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بانک ها و عواقب 
خروج بریتانیـا 

نظرسنجی ها نشان می دهد خروج بریتانیا از اتحادیه 
اتفاق نمی افتد. شرکت شرط بندی الدبروکرز  اروپا 
احتمال را بسیار بعید می د اند و حاضر است چهار 
برابر شرط بندی کند. اما ممکن است نظرسنجی ها 
ژوئن   23 در  اگر  کنند:  اشتباه  شرط بندی ها  و 
اروپا خارج شود  اتحادیه  از  بگیرد  بریتانیا تصمیم 
چه روی خواهد داد؟ بزرگ ترین بانک های جهان که 
لندن را خانه دوم خود )و گاهی خانه اول( می دانند 
یافته اند،  کاهش  سودها  دارند:  زیادی  نگرانی های 
سرمایه گذاران  و  می دهند  گیر  مقررات گذاران 
داده اند. همه پرسی می تواند  از دست  را  صبر خود 
این  بر  عالوه  باشد.  آنها  برای  اضافی  دردسری 
آماده  پیشامدی  هرگونه  برای  را  خود  باید  بانک ها 
کنند. و اگر نتیجه  همه پرسی بریتانیا خروج آن باشد 
بانک ها در معرض تصمیمی دشوار قرار می گیرند: 
آیا آنها باید کسب وکار خود را از پایتخت مالی اروپا 
این  به  نیستند  مجبور  هنوز  بانک ها  ببرند؟  بیرون 
مجبور  هم  هیچ گاه  امیدوارند  و  دهند  پاسخ  سوال 
هزینه ها  تا  هستند  فشار  تحت  که  بانک ها  نشوند. 
برای  را  مخارجی  نمی  خواهند  دهند  کاهش  را 
برنامه های احتمالی متحمل شوند و قطعًا تا زمانی 
که مجبور نباشند این کار را انجام نخواهند داد. در 
رویداد  یک  را  بریتانیا  همه پرسی  آنها  حاضر  حال 
بازار می  دانند که تاریخ مشخصی دارد و ممکن است 
بیشترین  شود.  منجر  نقدینگی  تنگنای  و  تالطم  به 
احتمال بروز تالطم در بازار ارز است که نشانه های 
آن حتی قبل از نظرسنجی ها آشکار شده بودند. در 
فاصله شروع سال و اوایل ماه آوریل استرلینگ تا 9 
نرخ  این  اکنون  کرد.  سقوط  یورو  برابر  در  درصد 
که  فوریه  ماه  به  نسبت  واقع  در  و  است  سه درصد 
برنامه همه پرسی اعالم شد استرلینگ در مقابل دالر 
خروج  به  رای  از  پس  است.  شده  قوی تر  یورو  و 
خواهند  آرام  نوساناتی  فقط  تحوالت  این  بریتانیا 
به چهار درصد  را  پوند  بهای  آپشن  بازارهای  بود. 

حال  در  که  اقتصاددانانی  می کنند.  تعیین  افزایش 
شش  در  که  می زنند  حدس  هستند  اوضاع  بررسی 
ماه یا یک سال آینده استرلینگ 15 یا حتی 30 درصد 
آمریکا  خزانه داری  و   OECD، IMF کند.  سقوط 
آسیب  شدت  به  بریتانیا  اقتصاد  می کنند  پیش بینی 
خواهد  قرار  تاثیر  تحت  نیز  یورو  منطقه  ببینند. 
گرفت. هیچ کدام از این پیش بینی ها برای بانک های 
آنها مطلوب  یا مشتریان شرکتی  و  لندن  در  مستقر 
نیستند هرچند دالالن زیرک ممکن است از نوسانات 

ارزی سود ببرند.

برنامه بازخرید
از بحران مالی  تقویت نظام نظارت بر بانک ها پس 
باشند.  آماده  جدید  شرایط  برای  کرد  کمک  آنها  به 
که  بانک ها  دفاعی  امکانات  از  منظم  بررسی های 
بانک های  همچنین  و  آنها  داخلی  ادارات  سوی  از 
روزمره  و  عادی  امری  به  می گیرد  صورت  مرکزی 
میزان  می دهند  وعده  ناظران  است.  شده  تبدیل 
در  انگلستان  مرکزی  بانک  باشد.  کافی  نقدینگی 
ترتیب  بازخرید  مزایده  سه  همه پرسی  زمان  همان 
به  که  وام دهی  برای  پیشنهادی  عمل  در  که  می دهد 
هر بانکی است که بتواند اوراق بهادار معمولی را به 
بانک های بزرگ بریتانیا  عنوان وثیقه فراهم سازد. 
از طریق دیگر بانک های مرکزی به ارزهای خارجی 
دسترسی دارند و بانک انگلستان با همتایان خود در 

گروه هفت و سوئیس خطوط سوآپ دارد.
کرد.  مدیریت  می توان  را  تالطم  خالصه،  به طور 
آن  تحت  که  اروپا  اتحادیه  گذرنامه ای  مقررات  
بدون  می تواند  عضو  کشور  یک  در  مالی  بنگاه  یک 
سایر  در  مشتریانی  به  محلی  شعبه های  تاسیس 
27 کشور عضو خدمت رسانی کند موضوعی دیگر 
است. موسسات وابسته بانک های غیراروپایی که در 

اروپا مستقر هستند ...
ادامه در صفحه 4 صفحه  5
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واپسین  که  متحد  ملل  سازمان  ساله   71 دبیرکل 
روزهای کارش را می گذراند، آخر سر قفل سکوت خود 
را شکست و با اعترافی تلخ نشان داد که این سازمان 
چندان هم بی طرف نیست و پول و دخالت قدرت های 
با نفوذ تا چه حد می تواند بر فعالیت ها و عملکرد این 
سازمان تاثیر بگذارد. هنوز یک هفته از زمانی که نام 
عربستان سعودی در میان لیست سیاه سازمان ملل قرار 
سازمان  دبیر کل  کی مون  بان  که  بود  نگذشته  گرفت، 
ملل متحد در جمع خبرنگاران از خروج نام این کشور 
از لیست مذکور خبر داد. او پیشتر اعالم کرده بود که 
مرگ  مسوول  عربستان  رهبری  تحت  نظامی  ائتالف 
60 درصد از کودکان کشته و زخمی شده در یمن طی 
سال گذشته بوده و در جریان حمالت این ائتالف 510 
کودک کشته و 667 کودک دیگر زخمی شده اند. اما این 
نیامد و خیلی زود  به مذاق سعودی ها خوش  گزارش 
کردند.  تهدید  مالی  به قطع کمک های  را  ملل  سازمان 
»اصالح  خواستار  ملل  سازمان  در  عربستان  نماینده 
فوری« گزارش شد و هشدار داد که افزودن نام ائتالف 
تحت رهبری این کشور به فهرست سیاه سازمان ملل 
»برای مقصودی که مذاکرات صلح در مورد یمن دنبال 
داد  جواب  فشارها  نهایت  در  است.  زیان بار  می کند« 
و بان کی مون پس از عقب نشینی نسبت به اظهارات 
برخی  و  سعودی  عربستان  که  داد  توضیح  قبلی 
کشورهای عربی وی را »تحت فشار غیر قابل قبولی« 
مالی   حیاتی  کمک های  که  کرده اند  تهدید  و  داده  قرار 
به سازمان ملل را قطع خواهند کرد؛ کمک هایی که به 
گفته دبیرکل سازمان ملل، اهمیت دارد و اکنون برای 
سودان  و  یمن  سوریه،  فلسطین،  در  کودک  میلیون ها 
با  مون  کی  بان  عقب نشینی  می شود.  هزینه  جنوبی 
حقوق  سازمان های  و  کشورها  اعتراض  از  موجی 

بشری مواجه شد.

کاهش نرخ سود از اول تیر
درحالی که برخی اخبار از کاهش نرخ سود بانکی طی 
بانک های  کانون  رئیس  داشت  حکایت  اخیر  روزهای 
کاهش  برای  بانک ها  داوطلبانه  توافق  از  خصوصی 
تیر ماه خبر  ابتدای  از  به 15 درصد  نرخ سود سپرده 
داد و گفت که نرخ سود تسهیالت هم با فاصله زمانی 
کوتاهی کاهش خواهد یافت. طی دو- سه سال گذشته 
کاهش  بانکی  سود  نرخ  که  است  باری  چهارمین  این 
15 درصد  به  از 22درصد سال 93 حاال  و  پیدا می کند 
تا  که  بود  گفته  مرکزی  بانک  رئیس  پیشتر  می رسد. 
رسیدن به نرخ تورم سیاست کاهش نرخ سود را دنبال 

می کند.

مصادره همزمان با مذاکره!
همزمان با انتشار اخباری مبنی بر از سرگیری مذاکرات 
دوجانبه میان ایران و کانادا، برخی خبرها از مصادره 
از  ایران  غیردیپلماتیک  دارایی های  از  دالر  میلیون   13
سوی دادگاهی در کانادا به نفع خانواده های قربانیان 
حمالت حماس و حزب الله لبنان حکایت می کند. خبری 
که بالفاصله موضع گیری سخنگوی وزارت خارجه را 
در پی داشت که ایران این اقدام را گامی جدید در مسیر 
کانادا  گذشته  افراطی  دولت  خصمانه  سیاست های 
می خواهند  کشورها  برخی  می رسد  نظر  به  می داند. 
ایران را وارد فاز جدیدی از چالش های بین المللی کنند.

دستمزدهای جنجالی مدیران
هنوز چند صباحی از ماجرای حقوق های میلیونی چند 
تن از مدیران ارشد بیمه مرکزی نگذشته بود که اسناد 
بانکی  مدیران  برخی  نجومی  حقوق های  از  جدیدی 
وضعیت  نشانگر  که  اسنادی  شد.  رونمایی  کشور 
ناعادالنه در پرداختی های دولتی است و حاال پای سه 
این  به  واکنش  اولین  در  است.  کشیده  وسط  را  قوه 

دریافت ها، معاون اول رئیس جمهور از وزرای اقتصاد 
را  میلیونی  دریافت های  موضوع  که  خواست  کار  و 
پیگیری و نتیجه آن را اعالم کنند. این در حالی بود که 
برخی  به  نجومی  پرداخت های  شدن  رسانه ای  از  پس 
مدیران، رئیس مجلس هم طی نامه ای به رئیس دیوان 
گزارش  تا هرچه سریعتر  داد  ویژه  محاسبات دستور 
مجلس  به  حقوق ها  این  پرداخت  وضعیت  از  کاملی 
محاسبات  دیوان  رئیس  رابطه  همین  در  کند.  ارائه 
قانون مدیریت  که الیحه اصالح  از دولت خواست  هم 
اما  کند.  تقدیم  مجلس  به  زودتر  را  کشوری  خدمات 
که  نبود  کافی  چندان  اخیر  نهادهای  تکاپوی  ظاهرا 
به  ویژه  دستور  با  تا  داشت  آن  بر  را  رئیس جمهور 
معاون اولش از او بخواهد که در کمترین زمان ممکن، 
به  شده،  واریز  افراد  به حساب  ناحق  به  که  وجوهی 
متخلف  مدیران  حتی  و  شود  داده  برگشت  بیت المال 
هم  قضائیه  قوه  رئیس  حال  همین  در  شوند.  برکنار 
تعقیب  را  موضوع  داد  دستور  بازرسی  سازمان  به 
به عنوان  کالن  حقوق های  معضل  از  کنند.  بررسی  و 
میراث دولت گذشته یاد می شود. میراثی که بر اساس 
مصوبه ای به جامانده که برای کاهش فاصله پرداختی 
میان بخش خصوصی و دولتی، فوق العاده شغل براي 
شود.  گرفته  نظر  در  بیمه ها  و  بانك ها  عامل  مدیران 
عذرخواهی  مردم  از  دولت  سخنگوی  اینکه  وجود  با 
نفربیکار در کشور  اما وجود چند میلیون  کرده است 
از سوی برخی  و دریافت صد برابری حقوق حداقلی 
شده  عمومی  افکار  در  سوال  ایجاد  موجب  مدیران، 

است.

آمارهای برجامی ظریف
حضورش  با  دهم  مجلس  در  ظریف  حضور  اولین 
بود.  متفاوت  خیلی  نهم  مجلس  نمایندگان  میان  در 
خبری  دلواپس  منتقدان  از  نه  آن  در  که  حضوری 

و  ظریف  روی  بر  می خواستند  که  کسانی  نه  و  بود 
صالحی سیمان بریزند. مرد اول دیپلماسی کشورمان 
دستاوردهای  بهارستان،  منتخبان  میان  در  حضور  با 
تشریح  نمایندگان  برای  را  برجام  شدن  اجرایی  مثبت 
ایجاد  خزانه،  به  دالر  میلیون   700 ماهانه  واریز  کرد. 
با دنیا و 4 هزار مورد  40 میلیارد دالر منابع اعتباری 
آثار  مهمترین  جمله  از  اسنادی  اعتبارات  گشایش 

اقتصادی برجام عنوان شد.

تعطیلی ارج تکذیب شد
انتشار اخباری از تعطیلی کارخانه لوازم خانگی»ارج« 
که با قدمتی بیش از 70 سال برای بسیاری ازایرانیان 
یک نوستالژی به شمار می رود، موجب شد تا مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ضمن تکذیب 
فضاسازی  را  خبر  این  گسترده  انتشار  تعطیلی، 
شرکت  هفت  وی  گفته  به  بداند.  دولت  علیه  رسانه ای 
داخلی و خارجی متقاضی خرید این کارخانه هستند. 
 86 سال  از  ارج  ورشکستگی  شروع  از  خبرها  برخی 
نیز  و  خارجی  کاالهای  بی رویه  واردات  با  همزمان 
از سال 92  پیش  تا  کارکنان  از 70 درصد  بیش  اخراج 

حکایت می کند.

بازداشت یك ایراني در آمریکا
شنیده شد که یك مرد ایراني به اتهام »قاچاق کاال« از 
آمریکا به ایران، در شهر دنور در ایالت کلرادوي آمریکا 
دستگیر شد. باشگاه خبرنگاران نوشت؛ مردي به نام 
»منصور مقتدري زاده« به اتهام قاچاق قطعات هواپیما 
و دیگر لوازم مورد استفاده در صنعت هوایي از آمریکا 
در  شخص  این  مي شود  گفته  شد.  دستگیر  ایران  به 
سال هاي 2005 تا 2007، در زمان اوج تحریم هاي آمریکا 

علیه ایران، اقدام به قاچاق این تجهیزات کرده 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. 

ای سرنوشت، سرنوشت! 
می  مهر  بی  را  تو  مردم 

خوانند.
صحنه  سوم،  پرده  ژولیت،  و   رومئو 

پنجم.
O fortune, fortune! All 
men call thee fickle.

Romeo and Juliet, Act III, sc. 5.

برگرفته از کتاب اند یشه های زرین شکسپیر
گردآوری و ترجمه: هلیا معینی 

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

هفته نامه پرشین به هیچ گروه و ارگان سیاسی 
در  صرفا  و  باشد   نمی  وابسته  سیاسی  غیر  و 
دارد.  می  بر  گام  صحیح  رسانی  اطالع   جهت 
تمامی مطالب از سایت ها، روزنامه های معتبر، 
مقاالت رسیده وخبرگزاریهای رسمی با ذکر نام 

نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.
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مهاجرت پذیری 
و توسعه یافتگی

به احتمال زیاد بسیاری از خوانندگان این یادداشت مسابقات 
قهرمانی فوتبال اروپا را دیده اند یا حداقل به صورت گذرا به 
آن نظر انداخته اند. برای ما که به صورت سرگرمی و تفننی 
به فوتبال نگاه می کنیم، شاید برخی از حاشیه های آن مهم تر 
از اصل مسابقه باشد. برای نمونه درگیری های طرفداران 
از  ما  درك  به  می تواند  مارسی  بندر  در  انگلیس  و  روسیه 
آن کمك کند؛ ولی  فوتبال و حس طرفداران  اهمیت ورزش 
نکته جالبی که در مسابقات دیده می شد، حضور بازیکنانی 
بود که  اروپای غربی  از کشورهای  تیم های ملی برخی  در 
برداشت  ما  که  آن طور  کشورها  این  اصلی  نژاد  به  ربطی 
می کنیم، نداشتند. موضوعی که در تیم های اروپای شرقی 
به ندرت دیده می شود یا اصاًل وجود ندارد. برای نمونه در 
تیم روسیه عمومًا روس یا در موارد خاص از جمهوری های 
از  نیمی  فرانسه حدود  تیم  در  ولی  سابق شوروی هستند، 
یا  و  آرام  اقیانوس  جزایر  یا  آفریقا  از  و  سیاهپوست  آنان 
خودشان  یا  و  پدرومادرشان  که  هستند  کاراییب  دریای 
لزوما  نیز  سفیدپوستان  و  کرده اند  مهاجرت  فرانسه  به 
فرانسوی اصیل نیستند؛ چون الجزایری، تونسی و مراکشی 
فوتبالیست های  سابقه  که  وقتی  است.  زیاد  آنان  میان  در 
فرانسوی را مرور می کنید، ٥ نفری که بیش از بقیه سابقه 
یا  حاال(  تا  ابتدا  )از  داشته اند  کشور  این  ملی  تیم  در  بازی 

سیاه و دورگه هستند یا الجزایری.
افراد  این  بازی  برای  فرانسه  مردم  که  است  این  مسأله 
به  کشورشان  ملی  تیم  در  فرانسه  مردم  از  نمایندگی  به 
در  را  وضع  این  می کشند.  هورا  و  می روند  ورزشگاه ها 
مورد تیم انگلیس و تا حدی آلمان و سپس کشورهای شمالی 
نه  مهاجران  حضور  حقیقت  در  دید.  می توان  نیز  اروپا 
اعتبار  بلکه  کرده،  کمك  کشورها  این  ورزش  رشد  به  فقط 
و هویت ملی آنان را نیز تقویت کرده است. کافی است که 
جایگاه کشورهای اروپایی را در ورزش فوتبال در ٥٠ سال 
شوروی  مثل  کشورها  برخی  کنیم.  مقایسه  امروز  با  پیش 
بلغارستان.  و  رومانی  مجارستان،  امروز،  روسیه  و  سابق 
نسبت  گذشته  در  امروزی  صربستان  و  سابق  یوگسالوی 

به امروز در جایگاه بهتری بودند؛ چه در زمینه باشگاهی 
کشورهای  قدرت گیری  و  رشد  ولی  ملی،  زمینه  در  چه  و 
اروپای غربی و شمالی را می توان تا حدی محصول درهای 
باز آن بر روی مهاجرت دانست البته این فقط یک علت است. 
کشورهای اروپای شرقی بسیار نژادپرست و ضدسیاه و... 
هستند، لذا بازیکنان دیگر کشورها عالقه ای به حضور در 
نیروی مهاجر محروم  نعمت  از  آن کشورها  و  ندارند  آنجا 
شده اند.   شاید گفته شود که مهاجران و به طور مشخص 
ورزش  مثل  محدودی  زمینه های  در  فقط  سیاه  مهاجران 
سایر  در  و  کنند  طی  را  ترقی  و  پیشرفت  مراتب  می توانند 
از   بیش  نمونه  برای  هستند؛  مواجه  محدودیت  با  زمینه ها 
٦٠ درصد تیم فوتبال فرانسه از سیاهان و دورگه ها و اصالتًا 
افراد  این  را  آنان  کابینه  چقدر  ولی  هستند.  غیرفرانسوی 
وزرای  هم  آنان  نفر.  دو  یا  یك  حداکثر  می دهند؟  تشکیل 
این استدالل درست است و  کم اهمیت هستند. به طور قطع 
بخشی از این تفاوت به دلیل یکسان نبودن واقعیت ورزش 
و سایر امور است و بخشی نیز به دلیل تبعیض نظام مندی 
تبعیض  وجود  ولی  دارد؛  وجود  کشورها  این  در  که  است 
در  اگر  کنیم.  غفلت  ماجرا  اصل  از  که  نمی شود  دلیلی 
کشورهای توسعه یافته چنین تبعیضی هست، محدودتر از 
کشورهایی است که نژادپرستی و بیگانه ستیزی آن قدر است 
که حتی اجازه حضور در ورزش را هم به دیگران نمی دهند. 
اروپای  کشورهای  توسعه یافتگی  آیا  که  پرسید  اکنون  باید 
بهتر  اروپای شرقی محصول وجود زمینه  به  غربی نسبت 
آنان برای جذب مهاجر است یا آنکه آغوش بازتر آنان برای 
مهاجران، محصول توسعه یافتگی این جوامع است؟ به نظر 
می رسد که هر دو عامل بر یکدیگر اثر مثبت دارند؛ به عبارت 
دیگر کشورهای توسعه یافته ترس کمتری از بیگانه دارند و 
به تناسبی که بیگانگان را جذب می کنند نیز توسعه یافته تر 
می شوند. شاید ارزش نیروهایی که از کشورهای در حال 
و  ده ها  ساالنه  می شوند،  غربی  کشورهای  جذب  توسعه 
صدها میلیارد دالر باشد. روشن است که جذب این نیروها 

موجب رشد و شکوفایی اقتصادی آنان می شود.
هدف از آنچه که گفته شد اشاره به وضعیت جامعه خودمان 
می کشیم  دیگران  و  خودمان  میان  ما  که  مرزهایی  است. 
می خواهیم  اگر  است؛  پرنشدنی  حتی  و  پررنگ  بسیار 
باید  شود،  برچیده  موجود  موانع  و  شویم  توسعه یافته تر 
نگاه خود را به دیگران اصالح و آغوش خود را برای حضور 

آنان باز کنیم.

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، 
های  شانه  که  کرد  نباید  فراموش  اما  میکنند.  حمل  خود  با  را  شماری  بی  اندوه 
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 
قدم  امیدوار  و  استوار  و  برخیزند  از زمین  ما  بر دستهای  تکیه  با  آنها  ار  تعدادی 

بردارند و آینده سازان کشور شوند.
همکاری  به  دعوت  تپد  می  کودکان  این  برای  دلشان  که  کسانی  تمامی  از   ، بنیاد 
مینماید. عالقمندان در هیات امنای بنیاد نقش آفرینی خواهند کرد. برای اطالعات 

بیشتر با ایمیل info@childfoundation.co.uk تماس حاصل فرمایید.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
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مشمول همین قاعده قرار می  گیرند. این امر به بنگاه های 
آمریکایی، سوئیسی و ژاپنی امکان می دهد تا از مقر خود 
اروپا را تحت پوشش قرار دهند. بزرگ ترین  لندن کل  در 
نمونه آنها گلدمن ساکس است که از 6500 کارمند اروپایی 
آن شش هزار نفر در پایتخت بریتانیا هستند. این بنگاه در 
لندن است که در سال 2019  حال ساخت دفتر جدیدی در 
 City( افتتاح می شود. به عقیده بنگاه تجارتی سیتی   یوکی
به خاطر  اتحادیه است  از  بریتانیا  uk( که مخالف خروج 
مشتقات  بازار  از  درصد   70 حدود  لندن  گذرنامه  قانون 
به  )که  اروپا  اصلی  کارگزاری های  از  درصد   90 یورویی، 
صندوق های سرمایه گذاری کمک می کنند( و بسیاری دیگر 
اتحادیه  از  بریتانیا  اگر  دارد.  اختیار  در  را  تجارت ها  از 
اروپا خارج شود گذرنامه بانک ها باطل می شود بدون آنکه 
تصمیمی برای تجدید یا جایگزینی آنها اتخاذ شده باشد. 
اروپا  اتحادیه  مقررات  شود.  حاصل  توافقی  چنین  شاید 
نظام های مقرراتی غیرعضو را معادل نظام خود می داند. 
حفظ  را  خود  مالی  خدمات  صنعت  است  مجبور  بریتانیا 
کند و قطعًا بانک ها به البی گری می پردازند. با وجود این 
هزینه های حقوقی باال می رود چرا که بانک ها مجبورند با 
دو مجموعه مقررات مجزا منطبق باشند. بنابراین حصول 
نهاد  هیچ  سیتی  یوکی  عقیده  به  نیست.  آسان  توافق  به 
غیرعضو دیگری از حقوق کامل قانون گذرنامه برخوردار 
نخواهند  را  کشور  این  بریتانیا  قدیم  شرکای  نیست. 
در  نیستند  مایل  آلمان  و  فرانسه  سیاستمداران  بخشید. 
انتخابات سال آینده چهره ای نرم از خودشان نشان دهند و 
به هر صورت تالش می کنند تا بنگاه های مالی را به کشور 

خود بکشانند.
شروع  از  پس  حتی  گرفت.  تصمیم  سرعت  به  نمی توان 
عضو  بیشتر(  شاید  )و  سال  دو  بریتانیا  خروج  فرآیند 
اتحادیه می ماند تا شرایط خروج را به مذاکره گذارند. اما 
از  کنند.  برنامه ریزی  مجبورند  بانک ها  و  می گذرد  زمان 
زمان بحران مالی، مقامات ناظر به بانک ها اجازه داده اند 
تا بنگاه هایی با سرمایه مجزا در حوزه های قانونی مختلف 
اروپا  اتحادیه  مقررات گذاران  است  ممکن  باشند.  داشته 
بانک ها را تحت فشار گذارند و از آنها بخواهند سرمایه و 
کارکنان خود را به مکان هایی منتقل سازند که شرکت های 
منطقه  بانک  یک  حداقل  رئیس  دارند.  آنجا  در  وابسته ای 
لندن  در  یورویی  معامالت  پایاپای  که  است  نگران  یورو 
زمان  در  و  عمومی  اظهارات  در  حداقل  شود.  دشوارتر 
درباره  ندارند  تمایلی  بانک ها  همه پرسی،  به  نزدیک 
تا  نیز  هیچ کدام  و  کنند  صحبت  خود  احتمالی  اقدامات 
زمانی که مجبور نباشند برنامه های جدی نخواهند داشت. 
اعالم کرد که ممکن است هزار  ماه فوریه  در   HSBC اما 
به  لندن  در  را  خود  کارکنان  از  یک پنجم  حدود  یعنی  نفر 
کردیت  تجاری  بانک  یعنی  خود  وابسته  شعبه  و  پاریس 
دویچه بانک  مدیرعامل  کریان  جان  دهد.  انتقال  فرانسه 
ماه گذشته به فایننشال تایمز گفت که معامله اوراق قرضه 
اروپایی و ارز در یک شعبه غیرعضو اتحادیه اروپا از یک 
بانک آلمانی عجیب خواهد بود. دیگران اعتقاد دارند که به 
خاطر قوانین کار آزادانه ایرلند ممکن است عملیات بانک ها 
در  لندن  شود.  متمرکز  لوکزامبورگ  در  یا  دوبلین  در 
گذشته هم این پیش بینی های تاریک را باطل کرده است. با 
وجود اینکه بریتانیا واحد مشترک پولی را نپذیرفت لندن 

همچنان مرکز مالی منطقه یورو باقی ماند.
یکباره  بزرگ  بانک های  که  است  زیاد  آنقدر  لندن  جاذبه 
تصمیم به خروج یا کاهش عملیات نخواهند گرفت. عالوه 
و  وکال  حسابداران،  از  سرشار  لندن  بانکی،  تخصص  بر 
سایر منابع کمکی است و افراد دوست دارند در این دیگ 
بزرگ جوشان زندگی کنند. اما حداقل این احتمال وجود 
بریتانیا  مالی  صنعت  بریتانیا  خروج  صورت  در  که  دارد 
تجارت  و  مناطق  سایر  در  بیشتر  تجارت  شود:  تجزیه 
آن نیز  کمتر در لندن. از سوی دیگر جامعیت و فراگیری 
از بین  اندازه در بریتانیا  از  کمتر می شود. صرفه حاصل 
می رود در حالی که دیگر مناطق آنقدر کوچک هستند که 
نمی توانند این خأل را جبران کنند. این به معنای هزینه های 
بیشتر برای بنگاه های مالی است که هشت سال سخت پس 
آنها  که  ندارد  تعجبی  می گذارند.  سر  پشت  را  بحران  از 

امیدوارند رای بریتانیا منفی باشد.

با خارج کردن عربستان از فهرست سیاه سازمان ملل

میراث حقوق بشری بان 
کی مون از دست رفت

نویسنده: تلیف دین 

از فهرست  اعتراف کرده که خارج کردن عربستان سعودی  بان کی مون 
بوده  دردناک  و  دشوار  تصمیمی  ملل  سازمان  کودکان  حقوق  ناقضان 
با  انجامش شده است، چرا که مسائلی به مراتب مهم تر و  که مجبور به 

اهمیت تر وجود دارند.

یمن  در  زده  جنگ  مناطق  بمباران  نظامی  ائتالف  رهبری  که  سعودی  عربستان 
گریخت.  متحد  ملل  سازمان  کودک  حقوق  ناقضان  فهرست  از  دارد،  برعهده  را 

عربستان سعودی متهم است که در جریان حمالت هوایی خود به کشور همسایه با 
هدف قرار دادن شهروندان بی دفاع که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند، حقوق 

کودکان را نقض کرده است. 
ملل  سازمان  بر  اش  کلی  دبیر  ساله   10 دوره  جاری  سال  دسامبر  که  مون  کی  بان 
شدیدترین  زیر  ریاض  فشارهای  برابر  در  تسلیم شدن  دلیل  به  پایان می رسد،  به 
انتقادها قرار دارد. )با این حال به گفته خود وی(، اگر عربستان سعودی از فهرست 
سیاه ناقضان حقوق کودک سازمان ملل خارج نمی شد، میلیون ها دالر کمک مالی 
خود به این سازمان را قطع می کرد. یک دیپلمات آسیایی در این باره گفته است: 
باید در سالن کنفرانس  بان کی مون  »اعتبار سازمان ملل خدشه دار شده است و 

سازمان ملل به این شرم بزرگ اعتراف می کرد.« 
بان کی مون البته خود اعتراف کرده که خارج کردن عربستان سعودی از فهرست 
ناقضان حقوق کودکان سازمان ملل تصمیمی دشوار و دردناک بوده که مجبور به 
تر  اهمیت  با  و  تر  مهم  مراتب  به  مسائلی  او  گفته  به  که  چرا  است،  شده  انجامش 
وجود دارند. دبیرکل سازمان ملل به خبرنگاران گفته است که »نمی تواند تمام خانه 
با  که  سرکشی  عضو  کند،  تنبیه  را  ملل  سرکش سازمان  عضو  یک  تا  بزند  آتش  را 
استفاده از اقتصاد در حال سقوط نفتی خود به دنبال اعمال نفوذ بر تصمیم های 

این سازمان است.« 
بان کی مون گفته است: »من رئیس اداری این سازمان هستم و مجبورم که بحران 
کردن  خارج  بگیرم.  نظر  در  را  هستند  وقوع  حال  در  همزمان  که  بسیاری  های 
عربستان سعودی از فهرست فهرست سیاه برایم دردناک بود اما مجبور بودم این 
تصمیم را بگیرم تا عملیات های سازمان ملل را حفظ کنم، به ویژه عملیات های بشر 

دوستانه ای را که در حال حاضر در جریان هستند.«

کشتار 500 کودک در یک سال   
بنا بر گزارش سازمان ملل که هفته گذشته منتشر شد، ائتالف عربستان سعودی در 
سال گذشته مسئول مرگ و مجروح شدن نزدیک به 60 درصد از کودکان در درگیری 
های یمن بوده است. در سال گذشته در جریان درگیری های یمن 510 کودک کشته و 
667 تن مجروح شدند. شرایط در سال جاری با ادامه حمالت علیه انقالبیون حوثی 

و استفاده از بمب های خوشه ای ممنوعه در این حمالت، وخیم تر هم شده است. 
متحده  امارات  قطر،  کویت،  بحرین،  کشورهای  شامل  عربستان  نظامی  ائتالف 

حمالت  جریان  در  که  تسلیحاتی  و  است  سودان  و  مراکش،  اردن،  مصر،  عربی، 
علیه یمن استفاده می شود بیشتر متعلق به قدرت های بزرگ سازمان ملل از جمله 
"وجدان  ای. جنینگز، مدیر سازمان  فرانسه است. جیمز  و  انگلیس  ایاالت متحده، 
بین الملل" )Conscience International(، با درخواست از قدرت های بزرگ برای 
پاسخگویی به این مساله، می گوید هیچ کس تردید ندارد که جنگ یمن کودکان بی 
گناه بسیاری را سالخی کرده است و بخش بزرگی از این سرزنش، متوجه حمالت 
هوایی عربستان سعودی است. از آنجایی که طبق منشور سازمان ملل و کنوانسیون 
ژنو حمایت از جان انسان ها به ویژه انسان های آسیب پذیر و بی دفاع، وظیفه اولیه 
دولت هاست، سازمان های بین المللی چون سازمان ملل برای قضاوت منصفانه و 

ارائه گزارش های صادقانه، مسئولیت ویژه ای دارند.    
جنینگز می گوید: »وقتی اعتبار یک سیستم با تأمین منافع خاص و امتیازدهی در 
مساله ای که کاماًل واضح و مبرهن است لکه دار می شود، سپس شکاف دیگری در 
دیوار همبستگی بین المللی برای حفاظت از جان شهروندان جهان ایجاد می شود.«   
استفان زونس، استاد علوم سیاسی و هماهنگ کننده مطالعات خاورمیانه شناسی 
که  شواهدی  اساس  بر  باید  ملل  »سازمان  گوید  می  سانفرانسیسکو،  دانشگاه  در 
درباره ارتکاب جنایات جنگی خاص توسط یک کشور وجود دارد، درباره حضور 

)کشور  که  مالی  کمک  میزان  اساس  بر  نه  بگیرد  تصمیم  سیاه  فهرست  در  آن  نام 
ادامه داده و  خاطی( به سازمان دارد. اگر عربستان سعودی به همین رفتار خود 
کمک های مالی اش را هم به سازمان ملل ادامه دهد، دیگر کشورها نیز همین الگو 
را در پیش گرفته و در نتیجه کمک های مالی خود را )با هدف اعمال نفوذ بیشتر( 
ایاالت متحده و  اینجا کشورهایی مانند  به سازمان ملل بیشتر خواهند کرد. و در 
انگلیس که ابزارهای الزم را برای ارتکاب جنایات در اختیار عربستان سعودی قرار 

می دهند، نیز در این جنایات نقش دارند.«
زونس می گوید: »آمریکا و انگلیس نباید اجازه دهند که دبیرکل سازمان ملل مجبور 
شود میان دو گزینه دشوار قبول زیان قابل توجه به برنامه های بشردوستانه و پرده 

پوشی کشتار کودکان دست به انتخاب بزند.«

برخوردهای دوگانه از گذشته تا امروز 
را  اعانه دهندگان بزرگ سازمان ملل چنین تهدیدهایی  بار نیست که  این نخستین 
مطرح می کنند. زونس می گوید که سازمان ملل بارها گزارش های حقوق بشری 
را تغییر داده و دیگر گزارش های مربوط به تخلفات برخی اعضای را پنهان کرده 
است، به ویژه گزارش هایی که مربوط به اسرائیل است. ایاالت متحده بارها تهدید 
به  را  خود  مالی  های  کمک  هایی  گزارش  چنین  به  رسیدگی  صورت  در  که  کرده 
های  کمک  هم  حاضر  حال  در  اسرائیل  و  آمریکا  البته  کند.  می  قطع  ملل  سازمان 
مالی خود را به سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد )UNESCO( به دلیل 
عضویت فلسطین در این سازمان قطع کردند. در واقع، تهدیدهای اسرائیل و آمریکا 
علیه سازمان بهداشت جهانی، آژانس بین المللی انرژی اتمی و دیگر آژانس های مهم 
از عضویت در سازمان های بیشتری  تاکنون باعث شده که فلسطین  سازمان ملل 

بازماند. 
گوید:  می  بشر،  حقوق  بان  دیده  جهانی  حمایت  مدیر  معاون  بولوپیون،  فیلیپ 
»پس از جانب گیری از اسرائیل، شاهد بودیم که با وجود مدارک و شواهد روشن، 
سازمان ملل این بار تسلیم فشار عربستان سعودی شد و این کشور را از فهرست 
این ها  از  بهتر  یمنی سزاوار  اما کودکان  ناقضان حقوق کودکان خارج کرد  سیاه 
هستند. خارج کردن عربستان از این فهرست، اعتبار بان کی مون را لکه دار کرده و 

دستاوردهای حقوق بشری او را از میان برده است.«
منبع: لوب الگ / 
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حادثه تروریستی اورالندو چه تاثیری بر 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکادارد؟

تــــــرور به 
نفع ترامپ

شهر  در  همجنسگرایان  اجتماع  در  تروریستی  حادثه 
اورالندوی ایالت فلوریدا فارغ از اهمیت دادن به نوع اجتماع 
آنها و بدون توجه به شخصیت  یا مطالبات  شکل گرفته و 
بیمار یا تروریست فرد مهاجم، بهانه ای است برای برآمدن 
راست افراطی در آمریکا. ترامپ هدایتگر و نماینده راست 
افراطی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کسی است 
را  حادثه  این  ترامپ  برد.  می  نفع  حوادث  قبیل  این  از  که 
همانگونه که در توییتش نشان داد، علم می کند تا درستی 
حرف خودش را در رابطه با سیاست های نژاد پرستانه و 
ضد اسالمی به اثبات برساند. ترامپ برنده این بازی است 
تواند  می  ترامپ  اکنون  داشت.  نیاز  ای  حادثه  چنین  به  و 
بگوید آنچه در مورد مهاجران و مسلمانان می گوید درست 
نیز پشت ترامپ راسیست  آمریکا  است، و مردم خشمگین 

قرار بگیرند و حمایتش کنند.
در حالی که بازار گرم انتخاباتی فضای عمومی و رسانه ای 
آمریکا را در می نوردد و مرحله مقدماتی انتخابات نیز با 
پیروزی ترامپ در یک طرف و هیالری کلینتون در طرف 
رقابت  آینده  و  تا حدودی وضعیت  و  پایان رسید  به  دیگر 
نهایی مشخص شده است، حادثه ای با 50 نفر قربانی می 
تواند تعیین کننده ماجرا باشد. البته نه به این معنا که این 
به  بلکه  باشد،  طرفین  از  یکی  پیروزی  اصلی  دلیل  حادثه 
خشمگین  مردمانی  تواند  می  اتفاقاتی  چنین  که  معنا  این 
وضعیت  از  هراسان  و  اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  از 
آیندشان را پشت سر یکی از نامزدها بسیج کند. اما کلینتون 
در  دخیل  و  ها  دموکرات  بازهای  دسته  از  اینکه  وجود  با 
نمی  است،  طلب  جنگ  و  خاورمیانه  گناه  بی  مردم  کشتار 
تواند آن طور که باید و شاید از این اتفاق سود بجوید، مگر 
اینکه تمام پرونده های کشتار و فرمان های حمله به مردم 
من  که  بگوید  و  کند  رو  را  عراق  و  در خاورمیانه  گناه  بی 
دشمن مردمان خاورمیانه و آفریقا بودم و با پهپادها و بمب 
پاکستان،  مردمان  سر  بر  آنها  ریختن  و  مدرن  های  افکن 
خواهم  نجات  را  شما  یمن  و  سوریه  عراق،  افغانستان، 
این ترامپ است که پیروز میدان چنین حوادثی است  داد. 
از دیگر کاندیداها  از مدت ها پیش گوی سبقت را  چرا که 
بار خوانده  آمریکا را اسف  آینده  ربوده بود و وضعیت و 
بود. ترامپ سخنرانی های آتشین نژادپرستانه ای از ابتدای 
کاندیداتوری اش داشت و مسلمانان متهمان ردیف اول این 
ما  که  کرد  اعالم  اوباما  که  چقدر  هر  بودند.  ها  سخنرانی 
اسالم  کنندگان  تحریف  با  بلکه  نیستیم  جنگ  در  اسالم  با 
رادیکال  را  اسالم  آگاه  نا  یا  آگاه  ترامپ  کنیم،  می  مبارزه 
سیاه  و  مهاجران  مسلمانان،  بر  عالوه  و  کند  می  معرفی 

پوستان را دشمن آمریکا می داند.

ترامپ موضعی حق به جانب گرفت
آنا نوشت: ترامپ گفت: »من از همه کسانی که با من تماس 
را  افراطی اسالمی  گرفتند و موضع من درباره تروریسم 
بر حق دانستند، تشکر می کنم. ولی من نمی خواهم تشکر 
بشنوم، من می خواهم هشدار بدهم و بگویم که باید هشیار 
از حادثه  )آذر 1394( پس  ترامپ دسامبر گذشته  باشیم.« 
گفته  کالیفرنیا  در  همسرش  همراه  به  مرد  یک  تیراندازی 
پیروز  آمریکا  ریاست جمهوری  انتخابات  در  اگر  که  بود 
شود، مانع ورود مسلمانان به داخل خاک آمریکا می شود. 
انتقادات زیادی چه در داخل و چه در  با  این موضع گیری 
خارج از آمریکا همراه شد. اگر هیالری کلینتون در واکنش 
این کشتار »واقعه ای  بیانیه ای گفته است  این حادثه در  به 
اوباما  باراک  و  بوده است  نفرت«  از  »ناشی  و  تروریستی« 
در خطابه ای تکراری آن را ناشی از نفرت خواند، ترامپ 
رئیس جمهوری  از  هایش  گفته  به  افتخار  و  غرور  با 
یکی  در  ترامپ  کند.  استعفا  منصبش  از  خواست  آمریکا 

اگر  گفته  کرده  منتشر  مورد  این  در  که  توئیت هایی  از 
»تروریسم  واژگان  از  نهایت  در  اوباما  رئیس جمهوری 
اسالم افراطی« استفاده نکند، »باید فورا از مقام خود، با 
نشات  که  با هوشیاری  ترامپ  کند«.  کناره گیری  رسوایی، 

گرفته از کار و کسب اوست حس تحقیر را به مخاطبانش 
از این وضعیت که در  القا می کند و خود را ناجی آمریکا 
به گزارش  بیشتر است معرفی کرد.  امکان وقوعش  آینده 
آنا، ترامپ گفت: »رهبر ما ضعیف  است، من انتظار داشتم 
چنین چیزی بگوید و او تنها این موضوع )کشتار اورالندو( 
و  انسان ها  جان  نجات  برای  تالش  در  من  دانست؛  بد  را 
هستم.  آینده  در  تروریستی  حمالت  وقوع  از  جلوگیری 
رفاه  دیگر  باشیم،  نداشته  سیاسی  صحیح  موضع  اگر  ما 
نخواهیم داشت.« ترامپ وقتی می گوید که چند ساعت پس 
به  منجر  که  کشور  در  تیراندازی  حادثه  بدترین  وقوع  از 
کشته شدن 50 نفر شد، برخی تماس گرفتند و از من بابت 
مواضعم علیه افراط گرایان اسالمی تشکر کردند دروغ نمی 

گوید. 

رشد تروریسم و برآمدن راست افراطی
بدون شک چنین حوادثی در غرب و آمریکا رشد و گسترش 
یعنی  پیرامونی  جهان  در  آن  بذر  اگر  و  یافت  خواهد 
اوباما  تکمیل  نا  بیان  به  و  شد  کاشته  آفریقا  و  خاورمیانه 
سالها  از  ناشی  که  است)نفرتی  نفرت  زاییده  کلینتون  و 
و  خاورمیانه  گناه  بی  مردم  کشیدن  صالبه  به  و  استعمار 
تروریستی  حوادث  که  همانگونه  آن  دامنه  است(  آفریقا 
کشیده  غرب  به  داد  نشان  آمریکا  اینک  و  بلژیک  فرانسه، 
دیگری  کس  هیچ  نه  و  ترامپ  نه  و  کلینتون  نه  شود.  می 
توانایی مانع شدن از چنین حوادثی را ندارند، اما این قبیل 
افرادی  و  افراطی  راست  پیروزی  برای  را  حوادث شرایط 
چون ترامپ فراهم می کند. رای دهندگان آمریکا باید بین 
بد و بدتر دست به انتخاب بزنند و در این شرایط گزینه ای 
داشته  بیشتری  شجاعت  و  قدرت  که  دارد  بیشتری  شانس 
در  را  جویی  جنگ  و  ناسیونالیستی  حس  بتواند  و  باشد 
توانایی  این  که  داده  نشان  ترامپ  کند.  بیدار  مخاطبانش 
بهانه  بلژیک  و  فرانسه  تروریستی  حوادث  اگر  دارد.  را 
امتیازهای  از  پلیسی و عقب نشینی  برای حکومت  ای شد 
دموکراتیک گذشته و از دست دادن آزادی به بهای امنیت ، 
چنین حوادثی در راس هرم سیستم جهانی می تواند مانند 
واقعه ی برج های دوقلوی آمریکا بهانه ای برای حکومت 
مهاجران،  اینکه  همه  از  بدتر  باشد.  جهان  در  پلیسی 
پناهجویان و آوارگان که خود قربانی جنگ طلبی و منافع 
قدرت ها ی جهانی هستند و فرار را بر قرار ترجیح دادند 
قرار  بیشتری  ستم  تحت  شدند،  آمریکا  و  اروپا  راهی  و 
خواهند گرفت. همه اینها را که در کنار هم قرار دهیم شعار 

های ترامپ برای مخاطبانش درست از آن درمی آید. 

زندگی بیزینسی و شوخی سیاست در آمریکا
قرن  اول  نیمه  اروپای  در  فاشیسم  برآمدن  که  نیست  قرار 
بیستم را موبه مو با برآمدن راست افراطی کنونی در اروپا 
هیتلر  مانند  ترامپ  نیست  قرار  و  کنیم  مقایسه  آمریکا  و 

اقتصادی و سرخوردگی  آنچه که مهم است بحران  باشد. 
ملی زمینه ساز رشد این پدیده در هر دو دوره است و اگر 
عقب  و  بدبختی  عامل  دشمن،  زده،  بحران  آلمان  یهودیان 
شدند،  می  معرفی  آلمان  سرخورده  وضعیت  و  ماندگی 

هراسناک  وضعیت  اصلی  مسبب  و  دشمن  مسلمانان  اینک 
موجود غرب و آمریکا هستند ! این دشمن و این وضعیت 
نامزدی حزب  تقریبا  اکنون  ترامپ  است.  نیازمند قهرمان 
جمهوری خواه را برای ریاست جمهوری از آن خود کرده، 
اختالفات  داشتند  تردید  او  درباره  که  گوناگونی  نخبگان 
خود را حل کرده اند. جنبش »ترامپ را متوقف کنید« در 
هواداران  از  برخی  گرچه  و  است،  شده  متوقف  خود  ریل 
آن جنبش به مخالفت با ترامپ ادامه می دهند، اکثر آن ها با 
او صلح کرده اند. خارج کردن دموکرات ها از کاخ سفید 

به  را  جمهوریخواهان  تواند  می  مشترک  دشمن  عنوان  به 
دور حبل المتین ترامپ جمع کند و دیگری یا دشمن مشترک 
اسالم رادیکال می تواند مردم را به دور جمهوریخواهان 
یک  »نظر   1934 سال  در  پارک  یونگ  گردآورد.  ترامپ  و 

شرقی درباره تمدن آمریکایی« را منتشر کرد، که یک نگاه 
بذله گو به جامعه آمریکا و موسسات آن را به دست می دهد. 
او نوشت: »برای آمریکایی ها زندگی بیزینس و سیاست یک 
شوخی است. هیچ کس برای جراحی پیش قصاب نمی رود. 
هیچ کس برای مجوز داشتن سگ به سلمانی نمی رود. اما 
نه  تجربه،  نه  است،  الزم  آموزش  نه  شدن  حکمران  برای 
برای  متحده  ایاالت  در  نوشت  پارک  مجوز«.  نه  آزمون، 
قدرت سیاسی »هر دلقکی که کاله خود را به داخل رینگ 

پرتاب کند می تواند توسط مردم الابالی انتخاب شود.«

بین الملل
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پردرآمدترین 
مسابقات تاریخ اروپا

یک سال بعد از رسوایی گسترده در باالترین سطح فوتبال جهان، خوشنامی 
و امور مالی فیفا هنوز هم با ابهامات زیادی مواجه است. حدود 150 مایل آن 
طرف تر اما شرایط برای یوفا، مهم ترین بخش زیر چتر فیفا بسیار متفاوت 
است. یورو 2016 در فرانسه، بزرگترین رویداد در تاریخ این مسابقات است 
با تیم های بیشتر، بازی های بیشتر و شهرهایی که میزبان این بازی هاست. 
انتظار  سازمان  این  کنید.  اضافه  اینها  همه  به  را  یوفا  برای  بیشتر  درآمد 
یورویی چهار  میلیارد   1 درآمد 4/  از  که  دارد  را  یورویی  میلیارد   2 درآمد 
بیشتر  بودند،  بازی ها  این  میزبان  اوکراین  و  لهستان  که  زمانی  پیش  سال 

خواهد بود. تورنمنتی که در آن 16 تیم حضور داشتند.
از نظر درآمد و میزان محبوبیت جام ملت های اروپا تنها پس از جام جهانی 
قرار می گیرد. تورنمنت جام ملت های اروپا امسال با 24 تیم برگزار می شود 
و این به معنی فروش بلیت بیشتر و حق پخش تلویزیونی باالتر است. حق 
پخش این مسابقات امسال 05/ 1 میلیارد یورو است که نشان دهنده افزایش 
25 درصدی نسبت به دوره گذشته در سال 2012 است. حق اسپانسرشیپ 
و  است  یورو رسیده  میلیون   450 به  40 درصدی  افزایشی  با  مسابقات هم 
مابقی درآمدها از طریق بلیت فروشی خواهد بود. مسابقات جام ملت های 
اروپا یکی از مسابقات قاره ای در جهان است لیکن درآمدی به مراتب باالتر 
ملت های  جام  تورنمنت  پخش  حق  درآمد  دارد.  قاره ای  مسابقات  سایر  از 
اکنون در حال برگزاری است معادل 112 میلیون دالر است.  آمریکا که هم 
یک  برابر  سال   10 طول  در  آسیا  فوتبال  مسابقات  کلیه  پخش  حق  همچنین 
میلیارد دالر است که شامل انواع مسابقات از جمله جام ملت های این قاره 
است و سال 2020 قرارداد 10 ساله آن پایان می یابد. در پی حق پخش بیش از 
یک میلیارد یورویی، برآورد تعداد تماشاگران تلوزیونی این مسابقات برابر 
130 میلیون نفر برای بازی های مراحل مقدماتی است که پیش بینی می شود 
این رقم تا بازی فینال به 300 میلیون نفر برسد. این در حالی است که فینال 
مسابقات »سوپربال50« در آمریکا که یکی پربازدیدترین رقابت هاست تنها 
110 میلیون بیننده دارد. آقای »لورنت اپشتاین« مدیر بازاریابی یوفا در این 
زمینه به طعنه گفته است ما 51)کل تعداد مسابقات یورو( فینال سوپر بال 

در یورو 2016 خواهیم داشت.
حدود سه چهارم درآمد حق پخش تلویزیونی این رقابت ها از خود قاره اروپا 
به دست می آید اگرچه تلویزیون های ملی اسپانیا و ایتالیا به علت قیمت باال از 
خرید این بازی ها خودداری کردند. اپشتاین، مدیر بازاریابی یوفا می گوید 
که با وجود رشد اقتصادی کند جهان و خصوصا اروپا، فروش حق پخش 
این  در  است.  بوده  خوب  نیز  خاورمیانه  و  برزیل  آمریکا،  در  بازی ها  این 
مسابقات دو و نیم میلیون بلیت به فروش رفته است که نسبت به یک ونیم 
میلیون بلیت فروش رفته در سال2012 افزایش مناسبی را نشان می دهد که 
استقبال  بخشی  و  است  تیمها  تعداد  افزایش  به  مربوط  آن  از  بخشی  البته 

به فروش عمومی  بلیت ها برخی  این  را نشان می دهد.  از مسابقات  بیشتر 
شده  واگذار  شرکت ها  از  برخی  به  سهمیه  به عنوان  برخی  و  رسیده اند 
است. اپشتاین، مدیر بازاریابی یوفا معتقد است برخی قوانین سختگیرانه 
درخصوص هدیه دادن بلیت موجب کمتر شدن فروش شده است. بسیاری 
از کمپانی ها مایل بوده اند این بلیت ها را به عنوان هدیه یا جایزه به مشتریان 
به  بلیت  باید هویت فرد که  به دلیل قوانین تطبیق )قوانینی که  بدهند ولی 
نام اوست و فرد دارنده یکسان باشد( اهدای بلیت ها عمال امکان پذیر نبوده 
موثر  قوانین  این  شدن  سخت تر  در  نیز  فرانسه  در  تروریسم  شبح  است. 
بوده است. 20 سال پس از یورو 96 مجددا میزبانی این مسابقات به یکی از 

قدرت های اقتصادی اروپا رسیده است و این عامل یکی از موجبات افزایش 
40 درصدی درآمدهای اسپانسرشیپ در مسابقات شده است.

در فهرست حامیان مالی فوتبال معموال چند شرکت ثابت قرار دارند مانند 
برنامه  در  که  ملیتی  از شرکت های چند  دیگر  برخی  و  کوکا کوال  آدیداس، 
بازاریابی خود نگاه تبلیغاتی ویژه ای به این مسابقات دارند. هرچند برای 
کل اقتصاد بزرگ فرانسه این تورنمنت مانند قطره ای در یک سطل آب است. 
پژوهشگران دانشگاهی مرکز پژوهش های لیموژ درآمدهای فرانسه از محل 
مخارج تماشاگران و طرفداران در این رقابت ها را 3/ 1 میلیارد یورو برآورد 
کرده اند. شواهد به دست آمده از سایر کشورها همچنین نشان می دهد اثرات 
اقتصادی این پیامدهای اقتصادی کوتاه مدت و گذراست. اقتصاددانان واحد 

اطالعات بلومبرگ در مقاله ای که 25 مه  منتشر شد، نوشتند: »این رقابت ها 
ولی  باشند  داشته  بهبود  و  تقاضا  افزایش  فرانسه  برای  هفته ها  می توانند 

کارهای بسیار بیشتری برای بهبود اقتصاد فرانسه الزم است.«

درآمدها و پاداش ها
حمایت  اروپا  ملت های  جام  مسابقات  از  دوره  این  از  تجاری  شرکت   13
وظایف  پرداختی،  مشخص  سهم  بر  عالوه  آنها  از  کدام  هر  که  می کنند 
غول های  مسابقات  این  حامی  بین المللی  شرکت های  دارند.  نیز  خاصی 
بزرگ تجاری نظیر آدیداس، کارلسبرگ، کانتیننتال، مک دونالد، کیا، هوندا، 

شرکت هواپیمائی ترکیه، شرکت تلفن اورانژ، شرکت گاز آذربایجان و بانک 
کشاورزی فرانسه است. تیم ملی فوتبال اسپانیا که دوبار به طور متوالی به 
قهرمانی جام ملت های اروپا دست پیدا کرده است، در این دوره از مسابقات، 
عنوان »مدافع قهرمانی« را به خود گرفته است. اگر تیمی به مقام قهرمانی 
»جام  مسابقات  در  شرکت  مجوز  کند،  پیدا  دست  مسابقات  از  دوره  این 

کنفدراسیون های 2017 « در روسیه را به دست خواهد آورد.
همچنین با اعالم جوایز ٢٤ تیم حاضر در جام ملت های اروپا مشخص شد 
که یوفا، ٣٠١ میلیون یورو به تیم ها خواهد داد که سهم قهرمان از این مقدار 
٢٧ میلیون یورو است. این رقم نسبت به دوره گذشته جام ملت های اروپا 
افزایش یافته است. در اول ماه ژوئن امسال اعالم شد که اگر تیم ملی فوتبال 
 ٢٣ از  کدام  هر  به  شود،  اروپا  ملت های  جام  از  دوره  این  قهرمان  فرانسه 
این حال بازیکنان تیم  با  این تیم، ٣٠٠ هزار یورو اهدا خواهد شد.  بازیکن 
مرحله  به  اگر  هستند،  مشهور  »آبی ها«  به  خود  کشور  در  که  فرانسه  ملی  
یک چهارم نهایی برسند 165 هزار یورو، اگر به مرحله نیمه نهایی برسند 
٢١٠هزار یورو و اگر به بازی فینال مسابقات راه پیدا کنند نفری ٢5٠ هزار 
یا  »یوفا«  که  پولی  از  بخشی  از  پاداش  این  گرفت.  خواهند  پاداش  یورو 
وجود  با  شد.  خواهد  تامین  می دهد،  فرانسه  فوتبال  فدراسیون  به  »فیفا«، 
هزینه سنگین تامین امنیت در مسابقات فوتبال یورو 2016، درآمد زیادی از 
این رویداد ورزشی عاید فرانسه و یوفا خواهد شد. کارینا شابور، کارشناس 
مسائل اقتصادی در این زمینه گفت: برگزاری این مسابقات برای یوفا 650 
مسابقات  این  برگزاری  برای  نیز  فرانسه  دارد.  بر  در  هزینه  یورو  میلیون 
نوسازی  برای  بودجه  این  می کند.  هزینه  یورو  میلیون   940 و  میلیارد  یک 
استادیوم های ورزشی و بهبود زیرساخت ها و همچنین تامین امنیت هزینه 
خواهد شد. بودجه ای که برای تامین امنیت در نظر گرفته می شود، با توجه 

به تهدیدهای تروریستی افزایش شدیدی داشته است.
در اصل 24 میلیون یورو از این بودجه صرف تامین امنیت مسابقات خواهد 
بر  در  یورو هزینه  میلیارد  دو   ،2016 یورو  مسابقات  برگزاری  کل  در  شد. 
بلیت  فروش  و  اسپانسرها  تلویزیونی،  پخش  حق  اعطای  افزود:  دارد.وی 
داشت.  خواهد  درآمد  این  از  را  سهم  بیشترین  یوفا  و  می کند  درآمد  ایجاد 
یوفا از این مسابقات درآمدی دو میلیارد یورویی خواهد داشت. »کارشناس 
مسائل اقتصادی در ادامه گفت: مرکز حقوق و اقتصاد ورزش، حضور یک 
میلیون طرفدار فوتبال در فرانسه را پیش بینی کرده است. این گردشگران 
ورزشی یک میلیارد و 300 میلیون یورو پول خرج خواهند کرد.« این رقم بر 
تولید ناخالص ملی فرانسه اضافه خواهد شد و 26 هزار فرصت شغلی تمام 
وقت ایجاد می کند. درآمد مالیاتی دولت از پولی که طرفداران فوتبال هزینه 
خواهند کرد، 180 میلیون یورو پیش بینی شده است. اگر سیالب، اعتصاب و 
سوءقصدها مشکل ساز نشوند، برگزاری این مسابقات امتیازی برای وجهه 

دولت فرانسه محسوب می شود.

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

VAT, CIS and Payroll
Company Formation

Business Plans, Commercial Loans and Mortgages
Specialist Tax Investigations

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

Gas & Oil Engineers and Sub Contractors

FROM BASIC BOOKKEEPING TO
MORE COMPLEX
FINANCIAL NEEDS.

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

ovace@principalaccounting.co.uk

Certified Public Accountants
Time House

56b Crewys Road
Golders Green, NW2 2AD

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

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

Ovace Modabber FCPA, FMAAT
Licensed & Regulated by AAT

اقتصاد
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سکه و دالر کم نوسان شدند

آرامش بازار، 
پریشانی دالالن

تا  بود  آرام  سکه  و  دالر  بازار  فضای  چهارشنبه،  روز 
هر دو نوسان چندانی را تجربه نکنند. در پنجمین روز 
هفته، دالر با افزایش جزیی 2 تومانی به قیمت 3 هزار 
و 465 تومان رسید. به گفته فعاالن، روز گذشته عامل 
افزایشی یا کاهشی خاصی در بازار حضور نداشت تا 
هدایت  خاصی  سمت  به  را  قیمت  نتوانند  معامله گران 
از  بازار  کم نوسانی  و  آرامش  فعاالن،  اعتقاد  به  کنند. 
یکسو دالالن را کالفه و پریشان کرده و از سوی دیگر 
انجام  بازار  در  چندانی  معامالت  که  بود  شده  موجب 

نشود.
تغییرات  نیز  آزادی  بهار  تمام  سکه  چهارشنبه،  روز   
قیمت زیادی را تجربه نکرد و نهایتا با هزار تومان رشد 

به قیمت یک میلیون و 31 هزار تومان رسید.
به گفته فعاالن، بازار سکه بیشتر حالت انتظاری داشت 
و اکثر معامله گران در انتظار انتشار بیانیه فدرال رزرو 

بودند که نهایتا شب گذشته منتشر شد.

دالر محدوده3460
نیمه  در  تنها  ارزی  شاخص  هفته،  روز  پنجمین  در 
تا  کرد  نوسان  تومان   460 و  هزار   3 محدوده  ابتدایی 
روز آرامی را پشت سر گذاشته باشد. روز چهارشنبه، 
دالر معامالت خود را با قیمت 3هزار و 461 تومان آغاز 
شده  بسته  قیمت  به  نسبت  تومانی   2 کاهشی  که  کرد 
روز سه شنبه داشت. در ادامه روز، دالر توان افزایشی 
تنها  نهایتا  و  نداد  نشان  خود  از  را  خاصی  کاهشی  یا 
توانست تا قیمت 3هزار و 465 تومان باال رود. تغییرات 
محدود دالر در روز چهارشنبه موجب بی حوصلگی و 
کاهش انگیزه معامله گران ارزی برای حضور در بازار 
این  در  معامالت  مقدار  موضوع،  این  تحت تاثیر  بود. 

روز تا حدی کاهش یافت.

عوامل کم قدرت
به گفته فعاالن، روز چهارشنبه ارزش دالر در مناطق 
سلیمانیه و هرات باالتر از بازار داخلی بود، ولی فاصله 
اندازه ای  به  شده  یاد  منطقه  دو  با  داخلی  بازار  قیمت 
نبود که معامله گران ریسک خروج ارز از بازار تهران 
حاضران  گفته  به  دیگر،  سوی  از  بخرند.  جان  به  را 
در بازار، میزان حجم ارز در بازار داخلی به اندازه ای 

بود که پاسخگوی تقاضای معامله گران باشد و همین 
دهند  ترجیح  نوسان گیران  که  می شد  موجب  موضوع 
که چندان وارد بازار نشوند. برخی حاضران در بازار 
اعتقاد داشتند که بازار به دلیل نزدیک شدن به روزهای 
انتهایی ماه جان باال رفتن ندارد؛ چراکه در این مقاطع 
معامله گران  نقدینگی  حجم  یکسو  از  معموال  زمانی 
در  آنها  از  برخی  دیگر  سوی  از  و  می کند  پیدا  کاهش 

حال تسویه خرید و فروش های ماهیانه خود هستند.
این در حالی است که شمار دیگری از بازیگران بازار، 

همچنان کم نوسان بودن دالر را به کاهش سنتی تقاضا 
کم نوسان  وضعیت  در  داده اند.  نسبت  رمضان  ماه  در 
که  دادند  ترجیح  زیادی  معامله گران  گذشته،  روز 
قیمت  روند  شدن  آشکار  تا  بازار  وضعیت  تماشاگر 

باشند.

با  را  آزادی معامالت خود  بهار  تمام  چهارشنبه، سکه 
قیمت یک میلیون و 32 هزار و 500تومان آغاز کرد که 
بسته  قیمت  به  نسبت  تومانی   500 و  هزار   2 افزایشی 
شده روز سه شنبه داشت. این افزایش ابتدایی که ناشی 
جهانی  بازارهای  شروع  در  اونس  بهای  رفتن  باال  از 
یک  قیمت  روی  سکه  و  نشد  دنبال  روز  ادامه  در  بود، 
فلز  داد.  پایان  خود  کار  به  تومان  هزار   31 و  میلیون 
روز  دالر  مانند  چهارشنبه  روز  نیز  داخلی  گرانبهای 
یک  محدود  دامنه  در  و  گذاشت  پشت سر  را  آرامی 
میلیون و 31هزار تومان تا یک میلیون و 33 هزار تومان 

نوسان کرد.

سوئیس: 
غایت 

دموکراسی؟
برایان دایگل

استاد اقتصاد سیاسی مدرسه اقتصاد لندن

سوئیس  کنفدراسیون  که  استانی  وشش  بیست 
شرایط  دارای  زیادی  دالیل  به  می دهند  تشکیل  را 
منحصر به فردی هستند. اول اینکه سوئیس از عصر 
نکرده  جنگ  اعالم  کشوری  هیچ  به  تاکنون  ناپلئون 
است؛ اقدامی قابل تحسین که البته هیچ گاه از سوی 

قدرتمند  همسایه  سه  یعنی  فرانسه،  و  آلمان،ایتالیا 
این  بر  عالوه  نگرفت.  قرار  استقبال  مورد  سوئیس 
تفاوتهای زبانی  با وجود  توانسته  حکومت سوئیس 
خوبی  به  کشور  این  در  را  خود،تعادل  شهروندان 
برقرار کند و گویندگان به زبانهای آلمانی،ایتالیایی، 
مساوی  کامال  حقوقی  از  رومانی اش  و  فرانسوی 
امری که در دیگر  قانون برخوردار شوند،  برابر  در 
در  نیستیم.  آن  شاهد  سوئیس  مشابه  کشورهای 
بلژیک، لتونی، اوکراین و اسپانیا همین تفاوت زبانها 
طبیعت  است.  شده  تنش  و  اختالف  جدایی،  باعث 
صلح طلب و سیاست عدم تعهد سوئیس در قبال دیگر 
این کشور در  را برای  کشورها موقعیت برجسته ای 

جهان ترسیم کرده است.

 نکته مهم تر که در مورد سوئیس کمتر مورد توجه 
بر  حاکم  مستقیم  دموکراسی  سیستم  گرفته  قرار 
دموکراسی  به  سوئیس  تکیه  و  اعتماد  است.  آن 
سیاسی  سیستم  از  بخشی  و  دارد  طوالنی  سابقه ای 
قرن  اواخر  در  که  است  قدیمی  کنفدراسیون  این 
سیزدهم تشکیل شد. در آن زمان مجمعی متشکل از 
رای دهندگان ایجاد شد تا اختالف های ارضی و حتی 
سیاسی در این کنفدراسیون را حل و فصل کنند. این 
زمان تشکیل جمهوری سوئیس  در  نوع دموکراسی 
با  و  گرفت  قرار  تاکید  مورد  هم  باز   1848 سال  در 
آمریکا  از قانون اساسی  الگوبرداری  با  تغییراتی که 
استان ها  میان  تعادل  برقراری  لزوم  به  توجه  نیز  و 
محلی  قدرت  نهادهای  کثرت  وجود  با  )کانتونها( 
صورت گرفت، نوع جدیدی از دموکراسی را در این 
کشور ایجاد کرد. در سال 1869هم اصالحیه ای مورد 
تصویب قرار گرفت که بر اساس آن،هرگونه تغییر در 

قانون اساسی باید مورد تایید عمومی قرار می گرفت. 
برای مشارکت بیشتر شهروندان در سیاست هم این 
حداقل  درخواست  صورت  در  تا  شد  فراهم  امکان 
برای  رفراندومی  کشور،  این  مردم  از  نفر  هزار   100
برگزار  سوئیس  اساسی  قانون  از  بندهایی  اصالح 
شود. پیش بینی چنین حقی در قانون اساسی فدرال، 
و  استانی  نهادهای  از  باالتر  جایگاهی  در  را  مردم 

حتی شورای فدرال قرار داد.

که  برسند  نتیجه  این  به  شهروندان  که  صورتی  در 
است  در تضاد  ملی  منافع  با  نهاد ها  این  تصمیم های 
دهند.  تغییر  را  شده  اتخاذ  تصمیم های  می توانند 
ممنوعیت  و  ملل  سازمان  در  سوئیس  عضویت 
انرژی هسته ای از جمله مواردی بود که  از  استفاده 
با برگزاری رفراندوم تکلیف آن مشخص شد. تقریبا 
نمی توان موضوعی را یافت که شهروندان سوئیسی 
خود  خواسته  و  نظر  رفراندوم  برگزاری  با  نتوانند 
حال  این  با  کنند.  اعمال  یا  مطرح  آن  مورد  در  را 
آن  از  که  دموکراسی  سطح  این  از  برخورداری 
می شود،  یاد  نیز  متعادل  محافظه کاری  عنوان  تحت 
مشکالتی آشکار و متاسفانه نه چندان معمول دارد: 
تاثیر منفی گروههای اقلیت. یکی از ایراد های اساسی 
که  به ویژه در مناطقی  سیستم دموکراسی مستقیم 

یا  ندارد  وجود  آن  کنترل  برای  سازمانی  مکانیسم 
تمام تصمیم ها به ساختار قانونی و رای گیری ارجاع 
داده می شود، تحقق »استبداد اکثریت« است. بر این 
اساس اکثریت تصمیم گیرنده هستند و اقلیتی که بنا 
به دالیل قومیتی، مذهبی، زبانی، سیاسی و... در این 
موقعیت قرار گرفته اند باید با سرکوب خواسته خود، 
رفراندوم هایی  از  تعدادی  بپذیرند.  را  اکثریت  اراده 
که در سالهای اخیر در سوئیس برگزار شده به طور 
که  است  بیگانگانی  از  ترس  دهنده  نشان  خاصی 
اقلیت در سوئیس زندگی می کنند. در سال  به عنوان 
2009 مردم سوئیس در رفراندومی، به ادامه ساخت 
مناره برای مساجد این کشور رای منفی دادند، رایی 
بود که حدود  اقلیت مسلمانی  بر خالف خواست  که 
می دهند.  تشکیل  را  کشور  این  جمعیت  درصد   5
اتحادیه های  و  سوئیس  سیاسی  احزاب  اکثر  حتی 
اما  بودند  مناره ها  ساخت  روند  موافق  هم  کارگری 
رای منفی 57درصدی ادامه این روند را متوقف کرد. 
در سال 2004 هم مردم سوئیس در رفراندومی دیگر 
این کشور  در  که  به خارجی هایی  تابعیت  اعطای  به 
سوم  نسل  به  تابعیت  اعطای  نیز  و  شده اند  بزرگ 
 2010 سال  در  دادند.  منفی  رای  خارجی ها  فرزندان 
اخراج  با  از 52 درصد شهروندان سوئیس  هم بیش 
به  موارد  این  کردند.  مخالفت  خارجی  جنایتکاران 
بخش  رفراندوم ها  این  در  که  می دهد  نشان  خوبی 
و  گرفته اند  قرار  اقلیت  جایگاه  در  جامعه  از  مهمی 
حتی در یک مورد )عدم اخراج جنایتکاران خارجی( 
تصمیمی اتخاذ شده که می تواند تهدیدکننده اکثریت 

جامعه باشد.
نیشنال اینترست
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جیمز جویس و آثارش

گــــــرداب 
کلمـــــــات

پانیذ زرتابی

جیمز جویس، از مهم ترین نویسندگانی که جهان از قرن بیستم به این طرف 
به  خانواده اش  و  خود  معاش  امرار  برای  عمر  تمام  در  است،  دیده   خود  به 
نخستین  با  که  بود  عمر  اواخر  در  فقط  پرداخت.  انگلیسی  زبان  تدریس 
حق تألیف های عمده توانست در پاریس سروسامانی مختصر پیدا کند و دیگر 
دچار ترس از فقر و فاقه نباشد. او در برابر عوامل سردکننده ای مانند فقر، 
بی اعتنایی، سانسور اخالقی و بیماری وخیِم هر دو چشم پایداری کرد. در 
تا  اروپا  از  ادبیات،  ١٩٤١ که درگذشت، کمتر صاحب نظر و منتقدی در عالم 
آمریکا بود که جویس را یکی از مهم ترین نویسندگان قرن نداند و از قبول 
آن سر باز زند. زندگی نامه ادبی جیمز جویس در کتابی با همین عنوان آمده 
است. به قلم جی آی ام  استیوارت و ترجمه بی بدیِل منوچهر بدیعی که دیگر 
نیم قرنی است نامش در ایران با ناِم جیمز جویس گره خورده و اهِل ادبیات 
هم همین مدت است که به انتظار ترجمه او از »اولیس« جویس نشسته اند. 
نثار جویس کردند  بسیاری هم  است: »ستایش های جاهالنه  آمده  کتاب  در 
 - بود  آنها  اقتضای خود  بالیایی کردند که بی شک  را گرفتار  و کتاب هایش 
بالی تفسیر و تحشیه بیش از حد.« آن طور که از روایِت استیوارت برمی آید 
سال  در  که  مجلسی«  »موسیقی  عنوان  با  است  کتابی  جویس  اثر  نخستین 
١٩٠٧ درآمد. مجموعه ای از سی وشش قطعه شعر. سرودن این مجموعه در 

١٩٠٤ تمام شد اما سه سال منتظر پیداشدن ناشر می ماند. 
چندی بعد در سال ١٩١٨، جویس نمایش نامه »تبعیدی ها« را می نویسد،  اثر 
دیگری که همچون اولین کتابش، چندان اهمیتی ندارد. اما به نظر می رسد 
اما  است.  بوده  دابلینی ها  و  دابلین  درگیر  جویس  ذهن  سال ها  این  تمام  در 
در  ناپخته  حتی  را،  جویس  تفکر  طرز  و  سبک  رِد  حدی  تا  بخواهیم  اگر 
»تبعیدی ها« دنبال کنیم، می توانیم از تأثیرپذیری او از ایبسن سخن بگوییم. 
»تبعیدی ها، فقط فریاد مخالفی نیست که طرز نمایش ناتورالیستی مفرطی 
را در برابر نمایش نامه های ییتس، سینگ و لیدی گرگوری قرار داده باشد، 
واقعی  شباهتی  روحیه  لحاظ  از  ایبسن  با  که  است  نویسنده ای  اثر  بلکه 
که  بود  دریافته  جویس  آخر،  است.«  محدود  شباهت  این  که  هرچند  دارد، 
پیش از آن که ایرلندی باشد، باید اروپایی باشد یا به بیان دیگر باید جهانی 
او این حقیقت را در سیمای ایبسن دیده بود. »دریافت که ایبسن  فکر کند. 
چهره ای جهانی است و برای نشان دادن جنبه والیتی جنبش ادبی ایرلند، که 
جویس  شد.«  متوسل  او  به  می توان  بود،  معتقد  آن  والیتی بودن  به  جویس 
آدمی سخت  در  که  را  بسیار شدیدی  اخالقی  نمایش نامه مطلق طلبی  این  با 

خودپرست جریان دارد، روی صحنه و پیش چشم مخاطبان می آورد. 

با این  همه فشارهای فکری و عاطفی که بر جویس اعمال می شد نه در این 
جویس  نمی کند.  پیدا  حقیقی  نموِد  شعر،  مجموعه  آن  در  نه  و  نمایش نامه 
نیروهای  و  دردها  این  همه  می شود  موفق  »دابلینی ها«،  در  سرانجام 
 ١٩١٤ در  داستان  مجموعه  این  که  هنگامی  کند.  روایت  را  او  بر  اعمال شده 
آنها  درباره  پیش  سال  ُنه  جویس  که  بود  داستان  پانزده  شامل  شد،  منتشر 
خطاب به ناشرش نوشته بود: »قصد من آن بوده که فصلی در تاریخ اخالقی 
وطن خود بنویسم و از آن رو دابلین را صحنه داستان ها قرار دادم که این شهر 
به نظر من کانون فلج می نمود.« و بعد اعتراف می کند که »بیشتر قسمت های 
گستاخی  که  بودم  عقیده  این  بر  و  نوشته ام  میان مایه  سبکی  به  را  کتاب 

زیادی می خواهد که کسی جرئت کند آنچه را دیده و شنیده است در هنگام 
بیان کردن عوض کند، چه رسد به آنکه مسخ کند.« و بعد استیوارت همصدا 
با جویس می نویسد که ما هم با جویس هم عقیده ایم که سبک حکایت حوادث 
آن دوراِن دابلین را، انحطاط فرهنگی طبقه متوسط، بی تفاوتی و فلج شدگی 
تأثیر  از  بزرگی  »بخش  و  بنویسد  میان مایه  این گونه  را  دابلینی ها  و  دابلین 
آن به سبب مهارت جویس در این زمینه است.« اولین و آخرین داستان  این 
مجموعه را جزء شاهکارهای جویس به حساب می آوردند و صدالبته داستان 
آخر را که با دیگر داستان های مجموعه تفاوت چشمگیر دارد، گرچه، نوعی 
این مجموعه است. بدون شک توانمندی جویس  تکمله بر تمام داستان های 
در نویسندگی نخستین بار در همین آخرین و بلندترین داستان  »دابلینی ها« 
- داستان »مردگان«- نمایان می شود. »مردگان سمبولیسم و ناتورالیسم را 
با ظرافت و  اندوه آمیزی  تازه ای در هم می آمیزد و طنز  با اطمینان و غنای 
ایجاز در سراسر آن موج می زند.« این کتاب در ایران نیز چند ترجمه دارد: 
ترجمه ای از پرویز داریوش و ترجمه مؤخر آن نیز از آِن محمدعلی صفریان 

و صالح حسینی است.

اما می رسیم به »چهره مرد هنرمند در جوانی«. رمانی که در اصل داستان 
بریدن جویس از کاتولیک است در ١٩١٦ و در پایان روند تکوینی که سالیان 
درازی ادامه یافت. جویس در ایام جوانی نوشتن رمانی را براساس زندگی 
خود آغاز می کند و آن قدر در نوشتن آن مداومت به خرج می دهد که به ١٥٠٠٠٠ 
کلمه می رسد و تازه این تعداد کلمات به قدر نیمی از رمان است. در حدود 
١٩٠٨ بود که تصمیم گرفت رمان را مختصر کند و به کلی آن را بازنوشت. 
است:  تقصیر  عذر  نوعی  جوانی«  در  هنرمند  مرد  »چهره  رمان  تمام 
 – – شخصیت اصلی رمان  استیون  که  این است  بر  اساسی  تأکید  درعین حال 
این کتاب را مشخصا  بلکه منتظر عقاب می ماند.  عذرخواهی نخواهد کرد، 
آغازی بر شاهکار جویس، »اولیس« می دانند. زیرا جویس تمام اندیشه هایی 
را که در »چهره مرد هنرمند در جوانی« پا گرفته است، در »اولیس« باز از 
درخشان  ترجمه  با  فارسی  زبان  در  نیز  جویس  مهم  اثر  این  می گیرد.  سر 
اما  و  است.  شده  منتشر   – هست  نیز  »اولیس«  مترجم  که   – بدیعی  منوچهر 
بیداری،  وقت  در  ذهن  کندوکاو  است،  روز  یک  اولیس،  وصف  »اولیس«. 
او »شب زنده داری فینگن ها« که وصف  یا بدیل رمان دیگر  درست برخالف 
است.  سرشار  زبان  از  بهت آوری  صورت  به  »اولیس  است.  واحد  شب  یک 
زبان با موج های خرد و کالن، گرداب و مشت مشت کف و افشانک به سوی ما 
روان می شود؛ سخت وجدآور است؛ و تا بیاید به پایین برسد تا اندازه ای نیز 
کوبنده، خراشنده و ذله کننده می شود.« رمان »اولیس« که در زبان فارسی 
اگر دربیاید شاید تا هزار صفحه نیز برسد، سالیانی است که در دست مترجم 
فارسی،  زبان  در  »اولیس«  یا  او  برگردان  است.  بدیعی  ما، منوچهر  توانای 
چنان که بدیعی در همین صفحات اشاره می کند از سال ١٣٧١ یعنی بیش از 
دو دهه است که انجام گرفته است، اما به دالیلی تا امروز چاپ آن ممکن نشده 
است. رمانی چنان مشهور که یکی از شخصیت های آن، لئوپولد بلوم خود 
به تنهایی، یک روز را در تاریخ ایرلند به خود اختصاص داده است: شانزدهم 
سال  برپایی اش  دیدار  و  درک  قصد  به  بدیعی  که  روزی  بلومزدی.  ژوئن، 

گذشته به دابلین رفت و در این صفحات از رهاورِد خود با ما سخن گفت.
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نمایش نقاشی های 
دوران کودکی »فروید« در لندن

مجموعه ای از نقاشی ها، طراحی ها و یادداشت های دیده نشده ی »لوسین 
می شود،  او  کودکی  دوران  آثار  شامل  که  ـ  انگلیسی  هنرمند  ـ  فروید« 
هنری  آثار  و  یادداشت ها  است.   درآمده   به نمایش  لندن  ملی  گالری  در 
و  میلیون  دو  مالیاتی  بدهی  عوض  در  که  فروید«  »لوسین  دیده نشده ی 
معرض  در  بود،  شده  اهدا  لندن  ملی  پرتره  گالری  به  پوندی،  هزار   900
دیده عموم قرار گرفته اند. در این مجموعه، نقاشی هایی دیده  می شود که 
»فروید« در کودکی کشیده و تا کنون در هیچ گالری یا موزه ای به نمایش 
درنیامده اند. این آثار پس از تعیین مالیاتی دو میلیون و 900 هزار پوندی بر 

میراث این نقاش، به گالری ملی لندن تحویل داده شدند.
در این مجموعه، خودنگاره  جدیدی از »فروید« هم به چشم می خورد که 
تا کنون در هیچ جا نمایش داده نشده است 47 دفتر طراحی، بیش از 800 
نقاشی و 162 اثری که »فروید« در کودکی پیش از فرار خانوادگی از دست 
نیروهای نازی به انگلیس خلق کرده، در این نمایشگاه عرضه شده است. 

این نقاشی ها وضعیت بسیار خوبی دارند چون »لوسی« مادر این هنرمند 
آن ها را با دقت و وسواس در پاکت نگه داشته است.

و  پرندگان  به  را  او  عالقه  وضوح  به  »فروید«  کودکی  دوران  طرح های 
ایفای  جدی اش  آثار  در  بعدها  که  موتیف هایی  می دهد،  نشان  درختان 
نقش کردند. یادداشت های »فروید« که در این نمایشگاه عرضه می شوند 
این  در  او  دارند.  را  نقاش  این  روزانه  خاطرات  دفتر  حکم  نوعی  به  نیز 
نوشته  را  خود  تلفن  های  شماره   و  مختلف  نکات  اولیه،  طرح ها  دفتر ها، 
است.به گزارش گاردین، آثار دیده نشده »لوسین فروید« تا ششم سپتامبر 
به صورت رایگان در اتاق 40 گالری پرتره ملی لندن در معرض نمایش قرار 
دارد.»لوسین فروید« یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین نقاشان انگلیس 

بود که در دسامبر 1922 در برلین متولد شد. 
آلمان،  همراه  با به قدرت رسیدن حزب نازی در  وی در سن 10 سالگی و 
خانواده اش به انگلیس رفت و کار نقاشی را آغاز کرد. این نقاش جنجالی، 
و  بود  معروف  نظریه پرداز  و  روانشناس  فروید«،  »زیگموند  نوه  ی 
نقاشی هایش بارها رکورد حراجی های مختلف را شکسته است. این نقاش 
سبک های  به  گذراند،  لندن  در  را  خود  حرفه ای  عمر  بیشتر  که  واقع گرا 

واقع گرایی، اکسپرسیونیسم و فراواقع گرایی نقاشی می کشید.

مرگ مرد تنهای شب در سپیده دم
 سیدرضا اورنگ

سال های دور، مردی با گیتار مقابل دوربین تلویزیون قرار گرفت و ساز خود را به ترنم 
درآورد. طولی نکشید که صدایی رسا، اما غم گرفته با گیتار همنوا شد. آهنگی بود درباره 

مادر که خواننده با شور و هیجان خاصی ترانه آن را می خواند.
نوع خواندن این خواننده جدید، به نوعی خاص بود، همین خاص بودن صدا و نوع اجرا، 
خیلی زود نام این خواننده را بر سر زبان ها انداخت. حبیب محبیان با نام هنری حبیب، 

طولی نکشید که به جمع خوانندگان پرطرفدار پیوست.
پس از انقالب اسالمی، تعدادی از خوانندگان ترک وطن کردند، یکی از این خوانندگان 
حبیب محبیان بود. حبیب، سال های سال در آن طرف آب فعالیت داشت. پس از گذشت 
سال ها، خبری در رسانه های مجازی و غیرمجازی منتشر شد که حبیب به ایران آمده 
است. در ابتدا پذیرفتن این خبر سخت بود، اما حقیقت داشت. بعد از تایید خبر ورود، 
شنیده شد وی به وزارت ارشاد در خواست مجوز داده است. بازار شایعه درباره حبیب 
همچنان داغ بود. برخی از شایعه ها حاکی از آن بود که حبیب مجوز انتشار آلبوم و اجرا 

گرفته است. طولی نکشید که این خبر از طرف مسووالن وزارت ارشاد تکذیب شد.
حبیب همچنان در خانه خلوت خود به آهنگسازی مشغول بود تا روزی این مجوز صادر 
شود، اما نشد که نشد. صدور مجوز انتشار آلبوم و اجرای موسیقی، آن قدر طول کشید تا 
جواز دفن او صادر شد! با فوت حبیب محبیان، یکی دیگر از هنرمندان از خارج برگشته 
یا در خانه نشسته در حسرت هنرنمایی بال بال زد تا چشم از دنیا فرو بست. خبر مرگ 
از  نامناسب  با عکس هایی  از رسانه های رسمی منتشر شد،  حبیب، خیلی زود، زودتر 
موسیقی  آلبوم  انتشار  و  کنسرت  اجرای  حسرت  در  که  حبیب  مرگ  از  پس  وی.  جنازه 
اتفاق افتاد، اکنون همه رسانه ها و عالقه مندان منتظر واکنش وزارت ارشاد هستند. همه 
دنیا کوتاه شده،  از  این خواننده درگذشته که دیگر دستش  برای  آیا  بدانند  می خواهند 
اجازه تشییع جنازه از تاالر وحدت یا مکان های مشابه داده می شود یا نه؟ آیا در قطعه 

هنرمندان برای او جایی در نظر می گیرند یا خیر؟!
حبیب محبیان چند سالی بود که در ایران زندگی می کرد. با اینکه تقریبًا از صدور مجوز 
ناامید شده بود، اما همچنان فعالیت داشت و به ادعای خودش چندین آهنگ را آماده کرده 

بود تا روی آنها بخواند.
هر چند حسرت به دل ماند، اما آهنگ های تازه ساخته اش ضبط شده است.

کاری با گذشته حبیب و کسانی مانند او نداریم، بازگشت او و دیگران نشان از آن داشت و 
دارد که می خواهند بعد از این در وطن بمانند و برای هموطنان خود اجرا داشته باشند.

از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد و حکومت جمهوری اسالمی  نزدیک به چهل سال 
ایران تثبیت شده است. همه آنانی که در ایران هستند و خارج از ایران، به غیر از کسانی 
که معاند دو آتشه هستند، ایرانی اند و از این آب و خاک که به کشور خود عالقه مندند. 
وقتی هنرمندی که سال ها در خارج به سر برده یا در داخل خانه نشین بوده، می خواهد 
پذیرفته و می خواهد در  این حکومت  ایران هنرنمایی کند، یعنی  در جمهوری اسالمی 
چارچوب قوانین آن، هنر خود را عرضه کند. چرا و به چه دلیل باید با درخواست آنان 
مخالفت کرد؟ دین اسالم، آیین بخشش و رفعت است. باید این بخشش شامل همه شود، 
آنانی که عنادی ندارند و فقط قصد هنرنمایی برای مردم کشور خود دارند.  البته همه 
متاسفانه تعدد مراکز تصمیم گیری باعث شده تا این بخشش شامل برخی نشود. بسیاری 
از هنرمندان که جلوی فعالیت آنان گرفته شد، آرزو به دل ماندند تا دوباره در کشور خود 
به هنرنمایی بپردازند، اما این آرزوی برآورده شدنی را با خود به گور بردند. آیا قانون 
نوشته و یا نانوشته ای وجود دارد که آنان را تا آخر عمر از هنرنمایی محروم کرده باشد؟ 
این محرومیت ها تا کی ادامه خواهد داشت؟ اگر حکم محرومیت نیز صادر شده باشد، 
این حکم مطمئنًا زمانی معین داشته و دارد. پایان این محرومیت کی بوده و خواهد بود؟ 

تا کی هنرمندان حسرت به دل باید در بالتکلیفی به سر ببرند؟
مرگ نابهنگام یا بهنگام حبیب محبیان، یک بار دیگر تلنگری بود برای مسووالن فرهنگی 
کشور که فکری عاجل برای این مهم بکنند. رفع محرومیت از هنرمندانی که هنوز در قید 
حیات هستند و می خواهند حتی برای یک بار هم شده پیش از مرگ مقابل دوربین رفته یا 
روی صحنه بروند. مسووالن و مدیران فرهنگی دور هم بنشینند و یک بار برای همیشه 
این موضوع را بررسی کنند و از همه هنرمندانی که عنادی با جمهوری اسالمی ندارند 
رفع ممنوعیت کنند تا حقی از آنان ضایع نشود. اگر واقعا همه دل به این کار دهند، مطمئنًا 

این محرومیت ها رفع خواهد شد.
حبیب محبیان نیز حسرت به دل از دنیا رفت، امیدواریم با کمک مسووالن و مدیران، دیگر 

هنرمندانی مانند او حسرت به دل از دنیا نروند.
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خالقیت چهارگانه 
کامرون در راه است

 

جیمز کامرون که در سال 2009 با ارائه فیلم فضایی و آینده نگر 
»آواتار« پرفروش ترین فیلم تاریخ را رو کرد، در تدارک ساخت 
در  تدریج  به  که  است  داستان  این  از روی  بعدی  چهار قسمت 
سال های 2018، 2020 و 2021 و 2022 اکران خواهند شد. پیشتر 
گفته می شد که این کارگردان خالق کانادایی سه فیلم دنباله ای 
بر »آواتار« که ماجرای سفر انسان های زیاده خواه به سیاره 
ای به نام پاندورا به قصد تملک مواد حیاتی آنجا و تبعات چنین 
سفری و تقابل موجودات 3 متری آن سیاره با انسان ها است، 
خواستیم  می  وقتی  گفت:  پیش  هفته  وی  اما  ساخت  خواهد 
توانیم  نمی  که  دیدیم  کنیم،  تقسیم  فیلم  سه  در  را  موضوعات 
این  از  یک  هر  شد.  تصویب  نیز  چهارم  فیلم  تهیه  نتیجه  در  و 
فیلم ها به طور مستقل نیز قابل دیدن و تعقیب اند اما در کنار 
فیلم نخست مجموعه ای 5 قسمتی را می سازند که کل ماجرای 
آواتار را تشریح خواهند کرد. من با کمک چهار فیلمنامه نویس 
بردارنده  در  که  را  تازه  هایی  فرهنگ  و  ویژه  دنیایی  مجرب 
کاراکترها و مخلوقات متفاوتی است، خلق کرده ام و هر آنچه 

می بینم، تخیل و خالقیت است.
از این فیلم  خواست و هدف کامرون این است که مجموعه ای 
ها یعنی فیلم نخست و 4 اثری که در دست تولید است، افسانه 
آواتار را کامل کند و تصویری کامل از آن و اتفاقات مطروحه و 
آنچه را او در ذهن دارد، ترسیم نماید. مهمترین مشکل فراروی 
او خلق تصاویر و محیطی در ارتباط با قصه اش بوده که پیام 
به  و  نماید  ادا  را  مطلب  حق  و  کند  کامل  را  وی  های  رسانی 
همین سبب بود که کامرون به رغم آماده بودن سناریوی فیلم 
از اواسط دهه 1990، آن قدر دست نگه داشت تا فن آوری  اول 
به حدی برسد که تدوین  توانایی های فنی  های کامپیوتری و 
پذیر  امکان  را  ای  نقره  پرده  بر  آواتار  قصه  درست  ترسیم  و 
سازد و سپس دست به کار شود و به رغم ادامه پیشرفت های 
تکنولوژیک همان مسئله دلمشغولی اصلی او برای چهار قسمت 
کامرون،  همکاران  و  همراهان  قول  به  و  است  بوده  نیز  بعدی 
افکار او چنان پیشرفته و رو به جلو است که حتی مدرن ترین 
با  همخوانی  برای  مختلف  تصاویر  کننده  تولید  های  دستگاه 
ایده های کامرون مشکل داشته اند. کامرون در آستانه تابستان 
بینم و چیزی را که  آینده دور را می  سال 2016 می گوید: من 
فیلم  ارائه  زمان  همان  از  داد.  خواهد  شکل  را  ما  تازه  جهان 
نخست »آواتار« نیز من قسمت های بعدی را در ذهنم پرورش 
پاندورا شکل خواهد گرفت.  در  را که  دادم و رویدادهایی  می 
مسئله دیگری که من روی آن تاکید داشته ام، دیدن نسخه های 
مختلف »آواتار« در سالن های سینما و روی پرده های بزرگ و 
پرهیز از دیدن آن حتی روی اسکرین های 50 یا 60 اینچی در 
داخل خانه ها است زیرا فقط در سالن ها و با جلوه های حقیقی 
بزرگ  اتفاقات  و  حقایق  توان  می  که  است  ملموس  و  جاری  و 
فیلم را لمس و با آن زندگی کرد. اینکه همزمان با اکران فیلم، 
بتوان آن را در برخی سایت ها دانلود و تماشا کرد و از شیوه 
این ارتباط استفاده شود، نهایت  موسوم به »Streaming« در 

بدسلیقگی است. سینما نباید با ادوات کوچک زندگی کند.
Movie Web :منبع

درباره حضور فزاینده خون آشامان و زامبی ها در فیلم های سینمایی

حرکت پرسود در مسیرهای 
سطحی  زامبی ها

ساخت فیلم های مرتبط با زامبی ها و آدم خواران و خون آشامان که به واقع حرکت 
در سطحی ترین مسیرها و برگزیدن پیش پا افتاده ترین مسایل است، سینمای جهان 
را از اوایل دهه 1980 به بعد به طرز آشکاری تحت تاثیر خود قرار داده و بر تاسف 
ها و افسوس ها افزوده است. اکثر این فیلم ها موضوعاتی ساده و فاقد عمق دارند 

و دالیل و چرایی آن را توضیح نمی دهند و فقط حادثه سازی و از این طریق جذب 
یا  تماشاگر می کنند. هجوم عده ای زامبی )موجودات کریه و تغییر شکل داده( و 
حمله خون آشام ها آرامش شهرها را به هم می ریزد و یا تعدادی آدم خوار که هیچ 
منطقی در کارشان رویت نمی شود قصد جان مردم و اطرافیان خویش را می کنند 
و معموال ماموران پلیس یا قانون دیر از راه می رسند و فقط زمانی دست به کار می 
شوند که کار از کار گذشته و چیز زیادی برای حفاظت باقی نمانده است. این که چرا 
این موضوعات بدوی و اغلب مسخره فروش زیادی دارند، مسئله ای مبهم می نماید 
اما همین مسئله کافی است تا استودیوها دالیل کافی را برای ادامه ساخت این فیلم 
ها داشته باشند. فیلم هایی که »جنگ جهانی زد« )یا جنگ جهانی زامبی ها( با بازی 
آنها طی سالهای  از بارزترین و موفق ترین  برادپیت در رل اصلی و محصول 2012 
اخیر بوده است و وقتی این همه فروش حاصل می آید، البد به معنای پذیرفته بودن 

آن نزد عوام است.

امواج غریب
یکی از ایرادات بزرگی که به فستیوال اخیر کن فرانسه )23 اردیبهشت تا 2 خرداد( 
به عنوان معتبرترین جشنواره سینمای جهان گرفته شد و آن را اسباب تحقیر چنین 
محفلی دانستند، تعدد فیلم های مربوط به خون آشامان و آدم خواران در این فستیوال 
معموال سنگین و رنگین بود. کن همیشه به گزیده گویی و بها دادن به فرهنگ های 
قدیمی تر شرقی و آیین های وزین تر تربیتی شهره بوده و به سینمای آسیا و فیلم 
امواج غریب  اسیر  امسال  اما  است  داده  بها  به کشورهای در حال رشد  های متعلق 
»کانیبالیسم« )آدم خواری( و »وامپایریسم« )خون آشامی( بود و توضیحات مکرر 
این  ابهامات موجود در  نیز  تیه ری فره مو رییس زرنگ و چند فرهنگی جشنواره 

خصوص را رفع نکرد.

نگرشی تازه
اما شاید معدودی از فیلم های فوق سبب ایجاد نگرش ها و وجوهی تازه در سینمای 
در  که  نام »خام«  به  بود  فیلمی  آنها  از  یکی  و  باشد  ژانر هارور )وحشت( هم شده 
بلند  فیلم  اولین  این  نهاده شد.  به نمایش  به »هفته منتقدان« در کن  قسمت موسوم 
با عنوانش و  نام جولیا دوکورنائو است و در تضاد  به  یک کارگردان زن فرانسوی 

اندیشه  انتظار می رود، فیلمی پخته و صاحب فکر و  تازه کارها  از  آنچه  بر خالف 
نسبی نشان داد. دوکورنائو در فیلم خود از بازیگرانی اغلب جوان بهره جسته اما آنها 
حق مطلب را ادا کرده و توانسته اند این فیلم را به رغم غیرملموس و سطحی بودن 

موضوع آن به کاری تاثیرگذار تبدیل کنند.
وفور خطرجویان

برای داشتن تصویر و تعبیری صحیح تر از »Raw« )خام( بد نیست فیلم معروف و 
کالت شده »کشتارهای زنجیره ای تگزاس« را که به چند قسمت دنباله ای هم کشیده 
شد، در ذهن خود تجسم و سپس اتفاقات آن را به داخل یک کالج و در فضای فرهنگی 
زنی  فیلم  این  اصلی  کاراکتر  کنید.  منتقل  بریتانیا  و  فرانسه  ویژه  به  و  اروپا  غرب 
جوان و یک دانشجوی سال اول به نام ژوستین با بازی )گارنس ماری لیه( است که با 
تبعیت از پدر و مادرش )جووانا پریس و لوران اوکاس( و خواهر بزرگش الکسیس 
)اال رامف( که همیشه بر اهمیت تحصیل پای می فشرده اند وارد کالج می شود ولی 
پیش از آن که به درستی بفهمد کجاست و چه می کند، توسط سایر دانشجویان آنجا 

احاطه و از هر سو تحت تاثیر و فشار روحی قرار می گیرد. هم اتاقی او )با بازی 
رباح نایت اوفال( فردی گیج و صاحب تمایالت مبهم است و در میان همکالسی های 
او وفور آدم های خطرجو کامال محسوس می نماید. سردسته آنها الکسیا است که 
سر در کارهای آدم خواری دارد و ساماندهی مراسم غریب مرتبط با آن در کالج با 
اوست. وی به ژوستین توصیه می کند به دسته مالیخولیایی او بپیوندد و در غیر این 
صورت مسئولیت حفظ جانش با خود او خواهد بود. الکسیما به او راههای مشارکت 
در تبهکاری و خون آشامی را می آموزد و می گوید که نباید ابایی از قتل داشته باشد.

نشانه های هشدار دهنده
ژوستین ابتدا اینها را بر نمی تابد اما فیلم دوکورنائو با انواع طرق نشان می دهد که 
موج مردود حاکم بر غرب در این خصوص و رواج خون آشامی و خوردن گوشت 
این روند کرده و ژوستین را نیز درون  تابع  انسان ها، بسیاری را خالف میل شان 
خود حل می کند. »خام« به رغم حفظ تم داستانی اش و ارجح شمردن اتفاقات خود 
نسبت به سایر امور، دارای متن ها و نشانه های هشدار دهنده آشکاری است که غربی 
های افتاده در انحطاط های فکری ای از این قبیل را به سوی آینده ای بهتر سوق می 
دهد و از آنها می خواهد که »کانیبالیسم« را بدست فراموشی بسپرند زیرا در غیر این 

صورت اولین قربانی بعدی این موج فزاینده اسف بار ممکن است خود آنها باشند.

بارقه های روشنگری
عملی  و  فکری  مختلف  زوایای  و  شخصیت  خود  ای  دقیقه   98 فیلم  طی  دوکورنائو 
ژوستین را به معرض نمایش می گذارد و او را در مرکز یک واقعه جهانی بیش از 
حد بارز می سازد اما حتی در فیلمی که بیش از پرداختن به اصل )ماجراهای خون 
می  سازد،  می  عمده  را  )ژوستین(  موج  این  اسیر  و  قربانی  یک  وضعیت  آشامی( 
توان بارقه های کم سو و کم تاثیر روشنگری و رستگاری را مشاهده و حس کرد. 
دوکورنائو در این راه از تکنیک های مختلف فیلمبرداری شامل سکانس شات ها و 
و  رنگ  لحظه  هر  و  گیرد  می  بهره  ها  افکت  اسپشیال  انواع  البته  و  ها  موشن  اسلو 
خطری تازه می آفریند تا اگر چوالن آدم خواران بیمار در سینمای جهان در سال 2016 
بیش از هر زمانی نشان می دهد، جلوه های بصری آن نیز تلخ و وحشت زا باشد و از 

این طریق مردم بیش از پیش از آن گریزان شوند.
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خاکهای روی دفتر را پاک می کنم. یک دفتر جلد چرمی قفل دار با کاغذهای 
کاهی. خیلی گشتم تا توانستم یک دفتر رمز دار پیدا کنم. می خواستم مگو 
ترین اسرار دلم را در آن بنویسم. دفتر را باز می کنم و با سرعت پرت می شوم 

توی دل گذشته ای که سالها بود از ان فرار کرده بودم.
6/30«

خوبی  مراسم  کردیم.  عروسی  سامان  با  دیروز  دارم.  عجیبی  و  مبهم  حس 
بود. اما خیلی خسته شدم. مخصوصا دستوراتی که آن فیلمبردار مسخره می 
داد. خوردن شام مان یک ساعت طول کشید. از هر حرکتمان فیلم می گرفت. 

پیچ  چنگال  دور  را  ساالد  کاهوی  بگذارید.  دهانتان  توی  مدلی  این  را  کباب 
بدهید و با لبخند توی دهان همدیگر کنید. من گرسنه و خسته بودم و دلم می 
خواست آن فیلمبردار می رفت پی کارش و با خوشحالی شامم را می خوردم. 
راه به راه از تاالر آمدیم هتل. کار سامان اهواز است. توی شرکت نفت کار می 
کند. پس فردا باید برویم اهواز. باید خوشحال باشم. باالخره آمدم سر خانه 
و زندگی خودم. اما یک غم عجیبی دارم. باید خوشحال باشم که از کتک ها و 
سخت گیری های آقا جون راحت شدم. حتما از فردا خوشحال میشوم. سامان 
مهربان است. گفت دلیلی ندارد همان شب آن کار را انجام بدهیم. به مادرش 
گفت که من عادت ماهیانه ام که نیایند پشت در بنشینند و منتظر دستمال قرمز 
شوند. راستش من خیلی می ترسم. خیلی می ترسم. هجده سالگی برای زن 
شدن زیادی زود است.شوهرم خوابیده است. امروز مراسم پاتختی است. اما 
از این مراسم ها متنفرم. می دانم دخترعموهای سامان که خودشان را  من 
خواهر او می دانند امروز می آیند اینجا فضولی که ببینند من چه جهیزیه ای 
دارم. همین ها را هم آقاجون به مصیبت خرید. همه اش را هم چیزهای ارزان 
خرید. گفت یخچال نمی دهم. مامان رفت از زری خانم پول بهره ای گرفت و 
یه یخچال آزمایش برایم خرید. خرد و ریزها را هم قسطی برداشت. آقا جون 
فکر می کند یخچال  و نصف خرد و ریزها را سامان خریده.  حاال همسرم کی 
بخواهد این را چماق کند توی سرم خدا می داند. سینا هم آمده بود عروسی 
ام. اصال فکر نمی کردم بیاید. چطور توانست بیاید توی عروسی من؟ خیلی 
الکی بود؟ او عاشق  هم رقصید. پس آن همه ادعای عاشقی ها  کشک بود؟ 

بود. من که نبودم. همسرم از توی اتاق صدایم می زند. باید بروم.«

خط های آخر معلوم بود که با عجله نوشته شده است. با عجله می روم سراغ 
صفحه بعد.

7/1
»پای تختی برگزار شد و همون طور که فکرش و می کردم دختر عموی سامان 
زهرش و ریخت. بچه ش شیرینی ریخت روی زمین. بهم گفت جارو برقی ات 
کجاست تا تمیزش کنم؟ منم آب گلوم و قورت دادم و گفتم جارو برقی ندارم. 
گفت ببخشید من اصال نمی تونم با جارو دستی کار کنم. مامان گفت اینجا 
مگه خونه پونه ست که شما از اون جارو برقی می خواین؟ خونه منه.  رفت 
جارو برقی و آورد و خودش تمیز کرد. مادر شوهرم هیچی نگفت. دلم می 
خواد دیگه تا آخر عمرم با آقاجون حرف نزنم. پول داشت برام بخره. نخرید. 
گفت خونه بچه مردم و پر کنم؟ نگفت خونه دخترم. گفت خونه بچه مردم. 
از شونزده سالگی می خواست منو شوهر بده. اول به پسر دوستش. بعدش 
انتخاب  هم  سامان  خوام.  نمی  که  کفش  یه  تو  کردم  پامو  فروشه.  طال  اون 
خودم بود. تو راه برگشت از دبیرستان منو دید و دو ماه با هم دوست شدیم. 
به مامان گفتم. گفت آقا جون بفهمه سرم و می بره. اگه می خوامش زودتر 
بگم بیاد خواستگاری. بهش گفتم. اونم زودی اومد. اصال نه نگفت. دلم می 
خواست از اون خونه خالص بشم ولی نه با اونی که آقاجون می خواست. حاال 
اومدم تو خونه خودم و پیمان و مامان چقدر تنها شدن. اما عوضش دیگه اون 
دعواهای هر روزه آقا جون و با مامان نمی بینم و کتک خوردن های مامانم. 
اینکه آقا جون پیمان و مجبور کرده وقت اضافیش بره سر کار تا مرد زندگی 
بشه. طفلکی برادرم. فقط پونزده سالشه. چقدر دلم می خواست میاوردمش 
پیش خودم. ولی نمیشه. دیشب اون اتفاق افتاد. خیلی ترسیده بودم. اولین 

بارم بود که بدن یه مرد و می دیدم. خیلی دردم گرفت و خیلی خون اومد. 
خیلی دلم درد می کنه. فردا می ریم اهواز. اولین روز پاییزه ولی سامان میگه 
اهواز تا یک ماهه دیگه هنوز جهنمه. بچه ها میرن مدرسه. منم تا پارسال این 
روز و مدرسه می رفتم. باید غذا درست کنم. خونه داری کنم.آشپزی بلدم. آقا 
جون از دوازده سالگیم مجبورم کرد یاد بگیرم. گفت دختر اول و آخر جاش 
تو خونه شوهره. باید بلد باشه غذا بپزه. زندگی تو غربت باید سخت باشه. تا 
حاال اهواز نرفتم. نمی دونم چجور شهریه. شوهرم میگه مردمانش خونگرم 
هستن. باید چهار سال دیگه اونجا باشیم تا بتونه انتقالی بگیره. مامان میگه 
شرکت نفت خیلی خوبه و من زندگی مرفهی خواهم داشت. کاش می تونستم 

مامان و پیمان و هم با خودم ببرم. مامان تمام پا تختی بغض داشت.«
را  آنها  که  زنی  کنم  می  حس  کجاست؟  پونه  آن  دفتر.  روی  چکد  می  اشکم 
تمام جزییاتش  با  ام  ام. شب عروسی  نیستم. چقدر عوض شده  نوشته من 
خوشحال  بودم.  شده  سیندرال  مثل  سینا  قول  به  شود.  می  زنده  ذهنم  توی 
بودم که از آن خانه و پدر سخت گیرم خالص شدم. آقاجون هم خوشحال بود 
که مرا شوهر داده و خالص شده. می گفت دختر توی خانه دردسر است. 
یادم افتاد به سینا که تمام مدت با پیمان و بقیه جوان های فامیل مجلس را 
گرم می کرد. گفته بود توی دلش آتش بوده. خوش بحالش که چقدر خوب 
که  حسی  همین  توانم.  نمی  وقت  هیچ  که  من  کند.  بازی  نقش  توانسته  می 
سینا متعلق به بخشی از زندگی من است که هیچ آدمی توی امروز نمی تواند 
متعلق به آن بخش باشد مرا به او نزدیک می کند. سینا می داند من کیستم. 
از بچگی چه کسی بودم. من هیچ چیز راجع به خانواده ام به اشکان نگفته 
ام. برای سینا هرگز نمی خواست که خودم را توضیح بدهم. هر چند عمو 
جان و پدر من دو قطب مخالف هم بودند. عمو جان مهربان و آرام بود، پدر 
من سخت گیر و جدی. همین شد که یلدا با آرامش تا دکترا درس خواند و االن 
دانشگاه  نتایج  ازدواجم  از  بعد  است. سه روز  دانشگاه  استاد  برای خودش 
سال  بود.  سراسری  سختی  به  هم  آزاد  دانشگاه  کنکور  روزها  آن  آمد.  آزاد 
1374. من رشته حقوق قبول شده بودم. همان روزی که شبش پرواز داشتیم 
برای اهواز. وقتی فهمیدم قبول شدم زدم زیر گریه و برای اولین بار سه روز 
بعد از عروسی ام از ازدواجم پشیمان شدم. همیشه عجول بودنم کار دستم 
را بخوانم.  بمانم و درسم  داده. خیلی تالش کردم که سامان بگذارد تهران 

ولی او اخم کرد و جواب داد:

»زن گرفتم که تنها زندگی کنم؟ خودت می فهمی چی میگی پونه؟ من برم و 
تو اینجا بمونی؟«

پدرم هم گفته بود:
»بی جا کرده. زن باید کنار شوهرش باشد. این ادا و اطوارها را کنار بگذارد 
و برود سر خانه و زندگی اش. دختر وقتی شوهر می کند صاحب اختیارش 

مردش است.«

بزند. رویای وکیل شدن  بود حرفی  نتوانسته  پدر  از ترس  مادر هم  بیچاره 
از  به دل گرفتن من  اولین نقطه کینه  آن  دلم ماند و حاال که فکر می کنم  به 
سامان بود. اولین ضربه ای که پایه های زندگی مشترکمان را لرزاند و مرا 

از او دور کرد.

داستان هفته

داستان عشق و مهاجرت

سالهــــای 
خاکستری

ماندانا رستگار
قسمت  هشتم
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دسترسی و مطالعه  به وب سایت

 این هفته نامه www.persianweekly.co.uk مراجعه فرمائید.

با آبونمان )اشتراک(  هفته نامه پرشین،  
به گسترش فرهنگ و هنر ایرانی جدای 
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کمکی وافر می کنید. 
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آخرین گام ها برای تبدیل انسان به یک موجود چندسیاره ای

آیا اقـــــــــــامت 
انسان در مریخ 
ممکـــن است؟

حمیدرضا فعله گری

در  که  بود  کرده  اعالم  مارس وان  خصوصی  شرکت  چندی پیش 
که  سفری  می کند؛  آغاز  را  مریخ  به  بی بازگشت  سفر  نزدیک  آینده 
این  می شوند.  سرخ  سیاره  راهی  منتخب  فضانورد  چند  آن  طی 
راهی  ندارد،  وجود  زمین  به  بازگشت  امکان  اینکه  دانستن  با  افراد 
داوطلب چنین سفری شدند و شرکت  نفر  مریخ می شوند.  هزاران 
کرده  انتخاب  را  افرادی  گزینش،  مرحله  چندین  طی  مارس وان، 
گروه  نخستین  آینده  دهه  دو  در  دارد  نظر  در  ناسا  همچنین  است. 
از فضانوردانش را راهی این سیاره کند؛ سفری که البته با بازگشت 

به زمین همراه خواهد بود. سفر به مریخ، با دشواری های بسیاری 
ادامه،  در  بودجه.  تأمین  و  فناوری  علمی،  ازجمله  است،  روبه رو 
برخی از مشکالت سفر به مریخ را بررسی کرده و با راهکارهایی 

برای حل این مشکالت آشنا می شویم. 

کرده  اعالم  به تازگی  اسپیس اکس،  شرکت  رئیس  ماسک«،  »ایالن 
است این شرکت قصد دارد نخستین موشک حامل انسان را در سال 
سال  در  بتواند  انسان  تا  کند  ارسال  مریخ  مقصد  به  میالدی   ٢٠٢٤
٢٠٢٥، در این سیاره اقامت کند. شرکت اسپیس اکس را می توان یکی 
از جاه طلب ترین شرکت های جهان و این اقدام شرکت اسپیس اکس را 
می توان یکی از بلندپروازانه ترین فعالیت های این شرکت به حساب 
در  انسان  اسکان  برای  بزرگی  گام  شود،  عملی  فکر  این  اگر  آورد. 
می گویند  شرکت  این  مسئوالن  می شود.  محسوب  دیگر  سیاره ای 
برنامه ریزی برای تأمین مواد مورد نیاز انسان ها در این سیاره نیز 
انجام شده است و قرار است اسپیس اکس هر ٢٦ ماه یک بار، موشکی 
ساکنان  برای  نیاز  مورد  تجهیزات  و  دیگر  انسان هایی  با  را  جدید 
مریخ برای آنها ارسال کند. »ماسک« این اقدام را گامی بزرگ برای 
آینده بشر به حساب می آورد و در این باره می گوید: »این اقدام گام 
بزرگی برای تبدیل انسان به یک موجود چندسیاره ای است و موجب 
از منظومه خورشیدی  به زندگی خارج  بتوانیم  تا ما حتی  می شود 

خود فکر کنیم«.

ناسا نماینده اش را می فرستد
می آید،  پیش  دیگر  قمری  و  سیاره  یا  مریخ  به  سفر  بحث  که  وقتی 
موارد  این گونه  در  ناسا  که  کرد  تأکید  باید  اما  است،  اول  نام  ناسا 

رؤیای  هم  ناسا  که  است  آن  واقعیت  می کند.  عمل  محتاطانه  بسیار 
سفر به مریخ را در سر دارد، اما در نظر دارد پیش از آنکه انسانی 
را به مریخ بفرستد، ربات های انسان نما را به عنوان سفیران زمین به 
سیاره سرخ اعزام کند. هرچند این موضوع به داستان های علمی- 
تخیلی شبیه است، اما شاید در آینده نزدیک عملی شود. دانشمندان 
پروژه  روی  دانشگاه،  چهار  همکاری  با  مشترک  برنامه ای  در  ناسا 
ساخت ربات انسان نمای مناسب ارسال به سیاره سرخ کار می کنند. 
یک استاد دانشگاه »لوول« در ایالت ماساچوست می گوید: »وال یک 
ورود  از  پیش  دارد  قصد  ناسا  و  است  تمام برقی  انسان نمای  ربات 
ارسال  سرخ  سیاره  به  را  آن  شبیه  رباتی  مریخ،  به  فضانوردان 
کند«. او درباره مشخصات این ربات می گوید: »روی سر این ربات 
»آکیولوس«  مجازی  واقعیت  سامانه  به  که  است  دوربین  جفت  یک 
مرتبط است. کنترل کننده می تواند با استفاده از این دستگاه از راه 
در  است.  مادون قرمز مجهز  به حسگر  ربات  ببیند.  دوربین  با  دور 
حسگرهای  و  دوربین  نیز  پا  و  دست  مانند  آن  مختلف  قسمت های 
مختلفی وجود دارد«. این ربات که ربات »والکری« نام دارد، برای 
انسان خطرناک است،  انجام فعالیت هایی که در محیط مریخ برای 
او  از  پیش  و  انسان  به جای  ربات ها،  این  است  قرار  شده.  طراحی 
ناسا  می شود  پیش بینی  شوند.  مریخ  سیاره  خطرناک  مناطق  وارد 
ربات های »وال« را پیش از ارسال اولین فضاپیمای حامل فضانورد، 

یعنی حدود سال ٢٠٣٠ به مریخ بفرستد. 

ابزار سفر از همه مهم تر است
ذهن  به  که  موضوعی  اولین  باشد،  مریخ  به  سفر  صحبت  که  وقتی 
می رسد، فضاپیمای حامل فضانوردان است. البته باید تأکید کرد که 

است.  قسمت  همین  نیز  سفر  برنامه ریزی  برای  بخش  مشکل ترین 
واقعیت این است که آمریکا به عنوان غول صنایع و فناوری هوافضا، 
چندسالی است که از حضور و فعالیت شرکت های خصوصی در این 
و  بزرگ  شرکت  چند  هم اکنون  به این ترتیب  می کند.  حمایت  عرصه 
کوچک در این عرصه حضوری چشمگیر دارند، برخی  فعالیت هایشان 
کامال خصوصی است و برخی هم همکاری تنگاتنگی با مؤسسه های 
دولتی دارند. ناسا در مرحله اول، سفارش ساخت فضاپیماهایی را 
است.  داده  بین المللی  فضایی  ایستگاه  به  فضانوردان  انتقال  برای 
شرکت بویینگ که با ناسا به توافق رسیده تسهیالت بهتری را برای 
به تازگی کپسول  کند،  آماده  بین المللی  ایستگاه فضایی  به  مسافرت 
فضایی استارالینر )سی اس تی١٠٠ سابق( را معرفی و جزئیات انتقال 
بیشتر فضانوردان را اعالم کرد. گفتنی است ناسا پیش از این از دو 
برای  به صرفه تر  راهی  بود  خواسته  اسپیس اکس  و  بویینگ  شرکت 
فضاپیما  این  بررسی  درحال حاضر  کنند.  طراحی  فضانورد  انتقال 
در جریان است و قرار است در پایان سال جاری میالدی، ساخت آن 
به فضا  در سال ٢٠١٧  آزمایش ها،  برخی  انجام  از  و پس  تمام شده 
فرستاده شود. هدف نهایی ناسا این است که امور انتقال تجهیزات و 
خدمه به ایستگاه های فضایی را به دو شرکت بویینگ )استارالینر( 
تحقیقات  روی  بتواند  تا  بسپارد  کرو(  )دراگون  اسپیس اکس  و 
را  برنامه ها  این  ناسا  شود.  متمرکز  مریخ  به  سفر  برای  جدی تری 
مریخ  به  تجهیزات  انتقال  بزرگ  برنامه  برای  زمینه چینی  به عنوان 
نیز برای  ناسا پروژه های دیگری  اینها،  از  معرفی کرده است. غیر 
ساخت فضاپیما برای سفر به مریخ در نظر دارد مانند اوریون که 
پنجم دسامبر سال  را  آزمایشی بدون سرنشین خود  پرواز  نخستین 

٢٠١٤ با موفقیت انجام داد. 

تأمین غذا عامل احتمالی تأخیر در سفر به مریخ
مواردی  مهم ترین  از  یکی  راه  توشه  است،  سفر  صحبت  وقت  هر 
طول  چندین ماه  که  سفری  به ویژه  کرد،  فکر  آن  به  باید  که  است 
دسترسی  آن  غذایی  منابع  و  زمین  به  دیگر  مدت  این  در  و  می کشد 
برای  به چندین روش ذخیره سازی غذا  دانشمندان  تاکنون  نداریم. 
سفر طوالنی به مریخ فکر کرده اند که هیچ کدام از آنها به قدر کافی 
راهکاری  یافتن  به دنبال  به همین دلیل  و  است  نبوده  رضایت بخش 
برای تأمین موادغذایی از طریق کاشت آنها درون فضاپیمای ارسالی 
به سیاره سرخ هستند. ناسا برنامه کلی سفر به مریخ را تأیید کرده 
آغاز  نیز  کار  این  انجام  برای  دانشمندان  برنامه ریزی های  و  است 
شده است، ولی باید دانست این فرایند چندان آسان و بدون دردسر 
نخواهد بود و در این راستا هنوز مشکالتی وجود دارند که پاسخی 
برای آنها یافت نشده است. یکی از مشکالتی که ناسا در فرستادن 
انسان به مریخ با آن مواجه است، تأمین موادغذایی برای مسافران 
با  که  است  راه هایی  آزمایش  و  بررسی  حال  در  ناسا  است.  مریخ 
تأمین  را  فضاپیما  مسافران  غذایی  نیازهای  بتوان  آنها  از  استفاده 
گرفته  نظر  در  مسئله  این  حل  برای  ناسا  که  راه هایی  از  یکی  کرد. 
است، کشاورزی درون خود فضاپیماست. در صورتی که بتوان این 
فکر را عملی کرد، می توان این مشکل را به صورت کامل حل شده در 
آزمایش هایی  و  تحقیقات  نیز  به تازگی  که  است  گفتنی  گرفت.  نظر 
در همین زمینه در ایستگاه بین المللی فضایی به انجام رسیده است. 
شده  ساخته  مریخی  نام  با  فیلمی  به تازگی  اینکه  دیگر  جالب  نکته 
که درباره جاماندن یک فضانورد ناسا در مریخ است. در این فیلم، 
درون  خود،  موادغذایی  تأمین  برای  مریخ  در  جامانده  فضانورد 
فضاپیما کشاورزی می کند. ناسا ضمن تمجید از این فیلم، بسیاری از 
موارد به نمایش درآمده در این فیلم را امکان پذیر دانسته است. ماجرا 
هنگامی جالب می شود که بدانیم متخصصان ناسا اعالم کرده اند که 

هیچ مشورتی در این زمینه به سازندگان فیلم ارائه نکرده بودند. 

ساخت سرپناهی برای اقامت
باشند، مسکن  داشته  را  به مریخ  امکان سفر  اگر فضانوردان  حتی 
فکر  آن  به  باید  که  است  مواردی  از  یکی  طوالنی مدت،  اقامت  برای 
مشکالت  رفع  برای  را  مختلفی  طرح های  تاکنون  دانشمندان  کرد. 
اقامت در مریخ ارائه کرده اند که هر یک از آنها مزایا و معایب خاص 
فاستر  شرکت  ارائه شده،  طرح های  تمامی  میان  در  دارد.  را  خود 
قابل توجه است.  به شدت  را عرضه کرده است که  )foster( طرحی 
از فناوری چاپ سه ُبعدی است و موجب  پایه استفاده  این طرح بر 
و  فضانوردان  اقامت  برای  موردنیاز  خانه های  بتوان  تا  می شود 
انجام  برای  دانشمندان  را در خود مریخ ساخت.  به فضا  مهاجران 
این کار با مشکلی به نام مواد اولیه روبه رو هستند، ولی این طرح، 
راه های مقابله با این مشکل را نیز بیان کرده است. در این طرح همه 
مواد الزم برای ساخت این خانه ها، در مریخ قابل دستیابی است. این 
و  باالیی  بخش  دو  از  و  دارند  مساحت  صدمترمربع  حدود  خانه ها 
پایینی تشکیل شده اند. همچنین کف این خانه ها در عمق ١/٥ متری 
است که سازمان  قرار خواهد گرفت. شایان ذکر  زیر سطح سیاره 
را  آن  می توان  که  است  معتقد  و  کرده  تأیید  را  طرح  این  نیز  ناسا 

به عنوان یک گزینه مطلوب، در نظر گرفت. 

کاهش استرس با هدست واقعیت مجازی
فضایی  سفرهای  که  باورند  این  بر  کارشناسان  از  بسیاری 
درون  محیط  و  کم  همسفر  افراد  تعداد  اگر  به ویژه  طوالنی مدت، 
را  ناخواسته ای  عوارض  و  مشکالت  باشد،  کوچک  فضاپیما 
به همراه دارد، از جمله استرس و فشار روانی شدید که ممکن است 
بیماری های دیگری را در پی داشته باشد. به همین دلیل برنامه ریزان 
سفرهای فضایی باید به دنبال راهی برای کاهش تنش های این سفر 
بلندمدت باشند. هدست های واقعیت مجازی، یکی از نوظهورترین 
پیدا  بیشتری  طرفداران  هرروز  که  دنیاست  روز  فناوری های 
می کند. این فناوری تا آن حد جذاب است که از آن به عنوان یکی از 
تجهیزات  امسال  نمایشگاه  در  نوظهور  فناوری های  محبوب ترین 
الکترونیکی مصرفی )CES( الس وگاس یاد می کنند. اکنون یکی از 
دانشمندان پیشین ناسا در نظر دارد تا از این نوآوری برای کاستن 
استرس فضانوردانی استفاده کند که در آینده راهی سفر پرمخاطره 
از هدست های  با استفاده  افراد  این  و هیجان انگیز مریخ می شوند. 
را  انگلیس  و  ایرلند  استرالیا،  از  دیدنی  تصاویر  مجازی  واقعیت 
مشاهده می کنند. هدف از این پروژه، پیداکردن راه های مؤثر برای 
راهی  که  است  فضانوردانی  روانی  سالمت  ارتقای  حتی  و  حفظ 
سفرهای بلندمدت می شوند. اکنون به نظر می رسد نوآوری استفاده 
از هدست واقعیت مجازی به فضانوردانی که در این نوع مأموریت ها 
به  راحت تری  به مراتب  شرایط  در  تا  می کند  کمک  می کنند،  شرکت 
ناسا،  سابق  فضانوردان  از  باکی«،  »جی  است  گفتنی  بروند.  سفر 

سرپرست این پروژه است.
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وقتی موتور جست وجوی آمریکایی داده را به  نفع نامزد دموکرات تغییر 
می دهد

امدادهای گوگل برای 
هیالری کلینتون

براساس گزارشی که به تازگی منتشر شده است، گوگل متهم شده که نتایج 
جست وجو را در موتور جست وجوی غول پیکر خود به  نفع نامزد احتمالی 
که  گزارش  این  منبع  می کند.  دست کاری  متحده  ایاالت  دموکرات  حزب 
SourceFed یک کانال یوتیوب با بیش از ١,٧  میلیون دنبال کننده است و به 
نظر می رسد هیچ گرایش سیاسی خاصی نیز ندارد، با انتشار یک ویدئو 
را  کلینتون  در گوگل، هیالری  که  است زمانی  ادعا کرده  کانال  در همین 
جست وجو می کنید، مکانیسم هوشمند گوگل برای پیش بینی جست وجو 
و تکمیل خودکار آن از آوردن عباراتی مانند کیفرخواست و اتهام سرباز 
می زند. این موضوع ارتباط زیادی به ماجرای ایمیل های هیالری کلینتون 
دارد که به عقیده بسیاری می تواند پای کلینتون را به دادگاه بکشد و حتی 
آن  از  ماجرا  شود.  آمریکا  پیشِ روی  انتخابات  در  وی  کاندیداتوری  مانع 
ایمیل شخصی در دورانی که  از  کلینتون  استفاده هیالری  قرار است که 
وی  نامزدی  و  شده  شدیدی  انتقادات  موجب  بوده،  آمریکا  خارجه  وزیر 
روبه رو  چالش هایی  با  را  میالدی   ٢٠١٦ ریاست جمهوری  انتخابات  برای 
کرده است. کلینتون گفته است یک نسخه از همه ایمیل های کاری خود را 
به وزارت خارجه آمریکا تحویل داده است. ولی کمیته ملی جمهوری خواه 

فشارها بر کلینتون را همچنان حفظ کرده است. 

بیانیه های  و  ایمیل ها  همه  به  دستیابی  دنبال  به  جمهوری خواهان 
جداگانه ای هستند که توسط کلینتون و مشاوران ارشد وی امضا شده اند. 
این است که وقتی  داده شده،  این ویدئو نشان  اما یک مثال جالب که در 
 Hillary Clinton crim در جست وجوی گوگل اقدام به واردکردن عبارت
عبارت   Hillary Clinton crimes نزدیک  عبارت  جای  به  گوگل  کنید، 
Hillary Clinton crime bill ١٩٩٤ را پیشنهاد می کند؛ بدون درنظرگرفتن 
آنکه این روزها موضوع جرائم هیالری کلینتون یکی از پرجست وجو ترین 
موتور  در  را  عبارت  همین  اگر  که  است  حالی  در  این  است.  روز  مسائل 
 Hillary یا یاهو وارد کنید، عبارت های جست وجوی بینگ مایکروسافت 
به   Hillary Clinton criminal investigation و   Clinton criminal
ترتیب جزء اولین پیشنهاد های این دو موتور جست وجو است. گوگل اما 
این اتهامات را در بیانیه ای که به Market Watch داده است، رد و هرگونه 
دست کاری در نتایج جست وجو را به نفع یک فرد یا یک گرایش سیاسی 
قویا تکذیب کرده است. در این بیانیه آمده است: »مکانیسم تکمیل خودکار 
و پیش بینی عبارت جست وجو براساس یک سری از فاکتورهای مشخص 
ازجمله میزان محبوبیت و ارجاع به عبارت جست وجو کار می کند. سیستم 
بهتری  نتایج  تا  می شود  به روزرسانی  زمانی  مشخص  دوره های  در  ما 
عرضه شود و بنابراین پیشنهادها و تکمیل خودکار عبارت جست وجو از 
یک زمان به زمان دیگر فرق می کند. همچنین سیستم ما به شکل خودکار 
برخی از عبارت های اهانت آمیز یا نامناسب را از پیش بینی خودکار خود 
حذف می کند«.البته حتی با توجه به این بیانیه گوگل، ویدئوی منتشرشده 
نشان می دهد فاصله زیادی بین محبوبیت عبارت جست وجوشده با آنچه 
گوگل پیشنهاد می کند، وجود دارد. نکته ای که باقی می ماند این است که به 
احتمال زیاد گوگل تشخیص داده است که پیشنهاد موضوع جرائم هیالری 
کلینتون، موردی نامناسب و اهانت آمیز به حساب می آید! جالب آنکه این 
موضوع تنها حدود یک ماه بعد از جنجال مشابهی است که برای فیس بوک 
بر پا شده بود و در آن این ادعا علیه فیس بوک و کارمندانش مطرح شد که 
اخبار مربوط به حزب جمهوری خواه و شخصیت های برجسته این حزب 
را به شدت در قسمت ترندهای فیس بوک سرکوب کرده اند. موضوعی که 
باعث شد زاکربرگ شخصا دست به کار شود و تعدادی از اعضای برجسته 

حزب جمهوری خواه را به منزل خود دعوت و از آنها دل جویی کند.

تأمین غذا عامل احتمالی تأخیر در سفر به مریخ
مواردی  مهم ترین  از  یکی  راه  توشه  است،  سفر  صحبت  وقت  هر 
طول  چندین ماه  که  سفری  به ویژه  کرد،  فکر  آن  به  باید  که  است 
دسترسی  آن  غذایی  منابع  و  زمین  به  دیگر  مدت  این  در  و  می کشد 
برای  به چندین روش ذخیره سازی غذا  دانشمندان  تاکنون  نداریم. 
سفر طوالنی به مریخ فکر کرده اند که هیچ کدام از آنها به قدر کافی 
راهکاری  یافتن  به دنبال  به همین دلیل  و  است  نبوده  رضایت بخش 
برای تأمین موادغذایی از طریق کاشت آنها درون فضاپیمای ارسالی 
به سیاره سرخ هستند. ناسا برنامه کلی سفر به مریخ را تأیید کرده 
آغاز  نیز  کار  این  انجام  برای  دانشمندان  برنامه ریزی های  و  است 
شده است، ولی باید دانست این فرایند چندان آسان و بدون دردسر 
نخواهد بود و در این راستا هنوز مشکالتی وجود دارند که پاسخی 
برای آنها یافت نشده است. یکی از مشکالتی که ناسا در فرستادن 
انسان به مریخ با آن مواجه است، تأمین موادغذایی برای مسافران 
با  که  است  راه هایی  آزمایش  و  بررسی  حال  در  ناسا  است.  مریخ 
تأمین  را  فضاپیما  مسافران  غذایی  نیازهای  بتوان  آنها  از  استفاده 
گرفته  نظر  در  مسئله  این  حل  برای  ناسا  که  راه هایی  از  یکی  کرد. 
است، کشاورزی درون خود فضاپیماست. در صورتی که بتوان این 
فکر را عملی کرد، می توان این مشکل را به صورت کامل حل شده در 
آزمایش هایی  و  تحقیقات  نیز  به تازگی  که  است  گفتنی  گرفت.  نظر 
در همین زمینه در ایستگاه بین المللی فضایی به انجام رسیده است. 
شده  ساخته  مریخی  نام  با  فیلمی  به تازگی  اینکه  دیگر  جالب  نکته 
که درباره جاماندن یک فضانورد ناسا در مریخ است. در این فیلم، 
درون  خود،  موادغذایی  تأمین  برای  مریخ  در  جامانده  فضانورد 
فضاپیما کشاورزی می کند. ناسا ضمن تمجید از این فیلم، بسیاری از 
موارد به نمایش درآمده در این فیلم را امکان پذیر دانسته است. ماجرا 
هنگامی جالب می شود که بدانیم متخصصان ناسا اعالم کرده اند که 

هیچ مشورتی در این زمینه به سازندگان فیلم ارائه نکرده بودند. 

ساخت سرپناهی برای اقامت
باشند، مسکن  داشته  را  به مریخ  امکان سفر  اگر فضانوردان  حتی 
فکر  آن  به  باید  که  است  مواردی  از  یکی  طوالنی مدت،  اقامت  برای 
مشکالت  رفع  برای  را  مختلفی  طرح های  تاکنون  دانشمندان  کرد. 
اقامت در مریخ ارائه کرده اند که هر یک از آنها مزایا و معایب خاص 
فاستر  شرکت  ارائه شده،  طرح های  تمامی  میان  در  دارد.  را  خود 
قابل توجه است.  به شدت  را عرضه کرده است که  )foster( طرحی 
از فناوری چاپ سه ُبعدی است و موجب  پایه استفاده  این طرح بر 
و  فضانوردان  اقامت  برای  موردنیاز  خانه های  بتوان  تا  می شود 
انجام  برای  دانشمندان  را در خود مریخ ساخت.  به فضا  مهاجران 
این کار با مشکلی به نام مواد اولیه روبه رو هستند، ولی این طرح، 
راه های مقابله با این مشکل را نیز بیان کرده است. در این طرح همه 
مواد الزم برای ساخت این خانه ها، در مریخ قابل دستیابی است. این 
و  باالیی  بخش  دو  از  و  دارند  مساحت  صدمترمربع  حدود  خانه ها 
پایینی تشکیل شده اند. همچنین کف این خانه ها در عمق ١/٥ متری 
است که سازمان  قرار خواهد گرفت. شایان ذکر  زیر سطح سیاره 
را  آن  می توان  که  است  معتقد  و  کرده  تأیید  را  طرح  این  نیز  ناسا 

به عنوان یک گزینه مطلوب، در نظر گرفت. 

کاهش استرس با هدست واقعیت مجازی
فضایی  سفرهای  که  باورند  این  بر  کارشناسان  از  بسیاری 
درون  محیط  و  کم  همسفر  افراد  تعداد  اگر  به ویژه  طوالنی مدت، 
را  ناخواسته ای  عوارض  و  مشکالت  باشد،  کوچک  فضاپیما 
به همراه دارد، از جمله استرس و فشار روانی شدید که ممکن است 
بیماری های دیگری را در پی داشته باشد. به همین دلیل برنامه ریزان 
سفرهای فضایی باید به دنبال راهی برای کاهش تنش های این سفر 
بلندمدت باشند. هدست های واقعیت مجازی، یکی از نوظهورترین 
پیدا  بیشتری  طرفداران  هرروز  که  دنیاست  روز  فناوری های 
می کند. این فناوری تا آن حد جذاب است که از آن به عنوان یکی از 
تجهیزات  امسال  نمایشگاه  در  نوظهور  فناوری های  محبوب ترین 
الکترونیکی مصرفی )CES( الس وگاس یاد می کنند. اکنون یکی از 
دانشمندان پیشین ناسا در نظر دارد تا از این نوآوری برای کاستن 
استرس فضانوردانی استفاده کند که در آینده راهی سفر پرمخاطره 
از هدست های  با استفاده  افراد  این  و هیجان انگیز مریخ می شوند. 
را  انگلیس  و  ایرلند  استرالیا،  از  دیدنی  تصاویر  مجازی  واقعیت 
مشاهده می کنند. هدف از این پروژه، پیداکردن راه های مؤثر برای 
راهی  که  است  فضانوردانی  روانی  سالمت  ارتقای  حتی  و  حفظ 
سفرهای بلندمدت می شوند. اکنون به نظر می رسد نوآوری استفاده 
از هدست واقعیت مجازی به فضانوردانی که در این نوع مأموریت ها 
به  راحت تری  به مراتب  شرایط  در  تا  می کند  کمک  می کنند،  شرکت 
ناسا،  سابق  فضانوردان  از  باکی«،  »جی  است  گفتنی  بروند.  سفر 

سرپرست این پروژه است.
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نگاهی به زندگی و کسب و کار معین التجار بوشهری 

تاجر مشروطه خواه 
بخش دوم

ورود از تجارت به عرصه سیاست روز
و  تهران  بازار  اعتراض  در  بود،  غرب  جهان  با  تعامل  در  تاجرپیشه ای  که  او 
اعطای کمک مالی به مشروطه خواهان با آنها همراهی نمود، ولی هرگز در شمار 
مشروطه خواهان افراطی قرار نگرفت و خوی تجاری او، معین التجار را به یک 
سیاستمدار محافظه کار سنتی بدل کرد که اگرچه، همانند بسیاری دیگر از تجار 
در  همیشه  اما  می کرد،  تقبل  را  مشروطه خواهان  بست نشینی  هزینه های  زمانه 
شمار اعتدالیون قرار داشت )ترابی فارسانی، 1384: 125(. در 1285، معین التجار 
به عنوان نماینده قشرش در مجلس اول شورای ملی حاضر شد. یکی از نتایج 
حضور او در ترکیب نمایندگان مجلس در قالب مخالفت او با طرح دولت مبنی 
بر قرضه 20 کرور وام از روس و انگلیس و پیشنهاد اولیه برای ایجاد بانک ملی 
ایران به منظور تامین این مبلغ بود. همچنین، او در برابر اعتراض شیخ فضل الله 
نوری به متمم قانون اساسی موضعی منفعل اتخاذ کرد و رسیدگی به این مساله 
را در شمار وظایف علمای دین تلقی کرد. سرانجام، اختالفات محمدعلی شاه و 
او در مجلس  از مشروطه خواهان به عدم حضور  مجلس و تندروی های برخی 
استبداد صغیر، معین التجار در شمار  آن منجر شد. در دوران  بمباران  از  پیش 
دادن  آشتی  و  انقالبی  مشروطه  با  صف بندی  نوعی  درصدد  که  درآمد  تجاری 
سلطنت با مشروطه بودند. از این رو، او در شمار واسطه های مشروطه خواهان 

و دربار قلمداد می شد.
او  سیاست،  صحنه  در  تجار  حضور  کاهش  با  و  صغیر  استبداد  دوران  از  پس 
مجددًا روی به تجارت نهاد. در این دوران، معین التجار با اتحاد تجار و اصناف 
شد.  مربوطه  وزارتخانه  در  تجارت  مجلس  در  یافتن  حضور  به  موفق  تهران 
خط  اهواز،  در  سدسازی  درصدد  جنوب  تجار  اعتماد  جلب  با  او  زمان،  این  در 
آهن خوزستان و آوردن کارخانه به منطقه برآمد و با شرکت مولیا برای فروش 
پنج ساله خاک هرمز ارتباط یافت و حتی موفق شد شرکت راه آهنی منشعب از 
کمپانی ناصری تاسیس کند که با وقوع جنگ جهانی اول فعالیت های آن منتفی 

شد.
فعالیت های تجاری معین التجار در مناطق جنوبی همواره تحت تاثیر واکنش های 
بوشهر  ملک التجاری  اگرچه  داشت.  قرار  مناطق  این  محلی  خوانین  و  حکام 
این منطقه و نماینده حکومت تبدیل  او را به قدرت مطلقه  و تیولداری ممسنی 
کرده بود، حضور و نفوذ سیاسی و اجتماعی طوایف و حکام و خوانین محلی 
می توانست فعالیت های او را تحت تاثیر دائم خود قرار دهد. از این منظر، اگرچه 
با  نظامی  درگیری  به  گاه  منطقه  بر  خود  قدرت  دائم  تثبیت  برای  تالش  با  او 
خوانین محلی می پرداخت اما شم تجاری امین التجار، در مواردی او را به اعطای 
امتیاز به حکام محلی برای جلب حمایت آنان از فعالیت خود سوق می داد. برای 
واگذاری  به  را  او  جنوبی،  مناطق  در  محلی  حکام  این  نفوذ  و  حضور  نمونه، 
نصف امتیاز بندر ناصری به فرزند معزالسلطنه سوق داد. گفتنی است، گذشته 
این نواحی،  او توسط خوانین محلی در  اقتصادی  از تهدید موقعیت سیاسی و 
تجارت او در مواردی با مخالفت های دولت های خارجی نظیر انگلستان همراه 
بود. این امر، به خودی خود ناشی از انحصار تجارت خاک سرخ جزیره هرمز 
توسط معین التجار بود. این مساله، حتی انگلستان را وادار به تهدید دولت ایران 
مبنی بر اعاده جزیره هرمز در راستای تامین منافع تجاری این دولت کرد. در 
ایجاد کارخانه  او با شرکت منچستر به منظور استخراج و  اثنی، تجارت  همین 
گوگرد با غرق شدن کشتی حامل تجهیزات به شکست انجامید. این ضرر مالی، 
به واسطه نبود تمهیدات قانونی و عدم پشتیبانی دولت ایران از این تاجر ایرانی 

به نارضایتی معین التجار از طرف های خارجی تجارت او منجر شد.
اما جاه طلبی های فردی نظر معین التجار را به سوی گسترش تجارت با عثمانی 
معطوف کرد. در این راستا، او در نامه ای به صدراعظم عثمانی خواستار توسعه 
آهن  راه  احداث  و  آهن  راه  و  تلگراف  راه های شوسه، خطوط  از طریق  تجارت 
دورنمای  شد.  نجف  در  علی )ع(  امام  حرم  لوله کشی  و  نجف  و  کربال  به  بغداد 
از میان  آنها موجب شد  غیرواقع این طرح ها و تالش ناممکن برای تحقق تمام 
این همه، تنها اجرای طرح لوله کشی آب حرم حضرت علی )ع( میسر شود. در 
راستای توسعه تجارت خارجی، معین التجار به انعقاد قرار دادی با شرکت نفت 
او  به  انگلیس پرداخت که در راستای آن خدمات تراموای خط ناصری  ایران و 
واگذار می شد. در 1295، او اقدام به خرید کارخانه ابریشم کشی امین الضرب کرد 
که به علت از کار افتادن تجهیزات برق آن، ناگزیر شد از این شاخه فعالیت های 
قاجار،  احمد شاه  عصر  با  همزمان  و  سال ها  این  خالل  در  شود.  خارج  تجاری 
معین التجار در شورای عالی تجارت عضویت یافت. این شورا مرکب از تجار با 
نفوذ تهران بود که برای پیشبرد فعالیت های اقتصادی تشکیل می یافت. گذشته 
ایران در نواحی جنوبی  از عضویت در این شورا، او مسوول برافراشتن پرچم 

این سرزمین بود.
اما حضور مجدد او در عرصه سیاست با انتخاب او به عنوان نماینده بوشهر در 
این مجلس به عضویت حزب  او در  دوره سوم مجلس شورای ملی ممکن شد. 
اعتدالیون درآمد )پیشین، صص 51-46(. حزبی که با نظرات قشر تاجر و مالک 

هم سویی بیشتری داشت.
ادامه دارد

فرهنگ کسب وکار 
در فنــــــــــــــــالند

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

کشور فنالند که در زبان فنالندی سوئومی )Suomi( نامیده می شود، 
شمال  در  اسکاندیناوی  منطقه  در  نفر  میلیون   5/5 حدود  جمعیتی  با 
اروپا واقع شده است. این کشور از سده دوازدهم تا آغاز سده نوزدهم 
به روسیه  را  فنالند  سوئد  بعدها  که  می آمد  حساب  به  سوئد  از  بخشی 
تسلیم کرد و در نهایت با روی کار آمدن مجلس بولشویک ها در روسیه، 
زبان  دو  به  کشور  این  مردم  کرد.  اعالم  را  فنالند  استقالل  مجلس  این 

است  کشورهایی  جمله  از  فنالند  می کنند.  صحبت  سوئدی  و  فنالندی 
می کند.  خود  آن  از  جهان  در  را  زندگی  کیفیت  باالترین  همه ساله  که 
است.  دارا  دنیا  در  را  آموزشی  نظام های  بهترین  از  یکی  کشور  این 
و  نمی شود  گرفته  دانش آموز  از  شهریه ای  هیچ  آموزشی  نظام  این  در 
کشور  این  می شود.  محسوب  صنعتی  توسعه یافته  کشورهای  جزو 
تلفیق کرده  برابر درآمد  توزیع  با  را  اقتصادی  بهره وری  اسکاندیناوی 
اجتماعي  تامین  سیستم  کند.  ریشه کن  کشور  این  در  را  فقر  توانسته  و 
و پوشش خود  بیمه  بیکاری تحت  مواقع  در  را  مالیات دهندگان  فنالند، 

قرار می دهد.

اقتصاد فنالند
درآمد ناخالص ملی فنالند در سال 2015 معادل 207 میلیارد یورو بوده 
است. فنالند گران ترین کشور جهان و هشتمین اقتصاد بین کشورهای 
این کشور بیشتر به صادرات وابسته است.  اقتصاد  حوزه یورو است. 
صادراتی شامل ماشین آالت و تجهیزات، مواد شیمیایی، آهن آالت، الوار، 
سال های  فنالند  اقتصادی،  فساد  شاخص  نظر  از  کاغذ.  خمیر  و  کاغذ 
بسیاری به عنوان کشوری معرفی شده  است که کمترین فساد اقتصادی 
را داشته است. نام شرکت  بزرگی چون نوکیا به شدت با نام فنالند گره 
گوشی های  سازنده  بزرگ ترین  به عنوان  زمانی  نوکیا  است.  خورده 
همراه در جهان و یکی از برترین کارآفرینان فنالند در آن دوران، شناخته 
می شد، به طوری که نوکیا زمانی 4 درصد تولید ناخالص داخلی فنالند 
در سال 2007 ورق  آی فون  با معرفی  اما  اختصاص می داد؛  به  خود  را 
برای نوکیا برگشت و این شرکت مجبور شد تا شمار زیادی از کارمندان 
صنعت  و  فناوری  فنالند،  پیشتاز  صنعت  دو  کند.  نیرو  تعدیل  را  خود 
کاغذ با مشکالت بسیاری روبه رو و موجب شدند تا اقتصاد فنالند آسیب 
بسیاری از این دو ناحیه متحمل شود و در نهایت نوکیا قافیه را در مقابل 
اپل و سامسونگ باخت. از طرفی جنگل های گسترده فنالند گذشته از 
زیبایی، منبع درآمدی ارزشمند برای این کشور بوده اند، اما دو شرکت 
زیان  متحمل  چاپی  رسانه های  رکود  از   UPM و   Stora Enso بزرگ 
شدند. به این ترتیب دو ستون اقتصاد این کشور )صنایع چوب و نوکیا( 

افت شدیدی کردند. اما با وجود اینها فنالند همچنان به رشد خود ادامه 
به  نسبت  فنالند  در  کار  نیروی  بهره وری  که  گفت  می توان  است.  داده 

بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا بیشتر است.

فرهنگ
احترام  آن  به  بیشتر  بدانید  کشور  یک  فرهنگ  مورد  در  بیشتر  هرچه 
می گذارید و ارتباط بهتر و موثرتری با مردم آن کشور خواهید داشت. 
هزینه  فنالند  که  چرا  است  جهان  بهترین های  از  فنالندی  کار  نیروی 
ویژگی های  می کند.  کارآموزی  و  تحقیق  آموزش،  صرف  بسیاری 
کشور  این  در  دارد.  وجود  فنالند  در  غربی  کاری  فرهنگ  از  بسیاری 
فردیت و استقالل بسیار ارزشمند است و از سایرین نیز انتظار می رود 
که به این مساله احترام بگذارند. افراد در سازمان ابتکار عمل را به دست 
ندارند.  به تفویض شدن  نیازی  از دستورالعمل ها  می گیرند و بسیاری 
و  حل  به  تمایل  بیشتر  فنالندی ها  سلسله مراتبی،  ساختارهای  به جای 
فصل امور در قالب گروه دارند. مدیریت، کنترل اندکی بر تیم ها دارد و 
قدرت و انعطاف پذیری به خوبی توزیع شده اند. تا زمانی که افرادی که 
تحت تاثیر این تصمیم هستند در مورد استدالل پشت این تصمیم به طور 
اتخاذ  قطعی  تصمیمات  نمی تواند  شرکت  رئیس  نشوند،  متقاعد  کامل 

استفاده  درست  به طور  زمان شان  از  تا  می کنند  تالش  فنالندی ها  کند. 
کنند. اکثر مردم به وقت شناسی اهمیت بسیاری می دهند. همه جلسات 
انتظار  تلفن صورت می پذیرد.  یا  ایمیل  از طریق  تنظیم  از  رسمی پس 
آنها  می رود جلسات سر وقت شروع شوند و سر وقت نیز پایان یابند. 
به تعهدات خود وفادار هستند و همین انتظار را نیز از بقیه دارند. کار 
کردن در آخر هفته ممنوع است مگر اینکه حالت اضطراری وجود داشته 
بیشتری  مفید  کار  ساعت  هشت  در  تا  می کنند  تالش  فنالندی ها  باشد. 

انجام دهند و از فعالیت های غیرضروری طی روز اجتناب کنند.

برنامه  ریزی زمانی ادارات بسیار انعطاف پذیر است و هر کس به اقتضای 
در  ساعت   8 تا  ساعت   7  /5 از  را  خود  کردن  کار  زمان  می تواند  خود 
تا 4  و  از 8 صبح شروع می کنند  را  افراد کار خود  اکثر  انتخاب کند.  روز 
در  نیز  ناهار  برای  دقیقه زمان   30 پایان می رسانند. معموال  به  بعدازظهر 
برنامه های  و  است  ساعت   42 تا   38 بین  کاری  هفته  می شود.  گرفته  نظر 
زمان بندی انعطاف پذیر است. فنالندی ها به طور کلی مردمانی محافظه کار 
کشور  این  در  و  دارد  وجود  استثنا  همیشه  البته  می شوند،  محسوب 
داشته  شفاف  و  دوستانه  رفتاری  که  دید  خواهید  را  بسیاری  فنالندی های 
باشند، اما به طور کلی شکستن یخ رابطه با آنها و ایجاد احساس راحتی نیاز 
به زمان دارد. چون زبان اول فنالندی ها انگلیسی نیست، بنابراین باید آرام و 
واضح صحبت کنید. هنگام مکالمه آنها ترجیح می دهند تا مختصر و موجز 
صحبت کنند. قطع کردن صحبت های یک فرد امری بی ادبانه تلقی می شود.

در فنالند قوانین سختی در مورد نیروی کار وجود دارد. ساختمان  بزرگی 
در  بسیاری  کارگری  اتحادیه های  که  دارد  وجود   Hakaniemi منطقه  در 
آنجا واقع شده است. اخراج یک فرد همیشه ممکن نیست. وقتی یک کارمند 
استخدام می شود اخراج او به شدت دشوار است، چرا که باید توجیه شود. 
استخدام  بنابراین  بپردازد.  باید غرامت  اگر توجیه نشود شرکت مذکور  و 
در  تعطیالت  هفته   4 مستحق  کارمندان  می شود.  انجام  دقیق  بسیار  افراد 
سال هستند. اگر یک شرکت از این موضوع امتناع کند، کارمندان می توانند 

از شرکت شان شکایت کنند.
qaspire :منبع
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راهکار ویژه نیویورک 
تایمز برای مدیریت 

تبلیغات آنالین
به منظور  را  جدیدی  راهکار  تایمز  نیویورک  سووالن 
ارائه محتویات بدون تبلیغات در قالب فروش بسته های 
اشتراکی به کاربران و در غیر این صورت، مدیریت بهتر 
به گزارش  اجرا درآورده اند.  به مرحله  تبلیغات  نمایش 
نیویورک  تامپسون مدیرعامل  وب سایت Adage، مارک 
تایمز که در کنفرانس IAB با موضوع »تجربه کاربری 
و مسدود کردن تبلیغات« حضور داشت درخصوص این 
راهکار جدید اینچنین عنوان کرد: »ما به دنبال آن هستیم 
تا گزینه های متفاوتی را پیش روی کاربران قرار دهیم. 
از سوی دیگر می دانیم که برخی کاربران، چه آنهایی که 
برای استفاده از خدمات ما ثبت نام کرده اند و چه آنهایی 
استفاده  ما  سرویس های  از  میهمان  کاربر  به عنوان  که 
را  مدیریت شده  تجربه ای  تا  می دهند  ترجیح  می کنند 

درخصوص مشاهده تبلیغات پشت سر بگذارند.«
و  سیاست ها  گذشته  مارس  ماه  از  تایمز  نیویورک 
افزایش  با  مقابله  درخصوص  را  جدیدی  راهکارهای 
مسدودکننده  تکنولوژی های  از  استفاده  روزافزون 
تبلیغات در دستور کار قرار داده است. به گفته مسووالن 
تایمز، این تکنولوژی تهدیدی برای بازارهایی به حساب 
حاصل  درآمدهای  به  خود  حیات  ادامه  برای  که  می آید 
این راستا،  از نمایش تبلیغات دیجیتالی تکیه دارند. در 
راهکار جدید نیویورک تایمز، ارسال پیغام های اختیاری 
از  استفاده  برای  که  است  کاربرانی  برای  اجباری  یا 
پیغام های  نکرده اند.   نام  ثبت  سرویس ها  و  خدمات 

از سوی کاربران  نادیده گرفته شدن  امکان  با  اختیاری 
را  امکان  این  کاربر  به  که  هستند  هشدارهایی  واقع  در 
خواهند داد تا بدون قرار دادن وب سایت تایمز در لیست 
ثبت نام،  یا  تبلیغات  مسدودکننده  نرم افزارهای  سفید 
همچنان از محتویات ارائه شده استفاده کنند. در مقابل، 

به  ملزم  را  کاربر  اجباری،  یا  تایید  نیازمند  پیغام های 
و  کرد  خواهند  یادشده  راهکارهای  از  یکی  از  استفاده 
مورد  محتویات  به  را  او  دسترسی  این صورت  غیر  در 
نتایج  تامپسون درخصوص  نظر مسدود خواهند کرد. 

درصد   40 از  »بیش  می گوید:  ابزارها  این  از  استفاده 
را  ما  اختیاری  درخواست های  که  میهمانی  کاربران  از 
دریافت کرده اند، تایمز را در لیست سفید نرم افزارهای 
مسدودکننده تبلیغات قرار داده اند. این آمار درخصوص 
کاربرانی که در هنگام نمایش پیغام های اجباری، تایمز 

درصد   30 از  کمتر  نیز  داده اند  قرار  سفید  لیست  در  را 
از  که  کسانی  کرده  اعالم  صراحتا  تامپسون  نیست.« 
حوزه  در  کیفیت  با  محتویات  تولید  فرآیند  در  شرکت 
بهره  آن  از  ندارند  حق  می کنند  خودداری  خبرنگاری 

به  تایمز چاره ای  او معتقد است در صورتی که  ببرند. 
تایمز  که  میهمانی  کاربران  دسترسی  از  جلوگیری  جز 
را در لیست سفید قرار نمی دهند پیش رو نداشته باشد، 
درنظر  با  کرد.  خواهد  عملی  را  تصمیم  این  باالجبار 
گرفتن این مطلب که از مجموع 110 میلیون کاربر تایمز، 

107 میلیون نفر هیچ هزینه ای برای استفاده از محتویات 
حیاتی  منبعی  تبلیغات  نمایش  نمی کنند،  پرداخت  آن 

برای تایمز به حساب می آید.
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خیانت 
و زندگی 
مشترک

متوسط  طور  به  که  دهند  می  نشان  جهانی  تحقیقات 
یکدیگر خیانت می  به  ها  از زوج  20 درصد  تا   10 حدود 
شدن  علنی  از  کنندگان  خیانت  ترس  اگر  البته  کنند. 
را  افراد  شخصی  و  فرهنگی  موانع  همچنین  و  موضوع 
در نظر بگیریم به نظر می رسد که رقم باال کمی تخفیف 

داده شده است.
متوسط  طور  به  که  دهند  می  نشان  جهانی  تحقیقات 
یکدیگر خیانت می  به  ها  از زوج  20 درصد  تا   10 حدود 
شدن  علنی  از  کنندگان  خیانت  ترس  اگر  البته  کنند. 
را  افراد  شخصی  و  فرهنگی  موانع  همچنین  و  موضوع 
در نظر بگیریم به نظر می رسد که رقم باال کمی تخفیف 

داده شده است.
فضای مجازی در گسترش این پدیده نقش مهمی داشته 
است، چنانکه ایجاد روابط خارج از یک رابطه رسمی با 
فرایند  این  است.  شده  راحت  و  ساده  تکنولوژی  وجود 
به ویژه از طریق سایت هایی دوست یابی، موجب ایجاد 
زوج  از  بسیاری  زناشویی  روابط  در  بحران  و  تزلزل 
شعارهایی  نوشتن  با  ها،  سایت  این  در  است.  شده  ها 
یا  مردان  برای  بورز«  عشق  است،  کوتاه  »زندگی  نظیر 
»طالق تنها گزینه پیش روی شما نیست« برای زنان، در 
روابط  در  شکاف  ایجاد  برای  هایی  دیدگاه  القای  صدد 

زناشویی و کسب سود شخصی هستند.
اما چرا برخی از زنان و مردان به این پیشنهادها عمل می 
سایر  در  که  افرادی  شود  می  موجب  عواملی  چه  کنند؟ 
ابعاد زندگی خود فرهیخته و روشن اندیش به نظر می 
آیند ، وفاداری خود را نسبت به رابطه زناشویی نادیده 
شریک  و  رابطه  این  به  زدن  ضربه  ریسک  و  گیرند  می 
بسیار  سؤال  این  به  پاسخ  پذیرند؟  می  را  شان  زندگی 

پیچیده و نسبت به جنسیت افراد متفاوت است.

را  اتهام  انگشت  معمواًل  فرهنگی  های  کلیشه  از  برخی 
به سمت مردان می گیرند و آنها را در این زمینه بیشتر 
خیانت کار می دانند. اما واقعیت این است که زنان نیز به 
اندازه مردان اقدام به خیانت می کنند. دست کم مطالعات 
انجام شده در جوامع پیشرفته و مدرن غرب بیانگر این 
جنبه  باال  آمار  شد  گفته  که  طور  همان  اما  است.  مسئله 
جهانی دارد و به نظر می رسد ریشه آن باید از جنبه های 
مختلف بررسی شود. مسئله خیانت آن طور که در مورد 
زنان بررسی شده به طور عمده ریشه در علل زیر دارد. 
هر چند وجود یک یا چند مورد از حالت های زیر لزومًا به 

خیانت زنان نمی انجامد و باورهای فردی همواره نقش 
به هرحال شرایط  اما  کنند،  ایفا می  میان  این  در  مهمی 

زیر زمینه ساز بروز خیانت در زنان است:

یا  شدن،  گرفته  نادیده  شدگی،  فراموش  احساس  وقتی 
قدر نشناسی می کند: وقتی زن احساس می کند که برای 
شوهر صرفًا یک خانه دار یا نان آور خانه یا پرستار است 
تا اینکه همسر یا شریک زندگی باشد، در معرض آسیب 
وضعیت  تغییر  فکر  به  بیشتر  و  گیرد  می  قرار  هویتی 
خود در جهتی می افتد که به شخصیت »خود« او توجه 
و  کارکردها  به  نه  و  شود  قدردانی  او  خود  از  و  شود 

عملکردهایش در زندگی.
وقتی به رابطه جنسی اعتیاد پیدا می کند: برخی از زنانی 
که دچار مشکالت احساسی هستند ذهنشان بیش از حد 
درگیر ایجاد رابطه جنسی همراه با رومنس برای گریز 
از زندگی فعلی و ارضای نیازهای روانی خود می شود.

وقتی توقع او از زندگی درازمدت و ازدواج بیش از حد 

خود  همسر  از  نامعقولی  توقعات  زنان  از  برخی  است: 
نیازهای  ترین  کوچک  به  باید  او  کنند  می  فکر  و  دارند 
آنها توجه کند و آن را تأمین کند. آنها توقع دارند همسر 
داشته  را  آنها  نشده  بیان  نیازهای  خوانی  ذهن  توانایی 
ناگزیر  به  همسر  وقتی  برآید.  آنها  رفع  درصدد  و  باشد 
زنان  از  برخی  باشد،  نداشته  را  کاری  چنین  توانایی 

توجیهی برای جلب توجه از جای دیگری پیدا می کنند.

واقع  توجه  مورد  است:  پایین  او  نفس  اعتمادبه  وقتی 
احساس  موارد  از  برخی  در  جنسی  جنبه  از  زنان  شدن 
و  بودن،  نیاز  مورد   ، بودن  خواستنی  بودن،  ارزشمند 

جلب  نوع  این  دهد.  می  آنها  به  را  بودن  عشق  شایسته 
توجه در زنانی رخ می دهد که اعتماد به نفس پایینی در 

زندگی داشته اند.
وقتی تنهاست: هنگامی که زنان زمان زیادی را در خانه 
برقراری  فکر  به  است  ممکن  کنند  می  سر  تنهایی  به 

ارتباط جدید برای پر کردن خأل تنهایی خود بیفتند.
زمانی که به قدر کافی رابطه جنسی دارد اما در آرزوی 
داشتن الفت و صمیمیت بیشتر است: زنان بیش از مردان 
تبادل غیرجنسی  و  ای معنادار  با قرار گرفتن در رابطه 
که  زمانی  کنند.  می  بودن  ارزشمند  احساس  عواطف، 
کنند  نمی  دریافت  خود  همسر  از  را  صمیمیتی  چنین 

بیشتر به فکر تغییر وضعیت خود می افتند.
هنگامی که رابطه فعلی خود را پایان یافته می یابد: اگر 
زنی رابطه فعلی خود را تمام شده بداند ممکن است در 
پی برقراری رابطه ای جدید با کسی باشد که به او متعهد 

شود یا به او توجه کند.
شریک  که  زمانی  بگیرد:  انتقام  خواهد  می  وقتی 
از خیانت، دروغ گویی،  اعم  زندگی زن به طرق مختلف 
از  یکی  بشود  زن  اعتماد  سلب  موجب  غیره  و  ولخرجی 
رابطه  به  کردن  فکر  وضعیت  این  کردن  تالفی  های  راه 

ای جایگزین است.
زنان  از  بسیاری  نشیند:  فرومی  رابطه  هیجانات  وقتی 
رابطه«  عسل  »ماه  دوران  هیجانات  نشستن  فرو  از  پس 

یا دوران آغازین رابطه، وارد وضعیتی می شوند که در 
آن قاعدتًا باید رابطه ای سالم و پایدار را از طریق ایجاد 
الفت و صمیمیت و البته در طول زمان بسازند. این دوران 
و  داشته  وجود  رابطه  آغاز  در  که  است  هیجاناتی  فاقد 
آن  هیجانات  جوی  و  جست  در  همچنان  زنان  از  برخی 

دوران، آرزوی رومنسی جدید می کنند.
ویژه  به  زنان  از  برخی  ندارد:  صمیمی  دوست  وقتی 
رفتار  سوء  یا  توجهی  بی  مورد  کودکی  در  که  دسته  آن 
دوستان  داشتن  به  را  خود  نیاز  اند،  گرفته  قرار  والدین 
حامی نادیده می گیرند یا نفی می کنند. این زنان به جای 
داشتن چنین دوستانی به دنبال ارضای نیازهای عاطفی 

خود از طریق جلب توجه مردان هستند.

حد  چه  تا  که  نیستند  متوجه  زنان  از  برخی  متأسفانه 
بر  عالوه  ازدواج  از  خارج  رابطه  داشتن  با  توانند  می 
ضرباتی که به ازدواج خود می زنند، سالمت روانی خود 
و همسر خود را در معرض خطر قرار دهند. باید توجه 
داشت که آنچه از نظر روانشناختی از نفس داشتن رابطه 
نامشروع جنسی فجیع تر و مهم تر است، آثار زیان بار 
رازداری این رابطه است که روح و روان زن را در طول 
زمان دچار فرسودگی و آسیب شدیدی می کند. زنانی که 
دچار این وضعیت می شوند باید پیش از هر چیز متوجه 
به تصور خود دالیل  باشند که ممکن است  این موضوع 
این  اما  باشند  داشته  رابطه  این  برقراری  برای  موجهی 
دالیل صرفًا ریشه در وضعیتی ندارد که آنها به واسطه 
ازدواج دچار آن شده باشند بلکه ساختار روان این زنان 
که از کودکی در آنها شکل گرفته است بیشترین نقش را 
در این زمینه بازی می کند. به همین دلیل زنان قبل از هر 
زندگی،  در  گریزی  های  راه  چنین  به  فکر  و  اقدام  گونه 
باید با یک متخصص حرفه ای مشاوره کنند تا مشخص 
شود که سابقه و رگه های مشکالت روحی آنها در کجای 
الگوی رفتارهای  یا  تاریخچه زندگی شان نهفته است و 
جنسی بزرگساالن در ذهن آنان چگونه نقش بسته است.

خانواده

برگزاری صیغه عقد و طالق
مورد تائید سفارت ایران

تهیه و تنظیم وصیت نامه
 شرعی و قانونی و مراسم تدفین 

مشاوره خانواده با تعیین وقت قبلی

 محمد حسین متقی 07402090987
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چگونه فرزندان 
خود را به مدیران 

برجسته تبدیل کنیم
مترجم: هوتسا عسکری نسب

دستان  در  مدیریت،  سوی  به  فرزندان  موفقیت  مسیر 
والدین و مراقبان فرزندان است. می توان با الگو بودن 
و  خود  مدیریت  برای  را  آنها  مهارت ها،  آموزش  و 
دیگران در دنیای بیش از حد رقابتی، آماده کرد یا اینکه 
به نحوی رفتار کرد تا به غالمانی حلقه به گوش، مطیع 
تبدیل  زیبایی  شوند.  تبدیل  محض  فرمانبردارانی  و 
کارهای  در  موفقیت ها،  کسب  و  مدیران  به  فرزندان 
آنها  برای  که هر روز  است  اهمیتی  کم  و  نسبتا کوچک 
در زندگی انجام می دهیم. با تمرکز بر روی چهار اقدام 
زیر که در ادامه نکات مطلب هفته گذشته عنوان می شود 
مطمئنا می توانید روحیه مدیریت را در فرزندان و حتی 

خود به وجود آورید.

 1- به فرزندان خود جواب منفی هم بدهید
با دادن آزادی بیش از حد به فرزندان، مانع پیشرفت و 
محدودیت آنها نشوید. هر فردی که آرزوی مدیر شدن 
و  لذت ها  از  توانایی گذشتن  باید  در سر می پروراند  را 
آنان  خوشی های موقت در زندگی و به تعویق انداختن 
را داشته باشد، همچنین برای دستیابی و کسب موفقیت 
به  هستند،  مهم  برایش  زندگی  در  که  مسائلی  برای 
بیاموزند،  را  صبوری  باید  فرزندان  کند.  تالش  سختی 
لذت  زندگی،  در  خود  برای  اهدافی  تعیین  با  همچنین 
کار کردن زیاد را نیز تجربه کنند. جواب منفی دادن یا 
گفتن »نه« به فرزندان ممکن است برای مدت کوتاهی، 

که  می آیند  کنار  مساله  با  نهایت  در  اما  کند  ناامیدشان 
والدین،  سوی  از  آنها  کردن  لوس  با  هرگز  اتفاق،  این 

امکان پذیر نخواهد بود.

به  و  شخصا  را  خود  مشکالت  فرزندان  بگذارید   -2
تنهایی حل کنند

است  مدیران  بارز  خصوصیات  از  دیگر  یکی  استقالل، 
برطرف  توانایی  دشوار،  تصمیمات  اتخاذ  هنگام  به  که 

در  والدین  که  زمانی  دارند.  هم  را  آشفتگی ها  کردن 
کمک  آنها  به  مداوم  به طور  فرزندان  مشکالت  حل 
تحلیل مسائل  و  قابلیت تجزیه  فرزندان هرگز  می کنند، 
با  والدین،  نمی شوند.  متکی  خود  به  و  نکرده  پیدا  را 
 ، مشکالت  حل  به  کمک  و  صحنه  در  همیشگی  حضور 
چنین  انتظار  زندگی،  تمام  در  فرزندان  می شوند  باعث 
پشتیبانی از سوی پدر و مادر را داشته باشند. مدیران 

همچنین  باشند،  داشته  سنجیده  مدیریتی  و  رفتار  باید 
مسوول و پاسخگوی رفتارهای خود نیز باشند. مطمئن 
چنین  آوردن  دست  به  در  هم  شما  فرزندان  تا  شوید 

ویژگی، تالش الزم را به عمل آورند.

3- رفتارتان باید با گفتارتان مطابقت داشته باشد
مدیران معتبر با این که دارای شخصیت شفاف و صادقی 
هستند، اما بی عیب و نقص هم نیستند و تنها به این دلیل 

که رفتار و گفتارشان با هم مطابقت دارد در میان مردم 
تنها در  از احترام خاصی برخوردار شده اند. فرزندان 
صورتی که شاهد چنین رفتاری از سوی والدین باشند 
خود  در  طبیعی  طور  به  را  خصوصیت  این  می توانند 
تنها  بودن،  برای صادق  بهبود بخشند.  و  تقویت کرده 
این ویژگی را عالوه بر گفتار و کردار در  تا  کافی است 
نیز  خود  واقعی  شخصیت  مثال  برای  زمینه ها  تمام 

هماهنگی  گفتارشان  با  والدین  رفتار  اگر  کرد.  رعایت 
که  فرزندان  بگیرد،  قرار  راستا  یک  در  و  باشد  داشته 
شاهد چنین رفتاری هستند آرزوی داشتن چنین رفتاری 

را در سر می پرورانند.

واقعی  خصایص  با  انسان  یک  هم  شما  دهید  نشان   -4
هستید

جسور  و  سرکش  اندازه  چه  تا  کودکان  که  نیست  مهم 
آنان  آینده  زندگی  الگو  و  قهرمان  هنوز  والدین  باشند، 
که  شود  باعث  موضوع  این  شاید  می روند.  شمار  به 
اشتباهات گذشته خود را از ترس این که مبادا فرزندان، 
ترغیب به تکرار اشتباهاتشان شوند از آنها مخفی کنند. 
هیچ گونه  که  زمانی  است.  صادق  هم  قضیه  این  عکس 
هر  درباره  کودکان  ندهید  نشان  خود  از  آسیب پذیری 
شکستی که با آن مواجه می شوند احساس گناه شدیدی 
که  هستند  فردی  تنها  می کنند  تصور  زیرا  می کنند؛ 
کودکان  می شوند.  فاحشی  اشتباهات  چنین  مرتکب 
این که به عنوان مدیران پیشرفت کنند باید بدانند  برای 
قرار  خود  رفتاری  الگوی  زندگی،  در  که  اشخاصی 
می دهند، مصون از لغزش و خطا نیستند. مدیران باید 
این توانایی را داشته باشند با بررسی اشتباهات خود، 
داشتن  به منظور  و  بیاموزند  فراوانی  مطالب  و  تجارب 
شرایط بهتر در کار پیشرفت کنند. نمی توان از کودکان 
زمانی که احساس گناه می کنند، توقع انجام چنین کاری 
داشت. آنها به فردی واقعی نیاز دارند که آسیب پذیر نیز 
باشد تا چگونگی یافتن راه حل برای مشکالت و همچنین 
آموختن مطالب جدید را به آنها نشان دهد و زمانی که 
صحبت  فرزندان  برای  خود  گذشته  عملکرد  از  والدین 
را  آسیب پذیر  واقعی  الگوی  همان  نقش  دقیقا  می کنند 
دارند. تنها با زحمت و تالش است که والدین می توانند 
فرزندان خود را به رهبر تبدیل کنند. موارد کمی مانند 
ارزش تالش  تربیت فرزندان در زندگی وجود دارد که 

بی وقفه و صرف زمان زیادی از عمر را داشته باشد.
Entrepreneur : منبع 
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- 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

مقدار  کاهش  معنی  به  استخوان  پوکی  یا  استئوپروز 
بافت تشکیل دهنده استخوان بدون تغییر در ترکیب آن 
که  فلزی  اسکلت  با  ساختمان  یک  مانند  درست  است، 
بدون تغییر دادن در جنس اسکلت آن تعدادی از تیرهای 
آهن را از بدنه آن خارج کنیم. نتیجه این کاهش، ضعیف 
به دنبال  باال رفتن احتمالی شکستگی  شدن استخوان و 
استخوانی  توده  حجم  است.معموال  جزئی  آسیب های 

و  رسیده  خود  حد  باالترین  به  سالگی   35 حدود  در 
بنابراین هر چه در  از آن شروع به کاهش می کند؛  بعد 
آینده  در  باشد  بیشتر  استخوانی  تراکم  پایین تر  سنین 
پوکی  بود.  خواهند  نیرومندتر  و  سالم تر  استخوان ها 
که  معنی  این  به  است،  خاموش  بیماری  یک  استخوان 
مانند شکستگی،  بیماری موجب تظاهرات جدی  این  تا 
کمر درد یا قوز پشتی نشود فرد اطالعی از بیماری خود 
70سالگی  سن  به  که  نفر   5 هر  از  ما  کشور  در  ندارد. 

می رسد یک نفر دچار شکستگی می شود.

چهار عامل در افزایش تراکم استخوان دخیل هستند که 
عبارتند از:

1- فعالیت بدنی 2- هورمون جنسی
D 3- کلسیم 4- ویتامین

این چهار عامل با تعامالتی که با یکدیگر دارند موجب 
رشد و پایداری استخوان ها می شوند.

فعالیت بدنی
تحریک  باعث  استخوان  روی  بر  مداوم  فیزیکی  فشار 

تناسب  به  استخوان ها  و  می شود  استخوان سازی 
شکل  تغییر  و  شده  تشکیل  کنند  حمل  باید  که  باری 
ورزشکاران  استخوان های  مثال  به عنوان  می دهند، 
استخوان های  از  سنگین تر  قابل مالحظه ای  به طور 
افراد غیر ورزشکار است یا هر گاه یک پای شخصی در 
ادامه  و ورزش  رفتن  راه  به  دیگر  پای  با  اما  باشد،  گچ 
نازک شده و  دارد  قرار  که در گچ  پایی  استخوان  دهد، 
درحالی  می دهد  دست  از  را  خود  کلسیم  درصد   30 تا 
که استخوان پای مقابل ضخیم با میزان کلسیم طبیعی 
ضروری  امری  نوجوانان  و  کودکان  در  ورزش  است. 
بوده و حتی تا سن 40 سالگی می تواند با افزایش تراکم 
استخوان نقش پیشگیری کننده از پوکی استخوان داشته 

ورزش های  دویدن،  مرتب،  و  روزانه  پیاده روی  باشد. 
جهشی و استفاده از دوچرخه در این بین نقش ویژه ای 
دارند. معموال 30-40 دقیقه ورزش در بیشتر روزهای 
به منظور پیشگیری و حتی درمان  هفته فواید مناسبی 

برخی بیماری ها از جمله پوکی استخوان دارد.

هورمون جنسی
در مردان تستسترون و در زنان استروژن نقش کلیدی 
در تشکیل بافت استخوان و افزایش تراکم آن دارد )رشد 
موید  بلوغ  از  بعد  پسران  و  دختران  سریع  و  جهشی 

همین مطلب است(.
سنین  در  تستسترون  هورمون  اثر  مردان  در  چند  هر 
پیری کاهش می یابد، اما ترشح آن کماکان ادامه داشته 
و کمبود آن کمتر احساس می شود؛ اما در زنان در سنین 
باروری )49-15 سال( این هورمون از تخمدان ها ترشح 
آن کاهش  یائسه شدن ترشح  به یکباره هنگام  می شود 
چشمگیری یافته و موجب تشدید روند پوکی استخوان 
پوکی  بیشتر  شیوع  علل  از  یکی  بنابراین  می شود؛ 

استخوان در زنان همین مطلب است.

کلسیم
کلسیم  به وسیله  استخوان  اسکلت بندی  که  شد  گفته 
کلسیم  کافی  میزان  رسیدن  بنابراین  می گیرد؛  صورت 
مهمی  نقش  آن  استحکام  تشکیل  در  استخوان ها  به 
غذایی  رژیم  طریق  از  بدن  نیاز  مورد  کلسیم  دارد. 

ماهی های  سویا،  حبوبات،  خشکبار،  می شود.  تامین 
نرم استخوان مثل ساردین و کیلکا از منابع غنی کلسیم 
هستند، اما در رژیم غذایی مردم کشور ما عمده کلسیم 
تامین  پنیر  و  ماست  شیر،  شامل:  لبنیات  از  مصرفی 
می شود که 99 درصد از کلسیم مصرفی در استخوان ها 

مورد استفاده قرار می گیرد.
باقی  درصد  یک  که  نیست  مناسبت  بی  نکته  این  ذکر 
انقباض  عصبی،  سیستم  در  پیام  انتقال  برای  مانده 
عضالت، انعقاد خون به هنگام خونریزی و چسبندگی 
و اتصال سلول های بدن به کار گرفته می شود؛ بنابراین 

کمبود  صورت  در  مذکور  موارد  حیاتی  اهمیت  به علت 
کمبود  این  جبران  برای  بدن  غذایی،  رژیم  در  کلسیم 
امر  این  که  می کند  برداشت  استخوان ها  از  بالفاصله 
روند پوکی استخوان را به هنگام کاهش مصرف کلسیم 

تشدید می کند.

یک  یا  نفره  یک  ماست  کاسه  یک  یا  شیر  لیوان  یک  اگر 
تکه پنیر به اندازه یک قوطی کبریت را یک واحد لبنیات 
در نظر بگیریم، در زنان حامله مصرف روزانه 4 واحد، 
 3 روزانه  یائسه  زنان  و  سالگی   25 سن  تا  نوجوانان 
واحد و سایر افراد روزانه 2 واحد از لبنیات جهت تامین 

کلسیم مورد نیاز روزانه بدن کافی است.

D ویتامین
D برای جذب مناسب کلسیم ضروری  حضور ویتامین 
است. در واقع ویتامین D مانند کلیدی عمل می کند که با 
باز کردن درها به روی کلسیم به آن اجازه ورود می دهد؛ 
روده ها،  از  مصرفی  کلسیم  جذب  جهت  بهتر  به عبارت 
جلوگیری از دفع بی رویه کلسیم از ادرار و ورود کلسیم 
به ساختمان استخوان حضور این ویتامین الزامی است.

زرده تخم مرغ، ماهی های آب شور، خرما و کره از منابع 
طبیعی و سرشار ویتامین D هستند، اما با توجه به اینکه 
این ویتامین و سایر ویتامین ها به شرایط محیطی بسیار 
حساس بوده و طرز تهیه و پخت غذاها و نیز مصرف 
پایین  را  آنها  جذب  میزان  یکدیگر  با  غذایی  مواد  توام 
خورشید  نور   D ویتامین  تامین  منبع  بهترین  می آورد 
است.معموال تابش روزانه 15 تا 20 دقیقه نور مستقیم 
آفتاب به پوست دست و صورت برای تولید مقدار مورد 
البته تابش نور  D در بدن کفایت می کند.  نیاز ویتامین 
خورشید از پشت شیشه و نیز استفاده از کرم های ضد 
آفتاب این اثر را خنثی می کند، با افزایش سن نیز توانایی 

پوست برای تولید ویتامین Dکاهش می یابد.

کرد  اظهار  گفته شد می توان  تاکنون  آنچه  به  عنایت  با 
پوکی  شیوع  بودن  باال  علت  بیشترین  ما  کشور  در  که 
استخوان در میانسالی و پیری عدم تشکیل تراکم کافی 
استخوان در نوجوانی و جوانی است که علت عمده آن 
به ویژه   D ویتامین  ناکافی  تولید  و  ناکافی  تحرک  نیز 
در خانم ها است و به علت کاهش تولید هورمون جنسی 
استخوان  پوکی  روند  سنین  این  در  زنان  و  مردان  در 
بیشتر  استخوانی  شکستگی های  احتمال  و  شدیدتر 
سالمندان  برای  که  کاری  حداقل  بنابراین  می شود؛ 
می توان انجام داد ایجاد شرایط خاص در محیط زندگی 
آنها  خوردن  زمین  و  افتادن  ریسک  به گونه ای که  است؛ 

کمتر شود.

مرگ استخوان
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اگر میل ندارید، 
بخوانید!

اند  بوده  دارویی مدت ها در تالش  شرکت های 
افزایش  را  زنان  جنسی  میل  که  بسازند  دارویی 
تایید سازمان  به  دارویی که  به حال  تا  اما  دهد 

های ناظر رسیده باشد، تولید نشده است...

داروی واحدی  به  بتوان  بعید است  باید توجه داشت که  البته 
یافت که درمان کننده همه اختالل های کارکرد جنسی  دست 
زنان باشد. با وجود این، درمان های موثری برای این عارضه 
بر حسب علت ایجادکننده آن وجود دارد. اولین گام این است 
که علت کمبود میل جنسی خانم را پیدا کرد. هنگامی که زنی 

با همسر  اش  رابطه  و  باشد  داشته  و عاطفی  سالمت جسمی 
هنگامی  از  بهتر  اش  جنسی  میل  باشد،  مناسبی  وضعیت  در 

خواهد بود که این شرایط فراهم نباشد.

کاهش  را  زنان  جنسی  میل  توانند  می  که  دالیلی  ترین  شایع 
دهند، عبارتند از:

به  مربوط  هورمونی  تغییرات  جمله  از  جسمی  مشکالت 
یائسگی یا زایمان یا مشکالت تیرویید.

افسردگی یا سایر مشکالت بهداشت روانی
قرص  ضدافسردگی،  داروهای  برخی  مانند  داروها  از  برخی 
های خوراکی ضدبارداری، داروهای ضداضطراب و داروهای 

کاهنده فشارخون
معموال کاهش میل جنسی تنها مشکل جنسی خانم ها نیست، 
می  اثر  یکدیگر  بر  که  دارد  وجود  هم  دیگری  مشکالت  بلکه 
گذارند. مثال زنی که حین رابطه جنسی دچار درد می شود، در 
طول زمان ممکن است دچار کاهش میل جنسی شود. هریک 
از این مشکالت به درمان مخصوصی نیاز دارد؛ پزشک ممکن 
مشکالت  رفع  و  کند  درمان  را  جسمی  مشکالت  بتواند  است 
)درمانگری  تراپی  سکس  یا  مشاوره  به  است  ممکن  ارتباطی 
است  ممکن  پزشک  موارد  این  در  باشد.  داشته  نیاز  جنسی( 
وضعیت کلی سالمت فرد را بررسی کند و در مورد داروهایی 
که مصرف می کند و مشکالتی که دارد، بپرسد. اگر پزشک از 
بررسی مشکالت جنسی اکراه دارد، تسلیم نشوید. در صورت 
امکان می توانید به متخصص زنان یا درمانگر جنسی مراجعه 
کنید که درباره علل جسمی، ارتباطی یا عاطفی اختالل کارکرد 
جنسی آگاهی بیشتری دارد. بحث درباره این موضوعات باید 

خصوصی انجام شود.

داروهای محرک میل جنسی
اگر به دارو نیاز داشته باشید، پزشک ممکن است این داروها 

را تجویز کند:
خشکی  توانند  می  ها  کرم  این  استروژن:  پوستی  های  کرم 
واژن را که باعث دردناک شدن آمیزش می شود، برطرف کنند. 
این وضعیت معموال هنگامی رخ می دهد که میزان استروژن 
به علت یائسگی یا شیردهی از پستان افت می کند. استروژن 
به اشکال دیگری هم ممکن است تجویز شود، مانند قرص یا 

برچسب پوستی.
داروهای  گاهی  پزشکان  نعوظی:  کارکرد  اختالل  داروهای 
اختالل کارکرد نعوظی مردان )مانند ویاگرا( را برای زنانی که 
در رسیدن به برانگیختگی جنسی مشکل دارند یا نمی توانند 
به ارگاسم برسند، تجویز می کنند. همچنین تجویز مکمل های 
تستوسترون یا یک داروی اختالل کارکرد نعوظی ممکن است 
در درمان کاهش میل جنسی در زنانی که دوران یائسگی را می 

گذرانند، مفید باشد.
های  هورمون  سایر  و  تستوسترون  میزان  تستوسترون: 
آندروژنی )که در بدن مردان به مقدار زیاد وجود دارند و در 
بدن زنان نیز به مقدار کمتر موجودند( با افزایش سن زن در 

در  است  ها ممکن  این هورمون  کنند.  پیدا می  او کاهش  بدن 
زنان نیز مانند مردان نقشی در کارکرد جنسی داشته باشند. 
برخی از متخصصان برای زنانی که پیش از یائسگی یا حین 
آن یا پس از آن دچار کاهش میل جنسی شده اند یا با جراحی 
تخمدان های شان را خارج کرده اند، تستوسترون تجویز می 
کنند. البته باید توجه داشت که تحقیقات چندانی درباره آثار 
جانبی یا ایمنی درازمدت درمان با تستوسترون در زنان انجام 

نشده است.
هر زنی ویژگی های خاص خودش را دارد و ممکن است مدتی 
طول بکشد تا معلوم شود چه چیزی مشکل کاهش میل جنسی 

را حل می کند.

آیا مکمل ها تاثیر دارند؟
برخی از مکمل ها با ادعاهای تاثیربخشی بر میل جنسی زنان 
از موارد شواهد علمی در  اما در بسیاری  بازار موجودند  در 
فروشندگان  ادعاهای  اغلب  ندارد.  وجود  ادعاها  این  تایید 
درباره این مکمل ها بر اثر موارد معدود یا گواهی های فردی 
است. در صورتی که کارآزمایی بالینی )روش علمی آزمایش 
باشد،  نشده  انجام  فرآورده  یک  روی  ها(  انسان  در  داروها 

درباره ادعاهای تاثیربخشی آن شک کنید.

در برخی از مکمل ها موادی وجود دارد که شبیه استروژن عمل 
می کند )مانند شبدر قرمز( و مصرف این مکمل ها در افرادی 
که در خطر دچار شدن به سرطان های حساس به استروژن 
مانند برخی از سرطان های پستان یا سرطان تخمدان هستند 
یا قبال به این سرطان ها مبتال بوده اند، خطرناک است. درباره 
تا  کنید  صحبت  پزشکتان  با  کنید،  می  مصرف  که  مکملی  هر 
ها  مکمل  این  اگر  حتی  کند  بررسی  را  آن  جانبی  آثار  بتواند 

»طبیعی« باشند.
WebMD :منبع
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یک جنجال 
پیش بینی نشده

 شاید کمتر کسی باور می کرد سورپرایز بزرگ نقل وانتقاالت، بازیکنی 
پیشین  بازیکن  وجود  این  با  باشد.  کنعانی زادگان  محمدحسین  مثل 
ملوان  در  را  سربازی اش  خدمت  گذشته  سال  دو  در  که  پرسپولیس 
سوژه  یک  به  پیچیده،  و  غریب  و  عجیب  اتفاقاتی  طی  می گذرانده، 
طول  در  که  طوری  شد؛  تبدیل  کشور  فوتبال  فضای  در  جنجالی 
48ساعت گذشته، یک موج عظیم پیرامون این جوان 21ساله در فضای 
مجازی به وجود آمده است. داستانی که برای کنعانی زادگان پیش آمد، 
کامال دور از ذهن بود. در تمام طول دو سال گذشته، خود این بازیکن 
و پرسپولیسی ها فکر می کردند هنوز نیم فصل از قرارداد طرفین باقی 
گرفت،  استعالم  لیگ  سازمان  از  کنعانی  وقتی  اخیرا  اما  است،  مانده 
متوجه شد قراردادش با پرسپولیس پیش از پیوستن او به ملوان خاتمه 

یافته و وی بازیکن آزاد محسوب می شود.
 به این ترتیب کنعانی که در دو، سه هفته گذشته کلی جواب سر باال از 
پرسپولیسی ها شنیده بود، ناگهان با مسووالن باشگاه استقالل پای میز 
رسید.  توافق  به  تیم  این  در  حضور  برای  سرعت  به  و  نشست  مذاکره 
استقاللی ها که خیلی از این خرید خوشحال هستند، در دو روز گذشته 
متفاوت  دلیل  چند  آنها  شادمانی  داده اند.  مانور  ماجرا  روی  حسابی 
به  نیاز  عمران زاده  حنیف  کردن  رد  از  بعد  استقالل  سو  یک  از  دارد. 
جذب یک مدافع جدید داشت. آنها روی عزت الله پورقاز دست گذاشتند، 
اما این بازیکن به توافق شفاهی اش با استقالل خوزستان متعهد باقی 
که  استقاللی ها  کرد.  رسمی  را  اهوازی  تیم  این  با  قراردادش  و  ماند 
از پی  دست خودشان را در خط دفاعی خالی می دیدند، بالفاصله بعد 
احتماال  و  مذاکره کردند  او  با  است،  آزاد  کنعانی  که  نکته  این  به  بردن 
به  را  بازیکن  این  رقیب،  تیم  از  بهتر  بسیار  مالی  پیشنهاد  ارائه  با 
استخدام درآوردند. از طرف دیگر استقالل با جذب این بازیکن موفق 
شد پرسپولیس را در آچمز قرار بدهد. سرخپوشان بعد از مازاد اعالم 
کردن بنگر، نورمحمدی و اومانیا، در حال حاضر به شدت نیاز به جذب 
خیلی وقت  از  آنها  که  گزینه ای  شرایط  این  در  و  دارند  میانی  مدافعان 
پیش رویش حساب می کردند، به تیم رقیب پیوسته است! از همه اینها 
تلخی  از  کمی  شد  موفق  خرید  این  با  استقالل  گفت  باید  بگذریم،  که 

شکستش در زمینه جذب وحید امیری بکاهد.

پرسپولیس شکایت کرد
پرسپولیسی ها اما به همین راحتی قصد ندارند این موضوع را رها کنند. 
شخص برانکو به ماجرای استقاللی شدن کنعانی زادگان با بی تفاوتی 
باشد،  ما  با  نخواست  »او  گفته:  تنها  و  داده  نشان  واکنش  محض 
پیوستنش به استقالل را تبریک می گویم.« با این وجود مسووالن اداری 
باشگاه که عقیده دارند کنعانی هنوز با آنها قرارداد داشته،  رسما از این 
بازیکن به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کرده اند. در حال 
حاضر مسووالن سازمان لیگ روی آزاد بودن کنعانی اصرار دارند، اما 
در عین حال منتظرند تا اگر باشگاه پرسپولیس مدارک جدیدی در این 

مورد دارد، آنها را ارائه بدهد.

 شماره ام پخش شده، فحش می خورم!
دارد.  گله  شده  او  با  که  برخوردهایی  از  اما  ماجرا  این  اول  نقش 
هواداری  ژست های  با  بارها  گذشته  سال  دو  در  کنعانی زادگان 
پرسپولیس عکس انداخته بود و حاال که سر از استقالل درآورده، مورد 
هجوم سرخ ها قرار گرفته است. این بازیکن دیروز در مورد فضایی که 
اقدامی ناجوانمردانه شماره من را  تحمل می کند، گفت: »متاسفانه در 
از  پر  اس ام اس های  و  تماس ها  کرده  اند،  پخش  اجتماعی  شبکه های  در 
ناسزا، تهدید و فحاشی زیادی در 24 ساعت اخیر داشته ام. متاسفانه این 
اصول بازی جوانمردانه نیست. امیدوارم هرچه سریع تر این حاشیه ها 
راجع به من تمام شود. هرکسی که به من توهین می کند اگر تنها ساعتی 
خود را جای من بگذارد، حتما به من حق می دهد.« او اصرار دارد که 
»من  بگیرد:  لقب  یاغی  که  نرفته  استقالل  به  پرسپولیسی  یک  به عنوان 
تنها برای پرسپولیس یک بازی کردم که آن هم سال ها پیش بود. اینجا 
باید بگویم بیشتر از اینکه به عنوان یک پرسپولیسی به استقالل آمده ام 
به عنوان یک ملوانی آبی پوش شدم. در حقیقت من از ملوان به استقالل 
ترانسفر شدم چراکه قراردادم پیش از آغاز خدمت به اتمام رسیده بود. 
به  سربندر  استقالل  پایه های  تیم  با  من  که  بگویم  هم  را  این  ضمن  در 

فوتبال معرفی شدم.«
از  است  مدعی  هم  کنعانی زادگان  حتی  اما  باشد،  باورنکردنی  شاید 
مصاحبه اش  ادامه  در  او  داده!  رد  جواب  و  داشته  پیشنهاد  قطر  لیگ 
بار   3 کنم،  ثابت  را  نیتم  اینکه حسن  برای  »من  با ورزش سه می گوید: 
اول  بار  به تکلیفم رسیدگی کنم.  بتوانم  تا  به باشگاه پرسپولیس رفتم 
به رغم قراری که داشتیم کسی نبود، بار دوم آقای ترکاشوند آن قدر با من 
و مدیربرنامه ام بد حرف زد که به نتیجه نرسیدیم. او احساس می کرد 
گویا هنوز با همان کنعانی 3 سال پیش دارد صحبت می کند و برای بار 
سوم هم باز نتوانستیم به نتیجه مشترک برسیم. اگر انتخاب من تنها به 
خاطر پول بود، باید به قطر می رفتم. یک پیشنهاد خیلی خوب داشتم 
به  اگر من  را می خواهم.  تیم ملی  باشم چون  ایران  در  دادم  اما ترجیح 
استقالل رفتم به خاطر پول نبود. من تنها به خاطر کم لطفی مسووالن 
پرسپولیس و بی محلی آنها به سمت استقالل رفتم. آنها هیچ حمایتی از 
من نکردند و بی محلی شدیدی به من کردند، اینها باعث تغییر در آدم ها 

می شود.«

ایران برای هفتمین بار قهرمان جام جهانی شد

شاهکار شاگردان 
خادم در لس آنجلس

تیم ملی کشتی آزاد ایران بامداد دیروز یکی از مهیج ترین مبارزات تاریخ خود را در 
جهانی  جام  رقابت های  فینال  مرحله  در  که  جایی  گذاشت.  نمایش  به  جهانی  میادین 
٢٠١٦ لس آنجلس با قدرت بزرگ این رشته یعنی تیم روسیه رویارو شد و توانست جام 
قهرمانی را از تزارها بگیرد. دو رقیب دیرینه کشتی آزاد دنیا در حالی به مصاف هم 
رفتند که ایران با نتیجه ٥ بر ٣ موفق شد برای هفتمین مرتبه و برای پنجمین بار پیاپی 
عنوان قهرمانی این رویداد معتبر را از آن خود کند. کشتی آزاد ایران پیش از این، شش 
 ٢٠١٥ و   ٢٠١٤ تهران،   ٢٠١٣ باکو،   ٢٠١٢ ساری،   ٢٠٠٦ تهران،   ١٩٩٦ سال های  در  مرتبه 

لس آنجلس عنوان قهرمانی را کسب کرده و ١١ مرتبه هم نایب قهرمان شده بود. 

پیروزی بر آمریکا به لطف ضربه فنی یزدانی
شاگردان رسول خادم که تیم های آذربایجان و هند را از پیش رو برداشته بودند، برای 

رسیدن به فینال باید از سد تیم میزبان می گذشتند که با تمام قوا به میدان آمده بود. 
آمریکا و ایران در این مرحله در شرایطی برای فینالیست شدن با یکدیگر وارد مصافی 
دشوار شدند که در پایان، تیم کشورمان توانست با نتیجه ٤ بر ٤ و به دلیل امتیاز فنی 
بیشتر )17 بر 15( حریف خود را شکست دهد. برتری تیم ایران در امتیازات فنی نیز 
توانست  که  آمد  به دست  کیلوگرم  دیدار وزن 74  در  یزدانی  دلیل درخشش حسن  به 
»الکس درینگر« را با نتیجه 10 بر صفر ضربه فنی کند. در حالی که همه کشتی دوستان 
لحظه شماری می کردند تا شاهد تقابل یزدانی مقابل جردن باروز، قدرت بالمنازع وزن 
٧٤ کیلوگرم کشتی آزاد جهان در این رقابت ها باشند اما در لحظات پایانی باروز به دلیل 
تولد فرزندش از حضور در این مسابقات انصراف داد. دارنده مدال نقره بزرگ ساالن 
تایم  و  ابتدا جنگنده ظاهر شد  از همان  مبارزه  این  در  جهان و طالی جوانان جهان 
اول را ٤ بر صفر به سود خود خاتمه داد. با آغاز وقت دوم، یزدانی حریف خود را بر 
خاک نشاند و با اجرای یک بارانداز موفق شد ٨ بر صفر از حریف خود پیش بیفتد. در 
ادامه نیز یک بار دیگر حریف خود را بر خاک نشاند تا رقیب خود را ضربه فنی کند. او 
در شرایطی بهترین عملکرد ممکن را در بین هشت نماینده کشورمان داشت که عامل 
آمده، یک  کیلوگرم  به ٧٤   ٧٠ از وزن  به تازگی  که  یزدانی  فینال شد.  به  ایران  رسیدن 
سورپرایز ویژه در این مسابقات بود و نشان داد نه تنها در غیاب باروز می تواند از پس 
سایر رقبا برآید، بلکه شایستگی حضور در المپیک را دارد. حسن رحیمی در وزن ٥٧ 
کیلوگرم، مسعود اسماعیل پور در وزن ٦١ کیلوگرم و پرویز هادی در وزن ١٢٠ کیلوگرم 

دیگر کشتی گیران پیروز ایران در دیدار با آمریکا بودند. 

هت تریک قهرمانی در خاک آمریکا
سایت اتحادیه جهانی کشتی پیش از شروع این مسابقات ایران را شانس اول قهرمانی 
آزاد  کشتی  تیم  پرافتخارترین  به عنوان  را  روسیه  و  دانست  لس آنجلس  جهانی  جام 
از مسابقات جام  این دوره  ایران معرفی کرد. اگرچه روس ها در  دنیا، حریف اصلی 
جهانی با تیم دوم خود به میدان آمدند اما باید گفت آزادکاران کشورمان با شایستگی 
هرچه تمام تر توانستند آنها را شکست دهند چراکه فاصله نفرات اول و دوم این تیم با 
هم خیلی کم است. ایران در مصاف با روسیه در اوزان ٦٥، ٨٦ و ٩٧ کیلوگرم مغلوب 

روس ها شد. در وزن ٥٧ کیلوگرم، حسن رحیمی دارنده مدال طالی جهان به مصاف 
رشیداف، دارنده مدال طالی اروپا رفت و ٣ بر ٣ به دلیل گرفتن امتیاز آخر برنده شد. 
ویکتور   ٦ ١٢بر  که  بود  لس آنجلس  در  ایران  ستاره های  از  یکی  اسماعیل پور  مسعود 
راسادین را مغلوب کرد. در وزن ٦٥ کیلوگرم، میثم نصیری قهرمان آسیا به مصاف 
ماگومد قربان علی یف، دارنده مدال برنز جهان و قهرمان اروپا رفت و ٤ بر یک بازنده 
شد. در وزن ٧٠ کیلوگرم، حسین خانی دارنده مدال طالی آسیا که دو شکست را پیش 
از این مقابل حریفان خود از آذربایجان و آمریکا تجربه کرده بود، در این دیدار نیز با 
صالحدید خادم بار دیگر به میدان رفت و با حساب ١٠ بر یک جواب اعتماد کادر فنی 
را داد و پیروز شد. در وزن ٧٤ کیلوگرم، حسن یزدانی جنگنده تر از قبل ١٤ بر ٤ ختیک 
تسابولوف را برد. در وزن ٨٦ کیلوگرم، علیرضا کریمی، دارنده مدال برنز جهان که 
دو باخت ناامیدکننده مقابل حریفان آذربایجانی و آمریکایی متحمل شده بود، در این 
مبارزه نیز به مصاف ماگمدوف دارنده مدال طالی اروپا رفت و درحالی که می توانست 
با پیروزی مقابل حریف، قهرمانی زودهنگام جام جهانی را به نام ایران بزند اما مانند 
خورد  شکست   ٣ بر   ٦ و  نداشت  گذشته  جنگندگی  از  نشانی  هیچ  قبلی  مبارزه های 
از  امیر محمدی پس  کیلوگرم،  در وزن ٩٧  بگیرد.  لقب  این مسابقات  واقعی  ناکام  تا 
پیروزی مقتدرانه مقابل حریف هندی در این رقابت ها و به دنبال نتایج ضعیف عباس 
و  باتجربه  گادیسف  مقابل  تا  شد  فرستاده  میدان  به  خادم  توسط  دیگر  بار  طحان، 
دارنده مدال طالی جهان روی تشک برود اما او نیز نتوانست کاری از پیش ببرد و ١٠ 
بر سه شکست خورد. در وزن ١٢٠ کیلوگرم، کمیل قاسمی دارنده مدال برنز المپیک و 

نقره جهان در مبارزه ای حساس برای تعیین تیم قهرمان به مصاف مرادین خوشخوف 
دارنده مدال طالی زیر ٢٣ سال اروپا رفت و در وقت نخست با استفاده از تجربه خود 
موفق شد یک بر صفر به برتری برسد. قاسمی که عملکرد متوسطی در این رقابت ها 
داشت، در ادامه این مبارزه دو امتیاز از دست داد تا نتیجه ٢ بر یک به سود حریف شود. 
او سپس موفق شد حریف را در خاک بنشاند تا ٣ بر ٢ جلو بیفتد و با همین نتیجه ضمن 

پیروزی، قهرمانی را به نام ایران برای سومین بار در خاک آمریکا ثبت کند. 

امیدوار به حضوری موفق در المپیک ریو
بازی های  به  مانده  ماه  دو  از  کمتر  در  که  نتیجه ای  با  ایران حاال  آزاد  ملی کشتی  تیم 
و  کند  آبروداری  ریو  در  که  امیدوار کرده  را  در لس آنجلس گرفته، همه  المپیک ٢٠١٦ 
بشکند.  است،  تیم  این  همراه  سیدنی   ٢٠٠٠ المپیک  از  که  را  طال  مدال  نگرفتن  طلسم 
تیم های  تمام  روسیه  جز  به  که  می شود  برگزار  شرایطی  در  لس آنجلس  جهانی  جام 
آمده  به میدان  نفرات اصلی  با  ایران  و  آذربایجان، گرجستان  آمریکا،  از جمله  مطرح 
بودند. گرچه سرمربی تیم ملی کشورمان اعالم کرده بود با ٥٠ درصد آمادگی راهی این 
رقابت ها می شوند اما فراتر از یک میدان تدارکاتی قبل از رویداد بزرگی چون المپیک 
آمادگی نرسیده اند  اوج  به  نتایج برای کشتی گیرانی که هنوز  این  ظاهر شدند. کسب 
جای بسی امیدواری است که در فاصله باقی مانده تا المپیک ریو تیمی ساخته و پرداخته 
شود و به آمادگی صددرصد برسد که توانایی رفتن روی سکو های قهرمانی را داشته 
از رقابت های جام  آزادکاران می گوید: »این دوره  آمادگی  باشد. رسول خادم درباره 
به  اینکه  و  خوب  تدارکاتی  میدان  یک  لحاظ  به  و  بود  سنگین  و  عجیب  بسیار  جهانی 
ارزیابی نحوه کار کشتی گیرانمان برسیم، بسیار مثمرثمر بود. این رقابت ها به ما نشان 
داد که در چه وضعیتی هستیم و باید چه اقداماتی را تا المپیک انجام دهیم. سرمربی 
تیم ملی کشتی آزاد درباره استفاده از نفرات اصلی ایران در این رقابت ها در فاصله 
اینکه  »از  گفت:  خیر،  یا  است  پشیمان  کار  این  از  آیا  اینکه  و  المپیک  به  مانده  ماه  دو 
کشتی گیران اصلی را حدود دو ماه تا المپیک به میدان فرستادیم اصال پشیمان نیستیم 
چراکه عملکرد نفرات باید در تورنمنتی سنگین ارزیابی شود«. بعد از ایران و روسیه، 

تیم گرجستان و آمریکا به طور مشترک عنوان سومی را به دست آوردند.
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اغتشاش های عجیب در روزهای آغازین رقابت های یورو ٢٠١٦ 

»هولیگان« ها
هواداران انگلیسی بار دیگر به صفحه نخست رسانه های ورزشی دنیا برسند 
و یورو ٢٠١٦ را تحت تأثیر رفتارهای عجیب خود قرار دهند. هولیگان ها که 
درچند روز اخیر و قبل از نخستین بازی تیمشان در یورو ٢٠١٦ جنجال های 
رودررو  بازی  شب  در  آوردند،  وجود  به  فرانسه  خیابان های  در  را  زیادی 
نظر  به  اتفاق  این  دنبال  به  کردند.  پیدا  شدیدی  درگیری  آنها  با  روسیه  با 
می رسد که پلیس فرانسه از آمادگی الزم برای جلوگیری از اتفاقات اینچنینی 

برخوردار نیست.

تاریخچه   هولیگان ها
به  جنجال سازی  خاطر  به  قدیم االیام  از  که  انگلیس  آشوبگر  هواداران 
با آشوب در شهرهای فرانسه  هولیگان مشهور شده اند، درچند روز اخیر 
پلیس این کشور را با دردسرهای زیادی مواجه کرده اند. زمانی که به تاریخ 
اغتشاشات و آشوب ها در ورزشگاه ها نگاه می اندازیم، می بینیم که نخستین 
آشوب در ورزشگاه ها به قرن سیزدهم میالدی در بریتانیا بازمی گردد که به 
ویروس انگلیسی مشهور شد زیرا به دیگر کشورها هم سرایت کرد. شاید 
جام  فینال  برگزاری  با  همزمان  اتفاق  این  نمونه های  مشهورترین  از  یکی 
باشگاه های اروپا در سال ١٩٨٥ و رویارویی یوونتوس و لیورپول رخ داد. 
درجریان این اتفاق که به فاجعه ورزشگاه هیسل مشهور است، ٣٩ هوادار 
اتفاق  این  شدند.  کشته  انگلیسی  آشوبگران  توسط  کشته شدند،  یوونتوس 
درعرصه ملی نیز بعد از دیدار نیمه نهایی یورو ١٩٩٦ که به میزبانی انگلیس 
مقابل  انگلیس  تیم ملی  شکست  از  بعد  هولیگان ها  داد.  رخ  می شد،  برگزار 
آلمان به میدان اصلی شهر لندن رفته و به  شدت با هواداران آلمانی درگیر 

شدند.

ماجرای اختالف انگلیس و روسیه
نزدیک به ١٦٠ سال پیش نیز تنش روسیه با غرب بر سر گسترش حاکمیت 

ارضی این کشور موجب جنگی شد که نخستین نبرد مدرن تاریخ نام گرفت. 
تزاری  روسیه  امپراتوری  میان   ١٨٥٦ فوریه  تا   ١٨٥٣ اکتبر  از  کریمه  نبرد 
با کشورهای دیگر ازجمله انگلیس رخ داد و نزدیک به ٢٥ هزار بریتانیایی، 
کشاند.  مرگ  کام  به  را  روسی  یک میلیون  حدود  در  و  فرانسوی  ١٠٠ هزار 
تا  یافته  ادامه  تاکنون  گذشته  از  انگلیس  و  روسیه  میان  سیاسی  اختالفات 
این که در زمینه فوتبال نیز شاهد برخوردهای عجیبی ازسوی هواداران ٢ 

تیم هستیم.

اتفاقات ورزشگاه ولودروم
انگلیس و فرانسه می شد پیش بینی کرد که خشونت  از دیدار  این که قبل  با 
است  ممکن  کشور   ٢ میان  سیاسی  اختالفات  زمینه  و  انگلیسی  هواداران 
اتفاقات ناخوشایندی را به وجود بیاورد اما ماموران امنیتی به اندازه کافی 
بازی  پایان  از  بعد  نداشتند.  حضور  مارسی  شهر  ولودروم  ورزشگاه  در 
درگیری شدیدی بین هواداران انگلیسی و روسی در ضلع جنوبی ورزشگاه 
روسی  هواداران  را  دعوا  این  شروع کننده  شاهدان  از  خیلی  که  داد  رخ 
می دانند. حتی تعدادی مواد آتش زا و محترقه به سمت هواداران انگلیسی 
با وجود  آغاز بازی شروع شده بود،  از  این درگیری ها که قبل  پرتاب شد. 
نیز  مارسی  شهر  خیابان های  به  اشک آور  گاز  از  استفاده  و  پلیس  دخالت 
کشیده شد. در این درگیری ها ٣١نفر مجروح و به مراکزدرمانی فرستاده 
شدند. البته نیس، شهر دیگر فرانسه نیز درهمان شب شاهد درگیری میان 
هواداران لهستانی و ایرلند شمالی بود. این درگیری ها موجب مجروح شدن 

هفت نفر شد.

ادعای جالب روس ها
با این که خیلی از شاهدان عینی و همچنین رسانه ها هواداران تیم ملی روسیه 
را آغاز کننده این اتفاقات می دانستند اما رئیس اتحادیه فوتبال فرانسه اعالم 
کرده که ماجرا به آن شدت که رسانه ها به آن پرداختند، نبوده است. یکی 
بودند  روسیه  هواداران  است  کرده  اعالم  نیز  روسیه  خبری  پایگاه های  از 
که مورد حمله قرار گرفتند. در این گزارش آمده است: »٢٥٠ روس توسط 
کنند.  فرار  شدند  مجبور  آنها  گرفتند.  قرار  حمله  مورد  انگلیسی  هزاران 
انگلیسی ها با حمله کردن به تماشاگران ما، نزاع را شروع کردند. روس ها 
عادی  شرایط  الکلی  مشروبات  مصرف  دلیل  به  انگلیسی ها  نکردند.  حمله 

نداشتند.«
واکنش عجیب یوفا

خیلی  یوفا  داشتند،  انتظار  خیلی ها  مارسی  شنبه شب  تلخ  اتفاقات  از  بعد 
کمی  با  اروپا  فوتبال  اتحادیه  اما  دهد  نشان  واکنش  اتفاقات  این  به  سریع 
قانون  »طبق  داد:  نشان  واکنش  اتفاقات  این  به  کوتاه  بیانیه ای  در  تأخیر 
یوفا تنها حوادث تلخ استادیوم به این سازمان مربوط می شود. در نتیجه 
داده  رخ  تلخ  حوادث  درقبال  مسئولیتی  هیچ  فوتبال  اروپایی  فدراسیون 
درخیابان های اطراف استادیوم المپیک مارسی ندارد.« یوفا اعالم کرده تا 
روز سه شنبه رأی نهایی خود را درباره اتفاقات این دیدار صادر می کند اما 
چیزی که از شواهد پیداست، جریمه ای جدی  در انتظار این ٢ کشور نیست. 
یوفا در ادامه بیانیه خود آورده است: »حادثه مارسی را محکوم می کنیم اما 
به خاطر حجم اتفاقات رخ داده روسیه و انگلیس را محکوم نخواهیم کرد. 
این دو تیم برخورد خواهد شد و جریمه هایی درنظر  با  مشخص است که 

گرفته ایم اما قرار نیست تحت تأثیر حجم عظیم این حادثه قرار بگیرند.«

فرانسه با این بحران چه می کند؟
به نظر می رسد فرانسه درهمین روزهای آغازین یورو ٢٠١٦ با بحران جدی 
فرانسوی  شهروندان  یک سو  از  است.  شده  روبه رو  پیش بینی  غیرقابل  و 
هستند که به خاطر شرایط نه چندان جالب خود از نظر اقتصادی، برگزاری 
این رویداد بزرگ را درکشورشان یک فرصت دانستند و دست به اعتصاب 
در  حاضر  تیم های  آشوبگر  هواداران  دیگر  ازسوی  و  زده اند  اعتراض  و 
این  شدت  می آورند.  وجود  به  جنجال  و  درگیری  خیابان ها  در  دایما  یورو 
آلمان  تیم ملی  با   ١٩٩٠ که  سال  کولر  یورگن  که  بوده  به  حدی  درگیری ها 
قهرمان جام جهانی شد، اعالم کرده به دلیل ترس از حمالت تروریستی به 
فرانسه سفر نمی کند. به نظر می رسد این تازه اول راه است و هنوز ٢٦روز 
دیگر تا پایان رقابت های یورو ٢٠١٦ باقی مانده و پلیس فرانسه حسابی باید 
خود را آماده مواجهه با هرگونه اعتصاب و اغتشاش به صورت شبانه روزی 
کند. البته شاید در محل بازی های تیم ملی انگلیس نیاز به حضور نیروهای 
امنیتی بیشتری هم باشد چون هواداران فوتبال بریتانیا از گذشته تاکنون به 
ایجاد آشوب در تمام شهرهای دنیا مشهور هستند و شنبه شب نیز خسارات 

زیادی را به اموال عمومی شهر مارسی فرانسه وارد آوردند.
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طالع بینی 
هفتـــــگی

چند کلمه برای آنهایی که این هفته تولدشان 
است

آمده  دنیا  به  هفته  این  که  عزیزی  دوست 
سال  این  آغاز  در  شاید  مبارک!  تولدت  ای، 
کار  بیشتر  کمی  باشید  مجبور  زندگیتان  از 
خارج  و  آشفته  کمی  اوضاع  حتی  یا  کنید 
کمی  اگر  ولی  برسد،  نظرتان  به  کنترل  از 
که  ایمانی  و  بدهید  به خرج  صبر و حوصله 
به اهدافتان دارید را از دست ندهید، هر چه 
بیشتر تالش کنید رسیدن به هدفتان راحتتر 
این  دارد  اهمیت  که  چیزی  تنها  بود.  خواهد 
است که کار سخت شما را از میدان به در نکند 
نرسیدن  نشانه  ها  سختی  این  نکنید  فکر  و 
به  یافتن  دست  برای  اگر  هستند.  هدف  به 
پشتکار  و  اراده  کافی  اندازه  به  رویاهایتان 
خودتان  پاییز  تا  کنید  تالش  و  باشید  داشته 
خواهید  زده  شگفت  زحمتتان  نتیجه  از  نیز 
تغییر  سرعت  به  دارد  زندگیتان  مسیر  شد. 

می کند ولی تا پیش از پایان پاییز اثرات این 
تغیرات را به صورت مستقیم در زندگی خود 
در  را  عشق  خواهید  می  اگر  دید.  نخواهید 
بیشتری  وقت  باید  کنید  تجربه  خود  زندگی 
را صرف فعالیت های اجتماعی و شرکت در 

جمع ها بکنید.

متولد فروردین )بره(:
که  بزرگی  راز  آوردن  زبان  به  هفته  این 
ایده  نظرتان  به  شود  می  گذشته  به  مربوط 
خیلی خوبی می آید تا این که دهانتان را باز 
هدف  کنید.  می  صحبت  به  شروع  و  کرده 
صمیمیت  و  اعتماد  که  است  این  شما  اصلی 
بیشتری بین خودتان و کسی که دوست دارید 
ایجاد کنید، ولی کلماتی که به کار می گیرید 
نتیجه ای برعکس آنچه انتظار دارید خواهند 
زدن  حرف  به  شروع  که  این  از  قبل  داشت. 
کنید انگیزه های خود را در نظر بگیرید، اگر 
هستید  تان  رابطه  کردن  بهتر  فکر  به  واقعا 
بهتر  چیزها  بعضی  که  است  این  تر  عاقالنه 
است ناگفته باقی بمانند. به نظرتان می رسد 
که سرعت پیشرفتتان در زندگی کم شده است 
و این موضوع ذهنتان را به شدت درگیر خود 

کرده است، کمی به خودتان فرصت بدهید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
این هفته وقتی دیگران با نقشه ها و برنامه 
کنید  می  احساس  کنند  می  مخالفت  هایتان 
اید.  کرده  برخورد  محکم  و  بلند  دیواری  با 
است  این  دهد  می  آزار  را  شما  بیشتر  آنچه 
که مخالفت هایی که با شما می شوند بیشتر 

منطقی  ریشه  و  هستند  احساسات  روی  از 
چطور  ندانید  که  شده  باعث  همین  و  ندارند 
باید واکنش نشان دهید. قبل از این که واکنش 
تندی از خودتان نشان دهید چند نفس عمیق 
بکشید و کمی خودتان را کشیده و به طرف 
خود  رفتار  تا  بدهید  فرصت  کمی  مقابلتان 
با  اگر حق  بگذراند.  از نظر  دیگر  بار  را یک 
بین  از  ها  این مخالفت  باشد خیلی زود  شما 
خواهند رفت و وقفه ای که به وجود آمده در 
می  فراهم  خودتان  برای  فرصتی  دارد  واقع 

کند.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
قرار  راهتان  سر  در  اواخر  این  که  مانعی 
کاهش  را  شما  پیشرفت  سرعت  است  گرفته 
ذهنتان  به  حلی  راه  حاال  ولی  است،  داده 
تواند گره  رسیده است که فکر می کنید می 
خواهید  می  تمام  اشتیاق  با  شما  باشد.  گشا 
دیگر  مسیری  از  و  دهید  تغییر  را  راهتان 
از  بعد  تا  ولی  برسید،  هایتان  خواسته  به 
دست  از  را  تان  اولیه  هیجان  و  شور  ظهر 
که  افتاد  خواهید  فکر  این  به  و  داد  خواهید 
اشتباهی  را  مسیر  کار  ابتدای  همان  از  شاید 
و  شک  ندهید  اجازه  باشید.  کرده  انتخاب 
اهدافتان  به  شما  رسیدن  مانع  تردیدهایتان 
بزرگ  موانع  به  غلبه  با  واقعی  قدرت  شوند، 
به وجود می آید. اگر فکر می کنید به تنهایی 
نیاز دارید زودتر به خانه بروید و در خلوت 
انجام  را  دارید  دوست  که  کارهایی  خودتان 

دهید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
هر  خواهد  می  دلتان  قلبا  که  این  وجود  با 
خانه  به  و  کرده  تمام  را  کارتان  زودتر  چه 
بازگردید، اگر در کارتان تالش و پشتکار به 
خرج دهید خیلی زودتر از آنچه انتظارش را 
دارید به نتیجه خواهید رسید. شما دلتان می 
خواهد قدرت و کنترل خود روی کارها را بی 
با کسی بحث  و  آورده  به زبان  آن که چیزی 
و  بداخالقی  با  و  بیندازید  راه  به  دعوایی  و 
تندخویی به دیگران ثابت کنید. به جای این 
را  اهدافتان  بیندازید  راه  به  قدرت  نبرد  که 
در نظر داشته باشید و تنها روی آنها تمرکز 
برنامه  و  اهداف  مورد  در  زدن  حرف  کنید. 
هایتان کوتاه ترین راهی نیست که شما را به 
موفقیت خواهد رساند. بهترین کار این است 
به  برای  و  شده  کار  به  دست  حاال  همین  که 

دست آوردن آنها تالش کنید.

متولدین مرداد )شیر(:
همه  باید  چطور  دانید  نمی  که  این  وجود  با 
را  دارید  هفته  این  برای  که  هایی  برنامه 
که  گوید  می  شما  به  احساسی  کنید  عملی 
خواهد  رخ  ای  معجزه  باشد  الزم  اگر  حتی 
داد و کارهایتان پیش خواهند رفت. اعتقادی 
همه  هفته  این  که  این  و  خودتان  به  شما  که 
به  دارید  رفت  خواهد  پیش  خوبی  به  چیز 
توانی مضاعف خواهد بخشید  شما قدرت و 
استفاده  نهایت  آن  از  باشید  مواظب  باید  که 
ممکن  ندهید.  هدر  را  آن  بیهوده  و  برده  را 
است برخی از کارها و برنامه هایتان به افراد 
دیگری وابسته باشند که فعال نمی شود زیاد 

تالش  شما  اگر  کرد.  باز  حساب  آنها  روی 
بکنید  اهدافتان  به  رسیدن  برای  را  خودتان 
دیگران نیز با دیدن عزم و اراده شما انرژی 

و انگیزه خواهند گرفت.

متولدین شهریور )سنبله(:
انجام  در  رویکردتان  در  شما  هفته  این 
انعطاف  بسیار  موفقیت  به  رسیدن  و  کارها 
دیگران  باعث می شود  و همین  پذیر هستید 
خود  از  شما  با  همکاری  به  زیادی  عالقه 
روی  که  تمرکزی  حال  این  با  دهند.  نشان 
شگفت  را  آنها  دارید  اهدافتان  به  رسیدن 
هدف  یک  به  رسیدن  برای  کرد.  خواهد  زده 
ندارد  لزومی  پس  دارد،  وجود  راه  هزاران 
آن  به  راه  یک  از  فقط  بخواهید  حتما  که 
هفته  این  کنید.  پیدا  دست  خواهید  می  چه 
است  بهتر  ندارند،  زیادی  ثبات  احساساتتان 
فعال از گرفتن تصمیمات مهمی که آثار پایدار 
به  احساساتتان  تا  کنید  خودداری  دارند 
نیز  را  احساسات خودتان  ولی  برسند،  ثبات 
سرکوب نکنید و حتی اگر کمی ضد و نقیض 

باشند هم به آنها اجازه بروز بدهید.

متولدین مهر )ترازو(:
دیگران  با  که  مکالماتی  در  شما  هفته  این 
خودتان  بین  که  هستید  تالش  در  دارید 
را  آنها  و  کرده  پیدا  مشترکی  نقاط  آنها  و 
این  برای  کنید.  مشترک  اهدافی  ساز  زمینه 
رابطه  و  هماهنگی  آنها  و  خودتان  بین  که 
ای خوب ایجاد کنید خیلی ساده تسلیم گفته 
و  ها  خواسته  از  االن  اگر  نشوید.  هایشان 
خشم  کنترل  بعدا  نکنید  دفاع  هایتان  ارزش 
به  بود.  خواهد  دشواری  کار  عصبانیتتان  و 
جای کاری که برایتان آسان است کار درست 
را انجام دهید. قبول کردن کمک هایی که به 
شما پیشنهاد می شوند نشان دهنده ذکاوت 
شما است. اجازه ندهید غرور و تکبر جلوی 
مطمئن  بگیرد.  را  موفقیتتان  و  پیشرفت 
را  خودتان  عملکرد  روز  پایان  در  باشید 

تحسین خواهید کرد.

متولدین آبان )عقرب(:
فکر  که  آنقدرها  شما  احساسات  به  دیگران 
دهند،  نمی  اهمیت  دارید  انتظار  و  کنید  می 
خودشان  کارهای  پیشرفت  پای  اگر  ویژه  به 
بخواهید  که  این  حال  این  با  باشد.  میان  در 
احساسات خود را بخاطر احساسات دیگران 
خوبی  خیلی  ایده  کنید  پنهان  و  سرکوب 
در  ها  حرف  این  بیان  در  باید  البته  نیست. 
را  کلماتتان  کنید  دقت  صداقت  داشتن  عین 
کنید.  انتخاب  بیشتری  لطافت  و  مهربانی  با 
حقیقت را همان طوری که هست و بی هیچ 
اتفاقی  چه  ببینید  و  کرده  بیان  زیادی  و  کم 
خواهد افتاد. در زمینه روابط عاطفی سعی 
کنید آنچه در اطرافتان می گذرد را فراموش 
شرایط  تاثیر  تحت  که  این  جای  به  و  کرده 
محیطی قرار بگیرید به خواسته های قلبیتان 

توجه کنید.

متولدین آذر )کمان(:
با  همراه  آنقدر  همکارانتان  رفتار  هفته  این 
گفته  توانید  نمی  که  است  مهربانی  و  لطف 
نظرتان یک جای  به  و  کنید  باور  را  هایشان 
ناگوار  اتفاقات  اگر  حتی  ولی  لنگد.  می  کار 
گذشته باور حرف هایشان را برایتان مشکل 

خیلی  بگویند  را  حقیقت  که  این  احتمال  کند 
زیاد است. درست است که عقل حکم می کند 
و  رفتار  تمام  نباید  ولی  باشید،  شکاک  کمی 
سیاست هایتان را بر مبنای تردیدهایتان قرار 
وارد  سرزنده  و  انرژی  با  فردی  اگر  دهید. 
با او همراه شده و خودتان را  زندگیتان شد 
کنید  رها  منفی  های  انرژی  سنگین  سایه  از 
با  اگر  بیفتند.  برایتان  خوشایند  اتفاقاتی  تا 
کسی که دوست دارید دعوا و درگیری داشته 
او عذرخواهی کنید،  از  اید پیش قدم شده و 
باور کنید حال خودتان هم خیلی بهتر خواهد 

شد.

متولدین دی )بز(:
این هفته یک نفر در محل کارتان با بی نظمی 
به  را  شما  تمرکز  هایش  هوایی  به  سر  و  ها 
هم ریخته است. دلتان می خواهد به کمک او 
رفته و اگر کاری از دستتان بر می آید برای 
آن که نخواهد  البته به شرط  انجام دهید؛  او 
بار مسئولیت هایش را به دوش شما انداخته 
و خودش وقتش را به بطالت بگذراند. حرف 
زدن با همکاری که وظایف خود را به درستی 
کارتان  روی  مثبتی  اثرات  دهد  نمی  انجام 
خواهد گذاشت. با وجود این که به طور کلی 
فردی اجتماعی هستید و دوست دارید وقتتان 
این هفته  بگذرانید،  آشنایان  و  با دوستان  را 
به تنهایی دارید و  نیاز  احساس می کنید که 
برای  تواند  می  حاضر  حال  در  احساس  این 
شما مفید باشد، پس کمی زودتر به خانه رفته 

و با خودتان خلوت کنید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
این هفته هر چقدر هم که برای دیگران جذاب 
اهمیت  و  ارزش  از  خودتان  برسید  نظر  به 
نفس  به  اعتماد  اگر  نیستید.  مطمئن  خود 
کافی نداشته باشید بزرگ ترین چیزها را هم 
که به دست بیاورید از درون احساس خأل می 
کنید. به جای این که از دیگران انتظار داشته 
خودتان  کنند  جبران  را  کمبودهایتان  باشید 
بگردید.  آن  دنبال  به  خودتان  درون  در  و 
به  مربوط  احساسات  که  ببرید  پی  وقتی 
شکست هایی که در گذشته خورده اید مانع 
خوشحالی و رضایت شما در زمان حال شده 
یاد  به  را  این  شد.  خواهید  زده  شگفت  اند 
داشته باشید که همیشه شریک زندگیتان می 
تواند شریک رازهایتان نیز باشد و می توانید 

هر آنچه بخواهید را با او در میان بگذارید.

متولدین اسفند )ماهی(:
این هفته با وجود این که حرف مهمی برای 
البته  اید.  شده  حرف  پر  خیلی  ندارید  گفتن 
شما نمی خواهید با هر کسی که دم دستتان 
است صحبت کنید و دلتان می خواهد با کسی 
حرف بزنید که صرف نظر از آنچه می گویید 
امنیت عاطفی ببخشد. ولی  به شما احساس 
فقط  که  پالهایی  و  پرت  شنیدن  کنید  باور 
می  زبان  به  باشید  زده  حرفی  که  این  برای 
پس  نیست،  جالب  اصال  دیگران  برای  آورید 
سر خودتان و آنها را به درد نیاورید. زندگی 
شما مجموعه ای از تصمیمات کوچکی است 
انتخاب  پس  گیرید،  می  لحظه  هر  در  که 
تا  دهید.  انجام  بیشتری  دقت  با  را  هایتان 
اید  نشده  مطمئن  احساستان  از  که  زمانی 
با کسی که توجه شما را به خود جلب کرده 

است صحبتی نکنید.

جن��گل گلس��تان 7 ب��ار طعمه حريق ش��د، 
طعمه حريق حرص و آز شكارچيان. شكارچياني 
ك��ه آتش به ج��ان جنگل مي اندازن��د و خود به 
انتظار حي��ات وحش رميده از ش��عله هاي آتش 
مي نش��ينند.چيزي كه  گروه موسيقي»خورشيد 
س��ياه« در تازه ترين »تران��ه« اعتراضي خود به 
وضعيت جنگل هاي گلستان از آن به »هولوكاست 
جنگل و ميش و پلنگ« نام مي برد. شكارچياني 
كه در تازه ترين اقدام به صورت »حس��ين عجم« 
محيط بان منطقه »خوش ييالق«  شليك كردند 
تا فصل ناب��ودي كامل اين تراژدي تلخ نوش��ته 
ش��ود. محيط باناني ك��ه با دس��ت هاي خالي به 

جنگ »آتش« رفته اند.

جاده مرگ ë 
جاده ترانزيتي كه يكي از مهمترين پارك هاي 
مل��ي كش��ور را به دو »ش��قه« و گلس��تان را به 
جهنم��ي بي پاي��ان تبديل ك��رد. جنگلي كه در 
س��ال جديد هفت بار طعم داغ آتش را چشيده 
و هكتارها از آن به خاكس��تر تبديل شده با اين 
وجود هنوز مس��ئوالن براي نجات آن به اجماع 
نرس��يده اند. س��ال هاست كه گلس��تان در آتش 
بي تدبيري ها مي س��وزد، ام��ا همچنان تجهيزات 
اطف��اي حريق بي��ل و گالن هاي آب اس��ت كه 
محيط بانان بايد از صخره ها باال بكشند تا بتوانند 

حريق را كنترل كنند. 
حريق��ي كه س��وار بر باد درخت��ان چند هزار 
س��اله را طعمه خود مي كند. آتش س��وزي هايي 
ك��ه واكن��ش امام جمع��ه گرگان را ه��م در پي 
داشته است. »آيت اهلل سيدكاظم نورمفيدي«  در 
بيانيه اي از مس��ئوالن كشوري و استاني خواست 
برحس��ب اهميت موضوع از س��رمايه هاي كشور 

بيش از پيش حفاظت و نگهداري كنند. 
آتش س��وزي كه فقط جغرافياي گلس��تان را 
تاول نزد و ش��عله هايش ب��ه بخش هاي جنگلي 
در خراس��ان جنوبي هم رسيد. آتش هايي كه از 
جاده ترانزيتي و گردش��گران بي حواس آن ناشی 
مي ش��ود.  به گفته »اسماعيل مهاجر « مديركل 
حفاظت محيط زيست استان گلستان مسافراني 
كه از اين محدوده عبور مي كنند براي استراحت 
و پخت و پز اق��دام به بر پا كردن آتش مي كنند 
ك��ه متأس��فانه بعد از اتمام كار ب��ا دقت آتش را 
خاموش نمي كنند و از آنجا كه دما باال و رطوبت 
پايي��ن اس��ت ب��ا كوچكترين جرق��ه و كمترين 
وزش باد، آتش دوباره ش��عله ور شده و گسترش 

مي يابد.
 ب��ه گفت��ه او  مح��دوده پارك مل��ي جنگل 
گلستان به علت اينكه جزو مناطق حفاظت شده 

است علف و درختان زيادي در آن وجود دارد از 
اين رو براي آتش س��وزي مستعد است، بنابراين 
مس��افراني كه از اين محدوده ها براي استراحت 
اس��تفاده مي كنند بايد بسياري از نكات ايمني و 

زيست محيطي را رعايت كنند. 
 آتشي كه البته با از بين بردن پوشش درختي 
منطقه سيالب را به جان اهالي آن انداخته است، 
اما هيچ كدام از اين هزينه ها هم باعث نش��ده تا 
بخش هايي كه بايد اج��ازه خروج جاده را از دل 
جنگل گلس��تان به بيرون بدهند، راضي ش��وند. 
پافش��اري كه تنه��ا در دو حري��ق  آخر نزديك 
هزار هكت��ار از جنگل هاي منطقه را كاهش داد. 
جنگل هايي كه يكي از عوامل نگهداش��ت آب در 
منطقه هستند. بنابراين اصرار آنها تنها درختان 
را طعمه حريق نمي كند.  فقط مرال ها، شوكاها و 
محيط بانان را دم تير شكارچيان قرار نمي دهد، 

نقش بارز و غيرقابل انكاري  هم  در خشكس��الي 
و بي آبي كشور بازي مي كند. 

آتيش! اين هلي كوپتر چي شد؟ ë 
سال هاس��ت كه گلس��تان در فصل تابس��تان 
مي س��وزد و هر بار و هر س��ال هم »بالگرد« دير 
مي آيد. سازمان محيط زيس��ت كه بالگرد ندارد؛ 
س��ازمان جنگل ه��ا هم. اي��ن دو قرار اس��ت كه 
جنگل ه��ا را زير چتر حمايتي خ��ود قرار بدهند. 
بنابراين هر زمان كه حريق مي آيد دس��ت اين دو 
سازمان هم به سوي ديگر سازمان ها مانند وزارت 
دفاع، هالل احمر و... دراز مي شود. البته گاهي هم 
نمي آيد. مهاج��ر مي گويد: »همزمان با آغاز آتش 
س��وزي درخواس��ت بالگرد داديم اما مانند آتش 
سوزي هفته گذشته بالگردي به محل اعزام نشد 
و نيروها با دس��ت و ابزاري كه در اختيار داشتند 
آتش را خاموش كردن��د، در واقع اعزام بالگرد به 
محل شبيه به افسانه است.«  جنگل هاي گلستان 
درحالي در انتظار بالگرد مي سوزد كه »صادق علي 
مقدم« مديركل مديريت بحران اس��تان گلستان 
اعتق��اد دارد كه پايش هاي قبل از آتش س��وزي 
مهمتر از حضور بالگرد است. اين درحالي است كه 
آتش س��وزي ها در نقاطي انجام مي گيرد كه هيچ 
وس��يله اي جز بالگرد نمي توان��د به اطفاي حريق 
سريع آن انجام شود. آتشي كه منتظر نمي شود تا 
محيط بانان با پاي پياده از صخره ها باال بروند و با 

يك گالن آب نفس حريق را بند بياورند. 
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داشت – سوفسطايي بنام يونان
2- عبادت – بس��يار س��خت – 

پارلمان روسيه
3- دومين شهر استان كرمان به 
لحاظ مساحت – عضو شنوايي – 

فرياد عدالت – كنار صندلي
4- كنايه از چشم – آمد و شد

5- گشت – سرشت – نماد فرانسه
6- نصرت – از اقوام – شعله آتش

7- مچاله شده – رشته – برهان 
– واژه بيزاري

8- ظاه��ر بنا – ده��ان – حرف 
تعجب – خراسان قديم

9- جيحون قدي��م – ريز نمرات 
مخصوص آزمايش يك پرسش – 

قاطع – حرف نفرت
10- ادات تشبيه – جرأت داشتن – 

شهري تاريخي در استان مازندران
11- قهوه خانه – جمع نكته – مادربزرگ

12- پيشوايي – از نقاط ديدني مشهد
13- عضو پا – فرزند – سوره نود و دوم قرآن – كاله الف

14- درخشان – صبحانه نخورده – هدف
15- به برنامه هاي مبتني بر وب گفته مي شود كه براي نگهداري بحث ها و نوشته هاي 

كاربرهاي يك وبگاه به كار مي روند – شهري در استان فارس

 عمودي:
1 - پايتخت كشور آفريقايي گابن – دنباله رمان بر باد رفته

2- س��نگ قيمتي – هدايتگر – نرم افزاري بسيار مشهور براي طراحي سه بعدي و 
انيميشن سازي

3- يك دور تنيس – پاره و بخش – تاك – تنگه
4- باب – واضح – اسب چاپار – بوي ماندگي

5- از اجزاي شيريني – پارانشيم
6- عضو پا – عقوبت گناه – صداي بچه

7- طريق كوتاه – فصل – ضمير مفعولي – نخ پيچيده شده
8- بخشي از اوستا – شهري در استان گلستان

9- ديگ دهان گشاد – نزد – خوردني متعجب – پايين حوض
10- الكت��رود انج��ام عمل 
اكسايش – دندان هاي نيش 

– نژاد روسي
11- واح��د پ��ول خودمان – 
شست وشوي بدن در آب سرد

12- دوس��تي – مطابقت – 
بعضي به خشخاش گذارند – 

ناني است نازك مانند كاغذ
13- هوله – پرگو مي زند – 

چرخ تانك – ماه فرنگي
14- فرمانده سپاه – وسيله 
شخم زني در قديم – خزنده 

گزنده
15- ارگانيسم – بازيگر مرد 
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 ج�دول روزنام�ه  دارای دو »ش�رح ع�ادی و وي�ژه« اس�ت. در ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح ابتدا يک�ی از ش�رح ها را با م�داد حل کرده 
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازيد.

جدول ويژه  جدول عادي

5727یک جـــدول با دو شـــرح

از  يك�ي  ك�ه  ترانزيت�ي  ج�اده 
مهمترين پارك هاي ملي كشور را 
ب�ه دو »ش�قه« و گلس�تان را به جهنمي 
بي پايان تبديل كرد. جنگلي كه در س�ال 
جديد هفت بار طعم داغ آتش را چشيده 
و هكتارها از آن به خاكس�تر تبديل شده 
با اين وجود هنوز مسئوالن براي نجات 

آن به اجماع نرسيده اند

شكارچيان غيرمجاز به صورت»محيط بان« گلستان شليك كردند

آتش به جان جنگل و ميش و پلنگ

آيا »فرار مغزها« تنها تهديد جايگاه علمي و توليد علم در كشور است؟

 توليد علم 
در حصار دیوانساالری

 زهراكشوري

 هستي بختياري

 آي�ا »ف�رار مغزها« تنها تهديد جايگاه علم�ي  و توليد علم در 
كشور است؟ پاس�خ به اين سؤال تلخ، منفي است. فرار مغزها 
البته در س�ه دهه گذشته كشور را به شدت در تنگنا قرار داده 
اس�ت. اما اتفاقات ديگري  هم در س�ال هاي اخير توليد علم را 
از خط اصلي خود خارج  كرده اس�ت، اتفاقاتي س�واي پذيرش 

س�ه هزار دانشجوي بورس�يه غيرقانوني در دوره دكترا. خريد 
و ف�روش مقال�ه، پايان نامه و كپي اختراعات س�اير كش�ورها 
براي كس�ب امتياز در دوره تحصيالت تكميلي و دكترا از جمله 
تهديدهاي�ي اس�ت كه معلوم نيس�ت چه زمان�ي پاياني برآنها 

نوشته مي شود. 

و  مق�االت  ف�روش  ب�ازار 
پاي�ان نام�ه آنق�در رون�ق 
گرف�ت كه دانش�جويان دوره هاي 
تكميلي و دكترا دس�ت به كار خير 
از  يك�ي  گفت�ه  ب�ه  ت�ا  ش�دند 
دانش�جويان دانش�گاه تهران هم 
س�طح هاي  دانش�جويان  ب�راي 
پايين ت�ر »رزومه« جمع كنند و هم 
تحصي�ات  بي�كاري  ك�وران  در 

كرده ها خود به »نوايي« برسند

رشوه علمي ë 
اين مي��ان تيت��ر را دانش��جويان 
ش��اكي انتخ��اب كرده ان��د. قص��ه از 
آنجايي شروع مي شود كه  يك استاد 
تصميم مي گيرد تا كتابي را »تأليف« 
يا »ترجم��ه« كند. به گفت��ه يكي از 
فارغ التحصيل»دانشگاه  دانش��جويان 
عالمه طباطبايي« يكي از آس��انترين 
راه ه��ا براي چاپ هرس��اله يك كتاب 
يا تأليف آن،  اس��تفاده از دانشجويان 
اس��ت. چي��زي ك��ه البت��ه او از آن 
به  سوءاس��تفاده  ن��ام مي برد. كتابي 
كه ب��راي ترجمه انتخاب ش��ده، بين 
دانش��جويان پخ��ش مي ش��ود تا هر 
دانش��جويي بخش��ي از آن را ترجمه 
كند. برخی استادان با استفاده از اين 
ترجمه ها کتابی را به چاپ می رسانند 
و دانش��جويان  باب��ت ترجم��ه آن به 
 لحاظ علمي س��ودي نمي برند. پولي 
رد و بدل مي ش��ود. اس��تاد كتابش را 
چ��اپ مي كند دانش��جو نم��ره اش را 

مي گيرد.  

جور استاد ë 
ش��د  تم��ام  ك��ه  »جوراس��تاد« 
دانشجويان  هم راه و رسم كسب علم 
و امتي��از را پيدا كردند. به گفته يكي 
از دانش��جويان كافي اس��ت سري به 
خيابان انقالب بزنيد. روي در و ديوار 
مغازه تبليغات مختلف دانشجويان را 
وسوس��ه مي كند تا ب��ا خريد مقاالت 
و  تألي��ف   ،ISI علمي-پژوهش��ي، 
ترجم��ه كتاب تكاليف خ��ود را به جا 
آورن��د. تبليغاتي كه ب��ه گفته يكي از 
دانشجويان الزهرا حتي براي كيفيت 
كارهاي ارائه شده هم رده بندي قائل 
ش��ده و قيمت هاي متفاوت��ي را براي 
مقاله يا كتاب قوي، متوسط و ضعيف 
ارائه  مي كنند ام��ا كار به اينجا ختم 

نمي شود. 
ب��ازار فروش مق��االت و پايان نامه 
آنق��در رون��ق گرفت كه دانش��جويان 
دوره ه��اي تكميل��ي و دكترا دس��ت 
ب��ه كار خير ش��دند تا ب��ه گفته يكي 
از دانش��جويان دانش��گاه ته��ران هم 
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براي دانشجويان س��طح هاي پايين تر 
»رزومه« جمع كنن��د و هم در كوران 
بي��كاري تحصي��ل كرده ه��ا خ��ود به 
»نوايي« برس��ند.  يك��ي از محققان و 
مخترعان جوان ك��ه نمي خواهد نامي 
از او برده ش��ود يكي از راه هاي گذران 
زندگي خود را ثبت اختراع خود به نام 
چند نفر و درياف��ت پول از آنها عنوان 
مي كند. به گفته يكي از همكالسي هاي 
او همه اس��تادان دانشگاه مي دانند كه 
اسامي كه زير اسم آقاي دكتر مي آيد، 
اسامي پولي هس��تند و نقشي در اين 
اخت��راع ندارند. اخت��راع حاصل تالش 
اوس��ت اما امتياز بين چند نفر تقسيم 

مي شود.
او از دانش��جويان براس��اس ن��وع 
تجهيزات ب��ه كار رفته در ابزار اختراع 
هزينه هاي��ي دريافت مي كن��د كه به 
گفته  اين دانش��جو پايين ترين مبلغ 
گرفته ش��ده يك ميليون تومان بوده 
اس��ت.  دانش��جويي ديگر ه��م همه 
هم��ت خ��ود را ص��رف  جم��ع آوري 
جزوات كالسي اس��تادان و همچنين 
ترجم��ه برخي كتب ك��رده تا به قول 
يكي، بازار اقتصادي براي دانشجويان 
متقاضي را كه به دنبال س��ابقه تأليف 
و ترجمه كتاب هس��تند، رونق بدهد. 
علي لنگرودي، دانشجوي دكترا هم در 
زمينه پروپوزال نويسي و پايان نامه نيز 
فعاليت دارد كه به گفته او براي گذران 
زندگي در كن��ار تحصيالت مجبور به 

اين كار شده است.
مش��غله هاي زياد هم باعث ش��ده 
ت��ا دانش��جويان در دوران تحصيالت 
تكميلي مجبور شوند ايده هاي ديگران 
را بخرند. يک دانش��جوي كارشناسي 
ارش��د ه��م كه ب��ه گفته خ��ودش با 
بي ميل��ي و بي انگيزگ��ي تحصي��الت 
تكميلي را ادامه داده است هزينه 200  
هزار توماني براي گرفتن يك پروپوزال 
قاب��ل قبول پرداخت نموده اس��ت اما 

اينجا هم پايان ماجرا نيست. 
احسان تقوي، دانشجو خبر ديگري 
را مي ده��د ك��ه از ن��گاه او »جالب« 
اس��ت: »در برخي موارد در دانشگاه ها 

مش��اهده ش��ده اس��ت كه ابزاري را 
ك��ه در خارج از كش��ور وج��ود دارد 
اختراع مي كنند! در واقع با دستكاري 
ايده هاي محققان ساير كشور ها دست 
به تقلب مي زنند. جالبتر اين كه ثبت 

اختراع هم مي گيرند.« 

بي پناهي علم ë 
در بازار ش��لوغ خريد و فروش علم 
و كپي كاري هايي كه تش��ت رسوايي 
آنه��ا از بام جهان��ي آس��مان افتاده، 

دانشجويان بس��ياري وجود دارند كه 
عمر خ��ود را روي پژوهش و تحقيق 
مي گذارند تا كار علمي و ارزشمندي 
ارائه بدهند.كاري كه بتوان پش��ت آن 
ايس��تاد و مه��ر اس��تاندارد ملي روي 
آن زد ام��ا اي��ن به اين معنا نيس��ت 
كه   دانش��جوياني از اين دست هرجا 
كه مي روند ق��در مي بينند و بر صدر 

مي نشينند.  
يک كارشناس ارش��د رشته رفتار 
حركتي دانش��گاه خوارزمي از همين 

دانشجوهاست كه مقاله اش با موضوع 
»اثر مقادير مختلف مصرف نيكوتين بر 
سرعت پردازش اطالعات ورزشكاران و 
غيرورزشكاران« به عنوان اثر برگزيده 
»كنگره ملي-تخصصي علوم ورزشي 
نياز نس��ل ف��ردا « انتخاب ش��د. اين 
تحقيق براي نخس��تين بار در كشور 
انجام گرفت. براساس اعالم مسئوالن 
كنگ��ره جايزه چاپ مق��االت برتر در 
»نشريات گرايش هاي مختلف تربيت 
بدني و علوم ورزشي« دانشگاه تهران 

است. نش��رياتي كه ضريب بااليي در 
مصاحبه دكتراي پذيرفته شدگان اين 
رش��ته دارد.ف. کش��وری، دانشجوی 
مورد نظر اعتق��اد دارد همين ضريب 
باال هم باعث رقابت هاي منفي ش��ده 
است. اما مسئوالن مجله نشريه رشد 
و يادگيري حركتي از چاپ مقاله او و 
بسياري ديگر از پذيرفته شدگان اين 
كنگره كه ب��ا حضور »گودرزي« وزير 
ورزش در آذرماه سال گذشته برگزار 

شد، خودداري مي كنند. 

به گفت��ه يكي از دس��ت اندركاران 
نش��ريه كه نخواس��ت نامي از او برده 
ش��ود، از 24 برگزيده اين كنگره تنها 
دو نفر موفق به دريافت  نامه پذيرش 

در نشريات اين دانشگاه شدند. 
»فرش��ته نظري زاده«  كارش��ناس 
ارش��د دانشگاه آزاد اس��المي تهران از 
ديگر شركت كنندگان اين كنگره است 
ك��ه مقاله او هم باوجود كس��ب مقام 
نخست در گرايش بيومكانيك ورزشي  
در نش��ريه دانشگاه چاپ  نشد. اين در 
حالي اس��ت كه او در زماني كه پيگير 
چرايي چاپ نش��دن مقاله خود است 
متوج��ه مي ش��ود كه مقال��ه او به نام 
 كس ديگري در حال چاپ در نش��ريه 

مذكور است. 
نظري در پاس��خ به اين س��ؤال كه 
چطور مقاله شما به دست كس ديگري 
رس��يده، مي گويد: »مقاله را اينترنتي 
براي همايش ارس��ال كردم اما زماني 
كه به نش��ريه مي رس��د كس ديگري 
ه��م مدع��ي مي ش��ود.« او مي گويد 
خوشبختانه موفق شدم كه ثابت كنم 
مقال��ه متعلق به من اس��ت اما اين بار 

نشريه حاضر به چاپ آن نشد. 
كش��وري ه��م مي گوي��د: »بعد از 
گذش��ت چند ماه از كنگره مسئوالن 
نش��ريه به من اط��الع دادند كه مقاله 
ش��ما دوب��اره باي��د داوري ش��ود. آن 
ه��م در زماني ك��ه 6 داور تا پيش  از 
رسيدن به فينال و كسب مقام نخست 
در رش��ته  رفتار حركتي آن را داوري 

كرده بودند.« 
او مي گويد: »با اين كه اين درخواست، 
داوري 6 اس��تاد دانش��گاه هاي مطرح 
كشور و همچنين كنگره را زير سؤال 
مي برد، ايراداتي كه از مقاله گرفته شد 
را برطرف و دوباره براي نشريه ارسال 
كردم.« در نهايت مس��ئوالن  نش��ريه 
چن��د ماه بعد به او اطالع مي دهند كه 
مقاله او چاپ نمي شود. وی می گويد: 
»در كنكور دكت��راي 1393 موفق به 
كس��ب رتبه ش��د و اين در حالي بود 
ك��ه در زمان مصاحبه تنه��ا اميدم به 
گرفتن نامه پذيرش اين مقاله بود كه 

متأسفانه در تمام اين مدت مسئوالن 
اي��ن همايش وعده امروز و فردا به من 
دادند و تالش و مطالعه يك ساله من 
نتيجه اي جز خالي بودن دستم در روز 

مصاحبه نداشت.« 
نظ��ري زاده ه��م اعتق��اد دارد كه 
برخورد نشريه با برگزيدگان به حثيت 
علمي دانشگاه تهران كه از مطرح ترين 
دانش��گاه هاي كشور است خدشه وارد 
مي كن��د. او در حالي از چاپ مقاله اش 
نااميد شده كه رتبه اول معدل در دوره 
كارشناس��ي ارش��د را دارد و براساس 
قوانين استعداد درخشان وزارت علوم 
بايد بدون كنكور در كالس درس دوره 
دكترا بنشيند. اما آنطور كه نظري زاده 
مي گوي��د قوانين داخلي دانش��گاه ها  
اين ش��انس را هم از او گرفته است تا 
اين س��ؤال پيش بيايد كه با اين روند 
وضعيت علم و توليد دانش در كش��ور 

به كدام سمت مي رود؟
خالص��ه آنکه در ب��ازار توليد علم، 
اگرچه توفيقات فراوانی کسب کرده ايم 
اما بی توجهی نهادهای دانش��گاهی در 
سال های گذشته به سالم سازی فضای 
توليد دانش، کار را به جايی کش��انده 
است که در روز روشن، سارقان علم و 
دانش در گذرهای خيابان  انقالب يا در 
مراکز ديگ��ر، رژه می روند. عزم دولت 
جديد ب��رای مقابله با مفاس��د علمی 
می تواند پژوهشگران  اصيل را به توليد 

دانش دلگرم کند.

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

آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت
آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت

تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین
کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت

بر شمع نرفت از گذر آتش دل دوش
آن دود که از سوز جگر بر سر ما رفت

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم
سیالب سرشک آمد و طوفان بال رفت

از پای فتادیم چو آمد غم هجران
در درد بمردیم چو از دست دوا رفت

دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت
عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت

احرام چه بندیم چو آن قبله نه این جاست
در سعی چه کوشیم چو از مروه صفا رفت

دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید
هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت

ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه
زان پیش که گویند که از دار فنا رفت

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

That Bold One of Angel-face who, last night, by me passed,
What sin saw He that, by way of sin, He passed?
Since from my sight, went that world-seeing eye,
None knoweth what tears from my eye have passed.
Last night from the passing of the heart s fire to the candle passed not
That smoke that, to our head, from the liver’s consuming passed.
Far from His face, momently, from the fountain of my eye,
A torrent of tears came; and the deluge of calamity passed.
From our feet, we fell when separation’s grief came:
In grief we remained when from the hand, the remedy passed.
The heart said: “With prayer, one can again obtain union with Him.”
‘Tis a life-time since my life all in the work of prayer passed.
Wherefore do I bind on the pilgrim-robe, for that Ka’ba is not here?
In effort, wherefore do I strive since from Ka’ba, he hath passed?
Yesterday, with the essence of the pity, when he beheld me, the physician said:
“Alas! beyond the rules of cure, thy grief hath passed.”
O friend! for asking Hafez plant thy foot
Before that time when they shall speak saying,: “From the frail house he hath passed.”

به انتخاب مجله نیویورکر

فیلم کیارستمی سومین
 فیلم برتر قرن 2۱

مجله آمریکایی »نیویورکر« در فهرستی جدید از پنجاه فیلم برتر خارجی در قرن 
21 تاکنون، نام آخرین ساخته بلند سینمایی عباس کیارستمی را در جایگاه سوم 
»نیویورکر«  مجله  سینمایی  منتقد  برادی«  »ریچارد  ایسنا،  گزارش  به  داد.  قرار 
نامدار  کارگردان  گدار«  لوک  »ژان  ساخته   )2001( عشق«  ستایش  »در  فیلم  سه 
موج نوی سینمای فرانسه، »نه یک فیلم خانگی« )2015( ساخته »شانتال آکرمن« 
به  را  کیارستمی  عباس  از   )2012( عاشق«  یک  »مثل  و  بلژیکی  پیشگام  فیلمساز 
عنوان سه فیلم اول در فهرست پنجاه فیلم برتر خارجی قرن 21 معرفی کرد.»مثل 
عباس  کارگردانی  به   2012 سال  محصول  فرانسوی  و  ژاپنی  فیلمی  عاشق«  یک 
کیارستمی است که در دوره  شصت و پنجم جشنواره  فیلم کن به نمایش درآمد. 
هستند.در  فیلم  این  اصلی  بازیگران  کاسه  ریو  و  اوکونو  تاکاناشی،تاداشی  رین 
فهرست مجله »نیویورکر« که تنها نام یک اثر از کارگردانان منتخب در آن وجود 
دارد، فیلم های »جهان« )2004( ساخته »ژیا ژانگ که« فیلمساز چینی، »تپه آزادی« 
)2014( ساخته »هانگ سون-سو« از کره جنوبی، »تخته سیاه« )2000( از سمیرا 
مخملباف، فیلم مستقل »نیمه دیگر« )2006( ساخته »یینگ لیانگ«، »درخواست« 
از  از چین، مستند »آخرین بی عدالت« )2013(  لیانگ«  به کارگرانی »ژائو   )2009(
از »تسای مینگ  »کلود لنزمان« و فیلم »خداحافط، مسافرخانه دراگون« )2003( 
لیانگ« کارگردان تایوانی در رتبه های چهارم تا دهم قرار دارند.از دیگر فیلم های 
واردا«  »آنیس  از  آنیس«  به »سواحل  این فهرست می توان  در  کارگردانان مطرح 
می روم«  خانه  »به   ،)19( گومز«  »میگوئل  ساخته  عربی«  »شب های   ،)13 )رتبه 
 ،)25( شیائو-شین«  »هو  ساخته  لومیر«  »کافه   ،)24( دی اولیویرا«  »مانوئل  از 
»عبدالرحمن  از  »تیمبوکتو«   ،)27( برگمن«  »اینگمار  کارگردانی  به  »ساراباند« 
سیساکو« )30(، »تاکسی« ساخته جعفر پناهی )32(، »زندگی رایلی« به کارگردانی 

»آلن رنه« )34( و »بچه« ساخته »برادران داردن« )41( اشاره کرد.


