
PERSIAN             WEEKLY
No.443 Friday 13 May 2016 
Published Since 2007 - Registered as a Weekly Paper

هفته نامه پرشین - شماره 443  
جمعه 24 اردیبهشت ماه 1395              چاپ لندن -  تاریخ تاسیس: 1386

ISSN 2042-213X :شماره سریال بین المللی 

گزارش انتخابات و نتایج آن در انگلستان

پنج شنبه بزرگ
صفحه 2



    جمعه 24 اردیبهشت ماه 1395 -  شماره 443هفته نامه پرشین2

  www.persianweekly.co.uk   info@persianweekly.co.uk انتخابات انگلستان

حزب کارگر انگلیس 
با فتح لندن به 
قدرت بازگشت

برای اولین بار یک مسلمان به عنوان شهردار یک پایتخت اروپایی انتخاب شد. 
شهردار جدید فرزند مهاجرانی از پاکستان است که در دهه 60 میالدی در لندن 
ساکن شدند. پدرش در این شهر راننده اتوبوس بود. خان در رشته حقوق درس 
خواند و پیش از اینکه به عنوان نماینده حزب کارگر برای حوزه انتخابیه لندن 
در سال 2005 انتخاب شود، یک وکیل حقوق بشری بود. حل معضل مسکن در 

لندن یکی از اولویت های اصلی اولین شهردار مسلمان این شهر اروپایی است.

مردم بریتانیا روز پنج شنبه شاهد برگزاری یک انتخابات مهم محلی بودند. به 
گزارش یورونیوز،  رای گیری در لندن برای انتخاب شهردار جدید از ساعت 8 
صبح پنج شنبه آغاز و در نهایت اعالم شد که صادق خان، نامزد 45 ساله حزب 
به عنوان شهردار  دارد،  پاکستانی  اصلیتی  و  بوده  کارگر که وکیل حقوق بشر 
انتخاب شده است. به نظر می رسد در سال 2015 و 2016 حزب کارگر دو رکورد 
اساسی زده است. سال گذشته با انتخاب جرمی کوربین شوکی بزرگ به بریتانیا 
و سایر کشورهای اروپایی وارد کرد؛ به گونه ای که این دیدگاه در میان بسیاری 
است.  گذاشته  سوسیالیسم  راه  در  گام  واشنگتن  غار  یار  که  بود  شده  مطرح 
اکنون هم انتخاب صادق خان به عنوان یک مسلمان برای شهرداری لندن دومین 

الجزیره،  گزارش  به  است.  شده  ثبت  کارگر  حزب  سوی  از  که  است  رکوردی 
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، پیروزی خان را به وی تبریک گفت.

به نوشته الجزیره، برای شهرداری لندن دو نامزد وجود داشت: یکی صادق خان 
که توانست 44 درصد از آرای ترجیحی دور اول را به دست آورد و دیگر زاک 
آرای مردم را به دست آورد.  از  گلدسمیت، نامزد محافظه کاران که 35 درصد 
به نوشته گاردین اما خان در آرای ترجیحی دور دوم توانست 57 درصد آرا و 
گلدسمیت 43 درصد را به دست بیاورد. به گزارش یورونیوز، پدر صادق خان 
راننده و مادرش خیاط بودند و اولین مسلمانی است که اداره پایتخت یکی از 
بزرگ ترین قدرت های اقتصادی جهان را برعهده می گیرد. او از سوی رقیبش، 
حمایت  افراط گرایان  از  که  شده  متهم  محافظه کاران  نامزد  گلدسمیت،  زاک 

می کند.

اما زاک گلدسمیت 41 ساله، دیگر نامزد انتخابات شهرداری لندن و فرزند یک 
میلیارد فرانسوی- بریتانیایی است. او از حمایت دیوید کامرون، نخست وزیر 
بریتانیا و بوریس جانسون، شهردار فعلی لندن و از مدافعان خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا بهره مند است. جانسون، شهردار جنجالی لندن پس از هشت سال 
گلدسمیت  زاک  اردوگاه  الجزیره می نویسد:  تاالر شهر خداحافظی می کند.  با 
با اتهاماتی مانند »کثیف« و »منفی« دست به گریبان بود و این اتهامات حتی از 

درون حزب محافظه کار نیز به سوی او نشانه می رفت زیرا وی بیش از رقابت 
بر این تاکید داشت که خان با افراطیون )به دلیل هویت پاکستانی اش( در ارتباط 

است.

منتقدان، گلدسمیت را متهم به حمله به خان کرده و او را »نژادپرست« خطاب 
کرده اند اما او این اتهام را نمی پذیرد. در مقابل، صادق خان خود را »مسلمان 
را  گلدسمیت  او  است«.  افراطیون  با  مبارزه  »خواهان  که  می داند  بریتانیایی« 
از  8 میلیون نفر  متهم کرده که می خواهد رای دهندگان را بترساند و رای 6/ 

هستند.  مسلمان  نفر  میلیون  یک  میان  این  از  کند.  سرشکن  را  رای دهندگان 
الجزیره می نویسد: این پیروزی »اهمیت نمادین بزرگی« برای بریتانیا به لحاظ 
بین المللی داشت. به نظر می رسد این انتخابات به عرصه نبرد لفظی گلدسمیت 
با خان تبدیل شده بود. بسیاری بر این باورند که »آنچه جالب بود این بود که 
این انتخابات بسیار شخصی و بسیار تلخ و زشت تر از آن چیزی بود که بسیاری 

از مردم پیش بینی می کردند.«

گلدسمیت همواره خان را به ارتباط با افراطیون متهم می کرد. او می گفت خان 
در  است.  کرده  افراطیون  با  بیشتر  چه  هر  ارتباط  برای  سکویی  را  انتخابات 
مقابل، صادق خان رقبای خود را به »اسالم هراسی« و »رقابتی نژادپرستانه« 
متهم کرد. به گزارش گاردین، خان گفت: »من مفتخرم که لندنی ها امروز امید 
را به ترس و اتحاد را بر شکاف ترجیح داده اند.« گاردین ضمن ارائه گزارشی 
مفصل از تنش های لفظی میان این دو نامزد می افزاید خان که پنجمین فرزند 
اولویت  یک  لندن  در  اعالم کرده حل معضل مسکن  است  فرزند خانواده  از 8 
برای اوست. همچنین اعالم کرده که به مدت 4 سال افزایش هزینه حمل ونقل 
را نخواهد داد. گاردین می افزاید: خان اعالم کرده که نیمی از خانه های جدید 
»باید قابل خرید« شوند و افزوده که خیابان آکسفورد را سنگفرش خواهد کرد.

 وکیل در کسوت شهردار
شهردار جدید فرزند مهاجرانی از پاکستان است که در دهه 60 میالدی در لندن 
ساکن شدند. پدرش در این شهر راننده اتوبوس بود. خان در رشته حقوق درس 
خواند و پیش از اینکه به عنوان نماینده حزب کارگر برای حوزه انتخابیه لندن 
الجزیره،  گزارش  به  بود.  بشری  حقوق  وکیل  یک  شود  انتخاب   2005 سال  در 
گوردون براون، نخست وزیر سابق، خان را وارد کابینه کرد ابتدا به عنوان وزیر 
ارتباطات و سپس به عنوان وزیر حمل ونقل. پس از اینکه حزب کارگر قدرت را 
در سال 2010 واگذار کرد، اد میلیبند رهبر این حزب خان را در کابینه سایه قرار 
داد. انتخاب او تحسین بسیاری را برانگیخت. تحسین کنندگان معتقد بودند که 
که  معتقدند  دیگر  برخی  اما  بریتانیاست  فرهنگی  تکثر  محصول  خان  انتخاب 
رویکرد  این  بریتانیا.  به ویژه  غرب  شدن  اسالمیزه  از  است  نشانی  او  انتخاب 

باعث شده خان در تقابل با محافظه کاران مذهبی قرار بگیرد.

در فضای مجازی هشتگ های بسیاری به نام »خان« ساخته شد. برخی به تحقیر 
او را فرزند یک راننده اتوبوسی معرفی کردند که انسجام فرهنگی بریتانیا را 
از هم خواهد گسست و در نهایت بریتانیا را به دامان افراط گرایی سوق خواهد 
لندن شده و  اولین مسلمانی است که شهردار  او  اما برخی دیگر می گفتند  داد 
بتواند  او  شد  باعث  بریتانیا  سکوالر  و  فراگیر  تکثرگرایانه،  خصلت  بنابراین 
سلسله مراتب ترقی را پیموده و به شهرداری برسد. با این حال، فضای قاره 
سبز بر خالف لندن بود. اگر در لندن بسیاری از سیاستمداران )اعم از کارگر، 
محافظه کار و ...( و توده مردم صادق خان را نماد »تهدید تروریستی«، »اسالم 
افراطی« و »فردی غیرایمن برای اداره شهر« می دانستند اما به گزارش گاردین، 
فرانسوی،  روزنامه های  سرمقاله های  شد.  خان  از  زیادی  استقبال  اروپا  در 
»اولین  لندن«،  مسلمان  شهردار  »اولین  بود:  چنین  آلمانی  و   سوئیسی  هلندی، 
برابر یک  اروپایی« و »میلیونرهای سبز در  پایتخت مهم  شهردار مسلمان یک 

مسلمان چپگرا.«

را  سیاست  به  می گوید:عالقه اش  لندن  جدید  شهردار  بی بی سی،  گزارش  به 
مدیون مدیر مدرسه اش است که از قضا اولین مدیر مسلمان در دبیرستانی در 
بریتانیا بود. خان می گوید: مدیر مدرسه به او کمک کرد بفهمد »رنگ پوست و 
تبار یک نفر مانعی در راه آنچه می خواهد در زندگی اش انجام دهد، نیست.« او 
قصد داشت دندانپزشک شود، اما با توصیه یک معلم نظرش عوض شد و سراغ 
حقوق رفت. او در دوران وکالتش در چند پرونده بزرگ و جنجالی علیه پلیس 
لندن پیروز شد. پیروزی در این پرونده ها یکی از بهانه های حمله محافظه کاران 
به صادق خان در جریان کارزار انتخابات شهرداری لندن بود. آنها او را متهم 
می کردند که زندگی حرفه ای اش را بر مبنای کمک به افراد برای شکایت از پلیس 

بنا کرده است.

زندگي خصوصي صادق خان
صادق خان در هشتم اکتبر ١٩٧٠ در جنوب لندن به دنیا آمد. خانواده او از 
جمله مهاجران پاکستاني بودند که به بریتانیا آمدند و در آنجا ساکن شدند. 
صادق خان پنجمین فرزند از یك خانواده هشت نفري است که هفت نفر آنها 
پسر هستند و یك نفر آن دختر است. پدر او در لندن یك راننده اتوبوس بود 
تامین درآمدهاي  به کار خیاطي مشغول بود. صادق خان براي  و مادر وي 
حزب  وارد  پانزده سالگي  سن  از  او  است.  بوده  کار  مشغول  بچگي  از  خود 
کارگر بریتانیا شد تا بتواند در آینده کشور سهمي داشته باشد. صادق خان 
براي ورود  به سیاست مي گوید: مشوق اصلي من  در خصوص عالقه خود 
شناخته  کشور  مسلمان  مدیر  نخستین  که  بود  دبیرستاني  مدیر  سیاست  به 
مي شد. وي مي افزاید: من در ابتدا قصد داشتم دندانپزشك شوم اما به سمت 
به  لندن  دانشگاه  در  از تحصیل حقوق  رشته حقوق رفتم. صادق خان پس 
وکالت در پرونده هاي حقوق بشري پرداخت و وقتي فقط 27 سال سن داشت 
به همراه یك شریك موسسه خدمات حقوقي خودش را داشت. او در دوران 
در  پیروزي  برد.  لندن  پلیس  علیه  را  بزرگ و جنجالي  پرونده  وکالتش چند 
این پرونده ها یکي از بهانه هاي حمله محافظه کاران به صادق خان در جریان 

زندگي  که  مي کردند  متهم  را  او  آنها  بود.  لندن  شهرداري  انتخابات  کارزار 
حرفه اي اش را بر مبناي کمك به افراد براي شکایت از پلیس بنا کرده است. 
صادق خان از سال 2005 نماینده محله توتینگ در مجلس عوام بریتانیا بوده 
است. او وعده داد شهرداري براي همه لندني ها باشد و عدالت اجتماعي را به 
این شهر بیاورد. او حتي در دولت گردون براون نیز به سمت معاون وزیر 
اقلیت هاي کشور برگزیده شد، او همچنین به وزارت حمل و نقل کشور رسید 
و پس از تغییر دولت نیز او در مجلس عوام مسوولیت وزارت حمل و نقل اد 

میلیبند در دولت در سایه را بر عهده گرفت.

رابطه صادق خان با جرمي کوربین
به نظر مي رسد صادق خان اگرچه به عنوان فردي لیبرال محسوب مي شود 
اد میلیبند، رهبر سابق حزب کارگر داشته و چندان عالقه اي  با  اما نزدیکي 
از حزب  به نظر مي رسد صادق خان بخشي  زیرا  ندارد.  به جرمي کوربین 
کارگر را تشکیل مي دهد که نظر خوبي نسبت به کوربین ندارند. با این وجود 
جرمي کوربین به عنوان رهبر حزب کارگر پیش از اعالم رسمي نتایج نهایي 
انتخابات به صادق خان تبریك گفت و اعالم کرد که آمادگي همکاري با او را 

دارد.

اهمیت لندن
به  آن  کنترل  و  جمعیت  میلیون   ٩ حدود  با  و  لندن  مانند  شهري  شهرداري 
عنوان پایتخت براي هر دو حزب اصلي محافظه کار و جمهوریخواه از اهمیت 
باالیي برخوردار است. حضور حزب کارگر پس از هشت سال در شهرداري 
حضور  با  گذشته  سال  هشت  در  است.  توجهي  درخور  اتفاق  نیز  لندن 
اجتماعي  جایگاه  براي  انگلیس  پایتخت  مدیریت  راس  بر  جانسون  بوریس 
حزب محافظه کار از اهمیت بسیار باالیي برخوردار بوده است. اما بوریس 
جانسون خود را یکي از رقباي اصلي دیوید کامرون براي ریاست بر حزب 
حضور  مخالف  کامرون  برخالف  او  مي بیند.  نخست وزیري  و  محافظه کار 
بریتانیا در اتحادیه اروپا است و منتظر یك لغزش از کامرون است تا او را از 
مسند ریاست حزب کنار بگذارد. حال به نظر مي رسد حضور حزب کارگر 
سال هاي  به  نسبت  را  کارگر  حزب  نفوذ  مي تواند  لندن  پایتخت  مدیریت  بر 
گذشته افزایش دهد. شهردار لندن نفوذ بسیار زیادي در رایزني هاي با دولت 
و همچنین با سرمایه داران و بازار سرمایه این شهر دارد. شهردار همچنین 
نیز  را  شهر  زیست  محیط  و  مسکن  نقل،  و  حمل  پلیس،  مدیریت  مسوول 

برعهده دارد.
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این شناسنامه همه ماست

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

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

اصالتی می باشیم. 

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

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

Let me embrace 
thee, sour adversity, 
for wise men say it is 

the wisest course. 
Henry VI, Part III, Act III, sc,1.
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الزامات یک 
اقدام مشترک

 
گمانه زنی در خصوص ریشه سیاسی بودن جامعه ایرانی 
اغلب تحلیل گران را به مولفه هایی چون پوپولیسم، شعار 
این  از  فراتر  اما  کشاند.  می  هیجانی  جامعه  و  زدگی، 
ظواهر ، شعار" ملت همیشه در صحنه" که در برهه هایی 
با  سیاستها  برخی  بازیگردانی  در  و  داشته  هیجانی  رنگ 
تفسیری مبهم اراده همگانی تلقی شد، در نهایت منجر به 
نقد مخالفین  آینه ی  در  تعامل  گفتمان  و  انزوای عقالنیت 
گردید ، باید ریشه ی اصلی توجه و حساسیت ایرانیها به 
های  دهه  در  خصوص  به  سیاسی  تصمیمات  و  سیاست 
اخیر را در ساختار زمانی ایران جستجو کرد. در واقع یکی 
از ریشه های اساسی اهمیت سیاست در ایران گره خوردن 

سرنوشت و آینده این ملت با تصمیمات سیاسی است. 
دورانی تصمیمات به محافل سیاست سپرده می شد و در 
و  سیاستگذاری  مشغول  حاکمان  که  گفت  توان  می  واقع 
اداره ی ملت بودند و مردم هم به سپهر اجتماعی و زیست 

بوم فرهنگ می پرداختند.

سایه  بیشتری  عریانی  با  سیاسی  تصمیمات  مرور  به  اما 
انداخت.  مردم  های  سفره  حتی  و  خواستها،  عالیق،  بر 
از  که  کردند  می  اعالم  ساده  مصاحبه  یک  در  دولتمردان 
این  و  شد  خواهد  کم  مملکت  پول  واحد  از  صفر  یک  فردا 
جمالت فقط یک اعالن نبود بلکه پیامی حاوی کم ارزشتر 
با  ارتباط  اعالم می شد که  یا  نیز داشت،  شدن دستمزدها 
آن  فردای  از  و  یابد  تقلیل می  کاردانی  به حد  فالن کشور 
پیوستگی های عمیق  تابعیتی که  تمام شهروندان دو  روز 
با هر دو ملت داشتند حس حیرت همراه با احساس نا امنی 
از تامین حقوق خویش می کردند بله تصمیماتی ناگهانی 
در  درگیری  بدون  ناچاری  و  اضطرار  به  شهروندان  که 
فرایند کلی این برآیند باید آن را می پذیرفتند ، هرچند که 
به مقتضای زمان و موقعیت های خاص برای هر کشوری 
بر  بیاید و عرف حاکم  پیش  است چنین تصمیماتی  ممکن 
روابط دولت و شهروندان هم اغلب تا حد معقول اصل را بر 
بهنجار بودن آنها می گذارند و مردم هم با اعتماد به دولت 
مردان خود تصمیماتشان را تا رسیدن به سر منزل مقصود 
که باید مطلوبیت اکثریت را در بر داشته باشد همراهی می 

کنند.
تصمیمات  این  فهرست  که  کند  می  بروز  جایی  مسئله  اما 
طوالنی  و  ،مکرر  العاده  فوق  وضعیت  شدن  دار  دامنه  و 
شود  نمی  حاصل  مطلوبی  نتیجه  هم  آخر  در  و  میشود 
به  ضرورت  بنابر  ملت  تنهای  جماعت  که  اینجاست   ،
تاریخ  آنگونه  تا  آیند  گردهم  و  شوند  حساس  محیطشان 
بر مدار خدمت  را  تنباکو، شاه  قیام  در  بوده  آن  هم شاهد 
بیاورند و یا حرکتهایی همچون اجتماع دانشجویی 16 آذر 
فردایشان  و  سرنوشت  به  حساسیت  همین   ، کنند  خلق  را 
است که آنها را به حمایت از حق هسته ای شدن مصمم می 
کند  می  بهائی  پرداختن  به  مشتاق  را  آنها  همچنین  و  کند 
که برای حفظ عزت و شرف خاک خویش باشد نه سودای 
جهان گیری و ایجاد هراس از قدرت نظامی و تخریب ، آنها 
می  خود  مردان  دولت  پشت  که  میشوند  مردمی  به  تبدیل 
ایستند اما پیش از آن می دانند که نمایندگانشان در جهان 

چه رویائی در سر دارند،
این تجربیات آگاهی طلب از یک ملت مردمانی می سازد که 

سیاسی تر باشند و به مشارکت سیاسی اشتیاق نشان دهند 
اگرچه حتی برایشان نان و آب نشود، مردم می آیند و بعد 
از یک دوره ی پر حادثه ، در حالی که حتی گمانه زنی ها 
، حماسه ی 92  آنها میدهد  از احتمال باالی دلسردی  خبر 

را خلق کنند.
مردمی که به اعتراف خود ، سیاست ایران را در چارچوب 
تحزب قابل پیش بینی نمی بینند و بیشتر آنرا تاثیر پذیر از 
کنشگران سنتی می دانند و بر این باورند که بخشی از آنها 
بر حسب وظیفه و تکلیف ، بخشی بر اساس آرمان و عقیده 
هر  یا  و  مشترک  سود  مرزهای  ایجاد  برای  هم  ای  عده  و 
انگیزه ی فردی دیگر پای صندوق های رای خواهند رفت ، 
می آیند با آرامش و مشارکتی قابل توجه بدون بزرگ نمایی 
به لیستی که ایده ی رفع مشکالت و تعامل با جهان را دارد 
و همسو با اندیشه ای که اتفاقا بیش از هر چیز از جریان 
متانت،  با  تا  دهند  می  رای  خورد  می  آب  گرا  تحزب  های 

شعور سیاسی خود را نشان دهند ، 
ملت  ی  اراده  نام  به  توان  نمی  دیگر  ای  تجربه  چنین  با 
هر  و  ساخت  خویش  مصلحتهای  برای  شرعی  های  کاله 
اقدام بدون مطالعه و ناشیانه ای را به نام خدمت به مردم 
بزرگنمایی کرد ، چرا که اراده پویای ملت این روزها دیگر 
انتزاعی  نمایندگی  وجود  به  نیازی  و  آمده  زبان  به  خود 
سیاست  دالالن  دست  به  خواستهایش  و  عالئق  بیان  برای 

نمی بیند.
 ، اکنون که مسیر آگاهی و تمایالت ملت روشن شده است 
باید برایند اعتماد ملت را در انتخابهای ایشان ببینیم ، این 
پاسخ واضح ، اقدام مشترک یک ملت در مواجهه با حادثه 

خیزی مختصات سیاسی در ایران است.
مردم از عملکردهای خوب و مثبت قدر دانی خواهند کرد 
اما تقدس پروری نخواهند کرد، قهرمانانه خواهند ماند اما 
قهرمان نخواهند ساخت . لذا میتوان ایجاد آگاهی و اعتماد 
الزام  را  ایران  در فردای  امنیت و ظرفیت رشد  به  عمومی 
یک اقدام مشترک دانست یعنی ملت به عنوان ناظر بر دولت 
باشد ، از عملکردهای مثبت و مفید قدر دانی و حمایت کند 
و در حاشیه امن قانون و آزاد ی بیان ، عملکردهای منفی 

و مضر را به نقد 
بکشد .

این الزامات به رنجهای مردم و استقامتشان جهتی عقالنی 
باید  از  آگاهی سیاسی  با  این مردمی  نهایت  می دهد و در 
عرصه  این  کنشگران  که  هستند  جامعه  ضروری  های 
ی  توسعه  برای  مشترک  اقدامی  طی  و  کنند  می  تعیین  را 
سپهر  در  مردم  بطن  و  پایین  از  اینبار  که  کشور،  پایدار 
سیاست جوانه زده تالش کنند و آن را تبدیل به نهالی کنند 
اشتغال   ، پایدار  اجتماعی  امنیت  و  رفاه  آن  که در سایه ی 
برای  اعتدال  و  درونزا  فرهنگی  و  پویا، رسانه  اقتصادی   ،

اجتماعی عقالنی حاصل گردد .

 6 که  بود  سیاست  به  حساس  ملتی  سیاسی  شعور  همین 
قدرت اثر گذار در تصمیمات بین المللی را وادار به اعتماد و 
تعامل با جمهوری اسالمی ایران کرد و در مقابل برداشت 
افراطی گری و خشونت طلبی از اسالم در منطقه توانست 
به  تبدیل  را  نجیب  ملت  یک  عمیق  بینش   ، خود  عملکرد  با 
اعتبار یک امت کند ، تا جایی که هر مسلمان عقلگرا و صلح 
طلب در هر کجای جهان بر اراده ملت ایران درود گفت. در 
شرایطی باورهای یک امت نیاز به اعالم برائت از خشونت 
و  یافت  باز  را  اعتبار  این  ایرانی  دیپلماسی   ، داشت  طلبی 
اقدام مشترک ملت  دار همین  وام  این روزها  امت اسالمی 
ایران است که به حذف هیچ یک از پایه های هویتش نمی 
اندیشد و در عین حال اقدام به بازیابی خود در این تجربه 
ی چند گون کرده تا نسخه ای واقعی تر از مردم ساالری 

برای جهانیان باشد.

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

کمکی وافر میکنید. 
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تهران و واشنگتن ظاهرا متن های سخنرانی مشابهی را در بیانیه های پایانی 
توافق هسته ای )برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام( داشتند. در هر 
دو پایتخت اعالم شد که توافق هسته ای یک واقعه مجزا بوده و قرار نیست 
تاثیری بر روابط ایاالت متحده ـ ایران داشته باشد، قرار نیست هیچ تغییری 
ایجاد شود، شیطان، همچنان شیطان است  در خصومت 35 ساله دو کشور 
حتی اگر مجبور باشیم که با آن توافق کنیم، و طرف مقابل گمراه، سلطه گر 
و غیرقابل اعتماد باقی می ماند و دست از تالش بلندمدت خود برای شرارت 

علیه ما )ایران( برنمی دارد.

حتی برای اصرار بر این که به دلیل خصومت )میان ایران و آمریکا( برجام 
یک اپیزود محدود و منحصر به فرد باقی خواهد ماند، رقابتی میان دو طرف 
به نشریه  اخیرا  اوباما  باراک  امنیت ملی  دارد. سوزان رایس، مشاور  وجود 
آتالنتیک گفته است: »توافق ایران هرگز قرار نبوده به معنی تالش برای آغاز 
این توافق  ایران باشد. هدف  ایاالت متحده و  از روابط میان  دوره ای جدید 
قدرتی  ایران  که  نداشت  انتظار  کس  هیچ  بود.  ایران  خطر  از  کاستن  فقط 

سازنده )در عرصه منطقه ای و جهانی( شود.«
)در نهایت( به این نقطه می رسیم که هر دو طرف موافقند که ایاالت متحده 
و ایران دوستان یکدیگر نبودند، دوستان یکدیگر نیستند و قرار نیست که با 
یکدیگر دوست باشند. در تهران، آمریکا هنوز هم »شیطان بزرگ« و »استکبار 
جهانی« است و در واشنگتن، ایران به عنوان کشور ردیف اول در حمایت از 

تروریسم باقی می ماند، کشوری که رویای تسلط بر منطقه را نیز دارد.
بازی با کلمات در برابر واقعیت

به رغم انکار ها، واقعیت چیز دیگری است. اگرچه مقام های دو طرف هرگز 
ایجاد  ها(  )آن  روابط  در  ای  مالحظه  قابل  تغییر  )اما(  کرد  نخواهند  اذعان 
شده است و ما شاهد تعامالتی هستیم که تا چندی پیش حتی قابل تصور هم 
نبودند. از سال 1979 )در 34 سال گذشته( ویژگی های روابط ایاالت متحده 

و ایران به شرح زیر بود:

دو طرف به ندرت با یکدیگر صحبت می کردند و تعامالت آن ها شامل توهین 
، )ایراد( اتهامات و تهدید بود.

تالش ها برای تغییر رابطه حاصلی جز سوءظن، بی اعتمادی، تند تر شدن 
سیاست داخلی )علیه یکدیگر( و... نداشته است.

دو طرف شکایت هایی واقعی و خیالی را پروردند که دشمنی ها را عمیق تر 

کرد.
به دلیل نبود ارتباط، سوءتفام های کوچک حوادث بزرگی را به دنبال داشت. 
در  سرگردان  آمریکایی  کوهنورد  سه  دستگیری  ماجرای  مثال،  عنوان  به 

نزدیکی مریوان که به جنجالی سیاسی میان دو کشور تبدیل شد.
مذاکره کنندگان گروه 1+5 بر سر برنامه هسته ای ایران وارد چانه زنی ها 

بی ثمر سطحی چون چانه زنی بر سر زمان و محل مذاکرات بعدی شدند.
برابر  قانع کرده بودند که داشتن مواضع »سخت« در  را  هر دو طرف خود 

طرف مقابل مهم تر از زیرک بودن است.
تغییرات  است.  رفته  میان  از  ها  مشخصه  این  نه،  یا  باشیم  داشته  دوست 
اگر  حتی  است،  شده  تر  عمیق  گذشته  سال  سه  طول  در  کشور(  دو  )روابط 
دو طرف انکار کنند که چنین تغییراتی اتفاق افتاده است. واشنگتن و تهران 
متوجه شده اند که گفتن »بله« ـ اگرچه دشوار است ـ اما با گفتنش آسمان به 
زمین نمی آید. حتی مخالفان سرسخت )ارتباط با آمریکا( در ایران و کسانی 
میلی  بی  رغم  به  نیز،  کنند  می  ترویج  متحده  ایاالت  در  را  هراسی  ایران  که 

خود، مجبور خواهند شد اعتراف کنند که همه چیز تغییر کرده است.
این  امضای  و  مذاکره  ای،  هسته  توافق  علمی  و  قانونی  جزئیات  از  گذشته 
توافق دستاورد مهمی بود. هر دو طرف مجبور شدند که شعارهای حداکثری 
محبوب خود را برای رسیدن به محدودیت های قابل بازبینی در برنامه هسته 
ای ایران )در واشنگتن( و رهایی از تحریم های اقتصادی و مالی بین المللی 
به  ارتباطی  ای  هسته  توافق  از  ها  انتقاد  بیشتر  بگذارند.  کنار  تهران(  )در 
کل  از  مخالفان  عوض،  در  ندارد.  توافق  این  محتوای  ضعیف  یا  قوت  نقاط 
فرایند دیپلماسی، با تاکید بر ماهیت شیطانی و مکار آمریکا از یک طرف و 
درخواست برای تسلیم شدن تهران به جای توافق از طرف دیگر، انتقاد می 
از توافق مونیخ بد تر می  کنند. در یک سو مخالفان )در آمریکا(، برجام را 
خوانند، توافقی که در سال 1938 با آلمان نازی منعقد شد و به نماد مماشات 
با نازی ها تبدیل شده است و از طرف دیگر، مخالفان )در ایران( این توافق 
را بد تر از ترکمنچای می خوانند، توافقی که یادآور معاهده تحقیرآمیز 1892 
قاجار  حاکمیت  و  ارزشمند  قلمرو  قیمت  به  که  است  قاجار  و  تزاری  روسیه 

تمام شد.

شواهدی از پیشرفت
گذشته از این که مخالفان و موافقان درباره این توافق، فرایند مذاکره و کل 
اکنون هیچ  که  اعتراف کنند  بود  ماجرا چه فکری می کنند، مجبور خواهند 

چیز شبیه آنچه در چند سال گذشته بود، نیست. برای مثال، تا چند سال پیش 
قابل تصور نبود که:

ایران،  خارجه  وزیر  ظریف،  محمدجواد  و  آمریکا  خارجه  وزیر  کری،  جان 
ارتباط مداومی با یکدیگر داشته باشند و به طور منظم درباره مسائل مربوط 

و غیرمربوط به توافق هسته ای با یکدیگر دیدار کنند.
صالحی  اکبر  علی  اش  ایرانی  همتای  و  آمریکا،  انرژی  وزیر  مونیز،  ارنست 
برای رفع پرسش ها درباره مسائل تکنیکی برجام به طور مرتب با یکدیگر 

در ارتباط باشند.
توصیف  سازنده  و  مثبت  )همواره(  شد  اشاره  باال  مورد  دو  در  که  روابطی 
شود و خبری از اتهامات و تنش های سه دهه گذشته آمریکاییـ  ایرانی شنیده 

نشود.
مقام های رده پایین نیز با یکدیگر در ارتباط باشند و به طور مستقیم پیام 
های ایمیلی با یکدیگر رد و بدل کنند، چیزی که تا چند سال پیش اصال شنیده 

نشده بود.
این تعامالت، سیاست نامفهوم »بدون تماس« واشنگتن را خرد کرده است، 

سیاستی که مقام های آمریکایی را از ارتباط با همتایان ایرانی منع می کرد.
آمریکایی  همتایان  با  ایران  رهبر  آشکار  حمایت  با  قادرند  ایرانی  های  مقام 

خود تماس داشته باشند ـ حتی ظریف و روحانی با باراک اوباما.

ایجاد سوءتفاهم های  از  از تماس میان دو طرف مانع  این سطح بی سابقه 
اجتناب ناپذیر شده است، سوءتفاهم هایی که می تواند توافق هسته ای و کل 
فرایند تعامل را از میان ببرد. در ژانویه 2016 بود که فضای جدید در روابط دو 
کشور باعث آزادی سریع سربازان نیروی دریایی آمریکا از طرف ایران شد، 
سربازانی که قایقشان وارد آب های سرزمینی ایران شده بود. در شرایطی 
که مخالفان برجام در آمریکا با فریاد این واقعه را »بحران گروگانگیری« می 
خواندند، جان کری توانست در تماس خود با محمدجواد ظریف قائله را ختم 

کند. )اما( تا چند سال کسی نبود تا به تماس تلفنی جان کری پاسخ دهد.
از یک  نیز تصویر دیگری  نیویورک  آوریل میان کری و ظریف در  دیدار 22 
این  با  هایی  بیانیه  انتشار  به  کشور  دو  همچنانکه  کرد.  ارائه  جدید  واقعیت 
مضمون که توافق هسته ای هیچ چیز را تغییر نداده و دو طرف )همچنان( 
دشمنان قسم خورده یکدیگر باقی می مانند، ادامه می دهند کامال روشن است 

که چیزهای بسیاری )در این میان( تغییر کرده است.
منبع: لوب الگ

تاثیرات برجام بر تماس های تهران و واشنگتن

رابطه آمریکا و ایران تغییر کرده است
نویسنده: جان لیمبرت، گروگان سابق سفارت آمریکا در تهران



5جمعه 24 اردیبهشت ماه 1395 -  شماره 443 هفته نامه پرشین
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

القاعده، ٥ سال  
بعد از مرگ 

»بــــــــن الدن«
القاعده،  شبکه  تروریستی  رهبر  بن الدن«،  »اسامه 
جهانی  نماد  تروریسم  و  آمریکا  یک  شماره  دشمن 
بود. بن الدن کشته شد و »داعش« فعالیت خود را آغاز 
کرد. القاعده درحال حاضر چه نیروهایی را در اختیار 
دویچه وله،  گزارش  به  تواناست؟  حد  چه  تا  و  دارد 
به  وابسته  گروه های  از  یکی  االسالم«  »انصار  گروه 
روزهای  در  بنگالدش،  در  القاعده  شبکه  تروریستی 
پایانی ماه آوریل سال جاری میالدی مسئولیت کشتار 
فجیع دو فعال دگرباش این کشور »منان« و »تونوی« 
گروه  اقدامات  تروریست های  این  گرفت.  برعهده  را 
شبکه  به  وابسته  گروه های  از  یکی  انصاراالسالم، 
این  نشان دهنده  بنگالدش،  در  القاعده   تروریستی 
واقعیت است که القاعده، که روزی زیر فرمان مستقیم 
اسامه بن الدن بود، باوجود فعالیت های وسیع جریان  
به  همچنان  و  است  فعال  هنوز  داعش  تروریستی 

خون ریزی ادامه می دهد.

فرازوفرود القاعده
اسامه بن الدن از همان شروع فعالیت شبکه  تروریستی 
بود  کسی  او  داشت.  برعهده  را  آن  رهبری  القاعده، 
القاعده را تعیین و مخارج مبارزه اعضا را در  که نام 
در  نخستین بار  برای  او  چهره  کرد.  تأمین  افغانستان 
سال 1980 در مبارزه مجاهدان افغان با نیروهای اتحاد 

جماهیر شوروی سابق مشهور شد.
به  هم دین شان  برادران  کمک  به  اعراب  زمان  آن  در 
افغانستان می آمدند تا علیه »کافران غاصب« بجنگند. 
این اتحاد دینی میان جهادگرایان بعدها در سال 1997 
توسط اسامه بن الدن و »ایمن الظواهری«، مرد شماره 
القاعده  شبکه  تروریستی  تشکیل  به  جهادگرایان،  دو 
انجامید و جهان را مدت ها در  ترس فرو برد. القاعده 
بن الدن،  اسامه  یافت.  بیشتری  ساماندهی  به تدریج 
این  تشکیل  از  پس  چهارسال  القاعده،  پیشین  رهبر 

رخداد  داد.  نشان  جهانیان  به  را  خود  قدرت  سازمان 
آمریکا،  در  میالدی   2001 سال  سپتامبر   ١١  تروریستی 
به  کشور  این  برای  حادثه  تروریستی  دردآورترین 
آغاز شد  از  تروریست ها  آمریکا  انتقام  حساب می آید. 

و این کشور در همان سال 2001 میالدی نیروهایش را 
به سوی افغانستان گسیل کرد و به القاعده اعالم جنگ 
داد. بن الدن و نیروهایش به بخش های شمالی پاکستان 

عقب نشینی کردند.

اختالفات در رهبری القاعده
عراق،  به  میالدی   2003 سال  در  آمریکا  حمله  از  پس 
»القاعده در عراق« فعالیت خود را در این کشور آغاز 
کرد. »ابو مصعب الزرقاوی« که سال ها در افغانستان 
عراق  شاخه  رهبری  یارانش،  کمک  به  بود،  جنگیده 
رهبر  بن الدن،  اسامه  گرفت.  دست  به  را  القاعده 
پیشین القاعده، که در ابتدا با فعالیت های شاخه عراق 
بسیاری  همراه  به  چندی  از  پس  بود،  موافق  القاعده 
خشونت طلبانه  سیاست    از  کشور  این  سنی مذهبان  از 

ابومصعب الزرقاوی علیه شیعیان عراق فاصله گرفت. 
دلیل این امر نیز مشخص بود، زیرا بن الدن مبارزه با 
غرب و آمریکا را سرلوحه برنامه های خود قرار داده 
بود، اما ابومصعب الزرقاوی از رهبرانی بود که نفرت 

از شیعیان و مبارزه با آنان را هدف خود می دانست.
امور  تروریسم،  کارشناس  اشتاین برگ«،  »گیدو 
الظواهری بارها  ایمن  دراین باره می گوید: »بن الدن و 
علیه این سیاست موضع گیری کردند«. ایمن الظواهری 
الزرقاوی  ابومصعب  به  نامه ای  در سال 2005 میالدی 
تغییر  به  را  زرقاوی  کوشید  نامه  این  در  و  نوشت 
مواضع خود تشویق کند. اشتاین برگ نتیجه می گیرد: 
»این نامه هیچ تأثیری نداشت و همین امر نشان دهنده 

کامل  به طور  عراق  در  القاعده  که  است  واقعیت  این 
مستقل عمل می کرد«. و به این  ترتیب بود که القاعده در 
عراق از مرکزیت خود جدا شد. در سال 2006 میالدی 
شد.  کشته  آمریکا  حمله  پی  در  الزرقاوی  ابومصعب 
ضعیف  الزرقاوی  کشته شدن  با  گرچه  عراق  القاعده 
گروه  همین  از  داد.  ادامه  فعالیت هایش  به  اما  شد، 
»داعش«  جریان  تروریستی  بعدها  که  بود   تروریستی 
و  گرفت  فاصله  القاعده  از  که  سازمانی  برآورد؛  سر 
می  دوم  در  کرد.  پیدا  سازمان  این  با  عمیقی  دشمنی 
مخفی گاه  به  آمریکا  نیروهای  حمله  پی  در   2011 سال 
»ایمن  شد.  کشته  القاعده  رهبر  پاکستان،  در  بن الدن 
از  پس  سال های  در  بن الدن،  جانشین  الظواهری«، 
مرگ او نتوانست جهادگرایان جوانان را مانند بن الدن 

شیفته خود کند.

شبکه  تروریستی  با  که  »النصره«  افراطی  جبهه 
قوی  چندان  سوریه  در  نیز  است،  هم پیمان  القاعده 
گروه  که  است  باور  این  بر  اشتاین برگ  گیدو  نیست. 
النصره در سوریه »با دیگر گروه های مخالف همکاری 
می کند و وظیفه اصلی خود را حمایت از مردم منطقه 
»سیاست  می گوید:  اشتاین برگ  است«.  کرده  تعیین 
برای  این مرحله سیاستی مصلحت گرایانه  در  القاعده 
سیاستی  مقابل  در  سیاستی  است؛  هدف  به  رسیدن 
میان  دشمنی  شرایطی  چنین  در  سلفی گرایانه«. 
القاعده و داعش افزایش یافته و القاعده به این نتیجه 
و  برود  میان  از  باید  تروریستی  گروه  این  که  رسیده 
شده  سبب  که  است  القاعده  راهبردی  سیاست  همین 
ماندن  قدرت  و  شود  خطرناک  به شدت  سازمان  این 
با  القاعده هرجای دنیا که فعالیت می کند  یابد. اکنون 
مراتب  سلسله  از  دیگر  گرچه  البته  درمی آمیزد.  مردم 
از  این گروه ها  اما اعضای  آن خبری نیست،  سازمانی 
رهبران محلی خود فرمان می گیرند. گروه های وفادار 
به القاعده مرکزی هنوز هم در سوریه، شمال آفریقا یا 

بنگالدش علیه تأثیرات غرب می جنگند.

بین الملل

استعفای داوود اوغلو 
به معنای کودتای 

اردوغان است
رهبران دو حزب اپوزیسیون "مردم جمهوریخواه" و 
"دموکراتیک خلق" ترکیه اعالم کردند، تصمیم احمد 
و  از رهبری حزب عدالت  استعفا  برای  اوغلو  داوود 

وزیری،  نخست  از  رفتن  کنار  آن  متعاقب  و  توسعه 
نشانه کودتای رجب طیب اردوغان است.

به نقل از روزنامه حریت، کمال قلیچداراوغلو، رهبر 
کنفرانس  در  ترکیه  خواه  جمهوری  مردم  حزب 
خبری در آنکارا اعالم کرد: استعفای داوود اوغلو را 
نباید به عنوان یک مساله درون حزبی تلقی کرد. همه 
حامیان دموکراسی باید در برابر این کودتای تحمیل 

شده از سوی کاخ ریاست جمهوری مقاومت کنند.
و  ترکیه  وزیر  نخست  میان  تنش  گرفتن  باال  پی  در 

روز  داووداوغلو  احمد  کشور،  این  جمهوری  رئیس 
کناره  توسعه  و  عدالت  حزب  رهبری  از  شنبه  پنج 
گیری کرد و گفت که در نشست 22 مه )دوم خرداد( 

این حزب دیگر نامزد پست ریاست حزب نمی شوم.
وی ادامه داد: داوود اوغلو به خواسته ملت به عنوان 
شده  وادار  وی  اکنون  اما  شد  انتخاب  وزیر  نخست 
 23.5 خاطر  به  نه  هم  آن  کند.  ترک  را  مقام  این  که 
میلیون نفر که به وی رای داده اند بلکه فقط به خاطر 

یک نفر این کار را انجام می دهد.
الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق  صالح 
در انتقاداتی مشابه گفت: مردم یکی را انتخاب کردند 
خواهد  می  جمهوری  ریاست  کاخ  در  نفر  یک  اما 
این  کند،  اداره  را  کشور  کسی  چه  که  بگیرد  تصمیم 

یک کودتا است.
گذشته  در  اوغلو  داوود  که  همانطور  داد:  ادامه  وی 
باره تصمیم می  این  اعالم کرد، مردم هستند که در 

گیرند چه کسی کشور را اداره کند.
پارلمانی  گروه  معاون  بستانجی،  ناجی  حال،  این  با 
تغییر  این  برای  کرد:  اعالم  توسعه  و  عدالت  حزب 
ناگهانی نیازی به نگرانی وجود ندارد. این اولین بار 

نیست که این حزب چنین تصمیمی را می گیرد.
جمهوری  مردم  حزب  معاون  کولو،  تانری  همچنین 
خواه و رهبر پیشین این حزب نیز به اظهارات کمال 
قلیچدار اوغلو رهبر حزبش مبنی بر ابراز همدردی 
با داوود اوغلو واکنش نشان داده و گفت: در تاریخ 
نخست  کوتاه  های  دوره  چنین  توان  می  کشور  این 

وزیری را مشاهده کرد.
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اقتصاددانان 
علیه علم اقتصاد 

 دنی رادریک / استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه هاروارد
ترجمه: شهاب الدین رحیمی

به  روزافزون  به طور  اقتصاد  علم  که  زمانی  یعنی  نوزدهم،  قرن  اواخر  از 

استفاده از ریاضیات و آمار روی خوش نشان داد و حوزه دعاوی خود را 
مورد  کرده اند  استفاده  روابط  این  از  که  کسانی  همواره  کرد،  گسترده تر 
سرزنش ها و اتهامات بسیاری قرار گرفته اند. این اتهامات که شامل غرور 
بیش از حد، غفلت از اهداف اجتماعی در سایه درآمدها، توجه بیش از حد 
به تکنیک های فرمال و عدم توانایی در پیش بینی رخدادهای مهم اقتصادی 

)مثل بحران های مالی( می شود، معمواًل از جانب اندیشمندان غیراقتصادی 
این  پیشروان  اخیرًا  اما  اقتصاددانان هترودوکس مطرح می شود؛  اقلیت  یا 

علم نیز به دسته منتقدان پیوسته اند.
پل کروگمن، اقتصاددان نوبلیستی که در روزنامه نیویورک تایمز نیز ستون 
نادیده گرفتن حقایق  به خاطر  را  اقتصاد کالن  دارد، مدل های جدید  ثابت 
بیان شده توسط کینزین های محافظه کار سرزنش می کند. پل رومر، یکی از 
مبدعان نظریه جدید رشد، برخی از پیشروان علم اقتصاد مثل رابرت لوکاِس 
مبهم  در جهت  ریاضی  از  که  است،  داده  قرار  اتهام  در مظان  را  نوبلیست 

کردن مفاهیم استفاده کرده است تا روشن سازی آن.
شیکاگو  دانشگاه  در  برجسته  رفتاری  اقتصاددانان  از  یکی  تالر،  ریچارد 
نادیده گرفتن رفتارهای جهان واقعی در مدل هایی که مردم  نیز به خاطر 
انتقاد گرفته شده است.  باد  به  بهینه سازانی عقالنی مفروض می کنند،  را 

است  معتقد  شیکاگو  دانشگاه  فاینانس  استاد  زینگالس،  لوئیجی  همچنین 
همکاران او در زمینه علم مالیه با زیاده تلقی کردن منافع حاصل از صنایع 

مالی، جامعه را به بیراهه کشیده اند.
این شیوه انتقادی آن هم از جانب بزرگان خود این نظم )نظریه( پسندیده 
و مطلوب است، خصوصًا اینکه در این زمینه، کمتر جنبه های خودانتقادی 

دیده می شود. خود من نیز به اندازه کافی به مقدسات این نظم یعنی بازار 
آزاد و تجارت آزاد انتقاد کرده ام.

اما در مورد این انتقادات جدید شائبه مبهمی وجود دارد که نیاز است روشن 
یک مدل صحیح  آن  در  فقط  که  نیست  علمی  اقتصاد  علم  رد شود.  و  شده 
داشته  را  کارکرد  بهترین  شرایط  تمامی  در  بتواند  و  باشد  داشته  وجود 
باشد. همان گونه که رومر اشاره می کند، هدف، رسیدن به اتفاق نظر درباره 
درست بودن یک مدل نیست، بلکه دریافتن آن است که کدام مدل در شرایط 
معلوم، بهترین عملکرد را دارد. و انجام این کار عالوه بر علم به تبحر نیز 

نیاز دارد، به خصوص هنگامی که پای تصمیمات آنی در میان باشد.
کار  حاصل  زیرا  است  متفاوت  فیزیکی  دنیای  از  اجتماعی  دنیای  ساختار 
بشر بوده و بنابراین تقریبًا بی نهایت انعطاف پذیر است. پس خالف علوم 
به جای  بهتر  نظریات  کردن  جایگزین  با  اقتصاد  علم  پیشرفت  طبیعی، 
نظریات قدیمی حاصل نمی شود، بلکه با گسترش مدل هایی به دست می آید 

که هر کدام بخشی از رویدادهای اجتماعی را روشن می کند.
یا  ناقص  رقابت  با  بازارهای  از  بسیاری  مدل های  ما  امروزه  مثال،  برای 
اطالعات نامتقارن داریم. این مدل ها باعث نمی شود مدل های قبلی که بر پایه 
رقابت کامل بوده است مهجور یا بی ربط به نظر برسد. آنها به سادگی به 

ما می فهمانند که چطور شرایط گوناگون مستلزم مدل های گوناگون است.
تاکید دارد،  به طور مشابه، مدل های رفتاری ای که بر تصمیم گیری تجربی 
حائز  آن  در  است  ممکن  بررسی ها  این  که  محیط هایی  تحلیل  برای  را  ما 
انتخاب عقالنی  این مدل ها جایگزین مدل های  آماده می کند.  باشد،  اهمیت 
نمی شوند. یک مدل رشد که برای کشورهای پیشرفته به کار می رود ممکن 

است در مورد کشورهای در حال توسعه ضعیف عمل کند. گاهی مدل هایی 
و  است  مناسب  می پردازند  بیکاری  و  تورم  تحلیل  به  انتظارات  پایه  بر  که 
عالی  عملکردی  می کند  استفاده  کینزی  مولفه های  از  که  مدل هایی  گاهی 

دارد.
پاراگرافی  یک  داستان  یک  آرژانتینی،  نویسنده  بورخس،  لوئیس  خورخه 
دارد که شاید بهترین راهنما برای روش های علمی باشد. او در این داستان 
حکایت سرزمین دوردستی را تعریف می کند که در آن علم نقشه نگاری به 
گزافه کاری های مضحکی مبتال شده است. نقشه یک استان به حدی دقیق 
امپراتوری،  کل  نقشه  و  می رسد  شهر  یک  اندازه  به  که  است  جزییات  با  و 

فضایی برابر یک استان را اشغال می کند.
با  را  خود  نقشه  و  می شوند  بلندپرواز  چنان  نقشه نگارها  زمان،  این  در 
جزییات دقیق تر درست می کنند که یک نمونه کپی هم اندازه با کل امپراتوری 
ایجاد می شود. همان طور که بورخس تعریف می کند، نسل های بعدی هیچ 
کاربرد علمی ای برای چنین نقشه دست و پاگیری پیدا نمی کنند. بنابراین آن 
نقشه با تمام دانش جغرافیایی که با خود داشت، در بیابان پوسیده می شود.

اندیشمندان  از  بسیاری  گریبانگیر  هنوز  می کند  بیان  بورخس  که  نکته ای 
برای  راه  بهترین  است.  ساده سازی  نیازمند  یادگیری  است:  اجتماعی 
رویارویی با پیچیدگی زندگی اجتماعی ابداع مدل های پیچیده و پیچیده تر 
نیست، بلکه یادگیری شیوه کار مکانیسم های نامرتب مختلف، و پس از آن 

انتخاب مرتبط ترین آنها برای یک شرایط به خصوص است.
ما وقتی در حال رانندگی از محل کار به خانه هستیم از یک نقشه استفاده 
بهره  متفاوتی  نقشه  از  دیگر،  شهر  به  عزیمت  برای  همچنین  می کنیم. 
نقلیه  وسایل  از  استفاده  یا  پیاده روی  دوچرخه سواری،  برای  می جوییم. 

عمومی به انواع دیگری از نقشه نیازمندیم.
بهتر عمل  کدام  آنکه  فهمیدن  برای  اقتصادی  میان مدل های  در  جست وجو 
است.  درست  نقشه  یک  انتخاب  از  دشوارتر  توجهی  قابل  به طور  می کند 
با  از روش های تجربی رسمی و غیررسمی  انواع مختلفی  از  اقتصاددانان 
توانایی های مختلف استفاده می کنند. من در کتاب بعدی خودم که با عنوان 
قوانین اقتصادی )Economic Rules( منتشر می شود، از تعالیم اقتصادی 
متعارف به خاطر تجهیز نکردن دانشجویان به ابزار تجربی مورد نیاز برای 

تحلیل نظم حاضر انتقاد می کنم.
رفته  بیراهه  به  حاضر  نظم  اینکه  بر  مبنی  مجموعه  از  داخل  انتقادات  اما 
درست  مدل های  روی  اجماع  به  اقتصاددانان  هنوز  اینکه  خاطر  به  است 
دست نیافته اند، اشتباه است. بگذارید تمامی گستره و تنوع علم اقتصاد را 
 )first-best( گرامی داریم، عقالنی و رفتاری، کینزی و کالسیک، بهینه اول
و بهینه دوم )second-best(، ارتدوکس و هترودوکس. و بیاییم توان خود 

را صرف دانش انتخاب بهترین چارچوب برای هر زمان کنیم.
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اقتصاد

یک  آن  در  فقط  که  نیست  علمی  اقتصاد  علم 
مدل صحیح وجود داشته باشد و بتواند در تمامی 
شرایط بهترین کارکرد را داشته باشد. همان گونه 
اتفاق  به  اشاره می کند، هدف، رسیدن  که رومر 
بلکه  نیست،  مدل  یک  بودن  درست  درباره  نظر 
دریافتن آن است که کدام مدل در شرایط معلوم، 

بهترین عملکرد را دارد.
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ظهور اقتصاد آبی 
چارلز ُگدارد / دبیر حوزه آسیا - پاسیفیک

جدید  اقتصاد  نماد  هم  دریا  عمق  در  معدن  اکتشاف 
است  نویدی  بیانگر  البته  و  است  ممنوع  هم  و  اقیانوسی 
آبی«  »اقتصاد  ضعف اش  نقاط  و  خطرات  کنار  در  که 
تا  معدن  حفر  تجاری  عملیات  نخستین  می شود.  نامیده 
کانادایی  شرکت  که  زمانی  شد،  نخواهد  آغاز   2018 سال 
بستر  در  1600 متری  عمق  از  را  مس   Nautilus Minerals
Solwara-1 از پاپوآ در  دریا و با داشتن حق بهره برداری 
گینه نو شروع می کند. با وجود این حفر معدن نماد تنش 

نیاز  بین  بین رشد و محافظه گرایی در موضوع دریاست؛  
به یافتن مشاغل و منابع جدید به دلیل نبودن فرصت های 
متوقف کردن روند کاهش سالمت  در عین حال  و  زمینی 

اکوسیستم ها در اقیانوس.
جدید  اقتصادی  حوزه  یک  عنوان  به  اقیانوس  از  صحبت 
از صنعتی سازی دریاها،  از مرحله جدیدی  و سخن گفتن 
در سال 2016 فراگیر می شود. اقیانوس از قبل سهم خود 
زیر  کابل های  کشتیرانی،  است:  کرده  پیدا  صنعت  در  را 
اقیانوس، نفت و گاز دریا، ماهیگیری، گردشگری و... به 
استثنای حق ماهیگیری که بهبود ذخایر جهانی در آن به 
دامنه وسیعی از تغییرات نیاز دارد، از بیشتر دیگر حوزه ها 
موازات  به  و  سرعت،  به  آتی  دهه های  در  می رود  انتظار 
افزایش درآمد، مصرف و جمعیت جهان، رشد کنند. طبق 
برخی برآوردها، مثاًل ماهیگیری می تواند تا سال 2030 تا 
از دریا می تواند  برابر رشد کند؛ استخراج نفت  یا سه  دو 

از 40 درصد تا تقریبًا 50 درصد کل تولید را تشکیل دهد.

آبی نو
به این مورد، مجموعه ای از صنایع نوظهور را نیز بیفزایید. 
است:  کرده  مشخص  را  رشد  حوزه  پنج  اروپا  کمیته 
آبزی پروری، گردشگری ساحلی، فناوری زیستی دریایی، 
انرژی اقیانوسی و حفر معدن در بستر دریا. گفته می شود 
این موارد می توانند تا سال 2020 معادل 106 میلیون شغل 
جدید ایجاد کنند. چین، آمریکا، هند، اندونزی و کشورهای 
از  گسترش  حال  در  فهرست  به  همگی  کوچک  جزیره ای 
به  اقیانوس  صنعت  به  که  می شوند  افزوده  کشورهایی 
عنوان منبع فرصت رشد و کسب وکار روی می آورند. این 
ایده رشد سبز  از  رشد، »آبی« در نظر گرفته می شود، که 
و اقتصاد سبز گرفته است. در طرح های اقتصاد آبی چین 
دیگر  در  می شود؛  تاکید  پایدار«  محافظت  و  »توسعه  بر 
پایداری  با  اقتصادی  رشد  مشابه  طور  به  نیز  کشورها 

سالمت فضای اقیانوسی شان گره می خورد.
با وجود این، نوید رشد آبی کمتر از منحصربه فرد بودن 
اقتصاد اقیانوس محسوس است، دلیل آن نیز فقدان معیار 
دقیق سنجش است. تمام کشورها »تولید ناخالص داخلی 
نمی کنند.  محاسبه  را  خود   )Ocean GDP( اقیانوسی« 
مقایسه یافته های کشورهایی که آن را اندازه می گیرند به 
مبهم  مرز  و  مختلف  اندازه گیری  سیستم های  وجود  دلیل 
است.  پیچیده  اقیانوسی،  و  ساحلی  فعالیت  تعریف  بین 
بنابراین برآورد اندازه جریان کاالها و خدمات در اقتصاد 

جهانی اقیانوس بسیار دشوار است. گروه محیط زیستی 
کرد  منتشر  زمینه  این  در  گزارشی   2015 سال  در   WWF
 2/  5 جهان  ساالنه  دریایی«  ناخالص  »تولید  می گوید  که 

تریلیون دالر است.
اقیانوس  هنوز هم درباره کاالها و خدمات غیربازاری که 
در اختیار ما قرار می دهد، مانند ارزش حفاظت صخره های 
اقیانوس  ظرفیت  یا  توفان  امواج  برابر  در  اقیانوس  کف 
گروه  داریم.  اندکی  دانش  کربن،  دی اکسید  حبس  برای 
تریلیون   24 اقیانوسی  دارایی  پایه  می کند  برآورد   WWF
دالر باشد. در نخستین »ارزیابی دریایی جهانی« سازمان 
ملل متحد که در سال 2015 منتشر شد، نوشته شده است 
بشر  فعالیت  دلیل  به  طبیعی  سرمایه  این  فرسایش  میزان 
و میزان سود بهره برداری شده از آن، چه به طور عمومی 
برای  مانعی  و  عمیق  شکافی  همچنان  خصوصی  چه  و 

تصمیم گیری است.
شده  اعالم  اروپا  دریایی  هیات  سوی  از  دیگر  هشدار  یک 
آنها در مورد خطرات اقتصاد آبی  است. در گزارش اخیر 
در عمق بیش از 200 متر که نوظهور است، تاکید می شود. 
فناوری های جدید دنیای آب ها را که تاکنون دور از دسترس 
و  سیاست  علم،  که  حالی  در  می گشاید،  ما  روی  به  بود 
نظارت درهم آمیخته اند تا سرعت آن را کنترل کنند. ترس 
به  آنکه  از  پیش  دریا  عمق  اکوسیستم های  به  که  است  این 
خوبی شناخته شوند آسیب وارد شود. تنها از یک ده هزارم 

درصد از دریای عمیق نمونه برداری انجام شده است.

در مطالعه انجام شده در پارلمان اروپا بر روی استراتژی 
سیاست  اجرای  چگونگی  درباره  پرسش هایی  آبی  رشد 
زندگی  مورد  در  موجود  دانشی  شکاف های  به  توجه  با 
فرصت های  و  ریسک ها  و  دریا،  بستر  منابع  دریایی، 
اروپا مطرح شد.  قاره  دریاهای  در  آتی  اقتصادی  فعالیت 
با شدت گرفتن رقابت بر سر فضای اقیانوسی، همین نقاط 
ضعف )که با وجود محدودیت های مقرراتی و نهادی بدتر 
رسیدن  کشورها  بیشتر  برای  که  معناست  بدان  می شود( 
به توازن بین تشویق رشد اقتصادی در اقیانوس و تقویت 
اجرای  و  است  پیچیده  اقیانوسی  اکوسیستم های  سالمت 
دارد.در سال پیش رو بی تردید  احتیاج  زیاد  به زمان  آنها 
سالمت  کاهش  درباره  جدیدی  تامل برانگیز  گزارش های 
منتشر  حد  از  بیش  توسعه  خطرات  درباره  و  اقیانوس ها 
دریاها،  بر  اقلیمی  تغییرات  از  ناشی  تهدیدهای  می شود. 
غالب  همچنان  حد  از  بیش  ماهیگیری  و  زمین  آلودگی 
آبی همچنان نوپا، آرمان خواهانه، و  اقتصاد  خواهند بود. 
بنا به گفته منتقدان حتی یک مشغولیت باقی خواهد ماند 
و  است  »اقتصادی«  باشد،  »آبی«  آنکه  به جای  بیشتر  -که 
»آبی شویی« است که مشابه اصطالح  دربرگیرنده مفهوم 
»سبزشویی« است.هنوز زود است آنقدر سختگیر باشیم. 
اما دولت ها باید در برنامه ریزی درست و مدیریت فضاهای 
اقیانوسی خود هدف بزرگ تری اتخاذ کنند، اگر می خواهند 
انتخاب های  و  باشند،  پیشرو  فعالیت ها  جدید  موج  در 
آگاهانه در زمینه حفاظت، و حتی احیای سالمت اقیانوس 
)یا  سبزها  می خواهند  اگر  کارها  و  کسب  و  کنند  اتخاذ 
سال  در  کارهایی  باید  کنند،  ترغیب  را  مشکوک  آبی ها( ی 
2016 انجام دهند تا طرح هایشان بیش از آنکه آسیب زننده 

باشد، مفید واقع شود.

چرا بانک های اروپایی 
حاضر به همکاری با 

ایران نیستند؟
نویسنده: باربارا اسالوین 

پیوندهای  دیگر  بار  که  است  مایل  ایران  بانک  بزرگترین 
تنها  اما  کند،  برقرار  را  اروپایی  مهم  های  بانک  با  خود 
موسسات مالی و چک هستند که مشتاق بازگشت به بازار 
ایران پس از توافق هسته ای و در دوران رفع تحریم ها 

هستند.
مصطفی بهشتی، مدیر اجرایی بانک پاسارگاد در حاشیه 
عدم  المانیتور  خبرنگار  با  گفتگو  در  زوریخ  کنفرانس 
تمایل بانک های بزرگ اروپایی به همکاری با ایران را در 
در  که  است  دانسته  ای  جریمه  دالر  میلیاردها  با  ارتباط 
دوران پیش از رفع تحریم ها از سوی وزارت دادگستری 
است  داده  پیشنهاد  وی  بود.  شده  تحمیل  آنها  به  آمریکا 

که اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری 
آمریکا می تواند به این بانک ها تضمین دهد که همکاری 

با ایران هیچ گونه منع قانونی ندارد.
مقامات ایرانی بارها از دریافت ناچیز و کند منافع حاصل 
مهم  از  یکی  اند.  کرده  گالیه  ها  تحریم  رفع  و  توافق  از 
ترین موانع در این مسیر، دشواری دسترسی مجدد ایران 

به سیستم مالی بین المللی است.
ضعیف  را  ایرانی  های  بانک  ها  تحریم  بهشتی  گفته  به 
از روش های  ناچار  به  امور تجاری  تامین مالی  کرده و 
پیچیده دیگر صورت می گرفت. سهم بانک پاسارگاد که 
مبادالت  حجم  از  میلیارد   11  ،2012 و   2011 های  سال  در 
تنها  به  تجاری را پوشش می داده، در سال های تحریم 

یک میلیارد دالر رسیده است.

به گفته وی باید به بانک ها اجازه داده شود که امور مالی 
قابل  راحتی  به  آنها  های  فعالیت  و  بگیرند  دست  در  را 
خصوصی  بانک  مقام  این  گفته  است.به  ردیابی  و  رصد 
پاسارگاد، این بانک در این دوره فعالیت خود را با احتیاز 
کامل انجام داده و همواره دقت می شده است که هیچ یک 
ازطرفین مبادالت مالی در لیست تحریم ها قرار نداشته 
دلیل  هر  به  که  نباشد  اموری  به  مربوط  مالی  تبادالت  و 
در  هایی  فعالیت  چنین  وی  عقیده  به  اند.  شده  ممنوع 

بردارنده هیچ ریسک و خطری نیست.
مستقیم  دسترسی  عدم  از  همچنین  آمریکایی  مقامات 
که  معتقدند  و  کرده  گالیه  آمریکا  مالی  سیستم  به  خود 
دالر  میلیاردها  به  آنها  دسترسی  از  مانع  محرومیت  این 
از درآمدهای نفتی بلوکه شده آنها در بانک های آسیایی 

می شود.
امور تحریم،  و کارشناس  کلینفلد، وکیل  به گفته جورج 
می  آمریکا  داری  خزانه  وزارت  های  دارایی  کنترل  دفتر 
تواند با صدور مجوزی اجازه استفاده موردی از دالر که 
باعث مبادله سرمایه از موسسات آمریکایی به ایران نمی 

شود را بدهد.
کلینفلد عدم رغبت بانک های بزرگ اروپایی به همکاری 
با ایران را بیش از آنکه مربوط به ترس از جریمه شدن 
شهروندان  ورود  منع  و  آمریکا  های  تحریم  به  بداند، 

آمریکایی به هرگونه تجارت با ایران مرتبط می داند.
در این میان دولت اوباما مدعی است که به همه تهعدات 
خود طبق برجام پایبند بوده است. جرت بالنک، هماهنگ 
کننده ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور اجرای برجام 
نیز معتقد است: »ما در حال حرکت به سمت جلو هستیم. 
اما آمریکا نمی تواند به این بانک ها دستور دهد که وارد 

فعالیت هایی شوند که آن را پر ریسک می داند.«
جاری  سال  در  باید  ایران  اقتصاد  ها  ریزی  برنامه  طبق 
5-4 درصد رشد داشته باشد. این نرخ رشد، در صورت 
بود.  خواهد  منطقه  اقتصادی  رشد  نرخ  باالترین  تحقق 
های  وام  هنگفتی  مبالغ  با  اکنون  هم  ایرانی  های  بانک 
معوقه رو به رو هستند که میراث دولت قبلی جمهوری 

اسالمی در دوران اوج قیمت نفت است.
این  گیری  بازپس  پاسارگاد  بانک  اجرایی  مدیر  گفته  به 
مرکزی  بانک  و  است  گرفته  قرار  کار  دستور  در  ها  وام 
نیز از موسسات مالی ایران خواسته است که 13 درصد از 
سپرده های خود را در بانک مرکزی با نرخ بهره 1 درصد 
نگاه دارند. این در حالیست که بانک ها همچنان موظفند 
به سپرده گذاران خود با نرخ بهره 2 رقمی سود پرداخت 
کنند. اگر چه این مورد بر خالف میل بانکداران است، اما 
می تواند گامی موثر برای تضمین سالمتی سیستم یانکی 

ایران در آینده باشد.
منبع: المانیتور

مقامات  می نویسد:  اسالوین  باربارا 
و  ناچیز  دریافت  از  بارها  ایرانی 
رفع  و  توافق  از  حاصل  منافع  کند 
از  یکی  کرده اند.  گالیه  تحریم ها 
مسیر،  این  در  موانع  مهم ترین 
به  ایران  مجدد  دسترسی  دشواری 

سیستم مالی بین المللی است.
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مرگ و احیای چه 
کسانی مهم است 

چه کسانی نه!
بخش  اصلی  منتقد  رایان  مورین 
که  مطلبی  در  ورایتی،  تلویزیون 
بررسی  به  می خوانید  ادامه  در 
در  شخصیت ها  کردن  زنده  و  کشتن 
این  می پردازد.  بزرگ  سریال های 
مطلب حاوی اسپویلر است و در آن از 
سریال های روز )و مخصوصا »بازی 
پس  می شود،  صحبت  وتخت«(  تاج 

مواظب باشید!
به نقل از ورایتی، باید به جان اسنو و »بازی تاج و تخت« 
که  جمعی  گفت؛  تبریک  جمع  به  پیوستن  خاطر  به  هم 
سریال »سوپرنچرال« سال هاست به آن شکل داده است. 
را  اصلی مان  شخصیت های  از  یکی  »ما  جمع  به  دارم 
کشتیم، اما نه صبر کنید! او را نکشتیم!« اشاره می کنم.
این پدیده ای است که دارد بیشتر و بیشتر در سریال های 
در  سامرز  بافی  وقتی  می شود.  دیده  محبوب  و  بزرگ 
سریال »بافی قاتل خون آشام ها« از مرگ بازگشت، این 
نوع حرکت ها به هیچ وجه شناخته شده نبود. بازگشت 
از مرگ در سریال های مهم روز اتفاق نمی افتاد و مثال 
کسی انتظارش را نداشت که خانم الندرینگام به عنوان 
که  اینجاست  نکته  بازگردد.  غربی«  »بال  به  زامبی  یک 
چیزی که در گذشته یک حرکت حاشیه ای بود، حاال به 
یکی از رخدادهای عادی تلویزیون تبدیل شده، اما همه 
چنین  انجام  شوک  از  درستی  به  باید  چطور  نمی دانند 

کاری استفاده کنند.

اوریجینال  و  اصیل  وجه  هیچ  به  کار  این  اینکه  اوال 
نیست چون سریال های احساسی و لوس آن را در قالب 
برنامه های روزانه شان انجام می دهند. اما اگر بازگشت 
به زندگی طوری اجرا شود که مخاطب عالقه بیشتری 
پیدا کند، عالی  نسبت به مشکالت و کارهای شخصیت 

می شود. بهترین مثال این می تواند مرگ شخصیت دین 
در پایان فصل سوم »سوپرنچرال« و احیای او در فصل 
از  اما  باشد.  کاستیل  نام  به  فرشته ای  توسط  چهارم 
سوی دیگر اگر »مرگ« منجر به هرج و مرجی از حدس و 

گمان رسانه ای شود و بیشتر خسته کننده باشد، چندان 
عالی نیست.

به  اینجا  بخواهیم  که  است  طوالنی  خیلی  راستش 
انجام  را  کار  این  زیادی  سریال های  اما  بپردازیم،  آن 
تا حدی شخصیت های مختلف  داده اند: »سوپرنچرال« 
)در  داد  منگنه  برگ  آن ها  به  باید  واقعا  که  کشته  را 
پنجمین بازگشت شما از مرگ، می توانید یک الته مجانی 
دریافت کنید!(. بازگشت از زندگی پس از مرگ چیزی 
دِردفول«  »پنی  از  چیز  همه  در  را  آن  می توان  که  است 
گرفته تا »داستان ترسناک آمریکایی« مشاهده کرد. در 
حقیقت، این حرکت آشنا چیزی است که باعث می شود 
ضروری  و  اعتیادآور  حد  این  تا  تلویزیون  از  ژانر  این 
باشد؛ به ما اجازه می دهد احساسات مان درباره مرگ، 
فقدان و اندوه را درک کنیم، آن هم بدون اینکه ضرورتا 
مجبور باشیم یک شخصیت محبوب را از داستان حذف 

کنیم. چه درباره ژانر وحشت، فراطبیعی و چه درباره 
شخصا  کنیم،  صحبت  علمی تخیلی  یا  فانتزی  ژانر 
مکانی  عنوان  به  را  ژانر  مختص  سرگرمی  همیشه 
توصیف می کنم که مرگ در آن ضرورتا به معنی پایان 

نیست؛ می تواند آغازی برای یک روز خیلی بد باشد.
درباره  را مجبور کرد یک سال  ما  و تخت«  تاج  »بازی 
بیشتر  که  بزنیم  گمان  و  حدس  اسنو  جان  سرنوشت 
شوخی  به  پیش  هفته  من  بود.  دهه  یک  شبیه  نظر  به 
از  را  اسنو«  »جان  نام  که  باشد  اپلیکیشنی  اگر  گفتم 
تمام حساب های رسانه اجتماعی ام پاک کند پایش پول 
خواهم داد، اما خیلی هم شوخی نمی کردم. در توضیح 
باید بگویم که کشتن جان اسنو برای »بازی تاج و تخت« 
این سریال مسلما سال ها پیش کاری کرد  اشتباه نبود؛ 
شخصیت های  که  بیایند  کنار  مسئله  این  با  بینندگانش 
و  بی رحمانه  شیوه ای  به  است  ممکن  هم  خوش نیت 
فصل  از  دوم  اپیزود  شوند.  روبه رو  مرگ  با  نابهنگام 
اپیزودی بود که در  این سریال یعنی »خانه« هم  جدید 
تصویر  از  خارج  را  نوزاد  یک  شکارچی  سگ های  آن 
از هم می درند، بنابراین این سریالی است که در همین 

به  کسی  اگر  بگوییم،  را  راستش  می کند.  کار  محدوده 
شرافت و صحت اخالقی جان اسنو چاقو نخورده بود 

عجیب می شد.
»بازی  نکرد؛  اشتباه  هم  او  بازگرداندن  در  سریال  این 

تاج و تخت« از پیش مشخص کرده بود که در این دنیای 
جادویی، زنده شدن هم ممکن است، اما به شدت به این 
زندگی  و  مرگ  در  بردن  دست  که  شده  اشاره  مسئله 
اغلب بهای سنگینی دارد. نه، چیزی که در مورد مرگ 
که  است  این  می کند،  اذیت  را  من  اسنو  جان  احیای  و 
هیچ  احیای  مسلما  کشید.  طول  سال  یک  پروسه  این 
اضطرابی  و  هیجان  ایجاد  باعث  دیگری  شخصیت 
نخواهد شد که ما مجبور بودیم از زمان تماشای چاقو 

خوردن او تا به حال تحمل کنیم.

در تالش برای درک بهتر داستان سرایی مختص ژانر، 
اسنو  جان  کنیم:  تصور  را  دیگر  وقایع  شرح  یک  بیاید 
در اواخر فصل قبل یا اوایل فصل پنجم کشته می شود 
می شود،  احیا  ملیساندر  توسط  اپیزود،  چند  از  بعد  و 
اما این اتفاق در همان فصل رخ می دهد، بنابراین تنها 
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هوشنگ پزشک نیا، 
دیوانه یا عاشق؟ 

هفته نامه پرشین – محسن غفاری
 

و  آلمان  ساکن  ایرانی  بازیگر  خلخالیان"،  "محمد  اخیر  هنری  فعالیتهای  به  توجه  با 
نویسنده فیلمنامه زندگی پدربزرگش، هوشنگ پزشک نیا، مصاحبه ای را با وی ترتیب 

داده ایم که در زیر مالحظه می کنید.

تان  فعالیت  شروع  و  خودتان  از  کمی  ما  خوانندگان  برای  لطفا  پرشین:  نامه  هفته 
بگویید.

محمد خلخالیان: بنده متولد آبان 1362 در محله دروس تهران هستم. پدر بزرگ مادری 
ام، هوشنگ پزشک نیا، نقاش سرشناس و معاصر ایران بود. پدرم از خوانندگان قدیم 
تهران و مادرم نیز نقاش بود. سه خواهر دارم به نامهای سپیده، سحر و سوگل که 
من  هستند.  فعالیت  مشغول  سازی  مستند  و  بازیگری  کیترینگ،  حرفه  در  ترتیب  به 
فعالیت هنری را از سن چهارده سالگی شروع کردم و اولین حضورم در شبکه پنج 
صدا و سیما در سریال "خاطره ها" به کارگردانی داریوش مودبیان، که در آن زمان در 
همسایگی ما سکونت داشتند، بود . پس از آن، بدلیل صدمه احتمالی که به درسم وارد 

می شد، مادرم مانع ادامه فعالیت بازیگری ام شد.

هفته نامه پرشین: پس چگونه فعالیت خود را ادامه دادید؟
محمد خلخالیان: بعد از آن، با توجه به دوستی ام با سیامک انصاری، وی از من دعوت 
ارژنگ  با  جنون"  و  عشق   " در  هم  آن  از  پس  کنم.  کار  آخر"  "زنگ  سریال  در  تا  کرد 

امیرفضلی و رامین ناصر نصیر همکاری داشتم.

هفته نامه پرشین: فعالیت تاتری هم در ایران داشتید؟
محمد خلخالیان: بله، من با داریوش مودبیان و آرمند دشت آرایی در کارهایی نظیر 

دزدان دریایی، کفشهایم کو و هملت کار کردم. ضمن اینکه نقشهای کوچکی هم در 
کارهای خواهرم داشتم.

هفته نامه پرشین: محمد خلخالیان تحصیالت بازیگری هم دارد؟
آقای  زمان  در  ماندگار  های  چهره  موسسه  هنرجویان  از  من  بله،  خلخالیان:  محمد 

فریدون جیرانی هستم.

اید، برای  امینی هم کار کرده  آزاد" علیرضا  " سقوط  نامه پرشین: شما در کار  هفته 
خوانندگان ما از آن کار بگویید.

ایران در سال 1391 بود که  آزاد" آخرین کار من در  محمد خلخالیان: سریال "سقوط 
در کنار حامد بهداد بازی می کردم. یک سریال هشت قسمتی که به دلیل مشکالتی که 

در آن کار برای من بوجود آمد، دیدم نسبت به فضای هنری ایران به کلی عوض شد.

هفته نامه پرشین: مگر چه مشکالتی در کار وجود داشت؟
محمد خلخالیان: ببینید اون کار تمام شده ولی چون می پرسید براتون توضیح می 
دم. خیلی از کارگردان های امروز ایران، به شدت تحت تاثیر بازیگران و ستاره های 
سینما و تلویزیون می باشند. به طوری که مثال من در آن سریال، در سکانسی حدود 10 
دقیقه دیالوگ داشتم و برای آماده کردن آن کلی زحمت کشیده بودم. روز فیلمبرداری، 
وقتی پوریا پورسرخ، بازیگر مقابل من آمد تقریبا تمامی دیالوگ من را حذف کرد و به 
علی امینی گفت که به نظرم اینها الزم نیست در کار باشد. خوب ببینید وقتی کارگردان 
اینقدر در کار خودش و در مقابل یک بازیگر بی نفوذ است، دیگر شما چه توقعی از 
برای  با چنین شرایطی،  با مواجهه شدن  دارید. حتی من  آن فضا  آفرینش هنری در 
یک مدتی اصال تصمیم گرفتم همه چیز را کنار گذاشته و به دنبال شغل دیگری بروم.

هفته نامه پرشین: چه چیز باعث شد که به آلمان بروید؟
محمد خلخالیان: ما از کودکی به آلمان رفت و آمد داشتیم و همه اعضای خانواده ام 
پاسپورت آلمانی دارند. ولی خب اتفاقاتی که این اواخر برایم پیش آمد، منجر به این 
شد که تصمیم به تغییر سبک زندگی ام بگیرم و به آلمان بیایم و در اینجا مستقر شوم. 
سفر  ایران  به  و  هستم  آلمان  در  دائم  طور  به  که  است  نیم  و  سال  دو  حدود  هم  االن 

نکرده ام.

هفته نامه پرشین: فعالیتهای خودتان را در آلمان چگونه آغاز کردید؟
محمد خلخالیان: در ابتدا، خیلی قضیه سخت بود و به کندی پیش می فت. من با خیلی 
از شرکتهای تئاتر مکاتبه کردم و درخواست همکاری کردم، خیلی ها درخواستم را 
رد کردند و این اواخر، با کمکهای خیلی خوب خانم "میترا رضوی" که در آلمان قاضی 
و وکیل هستند و قبول اینکه به عنوان مدیر برنامه ریزی به من کمک کنند، توانستم 
آلمان  برمه  شهر  گوته  تئاتر  مدیر  دینگ"  "برگر  پروفسور  از  را  مثبت  جواب  باالخره 
بگیرم که در حال حاضر، مشغول ایفای نقش در کار "مراقبان" در این تئاتر هستم و 

عالوه بر آن در کار "سوختگی" هم به عنوان دستیار کارگردان همکاری دارم. 
 ضمنا در کار "مابین گفتارها" نیز به عنوان بازیگر نقش اول در تئاتر "ماکسیم گرکی" 

شهر برلین به ریاست "شرمین لنگکف" بازی داشتم. 

اید. اگر امکان دارد برای  هفته نامه پرشین: شنیده ایم شما فیلم نامه ای هم نوشته 
خوانندگان ما بفرمایید این فیلم نامه راجع به چیست و چه شد که شما تصمیم گرفتید 

در کنار بازیگری، فیلم نامه نویسی را هم تجربه کنید؟

بزرگم،  پدر  زندگی  آخر  سال  ده  به  راجع  نوشتم  که  ای  نامه  فیلم  خلخالیان:  محمد 
"هوشنگ پزشک نیا" هست. ایشان در استانبول ترکیه و پاریس به مدت زیادی زندگی 
کردند و 10 سال آخر عمرشان را در ایران گذراندند و نهایتا در سال 1351 از دنیا رفتند. 
کارگردان معروف آلمانی "فاتح اکین" که اصالتا ترک و ساکن آلمان هستند و کارهای 
بسیاری در هالیوود ساختند، قبول کردند که این فیلم نامه را کار کنند. حرف هایی 
در مورد پدربزرگم زده می شود که مثال ایشان در سالهای آخر عمرش دیوانه شده 
بود. دلیل آن هم این بود که ایشان مرتب به سفارت انگلیس در ایران نامه می نوشت 
و احتماال از دخالت های آنها در امور کشورها شکایت می کرد. هر چند که هیچ کس 
از متن نامه های ایشان مطلع نیست. از طرفی دیگر، جدایی وی از همسرش که مادر 
بزرگ بنده بود و ازدواج مجدد وی با دوست صمیمی هوشنگ پزشک نیا، تاثیر عاطفی 
شدیدی روی پدر بزرگم گذاشته بود. یا مثال یکی کارهایی که ایشان دوست نداشته 
انجام بدهد، فروش نقاشی هایشان بود چون عاشق آنها بود. به طوری که برای مثال، 
حتی پس از فروش یکی از کارهایش به سفارت انگلیس، یک روز مبلغ فروخته شده را 

به سفارت برده و نقاشی خودش را از روی دیوار بر میدارد. 
 شاید به همین دالیل مردم تصور می کردند که او دیوانه شده بود. در صورتیکه این 
ادعا اصال صحت ندارد و من دلم می خواست که با کمک این فیلم، این تصویر را در 

اذهان عمومی تصحیح کنم و واقعیت را نشان دهم.

هفته نامه پرشین: اگر بخواهید سه تفاوت اصلی فضای هنری ایران و آلمان را بگویید، 
آنها چه هستند؟

محمد خلخالیان: در درجه اول، اینکه اینجا در هر شغلی که باشید از احترام شغلی 
ایران  از  باالتر  خیلی  مراتب  به  اینجا  کاری  استانداردهای  اینکه  دوم  برخوردارید. 
است. و نکته آخر اینست که به نظرم کارگردانهای تئاتر ایران از کارگردانهای تئاتری 

آلمان بهتر هستند.

که  ایرانی  دیگر  بازیگران  برای  پیشنهادت  آخر،  سوال  عنوان  به  پرشین:  نامه  هفته 
سعی دارند در آلمان یا کشورهای دیگر کار کنند، چیست؟

محمد خلخالیان: اول اینکه زبان آن کشور و فرهنگشان را خوب یاد بگیرند و به آن 
احترام بگذارند. دوم اینکه در آلمان، فرهنگ معاشرتی مثل مردم ایران نیست. اینجا 
هر کس سرش به کار خودش هست و معموال مشکالت شخصی دیگران برایشان مهم 
نیست. به نظرم ما ایرانیها هم باید در مقابل آلمانیها و یا در کل اروپاییها این فرهنگ 
گرم گرفتن با همه و اینه خیلی زود با هم مثل فامیل و دوست قدیمی برخورد کنیم را 

کنار بگذاریم.

ضمن تشکر از محمد خلخالیان عزیز که وقت خودش را به هفته نامه پرشین اختصاص 
داد، از همه شما خوانندگان گرامی نیز سپاسگذاریم که فرصت گذاشته و این گفتگو 

را مطالعه نمودید. 

باید حدس و گمان بزنیم، نه یک سال کامل. و  چند هفته 
بدم  گمان  و  حدس  خود  از  من  که  بگویم  باید  هم  را  این 
نمی آید، وقتی قوه تخیل خودم هم تحت تاثیر یک سریال 
دارم  دوست  می گیرد،  قرار  ریسک پذیر  و  ماجراجویانه 
اما  اتفاقی می افتاد.  اینطور می شد چه  فکر کنم که »اگر« 
تمام سر و صدایی که حول محور شخصیت جان اسنو به 
را  کسی  می شد  سختی  به  چون  بود،  توخالی  آمد  وجود 
هرگز  او  شخصیت  باشد  داشته  باور  حقیقتا  که  کرد  پیدا 
و  سازندگان  انکارهای  تمام  بنابراین  گشت،  بازنخواهد 
بود.  پوچ  حرف  او،  بازگشت  مورد  در  سریال  بازیگران 
نکته  به یک  و تخت« می توانند  تاج  »بازی  بله، سازندگان 
مرده  جان  گفتند  مصاحبه ها  در  آن ها  کنند؛  اشاره  فنی 
این ها  اما  باخت.  جان  و  شد  قطع  کشیدنش  نفس  چون 
اگر  اما  نمی میرد،  موشکافی است. چیزی که مرده هرگز 
نتیجه  این  به  بود  غیرممکن  نیست.  مرگ  باشد  موقتی 
اینکه  به  توجه  با  مخصوصا  شد،  خواهد  زنده  که  نرسیم 
کیت هرینگتون و موهای فرفری اش در حین فیلمبرداری 
در بلفاست مشاهده شده بودند. در پایان، همه مان مجبور 
دیگر  اسنو  کنیم که جان  بازی  توخالی  نمایشی  در  شدیم 
و بعضی های مان هم  بازنمی گردد  و تخت«  تاج  »بازی  به 
با احترام سعی کردیم وانمود کنیم که حرف شان را باور 
می کنیم. در نهایت، صحنه احیای جان اسنو حس شور و 
هیجان خاصی نداشت. واقعا کسی فکر می کرد که »بازی 
نخورده  دست  صرف  بیهوده  را  اپیزود  دو  تخت«  و  تاج 
نگه داشتن جنازه او کند؟ کسی واقعا فکر کرد که بدن او 
نه.  که  البته  نشود؟  بیدار  آخر  که  می دهند  شست و شو  را 
مرگ  از  بعد  هفته  دو  یا  یک  را  کار  این  ملیساندر  اگر  اما 
اینکه  به جای  او  اگر مرگ  داده بود چه می شد؟  انجام  او 
به طور بی پایانی به تعویق بیفتد، حس طبیعی و غمگین 

بودن داشت چه می شد؟

اسنو  جان  احیای  محور  حول  »خانه«  لحظه های  بهترین 
نمی چرخیدند و به مجموعه ای از کشتارها که حاال به عادت 
این سریال بدل شده، مربوط نبودند. »بازی تاج و تخت« 
که  است  این خاطر شگفت انگیز  به  تمام نقصان هایش،  با 
به ما با استفاده از راه های جدید و چالش برانگیز، درباره 
نرم  پنجه  و  دست  زندگی  با  که  می گوید  شخصیت هایی 
می کنند. این دنیایی است که در آن شخصیت ها اغلب بین 
جذاب ترین  اما  می کنند،  انتخاب  متضادشان  وفاداری های 
که  است  شخصیت هایی  به  مربوط  فصل  این  لحظه های 
می کنند.  درست  جدید  اتحادهای  خودشان  برای  دارند 
پایه  بر  دارند  آن ها  و  پاشیده  فرو  هم  از  گذشته  نظم  آن 
خواسته ها، شرایط و نیازهای خودشان، زندگی های کامال 

جدید می سازند.

بسیاری از این مردان و زنان، سفت و سخت تر، باهوش تر و 
پاک تر هستند که ترکیبی جالب است. حتی شخصیت های 
اشراف زاده هم دیگر آن اعتماد به نفس گذشته را ندارند؛ 
مرده.  حاال  و  است  درست  هدفش  می کرد  فکر  استنیس 
اما  می گوید،  درست  که  شده  متقاعد  اسپاروها  رهبر 
که  دنیایی  در  است.  خوشخو  عجیبی  طور  به  دیوانه  یک 
اینکه  به  برسد  چه  می شود،  پیدا  سخت  خیلی  اطمینان 
شخصیت های  جالب ترین  بزنید،  چنگ  آن  به  بخواهید 
سریال هوشمندتر و خسته تر شدند و حاضرند خطرهای 
که  کنند  زندگی  دنیایی  در  تا  بخرند  جان  به  را  مرگبار 

معنای خاصی برای شان ندارد.

کردند؛  صحبت  گذشته  درباره  جنگل  در  برِین  و  سانسا 
از  پر  اژدها  پوست  کردن  لمس  از  بعد  تیریون  صورت 
حیرت شد؛ داووس به ملیساندر گفت ماموریتش در زندگی 
اشتباه نبوده؛ آریا با تعهد سعی کرد وارد زندگی جدیدش 
می مانند،  باقی  که  هستند  لحظه هایی  تمام  این ها  شود؛ 
رسیدنش  راه  از  همه مان  که  پیش بینی   قابل  رخداد  آن  نه 
مرگ  اما  ندارد،  ارزش  بررسی نشده  زندگی  می دیدیم.  را 
موشکافی شده هم بیهوده است. پس جان اسنو، خوشحالم 
وستروس  در  اوضاع  برگشتی.  زندگان  جمع  به  که 
اعمال  این  تمام  که  کن  کاری  لطفا  است.  چالش برانگیز 
زندگی ات  در  که  کاری  باشند.  داشته  را  ارزشش  بیهوده 

می کنی، بهتر است جالب تر از شیوه مرگت باشد.
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به مناسبت چهارصدمین سالمرگ ویلیام شکسپیر

چندمین ساِل کدام سالمرگ؟
فواد نظیری

تا  تاریخ  از سپیده دم  انسان  عرصه ی حضور  این  در  است.  آخرین  داوِر  زمان 
امروز، تا فردا، به هر سرزمین و، هر دوران و، به هر فرهنگ و، هر زبان و نیز 
بر بستر اختالط و دادوستِد زبان ها و سرزمین ها و نسل ها، اوست که محک آخر 
را می زند و چند و چوِن حاصل کار را می سنجد و از غرباِل َبرسختِن تاریخ –

خود- می گذراند و آن چه می ماند، بسته به عیارش، شاخصه یی می شود از کسی 
و کسانی و سرزمینی و دورانی: »اّما داوری آن سوی در نشسته است،/ بی ردای 
تا  خاطره ات  و  زمان.-/  هیأت اش  انصاف/   و  درایت  ذات اش  قاضیان/  شوم 

جاوداِن جاویدان/ در گذرگاِه ادوار داوری خواهد شد«,١
نیست،  پیامبران  تبار  از  که  است،  مانده  و  هست  کسی  میان  این  در  اما  باری، 
و  شک  و  جعل  غبارهای  و  ابهام  پرده های  به  بی اعتنا  زمان،  گذار  سیر  در  اما 
اعصار،  تمامی  در  بزرگان  همه ی  از  افراخته تر  و  فراتر  گردنی  و  سر  تردید، 
و  انسان  شناخت  زمینه های  از  وسیعی  بسیار  طیف  در  شگفت انگیزش،  آثار 
دستاوردهایش تا دوران خود، به اتکای اندیشه ی نبوغ آسا و بر محمل دایره ی 
پهناور واژگانی اش، بالغ بر ١٥٠٠٠ واژه٢، و به تغّزلی ترین زبان، چنان به کنه 
در  دیگر  که  کسانی اند  آفریده هایش  که  می برد  راه  انسان  وجود  ژرفنای  و 
محدوده ی دوران و نمایش ها و بازی های خود نمی مانند، و با همه ی خصایص 
گونه گون انسانی یا غیرانسانی خود به روِد آینده می پیوندند و در وجود آدمیانی 

دیگر از روزگاران و جوامع و فرداهای دیگر، گونه گون، بازتاب می یابند.
کبیر  شکسپیِر  ویلیام  سالمرگ  چهارصدمین  بزرگداشت  به  جهان  امسال، 
ایستاده است، و مگر چه تفاوت می کند میان سده ها و هزاره ها که او معاصر هر 
دوران است به هر مکان، تا ابداآلباد، به گواهی بازتاب های انسانی و جهانشمولِ  
این بخت یاری  اینجا ما  این باب، که  نیاز به گفتاِر بیش در  اینک چه  آثارش. و 
را یافته ایم که اثر سترگ و تحلیلی »شکسپیر معاصر ما« به قلم یان کاِت بزرگ 
را با مقدمه مارتین اسلین بزرگ، به ترجمه ی گرانسنگ رضا سرور، مترجم و 
این  در  کارهایش  سایر  مثل  و  بخوانیم  تئاتر  گرانقدر  و  سنجیده  نظریه پرداز 

زمینه بهره برگیریم.

دست اش مریزاد!
به  که  است  ویلیام شکسپیر  اواخر عمر  کارهای  حکایت زمستانی،  در زمره ی 
تراژدی  نمایش  نخست  پرده ی  سه  است.  درآمده  اجرا  به  و  نوشته   ١٦١١ سال 
شاهی  مرگبار  حسادت  و  بی پایه  سوءظن  حاصل  است،  رنج باری  و  کوبنده 
عزیزان  که  دوقطبی-  امروزین-  روان شناختی  دید  از  و  خودکامه،  و  شکاک 

اما در دو پرده ی آخر که حوادث  خود را بی محابا به ورطه ی مرگ می افکند. 
به سحر  اتفاق می افتد، شکسپیر  از پرده های پیشین  به فاصله ی شانزده سال 
از  سرشار  می آفریند  فضایی  و  می کند  دگر  را  داستان  روند  خود  تردسِت  قلم 
طنز و شادمانی و سرودهای شبانی و رقص های فولکلوریک، که ضمن آن رمز 
تا قصه سرانجام ختم  و رازهای دیگری بر داستان افزوده و گشوده می شود 
به خیر شود و این اثر در میان آثار شکسپیر در ژانر کمدی جای گیرد. شاعر 
شگرِد چگونگِی این تغییر را در آغاز پرده چهارم برعهده ی »زمان« می گذارد 
تا هم به بیان ماهیِت خویش پردازد، و هم اشارتی بر دگرگونِی ماهوی حکایت 
می  تواند  ُحکمی  چه  را  هیجان زده  و  حیرت  تماشاگِر  و  باشد.  داشته  ادامه  در 
آن چنان طبیعی مجاب کند، مگر که ُحکِم ُمنزِل »زمان«؟ و زمان در این مجلس 
ساعتی  و  یک دست  در  داسی  با  درآید،  به صحنه  پیرمردی  در هیأت  می تواند 
شنی در دست دیگر، و احیانا بال هایی بر پشت؛ و یا به هیئِت همسرایانی، نماِد 
او. در نیمه ی این »درآمد« نام پاره ای کسان و نیز مکان نمایش در میان می آید 

که جزئیات آن بماند تا نقِل کامِل حکایت!
پی نوشت ها:

١- احمد شاملو، در آستانه.
٢- معمای شکسپیر ، خورخه لوئیس بورخس، ترجمه امید روشن ضمیر، نشر 

نیال.
----------------------------------------

حکایت زمستانی
پرده ِی چهارم -  مجلِس یکم

درآمد
]زمان وارد می شود. در هیئِت همسرایان.[

من پسنِد اندکی ]مردم[، آزمایم لیک، جمله ]آدم ها[. لّذت و وحشت،  نثاِر هرکه 
نیک و بد، کو بسازم یا گشایم راِز هر لغزش، - حالیا، ناِم زمان بر خود نهادم، تا 
گشایم بال هاِی  خویش. رسِم َکژکردار، بر من یا گذاِر تنِد من َننهید، چون بلغزم 
نرم، از ورای شانزده سال و، َننگرم بر رشد و روِیش، در فراِخ دوره ِی هجران؛ 
که مرا نیروست، هم در ساعتی ساقط کنم قانون و، هرچه سّنِت کهنه، هم برآَرم 
قبِل هر  راِه خود گیرم، چون که بودم  تا  ِبِهل  بدان ساعت. پس  نو،  راِه  رسم و 
قانون و، َنْک هستم به هر کردار. شاهدم من بر عهودی کان همه آداب را بنهاد. 
نیز خواهم بود، ناظِر هر ِکرد و کاِر تازه ِی بر صدر، - کو زند زنگار، بر هر آن 
رخشنده ِی حاضر، همُچنان افسانه ِی من، کو ُنماید کهنه در رخشایِش اکنون. 
صبرتان پیشه، مرا رخصت، تا کنم وارون، ساعِت شن، پیش رانم صحنه ِی قّصه، 
گر شما را خواب با خود ُبرد، در میاِن پرده ِی بازی. ما، لئونتس را به حالِ  خود 
َدم  رها سازیم، کو اسیِر رنِج جانسوزش، حاصل آن رشگ ورزی هاِی نابخرد، 
پاْک گوهر، در خیاِل خود مرا در سرزمیِن  نّظاره گراِن  فرو بسته است. و شما 
با  من  زمان  وین  بردم؛  را  شاه  پوِر  که  اشارت ها  آرید  یاد  به  و  انگارید.  بوِهِم 
شما ناِم ِورا خوانم، فلوریزل؛ - و شتابان در میان آَرم، صحبت از ِپردیت، کو 
فرابالیده و افسوِن زیبایی اش، رشگ انگیز. من ندارم عزِم آن تا پیش گویم آن چه 
او را روی خواهد داد. لیک بگذارید اخباِر زمان در جاِی خود دانسته آید، چون 
برآید بیش. ُدخِت یک چوپان و، هرچیزی که وی را پای در راه است، زین سپس 
باشد مقاِل مجلِس ]پیِر[ زمان در پیش. ای شمایان! گر پذیرایید ِکْی  تا لحظه ِی 
گوید  شما  با  اّما  باری،    - احوال،  ناخوش ترین  بر  گشته  طّی  وقت تان  اکنون، 

زمان، کو راستیگر آرزومند است، هرگزا ناخوش مباشد لحظه هاتان بیش!
]بیرون می رود.[

ادبیات
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صدایش می لرزد و فریاد می زند:

-بگو که شوخی کردی.
-من شوخی نکردم سینا. راست گفتم. االنم دارم میرم اشکان و ببینم.

-من این همه سال برای تو صبر کردم.
-برای من صبر کردی؟ ها ها ها. احمقانه است. تو رفتی و بخاطر شهروندی 
بخاطر  بیچاره  اون  کردی.  خودت  عاشق  و  ارمنی  پولدار  دختر  یک  آمریکا 

ازدواج با تو و به عشق تو مسلمون شد.میگی صبر کردی؟
-اونا همش صوری بود. خودت می دونی.

صدایم را می برم باال و فریاد می زنم.و باید فریاد بزنم تا بفهمد زندگی حساب 
و کتاب دارد. نمی شود هر وقت خواستی سرت را پایین بیندازی و بروی و هر 

وقت خواستی برگردی.
از زندگی من  اومد  آنجال  تا  پنج سال کدوم گوری بودی؟ چرا  -غلط کردی. 
غیبت زد. من تورو همینجا می خواستم.اینجا کنار خودم. انتخابت آمریکا بود 

نه من.
-پونه بخاطر سه تاییمون بود.

-پای من و بردیا و وسط نکش.بچه من خودش پدر داره.
-تو چرا اینطوری شدی؟

-پنج سال گذشته.همه چی عوض شده. بفهم. تو منو ترک کردی و رفتی.
-من ترکت نکردم.

-کردی. حاال هم دارم میرسم پیش اشکان.باید برم.
-اشکان خر کیه؟

-درست حرف بزن. اشکان عشقمه.
-ببین پونه توی این پنج سال دوست پسر گرفتی.حقت بوده.بی خیال. منم با 
یه زن دیگه بنا به مصلحت زندگی کردم. حاال جفتمون تمومش کنیم و با هم 

باشیم.اینو می خوام.
-مهم نیست تو چی می خوای. من اینو نمی خوام. خداحافظ.

و گوشی را قطع می کنم. دوباره زنگ می زند. ریجکت می کنم. اگر اشکان 
هم توی زندگی ام نبود باز هم قبولش نمی کردم. بعد از رفتنش فهمیدم چرا 
می  دلم  همیشه  زدم.  آتش  و  آب  به  را  خودم  بودن  او  با  برای  سالها  آن  تمام 
کنم. زندگی می  دیگر  دارم یک جور  که  باشد  باال  پیش خودم سرم  خواست 

با رابطه با سینا می خواستم خودم را متقاعد کنم که تسلیم ان زندگی نشده 
ام. اگر از ترس پدرم نمی توانم طالق بگیرم.می توانم پنهانی کاری کنم که 
دوست دارم. کار پنهانی جرات می خواهد و من آن روزها از سر خامی خوب 
جرات داشتم. هفته بعدش آمد اهواز. تا سامان رفت سرکار آمد خانه پیشم. 
با هم عشقبازی کردیم و او برای اولین بار همخوابگی با زنی را تجربه کرد. 
از آن به بعد ماهی یک بار  دیوانه بود و دیوانه تر شد. ظهر برگشت تهران. 
صبح می آمد و عصر برمی گشت. روز اول وقتی رفت عصرش که سامان آمد 
خانه نمی توانستم توی چشمهایش نگاه کنم. گفت بیا برویم گردش. نمی دانم 

چرا آن شب آن قدر مهربان شده بود.  برایم یک انگشتر خرید و مرا به بهترین 
بهم  لب کارون. شبش هر چه کرد نگذاشتم  برد. بعدش هم رفتیم  رستوران 
دست بزند. اما آنقدر اصرار کرد که راضی شدم.احساس فاحشگی می کردم. 
اما از دفعه های بعد یواش یواش عادت کردم و خودم را متقاعد کردم که من 
زنی هستم با دو زندگی که هیچ کدام ربطی به همدیگر ندارد. به سینا گفت 
باید چندسال صبر کند تا بتوانم طالق بگیرم. هر روز با هم حرف می زدیم. 
ماهی یک بار می آمد و از صبح تا ظهر عشقبازی می کردیم و بعد می رفت. 
روزهایی که قرار بود بیاید کلید یدک خانه را از توی جیب سامان برمی داشتم 
تا اگر بین روز هوس خانه آمدن کرد پشت در بماند. گاهی سینا دوروز می ماند 
شب می رفت هتل و فردا باز می آمد. آن جرات از کجا آمده بود. مطمئنم اگر آن 
روزها امروز بود شهامت انجام دادن یک بارش را هم نداشتم.شاید آن شهامت 
از خامی جوانی بود. دو جوان. یکی هجده و دیگری نوزده ساله. سینا قسمم 
میداد که پیش سامان نخوابم. من هم می گفت چشم. اما مگر می شد؟ از همه 
مهمتر من زنی بودم با دو زندگی.چرا آن روزها عذاب وجدان نداشتم؟ گاهی 
عذاب وجدان گذشته را می گیرم. هر چند سامان شوهر خوبی نبود و او هم 
بعدها فهمیدم که یک سال بعد از ازدواجمان زیر آبی زدن های عاشقانه اش را 
شروع کرده. ولی خب شروع کننده من بودم. آرام شده بودم و کمتر بهانه می 
گرفتم. دو زندگی داشتن وقتی برای بهانه گیری نمی گذارد. اصال فکر نمی 
اولین بار خانواده عمو فهمیدند. یک  کردم شاید لو بروم و دستم رو بشود. 
بار از دفتر هواپیمایی تلفن زده بودند خانه و پیغام برای سینا گذاشته بودند 
که بیاید و بلیط رزروی اهوازش را اوکی کند. توی فامیل تنها کسی که اهواز 
زندگی می کرد من بودم. یلدا تلفن را جواب داده بود. عقل کرده بود و به زن 
عمو نگفته بود. به من تلفن زد که همه چیز را می داند و بهتر است تا گندش 
درنیامده و رسوایی بار نیامده تمامش کنیم. گفت مجازات این کار اگر شوهرم 
بفهمد سنگسار است و...ته دلم ریخت. اما خودم را زدم به آن راه و سر و صدا 
کردم که شما نقشه تان است که زندگی مرا به هم بزنید.    نمی دانستم جریان 
چیست و از جا فهمیده. از شدت اضطراب و ترس استفراغ کردم. دو ساعت 
بعد سینا تلفن زد و گفت نترسم. گفت بستن دهان خواهرش با او و من نگران 
نباشم. گفت تا پای جانش پای من می ایستد و از کسی هم نمیترسد. اما من می 
ترسیدم و جانم هم برایم خیلی مهم بود و می خواستم با آرامش زندگی کنم. 
اصال فکرش را نمی کردم وقتی بردیا یک ساله بود سامان همه چیز را بفهمد 
و حتا از قرارهای ماهیانه ما خبردار شود. چرا آن همه خطر را به جان خریده 
بودم؟ امروز تمام آنها به نظرم مسخره می آیند. با تمام این تفاضیل و به هر 
جان کندنی بود ما با هم ماندیم تا روز آشنایی او با آنجال. راستش دو سه سالی 
که گذشت من هم آرزویم شد زن سینا شدن. هر چه او دست نیافتنی تر می شد 
من برای با او بودن حریص تر می شدم. بعد از فهمیدن یلدا گفتم بیا مدتی 
دور از هم باشیم یا تمامش کنیم. سرم دادکشید که: » غلط کردی. وقتی شوهر 
کردی گفتم دیگر رفت و تمام. خودت دوباره هل خوردی توی زندگیم و حاال 
دوباره بروی؟مگر من مسخره ام یا خر گیرم آوردی. باید تا آخرش بایستی. 
شهر هرت است که هر وقت خواستی بروی و هر وقت خواستی برگردی. اصال 
خودم می آیم پیش شوهرت و همه چیز را بهش می گویم.مرگ یکبار و شیون 

هم یک بار.«
نباید می گذاشتم دیوانگی کند. اگر سامان می فهمید به پدر می گفت و بعد...
از شوهرم آن قدر وحشت نداشتم که از پدرم. پس چرا وقتی خودش رفت من 

هیچ چیز نگفتم؟ او زیادی عاشق بود یا من عاشق نبودم؟

داستان هفته

داستان عشق و مهاجرت

سالهــــای 
خاکستری

ماندانا رستگار
قسمت سوم

 امتحانات برای زبان فارسی 
تا سال 2018 ادامه می یابد

 A-Level و   GCSC امتحان  لغو  به  انگلستان  دولت  تصمیم  دنبال  به 
انجمن مدرسه های فارسی، اقدام به برگزاری پتیشنی برای جلوگیری از 
این امر نموده و از گویشگران زبان فارسی به امضای آن دعوت به عمل 

آورده است.
پرشین  با  گفتگویی  در  انجمن،  این  از  نمایندگی  به  صدیق  پوری  خانم   
گفت سال گذشته نیز انجمن نامه ای دریافت کرد حاکی از این که امتحان 
بعضی از زبانهای اقلیت ها، از جمله زبان فارسی، در انگلستان، به دلیل 

نداشتن بودجه و ممتحن، لغو خواهد شد. 
زبان،  فارسی  های  مدرسه  انجمن  مکاتباتی،  طی  خصوص  این  در   
این امتحانات،  تا منابع مالی و انسانی خود را برای تداوم  متعهد شدند 
به مشارکت بگذارد. متعاقبا، خانم نیکی مرگان، وزیر آموزش انگلستان، 

توافق کرد تا این امتحانات برای زبان فارسی تا سال 2018 ادامه یابد. 
 امتحال GCSC و A-level از امتحانات رسمی در انگستان است و بعضی 
دانشگاه ها، برای بعضی از رشته ها، این مدرک برای زبان فارسی را، به 

عنوان مقدمات الزم برای ادامه تحصیل، می پذیرند. 
زبان  دو  برای  امتحانات  این  لغو  به  تصمیم  مجددا،  امسال  متأسفانه   
فارسی و هلندی، گرفته شده است و دلیل آن نیز کم بودن تعداد داوطلبان 

آن ذکر شده است. 
 A-Level و GCSC خانم صدیق افزود پارسال ارقام شرکت کنندگان در 
زبان فارسی، خیلی کم بود. در حالی که اوال گویشگران زبان فارسی فقط 
ایرانی ها نیستند. از طرفی، افزایش مدرسه های فارسی نیز نشان می 
دهد که  جمعیت فارسی زبانان در انگستان نیز به حدی هست که از این 
امکانات آموزشی برخوردار باشند. از خانواده های فارسی زبان انتظار 
می رود که فرزندان خود را به یادگیری زبان مادری شان و شرکت در این 

امتحانات رسمی تشویق و ترقیب کنند. 
به  اعتماد  تقویت  هویت،  حفظ  به  فرزندان،  به  مادری  زبان  فراگیری   
نفس و موفقیت در آینده آنها اهمیت به سزایی دارد. خصوصا با افزایش 
نیز  بهتری  شغلی  آینده  از  فارسی  زبان  گویشگران  تجاری،  ارتباطات 

برخوردار خواهند بود.
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آنچه گوگل ایندکس نمی کند

وب سیاه
 اگر در استفاده روزانه از اینترنت به وب سایت های مختلفی مانند فیس بوک، 
خوبی  به  را  اینترنت  فضای  می کنید  تصور  و  مراجعه  گوگل  و  آمازون 
واقع  در  اشتباهید.  در  سخت  خصوص  این  در  که  بگوییم  باید  می شناسید 
آنچه شما از تجربه وب گردی خود درنظر دارید، استفاده از سطح ظاهری یا 
یا  آنچه به عنوان وب پنهان  از حضور در  آنکه  بیرونی دنیای وب است و حال 
وب عمیق شناخته می شود بی نصیب مانده اید. اخیرا کتابی با عنوان »جنایات 
آینده« نوشته مارک گودمن به رشته تحریر درآمده است. کتابی که در آوریل 
 Popular Scienceسال 2015 میالدی با عنوان »رونمایی از وب سیاه« در نشریه
نیز از آن یادشد. هدف از انتشار این مطلب، آشنایی کاربران با فضای متفاوت 
وب عمیق در مقایسه با فضایی از اینترنت است که هر روز پیش روی آنها قرار 
می گیرد. براساس این کتاب وب عمیق یا اینترنت ژرف در واقع فضایی است که 
در آن اطالعات آنالین، با بهره گیری از گذرواژه ها محافظت می شوند، در پشت 
درهای مستحکم محفوظ مانده یا اینکه در نهایت، به نرم افزارهای مخصوص 
هم  آنچنان  فضا  این  بدانید  بدنیست  است.  نیاز  فضا  این  به  دسترسی  برای 

از وب ظاهری  برابر وسیع تر   500 براساس برخی تخمین ها،  و  نبوده  محدود 
است که روزانه در آن به جست وجو و مشاهده اطالعات می پردازیم.

ایندکس  Nature، گوگل تنها پردازش و   براساس گزارش منتشر شده توسط 
حدود 16 درصد از وب سطحی را انجام می دهد و البته تمامی محتویات موجود 
در فضای وب عمیق را بدون پوشش گذاشته است. در واقع هر جست وجوی 
اطالعات  از  درصد   0/  03 تنها  جست وجو،  موتورهای  به واسطه  شده  انجام 
آنالین را پیش روی ما قرار می دهد )یک صفحه از هر 3 هزار صفحه(. قسمتی 
وجود  مختلف  وب سایت های  داده  ای  پایگاه های  در  است  ممکن  عمیق  وب  از 
این  اما  باشد  نشده  هم  فهرست  جست وجو،  موتورهای  توسط  و  باشد  داشته 
فضا که از آن با عنوان شبکه سیاه نیز یاد می شود شامل ساختارهای زیرزمینی 

مخفی است که در آن هکرها، گانگسترها و تروریست ها فعالیت می کنند.

تجارت کثیف در وب عمیق
در این فضا نسخه های غیرقانونی داروها در ابعاد وسیعی دادوستد می شوند. 
به عنوان نمونه، سیلک رود، فروشگاه غیرقانونی زیرزمینی که به تازگی کشف 
شد تجارت زیرزمینی 200میلیون دالری را تنها در مدت 28 ماه انجام داده است. 
ارزهای جعلی کشورهای مختلف از یورو، پوند و ین نیز در این فضا به فروش 
می رسند. به عنوان مثال، جاعالن در ازای 600 دالر، 2500 دالر جعلی آمریکا را با 
ضمانت اینکه خودکارهای معمولی و دستگاه های تست نور ماوراءبنفش قدرت 
شناسایی آن را نداشته باشند به فروش می رسانند هر چند قطعا هنگام استفاده 
حضور  دیگر  خود  محصول  ضمانت  برای  جاعالن  تقلبی  پول های  این  از 
جعلی،  شناسنامه های  پاسپورت،  شهروندی،  برگه های  گواهینامه،  ندارند. 
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واقعیت مجازی به کمک علم می آید

واقعیتی که از 
مجاز سر برآورد

محمدرضا دستورانی

 Virtual Reality )یا  مجازی  واقعیت  با  مردم  از  بسیاری  روزها  این 
برای  بزرگ  شرکت های  که  مختلفی  هدست های  و   )VR اختصار  به  و 
اغلب  دارند.  آشنایی  می کنند،  ارائه  فناوری  این  از  استفاده  و  دستیابی 
محیط های واقعیت مجازی، تجربه های دیداری است که یا از طریق یک 
دسترس  در  برجسته بینی  دستگاه  طریق  از  یا  کامپیوتر  صفحه نمایش 
برداشتن  گوناگون  روش های  از  است  عبارت  مجازی  واقعیت  است. 
مرزهای بین فضای واقعی و فضای مجازی. سال هاست محققان با هدف 
آسان کردن زندگی انسان ها و ایجاد جذابیت در میان مشغله های فراوان 
کاری و همچنین پدیدآوردن بستری برای فناوری ها و ابداعات جدید، به 
دنبال راهی برای ادغام فضای مجازی و فضای واقعی هستند. واقعیت 
مجازی یک تکنولوژی و فناوری نوین است که به کاربر امکان می دهد با 
یک محیط شبیه سازی رایانه ای برهم کنش یا تعامل داشته باشد. بیشتر 
محیط های واقعیت مجازی، تجهیزاتی برای برهم کنش تصویری انسان 
لمسی  یا  صوتی  حسگرهایی  نیز  محدودی  گروه  اما  هستند،  رایانه  با 
با کاربر استفاده می کنند. واقعیت  آنها برای تعامل بیشتر  از  دارند که 
مجازی که از آن به عنوان محیط چندرسانه ای همه جانبه هم یاد می شود، 
فیزیکی  حضور  می تواند  که  است  کامپیوتری  شبیه سازی  محیط  یک 
در یک محل و در یک دنیای واقعی یا یک دنیای مجازی را شبیه سازی 
کند. اغلب محیط های واقعیت مجازی در درجه اول، تجربه های دیداری 
هستند که یک صفحه کامپیوتر یا یک دستگاه برجسته بینی، امکان رؤیت 
را فراهم می کند. برخی از شبیه سازها، ابزارهای اطالعات حسی دیگری 
ابزارهای  پیشرفته تر،  دستگاه های  دارند.  هم  صدا  تولید  ابزار  مانند 
و  بازی سازی  و  آنها در صنایع پزشکی  از  که  دارند  لمسی هم  فناوری 
نظامی استفاده می کنند. محیط های شبیه سازی شده در فناوری واقعیت 
مجازی ممکن است مانند محیط های زندگی واقعی یا کامال متفاوت از 
درحال حاضر  می شود.  دیده  بازی  محیط های  در  آنچه  مانند  باشند  آن 
است.  دشوار  بسیار  مجازی  واقعیت  با  واقعی  تجربه  به وجودآوردن 
وجود  کرد:  اشاره  موارد  این  به  می توان  دشواری  این  دالیل  ازجمله 
پهنای  و  توان، رزولوشن صفحه نمایش  پردازش  محدودیت هایی نظیر 
آینده  در  امیدوارند  فناوری  این  طرفداران  صورت  هر  در   . و...  باند 
بتوان  و  شود  حل  پردازش  و  ارتباطات  به  مربوط  مشکالت  نزدیک، 

راه حل مقرون به صرفه ای برای این فناوری ارائه کرد.

تصویر سه ُبعدی در دید دوچشمی
تصویرهای  ارائه  و  تولید  مجازی،  واقعیت  فناوری های  همه  مبنای 
بیننده  در  سه بعدی  تصویر  ایجاد  روش های  از  یکی  است.  سه بعدی 
روش های  بیشتر  در  دارد.  نام  برجسته بینی  دوچشمی،  دید  به وسیله 
مقابل  تفاوت  اندکی  با  را  دوُبعدی  معمولی  تصویر  دو  برجسته بینی، 
چشم راست و چپ قرار می دهند. این دو تصویر دوُبعدی در مغز تلفیق 
القا می کنند. مبنای  بیننده  به  شده و حس دیدن تصویری سه بعدی را 
و راست است.  به چشم چپ  برجسته بینی نشان دادن تصاویر متفاوت 

انجام می شد.  برجسته بین  به وسیله دستگاه  کار  این  قدیمی،  در شکل 
در شکل امروزی، در سینمای سه بعدی این کار توسط عینک سه بعدی 
انجام می شود که انواع متفاوتی دارد، مثال عینک رنگی یا عینک قطبیده. 
در روش عینک رنگی، تصویر روی پرده تلفیقی از دو تصویر است و 
بیننده که عینکی قرمز و آبی به چشم دارد، با هر چشم فقط یکی از این 
تصاویر را می بیند و درنتیجه فیلم را سه بعدی تصور می کند. البته در 
سال های اخیر، هدست هایی با امکانات و تجهیزات پیشرفته نیز به بازار 
عرضه شده است. تا سال ٢٠١٤ بیش از ٥٠٠ اپلیکیشن برای سیستم عامل 
هدست های  در  استفاده  برای   iOS اپلیکیشن   ٨٠ از  بیش  و  اندروید 
از طریق  آنها را  واقعیت مجازی تولید و عرضه شده است که می توان 

مارکت های معتبر خرید و دانلود کرد.

کاربردهای واقعیت مجازی
ارتش  از  دیگر  نوین  فناوری های  از  بسیاری  مثل  هم  مجازی  واقعیت 
آمریکا آغاز شد. ایده اصلی این فناوری در سال های دهه ١٩٦٠ در ارتش 
آمریکا شکل گرفت. از اولین کاربردهای این فناوری می توان به ساخت 
موارد  در  مجازی  واقعیت  از  امروزه  اما  کرد.  اشاره  پرواز  شبیه ساز 
حوزه های  )در  آموزش  و  فیزیوتراپی  از  می شود؛  استفاده  بسیاری 
مختلف نظامی، علمی، پزشکی و...( تا سرگرمی و تفریحات. بیشترین 
شبیه سازی  حوزه  سه  در  می توان  را  مجازی  واقعیت  کاربردهای 
)شبیه سازی به معنای وانمودن، حل کردن یا تقلید چیزی است. دنیاهای 
یا  پرواز  شبیه سازی  مانند  واقعی اند،  دنیای  برگردان های  مجازی، 
رانندگی(، تجسم )تجسم به معنای مجسم کردن و قابل مشاهده کردن 

تصاویر  صورت  به  اطالعات  دادن  نشان  با  که  مجازی  دنیاهای  است؛ 
سه بعدی آسان تر فهمیده شوند. مثل تجسم های مجازی از فعالیت های 
معنای  به  )واقع گریزی  واقع گریزی  و  آموزشی(  و  نظامی  پزشکی، 
تخیل  با  معموال  مجازی  دنیاهای  است.  واقعیت  از  خالصی  به  تمایل 
مهم ترین  کرد.  دسته بندی  ماجرایی(  بازی های  مانند  می شوند،  خلق 
الکترونیکی،  تجارت  آموزش،  حوزه های  در  مجازی  واقعیت  کاربرد 
پژوهش های تجربی، عملی و آزمایشگاهی، فروشگاه های مجازی برای 
استفاده بهتر از تجارت الکترونیکی، دانشگاه های مجازی که کالس های 
درس و آزمایشگاه های آن همه مجازی است و دانشجویان آن در نقاط 
مختلف دنیا هستند، شبیه سازی حرکت وسایل نقلیه و آموزش رانندگی 
و خلبانی، شبیه سازی انواع ورزش و...، جراحی از راه دور و کتابخانه 

دو  در  مجازی  واقعیت  کاربردهای  درادامه،  است.  اطالعاتی  مراکز  و 
حوزه پزشکی و مهندسی را با دقت بیشتری بررسی می کنیم.

آندوسکوپی   ،)Visualization( مصورسازی   -١ پزشکی:  در  کاربرد 
کاربردهای  از  تعدادی  کولونوسکوپی  و  برونکوسکوپی  مجازی، 
واقعیت مجازی  در پزشکی است. در آندوسکوپی کالسیک، یک دستگاه 
نوری، وارد اندام خاص بیمار )مانند کولون، معده، روده، سینوس و...( 
به دقت معاینه کرد.  ایجاد تصویر واضح  را  آن بخش  بتوان  تا  می شود 
این  مزیت های  ازجمله  بیماری  تشخیص  برای  بافت  سطح  از  روشن  و 
روش و امکان ایجاد جراحت در سطح بافت و احتمال دسترسی نداشتن 
ازجمله  بیمار،  خصوصی  حریم  نقض شدن  یا  بدن  از  خاصی  بخش  به 
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از وب ظاهری  برابر وسیع تر   500 براساس برخی تخمین ها،  و  نبوده  محدود 
است که روزانه در آن به جست وجو و مشاهده اطالعات می پردازیم.

ایندکس  Nature، گوگل تنها پردازش و   براساس گزارش منتشر شده توسط 
حدود 16 درصد از وب سطحی را انجام می دهد و البته تمامی محتویات موجود 
در فضای وب عمیق را بدون پوشش گذاشته است. در واقع هر جست وجوی 
اطالعات  از  درصد   0/  03 تنها  جست وجو،  موتورهای  به واسطه  شده  انجام 
آنالین را پیش روی ما قرار می دهد )یک صفحه از هر 3 هزار صفحه(. قسمتی 
وجود  مختلف  وب سایت های  داده  ای  پایگاه های  در  است  ممکن  عمیق  وب  از 
این  اما  باشد  نشده  هم  فهرست  جست وجو،  موتورهای  توسط  و  باشد  داشته 
فضا که از آن با عنوان شبکه سیاه نیز یاد می شود شامل ساختارهای زیرزمینی 

مخفی است که در آن هکرها، گانگسترها و تروریست ها فعالیت می کنند.

تجارت کثیف در وب عمیق
در این فضا نسخه های غیرقانونی داروها در ابعاد وسیعی دادوستد می شوند. 
به عنوان نمونه، سیلک رود، فروشگاه غیرقانونی زیرزمینی که به تازگی کشف 
شد تجارت زیرزمینی 200میلیون دالری را تنها در مدت 28 ماه انجام داده است. 
ارزهای جعلی کشورهای مختلف از یورو، پوند و ین نیز در این فضا به فروش 
می رسند. به عنوان مثال، جاعالن در ازای 600 دالر، 2500 دالر جعلی آمریکا را با 
ضمانت اینکه خودکارهای معمولی و دستگاه های تست نور ماوراءبنفش قدرت 
شناسایی آن را نداشته باشند به فروش می رسانند هر چند قطعا هنگام استفاده 
حضور  دیگر  خود  محصول  ضمانت  برای  جاعالن  تقلبی  پول های  این  از 
جعلی،  شناسنامه های  پاسپورت،  شهروندی،  برگه های  گواهینامه،  ندارند. 

اداری  و  هویتی  اوراق  جمله  از  نیز  مهاجرت  مستندات  و  دانشگاهی  مدارک 
قیمت  بازار،  این  در  می رسند.  فروش  به  مکاره  سیاه  بازار  این  در  که  هستند 
گواهینامه رانندگی آمریکا، چیزی در حدود 200 دالر بوده اما خرید پاسپورت 
البته مشخص نیست واقعا  یا بریتانیا چندهزار دالر خرج در بر دارد.  آمریکا 
این گذرنامه های جعلی در دنیای دیجیتالی امروز که اثر انگشت و دیگر موارد 
تشخیص هویت وجود دارد عمال چه کاربردی دارد. در این بازار سیاه موجود 
این فضا، قیمت کلیه 200 هزار  فروش اعضای بدن نیز به چشم می خورد. در 
دالر، قیمت قلب 120هزار دالر و کبد 150 هزار دالر عنوان شده است. یک جفت 

چشم نیز 1500 دالر قیمت دارد.

فعالیت های زیرپوستی در وب سیاه
فعالیت های  سیاه،  وب  فضای  در  غیرقانونی  فروش های  و  خرید  عالوه بر 
مخوفی نیز در این فضا انجام می گیرد که بدون شک، تاثیرات خود را در فضای 
از  استفاده  قالب  در  مثال،  به عنوان  گذاشت.  خواهد  جا  به  نیز  معمولی  وب 
ارزهای رایج اینترنتی مانند بیت کوین یا دارک کوین و البته سیستم پرداختی که 
از آن با عنوانLiberty Reserve یاد می شود راهکاری غیرقانونی و ویژه برای 
پرداخت وجه، بدون استفاده از اسامی و مشخصات واقعی ایجاد شده است. 
این در حالی است که برخی وب هاست ها در کشورهایی مانند روسیه و اوکراین، 
امکان پرداخت  ارائه مشخصات واقعی هویتی مجبور نکرده و  به  کاربران را 
به صورت ناشناس و از طریق بیت کوین را فراهم می کنند. این سرویس دهنده ها 
حتی به راحتی هشدارهای مقامات دولتی را نیز نادیده می گیرند. نفوذگران در 
تحقیقات  جدیدترین  می برند.  بهره  نیز  ابری  قانونی  سرویس های  از  راه  این 
و  بدافزارها  توزیع  کانال های  از  درصد   16 که  دارد  آن  از  حکایت  شده  انجام 

از سوی دیگر  آمازون سرچشمه می گیرند.  ابری  از سرویس  حمالت سایبری 
در  موجود  امنیتی  حفره های  شناسایی  برای  مختلف  ابزارهای  خرید  امکان 
در  نیز  خبره  هکرهای  استخدام  امکان  دارد.  وجود  نیز  متفاوت  برنامه های 
این فضا امکان پذیر است. به عنوان مثال گروه چینی Hidden Lynx چیزی در 
سیستم های  به  آنها  از  برخی  که  دارد  اختیار  در  را  سایبری  سارق   100 حدود 

شرکت هایی مانند گوگل، ادوبی و الک  هید مارتین هم دستبرد زده اند.

رد گم کردن در فضای تاریک وب
استفاده از Tor در میان چندین و چند راهکار نرم افزاری برای ورود به فضای 
هزار   6 حدود  چیزی  میان  در  را  سیگنال ها  مرورگر،  این  دارد.  قرار  تاریک 
سرور، سردرگم می کند تا درخواست اصلی کاربر برای بازدید از یک  وب سایت، 
 .onion با پسوند  از صفحات مخفی  بازدید  امکان  نرم افزار  این  مخفی شود. 
)به جای com.( که تنها از طریق این مرورگر امکان بازدید از آنها وجود دارد 
را نیز فراهم می کند. در اواسط سال 2014 میالدی، یکی از نفوذگران حرفه ای، 
داد.  توسعه  وب،  سیاه  شبکه  جست وجوی  موتور  اولین  به عنوان  را   Grams
خرید  دنبال  به  مجرمان  تا  می کرد  فراهم  را  امکان  این  جست وجو  موتور  این 
دارو، اسلحه یا حتی حساب های بانکی سرقت شده در میان سایت های مخفی 
 »I’m Feeling Lucky«جست وجو کنند. این موتور جست وجو حتی به گزینه
مشاهده  گوگل  مانند  قانونی  مرورگرهای  در  آنچه  نظیر  تبلیغاتی  سیستم  و 
می کنیم نیز تجهیز شده بود. مراجع دیجیتالی )ویکی ها( ویژه خالفکاران نیز 
سایت های مخفی را بر اساس دسته بندی هایی نظیر سایت های ویژه هک، خرید 

و فروش، ویروس ها و داروها پیش روی افراد قرار می دهند.

تصاویر  صورت  به  اطالعات  دادن  نشان  با  که  مجازی  دنیاهای  است؛ 
سه بعدی آسان تر فهمیده شوند. مثل تجسم های مجازی از فعالیت های 
معنای  به  )واقع گریزی  واقع گریزی  و  آموزشی(  و  نظامی  پزشکی، 
تخیل  با  معموال  مجازی  دنیاهای  است.  واقعیت  از  خالصی  به  تمایل 
مهم ترین  کرد.  دسته بندی  ماجرایی(  بازی های  مانند  می شوند،  خلق 
الکترونیکی،  تجارت  آموزش،  حوزه های  در  مجازی  واقعیت  کاربرد 
پژوهش های تجربی، عملی و آزمایشگاهی، فروشگاه های مجازی برای 
استفاده بهتر از تجارت الکترونیکی، دانشگاه های مجازی که کالس های 
درس و آزمایشگاه های آن همه مجازی است و دانشجویان آن در نقاط 
مختلف دنیا هستند، شبیه سازی حرکت وسایل نقلیه و آموزش رانندگی 
و خلبانی، شبیه سازی انواع ورزش و...، جراحی از راه دور و کتابخانه 

دو  در  مجازی  واقعیت  کاربردهای  درادامه،  است.  اطالعاتی  مراکز  و 
حوزه پزشکی و مهندسی را با دقت بیشتری بررسی می کنیم.

آندوسکوپی   ،)Visualization( مصورسازی   -١ پزشکی:  در  کاربرد 
کاربردهای  از  تعدادی  کولونوسکوپی  و  برونکوسکوپی  مجازی، 
واقعیت مجازی  در پزشکی است. در آندوسکوپی کالسیک، یک دستگاه 
نوری، وارد اندام خاص بیمار )مانند کولون، معده، روده، سینوس و...( 
به دقت معاینه کرد.  ایجاد تصویر واضح  را  آن بخش  بتوان  تا  می شود 
این  مزیت های  ازجمله  بیماری  تشخیص  برای  بافت  سطح  از  روشن  و 
روش و امکان ایجاد جراحت در سطح بافت و احتمال دسترسی نداشتن 
ازجمله  بیمار،  خصوصی  حریم  نقض شدن  یا  بدن  از  خاصی  بخش  به 

معایب این روش است. ولی آندوسکوپی مجازی کامال غیرتهاجمی است 
بیمار نمی رسد و حریم خصوصی اش نقض نمی شود. ٢-  به  و آسیبی 
مهم ترین کاربرد واقعیت مجازی در پزشکی، استفاده از آن برای آموزش 
استفاده  با  است.  پزشکی  دانشجویان  به  فیزیولوژی  و  آناتومی  فعال 
و  شبیه سازی شده  محیط  یک  در  می توانند  دانشجویان  روش،  این  از 
سه ُبعدی، بهتر و مؤثرتر یاد بگیرند. ٣- یکی از کاربردهای مهم دیگر 
می شود.  مربوط  روان پزشکی  به  پزشکی،  حوزه  در  مجازی  واقعیت 
محسوب  افراد  روانی  اختالالت  درمان  برای  روشی  مجازی  واقعیت 
می شود و یکی از این موارد، درمان بیماری هراس ) فوبیا( است. فوبیا 
ترس شدید از جسم یا وضعیتی خاص است. بیمار با آنکه می داند این 
را  او  عادی  زندگی  که  است  دائما دچار اضطرابی  نیست،  واقعی  ترس 

ارواح،  باز،  از فضای  این ترس ممکن است شامل ترس  مختل می کند. 
خفگی، خون، ارتفاع، آب یا موارد دیگر باشد. در درمان سنتی، پزشک 
با صحبت کردن با بیمار، او را در وضعیتی قرار می دهد که از آن وحشت 
دارد. اما در درمان با استفاده از واقعیت مجازی، محیطی که بیمار از آن 
وحشت دارد، شبیه سازی می شود و بیمار با علم به این موضوع که این 
محیط واقعی نیست، با قرارگرفتن در آن سعی می کند خود را با آن وفق 

دهد و ترس خود را از بین ببرد.
کاربرد در علوم و مهندسی: یکی از موارد مهم در مهندسی و صنعت، 
فرایند  شبیه سازی  از  استفاده  با  مهندس  است.  قطعات  ساخت  فرایند 
ساخت، می تواند همه مراحل ساخت را به طور مجازی تجسم کند و از 

این راه به عیوب احتمالی آن پی ببرد و به رفع آنها اقدام کند.
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چرا آخر هفته ها 
کار می کنیم؟

برای بسیاری از ما بیشتر آنچه در زندگی انجام داده ایم- 
مدرسه،  از  فارغ التحصیلی  دانشگاه،  از  فارغ التحصیلی 
یک  به  می تواند  همه  مدرسه-  و  دانشگاه  بدهی  تسویه 

چیز نسبت داده شود:

اینکه تا چیزی را به طور کامل انجام ندهیم، آرام و قرار 
کار  بیشتر  »باید  احساس  این  هفته،  طی  شاید  نداریم. 
خودمان  با  هفته ها  آخر  اما  شود.  معتدل  می کردیم« 
هفته  کارهای  می خواهد  وجودمان  از  نیمی  درستیزیم. 
بعد را شروع کند، گرچه نیمی دیگر واقعا می خواهد که 
می کنیم،  انتخاب  را  کدام  که  نیست  مهم  کند.  استراحت 
زمانی که باید کار دیگری را انجام دهیم به احساساتمان 

خاتمه می دهیم.
در خانه،  دیگر  اکنون  نیست.  اداره  به  دیگر محدود  کار 
درگیریم.  کار  با  نیز  تعطیالت  در  حتی  و  مسافرت  در 
به روز  از زندگی شخصی روز  کاری  جدا کردن مسائل 
از  بسیاری  برای  می شود.  سخت تر  و  سخت  برایمان 
که  پژوهشی  طبق  است.  شده  یکی  اینها  دوی  هر  مردم 
یک موسسه تحقیقاتی در آمریکا انجام داده است گرچه 
سال های  در  کارمندان  وقت  تمام  کاری  ساعات  متوسط 
اخیر ثابت باقی مانده )8/4 ساعت( اما نسبت افرادی که 

آخرهفته ها کار می کنند به 35 درصد افزایش یافته است.
برنامه یک شرکت توزیعی  Bob Jones مدیر  باب جونز 
می کنم«.  کار  هفته   آخر  هر  »من  می گوید  شیکاگو  در 
به  می کند،  کار  هفته ها  آخر  در  ساعت  سه  یا  دو  جونز 
قبل  هفته  از  را  افکارش  و  می دهد  جواب  ایمیل هایش 
جمع بندی می کند. حدود یک بار در ماه او تمام آخرهفته  
یا  خانه  در  را  کار  این  او  می شود.  مشغول  به کار  را 
از  شماری  که  می گوید  اما  می دهد،  انجام  کافی شاپ 
همکارانش به اداره می روند. به گفته جونز »همه آنها در 
دهه 40 زندگی یا باالتر از آن هستند. از نظر آنها، اگر نیاز 

به انجام کار دارید، باید به اداره بروید.« 
کاترین، یک تولیدکننده عکس و ویدئو در مرکز تبلیغاتی 
چون  می کند،  کار  آخرهفته ها  او  که  می گوید  نیویورک 
همه این کار را می کنند. زمانی که او سر لپ تاپش نیست، 
می گوید  او  می کند.  چک  همراهش  تلفن  در  را  ایمیل ها 
»شاید خیلی ضروری نباشد اما دوست دارم آن را انجام 
دهم. به عالوه، به نظر می آید یک فرهنگ در محل کارم 
فردی  آخرین  تا  می کند  تالش  آن  در  کسی  هر  که  دارم 

باشد که همچنان در حال کار کردن است.«
ممکن است خود را سختکوش بدانید اما تشخیص اینکه 
چه زمانی در حال کار کردن هستید و چه زمانی نیستید 
دشوار است. اگر در خانه به ایمیل ها جواب می دهید، این 
ساعت  یک  این  بودید،  وکیل  یک  اگر  نمی آید؟  حساب  به 

قابل پرداخت خواهد بود؟
دیلی  وبالگ  که  کسی   Mason Currey کری  میسون 
یک  است  کرده  راه اندازی  را   Daily Routines روتینز 
به  می تواند  او  است.  افراد  کاری  جداول  در  متخصص 

کار  روز  در  ساعت   8 فرانکلین  بنجامین  که  بگوید  شما 
می کرده درحالی که بالزاک )نویسنده نامدار فرانسوی و 
پیشوای مکتب رئالیسم اجتماعی در ادبیات( واقعا معتاد 
به کار بود؛ او 15 ساعت در روز کار می کرد. کری می گوید 
»بسیاری از افراد خالق عادات کاری بسیار منظم دارند. 
آخر  شامل  که  مشغولند،  به کار  را  روز  از  بزرگی  بخش 
هفته ها هم می شود.« اما زمانی که کارشان تمام می شود، 
کارهای زیبایی هنری خلق می کنند که سال ها بعد از آنها 

پایدار می مانند.
توازن  یک  یافتن  هستند،  فرزند  دارای  که  افرادی  برای 
زنان  می آید.  ناممکن  نظر  به  زندگی  و  کار  بین  درست 
قبل  از  بیشتر  اما  هستند  کودکان  پرستاران  اولین  هنوز 
به  نسبت  کوتاه تری  ساعات  هنوز  زنان  می کنند.  کار 
مردان به کار مشغولند، اما اکنون این شکاف روزانه فقط 
41 دقیقه است؛ اضافه بر اینکه یک سوم آنها آخرهفته ها 
کنند،  کار  اندازه  یک  به  والدین  که  زمانی  می کنند.  کار 
برنامه ریزی  و  مصالحه  به  نیاز  کودک  یک  کردن  بزرگ 

پیشرفته دارد.
پس اگر شما هم مثل ما هستید و آخر هفته ها اغلب خود 
را در حال کار کردن می یابید. از طرف همسر، دوست یا 
همکارتان مورد انتقاد قرار می گیرید؛ آنها تصور می کنند 
آنها  آیا  است.  اشتباه  هفته  پایان  در  کردن  کار  اساسا 

درست می گویند؟
به نظر انتقادات آنها تا حدودی درست است ما به دنبال 
هستیم.  پدیده  این  درک  به  کمک  برای  تجربی  داده های 
آنچه دریافتیم این است که بسیاری از ما به یک دلیل ساده 
آخر هفته ها کار می کنیم و آن این است که از این کار لذت 

اما  دارد.  باالیی  بهره وری  کار  این  نظرمان  به  می بریم. 
پژوهش ها نشان می دهد که اغلب افراط می کنیم و این کار 

بیش از آنچه فکر می کنیم برای ما هزینه دارد.
اگر کار کردن در آخر هفته با محدودیت همراه باشد، شاید 
چندان اشکالی نداشته باشد. برای بسیاری از افراد، کار 
زندگی  و  کار  ساختن  برای  کلیدی  هفته ها  درآخر  کردن 
کاری با یکدیگر است. یک از دالیلی که بسیاری از ما آخر 
سودمند  احساس  این  که  است  این  می کنیم  کار  هفته ها 
بودن برای ما خوشایند است. در پژوهشی مشتمل بر 500 
فرد بیان شد که بهره ور بودن بیش از هر شرایط دیگری 

به آنها احساس رضایت و خوشحالی می دهد.
می کنیم:  کار  کنیم،  استراحت  داریم  نیاز  که  زمانی  چرا 
قرار  فراغت  بر  مقدم  را  کار کردن  که  داریم  تمایل  اغلب 

دهیم و بیش از نیازمان پول به دست آوریم. 
بهره ور  احساس  از  که  لذتی  و  کارمان  برای  ما  اشتیاق 
چرا  که  را  این  علت  است  ممکن  می آوریم  به دست  بودن 
نیاز  هنوز  اما  کند  بیان  می کنیم  کار  هفته ها  آخر  اغلب 
داریم که مطمئن شویم که زمانمان برای استراحت کافی 

است. 
کار  واقعا  که  یابید  اطمینان  می کنید،  کار  که  زمانی  پس 
می کنید؛ و زمانی که استراحت می کنید اطمینان یابید که 

واقعا استراحت کرده اید. 
کافی  میزان  از  و  می دانند  را  زمان  ارزش  موفق  افراد 
اوقات فراغت نیز آگاهند. بهتر است در ساعات و روزهای 
آخر هفته، خود را برای یک هفته نو آماده کنید تا بتوانید 

به موفقیت هایی که انتظار دارید برسید.

چند ساعت در 
هفته کار می کنید؟

شما چند ساعت در هفته کار می کنید؟ هیچ وقت حساب 
زندگی  ساعات  به  کاریتان  ساعات  نسبت  که  کرده اید 
و  کار  ساعات  میان  توازن  به  است؟  چقدر  استراحت  و 

ساعات زندگی فکر کرده اید؟

ساعات  محاسبه  برای  معیارهایی  و  سازمان ها  دنیا  در 
سال های  طول  در  و  سال  حتی  و  ماه  و  هفته  در  کاری 
زندگی وجود دارد. آنها نه تنها ساعات کار را محاسبه 
و  تفریح  زندگی،  ساعات  با  را  آن  نسبت  بلکه  می کنند 
آیا  که  می گیرند  نتیجه  بعد  و  می سنجند  هم  استراحت 
زندگی شما متوازن است یا نه؟ کدام کشورها بیشتر کار 

می کنند و کدام کشورها کمتر؟
در آمریکا موضوع ساعات کاری و حواشی آن این روزها 
قوانین  اصالحات  و  تغییرات  موضوع  و  شده  خبرساز 
ایجاد  دنبال  به  اوباما  باراک  دولت  گرفته است.  قرار 
تغییراتی در زمینه مرخصی استعالجی و ساعات کاری 
و حداقل دستمزد کارگران است. به همین خاطر اخیرا 
»نکاتی  عنوان  با  کرده  منتشر  را  گزارشی  سفید  کاخ 
در  نمی دانستید«.  که  آمریکا  در  کار  و  خانواده  درباره 
این گزارش معلوم شده که 46 درصد از افراد شاغل در 
با  شغلی شان  موقعیت  و  تقاضاها  که  معتقدند  آمریکا 
زندگی خانوادگی شان در تداخل است و در زندگی شان 
وضعیت  هم  انگلیس  در  کرده است.  ایجاد  اختالل 
بررسی  بنیاد  نام  به  بنیادی  است.  صورت  همین  به 
سالمت روان در انگلیس در مطالعات خود به این نتیجه 
رسیده که یک سوم افراد شاغل در این کشور از ساعات 
کاری شان راضی نیستند و بیش از 40 درصد معتقدند که 
این میزان ساعات کاری، دیگر جنبه های زندگی شان  با 
نکته  شده است.  گرفته  قرار  غفلت  مورد  کار  خاطر  به 
جالب این است که از نظر ساعات کاری در سال، انگلیس 
پایین تر از متوسط جهانی قرار دارد. آمریکا اما باالتر از 
متوسط جهانی از این نظر است. هر دوی این کشورهابا 
وضعیت ساعات کار طوالنی در مکزیک، یونان و شیلی 

فاصله دارند. 
نام  به  شاخصی  اقتصادی  همکاری  و  توسعه  سازمان 
این  اساس  بر  سال  هر  و  دارد  بهتر  زندگی  شاخص 
در  زندگی  و  کاری  ساعات  تناسب  میزان  شاخص، 

و  می سنجد  را  سازمان  این  عضو  مختلف  کشورهای 
گزارشی در این باره منتشر می کند. هدف ازانتشار این 
گزارش، جلب توجه دولت ها است به وضعیت زندگی و 
کار مردم برای افزایش بهره وری و بهبود کیفیت کار و 

زندگی. گزارش این سازمان نشان می دهد که ترکیه تنها 
بیشترین  که  است  سازمان  این  اعضای  میان  در  کشور 
 41 دارد.  را  کاری  باالترین ساعت  با  افراد شاغل  تعداد 
یا حتی  از شاغالن در ترکیه 50 ساعت در هفته  درصد 
از ترکیه مکزیک  این میزان کار می کنند. بعد  از  بیشتر 
بیشترین  آن  شاغل  جمعیت  از  درصد   29 که  دارد  قرار 
ساعات کاری هفته را دارند. در میان 20 کشور عضو این 
سازمان، یک کارگر یا کارمند تمام وقت به طور متوسط 
62 درصد از وقت روز خود یعنی حدودا 15 ساعت در 
روز را صرف مراقبت شخصی می کند مثل غذا خوردن، 
سازمان  کشورهای  فهرست  در  تفریح.  یا  و  خوابیدن 
کار  ساعت   1381 با  هلند  اقتصادی،  همکاری  و  توسعه 

در سال، کمترین میزان ساعات کاری را دارد. بعد از آن 
آلمان با 1397 ساعت کار در سال در ردیف بعدی و نروژ 

با 1420 ساعت کار در ردیف بعدی است. 
یا  هفته  در  ساعت   50 که  شاغلی  افراد  شمار  کانادا  در 

کمتر  رقم  این  است.  درصد   4 تنها  می کنند،  کار  بیشتر 
و  توسعه  سازمان  در  شده  تعریف  متوسط  میزان  از 
کانادا  در  است.  درصد   13 که  است  اقتصادی  همکاری 
کارمندان و کارگرانی که کار تمام وقت دارند، 59 درصد 
از وقت خود را در روز یعنی 3/ 14 ساعت در روز را به 
متوسط  می دهند.  اختصاص  تفریح  و  شخصی  مسائل 
ساعاتی که کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری 
در  شخصی  امور  و  تفریح  و  سرگرمی  برای  اقتصادی 
نظر گرفته 15 ساعت در روز است، به این ترتیب کانادا 
و  توسعه  سازمان  متوسط  حد  از  پایین تر  نظر  این  از 

همکاری است. 
بهبود  برای  به تازگی  که  تدابیری  از  یکی  کانادا  در 

زندگی  و  کاری  ساعات  توازن  ایجاد  و  کار  وضعیت 
این  است.  ساعته   24 مهدکودک های  ایجاد  شده،  اتخاذ 
 5 و   4 کودکان  مخصوص  روز،  تمام  مهدکودک های 
شروع  کانادا  انتاریوی  از  و   2010 سال  از  و  است  ساله 
میالدی،  سال جاری  پایان  تا  است  قرار  کردند.  به کار 
شوند.  برقرار  کانادا  سراسر  در  مهدکودک ها  این 
تا  ساعات کار مدارس و مهدکودک ها در کانادا 9 صبح 
3 بعدازظهر است اما مهدکودک های تمام وقت خدماتی 
را برای کودکان، قبل و بعد از این ساعات ارائه می کنند. 
از  گاه  و  است  حضوری  به صورت  گاه  خدمات  این 
طریق وب سایت و از راه دور. این مهدکودک ها طوری 
برنامه  روز  کل  برای  کودکان  می کنندکه  برنامه ریزی 

داشته باشند. 
از  بیش  سال  طول  در  مردم  که  جایی  کره جنوبی  در 
ساعت   50 حدود  )یعنی  می کنند  کار  ساعت  هزار  دو 
دارد،  قرار  کشورها  پرکارترین  ردیف   در  و  هفته(  در 
توجه  مورد  زندگی  و  کار  میان  توازن  ایجاد  تازگی  به 
باالی  میزان  گرفته است.  قرار  کارشناسان  و  دولت 
کاهش  و  ولد  و  زاد  پایین  نرخ  همچنین  و  خودکشی 
متوسط  کره جنوبی  در  است.  توجه  این  دلیل  جمعیت، 
 1 برای هر زن حدود 3/  زنان  و ولد در  زاد  و  باروری 
سازمان  کشورهای  میان  در  نظر  این  از  و  است  فرزند 
البته  است.  ارقام  پایین ترین  جزو  همکاری،  و  توسعه 
اما  است  پایین  هم  کره جنوبی  در  زنان  اشتغال  میزان 
میزان ازدواج و فرزند آوری در این کشور هم بسیار کم 
است. یکی از تدابیر دولت برای مقابله با این وضعیت، 
هزینه  به ویژه  خانواده  مزایای  و  پرداخت ها  افزایش 
نگهداری کودک است. در سوئد جایی که ساعت کاری 
 1621 حدود  و  است  پایین تر  دیگر  کشورهای  نسبت  به 
ساعت در سال برآورد شده، تنها یک درصد از جمعیت 
شاغل، ساعات طوالنی در هفته کار می کنند. این میزان 
همکاری  و  توسعه  کشورهای  میان  در  حد  پایین ترین 
بیشتر  توازن  ایجاد  برای  سوئد  دولت  است.  اقتصادی 
اپلیکیشنی راه اندازی  در ساعات کاری و زندگی مردم، 
مزایای  از  والدین  آنالین  و  بهتر  استفاده  برای  کرده 
دولت در زمینه نگهداری از کودکان و مزایای دیگر. نام 
این اپلیکیشن My Pages است. این اپلیکیشن حدود یک 
و نیم میلیون نفر کاربر دارد که به جای پرکردن فرم های 
فرزند  از  نگهداری  مزایای  دریافت  و  زایمان  مرخصی 
کار  اپلیکیشن  این  با  آنالین  به صورت  فرزندداری،  و 

می کنند.



15جمعه 24 اردیبهشت ماه 1395 -  شماره 443 هفته نامه پرشین
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly مشاغل

چگونه ایده خود را 
به پول تبدیل کنیم؟

کاری  قرار  می کردم،  تلفن  فروش  برای  کارم،  اوایل 
که  می کردم  مسافرت  مکان هایی  به  و  می کردم  تعیین 
می خواستم دیگران را در آنجا تحت تاثیر قرار دهم. در 
نهایت دریافتم که در بیشتر مواقع این رفت وآمد ها باعث 

اتالف پول و زمانم می شوند.

این  در  هیچ گاه  سازمان،  نهایی  تصمیم گیرنده های   
حرف هایم  که  هنگامی  و  نداشتند  حضور  مالقات ها 
سریع  باید  می رسید،  پایان  به  آنها  کردن  متقاعد  برای 
چقدر  اینکه  به  توجه  بدون  می کردم،  ترک  را  محل 
سخنرانی من خوب بود. در مراجعه حضوری مدیریت 
زمان دست شما نیست و نمی توانید افراد را درحالی که 
کنید،  رها  بدانند  شما  کار  درباره  می خواهند  بیشتر 

مخصوصا اگر تنها گزینه باشید. 
خودتان  شما  اگر  دارد.  وجود  بهتری  استراتژی  اما 
نمی توانید عملیات فروش را انجام دهید، ترسی نداشته 
می دهد.  انجام  برایتان  را  کار  تبلیغاتی،  برگه  باشید: 
دسترس  در  همیشه  که  بود  نخواهید  این  نگران  دیگر 
پیام  یک  هربار  خوب  تبلیغاتی  برگه  یک  چون  باشید 
ترتیب  این  به  می فرستد.  شما  مشتریان  به  بی نقص 
دیگر بدون اینکه نیازی به حضورتان باشد، ایده  هایتان 

را می فروشد. 
تبلیغاتی  برگه  که  بپرسید  خودتان  از  شما  اینجا  شاید 

چیست؟
شماست.  ایده   برای  تبلیغ  یک  اساسا  تبلیغاتی  برگه 
یک  مثل  چیزی  است.  راست  و  رک  و  خواندنی  کوتاه، 
بیلبورد تبلیغاتی است. وقتی شما با سرعت 90 کیلومتر 

بر ساعت در بزرگراهی در حرکت هستید و نوشته ای 
پردازش  برای  کافی  زمان  می بینید  بیلبوردی  روی  را 
نیز منظورشما را  تبلیغاتی  اطالعات ندارید، برگه های 
یک  در  آنها  می کنند.  منتقل  سرعت  و  راحتی  همین  به 
شعار  و  کاال  کردن  برجسته  با  و  می شوند  تهیه  برگ 
شما نظر مخاطبان را جلب می کنند. این نوع از تبلیغات 

و  شده  فراگیر  دارند  که  خصوصیاتی  خاطر  به  عمدتا 
هستند،  ساده  آنها  گرفته اند.  قرار  عمومی  اقبال  مورد 
دو  یا  یک  جذاب  شعار  دارای  هستند،  تصویره  تک 

کلمه ای هستند. 
برگه  آنها ساده هستند، طراحی یک  اینکه  به رغم  البته 
تبلیغاتی خوب زمان می برد. در بیشتر موارد، سادگی 
بهتر است. بیانیه یک خطی به نفع شما - عبارت کوتاهی 
که علت اهمیت محصول شما را برای مشتریان توضیح 
می دهد – باید در اولویت باشد. به یاد داشته باشید که 

بیانیه یک خطی شما احساسی و نیرومند باشد: چگونه 
محصول و ایده شما به دیگران سود می رساند؟ چگونه 

زندگی ها را بهبود می بخشد؟ 
امروز مردم اطالعات بیشتر و بهتری راجع  در دنیای 
این  اما  می خواهند،  می کنند  استفاده  که  محصولی  به 
آنها  به  پیام ساده و کوتاه سریع  باید در یک  اطالعات 

منتقل شود. 
 سپس یک پیام که ویژگی محصول شما را القا می کند، 
تهیه کنید. باید نیازی که محصول شما آن را برآورده 
می کند، عنوان کند و راه حل را نشان دهد. پیام می تواند 
یک قبل و بعد ساده را عنوان کند. می توانید از تصویر 
کسی که از ایده شما بهره می برد استفاده کنید. شاید 

بخواهید ابعاد دیگری هم بیفزایید برای مثال:
»ایده من سرگرم کننده و تعاملی است و به راحتی مورد 

استفاده قرار می گیرد.«

همچنین  اینجا  کنید.  اضافه  را  خود  تماس  اطالعات 
نام  یا  شرکتتان  لوگوی  نصب  برای  خوبی  مکان 

محصولتان است. ولی زیاد بزرگش نکنید. 
است،  ارزش  با  بسیار  خوب  تبلیغاتی  برگه  یک  چون 
پیشنهاد می کنم که یک طراح گرافیک حرفه ای استخدام 
کنید تا کمکتان کند که این برگه تبلیغاتی را به بهترین 

شکل طراحی کنید. 
برای گرفتن عکس های باکیفیت از محصولتان از عکاس 
مدل  که  صنعتی  طراح  یک  و  بگیرید  کمک  حرفه ای 
سه بعدی آن را در کامپیوتر ترسیم کند، در نظر داشته 
باشید. در آخر مثل همیشه قرارداد عدم افشا ایده خود 
را در اختیار کسانی که با آنها کار می کنید قراردهید تا 

آن را امضا کنند. 
تبلیغ  برای  کوتاه  آنالین  ویدئوی  یک  کردن  درست 
باشد.  بزرگ  دستاوردی  می تواند  نیز  محصولتان 
کمتر   – باشد  کوتاه  کنید  سعی  می شود،  تاکید  دوباره 
از یک دقیقه – و همچنین ساده. یعنی موسیقی نداشته 

باشد. 
اگر یک عکس ارزش هزاران کلمه را دارد پس یک ویدئو 
ارزش میلیون ها کلمه را در بر دارد. می توانید ویدئوی 

خود را مستقیما به برگه تبلیغاتی خود منتقل کنید. 
از  قبل  را  خود  تبلیغاتی  برگه های  نهایی:  نکته  یک 
ارسال حتما امتحان کنید. سعی کنید آن را به برخی از 
متوجه  آنها  آیا  که  کنید  بررسی  و  دهید  نشان  آشنایان 
را  آن  تا  می کشد  طول  چقدر  می شوند؟  شما  محصول 
درک کنند؟ اگر زیادی سوال کردند، به آغاز کار توجه 
کامال  باید  شما  تبلیغاتی  برگه  نکنید،  فراموش  کنید. 

واضح باشد. 
تبلیغاتی  برگه  ایجاد یک  برای  را  همین که تالش خود 
برای مدتی طوالنی  را  آن  نتایج سودمند  بکنید،  موفق 
دریافت خواهید کرد. برگه  تبلیغاتی شما کار برانگیختن 

بقیه را برایتان انجام خواهد داد.
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چهار پیشنهاد برای تعادل بین کار و زندگی

آیا شما به کارکردن 
اعتیاد دارید؟

آیا  می کنید؟  کار  هفته  در  ساعت   50 از  بیشتر  شما  آیا 
انتخاب  یا  است  ضروری  شما  شغل  برای  کار  میزان  این 
شخصی شماست؟ آیا شما نیاز دارید که به صورت دائمی 
مشغول به انجام کار باشید؟ آیا شما به سختی می توانید 

اوقاتتان را صرف استراحت یا تفریح کنید؟

آیا شما کمال گرا هستید؟ آیا شما از ترجیح دادن هر امری 
انجام  باید  که  کارهایی  لیست  آیا  هستید؟  ناتوان  کار  بر 
دهید به قدری طوالنی است که هیچ وقتی برای گذراندن 
یا  همسرتان  آیا  ندارید؟  نزدیکانتان  با  عاطفی  اوقات 
بچه هایتان درخصوص اینکه شما هرگز وقت خالی ندارید 
دیگران  با  درگفت وگوهایتان  مرتب  آیا  می کنند؟  شکایت 
وقایع شخصی را فراموش می کنید زیرا حافظه تان توسط 
است؟  شده  اشباع  حد  از  بیش  کارهایتان  و  برنامه ها 
است،  آری  باال  سواالت  از  مورد  چند  به  پاسختان  اگر 

نوع  یک  به کار  اعتیاد  به کار هستید.  معتاد  یک  شما  شاید 
نوعی  یا  غلط  عادات  با  ا  ر  آن  نباید  شما  و  است  بیماری 
نتیجه  این  به  پژوهشگران  بگیرید.  اشتباه  زندگی  روش 
است.  موروثی  نیز  زیادی  حد  تا  بیماری  این  که  رسیدند 
احتمال  دارند  اعتیاد  کردن  به کار  شما  والدین  که  وقتی 
اینکه شما نیز این گونه باشید بیشتر است. معتادان به کار 
احساس  و  ناراحتی های عاطفی  تا  بهره می گیرند  کار  از 
سایر  که  را  آدرنالینی  آنها  کنند.  پر  را  خود  نابسندگی 
از  به دست می آورند  تفریحات  و  از طریق هیجانات  افراد 
طریق کار به دست می آورند، این افراد در مواقع کار کردن 
هیجان زده هستند و هورمونی تولید می کنند که بی نهایت 
با  آدرنالین  تولید  آدرنالین.  هورمون  است:  وابستگی آور 
فعالیت شدید فکری و جسمی و سپس احساس استهالک 
فرا  خستگی  که  وقتی  است.  همراه  شدید  خستگی  و 
این فرآیند منجر  از کار می کشد و  می رسد شخص دست 
به اختالالت پریودیکی می شود که در آنها تحریک پذیری، 
مشاهده  فرد  در  افسردگی  و  اضطراب  پایین،  نفس  عزت 
می شود. فردی که به کار معتاد شده است برای غلبه بر این 
کردن  وقف  از  جدیدی  چرخه  به  شروع  منفی  احساسات 
این  در  نحوی  به  به کار  معتاد  افراد  می کند.  کار  در  خود 
برای  اندکی  زمان  اغلب  که  ورند  غوطه  دوگانه  چرخه 
فرزندان  تربیت  و  خانوادگی  زندگی  به  دادن  اختصاص 
صرف  را  خود  وقت  افراد  این  که  زمانی  حتی  دارند. 
فرزندان خود می کنند و اوقات خود را با آنها می گذرانند 

سعی می کنند گرایشات و استانداردهای غیرواقع بینانه و 
غیرقابل دستیابی خود را به فرزندان خود منتقل کنند. آنها 
به فرزندانشان القا می کنند که تنها نمره خوب و قابل قبول 
نمره کامل است. فرزندان این افراد اغلب احساس شکست 
سرتاسر  در  وجدان  عذاب  و  گناه  احساس  و  می کنند 
می شوند  بزرگ  شرایطی  در  آنها  آنهاست.  همراه  زندگی 
که متقاعدشان می کند آنها و عملکردشان ناکافی هستند. 
کرد  خواهند  تالش  زیاد  بسیار  احتمال  به  فرزندان  این 
احساسات منفی شان را از طریق غرق کردن خود در کار یا 
سایر انواع رفتارهای جبرانی از بین ببرند. به این ترتیب 
چرخه ناقص ادامه می یابد و افراد بیشتری درگیر اعتیاد 
به کار می شوند. این نوع اعتیاد یکی از معدود اعتیادهایی 
برای  بلکه  نمی کند  محکوم  را  آن  جامعه  نه تنها  که  است 
ندارند  هراسی  مردم  بنابراین  است،  قائل  نیز  ارزش  آن 
اعالم  افتخار  با  افراد  کنند.  اذعان  اعتیاد  این  به  اینکه  از 
می کنند که دیروز 12 ساعت کار کرده اند، اینکه فرصت سر 
خاراندن ندارند و اینکه در کار غرق شده اند. رئیس شما یا 
اعتیادتان را  همکارانتان ممکن است روش زندگی شما و 
ستایش کنند ولی الزم است بدانید که ادامه دادن این روش 
ممکن است سبب شود همکارانتان و رئیس تان تنها کسانی 
شوند که در زندگی برایتان باقی بمانند. فرزندان این افراد 
خود  مادر  و  پدر  عاطفی  و  فیزیکی  حضور  عدم  از  اغلب 
رنج می برند زیرا معتادان به کار اغلب وعده هایی را که به 
بچه هایشان می دهند نقض می کنند و در لحظات حساس 
خانواده  با  دیدار  جلسات  مثل  خود  فرزندان  زندگی 
همچنین  تحقیقات  نمی کنند.  شرکت  مدرسه،  سوی  از 
اعتیاد  پدیده  دچار  که  مردانی  و  زنان  که  می دهد  نشان 
ازدواج  به  نسبت  کمتری  مثبت  احساسات  هستند  به کار 
طبیعی(  کار  ساعت  با  افرادی  با  مقایسه  )در  دارند  خود 
بیگانگی  احساس  خود  زناشویی  زندگی  در  افراد  این 
بسیار  به کار  معتاد  افراد  کرده اند.  گزارش  را  جدایی  و 
بیشتر از زوج ها و افراد معمولی مسائلی چون اضطراب، 
و  کار  و  زندگی  از  نارضایتی  شغلی،  استرس  افسردگی، 

مشکالت مربوط به سالمتی را تجربه می کنند. 
پیشنهادات  می برید،  رنج  مشابهی  مشکل  از  هم  شما  اگر 
زیر را برای رسیدن به یک تعادل میان کار موفق و زندگی 

سالم در نظر بگیرید: 

یک: خودتان را در ایام پیری تصور کنید
سن  در  کنید،  تصور  پیری تان  ایام  در  را  خودتان 
بازنشستگی و در ایامی که دیگر قادر به کار نیستید، در آن 
سن وقتی به عقب نگاه می کنید چه چیزی را ارزشمندتر 

و  را  خانواده تان  یا  را؟  دفترتان  را؟  کارتان  می یابید؟ 
اوقات ارزشمندی که با آنها داشته اید. این تخیالت به شما 
کمک می کند چیزی را که در زندگی برایتان مهم تر از همه 

چیز است کشف کنید. 

دو: تفکر روزمره تان در مورد کار و اهمیت آن را به چالش 
بکشید. 

مهم  و  حیاتی  هم  قدر  هر  شما  کار  که  است  این  واقعیت 
باشد، زمانی که شما آن را انجام ندهید یا حتی بدتر وقتی 
شما از این دنیا رفته باشید، زمین کماکان به چرخش خود 
ادامه خواهد داد و چیز مهمی تغییر نخواهد کرد. زمانی 
از  بخشی  مضطربید،  کارهایتان  لیست  خصوص  در  که 
وقتتان را به چالش اختصاص دهید، به اندیشیدن دوباره 
این  کردن  اصالح  و  فکری تان  خطاهای  خصوص  در 

خطاها. 

سه: از دیگران بخواهید تعادل زندگی کاری تان را بررسی 
کنند. 

از دوستان و خانواده تان راجع به ساعات کاری تان سوال 
کنید، افراد معتاد به کار اغلب از این واقعیت ناآگاه هستند 
که تا چه حد در کار غرق شده اند، آنها اغلب از عواقب منفی 
روحی و جسمی این مساله بی خبرند. انتقادپذیر بودن در 
مقابل نظرات اطرافیان مان یک گام مهم در جهت صداقت 
داشتن با خودمان است، وقتی نظرات آنها را بدانید بهتر 

می توانید اوضاع را کنترل کنید. 

چهار: سابقه خانوادگی تان را در نظر بگیرید. 
یا  ساعت   100 می کرد؟  کار  هفته  در  ساعت  چند  شما  پدر 
پدر  اگر  هستند.  بد  پاسخ ها  این  هردوی  ساعت؟  صفر 
شما یک معتاد به کار بوده است احتماال شما نیز به نحوی 
چون  هم  نیز  شما  احتماال  گرفته اید،  قرار  چرخه  این  در 
می دهید  انجام  که  کاری  میزان  با  را  خودتان  ارزش  او 
می سنجید و دائما به خاطر ساعات غیرکاری عذاب وجدان 
فردی  پدرتان  اگر  است  صادق  نیز  این  عکس  اما  دارید، 
بیکار یا گریزان از شغل بوده است، احتماال زندگی شما با 
مشکالت بسیاری همراه بوده است که از کم کاری او ناشی 
شده اند، کار کردن اعتیادوار شما هم اکنون پاسخی دفاعی 
تا امنیت و  به این گذشته است، شما می خواهید کار کنید 
به  به کار  اعتیاد  نکنید  فراموش  اما  باشید.  داشته  آسایش 
قدر بیکاری مضر است. بنابراین باید به دنبال راهی دیگر 

برای تسویه حساب با گذشته تان بگردید. 

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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عشق بیمارگونه با 
دارو درمان می شود! 

دکتر حافظ باُجغلی
روان پزشک و عضو کمیته بهداشت و سالمت جنسی 

انجمن روان پزشکان ایران

قدمت  به  عشق  »درمان«  یا  »شفا«  برای  جستجو 
به  بیمارگونه  نگاه  نوع  این  است.  عشق  خود  پیدایش 
سویه های تاریک عشق حتی در نوشته های شکسپیر که 
برجسته ترین شاعر عشق پرداز در ادبیات اروپایی است 
هم دیده می شود. ابوعلی سینا هم معتقد است عشق یک 
مشهور  نمایشنامه نویس  شاو،  برنارد  است.  بیماری 
دیوانه وارترین،  خشن ترین،  »عشق  می گوید:  ایرلندی 
هذیانی ترین و گذراترین هیجان انسانی است«. آمبروز 
طنز  به  آمیخته  لحنی  با  آمریکایی،  نویسنده  بیرس، 
ازدواج  با  که  است  موقتی  جنون  یک  »عشق  می گوید: 
درمان می شود«. عشق یکی از بحث انگیزترین مفاهیم 
در  زیادی  منفی  و  مثبت  رویکردهای  و  است  انسانی 
مورد آن وجود دارد. بعضی از مردم عشق را بزرگ ترین 
موهبت هستی می دانند و بدون عشق همه چیز را بی معنا 
می بینند، در حالی که گروهی دیگر نگاهی بدبینانه به 
قرار  روانی  بیماری های  طیف  در  را  آن  و  دارند  عشق 
می دهند. عده ای آن را آرمانی ترین جنبه معنوی انسان 
می پندارند و عده ای دیگر عشق را در حد هورمون ها و 
ناقالن عصبی- شیمیایی تقلیل می دهند. عشق تعریف 
خیلی مشخص و جامع ندارد. اما صرف نظر از تعریف 
عشق  وادی  به  را  انسان  که  زمینه هایی  و  علت ها  و  آن 
می کشاند، یک مساله وجود دارد که گمان نمی کنم کسی 
بودن«  »غیرطبیعی  مساله  این  نپذیرد.  را  آن  که  باشد 
است.  خاصی  شرایط  در  عشق  بودن«  »بیمارگونه  و 

دختری  می زنم؛  مثال  چند  مطلب  شدن  روشن  برای 
قرار  پیاپی  خشونت های  مورد  معشوقش  توسط  که 
او دل  از  اوست و نمی تواند  می گیرد و همچنان عاشق 
عشق ورزی  خیال  است،  سال  سالیان  که  پسری  بکند، 
یکطرفه با دختری را در سر می پروراند که او عاشقش 
ستاره  یک  دلداده  و  عاشق  دورادور  که  مردی  نیست، 
سینمایی شده و در این توهم توانایی برقراری ارتباط 
با اطرافیانش را از دست داده، دختر باهوشی که پیش 
با  پسری  عاشق  سرنوشت ساز  و  مهم  امتحان  یک  از 

تفاوت های عمده اجتماعی و فرهنگی می شود و مسیر 
به کلی متفاوت می شود و پسری که عاشق  زندگی اش 
به  را  او  پاسخ منفی  از شنیدن  دختری می شود و پس 
طبابت  در  من  که  است  مواردی  اینها  می رساند.  قتل 
این  حال  شده ام.  مواجه  آن  با  بار ها  روان پزشکی، 
موضعی  چه  روان پزشکی  علم  که  می آید  پیش  سوال 

در  را  آنها  آیا  دارد؟  عشق  خاص  موارد  این  به  نسبت 
تدبیر درمانی  و  قرار می دهد  اختالل های روانی  زمره 
علم  متاسفانه  است؟  اندیشیده  آنها  برای  خاصی 
عشق  مفهوم  به  محتاطانه  بسیار  نگاهی  روان پزشکی 
دارد و هنوز »عشق بیمارگونه« را به عنوان یک اختالل 
روان پزشکی نپذیرفته است. شاید این احتیاط ناشی از 
ترس روان پزشکان برای وارد شدن به مفاهیمی باشد 
که  جایی  هر  هستند.  فرهنگ  به  وابسته  شدت  به  که 
صحبت از باورها، اعتقاد ها و مقدسات انسان ها باشد، 

وارد  را  خودش  و  می کشد  پس  پا  روان پزشکی  علم 
روان پزشکی  کتاب  یک  در  است  کافی  نمی کند.  ماجرا 
که  است  آن وقت  شود.  بیمارگونه«  »عشق  از  صحبت 
بلند  هنر  و  فرهنگ  و  ادبیات  دوستداران  صدای  و  سر 
عشق  بگویید  می خواهید  یعنی  می گویند  و  می شود 
»لیلی و مجنون«، »شیرین و فرهاد«، »رومئو و ژولیت« 

افتخار  و  هویت  که  دیگر  عاشقانه  داستان  ده ها  و 
جوامع وابسته به آنهاست، »غیرطبیعی« و »بیمارگونه« 
بیمارگونه«  »عشق  دلیل  همین  به  شاید  هستند؟ 
تقسیم بندی  اختالل روان پزشکی در هیچ  به عنوان یک 
این  که  حالی  در  است.  نیامده  روانی  اختالالت  معتبر 
وجود  »سوگ«  پدیده  مورد  در  مثال  مالحظه گری 
ندارد و برای »سوگ بیمارگونه« معیارهای تشخیصی 
عشق های  که  افرادی  است  این  واقعیت  دارد.  وجود 
نیاز  تخصصی  کمک  به  می کنند  تجربه  را  بیمارگونه 
دارند. بعضی مطالعات نشان داده اند داروهایی که در 
گروه »مهارکننده های اختصاصی بازجذب سروتونین« 
احساس  جنسی،  میل  کاهش  عارضه  از  غیر  هستند، 
عشق  که  آنجا  از  می کنند.  کم  هم  را  عاطفی  وابستگی 
نظر  از  هم  زیادی  شباهت های  اعتیاد،  و  بیمارگونه 
دارند،  با هم  از نظر علت شناسی  پدیدارشناختی و هم 
را  به معشوق  دلبستگی  و  اعتیاد، عشق  ترک  داروهای 
ثابت  یافته در مطالعات مختلفی  این  و  هم کم می کنند 
دوپامین،  و  وازوپرسین  اکسی توسین،  است.  شده 
هورمون هایی هستند که در هیجان عشق نقش دارند. 
بنابراین داروهایی که اثر این هورمون ها را خنثی کنند، 
می توانند در درمان عشق بیمارگونه کمک کننده باشند 
اما همه این صحبت ها در حد ایده های تحقیقاتی هستند 
را  بیمارگونه«  »عشق  روان پزشکی  علم  که  زمانی  تا  و 
دارویی  درمان  هیچ  اجازه  حداقل  نشناسد  رسمیت  به 
برای کنترل عشق نداریم. در حال حاضر، روان درمانی 
بیمارگونه  از عشق های  انسان ها کمک کند  به  می تواند 
طفولیت  دوران  در  عشق پژوهی  علم  کنند.  پیدا  نجات 
را  زیادی  واقعیت های  هنوز  و  می برد  سر  به  خود 
مطرح  روان پزشکان  امیدوارم  نمی دانیم.  آن  درباره 
واقعیت های  به  نسبت  منفعالنه  وضعیت  از  جهانی 
نگاه  بیمارگونه«  »عشق  به  و  بیایند  بیرون  اجتماعی 

واقع گرایانه تری داشته باشند.
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از دیدگاه حکما پوست به عنوان یک اندام دفعی محسوب 
می  شده است همچنین بدن دارای یکسری اعضای داخلی 
است )اعضای داخلی بدن به اعضای رئیسه و اعضای غیر 
از دیدگاه طب  اعضا  این  رئیسه تقسیم می  شوند( و همه 
طرق  از  باید  که  هستند  فضوالت  یکسری  دارای  ایرانی 

مختلف مانند مدفوع، عرق یا ادرار دفع شوند. 
باشد  داخلی  مشکالت  دارای  فردی  اگر  دلیل  همین  به 
به طور مثال دارای یبوست باشد. راه دفعی ساده طبیعت 
)از راه مدفوع( بسته شده است، در این زمان طبیعت بدن 
ما به دنبال راه هایی دیگر برای دفع می  رود و شاید بتواند 
مقدار کمی   از این دفعیات را از راه ادرار دفع کند، اما به 
به  هستند  یبوست  دارای  که  افرادی  می  شود  دیده  کرات 
می  رسد  به نظر  و  شوند  مي  مبتال  نیز  پوستی  مشکالت 
طبیعت دارد دفعیات را به سمت پوست منحرف می  کند. 

پس ارتباط بین پوست و اعضاي داخلی بدن مشخص است 
و ما باید جهت درمان، ابتدا اعضاي داخلی را درمان کنیم، 
اگر  را برطرف کند،  آن  ابتدا  باید  اگر فردی یبوست دارد 
او  پی سی  مانند  و تخمدان  اختالالت رحمی    فردی دچار 
باشد ابتدا باید به درمان اینها پرداخته شود و بالطبع پس 
از درمان این موارد، پوست به سالمت کامل خود خواهد 

رسید. 
مشاهده  از  پس  پزشکان  که  است  دلیل  همین  به  دقیقا 
حال  شرح  بررسی  به  امر  ابتدای  پوستی  اختالالت 
درمانگری  و  طبیب  پس  می  پردازند.  بدن  داخلی  اعضاي 
باید  بپردازد  بیماری های پوستی  به درمان  که می  خواهد 

ابتدای امر به بررسی مسائل داخلی بدن بپردازد.

جوش دموی
غذایی  نامناسب  رژیم  و  پرخوری  علت  به  ما  جامعه  در 
اصطالحا  که  می  شوند  جوش هایی  دچار  بعضا  افراد 
جوش های  با  افراد  می  گویند.  دموی«  »جوش  آنها  به 
دموی حجامت می  شوند و به حجامت پاسخ خیلی خوبی 
مبتالیان  که  است  اهمیت  حائز  بسیار  نکته  این  می  دهند. 
به جوش باید بدانند درمان جوش صرفا حجامت نیست و 
حجامت تنها یک روش درمانی برای رفع جوش است که 

حتما   باید با تجویز پزشک معالج انجام شود.

علت جوش از دیدگاه طب سنتی
بنام  جوش  از  ایرانی  طب  و  سنتی  طب  مختلف  کتب  در 
ورم نام برده شده است. ورم دارای انواع مختلفی است که 
می  تواند در نواحی مختلفی از بدن نمایان شود. همچنین 

درمانی  نسخه های  از  گسترده ای  طیف  سنتی  طب  در 
به  را  بیان کرده اند. علت ورم  نشاندن ورم  فرو  را جهت 
اخالط نسبت می  دهند و عالوه بر این از دیدگاه طب ایرانی 
می  تواند دارای علت های مختلف دیگری نیز باشد و دقیقا 
ما  جوش  دارای  افراد  همه  برای  که  است  دلیل  همین  به 

نمی  توانیم از یک نسخه واحد استفاده کنیم.

تغذیه
است  تغذیه  جوش  زمینه  در  اساسی  و  مهم  بحث  یک 
باز  معالج  پزشک  برای  را  گسترده ای  درمانی  زمینه  و 
می  کند. باید توجه شود که جوش یک بحث طوالنی مدت 
اشاره  مساله  این  به  مراجعه کننده  بیماران  اکثر  و  است 

دارند که یکی دو سال است اسیر جوش هستند و معموال 
آخرین روش درمانی را که برای رفع و درمان جوش های 
است.  ایرانی  طب  یا  سنتی  طب  می  کنند  انتخاب  خود 
بیمار  غذایی  رژیم  اصالح  با  باید  درمانگر  غذا  بحث  در 
شرایطی را فراهم آورد که خیال بیمار را برای همیشه از 
عارضه جوش آسوده کند اما این کار باید آرام آرام صورت 
گیرد. معموال افرادی که دارای تعداد زیادی جوش هستند 
دچار پرخوری اند و این افراد گرایش زیادی به گوشت و 
شیرینی ها دارند. در مانگر باید به عنوان توصیه از بیمار 
بخواهد که میزان مصرف گوشت و شیرینی ها را کاهش 
گشنیز  آش  هفته ،  در  روز  یک  که  می شود  توصیه  دهد. 
را  پوست  التهاب  و  دارد،  خشک  و  سرد  طبع  )گشنیز 
می  گیرد( درست کرده و میل نمایند )در این آش از گوشت 
و مرغ نباید استفاده کرد و باید آن را با گشنیز زیاد، درست 
کرده و مواد دیگری مانند شنبلیله، تره، جعفری و با توجه 
به فصل سال از برگ چغندر و یا برگ اسفناج نیز استفاده 
شود(. همچنین چون از این آش به عنوان یک وعده غذایی 

استفاده می  شود می  توان مقداری برنج نیز به آن افزود. 

خود  رژیم  روز  به عنوان  باید  را  هفته  در  روز  یک  بیمار 
انتخاب کرده و در آن روز یک پیاله از این آش را به عنوان 
پیاله  یک  نهار،  پیاله  یک  وعده،  میان  پیاله  یک  صبحانه، 
عصرانه و یک پیاله به عنوان شام میل نماید. این عمل و 
از  پس  می  شود.  روده  پاکسازی  باعث  غذایی  رژیم  این 
پاکسازی روده، طبق قانون خال، مواد می  توانند از سایر 
که  طبیعتی  یعنی  شوند  کشیده  روده  سمت  به  سطوح 
مواد را دارد به سمت پوست دفع می  کند )و جوش ایجاد 
این  می  کند.  دفع  روده  سمت  به  را  مواد  حال  می  شود( 
دسته افراد پس از مدتی آش را به عنوان یک رژیم غذایی 

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

دشمن زیبایی
بیماری های پوست یکی از مورد توجه ترین بیماری ها در بین بیشتر افراد 
از  یکی  است.  جامعه  نوجوان  و  جوان  قشر  همچنین  و  خانم ها  ویژه  به 
مقاله  این  در  هستند.  پوستی  جوش های  پوستی،  مشکالت  شایع ترین 
سعی بر آن داریم در ابتدا به بررسی تخصصی جوش از دیدگاه طب سنتی 

و سپس به روش های درمانی جوش ها از دیدگاه طب سنتی بپردازیم.
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می  پذیرند و از این سبک زندگی و تبعات مفید درمانی پس از 
آن لذت خواهند برد.

خواب و بیداری
در مبحث خواب مهم ترین نکته ای که باید در مورد افراد دارای 
افراد  دسته  این  و  است  کافی  خواب  میزان  شود  لحاظ  جوش 
رنگ  خانم ها  اغلب  برای  شوند.  بیدار  آفتاب  طلوع  موقع  باید 
این نکته  به  باید  از خانم ها  این دسته  چهره بسیار مهم است، 
توجه کنند زمانی که صبح می  شود و هنگام طلوع آفتاب روح 
انسان چون از جنس نور است به سطح بدن می  آید و سفارش 
بسیار شده است که انسان در این زمان از خواب بیدار شود و 
افرادی که در این زمان بیدار می  شوند معموال افرادی هستند 
به  و  دارند، عدم خواب در زمان مناسب  زیادی  که برق چشم 
میزان کافی منجر به حس کسالت در طی روز می  شود. به این 
دسته افراد توصیه می  شود تا به آرامی به اصالح عادت خواب 
خود بپردازند. توصیه می شود شب ها پیش از خواب مقداری 
خوشرنگ  انسان  خون  کاهو  خوردن  با  چون  شود  میل  کاهو 
می  شود )کاهو مرقق است و سبب رقیق شدن خون می  شود(. 
ساالد  این  شود.  میل  کاهو  ساالد  یک  قالب  در  می  تواند  کاهو 
شامل مقدار زیادی کاهو، هویج پخته رنده شده، مقداری پودر 
نعناع، مقداری پودر سیر، دو قاشق غذاخوری روغن زیتون و 
اگر می  خواهید حالت رژیمی   نیز به این ساالد بدهید بهتر است 

تکه های نان جو نیز به آن اضافه کنید.

احتباس، یبوست و استفراغ
جهت درمان جوش این قبیل افراد   باید ابتدا اجابت مزاج سهل 
غذاخوری  قاشق  یک  صبح ها  می شود  توصیه  گیرد.  صورت 
خاکشیر در یک فنجان آب داغ به صورت ناشتا میل شود. این 

همچنین  و  می شود  پوست  خوش رنگی  و  مزاج  اجابت  سبب 
می  تواند مواد زائد تجمع یافته در زیر پوست را به سمت بیرون 

بکشد.

ماسک هایی برای پوست های جوش دار
از ساده ترین و در دسترس ترین ماسک ها  اسپری گالب: یکی 
شل  از  می  بندد،  را  پوستی  منافذ  است.گالب  گالب  اسپری 
بودن و افتادگی پوست جلوگیری می  کند و هم اینکه نمی  گذارد 
پوست دوباره دچار جوش شود. اسپری گالب از آن جهت که 
کارآ  بسیار  پوستی  باز  منافذ  درمان  برای  است  قابض  گالب 
و  شوید  از  غذاخوری  قاشق  یک  بابونه:  و  شوید  است.ماسک 
و  کرده  صاف  را  این  بعد  و  شود  دم  آب  لیوان  یک  در  بابونه 
شود.  داده  شست وشو  مایع  این  با  پوست  بار  سه  دو  روزی 
که  سرسیاهی  و  سرسفید  جوش های  برای  بیشتر  ماسک  این 
توصیه  نشده اند،  پوست  سطح  روی  بر  فراگیر  و  عمیق  هنوز 
آرد گندم و سکنجبین: قطره قطره سکنجبین  می شود.ضماد 
)در صورت نبودن سکنجبین از سرکه می  توان استفاده کرد اما 
سرکه را باید با آب مخلوط کرده چون ضماد با سرکه خالص 
بسیار تند و تیز می  شود( را بر روی پودر آرد گندم اضافه کرده 
تا حدی که به قوام ماسک برسد. این ماسک را می  توان برای 
ندارد.ضماد حنا: برای  التهاب  پوستی استفاده کرد که خیلی 
افرادی است که پوست آنها دارای التهاب است یک توصیه ساده 
این است که حنای بی رنگ را تهیه کرده و در آن روغن زیتون 
بر  را  این  و  قوام ماسک برسد  به  تا  قطره قطره اضافه کرده 
روی نواحی دارای جوش های قرمز رنگ بگذارند. توصیه کلی 
از بروز  این است که جهت جلوگیری  از ماسک ها  در استفاده 
هرگونه آلرژی پوستی بهتر است پیش از استفاده از ماسک ها 
افراد آنها را روی پوست نواحی دست و بازوی خود تست کنند.



    جمعه 24 اردیبهشت ماه 1395 -  شماره 443هفته نامه پرشین20

  www.persianweekly.co.uk   info@persianweekly.co.uk گردشگری
سیری در میراث معماری مغوالن و تاثیر آن در صنعت گردشگری

گنبد سلطانیه؛ 
تاج محلی رها شده

تهاجم مغول ها با حمله چنگیزخان در سال 1218 میالدی )597 ه.ش.( 
سرزمین های  از  بسیاری  غارت  و  نابودی  مغول ها  ورود  شد.  آغاز 
توفانی  ایران همچون  بر  داشت. ضربات مغول ها  پی  در  را  اشغالی 
بود که زخم های آن هیچ گاه به طور کامل درمان نشد. اما در اواسط 
همان قرن، فرهنگ اسالمی ایران به شدت بر مغوالن تاثیر گذاشت و 

عمال زمینه تغییرات شگرفی را فراهم ساخت.
ه.ش.(   596-644 با  برابر  )65-1217میالدی  مغول  هالکوخان  این 
بود که بر خالف پیشینیان خود آرام آرام به فکر ساخت وساز افتاد. 
و  غرور  اما  ماندند،  باقی  سنتی  کماکان  اولیه  ساختاری  طرح های 

درست  شد.  نو  طرح های  اعمال  و  تغییر  باعث  مغول ها  جاه طلبی 
اما  کردند،  نابود  و  تسخیر  را  جهان  اعظم  بخش  مغول ها  که  است 
بعدها تالش آنها برای نشان دادن سلطه و برتری خود بیشتر متوجه 
تاریخی  ابنیه  این مساله ساخت  از جمله معماری شد و  عرصه هایی 
ارزشمندی را در سراسر قلمرو آنها در آن زمان رقم زد. در ادامه این 
گردشگری  ارزش  که  دوران  این  به  متعلق  مشهور  بنای  دو  مبحث، 
مقایسه  یکدیگر  با  و  است، معرفی  مثال زدنی  و  کم نظیر  آنها  دو  هر 

خواهند شد.

وجوه اشتراک و افتراق
خود  به  مختص  مقیاس  معماری،  نظر  از  فوق الذکر  تاریخی  برهه 
تشخیص  قابل  و  متمایز  را  آن  هم  مقیاس  همین  بالطبع  که  دارد  را 
اغلب  دوره  این  در  ساخته شده  گنبدهای  مثال  عنوان  به  می سازد. 
بزرگ و وسیع و برج ها نیز معموال بلند هستند. نماهای ابنیه عمدتا 
توسط مجموعه ای از صفحات یا پانل های کمانی بلند و باریک انرژی 
و جان تازه ای می گیرند. این خصوصیات را در دو مکان می توان به 
خوبی مشاهده کرد؛ نخست در شهر سلطانیه واقع در 35 کیلومتری 
حدود  با  سلطانیه  گنبد  نام  به  زیبا  بنایی  مشخصا  آن  در  که  زنجان 
50 متر ارتفاع به چشم می خورد. روایت ها حاکی از آن است که این 
بنا به دستور الجایتو )16-1304 میالدی برابر با 695-683 ه.ش.(، 
برادر جوان تر و جانشین غازان خان ساخته شده است. گنبد سلطانیه 
با پالن 8 ضلعی خود، در حال حاضر عنوان سومین گنبد بزرگ آجری 
دنیا را به خود اختصاص داده است.  در نزدیکی شهر آگره )سومین 
در  و  هندوستان(  شمال  در  واقع  پرادش  اوتار  ایالت  در  بزرگ  شهر 
یا  بابریان  دوره  به  متعلق  بنایی  نیز  دهلی نو  جنوب  کیلومتری   200
به  منتسب  را  آن  تاریخ نگاران  که  می خورد  چشم  به  هند  گورکانیان 
مغوالن هند می دانند و دومین بنای مشهوری است که در این مبحث 
به اختصار به آن پرداخته خواهد شد. تاج محل معروف، در واقع یکی 
از مشهورترین مقبره های جهان در نزدیکی رودخانه جومنا است که 
در قرن 17 میالدی توسط امپراتور مغول منسوب به شاه جهان برای 

همسرش ممتازمحل و البته پس از مرگ وی ساخته شده است.

میراث تاریخی مغول ها
گنبد سلطانیه و تاج محل هر دو به عنوان میراث جهانی یونسکو به 
به  ه.ش.(   1362(  1983 و  ه.ش.(   1384(  2005 سال های  در  ترتیب 
ثبت رسیدند. به گفته برخی از محققان، این گنبد سلطانیه بود که راه 
احمد  ایرانی نظیر مقبره خواجه  با سبک  برای ساخت گنبدهایی  را 

یسوی در قزاقستان و تاج محل هند در دنیای معماری اسالمی هموار 
کرد. مقبره خواجه احمد یسوی نیز مشخصا به دستور تیمور لنگ 
در  ه.ق(   768( میالدی   1389 سال  در  و  گورکانی  پادشاه  نخستین 
شهر ترکستان واقع در جنوب قزاقستان ساخته شد. این مقبره ناتمام 
در سال 2003 میالدی )1382 ه.ش( تحت عنوان میراث جهانی یونسکو 
به ثبت رسید.  در مورد گنبد سلطانیه باید گفت که این بنا بخش اعظم 
تزئینات خارجی خود را در طول تاریخ از دست داده، اما قسمت های 
موزائیک ها،  جمله  از  ارزشمندی  عناصر  واجد  کماکان  آن  داخلی 
نقاشی های دیواری و سفالینه های لعابی– شیشه ای است. برخی باور 
دارند که سلطانیه را باید به حق رقیب پیشگام تاج محل دانست. به هر 
تاج محل اصول معماری و طرح های سنتی  شکل سازندگان هنرمند 
ایرانی و باالخص معماری اوایل دوره مغول را در هم آمیخته و آن را 

به شکلی کامال هنرمندانه در تاج محل بسط داده اند. 

سلطانیه و تاج محل از دید سیاحان گذشته
ژان دیوالفوا همسر مارسل دیوالفوا مهندس و باستان شناس معروف 
از  شخصی  هزینه  به  ه.ش.(   1260( میالدی   1881 سال  در  که  است 
راه ترکیه و قفقاز به ایران سفر و مدت یکسال در مورد ابنیه تاریخی 
گنبد  درباره  خود  سفرنامه  در  دیوالفوا  مادام  کرد.  مطالعه  شرق 
نمایان  بهتر  گنبد  داخل  از  بنا  »عظمت  می نویسد:  این طور  سلطانیه 
خود  انسان  و  دارد  مخصوصی  تاثیر  عالی  بنای  این  تماشای  است. 
را در حضور یک شاهکار صنعتی بزرگ می بیند که اجزای آن کامال 
با مجموع بنا هماهنگ است. به خوبی آشکار است که استاد هنرمند 
قواعد و معلومات معماری  و  بوده  معمار در فن خود بسیار متبحر 
بنا را  ارتفاع  بار وسعت و  موزون را خوب می دانسته است. چندین 
اندازه گرفتیم. منتهی الیه گنبد از سنگ فرش کف، 51 متر ارتفاع دارد 
و عرض آن از هر طرف به 25 متر و نیم می رسد و من مخصوصا به 

این نکات اشاره می کنم تا بتوان به اهمیت و ارزش این بنا پی برد.« 
تاریخ  از  بعد  سال   10 تقریبا  بنا  این  از  نیز  کرزن  ناتانیل  جورج 
زمان  آن  در  وی  دید  از  اما  کرده،  دیدن  دیوالفوا  خانواده  مسافرت 
شدت تخریب بنا قابل مالحظه بوده است. کرزن بعدها یعنی در سال 
1891 میالدی )1270 ه.ش( در سمت نایب السلطنه هند به این کشور 
تاج محل  را فراهم ساخت که مقبره مشهور  عزیمت کرد و مقدماتی 
شد،  واقع  موثر  تاج محل  در  وی  اقدامات  شود.  بازسازی  و  تعمیر 
چرا که این بنای مرمرین زیبا در خالل قرن 18 میالدی و پس از آن 
تقریبا به حال خود رها شده و به شدت محتاج تعمیر و رسیدگی بود. 
روایت ها حاکی از آن است که کرزن که به شدت تحت تاثیر زیبایی این 
بنا قرار گرفته بود، با تصویب قانونی دولت هند را موظف به حفظ 

و مرمت تاج محل کرد. 

اهمیت سلطانیه و تاج محل در گردشگری امروز
نمایی  و  شاهد  واقع  در  که  کرده اند  توصیف  مرواریدی  را  تاج محل 
زنده از اوج ظرافت و تقارن در معماری است. شاید بتوان این طور 
گفت که حدود 20 هزار هنرمندی که قریب 22 سال در ساخت تاج محل 
ایفای نقش کرده اند، بنایی متفاوت ساخته اند که حتی امروز هم یکی 
بهترین  قلمداد می شود.  جهان  توریستی  پرجاذبه ترین مکان های  از 
زمان برای بازدید از تاج محل بین ماه های اکتبر تا مارس )اوایل مهر 
تا اواخر اسفند( است. قیمت بلیت ورودی تاج محل برای توریست های 
تابعیت  که  کسانی  برای  میزان  این  و  است  دالر   13 نزدیک  خارجی 
همکاری های  اتحادیه  جزو  که  را  آسیا  جنوب  کشور  هشت  از  یکی 
برای  و  دالر   9 حدود  دارند،  هستند  سارک  یا  آسیا  جنوب  منطقه ای 
 8 تا   7 بین  ساالنه  تاج محل  است.  سنت   33 تنها  هند  بومی  افراد 
میلیون نفر بازدیدکننده دارد که بیشتر از 800 هزار نفر آنها از خارج 
بازدیدکنندگان،  توجه  قابل  تعداد  به  توجه  با  هستند.  هند  کشور  از 
مدیریت خاصی در راستای کنترل ترافیک ورودی این مکان صورت 
گرفته است، چنانکه بازدیدکنندگان باید حتما ماشین های خود را در 
پارکینگ های مخصوص مجموعه بگذارند و سپس پیاده یا از طریق 

اتوبوس های برقی به طرف مقصد حرکت کنند. 

در مورد سلطانیه چنانچه ذکر آن رفت، قالب اصلی گنبد که در شهر 
سلطانیه پایتخت آن زمان سلسله ایلخانی قرار دارد، به دست مغوالن 
بنا  این  فوق العاده  دید گردشگران نخستین جاذبه   از  پایه ریزی شد. 
بلند  مناره   8 توسط  که  است  آن  فیروزه ای  و  مرتفع  گنبد  از  متاثر 
این  سلطانیه  گنبد  اهمیت  دالیل  از  یکی  است.  شده  احاطه  باریک  و 
باقیمانده  الگوی  به احتمال زیاد نخستین نمونه و  این گنبد  است که 
متاسفانه  است.  ایران  در  مضاعف  الیه  یا  پوشش  واجد  گنبدهای  از 
تخریب های زیادی در خالل قرن های 16 و 17 میالدی بر این بنا وارد 
شده و با وجود اینکه در قرن 19 میالدی این بنا مورد بازسازی قرار 
یکی  است.  مانده  باقی  کماکان  زمان  آن  تخریب های  آثار  اما  گرفت، 
از دشت  قاجارها  زمان  در  که مشخصا  است  این  تخریب ها  دالیل  از 
در  می شد.  استفاده  ارتش  آموزش  کمپ  به عنوان  سلطانیه  اطراف 
دارد  تاریخی وجود  نقطه  تاریخی سلطانیه حدود 17  محوطه شهر 
که تپه نور، اراضی طالبیه، اراضی مسجد جامع، چلبی اوغلو و... از 
آن جمله هستند. با توجه به اهمیت این سایت، ظرف سال های گذشته 
سرمایه گذاری هایی جهت ساخت مراکز اقامتی و زیرساخت های الزم 
در آن انجام گرفته اما ظرفیت پذیرش گردشگر این مجموعه بیشتر 

وابسته به مراکز اقامتی استان است. 

نقش جنگ روی 
گلیم های افغانی

خستگی  از  می شود  نوشته  و  گفته  هرچه 
افغان ها از جنگ طوالنی مدت داخلی و اشغال 

توسط نیروهای نظامی خارجی است.

و  آزار  و  خستگی  و  است  درست  البته  این 
سال  همه  این  پیامدهای  نخستین  از  آوارگی 
است.  بوده  افغانستان  در  درگیری  و  جنگ 
افغانی  نظر می رسد هنرمندان  به  این همه  با 
بیرون  چیزی  آن  دل  از  و  گرفته  را  جنگ 
دیگر  گلیم  از  را  افغانی  گلیم  که  آورده اند 
در  این  است.  کرده  متمایز  منطقه  کشورهای 
از  مختلف  کشورهای  در  گلیم  که  است  جایی 
کشورهای شرق ایران تا رومانی و شرق اروپا 
افغانستان،  در  بافته  این  به  می شود.  بافته 
بداس  اوکراین،  در  گیلیم  می شود.  گفته  گلیم 
در  چیلیم  لبنان،  و  سوریه  در  لیاط  قفقاز،  در 
لهستان  و  ترکیه  در  کیلیم  رومانی و همچنین 
نام های  ازجمله  عربستان  و  مجارستان  و 
طوالنی  مدت های  تا  است.  بافته  این  متفاوت 
گل  می شد،  دیده  افغانی  گلیم های  روی  آنچه 
و بوته و جانوران بوده است؛ اما در دهه های 
اخیر و تحت تاثیر جنگ آنچه در نقش و نگار 
و  پرنده  نه  می شود  دیده  افغانی  گلیم های 

چرنده که جنگنده های تاق و جفت است. 

درگیر  افغان ها  که  است  دهه  سه  از  بیش 
سابق  شوروی  نظامیان  حضور  از  جنگ اند. 
از  تا بعدها جنگ داخلی و پس  این کشور  در 
نیروهای  توسط  کشور  این  نظامی  اشغال  آن 
جنگ،  ناتو.  و  آمریکا  متحده  ایاالت  نظامی 
اقتصاد  و  سیاست  بر  نه تنها  را  خود  تاثیرات 
که بر فرهنگ این کشور هم گذاشته است، کما 
نه گل  دیگر  افغانی حاال  گلیم های  اینکه نقش 

و بوته، که تانک و هلی کوپتر و هواپیماست. 
به کار  که  مجموعه دارانی  از  یکی  »کوین«، 
این  مورد  در  است  مشغول  گلیم  گردآوری 
عجیب  من  برای  که  »چیزی  می گوید:  گلیم ها 
و غریب است کنار هم قرار گرفتن هنری است 
افغانستان  کهن  میراث  و  گذشته  در  ریشه  که 
کشور  این  در  اخیر  سال های  در  آنچه  با  دارد 
به  اشاره نمی کند  البته  داده است.« کوین  رخ 
دل  آن  از  افغان ها  اساس  از  که  چیزی  اینکه 
پای  است  توانسته  چگونه  نداشته اند  خوشی 

ثابت بافته های افغانی شود. 
زمانی  و   1990 دهه  از  بعد  که  می گوید  او 
سابق  شوروی  سرخ  ارتش  نیروهای  که 
نقش  رفتند،  بیرون  افغانستان  مرزهای  از 
افغانی  گلیم های  حاشیه  به  هلی کوپترها 

افزوده شده است. 

این مضمون که  با  گلیم هایی  از نخستین  یکی 
کوین توانست آن را خریداری کند با نقش هایی 
از کالشنیکف، تانک و هلی کوپتر پوشیده شده 
را  آن  حاشیه  خریدم،  قرمز  گلیم  »یک  بود: 
کالشنیکف گرفته بود و در میانه آن نقش هایی 
مختلط از هلی کوپتر و تانک های جنگی دیده 

می شد.«
در  که  گلیم هایی  از  اجمالی  بررسی  یک 
است  بافته شده  افغانستان  در  اخیر  سال های 
سال ها  این  در  که  را  آنچه  اجمال  به  می تواند 
بر افغان ها گذشته است، نشان دهد. در واقع 
تاریخ افغانستان را می توان در نقش گلیم های 
هشتاد،  دهه  در  کرد.  مشاهده  کشور  این 
هنگامی که افغانستان بر اثر جنگ ویران شده 
نشان  را  افغانی  آوارگان  گلیم ها  نقش  بود، 
دهه  در  می گریزند.  پاکستان  به  که  می دهد 
90 نیز نقش ها، نظامیان ارتش سرخ را نشان 
با  می شدند.  خارج  افغانستان  از  می دهندکه 
ادامه جنگ و درگیری در افغانستان و به روز 
شدن ادوات جنگی، نقش گلیم های افغانی نیز 

به روز شد. 
بعد از ماجرای یازده سپتامبر و اشغال نظامی 
جنگنده های  نقش  آمریکا  توسط  افغانستان 
و  شد  افزوده  افغانی  گلیم های  به  نیز   16 اف 
سال  در  آمریکایی  نظامی  نیروهای  خروج  با 
بعدی  نقش  احتماال  افغانستان  از  گذشته 
خروج ارتش آمریکا از افغانستان را به تصویر 

خواهد کشید. 

اما با وجودی که جنگ بخش مهمی از زندگی 
افغان ها را تحت تاثیر قرار داده است، گلیم های 
با نقش و نگار جنگ تنها یک درصد از گلیم های 
به طور  گلیم ها  این  دربرمی گیرند.  را  افغانی 
نمایش  به  آمریکا  متحده  ایاالت  در  معمول 
مجموعه دارهایی  برخی  هرچند  درنمی آیند؛ 
که خوش شانس تر هستند، توانسته اند تعدادی 
در  مثال  برای  دهند.  نمایش  را  گلیم ها  این  از 
تعداد  فلوریدا  در  گلیم  و  فرش  نمایشگاه  یک 
40 تخته از این گلیم های جنگی در معرض دید 

عموم قرار گرفته است. 
قابل توجهی  بخش  که  دوره ای  در  می گویند 
که  است  طبیعی  است،  جنگ  درگیر  جهان  از 
درگیری های نظامی یکی از سوژه های معمول 
بخش  امروزه  باشد.  هنر  در  استفاده  مورد 
و  جنگ  بررسی  به  هنری  تولیدات  از  مهمی 

تاثیرات آن می پردازد. 
گلیم نوعی فرش بدون پرز است که با درگیری 
معموال  می شود.  ایجاد  یکدیگر  به  تاروپود 
تار آن پنبه و پشم وگاهی نخ ابریشم و پود آن 
به صورت  ابریشم  و  کرک  و  پشمی  نخ های  از 
زبان  در  فرش  این  می شود.  استفاده  رنگی 

فارسی نام های مختلفی دارد.

خیلی  خیلی  داستان  یک  گلیم  داستان  اما   
گفت  نمی توان  دقیق  خیلی  است.  قدیمی 
و  قوم  چه  توسط  و  کجا  در  نخستین بار  که 
با  همزمان  که  اولیه  پارچه های  بافت  قبیله ای 
اما  است؛  شده  انجام  بوده  گلیم  بافت  شروع 
بر اساس کاوش های باستان شناسی شواهدی 
و  ایران  فالت  ساکنان  میان  در  بافندگی  از 
است؛  آمده  دست  به  همجوار  سرزمین های 
دریای  شرقی  جنوب  غارهای  در  جمله  از 
نزدیکی  در  هوتو  و  کمربند  )غار  مازندران 
پیدا شده که پرورش گوسفند  آثاری  بهشهر( 
دست  به  را  آنها  موی  و  پشم  ریسیدن  و  بز  و 
مردمان این منطقه در 8000 سال پیش به اثبات 

می رساند.
بافت  برای  مقدمه ای  گلیم بافی  می شود  گفته 
به  را  بافی  قالی  آغاز  تاریخ  بوده است.  فرش 
2000 تا 1500ق م تخمین زده اند. می توان گفت 
تاریخ آغاز گلیم بافی حدود 5000 تا 3000 قبل از 

میالد مسیح بوده است.
npr :منبع



21جمعه 24 اردیبهشت ماه 1395 -  شماره 443 هفته نامه پرشین
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly ورزش

برنده خوشبخت ٥  هزار برابر پول درآورد

لسترسیتی کمر بنگاه های 
شرط بندی را شکست

تساوی دوشنبه شب تیم های چلسی و تاتنهام در لیگ  برتر انگلیس در فاصله 
شگفتی ساز  تیم  قهرمانی  به  رأی  رقابت ها،  این  پایان  به  مانده  هفته  دو 
لسترسیتی داد تا شاگردان کلودیو رانیری )سرمربی لستر( برای اولین بار 
با  که  شگفتی ساز  تیم  این  بچشند.  را  جزیره  در  قهرمانی  طعم  تاریخ،  در 
هزینه ای نزدیک به ٤٠  میلیون یورو جمع آوری شده بود، تمام معادالت فنی 
در لیگ  برتر انگلیس را به هم زد و جام قهرمانی را باالتر از تمام تیم های 
البته  و  لیورپول  چلسی،  آرسنال،  سیتی،  یونایتد،  جمله،  از  انگلیس  مطرح 
غیر  به  انگلیس  برتر  لیگ   در  لسترسیتی  قهرمانی  آورد.  دست  به  تاتنهام 
را  شرط بندی  بنگاه های  جمله  از  غیرفوتبالی  مسائل  فوتبالی،  معادالت  از 

به شدت تحت تأثیر قرار داد.
برای واشکافی این موضوع باید سری به ابتدای فصل زد، جایی که بنگاه 
روی  شرط بندی  کرد  اعالم  انگلیس  در  مارک«  »بوک  شرط بندی  مشهور 
باشگاه لسترسیتی یک به پنج  هزار است! درواقع دست وپازدن لسترسیتی 
برای بقا در لیگ در فصل گذشته، مسئوالن این بنگاه را تا جایی غافل کرده 
بود که یک به پنج  هزار هم شانسی برای قهرمانی لسترسیتی در لیگ  برتر 
این ترتیب هرکسی که می خواست روی قهرمانی  به  انگلیس قائل نبودند. 
برابر  پنج  هزار  می کرد،  پرداخت  که  پولی  هر  ازی  به  ببندد،  شرط  لستر 

بیشتر عایدی به دست می آورد.
طرفی  از  و  انگلیس  لیگ  برتر  در  لسترسیتی  درخشان  نه چندان  کارنامه 

راغب  را  کمی  افراد  گمنام،  خریدهای  با  جدید  فصل  در  باشگاه  وضعیت 
وارد  که  هم  آنهایی  میان  این  از  ببندند؛  شرط  تیم  این  قهرمانی  روی  کرد 
شرط بندی روی قهرمانی لستر شدند، حاضر به پرداخت هزینه های سنگین 

نبودند و بیشتر بین پنج تا ١٠ پوند شرط بستند.

کاش ١٠ پوند شرط می بستم
قهرمانی  روی  تیم  هواداران  از  یکی  مواقع  این گونه  که  می آید  پیش  کمتر 
فصل  ابتدای  که  است  افرادی  از  یکی  هربرت  الیت  با این حال  ببندد  شرط 
که  حاال  و  درنهایت  او  بست.  شرط  یورو  شش  لسترسیتی  قهرمانی  روی 
زده  جیب  به  یورو  هزار    ٣٠ آورده،  دست  به  را  قهرمانی  جام  لسترسیتی 
این  به  »کاری  گفت:  دراین باره  می زد،  حرف  دیلی میل  با  که  الیت  است. 
چیزها ندارم. این روزها فقط یک سؤال از خودم می پرسم که چرا آن روز 
طبق  نبستم«.  شرط  لسترسیتی  قهرمانی  روی  یورو(   ١٢( پوند   ١٠ کذایی 
لسترسیتی  قهرمانی  روی  که  افرادی  تعداد  نوشته،   ESPN که  گزارشی 
ابتدای فصل شرط بسته اند، ٤٧ نفر بوده اند. ابتدا این تعداد تهدیدی برای 
لسترسیتی  و  رفته  جلوتر  بازی ها  هرچه  ولی  نبوده  شرط بندی  بنگاه های 
به صدر جدول نزدیک شده، هراس و دلهره، بنگاه های شرط بندی را دربر 
گرفته است. البته آنها در همان میانه های فصل دست به کار شدند و سعی 
بلیت  بستند،  شرط  لسترسیتی  قهرمانی  روی  که  افرادی  تطمیع  با  کردند 

بخت آزمایی شان را بخرند.
همسرم گفت بفروش، پسرم گفت نه

»بیزینس اینسایدر« در گزارشی که درباره بنگاه های شرط بندی نوشته، به 
این مورد اشاره کرده که بسیاری از بنگاه های کوچک تا آستانه ورشکستگی 
هم پیش رفته اند. البته در این میان به این موضوع اشاره شده که بنگاه های 
زیادی  بلیت های  شده اند  موفق  بلیت   ٤٧ از  فصل  میانه های  از  شرط بندی 
را بخرند؛ هرچند در نهایت ٢٤ نفر حاضر به فروش بلیت شرط بندی شان 
نشدند. یکی از افرادی که در این بین فریب خورده و شرطش را به بنگاه های 
شرط بندی فروخته، جان پریکی ٥٩ساله است که ماجرا را این طور توضیح 
می دهد: »من ٢٥ یورو روی قهرمانی لسترسیتی شرط بستم که باید طبیعتا 
نزدیک به ١٣٠  هزار یورو پول می گرفتم ولی چند هفته مانده به مسجل شدن 
قهرمانی لسترسیتی، از بنگاه به من زنگ زدند و گفتند بلیت من را ٣٧  هزار 

از  کرده  رو  به من  که  شانسی  این  است  کردم ممکن  حس  یورو می خرند؛ 
حس  و  بودند  گرفته  یاد  را  لستر  بازی  شیوه  تیم ها  از  خیلی  برود.  دستم 
کردم از آنجا که لستر باشگاه کوچکی است، رفته رفته امتیاز از دست بدهد. 
به  سروسامانی  می توانیم  هم  پول  همین  با  گفت  من  به  همسرم  طرفی  از 
آشپزخانه بدهیم و از طرفی فکری هم برای طبقه باالی سرمان کنیم. البته 
پسرم به من گفت این کار را نکنم ولی در نهایت خودم تصمیم گرفتم شرطم 
از آنجا که پیش بینی  را به مبلغ ٣٧  هزار یورو بفروشم«. جان با این حال 
کرده بود لستر فصل را در میان سه تیم باالی جدول تمام می کند، پنج  هزار 

یورو بیشتر هم به جیب زد.

ورشکستگی بنگاه های شرط   بندی
روی  که  کسانی  از  بسیاری  بلیت  خریدن  مبنی بر  تالش ها  همه  وجود  با 
باز  شرط بندی  بنگاه های  بااین حال  بودند،  بسته  شرط  لستر  قهرمانی 
مجموع  در   ESPN گزارش  به  شدند؛  ورشکست  و  کردند  زیادی  ضرر  هم 
میلیون    ١٤ به  نزدیک  رقمی  لسترسیتی  قهرمانی  از  شرط بندی  بنگاه های 
یک  که  بوده  پیش بینی هایی  تمام  شامل  رقم  این  شده اند.  متضرر  یورو 
فصل  قهرمانان  لیگ   در  حضور  چه  قهرمانی،  چه  است؛  بوده  لستر  پایش 
آینده و چه حضور در جمع سه تیم باالی جدول. ظاهرا مشهورترین کسی 
بلیتشان نشده اند،  باقی  مانده بوده که حاضر به فروش  هم که بین ٢٤ نفر 
تام هنکس، هنرپیشه معروف هالیوودی است که صد پوند روی قهرمانی 
برابرشدن  پنج  هزار  به  می تواند  حاال  او  است؛  بسته  شرط  لسترسیتی 

سرمایه اش افتخار کند.

و برهنه شدن  گری لینکر!
این موضوع شاید دست کمی از ورشکستگی نداشته باشد؛ اینکه  گری لینکر، 
اسطوره فوتبال انگلیس، در میانه های فصل و زمانی که لسترسیتی شروع 
تلویزیونی  شبکه  مفسر  که  او  داد؛  عجیبی  وعده  بود،  کرده  درخشیدن  به 
اگر  و  نمی شود  قهرمان  لسترسیتی  بود  گفته  است،  انگلیس  در  مشهوری 
قهرمان شود، حاضر است با لباس زیر در برنامه تلویزیونی حاضر شود! 
حاال شاید او باید یکی از سخت ترین چالش های تلویزیونی اش را پشت سر 

بگذارد.
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چند کلمه برای آنهایی که این هفته تولدشان 
است

آمده  دنیا  به  هفته  این  که  عزیزی  دوست 
این  به  باالخره  امسال  مبارک!  تولدت  ای، 
تازه  های  راه  به  که  رسید  خواهید  نتیجه 
نیاز  آرامش  و  راحتی  به  رسیدن  برای  ای 
دنیای  و  شلوغ  زندگی  با  بتوانید  تا  دارید 
پرهیاهوی اطرافتان کنار بیایید. در چند ماه 
آینده فرصت های زیادی برای لذت بردن از 
این  از  کنید  سعی  داشت،  خواهید  زندگیتان 
ببرید.  را  استفاده  نهایت  ارزشمند  لحظات 
کارتان  محل  در  باشد  خوب  حالتان  وقتی 
نیز عملکرد بهتری خواهید داشت و طبعا در 
نتیجه موفقیت بیشتری کسب خواهید کرد، 
این مسئله به ویژه در تیر و مرداد از اهمیت 
ویژه ای برخوردار خواهد بود. معامله هایی 
که االن می کنید تا اواخر شهریور ماه به ثمر 
خواهند نشست، پس پاییز امسال خودتان را 
برای پول و ثروت آماده کنید. کسی که حتی 
رسیدن  فرا  از  پیش  کنید  نمی  هم  را  فکرش 
زمستان از شما تقاضا خواهد کرد که به او 
فرصتی بدهید تا عالقه اش را به شما نشان 

دهد، زیاد به او سخت نگیرید!

متولد فروردین )بره(:
موضوع  این  متوجه  حتی  خودتان  شاید 
حد  چه  تا  رفتارتان  هفته  این  که  نباشید 
دست  کردن  فکر  بدون  و  است  مالحظه  بی 
این  با  است  ممکن  شما  زنید.  می  عمل  به 
کسی  دم  روی  پا  ناخواسته  رفتارهایتان 
بگذارید و با بی احتیاطی و بی فکریتان برای 
خود دردسر درست کنید. قبل از نشان دادن 
واکنش های ناگهانی همه چیز را در ذهنتان 
بررسی کنید و گزینه هایتان را بسنجید. این 
ناراحتی  احساس  دوستانتان  از  یکی  هفته 
برای  راه  بهترین  و  کند  می  افسردگی  و 
درآوردن او از این حالت انجام فعالیت های 
نیاز  آن  به  هم  شما  خود  که  است  اجتماعی 
با  است.  مفید  شما  هردوی  برای  و  دارید 
دوستانتان قرار بگذارید و یا با هم به سینما، 

کنسرت یا تئاتر بروید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
حتی  یا  نشده  بیان  های  خواسته  به  توجه 
است،  خوبی  خیلی  ایده  تان  شده  سرکوب 
ولی به شرط آن که بتوانید آنچه فقط برایتان 
جذاب است و آنچه برای رسیدن به احساس 
است  ضروری  برایتان  خوشبختی  و  شادی 
را از هم تشخیص بدهید. آماده کردن لیست 
هایی جداگانه از نیازهای واقعی و خواسته 
را  اهدافتان  کند  می  کمک  شما  به  هایتان 
اولویت بندی کنید. این هفته در محل کارتان 
کارهای  و  بود  خواهد  شلوغ  خیلی  سرتان 
که  داشت  خواهید  دادن  انجام  برای  زیادی 

به تمرکز و توجه شما نیاز دارند، این حالت 
باید  شما  و  داشت  خواهد  ادامه  روزی  چند 
مواظب باشید موجب افسردگیتان نشود. از 
می  تا  و  کرده  استفاده  هفته  آخر  تعطیالت 

توانید تفریح و استراحت کنید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
نشنیده گرفتن حرف هایی که از اطرافیانتان 
هایی  حرف  مسلما  اگر  حتی  شنوید  می 
کاری  شما  برای  هم  برسند  نظر  به  بیهوده 
این  به  که  آن  بی  و  بود  خواهد  دشوار 
شده  بحث  وارد  آنها  با  کنید  فکر  موضوع 
به  را  آید  می  ذهنتان  به  که  چیزی  اولین  و 
ساعات  در  بتوانید  اگر  آورد.  خواهید  زبان 
تا  کنید  کنترل  را  خود  حالت  این  روز  اولیه 
بعدازظهر اوضاع خیلی آرامتر خواهد شد و 
مهار احساساتتان نیز برایتان راحتتر خواهد 
دهید  انجام  باید  دانید  می  که  کارهایی  شد. 
دلیل  بی  و  اهمیت  بی  کارهای  خاطر  به  را 
به تاخیر نیندازید. مدت هاست که در خیال 
رفتن به سفر هستید و هر بار نقشه هایتان 
بار  این  ولی  شوند،  می  مواجه  شکست  با 
واقعیت می  به  باالخره  دارد  رویایتان  انگار 

پیوندد.

متولدین تیر )خرچنگ(:
را  وجودتان  آرام  و  قدرتمند  جنبه  اگر 
این که چقدر  بدهید هیچ کس متوجه  نشان 
کنید  می  گمگشتگی  و  سرگردانی  احساس 
می  سرتان  در  مدام  افکارتان  شد.  نخواهد 

اطرافتان می گذرد  در  آنچه  و درک  چرخند 
العمل  عکس  کنند.  می  دشوار  شما  برای  را 
را  خود  حالت  این  که  است  این  شما  طبیعی 
در  زدن  حرف  ولی  کنید،  مخفی  دیگران  از 
مورد ترس ها و نگرانی هایتان با فردی که 
مورد اعتمادتان است به آرام شدن شما و رفع 
استرس و فشار عصبیتان کمک خواهد کرد. 
این هفته روز خوبی برای پرداختن به مسائل 
مادی، معامله، باز کردن حساب و یا هر کار 
دیگری که با پول سر و کار دارد نیست، بهتر 
اوضاع  تا  دارید  نگه  دست  روزی  چند  است 

آرامتر شود.

متولدین مرداد )شیر(:
اتمام  به  را برای  انرژی خود  این هفته تمام 
به  بودید  کرده  آغاز  که  ای  پروژه  رساندن 
بر  از دستتان  که  کاری  و هر  گیرید  کار می 
می آید را انجم می دهید، ولی این طور که به 
نظر می رسد این کار از آنچه انتظار داشته 
اید بیشتر طول خواهد کشید. شاید احساس 
این وضعیت هستند  کنید که دیگران مقصر 
و بخواهید آنها را مورد سرزنش قرار دهید، 
در  که  موانعی  زیاد  خیلی  احتمال  به  ولی 
و  کارها  نتیجه  اند  گرفته  قرار  راهتان  سر 
عجله  از  دست  هستند.  خودتان  اشتباهات 
بردارید و هر کاری که برای حل این مشکالت 
از دستتان بر می آید را انجام دهید. یکی از 
سردی  رفتار  شما  با  تان  خانواده  اعضای 
کاری  مبادا  که  هستید  این  نگران  و  دارد 
او شده است،  ناراحتی  مایه  که  باشید  کرده 

به احتمال زیاد اینطور نیست، سعی کنید با 
او حرف بزنید.

متولدین شهریور )سنبله(:
بی  که  این  جای  به  دهید  می  ترجیح  شما 
دلیل نگران چیزهایی باشید که می خواهید 
به دست بیاورید، از استرس و فشار عصبی 
دوری کنید. در ابتدای روز کارهای مهمتر و 
اضطراریتان را انجام دهید، زیرا ممکن است 
در ساعات بعدازظهر انگیزه تان کمتر شود. 
فعلی  وضعیت  حفظ  که  باشید  معتقد  شاید 
کار ممکن است، ولی در واقع  ترین  منطقی 
تغییر  از  ترستان  تنها  دارید  شما  کار  این  با 
را توجیه می کنید. کمی انعطاف پذیری در 
نگرشتان ممکن است غافلگیری خوشایندی 
را برایتان به همراه داشته باشد. سعی نکنید 
به زور رابطه ای را که به تازگی شروع کرده 
اید پیش ببرید، آنچه الزم است را انجام داده 
انجام  وقتش  به  چیزی  هر  تا  کنید  صبر  و 

شود.

متولدین مهر )ترازو(:
را  خود  نارضایتی  سریع  خیلی  هفته  این 
بروز می دهید و این می تواند مانع موفقیت 
می  راحت  خیلی  که  شود  کارهایی  در  شما 
توانید از پس آنها بربیایید، بهتر است سعی 
شاید  بگیرید.  را  دهانتان  جلوی  کمی  کنید 
را  روزتان  عمده  بخش  که  بگیرید  تصمیم 
فعالیت ذهنی  به  که  بکنید  ای  پروژه  صرف 
بسیاری نیاز دارد و به همین خاطر حتما باید 
کردن  ریلکس  و  استراحت  برای  را  زمانی 
وقت  برای  که  هایی  برنامه  بگذارید.  کنار 
که  کسی  یا  و  نزدیکتان  دوست  با  گذراندن 
دوستش دارید چیده بودید ممکن است طبق 
آنچه انتظارش را داشته اید پیش نروند. این 
به  و  مقابلتان  طر  از  زیاد  احتمال  به  مسئله 
دلیل بی حوصلگی اش ریشه می گیرد. سعی 
کنید حال و هوای او را با یک برنامه شاد مثل 

تماشای یک فیلم کمدی عوض کنید.

متولدین آبان )عقرب(:
مشکالتتان  برای  گذشته  در  که  هایی  روش 
بخش  نتیجه  و  اید  داده  قرار  استفاده  مورد 
هم بوده اند ممکن است در حال حاضر نتیجه 
معکوس بدهند، به جای این که وقت خودتان 
را با این کار تلف کنید بهتر است سعی کنید 
به  تا  بگیرید  بهره  تری  تازه  های  روش  از 
نتایج بهتری برسید. شما این هفته خودتان 
ندارید  حسابی  و  درست  حوصله  و  حال 
هم  غمگین  و  ناراحت  مهمان  یک  ناگهان  و 
باید سعی کنید  راه برسد که  از  ممکن است 
حال و هوایش را عوض کنید. بهترین روش 
برای این کار این است که او را بیرون ببرید 
و  رفته  فود  فست  رستوران  یک  به  هم  با  و 
شام بخورید یا به تماشای یک فیلم یا نمایش 
بروید. این کار هم حال شما را بهتر خواهد 

کرد هم دوستتان را!

متولدین آذر )کمان(:
به نظر می رسد که یک دنیا کار برای انجام 
دادن دارید و وقتتان هم دارد به سر می رسد، 
بهتر است به جای بازیگوشی کردن و از این 
روبراه  فکر  به  پریدن  شاخه  آن  به  شاخه 
موثر  و  جدید  برنامه  یک  با  کارها  کردن 

نیست  الزم  که  باشد  حواستان  البته  باشید. 
همه جزئیات را در نظر بگیرید زیرا این کار 
باعث از دست رفتن وقتتان خواهد شد. طی 
عملی کردن برنامه هایتان فرصت کافی برای 
پرداختن به جزئیات آنها نیز خواهید داشت. 
شما  به  ای  کننده  ناراحت  خبرهای  شاید 
برسد، ولی نباید بالفاصله ناراحت شوید، به 
احتمال زیاد اوضاع به آن بدی که به نظر می 
رسد نیست. قبل از این که خودتان را با فکر 
و خیال دیوانه کنید بهتر است یک بار دیگر 

همه وقایع را از نظر بگذرانید.

متولدین دی )بز(:
اگر به فکر برداشتن قدم هایی سازنده برای 
آینده تان هستید کمی دست نگه دارید، االن 
زمان خوبی برای عجله کردن نیست. وقتش 
که  کرد  خواهید  احساس  خودتان  برسد  که 
باید  فقط  فعال  بزنید،  حرکت  به  دست  باید 
این  کنید.  آماده  فکری  لحاظ  از  را  خودتان 
می  قرار  آزمایش  مورد  دارید  انگار  هفته 
گیرید و به همین دلیل هم باید حوزه دیدتان 
روی  تنها  و  کرده  محدود  اهدافتان  به  را 
رسیدن به آنها متمرکز شوید. پیشرفت خود 
را مورد بررسی قرار داده و هرگاه دیدید به 
اید  از مسیر درست منحرف شده  دلیلی  هر 
به راه صحیح بازگردید. جاه طلبی در حال 
حاضر بهترین دوست شماست و بهتر از هر 
کسی به شما و پیشرفتتان کمک خواهد کرد.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
در  که  افرادی  با  مجدد  رابطه  برقراری 
اید، در زمان  ارتباط بوده  آنها در  با  گذشته 
خواهد  شما  برای  را  خوشی  خاطرات  حال 
ساخت. با این حال ممکن است این کار بی آن 
که نتیجه مهمی روی زندگیتان داشته باشد، 
اهداف  به  رسیدن  برای  توانید  می  که  وقتی 
مهمتان صرف کنید را هدر دهد. بهتر است 
از  را  ضروری  غیر  کارهای  روز  ابتدای  از 
موقع  به  بتوانید  تا  کنید  حذف  تان  برنامه 
به کارهای مهمی که برای انجام دادن دارید 
برسید، در غیر این صورت کنترل امور پیش 
از آن که خودتان هم بفهمید از دستتان خارج 
کمتری  پرتی  حواس  هرچقدر  شد.  خواهد 
و  فردی  رضایت  به  رسیدن  باشید  داشته 
هستید  دنبالش  به  که  ای  حرفه  موفقیت 

برایتان راحتتر خواهد بود.

متولدین اسفند )ماهی(:
پیش  برای  زیادی  انرژی  و  شور  هفته  این 
احساس  خود  در  گروهی  فعالیت  یک  بردن 
برای شروع  اشتیاق شما  این  می کنید. ولی 
است  ممکن  که  است  زیاد  حدی  به  تا  کردن 
به  دست  خود  سر  بخواهید  شود  باعث 
گروه  افراد  سایر  شاید  که  بزنید  کارهایی 
کاری  بتوانید  که  این  نباشند.  موافق  آنها  با 
خیلی  بیفزاید  اعتبار شما  به  که  دهید  انجام 
با  است،  تحسین  قابل  هایتان  تالش  و  خوب 
آنقدر  مبادا  که  کنید  احتیاط  باید  حال  این 
توانایی  نمایش  و  خودتان  عملکرد  فکر  به 
هایشان  قابلیت  و  دیگران  که  شوید  هایتان 
را فراموش کنید. بی آن که دلیل آن را بدانید 
یک چیزی باعث ناراحتی و افسردگیتان شده 
است، همه افکارتان را روی کاغذ پیاد کنید، 

شاید فایده داشته باشد!
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از خانه كه بيرون مي آيد، جدال آغاز مي ش��ود. 
ج��دال ب��ا ج��وي آب، جدال ب��ا پله ها، ج��دال با 
پي��اده روي ناس��ازگار ب��ا آن ب��اال و پايين ه��اي 
بي مروتش، ج��دال با اتوبوس و تاكس��ي  و مترو؛ 
درس��ت مانند اين اس��ت كه حريفي نابرابر او را به 
مبارزه طلبيده؛ حريفي كه هر روز به محض آن كه 
پايش را از در خانه بي��رون مي گذارد، جلو راهش 
س��بز مي ش��ود تا در جدالي نابرابر، مغلوبش كند. 
او ام��ا چاره اي ندارد. قرار نيس��ت به خاطر اين كه 
مجبور اس��ت تمام عمر روي ويلچر بنشيند، خانه 
نش��ين هم بشود و ارتباطش را با دنيا و آدم هايش 

قطع كند.
زندگ��ي و حض��ور در جامع��ه ب��راي معلوالن 
گاه��ي آنقدرها هم كه تأكيد مي ش��ود، س��اده و 
عادي نيس��ت. درست اس��ت كه آنها مانند بقيه به 
دانش��گاه مي روند و درس مي خوانند، كار مي كنند 
و پس��ت هاي حس��اس دارند، تفريح مي كنند و به 
پارك و س��ينما مي روند اما   انجام اين كارها، گاه 
به چنان جدالي برايش��ان تبديل مي شود كه تمام 
قوا و انرژي ش��ان را مي گيرد و روحش��ان را آزرده 

مي كند.
بر اساس اعالم معاونت امور توانبخشي سازمان 
بهزيستي كش��ور، هم اكنون ۱۲ ميليون معلول در 
كشور زندگي مي كنند كه البته متأسفانه اين آمار 
در حال افزايش اس��ت و هر روز به تعداد معلوالن 

كشور اضافه مي شود.
طبق آمارها در كشورمان ساالنه حدود 20 هزار 
نفر در تصادفات جاده اي كش��ته ش��ده و   پنج تا 
هفت برابر اين آمار نيز در تصادفات دچار معلوليت 
مي ش��وند؛ عالوه براين بخشي از معلوليت ها نيز به 
دليل ازدواج هاي فاميلي به جامعه تحميل مي شود 
ك��ه با وجود پيش��رفت هاي پزش��كي و توانايي در 
تشخيص اين نوع ناهنجاري ها، همچنان در برخي 
ش��هرها و روس��تاها، خانواده ها به دليل ناآگاهي و 
فق��ر فرهنگي و مالي، همچن��ان صاحب فرزنداني 

معلول مي شوند.
البته بح��ث ما در اينجا مربوط ب��ه معلوليت و 
راه هاي پيش��گيري از آن نيس��ت، بلك��ه بايد ديد 
ب��راي زندگي و رفت و آم��د اين تعداد معلول، چه 
راهكارهايي انديش��يده شده و آيا آنها مي توانند در 
شرايطي مناسب، به فعاليت هاي روزمره بپردازند؟

متأس��فانه در نقاط مختلف ش��هرهاي كش��ور، 
س��اختمان ها، اماك��ن عمومي همچ��ون  مدارس، 
دانشگاه ها، مساجد، مراكز درماني، اماكن ورزشي و 
معابر به گونه اي ساخته نشده اند كه براي استفاده 
معلوالن مناسب باشند و شايد اين اصول در تعداد 

كمي از آنها رعايت شده باشد. 
احس��ان 38 ساله است. 13 س��ال پيش بر اثر 
تصادفي كه در جاده ش��مال براي��ش اتفاق افتاد، 
دچار ضايعه نخاعي ش��ده، البت��ه به گفته خودش 
ش��انس آورده كه از مهره پايين تر آس��يب ديده و 
مي تواند به راحتي از ويلچر استفاده كند. مي گويد: 
»خدا را ش��كر دس��ت هايم كار مي كن��د. خيلي ها 
هستند كه از مهره هاي باال دچار ضايعه مي شوند و 

مشكالتشان خيلي بيشتر است.«
احس��ان به گفته خودش در اين 13 سال آنقدر 
باال و پايين داش��ته كه باورش ب��راي خودش هم 
سخت است. روزهايي كه در نااميدي مطلق به سر 
مي ب��رده و هيچ روزنه اميدي پي��ش رويش نبوده 

است. 
مي گويد: »دو س��ال اول در ش��وك بودم. باورم 
نمي ش��د كه اين اتفاق براي من افتاده اس��ت. آن 
زمان كه دچار اين ضايعه ش��دم، دانش��جوي سال 
س��وم مديريت صنعتي بودم. ب��ه خاطر اين اتفاق 
درس��م نيمه كاره رها ش��د و هي��چ انگيزه اي هم 
براي ادامه تحصيل نداش��تم. بعد از دو س��ه سالي 
ك��ه گذش��ت، كم ك��م تصمي��م گرفت��م از الك 
تنهايي بيرون بيايم و وارد اجتماع ش��وم. البته كار 
راحت��ي نبود. ارتباط با دوس��تانم ديگر مانند قبل 
نبود. گاه��ي براي تفريح با آنها قرار مي گذاش��تم 
اما فقط در برنامه هايي كه مناس��ب ش��رايطم بود 
مي توانستم شركت كنم. تفريحاتي مانند رستوران 
رفتن كه تازه آن هم بايد حتمًا در رس��توراني قرار 

مي گذاشتيم كه پله نداشته باشد.«
او ادامه مي دهد: »تصميم گرفتم درس��م را هم 
ادامه بدهم. البته دوست داشتم رشته روانشناسي 
بخوان��م ت��ا با توج��ه به ش��رايطم بتوان��م در اين 
زمينه كار كنم. كنكور ش��ركت كردم و در رش��ته 
روانشناس��ي پذيرفته شدم. به زندگي اميدوار شده 
ب��ودم. يادم مي آيد كه چه ذوق و ش��وقي داش��تم 
و بع��د از مدت ه��ا احس��اس مي ك��ردم مي توانم 
مانن��د قبل به زندگ��ي ادامه ده��م. روز اول ورود 
به دانش��گاه، واقعيت مانند پتك خورد توي سرم. 
كالس هاي من در طبقه س��وم دانش��كده تشكيل 
مي شد و رسيدن به آن بدون وجود آسانسور، برايم 
مانند كاب��وس بود. البته با بچه هاي با معرفتي هم 
دانشگاهي شده بودم. چند نفري كمك مي كردند و 
مرا از پله ها باال مي بردند اما خدا مي داند كه چقدر 
بابت اين لطفش��ان ش��رمنده مي ش��دم و خجالت 
مي كشيدم. چندبار از ادامه تحصيل منصرف شدم 
ام��ا به هر زحمتي بود، درس��م را تمام كردم و در 
حال حاضر هم به عنوان مش��اور، در يكي از مراكز 
مش��اوره تهران مش��غول كار هس��تم. البته خيلي 
وقت ها به صورت تلفني مش��اوره مي دهم كه براي 

خودم هم بهتر است.«
احسان مي گويد: »افرادي كه مانند من هستند، 
مش��كالت زيادي در رفت و آمد دارند. حتي گاهي 
س��ر زدن به خانه اقوام هم ميس��ر نيس��ت. بعضي 
س��اختمان ها هس��تند كه ظاه��راً باالبر مخصوص 
معلوالن دارن��د اما عماًل راه اندازي نش��ده و قابل 
اس��تفاده نيس��ت. پياده روها هم وضعيت مناسبي 
ندارن��د. گاه��ي آنقدر پس��تي و بلن��دي دارند كه 
اس��تفاده از آنها براي ما مقدور نيس��ت و ناچاريم 
از كن��ار خيابان رفت و آمد كنيم كه بدون ش��ك، 

خطراتي هم به دنبال دارد.«
ترانه ميالدي، دبير كانون هاي معلوالن ش��هر 
ته��ران هم گفته هاي احس��ان را تأيي��د مي كند و 
مي گويد: »با تمامي س��ختي هاي موجود در تردد، 

معلوالن س��عي مي كنند رفت و آمد هايش��ان را به 
حداقل برسانند و تنها براي تحصيل، درمان يا كار 
از خانه خارج ش��وند بنابراين ام��كان بيرون رفتن 
معل��والن از خانه ب��راي تفريح و يا دل خودش��ان 

بسيار محدود است.«
او ادام��ه مي دهد: »ع��الوه بر اين ك��ه به دليل 
مناسب س��ازي نش��دن معابر، معلوالن دسترس��ي 
مناس��بي ب��ه خدم��ات راهب��ري ش��هري مانند 
اتوبوس هاي BRT و مترو ندارند خود اين وسايل 
نيز مناس��ب ش��هروندان داراي معلوليت نيس��ت. 
اس��تفاده از مترو يا اتوبوس در بس��ياري از موارد 
براي معلوالن آس��يب زا بوده و حتي منجر به فوت 
يا آسيب ديدگي شديد جس��مي آن ها شده است، 
بنابر اي��ن معل��والن ترجيح مي دهن��د از ون ها و 

اتوبوس هاي مناسب سازي شده استفاده كنند.«
مي��الدي مي گويد: »ط��ي آماري ك��ه گرفتيم 
ايستگاه هاي مترو از استاندارد الزم براي شهروندان 
معلول برخوردار نيس��ت. حتي دربرخي ايستگاه ها 
دس��ترس معلوالن به طور كلي غير ممكن اس��ت. 
البته در گذشته تنها سامانه حمل و نقلي از سوي 
بهزيس��تي به معلوالن خدمات مي داد اما به دليل 
ش��كايت معلوالن از كيفيت و هزينه هاي باالي آن 
به تازگي س��امانه جديدي را راه اندازي كرده است 
و هرچند كه كيفيت اتوبوس و ون هاي اين سامانه 
بهتر اس��ت اما تعداد آن هاكافي نيست. اين سامانه 
حدود ۴۰ ون و ۲۰ اتوبوس دارد كه تنها معلوالن 
جسمي و حركتي مي توانند از آن ها استفاده كنند 
و قابل توجه است كه فقط تعداد معلوالن جسمي- 
حركتي كه در كانون معلوالن تهران عضو هستند 

به ۲۵۰۰ نفر مي رسد.«

تردد براي افراد سالم هم آسان نيست!
شهرداري، نهادي است كه وظيفه مناسب سازي 
فضا براي معلوالن را بر عهده دارد، با اين همه گويا 
اقدام هاي انجام ش��ده در اين زمينه، چندان هم با 

انتظارها مطابق نبوده است.
علي صابري، عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
ش��وراي ش��هر نيز اين مس��أله را تأييد مي كند و 
مي گويد: »متأس��فانه هي��چ خالقيتي بابت اصالح 
وضعيت موجود در ش��هر صورت نگرفته و ساختار 
شهر از اساس دچار مشكل است. شيب زياد تهران  
در برخي محله ها حتي تردد را براي افراد سالم نيز 

دشوار مي كند.«
او اعتق��اد دارد كه باي��د با مردم صحبت كرد تا 
فرهنگ سازي صورت بگيرد و شخصي كه خانه اي 
مي س��ازد بايد به اين فكر كند كه اگر دچار آسيب 
و مصدوميت ش��د چطور مي تواند در خانه و محله 
خود تردد كند؟ به هرحال هر فرد سالمي مي تواند 
معلول شود و همه بايد به اين مسأله فكر كنند.  

البته اين كه مردم تنها به فكر ساخت خانه هايي 
با شرايط مناسب براي رفت و آمد معلوالن باشند، 
تنها چاره كار نيس��ت، چرا كه تجربه ثابت كرده تا 
پ��اي قانون و اجبار به ميان نيايد، نمي توان به بعد 
فرهنگ��ي قضيه اتكا كرد و منتظر ب��ود تا همه به 
صورت خودجوش به رعاي��ت اصول در اين رابطه 

بپردازند. 
بر اساس بند ب ماده ۱۶۹ قانون مناسب سازي، 
ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري موظف است 
طرح هاي مناسب س��ازي س��اختمان ها و فضاهاي 
شهري و روستايي براي معلوالن جسمي و حركتي 

را بررسي، تهيه و تدوين كند.
ش��هرداري ها و دهياري ه��ا موظفند بر اس��اس 
ضواب��ط و طرح ه��اي موضوع اين بند، نس��بت به 
مناسب س��ازي معابر و فضاهاي عمومي ش��هري و 

روستايي اقدام كنند.
الزام اداره كل تربيت بدني استان تهران به تهيه 
و ارائه اليحه برنامه جام��ع مديريت پايدار ورزش 
شهر تهران با همكاري شهرداري تهران نيز در اين 

قانون آمده است.
همچنين بر اس��اس بند 59 برنامه پنج س��اله 
ش��هر تهران، ب��ه منظور تأمين امنيت و س��المت 
ش��هروندان با اولويت حركت جانبازان، معلوالن و 
سالمندان، ش��هرداري تهران موظف است با توجه 
به مفاد مصوبات شوراي اسالمي شهر تهران و ساير 
قوانين و مقررات موضوعه نس��بت ب��ه ارائه برنامه 
اجرايي مشخص درخصوص ساماندهي شبكه هاي 
دسترسي مناسب و حركت پياده براي تردد آرام و 

ايمن در محالت و بين محالت اقدام كند.
ب��ا اي��ن هم��ه محم�د پرپاي�ي مدي��ر طرح 
مناسب س��ازي ش��هرداري تهران اذع��ان مي كند: 
»طبق ارزيابي و نظر كارشناسان ژاپني 94/1درصد 
از فضاهاي ش��هري در تهران براي اس��تفاده همه 

قشرها بويژه معلوالن مناسب نيست.«
او مي گوي��د: »در ح��وزه ساختمان س��ازي در 
بخش ه��اي دولت��ي و خصوصي، رعاي��ت اصول و 
مق��ررات باي��د ش��امل فضاه��اي اداري و تجاري، 
مس��كوني، بهداش��تي و درماني، نظامي، انتظامي 
و مذهبي باش��د تا همگان بوي��ژه معلوالن به طور 

يكسان از اين فضاها استفاده كنند.«
ب��ه هرحال نبايد اين نكت��ه را از ذهن دور نگه 
داش��ت كه نامناس��ب بودن محيط س��بب شده تا 
بس��ياري از حقوق معل��والن از آنان گرفته ش��ود 
بنابراين تأكي��د بر موضوع مناسب س��ازي محيط 
براي معلوالن در جامعه بايد مورد توجه مسئوالن 
بويژه جامعه مهندسان قرار گيرد تا در طراحي هاي 
محيط هاي عمومي و ع��ام المنفعه، از ضوابط اين 

مناسب سازي استفاده شود.
گذر از هفت خوان حمل و نقل شهري

س��امانه حمل ونق��ل ويژه معل��والن و جانبازان 
پايتخت اواخر اسفندماه سال 91 با حضور قاليباف 
ش��هردار تهران به بهره برداري رسيد كه قطعًا يك 
گام رو به جلو بود. اقدامي كه در جهت رفع بخشي 
از مش��كالت عبور و مرور افراد داراي معلوليت بود 
تا ش��رايط حضور بيش��تر آنها را در جامعه فراهم 

كند.
 ش��ماره تلفن 6305 با 30 ش��ماره پش��تيبان 
ب��راي برقراري تم��اس همزمان 30 نف��ر  در نظر 
گرفته ش��د. همچنين سيس��تم پيامكي سامانه به 
ش��ماره 733-4578-0933 براي برقراري ارتباط 
و س��رويس دهي و همچني��ن درياف��ت انتقادات و 

پيشنهادات مسافران راه اندازي شد.
ون ه��ا براي 2 ت��ا 3 نفر ويلچرنش��ين و 4 نفر 
هم��راه طراح��ي ش��ده اند و گرچه با وج��ود آنها 
گوش��ه اي از مش��كالت حم��ل و نقل ش��ماري از 
معلوالن كم مي ش��ود، اما به هرحال جوابگوي نياز 

اين قشر نيست.
البت��ه كاه��ش كراي��ه س��امانه حم��ل و نقل 
جانب��ازان و معلوالن پايتخ��ت از 7000 تومان به 
1000 تومان طي روزهاي اخير، اين س��امانه را در 
حج��م تقاضاها دچار غافلگيري كرد و البته با بروز 
محدوديت هايي هم براي معلوالن همراه شد، چرا 
ك��ه به گفته برخي از معلوالن، به اين ترتيب براي 

مصارف غي��ر ضروري هم از خدمات اين س��امانه 
اس��تفاده مي شود، حال آنكه بسياري از معلوالن با 
اين ش��رايط، جهت رفت و آمد به مراكز درماني با 

مشكل مواجه شده اند.
سعيد زارع، مدير سامانه حمل و نقل جانبازان 
و معل��والن ش��هرداري ته��ران در اي��ن خصوص 
مي گوي��د: »ط��ي روزه��اي اخير حج��م تماس با 
س��امانه حمل و نقل معل��والن پايتخت 50 درصد 
افزايش پيدا كرده ولي ما به اين مس��أله با نگرش 
مثب��ت نگاه مي كنيم، زيرا اي��ن اتفاق به طور حتم 
افزايش خودروها را به همراه خواهد داش��ت. البته 
تحقق اين هدف نيازمند صبر بيش��تر براي توسعه 

زيرساخت هاي ارائه خدمات درون شهري از جمله 
افزايش خودروها است.«

او ادام��ه مي ده��د: »تمام تماس ها در س��امانه 
ثبت مي ش��وند و چيدمان ما براساس اين تماس ها 
انجام مي ش��ود كه اولويت اول با افراد ويلچرنشين 
و اولوي��ت بعد با افرادي اس��ت كه در مس��يرهاي 
يكس��ان قرار دارند. سپس با افرادي كه از دريافت 
س��رويس جا مي مانند تماس مي گيريم و بر اساس 
ج��دول تنظيم��ي، زمان ه��اي خالي را ب��ه افراد 

پيشنهاد مي دهيم.«
زارع همچني��ن مي گويد: » تا آخر ش��هريورماه 
20 خ��ودرو ديگ��ر به ناوگان اضافه خواهد ش��د و 

 م��ا به طور جدي در حال افزايش ظرفيت س��امانه 
حمل و نقل معلوالن هستيم اما اجراي اين فرايند 
نياز به صبر بيشتر عزيزان داراي معلوليت است.«

 از ون ه��اي س��امانه حم��ل و نق��ل معلوالن و 
جانبازان كه بگذريم، مي رسيم به مترو كه با توجه 
به اين كه روزانه بيشترين تعداد مسافر شهر تهران 
را جابه جا مي كند، اين توقع وجود دارد كه سهمي 
هم براي ش��هروندان معلول در نظ��ر بگيرد. البته 
در ش��ماري از ايس��تگاه ها آسانسور وجود دارد كه 
بعضي ش��ان به دليل فرس��ودگي از كار افتاده اند، 
ب��ه همين دليل در حال حاضر س��فر با مترو براي 
معلوالن نوعي ريس��ك محس��وب مي ش��ود، زيرا 
وقتي وارد يك ايس��تگاه مي شوند معلوم نيست در 
ايستگاه مقصد، آسانسوري براي خروجشان وجود 

داشته باشد يا خير!  
شركت واحد اتوبوسراني هم ملزم است شرايطي 
را فراهم كند تا همه  اقشار جامعه بتوانند از اتوبوس 
استفاده كنند. يكي از برنامه هاي شركت واحد براي 
اي��ن منظور نيز اختصاص اتوبوس هايي با ش��رايط 
ويژه و مناسب جهت استفاده  معلوالن، سالمندان و 

اقشاري است كه نياز به توجه بيشتر دارند. 
به گفته پيمان س�نندجي، مديرعامل شركت 
واحد اتوبوسراني تهران و حومه، هم اكنون در تمام 
ايس��تگاه هاي BRT بحث مناسب س��ازي رعايت 
ش��ده، اما مناسب س��ازي فضاي بيروني ايستگاه، 
خيابان، اختصاص باالبر و غيره جهت ورود معلوالن 

به ايستگاه از وظايف شركت واحد نيست.
س��نندجي البته خبرهاي خوب ديگري هم براي 
معلوالن دارد. او مي گويد:> ش��هرداري 900 اتوبوس 
از 6500 اتوب��وس در ته��ران را خري��داري كرده كه 
عمدتًا اتوبوس هاي دو كابين هس��تند و ويژگي هاي 
مربوط به معلوالن را دارند اما س��اير اتوبوس ها فاقد 
چنين ويژگي هايي هس��تند كه در اين صورت براي 
كساني كه امكان استفاده از پله ندارند قابل استفاده 

نيست.«
او ادام��ه مي ده��د: »يكي از مس��ائل مهم اين 
افراد اعالم رس��يدن به ايستگاه هاست كه در حال 
حاضر برنامه ريزي ها بر اين اس��اس است كه ابتدا 
در خطوط BRT و س��پس در س��اير خطوط اين 
كار انج��ام ش��ود. در اين صورت تردد به وس��يله 
حمل ونقل عمومي براي نابينايان نيز ميسر خواهد 

شد.«
با تم��ام اين اوض��اع و احوال و ب��ا وجود تمام 
مش��كالت و كاس��تي هايي ك��ه در زمين��ه ت��ردد 
معلوالن وج��ود دارد، آنها ت��الش مي كنند كه به 
زندگ��ي همانند ديگر اف��راد جامع��ه ادامه دهند 
در ش��هري ك��ه ه��ر روز به محض آن ك��ه قدم به 
خيابان  هاي��ش مي گذارند، گويي در ميدان جدالي 

نابرابر وارد شده اند.

معلوالنهمچنانبامشكالتفراواندرتردد،دستوپنجهنرمميكنند

 مريم طالشي

جدال نابرابر با موانع شهري

عالوهبراينكهبهدليلمناسبسازينشدن
معابر،معلوالندسترسيمناسبيبهخدمات
راهبريش�هريماننداتوبوسه�ايBRTومترو
ندارندخوداينوسايلنيزمناسبشهروندانداراي
معلولي�تنيس�ت.اس�تفادهازمتروي�ااتوبوسدر
بسياريازمواردبرايمعلوالنآسيبزابودهوحتي
منجربهفوتياآس�يبديدگيشديدجسميآنها
ش�دهاس�ت،بنابراينمعلوالنترجي�حميدهنداز
ونهاواتوبوسهايمناسبس�ازيش�دهاستفاده

كنند

 افقي:
1 - پ��رزور و قوي – صفات و ش��رايط 
قاضي طبق موازين به وس��يله... معين 

مي شود
2- باد كش��نده – خوابيده – روزگار، 

عصر
3- ياق��وت – جايگاه مرش��د در گود 

زورخانه – كافه يا رستوران
4- ج��وش ري��ز – عمده ترين محيط 
خدمات��ي اينترنت – پيش��وا، مقتدا – 

سنگيني، ثقل
5- پنج آذري-  اس��تان شمالي – نام 

دخترانه
6- انس گرفته – ضرباهنگ – ويتامين 

جدولي
7- جانشينان – نوعي بازي – فريب

8- يكي از اس��باب نانوايي – كمانگير 
معروف – نام هيتلر

9- بسياري – نوعي سس پرمصرف – 
ضد پشتك

10- تنها – شهر استان يزد – گواهي 
پايان تحصيالت

11- سنگتراش – افسردگي و دلتنگي – گرداگرد لب و دهان
12- مقام طاليي در ورزش – گرانبها – ديروز – هواي متحرك
13- جايز و روا – آماس پوست از سوختگي – سرسلسله مادها

14- سبزي خوراكي و خورشتي – واحد بوكس – محبت
15- كارآموز پزشكي – نام ديگر مثنوي گلستان ارم اثر رضاقلي خان هدايت

 عمودي:
1 - در همه كارها بايد نوبت را رعايت كرد – فرمانروايان

2- گردهمايي علمي – پلي در شهرستان سوادكوه – كندن گياه هرز
3- خدمتكار مرد – با معنوي ميانه اي ندارد! – شيريني

4- كشور مبارك – كشوري در غرب آفريقاي مركزي – راوي – گريه بلند
5- جنگ تن به تن – توبره و انبان – صحنه نمايش

6- قلم انگليسي – ناامني – ته نشست آب
7- آخرين سوره – جعفر پناهي در اين فيلم تالش چند دختر جوان براي ورود به استاديوم 

آزادي و تماشاي يك مسابقه حساس فوتبال از نزديك را روايت مي كند – پروردگارا
8- آهو – عصبي – دندان شوي

9- يار – نابينا – وسيله اي براي ترمز در خودرو
10- نوعي قل��م نوك نمدي – 

بسيار – بله روسي
11- ابريشم خام – الهه آب هاي 

روان – چرك
12- جماعت، پيروان – ش��گرد 

– اقبال – نمد زين
كش��وري   – نادرس��ت   -13
جزيره اي در اقيانوس آرام غربي 

– فرودگاه نظامي روسيه
14- شهر روي آب – از وسايل 
و  جوانم��رگ   – خنك كنن��ده 

نامراد
15- مخفي و پوشيده – نويسنده 

فرانسوي نامه هاي آسياي من

 افقي:
1 - بازيگ��ر نقش دكتر لئونارد در 
سريال كمدي و پربيننده تئوري 

بيگ بنگ – كار بي تأمل 
2- دوستدار – خانم – گوارا

ث��روت   – فضان��ورد  س��گ   -3
بادآورده – پاندول

4- س��رزمين س��با – دش��نام – 
ته نشين مواد – همان آگاه است

5- نفس دردمند – مالياتي كه از 
هر فرد گيرند – پرند

6- رايگان – كشور قذافي – پسر 
تهماسب

7- بازو – هواپيماي بي موتور – 
بيهوشي

8- زيبايي و محبوبيت – وثيقه – 
اسب اصيل

9- جزيره متحرك شاه! – روشن 
و درخشنده – عبوس

10- مخفف اگر – گرو بس��تن – 
فرزند زاده

11- نرم، روان – پادشاه مادها – غذاي مريض
12- نوعي آينه – از وسايل حمل و نقل – ويتامين موز – قبال

13- از پادشاهان بابل – نظر – ظرف مسي ته گرد
14- خداشناس – شلوغ نيست – روشني

15- پيدا كردن – ستاره جوان تيم آرسنال

 عمودي:
1 - نويسنده ژاپني بودا زير شيرواني – قرآن خوان

2- پيگيري و دنبال كردن – مزدور – پارچه اي گرانبها
3- تازه و نو – زندگاني – يكي از آثار تاريخي و از نقاط ديدني استان بوشهر

4- زاپاس – از اركان نماز – فرمان اتومبيل – بهشت
5- ي��ك رده بندي براي بازي هاي رايانه اي ارائه ش��ده توس��ط ايران – حالي كردن 

–پول قدرتمند آسيايي
6- مايه حيات – صوت – امتداد

7- شهري در جنوب استان فارس – كبودرنگ – ژست، شكل
8- فرش كم عرض – پول خارجي – شك

9- سوره دهم – نوعي بستني – نسبت دو زن يك مرد به هم
10- يكتاپرستي – جانشينان – شماي خودماني

11- پرآب تري��ن رودخان��ه 
فرانسه – نوعي نان – دسته، 

گروه
ح��رف   – شايس��ته   -12
تمس��خر – تحف��ه – نوعي 

خودروي آلماني
13- مو خشك كن – سدي 
 – خوزس��تان  اس��تان  در 
پنجمين رودخانه بلند ايران

14- مربع ورزش خش��ن – 
به معني اختيار هم آمده – 

نام يك شاهزاده ايراني
15- همراه عروس – شعري 

رمانتيك از آلفرد تني سن
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جدول و سرگرمی

به یاد داشته باشید 
فقــــط از صرافی 

های معتبر جهت 
نقل و انتقال پول 

خوداستفاده نمائید





باستانی پاریزی:
 مورخ، طناز و حکیم

غالمرضا ظریفیان استاد تاریخ اسالم و از شاگردان باستانی پاریزی

گرچه از هر ماتمی خیزد غمی / فرق دارد ماتمی با ماتمی /الجرم در مرگ مردان بزرگ
ای دریغاگفت باید عالمی

و  رسانه  عرصه  مرد  عبارتی  به  و  ادیب  بزرگ،  مورخ  رحلت  سالگرد  آستانه  در 
از  یکی  شك  بدون  باستانی  هستیم.  پاریزی  باستانی  دکتر  زنده یاد  روزنامه نگاری، 
مورخان بزرگ ٧٠ سال اخیر کشورمان است. تالیف بیش از پنجاه کتاب و صدها مقاله 
و هزاران  ارشد  کارشناسی  و  دکترا  دانشجوی  تربیت صدها  و  و خارجی  داخلی  علمی 
گزارش  و  رخدادها  عالمانه  بررسی  مورخان  کار  اوست.  علمی  آثار  جمله  از  دانشجو 
آنان از طریق تبیین، تعلیل و تحلیل به حکمت های رخدادها  کثرت های این عالم است و 
به  این ویژگی طنز را بستر مناسبی برای رسیدن  بر  پاریزی عالوه  باستانی  می رسند. 
حکمت های رخدادها یافته بود. بنابراین او از طریق استفاده بجا و درست از طنز از ورای 
رخدادها و کثرت ها به باطن رخدادها و وحدت ها می رسید و از این رهگذر کار مورخانه 
او، اگر نگوییم بی نظیر بود به درستی کم نظیر است. تعبیر زیبایی باستانی دارد که من 
شربت تلخ تاریخ را به شهد شیرین طنز ادبیات و شعر می آمیزم و این داروی مورد نیاز 
جامعه )تاریخ( را با حالوت به کام مردم می رسانم و به همین دلیل است که او موفق شد 

تاریخ را به میان مردم ببرد. 
باستانی به رغم گستردگی دانش و توانایی های بی نظیرش در علم تاریخ، ادبیات، شعر و 
حتی چاشنی هایی از جامعه شناسی و سیاست خدای بی تکلفی است. در اندیشه ساده و 
روان و بی گره حرف می زند. در منش و رفتار در اوج بی پیرایگی  است و در اخالق علمی 
و سلوك عملی مانند آب روشن و بدون پیرایه ها و آالیه هاست. ظرافت فرهنگ ایرانی را 
بیانش  احتیاط  این  اما در ورای  دارد که گفت: جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است. 
یادآوری  و  تذکار  مردم  عامه  و  مورخان  فرهنگ،  و  ادب  اهل  سیاستمداران،  همه  برای 
اندکی مطالعه به یك رشته  از مدت  از هرکجا که باز کنی، بعد  او را  است. هرگاه کتاب 
محکمی می رسی که برایت جالب و پیگیر است و به همین دلیل است که مرحوم افشار که 

خود از بزرگان ادب تاریخ است، می گوید که مقاالت باستانی پر است از مطالب بسیار اما 
نکات نغز و قابل تامل. باستانی که در پاریز به دنیا آمده است و تاریخ زندگی خودش را از 
»پاریز تا پاریس« به رشته تحریر درآورده است، پدرش فردی تعزیه خوان است و بسیار 
مورد اعتماد. دوست دارد که پسرش همانند او روضه خوان و تعزیه گردان شود. اما او با 
طنازی می گوید که این امر پدر را به گونه دیگر انجام دادم. به عرصه تاریخ آمدم تا بتوانم 
دانشمندی  باستانی  دهم.  قرار  شناسایی  و  واکاوی  مورد  را  عالم  شمرهای  درستی  به 
بی درد نیست، رنج بشر را خوب می فهمد. بی خود نیست که استاد دوران مدرسه اش به او 
می گوید هروقت به پاریس رفتی از طرف من بر سر قبر ویکتور هوگو که خالق رنج های 
بزرگ است برو و از طرف من برای او فاتحه ای بخوان. با هنرمندان حشر و نشر دارد. 
می کند.  نقل  بسیاری  خاطرات  او  کشاورز  محمدعلی  استاد  همانند  بزرگ  هنرمندان  با 
وقتی در سال ١٣٦٢ به تماشای فیلم مستند »مرثیه گمشده« سینایی می رود و رمز آوار گی 
لهستانی ها را در این اثر می بیند به دلیل همان روحیه بشردوستانه اش در کتاب »شاهنامه 
آخرش خوش است« می نویسد این فیلم را باید دید، از شاهکارهای مستند روزگار ماست. 

باستانی تاریخ را برای تاریخ نمی نویسد.
 او به درستی علم تاریخ را علم اکنون می داند و بنابراین آنچه که می نویسد، از هرکجای 
در  ما  اینکه  می نگارد.  امروز  سهل  برای  نزدیك،  گذشته  چه  و  دور  گذشته  چه  تاریخ؛ 
از علوم  پاریزی  آن را جست وجو کرد.  باید  تاریخی  ایستاده ایم، ضرورتا در بستر  کجا 
بنابراین گسترش دانشش علوم مختلفی را  تاریخی استفاده می کند،  مختلف برای درك 
دربرمی گرفت و معتقد است برای فهم تاریخ باید سراغ رشته های مختلف رفت. باستانی 
اهل مدارا و گفت وگو است و به شاگردانش و در کتاب هایش به همه مردم راه و رسم مدارا 
و گفت وگو را از امروز تا به دیروز برای فردا به ما می آموزد. او پلی بود میان گذشته و 
حال برای آینده ما. حافظه بی نظیر دارد و با خالیق به تواضع و فروتنی رفتار می کند. 
هرکه با او روبه رو شده است، اینگونه فکر کرده است که گویی سالیان دراز با او آشنا 

بوده است. کار سترگ دیگر پاریزی، کرمان شناسی است.

 او به رغم اینکه یك مورخ بزرگ ایرانی بود و در هفت اقلیم عالم پا گذاشت، اما هیچگاه 
و  کرمان  بزرگ  معارف  از  بسیاری  و  نکرد  فراموش  را  کرمان  و  پاریز  خودش  زادگاه 
باستانی  برای  آنکه  حاصل  است.  پاریزی  باستانی  مدیون  بزرگ  منطقه  این  شناخت 
پاریزی می توان در عرصه تاریخ و تاریخ نگاری و ادبیات و روزنامه نگاری حدیث مفصل 
گفت که در این مختصر نمی گنجد، مصداق روشن این شعر است: می نماید آتش و جمله 

خوشی است، روشن اندر روشن اندر روشنی است.
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

یا رب سببی ساز که یارم به سالمت
بازآید و برهاندم از بند مالمت

خاک ره آن یار سفرکرده بیارید
تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت

فریاد که از شش جهتم راه ببستند
آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت

امروز که در دست توام مرحمتی کن
فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت

ای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشق
ما با تو نداریم سخن خیر و سالمت

درویش مکن ناله ز شمشیر احبا
کاین طایفه از کشته ستانند غرامت

در خرقه زن آتش که خم ابروی ساقی
بر می شکند گوشه محراب امامت

حاشا که من از جور و جفای تو بنالم
بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت

کوته نکند بحث سر زلف تو حافظ
پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت

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

O Lord! devise a means, whereby in safety my Beloved
May come back, and release me from the claw of reproach.
Bring ye the dust of the Path of that traveled Beloved
That I may make my world-seeing eye His sojourn-place.
Justice! For, they have barred my Path on six sides
That mole, beard, tress, face, cheek, and stature.
To-day, when I am in thy hand, show a little mercy.
To-morrow, when I become clay, what profit are tears of repentance?
O thou that of love expressest breath in relating and explaining,
With thee no word have we save this “Prosperity and safety be thine!”
Darvish! Lament not of the sword of friends;
For this band taketh the blood-price for the slain.
Set fire to the religious garment; for the curve of the Saki’s eye-brow
Shattereth the corner of the prayer-arch of the service of the Imam.
God forbid that of thy violence and tyranny I should bewail:
The injustice of dainty ones is all daintiness and goodness.
The argument of thy tress-tip, Hafez shorteneth not:
This chain is joined to the day of resurrection.

نگاهی به زندگی و زمانه رئیس کل بانک مرکزی در دهه پنجاه 

سرگذشت مهران 
شادی معرفتی - قسمت اول

در  مهران  حسنعلی 
است  80سالگی  آستانه 
و  فعال  همچنان  و 
پرانرژی. کمتر از خودش 
می نویسد،  و  می گوید 
آن  به  آنچه  از  بیشتر  و 
و  می گوید  کرده،  عمل 
دیگر،  بسیاری  برخالف 
را  نه کسی  در خاطراتش 
کسی  ذم  نه  و  کرده  مدح 
را  خودش  نه  و  گفته  را 
در  است.  کرده  تبرئه 
مورد آدم ها، به بیوگرافی 
و  کرده  بسنده  کوتاهی 
خودش  مورد  در  حتی 
مختصر،  همین  به  هم 
همین  است.  بوده  وفادار 

اطالعاتی  ایران« کمتر  بانک مرکزی  اهداف  و  کتاب »سیاست ها  که  است 
از سرگذشت نویسنده اش به ما می دهد. خودش می نویسد: »سعی من 
نقش  و  ایران  مرکزی  بانک  بر  کتاب  این  تمرکز  که  است  بوده  این  بر 
شخصی  زندگانی  نه  باشد،  کشور  اقتصادی  مدیریت  در  موسسه  این 

نویسنده.« و در تمام کتاب، به این جمله متعهد مانده است.

خاندان غالمحسین خان
از  یکی  مهران  خاندان  از  حسن خان،  میرزا  فرزند  مهران،  حسنعلی 
خانواده های بافضیلت و تحصیل کرده ایران است. جد این خاندان میرزا 
از انجام تحصیالت معمول زمان به  غالمحسین خان نام داشت که پس 
استخدام وزارت داخله درآمد و مدت ها حاکم شهرهای مرزی ایران بود. 
یاد کرده اند. پسران  او  از  نیکی و درستکاری  به  آن زمان  روزنامه های 
او همه از مردان متقی و تحصیل کرده روزگار خود بوده اند که مشاغل 
را عهده دار شدند.  و وزارت فرهنگ  دادگستری  دولتی همچون وزارت 
میرزاحسن خان فرزند غالمحسین مردی شاعر و فاضل بود که صاحب 

13 فرزند شد و فرزندان او در مصدر مشاغل مهم قرار گرفتند.

حسنعلی مهران: پیش از ریاست بانک مرکزی
از  پس  آمد.  دنیا  به  تهران  در   1316 دی ماه  سوم  در  مهران  حسنعلی 
دوم  اول،  سال های  بهمن،  پانزده  و  ادب  مدرسه  در  ابتدایی  تحصیالت 
دبیرستان را در مدرسه علمیه گذراند و از سال سوم تا ششم ریاضی را 
در دبیرستان البرز خواند. در سال 1334 پس از اخذ دیپلم ریاضی عازم 
ناتینگهام شد و در رشته علوم سیاسی و  دانشگاه  انگلستان شد. وارد 

اقتصاد لیسانس گرفت.

در  مدتی  انگلستان،  ناتینگهام  دانشگاه  در  تحصیالت  پایان  از  پس 
ابتدا به عنوان  دانشگاه بریستول به کار تحقیق و تدریس مشغول شد. 
و  تدریس  مشغول  اقتصادی  آمار  دبیر  مقام  در  بعد  و  تحقیق  دستیار 
تحقیق شد. او آمار و درآمد ملی تدریس می کرد و با پروفسور آلن براون 
و  هدف ها  حسنعلی،  )مهران،  می کرد  همکاری  زمان  آن  اقتصاد  استاد 
به واشنگتن رفت و  آنجا  از  ایران، ص 88(.  بانک مرکزی  سیاست های 
در آوریل 1968 به استخدام اداره ارز و تجارت صندوق بین المللی پول 

درآمد و تا اکتبر 1969 در خدمت صندوق بود. در پاییز 1348، با استفاده از 
مرخصی بدون حقوق، به دعوت هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد به وزارت 
اقتصاد رفت و در سمت قائم مقام مدیرعامل مرکز بررسی های صنعتی و 
بازرگانی و مدیرکل اقتصادی شروع به کار کرد. در سال 1350، به سمت 
معاون اقتصادی و بعد از ایجاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 

1353 به سمت معاون کل این وزارتخانه مشغول خدمت شد.
ادامه دارد

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


