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پیش به سوی موصل
حاال  فلوجه،  شهر  بر  عراقی  نیروهای  کامل  تسلط  با 
نوبت به موصل رسیده است تا دیگر النه تروریست های 
داعش از لوث وجودشان پاکسازی شود. نخست وزیر 
داوطلبان  پلیس،  ارتش،  را مدیون  فلوجه  آزادي  عراق 
مردمي و هدایت مرجعیت دیني و در صدر آن آیت الله 
شهر  کامل  پاکسازی  و  آزادسازی  دانست.  سیستاني 
فلوجه، عملیات نظامی برای آزادسازی دیگر شهرهای 
آنکه  به ویژه  می کند،  تسهیل  را  داعش  دست  از  عراق 
آغاز عملیات  برای  تا  نیروهای عراقی کمک می کند  به 
آماده تر  داعش  اصلی  مقر  موصل،  شهر  آزاد سازی 

شوند.

خط و نشان برای آل خلیفه
پس از آنکه حکومت پادشاهی بحرین از رهبر شیعیان 
سلیمانی  قاسم  حاج  کرد  تابعیت  سلب  کشور  این 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که پس از بحران 
دنیای  در  نامی شناخته شده  به  و سوریه، حاال  عراق 
در  که  داد  هشدار  آل خلیفه  به  است  شده  تبدیل  عرب 
صورت هرگونه تعدی به شیخ عیسی قاسم با مقاومت 
اسقاط  که  می شود  روبه رو  بی سابقه ای  مسلحانه 
رژیم بحرین گوشه ای از تبعات آن خواهد بود. مشاور 
شد  مدعی  توئیتی  در  واکنش،  در  هم  بحرین  پادشاه 
ایران  پروژه  از  بخشی  قاسم  عیسی  است  »مشخص 

درارتباط با سپاه است.«

گالیه وزیر از لغو کنسرت ها
اظهارنظرسخنگوی قوه قضائیه درباره لغو کنسرت ها 
به دالیل امنیتی، وزیر ارشاد را مجبور به پاسخگویی 
با لحنی گالیه آمیز از محسنی اژه ای  کرد و علی جنتی 
آیا نواختن کمانچه جرم دارد؟ اشاره وزیر  پرسید که 

به  که  بود  نیشابور  در  کلهر  کیهان  کنسرت  لغو  به 
تار  کنارش هنرمندی  در  و  کمانچه می نواخت  تنهایی 
می زد. سخنگوی قوه قضائیه اما در واکنش گفت تنها 
بلکه  می کند  لغو  را  کنسرت ها  که  نیست  امنیتی  دالیل 
ترویج ابتذال هم مطرح است و قوه قضائیه با کنسرتی 
که با رعایت شرع و قانون برگزار شود مشکلی ندارد.

شکایت از آمریکا در الهه
پیگیری  الهه،  دادگاه  در  ایران  دادخواست  طرح  با 
مصادره اموال بانک مرکزی وارد فاز تازه ای شد. پس 
از آنکه دیوان عالی آمریکا به تخصیص 2 میلیارد دالر 
تروریستی  حوادث  قربانیان  به  ایران  دارایی های  از 
دولت  که  کرد  اعالم  رئیس جمهور  داد،  رای  لبنان 
به علت ضبط  دیوان الهه  به  آمریکا  از  به طور رسمی 
مرکزی،  بانک  اموال  از  دالر  میلیارد  دو  دستبرد  و 
شکایت کرده و خواستار محکومیت این اقدام و جبران 
ایران بر  خسارت شده است. دارایی های توقیف شده 
دسترس  در  قبل،  های  دولت  در  بی احتیاطی  یک  اثر 

آمریکایی ها قرار گرفت.

ترمیم کابینه منتفی شد؟
دولت  پایانی  سال  در  می رسید  نظر  به  آنکه  وجود  با 
کابینه،  در  تغییراتی  با  دارد  قصد  روحانی  یازدهم، 
هیات وزیران را بیش از گذشته در سیاست ها با خود 
همسو کند، اما سخنگوی دولت بار دیگر این تغییرات 
گمانه  اخیر  روزهای  طی  است.  دانسته  منتفی  را 
صنعت  و  ورزش  وزرای  تغییر  بر  مبنی  زنی هایی 
از  برخی  اخیرا  که  است  حالی  در  این  گرفت.  صورت 
بسیار  کارنامه  دلیل  به  اقتصادی  خبره  کارشناسان 
طی  اقتصادي  حساس  دستگاه هاي  از  برخي  ضعیف 
دو سال اخیر، خواستار ترمیم سریع کابینه برای آینده 

اقتصاد ایران شده بودند

خانه تکانی در دستگاه دیپلماسی
دستگاه  در  جایی ها  جابه  برخی  درباره  شایعات 
آنکه از زمستان گذشته  دیپلماسی کشورمان با وجود 
به  واقعیت  رنگ  باالخره  اما  بود  افتاده  سرزبان ها  بر 
عبداللهیان  امیر  ظریف،  حکم  براساس  گرفت.  خود 
معاون عربی آفریقایی جای خود را به جابری انصاری 
به مشاوران وزیر پیوست. بهرام قاسمی،  داد و خود 
رئیس  سجادپور  محمدکاظم  و  شد  جدید  سخنگوی 
به  گردید.  خارجه  وزارت  پژوهش   و  آموزش  مرکز 
معاون  تغییر  می رسد  نظر  به  ناظران  برخی  گمان 
عربی آفریقایی با هدف گشایش بیشتر در سیاست های 

منطقه ای ایران انجام شده است..

افت شاخص در خرداد
تاالر شیشه ای، خرداد ماه را با افت 5 درصدی و 4 بار 
کانال شکنی به پایان رساند. شاخصی که از76 هزار 
واحد ابتدای خرداد ماه با ریزشی نسبتا شدید خود را 
در آخرین روز معامالتی از این ماه به کانال 72 هزار 
واحدی رساند تا حدود 4 هزار واحد ریزش در یک ماه 
را تجربه کند. هنوزهم دالیلی چون کمبود نقدینگی و 
فاصله زیاد انتظارات سهامداران با واقعیات موجود از 
باید  می شوند.  محسوب  شاخص  ریزش  اصلی  دالیل 
منتظر ماند و دید کاهش نرخ سود سپرده بانکی تا چه 

حد به ورود نقدینگی به بازار کمک می کند.

تکمیل ساختار مجلس دهم
دهم،  مجلس  کار  به  آغاز  از  پس  هفته   3 سرانجام 
شد  مشخص  هم  مجلس  کمیسیون های  اغلب  تکلیف 
که  اعتراضاتی  و  حدیث ها  و  حرف  همه  وجود  با  و 
داشت،  وجود  کمیسیون ها  برخی  ترکیب  درباره 
شدند.  تعیین  بهارستان  تصمیم ساز  اتاق های  سران 

به  تخصصی  کمیسیون  هشت  ریاست  ترتیب  این  به 
اصولگرایان رسید و دو کمیسیون را هم اصالح طلبان 
تصاحب کردند. در این میان مستقل ها نیز توانستند به 
ریاست دو کمیسیون برسند. برخی خبرها از رایزنی 
نشده  تکمیل  کمیسیون های  برخی  برای  الریجانی 

حکایت می کنند.

ادامه جنجال فیش حقوقی
دارد  ادامه  جنجال فیش های حقوقی نجومی همچنان 
فشار  برای  وسیله ای  به  موضوع  این  که  حالی  در  و 
امید بر  منتقدان دولت در واپسین سال دولت تدبیر و 
روحانی تبدیل شده، از فیش های حقوقی مدیران دولتی 
یکی پس از دیگری رونمایی می شود تا، به نارضایتی 
از دولت دامن بزند. اگرچه نمایندگان مجلس با تدوین 
طرحی به ماجرای حقوق های میلیونی ورود کرده اند 
اما اسحاق جهانگیری هم دستور تشکیل کمیته ای سه 
نفره برای رسیدگی و تطبیق دریافتی مدیران با قوانین 

و مقررات را صادر کرده است.

بوئینگ در راه آسمان ایران
در شرایطی که هنوز امضای خرید هواپیمای ایرباس 
ایران  توافق  از  خبرهایی  حاال  نشده  خشک  فرانسوی 
با شرکت هواپیمایی بوئینگ آمریکا به گوش می رسد. 
تا  ساخت  فراهم  فضایی  برجام  از  پس  تحریم ها  رفع 
ایران بتواند ناوگان فرسوده هوایی خود را بازسازی 
مشخص  بوئینگ  با  توافق  جزئیات  هنوز  اگرچه  کند. 
درباره  که  گفته  هواپیمایی  سازمان  رئیس  اما  نیست 
مکتوبی  توافقات  به  بوئینگ  با  هواپیما   100 خرید 
خزانه داری  وزارت  منتظرمجوز  که  یافته ایم  دست 
هواپیما   230 کشور،  هواپیمای  از250  آمریکاست. 

نیازمند جایگزینی 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. 

تمام  بدبختی  و  رنج  مایه 
جهل  و  حماقت  انسانها 

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

The common curse 
of mankind, folly and 
ignorance. 
Troilus and Cressida, Act II, sc. 2. 

برگرفته از کتاب اند یشه های زرین شکسپیر
گردآوری و ترجمه: هلیا معینی 
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بریتانیــــــا بعد
 از همـه پرسی

حزب  برای  چالشی  به  اروپا  اتحادیه  از  جدایی  همه پرسی 
نمایندگان  از  نفر   50 است.  شده  منجر  انگلستان  حاکم 
اگر  دادند  هشدار  محافظه کار،  حزب  اعضای  و  پارلمان 
افراد  این  باشد،  اروپا  اتحادیه  از  خروج  همه پرسی  نتیجه 
رای به برکناری کامرون می دهند. اگر 50 نفر از نمایندگان 
بحث  بدهند،  امضا  کامرون  رفتن  برای  پارلمان  محافظه کار 
طرح  پارلمان  جمع  در  کامرون  رفتن  و  ماندن  پیرامون 
به  انگلستان  حاکم  حزب  اعضای  از  برخی  شد.  خواهد 
نخست وزیر این کشور هشدار دادند پیش از رای عدم اعتماد 
و کنارگذاشتن وی، خودش تاریخ کناره گیری را تعیین کند. 
به گفته برخی کارشناسان، اگر کامرون پیروز این همه پرسی 
رای  اروپا  اتحادیه  از  خروج  عدم  به  مردم  اکثریت  و  شود 
دهند، فورا هم حزبی های کامرون که خواستار خروج هستند 

خیلی  و  بود  خواهند  دیگری  همه پرسی  برگزاری  دنبال  به 
سخت است که کامرون در تقابل با این خواسته بایستد. اما 
رای  و مردم  این همه پرسی شکست بخورد  در  کامرون  اگر 
به خروج از اتحادیه اروپا بدهند، زمان نخست وزیری وی به 
پایان می رسد و باز هم حزبش از او حمایت نمی کند. بنابراین 
نتیجه همه پرسی روز 23 ژوئن )امروز( هرچه باشد به حال 
انگلستان  نخست وزیری  از  باید  و  نمی کند  تفاوتی  کامرون 
کنار برود. پیش بینی کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است 
شدت  به  پوند  ارزش  خروج،  به  مردم  رای  صورت  در  که 
کاهش می یابد. روند کاهش ارزش پوند طی روزهای اخیر 
با اعالم نتایج نظرسنجی ها مبنی بر تمایل بیشتر مردم برای 
کریستین  زمینه  این  در  است.  داشته  کاهشی  روند  خروج 
الگارد، رئیس صندوق بین المللی پول هشدار داده که تصمیم 
احتمالی رای دهندگان بریتانیایی به خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا بزرگ ترین تهدید علیه اقتصاد این کشور خواهد بود. 
او همچنین هشدار داد در صورتی که رای دهندگان انگلیسی 
به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رای دهند، موقعیت لندن 
به عنوان مرکز مالی دنیا متزلزل خواهد شد. همچنین شرایط 
عضو  کشورهای  دیگر  و  انگلستان  میان  معامالت  و  تجار 
اتحادیه اروپا متاثر از این موضوع،خواهند شد. و از آنجایی 
در  است،  نشده  جدا  اروپا  اتحادیه  از  کشوری  تاکنون  که 
صورت رای مردم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا زمان 
زیادی برای صدور قطعنامه های جدید در رابطه با شرایط 
تجاری و معامالتی نیاز است. مساله دیگر شرایط شهروندان 
انگلستانی است که در دیگر کشورهای اروپایی تحت قوانین 
قانونی پیش بینی نشده  اروپا زندگی می کنند. هیچ  اتحادیه 
اروپا،  اتحادیه  از  کشور  این  خروج  صورت  در  که  است 
تغییر  یا  بود  خواهد  گذشته  مانند  شهروندان  این  شرایط 
می کند. همچنین شهروندان اتحادیه اروپا که داخل انگلستان 
هیچ  داشت.  خواهند  نامشخصی  شرایط  می کنند  زندگی 
قطعنامه ای هم برای این افراد پیش بینی نشده است. امروز 
نام  انگلستان برای شرکت در همه پرسی ثبت  کسانی که در 

باید  بریتانیا  »آیا  که  دهند  پاسخ  سوال  این  به  باید  کرده اند 
پاسخ  بیاید؟«  بیرون  اروپا  اتحادیه  از  یا  بماند  اروپا  عضو 
تنها »نه« یا »آری« است. به نظر می رسد انگلستان با خروج 
اما  ببرد، متضرر شود  آنکه سود  از  بیشتر  اروپا  اتحادیه  از 
یک روز بعد از برگزاری همه پرسی جدایی و روز جمعه آتی 
با شمارش آراء معلوم می شود که »اتحاد پادشاهی بریتانیا« 
و »اتحادیه اروپا« به بقای خود به شکل کنونی ادامه می دهند 

یا دستخوش تغییرات جدید خواهند شد.
 

نتایج نظرسنجی ها
نتایج نظرسنجی ها اعم از تلفنی و آنالین، تا چند هفته مانده 
به برگزاری همه پرسی به سوی پیشتازی کمپین ماندن پیش 
همه پرسی،  برگزاری  به  منتهی  هفته  دو  طی  اما  بود  رفته 
نظرسنجی های متعدد حاکی از آن است که کمپین خروج به 
»آی  نتیجه نظرسنجی  مثال  برای  افتاده است.  پیش  سرعت 
نشان  استاندارد«  »ایوینینگ  روزنامه  برای  اس«  او  اس  پی 
افتاده  پیش  ماندن  کمپین  از  درصد   10 خروج،  کمپین  داد 
روزنامه  برای  بی«  آر  »او  نظرسنجی  نتایج  همچنین  است. 
برخی  می دهد.  نشان  را  مشابهی  نتیجه  هم  ایندیپندنت 
کارشناسان مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا 
و احتمال هجوم 12 میلیون ترکیه ای به انگلستان را یکی از 

دالیل اصلی تمایل مردم به سمت کمپین خروج عنوان کردند. 
سودی  اروپا  اتحادیه  معتقدند  خروج  حامیان  اینکه  ضمن 
اقتصادی  رشد  مانع  قوانینش  با  و  نداشته  انگلستان  برای 
این کشور شده است. این جمعیت می گویند در مقابل هزینه 
عضویت  برای  خود  سهمیه  به عنوان  انگلستان  که  هنگفتی 
دریافت  زیادی  چیز  می کند،  پرداخت  اروپا  اتحادیه  در 
نکرده بلکه مجبور است شرایط اتحادیه اروپا برای سهمیه 

مهاجران را متحمل شود.

 دیگر کشورها و همه پرسی جدایی
خروج  احتمال  از  اروپا  اتحادیه  عضو  دیگر  کشورهای 
به  می تواند  مساله  این  چراکه  نیستند  خشنود  انگلستان 
نهایت  در  و  بزند  دامن  جدایی  برای  اعضا  از  برخی  تمایل 
آن منجر شود.  اتحادیه و فروپاشی  این  به تضعیف جایگاه 
هشدار  انگلستان  به  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  برخی 
دادند که از این اتحادیه خارج نشود. فرانسه بارها به انگلیس 
گفته است در صورت جدایی از اتحادیه اروپا، دیگر کنترلی 
بر مرز مشترک دو کشور نداشته و پناه جویانی که در »کاله« 
به سر می برند رها شده و به سوی انگلستان هجوم می برند. 
بر  کشور  دو  همکاری  است  داده  هشدار  فرانسه  همچنین 
اساس توافق امنیتی مشترک در صورت خروج انگلستان از 
اوباما«  »باراک  گذشته  ماه  شد.  خواهد  قطع  اروپا  اتحادیه 
نودمین  مراسم  در  شرکت  برای  که  آمریکا  جمهور  رئیس 
بود  کرده  سفر  کشور  این  به  انگلستان  ملکه  تولد  سالگرد 
درباره همه پرسی جدایی گفت که این اتفاق به ضرر روابط 
واشنگتن و لندن است. وی تهدید کرده بود خروج انگلستان 
از اتحادیه اروپا،   لندن را در انتهای صف روابط اقتصادی با 
این احتمال وجود دارد که 10 سال  واشنگتن قرار می دهد و 
زمان برای اجرای توافقات تجاری میان دو کشور، نیاز باشد. 
»نایجل فاراژ« رهبر حزب یوکیپ در پی این اظهارات اوباما 
رئیس جمهور  نیست  مهم  گفت  و  خواند  محض  چرند  را  آن 
که  است  انگلستان  مردم  نظر  این  بلکه  می گوید  چه  آمریکا 

اهمیت دارد.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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جدید از قتل نماینده 
مجلس عوام انگلیس

روی  بر  شدنش  کشته  از  قبل  کاکس'  جو  که  کردند  فاش  انگلیسی  منابع 
اسالم هراسی و راست افراطی کار می کرده است.

منابع انگلیسی روز دوشنبه فاش کردند که'جو کاکس' نماینده مجلس عوام 
قبل از کشته شدنش در روز پنجشنبه هفته گذشته، بر روی مساله اسالم 
هراسی و افزایش حمالت علیه مسلمانان و نیز فعالیت های نگران کننده 

گروه های راست افراطی کار می کرده است.
 خانم جو کاکس 41 ساله عضو حزب کارگر، روز پنجشنبه هفته گذشته 
راست  گرایش های  دارای  می شود  گفته  که  ساله   52 مایر'  'توماس  توسط 
افراطی است، به ضرب گلوله و ضربات چاقو در شهر برستال در یورکشایر 

غربی) در 300 کیلومتری شمال لندن( به قتل رسید.
روزنامه گاردین در گزارشی در این مورد نوشت: مدیر گروه غیردولتی 'تل 
ماما« ) Tell Mama ( که اسالم هراسی را در انگلیس رصد می کند، گفته 
است که جو کاکس به همراه این نهاد مدنی، بر روی حمالت صورت گرفته 

علیه مسلمانان کار مطالعاتی صورت می داده است.
گاردین افزود: 'فیاض مقال' مدیر این نهاد مدنی عنوان کرد که جو کاکس 
قرار بوده است در اواخر ماه جاری میالدی در نشست پارلمان گزارشی را 

که به همراه گروه 'تل ماما' تهیه  کرده بود، ارائه دهد.

براساس مطالعات  'تل ماما' گفته است که  این روزنامه اضافه کرد: مدیر 
یاد شده، میزان حمالت علیه مسلمانان در انگلستان در سال 2015 میالدی 

نسبت به سال قبل از آن 80 درصد افزایش داشته است.
گاردین نوشت: فیاض مقال افزود: جو کاکس در مورد اینکه چگونه مردم 
می توانند در مورد حمالت صورت گرفته علیه آنها خصوصًا علیه زنان در 

حوزه انتخابیه اش، گزارش دهند، با ما صحبت کرد.
این روزنامه به نقل از مدیر 'تل ماما' اضافه کرد: مطالعات صورت گرفته 
توسط جو کاکس و این نهاد مدنی، مبتنی بر آمارهای ارائه  شده توسط این 

سازمان و نیز پلیس انگلستان بوده است.
به نوشته گاردین، براساس مطالعات یاد شده، میزان حمالت اسالم هراسی 
در سال 2015 میالدی در انگلستان ) شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند 

شمالی(، نسبت به سال قبل از آن، 80 درصد رشد داشته است.
که  کاکس  جو  کرد:  عنوان  گزارشی  در  دوشنبه  روز  نیز  تایمز  روزنامه 
در  شد،  کشته  افراطی  راست  دیدگاه های  داشتن  به  مظنون  فردی  توسط 
حال آماده کردن گزارشی در مورد خطرات گروه های ملی گرای افراطی 

بوده است.
این روزنامه نوشت: جو کاکس قرار بوده است که این گزارش را که در آن 
به خطرات ناشی از فعالیت افراط گراهای راست گرا و نیز افزایش حمالت 
ناشی از اسالم هراسی در 12ماه گذشته اشاره  شده بود، در پارلمان مطرح 
درصدی  هشتاد  افزایش  به  اشاره  ضمن  گزارش  این  افزود:  کند.تایمز 
حمالت ناشی از اسالم هراسی در انگلیس، نسبت به افزایش فعالیت های 

راست افراطی در یورکشایر، زادگاه خانم جو کاکس، هشدار داده  است.
باتلی   ' انتخابیه  حوزه  نماینده  کاکس  جو  خانم  روزنامه،  این  نوشته  به 
اسپن ' این گزارش را برای 29 ژوئن آماده و حتی نوار ویدئویی نیز در این 

خصوص برای میهمانان ضبط کرده بود.
تایمز افزود: در این نوار ویدئویی، خانم جو کاکس با اشاره به رفتارهای 
اسالم هراسی در حوزه انتخابیه اش، می گوید خیلی از زنان جوان مسلمان 

با امنیت نمی توانند در خیابان تردد کنند.
این روزنامه همچنین به نقل از فیاض مقال نوشت: در هیجده ماه گذشته 
حوادث  بیشتر  که  بوده  انگلستان  در  مناطقی  جمله  از  جنوبی  یورکشایر 

مرتبط با اسالم هراسی در آن رخ  داده است.
اسالم  از  ناشی  حمالت  شمار  افزایش  مقال  فیاض  گفته  به  نوشت:  تایمز 
حمالت  از  متاثر  احتماال  انگلستان  در  میالدی  گذشته  سال  در  هراسی 

تروریستی در پاریس و تونس بوده است.
در  میالدی  گذشته  سال  در  که  گفت   ' ماما  'تل  مدیر  نوشت:  روزنامه  این 
لندن، منچستر و میدلندز غربی به تنهایی 2500 جرم ناشی از اسالم هراسی 
رخ داده است ضمن اینکه بسیاری از این گونه حمالت گزارش نمی شوند .
این گزارش ها که می توانند سرنخ هایی از علل قتل نماینده مجلس عوام 
شمرده شوند، در حالی منتشر می شود که قاتل جو کاکس قرار است امروز 

)دوشنبه( برای بار دوم در دادگاه لندن حاضر شود.
'توماس مایر' قاتل 'جو کاکس'، نماینده مجلس عوام روز شنبه گذشته در 
دادگاه بدوی وستمینستر لندن رسما به قتل، حمل سالح گرم و داشتن مواد 

منفجره تفهیم اتهام شد.
منابع انگلیسی گفتند وقتی در دادگاه از توماس مایر 52 ساله خواسته شد 

برای  آزادی  خائنان،  بر  مرگ  من  'نام  است:  گفته  او  کند،  معرفی  را  خود 
بریتانیا است'.

به گفته منابع انگلیسی، مدارک و نشانه هایی از نازی ها و گروه های راست 
افراط گرا در خانه 'توماس مایر' یافت شده است.

با  ارتباطاتی  دارای  جوکاس  خانم  قاتل  که  کردند  عنوان  منابع  این 
اساس  بر  نیز  وی  دست ساز  اسلحه  و  بوده  راست گرا  افراطی  گروه های 

دستورالعمل های یک گروه نئونازی در آمریکا ساخته  شده است.
در همین حال، پلیس یورکشایر غربی روز جمعه در بیانیه ای اذعان کرده 
مرکز  در  افراطی  راست  گروه های  با  کاکس  جو  قاتل  ارتباط  که  است 

تحقیقات پلیس انگلیس قرار دارد.
به  تیراندازی  در هنگام  بودند که ضارب  گفته  عینی  این شاهدان  از  پیش 
سوی 'جو کاکس' چندین بار جمله ' اول بریتانیا ' ) “Britain First( را فریاد 
زده است که دارای مشابهت اسمی با نام یک گروه راست گرا افراطی است.

مقامات پلیس انگلیس تاکنون ادعای مطرح شده در ارتباط با گرایش فرد 
دستگیر شده به گروه ' اول بریتانیا' را تایید نکرده اند.

' اول بریتانیا' که در حال حاضر در هیچکدام  تشکل راست گرای افراطی 
از مجالس محلی و ملی انگلیس و نیز پارلمان اتحادیه اروپا نماینده ندارد، 
عصر روز پنجشنبه در بیانیه ای اعالم کرد که هیچ دخالتی در کشته شدن 

خانم 'جو کاکس ' نداشته و هرگز این گونه رفتارها را تشویق نمی کند.

افراطی است که در سال  بریتانیا' یک گروه ملی گرا و دست راست  اول   '
' یک عضو سابق حزب ملی بریتانیا  'پائول گولدینگ  2011 میالدی توسط 

پایه گذاری شده است.
این گروه دست راستی به شدت ضد مهاجر بوده و مخالف چند فرهنگی 

شدن انگلستان و نیز رشد اسالم در این کشور است.

فرشتگان را در یابیم
پسرم! یک بهار،یک تابستان،یک پائیز،و یک زمستان

را دیدی! از این پس همه چیز جهان تکراری است جز "مهربانی"

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

زمین برخیزند و استوار و امیدوار قدم بردارند و آینده سازان کشور شوند.

به همکاری مینماید.  تپد دعوت  این کودکان می  برای  تمامی کسانی که دلشان  از   ، بنیاد 
عالقمندان در هیات امنای بنیاد نقش آفرینی خواهند کرد. برای اطالعات بیشتر با ایمیل 

info@childfoundation.co.uk تماس حاصل فرمایید.
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چه کسی می خواست میلیاردر نیویورکی را ترور کند؟

سوء قصد 
نافرجام به ترامپ

تفریحگاه  که  جایی  در  ترامپ،  جان  به  سوءقصد 
الجزیره،  گزارش  به  الس وگاس.  است؛  آمریکایی ها 
جوانی 19 ساله قصد داشت تا در روز بیستم ژوئن جریان 
در  دهد.  تغییر  جاری  سال  در  را  ایاالت متحده  انتخابات 
گزارش می دهد: مردی   »NBC« راستا شبکه خبری  این 
نامزد  ترامپ  دونالد  انتخاباتی  در جریان یک گردهمایی 
ریاست جمهوری در الس وگاس دستگیر  جمهوری خواه 
را  ترامپ  کشتن  قصد  وی  مقامات  این  گفته  به  و  شده 

داشته است.

شنبه  روز  تجمع  در  ساله   19 جوان  سندفورد«  »مایکل   
خیابان  در  آیلند«  »ترژر  کازینوی  در  ترامپ  طرفداران 
را  پلیس  افسر  یک  داشت  قصد  الس وگاس  شهر  اصلی 

نهایت  در  که  بزند  اقدام  این  به  دست  و  کرده  خلع سالح 
این مرد جوان پس  این گزارش،  براساس  بازداشت شد. 
از دستگیری به ماموران گفت که وی از کالیفرنیا به الس 
وگاس سفر کرد تا »ترامپ را بکشد« و از آنجا که هیچ گاه 
برای  آن  از  پیش  روز  یک  بود،  نکرده  شلیک  گلوله ای 
کرده  مراجعه  آموزشی  مرکز  یک  به  تیراندازی  تمرین 
احتمال  به  اذعان کرده که  پلیس می گوید سندفورد  بود. 
زیاد تنها می توانسته یک یا دو تیر شلیک کند و باور داشته 
دست  به  ترامپ  جان  به  سوءقصد  عملیات  حین  در  که 
بازپرس ها  به  سندفورد  می شود.  کشته  پلیس  مامورین 
بوده در  قرار  نیز که  را  بلیت یک تجمع دیگر  گفته است 
تهیه کرده  برگزار شود،  آریزونا  ایالت  در  فینیکس  شهر 
بود تا در صورت شکست در عملیات الس وگاس، ترامپ 

را در فینیکس بکشد.

 ملیت مهاجم مشخص نیست
دستگیر  زمان  از  ویدئویی  تصاویری  آمریکا  رسانه های 
شدن این جوان به ظاهر انگلیسی منتشر کرده اند. در این 
تی شرتی  و  قهوه ای  موهای  با  الغراندام  مردی  تصاویر 
خاکستری دیده می شود که ماموران دستان او را از پشت 
بسته اند. به گفته سندفورد، حدود 18ماه است که وی در 
کالیفرنیا، در  به  از عزیمت  پیش  و  به سر می برد  آمریکا 

شهر هابوکن در ایالت نیوجرسی زندگی می کرده است.

که  افسری  سالح  خلع  برای  خود  تالش  درباره  وی 
خود  جای  در  او  گفت:اسلحه  بود،  حاضر  تجمع  در 
در  شرکت کنندگان  این که  به  توجه  با  و  بود  نشده  قفل 
تجمعات انتخاباتی از دستگاه های فلزیاب عبور می کنند، 
ساده ترین راه برای دستیابی به ابزار قتل بود. دادستان 
این پرونده گفت: سندفورد پیش از آنکه افسر مورد نظر 
را خلع سالح کند، با او هم کالم شده و گفته بود قصد دارد 
از ترامپ امضا بگیرد. قرار است سندفورد در تاریخ 15 
در  وی  اگر  شود.  حاضر  دادگاه  در  جاری  سال  ماه  تیر 
این دادگاه مجرم شناخته شود، احتماال به حدود 10 سال 
خواهد  محکوم  جریمه  دالر  هزار   250 پرداخت  و  زندان 

شد. یکی از مقامات محلی هم گفت: به زودی دادگاه وی 
برگزار خواهد شد.

 رئیس برکنار شد
نگذشته  ترامپ  جان  به  سوءقصد  خبر  از  ساعاتی  هنوز 
بود که خبر رسید رئیس کارزار ریاست جمهوری ترامپ 
»کوری  که  باورند  این  بر  بسیاری  است.  شده  برکنار 
لواندوفسکی« در پیروزی های ترامپ سهم بزرگی داشت. 
در یک بیانیه بسیار کوتاه ستاد انتخاباتی ترامپ نوشت: 
و  بود  نخواهد  ما  کنار  در  دیگر  لواندوفسکی  »کوری 
به خاطر سختکوشی وی بسیار تشکر می کنیم.« برکناری 
پیش  ترامپ،  اقدامات  عجیب ترین  از  یکی  لواندوفسکی 
معرفی  برای  جمهوری خواهان  کنوانسیون  برگزاری  از 

رسمی وی در انتخابات ریاست جمهوری است.

اما موضوع عجیب تر آنکه یک اشتباه از سوی مشاور ارشد 
گزارش  به  دهد.  استعفا  وی  می شود  موجب  نیز  ترامپ 
سی ان ان »مایکل کاپوتو« پس از اینکه توییتی اهانت آمیز 
نسبت به لواندوفسکی نوشت، مجبور به استعفا از سمت 
جادوگر  »دنگ!دنگ!  نوشت:  توییتی  در  او  شد.  خود 

مرده است.« البته او پس از اینکه این توییت را منتشر کرد 
خود  سمت  از  که  کرد  اعالم  و  شد  پشیمان  خود  عمل  از 
استعفا کرده است. او گفت: من با آن توییت به جابه جایی 
انجام گرفته واکنش نشان دادم. او در متن استعفای خود 
انتخاباتی  از مدیران روابط عمومی کارزار  به دو تن  که 
ترامپ نوشته است، گفت: »من از اینکه چنین توییتی را 
لواندوفسکی نوشتم پشیمانم. قصد استعفا دارم و  علیه 
این امر محقق شود.« او در پایان این  امیدوارم به زودی 
بیانیه از عالقه خود به ترامپ و تیم وی نوشته و آرزوی 

موفقیت برای او کرده است.
او ساعاتی بعد درخصوص این استعفا به سی ان ان گفت: 
»کلمات مانند شمشیر برنده هستند، اگر گیج شوی ممکن 

است اشتباه شمشیر بزنی.«

 کهنه سربازان ترامپ
انتخابات ریاست جمهوری دقیق  اگر به تیم ترامپ برای 
شوید تعدادی از کهنه سربازان آمریکایی را خواهید دید 
از  پرایس  رایان  هستند.  فعالیت  مشغول  تیم  این  در  که 
این نفرات است. اوسالیان سال در ارتش به عنوان  جمله 
یک »رنجر« خدمت می کرده است. او برای سالیان متمادی 
مدیر  یک  به عنوان  جمهوری خواه  حزب  در  که  است 
اجرایی قدرتمند شناخته می شود. او از جمله کسانی بود 
که اجرای کنوانسیون حزب جمهوری خواهان را در سال 
می توانید  همچنین  پرایس  تیم  در  داشت.  عهده  بر   2012
نام های دیگر از کهنه سربازان را مشاهده کنید. به عنوان 
دوران  سربازان  از  یکی  که  اروبان  دیوید  حضور  مثال 
است.  موضوع  این  موید  است،  خلیج فارس  اول  جنگ 
و معاون مدیر کل عمل می کند.  به عنوان دستیار  اوربان 
کهنه سرباز  به عنوان  ترامپ  تیم  در  که  کسانی  دیگر  از 
دریایی  نیروی  جزو  اولی یوت«،  »جان  می کنند،  فعالیت 
به عنوان  ترامپ  تیم  در  هم اینک  که  بوده  ایاالت متحده 
می توان  نظامی  نفرات  دیگر  از  می کند.  فعالیت  مشاور 
تیم  رسانه ای  مدیر  هم اینک  که  برد  نام  را  وارنر  جان 

ترامپ است.

بین الملل
یک ایرانی االصل 

رئیس جمهور 
آلمان می شود؟ 

برای  نامزدی  اعالم  از  گاک  یواخیم  انصراف  پی  در 
کرمانی،  نوید  نام  آلمان،  ریاست جمهوری  انتخابات 
نامزدهای  از  یکی  عنوان  به  ایرانی- آلمانی،  نویسنده 
احتمالی انتخابات سال آینده در آلمان مطرح شده است. 
یواخیم گاک، رئیس جمهوری آلمان، روز دوشنبه اعالم 
کرد که به دلیل کهولت سن مطمئن نیست که انرژی و 
سالمت الزم برای یک دوره ریاست جمهوری پنج ساله 
دیگر را داشته باشد. آقای گاک، کشیش و فعال حقوق 
بشر، از اسفند سال 1390 ریاست جمهوری آلمان را، که 
مقامی بیشتر تشریفاتی است، بر عهده دارد. او که در 
حال حاضر 76 سال دارد می گوید که احراز این پست و 
حفظ آن در سال هایی که او 77 تا 82 ساله خواهد بود، 
فدرال،  آلمان  پارلمان  نیست. سخنگوی  برایش مقدور 
وزیر دارایی و وزیر امور خارجه افرادی اند که نام شان 
مطرح  ریاست جمهوری  احتمالی  نامزدهای  عنوان  به 
شده است. اما نوید کرمانی به هیچ حزب سیاسی تعلق 
ندارد و فردی مستقل است. آقای کرمانی چندین کتاب 

تالیفی در حوزه اسالم، خاورمیانه و مکالمه اسالم و 
چندین  برنده  تالیفی  کتب  این  برای  و  دارد  مسیحیت 
آلمان  از جمله جایزه صلح انجمن نشر و کتاب  جایزه 
آبان ماه  در  دریافتش  حین  او  که  جایزه ای  است،  شده 
سال 1394، یک سخنرانی جنجالی انجام داد و در پایان 
مراسم از همگان خواست تا به جای دست زدن، بایستند 
نوید  کنند.  دعا  قربانیان جنگ عراق و سوریه  برای  و 
که  است  ایرانی  خانواده  یک  فرزند  چهارمین  کرمانی 
در شهر زیگن، در غرب آلمان متولد شده است. او در 
شهرهای  در  تئاتر  و  شرق شناسی  و  فلسفه  رشته های 
کلن، قاهره و بن تحصیل کرده و سال ها برای مجالت و 

نشریات معتبر آلمانی قلم زده است. 

تجربه  زیباست:  »خداوند  کرمانی،  آقای  دکترای  تز 
انگلیسی  زبان  به  که  دارد  نام  قرآن«  زیبایی شناختی 
ایرانی  ملیت  هم  کرمانی  آقای  است.  شده  ترجمه  نیز 
به  دیگر  با یک اسالم شناس  و  دارد  آلمانی  ملیت  و هم 
نام کتایون امیرپور ازدواج کرده است. یکی از آخرین 
تالیفات نوید کرمانی، »میان قرآن و کافکا: جستارهای 
غربی /شرقی« نام دارد که ترجمه انگلیسی آن امسال 
هیچ  است.  شده  منتشر  کمبریج  انتشارات  سوی  از 
نشده اند.  ترجمه  فارسی  به  کرمانی  آقای  کتب  از  یک 
از  به شکل رأی مخفی  آلمان  انتخاب رئیس جمهور در 
سوی اعضای بوندستاگ، تعدادی از نمایندگان شهرها 
می گیرد.  صورت  آلمان  مطرح  چهره های  از  برخی  و 
محبوبیت  میزان  و  قدرت  نشان دهنده  انتخابات  این 
حزب حاکم و صدراعظم آلمان است. در ماه های اخیر 
پناهجویان  بحران  کنترل  در  مرکل  آنگال  سیاست های 
همین  به  است.  شده  او  علیه  واکنش هایی  بروز  سبب 
و  او  که  داد  خواهد  نشان  آینده  سال  انتخابات  دلیل 
دارند  سیاسی  اقبال  همچنان  مسیحی   دموکرات  حزب 
نامزدهای  معرفی  در  مرکل  خانم  حال،  این  با  نه.  یا 
مشکل  با  اخیر  سال های  در  حزبش  ریاست جمهوری 
دو  هر  پیشین،  رئیس جمهوری  دو  است.  بوده  مواجه 
ریاست جمهوری شان  دوران  رسیدن  پایان  به  از  پیش 
استعفا کردند و حال باید فردی دیگر برای سال آینده 

معرفی شود.
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ابهام زدایی وزارت 
خزانه داری

وال استریت ژورنال

در  را  خود  قبلی  گزارش  ژوئن،   8 تاریخ  در  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
ماه ژانویه به روزرسانی کرده است. این وزارتخانه در ژانویه گذشته یک 
راهنما در قالب پرسش و پاسخ مبنی برای تجارت و سرمایه گذاری با ایران 
برخی  می کند  کمک  گزارش  این  حقوقدانان  گفته  به  است.  کرده  منتشر 
از  بعد  ایران  در  ستد  و  داد  به  مایل  شرکت های  پیش روی  محدودیت های 
در  سرمایه گذاری  ریسک های  همچنین  و  برطرف  هسته ای  توافق  اجرای 
ایران را کاهش  دهد. گزارشی که اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت 
درباره  موجود  ابهامات  درباره  عمدتًا  کرد،  منتشر  آمریکا  خزانه داری 
مجوز عمومی است که اجازه می دهد شعب خارجی شرکت های آمریکایی 
این مجوز هنگام صدور مورد تحسین  ایران معامله کنند. در حالی که  با 
کارشناسان تحریم قرار گرفت، در ماه های بعدی که شرکت ها تالش کردند 
از آن استفاده کنند، ابهاماتی ایجاد شد. حقوقدانان می گویند گزارش جدید 
چگونه می توان  که  این خصوص  در  را  برخی سواالت  خزانه داری  وزارت 
آمریکایی های دارای سمت های حساس در شرکت های خارجی را از داد و 

ستد با ایران باز داشت، پاسخ داده است.

است:  گفته  این خصوص  در  گری«  »راپساند  شرکت  از  بریز  زاکاری 
ایران  با  ستدهایشان  و  داد  در  می دهد  امکان  شرکت ها  به  رهنمودها  این 
شفاف تر عمل کنند. بریز به پاسخ سوال ِکی- K( 22-22( در سند مذکور 
و  داد  درباره  کاری  گزارش  می توانند  آمریکایی ها  آن  طبق  که  کرد  اشاره 
کنند.  دریافت  انجام می شوند،  مطابق مجوز عمومی  که  خاصی  ستدهای 
وی گفت: این سوال در ماه های بعد از اجرای توافق هسته ای بارها مطرح 
در  مطلبی  اگر  که  بودند  نگران  شرکت ها  مدیره  هیات  اعضای  بود.  شده 
بریزافزود:  بخوانند.  را  آنها  نتوانند  باشد،   گزارش ها  در  ایران  با  ارتباط 

شما می توانید گزارش ها را ببینید اما در تصمیم گیری های روزانه دخالت 
از  یکی  گفت:  پراکتر«  »گودوین  شرکت  از  ماتینی  ریچارد  باشید.  نداشته 
سواالتی که پاسخ داده شده،  یعنی سوال سی-C( 16-16(، بسیار حساس 
بوده است. در پاسخ به این سوال، به نهادهای خارجی پیشنهاد شده است 
سیاستی برای ممنوعیت مشارکت کارکنان آمریکایی خود در داد و ستد با 
حساس  سمت های  که  را  آمریکایی هایی  باید  شرکت ها  کنند.  تدوین  ایران 
دارند شناسایی کنند و در ضمن، قبل از داد و ستد با ایران سیاست ممنوعیت 
)مشارکت( را تدوین کنند. این قدم اولیه بار سنگین اداری و محدودیت های 
مرتبط با پیروی از توافق هسته ای را که از هر گونه تجارت با ایران در آینده 

ناشی می شود، کاهش می دهد.

از سرگیری فروش نفت به اروپا پس از سه سال
نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل  تغییر  به  گزارشی  طی  روزنامه  این  همچنین 
میان  در  ایران  نفت  وزارت  در  انتصابات  تغییر  نوشت:  و  پرداخت  ایران 
سرمایه گذاری  بازگشت  مدیریت  چگونگی  مورد  در  اختالفات  و  تنش ها 
خارجی صورت گرفته است. ایران رئیس شرکت ملی نفت خود را در میان 
تنش  در دولت این کشور در مورد چگونگی مدیریت بازگشت سرمایه گذاری 
خارجی پس از لغو تحریم های غرب در ماه ژانویه، تغییر داده است. علی 
کاردر به عنوان مسوول سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت که نقش کلیدی 
جانشین  است،  کرده  بازی  ایران  به  خارجی  شرکت های  بازگرداندن  در 
دو  گفته  به  شد.   2013 سال  از  شرکت  این  مدیرعامل  جوادی،  رکن الدین 
این صورت گرفت  از  ایران پس  این تغییرات توسط وزیر نفت  آگاه،  منبع 
که مقامات دولتی در مورد چگونگی مدیریت سرمایه گذاری خارجی و نوع 
شرایطی که باید به شرکت های خارجی ارائه شود، مخالفت خود را ابراز 
کردند. این اختالف نظرها به تاخیر در رونمایی و ارائه قراردادهای جدید 
به  انتقادهایی  وجود  زنگنه  بیژن  است.  شده  منجر  نفتی  میادین  توسعه 
امیدواری کرده  ابراز  و  تایید کرده  را  نفتی  قراردادهای جدید پروژه های 
است که نخستین قرارداد از این نوع طی 3 ماه آینده به امضا برسد.منتقدان 
است.  دلبازانه  و  دست  بسیار  خارجی ها  برای  قراردادها  این  که  معتقدند 
همچنین رکن الدین جوادی اخیرا در مجلس در مورد یک قرارداد صادراتی 

با یک شرکت امارتی در یک دهه گذشته مورد پرسش قرار گرفته است.
گفته  و  بوده  ایران  نفت  ملی  شرکت  اجرایی  مدیر  جوادی،  زمان  آن  در 
می شود، وی قیمت گازی را مورد مذاکره قرار داده که بسیار پایین بوده 
است. درحالی که ایران قراردادهای جدیدی برای توسعه میادین گازی خود 
از  را پس  اروپا  اتحادیه  به شرکت های  اما فروش نفت خود  امضا نکرده، 
بین الملل  امور  مدیر  است. محسن قمصری،  ازسرگرفته  3 سال ممنوعیت 
شرکت ملی نفت ایران پیش از این گفت شرکت »رویال داچ شل« اخیرا خرید 
ایران انجام داده است. شرکت شل هفته  از   )spot cargo( تک محموله ای
گذشته اظهارنظر در زمینه این محموله که می تواند نخستین خرید شل از 
ایران باشد، خودداری کرد، اما قمصری گفته است  از  زمان لغو تحریم ها 
ایران قرارداد بلندمدت با شل ندارد. وی در مصاحبه ای در ماه مه گفت در 
مجموع، ایران 400 هزار بشکه نفت در روز به اتحادیه اروپا می فروشد که 
دوسوم سطح پیش از تحریم هاست و در نظر دارد تا این میزان را به 700 

هزار بشکه در روز برساند.

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
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بهبود تدریجی روابط 

بانکی ایران و غرب
ایران رفته رفته ارتباط بانکی خود را با بانک های دنیا از طریق برقراری 
ارتباط با بانک ها و موسسات کوچک تر خارجی احیا می کند، اما بانک های 
بزرگ جهانی به دلیل ترس های قانونی، هنوز از ارتباط با بانک های ایرانی 
ایران  پرهیز می کنند. از زمانی که تحریم های مرتبط با مساله هسته ای 
برداشته شده اند، بانک های بزرگ جهانی کماکان خود را از این ارتباط ها 
غیر  دیگر  تحریم های  مفاد  اساس  بر  می ترسند  زیرا  می دارند،  نگه  دور 
مرتبط با مساله هسته ای از قبیل اتهام پولشویی، از سوی آمریکا تحریم 
شوند. این مساله باعث کند شدن تالش های ایران در جهت احیای تجارت 

خارجی و سرمایه گذاری شده است.

 از سوی دیگر مقامات و بانکداران اذعان می کنند، تهران طی چند هفته 
گذشته، از طریق موسسات کوچک مالی که در آمریکا مستقر نیستند و 
کرده  باز  را  خود  ارتباطی  مجراهای  بود،  نخواهند  تحریم  معرض  در 
 200 که  است  کرده  اعالم  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  است. 
بانک بین المللی کوچک و متوسط، روابط خود را با تهران آغاز کرده اند. 
حساسیت های  دلیل  به  که  نیز  فارس  خلیج  حاشیه  خارجی  بانکدار  دو 
آنها  برداشت  با  رقم  این  که  گفتند  شود  فاش  نامشان  نخواستند  تجاری 
زمان  در  ایرانی  دارد. شرکت های  ایران همخوانی  بانکی  ارتباط های  از 
تحریم برای انجام تجارت مجبور بودند از روش هایی مانند نقل و انتقال 
پول از طریق صرافی ها و معامله تهاتری استفاده کنند که بسیار پرهزینه، 
وقت گیر و غیرکارآمد بود. مجراهای عادی بانکی به دلیل هزینه کمتر و 
اندازه  به  نمی توانند  بانک های کوچک  کاهش ریسک، مناسب تر هستند. 
نهادهای برتر مالی دنیا امور مالی را انجام دهند و خدمات محدودتری 
تدریجی  احیای  باعث  رفته رفته  فعالیت هایشان  گویا  اما  می کنند.  ارائه 

تجارت بین ایران و اروپا می شود.

است:  گفته  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسوول  موگرینی«  »فدریکا 
»ارتباط بین ایران و اتحادیه اروپا در چهارماه نخست امسال، 22 درصد 
افزایش داشته است-اگر چه این رقم، هنوز بسیار پایین تر از میزان قبل 
از تحریم هاست. حجم تجارت دوطرف در سال 2011 به میزان 72 درصد 
کاهش یافت و به 6/ 8 میلیارد دالر رسید.« »جییوانی کاستالنتا« رئیس 
است:  گفته  رویترز  به  ای.  سی.  ِای.  اس.  صادراتی  اعتباری  موسسه 
برخی بانک های اروپایی که با آمریکا ارتباطات مالی ندارند برای حمایت 
از تجارت به نقل و انتقال مالی با ایران روی آورده اند. گزارش ها نشان 
می دهد، بانک های ایرانی اکنون در حال بازکردن حساب و اعتبارنامه های 
بانک های خارجی هستند و نقل و انتقال ارز را به شکل صدور سفارش 
پرداخت برای خدمات مبادله ارز و واردات انجام می دهند. این در حالی 
آسیایی  بانک های  با  عمدتا  حاضر  حال  در  ایران  بانکی  روابط  که  است 
و  آفریقایی  بانک های  با  نیز  مبادالت  برخی  و  می شود  انجام  اروپایی  و 

آمریکایی انجام می شود.
رویترز
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همه پرسی و بازارها
منجر  یورو  و  پوند  رشد  به  »ماندن«  ارز،  بازار  در 
»ماندن«  معکوس.  روند  به  »خروج«  و  شد  خواهد 
کاهش  را  طال  مانند  امن  سرمایه های  خرید  همچنین 
را  طال  مانند  کاالهایی  »خروج«  که  حالی  در  خواهد 
گران خواهد کرد. در صورت ادامه عضویت بریتانیا در 
شاخص ها  رشد  شاهد  سهام  بازارهای  اروپا،  اتحادیه 
خواهند شد؛ اما اگر عضویت حدودا 4 دهه ای بریتانیا 
در اتحادیه اروپا لغو شود، باید در انتظار افت و خیز 
از  که  بازاری  دیگر  بود.  بورس  شاخص های  شدید 
بازاراوراق  می برد  نفع  اتحادیه  در  بریتانیا  ماندن 
»خروج«  از  نگرانی  با  که  قرضه  اوراق  است.  قرضه 
چندی است رکوردهای معکوس ثبت می کنند، از ادامه 

شرایط قبلی خوشحال خواهند شد.

جهانی  بازارهای  معامله گران  بیشتر  گذشته،  هفته 
اروپا  اتحادیه  از  بریتانیا  خروج  احتمال  افزایش  بر 
که  اما در هفته جدید نظرسنجی هایی  بودند؛  متمرکز 
نشان  را  اتحادیه  در  بریتانیا  ماندن  احتمال  افزایش 
با  گذشته  هفته  که  طال  اونس  شدند.  اثرگذار  می داد،  
تا قیمت 1315 دالر جهش کرده  اقتصادی  نگرانی های 
بود و در نهایت روی قیمت 1298 دالر ایستاده بود، در 
روزهای کاری این هفته عمدتا رو به افت داشت. اونس 
رسید  دالر   1290 قیمت  به  افت  دالر   8 با  دوشنبه  روز 
 1268 قیمت  به  دیگر  افت  دالر   22 با  سه شنبه  روز  و 
نوسان های  با  نیز  چهارشنبه  روز  کرد.  سقوط  دالر 
کاهشی شروع شد؛ گرچه با افت بیشتر قیمت، خریدها 
یافت.  افزایش  مقاطع  برخی  در  قیمت ها  درنتیجه  و 
قیمتی که تا ساعت 6 عصر چهارشنبه برای اونس ثبت 
شد، 1267 دالر بود؛ گرچه هم اکنون که شما این گزارش 
را می خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به عنوان قمیت 

نهایی سومین روز کاری هفته رقم خورده باشد.
 

سقوط سه شنبه
از  ناشی  عمدتا  زرد  فلز  ارزش  سه شنبه  روز  سقوط 
اثرگذاری  و  سهام  بازارهای  در  ریسک پذیری  افزایش 
نظرسنجی های  دوشنبه  روز  بود.  خارجی  عوامل 
هواداران  درصد  می داد  نشان  که  شد  منتشر  تازه ای 
و  است  شده  بیشتر  اروپا  اتحادیه  در  بریتانیا  ماندن 
و  سه شنبه  دوشنبه،  روزهای  روندهای  اخبار  این 
ادامه  سه شنبه  روز  داد.  قرار  تحت تاثیر  را  چهارشنبه 
سال   2 اوج  تحت تاثیر  که  معامله گرانی  سودگیری 

در  بود.  موثر  هم  می کردند  عمل  گذشته  پنج شنبه 
ضرر  به  نیز  خارجی  عوامل  هفته  کاری  روز  دومین 
نفت  بهای  افت  و  طال عمل کردند. رشد شاخص دالر 
این عوامل  خام باعث کاهش بیشتر ارزش طال شدند. 
در واقع کل بازار کاالهای پایه را تحت تاثیر قرار دادند. 
دیگر خبر مهم روز سه شنبه برگزاری جلسه استماعی 
در کنگره آمریکا با حضور رئیس فدرال رزرو بود. با 
سیاست  درباره  استماع  جلسه  در  یلن  جنت  همه  این 
تازه ای  حرف  سنا  بانکداری  کمیته  حضور  در  پولی 
برای گفتن نداشت. البته او باز هم اشاره کرد که فدرال 
رزرو برای افزایش نرخ های بهره هیچ عجله ای ندارد؛ 
چراکه داده های رشد و بهره وری آمریکا قوی نیستند. 
گفته های او از آنجا که نکته جدیدی نداشت بازارها را 
چندان تکان نداد. به این ترتیب طال بیشتر از افزایش 
ریسک پذیری در بازارهای سهام ضرر کرد. بورس های 
تازه  نظرسنجی های  بر  معامله گران  تمرکز  با  جهان 
پشت  را  خوبی  سه شنبه  بریتانیایی،  دهندگان  رای  از 
آرای  درصد  بودن  نزدیک  همه  این  با  گذاشتند.  سر 
اتحادیه  از  خروج  مخالفان  و  هواداران  نظرسنجی 
اروپا، برخی از بازارها را عصبی نگه داشت. پوند روز 

سه شنبه هم مانند روز دوشنبه رشد کرد.

24 ساعت تا رای گیری
اونس روز چهارشنبه را با قیمت 1268 دالر آغاز کرد 
و بعد شاهد تشدید نوسان ها به دلیل اثرگذاری عوامل 
بر  گرانبها  فلزات  بازار  تمرکز  ادامه  شد.  متناقض 
روز  اروپا  اتحادیه  در  بریتانیا  ماندن  احتمال  افزایش 
چهارشنبه عالوه بر کاهش خرید طال به عنوان سرمایه 
امن، پوند و یورو را نیز تقویت کرد. رشد پوند و یورو 
باعث تضعیف شاخص دالر شد؛ اما عوامل کاهشی مانع 
از کمک دالر به طال شدند. رشد بهای نفت خام دیگر 
عامل کمکی برای طال بود، با این همه رشد بازارهای 
سهام و کاهش خرید طال باعث ضعیف ماندن فلز زرد 
شد. در گزارش بعدی »دنیای اقتصاد« جزئیات اثرات 
همه پرسی پنج شنبه و البته جلسه استماع چهارشنبه در 
کنگره آمریکا را خواهید خواند. موسسه سرمایه گذاری 
خود  گزارش  تازه ترین  در  فرانسه  جنرال«  »سوسیته 
پیش بینی کرد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا قیمت 
براساس  داد.  خواهد  افزایش  دیگر  درصد   10 را  طال 
اتحادیه  در  بریتانیا  عضویت  همه پرسی  گزارش  این 
اروپا می تواند موجب نوسانات شدید قیمت طال شود و 
سرمایه گذاران بین المللی می توانند از این فرصت برای 

کسب سود بیشتر استفاده کنند.

تحلیل »فوربس« از قرارداد بوئینگ با ایران

پرداخت پول هواپیما 
به دالر است یا یورو؟

ایران برای خرید 100 هواپیمای بوئینگ با این شرکت 
به توافق رسیده است و این نخستین بار بعد از انقالب 
شرکت   روی  به  را  خود  بازار  ایران  که  است  اسالمی 
هواپیمایی آمریکایی باز می کند. در صورتی که دولت 
آمریکا مجوز این قرارداد را صادر کند، توافقی بزرگ 

برای بوئینگ حاصل خواهد شد.
این توافق تاریخی شامل تحویل و تعمیر این هواپیماها 
طی نزدیک به یک دهه می شود و ارزش آن بیش از 17 
بوئینگ  که  است  شرایطی  در  این  است.  دالر  میلیارد 

تالش می کند از رقیب اروپایی خود یعنی ایرباس عقب 
نماند. شرکت ایرباس در مورد فروش هواپیما به ایران 
مطرح  سوال  این  اکنون  اما  است.  رسیده  توافق  به 
پرداخت  ارزی  چه  به  هواپیماها  این  پول  که  می شود 

می شود یورو یا دالر؟

می رسد  نظر  به  گرچه  فوربس،  نشریه  گزارش  به 
ایران آماده عقد قرارداد با شرکت های آمریکایی است، 
کاهش  دالر  به  را  خود  وابستگی  می کند  تالش  اما 
بین المللی  معامالت  در  ایران  حاضر  حال  در  دهد. 
فوریه،  ماه  در  وجود  این  با  می کند.  استفاده  دالر  از 
خود  نفتی  مشتریان  دیگر  و  هند  از  کرد  اعالم  ایران 
می خواهد بدهی های خود به تهران را به جای دالر به 
همین  کرد  اعالم  همچنین  ایران  کنند.  پرداخت  یورو 
خواهد  گرفته  درپیش  آتی  نفتی  معامالت  در  سیاست 
اجرا  سیاست  این  نیز  بوئینگ  با  قرارداد  در  آیا  شد. 
وجود  پرسش  این  برای  پاسخی  هنوز  شد؟  خواهد 
ندارد. اما آنچه که می توان گفت این است که اگر ایران 
درخواست کند در معامالت با آمریکا از یورو استفاده 
روابط  راه  سر  بر  اصلی  مانع  یک  مساله  این  شود، 

تجاری دو کشور خواهد بود.

شرکت  خاورمیانه   فروش  معاون  بنتروت،  مارتی 
بوئینگ، معتقد است گرچه اخذ مجوز از دولت آمریکا 
برای بوئینگ امری ضروری است، ولی موانع مالی بر 
وی،  گفته   به  بود.  خواهد  برقرار  شرکت  این  راه  سر 
در این مورد هیچ تفاوتی بین ایرباس و بوئینگ وجود 
با وجود لغو تحریم ها در ژانویه  سال گذشته،  ندارد. 
ایاالت متحده همچنان برخی از تحریم های خود را علیه 
ایران حفظ کرده است که بخش اعظم آن به تحریم های 
نظام بانکی و مالی آمریکا مربوط می شود که مانعی 
بر سر راه نقل  و انتقاالت پولِی ایران با دیگر شرکت ها 
شده است. هر دو شرکت هواپیمایی قیمت هواپیماهای 
خود را به دالر تعیین می کنند و با توجه به تحریم های 
پرداخت های  ایران،  علیه  آمریکا  بانکی  نظام  مالی 
کرد.  خواهد  برخورد  جدی  مانعی  به  ایران  دالری 

برای غلبه بر این تحریم بنتروت می گوید:»ما در حال 
برای نحوه   بهینه  کارا و  یافتن مسیری  حاضر در پی 
تامین مالی و تسهیل پرداخت های ایران هستیم. البته 
استفاده  دارد.  قرار  میز  روی  متفاوت  راه حل  چندین 
ایران  پرداخت های  برای  یورو  مانند  جایگزین  ارز  از 

می تواند یکی از این راه حل ها باشد.«

انجام  برای  ما  است  گفته  سفید  کاخ  مقامات  از  یکی 
مانع  هستند  مجاز  برجام  براساس  که  تجارت هایی 
خود  تعهدات  به  ایران  که  زمانی  تا  و  نمی کنیم  ایجاد 
خواهیم  پایبند  خود  تعهدات  به  نیز  ما  باشد،  پایبند 
بود. این در شرایطی است که ایران معتقد است دولت 
کند  را  تجاری  قراردادهای  به  دستیابی  روند  آمریکا 

می کند.
تیم  عضو  نفیو،  ریچارد  که  است  شرایطی  در  این 

هسته ای  برنامه  مورد  در  آمریکا  مذاکره کننده 
که  بود  چیزی  بوئینگ  با  قرارداد  می گوید  ایران، 
وی  داشتند.  نظر  در  را  آن  آمریکایی  مذاکره کنندگان 
فروش  توافق  ما  هسته ای،  مذاکرات  »طی  می گوید: 
ایرانی  مقامات  و  داشتیم  نظر  در  را  ایران  به  هواپیما 
نیز این مساله را مدنظر داشتند.« این در شرایطی است 
نوشت:  ایمیلی  در  بوئینگ  شرکت  پیش  روز  چند  که 
»درپی مجوز دولت آمریکا، با مقامات هواپیمایی ایران 
و  مسافربری  هواپیماهای  احتمالی  فروش  درمورد 
با  خدمات مذاکره کردیم. ما جزئیات مذاکراتی را که 
مشتریانمان داریم فاش نمی کنیم و رویه استاندارد ما 
این است که اعالم توافق های به دست آمده را به عهده 

مشتریانمان می گذاریم.«

خرید  خبر  اعالم  با  ایران  می رسد  نظر  به  بنابراین 
از شرکت بوئینگ سه هدف را دنبال می کند.  هواپیما 
از  هواپیما  خرید  ابتدا  در  ایران  هدف  اینکه  نخست 
فرانسه،  ایرباس  شرکت  با  تفاهم  و  بوده  بوئینگ 
صرفا به منظور تحریک رقیب آمریکایی اش )بوئینگ( 
صورت گرفته است. دوم، این فرضیه مطرح می شود 
که هدف ایران از مذاکره با بوئینگ امتیازگیری بیشتر 
منظور  به  ایران  اینکه  سوم  هدف  است.  ایرباس  از 
نوسازی ناوگان هوایی خود، قصد دارد از رقابت بین 
دو شرکت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ به نفع خود 

استفاده کند.
برای  ایران  با  بوئینگ  توافق  خبر  دیگر،  سوی  از 
این  و  بوده  خوشی  خبر  وال استریت  سرمایه گذاران 
مساله موجب شده است ارزش سهام بوئینگ افزایش 
همچنین  ایران  با  بوئینگ  توافق  خبر  اعالم  یابد. 
است  آمریکایی  شرکت های  دیگر  برای  خوبی  خبر 
از  نشانه ای  زیرا  هستند،  ایران  با  تجارت  مشتاق  که 
به شمار  کشور  دو  بین  تجاری  روابط  یخ  شدن  آب 
برسد،  توافق  به  ایران  با  بتواند  بوئینگ  اگر  می رود. 
ایران  وارد  نتوانند  »نایک«  مانند  شرکت هایی  چرا 
شوند.اصوال یکی از کارکردهای برجام توسعه روابط 
تجاری و ورود سرمایه های خارجی کشور بوده است.
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نسل جدید 
شاعران

»انتشارات پنگوئن« قصد دارد مجموعه 
در  خود  کتاب های  گروه  به  جدید 
انتشارات  این  بیفزاید.  شاعران  باب 
مجموعه ای از آثار شاعران را به عنوان 
قرار  حاال  و  می کند  منتشر  کلکسیون 
است نسلی جدید از شاعران را در مجلدی 

جدید به این مجموعه اضافه کند. 

شاعران  مجموعه  گاردین،  از  نقل  به 
که  »پنگوئن«  انتشارات  مدرن  شناخته شده 
سروده های  با   1960 دهه  اوایل  در  بار  اولین 
»استیوی  و  دارل«  »الرنس  چون  شاعرانی 
آینده  تابستان  اسمیت« منتشر شد قرار است 
احیا شود و نسل دیگری از شاعران را به دنیا 

معرفی کند.
خود  در  را  زیادی  سروده های  مجموعه  این 
سروده های  به  مجلدی  است.  داده  جای 
مککو«،  »راجر  مانند  لیورپول  شهر  شاعران 
اختصاص  هنری«  »آدرین  و  پتن«،  »برایان 
فروش  به  نسخه  میلیون  نیم  حدود  که  دارد 
این  انتشار  از  هدف  آغاز  در  است.  رفته 
به  معاصر  شاعران  معرفی  مجموعه 
مجموعه   این  اول  چاپ  بود.  عام  مخاطبین 
27 جلد کتاب داشت و در هر کدام سه شاعر 
ادامه  در  می کرد.  معرفی  خواننده  به  مطرح 
نشان  برای  افراد  این  شعرهای  از  نمونه ای 
دادن خصوصیات شعری و فرم نگارش شاعر 

منتشر شده است.
چاپ  به   1979 تا   1962 سال  از  مجموعه  این 
رسید و »استیوی اسمیت« را در کنار »جفری 
»الرنس  کنار  در  را  گینزبرگ«  »آلن  و  هیل« 
که  بود   1990 سال  داد.  قرار  فرلینگتی« 
این  به  را  جدید  مجموعه  پنگوئن  انتشارات 
کلکسیون اضافه کرد و درباره شاعرانی چون 
»تونی  اوبراین«،  »شون  آرمیتیج«،  »سایمون 
هریسون«، »کارول آن دافی«، »ویکی فیور«، 

و »ایوان بوالند« سخن گفت.

ویراستار کتاب های شعر انتشارات »پنگوئن« 
که قرار است نسخه تصحیح شده آثاری از »آن 
کارسون«، »سوفی کالینز«، و »امیلی ِبری« را 
در ماه جوالی تحویل دهد معتقد است: »وقت 
آن فرا رسیده بود که این پروژه بار دیگر احیا 

کنیم.«
متوسط  طور  به  دارد  قصد  انتشارات  این 
بازار  وارد  را  جدید  مجموعه ای  ماه  سه  هر 
می گوید:  باره  این  در  »پنگوئن«  مدیر  کند. 
برنامه  آن  برای  ما  که  »مجموعه هایی 
در  اول  کتاب   12 در   اما  بی شمارند  داریم 
این  هستیم.  نهایی  مرحله  به  رسیدن  حال 
موفق  بسیار  گذشته  سال های  در  مجموعه ها 
می کنم  اعالم  مردم  به  وقتی  کرده اند.  عمل 
قرار است مجموعه های جدیدی مانند گذشته 
استقبال می کنند و درباره  منتشر کنم بسیار 
مجموعه های قدیمی با خاطره ای خوب سخن 

می گویند.
شعرهای باارزش زیادی در این عصر طالیی 
این  در  زیادی  کتاب های  می شود.  یافت  نظم 
دوره منتشر می شود، زبان سخن گفتن مردم 
کالس های  است،  شده  تغییر  دچار  بسیار 
برگزار  مناطق  از  بسیاری  در  خالق  نوشتار 
شعر  خلق  سبب  موضوع  این  اما  می شود 
باید حواسمان  میانه  این  در  نمی شود.  خوب 
تمپست«،  »کیت  چون  خوبی  شاعران  به 
که  شاعرانی  جدید  نسل  و  شایر«،  »وارثان 
وسیع  دنیای  طریق  از  و  محدودیت  بدون 
هستند  ارتباط  در  خود  مخاطبان  با  اینترنت 
از  دیگری  جلد  دریافت  برای  زمانه  باشد. 

شاعران مدرن »پنگوئن« آماده است.«
شاعران  پیشین  مجموعه های  کل  طور  به 
شاعر   81 حدود  »پنگوئن«  انتشارات  مدرن 
تالش  مجموعه  این  در  می دهد.  پوشش  را 
از  و  شعری  جریان های  همه  از  است  شده 
»کینگزلی  شعرهای  و  مدرنیسم  ضد  جنبش 
آمیس« گرفته تا »تام راوورث« که معتقد بود 
اوست  انسانی  وظایف  از  جنبش  این  حفظ 

نمونه های مختلفی منتشر شود.
این مجموعه مربوط به شاعران در سال های 
روبه رو  دنیا  در  استقبال مخاطبان  با  گذشته 
دنبال نسخه های دسته  بسیاری  و  است  شده 

دوم این مجموعه در کتابفروشی ها هستند.

ترجمه نمایش
 »هنینگ مانکل« به زبان 
انگلیسی برای اولین بار

 
»هنینگ مانکل«، نویسنده سوئدی و فعال سیاسی بود که اقدامات 
بسیاری علیه جنگ ویتنام انجام داد. وی همواره انتقادات زیادی به 
قدرت های جهان داشت و معتقد بود آنان در تالش هستند آپارتاید 
دیگری در دنیا ایجاد کنند. حال پس از سال ها قرار است نمایشنامه 

آخر او برای نخستین بار به زبان انگلیسی منتشر شود.
 به نقل از گاردین، نمایش »هنینگ مانکل« درباره یک زوج سوئدی 
است که تالش می کنند موجودیت آفریقا را پس از یک دهه زندگی 
در آن دریابند. حال این نمایشنامه قرار است این هفته برای اولین 

بار به زبان انگلیسی منتشر شود.
است  معروف  خود  جنایی  رمان های  برای  بیشتر  که  »مانکل« 
نمایشنامه نیز می نویسد و تاکنون 90 نمایشنامه از او در بازار کتاب 
منتشر شده است. بخشی از نمایشنامه جدید او به نام »بز کوهی« 
که نویسنده معتقد است جنگ بین راستی و دروغ است برای اولین 
بار توسط »آن هنین جوسلین« به انگلیسی ترجمه شده است و در 

مجله مربوط به انتشارات Index on Censorship منتشر شد.
»مانکل« که سال گذشته و در سن 67 سالگی دار فانی را وداع گفت 

مدیر هنری کمپانی تئاتر Mutumbela Gogo و رئیس مرکز تئاتر 
Teatro Avenida در »موزامبیک« است. وی بیشتر اوقات خود را 

به رفت و آمد بین »سوئد« و »موزامبیک« گذراند.
»ریچل جولی«، ویراستار مجله Index در مقدمه ترجمه بخشی از 
اثر »مانکل« می نویسد: »او موزامبیک را بسیار دوست داشت زیرا 
در همین کشور بود که توانسته بود با عقاید مختلف آشنا شود و 
تأثیرات استعمار در قاره افریقا را بهتر درک کند. آخرین نمایشی 
که به روی صحنه برد نمایش »هملت« بود که کمی قبل از مرگ او 
به نمایش عمومی گذاشته شد. خود او در مصاحبه ای با بی بی سی 
گفته بود: »موزامبیک« و »سوئد« به او دیدگاه دو دیدگاه جذاب از 
دو قاره آفریقا و اروپا و دنیایی که در آن زندگی می کنیم داده اند.«

خود »مانکل« در مقدمه نمایشنامه خود چنین می نویسد: » قصه  
خانواده  یک  نظر  به  که  کرده ام  روایت  را  متوسطی  خانواده 
خوشبخت سوئدی در حومه شهر هستند اما در واقع شخصیت های 
سوزان  بیابان های  و  آفریقا  طبیعت  آفریقایی هستند.  من  داستان 
علف  و  بزرگ  موریانه های  دارند.  حضور  من  داستان  کل  در  آن 
آفریقایی در خانه داستان من رشد کرده اند. مکان قصه خود جنگ 
بین راستی و دروغ را نشان می دهد. شخصیت های این نمایشنامه 

سیاه هستند اما هیچ گاه رخ نمی نمایند.
به  برگشتن  بر سر  که  را مشاهده می کنیم  نمایش زوجی  آغاز  در 
»سوئد« پس از 14 سال مشاجره می کنند. شوهر خانواده سفر و 
زندگی آنها در آفریقا را یک »مأموریت« می داند در صورتی که زن 
را »شکست« می داند.  این مأموریت  نام  و  دارد  خانه نظر دیگری 
از  ایمیلی  هفته  هر  زیرا  است  مخالف  او  نظر  با  خانواده  شوهر 

رؤسای خود مبنی بر تشویق و تأیید دریافت می کند.«
مجلهIndex و و ویراستار اصلی آن »ویکی بیکر« تاریخچه طوالنی 
در انتشار آثاری دارند که به اهداف »آزادی بیان« یاری می رساند. 
»آریل  بار کتاب »مرگ و دوشیزه« نوشته  اولین  که  بود  این مجله 
واتسال  »برای  تراژدی  همچنین  و  شیلیایی  نویسنده  دورفمن«، 

هاول« نوشته »ساموئل بکت« را منتشر کرد.
چاپ  به  فقط  ما  »انتشارات  می گوید:  باره  این  در  بیکر«  »ویکی 
نویسندگان سانسور شده نمی پردازد. ما به دنبال صداهای گمشده 
»مانکل«  نمایش  در  معتقدیم  ما  که  چیزی  همان  هستیم.  مردم 
در  استعمار  رمزگشایی  دنبال  به  که  سیاهی  کمدی  دارد.  وجود 
آفریقا است. زوج سوئدی این داستان از شهری در کشور خود به 
روستایی در آفریقا سفر می کنند و درک زیادی از دنیا و مردم آن 
اصلی  شخصیت های  است  معتقد  نویسنده  که  همان طور  ندارند. 
در  صدایی  جامعه  مانند  درست  اما  هستند  آفریقایی  نمایش  این 
و  می گویند  سخن  که  هستند  سوئدی  زوج  این  و  ندارند  داستان 
آنان گوش فرا  یا خواننده مجبور است به سخنان مسخره  بیننده 
دهد. همین حقیقت را می توان به صداهای موجود دنیا نیز تعمیم 

داد!«
بعضی آثار »هنینگ مانکل« به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. 
»بازگشت  کتاب  سه  مختلف  مترجمان  همکاری  با  »هیرمند«  نشر 
کتاب  بازار  وارد  را  »پنجمین زن«  و  آتش«،  »دیوار  استاد رقص«، 

ایران کرده است.
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انتشار کتابی با عنوان "صمد بهرنگی"

 راز مرگ خالق "ماهی 
سیاه کوچولو"

راز  درباره  بهرنگی"  "صمد  عنوان  با  کتابی 
منتشر  کوچولو"  سیاه  "ماهی  خالق  مرگ 
حسین  اثر  بهرنگی"  "صمد  کتاب  شد. 
ایده  انتشارات  در  تازگی  به  اصل عبدالهی، 

منتشر شده است.

آثار،  به زندگی، زمانه،  نگاهی متفاوت  کتاب  این 
بهرنگی  صمد  معمایی  و  بحث برانگیز  مرگ 
و  دقیق  نگاه  با  کوشیده  اثر  این  در  مؤلف  است. 
موشکافانه صمد بهرنگی، صمد بهرنگی واقعی و 
حقیقی را ُرخ نمایی کند. صمد بهرنگی، آموزگار 
کوچولو"  سیاه  "ماهی  با  که  است  نویسنده ای  و 
ارس  رود  در  جسدش  کشف  با  و  شد  جهانی 
محافل  بحث  مورد  سال ها   ،1347 شهریور  در 

روشنفکری و غیر روشنفکری ایران بود.
حسین اصل عبدالهی در توضیح این کتاب به ایبنا 
است  بیوگرافی  یک  بهرنگی"،  "صمد  کتاب  گفته: 
به  بیوگرافی  یعنی  تحلیلی،  و  نقدی  شکل  به  اما 
ترتیب زمانی گفته شده، و در هر زمانی که اثری 
اثر پرداخته ام. در  تولید شده به نقد و تحلیل آن 
تا  بروم  جلو  منظم  کردم  سعی  اثر  این  نوشتن 

بتوانم به شکل کامل به اتفاقات بپردازم.

او گفته است: بیشتر مطالب را از طریق مطالعه 
نگاه  و  نوشته ام  موجود  منابع  و  بهرنگی  آثار 
اسد  کتاب  به  بیوگرافی  بحث  در  است.  خودم 
مراجعه  بهرنگی  صمد  مرحوم  برادر  بهرنگی، 
کرده ام. همچنین تصاویری از بهرنگی در قسمت 
منتشر  حال  به  تا  که  است  موجود  کتاب  پایانی 
صمد  برادرزاده  از  را  تصاویر  این  من  و  نشده 

بهرنگی گرفتم.

نویسنده کتاب "صمد بهرنگی" در توضیح دالیل 
نگارش این کتاب می گوید: در این کتاب سعی شده 
نکات اساسی بیان شود و نوشته هایی را مد نظر 
قرار داده ام که همگی مهم و شناخته شده هستند. 
موضوع مهمی در ارتباط با صمد بهرنگی وجود 
دارد و آن نحوه مرگ اوست. برخی معتقدند که 
دیگر  بعضی  و  شده  غرق  ارس  رودخانه  در  او 
می گویند که او به قتل رسیده است، در این کتاب 
شده  انجام  بررسی های  و  مستندات  اساس  بر 
برای  می تواند  شک  بدون  که  رسیدیم  نتایجی  به 

مخاطب جذاب باشد.

ادبیات
 با این که می دانیم نخواهیم رسید: نباید ایستاد

رازهــــای 
مشــکوک 
مــرِگ یک 
نویسنـده 
در  چرنداب  محله  در   1318 تیرماه  دوم  در  بهرنگی  صمد 
چشم  تهیدست  خانواده ای  در  تبریز  قدیمی  بافت  جنوب 
نام داشتند.  او عزت و مادرش سارا  به جهان گشود. پدر 
کارگری  پدرش  بود.  خواهر  سه  و  برادر  دو  دارای  صمد 
را می گذراند  به شغل زهتابی زندگی  اغلب  که  بود  فصلی 
و خرجش همواره بر دخلش تصرف داشت. بعضی اوقات 
به  "وازان"  ایستگاه  در  و  به دوش می گرفت  آب  نیز مشک 
روس ها و عثمانی ها آب می فروخت. باالخره فشار زندگی 
وادارش ساخت تا با فوج بیکارانی که راهی قفقاز و باکو 

بودند. عازم قفقاز شود. رفت و دیگر بازنگشت.
در  دبیرستان  و  ابتدایی  تحصیالت  از  پس  بهرنگی  صمد 
که  رفت  تبریز  پسران  مقدماتی  دانشسرای  به   1334 مهر 
همان  مهر  از  شد.  فارغ التحصیل  آنجا  از   1336 خرداد  در 
سال و درحالی که تنها هجده سال سن داشت آموزگار شد 
تا پایان عمر کوتاهش، در آذرشهر، ماماغان، قندجهان،  و 
گوگان و آخیرجان در استان آذربایجان شرقی که آن زمان 

روستا بودند تدریس کرد.
"از دانشسرا که درآمدم و به روستا رفتم یک باره دریافتم 
و  است  بوده  کشک  دانشسرا  مربیان  تعلیمات  تمام  که 
همه اش را به باد فراموشی سپردم و فهمیدم که باید خودم 
برای خودم فوت وفن معلمی را پیدا کنم و چنین نیز کردم."

در مهر 1337 برای ادامه تحصیل در رشتٔه زبان و ادبیات 
تبریز  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  شبانه  دوره  به  انگلیسی 
رفت و هم زمان با آموزگاری، تحصیلش را تا خرداد 1341 و 

دریافت گواهی نامٔه پایان تحصیالت ادامه داد.

داستان  اولین   )1339( نوزده  سالگی  در  بهرنگی 
منتشرشده اش به نام عادت را نوشت. یک سال بعد داستان 
"تلخون" را که برگرفته از داستان های آذربایجان بود با نام 
مستعار "ص. قارانقوش " در کتاب هفته منتشر کرد و این 
یافت.  ادامه  دیگر  داستان های  و   ،1342 در  بی نام  با  روند 
بعدها از بهرنگی مقاالتی در روزنامه "مهد آزادی"، توفیق 
با امضاهای متعدد و اسامی مستعار  و ... به چاپ رسید 
فراوان ازجمله داریوش نواب مرغی، چنگیز مرآتی، بابک، 
از  نیز  ترجمه هایی  او   .  ... و  باتمیش  و  پرویزی  افشین 
انگلیسی و ترکی استانبولی به فارسی و از فارسی به آذری 
احمد  ثالث،  اخوان  مهدی  از  شعرهایی  ترجمٔه  )ازجمله 
شاملو، فروغ فرخزاد، و نیما یوشیج( انجام داد. تحقیقاتی 
نیز در جمع آوری فرهنگ مردم آذربایجان و نیز در مسائل 

تربیتی از او منتشر شده است.
سخن های  بیان  جرم  به  دبیرستان  از  صمد   1341 سال  در 
دفتر  در  دبیرستان(  رئیس  گزارش  به  )بنا  ناخوشایند 
انتقال یافت.  دبیرستان و بین دبیران اخراج و به دبستان 
با  فرهنگی،  فعالیت های  افزایش  پی  در  و  بعد  سال  یک 
به  صمد  کار  به  آذربایجان  فرهنگ  وقت  رئیس  پاپوش 
دادگاه کشیده شد که متعاقبًا تبرئه گردید. در 1342 کتاب 
الفبای آذری برای مدارس آذربایجان را نوشت که این کتاب 
پیشنهاد جالل آل   احمد برای چاپ به کمیته   ی پیکار جهانی 
با بی سوادی فرستاده شد اما صمد بهرنگی با تغییراتی که 
قرار بود آن کمیته در کتاب ایجاد کند با قاطعیت مخالفت 
کرد و پیشنهاد پول کالنی را نپذیرفت و کتاب را پس گرفت 

چاپ  در  ذی نفع  عوامل  کینه     و  خشم  برانگیختن  باعث  و 
کتاب شد.

گرفتن  قرار  تعقیب  تحت  با  بود  همراه   1343 سال 
صدور  و  "پاره پاره"  کتاب  چاپ  خاطر  به  بهرنگی  صمد 
یکم  ارتش   105 عادی  دادستانی  سوی  از  کیفرخواست 
تبریز و سپس صدور جکم تعلیق از خدمت به مدت ٦ ماه. 
انشاء  کتاب  پرویزی  افشین  نام مستعار  با  او  این سال  در 
ساده را برای کودکان دبستانی نوشت. در آبان همین سال 
بازگشت.  کالس  سر  به  صمد  و  شد  لغو  وی  تعلیق  حکم 

سال های میانی دهه چهل مصادف بود با دستگیری و اعدام 
تعدادی از نزدیکان صمد به دست رژیم شاه و شرکت او در 

اعتصابات دانشجویی.

قصه های  مضمون  و  آموزشی  شیوه  در  بهرنگی  صمد 
در  را  حاکم  نظام  به  اعتراض  روح  می کرد  تالش  خود 
راه  روستاها  در  پیاده  پای  دهد.  پرورش  دانش آموزانش 
او  بود  کرده  تأسیس  کتابخانه ای  کسی  اگر  و  می افتاد 
کتاب هایی  کتاب هایش،  مجموعه  به  و  می کرد  تشویق  را 
می کرد  مطالعه  به  تشویق  به ویژه  را  بچه ها  می افزود. 
برای  دوست داشتنی  روش های  و  جذابیت  از  هرچه  و 
کتاب  با  بچه  تا  می کرد  کار  در  می دانست  سنی  گروه  این 
به عنوان یک همراه همیشگی در تمام طول زندگی مأنوس 
باشند. می گفت که کتاب بخوانند و سپس آن را در جمالتی 
ساده برای دیگران خالصه نویسی کنند. در این دوران بود 
شد.  حساس  بهرنگی  فعالیت های  از  برخی  به  ساواک  که 
تهدیدها آغاز شد و چندین بار در طول دوران زندگی خود 
مورد توبیخ و جریمه و حتی تبعید قرار گرفت. با این همه 
گویی او به این گونه از امور حساسیتی نداشت و در روحیه 

او خللی ایجاد نمی کرد.
" مرا از آذرشهر به گاوگان فرستادند، 240 تومن از حقوقم 
کرده  دخالت  اداری  مسخره  امور  در  چرا  که  کردند  کسر 
کار  به  شروع  رسیدم  گاوگان  به  اینکه  محض  به  بودم. 
تعجب  بعضی ها  دادم.  درس  پرکار  گاو  یک  مثل  کردم. 
باز  رسیده،  بهت  که  ظلمی  بااین همه  چرا  که  می کردند 
را  بینی شان  نوک  فقط  آدم ها  این  می کنی،  جان فشانی  هم 
گاوگان  به  را  خودم  را.  دورتر  آن  قدم  یک  نه  می دیدند، 
عادت دادم و بی اعتنا کار کردم ... سعی کن بی اعتنا باشی. 
اما نه اینکه کار نکنی و بیکاره باشی. ها! غرض رفتن است 
نه رسیدن. زندگی کالف سردرگمی است. به هیچ جا راه 
نمی برد. اما نباید ایستاد. این که می دانیم نخواهیم رسید: 

نباید ایستاد. وقتی هم که مردیم، مردیم به درک!"
بهرنگی در نهم شهریور 1347 در رود ارس و در ساحل 
روستای شام گوالیک کشته شد و جسدش را چند روز بعد 
در 12 شهریور در نزدیکی پاسگاه کالله در چند کیلومتری 
گورستان  در  او  جنازٔه  گرفتند.  آب  از  شدنش  غرق  محل 
شدن  غرق  از  قبل  روز  ده  است.  شده  دفن  تبریز  امامیٔه 
سکونت  محل  خانه  به  ساواک  مأمورین  از  تعدادی  صمد، 
وی هجوم برده و وی را تهدید نموده بودند. حدود یک ماه 
قبل از این حادثه، کتاب "ماهی سیاه کوچولو" چاپ شده و 

مورد اقبال مردم ایران و جهان واقع شده بود.

وجود  بهرنگی  مرگ  درباره  مختلفی  و  متعدد  نظریات 
دارد. از روزهای اول پس از مرگ او، در علل مرگ او هم 
در رسانه ها و هم به شکل شایعه بحث هایی وجود داشته 
دست  به  یا  دستور  به  وی  که  است  این  نظریه  یک  است. 
عوامل دولت پادشاهی پهلوی کشته شده است که شواهد 
مستندی دراین باره وجود دارد. نظریه دیگر این است که 

وی به علت بلد نبودن شنا در ارس غرق شده است.

نزدیک  یا  مرگ  زمان  در  است  شده  معلوم  که  کسی  تنها 
نام  به  شخصی  است  بوده  بهرنگی  همراه  زمان،  آن  به 
از  او به سفری که  حمزه فراهتی است که بهرنگی همراه 
برادر صمد که گفته  بازنگشت رفته بود. اسد بهرنگی  آن 
است فراهتی را دو ماه بعد در خانه بهروز دولت آبادی دیده 
صمد  و  بودم  این طرف  "من  است:  گفته  او  قول  از  است، 
کردم  چه  هر  می خواهد.  کمک  دیدم  یک دفعه  آن طرف تر. 

نتوانستم کاری بکنم."
خواسته  "بهرنگی  می نویسد:  دراین باره  طاهباز  سیروس 
بود تنی به آب بزند و چون شنا بلد نبود، غرق شده بود. 
اما  کرد  تلقی  مشکوک  را  بهرنگی  مرگ  آل احمد  جالل 
را  او  مرگ  که  بود  حجت  برایم  دولت آبادی  بهروز  حرف 
شنا  بهرنگی  اسد  نبودن."  بلد  شنا  اثر  در  و  گفت  طبیعی 
طاهباز  نظر  درباره  ولی  می کند  تأیید  را  صمد  نبودن  بلد 
و دیگران می گوید "همه از دهان بهروز دولت آبادی حرف 
زده اند نه این که واقعا تحقیقی صورت گرفته باشد تابه حال 

برخوردی تحقیقی دربارٔه مرگ صمد نشده است."

ماه  در  که  می کنند  ادعا  صمد  رسیدن  قتل  به  طرفداران 
شهریور رود ارس کم آب است و درنتیجه احتمال غرق شدن 
سهوی وی را کم می دانند. اسد بهرنگی کم آب بودن محل 
غرق شدن صمد را تأیید می کند و دراین باره می گوید "البته 
بعضی جاها ممکن است پر آب شود. هیچ کس نمی آید در 
محلی که جریان آب تند است آب تنی یا شنا کند، چه برسد 
می کند:  تأکید  بااین وجود  نبود."  بلد  هم  شنا  که  صمد  به 
"البته هیچ کس ادعا نمی کند که فراهتی مأمور ساواک بود 

یا مأمور کشتن صمد."

جزئیات متناقض دیگری نیز درباره مرگ بهرنگی روایت 
شده است. ازجمله اسد بهرنگی گفته است: "جسد صورت 
و  ران  طرف  زخم،  جای  تا  سه  دو  بود.  سالم  بدنش  و 
در  پاسگاه  رئیس  فرورفتگی.  شبیه  چیزی  بود،  ساقش 
البته  بعدها  کرد.  اشاره  زخم ها  به جای  صورت جلسه اش، 
اسد  شد".  عوض  صورت جلسه  این  دیگری،  پاسگاه  توی 
کرده  اشاره  دیگری  شکل  به  تناقضات  همین  به  بهرنگی 
جایی  در  سرکوهی  فرج  است  گفته  این که  ازجمله  است، 
نوشته است که فراهتی گروهی را که به دنبال جسد صمد 
بهرنگی،  اسد  شامل  بهرنگی  اسد  گفتٔه  به  )و  می گشته اند 
بهرنگی  شوهرخواهرهای  از  نفر  دو  و  سعادتی،  کاظم 
بوده است( همراهی می کرده  است، درحالی که چنین نبوده 

است.
به  نامه ای  در  صمد  مرگ  از  بعد  ماه  شش  آل احمد  جالل 
باب  در  "...اما  می نویسد  شیرازی  شاعر  اوجی  منصور 
اما چون همه  این تردیدی نیست که غرق شده.  صمد. در 
ساختیم  ساختیم...خب  بسازیم  قصه  می خواست  دلمان 
مثاًل  که  نوشتم  قصد  همین  به  من  را  مقاله  آن  دیگر. 
حیف  خودم.  برای  کنم  روشن  را  افسانه سازی  آن  تکنیک 
آنچه  به  نبود  هدایت کننده  و  ماند  شکسته  سرودستش  که 

مرحوم نویسنده اش می خواست بگوید..."

می دانند  همه  می گوید:  دراین باره  بهرنگی  صمد  برادر 
بهرنگی  صمد  مرگ  از  پس  ماهی  چند  آرش  ویژه نامه  که 
منتشر شد و آن موقع هم دوستان نزدیک صمد بر مرگ او 
 47 تابستان  جریانات  از  که  اطالعاتی  با  بودند.  مشکوک 
داشتند کشته شدن صمد را وسیله عمله های رژیم که شاید 
ساواک هم مستقیمًا در آن دست نداشته باشد دور از انتظار 

نمی دانستند.
"در  این کتاب می گوید:  از  اسد بهرنگی در قسمت دیگری 
زمانی که ما در کنار ارس دنبال صمد می گشتیم و صمد را 
داد می زدیم مأمورین ساواک به خانه صمد آمده و همه چیز 
را به هم ریخته بودند. میز تحریر مخصوص او را شکسته 
بودند و نامه ها و یادداشت هایش را زیر و رو کرده بودند. 
چند  و  بودند،  داده  قرار  بازجویی  مورد  را  خانه  اهل  و 
کتاب و یادداشت هم برداشته و برده بودند و خوشبختانه 
ندیده  بود  حیاط  آن طرف  در  که  را  صمد  اصلی  کتابخانٔه 

بودند."
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فیلم خون آشام ها
 جیمز فرانکو

»مادر، می توانم با خطر بخوابم؟« جدیدترین کار جیمز فرانکو از نظر 
منتقدان هوشمندانه تر از آنی است که فکرش را بکنید.

جیمز  جدید  فیلم  در  استون،  رولینگ  از  نقل  به  فیلم  بانی  گزارش  به 
توطئه  و  هست  جمعی  دست  تیراندازی  و  زن  های  آشام  خون  فرانکو 
فیلم  بازسازی  داده است. در  انجام  او  ای است که  ترین پروژه  گرایانه 
توسط  بخوابم؟«  خطر  با  توانم  می  »مادر،  یعنی  تایم  الیف   1996 سال 
جیمز فرانکو اتفاق هایی به وقوع می پیوندد که این روزها هم در صدر 
اخبار جای دارند: یک دانشجوی مرد کالج سعی می کند به زنی بیهوش 

تجاوز کند، قاتلی به خاطر عقایدی که با افکار او مغایرت دارد، آدم می 
کشد و در فلوریدا تیراندازی دست جمعی صورت می گیرد.

بازسازی این فیلم 20 سال پیش، که در نسخه اصلی اش توری اسپلینگ 
کالسی  بحث  نوجوان،  خون آشام های  شامل  بود،  کرده  آفرینی  نقش 
و  استوکر  برم  »دراکوال«ی  چون  محوری  های  موضوع  به  معطوف 
کریستینا  نوشته  ها«  گوبلین  »بازار  نوزدهمی  قرن  شعر  روخوانی 
اتفاق هایی که در فیلم او می افتد و مشابهت با  روزتی می شود. بازتاب 
رخدادهای معاصر، بیشتر از اینکه علم غیب باشد، این است که فرانکو 
کدام ها  ببیند  و  کند  امتحان  توانسته  می  که  را  اتفاقی  هر  کرده  سعی 
اند که  فیلمی ساخته  این حال فرانکو و همکارانش  با  جواب می دهند. 
می  مواقع  بعضی  حتی  است.  تاثیرگذار  و  پراحساس  عجیبی  طور  به 
توان گفت الهام بخش هم هست. همانطور که بدون شک خیلی ها به یاد 
دارند، در فیلم اصلی؛ توری اسپلینگ نقش دوست ازهمه جا بی خبر یک 
روانی جذاب را بازی می کند. این روانی در صحنه اول فیلم قربانی اش 
را با ضربات یک تکه چوب به قتل می رساند. فیلم جدید که توسط امبر 
کانی نوشته شده و مالنی اتکینهد آن را کارگردانی کرده )فرانکو اعتبار 
نوشتن داستان را دریافت می کند و به عنوان تهیه کننده اجرایی هم در 
از جزیی ترین بخش های  به غیر  تقریبا همه چیز  دارد(  پروژه حضور 
خط داستانی و شخصیت خود اسپلینگ را کنار می گذارد. اسپلینگ در 
فیلم جدید در نقش مادر یک دانشجوی کالج به اسم لیا )لیال جورج( را 
بازی می کند که عاشق خطر است. خطر مورد نظر، پرل )امیلی مید( 
او  اینکه  با وجود  اما  عکاس است که »شب رو« یعنی خون آشام است. 
مجبور می شود آدم بکشد تا زنده بماند، سعی می کند با دقت قربانیانش 

را انتخاب کند و آنها را از میان مردان آزارگر انتخاب می کند.
را  بخوابم؟«  خطر  با  توانم  می  »مادر،  جدید  نسخه  فرانکو  جیمز 
کارگردانی نکرده، اما این فیلم پر از نشانه های اوست که حاال شامل چند 
مجموعه شعر و داستان کوتاه، مجموعه های هنری، نمایش در گالری، 
یک رمان، چند ای پی از موسیقی ضبط شده و چند پروژه سینمایی که 
در مراحل متخلف تهیه و ساخت هستند، می شود. مثل بیشتر کارهای 
فرانکو، این فیلم هم به شیوه ای امن، شجاع است و اجازه می دهد »الیف 
تایم« کمی هیجان به کارهایش اضافه کند. عالوه بر این، فیلم جدید یک 
تفاوت مهم دیگر هم با نسخه اصلی دارد: مردم آن را تماشا می کنند، از 
جمله بسیاری از کسانی که هیچ ایده ای ندارند که فرانکو زندگی اش را 
به یک پروژه هنری خیلی بزرگ تبدیل کرده است. احتماال تعداد کسانی 
تمام  تعداد  از  کنند،  می  رجوع  تایم  الیف  به  فیلم  این  تماشای  برای  که 
کسانی که پروژه های کارگردانی او را نگاه کرده اند، عبور خواهد کرد. 
پروژه ادامه دار او برای اقتباس سینمایی از کارهای ادبی فیلم نشدنی 
)کورمک مک کارتی؟ بله. ویلیام فاکنر؟ بله( احساس فیلم های خانگی 
به  و  بشود  مردم  های  خانه  وارد  تواند  می  عمال  فیلم  این  اما  دارند،  را 
صورت خانوادگی تماشا شود. آیا این فیلم مزخرف است؟ بله و عالوه بر 
این، مزخرفی است که خودش هم می داند مزخرف است، آن هم طوری 
که ممکن است از نظر مخاطبان ثابت الیف تایم اهانت آور باشد. اما در 
عین حال می تواند هم از احساسات مخاطبانش سوء استفاده کند و هم 

آنها را سرگرم کند.

آنتون یلچین، از 
زبان منتقد ورایتی

آنتون  از  تجلیل  در  ورایتی  اصلی  فیلم  منتقد  دبروژ  پیتر 
تا  اورژانس«  »بخش  سریال  در  کار  به  آغاز  از  یلچین؛ 
»پیشتازان فضا«، و درباره مسیر حرفه  ای کاری او نوشت.

به نقل از ورایتی، به نسبت بازیگری که زندگی و مسیر حرفه ای کاری اش 
آنتون  شد،  قطع  سالگی   27 سن  در  دلخراش  و  مرگبار  حادثه  یک  خاطر  به 
یلچین لیستی بسیار طوالنی از پروژه های سینمایی و تلویزیونی از خود به 

جا گذاشت.

وقتی  کرد.  شروع  کودکی  در  را  کارش  او  که  بوده  کننده  کمک  هم  این  البته 
نقش  اورژانس«  »بخش  سریال  در  و  تلویزیون  در  بار  نخستین  برای  یلچین 
آفرینی کرد، تنها 10 سال داشت. با توجه به اینکه یلچین در آن سریال نقش 
پسری را بازی کرد که از یک سانحه رانندگی مرگبار جان سالم به در می برد، 
بازبینی تراژدی اخیر حتی دردناک تر می شود. در حالی که صورتش خراش 
می  گوش  شخصیتی  صحبت های  به  یلچین  است،  گچ  در  دستش  و  برداشته 
کند که خبر مرگ والدینش در سانحه رانندگی را به او می دهد و در لحظه ای 
که بسیار بالغ تر از سن حقیقی اش بود، او درخواست می کند تا جنازه های 

آن ها را ببیند.

پایان  تا  که  ببینیم  را  پارادوکسی  می توانیم  او،  بازیگری  صحنه  اولین  همان  در 
نابهنگام مسیر حرفه ای کاری یلچین با او همراه بود؛ همان ترکیب بلوغ غیرطبیعی 
و آسیب پذیری کودکانه که با چشمان پر از احساس و نعلبکی مانند او چند برابر 
انگار گونه هایش می گویند من را نیشگون  آن نوع صورت هایی که  از  می شود؛ 
بگیر؛ و البته صدایی که همیشه در مرز شکستن بود، چه در 10 سالگی و چه در 27 
سالگی. )تنها همین هفته پیش بود که گیلرمو دل توروی کارگردان در فستیوال 
دریم  جدید  انیمیشن  اصلی  صداپیشه  یلچین  که  کرد  اعالم  انسی  انیمیشن  فیلم 

وورکس یعنی »شکارچیان ترول« خواهد بود. سن شکارچی ترول او: 15 سال(.
بعضی از کارگردان ها هم کیفیت های پارادوکسی خاص یلچین را مشاهده و از او 
با توجه به آن ها در فیلم های شان بهره بردند. مثال در »چارلی بارتلت«، یلچین 
لباس مسخره مدرسه شبانه روزی را به تن کرده و مثل نوزادی که کت و شلوار 
پوشیده باشد به نظر می رسد، اما از همه نظر بازیگری است که در صحبت کردن 
برد.  می  رو  از  را  جونیور  داونی  رابرت  مدرسه  مدیر  شخصیت  و  دارد  مهارت 
در »5 به 7« )که نقش آفرینی محبوب او از نظر من است و نزدیک ترین چیز به 
حضور او در یک فیلم سبک وودی آلنی است( او نقش یک رمان نویس بی عاطفه 
و گستاخ 24 ساله نیویورکی را بازی می کند که عاشق زنی که نزدیک به یک دهه 
از او بزرگتر است می شود. آن زن یک سر و گردن از خواستگارش باالتر است، 

اما یلچین به نحوی می تواند کاری کند که باور کنید شخصیتش فکر می کند آن ها 
برابر هستند.

این حقیقت که یلچین همیشه بسیار جوان تر و آسیب پذیرتر از تقریبا هرکسی که 
با او روی پرده حاضر شده می رسید، معرف اصلی اوست. در نقش شخصیت 
چخوف در ریبوت »پیشتازان فضا« که به کارگردانی جی جی آبرامز ساخته شد، 
اما در عین حال  به نظر می آید،  استارفلیت  آکادمی  او شبیه ضعیف ترین فرد در 
تنها کسی است که قابلیت حل کردن پیچیده ترین معماهای ریاضی ماموریت را 
دارد. یلچین )که پیش از نخستین سالروز تولدش به ایاالت متحده نقل مکان کرد( 
برای درآوردن لهجه اش در آن فیلم از میراث روسی خودش استفاده کرد و نقش 
چخوف را طوری درآورد که از سن خودش جوان تر بود و هیچ کس هم آن را زیر 

سوال نبرد.
یادم می آید چند ماه پیش یلچین را در پاریس دیدم. در هفته فشن پاریس بود و 
با لباس های  گوشه خیابان خیلی کوچک به نظر می رسید، مثل کودکی که دارد 

پدربزرگش بازی می کند.
در »آلفا داگ« نیک کاساوت، او در میان همبازی هایش مثل یک کودک است، بچه 
ای که حتی نمی داند ربوده شده و با اشتیاق تمام می خواهد خود را به سارقان 
مسن تر حاضر )یعنی جاستین تیمبرلیک، شاون هاتوسی و امیل هرش( ثابت کند. 
در مقایسه با برادر سفت و سخت ترش که بن فاستر نقش او را دیوانه وار ایفا می 

داگ« یک نقطه عطف در مسیر  »آلفا  تر است.  تلخ  یلچین بسیار  کند، سرنوشت 
از »دیوانه وار« در  حرفه ای کاری تقریبا تمام بازیگرانش بود و پنج سال پیش 
فستیوال فیلم ساندنس به نمایش درآمد. »دیوانه وار« فیلمی بود که جایزه هیات 
داوران این فستیوال را به دست آورد و در نهایت نشان داد که یلچین تا کجا می 
تواند پیش برود. پیش از »دیوانه وار«، به نظر می رسید که او هم مسیری مشابه 
االیژا وود را طی خواهد کرد؛ دیگر بازیگری که از کودکی کارش را آغاز کرد و 
به نظر می رسید جثه اش هرگز رشد نخواهد کرد. البته وود با ایفای نقش یک 

هابیت، محدودیت های فیزیکی اش را بیشتر کرد.

فیلم »دیوانه وار« داستان دو دلداده را تعریف می کند که در دانشگاه با هم آشنا 
آفرینی  نقش  )با  یلچین  بریتانیایی  و  داشتنی  دوست  عشق  وقتی  اما  می شوند 
کشورش  به  ویزا  محدودیت های  خاطر  به  شود  می  مجبور  جونز(  فلیسیتی 
بالغ  و  جدی  شدت  به  که  بکشند  تصویر  به  را  احساساتی  باید  دو  هر  بازگردد، 
هستند. احتماال این اولین باری بود که اخم بر ابروهای این بازیگر نشست. پشت 
آن اخم، مردی بود آسیب پذیر که کامال می شد با او ارتباط برقرار کرد و داشت 

با مشکالتی واقعی دست و پنجه نرم می کرد که برایش بیش از حد بزرگ بودند.
یلچین ستاره خواهد  آنتون  اطمینان گفت  با  که می شد  بود  ای  لحظه  این همان 
شد، میشد گفت او استعداد الزم را در اختیار دارد تا مسیری که در کودکی آغاز 
کرده بود را در ادامه عمرش به چیزی پرمایه تبدیل کند. شواهدش را می شد با 
فیلم سال 2001 »قلب ها در آتالنتیس« دید که در آن او کنار آنتونی هاپکینز بازی 
کرد. در آن فیلم که با اقتباس از یکی از رمان های کوتاه استیون کینگ ساخته شد، 
یلچین نقش نسخه 11 ساله کنجکاو شخصیتی را بازی می کند که در بزرگسالی 
نقشش را دیوید مورس که تقریبا 50 سال دارد، بازی کرد. سخت می توان تصور 
کرد که یلچین – که تا آن حد باوقار و آسیب پذیر بود – در آینده مردی قوی شود که 
نقشش را مورس بازی کند… اما سخت تر این است که هرگز نخواهیم دید یلچین 

می توانست به چه مرد و چه بازیگری تبدیل شود… این بزرگترین فقدان است.
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دوباره  فکر  کی  بار  اولین  بدانم  خواهم  می  زنم.  می  ورق  را  دفتر  دوباره 
برگشتن به طرف سینا به سرم زده بود. سینایی که اول نخواستمش و بعد 
دانم  می  ام.  کرده  دیوانگی  چقدر  گذشته  در  بدانم  خواهم  می  خواستمش. 
به سینا  تلفن  از همان  دیوانگی  اولین  اما  اند.  بوده  بی شمار  هایم  دیوانگی 
چند  کرد.  می  را  اش  زندگی  داشت  خودش  قول  به  که  سینایی  شد.  شروع 
دلگیری  از  ام.  نوشته  اهواز  به  رفتن  اول  از روزهای  زنم.  صفحه ورق می 

و غمی که توی غروب های جنوب هست. از گرما. از زیبایی کارون. از سر 
یادداشت های یک دختر هجده ساله که زن شدن  برایش  ام.  رفتن حوصله 

خیلی زود بود.

»»امروز تولد سامان  بود. برایش یک پیراهن چهارخانه خریدم. با هم شام 
رفتیم رستوران گلهای سفید. کباب ترکی خوردیم. چرب ولی خوشمزه بود. 
سامان گفت که می خواهد به من رانندگی یاد بدهد و بعد برایم یک ماشین 
بخرد. گفت یک ویدیو هم می خرد که حوصله من توی خانه سر نرود. سامان 
خیلی خوب است. اما دوتا مشکل بزرگ دارد. یکی اینکه خیلی کم حرف می 
زند و دیگر اینکه خیلی کم توی خانه است. هرشب باید برود خانه عمویش. 
اما  بروم.  که  کند  نمی  اجبار  مرا  است.  اهواز  پولدار  تاجرهای  از  عمویش 
خودش می رود که با عمویش مشروب بخورد. اگر آقاجون بفهمد قیامت به 
پا می کند. توی فامیل ما این چیزها نبوده. خود من هم اولین بار که فهمیدم 
آزار  بی  آن مست های  از  اما  دارد شوکه شدم.  به خوردنش  شوهرم  عادت 
است. مست هایی که راه به راه می روند توی تخت و خرو پفشان بلند می 
شود. من دلم می خواهد شبها که می آید خانه با من حرف بزند. تخته نرد 
می  و  خواب  تخت  توی  رود  می  راه  به  راه  کشان  خمیازه  ولی  کنیم.  بازی 
می  کتاب  نشینم  می  من  سنگین.  کارش  و  است  پاالیشگاه  کارمند  خوابد. 
خوانم و بعد می خوابم.  چقدر زندگی ام یکنواخت شده. گاهی دلم برای داد 
و بیدادهای آقاجون تنگ می شود. سکوت زیاد و تنهایی آدم را شوکه می کند. 
احساس تنهایی می کنم. خیلی احساس تنهایی می کنم. کاش زندگی یک جور 
را دیدم. خواب قرارهای  برای من رقم می خورد. دیشب خواب سینا  دیگر 
دزدکی مان را. کاش سینا ...نه. نباید اسم سینا را بر زبان بیاورم. باید از 

خودم خجالت بکشم.باید خجالت بکشم.خجالت...«

معصوم  قدر  همان  شدم.  می  روزها  ان  پونه  خواست  می  دلم  چقدر  که  آخ 
اما همان  به سینا احساس عذاب وجدان می کرد.  از فکر کردن  و تسلیم که 
پونه چند ماه بعد تلفن را برداشت و به سینا تلفن زد.  چقدر آن پونه را می 
را  آدم  که  سکوتی  معنی  فهمم  می  ام.  شده  دور  ازش  حال  عین  در  و  فهمم 
ام  آمریکا همین سکوت دیوانه  به  از رفتن سینا  دیوانه می کند چیست. بعد 
می  جواب  را  تلفنی  نه  بیاورم.  طاقت  نتوانستم  دیگر  دوم  هفته  بود.  کرده 
اینکه  تا  را بشورم.  نبودم صورتم  قادر  باز می کردم. حتا  را  در  نه  و  دادم 
مدام  باید  نبود.  من  حق  کردن  زندگی  گرفتم.  را  تصمیمم  روز  یک  باالخره 
از دست می دادم و دیگر طاقتش را نداشتم. من زندگی را سالها پیش با یک 
ازدواج احمقانه برای فرار از خودم گرفته بودم و حاال خودم داشتم زندگی 
می کردم. این عادالنه نبود. یک روز عصر موسیقی مورد عالقه سیمین که تک 
نوازی پیانو بود را گذاشتم. به سبک خودش عود هندی را روشن کردم. دمدم 
غروب یک دانه یک دانه قرص های زاناکس را توی دهانم گذاشتم و خوردم. 
عمدا دانه دانه گذاشتم تا عذاب مرگ را به تدریج حس کنم. سیمسین نزدیک 
ترین دوستم بود. دو ماه بعد از رفتن سینا سیمین را هم از دست دادم. تقدیر 
من با از دست دادن رقم خورده بود. ترس از دست دادن بردیا و خانواده ام 
اتوبوس می گفتند وقتی ماشین چپ کرد  بود سراغم.  سرنشینان  آمده  هم 
اولش سیمین زنده بود. از ماشین پیاده شد و گفت سردم است. پتویی دورش 

باید  از چشمش خون زده بود بیرون و تمام کرده بود.  پیچیده بودند. بعد 
از چشم من هم خون بیرون می زد. باید می مردم. بردیا با پدرش مسافرت 
بودم چه شده.  نفهمیده  برای خالص شدن.  بود  بهترین فرصت  این  و  بود 
چشم که باز کردم خودم را زیر ماسک اکسیژن دیدم و لوله هایی که به دستم 
وصل بود. خواستم فریاد بزنم ولی نمی توانستم. گویا مادرم به دلش بد می 
افتد سر نماز مغرب. با برادرم می آیند. در را می شکنند و می بینند بیهوش 
خودشان.  خانه  برد  مرا  دوماه  مادرم  ماجرا  آن  از  بعد  افتادم.  زمین  روی 
مدام استغفار می کرد که من یک گناه کبیره غیر قابل بخشایش را انجام داده 
من  به  که  زندگی  گفت  می  و  خوابم  به  آمد  می  سیمین  خواست  می  دلم  ام. 
برگردانده شده حق من است. ولی نیامد تا روزی که آمد و ان راز را گفت. 

رازی که زندگی ام زیر و رو کرد. . دفتر را ورق می زنم.
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»مدتهاست این جا ننوشته ام. دست و دلم به هیچ چیز نمیره. پریشب سامان 
دستم و چنان پیچ داد که از درد بیهوش شدم. بهش گفتم تنهام. گفتم آدم من 
نیست. گفتم اشتباه کردم که باهاش عروسی کردم. این اواخر بیشتر مشروب 
می خوره. میگه از شدت کار زیاد کمرم درد می کنه. بهش گفتم کمتر کار کن. 
داد زد سرم که کی خرج و قسطمون و میده؟ اون بابات که حتا دلش نیومد 
واست یه یخچال بخره. ارزون ترین چیزارو واست خرید. تختخواب جهیزیه 
ت هنوز چهار ماه نشده تخته ش شکست. فقط یه مشت ظرف و ظروف به 
درد نخور. باید سرکوفت مادر و فامیل و بخورم، تو هم اینجوری. خیلی حق 
نشناسی. یهو نفهمیدم چی شد. شروع کردم خودم و زدن. دیوونه وار می 
زدم تو سر و صورتم. اومد دستم و گرفت. صورتش و چنگ زدم. اونم دستم 
و پیچوند. از درد فریاد زدم. داد زد چه مرگته؟ آبت کمه؟ نونت کمه؟ عین 
خر دارم کار می کنم واسه آسایش تو. یادت رفته گفتی از اون خونه خالصم 
کن؟ آره. آدما فراموشکارن. مادرم گفت این دختر به درد تو نمی خوره. اما 
تو روی همه وایسادم که حاال چنگ بزنی تو صورتم؟ و از خانه رفت بیرون. 
دلم می خواست جراتش را داشتم که خودمو بکشم. بکشم و خالص بشم از 
اون همه خفت و خواری که پدرم برام آورده بود. راست می گفت. خونواده 
باید خفت  بابای من چکار کرد؟ چقدر  اما  اون واسش سنگ تموم گذاشتن. 
بکشم؟ چقدر؟ االنم تو خونه تنهام. از اون شب به بعد قهریم. دیشب دوباره 

خواب سینا و دیدم. خونه برام شده مثل قبرستون. راستی من چه مرگمه؟«
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» با سامان آشتی کردیم. برام یه انگشتر طال خرید. من خندیدم و بوسیدمش. 
میریم  هم  با  عید  گفت  هست.  دلم  تو  هنوز  سرکوفتاش  و  حرفا  زخم  اما 
مسافرت. میریم شمال. یا شاید هم دبی. کلی ذوق کردم. انگشترم قشنگه. 

سلیقه ش خوبه.«
یادم به آن خودزنی ها می افتد. هر بار کم می آوردم خودم را می زدم. با تمام 
وجود خودم را می زدم. خود زنی عادتم شده بود. حاال که فکر می کنم می 
آدم هاآدم هم نباشند، ناخوداگاه  بینم من هم کم به سامان بد نکردم. وقتی 
همه چیز بینشان بد می شود. آخر آدم ها که برای همیشه نمی توانند نقش 

بازی کنند.

داستان هفته

داستان عشق و مهاجرت

سالهــــای 
خاکستری

ماندانا رستگار
قسمت  نهم

قابل توجه خوانندگان محترم هفته نامه پرشین
به دلیل تماس های مکرر خوانندگان جهت دسترسی به شماره 
های قبلی داستان "سالهای خاکستری"  الزم به یاد آوریست 
که تمامی شماره های سال های گذشته  تا کنون بصورت پی دی 

اف در  آرشیو هفته نامه پرشین در دسترس می باشد لطفا جهت  
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 
از هرگونه گرایشهای سیاسی و مذهبی، 

کمکی وافر می کنید. 

لطفا جهت دریافت فرم اشتراک با شماره 
07811000455 تماس بگیرید
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موسسه حقـوقی بین المللی
 دادآفرینــــان

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

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

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

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

مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری

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

تلفن: 00982186011638 
 موبایل: 00989122334075 

جوالن 
ابرمیکروب ها

پیتر سینگر. ترجمه: حمیدرضا فعله گری

زمانی که ریودوژانیرو توانست میزبانی المپیک را به دست آورد، هنوز 
زمان زیادی تا رسیدن ویروس زیکا به برزیل مانده بود. هم اکنون که 
برزیل  میلیاردها دالر برای آماده سازی خود برای میزبانی این مسابقات 
هزینه کرده، دومین کشور از نظر تعداد مبتالیان به ویروس زیکا نیز 
المپیک ٢٠١٦ را باید به تعویق  آیا  شناخته شده است. با این وضعیت، 

انداخت یا میزبانی آن را باید به کشور دیگری واگذار کرد؟
تصمیم گیری درباره این موضوع بسیار دشوار است و هنوز واقعیت ها 
من  چرا  می دهم  شرح  اکنون  است.  نشده  فراهم  نیز  کافی  شواهد  و 
کارشناس  دانشمند،   ٢٢٣ گذشته،  ماه  که  را  سرگشاده ای  نامه  هم 

اخالق زیستی و بهداشت عمومی، به »مارگارت چان«، مدیرکل سازمان 
وی  از  نامه  این  در  ما  کردم.  امضا  کردند،  ارسال  جهانی،  بهداشت 
بهداشت  سازمان  به  مشاوره  ارائه  برای  مستقل  گروهی  خواستیم 
شفاف،  فرایندهای  طی کردن  با  المپیک،  بین المللی  کمیته  و  جهانی 
تشکیل شود تا شواهد الزم برای موازنه بین تضمین سالمت عمومی و 

برگزاری یک رویداد ورزشی بزرگ فراهم شود.
ویروس زیکا، ویروس جدیدی نیست، اما نوعی از این ویروس که سال 
٢٠١٣ وارد برزیل شد، از همه انواع شناخته شده این ویروس خطرناک تر 
است. نتایج یک بررسی که ماه گذشته در مجله داروسازی نیوانگلند 
منتشر شد، تأیید می کند وقتی زنی باردار به این ویروس مبتال می شود، 
نادر، در  این وضعیت  آن متوقف شود.  دارد رشد مغزی جنین  امکان 
بیماری،  این  حاد  موارد  در  دارد.  نام  »میکروسفالی«  پزشکی  علم 
زندگی  عمر  پایان  تا  مبتال  فرد  می شود  موجب  میکروسفالی  به  ابتال 
مخربی  نوع  با  برزیل  در  زیکا  ویروس  شیوع  باشد.  نداشته  مستقلی 
مرتبط  دارد،  نام  جنین«  مغزی  اختالل  »تسلسل  که  میکروسفالی  از 
است. پیش از شیوع زیکا در برزیل، تولد تعداد انگشت شماری نوزاد 
با بررسی  به تازگی  بود.  ثبت شده  این کشور  بیماری در  این  به  مبتال 
٣٥ نوزاد مبتال به میکروسفالی در برزیل، مشخص شد ازاین میان، ١١ 
نفر آنها به تسلسل اختالل مغزی جنین مبتال هستند. براساس آخرین 
پژوهش انجام شده درباره زنان باردار در ریودوژانیرو، که نشانه هایی 
از ابتال به زیکا در آنها مشاهده شده بود، ارتباط میکروسفالی و شیوع 
ویروس زیکا، تأیید شد. در این پژوهش که دو ماه پیش منتشر شد، در 
٢٩ درصد از زنان بارداری که عالئم ابتال به زیکا را در آنها تشخیص 
داده بودند، جنین به شدت دچار اختالل بود. هیچ یک از زنانی که ابتال 
به این ویروس در آنها تأیید نشد، جنین ناسالمی نداشتند. ابتال به زیکا 
در بزرگ ساالن، به بروز تب شدید و کهیر و جوش منجر می شود. اما 
آنچه نگران کننده تر است، احتمال ارتباط ابتالی به این ویروس و بروز 
مانند  به بروز اختالالت شدیدی  سندرم »گیلن باره« است که می تواند 
خطر  شود.  منجر  سال  چند  حتی  یا  ماه  چند  مدت  به  اعضا  فلج شدن 
تشدید سندرم گیلن باره در مبتالیان به ویروس زیکا، هنوز نامشخص 
را »وضعیت اضطراری  بیماری زیکا  بهداشت جهانی،  است. سازمان 
برای سالمت عمومی که به همه جهان مربوط است«، توصیف کرده و 
از زنان باردار خواسته است به برزیل سفر نکنند. اما وقتی که دیگران 

به ریو سفر می کنند، به این ویروس مبتال می شوند و پس از آن به کشور 
خود بازمی گردند، در این وضعیت، نرفتن زنان باردار به ریودوژانیرو 
در  نفر  هزار    ٥٠٠ حدود  دارد؟  برایشان  سودی  چه  خانه ماندن،  در  و 
کشورهایی  در  افراد  این  از  بسیاری  و  کرد  خواهند  شرکت  المپیک 
این  می تواند  که  )حشره ای   »Aedes aegypti« که  می کنند  زندگی 

ویروس را منتقل کند(، در آنها وجود دارد.
مکان  تغییر  یا  تعویق انداختن  به  درخواست  مقابل  اصلی  استدالل  دو 
زمستان  در  ابتال  ریسک  نخست،  می شود:  مطرح  المپیک  بازی های 
دارند  وجود  کمتری  حشرات  زمستان  در  زیرا  است،  کمتر  به مراتب 
مناطقی  سم پاشی  حال  در  ارتش  نیروی  از  استفاده  با  نیز  برزیل  و 
است که این نوع خاص از حشره وجود دارد. اما همان طور که »امیر 
مقاله  در  اتاوا،  دانشگاه  در  جامعه  سالمت  و  حقوق  استاد  عطاران«، 
جدید خود در نشریه سالمت عمومی هاروارد استدالل کرده، گسترش 
»تب دانگ« )ویروسی که به زیکا مربوط است و توسط همان حشره 
منتقل می شود(، در زمستان گذشته کم شده، اما از میان نرفته است. 
به  نیز  این حشره  از میان بردن  برای  به کارآمدی سم پاشی  »عطاران« 
دانگ در ریودوژانیرو در  به ویروس  ابتال  دیده شک می نگرد، چراکه 
یک سال اخیر به شکل چشمگیری زیاد شده است. در مناطق اطراف 
پارک المپیک )که مسابقات در آنجا برگزار می شود(، تعداد افرادی که 

فقط در سه ماهه اول سال ٢٠١٦ به این ویروس مبتال شده اند، از تعداد 
افرادی که در کل سال ٢٠١٥ به آن مبتال شدند، بیشتر است. دومین پاسخ 
این است که در هر صورت،  میلیون ها گردشگر از ریو دیدن خواهند کرد 
و شیوع زیکا به دیگر کشورها توسط این حشره اجتناب ناپذیر است، 
کشورشان  به  خود  با  را  بیماری  این  که  افرادی  نیست  مهم  هم  خیلی 
در  زیکا  شیوع  با  اما  دیگر.  جایی  از  یا  آورده اند  المپیک  از  می آورند، 
برزیل، تحقیقات درباره این ویروس شدت یافته و امید می رود به مرور 
زمان، محققان بتوانند به واکسن، داروی ضدویرس یا هر ابزار دیگری 

برای مقابله با این بیماری یا پیشگیری از گسترش آن دست پیدا کنند.
بنابراین اینکه چه زمانی بیماری گسترش پیدا می کند، بسیار مهم است. 
از  افراد  برگزار نشود(،  به زمانی که  برگزار شود )نسبت  المپیک  اگر 
را  زیکا  آنها  اگر  می کنند.  سفر  برزیل  به  بیشتری  بسیار  کشورهای 
آنجا باشد و نظام  به کشور خودشان ببرند که »Aedes aegypti« در 
مراقبت از سالمتی هم در آنجا نارسا باشد )مانند غرب آفریقا یا جنوب 
یا  پیشگیری  برای  مؤثری  ابزارهای  آنکه  از  پیش  است  ممکن  آسیا(، 

درمان این بیماری عرضه شود،  میلیون ها نفر به آن مبتال شوند.

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است: »لغو بازی های المپیک باعث 
می شود هزینه های زیادی را که ورزشکاران و کسان دیگری که برای 
آمادگی خود برای شرکت در این رویداد ورزشی صرف کرده اند، بر باد 
دهد«. بدون شک این ادعا درست است، اما باید در مقابل موضوع خطر 
شیوع یک ویروس خطرناک را نیز در نظر بگیریم و موازنه ای بین این 
و  اجتماعی  مسئولیت  می کند  اعالم  المپیک  منشور  کنیم.  برقرار  دو 
احترام به اصول اخالقی بنیادین جهانی، در مرکز توجه المپیک است. 
بدون شک، نادیده گرفتن خطر شیوع زیکا میان کودکان و بزرگ ساالن با 
مسئولیت پذیری اجتماعی و اخالقی سازگار نیست. شاید خطر ویروس 
قبلی،  برنامه ریزی های  طبق  می توان  گفت  بتوان  و  باشد  کم  زیکا 
پیش رفت و المپیک ریو را برگزار کرد، شاید هم این خطر چندان کم 
تا زمانی که متخصصان کارآزموده همه حقایق  نباشد. به هرصورت، 
مربوط به این موضوع را کشف و عرضه نکرده اند، نمی توان قاطعانه 

اظهارنظر کرد.



13جمعه 4 تیر ماه 1395 -  شماره 449 هفته نامه پرشین
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

شبح ترسناک 
بر فراز برزیل

عرفان کسرایی. پژوهشگر مطالعات علم در دانشگاه کاسل، آلمان

بودند  بریتانیا  دولت  مشاوره  طرف  که  دانشمندانی   ،١٩٩٠ سال  در 
اعالم کردند که بیماری جنون گاوی هیچ خطری برای انسان ها ندارد 
اما پس از چندی مشخص شد که در این مورد اشتباهی هولناک رخ 
داده و جنون گاوی به مراتب خطرناک تر از آن است که تصور می شد. 
شیوع بیماری H١N١ در سال ٢٠٠٩ میالدی و همین اواخر ابوال و اینک 
فراوانی  انتقادهای  برابر  در  را  جهانی  بهداشت  سازمان  زیکا،  هم 
بحران  معرض  در  هم  باز  جهان  دهه ها،  گذشت  با  حاال  و  داده  قرار 
است  خطرناکی  ویروس  زیکا،  ویروس  است.  گرفته  قرار  دیگری 

گفته  به  می انجامد.  نوزادان  در  میکروسفالی  مغزی  نارسایی  به  که 
آن،  اثر  این بیماری نوعی اختالل رشد مغز است که بر  کارشناسان، 
دور سر بیمار کوچک باقی می ماند. تاریخچه کشف زیکا بازمی گردد 
به سال ١٩٤٧ میالدی که برای نخستین بار در حوالی جنگل زیکا در 
آنگوال مشاهده و شناسایی شد. آنچه که پژوهشگران را بیش از پیش 
را  آن  با  نگران می کند، تکامل ویروس زیکاست؛ مسئله ای که مقابله 
شیوع  اگر  معتقدند  کارشناسان  به همین سبب  می کند.  دشوارتر  نیز 
برزیل  المپیک  برگزاری  زمان  یعنی  آگوست،  ماه  تا  زیکا  گسترش  و 
داشته  نگه  دور  برزیل  از  به کلی  باید  یا  باردار  زنان  نشود،  متوقف 
شوند یا اینکه به هیچ عنوان در معرض نیش پشه در این مناطق قرار 
برگزار  برزیل  در  است  قرار  اینکه  بابت  از  امسال،  المپیک  نگیرند. 
شود، با بدشانسی بزرگی روبه روست زیرا برزیل یکی از رکوردداران 
میکروسفالی در جهان است و در یک سال گذشته تعداد نوزادان مبتال 
افزایش  به صورت چشمگیری  این کشور  در  نارسایی مغزی  این  به 
گسترش  جهانی،  بهداشت  سازمان  اعالم  طبق  است.  کرده  پیدا 
انفجاری ویروس زیکا ممکن است تنها در قاره آمریکا چهار میلیون 
قاره  کشورهای  سایر  از  بیش  برزیل  دراین میان،  کند.  آلوده  را  نفر 

آمریکا با خطر شیوع این بیماری مواجه است.
کامال  زیکا  ویروس  یعنی  بیماری  این  آلودگی  عامل  اینکه  وجود  با 
و  پیشگیری  برای  قطعی ای  راه حل  هیچ  هنوز  اما  شده،  مشخص 
که شیوع  است  این درست همان چیزی  است.  پیدا نشده  آن  بر  غلبه 
بیماری های واگیردار را به کابوس قرن تبدیل می کند. ترس و وحشت 
در  سل  و  وبا  شیوع  یادآور  زیادی  حد  تا  زیکا  گسترش  از  عمومی 
قرن ١٩ میالدی است. اگر در زمانه ما زیکا، ابوال، ایدز و H١N١ مایه 
وحشت و هراس عمومی می شود، در گذشته، طاعون، وبا و سل چهره 
جهان را به شدت غم زده و ترسناک کرده بود؛ البته با این تفاوت که علم 
پزشکی آن زمان حتی نمی دانست عامل بیماری چیست، چه برسد به 
آنکه بخواهد راهی برای مقابله با آن پیدا کند. سل که امروزه به سادگی 
گواه  به  و  بیماری ها  کشنده ترین  از  یکی  روزگاری  می شود،  درمان 
مورخان، عامل ٢٠درصد از مرگ ومیرها در اروپا بود. در سال ١٨٨٢ 
که »رابرت کخ« اعالم کرد عامل بیماری سل را یافته است، علت بروز 
را  دانستند چه چیزی  برای پزشکان مشخص شد و دست کم  بیماری 

باید درمان کنند. البته در آن زمان سازمان بهداشت جهانی که در سال 
١٩٤٨ تأسیس شد، هنوز وجود نداشت و نهادی منسجم و بین المللی 
می کند،  تهدید  را  جهانی  بهداشت  که  بحران هایی  با  مقابله  برای 
عمل  جهانی  بهداشت  سازمان  به  شبیه  که  چیزی  تنها  نبود.  کار  در 
هشت سال  تقریبا  بود.  پزشکی  بین المللی  کنگره های  همین  می کرد، 
کنگره  جریان  در  او  »کخ«،  توسط  سل  بیماری  عامل  کشف  از  پس 
بین المللی پزشکی در آلمان که با شرکت هزاران پزشک و پژوهشگر 
از سراسر دنیا برگزار شد، دارویی را برای درمان سل معرفی کرد که 
هنوز نتیجه قطعی اثربخشی آن هم مشخص نبود. اعالم خبر یافتن 
دارویی برای درمان سل، هزاران بیمار ناامید را راهی برلین کرد و هم 
بیمارستان ها و هم هتل ها پر شد از انبوه بیمارانی که به امید داروی 
کخ به این شهر آمده بودند؛ دارویی بی اثر! فشارهای اجتماعی مردم 
و بیماران خشمگین به قدری باال گرفت که »کخ« مجبور شد آلمان را 

ترک کند.
مطرح  کارشناسان  و  دانشمندان  از  نفر   ١٥٠ از  بیش  پیش،  چندروز 
جهانی  بهداشت  سازمان  از  نامه ای،  انتشار  با  عمومی،  بهداشت 
مسئله  زیکا،  خطرناک  ویروس  شیوع  دلیل  به  که  کردند  درخواست 
تغییر محل میزبانی بازی های المپیک تابستان امسال را پیگیری کند. 
آنها در این نامه همچنین از سازمان بهداشت جهانی خواستند که در 

دستورالعمل و نحوه مقابله با زیکا نیز بازنگری کند. این دانشمندان 
متشکل از استادان و پژوهشگران مؤسسات علمی و دانشگاه های ٢٩ 
مشاور  روبین«،  »فیلیپ  به  می توان  آنها  بین  از  و  بودند  دنیا  کشور 
»امیر  سوی  از  که  نامه ای  کرد.  اشاره  سفید،  کاخ  در  پیشین  علمی 
دانشگاه  از  ایگل«  »لی  و  کاپالن«  »آرتور  ُاتاوا،  دانشگاه  از  عطاران« 
از دانشگاه زوریخ تنظیم شده بود،  نیویورک و »کریستوفر گافنی« 
به نگرانی های موجود بابت شیوع پیش بینی ناپذیر ویروس زیکا دامن 
می زند. کندی عملکرد سازمان بهداشت جهانی درخصوص گسترش 
در  قربانی  ١٠هزار  از  بیش  که  آفریقایی  در کشورهای  ابوال  ویروس 
از  بسیاری  و  برانگیخته  را  تازه ای  نگرانی های  این بار  داشت،  پی 
کارشناسان بهداشت را به این دیدگاه کشانده که اقدامات پیشگیرانه 

این سازمان الزاما کارآمد یا درست نیست.
با اشاره به حضور  نامه دانشمندان به سازمان بهداشت جهانی،  در 
بیش از ٥٠٠ هزار گردشگر برای تماشای رقابت های المپیک، این خطر 
گوشزد شده که ورود این حجم از توریست به برزیل ممکن است به 
گسترش زیکا به مناطق دیگر جهان بینجامد؛ ورود ویروس ناخوانده 
نشده  دیده  آنها  در  زیکا  ویروس  از  اثری  تاکنون  که  کشورهایی  به 
که  کرد  اعالم  بیانیه ای  انتشار  با  جهانی  بهداشت  سازمان  اما  است. 
موافق تغییر محل برگزاری المپیک نیست. در بیانیه سازمان بهداشت 
جهانی آمده که برزیل تنها یکی از ٦٠ کشوری است که ویروس زیکا 
در آن مشاهده شده است و مسافرت به هیچ کدام از این ٦٠ مقصد هم 
تاکنون محدود نشده است. توصیه سازمان بهداشت جهانی تنها به 
این خالصه می شود که مسافران برزیل به منظور جلوگیری از شیوع 
بیشتر زیکا توصیه های بهداشتی را در زمان مسافرت به مناطق آلوده 
جدی بگیرند. استدالل دیگر سازمان بهداشت جهانی هم این است که 
در زمان برگزاری بازی های المپیک و پارالمپیک امسال، یعنی ماه های 
آگوست و سپتامبر، هوای برزیل )که در نیم کره جنوبی قرار دارد(، 
زمستانی است و به همین دلیل فعالیت پشه های ناقل ویروس زیکا نیز 
کاهش یافته و خطر آلوده شدن نیز به همین میزان کمتر خواهد بود. 
را  بسیاری  هنوز  جهانی  بهداشت  سازمان  استدالل های  باوجوداین، 
قانع نکرده است و برخی مخالفت سازمان بهداشت جهانی با تغییر 
دلیل  به  را   ٢٠١٦ المپیک  مسابقات  برگزاری  محل  تغییر  با  یا  زمان 

انگیزه های مالی این سازمان ارزیابی می کنند.
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 معین التجار بوشهری 

تاجر مشروطه خواه 
بخش  آخر

در سال 1300، معین التجار برای تثبیت موقعیت سیاسی و اقتصادی 
از  از طریق استفاده  با جلب نظر دولت و  خود در مناطق جنوبی 
قوای مسلح آن به فرماندهی پسرش امیر همایون جواد بوشهری 
پاره ای عملیات نظامی علیه قوای امامقلی خان رستم رهبر طوایف 
از  رستم  خان  امامقلی  درخواست  با  داد.  شکل  را  بویراحمدی 
دادن  با  که  خونین  درگیری  این  وقت،  قوام السطنه  رئیس الوزرای 
تلفاتی از سوی دو طرف منازعه همراه بود، در خرداد 1302 منجر 
به انعقاد مصالحه ای ناپایدار شد که نظرات طرفین را تامین کرد. 
لذا این وضع در خالل سال های 1307 تا 1309 خاتمه یافت )بیات، 
با  اختالفات معین التجار  دامنه  است،  گفتنی   .)5-11 1372: صص 
مردم نواحی تحت نفوذ او حتی به مجلس شورای ملی کشیده شده 
مجلس  علنی  جلسه  تماشاچیان  از  یکی  فحاشی  به  که  چنان  بود. 
)آجودانی،  انجامید  معین التجار  به  نسبت  خان  داود  میرزا  نام  به 

.)446 :1387

دولت ها  در  حضور  از  معین التجار  سوم،  مجلس  تعطیلی  از  پس 
خودداری کرد و به مشاوره دادن بدان ها بسنده کرد. اما با وقوع 
کودتای 1299، دولت سید ضیاء الدین طباطبایی درصدد دستگیری 
بازداشت  به  تنها  منزل،  در  او  حضور  عدم  علت  به  که  برآمد  او 
پسرش جواد بوشهری منجر شد. در این اثنی، او برای جلوگیری 
مخفی  روز   100 مدت  به  حکومت  قوای  توسط  خود  بازداشت  از 
ملی  شورای  چهارم  مجلس  در  او  همچنین،   .)53 )پیشین،  شد 
به رشد بودجه وزارت جنگ در دوره  افزایش رو  به  ضمن نطقی 
سال های  در  اما   .)131  :1391 )کاتوزیان،  شد  معترض  رضا خان 
طریق  از  داخلی  امنیت  تثبیت  زمینه  در  رضا خان  اقدامات  با  آتی، 
قوای قهریه، تاجرپیشه ای چون معین التجار را به حمایت از تغییر 
این  از  تنها  امر،  این  واقع  در  پهلوی رسانید.  به  قاجار  از  سلطنت 
بازه  این  در  ایجاد شده  ثبات سیاسی  و  امنیت  که  طریق میسر شد 
زمانی می توانست حاشیه امنی را برای گسترش فعالیت های تجاری 
در اختیار قشر تاجر قرار دهد. ولو اینکه این امر تجار را به حمایت 
از قدرت فردی وا دارد که حاضر بود برای حفظ و تحکیم پایه های 
قدرت خود، گروه هایی را که منافع او را به نوعی تهدید می کردند، 
که  چنان  کند.  حذف  سیاسی  و  اجتماعی  فعالیت های  صحنه  از 
با  تجاری  روابط  گسترش  در صدد  همواره  معین التجار  شد،  گفته 
شرکت های خارجی بود. بدین منظور، او در خالل سال های 1303 و 
1304 شرکت شرق را برای تجارت با شوروی تاسیس کرد و در حین 
ساخت راه آهن ایران، شرکت طبری را برای تامین چوب ایجاد کرد. 
از سوءظن و غضب رضاشاه  مانع  نتوانست  این موارد  تمامی  اما 
 1312 و   1311 سال های  حوالی  در  که  چونان  شود.  او  به  نسبت 
شرکت طبری را در ادامه لغو امتیازات تجاری خود بعد از استقرار 
حکومت پهلوی از دست داد و آتیه فرزندانش با حضور در دولت ها، 
پهلوی،  سلطنتی  خاندان  با  خانوادگی  پیوندهای  ایجاد  و  مجلس 
شکست های تجاری و از دست دادن بخشی از میراث او توام گشت. 
سرانجام، مردی که طی نیم قرن فعالیت اقتصادی، کنش سیاسی اش 
همواره در گرو منافع تجاری اش بود، در 1312 در تهران درگذشت 

)پیشین، 54(. 
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شغل های مجازی 
برای بیکاران واقعی

که  کاندلیا  شرکت  در  تلفن ها  و  هفته است  میان  آفتابی  روز  یك  صبح   9/30
کارش بازاریابی محصوالت مبلمان اداری در شهر لیل فرانسه است، مرتب به 
صدا درمی آید. مشتری ها از سراسر کشور و حتی از سوئیس و آلمان تماس 

حدود  و  است  کار  مشغول  فتوکپی  دستگاه  یك  دارند.  سفارش  و  می گیرند 
ده نفری هم مشغول انجام امور فروش و معامله و تماس به عرضه کنندگان 

برای هماهنگ کردن حمل ونقل و تحویل میزها و صندلی ها.

سابینه دوبایزر که در بخش حسابداری کار می کند، جلوی کامپیوتر مشغول  
که  حساب هایی  است.  ارقام  و  اعداد  و  بررسی ستون های صورت حساب ها 
این  درآمد  داده است.  انجام  خوب  را  کارش  کاندلیا  شرکت  می دهد  نشان 
شرکت در این هفته بیشتر از هزینه ها بوده و حتی با کسر مالیات و حقوق 
کارمندان، سود به دست آمده است. دوبایزر می گوید: باید سودده باشیم و 

همه برای همین هدف کار می کنند. 
به نظر  است که هر رئیسی می خواهد بشنود. همه چیز مرتب  این جمله ای 
درباره  دادیم  توضیح  که  اینها  همه  دارد:  وجود  نکته  یك  فقط  می رسد. 
و  مشتری ها  است.  ساختگی  کسب وکار  یك  این  نیست.  واقعی  شرکت  یك 
عرضه کنندگان مبلمان اداری کاندلیا، چه آنها که مبلمان سفارش داده اند چه 
آنها که خریده اند و منتظر تحویل هستند، همگی مجازی هستند. حتی بانکی 

که کاندلیا از آن وام گرفته واقعی نیست. 
فرانسه  در  روزها  این  کاندلیا  شرکت  شبیه  ساختگی  شرکت   100 از  بیش 
مشغول کارند و هزاران شرکت شبیه این هم در سراسر اروپا وجود دارد. 
در خیابان دنیس خارج از شهر پاریس، یك کسب وکار مخصوص حیوانات 
خانگی به نام »پادشاهی حیوانات«، محصوالتی چون غذای سگ و قورباغه 
می فروشد. شرکت دیگری به نام آرت لیم در لیموژ در کار فروش چینی  آالت 
هنری است. شرکت پرستیژ در اورلئان در کار عطر است. همه این شرکت ها 

مجازی است. 
همه این شرکت ها بخشی از یك شبکه آموزش شغلی برای بیکاران و افراد 
جویای کار است که خودش مانند یك دانشگاه اقتصادی برای تقویت بازار 
کار عمل می کند. دانشگاه کارش این است که طی چند سال دانشجویان را 
برای بازار کار آماده کند و آموزش دهد. اکنون اما این شرکت های مجازی، 
آماده  را  آنها  حتی  می کنند.  آماده  واقعی  کارهایی  انجام  برای  را  بیکاران 
تغییر  بتوانند خیلی سریع  ایجاب کرد،  بازار  اگر  و  اگر الزم شد  می کنندکه 

شغل دهند و درجای دیگری مشغول کار شوند. 
دلیل پیدایش این شرکت های مجازی، زنگ خطر بیکاری در اروپا است که هر 
روز صدایش بلندتر می شود. بیکاری آن هم به مدت زیاد، یکی از مهم ترین 

مشکالتی است که اکنون اروپا با آن روبه رو است. 
پیش  سال  دو  او  است.  مجازی  شرکتش  نمی کند  فکر  اصال  دوبایزر  خانم 
کارش را از دست داد و دیگر نتوانست کاری پیدا کند. اکنون شش ماه است 
که هر روز صبح زود بیدار می شود لباس می پوشد آماده می شود و به دفتر 
کارش می آید. او کارش را هر روز ساعت 9 صبح در دفتر کارش در شهری 
شروع می کند که بیشترین آمار بیکاری را در سراسر فرانسه دارد. این خانم 
این وضعیت راضی  از  اما  41 ساله هیچ پولی در آخر ماه دریافت نمی کند؛ 
روزی  کاندلیا  که  است  امیدوار  او  می کند.  تکرار  را  آن  هم  روز  هر  و  است 
از  این دفتر کار بهتر  تبدیل شود. دست کم حضور در  به یك شرکت واقعی 
ساعت ها جست وجو برای کار در خانه است. او که ماننددیگر افراد حاضر 
به عنوان کارمند در شرکت کاندلیا، حقوق بیکاری از دولت دریافت می کند، 
می گوید: این روزها شغل پیدا کردن خیلی سخت است. وقتی روزها دنبال 
کار می گردی و هیچ کاری نمی یابی، بعد از مدتی افسرده می شوی، اعتماد به 
نفست را از دست می دهی و به همه توانایی هایت شك می کنی. بعد از مدتی 

دیگر هیچ نوری در انتهای تونل نمی بینی. 

تولیدکننده  شرکت های  از  یکی  برای  مثال  که  ساختگی  چك های  از  یکی  او 
بعد  و  می دهد  نشان  را  شده  صادر  شرکت  قرارداد  و  حساب  طرف  مبلمان 
این چك را به حسابداری می فرستد تا مثال روند امور در آنجا انجام شود. 
به  تا کاتالوگ شرکت را  از زنان نشسته اند  آن طرف تر یك گروه چهارنفره 

روز کنند. 
در  بهبود  از  نشانه ای  اکنون  و  اروپا می گذرد  اقتصادی  از بحران  پنج سال 
حال نمایان شدن است. اقتصاد 19 کشور عضو پول واحد یورو به کندی رشد 
اقتصادی را تجربه می کنند؛ اما این به معنای حل معضل بیکاری نیست. اما 
با کاهش قیمت نفت، میزان هزینه کردن مصرف کننده ها هم بیشتر شده و 
نرخ بیکاری هم باالخره اندکی تکان می خورد. اما هنوز 10 میلیون نفر در 
گذشته،  سال  هستند.  روبه رو  بلندمدت  بیکاری  با  یورو،  حوزه  کشورهای 
نزدیك به 53 درصد از افراد بیکار در این کشورها به مدت یك سال یا بیشتر 
اخیر است.  باالترین رقم در همه سال های  این  کنند.  پیدا  نتوانستند شغلی 
وضعیت در کشورهای جنوب اروپا بدتر است. در یونان که با رکود روبه رو 
است، 73 درصد از کسانی که دنبال کار می گردند، زیر یك سال نتوانسته اند 
در کشورهای  این روند  است.  61 درصد  رقم  این  ایتالیا،  در  کنند.  پیدا  کار 
در  بیکاران  شمار  مقابل،  در  دارد.  وجود  هم  فرانسه  مانند  ثروتمندتر 

آمریکارو به کاهش است و تقریبا نصف اروپا است. 
هزینه ای  معموال  نمی کنند،  پرداخت  حقوقی  چون  مجازی  شرکت های  این 
ندارند اما هزینه جا و مکان آنها را یا دولت می دهد یا برخی صنایعی که به 

مشاغل نیاز دارند. 
ایده شرکت های مجازی که به شرکت های تجربی هم معروف است، به آلمان 
بعد از جنگ جهانی دوم برمی گردد. وقتی نیاز به این بود که عده زیادی از 
دهند.  تغییر  را  مهارتشان  اساسا  و  را  شغلشان  کار،  بازار  در  حاضر  افراد 
اروپا  سراسر  در  تجربی  شرکت  یا  مجازی  شرکت  هزار   5 از  بیش  اکنون 
تامین  را دولت ها  این شرکت ها  بودجه  کار هستند. بخش عمده  به  مشغول 
می کنند. نمونه این شرکت ها به تعداد 2500 عدد در دیگر نقاط دنیا از جمله 

در آمریکا مشغول به کارند. 
خاصیت این شرکت ها این است که کارمندانی که به اصطالح در آنها مشغول 
بخش  از  مثال  می کنند  کار  بخش ها  همه  در  چرخشی  به صورت  کارند،  به 
حسابداری به مدیریت از مدیریت به قسمت فنی از فنی به فروش و همین طور 

به صورت چرخشی و دوره ای تجربه کار در همه بخش ها را پیدا می کنند. 
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کار سخت به خاطر پول 

کاهش بهره وری
گماشتن  کار  به  دارد:  منبع  دو  در  ریشه  اقتصادی  رشد 
افراد بیشتر یا قادر ساختن آنان به موثر کار کردن )یعنی 
خاطر  به  می رود  احتمال  که  حالی  در  بهتر(.  بهره وری 
بازنشسته  شدن نسل قدیم در دو دهه آینده نیروی کار در 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته کاهش یابد تالش زیادی 

برای بهبود بهره وری مبذول می شود.
اقتصادهای  در  بهره وری  پیشرفت  در  ناکامی  بنابراین 
اقتصادی  رشد  می کند.  ایجاد  جدی  نگرانی های  ثروتمند 
کنونی بسیار پایین تر از سطوح اواخر قرن 20 است. تنها 
نقطه های اوج که در دوران شکوفایی دات کام در مناطقی 
مانند آمریکا و کانادا مشاهده شد،  از بین رفته اند. ترکیب 
یک درصد رشد بهره وری با رکود در نیروی کار به معنای 
کندی بسیار شدید رشد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

مطالعه اخیری که از سوی سازمان همکاری های اقتصادی 
کندی  علل  دارد  تالش  گرفت،   انجام   )OECD( توسعه  و 
ارائه  باره  این  در  توضیحاتی  کند.  کشف  را  بهره وری 
بیان  پیشرفت«  »پایان  فرضیه  مثال  عنوان  به  شده اند. 
به  اطالعات  فناوری  در  نوین  پیشرفت های  که  می دارد 
تحول آفرین  و  انقالبی  اتومبیل  یا  برق  پیدایش  اندازه 
به  تولید  اقتصاد  از  تغییر  دیگر  احتمالی  عامل  نیستند. 
اقتصاد خدمات است که در آن کارگران زیاد کارایی کمتر 
دارند و شغل آنها را نیز نمی توان خودکار کرد. و در نهایت 
فعالیت ها  برخی  می شود:  مطرح  غلط  اندازه گیری  مساله 
را  خود  اینترنت  در  جست وجو  رایگان  موتورهای  مانند 
همین  به  نمی دهند.  نشان  داخلی  ناخالص  تولید  آمار  در 

دشوار  خدماتی  صنایع  در  بهره وری  اندازه گیری  صورت 
است. 

می گیرد.  قرار  معما  این  اصلی  مرکز  در  فناوری  نقش 
کاهش  با  اینترنت   2000 دهه  اوایل  و   1990 دهه  اواخر  در 
در  شرکت ها  برای  امکان  ایجاد  و  معامالت  هزینه های 
منافع  واقعی  زمان  در  انبار  موجودی  و  فروش  رهگیری 
در  نیز  بیشتری  منافع  البته  کرد.  ایجاد  انکاری  غیرقابل 
راه هستند؛ چرا که شرکت ها به فناوری های دیگری مانند 

چاپ سه بعدی یا اتومبیل های بدون راننده روی آورده اند. 
تولید  از  سهمی  عنوان  )به  فناوری  در  سرمایه گذاری  اما 
کاهشی  روندی  کشورها  از  بسیاری  در  داخلی(  ناخالص 
پایین ترین  به  بهره  نرخ  اینکه  با وجود  است. حتی  داشته 
پروژه های  تعداد  می رسد  نظر  به  رسید  خود  سطوح 
فناوری  فقط  شاید  است.  یافته  کاهش  باال  فناوری  جذاب 
 1996 سال های  در  آمریکا  در  بهره وری  افزایش  عامل 
»زنجیره های  گسترش  دیگر  مهم  عامل  نباشد.   2004 تا 

ارزشی جهانی« است؛ شبکه های تجاری ای که در بسیاری 
می دهند.  ارتباط  یکدیگر  به  را  عرضه کنندگان  کشورها 
ارزشی  زنجیره  از  عضوی  دارند  قصد  که  شرکت هایی 
جهانی باشند، باید کارآمدی خود را تا حد ممکن باال برند. 
با  گرفت.  خواهند  پیشی  آنها  از  رقبا  صورت  این  غیر  در 
تشکیل زنجیره های ارزشی جهانی در اواخر دهه 1990 و 
یافت.  گسترش  سرعت  به  جهانی  تجارت   2000 دهه  اوایل 
اما از زمان بحران جهانی رشد تجارت حتی از رشد تولید 

کندی  عامل  امر  این  شاید  شد.  کندتر  هم  داخلی  ناخالص 
توسعه زنجیره های ارزشی و در نهایت بهره وری باشد.

جدید  کارهای  و  کسب  تشکیل  سرعت  کندی  دیگر  عامل 
تجارت های  که  است  آن  بر  انتظار  میان مدت،  در  است. 
جدید نسبت به موارد قبلی کسب و کار از کارآمدی بیشتری 
و   2012( داده ها  تازه ترین  طبق  اما  باشند.  برخوردار 
2013(، در بسیاری از کشورها پس از بحران مالی جهانی 
خود  به  را  شرکت ها  کل  از  کمتری  سهم  جدید  بنگاه های 

اختصاص داده اند.
عامل دیگر عدم تناسب بین مهارت های کارگران و نیازهای 
 2008- 2009 سال های   رکود  آستانه  در  است.  صنعت 
بسیاری از کارگران مجبور شدند مشاغلی با دستمزد پایین 
از  داشته باشند. نظرسنجی سال 2013 نشان داد که بیش 
انگلستان  )در  ثروتمند  کشورهای  در  کارگران  درصد   20
آنها  صالحیت  داشتند  عقیده  درصد(   30 از  بیش  ژاپن  و 
این  بر  عالوه  است.  حد  از  بیش  دارند  که  شغلی  برای 
به جای  بنگاه ها  باعث شد،  کار  نیروی  به  آسان  دسترسی 
روی  نیروی کار  بیشتر  استخدام  به  بیشتر  سرمایه گذاری 
آورند.اما همزمان کارفرمایان از کمبود مهارت گله دارند. 
را  فارغ التحصیالنی  آن  غربی  آموزشی  نظام های  شاید 
پرورش  هستند  آنها  دنبال  به  جدید  کارهای  و  کسب  که 
نمی دهند. شاید الزم باشد دولت ها آموزش های بیشتری را 

در محیط کار فراهم سازند. 
باور  این  بر  توسعه  و  اقتصادی  همکاری های  سازمان  
است که این عوامل بنیادین بهتر از عامل اندازه گیری غلط 
آنکه  به ویژه  را توضیح دهند.  بهره وری  می توانند کندی 
اقتصادهای  بر  عالوه  و  است  درازمدت  بهره وری  کندی 
داده  تاثیر قرار  را هم تحت  پیشرفته، کشورهای نوظهور 

است.
که  است  مشکالتی  بزرگ ترین  از  یکی  بهره وری  کندی 
قابل  نکته  اما  هستند.  مواجه  آن  با  ثروتمند  کشورهای 
عمومی  مناظرات  در  کمتر  مشکل  این  که  است  آن  توجه 
مطرح می شود. سیاستمدارانی مانند دونالد ترامپ به جای 
را  داخلی  تولید  کارایی  می توان  چگونه  اینکه  بر  تمرکز 
افزایش داد، تالش دارند کاالها و افراد را از منابع خارجی 
تامین کنند. هرگاه دولت ها واقعًا تالش می کنند بهره وری 
را بهبود بخشند )مثاًل اعمال اصالحات بازار کار از سوی 
دولت فرانسه(، آنها با مقاومت زیادی مواجه می شوند. این 
حل  نیست  قرار  بهره وری  کندی  مشکل  که  معناست  بدان 

شود.
منبع: اکونومیست
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9 باوری که ما را 
مسموم می کند 
چیســــــــــــت؟

میترا فتحی

و  خوب  »سوال  زیستن  بهتر  و  موفقیت  رموز  از  یکی 
که  می کنند  فکر  افراد  غالب  است.  پرسیدن«  درست 
اما  می شوند  ما  پیشرفت  و  رشد  باعث  خوب  جواب های 
زمینه ای  هر  در  پیشرفت  و  رشد  که  است  این  حقیقت 
ابتدا مستلزم پرسیدن سوال های درست است. سوال های 
درست از قبیل چگونه زندگی کنم؟ چگونه زندگی بهتر و 
با کیفیت تری داشته باشم؟ چه چیزهایی موجب ناراحتی 
می توانم  چیزهایی  چه  با  می شوند؟  من  افسردگی  و 
شاد تر زندگی کنم؟ چه افکاری باعث غم و درد درون من 
می شوند؟ چه باورهایی را باید ترک کنم؟ چه باورهای 

مثبت و رشد دهنده ای را باید اتخاذ کنم؟

شکل  را  زندگیتان  که  هستند  همان هایی  شما  باورهای 
چه  یا  می خواهید  چه  که  نیست  مهم  چندان  می دهند. 
شما  به  زندگی  در  که  آنچه  دارید،  دوست  را  چیزهایی 
که  نکنید  تصور  هرگز  است.  شما  »باور«  می دهد  جهت 
اگر بذر گالبی بکارید، سیب درو خواهید کرد؛ همچنین، 
منفی  افکار  و  باورها  با  که  باشید  نداشته  توقع  هرگز 
نتایج و محصوالت مثبت برداشت کنید. در زندگی هر چه 
بکاریم همان را درو می کنیم و اما 9 بذر مسموم کننده یا 9 
علف هرز زندگی چه چیزهایی هستند؟ باورهایی چون:

1- همه باید از من راضی باشند
درد بزرگی است که بخواهید همیشه همه افراد را از خود 
خودتان  از  عصبی  توقع  این  نتیجه  و  دارید  نگه  راضی 
محال  زیرا  ناکامی؟  چرا  ناکامی!  جز  نیست  چیزی 
همیشه  باشند،  راضی  ما  از  افراد  همه  همیشه  که  است 
یا  با ما مخالفت می کنند  دلیلی  به هر  افرادی هستند که 
از ما، روش زندگی ما، انتخاب ها و تصمیمات ما رضایت 
وقت،  خود  زندگی  در  زیادی  افراد  متاسفانه،  ندارند. 
بابت راضی کردن همه  را  و شادابی خود  انرژی  زمان، 
اول  رهنمود  بنابراین،  می دهند.   هدر  خود  اطرافیان 
کنار  را  دیگران  داشتن  نگه  راضی  خیال  که:  است  این 
بگذارید. شما قادر نیستید همه را راضی نگه دارید، اگر 
همیشه  کنید!  امتحان  می توانید  دارید  شک  گفته  این  به 

عده ای هستند که از شما راضی نیستند.

2- من مسوول شادی همه هستم
حتما تا به حال دیده اید یا شاید هم خود شما از آن دسته 
کردن  خوشحال  غم شان  و  هم  تمام  که  باشید  افراد  از 
در  یا  افراد  با  برخورد  در  که  همان هایی  است.  دیگران 
جمع ها این تصور را دارند که وظیفه سنگین شاد کردن 

نظر  به  ناراحت  کسی  اگر  و  است  آنها  عهده  بر  دیگران 
برسد یا ساکت باشد گمان می کنند که وظیفه شان را به 
دوم  رهنمود  می شوند.  آشفته  و  نداده اند  انجام  خوبی 
این است که: شما »مسوول« شاد کردن دیگران نیستید. 
باشید.  موثر  می توانید  دیگران  شدن  شاد  در  فقط  شما 
بنابراین، این بار سنگین را بر زمین بگذارید و سعی کنید 
مثل یک فرد عادی با دیگران معاشرت کنید. خوب است 
که دیگران را شاد کنید اما اگر این مساله دغدغه ذهنی و 

سببی برای آشفتگی شما شود، آنگاه ایراد دارد.

3- من باید مراقب دیگران باشم
برخی از افراد هم خود را منجی همه عالم می دانند! گمان 
عهده  از  نمی تواند  کسی  هیچ  که  است  این  بر  افراد  این 
افراد!  خود  حتی  برآید،  دیگران  از  پرستاری  و  مراقبت 

بنابراین، خود دست به کار می شوند و در روابط شان تا 
جایی که امکان داشته باشد از طرف مقابل خود مراقبت 
روابط  نشانه های  از  یکی  این  می کنند.  پرستاری  و 
بدکارکردی و ناسالم است. در نهایت، این افراد با وجود 
ناکامی ها و خستگی ها خود را قربانی اول و آخر روابط 

سوم  رهنمود  می شوند.   دچار  افسردگی  به  و  می دانند 
دهید  اجازه  و  بگذارید  کنار  را  پرستاری  که:  است  این 
هر کسی مسوولیت های خود را خودش بر عهده بگیرد 
دیگران  دهید  اجازه  شما  اگر  که  کنید  باور  کند.  رشد  و 
می خواهید  اگر  می گیرند.  یاد  را  خود  از  مراقبت  هم 
زندگی شادتری داشته باشید حتما دست از پرستاری و 
مراقبت های افراطی از دیگران )با هر توجیهی( بردارید 
و بر زندگی خود متمرکز شوید و شروع کنید به مراقبت 

کردن از خودتان.

4- همه باید مرا راضی نگه دارند
شخصیت  ویژگی های  و  عصبی  توقعات  از  یکی 
برتری طلب و خودشیفته ما هم این است که توقع داریم 
نمایان  کجا  در  باور  این  دارند.  نگه  راضی  را  ما  همه 

می شود؟ آنجایی که کسی خالف میل ما رفتار می کند و 
ما خشمگین و ناراحت می شویم، آنجایی که توقع داریم 
مرکز توجه باشیم و نیستیم، آنجایی که مردم طبق میل 
رهنمود   . ما  میل  طبق  نه  و  می کنند  زندگی  خودشان 
چهارم این است که: قرار نیست همه شما را راضی نگه 
دارند. مردم می توانند طق میل خود و آن گونه که دوست 
دارند زندگی کنند. واقعیت این است که بسیاری از اوقات 
نیست  ما  پسند  مورد  که  می کنند  رفتار  به گونه ای  افراد 
چه  هر  است.  توقع  گذاشتن  کنار  کار  بهترین  پس  و... 
جلب  را  شما  رضایت  همه  که  باشید  داشته  توقع  بیشتر 

کنند بیشتر خشمگین و افسرده می شوید.

5- باید به دیگران باج دهم تا مرا بپذیرند و دوست داشته 
باشند

این یکی از ترفند های شخصیت مهرطلب درون ما است. 
برای  کنیم  گمان  که  می کند  ایجاب  ما  درون  مهرطلبی 
کارهایی  کاری/  باید  باشند  همراه  ما  با  دیگران  اینکه 
برایشان انجام دهیم. در اینکه هر رابطه ای حداقل از دو 
نفر تشکیل شده است و هر دو نفر باید برای حفظ رابطه 
ذهن  همیشه  عده ای  اما  نیست،  شکی  هیچ  کنند  تالش 
او  تا  این مساله می کنند که »چه کار کنم  را درگیر  خود 
بیشتر دوستم بدارد؟ چه کار کنم که او مرا ترک نکند؟« 

این سوال ها فقط در یک ذهن وابسته یا مهرطلب ایجاد 
می شود و چنین است که فرهنگ »باج دادن« در میان ما 
رایج شده است. باج انواع مختلفی دارد: باج مالی، باج 
عاطفی، باج خدماتی، باج جنسی و...  رهنمود پنجم این 
است که: دست از باج دادن برای همراه و دوست کردن 
دوست  یک  داشتن  برای  شما  بردارید.  خود  با  دیگران 
نیازی به باج دادن ندارید و اگر طرف مقابل شما فردی 
شما  با  هم  باج  بدون  قطعا  باشد  مناسب  و  سالم  نسبتا 
بدهید،  عشق  دارید،  عشق  که  زمانی  فقط  ماند.  خواهد 

باج دادن ممنوع!

6- دنیای من دنیای برنده و بازنده است
یکی از مهم ترین باورهایی که در جوامع نامتعالی رواج 
باور »برنده-بازنده« است. در جوامعی که مردم  دارد، 

باشند،  رسیده  نسبی،  چند  هر  شخصیتی،  بلوغ  به  آن 
یک باور حاکم است و آن هم باور »برنده-برنده« است. 
در نظر این مردم »همه برنده هستند و بازنده ای وجود 
ندارد.« اما در میان مردم رشد نیافته تنها یک الگو قابل 
درک است: »در یک میدان فقط یک نفر برنده است، پس 
که:  است  این  ششم  رهنمود  است!«  بازنده  دیگر  طرف 
فکری  الگوی  جایگزین  را  »برنده-برنده«  فکری  الگوی 
»برنده-بازنده« کنید تا زندگی شادتر و سالم تری داشته 
ما  جمع  که  می شویم  برنده  ما  از  یک  هر  زمانی  باشید. 
طرف  که  نیست  نیازی  شما  بقای  برای  شود.  برنده 
شخص  می کنید  احساس  اگر  و  شود  بازنده  مقابل تان 
مقابل شما برنده است، پس بنابراین شما باخته اید، سخت 
در اشتباه هستید. بازنده ای وجود ندارد، همه برنده ایم. 
شاید غافل از آن باشید که این الگوی فکری در بسیاری 
مواقع در زندگی باعث شکست شما می شود، گاهی باعث 
بکشید،  تالش  از  دست  دیگری  دیدن  برنده  با  می شود 
گاهی باعث می شود دست به اقدامات عصبی و نادرست 
به  عاطفی تان  روابط  می شود  باعث  گاهی  حتی  بزنید، 
بن بست بخورد! تفکر راجع به این الگوی فکری اشتباه 
به خود  را  زندگی  بر  آن  تاثیرات  و  تشخیص مضرات  و 

شما می سپاریم.

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
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7- اگر چنان شود آبرویم می رود
دارند  زیادی وجود  افراد  است!  بد  ریا 
حرف  و  قضاوت  از  ترس  همیشه  که 
و  خود  آن  مبنای  بر  و  دارند  دیگران 
طبیعی ترین  از  حتی  را  اطرافیان شان 
حقوق خود محروم یا شخصیت واقعی 
می کنند.  پنهان  دیگران  از  را  خود 
صحبت ما با آن گروه از افراد است که 
مردم  حرف  به خاطر  را  خود  زندگی 
کرده اند.  سخت  و  تنگ  بسیار  بسیار 
شما  که:  است  این  هفتم  رهنمود 
نهایت،  در  کنید،  زندگی  که  هرطور 
بعضی از مردم همیشه سوژه ای برای 
می کنند،  پیدا  شما  درباره  صحبت 
بنابراین، زندگی خودتان را بکنید و به 
هر  آبروی  نباشید.  مردم  قضاوت  فکر 
است  او  خدای  و  او  خود  نزد  شخصی 
و خداوند حافظ آبروی بندگانش است، 
به شرطی که بندگان او نیز با او همراه 
باشند، یعنی ریا نکنند و به شایعه دامن 

نزنند.

8- مردم نباید من واقعی را بشناسند

در  که  است  جامعه ای  پنهانکار  جامعه 
نقاب های  یا  نقاب  افراد  از  یک  هر  آن 
خود  کردن  پنهان  برای  متعددی 
واقعی شان بر چهره می زنند. در چنین 
عزت  بودن  پایین  از  مردم  جامعه ای 
می برند.  رنج  نفس  به  اعتماد  و  نفس 
»انسان  با  که  آنجایی  از  مردم  این 
بودن« آشنا نیستند و خود واقعی شان 
دوست  نپذیرفته اند،  نمی شناسند،  را 
به  دائما  نمی دانند،  ارزشمند  و  ندارند 

پنهانکاری  برای  )هایی(  راه  دنبال 
می گردند. رهنمود هشتم این است که: 
تحقیق کنید و انسان را بشناسید، خود 
اعتماد  را بشناسید، روی عزت نفس و 
به نفس خود کار کنید و دست از تالش 
که  زمانی  ندارید.  بر  زمینه  این  در 
زندگی  واقعی تان  خود  با  کنید  شروع 
روی  و  دیگر  روی  زندگی  آنگاه  کنید 
نشان  نیز  شما  به  را  خود  کیفیت تر  با 
که  آنچه  باشید  و  نترسید  داد.  خواهد 

هستید.

9- تفکر صفر یا صد
سیاه  یا  سپید  را  چیز  همه  که  افرادی 
همه  به  و  گورخری(  )تفکر  می بینند 
در  صد،  یا  می دهند  صفر  عدد  یا  چیز 
ذهنی  گستره  بودن  کوچک  حقیقت 
این یکی  خود را به نمایش می گذارند. 
رشد  جوامع  سمی  باورهای  از  دیگر 
نیافته است. جهان هستی قانونی دارد 
به نام »قانون نسبیت« و دستورالعملی 
دارد به نام » تعادل گرایی.« باور آنانی 
که در تفکرات خود صفر یا صد دارند و 
میان این صفر یا صد گستره ای وجود 
دارد.  »تعصب گرایی«  در  ریشه  ندارد 
رهنمود نهم این است که: زمانی که به 
چیزی در حالت صفر یا صد )قطعیت( 
حالت ها  که  کنید  تمرین  می کنید،  فکر 
در  نیز  آن  برای  را  دیگری  احتماالت  و 
نظر گرفته و این احتماالت را یادداشت 
قطعیت  که  مواقعی  از  فهرستی  کنید. 
شما اشتباه بوده است بنویسید و باور 
را  خاکستری  تفکر  یا  نسبیت  قانون 

جایگزین باور سپید و سیاه کنید.

هفت نشانه ی 
افراد منفی گرا

خود  زندگی  در  را  گرا  منفی  افراد  ما  چگونه 
در  هشداردهنده  عالئم  می دهیم؟  تشخیص 

این افراد کدام است؟ این مقاله را دنبال کنید.

آن ها همیشه نگران اند
افراد منفی گرا اغلب احساس نگرانی می کنند. 
آن ها همیشه پیش بینی می کنند اوضاع بد پیش 

آن ها  برای  همه چیز  اگر  حتی  رفت،  خواهد 
خوب پیش می رود.

آن ها بدبین هستند
روشن  جنبه ی  نمی توانند  هیچ وقت  افراد  این 
مشکالت  در  حتی  ببینند.  را  زندگی  خوب  و 
کوچک آن ها به بدترین فکر می کنند. می خواهد 

موضوع ترافیک باشد، شرایط هوایی یا حتی 
خوردن غذا در یک رستوران، آن ها همیشه به 
هیچ چیز  می کنند.  فکر  ممکن  حالت  بدترین 
بیاورد.  لبخند  آن ها  صورت  روی  نمی تواند 
و  شاد  نتیجه ی  بک  به  به ندرت  منفی  افراد 
آن ها همیشه فکر می کنند  عالی فکر می کنند. 

همه چیز بد پیش خواهد رفت.

آن ها زیاد شکایت می کنند
افراد منفی گرا همیشه در حال شکایت کردن 
محیطی  و  زده  غر  همیشه  آن ها  هستند. 
می کنند.  درست  خود  اطراف  در  ناخوشایند 
که  است  این  گرا  منفی  افراد  درونی  اعتقاد 

همه چیز  از  آن ها  هستند.  او  علیه  دنیا  همه ی 
از آب وهوا، محیط کار، محیط  شکایت دارند، 

خانه گرفته تا قیمت پیاز.

آن ها از تجربه ی جدید می ترسند
از  ندارند  دوست  هیچ گاه  گرا  منفی  افراد 
آن ها  شوند.  خارج  خود  راحتی  منطقه ی 
مشکل  ناراحتی،  ترس،  احتمال  با  نمی توانند 

یا شکست روبرو شوند. این همان دلیلی است 
تجربیات  برای  نمی توانند  هیچ گاه  آن ها  که 
جدید تالش کنند و اغلب در همان محدوده ی 

کسل کننده و تکراری خود باقی می مانند.

آن ها اغلب موفق نیستند
عوامل  اساس  بر  می تواند  موفقیت  عدم 
دالیل  از  یکی  گرایی  منفی  اما  باشد  مختلفی 
تصور  اغلب  گرا  منفی  افراد  است.  اصلی 
قوی  یا  خوب  باهوش،  کافی  حد  به  می کنند 
آن ها  موفقیت  برای  اصلی  تهدید  اما  نیستند. 
اثر  بر  اغلب  هیجانی شان  هوش  که  است  این 
می رود.  بین  از  آن ها  انتقادی  و  منفی  نگرش 
به  آینده  نمی کند.  هیجان زده  را  آن ها  آینده 
نمی دهد.  نشان  را  ممکن  فرصت های  آن ها 
صحبت  تغییرات  درباره ی  به ندرت  افراد  این 
مورد  بدبختی های  به غیراز  زیرا  می کنند 
بهترین  نمی کنند.  فکر  چیزی  به  خود  تصور 
 " است:  این  زندگی  برای  آن ها  تالش  تعریف 

گیرکردن در یک تونل تاریک ".

آن ها انرژی شما را از بین می برند
بین  از  را  شما  انرژی  تمامی  گرا  منفی  افراد 
روحی  نظر  از  می شوند  باعث  آن ها  می برند. 
افراد  این  شود.  تخلیه  شما  انرژی  جسمی  و 
اطراف خود درست  در  نمی توانند جو مثبتی 
کنند. بودن با آن ها شما را خسته و بی انرژی 

می کند.

آن ها تجربه ی کمی در زندگی دارند
یک فرد منفی گرا به سختی قادر به تشخیص 
این ها  زیبایی، هیجان، شادی و شور هستند. 
زیاد  را  آن  افراد  این  که  نیستند  احساساتی 
تجربه کنند. آن ها به سختی به جنبه های شاد 

و روشن زندگی نگاه می کنند.
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 کبد بزرگ ترین کارخانه شیمیایی بدن است یعنی تولید، 
مورد  مواد  از  بسیاری  ساخت  و  سم زدایی  متابولیسم، 
استفاده بدن را برعهده دارد. این غده تقریبا هزار و 100 
شده،  واقع  شکم  راست  و  فوقانی  قسمت  در  که  گرمی 
نقش حیاتی در زندگی ما دارد و بدون آن یا با عملکرد 
ناقص آن زندگی ممکن نیست یا بسیار دشوار می شود. 
در  گرچه  است.  مهم  فوق العاده  غده  این  از  حفاظت 
سیستم  )حمله  اتوایمیون  بیماری های  مثل  نادر  مواقع 

ایمنی بدن به اعضا مثال کبد که هنوز دلیل آن مشخص 
نشده است( بدون هیچ علت اولیه ای کبد دچار نارسایی 
شدید می شود ولی وظیفه ماست که از این عضو حیاتی 
مواقع  بیشتر  زیرا  کنیم  محافظت  می توانیم  که  آنجا  تا 
این خود ما هستیم که با ندانم کاری ضربه اصلی را بر 

این غده کارآمد وارد می کنیم.

     2 نوع نارسایی کبد وجود دارد؛ حاد و مزمن. عالئم 
نارسایی مزمن و حاد در بیماران متفاوت است و درست 
مرتبط با اختاللی هستند که در وظایف کبد ایجاد شده 

است؛ در نکته های هفتگانه ای که در ادامه می خوانید، با 
این موارد آشنا خواهید شد.

     1. مواد قندی بعد از ورود به بدن وارد کبد می شوند و 
به صورت گلیکوژن در آن ذخیره خواهند شد. زمانی که 
فرد غذا نمی خورد، کبد این ماده را آزاد می کند و مواد 
مغذی بدن تامین می شود. البته در مواقع گرسنگی، کبد 
اتفاق در  اولین  نیز می سازد.  را  بدن  پروتئین  و  چربی 
نارسایی حاد کبد این است که قندخون بیمار از کنترل 
قند)در  افت  دچار  بیمار  است  ممکن  و  می شود  خارج 
بیشتر مواقع( یا افزایش قندخون شود. کاهش قندخون 
قندخون  افزایش  و  بیمار  تمرکز  و  با کاهش هوشیاری 
او با کما، استفراغ و... همراه است. این عالئم در هر 2 
نوع نارسایی مشاهده می شود ولی در نارسایی مزمن 

خفیف تر است.

     2. کبد عوامل انعقادی را می سازد که کنترل خونریزی 
و  لخته  تشکیل  به  انعقادی  مواد  دارند.  برعهده  را 
نارسایی  در  می کنند.  کمک  خونریزی  از  جلوگیری 
فرد ممکن  و  انعقادی مختل می شود  تولید عوامل  حاد 
اختالل  شود.  شدید  و  جدی  خونریزی های  دچار  است 
در عملکرد عواملی خونی در نارسایی مزمن خفیف تر 

است.

     3. کبد مقداری از مواد چربی داخل خون را نیز در 
طبیعی  حد  از  مقدار  این  اگر  می کند.  ذخیره  خودش 
که  می شود  کبدچرب  نام  به  بیماری ای  باعث  بگذرد 
باعث  کبدچرب  کند.  وارد  کبد  به  جدی  آسیب  می تواند 
کبدی  آنزیم های  سطح  در  اختالل  و  مزمن  نارسایی 

می شود.

که  آلبومین می سازد  نام  به  پروتئین مهمی  کبد   .4      
تعادل  حفظ  باعث  پروتئین  این  دارد.  وجود  خون  در 
یا  آوردن  آب  بیماران  این  در  می شود.  خون  مایعات 
نارسایی  در  آسیت  می شود.  مشاهده  و...  شکم  آسیت 

مزمن کبد دیده می شود.

از کل بدن جمع و  را  5. کبد مواد اضافی و سموم       
یکی  شوند.  دفع  راه  این  از  تا  می  کند  صفرا  وارد  بعد 
از  بیلی روبین است که  از مهم ترین مواد سمی رنگدانه 
ایجاد می شود. سموم دیگری  گلبول های قرمز  تخریب 
می شود.  کبد  وارد  نیز  داروهاست  مصرف  حاصل  که 

نارسا  کبد  در  می شوند.  دفع  کبد  راه  از  هم  مواد  این 
بلکه  نمی شود  برداشته  کبد  به وسیله  خون  بیلی روبین 
می شود.)این  زردی  باعث  و  می یابد  تجمع  پوست  در 
می شود(  دیده  حاد  و  مزمن  نارسایی  در  وضعیت 

سمومی که از خارج وارد بدن می شوند نیز دیگر خارج 
نمی شوند و با تجمع در بدن می توانند وارد مغز و باعث 

کاهش هوشیاری شوند )در نارسایی حاد.(

     6. کل خون دستگاه گوارش وارد کبد می شود. اختالل 
کارکرد کبد روی فشارخون عروق موجود در دستگاه 

گوارش نیز اثر می گذارد. در نارسایی مزمن کبد فشار 
باعث  پدیده  این  و  زیاد  کبد  در  پورت  نام  به  سیاهرگی 
مثل  بدن  جای  همه  در  واریس  می شود.  عروق  واریس 
دهانه مری و مقعد ممکن است ایجاد شود. البته واریس 
بروز  باعث  آن  پارگی  و  است  مری  ناحیه  در  عمدتا 
استفراغ  بیماران  می شود.  کشنده  و  شدید  خونریزی 
جهنده ای دارند و خون باال می آورند. این وضعیت یک 
حالت کامال اورژانسی است. پاره شدن واریس مری در 
نارسایی مزمن دیده می شود زیرا در  به  بیماران مبتال 
فیبروزه می شود که  یا  به مرور سفت  بیماران کبد  این 
نام آن سیروز کبدی است. سفتی کبد مانع ورود خون 

به کبد می شود.

می توانند  که  دارند  وجود  زیادی  بسیار  عوامل   .7      
به بافت کبد صدمه بزنند و باعث نارسایی حاد یا مزمن 
شوند. ویروس هپاتیتB و C یا بعضی از ویروس های 
داروها  مصرف  خون،  شدید  عفونت های  بیماری زا، 
سموم،  معرض  در  گرفتن  قرار  پزشک،  نظر  بدون 
مصرف زیاد الکل، چاقی بیش از حد و داشتن کبدچرب 
حاد  کبدی  آسیب  اینکه  اما  هستند،  مهم  عوامل  از  و... 
باشد یا مزمن به قدرت ماده آسیب زا بستگی دارد. ممکن 
است یک ماده سمی بتواند به راحتی کبد را ظرف چند 
از بین ببرد، باعث ایجاد آسیب حاد شود و بیمار  هفته 
با عالئمی مانند افت قندخون، خونریزی کشنده ناشی 
مراجعه  و...  هوشیاری  کاهش  انعقادی،  اختالالت  از 
کند. تقریبا ظرف 8 هفته فرد دچار نارسایی حاد کبد 
می شود. این بیماری صعب العالج است و درمان خیلی 

زود باید آغاز شود.
     معموال زمان بیشتری الزم است که کبد یک فرد الکلی، 
مبتال به کبدچرب  یا فردی که از داروهای غیراستاندارد 
و بی توجه به نیاز بدن استفاده می کند، صدمه ببیند. به 

7 نکته ای که باید درباره 
نارسایی های حاد و مزمن کبد بدانید

 وقتی کبد 
خستـه 

می شود...
دکتر شهرام آگاه

و  کبد  و  گوارش  بیماری  های  فوق تخصص 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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این نوع صدمه نارسایی مزمن کبد گفته می شود. مبتالیان 
به چنین بیماری ای عالئم خفیف تری دارند، مثال دچار زردی 
عالمتی  اصال  هم  گاهی  اما  هستند  پوست  یا  چشم  ملتحمه 

ندارند.

10درصد باقیمانده کبد، توان بازسازی آن 90درصد را دارد
زمینه ای  علت  حتما  باید  کبد  مزمن  یا  حاد  نارسایی  در       
را پیدا کرد. در بعضی مواقع با برطرف کردن عامل، کنترل 
کبد  و  می شود  برطرف  خودبه خود  نارسایی  و...  بیماری 
می تواند خودش را بازسازی کند. قدرت بازسازی کبد زیاد 
باقیمانده  درصد   10 برود،  بین  از  آن  درصد   90 اگر  و  است 
با  که  است  دلیل  همین  به  دارد.  را  کبد  کل  بازسازی  قدرت 
اقدامات حمایتی و درمانی و از بین بردن عامل آسیب رسان 
کبد  نارسایی  به  مبتال  بیماران  در  را  کبد  عملکرد  می توان 
شدن  قابل برطرف  زمینه ای  علت  اگر  بازگرداند.  مزمن، 
نباشد و کبد پیوندی به موقع پیدا نشود، بیمار فوت خواهد 
راه چاره  تنها  افتاده  کار  از  کامال  کبد  که  در مواقعی  کرد. 

پیوند کبد از فرد فوت شده است.

چگونه از کبد محافظت کنیم؟
     1- رفتارهای پرخطر را کنار بگذارید. هپاتیتB و C از 
طریق تماس جنسی با فرد آلوده به ویروس سرایت می کند. 
بیماران  خون  با  که  علوم پزشکی  کادر  برای  واکسن  تزریق 
تماس  مثل  پرخطر  رفتارهای  که  افرادی  و  دارند  سروکار 
اگر  است.  الزامی  دارند،  موادمخدر  تزریق  یا  زیاد  جنسی 
رفتار پرخطر دارید، از نظر نبود ویروس هپاتیت در بدن با 

دادن آزمایش خون مطمئن شوید.

چه  مصرف  نشده  معلوم  هنوز  کنید.  ترک  را  الکل   -2      
آسیب  کبد  به  می تواند  زمانی  فاصله  چه  در  و  الکل  مقدار 
برساند. شدت آسیب به سن، جنس، ژنتیک، چاقی و بعضی 
عوامل جانبی بستگی دارد ولی در هر حال باید از مصرف 

الکل حتی به مقدار کم خودداری کنید.

     3- اگر دچار نارسایی مزمن کبد هستید، معاینات دوره ای 
را فراموش نکنید.

     4- بعضی داروها مانند داروهای ضدتشنج یا داروهای 
کبد  به  درازمدت  در  و...  هورمون ها  استروییدی،  اعصاب، 
این  از  را  خود  بیماران  باید  حتما  پزشکان  می زنند.  آسیب 

نظر آگاه و کبد را بررسی کنند.

     5- هرگز از داروهای ناشناس برای کاهش وزن استفاده 
آن  مصرف  که  وزن  کاهش  شایع  داروهای  از  یکی  نکنید. 
به دلیل عوارض کبدی ممنوع شد، داروی سیبوترامین بود. 
داروها باید استاندارد و زیرنظر پزشک تجویز شوند، حتی 
داروهای گیاهی را هم باید پزشکی که تحصیالت دانشگاهی 
در این زمینه دارد، تجویز کند. مطالعات نشان می دهد حتی 
می شوند  استفاده  کبد  عملکرد  بهبود  برای  که  داروهایی 
داروها  باشند. مصرف  داشته  کبدی  هم می توانند عوارض 
گاهی اجتناب ناپذیر است ولی کبد حتما باید به طور دوره ای 

بررسی شود.

     6- اگر چاق هستید، باید به طور مرتب و با توصیه پزشک 
هستید  کبدچرب  دچار  اگر  دهید.  انجام  را  کبدی  تست های 

تنها راه، کاهش وزن و ورزش است.

آزمایش خون است که در  آزمایش   های کبدی شامل   -7      
خون  آلبومین  یا  می شود  گرفته  اندازه  آنزیم ها  سطح  آن 
باالیی  تشخیصی  قدرت  نیز  سونوگرافی  می شود.  سنجش 
دارد. بیماران مبتال به هپاتیت باید هر 12-6 ماه سونوگرافی 
است  ممکن  شود،  دیده  مشکوکی  ضایعه  اگر  شوند.  کبد 
امروز  البته  شود.  درخواست  سی تی اسکن  یا  نمونه برداری 
استفاده  نمونه برداری  جای  به  دیگری  غیرتهاجمی  روش 
احتمال  که  افرادی  برای  دارد.  نام  فیبرواسکن  که  می شود 
استفاده  روش  این  از  می توان  دارند  کبدی  مزمن  اختالل 
کرد. فیبرواسکن میزان سفتی یا فیبروز کبد را تا حد زیادی 

تشخیص می دهد.

8- مصرف زیاد استامینوفن باعث نارسایی حاد کبدی       
می شود. در این مواقع برای سم زدایی کبد از دارو استفاده 
می شود. زمانی که نارسایی حاد یا مزمن قابل کنترل نباشد، 

بیمار در فهرست پیوند کبد قرار می گیرد.

به یاد داشته باشید فقــــط از 
صرافی های معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خوداستفاده نمائید
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المپیک در
 استخر آلوده

فاطمه کاظمی

به  مقاوم  خطرناک  »ابرمیکروب های«  دانشمندان 
آنتی بیوتیک ها را در شهر ریودوژانیرو میزبان مسابقات 
مسابقات  برگزاری  محل  دریاچه  در  و  المپیک  شنای 
باعث  یافته ها،  این  یافته اند.  قایق رانی  و  کانوسواری 
نگرانی درباره وضعیت بهداشتی نقاط بسیار پرطرفدار 
ابرمیکروب ها  می دهد  نشان  و  است  شده  توریستی 
را  نقاط  دیگر  بیمارستان،  در  معمول شان  محل  جز  به 
آمده  وجود  به  نگرانی  این  همچنین  کرده اند.  آلوده  هم 
غیرایمن  ریو،  در  فاضالب  با  آلوده  آبراهه های  که  است 
شد،  منتشر   ٢٠١٤ سال  اواخر  در  که  بررسی ای  باشند. 
در  داروها   به  مقاوم  باکتری های  وجود  نشان دهنده 
محل  خلیج  این  بود.  گوانابارا  خلیج  سواحل  از  یکی 
المپیک  بازی های  در  موج سواری  مسابقات  برگزاری 
است. نخستین بررسی نشان دهنده وجود ابرمیکروب ها 
ساحل  ازجمله  بود،  ریو  در  پرطرفدار  ساحل  پنج  در 
کوپاکابانا که محل برگزاری مسابقات شنای آب های آزاد 
لبلون، بوتافوگو و فالمنگو هم  ایپانما،  و سه گانه است. 
می توانند  ابرمیکروب ها  این  هستند.  دیگر  ساحل  چهار 
باعث عفونت های ادراری، تنفسی و خونی صعب العالج 
این  می دهد  نشان  بررسی ها  شوند.  مننژیت  نیز  و 
عفونت  دچار  بیماران  از  نیمی  تا  مرگ  در  باکتری ها 
ژن های  داد  نشان  نیز  بررسی  دومین  هستند.  دخیل 
قلب  در  دوفریتاس  رودریگو  دریاچه  در  ابرمیکروب ها 
گوانابارا  خلیج  به  که  رودخانه ای  در  و  ریودوژانیرو 
از  بسیاری  زائد  مواد  دارند.  وجود  می شود،  تخلیه 
وارد  مسکونی،  خانه  صدها هزار  به عالوه  بیمارستان ها 
آب های جاری، رودخانه ها و نهرها می شوند و این امکان 
اخیر  سال های  در  ابرمیکروب ها  که  کرده اند  ایجاد  را 
»رناتا  یابند.  گسترش  شهر  بیمارستان های  از  فراتر  به 
پیکائو«، استاد دانشگاه فدرال ریو و سرپرست نخستین 
نتیجه  ریو  مشهور  ساحل های  »آلودگی  گفت:  پژوهش، 
فقدان امکانات پایه دفع فاضالب در کالن شهر ١٢ میلیون 
این  در  نباید  باکتری ها  »این  او می افزاید:  است«.  نفری 
پاک کردن  بود  قرار  باشند«.  داشته  وجود  دریا  و  آب ها 
میراث های  بزرگ ترین  از  یکی  ریو  شهر  آبراهه های 
برنده شدن  برای  که  بود  بزرگی  وعده  و  باشد  بازی ها 
اما  داده شد.  آمریکای جنوبی  المپیک  میزبانی نخستین 
به شکستی شرم آور  این هدف  به  برای رسیدن  اقدامات 
ناراحت  فاضالب  تعفن  بوی  از  ورزشکاران  و  انجامید 
به  گوانابارا  خلیج  در  که  خرده ریزهایی  از  و  هستند 
بالقوه  خطری  و  می چسبند  آن  به  و  می خورند  قایق ها 
برای مسابقات منصفانه هستند، شکایت دارند. بررسی 
درونی  بازبینی  مورد  ریو  فدرال  دانشگاه  در  »پیکائو« 
استفاده  با  بررسی  این  در  پژوهشگران  گرفت.  قرار 
دریافتند  ساحلی  محل  پنج  از  گرفته شده  نمونه   ١٠ از 
وجود  بوتافوگو  ساحل  در  همه،  از  بیش  ابرباکتری ها 
دارند که همه نمونه های به دست آمده از آن مثبت بودند. 
٩٠ درصد نمونه های ساحل فالمنگو که تماشاگران برای 
می آیند،  گرد  آن  در  المپیک  قایق رانان  رقابت های  دیدن 
ساحل  از  نمونه ها  از  درصد   ١٠ بود.  ابرباکتری  حاوی 
کوپاکابانا هم مثبت بودند. نمونه های ساحل های ایپانما 
و لبلون، در ٥٠ و ٦٠ درصد موارد از لحاظ ابرمیکروب ها 
باکتری های  کارشناس  هاروود«،  »والری  بودند.  مثبت 
مقاوم به آنتی بیوتیک، می گوید: »ممکن است وضعیت از 
این هم بدتر شود، چراکه ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک 
میکروب ها  سایر  به  طبیعی  به طور  ابرمیکروب ها  در 
منتقل می شوند«. این آلودگی، پلیس فدرال و دادستانان 
که  بپردازند  دراین باره  تحقیق  به  تا  است  برانگیخته  را 
آیا شرکت آب و فاضالب ریو به نام سیدا، مرتکب جرائم 
زیست محیطی شده است یا نه. بازپرسان در حال تحقیق 
دهه  اوایل  از  که  که  میلیاردهادالری  هستند  دراین باره 
خلیج  پاک کردن  و  فاضالب  خدمات  بهبود  برای   ١٩٩٠

گوانابارا اختصاص یافته است، به کجا رفته است.

ضربه هایی که یك پروژه ناموفق به قرمزها زد

پای طاووس 
پرسپولیس؟

 
پرسپولیس،  به  امیری  وحید  انتقال  از  بعد  هفته  یك 
نوبت به استقالل رسید که انتقام باخت در آن دوئل 
را از قرمزها بگیرد و در بازار نقل وانتقاالت خودی 
گذشته  فصل  مهاجم  رضایی،  کاوه  بدهد.  نشان 
شدت  به  اخیر  روز  چند  طول  در  اصفهان  ذوب آهن 
مرحله  چند  و  بود  پرسپولیس  باشگاه  عالقه  مورد 
بازیکن  این  نهایت  در  اما  انجام گرفت،  او  با  مذاکره 

سر از استقالل درآورد و پیراهن شماره9 این تیم را 
در  ترافیك عجیب  یك  با  استقالل  تصاحب کرد. حاال 
تیم  این  مهاجمان  اسم  به  است.  مواجه  حمله  خط 
بهنام  شهباززاده،  سجاد  رضایی،  کاوه  کنید؛  توجه 
برزای، جابر انصاری، علی قربانی و حتی بازیکنانی 
آنها  که  کریمی  محسن  یا  رمضانی  علیرضا  همچون 
هم قابلیت بازی در خط حمله را دارند. تازه فراموش 
تمام  استقالل  به  افشین هم  آرش  پیوستن  نکنیم کار 
در  افزوده خواهد شد.  ترافیك  این  به  نیز  او  و  شده 
این شرایط به نظر می رسد جذب کاوه برای استقالل 
بیشتر از آنکه توجیه فنی داشته باشد، جنبه انتقامی 
شدند  موفق  هم  کاوه،  جذب  با  آنها  است.  داشته 
کنند  تالفی  را  پرسپولیس  به  امیری  وحید  پیوستن 
به  را  بعد  فصل  برای  سرخپوشان  برنامه های  هم  و 
هم زدند. بعد از جدایی طارمی و بنگستون، برانکو 
نهایت  در  اما  داشت،  رضایی  جذب  به  زیادی  عالقه 
خط  پیشانی  حاال  تا  نشد  سرخپوش  هم  بازیکن  این 
نگرانی  بزرگ ترین  به  لیگ،  تیم  هجومی ترین  حمله 

هواداران تبدیل شود.

کالف سردرگم
یك  حداقل  جذب  به  نیاز  پرسپولیس  حاضر  حال  در 
بازیکنی که قادر باشد به  ایرانی دارد؛  مهاجم هدف 
به  و  برود  میدان  به  اصلی  ترکیب  در  طارمی  جای 
اصطالح کار را در بیاورد. یك هفته مذاکره با کاوه 
بازیکنی  جذب  از  تیم  این  مدیران  شد  باعث  رضایی 
به  که  محمدی  کنند.  غفلت  محمدی  مهرداد  مثل 
صراحت از عالقه اش به پرسپولیس سخن گفته بود، 
او  دارد.  را  هجومی  پست های  همه  در  بازی  قابلیت 
زد،  10گل  راه آهن  بحران زده  تیم  برای  گذشته  سال 
در حالی که کاوه رضایی در کنار بهترین پاسورهای 
ایران )رجب زاده و حدادی فر( تنها موفق به زدن 6گل 
شد  باعث  سرخپوشان  تعلل  وجود  این  با  بود!  شده 
محمدی راهی سپاهان شود. دیگر گزینه ای که اسمش 
کم وبیش در کنار پرسپولیس به گوش می رسید، آرش 

استقالل  با  فاصله  همین  در  هم  او  اما  بود،  افشین 
توافق کرد تا به تیم رقیب بپیوندد. پرسپولیس حاال 
روی  حمله اش  خط  برای  را  محدودتری  گزینه های 
قواره های  در  که  بازیکنی  تنها  شاید  می بیند.  میز 
مانده،  باقی  پرسپولیس  حمله  خط  در  ثابت  حضور 
گذشته  فصل  بازیکن  این  باشد.  حسن زاده  مسعود 
اما  بست،  ذوب آهن  با  تومانی  میلیارد  یك  قراردادی 
چندان مورد اعتماد یحیی گل محمدی قرار نگرفت تا 

عمدتا نیمکت نشین باشد.
ذوب آهن  از  جدایی  آماده  حاضر  حال  در  حسن زاده 
است، اما پرسپولیسی ها برای جذب این بازیکن با یك 
مشکل بزرگ مواجه هستند؛ اینکه او هنوز دو فصل 
دیگر با ذوب قرارداد دارد و خروجش از این باشگاه 
مدیران  بود.  خواهد  رضایتنامه  صدور  مستلزم 
با  بازیکن  این  انتقال  برای  پیش  روز  چند  ذوب آهن 
اما  رسیدند،  توافق  به  تبریز  ماشین سازی  باشگاه 
نبود،  جابه جایی  این  به  راضی  او  خود  که  آنجا  از 

حضورش در تبریز منتفی شد. حاال فوالد اهواز هم 
اما  داده،  رسمی  درخواست  بازیکن  این  جذب  برای 
اینکه  جالب  نیست.  پرسپولیس  از  خبری  همچنان 
در  حتی  شده  مدعی  ذوب آهن  باشگاه  مدیرعامل 
بازیکن  این  هم  پرسپولیس  گذاشتن  پیش  پا  صورت 
سرخپوش نخواهد شد، چرا که قرمزها سر ماجرای 
حدود  مبلغی  مسلمان،  محسن  رضایتنامه  دریافت 
350میلیون تومان به تیم اصفهانی بدهکار هستند و 
به این ترتیب امکان معامله دیگری بین طرفین وجود 
جدی  جنبه  ذوب آهن  تهدید  باشد  قرار  اگر  ندارد. 
پیدا کند و دست پرسپولیس به حسن زاده هم نرسد، 
طارمی  خالی  جای  کردن  پر  برای  تیم  این  مشکالت 

شدیدتر خواهد شد.

 پاشنه آشیل
در  امسال  و  داشت  خوبی  تیم  پارسال  پرسپولیس 
همان تیم خوب، موفق به رفع چند نقیصه شده است. 

حضور بیرانوند، جالل حسینی و وحید امیری که ارکان 
هر  تقویت  نوید  بودند،  گذشته  فصل  در  تهران  نفت 
که  اینجاست  مشکل  اما  می داد،  را  برانکو  تیم  خط  سه 
سرخپوشان هنوز در دو نقطه موفق به جذب بازیکنان 
کافی نشده اند که ممکن است همین دو نقطه در نهایت 
شود؛  تبدیل  سرخ ها  طاووس«  »پای  یا  آشیل  پاشنه  به 
یکی خط حمله است که در حال حاضر بیشترین تمرکز 
روی همین منطقه گذاشته شده و دیگری هم مربوط به 
دفاع میانی می شود. پرسپولیس در پایان لیگ پانزدهم 
عذر سه مدافع وسطش را خواست و به این ترتیب بنگر، 
به سمت درهای خروجی هدایت  اومانیا  و  نورمحمدی 
شدند. با این وجود مدیران باشگاه تا اینجا تنها موفق 
شده اند.  حسینی  جالل  سید  یعنی  مدافع  یك  جذب  به 
دارند  آنها حداقل دو مدافع میانی دیگر الزم  این یعنی 
تمدید  هنوز  هم  ماریچ  لوکا  قرارداد  اینکه  دردناك تر  و 
نشده است. با این اوصاف اگر مدیران پرسپولیس موفق 
به جذب بازیکنان کارآمد در این دو نقطه نشوند، توازن 
شوند  ناچار  است  ممکن  و  می خورد  هم  به  آنها  تیمی 

تاوان سنگینی بابت این موضوع بپردازند.

قابل توجه خوانندگان :  با راه اندازی بخش آرشیو هفته نامه پرشین در وب سایت،  مخاطبین هفته نامه پرشین 
می توانند ضمن مطالعه آخرین نسخه ، به آرشیو شمارگان گذشته این نشریه در سایت www.persianweekly.co.uk  به 

صورت پی دی اف دسترسی داشته باشند. 
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دردسرسازها کنار رفتند

هاجسون پینوکیو 
و فرمول اینشتین

فرخ حسابی 

 روی هاجسون سرمربی انگلیس تا جایی که توانست با اعصاب فوتبال دوستان 
تا  آورد  تیمش  سر  می توانست  بالیی  هر  و  کرد  بازی  انگلیسی  بی اعصاب 

صدرنشینی را از سه شیر بگیرد و به رقیب همسایه  اش یعنی ولز بدهد.
پاریس یك روز کاماًل باراني را پشت  سر گذاشت، دوشنبه تقریبًا از صبح تا شب 
براي  و  افسرده کننده  روزي  بعضي ها  براي  تا  بارید  باران  فرانسه  پایتخت  در 
بعضي دیگر روزي خاص باشد. در این روز هیچ کدام از بازي هاي یورو نیز در 

پاریس برگزار نشد تا این شهر یك روز آرام را پشت  سر بگذارد. در عوض در 
این گروه رقابت  تعیین سرنوشت  براي   B تیم گروه  تولوس چهار  و  سنت اتین 

داشتند. 
دردسرساز  هواداران  تا  رفت  کنار  جام  از  روسیه  که  خورد  رقم  طوري  نتایج 
مسئوالن  براي  ممکن  سناریوي  بهترین  و  بروند  فرانسه  از  کم کم  نیز  تیم  این 
خود  درخشش  با  رمزي  آرون  و  بیل  گرت  بخورد.  رقم  مسابقات  برگزارکننده 
هم برد قاطعانه تیم شان را رقم زدند و هم ولز را تبدیل به صدرنشین گروه دوم 

مسابقات کردند؛ اتفاقي که قبل از مسابقات کمتر کسي پیش بیني آن را مي کرد.

هاجسون روي اعصاب
در سنت اتین اما روي هاجسون سرمربي انگلیس تا جایي که توانست با اعصاب 
فوتبال دوستان بي اعصاب انگلیسي بازي کرد و هر بالیي مي توانست سر تیمش 
آورد تا صدرنشیني را از سه شیر بگیرد و به رقیب همسایه  اش یعني ولز بدهد. 
اسلواکي  مقابل  را  انگلیس  تیم  قدرت  برنده،  تیم  ترکیب  در  عجیب  تغییر  شش 
گرفت و تساوي بدون گل از یك بازي نه چندان جذاب نتیجه اي بود که در نهایت 
شد،  انگلیسي ها  عصبانیت  باعث  بیشتر  آنچه  اما  شد  تیمش  و  هاجسون  عاید 
حرف هاي سرمربي تیم شان بعد از بازي با اسلواکي بود که مدعي شده از هیچ 
تیمي نمي ترسند و اینکه شش تغییري که در ترکیب تیمش ایجاد کرد، هیچ تفاوت 
خاصي را رقم نزده است. کمتر از یك ساعت بعد از حرف هاي هاجسون بود که 
تصاویر کاریکاتورگونه از او که به شکل پینوکیو با دماغ دراز درآمده بود، در 

شبکه هاي اجتماعي منتشر شد.

اتفاق نظر
این  روني  وین  که  مي گفتند  آنها  مي کردم،  صحبت  که  انگلیسي  هواداران  با 
روزها در بازي هاي ملي دوران خوبي را پشت  سر مي گذارد و حضور او در کنار 
هندرسن مي تواند به حرکت تیم کمك کند. انگلیسي هاي حاضر در فن زون پاریس 
که براي تماشاي بازي جمع شده بودند، در نیمه اول به دو دسته تقسیم مي شدند، 
عده اي که منتقد تغییرات روي هاجسون بودند و عده اي دیگر که معتقد بودند او 

تغییرات درستي در تیم انجام داده و حضور استوریج، واردي، ویلشر و کالین 
را در ترکیب تیم اتفاق مثبتي مي دانستند اما در نیمه دوم و با نزدیك تر شدن به 
زمان بازي انگلیسي ها تقریبًا متفق القول به این نتیجه رسیده بودند که هاجسون 
در این بازي آخر که حساس ترین بازي براي تعیین سرنوشت تیم بود، دست به 

اشتباه بزرگي زده و همین ممکن است مسیر انگلیس را در این جام عوض کند.

درگیري
در سنت اتین، گزارش ها و تصویرهایي از درگیري هواداران اسلواك و انگلیسي 
مي خواندند  آواز  یکدیگر  کنار  بازي  از  قبل  تیم  دو  این  تماشاگران  شد.  منتشر 
آنها  روي  هولیگان  اسم  که  اوباشي  حساب  البته  داشتند،  دوستانه اي  روابط  و 
گذاشته شده را باید از تماشاگران جدا کرد. اسلواکي هم بخشي از این اوباش ها 

را در بین هواداران خود مي بیند.

شاکي
در فن زون پاریس، جمعیتي که براي دیدن دو بازي جمع شده بودند، به هیچ وجه 
قابل مقایسه نبودند با جمعیتي که شب قبل از آن براي تماشاي بازي فرانسه و 
آلباني دیده مي شد اما هرچه از شروع بازي انگلیس و اسلواکي مي گذشت، تعداد 

حاضران بیشتر مي شد. نکته جالب این بود که از پنج، شش مانیتور بزرگي که در 
فضاي باز فن زون قرار گرفته و همچنین هفت، هشت تلویزیوني که در مدیا سنتر 
)مرکز رسانه اي( قرار داشت، هیچ کدام بازي ولز و روسیه را پخش نمي کردند. 
این امر اعتراض شدید هواداران ولزي را در پي داشت و البته سروصداي بسیاري 

از خبرنگاران - حتي خبرنگاران انگلیسي- را نیز بلند کرد.

نگراني
فرانسوي ها از وضعیت تیم خود نگرانند، اینکه این تیم فقط یك گل قبل از دقیقه 
اینکه  و  نداده  نشان  اطمینان  قابل  چندان  تیم  این  دفاعي  خط  اینکه  زده،   87
ممکن است با قرعه اي سخت در مرحله بعد روبه رو شوند، حاال تبدیل به سوژه 
قول  به  که  یوفا  فرمول  است.  شده  کشور  این  فوتبال  کارشناسان  بحث  مورد 
رسانه هاي فرانسوي از فرمول آلبرت اینشتین هم سخت تر است، هنوز مشخص 
نمي کند که فرانسه ممکن است با چه تیمي برخورد کند اما آنها مطمئن نیستند 
که صدرنشیني در گروه شان به کمك شان آمده باشد یا نه. اینکه فرانسه چقدر 
سخت گل مي زند، از روز اول مسابقات تقریبًا در تمام روزنامه هاي این کشور 

جزو سوژه هاي اصلي بوده.

یوفا، بازي دیشب لهستان و اوکراین را هم جزو بازي هاي پرریسك جام از نظر 
احتمال درگیري بین هواداران، قرار داده بود اما شواهد نشان مي داد که بازي 
در  بحث هایي  و  شد  خواهد  برگزار  خاصي  اتفاق  بدون  مارسي  در  تیم  دو  این 
مورد اینکه چرا این بازي را نباید جزو بازي هاي پرخطر قرار داد، در شبکه هاي 

تلویزیوني فرانسه شکل گرفت.

آلودگي
آلودگي هوا به عنوان سومین عامل مرگ و میر بعد از الکل و سیگار در فرانسه 
شناخته شده، البته انصافًا این روزها با بارندگي هایي که صورت گرفته، هواي 
فرانسه پاك پاك است. کیفیت نه چندان مساعد زمین هاي برگزاري مسابقات یورو 

هم از دیگر مواردي است که رسانه ها در چند روز اخیر به آن پرداخته اند.

کولمن: از هیچ تیمی 
نمی ترسیم

سرمربی ولز می گوید تیمش از هیچ حریفی در یورو نمی ترسد.
تازه روشن  ولز  به گزارش سایت رسمی روزنامه خبرورزشی؛ موتور 
شده و بعد از در هم کوبیدن روسیه که به حذف این تیم منجر شده، به 
B با قدرت به مرحله بعدي صعود کرده است.  عنوان صدر نشین گروه 
کریس  بودند.  دیدار  این  گلزن  سه  بیل  گرت  و  تیلور  نیل  رمزي،  آرون 
کولمن مربي ولزي ها مي گوید: »این گروه از بازیکنان قابلیت هاي دیگري 
هم دارند که به زودي به نمایش خواهند گذاشت و موفقیت هاي بیشتري 
را کسب خواهند کرد. این تازه بخشي از مسیر ما در این جام است. من 
دید حریف بعدي  باید  آنها هستیم.  کنار  در  کادر فني خوشحالیم که  و 
با این سبك بازي مان چرا  ما کیست. هر تیمي که باشد هراسي نداریم. 
باید بترسیم؟ سه امتیاز این دیدار براي مان ارزش زیادي داشت اما نحوه 
عملکردمان شیرین تر از امتیازاتي بود که کسب کردیم. بچه ها هرچه در 
نداشتم.  قابلیت هاي شان  در  و من هم شکي  دادند  انجام  بود،  توان شان 
بازي کنیم. بدون توپ عالي  این شکل  به  انگلیس متأسفانه نشد  جلوي 
بودیم اما موقعیت هاي خوبي ایجاد نکردیم. از لحاظ جغرافیایي کشور 
کوچکي داریم اما اگر از لحاظ اشتیاق و انگیزه تیم ما را در نظر بگیرید، 

از هیچ حریفي کمتر نیستیم.«
بیل هم که بیست و دومین گل خودش را براي ولز به  ثمر رساند با رکورد 
دین ساندرز نفر چهارم فهرست برترین گلزن ها برابر شد: »مي دانستیم 
که سرنوشت مان در دستان خود ماست و همه چیز به نتیجه این دیدار 
به خودمان گفتیم طوري تالش کنیم که  بازي  از  قبل  دارد پس  بستگي 
در  ولز  ملي  تیم  عملکرد  بهترین  شاید  این  نماند.  باقي  پشیماني  جاي 
دوران بازي هاي ملي من بوده. این دیدار را مقابل روسیه خوب شروع 
حقیقت  به  که  ماست  رؤیاي همه  این  نداشتیم.  اضطراب  زیاد  و  کردیم 
پیوسته. از اول هم گفته بودیم که نمي خواهیم به این جام بیاییم که فقط 
کنیم  تالش  توان مان  تمام  با  مي خواستیم  کنیم.  اضافه  ارقام  و  آمار  به 
برنمي آید.  دست مان  از  کاري  بیشتر  این  از  شدیم.  هم  گروه  اول  تیم  و 

منتظر مشخص شدن حریف بعدي هستیم.«
برابر  تیم شان  دیدار  تماشاي  براي  ولزي  هوادار  هزار  بیست  از  بیش 
روسیه به ورزشگاه رفته بودند و بعد از نواخته شدن سوت پایان مسابقه 

به جشن و پایکوبي پرداختند.

هاجسون با بازی دادن به 
ویلشر تیمش را کشت

از  او  اما  کند  زنده  انگلیس  ملی  تیم  در  را  ویلشر  کرد  سعی  هاجسون   
دقیقه   90 هرگز  کرد،  گلزنی  دوبار  اسلوونی  مقابل  که   2015 ژوئن   14
کامل بازی نکرده.خیلي وقت است که جك ویلشر جزئي از زندگي روي 
اما او اغلب نتوانسته از  هاجسون در تیم ملي انگلیس به حساب مي  آید 
کرد  سعي  هاجسون  تورنمنت  همین  در  برآید.  مسئولیت هایش  عهده 
ویلشر را در تیم ملي انگلیس زنده کند اما او از 14 ژوئن 2015 که مقابل 
اسلووني دوبار گلزني کرد، هرگز 90 دقیقه کامل بازي نکرده بود تا اینکه 
دیدار با اسلواکي فرارسید.نتیجه چه شد؟ ویلشر در زمین نامتوازن بود 
که دلیل هم داشت. او به خاطر اینکه از همان ژوئن فقط در 7 بازي به 
میدان رفته بود که آخرین حضور به عنوان بازیکن تعویضي در دیدار 
با روسیه بود فاقد هماهنگي هاي الزم با سایر هم تیمي هایش بود. بدتر 
اینکه در دقایقي حتي یك نفر باید جاي او را پر مي کرد. جردن هندرسون 
موقع کارهاي دفاعي نقش سایه ویلشر را داشت که به کمکش مي آمد. 
هافبك لیورپول به خوبي وظایفش را انجام داد و در دقیقه یك هم جیمي 
تیم  مناسب  ویلشر  بگویم  ندارم  قصد  کرد.  موقعیت  صاحب  را  واردي 
رفت.  میدان  به  تیمش  براي  سختي  زمان  در  او  اما  نیست  انگلیس  ملي 
 19 بازیکن  آن  دیگر  جك  داشت؟  انتظاري  چه  او  از  باید  راستي  به 
سوئیس  با  بازي  براي  کاپلو  فابیو  توسط  پیش  سال   5 که  نیست  ساله 
تاکنون  داد  انجام  را  بازي  اش  اولین  که   2010 آگوست  شد.از  فراخوانده 
در 32 بازي از 69 مسابقه اي که انگلیسي ها انجام دادند، حضور داشته 
مي شود،  مصدوم  که  بار  هر  و  شده  زمان  آن  از  متفاوتي  آدم  او  است. 
بیشتر تغییر مي کند. جردن هندرسون هم مشابه مصدومیت ویلشر را 
تجربه کرد اما شرایطش مثل او نشد. نمي خواهم بگویم بازیکناني مثل 
جردن هندرسون و اریك دایر بي نقص هستند اما آنها مثل صخره، سخت 
بهترین  همیشه  دارد،  حضور  آرسنال  در  وقتي  ویلشر  مي کنند.  عمل 
در  او  که  بیشتر رخ مي دهد  وقتي  اتفاق  این  ارائه مي دهد.  را  نمایشش 
محوطه جریمه حریف حضور دارد چون او به اندازه کافي خوب است 
که یك تنه بار مسئولیت ها را به دوش بکشد. شیوه انگلیس اما با آرسنال 
فرق دارد و وظایف ویلشر محدود مي شود. این اتفاق در نیمه دوم بازي 
با اسلواکي بیشتر به چشم آمد. او چند ثانیه منتظر توپ مي ماند و سپس 
تغییر مکان مي داد. روي هاجسون با بازي دادن به جك ویلشر، تیمش را 

کشت و تساوي بهترین قمار آنها بود.
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طالع بینی 
هفتـــــگی

دوست عزیزی که این هفته به دنیا آمده ای، 
فوق  زمانی  شما  امسال  تولد  مبارک!  تولدت 
که  قدیمی  دیوارهای  شکستن  برای  العاده 
و  حد  از  رفتن  فراتر  و  اند  گرفته  را  دورتان 
اند.  را محدود کرده  که شما  است  مرزهایی 
این دوره زمان رهایی از چیزهایی که جلوی 
اگر  بود.  خواهد  اند  گرفته  را  شما  پیشرفت 
االن از این فرصتی که به وجود آمده استفاده 
به  تا  که  هایی  موقعیت  ماه  مرداد  تا  کنید 
انداختند برایتان  حال شما را به وحشت می 
بسیار ساده و پیش پا افتاده خواهند شد. تا 
هر  تا  بود  خواهید  آماده  شما  تابستان  آخر 
برای  را  انگیزی  هیجان  و  پرخطر  موقعیت 
پشت  هایتان  خواسته  و  اهداف  به  رسیدن 
سر بگذارید و با جسارت تازه ای که در شما 
به وجود آمده است زمینه الزم برای رسیدن 
فراهم  خود  برای  را  بیشتر  های  موفقیت  به 
خواهید کرد. همچنین تا پیش از فرا رسیدن 
دست  به  که  ای  تازه  شهامت  این  با  نو  سال 
عاشقانه  رابطه  توانست  خواهید  اید  آورده 
هاست  مدت  که  کسی  با  را  خوشایندی 

عشقتان را از او مخفی کرده اید آغاز کنید.

متولد فروردین )بره(:
اگر در دیگران انتظارهای بیش از حد ایجاد 
شرایطی  در  را  خودتان  بعدازظهر  تا  کنید 
آن کار ساده  از  فرار  گرفتار خواهید دید که 
کمتر  باشد  یادتان  همیشه  بود.  نخواهد  ای 
بتوانید  تا  بدهید  وعید  و  وعده  دیگران  به 
این  به قول هایتان عمل کنید.  بیشتر و بهتر 
هفته افکار شما با ثبات و در هماهنگی با ذات 
واقعی شما هستند و خواهید توانست آنچه را 
که در درونتان می گذرد را به زبان بیاورید. 
ولی ممکن است درباره این که چقدر از این 
اشتراک  به  دیگران  با  خواهید  می  را  افکار 
شاید  کنید.  عمل  محتاطانه  کمی  بگذارید 
شما  با  باید  که  چیزی  آن  تمام  هم  دیگران 
هر  در  نگویند.  شما  به  را  بگذارند  میان  در 
صورت با احتیاط پیش بروید، اما صداقت را 

در هیچ کاری فراموش نکنید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
که  طوری  همان  دهید  می  ترجیح  شما 
کامل  آمادگی  با  و  دارید  دوست  خودتان 
سرعت  وقتی  و  شوید  مواجه  تغییرات  با 
پیدا می کند هراسان  افزایش  تغییر و تحول 
تمام  شوید  نگران  که  این  بجای  شوید.  می 
باقی  نتیجه  منتظر  و  بکنید  را  تالشتان 
برای  العاده  فوق  روزی  هفته  این  بمانید. 
بسیار  افکارتان  است.  شما  احساسات  بیان 
است  کافی  و  هستند  واضح  و  هوشمندانه 
دید  خواهید  و  کنید  آغاز  را  آنها  کردن  بیان 
کرد.  خواهند  لبریز  سادگی  به  خودشان  که 
های  حرف  به  بسیاری  دقت  با  هم  دیگران 

شما گوش خواهند کرد و تأثیر بسیار زیادی 
تأثیری که  داشت. متوجه  آنها خواهید  روی 
به  آن  از  و  باشید  دارید  اطرافتان  محیط  بر 
زیادی  موفقیت  به  تا  کنید  استفاده  درستی 

دست پیدا کنید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
و  خالقانه  های  ایده  از  سرشار  شما  ذهن 
فکر  بدون  بخواهید  اگر  ولی  است،  متفاوت 
و برنامه ریزی مدام راجع به آنها حرف زده 
نمی  بپرید  دیگری  شاخه  به  ای  شاخه  از  و 
آمیز  نبوغ  افکار  این  از  ای  بهره  هیچ  توانید 
تا  و  گرفته  نظر  در  را  ایده  یک  ببرید.  خود 
انتهای راه آن را دنبال کنید. به جای این که 
به فکر خوشحال کردن و راضی نگه داشتن 
دیگران باشید بهتر است طوری زندگی کنید 
لذت  زندگیتان  از  و  باشید  شاد  خودتان  که 
ببرید. احساس می کنید این هفته نمی توانید 
مهارت همیشگیتان در سخن گفتن را به کار 
را  کلماتتان  دقت  با  و  حوصله  سر  بگیرید. 
انتخاب کنید در غیر این صورت حرف زدن با 
کسی که دوست دارید ممکن است کمی سخت 

و مشکل ساز شود.

متولدین تیر )خرچنگ(:
شما  از  هفته  این  ک  انتقاداتی  با  کنید  سعی 
می شود انگیزه خود را از دست ندهید. اگر 
گرفتن  کار  به  با  هستید  مطمئن  هدفتان  از 
آن  به  را  خود  توانید  می  سازنده  انتقادات 
وحشت  تغییرات  از  چرا  کنید.  تر  نزدیک 
دارید؟ اگر شما خودتان را با تغییرات سازگار 

هماهنگ  و  سازگار  شما  با  نیز  آنها  کنید، 
خواهند شد، پس قدم برداشته و پیش بروید. 
و  نیاورید  فشار  خودتان  به  زیاد  هفته  این 
منظمی  برنامه  اگر  که  باشد  راحت  خیالتان 
خوهید  کارهایتان  همه  به  باشید  داشته 
رسید. این هفته به کلمات برای بیان حرف ها 
و احساساتتان اکتفا نکنید. زبان بدن و لمس 
کردن تاثیری بسیار بیشتر از کلمات خواهند 
داشت. با دست دادن صمیمانه به دوستان و 
در آغوش گرفتن عزیزان و نوازش همسرتان 

دوست داشتن خود را به آنها نشان دهید.

متولدین مرداد )شیر(:
دست  به  هفته  این  که  اطالعاتی  همه  به 
از  برخی  که  چرا  نکنید،  اعتماد  آورید  می 
باعث  و  نباشند  موثق  زیاد  است  ممکن  آنها 
گمراهی شما شوند. اگر کسی در کارهایتان 
مانعی ایجاد کرد تسلیم نشوید و از خالقیت 
این مانع استفاده کرده  خود برای دور زدن 
چنین  بگیرد.  را  شما  جلوی  ندهید  اجازه  و 
کنند.  می  قویتر  را  شما  تنها  تجربیاتی 
بخش  لذت  برایتان  که  کارهایی  کنید  سعی 
دهند  می  اطمینان  و  امید  شما  به  و  هستند 
قضاوت  دیگران  مورد  در  دهید.  انجام  را 
مربوط  خودش  به  فردی  هر  گذشته  نکنید، 
از  که  است  درسی  دارد  اهمیت  آنچه  است، 
نزدیک  دوستان  با  گیریم.  می  اشتباهاتمان 
شما  بین  کدورتی  اگر  و  کنید  دیدار  خود 

وجود دارد آن را حل کنید.

متولدین شهریور )سنبله(:
این 

به  دارید.  دادن  انجام  برای  کار  کلی  هفته 
قرار  دنیا  مرکز  در  شما  انگار  ناگهانی  طور 
در  شما  ذهنی  های  توانایی  و  اید  گرفته 
خودتان  اند.  گرفته  قرار  امتحان  معرض 
است  بهتر  اید؟  کرده  آماده  امتحان  برای  را 
را  ذهنتان  و  کرده  جور  و  جمع  را  خودتان 
باشید  خودتان  است  کافی  بیندازید.  کار  به 
و دنباله روی کورکورانه دیگران نباشید. به 
خیلی  شنوید  می  که  هایی  غیبت  و  شایعات 
منبعی  از  که  هایی  حرف  و  ندهید  اهمیت 
این  نکنید، در غیر  باور  را  اید  موثق نشنیده 
با  بیفتید.  دردسر  به  است  ممکن  صورت 
روز  ابتدای  از  ریزی  برنامه  و  نظم  داشتن 
وجود  به  جزئی  مشکالت  برخی  اگر  حتی 
بیایند هم خواهید توانست همه کارهایتان را 

به موقع انجام دهید.

متولدین مهر )ترازو(:
چندانی  عالقه  دیگران  که  رسد  می  نظر  به 
برای  که  هایی  برنامه  و  اهداف  شنیدن  به 
شاید  و  ندارند  اید  گرفته  نظر  در  خودتان 
حتی حرف زدن با آنها به جای این که کمکی 
تان  انگیزه  رفتن  بین  از  باعث  بکند  شما  به 
هم بشود، پس به جای این که چیزی بگویید 
این  کنید.  فکر  آنها  به  خودتان  خلوت  در 
هفته ذهن خودتان را روی لذت های کوچک 
به  رسیدن  و  تفریح  کنید.  متمرکز  زندگی 
مقصد  به  مسافرت  در  تنها  آرامش  و  شادی 
و  قیمت  گران  های  فعالیت  و  دوردست  های 
چیزی  آن  تمام  شود.  نمی  خالصه  تجمالتی 
نشأت  شما  درون  از  دارید  نیاز  آن  به  که 
و  ماه  به  ببرید.  لذت  طبیعت  از  گیرد.  می 
لبخند  و  کرده  نگاه  ها  ستاره  و  خورشید 
بزنید. زیبایی در تمام چیزهای اطراف شما 
قیمت  گران  چیزهای  در  تنها  و  دارد  وجود 

خالصه نمی شود.

متولدین آبان )عقرب(:
کنید.  توجه  خود  خالق  ذهن  به  هفته  این 
دانه  کاشتن  برای  خوبی  بسیار  وقت  اکنون 
هایی است که در نهایت صحت و قدرت رشد 
ثمر خواهند نشست. شما  به  و  خواهند کرد 
اما  دارید،  را  به ثروت  توانای رسیدن  اکنون 
رفت.  شبه  یک  را  ساله  صد  راه  توان  نمی 
خود  آرامش  که  است  این  شما  موفقیت  کلید 
را حفظ کرده و به مشکالت کوچکی که سر 
شدید  العمل  عکس  شوند  می  سبز  راهتان 
که  هستید  این  از  مهمتر  شما  ندهید.  نشان 
چیزهای  صرف  را  خودتان  انرژی  و  وقت 
دیگران  کار  در  کنید  سعی  بکنید.  بیهوده 
دخالت بیجا نکنید و با کنجکاویتان از حد و 
مرزهایی که بین شما و آنها وجود دارد فراتر 
نروید، این کار تنها فاصله بین شما و آنها را 

بیشتر خواهد کرد.

متولدین آذر )کمان(:
تنها  بدهید.  انگیزه  خودتان  به  هفته  این 
کافی  انرژی  شما  به  صبحگاه  که  چیزی 
نرمتان  و  گرم  رختخواب  کردن  ترک  برای 
می  را  دیگر  پرهیاهوی  روز  یک  آغاز  و 
تفریح  شماست.  درونی  انگیزه  بدهد  تواند 
شود  می  باعث  حد  از  بیش  خوشگذرانی  و 
انگیزه خود را از دست داده و نسبت به همه 
و  حد  چیزی  هر  در  شوید،  تفاوت  بی  چیز 
اندازه را نگه دارید. تفاوت زیادی بین کمک 

کردن به دیگران و دادن اجازه سوء استفاده 
به آنها وجود دارد، این تفاوت را درک کنید. 
بعد از یک روز کاری طوالنی با وقت گذاشتن 
انرژی  خودتان  به  عزیزان  و  خانواده  برای 
در  بحث  به  زیادی  عالقه  هفته  این  بدهید. 
ولی  دارید،  جدی  و  عمیق  مسائل  مورد 
حواستان باشد طرفتان را با دقت و احتیاط 
انتخاب کنید، بحث با نادان بزرگترین اشتباه 

است.

متولدین دی )بز(:
با وجود این که ذهنتان اطالعات را به سرعت 
شما  ولی  کند،  می  تحلیل  دیگری  کس  هر 
توانایی فوق العاده ای در نظم و ترتیب دادن 
به افکارتان و عملی کردن آنها دارید. از این 
به  زود  خیلی  تا  کنید  استفاده  خود  توانایی 
خواسته هایتان برسید. این هفته ذهنی آرام 
خیلی  دیگران  با  روابطتان  و  داشت  خواهید 
خوب پیش خواهند رفت و به راحتی خواهید 
توانست منظور و حرف هایتان را به دیگران 
برای  مهمی  اطالعات  شما  بدهید.  انتقال 
خواهید  اطرافیانتان  با  گذاشتن  اشتراک  به 
درست  و  منطقی  و  کاربردی  عقاید  داشت. 
تأثیر  آنها  هفته  این  های  فعالیت  در  شما 
بسیاری می توانند داشته باشند. دقت داشته 
شنوید  می  که  هایی  حرف  همه  به  و  باشید 
ثابت  آنها  صحت  که  این  مگر  نکنید  اعتماد 

شده باشد.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
این هفته ذهنتان عالقه بسیاری به حل پازل 
و معماهای پیچیده دارد ولی مسئولیت های 
شما  به  دارید  کارتان  محل  در  که  زیادی 
این  از  چرا  دهند.  نمی  را  کارها  این  اجازه 
نمی  استفاده  کارتان  عالقه در حل مشکالت 
کنید؟ سینه تان را سپر کرده و سرتان را باال 
بگیرید و به خودتان ببالید. این که بین شما 
هیچ  به  دارد  وجود  نظر  اختالف  دیگران  و 
نمی  شما  به  نسبت  آنها  برتری  دلیل  عنوان 
احترام  عقایدتان  و  خودتان  به  باشد.  تواند 
بگذارید و حرف هایتان را با اعتماد به نفس 
هایتان  دیدگاه  از  دفاع  برای  اما  بزنید،  تمام 
و  عزیزان  با  زدن  حرف  از  باشید.  آماده  هم 
زذن  حرف  از  ولی  ببرید  لذت  نزدیکانتان 
درباره موضوعات خسته کننده کاری با آنها 
این  از  آنها  باشید  کنید،مطمئن  خودداری 

بحث هیچ لذتی نخواهند برد.

متولدین اسفند )ماهی(:
تنبلی  توانید  می  راحت  خیال  با  هفته  این 
کنید. تا وقتی که مجبور نشده اید به خودتان 
این را هم به خاطر داشته  تکان ندهید. ولی 
انجام  به  را  دیگران  توانید  نمی  که  باشید 
خودشان  که  این  مگر  بکنید  مجبور  کاری 
شما  پذیر  انعطاف  طبیعت  بخواهند.  هم 
گذاشته  امتحان  معرض  به  است  ممکن 
آنها  با  شود و شما مجبور شوید خودتان را 
کنید  می  را  کاری  واقعا  آیا  کنید.  هماهنگ 
را  کارهایی  یا  خواهد  می  دلتان  خودتان  که 
انتظار  شما  از  دیگران  که  دهید  می  انجام 
دارند؟ دوستانتان شما را تشویق می کنند که 
ایده هایی که در سر دارید را عملی کنید، ولی 
باید مواظب باشید بازخورد مثبتی که از آنها 
دریافت می کنید مانع دیدن مشکالت و موانع 

احتمالی نشود.

گــــزارش
www.iran-newspaper.comeditorial@iran-newspaper.com
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 افقي:
1- مس��ن – بازيگ��ر م��رد فيل��م 
س��ينمايي فرش��ته ها با هم مي آيند 
)روي پرده س��ينماها( به كارگرداني 

حامد محمدي
2- م�اه ن�هم – كش��ور آس��يايي – 

شاطر
 3- س��از م�ي��ز مانن��د – ش��عله – 

ابر سفيد
 4- درخ��ت زي�نت��ي – آف�ري��ن – 

كشور صنعا
5- روز بان��وان! – م�فت – بوييدن 

– حاوي
6- هرز – فشار رواني – احسنت
7- جماعت ها – هال – دم بريده

8- از پس��ران فريدون – س��ردي – 
عفو، عطا

9- گندي��ده و متعفن – پوشش��ي 
براي دارو – اما

10- چ��اره – جان��وري ب��ا زه��ري 
كشنده – افسوس و پشيماني

11- سالك – اشاره به ذات حق – مايه – سايه
12- بخشيدن – كاش��تني انفجاري – انجام اقدامات الزم و احتياط هاي پيش بيني 
ش��ده در ب��ه كار اندازي ه��ر موتور نو يا تازه تعمير ش��ده تا زمان هماهنگ ش��دن 

كاركردهاي قطعات آن
13- بسيار مهربان – بال و زيرك – گياهي خوشبو

14- ناگوار بودن – پاي ثابت بستني – از مصالح
15- عصب شناسي – سطح جانبي چيزي

 عمودي:
1- جام قهرماني – پرداختني واجب در راه خدا – پادشاه موسيقي جهان

2- بيهوده گويي – روحاني زردشتي – بي ادب و شرير
3- يكي از زيباترين شهرهاي ايران – نوعي جواهر – اسب تندرو

4- عقيم – قسمت جلوي ميدان جنگ – نمونه نمايشي
5- كوه مكه – نيمه گرم – تپه

6- قسمي حلوا – ورودي خانه – گردنبند
 7- جد و جهد – مايع ترش��ي – كش��وري واقع در غرب ش��به جزيره اس��كانديناوي 

و غرب سوئد 
8- فر و شكوه – يك بازي كودكانه كالسيك – حلقوم

9- ملك��ه آدرياتيك – ش��ش 
عرب – اتاق راه آهن

10- ب��اغ جاوداني در جهان – 
ميوه شيرين – هالوژن نمك

11- رود آرام روسيه – قدرت 
– بي بند و بار

 – ب�اع��ث   – ع�ي��ب   -12 
غذاي نوروزي

13- سبد – سرپيچي از قانون 
– پارچه اي گرانبها

14- دوقل��و – تزئي��ن پل��و – 
وسيله رگ زني

15- پيداكننده – ابزار باغباني 
– مادربزرگ

 افقي:
1- جعبه استامپ – يكي از اشكال 

تبعيض نژادي را بيان مي كند
2- گريبان لباس – پيوسته و پشت 

سر هم – پايتخت ويتنام
3- كاغذ كپي – زين و برگ اسب 

– توان
4- نام كوچ��ك گاندي – بازيكن 

تيم بايرن مونيخ – جدا
 5- كاله فرنگ��ي – ق��دم يكپ��ا – 

رد پاي آب! – سلك
6- معصي��ت – كلم��ه تصدي��ق 

بي ادبانه – منفرد
7- راز نهفته – چاش��ني مركباتي 

كباب كوبيده – سبيل
8- يك��ي از گونه ه��اي لبنيات – 

پايدار – آيين ها
 – مرط��وب   – رود  مقص��د   -9 

يك سازمان اقتصادي منطقه اي
10- گچ خياطي – دوستي خالص 

– هميشه
11- با گفت آيد – نوعي موسيقي 

– پنبه پاك نكرده – مانع آب
12- خالكوبي – خوب، خوش – سالح كمري

13- گوهري سبز رنگ – وسط – ماركي بر خودرو كه انواع مختلفي چون تينا، مورانو 
و... دارد

14- از جمله شاعران و دانشمندان ايراني سده 6 قمري در دوران سلجوقيان – بيگانگان 
– رشته اي در شمشير بازي

15- كامل ترين وسيله سنجش نيرو و توانايي هاي خودرو – محبوب

 عمودي:
1- پرش عصبي – چنگ – از قالب هاي شعر

2- سكني گزيدن – پدر علم ژنتيك – خواهش
3- گلوله فلزي – چاره و عالج – كشوري بود متشكل از روسيه و چندين جمهوري متحد

4- وال – تر و تازه – پول قديمي
5- مركز الئوس – نام روبن بازيكن هلندي – قمر مشتري

6- منقار مرغان – متحير – چرم
7- شرح – دوري از مسابقه – پول ميانمار

8- هر چيز بد و زشت – دستگاهي براي اندازه گيري فشار بخار و گازها – از مصالح ساختماني
9- عضو ماشين – پاكسازي گياهان هرز از زمين زراعت – عرض

10- خشكي بزرگ عالم – كمند – يكي از ضماير شخصي پيوسته
11- طريق ميانبر – نامرتب 
– ميوه اي با پوست ضخيم و 

گوشتي و دانه هاي خوراكي
 – مل�ك��ي  ض�مي��ر   -12 

خرما فروش – مقابل قهر
13- زن همنشين – صورتگر 

– سمت چپ
14- واح��د پ��ول پرتغال – 
 غ��زوه پيامبر اك��رم)ص( – 

همه بدن
15- پارتيش��ن – محك��م و 
اس��توار – ترتي��ب و جايگاه 

سوره توبه در قرآن مجيد

حل جدول ويژه شماره 5727حل جدول عادی شماره 5727

 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

یک جـــدول با دو شـــرح

 سال بیستم  شماره 5728 
 چهار شنبه  5 شهر یور 1393

5728

بايد آنقدر حوصله داش��ته باشي و منتظر بماني تا 
عاقبت يكي شان را ببيني. بستگي به شانست هم دارد 
البته؛ ممكن است همان موقع ورود، بخت يارت شود 
و با يكي از صاحبان صدها شماره روي ديوار، چشم در 
چشم شوي يا اينكه مجبور باشي ساعت ها صبر كني 
تا باالخره يكي بيايد، ماژيكي از جيبش بيرون بياورد 
و با عجله چيزي روي گوشه  خالي ديوار يا پست برق 

مقابل آن بنويسد و برود. 
اين بار، نيم س��اعتي طول مي كش��د تا سوژه آرام 
آرام نزديك شود. صورتش كشيده و استخواني است. 
بيس��ت و چندساله به نظر مي رسد. كاغذ چهارتا را از 
جيبش درمي آورد  و مي چس��باند روي پس��ت برق. 
س��طح كاغذ، چند نوشته كم رنگ را مي پوشاند. حاال 
عبارت نوشته ش��ده با ماژيك شبرنگ سرخابي، بين 
آن همه دس��ت نوشته كوچك و گاه كمرنگ، حسابي 
خودنماي��ي مي كند. »26 س��اله، O مثبت« با جمله 

تأكي��دي كه »به هم��ه گروه هاي خون��ي مي خورد« 
زيرش هم شماره موبايلي كه با 0939 شروع مي شود؛ 
يك ش��ماره ثابت هم هست كه اولش 55 است. پسر 
ج��وان، تكه كاغذ مش��ابهي را ب��راي اطمينان، روي 
ديوار روبه رويي هم مي چسباند و چند دقيقه اي كنار 
مي ايستد تا ش��ايد عكس العمل ها را ببيند. »صاحب 
كليه خودتان هس��تيد؟« كمي جا مي خورد؛ ش��ايد 
انتظارش را نداش��ته كه به اين زودي مش��تري براي 
كليه اش پيدا ش��ود. مي پرس��د: » دالل كه نيستي؟!« 

فرصت، زياد نيست. 
ناچار است اطمينان كند. »مال برادرم است. سالم 
سالم. يك سيگار هم در عمرش نكشيده. قيمتش هم 
30 ميليون تومان اس��ت.« مي گويم: »زياد نيست؟!« 
مي گويد: »كم هم هس��ت. عجله دارم وگرنه با قيمت 
باالتر مي توانم بفروش��مش. قيمت پايينش هم هست 
اما بايد بروي توي نوب��ت. زندگي ات چقدر مي ارزد؟ 

به خ��ودت نمي خ��ورد مريض باش��ي. براي كس��ي 
مي خواه��ي؟« مي مانم جوابش را چ��ه بدهم. حالت 
صورتش جدي و چشم هايش آنقدر مصمم است كه 
دلم نمي آيد دروغ بگوي��م. مي گويم خبرنگارم. بدون 
اينكه حرف��ي بزند، رويش را برم��ي گرداند كه برود. 
»چرا مي خواهي كليه ات را بفروش��ي؟« دس��تش را 
بلند مي كند به نش��انه اينكه »برو بابا!« به سر خيابان 
مي رس��د و مي پيچد به سمت پايين؛ ميدان ونك و از 
آنجا احتمااًل سوار اتوبوس هاي ميدان راه آهن مي شود 
و جايي همان حوالي كه پيش ش��ماره اش 55 باشد، 

حتمًا پياده مي شود. 
باقي تصاوير را در ذهنم مي س��ازم. روزهاي بعد را 
كه منتظر زنگ تلفن اس��ت و قرار و مدار با خريدارها 
كه بينشان حتمًا دالل هم پيدا مي شود؛ چرا كه گويي 
دالل ها مش��تريان ثابت اين ش��ماره ها هستند. اين را 
وقتي مي فهمم كه با چند شماره تماس مي گيرم؛ آنها 

ننگ خريد و فروش كليه از سينه ديوارها پاك شدني نيست

26 ساله، »O مثبت«!

ك��ه به نظر جديدتر مي رس��ند. اولش جوري برخورد 
مي كنند كه ان��گار با يكي از همان دالل هاي س��مج 
روبه رو هس��تند. » براي خودتان مي خواهيد؟« با اين 
پرس��ش مي خواهد حس��اب دس��تش بيايد كه با چه 
كس��ي طرف است. مردد جواب مي دهم: » براي يكي 
از اقوام.« بدون اينكه تغييري در لحنش ايجاد ش��ود، 
مي گويد: »مال يك جوان 24 س��اله اس��ت. س��الم و 

سرحال. A مثبت. « 
حاال نوبت من است كه بپرسم: » كليه مال خودتان 
نيس��ت؟!« صدايش خيلي مسن تر از 24 ساله به نظر 
مي آيد. از آن س��وي خط، صدايي به گوش نمي رسد. 
تلفن را قطع كرده. قضاوت درباره اينكه آيا دالل بوده 
يا فروش��نده، سخت مي ش��ود وقتي راه ارتباطت يك 

شماره تماس خط ايرانسل است. 
كن��ار يكي از ش��ماره ها نوش��ته بودن��د، » قيمت 
توافقي«. آن س��وي خط زن جواني اس��ت كه هرچه 
اصرار مي كنم، قيم��ت نمي دهد. مي گويد: »حضوري 

قرار بگذاريم درباره اش صحبت كنيم.« 
صاحب يكي ديگر از ش��ماره ها، ب��ه قول معروف، 
صداي��ش آنقدر تابلوس��ت ك��ه هرچقدر ه��م نا وارد 
باش��ي، مي توان��ي تش��خيص دهي كه معتاد اس��ت. 
كلي��ه اش را 10 ميليون تومان مي فروش��د. اطمينان 
 دارم كه به كمتر هم راضي مي شود، البته اگر خريدار 

داشته باشد!
از بين صاحبان شماره ها، چندتايي با مشتري ها به 
توافق رسيده اند. يكي ش��ان دختر جواني است كه با 
لحني بي حوصله مي گويد:  » موجود نيس��ت. فروخته 
شد!« و بالفاصله تلفن را قطع مي كند. انتظار بيشتري 
هم نيس��ت. از كسي كه قطعًا به دليل مشكالت مالي 
راضي ش��ده تا عضوي از بدنش را بفروشد، نمي شود 

توقع لحن دوستانه داشت. 
يكي ديگرش��ان مردي حدوداً س��ي و س��ه چهار 
س��اله و با حوصله تر اس��ت و در پاس��خ اينكه، چقدر 
فروختي��د؟، با خوش��رويي مي گويد: »م��ا 45 تومان 
قيمت داده بوديم اما عاقبت با 35 تا راضي شديم. آنها 
هم وضعي نداش��تند. دار و ندارشان را فروخته بودند. 
دلم س��وخت. گير پول پيش خانه هستم. با 2 تا بچه 
و م��ادر و خواهرم كه با م��ا زندگي مي كنند، جايمان 
خيلي تنگ اس��ت. حاال يك آپارتم��ان رهن كرده ام 

طرف هاي نواب.« 
جمل��ه آخر را با ذوق مي گوي��د؛ دلم مي گيرد. در 
پايان مكالمه، ش��ماره اي مي دهد و مي گويد: »با اين 
آقا تماس بگيريد. آدم قابل اطميناني است. به من هم 
خيلي كمك كرد. حق معامله هم زياد برنمي دارد.« 

دس��تم يخ مي كند. تصور اينكه، ش��غلي به عنوان 
»واسطه گري خريد و فروش اعضا« وجود داشته باشد، 
سنگين و دور از ذهن است. دوست داري گوش هايت 
را بگيري كه نشنوي اما خودت هم خوب مي داني كه 

واقعيت ها را نمي شود با انكار تغيير داد. 
ش��ماره را مي گي��رم. انتظار دارم آن س��وي خط، 
صداي نخراشيده مرد سبيل از بناگوش دررفته اي به 
گوش��م برسد؛ از همان آدم هاي خالفي كه در فيلم ها 
هس��تند و همه ازشان مي ترسند. البد چاقويي هم در 

جيب دارد كه حس��اب كار دس��تت بيايد. تصوراتم با 
س��ه بوق ناقابل، ب��ه هم مي ريزد. دخت��ري با صداي 
ظريف، ج��واب تلف��ن را مي دهد. س��راغ آقاي مورد 
نظر را مي گيرم. مي گويد: »تش��ريف ندارند. امرتان را 
بفرماييد.« با تصور اينكه ش��ايد همسر يا دختر، دالل 
 كليه اس��ت، با ترديد مي گويم: » ب��راي كليه تماس 

گرفته ام.«
»خري��د يا فروش؟« » براي خريد« بدون لحظه اي 
مكث مي پرس��د: »اس��م، گروه خوني، شماره تماس« 
م��ردد مي مان��م و مي پرس��م: »خودش��ان تش��ريف 
نمي آورن��د؟!« انگار كه حوصله اش س��ر رفته باش��د، 
جواب مي دهد:  »شما مش��خصات و شماره تماستان 
را بگذاري��د، در صورتي كه موردي پيدا ش��د، تماس 
مي گيري��م.« بهان��ه م��ي آورم كه حتمًا باي��د با آقاي 
فالني صحبت كنم. ص��داي بوق ممتد... ارتباط قطع 

مي شود. 

 كليه فروشي، بيخ گوش انجمن  
ب��ه مي��دان وليعصر كه مي رس��ي س��راغ خيابان 
فرهنگ حس��يني را از هركه بگيري، نشانت مي دهد. 
اينجا همان جايي اس��ت كه چش��م اميد بسياري از 
بيماران كليوي به آن دوخته ش��ده اس��ت. »انجمن 
حمايت از بيماران كليوي«، نامي آشناست براي آنها 
كه درد بي مروت كليه ناس��ازگار، امانش��ان را بريده و 
روزهايش��ان در رفت و آمد مسير بيمارستان و دياليز 
س��پري مي شود. اطراف دفتر انجمن هم تا چشم كار 
مي كند، همان ديوار نوش��ته ها و آگهي هاست كه بر 
سينه ديوار نشسته با انواع گروه هاي خوني كه بيشتر 
متعلق به افراد جواني است كه عنوان ورزشكار، سالم و 
غير سيگاري هم كنار برخي هايشان ديده مي شود.  

در هياهوي خبري فروش كليه به اتباع غيرايراني، 
مريض هاي هميش��گي با دردهايش��ان انگار ديگر آن 
طور كه بايد به چش��م نمي آين��د؛ همان ها كه گاهي 
آنق��در عرصه را بر خود تنگ مي بينند كه به كل قيد 
زندگي را مي زنند. نمونه اش زهراي 22 ساله است كه 
به مادرش با اشك و آه مي گويد كه ديگر حاضر نيست 

دياليز كند و مي خواهد بميرد!
بيماراني ك��ه به انجمن حمايت از بيماران كليوي 
مراجعه مي كنن��د، بايد 8 ميليون تومان هزينه كنند 
تا بتوانند از اهداكنن��ده كليه بگيرند كه اين مبلغ به 
اهداكننده كليه پرداخت مي ش��ود. زمانش هم ديگر 
بستگي به اين دارد كه چه زماني اهدا كننده پيدا شود 

و نوبت بيمار فرا برسد. 
البته نرخ كليه از اين طريق، 9 ميليون تومان است 
كه يك ميليون از سوي دولت به عنوان كمك هزينه 
پرداخت مي ش��ود و مابقي به عهده خود بيمار است. 
البت��ه طبق توضيح كوتاهي كه مصطفي قاس�مي، 
رئيس انجمن حمايت از بيماران كليوي در گفت و گو 
با ايران مي دهد، قرار است بعد از بررسي ها و جلسات 

در اين رابطه، نرخ جديد اعالم شود. 
قاسمي مي گويد: »كليه نرخ ندارد. قيمت ها بيرون 
از اين جا هم تا 70، 80 ميليون تومان و بيشتر مي رسد 
اما بيش��تر بيماران حتي ب��راي همين مبلغ 8ميليون 
تومان كلي مش��كل دارند و وسعش��ان نمي رسد و ما 
مانده ايم كه اگر حتي يك ميليون به مبلغ فعلي اضافه 
شود، آيا قادر به پرداختش خواهند بود يا خير.« رئيس 
انجمن حمايت از بيماران كليوي توضيحات بيشتر را 

مي گذارد براي بعد كه نتيجه معلوم شود. 
غروب همان روزي كه زاغ سياه فروشندگان بي نام 
و نشان كليه را چوب مي زدم، دوباره رفتم و روبه روي 
بيمارستان فوق تخصصي شهيد هاشمي نژاد، ايستادم؛ 
آدم ها در رفت و آمدند. مريض ها با همراهانش��ان در 
حال ورود و خروج از بيمارستان هستند. بعضي هايشان 
هم تنها. يكي از همان مريض هاي تنها، حاال ايستاده 
و مش��غول خواندن دست نوشته هاست. نگاهش روي 
ش��ماره ها مي لغ��زد. تك��ه كاغذ جديد، چش��مش را 
مي گيرد. گوشي تلفنش را درمي آورد و شماره را سيو 
مي كند. ياد صورت اس��تخواني پس��ر جوان مي افتم. 
ح��اال حتمًا ب��ه خانه اش رس��يده؛ هم��ان جايي كه 

 

پيش شماره اش 55 است.

 مريم طالشي

 مريم طاهری

 رئي�س انجمن حماي�ت از بيماران 
كليوي: كليه نرخ ندارد. قيمت ها بيرون 
از اين جا هم تا 70، 80 ميليون تومان و بيشتر 
مي رس�د اما بيش�تر بيماران حتي براي همين 
مبل�غ 8ميلي�ون توم�ان كل�ي مش�كل دارند و 
وسعش�ان نمي رسد و ما مانده ايم كه اگر حتي 
يك ميليون به مبلغ فعلي اضافه ش�ود، آيا قادر 
به پرداختش خواهند بود يا خير. رئيس انجمن 
حمايت از بيماران كليوي توضيحات بيش�تر را 

مي گذارد براي بعد كه نتيجه معلوم شود

نگاه پيرمرد روی در و ديوار کهنه 
کارگاه می چرخد. دلش نمی آيد چشم 
از جايی بردارد که ساليان سال روز و 
ش��ب اش را در آن سپری کرده است؛ 
جاي��ی که کارگاه پ��درش هم بوده و 
ان��گار هنوز ه��م ب��وی او را می دهد. 
اينج��ا همه چيز گوي��ی کهنه و غبار 
گرفته اس��ت. روزگاری است که جز 
مس��افران گاه و بيگاه، کارگاه کوچک 
و قديمی او، نظر کسی را جلب نکرده 
اس��ت. آرزوي��ش اين بود ک��ه روزی 
پس��رش بيايد و کار آب��ا و اجدادی را 

به دست گيرد.
پس��رش اما عالقه ای ب��ه ادامه راه 
او نداش��ت و بارها از پدر خواسته بود 
که دس��ت از کار بکش��د، اما روزهای 
پيرمرد س��ال ها بود که ب��ا نمدمالی 
عجين ش��ده بود؛ هنری که ديگر نه 
بازارش گرم بود و نه ادامه دهنده اش 

موجود.
حاال ديگر رمقی برايش باقی نمانده 
و ناچار است کارگاه آبا و اجدادی اش 
را برای هميش��ه تعطي��ل کند و اين، 
سرنوش��ت بس��ياری از کارگاه ه��ای 
صناي��ع دس��تی اس��ت، بخصوص در 
مورد رشته هايی همچون نمدمالی که 
از رش��ته های در حال منسوخ شدن 
به شمار می روند. ساکنان کوير، خوب 
می دانن��د که وقتی همه زندگی ات به 
آب بستگی داشته باشد، وقتی زمين 
خشک است و بی حاصل، بايد راه های 
ديگ��ری هم برای گ��ذران زندگی در 

ذهن داشته باشی.
س��منان از جمله هم��ان مناطقی 
است که س��اکنانش سال هاست طعم 
خشکس��الی را چش��يده اند؛ از همان 
جاهاي��ی که دس��تان هنرمن��د زنان 
و مردان��ش، س��ال ها ب��ر نقش ه��ای 
دل انگي��ز، يادگاری به جا گذاش��ته و 
آن را بر س��ر زبان ها انداخته اس��ت. 
نمدمالی هم از جمله صنايع دس��تی 
محس��وب می شود که ساکنان استان 
کويری س��منان، آن را جزو هنرهای 
بومی ش��ان می دانند؛ هن��ری که در 
اثر گذش��ت زمان، ديگر کم کم رنگ 
فراموش��ی به خود گرفت��ه و بيم آن 

می رود که کاماًل از يادها برود. 
نمدمال��ی س��منان هم ب��ا وجود 
پيش��ينه طوالنی نتوانس��ته از خطر 
منسوخ ش��دن دور بماند اما در حال 
حاضر ب��ا اقدام��ات ص��ورت گرفته، 
ت��الش ش��ده ک��ه اي��ن هن��ر بومی 
 بتوان��د همچن��ان جاي��گاه خ��ود را 

خون تازه در رگ دست ساخته های کویرنشینان
تالش برای نجات صنايع دستی منسوخ شده سمنان

حفظ کند.
جعفر صفاخ�واه، معاون صنايع 
دس��تی اداره کل مي��راث فرهنگ��ی، 
صنايع دس��تی و گردش��گری استان 
س��منان در اين ب��اره در گفت وگو با 
ايران می گوي��د: »نمدمالی به عنوان 
يکی از رش��ته های صنايع دستی در 
حال منس��وخ شدن اس��تان سمنان، 
م��ورد توجه ق��رار گرف��ت و معاونت 
صنايع دستی در حال حاضر مشغول 
احيای اين رشته است. در حال حاضر 
مجتم��ع نمدمالی در س��منان ايجاد 
ش��ده که عالقه من��دان در آن تحت 
آم��وزش قرار گرفته اند. همچنين اين 
رش��ته در يکی از روستاهای شاهرود 
ني��ز از طريق آم��وزش در حال احيا 

شدن است.«
او مي افزايد: »تغيي��ر کاربرد نمد، 

اقدامی اس��ت ک��ه هم اکن��ون برای 
احيای نمدمالی انجام می شود به اين 
صورت که با اس��تفاده از نمد وسايل 
کاربردی ت��ری همچ��ون زيرليوانی و 
زيربشقابی س��اخته می شود و به اين 
ترتي��ب نمد وارد اب��زار روزمره مردم 
می شود و می تواند دوباره مورد توجه 

واقع شود.«
از الک تراشی  صفاخواه، همچنين 
به عنوان يکی ديگر از رش��ته های در 
حال منسوخ شدن استان سمنان ياد 
می کند و مي گويد: »رشته الک تراشی 
نيز در گذشته در شاهرود رواج داشته 
که ش��بيه ساخت وس��ايل چوبی در 
مازندران است. هنرمندان الک تراش 
با تراشيدن چوب، ابزاری مثل قاشق 
و کاسه درست مي کردند که به دليل 
نزديکی ش��اهرود به مناطق جنگلی، 
در اين ش��هر رواج داش��ته است. اين 
رشته نيز هم اکنون از طريق آموزش 
در حال احيا شدن است و اميدواريم 
که کار احيای رشته های ديگر صنايع 
دس��تی س��منان از جمله چلنگری و 
قفل س��ازی که هم اکنون در دستور 
 کار ق��رار دارد ني��ز به نح��و مطلوب 

انجام شود.«
تالش برای حفظ و اعتالی صنايع 
دستی استان س��منان ادامه دارد. از 
آن جمله مي توان به جشنواره  ميراث 
معنوی اشاره کرد که همه  رشته هاي 
صنايع  دس��تی و فنون سنتی استان 
س��منان ک��ه در فهرس��ت مي��راث 
ناملموس به ثبت رسيده است، در آن 

به نمايش عموم گذاشته شد.
صفاخ��واه در اين ب��اره مي گويد: 
و  دس��تی  صناي��ع   رش��ته    23«
در  س��منان  اس��تان  فنون س��نتی 
ناملم��وس به ثبت  فهرس��ت ميراث 
در  غرف��ه  قال��ب 15  در  و  رس��يده 
اين جش��نواره ب��ه نمايش گذاش��ته 
ش��د که جاجيم بافی، قلمکارس��ازی، 
نمدمال��ی،  گليم باف��ی،  س��فالگری، 
دس��ت بافته های سنتی، سوزن دوزی، 
الک تراش��ی و گليچ باف��ی از ميراث 
ناملم��وس به ثبت رس��يده اس��تان 
 س��منان اس��ت که در اين نمايشگاه 

عرضه شد.«
مع��اون صنايع  دس��تی اداره  کل 
مي��راث  فرهنگ��ی، صنايع  دس��تی و 
گردشگری استان سمنان با اشاره به 
استقبال چشمگير مردم استان از اين 
جش��نواره، ادامه مي دهد: »جشنواره  
ميراث معنوی فرصت مناس��بی برای 
عرض��ه و نماي��ش تولي��دات صنايع  
دس��تی و معرف��ی آيين های س��نتی 
از  بس��ياری  ب��ود.  اس��تان س��منان 
توليدات صنايع دستی و فنون سنتی 
استان س��منان منحصربه فرد است و 
برخی صنايع  دس��تی استان از جمله 
س��فال و س��راميک و بافته ها در نوع 

خود در کشور بی نظير است.«
به گفت��ه صفاخواه، يک��ی از نقاط 
قوت اين جش��نواره، تأکي��د بر نقش 
و مش��ارکت زنان اس��ت. بس��ياری از 
محصوالت صنايع  دستی و فنون سنتی 

استان توسط بانوان توليد می شود.

تغيير کاربرد نمد، اقدامی 
است که هم اکنون برای 
احيای نمدمالی انجام می شود به 
اين صورت که با استفاده از نمد 
وس�ايل کاربردی ت�ری همچون 
زيرليوانی و زيربش�قابی ساخته 
می شود و به اين ترتيب نمد وارد 
اب�زار روزم�ره مردم می ش�ود و 
 می توان�د دوب�اره م�ورد توج�ه 
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی کمال پورتراب، شاگرد روح الله خالقی، دار فانی را وداع گفت

 تئوریسین موسیقی 
ایران درگذشت

مصطفی کمال پورتراب صبح چهارشنبه، دوم تیرماه در ٩٢سالگی بر اثر ایست 
قلبی درگذشت. او از اعضای هیأت موسس و نایب رئیس شورایعالی خانه موسیقی 
تأسف  پیام هایی  در  موسیقی  مختلف  چهره های  درگذشتش  پی  در  و  بود  ایران 
همچنین  کردند.  ابراز  ایران  موسیقی  بزرگ  شخصیت  این  درگذشت  از  را  خود 
این  مدیرعامل  عظیمی،  سیدعباس  که  کرد  اعالم  پیشکسوت  هنرمندان  موسسه 
دکتر علی  با  در گفت وگویی  پورتراب  استاد  از درگذشت  اطالع  از  موسسه، پس 
جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، به عنوان نماینده ویژه او، همراه چند نفر 
از مدیران موسسه هنرمندان پیشکسوت در خانه این هنرمند حضور یافت و پیام 
تسلیت وزیر ارشاد را به بازماندگان ابالغ و مقدمات اولیه انتقال پیکر ایشان را با 

مشارکت خانه موسیقی فراهم کرد.

بیوگرافی و تحصیالت
مصطفی کمال پورتراب مقدمات موسیقی را به شکل شنیداری از همان کودکی با 
ذوق و قریحه ای که داشت آموخت. پدر پورتراب از افسران نظامی شوروی بود که 
بعد از انقالب اکتبر  سال 1917 به ایران آمده و ازدواج کرده بود. ماجرای فلوتی که 
پدر به مصطفی داد و او را ناخودآگاه به سمت موسیقی برد، خاطره ای است که 
خود پورتراب همیشه از آن یاد می کرد. در هر حال او مقدمات موسیقی را به شکل 
شنیداری و از طریق همان نواختن های کودکی آموخت و در  سال ١٣١٨ وارد دوره 
٦ساله متوسطه هنرستان عالی موسیقی شد. پورتراب تا  سال ١٣٢٤ یعنی زمان 
ویولن،  نظیر  بود؛  آموخته  متنوعی  سازهای  هنرستان،  این  از  دیپلم  مدرک  اخذ 
تار و فاگوت. او همچنین تئوری موسیقی ایرانی را نزد روح الله خالقی آموخت 
از  سرایش  در  و  گریگوریان  روبیک  آموزش های  از  گروهی  آواز  فراگیری  در  و 
آموزش های فریدون فرزانه و پاتما گریان استفاده کرد. پس از آن، به دلیل این که 
به طور  نداشت،  وجود  هنرستان  در  آهنگسازی  عالی  دوره  در  تحصیل  امکان 
خصوصی نزد پرویز محمود به فراگیری آهنگسازی پرداخت. او بعدا همین رشته 
را در هنرستان نیز ادامه داد و در  سال 1339 فارغ التحصیل شد. او بعدها در  سال 

1346 دوره ای تکمیلی نیز در فرانسه گذراند.

پورتراب در مقام استاد
سرپرستی   1340 سال  در   او  کرد.  آغاز  را  موسیقی  تدریس   1324 از  پورتراب 
در  به عهده گرفت. همچنین  را  ایران  و هنر  ارکسترهای وزارت فرهنگ  از  یکی 
در  همچنین  پورتراب  شد.  ایران  موسیقی  هنرستان  مدیر   1352 تا   1350 فاصله 
ال. است اک،  آثاری چون »کن ترپوان به زبان ساده« نوشته اچ. سی.  زمینه ترجمه 
»تج زیه و تح لی ل موسی قی برای جوانان« نوشته ل ئ ونارد برنس تاین، »هارمونی بر 
روی شستی های پیانو« نوشته کارل پدرن، »تک الی ف و حل مسائل ت ئ وری موسی قی 
مدال  پوان  کن تر  »آموزش  پوتس ولی،  اتوره  نوشته  خوشن ویس ی«  و  خط  تع لی م  و 
کی تس ون،  اچ.  سی.  نوشته  کالسی ک«  »هارمونی  دوپر،  مارسل  نوشته  )مق امی(« 
»موسیقی مدرن« نوشته موریس لورو، »موتس ارت« نوشته یان مک لی ن، »زندگی 
پراضطراب چایک وفس کی« نوشته هربرت ولس توک، »هانون« نوشته شارل لویی، 
»هارمونی مدرن )توضی ح و کاربرد آن(« نوشته ایگ لف یل د  هال و »هماهنگی علمی 

و عملی« نوشته  هانری سارلی را منتشر کرد. روحش شاد و یادش گرامی باد.

گرگ های تنها؛ تهدیدی 
امنیتی برای جهان

»گرگ های تنها« در اصطالح به افرادی گفته می شود که به صورت فردی و 
بدون داشتن ارتباطی تشکیالتی دست به انجام عملیات تروریستی می زنند؛ 
این اصطالح بر حمالتی که گاه مجموعه ای کوچک )حداکثر تا پنج نفر( نیز 
ترتیب می دهند؛ اطالق می شود. دو نمونه اش، یکی حمله به موزه »پاردو« 
آمریکا  اورالندوی  در  همجنس گرایان  کلوب  به  حمله  دیگری  و  تونس  در 
بود. بااین حال گرگ های تنها در کل به افرادی گفته می شود که به صورت 
مسلحانه با انگیزه های اعتقادی، اجتماعی، سیاسی یا حتی روحی و روانی 
شخصی دست به اقدامات تروریستی می زنند. برای مثال »آندره بریونیک« 
سیاست های  مخالف  اینکه  دلیل  به  را  نفر  ده ها   ٢٠١١ سال  در  که  نروژی 
کشورش درباره قوانین مهاجرت بودند، کشت. کارشناسان امنیتی می گویند 
هدف از این عنوان، افرادی است که به صورت انفرادی دست به عملیات قتل 
می زنند، بدون اینکه انگیزه ای تشکیالتی پشت کارشان بوده یا برای آن از 
و  هستند  عادی  افرادی  اینها  غالبا  باشد.  شده  تشکیالتی  برنامه ریزی  قبل 
نمی کند.  شک وتردید  ایجاد  دیگران  برای  اعمال شان  و  رفتار  به همین دلیل 
ازجمله  دهند؛  انجام  می توانند  را  عملیات  اقسام  و  انواع  تنها  گرگ های 
جاگذاری بمب های خودکار در اماکن مختلف و منفجرکردن آنها از راه دور، 
حمالت فردی با سالح هایی که حتی ممکن است در خانه ها ساخته شده باشد 
یا سالح هایی که به صورت قانونی خریداری می شود یا فرستادن فردی به 
و  برنامه ریزی  با  امنیتی  عملیات  انجام  برای  حکومتی  دستگاه های  داخل 
تأمین نیازهای مالی به صورتی کامال مخفی. گرگ های تنها اغلب دست به 
پرونده  می کنند  سعی  تنها  گرگ های  همین  برای  می زنند؛  فردی  عملیاتی 
آنها سر نزند که نشانه ای از  از  امنیتی نداشته باشند یا رفتاری و اعتقادی 
باشند،  داشته  نفر(  پنج  )زیر  هسته ای  هم  اگر  باشد.  آن  در  »افراط گرایی« 
واقعی  اسم های  با  نه  می شوند،  معرفی  خاص  اسامی  با  افرادشان  معموال 

و اگر عملیاتی انجام دادند، بالفاصله مخفی می شوند تا شناسایی نشوند. 

معضل امنیتی 
کارشناسان امنیتی می گویند، افرادی که به صورت گرگ های تنها عمل می کنند، 
خطری بزرگ تر از تشکیالت شناخته شده ای مانند داعش یا القاعده یا سایر 
جدیدی  تاکتیک  این  آنها  نظر  به  می روند.  شمار  به  تروریستی  تشکل های 
است که بزرگ ترین سازمان های اطالعاتی-امنیتی نیز قادر به پیش بینی آن 
نیستند و به همین دلیل خطر گرگ های تنها در جهان روبه افزایش است. در 
سال ٢٠١٥ روزنامه »واشنگتن پست«، پدیده گرگ های تنها را »کابوس جدید« 
توصیف کرد. روزنامه »دیلی تلگراف« نیز نوشت، بازداشتن گرگ های تنها 
از ارتکاب اعمال تروریستی بزرگ ترین چالش دستگاه های امنیتی در جهان 
و به ویژه غرب به حساب می آید. یک تحلیلگر نظامی اسرائیل در روزنامه 
 ٢٠١٤ سال  از  تنها  گرگ های  »حمالت  نوشت:  نیز  احارونوت«  »یدیعوت 
بوده  تا حدودی روسیه  و  از عمده ترین عملیات های مرگ بار در غرب  یکی 
است«. روزنامه واشنگتن پست در همان گزارش خود همچنین می نویسد، 
تنها دو نوع هستند؛ یکی گرگ های »دیوانه« و دیگری »شرور«.  گرگ های 
آمریکایی اشاره  نام »نضال حسن« روان پزشک  به  این روزنامه برای مثال 
کشت  را  نظامی   ١٣ و  حمله  نظامی  پایگاه  یک  به   ٢٠٠٩ سال  در  که  می کند 
و هرگز هم ابراز پشیمانی نکرد. یک نمونه دیگر، »هارون مونس« مهاجر 
ایرانی تبار ساکن استرالیا بود که ده ها نفر را در یک کافه در شهر سیدنی 
به گروگان گرفت؛ اما وکیلش گفت او دیوانه و خودشیفته است و پیش ازاین 
نیز سابقه جنایی و جادوگری داشته است. روزنامه دیلی تلگراف نیز به آن 
شهروند کانادایی اشاره کرد که پس از کشتن یک سرباز، در داخل پارلمان 
کانادا اقدام به تیراندازی کرد. این روزنامه احتمال داد اقدام فرد مذکور در 
واکنش به مشارکت کانادا در عملیات نظامی علیه داعش بوده باشد. اسرائیل 
نیز از سال ٢٠١٥ با پدیده ای مواجه شده است که در آن فلسطینی ها با چاقو یا 
سالح های گرم اقدام به عملیات می کنند. ازآنجاکه هیچ ساختار تشکیالتی ای 
برای انجام چنین عملیاتی وجود ندارد، دستگاه های امنیتی اسرائیل قادر به 
نیستند و همین مسئله موجب شده  یا تشخیص هویت مهاجمان  پیش بینی 
صدا  به  را  خطر  ناقوس  دیگران  از  بیش  تنها  گرگ های  درباره  اسرائیل  تا 
درآورد. »فهمی هویدی«، نویسنده مصری می گوید، »پدیده گرگ های تنها 
حاوی پیامی محکم به حاکمان در همه جاست و نشان می دهد شیوع ظلم و 
ستم باعث می شود انسان های تحت ستم هرکدام به یک بمب آماده انفجاری 
تبدیل شوند. در چنین حالتی دیگر انتقام گرفتن نیاز به توطئه هایی از پیش 

برنامه ریزی شده یا تشکیالت تروریستی عریض و طویل ندارد«.


