سوریه در مونیخ  گفت وگو 
به توافق رسیدند ضمن ارسال فوری کمک های بشردوستانه 
به مناطق محاصره شده ظرف یک هفته بین دولت سوریه 
که  توافقی  شود،  برقرار  آتش بس  میانه رو  اپوزیسیون  و 
تشدید  با  چراکه  است؛  شکننده  بسیار  کارشناسان  به زعم 
حمالت ترکیه علیه کردها در خاک سوریه از یک طرف و نیز 
و  ترکیه  اینجرلیک  پایگاه  در  سعودی  جنگنده های  حضور 
تهدید عربستان به حضور نظامی در سوریه از سوی دیگر 
افزایش  خاورمیانه  منطقه  در  بزرگ  رویارویی  یک  احتمال 
نخست وزیر  مدودف،  دیمیتری  به گونه ای که  است؛  یافته 
عربستان  زمینه چینی های  و  تالش ها  به  اشاره  با  روسیه 
برای گسیل نیروی نظامی به سوریه هشدار داد در صورت 
ورود نیروهای زمینی کشورهای عربی به خاک سوریه این 
امر ممکن است سبب بروز »یک جنگ جهانی جدید« شود. 
برای  تصمیم  سایه  در  سعودی  عربستان  حال  همین  در 
اعزام نیروی زمینی به سوریه با برگزاری رزمایش نظامی 
»رعد شمال« که ریاض آن را بزرگ ترین رزمایش در تاریخ 
خاورمیانه می داند و حدود 20 کشور عربی و اسالمی در آن 

نشان  دندان  و  چنگ  منطقه  کشورهای  به  کرده اند،  شرکت 
داده است. وزیر خارجه کشورمان در واکنش به این ادعای 
»شعار  بیشتر  را  سوریه  به  لشکرکشی  بحث  سعودی ها 
تبلیغاتی« دانست و گفت با این بلوف های تبلیغاتی مشکلی 
و  تشنج  باعث  می تواند  ادعاها  این  حتی  اما  نمی شود،  حل 

خطر بیشتر در منطقه شود.

درخشش فیلم اولی ها
یک  و  »ابد  فیلم  به  سیمرغ   9 اهدای  با  فجر  فیلم  جشنواره 
روز« ساخته سعید روستایی که به آسیب های اجتماعی نظیر 
فقر و اعتیاد می پردازد و نیز 4 سیمرغ به »ایستاده در غبار« 
زندگی  درباره  داستانی  مستندی  که  مهدویان  محمدحسین 
شهیداحمد متوسلیان است، در حالی به پایان رسید که جوایز 
اصلی را فیلم اولی ها یا به تعبیری نسل تازه سینمای ایران 
دریافت کردند. امسال پرویز پرستویی بهترین بازیگر نقش 
اول مرد برای فیلم »بادیگارد« شد و سیمرغ بهترین بازیگر 
نقش اول زن هم به پریناز ایزدیار برای بازی در فیلم »ابد و 

یک روز« رسید....

قبول مسوولیت با استعفا
دست و دل بازی های دوران شهرداری احمدی نژاد حاال کار 
دست شهرداری تهران داده است. پس از انتشار فیلم حمله 
ماموران شهرداری به کارگران کارواش دریا که باعث ضرب 
و جرح و نیز تخریب اموال این واحد صنفی متعلق به مسجد 
آن محل شد، شهردار منطقه 2 ضمن دفاع از اقدامات قانونی 
گذشته  سال های  کرد.در  استعفا  خود  سمت  از  شهرداری 
این زمین در ازای عقب نشینی به مسجد قدس داده شد، اما 
در  و  فروخت  دیگر  ارگان  یک  به  را  زمین  شهرداری  بعدها 
این حادثه به دنبال آن چه رفع تصرف غیرقانونی ملک عنوان 

شده، بوده است. 

پاسخ قاطع به منتقدان
دولت  که  منتقدانی  به  خطاب  رئیس جمهور  اول  معاون 
برای  می کنند،  اقتصادی  اطالعات  کاری  پنهان  به  متهم  را 
آنها  یاد  به  را  دهم  و  نهم  دولت های  ناکارآمدی  بار  چندمین 
آورد و گفت کسانی که این تعابیر را به کار می برند، خودشان 
ویرانی  دست  به  را  کشور  که  باشند  اقداماتی  شرمنده  باید 
سپرد.جهانگیری در پاسخ به کسانی که خواستار شرمندگی 
که  باشند  شرمنده  باید  آنهایی  گفت  بودند  شده  دولت 
جسورانه مصوب کردند پارک پردیسان فروخته شود، بابک 

زنجانی درست کردند و دکل نفتی در دوره آنها گم شد.

حذف کد رهگیری؟
در شرایطی که رئیس کانون سردفتران از حذف الزام به 
داشتن کدرهگیری هنگام نقل و انتقال ملک در دفترخانه ها 
خبر داده است، اما رئیس اتحادیه مشاوران امالک می گوید 
هیات  مصوبه  اساس  بر  ملکی  معامالت  برای  کدرهگیری 
وزیران همچنان الزامی است و آنچه از سوی دیوان عدالت 
دستگاه های  و  مالیاتی  سازمان  به  مربوط  شده  ابطال 
ندارد. در همین  به مشاورین امالک  دولتی است و ربطی 
حال رئیس دیوان عدالت اداری بر ابطال این مصوبه تاکید 
رسمی  روزنامه  در  صادره  رای  به زودی  گفته  و  کرده 

منتشر می شود.

سکه میلیونی نماند
به دنبال افزایش قیمت طال در بازارهای جهانی طی هفته 
گذشته و عبور از مرز 1200 دالر، قیمت سکه در بازارهای 
داخلی چنان اوج گرفت که از یک میلیون تومان هم فراتر 
کاهش  اما  رسید؛   93 بهمن  از  خود  قیمتی  اوج  به  و  رفت 
بازارهای  رشد  و  دالر  تقویت  به دلیل  اونس  تقاضای 
نهایت  در  و  شد  سکه  بهای  کاهشی  روند  موجب  سهام، 

هر سکه بهار آزادی روز سه شنبه به قیمت 980 هزار تومان 
معامله شد. این درشرایطی است که تحلیل گران با توجه به 
مبهم  هم  را  سکه  اونس،آینده  چشم انداز  بودن  نامشخص 

می دانند.

جان دوباره در بورس
که  بود  چنان  گذشت  که  ماهی  در  تهران  بورس  بازدهی 
تحلیل گران از این ماه به عنوان ماه طالیی بورس یاد می کنند. 
در این ماه هر چند در برخی از روزها تعدیل و اصالحاتی 
اما  کرد،  تجربه  هم  ریزش هایی  شاخص  و  گرفت  صورت 
جان  شیشه ای  تاالر  به  مثبت  سیگنال های  ورود  مجموع  در 
کرد.  بازار  وارد  نقدینگی  زیادی  حجم  و  بخشید  دوباره ای 
فعال  اصلی  محرک  تازه،  پول های  حضور  می رسد  به نظر 
سهامداران  و  شده  سهامداران  گروه  دو  درهر  تقاضا  شدن 

گروه های خودرویی بیشترین بازدهی را از بورس گرفتند.

کاهش توافقی نرخ سودبانکی
بانک ها  مدیران   94 سال  پایان  به  مانده  ماه  یک  فاصله  در 
رسیدند.  توافق  به  یکدیگر  با  بانکی  سود  نرخ  کاهش  برای 
بر این اساس سود سپرده ساالنه از 20 به 18 درصد و سود 
نرخ های  و  می یابد  کاهش  درصد   10 از  کمتر  به  روزشمار 
اجرایی  سال جاری  ماه  اسفند  اول  از  بانکی  سود  جدید 
خواهد شد. براساس این توافقنامه بانک ها باید قبل از شروع 
سال  جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری 
علی الحساب  سود  که  کنند  تعیین  به گونه ای  و  محاسبه  را 
پایان  از نرخ سود قطعی  پرداختی طی دوره همواره کمتر 
که  گرفته  صورت  شرایطی  در  بانک ها  توافق  باشد.  دوره 
رئیس جمهوری  تورم،  نرخ  چشمگیر  کاهش  به  توجه  با 
نرخ  همخوانی  بر  تاکید  با  مرکزی  بانک  عمومی  مجمع  در 
که زمینه  بود  بانک ها خواسته  از  بانکی،  نرخ سود  با  تورم 
فراهم  اقتصادی  ابزارهای  از  استفاده  با  را  نرخ  این  کاهش 
از اواسط تابستان با توجه به  آورند. این در حالی است که 
رو  بازار  در  سود  نرخ  جهت  بانکی،  بین  سود  نرخ  کاهش 
پیش  شاخص  به عنوان  شاخص  این  از  و  گذاشته  کاهش  به 
نگر نرخ سود یاد شده بود. در همین حال برخی مسوولین 
بین  بازار  از کاهش نرخ سود در  با خبرهایی  اقتصادی هم 
مناسب تری  مسیر  را  سود  نرخ  غیردستوری  تعیین  بانکی، 
معرفی کردند.کاهش نرخ سود بانکی در پی توافق بانک ها 
اقتصادی  تحلیل گران  برخی  که  گرفته  صورت  شرایطی  در 
در  بانکی  سود  نرخ  دستوری  کاهش  خطرات  به  نسبت 
باور  داده اند.به  هشدار  بانکی  شبکه  برای  سال  پایانی  ماه 
تحلیل گران با توجه به انجام بخش قابل توجهی از تسویه ها 

بانک ها  از  منابع  خروج  نسبتا  سال،  پایان  در  پرداخت ها  و 
سرعت گرفته و از سوی دیگر با توجه به رونق گرفتن بازار 
امن، شاید  بورس و رشد بهای طال به عنوان سرمایه گذاری 
برخی از سپرده گذاران ترجیح دهند که منابع خود را روانه 

بازارهای جدید کنند.

دالر در کانال 3400
روند کاهشی نرخ دالر در سه هفته گذشته به گونه ای بوده 
به  تومان   3600 قیمتی  کانال  از  را  ارز خارجی  این  که  است 
جاخوش  تومانی   3400 کانال  در  دالر  حاال  و  کشانده  زیر 
ارز، برخی  بازار  در  نزولی دالر  قیمت  است.با وجود  کرده 
فعاالن که البته در اقلیت هستند سیاست تک نرخی شدن ارز 
را عاملی برای ادامه روند کاهشی بازار و خاتمه سفته بازی 
می دانند، اما در سوی دیگر میدان سفته بازان بر این باورند 
که دالر به کف قیمتی خود رسیده و به زودی روند کاهشی 
خود  نوسان گیری  قابلیت  به  همچنان  دالر  و  شده  متوقف 

ادامه می دهد. 

شرط افزایش حقوق 95
با  همزمانی  به دلیل   95 سال  بودجه  الیحه  که  شرایطی  در 
سخنگوی  می برد  به سر  بالتکلیفی  در  همچنان  انتخابات 
سال  در  کارمندان  حقوق  درصدی   12 افزایش  گفته  دولت 
دارد؛  مجلس  در  بودجه  الیحه  تصویب  به  بستگی  جدید 
به گونه ای که اگر بودجه به تصویب نرسد، قطعا افزایشی که 
سال  ابتدای  از  شده  منظور  کارمندان  و  بازنشستگان  برای 
95 عملیاتی نمی شود. این در شرایطی است که مجلس معتقد 
است زمانی برای تصویب الیحه ای که دولت دیرتر از موعد 
به مجلس برده وجود ندارد و دولت باید الیحه دو دوازدهم 

ارائه کند.

لیست انتخاباتی از اوین!
گروه های  سوی  از  انتخاباتی  لیست های  ارائه  گرماگرم  در 
رحیمی  گفته  مجلس  نمایندگان  از  یکی  سیاسی  مختلف 
نفره    ۷0 لیست  یک  زندان  داخل  از  احمدی نژاد  اول  معاون 
تهیه  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  در  حضور  برای 
برخی  در  خاص  جریان  یک  به  نزدیک  نامزدهای  و  کرده  
مجلس  نماینده  این  گرفته اند.  قرار  لیست  این  در  استان ها 
در حالی مدعی تامین هزینه های انتخاباتی این داوطلبان از 
تر  اول دولت دهم پیش  سوی رحیمی شده است که معاون 
نمایندگی  کاندیداهای  برخی  به  پول  پرداخت  از  نامه ای  در 

مجلس هشتم پرده برداشته بود.

تسلیت 
یاران موافق همه از دست شدند                  در پای اجل یکان یکان پست شدند

با نهایت تاثر و تاسف سفر بی بازگشت دوست عزیز سرهنگ محمد باقر بنی عامری، از 
افسران وطن پرست و شایسته ی ارتش ایران را به اطالع عموم می رساند و این ضایعه را 
حضور خانواده ارجمند بنی عامری به ویژه همسر نازنین و دختر دلبندش تسلیت گفته و 

از خداوند متعال آرزوی صبر و شکیبایی خواهانم.

فرخ فروزین

مرگ طراح کودتای 
نوژه در لندن

عملیات  کل  فرمانده  و  طراح  عامری  بنی  باقر  سرهنگ 
موسوم به نیروی قیام ایران بزرگ )"سارمان نقاب" ) که 
به اشتباه موسوم به کودتای نوژه است( روز چهارشنبه  

18 فوریه در لندن بر اثر بیماری سرطان فوت کرد.
به گزارش پرشین، در روز 19 تیر 1359 به دنبال کشف 
به  کودتا  برای  هوایی  نیروی  افسران  از  گروهی  توطئه 
منظور سرنگونی نظام جمهوری اسالمی و بازگرداندن 
بازداشت  کودتاگران  از  جمعی  قدرت،  به  بختیار  شاپور 
شدند. این عملیات که قرار بود با پرواز چند فروند هواپیما 
بعد ها  شود  آغاز  همدان  نوژه  شهید  هوایی  پایگاه  از 
دقیق  چنان  کودتا  این  شد.  مشهور  نوژه«  »کودتای  به 
قطعی  را  آن  موفقیت  طراحان  که  بود  شده  طرح ریزی 
در  و  آماده  آن  پیروزی  اعالمیه های  حتی  و  می دانستند 

منازل برخی از کودتاچیان انبار شده بود. حجت االسالم 
رییس  و  اطالعات  اسبق  وزیر  ری شهری  محمدی  محمد 
وقت دادگاه ارتش، در کتاب »خاطره ها« چگونگی اطالع 
نزدیک  می دهد:  شرح  این چنین  را  کودتا  نقشه  از  یافتن 
غروب آفتاب روز 1۷/4/1359، آقای سعید حجاریان که 
آمد  دفترم  به  داشت  همکاری  ارتش  دوم  اداره  کمیته  با 
و هیجان زده گفت کار خصوصی دارم. ظاهرا چند نفر 
قرار  »امشب  گفت:  و  شد  نزدیک  من  به  بودند،  دفتر  در 
و  کشف  کودتا  پیگیری  با  سان  بدین  شود.«  کودتا  است 
آخرین  بختیار  که  بود  قرار  بدین  خنثی شد.نقشه کودتا 
از  اویسی  غالمعلی  همراه  به  پهلوی  رژیم  نخست وزیر 
نظامیان نزدیک به محمدرضا پهلوی با هماهنگی برخی 
آمریکا  نظر  برآمدند  درصدد  کشور  داخل  در  عناصر 
نوپای  نظام  کردن  ساقط  و  کودتا  یک  طرح  درباره  را 

جمهوری اسالمی جویا شوند.

در مجموع 121 نفر به اتهام مشارکت در عملیات کودتای 
سعید  تیمسار  جمله  آن  از  که  شدند  بازداشت  نوژه 
آزموده،  احمد  سرهنگ  محققی،  آیت  تیمسار  مهدیون، 
سرهنگ  امیری،  سعید  سرهنگ  ایزدی،  هادی  سرهنگ 
خلیفه بیگی،  رحمت الله  سرهنگ  جاللی،  داریوش 
سرهنگ  فاریا،  علی  سرهنگ  صادقی  منوچهر  سرهنگ 
نادری،  محمدرضا  سرهنگ  قزوینی،  مصطفوی  حسین 
بیگدلو،  غالمحسن  سرهنگ  بیگی،  خلف  ایرج  سرهنگ 
سروان محمد ملک، ستوان ناصر رکنی، سرهنگ داریوش 
غالمحسین  استوار  سالمت،  عبدالعلی  استوار  جاللی، 
سرگرد  سلطانی،  خلیفه  رحمت الله  سرهنگ  قایق ور، 
کوروش آذرتاش، ستوان امید علی بویری و تعدادی دیگر 
وقت  رییس  ری شهری  محمدی  حجت االسالم  حکم  به 

دادگاه ارتش به اعدام محکوم شده و تیرباران شدند.
ژاندامری  بازنشسته  نیروهای  از  عامری  بنی  سرهنگ 

بود.
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این شناسنامه همه ماست

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

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

اصالتی می باشیم. 

بگذار تو را در آغوش گیرم، 
گفت  توان  می  عاقل  انسانهای  برای 
دوره  خوشایند،  نا  مصیبتی  که، 

آموزشی هوشمندانه ای است. 
هنری ششم، بخش سوم، پرده سوم، صحنه اول. 

Let me embrace thee, 
sour adversity, for wise 
men say it is the wisest 
course. 
Henry VI, Part III, Act III, sc,1.

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

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

هفته نامه پرشین به هیچ گروه و ارگان سیاسی 
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توسعه نظامی مناقشه برانگیز در دریای چین

چالش جدید 
در دریای چین 
آرام ترین  در  به چالشی جدید  تبدیل شدن  در حال  دریای چین 
نقطه جهان است و بسیاری از ناظران از این منطقه به عنوان 
می کنند.  یاد  جهانی  قدرت های  میان  آینده  تعیین کننده  بحران 
حوزه  روزبه روز  چین  می گویند  آسیا  شرق  در  امریکا  متحدان 
نفوذ خود را در دریای جنوبی چین گسترش می دهد و امریکا 
چین  دریای  در  چین  رقبای  اخیر،  ماه های  در  شود.  مانع  باید 
در  خود  مصنوعی  جزایر  گسترش  برای  پکن  تالش  از  جنوبی 
منطقه می گفتند و اکنون جدیدترین خبرها حاکی از این موضوع 
است که چین موشك های زمین به هوا را در یکی از جزایر دریای 
نخستین بار  برای  را  خبر  این  است.  کرده  مستقر  چین  جنوبی 
تایوان به سی ان ان اطالع  مقامات ارشد نظامی امریکا و دولت 
آمده  تایوان  دفاع  وزارت  توسط  شده  منتشر  بیانیه  در  دادند. 
است که آنها اطالعات دقیقی را به دست آورده اند که نشان دهنده 
وجود یك سامانه موشکی زمین به هوا در دریای چین جنوبی 
تصاویر  گفته اند،  سی ان ان  به  نیز  متحده  ایاالت  مقامات  است. 
ماهواره ای این خبر را تایید می کنند و چین این سامانه را مستقر 

کرده است.
هوارا  به  زمین  موشك های  چین  می گوید  تایوان  دفاع  وزارت 
دولت  است.  پاراسال مستقر کرده  در جزایر  در جزیره وودی 
تایوان می گوید که به دقت حرکات نظامی و توسعه ای چین را 
در جزایر مورد اختالف زیرنظر دارد. همچنین یك مقام ارشد 
ایاالت متحده به سی ان ان گفته است که استقرار سامانه موشکی 
به  دارد  قصد  چین  که  می گیرد  صورت  حالی  در  هوا  به  زمین 
صورت یك جانبه وضع موجود را در صحنه سیاسی شرق آسیا 

تغییر دهد.

واکنش امریکا
در  جنوبی  چین  دریای  در  چین  موشکی  سامانه  استقرار  خبر 
ایاالت  رییس جمهوری  اوباما،  باراك  که  شد  رسانه ای  حالی 
در  آسیا  شرقی  جنوب  کشورهای  رهبران  میان  در  متحده 
کالیفرنیا حضور داشت. جایی که واشنگتن و متحدان شرقی آن 
در حال بحث و گفت وگو درباره کاهش تنش ها در دریای جنوبی 
به  باید  ارضی  اختالف  هرگونه  که  کردند  توافق  و  بودند  چین 
قانونی حل و فصل  ابزارهای  از طریق  و  صورت مسالمت آمیز 
کنفرانس  یك  در  نشست  این  از  پس  امریکا  شود.رییس جمهور 
یك نظم منطقه ای  ایجاد  برای  ما  تعهد قوی  اعالم کرد:  خبری 
ملت های  حقوق  و  بین المللی  هنجارهای  و  قوانین  راستای  در 
برای  نیاز  در مورد  ما  اوباما گفت  پابرجاست.  بزرگ  و  کوچك 
گام های ملموس در دریای چین به کاهش تنش از جمله توقف 
توسعه نظامی و ساخت و ساز جدید پایبند هستیم. اوباما تاکید 
کرد، زمانی که آسه آن با صدای روشن و متحد صحبت می کند 

می تواند به پیشبرد امنیت و کرامت انسانی کمك کند.

تالش برای ایجاد یك همکاری
میان  پیچیده  ارضی  اختالف  یك  به  تبدیل  جنوبی  چین  دریای 
که  است  شده  ویتنام  و  تایوان  فیلیپین،  مالزی،  برونئی،  چین، 
در  دارند.  حاکمیتی  ادعای  منطقه  این  در  کشورها  از  هریك 
امریکا  همراه  به  آن  آسه  سران  نشست  در  تایوان  اما  بین  این 
همکاری  پیام  منازعه  مورد  کشورهای  تمامی  به  کالیفرنیا  در 
نظامی  استقرار  به  توجه  با  معتقدند  تایوانی  مقامات  فرستاد. 
چین در منطقه همه طرف ها برای حفاظت از صلح و ثبات در 
جنوب دریای چین باید تالش کنند و از هرگونه اقدام یکجانبه 
که موجب تشدید تنش می شود نیز جلوگیری کنند. گفتنی است 
برخی کشورهای هم مرز با دریای چین جنوبی دست به توسعه 
از  تعدادی  و  زده اند  منطقه  این  در  پروازی  باندهای  ساخت  و 

هواپیماهای نظامی خود را در این منطقه مستقر کردند.

واکنش چین
مطبوعاتی  کنفرانس  یك  در  چین  امورخارجه  وزیر  یی،  وانگ 
روز چهارشنبه استقرار این سامانه موشکی را تکذیب نکرد اما 
غربی  خاص  رسانه های  سوی  از  تالشی  موضوع  این  که  گفت 
برای ایجاد یك خبر بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه 
اقدامات چین در دریای چین  نیز در نشست خبری گفت:  چین 
جنوبی صلح آمیز بوده است اما وی اطالعاتی در مورد موشك 
زمین به هوا نداد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در ادامه 
چین  جنوبی  دریای  در  جزایر  که  کرد  تاکید  خود  صحبت های 
متعلق به خاك چین است. استقرار و امکانات دفاعی نیز در خاك 
خود را نیز مناسب و معقول می دانیم. این موضوع در راستای 
موضوع  به  ربطی  هیچ  و  است  ما  ملی  دفاع  قابلیت های  بهبود 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  ندارد.  منطقه  در  نظامی گری 
آن  آسه  و  متحده  ایاالت  اجماع  از  چین  که  گفت  همچنین  چین 
استقبال کرد اما مخالفت خود را با دخالت واشنگتن در آب های 
همواره  امریکا  است  کرد.گفتنی  اعالم  رسما   را  مناقشه  مورد 
کشتی های  و  کرده  انتقاد  مصنوعی  جزایر  در  چین  حضور  از 
جنگی نزدیك به سرزمین مورد مناقشه مستقر کرده است و پکن 
نیز همواره واشنگتن را متهم کرده که امریکا به دنبال سلطه  در 

دریای چین است.

تحریك؟
اشلی تاونشند، عضو مهمان در مرکز همکاری آسیا و اقیانوس 
آرام در شانگهای به سی ان ان می گوید: چین از دهه ١٩٥٠میالدی 
وضوح  به  موشك  استقرار  اما  است  کرده  اشغال  را  جزایر  این 
گذشته  سال  از  که  کرد  تاکید  وی  می آید.  حساب  به  تحریك  یك 
مستقر  منطقه  این  در  خودرا  هواپیماهای  چینی  نیروهای 
منطقه  این  در  چین  حضور  است،  معتقد  تاونشند  کرده اند. 
این  در  موشك  استقرار  خبر  اما  است.  شده  پذیرفته  تلویحا 
منطقه اهمیت نظامی آن را بیشتر می کند. این کارشناس امور 
آسیا می افزاید باید گفت که حضور چین در دریای جنوبی را باید 
در چشم انداز استراتژیك چین  دید.با این وجود اگرچه حضور 
نظامی چین در این جزیره موجب شده است تا خط دریایی چین 
با  موضوع  این  اتصال  اگرچه  و  کند  پیدا  گسترش  مایل  صدها 
سایر همسایگان بحث تجاوز چین به خاك سایر کشورها را به 
میان آورده است، اما چین در طول سال های گذشته این جزایر 
خالی از سکنه را مجهز به فرودگاه، بنادر و فانوس های دریایی 

برای توسعه نفوذ خود در منطقه کرده است.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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 بــــــزرگ ترین 
نزاع انتخاباتی 
جهــــــــــــــان

ترجمه: محسن عارفی

لفظی  جدال های  شده اند؛  رینگ  وارد  هیکلی  رقبای 
اول  تاریخ  در  است.  رسیده  هیجان  و  جذابیت  اوج  به 
ریاست جمهوری،  مقدماتی  انتخابات  شروع  در  و  فوریه 
انتخابات  نخستین  برگزاری  شاهد  »آیووا«،  ایالت  در 
درون حزبی خواهیم بود. با گذشت تنها یک هفته بعد از 
آن، رای دهندگان در »نیوهمپشایر« گردهم خواهند آمد. از 
این لحظه به بعد، مبارزات انتخاباتی به بزنگاه »سه شنبه 
همایش های  به  آن،  از  بعد  و  مارس  اول  در  فوق العاده« 
رسمی و پرزرق و برق احزاب در جوالی خواهد کشید. به 
هر حال، هرچه باشد، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
بزرگ ترین رقابت انتخاباتی جهان است که هیچ وقت طبق 

نقشه قبلی پیش نمی رود.
و  سیاسی  سرشناس  چهره های  آمریکا،  سراسر  در 
رای دهندگان معمولی، در وضعیت ناباوری و بی اعتقادی 
از  زیادی  بخش  مانند  کلینتون«،  »هیالری  دارند.  قرار 
فشار  تحت  که  آمریکا  سیاسی  و  دولتی  دستگاه های 
 ،Washington Monument موسوم به فشار یا سندروم
قرار دارند، تحت فشار بسیاری از سوی »برنی سندرز«، 
یک  را  خود  که  است  »ورمونت«  غریب  و  عجیب  سناتور 
معقول تر  تیم  اما  می خواند.  سوسیالیست«  »دموکرات 
»جان  روبیو«،  »مارکو  بوش«،  »جب  از  راست  جناح  در 

رگباری  متلک های  با  که  شده  تشکیل  دیگران  و  کاسیچ« 
صدای  و  پرسر  زبان های  زخم  و  انتقادات  و  کروز«  »تد 

»دونالد ترامپ« به چهارمیخ کشیده شده اند.
جمهوریخواه  حزب  از  بوش  جب  بین  از  می رود  انتظار 
برنده  نفر  یک  دموکرات،  حزب  از  کلینتون  هیالری  و 
انتخابات باشد که این اتفاق، بیش از آنکه شبیه انتخابات 

در  بود.  خواهد  تاجگذاری  مراسم  شبیه  چیزی  باشد، 
گرفتن  به دست  برای  رقابت  اخیر،  نیم قرن  طی  عوض، 
از  بیش  جهان،  در  ریاست جمهوری  دفتر  قدرتمندترین 
بیرونی  عوامل  ازسوی  ریاست جمهوری،  کمپین های 
تعلیق شده است. آمریکا! چه اتفاقی روی کره خاکی دارد 

می افتد؟

گنده تر و گستاخ تر
روی  آن  بنیان های  که  نیست  کشوری  تنها  متحده  ایاالت 
در  کارگر«  »حزب  است.  شده  پی ریزی  باریک  طنابی 
بریتانیا نیز در قید و بند مردی است که درست لنگه »برنی 
اخیرًا،  نیز  فرانسه  منطقه ای  انتخابات  در  است؛  سندرز« 
اختصاص  خود  به  را  آرا  اکثریت  افراطی  راست  حزب 

داده است. پوپولیست ها در هلند، پیشتاز نظرسنجی های 
مجارستان،  و  لهستان  در  و  هستند  انتخابات  از  پیش 
ازنظر سیاسی  اما در سوئد که  دولت را در دست دارند. 
 30 فطرت گرایان  دارد،  قرار  خود  جای  سر  چیز  همه 
انتخابات را به خود  از  آرای نظرسنجی های پیش  درصد 
رای دهندگان  مانند  نیز  آمریکا  مردم  داده اند.  اختصاص 
دالیل  عصبانیت  این  اغلب،  که  هستند  عصبانی  غربی 
انتخاباتی  آنها سال هاست به ناظران  اکثر  مشابهی دارد. 
گرفته  پیش  در  اشتباهی  مسیر  کشورشان  می گویند 
افزایش  وجود  با  حتی  دستمزدها،  متوسط  رشد  است. 
ترس های  است.  مانده  راکد  باال،  پست های  در  حقوق 
در  است.  درآمیخته  اقتصادی  نگرانی های  با  فرهنگی، 
سال 2015 میالدی نتایج یک نظرسنجی از سوی موسسه 
افکارسنجی »پیو« نشان می دهد سفیدپوستان مسیحی در 
آمریکا، به اقلیت بدل شده اند. همچنین، طی ماه های اخیر، 
ابزارهای  از  یکی  به  تروریستی،  عملیات  انجام  از  ترس 
پوپولیست ها تبدیل شده است. گرچه این رویه تقریبًا در 
آمریکا  در  خصوصًا  پوپولیسم،  اما  است  متداول  همه جا 
عادت  کاهش  به  رو  رشد  به  اروپا  است.  قدرتمند  بسیار 
دارد اما آمریکا، به عنوان ابرقدرت یکه و تنها، در بحبوحه 
بنیادگرایان  خونریزی های  دامنه  گسترش  و  چین  ترقی 
آماده  را  خود  خاورمیانه  از  بخش هایی  در  تروریست 
واکنش کرده است. درحالی که دونالد ترامپ وعده داده 
که »آمریکا را دوباره عالی کند« و تد کروز قول داده که 
درخشید«،  خواهد  تاریکی  »در  عراق  و  سوریه  شن های 
آنها درحال بازگشت به زمان پس از سقوط اتحاد جماهیر 
شوروی هستند که در آن دوران آمریکا به طور تصادفی 

به قدرت غیرقابل مهاری دست یافت.
بیرونی،  عوامل  آمریکا،  در  که  است  این  دوم  دلیل 
هدایت  سیاسی  انحصار  به  را  عمومی  عصبانیت های 
سیاسی  احزاب  سندرز،  و  ترامپ  اروپا،  در  می کنند. 
انتخابات  در  پیروزی  برای  که  دارند  را  خود  مشابه 
در  هستند.  روبه رو  زیادی  موانع  با  ریاست جمهوری 
گذشته  سال  که  سندرز  آمریکا،  دوحزبی  سیستم  مقابل، 
وارد حزب دموکرات شد و ترامپ که دوباره در سال 2009 
وارد حزب جمهوریخواه شد را به داخل خود کشید. اگر 
نهایت  در  شوند،  مقدماتی  انتخابات  برنده  بتوانند  آنها 
آنها  پرتاب  برای  که  را  سیاسی  ماشین  توانست  خواهند 

به داخل کاخ سفید ساخته شده، به کنترل خود درآورند.
که  است  این  موضوع  این  با  مرتبط  توضیح  سومین  اما 
به راحتی  خواص،  همان  یا  سیاسی  مطرح  چهره های 
نمی توانند دموکراسی ناهنجار و زمخت آمریکا را مدیریت 
کنند. قیام های پوپولیستی درحال تبدیل شدن به کدهای 
علیه  شورش  یک  عنوان  به  که  هستند  تشکیالتی  مرجع 
یک چهره شناخته شده و خودکامه به پا خاسته اند. هیات 
پیشگامان،  می کند.  محول  مرکز  از  را  قدرت  انتخاباتی، 

می کنند  کسب  را  شرایط  واجد  افراد  آرای  از  درصد   20
اما  شده اند.  تحریک  سیاستمداران  ازسوی  آنها  اغلب  که 
کاندیداها با پول ها و بودجه های پشت سرشان، که دونالد 
خرج  دیگران  جیب  از  کروز  تد  و  خود  جیب  از  ترامپ 
احزاب  باالدستی های  خواسته های  به  می توانند  می کند، 

خود دهان کجی کنند.
بنابراین، پوپولیست ها و کاندیداهای ضد دولت حاکم، در 
رقابت های ریاست جمهوری آمریکا مرتب ظاهر می شوند 
اما درحالی که این نمایش باشکوه با هیجان به راه خود 
بی میلی  و  اکراه  روی  از  رای دهندگان،  و  می دهد،  ادامه 
عرصه  از  ناگهان  آنها  می آیند،  کنار  موجود  واقعیت  با 
رخ  زود  خیلی  اغلب  اتفاق  این  می شوند.  محو  رقابت ها 
مشاهده  هم   1996 سال  در  را  اتفاق  این  نظیر  می دهد؛ 
کردیم که در آن سال، »پت بوکانان«، نامزد جنجالی حزب 
جمهوریخواه در انتخابات اولیه نیوهمپشایر پیروز شد اما 
در پایان ماه مارس از رقابت ها کناره گیری کرد. در موارد 
نادری هم شاهد هستیم، کاندیداهای یاغی که در انتخابات 
انتخابات اصلی  نامزدی درون حزبی برنده می شوند، در 
سال  در  می توان  را  اتفاق  این  نمونه  می خورند.  شکست 
1964 مشاهده کرد که در آن سال، »بری گلدواتر«، در 44 
که  هم  آنهایی  خورد.  شکست  آمریکا  ایالت   50 از  ایالت 
انتخابات شرکت می کنند،  در  کاندیدای مستقل  عنوان  به 
مانند کاری که »راس پرو«، در سال 1992 انجام داد، بازهم 
شکست خوردند که اینها برای کاندیداهایی چون »مایکل 
انتخابات  عرصه  به  پا  خودشان  پول  با  که  بلومبرگ«، 

می گذارند، نشانه خوبی نیست.
سال  در  تاریخ  دموکرات ها،  برای  می رسد  نظر  به  حال 
در  سندرز  اگر  حتی  است.  شدن  تکرار  درحال   2016
کشیده  با  شود،  پیروز  نیوهمپشایر  و  آیووا  انتخابات 
سختی  به  وی  پرمدعا،  جنوب  سمت  به  رقابت ها  شدن 
و  »پول«  کلینتون  هیالری  بود.  خواهد  کامیابی  به  قادر 
تجربه کافی دارد و از حمایت دموکرات های سیاهپوست 
برخوردار است. نتایج نظرسنجی های ملی، شانس او را 

15 پله جلوتر از سایرین نشان می دهد.
می تواند  واقعًا  جمهوریخواهان  برای  شرایط  این بار،  اما 
متفاوت باشد. موج گلدواتر خیلی دیر به راه افتاد. اما به 
از  و  کرده  مسخ  را  جمعیت  ترامپ،  دونالد  می رسد  نظر 
تاکنون در نظرسنجی ها، پیشتاز بوده است.  ماه جوالی 
از  تنفر  از  اشرافی که حتی بیش  برخی جمهوریخواهان 
این  پشت  حاال  هستند،  بیزار  کروز  تد  از  ترامپ،  دونالد 
به  مردم  انتخابات،  روز  در  شاید  درآمده اند.  میلیاردر 
سمت کاندیدای دیگری غش نکنند؛ یا شاید هم هردو آنها، 
کنند؛  نابود  را  یکدیگر  که  کنند  نثار هم  بیراه  و  بد  آنقدر 
جرج  جنگ  بودجه  از  که  میلیون دالری   100 هم  شاید  و 
سیاسی  رجل  برخی  نفع  به  را  زمان  مانده،  باقی  بوش 
از  بزنند.  ضدحمله  به  دست  تا  کند  خریداری  کشور  این 
آن زمان تاکنون، هر دو کاندیدای پوپولیست، این شانس 
را دارند تا مبارزه را به همایش رسمی احزاب کشانده و 
بردن  برای  پرده  پشت  پاخت  و  ساخت  هرگونه  از  حتی 

کاندیداتوری جلوگیری کنند.

ملت 50-50
چشم انداز انتخاباتی آمریکا، حتی مجله اکونومیست را نیز 
نگران کرده است. نه دونالد ترامپ و نه تد کروز، هیچ کدام 
از خود یک انسجام اقتصادی یا سیاست هوشمندانه نشان 
موفقیت  با  هم  شخصیتی  آزمون  از  حتی  آنها  نداده اند. 
ماه  رای گیری  در  صرفًا  یا  این  حال،  با  نکرده اند.  گذر 
نوامبر حضور خواهند داشت یا آنکه به ریاست جمهوری 
است   50-50 امری  اصلی،  انتخابات  شد.  خواهند  نزدیک 
می شود.  سنجیده  ایالت  تعدادی  از  رای  چند  با  تنها  که 
نیست،  کارکشته ای  انتخاباتی  نامزد  کلینتون  هیالری 
دونالد  هستند.  کروز  تد  و  ترامپ  دونالد  او  برعکس  اما 
داشته  را  خود  خاص  سیاست های  که  زمانی  تا  ترامپ، 
باشد به راحتی می تواند از چپ و راست قرض کند. در یک 
رقابت نزدیک، یک حمله تروریستی یا رسوایی، در آستانه 

روز رای گیری، می تواند نقش تعیین کننده ای ایفا کند.
اقتصاد  است.  شده  عوض  آمریکا  درباره  بدبینی ها  جای 
کشورهای  سایر  به  نسبت  بهتری  شرایط  در  کشور  این 
بزرگ یا ثروتمند قرار دارد و نرخ بیکاری در آنجا پایین 
اما جریان  آمده است.  پایین  نیز  است. نرخ جرائم خشن 
اصلی جمهوریخواهان، مدام به باراک اوباما نیش و کنایه 
می زنند که او در دادن پاسخ اتهامات دونالد ترامپ و تد 

کروز ناتوان است.
منبع: اکونومیست
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وقتی تحریم ها ناکارآمد می شوند

تکرار تجربه ایران در 
برخورد با روسیه

در کنفرانس امنیتی مونیخ 2016 بسیاری از شخصیت های سیاسی از جمله 
فدریکا موگرینی مدعی بودند که تجربه توافق هسته ای با ایران نشان داده 
استفاده  نیز مورد  موارد  سایر  در  باید  و  است  برد-برد ممکن  رویکرد  که 

قرار بگیرد.
بحران  حل  در  این رویکرد  از  استفاده  در مورد  موگرینی مشخصا  اگرچه 
اوکراین و مصالحه با روسیه سخنی به میان نیاورد، اما منظور وی کامال 
در  متفاوت  رویکردی  اتخاذ  از  وی  که  است  سال  یک  از  بیش  بود.  روشن 
ها منجر شود.  تحریم  لغو  به  است  که ممکن  زند  مقابل روسیه حرف می 
رویکردی که بتواند پوتین را متقاعد کند که تانک ها و سربازان خود را از 
شرق اوکراین خارج کند. حمالت نظامی روسیه، اولین تالش های موگرینی 

تغییر  اما موضع وی  نتیجه گذاشت،  را بی  این رویکرد  بنیان گذاری  برای 
به  اتحادیه  اعضای  رای  عدم  صورت  در  اروپا  اتحادیه  های  تحریم  نکرد. 
حفظ  بر  آلمان  و  آمریکا  اینکه  به  توجه  با  یافت.  خواهد  پایان  آن،  تمدید 
تحریم ها اصرار دارند، احتمال می رود که در صورت عدم تغییر شرایط در 

اوکراین، تحریم ها تمدید شود.
آلمان نیز نسبت به مرکل، رویکرد  فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر خارجه 
مثبت تری به روسیه دارد و مواضع وی در این خصوص به موگرینی نزدیک 
است. اشتاین مایر مدعی است که مدودف از سخنان خود مبنی بر اینکه هم 
نداشته است. وزیر خارجه  اکنون در جنگ سرد دیگری هستیم، منظوری 
آلمان در خصوص رابطه روسیه و غرب گفته: »تفکیک به سیاه و سفید و 
خوب و بد هیچ گاه به ما کمک نکرده است. ما می توانیم برای احیای روابط 

خود از نو آغاز کنیم و منظور مدودف نیز همین بوده است.«
از آنجایی که روسیه شریک تجاری بزرگ اروپا است، این کشورها خواهان 
تکرار تجربه توافق با ایران، این بار با روسیه هستند. با گذشت چند هفته از 
اجرای برجام، میلیاردها دالر قرارداد تجاری و سرمایه گذاری میان شرکت 
های اروپایی و ایران به امضاء رسیده است.  مدودف به خوبی این واقعیت 
را درک کرده است، بنابراین پس از سخنان خود در مورد بازگشت به دوران 
جنگ سرد به رژیم تحریم ها حمله کرد و گفت: »من اخیرا با تعدادی از تجار 
آلمانی دیدار کرده ام و در مورد معامالت تجاری گسترده ای که به خاطر 
تحریم ها از دست رفته است، بحث و گفتگو کردیم. آیا ما به درستی هزینه 
های مستقیم و غیرمستقیم تحریم ها را بر تجارت روسیه و اروپا محاسبه 

کرده ایم؟ آیا اختالفات ما ارزش این هزینه ها را دارد؟«
در مورد سوریه نیز روسیه سعی دارد خود را یک شوالیه معرفی کند که 
قصد دارد اروپا را از بحران مهاجرت نجات دهد و در همین حال به کاهش 
تحریم ها برای موضوع اوکراین چشم دارد. مدودف در همین زمینه گفته 
وارد  مهاجر  عنوان  تحت  افراطیون،  از  نفر  هزاران  بلکه  و  »صدها  است: 
از فرهنگ  به فرهنگی کامال متفاوت  اند. خود مهاجران متعلق  اروپا شده 
بدست  برای  تالش  بدون  مالی،  سود  کسب  دنبال  به  صرفا  و  هستند  اروپا 
آوردن آنند. این وضعیت می تواند تهدیدی جدی برای اقتصاد باشد. هدف 
بعدی فرهنگ و بلکه هویت اروپا است. ما شاهد از میان رفتن سازوکارهای 
باارزشی مانند سازوکار منطقه شنگن هستیم. روسیه به سهم خود مشتاق 
است تا همه تالش خود را برای حل بحران مهاجرت بکار ببرد. یکی از این 
اقدامات تالش برای عادی سازی وضعیت در مناطق جنگی است که عمده 

مهاجران به آن تعلق دارند. «
دعاوی مدودف در مورد سوریه  و تصویری که وی از جنگ داخلی اوکراین 

ارائه می دهد، وجهه ای سوررئالیستی دارد. مدودف موضوع اوکراین را 
ایجاد  برای  اروپا  اتحادیه  واسطه تالش های  به  که  داند  داخلی می  جنگی 
همسایه ای با ثبات با امضای قراردادهای مودت بوجود آمده است. مدودف 
به گونه ای صحبت می کند که گویا اقدامات روسیه هیچ نقشی در بحران 

های به وجود آمده نداشته است.
درگیر  »اوکراین  است:  گفته  مدودف  سخنان  به  پاسخ  در  پروشنکو،  پترو 
جنگ داخلی نیست. این سربازهای روسیه هستند که در خاک اوکراین قرار 
دارند، این روسیه است که خاک اوکراین را تصرف کرده است. در سوریه هم 
جنگ، جنگ داخلی نیست. این هواپیماهای روسی هستند که در حال بمباران 
غیرنظامیان هستند و این نشان می دهد که ما و روسیه در دو دنیای کامال 
متفاوت به سر می بریم. با این وجود اظهارنظرهایی به گوش می رسد مبنی 
آنکه به روسیه  از  این که تحریم ها به درد نمی  خورد، تحریم ها بیش  بر 
لطمه بزند، به اروپا ضربه وارد می کند. این اظهارات غلط است. تحریم ها 
یک ابزار تنبیهی است، ابزاری است که روسیه را پای میز مذاکره نگه می 

دارد و هیچ ابزار دیگری وجود ندارد.«
به گفته سرگئی کاراگانوف، یکی از تحلیلگران مهم روس در عرصه سیاست 
ناتو در کنفرانس مونیخ سال گذشته همگی علیه روسیه  خارجی، اعضای 
بودند، اما امسال بسیاری از آنها هم گیج شده بودند و نمی دانستند باید چه 

موضعی اتخاذ کنند.
اوکراین نمی تواند بدون پایبندی به تعهدات خود بر طبق توافق مینسک 2 
به حل موضوعات کمک کند. اما اوکراین در روسیه سرباز ندارد، تحریم ها 
برای اینکه روسیه را پای میز مذاکره بیاورند، وضع نشده اند. پروشنکو در 
مورد اینکه امتیاز دادن به روسیه در اوکراین به امید پایان دادن به بمباران 

ها در سوریه اشتباه محض است، حق دارد.
این خطری است که در کمین استفاده از مدل توافق با ایران، به عنوان الگویی 
همگانی برای حل سایر موضوعات وجود دارد. تحریم ها ایران را به پای 
ای  برنامه هسته  از  تعلیق بخش های مهمی  ازای  در  و  میز مذاکره کشاند 
آن و رفع نگرانی ها در مورد دستیابی ایران به سالح هسته ای لغو گردید. 
در مورد روسیه و تجاوز آن به اوکراین که به مرحله فعلیت رسیده است، 
چه معادلی را می توان به کار برد؟ تنها گزینه ای که وجود  دارد، خروج 
مرکزی  دولت  به  مرزها  کنترل  واگذاری  و  اوکراین  از  روسیه  نیروهای 
اوکراین است. لغو تحریم ها، بدون برآورده شدن این شرایط را نمی توان 

رویکردی برد-برد تلقی کرد و تنها نشانه ضعف اروپا خواهد بود.

منبع: بلومبرگ

بین الملل

سقوط ستاره های 
دنبـــــــــــــــاله دار

یوشکا فیشر - وزیر امور خارجه سابق آلمان 

آغاز سال 2016 با هرچیزی توام بود به جز آرامش. کاهش ارزش سهام 
می رسد  نظر  به  کرد.  بی ثبات  را  جهان  سراسر  بازارهای  چین،  در 
و  یافته  کاهش  نفت  قیمت  شده اند.  متوقف  نوظهور  اقتصادهای 
تولیدکنندگان نفت را به بحران کشانده است. کره شمالی درحال تقویت 
پناهجویان،  بحران  اروپا،  در  همچنین  است.  خود  هسته ای  برنامه 
گرایش های مخرب ملی گرایی را برمی انگیزد و این مساله خطر تجزیه 
اتحادیه اروپا را به وجود می آورد. اگر به این مسائل بلندپروازی های 
نئو امپراتوری روسیه و تهدید گروه های تروریستی را هم اضافه کنیم، 
عبور ستاره های دنباله دار از آسمان تنها چیزی است که در تصویر یک 

ساله جهان به سرنوشتی شوم محتوم نشده است.

به هر جا که نگاه کنیم، هرج و مرج رو به فزونی به نظر می رسد. نظم 
بین المللی که در کارگاه قرن بیستم چکش کاری شده بود، در حال ناپدید 
آن  که چه چیزی جایگزین  نداریم  ما حتی هیچ تصوری  و  است  شدن 
خواهد شد. نام  نهادن روی چالش هایی که با آنها رو به رو هستیم کار 
و  هوایی  و  آب  تغییرات  دیجیتالی شدن،  جهانی شدن،  نیست:  دشواری 
.... آنچه مشخص نیست شرایطی است که در آن پاسخ به این چالش ها 
چه  در  باشد.  داشته  وجود  پاسخی  اگر  البته  داشت،  خواهد  وجود 
ساختار سیاسی، با ابتکار عمل چه کسی و تحت چه قوانینی درباره این 
پرسش ها مذاکره خواهد شد یا اگر مذاکره غیرممکن باشد، آیا جنگ در 
خواهد گرفت یا نه؟ نظم سیاسی و اقتصادی به ویژه در مقیاس جهانی، 
آن طور که اکثر قدرت ها ادعا می کنند از اجماع صلح آمیز یا بدون چالش 
حاصل نمی شود. بلکه همیشه نتیجه ستیز برای چیرگی بین یا درمیان 
قدرت های رقیب است که اغلب خشن، خونین و طوالنی است. تنها از 
طریق درگیری است که ارکان جدید، نهادها و بازیگران یک نظم جدید 
شکل می گیرند. نظم لیبرال غربی که از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون 
مستقر شده است، برمبنای هژمونی جهانی ایاالت متحده بود. ایاالت 
متحده به عنوان تنها قدرت حقیقی جهان، نه تنها به لحاظ قدرت نظامی 
چیره بود )همچنین قدرت اقتصادی و مالی(، بلکه در همه ابعاد قدرت 
نرم )برای مثال فرهنگ، زبان، رسانه های جمعی، تکنولوژی و مد( نیز 

ثبات جهانی  از  باالیی  آمریکایی که درجه  امروزه صلح  سلطه داشت. 
شبه جزیره  و  خاورمیانه  در  توجهی  قابل  به طور  می کند،  تضمین  را 
کره، درحال فرسایش است. ممکن است آمریکا همچنان قدرتمندترین 
قدرت جهان باشد، اما دیگر نمی تواند یا نمی خواهد نقش پلیس جهان 
را ایفا کند یا برای تضمین این نظم فداکاری کند. درحقیقت، در دنیای 
جهانی شده، با همگرایی نزدیک تر به لحاظ ارتباطات، تکنولوژی و در 
این اواخر، جا به جایی مردم، مراکز قدرت درحال تضعیف و پراکنده 
شدن هستند و دنیای جهانی شده بنا بر ماهیت خود از اعمال نظم قرن 
جهانی  جدید  نظم  ظهور  که  شرایطی  در  می کند.  خودداری  بیستم 
وجود  به  نیست.  مشخص  هنوز  آن  بنیان های  اما  است،  اجتناب ناپذیر 
آمدن یک نظم به رهبری چین بعید به نظر می رسد. چین کشوری در 
تمرکز  توسعه  و  داخلی  ثبات  بر  و  ماند  خواهند  باقی  خودفرورفته 
و  مجاور  مناطق  کنترل  به  احتماال  آن  بلندپروازی های  و  کرد  خواهد 
دریاهای اطراف محدود خواهد شد. عالوه براین، چین از هر نظر فاقد 
تبدیل  جهانی  نظم  برای  نیرویی  به  بخواهد  اگر  که  است  نرمی  قدرت 
شود، به آن نیاز دارد. همچنین این احتمال وجود ندارد که این دوران 
به رغم  یابد.  پایان  دوم  آمریکایی  صلح  یک  ظهور  با  پرتالطم  گذار 
قدرت های  طرف  از  شدیدی  مقاومت  آمریکا،  تکنولوژیکی  چیرگی 
خواهد  وجود  کشور  این  برابر  در  بالقوه  اتحادهای  ضد  و  منطقه ای 
داشت. در حقیقت، اصلی ترین چالش سال های پیش رو احتماال مدیریت 
هژمون  یک  بازنشستگی  برای  چارچوبی  است.  آمریکا  نفوذ  کاهش 
وجود ندارد. در شرایطی که ممکن است قدرت چیره طی مبارزه برای 
به دست آوردن چیرگی سقوط کند، عقب نشینی داوطلبانه یک انتخاب 
نیست، زیرا خأل قدرتی که درنتیجه این اقدام به وجود می آید ثبات کل 
سیستم را به خطر خواهد انداخت. درواقع، پایان یافتن صلح آمریکایی 
را تحت الشعاع  باشد  آمریکا، هرکس که  جایگاه رئیس جمهوری بعدی 
قرار خواهد داد. این مساله برای اروپا نیز پرسش دشواری را مطرح 
نظم  ضامن  دهه  هفت  مدت  به  که  آمریکایی  صلح  افول  آیا  می کند. 
بحران  به  نشود،  درگیری  موجب  اگر  است،  بوده  اروپا  داخلی  لیبرال 
می انجامد؟ افزایش نئو ملی گرایی در سراسر این قاره ظاهرا به چنین 
خودکشی  چشم انداز  می کند.  اشاره  هولناک،  پیامدهای  با  سناریویی 
اروپا، دیگر مساله ای غیرقابل تصور نیست. اگر آنگال مرکل، صدراعظم 
آلمان، به دلیل سیاست های خود در قبال پناهجویان از سمتش برکنار 
لوپن،  مارین  اگر  یا  شود،  خارج  اروپا  اتحادیه  از  بریتانیا  اگر  شود، 
روی  چه  شود،  رئیس جمهوری  فرانسوی،  پوپولیست  سیاستمدار 
خواهد داد؟ سقوط اگر محتمل نباشد، خطرناک ترین نتیجه قابل تصور 
با  که  اما کسانی  این خودکشی جلوگیری کرد.  از  البته می توان  است. 
خوشحالی موقعیت مرکل را تضعیف می کنند، هویت اروپایی بریتانیا 
آسیب  ستونی  به  می گیرند،  نادیده  را  فرانسه  روشنگری  ارزش های  و 

می زنند که همگی ما روی آن ایستاده ایم.
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میتسرو ابه - تحلیلگر وال استریت ژورنال

قرارداد های  ایرانی  مقامات  با  ژاپن  گذشته  هفته 
همکاری اقتصادی امضا کرد تا بدین وسیله ژاپن 
تجارت  صف  در  کشور ها  سایر  و  چین  کنار  در 
دومین  خاورمیانه  در  ایران  قراربگیرد.  ایران  با 
سعی  دیگر  کشور های  و  دارد  را  بزرگ  اقتصاد 
را  استفاده  نهایت  پیش رو  فرصت  از  تا  دارند 
ببرند. از دیرباز ژاپن متکی به واردات نفت است 
و ایران همواره یکی از بزرگ ترین تامین کنندگان 
جدید،  شرایط  این  در  و  بوده  کشور  این  نفت 
ژاپنی  محصوالت  تا  است  فراهم  شرایط  دوباره 
سریع السیر  راه آهن  و  هواپیما  خودرو،  شامل 
راستا  این  در  کنند.  پیدا  راه  ایران  بازار  به 
به  کشور  دو  میان  که  همکاری   موافقت نامه های 
امضا رسیده است، زمینه را برای سرمایه گذاری 

و تجارت آینده مهیا می کند.
توافق تاریخی که میان ایران و قدرت های جهانی 
امضا شد، ماه گذشته به اجرا درآمد و به سال ها 
پایان بخشید.  ایران  برنامه هسته ای  تحریم علیه 
به  را  بین المللی  بازار های  تاریخی،  توافق  این 
بسیاری  به  و  گشوده  مجددا  ایران  نفت  روی 
و  ایران  با  تجارت  انجام  برای  محدودیت ها  از 
ایرانی پایان می دهد. چین یکی از  صدها شرکت 
برای  مناسبی  موقعیت  در  که  است  کشورهایی 
ایران  هسته ای  تحریم های  لغو  از  شدن  منتفع 
و  ایران  ارزان  نفت  خریدار  هم  زیرا  دارد،  قرار 
مورد  زیرساخت های  از  بسیاری  فروشنده  هم 
پکن  که  حالیست  در  این  است.  بوده  کشور  نیاز 
رسما تحریم های آمریکا علیه تهران را به رسمیت 
نشناخت. اما با این وجود بسیاری از شرکت های 
دولتی این کشور برای دوری از روبه رو شدن با 
خطر مجازات آمریکا، تجارت با ایران را محدود 
از  کلیدی  بخش  را  ایران  چین،  کردند.رهبران 
می گیرند.  نظر  در  جدید«  ابریشم  »جاده  طرح 
تجارت  و  افزایش سرمایه گذاری  این طرح  هدف 
بخشی  و  است  اروپا  تا  مرکزی  آسیای  از  چین 
در  ظرفیت  مازاد  صادرات  برای  تالش  ازاین 
بخش هایی مانند فوالد و حمایت از مشاغل داخلی 

در چین است.
گذشته  ماه  چین  رئیس جمهوری  شی جین پینگ، 
همکاری  موافقت نامه   چند  و  کرد  سفر  تهران  به 
توافق  این  اساس  بر  کرد.  امضا  را  اقتصادی 
راه آهن  یک  ساخت  فاینانس  برای  چین  نامه 
می کند.سفر  همکاری  ایران  با  السیر  سریع 
توافق  امضای  و  تهران  به  چین  رئیس جمهوری 
آن  نگران  توکیو  تا  شد  باعث  تجاری  نامه های 
تجارت  و  طبیعی  منابع  بازار های  چین  که  باشد 
در سراسر اوراسیا را به دست بگیرد و به همین 
آبه  به کار شدند. شینزو  ژاپن دست  علت مقامات 
نخست وزیر ژاپن در ماه اکتبر به آسیای مرکزی 
از  شماری  سفر  این  جریان  در  و  کرد  سفر 

توافق های زیرساختی به امضا رسیدند.
افزایش  دنبال  به  هم  جنوبی  سو،کره  دیگر  از 
از  شماری  دارد  انتظار  و  است  ایران  با  تجارت 
دنبال  به  را  اقتصادی  همکاری  موافقت نامه های 
قرار  دو کشور  که در سطح وزرای  نشست هایی 
برگزار  تهران  در  ماه جاری میالدی  اواخر  است 
کره  دارایی  وزیر  هو«  ایل  کند.»یو  امضا  شود، 
جنوبی ماه گذشته اظهار کرد: »کشورش در نظر 
دارد صادرات به ایران را در دو سال آینده دوبرابر 
ایران در سال  کند. میزان صادرات این کشور به 
3 میلیارد دالر بود که در مقایسه با  گذشته ۷6/ 
رقم 30/ 6 میلیارد دالر در سال 2012، این میزان 
جنوبی  کره  است.مقامات  یافته  کاهش  نصف  به 
خودرو،  مانند  بخش هایی  در  تجاری  مدیران  و 
فرصت های  نفت  پاالیش  و  فوالد  ساخت وساز، 
چشم گیری را در ایران می بینند.« هیوندای موتور 
که در  از جمله شرکت هایی هستند  کیاموتورز  و 
فعالیت  گسترش  یا  شراکت  سرگیری  از  صدد 
ژاپنی  شرکت های  از  هستند.بسیاری  ایران  در 
دارند،در  را  ایران  در  حضور  طوالنی  سابقه  که 
در  فعالیت هایشان  که  می برند  سر  به  امید  این 
موتور،  سوزوکی  شود.  گرفته  سر  از  کشور  این 
شرکت نیپون استیل  اند سومیتومو متال و شرکت 
که  هستند  شرکت هایی  جمله  از  اینپکس  نفتی 

درصدد کسب فرصت های جدید برآمده اند.
گلوبال  »فکت  انرژی  مشاوره  موسسه  رئیس 
انرژی« به مقامات شرکت های ژاپنی مانند گروه 
نیسان  ژاپن  خودروساز  و  هیتاچی  الکترونیکی 
ایران  به  بازگشت  برای  »ژاپن  گفت:  موتور 
فرصت های  هم  هنوز  اما  است،  کرده  اقدام  دیر 
به  ایران  دارد.«  وجود  کشور  این  در  بسیاری 
کشوری تبدیل شده که در آن توکیو و پکن برای 
ساخت راه آهن سریع السیر با هم رقابت می کنند.

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، 
شبکه  »توسعه  گفت:  توکیو  در  گذشته  هفته 
ریلی و جاده ای یکی از اولویت های اصلی کشور 
میان  که  کرده اند  تصریح  ژاپنی  مقامات  است.« 
ایران و چین در زمینه توسعه راه آهن سریع السیر 
توافقی حاصل نشده و توکیو در رقابت برای عقد 

قرار داد ها از پکن جا نمانده است.
»اینپکس«،  شرکت  احتمالی  اهداف  از  یکی 
به  ورود  ژاپن،  نفتی  توسعه  شرکت  بزرگ ترین 
بزرگ ترین  از  ایران که یکی  آزادگان  نفتی  میدان 
میادین بهره برداری نشده دنیا به شمار می رود، 
به   2010 سال  در  این که  از  پیش  »اینپکس«  است. 
ایران خارج شود، ۷5  از  آمریکا  دلیل تحریم های 
درصد در این میدان سهم داشته است.شرکت ملی 
نفت چین، به دنبال ترک اینپکس از میدان نفتی، 
به دنبال همکاری با ایران در این میدان نفتی بود 
که مقامات تهران همکاری با چین را لغو کردند. 
ایرانی  مقامات  به  تا  دارد  نظر  در  »اینپکس« 
درخصوص حضور در این میدان، به طور مشترک 
با غول های نفتی غربی مانند توتال و رویال داچ 
شل پیشنهاد دهد. اما اینپکس و سایر شرکت های 
مانند  سرمایه گذاری  ابهامات  به  توجه  با  ژاپنی 
افت قیمت نفت مستمر، محتاط ماندند. ماساهیرو 
کنفرانس  یک  در  اینپکس  مدیرعامل  مورایاما، 
خبری اظهار کرد: »شرایط اقتصادی باید مناسب 
باشد در حالی که هنوز بسیاری از موارد مشخص 

نشده است.«
بانک های ژاپنی نیز به دنبال این موضوع که بانک 
بزرگ ترین  که  جی  اف  یو  میتسوبیشی  توکیو 
به   2013 سال  در  است،  کشور  این  بانکی  گروه 
دلیل همکاری در مبادالت با ایران مجبور شد 250 
میلیون دالر جریمه به آمریکا پرداخت کند، برای 
همکاری با ایران احتیاط به خرج می دهند. هنری 
ریسک«  »کنترل  مشاوره  موسسه  رئیس  اسمیت 
که ریسک تجاری شرکت های ژاپنی را برای ورود 
معتقد  می کند،  ارزیابی  خاورمیانه  بازارهای  به 
است: » حمایت بانک های ژاپنی برای شرکت های 
این کشور که به دنبال ورود به بازار ایران هستند، 
امری ضروری قلمداد می شود.« یک چالش دیگر 
بروز  زمان  در  سرمایه گذاری  حفظ  به  مربوط 
دوجانبه  سرمایه گذاری  معاهده  است.  اختالف 
گزینه هایی را برای حل اختالف از طریق واسطه 
حضور  اما  است،  کرده  پیش بینی  بین المللی 
بانک  که  اختالف  حل  مکانیسم  در  ایران  نداشتن 
جهانی آن را بنا نهاده، حل سریع هرگونه اختالف 
را دور از دسترس سرمایه گذاران ژاپنی می سازد.
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اقتصاد
شرکت های آمریکایی 

محروم از فرصت ها
خبرگزاری فرانسه 

هسته ای  پرونده  به  مربوط  که  آمریکا  تحریم های  از  برخی  لغو  برخالف 
مانده  باقی  خود  قوت  به  آمریکا  بانک های  تحریم های  همچنان  بود،  ایران 
است و نمی توانند با ایران مراودات تجاری داشته باشند. هرچند دولت اوباما 

محدودیت های تجاری با ایران را بهبود بخشیده است، اما تنها محدودیت هایی 
که به نام محدودیت های ثانویه بود، از میان رفته است. آمریکا هر شرکتی که 
خارج از خاک آمریکا بود و با ایران مراودات تجاری داشت را در صورتی که 

تحریم ها را نقض می کرد، جریمه می کرد. 
این تحریم های آمریکایی گریبانگیر شرکت های نفتی این کشور که به دنبال 
همچنان  آمریکا  اولیه  تحریم های  است.  شده  نیز  هستند  ایران  با  تجارت 
نتوانند  آمریکایی  نفتی  غول های  که  می شود  باعث  مساله  این  و  پابرجاست 
آمریکایی  بانک های  همچنین  کنند.  رقابت  کشور ها  سایر  از  خود  رقبای  با 
داشته  بانکی  عملیات  هستند  ایران  به  وابسته  که  شرکت هایی  با  نمی توانند 
باشند. حتی شرکت های خصوصی و دولت ایران نمی تواند در آمریکا حساب 
خزانه داری  وزارت  دفتر  مدیر  جانشین  اسمیت،  جان  باشند.  داشته  بانکی 
کنترل دارایی های خارجی آمریکا، در این باره گفت: »به نظر می رسد هنوز 
ایران به قوت خود باقیست.« یک مقام رسمی بانک  تحریم های آمریکا علیه 
آمریکا  اقتصاد  بر  ایران  تحریم های  »رفع  گفت:  خصوص  این   در  نیویورک 
در موارد  ایران منع شده ایم مگر  با  از هرگونه تجارت  ما  نیست.  تاثیرگذار 
پی  جی  آمریکا،  بانک  جمله  از  آمریکایی  بانک های  از  بسیاری  محدود.« 
مورگان، گلدمن ساکس و مورگان استندلی از هرگونه اظهار نظر خودداری 
تا  هستند  مشتاق  آمریکایی  شرکت های  از  بسیاری  وجود  این  با  اما  کردند. 
به فرصت های ناب سرمایه گذاری دست یابند چراکه متخصصان بسیاری را 
برای رصد بازار ایران گمارده اند. کامران ممتاز، سخنگوی گروه مالی »سیتی 
فعالیت های  توسعه  بر  نظارت  و  مطالعه  به  »ما  گفت:  این باره  در  گروپ«، 

اقتصادی در ایران ادامه می دهیم.«

می دهند  انجام  بانکی  عملیات  آمریکا  خاک  در  که  خارجی  بانک های  حتی 
»شرکت های  اسمیت  گفته  به  کنند.  کار  ایرانی  شرکت های  با  نمی توانند  نیز 
سیاه  لیست  داخل  در  که  ایرانی  نهاد های  یا  سازمان ها  با  که  غیرآمریکایی 
حذف  آمریکا  مالی  سیستم  از  است  ممکن  می کنند،  تجارت  گرفته اند،  قرار 
به  را  پاریباس«  پی  ان  »بی  بانک  آمریکایی  مقامات   2014 سال  در  شوند.« 
خاطر عملیات انتقال پول به آمریکا از طریق این بانک، 9 میلیارد دالر جریمه 
کرد. یک حقوقدان از بانک جی پی مورگان گفت: »برای جلوگیری از چنین 
مجازات هایی بانک های غیرآمریکایی که هم در آمریکا کار می کنند و هم در 
ایران، باید دارایی ایرانی و آمریکایی خود را جدا کنند و کنترل دقیقی در این 
دنبال  به  سازمان ها  از  »بسیاری  افزود:  ادامه  در  وی  باشند.«  داشته  موارد 
تجارت یا سرمایه گذاری در ایران هستند. هم اکنون که تحریم ها برداشته شده 
است ممکن است بین تجار مشتاق که مترصد بازار های دست نخورده ای که 
فرصت های ناب سرمایه گذاری در آن فراوان هستند و از سوی دیگر با افرادی 
به  آمریکا  سیاست  شود.  ایجاد  تنش  است  ریسک  مدیریت  مسوولیتشان  که 
تا در برخی فعالیت ها و تجارت خاص به طرف حساب  بانک ها اجازه داده 
ایرانی خود وام دهند. این شرکت ها از سوی وزارت خزانه داری آمریکا مجوز 
دارند. این موارد از جمله دریافت گواهینامه ها و فروش قطعات هواپیما است 
که باعث می شود ایران بتواند ناوگان هوایی خود را جوان نگه دارد. بوئینگ 
دریافت کرده اند. طبق گفته یک  را  الکتریک چنین گواهینامه هایی  و جنرال 
آمریکایی  شرکت های  به  آمریکایی  »بانک های  نیویورک  بانک  در  مسوول 
باید  اما  می دهند،  وام  ایرانی  فرش  و  غذایی  مواد  واردات  درخصوص 
خاطرنشان کنم که حتی با وجود داشتن گواهینامه نیز خطراتی شرکت های 
را  طرفین  خوبی  به  باید  آمریکایی  بانک های  می کند.«  تهدید  را  آمریکایی 

بررسی کنند تا در لیست سیاه قرار نداشته باشند.
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اقتصاد فساد 

دستمزد گناه 
در تئوری، دستمزد باال مانع فساد می شود اما در عمل 

عکس آن رخ می دهد.
متخلفان، چه افسران پلیس آمریکا، سیاستمداران اروپا 
آمریکا،  در  دانشگاهی  بسکتبال  تیم  بازیکنان  یا  باشند 
آنها  فاسد  رفتار  برای  درمان  شیوه  یک  صورت  هر  در 
به  راه حل  این  بیشتر.  پول  پرداخت  می شود:  پیشنهاد 
ذهن همه می رسد. اما آیا سود قانونی سبب کنار گذاشتن 
سود غیرقانونی می شود؟ تحقیق جدیدی که مشتمل بر 
یک آزمون طبیعی است و در غرب آفریقا انجام می شود، 
تئوری های  اینکه  و  نیست  این گونه  که  می دهد  نشان 

مرسوم اقتصادی در مورد فساد اشتباه است.
از سال 2010 غنا از ساختاری جدید برای حقوق کارمندان 
خود استفاده می کند. اولین و بزرگ ترین افرادی که از 
آن نفع بردند افسران پلیس بودند که حقوق شان ناگهان 
نتیجه  در  بود  امیدوار  دولت  یافت.  افزایش  برابر  دو 
آنها رفتار بهتری داشته باشند و به  این افزایش حقوق 
خصوص اینکه دیگر در ایست های بازرسی از رانندگان 
اخاذی نکنند. قطعًا امکان بهبود بیشتری وجود داشت: 
در نظرسنجی های آن زمان که توسط سازمان شفافیت 
 91 دریافتند  شد،  انجام  است  ناظر  نهادی  که  بین الملل 
درصد مردم غنا معتقدند پلیس کشورشان فاسد است، 
فساد  به  نسبت  مردم  باور  میزان  از  حتی  که  درصدی 

سیاستمداران نیز باالتر بود.
بین  در  بزرگ  نظرسنجی  یک  آن،  از  پیش  واقع  در 
کشور  و  غنا  جاده های  در  که  کامیون  رانندگان 
آمد می کنند، در دست  و  همسایه اش بورکینافاسو رفت 
بود  درست  مدارک شان  که  رانندگانی  از  بود.  انجام 
پول  میزان  و  پلیس  توسط  ایست  دفعات  تا  خواستند 
را  مسیر  طول  در  گمرک  ماموران  و  پلیس  به  پرداختی 

ثبت کنند.
فولتز  ِجِرمی  نام های  به  آمریکایی  اقتصاددان  دو 
 Kweku( یمانگ  اپوکو-آگی  کودو  و   )Jeremy Foltz(
 2100 به  مربوط  داده های   ،)Opoku-Agyemang
سفر طوالنی مدت را بررسی کردند و در کمال شگفتی 
در  غنا  پلیس  فساد  حقوق،  افزایش  از  پس  دریافتند 
غنا  گمرک  ماموران  و  بورکینافاسو  پلیس  با  مقایسه 
ایست  پلیس تعداد بیشتری  بیشتر شده است. ماموران 
زمان  مدت  را  کامیون ها  بودند،  کرده  برپا  بازرسی 
در  سفر  طی  )راننده ها  می کردند  متوقف  طوالنی تری 

غنا به طور میانگین 16 بار و هر بار هشت دقیقه متوقف 
می شدند( و از آنها پول اخاذی می کردند.

تئوری اقتصاد می گوید که به دو دلیل باید عکس این حالت 
رخ می داد. نخست اینکه رفتار فاسد مخاطره آمیز است. 
خود  شغل  است  ممکن  فرد  فاسد  کار  انجام  صورت  در 
را از دست بدهد، و هرچه حقوق وی بیشتر باشد، ضرر 
ناشی از آن نیز بیشتر است. دومًا، فرض بر این است که 
کارمندان یک هدف درآمدی دارند. اگر حقوق کمی به آنها 
پرداخت شود، به منظور جبران این تفاوت به رفتار فاسد 
روی می آورند. دلیل اینکه برخی اعضای پارلمان بریتانیا 
یک دهه پیش در گزارش هزینه ها تقلب کردند این حقیقت 
بود که حقوق دریافتی آنها کمتر از افرادی با شایستگی 
مشابه آنها بود. جان ماهاما رئیس جمهور غنا سال گذشته 
بیشتر شده  پرداختی  حقوق های  که  اکنون  داشت  اظهار 

»هیچ توجیهی« برای فساد وجود ندارد.

کارمندان کشورهای ثروتمند که ناگهان دستمزد بیشتری 
زمان  در  مثاًل  می کنند،  دریافت  کاری  ساعت  هر  ازای  به 
که  صورتی  در  ندارند،  کم کاری  به  تمایل  مالیات،  کاهش 
اگر هدف درآمدی ثابتی در ذهن داشته باشند ممکن است 
کم کاری کنند. در عوض آنها بیشتر کار می کنند. اما نظر 
این  است،  نیافته  افزایش  فساد  از  ناشی  بازده  اینکه  به 
نمی تواند توضیح دهنده فساد بیشتر در پلیس غنا باشد. 
آقای فولتز و اپوکو-آگی یمانگ که تحقیق شان با حمایت 
اقتصاد  دانشکده  در  جهانی  رشد  تحقیقات  مرکز  مالی 
لندن انجام شد، می گویند ممکن است مافوق های فاسد یا 
بستگان طماع از این افسران تقاضای پول بیشتری کرده 
افسران  انتظارات  که  است  این  دیگر  امکان  یک  باشند. 
حس  است  ممکن  حقوق  افزایش  است.  رفته  باال  پلیس 
آنها را به  آنها باال برده و درنتیجه  ارزشمند بودن را در 

گرفتن پول بیشتر سوق داده باشد.

یک توضیح احتمالی دیگر این است که خطر گیر افتادن در 
غنا به قدری کم است که محاسبات معمولی خطر و پاداش 
باالتر،  حقوق  از  ترکیبی  احتمااًل  ندارد.  مصداق  آنجا  در 
مانع  می توانست  سخت  مجازات های  و  سیاسی  رهبری 
فساد شود، مثاًل در سنگاپور این گونه بود. اما عامل پول 
به تنهایی کافی نیست. در غنا، این موضوع سبب شگفتی 
عده ای شده است که چرا همه بر این باور بودند که حقوق 
به دلیل  تنها  این  پلیس بکاهد.  از طماعی  باالتر می تواند 
 Ransford( طبیعت انسانی نیست. رنسفورد ون گیامپو
Van Gyampo(، دانشمند علوم سیاسی دانشگاه غنا این 
موضوع را با یک قیاس بیان می کند: »دریا هر چقدر هم 

بزرگ باشد، باز هم باران را می گیرد.«
منبع: اکونومیست

احتیاط بانک های 
اروپــــــــــــــــــایی

سیمیون کر - تحلیلگر فایننشال تایمز

اقتصادی  رشد  درخصوص  بسیاری  خوش بینی های 
گرفته  صورت  کشور  این  تحریم های  لغو  از  پس  ایران 
کشور  این  در های  که  بود  اینگونه  گمانه زنی ها  و  است 
خارجی  سرمایه گذاری  و  تجارت  روی  به  سرعت  به 
باز می شود، اما به دلیل برخی مشکالت و موانع به نظر 
می رسد که تحقق این خوش بینی های زمان می برد. پس 

دولت  به  وابسته  موسسات  و  نهادها  تحریم ها،  لغو  از 
ایران، بی درنگ به سمت سرمایه گذاری پیش می روند، اما 
تجار و سرمایه گذاران کوچک تر به دلیل نبود امنیت مالی، 

همچنان با مشکالتی مواجه هستند.

و  آسیا  اروپا،  بانک های  به  آمریکایی  بانک های  برخی 
داده اند.  ایران هشدار  با  خاورمیانه درخصوص تجارت 
داشته  بانکی  مراودات  ایران  با  بانک ها  این  چنانچه 
به طور  است  ممکن  آنها  دالری  حساب های  باشند، 
سوی  از  هشدار  این  شود.  بررسی  موشکافانه  و  دقیق 
باعث  و  است  شده  بازگو  نیز  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
ایران  با  مالی  تراکنش های  درخصوص  تا  شد  خواهد 
محدودیت هایی به وجود آید. یک مقام ارشد بانکی در دبی 
نکرده  تغییر  اوضاع  آمریکا  بانک های  »برای  می گوید: 
است و عواقب همچنان پابرجاست.« برخی مقامات بانک 
آمریکایی می گویند که برخی الزاماتی برای پایان دادن به 
روابط خود با افراد و مشتریانی که با کشورهایی نظیر 
دارد  ایران، کره شمالی و سوریه مرتبط هستند، وجود 
که باید رعایت شود. این مقررات شامل بانک هایی که با 
دالر آمریکا عملیات مالی انجام می دهند، است که تقریبا 
همه نهادهای مالی ایرانی که با شرکت های خارجی کار 

می کنند را دربر می گیرد.

در  که  بانکی  هر  با  »ما  گفت:  ایرانی  ارشد  بانکدار  یک 
عمان  ترکیه،  مانند  منطقه  در  حتی  یا  و  آسیا  اروپا، 
بانک های  که  دادند  پاسخ  و  گرفتیم  تماس  امارات  و 
آمریکایی به آنها ابالغ کردند که با هر ارزی که بخواهند 
عملیات های مالی ایران را انجام دهند، حساب های دالری 
آنها دوباره و سه باره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.« 

وی اضافه کرد: »در حال حاضر همه بانک ها می ترسند 
مواجه  تاخیر  با  دلیل  این  به  آنها  مالی  تراکنش های  که 
شود و اعالم می کنند که ما دوست داریم با شما همکاری 
بانک های  با  نمی توانیم حساب های دالری خود  اما  کنیم 
آمریکایی را به خطر بیندازیم.« حسن روحانی در سفیر 
و  ایرباس  شرکت  با  قراردادهایی  پاریس،  به  خود  اخیر 
پژو امضا کرد و از بانک های فرانسوی خواست که از این 
مقامات  که  است  حالی  در  این  کنند.  حمایت  قراردادها 
حمایت  به  مایل  فرانسوی  بانک های  که  می گویند  غربی 
اما  ایران هستند  در  سرمایه گذاری  فرصت های جدید  از 
سال  در   BNP بانک  باالست.  آمریکا  تحریم های  ریسک 
با  کوبا  و  سودان  ایران،  با  مالی  روابط  دلیل  به   2014
جریمه سنگین 9 میلیارد دالری روبه رو شد و این مساله 

در خاطر بانک های اروپایی همچنان باقی مانده است.

 Clyde & شرکت  حقوقی  مشاور  مورفی«  »پاتریک 
معامله  خطر  نگران  آمریکایی  »بانک های  می گوید:   Co
در  ایران  با  که  هستند  تجاری  نهادهای  و  موسسات  با 
خارجی  مالی  نهادهای  همه  چراکه  هستند.  ارتباط 
برخی  دارند.«  خاطر  به  را   BNP بانک  موضوع  هنوز 
تحلیلگران بر این عقیده هستند که پس از لغو تحریم های 
ایران، ساعت به عقب و به قبل از سال 2010 بازگشته است 
می کردند  آماده  را  خود  غیرآمریکایی  مالی  نهادهای  که 
معامله  ایران  با  یورو  مانند  دالر  از  غیر  ارزهایی  با  که 
کنند. مقامات بانک های ایرانی می گویند که برای اتصال 
از  اما  ندارند  مشکلی  هیچ  سوئیفت  سیستم  به  مجدد 
دیگر  بانکدار  یک  هستند.  بهره  بی  همچنان  مزایا  دیگر 
ایرانی نیز می گوید: »استفاده از سیستم بانکی بین المللی 
بیش از زمانی که ما انتظار داشتیم طول خواهد کشید. 
به طور  هیچ کس  اما  شد  خواهد  حل  تدریج  به  مشکالت 
قطع نمی داند که این مساله چقدر طول خواهد کشید.« از 
سوی دیگر، شرکت های بیمه نیز که می توانند تجارت بین 
ایران و سایر کشور ها را ضمانت کرده و این مراودات را 
تحقیق  یک  در  هستند.  محتاط  همچنان  بخشند،  تسهیل 
نشان   Clyde & Co شرکت  سوی  از  گرفته  صورت 
لندن،  در  بیمه مستقر  می دهد که 85 درصد شرکت های 
اعتقاد دارند که تحریم های آمریکا تاثیر منفی بر اشتهای 
کنند  تجارت  ایران  با  می خواهند  که  سرمایه گذارانی 
 Clyde & Co گذاشته است. کریس هیل یکی از شرکای
که  بیمه ای  شرکت های  »حتی  می گوید:  این خصوص  در 
در لندن مستقر هستند و با آمریکا عملیاتی ندارند، نگران 

تحریم های آمریکا هستند.«
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جوایز بفتا را درو کردند
از  جایزه  پنج  دریافت  با  ایناریتو  گونزالس  آلخاندرو  جدید  فیلم  »بازگشته« 

جوایز بفتا، برنده اصلی شصت و نهمین دوره جوایز بفتا شد.
هنرهای  آکادمی  جوایز  دوره  نهمین  و  شصت  برندگان  ورایتی،  از  نقل  به 
سینمایی و تلویزیونی بریتانیا )بفتا( اعالم شد و »بازگشته« ساخته آلخاندرو 
گونزالس ایناریتو جایزه پنج بخش از جمله بهترین فیلم، کارگردانی و بازیگر 

مرد برای لئوناردو دی کاپریو را به خود اختصاص داد.
این فیلم که در هشت بخش نامزد دریافت جایزه بود، جایزه بهترین فیلم را از 

دست تام کروز دریافت کرد.
در  تنها  اما  بود،  بفتا  10 جایزه  نامزد  پیش  ایناریتو سال  قبلی  فیلم  »بردمن« 
بخش بهترین فیلمبرداری این جایزه را گرفت. لوبسکی فیلمبردار همان فیلم 
و این فیلم، امسال برای »بازگشته« یک بار دیگر برنده بفتا شد. این فیلم در 

بخش بهترین صدابرداری نیز جایزه برد.
»مد مکس: جاده خشم« به کارگردانی جرج میلر جوایز چهار بخش فنی شامل 
بهترین طراحی لباس، طراحی صحنه، چهره پردازی و تدوین را به خانه برد.

»پل  نکرد.  دریافت  ای  جایزه  نامزدی   9 با  هینس  تاد  ساخته  »کارول« 
مکمل  مرد  بازیگر  بهترین  بخش  در  تنها  نیز  اسپیلبرگ  ساخته  جاسوس ها« 

برای مارک رایلنس موفق این میدان شد.
جایزه بهترین بازیگر زن به بری الرسن برای »اتاق« رسید و جایزه بهترین 

بازیگر زن مکمل به کیت وینسلت برای »استیو جابز« رسید.
بریتانیایی  فیلم  بهترین  عنوان  به  نیز  کراولی  جان  کارگردانی  به  »بروکلین« 

بفتا را به خانه برد.
به کارگردانی آصف کاپادیا رسید و »درون  به »ایمی«  جایزه بهترین مستند 

بیرون« بهترین فیلم انیمیشن شد.
فهرست کامل برندگان بفتا 2016

بهترین فیلم: »بازگشته«.
دیگر نامزدها: »کسری بزرگ«، »پل جاسوس ها«، »کارول«، »کانون توجه«.

بهترین کارگردان: آلخاندرو گونزالس ایناریتو برای »بازگشته«.
دیگر نامزدها: آدام مک کی برای »کسری بزرگ«، استیون اسپیلبرگ برای »پل 

جاسوس ها«، تاد هینس برای »کارول« و ریدلی اسکات برای »مریخی«.
بهترین بازیگر مرد: لئوناردو دی کاپریو برای »بازگشته«.

»دختر  برای  ردمین  ادی  »ترومبو«،  برای  کرانستون  برایان  نامزدها:  دیگر 
دانمارکی«، مت دیمون برای »مریخی« و مایکل فاسبندر برای »استیو جابز«.

بهترین بازیگر زن: بری الرسن برای »اتاق«.
برای  بالنشت  کیت  دانمارکی«،  »دختر  برای  ویکاندر  آلیسیا  نامزدها:  دیگر 
»کارول«، مگی اسمیت برای »بانوی در ون« و سیرشا رونان برای »بروکلین«.

بهترین بازیگر مرد مکمل: مارک رایلنس برای »پل جاسوس ها«.
دیگر نامزدها: بنیسیو دل تورو برای »سیکاریو«، کریستین بیل برای »کسری 
»کانون  برای  روفالو  مارک  و  بی وطن«  »هیوالهای  برای  البا  ادریس  بزرگ«، 

توجه«.

بهترین بازیگر زن مکمل: کیت وینسلت برای »استیو جابز«.
برای  لی  جیسن  جنیفر  ماکینا«،  »اکس  برای  ویکاندر  آلیسیا  نامزدها:  دیگر 
»هشت نفرت انگیز«، جولی واترز برای »بروکلین« و رونی مارا برای »کارول«.

بهترین فیلم بریتانیایی: »بروکلین«.
دیگر نامزدها: »45 سال«، »ایمی«، »دختر دانمارکی«، »خرچنگ«

بهترین فیلم اول یک نویسنده یا کارگردان بریتانیایی: »ذئب«.
دیگر نامزدها: »اکس ماکینا«، »دومین آمدن«، »یک داستان عاشقانه سوری«، 

»بازمانده«.
بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان: »قصه های وحشی« دمین زیفرون.

دیگر نامزدها: »آدمکش«، »فورس ماژور«، »ذئب«، »تیمبوکتو«.
بهترین مستند: »ایمی« ساخته آصف کاپادیا و جیمز گی-ریس.

کن  گوش  من  »به  نامید«،  مالله  »مرا  کارتل«،  »سرزمین  نامزدها:  دیگر 
مارلون«، »شرپا«.

بهترین فیلم انیمیشن: »درون بیرون« ساخته پیت داکتر.
دیگر نامزدها: »مینیون ها«، »فیلم شان گوسفنده«.

بهترین فیلمنامه غیراقتباسی: »کانون توجه«.
دیگر نامزدها: »پل جاسوس ها«، »اکس ماکینا«، »هشت نفرت انگیز«، »درون 

بیرون«.
بهترین فیلمنامه اقتباسی: »کسری بزرگ«.

دیگر نامزدها: »بروکلین«، »کارول«، »اتاق«، »استیو جابز«
بهترین فیلمبرداری: »بازگشته«.

»قاتل  خشم«،  جاده  »مدمکس:  »کارول«،  جاسوس ها«،  »پل  نامزدها:  دیگر 
حرفه ای«.

بهترین موسیقی: انیو موریکونه برای »هشت نفرت انگیز«.
»جنگ های  »سیکاریو«،  »بازگشته«،  جاسوس ها«،  »پل  نامزدها:  دیگر 

ستاره ای: نیرو بیدار می شود«.
بهترین تدوین: »مد مکس: جاده خشم«.

دیگر نامزدها: »کسری بزرگ«، »پل جاسوس ها«، »مریخی«، »بازگشته«.
بهترین طراحی صحنه: »مدمکس: جاده خشم«.

نامزدها: »پل جاسوس ها«، »کارول«، »مریخی«، »جنگ های ستاره ای:  دیگر 
نیرو بیدار می شود«.

بهترین چهره پردازی: »مدمکس: جاده خشم«.
دیگر نامزدها: »بروکلین«، »کارول«، »دختر دانمارکی«،»بازگشته«.

بهترین طراحی لباس: »مدمکس: جاده خشم«.
دیگر نامزدها: »بروکلین«، »کارول«، »دختر دانمارکی«.

بهترین جلوه های ویژه: »جنگ های ستاره ای: نیرو بیدار می شود«
دیگر نامزدها: »انت-من«، »اکس ماکینا«، »مدمکس: جاده خشم«، »مریخی«.

بهترین صدابرداری: »بازگشته«.
»مریخی«،  خشم«،  جاده  »مدمکس:  جاسوس ها«،  »پل  نامزدها:  دیگر 

»جنگ های ستاره ای: نیرو بیدار می شود«.
بهترین فیلم کوتاه بریتانیایی: »اپراتور«.

بهترین انیمیشن کوتاه بریتانیایی: »ادموند«.
ستاره نوظهور: جان بویگا.

دیگر نامزدها: بل پولی، بری الرسن، داکوتا جانسن، تارون اگرتن.

در دنیای یک 
موزیسین جوانمرگ

تام هیدلستون که رل هنک ویلیامز هنرمند بی نظم و جوانمرگ موسیقی محلی 
بازی کرده است،هفته پیش گفت  را دیدم«  فیلم جدید »من نور  را در  آمریکا 
کوشیده است همه ابعاد »اغلب منفی« ویلیامز را به بینندگان فیلم نشان بدهد و 

قضاوت را به خود آنها بسپرد. وی درباره ویلیامز که در 29 سالگی جان باخت 
و در دهه 1950 مشهور بود، اضافه کرد: ویلیامز با ادری می )با بازی الیزابت 
اولسن( ازدواج کرده بود اما سفرهای متعدد هنری زندگی خانوادگی او را از 
هم پاشیده بود. شاید اکثر افراد یک وجه تیره هم در وجود خود داشته باشند 
تبدیل  آن  اثر  بر  و  داد  را  آن مجال بروز  به  اما ویلیامز  پنهان می ماند  گاه  که 
به یک مرد جوان مایوس و خشمگین شد و اضافه بر وابستگی های دارویی، 

ناراحتی ستون فقرات هم وی را آزار می داد. 
آبراهام  را دیدم« مارک  نور  و کارگردان »من  شایان ذکر است که سناریست 
است اما این بازی قوی هیدلستون در رل اصلی است که خبرساز شده است. 
از  خود  که  می شود  مشاهده  نیز  راتنر  برت  فیلم  این  کنندگان  تهیه  میان  در 
کارگردانان شناخته شده است و اضافه بر هیدلستون و اولسن که نامشان آمد، 
چری جونز، بردلی ویتفورد، مدی هاسون و رن اشمیت نیز در این فیلم ایفای 

نقش کرده اند. 

موسیقی متن را با این که اکنده از ترانه های خود ویلیامز است، آرون زیگمن 
سروده است و مدیریت فیلمبرداری با دانته اسپینوتی معروف و ایتالیایی است 
و کار تدوین را الن هایم انجام داده است. این فیلم ابتدا در جشنواره شهریور 
ماه تورنتوی کانادا پخش شد تا فتح بابی بر اکران جهانی آن در آبان ماه باشد 
اما برخی واکنش های منفی نسبت به فیلم و صبر و سیاست سونی پیکچرز که 
کمپانی توزیع کننده آن است، سبب شد در اکران فیلم تاخیر بیافتد و حاال قرار 
است فیلم در 5 فروردین 1395 در آمریکا و از روز پانزدهم همین ماه در اروپا 
اکران شود. نام فیلم )من نور را دیدم( از ترانه ای فولکور با مضمونی دینی و 
برخاسته از مسیحیت که آن را خود ویلیامز سالها پیش سرود و خواند گرفته 
شده و اگر بخواهیم قدری بیشتر از پیشینه و ریشه های این فیلم بگوییم، باید 
متذکر شویم که مارک آبراهام اول بار در سال 2009 اقداماتش را در این زمینه 
آغاز کرد و سناریوی مورد نیاز را هم بر اساس کتاب خاطرات هنک ویلیامز که 
آن را کالین اسکات نوشته، نگاشت اما عماًل تا سال 2014 طول کشید تا مجوز 

ساخت فیلمی از روی آن کسب و صادر شود. 

اجرای  که  بیافزاییم  هم  را  این  باید  آوردیم،  را  فوق  موارد  هیدلستون  از  اگر 
ترانه ها در جریان فیلم و در برخی صحنه ها )نه ترانه هایی که روی فیلم پخش 
می شوند( نیز با خود او بوده و وی کوشیده است با لهجه ایاالت جنوبی آمریکا 
هم  موفق  که  می آید  بنظر  و  بخواند  را  سرودها  این  بود،  ویلیامز  زادگاه  که 
بوده است. گمان می رفت با پخش به موقع این فیلم و مشخص شدن هنرهای 
هیدلستون در این زمینه او کاندیدای جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد امسال 
نیز بشود. اما با خروج این فیلم از چارچوب زمانی سال 2015 و ارجاع آن به 
فیلم و شخص هیدلستون  برای  این خصوص  در  نامزدی  اگر هم   2016 سال 
صورت گیرد، برای همین سال خواهد بود و نه برای اسکارهای امسال که 10 

اسفند توزیع می شوند.
Premiere :منبع
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» سال های خاکستری«

ماندانا رستگار

دردم از یارست و درمان نیز هم       دل فدای او شد و جان نیز هم

دوره تفسیر ابیات لسان الغیب حافظ شیرازی

از منظر حکمت، فلسفه، عرفان

و

کنفراس شخصیت و راهکارهای تقویت آن
توسط استاد: محمد حسین متقی

زمان : پنج شنبه  ها 
ساعت 18 تا 19/30
هر دو هفته یکبار
5 نوامبر 2015

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

تلفن تماس: 07402090987

چرا باید فیلم 
»ددپول« را تماشا کرد

عالقه مندان  آن ها  خاطر  به  که  شده  برده  نام  دلیل  پنج 
فیلم  خاص ترین  تماشای  به  باید  فانتزی  فیم های 

ابرقهرمانی چند سال اخیر بنشینید.

به نقل از ایندپندنت، خیلی ها دارند خود را آماده نبرد حماسی 

بین تیم کاپیتان آمریکا و تیم مرد آهنی در فیلم »کاپیتان آمریکا: 
جنگ داخلی« می کنند که قرار است ماه مه اکران شود، اما فعال 
دنیای سینمایی مارول، و  از  به بخشی دیگر  نگاهی می اندازیم 
معرفی  را  ِددپول  یعنی  آن  شخصیت های  پیچیده ترین  از  یکی 

می کنیم.
محبوب  کمیک بوک های  از  اقتباسی  که  »ددپول«  جدید  فیلم 
عهده  بر  را  اصلی  نقش  رنولدز  رایان  آن  در  و  است  مارول 
یکی  به  نگاه  اولین  این  شد.  اکران  فوریه  دوازدهم  روز  دارد، 
این  R است.  با رده بندی سنی  ابرقهرمان های دنیای مارول،  از 
فیلم کمپانی قرن بیستم فاکس که پر از خشونت و بددهنی است، 
ابرقهرمانی می دهد؛ حداقل  به ژانر  احساسی سفت و سخت تر 
نسبت به فیلم های دیگر کمپانی دیزنی از جمله »انتقام جویان« 

و »مرد آهنی«.
اما دالیلی برای این وجود دارد که »ددپول« یکی از خاص ترین 
فیلم های ابرقهرمانی است که تا به حال ساخته شده. پنج دلیل 

داریم که به خاطر آن ها می توانید به تماشای این فیلم بنشینید.

رایان رنولدز خودش را مسخره می کند
ددپول شخصیتی است که قبال عضوی از نیروهای ویژه ارتش 
ایاالت متحده بود که حاال بعد از یک آزمایش مخفی، قدرت التیام 
به  نسبت  نظر  به  خیلی  این  بله،  است.  آورده  دست  به  سریع 
داستان های دیگر ابرقهرمان ها متفاوت نمی رسد، اما شخصیت 
دیوانه وار وید ویلسون )یا همان ددپول( است که او را از دیگران 
متمایز می کند. برای به تصویر کشیدن این شخصیت روی پرده 
رنولدز  رایان  یعنی  شوخ طبعی،  آقای  خود  از  هالیوود  بزرگ، 

استفاده کرده است.
اما ددپول یک قدم فراتر از این می رود که رنولدز یک یا دو خط 
همه  شخصیت،  این  درست  نمایش  برای  بگوید.  جالب  دیالوگ 
را  کارش  هم  رنولدز  می بود.  بی رحمانه  و  درنده خو  باید  چیز 
فیلم  دیگر  ضعیف  فروش  به  اشاره هایی  او  داد.  انجام  درست 

ابرقهرمانی اش یعنی »فانوس سبز« در سال 2011 می کند و حتی 
درباره استعدادهای بازیگری خودش هم شوخی می کند. دیدن 

اینکه رنولدز تحمل یک جوک )یا پنج تا( را دارد جالب است.

کلی اشاره به فرهنگ عامیانه در فیلم هست
نگران  ندارید  »ددپول«  کمیک های  درباره  خاصی  اطالعات  اگر 
تازه کارها  برای  هم  و  ابرطرفدارها  برای  هم  فیلم  این  نباشید. 
فرهنگ  به  اشاره هایش  فیلم،  جالب  نکات  از  یکی  ساخته شده. 
عامه است. با این فیلم، می توانید سفری نوستالژیک به دهه های 
از خط های داستانی دیگر  1980 و 1990 هم داشته باشید. یکی 
فیلم هم عالقه ددپول نسبت به گروه Wham! و مخصوصا آهنگ 

»Careless Whisper« است.

شکستن دیوار چهارم
می کنند،  تمرکز  اکشن  روی  کامال  ابرقهرمانی  فیلم های  بیشتر 
می کنند  نگاه  او  به  دارند  حضار  که  است  آگاه  کامال  ددپول  اما 
وجود  به  باعث  این  می کند.  صحبت  آن ها  با  مواقع  بعضی  و 
آمدن صحنه های سرگرم کننده بسیار از جمله اینکه او چطور با 
هم اتاقی اش آشنا شد، می شود. و همانطور که تمام کسانی که با 
سبک کمدی رنولد آشنا هستند می دانند، او به راحتی این کار را 

انجام می دهد.

زبان بزرگساالن و بددهنی )خیلی(
بیشتر ما عادت کردیم فیلم های مارول را بدون هیچ گونه بددهنی 
تماشا کنیم، برای همین وقتی چند دقیقه اول »ددپول« را تماشا 
کنید، متوجه می شوید که این فیلم، یک فیلم مارولی دیزنی نیست. 
رفتارهایش  که  است  این  شخصیت  این  سرگرم کننده  جنبه  یک 
ابرقهرمان ها دیدیم  از دیگر  آداب و اصولی هستند که  با  مغایر 
و انتظار داریم. حتی بیشتر آدم بدها هم از بعضی مرزها عبور 
آمدن  وجود  به  باعث  ندارد،  وجدان  ددپول  اینکه  اما  نمی کنند. 

داستانی آگاهانه و بله، بددهنی می شود.

تیتراژ آغازین فوق العاده
تیتراژ شروع فیلم »ددپول« یکی از اوریجینال ترین تیتراژهایی 
تمام  با  کامال  فیلم  این  تیتراژ  دیده اید.  حال  به  تا  که  است 
به  است.  متمایز  می بینید،  هالیوود  در  که  معمولی  تیتراژهای 
این  کارگردان،  و  تهیه کنندگان  ستاره ها،  نام  کردن  لیست  جای 
از  بامزه مثل »به کارگردانی احمقی که بیش  از جمله های  فیلم 
حد پول می گیرد« استفاده می کند. باید برای این کار نکات مثبتی 
را هم برای کمپانی فاکس در نظر گرفت که قبول کرد فیلمش با 

چنین تیتراژی پخش شود.

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

سیاسی و مذهبی، کمکی وافر می کنید. 
لطفا جهت دریافت فرم اشتراک با شماره 07811000455 تماس بگیرید
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 نگاهی به »زندگی من در خانه « نوشته »مارگارت فورستر« به 
بهانه مرگ نویسنده

نویسنده ای که ارزش 
حقیقت را دریافت

 »مارگارت فورستر« با نگاهی به گذشته و یادآوری خاطرات خود در مکان های 

انسان  نیز مانند  اعالم کرده بود دیوارها  مختلف کتاب »زندگی من در خانه« 
احساس دارند. مجله »تلگراف« به بهانه مرگ وی در اوایل ماه جاری میالدی 

مطلبی را به آخرین اثر وی اختصاص داده است.
خانه «  در  من  »زندگی  به  نگاهی  دریافت/  را  حقیقت  ارزش  که  نویسنده ای   

نوشته »مارگارت فورستر« به بهانه مرگ نویسنده
 

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(  به نقل از تلگراف، »مارگارت فورستر« 
ششم فوریه سال 2016 در سن ۷۷ سالگی از دنیا رفت. این نویسنده موفق که 
برنده جوایز مختلف نیز شده بود و کتاب های موفقی چون »خاطرات یک زن 

عادی« را نوشت بر اثر سرطان دار فانی را وداع گفت.

با آن روبه روست جان بخشی به روح  چالش عظیمی که یک زندگی نامه نویس 
از  بسیاری  بیابد.  خواننده  برای  بهتری  معنای  تا  است  روایت  و  زندگی  یک 
دو  را پوشش می دهند  فرد  و مرگ  زندگی،  تولد،  ترتیب  به  زندگینامه نویسان 
»زندگی  عنوان های  تحت  فورستر«  »مارگارت  خود  پیشین  خاطرات  کتاب 
مخفی« و »زندگی ارزشمند« نیز از همین روند استفاده کرد اما وی برای بیان 
قدرت  »فورستر«  است.  برده  بهره  زیرکانه  ساختاری  از  خود  زندگی  روایت 
روایتگری بسیار باالیی داشت و از ساختار سنتی مرگ و زندگی استفاده نکرد 
و به جای آن تالش کرد زندگی خود را از زاویه هفت خانه ای که در طول زندگی 

خود در آنها زیسته بود روایت کند.

جنگ  اتمام  از  پس  سال  ده  که  کوچک  خانه  یک  در   1938 سال  در  »فورستر« 
جهانی اول ساخته شده بود به دنیا آمد. این خانه حمام داشت و داشتن حمام در 
شرایط پس از جنگ فقط برای خانواده هایی امکان داشت که جایگاه اجتماعی 
مناسبی داشتند اما با این حال خانه آنها در محله ای دورافتاده قرار داشت و این 

موضوع »مارگارت« را بسیار آزار می داد.

اینکه  با  داشت.  خود  اطراف  محیط  به  دوگانه ای  عکس العمل  سالگی  هفت  از 
بسیار از داشتن غذای گرم در خانه خوشحال بود و حضور مادرش را در کنار 
خود بسیار دوست داشت اما ترجیح می داد در خانه های بزرگ و شخصی که در 
طرف دیگر خیابان وجود داشت زندگی کند. وی همیشه خودش در اتاقی بزرگ 
با وسایل شیک و گران قیمت تصور می کرد. »دلم می خواست در خانه ای بزرگ 

و زیبا زندگی کنم و این موضوع ذهنم را به شدت درگیر کرده بود.«

پنجره  از  که  را  منظره ای  مدرسه  در  نقاشی  درس  تکلیف  انجام  برای  روزی 
آنچه در  از نشان دادن معدن زغال سنگ و  اتاقش مشخص بود کشید. وی که 

تصویر  گرفت  تصمیم  داشت  شرم  می شد  دیده  اتاقش  پنجره  از  حقیقت 
زیبایی در ذهنش تصور کند و آن را روی کاغذ بیاورد. وی تصویر باغی را 
کشید که در آن پرنده های کوچک زیبایی در حال پرواز بودند. اما نقاشی 
برتر کالس به دختری تعلق داشت که در نقاشی اش تصویر دوچرخه گلی 
وی  بود.  آشغال  از  پر  سطل  دوچرخه  کنار  و   بود  کشیده  را  شکسته ای 
با این اتفاق به این نتیجه رسید که ارزش حقیقت با وجود تیرگی آن راه 

بهتری برای نوشتن یک کتاب است.

بود احساس می کرد  تنها  در موقعیت های خاص که »فورستر« در خانه 
که  بود  جا  همین  و  می کنند  تأیید  را  کاغذ  روی  نوشته های  وی  خانه 
انسانی  حس  از  نیز  اجسام  و  دارد  احساس  نیز  ساختمان  کرد  احساس 
برخوردارند. پس از اینکه خانواده به خانه ای بهتر نقل مکان کردند وی 

نیز به زعم »ویرجینیا وولف« اتاقی از آن خود به دست  آورد که سبب شد درس 
بخواند و جای خود را در دانشگاه آکسفورد باز کند. در دانشگاه نیز در اتاقی 
اقامت گزید که گویی حس حضور زنان زیادی را که وقت خود را به مطالعه 
گذرانده بودند با خود داشت و »مانند فرشته ای مهربان دستان خود را به دور 

من انداخت و از من محافظت می کرد.«

سپس سیر زندگی وی در مراحل مختلف ار آپارتمان به خانه ویالیی و انعکاس 
کودکی، دوره تحصیل، عشق، ازدواج، و حرفه او به عنوان یک نویسنده و سپس 
به عنوان یک مادر که زندگی خود را در سایه های بین دیوارهای مختلف گذراند 
ارائه می شود. وی از مادر مهربان و پدر خیرخواهش و خواهر تندمزاج خود 

در این کتاب سخن می گوید.

در دهه شصت بود که با »هانتر دیویس« نویسنده ازدواج کرد و از آپارتمانی 
اجاره ای در لندن به خانه ای زیبا در »دارتموث پارک« رفتند و فرزندانشان را در 

آنجا به دنیا آوردند و بقیه عمر خود را در آن خانه سپری کردند.
به  اعتماد  و  بود  والدینش  میزبان  مداوم  طور  به  خانه  این  در  حضور  با  وی 
نفس کودکی اش با استحکام و زیبایی این خانه بازپروری شد. با این که وقتی 
انسان دچار بیماری می شود همه عقاید پایدار ذهنش از بین می رود و به همه 
مختلف  مراحل  توصیف  در  »فورستر«  می نگرد،  تردید  با  دنیا  خوشی های 
و  خود  خانه  چهره  تغییر  وجود  با  او  نمی کند.  تأسف  احساس  خود  بیماری 
در  وی  پذیرش  و  مقاومت  و  می برد  لذت  خانه  در  حضور  از  آن  شدن  قدیمی 
قوی ترین  وی  بود.  زندگی اش  مکان  با  وی  مدارای  مانند  نیز  بیماری  مقابل 

قدرت درمانی را در بین دیوارهای خانه اش می یابد.

 lake در  تابستان  یک  کردن  سپری  و  خود  خانه  در  نداشتن  حضور  از  پس 
فکر  می کند.  عجیبی  احساس  خانه  هوای  در  و  برمی گردد  لندن  به   district
می کند خانه برای ترک کردنش از دست او ناراحت است و برای این کار تالش 

کرد برای همیشه در آن خانه بماند و وفاداری خود را به خانه اش اثبات کند.

البته این کتاب فقط درباره عالقه وی درباره مکان های مختلف نیست. نویسنده 
انسان و اجسام اطرافش نشان می دهد  ارتباط بسیار زیبایی بین  اثر خود  در 
گاهی  انسان ها  روابط  مانند  ارتباط  این  است.  انسانی  روابط  زیبایی  به  که 

آزاردهنده و گاهی پایدار، حمایتگر و وسیله بقای بشر است.

ترفند یک کتاب فروشی 
تگزاسی برای فروش بیشتر

آشکارا  که  خریدارانی  به  آستین  شهر  در  بوکس«  نیو  »بِریو  کتاب فروشی 
سالح حمل می کنند، تخفیف می دهد.

به گزارش بانی فیلم به نقل از گاردین، یکی از کتاب فروشی های ایالت تگزاس 
به هر یک از مشتریانش که در حین خرید به صورت قانونی و آشکارا سالح 
حمل کند، تخفیفی 10 درصدی می دهد. کتاب فروشی »بِریو نیو بوکس« که 
می گوید ترکیبی از کتاب های »توطئه، سیاست اقتصادی، تاریخی و سیاسی« 
و همچنین »گلچین هایی درباره تاب آوردن، بقا و آماده بودن« را برای فروش 
عرضه می کند، اواخر ماه ژانویه خبر از این کار داد. این حرکت بعد از تغییر 
و کاهش محدودیت های حمل سالح ایالت تگزاس در آغاز سال، از راه رسید.

ضد  جنگ،  »ضد  کتاب فروشی  یک  عنوان  به  را  خودش  که  بوکس  نیو  بریو 
ایالت و طرفدار بازار« معرفی می کند، هفته گذشته هم یک »هم نشستی آزادی 
حمل سالح« برگزار کرده بود تا به سوال ها درباره قوانین جدید حمل سالح 
پاسخ دهد. این مغازه در صفحه فیس بوک خود نوشت: »برای مدتی محدود، 
می کنید،  حمل  سالح  آشکارا  که  شوید  بوکس  نیو  بریو  وارد  حالی  در  اگر 
می توانید هر چیزی که در مغازه هست را با 10 درصد تخفیف بخرید! درست 
است. ما می خواهیم از این تصمیم شما تجلیل کنیم که می خواهید امنیت تان 

را در دستان خود بگیرید«.
اما دیگر کتاب فروشی های شهر، برخوردی متفاوت با این ماجرا داشته اند. 
ندارند  حق  مردم  گفتند  پیپل«  »بوک  و  بوکس«  »پرایس  کتاب فروشی های 
داخل مغازه های شان سالح حمل کنند. با این حال خانه نشر ِملویل هاوس در 
وبالگش می گوید این حرکت بریو نیو بوکس نه یک »موضع گیری سیاسی« 
بلکه یک »حرکت بازاریابی زیرکانه« است. لیام اوبرِین از جان بوش رییس 
کتاب فروشی به عنوان یک »فعال و عضو سابق حزب تی پارتی که می خواهد 
اکتیویست های طرفدار آزادی فردی در مرکز تگزاس مستقر شوند« یاد کرد 
و گفت: »استفاده از قانون حمل آزاد اسلحه و بحثی که سر آن به وجود آمد، 
آن هم برای تبلیغ برای یک کتاب فروشی، کار بازاریابی خوبی است، اما اگر 
یک کتاب فروشی دیگر هم چنین انگیزه به مشتریانش بدهد، ریسک سیاسی 
حرکت  نظر  به  مغازه،  در  گردهمایی  یک  کردن  برگزار  حال،  این  با  ندارد. 
کردن  بحث  زمینه  در  اساسی  چالش  یک  هنوز  اما  می آید.  خوبی  ادامه دار 
درباره سالح وجود دارد: وقتی فردی که جلوی شما ایستاده اسلحه دارد، 

داشتن یک مکالمه باز، صادقانه و چندوجهی درباره اسلحه سخت است!«.
این در حالی است که به دنبال افزایش حمله با اسلحه که هر روز در آمریکا 
افرادی را به کام مرگ می کشد، باراک اوباما رییس جمهوی آمریکا در حال 

تالش برای یافتن راه هایی برای کاهش فروش اسلحه به متقاضیان است.

ادبیات
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پنجاه و هشتمین دوره »گرمی« برگزار شد

 »کندریک المار« جوایزرا درو کرد
شناخت.  را  خود  برندگان  جهان  موسیقی  جایزه  معتبرترین  »گرمی«، 
موسیقی  معتبر  جوایز  دوره  پنجاه وهشتمین  جوایز  اعطای  مراسم 
شاخه های  در  برگزیدگان  معرفی  با  درحالی   ٢٠١٦ سال  در   »گرمی« 
آمریکایی  ٢٨ساله  خواننده  المار«  »کندریک  که  شد  برگزار  گوناگون 

این  گرفت.   لقب   ٢٠١٦ سال  موزیسین   پرافتخارترین  جایزه،   ٥ کسب  با 
در  گذشته  روز  بامداد  که  مراسمی  در  »هیپهاپ«  موسیقی  موزیسین 
جوایز  نامزدهای  بین  بخش،   ١١ در  نامزدی  با  شد،  برگزار  لس آنجلس 
گرمی  جایزه  پنج  توانست  درنهایت  بود،  پیشتاز   ٢٠١٦ در سال  گرمی 
بهترین آلبوم رپ، بهترین آهنگ رپ، بهترین اجرای رپ، بهترین موزیک 
ویدیو، و بهترین همکاری رپ در یک آهنگ را به خانه ببرد. این مراسم 
همانند اسکار، دارای 108 رده بندی خاص در 30 سبک مختلف موسیقی 
همانند: پاپ، راک، آر اند بی و رپ است. رأی تمامی داوران در نتیجه نهایی 
این مراسم تأثیر دارد. در بخش جایزه اصلی جوایز گرمی که صرف نظر 
آلبوم  با  از سبک موسیقی به هنرمندان اعطا می شود، »تیلور سوئیفت« 
»٩٨٩« موفق به کسب جایزه بهترین آلبوم  سال شد و جایزه بهترین آهنگ  
سال نیز به »فکرکردن با صدای بلند« از »اد شیران« اعطا شد. سوئیف 
شد،  سال  آلبوم   بهترین  جایزه  برنده  که  آمریکایی  ٢٦ساله  موزیسین 
به عنوان یک نیکوکار از پروژه های آموزش هنر، سوادآموزی به کودکان، 
بیمار  کودکان  به  کمک  خیریه  سازمان های  و  طبیعی  بالیای  با  مقابله 

حمایت می کند.
 To« شیکس«،  »آالباما  از  رنگ«   + »صدا  سال،  آلبوم  بهترین  بخش  در 
Pimp A Butterfly« از »کندریک المار«، »مسافر« از »کریس استاپلتون« 
در  و  بودند  جایزه  کسب  نامزد  »ویکند«  از  دیوانگی«  درپس  »زیبایی  و 
»بسیار  خلیفه«،  »ویز  از  می بینمت«  »دوباره  آهنگ  سال  بهترین  بخش 
 Girl« خوب« از »کندریک المار«، »فضای خالی « از »تیلور سوئیفت« و

Crush« از »لیتل بیگ تاون« دیگر نامزدها محسوب می شدند.
»مارک  از   »Uptown Funk« آهنگ  سال  ضبط   بهترین  بهش  در  اما 
»اد  آنجلو«،  »دی  از  آهنگ هایی  بر  غلبه  با  مارس«  »برونو  و  رابسون« 
نام  به  را  »تیلور سوئیفت« و »ویکند« جایزه گرمی  سال ٢٠١٦  شیران«، 

خود ثبت کرد.
بای«،  »جیمز  بارنت«،  »کورنی  با  رقابت  در  ترینور«  »مگان  همچنین 
نوظهور  هنرمند  بهترین  گرمی  جایزه  »سم هانت«  و  کلی«،  »توری 

مهم ترین جوایز موسیقی جهان را به خانه برد.
در سایر بخش ها آلبوم »١٩٨٩« از »تیلور سوئیفت« بهترین آلبوم پاپ نام 
بلند«  صدای  با  »فکرکردن  به  پاپ  سبک  اجرای  بهترین  جایزه  و  گرفت 
به عنوان  شیکس«  »آالباما  از  بجنگم«  »نمی خوام  رسید.  شیران«  »اد  از 
نیز  »میوز«  از   »Drones« آلبوم  و  شد  شناخته  راک  سال  آهنگ  بهترین 

گرمی بهترین آلبوم راک را به خانه برد.
عنوان  تحت  آلبومی  به   »R&B« سبک  آلبوم  بهترین  جایزه  همچنین 
آلبوم  با  نیز  استاپلیتون«  »کریس  رسید،  »دی آنجلو«  اثر  »پیشتاز« 
»مسافر« موفق به کسب جایزه بهترین آلبوم  سال در سبک »کانتری« شد 
و موسیقی مستند نامزد اسکار »امی« نیز جایزه گرمی بهترین موسیقی 

فیلم را کسب کرد.
این درحالی است که  سال گذشته »سم اسمیت« خواننده انگلیسی با کسب 

چهار جایزه گرمی، برنده بزرگ این رویداد شد.
و  علوم  ملی  آکادمی  توسط  که  است  جوایزی  اهدای  مراسم  نام  ِگَرمی 
هنرهای ضبط به دستاوردهای برجسته در تولید موسیقی تعلق می گیرد. 
به  آنهاست.  بزرگترین  گرمی  جهان،  موسیقی  بزرگ  مراسم  سه  بین  از 
نظر بسیاری از صاحب نظران ارزش جایزه گرمی برابر با جایزه ُاسکار 
تلویزیون است. نخستین مراسم  ِامی در  در صنعت فیلمسازی و جایزه 

گرمی در 4 می 1959 برگزار شد.

موسیقی
مخاطب موسیقی کیست؟

محسن شهرنازدار

»چند موسیقی دان سلیقه مخاطب موسیقی را ارزیابی می کنند.« ؛ »مخاطب 
باید با موسیقی درگیر شود« ؛ »مخاطبان موسیقی اصیل ایرانی از لذت شنیدن 
آن محروم مانده اند « و ...  تیترهایی از این دست ،هر از گاهی در میان اخبار 
تیترهایی  خورد.چنین  می  چشم  به  ایران  مطبوعات  در  موسیقی  مقاالت  و 
جملگی به مجهول »مخاطب موسیقی« اشاره دارند که الاقل از منظر اجتماعی 
کمتر به آن پرداخته شده است.این یادداشت نگاهی گذرا به موضوع مخاطب 

در موسیقی دارد:
گروه های مختلف اجتماعی به میزان تفاوت هایی که با هم دارند، در سلیقه 
موسیقی نیز با هم یکسان نیستند. در گروه های نخستین و گروه های دومین، 
و  خویشاوندی،قومی  های  دارد.گروه  آشکاری  مرزبندی  سلیقه،  تفاوت  این 
می  نمایش  به  نیز  را  موسیقی  سلیقه  تمایز  از  روشنی  های  نمونه   مذهبی  
گذارند. در گروههای جمعیتی  و طبقات اجتماعی نیز با تفاوت هایی می توان 
تمایزهای سلیقه موسیقایی افراد را بازنمایی کرد.یکی از این طبقه بندی ها، 

جمعت های روستایی و شهری است.

به طور کلی در فرهنگ روستایی، موسیقی بازتابی از طبیعت و ویژگی های 
اقلیمی ، سیستم های معیشتی و باورهای اعتقادی است.طبیعت در اینجا نقش 
مهمی ایفا می کند؛ انعکاس اصوات طبیعت پیرامون در موسیقی های قومی 
و شکل گیری سازهای پرصدایی که مشخصا در فضای طبیعت قابل شنیدن 
هستند؛مانند سرنا و کرنا و دهل و ... رابطه مستقیم طبیعت با موسیقی غیر 
شهری را نشان می دهد. در عین حال رابطه مخاطب روستایی با موسیقی، 
ناشی از ارتباط انسان با آیین است.این آیین ها در شکل های مختلفی نمود می 
یابند.»آیین های مرتبط با کار« موسیقی خود را تولید می کنند و در حرکات 
جمعی و رقص های بومی تجلی می یابند؛ نظیر چوب بازی شرق خراسان که 
مراحل چند گانه کاشت و داشت و برداشت محصول را در فرم های رقصنده 
کاشت  و  نشا  از  بازتابی  که  گیالن  آبادی  قاسم  رقص  یا  و  دهد  می  نشان  ها 
وبرداشت برنج است . »آیین های مذهبی« بر اساس باورداشت های اعتقادی و 
ویژگی های فرهنگ قومی به وجود می آیند و بسیار متنوع هستند.این آیین ها 
موسیقی خاص خود را تولید می کنند  و تابع مناسک معینی اجرا می شوند. 
همچنین آیین هایی که سیستم اجتماعی به وجود می آورند؛نظیر ازدواج،تولد، 
مرگ و ...نیز موسیقی خود را دارد. در نتیجه رابطه مخاطب با موسیقی در 
فرهنگ های قومی و روستایی، تابعی از رابطه با آیین است.انسان روستایی 
به میزان وابستگی درونی به آیین،با موسیقی آیینی نیز پیوند دارد و مخاطب 

آن قلمداد می شود.
اینجا رابطه  افتد. در  اتفاق می  به گونه دیگری  این ماجرا  اما همه   در شهر 
با موسیقی را »سرمایه فرهنگی « فرد تعیین می کند. به این ترتیب در شهر 
نوعی  را  آن  توان  می  که  دارد  مراتبی  سلسه  موسیقی  با  مخاطب  رابطه   ،
»نابرابری فرهنگی« محسوب کرد.  بوردیو جامعه شناس نامدار فرانسوی، 
در تحقیقی که در حدفاصل دهه شصت و هفتاد میالدی میان طبقات مختلف 
این  برای شناخت  ابزاری  عنوان  به  از موسیقی  داد،  انجام  فرانسه  اجتماعی 
نابرابری و درک مکانیسم انباشت سرمایه فرهنگی استفاده می کند.او برای 

اثری  نخست  قطعه  کرد؛  انتخاب  موسیقی  قطعه  خود،سه  پژوهش  انجام 
شده  تعدیل  کالویسن  مجلدهای  از  که  بود  باخ  سباستین  یوهان  از  کالسیک 
او انتخاب شد. قطعه دوم راپسودی آبی اثری از جرج گرشوین بود ؛ قطعه 
ای که برای تکنوازی پیانو و ارکستر جز نوشته شده است.و در نهایت قطعه 
محبوبیت  هم  هنوز  که  اشتراوس  ساخته  آبی  دانوب  معروف  والس  آخر، 
طبقات  باالی  »گروه  عناوین  با  را  اجتماعی  گروه  سه  بوردیو  دارد.  عمومی 
میانی«،»گروه پایین طبقات میانی« و »طبقه کارگر« انتخاب می کند و میزان 
شناخت و سلیقه این سه گروه را به قطعات یاد شده مورد ارزیابی قرار می 
دهد. در نتایج به دست آمده ، گروه طبقات باالی میانی که فرصت اندوختن 
سرمایه فرهنگی داشته اند،اثر باخ را انتخاب کرده اند . به ترتیب گروه های 
را  اشتراوس  آبی  دانوب  و  گرشوین  اثر  کارگر  طبقه  و  میانی  طبقات  پایین 

برگزیده اند.
در این تحقیق هرچند مساله سرمایه فرهنگی در شناخت گروههای مخاطب 
اجتماعی حاصل  نابرابری  به  اما  پذیرفته شده،  به عنوان یک اصل  موسیقی 
از انباشت سرمایه اقتصادی، به عنوان یک فاکتور اصلی برای جذب سرمایه 
البته قابل تعمیم به همه جوامع  فرهنگی نیز اشاره شده است.موضوعی که 
نیست. بخصوص در جوامعی که شاهد تغییرات اجتماعی ناگهانی بوده اند، 
گروههای اجتماعی جدید ،هر چند امکان انباشت سرمایه داشته باشند، الجرم 
با  تعریف  این  انطباق  برای  ایران  در  آورند.  نمی  دست  به  فرهنگی  سرمایه 
سیستم شهری، عالوه بر این با دشواریهای دیگری هم روبرو هستیم. مشکل  
اصلی را نحوه توسعه در شهرهای بزرگ ایران بخصوص در چند دهه گذشته 
به وجود می آورد که به نوعی در تضاد با عقالنیت شهری بوده است. پس از 
آرمان  با  به فرهنگ های روستایی و طبقات فرودست جامعه   انقالب توجه 
های انقالبی حمایت از مستضعفان همسویی داشت و در نتیجه جدیت گرفت. 
به این ترتیب زمینه توسعه فرهنگ روستایی در شهر نیز فراهم آمد و الگوی 

توسعه شهری، تابعی از نحوه توسعه در تفکر روستایی شد.

 در نتیجه به میزانی که شهرها میزبان مهاجرت از روستا شدند، ساز و کار 
الگوی  فرایند  این  است.در  اثرگذاشته  شهری  فرهنگ  در  روستایی  فرهنگ 
فرهنگ  از  گذشته،  دهه  چند  مهاجرین  نزد  حداقل  شهری،  طبقات  شنیداری 
کالسیک  موسیقی  نظیر  شهری  است.موسیقی  کرده  تبعیت   مهاجرت  مبدا 
گونه  به  شد؛  قومی  موسیقی  فرهنگ  از  بخشی  پذیرش  به  ناچار  نیز  ایرانی 
موسیقی  ایرانی،در  اقوام  موسیقی  در  بیان  نحوه  و  لحن  امروزه  که  ای 
شهری ایران نیز قابل شنیدن است.مخاطب این موسیقی کیست؟ تفاوت های 
فرهنگی و اجتماعی این گروه از مخاطبان، با مخاطبان هر یک از گروههای 
موسیقی کالسیک و قومی ایران چیست؟ سرمایه اقتصادی این سه گروه از 
این  از  هایی  دارد؟پرسش  آنان  فرهنگی   سرمایه  با  ارتباطی  مخاطبان؛چه 
دست در تحقیقات فرهنگی و مطالعات اجتماعی موسیقی در ایران، بی پاسخ 
البته گویا پرسش آن نیز مطرح نشده است.با این حال در یک جمع  مانده و 
بندی شتاب زده می توان گفت : بخشی از سرمایه فرهنگی که به عنوان میراث 
ایران در دهه  نزد طبقات متوسط جامعه شهری  آموزش خانوادگی  سیستم 
های قبل باقی مانده بود، اینک به نسلی انتقال یافته که فاقد سرمایه اقتصادی 
است. بر خالف نتیجه تحقیق بوردیو، »گروه پایین طبقات میانی« در ایران 
دلیل  به  که  گروهی  دارد؛  اختیار  در  را  فرهنگی  سرمایه  بیشترین  امروز، 
نابرابری اجتماعی و از دست دادن پایگاههای اقتصادی ،به حاشیه رانده شده 

و یا حتی به روستا مهاجرت کرده است!
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بریتانیایی های 
سیــــــــه چرده 

ترجمه: نجوا میرهاشمی

جامعه عمدتًا کارائیبی1 بریتانیا به جامعه عمدتًا آفریقایی بدل شده 
است و آمادگی موفقیت های بیشتر را دارد.

بیستم  قرن  به  سیاهپوست  بریتانیایی های  تاریخچه  شروع 
برنمی گردد. در سال 15۷8 جرج بست روزنامه نگار سیار در مورد 
یک رویداد نوشت: »یک اتیوپیایی به سیاهی زغال به انگلیس آورده 
سیاهپوستان  جمعیت  که  بود   1940 دهه  از  بعد  اما  است.«  شده 
انگلستان به واسطه دو موج مهاجرت رو به افزایش گذاشت. موج 
سواحل  به  را  فقیر  کارائیبی های   1960 دهه  تا   1940 دهه  از  اول 

بریتانیا آورد. موج دوم که از اواخر دهه 1980 شروع شد از آفریقا 
بود؛ این موج نیجریه ای ها و غنایی های پولدار به همراه مهاجران و 

پناهندگانی از سومالی و زیمبابوه را به این کشور رساند.
در حال حاضر جمعیت سیاهپوست بریتانیا حدود دو میلیون نفر 
آنها  آمار  باالی سه درصد جمعیت کل کشور.  فقط کمی  یا  است، 
و  آفریقایی«  »سیاهپوستان  می کند:  تقسیم  اصلی  دسته  دو  به  را 
اکثریت  کارائیبی ها  بیستم  قرن  آخر  تا  کارائیبی«.  »سیاهپوستان 
سیاهپوستان  جمعیت   ،2011 سال  تا  سال   10 فاصله  در  اما  بودند. 
اینکه  »با  نبود:  تغییر  آخرین  این  و  شد.  برابر  دو  آفریقایی 
آفریقایی شان  همقطاران  از  مرفه تر  عمدتًا  کارائیبی  سیاهپوستان 
هستند اما روند آماری و تحصیلی آنها امکان برعکس شدن جدول 

را به ذهن تلقین می کند.«
موطن  متراکم ترین  که  لندن،  شرق  در  حومه ای  تیمزمید،2 

گروه  این  تنازع  و  کشمکش  است،  آفریقایی تبار  بریتانیایی های 
می گوید  شورا  عضو  24ساله،  اوگاندایوی  مابل  می دهد.  نشان  را 
»ازدحام در برج های غم انگیز مسکونی تیمزمید، جایی که استنلی 
رفته  باال  حد  از  بیش  ساخت  را  کوکی«  »پرتقال  فیلم  کوبریک3 
است.« بیشتر ساکنان آنها که در هم می لولند مستاجرند، کمتر از 
یک چهارم آفریقایی های بریتانیا صاحب  خانه اند و این در مقایسه 
این،  هستند.  صاحب  خانه  که  کارائیبی هاست  از  نیمی  تقریبًا  با 
متوسط  طور  به  کارائیبی   خانواده های  که  است  دالیلی  از  بخشی 
آمار بریتانیا دریافت که یک  اداره  بسیار مرفه ترند: در سال 2009 
بریتانیای کارائیبی تبار به طور متوسط ۷6 هزار پوند )109 هزار 
دالر( دارایی دارد، در حالی که یک آفریقایی تبار در این کشور 15 

هزار پوند دارایی دارد.
همچنین، کارائیبی ها در کار موفق ترند. احتمال اینکه آفریقایی ها 
استخدام شوند کمتر است و بیشتر در مشاغل غیرتخصصی زحمت 
می کشند. علت، بیشتر تازه وارد بودن آنها به بریتانیاست: با اینکه 
40 درصد آنها مدارک دانشگاهی دارند )بیشتر از هر گروه دیگری 
ناشناخته  دانشگاه های  از  عمدتًا  هندی ها(  و  چینی ها  از  غیر  به 
آنها به خوبی  خارج از بریتانیا فارغ التحصیل شده اند و برخی از 

آفریقایی های  درصد   41 نتیجه،  در  نمی کنند.  صحبت  انگلیسی 
تحصیل کرده در مقایسه با 28 درصد کارائیبی های تحصیل کرده، 
در شغل های نامرتبط مشغول به کارند. نرخ بیکاری آفریقایی ها به 
خاطر بعضی گروه ها که مشکالت خاص داشته اند باال رفته است: 

به عنوان مثال اکثر پناهندگان از کنگو و سومالی کار نمی کنند.
اما این حقیقت که بسیاری از مشکالت آنها به دلیل عقبه کم آنهاست 
این را به ذهن تلقین می کند که با گذشت زمان مشکالت حل خواهند 
شد. خیلی ها، از اولین موج کارائیبی ها پولدارترند. با اینکه احتمال 
کمتری وجود دارد که نیجریه ای های تازه وارد نسبت به همقطاران 
اداره  آمارهای  به  توجه  با  اما،  شوند،  استخدام  جامائیکایی شان 
اینکه  با  و  می شود.  برطرف  مورد  این  سال  پنج  ظرف  در  آمار، 
کم درآمد  مشاغل  در  سفیدها  به  نسبت  آفریقایی ها  اینکه  احتمال 
باشند بیشتر است، اما این تفاوت زمانی که شغل، زبان و سن تحت 
کنترل باشد از میان خواهد رفت. انتظار می رود درآمدها با حضور 

نسل جدید و همچنین یادگیری زبان انگلیسی در نسل قدیمی تر باال 
رود.

است.  مشهود  نیز  هم اکنون  دانشگاه ها  و  مدارس  در  پیشرفت 
خوبی  دیپلم  معدل  آفریقایی تبارها  درصد   68  ،2014 سال  در 
و 59 درصد  با 65 درصد سفیدپوستان  مقایسه  در  این  و  داشتند 
ادامه تحصیل  دارد که  احتمال  بیشتر  اینها خیلی  کارائیبی هاست. 
به  آفریقایی ها  فقیرترین  تحصیل  ادامه  احتمال  واقع  -در  دهند 
»تونی  کارائیبی هاست.  پولدارترین  تحصیل  ادامه  احتمال  اندازه 
سویل« موسس خیریه »خلق نابغه« می گوید با اینکه تفاوت کمی 
قوی  پایه  کارائیبی ها  می شود،  دیده  ابتدایی  دوره  در  عملکرد  در 
او  ندارند.  را  راهنمایی  نشیب  و  پرفراز  دوره  در  پیشرفت  برای 
اضافه کرد: آفریقایی ها به عنوان تازه واردان این تفکر را دارند که 

»همیشه چیزی بدتر از تکالیف مدرسه وجود دارد«.

با اینکه تبعیض همچنان واقعی است ولی باز کمتر از زمانی است که 
کارائیبی ها اولین بار به بریتانیا رسیدند. اسناد آرشیوشده دولتی 
به  ماه پیش منتشر شد نشان می دهد در سال 1985 مشاوران  که 
مارگارت تاچر اخطار داده بودند که کمک های مالی به کارآفرینان 
سیاهپوست به مصرف دیسکو و تجارت مواد مخدر خواهد رسید. 
اذعان کرد که  نام »نت سن«4  به  آن زمان یک مرکز تحقیقاتی  در 
یک  با  نزدیک شان  خویش  اینکه  به  نسبت  بریتانیایی ها  درصد   50
سیاهپوست عروسی کند حساس اند. در حال حاضر این عدد به 22 
درصد رسیده است )در حال حاضر تعصبات تغییر کرده است؛ 44 
ازدواج  با یک مسلمان  نزدیک شان  اقوام  درصد می گویند چنانچه 

کند ناراحت خواهند شد(.
 80 شده اند.  یکدست  جامعه  با  کارائیبی ها  از  کمتر  آفریقایی ها 
 50 از  کمتر  ولی  می کنند  پیدا  آفریقایی  جفت  آفریقایی ها  درصد 
درصد کارائیبی ها، کارائیبی های دیگر را به عنوان شریک زندگی 
انتخاب می کنند. هر بچه کمتر از 10 سال که مادر یا پدر کارائیبی 
سفید  مادر  یا  پدر  که  دارد  احتمال  برابر  دو  از  بیش  باشد  داشته 

نداشته باشد.
بعضی ها معتقدند این تاخیر در یکپارچگی با جامعه، علت موفقیت 
کمیسیون  قبلی  رئیس  فیلیپس«  »ترور  است.  بوده  آفریقایی ها 
آفریقای  از  سیاهپوستان  می گوید  مجلس  بشر  حقوق  و  برابری 
جدا  مذهبی  پرستش های  و  لباس  زبان،  در  را  خودشان  غربی، 
می کنند که به نظر می رسد این موضوع برای آنها حالت محافظتی 
مدرسه،  در  کارائیبی ها  عملکرد  آنها،  برخالف  است.  داشته  نیز 
درآمد  که  زمانی  دسته  دو  این  در  یعنی  است  سفیدپوستان  شبیه 

پایین است عملکرد بسیار ضعیف است.
برخی دیگر با ارزش های جداسازی خود از جامعه مخالفند. آنها 
معتقدند که اقلیت ها از اختالط با جامعه سود می برند. تالش های 
آزمون  به زودی مورد  تئوری  این  نیز در همین سو است.  رسمی 
قرار می گیرد چراکه خواه ناخواه آفریقایی های نسل بعدی سریع تر 

با جامعه یکدست می شوند.

پی نوشت ها:
و  دریا  این  جزایر  کارائیب،  دریای  شامل  کارائیب،  منطقه   -1
جنوب  در  کارائیب،  منطقه  می شود.  دریا  این  مجاور  کرانه های 
شمال  در  و  مرکزی  آمریکای  خاور  در  و  شمالی،  آمریکای  شرقی 

باختری آمریکای جنوبی قرار گرفته  است.
Thamesmead-2

 Stanley Kubrick -3
NatCen -4

تاریخ انقضای دروغ
سعیده پوررضا

فناوری بشر  و  بزرگ ترین دستاوردهای علمی  از  یکی  به عنوان  ماه  به  از سفر  درحالی که بسیاری، 
یاد می کنند، برخی کل این ماجرا را دروغی بزرگ می پندارند. آنها مدعی هستند آمریکایی ها واقعا 
به ماه سفر نکردند و فیلم و عکس هایی که از این رویداد در رسانه ها منتشر شده است، درحقیقت 
برنامه ای ساختگی است که در هالیوود و برای فریب مخاطبان تهیه شده است. به باور آنها، انگیزه 
آمریکایی ها از انجام چنین کاری، سرخوردگی مردم آمریکا از دستاوردهای پیاپی روس و ناتوانی 
این چنین  تبلیغاتی دروغین  به همین دلیل تصمیم گرفتند در یک عملیات  آنها بود  با  آمریکا در رقابت 
وانمود کنند که توانستند پیش از روس ها به ماه سفر کنند. البته این افراد برای اثبات درستی ادعای 
خود، به مواردی فنی از فیلم ها و عکس های این رویداد اشاره می کنند که به ادعای آنها، در حالت عادی 
در سفر به ماه روی نمی دهد و درنتیجه این اسناد ساختگی است و همین جا در زمین تهیه شده است. 
البته از طرف دیگر، افراد بسیاری بودند که خواسته اند به این شبهه ها درباره سفر به ماه پاسخ دهند، 
اما منتقدان تاکنون قانع نشده اند. هدف این نوشته ایراد شبهه ای جدید یا پاسخ گویی به شبهه های 
قدیمی نیست، بلکه ذکر این مورد است که اصوال این افراد )که به آنها طرفداران »تئوری توطئه« گفته 
و روایت خاص  نیستند  تفسیر رسمی رویدادها موافق  با  نیز  دیگر  از موارد  در بسیاری  می شود(، 
خودشان را دارند، به باور آنها، آنچه ما می بینیم فقط روی ظاهری ماجراست و افراد قدرتمندی در 

به باوری خاص که  افکار عمومی  به گونه ای مدیریت می کنند که  پشت صحنه هستند که ماجراها را 
مدنظر آنهاست، برسند. برای مثال، درحالی که برخی باورمندان تئوری توطئه مدعی هستند آمریکا 
این فناوری را ندارد که به ماه سفر کند، برخی دیگر هم مدعی هستند آمریکا پیش از این، به مریخ و 
سیاره های دیگر سفر کرده یا با موجودات فرازمینی ارتباط دارد اما اخبارش را منتشر نمی کند. عالوه 
بر این برخی هم بر این باورند که داروی سرطان پیش از این کشف شده ولی شرکت های داروسازی، 
برای آنکه کسب سود دائمی خود را تضمین کنند، از تولید و عرضه این داروها خودداری می کنند. 
فهرست عنوان این تئوری ها بسیار مفصل است و الزم نیست وارد جزئیات هر کدام شد. اما به تازگی 
برنامه مخفی کاری ای،  یا  توطئه  است هیچ  دانشمندی مدعی شده  اینکه  بر  مبنی  خبری منتشر شد 
برای همیشه پنهان نمی ماند و باالخره، حقیقت کشف می شود.  به گفته »دیوید گریمز«، هرچه تعداد 
گاردین، معادله  براساس گزارش  باشد، زودتر فاش می شود.  بیشتر  توطئه  افراد دست اندرکار یک 
به دست آمده »دیوید گریمز« نشان می دهد برای مخفی  نگه داشتن یک پنهان کاری تا یک دهه، کمتر 
نفر  از ١٢٥  باید کمتر  به مدت یک قرن،  راز  برای حفظ یک  باشند و  باید درگیر ماجرا  نفر  از  هزار 
در این پنهان کاری دست داشته  باشند. با در نظرگرفتن این موضوع که در مشهورترین نظریه های 
توطئه، در واقعیت بیش از  هزاران نفر انسان درگیرند، احتمال پنهان ماندن آنها کاهشی قابل توجه پیدا 
می کند. »دیوید گریمز«، فیزیک دان دانشگاه آکسفورد، می گوید نتایج نشان می دهد هر توطئه ای که 
بیش از صد  نفر در آن دست دارند، محکوم به فروپاشی و افشاشدن است و برهمین اساس، توطئه های 
ماه  آمریکا روی  که فرود  به گفته وی، درصورتی  بمانند.  تا همیشه مخفی  نمی توانند  بزرگ  علمی 
حقیقی نبود، بیش از ٤١١  هزار کارمند ناسا از این توطئه آگاه بودند و واقعیت آن در کمتر از ٣,٧ سال 

آشکار می شد.
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مرگ اعضای یک گروه موسیقی 
بریتانیایی در تصادف رانندگی

موسیقی  گروه  یک  بیچ«اعضای  »وایوال  بند  نام  به  بریتانیایی  مستقل  گروه   
مستقل بریتانیایی در تصادف اتومبیل کشته شدند.

به نقل از اسکای نیوز، همه اعضای یک گروه چهار نفره موسیقی همراه مدیر 

برنامه هایشان در تصادف اتومبیل جان باختند. این گروه مستقل بریتانیایی به 
نام بند »وایوال بیچ« بر اثر واژگون شدن اتومبیلشان از یک پل در سوئد کشته 
شدند.اتومبیل این گروه پس از سرنگون شدن از روی یک پل، از ارتفاعی 24 

متری سقوط کرد و در یک کانال افتاد.
کریس لئونارد خواننده، ریور ریوز گیتاریست، توماس لو نوازنده بیس، جک 
دیکان نوازنده درام و مدیر این گروه کریگ تاری از این سانحه جان سالم به در 
نبردند.این حادثه در 40 کیلومتری استکهلم و پس از آن رخ داد که این گروه پس 

از اجرای یک برنامه فستیوال موسیقی سوئدی بازمی گشتند.
این سانحه با انعکاس وسیعی در شبکه های اجتماعی روبه رو شد و دوستداران 
ابراز  آنها  خانواده  و  دوستان  با  سوئد-  و  بریتانیا  سو-  دو  هر  از  موسیقی 
همدردی کردند.اتومبیل حامل ابن گروه در حالی از پل سقوط کردند که وسط 
پل برای عبور کشتی ها باز شده بود و یک چراغ چشمک زدن پیش از پل این 
رویداد را به اطالع اتومبیل ها می رساند با این حال آنها بدون متوجه شدن از این 

مساله در فاصله بین دو بخش پل سقوط کردند.
پلیس که پنج دقیقه پس از این تصادف در محل حادثه حاضر شده بود، می گوید 
شاهدان تنها اتومبیلی را دیدند که داشت از روی پل رد می شد و ناگهان ناپدید 

شد. این حادثه ساعت 2٫30 دقیقه بامداد رخ داد.

زندان های بریتانیا؛
 کاهش بودجه، افزایش آسیب

نتوانند  سابق  مثل  دیگر  بریتانیا  زندان های  شده  باعث  بودجه ها  چشمگیر  کاهش 
به زندانیان نیازمند روان درمانی خدمات الزم را ارائه کنند. استیو گیالن، مدیرکل 
تعدیل  باعث  جدید  »اصالحات  می گوید:  کشور  این  در  زندان ها  مسئوالن  انجمن 
نیرو در زندان ها شده و باعث شده زندان ها نتوانند به زندانیان روان پریش خدمات 
عقیده  کرده،  صحبت  دراین  باره  که  ملی«  روان درمانی  »خیریه  بدهند.«  مناسبی 
ببینند  بهتری  آموزش های  باید  روانی  بیماری های  برای  زندان ها  مسئوالن  دارد 
شوند.  لحاظ  هم  بیمارستان ها  در  روانی  بیماری های  برای  ملی  استانداردهای  و 
افزایش  ناگهان  بریتانیا  زندان های  در  که میزان مرگ  این هشدار وقتی جدی شد 
یا  قتل  خودکشی،  براثر  مرگ ها  این  از  تا   110 که   2015 سال  در  مرگ   256 یافت؛ 
تلفات  آمار  برابر  آمار تقریبا 5  این  برخی عوامل غیرطبیعی دیگر رخ داده است. 
آمار  در  گفته ایم  »ما  می گوید:  گیالن  است.  قبل  سال   25 در  بریتانیا  زندان های 
کمبود  و  منابع  کمبود  از  ناشی  را  آن  که  می بینیم  ناگهانی  افزایش  زندان ها  مرگ 
بیمارستان  از  بیماری های روانی هستند  زندانیانی که موضوع  آموزش می دانیم. 
بازگردانده نمی شوند و ما منابع کافی برای آموزش نداریم. به خاطر داشته باشید 
 2010 از سال  کمتر  کارمند  ما ۷ هزار  زندان های  بودجه  به کاهش  توجه  با  اکنون 
برای صحبت  باعث شده کارکنان فعلی زندان ها وقت کافی  دارند. کاهش بودجه 
با زندانیان و درنتیجه پی بردن به وضعیت روانی آنها را نداشته باشند. ما باید به 
مسئوالن زندان ها آموزش و زمان کافی بدهیم تا بتوانند عالئم بیماری های روانی 
را در زندانی شناسایی کنند. بسیاری از آنها نباید در زندان بمانند و آنها را می توان 

برای درمان های مناسب از زندان به بیمارستان منتقل کرد.«

نسل جدید و همچنین یادگیری زبان انگلیسی در نسل قدیمی تر باال 
رود.

است.  مشهود  نیز  هم اکنون  دانشگاه ها  و  مدارس  در  پیشرفت 
خوبی  دیپلم  معدل  آفریقایی تبارها  درصد   68  ،2014 سال  در 
و 59 درصد  با 65 درصد سفیدپوستان  مقایسه  در  این  و  داشتند 
ادامه تحصیل  دارد که  احتمال  بیشتر  اینها خیلی  کارائیبی هاست. 
به  آفریقایی ها  فقیرترین  تحصیل  ادامه  احتمال  واقع  -در  دهند 
»تونی  کارائیبی هاست.  پولدارترین  تحصیل  ادامه  احتمال  اندازه 
سویل« موسس خیریه »خلق نابغه« می گوید با اینکه تفاوت کمی 
قوی  پایه  کارائیبی ها  می شود،  دیده  ابتدایی  دوره  در  عملکرد  در 
او  ندارند.  را  راهنمایی  نشیب  و  پرفراز  دوره  در  پیشرفت  برای 
اضافه کرد: آفریقایی ها به عنوان تازه واردان این تفکر را دارند که 

»همیشه چیزی بدتر از تکالیف مدرسه وجود دارد«.

با اینکه تبعیض همچنان واقعی است ولی باز کمتر از زمانی است که 
کارائیبی ها اولین بار به بریتانیا رسیدند. اسناد آرشیوشده دولتی 
به  ماه پیش منتشر شد نشان می دهد در سال 1985 مشاوران  که 
مارگارت تاچر اخطار داده بودند که کمک های مالی به کارآفرینان 
سیاهپوست به مصرف دیسکو و تجارت مواد مخدر خواهد رسید. 
اذعان کرد که  نام »نت سن«4  به  آن زمان یک مرکز تحقیقاتی  در 
یک  با  نزدیک شان  خویش  اینکه  به  نسبت  بریتانیایی ها  درصد   50
سیاهپوست عروسی کند حساس اند. در حال حاضر این عدد به 22 
درصد رسیده است )در حال حاضر تعصبات تغییر کرده است؛ 44 
ازدواج  با یک مسلمان  نزدیک شان  اقوام  درصد می گویند چنانچه 

کند ناراحت خواهند شد(.
 80 شده اند.  یکدست  جامعه  با  کارائیبی ها  از  کمتر  آفریقایی ها 
 50 از  کمتر  ولی  می کنند  پیدا  آفریقایی  جفت  آفریقایی ها  درصد 
درصد کارائیبی ها، کارائیبی های دیگر را به عنوان شریک زندگی 
انتخاب می کنند. هر بچه کمتر از 10 سال که مادر یا پدر کارائیبی 
سفید  مادر  یا  پدر  که  دارد  احتمال  برابر  دو  از  بیش  باشد  داشته 

نداشته باشد.
بعضی ها معتقدند این تاخیر در یکپارچگی با جامعه، علت موفقیت 
کمیسیون  قبلی  رئیس  فیلیپس«  »ترور  است.  بوده  آفریقایی ها 
آفریقای  از  سیاهپوستان  می گوید  مجلس  بشر  حقوق  و  برابری 
جدا  مذهبی  پرستش های  و  لباس  زبان،  در  را  خودشان  غربی، 
می کنند که به نظر می رسد این موضوع برای آنها حالت محافظتی 
مدرسه،  در  کارائیبی ها  عملکرد  آنها،  برخالف  است.  داشته  نیز 
درآمد  که  زمانی  دسته  دو  این  در  یعنی  است  سفیدپوستان  شبیه 

پایین است عملکرد بسیار ضعیف است.
برخی دیگر با ارزش های جداسازی خود از جامعه مخالفند. آنها 
معتقدند که اقلیت ها از اختالط با جامعه سود می برند. تالش های 
آزمون  به زودی مورد  تئوری  این  نیز در همین سو است.  رسمی 
قرار می گیرد چراکه خواه ناخواه آفریقایی های نسل بعدی سریع تر 

با جامعه یکدست می شوند.

پی نوشت ها:
و  دریا  این  جزایر  کارائیب،  دریای  شامل  کارائیب،  منطقه   -1
جنوب  در  کارائیب،  منطقه  می شود.  دریا  این  مجاور  کرانه های 
شمال  در  و  مرکزی  آمریکای  خاور  در  و  شمالی،  آمریکای  شرقی 

باختری آمریکای جنوبی قرار گرفته  است.
Thamesmead-2

 Stanley Kubrick -3
NatCen -4

به باوری خاص که  افکار عمومی  به گونه ای مدیریت می کنند که  پشت صحنه هستند که ماجراها را 
مدنظر آنهاست، برسند. برای مثال، درحالی که برخی باورمندان تئوری توطئه مدعی هستند آمریکا 
این فناوری را ندارد که به ماه سفر کند، برخی دیگر هم مدعی هستند آمریکا پیش از این، به مریخ و 
سیاره های دیگر سفر کرده یا با موجودات فرازمینی ارتباط دارد اما اخبارش را منتشر نمی کند. عالوه 
بر این برخی هم بر این باورند که داروی سرطان پیش از این کشف شده ولی شرکت های داروسازی، 
برای آنکه کسب سود دائمی خود را تضمین کنند، از تولید و عرضه این داروها خودداری می کنند. 
فهرست عنوان این تئوری ها بسیار مفصل است و الزم نیست وارد جزئیات هر کدام شد. اما به تازگی 
برنامه مخفی کاری ای،  یا  توطئه  است هیچ  دانشمندی مدعی شده  اینکه  بر  مبنی  خبری منتشر شد 
برای همیشه پنهان نمی ماند و باالخره، حقیقت کشف می شود.  به گفته »دیوید گریمز«، هرچه تعداد 
گاردین، معادله  براساس گزارش  باشد، زودتر فاش می شود.  بیشتر  توطئه  افراد دست اندرکار یک 
به دست آمده »دیوید گریمز« نشان می دهد برای مخفی  نگه داشتن یک پنهان کاری تا یک دهه، کمتر 
نفر  از ١٢٥  باید کمتر  به مدت یک قرن،  راز  برای حفظ یک  باشند و  باید درگیر ماجرا  نفر  از  هزار 
در این پنهان کاری دست داشته  باشند. با در نظرگرفتن این موضوع که در مشهورترین نظریه های 
توطئه، در واقعیت بیش از  هزاران نفر انسان درگیرند، احتمال پنهان ماندن آنها کاهشی قابل توجه پیدا 
می کند. »دیوید گریمز«، فیزیک دان دانشگاه آکسفورد، می گوید نتایج نشان می دهد هر توطئه ای که 
بیش از صد  نفر در آن دست دارند، محکوم به فروپاشی و افشاشدن است و برهمین اساس، توطئه های 
ماه  آمریکا روی  که فرود  به گفته وی، درصورتی  بمانند.  تا همیشه مخفی  نمی توانند  بزرگ  علمی 
حقیقی نبود، بیش از ٤١١  هزار کارمند ناسا از این توطئه آگاه بودند و واقعیت آن در کمتر از ٣,٧ سال 

آشکار می شد.
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موسسه حقـوقی بین المللی
 دادآفرینــــان

پذیرش دعاوی حقوقی، خانوادگی و کیفری در ایران
توسط وکالی مجرب پایه یک  دادگستری
پروند ه های خانوادگی ) مهریه، طالق، نفقه(، 

انحصار وراثت، ثبتی و  ملکی و مالیاتی
پروند ه های پولی، بانکی،  فروش اموال غیر،  جعل و غیره

انجام کلیه امور اداری در  ایران اعم از :
شهرداری ها،  اداره نظام وظیفه، ثبت ازدواج و طالق، 

استعالم خروج از کشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری

ثبت شرکت ها ، واردات، صادرات و امور گمرکی 

 تلفن لندن: 02071935592  
ایران:خیابان مطهری روبروی ترکمنستان ساختمان پروشات طبقه ۳ واحد ۱۵

تلفن: 00982186011638 
 موبایل: 00989122334075 

تغییر قواعد بازی کسب وکار
فناوری های نوین؛ 
ابزار کاهش هزینه

accenture :مترجم: فریبا ولیزاده - منبع

مدیران فناوری اطالعات 
با بهره برداری از مزایای 

فناوری های نوظهور از 
موقعیت مناسبی برای اجرای 

موج جدیدی از کاهش هزینه 
برخوردار هستند. بهره برداری 

از استراتژی هایی منطبق بر 
فناوری های نو که منجر به 
مدیریت کارآمد تحوالت 

سازمانی و دستیابی به بازده 
عملیاتی بیشتر می شود، این گروه 

از مدیران را که در پی کاهش 
هزینه های عملیاتی کسب وکار و 

ارتقای انعطاف پذیری آن هستند، 
یاری خواهدکرد.

راه حل های نوآورانه برای چالش های آشنا
امروز  کسب وکار  رقابتی  شدت  به  و  پویا  محیط  با  همگامی 
مستلزم کاربرد فناوری هایی است که منجر به افزایش سرعت 
مدیریت  در  چه  سازمان ها  عالی  مدیران  می شوند.  چاالکی  و 
موقعیت های اقتصادی ضعیف یا در درک ماهیت مجهول رشد 
جهانی، باید مقوله هزینه و اجزای زمینه ای آن را مورد توجه 
قرار دهند. کاهش هزینه ها اغلب به واسطه کاربرد فناوری آغاز 
توجه  قابل  هزینه ای  به عنوان  معموال  که  موضوعی  می شود. 
برای سازمان تلقی می شد ولی در پیشبرد فرآیندهای عملیاتی 
کسب وکار و کاهش هزینه ها نقشی تعیین کننده به خود گرفته 
می دهند.  تغییر  را  بازی  قواعد  دیجیتال  فناوری های  است. 
پتانسیل کاهش هزینه ها به واسطه کاربرد ابزارها و راه حل های 
فراهم  هزینه ها  مهار  برای  تازه ای  فرصت های  که  جدیدی 
کرده اند، مشهود شده است. پیشرفت هایی نظیر پردازش ابری، 
صنعتی  و  استانداردسازی  مشارکتی،  قدرتمند  فناوری های 
شدن به طور چشمگیری نگرش مدیران فناوری اطالعات را در 
و معرفی  اطالعات  فناوری  به کمک  کاهش هزینه ها  خصوص 
تجارب نوآورانه کاهش هزینه و منافع قابل توجه آن برای کل 
کسب وکار تغییر داده است. تعامل مناسب فناوری اطالعات و 
است.  هزینه  کاهش  تحقق  در  کلیدی  مولفه های  از  کسب وکار 
و  کسب وکار  میان  قدرتمند  همگرایی  به  دستیابی  به منظور 
چابک تر  باید  اطالعات  فناوری  پلت فرم های  اطالعات،  فناوری 
فناوری  پیاده سازی  مدل  باشند.  گذشته  از  انعطاف پذیرتر  و 
اطالعات باید هم ردیف نیازهای سازمان و نیروی انسانی این 
تغییر  با  شوند.  آشنا  جدید  نقش های  و  رفتارها  با  باید  بخش 
تمرکز تالش های سازمانی از دستاوردهای کوتاه مدت و فوری 
به اهداف بلندمدت همراه با هماهنگی بیشتر، فناوری اطالعات 
آینده سازمان برخوردار خواهد  از توان بیشتری برای ترسیم 

بود.

چهار موج کاهش هزینه های فناوری اطالعات
اصلی  موج  چهار  که  می دهد  نشان   Accenture بررسی های 
در  مخارج  کاهش  برای  سازمان ها  به  کمک  در  هزینه  کاهش 
کنار بهره برداری هرچه بیشتر از منافع فناوری اطالعات برای 

سازمان قابل توجه هستند.

موج اول: محدود کردن مخارج
موج اول – که در حال حاضر مورد استفاده بسیاری از مدیران 

از  بهره برداری  شامل   - است  سازمان ها  اطالعات  فناوری 
فرصت های آنی کاهش قیمت و به حداقل رساندن مخارج در حال 
این بخش  است. مدیران  در سازمان  اطالعات  فناوری  افزایش 
منحصربه فرد  صرفه جویی هایی  مختلف  طرق  به  می توانند 
پروژه ها،  هزینه های  اولویت بندی  بخشند:  تحقق  را  فوری  و 
از طریق  کارپردازان  بررسی مخارج خرید، کاهش هزینه های 
یکپارچه سازی  مجدد،  مذاکره  نظیر  خاص  استراتژی های 
فروشندگان، کاهش تعداد نیروهای فعال در خارج از سازمان و 

افزایش به کارگیری دارایی ها در کنترل محرک های هزینه.

موج دوم: بهبود بازده
بسیاری  استفاده  و  پذیرش  مورد  هم اکنون  که   - موج  دومین 
فناوری  -بازده  است  گرفته  قرار  اطالعات  فناوری  مدیران  از 
فرصت های  پیدایش  به  خود  که  می بخشد  بهبود  را  اطالعات 
کنترل  به  دستیابی  بر  عمده  تمرکز  می شود.  منجر  گوناگون 
مختلف  جوانب  با  اطالعات  فناوری  یکپارچگی  و  گسترده تر 
خودکار  تقاضا،  و  تامین  زنجیره  مدیریت  طریق  از  کسب وکار 
کردن پردازش ها و به طور کلی ارتقای بازده مدل مورد استفاده 
در حوزه فناوری اطالعات است. این موج شامل طیف گسترده ای 
از ابتکاراتی نظیر مجازی سازی، هماهنگ سازی، متمرکزسازی 
و استانداردسازی سرویس دهنده ها، ذخیره سازی، برنامه های 
کاربردی و پایگاه های داده ای است که در مجموع امکان افزایش 

بازده فناوری اطالعات را برای کسب وکار رقم می زنند.

موج سوم: معماری مجدد برای تحقق اهداف آتی
موج سوم شامل توانایی فناوری اطالعات در مدیریت چالش های 
فناوری  بر  مبتنی  سازمان های  است.  کسب وکار  پیش روی 
برنامه های  پیشرفت  و  ظهور  شاهد  که  عصری  در  اطالعات 
پردازش  سرویس های  و  همراه  تلفن  گوشی های  کاربردی 
برای  استراتژی های خود  بازبینی  به  نیاز بیشتری  ابری است، 
روبه رو شدن با پیچیدگی ها و چالش های آتی دارند. به منظور 
کردن  ساده تر  سرعتی،  و  انعطاف پذیری  چنین  به  دستیابی 
معماری کسب وکار یکی از ضروریات است. درحالی که فناوری 
اطالعات باید رویکردی مقرون به صرفه را در قبال مولفه های 
نیز  کسب وکار  خود  کند،  اتخاذ  کسب وکار  معماری  مختلف 
ابزارهای  مدیریت  شود.  گرفته  نظر  در  ذی نفع  به عنوان  باید 
همچنین  و  ثالث  شخص  تامین  زنجیره  نرم افزارها،  کاربردی، 
برنامه های کاربردی و زیرساخت های مرتبط باید براساس نیاز 
به کاهش هزینه مورد بررسی قرار گیرد. عالوه بر این، نیازهای 
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مستلزم  کاربردی  برنامه های  تهیه  برای  اخیرکسب وکار 
تحولی بنیادین در مدل مورد استفاده سازمان است.

موج چهارم: ایجاد ارزش به واسطه فناوری اطالعات
اطالعات  فناوری  مدیران  چهارم،  موج  موفقیت  به منظور 
باید سایر بخش های سازمان را در کاهش هزینه های فروش، 
کاهش هزینه های عمومی و اجرایی و فراهم کردن رشد به 
واسطه فناوری یاری رسانند. همگرایی فناوری اطالعات و 
کسب وکار بر اساس قابلیت ها و اختیارات، منجر به افزایش 
به  پاسخ  در  خدمات  و  هزینه ها  می شود.  پذیری  انعطاف 
از خودکار سازی فرآیندها و  شرایط در حال تغییر حاصل 
اطالعات پیشرفته مدیریتی دچار تحول می شوند و در نتیجه 
علل بازده پایین قابل ریشه یابی خواهند بود. با پیاده سازی 
موازی سه موج اول در راستای کاهش هزینه، مدیران فناوری 
اطالعات وارد عملیاتی خطی و کارآمد می شوند که متضمن 
تکرار  موج ها  این  است.  کسب وکار  برای  بیشتری  منافع 
که  است  انجام  حال  در  فرآیندهای  شامل  و  هستند  شونده 
سازمان به واسطه آنها امکان نوآوری بیشتر و کاهش هزینه 
را به دست می آورد. سرمایه گذاری در حوزه فناری اطالعات 
امروزه برای کسب وکارها ساده تر از هر زمانی است و دلیل 
با  انطباق پذیری هرچه بیشتر  آن کاهش هزینه ها و توانایی 

قابلیت ها و ویژگی های مختلف تکنولوژی های نوین است.

قدرتمندسازی کسب وکار با فناوری اطالعات
بنا بر پیش بینی های Accenture، فناوری اطالعات به عنوان 
کمتر  حدود  در  رقمی  ها،  سازمان  کل  هزینه های  از  بخشی 
از یک درصد تا 15 درصد را به خود اختصاص می دهد. در 
گذشته، مدیران فناوری اطالعات هزینه های فناوری اطالعات 
انعطاف پذیری  و  چابکی  افزایش  واسطه  به  را  سازمان  در 
مدل آن کنترل می کردند. در حال حاضر این گروه از مدیران 
می توانند سازمان ها را در کاهش بی نظیر هزینه کمک کنند. 
این  کلیدی  مولفه های  از  فرآیندها  خودکارسازی  و  نوآوری 
روند هستند. مدیران فناوری اطالعات می توانند قدم فراتر 
پردازش های  نظیر  نوظهوری  رویکردهای  از  و  گذاشته 

بهره برداری  شناختی  پردازش های  و  اشیا  اینترنت  ابری، 
کنند. باید در نظر داشت که مدیرانی که منافعی قابل لمس 
برای سازمان به ارمغان می آورند، هم موقعیت شغلی خود 
در آن سازمان را تحکیم می کنند و هم مشوق های خوبی برای 
فراهم  اطالعات  فناوری  حوزه  در  سرمایه گذاری  تشویق 
کاهش  امروز،  رقابتی  شدت  به  و  پویا  دنیای  در  می آورند. 
هزینه اغلب در غالب نیازی غیرمنتظره و فوری ظهور پیدا 
می کند. در چنین شرایطی فقط سازمان هایی موفق و قادر 
به ادامه حیات خواهند بود که قادر به انجام صرفه جویی های 

قابل توجهی در حوزه کسب وکار خود باشند.

فناوری صنعت را دگرگون می کند
درحالی که کاهش هزینه ها به کمک فناوری اطالعات هدفی 
اطالعات  فناوری  مدیران  وجود  این  با  است،  شجاعانه 
از  فراتر  معموال  تحوالت  مهم ترین  که  می دانند  به خوبی 
ساختار سنتی بخش فناوری اطالعات سازمان رخ می دهد. 
از  فراتر  تحوالت  این  ها،  موقعیت  از  بسیاری  در  واقع،  در 
مرزهای رایج سازمان اتفاق می افتند. فناوری های دیجیتال 
به  است  نشده  تجربه  قبال  که  طریقی  به  را  صنایع  رهبران 
در  رقابت هایی  قالب  در  چه  چالشی  چنین  می کشد.  چالش 
خطر  یک  به  مرتبط  غیر  صنایع  در  چه  و  همسان  صنایع 
متمایز برای جریان درآمدی هر کسب وکاری تبدیل شده اند. 

هزینه های  کاهش  فناوری  رهبران  روی  پیش  اصلی  چالش 
عملیات کسب وکار نیست، بلکه مهم ترین چالش نوع یا نحوه 
شاید  اگرچه  است.  حاصل  صرفه جویی های  سرمایه گذاری 
اما  باشد  فناوری  حوزه  در  سرمایه گذاری  حل  راه  بهترین 
سودآور  رشد  و  حوزه  این  در  سرمایه گذاری  میان  رابطه 
برای هر کسب وکاری مبهم است. در چنین شرایطی رهبران 
مهمی  وظیفه  سازمان ها  اطالعات  فناوری  بخش  و  فناوری 
بر دوش دارند.قدرتمند ساختن کسب وکار به کمک فناوری 
در  بلکه  است،  آفرین  ارزش  سازمان  برای  نه تنها  اطالعات 

پیشبرد و رشد صنعت نیز تاثیر بسزایی دارد.

مشاغل
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برگزاری صیغه عقد و طالق
مورد تائید سفارت ایران

تهیه و تنظیم وصیت نامه
 شرعی و قانونی و مراسم تدفین 

مشاوره خانواده با تعیین وقت قبلی

 محمد حسین متقی 07402090987

داخل  )هم  مهاجرت  میزان  گذشته،  دهه  چند  طول  در 
چشمگیری  طور  به  دیگر(  کشورهای  به  هم  و  کشور 
به  بیشتر  دسترسی  تر،  آسان  سفر  است.  یافته  افزایش 
بستگان  دور،  شهرهای  و  کشورها  مورد  در  اطالعات 
هایی  فرصت  و  اند  کرده  مهاجرت  که  دوستانی  دو 
افراد و  به مهاجرت  استانداردهای زندگی  برای توسعه 

خانواده ها دامن زده است.
مهاجرت شامل گروه های متنوعی می شود. هر فردی 
متعلق به هر طبقه ای و با هر جنسیتی، مهاجرت می کند. 
طبق آمار غیررسمی بیشتر از 3 میلیون ایرانی مهاجرت 
کرده اند که در حال حاضر در بیشتر از 50 کشور جهان 
آمریکا،  در  بیشتر  این کشورها  از میان  و  دارند  حضور 
فرانسه، انگلستان، آلمان، ترکیه و استرالیا ساکن هستند.
تقریبا  و  سال   32 تا   25 بین  جمعیت  این  متوسط  سن 
از  ایرانیان  است.  مساوی  مردان  با  زنان  جمعیت 
حدود  و  شوند  می  محسوب  مهاجران  ثروتمندترین 
اند  کرده  گذاری  سرمایه  جهان  در  دالر  میلیارد   400
ولی اوضاع همیشه برای همه مهاجران مساعد نبوده و 

نخواهد بود. جدا از منافعی که در مهاجرت وجود دارد، 
عواقب سخت و دشوار این رویداد هم کم نیست که در این 

نوشته به اختصار به آنها پرداخته ایم.

مهاجرت و جنبه های مثبت اش در تاریخ
مهاجرت جنبه های مثبتی هم حتما دارد که همیشه آدم 
را  که هستند  قول شازده کوچولو جایی  به  که  را  هایی 
خوش ندارند، ترغیب کرده به رفتن به جای دیگر. نگاه 
این پدیده متوجه مان خواهد کرد که مهاجران،  به  کلی 
برند  می  میزبان  کشور  به  تازه  های  فرهنگ  و  نوآوری 
و به دلیل تنوع فرهنگ های مختلف کشور میزبان غنی 
خواهد شد. همچنین حقوق بازنشستگان کشور مقصد، 
تامین خواهد  تازه وارد  از طریق مالیات های مهاجران 

شد.
تازه  مهاجران  اندک،  دستمزد  دلیل  به  است  ممکن  البته 
وارد دچار افسردگی شوند اما به نظر می رسد این حالت 
کشورهای  در  طرفی،  از  گذراست.  مواقع  بیشتر  در 
مبدأ نرخ بیکاری کاهش پیدا می کند و مهاجران جوان 

صورتی  در  و  برند  می  باال  را  خود  زندگی  انداز  چشم 
المللی خود  بین  ارتباط های  اندازها و  که برگردند پس 
نیروی  مبدأ  کشور  ولی  کنند  می  وارد  کشورشان  به  را 
کار جوان و پر انرژی و تحصیلکرده خود را از دست می 

دهد.
حاضر  که  کارمندانی  و  کارگران  است  ممکن  همینطور 
به دریافت دستمزد کمتر در کشور جدید شان باشند به 
کارفرمایان این اجازه را بدهند که از آموزش نوآوری و 
بهره وری چشم پوشی کنند. احتمال مورد سوءاستفاده 

قرار گرفتن مهاجران هم کم نیست.

غم و اندوه در کنار امید و پیشرفت
تجربه  از  ترکیبی  مهاجر  های  خانواده  برای  مهاجرت 
های مختلف را همراه خواهد داشت. به این دلیل که هم 
می تواند باعث امید بیشتر و انتظار برای بهبود اوضاع 
زندگی شود و هم با حس عمیق غم و اندوه همراه باشد.

عوامل موثر بر خانواده های مهاجر و پناهندگان عبارتند 
از غم و اندوه، استرس بعد از جدایی، کمبود یا نداشتن 
افزایش  زبانی،  های  محدودیت  اجتماعی؛  های  ارتباط 
و  آداب  و  ها  ارزش  برخورد  دلیل  به  ها  نسل  بین  تنش 
رسوم، مشکالت اسکان مربوط به رفاه و حمایت مالی، 
اشتغال، فراهم کردن مسکن مناسب و مقرون به صرفه، 
نژادپرستی و موانعی در هماهنگی با سیستم آموزش و 

پرورش کشور مقصد.

پرسش هایی که قبل از مهاجرت باید از خود بپرسیم
میزان  سنجش  به  حدی  تا  توانند  می  ها  پرسش  برخی 
تجربه خانواده مهاجر  به  و مشکالت مربوط  اضطراب 

کمک کنند از جمله:

* دالیل شما برای ترک کشورتان چه بود؟
خود  قبلی  محل  به  روزی  که  هستید  این  دنبال  آیا   *
برگردید یا این زندگی جدید را برای همیشه ادامه دهید؟
بهتر  تان  خانواده  و  شما  برای  چیزهایی  چه  اینجا   *

است؟
و  شما  روی  اثری  چه  اید  کرده  تجربه  که  تغییراتی   *

خانواده تان گذاشته است؟

این نکته مهم است که هر کدام از اعضای خانواده پاسخ 
متفاوتی به این پرسش خواهند داشت و اثر مهاجرت بر 
تحول وضعیت روانی، اجتماعی و جسمی در طول زمان 

مشخص خواهد شد.

مهاجرت، دوری، نزدیکی
اگر بخواهیم روی نقاط مثبت تمرکز کنیم به این نتیجه 
خواهیم رسید که مهاجرت می تواند بر پویایی خانواده 
اثر مثبت داشته باشد. همچنین تجربه مهاجرت در خیلی 
و  شود  می  خانوادگی  پیوندهای  تحکیم  باعث  موارد  از 
می تواند اعضای خانواده را به سمت احساس وابستگی 
بیشتر به همدیگر و محافظت از هم سوق دهد؛ در حالی 
از  بسیاری  و  هستند  فردگرا  خیلی  غربی  جوامع  که 
هایی  فرهنگ  از  جوامع  این  به  وارد  تازه  های  خانواده 
می آیند که خانواده های گسترده و عالقمند به معاشرت 

دارند.
در چنین حالتی پس زمینه های فرهنگی خیلی موثرند. 
با  سازش  برای  افراد  بر  ای  العاده  فوق  فشارهای 
هنجارهای فرهنگ جدید وارد می شود که این موضوع 
می تواند باعث تنش هایی در خانواده شود اما حس تعلق 
به فرهنگ خانوادگی عامل محافظتی برای حفظ سالمت 

و تندرستی روانی خانواده است.
برای  یا  افتخار  خود  فرهنگی  میراث  به  ها  جوان  اگر 
برای  مهاجرت  کنند،  تالش  خود  فرهنگی  هویت  حفظ 

آنها دردسرهای کمتری به وجود می آورد.

سرگردانی میان دو فرهنگ و بحران هویت
کدام  هر  که  فرهنگ   2 بین  سرگردانی  احساس  البته 
برای  زیادی  مشکالت  دارند،  متفاوتی  های  خواسته 
جوانان و نوجوانان به وجود می آورد چون آنها از یک 
خانواده  فرهنگی  میراث  به  احترام  و  عالقه  باید  طرف 

مهاجرت؛ غم و 
اندوه در کنار 
امید و پیشرفت

معصومه سلیمی نسب
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نشان دهند و از طرف دیگر با فرهنگ 
بتوانند  تا  کنند  پیدا  سازگاری  جدید 
پیش  تازه  محل  در  را  خود  زندگی 

ببرند.
خود  آداب  و  فرهنگ  از  ها  جوان  اگر 
بین  فرهنگی  تضاد  بگیرند  فاصله 
و  )فرزندان  خانواده  دوم  و  اول  نسل 
به  هویت  بحران  نهایت  در  و  والدین( 

وجود خواهد آمد.

تضعیف پدر و مادر
ساختار  در  تغییر  وقایع،  این  با وجود 
به  پدر  ایجاد و جایگاه  سنتی خانواده 
و  اجتماعی  اقتصادی،  مشکالت  دلیل 
فرهنگی خانواده تضعیف خواهد شد. 
سرپرست  عنوان  دیگر  دلیل  همین  به 
نخواهد  معنایی  او  برای  خانواده 

داشت.
اگر مادر خانواده هم با قرار گرفتن در 
موقعیت تازه دنبال پیدا کردن جایگاهی 
در اجتماع برای خود باشد و از وضع 
رخ  طالق  شود،  غافل  اش  خانواده 
خواهد داد تا جایی که طبق تحقیقات، 
میزان طالق بین ایرانیان ساکن آمریکا 
و اروپا 10 برابر میزان طالق در ایران 
است و این رقم بین مهاجران ایران در 
کشورهای اسکاندیناوی )سوئد، نروژ، 
فنالند و ...( به رقم 3 در هر 4 ازدواج 

می رسد.

مهاجران نروژی و افزایش 
اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی  نرخ  مطالعه  یک  طبق 
ایالت متحده  به  که  هایی  نروژی  میان 

مهاجرت کرده بودند، بیشتر از نروژی 
هایی بود که در وطن شان مانده بودند. 
نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که 
به  سفیدپوستان  روی  مهاجرت  آثار 
طور دقیق همان هایی نیست که برای 
آفریقایی ها و کارائیبی ها به وجود می 

آیند.
نرخ  انگلستان  در  متعددی  مطالعات 
باالی اسکیزوفرنی را میان گروه های 
مهاجر به خصوص آفریقایی کارائیبی 
فرضیه  اولین  است.  داده  نشان  ها 
در  اسکیزوفرنی  باالی  نرخ  درباره 
کشورهایی  گوید  می  مهاجران  میان 
خودشان  آیند  می  آنها  از  مهاجران  که 
دارای نرخ باالتر اسکیزوفرنی هستند.
احتمال  دهد  می  نشان  فرضیه  دومین 
بیماری  مستعد  که  افرادی  مهاجرت 
اسکیزوفرنی  جمله  از  روانی  های 
می  مسئله  این  است.  بیشتر  هستند 
عنوان  به  ذاتی  قراری  بی  ی  به  تواند 
و  روانی  بیماری  یک  درآمد  پیش 
جامعه  از  دوری  به  تمایل  احساس 
باعث  مهاجرت  که  شود  داده  نسبت 

بروز روحیه بد فرد بیمار خواهد شد.

مهاجرت  که  است  این  سوم  فرضیه 
عاملی استرس زاست و اگر افراد آسیب 
بروز  سمت  به  کنند  مهاجرت  پذیر 
می  نظر  به  روند.  می  روانی  عوارض 
مهاجرت  از  بعد  سال   10  12 فرد  رسد 
عوامل  سایر  چون  اسکیزوفرنی  دچار 
ایجادکننده اضطراب در این سال ها بر 

فرد فشار می آورند.

چگونه سالم 
طالق بگیریم؟!

مرخصی  جدایی،  از  بعد  که  هستید  افرادی  دسته  آن  از  هم  شما  اگر 
استعالجی گرفته اید، تنها نیستید. ۷6 درصد از مردم می گویند که بعد 
از جدایی، حزن و ناراحتی را تجربه می کنند و این ناراحتی به مشکالت 

جسمانی و احساسی عمده ای برای آنها می انجامد.
اینکه بعد از جدا شدن از عشقتان حس می کنید که انگار کامیون از روی 
می  روابط  کارشناس  و  پزشک  اومارا،  میشل  دارد.  دلیل  شده،  رد  شما 
گوید: »وقتی درباره همه چیزهای خوبی که هنگام عاشق حس می کنید، 
می اندیشید، در واقع همه آن عالئم را هنگام جدا شدن نیز تجربه می کنید. 
تنها فرقش این است که این بار حس بدی دارید.« وقتی عاشق می شوید، 
حس می کنید نمی توانید غذا بخورید، نمی توانید بخوابید و یک لحظه 
هم نمی توانید به عشقتان فکر نکنید، ولی همه این حس هایی که در ابتدا 
از جدایی حال بدی به شما می دهند. اومارا می گوید  خوب بودند، بعد 

همه این احساسات مبنای بیولوژیک دارند.
و  هورمونی  تغییرات  دچار  جدایی  از  بعد  واقع  در  شما  بدن  و  ذهن 
شیمیایی می شود. قبل از آنکه خودتان را غرق در غم و اندوه و بستنی 
خوردن کنید، راهنمایی اومارا را بخوانید تا از این فاز به سالمت بگذرید:

تماستان را با او کاماًل قطع کنید.
شاید غیرممکن به نظر برسد، ولی تنها درمان واقعی برای ناراحتی های 
پس از جدایی همین است. اسکن های مغزی و آزمایش خون و تحقیقات 
دیگر نشان می دهند که وقتی کسی که دوستش دارید را می بینید یا با او 
حرف می زنید، بدنتان به نحوی واکنش نشان می دهد که تمایل شما به او 
دوباره زیاد می شود. بنابراین وقتی کاماًل تماس خود را قطع کنید و دیگر 
هیچ راهی برای دیدن یا ارتباط برقرار کردن با او نداشته باشید، جدایی 
تماس  همه  که  کند  می  پیشنهاد  اومارا  شود.  می  تر  تحمل  قابل  برایتان 

هایتان را به مدت 30 تا 90 روز با او قطع کنید.

بجای گشت زنی در شبکه های اجتماعی، با دوستان خود بیرون بروید.

هر چقدر تالش کنید، شبکه های اجتماعی دست از نشان دادن نوتیفیکیشن 
های مربوط به مخاطب خاص دست بر نمی دارند. شما دو نفر دوستان و 
کانکشن های مشترکی دارید که باعث می شود در این شبکه ها به نحوی 
از هم مطلع شوید. سعی کنید مدتی فیسبوک و اینطور شبکه ها را کاماًل 
دوستان  و  جامعه  از  کاماًل  که  نیست  معنا  بدان  این  ولی  بگذارید.  کنار 
فاصله بگیرید. با آنها قرار بگذارید و بیرون بروید، حتی اگر حوصله اش 

را ندارید.

مراقب اضطراب باشید.
اومارا می گوید: »چیزی که همه بعد از جدایی آن را تجربه می کنند این 
آوری است. هرگز  این تجربه بسیار اضطراب  فکر است که "حاال چی؟" 
آن  مهار  روی  عوض  در  پس  کنید.  حذف  کاماًل  را  اضطراب  توانید  نمی 
تمرکز کنید. وقتی افکاری به ذهنتان خطور می کنند که شما را مضطرب 
کنید. وقتی  باورتر جایگزین  قابل  و  بهتر  افکار  با  را  آنها  باید  کنند،  می 
شروع به فکر کردن به این موضوع می کنید که "تا ابد تنها می مانم!" باید 
آن را با این فکر جایگزین کنید: "شاید فراموش کردنش خیلی طول بکشد، 

ولی دوباره روی پایم می ایستم."«

عادات قدیمی خود را از سر بگیرید.
است  خوبی  عادات  مجدد  شروع  برای  خوبی  بسیار  فرصت  شدن  جدا 
صبح  روز  هر  که  داشتید  عادت  قباًل  شاید  داشتید.  رابطه  این  از  قبل  که 
برای دویدن بیرون بروید، در حالیکه وقتی با او بودید هرگز از جایتان 
که  رفتید  تفریحی می  یا  آموزشی  شاید کالس های  نمی خوردید.  تکان 
او دوست نداشت و شما آنها را کنار گذاشته بودید یا بودن با او به شما 
فرصت شرکت در این کالس ها را نمی داد. حاال بهترین زمان برای از سر 

گرفتن آن کالس ها و ارتباط مجدد با خود واقعی تان است.

دوباره جان بگیرید.
از  بعد  رابطه  یک  دوباره  شروع  برای  ممکن"  زمان  "بهترین  وقت  هیچ 
تا  کنید  صبر  که  اینجاست  مهم  نکته  ولی  کرد.  نخواهید  پیدا  را  جدایی 
دوباره روی بهترین فرم خود بیایید. بیشتر مردم قبل از آنکه دوباره به 
خود واقعی شان برگردند، به دنبال رابطه هستند، ولی باید بدانند که تا 
وقتیکه در دوره درمان هستند و رشد می کنند، رابطه جدید آنها با آنها 
رشد و تغییر نمی کند. پس مدتی رابطه جدید را فراموش کنید و بجای آن 

به خودتان برسید و مراقب خودتان باشید تا کاماًل خوب شوید.
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بسیاری از سالمندان با باورهایی زندگی می کنند که سبک 
زندگی آنها را تعیین می کند و همین سبک زندگی می تواند 
متعدد  مشکالت  مقابل،  در  یا  کند  تضمین  را  آنها  سالمت 
بسیاری  حقیقت  در  کند.  ایجاد  برایشان  روانی  و  جسمی 
تشکیل  را  سالمندان  زندگی  سبک  که  روزمره ای  موارد  از 
آنها  به عادت شده و شاید  تبدیل  می دهد، در برخی مواقع 
از خود در  یا  بیمار  را  به سادگی می توانند خود  که  ندانند 
برابر بیماری ها محافظت کنند. در »سبک زندگی« این هفته 
به 6 مورد از اشتباهات رایج سالمندان اشاره می کنیم که به 

راحتی قابل پیشگیری است.

1. خطای دارویی
     یکی از مشکالت شایع سالمندان این است که امکان بروز 
به همین دلیل سالمندان  بیماری های مختلف وجود دارد و 

همزمان  به طور  دارو  چندین  همزمان  مصرف  به  ناچار 
هستند. دیده شده بسیاری از سالمندان بعد از آنکه مصرف 
یک دوره دارویشان به اتمام رسید، بدون مراجعه به پزشک 
دوباره آن دارو را تهیه و مصرف می کنند. در صورتی که 
را  دارو  بیمار، دوز  نیاز  و  دارو  تاثیر  براساس  باید  پزشک 
افزایش یا کاهش دهد. گاهی سالمندان به طور مثال دارویی 
به دلیل  را  می کردند  مصرف  باید  ماه  یک  مدت  برای  که 
آنکه نتیجه خوبی از آن گرفتند به مدت 2 تا 3 سال مصرف 
بدون  دارو  طوالنی مدت  مصرف  بدانیم  باید  می کنند. 
مشورت با پزشک می تواند برای سالمندان عوارض دارویی 
پزشک  به  درمان  برای  می شوند  مجبور  آنها  و  کند  ایجاد 
این  به سالمندان  ما  بنابراین توصیه  دیگری مراجعه کنند. 

است که حتما هر دارویی که پزشک برایشان تجویز کرده 
را بعد از اتمام دوره درمان مجددا به پزشک نشان دهند و 
مطابق نظر او دارو مصرف کنند. مشکل دیگری که در مورد 
مصرف دارو در سالمندان رایج است، به مصرف خودسرانه 
سالمندان  شده  دیده  بسیار  که  گونه ای  به  برمی گردد  دارو 
باتوجه به توصیه اقوام و آشنایان و اطرافیانشان از دارویی 
آنها  توصیه  به  و  می کنند  استفاده  گرفته اند  نتیجه  آنها  که 
اقدام به تهیه و مصرف دارو می کنند. در حالی که مصرف 
خودسرانه دارو و به تجویز اطرافیان می تواند روی کبد و 
تاثیر بگذارد و همچنین توجه داشته باشید  کلیه سالمندان 
که هر دارو با میزان دوز مشخص بنا بر شرایط جسمانی 
هر فرد متفاوت است و می تواند در یک فرد سودمند بوده 

دارد که  اهمیت  ایجاد مشکل کند. پس بسیار  در فرد دیگر 
هیچ سالمندی به سالمند دیگر دارویی را توصیه نکند یا به 

توصیه دیگران دارویی را مصرف نکند.

2. خطای دندانی
     بهداشت دهان و دندان مشکل دیگری است که در سالمندان 
می کنند  تصور  سالمندان  از  بسیاری  است.  رایج  بسیار 
چون از دست دندان استفاده می کنند، نیازی به مراجعه به 

می گویند  چون  نیست.  دندان  دست  به  رسیدگی  و  پزشک 
برای  مشکلی  نیست،  خودمان  طبیعی  دندان  دندان،  دست 
آن پیش نمی آید و نیازی به رسیدگی ندارد. در صورتی که 
به دلیل چاق یا الغر شدن یا تغییرات عضالت فک و لثه ممکن 
خوبی  به  سالمند  دهان  در  دندان  دست  مدتی  از  بعد  است 
فیکس نشود و این وضعیت در طوالنی مدت می تواند به لثه 
و عضالت فک ضربه وارد و ایجاد زخم در دهان کرده که 
گاهی اوقات می تواند آغاز یک زخم بدخیم در دهان باشد. 
بنابراین سالمندان باید توجه داشته باشند، دست دندان نیز 
همانند دندان طبیعی نیاز به رسیدگی و مراجعه به پزشک 

برای بررسی وضعیت سالمت آنها دارد.

3. خطای کم آبی
     معموال در دوره سالمندی تمایل به مصرف مایعات کم 
می شود؛ از یک طرف خشکی دهان در سالمندان ایجاد شده 
و از طرف دیگر مصرف برخی از داروها نیز باعث خشکی 
بیش از پیش دهان می شود. بنابراین خشکی دهان می تواند 
جدی  آسیب های  معرض  در  را  دهانی  حفره های  وضعیت 
قرار دهد. در حقیقت سالمندی که از دست دندان استفاده 
لثه  به  بیشتر  صدمه  باعث  هم  دهانش  خشکی  می کند، 

می شود و اگر در دهان حفره دهانی نیز داشته باشد، بیشتر 
در معرض آسیب خواهد بود. حتی خشکی دهان می تواند 
به  تبدیل  که  کند  بدتر  آنقدر  را  دهانی  حفره های  وضعیت 
عفونت های قارچی در دهان شده و سالمند را کم اشتها کند.

4. خطای شنوایی
دچار  سالمندان  از  بسیاری  سن  افزایش  دنبال  به       
یا  کنند  صحبت  بلند  است  ممکن  و  می شوند  گوشی  پیر 
است  ممکن  و  نشنوند  خوبی  به  را  اطرافیان  صحبت های 
صحبت دیگران را به درستی متوجه نشده و دلخور شوند. 
از  و  کنند  زیاد  را  تلویزیون  صدای  هستند  مجبور  حتی 
آمده  پایین  آنها  شان  کنند  احساس  و  بگیرند  تذکر  دیگران 

آسیب  قضیه  این  از  سالمندان  خود  همه،  از  بیشتر  و  است 
آنها نسبت به استفاده  از  می بینند ولی با این وجود برخی 
از سمعک مقاومت می کنند. در صورتی که در حال حاضر 
سمعک هایی در بازار آمده اند که داخل مجرای گوش نصب 
اختالل  باعث  اختالل شنوایی  اینکه  نکته مهم تر  و  می شود 
و  دست  و  بیفتد  سالمند  است  ممکن  و  می شود  تعادل 
پاهایش دچار شکستگی شود و معموال در سه چهارم موارد 
سالمندانی که دچار شکستگی استخوان سر ران می شوند 
کوچک  مراجعه  یک  با  بنابراین  بازنمی گردند.  زندگی  به 

می توان از بسیاری از مشکالت بزرگ پیشگیری کرد.

5. خطای بینایی
     معموال سالمندان وقتی به چشم پزشک مراجعه می کنند 
استفاده  عینک  همان  از  سال ها  می کنند  دریافت  عینک  و 
برای  دوره ای  ویزیت  به  نیازی  می کنند  تصور  و  می کنند 
معاینه چشم ندارند. در صورتی که شماره عینک باال رفته 
و عینک قبلی نمی تواند دید مناسب را به سالمند بدهد و عدم 
تطابق و کاهش عمق دید باعث عدم تعادل و افتادن سالمند 
شود. به ویژه در سالمندانی که مجبورند در شب چندین بار 
برای دفع ادرار به دستشویی بروند، ریسک افتادن را بیشتر 
بینایی و مشکالت  با وضعیت  می کند. هر سالمند متناسب 
چشمی که دارد پزشک به او توصیه می کند که ویزیت بعدی 
چه زمانی باشد ولی اگر سالمند مشکلی نداشته باشد به طور 

روتین بهتر است سالی یکبار به چشم پزشک مراجعه کند.

6. خطای پوستی
     خشکی پوست در سالمندان نیز یک مشکل شایع است 
به محرک های  باعث می شود پوستشان نسبت  امر  و همین 
خشک  پوست  حقیقت  در  باشد.  آسیب پذیرتر  بیرونی 
زمانی که در معرض نور آفتاب قرار می گیرد، بیشتر آسیب 
می بیند. یک اشتباهی که ممکن است سالمندان مرتکب شوند 
این است که تصور می کنند استفاده از کرم ضدآفتاب برای 
سنشان مناسب نیست و فکر می کنند برای زیبایی استفاده 
از  استفاده  سالمند  سالمت  برای  که  صورتی  در  می شود. 
به  اکید  توصیه  کنارآن  در  و  است  ضروری  ضدآفتاب  کرم 
استفاده از عینک آفتابی نیز داریم. همچنین سالمندان توجه 
داشته باشند بعد از حمام نیز از لوسیون های سبک استفاده 

کنند.

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

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

Tel: 020 7221 5763  
Mob: 07961 447116  

10 Harley Street W1

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی 
- روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم 

دکتر روحی شاهین

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

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای 
اعصاب لندن

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

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

از خطای دارویی و دندانی تا خطای بینایی و شنوایی

خطاهای 
ششگانه 

در دوران 
سالمندی   



19جمعه 30 بهمن ماه 1394 -  شماره 433 هفته نامه پرشین
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

وسواس در 
سالمنــــدی

دکتر آزاده مظاهری

وسواس در هر سن و سال و از هر نوعی که باشد، آزاردهنده 
است و از نظر روانی و جسمی فرد مبتال را دچار مشکل می 
کند. منظورم از وسواس، وسواس فکری یا عملی مکرر است 
که به بیمار رنج و عذاب قابل مالحظه ای تحمیل می کند؛ به 

گونه ای که روند زندگی فرد و روابطش مختل شود.

شروع وسواس معموال از 20 سالگی است و فقط 15 درصد 

از 35 سالگی به وسواس مبتال می شوند. شروع  افراد بعد 
وسواس در سالمندی بسیار نادر است اما آنچه اهمیت دارد، 
این است که جنس وسواس در سالمندی با بقیه سنین تفاوت 
شدن  کم  و  عضالت  تحلیل  دلیل  به  سالمندی  در  چون  دارد 

توان خود فرد تبعات وسواس می تواند بدتر بروز پیدا کند.

جنس وسواس در سالمندان تفاوت دارد
شیوع وسواس در سالمندی تنها یک درصد است ولی الگوی 
کند،  می  پیدا  بروز  جوانی  سنین  در  که  وسواسی  با  آن 
هستند،  وسواس  دچار  که  سالمندانی  بیشتر  است.  متفاوت 
عمدتا وسواس شستشو و ترس از گناه دارند. از آنجایی که 
وسواس از سنین جوانی آغاز می شود، اگر سالمندی دچار 
داشته  قبل  از  را  آن  خفیف  شکل  باید  قاعدتا  است،  وسواس 
باشد. البته اگر تازه وسواس در فرد سالمند ظاهر شده، به 
افتاده  اش  زندگی  در  اتفاقی  است  ممکن  که  است  دلیل  این 
باشد که تحملی برایش سخت بوده و یکباره دچار وسواس 

شده است.
داشته  وسواس  جوانی  دوره  از  فرد  است  ممکن  همچنین 
صورت  به  سالمندی  رد  ولی  است  نبوده  جدی  خیلی  ولی 
تشدید یافته بروز پیدا می کند. عالوه بر اینها، اگر در دوره 
کمی  با  توانیم  می  باشیم،  وسواس  به  ابتال  شاهد  سالمندی 
است.  وسواس  عامل  جسمی  بیماری  یک  دریابیم  جستجو 
البته منظورم بیماری هایی است که مغز را درگیر می کند؛ 
مثل سکته مغزی، تومور مغزی یا مسمومیت هایی که در اثر 
موادی مانند حشره کش ها ایجاد می شود و در مغز تاثیر می 
گذارد. شروع اختالل های شناختی یا زوال مغز نیز می تواند 

در بروز وسواس در سالمندی نقش داشته باشد.

وسواس به تنهایی نمی آید!
یکی از مشکالتی که وسواس می تواند برای سالمندان ایجاد 
دیگری  های  بیماری  با  معموال  وسواس  که  است  این  کند، 
همراه است. جالب است بدانید وسواس در 6۷ درصد موارد 

با ترس  است  اساسی همراه است. حتی ممکن  افسردگی  با 
فرد  عملکرد  صورت  این  در  که  باشد  همراه  نیز  اجتماعی 
مختل می شود به گونه ای که گوشه گیرتر می شود و بیرون 

رفتن از خانه برایش مشکل خواهد شد.
به  بیشتر  سالمندان  گفتیم،  که  طور  همان  دیگر،  سوی  از 
وسواس شستشو و ترس از گناه مبتال می شوند؛ به صورتی 
که به دنبال وسواس فکری با تصور اینکه آلودگی در اطراف 
اضطرابشان  تا  هستند  شستشو  فکر  در  مدام  دارد،  وجود 
شکلی  به  نیز  گناه  از  ترس  وسواس  شود.  کم  طریق  این  از 
گناه  در مورد  گونه  که فکرهای وسواس  کند  پیدا می  بروز 
مدام افراد را آزار می دهد و به صورت جبرانی ممکن است 
ذکرهای طوالنی بگویند یا مدام در حال عبادت باشند و یا به 
صورت اغراق آمیز صدقه دهند. در حقیقت، با این کارها فرد 

می خواهد احساس گناهش و اضطرابش را کم کند.

عالیم وسواس در طول زمان کم و زیاد است
به  درصد   30 تنها  اگر  و  است  مزمن  بیماری  یک  وسواس 
درمان پاسخ دهد، ما ادعا می کنیم فرد به درمان پاسخ داده 

است چون با 30 درصد پاسخ به درمان نیز کیفیت زندگی فرد 
باال می رود.

نکته مهم دیگر این است که سیر بیماری وسواس درازمدت 
است  ممکن  و  شود  می  شروع  سالگی   20 از  معموال  و  است 
اگر درمان نشود تا سالمندی نیز ادامه پیدا کند ولی در طول 
درمان  شود.  می  زیاد  و  کم  وسواس  بیماری  عالیم  زمان، 
وسواس در سالمندی نیز همانند سایر سنین، روان درمانی 
به کمک دارودرمانی است و با توجه به اینکه وسواس در چه 
موقعیتی تشدید می شود، تکنیک هایی به مبتالیان آموخته 

می شود تا به کمک آن بتوانند اضطرابشان را کم کنند.
مثال به کمک یک تکنیک رفتاری شناختی وقتی فکر وسواس 
به سراغشان می آید مدام این رفتار را با خودشان تکرار کنند 

تا اثرش از بین برود و برایشان تکراری شود.

ضرورت درمان فوری وسواس در دوران سالمندی
ممکن است بسیاری از سالمندان به دلیل تفکرات سنتی شان 
برای درمان وسواس پیش پزشک نروند و اطرافیانشان دنبال 
راهی باشند که به آنها کمک کنند. باید بدانید هیچ گونه کمکی 
را  آنها  اینکه  جز  باشید  داشته  سالمندان  این  به  توانید  نمی 

تنها نگذارید.
در  چون  بروند  پزشک  پیش  کنید  مجاب  را  آنها  حتما  پس 
باشد  قرار  اگر  شود  می  کمتر  افراد  جسمی  توان  سالمندی 
و  شود  می  کمتر  توانشان  هم  باشند  شستشو  حال  در  مدام 
بیشترین  هم  و  شوند  می  مبتال  ها  بیماری  انواع  به  زودتر 
اتفاق  این  است.  پوستشان  به  مربوط  بینند  می  که  آسیبی 
خیلی مهم است چون در سنین سالمندی پوست دچار خشکی 
و با وسواس خشکی پوست بیشتر می شود. بنابراین بهتر 

است برای درمان وسواس حتما به پزشک مراجعه کنید.

* روان پزشک، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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با حواشی پرتعداد برگزار شد

 اعـدام رویای 
شیخ سلمان با 
طنـــاب فساد

فیفا  اخالق  کمیته  حکم  با  پالتینی  و  بالتر  وقتی 
روبه رو  درفوتبال  حضور  از  محرومیت  ٨ سال  با 
و  یوفا  روسای  بازگشت  به  خوشبینی  کمتر  شدند، 
برگزاری  از  پس  اما  داشت  امید  قدرت  مسند  به  فیفا 
جداگانه،  درجلساتی   ٢ این  حکم  تجدیدنظر  جلسه 
حتی  که  فازی  شده؛  تازه ای  فاز  وارد  حاالپرونده 
بی گناهی پالتینی و بالتر مقابل اشتباهات مرد پرنفوذ 

کنفدراسیون آسیا را نامحتمل جلوه   نمی دهد.

پای چه کسی وسط است؟
شد  حاضر  درجلسه  یوفا  رئیس  پالتینی،  میشل  ابتدا 
و حرف های جالبی زد: »برای آینده خودم نمی جنگم 
اگر  است.  ظلم  بردن  بین  از  برای  مبارزه  این  بلکه 
اتهاماتی که به من وارد شده، تصویب شود، از خجالت 
در سیبری پنهان خواهم شد. دلیلی ندارد از کسی یا 
چیزی بترسم. انسان بی گناه از هیچ چیزی نمی ترسد 
هنوز  داشت.  خواهد  جواب  او  مبارزه  دارد  ایمان  و 
چیزی به پایان نرسیده است و من به مبارزه ام ادامه 
از  رشوه  دریافت  متهم  نمی شوم.«  ناامید  و  می دهم 

بالتر درجلسه بررسی مجدد درحالی  که ظاهری کامال 
حق به جانب و البته مظلوم به خود گرفته بود، رئیس 
و گفت:  دانست  مبرا  اتهامی  از هرگونه  را  فیفا  سابق 
»بالتر هم شرایطی مانند من دارد و او هم با محرومیت 
علیه  نفر  یک  می دانم  خوبی  به  اما  است  شده  مواجه 
کار  به  را  نهایت تالش خود  و  داده  من شهادت دروغ 

می گیرم تا او را شناسایی کنم.«

آن یک نفر کیست؟

بالفاصله پس از این حرف ها، رمزگشایی از فرد مورد 
ازسوی  سرنخ  نخستین  شد.  شروع  پالتینی  اشاره 
گاردین، نگاه ها را متوجه شخصی به نام شیخ سلمان، 
ظاهرا  انداخت.  آسیا  کنفدراسیون  بحرینی  رئیس 
رئیس  غیررسمی،  جلسه  یک  در  کمیاب  ویدیویی  در 
در  بالتر  و  پالتینی  فاسدبودن  از  آسیا  کنفدراسیون 
رأس ارکان فیفا و یوفا گفته بود. به  هرحال حتی اگر 

سیبری  یخ های  در  فرانسوی  مرد  پنهان شدن  زمان  تا 
هم نام شیخ سلمان علنی نشود، بالتر می تواند با دادن 
را  فضول  جراید  و  روزنامه ها  کار  واضح،  نشانه های 
راحت کند! او درحال غرق شدن است و به همین دلیل 
ابایی از گفتن همه آنچه از نظر خودش حقایق می داند، 

ندارد.

بالتر: از هیچ  چیز نمی ترسم
رسما  نهاد  این  پیش روی  انتخابات  با  که  فیفا  رئیس 

سمت خود را از دست خواهد داد، درست مانند پالتینی 
خود را بی گناه دانست و اعالم کرد از هیچ گونه حکم 
افزون تری هراس ندارد. او در بخش جالبی از سخنان 
خود، ورود سیاست به فوتبال را عامل تباهی این ورزش 
نام  )به شکل خاص شیخ سلمان(  افرادی  از  و  دانست 
پاکی  ورزش،  این  به  سیاست  کردن  وارد  با  که  برد 
است  برده اند. جالب  بین  از  را  این ورزش  در  موجود 

از شیخ سلمان دیده  که در صحبت های بالتر هم ردی 
می شود؛ مردی به  شدت بانفوذ، ظاهرا موجه اما بسیار 
پررمز و راز در کار و شغل ریاست کنفدراسیون آسیا!

روشنگری وکیل بالتر
دفاع  در  فیفا  رئیس  اظهارات  از  زیادی  بخش  هرچند 
از خودش فعال رسانه ای نشده اما وکیل او اعتقاد دارد 
و  فیفا  ریاست  فعلی  کاندیداهای  برخی  بی دلیل  فشار 
البته ناکامان در راه میزبانی جام جهانی ٢٠١٨ و ٢٠٢٢، 

دلیل در دام افتادن بالتر شده است. به اعتقاد ریچارد 
بن همام  مانند  درست  شیخ سلمان  بالتر،  وکیل  کولن، 
قطری درجریان رشوه  خواری عمده کنفدراسیون آسیا 
اما سکوت کرد  بود  اواسط قرن دوم هزاره جدید  در 
و به خاطر برخورداری از البی های قدرتمند بحرینی 
دیگر  بار  اثبات،  درصورت  اتهام  این  نشد.  محاکمه 
نظر  به  بعید  اما  می برد  سوال  زیر  را  فیفا  انتخابات 
می رسد البی های قدرتمند اطراف شیخ سلمان، اجازه 
عنوان  کسب  سر  بر  رقابت  گردونه  از  او  خارج شدن 

ریاست فیفا را بدهند. 
بالتر دربخشی از اظهارات خود در دادگاه تجدیدنظر، 
ندانست  فیفا  اصلی  بدنه  به  منحصر  را  پول شویی 
در  فعال  آسیایی  برندهای  از  برخی  در  زد وبند  و 
برانداز  خانمان  عاملی  را  رشته  این  نفع  به  فوتبال 
بدانیم  که  می شود  جالب  وقتی  ماجرا  این  نامید. 
جمع  از  شرکت   ٣ سهام  از  شیخ سلمان درصدی 
شرکت های متهم به تخلف و تبانی با فیفا را دراختیار 
دلیل  )به  اصلی  اعضای  از  یکی  به عنوان  و  دارد 
برخورداری از سمت سیاسی( نمی توانسته از زدوبند 

این شرکت ها با فیفا بی خبر بوده باشد.

افزایش فشار به شیخ سلمان
رئیس  روی  فشار  اخیر،  افشاگر ی های  به  توجه  با 
کنفدراسیون متهم به دست داشتن در قتل عام مردم 
ناراضی بحرین چند برابر شد. شیخ سلمان با خاندان 
سلطنتی بحرین رابطه نزدیکی دارد و با وجود اثبات 
ایران،  سابق  استان  مردم  قتل عام  در  نقشش  تقریبی 
هنوز قرار مجازاتی برایش درنظر گرفته نشده است.

عوض شدن جریان انتخابات
به  هرحال حتی اگر اتهامی رسمی متوجه شیخ سلمان 
افشاگری های  همین  خاطر  به  شیخ سلمان  نشود، 
ازجمله  حامیانش  از  بسیاری  علیه اش  گرفته،  صورت 
اروپا  در  او هرچند  داد.  از دست خواهد  را  آسیایی ها 
محبوب نیست اما در قاره آمریکا، آرای برخی کشورها 
از  بسیاری  که  درشرایطی  حاال  اما  دارد  خود  با  را 
فکر  او  به  دادن  رأی  به  دیگر  حقوقی  شخصیت های 
دست  اینفانتینو،  مانند  موجه ای  چهره   نمی کنند، 
کردن  پنبه  درحال  یوفا  امور  در  پالتینی  سابق  راست 

رشته های مرد بحرینی است.

شروع  آستانه  در  ایران  نمایندگان  نابسامان  شرایط   
لیگ قهرمانان آسیا 

مثلث فاجعه 
مدیرعامل ذوب آهن: هر ٣ تیم ایرانی خیلی زود 

حذف می شوند!

در  خوبی  سرنوشت  پید است،  شواهد  از  که  اینطور 
آسیا  لیگ قهرمانان  در  ایران  فوتبال  نماینده   ٣ انتظار 
نخواهد بود. وقتی این مسأله را کنار حذف نفت )که 
 سال قبل به جمع ٨ تیم پایانی راه یافته بود( در مرحله 
نمی رسیم.  خوبی  جمع بندی  به  می گذاریم،  پلی آف 
دیگر  نماینده   ٣ تراکتورسازی  و  سپاهان  ذوب آهن، 
و  ندارند  خوبی  شرایط  هم  لیگ قهرمانان  در  ایران 
در  ایران  نمایندگان  احتمالی  بدانیم  ناکامی  وقتی 
فوتبال  به  مهلکی  ضربه  می تواند   ٢٠١٦ لیگ قهرمانان 
ایران بزند و باعث کسر سهمیه از سال های آتی شود، 

نگرانی مان بیشتر می شود.

نفت حذف شد،  کسی نفهمید!
نخستین  در  جوان  بازیکنان  با  گذشته  سال  که   نفت 
کامل  را  ایران  سهمیه   ٤ توانست  آسیایی اش  تجربه 
کرده و حتی تا جمع ٨ تیم برتر نیز پیش برود، امسال 
در  نتوانست  حتی  مالی  نابسامان  وضع  به  توجه  با 
قطر  الجیش  مقابل  گذشته  مشابه  سال  جدال  تهران 
را ببرد و به دور گروهی برسد. این درحالی است که 

بعد از این شکست با وجود گالیه های فراوان مدیران 
نفت حتی یکی از مسئوالن فدراسیون و سازمان لیگ 
واکنشی به کاهش سهمیه ایران به عدد ٣ نشان ندادند.

سپاهان، غرق در بحران
در  روزها  این  ایران  فوتبال  گذشته  فصل  قهرمان 
بدترین شرایط یک دهه اخیر خود قرار دارد. سپاهان 
که به جز فصل گذشته در اکثر فصول در لیگ قهرمانان 
این  در  فینالیست شدن  سابقه  و  داشته  حضور  آسیا 
رقابت ها را نیز در کارنامه دارد، امسال با بدترین فرم 
زردپوشان  می رود.  آسیایی  رقبای  مصاف  به  ممکن 
اصفهانی که طاقت زیادی نداشتند و فرکی را به خاطر 
ایستادن در رده چهارم اخراج کردند، حاال با سرمربی 
امیدهای  و  دارند  قرار  لیگ ایران  دهم  رده  در  کروات 
از دست  خود را برای قهرمانی در فصل جاری کامال 
با  سرمربی  اختالف  خاطر  به  تیم  این  می بینند.  رفته 
برخی بازیکنان و مشکالت مالی دچار بحران شده و 

حتی تمرین روز گذشته اش به همین دلیل
 تعطیل شد.

تراکتورسازی، ضعیف تر از سال های قبل
اخیر  درچند  سال  اگرچه  تراکتورسازی  فوتبال  تیم 
پیدا  آسیا  لیگ قهرمانان  در  حضور  از  خوبی  تجربه 
همان  در  حذف شدن  متخصص  که  داده  نشان  کرده، 
تونی  تیم  این  دیگر  که  امسال  است.  گروهی  دور 
اولیویرا را هم روی نیمکت خود ندارد و با قلعه نوعی 
نیز نتوانسته نتایج بد ابتدای فصل خود را جبران کند. 
سرخپوشان تبریزی نیز مثل ٢ تیم دیگر ایرانی حاضر 
برخوردار  خوبی  مالی  وضع  از  لیگ قهرمانان  در 

بازیکنانشان  اکثر  سربازبودن  وجود  با  و  نیستند 
نتوانستند مطالبات سایر بازیکنان را پرداخت کنند.

ذوب آهن، بهترین اما نه ایده آل
تیم  آماده ترین  بتوان  را  ذوب آهن  فوتبال  تیم  شاید 
 ٣ در  که  تیم  این  دانست.  ایران  نماینده   ٣ درمیان 
بچشد،  را  پیروزی  طعم  نتوانسته  لیگ  اخیر  هفته 
به  تیمش  در  گل محمدی  یحیی  ای که  همدلی  با  شاید 
به  صعود  برای  ایران  امید  تنها  تیم  این  آورده،  وجود 
سبز  حال  این  با  باشد.  آسیا  لیگ قهرمانان  دوم  دور 
قبایان اصفهانی نیز مثل دیگر تیم های لیگ برتر دچار 
مشکالت مالی هستند. افت این تیم در هفته های اخیر 
ورود  با  و  نیست  کشورمان  فوتبال  برای  خوبی  خبر 
آنها به لیگ قهرمانان شاید وضع بدتر از این هم شود.

آذری: یک فاجعه درحال رخ دادن است
سعید آذری، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با هشدار به 
نماینده   ٣ وضع  درباره  فوتبال  فدراسیون  مسئوالن 
حاال  »همین  می گوید:  »شهروند«  به  آسیا  در  ایران 
با  چون  است  دیر  خیلی  شویم،  کار  به  دست  اگر  هم 
حذف تیم نفت یک فاجعه رخ داد اما کسی صدایش هم 
درنیامد چون آقایان درگیر جنگ قدرت برای انتخابات 
 ٨ درجمع  گذشته  که  سال  تیمی  هستند.  فدراسیون 
تیم برتر آسیا بوده،  چرا نباید بتواند درکشور خودش 
شما  به  هم  حاال  برسد؟  برتری  به  پلی آف  بازی  در 
به همین سرنوشت  تیم دیگر دقیقا  تضمین می دهم ٣ 
آسیا  قهرمانان  لیگ  از  زود  خیلی  و  می شوند  دچار 
»همه  می افزاید:  همچنین  وی  شد.«  خواهند  حذف 
و  فدراسیون  و  هستند  مالی  مشکالت  درگیر  تیم ها 
از  کنند.  کمک  نیستند  حاضر  اصال  نیز  لیگ  سازمان 

اما  می کنند  ائتالف  هم  با  عربستانی  تیم های  آن سو 
که  می گذاریم  جلساتی  و  می شویم  جوگیر  فقط  ما 
آسیایی  بازی های  بعد  هفته  ندارد.  نتیجه ای  هیچ 
برای  برنامه ای  چه  ما  که  بگویید  شما  می شود،  آغاز 

کارشکنی عربستانی ها داریم؟«

آیا کسی حواسش نیست؟
سال  از   آسیا  کنفدراسیون  هیأت رئیسه  مصوبه  طبق 
در  حضور  برای  هرکشور  سهمیه های  میزان   ٢٠١٧
و  ملی  تیم های  نتایج  با  مستقیما  آسیا  قهرمانان  لیگ 
باشگاهی آن کشور درچند  سال قبل از آن بستگی دارد. 
آسیا  از  ایران  نمایندگان  قبلی  سال های  در  اگر  شاید 
چون  نمی کرد  حس  را  خطری  کسی  می شدند،  حذف 
ما ٤ سهمیه خود را داشتیم اما حاال با مالک قراردادن 
ایرانی  باشگاه های  ناکامی  روند  ادامه  با  و  نتایج 
سهمیه های  کاهش  شاهد  میالدی  آینده  از  سال  قطعا 
کارشکنی  به  توجه  با  امسال  همین  هستیم.  ایران 
عربستانی ها  سال حساسی برای فوتبال ایران است و 
نتایج باشگاه های ایرانی در آسیا می تواند تعیین کننده 
باشد اما کجاست گوش شنوا که این مسائل را بشنود؟ 
داده  شعارهایی  لیگ  سازمان  و  فدراسیون  از  دایما 
می شود که باید این باشگاه ها را حمایت کرد و جلساتی 
اما  شد  برگزار  ورزش  وزیر  دفتر  در  حتی  اخیرا  هم 
فرصت  از  نیامد.  بیرون  آنها  از  خاصی  نتیجه  هیچ 
عربستان  با  توافق  برای  ایران  به  آسیا  کنفدراسیون 
یک ماه باقی مانده اما هیچ اقدامی در عمل انجام نشده 
تا بازی های نمایندگان کشورمان با تیم های عربستانی 

احتماال درکشور ثالثی برگزار شود.
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روس ها دوپینگ »لوچف« را پاک می کنند؟

هم »بهداد« در خطر 
است هم »رضازاده«

شیرین  و  تلخ  نامی  ایران  ورزش  برای  لوچف  الکسی 
رقابت های  در  روسیه  فوق سنگین  وزنه بردار  است؛ 
هیوستون آمریکا از نبودن بهداد سلیمی مصدوم نهایت 
استفاده را کرد: هم مدال طالی دسته فوق سنگین را برد 
و هم اینکه در ٢٦ سالگی توانست رکورد حسین رضازاده 
خودش  به  را  دنیا«  مرد  »قوی ترین  عنوان  و  بشکند  را 
این موضوع قسمت  ایران  برای ورزش  اختصاص دهد. 
تلخ ماجرا بود ولی قسمت شیرین مربوط به زمانی بود 
که اعالم شد لوچف »دوپینگی« است. حداقل نمونه A ای 
که از خون او گرفته شده بود، این مورد را تأیید می کرد.

قوی ترین  عنوان  دوباره  که  بود  خبر  همین  اعالم  با 
با  گفت وگو  در  هم  او  و  برگشت  رضازاده  به  دنیا  مرد 
جوان  روس  این  که  می زده  حدس  کرد  اعالم  مطبوعات 
اعالم  زمان  همان  لوچف،  حال  این  با  باشد.  دوپینگی  
و  کرد  قلمداد  سیاسی«  »مورد  یک  را  دوپینگی بودنش 
دم از بی گناهی زد. ادعایش این بود که چون کمیته ضد 
اعالم  عمدا  گرفته،  دوپینگ  نمونه  او  از  آمریکا  دوپینگ 
سیاسی  تنش های  تا  است  دوپینگی  ورزشکار  این  کرده 

بین آمریکا و روسیه را دامن بزند. لوچف از بی گناهی اش حرف زد و گفت 
حتما برای اثبات بی گناهی اش می جنگد.

لوچف همچنان ادعای بی گناهی دارد
بعد از مطرح شدن دوپینگی بودن لوچف او موقتا از انجام هرگونه فعالیت 
 B نمونه  هنوز  حاال  برسد.  راه  از  او   B نمونه  نتیجه  تا  شد  منع  ورزشی 

جواب  شده  مدعی  »ایسنا«  با  یک جمله ای  گفت وگوی  در  خودش  نیامده، 
رقابت ها  ادامه  در  حضور  برای  مشکلی  نه تنها  و  است  منفی  او   B نمونه 
لوچف  ادعای  البته  می شود.  هم  المپیک  در  حضور  آماده  بلکه  ندارد 
امید  گفته  خودش  و  نشده  داده  بازتاب  خارجی  رسانه  و  سایت  هیچ  در 
زیادی دارد که به زودی این موضوع اعالم شود. تا زمان رسمی احتمالی 
اعالم این موضوع، هنوز شاید زمان اندکی باقی مانده باشد ولی موردی 
ادعای  این  اثبات  که در صورت  است  این  نظر می رسد  به  نگران کننده  که 
اول  می زند؛  موج  وزنه برداری  اردوی  در  نگرانی ها  دوباره  لوچف، 

دسته  در  مدال  به  رسیدن  برای  اندکش  شانس  همان  سلیمی  بهداد  اینکه 
اینکه  دوم  مورد  و  می دهد  دست  از  فراوان  احتمال  به  هم  را  سنگین وزن 
باز عنوان قوی ترین مرد دنیا از رضازاده پس گرفته و به وزنه بردار روس 

داده می شود.

کاسه ای زیر نیم کاسه!

B اینکه لوچف به صراحت از منفی بودن نمونه
از  دور  اصال  موضوع  این  ولی  است  عجیب  کمی  داده  خبر  آزمایشش 
دوپینگی بودن  خبر  اعالم  از  بعد  بالفاصله  روس ها  واقع  در  نیست.  ذهن 
هرطورشده  کردند  تالش  و  شدند  کار  به  دست  که  بود  وزنه بردارشان 
اطالعاتی درباره نمونه B الکسی لوچف به دست آورند. ضمن اینکه تالش 
آنها برای جلسه گذاشتن با مسئوالن فدراسیون بین المللی هم در نوع خود 
جالب بود. پیش تر الکساندر پتروف، رئیس فدراسیون وزنه برداری روسیه 
این مورد گفته  در  »آراسپورت« روسیه،  تلویزیونی  با شبکه  در گفت وگو 
نامه ای  وزنه برداری  بین المللی  فدراسیون  »به  بود: 
نمونه  درباره  اطالعات  تقاضای  آنها  از  و  فرستادیم 
B آزمایش لوچف را داشتیم. ضمن اینکه خواسته ایم 
صورت  دوپینگ  این  درباره  هم  مستقلی  تحقیقات 
اینکه  است  مشخص  که  موردی  به هرحال  بگیرد. 
فدراسیون بین المللی وزنه برداری روزی را در اختیار 
از  تا بروند و  کمیته ضددوپینگ روسیه قرار می دهد 
آزمایش   B نمونه  اینکه  ضمن  کنند.  دفاع  اتفاق  این 
لوچف هم در مونترال کانادا موردبررسی قرار خواهد 
گرفت«. مطرح شدن موارد باال به ویژه اینکه حتی آنها 
B به کجا فرستاده می شود بیانگر  می دانستند نمونه 
تالش  هرطورشده  روس ها  که  است  موضوع  این 

می کنند مانع از رسوایی به وجودآمده شوند.

 ضمن اینکه این خبر در حالی در رسانه ها مطرح شده 
حمایت  با  روسیه  دوومیدانی کاران  تمام  پیش تر  که 
دوپینگ  با  مبارزه  کمیته  در  نفوذ  و  کشور  این  دولت 
امان  در  دوپینگشان  تست  مثبت شدن  از  بین المللی 
مانده بودند، هرچند همین چند وقت پیش همه چیز فاش شد و آنها محروم 
شدند. این در شرایطی است که اگر نمونه B آزمایش لوچف هم مثبت شود، 
خطر بزرگ تری وزنه برداری روسیه را تهدید می کند و حتی ممکن است 
که  است  خاطر  همین  به  شاید  شوند.  محروم  المپیک  در  حضور  از  آنها 
روس ها تمام تالششان را می کنند تا هرطورشده مانع از مثبت اعالم شدن 

نمونه B آزمایش لوچف شوند.
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دوچرخه سواران یکی از آسیب پذیرترین اقشار در خیابان ها و جاده ها هستند و بیشتر اوقات 
به دلیل دید کم سایر وسایل نقلیه، قربانی سوانح رانندگی می شوند. در بریتانیا نیز مردم به 
دوچرخه سواری عالقه زیادی دارند ولی بیش از نیمی از قربانیان چنین حوادثی، با کامیون ها 
برخورد می کنند که این موضوع نگرانی کمپین دوچرخه س��واران لندن را به همراه داش��ت. 
 Sainsbury این بار نیز فناوری به کمک بش��ر آمده و یک س��وپرمارکت در بریتانیا با نام
برای حل این مش��کل، از دوربین های 360 درجه در اطراف کامیون های حمل کاالی خود 

اس��تفاده کرده اس��ت. به این ترتیب راننده می تواند به گرداگرد خودرو خود در جاده احاطه 
داشته باشد. سنسورهایی هم در اطراف این کامیون ها نصب شده است و به محض این که 
یک دوچرخه سوار در تقاطع هاي اطراف این وسیله نقلیه باشد، پیغامی هشداردهنده به راننده 
می دهد و در جاده های تاریک نیز نور اضافی در اختیار راننده قرار می دهد تا زاویه دید بهتری 
داشته باشد و به این ترتیب کمک کند تا میزان حوادث رانندگی و قربانیان و تلفات ناشی از 

آن کاهش یابد. انتظار می رود این فناوری در سایر نقاط جهان نیز به کار گرفته شود.

دوربین 360 درجه 
برای حفاظت از 
دوچرخه سواران

editorial@iran-newspaper.com

بیماری ویروسی ابوال که این روزها به 
بالیی خانمان سوز تبدیل شده است و نام 
آن هر روز از رس��انه های مختلف خبری 
به گوش می رس��د، در کمتر از 10 روز از 
ابتدای شیوع، بیش از هزار و 500 نفر را 
آلوده کرده است.  تاکنون بیش از نیمی 
از مبتالیان جان خود را از دست داده اند. 
این بیماری که نخس��تین بار در س��ال 
1976 شناسایی ش��د، این بار در فوریه 
2014 عالئم اولیه خود را در کشور گینه 
نمایان کرد و به سرعت به دیگر کشورها 
رسید. هنوز علت اصلی این بیماری که 
با نام »تب خونری��زی دهنده ابوال« نیز 
شناخته می ش��ود، مشخص نشده است 
و البته هی��چ درمانی هم برای آن وجود 

ندارد.
احتم��ااًل ش��ما ه��م طی چن��د روز 
گذش��ته با اخبار مربوط به این بیماری 
در رس��انه های خب��ری یا ش��بکه های 
اجتماعی برخورد کرده اید. آنچه در تمام 
این اخبار گفته می شود، نبود یک روش 
درمانی قطعی برای مقابله با ابوال اس��ت. 
اما پزش��کان و کارشناسان بر این باورند 
که ب��ه کمک فن��اوری می توانند مقابل 
بیم��اری ابوال بایس��تند. اگرچه این نوع 
درمان به سادگی کلیک کردن با موشواره 
نیس��ت، اما فناوری به گون��ه ای در کنار 
پزش��کان ظاهر شده اس��ت که می توان 
فرآیند درمان مبتالیان به ابوال را قطعی 

دانست.
س�رمایه گذاری  و  آی ب�ی ام   ë

100میلیون دالری 
در اختیار گرفت��ن یکی از قوی ترین 
ابرکامپیوترهای جه��ان از فناورانه ترین 
اقداماتی محسوب می شود که پزشکان به 
کمک آن می کوشند ضمن تحلیل همه 
داده های مربوط به این بیماری و پردازش 
حجم گس��ترده اطالعات برای کش��ف 

روش های درمانی، جلوی شیوع بیماری 
به نقاط دیگر را بگیرند و به عبارت دیگر 
بیماری اب��وال را در مرزهایی که تاکنون 

شیوع پیدا کرده است، کنترل کنند. 
چهار پزش��ک متخص��ص در مرکز 
 Mercy تحقیقاتی وابسته به بیمارستان
واقع در سیرالئون در گزارش خود توضیح 
دادن��د: »فناوری های نوظه��ور بهترین 
ابزاری هستند که می توانند هشدارهای 
اولی��ه را به مردم بدهند، جلوی ش��یوع 
بیش��تر بیماری را بگیرند و ارتباط میان 
پزشکان، مراکز درمانی و بیماران را برقرار 
کنند. ای��ن فناوری ها کمک می کنند تا 
متخصصان از سراسر جهان برای مقابله 

با بیماری اقدام کنند.«
امریکا گروهی تشکیل داده است که 
مدیریت ای��ن ابرکامپیوتر برای مقابله با 
بیماری ابوال را در دست دارد و این گروه 
به رهبری »کاِرن جاکوبس��ن« فعالیت 
می کند. جاکوبس��ن بر این باور است که 
گوشی هوش��مند می تواند نقش مؤثری 
در مقابله با بیماری ابوال برعهده داش��ته 
باشد و به اندازه یک داروی کارآمد کمک 
کند. او گفت: »بررسی های آزمایشگاهی 
نشان داده است که سیستم های معمول 
برای شناسایی سندروم ها می توانند روی 
تلفن ه��ای همراه در اختیار م��ردم قرار 
بگیرن��د و به عنوان یک اب��زار معمول و 
همه گیر در غرب آفریقا استفاده شوند.« 

پیش بینی شده است که طی 5 سال 
آینده میزان استفاده از اینترنت موبایلی 
بین آفریقایی ها 20 برابر شود که همین 
امر پزش��کان را برای درمان بس��یاری از 

بیماری ها خرسند می کند.
شرکت IBM نیز با انتشار بیانیه ای 
از اجرای طرحی با س��رمایه گذاری 100 
میلی��ون دالری خب��ر داد که به موجب 
آن ابرکامپیوت��ر Watson ب��رای حل 
مش��کل و بیماری های م��ردم آفریقا به 
کار گرفته می ش��ود. این ابرکامپیوتر در 

درمان انواع س��رطان ها مورد اس��تفاده 
قرار می گیرد و هم اکنون توانس��ته است 
فرآیند درمان در کش��ور امریکا را بسیار 
آس��ان کند و به همین خاطر قرار است 
ک��ه درجریان درمان بیماری ابوال هم به 
کار گرفته ش��ود. »تای��وو اوتیتی« مدیر 
IBM در منطق��ه آفریقا توضیح داد که 
Watson ب��ه طور خ��اص برای مقابله 
با ابوال برنامه ریزی ش��ده است و بزودی 
به کمک تمام پزش��کان مستقر در این 
منطقه می آید. البته باید توجه داش��ت 
که پیش از این هم فناوری های پیشرفته 
دیگری برای ریشه کن کردن بیماری های 
سرخک و ماالریا در آفریقا مورد استفاده 
قرار گرفتند و تمامی آن ها موفقیت های 

قابل مالحظه ای را رقم زدند. 
 NGO فیونا مک لیسا« دبیر مرکز«
Concern در کش��ور سیرالئون بر این 
باور است که حتی یک پیامک نوشتاری 
ه��م می تواند م��ردم آفریقا را از ش��یوع 

بیماری آگاه کن��د و آموزش های الزم را 
به آن ها انتقال دهد ت��ا جلوی بروز این 
بیماری گرفته ش��ود. او بر این باور است 
که هرچه بیشتر بر فناوری تأکید شود، 
فرآیند مهار کردن بیماری ابوال در آفریقا 
س��ریع تر انجام می ش��ود. بر این اساس 
کارشناس��ان برخی توصیه های فناورانه  
را به س��اکنان آفریقا و دیگر نقاط جهان 

کرده ان��د تا از این طریق جلوی ش��یوع 
هرچه بیش��تر ابوال گرفته ش��ود و البته 

شرایط الزم برای درمان آن فراهم آید:
ë کمپین های شبکه های اجتماعی

اگ��ر واقعًا نگران ش��یوع این بیماری 
هستید، پیام های هش��داردهنده که در 
شبکه های اجتماعی دریافت می کنید را 
فقط مطالعه نکنید و آن ها را با اطرافیان 
خود هم به  اش��تراک بگذارید. مطمئن 
باش��ید که هرچه بیش��تر در این زمینه 
اطالع رسانی ش��ود، کنترل این بیماری 
آسان تر خواهد شد. اگر شما از بروز این 
بیماری اطالع نداشتید، خطرات بزرگی 

شما را تهدید می کرد.
ë احتیاط در استفاده از فناوری

فن��اوری این روزه��ا در جیب ما هم 
پیدا می شود و از گوشی هوشمند گرفته 
تا دس��تگاه های دیگر، زندگ��ی ما را به 
خود وابسته کرده اس��ت. ما تمام روز از 
نمایشگر لمس��ی گوشی هوشمند خود 
استفاده می کنیم. اما پزشکان می گویند 
که تماس فیزیکی با شیئی که به ویروس 
ابوال آلوده شده است، می تواند بیماری را 
به ما منتقل کند. بنابراین هنگام استفاده 
از فناوری های لمس��ی و روزمره بیشتر 
احتیاط کنید و به راحتی دس��تگاه های 
الکترونیکی دوس��تان تان را در دس��ت 

نگیرید.
ë رجوع به فناوری های قدیمی

یکی از قدیمی ترین فناوری هایی که 
بش��ر در اختیار گرفت، ش��یر آب جهت 

شست وش��و بود. این فناوری را پیش از 
صرف غذا به کار برید و البته هنگام انجام 
سفرهای خارجی مراقب باشید که بیشتر 
از آن اس��تفاده کنید. آب تمیز و صابون 
می تواند ویروس ابوال را دور کند. استفاده 
از این فناوری قدیمی و ضدعفونی کردن 
دست ها شاید به اندازه گوشی هوشمند 
Galaxy S5 بین مردم رواج نداش��ته 
باشد، اما مطمئن باشید که بیشتر از این 
گوشی می تواند در نجات دادن جان شما 

مؤثر باشد.
ë انجام معامله های آنالین

خط��ر ابت��ال به ای��ن بیم��اری برای 
بازرگانان��ی که مجبور هس��تند به دیگر 
کشورها سفر کنند بیش��تر است. اما در 
برخی مواقع می ت��وان به کمک فناوری 
تماس های فیزیکی را به حداقل رساند. 
به جای آنکه یک فعالی��ت تجاری را به 
صورت حض��وری انجام دهید، می توانید 
از فناوری ه��ای تج��ارت الکترونی��ک و 
سیس��تم های پرداخت آنالین اس��تفاده 
کنی��د. اگ��ر برگ��زاری جلس��ات کاری 
ضروری به نظر می رس��د می توانید آن ها 
را در فضای س��ایبری برگزار کنید. این 
مسأله برای کاهش تماس فیزیکی شما 
با افراد پرخطر است و شانس ابتال به ابوال 

را به حداقل می رساند.

ë فناوری های شخصی محافظ
پزش��کان یا دیگر افرادی که مجبور 
هس��تند به صورت مستقیم با مبتالیان 
به ابوال تماس داشته باشند فناوری های 
ویژه ای را در اختیار می گیرند که جلوی 
انتق��ال ویروس را می گیرد. برخی از این 
فناوری ها ش��بیه به لباس ه��ای مجهز 
طراحی شده اند و این اطمینان را به طور 
کامل فراهم می کنند که بیماری به هیچ 
وجه انتقال نمی یابد. برخی دیگر از این 
فناوری ها روی یک نقش��ه دیجیتالی به 
صورت آنالین محل اس��تقرار مبتالیان 
را نش��ان می دهن��د و برخ��ی دیگر هم 
روش های پیش��گیرانه بهتری در اختیار 
شما می گذارند تا به دنبال درمان بیماری 

نباشید.
به هرحال اگر در گذشته یک بیماری 
ساده می توانست در کمترین زمان جان 
هزاران نف��ر را بگیرد اما امروزه به کمک 
فناوری ه��ای روز می توان به س��ادگی از 
گسترش بسیاری از بیماری ها جلوگیری 
کرد و به نوعی باید گفت امروزه فناوری 

به کمک پزشکان آمده است.

تکنولوژی به کمک پزشکان آمد

درمان بیماری ابوال به کمک فناوری

رونمایی از نخستین سایت با دامنه فونت فارسی در جهان
نخس��تین سایت ایرانی در جهان با دامین به فونت فارسی نقطه بازار ).بازار( به 

نشانی »امن.بازار« راه اندازی شد.
به گزارش مهر، گل مر بحری رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام 
صنفی رایانه ای اس��تان تهران با اعالم این خبر گفت: مدتی است بحث استفاده از 
دامنه های به فونت فارسی در کشور مانند دامنه ».ایران« و ».پارسی« مطرح شده 
و س��رانجام برای نخس��تین بار در جهان سایتی رسمی با دامنه ای با فونت فارسی 
به نشانی »امن.بازار« رونمایی شده است. وی در مورد اهمیت دامنه »نقطه بازار«  
توضیح داد: به دلیل اس��تفاده از واژه بازار در زبان های مختلف از جمله فارس��ی، 
عربی، اردو و کردی، این دامنه فرصتی طالیی برای حضور کسب و کارهای ایرانی 
در بازارهای کش��ورهای منطقه اس��ت. همچنین ».بازار« دامنه ای متناسب برای 
فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک است و می تواند به عنوان دامنه مرجع فعاالن 
این حوزه در منطقه مطرح شود. رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر 
تهران در مورد چگونگی راه اندازی این دامنه گفت: به طور معمول برای راه اندازی 
یک دامنه جدید ابتدا تعدادی س��ایت پایلوت توسط تیم  راه انداز باال می آید. پس 
از تس��ت موفقیت آمی��ز دامنه، تعداد محدودی دامنه به عنوان پیش��گام )پایونیر( 
به کس��ب و کارهایی با برنامه تجاری مش��خص و مناسب فروخته می شود؛ براین 
اساس یکی از شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات کشور، برای 
خرید یکی از این دامنه ها اقدام کرد و اکنون نخس��تین س��ایت پایونیر در دنیا با 
این دامنه راه اندازی ش��ده است. وی با بیان اینکه این سایت با دامین »امن.بازار« 
اکنون در دس��ترس کاربران اینترنت قرار دارد، گفت: در »امن.بازار« قرار است به 
ص��ورت تخصصی کلیه محصوالتی که به نوعی با حوزه امنیت و تجهیزات ایمنی 
در ارتباطند، از آنتی ویروس ها برای امنیت افراد و سازمان ها گرفته تا دوربین های 
مدار بس��ته و تجهیزات آتش نش��انی عرضه ش��ود که از این نظر نیز در نوع خود 

نخستین است.

خبر

 سال بیستم  شماره 5712 
 شنبه  18 مرداد 1393

استفاده از عکس به جای پسورد
ی��ک هکر 18 س��اله طرح��ی ارائه 
کرده ک��ه در صورت تأیید متخصصان، 
مکانیسم احراز هویت آنالین را از اساس 
دگرگ��ون خواه��د ک��رد. او می خواهد 
کاربران به جای پسورد عکسی انتخاب 
کنند که به پس��وردی پیچیده و 512 

کاراکتری تبدیل می شود.
به گزارش ایرنا به نقل از دویچه وله، سم کراوتر، نام یوسیگ )uSig( را برای 
طرح خود برگزیده که صورت کوتاه ش��ده عب��ارت Unique Signature به 
معنی »امضای یکتا« اس��ت. اساس این طرح این است که شما به جای انتخاب 
رش��ته ای از کاراکترها که عمومًا توصیه می شود پیچیده باشند تا حدس زدن و 
شکستن آن برای هکرها دشوارتر شود، فقط یک عکس را به عنوان کلید ورود 
به س��ایت ها و س��رویس ها انتخاب می کنید. یوسیگ این عکس را به پسوردی 
بی نهایت پیچیده متشکل از 512 کاراکتر تبدیل می کند و با وارد کردن اتوماتیک 

آن، امنیت آنالین شما را به طور شگفت آور و بی سابقه ای ارتقا می دهد.

آغاز پشتیبانی گوگل از کاراکترهای غیرالتین در جي میل
سرویس پست الکترونیک جي میل از این پس قادر به شناسایی آدرس های 

ایمیلی است که در آنها از کاراکترهای غیرالتین استفاده شده باشد.
به گزارش فارس به نقل از ونچربیت، گوگل اعالم کرده که با افزوده ش��دن 
این قابلیت به جي میل، افراد می توانند با استفاده از الفبای زبان های غیرالتین 
و از جمله فارس��ی برای خود در این س��ایت آدرس ایمیل ذخیره کرده و از آن 
استفاده کنند. قرار است این قابلیت عالوه بر جي میل به سرویس تقویم شرکت 
گوگل موسوم به گوگل کلندر هم افزوده شود. این اقدام بر مبنای استانداردهای 
 Internet Engineering Task Force )IETF( وضع شده توسط گروه
در س��ال 2012 انجام می شود و گوگل نخس��تین شرکت بزرگ فناوری است 
که به کاربرانش امکان داده با کاراکترهای محلی در س��رویس جي میل آدرس 
ایمیلی به خود اختصاص دهند. البته هنوز این قابلیت برای همه کاربران فراهم 
نش��ده و کسی فعاًل نمی تواند با استفاده از کاراکترهای غیرالتین آدرس ایمیل 
جدیدی برای خودش ایجاد کند. اما قرار است در آینده نزدیک چنین فرصتی 
برای همگان ایجاد ش��ود. همچنین کارب��ران می توانند چنین ایمیل هایی را از 

کاربران مختلف دریافت کنند.

آنسوی خبر

 افقي:
1-ماه دوم پاییز – به حساب آوردن 

– ساكت و یواش
2- ندامت – عمران

3- كوچك و خرد – خطاب بي ادبانه 
– ثروتمندان – راز

4- آس��یب – هماهنگ – خودم! – 
شهري در استان فارس

5- كمن��د – طرح و ص��ورت كار – 
شهر زیارتي عراق

6- باران خودماني – نوعي سنگ – 
كشتي كوچك

7- مخفف هوش – عقاب س��یاه – 
فراوان – بام زاگرس

8- دسري متش��كل از خیار، گوجه 
فرنگي و پیاز به همراه چاش��ني هاي 

آبغوره، نمك و فلفل
9- نام – اش��اره به دور – پیر – باد 

سرد
10- جنگ تن به تن – بادبزن برقي 

– كنیه امام حسن)ع(
11- باجناق – شهر مهم افغانستان – پایان

12- مادر وطن – صداي درد – شهري در استان لرستان – مروارید
13- تذكره – اخذ كردن – دویدن – چه بسیار

14- پرثمر – ماهر
15- دارنده – پرنده ترازو – قابل دیدن

 عمودي:
1-نمایش همراه با ساز و آواز و شعر – این راز را سخت پوشیده نگهدار

2- باشگاه فوتبال تركیه اي شهر استانبول معروف به عقاب هاي سیاه – جزیره اي در 
اندونزي

3- به گربه گم كنند – از قوم هاي ایراني بومي جنوب باختري ایران – این شهر در جنوب 
استان اصفهان واقع است و از قطب هاي توریستي استان است – برجستگي ته گیوه

4- اثر رطوبت – یكي از 12 حواري مسیح – ژنرال جنگ هاي انفصال – بوي بد
5- كلس – زاري – سبیل

6- گوش دادن – قسمي چراغ – تنها پستانداري كه بال دارد و مي تواند پرواز كند
7- نت مخمور – بیماري – بذر – دیوار بلند

8- كنایه از فتنه انگیختن
9- صحرا – یار همایون – راهرو – چه وقت؟

10- اشك طبیعت بر گونه گل 
– اصالح – نام تنها آتشفشان 

فعال در سراسر ایران
11- همین دم – رسم كننده 

– كاپیتان دوم لیورپول
12- پی��ش درآم��د اط��وار – 

عبودیت – شهر چاقو- اندک
13- از اساطیر مصر باستان – 

قریه – تفاله كنجد – انسان
14- تنظیم كنن��ده قند خون 

در بدن – مهارت
15- یك��ي از غذاهاي محلي 
اس��تان هاي گیالن و مازندران 

– مسافر

 افقي:
1-ع��وض كن ماش��ین! – پیكر 

انسان – فدراسیون شنا
2- روشي در پخت و پز – بیابان 
وسیعي در جنوب رشته كوه البرز 

در مركز شمالي ایران
3- به معني چ��وب گردن گاو – 

لؤلؤ – گذران زندگي – جبه
4- جاي پا – وضعیت دش��وار یا 
خطرناك – سایه هر چیز پس از 

زوال – صومعه
5- جماعت و شهركي در جنوب 
غربي كش��ور تاجیكستان – برابر 

در قدر و مرتبه – آفرین
6- باالپوش خانم ها – بیمارستاني 
در شمال غرب تهران – كنایه از 

بي غیرت
7- خ��ودروي جمع��ي – نوع��ي 
طریق��ه نمای��ش رنگ��ي تصویر 

تلویزیوني – اسلوب – نیرنگ
8- كتاب آندره ژید

9- از ضمایر – خودرو جنگي – سپهر – حرف نفرت
10- عدد ترتیبي – روبند – كارمند

11- پول ریختن به حساب – قدرت، توان – بسیار خنك
12- نمد زین – بله آلماني – نمایندگي – پنهان كردن

13- خون – آرزوي بزرگ – حرف یوناني – صدا
14- مراسمي كه به خاطر شخص یا رویدادي برگزار شود – دنباله رمان بر باد رفته

15- ناحیه، سمت – خط باستاني – قائم به ذات

 عمودي:
1-منشي – پایتخت اروگوئه

2- تیره بزرگي از گیاهان دو لپه اي جدا گلبرگ – غذاي محلي اردبیل
3- فراتر از گرم – پسوند دال بر زمان – كارآموز پزشكي – آبادي

4- دانه اي كه در میان گندم روید – شهري در استان همدان – ام الخبائث – واژه اي 
براي بیان درد یا شگفتي

5- بابا – باركش شهري – كلمه تعلیل
6- رنجیده – دهنه – فرمانروایان

7- ساز موالنا – لكن – فیلسوف فرانسوي – شهري در آذربایجان شرقي
8- تنگ شدن حفره ها و مجاري و عروق بدن

9- بشر – جمع رأس – مرغ 
گیالني – عزیز عرب

10- بلندپایه – س��روش – 
رسیدگي و بازدید

خ��واب   – توب��ه كار   -11
كودكانه – شتر باركش

12- سگال – خرماي پخته – 
هماهنگ، جور – كدو تنبل

13- ضمیر بیگانه – جاویدان – 
نشانه اسم مصدر – نوعي یقه

14- شهر مقر سازمان ملل 
متحد – آش اماج

15- پرتون��گاري مفصل – 
پوشاننده

حل جدول ویژه شماره 5711حل جدول عادی شماره 5711

 ج�دول روزنام�ه  دارای دو »ش�رح ع�ادی و وی�ژه« اس�ت. در ص�ورت تمای�ل به حل دو ش�رح ابتدا یک�ی از ش�رح ها را با م�داد حل کرده 
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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عومجمهاگشتاراغ1

لاسمهاسردزامن2

يرالدجامماهيا3

روكدمرسخدبا4

ضنسوسيپايپلر5

امدزياامنخنه6

حرشخاروسهتسها7

قايدهملكدهبوت8

يدارايدانميار9

قرادادلدنمرا10

يمزانهشابردز11

ارنسهدنررگد12

اراسااروهجاور13

لابوسنواهدزاي14

ولوپوكراميلاها15

123456789101112131415

خيبوتسوتكرافنا1

رهشهبمسارخسان2

اوقمقنورمريمس3

بداهروسشبلي4

هبلاقهپياتهر5

هتايابلكشتمو6

انغلواسيراشاي7

يفوصليمكتربنا8

اسرانكيالمكان9

تهميلونخلگمو10

نفتناتمكالدن11

لكجكتساكرنه12

قالطاتورمهسبا13

يخرباتكيارتول14

مناخهيولعهميتي15

  میثم لطفی 

تش�کیل  گروهی  امری�کا 
داده اس�ت ک�ه مدیری�ت 
ابرکامپیوتر watson برای مقابله 
با بیماری ابوال را در دس�ت دارد و 
»کاِرن  رهب�ری  ب�ه  گ�روه  ای�ن 
می کن�د.  فعالی�ت  جاکوبس�ن« 
جاکوبس�ن بر این باور اس�ت که 
گوش�ی هوش�مند می تواند نقش 
موثری در مقابله ب�ا بیماری ابوال 
برعهده داش�ته باش�د و به اندازه 

یک داروی کارآمد کمک کند

 طالع بینی 
هفتـــــگی

تولدشان  هفته  این  که  آنهایی  برای  کلمه  چند 
است

ای،  آمده  دنیا  به  هفته  این  که  عزیزی  دوست 
تولد  روی  یک  برای  را  خودتان  مبارک!  تولدت 
شلوغ و پرهیاهو آماده کنید. انرژی کیهانی در 
چنان سطح باالیی قرار دارد که تولد امسالتان 
را به تجربه ای تکرار نشدنی تبدیل خواهد کرد. 
برایتان  اتفاقاتی را  این هفته  انرژی دیوانه وار 
پیش خواهد آورد که در حالت عادی غیر ممکن 
هستند، ولی در نهایت همه چیز روبراه خواهد 
بود و از روزتان لذت خواهید برد. امسال برای 
شما با رویاپردازی در مورد انجام کارهایی آغاز 
این  تا بحال جسارت کافی برای  خواهد شد که 
که حتی به آنها فکر کنید را هم نداشته اید. چرا 
باید  و  بار زندگی می کنیم  تنها یک  ما  نه؟!  که 
کارهای تازه ای که دوست داریم و فکر م یکنیم 
می توانند اثراتی سازنده روی زندگیمان داشته 
آغاز  اکنون  که  کاری  دهیم. هر  انجام  را  باشند 
خواهد  دهی  نتیجه  به  شروع  تیر  اوایل  تا  کنید 
کرد، پس دست به کار شوید. این شروع تازه می 
ممکن  و  بشود  هم  عاطفی  مسائل  شامل  تواند 
است رابطه ای را آغاز کنید که تا اوایل تابستان 

به جاهای خوب و آینده داری برسد!

متولد فروردین )بره(:
با وجود این که شما صبح با انرژی خیلی زیادی 
از خواب بیدار می شوید و احساس می کنید که 
آمادگی انجام هر کاری و مواجهه با هر مانعی 
را دارید، بهتر است قبل از هر اقدامی کمی فکر 
کنید و برای رسیدن به موفقیت برای کارهایی 
انجام دهید برنامه ریزی کنید.  که می خواهید 
بررسی مجدد اهدافتان و در نظر گرفتن عواقب 
به  شوید  کار  به  دست  آنکه  از  پیش  کارهایتان 
شما کمک خواهد کرد که به نتایج بهتری رسیده 
اگر  شوید.  پشیمان  بعدا  که  نکنید  هم  کاری  و 
حساب نشده عمل کنید ممکن است کسی که می 
از  را  باشد  قدرتمند  یاور  و  همدست  یک  تواند 
دست داده و حتی تبدیل به یک دشمن کنید. از 
هر گونه افراط خودداری کرده و در هر زمینه 

ای تعادل را رعایت کنید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
اختیار  سکوت  بدهید  ترجیح  هفته  این  شاید 
به  ولی  بروید،  فرو  خودتان  عالم  در  و  کرده 
احتمال زیاد مجبور خواهید شد با موقعیتی که 
روبرو  کنید  خودداری  آن  از  دادید  می  ترجیح 
شوید. شما خوب می دانید که بحث و درگیری 
و  داشت  نخواهد  همراه  به  برایتان  ای  نتیجه 
عالقه ای به اتالف وقت و انرژیتان برای کاری 
که تنها اوضاع را بدتر می کند ندارید. صبوری 
شما کمک زیادی میتواند به شما بکند تا بی آن 
بیایید درگیر تنش  از موضع خودتان کوتاه  که 
کارهای  تان  خانه  در  هفته  این  نشوید.  جدل  و 
زیادی در انتظارتان هستند که این موضوع می 
تواند شامل تمیزی و یا انجام تعمیرات در خانه 
شود، همه دست به دست هم داده و کارها را با 

سرعت هر چه تمام تر انجام دهید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
این هفته ممکن است آنقدر درگیر مسائل عاطفی 
شوید که اهداف دیگری که برای روزتان داشته 
شما  امنیت  عدم  احساس  کنید.  فراموش  را  اید 
اثبات حقانیت خودتان  باعث می شود که برای 
از  قبل  بپردازید.  دیگران  با  جدل  و  جنگ  به 
بکشید  عمیق  نفس  چند  بحثی  هر  در  درگیری 
وارد مسائل احساسی دیگران  که  آن  از  پیش  و 
که هیچ ارتباطی به شما ندارند بشوید خوب به 
به  کنید. اطالعات جدید و جالبی  موقعیت فکر 
گوشتان خواهند رسید که دلتان می خواهد هر 
چه سریعتر آنها را با دوستان و اعضای خانواده 
تان در میان بگذارید. این هفته خودتان را برای 
عشقتان  طرف  از  زیادی  های  تماس  و  ها  پیام 

آماده کنید و از باران عشق لذت ببرید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
به  نسبت  شما  زیاد  بسیار  حساسیت  هفته  این 
این که مبادا مورد پذیرش قرار نگیرید به شما 
حالتی تهاجمی داده و باعث می شود بخواهید 
برای دفاع از خودتان پیش از آن که مورد حمله 
قرار بگیرید، پیش قدم شده و خودتان به طرف 
هر  و  تند  کلمات  حال  این  با  کنید.  حمله  مقابل 
بدهید  نشان  خودتان  از  که  ای  زننده  رفتار 
هستید  فراری  آن  از  که  وضعیتی  همان  دقیقا 
را برایتان به وجود خواهد آورد. بجای این که 
تاثیر  تحت  را  شما  رفتار  هایتان  ترس  بگذارید 
دیوار  پشت  به  که  آن  از  پیش  دهند،  قرار  خود 
دفاعیتان پناه ببرید با شخصی که برایتان قابل 
اعتماد است حرف بزنید. همیشه عشق و محبت 
به  بهتری  نتایج  و  است  نفرت  و  جنگ  از  بهتر 

همراه دارد.

متولدین مرداد )شیر(:
کشیدن  نقشه  و  ریزی  برنامه  برای  شما  زمان 
باید  کنید  می  احساس  و  رسد  می  سر  به  دارد 
متاسفانه  شوید.  کار  به  دست  سریعتر  چه  هر 
این  جای  به  کردن  عمل  سریع  حاضر  حال  در 
شما  ضعف  باشد  شما  قدرت  دهنده  نمایش  که 
را نشان خواهد داد. عاقالنه تر این است که به 
جای این که هول شده و دیگران را عامل کندی 
سرزنش  را  آنها  و  بدانید  خودتان  پیشرفت 
کنید، با احتیاط بیشتری به سمت اهدافتان گام 
با نقشه و هدفمند  آرام، ولی  بردارید و هرچند 
پیش بروید. تحت هیچ شرایطی بخاطر مسائل 
بی اهمیت با دیگران به ویژه با کسی که دوست 
و  بحث  این  نشوید.  بحث  و  جر  وارد  دارید 
تمام  خودتان  ضرر  به  همه  از  بیش  کشمکش 

خواهد شد.

متولدین شهریور )سنبله(:
در  که  هایی  پروژه  جزئیات  تمام  هفته  این 
نظر  در  تمام  مهارت  و  دقت  با  را  دارید  دست 
گرفته اید و فکر می کنید که مو الی درز برنامه 
هایی  بخش  مدیریت  در  ولی  رود.  نمی  هایتان 
از برنامه هایتان که با دیگران در ارتباط هستند 
می  نظر  به  بربخورید.  مشکل  به  است  ممکن 
اهمیت  و  شما  به  توجهی  هیچ  دیگران  رسد 
کارهایتان ندارند و عالقه ای به همکاری با شما 
نشان نمی دهند. زمان هم دارد از دست می رود 
این  با  کند.  می  عصبی  را  شما  موضوع  این  و 
و  را کنترل کنید  بهتر است خشم خودتان  حال 
دیگران  در  که  نزنید  هایی  حرف  عصبانیت  در 
پیشرفت  روند  و  کرده  ایجاد  منفی  واکنش 
کنند.  کندتر  هم  هست  که  این  از  را  کارهایتان 
دیرتر،  کمی  اگر  حتی  کارها  نباشید،  نگران 

روبراه خواهند شد.

متولدین مهر )ترازو(:
روابطتان  در  دیگران  با  هماهنگی  هفته  این 
ویژه  به  بود،  نخواهد  ای  ساده  کار  شما  برای 
اگر روی مود دعوا راه انداختن باشد. شما می 
خواهید طرف حق را بگیرید ولی به هیچ عنوان 
و  جنگ  که  کنید  حاصل  اطمینان  توانید  نمی 
دعوا راه حل مناسبی برای این کار باشد. شاید 
دعوا کردن راحت ترین راه حل باشد ولی هیچ 
حل  راه  واقع  در  داد.  نخواهد  تغییر  را  چیزی 
عاقالنه این مسئله این است که از ایجاد هر نوع 
هیچ  نیست  نیازی  اصال  کنید.  خودداری  تنش 
کاری کنید، کافی است با روی باز به حرف های 
دیگران گوش کنید تا با درک متقابل بهترین راه 
تمام شدن  از  بعد  بتوانید  اگر  پیدا کنید.  را  حل 
بروید،  دوستانتان  دیدار  به  تان  روزانه  کار 

خبرهای جالبی از آنها خواهید شنید.

متولدین آبان )عقرب(:
تاثیر شرایط کیهانی  شما در حال حاضر تحت 
حاضرید  و  دارید  باالیی  بسیار  انرژی  موجود 
ذهنیت  ولی  بجنگید.  خودتان  از  دفاع  برای 
در  که  ببینید  خوبی  به  گذارد  نمی  فعلیتان 
می  دارد  اتفاقاتی  چه  دارید  که  نزدیکی  روابط 
بیندازید  راه  بحث  و  جر  که  این  جای  به  افتد. 
خیلی  هم  با  کنید،  حساس  را  مقابلتان  طرف  و 
منطقی حرف بزنید، باالخره یا با هم به توافق 
خواهید رسید یا خیر! اگر چند روزی صبر کنید 
به طور مجدد مورد  را  این موضوع  توانید  می 
بررسی قرار دهید و بی آن که دعوا راه بیندازید 
مسئله را حل کنید. یک جنگجوی عاقل می داند 
بگذارد!  زمین  را  شمشیرش  باید  وقت  چه  که 
فکرهای  با  و  مانده  تنها  دهید  می  ترجیح  اگر 

خودتان مشغول باشید به اتاقتان پناه ببرید.

متولدین آذر )کمان(:
یکی از روابط شخصیتان این هفته ممکن است 
به  زیادی  عصبی  فشار  و  استرس  شما  برای 
کنید  احساس  اگر  ویژه  به  باشد،  داشته  همراه 
که  بگیرید  قرار  موقعیتی  در  اید  شده  مجبور 
نمی توانید از خودتان دفاع کنید. شما به دنبال 
و  نیستید  مسئله  این  برای  فوری  حل  راه  یک 
ریشه  را  خود  مشکل  این  دهید  می  ترجیح 
برای  دائمی  و  اساسی  حلی  راه  و  کرده  یابی 
آن پیدا کنید و بر اساس آن تغییرات الزم را در 
روابطتان ایجاد کنید. ولی اگر فکر کنید که حق 
تنها با خودتان است و راهی که شما می گویید 
صحیح است به راه حل مناسبی دست نخواهید 
صورت  زمانی  تنها  مثبت  و  واقعی  رشد  یافت. 
می گیرد که تمامی نقطه نظرها در نظر گرفته 

شده و مورد بررسی قرار بگیرند.

متولدین دی )بز(:
از صبح که از خواب بیدار می شوید احساس می 
آنقدر قدرتمند و مصمم هستید که می  کنید که 
توانید دنیا را فتح کنید، پس منتظر چه هستید؟! 
این هفته شما مثبت نگری همیشگی خود نسبت 
این طور به نظرتان می  به دیگران را ندارید و 
رسد که یک نفر سعی دارد از وفاداری شما سوء 
موضوع  این  متوجه  شما  حاال  و  کند  استفاده 
زندگی  مسئله  این  به  بردن  پی  ولی  اید.  شده 
هم  زیرا  کرد،  نخواهد  تر  راحت  شما  برای  را 
هایی  حرف  هم  و  شوید  می  ناراحت  خودتان 
می زنید که دیگران را هم از دست شما دلخور 
این  گفتن  به  شدیدی  نیاز  شما  کرد.  خواهد 
حرف ها احساس می کنید، ولی بیان کردن این 
فرو  زنبور  النه  در  چوب  مثل  درست  ها  حرف 

کردن است.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
این هفته ممکن است آنقدر در بحث کردن برای 
اثبات موضع خودتان پافشاری کنید که شخصی 
خودتان  دست  از  را  نیست  نظر  هم  شما  با  که 
عاقلی  آدم  آنقدر  شما  کنید.  ناراحت  و  دلخور 
قرار  که  باشید  موضوع  این  متوجه  که  هستید 
نظراتی  مختلف  مسائل  برابر  در  همه  نیست 
چنین  نیست  نیازی  و  باشند  داشته  یکسان 
کنید.  تبدیل  اساسی  چالش  یک  به  را  مسائلی 
این  حداقل  هایی  زمینه  چنین  در  کردن  جدال 
نخواهد  همراه  به  ای  نتیجه  هیچ  برایتان  هفته 
داشت. احترام گذاشتن به نظرات دیگران نشان 
این هفته عشقتان  بلوغ فکری شماست.  دهنده 
فراهم  شما  پیشرفت  برای  موقعیتی  توانید  می 
از عشقتان هم  از فرصت استفاده کرده و  کند، 

قدردانی کنید.

متولدین اسفند )ماهی(:
این که دیگران این هفته اینقدر صریح در مورد 
احساساتشان صحبت می کنند برای شما اصال 
دوستان  از  یکی  اگر  حتی  نیست.  درک  قابل 
نزدیک یا اعضای خانواده تان با شما در مورد 
شما  بزند  حرف  هم  مسائلش  ترین  خصوصی 
و  خورده  فرو  را  خشمتان  دهید  می  ترجیح 
تر  اطمینان  قابل  فردی  با  احساستان  مورد  در 
قدرت  هم  خودتان  حال  این  با  کنید.  صحبت 
کند  نمی  کار  همیشه  خوبی  به  تشخیصتان 
اندازه  از  بیش  و  بوده  هوشیار  است  بهتر  و 
رازهایتان را با کسی در میان نگذارید. همیشه 
وقت برای درد دل کردن هست، ولی اگر زیادی 
را  توانست حرف هایتان  بزنید نخواهید  حرف 
پس بگیرید. درست است شما آدم عاقلی هستید 
باشید  داشته  یاد  به  هم  را  قدیمی  مثل  این  ولی 

که »پسته بی مغز چون لب وا کند رسوا شود«!

جدول و سرگرمی





پاییز تنها فصل  سال نیست
مریم حسینی نیا

پاییز تنها فصل  سال است؛ تنها فصل  سال است چون با وجود بهار، تابستان 
و حتی زمستان، گویا تنها پاییز است که بیشترین نقش را در زندگیمان دارد 
چون  دارد.  زندگیمان  با  را  هماهنگی  بیشترین  بگویم  که  است  آن  بهتر  یا 
تنها این پاییز است که با »فصل خزان زندگی«، »روزهای اندوه و درد«مان 
پنهان  از  می کند/  »معافم  چون  می پسندیم  را  پاییز  راحتی  به  است.  همسو 
کردن دردی که درصدایم می پیچد/ اشکی که در نگاهم می چرخد/ آخر همه 
می دانند سرما خورده ام!« یا تنها در این فصل است که آدم ها »راه رفتن زیر 

باران را دوست دارند چون کسی اشک هایشان را نمی بیند«.
را می دهد که احساسات  اجازه  این  تنها فصل مساعد  سال است چون  پاییز 
مخلوقات  هم  احساسات  حتی  چون  دهیم.  بروز  را  فرهنگ مان  از  برآمده 
فرهنگی ای هستند که از الگوهایی نشأت می گیرند و تاثیری عمیق دارند و از 
این قابلیت برخوردارند تا مردم را در بستری قرار دهند که روی احساسات 
خود کار کنند و آن دسته از احساساتی را که تصور می کنند، باید درجامعه 

بروز دهند را در خود بپرورانند.
باید  هم  وابسته  موارد  و  احساسات  درخصوص  حتی  حساب  این  با  پس 
اصلی  عامل  فرهنگی  هنجارهای  که  بزنیم  حرف  اجتماعی   پدیده های  از 
می تواند  جامعه  که  همان طور  دیگر  عبارت  به  هستند.  آنها  شکل گیری 
برای اصالح یک رفتار یا تقویت یک توانایی، به افراد فشارهایی وارد کند، 
فشارهایی هم برای مناسب کردن انواع احساسات و حالت های بدنی مرتبط 
بدان هم اعمال می کند که در پس آن، مقوله نمایش احساسی نیز از جامعه ای 
با جامعه دیگر تفاوت می یابد. براین اساس »زمینه اجتماعی شادی درجامعه 
ما فراهم نیست و زمینه برای تأیید شادی های فردی و ناپایدار نیست. زمینه 

همین  به  است«*.  نارضایتی  و  ناامیدی  غم،  برای  مساعدی  بستر  اجتماعی، 
خاطر در این جا مردم برای رسیدن پاییز و گریه در زیر باران بی تابی می کنند 
و در اجتماعی دیگر همه  سال به امید رسیدن تعطیالت و گذراندن روزهای 

آفتابی و رویای شاد تابستان سپری می  شود.
ولی به واقع دلیل اصلی این غم پروربودن نهان جامعه ایرانی چیست؟ دالیل 
جامعه شناسان  منظر  از  ولی  برد  نام  خصوص  این  در  می توان  را  متعددی 
»شادی درجامعه ما مشکل است«، شاهد مثال این مدعا حتی در شاخص های 
بسیار محدودی مانند اساس شاخص جهانی نشاط، امید به زندگی، حمایت 
اجتماعی، احساس آزادی انتخاب، احساس بخشش، احساس کاهش فساد دیده 
می شود که مجموعه اینها یک نمایه ای را درست کرده به نام شاخص نشاط 
که ایران در داده های 2014 - 2015 از میان 156 کشور رتبه صدوپانزدهم را 
دارد که این نشان می دهد در این زمینه مشکالتی وجود دارد یا در شاخص 
از میان 142 کشور در رتبه 10۷ قرار  ایران  کامروایی که هشت مولفه دارد، 
دارد و در شاخص خوشبختی موسسه گالوپ رتبه 95 را درمیان 145 کشور 
عمل  موفق  هم  شادی   برای  سیاست گذاری  »در  موارد  این  درکنار  داراست. 
نکرده ایم« چراکه سیاست گذاری و الگوسازی انجام شده از طرف مسئوالن 
برای نشاط و شادی، چنان سرشار از تنگنا بود که به نظر می رسد عطای آن به 
لقایش بخشیده شده، اما درچنین شرایطی جامعه مطالبه شادی دارد و شادی 

فردی نیز باید تأیید اجتماعی شود تا تداوم داشته باشد.
باشیم.  شادی  برای  الگوهایی  ساخت  دنبال  به  می بایست  جهت  همین  به 
الگوهایی که به مشارکت مردم زنده باشند و همسو با عالیق مردم و برآمده از 
فرهنگ بومی و تاریخی هر منطقه که با جهت گیری های فکری و اعتقادیمان 
بهار درپیش  برایمان روشن کند؛  را  بقیه فصل ها  تا رنگ  باشد  نیز هماهنگ 

است.

* عبارات داخل گیومه برگرفته از سخنان جامعه شناسان در همایش »دین و 
شادی« است.
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد
بختم ار یار شود رختم از این جا ببرد

کو حریفی کش سرمست که پیش کرمش
عاشق سوخته دل نام تمنا ببرد

باغبانا ز خزان بی خبرت می بینم
آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد

رهزن دهر نخفته ست مشو ایمن از او
اگر امروز نبرده ست که فردا ببرد

در خیال این همه لعبت به هوس می بازم
بو که صاحب نظری نام تماشا ببرد

علم و فضلی که به چل سال دلم جمع آورد
ترسم آن نرگس مستانه به یغما ببرد

بانگ گاوی چه صدا بازدهد عشوه مخر
سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد

جام مینایی می سد ره تنگ دلیست
منه از دست که سیل غمت از جا ببرد

راه عشق ار چه کمینگاه کمانداران است
هر که دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد
حافظ ار جان طلبد غمزه مستانه یار

خانه از غیر بپرداز و بهل تا ببرد

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

In this city is no idol that, our heart, taketh:
If fortune be my friend, hence my chattels, it taketh.
Where is a companion, disdainful and intoxicated, before whose generosity,
The mention of his desire, the heart-consumed lover taketh?
O gardener! careless of the autumn, I behold thee:
Alas! that day when thy beautiful rose the wind of death taketh.
Time’s highwayman hath not slept. Of him, be not secure,
If thee, he hath not taken today. For, to-morrow, thee he taketh.
In fancy, I play all this idol in this desire,
Possibly, the mention of the spectacle a master of vision taketh.
The science and the eloquence that, in forty years, my heart acquired;
I fear that, as plunder, that intoxicated narcissus taketh.
With miracle, sorcery maketh not equality. Safe be:
Who is Sameri that, from the white hand superiority he taketh.
The obstacle of the heart-straitened one’s path is the crystal-glass of wine:
From thy hand, put it not, lest from thy place, thee griefs torrent take.
Although Love’s path is the ambush-place of bowmen,
Knowing, whoever goeth, profit from enemies taketh.
Hafez! if the beloved’s intoxicated eye seek thy life,
Clear out the house of life; and let it go, so that it may take.

مروری بر زندگی و سرنوشت حاج حبیب الله القانیان 

حاجی که حاجی نبود

حاج حبیب القانیان در کنار برادرانش / عکس ها از آرشیو مرکز 
اسناد مطالعات تاریخ معاصر ایران

بود.  رفته  مکه  نه  بود،  مسلمان  نه  اما  می کردند،  صدایش  حاج حبیب 
به  سفرش  از  بعد  یهودیان،  رسم  به  که  بود  یهودی  سرمایه داری 
بیت المقدس، حاجی صدایش می کردند. حاج حبیب القانیان بود که اولین 
پاساژها و برج های تهران را ساخت و مرکزیت تجاری تهران را از بازار 
آلومینیوم،  و  پالسکو  ساختمان های  کرد.  منتقل  شمالی تر  مناطق  به 
یادگار اوست که هنوز در خیابان جمهوری و چهارراه اسالمبول، استوار 
در  و مالمین سازی  کارخانه پالستیک  اولین  برادرانش،  و  او  ایستاده اند. 
نمی کرد  فکر  هیچ کس  که  ساختند  زمانی   ،1340 دهه  اوایل  در  را  ایران 
پالستیک راهکاری برای توسعه صادرات غیرنفتی ایران باشد و 50 سال 
بعد چنین بین مردم رایج شود و بنیانگذارانش را به یکی از ثروتمندترین 
مردان خاورمیانه بدل کند. القانیان اندکی بعد کارخانجات آلومینیوم سازی 
و محصوالت خانگی جنرال استیل را تاسیس کرد و در مدتی کوتاه به یک 
جیب  در  همیشه  پالستیکی،  کوچک  شانه  یک  شد.  بدل  سرمایه دار  کالن 
حاج حبیب بود، که به یادش بیاورد همه این ثروت و مکنت را مرهون همین 
صنعت به ظاهر ساده است. او که اولین یهودی ای بود که به اتاق بازرگانی 
و صنایع ایران راه یافت، از نخستین کسانی بود که پس از وقوع انقالب 

اسالمی، به دلیل رابطه با اسرائیل اعدام انقالبی شد.
  

یهودیان در ایران
یهودیان در طول تاریخ، ایران را همچون سرزمینی موعود می دانستند. 
و  است  یهودیان  اسطوره های  محبوب ترین  از  ایرانی،  پادشاه  کوروش 
بارها در متون مقدس یهود، مورد تحسین قرار گرفته است، یهودیان باِبل 
که پس از تسخیر بیت المقدس و ویرانی آن به وسیله »بخت النصر« اسیر و 
به بابل آورده شده بودند، پیوسته در انتظار نجات دهنده ای بودند تا قیام 
کند و آنان را به سرزمین دیرین پدری شان بازگرداند و این آرمان، با ظهور 
کوروش به منصه ظهور رسید. کوروش آنان را نجات داد و به ایشان پناه 
را  او  تورات،  در  بست.  ازدواج  عقد  ایشان  از  دختری  با  و  داد  جایگاه  و 
مسیح نام برده اند و آمده است: »من دست راست مسیح خود کوروش را 
را  پادشاهان  قصرهای  سازم،  مغلوب  را  امت ها  وی  به وسیله  تا  گرفته ام 
نیز  اسالم  از  پس  ایران  یهودیان  بازکنم.«  او  روی  به  را  درها  و  بگشایم 
قتل عام های گسترده  اما در  دادند،  ادامه  به حیات خود  لوای اسالم  تحت 
در طول تاریخ، به خصوص پس از حمله مغوالن همچون دیگر مردم این 
سرزمین به انزوا رانده شدند ولی با وجود تعداد اندک، همچنان خود را 
به مناطق گتوها  حفظ کردند. در دوران صفویه وجود یهودیان محدود 
آن در دوره زندیه و قاجارها، یهودیان و  از  آن دوران و پس  می شد. در 
از  یهودیان  پهلوی،  دوران  در  داشتند.  قرار  محدودیت  در  اقلیت ها  سایر 
انزوای گتوها خارج شدند و با سیاست های سهل گیرانه مذهبی محمدرضا 
پهلوی، به ثروت و قدرت رسیدند. طی جنگ جهانی دوم نیز تعداد زیادی 
از یهودیان لهستانی از طریق اتحاد جماهیر شوروی، به خاک ایران پناه 

آوردند و در این سرزمین ساکن شدند....
 ادامه دارد

به یاد داشته باشید فقط از صرافــی های معتبر 
جهت نقل و انتقـال  پول خوداستفــاده نمائید


