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صفحه  13

استقبال گسترده خوانندگان از 
غرفه هفته نامه پرشین در باربیکن

دولت بریتانیا برای جبران کسری بودجه مجبور 
به کم کردن هزینه های بسیاری است که حذف 
پایان  امتحانات  لیست  از  خارجی  های  زبان 
دوره متوسطه و قبل از دانشگاه یکی از آنهاست 
و در کنار زبان هایی چون ترکی و لهستانی زبان 

فارسی هم در این فهرست قرار دارد.

مقطع  پایان  در  آزمونی  ای،  اس  سی  جی   
در  دیپلم  معادل  تقریبا  که  است  متوسطه 
از  ای  اس  سی  جی  شود.  می  محسوب  ایران 
علوم  و  ریاضی  مثل  مختلف  درسی  موضوعات 
مثل  اختیاری  موضوعات  و  هستند  اجباری  که 
شده  تشکیل  مدرن  خارجی  های  زبان  و  هنر 
دانش  برای  فرصتی  اختیاری  موضوعات  است. 
آموزان غیر انگلیسی است که زبان مادری خود 
از این مفاد انتخاب و مطالعه  را به عنوان یکی 
تحصیل  ادامه  قصد  که  آموزانی  دانش  کنند. 
که  هستند  ِلِول  ِای  دوره  گذراندن  نیازمند  دارند 
و  است  ایران  در  دانشگاهی  پیش  تقریبا معادل 
نمرات و نتایج آن برای رفتن به دانشگاه و حتی 
برای کارفرمایان بسیار حائز اهمیت است. اما 
امسال از سوی مرکز برگزارکننده این امتحانات 
در انگلستان اعالم شد که دو سال دیگر، یعنی از 
سال 2017 جی سی اس ای و ای لول برای بعضی 
زبان  که  شد  نخواهد  برگزار  اقلیت  های  زبان 

فارسی هم یکی از آنهاست.
ایرانیان بسیاری فرزندان خود را به مدارسی که 
و  فرستند  می  دهند  می  آموزش  فارسی  زبان 
تنها در لندن بیشتر از ده مدرسه فارسی وجود 

دارد.
به همین دلیل مقاله ای از" دکترفریدون وهمن 
این  در  هجرت   در  فارسی  زبان  با  ارتباط  در   "
چاپ  به  عالقمندان  تمامی  خدمت  شماره 

میرسانیم:
آثار  که  است  زبانی  است.  ما  مادری  زبان  فارسی 
است  زبانی  شده.  سروده  بدان  زیبا  بسیار  ادبی 

لطیف و پرمایه. زبانی است غنی و واال. بنابر این 
نباید نیازی به استدالل در اهمّیت این زبان و لزوم 

یادگیری آن باشد.
مختلف  نقاط  در  اینک  ایرانیان  از  بزرگی  گروه 
جهان پراکنده اند. برای نخستین بار با این مشکل 
زبان محل و زبان مادری روبرو هستند. کسانی که 
در سنین باال از ایران خارج شده اند. چنین مشکلی 
ندارند. این گروه سال های یادگیری و تکوین زبان 
مادری را در ایران گذرانده اند. و اگر ارتباط خود 
آثار و نوشتجات فارسی حفظ کنند. و اگر با  با  را 
برنامهء معینی سطح مطالب خواندنی خود را باال 
را  نثر  و  نظم  از  اعم  ادبی  آثار  مخصوصًا  ببرند. 
نخواهند  مشکلی  دچار  بهیچوجه  نمایند.  مطالعه 

شد.
مشکل با گروهی است که در سنین پائین خردسالی 
و  اند  شده  خارج  ایران  از  مادرشان  و  پدر  همراه 
بلوغ  آستانهء  در  سال  چند  گذشتن  از  بعد  اینک 
را  اطفالی  باید  گروه  این  به  دارند.  قرار  جوانی  و 
اند افزود. چه از ازدواج  که در خارج به دنیا آمده 
بین ایرانیان و چه از ازدواج های مختلط. اینگونه 
یک  کرد:  تقسیم  دسته  چند  به  توان  می  را  اطفال 
دانند.  نمی  فارسی  اصواًل  که  هستند  آنهائی  دسته 
اینان  یا کانادا باشند.  آمریکا  اگر ساکن  مخصوصًا 
می  صحبت  مادر  و  پدر  یا  انگلیسی  زبان  همان  به 
فارسی  که  است  کوچکی  گروه  دیگر  دستهء  کنند. 
مادر و کوشش  و  پدر  با مجاهدت  اینان  دانند:  می 
بگیرند.  یاد  هم  را  زبان  این  اند  توانسته  خودشان 
شامل  گروه  این  هست.  نیز  دیگری  بزرگتر  گروه 
کسانی است که فارسی می دانند ولی تجربه نشان 
داده که اغلب نمی توانند حتی ده دقیقه گفتگوئی را 
و  لغات  و  جمالت  دهند.  ادامه  فارسی  به  منحصرًا 
افعال فارسی را بطور پراکنده با زبان کشور جدید 
خود مخلوط نموده. از هر کدام آنچه آسانتر به ذهن 

می آید...
ادامه در صفحه 3

به بهانه حذف زبان فارسی را از فهرست زبان های خارجی امتحانات پایان متوسطه انگلستان

قند پارسی
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ایران  هاکی  اسکیت  پوشان  ملی  جمع  در  بهداشت  وزیر 
حضور یافت و در جریان روند آماده سازی این تیم در راه 
هاشمی  قاضی زاده  نوشت؛  مهر  گرفت.  قرار  جهانی  جام 
با کادر فنی، مربیان و ورزشکاران در فضایی  دقایقی نیز 
صمیمی به گفت وگو پرداخت و از آخرین شرایط و وضعیت 

تیم ملی اسکیت هاکی ایران مطلع شد.
 

لغو حکم شهردار حمیدیه
رئیس هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استانداری، 
حکم  لغو  از  خوزستان  های  شهرداری  و  فرمانداری ها 
نوشت؛  آفتاب  داد.  خبر  هیات  این  در  حمیدیه  شهردار 
به  رسیدگی  هیات  کرد:  اظهار  هاشمی  ا...  سیدلطف 
تخلفات در 2۵ فروردین امسال رای به تنزل مقام شهردار 
حمیدیه داده است. مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات 
زمان  به  مربوط  پرونده  این  گفت:  خوزستان  استانداری 

شهرداری وی در حمیدیه بوده است .
 

میزان حقوق رئیس جمهور
این سئوال  محمد باقرنوبخت سخنگوی دولت در پاسخ به 
که آقای توکلی گفته است که یکی از وزرای دولت ماهیانه3۵ 
میلیون حقوق می گیرد، آیا این خبر را تایید می کنید؟ خود 
دریافت  حقوق  چقدر  ماه  در  رئیس جمهور  شخص  و  شما 
من،  حقوق  هستم.  علمی  هیات  عضو  من  گفت:  می کنید؟ 
نیز  رئیس جمهور  آقای  و  است  علمی  هیات  عضو  دریافتی 

عضو هیات علمی است و همان حقوق را می گیرد.
 

حرف جدید مجتبی ذوالنور!
مجتبی ذوالنور منتخب قم گفت: در برخی شهرها تنها با ۵ 
رای کاندیدای اصالح طلب یا اعتدالی پیروز شده است ولی 
هیچ گونه اعتراض، تنش و چالشی از ناحیه جریان ارزشی 
به  ما  شهرهای  می افتاد  اتفاق  آن  عکس  اگر  ولی  نمی بینیم 
حرف  همه چیز  علیه  و  شده  تخریب  همه چیز  کشیده،  آتش 
لذا کسانی که دل در گرو ارزش ها، منافع ملی  زده می شد 
و  عرق  مردم  و  نظام  مملکت،  به  نسبت  و  دارند  قانون  و 
دلسوزی دارند، طبیعتا در هر مقطعی در مقابل انتخابات و 

قانون سر تسلیم فرود آورده و کامال آن را می پذیرند که ما 
اکنون شاهد این مساله هستیم.

 
نظر برادر هاشمی درباره ریاست مجلس

مسائل  طرح  گفت:  دفترهاشمی رفسنجانی  رئیس 
که  است  موضوعی  مجلس  ریاست  درباره  اختالف انگیز 
شخصی  و  مغرضانه  اهداف  با  و  تندرو  جریان  سوی  از 
با تاکید بر ضرورت وحدت  انجام می شود. محمد هاشمی 
موضوعاتی  برابر  در  مجلس  نمایندگان  میان  همدلی  و 
بین المللی،  شرایط  کرد:  اظهار  آینده  مجلس  ریاست  چون 
منطقه ای و داخل کشور ایجاب می کند که همدلی و همراهی 
بیشتری در کشور وجود داشته باشد، مخصوصا در شرایط 
فعلی که در سطوح گوناگون علیه جمهوری اسالمی توطئه 
با  تا  هستند  کار  در  نامرئی  و  مرئی  دست های  و  می شود 

طرح های مختلف به کشورمان آسیب بزنند.
 

تجمع خریداران مسکن مهر مقابل مجلس
شنیده شد که تعدادی از خریداران مسکن مهر در اعتراض 
به عدم دریافت مسکن  هایشان در مقابل درب ورودی مجلس 
تجمع کردند. ایلنا نوشت؛ تعدادی از خریداران مسکن مهر 
پردیس و پرند، در اعتراض به عدم دریافت مسکن  و کیفیت 
بر  کردند.  تجمع  مجلس  ورودی  درب  مقابل  در  آن،  پایین 
این اساس، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس 
تجمع کنندگان  این  میان  در  حضور  با  نیز  اسالمی  شورای 
در جریان مشکالت آنها قرار گرفته و اعالم کرد گالیه ها و 
مطالبات آنان را به گوش دیگر نمایندگان و مسئوالن دولتی 

خواهد رساند.
 

بیکار شدن ۵۰ هزار کارگر
تولیدکنندگان  تعاونی  شرکت  مدیرعامل  که  شد  شنیده 
فرآورده های گوشتی ایران با اشاره به تعطیلی 1۵۰ واحد 
تولیدی فرآورده های گوشتی طی دو سال اخیر گفت: طی 
این  روی  پیش  مشکالت  دلیل  به  کارگر  هزار   ۵۰ مدت  این 
در  موسوی  سیدمحمد  نوشت؛  الف  اند.  شده  بیکار  صنف 
بیان مشکالت این صنف گفت: گوشت مورد نیاز صنعت از 
با مشکالتی روبه رو  کار  این  اما  وارد می شد  خارج کشور 

شد و سازمان دامپزشکی موفق به حل این مشکالت نشد. 
عالوه براین موضوع مردم قدرت خرید ندارند و در داخل 
تامین  فرآورده های گوشتی  تولید  برای  نیاز  گوشت مورد 

نیست.
 

تحلیل فایننشال تایمز درباره رئیس مجلس
ترکیب  به  خاصی  توجه  غربی  رسانه های  که  شد  شنیده 
گزارشی  در  تایمز  فایننشال  می دهند.  نشان  دهم  مجلس 
آورده است: »میانه روهای طرفدار دولت روحانی 12۰ کرسی 
از 2۹۰ کرسی مجلس را در اختیار دارند و باقی کرسی ها به 
طور برابر میان مخالفان برجام و نمایندگان مستقل تقسیم 
شده است.« این نشریه به موضوع ریاست مجلس دهم که 
این روزها در ایران موضوع مورد نظر فعاالن سیاسی است 
نیز پرداخته و نوشته: »برخی تحلیلگران می گویند انتخاب 
در  بیشتری  قدرت  دولت  به  می تواند  الریجانی،  دوباره 
البی با اصولگرایان بدهد. کارشناسان می گویند الریجانی 
می تواند به دولت در پیاده کردن سیاست هایی کمك کند که 

بدون وجود او با مقاومت اصولگرایان روبه رو می شود.«

استاد شطرنج ایران پناهنده شد
ماه  اول  بین المللی  رتبه بندی  فهرست  که  شد  شنیده 
می میالدی شطرنج منتشر شد و در این فهرست خبری از 
ورزشکاران  بین  کشورمان  بزرگ  استاد  مرادی،  الشن  نام 
حاضر  حال  در  که  مرادی  نوشت؛  آفتاب  نبود.  ایرانی 
از  درخواستی  در  است  آمریکا  تگزاس  دانشگاه  دانشجوی 
شطرنج  فدراسیون  در  خود  عضویت  جهانی  فدراسیون 
کشورمان را به حالت تعلیق درآورد و در سایت فدراسیون 
جهانی و در پروفایل این شطرنج باز مقابل گزینه فدراسیون 
مربوطه نام فدراسیون جهانی شطرنج درج شده است. این 
در شرایطی است که مثال مقابل نام فدراسیون احسان قائم 
با  ایران درج شده است.  مقامی گزینه فدراسیون شطرنج 
این شرایط و درخواست عجیب الشن مرادی از فدراسیون 
اخذ  قصد  ورزشکار  این  می رسد  نظر  به  شطرنج  جهانی 

پناهندگی از کشور آمریکا را دارد.

خودسوزی ناموفق پناهجوی ایرانی در استرالیا

شنیده شد که یك پناهجوی ایرانی دیگر در جزیره نائورو 
در اعتراض به پذیرش نگرفتن از سوی دولت استرالیا قصد 
این  مانع  امنیتی  نیروهای  که  بزند  آتش  را  خودش  داشت 
اقدام شدند. ایسنا نوشت؛ ایان رینتول، وکیل این پناهجوی 
ایرانی که در کمپ در جزیره نائورو نگهداری می شود در 
این  گفت:  استرالیا  آسوشیتدپرس  خبرگزاری  به  باره  این 
کشیدن  آتش  به  قصد  که  ایرانی  ساله  چند  و  بیست  جوان 
خود را داشت از سوی پلیس بازداشت و بالفاصله آزاد شد. 
یك پناهجوی 23 ساله ایرانی دیگر نیز هفته گذشته پس از 
آنکه خودش را به آتش کشید در بیمارستان بریسبین و در 

اثر سوختگی جان داد.
 

هنوز ممنوع الکارم
که  تار  نوازنده  و  آهنگساز  درخشانی  مجید  که  شد  شنیده 
همچنان دوران ممنوع الکاری خود را سپری می کند، درباره 
فعالیت های این روزهای خود گفت: من به دلیل ممنوع الکار 
مشغول  ولی  کنم  منتشر  را  جدیدی  آلبوم  نمی توانم  بودن 
آهنگسازی هستم. پارسینه نوشت؛ او در رابطه با پیگیری 
از سرگیری فعالیت هایش افزود: تا قبل از سال جدید پیگیر 
بودم و تا یك جاهایی هم پیش رفتم ولی دیگر اطالع ندارم 
چه شد، به هر حال می دانم که ممنوع الکار هستم چرا که در 
همین ماه قرار بود در شهسوار کنسرتی داشته باشیم و چند 
جای دیگر که گفتند هنوز ممنوع الکار هستی و نمی دانم که 

االن به کجا رسیده است.

قاچاق پرندگان شکاری ایران
به  قاچاق  دلیل  به  ایران  پرندگان شکاری  که  شنیده شد 
کشورهای عربی در آستانه انقراض قرار گرفته اند. قیمت 
آب های خلیج فارس و  آن سوی  پرندگان شکاری در  این 
چند  تا  تومان  میلیون  چندصد  از  عربی  کشورهای  در 
میلیارد تومان تخمین زده می شود. آفتاب نوشت؛ قاچاق 
باالبان،  باز،  شاهین،  جمله  از  ایران  شکاری  پرندگان 
فارس،  به کشورهای عربی حوزه خلیج  و قوش  بحری 
نسل پرندگان شکاری در ایران را در معرض خطر جدی 
قرار داده است. مثال در جریان بازرسی ازیك لنج ایرانی 

در آب های عمان، 14۰شاهین کشف شد.

شهروندان ترکیه بدون ویزا به اروپا می روند

معامله بزرگ ترکیه 
با اتحادیه اروپا

تردد  با  خود  مشروط  موافقت  دارد  قصد  اروپا  کمیسیون   
ویزا  اخذ  به  نیاز  بدون  شنگن،  منطقه  به  را  ترکیه  شهروندان 
و  اروپا  اتحادیه  اخیر  توافق  از  بخشی  اقدام  این  کند.  اعالم 
ترکیه برای جلوگیری از ورود پناهجویان بیشتر به کشورهای 
از  اخیرا  ترکیه،  نخست وزیر  اوغلو،  داود  احمد  است.  اروپایی 
اتحادیه اروپا خواسته بود که در راستای توافق یاد شده، سفر 
اتحادیه  این  به کشورهای عضو  بدون ویزای شهروندان ترکیه 
در  اروپا  بخش  سردبیر  ادلر،  کاتیا  بگذارد.  اجرا  مورد  به  را 
نشست  در  اروپا  کمیسیون  که  صورتی  در  می گوید  بی بی سی 
روز چهارشنبه خود رسما با این درخواست موافقت کند، دولت 
ترکیه ملزم به رعایت شروط متعددی خواهد شد، از جمله بهبود 
حقوق  تضمین  و  منصفانه  محاکمه  حق  بیان،  آزادی  وضعیت 

اقلیت ها.
بخش  اگر  که  نگرانند  اروپا  اتحادیه  مقامات  ناظران،  گفته  به 

مربوط به »ویزای« توافق تازه اتحادیه با ترکیه اجرایی نشود، 
با عبور پناهجویان به  از اجرای تعهدش مبنی بر مقابله  آنکارا 
پناهجویانی  مذکور،  توافق  براساس  بزند.  باز  سر  اروپا  سمت 
تقاضای  که  صورتی  در  می رسانند  یونان  به  را  خود  که 
در  می شوند.  بازگردانده  ترکیه  به  شود،  رد  آنها  پناهندگی 
مقابل هر پناهجویی که از یونان به ترکیه بازگردانده می شود، 
کشورهای  به  ترکیه  اردوگاه های  ساکن  سوری  پناهجوی  یک 

اروپایی فرستاده می شود.

 توافقی به نفع ترکیه؟
شورای  رئیس  تاسک،  دونالد  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
اروپایی، می گوید که سران 28 کشور عضو این اتحادیه همراه 
با احمد داوداوغلو، نخست وزیر ترکیه، سرانجام به شکل رسمی 
توانسته اند در مورد بحران هجوم پناهجویان به اروپا به توافق 
که  غیرقانونی  مهاجران  تمامی  توافق  این  پایه  بر  یابند.  دست 
از طریق مرز ترکیه وارد یونان می شوند، به ترکیه بازگردانده 
خواهند شد. بر پایه این گزارش، این قانون شامل همه مهاجران 
آنهایی  چه  و  گریخته اند  جنگ  از  که  آنهایی  چه  غیرقانونی، 
این  که  ندارد  اهمیتی  و  می شود  هستند،  اقتصادی   مهاجر  که 
مهاجران از کدام کشور می آیند. برای آنکه تمامی امور مطابق 
با قوانین بین المللی باشد، نام تمامی پناهجویان در ترکیه و در 
یونان ثبت خواهد شد و هرگونه پرونده پناهندگی، فرد به فرد 

توسط مقام های یونان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کشورشان  به  نشود،  پذیرفته  پناهندگی شان  پرونده  که  آنهایی 
بازگردانده خواهند شد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور 
هزینه ها  تمامی  و  کرد  خواهد  کمک  بازگشت  این  به  پناهندگان 
در  که  دیگر مواردی  از  تقبل خواهد شد.  اروپا  اتحادیه  توسط 
این توافق نامه آمده این است که به ازای هر یک پناهجوی سوری 
که از یونان به ترکیه بازگردانده می شود، یک پناهجوی سوری 
دیگر از ترکیه به اتحادیه اروپا فرستاده خواهد شد. علت اتخاذ 
این تصمیم، این عنوان شده که از شور و شوق پناهجویان برای 
قایق های  و  قاچاقچیان  دست  به  خود  سپردن  و  دریا  به  زدن 
ترتیب  این  به  که  است  آن  دیگر  علت  شود.  کاسته  پرخطرشان 
پناهجویی  اردوگاه  از  که  داشت  خواهد  بیشتری  امید  پناهجو 
در ترکیه یکسره به اروپا رود. ترکیه در ازای این همکاری پول 
بیشتر، تسهیالت سفر بدون ویزا به اروپا برای شهروندان ترک 
در  کشور  این  عضویت  پرونده  در  بیشتر  پیشرفت  همچنین  و 

اتحادیه اروپا دریافت خواهد کرد.

استقبال یونان
مهاجران  حد  از  بیش  هجوم  دلیل  به  پیش  ماه ها  از  که  یونان 
تقاضای  اتحادیه اروپا  از  و  است  روبه رو  مشکل  با  غیرقانونی 
کمک کرده، از توافق یادشده استقبال کرده است. هم اکنون اداره 
با اعزام 2۰۰  اتحادیه اروپا )فرونت تکس(  از مرزها ی  محافظت 
این کشور یاری  انتظامی  انتظامی به یونان به نیروهای  مامور 
مهاجران  دستگیری  و  شناسایی  نیروها  این  وظیفه  می رساند. 
است.  پناهجویان  قرارگاه های  به  آنها  تحویل  و  غیرقانونی 
وزارت خارجه یونان در آتن در بیانیه  ای اعالم کرد که این کشور 
انتظار دارد مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا در سریع ترین زمان 
جدید  تفاهم نامه  اجرای  برای  زمینه  و  برسد  پایان  به  ممکن 
فراهم شود. وزارت خارجه یونان همچنین با اشاره به تجارب 
کرد  تصریح  تفاهم نامه ها  این گونه  مورد  در  کشور  این  منفی 
بر  یونان  با  دوجانبه  تفاهم نامه های  مورد  در  تاکنون  ترکیه  که 
است.  کرده  عمل  ضعیف  غیرقانونی  مهاجران  بازگرداندن  سر 
یونان در ماه جاری )ژانویه( برای جلوگیری از ورود مهاجران 
با  خود  مشترک  مرز  در  حصاری  احداث  درصدد  غیرقانونی 
ترکیه برآمد. دولت یونان می گوید: در سال 2۰1۰ به طور متوسط 
کشور  این  وارد  ترکیه  خاک  از  غیرقانونی  مهاجر   2۰۰ روزانه 

شده اند.

 توافق اجرایی شد
از  توافق که در تاریخ 2۰ مارس )اول فروردین ۹۵( منعقد شد 
روز دوشنبه چهارم آوریل اجرا شده است و در نخستین نوبت 
هم جمعی از پناهجوهای اخراجی از مرزهای اروپا، با دو کشتی 
به ترکیه منتقل شدند. در برابر نیز یک گروه کوچک 32 نفره از 
پناهجویان سوری، در همان روز دوشنبه وارد فرودگاه هانور 
ترکیه  شده  قرار  توافق ،  این  اساس  بر  شدند.  آلمان  شمال  در 
ساالنه ۷2 هزار پناهجو را در خاک خود بپذیرد و در قبال آن از 
اروپایی ها کمک  های مالی، اعتبار و تسهیالت دیگر دریافت کند. 
در بخش مشخصی از این قرارداد آمده است که اروپایی ها عالوه 
پیش تر  که  را  یورویی  میلیارد  سه  پرداخت  روند  باید  آنکه  بر 
 ،2۰18 سال  پایان  تا  باید  کنند؛  تسریع  بودند  داده  را  وعده اش 
قرار  اردوغان  دولت  اختیار  در  هم  دیگر  یوروی  میلیارد  سه 
اروپایی ها  سخاوتمندانه،  مالی  کمک های  این  بر  عالوه  دهند. 
خاک  در  اخراجی  پناهجویان  پذیرش  قبال  در  که  پذیرفته اند 
ترکیه، شهروندان این کشور بتوانند از اول ماه ژوئن 2۰16 بدون 

دریافت ویزا وارد کشورهای اروپایی شوند.
اخراج  برای  اروپا،  در  کنونی  استانداردهای  و  قوانین  برابر 
پناهجویان دو شرط الزم است؛ به این معنا که تا هنگامی که این 

شروط محقق نشود اخراج هر پناهجو با هر دلیلی یا به استناد 
هر توافق و قراردادی، غیرقانونی است.

نخستین شرط اینکه فرد نباید درخواست پناهند گی داده باشد یا 
اگر درخواست پناهندگی داده است، پس از طی مراحل مختلف 
قانونی و تجدید نظرخواهی مکرر - که این ممکن است خودش 
این  با  باشد.  آمده  نهایی  منفی  جواب  بکشد-  طول  سال  چند 
همه، این به معنای »اخراج پناهجو« نیست و دولت های اروپایی 
موظف هستند که شرط دیگری را نیز لحاظ کنند؛ شرط دوم این 
است که کشوری که قرار است پناهجو به آنجا اخراج شود باید 
دست کم   - اروپا  در  بشری  حقوق  استانداردهای  باشد.  »امن« 
روی کاغذ- اجازه نمی دهد که پناهجو به هر کجایی که امکانش 
شود.  فرستاده  است  گرفته  صورت  سرش  بر  توافقی  یا  بود 
برگردانده  خودش  کشور  به  پناهجو  فرد  که  است  این  معمول 
 شود. واقعیت این است که فرد در نتیجه  فشار سال ها بالتکلیفی، 
نهایتا تصمیم می گیرد با رضایت خودش برگردد. جدا از اینکه 
این »اعالم رضایت ها« تا چه اندازه معتبر و واقعی است و تا چه 
اندازه نتیجه  فشارهای گوناگون دوران پناهجویی و بالتکلیفی 
است؛ باید گفت که در هر حال فرد به کشور خودش بازمی گردد 

و نه کشور ثالث.
گروه های مختلف حقوق بشری، از جمله سازمان عفو بین الملل 
انجام  را  پناهندگان  کار  نوعی  به  که  گروه هایی  سایر  نیز  و 
می دهند، به نکته  دقیقی اشاره کرده اند. آنها می گویند که ترکیه 
بشری  حقوق  استانداردهای  تنها  نه  ثالث«  »کشور  مثابه   به 
برای  هم  روز  به  روز  بلکه  نمی  کند؛  رعایت  را  اروپا  قضایی  و 
»ناامن تری«  جای  ترکیه  شهروندان  خود  حتی  و  پناهند گان 
می شود. در حال حاضر نزدیک به 2۰۰ هزار پناهجوی سوری در 
2۰ کیلومتری مرزهای ترکیه متوقف مانده اند. پیش تر، وضعیت 
به این شکل بود که دولت ترکیه آن دسته از پناهجویان سوری 
را که گذرنامه    های معتبر داشتند در مرز های رسمی می پذیرفت 
و آن دسته بسیار بزرگ تری را نیز که »غیرقانونی« وارد ترکیه 
تنها  نه  حال  می کرد.  ثبت نام  »پناهجو«  به عنوان  بودند  شده 
است؛  شده  متوقف  زمینی  مرزهای  در  ثبت نام ها«  »روند  این 
ورود  برای  سوری  شهروندان  از  است  کرده  اعالم  ترکیه  بلکه 
هوایی ویزا می خواهد. کار به آنجا رسیده است که گفته می شود 
خاک  به  لب مرز  سوری  پناهجوی  هر  عبور  برای  قاچاقچیان 
براساس  که  مبلغی  می کنند.  مطالبه  آمریکا  دالر  هزار  ترکیه، 
از آن هزینه  رشوه به مرزداران ترکیه  برخی گزارش ها بخشی 
از سوی دیگر، در ماه های اخیر گزارش های فراوانی  می شود. 
با  ترکیه  امنیتی  ماموران  یا  پلیس  خشن  برخورد های  از  هم 

پناهجویان سوری منتشر شده 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. 

سرنوشت!  سرنوشت،  ای 
می  مهر  بی  را  تو  مردم 

خوانند.
رومئو و  ژولیت، پرده سوم، صحنه پنجم.

O fortune, fortune! 
All men call thee 
fickle.
Romeo and Juliet, Act III, sc. 5.

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

 انتخاب می نمایند و اگر دو یا سه زبان خارجی بدانند. این 
اختالط شدیدتر شده همهء زبان ها را درهم و برهم بکار 
می برند. در خانواده هائی که پدر و مادر نیز به همهء زبان 
هائی که طفل می داند آشنا هستند این حالت شدیدتر است. 
سرانجام گروهی که پدر و مادرشان به عمد و قصد و یا از 
روی اجبار و ندانستن زبان دیگر فقط فارسی با فرزندان 
خود حرف زده اند. اّما کوشش فعالی در یاددادن فارسی 
آن  معلومات  و  اطالعات  دایرهء  طبعًا  اند.  ننموده  آنها  به 
عّده کم است و از حدود گفتگوی معمولی تجاوز نمی کند. 
از دو گروه باال حتی برخی الفباء فارسی را نیز نمی دانند.

هدف از گفتگوی صریح و بی پرده در مسألهء زبان فارسی 
تنها یک چیز است و آ ن یافتن راه حّلی برای فارسی آموزی 
بطور جدی و پیگیر است. خروج هزاران ایرانی از کشور 
و  غریبه  فرهنگی  با  بیگانه  کشوری  در  سکونت  و  خود 
محیطی نامأنوس و زبانی نا آشنا طبعًا مشکالت اجتماعی 
و فرهنگی فراوانی همراه خود داشته است و عدم توجه به 
مسألهء زبان فارسی در سال های پر تالطم اّولیه می تواند 
موّجه بنظر آید. برای والدین مهم آن بوده که فرزندانشان 
هر چه زودتر بازبان کشور جدید خود آشنا شده. بتوانند 
وارد  اند  رفته  می  ایران  در  که  کالسی  معادل  مدرسه  در 
ادامه  را  تحصیل  مملکت  آن  شاگردان  دوشادوش  و  شوند 
بیگانه  زبان  به  که  ها  درس  بگیرند.  خوب  نمرات  داده. 
مراکز  و  طفل  ضمیر  گیرد  می  بیشتری  وقت  طبعًا  باشد 
در  شود.  می  جدید  زبان  متوّجه  مغز  در  زبان  یادگیری 
مدرسه پنج شش ساعت به آن زبان می شنود و حرف می 
زند با همشاگردیان خود بعد از ساعات درس با همان زبان 
مکالمه می کند جلوی تلویزیون همان زبان را می شنود و 
طبعًا زبان جدید به تمامه جایگزین زبان فارسی می شود 
و اگر بطور پراکنده و مختصر جمله ای یا کلمه ای از پدر و 
مادر بفارسی بشنود. آن کلمه مانند قطرهء آبی بر سطحی 
روغنی میلغزد و از حافظه بیرون می افتد. پدر و مادر نیز 
بخاطر وضع جدید طفل و زیادی دروسش اصراری بر این 
بیاموزد  جدی  بطور  محلی  زبان  مانند  نیز  را  فارسی  که 

ندارند.

این استدالل تا حّدی معقول و درست است. ولی یک نکته 
العادهء  خارق  یادگیردی  قدرت  آن  شود.  فراموش  نباید 
زبان در اطفال و نوباوگان است. از لحاظ علمی ثابت شده. 
که یک طفل می تواند به آسانی و در کمال سهولت سه یا 

چهار زبان را همزمان یاد بگیرد و در همهء آنها پیش برود. 
به همهء آنها بنویسد و بخواند. بشرط آن که بطور جدی و 

یا برنامه ای مرتب و پیگیر این کار ادامه یابد.

عالوه بر آن این نکته نیز مورد تأئید جامعه شناسان است. 
که فرزندان مهاجران خارجی اگر با زبان مادری خود آشنا 
روحی  های  بحران  دچار  بیشتر  نیاموزند  را  آن  و  نباشند 
و  شوند.  می  بودن  فرهنگ  دو  از  ناشی  های  گرفتاری  و 
دسته  آن  مثاًل  کند  نمی  رشد  کامل  طور  به  آنان  شخصیت 
منزل  در  دانند.  نمی  فارسی  زبان  که  ایرانی  کودکان  از 
هیجانات  فهمند  نمی  چیزی  اّما  شنوند  می  سی  فار  خود 
می  ایران  از  ای  نامه  رسیدن  از  را  والدین  احساسات  و 
درک  چیزی  آن  خطوط  از  و  کنند  می  نگاه  را  نامه  بینند. 
نمی کنند با کلماتی مثل ایران و نوروز و سیزده بدر و یا 
شهرها ئی که نام آنها زیاد برده می شود از قبیل شیراز و 
تبریز و مازندران و غیره آشنا هستند. اّما ذهن و فکرشان 
با این امور غریبه است اگر میهمان ایرانی داشته باشند از 
میهمان  که  آن  مگر  فهمند  نمی  هیچ  گفتگوها  و  میهمانی 
فرزندان خود را هم آورده باشد که در آن صورت بزرگترها 
اطاق  در  کوچکترها  و  زنند  می  حرف  فارسی  جا  یک  در 
نه فقط وسیلهء  از همه مهمتر.زبان  را.  دیگر زبان محلی 
ارتباط است. بلکه تنها وسیلهء بیان عواطف و احساسات و 
خواسته هاست. ایجاد رابطهء کامل عشق و محبت بین پدر 
و مادر و اطفال الزمه اش آن است که طرفین با یک زبان 
مشترک که با زیر و بم و اصطالحات آن آشنا هستند ارتباط 
برقرار سازند. این ارتباط معنوی و روحی به سختی می 
تواند از طریق دو زبان مختلف که هر دو طرف متقاباًل آنها 
را بطور ناقص می دانند. برقرار گردد. کودک خود را در 
خانه و در محیط فرهنگی پدر و مادر بیگانه احساس می 
کند. شکاف بین دو فرهنگ و دو برداشت و دو زبان روز 
در  پا  یک  بند  نیم  بطور  که  طفل  و  شود  می  بیشتر  بروز 
در فرهنگ غالب مملکت جدید  را  دیگر  پای  و  این فرهنگ 
خود داشته در سنین ر شد و بزرگی از این بی هویتی و بی 

فرهنگی صدمه خواهد خورد.

این  روی  خیلی  که  کشورها  از  برخی  در  جهت  همین  به 
اطفال  به  مادری  زبان  تدریس  اند  نموده  مطالعه  مسائل 
است.  دولت  وظائف  از  و  اجباری  پناهندگان  و  مهاجران 
با  هماهنگ  و  متعادل  ارتباطی  طفل  مادری  زبان  کلید  با 
فرهنگ قبلی خود برقرار کرده و از آن طریق با دنیای پدر 
و مادر خود آشنا می شود. در عین حال چون زبان کشور 
را  وجودش  از  نیمی  لذا  است.  آموخته  نیز  را  خود  جدید 

بیگانه و خالی و تهی از مفهوم احساس نمی کند.

زبان تنها یکی از مظاهر فرهنگی و وسیلهء بیان و تعبیر 
بخشی از فرهنگ است. لذا آن را باید برای شناساندن سایر 
بخش ها و جلوه های به کار گرفت و اطفال را به آداب و 
افسانه ها و هنر و  رسوم زیبا و جشن ها و داستان ها و 
ادبیات و مظاهر دیگر فرهنگ ایرانی آشنا و عالقمند کرد. 
به نحوی که به فارسی دانستن افتخار کنند و بهره بردن از 
آن همه سرمایه های تمّدنی کهن را غنیمت دانند و از عمق 

دل راضی و خشنود باشند .

به  بستگی  بیاموزیم.  فارسی  کودکانمان  به  چگونه  اینکه 
وضع هر خانواده و امکانات آن و وقتی دارد که بخواهند 
ضروری  و  مهم  زمینه  این  در  آنچه  شود.  کار  این  صرف 
با  همراه  ناپذیر  خستگی  و  قاطع  است  تصمیمی  است 
نوجوانان.  و  کودکان  در  شوق  ایجاد  و  ترغیب  و  تشویق 
همچنین توجه به این مطلب که هیچ سنی برای یادگرفتن 

دیر نیست.

با آبونمان )اشتراک(  هفته نامه پرشیـــن، 
 به گسترش فرهنـگ و هنــر جــدای از 
هرگونه گرایشهای سیاسی و  مذهبـــی، 

کمکی وافر میکنید. 

 تدریس زبان مادری به اطفال 
مهاجران و پناهندگان اجباری و از 

وظائف دولت است. با کلید زبان 
مادری طفل ارتباطی متعادل و 

هماهنگ با فرهنگ قبلی خود برقرار 
کرده و از آن طریق با دنیای پدر 

و مادر خود آشنا می شود. در عین 
حال چون زبان کشور جدید خود 
را نیز آموخته است. لذا نیمی از 

وجودش را بیگانه و خالی و تهی از 
مفهوم احساس نمی کند.

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


    جمعه 17 اردیبهشت ماه 1395 -  شماره 442هفته نامه پرشین4

  www.persianweekly.co.uk   info@persianweekly.co.uk بین الملل
تهران می رود بر منطقه مسلط شود

موازنه جدید خاورمیانه:

 به نفع ایران، 
 به ضرر عربستان

نویسنده: اندرو لی . پیک

تقسیم  اوباما  سیاست  که  می رسد  به نظر 
هژمونی در منطقه نیست بلکه تسلط یافتن تنها 

یک طرف است:  تهران.
ریاست  پایانی  های  ماه  در  سعودی  عربستان  به  اوباما  باراک  اخیر  سفر 

جمهوری وی را می توان یکی از بی حاصل ترین اقدامات سیاست خارجی 
جمهوری  رئیس  قامت  در  ریاض  به  اوباما  سفر  چهارمین  این  برشمرد.  او 
این سفر قرار بود به  اوباما در  ایاالت متحده و احتماال آخرین سفرش بود. 
متحد قدیمی خود در منطقه خلیج فارس اطمینان دهد که به رغم مصاحبه ها، 
انتقادی اش، امنیت عربستان  سیاست ها، نظرات شخصی و سخنرانی های 

سعودی عمیقا برایش اهمیت دارد. اما این اتفاق نیفتاد.

واقعیت این است که سعودی ها در پنج سال گذشته تقریبا از هر تصمیم و 
سیاست باراک اوباما در خاورمیانه نگران شده اند، از انفعال در سوریه گرفته 
تا حمایت نکردن از دولت حسنی مبارک در مصر و توافق هسته ای با ایران. 
از نگاه سعودی ها تمامی این تصمیم ها باعث تقویت ایران و تضعیف نظم 
بیراه  هم  چندان  ها  سعودی  البته  است.  شده  منطقه  در  سنی  عرب  موجود 
نمی روند. باراک اوباما به صراحت اعالم کرده که به اعتقادش ایاالت متحده 
برای باد کردن این نظم سنی عرب و حفظ آن برای متحدانش، بیش از اندازه 
در منطقه هزینه کرده است. به همین دلیل است که اوباما با هدف ایجاد یک 
موازنه جدید منطقه ای میان سعودی ها و ایران، عقب نشینی را آغاز کرده، 

موازنه ای که آن را »صلح سرد« می خواند. اما این یک خیال است.

نخستین مشکل بزرگ طرح اوباما برای برقراری موازنه جدید و صلح سرد 
در خاورمیانه این است که متحدان عربی به روش های غیرقابل پیش بینی از 
امنیت منطقه کاسته و در برابر این موازنه جدید مانع تراشی می کنند. دوم، 
در بلندمدت، وزنه این موازنه جدید به نفع ایران سنگین خواهد شد و سپس 
ما در برابر قلمرویی کامال ناشناخته قرار خواهیم گرفت. از زمان آغاز »عصر 
نفت« هیچ دولتی به تنهایی بر خلیج فارس تسلط نداشته است و هیچ کس 
چطور  جهانی(  و  ای  )منطقه  بزرگ  قدرت  یک  قامت  در  ایران  که  داند  نمی 

رفتار خواهد کرد. البته این بازگشت هژمونی )ایران( یک شبه اتفاق نخواهد 
افتاد و اوباما برای جلوگیری از سنگین تر شدن وزنه ایران در این موازنه باید 

به نصحیت های ملک سلمان گوش کرده و از یمن شروع کند.
برای آمریکایی ها با وجود حضور گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه، 
عربستان  هوایی  نیروهای  یمن،  در  است.  شده  فراموش  جنگی  تقریبا  یمن 
)انقالبیون( حوثی را که از متحدان ایران به شمار می روند بمباران می کنند. 
با  اسد  بشار  دولت  نیروهای  کنار  در  ایرانی  نیروهای  سوریه  در  عوض  در 

شورشیان )تروریست های( مورد حمایت عربستان مبارزه می کنند.
زمانی که جنگ یمن در اوایل سال 2۰14 آغاز شد، )انقالبیون( حوثی ها، همانند 
حزب الله در لبنان، شکست ناپذیر به نظر می رسیدند. حوثی ها اما شکست 
ناپذیر نبودند و این تنها باری است که نیروهای نزدیک به ایران شدیدا تحت 
فشار قرار گرفته اند.   در باقی موارد )نه فقط حزب الله در لبنان یا حماس در 
غزه( که ایران خود نیز در عصر مدرن در هیچ جنگی شکست نخورده است. 
برعکس آمریکا که تقدیر جنگ های اخیرش، اغلب شکست بوده است. جنگ 
عراق آمریکایی ها را خسته کرد و به همین دلیل این کشور را در دست دولتی 
شیعی )نزدیک به ایران( رها کردند. حزب الله اسرائیل را از لبنان بیرون کرد 
و تنها نیروی عرب شکست نخورده در منطقه باقی ماند. حماس نیز به رغم 
تمام تالش های اسرائیل و اختالفات داخلی فلسطینی ها همچنان اداره نوار 

غزه را در دست دارد.  

این است که صلح  اما دومین مشکل بزرگ برقراری توازن مجدد در منطقه 
داشته  ادامه  بلندمدت  در  تواند  نمی  عربستان  و  ایران  میان  موازنه  و  سرد 
باشد؛ چرا که برخالف ایران و متحدانتش، ائتالف سنی در منطقه فوق العاده 
ضعیف شده است. تنها در یک مورد، دو قدرت از سه قدرت بزرگ منطقه، 
یعنی مصر و ترکیه، در این تقابل از پا افتاده و شدیدا درگیر مسائل داخلی 
خود هستند. ترکیه امروز بیش از هر زمان دیگری نگران مسئله کردهاست 
و مصرهم مثل همیشه با تمام توان تالش دارد تا امنیت داخلی خود را حفظ 
کند. در عراق هم که روزگاری حیات خلوت عربستان سعودی بود، ریاض پس 
از سقوط صدام، این کشور را به طیف های سیاسی نزدیک به ایران )از جمله 
نوری المالکی( باخت. در این میان به نظرمی رسد که سیاست اوباما تقسیم 

هژمونی در منطقه نیست بلکه تسلط یافتن تنها یک طرف است: تهران.

اما ایاالت متحده و دستگاه سیاست خارجی اش، این مسئله که "منطقه تحت 
تسلط ایران چگونه جایی خواهد بود" را تبیین نکرده اند. )به اعتقاد بسیاری( 
خاورمیانه تحت تسلط ایران جایی خواهد بود که تهران می تواند با دیپلماسی 
یا تهدید قیمت نفت را تعیین کند؛ جایی خواهد بود که فلسطینی ها احتماال 
دیگر زیر بار مذاکرات صلح و پیمان اسلو نخواهند رفت و جایی خواهد بود 
که عمان و قطر )حتی اگر به متحدان تهران تبدیل نشوند( با احترام بیشتری 

با ایران رفتار خواهند کرد.

باید  آمریکا  جمهوری  رئیس  که  است  آینده  از  تصورات  همین  دلیل  به  شاید 
)کارشکنی های ریاض( و حمله عربستان به یمن را جدی بگیرد. چرا که نظم 
گاهی  صلح  و  نشده  تبدیل  واقعیت  به  هنوز  منطقه  آینده  برای  او  شجاعانه 

نیازمند جنگ است.
منبع: روزنامه هیل

نگاه روانشناسانه به پیروزی  و شکست های تروریست ها

داعش زودتر از 
انتظار فرو می پاشد

نویسنده: دومینیک تیرنی 

دچار  باشد،  داشته  پسرفت  و  عقبگرد  این  از  بیش  داعش  اگر 
در  را  فرد  اصل، شکست  این  اساس  بر  بازنده« می شود.  »اثر 

مسیر رو به پایین قرار می دهد.
در سال 2۰14 داعش توانست با پیشروی در سوریه و عراق به موفقیت 
نیروهای بیشتری  با هر پیشروی  و  پیدا کند  قابل توجهی دست  های 
را به سوی خود جلب کند. اما طی چند هفته گذشته نیروهای ارتش 
سوریه موفق به آزادسازی پالمیرا شدند و این داللت بر نوعی عقبگرد 
داعش دارد. سوالی که مطرح می شود این است که آیا داعش می تواند 

خود را بازسازی کند و از برچسب بازنده بودن رها شود؟
القاعده  دهه  یک  طول  در  که  کند  بینی  پیش  توانست  می  کسی  چه 
می  را  داعش  توجه  قابل  های  پیشرفت  شود؟  داعش  به  تبدیل  عراق 
می  یاد  برنده«  تاثیر   « عنوان  تحت  روانشناسی  علم  در  آنچه  با  توان 
شود، توضیح داد. بر اساس این اصل تجربه پیروزی احتمال موفقیت 
سطح  افزایش  با  موفقیت  است.  ممکن  را  بیشتر  های  پیروزی  و 
به نفس  اعتماد  و  اثر گذاشته  افراد  تستوسترون، روی فعالیت مغزی 
و حس جنگجوئی را در آنها تقویت می کند. افزون بر این، موفقیت بر 
مخاطبان خارجی نیز تاثیری مثبت دارد. اصطالح »اثر هاله ای« نشان 

دهنده دیدگاه مردم به افراد موفق است.
ترتیب  این  به  زیادی  حد  تا  توان  می  را  داعش  موفقیت  راز  بنابراین 
توضیح داد. افراط گرایان توانستند دوری از موفقیت ها را با پیروزی 
کنند.  کسب  مخالفان  تضعیف  و  جدید  نیروهای  جذب  اولیه،  ها 
موفقیت هایی که داعش در عرصه میدانی کسب کرد، توانست اعتباری 
ایمان،  مقوله  به  داعش  نگاه  بیاورد.  ارمغان  به  آن  برای  توجه  قابل 
جنسیت،کشتار و شکنجه و سایر موارد به مراتب وقتی که با پیروزی 

همراه شد، باعظمت تر جلوه کرد.
از  که  زد  تخمین  توان  می  شد.  متوقف  ناگهان  داعش  گیری  اوج  اما 
اشغال  که  را  هایی  سرزمین  از  درصد   22 حدود  داعش   2۰1۵ ژانویه 
کرده بود از جمله تکریت و رمادی در عراق و قسمت هایی در شمال 
سوریه، از دست داد. طی چند ماه اخیر داعش به شکلی فزاینده وارد 
نداشته  آنچنانی  حمله  تاکنون  گذشته  تابستان  از  و  شده  دفاعی  الک 
از دست  را  فرماندهان خود  از  ماه بسیاری  این چند  در  داعش  است. 

داده است.
مجدد  احیاء  از  پیش  کوچکی  موانع  توانیم  می  را  ها  نشانه  این  همه 
داعش بدانیم. اما این تحوالت همچنین می تواند موید چرخش اوضاع 
میان  که  است  هفته  چند  نیست.  آسان  جهان  کل  با  مبارزه  باشد. 
و  شده  برقرار  بس  آتش  سوریه  ارتش  نیروهای  و  معارض  نیروهای 
بدین ترتیب دولت این فرصت را پیدا کرد که به آزدی پالمیرا بپردازد. 
داعش تنها چند هزار نیرو دارد و اگر ائتالف مبارزه با داعش تصمیم 

بگیرد از چند جبهه به آن حمله کند، داعش نمی تواند دوام بیارد.
اگر داعش بیش از این عقبگرد و پسرفت داشته باشد، دچار »اثر بازنده« 
می شود. بر اساس این اصل، شکست فرد را در مسیر رو به پایین قرار 
می دهد. همانطور که پیروزی می تواند تسریع کننده رسیدن به اوج 
موفقیت باشد، شکست نیز می تواند کاتالیزور نابودی باشد. شکست 
های پشت سر هم می تواند اعتماد به نفس افراد را دچار خدشه کند و 
آنها را ناامید گرداند. از سوی دیگر، مخاطبان خارجی نیز سعی می 

کند از بازنده ها فاصله بگیرند.
داعش به خاطر ادعایی که در مورد ماموریت الهی خود مطرح کرده به 
طور ویژه مقابل اثر بازنده آسیب پذیر است. عقب نشینی داعش می 

تواند هویت آن را زیر سوال ببرد.
شکست های پی در پی می تواند خیلی زودتر از آنچه انتظار می رود 

منجر به فروپاشی این گروه شود.
اگر سنی های عراق و سوریه به این نتیجه برسند که داعش جمعی از 
و ممکن  کرده  رها  را  داعش  آن  متحدان  است،  بازنده  اوباش  و  اراذل 

است به رقیب آن یعنی جبهه النصره بپیوندند.

دهنده  نشان  تواند  می  بروکسل  و  استانبول  پاریس،  به  داعش  حمله 
خالفت  که  زمانی  باشد.  بازنده  اثر  بردن  بین  از  برای  آن  های  تالش 
اروپا ریسکی غیر  به  بود، حمله  خودخوانده داعش در حال گسترش 
ضروری بود که می توانست خطر اقدام تالفی جویانه از سوی غرب 
را به بار بیاورد. اما شکست جرات ورود به قمار، به جای پذیرش افول 
را به انسان می دهد. حمله به دشمنان دور در غرب می توانست توجه 

عمومی به شکست در مقابل دشمنان نزدیک را کم کند.
منبع: آتالنتیک
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جدیدترین 
کشـــــــــــور 
»احتمــالی« 
جهـــــــــان!

زاگرب  راه  نیمه  در  دانوب  رود  غربی  ساحل  امتداد  در 
وجود  مایل مربعی  سه  و  تاریخی  سرزمینی  بلگراد  و 
این سرزمین  است.  بوده  از سکنه  که سال ها خالی  دارد 
نه  است.  طوالنی مدت  مرزی  بالتکلیفی  یک  حاصل 

این  بر  ارضی  حاکمیت  ادعای  کرواسی  نه  و  صربستان 
سرزمین را ندارند. زمین این سرزمین باتالقی و مستعد 
وقوع طغیان های رودخانه ای فصلی است. همچنین یک 
که  می شود  منتهی  آنجا  به  پردست انداز  خاکی  مسیر 
آن وجود دارد که  به شکارچیان در  تنها یک کلبه متعلق 
اما  میالدی   ٢٠١٥ آوریل  در  ندارد.  مشخصی  خاستگاه 
اعالم  یدلیچکا«  »ویت  نام  به  چک  اهل  سیاست مدار  یک 
کرد که بنیان گذار ریز کشور »جمهوری آزاد لیبرلند« در 
در دهه سوم  که  این سیاست مدار جوان  است.  ناحیه  آن 
عمرش به سر می برد ازآن رو کار تازه ای را انجام داد که 
پرچم کشور جدیدی را در خاکی ناپایدار کاشت که خالف 
کشورهای تازه تأسیس دعوی ارضی و حقوقی بر سر آن 
وجود ندارد مانند سودان جنوبی یا اریتره و تیمور شرقی 

که از دل جنگ های تلخ داخلی تاریخی سر برآوردند.

را  خود  لیسانس  مدرک  او  است.  تحصیل کرده  یدلیچکا 
و  گرفت  ٢٠٠٩ میالدی  سال  در  پراگ  اقتصاد  دانشگاه  از 
مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته تجارت و فناوری 
اطالعات دریافت کرده و در فاصله سال های ٢٠١٣ تا ٢٠١٤ 
میالدی تحلیلگر بازارهای مالی بوده است. او عالوه بر 
سیاسی  و  حزبی  فعالیت  میالدی   ٢٠٠١ سال  از  اقتصاد، 
خود را شدت بخشید و از اعضای حزب دموکراتیک مدنی 

بود و در سال ٢٠٠٩ میالدی در جمهوری چک به عنوان 
آزادی  حامی  را  خود  او  شد.  انتخاب  منطقه ای  رئیس 
حداقل  به  راسخانه  باور  با  لیبرال  دیدگاه های  و  فردی 
نفوذ دولت در جامعه و اقتصاد می داند. برخی باور دارند 
که او یک آنارکوکاپیتالیست است که شدیدا به بازار آزاد 
باور دارد. نوک پیکان حمالت او علیه سوسیالیسم است 

که آن را باوری غلط می داند.

او  ٢٠١٥ میالدی  آوریل سال   ١٣ در  که  بود  ترتیب  این  به 
کردند  منتشر  را  بیانیه ای  اکتشافی اش  کمیته  اعضای  و 
می کرد:  اعالم  را  لیبرلند  آزاد  جمهوری  تأسیس  که 
حق  و  کشف  حق  سرنوشت،  تعیین  حق  موجب  به  »ما 
اعالم  را  لیبرلند  آزاد  جمهوری  تأسیس  خودمختاری 
می کنیم. جمهوری آزاد یک کشور آزاد و مستقل است و 
باید از قدرت دفاع از خود برخوردار باشد. صلح، اتحاد، 
حق تجارت و لذت بردن از هر حق دیگری که کشورهای 
می کنیم.  قلمداد  محفوظ  خود  برای  را  دارند  مستقل 
به  متعهد  را  خود  ما  ملل  خانواده  از  عضوی  به عنوان 
رعایت قوانین بین المللی ای می دانیم که تمام کشورها را 

به یکدیگر پیوند می دهند«.

به کارکرد  ابراز تردید نسبت  با  را  یدلیچکا فعالیت خود 
اتحادیه اروپا به اوج رسانده بود. او می گوید که به مدت 
ایجاد  منظور  به  مناسب  خاکی  پیداکردن  برای  دوسال 
او  بود.  داده  انجام  را  جست وجو  و  تحقیق  کار  لیبرلند 
پس از پیداکردن محل به همراه نامزد و دوست دانشگاهی 
است  مدعی  او  که  هرچند  کرد.  اعالم  را  جمهوری  خود 
پس  بالفاصله  اما  نیست  سیاسی  منصب  کسب  به دنبال 
از اعالم خبر تشکیل لیبرلند، با رأی دو به صفر خود را 

اولین رئیس جمهوری آن کشور معرفی کرد.

ریش  با  موبور  مرد  این  که  می گویند  اطرافیانش 
و  می گوید  سخن  نرمی  به  حنایی  به  مایل  پروفسوری 
به اهتزازدرآوردن  مراسم  از  پس  هفته  سه  است.  باادب 
او و اعضای کمیته درصدد تأسیس اولین  پرچم لیبرلند، 
سفارت لیبرلند برآمدند. این سفارت در آپارتمانی در پراگ 
پایان  تعطیالت  در  دوستانش  به همراه  او  شد.  تأسیس 
هفته هشت ساعتی را با ماشین طی می کنند تا به لیبرلند 
سیاست مدار  این  برای  آزاد  جمهوری  اعالم  اما  برسند. 
اهل چک بی چالش نبوده است. در می سال ٢٠١٥ میالدی، 
کرده  برنامه ریزی  آزادی  روز  اعالم  برای  او  که  زمانی 
بود، مشروعیت دولتش از داخل توسط گروهی که خود 

را انجمن ساکنان لیبرلند خوانده بودند به چالش کشیده 
شد. این گروه توسط یک تاجر دانمارکی مدیریت می شد 
که ساکن سوئیس بود و با پیش دستی به سرعت خواستار 
نیز  یدلیچکا  هم زمان،  اما  شدند.  لیبرلند  در  سکونت 
با  در مواجهه  پلیس کرواسی  لیبرلند رساند.  به  را  خود 
تعداد زیاد افراد هجوم آورده به سمت مرز، از عبور آنان 
انداخت.  زندان  به  دوبار  را  یدلیچکا  و  کرد  جلوگیری 
یدلیچکا اما برای نشان دادن انعطاف پذیری و حسن نیت و 
با فراموش کردن این بی احترامی دیپلماتیک اظهار کرد که 
اگر کرواسی به ما کمک کند، ما هم به آنان کمک می کنیم. 
او پس از آزادی با آرامش همراه با تیم سفارت لیبرلند در 
پاریس اظهار کرد که اگر کرواسی لیبرلندی ها را نادیده 
بگیرد به آنان کمک کرده است و اگر به آنان آسیب برساند 
و  لیبرلند  به نفع  موضوع  این  عمومی  افکار  در  هم  باز 

اعضایش خواهد بود.

این اظهارات او در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای 
برای  درخواست  ٣٣٠ هزار  از  بیش  تا  شد  سبب  و  داشت 
شهروندی  برنامه  شود.  ارائه  لیبرلند  در  شهروندی 
آنالین دو بخش داشت که یکی ثبت نام اولیه بود و دیگری 
شده  خواسته  داوطلبان  از  پرسش نامه  در  پرسش نامه. 
بود تا پاسخ دهند که آیا سابقه کیفری داشته اند یا خیر، 
رفتار  دیگران  اموال  با  احترام  با  یا  بوده اند  بدهکار  آیا 
می کردند و آیا مایل به سرمایه گذاری در لیبرلند هستند 
یا خیر. همچنین پرسش هایی درباره عضویت داوطلبان 
در گروه های افراطی مطرح شده بود. در مرحله نخست 
ثبت نام ٤٠ هزار نفر نام نویسی کردند. در آن زمان اعطای 
شهروندی نهایی در دستان یدلیچکا بود؛ او در ماه ژوئن 
آن  در  و  پذیرفت  را  نفر   ١٣٠ حدود  شهروندی  سال،  آن 
زمان منتظر تأیید قانون اساسی بود. او در ابتدا از این 
موضوع هراس داشت که لیبرلند که کشوری کوچک است 
با وزن بیش از اندازه شهروندان مواجه شده و از درون 

منفجر شود.

خواستار  که  آزادی خواهانی  اکثر  که  می کرد  گمان  او 
کشورهایی  از  به طورکلی  هستند  لیبرلند  در  زندگی 
بیایند که خواستار آزادی های بیشتر هستند و در نتیجه 

خاورمیانه  و  آفریقا  از  افرادی  که  نداشت  انتظار  او 
بیشترین  باشند.  سرزمین  این  در  زندگی  به  عالقه مند 
مصر  از  نفر   ٨٢,١٦٧ میزان  به  درخواست ها  تعداد 
پناه جویان  به خصوص  ترک ها،  مصری ها،  از  پس  بود. 
سوری و پس از آن الجزایری ها، مراکشی ها و تونسی ها 
اهالی  دراین میان  دادند.  ارائه  را  درخواست ها  بیشترین 
جمهوری چک در جایگاه هفتم و ساکنان آمریکا در میان 
درخواست دهندگان در جایگاه بعدی قرار گرفتند. پس از 
شهروندی  درخواست  اردن  و  عراق  از  شهروندانی  آنها 
داده بودند. یدلیچکا، هم به این موضوع افتخار می کرد و 
هم با آن مشکل داشت. او اصل اساسی برای کشورش را 
این موضوع قرار داده بود که اعضای لیبرلند نباید عضو 
احزاب نئونازی یا کمونیست باشند و جرایم تبهکارانه نیز 
مرتکب نشده باشند. او همچنین انتظار ورود سرمایه را 
به لیبرلند داشت اما در عمل با پناهندگان سیاسی مواجه 

شد.
یدلیچکای بلندپرواز در مصاحبه با »گاردین« گفته بود: 
دولت  مداخله  به  کمی  نیاز  که  می دهیم  نشان  جهان  »به 
راست گرا  را  ما  رسانه ها  دارد.  وجود  جامعه  امور  در 
ثروتمندان  از  نه  نیست چراکه  این درست  اما  می خوانند 
حمایت می کنیم و نه از فقرا. ما برای همه تالش می کنیم. 
مالیات  و  دولت  دخالت  با  مخالفت  اصلی مان  هدف 
باالست. در میان کسانی که داوطلب شده اند می توان به 
پلیسی فرانسوی اشاره کرد یا به یک لوله کش مصری و 
یک مدیر حرفه ای مدیریت داده ها که آلمانی است. ما هیچ 
سؤال غیرضروری ای را درباره گرایش جنسی یا مسائل 
شخصی از شهروندان نمی پرسیم. ما جامعه ای کامال باز 
برای همگان داریم. در نتیجه بسیاری از مردم با تنوعات 
مختلف در اینجا زندگی خواهند کرد. شعار ما این است 
»زندگی کن و بگذار سایرین زندگی کنند«. پرچم ما نیز 
آزادی،  نشانه  زرد  رنگ  است؛  موضوع  این  نشان دهنده 
در  مقاومت  نماینده  سفید  و  سیاه  و  دانوب  نماد  آبی 
برابر سیستم. سرود ملی را نیز یک رپر اهل چک ساخته 
است«. گذر زمان نشان خواهد داد که آیا این سیاست مدار 
نوشته شده  لیبرالی  باز  جاه طلب می تواند رؤیای جامعه 
توسط پوپر و سایر متفکران لیبرال در کتاب ها را تحقق 

عملی ببخشد یا خیر.

بین الملل
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نفـــــــــــت
 محـــــــــور روابط 
اقتصـــــــادی ایران 
رییس جمهور کره جنوبی در حالی  هفته گذشته وارد تهران شد که این سفر، 
مقام  یک  سفر  نخستین  ایران،  به  کشور  این  رییس جمهور  یک  سفر  نخستین 
عالیرتبه کره ای به ایران در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی و نخستین 
سفر یک رییس جمهور زن غیرمسلمان به ایران پس از انقالب است. اما این تنها 
ویژگی های این سفر نیست و نفت می تواند یکی دیگر از ویژگی های این سفرو 

تعمیق روابط ایران و کره جنوبی باشد.

به گزارش نکونیوز، پارک گئون هی هفته گذشته سفر سه روزه خود به ایران 
سال  در  جنوبی  کره  و  ایران  روابط  کرد.  آغاز  نفره   23۰ هیاتی  همراه  به  را 
1۹62 میالدی آغاز شد و در آبان ماه 13۵4، اولین کمیسیون مشترک اقتصادی و 
فنی دو کشور که همکاری در زمینه های مختلف همچون نفت را شامل می شد 
تشکیل شد. حجم کل مبادالت مالی و تجاری ایران و کره جنوبی، در سال 2۰11 
میالدی 1۷/3 میلیارد دالر بوده که یک سوم آن را واردات ایران از کره جنوبی 
به خود اختصاص می داد. کره ای ها پیش بینی کرده اند میزان واردات ایران از 
این کشور از 6/3 میلیارد دالر در سال 2۰16 میالدی، به18/۹ میلیارد دالر در 
سال 2۰1۹ افزایش یابد. ضمن اینکه صادرات کره جنوبی به ایران در سال ۹4، 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 24 برابر افزایش یافته است. اما علی رغم 
صادرات باالتر کره جنوبی به ایران، حجم اصلی صادرات ایران به این کشور را 
نفت تشکیل می دهد بطوریکه کره جنوبی سه شنبه گذشته هفتم اردیبهشت ماه 
اعالم کرد که کشورش واردات نفت خام و نفت سنگین خود از ایران به عنوان 
چهارمین دارنده بزرگ ذخایر نفت دنیا را تا دو برابر افزایش می دهد. در حاشیه 
سفر »پارك« به ایران قرار است چند قرارداد و تفاهم نامه در باره نفت خام میان 
طرفین امضا شود. بر این اساس کره جنوبی که سال گذشته میالدی روزانه 11۵ 
از ایران وارد می کرد با امضای این قراردادها میزان واردات  هزار بشکه نفت 
نفت روزانه از ایران را در سال 2۰16 میالدی به 28۰ هزار بشکه افزایش خواهد 
میلیارد   ۹ 2۰11 میالدی  در سال  ایران  از  کره  نفت  واردات  ارزشی  میزان  داد. 
و 36۰ میلیون دالر بود اما به دلیل این تحریم ها در سال 2۰1۵ به دو میلیارد و 
2۰ میلیون دالر کاهش یافت. کره در سال گذشته میالدی نیز 42 میلیون و 4۰۰ 
هزار بشکه نفت تغلیظ شده موسوم به » کاندنسنت « از ایران وارد کرد که برای 

پاالیشگاه ها و همچنین صنایع پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد.

ابتدای سال جاری میالدی )2۰16( واردات  از همین  تا  برجام باعث شده است 
نفت خام کره از ایران فزونی گیرد و این رقم در سه ماه اول امسال به 22 میلیون 

و 8۵۰ هزار بشکه و از لحاظ ارزشی به 62۹ میلیون دالر رسید و در مقایسه 
ارزش  یافت.  افزایش  درصد  دهم  شش  ممیز   1۷ گذشته  سال  مشابه  دوره  با 
صادرات نفت سنگین ایران به کره نیز در این مدت سه ماه به 24۷ میلیون دالر 

رسید که در مقایسه با کل سال گذشته که فقط 3۵8 میلیون دالر بود افزایش 
چشمگیری به حساب می آید. ضمن اینکه کره جنوبی در حال ایجاد یك مخزن 
نفت سنگین  و  نفت خام  میلیون بشکه   2 انبار کردن  برای  نفت  انباشت  بزرگ 

ایران در بخش جنوبی سئول پایتخت این کشور است. کره جنوبی را می توان 
یکی از هاب های انرژی شرق آسیا دانست. استراتژی این کشور بر ذخایر نفت 
خود  خاک  در  خاورمیانه  نفتی  کشورهای  مانند  نفت  صادرکننده  کشورهای 
است و به این ترتیب عالوه بر تامین نیازهای نفتی خود نقش یک توزیع کننده 
برای کشورهای شرق و شمال شرق آسیا را نیز بازی می کند. مقامات کره یی 
قصد دارند در سفر خود به تهران تفاهمنامه ای با مسووالن وزارت نفت مبنی 
بر ذخیره کردن نفت ایران در خاک خود داشته  باشند. این اقدام برای ایران نیز 
که پس از روی کار آمدن بیژن زنگنه همواره تالش کرده است، فروش نفت خود 
بسط  جهان  مختلف  مناطق  به  را  خود  فعالیت های  گستره  و  کرده  تضمین  را 
بدهد نیز مفید فایده است و به نظر می رسد این بازی برد- برد به ثبات بیشتر 
ایران قرار است،  انرژی در شرق آسیا نیز کمک کند. به نظر می رسد که نفت 
در تاسیسات انباری شرکت ملی نفت کره جنوبی واقع در شهر »سئوسان« در 
استان »چونگ چئونگ« جنوبی و در سواحل غربی این کشور ذخیره شود. این 
انبارها ظرفیت ذخیره 11 میلیون بشکه نفت خام و 3 میلیون و 6۰۰ هزار بشکه 

از فرآورده های نفتی را داراست.

در  کشور  این  سراسر  در  کره جنوبی  نفت  ملی  شرکت  ذخیره سازی  سایت   ۹
مجموع ظرفیت ذخیره سازی 146میلیون بشکه نفت خام و فرآورده های نفتی 
را دارا هستند. از این رقم حدود 12۷/۵ میلیون بشکه برای نفت خام و حدود 
از  است.  نفتی  فرآورده های  ذخیره سازی  برای  آن  دیگر  بشکه  18/۵میلیون 
این  طرفی نگاه به سابقه کاری شرکت ملی نفت کره جنوبی نشان می دهد که 
شرکت در توافق مشترکی که تا به حال با شرکت های نفت خارجی داشته،  حدود 
26/6 میلیون بشکه از نفت و فرآورده های نفتی این شرکت ها را در سایت های 
ذخیره سازی خود انبار کرده است. به طور مثال شرکت ملی نفت کره جنوبی در 
قراردادی که با شرکت دولتی نفت ابوظبی منعقد کرده حدود 6میلیون بشکه 
از نفت امارات را در خاک خود ذخیره  کرده است. همچنین کره جنوبی در این 
این اولویت را برای خود قائل شده است که در مواضع ضروری حق  قرارداد 

خرید این نفت را پیش از سایرین دارا باشد.
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 معادله روابط سعود ی ها و آمریکا

 عربستــــان به سمت 
اصالح اقتصــــــــادی 
پیـــــــــــــش می رود 
اوباما موجب وحشت سعودی ها شده  سیاست خاورمیانه ای 
است. رهبران سعودی احساس می کنند اوباما طبق قواعدی 
که پیش از این بر اتحاد سعودی-آمریکایی حاکم بوده است، 
عرض?  ازای  در  متحده  ایاالت  قاعده،  طبق  نمی کند.  رفتار 
سیطر?  از  حمایت  و  نفتی  ذخایر  اطمینان  قابل  و  پایدار 
منطقه ای آمریکا، امنیت کشورهای عرب حاشی? خلیج فارس 
را تضمین می کند. از نظر سعودی ها اوباما اغلب هم راستا با 

دشمن شان ایران، به منافع آنها خیانت کرده است.

با حصول این نتیجه که ایاالت متحده دیگر متحد قابل اعتمادی 
نیست، سعودی ها تصمیم گرفته اند خود را به عنوان یک قدرت 
نیز  را  خود  ملی  اقتصاد  همزمان  و  نمایند  مطرح  منطقه ای 
تقویت کنند. هرچند از هر دونظر اغراق کرده اند. در حقیقت 
ادام?  با  نه  و  دارند  را  ایران  با  رویارویی  تاب  نه  سعودی ها 
رساندن  سرانجام  به  توان  منطقه ای،  معارضات  در  دخالت 
اصالحات داخلی را دارند. شکست در هر یک از این دو جبهه 

ممکن است سبب بازگشت نظامی آمریکا به منطقه گردد.
جلوه ای از نارضایتی سعودی ها در سفر اوباما به این کشور 
حاکم  پادشاه  جای  به  عادی،  روال  خالف  بر  که  شد  نمایان 
نیز  دیدوبازدید  این  پایان  در  اوباما رفت.  استقبال  به  ریاض 
مقامات آمریکایی تأکید داشتند که جلسات برگزار شده سبب 
که  شکاف  از  نشانه هایی  لیکن  است،  شده  فضا  در  شفافیت 
است.  واضح  می گردد  باز  اوباما  از  قبل  دوران  به  آن  ریش? 
التهاب در روابط بین دو کشور از زمانی آغاز گردید که معلوم 
شد در حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر، 1۵ نفر از هواپیما 
از عربستان مقارن  اوباما  ربایان تبع? سعودی بودند. دیدار 
به  می تواند  که  یافت  وقوع  کنگره  در  الیحه ای  بر  جدال  با 
خانواده های قربانیان حادث? یازده سپتامبر امکان دهد علیه 
کاخ سفید  اعالم  علی رغم  نمایند.  دعوا  اقام?  دولت سعودی 
سعودی ها  تصویب،  صورت  در  الیحه  این  وتوی  بر  مبنی 
اقدامات تالفی جویان?  تهدید کرده اند در صورت تصویب به 
این است که  اقتصادی دست خواهند زد. مع الوصف حقیقت 
دوطرفه  اتحاد  تضعیف  بر  مبنی  سعودی ها  خطر  احساس 
سال  در  متحده  ایاالت  وقتی  نیست.  بی جهت  اوباما  توسط 
نخست وزیر  و  کرد  خارج  عراق  از  را  خود  نیروهای   2۰1۰
متمایل به ایران یعنی نوری المالکی را با دست باز رها نمود، 
معنی  به  آنها  نظر  به  امر  این  شدند.  شوک  دچار  سعودی ها 
که  بود  شیعه  نوری المالکی  نفع  به  عراقی  سنی های  ترک 
عراق  در  داعش  پیشروی  مسئول  غیرمستقیم  بطور  را  وی 
می دانستند. ضرب? آخر هم زمانی بود که توافق هسته ای با 
ایران به رهبری آمریکا به فرجام رسید. در حالی که به موجب 

این  تحریم های  و  متوقف  ایران  هسته ای  برنام?  توافق،  این 
کشور حدف گردید، محدودیتی بر قدرت تأثیرگذاری ایران به 
طور مستقیم یا نیابتی در منطقه از لبنان و سوریه تا عراق و 

یمن ایجاد نشد.

توافق هسته ای مدت کوتاهی پس از به قدرت رسیدن پادشاه 
جدید عربستان حاصل گردید. شاه سلمان و پسرش محمد که 
نایب ولیعهد و وزیر دفاع این کشور است، جنگ طلب ترین و 
هستند.  کشور  این  تاریخ  در  سعودی  رهبران  جاه طلب ترین 
در عین حالی که اوباما از قدرت خود صرفه جویانه استفاده 
گروههای  از  نظامی  حمایت  جریان  وارد  سعودی ها  می کند، 
جهادی علیه حکومت بشار االسد در سوریه و حمالت هوایی 
بر ضد حوثی های یمن شده اند. حتی به فشار بر جریان های 
مورد حمایت تهران بسنده نکرده و روابط دیپلماتیک با تهران 
قطع  ژانویه  ماه  در  شیعه  منتقد  روحانی  اعدام  از  پس  را 

کردند.
سعودی ها و همفکران آنها عادت داشتند که از فقدان کارایی 
سیاستگذاری این کشور شکایت کنند اما دیگر اینطور نیست. 
به  منتج  و  است  شده  افراطی  تحوالت  دچار  انتقادات  حاال 
است. حقیقت  فعلی گشته  پرتنش  در منطق?  بیشتر  ناآرامی 
لحاظ  از  بود  نخواهد  قادر  سعودی  عربستان  که  است  این 
نظامی بر ایران غلبه کند: نه نیروی انسانی و تخصص کافی 

دارد و نه شبک? وسیعی از نیروهای نیابتی مانند ایران.

این پادشاهی در صحن? داخلی نیز در بادبانها دمیده است. 
آنها می دانند که مجبورند به تنوع اقتصاد خود بیفزایند و با 
عدم اتکا به نفت، برای جوانان خود شغل ایجاد کنند. برنام? 
فروش سهام بزرگترین سرمای? ملی این کشور یعنی شرکت 
نظام  از  بخشهایی  خصوصی سازی  و  آرامکو  دولتی  نفت 
کشور  این  انعطاف پذیری  میزان  از  نشان  سالمت  و  آموزش 
دارد. با این وجود اقتصاد سعودی ها هنوز به شدت وابسته به 
مخارج دولتی است و بعید به نظر می رسد طبق پیش بینی های 
خود برای سال 2۰2۰ قادر به تأمین 1۰۰ میلیارد دالر درآمد غیر 
تکنوکراتیک  منابع  نفت،  بخش  از  نظر  صرف  باشند.  نفتی 
این کشور محدود است و ظرفیت کمی برای بخش خصوصی 
آرامکو  با مدیریت شرکت  بازی  دارند  دارد و بسیاری عقیده 
که بهترین عملکرد میان مؤسسات دولتی این کشور را دارد، 
عمل پرخطری است. عالق? قابل درک این پادشاهی به بهبود 
در  ریسک هایی  اقتصادی،  استقالل  و  ژئوپلیتیک  موقعیت 
پی دارد که آمریکا می تواند به فروکشیدن این خطرات کمک 
کند. عربستان سعودی به اتحاد آمریکا برای هداف اقتصادی 
سرمایه گذاری  باید  کشور  این  دارد.  احتیاج  خود  امنیتی  و 
جبران  و  اصالحی  برنامه های  مالی  تأمین  برای  خارجی 
نماید. علی رغم تنش های سطحی،  کسری بودج? خود جذب 
شاه سلمان و شاهزاده محمد دارای تمایالت عمیق آمریکایی 
هستند و واشنگتن در صورت عدم بهره بردن از این فرصت، 
انتخاب  کشور  دو  این  واقع  در  شد.  خواهد  خسران  دچار 
دیگری جز همکاری پیش روی خود ندارند و این چیزی است 

که اوباما به روشنی با کنار آمدن با آن مشکل داشته است.

منبع: نیویورک تایمز

ماه  در  کره جنوبی  نفت  ملی  شرکت  داده های  بر اساس 

را  ایران  نفت  جزیره،  این  نفت  واردکنندگان  مارس 
خریداری  خاورمیانه  کشورهای  تمام  نفت  از  ارزان تر 
کرده اند. بر این اساس قیمت نفت ایران به طور متوسط 
نفت  از  پایین تر  و  31سنت  و  2۹دالر  معادل  ماه  این  در 
امارات  34دالر و 22سنتی قطر، نفت 34دالر و 1۹سنتی 
و نفت 32 دالر و 8۹ سنتی عربستان سعودی بوده است. 
این ارزان فروشی نفت قطعا به مذاق کشورهای منطقه ای 
رقیب ایران خوش نخواهد آمد و باید دید که واکنش آنها 

در برابر این سیاست بازاریابی نفتی ایران چیست.
ایران،  سوی  از  شده  ارائه   ارزان  قیمت  همین  پایه  بر 
سال  اول  سه ماهه  در  ایران  نفت  از  کره جنوبی  واردات 
جاری بیش از دو برابر شده و به سطح 22میلیون و 8۵۰ 
هزار بشکه رسیده است در حالی که در مدت مشابه سال 
بود.  و 2۵۰هزار بشکه  1۰میلیون  این رقم معادل  گذشته 
ایران  از  کره جنوبی  نفت  واردات  مجموع   2۰1۵ سال  در 

به 42 میلیون و 4۰۰ هزار بشکه بود که نسبت به میزان 
واردات سال 2۰14 معادل ۵/6 درصد کاهش داشته است. 
 2۰14 سال  در  ایران  از  کشور  این  نفت  واردات  میزان 
معادل 44میلیون و ۹2۰هزار بشکه بوده است که این رقم 
نیز نسبت به واردات 48 میلیون و 21۰هزار بشکه ای این 
کشور در سال 2۰13 و در خالل تحریم ها نیز 6/8 درصد 

کمتر شده بود.
که  است  نفتی  بزرگ  شرکت  چهار  دارای  جنوبی  کره 
مهمترین آن شرکت ملی نفت کره جنوبی یکی از مهمترین 
در  که  می شود  محسوب  کشور  این  صنعتی  شرکت های 
سال 1۹۷۹ تاسیس شده است. این شرکت دارای عملیات 
اندونزی،  پرو،  لیبی،  ویتنام،  کشورهای  در  گاز  و  نفت 
جنوبی  کره  و  کانادا  روسیه،  قزاقستان،  یمن،  نیجریه، 
است. ذخایر نفت خام شرکت نفت کره معادل 6۰۰ میلیون 
بشکه )۹۵ میلیون متر مکعب( و ذخایر گاز طبیعی آن، 1۰ 

میلیارد متر مکعب اعالم شده است.

اما سایر شرکتهای نفتی کره جنوبی قدیمی تر از شرکت 
ملی نفت این کشور هستند. قدیمی ترین شرکت نفت کره 
)چند  خوشه ای  شرکت  سومین  اس کی،  گروه  جنوبی، 
و  تابعه  شرکت   ۹2 از  که  است  جنوبی  کره  در  صنعتی( 
SK تشکیل  با نام تجاری اس کی  وابسته به شرکت هایی 
این  است.  آن  فعالیتهای  از  یکی  تنها  انرژی  و  شده است 
گروه،  سان کیانگ  از  را  خود  نام   1۹۹۷ سال  در  شرکت، 
به گروه اس کی SK Group تغییر داد. در سال 2۰۰۹ بر 
اساس رتبه بندی فورچون جهانی ۵۰۰، گروه اس کی، در 
گرفت.  قرار  جهان،  شرکت های  بزرگترین  از   ۷2 رتبه 
گروه اس کی دارای بیش از سی هزار کارمند است که در 
113 دفتر این شرکت، در سراسر جهان فعالیت می کنند. 
ولی  می نماید،  فعالیت  مختلف  صنایع  در  شرکت  این 
گاز  و  نفت  صنایع  و  انرژی  زمینه  در  آن،  اصلی  تمرکز 
دارد. گروه  نیز فعالیت  است و در حوزه مواد شیمیایی 
ارائه  بزرگترین  دارای  همچنین؛  اس کی  شرکت های 
شرکت  و  بوده  جنوبی،  کره  همراه  تلفن  خدمات  دهنده 
این  تلکام مدیریت  بنام اس کی  از گروه اس کی،  تابعه ای 
خدماتی  خوشه ای،  شرکت  این  دارد.  عهده  بر  را  بخش 
مانند: ساخت وساز، حمل ونقل، بازاریابی، خطوط تلفن، 
خدمات اینترنت، پهنای باند و خدمات اینترنت بی سیم را 

نیز بصورت گسترده، ارائه می دهد.
هیوندای اویل بانک، شرکت نفت کره ای دیگری است، که 
زمینه تولید نفت خام، بنزین و سوخت جت، گازوئیل و 
در  شرکت  این  می کند.  پتروشیمی فعالیت  محصوالت 
سال 1۹64 تحت نام کاکدونگ اویل تاسیس شد و در سال 
1۹۹3 در پی خریداری توسط شرکت هیوندای، نام آن به 
هیوندای اویل بانک تغییر پیدا کرد. این شرکت هم اکنون 
مدیریت شبکه ای از 3۰۰، 2 جایگاه پمپ بنزین را در کره 
هیوندای  شرکت  مرکزی  دفتر  دارد.  برعهده  جنوبی، 

اویل بانک در شهر سئول، کره جنوبی قرار دارد.

انگلیسی: S-Oil( یک شرکت نفت و گاز  اس-اویل، )به 
کره ای دیگر است، که در زمینه تولید و پاالیش نفت خام، 
انواع  پتروشیمیایی،  محصوالت  ارائه  و  تولید  همچنین 
میکند.  فعالیت  روان سازها،  عرضه  و  شیمیایی  مواد 
شرکت اس-اویل در سال 1۹۷۷ راه اندازی شد و در حال 
و در  بوده  از سودآورترین شرکت های کره  یکی  حاضر 
سال 2۰۰۹ در فهرست فورچون جهانی ۵۰۰ در رتبه 441 
از بزرگترین شرکت های جهان، جای گرفت. دفتر مرکزی 
این شرکت در شهر سئول، کره جنوبی قرار دارد و سهام 
آن در بازار بورس کره معامله می شود. بد نیست بدانید 
که اس کی تنها شرکت نفتی کره جنوبی است که مدیری 

غیر کره ای و عرب دارد که نام او ناصر المحشر است.
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 داغ ترین فیلم های 
تابستان 20۱۶ از نگاه 

منتقدان گاردین
تا  گرفته  روح«  »شکارچیان  از 
اکران  وقت  »بورن«،  و  »اکس ِمن« 
فیلم های پرفروش دارد از راه می رسد. 
با  یا  بخورید  تاب  تارزان  با  می توانید 
عراق  جنگی  منطقه های  وارد  فی  تینا 

بشوید.
گاردین،  از  نقل  به  پرشین  گزارش  به 
اندرو  و  بردشاو  پیتر  مطلب،  این  در 
به  نگاهی  گاردین  منتقدان  پولور 
تابستان  فیلم های  هیجان انگیزترین 

می اندازند.
»فلورنس فاستر جنکینز«

تلخ و شیرین  کمدی  این  در  استریپ  مریل  و  گرنت  هیو 
ساخته  حقیقی  داستانی  از  اقتباس  با  که  احساساتی 
استریپ  دارند.  هم  با  دوست داشتنی  ارتباطی  شده، 
نقش فلورنس فاستر جنکینز، یک خواننده ثروتمند دهه 
1۹4۰ را بازی می کند که باور داشت صدای سوپرانوی 
وجه  هیچ  به  اینکه  وجود  با  حتی  دارد،  فوق العاده ای 
مدیر  و  همسر  نقش  گرنت  ندارد.  موسیقی  گوش 

برنامه های وفادار او را بازی می کند.

»هر کی یه چیزی می خواهد!!«
ریچارد لینکلیتر، خالق شاهکاری به نام »پسربچگی« با 
پروژه ای بازگشته که ریشه در دنیای »ِاسَلِکر« فیلم های 
از  گروهی  داستان  و  است   1۹8۰ دهه  دارد.  اولیه اش 
نکات  فیلم  این  اما  می کنیم.  تماشا  را  کالج  دانشجویان 

ظریف تر و عمیق تری هم دارد.

»ویسکی تانگو فاکسترات«
کمدی  بانوی  و  راک«   3۰« ستاره  فی  تینا  فیلم  این  در 
می کند؛  بازی  را  کیم  نام  به  شخصیتی  نقش  آمریکا 
عراق  اخبار  که  پرهرج و مرج  اما  بامزه  روزنامه نگاری 
احساسی  نظر  از  و  می دهد  پوشش  را  افغانستان  و 

بیشتر از حد خود جلو رفته است. این فیلم با اقتباس از 
کتاب خاطرات کیم ِبیِکر،  خبرنگار واقعی مناطق جنگی 

ساخته شده است.

»اکس ِمن: آپوکالیپس«
سینگر  برایان  ندارند.  پایان  ابرقهرمانی  فیلم های 
جدیدترین فیلم »اکس من« مارول را کارگردانی کرده و 
در آن جنیفر الرنس نقش میستیک را بازی می کند که 
از انسان های جهش یافته به نام  حاال باید با یکی دیگر 
آپوکالیپس با نقش آفرینی اسکار آیزک مقابله کند. البته 
این فیلم باید صحنه های خیلی جالبی به نمایش بگذارد 
تا بتواند به پای سکانس های خاص »اکس من: روزهای 
کوییک سیلور  اسلوموشن  صحنه  مثل  آینده«  گذشته 

برسد.

»آلیس آن سوی آینه«
دنباله »آلیس« تیم برتون که هنوز هم میا واسیکوسکا در 
آن نقش آلیس را بازی می کند و جانی دپ و هلنا بونهام 
کارگردانی  مسئولیت  برتون  دارند.  حضور  هم  کارتر 
فیلم را به جیمز بابین فیلمساز بریتانیایی واگذار کرده 
داشت،  توجهی  قابل  فروش   2۰1۰ سال  اول  فیلم  است. 
دادن  انجام  برای  زیادی  کارهای  یکی  این  همین  برای 

دارد.

»وارکرفت: آغاز«
بازی فانتزی وارکرفت که تا به حال در قالب بازی های 
ویدیویی، رمان، کمیک و مجموعه ای از آثار کلکسیونی 
فیلم  یک  حاال  گرفته،  قرار  هواداران  دسترس  در 
ُارک ها  ارتش  به حمله  فیلم  داستان  دارد.  سینمایی هم 
می پردازد که صلح قلمرو َاِزرات را به خطر می اندازد. 
دانکن جونز کارگردان این فیلم است و مطمئنا هواداران 
سریال  این  اصلی  نقش  بازیگر  دیدن  از  »وایکینگ ها« 
خوشحال  بزرگ  پروژه  این  در  فیِمل  تراویس  یعنی 

خواهند شد.

»الویس و نیکسون«
خیلی  یکی  این  کنید،  فراموش  را  سوپرمن  و  بتمن 
عجیب تر است: یک مالقات حقیقی در دهه 1۹۷۰ که با 
یک عکس رسمی از دست دادن الویس پرسلی و ریچارد 
نیکسون جاودانه شد. الویس بی خبر به کاخ سفید رفته 
بود و می خواست پرزیدنت او را مامور مخفی مبارزه 
نقش  در  شنون  مایکل  فیلم  این  در  کند.  مخدر  مواد  با 
نیکسون  هم  اسپیسی  کوین  و  می شود  ظاهر  الویس 

است.

»افسانه تارزان«
شخصیت  درباره  شده  ساخته  فیلم  جدیدترین 
الکساندر  از  کرد،  خلق  باروز  رایس  ادگار  که  محبوبی 
اسکارشُگرد بازیگر »ترو بالد« در نقش لرد گری استوک 
»کالسیک«  دوران  از  بعد  سال ها  که  می کند  استفاده 
است.  بازگشته  مرکزی  آفریقای  به  دوباره  تارزان، 
آخرین فیلم الیو اکشن تارزان مربوط به 2۰ سال پیش 
پرهزینه  ریبوت  یک  آماده  احتماال  بنابراین  می شود، 
فیلم های »هری  استاد  کارگردان  ِییتس،  دیوید  هستیم. 
تنها زمان  و  دارد  بر عهده  را  فیلم  این  پاتر« مسئولیت 
دیگر  موفق  مجموعه  یک  می تواند  که  می کند  مشخص 

بسازد یا خیر.
»شکارچیان روح«

جدید،  روح«  شکارچیان  »دنیای  سینمایی  تجلی  اولین 
پروژه ای با هدایت بازیگران زن است و در آن دو بازیگر 
»ساقدوش ها« یعنی ملیسا  مک کارتی و کریستن ویگ به 
کیت مک کینون از »پخش زنده شنبه شب« و لزلی جونز 

می پیوندند.
»بی اف جی« یا »غول بزرگ مهربان«

فیلم  یک  به   1۹8۹ سال  در  دال  رولد   1۹82 سال  رمان 
یک  اسپیلبرگ  استیون  حاال  اما  شد،  تبدیل  انیمیشن 
می رسد  نظر  به  و  ساخته  آن  از  اکشن  الیو  نسخه 
مرد  باشد.  تابستان  بزرگ  خانوادگی  فیلم  بتواند  این 
غول  رایلنس  مارک  یعنی  سینما  روزهای  این  خبرساز 
مهربانی است که یک دختر بچه را می دزدد تا به او در 
کند.  کمک  بدجنس،  غول های  از  گروهی  دادن  شکست 
اسپیلبرگ مقابل رایلنس از یک بازیگر 11 ساله ناشناخته 
نوع  این  دقیقا  و  کرده  استفاده  بارنهیل  روبی  نام  به 
کیفیت های  بهترین  که  است  کودکان  فانتزی  فیلم های 
کاری اسپیلبرگ را بیرون می آورد؛ پس حتما حواستان 

به این فیلم باشد.
»جیسون بورن«

بورن«  »اولتیماتوم  از  بار  اولین  برای  گرین گرس  پل 
است.  نشسته  بورن  فرمان  پشت  حال  به  تا   2۰۰۷ سال 
فیلم های  مجموعه  این  می خواهد  فیلم  این  با  او  ظاهرا 
دارند  باز  پایان  که  فیلم هایی  قالب  در  را  جاسوسی 
نشان می دهد  که  تریلری  از  غیر  به  کند. هنوز  معرفی 
جیسون بورن )مت دیمون( مسلما بازگشته و از نیکی 
جزییات  می کند،  محافظت  استایلز(  )جولیا  پارسونز 
ویکاندر  آلیسیا  نیست.  دست  در  فیلم  از  بیشتری 
جالب ترین بازیگر اضافه شده به مجموعه است و قرار 

است نقش یکی از دستیاران سازمانی را بازی کند.
»جوخه خودکشی«

از  که شامل شخصیت هایی  آدم بده ها  اجتماع  از  فیلمی 
از  بخشی  و  می شود  بومرنگ  و  ددشات  جوکر،  جمله 
گسترده«  »دنیای  با  رقابت  در  کامیکس  دی سی  تالش 
اینکه  به  توجه  با  است.  مارول  ابرقهرمانی  فیلم های 
خوبی  چندان  نه  عملکرد  هم  سوپرمن«  مقابل  »بتمن 
با  دارد.  فیلم  این  به  زیادی  امید  دی سی  داشت، 
ویل  لتو،  جرد  »غضب«،  سازنده  آیر  دیوید  کارگردانی 
اسمیت و مارگو رابی در این فیلم بازی می کنند و تیمی 
را برای نجات جهان شکل می دهند. اگر این عملی نشد، 

فیلم »لیگ عدالت« هم در راه است…

»در جستجوی ُدری«
جدیدترین فیلم پیکسار دنباله ای برای فیلم محبوب »در 
جستجوی نیمو« سال 2۰۰3 است. اینجا، تمرکز داستان 
روی رفیق فراموش کار نیمو یعنی ُدری )با صداپیشگی 
الن دجنرس در هر دو فیلم( است که به کالیفرنیا سفر 
می کند تا خانواده اش را پیدا کند. بازخوردهای متوسط 
نسبت به »دایناسور خوب« سال 2۰1۵ باعث شد کمی از 
شانس »در جستجوی دری« هم کاسته شود، اما همیشه 
خوشحال  هم  بیاید  در  آب  از  اشتباه  حرف مان  اگر 

خواهیم بود.

»جولِیتا«
مطرح  کارگردان  آلمادوار  پدرو  نام  اینکه  از  بعد 
شد،  آورده  پاناما  اسناد  در  برادرش  و  اسپانیایی 
آلیس  کوتاه  اثر  از  کارگردان  این  غیرمنتظره  برداشت 
مونرو، استاد داستان کوتاه کانادا هم شهرت بیشتری 
پیدا کرد. البته خود آلمادوار بعد از آن ماجرا از رسانه ها 
دور ماند. فیلم »جولیتا« که در کن پیش نمایش خواهد 
شد، از ِاما سوآرزدر نقش زنی استفاده می کند که دنبال 

دختر فراری اش است.

»بن هور«
خیلی  کسی  که  است  بازسازی هایی  آن  از  یکی  این 
افزایش مخاطبان  اما احتماال به خاطر  مشتاقش نبود. 
دیگر  بار  یک  توانست  هم  مسیح«  »قصه  فیلم،  مذهبی 
از  هیوستون  جک  برساند.  بزرگ  پرده  به  را  خود 
یعنی  هستون  چارلتون  نقش  وارد  امپایر«  »بوردواک 
شاهزاده ای یهودی که توسط رومن ها به بردگی گرفته 
دوران  دوست  ِمساال،  هم  ِکِبل  توبی  و  می شود  شده 
خیلی  بگوییم  را  راستش  بخواهیم  اگر  اوست.  کودکی 
سال  اصلی  فیلم  مثل  بتواند  فیلم  این  که  نیست  محتمل 
می تواند  احتماال  اما  ببرد،  اسکار  جایزه  یازده   1۹۵۹

سرگرم کننده باشد.
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یک پژوهشگر عرصه موسیقی مطرح کرد؛

نگاه فانتزی بزرگ ترین
 آفت موسیقی 

پژوهشگر عرصه موسیقی نواحی ایران معتقد است نگاه فانتزی و 
موزه ای به این گونه موسیقایی ارزشمند، بزرگترین آفتی است که 
سبب شده این نوع موسیقی در سبد شنیداری توده مخاطبان قرار 
نگیرد. دامون شش بلوکی پژوهشگر موسیقی نواحی در گفتگو با 
از شرایط فعلی موسیقی نواحی و جایگاه  ابراز نارضایتی  با  مهر 
آفت  بزرگترین  از  یکی  گفت:  مخاطبان  توده  شنیداری  سبد  در  آن 
هایی که طی سال های اخیر به شدت گریبان گیر جریان موسیقی 
نواحی ایران بوده نگاه فانتزی و موزه ای است که دوستان مسئول 
سال ها شعار حمایت از آن را دادند ولی این جریان در جشنواره ها 
و رویدادهای موسیقایی نه تنها در سبد شنیداری توده مردم قرار 
هر  یا  نواحی  موسیقی  جشنواره  اساسا  که  شد  باعث  بلکه  نگرفت 
اقوام  لباس  و  مد  جشنواره  به  تبدیل  گونه،  این  با  مرتبط  رویدادی 

ایرانی باشد تا یک جشنواره و یا اثر ارزشمند پر مخاطب.
او ادامه داد: متاسفانه در همین جشنواره ها شاهد این فضا بودیم 
و  آمدند  می  هنرمند  عزیزان  که  شد  می  طراحی  طوری  برنامه  که 
کردند  می  اجرا  را  مختصری  برنامه  محلی  رنگارنگ  های  لباس  با 
که  بود  موسیقی  اصل  بود  شده  گم  ماجرا  در  واقعا  که  چیزی  و 
مخاطبان برای شنیدن آن به تاالر اجرای برنامه آمده بودند. همین 
موضوع را شما به ماجرای تولید آثار موسیقایی مرتبط با موسیقی 
اقوام نیز تعمیم دهید و خواهید دید که در این نظام تولید نیز فضایی 

بهتر از عرضه »مد و لباس« وجود ندارد.
شش بلوکی یادآور شد: بنابراین اگر می بینیم که حافظه شنیداری 
مخاطبان امروزی جامعه ذهنیت چندان روشنی البته غیر از موارد 
نواحی  موسیقی  عرصه  در  شده  تولید  موسیقایی  آثار  از  معدود 
هم  که  است  فانتزی  و  ای  موزه  های  نگاه  همین  جهت  به  ندارد 
موسیقی نواحی را تحت الشعاع قرار داده و هم به شخصیت واالی 

هنرمندان این عرصه آسیب رسانده است.
این پژوهشگر موسیقی اقوام بیان کرد: البته ما در ظاهر دیدیم که 
عمل  در  ولی  گرفته  انجام  شعارگونه  هایی  نگاه  هنرمندان  این  به 
ترین بودند و هستند. کما  این هنرمندان شایسته مظلوم  دیدیم که 
این  گواه  تکریم  طرح  تومانی  هزار  چند  و  صد  های  حقوق  اینکه 
است.  شده  ایران  نواحی  موسیقی  به  جفایی  چه  که  هست  ادعا 
این هنرمندان  از  این یک فاجعه است که در مطبوعات و رسانه ها 
افتد  می  اتفاق  عمل  در  آنچه  نهایت  در  و  بشنوند  ُگل  و  بگویند  ُگل 
تحقیر شدن هنرمندانی است که حتی ایاب و ذهاب آنها با اتوبوس و 
قطار میسر می شود در حالیکه همه می دانیم اغلب این بزرگواران 
دارند  آمد  و  رفت  برای  سختی  شرایط  که  هستند  کهنسال  افرادی 
اینکه همیشه نگرانی حذف و دیده نشدن دارند مجبورند  اما برای 
که برای چند دقیقه اجرا هم که شده در فالن رویداد هنری حضور 
داشته باشند. شش بلوکی افزود: آیا همین موضوع نشانه ای برای 
که  است  درست  این  آیا  نیست؟  نواحی  موسیقی  مطلق  مظلومیت 
سال ها است که حرف از حمایت می زنیم اما در عمل فضا را جور 
دیگری می بینیم؟ من هیچ وقت واگویه های زنده پور عطایی و دیگر 
استادان موسیقی نواحی را از یاد نمی برم که دایم روی این ماجرا 

تاکید داشتند که »اگر به  جشنواره ها نیاییم فراموش می شویم«
او در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر بازنگری دوباره 
کیفیت  ارتباط  و  نواحی  موسیقی  های  جشنواره  برگزاری  برای 
برگزاری آن با سبد شنیداری مخاطبان گفت:  اگر مسئوالن فرهنگی 
ادعای دغدغه مند بودن دارند پس نباید به هر شکلی قبول کنند که 
ریز  نگاه  سطحی،  موضوع  همین  به  اگر  شود.  برگزار  جشنواره 
بینانه تری داشتیم و بدانیم همان قدر که خواننده موسیقی پاپ با 
هواپیما و بهترین امکانات در کنسرت ها حضور پیدا می کند، پس 
هنرمند پیشکسوت موسیقی نواحی و اصوال همه هنرمندان فعال این 
عرصه شایسته تکریم هستند. کما اینکه توجه به همین موضوع نیز 
باعث می شود که مردم هم با احترام بیشتری به این جریان هنری 
نگاه کنند و ببینند که چه گنجینه هایی در این سرزمین حضور دارند 
اما خیلی ها از آن خبر ندارند.این نوازنده موسیقی قشقایی افزود: 
در همین ماجرای ساخت موسیقی فیلم که بخش عمده ای از تجارت 
موسیقی و نظام اقتصادی موجود در این گونه هنری را تشکیل می 
دهد بارها شاهد بودیم که برخی از آهنگسازان به راحتی آب خوردن 
بدون  و  کنند  می  برداشت  نواحی  موسیقی  و  ردیفی  موسیقی  از 
اینکه ذره ای قانون کپی رایت را رعایت کنند. بسیاری از این فضای 
ارزشمند استفاده کرده و کارهایی را تولید می کنند که حقوق مادی 
آن فقط به آهنگساز تعلق می گیرد. اتفاقا همین موضوعات است که 
موجب دلسردی فرزندان هنرمندان پیشکسوت موسیقی نواحی می 
شود که دیگر مایل به ادامه راه پدر خود نیستند و پیش خود این طور 
فرض می کنند که وقتی این طور با پدراشان بی مهری شده، پس چه 
لزومی دارد این موسیقی را ادامه دهند و در گسترش آن میان توده 
مردم تالش کنند. او در پایان تصریح کرد: اگر نخواهیم به موسیقی 
به معنای مطلق کلمه توجه کنیم، مساله »شنیدن« همچنان  نواحی 
که  نشویم  متوجه  اگر  است.  ایران  نواحی  موسیقی  گمشده  سوژه 
هنرمندانی چون عاشیق مراد قلی پور تنها بازمانده موسیقی جنوب 
زاگرس است و با رفتن او پرونده این موسیقی به طور کامل بسته 
می شود، شرایط از این وضعیتی که در آن قرار داریم بدتر خواهد 
جشنواره  برگزاری  بهانه  به  شده  که  هم  بار  یک  برای  بیاییم  شد. 
موسیقی نواحی فکر عمیق تری به ماجرا کنیم که وضعیت خطرناک 

تر از آن چیزی است که تصور می کنیم.

به بهانه دوازدهم اردیبهشت سالروز درگذشت استاد محمدرضا لطفی

خلوت گزیده را به 
تماشا چه حاجت است

نویسنده: امیرحسین رائی*
   *پژوهشگر موسیقی، مدرس و نوازنده سه تار

هنر، تمثیلی از جاودانه سازی است و آنگاه که روح خسته ما درنگی تامل می کند در 

چیستی و هستی شیئی زیبا، به آرامش دست می یابد، اگر چه این درمان و چاره درد 
امید  و موضوع  زیبایی هدف  به  میل  و  زیبایی  است.  ابدیت  اما مکاشفه  نیست،  آدمی 
است که دارای ذاتی غیر عقالنی است. هر چیزی پس از سیر چرخه زمانی مقدرش به 
ابدیت رجوع می کند، به زبان دیگر، دیروز و امروز و فردا پیوستگی داشته و یکسان 
است. اگرچه لباس ظاهر انسانیت فانی است اما باطن، روز به روز تازه می گردد. امید 
ثمره رنج است و عشق آکنده از رنج است و چون عشق همان رحم و شفقت است زیبایی 
رنج  و  درد  است.  آن  طالب  شفقت  که  است  موقتی  تسالی  خود  و  شود  می  ناشی  را 
نوعی بیچارگی است که به یافتن کنه و هسته وجودیمان می انجامد و به وقت مرگ به 
کانون این جان به عاریت گرفته شده می رسیم که همانا خداست که روحمان را با نسیم 
آگاهی  همان  یا  اطراف  جهان  ساختن  روحانی  است.  بوده  آموخته  و  آمیخته  عشقش 
بخشیدن به ذره ذره وجود با اعطای روح خود به انسان ها و اشیا آغاز می شود و روح 
هرچه بیشتر بخشیده شود، وسعت بیشتری می یابد. این کار زمانی اتفاق می افتد که 
ارواح به وحدت و یگانگی رسیده باشند. شخص اراده است و اراده هماره با نسبت به 
آینده تفسیر می شود. آنکه مومن است ایمان به چیزی دارد که در آینده محقق می شود 
و امیدش به آینده است. ایمان است که ما را زنده نگه می دارد. در واقع اگر چه حیات بر 
عقل متکی است اما منشا و قوت آن در چیزی ماوراء طبیعی و معجزه آساست. کارکرد 
ایمان، آفریدن است، ایمان به خدا یعنی آفریدن خدا و چون خداوند ایمان خود را در دل 
ما می اندازد پس اوست که دائم خود را در ما می آفریند. عاشق مومن با مرگ به وصال 
معشوق می رسد اما تلخ لحظه ای است، چه در می یابد که ابدیت ادامه دارد و هنوز 
منزل های سیر و سلوک پیش روست تا روح همیشه بالنده و پویا باشد و این رقص و 

چرخش مومنانه و عاشقانه را پایانی نیست.

    هرچه پیوندهای انسان و محیط بیشتر و پیچیده تر باشند شناخت ژرف تر است و 
الزامًا دگرگونی های عملی ژرف تری پدید می آورد. در این صورت شخصیت هر کسی 
صورت  به  تواند  واقعیت های محیط می  مانند  جبرًا  هایی  عامل  از  که  حال  در همان 
ترین  اساسی  و  ترین  مهم  اصواًل  کند.  مداخله  انسانی  رفتار  تنظیم  در  مادی  نیرویی 
کارکرد شناخت، پیش بینی است. انسان در پرتو آنچه بر او گذشته است درباره آنچه در 
پیش دارد به حدس می پردازد، در واقع همچنان که به تحریک نمودهای اکنون رفتار 
شخصی  چنین  که  است  گونه  این  و  شتابد  می  هم  آینده  نمودهای  پیشباز  به  کند  می 
دوراندیش است و از آینده های گسترده تر الهام می یابد. بینش، شناخت ژرف است، 
بینشی که فیلسوف از راه شناخت فلسفی، دانشمند از راه شناخت علمی و هنرمند از 
راه شناخت هنری به آن دست می یابد. نتیجه این می شود که مهم ترین انگیزه های 
بینش وران از واقعیت آینده سرچشمه می گیرد. چنین انسانی محض آرمان هایی که به 
نظر او برتر از واقعیت اکنون است از واقعیت موجود روی برمی تابد و در راه تحقق آن 

آرمان ها از بسا لذت ها و سودهای موجود چشم می پوشد.
به  عشق  و  هنری  ریزان  عرق  دهه  پنج  به  نزدیک  از  پس  لطفی  محمدرضا  استاد      
فرزند  او  شتافت.  دوست  حضرت  لقاء  به  و  کرد  زده  خزان  را  عاشقان  بهار  هستی، 
زمانه خویشتن، صدای آگاه زمان بود. هر کس که در بهار دم افسونگر او نفس کشیده 
با  را  ابتدای دهه شصت، خیلی زود راه خود  تا قیامت نگرانش خواهد بود. در  باشد 
عقل پرسشگر جدا کرد و قافله چپ و راست را پشت سر گذاشت و بال در بال عشق 
شد و از وادی عقل پرگشود و خلوت گزید و کناره گرفت از هرچه عقل معاش اندیش 
است. عرصه موسیقی جدی ایران با چند دهه تاخیر نسبت به شعر عصر مشروطیت 
از تاریکخانه مجلس اعیان و اشراف به دانشگاه ها، خانه های کارگری و سطح جامعه 
آمد و با پرچمداری لطفی و جوانان عاشق همروزگارش زبان حال مردم شد. معاشرت 
و درک محضر استادانی همچون نورعلی خان برومند و عبدالله خان دوامی، تحقیق 
و بررسی موسیقی مقامی و نواحی ایران، حوصله و تحقیق در مبانی موسیقی غرب 
و روح عشق و امید و پشتکار از جمله عوامل موفقیت لطفی فقید در آشتی دادن نسل 
و  شیدا  و  چاووش  های  گروه  تشکیل  هستند.  دستگاهی  موسیقی  ردیف  با  جوان 
بازسازی آثار بزرگان باعث آشنایی مردم با نوعی موسیقی اندیشه ورز و جدی شد. 
اوج همصدایی و همگرایی این گروه ها با توده های مردمی را می توان در آینه تولید 

آثار درخشان سال ۵۷ مشاهده کرد.

    استاد لطفی برخاسته از توده مردم بود و ضرورت انتقال احساس نیرومندی را که 
تجربه کرده بود بدرستی دریافته بود و این همان هنر ملی است و نه آن هنر فرمایشی 
برایش مزد کافی هم می دهند. موضوعاتش و  دارد و  تاریخ مصرف  و سفارشی که 
بینی  به قول تولستوی بر سطح رفیع ترین جهان  دغدغه هایش حقیقتًا هنری بود و 
عصر خویش جای داشت و احساساتی را تجربه کرده بود که رغبت و اشتیاق انتقال 
آنها را داشت. احساساتی که فاصله را بین هنرمند و شنونده یا بین گروه شنوندگان از 
میان برداشته و برمی دارد و در رهگذر همین رهایی شخصیت منفرد انسان هاست که 
نیروی اصلی جذبه و صفت برجسته هنر نهفته است. آثار او از این جهت با مخاطب 
ارتباط برقرار می کند و به جامعه سرایت می نماید که اثرش در مرحله نخست بر خود 
او سرایت می کند و همین حالت روحی هنرمندش است که بالفاصله بر شنونده تاثیر 
گذاشته و سرایت می کند. هنر برای او یک ضرورت بود، یعنی برای احساسی که انتقال 
می داد یک ضرورت باطنی احساس می کرد. صمیمیت و احساس هنری دو خصیصه 
ای است که همیشه در هنرملی او یافت می شود. او رسالت خویش را که همانا برقراری 
با یکدیگر است  آنها  اتحاد  انسان ها در  انجام رسانید. سعادت  به  محبت در دلها بود 
و این همان حقیقتی است که استاد آن را از حوزه عقل به حوزه احساس انتقال داد. 
فضای فرهنگی و هنری ایران در اواخر دهه شصت بخصوص فضای حاکم بر موسیقی 
به دو بخش تقسیم می شد. بخش نخست را گروهی تشکیل می داد که با هرگونه تولید 
عملی مخالف بوده و فقط نظارت بر جریان تولید جامعه را برای خود برمی گزید. این 
گروه هرگونه فعالیت عملی را پست شمرده و می کوشید تا فعالیت نظری را یکسره 
از فعالیت عملی جدا کند و این در شرایطی بود که گروه دوم و اهل عمل مجالی برای 

فعالیت نظری مستقل نداشت.
    گروه نخست با نفوذی مویرگی و خزنده، کرسی های موسیقایی را تسخیر کرد و 
تا توانست نظریه ساخت و موسیقیدانان اهل عمل را تا حد مطرب های روحوضی و 
و  جدی  موسیقی  حد  تا  را  خود  هنری  اصطالح  به  محصول  و  داد  تنزل  نواز  شیرین 
ناراستشان  بر قامت  به منطق و فلسفه و حکمت و عرفانی که  با توسل  آن هم  هنری 
وصله ای ناجور بود، ترفیع داد. استاد لطفی در رجعت به ایران تعادل این موازنه باطل 
را به نفع عمل گرایی علمی و حقیقت گویی بر هم زد و در عمل دیدیم، هر آن کس که در 
دایره اهل نظر تنگ نظر جمع شده بود به اردوی عمل گرایان آمد تا نسیم آزادگی در 

هنر به تن و جانش حیات بخشد.

    برخورداری از قدرت تحلیل اجتماعی و زیرکی روشنفکرانه و پاسخ به ندای درون 
سبب شد تا با عزمی راسخ به ایران بیاید و با تمام قوا و برای آخرین بار هر آنچه را در 
سینه به امانت دارد در طبق اخالص گذارد و به اهلش وانهد. هرچند یاران دیرین نه آن 
بودند که او می اندیشید اما آمد و در خانه غریب ماند و در حلقه جوانان عاشق خلوت 
گزید والحق که خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ استاد لطفی یک عمر هنری، 
بی حمایت دولت، سازمان و گروه خاصی بر خود، عشق و امیدش به مردم تکیه کرد و 
بالید و عاشقان را بالنده کرد. او صدای مظلومیت هنر موسیقی دستگاهی ایران است 
که همیشه به گوش می رسد و آگاهی می آفریند و همین آگاهی است که سینه به سینه 
می گردد و رقص کنان به ابدیت می پیوندد و جاودانه می شود. سپیده، مجموعه های 
به  و  بید  گریه  برومند،  و  یادواره های طاهرزاده  قافله ساالر،  ایران،  چاووش، وطنم 
یاد درویش خان در کنار کنسرت های مختلف از جمله آثار ماندگاری هستند که از این 
هنرمند و استاد کامل به یادگار مانده است. انتشار کتاب های سال شیدا و نشریه داخلی 
شیدا، برگزاری کالس های ردیف سازی و آوازی، ادوار ایقاعی، تحلیل ردیف، تشکیل 
کارگاه سازسازی و هدایت صنعتگران این عرصه، برگزاری سمینارهای نقد و بررسی 
و پرسش و پاسخ و رهبری گروه های سه گانه شیدا، از جمله فعالیت های اثرگذار او 
در پیشبرد هنر موسیقی ایرانی است. دوازدهم اردیبهشت سال 13۹3، روز بزرگداشت 
مقام معلم، جامعه موسیقی امان نیافت تا از معلم دلسوز و عاشق، تجلیل به عمل آورد.
این آخرین بهاری بود که استاد محمدرضا لطفی تا نیمه راهش با ما آمد، استادی که 
ردیف ناطق و دایرئ المعارف موسیقی دستگاهی ایران زمین بود و توانست جانمایه 
های اساسی و بنیادین موسیقی را استخراج کند و به میان مردم بیاورد و با آنها دمساز 
شود. مردی که عمری از ردیف پاسداری کرد و عامل به ردیف بود اما هرگز از روی 
دست کسی ردیف ننگاشت و مطابق مد روز ردیف ننواخت، بلکه هرچه نواخت عین 

ردیف بود و هست.
    خوشا به سعادتش که عمری ساز خود را زد و خلقی با نوای او حالشان کوک شد.

    روح بزرگ و آسمانی اش قرین رحمت و آمرزش الهی باد.
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 نگاهی کوتاه به کتاب جدید »شارلوت مک دونالد-گیبسون«

  چهره انسانی 
فاجعه پناهندگی

چه چیزی سبب می شود انسان خانه و کاشانه خود را رها کند و به کشور دیگری پناه 
اثر جدید خود تحت عنوان »فراری: داستان  ببرد؟ »شارلوت مک دونالد-گیبسون« در 
بقای فاجعه پناهندگان اروپا« داستان چند نفر از این پناهندگان را برای مردم دنیا روایت 

می کند.
اتحادیه  مدیریت  عدم  و  بی کفایتی  خود  جدید  کتاب  در  گاردین-»گیبسون«  از  نقل  به 
اروپا در سازماندهی پناهندگان در مرزهای کشور های اروپایی را از نگاه داستان واقعی 

پناهجویان به خوانندگان خود ارائه می دهد.

2۰12
»دانی« در دانشگاهی در »اریتره« تدریس می کرد. »سینا«، یکی از دانش آموزان دختر 
او بسیار باهوش بود. هوش خیره کننده او »دانی« را بسیار تحت تأثیر قرار می    داد اما 
مردم این کشور حق ارائه استعداد، افکار و احساسات خود را ندارند. بسیاری از مردم 
این تفاوت که  با  آنان نیز مانند مردم »کره شمالی« است  احساس می کردند که زندگی 

مردم دنیا از خفقان موجود در آن کشور خبر دارند.
اما »دانی« آدمی نبود که هوش خود را مخفی کند و »سینا« از وقتی در دوره لیسانس 
مهندسی شیمی وارد کالس طراحی او شد به استعداد و خوبی او پی برده بود. »دانی« از 
»سینا« درخواست ازدواج می کند. همانند بسیاری از زوج ها پس از ازدواج این دو نیز به 

زندگی خوش بین می شوند و احساس می کنند که دنیا در آینده جای بهتری خواهد شد.
در »اریتره« هیچ کس حق انتخاب محل زندگی، کار، دیدگاه سیاسی، محل سفر و تملک 
»اتیوپی«  با  سال ها  که  است  دیکتاتور  مردی  »اریتره«  حاکم  ندارند.  را  خود  اموال  بر 
می جنگد تا جوانان کشورش را با خدمت به کشور سرگرم کند. اما »سینا« به دنیا بسیار 

امیدوار شده بود با وجود اینکه احتمال رفتن به سربازی برای آنان بسیار قوی بود.
به  »اریتره«  استقالل  از  پس  و   1۹۹3 سال  از  که  آفورکی«  »ایساساس  جمهوری  رئیس 
مسند قدرت نشست و هیچ گاه آن را ترک نکرد خدمت سربازی را در سال 1۹۹۵ برای همه 
مردان و زنان اجباری اعالم کرد. در صورت نافرمانی از دستور او افراد را به زندان های 

بی شمار »اریتره« می برند و مشخص نیست چه بالیی بر سر آنها می آید.

»سینا« در دوره مدرسه شاگرد اول شده بود اما شاگرد اولی هم او را از سربازی معاف 
افراد  شد.  فرستاده  »ساوا«  به  سربازی  خدمت  انجام  برای  سالگی   16 در  و  نمی کرد 
حاضر در خدمت دو دسته بودند. گروه اول کسانی که دردهای فیزیکی و روحی بسیاری 
را متحمل می شدند و تا سال ها پس از خدمت در عذاب بود و گروه دوم افرادی بودند که 
با شرایط خود را وفق می دادند و اتفاقات بد را تاب می آوردند. »سینا«ی داستان خانم 

»گیبسون« جزو گروه دوم است.
پس از مدتی حکومت به او اجازه کار به جای خدمت سربازی را داد و او در یک شرکت 
کوچک مشغول به کار شد. اما از آنجا که در زمان خدمت سربازی به سر می برد فقط 3۰ 
دالر حقوق می گرفت بنابراین زوج جوان برای تأمین نیازهای مالی هم چنان به والدین 

خود وابسته بودند.

2۰13
پس از ماه ها تالش روز عروسی این دو فرا رسید. تصمیم گرفتند مراسم سنتی کشور 
خود را برگزار کنند و روز هفدهم جوالی 2۰13 افزون بر 3۰۰ نفر از دوستان و خانواده 
در این مراسم گرد هم آمدند. وقتی »سینا« به افراد حاضر در سالن نگاه می کرد به یاد 

دوستان غایب در مجلس افتاد که چگونه »اریتره« را ترک کرده بودند.
به ترک »اریتره« فکر کرد و اینکه طبق قانون اگر کشور را به صورت غیر قانونی ترک 
کنید شما را دستگیر می کنند و جریمه سنگینی برای شما در نظر خواهند گرفت.»سینا« 
و »دانی« فقط دو ماه و نیم از زندگی مشترک را باهم گذرانده بودند که »دانی« را به 
این کشور و سایر کشورهای همسایه  از فرار مردم به  تا  مرزهای »جیبوتی« کشاندند 

جلوگیری کند.

2۰14
»سینا« و »دانی« بسیار تالش کردند که خود را با قوانین »اریتره« سازگار و همان جا 
زندگی کنند اما »دانی« پس از چند ماه حضور در مرزهای کشور ناگهان ناپدید شد و 

این خبر به »سینا« رسید.

»دانی« یک مسیحی ارتدوکس بود اما بعضی دوستان او pentecostal بودند که در کشور 
ممنوع اعالم شده است. شبی در ساختمانی که وی هم در آن سکونت داشت جلسه ای 
برگزار کردند. نیروهای پلیس از این موضوع آگاه شدند و ساختمان را محاصره کردند 

و همه افراد حاضر در ساختمان را فارغ از مذهبشان دستگیر کردند.
»دانی« پس از دستگیری مریض شد و هنگام مداوا در کلینیک زندان فرار کرد و به خانه 
بازگشت. »دانی« و »سینا« چند ماه خوب را با هم گذراندند و پس از مدت ها خودشان 
را راضی می کردند که آنها نیز مانند دیگر زوج های دنیا خوشبخت هستند اما پیدا کردن 
یک سرباز فراری برای حکومت فقط چند ماه طول می کشید. تابستان همان سال آن دو 
با هم به کلینیک رفتند و دریافتند که فرزندی در راه دارند. تشویش هر دوی آنها را فرا 

گرفت. اینکه چه آینده ای در انتظار فرزندشان است. فرار از کشور تنها راه حل بود.

2۰1۵
قرار شد یک قاچاقچی آنها را به مرز سودان و از آنجا به جنوب سودان ببرد اما تنها راه 
رفتن به »اوگاندا« پیاده روی بود. »سینا« از این موضوع گله ای نداشت. رژه های مداومی 
و  قاچاقچی  بنابراین پشت سر  بود.  را قوی کرده  او  داد  انجام  در خدمت سربازی  که 
»دانی« از جنگل های انبوه گذشت و پس از دو ساعت پیاده روی سوار بر ماشین به سمت 

پایتخت رفتند.
از آنجا با قاچاقچی به نام »کیبرات« تماس گرفتند که قرار بود در ازای 14۰۰۰ دالر سفر 
آنان به ترکیه را انجام دهد اما هشدار داده بود که این موضوع ممکن است کمی به طول 
بینجامد. هفته ها سپری شد، شکم »سینا« برآمده تر شد و بچه هر روز بیشتر رشد کرد. 
پس از دو ماه »کیبرات« تماس گرفت. پاسپورت قالبی آنان حاضر بود و قرار بود چند 
روز بعد به »استانبول« سفر کنند. هشت ماه از حاملگی »سینا« گذشته بود و نگران این 
آنان  با  بود که هنگام حمل وضع در وضعیت خوبی نباشد.روز قبل از سفر »کیبرات« 
تماس گرفت و گفت تغییری در برنامه به وجود آمده است و بهتر است »سینا« به دلیل 
شرایط بد خود زودتر و به تنهایی سفر کند و »دانی« چند روز بعد به او ملحق شود.
آن دو به فرودگاه رفتند و با هم خداحافظی کردند و امید داشتند چند روز بعد همه این 
اتفاقات بد به پایان برسد. اما روز بعد وقتی »دانی« با »کیبرات« تماس گرفت کسی پاسخ 
او را نداد و بعد هم تلفن برای همیشه خاموش شد و »دانی« تنها و بی پول در »کامپاال« 

باقی مانده بود. امید با هم بودنشان در سال نو فرو ریخته بود.
قاچاقچی جدید که »سینا« را در »استانبول« تحویل گرفت »مهاری« نام داشت و از او 
خواست هر چه زودتر آماده شود که به سمت یونان بروند. »سینا« را به زور وارد یک 
قایق شکسته کردند و پس از اعتراض به او گفتند به زودی سوار قایق بزرگتر و بهتری 
خواهد شد که البته دروغی بیش نبود. وسط راه و روی آب همه حال بدی داشتند. »سینا« 
تالش می کرد کودکش را در درون خود حفظ کند اما قایق ناگهان نزدیک آب های یونان 
شکست و بسیاری از آنان غرق شدند. فقط به دلیل که در هوای روشن به یونان رسیده 
بودند قایق آنان رصد شد و »سینا« به اتفاق بعضی دیگر از پناه جویان توسط نیروهای 

یونانی نجات یافتند.
»سینا« را به بیمارستان بردند، او را درمان کردند تا قدرت خود را بازیابد و سپس او را 

به اتاق سزارین بردند و او توانست یک نوزاد پسر سالم به دنیا بیاورد.
به  و  کرد  ترک  را  »کامپاال«  و  بیابد  دیگری  قاچاقچی  شد  موفق  »دانی«  بعد  ماه  چند 
»سودان« بازگشت و در »خارطوم« اقامت گزید. قرار بود به سفارت »یونان« برود. به 

»سینا« قول داده بود که خیلی زود با هم خواهند بود.

صبح روز بعد »سینا« از خواب بیدار شد، به بچه اش غذا داد و برای خوردن صبحانه به 
سالنی هتلی رفت که دولت یونان برای او فراهم کرده بود. احساس نگرانی می کرد. قرار 

بود »دانی« به سفارت برود. پنج روز بود که با او سخن نگفته بود.
حاال سال هاست که خبری از »دانی« ندارد!

ادبیات
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2
سالم سینا. سالمی به درازای بیست و سه سال 

»نوشته بودی شهروند آمریکا شدی. آدمها هر چه را بخواهند به آن می 
یادم  رسیدی.  بهش  و  خواستی  می  را  آمریکا  شهروندی  هم  تو  رسند. 
است چطور خودت را به آب و آتش زدی تا آنجال، ان دختر پولدار ارمنی 
به خاطر خودش می خواهی،  را  او  تو  دلش نرم شود و متقاعد شود که 
نه شهروندی آمریکا و استخدام در شرکت عمویش. مرا هم که از او قایم 
کردی. من فکر می کنم تو دروغ می گویی که آنجال می داند همه چیز از 
روز اول نمایشی بوده. آنجال که خودش گرین کارت داشت و می توانست 
به راحتی به آمریکا سفر کند. دیگر تو را می خواست چکار؟ آنجال عاشقت 
شد. تو برایش نقش بازی کردی و من بعدها این را فهمیدم. حاال بعد از 
پنج سال پیدایت شده که به من بگویی همه این کارها را بخاطر من و بردیا 
رفتن  هدفت  دارد.تو  حکمتی  هرچیز  ندارم.  گله  قصد  ای؟بگذریم.  کرده 
بود. باید برایش تالش می کردی. سینا پنج سال زمان کمی برای عوض 
که  پونه  جمله  از  شده.  عوض  چیزها  خیلی  نیست.  چیزها  خیلی  شدن 
دیگر پونه تو نیست و نمی خواهد تو هم سینایش باشی. بی خود زندگی 
آرام و پر از پولت در لس آنجلس را با آنجال خراب نکن. از تنور من نانی 
برای تو گرم نمی شود پسرعمو. نامه الکترونیکی ات نه دلم را لرزاند و نه 
دستم. سریع نوشته بودی. مثل آن طرفیها. فکر کنم دیگر یک آمریکایی 
تمام عیار شده باشی. می گفتی آن طرف یک چیزش خوب است و آن اینکه 
تعارف با هم ندارند. حرفشان را رک می زنند. مثال طرف سرطان دارد، 
دکترش صاف توی چشمهایش نگاه می کند و می گوید یک ماه دیگر می 
میری. حاال برو و باقی مانده زندگی ات حال کن. وقتی شهروند آمریکا 
شدی یعنی می توانم با همان صراحت آنها با تو حرف بزنم. سینا من نمی 
خودم  است.  پزشکی  دانشکده  دوم  سال  بردیا  کنم.  زندگی  تو  با  خواهم 
نویسنده خوبی برای تاتر شده ام. از همه مهمتر دو سال است که عاشقم و 
از رابطه ام راضی. زندگی ام آرام است و به هیچ وجه قصد برهم زدن این 
آرامش  و ترک ایران را ندارم. امیدوارم در زندگی ات و در کنار آنجال شاد 

و خوشبخت باشی. مرا همیشه دختر عمو و دوستت بدان. با مهر. پونه«
و روی گزینه send  کلیک می کنم. لپ تاپم را می بندم. به ساعت نگاه می 
کنم. یک ساعت دیگر با اشکان قرار دارم. نمی دانم باید بهش بگویم یا نه. 
از روز اول قرارمان این بود که هیچ چیز را از هم پنهان نکنیم. حتا اگر 
طرف مقابل را ناراحت کند. درمورد سینا هرگز به او نگفته بودم. پرسیده 
بود قبل از من عاشق شده ای؟ جواب داده بودم چه کاریست حرف زدن 

راجع به گذشته. خب هرکس گذشته ای دارد و آدمهایی که بوده اند و حاال 
دیگر نیستند. مهم از امروز به بعد است. سالها دوست معمولی بودیم و یک 
روز توی یک لحظه خاص فهمیدیم عاشق هم شده ایم. می دانم اگر جریان 
سینا را بگویم به هم می ریزد. بهتر است فعال چیزی نگویم. اما نگفتنش 
هم مرا به هم می ریزد. یک جور احساس خیانت به من دست می دهد که 
از آن گریزانم. راست می گویند که آدم هیچ وقت نمی تواند از گذشته اش 
فرار کند.  بیست و سه سال پیش وقتی زن عمو نامه عاشقانه سینا به من را 
توی جیبش پیدا کرد نگاه غضب آلودی به من کرد که هنوز مهربان نشده. 
دو سال بعد من زن سامان شدم، اما باز هم خیال زن عمو راحت نشد. چهار 
سال بعد بردیا را به دنیا آوردم و نگاه زن عمو همان طور غضبناک باقی 
ماند. دوران نامزدی ام فهمیدم چه غلطی کرده ام. من و سامان زمین تا 
آسمان فرق داشتیم. آمدم از خانه پدری فرار کنم با پای خودم افتادم توی 
چاه اسفل السافلین. یک بار اسم به هم زدن نامزدی را آوردم. پدر چنان 
نگاه غضب آلودی کرد که نزدیک بود سکته کنم. شش ماه بعد از عروسی 
ام یک روز عصر پاییزی که توی خانه تنها بودم تلفن را برداشتم و به سینا 
تلفن زدم و گریه کردم. گریه کردم و گفتم مثل سگ پشیمانم. اولش سرد 
این حرفها نیست. بعد آن قدر  جوابم را داد. گفت دیگر دیر شده و وقت 

گریه کردم که نرم شد و گفت: » کثافت چرا این کار را کردی؟ چرا؟«

خب آدم نمی فهمد دارد چکار می کند. مثال واقعا من آن لحظه نفهمیدم چرا 
تلفن را برداشتم و به سینا زنگ زدم. شاید دلم گرفته بود. شاید حوصله 
بهتر  شاید  یا  ساله  نوزده  دختر  یک  که  هیجانی  شاید  بود.  رفته  سر  ام 
بگویم یک زن نوزده ساله می خواهد را می خواستم. هیجانی که توی آن 
زندگی نبود. خب آدم نمی فهمد چکار می کند. آن روز نفهمیدم و روزهای 
دیگرش. چشم باز می کنی و می بینی تا گردن فرو رفته ای و برای خفه 
نشدن هیچ راهی جز ادامه دادن برایت نمی ماند. از فردا سینا مدام تلفن 
می زد. گفته بودم معموال چه ساعت هایی تنهایم. صبح ها تا سامان می 
رفت سرکار تلفن خانه زنگ می خورد و...از همان روز اول نقشه کشید که 
باید طالق بگیرم. حاال داشتم آن جوان هجده ساله را جدی می گرفتم. مثل 
احمق های از دنیا بی خبر برای خودمان می بریدیم و می دوختیم. من به 
خاطر کار سامان اهواز بودم و او تهران. توانستم طالق بگیرم. اما شانزده 

سال بعد. وقتی بردیا چهارده ساله شد.

منتظر  را  اشکان  خواهد  نمی  دلم  و  شده  دیر  کنم.  می  نگاه  ساعت  به 
بگذارم. همین که پایم را از در می گذارم بیرون موبایلم زنگ می خورد. 
مادرم است. جواب می دهم. با صدایی هیجانزده می گوید سینا االن تلفن 
زده و شماره موبایل مرا خواسته. او هم به خیال خودش که من از شنیدن 
این خبر ذوق مرگ می شوم شماره مرا داده است. یک نفر مدام دارد می آید 
پشت خطم. حوصله توضیح دادن برای مادر را ندارم که مدام دارد سوال 
می پرسد. می گویم شب می آیم پیش ات و همه چیز را برایت می گویم. 
تلفن را قطع می کنم. شماره طویل خط آمریکا مدام دارد روی گوشی ام 
روشن و خاموش می شود. فایده ای ندارد قایم شدن. مرگ یک بار. شیون 
هم یک بار. جواب می دهم و بعد از پنج سال صدایش می پیچد توی گوشم: 

» سالم پونه...پونه؟ پونه؟ بگوکه اون ایمیل شوخی بود.«
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جایزه »بوکر عربی« برای اولین بار به یک نویسنده فلسطینی رسید

 روایت درد و رنج یک ملت
 رمان جدید »ربعی المدهون« به دلیل ارائه زندگی طاقت فرسای فلسطینی ها در زمان 
رمان  بهترین  بین المللی  جایزه  برنده  داستان  در  جدید  فرمی  ایجاد  دلیل  به  و  اشغال 

عربی شد و جایزه ۵۰هزار دالری را از آن خود کرد.
 به نقل از گاردین،کتاب جدید »ربعی المدهون« در چهار قسمت به نگارش درآمده است 
و هر قسمت یک جنبش را توصیف می کند. برای مثال در آغاز از »هولوکاست« سخن 
به میان می آید، سپس با خروج فلسطینی ها در اسرائیل از سال 1۹48 ادامه می یابد و در 

پایان از حق فلسطینی ها برای بازگشت به وطن خود دفاع می کند.
این جایزه  »امینه تیبان«، شاعر و استاد دانشگاه اهل »امارات« که جزو هیات داوران 
بود درباره این اثر می گوید: »نویسنده برای بیان مشکل فلسطینی ها شکلی جدید خلق 

می کند و با دیدگاهی انسانی به کشمکش های اخیر می نگرد.
این رمان چندصدایی و غم انگیز از نماد قطعات موسیقی و جنبش های مختلف آن بهره 
می برد تا تفاوت سرنوشت انسان ها در این کشور را نشان دهد. وی برای انجام این کار به 
زمان گذشته و هنگام خروج فلسطینی ها از این کشور سفر می کند تا مسائل و مشکالتی 
را که فلسطینی ها با آن دست و پنجه نرم کردند و دردی که پس از جابه جایی متحمل 
شدند به خواننده نشان دهد.«  »المدهون« خود در فلسطین به دنیا آمده است و خانواده 
»آلکساندریا«  دانشگاه  در  او  کردند.  سفر  »غزه«  به  »آشکلون«  از  خروج  دوره  در  او 
فلسطین«  آزادی  برای  دموکراتیک  کرد و سپس عضو حزب »جبهه  در مصر تحصیل 
شد. او در سال 1۹8۰ به قصد نوشتن فعالیت های سیاسی را رها کرد. »سرنوشت ها: 
کنسرت هولوکاست و نکبت« سومین کتاب اوست و اولین بار است که کتابی از فلسطین 
به  عربی  رمان  بهترین  جایزه  این  از  پیش  می شود.  عربی  رمان  بهترین  جایزه  برنده 
نویسندگانی از کشورهای »مصر«، »عربستان سعودی«، »مراکش«، »لبنان«، »کویت«، 
»عراق«، و »تونس« رسیده بود.خود وی درباره کتاب جدیدش می گوید. »من به عنوان 
یک فلسطینی در دوره فاجعه »روز نکبت« که از سال 1۹48 آغاز و تاکنون ادامه دارد 
حضور داشتم. بنابراین هیچ وقت نتوانستم زندگی عادی داشته باشم و درگیر مسائل 
فلسطینی ها  که خروج  است  کتابی  »سرنوشت ها«  بوده ام.  فلسطین  و مشکالت مردم 
یا در کشور  به سر می برند  تبعید  در  را که  و زندگی فلسطینی هایی  را مذمت می کند 
کل  طور  به  می دهد.  قرار  بررسی  مورد  کردند  زندگی  اسرائیل  ظلم  تحت  و  مانده اند 

داستان من درباره باز پس گرفتن حق زندگی فلسطینی ها در کشور خود است.«
»الشرق  مجله  برای  و  است  بریتانیا  کشور  شهروند  حاضر  حال  در  که  »المدهون« 
نه  ندارند.  مشخصی  پایان  اصواًل  من  »داستان های  است:  معتقد  می کند  کار  الوسط« 
به این دلیل که من چنین روش داستانی را می پسندم بلکه به این دلیل است که زندگی 
مردم کشور من هنوز پایان مشخصی ندارد و فاجعه ادامه دارد و فلسطینی ها همچنان 
در حال جنگ هستند و برای حقوق خود با اسرائیل کشمکش می کنند.« این جایزه که 
گاهی از آن به عنوان »بوکر عربی« یاد می شود توسط مؤسسه »جایزه من بوکر« در 
»لندن« حمایت می شود و اسپانسر مالی آن نیز مؤسسه گردشگری »ابودابی« و مقامات 
می شود  جایزه  این  برنده  که  اثری  هر  ترجمه  است.  عربی«  متحده  »امارات  فرهنگی 
توسط این مؤسسات تضمین می شود بنابراین داستان »سرنوشت« به زودی با ترجمه 

انگلیسی وارد بازار جهانی کتاب خواهد شد.



    جمعه 17 اردیبهشت ماه 1395 -  شماره 442هفته نامه پرشین12

  www.persianweekly.co.uk   info@persianweekly.co.uk گزارش تصویری

موسسه حقـوقی بین المللی
 دادآفرینــــان

پذیرش دعاوی حقوقی، خانوادگی و کیفری در ایران
توسط وکالی مجرب پایه یک  دادگستری

پروند ه های خانوادگی ) مهریه، طالق، نفقه(، 
انحصار وراثت، ثبتی و  ملکی و مالیاتی

پروند ه های پولی، بانکی،  فروش اموال غیر،  جعل و غیره
انجام کلیه امور اداری در  ایران اعم از :

شهرداری ها،  اداره نظام وظیفه، ثبت ازدواج و طالق، 
استعالم خروج از کشور و اداره ثبت احوال

مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری

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

تلفن: 00982186011638 
 موبایل: 00989122334075 

شرح عکس: تصاویری اختصاصی  از مراسم  کنسرت چرا رفتی در لندن.  عکاس: محمود احمدی



13جمعه 17 اردیبهشت ماه 1395 -  شماره 442 هفته نامه پرشین
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

چرا رفتی، نه آن 
بود و نه این

کنسرت همایون شجریان با همت موسسه نوا و با استقبال خیلی 
خوبی به روی سن رفت. اما علیرغم کیفیت خوب مدیریت اجرایی، 
که جا دارد از این بابت از مسئولین موسسه نوا قدردانی کرد، از 
موسیقی  عالقمندان  برای  زیادی  های  پرسش  موسیقایی،  نگاه 
سنتی ایرانی و هواداران همایون شجریان مطرح شد که امید می 
رفت، همایون خود، یا پورناظری ها به گفتگو درباره آن بپردازند. 
متأسفانه این عزیزان حاضر به مصاحبه با هیچ رسانه ای نشدند 

که این نیز خود جای تأمل دارد! 

آن  محصوالت  و  است  انگلستان  کشور  صنایع  از  یکی  موسیقی   
شهر  لندن  دارد.  اش  داخلی  تولیدات  لیست  در  توجهی  قابل  رقم 
موسیقی و موسیقی دانان است و هر صدای ساز و آوازی که در 
آن برمی خیزد، به گوش صاحب نظران بسیاری می رسد. شایسته 
است که افزون بر فروش، کیفیت موسیقی هایی که در این شهر به 

روی سن می رود را نیز در موفقیت آن دخیل بدانیم. 
باربیکن، سنتی پسندان  از   یکشنبه شب گذشته، در راه بازگشت 
و شیفتگان موسیقی شجریان پدر، با این عبارت که "این موسیقی 
نگاه  از  آیا  اما  کردند.  توجیه  را  خود  نارضایتمندی  بود"  مدرن 
مدرن پسندان، این موسیقی چقدر مدرن بود؟ آیا اصال نیت از این 
موسیقی  در  خالقه  کاری  یک  یا  بود  مدرن  کاری  اجرای  کنسرت 

سنتی؟ 
 

موسیقی مدرن، در بستر هارمونی و تنالیته تعریف می پذیرد. در 
کل کنسرت، جز یک بار آن هم با سه تار و در جایی هم که ویولونها 
چند نت هارمونیک زدند، دیگر نه در همراهی ساز و آواز، نه در 
همنوازی سازها، نه در همخوانی ها، نه در اجرای ساز های آرشه 
می  چطور  پس  نشد.  اجرا  آکوردی  هیچ  پیانو  روی  حتی  نه  ای، 

شود این کار را مدرن دانست؟ 
 

در  خالقییت  تعریف  و  معیار  بود،  سنتی  خالقه  کار  یک  این  اگر 
از سازهای متفاوت،  استفاده  آیا صرف  موسیقی سنتی چیست؟ 
خالقیت در موسیقی محسوب می شود؟ یا مثال نواختن سه تار با 
مضراب تار و به شکل گیتار، آیا چقدر هویت این ساز را متحول 
کرد یا چقدر موفق در ایجاد موسیقی نو بود؟ حال که نه آن بود 
و نه این، آیا ویژگی خاص و منحصر به فرد و قابل دفاعی داشت 
هنرمندان  از  جدیدی  نسل  برای  سبکی  یا  شیوه  را  آن  بشود  تا 

کشورمان دانست؟ 
همایونی  حقیقتا  شجریان  صدای  بگذریم،  که  سوالها  این  از   
فصل  گل،  یک  همین  با  کاش  ولی  است.  بخش  لذت  شنیدنش  و 
موسیقی کشورمان بهار می شد! کنسرت "تو رفتی"، به هر حال، 
شبی مفرح و خاطره انگیز را رقم زد. ولی باید باشند هنرمندانی 
که از آنها بیش از ارائه اثری فقط سرگرم کننده، انتظار برود. و 
اگر شجریان ها و پورناظری ها از این دسته نباشند، پس که می 

تواند باشد؟ 
باز هم حضور مداوم  نامه پرشین  این کنسرت، هفته   در حاشیه 
خود را در جامعه ایرانی خارج از کشور، جلوه گر شد و با غرفه 
ای که در محل برگزاری کنسرت مستقر کرده بود به یک ارتباط 
دو طرفه با خوانندگانش پرداخت. در این تعامل، انتقاد، پیشنهاد، 
هفته  آتی  های  برنامه  در  که  شد  منعکس  هایی  دیدگاه  و  انتظار 
نامه برای بهتر کردن کیفیت خدمات و گسترش مخاطبان، مد نظر 

گرفته خواهد شد. 
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از کارگاه خیاطی تا 
دکوراسیون برج العرب

در 2 دسامبر 1۹46 »جیانی ورساچه« در رجیو کاالبریا ایتالیا به دنیا آمد. در 
زمان کودکی جیانی، مادر او با درآمد کارگاه خیاطی کوچک خود، خانواده اش 

را اداره می کرد.
وی همراه برادر بزرگ ترش سانتو و خواهر کوچک ترش دوناتال در کنار پدر 
و مادر خیاط خود فرانسیسکا، بزرگ شد. جیانی همه چیز در مورد خیاطی 
و دوختن لباس را خیلی زود از مادر خود آموخت و توانست به وسیله عالقه 
و ذوق ذاتی خود اولین لباس ها را طراحی کند و در مزون مادرش به فروش 
طرح  زمینه  در  حرفه ای  تکمیلی  آموزش های  ورساچه  آن  از  بعد  برساند. 
که  داد  را زمانی نشان  اولین موفقیت خود  او  دید.  پارچه  تهیه  و  آماده سازی 
ایتالیایی در سال  طرح هایی برای کلکسیون فیوری فیورنتینا، که یک کمپانی 

1۹۷2 بود، فرستاد.
ورساچه تا قبل از سن 2۵ سالگی در زمینه معماری تحصیل می کرد و سپس 
به قصد طراحی لباس به میالن رفت و بدون دیدن آموزش آکادمیک و رسمی، 
و  آلما  کالگان،  جنی،  پاریسی،  دی  ایتالیایی  مارک های  برای  را  مجموعه هایی 

مجموعه  اولین  وی  کرد.  طراحی  کامپلیس  مارک  برای   1۹۷4 سال  در  سپس 
لباس های چرمش را در سال 1۹۷۵ به نمایش گذاشت و در سال 1۹۷8 نخستین 
بوتیک خود را به وسیله دالاسپیک در میالن افتتاح و نخستین مجموعه لباس 
زنانه را تحت نام خودش ارائه کرد. البته هنوز برای تکمیل مجموعه خود، سایر 
اختصاصی  مارک  توانست  ورساچه  به تدریج  می کرد.  عرضه  نیز  را  مارک ها 
خود را به عنوان یک برند مطرح کند. وی همه چیز را در مورد رنگ، جنس، 

برش و دوخت پارچه ها می دانست.
او در سال 1۹82 موفق به دریافت جایزه چشم طالیی به خاطر بهترین طراحی 

لباس زنانه در پاییز و زمستان شد. 
خیلی زود طرفداران سبک ورساچه زیاد شدند و بوتیک های دیگر به این نام 
در سطح دنیا شروع به کار کردند. در سال 1۹8۵ ورساچه مارک Instante را 
در امپراتوری مد دنیا قرار داد. این مارک مشابه سبک او در خیاطی و طراحی 
زنانه، سطح باال بود، اما با هدف طراحی برای جوانترها و افرادی که توانایی 

مالی کمتری دارند، ایجاد شده بود. 
گذشته  کارهای  به  که  بود  نمایشگاهی  نام  اندیشیدن«  برای  »پیراهن هایی 
سال  همان  در  شد.  برگزار  میالن  در   1۹8۹ سال  در  و  می کرد  نگاه  ورساچه 
ورساچه نخستین مجموعه طراحی زنانه سطح باالی خود را ارائه کرد. سبک 
ورساچه به عالمت تجاری مخصوص خود او تبدیل شد. ورساچه برای رنگ ها، 
پارچه ها و برش های گیرا و جذاب خود مشهور بود. ورساچه هنگام طراحی 
ارائه  را  خود  تصورات  و  اندیشه  از  مبهم  طرح  یک  تنها  جدید،  محصوالت 
می کرد، سپس دستیاران او مسوول تبدیل این ایده ها به لباس های قابل پوشیدن 
بودند. از زمانی که ورساچه یک خریدار پارچه بود، همیشه از سفر کردن لذت 
کسب  خود  مسافرت های  از  که  تاثیراتی  خود،  جدید  طرح های  در  او  می برد. 

می کرد را با یکدیگر می آمیخت.

در سال 1۹86 رییس جمهور وقت ایتالیا لقب شوالیه هنر را به جیانی ورساچه 
کرد.  بازار  وارد  را  ورساچه  ادکلن  ورساچه  کمپانی   1۹۹1 سال  در  کرد.  اهدا 
جیانی در سال 1۹۹3 جایزه اسکار مد را به خود اختصاص داد و در سال 1۹۹۵ 
به نیویورک رفت و اولین شعبه ورساچه در آمریکا را افتتاح کرد. در همین سال 

عنوان خالق ترین طراح لباس را از منتقدین بلژیک به دست آورد.
محل  کاخ  جلوی  ساله،   ۵۰ ورساچه  جیانی   1۹۹۷ سال  جوالی  پانزدهم  در 
سکونت خود در میامی فلوریدا هدف شلیک گلوله اندرو کونانن قرار گرفت که 
منجر به مرگ وی گردید. کونانن یکی از قاتالن زنجیره ای تحت تعقیب پلیس 
FBI بود که در مدت سه ماه، پنج نفر را به قتل رسانده بود و جیانی ورساچه 
آخرین آنها به حساب می آمد. هشت روز پس از قتل جیانی، اندرو با شلیک گلوله 

دست به خودکشی  زد.
بسیاری از طراحان اعتقاد دارند که با مرگ ورساچه، نه تنها ایتالیا بلکه تمام 
دنیا یکی از نوگراترین هنرمندان خود را از دست داد. فرانکو زفیرلی دوست 
از گودال یکنواختی  صمیمی جیانی می گوید: »ورساچه نجات دهنده هالیوود 
و روزمرگی بود.« شهرداری میالن در بزرگداشتی که برای او در سال 2۰۰۷ 
طراحی،  و  مد  نابغه  این  فعالیت های  از  قدردانی  در  کرد  اعالم  بود،  گرفته 
نام جیانی ورساچه نامگذاری  به  ایتالیا  پایتخت صنعتی  خیابانی را در مرکز 

خواهد کرد.
در سپتامبر 1۹۹۷ برادر جیانی، سانتو ورساچه مدیریت کمپانی ورساچه را به 
عهده گرفت. خواهرش، دوناتال ورساچه هم اکنون سرپرستی تیم طراحی این 

شرکت را بر عهده دارد. او قبال در موقعیتی مشابه برای مارک ورسوز طراحی 
آلگرا، دختر او وارث منحصر به فرد جیانی ورساچه است که بنا بر  می کرد. 
وصیت جیانی مالک ۵۰ درصد از سهام ورساچه شد. دانیل پسر دوناتال، وارث 
بزرگ ورساچه در شهر کومو  نقاشی جیانی است. عمارت های  مجموعه های 

ایتالیا، میامی و نیویورک بخشی از دارایی او است. 
و  تنش  زاییده  که خالقیت  دارم  حقیقت  این  به  عمیقی  »اعتقاد  جمله معروف 
بحران ایده ها است« از دوناتال ورساچه است. دوناتال که ده سال از برادر خود 
جیانی کوچک تر بود، همیشه تحت تاثیر برادر خود قرار داشت. زمانی که 11 
او می دوخت. زمانی  لباس هایی را می پوشید که جیانی مخصوص  ساله بود، 
که جیانی در اواسط دهه ۷۰ به فلورانس نقل مکان کرد تا شغلی را در طراحی 
لباس های کشباف آغاز کند، دوناتال دریافت که او هم مانند برادر خود به دنیای 
طراحی  مجموعه  نخستین  جیانی،  مرگ  از  پس  سال  یک  او  دارد.  اشتیاق  مد 
زنانه سطح باالی خود را برای سالن ورساچه در هتل ریزا پاریس به نمایش 

گذاشت.
گفته می شود که دوناتال نخستین طراحی است که به جای استفاده از مدل های 
ناشناس و غیرمعروف، از افراد مشهور و برجسته استفاده کرد تا لباس های او 
را بر راهروهای نمایش و سایر رسانه های عمومی مانند تبلیغات، به دنیا نشان 
حال  در  و  جهانی  برجسته  و  ثروتمند  طراحان  از  یکی  اکنون  دوناتال  بدهند. 
حاضر نایب رییس گروه ورساچه و رییس طراحان شعبه مد ورساچه است. او 

2۰ درصد از سهام کل ورساچه را دارا است.
امپراتوری ورساچه به یک تجارت خانوادگی بدل شده است که یکی از نمادهای 
آن، بلندترین هتل دنیا، برج العرب در دبی است که به مجموعه وسیعی از مبلمان 

و تخت های ورساچه در اتاق های لوکس و گرانقیمت خود مجهز شده است.

نقش داده ها در 
بهبود وضعیت دنیا

ریکاردو هاوسمن اخیرا در مقاله ای در دانشگاه هاروارد، چند نکته جالب در 
بهترین  و   )Benchmarking( رقابتی  الگوبرداری  فعالیت های  ارزش  مورد 
این نکات  از  این مقاله برخی  آنها را مطرح کرده است. در  از  نحوه استفاده 
را بازگو می کنیم و این موضوع را مطرح می کنیم که با وجود محدودیت ها و 
چالش های موجود در مبحث داده ها و تئوری های جدید، الگوبرداری و به طور 
خاص رقابت پذیری، ابزارهای مهمی هستند که در توسعه وضعیت جهان نقش 

دارند.
دسترس  در  آماری  معادالت  و  فعالیت ها  انجام  برای  کامپیوترها  اولین  وقتی 
قرار گرفت، اقتصاددانان به تدریج از یک نظام صرفا تئوریک به سوی نظامی 
تجربی تر تغییر رویه دادند. با رشد کامپیوتر و دسترس پذیری داده، هر کس 
که یک لپ تاپ قابل قبول داشته باشد و از اتصال به اینترنت برخوردار باشد، 

می تواند صدها منابع داده را جست وجو و مدل های آماری را اجرا کند.
چنین فرآیندی چطور می تواند برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه کارهایی 
باید انجام شود تا پیشرفت اقتصادی و رشد جامع حاصل شود، اطالع رسانی 
تحقیقات  داده ها،  فزاینده  دسترس پذیری  و  دنیا  پیچیدگی  به  توجه  با  کند؟ 
کامال تئوریک، بسیار نادر یا حتی غیرممکن است. ما باید انتخاب کنیم که به 
دنبال چه چیزی هستیم و کجا باید چیزی را بجوییم. این انتخاب ها بر اساس 
که  ایده ای  سیستم های  یعنی  می گیرند؛  شکل  گذشته  انتخاب های  و  اتفاقات 
هدف آنها توضیح در مورد دنیای پیچیده و آزمایش فرضیات با اثرات متقابل 

مداوم بین تحقیقات تئوریک و تجربی است.
آیا می توان از روش علمی تحقیق بر اساس مشاهده، تئوری، آزمایش فرضیه و 
اثبات آن فراتر رفت و به روش یادگیری با تکیه بیشتر بر داده و عاری از تئوری 
بیفتد.  اتفاق  باید  و  است  ممکن  امر  این  می گویند  کارشناسان  برخی  رسید؟ 
امکان  به ما  یادگیری ماشینی، داده های بزرگ و هوش مصنوعی  قابلیت های 
می دهند که به صورت تصادفی روابطی را کشف کنیم که پیش از آن هیچ گاه 
فکرش را نمی کردیم. با این حال، اگر روابط عّلی مرتبط به خوبی تحلیل نشود 
خواهد  خطرناک  مسیر  این  نشود،  شناخته  خوبی  به  آنها  اقتصادی  روابط  و 

بود.
پیشرفت کردن در مساله اساسی چگونگی توسعه وضعیت دنیا و رقابت پذیرتر 
کردن کشورها و رشد پایدار و جامع، مطمئنا نیازمند بهترین ها از سوی دنیای 
تئوریک و دنیای تجربی است. با اینکه هیچ تئوری جامعی برای توسعه وجود 
بر  زیادی  پازل  تکه های  و  شده اند  پیشنهاد  زیادی  تئوری های  تاکنون  ندارد، 
اساس سال ها تحقیق اقتصادی وجود دارند که آغازگر آنها آدام اسمیت در قرن 
18 بوده است. این تکه ها و قطعات به ما کمک می کنند فاکتورهایی را که باعث 

رشد کشورها، حذف فقر و توسعه شرایط زندگی می شوند، شناسایی کنیم.
به تحقق اهداف زیادی کمک می کنند. به  الگوبرداری  ابزارهای  این فضا،  در 
اقدامات  و  توسعه ای  مباحث  تحول  در  انسانی  توسعه  شاخص  مثال،  عنوان 
وابسته به آن، از رویکرد درآمد-محوری به سوی فرد-محوری بسیار موفق 
کامال  رویکردی  که  شده  گرفته  مطلوبیت  تابع  از  شاخص  این  است.  بوده 

تئوریک است.
هدف ابزارهای دیگر این است که محرک تغییر و نقطه شروع مبحثی باشند 
در مورد اینکه چه کارهایی برای پیشرفت یک مساله خاص باید انجام شود. 
جهانی  مجمع  فراگیر«  رشد  »گزارش  و  جهانی«  »رقابت پذیری  گزارش 
اقتصاد، آنچه را که در مورد فرآیند توسعه اقتصادی می دانیم ترسیم کرده تا 
ویژگی هایی را که داستان های موفقیت را شکل می دهند، ارائه کند و بنابراین 
تسریع  بلندمدت  برنامه های  ترکیب بندی  و  تقلید  بررسی،  و  تحقیق  فرآیند 
می شود. این دو گزارش به طور کامل به پیچیدگی توسعه اذعان می کنند و در 

ضمن درک خوبی از محرک های فرآیندهای توسعه موفق ارائه می دهند.
در نتیجه این شاخص ها ابزارهای تشخیصی هستند. این شاخص ها نمی گویند 
چه کاری باید انجام شود، بلکه می گویند تحقیقات و بررسی های بیشتر در چه 
نقاطی مجاز هستند. این شاخص ها به رسانه ها و جوامع مدنی کمک می کنند 
دولت ها را در برابر رشد بلندمدت مسوول نگه دارند و به دولت ها کمک می کنند 
برای  ابزارهایی  می توانند  همچنین  بشناسند.  را  خود  قوت  و  ضعف  نقاط 

پیگیری رشد در طول زمان باشند.
ادعا نمی شود که این شاخص ها توصیه های تجویزی هستند، بلکه قرار است 
با فراهم کردن امکان مقایسه کشورها با یکدیگر در طول زمان، هدف تسهیل 
رتبه بندی های  اساس  بر  صرفا  اقدامی  هیچ  کنند.  محقق  را  تکاملی  یادگیری 
صورت گرفته انجام نمی شود، بلکه تحلیل های تکمیلی هم الزم است. ماهیت 
رتبه بندی ها به گونه ای است که از نظر جذب تفاوت ها بین کشورهای مختلف 
محدود هستند، اما این به آن معنا نیست که این تفاوت ها وجود ندارد، بلکه تنها 
این دیدگاه را می رساند که ساده سازی و ساختاربندی داده برای درک آسان تر 

مفاهیم ارزشمند است.
عمیقا  می توانند  شوند،  تفسیر  و  طراحی  خوبی  به  شده  ذکر  ابزارهای  اگر 
امکان  ایجاد  با  ابزارها  این  باشند.  موفق  تغییر  ایجاد  و  فعالیت ها  تسریع  در 
ایجاد  به  کمک  نیز  و  مدنی  جامعه  و  خصوصی  بخش  دولت،  بین  همکاری 
دستورالعمل های سیاسی حول اهداف بلندمدت به جای اهداف کوتاه مدت، اثر 

مثبتی بر تعدادی از کشورها داشته اند.
به طور خاص، گزارش های مذکور با ارائه اطالعات جهانی مفید و جلب توجه 
عمومی، هر سال تاثیر مثبتی به ویژه بر کشورهای در حال توسعه دارند. منابع 
جدید داده و روش های یادگیری با استفاده از این داده ها، به طور حتم می تواند 
جایگزین  روش های  منابع  این  البته  شود.  فعالیت ها  این  غنی سازی  موجب 
لنز تئوری و ترکیب مداوم دانش  به  بلکه تکمیلی هستند. ما مطمئنا  نیستند، 
تبدیل  مفید  و  رایج  امری  به  را  الگوبرداری  و  شاخص ها  تا  داریم  نیاز  جدید 

کنیم.
World Economic Forum :منبع



15جمعه 17 اردیبهشت ماه 1395 -  شماره 442 هفته نامه پرشین
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly مشاغل

جمالتی که هرگز نباید به 
کارمندان تان بگویید

دارید  قصد  که  زمانی  باشید  داشته  توجه   
بردباری  میزان  کنید،  استخدام  کارمندی 
فقدان  قبیل  از  مواردی  با  شما  شکیبایی  و 
انگیزه، مقاومت و اصرار بر پرسشی که مطرح 
می کنید یا وجود یک یا چند کارمند مشکل دار، 
سنجیده خواهد شد. رئیس بودن شما دلیلی بر 

کامل بودن شما نیست.

باعث  بعدها  که  می زنیم  حرف هایی  گاهی  ما  همه   
رتبه  با  کارمند  یک  برخالف  شوند.  پشیمانی مان 
متوسط، مدیران همواره موظفند خود را از مشکالتی 
که ممکن است در جلسه مصاحبه حضوری روی دهد، 
دور نگه دارند. نباید خستگی باعث شود تا مطالبی را 
بدون آمادگی قبلی بر زبان بیاورید. مطمئنا شما هرگز 
بین  از  به  منجر  شما  کالمی  اشتباهات  نمی خواهید 
رفتن انگیزه در کارمندان تان شود و به وقوع مشکالتی 

بزرگ تر در شرکت تان بینجامد. 
باید  همواره  که  می شود  ارائه  عبارت  هفت  ادامه  در 
مواقعی  در  به خصوص  کنید،  خودداری  آنها  بیان  از 
انفعالی  آنی و  یا خسته هستید. یک جمله  که عصبانی 
که  اعتمادی  و  رسانده  آسیب  شما  وجهه  به  می تواند 
کارمندان تان به شما دارند را از بین ببرد. خسارتی که 

جبران آن یک عمر زمان می برد. 
ما  همه  هستم.«  رئیس  من  گفتم،  که  1-»همان طور 
افرادی بالغ هستیم. نمی توانید از کارمندان تان انتظار 
داشته باشید که با دورنگی و ریاکاری شما کنار بیایند. 
اگر استانداردهایی که برای کارمندان تان وضع می کنید 

با مواردی که در مورد خودتان صدق می کند متفاوت 
و  سخنان  به  آنها  که  باشید  نداشته  انتظار  پس  است، 

درخواست های شما احترام بگذارند. 
دارید.«  را  کار  این  که  هستید  خوش شانس  2-»خیلی 
پس  دارید  کارمندان تان  به  نسبت  احساسی  چنین  اگر 
کاری  و  هستید  خوش شانس  که  شمایید  این  واقع  در 
به  کارفرما  که  محیط هایی  در  افراد  مطمئنا  دارید. 
بازده  بداند،  خود  مدیون  را  آنها  و  بگذارد  منت  آنها 
کاری مناسبی نخواهند داشت. اگر این رفتار در مورد 

است  بهتر  آن گاه  نیست،  پاسخگو  خاص  کارمند  یک 
به موضوعاتی که در  و  باشید  رفتاری حرفه ای داشته 
راه حلی  کنید  سعی  بپردازید.  دارد،  وجود  اطرافتان 
برای رفع موارد خاص بیابید  این باور که کارمند شما 
نادرست  و  کودکانه  باوری  باشد،  شما  دست بوس  باید 
است و نشان دهنده فقدان مهارت های مدیریتی در شما 

خواهد بود. 

3-»اگر این کار را دوست نداری، فردی را پیدا می کنم 
که از این کار لذت ببرد.« به عنوان یک مدیر، در موارد 
امر  این  اما  شماست  با  تصمیم گیری  قدرت  متعددی 
هر  باشید.  داشته  ناشایست  رفتاری  نمی شود  باعث 
یا  رئیس  را  خود  می تواند  سازمان  یک  راس  در  فرد 
مدیر بنامد اما مدیر خوب کسی است که از مهارت های 
مدیریتی برای تشویق کارکنان و پیشبرد اهداف مورد 
از  به  کارمندان تان  تهدید  با  اینکه  ببرد.  بهره  نظر، 
دست دادن شغلشان بخواهید آنها را به اطاعت از خود 

وادارید، دوام چندانی نخواهد داشت. مطمئنا، آنها در 
به  و  نهایتا  اما  می کنند  اطاعت  شما  خواسته  از  آغاز 
دیگر  و  داده  دست  از  را  خود  انگیزه   و  اشتیاق  ندرت 
هیچ تمایلی به پیشرفت کردن و جلو بردن کار نخواهند 

داشت. البته اگر در همان آغاز، کار را ترک نکنند. 
4-»چرا شما تنها فردی هستید که با این قضیه مشکل 
همیشه  که  هستید  مواجه  کارمندی  با  اگر  دارید؟« 

مقاومت می کند یا عملکرد نامناسبی دارد، می توانید از 
روبه رو  کارمندی  با  اگر  اما  کنید.  استفاده  عبارت  این 
اما  دارد  خوبی  نسبتا  همکاری  و  عملکرد  که  هستید 
کرده  مواجه  مشکل  با  را  شما  خاص  موضوع  یک  در 
نمی خواهید  که  شماست  از  مشکل  احتماال  پس  است، 
به نگرانی ها یا ایده های وی گوش فرادهید. یا شاید آن 
کارمند روز خوبی نداشته است و همین امر موجب به 
وجود آمدن مشکل شده است. مشکل هر چه که باشد، 
این گونه فکر نکنید که وی بدون هیچ دلیلی، سرسختی 
و لجاجت می کند. از این رو از مطرح کردن پرسش باال 
مقایسه  یکدیگر  با  را  کارمندان  هرگز  کنید.  خودداری 
نکنید. درست همان طور که مقایسه کردن فرزندان تان 

با یکدیگر کار نادرستی است. 
رئیس  شما  واقعا؟  ندارم.«  وقت  کار  این  ۵-»برای 
اینکه  جای  به  است.  زمان  مدیریت  شما  شغل  هستید. 
با صراحت تمام درخواست های کارکنان تان را رد کنید، 
در آینده ای نزدیک زمانی را به وی اختصاص دهید تا 

بتوانید بدون هیچ دغدغه ای به سخنان وی بپردازید. 
6-»نمی توانی فکر کنی که چقدر فشار روی من است.« 
هر فردی اضطراب ها و نگرانی های خود را دارد. تنها 
دیگری  فرد  هر  از  بیشتر  می کنید  فکر  که  دلیل  این  به 
تحت فشار هستید باعث نمی شود به خود حق دهید که 

دیگران را نادیده بگیرید. 

۷-»آیا اسم من را روی در دیدی؟« درست است که شما 
اینکه  یا  کرده اید  پایه گذاری  ابتدا  از  را  وکار  یک کسب 
پول و وقت خود را در این کار سرمایه گذاری کرده اید 
به  مداوم  دستوردادن  اما  برسد  مناسب  جایگاه  به  تا 
به  کارکنان  مدیریت  برای  مناسبی  روش  زیردستان ، 
باشید، بدون  این نکته توجه داشته  به  حساب نمی آید. 
ارائه  به  به تنهایی  دیگر  هستید  مجبور  کارمندان تان 

خدمت به مشتریان تان بپردازید.-
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یک افسرده دل 
افســــــرده کند 
انجمنــــــــــی را

است  کافی  را«  انجمنی  کند  افسرده  دل  افسرده  »یک 
باشید،  داشته  خانواده  در  غمگین  و  ناشاد  فرد  یک 
اثری را که یک آدم منفی و بی انرژی و همیشه مخالف 
روی یک جمع می گذارد، یک پمپ چند هسته ای نمی 
شروع  و  گوشه  یک  بنشیند  است  کافی  فقط  تواند. 
کند به بافتن حرف هایی که شنیدنش جز افسردگی و 

ناراحتی و بدخلقی نتیجه دیگری ندارد.

از  یک خانواده یعنی پدر، مادر و فرزندان. کافی است یکی 
همه  درختی  که  انگار  نباشد،  خوب  حالش  نهاد  این  اعضای 
شاخه هایش با هم بشکند، آن خانواده هم همان حال را پیدا 
جمعی  دسته  شادی  یک  لبخند،  یک  جرقه،  یک  اما  کند؛  می 
می تواند مثل یک پایه قوی زیر شاخه های خم شده درخت 
و  لبخند  گویند  می  بدهد.  نجات  را  خانواده  آن  و  بگیرد  جا 
شادی هم مسری است. فقط کافی است راهش را بلد بشاید و 
کنترلش را به دست بگیرید. دیگر نه از افسردگی خبری می 
شود و نه از انجمنی افسرده دل. فقط باید همه با هم شادی 

را تکثیر کنند؛ اما واقعا یک خانواده شاد چه شکلی است؟

آن ها گردش خانوادگی دارند
شاید خیلی از خانواده ها نتوانند به سفرهای طوالنی مدت و 
خارجی و لوکس بروند، اما در حاشیه همه شهرها، رودخانه 
و دشت و صحرا و کوه که پیدا می شود. یک خانواده شاد از 
هر فرصتی استفاده می کند تا به سفر بروند. سفرهای یک 
روزه و چندروزه هم خیلی برایشان فرقی نمی کند. والدین 
شاد حتی بچه هایشان را به جایی می برند که اولین بار آنجا 

همدیگر را دیده اند و با هم آشنا شده اند.

پدربزرگ و مادربزرگ را هم می برند
خاصی  های  برنامه  سفرهایشان  برای  شاد  های  خانواده 
تا  کنند  می  دعوت  مادرهایشان  و  پدر  از  قبل  از  مثال  دارند. 
چینند  می  برنامه  سفر  برای  باشد.  همراهشان  سفر  این  در 
می  وقت  خندیدن  و  شنیدن  خاطره  و  گفتن  داستان  برای  و 

گذارند.

آن ها با حوصله پای حرف های بزرگ ترها می نشینند و با 
خاطره هایشان می خندند. از لحظه شنیدن نوه دار شدنشان 
دهند.  می  توضیح  ها  بچه  برای  را  حسشان  و  گویند  می 
خانواده های شاد سعی می کنند خاطرات شاد را مرور کنند 
پرند.  می  آزاردهنده  و  کننده  ناراحت  خاطرات  روی  از  و 
چندباره  سوگواری  و  تکرار  به  اصراری  شاد  های  خانواده 
برای  بار  یک  ندارند.  اند،  داده  دست  از  که  چیزهایی  برای 

همیشه با غم و غصه های گذشته خداحافظی می کنند.

خانواده های شاد به رسم و آیین گذشته عالقه زیادی دارند. 
برای همین سعی می کنند بچه ها به پدربزرگ و مادربزرگ ها 
نزدیک تر شوند و قصه های قدیمی و رسم و سنت قدیم را با 
دل و جان درک کنند. چه کسی بهتر از پدربزرگ و مادربزرگ 
اند و کلی حرف  آمده  بیرون  از دل سنت  هایی که خودشان 

های  خانواده  دارند.  گذشتگان  آیین  با  ها  بچه  آشنایی  برای 
شاد یک شام هفتگی هم دارند که بیشتر در شب های تعطیل 
پاسی  تا  اینکه می خواهند  برای  گذاشته می شود.  اش  پایه 
از شب بنشینند و از خاطرات گذشته بگویند و شادی را زیر 

سقف خانه بیاورند.

آن ها دوره های ماهانه دارند
آن ها هر  دارند.  برنامه ویژه  خانواده های شاد هر ماه یک 
می  فیلم  و  شوند  می  جمع  فامیل  اعضای  از  یکی  خانه  ماه 
یا قرارشان جمع شدن در خانه مادربزرگ و خوردن  بینند. 

و  باغ  به  هم  با  یا  است.  جمعی  دسته  ناهار  یا  صبحانه  یک 
پیتزا  نان و  یا بساط کباب و درست کردن  مزرعه می روند، 
راه می اندازند. خانواده های شاد با هم خرید می کنند و با 
هم به کارهای خانه کمک می کنند. با هم غذا درست می کنند، 
اندازند و بعد دور هم جمع می شوند، عکس می  سفره می 
به  اندازند و یک عکس دسته جمعی دیگر  گیرند، سلفی می 

دیوار خاطراتشان اضافه می کنند.

آن ها مدام از هم تشکر می کنند
کنند.  تشکر می  از هم  عامدانه  و  آگاهانه  خانواده های شاد 
یک مطالعه نشان داده است تشکر کردن پدر و مادر از بچه 
ها باعث باالرفتن اعتماد به نفس و البته شادی آن ها می شود 
و خودشان را هم شاد می کند. یک خانواده شاد از پاک کردن 
میز گرفته تا تمیز نگه داشتن جامدادی و کیف توسط بچه ها 
تا آب دادن گلدان ها و تمیز کردن برگ های باغچه برایشان 

یکی است و مدام از هم تشکر می کنند. پدر و مادر شاد از بچه 
هایشان به خاطر اینکه زود به رختخواب می روند، غذایشان 
را تمام می کنند، برای دیگران دعا می کنند، درس و مشقشان 

را زودتر تمام می کنند و... تشکر می کنند.

آن ها همیشه داوطلب هستند
شهری  و  اجتماعی  کارهای  در  همیشه  شاد  ای  خانواده 
های  زباله  نمادین  حرکت  یک  در  مثال  هستند.  داوطلب 
پرنده  برای  یا  کنند  می  جمع  را  شهرشان  نزدیک  رودخانه 
یا در جشن های خیریه شرکت می کنند.  دانه می ریزند  ها 

در مسابقه های خانوادگی در صف اول می ایستند و در هر 
حرکت خیرخواهانه داوطلب هستند. خانواده های شاد فقط 
کاری  در هر  کنند،  نمی  فکر  و شادی خودشان  به خودشان 
که به دیگران نفع می رساند شرکت می کنند، غذا می پزند، 
در  ها  آن  فروشند.  می  را  دستشان  هنر  کشند،  می  نقاشی 
صف اول انجام کارهای مثبت برای جامعه هستند. دست در 

دست هم و با بچه هایشان.

خانواده های شاد روزهای خاص دارند
خانواده ای شاد برای هر یک از بچه ها یا اعضای خانواده یک 
روز خاص در نظر می گیرند. قطعا فیلمی که یک پسربچه 
دوست دارد باب طبع یک دختر سه ساله نیست و یک نوجوان 
به  خواهرش  و  مادر  با  خواهد  نمی  دلش  اصال  ساله  پانزده 
پارک برود. یک خانواده شاد همه عالیق و سلیقه های بچه 
ها را می شناسد و روی کاغذ می نویسد. برای همین یک روز 

خاص در هفته یا ماه متعلق به یکی از آن هاست.
مثال مادر خانواده برای خوش یک روز ویژه دارد. نوجوان 
خانواده با پدر به سینما می رود یا با هم به استادیوم ورزشی 
و  روند  می  فروشگاه  و  پارک  به  مادر  با  دخترها  رون.  می 
پدر هم با دوستانش به گردش و کوه می رود. یک خانواده 
شاد هیچ وقت با اجبار کنار هم نمی نشینند و فیلم نمی بینند.

خانواده شاد خوب می خوابند
می  زیادی  اهمیت  استراحت  و  خواب  به  شاد  خانواده  یک 
دهند. حمام قبل از خواب و استفاده از لوسیون برای بچه ها 
و ماساژ بچه ها در رختخواب باعث به وجود آمدن لحظات 
شاد و صمیمی برای بچه ها قبل از خواب می شود. تحقیقات 
نشان می دهد یک خانواده با ساعت خواب منظم سالم تر و 
شادتر از بقیه خانواده ها هستند. اینکه هرکس، هر ساعتی 
خواب  از  بخواهد  دلش  ساعتی  هر  و  بخوابد  بخواهد  دلش 

بیدار شود در رده بندی خانواده های شاد نمی گنجد.

آن ها یک تقویم دیواری و پر از برنامه دارند
خانواده های شد منفعل نیستند. از آن مدل های هرچه پیش 

آید، خوش آید هم نیستند. آن ها برای روزهای زندگی شان 
برنامه ریزی می کنند. یک تقویم دیواری بزرگ یا یک تخته 
می  و  نویسند  می  را  هایشان  برنامه  آن  روی  و  دارند  سفید 
به  باید  روزی  چه  ها  بچه  مثال  چشمشان.  جلوی  گذارند 
کالس زبان بروند. چه روزی وقت ورزش است و باید بروند 
باید بروند  باید بروند خرید و چه زمان  باشگاه. چه روزی 
دنبال پدربزرگ و مادربزرگ برای مراسم دور هم نشستن و 

قصه گویی.

خانواده های شاد روی آن تقویم یا تخته سفید از خواست ها 

و انتظاراتشان می نویسند. مثال مادر به طور غیرمستقیم از 
فرزندی که دیشب دیرتر خوابیده می خواهد امشب زودتر به 
رختخواب برود و از کسی که اتاقش برسد. آن ها به صورت 
غیرمستقیم و بدون اینکه کسی ناراحت شود حرف هایشان را 

می نویسند و زیر آن نوشته ها برای هم نظر هم می گذراند.

آن ها با هم می خندند
خانواده ای شاد از آن دسته از خانواده ها نیستند که هرکدام 
یک گوشی موبایل دستشان می گیرند و گوشه ای می نشینند، 
آن ها از هر فرصتی برای با هم بودن و با هم خندیدن استفاده 
باعث  جمعی  دسته  خنده  داده  نشان  تحقیقات  کنند.  می 
تقویت سیستم ایمنی و سالمت قلب و البته تغییر خلق و خو 

می شود.

یک خانواده شاد لطیفه ها و داستان های طنز را با هم و با 
صدای بلند می خوانند و با هم می خندند. در این خانواده ها 
کسی بشقابش را بر نمی دارد تا در اتاقش غذا بخورد. آن ها 
با هم غذا  باید دور یک میز بنشینند و  بار  حداقل روزی یک 

بخورند. بدون گوشی و بدون وسیله اضافه.

آن ها از تکنولوژی به نفع خود استفاده می کنند
شاید دوره شطرنج بازی کردن و منچ و مار و پله گذشته باشد 
از تکنولوژی به نفع خودشان استفاده می  اما خانواده شاد 
کنند. آن ها بچه ها را از بازی منع نمی کنند اما نمی گذارند 
تنهایی در بازی غرق شوند. خانواده شاد یعنی پدربزرگ و 
مادربزرگ و پدر و مادر در دورهمی های آخر هفته پا به پای 

بچه ها بازی می کنند.
چشانی  کمی  با  دارند  دوست  ها  بچه  که  هایی  بازی  همان 
می  رقابتی  و  جالب  هم  و  ترها  بزرگ  برای  خنده  و  هیجان 
شود. بیشتر بزرگ ترها شاید اول برای بازی های کامپیوتری 
دیگر  وارد گود می شوند  اما وقتی  باشند  داشته  گارد بسته 
کسی نمی تواند پا به پای کری هایشان جلو برود و کاری کند 

یک لحظه از دستگاه جدا شوند.

زندگی

برگزاری صیغه عقد و طالق
مورد تائید سفارت ایران

تهیه و تنظیم وصیت نامه
 شرعی و قانونی و مراسم تدفین 

مشاوره خانواده با تعیین وقت قبلی

 محمد حسین متقی 07402090987
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صداقت مالی در 
روابط میان زوجین

دارد.  وجود  جدی  مالی  نظرهای  اختالف  زوجین  یان 
ویژگی های  به  توجه  با  ما  از  یک  هر  که  است  طبیعی 
تربیتی-محیطی، نوع خاصی از روابط و مناسبات مالی 
را انتخاب می کنیم، اما زمانی که 2 نفر قرار است تا آخر 
عمر با یکدیگر زندگی کنند، این تفاوت تبدیل به مشکلی 

جدی می شود.

برای دریافتن میزان صداقت مالی در رابطه با همسرتان 
رازهای  شما  دهید.آیا  جواب  صادقانه  زیر  سواالت  به 
آیا شما  آن بی خبر است؟  از  دارید که همسرتان  مالی ای 
اندازه  چه  تا  دارید؟  هزینه هایی  همسرتان  اطالع  بدون 
به  شما  آیا  است؟  مطلع  شما  خریدهای  از  همسرتان 
آیا  می گویید؟  را  خریدهایتان  واقعی  هزینه  همسرتان 
شده است بدون اطالع و موافقت او دست به تصمیمات 
از  یکی  به  حتی  شما  جواب  اگر  بزنید؟  جدی  اقتصادی 
روابط  ترمیم  برای  فکری  باید  است،  مثبت  باال  سواالت 
مالی  برنامه ریزی  در  کنید.  همسرتان  با  خود  مالی 
گفته  سبز«  »دروغ  دروغ هایی،  چنین  به  خانوادگی 
درصد   4۰ از  بیش  که  می دهد  نشان  می شود.آمارها 
زوجین، درباره مبلغ واقعی خریدهایشان به همسرشان 
اطالع  بدون  زوجین،  از  درصد   16 و  می گویند  دروغ 
همسرشان خرید می کنند. گرچه هم مردان و هم زنان، 
دروغ سبز می گویند، اما میزان دروغ سبز در میان خانم ها 
باالتر از آقایان است. خانم ها تمایل دارند درباره مسائلی 
مانند خرید لباس و هدیه دروغ بگویند و مبلغ واقعی را 
مخفی کنند و آقایان بیشتر درباره خریدهایی مانند خرید 
اتومبیل و وسایل ورزشی-سرگرمی دروغ می گویند. به 
خریدهایشان  درباره  بیشتر  خانم ها  گرچه  دلیل  همین 
دروغ می گویند اما عموما مبالغی که آنها مخفی می کنند 

خانم ها  است.  کمتر  می کنند  مخفی  آقایان  که  مبالغی  از 
آقایان  دروغ  و  می گویند  دروغ  کوچک تر  مبالغ  درباره 
دروغ  که  افرادی  درصد   4۵ است.  کالن تر  مبالغ  درباره 
از  سبز می گویند دلیل اصلی دروغ هایشان را جلوگیری 
خشم همسرشان می دانند، اما 44 درصد اعتقاد دارند که 
لزومی ندارد همه مسائل مالی به همسر گفته شود و باید 
درباره این مسائل، بخشی از امور را از همسرتان مخفی 

از  فراتر  تاثیری  مالی  صداقت  که  کنید  توجه  اما  کنید، 
تصورتان بر رابطه شما با همسرتان دارد. این می تواند 
آغاز سوءظن و بدبینی در ارتباط شما باشد: اگر او به من 
دراین باره دروغ گفته است، دیگر چه مسائلی هستند که 
به من دروغ می گوید؟ می بینید که چنین  آنها  او درباره 
فرآیندی می تواند حتی به تخریب اساس اعتماد در روابط 

منجر شود.

روابط1-  در  مالی  صداقت  بازسازی  چهارگانه  مراحل 

حقیقت را بگویید
 صحبت کردن درباره مسائل مالی و عادت های رفتاری 
از  ما  است.  شده  زناشویی  روابط  در  تابویی  به  تبدیل 
نقد رفتارهای غلط مالی همسرمان شانه خالی می کنیم. 
واکنش  شدت  به  باره  این  در  انتقاد  مقابل  در  او  چون 
هم  را  خودمان  رفتار  اگر  دیگر  سوی  از  می دهد.  نشان 
انتقاد  شنیدن  تحمل  هم  ما  که  می کنیم  مشاهده  ببینیم، 

که  است  تابویی  این  نداریم.  را  مان  مالی  عادات  درباره 
سخن  هم  آن  با  مقابله  راه  بهترین  شود.  شکسته  باید 
اینکه  جای  به  است.  یکدیگر  رفتار  صریح  نقد  و  گفتن 
سخن  آتی  خریدهای  برای  سرمایه گذاری  درباره  مدام 
بگویید، سعی کنید درباره اشتباهات همدیگر و خودتان 
می تواند  زیر  سواالت  کنید.  اصالح  را  آنها  و  کرده  فکر 
شروع خوبی باشد: والدین تو درباره مسائل مالی چگونه 
تو را تربیت کرده اند؟ بدترین خاطره مالی تو چیست و 
را  لذت  بیشترین  افتاد؟ چه خرید و هزینه ای  اتفاق  چرا 

چیست؟  تو  مالی  ترس های  بزرگ ترین  دارد؟  تو  برای 
بزرگ ترین هدف مالی تو در زندگی کدام است؟ و...

2- با یکدیگر درباره نقشه ای مالی به توافق برسیدریشه 
و  هدف  طرفین  که  است  این  سبز  دروغ های  از  بسیاری 
نقشه ای  کنید  سعی  باید  ندارند.  مشترکی  مالی  برنامه 
کنید.  ترسیم  خود،  عمده  مصرف های  و  هزینه ها  برای 
این نقشه رکنی اساسی در سالمت مالی رابطه تان است. 
خودتان  و  همسرتان  هزینه  معقول  مبلغ  که  ببینید  باید 
چقدر است. عالوه بر آن هر ماهه مبلغی را مشخص کنید 
با دیگری  که خود و همسرتان می توانید بدون مشورت 
و هر طور که خواستید آن را هزینه کنید. مشخص کنید 
که هر ماه هر کدام از زوجین می توانند این مبلغ را به هر 
نحوی که خواستند استفاده کنند. ایجاد چنین فضاهای 

مالی بازی می تواند جلوی دروغ های سبز را بگیرد.

3- به توافقتان متعهد باشید
اصل  در  اما  است،  ساده  بخش  این  که  می رسد  نظر  به   
بازه های  در  است.  بخش  همین  کار  قسمت  دشوارترین 
میزان موفقیت  درباره  و  بنشینید  6۰ روزه  تا   3۰ زمانی 
برنامه با یکدیگر حرف بزنید. این سوال می تواند نشان 
دهد که میزان موفقیت برنامه تا چه اندازه بوده است: آیا 
این برنامه به درد من خورده و توانسته به من در تنظیم 
مناسبات مالی ام کمک کند؟ درباره تو چطور؟ اگر یکی از 
جواب ها هم منفی بود، باید بار دیگر طرحی تازه بچینید.

4- برنامه ضروری داشته باشید
اگر دیدید که برنامه ها و طرح های مالی تان به شکست   
منتهی می شود، باید بدانید که مشکل ریشه ای تر از چیزی 
است که فکر می کنید. هر برنامه ای هم باید آماده موفقیت 
باشد و هم آماده شکست. دراین صورت باید از کمک فرد 
دیگری بهره ببرید. فردی که هر دو به او اعتماد دارید. 
با مشاوره او می توانید برنامه ای مجدد تنظیم کرده و بار 

دیگر آن را در بوته آزمایش قرار دهید.
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هزار   14 در  یک  اوتیسم  شیوع  آمریکا  در   1۹۷۰ سال  در 
کودک بود. برآورد کنونی یک در 68 یا یک در 42 در میان 
کشورهای  دیگر  در  را  باال  و  ارقام مشابه  است.  پسران 
کره  در  پژوهش  یک  در  هستیم.  شاهد  نیز  ثروتمند 
جنوبی دریافتند شیوع اوتیسم یک در 38 است. اوتیسم 
اجتماعی  مهارت های  با  که  است  مغزی  اختالل  یک 
ضعیف مرتبط است. اوتیسم عالئم زیادی دارد؛ از رفتار 
دیگر  یا  نور  صدا،  به  باال  حساسیت  تا  گرفته  وسواسی 
محرک های حسی، که شدت آنها می تواند خفیف باشد یا 
زندگی فرد را مختل کند. دامنه پیامدهای آن نیز گسترده 
است. از یک سو، اوتیسم در یک دانشمند کامپیوتر ممکن 
دیگر،  سوی  از  و  شود؛  داده  تشخیص  ندرت  به  است 

یک چهارم کودکان مبتال به اوتیسم صحبت نمی کنند.

نمی تواند  حتی  فرد  آن  در  که  است  اختاللی  اوتیسم، 
توانایی  مورد،  یک  جز  به  دهد.  انجام  را  ساده  کار های 
بسیاری از مبتالیان به اوتیسم دارد هدر می رود. اگرچه 
حدود نیمی از مبتالیان به اوتیسم دارای هوش متوسط یا 
باالتر هستند، اما عملکرد آنها در مدرسه و محل کار کمتر 
از حدی است که باید باشد. در فرانسه، تقریبًا ۹۰ درصد 
می روند  ابتدایی  مدرسه  به  اوتیسم  به  مبتال  کودکان 
دبیرستان  تا  را  خود  تحصیل  آنها  درصد  یک  تنها  اما 
تالش  سختی  به  که  آمریکا  در  آمار  می دهند.  ادامه 

مجموعه  وارد  را  اوتیسم  به  مبتال  دانش آموزان  می کند 
از  آنها  از  نیمی  از  کمتر  نشان می دهد  کند  دانش آموزان 
 12 تنها  بریتانیا،  در  می شوند.  فارغ التحصیل  دبیرستان 
به  باالتر  عملکرد  با  اوتیسم  به  مبتال  بزرگساالن  درصد 
صورت تمام وقت کار می کنند. سازمان ملل متحد برآورد 
جهان  سطح  در  اوتیسم  به  مبتالیان  درصد   8۰ می کند 

جزو نیروی کار نیستند.

انسانی است، چرا  این ارقام نشان دهنده تلفات غم انگیز 
زندگی  کار  دنیای  از  جدای  و  بیکار  نفر  میلیون ها  که 
می کنند. والدین و خواهران و برادران دوستدار آنها در 
تالش اند که یاد بگیرند چگونه به آنها کمک کنند. اوتیسم 
رشد  می کند،  تحمیل  را  سنگینی  اقتصادی  هزینه های 
اقتصادی را کاهش و آمار معلوالن را افزایش می دهد. در 

هزینه ها می تواند  این  آمریکا مشخص شد  در  پژوهشی 
تا دو درصد GDP برسد. خوشبختانه، همیشه این گونه 
نیست. شواهد مخصوصًا در اقتصادهای پیشرفته نشان 
می دهد کارهای بسیار زیادی از غربالگری زودهنگام تا 
کمک بیشتر به یافتن شغل وجود دارد که می تواند زندگی 

تعداد زیادی از مبتالیان به اوتیسم را دگرگون کند.

تکه های پازل
غربالگری زودهنگام ضرورت دارد. هیچ گونه آزمایشی 

را  اوتیسم  ندارد.  وجود  اوتیسم  قطعی  تشخیص  برای 
تشخیص  کودک  رفتار  گرفتن  نظر  زیر  با  می توان  تنها 
بغل   زدن،  لبخند   به  کردن  نگاه   با  نوزادان  بیشتر  داد. 

را  چیزها  خود  والدین  مشاجره  و  خوردن  غذا  کردن، 

اشیای  به  اغلب  اوتیسم  به  مبتال  کودکان  می آموزند؛ 
به  خود  اسباب بازی های  با  یا  می شوند  خیره  بی جان 
بر  تکیه  می کنند.  بازی  تکرارشونده  کاماًل  شیوه ای 

را  اوتیسم  به  مربوط  آمار  مشاهده  طریق  از  تشخیص 
این  شیوع  افزایش  دلیل  یک  می کند:  اعتماد  غیرقابل 
روش  پزشکان  که  است  این  اخیر  دهه های  در  اختالل 
تشخیص آن را تغییر داده اند. با وجود این تردید اندکی 
به  بتواند  دخالت  و  زودهنگام  تشخیص  که  دارد  وجود 
کند.  کمک  اوتیسم  به  مبتال  کودکان  مغز  بهتر  پیشرفت 
که  کارهایی  درباره  مفصل  پرسشنامه  یک  والدین  اگر 
کنند،  پر  دهد  انجام  نمی تواند  و  می تواند  کودکشان 
دوسالگی  سن  در  را  عالئم  می توانند  معمواًل  پزشکان 
تشخیص دهند. گفتاردرمانی و مداخله درمانی می تواند 
به کودکان نوپای مبتال به اوتیسم کمک کند تا در سنی که 
مغز در شکل پذیرترین حالت خود قرار دارد بر یادگیری 
و تعامل فائق آیند. در پژوهشی که در سال 2۰13 در ایالت 
واشنگتن انجام شد دریافتند اگر چنین آموزش زودهنگام 
بعدی  سال  هشت  مدت  در  گیرد  صورت  پرهزینه ای  و 
جبران  هزینه ها  مدرسه  در  کمک  به  نیاز  از  کاستن  با 
می شود. افسوس که میانگین سن تشخیص در این دنیای 

ثروتمند سه سال و نیم است.

کودکان  برای  مدرسه ای  کردن  فراهم  باید  دوم  هدف 
درباره  بحثی  باشد.  آنها  شرایط  با  متناسب  اوتیست 
زمان و چگونگی قرار دادن کودکان مبتال به اوتیسم در 
کالس های عادی شروع شده است. شواهد موجود عکس 
کودکان  این  از  برخی  می دهد.  نشان  را  جامع  قوانین 
زمانی که با دیگر کودکان باشند و مورد پشتیبانی قرار 
آموزش  به  نیاز  برخی  دارند.  بهتری  عملکرد  گیرند 
جداگانه چه به خاطر خودشان و چه به دلیل مختل  کردن 
کالس دارند. دیگر کودکان مبتال به اوتیسم ترکیبی از هر 
دو حالت هستند. میزان ادغام آنها در میان کودکان سالم 

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

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

Tel: 020 7221 5763  
Mob: 07961 447116  

10 Harley Street W1

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی 
- روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم 

دکتر روحی شاهین

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

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای 
اعصاب لندن

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

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

برخورد با اوتیسم 

ذهـــن های 
زیبای بربادرفته 
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هرچه که باشد، آموزش موثر آنها نیازمند تامین بودجه، هم 
برای تربیت کارشناس و هم معلمان عادی است. در پژوهشی 
برای  می کنند  احساس  گفتند  بریتانیا  معلمان  درصد   6۰

آموزش به کودکان مبتال به اوتیسم آمادگی ندارند.

از ژن ها تا نشانه ها
به  آموزش  در  سرمایه گذاری  این  نتایج  رساندن  حداکثر  به 
کار  اوتیسم  به  مبتال  بزرگساالن  که  است  این  معنای تضمین 
را  خود  شغل  نمی توانند  افراد  این  تمام  البته  می کنند.  پیدا 
توانا  تحلیلگرانی  دارند  باال  قابلیت  که  آنهایی  اما  دارند.  نگه 
از  که  را  داده ها  اشتباهات  یا  الگوها  می توانند  آنها  هستند. 
دهند  تشخیص  می ماند  دور  اوتیست  غیر  افراد  بیشتر  چشم 
شرکت های  برای  ارزشمند  کارمندانی  به  را  آنها  امر  این  که 

نرم افزاری تبدیل می کند.

ظرفیت  اغلب  کمتر  توانایی  با  اوتیسم  به  مبتال  افراد  حتی 
به  را  آنها  که  دارند  جزییات  دیدن  و  تمرکز  در  چشمگیری 
انجام کارهای  به  آنها  تمایل  تبدیل می کند.  کارآمد  کارگرانی 
نیز  وفادار  افرادی  آنها  از  تغییر  دوست  نداشتن  و  تکراری 
تکرار  و  دقت  به  که  شغل هایی  در  می توانند  آنها  می سازد. 
قفسه،  چیدن  داده،  پایگاه  به روزرسانی  مانند  دارد  نیاز 
موفق  خراب  خودروهای  تعمیر  یا  کتابخانه  طبقه بندی 
شوند. شرکت هایی که می خواهند کارگر استخدام کنند مانند 
شرکت زنجیره ای دارویی Walgreen’s آنها را به اندازه دیگر 

کارگران کارآمد می داند.
استخدام  از  می توانند  نیز  دیگر  شرکت های  از  زیادی  تعداد 
که  آژانس هایی  شوند.  بهره مند  اوتیسم  به  مبتال  افراد 
که  می کنند  تاکید  هستند  افرادی  چنین  استخدام  متخصص 
تماس  نداشتن  )مثاًل  رود  پیش  بد  شغلی  مصاحبه  اگر  حتی 
چشمی، دریافت تحت اللفظی پرسش ها(، اما ممکن است آنها 
استخدام  برای  کارفرمایان  باشند.  خوبی  کارگران  هم  هنوز 

این افراد باید به جای مصاحبه آزمون مهارت های مربوطه را 
انجام دهند مانند آزمون پر کردن برای مشاغل مربوط به پر 
کردن، آزمون های کدگذاری برای مشاغل مربوط به کدگذاری 

و... پس از استخدام یک فرد مبتال به اوتیسم، با ایجاد شرایط 
از  را  نتیجه  بهترین  تا  کارفرما کمک کرد  به  کوچک می توان 
کار کردن آن فرد بگیرد: مثاًل با فراهم کردن محیط کاری آرام 
و دستورالعمل های روشن که به جای آنکه شفاهی داده شوند 
مدیران  )آموزش  شوند  ارائه  تصویری  یا  متنی  صورت  به 
یک  نیز  دیگری  به دالیل  دادن دستورالعمل های روشن  برای 

ایده خوب است(
.

افراد  زمینه  در  جاه طلبانه  کار  برنامه  یک  عنصر  آخرین 
شناخت  است.  تحقیق  در  سرمایه گذاری  اوتیسم  به  مبتال 
یعنی  است  کرده  پیشرفت   1۹4۹ سال  از  اختالل  این  پزشکی 
زمانی که یک متخصص کودک که برای نخستین بار اوتیسم 
راندن  دلیل  به  را  کودکان  این  مادران  بود  داده  تشخیص  را 
کودکان شان از خود مادرانی سنگدل و نامهربان خوانده بود. 
نیز مانند عوامل  دارند که ژن ها  اطمینان  دانشمندان  امروزه 
پرسش های  هنوز  اما  دارند.  نقش  اوتیسم  بروز  در  محیطی 
باقی  پاسخ  بدون  اوتیسم  پیشرفت  و  منشأ  درباره  بسیاری 
بر  مطالعه  صرف  که  عمومی  بودجه  میزان  است.  مانده 
ساالنه  بریتانیا  دولت  است.  کم  بسیار  می شود  اوتیسم  روی 
هزینه  دالر(  میلیون   ۵/  6( پوند  میلیون  چهار  ناچیز  مبلغ 
می کند. آمریکا حدود 2۰۰ میلیون دالر در سال برای مطالعه 
مراقبت  هزینه های  حدود  در  که  می کند  صرف  اوتیسم  روی 
از 1۰۰ فرد مبتال به اوتیسم شدید برای تمام عمر است. چنین 
مبالغی تحت الشعاع هزینه فرصت داشتن آن همه افرادی قرار 
می گیرد که به طور بالقوه مولد اما به دیگران وابسته اند. ذهن 
افراد مبتال به اوتیسم، چه زیبا باشد چه نباشد، نباید بر باد 

رود.
منبع: اکونومیست

حتی افراد مبتال به 
اوتیسم با توانایی 

کمتر اغلب ظرفیت 
چشمگیری در تمرکز و 

دیدن جزییات دارند 
که آنها را به کارگرانی 

کارآمد تبدیل می کند. 
تمایل آنها به انجام 

کارهای تکراری و 
دوست  نداشتن تغییر از 

آنها افرادی وفادار نیز 
می سازد. آنها می توانند 

در شغل هایی که به 
دقت و تکرار نیاز دارد 

مانند به روزرسانی پایگاه 
داده، چیدن قفسه، 

طبقه بندی کتابخانه یا 
تعمیر خودروهای خراب 

موفق شوند. 
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گردشـــــــــگری 
جهان در چین 
از نوع تقلبـــــی

معرفی  به  گزارشی  در  اینسایدر«  »بیزینس  سایت 
نمونه  که  پرداخته  جهان  برتر  گردشگری  جاذبه   11
یا  و  بوده  آنها در چین میزبان گردشگران  تقلبی  های 
خواهند بود. حال شما اگر قصد سفر به چین را دارید، 

می توانید از نمونه های تقلبی هم دیدن کنید.
در شرایطی که چین با تاریخ چند هزار ساله و در اختیار 
طبیعی  های  محوطه  و  ارزشمند  تاریخی  آثار  داشتن 
گردشگران  جذب  برای  الزم  شرایط  تمامی  از  زیبا 
برخوردار بوده و پیش بینی می شود در سال 2۰2۰ با 

جذب 1۰۰ میلیون گردشگر به مقصد نخست گردشگری 
جهان تبدیل شود، طی سال های اخیر جذب گردشگر با 
جاذبه های گردشگری تقلبی نیز در این کشور به شدت 

رواج پیدا کره است.

مشهور  مجسمه  از  تقلبی  نمونه  اخیر  سالهای  طی 
گردشگر  جذب  هدف  با  که  چین  در  مصر  »ابوالهول« 
ساخته شد، اعتراضات زیادی را در پی داشت تا آنجا که 
چینی ها از تخریب آن خبر دادند. این مجسمه با 8۰ متر 
طول و 3۰ متر عرض در صحراهای استان »هبی« چین 
ساخته شده و طی هفته های اخیر هزاران گردشگر را 

جذب خود کرده است.

در این شرایط بسیاری فکر می کنند که چینی ها تنها 
های  بررسی  اما  اند،  ساخته  را  ابوالهول  تقلبی  نمونه 
سایت معتبر "بیزنس اینسایدر" نشان می دهد که چینی 
مشهور  دیگر  گردشگری  جاذبه   1۰ تقلبی  نمونه  ها 

جهان را ساخته و یا مشغول ساخت آن هستند.

** »برج ایفل«
نخست  مقصد  پاریس  زیبای  شهر  در  که  ایفل«  »برج 
گردشگری جهان قرار دارد، یکی از جاذبه های برتری 
میلیون  میزبان  ساالنه  که  است  جهان  گردشگری 
نام  به  معماری  توسط  برج  این  است.  گردشگر  ها 
»گوستاو ایفل« در سال 188۹ به عنوان هسته مرکزی 
نمایشگاه بین المللی پاریس ساخته شد و تا سال 1۹2۹ 
مرتفع ترین ساختمان جهان بود و همواره نماد پاریس 
محسوب می شود. به همین دلیل چینی ها به فکر کپی 
گردشگر  جذب  برای  معماری  شاهکار  این  از  برداری 
افتادند که حاصل آن خلق نمونه تقلبی از برج ایفل در 

شهر »هانگژو« چین است.

** »استن هنج«
پنج  از  یکی  انگلیس  در  هنج«  »استن  تاریخی  بنای 

جاذبه برتر گردشگری این کشور است. طبق افسانه ها 
استن هنج توسط شیطان و با استفاده از سنگ هایی که 
البته  ایرلند خریده بود، ساخته شده است.  از زنی در 
های  سنگ  تکه  گرفتن  قرار  نوع  به  استناد  با  محققان 
بزرگی که استن هنج را تشکیل داده بر این باورند که 
این بنای تاریخی یک معبد، آرامگاه، محل گردهمایی یا 
نوعی تقویم بوده است. در این شرایط چینی ها اقدام 
به ساخت یک نمونه تقلبی از این بنای تاریخی در شهر 

گردشگری »هفی« در شرق چین کرده اند.

** »مجسمه های بودا«
»مجسمه  طالبان  نیروهای   2۰۰1 سال  در  آنکه  از  پس 

های  سالح  و  دینامیت  با  را  افغانستان  در  بودا«  های 
جنگی ویران کردند، اکنون با گذشت بیش از یک دهه 
از آن تراژدی فرهنگی، چینی ها سرگرم ساخت نمونه 
تقلبی آن در پارکی در شهر »هاینان« این کشور هستند 
که پروژه ساخت آنها مراحل پایانی را سپری می کند. 
مجسمه های اصلی با ۵۵ متر و 3۷ متر که تا پیش از 
نابودی بزرگترین مجسمه های بودا در جهان بودند و 
در قرن ششم میالدی، زمانیکه »بامیان« افغانستان یک 

منطقه مقدس بوده، در دل کوه خلق شده بودند.

** »کارناک«
رود  شرقی  سواحل  در  »کارناک«  تاریخی  ی  مجموعه 
ساله   3۵۰۰ قدمتی  مصر  در  »تبس«  ی  منطقه  در  نیل 
توسعه  و  شده  سازی  باز  بارها  کارناک  معابد  دارد. 
از  را  متفاوتی  تاریخی  آثار  دلیل،  همین  به  اند.  یافته 
ویژه  به  مصر،  بر  فراعنه  حکومت  مختلف  های  دوره 
مجموعه  این  در  توان  می  را  فراعنه  طالیی  عصر 
 63 شامل  تاریخی  ی  مجموعه  این  کرد.  مشاهده 
اند  معماری  شاهکار  یک  ها  آن  از  هریک  که  بناست 
آن  بناهای  از  برخی  آمیزی  رنگ  و  ساخت  ی  شیوه  و 
کامال منحصربه فرد است. در این شرایط چینی ها در 

مورد کارناک هم بیکار نشسته اند و اقدام به ساخت یک 
نمونه تقلبی از این مجموعه تاریخی در پارکی در شهر 

گردشگری »ووهان« کرده اند.

** »برج پیزا«
با وجودی که تنها  ایتالیا  »برج کج پیزا« در شهر پیزا 
کل  در  آن  مشهورترین  ولی  نیست،  جهان  کج  برج 
و  ارتفاع  متر  با ۵۷  برج  این  به شمار می رود.  جهان 
پوششی از سنگ مرمر سفید در دوره رنسانس ساخته 
شد و طی قرن ها به دلیل کج بودن به نماد شهر پیزا 
تبدیل شده و در سال 1۹8۷  ایتالیا  نمادهای  از  و یکی 
نیز توسط یونسکو به میراث فرهنگی پیوست. از سال 

2۰12 یک نمونه تقلبی از این برج در شانگهای که حدود 
یک چهارم نمونه اصلی است در حال ساخت بوده و به 

زودی میزبان گردشگران خواهد بود.

** »کاخ کنگره«
با  را  آن  آمریکا که بسیاری  »کاخ کنگره« در واشنگتن 
کاخ سفید اشتباه می گیرند، به عنوان یکی از نمادهای 
سبک  به   1823 تا   1۷۹3 های  سال  فاصله  در  آمریکا 
معماری نئوکالسیک آمریکایی ساخته شد و طی سال 
ها بارها توسعه یافت. اکنون در شهر »ووکسی« چین 
کاخ  از  تقلید  با   ۹۰ دهه  در  که  دارد  وجود  ساختمانی 
کنگره ساخته شد و در حال حاضر از آن به عنوان یک 

موزه استفاده می شود.

** روستای »هالستات«
روستاهای  زیباترین  از  یکی  »هالستات«  روستای 
سازمان  جهانی  میراث  فهرست  در  که  است  اتریش 
یونسکو نیز به ثبت رسیده است. از سال ها قبل نمونه 
تقلبی این روستا در چین در کنار دریاچه ای در منطقه 
 ۹4۰ هزینه  با  کشور  این  جنوب  در  »گوانگدونگ« 
میلیون دالری ساخته شده و شامل برج ساعت، کلیسا، 
خانه های چوبی به سبک اروپایی و دیگر ساختمان ها 
با کاربری های متفاوت است که ساخت آن موجب خشم 
ساکنان روستای اصلی و مقامات فرهنگی اتریش شد.

** »خانه اپرا«
»خانه اپرا« که یکی از متمایزترین بناهای قرن بیستم از 
لحاظ هنر معماری به شمار می رود، در شهر ساحلی 
سیدنی استرالیا قرار دارد. این بنای زیبا توسط طراح 
و معمار مشهور دانمارکی »یورن اوتزان« طراحی شده 
و از لحاظ هنری یکی از مشهورترین اماکن دنیا برای 
این مکان که پوسته ی  اجرای هنرهای نمایشی است. 
حلزونی شکل آن شامل یک میلیون و ٥٦ هزار تکه سنگ 
گرانیت سوئدی است، شامل پنج سالن تئاتر، پنج سالن 
تمرین نمایش، دو سالن اصلی، چهار رستوران و تعداد 
زیادی فروشگاه است. به دلیل همین جذابیت، از سال 
ها قبل ساختمانی مشابه خانه اپرا در ابعاد کوچکتر در 
پارکی در پکن ساخته شده که به عنوان یک مرکز هنری 

چند سالن تئاتر و کنسرت را در خود جای داده است.

** »کلزیوم«
»کلزیوم« مشهور ایتالیا در شهر تاریخی رم در شرایطی 
از ۷ میلیون گردشگر در سال 2۰13 بود که  میزبان بیش 
یکی از مقاصد برتر گردشگری ایتالیا محسوب می شود. 
کلزیوم رم در سال ۷۰ بعد از میالد در زمان فرمانروایی 
یکی از امپراتورهای تمدن رم باستان به نام »وسپاسیان« 
»تیتوس«،  توسط  بعد  های  سال  در  سپس  و  شد  احداث 
ساخت   2۰11 سال  از  یافت.  گسترش  »وسپاسیان«  پسر 
»ماکائو« چین در حال  بنای مشهور در  این  تقلبی  نمونه 
آن  ساخت  پروژه  از  نیمی  حدود  تاکنون  که  بوده  انجام 

پایان یافته است.

** »هاگوارتز«
های  داستان  براساس  »هاگوارتز«  جادوگری  مدرسه 
خاص  سبک  با  سّری  جادوگری  مدرسه  یک  پاتر«  »هری 
های  داستان  در  است.  بوده  قلعه  یک  شکل  به  معماری 
هری پاتر هاگوارتز قلعه بزرگی است که بر دامنه کوهی 
راه  و  بلند  های  برج  از  نیز  قلعه  درون  است.  شده  بنا 
روهای پیچ در پیچ تشکیل شده و راه های مخفی فراوانی 
عظیم  ساختمانی  احداث  قبل  ها  سال  از  ها  چینی  دارد. 
شبیه به هاگوارتز در شهر »هبی« را آغاز کرده اند و قرار 
است پس از پایان پروژه ساخت در سال 2۰1۵ به یک جاذبه 

گردشگری و آکادمی هنرهای زیبا تبدیل شود.

به یاد داشته باشید فقط از صرافــی های معتبر
 جهت نقل و انتقـال  پول خوداستفــاده نمائید
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دالیلی برای نرفتن سرمربی پرتغالی؛

چرا کی روش 
باید در تیــــم 
ملی بمــــاند؟

و  فراز  و  مشکالت  دچار  سرمربی  انتخاب  برای  همیشه  ایران  ملی  فوتبال   
نشیب شده و در بیشتر مواقع فرصت های طالیی را برای حضور قدرتمند در 

رقابت های مهم از دست داده است.
سرمربی پرتغالی تیم ملی بارها در مصاحبه هایش از عالقه به ماندن در ایران 
گفته به طور مثال پس از دیدار تدارکاتی برابر مونته نگرو گفت که علی رغم میل 

باطنی اش به پایان کار در تیم ملی رسیده است.
بماند؟  ملی  تیم  در  باید  روش  کی  چرا  اساسا  که  بیاید  پیش  سوال  این  شاید 
کارشناسان و مربیان تراز اول فوتبال ایران در پاسخ به این سوال گفته اند که 
شخص  روسیه،   2۰18 جهانی  جام  از  بعد  تا  ایران  هدایت  برای  گزینه  بهترین 

کارلوس کی روش است، اما چرا؟
آمار و ارقام، عملکرد یک مربی را در طول یک دوره خاص نشان می دهد. تیم 
بازی نمی کرد و  تا جام جهانی 2۰14 زیبا  از کارشناسان  به زعم بسیاری  ملی 
نتیجه  گرا شده بود. می شود این انتقاد را پذیرفت، اما نباید فراموش کرد نتیجه 
صعود به جام جهانی 2۰14 برزیل فوتبال بوده و به تبع آن نام ایران باز هم در 

جمع 32 تیم برتر جهان جای گرفته است.
ایران برای اولین بار توانست با هدایت کی روش به عنوان تیم اول گروهش به 
از  را  صعود  این  کی روش  منتقدان  از  بسیاری  شاید  کند.  صعود  جهانی  جام 
روی شانس و اقبال بدانند، اما آنچه مهم است صعود تیم ملی به برزیل بود که 
رقم خورد و کمتر منتقد منصفی است که نقش کی روش را در این اتفاق نادیده 

بگیرد.
است.  اروپایی  لیگ های  در  شاغل  ایرانی  بازیکنان  از  دعوت  بعدی،  نکته 
بازیکنانی مانند اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد که نمی توان نقش کلیدی آنها 
را در صعود و بازی های جام جهانی فراموش کرد، به دلیل حضور فردی مانند 
دژاگه  از  نیز  قبل  دوره های  در  که  آن  اضافه شدند. حال  ملی  تیم  به  کی روش 
دعوت به آمده بود، اما او به هر دلیلی حاضر به بازی در تیم ملی نشده بود. 
شاهد این مساله مصاحبه های امیر قلعه نویی، سرمربی وقت تیم ملی است که 

برای جام ملت های آسیا در سال 2۰۰۷ از دژاگه دعوت کرده بود.
تیم ملی پس از مدت ها توانست در رنکینگ فیفا تیم اول آسیا شود و ماه ها است 
که این رتبه را حفظ کرده است، قطعا نمی توان این نکته را نیز حاصل شانس 

و اقبال دانست.
در دوران برانکو ایوانکوویچ، مربی موفق تیم ملی، بازیکنان ملی پوش در طول 
چند سال تقریبا مشخص بودند و پس از رفتن برانکو هم یک نسل از ملی پوشان 
برایشان  مناسبی  جایگزین های  که  حالی  در  کردند،  خداحافظی  ملی  تیم  از 

وجود نداشت.
امثال مهدی مهدوی کیا، وحید هاشمیان و علی دایی به فاصله حدود دو سال 
پس از جام جهانی 2۰۰6 از تیم ملی کناره گرفتند و این تیم با مشکالت زیادی 
اینک تیم ملی با کمترین میانگین سنی در دوره های اخیر می  اما  روبرو شد، 

تواند از بازیکنان جوان خود سال ها بهره مند شود.
دست کم عملکرد کی روش در پرتغال نشان داده که او چه استعدادیاب قهاری 
است و بی دلیل نیست که روی استفاده از این جوانان تاکید دارد. از همه این ها 

مهم تر، پافشاری 
کی روش روی اصولی است که از پیش برای خود تعریف کرده بود. عملکرد او 
درباره بازیکنان بزرگی مثل رحمتی، کریمی و عقیلی نشان داد که کی روش یک 
مربی منظم و با دیسیپلین است و به هیچ وجه بر اثر فشار هواداران یا رسانه ها 
به  هرگز  ایران  ملی  تیم  که  نکته ای  نیست؛  اصولش  از  نشینی  عقب  به  حاضر 

خود ندیده بود.
در رقابت های جام ملت های آسیا »کی روش« تسلط، ابتکار و توانایی تیم سازی 
خود را به رخ کشاند و با شجاعت و البته فکورانه به جوانانی که بی شک آینده 
گنجی،  پورعلی  نام  و  داد  میدان  و  دور  داشت،  خواهند  ما  فوتبال  در  روشنی 
سر  و  کرد  مطرح  پیش  از  بیش  را  و...  جهانبخش  امیری،  آزمون،  غفوری، 

زبان ها انداخت.
اگرچه تیم ملی در این مسابقات از نظر نتیجه گیری توفیقی بدست نیاورد اما 
با  ما،  فوتبال  واقعیات  به  توجه  با  رقابت ها،  این  در  ایرانی  ملی پوشان  نمایش 
توجه به نحوه تدارک و آماده سازی این تیم و باالخره با توجه به آنچه از نظر 
مدیریتی به دست خود بر سر این فوتبال می آوریم، قابل قبول و سزاوار تحسین 
بود.برگزاری مسابقات دوستانه در نوروز ۹4 در مقابل شیلی و سوئد و عملکرد 
خوب بازیکنان بود که نشان داد تیم کی روش اگر ابزار الزم را در دست داشته 
باشد و تدارک خوب دیده باشد، می تواند عالوه بر گرفتن نتیجه )پیروزی مقابل 

شیلی( زیبا و هجومی هم بازی کند.
مدت  طوالنی  ناپذیری  شکست  بماند  ایران  در  روش  کی  باید  که  دیگری  دلیل 
تیم ایران مقابل حریفان آسیایی خود است، یکی از دالیلی که تیم های تراز اول 
آسیا مثل ژاپن، کره، استرالیا و مربیان آنها حساب ویژه ای روی فوتبال ایران 

بازکردند بی شک حضور کی روش در ایران است.
البته این مربی سرشناس در تیم ملی ایران بعد از حضور با تیم های پرتغال و 
آفریقای جنوبی در جام جهانی به رکورد سه بار حضور با سه تیم مختلف در 
این رقابت ها دست یافت و افتخاری برای او به شمار می رود، خوب می داند اگر 
درحال حاضر از تیم ملی ایران جدا شود به احتمال زیاد باید جام جهانی 2۰18 
را از تلویزیون تماشا کند و عالوه بر اینکه می تواند با صعود احتمالی ایران به 
جام جهانی آینده به اولین مربی تاریخ ما تبدیل شود که تیم مان را در دو دوره 
پیاپی به جام جهانی برده است ، خود نیز به رکورد چهارمین حضور در جام 

جهانی دست یابد.
پس کی روش باید بماند و با قدرت به کارش ادامه دهد هرچند که امکانات ما 
درخور و شایسته تیم ملی فوتبالمان نیست اما باید او را راضی نگه داشت، شاید 
او بتواند باتوجه به حرفه ای بودنش و خواسته های به حقش عالوه بر خاطرات 
خوب، امکانات خوبی هم برای ما به یادگار باقی بگذارد تا جانشینان او هم از 

این امکانات به ببرند.
کی روش با فوتبال ایران می تواند هم خود را به یکی از مربیان در جام جهانی 
به جام جهانی برساند  از گروه خود  آرزوی صعود  به  را  ایران  تبدیل کند هم 
این قطعا یک توافق برد - برد برای هر دو طرف است و بهتر است تمامی  و 

مسئوالن کمر همت به حمایت از تیم ملی فوتبال ایران ببندند.
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 طالع بینی 
هفتـــــگی

هفته  این  که  آنهایی  برای  کلمه  چند 
تولدشان است

دوست عزیزی که این هفته به دنیا آمده 
روزی  چنین  در  مبارک!  تولدت  ای، 
شود  می  روشن  برایتان  زیادی  حقایق 
و گویی شما از یک خواب بلند بیدار می 
بیش  خرداد  ماه  در  موضوع  این  شوید. 
تان  زندگی  و  نشان  را  خودش  پیش  از 
اگر زندگی  قرار می دهد.  تاثیر  را تحت 
تان در حال حاضر نظم و ترتیب خاصی 
ندارد، بهتر است هر چه سریع تر برنامه 
ای برای آن بچینید و طبق آن پیش روید 
تا سریع تر به هدف تان نزدیک تر شوید. 
که  است  تان  زندگی  در  چیزهایی  هنوز 
شما را آزار می دهند، مهم نیست دیگران 
از  را  آنها  است  بهتر  کنند،  می  فکر  چه 
زندگی تان حذف و فضا را برای اتفاقات 
خوش باز کنید. در این ماه تلفن یا ایملی 
به شما می شود که حاوی یک خبر خوبی 
می  را  انتظارش  هاست  مدت  که  است 

کشید. خودتان را برای یک جشن بزرگ 
آماده کنید.

متولد فروردین )بره(:
اخیرا بیش از عقل بر احساسات تان تکیه 
در  است  ممکن  موضوع  این  و  اید  کرده 
چنین روزی برایتان دردسرساز شود اما 
انجام  باید  که  کاری  تنها  نشوید.  نگران 
باشید.  داشته  صبر  که  است  این  دهید 
نیرویی  دو  قدرت  و  باال  نفس  به  اعتماد 
شما  احساس  و  عقل  تواند  می  که  است 
تا بتوانید تصمیم  را در تعادل قرار دهد 
برای  هفته  این  اگر  بگیرید.  را  درست 
پیشنهاد  دارید،  قرار  فردی  با  بار  اولین 
یا چند شاخه  او هدیه  می کنیم که برای 
آن  روی  که  اولی  تاثیر  تا  ببرید  گل 

خواهید داشت، مثبت باشد.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
خوبی  به  تا  است  آن  زمان  هفته  این 
اطرافیان  به  را  خودتان  و  بدرخشید 
نشان دهید. اعتماد به نفس شما در حال 
طوری  است  همیشه  از  بیشتر  حاضر 
تا  که  شود  نمی  باورتان  هم  خودتان  که 
اگر  اید.  کرده  باور  را  خودتان  حد  این 
اید، دلیلش  تا به حال طور دیگری بوده 
دیگران  با  را  خودتان  مدام  که  است  این 
مقایسه می کردید و انگشت اشاره خود 

اید.  گذاشته  می  کمبودهایتان  روی  را 
توانایی های  که شما  است  در حالی  این 
زیادی دارید و دیگران هم از این موضوع 
آگاهند. پس خودتان را دست کم نگیرید 
تا معجزه خوشبختی برایتان اتفاق افتد.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
که  جایگاهی  در  کنید  می  احساس 
مدام  و  ندارید  قرار  است  تان  شایسته 
سو  آن  به  سو  این  از  بازی  اسباب  مانند 
می روید. نگران نباشید زیرا این شرایط 
به زودی همه چیز همان  موقتی است و 
طور که شما می خواهید پیش می رود. 
اگر از رشته تحصیلی یا شغل تان راضی 
یا  کنید  عوض  را  آن  حاال  همین  نیستید، 
اگر افرادی اطراف تان هستند که شما را 
در  و  کنید  دوری  آنها  از  دهند،  می  آزار 
این  اما  یابید.  دیگری حضور  جمع های 
نامطلوب  شرایط  که  باشد  یادتان  هم  را 
نیاندازید.  را گردن دیگران  زندگی خود 

هر کسی مسئول کارهای خودش است.

متولدین تیر )خرچنگ(:
را  الزم  آرامش  و  تمرکز  روزها  این  آیا 
روزهای  ندارید؟  کارهایتان  انجام  برای 
شلوغی در پیش است و باید سخت برای 
مهارت،  کنید.  آماده  را  خودتان  آنها 
کافی  اندازه  به  شما  اطالعات  و  توانایی 

است، فقط باید آنها را در مسیر درستی 
اتفاق  دلخواهتان  نتیجه  تا  ببرید  کار  به 
احتیاج  آن  به  شما  که  چیزی  تنها  افتد. 
خودتان  به  ایمان  و  شجاعت  دارید، 
است. اگر تا کنون در راهی که آغاز کرده 
نه  شمایید  خود  علت  نشدید،  موفق  اید 
دیگران. پس به جای سرزنش و غر زدن 
به آنها، به خود و نقاط ضعف تان نگاه 

کنید.

متولدین مرداد )شیر(:
بزنند  تان  گول  احساسات  است  ممکن 
کنند،  هدایت  غلط  راهی  به  را  شما  و 
بنابراین سعی کنید در حال حاضر تسلیم 
فکر و خیال خود نشوید و کمی عاقالنه 
تر به مسائل نگاه کنید. اگر احساس می 
کنید که در موجی گیر افتاده اید و مدام 
به این طرف و آن طرف پرت می شوید، 
و  بگذارید  کنار  را  زدن  غر  است  بهتر 
به  نیز  طوفان  این  تا  کنید  صبر  کمی 
ناراحت کرده  را  پایان رسد. فردی شما 
است، به جای سکوت کردن، با شجاعت 
او  گرنه  و  کنید  بیان  را  خود  احساسات 
خود  دهنده  آزار  رفتارهای  به  همچنان 

ادامه خواهد داد.

متولدین شهریور )سنبله(:
احساس می کنید که روحتان گم شده و 

اید،  داشته  سر  در  که  آرزوهایی  به  شما 
داشته  را  الزم  انرژی  شاید  نرسیدید. 
این است که  آنچه اهمیت دارد  اما  باشید 
باید آنها را در مسیر درستی هدایت کنید. 
خودتان  دستان  در  شما  موفقیت  کلید 
است پس آن را در جیب دیگران جستجو 
را  مسیری  یک  خودتان  برای  نکنید. 
مشخص کنید و طبق آن پیش روید. هر 
چه در این مسیر مسئولیت پذیرتر باشید، 
شادتر و موفق تر از قبل خواهید شد. به 
شوید  می  دعوت  میهمانی  یک  به  زودی 

که زندگی تان را تغییر خواهد داد.

متولدین مهر )ترازو(:
تان  اطراف  مسائل  به  خواهید  می  اگر 
نظم دهید، بهتر است از خودتان شروع 
دیگران  که  باشید  نداشته  انتظار  کنید. 
را  شما  آروزهای  و  باشند  شما  مراقب 
برای  باید  خودتان  شما  کنند.  برآورده 
هدف هایی که در سر دارید دست به کار 
شوید. شاید محدودیت هایی که در حال 
را بسته  پای شما  و  دارید، دست  حاضر 
اند اما تمام تالش تان را به کار گیرید و 
بدون توجه به مشکالتی که پیش پایتان 
کنید.  حرکت  جلو  سمت  به  دارد،  قرار 
دیگران سعی دارند شما را وادار به کاری 
کنند که خودشان دوست دارند، اما تن به 

آن ندهید.

متولدین آبان )عقرب(:
درگیر ذهن تان هستید. ایده های زیادی 
احساس  که  طوری  رسیده  تان  ذهن  به 
اید. نگذارید  آنها غرق شده  می کنید در 
این افکار انرژی شما را بگیرند و نگران 
هنوز  شان  کدام  هیچ  زیرا  کنند  تان 
به  قدم  چند  است  بهتر  ندارند.  واقعیت 
عقب بردارید و شرایط خودتان را از دور 
شما  به  کار  این  کنید.  مرور  دیگر  بار  و 
کمک می کند تا به افکارتان نظم بیشتری 
دهید. مشورت با خانواده یا یک دوست 
مورد اعتماد نیز می تواند از سنگینی که 

بر دوش تان است، بکاهد.

متولدین آذر )کمان(:
در دامی گیر افتاده اید و رهایی برایتان 
سعی  شرایط  این  در  است.  شده  سخت 
هایتان  گیری  تصمیم  در  را  گذشته  کنید 
حاضر  شرایط  اساس  بر  و  نکنید  دخیل 
می  نیز  احساسات  بسنجید.  را  مسائل 
توانند شما را به بیراهه ببرند پس سعی 
نیست  بد  نشوید.  دور  واقعیت  از  کنید 
در  که  هایی  انگیزه  و  شرایط  دیگر  بار 
سر دارید و بررسی کنید. شاید بد نباشد 

دیگر  جایی  در  بار  این  را  خود  انرژی 
برایتان  بهتری  نتیجه  تا  کنید  صرف 
برای  خوبی  زمان  امشب  شود.  حاصل 
شریک  دیدار  و  خانه  از  رفتن  بیرون 
رمانتیک  رستوران  یک  در  تان  زندگی 

است.

متولدین دی )بز(:
از  و  هستید  زدن  حرف  عاشق  شما 
دیگران هم انتظار دارید که حرف هایتان 
ایده  اخیرا  بشنوند.  کمال  و  تمام  را 
های زیادی به ذهن تان خطور کرده که 
به  هم  دیگران  با  را  آنها  دارید  دوست 
که  کنید  می  احساس  بگذارید.  اشتراک 
اگر دیگران هم آنها را دنبال کنند، دنیای 
زیباتری خواهید داشت. اگر آنها به آنچه 
در ذهن تان است، خندیدند، بدین معنی 
آرزوهایتان کوتاه  از  باید  نیست که شما 
قدرت  با  شدن  ناامید  جای  به  بیایید. 
بیشتری راهتان را تا رسیدن به موفقیت 

ادامه دهید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
در حال حاضر سعی دارید کنترل اموری 
را به عهده بگیرید. این مسئله شما را از 
جدا  اید،  داشته  که  ای  روزمره  زندگی 
کرده و مجبور شده اید برخی از برنامه 
هایتان را تغییر دهید. دیگران سعی می 
کنند در کار شما دخالت کنند اما به آنها 
اجازه این کار را ندهید. اخیرا چیزی در 
آزار می دهد طوری  را  تان شما  اطراف 
بزرگ  موجی  یک  کنید  می  احساس  که 
آرام  خیال  و  شده  سرازیر  تان  سمت  به 
گرفتن را هم ندارد. این موضوع شک و 
تنها  است.  انداخته  شما  دل  به  را  تردید 
کاری که باید انجام دهید این است که قبل 

از هر قدم، خوب فکر کنید.

متولدین اسفند )ماهی(:
مسیری  در  زیاد  قدرت  با  دارید  دوست 
تان  احساسات  اما  کنید  حرکت  مستقیم 
گاهی شما را از مسیر اصلی منحرف می 
کنند. سعی کنید جلوی آنها را بگیرید تا 
مانع پیشرفت تان نشوند. این هفته عقل 
نمی  و  خورده  گره  بهم  شما  احساس  و 
توانید آنها را از هم جدا کنید طوری که 
بینید هم  که می  کنید سرابی  تصور می 
تر  منطقی  کمی  نیست  بد  است.  واقعی 
سراغ  به  پشیمانی  بعدها  تا  کنید  عمل 
تان نیاید. اگر مدت هاست در فکر شروع 
زمان  بهترین  هفته  این  هستید،  کالسی 

برای ثبت نام است.

گــــزارش
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نگاه جامعه شناختی به پدیده خودكشي

انتخاب اختیاری مرگ!
 شيرين مهاجري

صداي قرقر چرخ هاي برانكارد روي کفپوش بيمارستان، سکوت سرد 
راهرو رامی شکند و همه نگاه ها را مي كشاند به سمت خود. برانكارد را 
جوري هل مي دهند كه اهميت ثانيه ها را مي شود در البه الي قيژ قيژ 
چرخ ها پيدا كرد.  صداي چرخ ها، س�كوت مردم كنجكاو و فريادهاي 
زني كه به دنبال برانكارد مي دود و مردي كه با مشت به سر و صورتش 
مي كوب�د و بي وقفه مي گويد نگذاريد بميرد، ش�ما را به امام هش�تم 
قس�م نگذاريد... صداي كشيده شدن چرخ ها كف بيمارستان كه دور 
مي ش�ود دوباره همان همهمه گنگ جان مي گيرد و به اوج مي رس�د. 
روح جمعي  بر فضا حاكم ش�ده و همه كس�اني كه شاهد اين صحنه 
تراژيك بوده اند به يك حس مشترك رسيده اند و حاال همه آدم هايي 

كه اينجا در بيمارستان لقمان نشسته اند عالوه بر درد خودشان غصه 
مادري را كه اشك مي ريخت و پدري كه عاجزانه التماس مي كرد هم 
به دل گرفته اند. غريبه ها با هم ش�روع به صحبت كرده اند و حدس و 
گمان هايشان را با هم مرور مي كنند. صداهاي مبهم از اين سو و آن سو 
به گوش مي رسد، معلوم است اين يكي هم خودكشي كرده... بيچاره 
پ�در و مادرش... دختر بدبخت هم خ�ودت را بيچاره كردي هم پدر و 
مادرت... يكي دل مي س�وزاند و آن يكي جايي براي ترحم نمي بيند. 
حرف ها ادامه پيدا مي كند تا هيجان حاكم شده بر جمع فروكش كند 
و دوباره هركس سرش به كار خودش گرم شود تا دوباره باز هم صداي 

چرخ هاي برانكارد بلند شود و... 

 افقي:
1-  يكي از بناهاي تاريخي ديدني 
شهر بروجرد كه در مركز شهر و در 
كنار راس��ته بازار بروجرد بنا نهاده 

شده است – جالب و جذاب
2- هديه – معشوق – متداول

3- تخته س��تبر – كباب اين شهر 
معروف است- ترسناك

4- ني ت��و خالي – ص��داي پرواز 
زنب��ور – درجه درج��ه – مخترع 

ديگ بخار
5- مساوي – كوتاه – فرود آمدن

6- آسودگي – پاك، پاكيزه – نور 
كم

7- گذاشتن – خبره – بچه ننه!
8- نشانه بيماري – طال – كابوي 

خوش شانس – غم – حرف ندا
9- متحي��ر – تفال��ه چغن��در – 

ترسانيدن
10- هن��وز بيگان��ه – س��وگ – 

سپاسگزار
11- اقامت گزيدن – آبورز – مهمترين خداي مصر باستان

12- بلند، واضح – سرگرد قديم – ضمير اجتماعي – مظهر نرمي
13- احساس دشمني ديرپا – خوابيده – الشه جانور

14- مهيا – آسوده، آسان – بسرعت
15- حزب هيتلر – اين كتاب از 26هزار بيت و 6 دفتر تش��كيل ش��ده و يكي از 

برترين آثار ادبيات عرفاني كهن فارسي و حكمت فارسي پس از اسالم است

 عمودي:
1-  فن ماشين س��ازي – اين ش��هر به خاطر تعدد و بزرگي درخت هاي گردويش 

بسيار معروف است
2- بزرگ، رئيس – گياه شيرين! - چهره

3- سرگرمي شما – سوداي ناله – نام دخترانه
4- تجويز كردني پزشك – ستون دين – سرراست – راهنمايي

5- تكنيك و روشي در معالجه
6- دشمن سخت – طاليي – سد جاجرود

7- مقابل بدهي – واحد تنيس – حرف عصايي – ارث برنده
8- حوض – موش رايانه اي – سرخرگ

9- سرده اي از درختان هميشه سبز و سوزني برگ – پسوند ساخت صفت – ضمير اول 
شخص مفرد – زايل كردن

10- پوست تيره شده – كل، 
سراسر – نوعي خط كش

11- يك��ي از نق��اط ديدني 
اس��تان هرمزگان در جنوب 

ايران
12- بند انگشت – كلمه شگفتي 

– گرد – برطرف كردن
جل��ودار  و  ق��راول   -13
– پ��ول راي��ج در ژاپ��ن – 

گردآوري شده
14- خواب خوش – سياهي 

شهر – كثرت آمد و شد
15- غذايي لذيذ با تخم مرغ 

– غيرقابل رؤيت

 افقي:
1-  آبزي آب هاي هند غربي – به 

هيچ وجه چاق نيست!
2- اصلي ترين شخصيت فيلم هاي 
رزيدنت ايول – خدايي – ماشين

3- نيزه دو ش��اخ كوچك قديمي 
– مبلغ ارسال محموله پستي – 

بنفش پررنگ
4- كلمه سؤالي – مايه – كودك 

پدر مرده – ساز كليسا
5- گياه ناژو – وقار – زيارت كننده

6- در اثر التهاب ناي و حنجره ايجاد 
مي شود – منافق – نقش هنري

7- دلي��ري، پرروي��ي – اص��الح 
كردن – گلوله

8- آغ��وش – بيماري – فريب – 
دريا – شهر بلژيك

9- س��وره 13- اش��عه مفي��د – 
يخ زده

10- آفري��ن – پيامب��ر صبور – 
پايتخت سياسي كانادا

11- فرستاده خدا – مركز استان آذربايجان شرقي – حرف ربط
12- مردم – اين تنگه داراي زيبايي هاي منحصر به فردي است كه مي تواند چشم 

هر بيننده را بنوازد – از بت هاي معروف جاهليت – اندازه گرمي يا سردي
13- باقي ماندن – استان ادب پرور ايران – در حال شيون

14- نمناك – با پاخت تباني است – زمان تعيين شده وقوع امري
15- علم نجوم – كتاب دقيقي مروزي

 عمودي:
1-  س��نگ آذرين دانه ريز – از بزرگترين و مهمترين منظومه هاي حماسي كه به 

تقليد از شاهنامه فردوسي در قالب مثنوي سروده شده است
2-  يك نوع ساالد محبوب – يك آشام از آب – هواي گرفته

3- پارچه اي گرانبها – علف خشك – يك نوع شيريني
4- بسياري – آرزو، هدف – واحد سطح – ماه خارج!

5- عالم در طبيعيات
6- بوي كهنگي – يكي از مشتقات شير – گياهي از تيره گندميان

7- مجموعه افراد يك كشور – منقار مرغان – هريك از 120 جزء قرآن – نقطه 
مقابل پرسش

8- مهم بودن – قرارگاه – كتاب ديني يهوديان
9- شكوه – چاك دو كوه – 

رخشندگي – كريم
10- س��اقه جدولي – ترن 

زيرزميني – يك لنگه بار
11- اثر جك لندن

12- شتر باركش – ضمير 
انگليس��ي – اجازه نام��ه – 

جاي بي خطر
13- بخت برگشتگي – آب 

عربي – قلوب
14- تكب��ر و خودبين��ي – 
زمين پشته پشته – سرشار

15- بازيك��ن، كاپيت��ان و 
مربي سابق تيم ملي هلند 

– نوعي هيوندا 
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رسانه ها باید آمار خودكشي را بيان كنند 
تا خانواده ها در این زمينه آگاه شوند، اما 
دادن  رس�انه،  اصل�ي  وظيف�ه  ح�ال  عي�ن  در 
راهكارهاس�ت. یعني رس�انه ها باید راهكارهاي 
مناس�ب براي مش�كالت اجتماعي را بيان كنند. 
به طور مثال اگر افس�رده ش�دیم یا ناكام شدیم 

چگونه مي توانيم وضعيت خود را بهبود ببخشيم

چگونه مي توانيم وضعيت خود را بهبود ببخشيم. 
رس��انه  ها با بيان راهكار مناسب مي توانند فرد را 
هدايت كنند. بنابراين رسانه ها در كنار بيان آمار 
خودكش��ي بايد راهكارهاي مقابله با آن را نيز به 

مخاطبان آموزش دهند.«
ريشه هاي خود كشي در ايران ë 

بس��ياري از جامعه شناس��ان و روانشناس��ان 
معتقدن��د كه علت خودكش��ي بي��ش از هر چيز 
بيماري هاي رواني و بخصوص افس��ردگي شديد 
اس��ت،  گروهي نيز بر اين باورند كه خودكش��ي 
ريش��ه هاي ژنتيك دارد اما تحقيقات انجام شده 
در كش��ور از تغيير علت خودكشي در ايران خبر 

مي دهد. 
تابس��تان سال 83 بود كه در بيمارستان رازي 
رش��ت تحقيقي روي افرادي كه خودكشي كرده 
بودند انجام ش��د. از بي��ن مجموع ۲۴۰ نفري كه 
پ��س از اقدام به خودكش��ي به اين بيمارس��تان 
منتقل ش��ده بودن��د، مهمترين علل زمينه س��از 
خودكش��ي اختالفات خانوادگ��ي با 5۴/6 درصد، 
مش��كالت عاطف��ي ب��ا 18/8 درصد، مش��كالت 
اقتص��ادي ب��ا 8/3 درص��د، مش��كالت جس��مي 
و روح��ي با 7/9 درصد و س��اير عل��ل نيز با 7/9 
درصد بود.   در ۲/5 درصد موارد هم علت خاصي 
براي اين كار پيدا نش��د.  محققان در جريان اين 
پژوهش به اين نتيجه رس��يدند ك��ه  علل زمينه 
س��از خودكش��ي در متأهلين و غي��ر متأهلين از 

نظر آماري بس��يار معنا دار و متفاوت اس��ت. آنها 
در نتيجه تحقي��ق خود تأكيد كردند كه اختالف 
خانوادگي مهمترين عامل زمينه س��از خودكشي 
است و مشكالت عاطفي دومين عامل خودكشي 
عن��وان ش��ده كه جوان��ان را تهدي��د مي كند، به 
همين دليل هم توصيه ش��د ك��ه جوانان بايد به 
يافتن كمك هاي تخصصي تشويق شوند و ضمن 
بي��ان دقي��ق احساساتش��ان به ف��رد متخصص، 

راهنمايي هاي مناسب را از او بگيرند.
 در تحقيق مشابهي كه توسط پنج كارشناس 
دانشگاه علوم پزشكي بهشتي تهران، درباره علت 
خودكش��ي در استان كرمان در س��ال هاي اخير 
انجام ش��د، بستگان فرد درگذش��ته، تنها در 3۲ 
درص��د موارد بيم��اري رواني را علت خودكش��ي 
مي دانس��تند و فق��ط ۴ درصد اين افراد س��ابقه 

مراجعه به روانپزشك داشتند. 

كودكاني كه خودكشي را مي آموزند ë 
خودكش��ي كودكان ش��ايد باور كردني نباشد 
اما اين پديده تلخ هم يک واقعيت اس��ت. س��ال 
84 مجله پزشكي قانون نتيجه بررسي مواردي از 
خودكش��ي كودكان مراجعه كننده به بيمارستان 
لقمان را منتش��ر كرد، بررس��ي هايي كه نش��ان 
داد  در فاصل��ه س��ال 78 تا 8۲، 6۰ كودك پس 
از خودكش��ي به اين بيمارس��تان منتقل ش��دند 
كه تنها 6 تا 13 س��ال س��ن داش��ته اند و از اين 
تعداد 6۲ درصد پسر و 38 درصد دختر بوده اند. 
خودكش��ي ها بيش��تر در روزهاي آخر هفته و در 
س��اعات 6 تا 1۲ ش��ب انجام گرفته و مهم ترين 
دليل آن عوامل اس��ترس زا، خانواده گسس��ته و 
مش��كالت تحصيلي ب��وده و در 93 درصد موارد 
خودكش��ي با دارو انجام گرفت��ه بود. اين تحقيق 
نش��ان داد ك��ه از نظ��ر بيماري ه��اي زمينه اي، 
افس��ردگي بيشترين مورد را ش��امل شده و ۴۰ 
درص��د كودكان نيز رفتار خودكش��ي را از طريق 
تلويزيون و در مراتب بعدي از مادر و افراد خانواده 
ي��اد گرفته بودند. نمونه اينگونه خودكش��ي هاي 
كودكان بارها ديده ش��ده و كودكاني كه با ديدن 
يك فيلم و تقليد همان رفتار دست به خودكشي 
زدند كم نيست. اگرچه آمار فوق، اندکی قديمی 
اس��ت اما دست کم نش��ان می دهد که دامنه يک 
آس��يب اجتماعی، حتی به حوزه حيات کودکان 

هم کشيده شده است.
اع��الم آم��ار خودكش��ي از س��وي ي��ك مقام 
مس��ئول مي تواند جرقه اي باشد براي بيدار شدن 
مس��ئوالني كه به انكار آس��يب هاي اجتماعي در 
كشور دست مي زنند و پاك كردن صورت مسأله 
را ب��ه حل آن ترجيح مي دهند. آيا اعالم اين آمار 
مي تواند نخستين گام براي حل معضلي باشد كه 

سال هاست در سكوت غوطه مي خورد؟

و م��ورد تقلي��د قرار مي گي��رد يا اگر ش��خصي با 
مترو خودكش��ي كرد، اين خبر در رسانه ها مطرح 
نش��ود چون با نمايش آن، اين روش در جامعه مد 
مي ش��ود. بنابراين رسانه ها اگر در مورد خودكشي 
اطالع رس��اني مي كنند در مورد قابل پيش��گيري 
ب��ودن آن نيز تأكيد كنند و مراك��زي كه به افراد 
مهارت هاي زندگي و اجتماعي را آموزش مي دهد، 

معرفي كنند.« 
جوانان افسرده  ë 

تعداد زيادي از كس��اني كه خ��ود را به مرگ 
اجباري واداش��ته اند نيز جوانان هستند. تا حدي 
كه دكتر پروين ناظمي، روان ش��ناس بيشترين 
گروه��ي كه اقدام به خودكش��ي مي كنن��د را از 
اين طي��ف مي داند: »در س��نين جواني به دليل 
عدم پذيرش ش��رايط، محرومي��ت عاطفي و عدم 
س��ازگاري با محيط اط��راف،  جواناني كه از نظر 
روحي ضعيف تر هس��تند را  افسرده مي كند و از 
بين اين جوانان افس��رده هم كس��اني هستند كه 

دست به خودكشي مي زنند.« 
دكتر ناظمي عدم آشنايي جوانان با مهارت هاي 
زندگ��ي را بزرگ تري��ن عامل رش��د اين آس��يب 
اجتماعي مي داند: »جوانان ما مهارت هاي زندگي 
را بخوب��ي ي��اد نمي گيرند و از لح��اظ مقاومت و 
توانايي حل مش��كالت تربيت نمي شوند. از سويي 
ديگر، همه هدف ها در چند چيز خالصه مي شود 
و زماني كه جوان به اين هدف ها نرس��يد، افسرده 
مي ش��ود و به فكر خودكش��ي مي افت��د. بنابراين 
باي��د مقاوم��ت در برابر مش��كالت و ناكامي ها را 
ب��ه جوانان ي��اد بدهيم. به عن��وان نمونه در حال 
حاض��ر هم��ه به فكر م��درك دانش��گاهي و پول 
هستند. زماني كه فرد در كنكور قبول نشد، تصور 
مي كند تم��ام اهداف و آين��ده  اش از بين رفته و 
احس��اس افسردگي به س��راغش مي آيد در حالي 
كه اگر انگيزه زندگ��ي كردن و مقاوم بودن را در 
بچه ها نهادينه كنيم، او با شكست خوردن به فكر 

خودكشي نمي افتد.« 
به اعتقاد دكتر ناظمي، نقش آموزش و پرورش 
بس��يار مهم اس��ت و ايجاد اعتماد به نفس را بايد 
از خانواده و بعد از مدارس ش��روع كنيم وديدگاه 
بچه ه��ا را اين گونه ش��كل بدهيم ك��ه همه چيز 
پول و مدرك نيس��ت بلكه ايجاد مقاومت در برابر 
مش��كالت بسيار مهم است و شادي دروني زماني 

حاصل مي شود كه فرد به خودش متكي باشد. 
اي��ن روانش��ناس در مورد نقش رس��انه ها نيز 
مي گويد: »رس��انه ها بايد آمار خودكش��ي را بيان 
كنن��د ت��ا خانواده ه��ا در اين زمينه آگاه ش��وند، 
ام��ا در عين ح��ال وظيف��ه اصلي رس��انه، دادن 
راهكارهاس��ت. يعني رس��انه ها باي��د راهكارهاي 
مناس��ب براي مش��كالت اجتماعي را بيان كنند. 
به طور مثال اگر افس��رده ش��ديم يا ناكام ش��ديم 

کس�انی ك�ه در كش�ور م�ا تصمي�م به 
خودكشي مي گيرند معموالً به صورت آني 
و لحظ�ه اي تصمي�م به ای�ن كار مي گيرن�د و در 
شهرهاي غربي، زن  ها معموالً به فكر خودسوزي 
مي افتند و خودس�وزي، ب�ه ۵۰ درصد روش هاي 
خودكشي زنان كه بيش�ترین اقدام كنندگان به 

خودكشي در كشور هستند بدل شده است

در تحقي�ق مش�ابهي ك�ه توس�ط پن�ج 
كارشناس دانشگاه علوم پزشكي بهشتي 
تهران، درباره علت خودكش�ي در استان كرمان 
در س�ال هاي اخي�ر انج�ام ش�د، بس�تگان فرد 
درگذشته تنها در ۳۲ درصد موارد بيماري رواني 
را علت خودكشي مي دانستند و فقط ۴ درصد این 

افراد سابقه مراجعه به روانپزشك داشتند

يكي از پرس��تارهاي بيمارستان لقمان حكيم 
كه نمي خواهد نامي از او برده ش��ود سال هاست 
اينجا كار مي كند و در اين س��ال ها ش��اهد مرگ 
بسياري از كساني بوده كه خودشان با دست خود 
به زندگي شان پايان دادند: »حساب كار از دستم 
در رفت��ه، نمي دانم هر روز چن��د نفر كه با قرص 
برن��ج و س��يانور و از اين زهر مارها خودش��ان را 
ن��اكار كرده اند اينجا مي آورند. البته به ما گفته اند 
نبايد اي��ن آمارها را اعالم كني��م. من هم آماري 
ندارم كه بخواهم اعالم كنم اما مي گويم تعدادش 
در كل خيلي باالست. بعضي روزها افراد كمتري 
را مي آورن��د و بعضي روزها هم تعداد بيش��تري.  
بعضي ها را زود مي رس��انند و مي شود با شست و 
ش��وي معده كاري برايشان كرد اما بعضي وقت ها 
ه��م كار از كار گذش��ته و دير ش��ده. البته اين را 
هم بگويم كه همه با دارو خودكش��ي نمي كنند و 
همه مس��موميت ها را هم كه اينجا نمي آورند اما 
همان ش��ماري كه اينجا آورده مي شوند هم قابل 

توجه هستند.« 
از پرستاري كه سال ها با افراد خودكشي كرده 
سروكار داشته مي پرسم فكر مي كنيد همه كساني 
كه خودكشي مي كنند تصميم قطعي گرفته اند يا 
هيجانات آني آنها را به اين كار واداش��ته؟ كه در 
جوابم مي گويد: »اين را بهتر است يك روانشناس 
بگوي��د اما به نظر من كه مدت ها اينجا هس��تم و 
آدم هايي را مي بينم كه از مرگ نجاتشان داده اند 
به اين نتيجه رس��يده ام كه خيلي وقت ها اين كار 
فق��ط براي تهديد و تلنگر زدن به اطرافيان انجام 
مي شود و بيش��تر هم نوجوان ها و جوان ها دست 

به اين نوع خودكشي مي زنند. 
آنها فك��ر مي كنن��د زود نجاتش��ان مي دهند 
و اتفاقي برايش��ان نمي افتد اما متأس��فانه گاهي 
تهديدشان پاسخي جز مرگ ندارد.   البته هميشه 
ه��م اين طور نيس��ت و وقت هايي ه��م مي بينيم 
كس��ي كه دس��ت به اين كار زده به قدري شيوه 
منزجر كننده اي را انتخاب كرده كه معلوم اس��ت 
در كارش بس��يار مصمم بوده و حتي يك درصد 
احتمال هم براي زنده ماندن باقي نگذاشته و كار 

خودش را يكسره كرده.« 
اينج��ا البته تنها گوش��ه اي از اي��ن فاجعه در 
جريان است و بر اساس آماري که از سوي احمد 
ش�جاعي رئيس سازمان پزش��كي قانوني كشور 
در هفته گذش��ته براي نخستين بار از سوي يك 
ارگان رس��مي اعالم ش��د، تعداد افرادي كه سال 
قبل دست به خودكش��ي موفق زده اند، 4 هزار و 
55 نفر بوده است و اين يعني آماري نگران كننده 
كه به گفته ش��جاعي از مطلوب نبودن س��المت 

رواني جامعه خبر مي دهد.
ام��ا نه تنها در زمينه خودكش��ي كه در زمينه 
آس��يب هاي اجتماعي ديگ��ر نيز آماره��ا نگران 
كنن��ده اس��ت و ب��ه گفته ش��جاعي، نظ��ام بايد 
بتواند آس��يب هاي اجتماع��ي را كاهش دهد چرا 
كه ما مدعي نظامي بر مبناي اس��المي هس��تيم 
ام��ا در خيل��ي از زمينه ها عق��ب مانده ايم و اين 
جاي تأس��ف دارد: »براي مثال اعتياد كه ريش��ه 
بسياري از آس��يب هاي اجتماعي است، علت 25 
درص��د از قتل ه��ا،  55 درص��د از طالق ه��ا، 65 
درصد همس��رآزاري و 30 درصد كودك آزاري  ها 
در كش��ور اس��ت و از هر 216 ه��زار زنداني، 96 
هزار نفر مرتبط با اعتياد هس��تند. 600 هزار نفر 
هم ساالنه به علت نزاع به پزشكي قانوني مراجعه 
مي كنند كه شايد 10 درصد از مجموع نزاع هايي 

باشد كه به اين مركز مراجعه كرده اند.«
جامعه اي با آستانه تحمل پايين ë 

اما چرا آمار خودكشي و آسيب هاي اجتماعي 
ديگر در كشورمان افزايش يافته و آيا راهي براي 

بردن آستانه صبر و تحمل مردم.«
خودسوزي هاي زنانه ë 

خودكش��ي از دي��د جامعه شناس��ان و رفت��ار 
شناس��ان اجتماع��ي زماني رخ مي ده��د كه فرد 
از داي��ره نظ��ارت اجتماعي خارج ش��ود. نظارت 
اجتماع��ي يعني اين كه فرد از منظ��ر ديگر افراد 
جامعه مورد توجه باش��د و احس��اس پوچي بر او 
غلبه نكند و در واقع احساس��ي اس��ت كه فرد در 
جريان اجتماعي ش��دن به دس��ت مي آورد و آن 
ح��س مهم ب��ودن و تحت توجه ب��ودن از طرف 
جامع��ه اس��ت كه عوام��ل اجتماع��ي و فرهنگي 
زي��ادي در ش��كل گيري آن نقش دارن��د. اما اين 
احس��اس خروج از دايره نظارت اجتماعي چگونه 
ش��كل مي گيرد و بيش��تر روي چه كساني تأثير 

مي گذارد؟
گروه��ي از پژوهش��گران بخش روانپزش��كي 
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
مازندران در تحقيق روي خودس��وزي در اس��تان 

كاهش آن هست؟ رئيس سازمان پزشكي قانوني 
كشور مهمترين عامل افزايش اين آسيب ها را در 
پايين آمدن آستانه صبر و تحمل مردم و كاهش 
مهارت هاي زندگ��ي مي داند به طوري كه مردم با 
رعاي��ت نكردن حق تقدم در تصادفات س��اده، با 
يكديگر درگير مي ش��وند: »در كدام كشور وقتي 
ك��ه دو نفر تص��ادف مي كنند، با يكديگر دس��ت 
به يقه مي ش��وند؟ مردم بايد آم��وزش ببينند كه 
براي اندكي ناماليمات، نبايد دس��ت به اقدام هاي 
خطرناك و نگران كننده بزنند و تنها راه پيشگيري 
از خودكش��ي و كاهش آمار ها هم از همين مسير 
مي گذرد، يعني فرهنگ س��ازي و تالش براي باال 

مازندران كه به يكي از روش هاي اصلي خودكشي 
در ايران بدل ش��ده به اين نتيجه رس��يدند كه از 
ميان 318 مورد خودس��وزي م��ورد مطالعه طي 
سه سال كه 83 درصد قربانيان آن زنان بوده اند، 
بي��ش از 6۲ درصد آنها به طور تكانه اي و ناگهاني 
اقدام به خودسوزي كرده بودند. اين پژوهشگران 
علت اصلي اين اقدام ها را كشمكش هاي زناشويي 
و خانوادگ��ي ذكر كرده ان��د. حاصل پژوهش هاي 
گروه��ي از محقق��ان دانش��گاه علوم پزش��كي و 
توانبخش��ي در اس��تان اي��الم، كه در س��ال هاي 
اخير خودكش��ي در آن به ي��ك معضل واگير دار 
بدل ش��ده نيز، ب��ه اين نتيجه دس��ت يافتند كه 
ميزان اقدام به خودكش��ي همواره بيش از ميزان 
خودكشي بوده اس��ت. گرچه ميزان خودكشي و 
اقدام به آن در زن��ان بيش تر از مردان بوده، ولي 
خودكشي مردان نيز روندي افزايشي داشته. اين 
محققان دريافتند ميزان خودكش��ي در دو گروه 
ش��غلي بيكار و خان��ه دار رو به افزايش اس��ت و 
تحقير،  بدبختي،  احس��اس  خودكش��ي كنندگان 

كمبود عاطفي و نابرابري داشته اند.
دكتر مهدي حسن زاده، روانپزشك و داراي 
فلوش��يپ پيش��گيري از خودكش��ي، اين آسيب 
اجتماعي در كش��ور ما را بيش��تر ناشي از همين 
مس��ائل اجتماع��ي و فرهنگي مي دان��د و معتقد 
اس��ت كه بيش��تر كساني كه در كش��ور ما دست 
به خودكش��ي مي زنند تكانش��ي عمل مي كنند: 
»كس��اني كه در كش��ور ما تصميم به خودكشي 
مي گيرن��د معم��واًل به ص��ورت آن��ي و لحظه اي 
تصمي��م ب��ه اي��ن كار مي گيرند و در ش��هرهاي 
غربي، زن  ها معمواًل به فكر خودس��وزي مي افتند 
و خودس��وزي، به 5۰ درصد روش هاي خودكشي 
زنان كه بيشترين اقدام كنندگان به خودكشي در 
كشور هستند بدل ش��ده است. اين مسأله نشان 

دهنده تصميم ناگهاني آنهاست.« 
به گفته اين روانپزش��ك در ايران ش��ايع ترين 
گروهي ك��ه خودكش��ي مي كنند زن��ان خانه دار 
هستند كه بيش��تر، عوامل فرهنگ و  اجتماعي در 
اين آمار مؤثر اس��ت: »درحالي كه در دنيا به ازاي 
خودكشي هر سه مرد يك زن خودكشي مي كند، 
در ايران نسبت خودكشي زنان نسبت به خودكشي 
مردان پيش��ي گرفته و از اين نظر تنها دو كش��ور 
هند و چين چنين نس��بتي از ايران بيش��تر دارند. 
ازدواج تحميلي، خش��ونت علي��ه زنان و همچنين 
ش��رايط س��خت طالق عواملي اس��ت كه از آن به 
عنوان انگيزه زنان براي خودكشي در ايران مي توان 
نام برد. زنان در استان هاي غربي بيشتر خودسوزي 
مي كنند و متأس��فانه در استان هاي شمالي مانند 

گلستان هم خودسوزي ديده مي شود.«
رسانه ها و آموزش خودکشی ë 

اين روانپزش��ك انتخاب مدل هاي خودكشي را 
هم متأثر از عوامل فرهنگي مي داند و معتقد است 
كه رس��انه ها در گزينش اين مدل ها نقش زيادي 
دارند: »رسانه ها مانند شمشير دولبه هستند يعني 
هم مي توانند باعث افزايش خودكشي شوند و هم 
كاهش آن. رس��انه ها نقش مهمي در انتخاب مدل 
خودكشي دارند. به عنوان نمونه در چين خودكشي 
به وس��يله آفت كش ها و حش��ره كش ها مد شده و 
اين مسأله به اين دليل است كه در رسانه ها مطرح 
مي ش��ود و همه از هم تقليد مي كنند. بنابراين اگر 
رس��انه ها اخبار مربوط به خودكش��ي را منعكس 
مي كنن��د نبايد آن را برجس��ته كنن��د يا اگر يك 
استاد دانشگاه يا يك هنرپيشه اقدام به خودكشي 
كرد، اين موضوع در رس��انه ها پررنگ نشود. عالوه 
بر آن در تيتر زدن هم احتياط كنند به طور نمونه 
اگر تيتر زده شود كه يك هنرپيشه معروف سينما 
خودكش��ي كرد، اين موضوع در جامعه باب ش��ده 

جدول و سرگرمی





جامعه و ضرورت 
قانونمندی قدرت 

 انسان موجودی اجتماعیست و همین اجتماعی بودن و ضرورت وابستگی 
شان به همدیگر بناچار ملزوماتی را می طلبد که چگونه این روابط اجتماعی 
را سر و سامان بخشد . با رشد جامعه و تکنولوژی و فن آوری اطالعات و 
آن  بر  قوانین حاکم  و  اجتماعی  روابط  این   ، گوناگون  اجتماعی  شبکه های 
شکل پیچیده تر و گستره ی وسیع تر می یابد و باالطبع علم اجتماع و نحوه 
ی اداره ی جوامع تکامل و نوآوری های جدید و آگاهی بر آنها را می طلبد 
. بر پایه ی همین ضروریات و ونیازقانونمندی روابط جوامع انسانی بود 
که فیلسوفان ، جامعه شناسان و دیگر اندیشمندان عرضه ی علم و سیاست 
پایه  را  هایی  نظریه  و  قوانین   ، حاصله  تجارب  و  انسانی  بابررسی جوامع 
گذاری نمودند تا از ناهنجاری ، هرج و مرج ، کشمکش و نزاع بین جوامع 
انسانی کاسته شود و راه را برای پیشرفت و رفاه و همزیستی مسالمت آمیز 
با تئوری  اندیشمند بزرگ عرصه ی اجتماع  . ژان ژاک روسو  هموار سازد 
"قراردادهای احتماعی" در راه چگونگی تعامل و کنار هم زیستن در جوامع 
انسانی گامی مهم وبرجسته برداشت تا ما بتوانیم بطورعملی و اجرایی در 

کنار هم ، قانونمند و بدون خشونت و نزاع زندگی کنیم .
در واقع" قرارداد اجتماعی" روسو سنگ بنا و راهنمایی برای جوامع انسانی 
 – اجتماعی  تشکل  یا  ایده   ، جریان  هر  کنیم  قبول  باید  آن  طبق  بر  که  است 
کند  جلب  بخود  را  جامعه  یک  مردم  رای  آ  از  اکثریتی  بتواند  که  سیاسی 
این رای و نظر  حاکمیت و اجرای قوانین جامعه را بعهده گیرد و بقیه هم 
را بپذیرند ) البته با رعایت حقوق همه ی افراد و جریان ها و اقلیت ( .این 
کثرت گرایی و احترام به رای اکثریت به هیچ وجه قائل به انسان های ویژه یا 

حق وحقوق ویژه و معیارهای تبعیض آمیز و تقسیم انسان ها به حق وباطل 
ویا رفتارهای قیم مابانه نیست . واضح و مبرهن است که جامعه ی ما و هر 
جامعه ی دیگری که عقالنیت و بهروزی و پیشرفت را سر لوحه کار خود 
قرار دهد نمی تواند خالف این تجارت و اندیشه ها قدم بردارد . اگر کسانی 
پیدا شوند که خالف این اصول اجتماعی اقدام کنند و یا در محافلی آموزش 
ببینند که انسان ها را به گروه های حق و باطل تقسیم کنند و خود را حق 
که  این  بدون  دیگر  طرف  از  و  بپندارند  ویژه  و  خاص  های  انسان  و  مطلق 
بتوانند آراء و نظرات و استقبال اکثریت جامعه را هم با خود داشته باشند در 
صدد تمامیت خواهی و حاکمیت بال منازع بر جامعه باشند و به کثرت گرای 
و پذیرش نظر اکثریت احاد جامعه هم بی اعتنا باشند ، بدون شک و بطور 
یقین جامعه را دچار خشونت و نزاع و تشنج آفرینی نموده و در نهایت به بی 
اعتمادی و رودر رویی بی سرانجام و خانمان سوز میکشانندپس بیاییم به 
اندازه وزن اجتماعی واستقبال وپذیرش مردم ادعای سهمی از قدرت داشته 
به  قانونی  ظاهر  به  یا  قانونی  غیر  اهرمهای  به  توسل  با  را  وجامعه  باشیم 
بیراهه نکشانیم .برای عملی ساختن این قانونمندی، احساس مسولیت برای 
آن  عملی  ظهور  ومنصه  عمومی  افکار  عملی  تبلور  روند  ناظربر  کسانیکه 
،یعنی انتخابات هستند خیلی بیشتر است علوم احتماعی وسیاسی گرچه عینا 
را  باز هم چار چوب و اصول خاص خود  همانند علوم ریاضی نیست ولی 
دارد که عدم آگاهی به ماهیت و قانونمندی آن و سد راه آن شدن با بکارگیری 
خشونت و بد اخالقی سیاسی مصائب و رنج های بیکرانی برای جامعه ببار 
نه  از نظر کمی   ( اکثریت  رای  که  بیاموزند  .اگر کسانی چنین  آورد  خواهد 
کیفی ( برایشان مالک و معیار نیست و دچار چنان تفسیری غیر واقع بینانه 
شوند که گویا فقط کیفیت نظروآ رای خاص متعلق به گروهی خاص مهم 
است ، در واقع منکر اصول اولیه ی برابری حقوق انسان ها می شوند و چون 
برای مرادان و مریدان هم فکر خودشان حق ویژه قائل اند و به غیراز نظر 
خود به هیچ صراط دیگر مستقیم نیستند ، جامعه را دچار خشونت و آشوب 

خواهند 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.

چگونه پشتکار و ابتکار خیامی ها، ایران را صاحب صنعت خودرو کرد؟ 

در ستایش دو برادر 
بخش آخر

رزق و روزی او با همین وسایل نقلیه به انحای مختلف به دست می آمد. او پس 
جابه جایی  موتورسیکلت،  و  دوچرخه  کرایه  ماشین،  شست وشوی  سال ها  از 
اتومبیل از مقصد تهران به مشهد و کار در تعمیرگاه خیام مشهد به این نتیجه 
دست یافت که زادگاهش بیش از این امکان رشد و تعالی او را فراهم نمی کند. 
آستانه  در  و  سپرد  -محمود-  کوچک ترش  برادر  به  را  تعمیرگاهش  و  گاراژ 
3۰سالگی در سال 1328 عازم تهران شد. در آن زمان در تهران کسانی بودند که 
اتاق اتوبوس می ساختند. مانند: اتوبوس شمس العماره، اتوبوس ایران پیما. 
اینها شاسی اتوبوس را از خارج وارد و با چوب و آهن و اره و چکش برای 
به شکل عقب  را  اتوبوس  آنکه قسمت عقب  به سبب  اتاقکی می ساختند.  آن 
اتومبیل کادیالک درمی آوردند به کادیالکی معروف شد که در محاوره به با 
دماغ و بی دماغ تقسیم می شدند.جدا از پشتکار و عشق مفرطی که خیامی ها 
از  یکی  شد.  نصیب شان  هم  خوش شانسی هایی  داشتند  تولید  و  صنعت  به 
شانس های زندگی آنها این بود که در حین کار به عنوان راننده و تعمیرکاران 
کوشا با فریدون سودآور نماینده فروش اتومبیل ها و اتوبوس های مرسدس 
بنز و همچنین سازنده کامیون های خاور آشنا شدند. عشق، پشتکار و ابتکار 
برادر بزرگ -احمد خیامی- سبب شد سودآور او را با روابط مهم تری آشنا 
کند. سودآور داماد حاج حسین آقا ملک با مقامات باال ارتباط خوبی داشت، 
احمد خیامی کارگر را به عنوان یک دوست و همکار پذیرفت و تا زمانی که 
خود احمد خیامی به صورت یک کارفرمای موفق درآمد از او حمایت می کرد.

بعدها این دو، برای توسعه کار خود از فروش قطعات به تاسیس کارخانه 
کردند.  پیدا  نشر  و  حشر  دیگری  نامدارهای  با  کشور  در  بزرگی  مونتاژ 
سازمان  رئیس  صفی اصفیا  محمدعلی  و  اقتصاد  وزیر  علینقی عالیخانی 
برنامه و بودجه وقت کشور دو نقطه ممتاز ارتباطی برای او در مسیر رشد 
و توسعه صنعت خودرو محسوب شدند.عالیخانی این آشنایی و اتصال این 
دو برادر با خود و صفی اصفیا را بسیار مبارک دانست و ضمن معرفی این 
دو، خود نیز رایزن اقتصادی غیررسمی این دو برادر برای توسعه صنعت 
سوی  به  نیاز  دست  بزرگ  تسهیالت  و  وام  دریافت  برای  آنها  شد.  خودرو 
اصفیا بلند کردند. بعدها عالیخانی محل تامین مالی وام بنگاه نوپای برادران 
خیامی را این چنین توصیف کرد: »از محل درآمدهای نفتی منابع مورد نیاز 
برای آغاز پروژه صنعتی کردن ایران را به دست آوردیم؛ اما برادران خیامی 
بانک  از  بعدها  و  کردند  خود  اولیه  فعالیت های  دستمایه  را  خود  سرمایه 
توسعه صنعتی وام گرفتند. مجوز اتوبوس سازی برادران خیامی در چنین 
شرایطی داده شد و بعد با این استدالل که صنایع به هم ارتباط دارند، شروع 
کردیم به ایجاد صنایعی مثل ذوب آهن، ساخت رادیاتور، صنعت مس، قطعات 
الکترونیکی و خیلی از صنایع خرد و کالن دیگر. به این ترتیب خودروسازان 
آغاز  در  یعنی  کنند؛  شروع  را  خود  کار  کم،  تیراژ  با  شدند  موفق  دوره  آن 
با  اتوبوس و چهار نوع کامیون ساده شروع کردند و بعد  با چند  برنامه ها 
تولید  ایران  در  را  دیزل  موتورهای  که  بستند  قرارداد  بنز  مرسدس  کمپانی 
کنند.«بدین ترتیب، برادران خیامی در کنار جدیت و تالش شبانه روزی خود، 
با حلقه ای از ارتباطات اقتصادی نافذ و مردان بزرگ سیاسی خود را به نقطه 
کار  به  آغاز  رسمًا   1341 مهر   12 در  ناسیونال،  رساندند.ایران  اتکایی  قابل 

کرد اما یک دهه بعد، بر توسنی از افتخارات صنعت ملی نشست. سال 13۵3، 
اقتصادی نپرداختند  این بنگاه عظیم  اگرچه دو برادر در کنار هم به توسعه 
اما موفقیت آنها به عنوان بزرگ ترین بنگاه صنعتی کشور با 1۵ هزار کارگر 
میلیارد   1۰/  ۹  ،13۵3 سال  در  ناسیونال  ایران  تولیدات  فروش  بود.  کم نظیر 
برای  دارایی  از  این حجم  بود.  ریال  میلیارد   1۰ از  آن متجاوز  دارایی  و  ریال 
کارخانه ای که در سال 1346 با سرمایه ای کمتر از 3۰۰ میلیون ریال تاسیس 

شده بود معجزه ای کم مانند محسوب می شد.

هفته نامه پرشین را هر هفته روی موبایل خود دریافت نمائید.


