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صفحه  10

ایاالت متحده، روسیه و چین اکنون به شکلی جدی در 
از تسلیحات هسته ای  صدد دنبال کردن نسل جدیدی 
هسته ای  بمب های  از  کمتر  تخریبی  قدرت  با  کوچک 
یک  آغازگر  می تواند  مساله  این  هستند.  موجود 
مسابقه تسلیحاتی جدید یا عصر جدیدی از جنگ سرد 
نیروهای  توازن  می تواند  همچنین  مساله  این  باشد. 
مخرب میان کشورهایی که بیش از نیم قرن است این 

تسلیحات را در اختیار دارند، بر هم زند.
این اقدام در مقیاسی بزرگ، یک بازی قدیمی است که 
در قالبی جدید انجام می شود زیرا با روسیه ای مواجه 
هستیم که به لحاظ اقتصادی رو به افول است، چینی که 
در حال ظهور است و آمریکایی که سرنوشت مبهم به 
لحاظ اقتصادی دارد. مقام های آمریکایی تا حد زیادی 
سرزنش  را  روسیه  رئیس جمهور  پوتین،  والدیمیر 
او مانع تالش ها برای  می کنند و می گویند سرسختی 
تشکیل معاهده کنترل تسلیحات سال 2010 و در نهایت 
شده  بزرگ  قدرت  دو  این  هسته ای  زرادخانه  کاهش 
است. برخی چینی ها را سرزنش می کنند که به دنبال 
پیشی گرفتن و کاهش شکاف فناوری در برابر آمریکا 
و  می کنند  اعالم  مقصر  را  آمریکا  هم  برخی  هستند. 
می گویند این کشور با تسریع »نوسازی هسته ای« به 
نام بهبود ایمنی و قابلیت اطمینان باعث ریختن بنزین 

بر آتش می شود.
امنیت  نشست  جلسه  پایان  در  را  خطر  این  اوباما 
مورد  ماه  همین  اوایل  در  واشنگتن  در  هسته ای 
»افزایش  پتانسیل  که  داد  هشدار  او  داد.  قرار  اشاره 
منجر  کارآمد  و  مرگبار  جدید،  سیستم های  ارتقای  و 
به شکل گیری مسابقه تسلیحاتی تمام عیار و جدیدی 
سال   7 وقتی  که  رئیس جمهوری  برای  شد.«  خواهد 
از  جهان  کردن  عاری  از  سخن  رسید  قدرت  به  پیش 
سخنان  این  می آورد،  میان  به  هسته ای  سالح های 
دنبال  به  که  آمریکایی  سیاست  که  است  این  به  اذعان 
کاهش سالح های هسته ای است، ممکن است به عصر 
بازماندگان  معدود  از  یکی  بینجامد.  دوم  هسته ای 

مدیر  کالپر«،  آر.  »جیمز.  اوباما  دولت  در  سرد  جنگ 
اطالعات ملی، طی ارزیابی تهدیدات ساالنه جهانی به 
یک  به  است  »ممکن  گفت:  سنا  نظامی  خدمات  کمیته 
حال،  این  با  شویم.«  وارد  گونه  سرد  جنگ  وضعیت 
این جنگ سرد متفاوت از سال های اولیه فعالیت کالپر 
نیروی  اطالعات  افسر  یک  او  که  دورانی  یعنی  است؛ 
هوایی بود و خطرات ناشی از حمالت هسته ای را که 
می توانست شهرها را با تسلیحات فوق سنگین مرگبار 

از میان ببرد، احساس می کرد.
که  می نگرند  گزافی  هزینه های  آن  به  مخالفان 
ایاالت متحده صرف برنامه تجدید حیات هسته ای خود 
می کند؛ برنامه ای که طی سه دهه حدود یک تریلیون 
این  از  مخالفان  بنابراین،  می شود.  زده  تخمین  دالر 
مساله به عنوان ابزاری برای پیشبرد تسلیحات پیچیده 
خود بهره می برند. به گزارش نیویورک تایمز، مسکو 
آن  روی  که  است  بزرگ  موشک هایی  ساخت  حال  در 
کارشناسان  و  می شود  نصب  کوچک  کالهک هایی 
»ممنوعیت  نقض  اقدام  این  مبادا  که  دارند  بیم  این  از 
حال  در  کشور  این  که  زمانی  باشد؛  آزمایش«  جهانی 
گزارش های  نوشته  به  است.  جدید  تسلیحات  ساخت 
خبری روسی، نیروی دریایی روسیه در حال توسعه 
لوله های  از  می تواند  که  است  دریایی هایی  زیر 
اژدرهای زیردریایی یا به صورت مستقل شلیک شود. 
این به آن معنا است که آن انفجار رادیواکتیو که روی 
زمین صورت می گیرد و ابری بر فراز آسمان می سازد 
صورت  این  در  که  شود  انجام  دریا  زیر  در  می تواند 
باعث می شود شهرهای هدف غیرقابل سکونت شود. 
جین  شی  سخت  و  سفت  کنترل  تحت  چین،  ارتش 
که  است  کرده  آزمایش  را  جدیدی  کالهک  یک  پینگ، 
می نامند.  صوت«  مافوق  خورنده  ُسر  »خودروی 
فضا  به  دوربرد  سنتی  موشک های  روی  کالهک  این 

می رود و سپس با مانور در فضای جو و به حالت ...

ادامه در صفحه 2

کارشناسان از گسترش بازار هنر اسالمی ایران پس از لغو تحریم ها خبر دادند

مانور هنر ایرانی در 
حراج ساتبی لندن
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  www.persianweekly.co.uk   info@persianweekly.co.uk هفته ای که گذشت
اخراج از هواپیما به خاطر گفتن »ان شاء ا...«

ساوث وست  هواپیمایی  شرکت  پروازهای  از  یکی  مسئوالن 
عربی  خاطر  به  را  عراقی  دانشجوی  یک  آمریکا،  ایرالینز 
نوشت؛  تابناک  کرده اند.  بیرون  هواپیما  از  کردن  صحبت 
آوریل   ۹ تاریخ  در  دارد  نام  این جوان که خیرالدین مخزومی 
از آن بیرون رانده  از بلند شدن هواپیما،  )21 فروردین( پیش 
در  شرکت  درباره  عمویش  با  تلفنی  می گوید:  مخزومی  شد. 
صحبت  ملل  سازمان  کل  دبیر  مون،  کی  بان  سخنرانی  جلسه 
بیرون  هواپیما  از  را  او  پرواز  خدمه های  از  یکی  که  می کرده 
کرده است. این دانشجو اخیرا در مصاحبه با نیویورک تایمز 
به  که  بودم  هیجان زده  سخنرانی  این  درباره  »آنچنان  گفت: 
عمویم زنگ زدم تا درباره اش صحبت کنم.« وی ادامه داد: در 
طول مکالمه اش وقتی کلمه » ان شاء ا...« را به زبان آورد یکی از 
مسافران با تعجب به او خیره شد و سپس یکی از خدمه پرواز 
او را از هواپیما بیرون کرد و بعد از آن نیز به وی اجازه ندادند 

به هواپیما بازگردد.
 

آخرین وضعیت پرونده ستایش
رونده قتل دختر افغان در ورامین به زودی برای محاکمه به 
دادگاه کیفری استان تهران ارسال می شود. تیم جنایی ورامین 
علت  درباره  قانونی  پزشکی  گزارش  منتظر  حاضر  حال  در 
مرگ، سالمت روانی قاتل و بررسی احتمال آزار و اذیت است.
جام  جم نوشت؛ متهم این پرونده پسری 17 ساله است که به 
اطفال  دادگاه  در  باید  وی  پرونده  اسفنانی،  محمدعلی  گفته 
کیفری  دادگاه  در  شعبه ای  حاضر  حال  در  شود.  رسیدگی 
گفته  به  می کند.  رسیدگی  اطفال  جرایم  به  تهران  استان  یک 
افتاده  اتفاق  قتل عمد  که  نشان می دهد  این طور  وی، شواهد 
درخواست  با  مطابق  می تواند  هم  عمد  قتل  مجازات  است. 
اولیای مقتول قصاص باشد. آنها می توانند با پرداخت تفاضل 
هم  والدین  اگر  حتی  کنند  مطرح  را  قصاص  درخواست  دیه 
درخواست قصاص نکنند و این پرونده به دیه ختم شود، باز 

هم می توان تا 10 سال برای قاتل حبس در نظر گرفت.
 

انتقاد فردوسی پور از تیترهای ورزشی
همکاران  از  نرم  انتقاد  با  فردوسی پور  عادل  که  شد  شنیده 
از  پس  که  خواست  آنها  از  روزنامه ها،  در  رسانه ای اش 
بیشتر  استفاده می کنند  تیترهایی که  بازی های شهرآورد، در 
 »۹0« برنامه  تهیه کننده  و  ایسنا نوشت؛  مجری  کنند.  مراعات 
در برنامه 30 فروردین ماه تعدادی از تیترهای روزنامه ها در 

روزهای اخیر را مرور کرد و یادآور شد که درست است کری 
انتخاب تیترها  اما بهتر است دوستان در  خواندن خوب است 
مراعات بیشتری کنند. فردوسی پور در این ارتباط به تیترهایی 
چون »سوبله چوبله شدی آقای مربی«، »استقالل دیگر رقیب 
ما نیست«، »سالم چارلی چاپلین«، »4 فینال آسیاست تو هنوز 
 4 کجا  ما   4« شالکه04«،  یا  »پرسپولیس  ندیدی«،  رو  خوابش 

اونا کجا« اشاره کرد.
 

10 مصدوم در درگیری های اندیمشک
شهرستان  بهارستان  منطقه  در  درگیری  مصدومان  شمار 
ایرنا  رسید.  تن   10 به  داد،  روی  دوشنبه  عصر  که  اندیمشک 
نوشت؛ در این درگیری یک تن نیز براثر تیراندازی کشته شد. 
یک منبع موثق در اندیمشک گفت: 20 نفر از عوامل اصلی این 
این درگیری  افزود:  درگیری شناسایی و دستگیر شدند. وی 
بین تعدادی ازعوامل تهیه و توزیع مواد مخدر رخ داده است. 
اندیمشک  بهارستان  کوی  در  استقرار  با  انتظامی  نیروی 
به  آلوده  مناطق  پاکسازی  طرح  دارد.  کنترل  تحت  را  اوضاع 
و  شد  اجرا  مرحله  چند  در  گذشته  سال  اندیمشک  موادمخدر 
و  اشرار  مخدر،  مواد  توزیع  و  تهیه  اصلی  عوامل  از  تعدادی 

افراد سابقه دار شناسایی و دستگیر شدند.
 

سومین روز تجمع بازنشستگان فوالد
بازنشستگان صنعت فوالد کشور مقابل  شنیده شد که تجمع 
مجلس شورای اسالمی در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات 
در  تجمع  این  نوشت؛  فارس  شد.  روز  سومین  وارد  حقوق 
اعتراض به عدم پرداخت معوقات حقوقی برگزار شده و تجمع 
ملت  نمایندگان  سوی  از  مشکل  این  رفع  خواستار  کنندگان 
شدند. براساس این گزارش، تجمع بازنشستگان صنعت فوالد 
کشور از روز یکشنبه هفته جاری آغاز و تا دیروز ادامه داشت.

  
تجمع معلمان حق التدریسی مقابل مجلس

شنیده شد که همزمان با تجمع بازنشستگان فوالد، عده ای از 
سراسر  حرفه ای  و  فنی  آموزشکده های  حق التدریس  مربیان 
این  نوشت؛  ایسنا  کردند.  تجمع  مجلس  مقابل  در  نیز  کشور 
مربیان  هستند.  خود  شغلی  وضعیت  ارتقای  خواهان  افراد 
حق التدریس پارچه نوشته ای در دست داشتند که خواسته خود 

یعنی پایان یافتن سال های بالتکلیفی را مطرح می کرد.

حمله قایق دزدان دریایی به کشتی ایرانی

دزدان  قایق  فروند  ارتش گفت: هفت  دریایی  نیروی  فرمانده 
با برخورد شدید  ایرانی حمله کردند که  دریایی به یك کشتی 
دریادار  امیر  نوشت؛  انتخاب  شدند.  مواجه  چهلم  ناوگروه 
حبیب ا... سیاری با اشاره به ناکام ماندن حمله دزدان دریایی 
به یك کشتی ایرانی، اظهار داشت: روز شنبه هفت فروند قایق 
دزدان دریایی به یك کشتی ایرانی حمله کردند که با برخورد 
شدید ناوگروه چهلم )متشکل از ناو پشتیبانی تنب و ناوشکن 
البرز( مواجه شدند. وی ادامه داد: حدود دو هفته گذشته نیز 
یکی از نفت کش های ایرانی از مسیر دریای سرخ عبور می کرد 
که با هشدار ایست به موتور یکی از ناوشکن های ائتالف جهت 
تکرار  آنها  توسط  هشدار  این  مرتب  و  شد  مواجه  بازرسی 
هزار  به  نزدیك  نقدی(  )ناوشکن  ناوگروه ها  از  یکی  می شد. 
اعالم کردیم سریعا  این نفت کش فاصله داشت که  با  کیلومتر 
ناوشکن  توسط  که  زمانی  و  کند  نزدیك  نفت کش  به  را  خود 
نفت کش  »این  که  شد  داده  هشدار  ائتالف  ناوشکن  به  نقدی 
خصمانه  اقدام  هرگونه  و  است  ایران  ارتش  اسکورت  تحت 
به  مجبور  ائتالف  ناوشکن  شد«،  خواهد  داده  مناسب  جواب 

ترك منطقه شد.

شهردار زنجان بازداشت شد
انقالب مرکز استان زنجان  شنیده شد که دادستان عمومی و 
ساله،  شش  کودك  فوت  پی  در  و  دادستانی  دستور  به  گفت: 
شدند.  بازداشت   3 منطقه  شهردار  همراه  به  زنجان  شهردار 
به محض اخذ گزارش و اطالع  میزان نوشت؛ حسن مظفری 
انتهای  از وقوع حادثه منجر به فوت یك کودك شش ساله در 
دوم  شعبه  به  را  الزم  قضائی  دستورات  درمانگاه  خیابان 
دادسرای  بازپرس  راستا  همین  در  می کند.  صادر  بازپرسی 
زنجان ساعت 30:0۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵/1/30 جهت 
به  معاینه  طی  می یابد.  حضور  حادثه  مکان  در  محل  معاینه 
ساله  شش  بچه ای  پسر  می شود  مشخص  محل  از  آمده  عمل 
و  حفاظ  نبود  علت  به  علی  فرزند  بیات  امین  محمد  هویت  به 
درون  به  منطقه  در  شده  ایجاد  چاه های  و  کانال  در  درپوش 
با عمق حدودی 4 متر سقوط کرده و به  از چاه های آب  یکی 

علت خفگی در آب فوت کرده است.
 

اطالعیه سازمان انرژی اتمی درباره کالهبرداران
شنیده شد که سازمان انرژی اتمی ایران در پی اعالم مواردی 
از کالهبرداری با سوء استفاده از نام این سازمان، اطالعیه ای 
صادر کرد. آفتاب نوشت؛ متن این اطالعیه به شرح زیر است: 

و  سودجو  افراد  و  شرکت ها  برخی  اخیرا  واصله  اخبار  بنابر 
فرصت طلب تحت عنوان اجرای پروژه های مربوط به توسعه 
تاسیسات هسته ای و با انتساب خود به مسئولین نظام، مبادرت 
به کالهبرداری از پیمانکاران بخش خصوصی کشور کرده اند 
که بدینوسیله ضمن تکذیب این موضوع اعالم می دارد سازمان 
به  نسبت  سازمانی  ضوابط  و  قوانین  اساس  بر  اتمی  انرژی 
اقدام  مقررات  طبق  هسته ای  صنعت  پروژه های  واگذاری 
می کند. از هموطنان عزیز انتظار می رود در صورت مواجهه 
به معاونت  اسرع وقت  در  را  اینگونه درخواست ها، مراتب  با 
تا از طریق  اتمی اعالم کنند  انرژی  حفاظت و امنیت سازمان 

مراجع قضائی موضوع مورد پیگیری واقع شود.
 

آخرین وضعیت ملوان ایرانی درکویت
بخش  کرد:  اعالم  کویت،  در  ایران  سفیر  که  شد  شنیده 
ملوان  وضعیت  پیگیر  کویت،  در  ایران  سفارت  کنسولگری 
ایرانی است که در درگیری  دریایی توسط گارد مرزی کویت 
به این کشور منتقل شده است. ایسنا نوشت؛ علیرضا عنایتی 
با بیان اینکه این درگیری در خارج از آب های سرزمینی کویت 
صورت گرفت، ادامه داد: یکی از ملوانان ایرانی این حادثه بعد 
از معالجه و درمان اکنون در کویت در بازداشت است و تالش 
همچنان  شده  مفقود  ملوان  دو  وضعیت  تکلیف  تعیین  برای 
در  ایران  سفارت  پیگیری های  به  اشاره  با  وی  دارد.  ادامه 
بر  عالوه  افزود:  کویت،  در  زندانی  ملوان  وضعیت  با  ارتباط 
اینکه به طور دایم وکیلی که از سوی سفارت برای این فرد در 
نظر گرفته شده کار وی را دنبال می کند، ما نیز در تماس دایم 
با مراجع ذی ربط محلی، از جمله وزارت امور خارجه و سایر 

مراجع این کشور هستیم.
 

آگهی پرواز تهران  - پاریس
خط  افتتاح  به  اجتماعی  شبکه های  کاربران  که  شد  شنیده 
یکشنبه  روز  دادند.  نشان  واکنش  تهران  ـ  پاریس  پروازی 
ورود هوایپمایی ایر فرانس به ایران با بازتاب فراوانی همراه 
اجتماعی  شبکه های  کاربران  همیشه  مانند  که  به طوری  بود 
هم از قافله عقب نماندند. فرانسوی ها با توئیت های لحظه به 
لحظه گزارش هایی از جنب و جوش در فرودگاه پاریس منتشر 
می کردند که در این میان تصویری که بیشتر از همه مخاطبان 

را به خود جلب کرده بود آگهی پرواز پاریس ـ تهران بود.

ادامه از صفحه یک 

چرخشی و دورانی با سرعت یک مایل بر ثانیه به هدف اصابت می کند. این می تواند 
سیستم های دفاع موشکی را بی اثر سازد.

موشک  آزمایش  حال  در  هم  کشور  این  نیست.  شاکی  موضع  در  اوباما  دولت 
فراصوت خود است اما در سال 2014 این آزمایش پایان یافت. این آزمایش ها قرار 
آمریکا  نوسازی،  فرآیند  از  بخشی  به عنوان  شود.  گرفته  سر  از  دیگر  سال  است 
از تسلیحات موشکی و خودروهای  برای ۵ کالس  برنامه ریزی  همچنین در حال 
تحویلی مربوطه است که- به عنوان یک خانواده- در حال تغییر زرادخانه آمریکا 
که  فرقی  بنابراین  است.  دقیق  بسیار  و  رادارگریز  کوچک،  تجهیزات  مسیر  در 
تجهیزات آمریکایی با تجهیزات نظامی روسیه و چین دارد کوچکی ضریب خطای 
تحلیلگر  اکتون«،  ام.  آنهاست. »جیمز.  رادارگریزی  و  باال  فوق العاده  دقت  پایین، 
ارشد در بنیاد صلح کارنگی، سال گذشته به کمیسیون کنگره که مسوول ارزیابی 
قدرت چین است، گفت: »ما شاهد شروع مسابقه تسلیحاتی هستیم.« یک ترس و 
نگرانی در مورد سالح های جدید این است که آنها می توانند منطق تلخ »تضمین 
ویرانی متقابل« را مورد تاکید دوباره قرار دهند؛ دکترینی متعلق به جنگ سرد که 
هر حمله ای می تواند منجر به تالفی متقابل و گسترده شده و در نهایت تمام نیروها 
را نابود کند. اکنون نگرانی این است که دقت و ماهیت کمتر تخریبی این سالح های 

جدید وسوسه استفاده از آنها را افزایش دهد.
ارتقای  آیا  که  است  این  داده  قرار  را مورد خطاب  آن  اوباما  که  کلیدی  یک مساله 
برنامه ریزی شده اوباما به پیش بردن این رقابت کمک خواهد کرد یا خیر. یا اینکه 
آیا روسیه و چین به سادگی از فشار آمریکا به عنوان بهانه ای برای تکمیل سالح هایی 
که در حال ساخت آنها هستند، استفاده می کنند یا خیر؟ تحلیلگران می گویند مسکو 
و پکن تسلیحات فضایی را آزمایش می کنند که می تواند ماهواره های نظامی آمریکا 
را در آغاز جنگ هسته ای از پا در آورده و ویران کند. در پاسخ، واشنگتن در حال 
راه اندازی ماهواره های فضایی است تا از چنین حمالتی پیشگیری کرده و حمالت 
آنها را با شکست مواجه سازد. اوباما که در کنفرانس خبری خود در پایان نشست 
سران سخن می گفت، به این تنش که با نوسازی زرادخانه هسته ای فرسوده این 
پیوندهای  که  کرد  نشان  خاطر  او  مثال،  برای  کرد.  اذعان  شد،  زده  دامن  کشور 
ارتباطی میان تسلیحات و محافظان این تسلیحات به محافظت های بهتر در برابر 
حمالت سایبری نیاز دارد اما وقتی از او پرسیده شد که آیا کوچک سازی کالهک ها 
را  تسلیحاتی  مسابقه  مورد  در  او  پیشرفت  رکورد  می تواند  مشابه  بهبودهای  و 
تضعیف کند، اوباما پاسخ داد: »این مساله ای مشروع است و من نگران آن هستم.« 
مقام های کاخ سفید می گویند آنها تالش دارند تا هر گونه واکنش حاکی از نگرانی 
به این پیشرفت های جدید را کاهش دهند. »آوریل هنز«، معاون مشاور امنیت ملی، 
در مصاحبه ای گفت: »وقتی تنش ها بیشتر می شود، ما گام هایی اتخاذ می کنیم تا 

مانع از باال رفتن غیرضروری درجه حرارت شویم.« اوباما در سال 200۹ با اشتیاق 
به »تجدید رابطه« ) Reset( با مسکو، کاهش وابستگی آمریکا به تسلیحات هسته ای 
و حرکت به سوی حذف آنها به قدرت رسید. او اولین رئیس جمهوری بود که خلع 

سالح هسته ای را به نقطه ثقل سیاست دفاعی آمریکا تبدیل کرد. 
روسیه در ابتدا همکاری کرد و معاهده استارت جدید در سال 2010 را امضا کرد 
که باعث کاهش اندک تسلیحات هسته ای استراتژیک شد. همان سال، اوباما شاخه 
کالهک های  تعداد  داد  دستور  آمریکا  ارتش  به  او  داد:  پیشنهاد  دیگری  زیتون 
هسته ای بر باالی موشک های زمین به زمین خود را از سه به یک کاهش دهد. این 
مسکو  تهاجمی.  تا  است  دفاعی  بیشتر  موشک ها  این  دهد  نشان  تا  بود  سیگنالی 
شروع  مسکو  پیمان،  آن  جوهر  نشدن  خشک  به  توجه  با  عوض،  در  نداد.  پاسخ 
به بکارگیری نسل جدیدی از موشک های دوربردی کرد که چهار کالهک کوچک 
با وجودی که هنوز  ادامه می دهد  این کار  به  امروز هم همچنان  حمل می کردند. 
ریاست  به  پوتین  بازگشت  اوباما  است.  وفادار  آن معاهده  کلی  به محدودیت های 
از کاهش های بعدی اعالم کرد و  جمهوری در سال 2012 را مقصر در جلوگیری 
»ویلیام جی.  می ورزد.«  تاکید  توسعه  از  بیش  نظامی  قدرت  »بر  کرملین  افزود: 
پری«، وزیر دفاع دوران بیل کلینتون و یکی از با نفوذترین متخصصان هسته ای 
در حزب دموکرات می گوید: نگران است که مسکو به زودی از »معاهده جامع منع 
انفجارهای  در  جدید  کالهک های  تکمیل  به  شروع  و  شود  خارج   »1۹۹6 آزمایش 
زیرزمینی کند. )ایاالت متحده تابع این معاهده است اما سنا هرگز آن را تصویب 
ُسستی  جهانی  محدودیت  یک  هسته ای  اصلی  قدرت های  دهه،  دو  برای  نکرد(. 
به کار  از محورهای اصلی کنترل تسلیحات هسته ای-  آزمایش- یکی  را در مورد 
بسته اند. پری در این مصاحبه با اشاره به طراحان تسلیحاتی روسیه افزود: »من 
مطمئن هستم که آنها روی بمبی جدید کار می کنند و مطمئنم که خواستار آزمایش 
هستند.« او افزود: »تصمیم با پوتین است.« طرفداران برنامه نوسازی هسته ای 
آمریکا آن را پاسخی منطقی به تجاوزگری پوتین، به خصوص پس از حمله 2014 
کوچک  سالح های  که  باورند  این  بر  نظامی  کارشناسان  می دانند.  کریمه  به  وی 
شده به پیشگیری از گسترش دامنه مهاجمان احتمالی کمک خواهد کرد. گزارش 
»ایاالت متحده  کرد:  اعالم  بین المللی«  و  استراتژیک  »مرکز مطالعات  سال گذشته 
باید گزینه های هسته ای مشخصی در تمام مراحل تشدید نگرانی هسته ای داشته 
باشد.« در ماه فوریه، کاخ سفید از توسعه یک موشک کروز پیشرفته حمایت کرد. 
این موشک پروازی که از یک بمب افکن پرتاب می شد از مسافتی طوالنی به زمین 

خورد و با فشار بر نیروی هوایی دشمن، هدف را تار و مار می سازد. 
پنتاگون در توصیف برنامه اتمی، به صراحت خواستار موشک کروز و سالح های 
هسته ای مربوطه شده که برای »مقابله با تجاوز روسیه« در اروپای شرقی الزم 
است. دولت همچنین در حال توسعه یک کالهک مافوق صوت است که سرعت آن 
از سرعت برنامه چین جلوتر و کامل تر است. اگرچه این مساله تعهد رئیس جمهور 
برای اتکای کمتر به سالح های هسته ای را عملی می سازد اما ممکن است مخالفان/ 

به  بیشتر  وابستگی  به  برسند،  تکنولوژی  این  پای  به  نمی توانند  که  را  دشمنانی 
تسلیحات هسته ای ترغیب کند. ویلیام پری، استدالل می کند که سالح های هسته ای 
چیزهای  می تواند  است  آن  توسعه  حال  در  اوباما  که  کاهش یافته  غیرهسته ای  و 
که  می سازند  تسلیحاتی  »آنها  می گوید:  او  سازد.  محتمل تر  را  تصور  غیرقابل 
وضعیت  این  کنترل  نحوه  برای  معتبری  برنامه  هیچ  اگر  حتی  است  کاربردی تر 

وجود نداشته باشد.« 
تحلیلگران می گویند هچ قدرت هسته ای مهمی به اندازه چین از سوی آمریکا مورد 
تهدید نیست. آنها می گویند حمله پیش دستانه از سوی زرادخانه نسبتا کوچک این 
کشور ممکن است. برای یک دهه، »کریستوفر پی. تومی«، کارشناس امنیت ملی 
در دانشکده تحصیالت تکمیلی نیروی دریایی، در مونتری، کالیفرنیا به برگزاری 
دولتی  مقام های  چینی،  و  آمریکایی  تحلیلگران  میان  غیررسمی  جلسات  اداره  و 
و افسران نظامی کمک کرده است. او سال گذشته در شهادت خود در کمیسیون 
بازنگری اقتصادی، امنیتی چین – آمریکا که از سوی کنگره برگزار شد گزارش داد 
که پکن احساس محاصره شدن از سوی آمریکا دارد. چینی ها، موشک های مافوق 
صوت واشنگتن را به عنوان راهی برای حمله به چین بدون عبور از آستانه هسته ای 
تومی  کرد.  خواهد  پیچیده  را  هسته ای  تالفی  ارزیابی ها  این  و  می کنند  ارزیابی 
اعالم کرد که رهبران چین دغدغه ای مشابه در مورد تعداد روزافزون رهگیرهای 
پایگاه هایی  و  آرام  اقیانوس  در  آمریکا  جنگی  کشتی های  سوی  از  ضدموشکی 
هسته ای  نوسازی  پکن  که  کرد  اضافه  نهایت  در  او  دارند.  آالسکا  و  کالیفرنیا  در 
او به ویژه، به طرح هایی برای بمب های  واشنگتن را »با بیم و هراس« می نگرد. 
جدید  تحویلی  سیستم های  و  پیشرفته  کروز  موشک های  و  جدید  هدایت شونده 
اشاره کرد. دکتر تومی در شهادت خود افزود: »پکن به این تغییرات پاسخ داده 

است و احتماال طی دهه آینده به انجام این کار ادامه خواهد داد.« 

کالهک های  حمل  برای  را  خود  دوربرد  موشک های  از  بسیاری  اکنون  هم  چین 
چندگانه دوباره مهندسی کرده و بیشتر در مسیر پوتین گام بر می دارد تا اوباما. 
این گام ها تحلیلگران را دچار مشکل کرده، زیرا پکن دهه ها است به این پی برده که 
چگونه کالهک های خود را کوچک سازی کرده و دو تا چند کالهک را بر روی یک 
موشک قرار دهد. به نظر می رسد پکن در حال برداشتن گام های »شوم تر«ی است. 
چند دهه است که واشنگتن و مسکو نیروهای هسته ای خود را در حالت آماده باش 
شبکه های  اگر  می توانند  نظامی  مقامات  تئوری-  در  که-  به طوری  داشته اند  نگه 
راداری، ماهواره ای و کامپیوتری حمله ای را شناسایی کنند دستور شلیک موشک 
یا صدور آتش را صادر کنند. منتقدان تاکتیک »تداوم هشدار« را باعث خطر تشدید 
جنگ تصادفی تلقی کرده اند. آنها می گویند در گذشته، هشدارهای نادرست بارها 
ارتش چین در یک سند  داده است. سال گذشته،  قرار  آستانه فاجعه  را در  جهان 
برای  اولیه«  استراتژیک  هشدار  »بهبود  دنبال  به  کشور  این  که  کرد  اعالم  رسمی 

نیروهای هسته ای خود است.
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این شناسنامه همه ماست

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

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

اصالتی می باشیم. 

هستیم،  چه  دانیم  می  ما 
ولی از این که چه خواهیم 

شد بی خبریم.
هملت، پرده چهارم، صحنه پنجم

We know what we are, 
but know not what we 
may be. 
Hamlet, Act IV, sc. 5.
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از نوشته های نویسندگان و  نامه پرشین  هفته 
آنها  خوانندگان استقبال کرده ولی در ویرایش 
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چالش های 
امنیتی قرن 
بیست ویکم

طرز  به  بروکسل  و  پاریس  اخیر  تروریستی  حمالت 
همکاری نکردن  گاهی  و  اشتباهات  گویای  غم انگیزی 
سرویس های امنیتی بودند. در واقع، حمالت ماه نوامبر 
پاریس را گروهی مستقر در بروکسل برنامه ریزی کرده 
بود که به احتمال زیاد از سوی رهبران داعش در سوریه 
اطالعات  فرستادن  در  بلژیک  اما  می شده اند؛  هدایت 
اعضای این گروه به فرانسه کوتاهی کرده بود. اتهام زنی 
نام این بازی شد: درحالی که »جان برنان«، رئیس سازمان 
سیا، به طور تلویحی گفت سرویس های اطالعاتی فرانسه 
کار  به  دست  نوامبر  ماه  حمالت  از  قبل  نشده اند  موفق 
مارس  ماه  حمالت  مسئول  را  بلژیک  جهان  همه  شوند، 
بروکسل می دانستند. با این حال وضعیت همکاری واقعی 

علیه تروریسم چگونه است؟

چالش های امنیتی قرن بیست ویکم
١١ سپتامبر آشکارا وجود تروریسم فراملی با شبکه های 
کشورهای  داد.  نشان  را  جهان  سراسر  در  تروریستی 
غربی چاره ای نداشتند جز اینکه در زمینه های اطالعاتی 
و دانش و حتی گاهی راه و روش خود با یکدیگر همکاری 
 ١١ از  بعد  براساس گزارش واشنگتن پست، درست  کنند. 
سپتامبر، »ژاک شیراک«، رئیس جمهوری وقت فرانسه، به 
آمریکایی ها  با  کرد  توصیه  خود  اطالعاتی  سرویس های 
آنها  خود  از  بخشی  انگار  که  کنند  همکاری  به گونه ای 
در  اتحادی  پایه   ٢٠٠٢ سال  در  ترتیب  این  به  هستند. 
برای  فرانسه،  اطالعاتی  بین سیا و سرویس های  پاریس 
و  تروریستی  مظنونان  چندملیتی  جنبش های  تحلیل 
توسعه عملیات دستگیری و جاسوسی آنها شکل گرفت. 
رسید  پایان  به   ٢٠٠٩ سال  در  نهایت  در  که  همکاری  این 
اشتراک  جای  به  چراکه  بود،  منحصربه فرد  جهان  در 
مشترکی  عملیات های  درواقع  کشورها،  میان  اطالعات 
نه  بود  استثنا  یک  این  بااین حال  می کرد.  برنامه ریزی  را 
قاعده و همکاری بین کشورها در زمینه تروریسم بسیار 
دشوار است، چراکه باید با احتیاط انجام شود و مربوط 
مهم تر  است.  عدالت  و  اطالعات  مانند  حساسی  نقاط  به 
متمرکز  عملیاتی  مسائل  روی  باید  همکاری  همه،  از 
شود؛ مانند جلوگیری از حمالت تروریستی با دستگیری 
بدیهی است که  آنها.   از  بازجویی کردن  و  اعضای گروه 
دستگیری ها در همکاری های دوجانبه بهتر و آسان تر از 

همکاری های چندجانبه است. همچنین برخی کشورهای 
غربی به دالیل امنیتی و برای جلوگیری از خطر درزکردن 
چندجانبه  سازمان های  با  اطالعات  تبادل  از  اطالعات، 
مانند اینترپل خودداری می کنند؛ ازهمین رو، برای آمریکا 
آسان تر و ایمن تر است که مثال با فرانسه همکاری کند تا 

کل اتحادیه اروپا.

همکاری نکردن
همکاری نکردن متأسفانه بدین معنا نیست که در این حالت 
همه چیز بر وفق مراد است؛ برای مثال به تازگی یک قاضی 
به دلیل همکاری نکردن در  آمریکا  از  به تلخی  اسپانیایی 
زمینه ازبین بردن یک شبکه جهادی در سئوتا گالیه کرده 
از مقامات ارشد ضدتروریسم  این، یکی  بر  است. عالوه 
می توانند  اروپایی  کشورهای  است  گفته  متحده  ایاالت 
عملکرد بهتری در رصدکردن تروریست ها داشته باشند؛ 
اما آنها از ابزارهایی که آمریکا برای مبارزه با تروریسم 
نمی کنند.  استفاده  کامال  و  درستی  به  است  کرده  ارائه 
نشان دهنده  متأسفانه  بروکسل  اخیر  تروریستی  حمالت 
وجود  با  بود.  بین المللی  همکاری های  بدترین  و  بهترین 
اطالعات  ارائه  به  حاضر  سوئد  بلژیک،  مکرر  مراجعات 
داعش نشد، کسی  کلیدی  از مهره های  یکی  القائد  محمد 
که بنا بر ادعاها هماهنگ کننده حمالت ماه نوامبر پاریس 

و یکی از برنامه ریزان حمالت بروکسل بود.

موارد مثبت
که  اطالعاتی  همکاری های  مثبت  نمونه های  متأسفانه 
بود  گفته  ترکیه  شد.  گرفته  نادیده  هم  رسید  بلژیک  به 
انتحاری  بمب گذار  دو  از  یکی   - البکراوی«  »ابراهیم 
فرودگاه بروکسل- را بازداشت و سپس اخراج کرده بود، 
جوالی  هشدار  بلژیکی  مقامات  می دهد  نشان  که  امری 
گرفته  نادیده  را  خارجی«  »تروریست های  درباره   ٢٠١٥

بودند.
روز  شش  هم  »اف بی آی«  ترکیه،  اطالعات  تأیید  در 
هشدار  هلند  به  دراین باره  بروکسل،  حمالت  از  پیش 
بلژیک منتقل کرده  به  را هلند  این اطالعات  که  بود  داده 
تروریسم  با  مبارزه  برای  که  کشورهایی  از  یکی  بود.  
است.  اسپانیا  می کند،  استفاده  مراکشی  متخصصان  از 
باید  که  است  پربار  اندازه ای  به  همکاری  این  واقع  در 
الگویی برای دیگران باشد، به ویژه در داخل اروپا. تبادل 
از  بسیاری  ازبین بردن  به  کشور  دو  بین  اطالعات  منظم 
این  القاعده در  یا  با داعش  هسته های تروریستی مرتبط 
میان  در  اسپانیا  درحال حاضر  است.   شده  منجر  کشور 
به تازگی  که  است  کشورهایی  از  یکی  غربی  کشورهای 
دو  بین  اعتماد  کرده.  دستگیر  را  جهادی   زیادی  تعداد 
با  مبارزه  افسران  که  است  به حدی  اطالعاتی  سرویس 
را  مشترکی  عملیات   ٢٠١٥ دسامبر  در  مراکش  تروریسم 
بارسلونا  در  تروریستی  مهم  گروه   یک  ازبین بردن  برای 
حال  در  گزارش ها  به  بنا  که  گروهی  همان  دادند،  انجام 
در  پاریس  حمالت  مانند  عملیاتی  برای  برنامه ریزی 

اسپانیا بوده است.

به یاد داشته باشید، هزینه های این 
گهی دهندگان معتبر و  نشریه  از سوی آ

 حامی  فرهنگ ایرانی تامین می شود. 

این هفته نــامه  را به صاحبان 
مشــــــــــــاغل معرفی نمائید

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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نوستالژی خیالی کاندیداهای انتخابات آمریکا

ترامپ از کدام گذشته 
باشکوه می گوید؟

منبع: فارن پالسی / ترجمه: بهاره محبی

استفان والت می نویسد: زمانی که یک نامزد انتخاباتی می گوید که یک 
به  را  ما  می تواند  جادویی  به طرز  که  دارد  گذشته  به  بازگشت  ماشین 
که  می فروشد  ما  به  را  چیزی  احتماال  بازگرداند،  گذشته  طالیی  عصر 

تاریخ مصرفش مدت هاست که گذشته است.
 اگر کارزار رقابت های انتخاباتی دونالد ترامپ یک ترانه رسمی داشت، احتماال 

این بود: »آنچه که بودیم، راهی که رفتیم.« کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ بیشتر 
آمریکا  که  زمانی  است،  گذشته  دوران  نوستالژی  اساس  بر  دیگری  نامزد  از هر 
باشکوه بود، مهاجران از طریق جزیره آلیس وارد این کشور می شدند )البته به 
تعداد محدود( و هر کسی )به ویژه زنان، اقلیت ها و خبرنگاران( جایگاه خود را 
می شناختند. در واقع شعار کارزار انتخاباتی ترامپ می گوید: »او دوباره آمریکا 

را با شکوه خواهد کرد، می گوید که نگاه ترامپ به گذشته باشکوه آمریکاست.«
احساسات  به  گرایش  از  دفاع  در  دیگر  نامزدهای  تمامی  نیست.  تنها  ترامپ  اما 
عقب  به  ها  آمریکایی  خواهد  می  کلینتون  هیالری  کنند.  می  روی  زیاده  گذشته 
بازگشته و به دهه 1۹۹0 گوش کنند، زمانی که شخصی با نام خانوادگی مشابه کاخ 
سفید را اشغال کرده بود. برنی سندرز ترجیح می دهد که ما را به آن روزهای 
از  پس   1۹30 دهه  در  که  )قانونی   Glass-Steagall قانون  که  بازگرداند  خوبی 
رکود بزرگ در آمریکا تصویب شد و فعالیت های همزمان بانکی در چند بخش 
را محدود می کرد( هنوز اجرا می شد و یک درصدی ها مبالغ هنگفتی به دست 
نمی آوردند. و تد کروز دوست دارد فکر کنید که رونالد ریگان است که در جسم 
جدیدی به زندگی بازگشته است و انتخاب او کشور را به ریشه پروتستان های 
اصالح شده انگلیسی این کشور در سده های شانزدهم و هفدهم )پیوریتن ها( 

بازمی گرداند.
نوستالژی می تواند احساسی قدرتمند باشد )به همین دلیل( عجیب نیست افرادی 
سعی می کنند از آن در انتخابات استفاده کنند یا مجموعه ای مشخص از سیاست 
ها را با استفاده از آن به رای دهندگان بفروشند. روش استفاده از آن ساده است: 
یک گذشته اسطوره ای بسازید که در آن از مشکالت امروز عمدتا خبری نیست، 
گردانید،  بازمی  را  گذشته  دوران  های  سیاست  از(  )برخی  که  دهید  وعده  بعد 
در نتیجه نارضایتی ها رفع می شود و به جهان آشنا و راحتی بازمی گردیم که 

احساس می کنیم از دست داده ایم.
خارجی  سیاست  یک  یا  جمهور  رئیس  یک  انتخاب  برای  نوستالژی  متاسفانه 
ما  ای که  اعتماد نیست و گذشته  قابل  انسانی  ناکارآمد است. حافظه  چارچوبی 
با عالقه به آن نگاه می کنیم احتماال اصال به آن خوبی نیست که باور داریم. حتی 
شادی که در برخی دوران گذشته تجربه کرده ایم ممکن است کامال خیالی باشد، 
ممکن است که در آن زمان هم فقط احساس اضطراب، ناامنی، خشم، یا ناامیدی 
داشته ایم درست مانند امروز؛ و فقط آن را به یاد نمی آوریم. مهم تر اینکه وقتی 
صحبت از انتخاب سیاست ها برای اینجا و این زمان است، نوستالژی می تواند 

کامال گمراهمان کند.
مختلف  رنگی  های  نسخه  از  سرسختانه  شناسان  کار  و  سیاستگذاران  نخست، 
گذشته برای متقاعد کردن شما استفاده می کنند، متقاعد کردن به این که روش ها 
)و سیاست های آنان( مجموعه ای سودمند است. به عنوان مثال، دفاع شیوا و یک 
طرفه رابرت کاگان از هژمونی لیبرال آمریکایی در نیوریپابلیک که از تاریخ قرن 
بیستم آمریکا استفاده کرد تا ادعا کند که سیاست خارجی محکم ایاالت متحده، 
از جمله در  را  اخیر  از فجایع  ای  آن بوده است و مجموعه  او سال ها حامی  که 
عراق به بار آورده، تقریبا به تنهایی مسئول یک دوره طوالنی صلح پس از جنگ 

جهانی دوم بوده است. در صحبت های کاگان، تمایل همیشگی آمریکا به ایفای 
نقش پلیس جهانی پس از جنگ جهانی دوم عامل یک دوره طوالنی صلح و رفاه 

عنوان شده است.
مشکلی که اندرو باسه ویچ به عنوان یک مورخ سریعا به آن اشاره می کند این 
است که پرتره خوش آب و رنگ کاگان از صلح جهانی آمریکایی عمدتا یک داستان 
است. شاید درگیری ایاالت متحده باعث حفظ صلح در اروپا و شمال شرق آسیا 
شده باشد )حداقل یک بار در کره به طور جدی جنگیده ایم( اما نتوانسته صلح را 
در جنوب آسیا، جنوب شرق آسیا، آفریقا یا خاورمیانه حفظ کند و در برخی موارد 
مانند عراق در سال 2003، ایاالت متحده جنگ هایی را آغاز کرد که باعث درد و رنج 

عظیمی شد و هرج و مرج برجای گذاشت.
دوم، نوستالژی چشم ما را بر روی سوءرفتارهای خودمان می بندد، در نتیجه 
درک اینکه چرا دیگران ما را آن گونه می بینند، دشوار تر می شود. تمامی کشور 
ها نقاط تیره تاریخ خود را می پوشانند، یک گذشته ساختگی می سازند که در 
آن تمامی لحظات باشکوه جلوه می کنند و اشتباهات، بی عدالتی ها و ظلم و ستم 
ها پوشانده می شوند. با این حال وقتی که این فراموشی جمعی بیش از اندازه 

طول می کشد دیگر به یاد نخواهیم آورد که چرا ایران، نیجریه، السالوادور، عراق 
و برخی کشورهای دیگر دالیل موجهی دارند که از عمو سام، بیش از کمی، دلگیر 
باشند. حال که ما این مسئله را فراموش کرده ایم، آماده هستیم که هرگونه حرکت 
و اقدام مخالفی را نفرتی کامال غیرمنطقی و بی مورد ببینیم. جورج بوش پس از 
11 سپتامبر ادعا کرد که از چنین سوءتفاهمی علیه کشورمان )آمریکا( شگفت زده 

شده چرا که می داند ما چقدر خوب هستیم.
سوم، انتخاب سیاستمداران و سیاست  ها بر اساس نوستالژی این فرض را ایجاد 
می کند که بازگشت زمان به گذشته ممکن است. اما زمان جاده ای یکطرفه است 
و سیاست هایی که در دهه های گذشته کاربرد داشتند ممکن است برای شرایط 
فعلی کامال نامناسب باشند. سیاست خارجی ایاالت متحده که در سال های اولیه 
جنگ سرد دنبال می شد احتماال برای زمانی مناسب بود که اروپا هنوز در حال 
بازسازی بود، آمریکا بیش از 40 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را داشت، 
سیاست  اما  شد،  می  گرفته  نظر  در  جدی  تهدید  یک  عنوان  به  شوروی  بلوک  و 
مشابه برای دنیای امروز با نزدیک به 200 کشور احتماال غیرضروری یا )حتی( 
خارجی  دخالت  با  قویا  آن  کشورهای  از  بسیاری  که  دنیایی  است،  غیرسازنده 
مخالف هستند، رقیب ژئوپلتیک مشابهی )شوروی( در آن وجود ندارد و میزبان 

چالش هایی است که در سال 1۹47 غیرقابل تصور بود.
زل زدن به آینه گذشته همچنین مانع از فکر کردن به مشکالت واقعی که امروز با 
آن روبه رو هستیم و همچنین پیدا کردن راه حل های سازنده و خالق می شود. 
آنگلوـ  اکثریت  با  ای  به دوران جامعه  ایاالت متحده قرار نیست  به عنوان مثال، 
پروتستان بازگردد، مهم نیست که چند درصد از مردم می خواهند که این اتفاق 
بیفتد. قرار نیست که انحصار هسته ای داشته باشیم. این احتمال وجود ندارد که 
به تجارت جهانی پشت کنیم و قرار نیست که بتوان شرایط را به هر کسی که قدم 
در راه ما می گذارد دیکته کرد. آمریکا قرار است مهم ترین کشور جهان برای سال 
های آینده ای باشد که از راه می رسند اما کشورداری موفق نیازمند بازی کردن 
این که تیله های خود را برمی  خوب با دیگران است: و نه فقط تهدید کردن به 

داریم و به خانه می رویم.
در پایان، سیاستمدارانی که تالش می کنند خود یا سیاست هایشان را با استفاده 
از حس نوستالژی بفروشند راه دیگری می روند. ترامپ یا کروز وعده می دهند 
که ارتش آمریکا را احیا می کنند تا شاید هیچ کسی جرات درافتادن با ما را نداشته 
باشد و هر دو می گویند که ایاالت متحده از این برتری نظامی که روزگاری در 
گذشته نیز داشته است، لذت خواهد برد، اما نمی شنویم بگویند که نرخ مالیات را 
نیز به سطح مشابه آن دوران بازمی گردانند یا قوانین مالی را ارائه خواهند کرد 

که در دوران آیزنهاور یا ریگان وجود داشت.
نکته اینکه، زمانی که یک نامزد انتخاباتی یا کار شناس می گوید که یک ماشین 
بازگشت به گذشته دارد که به طرز جادویی می تواند ما را به عصر طالیی گذشته 
بازگرداند، احتماال چیزی را به ما می فروشد که تاریخ مصرفش مدت هاست که 

گذشته است. )در خرید آن( احتیاط کنید.

هشدار کاخ سفید به ریاض: 

برهم زدن نظم اقتصاد جهانی 
به نفع عربستان نیست

درباره  عربستان  سعودی  تهدیدهای  به  واکنش  در  سفید  کاخ 
احتمال تصویب طرح مرتبط با 11 سپتامبر در کنگره آمریکا گفت: 
عربستان این تهدیدها را عملی نخواهد کرد و می داند که بر هم زدن 

نظم اقتصاد جهانی با منافع ریاض هم سو نیست.
تهدیدهای  به  واکنش  در  سفید  کاخ  سخنگوی  ارنست،  جاش 
عربستان با اطمینان گفت که حتی در صورت تصویب طرح مرتبط 
با حمالت 11 سپتامبر در کنگره که براساس آن پادشاهی عربستان 
این  است مقصر شناخته شود،  القاعده ممکن  از  به خاطر حمایت 

کشور تهدیدهایش را عملی نخواهد کرد.
وزیر  عادل الجبیر،  از  نقل  به  جمعه  روز  تایمز  نیویورک   روزنامه 
خارجه عربستان نوشته بود که این کشور در صورت تصویب این 
برج های  به  القاعده   2001 تروریستی  سال  حمالت  با  مرتبط  طرح 
خود  دارایی های  از  دالر  7۵0 میلیارد  نیویورک  در  جهانی  تجارت 
در آمریکا را خواهد فروخت. به گزارش خبرگزاری رویترز، جاش 
باراک  که  گفت  موضوع  این  پیرامون  سوالی  به  پاسخ  در  ارنست 
اوباما از این طرح حمایت نکرده است و حتی در صورت تصویب 

هم آن را امضا  نخواهد کرد.
در صورت تصویب این طرح در کنگره، دولت عربستان ممکن است 
در  دادگاهی  در  القاعده  تروریست های  از  حمایت هایش  خاطر  به 

آمریکا تحت تعقیب قضائی قرار گیرد.
ماه  سفر  در  عادل الجبیر  نیویورک  تایمز،  گزارش  براساس 
گذشته اش به واشنگتن حامل پیامی محرمانه پیرامون این موضوع 
اوباما و نمایندگان کنگره بوده است. تهدید عربستان  برای دولت 
گسترده ای  بحث های  متحده  ایاالت  در  دارایی هایش  فروش  به 
میان قانون گذاران آمریکایی، باراک اوباما و مقام های وزارت دفاع 
»من  گفت:  ارنست  جاش  همه  این  با  است.  برانگیخته  )پنتاگون( 
مطمئنم که سعودی ها به اندازه ما نسبت به منافع مشترک مان در 
حفظ ثبات سیستم اقتصاد جهانی آگاهند.« قرار است اواخر هفته 
از  یکی  و گفته می شود  کند  به عربستان سفر  اوباما  باراک  جاری 
اهداف این سفر اطمینان دادن به مقام های سعودی درباره مخالفت 
در  اوباما روز دوشنبه  باراک  است.  این طرح  با تصویب  او  دولت 
آمریکا  در  ما  »اگر  گفت:  سی بی اس  تلویزیونی  شبکه  با  مصاحبه 
این امکان را به افراد بدهیم که بتوانند دولت های خارجی را تحت 
این  ایاالت متحده هم در معرض  تعقیب قضائی قرار دهند، دولت 
خطر قرار خواهد گرفت که توسط افرادی در دیگر کشورها تحت 

پیگرد قرار می  گیرد.«
شمار بزرگی از 1۹ مهاجم حمالت 11 سپتامبر که سرمنشا تحوالت 
بسیاری در سراسر جهان بود، شهروندان عربستان  سعودی بودند 
این فاجعه تروریستی را  با ربودن چهار هواپیمای مسافربری  که 
رقم زدند. تا به امروز در هیچ یک از بررسی ها و تفحص های رسمی 
دولت  حمایت  نشانگر  که  شواهدی  حادثه،  این  پیرامون  آمریکا 

عربستان  سعودی از این حمالت باشد، ارایه  نشده است.
گفته می شود زکریا موسوی فردی که بعدا در ارتباط با این حمالت 
به  می شود،  برده  نام  بیستم«  »نفر  عنوان  با  او  از  و  شد  دستگیر 
سلطنتی  خاندان  اعضای  از  برخی  که  گفت  آمریکایی  مقامات 
دولت  می کردند.  مالی  حمایت  القاعده  از   ١٩٩٠ دهه  در  سعودی 
داوطلبان  میان  از  است.  کرده  رد  را  اتهام  این  همواره  سعودی 
حزب  از  کروز  تد  سناتور  جمهوری،  ریاست  انتخابات  نامزدی 
کلینتون  هیالری  و  است  طرح  این  امضاکنندگان  از  جمهوریخواه 
و برنی سندرز از حزب دموکرات از آن حمایت کرده اند. این طرح 
توسط گروهی از اعضای لیبرال همراه با برخی از اعضای به شدت 

محافظه کار کنگره تدوین شده است.
اکثر  حمایت  مورد  است،  بررسی  دست  در  کنگره  در  که  طرحی 
نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه  است. بحث بر سر 
این طرح به رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم کشیده 
اعالم  اوباما  دولت  مخالفت  وجود  با  کلینتون  هیالری  است.  شده 
کرده که از تصویب آن حمایت می کند. سناتور برنی سندرز، دیگر 
نامزد حزب دموکرات هم گفته که نگرانی های دولت اوباما درباره 
احتمال تصویب این طرح را درک می کند؛ اما بررسی نقش احتمالی 
دولت سعودی در این حمالت را هم ضروری می داند. دونالد ترامپ، 
در  موضوع  این  به  واکنش  در  نیز  جمهوریخواهان  پیشتاز  نامزد 
نیست؛  آمریکا گفت: »مسأله ای  در  رادیویی  با یک شبکه  گفت وگو 
بگذارید اموال شان را بفروشند. آنها چاره ای ندارند جز این که آتش 
به اموال شان بزنند و چیزی بهتر از خریدن اموال از کسی که آتش 

به اموالش زده نیست.«
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آنکارا تغییر استراتژی داد؟

حرکت ترکیه در دو 
مسیر ایران و عربستان

 
پیش  در  خاورمیانه  در  را  دومسیره ای  سیاست  آنکارا   
گرفته است؛ سیاستی که یك مسیر آن به تهران می رسد و 
مسیر دیگر آن به عربستان سعودی. آنکارا این سیاست را 
خاورمیانه ای  منطقه  در  خود  وجاهت  بازگرداندن  برای 

آغاز کرده است که تا به امروز به تمام طرح ها و ایده آل های 
سیاست  مسائل  کارشناسان  است.  زده  پا  پشت  اردوغان 
در  ظاهرا  که  جدید  سیاست  این  که  می گویند  خارجی 
بازیگر  یك  عنوان  به  ترکیه  قدرت  می تواند  است  جریان 
منطقه ای را که در چند ماه اخیر نیست و نابود شده بود، 
سطح  دیدارهای  جدید،  سیاست  این  میوه  بازگرداند. 
باالیی است که میان ترکیه و عربستان سعودی و همچنین 
ترکیه و ایران در چند هفته اخیر انجام شده است. ترکیه 
در  این  و  است  ناراحت  اسد  بشار  از  ایران  حمایت های  از 
حالی است که تهران هم از حمایت های آنکارا از نیروهای 
منتقد  ترکیه  دیگر  سوی  از  است.  دلخور  ضدبشار 
رییس جمهور  سیسی  عبدالفتاح  از  عربستان  حمایت های 
مصر  در  المسلمین  اخوان  جریان  سیسی  است.  مصر 
رجب  هم  که  است  حالی  در  این  و  است  کرده  سرکوب  را 
ترکیه  داووداوغلو نخست وزیر  احمد  اردوغان و هم  طیب 
سیاست های  همه  این  با  هستند.  نزدیك  اخوان  جریان  به 
سنی گرایانه آنکارا در منطقه و همچنین حمایت های وی از 
جریان اخوان المسلمین چیزی برای این کشور در منطقه 
جز ناکامی هم در میان قدرت های سنی و هم شیعه به دنبال 
نداشته است. به نظر می رسد که هم ایران و هم عربستان 
دو  هر  به  نزدیکی  به  آنکارا  تمایل  پذیرش  برای  سعودی 
این کشورها منعطف تر از پیش شده اند چراکه هر دو این 
با ترکیه دارند. ١١ آوریل بود که  کشورها منافع مشترکی 
پادشاه عربستان سعودی، مك سلمان در راس هیاتی عالیه 
رتبه به ترکیه رسید. حضوری دو روزه که برای گفت وگو 
با رییس جمهور و نخست وزیر ترکیه در خصوص مسائل 
شده  برنامه ریزی  سوریه  پرونده  بر  تمرکز  با  منطقه ای 
به  اردوغان  سفر  به  پاسخی  ترکیه  به  سلمان  سفر  بود. 
ریاض در ماه دسامبر سال ٢٠١٥ بود. اردوغان در آن بازه 
زمانی تنها یك ماه پس از شرکت در مراسم تشییع جنازه 
ملك عبدالله دوباره به عربستان رفت. دیپلمات ها می گویند 
که رابطه ترکیه و عربستان به خصوص پس از به روی کار 
آمدن سلمان کامال مشهود است. مقام های سیاسی در ترکیه 
هم می گویند که پس از روی کار آمدن سلمان در عربستان 
شاهد تغییر رویکردهای نسبی عربستان نسبت به اخوان 
از سفر اردوغان به عربستان بود  المسلمین هستند.  پس 
»ائتالف  شکل گیری  خصوص  در  بسیاری  زمزمه های  که 
سنی« با حضور عربستان و ترکیه در منطقه و علیه دولت 
مرکزی سوریه شکل گرفت. زمانی که در ماه فوریه ٢٠١٦ 
اعالم شد که جت های جنگنده سعودی در پایگاه نظامی در 
ترکیه جا خوش کرده اند، این گمانه زنی ها شدت گرفت که 
دو کشور خود را برای عملیات نظامی مشترکی در سوریه 

مهیا می کنند. این گمانه زنی های رسانه ای توسط عربستان 
همراهی  برای  را  خود  جت های  کرد  تاکید  که  سعودی 
ترکیه  راهی  امریکا  رهبری  به  ضدتروریست  ائتالف  با 
کرده است، رد شد. با این همه ریاض و آنکارا به حمایت 
سوریه  آزاد  ارتش  لوای  تحت  اسد  بشار  علیه  حمالت  از 
را در دل خود  آزاد سوریه گروه هایی  ارتش  دادند.  ادامه 
جای داده که روسیه و ایران آنها را تروریست می خوانند. 
البته امریکا هم نسبت به برخی از این گروه ها چندان ارام 
نیست و اعتراض هایی دارد. توسعه رابطه با ریاض برای 
آنکارا به مثابه دست و پا کردن شریکی مهم برای خود در 
کند  کمك  ترکیه  به  می تواند  که  شریکی  بود.  خاورمیانه 

می تواند  بلکه  فایق  آید  خود  منطقه ای  انزوای  بر  نه تنها 
و  سوریه  پرونده های  در  کشور  این  دست  رفتن  باالتر  به 
با  رابطه  هم،  میدان  سوی  آن  در  شود.  منتهی  هم  عراق 
آنکارا می تواند شریك سنی و مهمی در منطقه برای ریاض 
پا  و  ایران است، دست  با  تقابل جدی  در روزهایی که در 
کند. این مساله برای جهبه سنی ها در منطقه بسیار مهم 
شدن  نزدیك  با  می کنند  احساس  طیف  این  که  چرا  است 
به واشنگتن در جریان مذاکرات هسته ای، مقداری  تهران 
مساله  این  داده اند.  دست  از  را  خود  دیپلماتیك  توان  از 
هم به خودی خود منجر به حرکت کردن ریاض به سمت 
ترکیه شد. یك تحلیلگر مسائل منطقه در این خصوص به 
المانیتور می گوید: سعودی ها ترکیه را به عنوان یك عامل 
توزان در سطح منطقه ای می خواهند چرا که آنها به امریکا 
اینجاست که  اما مساله  ندارند.  اعتماد  ایران  در خصوص 
شده اند.  برداشت  سوء  دچار  ترکیه  مورد  در  سعودی ها 
انکارا مایل است با این برداشت که این کشور سیاست های 
سنی گرایانه در مقابل شیعیان در منطقه را دنبال می کند، 

مقابله کند.
سنی  ائتالف  گونه  هیچ  وارد  ترکیه  که  نمی رسد  نظر  به 
غیرمنتظره  سفر  بشود.  بگیرد،  شکل  ایران  علیه  که 
مثبتی  بیانیه  و  مارس  ماه  اوایل  در  تهران  به  داووداوغلو 
ترکیه  و  ایران  دوجانبه  روابط  خصوص  در  ایران  در  که 
قرائت شد، به تمایل ترك ها برای پل سازی به رابطه با ایران 
منتهی شد. به نظر می رسد که کردها نیز دغدغه مشترکی 
هستند که ایران و ترکیه را در این اوضاع منطقه ای به هم 
نزدیك کرده اند. هر دو این کشورها نگران برخی تحرکات 
در برخی جبهه های کردی منطقه ای برای اعالم استقالل 
ایران  به  همزمان  نزدیکی  برای  ترکیه  تالش های  هستند. 
و عربستان نشان دهنده تالش ترك ها برای اتخاذ سیاستی 
جامع تر و آینده نگرانه تر است که هنوز باید به شکل کامل 
پسابرجام  روزهای  در  که  ایران  شود.  پرداخته  و  ساخته 
بازار  می کند،  حرکت  غرب  با  تعامل  سمت  به  سرعت  به 
البته  بردارد.  آن  از  چشم  نمی تواند  ترکیه  که  دارد  بکری 
در شرایطی که ترکیه در سیاست های خود نسبت به ایران 
بکر  بازار  از  استفاده  به  نمی تواند  نکند  ایجاد  چرخشی 

ایران هم دل خوش کند.
به  ترکیه  توامان  نزدیکی  بر  دال  با وجود نشانه های قوی 
که  می کنند  ادعا  تحلیلگران  برخی  اما  عربستان  و  ایران 
شفاف  گونه ای  به  مسیر  دو  در  حرکت  سیاست  این  هنوز 
سیاست های  تغییر  برای  مصداقی  را  آن  بتوان  که  نیست 

خاورمیانه ای ترکیه دانست.
منبع: المانیتور

بین الملل
آیا تحریم های ایالتی علیه 

ایران برداشته خواهد شد؟
علیه  آمریکا  فدرالی  و  المللی  بین  های  تحریم  لغو  از  پس   
ایالتی  های  تحریم  به  معطوف  را  خود  توجه  اوباما  ایران، 
مال،  استفان  آوریل  هشتم  در  است.  کرده  کشور  این  علیه 
هماهنگ کننده اصلی وزارت خارجه آمریکا در امور مربوط 
به اجرای برجام به فرمانداران ۵0 ایالت و برخی از مقامات 
از مقامات  ها  نامه  این  در  ارسال کرد.  را  نامه هایی  محلی 
از قوانین خود که  محلی خواسته شده بود که در آن دسته 
هرگونه تجارت و ارتباط با اقتصاد ایران را منع کرده بود، 
چنین  مورد  در  تر  پیش  خارجه  کنند.وزارت  تجدیدنظر 
کری  جان  گذشته  تابستان  در  بود.  داده  هشدار  موضوعی 
خطاب به کنگره اعالم کرد که از ایاالت مختلف می خواهد 
های  تحریم  از  برخی  تسهیل  و  برجام  اجرای  از  مانع  که 
ایرانی  مقامات  نیز  اخیر  ماه  چند  نشوند.طی  اقتصادی 
چندین بار نسبت به عدم دسترسی به همه امتیازاتی که طبق 

برجام به آنها واگذار شده بود، گالیه کرده اند.
برای شرکت در  ایران که  بانک مرکزی   روز جمعه، رئیس 
نشست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به واشنگتن 
سفر کرده بود، در سخنان خود هشدار داد که توافق هسته 
در  ایران  در  آن  اقتصادی  آثار  مشاهده  عدم  صورت  در  ای 
معرض خطر قرار خواهد گرفت.مال در نامه ای به بروس 
رانر، فرماندار ایلینویز متذکر شده است که برخی از ایاالت 
خود  رفتار  تغییر  برای  ایران  تشویق  هدف  به  را  قوانینی 
نامه  این  ادامه  در  وی  اند.  کرده  تصویب  خاص  جهتی  در 
نوشته: »از شما می خواهم که تاثیر برجام - که صلح آمیز 
رفع  بر  کند-  می  تضمین  را  ایران  ای  هسته  برنامه  بودن 
نظر  مد  خود  ایالتی  قوانین  تصویب  در  که  هایی  نگرانی 
با  هایی  نامه  کربی  جان  گفته  کنید.«به  بررسی  اید،  داشته 
همین مضمون به سایر فرمانداران نیز فرستاده شده است. 
آمریکا را متعهد می کند که  به گفته کربی توافق هسته ای 
ایران  علیه  ایالت ها جهت رفع تحریم های خود  به تشویق 
تاثیرگذاری  به  ای  اشاره  مستقیما  کربی  اگرچه  بپردازند. 
عنوان  به  توافق  زیرا  نکرد-  ها  ایالت  وضعیت  روی  توافق 
نکته  این  به  اما  نرسید-  تصویب  به  کنگره  در  معاهده  یک 
اشاره کرده است که تغییر سیاست خارجی دولت فدرال در 

نتیجه توافق، ایالت ها را متاثر خواهد کرد.
در این موضع وزارت خارجه اهرم فشار را در دست دارد. 
علیه  ماساچوست  های  تحریم  عالی  دادگاه   ،2000 سال  در 
میانمار را در زمینه هایی که با اقتدار قانونی رئیس جمهور 
برای هدایت سیاست خارجی مغایرت داشت، لغو کرد.از این 
نظر نامه نگاری های مال حائز اهمیت است. نزدیک به نیمی 
از ایاالت قوانینی را به تصویب رسانده اند که عقد قرارداد 
مانند  ایران-  اقتصاد  از  هایی  بخش  در  که  هایی  شرکت  با 
صنعت معدن- سرمایه گذاری کرده اند را منع می کنند. در 
حال حاضر که سیاست آمریکا اطمینان بخشی به بانک ها و 
شرکت های خارجی در مورد امنیت سرمایه گذاری در بخش 
آیا  که  آید  می  پیش  سوال  این  است،  ایران  اقتصاد  از  هایی 
قوانین ایالتی در تعارض با قوانین و سیاست فدرالی است؟

حامیان حفظ این تحریم ها معتقدند که تحریم های ایالتی 
علیه ایران نباید لغو شود، زیرا بسیاری از این تحریم ها به 
دلیل نقض حقوق بشر در ایران، آزمایش های هسته ای آن و 

یا حمایت از تروریسم وضع شده اند.

از  آن  حمایت  و  ایران  موشکی  های  آزمایش  موضوع 
تروریسم، در سخنان اوباما در اختتامیه نشست امنیت هسته 
این  اوباما در  نیز مورد توجه قرار گرفت.  ای در واشنگتن 
سخنان مدعی شد که اگرچه ایران نص برجام را اجرا کرده 
اما اقدامات آن با روح برجام ناسازگار بوده است. اوباما در 
نگرانی های  و  ایران  اخیر  آزمایش موشکی  به  این سخنان 
دنبال  به  که  ژئوپلتیکی  خطرات  آن،  دنبال  به  شده  ایجاد 
ضربت  گروه  های  گزارش  و  گیرد  می  شکل  ایران  اقدامات 
اقدام مالی و صندوق بین المللی در مورد نگرانی از اقدامات 
به دالیل  اشاره کرد.بنا  تروریسم  از  در حمایت  ایران  مالی 
ذکر شده، جمهوری خواهان در کنگره واکنش تندی به نامه 
نگاری های مال نشان دادند. به طور مثال مارک کرک گفته 
است: »طرف ایرانی مادامی که حمایت خود از تروریسم را 
قطع نکند، دست از گسترش برنامه موشکی خود برندارد، 
منافع  و  اسرائیل  تهدید  و  ندهد  پایان  بشر  به نقض حقوق 
آمریکا در خاورمیانه را تمام نکند، نباید حتی یک پنی عایدی 

از رفع بیشتر تحریم ها داشته باشد.«
کنگره  اعضای  دیگر  از  نیز  رانر  سناتور  و  پامپئو  سناتور 
کاهش  درخواست  به  نسبت  تندی  های  واکنش  که  هستند 

تحریم های ایالتی علیه ایران اتخاذ کرده اند.
منبع: بلومبرگ
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فرار مالیاتی در 
قلب بریتانیا

مارکو چون اود -خبرنگار تورنتو استار

افراد غیرقانونی  برای  از کشور  مخفی کردن پول در جایی خارج 
به  را  کامل  بخش  یک  حقوقی  دفاتر  و  قانونی  بانک های  نیست. 
این  به  که  داده اند  اختصاص  کشور  از  خارج  در  اموال  جابه جایی 
قانونی  کامال  کار  این  اما  می گویند  مالیات  ازپرداخت  کاراجتناب 
است. حتی باید گفت که این کار باعث خواهد شد تا کشوری مانند 
کانادا ساالنه 6 تا 8/ 7 میلیارد دالردرآمد مالیاتی را از دست بدهد. 
با این پول می توان هر سال یک خط جدید مترو در کشورساخت. 
در عوض، کشور های بسیار کوچک مانند جزایر ویرجین بریتانیا 
انتقاالت مالی  و  نقل  این  دلیل  به  نفر  با جمعیتی حدود سی هزار 
از کشور های مختلف ثروتمند می شوند. این جزایر مانند دستگاه 
عابر بانک جهانی هستند و دولت جزایر ویرجین بریتانیا هر سال 
بیش از دویست میلیون دالر از شرکت ها هزینه دریافت می کند که 
آن را صرف ساخت بیمارستان و ساخت بزرگ ترین کروز های جهان 
می کند. به گفته منتقدان این پناهگاه های مالیاتی مانند پارازیتی 
می شوند.  تغذیه  کشورها  باقی  مالیاتی  درآمدهای  از  که  هستند 
نویسنده  و  مالیاتی  سرزمین های  محقق  شاکسون  نیکوالس 
این  به  که  »سودی  می گوید:  این خصوص  در  گنج«  »جزایر  کتاب 
کشورهایی که به گریزگاه های مالیاتی تعبیر می شوند می رسد در 

برابر ضرری که در کشور دیگری صورت می گیرد، کمتر است« 

بر  بریتانیا  ویرجین  جزایر  دیگر،  مالیاتی  گریزگاه های  از  بسیاری  مانند 
اساس اسناد محرمانه ساخته شده است. کسب و کارها بر مبنای رد و بدل 
کردن ایمیل های محرمانه صورت می گیرد و میلیارد ها دالر از حساب ها تنها 
از طریق دفاتر حقوقی جابه جا می شوند و تنها بانک ها هستند که صاحبان 
مفرهای  این  به  گذاران  سرمایه  می شناسند.   را  فراساحلی  شرکت های 
را  جهان  اقتصاد  چرخ های  که  می گویند  مالی«  بین المللی  »مراکز  مالیاتی 
روان می کنند.به این معنا که این سرزمین ها راه های کم هزینه ای را برای 
انتقال پول از کشور های ثروتمند فراهم می کنند تا کسب و کار در کشور های 
کوچک تر رونق بگیرد. منتقدین بر این باور هستند که این سرزمین ها مفری 
نباید  قانونی  تجار  که  می کنند  استدالل  و  هستند  مالیات  پرداخت  برای 
می دهند  انجام  خارجی  سرمایه گذاری  که  هنگامی  که  بدهند  درخواست 
نام  که  هستند  جایی  تنها  بانک ها  و  حقوقی  دفاتر  نشود.  فاش  نامشان 

حقیقی صاحبان شرکت های فراساحلی را می دانند. برخالف تالش هایی که 
از فساد و  با پول »سیاه« که  اخیرا از سوی جوامع بین المللی برای مقابله 
پول »خاکستری« مطرح است که  اکنون موضوع  به دست می آید  پولشویی 
این پول ها به مراکز قانونی مالیاتی اظهار نمی شوند. این سرزمین ها دارای 
سیستمی مانند »به من اعتماد کن« هستند که با افشای اسناد شرکت حقوقی 

موساک فونسکا این سیستم هم متزلزل شد.

»کی  جزایر  دارد:  تخصص  زمینه ای  یک  در  گریزمالیاتی  سرزمین  هر 
خصوصی،  شرکت های  برای  »کوک«  جزایر  بانکی،  حساب های  برای  من« 
لوکزامبورگ بنیاد های غیر شفاف را به خود جذب می کند و جزایر ویرجین 
مرزی  برون  شرکت های  ثبت  برای  مکان  راحت ترین  و  آسان ترین  بریتانیا 
در آمد های  درصد   80 تا  مالی  خدمات  ارائه  دیگر،  سوی  از  است.  بی نام 
مالی دولت جزایر ویرجین بریتانیا را پوشش می دهد، با این وجود در این 
سرزمین، هیچ گونه مالیات بردرآمد، مالیات فروش و مالیات شرکتی برای 
فعالیت های تجاری وجود ندارد. تنها هزینه ای که دولت ساالنه دارد، هزینه 
ثبت شرکت ها است.در این جزیره بیش از یک میلیون شرکت از سال 1۹84 
به  فعالیت می کنند؛   این شرکت ها همچنان  از  نیمی  تقریبا  و  تاسیس شده  

معنای این است که برای هر مرد و زن و بچه در آن جزیره بیش از 16 شرکت 
تنها ثبت شده اند و هیچ کارکنی در  این شرکت ها  از  وجود دارد. بسیاری 
دارند  وجود  کمی  بسیار  بانک های  سرزمین  این  در  نمی کند.  فعالیت  آن 
این  نمی شوند.  جابه جا  کشور  این  طریق  از  پول ها  بیشتر  دلیل  همین  وبه 
غیرشفاف بودن حساب ها باعث شده تا از جزیره ویرجین بریتانیا به عنوان 
ابزاری برای فساد و جرم استفاده کنند. به گفته »کارم هیز« مشاور ارشد 
سازمان جهانی ضد فساد در بریتانیا: »با گذشت زمان و پرونده ای پس از 

پرونده ای دیگر به این نتیجه می رسیم که این چپاولگری ها بدون مشارکت 
الکی  شرکت های  و  وکال  جهانی،  مالی  سیستم های  بانک ها،  خودخواسته 
و  مالی  سیستم  بانک،  گیرند.  صورت  نمی توانند  مالیاتی  درگریزگاه های 
جزایر  در  شرکتی  تاسیس  هستند.برای  دنیا  تمام  در  تجارت  ابزار  وکال، 
داشته  داخلی  بنگاه  یک  تا  داشت  خواهید  نیاز  تنها  شما  بریتانیا  ویرجین 
باشید و در این جزیره دفاتر حقوقی بسیاری وجود دارد که در این زمینه 
متخصص هستند. این مراکز همچنین خدماتی از جمله منصوب کردن مدیر 
و سهامدار جعلی برای شرکت را نیز انجام می دهند. در واقع با این کار روی 
منتشره  اسناد  اساس  بر  می شود.   گذاشته  ماسکی  شرکت  اصلی  صاحب 
موسسه موساک فونسکا، شرکتی با 82۵ دالر ثبت می شود و برای منصوب 
کردن مدیری )جعلی( برای این شرکت 4۵0 دالر می گیرد و برای اینکه این 
شرکت گمنام بماند سه هزار دالر دریافت می کند. در واقع موساک فونسکا 
شرکتی را ثبت می کند و مدیر و سهامداری )جعلی( را منصوب می کند و 
افتتاح می کند. هزینه ساالنه  بانکی  باهاماس حساب  یا در  در سنت لوسیا 

شرکت از 622 تا 2600 دالر از شرکتی به شرکتی دیگر متغیراست. 

موساک فونسکا همچنین هر ساله به طور مداوم اسناد شرکت ها را فایل بندی 

می کند و پس از گذشت چند سال این شرکت های باسابقه فروخته می شوند. 
بیشتر. در سال گذشته موساک فونسکا  بهایش  با قدمت تر،  هرچه شرکت 
چند شرکت چهار ساله را در جزایر ویرجین بریتانیا هر کدام به مبلغ 6120 
این جزیره به ثبت  دالر فروخت. در حال حاضر، تعداد کمتری شرکت در 
این جزیره، در سی سال گذشته ثبت  این در حالی است که در  می رسند و 
شرکت ها روندی افزایشی داشته است. به دنبال این قضیه، درآمد دولت نیز 
کاهش یافته است. برخی ها کم شدن ثبت شرکت ها در سال های اخیر را به 
دلیل رکود اقتصاد جهان می دانند اما این گونه به نظر می رسد که دوره ثبت 

شرکت های گمنام نیز به سر آمده است.

قوانین مالیاتی بسیار پیچیده است و از کشوری به کشوری دیگر متفاوت 
است و نمی توان به راحتی گفت که چه کاری قانونی است و چه کاری قانونی 
نیست. اما در ادامه دو مثال از رفتار مالی آورده می شود که ثابت شده در 
بر   ،2016 تا   2006 سال های  بین  در  است.   رایج  بریتانیا  ویرجین  جزایر 
اساس »شبکه عدالت مالیاتی«، این جزیره دومین منبع بزرگ سرمایه گذاری 
خارجی چین بوده است. با این وجود این پول، پول خارجی ها نیست بلکه 
پول مال خود کشور چین است که به اصطالح دست به دست چرخیده است. 
گروهی از »شبکه عدالت مالیاتی«، در این خصوص می نویسند: »مردم چین 
سر  به  دستی  می کنند،  منتقل  برون مرزی  سرزمین های  به  را  خود  ثروت 
چین  وارد  خارجی  سرمایه گذاری  به عنوان  و  می کشند  ثروت  این  ظاهر  و 
می کنند.« این سرمایه گذاری مشمول مالیات بسیار کم می شود اما از سویی 
دیگر راهی است برای پولشویی. استفاده از این جزیره در چین اینقدر رایج 
است که نام این جزیره در زبان چینی به عنوان فعل به کار برده می شود و به 
معنای تاسیس شرکت،البته بدون مفهوم حقه بازی و تقلب است. کانادایی ها 

هم از این جزیره برای فرار مالیاتی استفاده می کنند. 

یک  خصوصی(  بخش  اتحادیه  )یک  هیر«  »یونایت  گزارش  اساس  بر 
کرده اند  ثبت  بریتانیا  ویرجین  جزیره  در  شرکت  سه  ونکوور  در  خانواده 
در  خصوصی  شرکت  یک  در  را  وگاس  الس  کازینو های  از  حاصل  سود  تا 
را  سهام  سود  خانواده  این  اعضای  به  شرکت  قراردهند.این  لیختن اشتاین 
گفته  به  بازگردانند.  کانادا  به  کمتر  مالیاتی  نرخ  با  می توانند  که  می دهند 
خانواده های  »ثروتمندترین  ملی:  درآمدهای  مرکز  معاون  رنکین«  »موری 
کانادایی آنهایی هستند که شرکت های خصوصی بسیاری دارند که ازقوانین 

مالیاتی برای فرار آن استفاده می کنند.«   

Self Assessment Tax Return, Accounts and Income Tax
Company Accounts and Corporation Tax Return

VAT, CIS and Payroll
Company Formation

Business Plans, Commercial Loans and Mortgages
Specialist Tax Investigations

Tax Saving Advice and Tax Planning
Specialist Accountants for Dentists, IT

Gas & Oil Engineers and Sub Contractors

FROM BASIC BOOKKEEPING TO
MORE COMPLEX
FINANCIAL NEEDS.

Telephone: 020 8209 1919
Fax:  020 8209 1915
Mobile:  078 5232 8888

ovace@principalaccounting.co.uk

Certified Public Accountants
Time House

56b Crewys Road
Golders Green, NW2 2AD

PRINCIPAL
ACCOUNTINGاویس مدبر و خامن کوچکی www.principalaccounting.co.uk

Preparation of Accounts and 
Relevant Documents for Tier 1 
Entrepreneur £200,0000 
Investment Visa

Ovace Modabber FCPA, FMAAT
Licensed & Regulated by AAT

اقتصاد
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10 پناهگاه 
مالیـــــــاتی

شرکت های الکی به شرکت هایی گفته می شوند که خود 
برای  وسیله ای  به عنوان  و  ندارند  عملیاتی  یا  دارایی 
شرکت ها  این  می شوند.  استفاده  مالی  انتقاالت  و  نقل 
به  و  نگیرند  قرار  استفاده  مورد  سال ها  است  ممکن 
به  که  زمانی  در  و  بروند  فرو  خود  الک  در  اصطالح 
برون  حساب های  کنند.  فعالیت  است  احتیاج  آنها 
همه  مالیاتی  پناهگاه های  الکی،  شرکت های  مرزی، 
همه  اما  باشند  برانگیز  سوال  است  ممکن  کلمات  این 
افراد  و  شرکت ها  که  هستند  قانونی  روش های  اینها 
مالیات  تا  کنند  استفاده  آنها  از  می توانند  آمریکایی 
در  مالیاتی  پاتون« وکیل  »استوارت  بپردازند.   کمتری 
شرکت  یک  طریق  از  می گوید:»سرمایه گذاری  آمریکا 
است.«در  قانونی  کامال  کاری  مالیاتی  پناهگاه های  در 

کم(  بسیار  حتی  )یا  مالیاتی  هیچ  مالیاتی  پناهگاه های 
نمی شود.  دریافت  سرمایه  سود  و  درآمد  ارث،  برای 
شرکت ها می توانند سود خود را از طریق شعب خود در 
کشورهایی گزارش کنند که در آن کشورها از شرکت ها 
شرکت ها  طریق  این  از  می کنند.  دریافت  کم  مالیات 
می توانند میلیارد ها دالر پس انداز کنند. به همین روش 
از  بزرگ  بسیار  شرکت های  و  پولدار  افراد  از  بسیاری 
کنند.در  پس انداز  دالر  میلیاردها  می توانند  طریق  این 
ادامه 10 کشور و منطقه محبوبی که می توانید پول خود 

را پس انداز کنید معرفی می کنیم.

مجاورت  در  اروپایی  کشوری  لوکزامبورگ:   -1
کشور های فرانسه، بلژیک و آلمان با جمعیتی ۵۵0 هزار 
نفری قرار دارد. وضعیت پناهگاهی بودن مالیاتی این 
ناشی  کشور  این  کسب و کار  مناسب  قوانین  از  کشور 
بین المللی  شرکت های  تا  می دهد  اجازه  که  می شود 
و  کنند  منتقل  اینجا  به  را  خود  سرمایه  از  قسمتی 
نکنند.  پرداخت  را  میلیارد دالری خود  مالیاتی  قبوض 
بر اساس گزارش »شهروندان برای عدالت مالیاتی« در 
آمریکا، تقریبا 33 درصد شرکت هایی که توسط مجله 
یک   ،)۵00 فورچون  می شوند)  بندی  رتبه  فورچون 
شعبه در لوکزامبورگ دارند.برای مثال شرکت آمازون 
همه  و  است  لوکزامبورگ  در  اش  اروپایی  اصلی  مقر 

فروش های این شرکت که در اروپا صورت می گرفت را 
از طریق اداره اش در لوکزامبورگ انجام می داد. 

مالیات  بخش  رئیس  استرنجر«   « من:   کی  جزایر    -2
»این  می گوید:  مالیات«  »اولین  موسسه  در  شرکت ها 
قوانین  مفر  برای  مکان  بزرگ ترین  احتماال  جزیره 
چند  شرکت های  برای  هم  و  افراد  برای  هم  مالیاتی 
از  یکی  من  »کی  افزود:  ادامه  در  است«.وی  ملیتی 
چند سرزمینی است که با قوانین اش اجازه می دهد تا 
شرکت ها شکل بگیرند و دارایی های خود را بدون آنکه 
مالیاتی بپردازند در آنجا نگه دارند. وقتی این پول های 
هنگفت برای مقاصد کسب و کار نگه داشته می شوند، 
استراتژی  و  می آید  حساب  به  قانونی  کامال  روشی 
نفع  به  روش  این  نیست.«  مالیاتی  پرداخت  از  اجتناب 
بسیاری از شرکت ها است و بسیاری از شرکت ها در کی 
من دارایی دارند. بر اساس گزارش گاردین دارایی هایی 
که در بانک های کی من وجود دارد برابر با پانزدهمین 
شرکت هایی  است.  دارایی  لحاظ  به  دنیا  بزرگ  بانک 
آنها در  برتر فورچون ۵00 هستند، شعب  لیست  که در 
جزیره کی من هستند که شامل ولز فارگو، فایزر، پپسی 

و ماریوت می شود. 

3- جزیره من: به عنوان سرزمینی شناخته می شود که 
مراکز مالی با مالیات کم دارد چرا که در این سرزمین 
ندارد.  وجود  شرکت  و  ارث  سرمایه،  سود  بر  مالیات 
این جزیره طرح های بازنشستگی بسیار خوبی را ارائه 
می دهد. »استرنجر« در این خصوص گفت:»بسیاری از 
را  بازنشستگی خود  برنامه های  بین المللی  شرکت های 

در حساب های این کشور کوچک دارند.« 

است. شده  واقع  فرانسه  و  انگلستان  بین  جرزی:   -4
ثروت  بریتانیا  ساکن  ثروتمندان  بیستم  قرن  درمیانه 
ارث  اگر  بریتانیا  این جزیره می آوردند. در  به  را  خود 
80 درصد  بود  پوند  میلیون  یک  از  بیش  آمده  دست  به 
مالیات به آن تعلق می گرفت در صورتی که در جرزی 

هیچ مالیاتی تعلق نمی گرفت.

جزو  خود  زعم  به  کشور  این  چند  هر  ایرلند:   -۵
پناهگاه های  سرزمین های  از  که  نیست  سرزمین هایی 
می شود.  بندی  دسته  رده  این  در  اما  باشد،  مالیاتی 
سودی  توانست  ایرلند  در  اپل  آمریکایی  بزرگ  شرکت 
برابر با 180 میلیارد دالر از طریق شعب بین المللی اش 
به دست آورد. به عبارت دیگر از این طریق توانست 2/ 

۵۹ میلیارد دالر مالیات پرداخت نکند. 

یک  و  هند  اقیانوس  در  جزیره ای  ماریتیوس:   -6
دروازه محبوب برای سرمایه گذاری خارجی است. ابر 
شامل  دارند  ماریتیوس  در  شعبه هایی  که  شرکت هایی 

جی پی مورگان، سیتی گروپ و پپسی است. 

7- برمودا: کسب و کارهای بزرگ به منظور پرداخت 
این  در  بازگشتند.  برمودا  به  کم  بعضا  مالیات های 
سرزمین هیچ مالیاتی بر شرکت ها بسته نمی شود و بر 
اساس رده بندی فور چون ۵00 یک چهارم این شرکت ها 
مثال  برای  داشتند.  برمودا  در  شعباتی  لیست  این  در 
طریق  از  که  سودهایی  گوگل  شرکت   2014 سال  در 
دریافت  هلند  و  ایرلند  در  خود  خارجی  شرکت های 
موجب  که  حرکتی  می کرد.  منتقل  برمودا  به  می کرد 
مالیات  شرکت  این  سال  در  دالر  میلیارد   2 تا  می شود 

نپردازد.

نفر جمعیت  با 36 هزار  این شهر کوچک  موناکو:   -8
دریافت  درآمد  بر  مالیات  خود  شهروندان  از  هرگز 
کسانی  اول  انتخاب  می تواند  کشور  این  است  نکرده 
باشد که پول بسیاری در این سرزمین به دست می آورند 
و همچنین موناکو مقصدی محبوب برای افرادی بسیار 
هستند،  قیمت  گران  امالک  خرید  خواهان  که  پولدار 

است.

سیستم  و  کم  مالیات  از  است  ترکیبی  سوئیس:   -۹
بانکی که هویت مالکان حساب رامحرمانه نگه می دارد 
و این باعث شده تا سوئیس هم برای افراد و هم برای 
این،  بر  باشد.عالوه  محبوبی  مالی  مرکز  شرکت ها 
مالی  خدمات  از  آمریکایی  شرکت های  که  سال هاست 
این کشور منتفع شده اند. بر اساس گزارش»شهروندان 
برای عدالت مالیاتی«، شرکت های چند ملیتی آمریکایی 
به دست  سود  دالر  میلیارد   47 می توانند  طریق  این  از 
آورند. ابر شرکت هایی مانند مورگان استنلی، مورگان 

بلک اند دکر و پپسی در این کشور شعبه دارند.

سرزمین های  مانند  سرزمین  این  باهاماس:   -10
دیگرمالیات بر درآمد، ارث و هدیه ندارد. این سرزمین، 
نمی خواهند  که  است  ثروتمندی  و  مسن  افراد  محبوب 
تعلق  مالیات  کرده اند  دریافت  که  هدیه هایی  یا  ارث  بر 
کشور،  دراین  شرکت ها  شعب   2010 درسال  بگیرد. 
اجتناب  مالیات  دالر  میلیارد   10 پرداخت  از  توانستند 
کنند.این عدد معادل 123 درصد تولید ناخالص داخلی 

این کشور در همان سال بود.

در پی طرح الیحه جنجالی »١١ سپتامبر« در کنگره
  عربستان، آمریکا را به خروج 

دارایی هایش تهدید کرد
اعضای  اوباما و  به دولت  مقامات عربستان  سعودی 
آمریکا  کنگره  اگر  که  دادند  هشدار  آمریکا  کنگره 
هرگونه مسئولیتی بابت حمالت 11 سپتامبر را متوجه 
این کشور کند، صدها  میلیارد دالر دارایی خود را از 
آمریکا خارج خواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز در 
گزارشی نوشته است؛  به موجب یک الیحه پیشنهادی 
اجازه  آمریکا  دادگاه های  سپتامبر«   ١١« به  موسوم 
می یابند که دولت عربستان را به دلیل ایفای هرگونه 
مسئول   2001 سپتامبر  یازدهم  حمالت  در  نقشی 
مقامات  اظهارات  طبق  کنند.  معرفی  فاجعه  این 
و  دموکرات  حزب  دو  هر  اعضای  و  آمریکا  دولت 
ممانعت  برای  اوباما  دولت  کنگره،   در  جمهوریخواه 
است.  کنگره  با  البی  درحال  الیحه  این  تصویب  از 
ماه  عربستان  وزیرخارجه  عادل الجبیر،  میان  این  در 

قانون گذاران  به  واشنگتن  از  خود  دیدار  طی  گذشته 
در  الیحه  این  تصویب  صورت  در  که  گفت  آمریکا 
کنگره،  عربستان مجبور خواهد شد که اوراق بهادار 
با  را  آمریکا  در  دارایی های خود  خزانه داری و سایر 
بلوکه شدن  از  پیش  دالر  7۵0 میلیارد  بر  بالغ  ارزشی 
با  اقتصاددانان  از  برخی  البته  برساند.  فروش  به 
از سوی  اقدام  این  بودن  به عملی  نسبت  تردید  ابراز 
عربستان معتقد هستند که فروش این حجم از اموال 
اقتصاد  فلج کردن  به  و  بوده  دشوار  بسیار  دارایی  و 

عربستان منتهی خواهد شد. 

با این حال، تهدید عربستان نشانه دیگری از افزایش 
ذکر  شایان  آمریکاست.  و  کشور  این  میان  تنش ها 
روز  آمریکا  رئیس جمهوری  اوباما،   باراک  که  است 
سلمان  ملک  با  دیدار  برای  جاری  هفته  چهارشنبه 
با  می کند.  سفر  ریاض  به  عربستان  مقامات  سایر  و 
این حال هنوز مشخص نیست که آیا اختالف نظر در 
کار  دستور  در  سپتامبر«  »یازدهم  الیحه  خصوص 

مذاکرات دوطرف قرار خواهد گرفت یا خیر.
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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 1۹/30

هر دو هفته یکبار
Imam Khoei Foundation :مکان 

Chevening Road NW6 6TN  - Hall 4

تلفن تماس: 07402090987

از مرد بی سر تا سیاستمدار دیوانه

جانی دپ به شکل 
دونالد ترامپ در آمد!

هر چقدر که دونالد ترامپ با حرف های افراطی و وعده های 
غیرقابل انجامش به فرد پیشرو در انتخابات درون حزبی 
جمهوری  ریاست  امسال  انتخابات  در  خواهان  جمهوری 
معروف  دپ  جانی  که  خبر  این  پخش  شده،  تبدیل  آمریکا 
در یکی از قسمت های اخیر سری آثار موسوم به »بخند یا 

بازی کرده،  را  تعادل  فاقد  اما  این مرد خبرساز  بمیر« رل 
هنردوستان را به دیدن این فیلم تشویق کرده و موضوعات 
ترامپ را که با سوء استفاده از احساسات مردم آمریکا به 

پیشتازی در انتخابات نایل شده، داغ تر کرده است.
برای دپ ۵3 ساله اما جوان مانده، فرو رفتن در رل انواع 
او طی  و  نیست  تازه ای  افراطی تجربه   و  آدم های متفاوت 
8 مرتبه همکاری های خبرسازش با تیم برتون در رل های 
دست  )ادوارد  قیچی وار  دست های  با  مردی  مانند  غریبی 
قیچی(، مردی بدون سر )اسلیپی هالو(، کارگردانی مورد 
انتقاد و سطح پایین )ادوود(، یک آرایشگر قاتل )سویینی 
تاد( و یک شکالت ساز رویایی )چارلی و کارخانه شکالت( 
اوصاف  این  با  است.  قبولی هم گرفته  نمره  و  ظاهر شده 
دقیقه ای   ۵0 فیلم  یک  در  که  شود  متعجب  نباید  هیچکس 
ترامپ  قالب  در   »Funny or Die« کارهای  سری  از  جدید 
مبنای  بر  فیلم  این  که  می شود  ادعا  و  باشد  رفته  فرو  هم 
نام  به  ترامپ   1۹87 سال  کتاب  واقع  به  و  هنری  اثر  یک 
آن  پایه های  و  افکار  و  شده  ساخته  معامله گری«  »هنر 
آدام  همت  با  که  جدید  فیلم  این  در  می آید.  کتابی  چنین  از 
شده،  ساخته  بزرگ«  »کوتاهی  فیلم  کارگردان  کی  مک 
زمان های  یعنی   1۹80 دهه  اواخر  به  شبیه  شرایط  و  فضا 

با  کی  مک  که  می گویند  و  است  معامله گری«  »هنر  عرضه 
فیلم  این  در  است  خواسته  او  از  دپ  با  شخصی اش  تماس 
مشارکت جدید و رل ترامپ را بازی کند و مردی که با ایفای 
دریایی  »دزدان  گانه  پنج  فیلم های  در  گنجشکه  جک  رل 
کاراییب« طی 1۵ سال اخیر سود سرشاری را نصیب خود 
را  پیشنهاد  این  کرده،  پرماجرا  فیلم های  این  سازندگان  و 
قالب  در  دپ  رفتن  فرو  طول  و  فیلمبرداری  کل  و  پذیرفته 

ترامپ از 4 روز فراتر نرفته است.
یا  »بخند  برنامه های  ارشد سری  مدیران  از  که  برک  اوون 
بمیر« است، به نشریه گاردین انگلیس گفته است: ما معمواًل 
گروه تدارکات و تیم های کاری مختص به خویش را داریم 

اما جانی دپ برای این فیلم خاص یک تیم مفصل گریم را 
همراه با خود آورد و استداللش این بود که تغییر قیافه وی 
و درآمدنش به شکلی کاماًل شبیه به ترامپ حضور و اقدام 
چنین تیمی را می طلبیده است.البته گریم دپ و در آوردن 
او به شکل ترامپ براساس قیافه این تاجر فرصت طلب و 
سیاستمدار دیوانه در اواخر دهه 1۹80 یعنی حدود 3 دهه 
پیش بوده و به زمانی برمی گشته که وی 30 سال جوان تر از 
امروز بود و قیافه اش قدری با امروز که قیافه اش شکسته و 
موهایش اندک تر از گذشته است. تفاوت داشت و موهایش 
در آن زمان پرپشت تر و سیاست ها و حرف هایش از امروز 
قدری آرام تر و کم دردسرتر بود. گریم چهره دپ برای این 
فیلم به حدی است که قیافه او به کلی گم نشود و بینندگان 
وی را تشخیص بدهند و به این نتیجه نرسند که فقط با بدل 
ترامپ  که  در حالی  و  ترامپ طرف اند. تحت هر شرایطی 
انتخابات  پیروز  فرد  عنوان  به  کروز  تد  از  فراتر  می رود 
حزب جمهوری خواه راهی مرحله نهایی انتخابات آمریکا 
دمکرات ها  اول  چهره  کلینتون  هیالری  با  آنجا  و  شود 
بازی  و  آن  سازندگان  نقادانه  نگاه  و  فیلمی  چنین  بجنگد، 
شرایط  تغییر  در  نمی تواند  اصلی،  رل  در  دپ  آمیز  طعنه 

ترامپ در انتخابات بی تاثیر باشد.

حاضران و 
غایبان بزرگ کن 
به سینماگران محبوبش  را  گرچه جشنواره کن وفاداری خود 
فهرست  اما  کرده  حفظ   .. و  لوچ«  »کن  آلن«،  »وودی  چون 
دیگری  بزرگ  غایبان  البته  و  حاضران  شامل  امسال  فیلم های 

نیز هست.

وودی آلن برای سومین بار می تواند امسال جشنواره کن را با 
 »BFG« فیلم جدیدش »کافه سوسایتی« افتتاح کند،  اسپیلبرگ با
در بخش غیر رقابتی حضور خواهد داشت و پدرو آلمادوار نیز 
با فیلم »جولیتا« برای کسب نخل طال رقابت خواهد کرد، اما این 

تمام داستان نیست.
امسال سال جیم جارموش کارگردان باسابقه آمریکایی است که 
با فیلم »پترسون« در بخش اصلی رقابتی حضور دارد و فیلم 
روی  به  شب  نیمه  نمایش  بخش  در  وی  از  بده«  خطر  من  »به 
امسال  ستاره های  و  کارگردانان  دیگر  رفت.از  خواهد  پرده 
با  رفین«  وندینگ  »نیکالس  به  می توان  رقابتی  بخش  در  کن 
با  بلژیکی  سرشناس  برادران  نئون«،  »شیطان  هیجانی  فیلم 
»خریدار  فیلم  با  آسایاس«  »الیور  و  ناشناخته«  »دختر  فیلم 
شخصی« با بازی »کریستین استوارت« اشاره کرد.به گزارش 
»ایندی وایر«، از مهم ترین و تعجب  برانگیز ترین غایبان امسال 
اسکار  برنده  کارگردان  فرهادی  اصغر  به  می توان  جشنواره 
ایرانی اشاره کرد که فیلم بدون عنوان او از پرامیدترین فیلم ها 
برای حضور در کن بود، همچنین از فیلم »سفر زمان« ساخته 
»ترنس مالیک« کارگردان مطرح آمریکایی نیز خبری نیست که 
انتظار می رفت در بخش رقابتی حضور داشته باشد.بسیاری 
امسال  کن  در  آنها  حضور  احتمال  که  شاخصی  فیلم هایی  از 
می رفت بدلیل آماده نشدن و یا عدم جلب توجه کمیته انتخاب 
فیلم جشنواره به این رویداد سینمایی راه نیافتند و جشنواره 

امسال غایبان بزرگی دارد.
جدید  ساخته  »سکوت«  فیلم  می شد  بینی  پیش  که  طور  همان 

کارگردان  ویتلی  بن  و  نرسید  کن  به  اسکورسیزی  مارتین 
عنوان  تحت  جدیدش  فیلم  نیز  انگلیس  سینمای  نوظهور 
از  دیگری  زمان  در  را  الرسن«  »بری  بازی  با  آزاد«  »سقوط 
سال به نمایش خواهد گذاشت. از جمله دیگر فیلم هایی که به 
می شوند  رونمایی  پائیز  در  فراوان  احتمال  به  و  نرسیدند  کن 
می توان به »نور میان اقیانوس ها« ساخته »درک سیانفرانس« 
فیلم  همچنین  و  فاسبندر«  »مایکل  و  ویکاندر«  »آلیسا  بازی  با 
»تام  بازی  با  ایستوود«  »کلینت  ساخته  جدیدترین  »سالی« 

هنکس« نام برد.
اصلی  شانس های  از  نیز  شیلیایی  کارگردان  الرین«  »پابلو 
»آمات  و  بود  »نرودا«  فیلم  با  کن  رقابتی  بخش  در  حضور 

راه  امسال  به کن  »رام نشده«  فیلم  با  نیز  اسکاالنته« مکزیکی 
نیافت.

شیلیایی  معروف  کارگردان  ژودوروفسکی«  »الخاندرو  جای 
این  و  خالیست  اصلی  بخش  در  بی پایان«  »شعر  فیلم  با  نیز 
فیلم احتماال در بخش جنبی »دو هفته کارگردانان« به نمایش 

گذاشته می شود.
فیلم »اسنودن« ساخته »الیور استون« که تاریخ اکران خود را از 
سال گذشته به امسال موکول کرد به راحتی می توانست میهمان 
بنا بر گفته »تیری فرمائو« به سبب چشم  اما  امسال کن باشد 
انداز اسکار، رونمایی از این فیلم در جشنواره کن اندکی زود 
بوده است. احتمال دیگر این است که »استون« که چندین سال 
تولید  کن  اندازه های  حدود  در  فیلمی  نساخته  بلند  فیلم  است 
سابقه  با  و  برجسته  فیلمسازان  از  دیگر  باشد.گروهی  نکرده 
ساخت  گوناگون  مراحل  در  آنها  پروژه های  که  کن  در  حاضر 
قرار دارند و امسال در کن غایب اند شامل »فاتح آکین«،»برتنارد 
بونلو« ،»مارکو بلوچیو«، »فرانسواوزون«، »یواخیم الفوسه«، 
»امیر کاستاریتسا«، »ویم وندرس«، »استفن فریرز«، »کیوشی 
و  ویلنوو«  »دیوید  »کیت شاترلند«، »جیمز گری«،  کوراساوا«، 

»دیوید میچود« می شود.
اردیبهشت(   22( می   11 از  کن  فیلم  جشنواره  شصت ونهمین 
»مکس  فیلم  استرالیایی  کارگردان  میلر«،  »جورج  حضور  با 
دیوانه: جاده خشم« در راس هیات داوران رقابتی و با نمایش 
کار  به  آغاز  آلن  وودی  اثر  جدیدترین  سوسایتی«  »کافه  فیلم 

خواهد کرد و تا 22 می )دوم خرداد( ادامه خواهد داشت.
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خیرترین  به عنوان  رولینگ،  خانم  جهان  نویسنده  ثروتمندترین 
چهره های سرشناس انگلیسی شناخته شد

 زن یک میلیارد دالری...
آب  گاهی  و  می آمد  کافه  به  که  خانمی  می زد  حدس  کسی  چه 
سفارش می داد، روزگاری ثروتمندترین زن نویسنده جهان باشد؟ 
رولینگ آن روزها بی شک خودش همچنین حدس و گمانی نداشت. 
جلد اول »هری پاتر« را در سختی و مصیبت نوشت و آن را به ناشر 
مستعار  نام  با  رولینگ  جوان  داد  پیشنهاد  هم  ناشر  داد.  تحویل 
داشت  اعتقاد  چراکه  کند  منتشر  را  کارش  »جی. کی. رولینگ« 
از یک نویسنده زن نمی پذیرد!  کسی دنیایی تخیلی و جادویی را 
این البته واقعیت بازار نشر آن روز و امروز جهان است. مخاطبان 
آثار جنایی یا تخیلی را کمتر از نویسندگان زن می پذیرند. در این 
هرحال  در  هستند.  استثنا  کریستی  آگاتا  مثل  نویسندگانی  میان 
»هری پاتر«  هفتگانه  رمان های  از  جلد  نخستین  رولینگ  خانم  که 
را به ناشر سپرد و منتظر ماند سرنوشتی را ببیند که زندگی اش 
نسخه  ٤٠٠ میلیون  از  بیش  که  کتابی  می کند؛  آن رو  به  این رو  از  را 
آثار رولینگ  به فروش رسیده است. وضع  آن در سطح جهان  از 
به گونه ای بود که حتی برای جلد آخر آن در ایران هم صف بسته 
ایرانی هم منتظر نشسته  بودند برای خرید نسخه  شد. مترجمان 
این طریق  از  آن را ترجمه کنند و  تا فورا  پی دی اف کتاب رولینگ 
»هری پاتر«  هفتگانه  رمان های  بگیرند.  پیشی  احتمالی  رقبای  از 
تنها عنوان پرفروش ترین کتاب  سال را یدک نمی کشد بلکه به عنوان 
پرفروش ترین مجموعه کتاب های جهان در کل تاریخ شناخته شده 
و فیلم هایی که با اقتباس از آن ساخته شده اند، نیز به عنوان یکی از 
که  زنی  از  او  شدند.  شناخته  جهان  تاریخ  فیلم های  سودآورترین 
برای فرار سرما به کافه می رفت تا جایی داشته باشد، برای نوشتن 
عرض  در  رولینگ  جهان.  نویسنده  ثروتمندترین  به  شد  تبدیل 
ثروت  حاضر  درحال  و  داشت  غیرمنتظره  جهشی  پنج سال  تنها 
این  جلد  آخرین  و  هفتمین  است.  شده  برآورد  دالر  یک میلیارد  او 
مجموعه »هری پاتر و قدیسان مرگبار«، در  سال ٢٠٠٧ به بازار آمد و 
نقطه پایان بر مسیری بود که با چاپ نخستین کتاب در  سال ١٩٩٧ 
آغاز شده بود. نخستین قسمت از فیلمی که با اقتباس از این کتاب 
سال  درجوالی   آن  دوم  بخش  و   ٢٠١٠ سال  نوامبر   در  شد،  ساخته 
ثروتمندترین  عنوان  جی.کی. رولینگ  هم اکنون  شد.  اکران   ٢٠١١
به عنوان  همچنین  او  است.  کرده  خود  آن  از  را  زمین  نویسنده 
یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان حال حاضر جهان نیز شناخته 

می شود؛ بانویی که درحدود یک میلیارد دالر ثروت دارد.
خیرترین چهره انگلیس

که  بوده اند  شخصیت هایی  همیشه  نویسندگان  و  هنرمندان  بین 
نیز  امسال  و  گیرند  قرار  سال  چهره های   خیرترین  فهرست  در 
موضوع  البته  دارد،  جای  فهرست  این  صدر  در  جی. کی. رولینگ 
نویسندگان  ثروتمندترین  دوم  نفر  درآمد  که  است  این  تامل  قابل 
مجله  آمار  براساس  کینگ،  استیفن  یعنی  گذشته  در سال  جهان 
این ترتیب خانم رولینگ  به  فوربس ٤٠٠ میلیون درآمد بوده است. 
رقمی  چنین  با  و  است  عرصه  این  در  نویسنده  بی رقیب ترین 
درصدر  خود،  خیرخواه  شخصیت  با  می رسد  نظر  به  طبیعی 
فهرست چهره های خیر نیز قرار بگیرد. در هرحال مشخص شده 
دارایی  از  پوند  و٣٠٠ هزار  ١٠ میلیون   ،٢٠١٤ در سال  رولینگ  خانم 
چهره های  فهرست  در  البته  کرده اند،  خیریه  امور  صرف  را  خود 
مبلغ  با  از جی. کی. رولینگ  التون جان جلوتر  نام  انگلستان،  خیر 
گرفته  قرار  رولینگ  خانم  از  جلوتر  پوند  و٨٠٠ هزار  ٢٦ میلیون 
است. نخستین رتبه این فهرست برای سومین  سال از آن خانواده 
»سینزبری« است که مالک دومین فروشگاه های بزرگ زنجیره ای 
هنگفت  مبلغ   ٢٠١٥ طی  سال  »سینزبری«ها  هستند.  بریتانیا 
٢٢٠ میلیون پوند از درآمد خود را به خیریه ها بخشیده اند. این مبلغ 

به معنای ٤٠ درصد درآمد آنهاست.
»لوموس«  خیریه  بنیاد  به  بیشتر  »جی. کی. رولینگ«  میان  این  در 
راه اندازی  »رولینگ«  خود  توسط  که  نهاد  این  است.  کرده  کمک 
و  کودکان  نگهداری  موسسات  تمام  بردن  بین  از  برای  شده، 
»آوای  نویسنده  می کند  تالش  میالدی   ٢٠٥٠ تا  سال  یتیم خانه ها 
معضالت  برطرف کردن  برای  که  موسسه ای  به  همچنین  فاخته« 
فراوانی  کمک  بافت ها  تصلب  بیماری  درمان  و  جامعه  محرومین 
کرده است. این بیماری بود که جان مادر »رولینگ« را گرفت. به 
گروه  اعضای  از  مکیلروی«  روری  »گولفر  نام  گاردین،  گزارش 
دیگر  از  تیلر«  »راجر  و  می«  »برایان  دایرکشن«،  »وان  موسیقی 
اهالی موسیقی هم در رتبه های باالی فهرست خیرترین انگلیسی ها 
کشور  این  ثروتمندان  گذشته  ١٢ماه  طی  در  می خورد.  چشم  به 
دو میلیارد و٦٦٠ میلیون پوند از سرمایه خود را در راه امور خیریه 
خرج کرده اند. نگاهی به این فهرست نشان می دهد ورزشکاران و 
موسیقی دانان بیش از دیگر چهره ها در این زمینه فعال بوده اند. 
خیریه  به  پوند  پنج میلیون  مشهور  فوتبالیست  بکام«  »دیوید 
کودکان کمک کرد. »کلدپلی« ازعرصه موسیقی مبلغی یک میلیون 
و٧٠٠ هزار پوندی از درآمد خود را بخشید و »رینگو استار« در امر 
سرشناس، یک میلیون و٦٠٠ هزار پوندی را که از حراج یادگاری های 
دوران حضور خود در گروه موسیقی »بیتلز« به دست آورده بود، 
صرف امور خیریه کرد. »جیمی الیور« سرآشپز معروف انگلیسی 
هفتم  جایگاه  درآمدش  از  پوند  و٤٠٠ هزار  یک میلیون  اهدای  با  هم 

این فهرست را به خود اختصاص داد.

اجرای یکی از بزرگترین نوازندگان 
فلوت هندی در تهران

کنسرت  هاردی پراساد چوراسیا؛ چهارم اردیبهشت ماه ساعت 20 با مشارکت سفارت 
)سفیر  کومار  می شود.سوراپ  برگزار  تهران  وحدت  تاالر  در  رودکی  بنیاد  و  هند 
وحدت  تاالر  در  هندی  شهیر  نوازنده  کنسرت  برگزاری  برای  خبری  در  هندوستان( 
شما  کشور  بزرگ  شاعر  نام  که  می کنم  صحبت  تاالری  در  امروز  گفت:  شد،  برگزار 
یعنی رودکی روی آن است. هفته گذشته وزیر امورخارجه هندوستان، ایران بود و با 
دکتر ظریف دیدار داشت و درحیطه های مختلف با یکدیگر صحبت کردند که یکی از 
موضوعات مهم مورد بحث، موضوع همکاری دوکشور با توجه به سابقه فرهنگی و 
تمدنی آنها بود.سوراپ کومار با اشاره به تشابهات فرهنگی میان ایران و هند گفت: 

باید تقویت شود. من  ارتباط فرهنگی میان دوکشور  مسئوالن مان هم تأکید دارند که 
خوشحالم که امروز این جا هستم و باعث افتخارم است که اعالم کنم، اسطوره موسیقی 
هند به ایران می آید.  هاری پراساد چائوراسیا از بزرگان موسیقی هند است و احتماال 
افرادی که موسیقی را پیگیری می کنند؛ این هنرمند بزرگ را می شناسند. کومار درباره 
ساز هنرمند کشورش اظهار کرد: این هنرمند یکی از بزرگترین نوازندگان فلوت هندی 
سازهای  از  خیلی  هرحال  به   دارد.  شباهت  ایرانی  نی  ساز  با  بسیار  سازش  که  است 
هندی از کشور ایران به کشور ما آمده اند و در آن جا تکامل یافته اند. این کنسرت نیز 
یکی از کنسرت های قابل توجه اجرا شده از هند درکشور ایران است که در سطح روابط 
فرهنگی ایران و هندوستان برگزار می شود و ما امیدواریم مقدمه ای برای اتفاقات بعدی 
هندوستان  بین المللی  سطح  در  نوازندگان  از  یکی  چائوراسیا  آقای  افزود:  وی  باشد. 
است که جوایز مهم هندوستان را نیز به خود اختصاص داده است. درنهایت باید بگویم 

باعث افتخار سفارت هند است که ایشان پذیرفته اند اجرایی در ایران داشته باشند.
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کارشناسان از گسترش بازار هنر اسالمی ایران پس از لغو تحریم ها خبر 
دادند

مانور هنر ایرانی در 
حراج ساتبی لندن

 بنیاد هنری ساتبی امسال چهلمین سال حضور خود در بازار هنر اسالمی را 
جشن می گیرد و به همین مناسبت نمایشگاهی از آثار هنرمندان خاورمیانه 
آثار  فروش  و  نمایشگاه ها  سری  جامع ترین  است.  کرده  برگزار  لندن  در 
هنری و تاریخی اسالمی از مجموعه حراج های ساتبی لندن در حالی روز 
در  بزرگ  حراج  این  در  نیز  ایرانی  آثار  از  بسیاری  که  شده  آغاز  گذشته 
معرض فروش قرار گرفته اند. طی پنج دوره حراجی، ساتبی آثار معاصر 
و باستانی اسالمی را به فروش خواهد گذاشت و یک رشته سخنرانی هایی 
را نیز در کنار حراجی ها، در نمایشگاه های خود درباره موضوعات مرتبط 
ترتیب داده است. ساتبی چهارمین حراجی قدیمی جهان است که هم چنان 
در ۹0 مرکز در 40 کشور فعال است. در دسامبر 2011 ساتبی 1446 کارمند 
در جهان داشت و در آن سال بزرگ ترین تجارت آثار هنری را در جهان با 

مجموع فروش 8/ ۵ میلیارد دالر در اختیار داشت.

فراز و فرود فروش آثار ایرانی
فروش  در  خیره کننده ای  درخشش  بارها  ساتبی  حراج  در  ایرانی  آثار 
داشته اند. فروردین سال ۹0 در این حراجی یک صفحه نقاشی مینیاتوری 
از »شاهنامه« شاه طهماسب با فروش به مبلغ 12 میلیون دالر )4/ 7 میلیون 
در  همچنین  کرد.  ثبت  را  اسالمی  آثار  حراج  در  جهانی  رکورد  یك  پوند( 
حراج مهرماه سال ۹3 ساتبی که ۵3 اثر چکش خورد هنرمندان ایرانی در 
هشتم  جایگاه  در  نشاط  شیرین  گرفتند.  قرار  حراج  فروش  باالی  جایگاه 
ساتبی دوحه قرار گرفت و ویدئوآرت »گذرگاه« او به مبلغ 26۹ هزار دالر 
فروش رفت. دیگر ویدئو نشاط، »طوبا« 31 هزار و دویست و پنجاه دالر 
ایرانی منیر  این حراج هم به هنرمندان  تا 12  چکش خورد. رکوردهای 10 
میزان  گرفت.  تعلق  مشیری  فرهاد  و  رودی  زنده  حسین  فرمانفرمائیان، 
یورو  میلیون  یک  از  بیش  به  حراج  این  در  ایرانی  گران قیمت  اثر   ۹ فروش 
رسید. اما در مهر سال گذشته این میزان فروش افت قابل توجهی داشت که 
افزایش  از  را ناشی  افت فروش مهرماه سال گذشته  از کارشناسان  برخی 
حال  هر  کردند.به  قلمداد  هسته ای  مذاکرات  شکست  از  عمومی  نگرانی 
برند  این  در مجموعه حراج های  ایرانی  آثار  نیز  اخیر  در چند سال  اگرچه 
هنری، فروش های قابل توجهی را تجربه کرده اما به نظر می رسد که امسال 
فروش  رکورد  احتماال  و  است  شده  مناسب تر  ایرانی  آثار  فروش  شرایط 
می گویند،  هنر  بازار  گذاشت.متخصصان  خواهد  جای  به  را  توجهی  قابل 
بیشتری  ایران، خریداران خارجی دسترسی  از  تحریم ها  برداشته شدن  با 

به کار هنرمندان ایرانی خواهند داشت. 

تاخت و تاز ترکیه در بازار هنر اسالمی
حراج ساتبی که از روز گذشته آغاز شده و آثار قابل توجهی را از بسیاری از 
ملت های مختلف جهان در معرض فروش گذاشته است. در مزایده این هفته 
امپراتوری  دوره  به  متعلق  کمیاب  اثر  چندین  لندن  در  ساتبی  حراج  خانه 
می رسد.  فروش  به  دوم  عثمان  نشستن  تخت  به  تابلوی  جمله  از  عثمانی 
به  اسالم«  جهان  »هنر  عنوان  با  مزایده ای  در  که  تابلو  این  می رود  انتظار 
همچنین  کند.  جلب  را  زیادی  عالقه مندان  توجه  می شود،  گذاشته  فروش 
گفته می شود 40 اثری که در مزایده دیگری با نام »شرق شناس« به فروش 
میان  در  برسد.  به فروش  یورو  میلیون  تا یک  20 هزار  بین  خواهد رسید، 

نیز  داغ  شوکت  ترکیه ای  معروف  نقاش  اثر  شده  گذاشته  مزایده  به  آثار 
دیده می شود. کالود پینینگ از مدیران خانه حراج ساتبی گفت: پیش بینی 
می شود نقاشی این هنرمند از ورودی غربی مسجد ایاصوفیه بین 1۵۵ هزار 

تا 232 هزار یورو خریدار داشته باشد. 

امیدهای ایرانی ساتبی
ایران، به عنوان مهد تمدن اسالمی، جامع ترین سری نمایشگاه ها و فروش 
شطرنج  یک  دارد.  توجهی  قابل  حضور  اسالمی  تاریخی  و  هنری  آثار 
پایه ۵0 هزار پوند به  ایرانی در حراج ساتبی در لندن به قیمت  هزار ساله 
آنتیک و کم نظیر مربوط به دوره  فروش گذاشته شده است. این شطرنج 

این  از جنس عاج فیل است. ارزش  حکومت سلسله سامانی و مهره هایش 
به رقمی  انتظار می رود  پوند است و حتی  ایرانی حدود ۵0 هزار  شطرنج 
بیش از این هم به فروش برسد. یکی از نادرترین و باارزش ترین آثاری که 
ایرانی  از 28 نقاشی مینیاتور  این مجموعه عرضه می شود مجموعه ای  در 
از  تا 1۹ را دربرمی گیرد. هر یک  از قرن 16  و خطاطی های مرقع است که 
آثار این مجموعه بین ۵0 تا 70 هزار پوند قیمت گذاری شده و قیمت تمامی 
6 میلیون پوند برآورد شده است. به گفته بندیکت  آلبوم افزون بر ۹/  این 
کارتر مدیر ساتبی و رئیس فروش خاورمیانه این حراجی، این مجموعه در 
پاسخ به توجه روزافزون بین المللی به هنرهای اسالمی زیر چکش حراج 

می رود و طیف متنوعی از آثار هنری که از سطح بسیار باالیی برخوردار 
هستند، در این مجموعه ارائه می شود.در بخش نقاشی دو تابلوی باارزش 
از حکام مغول متعلق به قرن شانزدهم و آغاز قرن هفدهم با قیمتی بین ۵0 
تا 70 هزار پوند برای فروش عرضه خواهند شد.پارچه زربافت ایرانی از 
قرن هجدهم با برآورد بین 100 تا 1۵0 هزار پوند، یک گلدان منحصربه فرد 
از سفال ترکیه با برآورد 70 تا 100 هزار پوند، یک مجموعه از نقاشی های 
تا  با برآورد 200  به قرن نوزدهم  از مناظر و سنت های هند مربوط  آبرنگ 
300 هزار پوند، یک غالف شمشیر طال و نقره منحصربه فرد از قرن 11 و 12 
مربوط به دوره غزنوی از ایران با برآورد قیمت ۵00 تا 700 هزار پوند و یک 
ابریق نقره از دوره پس از ساسانی و اوایل اسالمی ایران مربوط به قرن 
هشتم میالدی با برآورد 300 تا ۵00 هزار پوند از باارزش ترین آثاری هستند 

که در این مجموعه ارائه خواهد شد.

یک نویسنده با اولین رمانش جایزه ادبیات داستانی را برد

معرفی برندگان پولیتزر 2016
برندگان بخش های مختلف جوایز »پولیتزر« در حالی معرفی شدند که یک 
نویسنده نوقلم با اولین کتابش موفق به دریافت جایزه بخش ادبیات داستانی 
شد.به گزارش »ایسنا« درحالی که از زمان انتشار فهرست نامزدهای نهایی 
به عنوان  یاناگیهارا«  »هانیا  قلم  به  زندگی کوچک«  »یک  نام  نقدها  اکثر  در 
»ویت   2016 »پولیتزر«  داوران  هیات  می شد،  تکرار  جایزه  دریافت  شانس 
ادبی  جایزه  این  دریافت  شایسته  »همدرد«  نگارش  برای  را  نگوین«  تان 
جنگ  دوران  به  که  »همدرد«  از  ادبی  نشریات  از  هیچ یک  تقریبا  شناختند. 
دریافت  شانس  عنوان  پرداخته،  به  ویتنامی  جاسوس  یک  نگاه  از  ویتنام 
»پولیتزر« نام نبرده بودند. »کلی لینک« و »مارگارت وربل« فینالیست های 
بخش  جایزه  میراندا«  مانوئل  »لین  نوشته  بودند.»همیلتون«  بخش  این 

نمایشنامه نویسی را از آن خود کرد.

 او در بخش نهایی با نویسندگانی چون »استفن کارام« و »برندل جیکوبز 
جنکینز« به رقابت پرداخت.به گزارش گاردین، »جابی واریک« جایزه ادبیات 
دست  به  داعش«  قیام  سیاه:  »پرچم های  کتاب  با  را  عمومی  غیرداستانی 
آورد. جایزه »پولیتزر« به  نام بنیانگذار آن »جوزف پولیتزر« روزنامه نگار 
مجاری تبار آمریکایی قرن نوزدهمی نامگذاری شده  است. برندگان جوایز 

»پولیتزر« مبلغی 10 هزار دالری دریافت می کنند.

هنر
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بزرگ  شاعر  بزرگداشت  نام  به  تقویم  در  که  روزی  اردیبهشت  اول  روز 
ایرانی شیخ اجل سعدی شیرازی نامگذاری شده است.

جهــانگرد 
عاشــــــــق

زینب مرتضایی فر

به نام مردی که شعر، عشق، سفر، تجربه و نگاه های انسانی و اجتماعی 
را به هم آمیخت تا تجربیاتش را از سفرهایی دور و دراز البه الی سطور 
شعرها و نثرهایش بگنجاند و به ما برساند. به ما که امروز هنوز به شیوه 
او عاشق می شویم و کلماتش را می ستاییم. تجربیاتش را که از پس قرن 
می  و  کنیم  می  لمس  است،  پیش  سال  صدها  روایت  و  آید  می  دور  های 
ستاییم.این شاعر بزرگ در شیراز، مرکز استان فارس کنونی حدود سال 
۵63 دیده به جهان گشود و نام او را مصلح الدین گذاشتند. چنانچه در 
تذکره ها آمده و در خالل آثارش نیز دیده می شود، در خانواده متمولی به 
دنیا آمده است، اما پدرش را خیلی زود از دست داده، اما با این حال نوشته 
شده که او از اوان کودکی به تحصیل علوم عالقه مند بوده و با اشتیاق به 
مکتب خانه می رفته است. در آن زمان در شیراز اتابکان روی کار بودند و 

پدر سعدی هم در درگاه اتابک فارس خدمت می کرده است.

اما اتابکان چه نوع و چگونه حکومتی بودند؟ به مرور که قدرت سلسله 
سلجوقیان کاهش یافت، سلسله های محلی به وجود می آمدند و نیرو می 
النهرین،  بین  بلکه در دمشق، موصل،  تنها در شیراز  نه  اتابکان  گرفتند. 
حلب و آذربایجان دستی داشتند. این حکومت های کوچک که اهمیت آنها 
از یک شهرستان تا یک سلطان نشین تغییر می کرد نسبت به یک پادشاه 

ابراز اطاعت می کردند، ولی در عمل مستقل بودند.
هنگام تولد سعدی حکمران شیراز اتابک مظفرالدین تکله، سومین پادشاه 

از اتابکان فارس بود.

ماجرای سفرهای دور و دراز
بعد از مرگ پدر، سعدی در شیراز تنها ماند. در سایه توجه اتابک، سعدی 
که از همان دوران بر اثر هوش و ذکاوت باالی خود نزد همه انگشت نما 
بود، رهسپار بغداد و وارد مدرسه نظامیه شد و از سال ۵74 تا 604 یعنی 
تا سال فوت اتابک سعد بن زنگی و بر تخت نشستن فرزندش ابوبکردر 
بغداد ماند.هنگامی که سعدی برای تحصیل به نظامیه رفت مدرسه از 
گذشته ای پرافتخار برخوردار بود. تا زمان سعدی کتاب های زیادی در 
این مدرسه تدوین شده بود و استادان بزرگ و تاثیرگذار الهیات، فقه و 

تفسیر قرآن در آن تدریس می کردند.
سعدی خیلی زود به سبب داشتن هوش زیاد و حافظه قوی و بیان خوب 
و  طالب  برای  را  ها  درس  و  شده  انتخاب  استادیار  یا  ُمعید  عنوان  به 
دانشجویان تکرار می کرد و از طرف مدرسه مقرری دریافت می کرد. 

چنانچه خود می گوید:
مرا در نظامیه ِادرار بود/شب و روز تلقین و تکرار بود

به   ، به معمول زمان  بنا  ادامه تحصیل در بغداد،  اوایل  از همان  سعدی 
یکی  کرد.  پیدا می  آشنایی  آنان  با  و  فاضالن می رفت  از  بعضی  دیدار 
از این فاضالن ابوالفرج بن جوزی دوم بود که بارها سعدی از محضر 
به  سهروردیه  خانقاه  به  هم  گاهی  سعدی   . است  کرده  فیض  کسب  او 
حضور شیخ شهاب الدین سهروردی، صاحب کتاب عوارف المعارف و 

سرسلسله فرقه سهروردیه می رسید و به او اظهار ارادت می کرد.
درک  بغداد  در  را  الدین  شهاب  شیخ  محضر  عمر،  آخر  سال   12 سعدی 
کرده و بعضی از عقاید عرفانی او را در بوستان و گلستان آورده است. 
شیخ شهاب الدین به سال 632 هجری قمری در بغداد درگذشت . به نظر 
می رسد سعدی چندی پس ازگذشت او مانند واعظان راستین و سالکان 
طریق ، همراه کاروان حجاج از راه کوفه به مدینه و مکه رفت و پس از 

بجا آوردن مناسک حج به بغداد بازگشت .

سعدی به چه شهرهایی سفر کرد؟
مصر،  شام،  هندوستان،  مرکزی،  آسیای  به  سفر  از  کلیات  در  سعدی 

عربستان، حبشه و مغرب بدون کمترین سرنخی سخن گفته است.

در  سعدی  اند  نوشته  ماسه  هانری  و  طباطبایی  محیط  محمد  استاد 
جوانی به اصفهان رفته و از آنجا از راه ری و نیشابور، خراسان و مرو، 
عازم کاشغر و سپس هندوستان شده است . این در نگاه برخی دیگر از 
معتقدند  آنها  باشد،  درست  تواند  نمی  امداد  حسن  ازجمله  پژوهشگران 
این نظریه درست نیست. امداد می گوید: سعدی پس از بازگشت از سفر 
طوالنی به شیراز، در ضمن قطعه ای ازخاطره هنگام سفر خود از شهر و 

دیار خویش چنین یاد می کند:
برون رفتم از تنگ ُترکان چو دیدم جهان

در هم افتاده چون موی زنگی
در مورد سفر به هندوستان تناقض های زیادی وجود دارد، اما گفته می 
جزیره  وارد  بازرگانی  کشتی  یک  همراه  هند  از  بازگشت  هنگام  او  شود 
به  بازگشت  جای  به  شاعر  چون  نیست  سفر  پایان  این  شود.  می  کیش 
زادگاه خود شیراز به زیارت خانه خدا می رود. در مسیر حرکت خود به 
سوی شهر مکه در صنعا توقف می کند. در این شهر یک بار دیگر ازدواج 
می کند که حاصل آن یک فرزند بوده، اما این فرزند می میرد و سعدی را 

داغدار می کند.
به صنعا درم طفلی اندر گذشت /چه گویم کز آنم چه بر سر گذشت

در این باغ سروی نیامد بلند /که باد اجل بیخ عمرش نکند

او پس از این واقعه تلخ دوباره راهی سفر می شود و بعد از سفر به مکه، 
عازم مصر و تونس می شود. او در خالل جنگ های صلیبی اسارت را هم 

تجربه می کند و در یکی از غزل هایش می گوید:

ای باد بهار عنبرین بوی / در پای لطافت تو میرم
چون می گذری به خاک شیراز / گو من به فالن زمین اسیرم

چنین به نظر می رسد از همین سفر که به اسارت و کار گل همراه بوده ، 
سعدی مالل خاطر پیدا می کند و در غزلی می گوید:

مرا زمانه ز یاران به منزلی انداخت
که راضی ام به نسیمی کز آن دیار آید

همچنین با مالل خاطر و یأس از بازگشت می سراید:
هر که را در خاک غربت پای در ِگل ماند، ماند
گر دگر در خواب خوش بینی دیار خویش را

او پس از سفر به مصر راهی دمشق می شود. سعدی سال ها در کشورهای 
اسالمی پیرامون بغداد و دمشق سفر کرد و سپس راهی شیراز می شود، 

چراکه هوای وطن در سر دارد و دلتنگ حضور دوباره در ایران است:

در اقصای عالم بگشتم بسی /بسر بردم ایام با هر کسی
تمتع ز هر گوشه ای یافتم /ز هر خرمی خوشه ای یافتم

چو پاکان شیراز خاکی نهاد /ندیدم که رحمت بر آن خاک باد
توالی مردان این پاک بوم/برانگیختم خاطر از شام و روم

دریغ آمدم زان همه بوستان/ تهیدست رفتن بر دوستان

سعدی در بازگشت ، شیراز را برخالف روزگاری که آن را ترک کرده بود، 

در کمال امنیت ، آبادی و مردم را در آسایش دید. این همه را از عدالت ، 
عالقه و کوشش اتابک ابوبکربن سعد دانست . قطعه ای سرود و در آن 

اوضاع فارس را چنین وصف کرد:
چو باز آمدم کشور آسوده دیدم /ز گرگان به در رفته آن تیز چنگی

به نام ایزد آباد و پرناز و نعمت/پلنگان رها کرده خوی پلنگی
درون مردمی چون ملک نیک محض / برون لشکری چون هژیران جنگی
بپرسیدم این کشور آسوده کی شد؟ /کسی گفت سعدی چه شوریده رنگی

چنان بود در عهد اول که دیدی /جهان پر ز آشوب و تشویش و تنگی
چنین شد در ایام سلطان عادل/ اتابک ابوبکر بن سعد زنگی

او در شیراز ماند و بوستان و گلستان را به نگارش درآورد.
حکایات  شود.  می  محسوب  فارسی  نثر  در  کتاب  ترین  مهم  گلستان، 
گلستان سعدی امتداد و ادامه مقامات حمیدی و حریری بوده که در آنها 
فردی به اسم هشام بن عیسی مثال روایت داستانی را به عهده می گرفته و 
در آنها زبان آوری می کرده است. سعدی این روش را سامان مند کرده و 
نمونه اعالیی از نثرنویسی سهل و ممتنع را به دست داده است. البته این 

امر نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر از سوی محققان دارد.
سعدی پس از مدتی به دلیل رنجیدگی از حاسدان، شیراز را ترک کرد و به 
بغداد رفت. سعدی وقتی به بغداد رسید، خواجه شمس الدین جوینی با 
برادرش عطاملک در تبریز بودند. پس از رفتن به زیارت مکه ، راه تبریز 
را در پیش گرفت . پس از چندی به سوی روم رهسپار شد و به نوشته 
مثنوی  به حضور مولوی صاحب  قونیه  در   ، العارفین  مناقب  در  افالکی 
رسید. سفر دوم سعدی معلوم نیست چه مدت طول کشیده است . این بار 
تا پایان عمر در این شهر  با اشتیاقی تمام تر به سوی شیراز بازگشت و 

روزگار گذراند.
سعدی اینک به قدم رفت و به سر باز آمد

مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد
فتنه شاهد و سودازده باد بهار

عاشق نغمه مرغان سحر باز آمد
سال ها رفت مگر عقل و سکون آموزد
تا چه آموخت کز آن شیفته تر باز آمد

عقل بین کز بر سیالب غم عشق گریخت
عالمی گشت و به گرداب خطر باز آمد

نمی توان در این میان نکته دیگری را هم نادیده گرفت؛ نکته ای که از نگاه 
پژوهشگران ادبیات هم دور نمانده است. با دقت در حکایات گلستان می 
توان به این نتیجه رسید برخی حکایات او از نظر زمانی با همدیگر تناقض 
می یابند و اگر بخواهیم زمان سفرهای او را با سن و سال او تطبیق دهیم، 
پژوهشگران  برخی  دلیل  همین  به  شود.  تر  قوی  تواند  می  تناقض  این 

معتقدند بسیاری از سفرهای سعدی رخ نداده است.
زیرا  است،  انگیز  و بحث  مبهم  بسیار  تاریخ درگذشت سعدی موضوعی 
شرح حال نویسان دو تاریخ وفات برای او ترسیم کردند؛ یکی هفدهم آذر 
670 و دیگری )بزرگانی مانند جامی( مهر سال 671 را تاریخ درگذشت 

این مرد بزرگ می دانند.
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میان  در  اکنون  روسیه،  متولد  ٥٤ساله  میلنر«،  میلیاردر  »یوری 
سرمایه گذاران خطرپذیر، صاحب جایگاه ویژه ای است. او در بسیاری 
هم اکنون  و  دارد  رسمی  و  اسم   جهان  فناوری  بزرگ  شرکت های  از 
ارزش دارایی های او را بالغ بر سه  میلیارد دالر برآورد می کنند. اما او 
که تحصیل کرده فیزیک است و در مقیاس های جهانی فکر می کند، به 
موضوعاتی فراتر از دره سیلیکون می پردازد و پیش بینی هایش هم در 
مورد پدیده هایی است که در نگاه اول توجه کمتر کسی را جلب می کند. 
هم  با  گذشته  سال  چند  در  را  او  پیش بینی های  از  مورد  چند  ادامه  در 

مرور می کنیم.

رسانه های اجتماعی گسترده تر می شوند
»میلنر« در سال ٢٠٠٩ که ٢٠٠  میلیون دالر روی یک استارت آپ کوچک 
گزارش  به  رسید.  شهرت  به  کرد،  سرمایه گذاری  فیس بوک  نام  به 
وال استریت ژورنال، آن خطرپذیری، سرمایه ای حدود دو میلیارد دالری 
»دی اس تی  نام  به  او  شرکت   ،٢٠١١ سال  در  است.  داشته  دنبال  به  را 
دیگر  دالر  ١٢٥  میلیون  و  توییتر  روی  دیگر  دالر  ٤٠٠  میلیون  گلوبال«، 
در واتس اپ سرمایه گذاری کرده است. او به نیویورک تایمز گفته است 
کاغذی  رسانه های  دیدم  اینکه  از  پس  و   ٢٠٠٠ دهه  پایانی  سال های  در 
در روسیه ضعیف شدند، به این نتیجه رسیدم که رسانه های اجتماعی 
در حال قدرت گرفتن هستند. او می گوید: »شاید در آن هنگام، در تمام 
اجتماعی  شبکه های  اقتصاد  مورد  در  را  اطالعات  بیشترین  من  جهان 

داشتم«.
 

فیزیک دانان هم باید هم  اندازه قهرمانان درآمد داشته باشند
»میلنر« که خودش هم فیزیک خوانده، بر این باور است که علم یکی از 
یگانه ای می سازد.  و  انسان منحصربه فرد  ما  از  که  است  آن چیزهایی 
امکان  و  نکردند  فعالیت  کافی  قدر  به  نوآور  دانشمندان  او  باور  به 
فعالیت بیشتر را ندارند، به همین دلیل با دیگر بزرگان عرصه نوآوری 
معتبر  جایزه  ما«،  »جک  و  زوکربرگ«  »مارک  برین«،  »سرگئی  مانند 
اهدا   ٢٠١٢ سال  در  اولین بار  جایزه  این  کردند.  پایه گذاری  را  مهمی  و 
به  تا  می کنند  دریافت  دالر  سه  میلیون  مبلغ  جایزه  این  برندگان  شد. 
فعالیت های پژوهشی خود ادامه دهند. »میلنر« در سال ٢٠١٢ به رویترز 
من  باور  به  باشد.  چشمگیر  جایزه  این  رقم  می خواهم  »من  می گوید: 
جامعه باید در مقیاسی بزرگ تر از دانشمندان برجسته تقدیر کند. شاید 
کسی بگوید که پول، انگیزه اصلی دانشمندان واقعی نیست. انگیزه آنان 
خود پژوهش است. بله، این سخنان درست است اما به نظر من تقدیر 

مالی از دانشمندان هم ضرری ندارد«.

 شرکت های آنالین بسیار متفاوت اند
»میلنر« در یک کنفرانس ساالنه در سپتامبر ٢٠١١ گفت که شرکت های 
دالر  میلیون  یک   کارمند،  هر  ازای  به  متوسط  به طور  اینترنتی  بزرگ 
 ٢٠ تا   ١٠ اندازه،  همان  به  آفالین  معمولی  شرکت های  اما  دارند،  درآمد 
درصد این مقدار درآمد دارند. »میلنر« پیش بینی می کند که تا سال ٢٠٢٠، 

حدود ٢٠ درصد از خرده فروشی ها، آنالین شوند. البته ممکن است در 
این مورد خاص همه پیش بینی های »میلنر«، محقق نشود و حتی ممکن 
است برخی از فروشگاه های خرده فروشی مانند آمازون یک بار دیگر به 
فروش سنتی و فروشگاه های فیزیکی و واقعی روی آورند، اما نکته ای 
که هیچ شک و تردیدی در آن نیست اینکه فروشگاه های آنالین مرتب در 

حال رشد و توسعه هستند.
 ژنتیک مبنای سالمت در آینده است

دانشمندان می توانند با توجه به روش های جدید توالی یابی، بخشی از 
ژنوم افراد یا تمام آن را با سرعت زیاد و هزینه بسیار کم، رمزگشایی 
باشد؛  داشته  پی  در  بسیاری  فایده های  پیشرفت ها می تواند  این  کنند. 
درمان  روند  در  تسریع  و  بیماری ها  از  بسیاری  از  پیشگیری  ازجمله 
بیماران. »میلنر« با یک شرکت توالی یابی ژنتیک به نام آلومینا همکاری 
این  پیشگام در  از شرکت های  با یکی  از همکاری  می کند و گفته است 

زمینه، بسیار خرسند است.

 اگر دقت کنیم، می توانیم صدای حیات فرازمینی را بشنویم
تالش  و  دارد  وجود  فرازمینی  حیات  که  است  باور  این  بر  »میلنر« 
که  بود  دلیل هم  به همین  کند.  پیدا  را  آن  از وجود  نشانه هایی  می کند 
اختصاص  حیات  یافتن  برای  را  دالر  صد  میلیون  مبلغ  گذشته  سال  او 
داد. قرار است این مبلغ در دوره ای ١٠ساله برای یافتن نشانه های حیات 
فرازمینی صرف شود. دو گروه پژوهشی مستقل، بیش از ١,٥  میلیارد 
کانال رادیویی را بررسی می کنند و به دنبال پالس های لیزری هستند 
تا نشانه هایی از هوشمندان سیاره های دیگر را بیابند. جالب اینکه وی 
یعنی  پیدا کرده است،  نیز  نامدار  راه یک هم عقیده و هم پیمان  این  در 

»استیون هاوکینگ«.

 اینترنت مغز جهانی است
است، پس  تنها  نفر  از فکر یک  بهتر  نفر  دو  که فکر  ما شنیده ایم  همه 

با این حساب حتما فکر هفت  میلیارد نفر بهتر از دو فکر یک نفر و دو 
این موضوع پی می بریم و به همین دلیل  به  نفر است.  ما کم کم داریم 
مردم هم کم کم به اینترنت روی می آورند. طبق گزارش های رویترز و 
نیویورک تایمز، »میلنر« می گوید: »با ظهور مغز جهانی که شامل همه 
انسان ها و ماشین های مرتبط با هم و روش های منحصربه فرد و کارآمد 
بر هم کنش با یکدیگر است، نوعی هوش سربرمی آورد که از آن شخص 

خاصی یا کامپیوتر واحدی نیست«.

 هوش مصنوعی دوست ماست
و  انسان  نتیجه همکاری مغز  میلنر«، هوش مصنوعی  »یوری  باور  به 
قدرت پردازش ماشین است. او می گوید: »گوگل نتیجه هوش مصنوعی 
فناوری های  برای  زیادی  تقاضای  بود  گفته   ٢٠١٠ سال  در  وی  است«. 
مبتنی بر هوش مصنوعی وجود دارد. وی به تازگی با اتخاذ موضعی 
امکانات و  از  با همکارش، »استیون هاوکینگ« گفت که  کامال متفاوت 
توانایی های هوش مصنوعی نمی ترسد. او می گوید درسی که تاریخ به 
ما می دهد این است که آینده از آن تلفیق مغز انسان و کامپیوتر است و 
من فکر نمی کنم تلفیق این دو خطرناک باشد. به باور من محصول این 

تلفیق، فرصتی برای ما پدید می آورد.

 دنیا به سمت بیت کوین می رود
استارت آپ  یک  در  را  نامشخصی  مبلغ   ،٢٠١٤ سال  میلنر  شرکت 
تجارتشان  می توانستند  مشتریان  که  کرد  سرمایه گذاری  هنگ کنگی 
انجام دهند )بیت کوین پول مجازی است که در  را بر مبنای بیت کوین 
آن استفاده می کنند(. هرچند شرکتی که »میلنر«  از  اینترنتی  مبادالت 
در آن سرمایه گذاری کرده است، همچنان فعال است و بیت کوین هم در 
اینترنت هنوز رواج دارد، اما پیشرفت و درآمدزایی این شرکت چندان 
سود  تجارت  این  در  »میلنر«  که  نیست  معلوم  و  نیست  امیدوارکننده 

کرده است یا ضرر.

دشواری های سفر به فضای میان ستاره ای

فضاپیمای بندانگشتی
به تازگی یک میلیاردر روسی به نام »یوری میلنر« ایده  نوآورانه ای 
دیگر  ستاره ای  منظومه های  به  سفر  کردن  امکان پذیر  برای  را 
فضاپیمای  نوعی  ساخت  با  می خواهد  او  است.  کرده  مطرح 
چهار  )حدود  کیلومتری  تریلیون   ٤٠ فاصله   مینیاتوری،  و  کوچک 
فقط  مدت  در  را  خورشید  به  ستاره  نزدیک ترین  تا  نوری(  سال 
ستاره   به  رسیدن  از  پس  فضاپیما  این  است  قرار  بپیماید.  سال   ٢٠
پیرامون  سیارات  و  )ستاره  منظومه  این  قنطورس«،  »پروکسیما 
امکان  بررسی  نه  طرح،  این  مهم  بسیار  نکته   کند.  بررسی  را  آن( 
سفر میان ستاره ای، بلکه انجام این کار به وسیله فضاپیمای بسیار 
از یک گرم وزن دارد. به باور کارشناسان،  کوچکی است که کمتر 
این پروژه با مشکالت فنی بزرگ و مهمی روبه رو است، ولی »میلنر« 
می گوید قرار است این کار با فناوری موجود یا فناوری  آینده  نزدیک 
انجام شود. مشکل اول، ساخت فضاپیمای کوچک به وزن یک گرم 

چنین  می توانند  همراه  گوشی های  سازندگان  می گوید  او  است. 
ابزارهای کوچکی بسازند. قرار است چیپ یا تراشه بسیار کوچکی 
این  این فضاپیما ساخته شود. مسئوالن  برای  »استارچیپ«  نام  به 
پروژه می گویند امروزه می توان چنین تراشه ای را با وزن فقط ٣٣٠ 
میلی گرم ساخت و تا سال ٢٠٣٠ می توان وزن آن را به ٢٢٠ میلی گرم 
ماده ای  تولید  برای  نانوفناوری  امکانات  دوم،  مشکل  داد.  کاهش 
گفتنی  است.  نوری  بادبان های  ساخت  برای  نازک  و  سبک  بسیار 
است ضخامت این بادبان باید فقط چندصد اتم باشد تا بادبان های 
چند متری، چند گرم وزن داشته باشند. سومین مشکل به فناوری 
لیزر مربوط می شود. درحال حاضر لیزرهای پرقدرتی که برای این 
کار مناسب باشند، وجود ندارد، ولی اگر قدرت و کارایی لیزرها هم 
انتظار داشت احتماال در چند  از »قانون مور« تبعیت کند، می توان 
این  ایده پردازان  کنیم.  پیدا  دست  فناوری هایی  چنین  به  آینده  دهه 
هزاران  یا   صدها  که  کیلومتری  یک  آرایه ای  که  می کنند  فکر  طرح 
به  لیزری  پرتوی  می تواند  مجموع  در  باشد،  داشته  قدرتمند  لیزر 
قدرت صد گیگاوات تولید کند. برای شتاب دادن به این فضاپیماهای 
کوچک کافی است آرایه لیزری فقط چند دقیقه در روز کار کند. این 

آرایه می تواند از برق شهری استفاده کند، ولی برای هر بار شلیک، 
باید صدها گیگاوات ساعت برق را ذخیره کرد. این برق را می توان 
»فالی  مثل  ذخیره سازی  ابزارهای  از  دیگری  نوع  یا  باتری  یک  در 
جبران  برای  باید  لیزری  آرایه  اینها،  بر  عالوه  کرد.  ذخیره   ویل« 
پیشرفته  اپتیکی  ابزارهای  از  زمین،  جوی  تالطم  تخریبی  اثرات 
استفاده کند تا پرتوهای لیزر دقیقا به هدف برخورد  کند. عالوه بر 
این ممکن است تاباندن چنین پرتوهای لیزری پرقدرتی با مشکالت 
قانونی نیز روبه رو شود، ولی مسئوالن این طرح امیدوارند که این 
مشکالت را هم بتوانند حل کنند. این فضاپیماها ابزارهای مختلفی 
به  آن  پیرامون  و  سیارات  درباره ستاره  اطالعاتی  بتوانند  تا  دارند 
دست آورند. این اطالعات به وسیله نور لیزر به زمین بازمی گردند. 
 ٢٠ سرعت  با  حرکت  زمان  در  اطالعات  جمع آوری  می شود  گفته 
درصد سرعت حرکت نور، مشکالت دیگری دارد. برای مثال زمانی 
که فضاپیماها به آلفای قنطورس می رسد، در عرض یک ساعت از 
آن عبور می کند. در این سرعت زیاد ممکن است فضاپیماها نتوانند 
تصویر خوبی از ستاره ها و سیاره ها تهیه کنند؛ چراکه دید آنها به 

دلیل نظریه  نسبیت خاص مختل می شود.
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با این حساب حتما فکر هفت  میلیارد نفر بهتر از دو فکر یک نفر و دو 
این موضوع پی می بریم و به همین دلیل  به  نفر است.  ما کم کم داریم 
مردم هم کم کم به اینترنت روی می آورند. طبق گزارش های رویترز و 
نیویورک تایمز، »میلنر« می گوید: »با ظهور مغز جهانی که شامل همه 
انسان ها و ماشین های مرتبط با هم و روش های منحصربه فرد و کارآمد 
بر هم کنش با یکدیگر است، نوعی هوش سربرمی آورد که از آن شخص 

خاصی یا کامپیوتر واحدی نیست«.

 هوش مصنوعی دوست ماست
و  انسان  نتیجه همکاری مغز  میلنر«، هوش مصنوعی  »یوری  باور  به 
قدرت پردازش ماشین است. او می گوید: »گوگل نتیجه هوش مصنوعی 
فناوری های  برای  زیادی  تقاضای  بود  گفته   ٢٠١٠ سال  در  وی  است«. 
مبتنی بر هوش مصنوعی وجود دارد. وی به تازگی با اتخاذ موضعی 
امکانات و  از  با همکارش، »استیون هاوکینگ« گفت که  کامال متفاوت 
توانایی های هوش مصنوعی نمی ترسد. او می گوید درسی که تاریخ به 
ما می دهد این است که آینده از آن تلفیق مغز انسان و کامپیوتر است و 
من فکر نمی کنم تلفیق این دو خطرناک باشد. به باور من محصول این 

تلفیق، فرصتی برای ما پدید می آورد.

 دنیا به سمت بیت کوین می رود
استارت آپ  یک  در  را  نامشخصی  مبلغ   ،٢٠١٤ سال  میلنر  شرکت 
تجارتشان  می توانستند  مشتریان  که  کرد  سرمایه گذاری  هنگ کنگی 
انجام دهند )بیت کوین پول مجازی است که در  را بر مبنای بیت کوین 
آن استفاده می کنند(. هرچند شرکتی که »میلنر«  از  اینترنتی  مبادالت 
در آن سرمایه گذاری کرده است، همچنان فعال است و بیت کوین هم در 
اینترنت هنوز رواج دارد، اما پیشرفت و درآمدزایی این شرکت چندان 
سود  تجارت  این  در  »میلنر«  که  نیست  معلوم  و  نیست  امیدوارکننده 

کرده است یا ضرر.

عیب و حسن فناوری از دید »استیون هاوکینگ«

سفر به سیاره ناشناخته
مینو زمانی

منظومه  به  کوچک  فضاپیماهای  ارسال  موضوع  هرچند 
خود  خودی  به  دارد،  فاصله  ما  با  نوری  سال  چند  که  ستاره ای 
دولت ها  نه  را  کار  این  است  قرار  آنکه  به ویژه  است،  مهمی  خبر 
نباید  اما  انجام دهند،  که سرمایه گذاران و شرکت های خصوصی 

حمایت  دلیل  به  خبر  این  اهمیت  از  بخشی  داشت  دور  نظر  از 
»استیون هاوکینگ« از چنین برنامه ای است. »استیون هاوکینگ«، 
چگونگی  مانند  زمینه موضوعاتی  در  که  است  بزرگی  فیزیک دان 
شکل گیری کیهان یا ویژگی سیاه چاله ها نظرات بدیعی دارد، با این 
همه او از معدود دانشمندانی است که شهرت او از چهاردیواری 
به عرصه اجتماع هم کشیده  دانشگاه و پژوهشگاه فراتر رفته و 
جمله  از  دارند؛  نقش  شهرت  این  در  بسیاری  عوامل  است.  شده 
وضعیت جسمانی او، تألیف چندین کتاب در زمینه کیهان شناسی 
به  جوانی  در  »هاوکینگ«  رسانه ها.  در  حضور  و  همگان  برای 
حرکت  توانایی  شد  موجب  که  شد  مبتال  پیش رونده  بیماری  یک 
روی  همیشه  باشد  ناچار  و  بدهد  دست  از  را  سخن گفتن  و 
صندلی چرخدار بنشیند و برای ارتباط با دیگران از یک دستگاه 
کند.  استفاده  است،  شده  طراحی  او  برای  که  ویژه  کامپیوتری 
تأثیر  یا  روز  علمی  اخبار  از  بسیاری  مورد  در  البته  »هاوکینگ« 
برای  می کند.  اظهارنظر  نیز  آینده  در  بشر  زندگی  بر  فناوری 
مثال او خطرات بسیاری را برای زندگی آینده بشر برمی شمارد؛ 
که  ویروس هایی  جهانی،  گرمایش  اتمی،  سالح های  جمله  از 
دستکاری ژنتیکی شده اند و عواملی مانند اینها. »انسان ها ممکن 
است با ساخته هایشان، خودشان را به کشتن بدهند«. این یکی از 
سخنان پرمغز »استیون هاوکینگ« در تقبیح فناوری های جدید و 
پیامدهای ناگوار آن است. او حتی یک بار در پاسخ به این پرسش 
است  نتوانسته  تاکنون  تالش هایش،  همه  وجود  با  بشر  چرا  که 
شاید  بود  گفته  کنایه  به  کند  پیدا  کیهان  در  را  هوشمندی  حیات 
آنها، آن قدر هوشمند بودند که توانستند بمب اتم را اختراع کنند. 
تهدید  را  زمین  در  زندگی  یا  زمین  که  خطرهایی  برشمردن  با  او 
می کند، توصیه می کند بشر برای جان به دربردن از انقراض باید 
به دنبال خانه جدیدی برای زندگی باشد. به باور او، با توجه به 
چنین خطراتی، انسان نباید خود را به زمین محدود کند و باید به 
فکر تسخیر سیاره های دیگر و مسکونی سازی کراتی مانند مریخ 
باشد. به باور »هاوکینگ«، با پیشرفت علم و تکنولوژی، خطرات 
بیشتری هم پدید می آیند و در نتیجه انسان فقط در حالتی می تواند 
زنده بماند که در دنیاها و سیاره های دیگر شروع به زندگی کند. او 
می گوید: »شاید احتمال نابودی سیاره  زمین در کوتاه مدت، بسیار 
کم باشد، اما به مرور زمان زیاد می شود و در  هزار سال یا ده ها  
باید  ما  پس  می شود.  تبدیل  حتمی  موضوعی  به  آینده  سال  هزار 
نابودی زمین به معنای  تا  آن زمان به سیاره های دیگر برویم،  تا 
هرچند  گفت  می توان  مجموع  در  نباشد«.  انسان  نژاد  نابودی 
فناوری  کورکورانه  پیشرفت  با  اما  است،  علم  شیفته  »هاوکینگ« 
موافق نیست. او نگاه خوش بینا نه ای نسبت به فناوری ندارد؛ زیرا 
به باور او موجب افزایش فقر و شکاف طبقاتی می شود یا استفاده 
زیرا ممکن  تقبیح می کند،  را  از هوش مصنوعی در جنگ افزارها 
همه  این  با  شوند.  جنگ ها  در  انسان  تلفات  افزایش  موجب  است 
به گذشته  و  را متوقف نمی کنیم  ما پیشرفت  »البته  تأکید می کند: 
بشر  می کنم  فکر  و  هستم  خوش بین  بسیار  من  بازنمی گردیم. 

می تواند از پس تبعات این موضوع  برآید«.

آرایه می تواند از برق شهری استفاده کند، ولی برای هر بار شلیک، 
باید صدها گیگاوات ساعت برق را ذخیره کرد. این برق را می توان 
»فالی  مثل  ذخیره سازی  ابزارهای  از  دیگری  نوع  یا  باتری  یک  در 
جبران  برای  باید  لیزری  آرایه  اینها،  بر  عالوه  کرد.  ذخیره   ویل« 
پیشرفته  اپتیکی  ابزارهای  از  زمین،  جوی  تالطم  تخریبی  اثرات 
استفاده کند تا پرتوهای لیزر دقیقا به هدف برخورد  کند. عالوه بر 
این ممکن است تاباندن چنین پرتوهای لیزری پرقدرتی با مشکالت 
قانونی نیز روبه رو شود، ولی مسئوالن این طرح امیدوارند که این 
مشکالت را هم بتوانند حل کنند. این فضاپیماها ابزارهای مختلفی 
به  آن  پیرامون  و  سیارات  درباره ستاره  اطالعاتی  بتوانند  تا  دارند 
دست آورند. این اطالعات به وسیله نور لیزر به زمین بازمی گردند. 
 ٢٠ سرعت  با  حرکت  زمان  در  اطالعات  جمع آوری  می شود  گفته 
درصد سرعت حرکت نور، مشکالت دیگری دارد. برای مثال زمانی 
که فضاپیماها به آلفای قنطورس می رسد، در عرض یک ساعت از 
آن عبور می کند. در این سرعت زیاد ممکن است فضاپیماها نتوانند 
تصویر خوبی از ستاره ها و سیاره ها تهیه کنند؛ چراکه دید آنها به 

دلیل نظریه  نسبیت خاص مختل می شود.
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هر زمان که با همکار خود اختالف دارید، به یاد داشته 
باشید که کلمات اهمیت دارند. گاهی اوقات، به رغم اینکه 
قلبا نسبت به همکار خود حسن نیت دارید اما با این وجود 
ممکن است چیزی بگویید که باعث ناراحتی او شوید یا 
هم  مواقعی  مقابل،  نقطه  در  کنید.  وخیم تر  را  اوضاع 
اتفاق می افتد که ممکن است دقیقا چیزی را بگویید که 
می تواند ذهن طرف مقابل را از نقطه جوش به آرامش 
و سکون برساند.به همین خاطر، وقتی مساله در رابطه 
با یک همکار باال می گیرد، )مثال درصورت بروز اختالف 
و عدم توافق در یک پروژه یا اینکه از رفتار او در جلسه 
با  را  خود  کلمات  می توانید  چگونه  شده اید(  ناراحت 
دقت انتخاب کنید؟ برای کمک به شما برای پاسخ به این 
سوال، با لیندا هیل به عنوان استاد کسب وکار در دانشگاه 
از  یکی  همچنین  هیل  خانم  کرده ام،  صحبت  هاروارد 
روش  و  هنر  جمعی:  »نبوغ  مجموعه های  نویسندگان 
برای  بودن: 3 ضرورت  و »رئیس  نوآوری«  رهبری در 

تبدیل شدن به یک رهبر بزرگ« نیز است.

هیل توضیح می دهد کلماتی که ما در مواجهه با دیگران 
استفاده می کنیم می توانند از سه جهت برای ما دردسر 
ایجاد کنند: اول اینکه وقتی پای احساسات در میان باشد 
معموال ریسک نیز زیاد است. او می گوید »در جایی که 
وجود  نیز  منفی  احساسات  اغلب  دارد،  وجود  اختالف 
چندان  احساسات  این گونه  با  ما  اغلب  و  داشت  خواهد 
نادرست  کلمات  از  اغلب  که  دوم  دلیل  نیستیم.«  راحت 
اولیه مان را به کار  این است که غرایز  استفاده می کنیم 
باعث  که  هستند  کلمات  این  اغلب  واقع  در  نمی گیریم. 
می شوند ما وارد مشکالت و دردسرهای زیادی شویم. 
او می گوید: »علتش هم این است که متاسفانه در نهایت 
با  حق  که  بیاوریم  قالب  این  در  را  موضوع  می خواهیم 
چه کسی هست و با چه کسی نیست.  به جای آنکه سعی 
اتفاقاتی  چه  و  چیست  اختالف  موضوع  بفهمیم  کنیم 
خودمان  از  فقط  می کنیم  سعی  است،  وقوع  حال  در 
دفاع کنیم. هیل نیز به این مساله اذعان دارد که دفاع از 
اختالف،  موارد  در  مقابل  طرف  سرزنش  حتی  و  خود 
که  است  معتقد  حال  عین  در  اما  است  عادی  مساله  یک 
»بگذار  یا  اشتباه می کنی«  »تو  عباراتی مثل  از  استفاده 
به تو بگویم چرا حق با من است« می تواند به بدتر شدن 
را  مواردی  اغلب  »ما  می گوید  او  شود.  منجر  وضعیت 
پیش می کشیم که بگوییم چرا حق با ما است. این روش 
را کنار بگذارید و تمرکز خود را بر حل موضوع اختالف 

بگذارید.«

چیزی  وقتی  مواقع  بیشتر  که  است  این  مساله  سوم، 
می گوییم بین آنچه منظور ما بوده و آنچه طرف مقابل 
نیت  »اگر  می گوید:  هیل  دارد.  وجود  تفاوت  می شنود 
شما خیر باشد اما اثری که می گذارید خوب نباشد، نیت 
چیزی  وقتی  افراد  بیشتر  شد.«  خواهد  بی اثر  نیز  شما 
به  اما  چیست  منظورشان  می دانند  خوبی  به  می گویند 
این مساله که طرف مقابل حرفشان را چگونه می شنود 
ندارند.پس  چندانی  توجه  دارد  آن  از  تفسیری  چه  یا 
هیل  یافت؟  رهایی  دام هایی  چنین  از  می توان  چگونه 
با دنبال کردن  اما  این کار همیشه آسان نیست  می گوید 
چند قانون ساده به جای تهییج اختالفات احتماال شانس 
بیشتری برای حل آنها خواهید داشت:هیچ چیز نگویید. 
اولین  است،  باال  احساسات  سطح  »اگر  می گوید  هیل 
از  را  احساسات  این  از  بخشی  که  است  این  وظیفه تان 
خود دور کنید.« این به آن معنی است که عقب بنشینید و 
بگذارید بخشی از احساسات طرف مقابل فروکش کنند. 
هیل می گوید مشکل اینجاست که اغلب قبل از آنکه طرف 
متوقف  را  او  بریزد  بیرون  را  خود  احساسات  مقابل 
حرفشان  بگذارید  و  باشید  » آرام  می گوید:  او  می کنیم. 
بلکه  باشید  موافق  او  با  حتما  نیست  الزم  بزنند.  را 
می توانید  می کنید  را  کار  این  وقتی  دهید.«  گوش  فقط 
یا می توانید نشان دهید که در حال  کامال ساکت باشید 
گوش دادن به او هستید مثال بگویید »فهمیدم« یا »درک 
یا  شما  احساسات  نشان دهنده  که  چیز  هیچ  می کنم«. 
سرزنش آمیز باشد نگویید مثال نباید بگویید »آرام باش« 
یا »آنچه باید بفهمی این است که«. اگر بتوانید این کار 
را به طور تاثیرگذار و بدون قضاوت انجام دهید در این 
صورت خیلی زود خواهید توانست یک گفت وگوی مفید 

با هم داشته باشید.سوال بپرسید. هیل می گوید به جای 
آنکه صحبت کنید بهتر است سوال بپرسید. به جای آنکه 
فکر کنید چه می خواهید بگویید بهتر است فکر کنید چه 
می خواهید یاد بگیرید. این کار به شما کمک می کند تا به 
پیدا  آن  برای حل  راهی  بتوانید  و  برسید  اختالف  منشأ 
باشید  داشته  این دست  از  کنید. می توانید پرسش هایی 
این  »تو  یا  کرد؟  ناراحت  را  تو  موضوع  این  »چرا  که 
موقعیت را چگونه می بینی؟« از عباراتی استفاده کنید 

که نشان دهد پذیرای یک دیالوگ واقعی هستید. 

زمانی که  نظرات طرف مقابل را شنیدید، هیل پیشنهاد 
فکر  »من  بپرسید:  و  کنید  استفاده  نقل قول  از  می کند 
زبان  شدم؟«از  متوجه  درست  گفتی...،  تو  می کنم 
دیگران سخن نگویید؛ طوری رفتار نکنیدکه گویی تنها 
می گوید:  هیل  دارد.  وجود  مساله  درباره  دیدگاه  یک 
از  باشید.  داشته  آگاهی  خود  احساس  به  نسبت  »باید 
با  نه  و  کنید  آغاز  می شوند  شروع  »من«  با  که  جمالتی 
مقابل  طرف  که  می شود  باعث  کار  این  »تو«.  عبارات 
دیدگاه شما را ببیند و بفهمد که شما قصد ندارید او را 
به خاطر مشکل به وجودآمده مورد سرزنش قرار دهید. 
به جای آنکه بگویید: »تو حتما ناراحت هستی«، بگویید: 
به  را  احساسات  می کنم.«  ناراحتی  احساس  کمی  »من 
طرف مقابل نسبت ندهید. این کار فقط آنها را عصبانی 
کلمات  اختالف  موارد  در  می توان  چگونه  می کند.پس 
مناسب را انتخاب کرد؟ البته هر موقعیتی متفاوت است 
به محتوای بحثی است که در  آنچه می گویید وابسته  و 
جریان است و همچنین رابطه ای که با آن شخص دارید و 
فرهنگ سازمانتان؛ اما پیشنهادهای زیر می توانند برای 

شروع به شما کمک کنند.

موقعیت شماره 1: الزم است انتقاد یا اختالف عقیده ای 
موافق  آن  با  همه  که  دیدگاهی  با  شاید  کنید.  مطرح  را 
صحبت  طرف  است  ممکن  یا  باشید  مخالف  هستند، 
است.  قدرتمندتر  خودتان  از  که  باشد  شخصی  شما 
و  سیاست  یا  مشکل،  بروز  دلیل  می کند  پیشنهاد  هیل 
سعی  کنید.  پیدا  را  هستید  مخالف  آن  با  که  روش هایی 
او  پیشنهاد  می کند  فکر  شخص  آن  چرا  بفهمید  کنید 
منطقی است. می توانید از چنین عباراتی استفاده کنید: 

»سالم، من می خواهم درک کنم قرار است با این اقدام به 
ابتدا توضیح  دهید  از  آیا امکان دارد  چه هدفی برسیم. 
یا  چیست؟«  دارد  وجود  پیشنهاد  این  پشت  که  منطقی 
از  هستیم؟«  کاری  چه  انجام  برای  تالش  مشغول  »ما  
سام بخواهید بیشتر درباره آنچه می خواهد انجام دهد و 
چرایی آن صحبت کند. بعد می توانید چند گزینه دیگر را 
برای رسیدن به همان هدف ولی با روش های دیگر ارائه 
 x، y کنید: »اگر درست فهمیده باشم، تو سعی می کنی
و z را انجام دهی. من با خود فکر کرده ام که آیا روش 
متفاوتی برای انجام آن وجود دارد یا خیر. شاید بتوانیم 
گرفتن  نظر  در  شاید  موقعیت هایی،  چنین  هم...«در  با 
می گوید:  هیل  نباشد.  فایده  از  خالی  هم  مناسب  مکان 
»به جای آنکه در مقابل جمع صحبت کنید، شاید بتوانید 
داشته  تک به تک  جلسه  یک  در  را  بی پرده تری  صحبت 

باشید.«

یا  رئیس  برای  بدی  خبرهای   :2 شماره  موقعیت 
همکارتان دارید. یک ضرب االجل را از دست داده اید یا 
مرتکب اشتباه شده  اید، یا به هر طریق شرایط نامناسبی 
این  در  روش  بهترین  می گوید:  کرده اید.هیل  ایجاد  را 
اشاره  موضوع  اصل  به  مستقیما  که  است  این  موقعیت 
اما  کنم،  مطرح  می خواهم  که  است  »موضوعی  کنید: 
اما  می گفتم،  تو  به  زودتر  باید  نمی کنم.  افتخار  آن  به 
توضیح  را  موقعیت  بعد  است.«  قرار  این  از  موضوع 
کنید:  بیان  نیز  را  آنها  دارید،  راه حل هایی  اگر  دهید. 
این  باید  چگونه  اینکه  درباره  هستند  من  نظرات  »اینها 
موضوع را حل کنیم. تو چه فکر می کنی؟« مهم این است 
که مسوولیت اشتباه خود را بر عهده بگیرید و قبول کنید 
که اشتباه کرده اید و سعی نکنید هزاران دلیل بیاورید تا 

کاری که کرده اید را توجیه کنید.

موقعیت شماره 3: می خواهید به سراغ همکارتان بروید 
این  در  کنید.  صحبت  نامناسبش  اقدام  درباره  او  با  تا 
مواقع طبق نظر هیل الزم نیست بالفاصله عکس العمل 
دهد  اجازه  بخواهید  او  از  می توانید  اما  دهید،  نشان 
درباره این موضوع صحبت کنید: »ماری، می توانم یک 
دقیقه وقتت را بگیرم تا درباره موضوعی با تو صحبت 
کنم؟« سپس به او توضیح دهید چه اتفاقی افتاده است. 

کمی  داده  رخ  آنچه  درباره  »من  بگویید:  می توانید 
افتاد. می خواهم  اتفاق  این  نمی دانم چرا  و  گیج شده ام 
ببینیم چگونه  تا  با تو صحبت کنم  این موضوع  درباره 
عباراتی  چنین  از  کنیم.«  حرکت  جلو  به  رو  می توانیم 
استفاده کنید: »من متوجه هستم که x اتفاق افتاد...« تا 
اگر ماری مساله را متفاوت می بیند بتواند با دیدگاه شما 
مخالفت کند، اما صحبت درباره آنچه اتفاق افتاد را زیاد 
طوالنی نکنید. بیشتر سعی کنید با مشارکت دادن او بر 
حل مساله تمرکز کنید و مثال بگویید: »درباره این مساله 

چه کاری می توانیم انجام دهیم.«

که  می روید  همکاری   سراغ  به   :4 شماره  موقعیت   -۵
خاطر  به  یا  داشته  بدی  رفتار  شما  با  می کنید  احساس 
که  است  معتقد  هستید.هیل  ناراحت  او  از  گفته  آنچه 
این گونه موقعیت ها فرصت خوبی است تا درباره تفاوت 
میان نیت و عمل صحبت شود. در نهایت، شما نمی دانید 
نیت همکارتان چه بوده است؛ فقط می  دانید که ناراحت 
هستید.می توانید با چنین عباراتی شروع  کنید؛ »کارل، 
درباره  و  بیایم  تو  نزد  که  است  سخت  کمی  من  برای 
را  گفته ای.   X که  اما شنیده ام  این مساله صحبت کنم، 
به  توجه  بدون  نه.  یا  دارد  صحت  مساله  این  نمی دانم 
درست یا غلط بودنش، فکر کردم باید با خودت صحبت 
کنم چون خیلی ناراحت شدم و فکر کردم باید درباره آن 
صحبت کنم.« تمرکز نباید بر سرزنش طرف مقابل باشد 
بلکه فقط احساسات خود را بگویید و سعی کنید مساله 
اتفاقی  چه  بفهمم  می خواهم  »من  شود؛  شفاف سازی 
افتاد تا بتوانیم درباره آن صحبت کنیم.«اگر کارل حالت 
قصد  که  کنید  اشاره  می توانید  گرفت،  خود  به  تدافعی 
اینکه  درباره  »من  ببرید.  سوال  زیر  را  او  نیت  ندارید 
بهتر است  تو چه بوده صحبت نمی کنم فکر کردم  نیت 
به جای پیچیده  کردن موضوع، فضا شفاف سازی شود. 

آیا موافق هستی؟«

حرفی  خاطر  به  همکاران  از  یکی   :۵ شماره  موقعیت 
که زده اید یا کاری که کرده اید بر سرتان فریاد می زند. 
در این وضعیت بهتر است اول ساکت بمانید و بگذارید 
طرف مقابل خود را خالی کند. اگر تالفی نکنید طرف 
مقابل در اغلب موارد به سرعت از موضع خشم مفرط 
شما  که  باشد  یادتان  اما  می گوید  هیل  می شود.  خارج 
هیچ وقت شایسته این نیستید که کسی بر سر شما فریاد 
که  »می فهمم  بگویید:  می توانید  مواقع  این  بزند.در 
احتماال کاری کرده ام که باعث ناراحتی تو شده ام. وقتی 
کسی سر من فریاد می زند پاسخ خوبی نمی توانم بدهم. 
اگر امکان دارد هر وقت من آمادگی بیشتری داشتم با هم 

بنشینیم و درباره این موضوع گفت وگو کنیم.«

که  هستید  شخصی  مدیر  شما   :6 شماره  موقعیت 
افراد تیم  ایجاد می کند و بقیه  با دیگران تعارض  مرتبا 
در  را  شخصی  اوقات  می کند.گاهی  ناراحت  را  شما 
تیم خود دارید که آتشی مزاج و تندخو است، کسی که 
می برد.  لذت  دیگران  با  دعوا  و  تعارض  ایجاد  از  انگار 
البته عدم توافق همیشه بد نیست اما باید به آن شخص 
شهرت  حسن  بر  چگونه  رفتارش  بفهمد  تا  کنید  کمک 
خودش و روابطش اثر منفی می گذارد. می توانید چنین 
دیدگاه  از  »من  بگویید:  مثال  کنید  امتحان  را  کارهایی 
خودم، دوست دارم تو را در اینجا ببینم، تو مسائل مهمی 
می کنی.  دفاع  آن  از  قدرت  تمام  با  و  می کنی  مطرح  را 
همچنین می دانم که در مجموع نیت تو خیر است. دوست 
دارم درباره این مساله با تو صحبت کنم که آیا تاثیری را 
که باید بر افراد داشته باشی نیز داری.« بگذارید درباره 
عواقب دعواهای پیا پی خود فکر کند.البته حتی با وجود 
دنبال کردن توصیه های فوق، گاهی اوقات کلمات درست 
جاری نمی شوند و امکان داشتن یک گفت وگوی سازنده 
به وجود نمی آید. هیل می گوید: »در بعضی موقعیت ها 
بهتر است هیچ کاری نکنید و زمان دیگر به موضوع باز 
گردید. زمانی که هر دو بتوانید با هم گفت وگو کنید.« 
و  هوشمندانه  انتخاب  یک  می خواهید  که  شرایطی  در 
داشته  می کنید  استفاده  که  کلماتی  درباره  فکر  با  توام 
باشید اشکالی ندارد که گفت وگو را برای مدتی به تعویق 

بیندازید و بعدا درباره آن صحبت کنید. 

استفاده از کلمات مناسب در مباحثه و استدالل

چگونه یک گفت وگوی 
سازنده داشته باشیم؟

HBR :مترجم: رویا مرسلی- منبع
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دالیل عدم موفقیت 
کسب وکارهای آنالین

هوتسا عسکری نسب

اینترنت  در  کسب وکار  شکست  یا  موفقیت  امروزه 
دارد  امکان  دارد.  بستگی  شما  عملکرد  نحوه  به 
اما در هر  آنالین باشد،  یا همه کسب وکار شما  قسمتی 
میزان  بر  چشمگیری  به طور  آنالین  فروش  صورت، 

رشد  میزان  دارد.  بسزایی  تاثیر  کار  رشد  و  موفقیت 
کسب وکار آنالین در گزارش های مالی بر تصمیم گیری 
سرمایه گذاران نسبت به خرید یا فروش سهام شرکت، 
می کنیم  زندگی  عصری  در  بود.  خواهد  تاثیرگذار 
امکان پذیر  راحتی  به  چیز  همه  به  دسترسی  که 

مقاله  این  خواندن  مشغول  که  حاضر  حال  در  است. 
اینترنت  از  استفاده  حال  در  نفر  میلیاردها  هستید 
از  استفاده  اینکه  با  هستند.  اجتماعی  رسانه های  و 
اما  آورده  فراهم  فراوانی  کاری  فرصت های  اینترنت، 
به همان نسبت رقابت هم زیاد است. کارآفرینان عاشق 
مشتریان  رقابت،  دنیای  در  زیرا  هستند  کردن  رقابت 
هرچند  می کنند  بیشتری  دقت  خود  انتخاب های  برای 
تبدیل  مطلق  مصرف کنندگانی  به  نباید  نیز  مشتریان 
وجود  اینترنتی،  گذارهای  و  گشت  در  معموال  شوند. 
تبلیغات موجب حواس پرتی شما می شوند این تبلیغات 
و  روش ها  شما  کسب وکار  برای  که  هستند  مدعی 
راه حل های مناسبی ارائه می دهند اما تقریبا تمامی این 
مشاوره ها و نظرات کم وبیش خطرناک هستند. اگر در 
کسب وکار آنالین شاهد پیشرفت چندانی نبوده باشید، 
ممکن است به یکی از دالیل یا تمام دالیلی باشد که این 

مقاله مورد بررسی قرار داده است.

1. تکیه بر استراتژی های قدیمی
زیاد  بسیار  استراتژی ها  و  فناوری  پیشرفت  سرعت 
است. آنچه در گذشته کاربرد داشته، امکان دارد تا دو 
ماه بعد کارآیی نداشته باشد. استراتژی های قابل اعتماد 
دارد  وجود  ایمیل  بازاریابی  مانند  بسیاری،  موثر  و 
پیشرفت  به منظور  قدیمی  تاکتیک های  بر  تنها  اگر  اما 
نتیجه ای  مطمئنا  کنید،  تکیه  خود  آنالین  حضور  و 
نخواهید گرفت و ناامید خواهید شد. استفاده از »بهینه 
سازی موتور جست وجو« استراتژی های جست وجوگر 
کار،  در  بیشتر  پیشرفت  برای  اجتماعی  رسانه های  و 
گزینه مناسبی به نظر می رسد. در ارتباط با کسب وکار 
توصیه های زیادی وجود دارد که به یک اصل و قانون 
رونق  به  و  نیست  چنین  حقیقت  در  اما  شده اند  تبدیل 
و  بلند  مقاله های  کرد.  نخواهند  کمکی  کسب وکار 
الگوهای موجود و  از  پیروی های کورکورانه  طوالنی، 

از جمله استراتژی های قدیمی  لینک های خرید، همگی 
به شمار می روند که موجب رونق کسب وکار آنالین یا 

حضور شما نخواهند شد.

2. کپی برداری از مدیران صنایع دیگر
مشکل  اما  طبیعی  است  امری  موفق،  افراد  از  تقلید 
اینجا است که طالیه داران مدیریت و مشتریان همیشه 
کسب وکار خود را با اولین ها و اصیل ها پیش می برند. 
برای  لزوما  داشته  کاربرد  دیگری  شخص  برای  آنچه 
شما مفید و عملی نخواهد بود. بنابراین هدف خود را 
بر پیشرو بودن بنا گذارید و برای این کار باید شناخته 
شوید، محبوب و مورد اعتماد باشید و فراموش نکنید که 
این امر محقق نمی شود مگر اینکه سبک منحصربه فرد 

خود را داشته باشید. 

3. عدم تمرکز بر ایجاد تبادل اطالعات در وب سایت
نداشته  وجود  شما  سایت  وب  در  اطالعاتی  تبادل  اگر 
راه اندازی شبکه  یا چگونگی  باشد ظاهر موجه سایت 
رونقی  هم  کسب وکار  نتیجه  در  و  ندارد  اهمیتی  هیچ 
نظرات  پادکست،  در  مصاحبه ها  داشت.  نخواهد 
مهمان ها و نوشتن مطالب برای انتشارات مهم و معتبر 
ازجمله راهکارهایی است جهت ایجاد تبادل اطالعات. 
اگر مخاطب داشته باشید همیشه می توانید سیستم های 
موفقیت  صورت  این  غیر  در  اما  دهید  ارتقا  را  خود 

چندانی نصیبتان نخواهد شد.

4. تکیه بیش از حد بر شبکه های اجتماعی
بر  اجتماعی  شبکه های  تاثیر  گذشته،  سال   10 در 
هر  است،  بوده  چشمگیر  دنیا،  سرتاسر  در  کسب وکار 
چند که در چند سال گذشته، نظرات تغییر کرده است. 
چندان  خوب  تاکتیک های  از  استفاده  حاضر،  حال  در 
هزینه  باید  مخاطب  نظر  جلب  برای  و  ندارد  کارآیی 

کرد. بسیاری از شبکه های اجتماعی محبوب، باید برای 
سهامداران خود سود آور باشند. شبکه اجتماعی، باید 
مسیری باشد که مدیران را به سوی سایت شما، جایی 
در  و  شود  رهنمون  می افتد،  اتفاق  آنجا  در  فروش  که 

نتیجه فروش اتفاق خواهد افتاد.

کارشناس  می کنند  سعی  ارتباط  برقراری  جای  به   .۵
باشند 

به  سازی  برند  برای  که  نادرستی  و  رایج  توصیه 
مدیران می شود این است تا جایی که امکان دارد خود 
را غیرقابل دسترس کنید به این ترتیب می توانید برای 
زمان خود ارزش بیشتری قائل شوید. ممکن است این 
بر  اقتصاد  در  نه  اما  داشته  کاربرد  مدتی  برای  روش 
شخصی  اگر  حاضر،  حال  در  امروزی.  ارتباطات  پایه 
نتواند با شما و پیامتان ارتباط برقرار کند، بعید است 
برقرار  موفق  تجاری  رابطه  یک  او  با  شوید  موفق  که 
برمی آید  عهده تان  از  که  کاری  هر  کنید  سعی  کنید. 
برای برقراری ارتباط با مخاطب انجام دهید و فقط یک 
کارهای  انجام  گذاشتن  کنار  نباشید.  نمونه  متخصص 
سطحی و به ظاهر جالب که منفعتی برای شما به همراه 
ندارد، موجب می شود تا بر روی آنچه که به کسب وکار 
اگر  باشید.   داشته  بیشتری  تمرکز  می کند،  کمک  شما 
است  شده  آهستگی  یا  توقف  دچار  کار،  در  پیشرفت 
زمانی را صرف مرور برنامه و استراتژی هایی کنید که 
به صورت آنالین مورد استفاده قرار می دهید. بر روی 
انجام کارهایی تمرکز کنید که به کسب وکار شما کمک 
خواهند کرد. کارهای صحیح و عملی را امتحان کنید. 
حقیقت غم انگیز این است که اشتباهات و فعالیت های 
اجازه  دارد،  وجود  آنالین  فضای  در  زیادی  تبلیغاتی 

ندهید تا پیشرفت کسب وکار شما خدشه دار شود.

Entrepreneur :منبع
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لی لی اسالمی

و  بی عیب  آدم  نه شما یک  و  است  نه زندگی میدان جنگ 
نقص یا همیشه شکست خورده. این پیش فرضی است که 
اگر باورش داشته باشید، بسیاری از مشکالت تان با خود 

و دیگران حل می شود.
از شما می خواهیم که با دقت بیشتری به رفتار ها و سبک 
زندگی تان نگاه کنید و اگر در گروه چنین آدم هایی قرار 
نفس  عزت  تان  های  ویژگی  برخی  حذف  با  گیرید،  می 
خود را هم باال ببرید. نمی گوییم کار آسانی است اما اگر 
این عادت های کهنه را نادیده بگیرید، دیر یا زود زندگی 
که  کنید  می  رو  روبه  زیادی  مشکالت  با  را  تان  مشترک 
نشانه  ها،  خصلت  از  خیلی  نیست.  ساده  شان  کردن  حل 
عزت  بودن  پایین  نشانه  بلکه  نیست؛  ضعف  یا  بدخلقی 
نفس شماست. الزم است آنها را بشناسید و از بین ببرید 
شان. اگر می خواهید درباره اعتماد به نفس تان دوپینگ 

کنید این مطلب را بخوانید.

به توانایی های تان اعتماد کنید
این موضوع هم می تواند اعتمادبه نفس و عزت نفس شما 
را تحت تاثیر قرار دهد. اگر شما حس کنید در زندگی تان 
باید خوب عمل نمی کنید و همیشه شکست می  آنقدر که 
خورید این موضوع باعث می شود تصویری که در مورد 
هم  دیگران  درنتیجه  شود  دار  خدشه  هم  دارید  خودتان 
تصویر جالبی در مورد شما نخواهند داشت. قرار نیست 
آنها سردر می  از  تمام موضوعاتی که همسرتان  در  شما 
بیشتر  شما  که  هست  مسائلی  قطعا  اما  شوید  وارد  آورد، 
از او از آنها اطالع دارید و بیشتر توانایی رسیدگی به آنها 
را دارید.سعی کنید به این مسائل رسیدگی بیشتری کنید 
تا هم تصویرتان در ذهن خودتان بهتر شود و هم در ذهن 
دیگران. نقاط قوت خودتان را فهرست کنید و اگر از آنها 
اما  بپرسید  مورد  این  در  را  دیگران  نظر  نیستید،  خبر  با 
سعی نکنید خود را وارد هر ماجرایی بکنید و با صحبت 
کردن درمورد موضوعاتی که تخصص یا اطالعی درمورد 
آنها ندارید، حرف های تان را برای دیگران بی اعتبار کنید.

خودتان را بشناسید
به جای اینکه پله ترقی همسرتان شوید و خودتان درجایی 
که هستید در جا بزنید، در عین حمایت از او به فکر رشد 
داشته  خود  از  تعریفی  کنید  سعی  باشید.  هم  خودتان 
باشید که به شما اعتماد به نفس و آرامش می دهد. در ذهن 
تان یک عنوان برای خود بسازید و سعی کنید این عنوان را 

هر روز تقویت کنید.
فکر  به  من  هستم؛  ای  نمونه  کارمند  من  بگویید  مثال 
در ذهن  را  عنوانی  اگر شما چنین  و...  تحصیالتم هستم 
تان نداشته باشید، بعد از چند سالی احساس بی ارزشی 
خواهید کرد و ممکن است فکر کنید همین همسری که شما 
پله ترقی اش شده اید، هزاران پله از شما باالتر است و چرا 
باید برای بودن با شما انرژی بگذارد! در عین حال همیشه 
پشتیبان همسرتان باشید و به خاطر ترس از اینکه روزی 

از شما باالتر برود و قدرتان را دیگر نداند، او را از آنچه 
استحقاقش را دارد محروم نکنید.

به فکر اثبات خود تان نباشید
تمام  با  بینند،  می  هستید  که  طور  همان  را  شما  دیگران 
توانایی ها و ضعف های تان. شاید در برخورد های اول 
به تمام این موضوعات پی نبرند اما در مالقات های بعدی 
به شناخت  نظر شان را در مورد شما اصالح می کنند و 
بهتری می رسند. تا زمانی که این تصور در آنها کامل شود 
دست نگه دارید و به خاطر ترس از قضاوت های آنها مدام 

خود تان و عادت های تان را معرفی نکنید.

اگر شما در کار تان برجسته باشید، اخالق خوبی داشته 
دلیلی  باشد،  یا هزار و یک هنر دیگر در وجودتان  باشید 
ها  توانایی  این  همه  از  دیگران  دیدن  محض  به  که  ندارد 
هایی  شکست  و  ها  ضعف  هم  اگر  و  کنید  برداری  پرده 
دارید، قرار نیست همه دنیا را از وجود شان با خبر کنید. 
در مورد خودتان کم توضیح دهید و بگذارید هرکسی از 

دریچه دید خودش شما را بشناسد.

خود تان را زیر ذره بین نگذارید
حد  از  زیاد  اما  بیاید  عجیب  نظر  به  پیشنهاد  این  شاید 
فکر کردن به همه ویژگی ها و جزئیات می تواند در شما 
وسواس ایجاد کند و عزت نفس تان را هم تحت تاثیر قرار 
دهد. وقتی کاری می کنید یا حرفی می زنید، مدام از خود 
رنجانده  را  دیگری  آیا  و  نه  یا  بود  درست  آیا  که  نپرسید 

اید یا نه.
دلیلی  پس  باشد،  حوصله  بی  یا  خسته  شما  همسر  شاید 
ندارد به محض احساس ناراحتی در او بپرسید، من کاری 
کردم؟ از من ناراحتی؟ فالن حرف یا رفتارم تو را ناراحت 
کرد؟ و... قبل از انجام هر رفتاری به آن فکر کنید اما بعد 

از آن، این بررسی پایان ناپذیر را قطع کنید. مطمئنا اگر 

دیگران از شما ناراحت باشند، شما را در جریان خواهند 
گذاشت، پس سعی نکنید که ناراحتی آن ها را پیش بینی 

کنید.

یادتان باشد که همیشه حق با شما نیست
کنید.  می  اشتباه  هم  باز  باشید،  توانمند  که  هم  هرقدر 
داشتن  یعنی  انکارشان  و  اشتباهات  نپذیرفتن  نکنید  فکر 
اعتماد به نفس. یکی از نشانه های افرادی که عزت نفس 
پایینی دارند، ناتوانی در پذیرش اشتباهات و مهم تر از آن، 

اعتراف به اشتباهات است.
باعث یک دعوای خانوادگی شده، چند  اگر مشکالت شما 

عذرخواهی  همسرتان  از  جو  شدن  آرام  از  بعد  ساعتی 
کنید و به او نشان دهید که مسئولیت پذیرید و می توانید 
باشید.  داشته  خودتان  رفتار  درمورد  درستی  قضاوت 
اگر شما همیشه از زیر عنوان تقصیر من بود شانه خالی 
کنید، او قضاوت های تان را در مورد خودش هم نخواهد 
زندگی  های  ناراحتی  تمام  مسئول  را  شما  و  پذیرفت 

مشترک تان خواهد دانست.

توهم توطئه نداشته باشید
فکر نکنید پشت همه حرف های دیگران، منظور خاصی 
کردنش  تالفی  فکر  به  یا  کنید  تحلیلش  باید  که  هست 
واقعا  که  باشید  داشته  سروکار  آدمی  با  اگر  حتی  باشید. 
چنین منظوری دارد، باید فکر کنید که وقت و آرامش شما 
کار  کردن  تالفی  برای  مدام  که  است  این  از  تر  ارزشمند 
با چنین  اگر در خانواده همسرتان کسی  او صرف شود. 
ویژگی هایی هست از کنار حرف هایش بگذرید و خودتان 
را درگیر موضوعات ساده و سطحی نکنید. اگر هم شما 
توان  دارند،  هایی  ویژگی  دیگران چنین  که  کنید  فکر می 
تان را باال ببرید و با گذشتن از کنار حرف هایی که شما را 

آزار می دهد، زندگی مشترک تان را نجات دهید.

بیشتر از توان تان مسئولیت نپذیرید
به  را  شما  دیگران  که  باشید  داشته  دوست  است  ممکن 
خصوصیتی  چنین  اما  بشناسند  نجات  فرشته  یک  عنوان 
بیشتر از آنکه به نفع تان باشد می تواند شما را از پا در 
بیاورد. هنر »نه« گفتن را یاد بگیرید و تاجایی که در توان 
دارید دیگران را حمایت و پشتیبانی کنید و نه بیشتر از آن. 
های  خواسته  همیشه  خودتان  رفاه  خاطر  به  نیست  قرار 
دیگران را رد کنید بلکه باید به اندازه توان و انرژی و البته 

مهارت تان مسئولیت بپذیرید و نه بیشتر از آن.

شرایط دیگران را درک کنید
همه آدم ها در همه لحظات آماده کمک کردن و توجه کردن 
به شما نیستند. اگر چند ساعت منتظر ماندن برای دریافت 
آن  در  مقابل  طرف  که  شرایطی  کردن  درک  یا  توجه  این 
قرار دارد شما را آزار می دهد، فکری برای عزت نفس تان 

بکنید.

اگر در تمام لحظاتی که همسرتان سرکار است، به بهانه 
تنهایی و بی حوصلگی از او هم می خواهید که کارش را 
کنار بگذارد و با شما صحبت کند یا این که حتی نمی توانید 
را  اش  خانواده  یا  دوستان  کنار  در  او  بودن  ساعت  چند 
بپذیرید درمورد این رفتار ها تجدیدنظر کنید. زیرا چنین 
انتظاراتی در زندگی مشترک نه نشانه ضعف شماست و 
نه اقتدارتان بلکه تنها نشانه این است که شما عزت نفس 

پایینی دارید.

زندگی را میدان مسابقه نکنید
برای شما هر لحظه کوچکی از زندگی تان فرصتی برای 

با  ارتباط  یا  زندگی  سطح  کسی  اینکه  از  است،  رقابت 
همسرش از شما باالتر و بهتر باشد رنج می برید و مدام 
می خواهید روی دست دیگران بلند شوید و برتری تان را 

ثابت کنید؟
باال  را  تان  نفس  عزت  خواهید  می  واقعا  که  صورتی  در 
ببرید؛ دست از این رفتار ها بردارید. سعی کنید در زندگی 
تان بهترین چیزها را که در توان دارید بسازید و به جای 
اینکه هر روزتان را از روی رفتارها و شرایط دیگران کپی 
کنید، شرایطی را بسازید که به شما و همسرتان، فارغ از 

قضاوت های دیگران آرامش می دهد.

از مهربان بودن نترسید
به  و  کنید  رعایت  را  بودن  مهربان  مرز  و  حد  شما  اگر 
جای  چیز  هر  شما  زندگی  در  که  دهید  نشان  هم  دیگران 
خودش قرار دارد و هر رفتاری در جای خود بررسی می 
به  تنها  شما  بود.  نخواهید  مشکل  این  نگران  دیگر  شود، 
مهربانی دیگران نیاز ندارید بلکه به خود محبت کردن هم 
آرامش و عزت  تواند روان شما را راضی نگه دارد و  می 
های  چشم  مهربانی  این  نگذارید  ببرد.  باال  را  تان  نفس 
تان را ببندد و روی قضاوت های تان تاثیر بگذارد بلکه به 
همسرتان نشان دهید تا زمانی که قدر مهربانی های تان را 

می داند از آنها بهره مند می شود.

از فرصت های تان نگذرید
ها  آدم  از  خیلی  قطعا  و  نیست  برابر  ها  آدم  همه  شرایط 
برای  خوبی  بهانه  این  اما  شماست  از  بهتر  شان  شرایط 
نشستن و دست روی دست گذاشتن نیست. به جای مقصر 
دانستن زمین و زمان، از کوچک ترین فرصت ها بیشترین 
دارید  دوست  که  جایی  به  شما  شاید  بکنید.  را  استفاده 
نرسید و محدودیت های تان نگذارند که شبیه آرزو های 
تان شوید اما اگر بیشترین تالش تان را بکنید و سعی کنید 
بهترین خود تان باشید، عزت نفس تان باال خواهد رفت و 

دلیلی برای سرزنش خود یا دیگران نخواهید داشت.
اگر فکر می کنید که ازدواج و بچه دار شدن پایان فعالیت 
های شما بوده، مشکل از این دو اتفاق نیست بلکه مشکل 
اصلی شما هستید که نتوانسته اید توانایی های تان را با 

تغییرات زندگی تان هماهنگ کنید.
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اعتماد به فرزند

نوجوانی به سنین 13 تا 1۹ سال اطالق می گردد هر چند که تغییرات این دوره از 
زندگی ممکن است در برخی از افراد زودتر شروع شود. یکی از اولین تغییراتی 
بسیار  است.  آنها  پیش  از  بیش  طلبی«  »استقالل  می دهد  رخ  نوجوانان  در  که 
مهم است که والدین به نوجوان خود اعتماد کنند. در واقع یکی از عناصر مهم 
رابطه پدر و مادر با فرزندان اعتماد والدین به فرزند است. عالوه بر این، اعتماد 
والدین به فرزند گاهی موجب می شود که فرزند سعی کند تا بیشتر اعتماد آنها 
را جلب کند و از آنجایی که یک نوع حمایت و امنیت را از جانب والدین احساس 
می کند کمتر به سوی خطرها می رود. اعتماد به فرزندان به معنی بستن چشم ها 
و توهم دور بودن خطر از آنها نیست. اعتماد به فرزند باید با وضع قوانین و 
حد و مرزهایی همراه باشد. برخی از والدین بدون هیچ دلیل واقعی ای، تنها بر 
مبنای کوچک دیدن آنها، به فرزندان خود اعتماد ندارند و این بدترین احساسی 
است که والدین به فرزند خود منتقل می کنند، »حس مورد اعتماد نبودن« و این 

حس عزت نفس نوجوان را خدشه دار می کند. 
و دروغگویی  فرزندان خود شکایت می کنند  از دروغگویی  والدین  از  بسیاری 
»چه  است:  این  درست  سوال  می دانند.  فرزندشان  به  آنها  اعتماد  عدم  دلیل  را 
از  چیزی موجب می شود تا یک نفر دروغ بگوید؟« در سال های اولیه زندگی، 

شکل گیری  و  خطا  و  آزمون  شناخت،  پی  در  انسان ها  نوجوانی،  دوران  جمله 
زیرا  بگوید،  دروغ  است  انسانی ممکن  اینکه هر  یعنی  شخصیت خود هستند؛ 
یکی از طرح های الهی این است که از شناخت دروغ به شناخت صداقت برسیم، 
و  بیماری ها  یا  دروغگویی(  )یعنی  فعل  تکرار  انسان ها  از  بسیاری  در  اما 
اختالالت شخصیتی موجب دروغگو شدن آنها می شود. باز می گردیم به سوال 
تا یک نفر دروغ بگوید؟«مهم ترین عامل در  قبلی، »چه چیزی موجب می شود 
شکل گیری شخصیت دروغگو، »ترس« است. فرزند شما وقتی بترسد از اینکه 
شما او را تنبیه، مجازات یا طرد کنید، یا حتی اگر احساس کند که شما او را درک 
نخواهید کرد پس به دروغ متوسل می شود؛ وقتی دروغ های او بیشتر و تکرار 
شود مسلما از او یک شخصیت دروغگو ساخته می شود. شما باید از بدو تولد 
حمایت و امنیت را به کودک خود تقدیم کنید تا او به شما اعتماد کند و حقیقتا 

شما را دوست بدارد. 

راه حل چیست؟ 
 با فرزندان خود صحبت کنید و سعی کنید آنها را تشویق کنید تا با شما صحبت 
شما  با  آنها  کنید،  صحبت  آنها  با  شما  اینکه  از  بیشتر  کنید  سعی  یعنی  کنند؛ 
صحبت کنند.»احساس امنیت« چیزی است که شما از ابتدای تولد باید به فرزند 
خود بدهید. احساس امنیت موجب تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس فرزند 

شما شده و باعث می شود که او کمتر به دروغ گرایش پیدا کند.
فرزند خود را بابت اشتباهاتش تنبیه نکنید. مهم تر از تنبیه بابت اشتباهات، شما 
باید به فرزند خود بیاموزید که »هر انسانی اشتباه می کند و باید از اشتباهاتش 
)کالمی،  تنبیه  اشتباهاتش  بابت  را  فرزندتان  شما  که  زمانی  بگیرد«.  درس 
رفتاری، جسمی و...( می کنید، به مرور او یاد می گیرد که برای فرار از تنبیه 
شما بهتر است دروغ بگوید، همچنین، دچار خودتنبیهی شده و عزت نفس او 
کاهش می یابد. پس نتیجه می گیریم که باال بودن میزان عزت نفس افراد رابطه 

مستقیمی دارد با دروغ نگفتن آنها.
اگر فرزند شما عمل بدی را مرتکب می شود، آن کار را مورد انتقاد قرار دهید و 
نه شخصیت او را. بهترین نوع تربیت، تربیت مثبت است. بنابراین، وقتی شما 
فرزندی با عزت نفس باال و متعاقبا صادق تربیت کنید، خیلی راحت تر می توانید 
به او اعتماد کنید و او هم خیلی بیشتر سعی می کند که اعتماد شما را جلب کند. 
با فرزند می سازد. همچنین،  این نوع تربیت یک رابطه سالم میان پدر و مادر 

زمانی که شما به فرزند خود اعتماد می کنید نکات زیر در نظر داشته باشید:
به او بفهمانید اعتماد شما ممکن است که متناسب با رفتار منفی او سلب شود،

 به او بگویید شما راغب هستید که با بازخورد مثبت از طرف او بیشتر به او 
اعتماد کنید،

برای او مشخص کنید که آزادی او حد و مرز دارد،
به او بگویید که انسان شرافتمند و ارزشمندی است و سعی کنید تا شان او را به 
خودش نشان دهید تا شان خود را بشناسد و هم شان خود رفتار و زندگی کند،

به او اطمینان دهید که شما همیشه حامی رشد و پیشرفت او هستید،
برای او مشخص کنید که شما حق دارید هر جا که خطر در کمین فرزندتان است 
بپذیرد )مطمئن باشید وقتی فرزند شما اطمینان  باید  او هم  او را منع کنید و 
داشته باشد که شما قصد آزار و محدود کردن او را ندارید، خواسته های منطقی 

شما را قبول خواهد کرد(،
»نه« گفتن های غیرمنطقی و همیشه »نه« گفتن را کنار بگذارید،

که  شوید  متوجه  تا  شوید  جویا  را  دروغ  دلیل  حتما  گفت  دروغی  شما  به  اگر   
فرزند شما در چه زمینه اخالقی، ذهنی و روانی ضعیف است و به کمک نیاز 
ناف  بند  و  بشناسید  رسمیت  به  را  خود  فرزند  استقالل  حوزه  دارد،پیشروی 

وابستگی خود به او را قطع کنید، بگذارید تا پریدن را تمرین کند،
همیشه او را با اطمینان دادن به اینکه »می تواند« رشد و پیشرفت کند و بهترین 
و....  نشو  معتاد  نکن،  دزدی  نگو،  دروغ  کنید.  تشویق  دهد،  انجام  را  کارها 
دارد.  نیاز  را  مثبت  فرصت های  و  شناخت  آگاهی،  شما  فرزند  نیست.  کارساز 
اگر مثبت ها را تشخیص ندهد و پیدا نکند، بنابراین به منفی گرایش پیدا می کند.

را  می تواند  که  کارهایی  دهید  اجازه  همچنین،  بدهید،  مسوولیت هایی  او  به 
خودش انجام دهد،

عهده  بر  فقط  رفتارهایش  و  انتخاب ها  عواقب  مسوولیت  که  بیاموزید  او  به 
خودش است،

به او بیاموزید که اگر خسارتی به کسی وارد کند باید جبران خسارت کند،
از به کار بردن جمالت و کلمات منفی و تحقیر آمیز نسبت به او اکیدا پرهیز کنید 

)مانند: تو هیچی نمی شوی، تو دروغگویی، تو بزدلی و...(،
گاهی در ماجراجویی ها و مکاشفاتش با او همراه شوید،

هر بار که رفتاری در جهت جلب اعتماد شما انجام می دهد بیش از پیش به او 
حس اعتماد، امنیت و حمایت بدهید،

به هدف سازی او کمک کنید، انگیزه های مثبت در او ایجاد کنید و او را در جهت 
مثبت گرایی تشویق و حمایت کنید. مسلما نکات تربیتی بسیاری در این زمینه 
وجود دارد و ما سعی کردیم به هفده مورد مهم آنها اشاره کنیم. فراموش نکنید 
مهم ترین  می شود؛  شروع  او  جنینی  دوران  از  حداقل،  شما،  فرزند  تربیت  که 
تا بیست  اما تربیت فرزند  او است  تا 7 سالگی  از بدو تولد  او  سال های تربیت 
برای  مقاله  این  که  امیدواریم  است.  برخوردار  زیادی  حساسیت  از  او  سالگی 

شما مفید بوده باشد.
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برای  هم  طبیعی  و  عادی  کاماًل  احساس  یک  جنسی  میل 
خانم ها و هم برای آقایون می باشد. این میل می تواند در 
طول زمان دستخوش تغییرات مختلف قرار گرفته و بسته 
رادیو  در  شاید  کند.  پیدا  کاهش  یا  و  افزایش  شرایط،  به 
تلویزیون و یا برنامه های سینمایی زوج هایی را مشاهده 
دارند،  عیاری  تمام  و  کامل  زندگی عاطفی  که ظاهرًا  کنیم 
اما در زندگی واقعی کمتر شاهد یک چنین روابطی هستیم. 
برقراری رابطه جنسی لذت بخش نیز مانند تمام جنبه های 
از موضوعاتی که  نیازمند تالش است. یکی  دیگر زندگی، 
است  این  کند  پیچیده می  را  در مورد روابط جنسی  بحث 
از افراد نگران این مطلب می شوند که چه چیز  که برخی 
"عادی" و چه چیز " غیر عادی" است. اگر یک نگاهی به مجله 
ها و روزنامه هایی که دارید، بیندازید این امر برایتان اثبات 
مورد  در  مطالبی  حاوی  آنها  بیشتر  که  چرا  شد؛  خواهد 
جنسی  امیال  در  تغییر  درک  برای  هستند.  جنسی  روابط 

که در علم پزشکی "لی بیدو" نام دارد، باید توجه داشت که 
خواست های جنسی هر فرد و بالطبع هر زوجی متفاوت 
می باشد. خواست های جنسی در واکنش نسبت به محرک 
های بیرونی تغییر پیدا می کند؛ به عنوان نمونه می توان 
مانند  کرد.  اشاره  داروهای مختلف  و مصرف  استرس  به 
مورد  در  کردن  صحبت  دیگر،  ارتباطی  های  رویکرد  کلیه 
نیازمند مشارکت زبانی هر دو طرف  نیز  نیازهای جنسی 
میباشد. به عبارت دیگر سکس مطبوع، در خارج از بستر 

شروع می شود.

وجود  گوناگونی  های  روش  جنسی  تمایالت  بیان  برای 
دارد. بسیاری از خانم از نوازش کردن، در آغوش کشیده 
نشانه  چنین  برند.  می  لذت  بوسیدن  و  کمر،  مالش  شدن، 
هایی در نظر آنها نشانگر ارزش و اهمیت است و برایشان 
ممکن  دیگر  های  خانم  میباشد.  برخوردار  باالیی  لذت  از 
اورال  قبیل  از  دیگری  جنسی  های  محرک  خواهان  است 
بر  هم  با  طرف  دو  هر  زمانیکه  باشند.  آمیزش  و  سکس، 
سر نوع فعالیت جنسی به توافق رسیدند، آنوقت نیم بیشتر 

مشکالتشان حل خواهد شد. اگر یکی از آنها خواهان نوع 
خاصی واکنش جنسی باشد که با خواست دیگری مطابقت 
نداشته باشد، آنوقت مشکالت بسیار زیادی در رابطه آنها 
به  تمایل  طرفین  از  یکی  اوقات  گاهی  آمد.  خواهد  بوجود 
برقراری رابطه جنسی بیشتری نسبت به طرف دیگر دارد 
به  ای  اندازه  از  بیش  تنش  شدن  وارد  باعث  امر  همین  و 

زندگی هر دو نفر می شود.

همه ما به خوبی می دانیم که شهوت جنسی در خانمها و 
آقایون به یک اندازه نیست. برای نمونه می توان گفت که هر 
دو جنس دارای هورمون هایی با نام تستسترون هستند که 
میزان این هورمون ها در آقایون به مراتب بیشتر از خانمها 
است. خانم ها نیز دارای هورمون هایی با نام استروژن و 
پروژستون می باشند. تستسترون عامل رویش مو در بدن 
و صورت بوده و همچنین موجب رشد بیشتر عضالت می 

شود. این هورمون در احساسات فرد نیز تاثیر می گذارد 
می  افزایش  را  جنسی  میل  و  پرخاشگری  نظیر  حاالتی  و 
دهد. در دوران بلوغ به این دلیل که میزان تستسترون در 
در  جنسی  میل  کند،  می  پیدا  افزایش  جوان  پسرهای  بدن 
باعث  ها  هورمون  همین  مطمئنًا  کند.  می  پیدا  شدت  آنها 
مردان  و  زنان  بدن  ساختار  در  زیادی  های  تفاوت  ایجاد 
اما درست نیست که بگوییم: تفاوت هورمونی  می شوند؛ 
موارد  اکثر  در  شود.  می  جنسی  مشکالت  ایجاد  به  منجر 
وجود  رابطه  در  که  مشکالتی  دلیل  به  جنسی  میل  کاهش 
فیلم  تماشای  عکس،  با  معمواًل  آقایون  میشود.  ایجاد  دارد 
های سکسی و نگاه کردن به خانمی که از نظرشان جذاب 
است، تحریک می شوند. از سوی دیگر خانم ها با شنیدن 
ابزار  و  صمیمانه،  احساسات   ، کننده  تحریک  های  حرف 
شوند.  می  تحریک  کردن  نوازش  و  بوسیدن  نظیر  عالقه 
از هر گونه خشونت  به دور  باید در فضایی  هر دو طرف 
کنند  صحبت  هم  با  یکدیگر  های  تفاوت  در مورد  تهدید  و 
تا بتوانند مشکالتشان را حل نمایند. اولین و مهمترین گام 
برای رفع مشکل جنسی این است که به شریک خود بگویید 

چه چیزی را بیشتر دوست می دارید و چه چیز سبب می 
شود که بیشتر تحریک شوید.

عده زیادی از خانم ها به توافق اعالم می کنند که مراحل 
"عادی"  حالت  شود،  می  داده  نشان  ها  فیلم  در  که  جنسی 
ندارد. این در حالی است که آقایون اغلب با تماشای صحنه 

می  تحریک  ها  مجله  های  عکس  یا  و  ها  فیلم  محرک  های 
به  ها  فیلم  در  که  ای  اندازه  آن  به  واقعی  زندگی  شوند. 
نیست.  ران  هوس  و  فریبنده  شود،  می  کشیده  تصویر 
خیال  از  برگرفته  بیشتر  ها،  فیلم  در  جنسی  برخوردهای 
ها  خانم  بیشتر  دارد.  زیادی  فاصله  واقعیت،  از  و  است 
ناراحتی خود را با همسرشان در میان گذاشته و در مورد 
زمانی  اساسی  مشکل  کنند.  می  صحبت  یکدیگر  با  آن 
"من  بگوید:  دیگری  به  زوجین  از  یکی  که  اید  می  بوجود 
دوست داشتم تو بیشتر شبیه به ستاره آن فیلم بودی." این 
این  و  آورد  به طرف مقابل وارد می  را  امر لطمه فراوانی 
از  را  به نفسش  اعتماد  امکان وجود دارد که عزت نفس و 
دست بدهد. بهتر است به جای عبارت باال، از جمله ای شبیه 
معاشقه  زمان  در  دارم  دوست  "من  کنید:  استفاده  این  به 
امتحان کنیم. خیلی خوب می شد  نیز  را  چیزهای دیگری 
اگر می توانستیم ." بهتر است که بحث پیرامون این مطالب 
اگر شریک شما  دهید.  انجام  از رخت خواب  بیرون  در  را 
خجالت می کشد که در مورد مسائل جنسی با شما صحبت 
یا مسخره کنید. همانطور که در  او را تهدید و  نباید  کند، 
ذیل توضیح می دهیم، کتاب های مختلفی وجود دارند که 

میتوانند در این زمینه به شما کمک کنند.

شرایط مختلفی وجود دارند که می توانند منجر به کاهش 
"ذهن،  گوید:  می  رایج  عبارت  یک  شوند.  جنسی  میل 
این معنا که  به  اندام جنسی است."  قوی ترین و مهمترین 
ما  جنسی  زندگی  در  را  مهمی  بسیار  نقش  ما  احساسات 
که  دانند  می  خوبی  به  ها  زوج  از  بسیاری  کند.  می  بازی 
دهد.  کاهش  را  جنسی  میل  تواند  می  نیز  استرس  وجود 

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 
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از  یکی  بیماری  اقتصادی،  و  شغلی  مشکالت  از  ناشی  استرس 
اقوام، مشکالت ازدواج و موارد دیگر می توانند به راحتی درصد 

پرداخت  نگران  زمانیکه  دهند.  کاهش  را  جنسی  میل  از  زیادی 
قبوض و صورتحساب ها هستید، به راحتی قادر نخواهید بود 
که بر روی لذت و عشق خود تمرکز کنید. خانم ها و آقایون در 
از خود بروز نمی دهند. تعداد  مقابل استرس واکنش یکسانی 
زیادی از خانم ها هنگامیکه در زندگی خود دچار استرس شوند، 
میل جنسیشان کاهش پیدا می کند، اما مردها از رابطه جنسی 
درک  کنند.  می  استفاده  استرس  کاهش  برای  راهی  عنوان  به 
نیازهای متقابل برای حل مشکالت روابط به شدت اهمیت دارد. 
زمانیکه زوج ها در پی حل مشکالت زناشویی خود هستند، بد 

نیست که با یک مشاور و یا رواندرمانگر نیز مشورت کنند.

موارد دیگری نیز وجود دارند که موجب تقلیل پیدا کردن امیال 
جنسی می شوند. برای مثال وضع حمل و شیردهی سبب ایجاد 
ناراحتی هایی در واژن شده و میزان استروژن را نیز کاهش می 
دهند. این امر منجر به خشک شدن واژن می شود که برقراری 
رابطه جنسی دردناکی را به همراه دارد. از این گذشته خانم ها 
نقش یک مادر را پیدا می کند و معمواًل گرفتار کارهای کودک 
هستند. هر چند باید وظایف مادری را به خوبی اجرا کرد، اما 

در عین حال باید به خاطر داشت که بچه ها یک روز بزرگ می 
شوند و خانه را ترک می کنند و تنها کسی که تا همیشه در کنار 
رابطه  که  کنید  سعی  باید  است.  همسرتان  ماند،  می  باقی  شما 
خود را با شوهرتان ترمیم کرده و آنرا پرورش دهید که بخش 
از  یکی  شود.  می  خالصه  جنسی  سالم  رابطه  در  کار  این  مهم 
روش هایی که میتوانید استرس خود را کاهش دهید این است که 
از همسرتان نیز بخواهید که در کارهای مربوط به کودک شرکت 

کرده و در نگهداری از او به شما کمک کند.

جنسی  مشکالت  ایجاد  دیگر  عوامل  از  نیز  قلبی  های  بیماری 
می  منع  زیادی  تقالی  از  بیمار  حالت  این  در  که  چرا  هستند، 
رود.  می  شمار  به  دیگر  مهم  عامل  یک  نیز  افسردگی  شود. 
برای  جنسی  رابطه  برقراری  ویژه  به  فعالیت  گونه  هر  انجام 
قرص  مانند  دارو،  از  استفاده  شود.  می  دشوار  افسرده  فرد 
می  نیز  خون  فشار  کاهش  داروهای  و  افسردگی  ضد  های 
توانند نهایتًا میل جنسی را کاهش دهند. پزشکان به راحتی می 
توانند تشخیص دهند که داروهایی که قباًل استفاده می کردید 
بر  کنید  می  استفاده  آنها  از  حاضر  حال  در  که  داروهایی  یا  و 
روی تمایالت جنسی شما تاثیر می گذارند و یا خیر. در دوران 
یائسگی که خانم ها تغییرات عمده ای را تجربه می کنند نیز میل 
از  سکس  به  را  خود  عالقه  زنان  و  کند  می  پیدا  کاهش  جنسی 
دست می دهند. گاهی اوقات این امر به دلیل خشک شدن واژن 
این  البته  باشد.  می  پروژستون  و  استروژن  میزان  کاهش  یا  و 
مشکل نیز با تزریق کمی هورمون قابل حل می باشد. البته اگر 
در این نوع درمان مقداری تسترون به آنها تزریق شود، باز هم 
آنها تغیر پیدا نکند. نمی  این امکان وجود دارد که میل جنسی 
توان گفت که تسترون درمان قطعی کاهش میل جنسی است و 
حتی دارای تاثیرات جانبی از قبیل: رشد ناخواسته مو در قسمت 
دیگر  های  درمان  تمام  مانند  باشد.  می  نیز  بدن  مختلف  های 
بهتر است پیش از استفاده از هر روشی، با پزشک معالج خود 
مشورت کنید. امروزه مشورت در مورد مسائل خصوصی مانند 
سکس با پزشکان و مشاوران آنقدر رایج شده که هیچ نیازی به 

خجالت و ناراحتی نیست.

خانم ها و آقایون دارای نیازهای جنسی یکسانی نیستند. خانم 
نیاز  ارگاسم را تجربه کنند و معمواًل  ها خودبخود نمی توانند 
به تالش زیادی است. تصورات اشتباه زیادی در مورد ارگاسم 
خانم ها وجود دارد اما چیزی که بیش از هر امر دیگری رایج 
است این است که خانم ها تنها با مقاربت نمی تواند به اوج لذت 
جنسی دست پیدا کنند و اغلب نیاز به محرک خارجی دستی و یا 
آموزش های کافی در مورد مسائل  ما  دارند. در جامعه  زبانی 
دلیل  همین  به  شود  نمی  داده  نوجوانان  و  کودکان  به  جنسی 
پسرها )و حتی برخی از دخترها( درک صحیحی از واکنش های 
جنسی بانوان ندارند. باید به شریکتان آموزش دهید که چگونه 
شما را به اوج لذت برساند و همواره باید در نظر داشته باشید 
که هر کس مسئول به رضایت رساندن خودش می باشد. شاید 
در ابتدا این کار کمی دشوار به نظر برسد، اما نهایتًا می بینید که 
همسرتان از آن استقبال کرده و حتی بیش از پیش تحریک می 
شود. خانم ها زمانیکه به همراه همسر خود به لذت نمی رسند، 
اغلب ناامید و دلسرد می شوند. اگر چنین اتفاقی رخ داد، بهتر 
است در مورد چیزهایی که در بستر دوست می دارید، با شریک 
زندگی خود صحبت کنید. مطمئن باشید که این بار نیز شریکتان 

خوشحال میشود.

تبادل  آغوشی،  هم  لذت،  برای  را  فضایی  باید  جنسی  ارتباط 
و  مکان  در  و  کند  ایجاد  طرفین  به  اهمیت  بروز  و  احساسات 
زمانی صورت پذیرد که برای هر دو طرف مناسب باشد. زوجین 
باید با یکدیگر صحبت کرده و طرح لذت خود را بریزند. در یک 
چنین حالتی دیگر میل جنسی به عنوان یک مشکل حاد محسوب 
نمی شود. یک ارتباط طوالنی مدت و شاد، نیازمند سرسپردگی 
از جانب هر دو نفر می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر می 
توانید با یک مشاور یا روانشناس گفتگو کنید و مشکالت جنسی 

خود را برطرف نمایید.

به یاد داشته باشید فقــــط از صرافی 
های معتبر جهت نقل و انتقال پول 

خوداستفاده نمائید



    جمعه 3 اردیبهشت ماه 1395 -  شماره 440هفته نامه پرشین20

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

10 دلیل خوشمزه 
»تلگـــــــراف« برای 
سفر به ایــــــــــران!
نشریه تلگراف در گزارشی، ایران را مهد پیچیده ترین غذاهای دنیا معرفی کرده 
و 10 دلیل خوراکی برای مخاطبانش آورده که به واسطه آن باید به کشورمان 
سفر کنند. به گزارش »دنیای اقتصاد«، نگارنده این گزارش یاسمین  خان بوده 
که نویسنده کتاب آشپزی افسانه های زعفرانی نیز هست و این گزارش را بعد 
شدن  بهتر  »با  می گوید:  است.او  نوشته  داشته،  ایران  به  اخیرا  که  سفری  از 
روابط ایران و جهان، فرصت خوبی برای سفر به این کشور فراهم شده است؛ 
و  رسیده  یونسکو  جهانی  میراث  ثبت  به  گردشگری اش  1۹جاذبه  که  کشوری 
اسالمی  معماری های  زیباترین  و  است  الهام بخش  مناظر  از  سرشار  طبیعتش 

جهان را دارد.« به گفته او، در ایران گردشگران می توانند مانند یک پادشاه از 
آبدار و زعفرانی،  ایرانی لذت ببرند؛ غذاهایی مانند: کباب  های  غذا های متنوع 
کرم های  با  شده  پر  شیرینی های  و  گوشت  تکه های  با  آبدار  خورشت های 
خوش طعم.  یاسمین خان در طول سفری طوالنی  که به ایران داشته کتابش را 
نوشته است و در این سفر دفترچه یادداشت آشپزی اش و عصاره آب انار تنها 
وسایلی بودند که همیشه همراهش بودند. اما او 10 پیشنهاد ویژه برای امتحان 
خوشمزه ترین غذاهای ایرانی داشته که در ادامه آنها را از نظر خواهیم گذراند. 

1. لذت خوردن، چلوکباب در تهران
تپه ای  روی  و  می شوند  کباب  آتش  روی  که  بره  یا  مرغ  گوشت  تازه  تکه های 

است.  ایرانی  غذاهای  اصلی ترین  از  یکی  می گیرند،  قرار  کره ای  برنج  از 
گوجه فرنگی کباب شده، ماست چکیده، سبزی های تازه و خیارشور نیز همراه 
پیدا  چلوکباب  ایران  رستوران های  اغلب  در  اگرچه  می شوند.  سرو  چلوکباب 
با  بره  کباب  طعم  بهترین  می توانید  تهران  شاندیز  رستوران  در  اما  می شود 

سماق تازه را تجربه کنید. 

2. بازگشت به گذشته، با آش رشته اصفهان
در ایران به کسی که غذا درست  می کند، آشپز می گویند؛ به معنی درست کننده 
می روند.  شمار  به  ایرانی  غذاهای  اصیل ترین  از  یکی  آش ها  نتیجه  در  و  آش 
آش رشته یک نوع سوپ خوشمزه با حبوبات، سبزیجات تازه و رشته است که 
همراه کشک که نوعی آب پنیر تخمیر شده است با طعمی بین پارمسان و پنیر 
فواره های  و  زده  شکوفه  تازه  درخت های  زیر  باید  را  آش  می شود.  سرو  بز، 
هتل عباسی در اصفهان امتحان کرد؛ مسافرخانه قدیمی 300 ساله ای که بعد از 

بازسازی به عنوان یکی از قدیمی ترین هتل های دنیا شناخته شده است.

3. مدهوش شدن با دیزی مشهد
گوشت بره، نخود و سیب زمینی خورشتی به آرامی در کاسه های سفالی برای 
ساعت ها می پزند تا نرم شده و برای خوردن آماده شوند. سپس مواد پخته را 
با هم می کوبند و به شکل خمیری در می آورند و با نان می خورند. همچنین یک 

از  تا آب حاصل  نان  را خرد می کنند و داخل کاسه سفالی می ریزند  از  قسمت 
پختن گوشت را جذب کنند و بعد نان های خیس شده را می خورند.  دیزی اصالتا 
غذایی مشهدی است و امروزه در تمام رستوران ها و کافه های این شهر برای 
شام و ناهار طبخ می شود. حرم حضرت امام رضا )ع(، امام هشتم شیعیان نیز 
در شهر مشهد است و این شهر از مکان های مقدس و مذهبی شیعیان محسوب 

می شود. 

4. توقف در کاشان و عطر گل محمدی
ایران حدود 2۵00 سال پیش، اولین کشوری بود که از گلبرگ های گل محمدی، 
برگزار  کاشان  در  گالب گیری  جشن  بهار  فصل  در  ساله  هر  کرد.  تولید  گالب 

دیگ های  در  را  گل ها  آب  آوردن  دست  به  چگونگی  می توانید  شما  و  می شود 
بزرگ پر از بخار ببینید.در طول این فستیوال، شهر پر از رنگ ها و صحنه ها و 
بو های دلپذیر است و یکی از مطلوب ترین خوراکی هایی که در یک بعدازظهر 
آفتابی می توان از آن لذت برد خوردن یک کاسه فالوده خواهد بود. فالوده دسر 

شیرینی است که با گالب، ورمیشل برنج و آبلیمو درست می شود. 

۵. بهشت سبزی ها در تالش
شالیزارهای  و  انبوه  سبز  جنگل های  با  ایران  طبیعت های  زیباترین  از  یکی 
ایرانیان در بهار  برنج در نزدیکی دریای خزر در شهرستان تالش قرار  دارد. 
و تابستان برای گذراندن تعطیالت خود به آنجا می روند.  غذاهای این منطقه 
نیز مانند طبیعتش پر از سبزی های مختلف و تازه هستند. ترشی تره یک غذای 
خوشمزه و زمردی رنگ است که با چندین کیلو سبزی اسفناج، شوید، جعفری، 
گشنیز و پیازچه پخته می شود و با لیمو مزه دار و ترشش می کنند و در مرحله 

آخر تخم مرغ ها را هم داخلش می ز نند تا بپزند. 

6. شیرین کام در یزد
شهر تاریخی و آجر خشتی یزد، در بین دو کویر بزرگ ایران قرار دارد. این شهر 
با بادگیرها، آتشکده های زرتشتیان و شیرینی هایش معروف است. شیرینی پزان 
در سراسر شهر به صورت شعبه ای و منظم پراکنده شده اند. باقلواهای بادام 
و کیک های یزدی درست شده با هل و پسته و قطاب، شیرینی محلی سرخ شده 

که با بادام زمینی پر شده است، از معروف ترین شیرینی های این شهر هستند. 

7. کیک برنج ته چین در شیراز
ته دیگ  برشته می شود،  دیگ  در کف  که  و روغنی  ترد شده  برنج  به  ایرانی ها 
به  و  می کنند  فشرده اش  که  است  کامل  غذایی  واقع  در  ته چین  و  می گویند 
با  را  زعفران  و  تخم مرغ  زرده  ماست،  برنج،  درمی  آورند.   دیگی   ته  صورت 
یکدیگر مخلوط می کنند و در البه الیش مرغ یا گوشت مزه دار شده می ریزند و 
می گذارند روی گاز تا طالیی شود.  بعد از آن قابلمه را بر عکس می کنند تا غذا 
به صورت کیکی و کامل از قابلمه در بیاید. ته چین در اغلب رستوران های شیراز 

به عنوان غذای ویژه ارائه می شود. 

8. کوفته  قلقلی های پرهیبت در تبریز
در  دارد؛  قرار  ایران  قلقلی های  کوفته  بهترین  شهر  ایران،  غربی  شمال  در 
ترکیب های متنوعی مانند کوفته بره پر شده با آلو، آلبالو های ترش، مغز گردو، 
با تخم مرغ پخته. معروف ترین کوفته که  پر شده  یا کوفته  زرشک و کشمش 
هم اسم همین شهر است، کوفته تبریزی نام دارد که از بقیه کوفته ها بزرگ تر و 

حجیم تر است و رنگش مخلوطی از زعفران و رب گوجه است.

۹. غذاهای تند دریایی در بندر عباس
موقعیت  تاثیر  تحت  و  مرطوبش  و  گرم  هوای  و  آب  به دلیل  ایران  جنوب 
جغرافیایی اش که یکی از راه های اصلی ارتباطی بین هند و اروپا برای تبادل 
در  را  میگو ها  قلیه  بهترین  دارد.  تندی  و  گرم  غذاهای  بود،  دریایی  ادویه های 
شهر بندرعباس می توانید امتحان کنید؛ خورشت تندی که با گشنیز تازه، آلوچه، 
مرکزی  بازار  کنار  رستوران های  می شود.  درست  میگو  و  سیر  قرمز،  فلفل 

ماهی فروشان، بهترین مکان برای خوردن این غذای خوشمزه است.

10. ضیافت میرزا قاسمی در ماسوله
روستای 1000ساله ماسوله، در تپه های گیالن شما را به زندگی سنتی و روستایی 
در ایران برمی گرداند؛ زمانی که شغل بیشتر مردم کشاورزی بود. اینجا یکی از 
بهترین مناطق ایران برای خوردن غذاهای گیاهی است؛ مانند میرزا قاسمی که 
یکی از مشهورترین غذاهای این ناحیه است. این غذا ترکیبی از بادمجان کباب 
له  فرنگی  و گوجه  تازه  و  فراوان  با سیر  شده روی زغال و سپس سرخ شده 
شده و مقدار زیادی روغن زیتون است.به گزارش »دنیای اقتصاد«، تفاوت عمده 
رسانه های  در  ایران  از  که  گزارش هایی  دیگر  با  تلگراف  روزنامه  گزارش  این 
متفاوتی  گونه  و معرفی  عنوان شده  تنوع مقاصد  در  منتشر می شود،  جهانی 
گونه  به عنوان  امروزه  که  است  غذا  گردشگری  یعنی  ایران،  در  گردشگری  از 

جدیدی از گردشگری شناخته شده و مورد استقبال قرار می گیرد.

شیروان؛ در ساحل اترک
از شهرستان های استان خراسان شمالی است  شیروان، یکی 
اسفراین،  به  جنوب  از  ترکمنستان،  کشور  به  شمال  از  که 
محدود  بجنورد  به  غرب  از  و  فاروج  شهرستان  به  شرق  از 
از شهرهای مرتفع استان خراسان شمالی  می شود. شیروان 
و  زمستان  در  سرد  نسبتا  هوایی  و  آب  می رود،  با  شمار  به 
بین  اترک،  مرزی  رود  دره  در  شهر  این  تابستان.  در  معتدل 
به  رسیدن  برای  گرفته است.  جای  آالداغ  و  کپه داغ  کوه های 
قوچان  مشهد–  راه  کرد؛  تعریف  می توان  مسیر  سه  شیروان 
به  200 کیلومتر؛ مسیر بجنورد-شیروان،  به طول  – شیروان، 
طول 60 کیلومتر در حدفاصل مشهد به بجنورد؛ و راه درگز– 

به نقش  به طول 180 کیلومتر.نام شیروان منسوب  شیروان، 
شیرکوه  شمالی  دامن  در  آن  شمایل  و  شکل  که  است  شیری 
را  شهرها  از  بسیاری  که  دیرین  رسم  به  و  می شود  مشاهده 
انوشیروان  به  منسوب  می دادند،  نسبت  پادشاهان  از  یکی  به 
به  منسوب  دیگر  روایتی  در  شیروان  نام  همچنین  است. 
منطقه  جنگل های  در  گذشته  قرون  در  که  بوده  شیربانانی 

شیروان به شکار و نگهداری شیر اشتغال داشته اند.

جاذبه ها
به  متعلق  شیروان،  کیلومتری   6 فاصله  در  تیموری  آرامگاه 
دوره تیموریان و محل دفن عید خواجه یکی از سرداران تیمور 
گورکانی؛ چهار طاقی تیموری، در 2۵ کیلومتری شمال غرب 
شیروان؛ تپه ارگ باستانی متعلق به دوره ساسانیان در بخش 
کنونی؛  شهر  غربی  جنوب  در  و  شیروان  قدیمی  شهر  غربی 
به  مربوط  باریکه(  )پل  کرودیت  پل  هنامه؛  دستکند  غارهای 
دوره آل بویه؛ قزل قلعه در 6۵ کیلومتری شمال شیروان و در 

جا  به  سام  قلعه  و  آتشکده  ترکمنستان  و  ایران  مرز  نزدیکی 
مانده از دوره ساسانی از جمله جاذبه های تاریخی این شهر 
و اطراف آن به شمار می روند. همچنین آبشار زوارم؛  آبشار 
در روستای  واقع  آبشار اسطرخی  آبشار گچان؛  اوغاز؛  کهنه 
اسطرخی در 28 کیلومتری جنوب شهر شیروان و در دهستان 
شیروان  شهرستان  کیلومتری   23 در  گلیان،  روستای  گلیان؛ 
و  دارد  ماشین رو  جاده ای  ییالق  این  به  دسترسی  مسیر  )که 
است(؛  موجود  گردشگران  برای  فراوانی  امکانات  محل،  در 
به  دره ای  در  زوارم  ییالقی  منطقه  رودبار؛  عرب  روستای 
همین نام در 28 کیلومتری جنوب غربی شیروان با چشمه ها 
و آبشارها و حوضچه های سنگی دیدنی؛ ییالق اوغاز در 4۵ 
کیلومتری شمال شرقی شیروان؛ منطقه حفاظت شده سرانی 
الیه حد  و در منتهی  در فاصله 8۵ کیلومتری شمال شیروان 
درمانی  آب  چشمه  شمالی؛   خراسان  استان  شرقی  شمال 
مختومی در فاصله 40 کیلومتری شمال شرق شیروان و  غار 
پوستین دوز در 6 کیلومتری شمال شرق شهرستان شیروان 

زیبایی های  جمله  از  حاضر  امام  به  موسوم  کوهی  دامنه  در 
که  می شوند  محسوب  آن  اطراف  مناطق  و  شهر  این  طبیعی 
دیدن آنها را نباید از دست داد. قتلمه، چلپه، اگنجه، شیرمال، 
فطیر،  لی  جزلق  فطیر،  لی  چریش  قاق،  فطیر،  نونه،  ساج 
کلوچه برنجی و چزمه تعدادی از بسیار غذاها و خوراکی های 
مردم  دستی  صنایع  هستند.مهم ترین  شهرستان  این  محلی 
بافی،  جاجیم  گلیم،  قالیچه،  خرسك،  فرش بافی،  را  شیروان 
شال گردن،  جوراب،  دست کش بافی،  پوستین دوزی،  نمدمالی، 
جوال  و  خورجین  حمام،  کیسه  چوخا،  چوخه،  پایتابه،  کاله، 
نوازندگانی  همچنین  شهرستان  این  در  می دهند.  تشکیل 
این  کهن  موسیقی  دار  میراث  که  دارند  وجود  چیره دست 
در  بخشی ها،  آوای  گویند.  »بخشی«  آنها  به  و  سرزمینند 
ایران  معنوی  مهم  میراث های  از  یکی  عنوان  به   13۹0 تیرماه 
منطقه  این  دیدن  رسید.  ثبت  به  یونسکو  جهانی  سازمان  در 
می تواند در این فصل و از این حیث که منطقه ای مرزی است 

برای هر گردشگری جذاب باشد.
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پرسپولیس و استقالل؛ چالش های پیش رو

دام دربی!

با  تهران  دربی  هشتادودومین  که  نمی کرد  هم  را  فکرش  هیچ کس  شاید 
غافلگیر  را  ایران  در  فوتبال  هوادار  میلیون ها  و  شود  برگزار  کیفیتی  چنین 
و  انجامید  تساوی  به  پنج شنبه  روز  مهم  مسابقات  وقتی همه  ویژه  به  کند. 
دادند، شاید خیلی ها تصور می کردند  از دست  امتیاز  تیم های مدعی  تمامی 
پرسپولیس و استقالل با چاشنی احتیاط به مصاف هم بروند و با رضایت 
دادن به مساوی در این مسابقه، بخت شان برای قهرمانی را در 4مسابقه باقی 
مانده بسنجند. با این وجود داربی82 از همان دقیقه اول بوی باروت می داد 

و پر از حادثه بود. 

به بیان دیگر این مسابقه همه چیز داشت؛ از گل زودهنگام و پنالتی خراب 
شده و موقعیت های سوخته تا واکنش های استثنایی گلرها و البته درگیری 
به برتری شش بر صفر  از دربی شهریور۵2 که  تیم! بعد  بازیکنان دو  بین 
پرسپولیسی ها انجامید، این پرگل ترین دربی پایتخت در تاریخ برگزاری این 
مسابقه بود که شاید همین یك خط به اندازه کافی گویای کیفیت نبرد جمعه 
بازنده می تواند  تیم  و  برنده  تیم  برای  اما  باشد. دربی82  بوده  سرخابی ها 

تبعاتی داشته باشد.

برنده ای که باید به هوش باشد
پرسپولیس خوشبخت است که یکی مثل برانکو ایوانکوویچ را روی نیمکت 
مربیگری اش می بیند. مرد کروات که در این فصل با گرفتن بهترین نمایش ها 
از تیمش همه را انگشت به دهان گذاشته، بعد از پیروزی پرگل برابر استقالل 
شود:  گرفته  جدی  باید  که  زد  حرف هایی  بازی  از  بعد  خبری  نشست  در 
»خوشحالیم، اما باید یادمان باشد اگر نتوانیم این تیم را قهرمان کنیم، در واقع 
هیچ کاری نکرده ایم. چهار فینال در پیش داریم که باید بهترین عملکردمان 
را در آنها ارائه دهیم.« استیالی این ذهنیت بر اردوی تیم برنده، از هر چیز 
دیگر واجب تر است. تاریخ نشان داده تیمی که دربی را می برد و خوب هم 
می برد، ممکن است به سرعت اسیر آفت غرور و بی خیالی شود و همه چیز 
را از دست بدهد. بهمن ماه ۹0، وقتی پرسپولیس با سه گل دیرهنگام ایمون 
زاید یك پیروزی بزرگ و تاریخی برابر استقالل به دست آورد، هفته بعدش 
فجر  سرمربی  زمان  آن  در  که  یاوری  می رفت.  فجرسپاسی  مصاف  به  باید 
اما ما  ابر هستند،  این روزها روی  بازی گفت: »پرسپولیسی ها  از  بود، قبل 
آنها را از روی آسمان پایین خواهیم کشید.« در نهایت هم همین اتفاق رخ داد 
از سپاسی خوردند.  آزادی چهار گل  ناباورانه در ورزشگاه  و سرخپوشان 
امروز دیگر مجال تکرار چنین اشتباهی وجود ندارد. سرخپوشان در ابتدای 

به  دردسر  هزار  با  که  حاال  و  داده اند  دست  از  امتیاز  کافی  اندازه  به  فصل 
بازی های  بدهند.  دست  از  را  قهرمانی  نادر  فرصت  نباید  رسیده اند،  صدر 
این روزها همه  اما  این تیم روی کاغذ آسان تر از سایر رقباست،  باقی مانده 
کشور انگیزه دارند که ترمز این پرسپولیس را بکشند و شهرتی به هم بزنند. 
همین هفته استقالل اهواز قعرنشین که سقوطش هم تقریبا مسجل است در 
خانه پذیرای قرمزها خواهد بود. سرمربی این تیم از پیش از شروع مسابقه 
تاکید کرده تنها ماموریت باقی مانده برای آنها در ادامه فصل، جلوگیری از 
را  گوشی  می تواند  هفته  یك  این  در  برانکو  آیا  است.  پرسپولیس  قهرمانی 
افسوس  یك  برای  مقدمه ای  شادمانی،  در  افراط  یا  بدهد  بازیکنانش  دست 

بزرگ خواهد شد؟

بازنده ای که در خطر است
می تواند  فقط  کلمه  یك  در  می گذرد،  استقالل  اردوی  در  روزها  این  آنچه 
»وحشتناك« توصیف شود. آنها داربی را با چهار گل باختند تا بعد از چهار 
به  بدهند.  دست  از  را  می خواندند  کری  حریف  برای  آن  با  که  نمادی  سال، 
عالوه وضع شان در جدول هم به هم ریخته و البته انبوه حواشی منفی نیز 

این تیم را تحت تاثیر قرار داده است.

 پرویز مظلومی که پیش از این نیز از مقبولیت چندان باالیی نزد هواداران 
بهره مند نبود، حاال بیش از پیش زیر فشار است. او روی عادل شیحی مصدوم 
غیبت  احتمال  و  شود  تشدید  بازیکنش  بهترین  آسیب دیدگی  تا  کرد  ریسك 
بیاید. همچنین تصمیمات فنی  به وجود  باقی مانده  او در مسابقات حساس 
عجیب مظلومی هم تبعاتی داشته؛ مثل تعویض باورنکردنی خسرو حیدری 
در میانه های نیمه دوم که همه را شوکه کرد. گفته می شود حیدری بعد از 
همچنین  کرد!  نخواهد  بازی  او  برای  دیگر  گفته  مظلومی  به  تعویض  این 
بالفاصله بعد از پایان این مسابقه، سیل تهاجمات کالمی و انتقادات تند و تیز 
پیشکسوتان استقالل به سمت مظلومی روانه شده است. این همه در حالی 
رخ می دهد که استقالل هنوز از شانس های مسلم قهرمانی یا کسب سهمیه به 
شمار می رود و اگر آرامش هر چه سریع تر به اردوی این تیم برنگردد، ممکن 
است این بخت های طالیی نیز از بین برود. آنها همچنین فینال جام حذفی را 
هم پیش رو دارند که بدون آرامش و انضباط نمی توان در آن به جایی رسید. 
از اینجا به بعد شاید وظیفه مدیریت باشگاه باشد که وضعیت را عادی کند 
و تیم را هر چه سریع تر از شوك این شکست برهاند. آیا افشارزاده و شرکا 

می توانند از پس این تکلیف مهم بر بیایند؟

ورزش
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 طالع بینی 
هفتـــــگی

چند کلمه برای آنهایی که این هفته تولدشان 
است

آمده  دنیا  به  هفته  این  که  عزیزی  دوست 
همراه  را  امسالتان  تولد  مبارک!  تولدت  ای، 
آنها  با  که  دیگری  های  زوج  و  عشقتان  با 
جشن  دارید  نزدیکی  و  صمیمیت  احساس 
به  خیلی  کار  این  با  باشید  مطمئن  و  بگیرید 
آنچه  پذیرفتن  با  گذشت.  خواهد  خوش  شما 
جنگیدن  جای  به  بخشد  می  شما  به  دنیا  این 
دارید  امسالتان  برای  که  هایی  نقشه  آن،  با 
درس  این  رفت.  خواهند  پیش  خوب  خیلی 
به  تا  باشید  داشته  یاد  به  امسال  تمام  در  را 
شما  برای  امسال  برسید.  خواهید  می  آنچه 
خودتان  اگر  و  است  بزرگ  تغییرات  سال 
بخواهید خواهید توانست از نو متولد شوید. 
شما  تغییرات  این  متوجه  نیز  اطرافیانتان 
و  تشویق  مورد  آنها  برای  را  شما  و  هستند 
ماه  و  ماه  این  طی  دهند.  می  قرار  تحسین 
که  شد  خواهید  آشنا  جدیدی  افراد  با  آینده 
می توانند اثرات زیادی روی زندگیتان داشته 
برای  را  دارید  دوست  که  آنهایی  پس  باشند، 
خودتان نگه داشته و بقیه آنها را از زندگیتان 
حذف کنید. تا آخر تابستان خواهید توانست 

خیلی چیزهای دیگر که با سلیقه شخصیتان 
کنید،  حذف  زندگیتان  از  را  نیستند  مطابق 

موفق باشید!

متولد فروردین )بره(:
سر  در  ای  منتظره  غیر  موانع  هفته  این 
گذارند  نمی  که  شد  خواهند  سبز  راهتان 
را  انتظارش  که  طوری  همان  هایتان  برنامه 
بی  و  جزئی  اتفاقات  این  بروند.  پیش  دارید 
هایتان  برنامه  کردن  عملی  در  که  اهمیتی 
تأخیر ایجاد می کنند، ممکن است باعث شوند 
نسبت به توانایی خود در رسیدن به هدفتان 
پیدا  برای  ولی  شوید.  تردید  و  شک  دچار 
حس  دچار  اگر  حتی  مشکلتان  جواب  کردن 
به  نباید  هم  باشید  شده  تردید  و  سردرگمی 
دیگران نگاه کنید و منتظر اقدام آنها باشید. 
است،  خیر  دوستانتان  نیت  که  این  وجود  با 
آنها  توانید توصیه های  احتمال زیاد نمی  به 
وجود  به  دلخوری  است  ممکن  و  بپذیرید  را 
بیاید. بهترین چاره این است که ضعف های 

خود را پذیرفته و راه حلی برای آنها بیابید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
افزایش  شدت  به  دارد  شما  نفس  به  اعتماد 
اعتقاداتتان قوت  به روز  و روز  کند  پیدا می 
بهتر  ولی  کنند.  می  پیدا  بیشتری  فدرت  و 
است به جای این که این وضعیت باعث شود 
چند  بردارید،  گام  هدفی  سوی  به  شتاب  با 
این  تا  بدهید  وقت  خودتان  به  را  آینده  هفته 
موفقیت  و  برسد  ثبات  به  شما  در  وضعیت 
خودآگاهی  دادن  افزایش  کنید.  باور  را  خود 

برای شما کار ساده ای نیست، چرا که ترجیح 
می دهید به جای تجزیه و تحلیل احساسات 
تمام  پشتکار  و  قدرت  با  آینده  درباره  خود 
در  ولی  کنید.  باز  جلو  سوی  به  را  خود  راه 
درس  که  است  این  تر  عاقالنه  حاضر  حال 
تفکر در مورد گذشته و  ارزشمندی که  های 
وضعیت فعلیتان برای شما به همراه خواهد 

داشت را از دست ندهید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
از  یکی  با  باشید  مجبور  هفته  این  شاید 
همکاران و یا شرکای عصبانی خود دست و 
پنجه نرم کنید. ولی اگر احساسات خود را در 
مقابله با احساسات منفی یک نفر دیگر تنها 
آرامش و راحتی بیان نکنید تنها  برای حفظ 
باعث پیچیده تر شدن مشکالت خواهید شد. 
اگر خودتان رک و صریح در مورد نیازهایتان 
بود  نخواهند  مجبور  دیگران  بزنید  حرف 
برای این که شما را به حرف بیاورند با شما 
جر و بحث کرده و یا حتی دعوا راه بیندازند. 
و  زنند  می  حرف  زیاد  که  کسانی  مواظب 
وعده و وعیدهای بسیار می دهند باشید، زیرا 
هایشان  حرف  کردن  عملی  در  معموال  آنها 
بخواهید  اگر  و  شوند  می  مواجه  مشکل  با 
مواجه  مشکل  با  کنید  تکیه  آنها  به  هفته  این 

خواهید شد.

متولدین تیر )خرچنگ(:
انگار این روزها همه توان و انرژیتان را باید 
تنها صرف کارتان کنید و این موضوع باعث 
است.  شده  شما  بودن  عصبی  و  بیقراری 

درست است که کارهایتان زیاد شده اند، ولی 
این همه تالشی که برای انجام وظایفی که به 
از  را  شما  انرژی  کنید  می  هستند  تان  عهده 
بین خواهد برد. اکنون وقت آن رسیده است 
که بین کار و تفریح و استراحت تعادل ایجاد 
کنید. ولی هنوز نباید دست به ایجاد تغییرات 
عمده بزنید، همین که سعی کنید تمام ساعات 
است.  کافی  نکنید  کارتان  صرف  را  روزتان 
هایتان  مسئولیت  به  نسبت  نباید  حال  این  با 
خیالی  بی  به  را  خودتان  و  باشید  تفاوت  بی 
بزنید، تنها باید اعتدال را در هر کاری رعایت 

کنید.

متولدین مرداد )شیر(:
با وجود این که همه شما را به عنوان فردی 
انگار  حاضر  حال  در  شناسند،  می  خالق 
انرژی  شما  است.  گرفته  را  جلویتان  چیزی 
را  هایتان  برنامه  کردن  دنبال  برای  کافی 
مبادا  که  دارید  وحشت  این  از  ولی   ، دارید 
نباشند.  خوب  کافی  اندازه  به  هایتان  ایده 
این حساسیت شما در تحلیل خودتان و ایده 
اثرات  دارید  انتظار  آنچه  خالف  بر  هایتان 
گذاشت  خواهد  عملکردتان  روی  مخربی 
هایتان  قضاوت  در  که  شد  خواهد  باعث  و 
اشتباه کنید. به جای این که روی نکات منفی 
در  را  این  کنید،  تمرکز  احتمالی  مشکالت  و 
نظرتان  مورد  نتیجه  که  کنید  تصور  ذهنتان 
اگر  حتی  ما  همه  آورد.  خواهید  دست  رابه 
شویم  جذب  قانون  منکر  ظاهر  در  بخواهیم 
هم به خوبی از صحت آن و قدرت تفکر مثبت 

آگاه هستیم.

متولدین شهریور )سنبله(:
خانه  به  مربوط  های  مسئولیت  سنگین  وزن 
هایتان  شانه  روی  روزها  این  خانواده  و 
که  است  شده  این  مانع  و  کند  می  سنگینی 
فکر  تازه  مسیرهای  و  اهداف  به  بتوانید 
و  ندارید  ای  عجله  شما  خوشبختانه  کنید. 
می خواهید این تغییر جهت در زندگیتان بر 
حال  این  با  باشد.  استوار  مستحکم  ای  پایه 
برای  کار  که چقدر  گیرید  نظر می  در  وقتی 
انجام دادن باقی مانده است دچار نگرانی و 
به  را  این  است  کافی  شوید.  می  سردرگمی 
یک  بزرگ  تغییرات  که  باشید  داشته  خاطر 
شبه اتفاق نمی افتند، پس با خیال راحت برای 
خانوادگیتان  و  شخصی  مسائل  به  پرداختن 
وقت بگذارید. در رفتار شما وقار و متانت به 
به شما  را  خصوصی نهفته است که دیگران 
جذب می کند، کافی است خودتان باشید تا دل 

هر کسی را به دست بیاورید.

متولدین مهر )ترازو(:

وقتی مردم جلوی مسیر پیشرفت شما را می 
به  عصبانیت  حتی  و  دلسردی  حس  گیرند 
درستی  به  آنها  که  چرا  دهد،  می  دست  شما 
نیستند.  آگاه  شما  های  خواسته  و  اهداف  از 
پیش  برای  پافشاری  و  اصرار  حال  این  با 
خودتان  که  صورتی  همان  به  کارها  بردن 
شد.  خواهد  تمام  ضررتان  به  دارید  انتظار 
و  دیگران  کردن  قانع  برای  را  خود  انرژی 
همراه کردن آنها برای خودتان تلف نکنید و 
بگذارید خودشان به خواسته خود و هروقت 
بپیوندند.  شما  به  خواهند  می  خودشان  که 
بسیار  جنگجوهایی  زمان  گذشت  و  صبوری 
سربلند  نبرد  میدان  از  که  هستند  قدرتمند 
خوبی  روز  هفته  این  آمد.  خواهند  بیرون 
برای کمیاستراحت، تماشای یک فیلم خوب و 

یا خواندن مجله مورد عالقه تان است.

متولدین آبان )عقرب(:
برای  که  را  ای  بودجه  که  است  نفعتان  به 
می  فکر  و  بودید  گرفته  نظر  در  خودتان 
کردید بی هیچ فشاری با آن سر خواهید کرد 
را یک بار دیگر از نظر بگذرانید. طی چند ماه 
همان  اقتصادیتان  اوضاع  است  ممکن  آینده 
طوری که انتظارش را داشته اید نباشد و به 
برخی مشکالت مالی و خرج های غیر مترقبه 
بودید  نگرفته  نظر  در  تان  بودجه  در  که 
نیست،  نگرانی  جای  هیچ  البته  بربخورید. 
آید  به نظر شما مشکل مالی می  آن چه  زیرا 
مطابق  از  که  است  غیرمنطقی  ترسی  بیشتر 
می  ریشه  انتظاراتتان  با  تان  بودجه  نبودن 
گیرد. این هفته خیلی سرحال هستید و نیاز 
احساس  فیزیکی  فعالیت  داشتن  به  شدیدی 
هوای  در  و  بزنید  بیرون  خانه  از  کنید،  می 

تازه کمی ورزش کنید.

متولدین آذر )کمان(:
پذیرفتن  از  پیش  هفته  این  است  بهتر 
مسئولیتی بیش از حد تواناییتان همه جوانب 
را در نظر بگیرید و کمی احتیاط کنید. شما 
در حال حاضر به دلیل شرایط کیهانی شور 
کنید  می  احساس  خود  وجود  در  هیجانی  و 
که باعث می شود مسئولیت های سنگینی که 
اگر  بگیرید.  عهده  به  را  نیستند  توانتان  در 

چنین کاری کنید مجبور خواهید بود که بهای 
کاری  بپردازید.  را  خود  اشتباه  تصمیمات 
انرژیتان  از رسیدن به مقصد  نکنید که پیش 
مسیر  ادامه  برای  کافی  توانایی  و  شود  تمام 
هفته  این  گیری  تصمیم  باشید.  نداشته  را 
برای شما کاری دشوار و یا حتی غیر ممکن 
است، پس این کار را با خیال راحت به دیگران 
شما  به  که  بکنید  را  کاری  همان  و  بسپارید 

گفته می شود.

متولدین دی )بز(:
تمایل  ذاتی  طور  به  شما  که  این  وجود  با 
کارهایتان  در  موفقیت  به  رسیدن  به  عجیبی 
در وجود خود احساس میکنید، این هفته بیش 
از مسائل مادی این مسائل معنوی هستند که 
بیشتر  توجهتان  و  دارند  اهمیت  شما  برای 
طلبانه  جاه  اهداف  است.  اخروی  مسائل  به 
معنایی  دنبال  به  و  هستند  معنی  بی  برایتان 
خوشحالی  هستید.  زندگیتان  برای  تر  عمیق 
برای شما در حال حاضر در اموال و مادیات 
نیست و مسائل معنوی و روحانی برایتان از 
اهمیت بیشتری برخوردار هستند. پس به این 
نیاز خود توجه کرده و حتما زمانی را برای 
پرداختن به این امور در برنامه این هفتهتان 
در نظر بگیرید. تحمل تردید ها و عدم قدرت 
شما  برای  مقابلتان  طرف  در  گیری  تصمیم 
حق  هم  او  به  ولی  است،  شده  دشوار  بسیار 

بدهید که نگران آینده اش باشد.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
برنامه  برای  بسیاری  هیجان  و  شور  شما 
ریزی در مورد آینده در وجود خود احساس 
می کنید، ولی آنقدر ذهنتان درگیر ایده های 
هوشمندانه تان و زیبایی آینده ای که برایتان 
عمل  که  است  شده  داشت  خواهند  همراه  به 
خواهد  ممکن  غیر  را  هایتان  نقشه  به  کردن 
کرد. در ضمن این را هم باید یادتان باشد که 
موفقیت به سراغ هیچ کسی نخواهد رفت و 
و  رفته  آن  دنبال  به  باید  که  هستید  شما  این 
سر  در  رویایی  اگر  بیاورید.  دست  به  را  آن 
دارید خودتان آن را به واقعیت بدل کنید و به 
نباشید. کاری برای خودتان  دیگران وابسته 
انجام  بابت  خودتان  از  آینده  در  که  بکنید 
به  در  که  استعدادی  باشید.  سپاسگزار  آن 
تان  شاعرانه  حس  و  دارید  کلمات  گیری  کار 
آوردن دل کسی که دوست  به دست  برای  را 

دارید به کار بگیرید.

متولدین اسفند )ماهی(:
و  اید  آمده  بیرون  رویا  عالم  از  هفته  این 
به  را  شما  توجه  واقعی  دنیای  در  پیشرفت 
خود جذب کرده است، این باعث می شود که 
حرفه  اهداف  کردن  دنبال  برای  خوبی  روز 
ایتان باشد. با این حال تحت شرایط کیهانی 
چند  هر  موانعی  با  راهتان  در  است  ممکن 
کوچک مواجه شوید که جلوی سرعت گرفتن 
آنها  شما را می گیرند، پس خودتان را برای 
خواسته  به  بالفاصله  اگر  و  نکنید  سرزنش 
قرار  انتقاد  مورد  را  خودتان  نرسیدید  تان 
دست  از  رابطه  این  در  کاری  چون  ندهید، 
این که بی دلیل روح  آید. بجای  شما بر نمی 
خودتان را خسته و فرسوده کنید این نکته را 
در نظر داشته باشید که در حال حاضر برای 
رسیدن به موفقیت هوشمندی بیش از سخت 

کوشی به شما کمک خواهد کرد.

گــــزارش
www.iran-newspaper.comeditorial@iran-newspaper.com

9

 افقي:
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فلج كننده جدي و نادر كه به وسيله 
سم يك نوع باكتري ايجاد مي شود
2- اندام بويايي- پول سابق آلمان- 

شهري در استان فارس
3- نادر- جمع شيء- جمله دستوري

4- شهري در اس��تان يزد- نشانه 
اس��م مصدر- وس��يله اي در خانه- 

معجزه، حجت
5- چاق خارجي- كشور اروپايي- 
اتاق بزرگ برای پذيرايي، نمايش، 

كنسرت، نمايشگاه و غيره
6- علم مطالع��ه خواص طبيعت- 

فروشنده محل- رنگ مو
7- سياهه- فالح- معلق

8- اصالح- مخفف نگاه- شهري در 
استان زنجان

9- چوبه اعدام- شفاي بيمار- ناگزير
10- صفتي براي دهان سخن چين- 
پيك كاغذي- درختي هميشه سبز
11- يار- اهل و عيال دارد- محل

12- لباس- فالني- نت مخمور- سر
13- رخسار- پست فطرت- شكستني در ورزش

14- بيان- نامي از نام هاي زنان عرب- بيهوده و بي معني
15- منظوم��ه اي از عبدالرحمان جامي به تقلي��د از پنج گنج نظامي- حق خود 

را خواستن

 عمودي:
1-رساله حي بن يقظان که خالصه آرا و عقايد فلسفي اوست- نااميد

2- جانشيني- زين و برگ  اسب- شمشيرزن
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باستاني
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6- ناخن چهارپا- سخن زشت- همسن
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8- بريان شده- فاضالب- از رگ هاي مهم بدن
9- نماينده- شهري در استان لرستان- خودم!
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جدولي!- صداي كلفت

11- تعج��ب زن- فح��ش- 
معروف

12- چه��ره، دي��دار- گزيده 
چيزي- ذرت برشته- مرزبان

13- ضرب شمش��ير- داير- 
روش، اسلوب
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وسيله رفت و روب
تمرك��ز  روش  نوع��ي   -15
بخش  نخس��تين  ح��واس- 

روده كوچك

 افقي:
1-ژن هاي تغيير يافته اي هس��تند كه 
در حالت ع��ادي پروتئين هايي را كه در 
كنترل رشد و تكثير سلول ها نقش دارند، 
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5- قهوه- مال چند نفر- گذشتن و 
رد شدن

6- نام ه��اي خاص- ص��وت- نوعي 
رنگ مو

7- توزيع كننده- استخوان پا- بسياري
8- مجازات- جمع نكته- پرنده پابلند
9- محلي در مكه- فكر- واحد طول

10- كلم��ه ش��گفتي- واح��د پول 
چين- غذاي محلي اردبيل

11- ماده چسبنده شيرين كه از جوانه گندم و آرد درست مي كنند- نوعي كشتي- مخزن اسرار
12- ضل��ع مقابل زاوي��ه 90 درجه در مثلث قائم الزاويه- خياط- من و جنابعالي- فيلمي با 

هنرنمايي مرضيه برومند، مهدي هاشمي و پانته آ بهرام
13- ماشين خاكبرداري- ضد دشمن- سرزنش

14- انديشه هاي بد- آينده- مادر حضرت عيسي)ع(
15- كنايه از آسمان- پيله كرم ابريشم

 عمودي:
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2- بدون ا منيت- شايع ترين بيماري پوستي- اسب سركش
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6- اطراف دهان- نوعي پارچه- جنگ

7- دختر- ترساندن و فراري دادن- فنا
8- غذا- پارسا- نابودي

9- هدف تير- كشف كردن- حرف صليب
10- رم��ان كامو- جايگاه 

سوره انفال- خمره بزرگ
11- مقابل جزر- قبيله ها- 

مغازه
خوردن��ي!-  ش��هر   -12
چين ه��اي ري��ز و در هم 
موي س��ر- جس��ت وجو- 

گنجه لباس
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15- رئي��س ص��د تن- اين 
منطقه از سردسيرترين نقاط 

كردستان به حساب مي آيد
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دستصداوسيمادرجيبخانوادهها

 هر دقيقه كودكي
 چند تومان؟

برداش�ت از جيب سرپرس�ت خانواده؛ اين تازه ترين دس�ته گلي 
اس�ت که برخی از شبکه های تلويزيونی صدا و سيما به آب داده 
ک�ه در برخی موارد باعث ايجاد تنش در خانواده می ش�ود. برخي 
از برنامه س�ازانی  كه بي توجه به س�امت كودكان هر روز در حال 
تبليغ چيپس و پفك هس�تند، مدت هاس�ت با تبليغ شماره هاي 
مختلف،ك�ودكان را تش�ويق ب�ه گرفتن ش�ماره تلفن هايی برای 
ش�نيدن موسيقي و داستان هاي مورد عاقه آنها مي كنند.اتفاقی 

که بدون اطاع والدي�ن و در برخی موارد بدون رضايت آن ها می 
افتاد و به برداشت از جيب آن ها منجر می شد، شماره هايي كه به 
گفته شهرونداني كه با روزنامه ايران تماس گرفته اند، فقط همين 
كه گرفته شود، هزارتومان از حساب مالك تلفن برداشت مي شود 
تا اين سؤال پيش بيايد كه سازندگان برنامه هاي كودك و نوجوان  
در ش�بکه های مختلف هر دقيقه عمر كودكان اين سرزمين را به 

چند تومان مي فروشند؟
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برنامههاييمقابلهكرد

روزنامه محترم ايران
با ادب و احترام

با توجه ب��ه چاپ مطلبي 
زيس��تگاه هاي  عنوان »در  با 
يوز چه مي گ��ذرد« به تاريخ 
يكشنبه 12 مردادماه 93 در 
روزنامه ايران مقتضي اس��ت 
مراتب ذي��ل با عنايت به اين 
كه اقدامات و پيگيري هايي به 
عمل آمده، جهت حفاظت از 
زيس��تگاه هاي يوزخيز استان 
يزد و پارك ملي سياهكوه به 

عنوان تنها پارك ملي استان با وجود تمامي كاستي ها در حال حاضر اين منطقه در زمره 
يكي از مناطق مطلوب به لحاتظ تنوع زيستي و جمعيت هاي مناسب حيات وحش در 

كشور قلمداد مي گردد، دستور فرمايند مطابق قانون مطبوعات درج گردد مي باشد.
منطقه سياهكوه از سال 1380 به عنوان منطقه حفاظت شده و بخشي از آن از سال 
86 تحت عنوان پارك ملي تحت مديريت محيط زيس��ت قرار گرفت. درخصوص معدن 
فعال در پارك ملي سياهكوه الزم به ذكر است همزمان با ارتقاي سطح حفاظتي منطقه 
و با توجه به سوابق فعاليت هاي معدني و ماده 4 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست 
كه اشعار مي دارد »هر نوع محدوديت و ممنوعيت و مقرراتي كه براي مناطق چهارگانه 
محيط زيس��ت برقرار مي گردد، نبايد با حق مالكيت و انتفاع اشخاصي كه در داخل اين 
مناطق قانونًا دارا هستند، مغاير باشد«، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست و اداره كل 
محيط زيست استان يزد براي متقاضي با لحاظ شرايط و محدوديت  هايي صادر گرديد. از 
اين رو اداره كل حفاظت محيط زيست يزد تالش نمود با نظارت مستمر بر فعاليت معدني 
مزبور اثرات منفي احتمالي بر زيستگاه هاي منطقه را تا حد امكان تقليل دهد و در اين 
زمينه كوچك ترين  تخلفات معدنكار به مراجع قضايي منعكس و پرونده قضايي تشكيل 
شده است. بديهي است سازمان حفاظت محيط زيست نه تنها در مناطق تحت مديريت 
بلكه در مناطق آزاد نيز از معترضين هميشگي به نحوه واگذاري فعاليت معادن در كشور 
بوده است. اما در برخي موارد همچون معدن فعال در پارك ملي سياهكوه قانون، فعاليت 
متقاضي را با توجه سابقه و حق انتفاع قبلي مجاز دانسته و صرفًا در مرحله تمديد مجوز 

محيط زيست مي تواند وارد عمل شده و درخصوص ادامه فعاليت آن اظهار نظر نمايد.
٭ درخصوص چراي شتر در پارك ملي سياهكوه نيز الزم به ذكر است تنها مرتعدار 
پارك ملي س��ياهكوه فردي از اهالي شهرس��تان نائين اس��ت كه قبل از ارتقاي سطح 
حفاظتي منطقه داراي سند مرتعداري بوده و از نظر قانوني مجاز به چراي دام مطابق با 
پروانه مرتعداري مي باش��د. ليكن اداره حفاظت محيط زيست يزد تالش نمود از طريق 
نظارت بر نحوه فعاليت وي، آسيب هاي ناشي از تعليف احشام در پارك ملي سياهكوه به 
حداقل برسد. به عنوان نمونه، چراي شتر به جاي گله و دام كه فاقد سگ گله، چوپان 
و رفت و آمدهاي متراكم اس��ت، اثرات قابل تحمل تري را داش��ته است و حتي تخلفات 
احتمالي مرتعدار مورد پيگيري قضايي قرار گرفته و سوابق آن در مراجع قضايي موجود 
اس��ت. درخصوص كمبود آب براي اس��تفاده شترها كه از دشواري هايي بود كه در سال 
جاري به وجود آمد، در فصل بهار مرتعدار را موظف به تأمين آب به وس��يله تانكر براي 
شترها نموده و در حال حاضر با نصب مانع و حائل در اطراف آبشخورهاي حيات وحش، 

مانع از عبور شترها و دسترسي به منابع آبي حيات وحش شده ايم.
٭ كمبود نيروي اجرايي در پارك ملي س��ياهكوه نيز به مصداق ساير مناطق تحت 
مديريت سازمان حفاظت محيط زيست مشكلي است كه اميد مي رود در دولت يازدهم و 
با نگاه ويژه دولتمردان به مقوله محيط زيست مرتفع گردد. در حال حاضر با وجود رديف 
پستي خالي، به دليل نبود مجوز استخدام، بدنه اجرايي محيط زيست از كمبود نيرو رنج 
مي برد كه اداره كل محيط زيست استان از مشاركت نيروهاي مردمي عالقه مند طبيعت 
و همياران محيط زيست و تشكيل گشت پايش اجرايي سيار توانسته بخشي از كمبودها 

در راستاي حفاظت از مناطق تحت مديريت و آزاد را جبران نمايد.
روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان يزد

جوابیه

قول »عزت اهلل ضرغامي« رئيس  صدا 
و س��يما  براي پاي��ان دادن به تبليغ در 
برنامه های كودك و نوجوان هم محقق 
نش��د تا يك وع��ده  بي س��رانجام ديگر 
هم ب��ه  وعده های ديگري ك��ه خوبان 
وف��ا نمي كنن��د، اضافه ش��ود.  به گفته 
»حجت االس��الم والمس��لمين مه��دي 
ماندگاري« قانون با مصوبه اي در س��ال 
83 هرگونه تبليغ در برنامه هاي كودك 
را ممن��وع اعالم كرده اس��ت اما برنامه 
سازان صدا و سيما از كنار آن گذشته تا 
»ماندگاري« از اين برخورد صدا و سيما 
به »فروش فرهنگ«ي��اد كند اما آيا در 
اين ميان تنها فرهنگ به حراج گذاشته 
مي ش��ود يا س��المت رواني و جس��مي 
ك��ودكان ه��م ب��ه مخاط��ره مي افتد؟ 
س��واي تبليغات مضر س��المت جسمي 
در برنامه هاي صدا و س��يما، اين روزها 
تلفن هاي مكرر شهروندان از نگراني هاي 
جدي��دي س��خن به ميان م��ي آورد كه 
تلويزيوني  برنامه ه��اي  نش��ان مي دهد 
مستقيم دست در جيب سرپرست هاي 
خانوار كرده و بدون اجازه و اطالع آنها از 

موجودي خانواده ها برداشت مي كنند. 
يكي از شهروندان تهراني در گفت و گو 
ب��ا روزنامه ايران مي گويد كه »چند روز 
پيش متوجه ش��دم كه تلف��ن ما قطع 
شده و به مخابرات مراجعه كردم. تلفن 
به خاط��ر بده��ي 75 هزارتوماني قطع 

شده بود. تعجب كردم چون هم خودم و 
هم همسرم از موبايل استفاده مي كنيم 
و كمتر پي��ش می آيد که از تلفن منزل 
زنگ بزنيم«. او متوجه مي شود همه چيز 
زير سر دختر كوچولويش است كه مدام 
پاي »شبكه پويا« مي نشيند، . شبكه اي 
كه تلفن ه��اي مختلفي را براي كودكان 
تبلي��غ مي كند ت��ا آنها تم��اس بگيرند 
و هرچه دوس��ت دارند گ��وش بدهند. 
تلفن هاي��ي كه به محض اينكه ش��ماره 
آنها گرفته ش��ود بدون حتي يك كلمه، 
رقم قابل توجه��ی از جيب پدر خانواده 
يا سرپرس��ت خانواده كس��ر مي ش��ود، 
هزينه اي كه به همين جا ختم نمي شود 
و براس��اس محدوده زمان��ي، دقيقه اي 
حساب مي شود. اين شهروند مي گويد:» 

آيا مسئوالن اين ش��بكه نمي دانند كه 
اي��ن معامله با كودكي نابالغ اس��ت كه 
براساس قوانين و ش��رع باطل است؟« 
او مي پرس��د آيا آنها مطمئن هس��تند 
ك��ه اين كودكان با اجازه والدين تماس 
مي گيرن��د و والدين هر لحظه روي كار 
آنها نظارت دارن��د. البته اين دلنگراني 
و دغدغه تنها به اين ش��هروند محدود 
نمي شود. يك مادر تهراني هم مي گويد 
اين كارها دس��ت خانواده را در تربيت 
بهانه گيري  باع��ث  كودكان مي بن��دد. 
كودكان شده و فشار مالي به خانواده ها 
را افزايش مي دهد، افزايشي كه ممكن 
است به برخورد تند والدين با کودکشان  
منجر شود كه هميشه خدا هشت شان 

گرو نه است!
شايد سؤال خبرنگار روزنامه ايران در 
ميان اي��ن همه »بي توجهی به قانون« 
فانتزي باشد اما آيا اگر همه رفتار های  
م��ا مبتني بر قانون ب��ود، نبايد والدين 
از س��ازندگان اي��ن برنامه ه��ا به دليل 
به خطر انداختن س��المت كودكانشان 
ب��ه مراجع قضايي ش��كايت مي بردند؟ 
تلويزيوني كه با تبليغات ش��بانه روزي، 
كرم حلزون را روي مخ مخاطبان لغزاند 
تا معلوم ش��ود كه ذره اي عصاره از اين 
نرم تن سخت پوست در آنچه به خورد 
ملت مي دهد، نيست! آن هم در زماني 
ك��ه مدام از ماهواره ها به دليل تبليغات 

نادرست )البته بحق( انتقاد مي كنند.
 يكي از حقوقدان��ان در گفت و گو با 
روزنامه اي��ران از خأل قانوني در حقوق 
كودك س��خن به ميان م��ي آورد. اين 
حقوق��دان ك��ه نمي خواهد نام��ي از او 
برده ش��ود مي گويد: » اثبات اين مسأله 
در دادگاه س��خت اس��ت چون تلفن به 
اسم يك نفر ثبت شده و در مالكيت او 
است بنابراين همه چيز به صاحب تلفن 
برمي گ��ردد. « اما يك م��ادر مي گويد: 
»من و همس��رم هر دو كار مي كنيم و 
ساعت هايي مي ش��ود كه كودك ما در 
خانه تنهاست. بنابراين او بدون حضور 
ما هم در خانه از تلفن استفاده مي كند. 
« او يك مس��أله ديگ��ر را هم يادآوري 
مي كن��د، برنامه هاي��ي كه ش��بکه های 

مختلف تلويزيونی تبلي��غ مي كند و از 
ك��ودكان مي خواهد تا ب��ا گرفتن فالن 
ش��ماره ب��ه برنامه اي كه دوس��ت دارد 
گوش بدهد، به س��ن افراد بزرگس��ال 
نمي خورد و برخالف آنچه كارشناسان 
حقوقي مي گويند خيلي راحت مي شود 
ثابت ك��رد كه اين ش��ماره ها توس��ط 
كودكان گرفته مي ش��ود. يكي ديگر از 
والدين مي گويد كه اگر نشود ثابت كرد 
كه شماره توس��ط كودك 7-6 ساله اي 
كه س��واد خواندن و نوش��تن داش��ته 
گرفته ش��ده، چطور مي شود ثابت كرد 
كه وقتي كودك اين شماره را مي گيرد، 
پدر و مادر در كنار او هستند؟ سؤاالتي 
كه البته س��كوت اين حقوق��دان را در 
پ��ي دارد. او مي گوي��د: »اين زنجيره را 
در دادگاه هاي ما نمي توان به  هم وصل 
كرد!« صحبت هاي او اين س��ؤال را در 
پي مي آورد كه پس جلوي روند معيوب 
را چط��ور مي ش��ود گرفت؟ ش��هبازوار 
وكي��ل ديگري در گفت و گ��و با روزنامه 
ايران مي گوي��د:» از لحاظ حقوقي اين 
معامل��ه نيس��ت، چون ك��ودك تحت 
حضانت و واليت پدر و مادر قرار دارد و 
هيچ اهليت و صالحيتي براي دارا شدن 
م��ال و اموال ندارد.« البت��ه به گفته او 
در خوش بينانه ترين حالت پدر و مادرها 
مي توانن��د مس��ئوالن برنام��ه را تحت 
پيگيرد قانوني قرار دهند. او مي گويد به 

شرطي كه والدين از پولي بودن برنامه 
خبر نداشته باشند. اما اثبات آن به گفته 

يك وكيل ديگر كار راحتي نيست. 
 او مي گوي��د: » ادل��ه اثبات دعوا در 
دادگاه هاي ما س��نتي است. مثاًل وجود 
يك ش��اهد مي تواند دع��واي چند صد 
ميليون��ي را ثابت كند ام��ا هنوز، صدا، 
فيل��م، عك��س، اس ام اس در دادگاه و 
قوانين آيين دادرس��ي ما س��ند رسمي 
محسوب نمي شوند. « در نهايت با وجود 
گله گ��ذاري ش��هروندان در گفت و گو با 
روزنام��ه ايران ام��ا او مي گويد كه تمام 
مسئوليت و عواقب اين تلفن ها به صاحب 
تلفن برمي گردد. در نهايت پولش هم در 
جيب مخابرات و صدا و سيما مي رود. او 
بيراه هم نمي گويد. مضر بودن چيپس و 

پفك براي كودكان اثبات شده است اما 
تلويزيون بي توجه به آنها مدام در حال 
تبليغ اين كاالهاست. در تبليغات خود 
هم آنقدر آب و ت��اب مي دهد كه هيچ 
پ��در و مادري را ياراي مقابله با كودكي 
كه با دي��دن برنامه تلويزيون آب از لب 
و لوچه اش آويزان ش��ده، نيس��ت. حال 
اين س��ؤال پيش مي آيد كه آيا والدين 
مي توانند از دس��ت اندركاران برنامه اي 
كه خوراكي هاي مضر را تبليغ مي  كنند، 
شكايت كنند؟ حقوقدانان بند و قانوني 
كه بتواند راهكاري نش��ان بدهد و اين 
س��ؤال را بي پاسخ نگذارد، سراغ ندارند! 
چ��ون ه��زار راه و بيراهه ب��راي فرار از 

قانون وجود دارد. 

عمو پورنگ با طعم ماکارونی ë 
اما ماجرا به اينجا هم ختم نمي شود. 
تبليغ��ات تلويزيون��ي نه تنها س��المت 
ك��ودكان را به خط��ر مي اندازد و جيب 
والدي��ن را خال��ي، كه خ��ود كودكان 
هم وس��يله ديگري ب��راي درآمدزايي 
تلويزيون��ي ش��ده اند ك��ه خروج��ي و 
توليدات آن مدت هاست با انتقاد زيادي 

رو به رواست. 
 داري��وش فرضيايي ي��ا همان عمو 
پورن��گ مدت ه��ا وقت خ��ود را صرف 
تبليغ ماكاروني يك شركت خاص كرد. 
واكنش مدير شبكه دو به انتقاداتي كه 
به تبليغ  ش��د در نوع خود »بي نظير« 
بود: » من نس��بت به قضيه اسپانسرها 
در تلويزي��ون از جمله كاالي ماكاروني 
دف��اع دارم. به عنوان مث��ال مگر ما در 
برنام��ه »عمو پورنگ« ك��ه آنقدر مورد 
هجمه قرار گرفت، نوش��ابه هاي مضر و 
چيپس و پفك تبليغ كرديم كه از سوي 
برخي اطبا  و پزش��كان مورد انتقاد قرار 
گرفتيم؟!« بخش��ي زاده در حالي تبليغ 
نكردن نوش��ابه مضر و پفك را دليل بر 
درست بودن برنامه عمو پورنگ مي داند 
كه تبليغ اين اقالم در ساير برنامه هاي 
ش��بکه های مختلف بارها به اعتراض، 
واكنش و هشدار كارشناسان بهداشتي 
منجر شده اما همچنان بخشي از درآمد 
صدا و سيما مديون همين خوردني هاي 

مضر است. 
او در بخش��ي ديگ��ر از حرف ه��اي 
اخي��راً  »م��ن  مي گوي��د:   خ��ودش 
شنيده ام شركتي كه در برنامه كودك، 
ماكاروني هاي��ش را تبلي��غ مي كرديم، 
به دلي��ل تقاضا هاي زياد مجبور ش��د 
به واحدهاي تولي��دي خودش بيفزايد. 
اي��ن اتفاق يعني بازار كش��ش دارد اما 
نمي تواند تأمين كند. آيا ما با اين اتفاق 
ب��ه اقتصاد مقاومتي كش��ورمان كمك 
نكرديم؟اخيراً هم ش��نيده ام كه همين 
ش��ركت ماكارون��ي، ماكاروني هايش را 
ب��ه خاطر كيفيت باال به كش��ور ايتاليا 
ك��ه خود بان��ي و مول��د اصل��ي توليد 
ماكاروني است، صادر مي كند. آيا ما به 
خاطر اينكه در برنامه هايمان ماكاروني 
تبليغ كرديم بايد در جايگاه متهم قرار 
بگيريم؟« حرف هاي او اين سؤال را در 
اذهان متعجب اف��كار عمومي مي كارد 
كه آيا مديران و س��ازندگان يك برنامه 
كودك، وظيفه ش��ان توليد يك برنامه 
استاندارد براي پرورش كساني است كه 

در نخستين سال هاي يادگيري زندگي 
خ��ود ق��رار دارند يا تالش ب��راي رونق 
كس��ب و كار يك ش��ركت توليد كننده 
ماكارون��ي اس��ت ك��ه انتظ��ار دارن��د 
افكارعموم��ي براي بازار گرمي كه براي 
اين ماكارون��ي به وجود آمده  برای آنها 
کف بزنند؟ آيا حرف هاي بخشي زاده به 
اين معناست كه فقط تبليغ ماكاروني، 
بازار اين خوردن��ي را گرم كرده يا بازار 
چيپ��س و پفك هم داغ ش��ده اس��ت. 
آي��ا با اين اس��تدالل و به خاطر اقتصاد 
مقاومت��ي خانواده ها بايد قيد س��المت 
فرزندان خود را كه آينده سازان مملكت 

هستند بزنند؟
 افكارعمومي مي پرس��ند كه برنامه 
سازان رده های سنی کودک و نوجوان 
آي��ا ب��ا خ��ود فك��ر كرده اند ب��ا تبليغ 
چيپ��س و پفك چند م��ادر نگران را از 
وضعيت س��المت كودكان، رو در روي 
بچه هايش��ان ق��رار مي دهن��د؟ آيا اين 
برخوردها و تضاده��ا به دوري فرزند از 
خانواده ها منجر نخواهد شد؟ سؤاالتي 
كه به گفت��ه حقوقدانان البته جايي در 
قوانين ما ندارند تا بتوانند با اثبات آنها با 

ساخت چنين برنامه هايي مقابله كرد. 
مي پرس��ند  افكارعمومي  همچنين 
تركيب ش��وراي سالمت صدا و سيما از 
چه كساني با چه تخصص هايي تشكيل 
شده كه كوچكترين نگراني درباره آنچه 

در تلويزيون تبليغ مي شود، ندارند؟

سک سک برنامه سازان ë 
تبليغ خوراكي  در برنامه هاي كودكان 
و نوجوانان فقط به عمو پورنگ محدود 
نمي ش��ود و ش��هرياري ديگ��ر مجري 
شناخته ش��ده صدا و سيما هم در يك 
برنامه اي س��ك س��ك كنان شكالت را 
تبليغ كرد و باز هم به س��يل انتقادات 
افزود. اتفاقي كه در برنامه »مجيد قناد« 
افتاد، خارج از تحمل افكار عمومي بود. 
او از  بچه ها خواست تا با صداي بلند نام 
يک بانک خاص را كه اسپانسر برنامه بود 
فرياد بزنند. اسپانسرهايی كه شايد براي 
نخستين بار توسط مهران مديري وارد 
برنامه ها ش��دند و امروز حتي اسپانسر 
سريال هايي مي ش��وند كه در تمام 30 
قس��مت روزهاي ماه رمضان، تماشاگر 
پ��اي اين جعب��ه جادويي مي نش��يند 
تا براي او ثابت ش��ود ك��ه »ربا« عمل 
نكوهيده اي اس��ت ام��ا تبليغ هر لحظه 
يك مؤسس��ه مالي در همان س��ريال، 
س��ؤاالت زي��ادی را برمی انگيزد كه آيا 
سازندگان اين س��ريال،  هزينه ساخت 

سريال را »ربا« كرده اند؟ در نهايت آنچه 
در برنامه تلويزيوني پيش مي رود باعث 
واكنش تند افكار عمومي ش��ده اس��ت 
تا جايي كه »مصطفي رحماندوس��ت« 
شاعر، قصه نويس و مترجم كتاب هاي 
ك��ودكان و نوجوانان در جايي مي گويد 
م��ن عم��و پورنگ را دوس��ت داش��تم 
اما ب��ا ورود پيام ه��اي بازرگاني به اين 
برنامه و برنامه هاي ديگر، چهره زش��ت 
و ناخوش��ايندي براي دني��اي كودكان 

ترسيم كرده اند.
حاال باي��د ديد که انتقاد رس��انه ها 
از برنام��ه س��ازان صدا و س��يما باعث 
می شود تا »عزت اهلل ضرغامی« پايانی 
را بر تبليغات برنامه سازاني که عالوه بر 
ماليات دس��ت به جيب خانواده برده اند 
بنويس��د و امض��ا کن��د. در نهايت هم 
حقوقدان��ان قوانينی را مص��وب کنند 
تا بين خانواده ها و برنامه س��ازانی که 
روی پافشاری کودکان »سرتق« حساب 
وي��ژه ای را باز کرده اند، کف��ه را به نفع 

خانواده ها سنگين کنند.
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حادثه ورامین 
بازنویسی یک فاجعه

علی خلیلی.کارشناس ارشد جامعه شناسی 

تجاوز و سپس سوزاندن و مخفی کردن یک دختربچه شش، هفت ساله توسط 
یک نوجوان 16، 17ساله، فقط یک جنایت نیست بلکه حوادثی از این دست، 
رد موریانه ای را نمایان می کند که به جان پیکره جامعه افتاده و در الیه های 
ناپیدای آن در حال النه سازی و تکثیر است. به نظر من صرف تمرکز بر ملیت 
متفاوت طرفین این حادثه هولناک، راه حل مسئله نمی تواند باشد، چراکه این 
موضوع بین شهروندان ایرانی و نیز میان خود اهالی افغانستان به هیچ وجه 
کم سابقه نیست. به هر طریق، »ستایِش« خردسال، جاِن شیرین خود را به 
نه تنها  و  است  داده  دست  از  جامعه  در  فساد  و  ناخوشایندی  وجود  سبب 
سرچشمه  است،  مشخص  آنچه  کرد.   عزادار  را  ملت  دو  بلکه  خانواده  یک 
را  آن  بتوان  شاید  که  است  خشونت  به ویژه  و  اجتماعی  آسیب های  سیالب 
تفریطی  و  افراطی  و رویکرد  آداب، رسوم، فرهنگ  در شیوه های عملکرد، 
جامعه ای جست وجو کرد که از واقعیت های موجود به دالیل گوناگون فاصله 
گرفته  است. به عبارتی دیگر ساختارهای چنین جامعه ای به اندازه کافی توان 
سروسامان دادن به امور روزمره و حیاتی کنشگران را ندارند و رهاشدگی، 
زیست در فضای پرابهام و پر از ناکامی و سرگشتگی به گونه ای رواج پیدا 
انجام شده،  انحراف می زند. براساس تحقیقات  می کند که کنشگر دست به 
زمانی که کنشگران در شرایطی نتوانند از طریق ساختارهای کالن اعم از 
هنجارهای غالب، سنت ها، فرهنگ و شرایط موجود به طور طبیعی و موجه 
عبور کنند، دست به نوآوری و کشف راه هایی می زنند که در پاره ای اوقات 
ترتیب  این  به  وا می دارد.  به شگفتی  را  که ذهن  است  نوآوری چنان  شدت 
در شرایطی که جامعه بدون الگو سیر کند و کنشگران به بی قاعدگی عادت 
کنند و مدام نیازمند آزمون و خطا در راه هایی بی شمار باشند، چنین وقایع 
با فرض صحت  و خشونت هایی را می توان پیش بینی کرد.  واقعه ورامین 
کودک  کشاندن  با  متجاوز  که  می دهد  رخ  ترتیب  این  به  رسانه ها،  روایت 
وی  ازبین بردن  و  امحا  درصدد  او،  به  تجاوز  از  پس  پدری،  منزل  داخل  به 
برمی آید که در نتیجه به دام می افتد. این موضوع را می توان از چند جهت 

بررسی کرد.
و  کم تجربگی  اثر  در  که  است  فردی  متجاوز  و  قاتل  اینکه  اول  نکته 

مخفی  را  خود  عمل  نتوانسته  مناسب  امکانات  و  فضا  از  برخوردارنبودن 
نگه  دارد و از طرفی دیگر به سبب خردسال بودن قربانی و ترس از لورفتن 
ماجرا، حادثه به شکل یادشده اتفاق  افتاد. در چنین شرایطی در صورتی که 
متجاوز از توانایی و تجربه کافی برخوردار باشد یا در مقابل فردی بالغ قرار 
داشته  باشد که به سبب ترس ازدست رفتن آبرو واقعه را ابراز نکند، به هیچ 
عنوان مسئله نمایان نمی شود، اما نمایان یا مخفی بودن حوادثی این چنینی، 
پرهیز  و  چاره جویی  بلکه  نمی برد  بین  از  را  ما  جامعه  در  اجتماعی  آسیب 
به جامعه است که  لج بازی و واقعیت نگری و تغییر دادن نگاه و رویکرد  از 
می تواند چنین انحرافاتی را به حداقل برساند. عجالتا در این باره جای خالی 
قوانین و نیز فضای اجتماعی و فرهنگی برای حمایِت همراه با حفظ حرمت 

افراد خالی است.
ابهام در مسائل جنسی نوجوانان و جوانان است. باید دانست    نکته دوم، 
که در جامعه ما سخن گفتن و مباحثه و چاره جویی درباره تمایالت و مسائل 
جنسی افراد به سبب حرمت، تابوبودن این موضوعات و نیز نکوهیده بودن 
کردار و گفتار در این زمینه، باعث شکل گیری سپهری کامال تاریک در ذهن 
افراد از یک سو و ناتوانی در شناخت والدین از فرزندان خود از سوی دیگر 
را  خود  فرزند  حادثه ای،  چنین  رخداد  از  پس  والدین  که  گونه ای  به  است. 
فردی به اصطالح سربه زیر و نرمال توصیف می کنند و سرزدن چنین فعلی 
یا در بهترین شرایط در صورتی که  از فرزندشان را شگفت انگیز می دانند 

در پی علت یابی باشند، دوستان ناباب را بهانه می کنند و نه دالیل دیگر را.

نکته سوم فقدان تصویر و برداشت روشن و صحیح از جنس مخالف است. 
نیز  زنان  اگرچه  مردان،  بیشتر  اینجا  )در  مخالف  جنس  شناخت  در  ابهام 
در جای خود قابل بحث هستند( و نیز آشنانبودن با ظرف روحی و روانی 
باعث  زنان،  و  دختران  از  واقعیت  از  دور  و  خیال انگیز  تصاویر  همچنین  و 
شکل گیری نگاه سکشوال می شود که در آن، فرد، جنس مخالف را نه به عنوان 
یک انسان و فردی صاحب توانایی و استعداد بلکه به عنوان یک شیء و ابزار 
این  است.  جنسی  تمنیات  برآوردن  تواناییش  فقط  که  دید  خواهد  جنسی 
ابتدای دوره جوانی قرار دارد و علمی درباره  موضوع هنگامی که فرد در 

کلیت موضوع ندارد، شدید تر و حادثه برانگیز تر است.
اجتماعی  مسائل  به وجودآمدن  که  کنیم  اشاره  باید  پایان  در  به هرترتیب 
می تواند منشأهای متفاوتی داشته باشد. به نظر نگارنده آنچه در بروز چنین 
اجتماعی  مسائل  به  کالن  ساختار  رویکرد  نوع  است  دخیل  بیشتر  حوادثی 
است که خود را در نوع آموزش، دوری گزینی از واقعیت، تابوکردن مسائل 
می توان  می گذارد،  نمایش  به  جدید  ارزش گذاری  نوعی  رواج  و  اجتماعی 

جست وجو کرد.
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم

یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت
رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس

گویی ولی شناسان رفتند از این والیت
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا

سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی

جانا روا نباشد خون ریز را حمایت
در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود

از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت
این راه را نهایت صورت کجا توان بست
کش صد هزار منزل بیش است در بدایت

هر چند بردی آبم روی از درت نتابم
جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت

عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ
قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت

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

On account of that heart-cherishing beloved, thanks with complaint are mine:
If thou be a subtlety-understander of love list well to this tale.
Rewardless was and thankless every service that I rendered:
O Lord! void of kindness let none be the served one.
To profligates, thirsty of lip, none giveth a little water:
Thou mayest say: “Those recognizing holy men have departed from this land.”
O heart! In His tress-like noose, twist not; For, there,
Thou seest severed heads, crimeless, guiltless.
With a glance, Thy eye drank our blood; and Thou approvest:
O Soul! lawful is not protection to the blood-shedder.
In this dark night, lost to me became the path of my purpose:
O Star of guidance! come forth from the corner.
From every direction, where I went naught increased to me save terror.
Beware of this desert, and of this endless Path.
Of this Path, the end openeth no form
For, in its beginning, are a hundred thousand stages more.
Although, thou snatchedest my honor, I turn not my face from Thy door:
More pleasant is violence from the Beloved, than from the enemy, courtesy.
To thy complaint, love reacheth, if like Hafez
Thou recite the Kuran with the fourteen traditions.

مروری بر زندگی و سرنوشت حاج حبیب الله القانیان 

حاجی که حاجی نبود
قسمت آخر

1ـ اقرارهای صریح و ضمنی موجود در پرونده، 2ـ دالیل و اسناد و مدارک کافی از 
این  دفاعی  بنیه  تقویت  برای  می باشد  اسرائیل  به  پول  فرستادن  از  حاکی  که  پرونده 
رژیم، 3ـ تشکیل جلسه با بی رحم ترین دشمنان خدا و خلق فلسطینی موشه دایان و 
آباابان و سایر رهبران غاصب اسرائیلی، 4ـ  خریدن امالک و آپارتمان های چند طبقه ای.

به گفته نماینده دادسرا، کیفرخواست متکی به اظهارات متهم در بازپرسی و گزارش 
دو مامور ساواک است. در گزارش هایی ماموران ساواک از خریدن یک قطعه زمین در 
اسرائیل در سال 134۹ و سفر آقای القانیان به عنوان رئیس انجمن کلیمیان تهران به 
اسرائیل در سال 13۵2 خبر می دهند. به گفته مامور ساواک در این سفر آقای القانیان 
به مقامات نامبرده اسرائیلی قول می دهد که برای تشویق کلیمیان ایرانی به کمک مالی 
بیشتر به اسرائیل و مهاجرات ایشان به اسرائیل تالش کند. نماینده دادسرا در جلسه 

محاکمه گفت:
مخالف  صهیونیسم  با  که  شما  است،  مطرح  انقالب  دادسرای  برای  سوال  این   ...«
بودید، به چه صورتی این مخالفت خود را اعالم کردید که همکیشان شما متوجه این 
با سازمان  امنیتی که  به گزارش ساواک مهم ترین عامل  ... ما استناد  مساله بشوند؟ 
سیا همکاری نزدیک داشت، کرده ایم. ساواک در یک گزارش دیگر اعالم داشته است: 
قیمت  که  خریده اید  تل آویو  نزدیکی  در  زمین  و  پرداخته اید  دالر  میلیون  یک  از  بیش 
آنها نیز افزایش پیدا کرده است و بخش تحقیق ساواک نیز این نظریه را تایید کرده 
است. در گزارش دیگری ساواک از آسمانخراش نیمه تمام شما نام برده که در تل آویو 
ساخته می شود و سه برابر پالسکو بلندی دارد... درباره جلسه ای که القانیان به اتفاق 
موشه دایان، آباابان و چند تن دیگر از سران اسرائیل تشکیل شده بود و در آن راجع 
القانیان به یهودیان بحث و مشاوره شده بود »سه شنبه« )نام مستعار  به کمک مالی 
یک مامور ساواک( نظر داده است: القانیان اسرائیل را سرزمین اصلی خود دانسته و 
»چهارشنبه« )عضو دیگر ساواک( در گزارش خود تایید کرده که شما عالقه ای به ایران 

نداشتید بلکه می خواستید به اسرائیل بروید.«
القانیان تمامی اتهامات وارده از سوی دادگاه انقالب را رد و خود را مبرا و بی گناه 
با  از خود در مورد جاسوسی برای دولت اسرائیل و موافقت  اعالم کرد و در دفاع 
افتخار می کنم کلیمی  القانیان،  اینجانب حبیب  احترامًا  کشتار مردم فلسطین گفت: 
اعانه به نفع اسرائیل نداده و نخواهم  یا  تا به حال هیچ گونه کمک  ایرانی هستم... 
داد )هرچند همه اسناد و شواهد بر کمک های بی دریغ او به رژیم اسرائیلی گواهی 
سهمی  دارای  می کنم  افتخار  نیستم...  فلسطین  مردم  کشتار  موافق  من  می کرد(. 
یخچال  کارخانه  و  شمال  لوله  شمال،  پالستیک  مالمین،  پالسکو،  کارخانجات  از 
که  اسرائیل  در  ساختمانی  مورد  می باشم.در  آلومینیوم  پروفیل  و  جنرال الکتریک 
دادستان به آن اشاره کرد، مصاحبه شونده تاکید کرد هیچ دارایی به نام آقای القانیان 
فکر  به  آنکه  از  قبل  من  کرد  اظهار  دادگاه  جلسه  در  او  نداشت.  وجود  اسرائیل  در 
خودم باشم، بیشتر به فکر کارگرانم هستم که در غیبت من بیکار می شوند. من ۵0 
هزار کارگر دارم که در صورت نبود مواد اولیه و تعطیلی کارخانجات همه آنها بیکار 
خواهند شد، چون چک ها به نام من است و فقط من می توانم چک بکشم! وی همچنین 
جهت تاثیر گذاشتن روی هیات منصفه اظهار کرد: من آدمی بسیار مذهبی هستم و 
به همین خاطر کارگرانم به من آشیخ حبیب می گویند. من برای دین اسالم احترام 
این موضوع را که من  اغلب کارگرانم  بار به زیارت مکه رفته ام و  قائلم و حتی یک 
انداخت  راه  به  دنیا  در  زیادی  صدای  و  سر  القانیان  اعدام  می دانند!  هستم،  حاجی 
القانیان همیشه می گفت  ایران شد.  از دولت  و موجب شکایت سازمان حقوق بشر 
خدمت  برای  را  ایران  من  ندارد.  اهمیتی  برایم  می کنم،  زندگی  آن  در  که  سرزمینی 
انجمن خیریه یهود  به اسرائیل می خواهم. وی در سخنرانی ساالنه 134۹ خود در 
خطاب به مستمعین گفت: »اسرائیل امروز به کمک فرزندان خود احتیاج دارد و ما 
همه موظف هستیم خود و سرزمینی را که در آن زندگی می کنیم، در خدمت اسرائیل 

نوپا به کار بگیریم...«
از انقالب 13۵7، عضو لژ فراماسونری  القانیان، اولین یهودی اعدامی پس    حبیب 
همایون و سینا نیز بود و گرانبهاترین اشیای عتیقه ایران را در اختیار داشت. وی 
روز 18 اردیبهشت 13۵8، یک ساعت بعد از صدور حکم دادگاه، در تهران تیرباران 

شد و جنازه اش به وساطت خاخام یدیا شوفط در اختیار خانواده اش قرار گرفت.
از وی وصیتنامه ای به جا مانده که در آن از وراث اش درخواست کرده به حساب هایش 
رسیدگی کنند و بدهکاری هایش را به افراد مربوط پرداخت کنند و حقوق عقب افتاده 
کارمندانش را به آنان بدهند. او از خانواده خداحافظی کرده و از آنها خواسته است 
یک سال برایش دعا کنند و آمرزش بطلبند.دادستان کل جمهوری اسالمی ایران در 
نامه ای به تاریخ 26 اردیبهشت 13۵8 به بنیاد مستضعفین فرمان داد که »به موجب 
این حکم کلیه اموال و امالک و شرکت های حبیب الله القانیان و فامیل دست اول او را 
طبق رای دادگاه مصادره کرده و اموال، امالک و سهام شرکت های داماد و عروس 
و نوه ها و برادران و خواهران و فرزندان و نوه های آنها را سرپرستی کامل کرده و 
کلیه اداره امور و دریافت کلیه اجاره های ساختمانی متعلق به آنها تحت نظر بنیاد 
انجام گیرد و صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول آنها را تهیه و به دادستانی کل 

انقالب ارسال فرمایید«. 
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