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کودکان ضعیف ترین

 قربانیان جنگ

کودکان بی گناه و محروم، در حال بازی شاد خود در 
بمبی  افتادن  با  ناگهان  که  هستند  خیابان  یا  خانه ها 
آورده  شانس  اگر  آنها  می دهند.  دست  از  را  جا نشان 
حیرت  کمال  در  و  مأیوسانه  باید  بمانند،  هم  زنده  و 
و  برادران  مادران،  پدران،  مرده  اجساد  نظاره گر 

خواهران یا دوستانشان باشند.
در زمانی که بیش از هر چیزی نیازمند مهر و محبت و 
امنیت هستند، این کودکان ناچار خواهند شد بکوشند 
هرطور شده خود را از جنگ های خشونت بار و خونین 
نجات دهند. وقتی بزرگ شدند، آنها به مردان مسلحی 
تبدیل می شوند که بین ویرانه خانه ها، محالت، مدارس 
موفق  نیز  گروهی  می چرخند.  خود  بازی های  محل  و 
می شوند از خانه های گرم خود فرار کنند و به جهانی 
جدید  مشکالت  از  پر  که  جایی  برند؛  پناه  متفاوت 
است و باید در ابتدای آن با گرسنگی، سرما و بیماری 

دست و پنجه نرم کنند.
و  در شرایط دشوار جنگ  که  میلیون ها کودک هستند 
نزاع های مختلف از سوریه گرفته تا عراق، یمن، لیبی، 
لبنان، ترکیه، افغانستان، غزه، اوکراین، کلمبیا، میانمار 

و تعدادی از کشورهای آفریقایی زندگی می کنند.
گزارش فوریه سال ٢٠١٦ از سوی شورای اتحادیه اروپا 
تهیه  اضطراری«  شرایط  در  »کودکان  عنوان  تحت  که 
قربانیان  ضعیف ترین  »کودکان  می گوید:  بود،  شده 
کودک  ٢٥٠  میلیون  از  بیش  هم اکنون  هستند.  جنگ ها 
ارزیابی  طبق  که  می کنند  زندگی  کشورهایی  در 
بسیاری  است.  خشونت بار  شرایطی  دارای  یونیسف 
از این کودکان درگیر فاجعه جنگ های داخلی هستند. 
استفاده  کودک-سرباز  به عنوان  آنها  از  مجموعه ای  از 
می شود. گروه های تروریستی یا باندهای جنایتکار از 
یا اطالعاتی و جاسوس  کودکان به عنوان عامل جنگی 
معرض  در  کودکان  این  از  بسیاری  می کنند.  استفاده 
تجارت  ازجمله  گوناگون  سوءاستفاده های  خطر 
درحال حاضر  یونیسف،  گفته  به  دارند.  قرار  جنسی 
جنگی،  شرایط  دلیل  به  کودک  هفت  میلیون  از  بیش 

مدارسشان را ترک کرده اند.
بدون تردید سوریه یکی از کشورهایی است که کودکان 
در آن بیش از هر جای دیگری از جنگ آسیب دیده اند. 
آواره  سوریه  مردم  از  نفر  ٤,٦  میلیون  حدود  تاکنون 
شده و ٦.٦  میلیون نفر دیگر به دلیل درگیری ها مجبور 
به ترک خانه هایشان و رفتن به سایر مناطق شده اند که 

نیمی از آنان را کودکان تشکیل می دهند.

کودکان بیش از همه در معرض تجاوزات جنسی قرار 
سوءاستفاده  آنها  از  نامتعادل  شرایط  در  و  می گیرند 
آنها  از  حمایت  قدرت  خانواده  اینکه  بدون  می شود. 
تأمین  برای  پدران و حتی مادران  گاه  باشد.  را داشته 
می شوند  مجبور  خود  روزمره  زندگی  نیازهای 
آورند.  در  دیگران  ازدواج  به  را  خود  نابالغ  دختران 
طبق بیانیه دیده بان حقوق بشر سوریه، حدود ١٢  هزار 
کودک تاکنون در جریان جنگ داخلی این کشور کشته 

شده اند.
کلمبیا پس از سوریه دومین کشوری است که به دلیل 
نیز  آنجا  در  شده اند.  آواره  آن  در  کودکان  منازعات، 
دلیل  به  را  خانه هایشان  نفر  شش ونیم  میلیون  حدود 
انقالبی  نیروهای  کرده اند.  رها  داخلی  درگیری های 
مسلح کلمبیا که یک گروه تروریستی به شمار می آید، 
درگیری  مناطق  از  که  را  ١٥ساله ای  و   ١١ بین  دختران 
فرار کرده باشند، مجبور به روسپیگری می کنند. جنگ 
در شرق اوکراین موجب آواره شدن حدود یک میلیون و 
کودکان  را  نفرشان  ٢٥٠  هزار  که  شد  نفر  ٧٠٠  هزار 

تشکیل می دهند.
سرباز  به عنوان  کم  سن  در  کودکانی  از  که  هنگامی 
استفاده می شود، مشکالت دیگری به وجود می آید که 
قابل محاسبه نیست؛ برای مثال تا به حال سه  هزار کودک 
آموزش نظامی دیده اند که کمترینشان هشت یا ٩ سال 
داشتند. از برخی از این کودکان در اردوگاه های حزب 
کارگران کردستان استفاده می شود. گروه های مسلح 
حتی  و  می کنند  جنسی  سوءاستفاده  دختربچه ها  از 
دیده شده که آنها به مرور از اعضای این سازمان حامله 
شده اند. دلیل این کار آن است که آنها نتوانند فرار کنند 
و اگر دختری فرار کند، یا به سازمان بازگردانده یا به 

عنوان ارتکاب »جرم ناموسی« کشته می شود.
کودکان جنگ تنها از آسیب های جسمی رنج نمی برند. 
آنها از آسیب های روحی و روانی متعددی رنج می برند 
که عواقبی درازمدت خواهد داشت. احساس اضطراب 
و نگرانی، بدبینی، افسردگی و گاه شرارت و خشونت 
در آنها نهادینه می شود. آنها نمی دانند که به دلیل غرور، 
دولت هاست  بعضی  سیاسی  منافع  یا  تعصب  لجاجت، 
نمی دانند  آنها  شده اند.  دچار  سرنوشتی  چنین  به  که 
وحشتناکی  عملیات  جانبی«  »آسیب های  از  بخشی 
صورت  تروریسم«  با  »مبارزه  عنوان  تحت  که  هستند 
تولید کننده  شرکت های  میان  این  در  قطعا  می گیرد. 
می اندیشند،  خود  مادی  منافع  به  فقط  که  سالح ها 
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شرکت های بزرگ امریکایی از روند انتخابات خشنود نیستند

آمازون، گوگل و اپل دشمنان 
سرسخت ترامپ
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نگاهی به زندگی و زمانه رئیس کل بانک مرکزی در دهه پنجاه 

سرگذشت مهران 
شادی معرفتی - قسمت  آخر

منظور  به  شاه   ،1357 آبان   14 در  شریف امامی  جعفر  دولت  برکناری  از  پس 
مردم  عظیم  توده های  مبارزه های  و  جنبش ها  از  ناشی  حوادث  از  جلوگیری 
عنوان  به  را  ازهاری  غالمرضا  ارتشبد  و  پرداخت  نظامی  دولت  یک  تشکیل  به 
نخست وزیر دولت نظامی موقت تا تشکیل یک دولت ائتالفی از بین میانه روان 
و آزادیخواهان برگزید. نخست وزیر در تاریخ 15 آبان ماه 1357 شمسی هیات 
وزیران را تشکیل داد و دکتر حسنعلی مهران به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی 
معرفی شد )نخبگان سیاسی ایران از انقالب مشروطیت تا انقالب اسالمی، جلد 

3، ص 350(.

فهرست بانک مرکزی از کسانی که ارز خارج کردند
طی  که  کردند  اعالم  را  نفر   175 اسامی  مرکزی  بانک  کارکنان   1357 پاییز  در 
ماه های شهریور و مهر 57 یعنی در زمان دولت شریف امامی معادل 13 میلیارد 
تکذیب  را  آن  وقت  نخست وزیر  ازهاری  کردند.  خارج  کشور  از  ارز  تومان 
نتیجه  گذاشتند.  دادسرا  رسیدگی  به  را  موضوع  ناچار  بود.  بی اثر  اما  کرد، 
تحقیق مثبت بود، خروج خارج کنندگان ارز ممنوع شد، اما در همان حال اکثر 
ممنوع الخروج ها فرار کردند، به نوشته برخی منابع طی همان دو ماه 17 اعتبار 
و  فرانسه  سوئیس،  بانک های  در  اختصاصی  حساب های  به  سیاسی  رمز  با 
مهران،  حسنعلی  نام  است.  شده  حواله  تومان  میلیون   3750 ارزش  به  آمریکا 
خروج  به  که  بود  50نفره  لیست  این  از  نفر  چهارمین  دارایی،  و  اقتصاد  وزیر 
155 میلیون دالر از کشور متهم شده بود )مدنی، سیدجالل الدین، تاریخ سیاسی 

معاصر، ج 2، صص 409-411(.
دکتر مهران در پاسخ به این اتهام در کتابش می نویسد: »آنچه بعدًا به نام فهرست 
خارج کنندگان ارز معروف شد و منتسب به کارکنان بانک مرکزی بود، بعد از 
رفتن من از بانک اتفاق افتاد. من در آن وقت وزیر امور اقتصاد و دارایی بودم. 
تهیه چنین فهرستی آسان بود، مخصوصًا اگر قرار می بود با مقدار زیادی دروغ 
تهیه شود. مسلمًا تعدادی از اسامی از فهرست هایی استخراج شده بود که بانک 
به طور معمول تهیه می کرد. این اسامی آن کسانی را که در نظر داشتند، اضافه 
کردند و ارقام را چندین برابر کردند که در فضای انقالبی آن روز ایران، لطمه 
بزرگی از نظر سیاسی به دولت وقت و نظام سیاسی کشور وارد آورد. محیط 
آنچنان بود که آمادگی قبول چنین دروغ هایی را داشت و هر اقدامی که دولت و 
بانک کردند موثر واقع نشد. به همین دلیل توضیحات شاپور معتمد شیرازی در 
به سرپرستی  انتخاب هیاتی  آن  از  بدتر  قانع نکرد. ولی  را  تلویزیون هیچ کس 
قاضی دادگستری برای رسیدگی به پرونده های خروج ارز بود. وقتی گزارش 
دوم این هیات را شنیدم، دانستم که دیگر هیچ کس حرف دولت را باور نخواهد 
کرد. زیرا در گزارش آمده بود که از آن فهرست این تعداد اسامی درست هستند، 
اما ارقامی که تاکنون هیات بازرسی بدان رسیده است، این مبلغ است که مثاًل 
میلیون دالر را تبدیل کرده بود به هزار دالر، ولی گزارش آنچنان انشا شده بود 
که این هزار دالری است که تاکنون پیدا شده و بدین ترتیب با این گزارش و نحوه 

عمل دولت، فهرست مزبور اعتبار بیشتری پیدا می کرد« )مهران، ص 99(.

پس از انقالب 1357
بانک  در  و  کرد  عزیمت  آمریکا  به  انقالب  از  قبل  مهران  ماجرا،  این  از  پس 
بین المللی ترمیم و توسعه به عنوان مشاور مشغول کار شد. در سال 1358، پس 
پول  بین المللی  بار دوم در صندوق  برای  و  به واشنگتن رفت  ایران،  انقالب  از 
مشغول به کار شد و مسوول اجرای برنامه کمک های فنی به بانک های مرکزی 
بود. در این زمان ماموریت یافت به کشور آروبا در کارائیب برود و بانک مرکزی 
آنجا را تاسیس کند که مدتی هم ریاست بانک مرکزی آنجا را بر عهده داشت. پس 
از استعفا از صندوق بین المللی پول، برای تاسیس بانک سرمایه گذاری اروپا و 
تصدی مقام مشاور اقتصادی دولت، مجددًا به آروبا رفت و مدت چهار سال در 
این مقام بود. در بازگشت به آمریکا، بار دیگر به استخدام صندوق بین المللی 
پول درآمد و همچنان در اجرای برنامه کمک های فنی صندوق با تعداد زیادی از 
بانک های مرکزی جهان از جمله در آفریقا، آسیای میانه، آسیای شرقی و اروپا 
از نزدیک همکاری کرد و در سال 1387 برای بار دوم به ریاست بانک مرکزی 

اروپا منصوب شد.
او به مدت 24 سال، در صندوق بین المللی پول خدمت کرده و آخرین موقعیت او 
مشاور ارشد گروه مالی و امور اوراق بهادار بوده است. اینک مهران، در دوران 
.)encyclopedia Iranica( بازنشستگی با همسرش در واشنگتن زندگی می کند

مهران دوران بازنشستگی خود را به تالیف و تحقیق می پردازد و دارای تالیفات 
متعددی از جمله »اصول فنی برنامه ریزی مالی« و »صندوق بین المللی پول و 
اصول و روش های حسابداری اجتماعی« است. از دیگر تالیفات او می توان به 
آثاری چون »مدیریت بدهی خارجی«، »پول و اوراق بهادار، اصالحات در چین: 
دستاوردها و برنامه برای آینده«، »آزادسازی نرخ بهره و تحوالت بازار پول: 
کشورهای  در  مالی  بخش  »توسعه  کشورها«،  از  محدودی  تعداد  در  تحوالت 
بخش  »اصالحات  و  همکاران  از  تعدادی  همراه  به  آفریقا«،  صحرای  جنوب 
مالی در چین: بانکداری و اصالحات پولی« و آخرین اثری که در ایران منتشر 
شده »هدف ها و سیاست های بانک مرکزی ایران از 1339 تا 1357« اشاره کرد 

.)encyclopedia Iranica(

هفته ای که گذشت
اعتراض به امتحانات نهایی

بود.  متفاوت  پیش  سال های  با  امسال  آموزان  دانش  برای  نهایی  امتحانات 
اعتراض به سخت و مفهومی بودن سواالت از فضای مجازی آغاز شد و به 
تجمعات خیابانی در مقابل ادارات آموزش و پرورش کشیده شد. هر چند که 
ابتدا سخت بودن سواالت را رد کرد  از همان  این وزارتخانه  مرکز سنجش 
و وعده ای برای ارفاق یا امتحان مجدد از دانش آموزان نداد اما ظاهرا وزیر 
شود.  پیگیری  جدی  به طور  اعتراضات  تا  داده  دستور  پرورش  و  آموزش 
این  تاثیرمعدل  جهت  به  دانش آموزان  نهایی  امتحانات  اخیر،  سال های  در 

امتحانات در کنکوراهمیت بیشتری یافته است.

ناآرامی در فرانسه
فرانسه در حالی تا یک هفته دیگر میزبان رقابت های فوتبال جام ملت های 
اروپا است که اعتراض های خیابانی به مشکلی برای مقامات این کشور تبدیل 
شده است. اختالفات اساسی میان دولت و اتحادیه های کارگری بر سر برخی 
قوانین کار که به کارفرمایان اختیارات بیشتری می دهد، در کنار بحران ناشی 
از سوخت، مردم فرانسه را بار دیگر به خیابان ها کشانده است. در این میان 
پلیس هم برای تحت کنترل درآوردن اوضاع متشنج در خیابان های پاریس و 
شهرهای بزرگ فرانسه با گاز اشک آور و باتوم با معترضان برخورد می کند.

ادامه روند کاهشی اونس طال
بهای  افزایش  به  و تحلیلگران همچنان  آنکه برخی سرمایه گذاران  با وجود 
جهانی طال در آینده امیدوارند اما اونس از حدود یک ماه پیش رو به کاهش 
گذاشته و طی این مدت با بیش از 50 دالر کاهش به حدود 1200 دالر رسیده 
است. این در حالی است که انتشار برخی آمارهای مثبت اقتصادی در کنار 
احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا هم به کاهش بیشتر نرخ فلز زرد کمک 
می کند. در ایران هم کاهش قیمت طالی جهانی بر بازار داخلی تاثیر گذاشته 

و بهای هر سکه تمام را به مرز یک میلیون تومان رسانده است.

پیروزی رفیق بر رفیق
به  دهم  مجلس  ریاست  کرسی  قدیمی،  رفیق  دو  میان  رقابت  در  سرانجام 
علی الریجانی منتخب قم و سیاستمداری با تجربه رسید تا تکلیف سکاندار 
نهایی بهارستان برای سال اول این دوره مشخص شود. روز شنبه این هفته 
با همراهی برخی  که منتخبان مجلس شورای اسالمی  بود  نخستین روزی 
میهمانان ویژه از مقامات عالیرتبه نظام پا به بهارستان گذاشتند تا در کنار 
انتخاب هیات رئیسه سنی، در پیشگاه ملت ایران سوگند نمایندگی یاد کنند. 
اما روز یکشنبه نوبت به وزن کشی فراکسیون های مختلف در مجلس رسید 
و همان گونه که از قبل پیش بینی شده بود، پیروز میدان رقابت برای ریاست 
مجلس کسی بود که بتواند تعداد مستقلین بیشتری را به خود جذب کند. در 
این میان علی الریجانی توانست از مجموع 281 رای با 173 رای رئیس موقت 
مجلس شود و عارف نیز 103 رای به دست آورد تا شمارش آرا نشان دهد که 
مستقلین در مجلس این دوره نقشی اساسی خواهند داشت. همچنین از 12 
شد  امید  فراکسیون  نصیب  کرسی   3 هم  مجلس  موقت  هیات رئیسه  کرسی 
به ریاست مجلس  انتخاب الریجانی  از  به اصولگرایان رسید. بعد  و مابقی 
دهم، این عارف بود که به سمت الریجانی رفت تا به وی تبریک بگوید. رئیس 
فیلسوف مجلس هم در سخنانش از عارف به عنوان دوست قدیمی خود تشکر 
کرد. با تایید اعتبارنامه های نمایندگان در شعب ویژه، انتخاب هیات رئیسه 
دائم روز سه شنبه صورت گرفت و این بار نمایندگان مجددا با 237 رای علی 
ترکیب  در همین حال  نشاندند.  ریاست مجلس دهم  بر کرسی  را  الریجانی 
هیات رئیسه مجلس هم تغییر کرد و علی مطهری به عنوان نایب رئیس دوم 
اعضای  از  نفر   7 دائم  هیات رئیسه  انتخابات  در  ترتیب  این  به  شد.  انتخاب 
فراکسیون والیت و 5 نفر از اعضای فراکسیون امید توانستند به هیات رئیسه 

مجلس راه پیدا کنند.

در انتظار رکورد تورمی
در ادامه روند نزولی تورم طی ماه های گذشته و درحالی که رصد آمارهای 
شاخص بهای تولیدکننده و مصرف کننده هم نشان می دهد که احتماال تورم 
خرداد ماه تک رقمی خواهد شد، وزیر اقتصاد گفته در صورت تک رقمی شدن 
تورم در آینده نزدیک، این برای نخستین بار در 40 سال اخیر است که شاهد 
کاهش پیوسته، تدریجی و منطقی تورم آن هم در شرایط تحریم و کاهش 
شدید قیمت نفت هستیم. در همین حال برخی کارشناسان معتقدند که در 
حال حاضر، رکود اقتصادی باعث شده تا زمان دسترسی به تورم تک رقمی، 

کوتاه تر شود.

منتفی شدن حج تمتع امسال
مسووالن  سعودی،  مقامات  با  چانه زنی  و  مذاکره  ماه ها  از  پس  سرانجام 
برگزاری مراسم حج، آب پاکی را روی دست زائران خانه خدا ریختند و با 
افشاگری علیه مانع تراشی سعودی ها در مقابل اعزام ایرانی ها اعالم کردند 
که مراسم حج تمتع امسال کامال منتفی است و حاجی ایرانی نداریم. حذف 
و  کمیل  دعای  برگزاری  عدم  الکترونیکی،  بند  مچ  از  استفاده  ایران،  پرچم 
اعمال محدودیت در انتقال دارو از جمله مانع تراشیهای سعودی ها در مقابل 
زائران  عزتمندانه  اعزام  مانع  سرانجام  که  است،  بوده  کشورمان  مقامات 

ایرانی مورد تاکید مراجع به حج تمتع شد.

افزایش مراودات اقتصادی با غرب
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران حاال پس از توافق برجام می خواهد با کمک 
دستگاه دیپلماسی به اقتصاد کشور یاری برساند و از همین رو سفر به چند 
کشور اروپایی را در برنامه کاری خود قرار داده تا بلکه با چاشنی سیاست 
خارجه  امور  وزیر  دهد.  صورت  را  غرب  با  اقتصادی  روابط  بهبود  بتواند 
کشورمان که در صدر هیاتی سیاسی- تجاری عازم شمال اروپا شده است 
نخست به لهستان رفت و سپس عازم فنالند، سوئد و لتونی شد. در پی لغو 
تحریم های غرب علیه ایران، برخی قدرت های اروپایی اخیرا از مراودات با 

ایران حمایت کرده اند.

اعتراض به تعرفه پزشکی!
برای  را  پزشکی  تعرفه های  تا  شد  مجبور  بهداشت  وزارت  آنکه  وجود  با 
امسال به میزان 10 درصد افزایش دهد اما این میزان افزایش ظاهرا به قدری 
کم بوده که اعتراض سازمان نظام پزشکی را برانگیخته و آنها در نامه ای به 
معاون اول رئیس جمهور از نارضایتی آحاد جامعه پزشکی در کشور خبر 
داده و خواستار بازنگری در نرخ تعرفه ها شده اند. در همین حال قائم مقام 
وزیر بهداشت نسبت به خطر بد اخالقی های تعرفه ای هشدار داده است. این 
در حالی است که برخی آمار ها از درآمد بسیار بیشتر پزشکان ایرانی نسبت 

به همتایان غربی حکایت دارد.

نبرد خیابانی در فلوجه
حمله نیروهای ویژه عراق در لشکر طالیی ارتش به شهر فلوجه که ابتدا با 
محاصره کامل این شهر از سوی نیروهای مردمی شیعه موسوم به »حشد 
الشعبی« آغاز شده بود حاال وارد جنگ خیابانی و تن به تن شده و به زودی 
این شهر مهم و استراتژیک از دست داعش آزاد خواهد شد. این در شرایطی 
است که به دلیل محاصره شهر از سوی نیروهای مردمی، عناصر تروریستی 
از  خودداری  به دلیل  ارتشی  نیروهای  و  برده اند  پناه  شهر  مرکز  به  داعش 

کشته شدن افراد غیرنظامی، پیشروی در شهر را به آرامی ادامه می دهند.

جنگ وهابی ها در فضای سایبر
به دنبال حمالت سایبری برخی هکرهای سعودی به پایگاه های اطالع رسانی 
آمار و ثبت احوال کشورمان، برخی کاربران ایراني هم پایگاه هاي اینترنتي و 
دولتي عربستان از قبیل سازمان آمار کل عربستان و دانشگاه ملك عبدالعزیز 
را هک کردند تا رقابت های این دو کشور وارد فاز تازه ای شود. اگرچه پلیس 
مهاجمان  دست  به  شده ای  بندی  طبقه  اطالعات  هیچ  که  داد  اطمینان  فتا 
نیفتاده است اما برخی کارشناسان معتقدند که سعودی ها در ادامه چالش 
قالب  در  خود  توانایی های  کشیدن  رخ  به  دنبال  به  حاال  جدید،  آفرینی های 

»قدرت نرم« هستند.

نظر ظریف درباره احمدي نژاد
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در جلسه صبحانه کاري با 
جمعي از نخبگان و فرهیختگان ایراني مقیم لهستان در پاسخ به سوالي مبني 
براینکه اگر احمدي نژاد پلمب هاي هسته اي را نمي شکست امروز برجام شکل 
نشکست  احمدي نژاد  را  هسته اي  پلمب هاي  کرد:  خاطرنشان  مي گرفت؟، 
بلکه دولت اصالحات شکاند و نامه آن را هم من نوشتم. تصمیمي که امروز 
غرب گرفت مي توانست سال 2005 بگیرد. ایران اصال در مذاکرات هسته اي 
کوتاه نیامد بلکه پیشنهادات ایران همان پیشنهادات سال 2005 است. ظریف 
داشتند.  نامناسبي  رفتار   2005 سال  مقطع  همان  در  غربي ها  کرد:  تصریح 
خود  ابتدایي  رویکرد  همان  با  ما  اما  شدند.  ناامید  تحریم ها  از  سپس  ولي 

حقوق خود را به رسمیت شناساندیم.

احضار 3 تهیه کننده سینما به دادسرا
تهیه کنندگان فیلم هاي سینمایي کوچه بي نام، 50 کیلو آلبالو و ابد و یك روز 
صبح دوشنبه در شعبه چهارم بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه حضور 
یافتند. تسنیم نوشت؛ تهیه کننده فیلم هاي سینمایي یاد شده پیشتر به علت 
پخش تیزرهاي تبلیغاتي فیلم هایشان در ماهواره از سوي دادستاني تهران 
احضار شده بودند. براساس این گزارش سعید ملکان تهیه کننده فیلم ابد یك 
روز، مصطفي شایسته تهیه کنند 50 کیلو آلبالو و لشکر کوچاري تهیه کننده 
فیلم سینمایي کوچه بي نام براي ارائه توضیحات خود، روز دوشنبه در شعبه 

بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه حضور یافتند.

نگرانی از افزایش مصرف الکل
با  همزمان  الکلی  مشروبات  مصرف  از  ناشی  ناگهانی  مرگ های  افزایش 
یافته که نگرانی برخی  افزایش  داروهای مخدر همچون ترامادول به حدی 
مقامات پزشکی قانونی را برانگیخته است. آنگونه که مدیرکل حوزه ریاست 
سازمان پزشکی قانونی خبرداده حدود 6 درصد مردم ایران تجربه مصرف 
الکل دارند و استان های تهران، البرز، اصفهان، لرستان و کرمانشاه بیشترین 
رئیس  اخیرا  حال  همین  در  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  الکل  مصرف 
مصرف  مجرمان  مجازات  تشدید  خواستار  کشور  قانوني  پزشکي  سازمان 

الکل شده است.
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این شناسنامه همه ماست

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

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

اصالتی می باشیم. 

مایه رنج و بدبختی تمام 
جهل  و  حماقت  انسانها 

است.
ترویلوس و کرسیدا، پرده دوم، صحنه دوم.

The common curse 
of mankind, folly 
and ignorance. 
Troilus and Cressida, Act II, sc. 2. 
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همه  پرسی در بریتانیا؛ 

فراتر از ماندن 
یا گسســتن از 
اتحادیه اروپــا

مجید تفرشی

و  تاریخی  پرسی  همه  برگزاری  موعد  شدن  نزدیك تر  با 
یا  سرنوشت ساز پیش رو در بریتانیا، در موضوع باقی ماندن 
گسستن از اتحادیه اروپا، ابعاد این تصمیم مهم و تاریخ ساز به 

تدریج از مساله اعالم شده آن به مراتب فراتر رفته و شرایط 
سه  حدود  است.  کرده  قبل  از  حساس تر  مراتب  به  را  کشور 
هفته دیگر، در روز پنجشنبه ٢٣ ژوئن/ سوم تیر، شهروندان 
درباره  رای گیری،  عمومی  مراکز  در  حضور  با  بریتانیایی 
سرنوشت آینده کشورشان در قبال عضویت در اتحادیه اروپا 
مستقیما تصمیم گیری خواهند کرد. اگرچه دولت محافظه کار 
به رهبری دیوید کامرون اعالم کرده که بر اساس توافق های 
انجام شده در شرایط نوین و در وضعیت موجود، حامی ادامه 
موضع  این  ولی  است،  اروپا  اتحادیه  در  کشورشان  عضویت 
حزب  بدنه  و  رهبری  در  شکاف  بروز  موجب  قبل  مدت ها  از 
این  نزدیك تر شدن موعد برگزاری رفراندوم،  با  و  حاکم شده 
از  اگرچه  است.  شده  عمیق تر  حال  در  تدریج  به  نیز  شکاف 
ابتدای طرح موضوع همه پرسی در بریتانیا، عده قابل توجهی 
پایین و میانی  از رده های  از اعضای حزب حاکم محافظه کار 
مشروط  ماندن  قبال  در  حزب  رهبری  مواضع  مخالف  حزب 
و  آشکار  کامال  رویارویی  این  اکنون  بودند،  اروپا  اتحادیه  در 
به سطح وزرای ارشد کابینه گسترش یافته است. از سال ٢٠١٠ 
لیبرال دمکرات،  ائتالفی محافظه کار-  و روی کار آمدن دولت 
دیوید کامرون ضمن اعالم عدم تصمیم مشخص خود درباره 
آینده ماندن یا گسستن بریتانیا از اتحادیه اروپا، تالش کرد که 
با یك برنامه ریزی و زمان بندی ماهرانه، به تدریج و تا حداکثر 
امتیازات و معافیت های مختلفی  امکان، در چند دور مذاکره، 
از  را از رهبری اتحادیه اروپا برای بریتانیا دریافت کند. پس 
سراسری  انتخابات  در  محافظه کاران  قاطع  و  مهم  پیروزی 
خود  به  بیشتری  شتاب  اروپا  با  لندن  مذاکرات  روند   ،٢٠١٥
به یك توافق قطعی و مشخص درباره اعطای  گرفت و نهایتا 
امتیازات ویژه به بریتانیا و پررنگ تر شدن نقش آن کشور در 
تشخیص  قابل  نیز  ابتدا  از  اگرچه  اتحادیه منجر شد.  رهبری 
از  برای خارج کردن کشورش  بود که کامرون، تصمیم جدی 
اتحادیه اروپا ندارد، ولی با رسیدن به این توافق، دولت رسما 
اتحادیه  در  بریتانیا  ماندن  به  مثبت  رای  از  دفاع  موضع  در 
قرار گرفت. این پایان ماجرا در کشور و حتی در حزب حاکم 
و رهبری آن نبود. سوای مخالفت رسانه های دست راستی و 
درون  در  همه  از  پیش  یوکیپ،  قبیل  از  افراطی  راست  احزاب 
حزب حاکم، بوریس جانسون شهردار پیشین لندن از هم اکنون 
آشکارا سودای رهبری حزب حاکم و نخست وزیری کشورش 
نیت،  به همین  دارد. جانسون  را   ٢٠٢٠ انتخابات سراسری  در 

در  بتواند  تا  نشد  نامزد  لندن  شهرداری  اخیر  انتخابات  در 
میان دوره ای  انتخابات  یك  در  مانده  باقی  فرصت چهار ساله 
وارد مجلس عوام شده و به تدریج خود را به عنوان رقیب و 
جانشین احتمالی کامرون در رهبری محافظه کاران تثبیت کند. 
کامرون تلویحا عنوان کرده که در سال ٢٠٢٠ از رهبری حزب 
خواهد  کناره گیری  کشورش  وزیری  نخست  از  آن  تبع  به  و 
کرد. پیروزی قاطع صادق خان نامزد مسلمان حزب کارگر در 
انتخابات شهرداری لندن نیز مستقیما در سرنوشت رفراندوم 
اتحادیه اروپا تاثیرگذار شده است. ظاهرا در موضوع اتحادیه 
اروپا، این شکست حزب حاکم چندان برای کامرون ناخوشایند 
نبوده است. در روزهای اخیر، جناح راست حزب محافظه کار 
ماندن  جهت  در  کامرون  تبلیغات  با  صادق خان  همراهی  به 
عضو  ده ها  سوای  هستند.  شکاك  اروپا  اتحادیه  در  بریتانیا 
کامرون  موضع  مخالف  ابتدا  از  که  محافظه کار  حزب  ارشد 
بودند، در روزهای اخیر، مایکل گوو وزیر دادگستری در دولت 
اتحادیه  در  کشورشان  ماندن  مخالفان  جمع  به  نیز  کامرون 
و  حزب  رهبری  علیه  موضع گیری  به  آشکارا  و  پیوسته  اروپا 
روزنامه نگاری  سابقه  واسطه  به  گوو  است.  پرداخته  دولت 

با روزنامه های دست راستی چون  خود و همکاری همسرش 
مخالف  رسانه های  بر  گسترده ای  نفوذ  میل  دیلی  و  تایمز 
راست  احزاب  سوای  دارد.  اروپا  اتحادیه  در  بریتانیا  حضور 
در  لندن  حضور  ادامه  با  مخالفت  رهبری  اکنون  افراطی، 
گوو  و  جانسون  برعهده  محافظه کار  حزب  درون  در  اتحادیه 
است. با این همه به نظر می رسد که بازی ماهرانه و گام به گام 
کامرون به شدت از تعداد رای دهندگان مخالف به ادامه حضور 
در اتحادیه اروپا کاسته است. دو سال قبل اکثر نظرسنجی ها 
نشانگر مخالفت اکثر مردم بریتانیا با ادامه حضور در اتحادیه 
بودن  زیانبار  اغلب مردم نشانگر  و دل  قلب  آن زمان  در  بود. 
این ادامه همکاری بود. اکثر مردم تا آن زمان باور داشتند که 
بریتانیا در حال باج دادن به اروپا است و ادامه این عضویت به 
ضرر منافع آنان است. ولی اکنون کامرون از دو سو توانسته به 
تدریج این رای را برگرداند. از یك طرف با چانه زنی با رهبری 
اتحادیه اروپا توانسته امتیازات مهم و ویژه ای در جهت ورود 
مهاجر، اعطای مزایای بیکاری و بهداشتی و پولی به مهاجران 

اروپایی و معافیت های مالیاتی از اتحادیه اروپا بگیرد.

اقلیت های  و  تباران  اکثریت خارجی  اکنون مشخص شده که   
قومی، دینی و نژادی در بریتانیا نیز هوادار ماندن آن کشور در 
اتحادیه اروپا بوده و به همراه دولت و حزب کارگر به ماندن 
اقلیت ها در  آنکه شاید رای  با  اروپا رای می دهند.  اتحادیه  در 
در  ولی  نکند،  جلوه  مهم  چندان  کمی  نظر  از  همه پرسی  این 
شرایطی که اکثریت خاموش ممکن است اقبال چندانی به این 
و  آشکار  اهمیت  اقلیت ها  فراگیر  رای  ندهند،  نشان  رفراندوم 
نشان  امریکا،  دولت  حمایت  با  یافت.   خواهد  تاثیرگذارتری 
مختلف  ابعاد  در  جهانی  و  منطقه ای  ملی،  خطرات  دادن 
به  نظامی،  و  راهبردی  سیاسی،  سرمایه گذاری،  اقتصادی، 
مردم نشان دادند که باید به حرف عقل و نه حرف دل گوش 
داد و اجازه غلبه احساسات سنتی ضداروپایی در جهت تخیل 
احیای امپراتوری بریتانیا را نداده و با این رویای دست نیافتنی 
به سوی کابوس انزوای منطقه ای و جهانی پیش نروند.  هنوز 
در  بریتانیا  مردم  قاطع  رای  که  نیست  مشخص  صددرصد 
رفراندوم پیش رو به کدام سمت خواهد بود، ولی گمانه زنی ها 
داخلی  مخالفان  کنترل  در  کامرون  تدریجی  توفیق  نشانگر 
راه  برای  همه پرسی  در  کامل  موفقیت  سوی  به  خود  حزب 

ماندن کشورش در اتحادیه اروپا خواهد بود.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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یک قرن بحران 
مرزهای کنونی جهان عرب شباهت اندکی به خط های مدادهای آبی و قرمزرنگی دارند که 
در ماه می 1916 و در اوج جنگ جهانی اول به طور سری و مخفیانه بر روی نقشه سرزمین 
شام ترسیم شدند. سر مارک سایکس و فرانسوا ژرژ-پیکو به ترتیب از طرف دولت های 
انگلستان و فرانسه مامور شدند تا در مورد تقسیم سرزمین های امپراتوری عثمانی که در 
اتحاد با آلمان و قدرت های مرکز وارد جنگ شده بود، تصمیم گیری کنند. سرجی سازانوف 
وزیر امور خارجه وقت روسیه نیز حضور داشت. در آن زمان اوضاع جنگ مناسب نبود. 
بریتانیا در ژانویه 1916 از گالی پولی عقب نشینی کرد و در آوریل نیروهای آن در محاصره 

کوت در منطقه بین النهرین تسلیم شدند.
با وجود این متحدان توافق کردند که استانبول، گذرگاه دریایی از دریای سیاه به مدیترانه 
و ارمنستان به روسیه برسد، بارسا و جنوب بین النهرین در اختیار بریتانیا قرار گیرد، و 
بخش میانی شامل لبنان، سوریه و سیلسیا )ترکیه امروز( نصیب فرانسه شود. فلسطین به 
عنوان یک قلمرو بین المللی شناخته شد. منطقه میان قلمروهای بریتانیا و فرانسه که عمدتًا 
بیابان بود، تحت نفوذ این دو قدرت قرار گرفت. در سال 1917 سهم ایتالیا نیز مشخص شد. 
و  دیپلماسی  مبنای  بر  خطوط  این   1918 سال  در  عثمانی  امپراتوری  شکست  از  پس  اما 
را  خارجیان  آتاتورک  پاشا  کمال  رهبری  به  ترک ها  یافتند.  تغییر  جنگی  دستاوردهای 
شد  آن  مدعی  ترکیه  سپس  و  رسید  فرانسه  به  ابتدا  در  موصل  راندند.  بیرون  آناتولی  از 
بروز  از دالیل  به عراق ملحق کرد. نفت یکی  را  آن  که  افتاد  بریتانیا  به دست  و سرانجام 
اختالف نظرها بود. حتی قبل از جنگ نیز چندین منطقه عربی از جمله مصر، شمال آفریقا 
یا دولت های دست نشین معرفی  به عنوان مستعمره  از حاشیه خلیج فارس  و بخش هایی 

شده بودند.
با وجود این سایکس-پیکو به عنوان اصطالحی برای اشاره به خیانت های امپریالیستی به 
کار رفت. جرج آنتونیوس تاریخ نویس عربی این سند را محصول »تردید و بدبینی بیش از 
حد متحدان طمعکار و عامل بروز حماقت« می نامد. این در واقع یکی از سه تعهد جداگانه 
پذیرفت.  یهودیان  و  اعراب  فرانسه،  قبال  در  انگلستان  که  بود  برگشت ناپذیری  و  بزرگ 
تضادها و مناقشات ناشی از آن از همان زمان عامل پیدایش ناراحتی ها بوده است. در پایان 
اعرابی که در گذشته به پادشاهی بزرگ هاشمیان از دمشق عادت داشتند با چندین منطقه 
اما  از آن خود کردند  لبنان بزرگ را  کوچک بدون دولت مواجه شدند. مسیحیان مارونی 
نتوانستند آن را کنترل کنند. کردها که خواهان دولت مستقل بودند، نتوانستند به آن دست 

یابند و خود در چهار کشور تقسیم شدند. یهودیان بخشی از فلسطین را گرفتند.
هاشمیان که رهبری قیام اعراب علیه عثمانی ها را با کمک بریتانیا )به ویژه تی ای لورنس( 
پایگاه  همچنین  آنها  شدند.  رانده  بیرون  سوریه  از  فرانسویان  توسط  داشتند،  عهده  بر 
اجدادی خود حجاز شامل شهرهای مقدس مکه و مدینه را به عبدالعزیز بن سعود باختند 
که رئیس قبیله و مورد حمایت بریتانیا بود و به همراهی رهبران وهابی عربستان سعودی 
را پایه گذاری کرد. یک شاخه از هاشمیان حکومت عراق را در دست گرفت؛ اما پادشاه آنان 
ملک فیصل دوم در سال 1958 کشته شد. شاخه دیگر در پادشاهی کوچکی به نام ترانس 

اردن یا اردن کنونی مستقر شدند که بریتانیا آن را با عجله از فلسطین جدا کرده بود.
اسرائیل که در سال 1948 به جنگ با اعراب کشانده شد، بیشتر نبردها علیه دولت های عربی 
در سال های 1956، 1967 و 1973 را با پیروزی به پایان رسانید. اما هجوم آن به لبنان در 
سال 1982 یک شکست مفتضحانه به همراه داشت. فلسطینیان که در سرتاسر خاورمیانه 
پراکنده شده بودند، در سال 1970 به جنگ داخلی اردن وارد شدند و به آغاز جنگ داخلی 
لبنان در سال 1975 نیز دامن زدند. سوریه در سال 1976 در لبنان مداخله کرد و تا زمان 
قیام های سال 2005 در این کشور باقی ماند. بیش از دو دهه فرآیند صلح بین اسرائیل و 
فلسطینیان که متعاقب پیمان سال 1993 اسلو آغاز شده بود، فقط به پیدایش ناخوشایند 
مناطق خودمختار در کرانه غربی تحت اشغال اسرائیل و نوار غزه منجر شد. پس از خروج 
اسپانیایی ها در سال 1975 مراکش به غرب صحرای بزرگ وارد شد. یک سال پس از انقالب 
اسالمی ایران در سال 1979 عراق جنگی را آغاز کرد که هشت سال به طول انجامید. سپس 
در سال 1990 عراق به کویت حمله کرد و توسط نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا عقب 

رانده شد.
کانال سوئز و ذخایر عظیم نفتی، این منطقه را در خط مقدم ژئوپولتیک جنگ سرد قرار 
اما  کردند  یاری  مصر  علیه  جنگ  در  را  اسرائیل  فرانسه،  و  انگلستان   1956 سال  در  داد. 
این آمریکا به زودی به قدرت مسلط  مجبور شدند با فشار آمریکا عقب بکشند. با وجود 
سال  در  شوروی  اردوگاه  از  مصر  خروج  از  پس  شد.  تبدیل  اسرائیل  حامی  و  خارجی 
1979 آمریکایی ها پیمان صلح اسرائیل و مصر را منعقد کردند. همچنین آمریکا دو بار در 
سال های 1958 و 1982 در لبنان دخالت کرد. در طول جنگ ایران و عراق ناوهای جنگی 
از  عراق  راندن  بیرون  از  پس  و  می کردند  محافظت  نفتکش ها  از  فارس  خلیج  در  آمریکا 
کویت در سال 1991، آمریکا در عربستان باقی ماند تا منطقه پرواز ممنوع عراق را تحت 
نظر داشته باشد. آمریکا در پاسخ به حمالت القاعده به واشنگتن و نیویورک در سپتامبر 
رامی  به گفته  به تصرف درآورد.  را  و در سال 2003 عراق  افغانستان حمله کرد  به   2001
خوری از دانشگاه آمریکایی بیروت: »بسیاری از کشورها مرزهای عجیب و غریب دارند، 
از نارضایتی عمیق از سنت استعماری  اما برای اعراب توافقنامه سایکس-پیکو نشانه ای 
است. حدود یک قرن است که قدرت های غربی ما را بازی  داده اند و در این منطقه دخالت 

نظامی کرده اند.«

منبع: اکونومیست
 

با ایجاد موسسات خیریه و ترویج وهابیت

عربستان از کوزوو 
برای تروریست ها 
نیــــــــــرو می گیرد

جمعیت  بیشترین  نسبت  به  کوچک  کشوری  عنوان  به  کوزوو 
جوان خارجی عضو داعش را داشته است. تبلیغ وهابی گری و 
سرمایه گذاری های گزاف عربستان و کشورهای حاشیه خلیج 

فارس در کوزوو را می توان علت اصلی آن دانست.
ایرانی: سال هاست عربستان سعودی سیاستگذاران  دیپلماسی 
آمریکایی را ناامید کرده است. عربستان که متحد مهم آمریکا در 
خاورمیانه است و در پناه تسلیحات و کمک های آمریکا توانسته 
مقابل دشمنان خود مقاومت کند، میلیون ها دالر مخفیانه صرف 

که  کرده  ای  گرایانه  افراط  ایدئولوژی  یعنی  وهابیسم،  اشاعه 
بر  نیز  اکنون  و هم  بود  11 سپتامبر  الهام بخش عامالن حمالت 

آتش داعش می دمد.
آخرین برگ این تاریخ تاسف بار مربوط به کوزوو است. کوزوو 
با جمعیت اندک 1.8میلیون نفری خود بیش از هر کشور دیگری 
فرستاده  عراق  و  سوریه  به  جنگ  برای  را  خود  جوان  جمعیت 
انتحاری،  تا کنون حدود 314 نفر شامل 2  عامل  از 2012  است. 
44 زن و 28 کودک از کوزوو به داعش پیوسته اند. حتی بلژیک 
نیز که پس از حمالت به پاریس و بروکسل به عنوان منبعی برای 
اشاعه تروریسم تصور می شود تا این اندازه داوطلب پیوستن به 

داعش نداشته است.
همان طور که مجله تایمز به خوبی در یکی از گزارش های اخیر 
خود بدان اشاره کرده، کوزوو به خاطر تالش ها و هزینه های 
زیادی که عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس طی 
این کشور  انجمن های مخفی و مساجد در  ایجاد  برای  سال ها 
کردند، در موقعیت فعلی قرار گرفته است. اگر چه هیچ مدرکی 
به  نیرو  اعزام  برای  کوزوو  به  مستقیما  گروهی  که  این  بر  دال 
اما به گفته مقامات رسمی  سوریه پول داده باشد، وجود ندارد 
کوزوو گروه ها و پیشوایان افراط گرا در این کشور هزینه های 
گزافی برای گسترش تفکر افراط گرایانه میان جوانان و اقشار 
رئیس  ماکولی«،  »فاتوس  گفته  به  اند.  داده  انجام  پذیر  آسیب 
از  افراطی  های  گروه  کوزوو،  پلیس  تروریسم  با  مبارزه  اداره 
از اسالم، مروج  اسم حفاظت  به  که  کنند  متفکرانی حمایت می 

خشونت هستند.
و  کوزوو  از  حمایت  در  سنگینی  گذاری  سرمایه  ناتو  و  آمریکا 
 2008 سال  در  دموکراسی  برقراری  و  صربستان  از  آن  استقالل 
انجام دادند. استفاده عربستان سعودی از کوزوو به عنوان بستر 

پرورش افراط گرایی نشان دهنده رفتار تناقض گویانه و دوگانه 
چرا  که  دهد  می  نشان  و  است  فارس  خلیج  در  آمریکا  متحدان 

روابط آمریکا با این کشورها دچار مشکالت فزاینده شده است.
توانست  ناتو  های  بمباران  دنبال  به  و   1999 سال  در  که  کوزوو 
متساهل  ای  جامعه  عنوان  به  شود،  رها  صربستان  یوغ  زیر  از 
مسلمان  اکثریت  جامعه  قرن،  چندین  برای  است.  شده  شناخته 
از زمان  پیروی می کردند.  لیبرال حنفی  به نسبت  از مذهب  آن 
قرار  تهدید  مورد  عربستان  پیشوایان  سوی  از  سنت  این  جنگ 
حمایت  تحت  های  خیریه  سوی  از  نیز  آن  های  هزینه  و  گرفته 
قانون شریعت و  تامین شده است که مشوق حاکمیت  عربستان 
کشتن  ایدئوولژی  این  هستند.  تکفیری  تفکر  و  خشونت  تقویت 

مسلمانانی که آنها را بدعت گذار می داند، مجاز می شمرد.
اکثر مردم کوزوو مقابل این تبلیغ ها مقاومت کرده اند و مقامات 
این کشور نیز اعالم کرده اند که حمایت از غرب و آمریکا به قوت 
خود باقی است. با این وجود کارشناسان به عللی اشاره می کنند 
که نشان می دهد این کشور بستری مناسب برای جذب نیرو به 
جوانان  از  ای  گسترده  جمعیت  است؛  رادیکال  های  ایدولوژی 
اندکی  امید  و  کنند  می  زندگی  فقیر  روستایی  مناطق  در  که 
و  به حکومت  اعتماد  و عدم  فساد  دارند،  شغلی  به فرصت های 

مطالعات  مرکز  گزارش  گفته  به  که  آموزشی  سیسم  یک  وجود 
امنیتی کوزوو، مشوق تفکر انتقادی نیست، از عوامل گرایش به 

ایدئولوژی های رادیکال است.
آمریکا زودتر وارد  این که چرا حکومت کوزوو، سازمان ملل و 
اقدام نشده اند نامشخص است. شاید آمریکایی ها به این دلیل که 
جامعه کوزوو، جامعه ای متعادل به لحاظ مذهبی تصور می شد 

دچار اشتباه شدند.
حمالت 11 سپتامبر به سرعت خطر را مشخص کرد. چندین نهاد 
وابسته به عربستان سعودی در کوزوو بسته شدند و عربستان 
نیز که به نظر می رسد کمک های خود را به کوزوو کاهش داده، 
اکنون اصرار دارد که کنترل مستقیم روی خیریه ها، مساجد و 
امارات  و  قطر  کویت،  وجود،  این  با  کند.  ایجاد  خود  های  مبلغ 
تندروان اسالم  برای تقویت  متحده عربی کمک های مالی خود 

گرا در کوزوو را افزایش داده اند.
اسالم  اندازه  چه  تا  کنند  درک  نتواستند  هنوز  عرب  های  دولت 
افراطی می تواند خود آنها را در معرض خطر قرار دهد. اگر چه 
وهابیسم  پایه  بر  را  خود  مشروعیت  عربستان  سلطنتی  خاندان 
بنیان نهاده اند، اما داعش پادشاهی عربستان را نیز متهم کرده 
است. از سال 2014 تا کنون بیست حمله تروریستی در عربستان 

صورت گرفته که بسیاری از آنها را داعش انجام داده است.
با  تا  دارد تالش کرده است  آمریکا همکاری  با  که  دولت کوزوو 
پیگیری  و  تروریسم  با  مبارزه  به  موربط  قوانین  برخی  اتخاذ 
اقدامات پولشوئی برای مخفی نگاه داشتن تامین مالی گروه های 
طی  رسد  می  نظر  به  بپردازد.  تروریسم  با  مبارزه  به  افراطی، 
تعداد  و  نپیوسته  داعش  به  کوزوویی  تبعه  هیچ  اخیر  ماه  هفت 
عراق  و  سوریه  مبارزه  میدان  در  اکنون  هم  که  کشور  این  اتباع 

هستند نیز به 140 نفر رسیده است.
منبع: نیویورک تایمز 
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رو به رو  گرایانه  ملی  گرایش های  ظهور  خطر  با  جهان 
است

ترامپ؛
 کیم جونگ اون 

آمریکایی
نویسنده: کریستوفر هیل 

که  دهد  می  نشان  ترامپ  خوی  و  خلق 
وی از درایت و دانش الزم برای نظارت و 
این  از  نیست.  برخوردار  جهانی  رهبری 
رو می توان دونالد ترامپ را با کیم جونگ 

اون مقایسه کرد.
از هر زاویه ای که نگاه کنیم، هفتمین کنگره سراسری   

حزب کمونیسم کره شمالی ناامید کننده بود. تنها دستاور 
این کنگره از میان بردن اندک امید موجود برای توجه کیم 

جونگ اون به لزوم اصالحات اقتصادی در کشور بود.
اقتصادی  از شرایط  در حالی که کیم جونگ اون سخنی 
فجیع کشور به میان نیاورد، توان هسته ای را به عنوان 
مهم ترین مایه مباهات ملت کره شمالی اعالم کرد. دولت 
کره شمالی بر خالف توافق های قبلی برای توقف برنامه 
توسعه  و  تحقیق  های  برنامه  شمالی،  کره  ای  هسته 
جدیدی را برای دستیابی به تکنولوژی های پیشرفته در 

عرصه توان هسته ای آغاز کرده است.
اقتصاد  به  کشورها  اغلب  برلین،  دیوار  فروپاشی  از  پس 
به  همچنان  شمالی  کره  اما  اند.  آورده  روی  آزاد  بازار 
نوعی  شمالی  کره  رژیم  دهد.  می  ادامه  خود  انزوای 
جهان بینی ملی گرایانه را ترویج کرده است که هرگونه 
تهدیدی  مثابه  به  را  جهان  کشورهای  دیگر  با  همکاری 
داد  نشان  نیز  اخیر  کنگره  بیند.  خود می  حاکیمت  برای 

که در آنیده نزدیک این جهان بینی متحول نخواهد شد.
اما در حال حاضر کره شمالی تنها کشوری نیست که ملی 
گرایی و اقتدارگرایی را پیشه خود کرده است. اشاعه ملی 
گرایی را هم اکنون می توان در اقسا نقاط جهان، از مناطق 
درگیر تعارضات گرفته تا بزرگترین دموکراسی ها شاهد 
بود. اگر چه ظهور کره شمالی دیگری محتمل نیست، اما 
اوج گیری گرایش های ملی گرایانه و ضدلیبرالیستی می 

تواند مشکل ساز باشد.
همه کشورها گرفتار مشکالت ساختاری هستند و طبیعی 
است که در همه کشورها ایجاد توازن قورت میات قدرت 
اقتدار  و  اقلیت ها، حقوق مناطق  اولویت  و  دولت مرزی 
هویت های محلی دشوار است. اما در طی زمان راه حل 

آمده  وجود  به  داخلی  مشکالت  این  تسهیل  برای  هایی 
اند. یکی از این راه حل ها همگرایی در موجودیت هایی 
گسترده تر مانند اتحادیه اروپا است. متاسفانه استفاده 
های  نظرسنجی  و  نیست  کارا  گذشته  مانند  مدل  این  از 
در  فراملیتی  های  ماهیت  که  دهد  می  نشان  نیز  عمومی 
حال از دست دادن محبوبیت خود هستند. تمایل به خروج 

بریتانیا از اتحادیه می تواند شاهدی بر این مدعا باشد.
در این میان، کشورهایی مثل ترکیه که خارج از اتحادیه 
مسئولیت  پذیرش  بدون  کنند  می  تالش  هستند،  اروپا 
به  را  آنها را محدود می کند، مسیر خود  هایی که رفتار 
داخل اتحادیه باز کنند. اما ترکیه هر چه بیشتر برای شکل 
دادن به امور خاورمیانه تالش می کند، بیشتر از این که 
شبیه یک دولت - ملت قوی شود، شبیه یک قدرت منطقه 

ای خودسر می شود که نتوانسته از تاریخ درس بگیرد.
مقابل  در  تنها  نه  معضلی  خاورمیانه  در  موجود  آشوب 
می  تصور  که  آنهایی  است.  جهانیان  مقابل  بلکه  ترکیه، 
دوران  وارد  را  خاورمیانه  تواند  می  عربی  بهار  کردند 
دموکراسی کند، هرگز پیش بینی نمی کردند که نیروهای 
می  تاثیری  و  قدرت  چه   - داعش  نظیر   - رونده  پس 
باشند. حتی  داشته  در عقب گرد موقعیت منطقه  توانند 
تالش  سکوالر  دولت  حفظ  برای  سخت  که  کشورهایی 
کرده اند، در نهایت گرفتار دولت نظامی شده اند. مصر 

مثال خوبی از افتادن به دام این تله است.

بوده  همراه  نیز  دیگر  رویه  یک  با  دموکراسی  تضعیف 
توانند  می  که  کشورهایی  میان  دشمنی  ظهور  است: 
بجویند.  منفعت  رقابت  از  بیش  مراتب  به  همکاری،  از 
به یک قدرت تجدید نظر طلب شده است.  تبدیل  روسیه 
خود  سرزمینی  دعاوی  تثبیت  برای  خود  نوبه  به  چین، 
شده  جنوبی  چین  دریای  در  جانبه  یک  های  تالش  وارد 
در  همسایگانش  با  را  آن  روابط  تنها  نه  اقدام  این  است. 
نیز  را  آمریکا  با  آن  رابطه  بلکه  کرده،  تر  پیچیده  منطقه 

دچار مشکل کرده است.
آمریکا نیز با مشکالت خاص خود مواجه است. انتخابات 
شک  ترامپ،  ظهور  بویژه  و  جمهوری  ریاست  مقدماتی 
و تردیدها را در مورد توان آمریکا برای مدیریت شرایط 

جهانی برانگیخته است.
کمپین ترامپ با گرایش های ملی گرایانه خشن، حمایت از 
قوانین ضد مهاجرت و انتقاد از روابط آمریکا با متحدان 
اکنون  هم  ترامپ  است.  شده  شناخته  خود  مخالفان  و 
هواداران وفاداری دارد. این موضوع نشان می دهد که تا 

چه اندازه نظم جهانی معاصر آسیب پذیر است.
و  درایت  از  وی  که  دهد  می  نشان  ترامپ  خوی  و  خلق 
برخوردار  جهانی  رهبری  و  نظارت  برای  الزم  دانش 
نیست. از این رو می توان دونالد ترامپ را با کیم جونگ 
اون مقایسه کرد. تفاوت عمده آنها این است که کیم تنها 
بر کشور کوچک کره شمالی سلطه دارد، اما نفوذ ترامپ 
سرزمینی  مرزهای  ورای  مراتب  به  پیروزی  صورت  در 

ایاالت متحده خواهد بود.
منبع: پراجکت سیندیکیت 

بین الملل
در سایه تحوالت امروز

عرب تمام شد؟
هاني عماره

هاني عماره، نویسنده و روزنامه نگار مصري، دبیر 
تحریریه روزنامه االهرام و عضو شوراي شش نفري 

پیکسوتان اتحادیه روزنامه نگاران مصر است.

هانی عماره می نویسد: من فروپاشی 
فرار  و  درگیری ها  سایه  در  را  عرب 
و  ویرانی  همچنین  و  نفر  میلیون ها 
برگرفته  در  را  چیز  همه  که  تخریبی 
آورده  وجود  به  وحشتناکی  صحنه  و 

است می بینم.
که  است  سوالی  این  است؟  یافته  پایان  "عرب"  آیا   
غالبا ذهن مرا به خود مشغول می کند. من فروپاشی 
نفر  ها  میلیون  فرار  و  ها  درگیری  سایه  در  را  عرب 
در  را  چیز  همه  که  تخریبی  و  ویرانی  همچنین  و 
است  آورده  وجود  به  وحشتناکی  صحنه  و  برگرفته 
تمام نشده و همچنان  ای که هنوز  بینم. صحنه  می 
ادامه دارد. می توان گفت جهان عرب تنها نقطه ای 
در جهان است که هر روز در آن خونریزی می شود 
و جان افراد به دست خودمان، نه دیگران، گرفته می 

شود.
کسانی که از عرب متنفر هستند و طمع کاشتن فتنه و 
ایجاد جنگ داخلی در دل جهان عرب را داشتند، موفق 
را  آنها خوشحالی خود  به هدف خود برسند،  شدند 
پنهان نمی کنند. در حال حاضر هم بی کار ننشسته 
با  مبارزه  مدعی  پیمان  به  موسوم  پرچم  زیر  و  اند 
)داعش( جمع شده اند. جایی که تبدیل به موقعیتی 
شده تا فرصتی تاریخی برای ایجاد استعماری جدید 

به وجود آید و سالح های پیشرفته خود را در کارخانه 
های اسلحه سازی شان بسازند و در سرزمین های 
آن ارزش  آزمایش قرار دهند. عالوه بر  عربی مورد 
های میهنی و زیرساخت های کشورها را نابود کرده 
اند و فرصتی به وجود آورده اند تا جنگ ها ویرانه ای 

به پا کنند تا برای بازسازی آن شرکت های آنها مجددا 
وارد عمل شوند و میلیاردها دالر تاراج کنند.

با وجود تصویر بد و قساوت شدیدی که بر وضعیت 
فعلی جهان عرب حاکم است اما من یقین دارم که ملت 
عرب از این مرحله عبور خواهند کرد و روزی خواهد 
رسید که ملت عرب از این خواب غفلت بیدار خواهند 
این  شد و خود را نجات خواهند داد و چه بسا علیه 
که  علیه مخاطراتی  و  کنند  قیام  استعمارگران جدید 
وجود آنها را تهدید می کند، متحد شوند. چه بسیار 
وحشی  و  بدترین  معرض  در  که  بودند  کشورهایی 
ترین جنگ ها قرار گرفتند و ویران شدند اما به خود 
کردند  عبور  وضعیت  این  از  و  برخواستند  و  آمدند 
و به پیشوای امت ها تبدیل شدند. در تاریخ ژاپن و 
از  هایی  تجربه  چنین  کم  دور  اروپای  حتی  و  آلمان 

خود به جای نگذاشته اند.
بین پرانتز: تاریخ ثابت می کند که امریکایی ها خود 
تروریسم و مرگ آفرینی را در عصر مدرن ساخته اند 
اما کسانی که اآلن به اوباما حمله می کنند باید منتظر 
باشند و ببینند که در صورت پیروزی ترامپ یا حتی 
هیالری کلینتون در انتخابات آینده چه وضعیتی بدتر 

از این به وجود خواهد آمد.
منبع: االهرام
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کارگران مشغول 
تنبیـــــــــــــه اند!

افراد  معیشت  و  اقتصاد  بر  بسیاری  منفی  اثرات  تحریم  های  سال  بد  شرایط 
جامعه داشته است از ورشکستگی بسیاری از کارخانه ها و کارگاه های کوچك 
نیستند  کم  سویی  از  کارگران.  بیکاری  و  گسترده  نیروهای  تعدیل  تا  گرفته 
کارگران مشغول به کاری که معوقات بسیاری دارند و چرخ زندگیشان در میان 
گل و الی مشکالت اقتصادی دوران تحریم ها جا خوش کرده و حتی فضای پسا 
برجام هم هنوز نتوانسته گرهی از مشکالت شان  را باز کند.در این بین شنیدن 

هراز  که  شان  معوقات  دریافت  برای  کارگران  تحصن  و  تجمع  و  اعتراض  خبر 
گاهی از نقاط مختلف کشور به گوش می رسد در حال تبدیل شدن به امری عادی 
اندیشیده  این قشر آسیب پذیر چاره ای  باید برای حل مشکالت   است. هرچند 
خبر  شاهد  مسئوالن  توسط  کارگران  اعتراض  صدای  شنیدن  جای  به  شود،اما 
اولین  این  هستیم،البته  غربی  آذربایجان  استان  در  معترض  کارگران  مجازات 
کرد  فراموش  نباید  ولیکن  می شوند  مجازات  معترض  کارگران  که  نیست  باری 
که  احکام قضایی در مواردی که اعتراضات صنفی به خشونت کشیده و تخریب 

اموال را درپی داشته  و شامل وصف کیفری باشد، اجتناب ناپذیر است. 

  مجازات کارگران معترض
فروردین ماه سال گذشته، 5 تن از کارگران معدن چادرملو در استان یزد محکوم 

به گذراندن یک سال زندان و تحمل ضربات شالق شده بودند. 
همچنین سال گذشته، دو تن از نمایندگان قانونی کارگران نانوایی های سنندج به 
تحمل 5ماه حبس تعزیری و 30 ضربه شالق محکوم شدند که محکومیت این دو 

فعال کارگری با نظر مثبت قاضی به5 سال حبس تعلیقی تبدیل شد. 

شرکت  کارگر   4 خمینی  امام  بندر  عمومی  دادگاه  نیز   93 سال  شهریور  در 
پتروشیمی رازی را به تحمل 6 ماه حبس و 50 ضربه شالق محکوم کرده بود. 
حکم دادگاه در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به 
اتهام اخالل در نظم صادر شد. با این همه، دادگاه با توجه به فقدان سوء سابقه 
کیفری و متاهل بودن کارگران، حبس و شالق آنان را به مدت دو سال تعلیق کرد.

  ماجرای کارگران معدن آق دره
در  آق دره«  »طالی  معدن  کارگران  از  جمعی  که  بود   1393 سال  ماه  دی 
تعدیل  خصوص  در  کارفرما  تصمیم  به  اعتراض  در  غربی  آذربایجان  استان 
350نفرازهمکاران شان در داخل محوطه این معدن تجمع کردند. ماجرا از این 
قرار بود که شرکت پیمانکار اصلی معدن طالی آق  دره از ابتدای همان ماه، 350 
این  کرد.  اخراج  قرارداد  تمام شدن مدت  دلیل  به  را  این معدن  کارگران  از  نفر 
اخراج در حالی انجام شد که سابقه کاری این کارگران به یک تا هفت سال می 
رسید. همان روزها  بود که کارفرمای این کارگران نسبت به این تجمع به دادگاه 
محکوم  شالق  و  نقدی  جزای  به  معترض  کارگران  از  نفر   17 و  کرده  شکایت 
شدند. هم اکنون حکم شالق این کارگران اجرا شده است.البته اولین بار نیست 
که کارگران معدن طالی آق  دره خبر ساز می شوند. سال 93 خبر خودکشی 3 تن 
از کارگران بیکار شده معدن طالی آق دره در محوطه معدن نیز  در شهر تکاب 
پیچید و عدم توجه مسئوالن به حادثه و وخامت شرایط کاری کارگران این معدن 

سبب ادامه اعتراضات و تجمع کارگران شد.

  پرونده مختومه است
»وحید یاری« وکیل کارگران در زمینه اتهامات کارگران گفته است: این کارگران 
براساس دو پرونده  قضایی که به صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به 
ترتیب در شعبه 101 دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه 10 تجدید نظر استان 
با  مشترک  به صورت  که  نخست  پرونده  شدند.در  محاکمه  غربی  آذربایجان 
شکایت شرکت کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه8 نفر از کارگران فصلی 
از انجام  اتهام »ممانعت و بازداشتن مردم  معدن تشکیل شده بود این 8نفر به 
کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال«، »توهین به نگهبان شرکت«، »تخریب لباس 
و توقیف غیر قانونی نگهبان« و »تخریب عمدی تابلوی شرکت« مورد محاکمه 
قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند. 
بر این اساس هرکدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به تحمل 150 ضربه شالق و 5 
سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 100 ضربه 
شالق و 37 ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد. یاری در مورد رایی که از سوی 
این دادگاه برای سایر متهمان ردیف ششم تا هشتم صادر شده است، افزوده: 
به 50 ضربه شالق و 37 ماه حبس  احکام  این  نهایت در جلسه تجدید نظر  در 

تعزیری محکوم شدند.
این وکیل دادگستری همچنین در مورد پرونده دومی که علیه 9 نفر از کارگران 

یاد  این پرونده کارگران  فصلی معدن طالی آق دره تشکیل شده بود، گفته: در 
شده به ارتکاب »ممانعت و بازداشتن مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال« 
شدند.او  شناخته  مجرم  دادگاه  سوی  از  همگی  نهایت  در  که  بودند  شده  متهم 
افزود: براساس رای دادگاه تجدید نظر به حبس 6 ماهه و محکومیت شالق به 50 
ضربه محکوم شدند.یاری همچنین در مورد آرایی که برای سایر متهمان صادر 
شده است، گفته: مطابق حکم دادگاه بدوی هرکدام از متهمان ردیف های دوم تا 
سوم و پنجم تا نهم به پرداخت 500 هزار تومان جریمه نقدی و 50 ضربه شالق 
تعزیری محکوم شدند که در نهایت در مرحله تجدید نظر محکومیت جزای نقدی 
تعیین شده ثابت ماند اما مجازات شالق هرکدام از متهمان به 30 ضربه کاهش 
یافت.وی تاکید کرد: در حال حاضر به دلیل آنکه سایر مجازات های تعیین شده 
است،  درآمده  اجرا  به  نظر  تجدید  دادگاه  رای  استناد  به  پرونده  متهمان  برای 

پرونده های یاد شده از نظر حقوقی مختومه اعالم شده است.

  اختالف کارگر و کارفرما نباید  به دستگاه قضا برود
فرامرز توفیقی مشاور مجمع نمایندگان کارگری در رابطه با این حکم گفته است 
که ارجاع پرونده هایی که در حوزه روابط کار است، به مراجع قضایی، از اساس 
ایراد دارد چرا که روابط کار در حوزه مراجع حل اختالف است و در صورت نیاز 
به پیگیری قضایی این هیات ها باید ارجاع پرونده به مراجع قضایی را تشخیص 
دهند. این نماینده فعال کارگری خاطرنشان کرد: اینکه کارفرما از کارگرش به 
دلیل اعتراض به حق قانونی خودش شکایت کند و این شکایت منجر به حبس و 
شالق یا دیگر احکام شود، پسندیده نیست و دل هر کسی به درد می آید؛ وقتی 
نماینده  می بیند.این  نقدی  جریمه  و  زندان  شالق،  کلمه  کنار  در  را  کارگر  کلمه 
کارگری با اشاره به اینکه درخواست این کارگران، بررسی لغو قرارداد به صورت 
یک جانبه از سوی کارفرما بود، خاطرنشان کرد: از نظر قراردادهای بین المللی 
از  یکی  صنفی  اعتراضات  دارد،  قبول  را  آنها  و  پیوسته  آن  به  نیز  ما  کشور  که 
اینکه با استناد به ممانعت از کسب و  حقوق حقه  کارگران محسوب می شود و 
کار کارفرما، از کارگر شکایت شود به هیچ عنوان صحیح نیست. براساس این 
موقع  به  اگر  و  می کنند  زندگی  سختی  شرایط  در  کارگران  گفت  باید  گزارش، 
صدای اعتراض آنها شنیده شود هرگز شاهد چنین رخداد تلخی نخواهیم بود.
رسیدگی به اختالف کارگر و کارفرما باید در مراجع حل اختالفی که درقانون 
های  حساسیت  به  توجه  با  شود.   انجام   آرامش  کمال  در  شده  بینی  پیش  کار 
استانداری ها  به  بخشنامه ای  صدور  با  باید  دولت  موارد  این  در  عمومی  افکار 
پای  آنکه  از  پیش  کارفرمایان  و  کارگران  اختالف  موارد  در  که  بخواهد  آنها  از 
دستگاه قضایی به ماجرا کشیده شود به مسئله ورود کنند و جلوی طرح آن دعوا 
را بگیرند و به حل مسالمت آمیز آن کمک کنند، زیرا با گسترش اعتراضات و عدم 
حل قانونی آن احتمال برخورد  و رفتار خالف قانون از هر دو طرف وجود دارد 
که در آن صورت ارسال پرونده به دستگاه قضا اجتناب ناپذیر است.انتظار برای 
برخورد عقالنی و توأم با آرامش میان کارگر و کارفرما در صورت بروز اختالف 

دست یافتنی است، بنابراین امیدواریم در آینده شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

تجمع صنفی نباید موجب توهین یا تخریب شود
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان

موضوع اعتراض کارگران به اخراج و معوقات خود و به دنبال آن تخریب اموال 
کارفرما و... که در نهایت منجر به صدور و اجرای حکم شالق برای آنان شده 
است از این بابت اهمیت پیدا می کند که بارها گفته شده و شنیده ایم که کارگران 
از  کارگر  حضور  جامعه ای  هر  در  و  هستند  جامعه  شریف  و  زحمتکش  اقشار 
لوازم و مقدمات توسعه و پیشرفت یك جامعه است. شنیدن خبر شالق خوردن 
17 نفر از کارگران معدن طالی »آق دره« انعکاس بسیار منفی ای را در اذهان 
اینجا به چند نکته اساسی به صورت  ایجاد کرده است. در  عمومی و رسانه ها 
گرفته  مثبت  نتیجه  مختصر  نوشتار  این  از  امیدواریم،  و  می کنیم  اشاره  گذرا 
باشیم. اوال موارد اتهامی که برای کارگران موصوف ذکر شده از قبیل بازداشتن 
افراد از کسب و کار و سایر موارد با  تطبیق ماده 618مجازات اسالمی اندکی دور 
از ذهن به نظر می رسد. اگرچه از محتویات پرونده خبری نداریم، اما بر فرض 
بیشتری  دقت  جامعه  در  آن  تاثیر  و  مجازات ها  اهداف  به  باید  موضوع  صحت 
الیموت  قوت  برای  که  موصوف،  معدن  زحمتکش  کارگران  مسلما  شود.  اعمال 
حل  صرفا  خواسته شان  داشته اند،  اعتراض  کارفرما  عملکرد  به  نسبت  خود 
مشکالت معیشتی و کاری خود بوده وال غیر. بنابراین احکامی که مطابق قانون، 
دادگاه محترم صادر کرده و در مرحله تجدیدنظر تغییراتی در آن داده شده است 
با عنایت به انگیزه کارگران می توانسته اجرای آن مطابق ماده 46 قانون مجازات 
اسالمی معلق بماند یا اینکه صدور حکم به تعویق بیفتد یا مطابق بند )پ(ماده 
آنان اعمال شود. اعمال مجازات  38 قانون یاد شده،  حداکثر تخفیف در مورد 
شالق که ظاهرا اجرا نیز شده، طبیعتا همان گونه که در مقدمه ذکر شد پاسخ 
مطلوبی به تجمع صنفی کارگران که از حقوق مسلم آنان   است ،نیست. البته  الزم 
است به این موضوع اشاره کنم وزارت کار زمانی صالحیت ورود به موضوع را 
دارد که صرفا اختالف میان کارگر و کارفرما بر سر میزان دستمزد یا پرداخت 
اجرت معوقه و سایر موارد مشابه باشد که همه این موارد در قانون کار ذکر شده 
است اما زمانی که تجمع صنفی موجب توهین یا تخریب شود صرفا رسیدگی به 
موضوع در صالحیت  محاکم قضایی است. اما نهایتا باید گفت به لحاظ انگیزه 
کارگران و حساسیت موضوع اجرای مجازات می توانست معلق بماند چرا که نه 
تنها آن چه مراد و منظور قانونگذار از اعمال مجازات است برآورده نشده، بلکه 
با صدور چنین احکامی موجب دلسردی و ناراحتی این قشر شریف و زحمتکش 
نیز خواهد شد. ضمن آنکه طبیعتا رسانه های معاند و مخالفان حکومت می توانند 

به بهترین نحو از این گونه اخبار له خود استفاده کنند.
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Company Accounts and Corporation Tax Return
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Specialist Tax Investigations

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

Gas & Oil Engineers and Sub Contractors
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Certified Public Accountants
Time House
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ثبات در 
منطقه ای بی ثبات

اکونومیست

در  برجام  امضای  که  داشت  وجود  بسیاری  امید های 
تقویت  به  جهانی  قدرت   6 و  ایران  میان  گذشته  جوالی 
دست میانه روها و کمتر شدن قدرت اصولگرایان بینجامد 
با لغو  ایران  اقتصاد رکودزده  این توافق باعث تقویت  و 
جهانی  مالی  بازارهای  به  ایران  پیوستن  و  تحریم ها 
می شود. ولی اکنون چالش ها یکی پس از دیگری نمایان 
می شود و فعال به نظر نمی رسد ایران شرایط کافی برای 
خروج کامل از انزوای جهانی و روابط با غرب را داشته 

باشد.
شده  وضع  تحریم های  دلیل  به  که  ایران  نفت  صادرات 
تقریبا به نصف کاهش یافته بود از زمان برداشته شدن 
تحریم ها در ماه ژانویه گذشته رشدی 60 درصدی داشته 
است و هیات های تجاری غربی به ایران سفر کرده اند؛ اما 
شده  وضع  تحریم های  که  زمانی  تا  که  است  آن  واقعیت 
کشور  این  نهادهای  برخی  علیه  خصوص  به  ایران  علیه 
ایران باال خواهد  وجود دارند، ریسک سرمایه گذاری در 

بود.
رفع  با  که  بود  شده  ایجاد  زیادی  انتظارات  همچنین 
شبکه  به  ایران  بازگشت  و  مالی  بخش  تحریم های 
به  سرمایه گذاری،  و  تجارت  عمومی  شرایط  سوئیفت، 
می یابد.  بهبود  غیرنفتی،  مهم  بخش های  در  خصوص 
به  آمریکا،  متحده  ایاالت  توسط  که  جریمه هایی  از  بعد 
دلیل نقض تحریم های ایران بر بانک های بزرگ اروپایی 
جانب  رعایت  برای  خارجی  بانک های  سایر  شد،  تحمیل 

احتیاط، از ادامه روابط با ایران اجتناب کرد ه اند.
یک مقام ایرانی در این باره و با اشاره به جریمه 9 میلیارد 
پاریبا« در سال 2014 میالدی به  ان پی  بانک »بی  دالری 
اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران می گوید که پس 
از برجام وضعیت شبیه حالتی است که یک بزرگراه تازه 
ساخته و افتتاح شده اما هیچ کس از آن استفاده نمی کند. 
انبوهی از  ایران باید مقادیر  از  هنوز هم بازدیدکنندگان 
کارت های  و  باشند  داشته  همراه  به  خود  با  را  نقد  پول 
اعتباری بین المللی در ایران کار نمی کنند. بانک های غیر 
تا  دارند  ایران  به  ورود  برای  کمتری  نگرانی  آمریکایی، 
اروپا  اعتباری صادراتی  از سازمان های  جایی که برخی 
عالوه  کرده اند.  اعتبار  اعطای  به  شروع  ایتالیا  جمله  از 
برای  تمایل خود  نیز  آلمانی  و  بلژیکی  بانک های  این،  بر 

فعالیت در ایران را اعالم کرده اند.
در  که  دارند  را  آن  ترس  نیز  آمریکایی  سرمایه گذاران 
صورت سرمایه گذاری در ایران با مجازات تحریم مواجه 
منطقه ای  در  ثبات  با  کشوری  ایران  آنکه  به رغم  شوند. 
تحصیلکرده ای  جمعیت  و  می شود  محسوب  بی ثبات 
یافته  به خوبی توسعه  دارد و شبکه های زیرساختی اش 
است بسیاری از شرکت های غربی نگران تحریم های ضد 
ایرانی هستند. همچنین انتخابات آمریکا نیز پیش رو است 
تردید  بر  موضوع  همین  و  است  نامشخص  آن  نتیجه  و 

سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در ایران می افزاید.
در  ایران  مرکزی  بانک  رئیس  سیف،  ولی الله  اظهارات 
کشورهای خارجی نشان می دهد که ایران از عدم اجرای 
وعده غربی ها رضایتمند نیست. همچنین به نظر می رسد 
دیدار  در  بازی  دست  کامال  ایران  رئیس جمهوری  که 
لغو  به  می توان  آنها  جمله  از  ندارد  خارجی  مقام های  با 
سفر برنامه ریزی شده روحانی به بلژیک و اتریش در ماه 
گذشته در آخرین لحظه اشاره کرد. روحانی در موقعیت 
دشواری قرار گرفته است. از یکسو می خواهد نشان دهد 
که سمت مردم است هم از لزوم اقتصاد مقاومتی می گوید 
آن  واقعیت  لیکن  اقتصاد جهانی.  با  تعامل  و هم مزایای 
است که رئیس پیشین شورای عالی امنیت ملی بوده است.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی این کشور اشاره می کند که 
آقای روحانی به آزادسازی اقتصاد اعتقاد دارد و اقداماتی 
را در راستای آزادسازی اقتصادی این کشور انجام داده 
آن  اما اهرم های الزم را در اختیار ندارد. واقعیت  است؛ 
است که اکنون اکثریت کرسی ها در اختیار اصالح طلبان 
اتخاذ  موضعی  چه  مستقل  نمایندگان  دید  باید  و  نیست 
امیدوارکننده ای  نشانه های  حال،  این  با  کرد.  خواهند 
قبلی  مجلس  نمایندگان  از  چهارم  سه  و  دارند  وجود 
از  را  خود  جایگاه  بودند  روحانی  و  برجام  مخالف  که 
حضور  تعداد  بار  اولین  برای  همچنین  داده اند.  دست 
نمایندگان زن در مجلس ایران افزایش چشمگیری یافته 
هاشمی  آیت الله  حمایت  از  روحانی  آقای  همچنین  است. 

برخوردار است.

که  گرفته اند  قرار  وضعیتی  در  اصولگرایان  اکنون 
جایگزینی در مقابل روحانی ندارند و بسیاری می بینند 
که احمدی نژاد با شعارهای پوپولیستی اش چگونه طبقه 
متوسط ایران را در بحران اقتصادی قرار داد و پول های 
نفت را در سال های پررونق فروش و افزایش قیمت هدر 
داد. با این حال، حمیدرضا ترقی از اعضای موتلفه باور 
می کند  سفر  استان ها  به  نژاد  احمدی  که  زمانی  دارد 
صورت  هر  در  است.   روحانی  از  تر  محبوب  ده ها بار 
انتخابات  نسبت  به  ایرانیان  انتخابات  بعدی  دور  شاید 

اخیر شور و هیجان برای مردم نداشته باشد.

شرکت های بزرگ امریکایی از روند انتخابات 
خشنود نیستند

آمازون، گوگل 
و اپل دشمنان 

سرسخت ترامپ
 

از قرار معلوم دونالد ترامپ نامزد جنجالی و میلیاردر 
ریاست  انتخابات  در  آمریکا  خواه  جمهوری  حزب 
از موضع گیری های عجیب  این کشور، پس  جمهوری 
و غریب و آزاردهنده علیه مهاجرین مکزیکی، چینی ها 
و زنان، به سراغ غول های تکنولوژی آمریکا می رود. 
این کاندیدای ریاست جمهوری ایاالت متحده در جریان 
رقابت های انتخاباتی خود به صورتی آشکار و به دور از 
هر مالحظه ای شرکت های بزرگ و محبوبی مانند اپل 
و آمازون را تهدید کرده است و همچنان به تهدیدهای 
و  تهدیدها  این  آغاز  در  دهد.  می  ادامه  آنها  علیه  خود 
بزوس"،  "جف  شخص  حتی  ترامپ،  های  رجزخوانی 
رئیس کمپانی معظم آمازون نیز واکنش نشان داد و به 
این میلیاردر جنجالی را به  آمیز  نوعی اظهارات تهدید 
باد تمسخر گرفت اما در حال حاضر سکوت کرده و تنها 
به این تهدیدها می خندد. ترامپ که خود یکی از غول 
روز  به  روز  رود  می  شمار  به  امالک  و  ساختمان  های 
بیشتر این کنسرسیوم های عظیم و باارزش را به سمت 

نهادهایی با ریسک تجاری باال سوق می دهد.
ترامپ در ماه فوریه و در خالل یکی از گردهمایی های 
انتخاباتی در ایالت تگزاس خطاب به طرفدارانش گفت: 
مشکالت  آنها  شوم  جمهور  رئیس  من  اگر  کنید  "باور 
متوجه  ترامپ  تهدید  این  کرد."  خواهند  پیدا  زیادی 
بزرگترین فروشنده آنالین جهان یعنی شرکت آمازون 
و رئیسش بزوس بود. ترامپ که خود یک میلیاردر و از 
جمله بزرگترین سرمایه داران عرصه امالک و مستغالت 
متهم  را  آمریکا  دالری  میلیارد  چند  های  شرکت  است، 
کرد که روزنامه سنتی این کشور یعنی "واشنگتن پست" 
را خریده اند تا به این صورت در مالیات هایشان صرفه 
جویی کنند و افکار عمومی را به سمت منافع شان سوق 
بود  پیش  سال  دسامبر  ماه  در  یعنی  این  از  دهند.پیش 
که ترامپ و بزوس به دلیل همین جنجال آفرینی ها به 
توییتر  اجتماعی  شبکه  در  هم  آن  یکدیگر  علیه  شدت 
سازنده  کارخانه  مالکان  جمله  از  که  بزوس  تاختند. 
موشک های فضایی "بلواوریجین" نیز به شمار می رود 
در یکی از توییت های خود نوشته بود: "باالخره آقای 
ترامپ سراغ ما هم آمد. با این حال ما حاضریم که در 
برای  بلواوریجین  شرکت  فضایی  های  موشک  از  یکی 
ایشان یک صندلی رزو کنیم و او را به فضا بفرستیم." 
اما دونالد ترامپ هم که تا به امروز از این مواضع خود 
عدول نکرده، در همان زمان در مقام پاسخ برآمد و بار 
تلویزیونی فاکس  دیگر با حضور در استودیوی شبکه 
نیوز آمریکا اعالم کرد: "آمازون یک مشکل منحصر به 
فرد اما بسیار بزرگ دارد و باید بر اساس قوانین کارتل 
ها مورد پیگرد قضایی قرار بگیرد." اما این بار بزوس 
با شدت و حدت کمتری به ادعاهای ترامپ واکنش نشان 
داد و تنها به یادآوری این نکته اکتفا کرد که این روش 

برازنده یک کاندیدای ریاست جمهوری نیست.
ادعاهای  و  لفظی  حمالت  از  نیز  را  اپل  شرکت  ترامپ 
خود بی نصیب نگذاشته است. این جمهوری خواه 69 
ساله تهدید کرده که چنانچه به ریاست جمهوری برسد 
خارج  در  را  محصوالتش  اپل  که  داد  نخواهد  اجازه 
مجبور  را  اپل  "ما  کند:  تولید  آمریکا  متحده  ایاالت  از 

خواهیم کرد که آن کامپیوتر لعنتی اش )...( را در همین 
کشور بسازد." این حمالت ترامپ زمانی شدت بیشتری 
یافت که تیم کوک، رئیس شرکت اپل با اف بی آی بر سر 
احتمالی  های  تروریست  از  یکی  آیفون  قفل  شکستن 
در همان زمان  ترامپ  بود.  وارد دعوایی حقوقی شده 
اپل  که  زمانی  تا  "باید  گفت:  و  شد  معرکه  بیار  آتش 
کنیم."  تحریم  را  آن  است  نداده  را  موبایل  این  پسورد 
دانست  می  که  گفت  می  اپل  تحریم  از  حالی  در  ترامپ 
این شرکت اصوال به پسوردهای خریدارانش دسترسی 
ندارد. اما موضوع این جنگ و دعوا تنها بر سر مسائلی 
با  مقابله  یا  شخصی  و  محرمانه  اطالعات  حفظ  چون 
خطر تروریسم نیست. کوک، رئیس اپل در جریان دیدار 
سخنان  علیه  صراحت  به  هندوستان  کشور  از  اخیرش 
به  مسلمانان  ورود  ممنوعیت  مورد  در  ترامپ  جنجالی 
وجود  با  اما  گرفت  موضع  آمریکا  متحده  ایاالت  خاک 
همه این موضع گیری ها باز هم به شخص ترامپ حمله 
ای نکرد و تنها گفت که قدرت شرکت تحت ریاست او و 
شرکت های مشابه آن در همین گستردگی و تنوع طیف 

کاربران و مشتریان نهفته است.
آمریکا  اقتصادی  و  سیاسی  محافل  در  حال  این  با 
به  ولی،  سیلیکون  بزرگان  که  دارد  جریان  شایعه  این 
صورتی نه چندان پنهان، بلکه کامال آشکار تالش دارند 
را کلید بزنند. بر  تقابلی کامال مستقیم علیه ترامپ  که 
این گروه ها تالش  قرار معلوم  از  این اطالعات  اساس 
دونالد  رسیدن  از  جلوگیری  برای  هایی  راه  که  دارند 
ترامپ به صندلی ریاست جمهوری آمریکا پیدا کنند و از 
پیروزی وی در انتخابات آینده ممانعت به عمل آورند. 
روزنامه آمریکایی "هافینگتون پست" در ماه مارس سال 
و  مالقات  داد.  خبر  راستا  همین  در  مالقاتی  از  جاری 
نشستی که با حضور بسیاری از بزرگان سیلیکون ولی 
ماسک"،  "الون  گوگل،  گذار  بنیان  پیج"،  "لری  جمله  از 
رئیس  کوک،  تیم  طور  همین  و  تسال  شرکت  رئیس 
شرکت اپل برگزار شد. با این حال الون ماسک بالفاصله 
به این خبر واکنش نشان داد و در صفحه توییتر خود 
نوشت که این نشست به هیچ عنوان در رابطه با اختالف 

ها با ترامپ نبوده است.
ترامپ  یعنی  نیویورکی  میلیاردر  این  که  موضوع  این 
در سیلیکون ولی هیچ محبوبیت خاصی ندارد به هیچ 
این  در  او  نیست.  محرمانه  و  پوشیده  امری  عنوان 
رئیس  تیل"،  "پیتر  یعنی  استثنا  یک  از  غیر  به  منطقه 
تقریبا  ونیچر  کپیتال  گذاری  سرمایه  شرکت  مشهور 
هیچ حامی و پشتیبان بزرگی ندارد. در عین حال غول 
های سیلیکون ولی از انتقاد تند و علنی علیه ترامپ به 
نوعی پرهیز می کنند. زیرا این کنسرسیوم های مولتی 
در  و  کرده  ریسک  که  این  از  آنها  مدیران  و  میلیاردی 
انتخابات ریاست جمهوری از کاندیدای خاصی حمایت 

کنند یا علیه کاندیدایی موضع بگیرند ابا دارند.
شبکه  گذار  بنیان  زاکربرگ،  مارک  اما  میان  این  در 
های  غول  دیگر  با  مقایسه  در  فیسبوک  اجتماعی 
ترامپ  علیه  تری  علنی  و  تندتر  موضع  ولی  سیلیکون 
نوامبر  ماه  در  پاریس  حمالت  از  پس  زاکربرگ  دارد. 
مسلمانان  علیه  ترامپ  لفظی  حمالت  از  آشکارا  گذشته 
ترامپ  به  هم  جاری  سال  آوریل  ماه  در  و  کرد  انتقاد 
وحشتناک  عقاید  و  اظهارات  این  "با  که  داد  هشدار 
موجب می شود دیوارها ساخته شوند و انسان ها از هم 
انتقاد زاکربرگ در واقع کنایه ای بود  جدا شوند." این 
انتخاباتی ترامپ که خواسته بود با ساختن  به سخنان 
غیرقانونی  ورود  از  مکزیک  و  آمریکا  مرز  در  دیواری 
شود.  جلوگیری  متحده  ایاالت  خاک  به  ها  مکزیکی 
شرکت  که  بود  زاکربرگ  انتقادات  این  از  پس  کمی  اما 
محافظه  عقاید  و  آرا  انتشار  از  که  شد  متهم  فیسبوک 
مساله  همین  و  کند.  می  خودداری  نوعی  به  کاران 
زاکربرگ را به شدت تحت فشار گذاشت. به همین خاطر 
زاکربرگ 31 ساله برای کاهش این فشارها ، همین چند 
نگاران  روزنامه  و  سیاستمداران  از  گروهی  پیش  روز 
فیسبوک  مرکزی  ساختمان  به  را  راستگرایان  اردوگاه 
مدیران  از  یکی  کرد.  دعوت  کالیفرنیا  منلوپارک  در 
برنامه های انتخاباتی ترامپ نیز در این میهمانی بزرگ 
حضور داشت. از قرار معلوم بزرگان سیلیکون ولی در 
برابر این کاندیدای جنجال برانگیز که در صورت پیروز 
شرکت  مدیون  را  خود  پیروزی  عنوان  هیچ  به  شدن 
های پیشرفته و بزرگی مانند اپل و فیسبوک و گوگل و 

آمازون نخواهد بود، در الک دفاعی فرو رفته اند. 
منبع: دی پرسه 
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فیلم نهنگی در تنگ اکران شد
فیلم مستند حسین منزوی با عنوان »نهنگی در تنگ« در فرهنگسرای نیاوران رونمایی 
و اکران شد. این فیلم مستند که روز دوشنبه سوم خرداد با حضور عوامل آن روی پرده 

رفت با استقبال گسترده اهالی شعر و سینما روبرو شد.
موسوی،  حافظ  جمله:  از  کشور  بزرگ  شاعران  از  تعدادی  اختصاصی  اکران  این  در 
محمدعلی بهمنی، عبدالجبار کاکایی و فاطمه راکعی حضور داشتند. همچنین از اهالی 
سیاست، شعر و موسیقی: نعمت احمدی، احمد حکیمی پور، مهدی آذرسینا و خانواده 

برنامه  این  در  نیز  منزوی 
حاضر شدند.

تنگ،  در  نهنگی  اکران  از  بعد 
جایگاه  به  کاکایی  عبدالجبار 
معاصر  ادبیات  در  منزوی 
از  یکی  را  وی  و  پرداخت 
موثرترین غزل نویسان امروز 
جامعه  به  معاصر  نگاه  که 

جدید دارد، دانست.
پور؛  حکیمی  احمد  همچنین 
نیز  مستند  این  سرمایه گذار 
منزوی  از  خاطراتی  نقل  به 
هنگام  زود  فقدان  و  پرداخت 
این شاعر را ضایعه ی بزرگی 

به غزل معاصر قلمداد کرد.
کننده ی  تهیه  نجاری؛  حسین 
مراسم  این  در  نیز  مستند  این 
با اشاره به اینکه منزوی یکی 
و  نویسان  غزل  جدی ترین  از 
شاعران متجدد روزگار ماست 
که نحله ی غزل سرایان جدید 
از  متاثر  و  ملهم  معمواًل  نیز 

نگاه و زبان شعری ایشان  است، به چگونگی ساخت آن در طی یک سال گذشته پرداخت.
کننده  تهیه  پور،  حکیمی  احمد  مستند،  این  گذار  سرمایه  و  طرح  مجری  است  گفتنی 

حسین نجاری و کارگردان آن ناصر قهرمانی است.
در این مستند بزرگانی چون: محمد علی بهمنی، حافظ موسوی، بهزاد فراهانی، بیژن 
کامکار، تهمورس پورناظری، قطب الدین صادقی، احمد مسجد جامعی، نعمت احمدی، 
رشید  کاکایی،  عبدالجبار  محمودی،  سهیل  گرمارودی،  موسوی  علی  راکعی،  فاطمه 
در  و...  حکیمی پور  احمد  انصاری،  جمشید  رحمتی،  جمال  رضوی،  بهروز  کاکاوند، 
خصوص کیفیت اشعار حسین منزوی، خلقیات و مشکالت زندگی شخصی وی صحبت 

کرده و نیز به نقل خاطراتی با این استاد غزل پرداخته اند.
#بازیگر این مستند 80 دقیقه ای شقایق فراهانی است که نقش یک محقق را بازی می 

کند.
همچنین گفتگوهای این مستند توسط حسین نجاری و فاطمه سیاحتی انجام گرفته و 

مدیر تولید آن فرید احدیان است.

نگاهی به کتاب » در میان ایرانیان« اثر » نایجل کولتارد«

40 سال با ایرانیان
همان گونه که سر ریچارد دالتون، سفیر پیشین بریتانیا،  در مقدمه کتاب 
عمیق تری  کتاب های   « می نویسد:  کولتارد  نایجل  ایرانیان«  میان  »در 
درمورد تاریخ و سیاست و کتاب های عالمانه تری درباره  جامعه و هنر 
وجود دارند. کتاب های راهنمایی هم وجود دارند که به شما می گویند 
چگونه این طرف و آن طرف بروید و کتابچه های آکنده از عدد و رقم 
اما  ایران سر دربیاورید.  اقتصاد  از وضع  هم هستند که بتوانید کامال 
این کتاب صد و اندی صفحه ای، ثمره  12 سال زندگی طی چهار دهه در 
ایران است که می تواند همه این اطالعات را در اختیارتان بگذارد، چه به 

تجارت یا سیاست عالقه مند ، چه گردشگر باشید«.
صنایع  و  فناوری  بخش های  در  بین المللی  مدیریت  مشاور  کولتارد، 
سنگین و مهندسی به ویژه در محیط های پیچیده چند فرهنگی است. 
سوابق کاری او در گروه های صنعتی بزرگ  بین المللی، شامل مهندسی 
و توسعه کسب و کار، مدیر عاملی به ویژه در صنایع برقی نیمه هادی، 
همچنین  وی  است.  فرانسه  و  بریتانیا  در  برق  مهندسی  و  الکترونیک 
در  نیز  را  ایران  در  آلستوم  مهندسی  و  صنعتی  گروه  ریاست  سابقه 
کارنامه خود دارد. کتاب هایی که توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور 
نوشته شده اند مانند »آیت ا...، نظری متفاوت دارد«  به قلم هومن مجد، 
تجربه  یا  ظاهربین   و  سطحی  نگاه  با  غیرایرانی  دیپلمات های  نوشته 
محدودی از زندگی در این کشور بوده، مانند »عمامه و گل رز« نوشته 
اول یک  اما کتاب کولتارد براساس تجربیات دست  فرانسیس نیکوالد  
شاهد عینی اروپایی است در گستره تاریخی بیش از چهار دهه، شامل 
دهه 70 و حکومت شاه بر ایران، دوران انقالب اسالمی و جنگ 8 ساله 

ایران و عراق در دهه  80، تا ایران امروز.  
 

 ایران به روایت قصه
این کتاب که به سه بخش مجزا تقسیم شده است از طریق داستان های 
واقعی و سرگرم کننده واقعیتی چندبعدی از ایران را به تصویر می کشد 

بدون آنکه آن را به اتفاقات سال1953 )1332( محدود کند.
ایرانی  خصلت های  بررسی  به  که  است  جامعه  درباره   نخست  بخش 
آنها  کنار حس مشترک  در  را  نژادی مردم  تنوع  این بخش  می پردازد. 
به بررسی نقش  از تعلق به یک ملیت واحد توضیح می دهد. همچنین 
زنان ایرانی در خط مقدم توسعه سیاسی و اجتماعی کشور می پردازد 

و رویکرد  سیاسی و اجتماعی  قبل و بعد از انقالب را مقایسه می کند.
بخش دوم  کتاب مربوط به بررسی سیاست ها و روابط ایران با غرب 
و  ایران  اقتصادی  بازار  پیچیدگی های  توضیح  به  سوم  بخش  و   است 
چگونگی تجارت و مدیریت کسب و کار در کشور می پردازد. کولتارد در 
این بخش توضیح می دهد که چرا نسل جدید بازرگانان و مدیران کسب 
و کار ایران به دنبال سودجویی هستند و برخی از نخبگان سیاست و 

اقتصاد این کشور برای فرار از »حس به حاشیه رانده شدن از دنیایی که 
آرزو دارند بخشی از آن باشند« به ناسیونالیسم مفرط روی آورده اند.

  ر
وایتی به سبك سفرنامه

ادبیات کتاب »در میان ایرانیان« برای ما آشناست. دست کم از روزگار 
شاه عباس، سفرنامه ها بدل به بخشی مهم از منابع اساسی شناخت و 
سنت  که  هرچند  هستند.  تاریخی مان  احوال   و  اوضاع  پیرامون  تفکر 
بسیار  دالیلی  به  جدید  قرن  خاصه  و  بیستم  قرن  در  سفرنامه نویسی 
از اهمیتی جدی برخوردار است. سفرنامه های   کمرنگ شده اما هنوز 
این  اندازه. شاید به  این  اما نه به  ایرانی ها به غرب نیز واجد اهمیتند، 
بوده اند.  »حیرت نامه«  ذیل  در  ایرانی  سفرنامه های  غالب  که  دلیل 
فرآیندهای  و  نهادها  مبادی  در  کاوش  و  توجه  به جای  دیگر،  به عبارت 
حقوقی و سیاسی غرب، از سطح توجه به ظواهر و آداب و سنن فراتر 
نرفته و عموما از سطح و عمق ترقی و تجدد به وادی حیرت افتاده اند اما 
در مورد سفرنامه های غربی ها، به ویژه ملل اروپایی، عمدتا  توجهات 
از آداب و سنن به الیه های عمیق فرهنگی و رفتارهای سیاسی کشیده 
می شود، به گونه ای که بدل به منبعی مهم برای پی بردن به طرز فکر و 

عمل ایرانی ها در هر دوره ای می شود. 
و  سفرنامه  است،  معتقد  طباطبایی  جواد  سید  که  همان گونه 
اندیشه  و  نوآیین  مفاهیم  ورودی  مبادی  از  یکی  سیاحت نامه نویسی 
تجددخواهی بود. سیاحاِن به ایران آمده از دوره صفویه به بعد در آغاز 
دوره،  شکل تمدن جدید غربی بوده و با باور به ترقی و پیشرفت فرهنگ 
و تمدن و اندیشه غربی به ایران نگاه کرده و در نتیجه به جز گسست در 
به گونه ای که در نوشته های  ایرانیان  »تاریخ  ایران مشاهده نکرده اند. 
تاریخی ایرانی آمده، تاریخ ظهور و سقوط سلسله ها و ضعف و قدرت 
درباره   تاریخی  نوشته های  خالل  از  این،  از  پیش  آنچه  است.  شاهان 
تاریخ ایران زمین در دوره  گذار آوردیم، مبین این امر است که به سبب 
فقدان اندیشه تاریخی خردگرا و نیز مفاهیم بینادین اندیشه سیاسی که 
به ویژه در این دوره دستخوش زوال جدی شد، تاریخ نویسی به وقایع 

بی اهمیت ولی نعمتان تاریخ نویسان فرو کاسته شد ...«. 
سفرنامه نویسی  سنت  ادامه   در  می توان  را  ایرانیان«  میان  »در  کتاب 
تحلیل  به  به طرزی مستدل  اما  پیچیدگی  از  نگاهی عاری  با  که  دانست 
جامعه و حکومت ایران می پردازد. شاید برجسته ترین نکته  کتاب این 

باشد که نایجل کولتارد در دام قدیمی اما همیشه جذاب 
و  دقیق  زمینه  این  در  هم  تحلیلش  و  نمی افتد  ایرانیان«  ما  »خلقیات 
عاری از سوگیری غیرعلمی است. البته باید توجه داشت که کتاب »در 
میان ایرانیان«، صرفا سفرنامه نیست  بلکه نوعی حدیث نفس است که 
بی تردید  است.  ایرانیان  با  ساله   40 کمابیش  آشنایی  و  زندگی  حاصل 
به عنوان خواننده ای ایرانی از بیشتر این حقایق و جزییات و تحلیل ها 
اطالع داریم اما آنچه کتاب را برایمان جذاب می سازد، نگاه  نویسنده ای 
اروپایی است که خود طی چهار دهه  گذشته، سال ها در ایران زندگی و 
کار کرده است و نگاهی بیرونی از این واقعیات در اختیارمان می گذارد. 
نگاهی که خودمان به سبب نزدیکی بیش از حد تصور، آن را نمی بینیم.
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ثبت جهانی مثنوی موالنا 
به نام ایران و ترکیه

شد  رد  خبرها  پستوی  و  پل  در  و  نشد  پرداخته  آن  به  چندان  که  است  خبری  این 
در  اسناد  مرکز  سازمان  رئیس  گذشته  هفته  که  است  قرار  این  از  ماجرا  رفت.  و 
اشاره ای کوتاه پرده از خبری برداشته موجز و کوتاه اما پردامنه. صالحی امیری 
مشترک  به صورت  را  مولوی  مثنوی  که  کرده ایم  توافق  ترکیه  »با  گفته:  ایسنا  به 
ثبت کنیم. موالنا یکی از نقاط مشترک فرهنگی ایران و ترکیه است.« وی در ادامه 
آورده: »در حال حاضر ٤٣ اثر در نوبت ثبت داریم. ایران رتبه هفتم این فهرست 
است. البته به علت محدودیت یونسکو برای ثبت آثار که یک اثر در  سال است، امکان 
ثبت همزمان چند اثر وجود ندارد. همین امر باعث می شود ما به سمت ثبت مشترک 
آثار برویم.« که اصوال نه دلیلی منطقی برای توجیه این ثبت است و نه شتاب برای 
آن فضیلتی به شمار می آید. مثنوی مولوی ٢٦ هزار بیت است و کل آن کمتر از ٦٠ 
واژه ترکی دارد. البته تالش دست اندرکاران ثبت این اثر ملی قابل توجه است اما 
برای  گرفته  شکل  دستاوردی  هم  اگر  درواقع  دانست.  دستاوردی  را  آن  نمی توان 
دولت ترکیه بوده چراکه صرفا به خاطر حضور موالنا در قونیه این کشور توانسته 
رفتن  دست  از  برابر  در  هرچند  شود.  سهیم  ملی مان  آثار  مهم ترین  از  یکی  در 
سازی ایرانی چون »تار« که در غفلت دلواپسان و احمدی نژادیان به نام جمهوری 
قطعا  داشت  توجه  باید  اما  است  غنیمت  خود  نیز  اقدام  این  شد،  ثبت  آذربایجان 
مالحظات سیاسی بیشتر از آنچه در ظاهر دیده می شود در این ماجرا نقش داشته 
است. هرچند آقای صالحی امیری در نشست خبری سازمان اسناد و کتابخانه ملی 

که ظهر دیروز سه شنبه، ١١ خردادماه در ساختمان آرشیو ملی برگزار شد، گفته: 
»موالنا در ٨ سالگی از بلخ به قونیه رفت و مدرس و مکتب او قونیه بود. مثنوی را 
آنجا نوشت و مدفن او نیز همین شهر است. از طرفی نسخه مثنوی که در اختیار 
ترکیه است ٤٠ سال قدیمی تر از نسخه ما است و این مسأله به آنها اجازه می داد که 
مثنوی معنوی را به صورت مستقل به نام خود ثبت کنند.« جمالتی که توجیه پذیر 
نیست، چون ما با اثری به زبان فارسی مواجه هستیم و بعید است دست اندرکاران 
لحاظ  مولفه ها  مهم ترین  از  یکی  جزو  را  موضوع  این  یونسکو  در  ملی  آثار  ثبت 
نکرده باشند. حال چه ماجرایی پیش آمده که ایران به ثبت مشترک این اثر آن هم 
امور  با ترکیه رضایت داده خود داستان دیگری است؛ کشوری که در سفر وزیر 
کشوری  رده  باالی  مسئول  این  به  ترکی!(  ترجمه  )با  را  مثنوی  ژاپن،  خارجه 
به عنوان بزرگترین اثر ملی ترکیه)!( تقدیم کرده بود. این گفته ها درحالی از زبان 
ذکر  آنچه  با  یونسکو  در  ملی  آثار  ثبت  شرایط  که  شده  نقل  امیری  صالحی  آقای 
شده تفاوت هایی دارد. به عنوان مثال می توان به این شروط مهم اشاره کرد: »اثر 
مربوطه باید گواهی بی همتا یا دست کم استثنایی بر یک سنت فرهنگی یا تمدن زنده 
ترکیه )که اصوال قدمتی  بر سنت گذشته  باشد.« که مثنوی گواهی  ازمیان رفته  یا 
کنید متوجه خواهید  نگاه  اگر  دیگر هم  به شرط  نیست.  عثمانی  یا حتی  نداشته( 
کوتاهی  زمینه  این  در  کشور  فرهنگی  مسئوالن  یقین  به  قریب  احتمال  به  که  شد 
کرده اند: »اثر مربوطه باید به طرزی مستقیم یا ملموس مرتبط با رویدادها یا سنن 
زندگی، افکار و عقاید یا آثار هنری یا ادبی واجد اهمیت واالی جهانی باشد.« که 
تازه اگر هم شاخصه ای ویژه برای کشور ترکیه بتوان در آن یافت فرهنگ اسالمی 
است که ذیل فرهنگ ایرانی - اسالمی قابل بررسی است. درهرحال صالحی امیری 
در ادامه این جلسه گفته: »نسخه مثنوی ما نیز به دلیل زیبایی شناسی در تذهیب 
ارزشمندش قابلیت ثبت در یونسکو را داشت؛ به همین دلیل یونسکو پیشنهاد کرد 
که این اثر به صورت مشترک از سوی ایران و ترکیه ثبت جهانی شود و طبیعی است 
که اگر این اتفاق نمی افتاد و وارد مباحث حقوقی می شدیم، نمی توانستیم به نتیجه 
مثبت برسیم.« که نشان می دهد سازمان مربوطه و دست اندرکاران صرفا برای ثبت 
اثر به نسخه های موجود بسنده کرده اند و مهم ترین مولفه یعنی »زبان« را نادیده 
گرفته اند. درست است که رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی می گوید: »هیچ کس 
نمی تواند ادعا کند که موالنا و مثنوی مربوط به جامعه بزرگ فارسی زبان نیست« 
اما در عمل مسئوالن به ثبت مشترک یکی از بزرگترین میراث های فرهنگی ایران و 
زبان و ادب فارسی با کشوری تن داده اند که صرفا شاعر آن یعنی مولوی در کودکی 
به آنجا مهاجرت کرده است. درواقع یک پارامتر »زندگی در قونیه« کل برگ برنده 
دولت ترکیه بوده و این بازی را هم برده است، هرچند که مسئوالن از آن با عنوان 

موفقیت یاد می کنند!

سخنرانی جالب خواننده 
بریتانیایی در کنسرتش

از  که  کرد  درخواست  تماشاگران  از  بریتانیایی  سرشناس  خواننده  ادل 
دیدن کنسرت با چشمان خود لذت ببرند و دست از فیلمبرداری بردارند.   
این خواننده که برای اجرای کنسرت به ایتالیا رفته بود، در طول برگزاری 

کنسرت به فیلمبرداری تماشاگران واکنش نشان داد.

روی  و  ببرند  لذت  برنامه  تماشای  از  که  خواست  تماشاگران  از  او   
فیلمبرداری از آن تمرکز نکنند.در ویدئویی که یکی از حاضران در کنسرت 
در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرده است، خواننده 28 ساله بریتانیایی 
خطاب به یکی از تماشاگران می گوید: »آیا امکان دارد دیگر با آن دوربین 
از من فیلم نگیری؟ می دانی چرا؟ چون من در دنیای واقعی روبه روی تو 
ایستاده ام، می توانی با تماشای برنامه در دنیای واقعی از آن لذت ببری به 

جای آنکه برنامه را در دوربینت تماشا کنی.«او در ادامه گفت: »این یک 
برنامه ضبط شده روی دی وی دی نیست، این یک برنامه واقعی است و من 

دوست دارم از دیدن برنامه لذت ببرید، چون خیلی ها آن بیرون هستند که 
نتوانستند داخل شوند.« بنابر گزارش ای بی سی نیوز این ویدئو در جریان 

کنسرت یکشنبه شب ادل در ورونای ایتالیا ضبط شده است
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صت ونهمین دوره جشنواره فیلم »کن«

کن لوچ: 
به مردم گفته 

می شود فقر تقصیر 
خودشان است
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٧٩ساله  فیلم ساز  لوچ،  کن  سینمایی  فیلم  بیست وپنجمین 
جشنواره  در  را  او  حضور  سیزدهمین مرتبه  بریتانیایی، 
برای  را  و دومین جایزه نخل طال  زد  فیلم کن رقم  بین المللی 
با فیلم »بادی که  او اولین بار ١٠سال پیش  او به ارمغان آورد. 
ساقه های جو را تکان می دهد« برنده نخل طالی بهترین فیلم 
پنجاه و نهمین دوره جشنواره کن در سال ٢٠٠٦ شد و این بار، 
را  جایزه  همان  بلیک«  دنیل  »من،  با  شصت ونهم  دوره  در 
پنج  از  بیش  با  انگلیسی  چپ گرای  فیلم ساز  این  کرد.  دریافت 
همچنان  تلویزیونی،  و  سینمایی  آثار  کارگردانی  سابقه  دهه 
دوخته  جامعه  اقشار  محروم ترین  به  را  غمخوارانه اش  نگاه 
و در فیلم تازه اش به انتقاد از شرایط تأمین اجتماعی و نظام 

بوروکراتیک حاکم بر آن پرداخته است.
در فیلم »من، دنیل بلیک« یک نجار میان سال اهل نیوکاسل که 
سیستم  اسیر  نان  لقمه  یک  تأمین  برای  ازکارافتادگی  علت  به 
جوانی  زن  به  شده،  اجتماعی  تأمین  بوروکراتیک  پیچیده 
با مشکل مشابهی  نیاز فرزندانش  تأمین  برمی خورد که برای 
دست وپنجه نرم می کند. کنفرانس مطبوعاتی این فیلم، حدود 
یک هفته پیش از آنکه نام آن به عنوان برنده بزرگ ترین جایزه 
می )٢٤   ١٣ تاریخ  در  شود،  اعالم   ٢٠١٦ کن  فیلم  جشنواره 
ِهیلی  و  جانز  ِدیو  کارگردان،  لوچ،  کن  حضور  با  اردیبهشت( 
تهیه کننده،  اوبراین،  ربکا  اصلی،  نقش  بازیگران  اسکوایرز، 
روبی رایان، فیلم بردار و پل الورتی، فیلم نامه نویس »من، دنیل 

بلیک«، برگزار شد.
رشته  استاد  و  هنر  تاریخ نگار  فرانسوی،  منتقد  بیار،  آنری 
زبان فرانسه که نقش مجری برنامه کنفرانس مطبوعاتی فیلم 
»من، دنیل بلیک« را در جشنواره کن برعهده داشت، نخستین 
از دو بازیگر درباره خاستگاه و سوابق کار آن دو  پرسش را 
کار  که  داد  پاسخ  بلیک،  دنیل  نقش  ایفاگر  جانز،  دیو  پرسید. 
خود را به عنوان استندآپ کمدین آغاز کرده است و سال ها در 
گمنامی، در باشگاه های کمدی ایاالت متحده برنامه اجرا کرده 
است.  بوده  شگفت انگیزی«  »تجربه  او  برای  کار  این  البته  و 
ِهیلی اسکوایرز، بازیگر نقش کیتی، گفت که شش سال پیش از 
فارغ التحصیل شده و همیشه تالش  نمایشی  مدرسه هنرهای 
به کار نوشتن  بازیگری کار کند و هم زمان  تا در زمینه  کرده 

نیز مشغول بوده است.
جذب  چگونه  بازیگر  دو  این  که  کرد  سؤال  ادامه  در  مجری 
از  یکی  که  گفت  جانز  دیو  شده اند.  بلیک«  دنیل  »من،  پروژه 
دوستان تهیه کننده اش به او گفته که کن لوچ به دنبال بازیگری 
از نیوکاسل که هم سن او باشد، می گردد و او گفته است: »آه، 
با  خود  اینترنتی  سایت  طریق  از  بعد  و  باشم؟«  من  می شود 
داد  اسکوایرز توضیح  است. هیلی  گرفته  تماس  تهیه کنندگان 
که کارگزارش به او تلفن زده و بعد از یک گفت وگوی کوتاه ١٠، 
١٥دقیقه ای با کن لوچ و مدیر بازیگردانی او که به پرسش هایی 
در مورد زندگی و زادگاه و پدر و مادر و سوابق خانوادگی او 
گذشت و دو مرتبه تست و تمرین بداهه  با کارگردان و بازیگر 
به  نقش  گرفتن  مورد  در  تهیه کننده  با  باالخره  مقابل،  نقش 

توافق رسید.
او  نظر  به  آیا  که  پرسید  لوچ  کن  از  را  پرسش  این  بیار  آنری 
انتخاب فیلم بردار به اندازه انتخاب بازیگر مهم است یا نه. لوچ 
پاسخ داد: »بله، کامال. پیداکردن لحن مناسب برای فیلم خیلی 
خیلی  داستان  که  کردیم  احساس  یکی  این  برای  است.  مهم 
قوی است، بنابراین باید خیلی ساده، صریح و مقتصد باشیم 
و به هیچ تزئینی نیاز نداریم. این شد که من و روبی )رایان، 
سومین مرتبه  )این  بودیم  کرده  کار  هم  با  قبال  که  فیلم بردار( 
این کارگردان و فیلم بردار بود(، در مورد سبک کار  همکاری 
به این نتیجه رسیدیم که باید مطلقا صریح و بی پیرایه و بدون 
حرکت اضافی یا هرچیزی باشد که حواس تماشاگر را پرت کند 
از دریافت جوهره شخصیت  های جلو دوربین شود و  و مانع 

این موقعیت را به سادگی و مقتصدانه تشریح کنیم.
و  نمایش نامه نویس  شاعر،   ١٩٥٦-١٨٩٨( برشت  برتولت 
آن  آلمانی( جمله ای گفته که خیلی خوب است و ما  کارگردان 
او  آمد.  کارمان  به  یک مرتبه  از  بیش  و  کردیم  گوش  آویزه  را 
گفته است: »من همیشه فکر کرده ام که ساده ترین واژه ها باید 

کفایت کند و وقتی من بگویم که چیزها شبیه به چه هستند، این 
کارم قلب همه را خواهد شکست« و به نظرم ما سعی کردیم 
به  شبیه  مسائل  این  می گفتیم  اگر  چون  بکنیم،  را  کار  همین 
عصبانی تان  بلکه  می شکستیم،  را  قلبتان  نه فقط  هستند،  چه 

می کردیم«.
اینکه  مورد  در  لندن  تایمز  گزارشگر  از  پرسشی  به  پاسخ  در 
را  برگرد«  خانه  به  »کتی  تلویزیونی  فیلم  پیش  ٥٠سال  لوچ 
اکنون  و  ساخته  خانه به دوش  افراد  مورد  در  بی بی سی  برای 
آیا تکان دهنده نیست که بعد از ٥٠سال دوباره به این مضمون 
بازگشته است، لوچ گفت: »بله، به نظرم تکان دهنده است و من 
مردم  مختص  چون  است،  تکان دهنده  مسئله  این  می کنم  فکر 
و  دارد  جریان  اروپا  سراسر  در  و  نیست  )بریتانیا(  ما  کشور 
آگاهانه ای  بی رحمی  ما  زندگی  سازماندهی  شیوه  در  اکنون 
که  می شود  گفته  افراد  آسیب پذیرترین  به  که  دارد  وجود 
فقرشان تقصیر خودشان است. اگر کار نداری، تقصیر توست 

وجود  اروپا  در  گسترده ای  بی کاری  نکردی.  پیدا  شغلی  که 
وجود  مطلق  بی کار  دو میلیون  به  نزدیک  بریتانیا  در  و  دارد 
باعث  این  است.  نفر  چهار میلیون  آنها  تعداد  درواقع  و  دارد 
)تأمین  کارکنان  از  برخی  و  شده  خودکشی  تعداد  افزایش 
اجتماعی( دستورالعمل هایی گرفته اند در مورد اینکه چگونه با 
خودکشی های بالقوه برخورد کنند و ما می دانیم که این وضع 
همچنان برقرار است و تعداد کمی هم نیست. ده ها هزار نفر و 
صدهاهزار نفر در سراسر اروپا؛ رقم عظیمی است. این عمیقا 
تکان دهنده است که چنین چیزی در قلب دنیای ما دارد اتفاق 
واکنش  که  است  این  شدیم  متوجه  ما  که  چیزی  ولی  می افتد. 
با آن تطبیق  آنها می توانند خود را  انسانی است.  مردم خیلی 
دهند. ممکن است عمیقا مأیوس شوند و در رنج و ناامیدی فرو 
بروند و گاهی برای زنده ماندن تقال کنند. بسیار تأثربرانگیز 
این  رویدادها یک سیاست هولناک نهفته  اما در دل همه  است 

است«.
را  نکته   این  بلیک«،  دنیل  »من،  فیلم نامه  نویسنده  الورتی،  پل 
به گفته های کن لوچ افزود که علت انتخاب این شخصیت های 
دارای  و  توانا  افراد  چه  بدهد  نشان  که  بوده  این  خاص 
چه  و  می شوند  دچار  شرایط  این  به  متعددی  قابلیت های 
درگیر  جمعیت  از  بزرگی  بخش  و  می کنند  تحمل  را  تحقیری 
این مسائل می شوند. وی گفت: »این یک مسئله اتفاقی نیست، 

سرنوشت بخش عظیمی از جامعه است«.
خبرنگار دیگری از تایمز در این مورد پرسید که چرا فیلم در کن 
با زیرنویس انگلیسی به نمایش درآمده و آیا این به خاطر لهجه 
تهیه کننده  اوبراین،  ربکا  است.  بوده  بازیگران  )نیوکاسلی( 
فیلم، توضیح داد که زیرنویس برای بازارهای بین المللی بوده، 
نه برای بریتانیایی ها: »اکران های اینجا را افرادی می بینند که 
زبان اول آنها نه انگلیسی است و نه فرانسه، بنابراین انطباق با 
این لهجه  برای آنها بسیار دشوارتر است. این کار صرفا برای 

کمک به تماشاگران در کن بود«.
کن  کار  شیوه  مورد  در  فرانسوی  تلویزیونی  گزارشگر  یک 
لوچ با بازیگران و نابازیگران و تمرین و بداهه سازی پرسید و 
کارگردان جواب داد: »کار با بازیگران خیلی آسان بود، چون 
ما  که  کاری  تنها  و  بودند  حساسیت  و  تخیل  از  سرشار  آنها 

ابتدا شروع کنیم  از  این بود که  انجام بدهیم،  سعی می کردیم 
و  بدهیم  انجام  داستان  سیر  خط  ترتیب  به  را  فیلم برداری  و 
باعث  کار  این  می شد.  داده  بازیگران  به  خرده خرده  فیلم نامه 
خیلی  فیلم نامه  اما  بیاید.  وجود  به  بداهه  از  حسی  که  می شد 
با  و  ببینید  آخر  تا  را  فیلم  که  وقتی  و  بود  شده  نوشته  دقیق 
فیلم نامه مقایسه کنید، متوجه می شوید که خیلی شبیه هستند. 
می افتد.  اتفاق  لحظه  در  همه چیز  که  می شد  احساس  باید  اما 
ولی این کار پیچیده ای نیست. مثال افرادی که می بینید در محل 
یک  این  می کنند.  کار  آنجا  در  واقعا  می کنند،  کار  غذا  تأمین 
سنت قدیمی نئورئالیستی ایتالیایی است که از مردمی استفاده 
دفتری  در  که  آدم هایی هم  را می کنند.  کار خودشان  که  شود 
همان  کارمندان  می روند،  امضا  برای  آنها  که  می کنند  کار 
دفتر هستند. به این ترتیب سعی کردیم حس واقعیت به وجود 
بیاوریم ولی بازیگران افرادی هستند که تخیل قوی و ظرفیت 
آنهاست  و همین ظرفیت  دارند  زنده کردن لحظه  برای  زیادی 

که باعث می شود شما به آنها توجه کنید و سرگرم شوید. من 
فکر می کنم هیلی و ِدیو واقعیت را بهتر از من درک می کنند«.

از سوی خبرنگار گاردین درباره سیاست  از طرح بحثی  بعد 
کوربین،  جرمی  مورد  در  لوچ  کن  پاسخ  و  انگلستان  داخلی 
رهبر فعلی حزب کارگر و نماینده پارلمان در جناح اپوزیسیون 
و تغییرات به وجودآمده در یک سال گذشته و مسائل ناشی از 
متحده،  ایاالت  با  روابط  و  اروپا  اتحادیه  در  خصوصی سازی 
پرسش خبرنگار کانادایی روزنامه تورنتواستار در این مورد 
مطرح شد که کن لوچ چگونه توانسته است در عین حفظ لحن 
فیلم  نیز در  را  صریح و حس واقعی، لحظات کمیک متعددی 
لوچ  شود.  حس  نیز  آن  طبیعی  حس  درعین حال  و  بگنجاند 
)فیلم نامه(  نوشتن  موقع  از  این  می کنم  فکر  »من  داد:  پاسخ 
داستانی  وقتی  که  نیست  این طور  من  نظر  به  و  شد  شروع 
را  مصیبت زده  آدم های  فقط  می نویسید،  بینوا  مردم  درباره 
ببینید. اگر به محل های تأمین غذا )ی افراد تحت پوشش تأمین 
این  از  و  احمقانه  کارهای  و  و کمدی  بروید، خنده  اجتماعی( 
قبیل چیزها هم می بینید و واقعیت زندگی مردم همین است و 
اگر این حس طنز را از آن جدا کنید، خطا کرده اید. مردم همین 

هستند. ولی این از موقع نوشتن شروع شد.

کن  آیا  که  پرسید  این  درباره  عراق  کردستان  از  خبرنگاری 
درباره مشکالت  فیلمی  ساختن  یا  فیلم نامه  نوشتن  لوچ قصد 
پناهندگان خاورمیانه و به ویژه پناهندگان ُکرد در اروپا را دارد 
اخبار  که  داد  پاسخ  فیلم نامه نویس  به عنوان  الورتی  پل  نه.  یا 
مربوط به این »تراژدی عظیم« را دنبال می کند و از »دورویی« 
در سیاست بین  المللی در این مورد انتقاد کرد ولی گفت: »یک 
خوب  فیلم نامه ای  به  الزاما  خوب،  موضوع  یا  خوب  مضمون 
منجر نمی شود... این به نویسنده ای نیاز دارد که تاریخ، زبان، 
لحظات  شاعرانگی همان  و  کند  درک  را  آن  ظرایف  و  فرهنگ 
دردناک را دریابد. من نمی توانم این کار را بکنم و واقعا انتظار 
دارم که ببینم نویسندگان و کارگردانان درخشانی از کردستان 
بهتر  خیلی  و  می دانند  را  مسائل  زیروبم  که  بکنند  را  کار  این 
این  که  گفت  نیز  جانز  ِدیو  کنند«.  برقرار  ارتباط  می توانند 
مسائل را از طریق اخبار دنبال و به عنوان انسان ابراز همدردی 

می کند. کن لوچ نیز با ابراز تشکر از طرح این سؤال گفت که 
که  کند  اضافه  است  مایل  البته  و  است  موافق  )الورتی(  پل  با 
خوب است به شرطی که صنعت سینمای اروپا در کشورهایی 
شود،  ساخته  دشواری هایی  چنین  درباره  فیلم  است  الزم  که 
برعهده  مسئولیتی  »این  افزود:  وی  کند.  سرمایه گذاری 
نقش  پیش آمده  مسائل  در  به نوعی  نیز  اروپا  چون  اروپاست، 

داشته است و ما باید به صنعت فیلم کشور شما کمک کنیم«.
کن لوچ در پاسخ به این سؤال مجری برنامه که چرا نیوکاسل 
را به عنوان لوکیشن فیلم خود انتخاب کرده است، گفت: »شهر 
بزرگی است، تاریخی طوالنی از لحاظ مسائل و درگیری های 
حس  دارد،  آن  اطراف  معادن  و  اسکله ها  به  مربوط  کارگری 
یکی  دارد،  هویت  دارد،  وجود  آن  در  معرکه ای  شوخ طبعی 
منچستر  یا  گالسکو  لیورپول،  مثل  که  است  شهرهایی  آن  از 
می توانید هویت آن را تشخیص بدهید و فرهنگی غنی دارد و 

پس زمینه ای قوی در اختیارتان می گذارد«.

خبرنگار خبرگزاری فرانسه با تبریک اینکه فیلم توانسته است 
شب پیش از آن، تماشاگران کن را به گریه بیندازد، نظر لوچ را 
در مورد رفراندم جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا جویا شد و از 
تهیه کننده پرسید اگر چنین اتفاقی بیفتد، به نظر او چه تأثیری 
در صنعت سینما برجا خواهد گذاشت. لوچ پاسخ داد: »سؤال 
خیلی سختی پرسیدید. چون از یک طرف، اتحادیه اروپا یک 
خصوصی سازی،  سمت  به  حرکتی  است،  نئولیبرال  پروژه 
را  محیط زیست  و  کارگران  امنیت  که  مقررات زدایی  به سوی 
پیوسته در معرض خطر قرار می دهد، بنابراین در این لحظه 
را  آن  ما  اگر  دیگر،  طرف  از  کرد.  طرفداری  آن  از  نمی شود 
راست  به  امکان  حد  تا  فردگرا  دولت  که  می دانیم  کنیم،  ترک 
گرایش پیدا خواهد کرد، قوانین حمایت از کارگران را از میان 
با  ما  و  می کند  تخریب  پیش  از  بیش  را  محیط زیست  می برد، 
یک دولت راست افراطی مواجه می شویم، اگر )اتحادیه اروپا 
این است که  برای من مطرح است،  را( ترک کنیم. سؤالی که 
است  بهتر  آیا  بجنگیم؟  شیوه  بهترین  به  می توانیم  چگونه 
داشتن  با  را  کار  این  و  بجنگیم  اروپا(  )اتحادیه  درون  از  که 
از  یا بهتر است  انجام دهیم  اروپایی  با گروه های چپ  ارتباط 
بیرون بجنگیم؟ این تقریبا یک پرسش تاکتیکی است... اکنون 
لحظه بسیاربسیار خطرناکی است«. ربکا اوبراین، تهیه کننده 
و  است  موافق  درون«  از  »جنگیدن  با  که  گفت  نیز  لوچ،  فیلم 
تولید  مناسبات  جنبه  از  اروپا  اتحادیه  با  ارتباط  ازدست دادن 

فیلم »یک تراژدی« خواهد بود.

دیلی میل  انگلیسی  روزنامه  خبرنگار  را  پرسش ها  آخرین 
اتکای  به  با توجه  که  این پرسید  اول درباره  مطرح کرد. وی 
آیا  اسکوایرز،  هیلی  بازی  به ویژه  قدرتمند،  بازی های  به  فیلم 
انتظار می رود که دو بازیگر نقش اصلی فیلم ستاره های آینده 
دو  تمسخرآمیز  خنده  با  سؤال  )این  باشند  بریتانیا  سینمای 
بازیگر مواجه شد( و پرسش دوم اینکه آیا این فیلم که »مانند 
آواِز قوی بسیار تأثیرگذار بوده« قرار است آخرین فیلم کن لوچ 
بعد از یک دوره ٥٠ ساله فیلم سازی باشد؟ لوچ پاسخ داد: »این 
را نمی دانم« و جانز حرفش را تکمیل کرد: »او قرار است تا ابد 

فیلم بسازد«.
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و  نویسنده  نفهمیدم.  تاتر  از  راستش هیچی  نادری.  کافه  رویم  تاتر می  از  بعد 
نمایش  در طول  که  بود، من  پرسید خوب  نمایش  آخر  بود.  کارگردانش دوستم 
در موردش حرف  بیا  بود  گفته  بود.  عالی  بودم  داده  نبود جواب  اصال حواسم 

بزنیم. گفتم بگذار سرفرصت باهات تماس می گیرم و مفصل حرف می زنیم. از 
تاتر که آمدیم بیرون اشکان گفت پونه کجای این کار عالی بود؟ این اصال با سلیقه 
تمام  نادری. راستش  کافه  نمیگی. رفتیم  و  تو یک چیزیت هست  نبود.  تو جور 
مدت داشتم به این فکر می کردم که به اشکان بگویم یا نه. در نهایت تصمیم گرفتم 

فعال چیزی نگویم. نمی دانم چطور این فکر آمد توی ذهنم و گفتم:

-این روزا یه کم با بردیا مشکل دارم عزیزم.
-بردیا؟اون که پسر معقولیه. چه مشکلی؟

بردیا  از  آشنا شده. حس می کنم دختر معقولی نیست.می خواد  یه دختره  -با 
سوء استفاده کنه.

-پونه؟عزیزم از تو بعیده. بگذار خودش تجربه کنه.
-که ضربه بخوره؟

-خب ضربه خوردنم برای زندگی الزمه.بگذار اگر داره اشتباه می کنه خودش 
بفهمه.

-معلومه اینقدر راحت میگی. بچه تو که نیست.
-این چه حرفیه پونه؟بچه ندارم. آدم که هستم.

تو اصال منو درک نمی کنی. حس مادرانه منو درک نمیکنی. نگرانی منو  -نه. 
درک نمی کنی. خیلی ریلکس نشستی جلوم و میگی بزار بچه ت ضربه بخوره.

-پونه تو واقعا حالت خوب نیست.
نمی دانم چه می شود که یهو می زنم زیر گریه.

می  خونه.  برسونی  منو  اگر  میشم  ممنون  اشکان.  نیست  خوب  حالم  من  »آره. 
خوام قرص بخورم و بخوابم.«

خیره نگاهم می کند.
»یعنی نمی خوای من امشب پیشت باشم؟ می دونی که بردیا فردا میاد خونه و تا 

چند روز نمی تونیم با هم باشیم.«
توی چشمهایش نمی توانم نگاه کنم. سرم را می اندازم پایین و می گویم:

-متاسفم اشکان. حالم مساعد نیست. بهتره تنها باشم.
-توی این دو سال هیچ وقت اینو بهم نگفتی.

-چون هیچ وقت حالم اینقدر بد نبود.
-پونه ماجرا بردیا نیست. چی شده؟

-هیچی. راحتم بزار اشکان. اصال نمی خواد برسونیم. با آژانس میرم.
-متوجه رفتارت هستی؟

-ازت خواهش کردم درکم کنی و بزاری به حال خودم باشم. ولی ول کن نیستی.
-باشه. راحت باش. راست میگی. االنبرات تلفن می زنم تاکسی بیسیم.

-اشکان...
-دیگه نمی خوام چیزی بشنوم. برو خونه. فردا حرف می زنیم.

تمام طول راه از پنجره ماشین به بیرون نگاه می کنم. راست می گوید. توی این 
دو سال توی بدترین شرایط نخواسته بودم که نباشد. همیشه حضورش برایش 
دلگرمی بود. حتا توی روزهای سخت از دست دادن یلدا. روزهایی که همه چیز 
برایم بوی مرگ می داد او کنارم مانده بود. ازم پرستاری کرده و زخمهای دلم 
را مرهم زده بود. حاال بعد از دو سال سرش داد کشیده بودم که می خواهم تنها 
باشم. به او دروغ گفته بودم. حاال که خودم با خودم تنها شده بودم می توانستم 

بفهمم چه چیزی مرا دارد آزار می دهد. اینکه از برگشتن سینا ناراحت نبودم. 

اینکه خوشحال بودم که برگشته و به دست و پایم افتاده است.همیشه رفتنش 
را یک شکست برای خودم تلقی می کردم. اینکه او آمریکا را به من ترجیح داده 

بود. هر چقدر هم که می گفت ازدواجش با آنجال بخاطر رفتن بوده من زیر بار 
نمی رفتم. باالخره با آنجال خوابیده بود و توی این پنج سال موظف بوده وظایف 
همسری اش را به جا بیاورد. اینکه آنجال چیزی داشت که من با همه زیبایی ام 
نداشتم حرص مرا در می آورد. بحث عشق نبود. بحث این بود که من همیشه می 
خواستم شماره یک باشم. با آمدن آنجال، حاال به هر دلیلی من شماره دو شدم. 
آمریکا  تر بود. می دانستم  از هر چیز دیگری مهم  می دانستم رفتن برای سینا 
برایش کعبه آمال بود. سرزمین رویایی رهایی و آزادی. رفتن به آمریکا برایش 
یک رویای محال بود که آنجال تحققش داد. هر سال التاری شرکت می کرد. همه 
راه ها را امتحان کرده بود برای رفتن. حتا یک بار غیر قانونی اقدام کرد و طرف 

پولش را خورد و توی ترکیه رهایش کرد. دست از پا درازتر برگشت. 

می گفتم سینا یعنی این قدر این جا بهت بد می گذرد که حاضری برای رفتن هر 
آب و آتشی را به جان بخری؟ جواب می داد هر ثانیه که اینجا زندگی می کنم حس 
می کنم که دارم خفه می شوم. انگار که هوا مسموم است. می گفت با این مردم 
راستش من همیشه  اینجاست.  که  بدبختی  از  رفتارشان منزجرم.  از  ام.  بیگانه 
احساس می کردم دارد اغراق می کند. خب من هم داشتم توی ایران زندگی می 
کردم و اوضاع ان جورها که او خراب توصیفش می کرد نبود. فکر می کنم سینا 
هم هثل هزاران نفری که سودای رفتن داشتند فکر می کرد اینجا دارد حرام می 
شود. شنیدم بعد از رفتن شرکت کامپیوتری زده و حسابی کار و بارش سکه شده 
بود. البته عموی پولدار و صاحب نفوذ آنجال حمایتش کرده بود. با آنجال توی 
استانبول ازدواج کرده بود. آنجال دو سال قبل از رفتن سینا رفته بود لس آنجلس.

قبل از رفتن به من تلفن زده و گفته بود پونه اینها فقط تشریفاتی ست. 

او گفته بود  آرزوی خوشبختی کرده بودم و  من هیچ چیز نگفته بودم. برایش 
که  بود  کرده  تعریف  مادرم  برای  عمو  زن  بعدها  اما  توست.  با  من  خوشبختی 
برای آنجال یک سرویس جواهر خریده اند که موقع ازدواجشان یلدا به آنجال داده 
بود. دلم می خواست به سینا بگویم خودش خر است و برای عروس الکی کسی 
سرویس جواهر نمی خرد. روزهای متمادی گریه می کردم. حس می کردم از 
اینجا رانده و از آن جا مانده شده ام. مادر هم مدام سرکوفتم می زد که بخاطر 
سینا زندگی خوب و خوشم را از هم پاشیدم.آخر کجای آن زندگی خوب و خوش 
که  دکتری  خانم  همان  با  طالقمان  از  بعد  ماه  شش  سامان  دانم.  نمی  من  بود 
مچشان را با هم گرفته بودم ازدواج کرد. خانم دکتر میلیاردر که از خودش شش 
سال بزرگتر بود و عاشق بر و روی سامان شده بود. برایش هدیه عروسی یک بی 
ام دبلیو خرید. به خانه قصر مانند خانم دکتر نقل مکان کردند. شوهرم مرا به 

پول فروخت و سینا به آمریکا. تا سه سال بعد از رفتن سینا تنها ماندم. 

دیگر به هیچ کسی نمی توانستم اعتماد کنم. انگار هر کس می آمد توی زندگیم 
قرار بود مرا به چیزی بفروشد. اتفاقات وحشتناکی در روح و روانم می افتاد. 
حتا گاهی از طالقم پشیمان می شدم و حس می کردم زندگی ام را مفت باخته 
ام تا اشکان آمد. هرگز فکر نمی کردم آن طور زندگی ام را عوض کند و پای همه 
چیز من بایستد. حاال من بخاطر مردی که پنج سال پیش برای آمریکا رفتن ترکم 
کرده بود اورا ناراحت کرده بودم. یک لحظه از کاری که کردم خجالت کشیدم. 
تلفن را برداشتم و بهش تلفن زدم. خاموش بود. چند باره زدم. خاموش بود. 
می خواستم بگویم بیاید پیشم. عذخواهی کنم و بگویم که بهش احتیاج دارم. اما 

جوابم صدای ممتد دستگاه تلفن مشترک مورد نظر خاموش است بود و بس...

داستان هفته

داستان عشق و مهاجرت

سالهــــای 
خاکستری

ماندانا رستگار
قسمت  پنجم

جایزه ملی بریتانیا برای کتاب 
مصور کودکان پناهنده

که  است  سوالی  این  می دهید؟  شرح  کودکان  برای  را  پناهندگی  بحران  چطور 
در ذهن کیت میلنر، هنرمند شکل گرفت و با استفاده از مهارت تصویرگری اش 
کتابی را خلق کرد که خوانندگان نوجوان و کودك تشویق شوند خود را جای 
کودکی بگذارند که مجبور به مهاجرت شده است. حاال این کتاب که قرار است 
سال جاری منتشر شود، معتبرترین جایزه ملی بریتانیا را از آن خود کرده است 
و تصاویر کتاب در موزه ملی انگلستان به نمایش در خواهد آمد.  کتاب مصور 
»نام من پناهنده نیست« درباره تجربه پسربچه ای است که عازم سفری طوالنی 
به کشور دیگری می شود. میلنر در این کتاب به جای اینکه روی مسائل سیاسی 
که موضوع پناهندگی را احاطه کرده، تمرکز کند، تالش می کند تجربه ورود به 
ایده نوشتن این  فرهنگ دیگری را برای کودکان بازگو کند. کیت میلنر درباره 
کتاب به خبرنگار کمبریج نیوز گفت: »وقتی از کمبریج به سمت خانه ام می رفتم 
گفته  من  به  می کند  تدریس  مدرسه ای  در  که  دخترم  رسید.  ذهنم  به  ایده  این 
بود بچه های کالسش از او درباره بحران پناهندگی سوال کرده اند. این بچه ها 
نمی توانستند بفهمند اخبار پناهندگی راجع به چیست و دخترم چیز زیادی برای 
گفتن نداشته. این سوال در ذهنم به وجود آمد که چه کاری می توانم انجام دهم، 
و وقتی به خانه رسیدم طرح کلی کتاب در ذهنم شکل گرفته بود. داستان کتاب از 
کودکانی که زندگی امن و راحتی دارند می خواهد به این موضوع فکر کنند که چه 
می شود اگر آنها مجبور به ترك خانه شان و راهی جایی شوند که نمی شناسند.«  
کیت میلنر چند روز گذشته در مراسم جایزه تصویرگری ویکتوریا و آلبرت که در 
موزه ویکتوریا و آلبرت برگزار شد، عنوان »دانشجوی تصویرگری سال ٢٠١٦« 
را از آن خود کرد. همچنین جایزه نقدی ٣٠٠٠ پوندی به او تعلق گرفت و اثر او تا 
٢١ آگوست در محوطه کتابخانه هنر ملی ویکتوریا و آلبرت به نمایش درخواهد 
آمد.  میلنر که به تازگی مقطع کارشناسی ارشد خود را در رشته تصویرگری 
کتاب کودك به پایان رسانده است، می گوید: »خیلی خوشحالم. به دست آوردن 
این جایزه خیلی من را غافلگیر کرد. تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مثل این 
است که به باشگاه آدم هایی راه پیدا کنید که به یکدیگر کمك می کنند تا بهترین 
نامزدهای  دیگر  لوید  کتیول  و  راسکین  آنجلیا  شود.«  شکوفا  استعدادهای شان 
نهایی این جایزه هستند، راسکین برای تصویرگری رمان »فالش« اثر ویرجینیا 

وولف نامزد این جایزه شده بود.
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موسسه حقـوقی بین المللی
 دادآفرینــــان

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

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

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

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

مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری

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

تلفن: 00982186011638 
 موبایل: 00989122334075 

فحاشی  و  روانی  جنگ  وارد  سلبریتی ها  با  اینترنت  کاربران  چرا 
می شوند؟

زد و خوردهای 
مجازی با 

کلمات رکیک
در  بود که محمد مایلی کهن  اواخر دهه 70 
ورزشی  مجالت  از  یکی  با  گفت وگوهایی 
بگذاریم  کنار  را  »تعارف  گفت:  زمان  آن 
نگوییم  می کنند  فحاشی  که  کسانی  به  و 
عده  یک  یعنی  تماشاگرنما  تماشاگرنما! 
کوچک. وقتی از 100 هزار تماشاگر حاضر، 80 
هزار نفر فحاشی می کنند اینها تماشاگرند، 

نه تماشاگرنما!«
حاال فحاشی ها از روی سکوها به شبکه های 
نشان  تا  است  داده  مکان  تغییر  اجتماعی 
هستیم  اخالقی  چالش  یک  گرفتار  ما  دهد 
و  فضا  به  چندانی  ربط  اخالقی  بی  این  و 
دندان  زیر  کردن  فحاشی  لذت  ندارد.  مکان 
برای  که  است  کرده  مزه  آن قدر  جوان ترها 
به همدیگر  رفاقت هم  و  دادن محبت  نشان 

ناسزا می گویند!
در  اجتماعی  شبکه های  برخی  در  نویسی  رکیک  موج  افزایش   
بسیاری  گفته  به  اخیر  سال  سه  دو،   در  و  »پست«  »کامنت«  قالب 
است.  بوده  نگران کننده  و  بحران زا  اجتماعی  اندیشمندان  از 
رشد  مجازی  فضای  در  بی اخالقی  که  می گویند  صاحب نظران 
قابل توجهی داشته و امنیت اخالقی کاربران این شبکه ها را تهدید 
توجهی  قابل  شمار  بی اخالقی ها،  این  دامنه  گسترش  می کند. 
به  فرزندانشان  دسترسی  امکان  تا  کرده  مجاب  هم  را  والدین  از 
که  مطالعه ای  حال  هر  به  کنند.   محدود  را  اجتماعی  شبکه های 
می دهد  نشان  شده  انجام  فیس بوک  کاربران  روی   2013 سال  در 
آنالین  فضای  در  افراد  معتقدند  شبکه  این  اعضای  از  درصد   88
چهار  هر  از  و  هستند  رودررو  ارتباطات  از  گستاخ تر  و  بی ادب تر 
یا  دعوا  توهین،  شاهد  بارها  که  کرده اند  گزارش  نفر  سه  نفر، 
فحاشی در حساب کاربری خود بوده اند. 75 درصد از پاسخگویان 
این مطالعه هم اعالم کرده اند که فحاشی و بی ادبی در شبکه های 
آمارها  این  است.  کرده  پیدا  افزایش  اخیر  سال های  در  اجتماعی 
نشان می دهد که شبکه های اجتماعی احتماال نه تنها باعث کاهش 
فحاشی ها نشده اند بلکه شدت و حدت فحش ها و ناسزاگویی ها با 

کمک این رسانه های مجازی، بیشتر هم شده است.

ریشه یابی توهین های مجازی
این  دوران  حاال  بود.  اینترنت  کاربران  پایتخت  فیس بوک،  زمانی 
شده  آغاز  اینستاگرام  و  تلگرام  عصر  و  گذشته  اجتماعی  شبکه 
و  تعامل  امکان  آنها  وجه  مهم ترین  که  ارتباطی  ابزارهایی  است. 
تایید  به  ارتباطی  جدید  تکنولوژی های  است.  مستقیم  مواجهه 
جامعه  و  ارتباطات  حوزه  اساتید  و  کارشناسان  از  بسیاری 
کنند.  تقسیم  از خود  بعد  و  قبل  به  را  جهان  توانسته اند  شناسان، 
زندگی خصوصی سلبریتی ها که تا پیش از این عمدتا در یک بستر 
دنبال  روزنامه ها  برخی  و  مجالت  همچون  غیرتعاملی  رسانه ای 
می شد و مخاطبان پروپاقرصی داشت،  در عصر رسانه های تعاملی 
تغییر شکل بنیادینی در شیوه بازنمایی دارد. برای مثال بازیگرانی 
که پیش از این تنها از طریق بیلبوردهای بزرگ سطح شهر یا پرده 
عریض و طویل سینما دیده می شدند و امکان ارتباط با آنها از سوی 
هوادارانشان فراهم نبود، حاال دیگر مثل همه شهروندان و کاربران 
دیگر اینترنت، یک صفحه معمولی در شبکه های اجتماعی دارند و 
از  آنها را مخاطب قرار داد. حال دیگر بخشی  به سادگی می شود 

روایت  خودشان  عکس های  و  نوشته ها  با  آنها  خصوصی  زندگی 
می شود.روابط فامیلی، سفرها، موضع گیری ها در برابر اتفاق های 
بزرگ و کوچک اجتماعی و سیاسی و... پیش از این تصور هواداران 
تلویزیون  یا  سینما  که  بود  تصویری  بر  مبتنی  آنها  از  سلبریتی ها 
به شیوه مستقیم تری و  انگار  این دوره  در  اما  بود  آنها ساخته  از 
این  این تصورها ساخته می شود. شکاف میان  از سوی خودشان 
دو گونه تصور و تصویرسازی،  طبیعتا احتمال کنش های متفاوت 
هواداران سلبریتی ها را هم به دنبال دارد. کسی شگفت زده می شود 

و دیگری پرشورتر و...قس علی هذا.

حال همه این هواداران می توانند در قالب های مختلفی مثل تگ کردن 
سلبریتی ها  با  فرستادن  خصوصی  پیغام  یا  نوشتن  کامنت  عکس، 
در ارتباط باشند و واکنش های خود را به آنان برسانند. در حالی 
به تالشی برای  با هنرمندان  ارتباطی  تنها مجرای  این  از  که پیش 
گرفتن امضا یا انداختن عکسی یادگاری خالصه می شد. هنرمندان 
در دوره حاضر به واسطه پیوسته بودن و روزمره بودن استفاده 

از شبکه های اجتماعی،  حس و حال های متنوع و متعددتری از خود 
روزی  غمگین،  روزی  شاد،  روزی  می کنند.  ارائه  مخاطبانشان  به 
عصبانی و... این خصیصه باعث شده است تا شیوه ارتباط گیری 
به همین  تا حدودی صمیمانه تر و روزمره تر شود.  آنها  هواداران 
دلیل است که بیشتر مخاطبانشان بی پرواتر و صریح تر با آنها حرف 
را »تو« خطاب می کنند و درباره شیوه های پوشش  آنها  می زنند. 
و  صدها  مجموع  از  می دهند.  نظر  هم  آنها  و...  صورت  آرایش  و 
هزاران کامنتی که معموال زیر پست یک سلبریتی نوشته می شود، 
و....  دوستانه  نقد  و  بذله گویی  و  شوخی  به  توجهی  قابل  تعداد 
دیده  بیشتر  برای  هواداران  که  نیست  ذهن  از  دور  است.  مربوط 
شدن در میان خیل عظیم کامنت ها سعی کنند با نوشتن جمالت و 
تعابیر عجیب و غریب و حتی گاهی توهین های آنچنانی بیشتر جلب 
توجه کنند. برخی نیز زندگی خصوصی هنرمندان را دستمایه قرار 
می دهند تا شکاف طبقاتی را به یاد بیاورند و انتقام های تاریخی 
از  آنها بگیرند. گاهی جهت گیری کاربران شبکه های اجتماعی  از 
به  نسبت  هنرمندان  اصلی  پست  که  می شود  زیاد  چنان  توهین ها 
از  اجتماعی  شبکه های  کاربران  برای  گویا  توهین ها  می رود.  یاد 
این جهت که بی واسطه و مستقیما، خود سلبریتی ها را به واکنش 
وا می دارد، جذابیت بسیاری پیدا کرده است. گاهی مرز توهین و 
شوخی از بین می رود و... خالصه آنکه خنداندن یا عصبانی کردن 

سلبریتی ها به یک تفریح مجازی تبدیل شده است.

پاسخ به یک سوال مهم
مطالعات نشان می دهد در اغلب موارد جوانان، عامالن این دعواها 
برابر  چهار  سال   30 زیر  افراد  هستند،  مجازی  اخالقی های  بی  و 
بیش از دیگران احتمال دارد که درگیر مکالمات یا پیام های هیجانی، 
مغفول  مطالعات  این  اکثر  در  آنچه  شوند.  پرخاشگرانه  یا  عصبی 
واقع می شود پاسخ به این سوال است که چرا افراد در فضای آنالین 

ادب و نزاکت را کنار می گذارند و گستاخ تر از زندگی واقعی رفتار 
می کنند؟ از منظر جامعه شناسی می توان گفت علت این پدیده تا حد 
آن در فضای  یا کمرنگ شدن  اجتماعی  نبود هنجارهای  به  زیادی 
موقعیت های  و  شرایط  در  واقعی،  دنیای  در  بازمی گردد.  مجازی 
این  شده اند.  پذیرفته  هنجار  به عنوان  مختلفی  رفتارهای  مختلف، 
نوع و شیوه  آن هستند  در  که  افرادی  و  که محیط  آن معناست  به 
ارتباطات ما را تعیین می کنند. هر دو این عوامل در فضای مجازی 
رنگ می بازند چرا که افراد تنها خود را در برابر صفحه کامپیوتر 
یا گوشی موبایل می بینند؛ نه محیط حس می شود و نه فرد یا افراد 
درون آن قابل رویت اند. اما هنجارهایی که به ما بگوید در فضای 
مجازی چگونه باید رفتار کنیم وجود ندارد. از سوی دیگر نمی توان 
انکار کرد آنچه در دنیای واقعی رخ می دهد در فضای مجازی هم 
می شود.  گسترده  بیشتری  سرعت  با  حتی  و  می کند  پیدا  نمود 
مراودات  در  به وضوح  پرخاشگری  و  عصبانیت  که  جامعه ای  در 
روزمره افراد دیده می شود، نمی توان انتظار داشت فضای مجازی 

از این رفتارهای نابه هنجار در امان بماند.

نیروی  مجازی  فضای  در  بودن  ناشناس  روانشناسی،  منظر  از 
نامرئی  کنند  احساس  اشخاص  می شود  سبب  که  است  قدرتمندی 
هستند. پنهان شدن پشت یک هویت قالبی یا نام جعلی به کاربران 
دلشان  اجتماعی، هر چه  تنبیه  یا  از طرد  بی هراس  اجازه می دهد 
و  ترس  احساس  بدون  افراد  این گونه  برانند.  زبان  بر  می خواهد 
این  به  نادیده می گیرند و حتی  را  اتیکت های اجتماعی  مسوولیت، 
می کنند  تصور  آنها  می کنند.  افتخار  گستاخانه  هنجارشکنی های 
فضای سایبر به آنان آزادی نامحدودی اعطا کرده است. در مورد 
نوجوانان و جوانان هم تکنولوژی ماهیت دست انداختن، تحقیر و 
و  ای میل  و   نامه  جای  به  است.  داده  تغییر  را  همساالن  به  توهین 
دیوار نوشته، نوجوانان حاال برای همدیگر کامنت های استهزاآمیز 
می گذارند و به یکدیگر اهانت می کنند. بچه ها در فضای مجازی ای 
سردرگم  و  نامشخص  آن  اتیکت های  و  قوانین  که  می شوند  بزرگ 
است و نظارتی هم بر هنجارشکنان وجود ندارد. »پیتر کو وایت« 
این  می گوید:  فریزر«  »سایمون  دانشگاه  پژوهشگران  از  یکی 
تنها  بلکه  کرده اند  گستاخ  را  ما  که  نیستند  اجتماعی  شبکه های 
فضایی ایجاد کرده اند که در آن، مردم چهره واقعی خود را نشان 
می دهند. صرف نظر از رفتارهایی که هر شخص در زندگی واقعی 
می کند  منعکس  را  نگرش هایی  تنها  آنالین  رفتارهای  دارد،  خود 
که در زندگی واقعی پنهان مانده اند. به بیان ساده تر گرچه بیشتر 
اما،  باشند  بی ادب  و  گستاخ  عمومی  محافل  در  نمی توانند  افراد 
خاکستر  زیر  آتش  مانند  و  نمی رود  بین  از  آنان  منفی  نگرش های 
دوباره  پنهان  آتش  این  شود  پیدا  فرصت  جا  هر  و  می ماند  باقی 

برافروخته خواهد شد.

 قربانیان بزرگ یک اشتباه کوچک
اخالقی،  بی  از  شکل  این  نمودهای  از  یکی  شد  گفته  که  همانطور 
رواج استفاده از عبارات توهین آمیز و رکیک در قالب کامنت هاست 
که به ویژه درخصوص برخی شخصیت های شناخته شده یا همان 
سلبریتی ها بیشتر دیده می شود. فحاشی در شبکه های اجتماعی، 
یکی پس از دیگری قربانی گرفته است، از هنرمندانی مثل مصطفی 
تا  بگیرید  رهنما  بهاره  و  توسلی  هانیه  حسنی،  فرزاد  زمانی، 
حقیقی،   علیرضا  بیک زاده،  هاشم  کریمی،   علی  مثل  بازیکنانی 
شاید  اما  گل محمدی.  یحیی  اواخر  این  در  و  منصوریان  علیرضا 
جالب باشد که این مساله در بین ورزشکاران بسیار بیشتر به چشم 
شعارهای  دادن  سر  و  ورزشگاه ها  در  حضور  شاید  قبال  می آید؛ 
به  اعتراض هواداران  دادن  تنها راهکار نشان  مختلف می توانست 
مربیان و بازیکنان باشد، اما امروز این رویکرد به شبکه مجازی هم 
راحت تر  خیلی  اجتماعی  صفحات  در  هواداران  است.  شده  منتقل 
هر  به  نسبت  را  اعتراضشان  می توانند  هزینه  پرداخت  بدون  و 
از  ماجرا  این  اخیرا  می رسد  نظر  به  البته  دهند.  نشان  موضوعی 
تا  است،   شده  کشیده  توهین  سمت  به  و  رفته  فراتر  اعتراض  حد 
جایی که بسیاری از ورزشکاران فرار از شبکه های اجتماعی را بر 
قرار ترجیح می دهند.به هر روی،  فضای ورزش به خاطر عریانی 
اظهارنظر و تعدد رسانه و آزادی بیان فرصت خوبی برای مطالعه 
جامعه تودار ایرانی است.  می توان از آن به عنوان میزان الحراره 
جامعه و بخصوص رفتارهای هنجارشکنانه جوانان یادکرد چراکه 
به سرعت این ادبیات و نگاه و نگرش تندخویانه به عرصه های دیگر 
و  انتخابات  نامزدهای  از  هواداری  در  که  چیزی  می کند،  سرایت 
حتی در استندآپ کمدی های برنامه خندوانه شاهد آن بودیم. خوب 
است جامعه شناسان با دقتی بیشتر به این پدیده نگاه کند؛ به رواج 
فحاشی و ناسزا در جامعه ای که همواره مدعی است در طول تاریخ 

طالیه دار »گفتار خوب، پندار خوب و کردار خوب« بوده است.
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خانه دوم دور شوید! 
زمانی که داشتن یک خانه کاری بس دشوار است، تنفر از افرادی که 
در  نیست:  رایج  دوم  خانه  داشتن  است.  آسان  بسیار  خانه  دارند  دو 
آمریکا خانه دوم بودند؛ یک  سال 2010 حدود چهار درصد خانه های 
درصد از خانه های انگلستان در مالکیت افراد در قید حیات دارای دو 

خانه بود. اما آنها هنوز هم سبب برانگیختن خشم می شوند.
دولت نروژ و دانمارک داشتن خانه دوم را ممنوع می کند، و در سال 
داد  بر ممنوعیت مالکیت خانه دوم در مکان هایی  2012 سوئیس رای 
مسکونی  امالک  خرید  نیز  استرالیا  داشت.  رواج  آنجا  در  امر  این  که 
را توسط خارجی ها ممنوع کرد. آخرین ممنوعیت از این دست شهر 
که  است  انگلستان  غربی  جنوب  در   )St Ives( ایوس  سنت  ساحلی 
تعطیالت  خانه های  یا  دوم  خانه های  جزو  آن  خانه های  یک چهارم 
سنت  در  رای  حق  دارای  ساکنان  از  درصد   83 می   5 در  هستند. 
باید برای  ایوس رای دادند که ممنوعیت مالکیت بر خانه های نوساز 
افراد غیرساکن مستثنی شود. هنوز مشخص نیست آیا این رای قابل 
پیش  اشتباه  جهت  در  که  است  مشخص  کاماًل  اما  خیر.  یا  اجراست 

می رود.
از  زشت  تنفری  دوم  خانه  مالکیت  از  انزجار  موارد  بعضی  در 
افراد  که  است  تقدسی  هاله  دلیلش  موارد،  دیگر  در  خارجی هاست؛ 
دارای دوخانه پیرامون خود می پندارند و مایل به حفظ انحصار امالک 
تابستانی خود هستند. )در سوئیس، این ساکنان بازل، زوریخ و ژنو 
مناطق  در  که  افرادی  نه  و  دادند،  آن  کردن  ممنوع  به  رای  که  بودند 
حساس زندگی می کنند و تحت تاثیر ساخت خانه های دوم قرار گرفته 
حقایق  با  مبارزه  برای  اشتباه  تالشی  از  امر  این  نیز  گاهی  بودند.( 
سرچشمه  روستایی  جمعیت  کاهش  سیر  توقف  و  اقتصادی  زندگی 
می گیرد. اما رای مردم سنت ایوس، و طرح هایی مانند آن، نشان دهنده 
و  خیابان ها  وجود  اینکه  بر  مبنی  است  بیشتری  قانونی  نگرانی های 
افراد  بین می برد زیرا  از  را  خانه های خالی سرزندگی جوامع محلی 
ساکنان  برای  را  شدن  خانه دار  و  می کشند  باال  را  خانه ها  غیرساکن 

دائمی و فقیرتر دشوار می کنند.

پیامدهای  به  نسبت  باید  دارند  را  بازار  ترمیم  وسوسه  که  افرادی 
به  نوساز  امالک  فروش  ممنوعیت  باشند.  هوشیار  آن  ناخواسته 
از جمله  افت قیمت و کاهش توسعه می شود،  عنوان خانه دوم سبب 
خانه سازی های جدید و با قیمت مناسب که اغلب از سازندگان انتظار 
می رود خانه هایی از این دست بسازند و سرایت آن به سایر قسمت های 

بازار مسکن می تواند ناگوار باشد.
یک ریسک آن از بین رفتن پویایی اقتصاد محلی در پی رفتن مسافران 
از  الیور شونی  تعطیالت به مکان های دیگر است. کریستین هیلبر و 
کردند؛  مطالعه  را  سوئیس  اصالحات  تاثیرات  لندن  اقتصاد  مدرسه 
سکونتگاه های  قیمت  امر  این  می دهد  نشان  آنها  مطالعه  اولیه  نتایج 
داده است. هرچه  تا 12 درصد کاهش  تاثیر  را در مناطق تحت  اولیه 
افراد محلی بیشتر خواهان باال رفتن از نردبان مسکن باشند، احتمال 
مالکان  و  استقبال کنند؛  پویایی کمتر  با  اقتصادی  از  دارد که  کمتری 
کنونی از این ضربه به ثروت خود متنفر خواهند شد. یک ریسک دیگر 
این است که این امر می تواند مشکل »خالی ماندن« را که در تالش برای 
موجود  و  اولیه  سکونتگاه های  بتوان  اگر  کند.  بدتر  هستند،  آن  حل 
فروخت،  غریبه  افراد  به  سادگی  به  ایوس  سنت  شهر  مورد  مانند  را 
به  محلی  مردم  تشویق  سبب  که  داد،  افزایش  را  آنها  قیمت  می توان 

سرمایه گذاری در آن و سپس نقل مکان از آن می شود.
پاسخ های بهتری به این مشکل از سوی مالکان خانه های دوم ارائه شده 
است. یکی از آنها نظام مالیاتی است: دولت بریتانیا، هلند، فرانسه و 
اسرائیل همگی مالیات های باالتری بر آنها وضع کرده اند. این افزایش 
شگفت انگیز،  طبیعی  زیبایی  دارای  مکان های  آن  تمام  برای  مالیات 
مانند کوه های آلپ در سوئیس یا پارک های ملی، که توسعه های جدید 
و پراکنده منظره آنها را خراب خواهد کرد، معقوالنه ترین راه به نظر 

می رسد.

)Cornwall(l یک آجر دیگر در کورن وال
در هر جای دیگر، بهترین خط مشی افزایش عرضه است. تا زمانی که 
کمبود خانه وجود دارد، تنها افراد دارای جیب های پرپول می توانند از 
توسعه  و  مسامحه کارانه  برنامه ریزی  قوانین  برآیند.  آن  مخارج  پس 
منطقه  داخل  به  را  غریبه ها  محلی ها،  کردن  خارج  بدون  تشویق آمیز 
می کشاند. استرالیا در نهایت تشخیص داد که با ملزم کردن خریداران 
موجود  ذخیره  به  سرمایه گذاری شان  اینکه  دادن  نشان  به  خارجی 

می افزاید می توان این مشکل را از ریشه حل کرد.
منبع: اکونومیست

ادب و نزاکت را کنار می گذارند و گستاخ تر از زندگی واقعی رفتار 
می کنند؟ از منظر جامعه شناسی می توان گفت علت این پدیده تا حد 
آن در فضای  یا کمرنگ شدن  اجتماعی  نبود هنجارهای  به  زیادی 
موقعیت های  و  شرایط  در  واقعی،  دنیای  در  بازمی گردد.  مجازی 
این  شده اند.  پذیرفته  هنجار  به عنوان  مختلفی  رفتارهای  مختلف، 
نوع و شیوه  آن هستند  در  که  افرادی  و  که محیط  آن معناست  به 
ارتباطات ما را تعیین می کنند. هر دو این عوامل در فضای مجازی 
رنگ می بازند چرا که افراد تنها خود را در برابر صفحه کامپیوتر 
یا گوشی موبایل می بینند؛ نه محیط حس می شود و نه فرد یا افراد 
درون آن قابل رویت اند. اما هنجارهایی که به ما بگوید در فضای 
مجازی چگونه باید رفتار کنیم وجود ندارد. از سوی دیگر نمی توان 
انکار کرد آنچه در دنیای واقعی رخ می دهد در فضای مجازی هم 
می شود.  گسترده  بیشتری  سرعت  با  حتی  و  می کند  پیدا  نمود 
مراودات  در  به وضوح  پرخاشگری  و  عصبانیت  که  جامعه ای  در 
روزمره افراد دیده می شود، نمی توان انتظار داشت فضای مجازی 

از این رفتارهای نابه هنجار در امان بماند.

نیروی  مجازی  فضای  در  بودن  ناشناس  روانشناسی،  منظر  از 
نامرئی  کنند  احساس  اشخاص  می شود  سبب  که  است  قدرتمندی 
هستند. پنهان شدن پشت یک هویت قالبی یا نام جعلی به کاربران 
دلشان  اجتماعی، هر چه  تنبیه  یا  از طرد  بی هراس  اجازه می دهد 
و  ترس  احساس  بدون  افراد  این گونه  برانند.  زبان  بر  می خواهد 
این  به  نادیده می گیرند و حتی  را  اتیکت های اجتماعی  مسوولیت، 
می کنند  تصور  آنها  می کنند.  افتخار  گستاخانه  هنجارشکنی های 
فضای سایبر به آنان آزادی نامحدودی اعطا کرده است. در مورد 
نوجوانان و جوانان هم تکنولوژی ماهیت دست انداختن، تحقیر و 
و  ای میل  و   نامه  جای  به  است.  داده  تغییر  را  همساالن  به  توهین 
دیوار نوشته، نوجوانان حاال برای همدیگر کامنت های استهزاآمیز 
می گذارند و به یکدیگر اهانت می کنند. بچه ها در فضای مجازی ای 
سردرگم  و  نامشخص  آن  اتیکت های  و  قوانین  که  می شوند  بزرگ 
است و نظارتی هم بر هنجارشکنان وجود ندارد. »پیتر کو وایت« 
این  می گوید:  فریزر«  »سایمون  دانشگاه  پژوهشگران  از  یکی 
تنها  بلکه  کرده اند  گستاخ  را  ما  که  نیستند  اجتماعی  شبکه های 
فضایی ایجاد کرده اند که در آن، مردم چهره واقعی خود را نشان 
می دهند. صرف نظر از رفتارهایی که هر شخص در زندگی واقعی 
می کند  منعکس  را  نگرش هایی  تنها  آنالین  رفتارهای  دارد،  خود 
که در زندگی واقعی پنهان مانده اند. به بیان ساده تر گرچه بیشتر 
اما،  باشند  بی ادب  و  گستاخ  عمومی  محافل  در  نمی توانند  افراد 
خاکستر  زیر  آتش  مانند  و  نمی رود  بین  از  آنان  منفی  نگرش های 
دوباره  پنهان  آتش  این  شود  پیدا  فرصت  جا  هر  و  می ماند  باقی 

برافروخته خواهد شد.

 قربانیان بزرگ یک اشتباه کوچک
اخالقی،  بی  از  شکل  این  نمودهای  از  یکی  شد  گفته  که  همانطور 
رواج استفاده از عبارات توهین آمیز و رکیک در قالب کامنت هاست 
که به ویژه درخصوص برخی شخصیت های شناخته شده یا همان 
سلبریتی ها بیشتر دیده می شود. فحاشی در شبکه های اجتماعی، 
یکی پس از دیگری قربانی گرفته است، از هنرمندانی مثل مصطفی 
تا  بگیرید  رهنما  بهاره  و  توسلی  هانیه  حسنی،  فرزاد  زمانی، 
حقیقی،   علیرضا  بیک زاده،  هاشم  کریمی،   علی  مثل  بازیکنانی 
شاید  اما  گل محمدی.  یحیی  اواخر  این  در  و  منصوریان  علیرضا 
جالب باشد که این مساله در بین ورزشکاران بسیار بیشتر به چشم 
شعارهای  دادن  سر  و  ورزشگاه ها  در  حضور  شاید  قبال  می آید؛ 
به  اعتراض هواداران  دادن  تنها راهکار نشان  مختلف می توانست 
مربیان و بازیکنان باشد، اما امروز این رویکرد به شبکه مجازی هم 
راحت تر  خیلی  اجتماعی  صفحات  در  هواداران  است.  شده  منتقل 
هر  به  نسبت  را  اعتراضشان  می توانند  هزینه  پرداخت  بدون  و 
از  ماجرا  این  اخیرا  می رسد  نظر  به  البته  دهند.  نشان  موضوعی 
تا  است،   شده  کشیده  توهین  سمت  به  و  رفته  فراتر  اعتراض  حد 
جایی که بسیاری از ورزشکاران فرار از شبکه های اجتماعی را بر 
قرار ترجیح می دهند.به هر روی،  فضای ورزش به خاطر عریانی 
اظهارنظر و تعدد رسانه و آزادی بیان فرصت خوبی برای مطالعه 
جامعه تودار ایرانی است.  می توان از آن به عنوان میزان الحراره 
جامعه و بخصوص رفتارهای هنجارشکنانه جوانان یادکرد چراکه 
به سرعت این ادبیات و نگاه و نگرش تندخویانه به عرصه های دیگر 
و  انتخابات  نامزدهای  از  هواداری  در  که  چیزی  می کند،  سرایت 
حتی در استندآپ کمدی های برنامه خندوانه شاهد آن بودیم. خوب 
است جامعه شناسان با دقتی بیشتر به این پدیده نگاه کند؛ به رواج 
فحاشی و ناسزا در جامعه ای که همواره مدعی است در طول تاریخ 

طالیه دار »گفتار خوب، پندار خوب و کردار خوب« بوده است.
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دستمزدهای 
جهان در اتاق 

شیشه ای
حقوق  جزئیات  بخواهد  شما  کارفرمای  که  کنید  تصور 
دریافتی شما را به صورت آنالین در معرض دید همه قرار 
دهد. چه احساسی خواهید داشت؟ گر چه هنوز میزان 
کشورهای  از  بسیاری  در  کارکنان  دستمزد  و  حقوق 
جهان موضوعی پنهانی و فوق سری محسوب می شود، 
برای بحث حقوق  پیشرفته  که کشورهای  راهکاری  اما 
و دستمزدهای کارکنان در پیش گرفته اند، چیزی نیست 
کشورها  این  در  که  قوانینی  از  گذشته  »شفافیت«.  جز 
برای شفافیت حقوق دریافتی کارکنان رده های مختلف 
وضع شده است، فرهنگ غالب این جوامع نیز بر این پایه 
دریافتی  حقوق  میزان  بی پرده  اعالم  که  است  استوار 

کارکنان می تواند مزایای زیادی در پی داشته باشد.
که  وقتی  بافر  شرکت  ارشد  کارمند  کوپراش،  کارولین 
را  کارکنان  همه  حقوق  دارد  تصمیم  شرکتش  دریافت 
می کند:  توصیف  اینگونه  را  خود  احساس  کند،  منتشر 
همه  برای  پرسش  این  بودم.«  وحشت زده  »به شدت 
حقوق  او  بفهمد  دوستشان  اگر  که  بود  مطرح  کارکنان 
بیشتری دریافت می کند چه تبعاتی در پی خواهد داشت. 
مدیر اما به آنها اطمینان می داد که مزایای شفاف سازی 
از خطرات آن بیشتر است. هر فردی از هر جای دنیا قادر 
اساس  بر  شرکت  کارکنان  که  کند  مشاهده  بود  خواهد 
فرمولی برای تعیین ارزش کار هر یک از اعضای تیم ها، 
مدیران  از  نظرسنجی  یک  در  می کنند.  دریافت  حقوق 
به  »پنهان کاری«  از  گذار  فرآیند  پیشرفته،  اقتصادهای 
خالصه  نکته  چند  در  دستمزدها  »شفاف سازی«  سمت 
است.  »سفر«  یک  همچون  تجربه  این   -1 است:  شده 
نتیجه  این  به  موسسات  موضوع،  این  طرح  با  همزمان 
حتی  و  دستمزدها  برخی  در  تغییر  ایجاد  که  می رسند 
چون  است.  ضروری  دستمزدها  تعیین  فرمول  خود 
دربرگیرنده  پیشین  فرمول  که  دارد  وجود  احتمال  این 
فرصت هایی برای رشد کافی کارکنان نباشد. 2- بی شک 
جنبه هایی پنهان از چالش ها رخ می نمایند. ممکن است 
شکل  دستمزدها  افزایش  مورد  در  طوالنی  مذاکرات 

افزایش حقوق ها  که  باید توضیح دهند  و مدیران  گیرد 
خواهد  امکان پذیر  ساالنه  یا  فصلی  چارچوب  در  تنها 
موجب  فرهنگ سازی  ضمن  اما  گفت وگوها  همین  بود. 
خواهد  افراد  مشارکت  و  ایده ها  اشتراک گذاری  به 
طوالنی  دوره ای  در  هم  آن  موشکافانه،  مباحثات  شد. 
مرحله  این  در   -3 بود.  خواهد  راهگشا  بسیار  مدت 
بد  استخدام های  با  تا  شد  خواهد  ایجاد  فرصت هایی 
راه های  از  یکی  تبعیض،  از  پیشگیری  شود.  مقابله 

مقابله با استخدام های بد است.

باید اطمینان حاصل شود که ارزش یک کارمند ربطی به 
قدرت چانه زنی و روابط او نخواهد داشت. رفع تبعیض 
در  زنان  همچون  مختلف  گروه های  حقوق  تعیین  در 
مقایسه با مردان، از دیگر مزایای شفاف سازی است. 4- 
مهم ترین مزیت انتشار حقوق کارمندان اما، اعتمادسازی 
است. اعالم دستمزدهای مدیران بخش دولتی می تواند 
موجب اعتمادسازی بین دولت و مردم شود و در بخش 

ایجاد  اعتماد  مدیران  و  کارکنان  بین  نیز  خصوصی 
موسسه  اعتبار  و  شهرت  بر  آن  بر  عالوه  و  می کند 
می افزاید. در مجموع نتایج نظرسنجی های مختلف همه 
بر این نکته تاکید دارند که مزایای شفاف سازی بیش از 
چالش ها یا معایب آن است.درآلمان به عنوان نمونه ای از 
راستای شفاف سازی حقوق مدیران  در  که  کشورهایی 

بخش دولتی گام هایی جدی برداشته است، برای هریک 
است.  مشخص  مدیران  حقوق  صنعت،  بخش های  از 
ساالنه  پاداش  و  حقوق   2011 سال  در  مثال  به عنوان 
صنعت  مختلف  بخش های  در  دولتی  مدیران  از  برخی 
 118506 خودروسازی  صنایع  مدیر  بود:  زیر  شرح  به 
 ، تومان  هزار   200 و  میلیون   462 حدود  معادل  یورو 
حدود  معادل  یورو   118885 الکترونیک  و  برق  صنایع 
463 میلیون و 625 هزار تومان، مدیر صنایع داروسازی 
تومان.  هزار   200 و  میلیون   538 معادل  یورو   137995
است  شده  عملی  آلمان  در  حدی  تا  حقوق  شفاف سازی 
سایر  تا  مرکل  آنگال  حکومت،  یک  شماره  فرد  از  که 
به عنوان  دارند.  مشخصی  حقوق  همه  دولت  پست های 
مثال آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان ساالنه 216000 یورو 
معادل 234،383 دالر، برابر با 842 میلیون و 400 هزار 
تومان دریافت می کند. طبق اعالم دولت، در ابتدای ماه 
همه  و  مرکل  حقوق  به  درصد   2  /2  ،2015 سال  مارس 
دیوید کامرون، نخست وزیر  افزوده شد.  کابینه  وزرای 

با  برابر  پوند،   142500 درآمدی معادل  انگلستان ساالنه 
214،782 دالر برابر با 725 میلیون و 325 هزار تومان 
دارد. این رقم شامل دستمزدی است که وی به عنوان یک 
عضو کابینه هم دریافت می کند. درآمد ساالنه هر عضو 
کابینه انگلستان 67060 پوند معادل حدود 341 میلیون و 

335 هزار تومان است. 

آنها  در  که  است  کشورهایی  از  نمونه   یک  آمریکا 
آنالین  به صورت  دولت  کارکنان  همه  حقوق  و  دستمزد 
منتشر می شود که البته جزو وظایف دولت در راستای 
داده ها  این  می شود.  محسوب  مردم  به  پاسخگویی 
ایالت  هر  داده های  پایگاه  در  ساالنه  به صورت  عموما 
جزئیات  شامل  این  می گیرد.  قرار  عموم  دسترس  در 
کابینه هم  افراد  حقوق و دستمزد رئیس جمهور و همه 
هزار   400 بر  بالغ  ساالنه  اوباما  باراک  دستمزد  هست. 
در  است.  تومان  میلیون   390 و  میلیارد  یک  معادل  دالر 
یعنی  بوش  دبلیو  جورج  ریاست جمهوری  دوره  آغاز 
سال 2001 دستمزد رئیس جمهوری آمریکا به طور رسمی 
دالر  هزار   50 رقم  این  بر  عالوه  اوباما  شد.  برابر  دو 
معادل 173 میلیون و 750 هزار تومان نیز بابت حساب 
استفن  می کند.   دریافت  مالیات  از  معاف  هزینه های 
کانادا  نخست وزیر   2015 نوامبر   4 تاریخ  تا  که  هارپر 
بود، از سال 2006 حقوق ساالنه ای معادل 260 هزار دالر 
معادل 903 میلیون و 500 هزار تومان دریافت می کرد. 
جنوبی  آفریقای  فعلی  رئیس جمهوری  زوما،  جاکوب 
هزار   662 و  میلیون   776 حدود  معادل  دالر   223500

تومان درآمد ساالنه دارد.

دالر   202،700 ساالنه  ژاپن  نخست وزیر  آبه  شینزو 
دریافت  تومان  هزار   382 و  میلیون   704 حدود  معادل 
فرانسه  رئیس جمهوری  اوالند،  فرانسوآ  و  می کند 
 192 و  میلیون   675 حدود  معادل  دالر   194300 ساالنه 
درآمد  نیز  روسیه  در  می گیرد.  حقوق  تومان  هزار 
معادل  دالر  هزار   136 رئیس جمهوری  پوتین،  قانونی 
472 میلیون و 600 هزار تومان اعالم شده است. دیلما 
هزار   120 ساالنه  برکناری  از  پیش  تا  برزیلی  روسف 
دالر معادل 417 میلیون تومان دریافت می کرد و نارندرا 
مودی نخست وزیر هند 30300 دالر برابر با 105 میلیون 
برای  رقم  این  دارد.  ساالنه  درآمد  تومان  هزار   292 و 
شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین 22 هزار دالر معادل 
76 میلیون و 450 هزار تومان است. گر چه ممکن است 
کثیف  پول های  یا  جانبی  درآمدهای  کشورها  برخی  در 
از  برخی  درآمدهای  به  سیاسی  ارتباطات  از  ناشی 
مستوجب  و  غیرقانونی  البته  که  شود  افزوده  مقامات 
است  این  است،  تردیدناپذیر  آنچه  اما  است،  مجازات 
بزرگی  گام های  دستمزدها  شفافیت  سمت  به  جهان  که 

برداشته و در این راستا در حال حرکت است.

نگذارید ایده 
درخشان شما فقط 

ایده بماند
در دنیا اثرگذار باشید

متفاوت  که  کنید  احساس  باید  بزرگ،  کاری  انجام  برای 
دارید،  دنیا  بر  معنادار  اثری  که  کنید  احساس  هستید، 
احساس کنید که بخشی از یک کار مهم هستید. این به آن 
معنا نیست که قرار است بیماری سرطان را درمان کنید، 
بلکه یعنی تالش های شما باید ارزشمند باشند. باید کاری 
می کند.  بهتر  مرا  زندگی  این  بگویند:  مشتریانتان  کنید 
باید کاری انجام دهید که در صورت توقف آن، مردم نبود 
کار  انجام  ضرورت  باید  همچنین  شوند.  متوجه  را  آن 
قصد  آیا  کرد.  نخواهید  زندگی  ابد  تا  شما  کنید.  درک  را 
یا  کنید،  تولید  رقیب تان  محصول  مشابه  محصولی  دارید 
درآورید؟  لرزه  به  را  بازار  جدید  محصول  با  می خواهید 
جا  یک  نباید  است.  شما  میراث  می دهید  انجام  که  کاری 
شما  که  را  تغییری  دیگری  کس  بمانید  منتظر  و  بنشینید 
این تفاوت  ایجاد  ایجاد کند و فکر نکنید برای  می خواهید 

نیازمند یک تیم بزرگ کاری هستید.
که  بگیرید  نظر  در  را   )Craigslist( کریگزلیست  شرکت 
کسب وکار سنتی آگهی های دسته بندی شده را متحول کرد. 
این شرکت تنها با چند ده کارمند، ده ها میلیون دالر درآمد 
دارد و در حال حاضر نیز یکی از محبوب ترین سایت های 
اینترنتی را ایجاد و کسب وکار آگهی در روزنامه را به طور 

که   Report Drudge وب سایت  است.  کرده  مختل  کامل 
ساده  صفحه  یک  تنها  کرده،  راه اندازی  را  آن  دراج  مت 
اما  می شود.  اداره  نفر  یک  وسیله  به  که  است  اینترنتی 
همین صفحه تاکنون اثرگذاری بسیاری زیادی بر صنعت 
تلویزیونی،  تولیدکنندگان  که  به طوری  است،  داشته  خبر 
مسووالن برنامه های زنده رادیویی و گزارشگران روزنامه 
اگر  آن مراجعه می کنند.  به  اخبار جدید  برای مرور  دائما 
قرار است کاری انجام دهید، کاری مهم انجام دهید. اینها 
افرادی معمولی هستند که از جای خاصی نیامده اند، تنها 
مدل های قدیمی را که سال ها وجود داشته کنار گذاشته اند. 
شما هم می توانید در صنعت خود کار مشابهی انجام دهید.

هوای خودتان را داشته باشید
ایجاد یک محصول/خدمت  ساده ترین و مستقیم ترین راه 
عالی، تولید چیزی است که خودتان نیاز دارید. این به شما 
شناخت  آن  به  نسبت  که  می دهد  را  چیزی  طراحی  امکان 
کامل دارید و خیلی سریع می توانید متوجه خوبی یا بدی 
تولید می کنید،  یا خدمتی جدید  آن شوید. وقتی محصول 
قرار  اگر  کنید.  اتخاذ  کوچک  تصمیم  صدها  باید  روزانه 
در  که  است  آن  مانند  کنید،  حل  را  دیگران  مشکالت  باشد 
تاریکی با احتیاط و سرگردانی راه می روید. اما وقتی اول 
مشکل خود را برطرف کنید، همه چیز روشن خواهد بود، 
چون دقیقا می دانید پاسخ درست چیست. جیمز دایسون، 
حال  در  او  داشت.  را  خودش  هوای  که  است  مخترعی 
کشیدن جاروبرقی در منزل خود بود که متوجه شد قدرت 
مکش جاروبرقی به طور مداوم در حال کم شدن است. گرد 
و غبار باعث گرفتگی مجرای عبور هوا و مسدود کردن آن 
می شد. البته این مشکل شاید برای دیگران خیلی مهم نبود، 
اما برای وی یک تجربه واقعی و دست اول بود. بنابراین 

تصمیم گرفت این مساله را حل کند و موفق به اختراع اولین 
مربی  باورمن،  بیل  شد.  دنیا  در  کیسه  بدون  جاروبرقی 
به کفش هایی  نتیجه رسید که تیمش  این  به  دو و میدانی، 
بهتر و سبک تر نیاز دارد. بنابراین به کارگاه خود رفت و 
کفی های  ریخت.  کیک پزی  قالب  در  را  شده  آب  پالستیک 
معروف کفش نایک این گونه متولد شد. اینها نمونه افرادی 
بازار  وارد  آنچه  و  داشته اند  را  هستند که هوای خودشان 
داشتند.  نیاز  خودشان  که  بود  چیزی  همان  دقیقا  کردند، 
این همان کاری است که شما باید انجام دهید. وقتی چیزی 
ارزیابی  دارید، می توانید  نیاز  آن  به  که خود  را می سازید 
حضور  بدون  و  مستقیم  به طور  سرعت،  به  را  آن  کیفی 
هیچ واسطه ای انجام دهید. بهتر از هر چیز، این رویکرد 
که  شوید  چیزی  عاشق  می شود  باعث  خود  مشکل  حل 
تولید می کنید. شما مساله را می شناسید و ارزش راه حل 
ارائه شده را نیز می دانید. هیچ جایگزینی برای آن وجود 
ندارد و باالخره )امیدوارانه( سال ها روی آن کار می کنید 
آن  به  نیز  را  عمرتان  بقیه  حتی  شاید  برسد.  نتیجه  به  تا 
اختصاص دهید. پس بهتر است چیزی باشد که واقعا برای 

شما اهمیت دارد.

ساختن را شروع کنید
شرکت  ایده  »من  می گوید  که  داریم  دوستی  حتما  ما  همه 
eBay را داشتم. کاش آن را عملی می کردم و در آن صورت 
احساس  روی  از  منطق  این  اما  بودم.«  میلیاردر  یک  االن 
تاسیس  به  ربطی  هیچ   eBay ایده  داشتن  است.  توهم  و 
واقعی آن ندارد. کاری که انجام می دهید اهمیت دارد، نه 
چیزی که به آن فکر می کنید یا می گویید یا برای آن برنامه 
می ریزید. اگر فکر می کنید ایده شما ارزشمند است، سعی 
دریافت  چه  آن  ازای  در  ببینید  و  کنید  عرضه  را  آن  کنید 

می کنید. پاسخ این سوال احتماال این است که چیز زیادی 
به دست نمی آید. تا زمانی که واقعا شروع به ساختن چیزی 
نکنید، ایده درخشان شما فقط یک ایده است و هر کس یکی 
مثل آن را دارد. ایده ها ارزان و فراوان هستند. ایده پردازی 
بخش کوچکی از کسب وکار است که تقریبا بی اهمیت است. 

موضوع اصلی آن است که آن را چگونه اجرا می کنید.

وقت ندارم فقط بهانه است
شایع ترین بهانه مردم این است که وقت کافی وجود ندارد. 
آنها ادعا می کنند که عاشق راه اندازی یک شرکت، یادگیری 
نواختن یک ساز، بازاریابی برای یک اختراع، نوشتن کتاب 
یا هر چیزی دیگری هستند، اما وقت کافی برای آن ندارند. 
این طور نیست. همیشه وقت کافی وجود دارد، به شرطی 
که به درستی آن را صرف کنید. فکر نکنید که برای شروع 
پروژه تان الزم است کار روزمره را ترک کنید. کافی است 
جای  به  کنید.  کار  پروژه  روی  شب ها  و  باشید  قدم  ثابت 
اینکه تلویزیون تماشا کنید یا درگیر بازی های کامپیوتری 
شوید، روی ایده خود کار کنید. به جای ساعت 10 ساعت 
 16 یا  شب زنده داری  مورد  در  ما  بروید.  رختخواب  به   11
که  است  این  منظور  نمی کنیم،  صحبت  روزانه  کار  ساعت 
یک  انجام  برای  کنید.  کار  فشرده تر  هفته  در  ساعت  چند 
انجام  را  کار  این  وقتی  است.  کافی  زمان  این  اضافه،  کار 
آن واقعی  برای   دهید، درمی یابید که هیجان و عالقه شما 
مثبتی  نتیجه  به  کارتان  اگر  گذرا.  حس  یک  فقط  یا  بوده 
ریسکی  شما  دهید.  ادامه  را  روند  همین  روز  هر  نرسید، 
نداده اید. فقط مقدار کمی  از دست  را  یا چیزی  نکرده اید 

زمان گذاشته اید.
 منبع: کتاب »دوباره فکر کن«



15جمعه 14 خرداد ماه 1395 -  شماره 446 هفته نامه پرشین
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

جویندگان کار باید این 8 
زبان بدن را بلد باشند

زدیم.  حرف  بارها  و  بارها  بدن  زبان  اهمیت  مورد  در 
می  کار  جویندگان  برای  بدن  زبان  از  نوشتار  این  در  اما 
ولی اصال  بزنید،  را حرف  توانید حرف زدن  گوییم. می 
با بدن تان حرف  مهم نیست وقتی نوبت آن می شود که 
بزنید نتوانید قدم زدن را قدم بزنید. تنها در مورد ژست 
بدن حرف نمی زنیم، بلکه هر چیزی از دست دادن، نحوه 

راه رفتن گرفته تا حرکت پاهای تان در پشت میز.

زبان بدن
البته، از نظر بسیاری از ما، باید یاد بگیرید چگونه زبان 
بدن تان را بهتر کنید. هنری برای انجام آن وجود دارد. 
در  را  عمومی«  »سخنرانی  درس  است  ممکن  هرچند، 
باشید، مهارت  آموخته  نکاتی  و  باشید  دانشکده گذرانده 
های زیادی در مورد زبان بدن وجود دارد که برای مقام 
های شغلی اصلی روزمره به آنها نیاز داریم. با کارشناس 
از  بعضی  مورد  در  گومان،  کارول  بدن،  زبان  مشهور 
ضروری ترین نکات زبان بدن برای رده های جدید نیروی 

کار صحبت کرده ایم.

1. ژست تان را درست کنید

گومان می گوید که این مورد برای شغل اول تان ضروری 
هاروارد  کار  و  کسب  دانشکده  در  تحقیقی  به  او  است. 
نگه  با  صرفا  دهند  می  نشان  که  کند  می  ارجاع  کلمبیا  و 
داشتن بدن تان در حالت های انبساط پذیر و »پرقدرت« 
)ملقب به زن اعجاب انگیز، که نخستین بار امی کودی در 
دقیقه،   2 مدت  به  برد(  نام  آن  از  معروفش  تد  سخنرانی 
سطوح باالتر تستوسترون �هورمونی مربوط به توان و 
استرس،  هورمون  کورتیزول،  تر  پایین  سطوح  و  تسلط 

ترشح می شود.
مطمئن  خواهید  می  ولی  دارید،  بودن  مردد  حس  »وقتی 
تر به نظر برسید، این مورد را امتحان کنید. عالوه بر این 
که تغییرات هورمونی در مردان و زنان ایجاد می کند، این 
حالت ها به افزایش حس قدرت و تحمل بیشتر خطر منجر 
واقعی  معنی  به  شما  فیزیکی  ژست  اساسا،  شود«.  می 
کلمه دید مردم نسبت به شما و حس خودتان را تغییر می 
می  صاف  که  هایی  آدم  که  کرد  مشخص  تحقیقی  دهد. 
باور  را  مثبتی  نظرات  که  دارد  بیشتری  احتمال  نشینند، 
داشته باشند که در مورد صالحیت های الزم یک شغل می 
نویسند. کسانی که روی میزشان خم می شوند، احتمال 

کم تری دارد که صحت گفته های شان پذیرفته شود.

2. بسته نباشید
عبارتی  به  نگذارید،  ضربدری  را  تان  پاهای  و  ها  دست 
دست به سینه ننشینید و پاهای تان را روی هم نیندازید. 
بله، دست به سینه نشستن راحت تر است ولی حالت دفاعی 
به خود می گیرید. به عالوه، این کاری است که خانم ها 
نشینید  می  سینه  به  دست  وقتی  دهند.  می  انجام  خیلی 
که  اندازید، جمع می شوید  را روی هم می  تان  پاهای  و 
متضاد حالت داشتن قدرت زیاد است. تستوسترون شما 
به طور خودکار کاهش می یابد و کورتیزون شما سریعا 

افزایش می یابد.

3. توپ کوچکی را در دست چپ تان بفشارید

است  موثر  ورزشکاران  برای  ویژه  به  که  دیگری  نکته 
این است که توپی را در دست چپ شان فشار می دهند. 
تمرین  ای  حرفه  ورزشکاران  »وقتی  گوید:  می  گورمان 
ندارند، روی حرکت های شان تمرکز زیادی می کنند )که 
در مورد آدم های راست دست، کارکرد نیم کره راست مغز 
است( به جای این که به مهارت های حرکتی خودکارشان 
اند  آورده  به دست  تکیه کنند که در طول سال ها تمرین 
با کارکرد نیمکره چپ مغز است(. تحقیقات  )که مرتبط 
چپ  دست  در  را  توپی  که  ورزشکارانی  اند  داده  نشان 
شان می فشارند، عملکرد بهتری دارند و احتمال کم تری 
دارد که تحت شرایط دشوار کم بیاورند.« کار فوق العاده 

راحتی است که می توانید پشت میزتان انجام دهید.

4. عقب، عقب، عقب بروید
تان می کند.  به عقب رفتن واقعا کمک  گومان می گوید: 
چطور  که  داد  نشان  هلند  رادبوند  دانشگاه  در  تحقیقات 
کنترل  افزایش  در  موثر  ای  شیوه  عقب،  به  رو  حرکت 
شناختی است. محققان دریافتند وقتی آدم ها با وضعیت 
به  برداشتن  گام  عقب  به  شوند،  می  مواجه  دشواری 

افزایش اعتماد به نفس و توانایی شان کمک می کند.

5. کمی تماس بدنی
با  از آدم ها به طور طبیعی تماس بدنی بیشتری  بعضی 
بقیه دارند. اگر جزء این آدم ها نیستید، روی آن کار کنید. 
گومان متذکر می شود تماس با بازو، دست، یا شانه کسی 
کم تر از صدم ثانیه، رابطه انسانی ایجاد می کند. در محل 
کار، تماس فیزیکی و صمیمیت از طریق عادت دست دادن 
انجام می شود و این تماس بساوایی یا لمسی تاثیر مثبت و 
طوالنی مدتی دارد. تحقیقات نشان می دهند که اگر با آدم 
ها دست بدهید، احتمال این که شما را به خاطر بسپارند 
دو برابر می شود. محققان دریافته اند که عکس العمل آدم 
ها با کسانی که با آنها دست می دهند، راحت تر و صمیمی 

تر است � که قطعا ایجاد کننده اعتماد به نفس است.

6. لبخند بزنید
نه یک لبخند مشمئزکننده و از روی اجبار، بلکه لبخندی 
گوید  می  گومان  باشد.  متمایز  واقعا  تواند  می  واقعی 
بلکه  انگیزد،  برمی  را  تان  سالمتی  حس  تنها  نه  کار  این 
که  دهد  می  انتقال  را  حس  این  برتان  و  دور  های  آدم  به 
شما زودجوش، یاری رسان، و قابل اعتماد هستید. او می 
گوید: »لبخند واقعی به آرامی نمایان می شود، دور چشم 
ها چروک می شود، صورت را روشن می کند، و به آرامی 
محو می شود. مهم تر این که، لبخند زدن مستقیما عکس 
دهد.  می  قرار  تاثیر  تحت  را  شما  به  ها  آدم  بقیه  العمل 
به  آنها هم تقریبا همیشه  لبخند می زنید،  به کسی  وقتی 
شما لبخند می زنند. و به این علت که حالت های صورت 
احساسات مشابهی ایجاد می کنند، لبخندی که در پاسخ 
می دهید در اصل حس عاطفی آن آدم را به صورتی مثبت 

تغییر می دهد.«

7. دست تان را بجنبانید
که  مغز  در  بروکا  بخش  دهید.  حرکت  را  تان  های  دست 
با  و  زنیم  می  حرف  وقتی  کند،  می  کمک  گفتار  تولید  به 
دست های مان حرکت هایی انجام می دهیم، فعال است. 
این خبر عالی برای کسانی است که وقتی حرف می زنند 
از دست های شان استفاده می کنند. گورمان می گوید: 
این کار در اصل به شما کمک می کند تفکرات واضح تری 

را شکل دهید.

8. صدای تان را پایین نگه دارید
گورمان می گوید: »قبل از یک تلفن یا مصاحبه مهم، لب ها 
را روی هم بگذارید و این صدای »اوم هوم، اوم هوم، اوم 
هوم« را تکرار کنید. به ویژه برای خانم ها مناسب است، 
تمرین کنید تا مطمئن شوید جمالت تان با صوت باالتری 
پایین  را  تان  باشید. لحن صدای  تمام نمی شوند. مقتدر 

نگه دارید. به جانی کش فکر کنید.
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کشورهای  در  تولد  نرخ  انتظار  طبق  مالی،  بحران  آغاز  با 
مداوم  بودن  پایین  واقعی  مساله  اما  یافت.  کاهش  ثروتمند 

نرخ تولد است.
تولد  خواستار  اما  نمی دهد  ارائه  مثال  دقیقًا  فرانسیس  پاپ 
می گفت  که  حالی  در  پیش  سال  او  است.  بیشتر  نوزادان 
هستند  کمتری  فرزندان  داشتن  به  مایل  جوان  خانواده های 
اظهار  می دهند،  ترجیح  را  بیشتر  تعطیالت  داشتن  زیرا 
مادر  اروپای  به موقعیت  بازگشت  اروپا  بزرگ  کرد »چالش 
به خصوص  جوان  نیروی  کمبود  دچار  قطعًا  اروپا  است.« 
اسپانیاست.  و  ایتالیا  مانند  کاتولیک مذهب  کشورهای  در 
و  مادر  آمریکای  است:  فراگیرتر  موردی  نوزاد  کمبود  اما 

استرالیای مادر نیز ره گم کرده اند.
تولد  نرخ  اگرچه  بودند.  آن گونه  پیش  دهه  یک  آنها  قطعًا 
و  بودند  کمونیست  قباًل  که  اروپا  شرق  در  کشورهایی  در 
نیز در مکان های سنت گرایی که تلفیق کار و مادری دشوار 
اروپا،  جنوب  کشورهای  و  جنوبی  کره  ژاپن،  مانند  است 
پایین بود، اما کشورهای زیادی دارای انفجار تولد نوزادان 
تولد )شمار  کل  نرخ  به سال 2008،  منتهی  دهه  در  هستند. 
کودکانی که یک زن می تواند در طول زندگی خود بر اساس 
الگوهای موجود داشته باشد( در بیشتر کشورهای ثروتمند 
دنیا افزایش یافت. این نرخ در بریتانیا از 68 /1 به 91 /1؛ 
در استرالیا از 76 /1 به 02 /2؛ و در سوئد از 5 /1 به 91 /1 
رسید. آمریکا حتی این امر را طوری مدیریت کرد تا به »نرخ 

جایگزین« یعنی 1 /2 برسد که به معنای حفظ جمعیت خود 
بود بدون آنکه مهاجران را به شمار آورد. توماس سووتکا از 
دارد.  دلیل وجود  انستیتو جمعیت شناسی وین می گوید دو 
شغل  داشتن  و  تحصیل  ادامه  برای  که  زنانی  اینکه  نخست 
بچه دار شدن را به تاخیر انداختند، در زمانی که هنوز فرصت 
شتافتند.  زایمان  بخش های  سوی  به  داشتند  شدن  بچه دار 
رشدی  سال ها  که  زنان  زندگی  سوم  دهه  در  شدن  بچه دار 
آرام داشت در نروژ و کشورهای دیگر سرعت گرفت. دوم 
اینکه کاهش باروری در دهه دوم زندگی زنان متوقف شد. 
شمار  داد.  کاهش  را  تولد  نرخ  انفجار  ناگهان  مالی  بحران 
تولد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در سال 2008، پنج 
میلیون و 469 هزار نفر بود در سال 2013 تنها پنج میلیون 
است.  کاهش هفت درصدی  نشان دهنده  که  بود  75 هزار  و 
تولیدکننده  کیمبرلی-کالرک،  برای  تولد  شمار  کاهش  این 
پوشک Hu ggies، بسیار زیاد بود، زمانی که در سال 2012 
اروپایی خارج می شود. در  بیشتر کشورهای  از  اعالم کرد 
آمریکا نرخ باروری از نقطه اوج 12 /2 در سال 2007 به 86 
/1در سال 2014 رسید. ِکن جانسون، جمعیت شناس دانشگاه 
نیوهمپشایر، برآورد می کند آمریکا 3 /2 میلیون نوزاد را از 

دست داده است.
این افت چندان عجیب نبود: نگرانی درباره داشتن شغل و 
اما کاهش نرخ  از داشتن فرزند غافل می کند.  پول مردم را 
تولد در کشورهای ثروتمند که آغاز شده بود به معما تبدیل 
مانند  اسفبار  اقتصاد  با  کشورهای  در  باروری  نرخ  شد. 

از  که  کشورهایی  در  اما  است.  یافته  کاهش  ایتالیا  و  یونان 
نیز  نروژ  و  استرالیا  مانند  گذشته اند  سالمت  به  بحران  این 
کاهش یافته است. اگرچه انتظار می رفت که شمار تولد در 
آمریکا کاهش یابد، اما عدم بهبود آن روند پس از هفت سال 
عجیب به نظر می رسد. آقای جانسون می گوید »من تقریبًا 
مطمئن بودم که زنان در حال بچه دار شدن هستند، و اینکه 
می توانیم شاهد بازگشت افزایش تولد باشیم. اما کم کم دارم 
نرخ  داد:  رخ  دیرتر  بریتانیا  در  افت  این  می کنم.«  تعجب 
باروری در فاصله سال های 2012 تا 2014 از 92 /1 به 81 /1 
رسید. سپس در فرانسه رخ داد، کشوری که زوجین در آن به 
رکود اقتصادی می نگرند اما به آن بی توجهی می کنند. نرخ 
باروری در آنجا به زحمت تغییر می کند. اگر درک تعدادی از 
کشورها  میان  هماهنگی  است،  دشوار  بین المللی  روندهای 
نروژی،  جمعیت شناس  لِپگارد،  ترود  است.  عجیب  نیز 
می گوید کاهش شمار تولد در کشورش را که شش سال ادامه 
یک  در  تنها  اگر  دهد  توضیح  می توانست  سادگی  به  داشته 
از تمام  اما، داشتن فرزند کمتر در زنانی  گروه رخ می داد. 

سنین و تمام سطح تحصیالت مشاهده می شود.

به  روزها  این  مهاجران  که  است  این  ممکن  توضیح  یک 
افزایش نرخ تولد کمک چندانی نمی کنند، و حتی ممکن است 
را کاهش دهند. برخی جمعیت شناسان می گویند ممکن  آن 
بیمناک  فرزند  داشتن  از  را  فقیر  مادران  رفاه  کاهش  است 
کرده باشد. اما این امر رفتار زنان طبقه متوسط را توضیح 
بعضی  در  واقع  در  خانواده  طرف  از  حمایت  نمی دهد. 

کشورهای دارای نرخ باروری رو به کاهش بسیار باالست.

آن ِبرینگتون از دانشگاه ساوتهمپتون به مساله مسکن اشاره 
نه چندان  حتی  و  جوان  زوج های  برای  خانه  خرید  می کند. 
افراد  از  است: 46 درصد  ولز دشوار  و  انگلستان  در  جوان 
25 تا 34 ساله در سال 2014 تا 2015 در اقامتگاه های اجاره ای 
 24 پیش  دهه  یک  به  نسبت  که  می کردند  زندگی  خصوصی 
24 ساله  فرد   10 هر  از  نفر  چهار  است.  داشته  رشد  درصد 
هنوز با والدین خود زندگی می کنند. نرخ مالکیت مسکن در 
آمریکا و استرالیا نیز کاهش یافته است. این نرخ در فرانسه 
که نرخ باروری اش ثابت مانده در حال افزایش است اگرچه 

ممکن است به دلیل سیاست های قوی ملی گرایانه باشد.
البته زوج ها در خانه اجاره ای نیز می توانند بچه دار شوند. 
اما به نظر می رسد برای تعدادی از افراد در کشوری مانند 
بریتانیا که خرید خانه برای نسل پیشین آن بسیار آسان بود، 
ریچارد  باشد.  روانشناسی  قاعده  گذاشتن  پا  زیر  امر  این 
ایسترلین، اقتصاددان آمریکایی، در دهه 60 میالدی پیشنهاد 
به  را  خود  فرزندان  نمی توانند  کنند  احساس  اگر  افراد  داد 

بچه دار  کنند،  بزرگ  یافته اند  پرورش  خودشان  که  سبکی 
از  را  تفکر  طرز  این  که  رسیده  آن  زمان  اکنون  نمی شوند. 
نداشتن  دلیل  به  را  شدن  بچه دار  زوجین  برخی  ببریم.  بین 
توانایی مالی به تعویق نمی اندازند بلکه به این دلیل بچه دار 
به  نسبت  خانوادگی  زندگی  می کنند  حس  که  نمی شوند 
گذشته دشوارتر شده است. نظرسنجی پیو )Pew( که سال 
گذشته در 11 کشور ثروتمند انجام داد نشان داد 64 درصد 
مراتب  به  خود  والدین  از  امروزی  بچه های  معتقدند  مردم 
دارای  کشورهای  به  سرنوشت  این  احتمااًل  می شوند.  بدتر 
می گوید  سوبوتکا  آقای  است.  شده  وارد  نیز  قوی  اقتصاد 
مردم اسکاندیناوی به اخبار تکراری که در دوران های سخت 
در همه جای اروپا پراکنده می شود بیش از حد واکنش نشان 
داده اند. این نگرانی ها به زیرپوست مردم خزیده است. در 
باشد.  شبیه  سیاست  به  اندکی  می تواند  تولد  صورت،  این 
مالی  بحران  از  پس  ضد سیاست  هوای  و  حال  که  زمانی 
رشد  برگشت  با  می رفت  گمان  فراگرفت،  را  آمریکا  و  اروپا 
نامزد  ترامپ  دونالد  که  امروز  برود.  بین  از  نیز  اقتصادی 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  جمهوریخواه  حزب  احتمالی 
دولت  و  است  فراگیر  فرانسه  در  ملی  جبهه  آمریکاست، 
حال  در  اروپا هراسی  و  اسکاتلندی  جدایی طلبان  با  بریتانیا 

مبارزه است. این وضع بد می تواند ادامه یابد.
اینکه آیا نرخ تولد برمی گردد و اگر برگردد چه زمانی و تا 
چه اندازه ای، پیامدهای گسترده ای دارد. طبق برآورد ساده 
باقی  تغییر  بدون  باروری  کنونی  نرخ  آمریکا  آمار  اداره 
خواهد ماند. اداره آمار از سال 2008 پیش بینی خود مربوط 
 398 به  میلیون   439 از  را   2050 سال  در  کشور  جمعیت  به 
یابد،  ادامه  تولد  پایین  نرخ  اگر  است.  داده  کاهش  میلیون 
می تواند حساب های دولت را در کوتاه مدت متوازن کند، زیرا 
کودکان کمتری برای تحصیل وجود دارند، اما در بلندمدت 
آسیب زاست. نرخ تولد 8 /1 به معنای دو برابر شدن کسری 
به   2/ 2 رقم  با وجود  تا سال 2089  اجتماعی ساالنه  تامین 
مداوم  کاهش  این  است.  اجتماعی  تامین  مالیات  پایه  عنوان 
برای تولیدکنندگان پوشک نیز خبر بدی است. اما تاثیر کلی 
رئیس  تاِگسون،  مارکوس  است.  اندک  بسیار  بازار  بر  آن 
که  است  این  استکهلم می گوید مورد مهم  بیبی شاپ  شرکت 
سودآورترین  اول  فرزند  دارند.  فرزند  یک  حداقل  زوج ها 
را  عالی  و  جدید  چیزهای  همه  والدین  ماست.  برای  فرزند 
برای او می خواهند؛ به عالوه، آنها در فرزند اول اشتباهاتی 
می کنند که هنگام داشتن فرزند دوم آنها را تکرار نمی کنند. 
او با اندکی تاسف می گوید »مانند خریدن لباس های سفید.«
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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

مورد عجیب نوزادان 
از دست رفته 

ترجمه: الهام شیرمحمدی
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اگر در حال حاضر 
روحیه خوبی 

ندارید، بخوانید
توانایی احیای اعتماد به نفس از دست 
ایستادن  خود  پای  روی  دوباره  و  رفته 
برای  روحیه،  شکستن  هم  در  از  بعد 
با  همراه  و  موفق  ای  آینده  داشتن 

رضایت ضروری است.
اعتماد به نفس یکی از آن چیزهایی است که به صورت 
طبیعی به واسطه باال رفتن دانش شما تقویت می شود؛ 
هر کسی با پرورش و تقویت مهارت های تازه، برای به 
اشتراک گذاشتن آنها با دیگران احساس راحتی بیشتری 
خواهد کرد. اما متأسفانه اعتماد به نفس افراد با شنیدن 
از  اشتباه  ارتکاب  یا  دیگران،  سوی  از  منفی  کلمه  چند 
سوی خودشان به راحتی از بین می رود. توانایی احیای 
پای خود  دوباره روی  و  رفته  از دست  نفس  به  اعتماد 
داشتن  برای  روحیه،  شکستن  هم  در  از  بعد  ایستادن 

آینده ای موفق و همراه با رضایت ضروری است.
در ادامه با 5 شیوه اثبات شده برای باال بردن اعتماد به 
نفس در چنین مواقعی آشنا خواهید شد. به یاد داشته 
ناپذیر  اجتناب  های  بخش  اشتباه  و  شکست  که  باشید 
آنهاست که  با  این نحوه برخورد شما  زندگی هستند و 

اهمیت دارد.

از شما  که  دهید  قرار  در جمع کسانی  را  1 خود 
حمایت می کنند

واضح است که قرار دادن خود در جمع کسانی که شما 
را دوست دارند به نظر یکی از ریشه دارترین رفتارهای 
موجودات مختلف به ویژه انسان است. با این حال تعداد 
انگشت شماری از افراد هستند که برای اختصاص زمان 
دهند.  می  انجام  مناسبی  تالش  موضوع  این  به  کافی 
همه ما به کسانی نیاز داریم که به ما باور داشته باشند، 

و بر اقدامات ما صحه بگذارند. وقتی اطراف خود را پر 
کنید از کسانی که مدام به شما یادآور شوند چه مهارت 
و  آورد  خواهید  ایمان  خودتان  به  کم  کم  دارید،  هایی 

اعتماد به نفستان را باز خواهید یافت.

نه  دهید،  قرار  فرایندها  روی  را  خود  تمرکز   2

نتایج
ما انسان ها گرایش داریم به اینکه به جای فرایندها، همه 
چیز را به نتایج گره بزنیم. با این حال مطالعات بسیاری 
حاکی از آن بوده اند که تشویق زحمت ها و تالش افراد، 
این  است.  تر  اثربخش  آنها  ذاتی  استعداد  تحسین  از 
و  تالش  ماحصل  که  نتایجی  به  باید  که  دهد  می  نشان 

زحمت فراوان بوده اند افتخار کنید؛ حتی اگر این نتایج 
آن چیزی نباشند که پیش از آن انتظارش را داشته اید.

ای  برنامه  خود  نفس  به  اعتماد  تقویت  برای   3
داشته باشید

برای آنکه بتوانید به خودتان افتخار کنید، داشتن برنامه 

ای مشخص برای احیای اعتماد به نفس ضروری است. 
پژوهش ها نشان می دهند تشریفات خاص در تقویت 
مفید  شدت  به  آنها  تنش  سطح  کاهش  و  افراد  عملکرد 
تقریبًا  ورزشی  های  تیم  حقیقت  در  شوند.  می  واقع 
زنند،  می  حلقه  یکدیگر  دور  مسابقه  از  پیش  همیشه 
گروه های موسیقی نیز پیش از رفتن روی صحنه، دور 
هم جمع می شوند و شادی می کنند. شما نیز باید برای 
داشته  را  خود  خاص  برنامه  نفستان  به  اعتماد  تقویت 
باشید و با آمادگی بیشتری به استقبال رویدادهای پیش 

رو بروید.

4 به موفقیت های کوچک خود افتخار کنید
بسیاری از انسان ها موفقیت های کوچک خود را نادیده 
های  موفقیت  و  ها  اتفاق  فقط  عوض  در  و  گیرند،  می 
بزرگ را جشن می گیرند. اما این اصاًل رویکرد درستی 
نیست. وقتی حتی قهرمانان المپیک هم برای باال بردن 
می  استفاده  کوچکشان  های  پیروزی  از  خود  انگیزه 
هرچند  موفقیتی  به  وقت  هر  توانیم  می  نیز  ما  کنند، 
و  کنیم  خوشحالی  آن  بابت  کردیم  پیدا  دست  کوچک 
صورت  به  است  ممکن  کار  این  بدهیم.  روحیه  خود  به 
چیز  هیچ  اما  نکند،  کمکی  شما  کار  بهبود  به  مستقیم 
قرار  پیشرفت  مسیر  در  فعاالنه  بدانید  اینکه  از  بیشتر 

دارید نمی تواند اعتماد به نفس شما را تقویت کند.

5 از همین امروز شروع کنید
بعضی ها ذاتًا اعتماد به نفس باالیی دارند؛ درست مثل 
بعضی های دیگر که ذاتًا اعتماد به نفسشان پایین است. 
آلفرد بینت در مورد تست IQ گفته است: »لزومًا کسانی 
که شروع هوشمندانه ای دارند، هوشمندانه ترین پایان 
ها را رقم نمی زنند«. همین گفته در مورد اعتماد به نفس 
نیز صادق است. تقویت اعتماد به نفس را به اولویتی در 
زندگی خود بدل کنید، اعتماد به نفس با خود موفقیت 

های بزرگ و رضایت به همراه می آورد.
وب سایت دیجیاتو 
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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

داشته  فزاینده ای  روند  اخیر،  سال های  در  قلیان  استعمال   
جوان  نسل  در  ویژه  به  سیگار،  با  مقایسه  در  روند،  این  و 
مختلف  مطالعات  است.  یافته  معناداری  افزایش  زنان،  و 
و  از کشورهای توسعه یافته  اعم  اکثر کشورهای جهان،  در 
درحال توسعه، نشان می دهد که میزان مصرف قلیان رو به 
افزایش است. اگرچه همچنان جنس مذکر در معرض خطر 
اما اختالف  بیشتری برای تجربه قلیان و اعتیاد به آن است 
شیوع استعمال قلیان بین دو جنس مذکر و مونث، نسبت به 
استعمال سیگار، کمتر است. به عنوان مثال، طبق آمار سال 
1390 وزارت بهداشت، شیوع مصرف روزانه سیگار در بین 
زنان  در  و  درصد   20.26 سال   15 باالی  سنی  گروه  مردان 
0.63 درصد )متوسط 10.5 درصد( و شیوع مصرف روزانه 

قلیان در مردان همین گروه سنی 4.7 درصد در برابر 2.3 
درصد در زنان )متوسط 3.5 درصد( گزارش شده است.

ریشه های شیوع قلیان
     طی سال های اخیر، افزایش چشمگیری در میزان مصرف 
قلیان در ایران، کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
به وقوع پیوسته است و عوامل مختلفی را می توان در بروز 

این پدیده دخیل دانست:

دود  بودن  بی ضرر  یا  کم ضرر  بر  مبنی  غلط  باور   .1      
است  این  قابل توجه  نکته  آب:  از  دود  عبور  علت  به  قلیان 
ارتباط  دانشی در خصوص  قلیان هیچ  اختراع  که در زمان 
استعمال دخانیات با بیماری ها وجود نداشته است، بنابراین 
فرض اینکه تعبیه مخزن آب در قلیان به منظور جذب سموم 
کامال  بوده،  آن  زیان های  کاهش  و  توتون  دود  در  موجود 
مردود است. در قلیان با توجه به سوختن توتون به وسیله 
ذغال افروخته، دود حاصله دارای دمای باال و بسیار خشک 
است. ورود دودی با این دما و این درجه از خشکی موجب 
مصرف کننده  فرد  تنفسی  دستگاه  و  دهان  مخاط  به  آسیب 
از داخل آب باعث خنک شدن دود و  می شود، لذا عبور دود 
به دود می گردد و در واقع تحمل دود  اضافه شدن رطوبت 
قلیان برای فرد مصرف کننده راحت تر می شود و عمال هیچ 

تاثیری بر کاهش غلظت مواد سمی و بیماری زای موجود در 
دود توتون ندارد.

برای  قلیان  از  استفاده  بر  مبنی  خانواده  غلط  باور   .2      
گسترش  به  توجه  با  فرزندان:  با  دوستانه  رابطه  برقراری 
باور صحیحی در خانواده ها مبنی بر احتراز از تنبیه فیزیکی 
باور غلط  افزودن  با فرزندان و  و برقراری رابطه دوستانه 
اول به آن مبنی بر بی ضرر بودن استعمال قلیان و گسترش 
و  سفره خانه ها  نظیر  تفریحی  مکان های  در  آن  عرضه 
قهوه خانه های سنتی، بسیاری از والدین به اشتباه استعمال 
صمیمانه  رابطه  ایجاد  برای  وسیله ای  را  قلیان  دسته جمعی 
که  می شود  دیده  و  می کنند  ارزیابی  خانواده  اعضای  بین 

اعضای خانواده به طور دسته جمعی اقدام به استعمال قلیان 
می نمایند. این در حالی است که دود قلیان همچون دود سایر 
اصلی  اعتیادآور  ماده  که  است  نیکوتین  واجد  دخانی  مواد 
و  نوجوانان  اعتیاد  موجب  و  بوده  توتون  گیاه  در  موجود 
آنجا  از  می شود.  دخانی  ماده  این  به  مصرف کننده  جوانان 
در  جوان  و  نوجوان  برای  سختی  شیوه  قلیان  مصرف  که 
به  اعتیاد  شکل گیری  از  پس  بدن  نیاز  مورد  نیکوتین  تامین 
انواع  به  کم سن وسال  مصرف کنندگان  این  معموال  است،  آن 
خواهند  روی  سیگار  نظیر  نیکوتین  تامین  سهل الوصول تر 
آورد و والدین به دست خود و از سر ناآگاهی، فرزندان خود 

را به مصرف توتون معتاد می کنند.

عرضه  میوه ای:  یا  معسل  طعم دار،  تنباکوی  عرضه   .3      
افزایش  موجب  منطقه  کشورهای  بازار  در  توتون  نوع  این 
چشمگیر میزان مصرف قلیان به ویژه در جوانان شده است. 
عرضه این نوع قلیان در اماکن تفریحی به عنوان نوعی تفنن 
گروه  این  در  قلیان  مصرف  شیوع  مهم  عوامل  از  یکی  نیز 

جمعیتی است.

قلیان و سرطان
     1. سرطان ریه: عالوه بر همه بیماری های ناشی از استعمال 
دخانیات که در مصرف کنندگان قلیان نیز دیده می شود، در 
مصرف کنندگان  در  ریه  سرطان  شیوع  مختلف،  تحقیقات 

قلیان به عنوان سرطان اصلی به اثبات سیده است.

     2. سرطان لب تحتانی، حفره دهان و مری: به علت غلظت 
همچنین  و  دهان  حفره  در  دود  تجمع  و  قلیان  دود  باالی 
انتهای نی قلیان روی لب تحتانی و داخل  از  ریزش قطران 
در  دهان  حفره  و  تحتانی  لب  سرطان  شیوع  دهان،  حفره 

مصرف کنندگان قلیان نسبت به سیگاری ها بیشتر است.

از  حنجره  و  حلق  سرطان  حلق:  و  حنجره  سرطان   .3      

سرطان های دیگری است که در مصرف کنندگان مواد دخانی، 
مطالعات  می شود.  دیده  قلیان،  مصرف کنندگان  ویژه  به 
قلیان  این سرطان ها را در مصرف کنندگان  متعددی، شیوع 

به اثبات رسانده است.

     4. سرطان مثانه: مطالعات متعددی افزایش آمار ابتال به 

سرطان مثانه را در مصرف کنندگان قلیان به اثبات رسانده 
استعمال  رنگ سازی،  صنعت  در  اشتغال  از  پس  است. 
به  ابتال  در  خطرساز  عامل  مهم ترین  می توان  را  دخانیات 

سرطان مثانه به حساب آورد.
در  مواد موجود  دهان:  دیسپالزی سلول های حفره   .5      
دود قلیان موجب بروز اختالالتی در سلول های حفره دهان 
می شود که این سلول های جهش یافته استعداد تبدیل شدن به 

سرطان حفره دهان را دارند.

نتایج یک مطالعه   در نوجوانان 13 تا 15ساله 0

در ایران
استعمال  وضعیت  خصوص  در  انجام شده  مطالعات  نتایج 
دخانیات در نوجوانان 15-13 ساله کشور و عوامل موثر بر 
آن در سال های 1382 و 1386، حاکی از افزایش نگران کننده 
و  نوجوان  و  جوان  سنی  گروه  در  قلیان  مصرف  تجربه 
خصوصا دختران است. با توجه به این نکته که نوجوانان در 
این گروه سنی به تنهایی قلیان را مصرف نمی کنند و بیشتر 
به همراه اعضای خانواده به مصرف قلیان می پردازند، نقش 
باورهای غلط در مورد قلیان، از جمله بی ضرر بودن قلیان 
وحساسیت کم والدین نسبت به استعمال آن توسط فرزندان 
دسته جمعی  مصرف  در  والدین  همراهی  حتی  و  نوجوان 
مصرف  روند  افزایش  در  عامل  مهم ترین  عنوان  به  قلیان 
قلیان در این گروه سنی مشخص گردیده است. این در حالی 
است که متاسفانه نیکوتین موجود در تنباکوی قلیان موجب 
می شود نوجوان پس از مصرف به نیکوتین اعتیاد پیدا کند و 
از آنجا که تامین نیکوتین توسط قلیان برای نوجوان معتاد 
از  پس  است،  دشوار  آن  به  دسترسی  و  مشکل  نیکوتین  به 
شکل گیری اعتیاد به نیکوتین، نوجوان برای تامین نیکوتین 
موردنیاز خود به شکل های سهل الوصول تری که شایعترین 

آنها استعمال سیگار است، روی خواهد آورد.
یک سوم  به  نزدیک  که  می دهد  نشان  مطالعات  این  نتایج 
مصرف کننده  یا  سیگاری  والدین  مطالعه،  مورد  نوجوانان 

ریشه ها و میوه های رواج قلیان در برخی از خانواده های ایرانی

 قلیان، سرطان، خانواده
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استعمال  در  را  والدین  نقش  امر،  این  و  داشته اند  دخانی  مواد 
است  آن  دیگر  نکته  فرزندانشان برجسته می کند.  دخانیات توسط 
ممنوعیت  خواهان  مطالعه،  مورد  نوجوانان  دوسوم  از  بیش  که 
استعمال دخانیات در اماکن عمومی هستند و نزدیک به 50 درصد 
آنها در اماکن عمومی، مواجهه ناخواسته با دود مواد دخانی دارند و 
این امر نقش مهمی در ابتالی آنها به بیماری های ناشی از استعمال 

دخانیات خواهد داشت و احتمال تجربه مواد دخانی توسط آنها را 
در آینده افزایش خواهد داد.

یا  مغازه  از  عمدتا  نیاز  مورد  سیگار  تهیه  روش  مطالعه،  این  در 
فروشنده،  طرف  از  اینکه  بدون  است،  شده  عنوان  سوپرمارکت 
به  که  علت  این  به  شاید  شود.  ابراز  آنان  به  فروش  برای  ممانعتی 
برای  نوجوان  است  ممکن  که  نمی کرده  خطور  فروشنده  ذهن 
مصرف شخصی خودش در حال خرید ماده دخانی باشد. این امر 
نیاز به اجرای قوی تر قانون کنترل دخانیات و نیز ارائه آموزش های 

الزم به صنوف عرضه کننده مواد دخانی را ضروری می سازد.

 طبق نتایج این مطالعه، متاسفانه تنها به طور متوسط، 35درصد 
تحصیلی،  سال  که طی  داشته اند  اظهار  نوجوانان موردمطالعه  از 
هیچ  و  شده  گذاشته  بحث  به  آنها  برای  دخانیات  کنترل  موضوع 
در  دخانیات  کنترل  مورد  در  برنامه ریزی شده ای  و  مدون  آموزش 
مدارس کشور وجود نداشته است. قسمت اعظم این جمعیت، ساعات 
زیادی از عمر خود را در کنار یکدیگر در مدرسه به سر می برند. 
یک  دخانیات،  کنترل  حوزه  در  موثر  پیشگیرانه  برنامه های  ارائه 
اولویت اخالقی است. مدارس مجموعه های ایده آلی برای ارائه این 

برنامه ها هستند.

در آمریکا
     در سال 1992، حدود 18 درصد از دانش آموزان نوجوان مورد 
در  را  خود  سیگار  نخ  اولین  که  گفتند  آمریکا  کشور  در  مطالعه 
سیگار  نخ  اولین  آنها  از  درصد  کرده اند.30  تجربه  ابتدایی  دوره 
خود را در دوره کالس هفتم تا نهم تجربه کرده بودند. برنامه های 
دخانیات  استعمال  آغاز  از  پیشگیری  برای  فرصتی  مدرسه محور، 
فراهم می کنند و فرد را از مواجهه با سختی های اقدام به ترک، در 
صورت اعتیاد به استعمال دخانیات، رهایی می بخشند. 83 درصد 
را  سیگار  هرگز  ای کاش  که  می کنند  آرزو  فعلی  سیگاری های  از 
تجربه نکرده بودند. 93 درصد از سیگاری هایی که ترک می کنند، 
از  سوم  یک  می کنند.  آغاز  را  آن  استعمال  مجددًا  سال  یک  ظرف 
سیگاری هایی که یک سال یا بیشتر از ترک سیگارشان می گذرد، در 

نهایت دچار عود مصرف می شوند.

در مدرسه 
آموزش  رویکرد  با  مدرسه محور  آموزش های  بودن  موثر       
اثبات  به  دخانیات  استعمال  آغاز  کاهش  در  زندگی  مهارت های 
رسیده است. بنابراین آموزش های مدرسه محور، عالوه بر آموزش 
آموزش  حاوی  باید  سالمت،  بر  دخانیات  استعمال  آثار  مورد  در 
مهارت هایی نظیر »نه گفتن«، »افزایش اعتماد به نفس«، »مقاومت 

در برابر فشار گروه همساالن« و مهارت هایی از این قبیل باشد.

  با توجه به اینکه طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، هر وعده 
تا   100( سیگار  پاکت   10 تا   5 مصرف  معادل  دودی  قلیان،  مصرف 
قلیان برای  با دود  200 نخ( وارد ریه فرد می کند و میزان مواجهه 
اطرافیان معادل 5 تا 10 سیگار برآورد شده است، لزوم اطالع رسانی 
ویژه  به  اطرافیان،  برای  قلیان  دود  با  مواجهه  خطرات  مورد  در 
طی  که  است  حالی  در  این  است.  اهمیت  حائز  بسیار  کودکان، 
بر  قلیان  دود  بقایای  رسوب  سازمان،  این  در  انجام شده  تحقیقات 
روی فرش، دیوارهای محل مصرف قلیان )منزل، رستوران و...( 
لوازم شخصی که تحت عنوان دود دست سوم شناخته می شود،  و 
طریق  از  اطرافیان  و  فرزندان  به  سرطان زا  سموم  انتقال  موجب 

تماس پوستی می شود که جذب بسیار باالیی نیز دارد.

ترک سیگار و قلیان در 6 مرحله
می کند  کمک  شما  به  دارید،  رو  پیش  که  شش مرحله ای  برنامه       
آسان تر با سیگار و قلیان وداع کنید. اما برای افزایش اثربخشی این 
برنامه باید سعی کنید بین 2 تا 4 هفته، استرس های کاری تان را کم 

کنید و به مطالعه و شرکت در فعالیت های اجتماعی بپردازید:

دور  کاغذ  تکه  یک  کنید:  شناسایی  را  دخانی تان  عادت های   .1      
پاکت سیگارتان بچسبانید و روی آن بنویسید که چه زمانی سیگار 
 کشید ه اید؛ فعالیتی که با سیگار کشیدن شما همراه بوده، چه بوده 
می توانید  را  کار  همین  است.  بوده  چه  کشیدن تان  سیگار  دلیل  و 
مثال  دهید؛  انجام  نیز  قلیان  خصوص  در  جداگانه ای  دفترچه  در 
از  »بعد  یا  ناامیدی«  حس  ماشین،  در  صبحانه،  از  »بعد  بنویسید: 
ناهار، با دو نفر از دوستان، تفریح«. در 2 هفته  اول به فکر تکمیل 

دقیق یادداشت هایتان باشید تا نوبت به تحلیل و عمل برسد.

     2. دنبال حامی باشید: پیمودن این مسیر، بدون پشتیبان، آسان 
با  می توانید  کنید.  استفاده  دیگران  همراهی  و  مشورت  از  نیست. 
افراد دیگری که در حال ترک سیگار یا قلیان هستند، همراه شوید تا 

انگیزه  بیشتری برای این کار پیدا کنید.

بکاهید: طی یک  قلیانتان  و  از میزان مصرف  سیگار  3. کم کم       
سیگار های  تعداد  که  ببندید  عهد  خودتان  با  هفته ای   4 تا   1 دوره 
دیروز  از  کمتر  روز  هر  را  قلیانی تان  وعده های  تعداد  و  مصرفی 
کنید. در این دوران نیز بهتر است با افرادی که در حال ترک سیگار 
یا قلیان هستند یا قبال در این زمینه موفقیتی کسب کرده اند، بیشتر 

در ارتباط باشید.

     4. تاریخ تعیین کنید: برای ترک نهایی سیگار و قلیان، یک تاریخ 
و  خانواده  اعضای  دوستان،  به  را  تاریخ  آن  و  کنید  تعیین  قطعی 
دیگرانی که در این برنامه همراه شان شده اید، اطالع بدهید. بهتر 
است این تاریخ را با یک تاریخ خاص همز مان کنید؛ مثال با تاریخ 

تولد یا سالگرد ازدواج تان.

     5. عجله نکنید: روند تدریجی ترک سیگار و قلیان باید به گونه ای 
سیگار،  ترک  قطعی  روز  رسیدن  فرا  از  قبل  هفته  یک  که  باشد 
را  سیگارتان  اولین  روز  هر  و  بکشید  سیگار  نخ   5 روزی  از  کمتر 
امروز  بگویید  خودتان  به  مثال  کنید؛  روشن  گذشته  روز  از  دیرتر 
تا قبل از ساعت 4 عصر اصال سیگار نمی کشم. 2 یا 3 نخ از 5 نخ 
سیگار روزانه تان را در فواصل نسبتا کوتاه بکشید تا تلخی اش را 
در گلویتان حس کنید و بتوانید بر جنبه های منفی آن تمرکز کنید. 
به طعم بدی که در دهان تان ایجاد شده یا آسیبی که به ریه هایتان 
وارد شده، فکر کنید. پس از یک هفته، وقتی سیگار را به کلی کنار 
گذاشتید، به خودتان پاداش بدهید؛ پاداشی مانند تماشای یک فیلم 
دلخواه یا خوردن غذای مورد عالقه یا خریدن لباسی جدید و زیبا. 

همین دستور را می توانید در خصوص ترک قلیان نیز اجرا کنید.

با  قلیان،  و  سیگار  ترک  از  پس  هفته   2 تا  باشید:  پیگیر   .6      
ارتباط  در  بوده اید،  همراه  آنها  با  مدت  این  طول  در  که  دوستانی 
باشید؛ به ویژه اگر چیزی باعث ناراحتی تان شده و احتمال می دهید 
به  دهد.  سوق  قلیان  یا  سیگار  سمت  به  را  شما  مجددا  استرس  آن 
و  عالقه  با  می کنید،  پیدا  دست  آن  به  دارید  که  جدیدی  شخصیت 
جذاب تر،  سالم تر،  دارید  شما  که  باشد  یادتان  کنید.  نگاه  احترام 
کنار  در  و  می شوید  زیباتر  و  شایسته تر  دوست داشتنی تر،  داناتر، 

اینها می توانید روی یک پس انداز مالی جدید هم حساب کنید.
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ایران در مسیر تورهای 

جاده ابریشم نیست
چین با همکاری کشورهای قزاقستان، قرقیزستان و دیگر 
میلیون   26 به  نزدیک   2015 سال  در  همسایه  کشورهای 
جذب  ابریشم  جاده  مسیرهای  به  را  خارجی  گردشگر 
مسیر  که  کرده  تعریف  تورهایی  حاال  کشور  این  کرد. 
به  چین  غربی  مرزهای  از  و  می پیمایند  را  ابریشم  جاده 
آن وارد می شوند. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی 
و به نقل از چاینا دیلی در این تور دو ماهه، 50 گردشگر 
ابریشم  باستانی  در مسیر جاده  اتوبوسی  با  آلمانی زبان 
سپس  روسیه،  بالروس،  لهستان،  به  آلمان  کشورهای  از 
چین  به  آن  از  پس  و  قرقیزستان  و  ازبکستان  قزاقستان، 
این مسیر خالی  ایران در میان مقاصد  اما جای  می روند 

است.
ابریشم  را درمسیر جاده  برنامه  این  که  تور چینی  مدیر 
تجربه ای  »این  است:  گفته  باره  این  در  می کند،  اجرا 
تا  اطلس  اقیانوس  از  سفر  است؛  نشدنی  فراموش 
درون  سفر  کیلومتر  13هزار  به  نزدیک  که  آرام  اقیانوس 
می شود.«  چین  شهر   20 شامل  و  دارد  دربر  نیز  را  چین 
را حدود 10سال  تور  این  افزوده است: »من  لیو گوشنگ 
است که برگزار می کنم و تعداد گردشگران هرسال بیشتر 
برای  خاص  طور  به  که  تور  این  در  می شود.  بیشتر  و 
گردشگران آلمانی زبان طراحی شده، مسافران نه فقط از 
آلمان بلکه از تمام کشورهای آلمانی زبان هستند.« یکی از 
مسافران آلمانی زبان تور مذکور در تایید اهمیت فرهنگی 
جاده  به  زیادی  عالقه  کودکی  »از  است:  گفته  مسیر  این 
نزدیک  از  که  دارم  را  این شانس  اکنون  و  داشتم  ابریشم 
در آن سفر کنم. این مسیر در مقایسه با شهرهای مدرن 
غربی جذابیت زیادی برای ما دارد؛ فرهنگ بومی، اقوام 
و اقلیت های قومی و نژادی و نیز روش زندگی آنها بسیار 

جالب است.«
وزارت گردشگری چین نیز گردشگری جاده ابریشم را به 
عنوان یک برند جدید برای جذب گردشگران غربی و دیگر 
مدت  در  موضوع  این  و  کرده  اعالم  خارجی  کشورهای 
دو سال گذشته مهم ترین موضوع و عنوان در پیشبرد و 
این  براساس  است.  بوده  کشور  این  گردشگری  توسعه 
گزارش، تحقیقات صورت گرفته درایران نشان داده است 
سن  سال   50 تا   40 بین  ابریشم  جاده  گردشگران  اغلب 
دارند، دارای تحصیالت عالی هستند و به دنبال کنجکاوی 
و شناخت بیشتر فرهنگ های دیگر کشورها سفر می کنند. 
دیگر  با  بودن  از  و  هستند  صلح  سفیران  آنها  واقع  در 
»دنیای  گزارش  به  می برند.  لذت  فرهنگ ها  و  مردمان 
اقتصاد« گرچه ایران نیز با شرکت در نشست های مختلف 
و  توسعه  در  سعی  ابریشم  راه  گردشگری  برنامه های 
بهره برداری بهینه از این مسیر را دارد، اما همین امر که 
در میان مقاصد این تور چینی قرار نگرفته خود نشان از 

تعامل اندک تورگردانان در زمینه های اجرایی دارد.

پیاده راه ها؛ تلفیقی 
از شهرسازی و 

روانشناسی اجتماعی
گردآورنده و ترجمه: شادی رحیمی فر

طراحی شهرها بر اساس راحتی و لذت بردن از پیاده روی یکی از مهم ترین اهداف 
از  عاری  خیابان های  با  شهرهایی  شهرها  جذاب ترین  است.  جدید  شهرسازی 
ماشین است که »شهرهای عابران پیاده « نامیده می شوند. این شهرها با شعار »رد 
پای شخصی ما یافتن ردپای اکولوژیکی ماست« به دنبال سالمت روان در فضاهای 
و  است  زندگی  حقیقت  سفر  جهانی  اقتصاد  در  چراکه  هستند،  ساختمان ها  بین 
دیده  بیشتری  مسافران  برخوردارند  بیشتری  روان  سالمت  از  که  شهرهایی  در 
می شوند. از آنجایی که شهر ها و کشورهایی که از منابع طبیعی خود به بهترین 
شکل محافظت می کنند دارای اقتصاد بهتری بر پایه گردشگری هستند، بازتاب این 
حقیقت زندگی برای بدهکاران و طلبکاران محیط زیست، ثروت، سالمت و فراغت 

مناسب به ارمغان خواهد آورد.

 امروزه علم روانشناختی و جامعه شناسی با علم شهرسازی آمیخته شده و برای 
قرار می  را مورد هدف  روان مردم  و  اعصاب  بهسازی  جنایت  و  از جرم  کاستن 
اجتماعی  رویدادهای  صوتی،  آلودگی های  بدون  آرام  فضایی  در  رفتن  راه  دهد. 
بسیاری به دنبال خواهد داشت. از آنجا که هرگونه بی عدالتی بازخورد اجتماعی 
آزمایشات  پرداختند.  زندانیان  بررسی  به  انگلیسی  روانشناسان  داشت،  خواهد 
می  سبب  مستقیم  نور  تابش  و  ثابت  صدای  و  سر  اثرات  که  است  این  از  حاکی 
شود که افراد پس از بیرون آمدن از زندان پرخاشگرتر از گذشته شوند. بنابراین 
و  زیباسازی  تندیس ها،  و  آبنما  مانند  شهری  تزئینات  توسط  فضاها  بخشی  آرام 
افراد  آرامش  ایجاد  برای  مهمی  نقش  وپیاده راه ها  خیابان ها  انسان محورکردن 
انسان  که  است  مکان هایی  دنبال  به  هم  توریسم  امروزه  می کند.  بازی  جامعه 
محور باشد. شاید بتوان گفت یکی از دالیلی که شهرهای ما در جذب گردشگر به 
اندازه بسیاری از شهرهای اروپایی موفق نیستند کمبود همین فضاهای پیاده و 
برنامه های خاطره انگیز اجتماعی در این فضاها است. در این نوشتار به بررسی 
شهرهایی پرداخته شده است که از بیشترین فضاهای خود برای پیاده محوری و 
انسان محوری استفاده می کنند.یکشنبه 21 سپتامبر، روز بدون اتومبیل از ساعت 
7:30 صبح تا 9 شب برای مردم بروکسل بسیار خاطره انگیز است. سالی یک روز 
خودروهای مانده در گاراژ جای خود را به دوچرخه سواران داده و 160 کیلومتر 
مربع برای احترام به محیط زیست و تمامی فعالیت هایی که منجر به تحرک جهت 
سالمت انسان است مانند اسکیت، دوچرخه سواری، پیاده روی... در اختیار افراد 
است .تنها وسایل حمل و نقل اضطراری مجاز به عبور از این منطقه هستند. کره 
جنوبی هم مانند بروکسل روزهای بدون اتومبیل شاد و زیبایی را برای ساکنانش 

به ارمغان آورده است.
سوون واقع در کره جنوبی شهر دیگری است که برای افزایش تحرک مردم شهر، 
نقلیه برقی می شتابد.  از دوچرخه و وسایل  استفاده  استقبال  به  ماهی یک روز 
از چمن،  پیاده راهی پوشیده  2000مترمربع  از  بیش  بروکسل  در محله ی شامپتق 
ساختمان های تاریخی این منطقه را بیشتر به جلوه می آورد. در 21 سپتامبر ده ها 
کاخ  در مقابل  و  راه می روند  برهنه روی چمن  پای  با  پیاده راه  این  در  نفر  هزار 

سلطنتی با دوستان خود گردهم می نشینند و از فضا لذت می برند.

پیاده،  عابران  حریم  حفظ  با  شده  فرش  سنگ  شیب دار  و  باریک  کوچه های 
خانه های دو طبقه و چراغ های زیبای یکدست، کلیساهای قدیمی، پارک های زیبا 
تبدیل  کامل  موزه  یک  به  را  شهر  بلژیک،  مشهور  افراد  مجسمه  زیادی  تعداد  و 
کرده که دوربین را به هر سمتی بچرخانی، عکسی زیبا به ثبت خواهد رسید. این 
کوچه های باریک به میدان بزرگ گرند پاالس منتهی می شوند. اطراف این میدان 
شده  احاطه  وسطی  قرون  اروپای  سبک  به  معماری  و  قدیمی  ساختمان های  با 
ساختمان های  سایر  و  بورس  ساختمان  شهر،  موزه  شهرداری،  ساختمان  است. 
اطراف میدان به زیبایی کنار هم قرارگرفته اند.جشنواره فرش زیبا از گل، یکی از 
بزرگ ترین و باشکوه ترین جشنواره ها است که ساالنه توریست های زیادی را به 

سمت بروکسل می کشاند.
بروکسل به شهر »تن تن« معروف است. در بسیاری از کوچه های آن نقاشی های 
این شخصیت کارتونی به چشم می خورد و برای کودکان و بزرگساالن شادی آور 

است. 1
دورتادور  ایتالیا  میالن  شهر  در  قدمت  با  و  فرهنگی  پیاده راه  از  دیگری  نمونه 
پیاده راه  این  مساحت  است.  کرده  احاطه  مستطیل  شکل  به  را  پیزا  دموآ  کلیسای 
فرهنگی 22000 مترمربع است. این پیاده راه نمونه کاملی از حرکت و تعامل مردم، 
باشکوه  تاریخی  ساختمان های  با  ترکیب  در  نوآوری  و  خالقیت  پویا،  اقتصادی 
است. مناطقی که ورود خودرو به آنها ممنوع یا محدود شده، موجب آرامش مردم 
و حضور بیشتر آنان، احترام به میراث و آرامش گردشگر در فضایی بدون آلودگی 
صوتی، توقف طوالنی مدت در واحدهای پذیرایی و تعامل و آشنایی با یکدیگر در 

مراکز و فضاهای بین ساختمان ها شده است.

پیاده راه پیازا کاستلو در مسیر قلعه اسفورزا میالن به مساحت تقریبی2 کیلومتر 
با همکاری شهروندان محله و با ساخت مبلمان زیبای موقت، سازه های سبک وزن 
برای ایجاد سرپناه، بازدیدکنندگان را دعوت به پیاده روی و دوچرخه سواری در 

یک فضای پیوسته، مطالعه و صرف نهار می نماید.

... و اما شهر استانبول پیاده راهی بسیارجذاب که دور تا دور آن را کافه و رستوران 
که  دیده  تدارک  شهر  اهالی  و  مسافران  خرید  برای  وسوسه کننده  بوتیک های  و 
تقریبا یکی از بزرگ ترین  های صنعت توریسم است. این پیاده راه سنگفرش شده 
در  را  نفری  میلیون   3 جمعیت  هفته  آخر  روزهای  در  متر   3000 تقریبی  طول  به 
خود جای می دهد. ویژگی دیگری که این خیابان را از دیگر خیابان های این شهر 
مرکز  سیاسی  مهم  و  تاریخی  بناهای  از  ای  مجموعه  قرارگیری  می کند،  متمایز 
شهر همچون گذرگاه گل، بازار ماهی، چندین کلیسا، کنیسه های بسیار، مساجد و 

موسسات دانشگاهی و کنسولگری های کشورهای اروپایی است.

در سال 1962 شهرداری کپنهاگ جهت رفع مشکل ترافیک و آلودگی محیط زیست 
تصمیم به ایجاد طوالنی ترین پیاده راه دنیا گرفت. »اشتروگت« محوری عاری از 
ماشین به طول 1/ 1 کیلومتر است. این پیاده راه توانسته یکی از باالترین درصد 
که  بود  شهری  اولین  کپنهاگ  نماید.  فراهم  را  مردم  فراغت  اوقات  گذران  های 
سامانه دوچرخه کرایه ای را برای تشویق مردم به استفاده از این شیوه حمل و نقل 
راه اندازی کرد. مردم می توانند دوچرخه های شهری را در حدود 2دالر و 50 سنت 
کرایه کنند؛ زماني که استفاده آنها تمام شد٬ به سادگی دوچرخه ها را در هر یک از 
110 توقفگاهی که در اطراف مرکز شهر واقع شده است٬ رها کرده و پول آنها پس 

داده می شود، کاری که به رونق گردشگری در این شهر اضافه کرده است.

به  شد.پیاده راهی  تبدیل  پیاده راه  به   1999 سال  در  شانگهای  نانجینگ  خیابان 
این  آورد.  ارمغان  به  را  پیاده  عابران  برای  شهری  زندگی  حس  مایل   3  /4 طول 
شد.  خیابان  اطراف  در  فروشگاه ها  اقتصادی  وضعیت  بهبود  باعث  عملیات 
کیفیت های مختلف، رستوران های  در  اجناس  بیشمار مشهور، فروش  مارک های 
کی اف سی، مک دونالد، پیتزا هات و دیگر فروشندگان مواد غذایی مشهور جهان، 
این  ابریشم، دو طرف  و  مانند گلدوزی  از طرفی صنایع خالق دستی و سنتی  و 
پیاده راه را اشغال نموده است. استفاده از رنگ قرمز در این خیابان جلوه ای دیگر 
و  مردم  تحرک  پویا،  اقتصاد  از  دیگری  نمونه  پیاده راه  این  است.  بخشیده  آن  به 
گردشگری پایدار را نشان می دهد. پیاده راه دروتنینگ گاتن به طول 837 متر در 
استکهلم سوئد واقع در محله واساستادن و نورامالن، حیاتی دوباره به این شهر 

بخشیده است.

مسیر آزادی در قلب شهر بوستون یک جاده پیاده 4 کیلومتری است که 16نقطه 
ارزشمند تاریخی شهر را به هم وصل می کند. این نقاط در درجه اول مکان هایی 
هستند که به دلیل نقشی که در تاریخ آمریکا داشته اند، اهمیت دارند ولی بسیاری 
یک  آفرینی  باز  الین،  دارد.های  وجود  مسیر  این  در  نیز  بیستم  قرن  تحوالت  از 
پیاده راه سبز خطی به طول 33/ 2 کیلومتر در منهتن نیویورک که بر روی یک ترن 
هوایی متروکه ساخته شده و تا محوطه راه آهن هادسون امتداد می یابد، شور و 

هیجان پیاده روی در آن را به وجود آورده است.

1-»هرژه« نویسنده و خالق کتاب های تن تن
، بلژیکی است.

فرشتگان را در یابیم
پسرم! یک بهار،یک تابستان،یک پائیز،و یک زمستان
را دیدی! از این پس همه چیز جهان تکراری است جز

"مهربانی"

کودکان زیباترین هدیه ی هستی اند که متاسفانه در بسیاری از کشورهای جهان، اندوه بی شماری را با 
خود حمل میکنند. اما فراموش نباید کرد که شانه های آنها برای تحمل بارهای سنگین شکننده است. در 
ایران عزیز بخش بزرگی از این کودکان به دلیل فقر و یا نداشتن سرپرست دشواری دهشتناکی را متحمل 
میشوند و بنیاد کودک انگلستان به سهم خود دست یاری به سویشان دراز می کند تا شاید تعدادی ار آنها 

با تکیه بر دستهای ما از زمین برخیزند و استوار و امیدوار قدم بردارند و آینده سازان کشور شوند.
بنیاد ، از تمامی کسانی که دلشان برای این کودکان می تپد دعوت به همکاری مینماید. عالقمندان در هیات 
 info@childfoundation.co.uk ایمیل با  بیشتر  اطالعات  برای  کرد.  آفرینی خواهند  نقش  بنیاد  امنای 

تماس حاصل فرمایید.
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 گفت و گو با افشین قطبی، سرمربی ایرانی بوریرام تایلند

 بعد از قهرمانی در 
پرسپولیس، دشمنان 

زیادی پیدا کردم 
را  خود  پیروزی  اولین  تایلند  بوریرام  تیم  با  که  قطبی  افشین 
با   مصاحبه ای  در  است  کرده  کسب  را  این  کشور  برتر  لیگ  در 
فعالیت  دوران  و  شخصی  زندگی    »FOURFOURTWO«  از 

 حرفه ای خود گفت.  
ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد، در    قطبی که در 13 سالگی 

از  که  بودم  خیلی  خوش  شانس  گفت:»من  خود  مصاحبه  ابتدای 
3 سالگی با توپ آشنا شدم، من با توپ پالستیکی در خیابان های 
خیلی  بودم  باید  بقیه  از  کوچکتر  چون  و  می  کردم  بازی  تهران 
تالش می کردم که نشان دهم از آنها بهتر هستم. پس از آن  زندگی 
در کالیفرنیا مرا با فرهنگ فوتبال آشنا کرد. خانه ما با  استادیوم 
که  بودم  و  خوش شانس  داشت  فاصله  دقیقه   15 فقط  رزبال 
نزدیک  از  را  کرایوف  و  بائر  بکن  پله،  چون  چهره هایی  توانستم 
تیم  در  تیم مردان  UCLA  بازی می کردم مربی  که  زمانی   ببینم. 
زنان آن هم بودم. همین باعث شد تا به اهمیت مدیریت و ارتباط 
ادامه  قطبی  کرد .«  جذب  مرا  مربیگری  ترتیب  این  به  ببرم  و   پی 
داد: پس از فارغ التحصیلی به مربیگری در کالج روی آوردم، در آن 
برهه جوانان را به  باشگاههای اروپایی می فرستادیم  که حاصل آن 
بازیکنانی چون الندن داناوان بودند. در جام جهانی 98 در  کادر 
مربیگری آمریکا بودم که ایران و آمریکا در یک گروه  قرار گرفتند. 
روز بازی دو تیم، روز سختی  برای من بود. از طرفی کشورم را 
دوست داشتم و از طرفی عضو کادر فنی آمریکا بودم  بعد از هر 
بازی  تماشای  به  یا غمگین، فقط خیره  من  نمی دانستم شادم  گل 
نشستم. بعد از جام جهانی تماسی داشتم که مسیر  زندگی من را 

 تغییر داد. 

  در آن زمان گاس هیدینک هدایت کره را بر عهده گرفته بود تا این 
تیم را در جام جهانی هدایت کند و  وظیفه من آنالیز حریفان بود و 
 حتی دوست نزدیکم، بورا میلوتینوویچ که در آن زمان هدایت چین 
را بر  عهده داشت از من مشاوره می گرفت. من آنالیز تصویری و 
 پیشرفته را در سال 98 و در تیم ملی آمریکا  آموزش دیده بودم. 
باشگاه  از  پیشنهاد  یک  من  جهانی  جام  در  چهارمی  کره  از  پس 

سوون  بلووینگز دریافت  کردم و پس از این تیم به تیم لس آنجلس 
گالکسی و آمریکا برگشتم، در این تیم استیو سامپسون سرمربی 

 بود و ما  قهرمان شدیم .  

قطبی در ادامه در خصوص حضورش در تیم ملی کره گفت:»پس 
از جدایی از تیم ملی کره جنوبی در  سال 2002 فکر می کردم  دیگر 
اددوکات  دیک  آنکه  از  پس  اما  گشت  برنخواهم  تیم  این  به  هرگز 
از من  خواست به این تیم بروم، قبول کردم چرا که در درجه اول 
 کره را کشور دوم خودم می دانم و از طرفی  فوتبال کره رویای هر 
مربی است چون که در این فوتبال بازیکنان برای شما می جنگند، 
 پس از استعفای  اددوکات از سال 2007، پیم فوربیک هدایت کره را 
بر عهده گرفت و من شدم کمک مربی اول تیم و  مسئولیتم بیشتر 
 شد. هدف ما قهرمانی در جام ملت ها بود اما شکست مقابل عراق 

در ضربات پنالتی پایان  همه چیز بود . «

همین  در  گفت:  ایران  در  حضورش  به  اشاره  با  ادامه  در  قطبی 
اوضاع یک خبرنگار با من تماس گرفت و  پرسید عالقه به کار در 
تیمی  ایرانی دارم یا خیر که گفتم هنوز با تیم کره جنوبی قرارداد 
دارم و باید این  موضوع به چند ماه بعد موکول شود که چندی بعد 
کریم  باقری بازیکن سابق چارلتون با من تماس گرفت و  از پیشنهاد 
بزرگترین تیم ایران و آسیا به من گفت. من خیلی هیجان زده شدم 
آنها  سابقه طوالنی داشتند و  من از زمان کودکی محبوبیت این تیم 
تهران  وارد  قهرمانان  مانند  فرودگاه  در  من  داشتم.  خاطر  به  را 
اشک هایم  و  آمدند  استقبالم  به  پرچم  و  گل  با  نفر   شدم،  هزاران 
تماشاگر  90  هزار  متوسط  طور  به  تیم  این  در  ما  شد.  سرازیر 
شرایط  اما  بگیریم  امتیاز   25 بازی   11 از  شدیم  و  موفق  داشتیم 
از  امتیاز   6 مدیریتی  مشکالت  به  خاطر  فیفا  که  شد  بدتر  زمانی 
صدرنشین  سپاهان  مصاف  به  باید  پایانی  در  هفته  کرد.  کم  تیم 
از ما بیشتر داشت، بازی روز یک شنبه و  امتیاز  می  رفتیم که دو 
روز کاری بود اما 110  هزار نفر به  استادیوم آمدند و سر انجام ما 
با گل دقیقه 96 قهرمان شدیم. در آن لحظه ژوروان ویرا که عراق 
به داور نشان می داد  را  را قهرمان  آسیا کرده  بود، مدام ساعتش 
گل  قهرمانی  ما  و  بود  دیر شده  دیگر  اما  بکشد  را  پایان  تا سوت 
از  پس  من  افزود:  گفت وگو  این  ادامه  در  وی  زدیم .    او  تیم  به  را 
اکنون  می دانستم  چون  کردم  ترک  را  پرسپولیس  قهرمانی  این 
 انتظارات خیلی باال خواهد  رفت. پس از آن مدیریت باشگاه تغییر 
برای  امکانات  پول  فراوان همه  با  تا  داد  وعده  جدید  مدیر  و  کرد 
قهرمانی در آسیا را فراهم خواهد  کرد، این یک فرصت عالی بود 
اما من بعد از  قهرمانی دشمنان زیادی در ایران پیدا کرده بودم. 
اما  تاکنون  کنند  را  قهرمان  تیم  این  خواستند  خیلی ها  آن  از  پس 
پرسپولیس آن قهرمانی را تکرار نکرده است و لقب امپراطور بین 

طرفداران برای من باقی مانده  است. 

بعد از جدایی از پرسپولیس گفته شد قرار است سرمربی تیم ملی 
ایران شوم، من با پرسپولیس قهرمان  ایران شده بودم، با بسیاری 
از  مربیان کار کرده بودم و از نظر بازیکنان بهترین گزینه بودم، 
در نظرسنجی  هم که صورت گرفته بود 85 درصد مردم خواهان 
 سرمربیگری من در تیم ملی بودند و سر انجام یکی از  مسئوالن هم 
نام مرا به عنوان سرمربی تیم ملی ایران اعالم کرد اما دو ساعت 
عنوان  به  را  دایی  علی  شورای  تصمیم گیری  که  شد  اعالم   بعد 
سرمربی معرفی کرده است. قطبی در ادامه به ماجرای حضورش 
در تیم ملی پرداخت و گفت:»پس از شکست ایران به عربستان و 
مانده  باقی  جهانی  جام  از  مقدماتی  بازی  سه  فقط  که  در  حالی 
جام  به  از  صعود  نهایت  در  اما  شدم  دایی  علی  جانشین  من  بود 
روی  زیادی  فشار  ملت های   2011  جام  برای  بازماندیم.  جهانی 
من بود و حواشی زیادی  ایجاد شد، من از مطبوعات و مسئوالن 
خواستم فقط برای 60 روز آینده از تیم  حمایت کنند تا همه مردم 
در  ما  نهایت  در  و  شد  ایجاد  زیادی  مسائل  اما  کنیم  را  خوشحال 
وقت اضافه مغلوب کره شدیم تا با استعفا از  تیم  ملی و قراردادی 
سه ساله به شیمیزو اس پالس ژاپن بروم . « قطبی با توضیحاتی در 
خصوص فعالیت سه ساله اش در لیگ ژاپن مصاحبه اش را اینگونه 
به پایان برد:  بدو ورودم به این تیم با  زلزله و سونامی ژاپن همراه 
شد که این موضوع کامال فوتبال ژاپن و شرایط ما و  بازیکنان را 
پاتریک  دستیار  به  عنوان  نیز  گذشته  سال  داد.  قرار  شعاع  تحت 
کالیورت به تیم ملی کوراسائو  رفتم که هیچ کس انتظار موفقیت از 

این تیم نداشت و اکنون در تیم بوریرام بهترین  تیم منطقه هستم.

زمانی  که با تماس گرفتند درنگ نکردم چرا که این فرصتی برای 
اثبات خودم است، هدف من در این تیم فقط  قهرمانی  نیست بلکه 
تیم  از 5  به یکی  تیم  این  تبدیل  آسیا و  لیگ قهرمانان  به  بازگشت 

برتر آسیا است.

رئال با شکست اتلتیکو در ضربات پنالتي براي یازدهمین بار قهرمان اروپا شد

داستان اشك و غم در مادرید

خیلي  نزدیك اما خیلي  دور. نه یك بار، نه دو بار بلکه سه  بار. در پایان شبي  استثنایي  در 
میالن، اشك ها در هر دو سمت بازي دیده مي شد، جایي  که بازیکنان و هواداران شدیدا 
استرس داشتند. با این حال احساسات هواداران دیگر بیشتر از این نمي توانست متفاوت 
باشد. جام هاي اروپایي یعني  داستان شکل گیري رئال مادرید، کساني  که 11 بار قهرمان 
شده اند و حاال چاقو را یك بار در بدن اتلتیکو مادرید وارد کردند و در بار دوم چاقو را در 
بدن اتلتیکو چرخاندند.در آخر، هواداران اتلتیکو مادرید تیم را تشویق کردند. البته آنها 
براي نخستین بار بازیکنان را تشویق نکردند چون غرق در اشك بودند و در زمین بدون 
هیچ حرکتي ایستاده یا خوابیده بودند. با این حال شاید هواداران اتلتیکو مادرید از این 
دوره مسابقات شدیدا دلگیر باشند، دوره اي که به شکل ظالمانه اي با آنها رفتار کرد. با 
این حال، آنها باز هم فصل بعد برمي گردند و این دقیقا کاري بود که بعد از فینال لیسبون 
انجام دادند. گابي فرناندز، کاپیتان تیم، بازیکنان را دور خودش جمع کرد و به آنها گفت 
که باز خواهیم گشت. اگر دوباره این کار را بکنند، تصویري بسیار زیبا از این باشگاه به 
نمایش گذاشته اند.البته شاید امروز تنها دلخوشي و توجیه آنها تیتر زیباي مارکا قبل از 
فینال احساسي سن سیرو بود. اینکه نگران نباشید چون جام قهرماني اروپا به مادرید 

مي آید. حاال یا به خانه من،  یا به خانه تو... .
روي دست راموس خالکوبي عدد ٩٢/٤٨ است که نشان از زمان دقیق گل وي در لیسبون 
دارد. خودش مي گوید آن گل همیشه خاص خواهد بود. مي گوید که قهرماني چمپیونزلیگ 
اما  است  رویایي  بار  نخستین  که  است  درست  است.  بار  نخستین  براي  عشق بازي  مثل 
شما هر بار که آن را تکرار مي کنید، لذت بیشتري به دست مي  آورید. حاال جایي از بدن 
وي خالي  از خالکوبي خواهد بود چون بازي میالن از نظر اسطوره اي کمي  پایین تر از 
لیسبون بود.برعکس فینال دو سال پیش که سرخیو راموس در ثانیه هاي پایاني دروازه 
اتلتي را باز کرد، کاپیتان رئال این بار فقط ١٥ دقیقه وقت مي خواست تا به جمع ساموئل 
اتوئو و لیونل مسي به عنوان تنها بازیکناني که در دو فینال اول شان در تاریخ چمپیونز 
لیگ )با فرمت جدید( گل زده اند، بپیوندد. جدا از این گل راموس در طول بازي موفق شد 
با وجود تمام درگیري هایي که با گابي و خوان فران داشت، به شکل شگفت انگیزي آرامش 
خودش را حفظ کند و با گرفتن کارت قرمز به تیمش ضربه نزند. در حالي که زوج او، 
یعني پپه فقط مشغول اجراي تئاتر و غلت خوردن روي زمین بود، راموس با ٨ دفع توپ 
)بیش از هر بازیکن دیگري در زمین( و ٣ قطع توپ عنصر کلیدي خط دفاعي رئال مادرید 
بود. راموس در پایان هم پنالتي خودش را گل کرد تا وظیفه اش را کامل انجام داده باشد.

مقابل  اتلتیکو  اما  کرد  کمك  قهرماني  راه  در  را  تیمش  که  رساند  ثمر  به  گلي   راموس 
سرنوشت خود جنگید. مقابل گل اول رئال جنگید. مقابل پنالتي از دست رفته گریزمان 
جنگید و مقابل لیسبون جنگید. سیمئونه هم گفت که مهم نیست کاراسکو کل بازي را 
در زمین نبوده است. وي مي گوید که 90 دقیقه، 60 دقیقه یا 40 دقیقه مهم نیست. چیزي 
اثر گذاري کاراسکو بود که نصف زمین را طي  کرد و  اهمیت داشت  براي کادر فني  که 
در دقیقه 79 بازي را برگرداند تا فینال جذاب  تر شود. بازیکن تعویضي، سرنوشت آنها 
را چرخانده بود. آنها را به وقت هاي تلف شده برد و شانس قهرمان شدن را زنده کرد. 
شاید او مي توانست آنها را به قهرماني هم برساند. زماني  که هواداران در دقیقه 93 از جا 
برخاستند اما راموس کاراسکو را نقش بر زمین کرد بعد از آنکه دو نفر را دریبل کرده 
بود و مي  رفت که تك به تك شود. بازي در ٩٠ دقیقه با مساوي تمام شد و در دو نیمه ١٥ 
دقیقه اي وقت هاي اضافه  هم اتفاقي رخ نداد. پس مرگ یا پیروزي به منطقه  18 قدم و 

ضربات پنالتي کشیده شد.
در آخر، یك پنالتي از دست رفته دیگر توسط خوان فران، اتلتیکو را دوباره به زمین زد. 
ایستاده بود و گل  آنجا  پیراهن  به کنار رفت، رونالدو بدون  بازي  وقتي  گرد و غبار هاي 
کردن یك پنالتي تاثیرگذار بعد از عملکرد ضعیفش در طول١٢٠ دقیقه مسابقه را جشن 
قهرمان  مادرید  رئال  نیمکت  روي  بازي اش  هفتمین  و  بیست  تنها  در  زیدان  مي گرفت. 
چمپیونز لیگ شده بود و راموس در نخستین سال کاپیتاني، از میالن با رضایت بیرون 
آمد، درست همان طور که از لیسبون دو سال قبل بیرون آمده بود.  حاال رئال مادرید هم 
بازگشت. این هویت آنها است. به خاطر همین است که رئال مادرید، رئال مادرید است. 
این جام همیشه به آنها پناه داده است؛ رئال مادرید هشت بار قهرماني اروپایي خود را 
در شرایطي به دست آورده است که لیگ را نبرده است. با وجود همه استعداد ها، این تیم 
از بازگشت به خانه و استقبال چهل هزار نفري هواداران در  کاراکتر باالیي  دارد. بعد 
خیالبان هاي مادرید جشني باشکوه را به دنبال داشت و در تمام این مدت همه چیز براي 

اتلتیکو مادریدي هاي شایسته با اشك و غم همراه بود.
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دوست عزیزی که این هفته به دنیا آمده ای، 
تولدت مبارک! شاید این چند وقت این طور به 
نظرتان آمده باشد که هیچ چیز در زندگیتان 
مشکالتتان  از  کدام  هیچ  و  شود  نمی  جور 
نزدیک  روزهای  همین  ولی  شوند،  نمی  حل 
خواهند  عطفی  نقطه  شما  برای  تولدتان  به 
بود که همه چیز را رو به بهبود پیش خواهند 
برد. تمام موقعیت های فوق العاده ای که می 
خواستید در دسترستان قرار خواهند گرفت 
خواهید  آنها  به  تولدتان  از  پس  درست  و 
رسید. شما سرشار از انرژی و انگیزه هستید 
مدیریت  تا  بود  خواهد  کافی  برایتان  این  و 
کارها را در دست گرفته و به زندگیتان سر و 
سامان بدهید و مشکالتی که مدت ها آزارتان 
داده اند را حل کنید. البته نباید انتظار داشته 
شود  روبراه  چیز  همه  شبه  یک  که  باشید 
تا  کنید  صبر  باید  تابستان  آخر  تا  حداقل  و 
وجود  به  برایتان  که  هایی  موقعیت  نتیجه 
کنید.  احساس  ملموسی  طور  به  را  اند  آمده 

طور  به  توانید  نمی  امسال  پاییز  اواخر  تا 
رابطه  انتظار  در  ای  آینده  چه  بگویید  قطع 
عاطفیتان خواهد بود، ولی پیش از پایان سال 

تکلیف خیلی چیزها معلوم خواهد شد.

متولد فروردین )بره(:
کمی  با  که  نیستید  این  نگران  شما  هفته  این 
و  شوید  مواجه  دیگران  جانب  از  مخالفت 
چنین  با  شدن  مواجه  برای  حتی  واقع  در 
مثل  چیزی  هیچ  هستید.  آماده  وضعیتی 
جنگیدن برای این که سطح آدرنالینتان را باال 
هم  شما  و  آمد  نخواهد  کارتان  به  دارید  نگه 
به هیچ عنوان قصد ندارید جلوی خودتان را 
احتیاط  کمی  است  بهتر  حال  این  با  بگیرید. 
دشمنی  زیاد  احتمال  به  زیرا  دهید،  خرج  به 
تنها  نه  اید  کرده  انتخاب  خودتان  برای  که 
دشمنی واقعی نیست، بلکه دوستی خیرخواه 
دارد.  را  شما  به  کردن  کمک  قصد  که  است 
از  قبل  و  دارید  نگه  دست  فعال  است  بهتر 
ضربه فنی کردن کمی به حریفتان فکر کنید. 
او  به  و  بروید  مادرتان  دیدن  به  هفته  این 
او بخاطر  از  بگویید چقدر دوستش دارید و 

زحماتش تشکر کنید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
این  از  پیش  که  هایی  ارزش  شاید  هفته  این 
زیر  را  بودید  کرده  تعریف  خودتان  برای 
روبرو  فردی  با  اگر  ویژه  به  ببرید،  سوال 
نسبت  شما  از  متفاوت  نگرشی  که  شوید 
و  تازه  کامال  شما  برای  که  دارد  زندگی  به 
ناشناخته است. در ابتدا شاید با تمام وجود 

در برابر این دیدگاه مقاومت و مخالفت کنید، 
کنید  بحث  آن  به  راجع  بیشتر  چه  هر  ولی 
که  آنجایی  از  شد.  خواهد  تر  جذاب  برایتان 
شما آدمی نیستید که به سادگی ذهن و طرز 
تفکر خود را تغییر دهد، فکر کردن به این که 
افکار و عقاید فعلیتان ممکن است بیهوده و 
را  شما  باشند  پیشرفتتان  برای  مانعی  حتی 
ای  عجله  خوشبختانه  ولی  داد.  خواهد  آزار 
در کار نیست و شما می توانید با دید باز همه 
تصمیم  خودتان  و  گرفته  نظر  در  را  جوانب 

بگیرید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
که  آن  بی  و  ناگهان  سرنوشت  دست  وقتی 
انتظارش را داشته باشید باز جدیدی را برای 
شما در نظر می گیرد طبیعی است که آشفته 
شده و ندانید چه باید بکنید. شما متوجه این 
شوند،  می  ایجاد  دارند  تغییراتی  که  هستید 
نیستید.  آماده  آنها  پذیرفتن  برای  ولی هنوز 
دارد  زندگیتان  آیا  که  این هستید  نگران  شما 
شرایط  تنها  اوضاع  این  یا  رسد  می  ثبات  به 
ریزی  برنامه  و  کرد  خواهد  بدتر  برایتان  را 
هایتان را بهم خواهد زد. به جای این که هول 
شوید و به فکر برنامه ریزی های تازه برای 
این  و  بروید، روی زمان حال  فرو  تان  آینده 
که در این لحظه باید چکار کرد تمرکز کنید. 
را  فعلی  شرایط  در  موجود  ثباتی  بی  وقتی 
که  ای  العاده  فوق  های  موقعیت  بپذیرید 

برایتان فراهم شده اند را خواهید دید.

متولدین تیر )خرچنگ(:

تصمیمی  درباره  شما  ناگهانی  نظر  تغییر 
متعجب  را  همکارانتان  اید  گرفته  قبال  که 
خواهد کرد، ولی در واقع رفتار شما آنقدرها 
کامال  خودتان  برای  نیست.  آور  تعجب  هم 
گرفته  قبال  که  تصمیمی  که  است  مشخصی 
دارید  را  لیاقتش  که  ای  آینده  به  را  شما  اید 
نخواهد رساند. مثل این که رویاهای گذشته 
تان یکباره جان تازه ای یافته اند و ذهن شما 
را درگیر خود کرده اند. ولی بیان کردن این 
آنها  با  رابطه  در  که  هایی  نقشه  و  رویاها 
دارید کاری غیر ضروری است که ممکن است 
با  به مرور زمان و  اعتبارتان لطمه بزند.  به 
نیز  اهدافتان دیگران  به سوی  پیشروی شما 
متوجه دلیل اصلی این تغییرات خواهد شد. 
به اسم های داخل دفترچه تلفنتان نگاه کنید 
و با چند نفر از دوستانی که مدت هاست از 

آنها بی خبر هستید تماس بگیرید.

متولدین مرداد )شیر(:
این هفته هر چقدر هم که مدام مسیرتان را 
قرار  درستی  راه  در  که  این  از  دهید  تغییر 
دارید که شما را به سوی موفقیت خواهد برد 
مطمئن هستید. با این حال ممکن است با کمی 
مخالفت مواجه شوید که اعتماد به نفس زیاد 
شما را کمی زیر سوال خواهد برد. به جای 
وجود  به  شرایط  که  کنید  صبر  آنقدر  که  آن 
نشان  با  را  قدرتتان  کنند،  تان  خسته  آمده 
نزدیکان  به  هایتان  نگرانی  و  تردیدها  دادن 
خود نشان دهید. مرز مشخصی بین انگیزه 
داشتن و دچار توهم شدن وجود دارد که باید 
در  را  احتماالت  تمام  بدهید.  را تشخیص  آن 

نظر گرفته و با واقع بینی پیش بروید. سری 
به کتاب فروشی نزدیک خانه یا محل کارتان 
بزنید و حتی اگر قصد خرید ندارید در میان 

قفسه ها قدم زده و کتاب ها را ورق بزنید.

متولدین شهریور )سنبله(:
ها  واقعیت  تحلیل  در  خود  توانایی  به  شما 
هستند  کاربردی  که  اطالعاتی  تشخیص  و 
افتخار می کنید. ولی این هفته از این توانایی 
توانست  نخواهید  تان  عالقه  مورد  های 
سعی  که  هم  چقدر  هر  زیرا  کنید،  استفاده 
کنید پیدایشان نخواهید کرد. این هفته وقت 
واقعیت  دنیای  از  کمی  که  است  رسیده  آن 
فاصله گرفته و به قدرت خیالتان اجازه بدهید 
آزادانه پرواز کند و از زاویه ای دیگر معنای 
زندگی را درک کنید. نمی دانید در رابطه با 
اتفاقاتی که دارند در اطرافتان می افتند باید 
اقدامی بکنید.  آنها  یا در مورد  سکوت کرده 
اگر فکر می کنید واکنش نشان دادن به معنای 
دخالت کردن در کارهای خصوصی دیگران 
وگرنه  کنید،  سکوت  است  بهتر  بود  خواهد 
اشتباه  کارهای  برابر  در  تمام  شجاعت  با 

دیگران بایستید.

متولدین مهر )ترازو(:
این هفته روابطتان با دیگران می تواند مایه 
عصبانیت شما شود، چرا که به نظر می رسد 
خودشان،  به  دیگری  چیز  هر  از  بیش  مردم 
برنامه هایشان و خواسته هایشان اهمیت می 
دهند و اصال به فکر این نیستند که نفعی به 
دیگران برسانند. همه ما گاهی باید خودمان 
ولی  دهیم،  قرار  اولویت  در  را  نیازهایمان  و 
کمی  هم  ها  وقت  بعضی  دارید  انتظار  شما 
شود  دیر  خیلی  که  آن  از  پیش  و  کرده  صبر 
روی  کارهایشان  و  رفتارها  تأثیر  به  نگاهی 
که  کنید  فکر  نباید  البته  بیندازند.  دیگران 
از دیگران هستید،  شما خیلی بهتر و کاملتر 
همه گاهی چنین رفتارهایی از خود بروز می 
دهند. کافی است در مورد این دغدغه تان با 

آنها حرف بزنید و همکاری کنید.

متولدین آبان )عقرب(:
این هفته روابطتان با دیگران می تواند مایه 
عصبانیت شما شود، چرا که به نظر می رسد 
خودشان،  به  دیگری  چیز  هر  از  بیش  مردم 
برنامه هایشان و خواسته هایشان اهمیت می 
دهند و اصال به فکر این نیستند که نفعی به 
دیگران برسانند. همه ما گاهی باید خودمان 
ولی  دهیم،  قرار  اولویت  در  را  نیازهایمان  و 
کمی  هم  ها  وقت  بعضی  دارید  انتظار  شما 
شود  دیر  خیلی  که  آن  از  پیش  و  کرده  صبر 
روی  کارهایشان  و  رفتارها  تأثیر  به  نگاهی 
که  کنید  فکر  نباید  البته  بیندازند.  دیگران 
از دیگران هستید،  شما خیلی بهتر و کاملتر 
همه گاهی چنین رفتارهایی از خود بروز می 
دهند. کافی است در مورد این دغدغه تان با 

آنها حرف بزنید و همکاری کنید.

متولدین آذر )کمان(:
و  برنامه  طبق  دقیقا  هفته  این  کارها  اگر 
نکنید.  تعجب  نرفتند  پیش  شما  انتظارات 
بیفتند  است  ممکن  ای  منتظره  غیر  اتفاقات 
این  بجای  بزنند.  بهم  را  کارهایتان  نظم  و 
تشخیص  را  این  باید  بشوید  خشمگین  که 
حتما  شما  زندگی  در  اتفاقات  این  که  دهید 

در  را  آنها  دلیل  شاید  دارند.  حکمتی  و  دلیل 
نباید تقدیر  حال حاضر متوجه نشوید، ولی 
مقصر  اتفاقات  این  بخاطر  را  سرنوشت  و 
بپذیرید.  باز  آغوش  با  را  آنها  باید  و  بدانید 
هایتان  توانایی  به  شما  همکاران  شاید 
حسادت کنند، بهتر است بیش از اندازه نسبت 
و  نباشید  بین  خوش  خود  اطرافیان  تمام  به 
بی  نباید  البته  کنید.  جمع  را  حواستان  کمی 
ذهن  اطرافیانتان  به  منفی  نگاه  با  هم  دلیل 

خود را مسموم کنید.

متولدین دی )بز(:
بر خالف خیلی ها، شما وقتی اوضاع زیادی 
روبراه به نظر می رسد احساس ناراحتی و 
دلیل  خودتان  نظر  از  ولی  کنید،  می  نگرانی 
این موضوع منفی نگری شما نیست و شما در 
واقع فردی واقع گرا هستید. شما نگران این 
هستید که مبادا ناگهان چیزی که از نظرتان 
مخفی باقی مانده است برایتان دردسر ساز 
حال  این  با  بزند.  بهم  را  چیز  همه  و  شده 
خطری که فکر می کنید توهمی بیش نیست. 
بجای این که ذهن خود را درگیر اتفاقات بدی 
در  را  احتماالت  بکنید  بیفتند  است  که ممکن 
نظر گرفته و تدبیرات الزم را انجام داده و با 
خیال راحت از وضعیتی که دارید لذت ببرید. 
خوبی  کار  دیگران  دل  درد  به  کردن  گوش 
است، ولی در وضعیت فعلی شما بهتر است 
به  و  کرده  اجتناب  هایی  موقعیت  چنین  از 

خلوت خانه پناه ببرید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
نمی  هم  را  فکرش  که  منتظره  غیر  اتفاقاتی 
شده  سبز  راهتان  جلوی  ناگهان  اید  کرده 
های  برنامه  انجام  و  شما  پیشروی  جلوی  و 
روزانه تان را خواهند گرفت. شاید فکر کنید 
هم  دست  به  دست  زمان  و  زمین  انگار  که 
داده تا شما را آزار دهند ولی اگر خوب فکر 
نتیجه  موانع  این  از  خیلی  که  بینید  می  کنید 
اشتباهات و بی احتیاطی ها خودتان هستند 
خاطر  به  را  دیگری  کس  هیچ  توانید  نمی  و 
که  چیزهایی  خاطر  به  کنید.  سرزنش  آنها 
و  احساساتی  هستند  خارج  شما  کنترل  از 
توانید  می  که  چیزهایی  و  نشوید  خشمگین 
با  باشید  مواظب  ببینید.  را  دهید  تغییر 
دوست  که  کسانی  و  خود  اطرافیان  کالمتان 
دارید را آزار ندهید، زخم زبان گاهی از زخم 

شمشیر بدتر است.

متولدین اسفند )ماهی(:
این هفته دیگران سر از کارهای شما در نمی 
در  چه  که  این  به  توانند  نمی  اصال  و  آورند 
ببرند، زیرا حرف  دارد می گذرد پی  سرتان 
ندارند.  هماهنگی  هم  با  رفتارهایتان  و  ها 
این موضوع اصال به دلیل ریا و دورویی شما 
درون  دنیای  در  که  است  این  مسئله  نیست، 
شما اوضاع خیلی پیچیده تر از آنی است که 
بتوان تصور کرد و کسی نمی تواند این معما 
را حل کند. لزومی ندارد که بخواهید خودتان 
کنید.  توجیه  دیگران  برای  را  کارهایتان  و 
زیاد  و  نیستید  غریبه  اوضاعی  چنین  با  شما 
دچار چنین حالت هایی می شوید، بهتر است 
حرف  کمتر  و  کشیده  کنار  کمی  را  خودتان 
بزنید تا دیگران هم زیاد شگفت زده نشوند.  
آرامش  گوش دادن به یک موسیقی مالیم به 

درون خود کمک کنید.

مقصر ماجرای مرگ »علی چراغی«، کارگر تفکیک زباله کیست؟ این سؤال، 
پرس�ش مشترک همه اتفاق هایي ا ست که به خس�ارت جانی شهروندان 

منجر مي شود.
 ش�هردار منطقه 4، شهرداری را مبرا دانسته و انگشت اتهام را به سمت 
پیمانکار گرفته است! »احمد مسجدجامعی«، رئیس شورای شهر از بررسی 
حادثه خبر مي دهد تا به گفته او همان طور که آتش سوزی خیابان جمهوری 

و حادثه واژگونی اتوبوس اس�کانیا ریش�ه یابی شد، ماجرای منطقه 4 هم 
ریشه یابی شود. حال افکار عمومی مي پرسند آیا ریشه یابی شورای پایتخت 
باعث مي شود تا پایانی بر این ماجراهای تلخ نوشته شود؟ ماجراهایی که 
به گفته »محمدباقر قالیباف« شهردار تهران، همیشه بوده و در برخی موارد 
هم مأموران ش�هرداری در سال های گذشته در این درگیری ها نقص عضو 

شده اند.

 مقصر مرگ شهروندان 
در حوادث شهری کیست؟

پرسشی که هنوز پاسخ داده نشده است

 زهرا كشوري

گــــزارش
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اف��كار عمومي به معدل جمعي نظرها، نگرش ه��ا و باورهاي فردي بخش قابل 
توجهي از اعضاي جامعه گفته مي ش��ود. اگرچه در مورد تعريف افكار عمومي هيچ 
اجماعي وجود ندارد ولي جامعه شناسان به افكار عمومي به ديده محصول تعامل 
اجتماعي و ارتباط مي نگرند و تا زماني كه نظرهايش��ان از طريق رس��انه ها، اعم از 
رسانه هاي نوشتاري، ديداري، ش��نيداري، مجازي، مكالمه تلفني يا رودررو به هم 
منتقل نشود، افكار عمومي هويت نخواهد داشت. بنابراين جامعه شناسان براي افكار 
عمومي در يك زمان خاص و در مورد موضوعي خاص، احتمال وجود افكار عمومي 

مختلفي را مطرح مي كنند. 
با توجه به تعاريف فوق و مشاهدات رسانه اي در بين توده مردم به نظر مي رسد 
در مورد سوانح هوايي و سقوط هواپيما افكار عمومي در جامعه ايران شكل يافته و 
اين تصور و باور به مردم منتقل شده كه پرواز با هواپيما يعني سقوط و جان باختن 
شماري هموطن. توليد و انتشار پيامك ها با موضوع طنز و سقوط، اظهار نظرهاي 
فردي و ش��ايعه پراكني همه و همه محصول بي اعتمادي به صنعت هوانوردي در 

افكار عمومي است. 
الزم ب��ه يادآوري اس��ت كه س��وانح به وجود آم��ده در س��ال هاي اخير از نظر 
خسارت و ش��دت حوادث، ضربه هاي جبران ناپذيري بر پيكره مدني جامعه ايران 
وارد كرده اس��ت كه نمونه هاي بارز آن تش��كيك در اس��تفاده از سيستم حمل و 
نقل هوايي در س��طح جامعه، بي اعتمادي به خدمه پروازي، ناديده گرفتن زحمات 
و تالش هاي ش��بانه روزي كادر پرواز اعم ازخلبانان،مهندس��ان پرواز، مهمانداران، 
متخصصان تعمير ونگهداري، كارشناس��ان برج مراقبت، پرسنل فرودگاهي و ساير 
متخصصان هوانوردي است و اين درحالي است كه به جرأت مي توان گفت خدمات 
ارزنده جامعه هوانوردي ايران در س��ال هاي اخير به دليل تحريم هاي ناجوانمردانه 

كشورهاي غربي عليه ايران در نوع خود بي نظير و بي همتا بوده است. 
در اي��ن مي��ان نقش س��ازمان هواپيمايي كش��وري و انجمن هاي م��ردم نهاد 
در بازگرداندن اين اعتماد از دس��ت رفته، آش��كار و بي بديل اس��ت. ليكن سازمان 
هواپيمايي كشوري در زمينه ارائه اطالعات كافي و وافي به مردم يا بهتر بگوييم به 

افكار عمومي ضعيف عمل كرده است.
انجمن ه��اي م��ردم نهاد نيز بايد با تش��كيل و برگ��زاري همايش هاي مختلف 
 و دل��داري و پش��تيباني صنعت هوانوردي نس��بت به آرام س��ازي اف��كار عمومي 

اقدام كنند.
به نظر مي رسد انجام موارد زير توسط انجمن هاي مردم نهاد بخش هوانوردي در 

بهبود ذهنيت ايجاد شده در افكار عمومي مؤثر باشد.
1 - اطالع رس��اني و آگاه كردن مردم از حقوق قانوني ايجاد شده در استفاده از 

سيستم حمل و نقل هوايي توسط سازمانهاي مردم نهاد
2 - پيگيري در جهت شفاف س��ازي اطالعات ارائه ش��ده از طرف دستگاه هاي 

دولتي در سوانح هوايي و اقدام ها انجام شده جهت جلوگيري از تكرار سوانح.
 3 - پيگي��ري حق��وق مدن��ي و اجتماع��ي متخصص��ان جامع��ه هوان��وردي،

 س��انحه ديدگان پرواز اعم از خدمه پروازي و مس��افران يا هر فرد آسيب ديده در 
سوانح هوايي از طريق مجاري قانوني

4 - پيگي��ري اثرات تحريم هاي ناجوانمردان��ه در صنعت هوانوردي و به تصوير 
كش��يدن حواشي هر سانحه در خانواده هاي ايراني و اطالع رساني آن به كشورهاي 
مدعي و مدافع حقوق بشر و تالش براي رفع تحريم ها از حوزه هوانوردي به دليل 

اثرات سوئي كه بر عموم مردم ايران و خدمه پروازي وارد مي شود.
در خاتمه ضمن تس��ليت مجدد به تمامي س��انحه ديدگان اخير اميد اس��ت با 
پشتيباني و حمايت بي دريغ متخصصان هوانوردي خصوصًا خلبانان اين سرزمين به 
عنوان راهبران اين حرفه درراه رشد صنعت هوانوردي، اساسي ترين گام ها برداشته 
ش��ده و شاهد پرواز بدون س��انحه هواپيماهاي ايران درآس��مان بيكران آفريدگار 

باشيم.

 مهدي ايرانمنش
رئیس انجمن ملي پرواز

یادداشت

سوانح هوايي در آيينه افكار عمومي

 افقي:
1-  مش��ت  زني – رخ��ت و پارچه – 
حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها 
از طري��ق دادگاه صالح و به موجب ... 

باشد
2- بزرگترين سامانه اي كه تاكنون به 
دست انسان طراحي، مهندسي و اجرا 
شده است – سوره چهارم – ناگهاني

3- مذك��ر – در خ��ور تواناي��ي – 
پسنديده و خوب

4- بده��ي به ص��ورت اقس��اطي – 
قرارداد معروف تاريخ

5- از غالت – سرخود و رها – سطح 
– پيامبري در كام ماهي

6- شهري در استان خراسان شمالي 
– يك زبان برنامه نويسي رايانه اي – 
م��وادي كه در مجراي آب ته نش��ين 

شود
7- چرم پرزدار – داداش – صدمه

8- كاف��ي – گياه تاج الملوك – ثلث 
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9- رود مصر – مرآت – قلعه مستحكم
10- وسيله ها – نفس سوزناك – پدر هندسه

11- روبيان – عملي شد – موي مجعد – جلسه
12- بيوگرافي – بي حرمتي

13- خواب نيست – چهارمين شهر بزرگ كانادا – خشكي
14- ضد زوج – زاپاس – از آثار بزرگ علوي

15- جانور نسوز – همراه پلو – نام گلي
 عمودي:

1-   تنها منظومه حماسي فارسي كه قهرمان آن زن است – صداي خالي شدن باد تيوپ
2- نابودي – واحد ليتر – عنصر شيميايي نافلز

3- شهري در حومه تهران – درجه درجه – كنايه از پشيمان شدن
4 – بيداد – انگور خشكيده – كوزه آب

5- نرمي، لطافت – همه كاره روستا بود – آباد و برقرار
6- آدامس سنتي – از حروف انگليسي – فن، شيوه

7- قاتل امام هادي)ع( – اساسي – كاشف ميكروب سل
8- گريز از روی ترس – راه سخت و پرپيچ و خم در كوه – تاب و توان

9- سنگريزه – فك – پوستين دوز
10- آش پختني قبل از نوروز – 

مرگ از غصه – امتحان
11- گياه چتري – نرمي كردن 

با كسي – ترس
12- از جمله لقب هايي كه براي 
مهدي موعود )عج( ذكرشده – 
ظرفي در آزمايش��گاه – ساكن 

جايي
13- ش��هر مق��ر س��ازمان ملل 

متحد – باجه- ضمير چندنفره
14- بخش��ش – جمع نفس – 

دزديدن
15- تازه – تعلل و سهل انگاري

 افقي:
1-  س��كه كم ارزش – شهري در 

مجارستان – گريزان
2- بازياب��ي – دور كردن – قاتل 

درخت
3- كله – ش��نونده – توافقي عام 

ميان اعضاي يك گروه
4- گلخن حمام – بازوهاي زهري 

جانور دريايي هيدر
5- ضد پش��تك – جثه و اندام – 
كمبود آن باعث گواتر مي شود – 

همسايگي
6- ش��ور و غوغا – ت��ازه – پابه پا 

رفتن
7- جهت – بندر سوئد – حاصل 

كردن
اث��ري   – نس��بت  پس��وند   -8
باس��تاني به صورت بقاياي بناها 
و ي��ك حصار س��نگي، ديوارهاي 
آجري، س��اختمان هاي خشتي و 
آستانه هاي س��نگي فروافتاده در 

شش كيلومتري شرق شيراز – واحد مساحت
9- مقابل خاص – از القاب رستم – روز

10- مهم، بنيادي – مايه حيات – معادل فارسي اتيكت
11- شيفته – از حروف انگليسي – حرف ندا – فقير

12- پزشك انگليسي كه كاربرد واقعي واكسيناسيون را كشف كرد- لقب اروپايي
13- بشر – پيشكار – سست، تنبل

14- قالب – نام پيامبري – كشور چكمه
15- پيرشدن – لباس زنان هندي – فاخته

 عمودي:
1-  فيلم��ي به كارگرداني فريال بهزاد )1390( با بازي حامد كميلي – نوعي برگه 

داراي ارزش مالي
2- شهري در خراسان شمالي – فراموشكار – پول خرد هند

3- طليعه اعداد – نام گلي – اسب ناپلئون
4- مخفف از آن – يار عذرا – شش عرب

5- نهمين شهر بزرگ در اتحاديه اروپا – پيشكار – باركش شهري
6- قهرمان زنجيرشده – خاك صنعتي – مفصل بين ران و ساق پا

7- ضمير جمع – گاوباز – دريافتن
8- گوشت آذري – مرسوم نيست – عضو حيوانات

9- يك لحظه – ساز زهي و آرشه اي – ناچاري
10- گندي��ده – خودم! – 

بصيرت
11- همس��ايه نيوزلن��د – 
سفارش��نامه – ش��هري در 

استان گيالن
12- عبادتگاه مسلمانان – 

روح و جان – قوچ
13- بنيانگذار تركيه جديد 
– كاشف وراثت – افشاگري
14- يك چهارم – ش��هري 
در ژاپن – تپه اي س��نگي 
نزديك رودبار با آثار تاريخي
15- برابر – نويسنده كسب 

و كار خانم وارن
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خاروستبقارمجرب1

الويهنييتساسا2

طابرربنمنيراد3

رناناكمماونر4

جتخاسكمجرمهش5

مقباتعترسنكب6

عمشمادتسمجارو7

رومنسراارفا8

پيكاتپمورتهنا9

يتمايليزرددب10

شتاناوتباكرر11

اقلشننياقواو12

هداماباسندنرم13

نيمنجاسنخرمين14

گراوراشباسياسد15
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اسالدناجرموكاخ1

نيلربمورايبيل2

درمزروابكسورع3

رهاژورنكردنت4

ونسوكسالفااب5

يپهياپيرسورر6

داريراوداناوي7

رازهراهيگوي8

اتيبدنوادخيلگ9

فشابواليشخاا10

تدنامساوكابس11

ارارابيانيكت12

لارامتنانهدور13

مومسجاورلواسي14

يركفساوسوديدهت15

ب�رای اينک�ه ت�راژدی تل�خ دستفروش�ان و مأموران 
شهرداری پايان يابد، چه کار بايد کرد؟ شهرداری ديه 
17 جوان کوهدشتی را پرداخت. ديه علی چراغی هم پرداخت 
 مي ش�ود ام�ا آيا پرداخ�ت ديه پايان ماجراس�ت يا يک تلخی

 بی پايان ؟ پاسخ اين سؤال را مي توان از چهار فرزند چراغی 
 پرس�يد بوي�ژه  فرزن�دی ک�ه ش�اهد م�رگ غيرقاب�ل ب�اور

 پدرش بود

زندگی »عل��ی چراغی« پ��در چهار 
 فرزند در س��ن 41 س��الگی در منطقه
 4 تهران با ضرب��ه يک »پنجه بوکس« 
در ماه پنجم س��ال 93 تمام شد، جلوی 
چشمان پسرش. او کارگر تفکيک زباله 
بود که با مأموران س��د معبر شهرداری 
منطقه 4 درگير مي ش��ود ت��ا در نهايت 
دفتر زندگی اش در بيمارستان بسته شود!  
اين مرگ تلخ به شبکه های اجتماعی که 
رسيد، انتقادها به شهرداری شروع شد. 
شهرداری که در ماه های گذشته درگير 
تصادف اسکانيا، مرگ های تلخ جمهوری 
و... ب��ود، يکبار ديگ��ر در معرض انتقاد 
افکار عمومی ق��رار گرفت. در اين ميان 
حرف های شهردار منطقه 4 بيش از هر 
اظهارنظری به واکنش عموم و اعتراض 
منتقدان منجر ش��ده بود. او در پاس��خ 
به اين س��ؤال که آي��ا کارگران پيمانکار 
ش��هرداری اجازه حمل س��الح سرد از 
جمل��ه پنجه بوکس را دارن��د، مي گويد: 
»بايد بررس��ی ش��ود که پنجه بوکس را 
پيمانکار در اختيار آنها قرار داده يا شخصًا 
همراه داشته اند. با بررسی انتظامی ابعاد 
پرونده مش��خص می ش��ود ک��ه آنها در 
راس��تای وظيفه خود اق��دام کرده اند يا 
خير.« توضيحات >جاويد< اين پرسش را 
در ذهن افکار عمومی مي کارد که  شغلی 
که برای  مأموران شهرداری )پيمانکاران( 
تعريف ش��ده است، چيس��ت؟ آنها قرار 
است با چه افرادی روبه رو شوند که جان 
آنها را تهديد مي کنند و مجبور مي شوند 
تا »پنجه بوکس« ب��ا خود حمل کنند. 
مگر ح��وزه فعاليت های آنه��ا محدوده 
شهر نيست؟ آيا شهر برای پيمانکاران و 

ماموران شهرداری ناامن است؟
محسن سرخو، رئيس کميته حمل 
و نقل ش��ورا ه��م  »مجتبی عبداللهی« 
معاون خدمات ش��هری را مخاطب قرار 
مي دهد و مي پرس��د: »چه ساز و کاری 
برای انتخاب پيمانکاران شهرداری داريم 
و چ��ه وظايفی را به پيمان��کاران واگذار 
مي کنيم. آيا مسئوليت های حاکميتی را 
به پيمانکاران واگذار مي کنيم يا کارهای 
اجرايی؟ همچنين پيمانکاران را چطور 
انتخاب مي کنيم؟ آيا از الت های تهران 
پيمانکار برمی گزينيم يا آدم ها گزينش 
مي شوند؟« او سؤاالت ديگری هم دارد: 
»آيا پيمانکاران شهرداری افرادی هستند 
ک��ه ادوات��ی مانند پنجه بوک��س را که 
نگهداری آنها جرم است، در مقابل مردم و 
کودکان استفاده مي کنند؟<  سرخو گفته 
است که برخی پيمانکاران، مأموران را از 
بين افراد غير موجه مي آورند؛ کسانی که 
با مردم س��ر وکار دارند و مهم تر اين که 
ادواتی که نگهداری آنها جرم است، نبايد 

توسط اين افراد استفاده شود.
آن ط��ور ک��ه ايلنا هم مي نويس��د: 
»يک مأمور گشت سد معبر شهرداری 
مي گويد که بيش��تر همکارانش حين 
انجام وظيفه ب��ه باتون، پنجه بوکس و 
گاز اش��ک آور مجهزن��د. او البته تأکيد 
مي کند که پيمان��کاری که برايش کار 
می کن��م، خيلی مقرراتی اس��ت. به هر 
نحوی ب��ا وانتی ها درگير ش��ويم، ما را 
اخراج می کند.« او در تش��ريح شرايط 
اس��تخدام در ش��غل مأمور س��د معبر 
هم مي گويد: »بيشتر پيمانکاران-مثاًل 
پيمان��کار ناحي��ه ای که اي��ن اتفاق در 
آن رخ داده- درش��ت هيکل ها را برای 
درگيری و تخريب اس��تخدام می کند، 
يعنی هنگام استخدام اصل را بر انتخاب 
آدم های درش��ت هيکل، ق��وی بنيه و 
رزم��ی کار می گذارند. البته پيمانکار ما 
خالفکار ها را قبول نمی کند و داش��تن 
کارت پاي��ان خدمت را ش��رط ضروری 

استخدام اعالم کرده است.«
او مي گوي��د: »ب��ه هيچ عن��وان حق 
توقيف ي��ا مصادره ام��وال نداريم. البته 
در  بعض��ی  مناط��ق اين گونه نيس��ت. 
به آنها می گويند س��د معبر ها را بزنيد و 
اموال شان را بگيريد. زمانی که در منطقه 
ديگری کار می کردم، شرايط به گونه ای 
بود که ۱۰ روز هم نتوانس��تم آنجا دوام 
بياورم. چگونه می توانستم روز ها مردم را 
بزنم و مال شان را بگيرم و شب در چشم 

زن و بچه ام نگاه کنم.«  
محل��ه  درگي��ری  حادث��ه  ب��ه  او 
»مرتضی گرد« در سال ۸۷ در منطقه ۱۹ 
اشاره می کند و مي گويد: »آن سال ميان 
بس��از و بفروش هايی ک��ه در زمين های 
ارت��ش خان��ه می س��اختند و مأموران 
س��د معبر، اجرائيات و نيروی انتظامی 
درگيری شد. مردم سر ما ريختند و حتی 
تعدادی از مأموران اجرائيات را گروگان 
گرفتند.« او بحث را حتی به حق حساب 
گرفتن ميان مأموران س��د معبر مناطق 
هم مي کشاند »اما شيوع آن به سالمت 
ب��ازرس منطقه هم بس��تگی دارد. مثاًل 
من چرا رش��وه نمی گيرم؟ پسر پيغمبر 
که نيس��تم ام��ا چون حقوق و ش��رايط 
شغلی مناسبی دارم، می ترسم کارم را از 
دست بدهم. وقتی شرايط شغلی ايده آل 
باشد، چرا بايد رشوه بگيرم؟ البته کمتر 
پيمانکاری اس��ت که حق��وق مأموران 
را بموق��ع پرداخ��ت کن��د. حتی برخی 
پيمانکاران به صورت علنی مأموران را به 

گرفتن حق حساب ترغيب می کنند.«
سرخو معتقد است که شهرداری بايد 
توضيح دهد ک��ه چه کارهايی را بايد به 

پيمانکاران واگذار و چه کارهايی را نبايد 
واگذارک��رد. او همچنين تأکيد مي کند 
که باي��د در م��ورد چگونگ��ی انتخاب 
پيمانکاران و اينکه حاکميتی يا اجرايی 

هستند، توضيح داده شود. 
سرخو همچنين مي گويد: »شهرداری 
بايد بگويد که چه کاری در قبال خانواده 
علی چراغی که نان آور خود را از دس��ت 
داده اند، در راس��تای احقاق حقوق شان 

انجام خواهد داد.«
عبداله��ی، معاون خدمات ش��هری 
مي گويد: »رس��يدگی به خانواده متوفی 
را نيز در دس��تور کار داري��م و آنچه در 
توانمان است، برای خانواده مرحوم انجام 

می دهيم.«
ش�هرام گیل آبادی، س��خنگوی 
ش��هرداری تهران  ه��م مي گويد: »اين 
نيروهای ش��رکت خصوصی  کارگرها، 
بوده اند و اين اتفاق در يک  نزاع خيابانی 
رخ داده. موضع ما روشن است. شهرداری 
ب��ر پيمان��کاران نظارت کام��ل دارد و 
برخورد جدی می کنيم. شهرداری تهران 

در مورد اتفاقاتی که توسط پيمانکاران 
پيش می آيد، هيچ اغماضی نمی کند و 
موضع ما خدمت رسانی است.« اما يک 
مسأله ديگر هم وجود دارد. آيا برخورد 
ب��ه همين موض��وع ختم مي ش��ود يا 
شهرداری بايد يک خانه تکانی اساسی 

در پيمانکاران خود به وجود بياورد. 

 باللی هایی که کباب مي شوند
از متروی جهان کودک به س��مت 
پارک طالقانی يا آن طور که ورزشی ها 
مي گويند، تپه ه��ای داووديه که بروی، 
پي��ش از رس��يدن ب��ه اولي��ن رديف 
اي��ن بالل فروش ها  درخت های پارک، 
هستند که به استقبالت مي آيند. بيکاری 
در جامعه بيداد مي کند. بنابراين عجيب 
نيس��ت که به فاصله ه��ر 100 تا 300 
متر بس��اط يک بالل فروشی داغ باشد 
تا شايد نداری ها روی زغال های سرخ 
بس��وزد و خاکستر شود! بالل ها برشته 
مي شود تا هزار، هزار و 500 تومان روی 
هم گذشته شود تا چرخ کند زندگی ای 

بچرخد که لنگ مي زند. مرد بالل فروش 
قب��اًل کار دولتی داش��ته ام��ا براثر يک 
حادثه بيکار مي ش��ود. با کلی تالش از 
ش��هرداری منطقه اجازه مي گيرد تا در 
پارک بالل بفروش��د. حرف هايش تمام 
نش��ده که مردی هيکلی ب��ه او نزديک 
مي ش��ود و زل مي زند تو چشم هايش. 

مرد چند باری نگاه مي کند.
بع��د دس��ت مي کند ت��و جيبش و 
چند اس��کناس ه��زاری و 500 تومانی 
درمي آورد، دلزده و مستأصل مي گويد: 
»به خدا همه  ف��روش ديروزم  همين  
است. تو به چی اعتقاد داری.« ناخودآگاه 
نگاهم به س��مت م��رد تنومند مي رود. 
مي گويم: »آقا شما شغلتان چيست؟« 
ج��واب نمی ده��د؛ به م��رد باللی نگاه 
مي کن��د و مي گويد: »نه! من به هيچی 
اعتقاد ندارم.«  از مرد باللی مي پرس��م 
که اين آقا چه کاره است؟ درد پنجه به 
صورتش مي اندازد مي گويد: »نمی دانم.« 
فردا دوباره برمی گ��ردم. چهره دردمند 
مرد حتی يک لحظ��ه رهايم نمی کند. 
باالخ��ره راضی به صحبت مي ش��ود: ... 
می گويم اما حق ندارد که از ش��ما پول 
بگيرد. می گويد: »حق کجاس��ت. قرار 
شده که هفته ای يک مبلغ به او بدهيم. 
تمام بالل فروش های اين راس��ته.« اما 
او خ��ودش هر وقت دلش بخواهد، پول 
مي گيرد. چرا شکايت نمی کنی: »خانمم 
مي گويد اگر شکايت کردی و همين کار 
را هم از دس��ت دادی، چه!« در نهايت 
مي گويد: »هيچ کدام از باللی ها حاضر 
به گفت وگو با يک خبرنگار نمی شوند. 

از بيکاری مي ترسند.«
علیرضا جاوید، ش��هردار منطقه 4 
تهران درباره کشته شدن چراغی توسط 
کارکنان منسوب به شهرداری مي گويد: 
»اين موضوع ارتباطی به شهرداری ندارد 
و درگيری صورت گرفته بين يک کارگر 
با عوامل پيمانکار اين منطقه بوده است.« 
اما مس��أله آنجاس��ت که اي��ن مأموران 
هميشه خود را به عنوان مأمور شهرداری 
معرفی مي کنند و پش��ت همين اس��م 
هم قدرت پيدا  و با ش��هروندان برخورد 
مي کنند.  همچنين جاويد معتقد است: 
»عوامل پيمان��کاران تحت نظارت خود 
پيمانکاران هس��تند و افرادی که در اين 
موضوع حض��ور داش��تند، زيرمجموعه 
پيمان��کاران بوده ان��د.« لب��اس ب��ا آرم 
ش��هرداری هم کافی اس��ت که  جامعه 
همه آنچه در پوش��ش اين لباس اتفاق 
مي افتد را از چش��م شهرداری ببيند. از 
سوی ديگر اين س��ؤال پيش مي آيد آيا 
شهرداری مي تواند با اين توجيه از زير بار 
مسئوليت مرگ يک شهروند يا اجحاف 
در حق ش��هروندان ديگر، ش��انه خالی 

کند؟ 
البته محمدباقر قالیباف، ش��هردار 
تهران اعتقاد دارد که صالحيت رسيدگی 
به اي��ن موضوع در اختي��ار قوه قضائيه 
است: »سابقه بروز چنين درگيری هايی 
را داش��ته ايم.« ب��ه گفت��ه او، هميش��ه 
اين مش��کل بوده و در برخی موارد هم 
مأموران شهرداری در سال های گذشته 
در اين درگيری ها نقص عضو ش��ده اند. 
حرف های ش��هردار اين س��ؤال را پيش 
مي آورد که آيا نبايد پايانی بر اين اتفاق 
تلخ نوشت؟ او در پاسخ به سؤالی درباره 

چگونگی برخورد با مقصر اين قضيه هم  
مي گوي��د: »مراجع قضاي��ی بايد به اين 
قضيه رس��يدگی کنن��د و در صالحيت 
آنهاس��ت که بگويند چه کس��ی مقصر 
اس��ت، در عين حال هر کسی که مقصر 
باشد، برخوردهای الزم با او انجام خواهد 
ش��د.«  اما به نظر مي رس��د بيش از هر 

چيزی شهرداری بايد پيمانکاران خود را 
توجيه کند تا آنها مأموران خود را مجاب 
کنند که برخورد با ش��هروندان براساس 
قانون اس��ت تا به جای استفاده از پنجه 
بوکس، حل مشکالت را به قانون و پليس 

بسپارند. 

 یک تلخی بی پایان
مأم��وران ش��هرداری ي��ا مأم��وران 
پيمانکاران ط��رف قرارداد ش��هرداری، 
فرقی ندارد.  مأموران ش��هرداری شايد 
قابليت های بس��ياری داش��ته باشند اما 
بي��ش از ه��ر چي��زی کارآي��ی آنها در 
برطرف کردن سد معبرها ديده مي شود! 
نقشی که باعث ش��ده تا رويارويی آنها 
با  دستفروش��ان، به ي��ک نبرد طوالنی 
و بی س��رانجام تبديل شود؛ کسانی که 
دستفروش��ی در روزگار ت��ورم و تحريم 
تنه��ا مف��ر آنها ب��رای گ��ذران زندگی 
اس��ت. بيکاری آنها بدون شک ربطی به 
شهرداری ندارد. همان طور که بيکاری 
17 جوان دانشجوی کارگر لرستانی در 
6 س��ال پيش - که با م��رگ خود آوار 
درد را از س��عادت آب�������اد تهران به 
کوهدشت کشاندند- به شهرداری ربطی 

نداشت. 
اما آيا نوع برخ��ورد و رعايت قوانين 
هم به ش��هرداری ربط ندارد؟ آيا حضور 
ناظر ساختمان هم ربطی به شهرداری 
نداش��ت؟ پيش��گيری از وق��وع حادثه 
چرا؟ آي��ا حضور نداش��تن همين ناظر 
باع��ث آوارها نش��د؟ آوارهايی که مرگ 
آوردند و يک ش��هر را خاکسترنش��ين 
غم کردند. در اين ماجرا هم ش��هرداری 
مي تواند پيمانکاری را به هر شرکتی که 
صالح مي دان��د، بدهد اما مي تواند هيچ 
مسئوليتي در قبال واگذاری مسئوليت 
خ��ود به آنها قب��ول نکن��د؟ در نهايت 
برای اينکه تراژدی تلخ دستفروش��ان و 
مأموران ش��هرداری پايان يابد، چه کار 
باي��د کرد؟ ش��هرداری دي��ه 17 جوان 
کوهدشتی را پرداخت. ديه علی چراغی 
هم پرداخت مي ش��ود ام��ا آيا پرداخت 
 ديه پاي��ان ماجراس��ت يا ي��ک تلخی

 بی پايان ؟ پاس��خ اين سؤال را مي توان 
از چه��ار فرزن��د چراغی پرس��يد بويژه  
 فرزندی که ش��اهد م��رگ غيرقابل باور

 پدرش بود.

جدول و سرگرمی

به تعدادی افراد متخصص در زمینه های زیر
، Hairdressers، Beauticians  

 Nail Technicians
در کلینیک زیبایی لموژ واقع 
 kilburn و  Swiss Cottage در

نیازمندیم.
دانستن زبان انگلیسی الزامیست

07748845034
drshirafkan@hotmail.com

دکتر عباس شیرافکن
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت
کنار آب رکن آباد و گلگشت مصال را

فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را

ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را

من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم
که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را

اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم
جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند
جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ
که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را

Ghazal of Hafez Shirazi
In Persian with English translation
Original Translation by Henry Wilberforce Clarke (1840-1905)
Compiled and Corrected by Dr. Behrouz Homayoun Far

If that Bold One of Shiraz gain our heart,
For His dark mole, I will give Samarkand and Bukhara.
Said! give the wine remaining; for, in Paradise, thou wilt not have
The bank of the water of the Ruknabad nor the rose of the garden of Musalla.
Alas! These saucy dainty ones sweet of work, the torment of the city,
Take patience from the heart even as the men of Turkistan the tray of plunder.
The beauty of the Beloved is in no need of our imperfect love:
Of lustre, and color, and mole and tricked line, what need hath the lovely face?
By reason of that beauty, daily increasing that Yusof had, I know
That Love for Him would bring Zulaikha forth from the screen of chastity.
Thou spakest ill of me; and I am happy. God Most High forgive thee thou spakest well:
The bitter reply suiteth the ruby lip, sugar-eating.
O Soul! Hear the counsel, for, dearer than the soul,
Hold happy youths the counsel of the wise old man.
The tale of minstrel and of wine utter; little seek the mystery of time;
For this mystery, none solved by skill; and shall not solve.
Thou utteredest a ghazal; and threadedest pearls. Hafez! come and sweetly sing
That, on thy verse, the sky may scatter the cluster of the Pleiades.

پنجمین حراج میلیاردی در تهران
پنجمین حراج آثار هنری تهران امسال نسبت به سال گذشته میلیاردی تر 
برگزار شد. دراین دوره حضور بازیگران و ورزشکاران در کنار برخی 
 365 و  میلیارد   25 فروش  که  داد  رونق  چنان  هنری  حراج  به  هنرمندان 
میلیون تومانی آثار هنری امسال، رکورد سال گذشته را شکست و شاهدی 
بر این مدعا شد که این بازار نه تنها ظرفیت اقتصادی بیشتری دارد بلکه 
در دوره های آینده احتماال با گردش مالی باالتری هم برگزار خواهد شد. 
در حراج پنجم از 80 اثر ارائه شده، 79 اثر به فروش رسید که در این میان، 
شاکردوست بازیگر سینما با خرید 95 میلیون تومانی اولین اثر هنری که 
این حراج که به  بازار را روشن کرد. در  بر روی میز حراج رفت، چراغ 
از نقاشی  تابلو  ایران اختصاص داشت، 15  آثار اساتید کالسیک و مدرن 
آکادمیک ایران شامل آثار اساتید نقاشی واقع گرا، نگارگری نوین و قهوه 
بود. حراجی  ارائه شده  ایران  اساتید مدرنیست  از  اثر  کنار 65  در  خانه 
پنجم شاهد حضور وزیر ارشاد به همراه معاونش بود که از حمایت دولت 
از برگزاری چنین حراج هایی حکایت داشت. همچنین حضور چهره هایی 
چون علی دایی، پری صابری و شهرداد روحانی، نشان داد که بازار هنر 
تقویت هم  دور  نه چندان  آینده ای  در  احتماال  و  است  به ظهور  رو  ایران 
خواهد شد. گرانترین اثر مربوط به سهراب سپهری بود که یک میلیارد و 
800 میلیون تومان چکش خورد اما در نهایت 3 میلیارد تومان به فروش 
تابلوی استاد محمود فرشچیان هم توانست به قیمت یک میلیارد  رسید. 
تجسمی  هنرهای  میلیاردی  شب  در  برود.  فروش  تومان  میلیون   250 و 
کشور، 6 اثر باالی یک میلیارد تومان، 8 اثر باالی 500 میلیون تومان، 40 
تابلو و حجم بین 100 تا 500 میلیون تومان و در نهایت 25 اثر هم زیر 100 
میلیون تومان به فروش رسیدند. یک اثر هم در این میان مورد بی توجهی 

خریداران میلیاردی قرار گرفت.


