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 به یقین می توان گفت که روابط ایران و انگلیس یکی 
از  با یکی  ایران  افت و خیز ترین روابط خارجی  پر  از 
روابطی  واست.  بوده  اروپا  اتحادیه  مهم  کشورهای 
و  اروپایی  های  قدرت  گذشته  های  رقابت  در  ریشه  که 
بزرگ آن زمان در ایران داشت. رقابت هایی که می توان 
نمود آن را در تقسیم ایران در سال 1907 میان بریتانیا 
و تزار روسیه دید و ادامه آن را در قراردادهای حکومت 
ایران  نفت  ملی  شرکت  قضیه  تا  گرفته   1919 از  پهلوی 
پیگیری  براندازی حکومت مصدق  انگلیس و کودتا و   –
از رابطه پر افت و خیز گذشته، نوع روابط  کرد. فارغ 
دو کشور بعد از انقالب اسالمی نیز چندان دوستانه یا 
و  باز  به  توان  می  جمله  از  است.  نبوده  پرداوم  حداقل 
بسته شدن چندین و چند باره سفارت لندن در تهران و 
اشغال آن و همچنین قطع شدن روابط دو کشور در طی 
این سالها اشاره کرد. آخرین نمونه این مورد را می توان 
تهران  در  انگلیس  سفارت  به   90 سال  آذرماه  حمله  در 
سفارت خانه  کارکنان  تمامی  حادثه،  این  دنبال  به  دید. 
ایران در لندن 1۲ آذر وارد فرودگاه مهرآباد شدند. اینک 
توافق هسته ای و گشایش دیپلماتیکی که در دولت جدید 
ایران بوجود آمده نشانه هایی از آغاز روابط دو کشور 
و کاهش تیرگی این روابط را نشان می دهد. دعوت از 
ظریف برای شرکت در اجالس حامیان سوریه در لندن 

خود نشانی بر این گشایش است.
دولت یازدهم و تغییر در نگاه به غرب

با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر بنیادین در کل 
رفع  سمت  به  تنش  از  حرکت  و  نظام  خارجی  سیاست 
تنش و برقراری روابط مسالمت آمیز با دیگر کشورها، 
همچنین تاکید بر پایان دادن به مناقشه هسته ای از طریق 
گفتگو روزنه های امیدی برای برقراری روابط مجدد با 

انگلیس باز شد. و بنا به همین تغییرات بود که با انتخاب 
ایران،  یازدهم  دولت  رئیس  عنوان  به  روحانی  حسن 
وزارت خانه های  با  همراه  بریتانیا  خارجه  امور  وزارت 
امور خارجه اغلب کشورهای اروپایی، ضمن تبریک این 
پیروزی، ابراز امیدواری جهت بهبود روابط با ایران را 
جمهوری  ریاست  نخستین  روزهای  در  کردند.  مطرح 
به  نامه ای  ارسال  با  کامرون  دیوید  روحانی،  حسن 
وی ابراز امیدواری کرد روابط تهران ـ لندن در دولت 
جدید بهبود یابد. سپتامبر ۲014 برای نخستین بار بعد 
از انقالب 13۵7، رئیس جمهور و نخست وزیر بریتانیا 
با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. مالقاتی که در حاشیه 
دلیل  به  اما  گرفت  صورت  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
و  هسته ای  مذاکرات  از  ناشی  اخبار  بودن  تر  پرجذبه 

دیدارهای ظریف و کری نتوانست خود را نشان دهد.
بازگشایی سفارت دو کشور

پس از انعقاد توافق هسته ای )برجام(، به یکباره نوع 
ایران  اسالمی  جمهوری  با  رابطه  برقراری  در  ها  نگاه 
کشورهای  های  دیپلمات  ترافیک  شاهد  و  کرد  تغییر 
جهان بویژه کشورهای اتحادیه اروپا بودیم. روابط با 
غرب رو به بهبودی نهاد و هیات های سیاسی و تجاری 
در  و  کردند  می  سفر  ایران  به  خود  روابط  آینده  برای 
مقابل مقامات ایرانی را به پایتخت های خود دعوت می 
این وضعیت مستثنی نبود و در  از  نیز  انگلیس  کردند. 
اول شهریور 1394، سفارت بریتانیا در تهران با حضور 
شد.  بازگشایی  بریتانیا  خارجه  وزیر  هموند،  فیلیپ 
همزمان با آن، سفارت ایران در لندن نیز با حضور افراد 
مختلفی از جمله اعضای هیئت دوستی ایران و بریتانیا، 

بازگشایی شد.
ادامه در صفحه 11 صفحه  11

با سفر جواد ظریف به لندن پس از 16 سال

گشایــــش 
دیپلمـاتیک
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مردانمهاجر
وزناناروپا

ترجمه: الهام شیرمحمدی

برای جذب صلح آمیز تازه واردان، اروپا باید بر احترام به 
جانب  از  جنسیتی  برابری  و  رواداری  چون  ارزش هایی 

مهاجران تاکید ورزد.
چهار ماه پیش، جسد آیالن کردی سه ساله، پس از آنکه به 
همراه برادر و مادرش هنگام تالش برای رسیدن به ساحل 
یونان غرق شدند، به وسیله امواج به ساحل ترکیه رسید. 
از  انبوه پناهندگان گریزان  عکس آیالن به سرعت معّرف 
توافق  یک  تحکیم  به  عکس  این  شد.  سوریه  داخلی  جنگ 
مهاجران  اینکه  بر  مبنی  توافقی  شد.  منجر  کوچک 
خاورمیانه که جان خود را برای رسیدن به اروپا به خطر 
آنگال  دهند.  پناهندگی  درخواست  یابند  اجازه  می اندازند 
درخواست  کشورش  کرد  اعالم  آلمان  صدراعظم  مرکل 
آلمان  مرزهای  به  که  را  سوری هایی  طرف  از  پناهندگی 
کشورهای  بیشتر  می رسید  نظر  به  می پذیرد.  رسیده اند 

اروپایی نیز تمایل دارند به این کار اقدام کنند.

اما اروپا هرگز به این توافق نپیوست. کار جذب مهاجران 
و  هلند  جانب  از  کمک  اندکی  و  سوئد،  و  آلمان  عهده  بر 
آلمان  از اشتیاق  چند کشور دیگر، گذاشته شد. به تدریج 
و سوئد نیز برای پذیرش تعداد زیادی پناهنده کاسته شد. 
و اکنون ممکن است وقایع جشن سال نو در کلن و دیگر 
شهرهای آلمان، آن اشتیاق را برای همیشه خاموش کرده 

باشد.
عمدتًا  که  جوان،  مردان  از  گروه  چند  حادثه،  شب  در 
پناهجو بودند، در بیرون ایستگاه قطار کلن به دور زنان 
حلقه زدند و از آنها سرقت و سپس به آنها تعرض کردند. 
این شب  در  که  داده اند  گزارش  پلیس  به  زن   600 از  بیش 

قربانی شده اند. پس از حادثه کلن، هنگامی که مردم اروپا 
تصویری  خود  ذهن  در  دیگر  می کنند،  فکر  پناهندگان  به 
در  ندارند.  نوپا  کودکان  یا  شکنجه شده  خانواده های  از 
عوض آنها مردان جوان تهدیدکننده و مملو از تبعیض های 

جنسیتی رایج در خاورمیانه و شمال آفریقا را می بینند.

جنسیت و پناهگاه
بی معنا  اما  است  زوال  به  رو  اگرچه  ترس هایی  چنین 
که  کلن  حادثه  در  متهم  افراد  که  نکته  این  ذکر  و  نیست. 
نه  و  بوده اند  الجزایری  یا  مراکشی  عمدتًا  شده  مشخص 
یک  واقع  به  نمی کند.  ترس ها  این  رفع  به  کمکی  سوری، 
سکوالر  و  لیبرال  ثروتمند،  اروپای  میان  فرهنگی  شکاف 
می آیند  آنجا  از  اخیر  مهاجران  که  کشورهایی  بعضی  با 
انجام  امکان  آشکار  به دالیل  دارد. در حال حاضر  وجود 
نظرسنجی در سوریه وجود ندارد، اما نظرسنجی موسسه 
پیو )Pew( در سال ۲013 از مسلمانان سراسر جهان نتیجه 
هوشیارکننده ای داشت. بیش از 90 درصد مردم تونس و 
مراکش معتقدند زن باید همیشه از شوهرش اطاعت کند. 
اردنی ها  و ۲۲ درصد  از مسلمانان عراقی  14 درصد  تنها 
باید به زنان حق طالق داده شود. و اگرچه  فکر می کنند 
جنسیتی  جرائم  به  نسبت  خشنی  دیدگاه  عرب  جوامع 
دارند، زنانی که خطر می کنند تنها و با لباس چسبان در 
در  برای مثال در مصر،  مکان های عمومی حاضر  شوند، 

واقع تعرض از سوی مردان را به جان می خرند.

مردم  از  بیش  مهاجران  میان  در  جرم  به  ارتکاب  احتمال 
هیچ  کنیم  وانمود  که  نیست  درست  اما  نیست.  محلی 
کشور  مردم  و  مهاجران  برخی  دیدگاه  میان  اختالفی 
میزبان شان وجود ندارد. زنان در اروپا پوشیدن هرآنچه 
را که می خواهند حق خود  به هرجایی  می پسندند، رفتن 
می دانند. هیچ کس اجازه ندارد به آزادی آنان دست درازی 

کند.
با این حال، این دیدگاه نشانه غلط بودن تصمیم آلمان مبنی 
بر اعطای پناهندگی به سوری ها نیست. انگیزه اخالقی از 
زمان پیدا شدن پیکر بی جان آیالن در ساحل تغییری نکرده 
شده اند،  یکسان  خاک  با  سوریه  شهرهای  از  نیمی  است. 

صدها هزار نفر جان باخته و ده ها هزار نفر در شهرهای 
تحت محاصره از گرسنگی در حال مرگ هستند. هر هفته 
هزاران پناهجوی دیگر به یونان می رسند. کشورهایی که 
درهایشان را به روی این پناهجویان می بندند باید توضیح 

دهند که آنها در عوض باید به کجا بروند.
باید  اروپا  اخالقی،  هراس  برابر  در  شدن  تسلیم  جای  به 
بیندیشد که چگونه سیل مهاجران را مدیریت و به جذب 
می تواند  خوب  آغاز  نقطه  یک  کند.  کمک  جامعه  در  آنها 
پیروی  قانون  از  باید  آنها  که  باشد  موضوع  این  بر  تاکید 
در دستگیری متعرضان  کلن  پلیس  که  است  آشکار  کنند. 
متوجه  موقع  به  نتوانستند  آنها  احتمااًل  خورد.  شکست 
شوند چه اتفاقی رخ داده است، یا اینکه از متهم شدن به 
آنان  بی کفایتی  تنها  اینکه  یا  داشتند.  واهمه  نژادپرستی 
و  داشته  شکایت  سال ها  زنان  است.  بوده  ماجرا  دلیل 
دارند که پلیس آلمان در متوقف کردن تعرضات جنسی در 
میان جمعیتی از افراد مست در جشن اکتبر مونیخ بسیار 
چه  هر  پلیس  شکست  این  اصلی  می کند.ماهیت  عمل  کند 
باشد، باید اصالح شود. دوربین های امنیتی در مکان های 
پنهان  را که میان جمعیت  افرادی  عمومی، محکوم کردن 
خود  نگرانی  بر  باید  آلمانی ها  می کند.  آسان تر  می شوند 
از  پلیس  خوشبختانه  کنند.  غلبه  نظارتی  چنین  به  نسبت 
اشتباهات خود درس می گیرد و برای جلوگیری از چنین 
مجازات  باید  تعرض کنندگان  می یابد.  چاره  راه  وقایعی 
باید  کرده اند  سرپیچی  قانون  از  که  پناهجویانی  شوند. 
به سوریه  را نمی توان  اخراج شوند. هیچ کس  یا  زندانی 
بازگرداند، اما حق با خانم مرکل است که مراکش و الجزایر 

به اندازه کافی برای استرداد مهاجران امن هستند.

کار و خانواده
هنگامی که صحبت از پذیرش تازه واردان به میان می آید، 
اروپا باید یک یا دو مورد را از آمریکا بیاموزد، که پیشینه 
بهتری در این زمینه دارد. آموزش به مهاجران نسبت به 
اینکه باید هم به قانون و هم به هنجارهای محلی همچون 
امپریالیسم  بگذارند  احترام  جنسیتی  برابری  و  رواداری 
است  ضروری  همچنین  نمی شود.  محسوب  فرهنگی 
بیشتری  سهولت  با  مهاجران  که  شود  فراهم  بستری 

دارد:  اقتصادی  هدف  یک  این  کنند.  پیدا  کار  بتوانند 
کارگران جوان خارجی بیش از دستمزد خود کار می کنند 
کنند.  کمک  اروپا  شدن  سالخورده  مشکل  به  می توانند  و 
کار  که  مهاجرانی  دارد:  نیز  فرهنگی  هدف  یک  امر  این 
بیکار  به  از مهاجرانی که مجبور  می کنند بسیار سریع تر 
جامعه  جذب  هستند  فقیرنشین  محله های  در  نشستن 
این  فرزندان  بیشتر  بلندمدت،  در  می شوند.  میزبان 
مهاجران با ارزش های اصلی اروپا سازگار می شوند، اما 

مساله در کوتاه مدت همچنان پابرجاست.

اروپا  به  مسیرها  خطرناک ترین  از  که  مهاجرانی  بیشتر 
قایق های  با  مدیترانه  دریای  از  گذشتن  مانند  آمده اند، 
تفاوت  آنها  کل  در  هستند.  جوان  مردان  دررفته،  زهوار 
اندکی در نسبت جمعیتی جنسیتی در اروپا ایجاد می کنند، 
اما در بعضی مناطق و رده های سنی این نسبت را بر هم 
می زنند. این امر خود یک مشکل است: مناطقی با تعداد 
بیشتر مردان جوان و مجرد نسبت به زنان، بیشتر مستعد 
خشونت هستند، به خصوص اگر این مردان شغلی نداشته 
باشند. به همین دلیل محدود کردن پناهجویان در مورد به 
همراه آوردن همسر و دیگر اعضای خانواده شان احمقانه 

است؛ مسیری که هم اکنون دانمارک در پیش گرفته است.
کاری  اما  نیست،  سریع  و  ساده  پناهندگان  جذب  فرآیند 
درست و در نهایت به نفع اروپاست. در حالت ایده آل، تمام 
اروپایی نقش خود را بازی می کنند. شرم آور  کشورهای 
تنها  جذب  برای  کشورها  از  کمی  بسیار  تعداد  که  است 
بیش از چند پناهجوی سوری موافقت کردند. دولت های 
نظارت  در  مرزی  آژانس  کردن  بهتر  برای  باید  اروپایی 
آلمان،  در  حتی  کنند.  موافقت  اروپا  خارجی  مرزهای  بر 
این خطر وجود دارد که خانم مرکل ناچار شود سیاست 
دلسوزانه خود را کنار بگذارد. اگر او قصد حل و فصل این 
مشکل را دارد، باید بار دیگر رهبری اروپا را به دست گیرد، 
و بگوید چگونه آلمانی ها می توانند سیاست خوشامدگویی 
خود را اجرایی کنند و چگونه تازه واردان می توانند و باید 

خود را با ارزش های اروپایی سازگار کنند.
منبع: اکونومیست

آلمان در قامت میانجی
پس ازعراق و پاکستان نوبت به آلمان رسید تا در قامت یک 
چه  اگر  کند.  آفرینی  نقش  ریاض  و  تهران  میان  میانجی 
محور مذاکرات فرانک والتراشتاین مایر وزیر خارجه آلمان 
اقتصادی-  به همراه یک هیأت  به تهران که  در سفر خود 
تجاری صورت گرفت، مسائل خاورمیانه و روابط دوجانبه 
این سفر، سخنگوی  از  پیش  اما  آلمان عنوان شد،  و  ایران 
وزارت خارجه آلمان هدف از سفر اشتاین مایر به دو کشور 
ایران و عربستان را پیشبرد مذاکرات صلح سوریه ازطریق 
این  در  جنگ  به  دادن  پایان  و  سیاسی  راه حل  یک  یافتن 

کشور عنوان کرده بود.

ادامه رایزنی های اصالح طلبان
اعتراض  نهایی  نتایج  اعالم  تا  باقی مانده  فاصله مهلت  در 
به ردصالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسالمی 
ادامه  همچنان  نگهبان  شورای  با  رایزنی  برای  تالش ها 
دارد و در این میان اصالح طلبان که طیف گسترده تری از 
تجدید نظر  به  نسبت  دارند  شده  ردصالحیت  کاندیداهای 
تالش  از  دست  و  امیدوارند  همچنان  نگهبان  شورای 
برنداشته اند. این در حالی است که محمدرضا عارف، رئیس 
گفته  انتخاباتی اصالح طلبان  عالی سیاست گذاری  شورای 
داریم،  جدی  گالیه  صالحیت ها  بررسی  روند  به  چه  »اگر 

ولی در نهایت با تمکین به قانون در انتخابات مجلس...

حمایت از بانوی سینما
از ماجرای  آریا پس  فاطمه معتمد  از  اهالی سینما  حمایت 
افتتاحیه  در  در کاشان  فیلم سینمایی  به نشست یک  حمله 
و  سینماگران  یکپارچه  حمایت  با  فجر  فیلم  جشنواره 
تکمیل  آبی«  »روسری  بانوی  از  حاضران  پرشور  تشویق 
شد.وی در اینستاگرامش نوشت که از سفر به کاشان تنها 
باقی  برایش  دوستش  هنر  مردمان  محبت  و  مهر  خاطره 
ائمه جمعه  از  مانده است. وزیر ارشاد در پی وقایع اخیر 
خواست در سخنان خود دقت جدی کنند. آیتالله نمازی امام 
جمعه کاشان به خاطر حضور معتمد آریا در کاشان اعالم 

عزای عمومی کرده بود.

اصالحات نفتی در کف خیابان
قراردادهای جدید نفتی اگرچه پای سرمایه گذاران خارجی 
را به ایران باز می کند، اما منتقدان سرسختی هم دارد. روز 
وزارت  مقابل  در  دولت  منتقد  دانشجویان  از  برخی  شنبه 
با برخورد  البته چون مجوز نداشت  نفت تجمع کردند که 
نیروی انتظامی مواجه شد. در واکنش به این اقدام، احمد 
اگر  که  باالست  به حدی  نفتی  قرارداد  اهمیت  توکلی گفت 
هم  باز  شود،  انجام  آن  برای  سراسری  تظاهرات  ده ها 
شک  بدون  گفت  پاسخ  در  هم  مجلس  نیست.رئیس  کافی 
با تظاهرات نمی توان قرارداد تنظیم کرد و این مسائل در 

خیابان قابل حل نیست.

مذاکرات صلح سوریه
شرایطی  در  ژنو  در  سوریه  صلح  مذاکرات  دور  سومین 
عرصه  در  دولتی  نیروهای  پیروزی  که  آغاز شد  هفته  این 
در  را  باالتر  دست  سوریه  نظام  تا  شده  موجب  میدانی 
نمایندگان  مذاکرات  از  دور  این  در  باشد.  داشته  مذاکرات 
طریق  از  و  جداگانه  اتاق های  در  مخالفان  و  اسد  بشار 
برقراری  کرد.  خواهند  گفت وگو  ملل  سازمان  نمایندگان 
با  مقابله  و  بشردوستانه  کمک های  ارسال  بس،  آتش 
اما  است؛  مذاکرات  فوری  اولویت های  از  داعش  تهدیدات 
هدف نهایی شامل ایجاد دوره انتقالی و برگزاری انتخابات 

در راستای برقراری صلح سوریه است.

بازگشت پژو با دستانی پر
یکی از مهم ترین ره آوردهای سفر رئیس جمهور به فرانسه 
بود. کشورمان  به  خودرو  ایران  قدیمی  شریک  بازگشت 

شرکت پژوسیتروئن پس از 3 سال تحریم این بار با دستی 
پر به ایران بازگشت تا با تولید ساالنه ۲00 هزار خودرو به 
ارزش 436 میلیون دالر، شرکتی مشترک با سهم برابر با 
ایران خودرو تاسیس کند و در کنارانتقال تکنولوژی روز 
تولید  به  صادراتی  بازارهای  از  استفاده  همچنین  و  دنیا 
محصوالت جدید شامل ۲08، ۲008 و301 بپردازد.بر اساس 
خواهد  تولید   ۲017 سال  در  خودرو  نخستین  قرارداد  این 

شد.

سوغات نفتی زنگنه
وزیر نفت کشورمان هم در سفر به اروپا با وجود شرایط 
مشتریانی  ایران  بازار  برای  نفت،  جهانی  قیمت  نامساعد 
دست به نقد پیدا کرد. گفت وگوی شرکت ملی نفت جنوب 
برای  توتال  شرکت  با  قرارداد  عقد  ای،  اس  اس  شرکت  با 
و  روزانه  به صورت  نفت  هزاربشکه   ۲00 تا   1۵0 فروش 
ایران  نفتی  پروژه های  در  ایتالیا  انی  شرکت  نیزحضور 
عقیده  رسید.به  امضا  به  که  بود  قراردادهایی  از  بخشی 
کارشناسان این سفرحکم آگهی تبلیغاتی برای ایران داشت 
تا با انتشار آن سایرکشورهای خارجی هم وارد مذاکره با 

ایران شوند.

بودجه چنددوازدهمی شد
متقاعد  را  دولت  شدند  موفق  مجلس  نمایندگان  سرانجام 
برای  فرصتی  انتخاباتی  فعالیت های  دلیل  به  که  کنند 
چند  بودجه  ارائه  با  و  ندارند   9۵ بودجه  الیحه  بررسی 
و  دخل  تکلیف  حداقل  آینده،  روز  چند  طی  دوازدهمی 
خرج ابتدای سال 9۵ را برای دولت مشخص کنند. آن گونه 
براساس  داده  خبر  بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی  که 
توافق بین مجلس و دولت همچنین قرار شده عمال بررسی 
الیحه برنامه ششم توسعه به مجلس آینده موکول شود و 
تا آن زمان برنامه پنجم تمدید خواهد شد. کمیسیون تلفیق 

بررسی بودجه را 9 اسفند شروع خواهد کرد.

نمایش عزت ایرانی در اروپا
تحریم،  زنجیرهای  از  کشورمان  اقتصاد  رهایی  از  پس 
و  ایتالیا  به  را  خود  پساتحریمی  سفر  نخستین  روحانی 
سربلندی  و  عزت  از  جلوه ای  تا  داد  اختصاص  فرانسه 
ایران  شرایط  که  دهد  نشان  و  بگذارد  نمایش  به  را  ایران 
پذیرای همکاری و سرمایه گذاری و حضور فعال در صحنه 
بین المللی است.در این سفرها اگرچه قراردادهای مهمی به 
امضا رسید اما شاید بتوان مهم ترین دستاورد سفر هیات 
ایرانی را رونمایی از ثمرات دیپلماسی گفت و گو و تعامل 
با دنیا دانست که به گفته روحانی بدون تالش های ظریف 

امکان پذیر نبود. در ایتالیا 14 سند همکاری به...

آغاز سال نوی سینما
سال نوی سینمای ایران یکشنبه شب در شرایطی آغاز شد 
که جشنواره سی و چهارم فجر امسال تفاوت محسوسی 
وزیر  گفته  به  که  داشت.جشنواره ای  گذشته  سال های  با 
ارشاد همه فیلم هایش تمام قد در دولت تدبیر و امید متولد 
شده و بالیده است.در این دوره ۲۲ فیلم در بخش سودای 
سیمرغ )مسابقه سینمای ایران(، 11 فیلم در بخش نگاه نو 
و11فیلم  تجربه  و  هنر  بخش  در  فیلم   11 اول(،  )فیلم های 
نمایش  به  روزه   10 ماراتن  یک  طی  مستند  بخش  در  هم 
در می آید.جنتی گفته شرایط مستعِد پسابرجام، موقعیت 

ممتازی برای سینمای ایران است. 

پرداخت بدهی دولت
از  انباشته  بدهی های  پرداخت  با  است  درصدد  دولت 
تولید  به  را  اقتصادی  رونق  و  تحرک  گذشته  دولت های 
بودجه  الیحه  تبصره های  متن  از  که  بازگرداند.آنگونه 
سخنان  و  ششم  برنامه  الیحه  در  مربوطه  ماده  و   9۵
رئیس جمهوری می توان برداشت کرد، تصمیم بر آن است 
که بدهی دولت به نظام بانکی و پیمانکاران احصا و تا سال 
قرار  فرآیند  شود.این  تسویه  اسالمی  اوراق  قالب  در   96
تسویه«  »اوراق  اجاره«،  »صکوک  ابزار  سه  قالب  در  است 
و »اسناد خرانه« که هر کدام با بازه زمانی متفاوت تعریف 

شده، آغاز شود. 

تثبیت اقتدار دریایی
برگزاری  با  کشورمان  ارتش  مقتدر  دریایی  نیروی 
بحث  در  ایران  توانمندی  دیگر  بار   94 والیت  رزمایش 
دفاعی و نیز برقراری امنیت در شمال اقیانوس هند، شرق 
و  شد  یادآور  جهانیان  به  را  عمان  دریای  و  هرمز  تنگه 
تسلط  رزمایش  این  کرد.در  تثبیت  را  ایران  دریایی  اقتدار 
زیردریایی   انواع  به کارگیری  با  رزمایش  منطقه  بر  کامل 
وناوشکن ها، اجرای آتش بسیارگسترده با تیپ های تکاور 
و تفنگداردریایی و نیزغرش موشک های سطح به سطح، 
سطح به هوا و ساحل به دریای نیروی دریایی طی پنج روز 

به نمایش گذاشته شد.
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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. 

از شجاعت خود تا حد پایداری 
صورت  آن  در  کن،  پاسداری 
ما  با  شکست  و  ناکامی 

نخواهد بود.
مکبث، پرده اول، صحنه هفتم.

But screw your courage 
to the sticking-place, and 
we’ll not fail.
Macbeth, Act 1, sc. 7.
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دردسرهای»کامرون«
برایدفاعازبسته
پیشنهادیاروپا

وزرای کابینه بریتانیا با اعالم نارضایتی از تالش »دیوید کامرون«، 
اروپا هشدار  اتحادیه  به تداوم حضور در  این کشور،  نخست وزیر 
به  مهاجران  ورود  کاهش  از  مانع  اتحادیه  این  با  توافق  که  دادند 
بریتانیا نخواهد شد. به گزارش مهر به نقل از دیلی تلگراف، دیوید 
کامرون پس از مذاکرات فشرده با »دونالد تاسک«، رئیس شورای 
تداوم  راهگشای  که  او  سوی  از  پیشنهادی  بسته  دریافت  و  اروپا 
دشواری  مأموریت  بود،  خواهد  اروپا  اتحادیه  در  بریتانیا  حضور 
دارد.  برعهده  خود  محافظه کار  هم حزبی های  قانع کردن  برای 
همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا قرار بود اواخر سال ۲017 برگزار 
اما دیوید کامرون اکنون احتمال برگزاری این همه پرسی را  شود، 
ظرفیت  این  اکنون  ما  گفت:  او  نمی داند.  منتفی  آتی  ماه های  در 
اروپا  اتحادیه  در  عضویت  درباره  آتی  ماه های  در  که  داریم  را 
اگر  که  بود  داده  هشدار  پیش تر  کامرون  کنیم.  برگزار  همه پرسی 
اتحادیه با اصالحات ساختاری مورد نظر دولت لندن موافقت نکند، 
او نیز قادر نخواهد بود مانع از تالش هم حزبی های بهانه جوی خود 

برای ترغیب مردم به خروج از اتحادیه شود.

از  ارائه شده  بسته  افشای محتویات  از  که پس  است  در حالی  این   
سوی تاسک، حزب محافظه کار »توری«، کامرون را به عقب نشینی 
از تعهدات خود محکوم کرده و نتیجه را مغایر با وعده های آقای 
پیشنهادهای  می رسد  نظر  به  اینکه  به ویژه  می بیند،  نخست وزیر 
اتحادیه اروپا به کاهش شمار مهاجرانی که روانه انگلستان هستند، 
بریتانیا  ترغیب  برای  تاسک  پیشنهادی  بسته  شد.  نخواهد  منجر 
برنامه توقف اضطراری  اروپا، شامل  اتحادیه  ادامه حضور در  به 
مزایای رفاهی در نظر گرفته شده برای مهاجران ساکن این کشور 
معنا  این  به  بود  کرده  تعیین  لندن  که  شروطی  با  نه  البته  است، 
حق  سال  چهار  تا  ورود  بدو  از  مهاجران  لندن  خواسته  طبق  که 
موجب  به  آنکه  حال  نداشتند،  را  رفاهی  مزایای  از  برخورداری 
ندارند،  را  مزایا  مطالبه  حق  ورود  بدو  در  مهاجران  تاسک،  طرح 

اما این محرومیت به تدریج و بسته به زمان اقامت آنها در بریتانیا 
انگلیس  نخست وزیری  کابینه  وزرای  بااین حال،  شد.  خواهد  رفع 
می گویند توافق حاصل شده بین کامرون و تاسک، امنیت مرزهای 
موجب  دارند  انتظار  مردم  که  آن طور  و  نکرده  تأمین  را  انگلیس 

کاهش موج مهاجرت نمی شود.

مخالفتاتحادیهاروپابا
همهپرسیدراقلیمکردستان

رئیس اقلیم کردستان عراق با بیان اینکه هیچ کس نمی تواند کردها 
کند،  انکار  را  آنها  حقوق  یا  منع  خود  سرنوشت  حق  بیان  از  را 
این  استقالل  درباره  همه پرسی  برگزاری  زمان  که  کرد  تصریح 
کردستان  اقلیم  رئیس  بارزانی،  مسعود  است.  رسیده  فرا  اقلیم 
عراق در بیانیه ای گفت: برخی مسووالن سیاسی محلی و مسووالن 
مردم  سرنوشت  درباره  را  نادرستی  اظهارات  منطقه  کشورهای 
اظهاراتی  چنین  از  من  می گیرند.  ایراد  پرسی  همه  و  کردستان 
برگزاری  با  کرد  اعالم  اروپا  اتحادیه  پیش تر  می شوم.  زده  حیرت 
همه پرسی درباره استقالل کردستان عراق در شرایط فعلی مخالف 
است. بارزانی تصریح کرد : هیچ کس نمی تواند مردم کردستان را 
از بیان حق سرنوشت خود منع یا حقوق آنها را انکار کند. برگزاری 
اراده  بیان  بلکه  نیست  کشور  تشکیل  اعالم  معنای  به  همه پرسی 
اراده و تصمیم مردم را در زمان و  تا رهبران سیاسی  مردم است 
مکان مناسب اجرا کنند. اگر مردم کردستان منتظر این هستند که 
دیگران به آنها استقالل ببخشند هرگز این مساله رخ نخواهد داد. 
وی گفت:  کسانی که کردستان را تقسیم کردند به خوبی می دانند 
که مرتکب اشتباهاتی در حق کردها شده اند. اکنون زمان برگزاری 

همه پرسی فرا رسیده اما برخی تالش می کنند تا مانع آن شوند.

سوسیالیستهامسوول
تشکیلکابینهدراسپانیا

 6 از  پس  را  کشور  این  سوسیالیست  حزب  رهبر  اسپانیا  پادشاه 
حزبی  هیچ  دستیابی  عدم  و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  از  هفته 
که  است  در حالی  این  آراء، مسوول تشکیل دولت کرد.  اکثریت  به 
چندین  توافق  ضرورت  وجود  با  سوسیالیست ها  موفقیت  شانس 
با  اسپانیا  پادشاه  ششم،  فیلیپ  می آید.  نظر  به  کم  بسیار  حزب 
انتشار بیانیه ای پدرو سانچز، رهبر حزب سوسیالیست این کشور 
را به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی کرد. سانچز نیز در واکنش 
به این انتخاب گفت: درخواست پادشاه برای انجام مذاکرات جهت 
تشکیل دولت ائتالفی با سایر احزاب را می پذیرد، چرا که قصد دارد 
انتخابات دیگر  از برگزاری یک  این بن بست سیاسی را شکسته و 
طی ماه های آتی جلوگیری کند. اسپانیا از زمان برگزاری انتخابات 
و  می شود  اداره  دولت  بدون  گذشته  سال  دسامبر  در  پارلمانی 
تاکنون پیشرفت کمی داشته است.  این شرایط  مذاکرات برای حل 
با  مذاکره  از  پس  کشور  این  موقت  نخست وزیر  راخوی،  ماریانو 
پادشاه اسپانیا طی ماه گذشته به دلیل کسب اکثریت آرا به این سمت 
پارلمان  اعتماد  رای  نتوانست  وی  جدید  دولت  اما  شد،  منصوب 
تمام  با  دارد گفت وگو  اکنون سانچز می گوید: قصد  کند،  را کسب 
احزاب از جمله حزب مردم راخوی را آغاز کند. این در حالی است 
که وی به روشنی به دنبال حمایت احزابی نیست که حامی استقالل 

کاتالونیا از اسپانیا هستند.

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

باید  را  سیاستی  چه  متحده  ایاالت  که  سوال  این  به  پاسخ 
و  روشن  گذشته  مانند  بگیرد،  پیش  در  خاورمیانه  در 
به  آمریکا  قرن گذشته،  نیم  بیشتر سال های  نیست.  واضح 
خوبی  به  و  شناخت  می  را  خود  دشمنان  و  دوستان  خوبی 
از اقدامات آنها آگاه بود. اما امروز، بیشتر از هر زمانی در 
دارد  ابهام وجود  آمریکا در منطقه خاورمیانه  مورد منافع 
و این نکته حمایت آن را از متحدان منطقه ای زیر سوال می 
برد. در مورد نحوه برخورد با بازیگران مختلف منطقه که 
هر کدام به نوعی خاورمیانه را بر هم می زنند، اجماع نظری 

وجود ندارد.
دستور  کرد.  اعالم  توان  می  صراحت  به  را  نکته  یک  تنها 
کار  به  خاورمیانه  در  بعد  به   1940 دهه  از  آمریکا  که  کاری 
آمریکا  نیست.  برخوردار  الزم  کارایی  از  دیگر  است،  برده 
خودکامه  های  رژیم  از  حمایت  کند  می  تصور  هم  هنوز 
منطقه، پشتیبانی بی چون و چرا از اسرائیل و سخن راندن 
این  اما  باشد،  تواند کلید مدیریت خاورمیانه  از رهبری می 

رویکرد آشکارا قابلیت خود را از دست داده است.
پیش از این، امور به شدت ساده بود. به طور مثال، در دوران 
در  آمریکا  خارجی  سیاست  اصلی  های  مولفه  سرد  جنگ 
خاورمیانه منطقی و قابل دفاع بودند. در وهله اول، آمریکا 
به دنبال جلوگیری از اشاعه نفوذ شوروری در منطقه بود. 
اطمینان از جریان آزاد انرژی و بقای اسرائیل نیز از دیگر 
سیاست های منطقه ای آمریکا در آن زمان محسوب می شد.

در  کند  پیدا  دست  اهداف  این  به  بتواند  اینکه  برای  آمریکا 
بازه 194۵ تا 1990 نقش »آف شور باالنسر« را ایفا کرد. بر 
خالف رویکرد آمریکا در آسیا و اوراسیا که مبنی بر استقرار 
واشنگتن  بود،  مناطق  این  در  نظامی  نیروهای  گسترده 
ترجیح می داد که نیروی نظامی کمی در منطقه خاورمیانه 
پیشبرد  برای  ای  منطقه  متحدان  از  بیشتر  و  باشد  داشته 
به  اقدام  آمریکا  راستا  همین  در  کند.  استفاده  خود  اهداف 
حمایت از کشورهای عرب نظیر عربستان و سایر کشورهای 

حاشیه خلیج فارس کرد. با ایران نیز تا پیش از وقوع انقالب 
به  اسرائیل  از  و  داشت  ای  دوستانه  روابط  کشور  این  در 
عنوان دولتی که با متحدان عرب شوروری در منطقه مقابله 
می کند، حمایت می کرد. در خلیج فارس نیز واشنگتن سعی 
و  ایران  جنگ  زمان  در  سازد:  برقرار  را  قوا  موازنه  داشت 
جریان  در  آن  از  پس  و  گرفت  را  عراق  جانب  آمریکا  عراق، 

حمله عراق به کویت، آمریکا مقابل عراق قرار گرفت.
در  آمریکا  مداخله  که  رفت  می  انتظار  سرد،  جنگ  پایان  با 
خارجی  تهدیدی  دیگر  که  چرا  کند  پیدا  کاهش  خاورمیانه 
وجود نداشت. با این وجود نقش آمریکا در خاورمیانه عمیق 
تر شد. استراتژی »مهار دوگانه« که کلینتون آن را جایگزین 
موازنه قوا کرد، آمریکا را در نقش پلیس منطقه ای قرار داد. 
متاسفانه این سیاست آمریکا را ناگزیر از حفظ تعداد قابل 
توجهی از نیروهای زمینی و هوایی در عربستان کرد. همین 
ریزی  طرح  و  الدن  بن  شدن  رادیکالیزه  های  زمینه  اقدام 

نقشه حمله به آمریکا در 11 سپتامبر را فراهم آورد.
نقش نظامی آمریکا در خاورمیانه پس از حادثه 11 سپتامبر 
برای  چنی  دیک  و  بوش  دبلیو  جورج  نسنجیده  تصمیم  و 
تغییر نقشه منطقه باز هم بیشتر شد، تا جایی که در ۲008 
وعده پایان دادن به جنگ عراق و خروج نیروهای آمریکایی 
از منطقه، بازسازی روابط با جهان اسالم، پیگیری راه حل 
و  اسرائیل  و  فلسطین  میان  صلح  برقراری  برای  دولت  دو 
پیروزی  به  را  اوباما  باراک  توانست  تهران  با  روابط  تغییر 
با  اوباما توانست نهایتا به توافق هسته ای  برساند. اگرچه 
ایران دست پیدا کند، اما در سایر موارد مانند اسالف خویش 
راهی از پیش نبرد. سوریه در جنگ و آشوب فرو رفته است؛ 
القاعده همچنان فعال است؛ داعش در حال اشاعه خشونت 
در گوشه گوشه جهان است؛ یمن و لیبی تبدیل به کشورهایی 
جنگ زده و فاقد دولت شده اند و مذاکرات صلح هم متوقف 

شده است.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا آمریکا 

در چنین مشکالتی غوطه ور شده است؟
که  است  این  داد  کلیدی  سوال  این  به  توان  می  که  پاسخی 
استراتژیک  بستر  که  عمیقی  تحوالت  نتوانسته  واشنگتن 

خاورمیانه را تغییر داده، درک کند.
نخست، هم اکنون هیچ قدرت بزرگ دیگری رقیب آمریکا در 
منطقه نیست که به استراتژی آمریکا سر و سامان ببخشد. 

هدف  سرد،  جنگ  دوران  در  شوروی  نفوذ  از  جلوگیری 
مهمی بود که می توانست اهداف و اولویت های آمریکا در 
منطقه را روشن کند. امروزه بر خالف گذشته هیچ تهدید 
فراگیری منطقه را تهدید نمی کند و در نتیجه اصول سازمان 
بخشی که بتواند سیاست خارجی منطقه ای آمریکا را هدایت 
تهدید  این  را در جایگاه  ایران  ندارد. برخی  نیز وجود  کند 
قرار می دهند، اما واقعیت این است که ایران ضعیف تر از 
آن است که مرکزیت استراتژی آمریکا در منطقه را به خود 
مانند  موارد،  برخی  در  دیگر  سوی  از  بدهد.  اختصاص 

مبارزه با داعش دو بازیگر دارای منافع مشترک هستند.
هم  منطقه  در  خود  سنتی  متحدان  با  آمریکا  روابط  دوم، 
اکنون در پایین تر سطح قرار دارد. ترکیه در دوران ریاست 
رفته  اقتدارگرایی  سمت  به  اردوغان  طیب  رجب  جمهوری 
با داعش و حل معضل  آن در مورد مبارزه  و سیاست های 
سوریه، با اولویت های آمریکا همخوان نیست. راستگرایی 
در اسرائیل تشدید شده است. این در حالی است که تل آویو 
همه  و  نیست  دولت  دو  پیشنهاد  قبول  به  حاضر  همچنان 
تالش خود را بکار می برد تا توافق هسته ای با ایران را بر 
هم بزند. مصر بار دیگر به دست حاکمان نظامی خودکامه 
میان  زدایی  تنش  بخاطر  نیز  عربستان  با  روابط  و  افتاده 
داخلی  جنگ  مورد  در  نظر  اختالف  تهران،  و  واشنگتن 
سوریه و افزایش نگرانی ها در مورد اسالم وهابی که ریشه 

افراطی گریست، تیره و تار شده است.
است.  یافته  افزایش  ایران  و  آمریکا  روابط  حال،  همین  در 
آزادی  اما  است،  تحول  نشانه  ترین  مهم  ای  هسته  توافق 
ایران شده  سربازانی که به اشتباه وارد آب های سرزمینی 
که  است  هایی  نشانه  دیگر  از  نیز  زندانیان  تبادل  و  بودند 

کارایی دیپلماسی میان طرفین را نشان می دهد.
سوم، سقوط قابل توجه قیمت حامل های انرژی و احتمال 
بنیادین  اصل  طوالنی  مدت  برای  نفت  عرضه  فزونی 
استراتژی آمریکا برای مداخله در خاورمیانه از 194۵ به بعد 
را زیر سوال می برد. در حال حاضر میزان نفت و گازی که 
آمریکا از خاورمیانه وارد می کند، زیاد نیست و خطر قطع 
این جریان در حال حاضر نسبت به هر زمان دیگری کمتر 
است. اگر آمریکا در حال حرکت به سوی رسیدن به استقالل 
در تامین منابع انرژی خود باشد، دیگر چه نیازی به هزینه 

کردن میلیاردها دالر در خاورمیانه دارد؟

در  آمریکا  توان  گذشته  ساله  چند  و  بیست  سابقه  چهارم، 
را  آنها  پیگیری  و  منطقه  در  گرایانه  واقع  اهداف  تشخیص 
زیر سوال می برد. عملکرد سه رئیس جمهور در خاورمیانه 
نشان می دهد که آمریکا وارد هر یک از مسائل خاورمیانه که 

شده، آن را بدتر و آشوب زده تر کرده است.
در  باید  آمریکا  که  صحیحی  نقش  تشخیص  نهایت،  در 
که  ابزارهایی  که  چرا  است  دشوار  کند،  بازی  خاورمیانه 
تناسب  در  برد  کار می  به  در سیاست خارجی خود  آمریکا 
با مشکالت فعلی خاورمیانه نیست. ابزارهایی که آمریکا از 
توان ذیل نظامی گری خالصه  را می  استفاده می کند  آنها 
کرد، اما مشکلی که خاورمیانه با آن مواجه است عدم وجود 
نهادهای کارآمد و مشروع در حاکمیت های محلی است. این 
مشکل با توسل به نظامی گری حل نمی شود. همانطور که 
تجربه افغانستان و عراق نشان داد، ارتش آمریکا نمی تواند 

در ایجاد نهادهای سیاسی موثر واقع شود.

خاورمیانه در پیش چشمان ما در حال تحول است و سیاست 
های قدیمی آمریکا دیگر از کارایی الزم برخوردار نیست.

استراتژی  موضوع  که  رسد  می  نظر  به  نکات  این  گفتن  با 
آمریکا درخاورمیانه می تواند به بحث جالب توجه و مهمی 
تبدیل   ۲016 جمهوری  ریاست  انتخابات  های  مناظره  در 
نباید چنین  تاریخ نشان داده است  اما همان طور که  شود، 
بار  انتخاباتی  نامزدهای  داشت.  مناظرات  این  از  انتظاری 
از  حمایت  آمریکا،  رهبری  تقویت  تکراری  مواضع  دیگر 
اسرائیل و بزرگنمایی تهدید داعش را ادامه می دهند و پس 
آنها در ۲017 بر مسند کاخ سفید قرار  از  اینکه یک کدام  از 
گرفت، آمریکا باز هم نمی داند با این گوشه از جهان چه کند.
افول است، هیچ یک  اگر اهمیت استراتژیک منطقه در حال 
تمام  حمایت  این  لیاقت  منطقه  در  آمریکا  سنتی  متحدان  از 
آمریکا منجر به خشم دوستان  اقدامات  و کمال را ندارند و 
فرا  آن  زمان  شاید  شود،  می  خاورمیانه  در  آن  دشمنان  و 
مشکالتی  حل  برای  تالش  از  دست  آمریکا  که  است  رسیده 
که نه توان و نه عالقه ای به حل آنها دارد، بردارد. در نهایت، 
سرنوشت خاورمیانه به دست مردمی که در آنجا زندگی می 

کنند مشخص خواهد شد.
منبع: فارن پالسی
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دعوت از ظریف برای نشستی در لندن با معنایی دو وجهی
بعد  که  گرفت  صورت  حالی  در  کشورمان  خارجه  وزیر  از  انگلیس  دعوت 
در  بزرگ  کشورهای  میان  سختی  و  سفت  رقابت  برجام  شدن  اجرایی  از 
است.  گرفته  شکل  اقتصادی  قراردادهای  انعقاد  و  تجاری  روابط  برقراری 
رئیس جمهور ایران به ایتالیا و فرانسه سفر کرد و حاصل آن دست یابی به 
قراردادهای تجاری دوجانبه بود و قبل از آن سفر رئیس جمهور چین به ایران 
و همچنین دید و بازدید های مختلف با مقامات روسی و ایجاد قراردادهای 
ثبات  و  این مرحله قدرت  ایران در  بود.  تغییر  اقتصادی حاصل چنین  جدید 
خود را در منطقه خاورمیانه نشان داده و و با توافق هسته ای راه همکاری با 
دیگر کشورها را برای خود هموار کرده است. همکاریی که دیگر کشورها از 
سوی دیگر به آن نیازمند بوده و هستند. اکنون دعوت از وزیر خارجه ایران 

می تواند نشانگر این باشد که انگلستان برای اینکه از کورس رقابت عقب نماند 
استفاده  بحران سوریه  برای حل  در منطقه  ایران  از ظرفیت های  و همچنین 
کند. حضور ظریف در لندن و شرکت در اجالس حامیان سوریه را نمی توان 
تنها به این مورد محدود کرد. نشانه بزرگتر و مهمتر این حضور ایجاد روزنه 
های دقیق و حساب شده برای کاهش و تیرگی روابط دو کشور است. در همین 
رابطه وزیر امور خارجه کشورمان شب گذشته به منظور شرکت در اجالس 
حامیان سوریه راهی لندن شد و این احتمال وجود دارد که در لندن با همتایان 
دعوت  شاید  باشد.  داشته  جانبه ای  دو  دیدارهای  خود  آمریکایی  و  اروپایی 
این  پذیرش  و  لندن  در  حضور  برای  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  از  انگلیس 
دعوت از سوی محمدجواد ظریف، تالش دیگری برای کاهش تیرگی مناسبات 

میان دو طرف باشد.
احتمال گفتگو های دوجانبه در حاشیه اجالس

مالقات هایی  اجالس،  این  حاشیه  در  است  قرار  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
باشد.  داشته  انگلیسی  مقامات  و  اجالس  این  در  کننده  شرکت  مقام های  با 
نمایندگان آلمان، نروژ، کویت، انگلستان و سازمان ملل متحد میزبان این نشست 
خبرگزاری  داشت.  خواهند  حضور  رتبه  عالی  مقامات  سطح  در  که  هستند 
بریتانیا،  نخست وزیر  کامرون،  دیوید   « کرد:  اعالم  شنبه  سه  روز  فرانسه 
بان کی مون  آلمان،  اعظم  آنگال مرکل صدر  بین المللی شامل،  میزبان 70 رهبر 
دبیرکل سازمان ملل متحد، تمام سالم نخست وزیر لبنان و وانگ یی وزیر امور 
خارجه چین خواهد بود.« در همین حال پایگاه خبری المانیتور نیز اعالم کرد: 
»جان کری، وزیر امور خارجه ایاالت متحده، نیز که برای حضور در نشست 
ائتالف جهانی مبارزه با داعش در رم به سر می برد، برای حضور در کنفرانس 
حامیان سوریه در سوم و چهارم فوریه )14 و 1۵ بهمن( به لندن سفر خواهد 
امور خارجه کشورمان  که وزیر  دارد  احتمال وجود  این  اساس  این  بر  کرد.« 
در لندن با همتای آمریکایی خود دیدار کند. ظریف روز سه شنبه در نشست 
درباره  سئوالی  به  پاسخ  در  تهران  در  آلمانی  مایر  اشتاین  با  مشترک  خبری 
احتمال دیدار با جان کری در لندن گفت که این سفر برای شرکت در نشستی 
در خصوص سوریه انجام می شود، پنجشنبه جلسه ای برای کمک به وضعیت 
سوریه برگزار می شود که برای جمهوری اسالمی به عنوان کشوری که فعالیت 
زیادی  اهمیت  است،  داشته  به سوریه طی سال های گذشته  برای کمک  زیادی 

دارد. 
از گشایش دیپلماتیک تا کاهش تیرگی روابط

انگلیس  و  ایران  مناسبات  معاصر  تاریخ  از  مدتی  طوالنی  و  گسترده  بخش 
از  که  تاریخی  است.  همدیگربوده  از  طرفین  اعتمادی  بی  تصور  دستخوش 
میان  ایران  تقسیم  زمان  در  آن  از  پیش  و  دوم  جهانی  جنگ  در  ایران  اشغال 
روسیه و بریتانیا در 1907 آغاز می شود و تا بسته و بازگشایی چندین و چندباره 
سفارت لندن در تهران ادامه دارد. پنهان شدنی نیست که در سوی مقابل نیز، 
لندن، تحرکات دولت ایران بعد از انقالب را با دغدغه و نگرانی دنبال می کند. 
تقریبا در ۲0 سال اخیر هر دو طرف تالش کرده اند تا دیوار بی اعتمادی میان 
یکدیگر را کوتاه کنند اما هر بار حادثه ای، خواسته یا ناخواسته، خشتی جدید 
بر این دیوار نهاده است. اینک برجام فرصتی را برای دو طرف فراهم آورده 
تا گام های جدیدی برای گسترش روابط خود بردارند. حضور ظریف در لندن 
چه در مورد روابط دوجانبه گفتگویی شود یا نشود، می تواند نشانه شناسایی 
و  تنش  آغازگر رفع  تواند  این خود می  و  باشد،  انگلیس  از سوی  ایران  قدرت 

کاهش تیرگی روابط دو کشور بعد از توافق هسته ای باشد.

فرودگاهيدرمزرعهبراي
عملیاتعلیهداعش

از  اکتشافي  گزارشي  در  سي ان ان  خبرنگاران  لستر  تیم  و  وارد  کالریسا 
تالش امریکا براي ایجاد پایگاه در حسکه خبر داده اند. در گزارش توصیفي 

خبرنگاران سي ان ان آمده است:
تماشاي  به  داران  گله  است.  حسکه  دشت  امتداد  در  پردست انداز  جاده اي 
خام  نفت  استخراج  براي  نفت  پمپ  چند  اینجا  نشسته اند.  خود  گوسفندان 
آبي  آسمان  در  ائتالف  جنگنده هاي  باال  آن  دارد.  زمین  اعماق  از  چنددالري 
پرواز مي کنند. کودکان بازي خود را متوقف و به ما نگاه مي کنند. مردان با 
همان سربندهاي قرمز و سفید به طرز مشکوکي نظاره مي کنند. این گوشه اي 
از قبایل عرب ها و کردها،  از شمال سوریه - نزدیك به مرز عراق - ترکیبي 
مسیحیان و مسلمانان زندگي مي کنند. حسکه جایي است که به طور ناگهاني 

مورد توجه پنتاگون قرار گرفت براي جنگ علیه داعش.
مقصد ما یك فرودگاه کوچك براي کاشت-سمپاشي است که از طریق تصاویر 
جنگ  براي  ایاالت متحده  پایگاه  آخرین  اینجا مي تواند  یافته ایم.  ماهواره اي 
نزدیکي  این  قهوه اي  چهره  با  سالمند  کشاورز  یك  باشد.  داعش  علیه  عمیق 
زندگي مي کند، به این میني بوس بازدید کنندگان عجیب و غریب چاي مي دهد، 
روابط  داراي  که  عربي  قدرتمند  گروه  یك  شمر،  شیخ  قبیله  براي  قبال  او 
خوبي با کردها  داشت گله داري مي کرد. او مي گوید که صداي هلیکوپترها و 

هواپیماها را شنیده است. اما او روي زمین چیزي ندیده است.
مواضع  از  کیلومتر(   ١٦٠( مایل  تنها١٠٠  چون  است،  شده  انتخاب  مکان  این 

داعش و برخي از میدان هاي نفت سودآور این گروه فاصله دارد، اما بیشتر 
به عنوان قلمرو یگان هاي مدافع خلق )YPG( شناخته مي شود. باند فرودگاه 
تقریبا حدود ٢٣٠٠ پا تا ٤٣٣٠ پا )٧٠٠ تا ١٣٢٠ متر( است یعني دوبرابر اندازه اي 

که مي گویند، براي فرود هواپیماهاي C١٣٠ کافي است.
یونیفورم  با  کسي  قطعا  و  ندارد  وجود  چراغي  و  کنترل  برج  هیچ  اینجا 
ایاالت متحده دیده نمي شود. وزارت دفاع امریکا تایید کرده است که تعداد 
انگشت شماري از نیروهاي ویژه ایاالت متحده در این بخش از سوریه براي 
یافتن فرودگاه مستقر هستند. سخنگوي فرماندهي مرکزي ایاالت متحده ماه 
پیش گفت آنها به دنبال راه هایي براي افزایش پشتیباني لجستیکي و آموزش 

نیروها در این منطقه هستند.
 یك تراکتور براي مسطح کردن سطح باند فرودگاه به تازگي به این مکان آمده 
است. دو مرد محلي که در حال سیگار کشیدن مانع مي شوند. به نظر مي رسد 
فیلمبرداري  به  شروع  ما  اینکه  از  بعد  دقیقه  چند  است.  بیشتر  اینجا  امنیت 
یك  با   )YPG( خلق  مدافع  یگان هاي  امنیتي  نیروهاي  از  مرد  دو  مي کنیم 
وانت مي رسند و ما را براي دور شدن از آنجا اسکورت مي کنند. یکي از آنها 
مي گوید »اینجا یك منطقه بسته نظامي است«. بمبگذاري هاي انتحاري داعش 

در حسکه غیرمعمول نیست.
تخمین زده مي شود یگان هاي مدافع خلق )YPG( از ٢٥٠٠٠ مرد و زن تشکیل 
شده است و پس از موفقیت آن در بیرون راندن داعش از کوباني به تدریج 
به موثرترین شریك ایاالت متحده روي زمین تبدیل شده است. آنها در حال 
حاضر بخش بزرگي از مرز با ترکیه را تحت کنترل دارند. در شهرهایي مانند 
قامشلي و حسکه، هنوز پوستر بزرگ از بشار اسد، رییس جمهور سوریه و 
پدرش حافظ دیده مي شود. اما کردها با وجود داشتن تعدادي تفنگ و وانت 

نیروي نظامي غالب بر این منطقه هستند.
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اقتصاد
سیگنال روسی هم نگرانی های نفتی را از بین نبرد

برقفلززرددر
سیاهروزیطالیسیاه

بازی نفت با بازارهای مختلف ادامه دارد. بهای نفت خام که روز سه شنبه 
تضعیف شده و موج تازه ای از نگرانی های جهانی را باعث شده بود، روز 
چهارشنبه به لطف سیگنال آمادگی روسیه برای همکاری با اوپک در جهت 
کاهش تولید، رشد را تجربه کرد، اما ادامه نوسان طالی سیاه در قیمت های 

نفع  و  بازارهای سهام  به ضرر  این روز همچنان  در  دالر   30 نزدیک مرز 
پناهگاه های سرمایه از جمله طال تمام شد. روز گذشته افت شاخص دالر 
نیز به نفع فلز زرد کار می کرد. هر اونس طال که روز سه شنبه روی قیمت 
رقم  این  نزدیک  قیمت های  در  نیز  را  چهارشنبه  بود،  ایستاده  دالر   11۲9

گذراند.

اونس روز چهارشنبه تا ساعت 6 عصر به وقت تهران به قیمت 11۲8 دالر 
رسید، گرچه هم اکنون که شما این گزارش را می خوانید ممکن است قیمت 
باشد.  شده  ثبت  هفته  کاری  روز  سومین  نهایی  قیمت  به عنوان  متفاوتی 
برای  تقاضا  ادامه  اما  بود،  کاهشی  عوامل  تحت فشار  سه شنبه  روز  اونس 
این کاالی امن، قیمت را در انتهای محدوده 11۲0 دالر نگه داشت. اونس طال 
در این روز با یک دالر افزایش به قیمت 11۲9 دالر رسید، این اوج در حالی 
رقم خورد که کف قیمت روز 11۲3 دالر بود. پایگاه اینترنتی کیتکو بازار 
روز سه شنبه را »دو پهلو« توصیف کرده است؛ زیرا هم عوامل کاهشی و 
هم عوامل افزایشی مشغول تاثیرگذاری بودند تا قیمت نهایی تکان چندانی 
افت  کرد.  کمک  طال  ماندن  قوی  به  خوب  چشم انداز  سه شنبه  نخورد. 

شاخص دالر به دلیل سودگیری معامله گران ارزی و تثبیت فنی نیز یار طال 
افت  همزمان  بماند.  گذشته  ماه   3 حدود  در  قیمت  باالترین  نزدیک  تا  شد 
شاخص های سهام نیز به نفع طال تمام شد. سه شنبه بیشتر بازارهای سهام 
با فشار فروش روبه رو بودند که مهم ترین دلیل آن افت قیمت نفت بود. در 
برگزاری نشست  از  اوپک  اعضای  که  بود  آن  از  این روز گزارش ها حاکی 

اضطراری برای بحث درباره کاهش تولید، حمایت نمی کنند. 

جهانی  تولید  کاهش  درباره  بحث  به  که  کرد  اعالم  روسیه  همه،  این  با 
از  برخی  شاخص  رشد  کرد،  وارد  فشار  طال  بر  آنچه  اما  است،  عالقه مند 
بازارهای عمده سهام بود. شاخص شانگهای که در ماه های گذشته بارها 
عامل نگرانی های جهانی بوده، روز سه شنبه با جهش روبه رو شد. مقام های 
پولی چین روز سه شنبه اعالم کردند که محرک های تازه ای را برای اقتصاد 
این کشور در نظر گرفته اند. تحریک جدید قرار است از طریق کاهش میزان 
پول الزم برای پیش پرداخت خانه اولی های چین اعمال شود. دیگر خبر روز 
نیاز  است  ممکن  پایین  تورم  کرد  اعالم  استرالیا  مرکزی  بانک  که  بود  این 
به تصویب محرک های مالی در این کشور را حتمی کند. بازارهای جهانی 
چهارشنبه  صبح  کردند.  شروع  مشابهی  عوامل  با  نیز  را  چهارشنبه  روز 
اثرگذاری سیگنال نفتی روسیه به رشد نفت کمک کرد، اما نگرانی های نفتی 
ادامه پیدا کرد تا بازارهای سهام دوباره افت کنند. خروج سرمایه از بازار 

دارایی، حامی فلز زرد ماند. افت شاخص ها از آسیا شروع شد. 

به  نسبت  را  نگرانی ها  که  نفت  ماندن  ضعیف  پی  در  آسیایی  بورس های 
تاثیرات احتمالی بر اقتصاد جهان زنده نگه داشته است، افت شدیدی کردند. 
به گزارش »ایسنا« شاخص ام اس سی آی بازارهای سهام آسیا اقیانوسیه 
 ۲۲۵ نیکی  شاخص  کرد.  سقوط  درصد   ۲  /1 چهارشنبه  روز  ژاپن  به جز 
ژاپن ۲/ 3 درصد عقب نشینی کرد و شاخص کسپی کره جنوبی هم 8/ 
0 درصد نزول کرد. هنگ سنگ هنگ کنگ با 6/ ۲ درصد کاهش مواجه شد 
افت  درصد   1  /1 چین  اصلی  سرزمین  در  کامپوزیت  شانگهای  شاخص  و 
کرد. شاخص اس اند پی/ ای اس ایکس ۲00 استرالیا 3/ ۲ درصد سقوط 
کرد. بازارها در تایوان، آسیای جنوب شرقی، هند و نیوزیلند نیز در سطح 
سرمایه گذاران  آسوشیتدپرس،  گزارش  براساس  گرفتند.  قرار  پایین تری 
شرکت های  زیرا  هستند؛  نگران  نفت  سقوط  پیامدهای  گسترش  به  نسبت 
کاهش  کرده اند.  اقدام  و سرمایه گذاری خود  کار  نیروی  کاهش  به  انرژی 
قیمت های نفت همچنین به چالش هایی اقتصادهایی که با تورم منفی مقابله 
می کنند، افزوده است؛ به خصوص در شرایطی که نشانه های آهسته شدن 

روند رشد اقتصادی در آمریکا و چین مشاهده می شود. 

موجب  انرژی  پایین  هزینه های  معتقدند  تحلیلگران  از  بعضی  همه  این  با 
رونق اقتصادی خواهد شد؛ زیرا درآمد واقعی مصرف کنندگان را می تواند 
چند هزار میلیارد دالر افزایش دهد. با این همه، آنچه فعال غلبه دارد، نگرانی 
است و این نگرانی به نفع پناهگاه های سرمایه عمل می کند. اونس طال که 
سال ۲016 را با قیمت 1061 دالر آغاز کرده بود، با کمک همین نگرانی ها در 
به مرز 1130  اول فوریه  و در روزهای  از ۵ درصد رشد کرد  بیش  ژانویه 

دالر نزدیک شد.

موسسه وود مکنزی پیش بینی کرد

رقیبنفتیجدید
ایران؛اینبارازآمریکا

جایگاه  در  جهان  کشورهای  میان  در  نفتی  شده  اثبات  ذخایر  لحاظ  از  ایران 
نفت  شده  اثبات  ذخیره  بشکه  160میلیارد  از  بیش  دارای  و  دارد  قرار  چهارم 
است. با توجه به گفته نوبخت )رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی( با توجه 
به سناریوی امسال در نهایت 68 هزار میلیارد تومان عواید نفتی برای بودجه 
می توان به دست آورد. این در حالی است که تحریم های چند ساله ایران و دور 
ماندن کشورمان از بازارهای بین المللی نیاز کشورمان را به تولید بیشتر نفت و 

درآمد باالتر افزایش داده است.
شمالی  آمریکای  در  مکزیک  وضعیت  بررسی  به  مکنزی  وود  موسسه  گزارش 
می پردازد. بر اساس این گزارش تقاضا برای افزایش تولید و کشف ذخایر جدید 
مکزیک این کشور را نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی کرده است. مکزیک 

نفتی  درآمدهای  و  می شود  محسوب  جهان  در  نفت  بزرگ  تولید کننده  دهمین 
حدود یک پنجم بودجه ساالنه این کشور را تامین می کند. به این ترتیب با توجه 
به نیاز دو طرف به جذب سرمایه های خارجی در حال حاضر می توان یک رقابت 
که  تفاوت  این  با  بود  کشور متصور  دو  در  خارجی  سرمایه های  جذب  برای  را 
ایران استعداد و ظرفیت باالتری را به جهت موقعیت های سرمایه ای در اختیار 
دارد و احتماال نتیجه این مسابقه به مراتب بیشتر به نفع ایران خواهد بود. با این 
حال حقیقت آن است که این دو کشور در حال حاضر به شدت به منابع سرمایه ای 

جدید نیازمند هستند.
سرمایه گذاری  مکنزی  وود  موسسه  پیش بینی های  جدیدترین  بر اساس 
شرکت های نفتی خارجی در ایران و مکزیک با توجه به افت قیمتی نفت و کاهش 
وجود  به  آنها  برای  جدیدی  و  طالیی  فرصت های  کشور  دو  این  بودجه  شدید 
می آورد. کمبودهای مالی و عدم سرمایه گذاری مناسب مشکالتی را برای برخی 
کشورهای تولید کننده نفت خام به وجود آورده و دولت ها را به چالش کشانده 
به  مسائل  این  رفع  برای  که  هستند  کشورهایی  جمله  از  مکزیک  و  ایران  است. 
دنبال جذب سرمایه گذاری، تکنولوژی، فناوری و نیروهای متخصص کشورهای 

پیشرفته هستند.
در این میان ایران قدم های مقدماتی خود را برداشته است؛ رایزنی با کشورهای 
مختلف و غول های نفتی جهان برای ورود به حوزه نفتی ایران از یک طرف و 
دو  دیگر  سوی  از   IPC به  ایران موسوم  نفتی  قراردادهای  در وضعیت  اصالح 
اقدام مهم در این راستا محسوب می شوند. نوع جدید قراردادهای نفتی تا حد 
زیادی به مدل بین المللی قراردادهای نفتی نزدیک و برای سرمایه گذاران خارجی 
این مدل به گونه ای طراحی شده  جذاب است و حافظ منافع کشور نیز هست. 
و  عیب  و  است  متمایز  پیشین  قراردادهای  از  خود  اصلی  بخش   1۲ در  که  است 

نقص قراردادهای پیشین را رفع خواهد کرد.
جدید  مدل  قالب  در  می شود  پیش بینی  ایران،  نفت  وزیر  زنگنه  بیژن  گفته  به 
قراردادهای نفتی بین ٢٠ تا ٣٠ میلیارد دالر سرمایه جذب صنعت نفت شود. به 
عقیده وی در قراردادهای موسوم به IPC قرار بر این است که حلقه های مختلف 
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رقابتقدرتهای
اقتصادیآسیادرآفریقا

 
بازارهای  و  آفریقا  نخورده  دست  عمدتا  و  غنی  منابع 
نگاه  از  پهناور،  قاره  این  سرمایه گذاری  و  تجاری 
تلقی  مغتنم  فرصتی  آسیا  اقتصادی  قدرت های 
می شود. به گزارش ایرنا، در شرایطی که تروریسم و 
توجه ها  همه  آفریقا  در  فرقه ای  و  داخلی  درگیری های 
از نگاه  آفریقا  آن روی سکه  را به خود جلب کرده اند، 
قدرت های  ویژه  به  کشورها  برخی  سیاست گذاران 
این  از  یکی  است.  نمانده  دور  آسیا  نوظهور  اقتصادی 
جهان  اقتصادی  قدرت  دومین  که  است  چین  کشورها 
شناخته می شود. شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق 
چین در آذرماه با هدف ارتقای سطح روابط و شروع 
کشور  دو  راهی  پیشرفته  همکاری های  از  مرحله ای 
زیمبابوه و آفریقای جنوبی در قاره آفریقا شد. وی در 
جریان سفرش به این دو کشور قراردادهایی به ارزش 

چندین میلیارد دالر امضا کرد.

از  پس  ۲013میالدی  سال  که  چین  جمهوری  رئیس   
دیگر  بار  شد  آفریقا  راهی  فورا  سمت  این  به  رسیدن 
به این قاره سفر کرد تا نشان دهد روابط چین با قاره 
اینکه مناسبات طرفین  آفریقا هم راهبردی است و هم 
هم برای کشورش و هم برای کشورهای آفریقایی مهم 
افزایش  حال  در  هم  طرفین  میان  انسانی  تبادالت  و 
است. در جریان این سفر، چین و آفریقای جنوبی ۲6 
قرارداد همکاری امضا کردند که ارزش آن شش میلیارد 
و ۵00 میلیون دالر برآورد شده است. آمارها حکایت از 
آن دارد که سرمایه گذاری مستقیم چین در قاره آفریقا 
هم در 1۵ سال گذشته 37 درصد فزونی گرفته و به 3۲ 
میلیارد و 400 میلیون دالر تا پایان سال گذشته میالدی 
)۲014( رسیده است. هند نیز که از قدرت های اقتصادی 
در حال ظهور محسوب می شود، در آبان ماه کنفرانس 
همکاری مشترك خود را با آفریقا برگزار کرد. در این 
آفریقایی، شامل  نشست 4 روزه، نمایندگان ۵4 کشور 

حدود 40 رئیس دولت و اتحادیه آفریقا شرکت کردند. 

عالوه بر این، بیش از 400 بازرگان از آفریقا و اعضای 
حضور  اجالس  این  در  نیز  هند  بازرگانی  اتاق های 
داشتند. تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی، از جمله 
تانزانیا، سودان، موزامبیك، کنیا و اوگاندا، ذخایر نفت 
و گاز فراوانی دارند. هند مایل است که در بخش نفت و 

گاز این کشورها سرمایه گذاری کند تا سوخت مورد نیاز 
برای اقتصاد در حال توسعه خود را فراهم آورد. به نظر 
می رسد ژاپن هم برنامه های مهم و بلندمدتی را در زمینه 
سرمایه گذاری و شراکت اقتصادی در قاره آفریقا دارد. 
روز گذشته )یکشنبه( خبر برگزاری ششمین کنفرانس 
بین المللی توکیو در زمینه توسعه آفریقا )TICAD( در 

سال میالدی جاری در کنیا منتشر شد.

در  را  خبر  این  کنیا  جمهوری  رئیس  کنیاتا  اوهورو   
آفریقا  اتحادیه  جمع مقام های ارشد ژاپنی و کمیسیون 
مذکور  کنفرانس  که  است  بار  نخستین  این  کرد؛  اعالم 
این  کنیاتا،  گفته  به  می شود.  برگزار  آفریقا  خاك  در 
کشورهای  دیگر  و  کنیا  برای  را  سکویی  اندیشی ها  هم 
آفریقایی برای عرضه فرصت های سرمایه گذاری در این 
کشورها ارائه می کند. کاتسویوکی کاوایی نماینده ویژه 
برنامه های  از  نیز  آفریقا  اتحادیه  در  ژاپن  نخست وزیر 
توکیو در زمینه تقویت همکاری با کشورهای آفریقایی 
به  داد.  خبر  کشورها  این  با  دوجانبه  منافع  توسعه  و 
گزارش نشریه اقتصادی فوربز، ژاپن با پایه گذاری این 
کنفرانس در سال 1993 میالدی نخستین کشور آسیایی 
بود که به اهمیت روابط اقتصادی آفریقا-آسیا پی برد. 
این کنفرانس تا سال ۲013 میالدی هر پنج سال یك بار و 
پس از آن هر سه سال یك بار برگزار می شود. شینزو آبه 
نخست وزیر ژاپن در سال ۲013 با اعالم اینکه کشورش 
قصد دارد طی ۵ سال آینده بالغ بر 3۲ میلیارد دالر در 
آفریقا سرمایه گذاری کند به صراحت نشان داد که توکیو 
را در دستور کار  قاره ثروتمند  این  با  تقویت مناسبات 
خود قرار داده است. بر اساس گزارش پایگاه خبری ای 
بخش های  در  ژاپن  سرمایه گذاری  عمده  اف،  سی 
زیرساخت، توسعه معادن، آموزش، بهداشت و توسعه 

منابع انسانی در نظر گرفته شده است. 

طی سال های اخیر ژاپن پروژه های عمرانی متعددی را 
در آفریقا به دست گرفته است که از جمله آنها می توان 
پایتخت  نایروبی  قلب  در  پل ها  و  جاده ها  احداث  به 
جریان  اعظم  بخش  امروز،  تا  هرچند  کرد.  اشاره  کنیا 
منابع ژاپن به سوی آفریقا در قالب کمك های توسعه ای 
در  تجاری  سرمایه گذاری های  تا  است  بوده  دولتی  و 
بخش خصوصی، اما برگزاری کنفرانسی بزرگ در اوت 
)مرداد/شهریور( گذشته با حضور بیش از 4۵0 نفر از 
آدیس  آفریقا در  و  شخصیت های تجاری و دولتی ژاپن 
آبابا )پایتخت اتیوپی( از تمایل شدید ژاپن به فتح هرچه 

بیشتر بازارهای آفریقا حکایت دارد.

صنعت نفت )اکتشاف، توسعه و تولید( به صورت یکپارچه 
قراردادی،  چنین  با  خارجی  شرکت های  تا  شوند  واگذار 
انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. 
واگذاری  و  انتقال  قابل  مخزن  مالکیت  قرارداد  نوع  این  در 
نیست و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در 
یکی  مالی  شفافیت  و  تکنولوژی  انتقال  قراردادهاست.  این 
دیگر از مهم ترین مباحث قراردادهای جدید )IPC( است که 
کارشناسان  جدید،  قراردادهای  در  است  قرار  آن  اساس  بر 
ایرانی در کنار شرکت های سرمایه گذار خارجی قرار بگیرند 

تا با آخرین فناوری های روز دنیا آشنا شوند.
در  پروژه   ۵۲ کشورمان  مکنزی  وود  موسسه  گزارش  به 
پروژه ها  این  که  دارد  گاز  و  نفت  صنعت  در  توسعه  حال 
می رود  انتظار  و  هستند  خارجی  سرمایه گذاری  نیازمند 
حال که تحریم ها برداشته شده با وجود قراردادهای جدید 
به طور  آنها  جزئیات  و  شود  برطرف  مشکالت  از  بخشی 
برای  کامل مطرح شود و همچنین زیر ساخت های مناسب 
و  نقل  حقوقی،  مشکالت  و  شود  فراهم  خارجی ها  حضور 
برای  بتوانند  خارجی  کشورهای  تا  شود  رفع  پول  انتقال 

سرمایه گذاری در ایران تصمیم بگیرند. شرکت های اروپایی 
و آسیایی به شدت در حال مذاکره برای حضور در صنایع 
میان  سختی  رقابت  و  هستند  نفت  صنعت  به ویژه  ایران 
ایران  از شرکای تجاری  آنها شکل گرفته است. سوئد یکی 
در پساتحریم است که قبل از برداشته شدن کامل تحریم ها 
به گفته بیژن  آمادگی کرده و  اعالم  ایران  با  برای همکاری 
ساخت  و  پتروشیمی  انرژی،  مصرف  بهینه سازی  زنگنه 
همکاری  زمینه های  مهم ترین  تجهیزات  و  آالت  ماشین 
به  رئیس جمهور  بود.سفر  خواهد  سوئد  و  ایران  میان 
بود.  همراه  سبز  قاره  از  مهمی  دستاوردهای  با  نیز  اروپا 
ایتالیا،  موافقتنامه هایی با شرکت های اروپایی همچون انی 
توتال فرانسه و سایپم نمونه هایی از این توافقنامه ها هستند 
که از عزم جدی کشورهای اروپایی برای حضور در صنعت 
نفت ایران حکایت دارند. به عنوان یک نمونه توتال فرانسه 
از خرید روزانه 1۵0 تا ۲00 هزار بشکه نفت در روز از ایران 
محل  این  از  درآمد  دالر  میلیارد   ۲  /3 که  است  داده  خبر 
عاید کشور خواهد شد. عالوه بر این شرکت خدماتی نفتی 
است  کرده  اظهار  بیانیه ای  در  ایتالیایی(  )شرکت   Saipem
که توافق های اولیه را برای احداث خط لوله با ایران امضا 
کرده است. از طرف دیگر پروژه های پتروشیمی ایران جزو 
است.  ما  کشور  در  سرمایه گذاری  فرصت های  جذاب ترین 
اعالم  زمینه  این  در  انرژی  مشاوره  بین المللی  موسسه  یک 
کرده است که ایران می تواند در پروژه های پتروشیمی خود 

٧٠ میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کند.
موسسه وود مکنزی اعالم کرد: ایران از معدود نقاط جهان 
است که همچنان امکان تامین خوراک کم هزینه گازی برای 
پتروشیمی را دارد و در صورتی که در دوره بلند مدت بتواند 

ثابت کند که از فرصت های سرمایه گذاری جذابی برخوردار 
این  در  سرمایه گذاری  برای  ویژه ای  فرصت های  است 
صنعت خواهد داشت. به نوشته این موسسه سرمایه گذاران 
سرمایه گذاران  و  دارند  نظر  زیر  را  ایران  بازار  اروپایی 
این پروژه ها عالقه نشان  چینی و هندی برای مشارکت در 
می برد  زمان  مذاکرات  کرد:  اضافه  گزارش  این  داده اند. 
بر  باشیم.  داشته  امسال  را  انتظار تحوالت جدیدی  نباید  و 
هزار   400 افزایش  انتظار  شده  انجام  پیش بینی های  اساس 
بشکه ای نفت وجود دارد و این امر به عقب ماندگی این چند 
است  حالی  در  این  و  کرد  خواهد  بزرگی  کمک  تحریم  سال 
که وزیر نفت ایران از افزایش یک میلیون بشکه ای نفت خام 

ظرف 6 ماه آینده خبر داده است.

توسعه و رونق نفتی در مکزیک
بر اساس این گزارش با کشف برخی از ذخایر طالی سیاه در 
این کشور شده اند  مکزیک سرمایه گذاران خارجی رهسپار 
 Perdido بلوک  چهار  شده  انجام  برآوردهای  اساس  بر  و 
نفت  بشکه  میلیارد   ۲0 حدود   Sabinas-Rio حوضه  در 
فناوری  و  تکنولوژی  سرمایه،  نیازمند  را  مکزیک  که  دارند 
می کند. به گزارش خبرگزاری موسسه مطالعات آمریکا، به 
از خبرگزاری رویترز، مکزیک که سعی می کند نسبت  نقل 
نسبت  تری  پایین  هزینه های  با  منطقه  در  خود  همتایان  به 
پیش نویس  میالدی  گذشته  سال  کند  اقدام  نفت  تولید  به 
قوانین جدید را برای اصالحات شدید در حوزه انرژی آماده 
مناقصه های  تمام  مکزیک،  دولت  اعالم  بنابر  است.  کرده 
پروژه های نفتی به صورت عمومی و غیر انحصاری خواهد 
بود. جرمی مارتین، کارشناس انرژی در دانشگاه کالیفرنیا 
در این زمینه می گوید: شرکت ها روی انعطاف پذیری قوانین 
جدید تاکید می کنند، زیرا می دانند فرصت های اقتصادی این 

کشور به رویکردی متفاوت احتیاج دارد.
قطع  به طور  نفتی  شرکت های  می رسد  نظر  به  افزود:  وی 
لزوم استفاده  آموخته اند، جایی که  از برزیل  را  درس هایی 
سخت  قوانین  و  دارد  را  باالتری  درصد  داخلی  امکانات  از 
به  مربوط  قوانین  اصالح  وی  گفته  به  هستند.  محکم تر  و 
با  نفتی  قراردادهای  در  داخلی  امکانات  از  استفاده  لزوم 
است،  شده  تدوین  مکزیک  اقتصاد  به  کمک  تضمین  هدف 
رقابت  به  که  خارجی  سرمایه گذاران  مکزیک  دولت  هرچند 
را  بپردازند  مکزیک(  در  نفت  دولتی  )شرکت  پیمکس  با 
برای  معتقدند  کارشناسان  وجود،  این  با  می کند.  تضعیف 
اکتشاف های تایید شده در میدان های نفتی مرزی این کشور 
در خلیج مکزیک یا در مرز شمالی این کشور حداقل به یک 

دهه زمان نیاز است.

نقل  به  آمریکا،  مطالعات  موسسه  خبرگزاری  گزارش  به 
مکزیک  انرژی  وزیر  کلدویل،  یوآخین  پدرو  سور،  تله  از 
نفت  صنعت  در  دالر  میلیون  است۵۲۵  قرار  کرد  اعالم 
آغاز  با  می شود  پیش بینی  و  شود  سرمایه گذاری  مکزیک 
و  نفت  اکتشاف  زمینه  در  خصوصی  شرکت های  مشارکت 
دالر  میلیارد   ۵0 به  نزدیک   ۲018 تا   ۲01۵ سال های  بین  گاز 
این  در  نفتی  زمینه های  در  خارجی  سرمایه گذاری های  از 
یک  که  مکزیک  زیرساختی  سازمان  شود.  جذب  کشور 
شرکت توسعه ای است 7۵ میلیون دالر از کل سرمایه گذاری 

۵۲۵ میلیون دالری صنعت نفت مکزیک را بر عهده دارد.
در این بین شل، کونوکو، فیلیپس، شورون و رپسول از جمله 
شرکت های بزرگ به دنبال سرمایه گذاری و عقد قرارداد با 
کشورهای دارای ذخایر نفت خام هستند؛ به طور مثال مدیر 
غیر دولتی  سازمان های  خریداران  جمله  )از   PGN اجرایی 
به  سرمایه گذاری  بر  عالوه  شرکتشان  گفت:  ای(  منطقه 
در  جهان  مختلف  مناطق  در  بیشتر  مالکیت  کسب  دنبال 
است.بررسی های  محصول  تولید  و  اکتشاف  حوزه های 
جدی  رقابت های  شروع  احتمال  از  حکایت  »دنیای اقتصاد« 
بین ایران و شرکت های نفتی منطقه ای دارد. ورود قدرتمند 
صادرات  و  تولید  با  می شود  گفته  که  نفت  بازار  به  ایران 
همراه  آینده  سال  یک  تا  بشکه  میلیون  یک  میزان  به  بیشتر 
خواهد بود اشتیاق سرمایه گذاران را به حضور در صنعت 
شدید  افت  به  توجه  با  موضوع  این  که  کرده  فراهم  نفت 
قیمت نفت و لزوم سرمایه گذاری در طرح هایی با بیشترین 
سایر  در  نفتی  غول های  حضور  کاهش  به  می تواند  بازده 
کشورها منتهی شود. به این ترتیب شرکت های نفتی منطقه 
خاورمیانه و همچنین دنیا نگران خروج شرکت های بزرگ 
شدید  رقابت  به  نگرانی  همین  که  هستند  کشورهایشان  از 
چنین  در  شد.  خواهد  منتهی  شرکت ها  و  کشورها  بین 
شرایطی ایران باید زیرساخت های مناسب را برای حضور 
رفع  به  امر  این  مهم  بخش  سازد.  فراهم  سرمایه گذاران 
تحریم ها برمی گردد که خوشبختانه حاصل شد. با این حال 

مسائل دیگر همچنان به قوت خود باقی هستند.
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روزها  این  آمریکا  روزنامه های   
از  که  هستند  مطالبی  از  سرشار 
احتمال بایکوت مراسم امسال اسکار 
توسط سیاهپوستان خبر می دهند. با 
اینکه به نظر می رسد این یک تحریم 
از  تعدادی  اگر  ولی  نباشد  همگانی 
طی  که  مراسم  این  به  نیز  نامداران 
سینمای  سال  برترین های  جوایز  آن 
می شود،  توزیع  جهان(  )و  آمریکا 
سران  به  کارساز  ضربه ای  نیایند، 
هنرهای  و  سینمایی  علوم  آکادمی 
تصویری خواهد بود که سال ها است 
مجری و اداره کننده و به واقع همه 
کاره جوایز اسکار بوده و از 1927 به 
بعد مدیریت و نظارت بر این امر را بر 

عهده داشته است.
نو شدن رنج کهن

و  اسکار  جوایز  از  سیاهپوستان  نارضایتی  دلیل 
اهداکنندگان آن اجحاف تازه ای است که در ارتباط با جوایز 
امسال به این قشر از جامعه روا داشته اند، این یک ظلم تازه 
و خلق الساعه نیست و ریشه در تاریخ دارد ولی آکادمی با 
اعالم اسامی کاندیداهای امسال این جوایز یک رنج کهن را 

نو کرده و دوباره سیاهپوستان را هدف گرفته است.

امواج ناآرام
توسط  اسکار  امسال  مراسم  تحریم  شایعات  تنها  نه 
هنرمندان مشهور رنگین پوستی مثل ویل اسمیت و جیمی 
کریس  حضور  عدم  اخبار  دیروز  می شود.  شنیده  فاکس 
راک نیز در این مراسم دهان به دهان گشت و اهمیت مسئله 
راک از این رو است که وی برای اجرا و اداره مراسم امسال 
گزینش شده و نیامدنش ضربه ای کاری تر به سران آکادمی 
روزهای  در  که  مدیرانی  و  سران  به  بود.  خواهد  اسکار 
را  سیاهان  اعتراض  و  مخالفت  کوشیده اند  شدت  به  اخیر 
جواب گویند و امواج ناآرام را به سوی ساحل امن هدایت و 

شرایط ناگوار را مساعد کنند.

بدون شانس
بیش از دو هفته بعد از اعالم نامزدهای جوایز اسکار ۲016 
روند  و  جوایز  این  منتخبین  به  سیاهان  اعتراض  صدای 
گزینش آنها همچنان بلد است و عمده اعتراض ها از جانب 
آکادمی علوم  دیگر  یکبار  سیاهپوستانی است که معتقدند 
برای  شدن  قایل  رجحان  با  تصویری  هنرهای  و  سینمایی 
سفیدها، شانس و مجال آنها را برای تصاحب تبلیغاتی ترین 

و معروف ترین جایزه سینمایی جهان از بین برده است.

بدترین وضع
یعنی  بازیگری  چهارگانه  شاخه های  وضع  همه  از  بدتر 
و  مردان  دوم  نقش های  و  زنان  و  مردان  اول  نقش های 
یک  حتی  رده  این  نامزد  فرد   ۲0 در مجموع  که  است  زنان 
سیاهپوست هم رویت نمی شود و سیاهان این را تبعیضی 
آشکار و نشانه صریح غرض ورزی آکادمی علوم سینمایی 
و هنرهای تصویری یعنی نهاد مجری و اهدا کننده اسکار 
دسته  سر  حال  این  با  می دانند.  پوستان  رنگین  به  نسبت 
»مستقیم  فیلم  تهیه کنندگان  اخیر  روزهای  در  معترضان 
زندگی  بر  مبتنی  فیلم  یک  که  بوده اند  کامپتون«  درون  از 
است  پوست  رنگین  متعدد  کاراکترهای  سیاهان و صاحب 

زیادی  منتظره  غیر  فروش  و  شد  اکران  ماه  شهریور  که 
کم  دست  نامش  که  بودند  باور  این  بر  بسیاری  و  داشت 
در میان فیلم های کاندیدای اسکار برترین فیلم سال یعنی 
با  اما  آمد  خواهد  طالیی«  »مجسمه های  بخش  مهمترین 
اعالم اسامی کاندیداهای هشتاد و هفتمین دوره اسکار در 
روز پنجشنبه ۲4 دی اثری از نام این فیلم در میان 8 فیلم 

نامزد شده رویت نشد و کارها گره خورد.

سنت شکنان کم تعداد
یک  فقط  طوالنی  سال های  این  در  که  است  این  واقعیت 
نقش  زن  بازیگر  برترین  اسکار  برنده  بری(  )هاله  زن 

پواتیه،  سیدنی  فقط  نیز  مردان  جمع  در  و  شده  سال  اول 
رسیده اند  افتخار  این  به  فاکس  جیمی  و  واشینگتن  دنزل 
پیشینه(  ساله   87 )با  اسکار  قدمت  به  جایزه ای  برای  که 
چیزی نزدیک به صفر است. مدیران آکادمی اسکار همیشه 
را  را که هوای سفیدها  ادعا  این  و  به خود  اتهامات وارده 
دارند و در این راه حق سیاهان را پیوسته تضییع می کنند، 
رد کرده اند و حتی برای اثبات این ادعای دروغین و برای 
جوابگویی به اتهامات تازه اجرای مراسم امسال اسکار را 
آنجلس  لس  شهر  تیاتر«  »کداک  تاالر  در  اسفندماه   10 که 
آمریکا برپا می شود، به کریس راک سپرده اند که پیشتر نیز 
نامش آمد و یک هنرمند سیاهپوست پرطرفدار است و چه 
در استندآپ کمدی و چه در فیلم های سینمایی 1۵ سال اخیر 

به موفقیت های اقتصادی قابل توجهی رسیده است.

مگر می شود؟
نیز  سینمایی  واقع  به  کار  و  معنا  پر  انتصاب  این  اما 
و  راضی  را  کامپتون«  درون  از  »مستقیم  فیلم  سازندگان 
قانع نکرده است. ویل پکر تهیه کننده اصلی این فیلم هفته 
پیش در لس آنجلس گفت: هر چه بیشتر در احواالت اسکار 
۲016 و اسامی نامزدهای آن در شاخه های ۲4 گانه دقیق تر 
»آکادمی«  اجحاف  و  می شویم  ناامید  فزون تر  می شویم، 
بیشتر به ما محقق می گردد. آیا آکادمی در میان صدها فیلم 
اکران شده در طول سال ۲01۵ و در بین این همه هنرپیشه 
سیاهپوست حتی یک نفر و یک مورد را نیافته که سزاوار 
انتخابات  کاندیدایی اسکار باشد؟ متاسفیم که بگوییم این 
سیاسی و هدفمندانه، فضای اسکار را یکبار دیگر تیره و 
یک رقابت هنری را به یک تزویر سیاسی و وسیله ای مجدد 
از  کارها  این  با  است.  کرده  تبدیل  سیاهان  سرکوب  برای 
حاال یک پرده پر از تردید بر کل مراسم اسکار امسال افتاده 

است.

لیست پر طمطراق
از  باال  بلند  لیست  یک  حاال  همین  من  کرد:  اضافه  پکر 
فیلم های  در  و  در هنر سینما  امسال  که  هنرمندان سیاهی 
آیا  می پرسم  سپس  و  می آورم  درخشیده اند  مختلف 
را  نفرشان  یک  حتی  و  گرفت  نادیده  را  آنها  همه  می توان 
هم کاندیدای اسکار نکرد و کاری کرد که تمامی ۲0 نامزد 
رده های بازیگری سفید پوست باشند؟ امسال ما در جمع 
بازیگران و سناریست ها و کارگردانان این سیاهپوستان را 
البا، مایکل بی جوردن،  در صحنه حاضر داشتیم! ادریس 
دانلد،  مک  ادرا  تامپسون،  تسا  بویه گا،  جان  اسمیت،  ویل 
جکسون  اوشیا  جکسون،  ال  ساموئل  اودویی،  پرو  اوده 

گری  گاری  اف  هاوکینز،  کوری  میچل،  جیسن  جونیور، 
همه  این  گرفتن  نادیده  زمینه  در  آنها  کار  کوگلر.  رایان  و 
استعداد سیاهپوست و نامزد نکردن حتی یک نفرشان هم 
آورد.  در  را  اشک مان  هم  و  شد  ما  تمسخر  خنده  اسباب 
فراتر از همه این موارد، آنها با این گزینش ها ما را عصبانی 
کردند. سپس دوباره فکر کردیم و پرسیدیم مگر می شود 
امسال  اسکارهای  کاندیدای  نیز  سیاهپوست  یک  حتی 

نشود؟

یادتان باشد
چطور  می پرسم  آکادمی  سران  از  کرد:  اظهار  پکر 
می خواهند کارهای خود را در سال ۲01۵ توجیه کنند؟ آیا 
می خواهند ادعا کنند که در میان این همه فیلم و این تعداد 
اسکار جلوه  هنرمند فقط سفیدپوستان درخشیده و الیق 
رسیده اند؟  سینما  هنر  اوج  نقاط  به  آنها  تنها  و  کرده اند 
یادتان باشد که بسیاری از دستاوردهای سینمای آمریکای 
شمالی و کل جهان و رونق استودیوهای هالیوودی محصول 
این  داشتن  پاس  راه  این  و  استعداد سیاهان است  و  تالش 
این  کوشش ها و مهارت ها نیست حتی برای خود سفیدها 
آرا و این وضعیت حاوی نکات منفی است زیرا اگر به حق 
این شائبه خواهند  زیر  و  اتهام  این  برنده شوند تحت  نیز 
بود که موفقیت شان محصول قربانی کردن سیاهان بوده 
صاحب  نیستند  حاضر  مطمئنًا  نیز  سفیدپوستان  است. 
اینگونه بردهای مسئله دار و تاثیر پذیرفته از رجحان های 
نژادی شوند و این شک و اتهام دور سرشان چرخ بخورد 

که اگر این تبعیض ها در کار نبود برنده نمی شدند.

سزاوارها هم زیر سوال هستند
پکر افزود: به واقع سران آکادمی علوم سینمایی و هنرهای 
به  باشند،  کرده  بد  سیاهان  ما  به  آنکه  از  بیش  تصویری 
خودشان و به جوایز اسکار بد کرده و آن را از درجه اعتبار 

ساقط کرده اند. اینگونه اجحاف های نژادی کل مشروعیت 
سزاوار  افراد  حق  حتی  و  کرده  باطل  را  اسکار  جوایز 

سفیدپوست را نیز زیر سوال برده است.

راک هم معترض شد
هفته پیش کریس راک نیز به مدیران اسکار تاخت و با اینکه 
سال  نمایش  بیننده ترین  پر  اجرای  برای  آنان  منتخب  فرد 
است بدون اعالم تحریم رسمی این مراسم، در اظهاراتی پر 
اجرای مراسم »اسکار سفیدها«  برای  بله، مرا  معنا گفت: 
همین  نیز  مراسم  در  سر  در  و  کرده اند  انتخاب  و  دعوت 
عبارت را حک خواهند کرد! فکر می کنم کاًل سیاهان را به 

داخل سالن راه ندهند.

آنها که می توانستند کاندیدا شوند
به  امسال  اسکار  واقعًا چه کسانی می توانستند در مراسم 
عنوان کاندیداها معرفی شوند و حق شان با نیامدن نام آنها 
تضییع شده است؟ در پاسخ باید گفت در شاخه بازیگری 
البای آفریقای تبار و تبعه بریتانیا که در فیلم  حق ادریس 
گرفته  نادیده  درخشیده،  خوش  ملیت«  بدون  »هیوالهای 
شده و خبری از نامزدی او نیست و در همین شاخه شاید 
ویل اسمیت  معروف هم می توانست برای فیلم تازه اکران 
»بیهوشی«  شود،  نامزد  سنی(  )بیو   »Concussion« شده 
سیاهپوست  پزشک  یک  کشف های  و  همت ها  درباره 
سال های  در  که  مطرحی  ورزشکاران  می برد  پی  که  است 
وسط  در  و  شده  قلبی  ناگهانی  ایست  عارضه  دچار  اخیر 
شیمی  فرآیند  یک  از  همگی  آمده اند،  در  پای  از  مسابقات 
توصیه  و  می برده اند  رنج  خود  مغز  در  مشترک  و  منفی 
در  موارد  این  ترشح  برای  پادزهری  پزشکان  که  می کند 
این ترشح  به  به عبارت بهتر  پیدا می کنند و  انسان ها  مغز 
پایان بخشند و ورزشکاران را از سکته کردن در گرماگرم 

مسابقات نجات بدهند.

آنها میلی به درمان دارند؟!
ترشح  نحوه  سیاهپوستان  اعتقاد  به  که  باشیم  معتقد  اگر 
غدد مغزی سران آکادمی اسکار هم ایراد دارد و این ترشح 
و  انتخاب ها  آن  تبع  به  و  آلودگی  و  خدشه  با  همراه  غیر 
حل  برای  نیست  معلوم  است.  آمیز  تبعیض  نیز  آرای شان 
این عارضه چه باید کرد و آیا اصواًل سران آکادمی عالقه ای 
اتفاقات  و  »گذشته«  اگر  دارند؟!  عارضه  این  رفع  برای 
پیشین مبنای یافتن پاسخ این سوال باشد، آنگاه جواب به 

صراحت منفی خواهد بود.
Newyorker:منبع*
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بریالرسونچطوربرای
فیلم»اتاق«آمادهشد؟

فیلم  در  نقش  پذیرش  نحوه  درباره  اول  نقش  زن  بازیگر  بهترین  اسکار  نامزد  الرسون  بری 
»اتاق« و ایفای آن توضیحاتی را ارائه داد.

به نقل از بی بی سی، بری الرسون نامزد اسکار بهترین بازیگر زن نقش اول هنگام آماده کردن 
خود برای بازی در فیلم »اتاق« که ماجرای آن حبس شدن مادری همراه پسر پنج ساله اش در 
یک انباری بسیار کوچک است، تصمیم گرفت برای مدتی ارتباط خود را با دنیای خارج کامال 
قطع کند.بری الرسون، بازیگر ۲6 ساله آمریکایی که به تازگی برنده جایزه گلدن گلوب برای 
بازی در این فیلم شده است، می گوید: یک ماه در خانه ماندم. خیلی دوست داشتم بدانم یک 
مدت انزوا چه نتیجه و تاثیری خواهد داشت. من روزی دو بار مدیتیتشن می کردم. به همین 

خاطر به سکوت و فکر و خیال هایی که در سرم می گذرد عادت دارم.
عنوان  همین  با  خودش  پرفروش  های  کتاب  از  یکی  اساس  بر  داناهیو  اما  را  »اتاق«  فیلمنامه 
نوشته است؛ داستان هراسناک مادری جوان )با بازی بری الرسون( که همراه پسر پنج ساله اش 
به نام جک )با بازی جیکوب ترمبلی( در یک انباری کوچک سه متر در سه متر و بدون پنجره 
که فقط در سقفش روزنه کوچکی دارد محبوس شده است.از زمان اولین اکران بین المللی فیلم 
»اتاق« در یکی از جشنواره های سینمایی در تابستان ۲01۵، برخی از منتقدان بری الرسون را 

یکی از نامزدان بالقوه دریافت جایزه اسکار دانسته اند.
در این دوره یک ماه تبعید و یا انزوای خود خواسته در ذهن او چه می گذشت؟

کردم،  فکر  خیلی  خودم  گذشته  مورد  در  من  می دهد:  توضیح  اینگونه  نقشش  درباره  وی 
چیزهای زیادی را به خاطر آوردم از جمله موارد تاسف بار و یا فرصت های از دست رفته زندگی 
را. حدس می زدم شخصیت اصلی فیلم قبل از اینکه جک به داستان بپیوندد، قاعدتا یک چنین 
فضای ذهنی را تجربه کرده است.بری الرسون عالوه بر صحبت با روانکاوان برای شناختن 
تاثیرات روحی شرایط اسارت، شروع کرد به نوشتن دفترچه های خاطرات شخصیت داستان 

در سنین 10، 14 و 17 سالگی تا از این طریق بهتر بتواند در جلد این شخصیت فرو برود.
او در این مورد می گوید: اکثر اوقات تالش من رجوع به خودآگاه و خلق نوعی احساس آگاهی 
در مورد یک شخصیت دیگر بود. واقعا گاهی اوقات برای ساعت های پیاپی در ذهنیت این دختر 
این بود که یک سابقه داستانی کامل این شخصیت، نگرانی ها،  10 ساله غرق می شدم. هدفم 
امیدها و آرزوهای او را بپرورانم. سعی کردم به تمام مسائلی که ممکن است در ذهن یک دختر 
10 ساله دور بزند، از اختالفات و جر و بحث ها با مادرش تا وسواس در مورد ظاهرش یا حتی 

اولین عشق های کودکانه اش فکر کنم.
بری الرسون پس از صرف یک ماه برای نوشتن این دفترچه های خاطرات و ساختن کوالژهایی 
در مورد جزییات دوران کودکی شخصیت داستان آنها را به مدیر طراحی و تولید فیلم تحویل 

داد و تا زمانی که سر صحنه فیلمبرداری حاضر شد آنها را ندید.
صحنه واقعی فیلمبرداری »اتاق« تقریبا به همان اندازه ای که در فیلم می بینیم تنگ و محصور و 
در نتیجه هراسناک است.لنی ابراهامسون، کارگردان ایرلندی فیلم که برای کارگردانی این فیلم 
این فضای  لنز دوربین ها همیشه داخل  نامزد جایزه اسکار کارگردانی شده است، می گوید: 
تنگ قرار داشتند و صحنه با دقت و به شکل ویژه ای طراحی شده بود. حداقل نصف دوران 
فیلمبرداری من یا داخل وان حمام یا زیر کاسه ظرفشویی بودم یا از باالی یک نردبان به پایین 
نگاه می کردم. فقط در موارد نادری خارج از این اتاق کوچک و از طریق مانیتور فیلمبرداری 
اکثر  که  کنیم  تنظیم  را طوری  فیلمبرداری  کار  توانستیم  ما  افزاید:  داشتم.او می  نظر  زیر  را 
اتاق بمانند که بازیگران فضای  اتاق باشند و فقط سه چهار نفر توی  از  اعضای گروه خارج 

کافی داشته باشند.

درباره بازیگری که پس از سالها و بارها مردن، سرانجام ُمرد!

ویگودا؛ازپدر
خواندهتادکترفیش

فیش«  »کارآگاه  نقش  ایفای  که  هنرپیشه ای  ویگودا«  »آبی   
رل  در  بازی  البته  و  میلر«  »بارنی  تلویزیونی  سریال  در 
گانگستری به نام سال تسیو در فیلم افسانه ای »پدرخوانده 
یک« به او شهرت زیادی بخشید. هفته پیش حین خواب در 

منزل مسکونی اش واقع در نیوجرسی آمریکا درگذشت.

از  اول  فیلم  در  بار  اول  داشت،  سن  سال   9۵ مرگ  هنگام  به  که  او 
تریلوژی »پدر خوانده« به سال 197۲ به چشم خورد. وی در آن زمان 
نه یک جوان تازه وارد به کارهای هنری بلکه مردی ۵1 ساله بود که در 
این فیلم در رل سال تسیو ظاهر شد. تسیو دوست و همکار طوالنی 
مدت خاندان گانگستری کورلئونه بود اما وقتی این خانواده مخوف 

به سرکردگی دن کورلئونه )مارلون براندو( متوجه می شوند که وی 
با یک خاندان رقیب آنها نشست و برخاست دارد، وی را می کشند. از 
سال 197۵ بود که ویگودا بازی در رل فیش را در نمایش کمدی بارنی 
میلر که از رده کارهای موسوم به »Sit Com« بود، آغاز کرد و این 
سریالی بود که از شبکه ABC آمریکا پخش می شد. فیش یک کارآگاه 
او را  متفاوت و غیر متعارف در شهر نیویورک بود که سن زیادش 
دچار بیماری های متعدد و متنوعی کرده بود. یکی از کسالت های او 
غرو  غر  او  می شد  سبب  می شد،  مربوط  وی  گوارش  دستگاه  به  که 
باشد و برای همکارانش در اداره پلیس نیز تولید دردسر کند و این 
خصلت ها یک کارآگاه شیرین در عین تلخی از کاراکتر او، الاقل برای 

بیننده ها می ساخت.

راهنمای بچه ها
ویگودا به سبب ایفای هنرمندانه همین رل و فرو رفتن در قالب چنین 
این  و موفقیت  تلویزیونی( شد  )اسکار  »امی«  3 جایزه  نامزد  آدمی 
سریال به حدی رسید که از روی آن مجموعه دیگری مشتق و ساخته 
و ارائه شد که نام خود این کارآگاه یعنی »فیش« را روی آن گذاشتند. 
با این حال در این مجموعه فیش فقط یک کارآگاه بازنشسته و مردی 
بود که دوران خدمتش در قوای پلیس نیویورک به پایان رسیده بود 
از کودکان  با همسرش برنیس )فلورانس استنلی( گروهی  و همراه 
بدون سرپرست را هدایت و در مسیر زندگی راهنمایی و البته حمایت 
از بچه ها را تاد بریجز بازی می کرد که بعدًا  مالی می کرد. رل یکی 
در سریال »ضربات مختلف« به شهرت زیادی رسید. سریال »فیش« 
به رغم منتج شدن از بارنی میلر و ارتباط با کاراکتر شناخته شده و 
محبوب کارآگاه فیش بیشتر از دو سال از شبکه ABC پخش نشد و 

تولید آن بعد از چنین مدتی متوقف گشت.

یک صبح زود
ویگودا سالها بعد درباره نحوه به کارگیری اش در دو سریال مذکور 
موجب  هم  را  »فیش«  سریال  بعدًا  که  نخست  مجموعه  بخصوص  و 
را  دویدنم  کیلومتر   ۵ تازه  وقتی  زود،  صبح  روز  یک  گفت:  شد، 
گفت  که  داشتم  برنامه هایم  مدیر  از  تلفنی  پیامی  بودم،  کرده  تمام 

از  و  بدهی  امتحان  برای یک سریال جدید  باید  زیرا  بیا  استودیو  به 
تو تست تصویر گرفته شود. مجبور بودم سریع به خانه برگردم و 
به  و  کنم  تن  به  را  عادی ام  لباس  و  آورم  در  را  ورزشی ام  لباس های 
سمت استودیو بروم ولی مدیر برنامه هایم گفت حتی یک ثانیه وقت 
کرد.  خواهند  تست  را  دیگری  کس  نیایی  اگر  و  نداری  هم  اضافی 
مجبور شدم با همان سر و وضع و لباس ورزشی به »ABC« بروم 
این مسئله ای بود که  آنجا رسیدم.  به  و طبعًا بسیار خسته و کوفته 
دنی ارنولد و تد فلیکر تهیه کنندگان آن سریال تازه نیز به صراحت 
به من گوشزد کردند. به آنها گفتم بدیهی است که خسته باشم زیرا 
همین نیم ساعت پیش ۵ کیلومتر دویده بودم و بعدًا با شتاب خودم را 
به استودیو نیز رسانده بودم. آنها می گفتند بنظر می رسد مشکالت 

گوارشی هم داری و من گفتم مگر شما پزشک اید؟!
هر چه بود همان چهره خسته و تصویر یک آدم نگران تهیه کنندگان 
بارنی میلر را قانع کرد که ویگودا بهترین انتخاب برای ایفای رل اول 
این مجموعه است و البته او به سبب بازی در »پدر خوانده« به اندازه 

کافی نزد دنی ارنولد و تد فلیکر شناخته شده بود.

رل های ماندگار
آبی ویگودا در ۲4 فوریه 19۲1 در بروکلین در کشور آمریکا چشم به 

جهان گشود. پدر و مادر او مهاجرانی بودند که از شوروی به آمریکا 
در  و  آغاز  تئاتر  صحنه  در  و   1947 از  را  بازیگری  وی  بودند.  آمده 
نمایش های متعددی شرکت کرد و سپس به سینما پیوست و بازی در 
»پدر خوانده یک« کار فرانسیس فورد کاپوال و محصول سال 197۲ 
همان طور که پیشتر نیز آمد وی را به شهرت و اعتبار رساند. ویگودا 
دیگری  معروف  نمایش های  و  سریال ها  در  تلویزیون  مدیوم  در 
نیز  پنج«  صفر  »هاوایی  و  »کوجک«  تاریک«،  »سایه های  همچون 
حضور یافت و اینها البته بعد از اتمام سریال های بارنی میلر و فیش 
شامل حال او شد. ویگودا رل هایی تقریبًا به یادماندنی در فیلم های 
سینمایی »Connonball Run«، »ببین چه کسی حرف می زند«، »جو 
مقابل آتش فشان« و »برگر خوب« را نیز تجربه کرد اما از همه جالب تر 
اخبار متعددی بود که سالها راجع به مرگ وی در اینجا و آنجا پخش 
می شد و طبعًا تا قبل از مرگ واقعی او در هفته گذشته صحت نداشت 
و غلط بودن آنها دائمًا به اثبات می رسید. اشتباه بزرگ اول را نشریه 
معتبر »پیپل« در سال 198۲ مرتکب شد که طی یک گزارش خود از 
وی به عنوان »آبی ویگودا فقید« یاد کرد و وی نیز برای طعنه زدن به 
این نشریه عکسی از خود که روی یک کفن نشسته و نشریه پیپل را در 
دست گرفته بود، تهیه کرد و آن را به نشریه واریه تی داد تا چاپ شود 

و مشخص گردد که آن نشریه گاف بزرگی داده است.

شوخی با مرگ
از آن پس نیز مشابه آن اشتباه در گزارش های متعدد دیگر رسانه های 
آمریکا و اروپا مشاهده شد و مجریان برنامه های معروف تلویزیون 
یا مثل پیپل خبر مرگ  اوبراین نیز  آمریکا مثل دیوید لترمن و کانان 
وی را به اشتباه اعالم کردند یا سر این قضیه شوخی های زیادی را 
صورت دادند و با آن جوک ساختند و کار به جایی کشید که دو سایت 
پیگیری  که  افتادند  راه  به  هدف  این  با  فقط  مخصوصی  اینترنتی 
کنند ویگودا زنده است یا نه و هر روز اخباری را در این زمینه ارائه 
با شوخ طبعی و شکلی مثبت  به قدری  نیز  می کردند! خود ویگودا 
افزوده  هوادارانش  شمار  بر  دائمًا  که  می کرد  برخورد  قضیه  این  با 

می شد. مسئله ای که مرگ وی نیز پایانی بر آن تلقی نمی شود.
Yahoo.Movies :منبع
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 وقتی ادبیات از نیاز به جاودانگی سخن می گوید

مالقاتمرگباکلمات

زندگی  پایان  در  خاطرات  نوشتن  اخیرًا  نیویورکر،  از  نقل  به 
از  بسیار  تلخی  با  هیچنز«  »کریستوفر  است.  شده  رایج  بسیار 
مرگ خود سخن می گوید. »اولیور سکز« مانند »تونی جوت« و 
»جنی دیسکی« از حافظه رو به افول خود سخن می گوید. »جنی 
دیسکی« هم اکنون در حال نوشتن اتفاقات بد زندگی خود است 
و »کلیو جیمز« برای روزنامه ها برای پس از مرگ خود نوشته 
عمر  علم  لطف  به  که  ما  پیری  حال  در  جمعیت  می کند.  آماده 
بیشتری نسبت به پیشینیان دارند به آرامی سمت این پدیده تاریک 
می روند و توسط نویسندگانی که خوب می دانند چطور درباره 

تاریکی مرگ بنویسند، راهنمایی می شوند.
 

مانند  سخت  بیماری  که  می شود  شروع  نویسنده ای  داستان  با  اغلب  خاطرات 
سرطان مهلک دارد، زمان زنده ماندن فرد به مدت محدودی است و در این مدت 
فرصت تعمق در مورد اتفاقات زندگی اش دارد. بسیاری از نویسندگان نشانه های 
بیماری،  دردناک  عالئم  می دهند.  توضیح  خواننده  به  را  خود  بیماری  تراژیک 
افتادن، آزمایش های آزاردهنده، و معلق ماندن بین سالمتی و بیماری. »هیچنز« 
معتقد است زندگی وی با احتضار سپری می شود و بسیاری از نویسندگان  به 
خود فشار می آورند تا شخصیت خود را حفظ کنند و هزل تاریک و سقوط از 
ترس های وجودی با حرکت به سمت روند مبتذل مرگ صورت می گیرد. بعضی 
از آنها به چیزهایی که داشتند و مشاهده کردند فکر می کنند. جالب است »سکز« 
این لذت  از دلتنگی برای ماهی شکم پر سخن می گویند! غذا،  و »جوت« هر دو 
این مرحله دارد حتی وقتی مریض توانایی قورت  اولیه بشر اهمیت زیادی در 

دادن غذا را ندارد.
و  است  نوشتار  در  مرگ  موضوع  از  استفاده  دیگر  گونه  خداحافظی  ترانه   
نمونه آن اشعار »جیمز« مخصوصًا »افرای ژاپنی« است که وقتی اولین بار در 

نیویورکر به چاپ رسید بسیار پرفروش شد. وی در این شعر می گوید:
 

پاییز بیا که برگ ها شعله آتش شوند
چه باید بکنم

زندگی کنم و این روز را با چشمانم ببینم
 اینجا پایان بازی است

اما برای من زندگی همچنان ادامه دارد.
 اما اتفاق عجیبی افتاد. تنها اتفاق عجیبی که برای یک بیمار رو به موت می تواند 
رخ دهد این است که زنده بماند. جیمز از دنیا نرفت و همچنان مطلب می نویسد 
و دو بار دیگر نیز از دست مرگ جان سالم به در برده است. در ستون جدید خود 
در گاردین تحت عنوان »گزارش های مرگ من« احساس شرم زدگی خود را بیان 

می کند و می گوید احساس می کند همه مردم را فریب داده است.
 

نوع دیگر نگارش پایان زندگی حالت نصیحت به خود می گیرد و منبع الهام ادبی 
محکمی ندارد اما به انسان انگیزه تالش می دهد مانند »سخنرانی آخر« نوشته 
»رندی پائوش« که استاد کامپیوتر دانشگاه است. کتاب وی که درباره دستیابی 
این  دیگر  نمونه  است.  شده  پرفروش  بسیار  است  انسان  کودکی  آرزوهای  به 
موضوع »به دنبال روشنایی روز: چطور مرگ من به زندگی تبدیل شد« نوشته 
»اوژن کلی« که مدیر حسابداری کارخانه KMPG است و صد روز آخر زندگی 

خود را در حال خودداری از تحقق آرزوی خود به دلیل مسائل اخالقی است.
و  زندگی  عصاره  درک  هستند  مشترک  آن  در  زندگی  پایان  خاطرات  آنچه   
پذیرفتن یا انکار آن است. این نوشته ها فرار از یک موضوع است. عالوه بر آن 
این نوشته ها نشان دهنده توهم فاخری است؛ این که نویسنده اثری خلق می کند 
چون می داند زندگی اش تداوم ندارد، از طرف دیگر اثری خلق می کند تا موجب 

تداوم زندگی دیگران شود.
می شود«  هوا  به  تبدیل  تنفس  »وقتی  کتاب  نوشته  نوع  این  نمونه  بهترین   
نوشته »پال کاالنیتی« است که متخصص مغز و اعصاب بود و در مارس سال 
گذشته بر اثر سرطان ریه در سی و هفت سالگی جان خود را از دست داد. وی 
این دوره تیره تشویق کرد: »حقیقت مرگ  این گونه خوانندگان را به تعمق در 
غیرقابل درک است اما راه دیگری وجود ندارد. زندگی هم غیرممکن شده است.« 
وقتی »کاالنیتی« سیتی اسکن قفسه سینه خود را دید نقشه مرگ خود را کشید. 
دلش می خواست کاری انجام دهد اما نمی دانست چه قدر تا مرگش فرصت دارد.

 
آن ها  به  مرگ  که  می دانستند  بودند  مرگ  حال  در  که  افرادی  گذشته  قرون  در 
ابزار تخمین زمان قطعی آن را نداشت. امروزه بشر  نزدیک است اما هیچ کس 
برآوردگر کاپالن-مه یر را در اختیار دارد اما باز هم پزشکان از بیان مدت دقیق 
حیات فرد عاجز هستند. »کاالنیتی« همیشه از بیماران می خواست امید خود را 
حفظ کنند اما وقتی خودش بیمار شد و فهمید به زودی از دنیا می رود بسیار 

غمگین شد.
 

به  اگر  می کند.  شرطی  را  ما  شخصیت  حتی  و  رفتار  که  است  زمان  این  اما 
بود  ما  انسان های زمانه  از  اولیه که طول عمرشان چهل سال کمتر  انسان های 
بنابراین نوادگان ما  انسان هایی متفاوت در ذهن ما شکل می گیرد.  توجه کنیم 
با  نفرین شده  که موجوداتی  داشت  آینده خواهند  در  ما  از  نیز چنین تصویری 

میانگین سنی هشتاد سال هستیم.
از  سال   ۲0 می کند؛  تقسیم  بخش  چند  به  را  زندگی  از  خود  سهم  »کاالنیتی«   
زندگی خود را به عنوان یک پزشک و دانشمند سپری کرد و بیست سال بعد را 
صرف نویسندگی کرد. اگر ده سال دیگر زمان داشت بار دیگر روی خوشی به 
اما حاال  به نویسندگی می پرداخت.  اگر دو سال وقت داشت  علم نشان می داد. 

نمی داند کدام گزینه را انتخاب کند؟
 

و  قلب  متخصص  یک  باهوش  فرزند  شد  بزرگ  »نیویورک«  حومه  در  که  وی 
ادبیات  مطالعه  سمت  به  را  او  مادرش  و  پدر  بود.  فیزیولوژیست  یک  مادرش 
در  خواند.  زیست شناسی  با  همزمان  را  رشته  این  وی  و  دادند  سوق  انگلیسی 
وارد  و  آورد  رو  پزشکی  به  و  کرد  خسته  را  او  ادبی  مطالعات  لیسانس  دوره 
دانشکده پزشکی yale شد. سپس وارد دوره تخصص جراحی مغز و اعصاب 
و  شک  درد شد.  دچار  پشتش  یافت،  کاهش  وزنش  کمی  اما  یافت.  ارتقا  و  شد 

تردید درباره بیماری او شدت گرفت.
 

وقتی مرگ روی خود را به او نشان داد به تدریج همه چیزش را از دست داد. 
همسرش نگران بود که اگر بچه دار شوند خداحافظی از وی سخت تر شود اما در 

زندگی اجتناب از درد و رنج در اختیار انسان نیست.
 

ترسیده  »نه  می شود.  پیدا  ذهنش  در  بزرگ  تومور  یک  بعدی  آزمایش های  در 
بودم و نه عصبانی بودم. تومور داشتم. در مغزم بود. این موضوع هم بخشی 
از حقیقت دنیاست. درست مانند فاصله زمین از خورشید.« او آخرین جراحی 
خود را به عنوان دکتر انجام می دهد و بیمار خود را به بیرون اتاق عمل مشایعت 
می شود.  وابسته  او  به  بسیار  و  می آید  دنیا  به  دخترش  فرزند  سپس  می کند. 
»امیدوارم تا زمانی که از من خاطره ای در ذهن او ثبت شود زنده بمانم.« وقتی 

»کاالتینی« از دنیا رفت دخترش هشت ماهه بود.
 قریب به یک دهه است که دنیای ادبیات حول محور مرگ می چرخد و کتاب های 
زیادی در این باره وارد بازار کتاب شده اند؛ از آن جمله می توان به »هیچ چیز 
مثل قبل نبود« از »ردفیلد جیمسون«، »داستان یک بیوه« از »جویس کارول« و 
»کرم در مرکز: درباره نقش مرگ در زندگی« نوشته »شلدون سالومن«، »جف 
مرگ«  دریچه  از  زندگی  به  نگاه  سیاه:  »آینه  یا  پیزایانسکی«  »تام  گرینبرگ«، 

نوشته »ریموند تالیس« اشاره کرد.
 

آغاز  در  است.  آغاز  از  مساله  این  به  انسان  بی توجهی  دلیل  به  مرگ  به  توجه 
مذهب و سپس دنیای علم  حیات جاوید را به انسان وعده داده بود اما پزشکی 
قادر به شکست دشمن دیرینه خود نشده است. »جولیان بارنز« که به شدت از 
»چیزی  عنوان  تحت  صفحه ای  پنجاه  و  دویست  خاطرات  کتاب  می ترسد  مرگ 
برای ترسیدن وجود ندارد« نوشته است که در آن از ترس وجود نداشتن سخن 

می گوید.
 اما سؤال اینجاست که هر کدام از ما چقدر باید به مرگ فکر کنیم؟ بعضی از 
مردم از این موضوع می گریزند. شک ندارم که این دسته این مطلب را خوانده اند 
حل  را  مشکلی  موضوع  این  اما  می کنند.  فکر  موضوع  این  به  بسیار  عده ای  و 
نمی کند چون رفتار انسان ها هنگام مرگ قابل پیش بینی نیست. هیچ کس هم از 
زمان مرگ خودش باخبر نیست و توجه به این مساله که سختی بیماری خلق و 

خوی یک بیمار را عوض می کند نیز حائز اهمیت است.
 اما تعمق درباره مرگ بسیار مهم است زیرا دیدگاهی به دنیای انسان می دهد؛ 
درست مانند یک رمان که وقتی پایانش مشخص می شود معنی اصلی خود را 
مرگ  از  پس  که  تفکر  این  با  نیز  هنرمندان  و  نویسندگان  از  بسیاری  می یابد. 

چیزی ماندگار از خود به جای بگذارند وارد این عرصه می شوند.
 

که  اینجاست  مشکل  نیست.  انجامش  روند  در  معنویات  نداشتن  مرگ  ایراد 
انسان از نعمت های زمینی محروم می شود. آیا اگر انسان باخبر شود به پایان 
خود  از  دستاوردی  کند  تالش  یا  شود؟  لذت  در  غرق  باید  است  نزدیک  عمرش 
بر جای بگذارد؟ پاسخ این سؤال مستلزم پاسخ به سؤال دیگری است که ذهن 
دارم؟«  وقت  عمرم  پایان  تا  »چقدر   : کرده  مشغول  خود  به  نیز  را  »کاالنیتی« 
یافتن پاسخ این سؤال بسیار سخت است و اعتراف به آن حتی سخت تر از یافتن 
آن است. البته جامعه با همکاری پزشکان، که با تحقیقات و اکتشافات خود طول 
عمر را افزایش داده اند، در مدیریت موضوع مرگ دچار خطا شده اند و به این 
موضوع که انسان در هفته های اضافی زندگی به چه کاری مشغول شود توجهی 
نکرده اند. متأسفانه مرگ فقط از طریق تجربه توصیف می شود. البته امروزه از 
آن سخن می گویند اما هیچ کس جز فرد درگذشته قدرت درک آنچه را رخ می دهد 

ندارد.

ادبیات
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زندگی از زاویه لنز دوربین »فیلیپ الرکین«

شاعرسرخوردهای
کهعکاسشد

 
روزنامه نگار  و  منتقد،  شاعر،  الرکین«  »فیلیپ 
به  عموم  میان  در  هیچ گاه  که  است  بریتانیایی 
عکاسی  وی  اما  نمی شد  شناخته  عکاس  عنوان 
رساند.  ثبت  به  را  زیادی  تصاویر  و  بود  حرفه ای 
مجله »نیویورکر« به مناسبت انتشار کتاب تصاویر 
مورد  را  وی  زندگی  از  بخش  این  الرکین«  »فیلیپ 

بررسی قرار می دهد.
 به نقل از نیویورکر، اواخر تابستان 1947 »فیلیپ الرکین« که چند سال پیش از 
دانشگاه اخراج شده بود، به عنوان کتابدار در یک کتابخانه مشغول به کار شد 
و برای خود دوربینی با مارک »پروما« خرید. در نامه ای به دوستش این خرید 
را برای  را عملی متهورانه و احمقانه خواند چون حقوق یک هفته خود  خود 
فراهم  برایش  تازه ای  فرصت های  دوربین  این  اما  بود  داده  دست  از  آن  خرید 

کرد.

این موضوع که چه تصویری حتی به شکل سیاه و  از دیدگاه »الرکین« درک   
سفید دلنشین است وظیفه اصلی عکاس محسوب می شود. قریب به یک دهه بود 
که عکاسی می کرد. از زمانی که در دانشگاه آکسفورد دانشجوی لیسانس بود و 
پدرش یک دوربین به او هدیه داد تا جنگ جهانی دوم که خوابگاه خالی از سکنه 

شده بود تصاویری از هم عصران خود ثبت می کرد.

سه دهه گذشت و وی دست از عکاسی برنداشت. در نهایت دوربین »پروما«ی 
خود را با دوربین گران تری به نام »رولیفکس« اتوماتیک جایگزین کرد و با آن 
او را در حال  این عکس ها تصویر  از  از خود گرفت. بعضی  عکس های زیادی 
لباس  خوردن،  صبحانه  ریش،  )تراشیدن  می دهد  نشان  صبح  کارهای  انجام 
و  تفکر  در حال  را  او  این عکس ها  از  دیگر  که بعضی  در حالی  عوض کردن( 
این کار جناب »الرکین« روبه روی دوربینش  بسیار فاخر نشان می دهد. برای 
آینه ای قرار می داد و از تایمر خودکار دوربین استفاده می کرد و پس از چاپ 
این تصاویر از آن ها به شکل ترکیبی استفاده می کرد. البته از تمام تصاویری 
مطالعات  شامل  او  تصاویر  می برد.  بهره  ترکیبی  شکل  به  می کرد  ثبت  که 
اعضای خانواده، دوستان، زوج های عاشق، منظره زیبای روستاهای انگلیس، 
قبرستان ها  و  قطار،  ایستگاه های  داخلی،  محیط  شهر،  در  موجود  کلیساهای 

بود.
حدود دویست قطعه از این تصاویر که از میان پانصد عکس و نگاتیو انتخاب 
کتاب  این  درآمد.  کتاب  یک  صورت  به  و  شد  جمع آوری  بار  اولین  برای  شدند 
بریتانیایی  انتشارات  توسط  گذشته  پاییز  دارد  نام  دیگر«  جاهای  »اهمیت  که 
»فرانسیس لینکلن« منتشر شد. کتاب که به همراه نوشته کوتاهی از »ریچارد 
گسترده ای  سطح  و  شد  منتشر  الرکین«  »فیلیپ  نویس  زندگینامه   بردفورد«، 
قسمتی  در  می دهد.  نشان  شادمان-  تا  ناراحت  و  –غمگین  را  او  احساسات  از 
عکس مادر خود را که رو به احتضار است به تصویر می کشد و در قسمتی دیگر 
همراه  به  بریتانیایی  مطرح  نویسنده  آمیس«،  »کینگزلی  از  مضحکی  تصویر 
همسرش »هیالری« گرفته است و در کنار او تیتر روزنامه ای را قرار داده است 
و  سیاه  تصویر  بود.  نوشته  برجسته  و  بزرگ  حروف  با  را  بزرگ«  »جنگ  که 
سفیدی نیز از »مونیکا جونز«، معشوقه »الرکین« در این مجموعه وجود دارد. 

البته در طی این ده سال تصاویر زیادی از او ثبت کرده بود.

قرار  توجه عموم مردم  و مورد  آرامش بخش هستند  بسیار  تصاویر »الرکین« 
گرفتند اما در واقع احساسات ناراحت کننده عکاس را فاش و وی را به عنوان 
کتابخانه  یک  در  اخراج  از  پس  »الرکین«  کردند.  معرفی  عموم  به  غم  پادشاه 
مشغول شد اما این شغل او را راضی نمی کرد و پس از اخراج خود از دانشگاه 
اول کسالت است و سپس ترس!« و »هیچ چیز جلو  گفته بود: »دنیا در وهله 

تاریکی را نمی گیرد.«

وی پس از خروج از دانشگاه به جای اینکه زندگی راهبانه ای در پیش بگیرد و 
مانند شاعران دیگر در انزوا شعر بسراید تصمیم گرفت دوربین خود را بردارد 

و به همراه »مونیکا جونز« به انگلیس و ایرلند سفر کند.
»بردفورد« در این کتاب می گوید »الرکین« رو آوردن خود به عکاسی را از دید 
آنها همان  دلش می خواست  بود چون  داشته  نگه  دور  نویسنده خود  دوستان 

تصویر »الرکین« متفکر و نویسنده را در ذهن خود حفظ کنند.

متمادی  سال های  وی  بیاورد؟  عکاسی  به  رو  »الرکین«  شد  سبب  چیز  چه  اما 
اشعار،  در  عالقه  این  از  سخنی  هیچ گاه  اما  بود  کار  به  مشغول  نشریات  در 
مقاالت، و نامه های منتشر شده خود به میان نیاورده بود. هیچ کس به طور 
قطع نمی تواند از دالیل این انتخاب وی سخن بگوید و همه چیز در حد حدس 

و گمان است. شاید عکاسی به او آرامش می داد و او را از تنش های گفت وگوی 
بین افراد دور نگه می داشت و به او این امکان را می داد که حقایق را به صورت 
پویاتر و از طریق تصویر و نه از طریق کلمات دریافت کند. شاید برای او دنیایی 
به وجود می آورد که به او تعلق داشت و نیازی نبود دنیای خود را با دیگران به 
اشتراک بگذارد. با وجود اینکه در کنار دوستانش تصویر نویسنده بودنش را 
حفظ کرده بود اما دنیایی دور از نویسندگی برای خود ایجاد کرد و از زاویه لنز 

دوربینش به آن می نگریست.
آلبوم عکس یک  »الرکین« در سال 19۵3 شعری تحت عنوان »اشعاری در باب 
قصه  شعر  داد.  خوانندگان  به  خود  از  جدید  دیدگاهی  و  نوشت  جوان«  خانم 
به عکس معشوقه اش خیره شده است. »الرکین« در  بیان می کند که  را  مردی 
ناامیدکننده!«  و  نیست/وفادار  عکاسی  مانند  هنری  »هیچ  می گوید:  میان  این 
از دید »الرکین« عکاسی با ثبت صادقانه زمان گذشته انسان را متقاعد می کند 
که زمان گذشته نیز مانند زمان حال است اما همین حس قلب بیننده را به درد 
می آورد چرا که با حقیقت گذر زمان روبه رو می شویم که هیچ هنری توان ارائه 

آن را به فرد ندارد.

او از جدایی انسان ها و  او به عنوان یک شاعر، متفاوت است. آگاهی  اما قصه 
فقدان شادمانی او را به سمت شعر کشاند. خود وی در مصاحبه ای با بی بی سی 
در سال 19۵8 گفته بود »شاعری تجربه خاصی است زیرا احساس می کنید شما 
تنها کسی هستید که یک موضوع خاص را درک می کند؛ موضوع هم می تواند 

زیبا، ناراحت کننده، یا فاخر باشد. عکاسی نیز مانند شاعری این دید را برای او 
هم فراهم کرد.

 جالب است بدانید که اواخر دهه 1970 و چند سال پیش از مرگش الهام شاعری 
نمی داد  خرج  به  ممارست  و  تالش  سرودن  شعر  برای  کرد.  ترک  را  او  وجود 
به  شود.  جاری  شاعر  ذهن  در  طبیعی  صورت  به  باید  شعر  بود  معتقد  چون 

همین دلیل دیگر شعر نگفت و عکاسی را نیز ترک کرد.

ادبیات
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فضانوردیکهقاچاقکرد
آزمایش های مربوط به بررسی میزان تأثیرگذاری بی وزنی بر سالمت و 
عملکرد اندام های موجودات زنده، از اولین سال های عصر فضانوردی 
پیدا  وسیع تر  دامنه ای   ١٩٧٠ دهه  در  آزمایش ها  نوع  این  شد.  شروع 
کرد. در ایستگاه های فضایی مختلف، انواع گوناگون حشرات، گیاهان 
و حیوانات حضور داشتند و فضانوردان، آزمایش های بسیاری را روی 

آنها انجام دادند.

 یکی از مهم ترین نکات درباره آزمایش های علمی در ایستگاه فضایی آن است که 
سرنشینان ایستگاه فضایی تاکنون آموخته اند که چگونه می توان انواع مختلفی 
از سبزیجات را در فضا کاشت و حتی در برخی از موارد، از محصول کار خود 
در  جانوران  پرورش  دانست  باید  همه  این  با  اما  کنند  استفاده  »غذا«  به عنوان 
مربوط  اخبار  انتشار  مناسبت  به  است.  دشوارتر  به مراتب  فضایی،  ایستگاه 
مهم ترین  از  برخی  فضایی،  ایستگاه  در  گل  یک  شکوفاشدن  و  کاهو  کاشت  به 
مرور  هم  با  است،  شده  انجام  فضا  در  که  را  پزشکی  و  زیستی  آزمایش های 

می کنیم.

نخستین موجود زنده ای که به فضا رفت
نخستین موجود زنده ای که به فضا سفر کرد، سگی به نام »الیکا« بود. سوم 
جهان  ماهواره  دومین  که  »اسپوتنیک-٢«  فضاپیمای  با  را  او   ،١٩٥٧ نوامبر 
بود، به فضا فرستادند. »اسپوتنیک-٢« در مداری با اوج ١٦٦٠ و حضیض ٢١٢ 
کیلومتر در اطراف زمین به گردش درآمد. دستگاه های وصل شده به بدن الیکا، 

اطالعات مربوط به فعالیت های زیستی ازجمله نبض، تنفس، دمای بدن، فشار 
خون و... را به زمین می فرستادند. دانشمندان با استفاده از این اطالعات، برای 
نخستین بار به بررسی عملی آثار بی وزنی بر بدن موجود زنده پرداختند. ارسال 
با کم شدن  از آن متوقف شد.  ادامه داشت و بعد  این اطالعات تقریبا یک هفته 
رفت؛  خواب  به  کم کم  الیکا  کربن دی اکسید،  مقدار  زیادشدن  و  اکسیژن  ذخیره 
ادامه  نوامبر   ١٠ تا  عالئم  ارسال  اما  مرد  نوامبر  چهارم  سگ  این  ابدی.  خوابی 
داشت اما بعد از آن به دلیل تمام شدن انرژی باتری ها، قطع شد. »اسپوتنیک-٢« 
سرانجام روز ١٤ آوریل ١٩٥٨ پس از ١٠٣ روز سفر فضایی و ٢٣٧٠ گردش به دور 
زمین، با جو زمین برخورد کرد و نابود شد. بین نوامبر ١٩٥٧ که الیکا را به مدار 
زمین فرستادند، تا آوریل ١٩٦١ که اولین انسان به فضا رفت، روس ها هفت سگ 
دیگر را نیز به فضا فرستادند که از بین آنها سه سگ مردند و چهار سگ سالم به 
زمین بازگشتند. پژوهشگران در سال های بعد، حیوانات مختلف دیگری را نیز 
به فضا فرستادند ازجمله میمون، خرگوش، موش، الک پشت، کبک و حشراتی 
مانند مگس عنکبوت و سوسک را نیز به فضا فرستادند تا آثار پروازهای فضایی 
 ،١٩٦١ تا   ١٩٥٩ سال های  بین  نیز  آمریکا  کنند.  بررسی  و  آزمایش  آنها  روی  را 
بررسی  آزمایش هایی،  چنین  انجام  از  هدف  فرستاد.  فضا  به  را  میمون  سه 

فضاپیماهایی بود که بعدها فضانوردان با استفاده از آنها به فضا سفر کردند.

بفرمایید ساندویچ گوشت
غذایی های  از   ١٩٦٥ سال  تا  روسیه،  فضانوردان  هم  و  آمریکا  فضانوردان  هم 
خمیری استفاده می کردند که در تیوپ هایی شبیه خمیردندان بسته بندی می شد. 
شیوه کار هم به این صورت بود که فضانورد، پس از بازکردن در تیوپ، آن را به 
دهان می گذاشت و با فشار دادن ظرف، محتویاتش را می خورد. این غذاها چندان 
متنوع نبودند و کیفیت و ظاهر آنها هم چندان اشتهابرانگیز نبود و درحقیقت 

علم
امید به کشاورزی فرازمینی با کاشت اولین گل در فضا

بازهمگلعلم،
جوانهزد

چند روزی است تصویری از یک گل زیبا در رسانه ها منتشر می شود 
خبر،  این  طبق  فضا«.  در  گل  اولین  »شکوفاشدن  توضیح:  این  با 
مدار  در  بین المللی  فضایی  ایستگاه  فضانوردان  که  گلی  نخستین 
زمین پرورش داده اند، شکوفا شده است. گل »آهار« در آزمایشگاه 
پیش  سال  دو  از  که  بین المللی  فضایی  ایستگاه  گل وگیاه  پرورش 
برای  فضانوردان  تالش های  اکنون  شد.  شکوفا  شده،  راه اندازی 
پرورش گیاهان گل دار در ایستگاه فضایی بین المللی به ثمر نشسته 
و آنها ٢٨ دی  اولین تصویرهای گل آهار پرورش یافته در فضا را به 
زمین فرستادند. هرچند پیش از این نیز فضانوردان در بیرون جو 
زمین گیاهی را کاشته بودند، اما این اولین بار است که فضانوردان 
گل  می کارند؛ گلی درنهایت زیبایی. درادامه گزارشی می خوانیم از 

پرورش گل  و گیاه در ایستگاه فضایی بین المللی.

هرچند کاشت و مراقبت از گل آهار )که از خانواده داوودی هاست( 
در زمین، بسیار آسان است، اما پرورش آن در فضا برای فضانوردان 
باید دردسرهای  است. چرا فضانوردان  بوده  پردردسر  و  دشوار 
پرورش گل را در فضا تحمل کنند؟ آنها این کار را صرفا به عنوان 
تفریح و تنوع انجام می دهند یا آنکه دلیل دیگری هم در کار است؟ 
در  مستقر  فضانوردان  موادغذایی  تأمین  که  است  آن  واقعیت 
است.  پرهزینه  البته  و  پرزحمت  کارهای  از  یکی  فضایی  ایستگاه 
هم اکنون برنامه مرتب و دقیقی برای ارسال موادغذایی به ایستگاه 
فضایی وجود دارد، اما از اولین سال های استقرار ایستگاه در فضا، 
این پرسش مطرح بود که آیا فضانوردان می توانند نیازهای خود را 

برآورده کنند؟ واقعیت آن است که دانشمندان در تالشند وابستگی 
با  می توانند  امروزه  آنها  دهند،  کاهش  را  زمین  به  فضانوردان 
تأمین  را  برق  نیروی  کارآمد،  خورشیدی  صفحه های  از  استفاده 
تهیه  بازیافت  به روش  را  آب مصرفی خود  از  زیادی  کنند، بخش 
کنند. اما غیر از اینها، فضانوردان باید بتوانند غذای مصرفی شان 
را هم تهیه کنند، به ویژه آنکه بشر قصد دارد در دهه های آینده به 
فضانوردی  موادغذایی  تأمین  است  طبیعی  کند.  سفر  هم  مریخ 
راه  تنها  و  بود  خواهد  پرهزینه تر  بسیار  دوری،  فاصله  چنین  در 
چاره باقی مانده، تولید موادغذایی در محل است. فضانوردان باید 
بتوانند با تولید سبزیجات، انرژی، فیبر و ویتامین های الزم خود را 
به دست آورند. درحقیقت پرورش گل آهار در فضا، بخشی از یک 
برنامه جامع و درازمدت برای بررسی شیوه های بهینه تولید غذا 
در بیرون سیاره زمین است. اما باید در نظر داشت گیاهان برای 
فضایی  ایستگاه  در  آنها  پرورش  و  یافته اند  تکامل  زمین  در  رشد 
بسیار دشوار است. به همین دلیل، دانشمندان آزمایشگاه ویژه ای به 
نام »وجی« )Veggie( را در ایستگاه فضایی بین المللی راه اندازی 
دستگاه  و  هوشمند  آبیاری  سیستم  تنظیم،  قابل  نور  به  که  کردند 
تهویه هوا مجهز است و می تواند پیوسته و مداوم، گازهای طبیعی 
گیاهان، هاگ ها، کپک های مخرب، ویروس ها و باکتری ها را تصفیه 

رشد  آرامید  الیاف  از  بالشتک هایی  درون  گیاهان  دانه های   کند. 
می کنند که پر شده است از ِگل؛ کودهایی که به مرور زمان تجزیه 
می شوند و امالح مورد نیاز گیاهان. بستر این گیاهان ماده ای است 
به نام کوالر که نوعی الیاف مصنوعی مقاوم در برابر حرارت است.
این  می کنند.  استفاده  »ال ای دی«  گلخانه ای  المپ های  از  وجی  در 
نرود.  هدر  گرما  صورت  به  انرژی  تا  کرده اند  بهینه   را  المپ ها 
کرد،  تنظیم  می توان  هم  را  المپ ها  این  نور  شدت  این،  بر  عالوه 
درنتیجه فضانوردان کشاورز فرازمینی می توانند با توجه به نوع  
گیاه و همچنین مراحل مختلف رشد آن، میزان نور را تنظیم کنند. 
غیر از سیستم تهویه هوای ایستگاه بین المللی فضایی، هر باغچه 
این سیستم  وجی نیز یک سیستم تهویه مخصوص به خود دارد. 
باکتری ها، ویروس ها و  اتلینی را که گیاه  دائم گاز  تهویه، به طور 

نانویی  فیلتر  یک  از  می کند،  تولید  را  کپک ها  و  قارچ ها  هاگ های 
طی  فیلتر،  از  عبور  هنگام  هوا،  در  موجود  آلی  مواد  می گذراند. 
کم  خیلی  مقدار  اکسیژن،  به  و  شده  تجزیه   شیمیایی،  واکنش های 
گاز دی اکسیدکربن، مواد غیرآلی، آب و مواد معدنی بی ضرر تبدیل 
است،  ضروری  بسیار  تهویه  سیستم های  از  استفاده  می شود. 
به ویژه برای از بین بردن اثر گاز اتیلن. اتیلن گازی است که گیاه، 
در مراحل مختلف رشد خود، به طور عادی آن را تولید می کند. به 
انسان های ساکن  برای  است  اتیلن ممکن  زیاد  اینکه مقدار  از  غیر 
ایستگاه فضایی بین المللی سمی باشد، اتیلن هورمون پیری گیاهی 
نیز است. به بیان دیگر، وجود مقدار زیاد این گاز، موجب پیری و 

مرگ گیاه می شود.

یکی دیگر از مشکالت پرورش گیاه در فضا، موضوع آبیاری است. 
در باغچه فضایی وجی، آبیاری گیاهان هم باید حساب شده باشد. 
فضانوردان در ایستگاه فضایی نمی توانند مانند زمین با شیلنگ یا 
آب پاش، باغچه شان را آبیاری کنند. با توجه به کمبود آب در ایستگاه 
یا  سنسورها  مهندسان  فضا،  در  آبیاری  دشواری های  همچنین  و 
برگ  که روی  برای وجی طراحی کرده اند  را  ویژه ای  حسگرهای 
اندازه گیری  با  الکتریکی  حسگر های  این  می شود.  نصب  گیاه 
ضخامت برگ گیا هان، می فهمند چه وقت باید بالشتک های حاوی 
ریشه را آب دهند. اکنون با استفاده از این حسگر ها، زمان و مقدار 
استفاده  با  می شود.  مشخص  به دقت  گیاه  پرورش  برای  الزم  آب 
زمین  به  نسب  فضا  در  کشاورزی  آب  مصرف  حسگرها،  این  از 
انجام  با  امیدوارند  یافته است. دانشمندان  تا ٤٥ درصد کاهش   ٢٥
گیاهان  چگونه  دریابند  دارد،  نام  »وجی-یک«  که  آزمایش ها  این 
پژوهش  این  می کنند.  رشد  زمین  جاذبه  بدون  فضای  در  گل دار 
مانند  خوراکی  گل دار  گیاهان  دیگر  پرورش  به  می تواند  درنهایت 

گوجه فرنگی، کمک کند.
از باغچه پیشرفته و تکنولوژیک وجی برای  این نیز  از  البته پیش 
استفاده شده بود. قرار  پرورش گیاهان گل دار دیگر، مانند کاهو 
است از این باغچه پیشرفته برای تولید و پرورش انواع گونه های 
است  ممکن  گیاهان  این  تولید  از  هدف  شود.  استفاده  گیاهی 
پژوهش باشد؛ تولید موادغذایی تازه یا حتی سرگرمی و باغبانی 
زمین.  از  دور  مکانی  در  طوالنی مدت،  مأموریت های  طی  تفننی 
استقبال  بسیار  آرامش بخش  تفنن  این  از  فضانوردان  تاکنون 
وجی  باغچه  از  فضا،  در  گل  پروش  ایده  از  پیش  البته  کرده اند. 
برای تولید کاهوی قرمز خوراکی استفاده شده بود. درنهایت هم 
بودند،  کاشته  وجی  در  که  را  کاهوهایی  فضایی  ایستگاه  ساکنان 
در   ٢٠١٥ اگوست   ١٠ روز  در  که  فضانوردی  شش  کردند.  مصرف 
ایستگاه فضایی بین المللی حاضر بودند، بسیار خوش اقبال بودند، 
چون اولین انسان هایی هستند که توانستند سبزی هایی را بخورند 

که خودشان در فضا پرورش داده بودند.
پیش  دهه  چند  از  دیگر،  فضایی  سازمان های  و  ناسا  است  گفتنی 
آزمایش  فضا  در  آنها  پرورش  چگونگی  و  مختلف  گیاهان  درباره 
کرده بودند اما کسی حق نداشت محصول را بخورد، بلکه همیشه 
آنها را برای بررسی های بیشتر به زمین می فرستادند. اما این بار 
و  شد  سخاوتمند  زمین  در  آزمایشگاه ها  مدیریت  و  کنترل  مرکز 
اجازه داد فضانوردان برای اولین بار نیمی از محصول تولیدی خود 
را همراه با روغن زیتون و سرکه بالزامیک ایتالیایی میل کنند. البته 

باز هم نصف دیگر را به زمین فرستادند.
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اطالعات مربوط به فعالیت های زیستی ازجمله نبض، تنفس، دمای بدن، فشار 
خون و... را به زمین می فرستادند. دانشمندان با استفاده از این اطالعات، برای 
نخستین بار به بررسی عملی آثار بی وزنی بر بدن موجود زنده پرداختند. ارسال 
با کم شدن  از آن متوقف شد.  ادامه داشت و بعد  این اطالعات تقریبا یک هفته 
رفت؛  خواب  به  کم کم  الیکا  کربن دی اکسید،  مقدار  زیادشدن  و  اکسیژن  ذخیره 
ادامه  نوامبر   ١٠ تا  عالئم  ارسال  اما  مرد  نوامبر  چهارم  سگ  این  ابدی.  خوابی 
داشت اما بعد از آن به دلیل تمام شدن انرژی باتری ها، قطع شد. »اسپوتنیک-٢« 
سرانجام روز ١٤ آوریل ١٩٥٨ پس از ١٠٣ روز سفر فضایی و ٢٣٧٠ گردش به دور 
زمین، با جو زمین برخورد کرد و نابود شد. بین نوامبر ١٩٥٧ که الیکا را به مدار 
زمین فرستادند، تا آوریل ١٩٦١ که اولین انسان به فضا رفت، روس ها هفت سگ 
دیگر را نیز به فضا فرستادند که از بین آنها سه سگ مردند و چهار سگ سالم به 
زمین بازگشتند. پژوهشگران در سال های بعد، حیوانات مختلف دیگری را نیز 
به فضا فرستادند ازجمله میمون، خرگوش، موش، الک پشت، کبک و حشراتی 
مانند مگس عنکبوت و سوسک را نیز به فضا فرستادند تا آثار پروازهای فضایی 
 ،١٩٦١ تا   ١٩٥٩ سال های  بین  نیز  آمریکا  کنند.  بررسی  و  آزمایش  آنها  روی  را 
بررسی  آزمایش هایی،  چنین  انجام  از  هدف  فرستاد.  فضا  به  را  میمون  سه 

فضاپیماهایی بود که بعدها فضانوردان با استفاده از آنها به فضا سفر کردند.

بفرمایید ساندویچ گوشت
غذایی های  از   ١٩٦٥ سال  تا  روسیه،  فضانوردان  هم  و  آمریکا  فضانوردان  هم 
خمیری استفاده می کردند که در تیوپ هایی شبیه خمیردندان بسته بندی می شد. 
شیوه کار هم به این صورت بود که فضانورد، پس از بازکردن در تیوپ، آن را به 
دهان می گذاشت و با فشار دادن ظرف، محتویاتش را می خورد. این غذاها چندان 
متنوع نبودند و کیفیت و ظاهر آنها هم چندان اشتهابرانگیز نبود و درحقیقت 

آنکه  تا  داشت  ادامه  وضعیت  این  می خوردند.  را  غذا  این  به ناچار  فضانوردان 
دهد.  تغییر  را  غذایی  برنامه  گرفت  تصمیم  آمریکایی،  فضانورد  یانگ«،  »جان 
هر چند در آن زمان دستور کار دقیق و شفافی برای انواع موادغذایی مصرفی 
تأییدشده(،  از غذاهای  از غذاهای دیگر )غیر  در فضا وجود داشت و استفاده 
مجاز نبود، جان یانگ در پرواز »جمینی-٣« که در ٢٣ مارس ١٩٦٥ انجام شد، 
ساندویچ گوشت را دور از چشم مسئوالن با خود به فضا برد، به بیان دیگر، او 
این ساندویچ را قاچاقی به فضا برد و از آن استفاده کرد. نمایندگان کنگره، بعد 
از پرواز از این موضوع باخبر شدند و رئیس ناسا )سازمان فضانوردی آمریکا( 

را به دلیل بی دقتی سازمانش در کنترل فضانوردان، سرزنش کردند.

میوه و سبزی در منوی غذا
گفتیم فضانوردان در سال های آغازین عصر فضا، از غذاهای خمیری استفاده 
می کردند اما با ظهور فضاپیماهای جمینی، این وضعیت تا حدودی تغییر کرد. 
از  می شدند،  ارسال  فضا  به   ١٩٦٦-١٩٦٥ سال های  در  که  جمینی  فضانوردان 
غذاهای منجمد یا خشک استفاده می کردند. این غذاها در کیسه های پالستیکی 
قرار داشتند. برای استفاده از این غذا، ابتدا با استفاده از یک ظرف آبفشان، آب 
آماده  غذا  کوتاه،  زمانی  گذشت  از  پس  می کنند.  پالستیکی  کیسه  وارد  را  گرم 
مصرف است. فضانوردان امروزه نیز از همین غذاها استفاده می کنند. گفتنی 
از  فضانوردان  و  نداشت  وجود  غذا  تهیه  امکان  اولیه،  فضاپیماهای  در  است 
غذاهای آماده استفاده می کردند اما فضانوردان برنامه آپولو )که در سال های 
١٩٦٨ تا ١٩٧٥ اجرا شد(، نخستین کسانی بودند که می توانستند غذای خود را با 
استفاده از اجاق برقی گرم کنند. پس از ساخت ایستگاه فضایی سالوت، میر و 
ایستگاه بین المللی، پروازهای منظمی به مقصد این ایستگاه ها انجام می شود و 
فضاپیمای بدون سرنشین پروگرس، موادغذایی تازه مانند میوه و سبزیجات را 

به افراد مستقر در ایستگاه می رساند.

کلینیک مغز و اعصاب
یکی از مهم ترین موضوعات آزمایش در فضا مباحث مربوط به زیست شناسی و 
پزشکی است. برای مثال در طرح »نرو لب« که سال ١٩٩٨ انجام شد، فضانوردان 
موجودات  عصبی  سامانه های  روی  بی وزنی  اثر  بررسی  به  لب«  »اسپیس  در 

زنده پرداختند و حتی اولین جراحی موجود زنده را روی موش انجام دادند.

پرورش جوجه در فضا
»والدیمیر  که   ١٩٩٠ سال  بهار  در   »٩ تی ام  »سایوز  فضاپیمای  پرواز  زمان  در 
در  بار  اولین  برای  بودند،  آن  سرنشینان  باالندین«  »الکساندر  و  ساالویف« 
بیرون  تخم  از  میر  فضایی  ایستگاه  در  جوجه  شش  فضایی،  پروازهای  تاریخ 
آمدند. در آن آزمایش، از یک دستگاه جوجه کشی به نام »آنکوباتور-٢« استفاده 
شد. ٤٥ تخم بارور بلدرچین  ژاپنی را که به مدار زمین ارسال شده بود، در این 
دستگاه قرار دادند. این دستگاه همه شرایط الزم برای تولد جوجه ها ازجمله 
گرداندن  برای  وسیله ای  دستگاه،  این  حتی  می کرد.  فراهم  را  رطوبت  و  گرما 
تخم بلدرچین داشت. اما نکته جالب آنکه از میان ٤٥ تخم، فقط شش جوجه به 
دنیا آمدند. این جوجه های فضایی، از نظر ظاهری کامال سالم بودند، صدا را 
می شنیدند و مانند جوجه های زمینی، نوک می زدند، اما درنهایت نتوانستند با 
بی وزنی فضا سازگار شوند. جوجه ها به دلیل بی وزنی، در اتاقک خود شناور 
و سرگردان بودند و نمی توانستند چیزی بخورند. هر چند فضانوردان تالش 
چندان  تالش شان  ولی  بدهند،  آنها  به  را  جوجه ها  مخصوص  غذای  می کردند 
از چند روز، چهار جوجه مردند و فقط دو جوجه  نبود و درنتیجه پس  مؤثر 

باقی ماند.

دشواری های تأمین غذا در مریخ

فضانوردانکشاورز
مینو زمانی

به عنوان  نه  شاید  کرد،  خواهند  زندگی  مریخ  سطح  بر  که  انسان هایی  اولین 
بنانهادن  برای  فضانوردان  شوند.  شناخته  کشاورز  یک  به عنوان  بلکه  فضانورد 
تولید غذا  باید شیوه  پایدار در همسایگی زمین در منظومه شمسی،  اقامتگاه  یک 
سخت ترین،  از  یکی  نظر  به  کار  این  کارشناسان،  گفته  به  بیاموزند.  را  مریخ  در 
مهم ترین و پرکارترین برنامه های در دستور کار فضانوردان خواهد بود. ناسا با 
جدیت روی شیوه کشاورزی در مریخ تحقیق می کند؛ زیرا این سازمان قصد دارد 
اولین پروژه های ارسال انسان به مریخ را در ٢٠٣٠ میالدی عملی کند. بعضی از 
مقامات ناسا با درنظرگرفتن دشواری های رسیدن به مریخ و سودی که از ماندن 
باید  مأموریت  این  که  عقیده اند  این  بر  باشیم،  داشته  می توانیم  آنجا  در  درازمدت 

برخالف بازدیدهای چندساعته از ماه، یک برنامه اقامت طوالنی مدت باشد. 

برهمین اساس محققان هلندی در یک پژوهش، شرایط رشد و پرورش گونه های 
مختلف گیاهی در نمونه خاک شبیه سازی شده ماه و مریخ را بررسی کردند. در 
ساکنان  نجات  سرخ،  سیاره  سطح  بر  انسانی  کلونی های  ساخت  تحقق  صورت 
به  بود.  خواهد  وابسته  تازه  غذای  و  اکسیژن  تولید  منابع  وجود  به  مریخ  آینده 
گفته محققان، رشد گیاهان در محیط خشن مریخ به صورت هیدروپونیک )کشت 
محققان  بود.  خواهد  )هواکشت(  آئروپونیک  و  خاک(  بدون  و  آب  از  استفاده  با 
خاک  در  گیاهان  مستقیم  پرورش  و  رشد  امکان  هلند،  در  تحقیقاتی  مؤسسه  سه 
شبیه سازی شده مریخ و ماه را بررسی کردند. در این بررسی، گونه های مختلف 
خاک  مشابه  ویژگی هایی  با  زمین  خاک  از  نوع  دو  در  دانه ها  آزمایش شد.  گیاهی 
ماه و مریخ کاشته شدند و طی ٥٠ روز، وضعیت جوانه زدن دانه ها، رشد گل ها و 
برگ ها و زنده ماندن تا پایان مدت درنظرگرفته شده بررسی شد. نتایج نشان داد 
در خاک مصنوعی مریخ، امکان رشد بهتر گیاهان وجود دارد که در برخی موارد 
این شرایط حتی بهتر از شرایط خاک زمین است! برعکس خاک شبیه سازی شده 
نیست. هردو خاک شبیه سازی شده، حاوی  گیاهان مناسب  برای رشد  ماه چندان 
عناصر سنگین بودند، خاک مصنوعی ماه از لحاظ مواد مغذی ضعیف و اسیدیته 
نبودند. محققان  گیاه سمی  برای رشد  اما هیچ کدام  بود،  از خاک مریخ  باالتر  آن 
تأکید می کنند که امکان رشد گیاهان در هر نقطه از مریخ یا ماه وجود ندارد و کشت 
گیاهان باید صرفا در یک محیط با کنترل دمایی )با شرایط دمایی نزدیک به زمین( 
انجام شود. الزم به ذکر است که دمای مریخ بین منفی ١٣٢ تا ٢٦ درجه سانتی گراد 
متغیر است، چون این سیاره جو بسیار رقیقی دارد. همچنین ساکنان آینده مریخ 
برای کشاورزی به نیتروژن طبیعی نیاز دارند که یک ترکیب مهم برای رشد گیاه 

محسوب می شود و این ترکیب باید به خاک افزوده شود.
 البته مشخص نیست که خاک واقعی مریخ یا ماه از شرایط الزم برای رشد گیاه 
برخوردار باشد. عالوه براین، ناسا قصد دارد با اجرای پروژه احداث باغ فضایی، 
 Mars Plant« شرایط کشت گیاهان برای ساکنان آینده مریخ را فراهم کند؛ پروژه
رشد  امکان  بررسی  شامل  مریخی«(  گیاهان  »آزمایش  معنی  )به   »Experiment
این پروژه قرار  گل هایی از گونه »آرابیدوپسیس« در سیاره سرخ است. براساس 
اکوسیستم  تا  نشوند  کاشته  مریخ  خاک  در  مستقیم  به طور  گلدار  گیاهان  است 
 Mars« پروژه  در  عالوه براین  بماند.  باقی  دست نخورده  سیاره  این  احتمالی 
قسمت  به  که  می شود  استفاده  »کیوب ست«  ماهواره  یک  از   »Plant Experiment
خارجی بدنه مریخ نورد ٢٠٢٠ ناسا متصل شده و جعبه، حاوی هوا و ٢٠٠ دانه گیاه 

»آرابیدوپسیس« است.

نانویی  فیلتر  یک  از  می کند،  تولید  را  کپک ها  و  قارچ ها  هاگ های 
طی  فیلتر،  از  عبور  هنگام  هوا،  در  موجود  آلی  مواد  می گذراند. 
کم  خیلی  مقدار  اکسیژن،  به  و  شده  تجزیه   شیمیایی،  واکنش های 
گاز دی اکسیدکربن، مواد غیرآلی، آب و مواد معدنی بی ضرر تبدیل 
است،  ضروری  بسیار  تهویه  سیستم های  از  استفاده  می شود. 
به ویژه برای از بین بردن اثر گاز اتیلن. اتیلن گازی است که گیاه، 
در مراحل مختلف رشد خود، به طور عادی آن را تولید می کند. به 
انسان های ساکن  برای  است  اتیلن ممکن  زیاد  اینکه مقدار  از  غیر 
ایستگاه فضایی بین المللی سمی باشد، اتیلن هورمون پیری گیاهی 
نیز است. به بیان دیگر، وجود مقدار زیاد این گاز، موجب پیری و 

مرگ گیاه می شود.

یکی دیگر از مشکالت پرورش گیاه در فضا، موضوع آبیاری است. 
در باغچه فضایی وجی، آبیاری گیاهان هم باید حساب شده باشد. 
فضانوردان در ایستگاه فضایی نمی توانند مانند زمین با شیلنگ یا 
آب پاش، باغچه شان را آبیاری کنند. با توجه به کمبود آب در ایستگاه 
یا  سنسورها  مهندسان  فضا،  در  آبیاری  دشواری های  همچنین  و 
برگ  که روی  برای وجی طراحی کرده اند  را  ویژه ای  حسگرهای 
اندازه گیری  با  الکتریکی  حسگر های  این  می شود.  نصب  گیاه 
ضخامت برگ گیا هان، می فهمند چه وقت باید بالشتک های حاوی 
ریشه را آب دهند. اکنون با استفاده از این حسگر ها، زمان و مقدار 
استفاده  با  می شود.  مشخص  به دقت  گیاه  پرورش  برای  الزم  آب 
زمین  به  نسب  فضا  در  کشاورزی  آب  مصرف  حسگرها،  این  از 
انجام  با  امیدوارند  یافته است. دانشمندان  تا ٤٥ درصد کاهش   ٢٥
گیاهان  چگونه  دریابند  دارد،  نام  »وجی-یک«  که  آزمایش ها  این 
پژوهش  این  می کنند.  رشد  زمین  جاذبه  بدون  فضای  در  گل دار 
مانند  خوراکی  گل دار  گیاهان  دیگر  پرورش  به  می تواند  درنهایت 

گوجه فرنگی، کمک کند.
از باغچه پیشرفته و تکنولوژیک وجی برای  این نیز  از  البته پیش 
استفاده شده بود. قرار  پرورش گیاهان گل دار دیگر، مانند کاهو 
است از این باغچه پیشرفته برای تولید و پرورش انواع گونه های 
است  ممکن  گیاهان  این  تولید  از  هدف  شود.  استفاده  گیاهی 
پژوهش باشد؛ تولید موادغذایی تازه یا حتی سرگرمی و باغبانی 
زمین.  از  دور  مکانی  در  طوالنی مدت،  مأموریت های  طی  تفننی 
استقبال  بسیار  آرامش بخش  تفنن  این  از  فضانوردان  تاکنون 
وجی  باغچه  از  فضا،  در  گل  پروش  ایده  از  پیش  البته  کرده اند. 
برای تولید کاهوی قرمز خوراکی استفاده شده بود. درنهایت هم 
بودند،  کاشته  وجی  در  که  را  کاهوهایی  فضایی  ایستگاه  ساکنان 
در   ٢٠١٥ اگوست   ١٠ روز  در  که  فضانوردی  شش  کردند.  مصرف 
ایستگاه فضایی بین المللی حاضر بودند، بسیار خوش اقبال بودند، 
چون اولین انسان هایی هستند که توانستند سبزی هایی را بخورند 

که خودشان در فضا پرورش داده بودند.
پیش  دهه  چند  از  دیگر،  فضایی  سازمان های  و  ناسا  است  گفتنی 
آزمایش  فضا  در  آنها  پرورش  چگونگی  و  مختلف  گیاهان  درباره 
کرده بودند اما کسی حق نداشت محصول را بخورد، بلکه همیشه 
آنها را برای بررسی های بیشتر به زمین می فرستادند. اما این بار 
و  شد  سخاوتمند  زمین  در  آزمایشگاه ها  مدیریت  و  کنترل  مرکز 
اجازه داد فضانوردان برای اولین بار نیمی از محصول تولیدی خود 
را همراه با روغن زیتون و سرکه بالزامیک ایتالیایی میل کنند. البته 

باز هم نصف دیگر را به زمین فرستادند.
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شدن،  جهانی   باالی  سرعت  شدید،  رقابت   های  وجود  با 
کمبود  و  تکنولوژیک  پیشرفت   های  اجتماعی،  تحوالت 
بازآفرینی  را  خود  همواره  باید  کسب وکارها  اولیه،  مواد 
بپردازند.  چالش   ها  از  رشته  این  با  مقابله  به  تا  کنند 
و  هستند  توجه  مرکز  مالی  و  تجاری  فنی،  نوآوری  های 
خود  به  را  توجهی  چنین  کمتر  نوآورانه  مشارکت  های 
اولی  از  غیرضروری تر  دومی  حال،  این  با  می کنند.  جلب 
مشارکت  های  منشور  از  باید  نیز  کسب وکار  آینده  نیست. 
و  خالقانه  یافته،  توسعه  مشارکت   های  شود.  دیده  تازه 
گرد هم  را  متنوعی  که ذی نفعان  بی قاعده؛ مشارکت  ها یی 
می آورد و موضوعات غیرقابل انتظاری را پوشش می دهد؛ 
مشارکت  هایی که منبع رشد، نوآوری و مشروعیت هستند.

به  که  اقتصادی  بگیرید؛  نظر  در  را  مدور  اقتصاد  مساله 
تبدیل  مفید  منابع  به  را  ضایعات  سیستماتیک  صورت 
بین  واسطه    های  تعداد  مشارکتی،  اقتصاد  این  می کند. 
که  جهت  آن  از  می کند.  چندبرابر  را  مختلف  فعالیت   های 
اگر ضایعاتی که یک فرد تولید می کند، به مواد اولیه فرد 
دیگری تبدیل شود، الزم است یک نفر وجود داشته باشد 
که با مشتری بالقوه که خواهان خرید این مواد اولیه است، 
مطرح  ضایعات  حذف  بحث  دیگر  کند.  برقرار  ارتباط 
احیا  تجدیدپذیر  منابع  شکل  به  را  آن  باید  بلکه  نیست، 
باید  دیگر،  عبارت  به  بازگرداند.  تولید  چرخه  به  و  کرده 
عنوان  به  ضایعات  به  که  یافت  را  اقتصادی  ذی نفعان  آن 
بنابراین،  هستند.  عالقه مند  ثانویه  انرژی  یا  اولیه  مواد 
باید  هستند  جدید  رشد  محرک  که  نوینی  مشارکت   های 
به  است.  مشترک  و  پایدار  پاک،  که  رشدی  یابند؛  افزایش 
وجهی  سه  احیای  کردن«  »متانیزه  فرآیند  مثال،  عنوان 
و  گرما  برق،  تولید  دارد:  همراه  به  را  ارگانیک  ضایعات 

مشارکت  هایی  باید  هدف،  این  تحقق  برای  خاک.  اصالح 
و  بگیرد  شکل  کشاورزان  و  شهرداری  ها  صنعت،  بین 
همه این طرف  ها در این مشارکت برنده خواهند بود. این 
مشارکت  ها اقتصاد محلی را ارتقا می دهند و مشاغل محلی 
را با منابع محلی و مصارف محلی به هم متصل می کنند. 

نمونه دیگر از سوی شهر هوشمند ارائه می شود؛ شهری 
در  اطالعات  تبادل  و  خود  شهروندان  فعال  مداخله  به  که 
زمان واقعی وابسته است. تکنولوژی   های جدید این امکان 
و  به سرعت  که  و خدمات عمومی می دهند  کاربران  به  را 
تکنولوژی  ها  این  باشند؛  داشته  تعامل  هم  با  دائم  طور  به 

افراد تصمیم گیرنده، متصدیان و مصرف کنندگان را به هم 
را  بیشتری  مشارکتی  شهری  فرهنگ  و  می کنند  نزدیک تر 

شکل می دهند.
ساکنان شهرها به کمک اندازه گیری هوشمند، گوشی   های 
با  و  می دهند  انتقال  داده  موبایل،  ابزارهای  و  هوشمند 
این  در  قبال  آنها  هستند.  تعامل  در  شهری  شبکه   های 
»میکرواپراتورهای«  اکنون  اما  بودند،  منفعل  شبکه  ها 
شهرها  ساکنان  هستند.  شهری  زیرساخت   های  فعال 
به  گرما،  یا  برق  آب،  مصرف  شخصی  مدیریت  بر  عالوه 
نگهبانان شهرها تبدیل شده اند و به اداره درست آنها کمک 
می کنند. برخی شهرداری  ها ساکنان شهرهای خود را به 
ارسال تصاویر موقعیتی از شیرهای آتش نشانی خراب یا 
انقالب  یمن  به  می کنند.  تشویق  پرشده  زباله  سطل   های 
کسب وکارها،  جوامع،  بین  جدید  ارتباطات  این  دیجیتال، 
شده اند.  تبدیل  ثروت آفرینی  منابع  به  افراد  و  انجمن  ها 
قدرت  با  ترکیب  در  اطالعات  انبوه  جمع  آوری  اگرچه 
ساکنان  و  شهرها  بین  روابط  بزرگ،  داده   های  تحلیلی 
اما در عین حال کسب وکارها را نیز  آنها را متحول کرده، 
هزینه   های  کاهش  با  دیجیتال  انقالب  است.  کرده  بازتر 
ارتباطات و معامالت بین شرکت  ها و شرکای آنها، مرزهای 
جز  به  می کند.  بازطراحی  و  بازتعریف  را  کسب وکار 
مشتریان  ذی نفعان،  کارمندان،  توسط  که  داخلی  محفلی 
از  که  دومی  محفل  و  می گیرد  شکل  عرضه کنندگان  و 
بانکداران، بیمه گذاران و دولت تشکیل شده، محفل سومی 
متشکل از سازمان   های بیشمار اکنون در حال ظهور است. 
دانشگاه  ها،  مناطق،  شهرداری  ها،  انجمن  ها،  محفل  این 

بنیادها و... را دربرمی گیرد.

نوآوری باز تقریبا همیشه در قلب این مشارکت   های جدید 
بوده است. نوآوری باز به طور خاص مشارکت شهروندی 
ارتقا می دهد و بر تفکیک سازی بین خدمات عمومی و  را 
بازیگران و نقش   های محلی غلبه می کند؛ برخالف اقتصاد 
پیش از دوران دیجیتال که در آن کانال  ها کامال جدا از هم 
انجام می دهند باعث  اقداماتی که ذی نفعان متعدد  بودند. 
شده نواحی مختلف در نقاطی که می توانند با هم مالقات، 
همکاری و نوآوری داشته باشند، تنشی خالقانه بین بخش 
دولتی، بخش غیرانتفاعی، کسب وکارها و ساکنان شهرها 

ایجاد کنند.
در   )TUBA(توبا شهری  آزمایش  فضای  مثال،  عنوان  به 

کردن  آزمایش  برای  و  است  باز  عموم  برای  لیون  شهر 
پروژه   های بکر بر اساس بهره برداری از داده   های شهری 
شده  طراحی  مرتبط،  کسب وکار  مدل   های  آزمایش  و 
که  پایه ریزی شده  با مشارکت گسترده ای  این فضا  است. 
کوچک  بنگاه   های  استارت آپ  ها،  بین المللی،  شرکت   های 

را  لیون  منطقه  مدارس  و  تحقیقاتی  مراکز  متوسط،  و 
مشارکتی،  آزمایشگاهی  کار  این  تمرکز  می آورد.  هم  گرد 
تجهیزات  و  هوشمند  خانه   های  محیط زیست،  بر  نظارت 
این  از  مشارکت  هایی  برمی گیرد.  در  را  هوشمند  شهری 
نوع، محرک قدرتمند تحوالت اقتصادی هستند. به عالوه، 
امروز  به کسب وکارها کمک می کنند سیگنال   های ضعیف 

را که راهگشای آینده هستند، پیش بینی و شناسایی کنند.
اما کسب وکارها در کنار ایجاد ارزش اقتصادی باید ارزش 
اجتماعی هم ایجاد کنند. در واقع، مشتریان زیادی از آنها 
می خواهند که درگیر پروژه   های منسجمی شوند که آنها را 
فراتر از منطقه امن حرفه ای می برد. به همین دلیل شرکت 
فرانسوی وئولیا )Veolia( در سال ۲01۵ به شبکه جهانی 
کارآفرینان اجتماعی آشوکا )Ashoka( پیوست تا تاسیس 
محیط  مانند  موضوعاتی  حول  مالی  پایدار  سازمان   های 
ارتقا دهد. استارت آپ   های  را  زیست و شهرهای هوشمند 
کارآفرینی  پرورش دهنده  نقاط  در  تاکنون  نیز  موفق 
اجتماعی مانند مکزیکوسیتی، لیون و تولوز ایجاد شده اند 
ارائه  جمله:  از  می کنند،  دنبال  را  مختلفی  اهداف  که 
اینترنتی  اپلیکیشن   های  رمزنگاری  آموزشی  دوره   های 
برای جوانانی که قابلیت کار ندارند؛ ارتقای استفاده مجدد 
از کاالهای برقی؛ جلوگیری از بدهکاری   های مالی بیش از 
حد از طریق آموزش خانواده   های کم درآمد و کمک به افراد 

در مدیریت مصرف آب.

فرهنگی،  میان  گفت وگوهای  و  پایدار  توسعه  انسجام، 
دنیای  وارد  اجتماعی  جریانات  در  که  هستند  ایده آل  هایی 
بر  عالوه  امروز  کسب وکارهای  می شوند.  کسب وکار 
توجه  هم  دیگر  مسائل  به  باید  اقتصادی  ارزش  ایجاد 
به خصوص در مورد شرکت   های  این مساله  نشان دهند. 
ضروریات  از  یکی  رفتن  سوال  زیر  می کند.  صدق  بزرگ 
توسط  آینده  شک،  بدون  است.  امروز  سازمانی  رهبری 
و  نانوتکنولوژی  مصنوعی،  هوش  تجدیدپذیر،  انرژی 
مشارکت   های  اما  شد.  خواهد  نوشته  دیجیتال  تکنولوژی 
جدید هم در این میان نقش دارند. در این دنیای جدید که 
بازیگران  با  که  شرکت  هایی  نیست،  قطعی  موقعیتی  هیچ 
اقتصادی و اجتماعی اطراف خود هماهنگ نباشند، احتماال 
برای  می دهند.  دست  از  را  استراتژیک  پیشرفت   های 
امروز  است،  بوده  نو  تجربه  یک  همواره  آینده  شرکت  ها، 
مشارکت   های جدید یکی از این تجربیات را شکل می دهند.

دردم از یارست و درمان نیز هم       دل فدای او شد و جان نیز هم
دوره تفسیر ابیات لسان الغیب حافظ شیرازی

از منظر حکمت، فلسفه، عرفان
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10توصیهبرایدستیابی
بهموفقیتهایحتمی

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی
منبع: کتاب صد پند مدیریتی

و  مدیریتی  اصول  با  مرتبط  مقاالت  و  کتاب ها  تمام  در 
رهبری بر این واقعیت تاکید بسیار شده است که موفقیت و 

کامیابی، چیزی نیست که یک شبه و به صورت آنی به دست 
است.  ممارست  و  تالش  و  تجربه  کسب  نیازمند  بلکه  آید، 
به  چند  توصیه هایی  بستن  به کار  با  می توان  حال  این  با 

موفقیت های حتمی و همیشگی دست پیدا کرد که در اینجا 
به ده مورد آنها اشاره شده است:

1- دو گام به پیش، یک گام به پس
از  آیا موفقیت های پیشین شما به خاطر برخورداری شما 
مهارت های مدیریتی و رهبری تان بوده است یا اینکه شما 
مهارت ها  این  همه  از  مستقیم  استفاده  بدون  توانسته اید 
یابید؟  دست  موفقیت ها  این  به  توان تان  از  نیمی  با  تنها  و 
و اگر چنین است و اگر شما تمام توانایی هایتان را به کار 
کسب  را  العاده ای  خارق  موفقیت های  چه  می بستید 
به پشت سر  اینکه نگریستن  آنچه مسلم است  می کردید؟! 
در  آنها  به  مدیران می تواند  پیشین  واکاوی عملکرد های  و 
شناسایی توانمندی ها و عوامل موفقیت آنها کمک شایانی 
با مشخص کردن نقاط ضعف شان،  از سویی دیگر  کند و 

زمینه تغییر رفتار و رفع نقاط ضعف را فراهم می کند.

۲- الگوی کارکنانتان باشید
گونه ای  همان  که  هستند  کسانی  مدیران  موفق ترین 
آن گونه  کارکنانشان  دارند  توقع  که  می کنند  رفتاروکار 
نقش ها  که  داشت  توجه  باید  میان  این  در  البته  باشند. 
که  کارگرانی  و  کارمندان  با  مدیران  کارکرد های  و 
الگوهای کاری  اما  آنها هستند، متفاوت است  زیرمجموعه 

و رفتاری خیر.

3- بهترین و قابل ترین افراد را دور خود جمع کنید
بعضی از مدیران به هیچ عنوان دوست ندارند کسانی را در 
اطراف خود ببینند که از آنها موفق تر و کارآمدتر هستند؛ 
درحالی که مدیران موفق همیشه می کوشند تا زبده ترین و 
قوی ترین نیروها را دور خود جمع کنند؛ حتی اگر بسیاری 
و  قابلیت ها  هم  کار  این  باشند.  باالتر  خودشان  از  آنها  از 
پتانسیل های گروه را باال می برد و هم باعث ارتقا و تعالی 

خود مدیران می شود.

4- شکایت کردن و تقصیر را به گردن دیگران انداختن را 

متوقف کنید
کمتر سازمان، شرکت یا تیمی را می توان پیدا کرد که تمام 
اعضای آن را افرادی کارآمد و بی نقص تشکیل بدهند. هنر 
نالیدن  و  کردن  گالیه  جای  به  که  است  این  بزرگ  مدیران 
انسجام  افزایش  با  ناکارآمد گروه  نیروهای  و  از مشکالت 
در درون سازمان و استفاده بهینه از پتانسیل های موجود 

بهترین عملکرد گروهی و سازمانی را ارائه دهند.

۵- جلوی ضرر را هرچه سریع تر بگیرید
وقوع ضرر و زیان در هر فعالیتی و در هر گروهی امری 
طبیعی و عادی است، مهم آن است که با شناسایی سریع و 
بیشتر  منفی  ی  تاثیرگذار  از  منفی  عوامل  و  زیان ها  دقیق 

آنها و تبدیل شدن  به تهدید جلوگیری کرد.

6- روی خود و افراد خود سرمایه گذاری کنید
آیا شرکت یا سازمانی را سراغ دارید که به ناگهان و بدون 
پرطرفدار  سرویس  یا  محصول  یک  ارائه  از  دلیلی  هیچ 
این  به  افراد  اکثر  پاسخ  حتم  به طور  باشد؟  کشیده  دست 
نمی کند  قبول  عاقلی  مدیر  هیچ  چراکه  است؛  منفی  سوال 
که چیزی را که سرمایه گذاری هنگفتی روی آن انجام داده، 
خود  مورد  در  مساله  همین  شبیه  بگذارد.  کنار  راحتی  به 
مدیران و افرادشان مصداق پیدا می کند. به طور کلی، خود 
مدیران و افرادشان ارزشمندترین و مطلوب ترین گزینه ها 
حساب  به  سازمان  در  بلندمدت  سرمایه گذاری های  برای 
افرادی  یا  فرد  روی  که  هنگامی  است  پرواضح  می آیند. 
سرمایه گذاری قابل توجهی انجام پذیرد، صرف نظر کردن 

از آنها به آسانی میسر نخواهد بود.

7- روی نقاط قوت افرادتان تمرکز کنید
نقاط ضعف  بیشتر روی  ما عادت کرده ایم که  از  بسیاری 
نادیده  را  آنها  قوت  نقاط  درنتیجه  و  کنیم  تمرکز  دیگران 
این است که  از وجوه تمایز مدیران موفق  می گیریم. یکی 
عمده توجه خود را معطوف به نقاط قوت و توانایی های 
آنها  ضعف های  آن  کنار  در  و  می کنند  معطوف  افرادشان 

را نیز مورد توجه قرار می دهند و در راستای رفع آنها گام 
برمی دارند.

8- بهتر است افرادتان به شما به دیده احترام نگاه کنند نه 
اینکه شما را دوست بدارند

همه ما به عنوان انسان تمایل داریم که دیگران ما را دوست 
بدارند. اما چه اتفاقی می افتد اگر عالقه یک مدیر به دوست 
تداخل  او  مدیریتی  کارکردهای  و  وظایف  با  شدن  داشته 
بزرگ  مدیران  اغلب  که  دلیل هم هست  به همین  کند؟  پیدا 
باید به دیده احترام  به درستی دریافته اند که کارکنانشان 
به آنها نگاه کنند و خودشان هم همین احساس را نسبت به 

افرادشان دارند.

9-موفقیت شما وابسته به موفقیت دیگران است
از  باید  مدیری  هر  مدیریت،  عرصه  در  موفقیت  برای 
متمرکز  »ما«  روی  و  کند  صرف نظر  »من«  روی  تمرکز 
شود؛ چرا که موفقیت و کارآمدی یک مدیر فقط براساس 
پیشرفت فردی او سنجیده نمی شود، بلکه بیشتر براساس 
تحقق  و  مدیریتش  تحت  افراد  بر  او  مثبت  تاثیرگذاری 
بنابراین  می شود.  تعیین  آنها  کمک  با  سازمان  اهداف 
موفق ترین مدیران کسانی هستند که به جای خرده گرفتن 
بر افراد و تالش برای به کرسی نشاندن حرف خود به این 
موفقیت  تیم شان  موفقیت  که  هستند  پایبند  درست  عقیده 

خود آنها نیز هست.

10- همیشه یک مشاور و معلم برای خود داشته باشید
این  مدیران  از  بسیاری  مخرب  و  مهلک  اشتباهات  از  یکی 
است که پس از کسب موفقیت هایی چند، خود را قادر مطلق 
و دانای کل می پندارند که به هیچ گونه مشورت و راهنمایی 
نیاز ندارند و به تنهایی می توانند همه مشکالت را حل کنند 
درحالی که مدیران موفق کسانی هستند که هیچ گاه خود را 
از یادگیری و راهنمایی شدن مستثنی و بی نیاز نمی پندارند 
و می دانند که اول باید آموخت و سپس باید به دیگران یاد 

داد.

مشاغل



    جمعه 16 بهمن ماه 1394 -  شماره 431هفته نامه پرشین16

  www.persianweekly.co.uk   info@persianweekly.co.uk خانواده

برگزاریصیغهعقدوطالق
مورد تائید سفارت ایران

تهیه و تنظیم وصیت نامه
 شرعی و قانونی و مراسم تدفین 

مشاوره خانواده با تعیین وقت قبلی

 محمد حسین متقی 07402090987

طبیعترابه
کودکانتان
هدیهدهید
و  ارتباطی  تکنولوژی های  در  نوجوانان 
سال  چند  در  که  اتفاقی  کامپیوتری؛  بازی های 
از  را  نوجوانان  و  کودکان  و  است  افتاده  اخیر 
است.  کرده  خارج  خود  طبیعی  رشد  مسیر 
فعالیت  بیشتر  چه  هر  باید  کودکان  درحالی که 
باشند  داشته  فیزیکی  جوش های  و  جنب  و 
که  هستیم  شاهد  بگیرند،  قرار  طبیعت  در  و 
مشغولند  کامپیوتری  بازی های  به  یا  عمدتا 
و  می زنند  پرسه  اجتماعی  شبکه های  در  یا 
زدنی  پرسه  زدن،  پرسه  این  مورد  دردناک ترین 
بدون فیلتر است که آن ها را در معرض هر نوع 
برای  تنها  نه  که  اطالعاتی  اطالعاتی می گذارد؛ 
دانستنشان زود است بلکه آن ها را از سادگی و 

سالمتی کودکی خارج می کند. 

چه کار باید کرد؟ 
او  از  مراقبت  مسوولیت  و  است  کودک  یک  شما،  کودک 
آشنا  زندگی  خطرات  با  هنوز  او  زیرا  شماست  عهده  بر 
و  گفت  »نه«  او  مقابل  در  قاطعیت  با  باید  گاهی  نیست. 
باید  گاهی  و  کرد  تعیین  مرز  و  حد  او  برای  باید  گاهی 
با دل او راه آمد، در نهایت او باید بداند که رئیس، شما 
هستید و نه او. کودکان در سال های اولیه زندگی نیازی 
ارتباطات  وسایل  به  نیازی  ندارند،  همراه  گوشی  به 
جمعی ندارند، استفاده آن ها از بازی های کامپیوتری باید 
محدود باشد؛ در عوض باید بیشتر فعالیت های جسمی 
کنند  پیدا  دوست  بیشتر  دهند،  انجام  ذهنی  بازی های  و 
در  بیشتر  بزنند،  حرف  بیشتر  بگیرند،  قرار  جمع  در  و 
داشته  بیشتری  تحرک  کنند،  بازی  و...(  )پارک  طبیعت 
باشند، کارهای هنری انجام دهند، موسیقی بیاموزند و 
ورزش کنند. تکنولوژی امروز مانع رشد مناسب ذهنی، 
برخی  از  استفاده  می شود.  کودکان  جسمی  و  روانی 
بار  به  افسردگی  نوجوانان  برای  روز  تکنولوژی های 
می آورد؛ و چقدر خوب است که هر کاری در بهترین و 
مناسب ترین زمان خود انجام بگیرد. این روزها بسیاری 

از والدین از عدم تمرکز فرزندان شان شکایت می کنند. 

امروز،  نوجوانان  و  کودکان  تمرکز  عدم  دالیل  از  یکی 
شبکه های  طریق  از  نامناسب  ورودی  اطالعات  انبوه 
استفاده  از  قبل  که  است  خوب  چقدر  و  است  اجتماعی 
فرهنگ  والدین  و  آموزگاران  اجتماعی،  شبکه های  از 
بهتر  بیاموزند.  خود  نوجوانان  به  را  آن ها  از  استفاده 

تکنولوژی  نوع  این  حذف  برای  مادرها  و  پدرها  است 
)وسایل ارتباطات جمعی که کودکان را از رشد صحیح 
کودکانشان،  زندگی  از  می کنند(  دور  کودکی شان  و 
کنند.  اقدام  آن ها،  رشد  و  سالمتی  حفظ  به خاطر  تنها 
برای  که  می کنیم  پیشنهاد  مادرها  و  پدرها  تمامی  به  ما 
تا  بگیرند  مشاوره  دوره های  حتما  نیز  خود  نوجوانان 
روانی  و  ذهنی  تخلیه  برای  را  امنی  جای  آن ها  نوجوان 
خود و پیدا کردن و شناخت راه صحیح داشته باشد، زیرا 

غالبا نوجوانان به دلیل میل شدید به استقالل در دوران 
نوجوانی تمایل زیادی به حرف شنوی از والدین ندارند، 

پس چه بهتر که از یک مشاور کمک بگیریم. 

به او جرات بیشتر خواستن بدهید
درخواست های  و  رویاها  بابت  والدین  از  برخی 
با  دائما  برخی  دارند،  هراس  زندگی  از  فرزندانشان 
نمی توانی،  از  )اعم  را  منفی  باورهای  منفی،  جمالت 
فرزندان  به  و...(  نیستی  کافی  نداری،  لیاقت  نمی شود، 
از  نترسید  گرامی،  والدین  می کنند.  منتقل  خود 
باشد.  داشته  بیشتری  خواسته های  شما  فرزند  اینکه 
توجیه  با  یا  طلبی  جاه  مذمت  با  را  او  خواستن های 
عمیقی  استعداد  شما  فرزندان  نکنید.  سرکوب  ناشکری 
آن ها  گویی  دارند،  کردن  درخواست  و  رویاپردازی  در 
سرکوب  عوض  در  می کنند.  کار  چه  که  می دانند  خوب 
و منع آن ها، به آن ها »جهت« دهید. »جهت دادن« یعنی 
به جای منع و سرکوب، راه را برای استفاده صحیح از 
اجازه  می توانید  دهید.  نشان  آن ها  به  دارند  که  هرآنچه 

و  بگشایند  را  رویاپردازی  و  خالقیت  بال  و  پر  دهید 
کنار  در  اما  کنند،  پرواز  رویا  مرز  و  حد  بی  فضای  در 
تحقق  »مسوول  که  بیاموزید  آن ها  به  می توانید  این، 
منطقی  هدف های  می توانند  و  هستند  رویاهایشان« 
آنچه  به  رسیدن  برای  باید  پس  بخشند،  تحقق  را  خود 
و  پدر  به عنوان  شما  وظیفه  کنند.  تالش  می خواهند  که 
مادر این است که به فرزند خود جرات، شهامت و اعتماد 
این باور برسد که برای رسیدن به  به  تا  به نفس بدهید 

و  »کافی است«  ارزشمند است«،  و  خواسته هایش »الیق 
»می تواند«. می توانید به او بیاموزید رویاهایی بسازد که 
بتواند برای رسیدن به آن تالش کند. کم کم یاد می گیرد 
که رویاهای خود را تبدیل به هدف کند و برای رسیدن 
آن ها  مقابل خواسته های  در  اگر  کند.  اهدافش تالش  به 
یا آن ها را دست کم  از زندگی واکنش منفی نشان دهید 
برمی دارند،  رویاپردازی  از  دست  رفته رفته  بگیرید، 
سرخورده و ناامید می شوند و به بی انگیزگی و بی هدفی 
ندهید،  جهت  آن ها  به  رویاپردازی  در  اگر  و  می رسند؛ 
دچار توهم یا رویاپردازی بی هدف می شوند و در نهایت 
سرخورده و ناامید شده و به افسردگی دچار می شوند. 
نقش  »خواستن«  و  »رویاپردازی«  که  نکنید  فراموش 
بسیار مهمی در ایجاد انگیزه، حفظ سالمتی و بهبودی 
خواستن ها  و  رویاها  به  که  شرطی  به  دارد،  بیماری ها 

جهت داده شود. 

ترس از اشتباه، درصد ارتکاب اشتباه را باالتر می برد!
شاید اولین و ساده ترین تربیت از نظر والدین »ترساندن« 

جامعه  در  و  نوین  تربیت  در  اما  باشد،  کردن  اشتباه  از 
دلیل  و  »آگاهی  بلکه  نیست  پاسخگو  دیگر  ترس  امروز، 
و منطق« حاکم است. زمانی که فرزند خود را از اشتباه 
اشتباه  اجازه  که  می آموزید  او  به   -1 می ترسانید  کردن 
خود  انسانی  طبیعت  اساس  بر  که  وقتی  و  ندارد  کردن 
و  شده  گناه  احساس  دچار   -۲ می شود  اشتباه  مرتکب 
کمک  او  به  تنها  نه  این  و  می کند  خودتنبیهی  به  شروع 
او را فلج کرده و موجب باال رفتن میزان  نمی کند، بلکه 

افسردگی  دچار  یا  نهایت  در  می شود،  نیز  او  اشتباهات 
می شود یا باالخره تصمیم می گیرد که دست از سر خود 
بردارد، اما به دلیل حس خشم و گناهی که در خود دارد 
دائما اشتباه می کند یا یک اشتباه را بارها و بارها انجام 
میزان  ترس،  می دهد.  انجام  چرا  بداند  بی آنکه  می دهد 
از  را  انسان  ذهن  استرس  و  می دهد  افزایش  را  استرس 
باال  را  خطا  درصد  و  می دارد  باز  بازدهی  و  شکوفایی 
می برد. می توانیم بدون تنبیه و ترس، بهترین تربیت را 
اعمال کنیم. به فرزند خود بیاموزید که هر انسانی امکان 
همراه  اشتباهات  تمام  وجود  با  شما  و  کند  اشتباه  دارد 
داشت.  خواهید  دوست  را  آن ها  و  ماند  خواهید  آن ها 
سازید.  آگاه  اشتباهات  عواقب  از  را  آن ها  می توانید 
»آگاهی دادن« بهترین روش تربیتی جامعه امروز است. 
فرزند شما باید بداند که اشتباهات احتمالی چه عواقبی 
در پی دارند اما این را هم بداند که آغوش امن خانواده 
با  و  مرور  به  که  می شود  باعث  این  و  است  او  حمایتگر 
به  خانواده،  از  شدن  دور  جای  به  او،  شدن  بزرگ تر 

خانواده پناه بیاورد. 

اجارهآپارتمانبسیارشیک
یکباب آپارتمان یکخوابه نوساز در منطقه شمال 
لندن  با شرایط استثنایی با لوازم منزل کامال 

نو به همراه پارکینگ و بالکن به یک نفر ترجیحا 
مرد و غیر سیگاری اجاره داده می شود

07598436541
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اینطوریرابطهتان
راشادکنید

تا  بندند  را بکار می  افراد، تمام توان خود  از  بسیاری 
ازدواجی  به  منجر  که  باشند  داشته  درست  انتخابی 
موفق شود؛ اما مسئولیت اصلی بعد از ازدواج شروع 
هم  آسانی  کاری  رابطه  این  از  نگهداری  که  شود  می 
نیست و مستلزم تالش است. مهمترین مساله این است 

که چگونه رابطه ای شاد را تجربه کنیم.
می  که  ایم  برده  نام  را  ساده  اصل  چند  مقاله  این  در 
شما  مشترک  زندگی  تداوم  و  ساختن  شاد  در  توانند 
موثر باشند. روانشناسان با بررسی زندگی زوج های 
با  روانشناسان  اند.  کرده  برداشت  را  اصول  این  شاد 
برداشت  را  اصول  این  شاد  های  زوج  زندگی  بررسی 
کرده اند. این زوج ها هم مشکالت و درگیری های را 
داشته اند، اما تفاوت در شیوه برخورد در آن ها بوده 

که زندگی شان را شاد ساخته است.

* بپذیریم اختالف بین زن و شوهر طبیعی است. این 
متقاعد  صرف  را  کمتری  انرژی  کند  می  کمک  باور 
کردن طرف مقابلمان کنیم. زوج های شاد می پذیرند 
یکسان  آنها  دیدگاه  با  همیشه  همسرشان  دیدگاه  که 
نیازهای همسر خود توجه می کنند،  به  آن ها  نیست. 
اما نیازهای خود نیز را فراموش نمی کنند. در هنگامی 
که اختالفی به وجود می آید، به جای اینکه سعی کنند 
مساله ای را به طرف مقابلشان بفهمانند، خودشان آن 
را درک می کنند. آن ها آماده شنیدن دیدگاه های کامال 
متفاوت با دیدگاه های خودشان هستند. در نتیجه این 
زوج ها می پذیرند که اختالف و نظرات متفاوت داشتن 
کامال قابل قبول است، چرا که آن ها دو انسان مستقل 

هستند.

* حمایت متقابل به طرز قابل توجهی زندگی مشترک 
در  زندگی  شریک  حمایت  و  تشویق  کند.  می  شاد  را 
شرایط خاص و بحرانی زندگی، یکی از اصولی است 
و  بخشد  می  بهبود  بسیار  را  ها  زوج  بین  رابطه  که 

زندگی را برای آن ها لذت بخش تر می سازد. زوج های 
که  کنند  می  کمک  همسرشان  به  نیاز  صورت  در  شاد 
مسائل گذشته را به خوبی بررسی کند تا دیدی روشن 

نسبت به شرایط پیدا کند.

* به جای متهم کردن شریک زندگی، زوج های شاد با 
هم مشکالت را حل می کنند. در هنگام بحران و مشکل، 
یکی از طرفین نقش قربانی را بازی نمی کند و سعی 
زندگیش  شریک  دادن  جلوه  گناهکار  و  سرزنش  در 
را ندارد. آن ها هر کدام مسئولیت خود را می پذیرند 
دهند.  می  انجام  درستی  به  را  خود  سهم  کدام  هر  و 
خوشبختی و شادی حاکم بر زندگی آن ها اصل برنده 

اینکه  به جای  که  اند  انتخاب کرده  ها  آن  است.  برنده 
به دنبال مقصر بگردند، مشکالت را با هم حل کنند و 
قدرت  توازن،  شاد،  های  زوج  زندگی  در  باشند.  شاد 

محسوس است.

دادن  هدر  فقط  مقابل،  طرف  دادن  تغییر  در  سعی   *
وقت انرژی است. زوج های شاد، شریک زندگیشان را 
با تمام نقاط قوت و ضعفی که دارد، می پذیرند. البته 
تاکید  خود  زندگی  شریک  های  خوبی  بر  بیشتر  آنها 
به  نسبت  نسبت  بیشتری  تحسین  حس  با  نتیجه  در  و 
و  نیستند  گرا  کمال  ها  آن  کنند.  می  نگاه  همسرشان 
نیز  خودشان  که  هستند  آگاه  مساله  این  به  خوبی  به 
که  همانگونه  را  شریکشان  تنها  نه  آنها  نیستند.  کامل 
هست می پذیرند، بلکه همچنین به او کمک می کنند که 

پیشرفت کند.

بودنشان  با هم  برای  را  * زوج های شاد، زمان هایی 

ها  زمان  این  رابطه  ابتدای  در  دهند.  می  اختصاص 
اهداف  ها،  ایده  تبادل  یکدیگر،  بهتر  شناخت  صرف 
زمان،  گذشت  با  حتی  ها  آن  اما  شود.  می  ها  عالقه  و 
همچنان زمان هایی را با هم می گذرانند و به این ترتیب 

از رابطه خودشان می کنند.

* برای داشتن زندگی مشترک شاد، بهتر است از انتقاد 
آنها  به  که  انتقادهایی  حتی  کنیم؛  خودداری  کردن 
انتقاد  از  اجتناب  که  است  درست  گوییم.  می  سازنده 
به  شاد  های  زوج  زندگی  مشاهده  با  اما  است،  سخت 
بر نقاط قوت  آن ها بیشتر  وضوح دیده می شوند که 
و جنبه های مثبت رابطه شان تاکید می کنند و کیفیت 
ها و توانایی های همسرشان را مرتبا به او گوشزد می 

کنند.

* ایجاد فضای امن برای مطرح کردن نظرات و همچنین 
شاد  زندگی  یک  ملزومات  از  خصوصی  حریم  داشتن 
است. در زندگی های شاد، هر یک از طرفین می تواند 
آزادانه و بدون ترس از قضاوت یا سرزنش، نظراتش 
را بیان کند و از ترس ها و رویاهایش حرف بزند. در 
این حالت او خیالش از نظر حفظ حریم خصوصی اش 
این ها رابطه زوج ها را مستحکم  آسوده است و همه 

تر می سازد.

لذت  را  زندگی  مختلف،  وظایف  انجام  در  همکاری   *
بخش تر می کند. الزم است که وظایف روزانه یا فصلی 
با همکاری زن و شوهر انجام می شود؛ البته بدون اینکه 
به  بگیریم.  اندازه  را  همکاری  این  میزان  دقیقا  بخواهیم 
با شریک زندگیش لذت می  از بودن  این طریق هر کسی 
همکاری  کارها  در  دارند،  وظیفه  یا  تعهد  احساس  برد. 
به  که  عشقی  و  عالقه  دلیل  به  ها  آن  بلکه  کنند،  نمی 
همسرشان دارند و دوست دارند موجب شادی و لذت او 

شوند، همراه همسر خود هستند.
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در  آب مروارید  بیماری  که  باورند  این  بر  افراد  از  بسیاری 
در  اینکه  با  بیماری  این  می افتد.  اتفاق  سن  افزایش  نتیجه 
سنین سالمندی شایع تر است، اما گاهی آسیب های چشمی، 
بیماری های متابولیکی یا حتی اشعه های مضر ممکن است 
از  قبل  کاتاراکت،  یا همان  آب مروارید  به  ابتالی فرد  سبب 
سالمندی شود.عدسی ساختمان شفاف و بدون رگ با قطر 
حدود 9 میلی متر و ضخامت 4 میلی متر است که در قسمت 
روی  بر  نور  تمرکز  باعث  و  گرفته  قرار  چشم  کره  میانی 
شبکیه می شود. شبکیه الیه حساس به نور در چشم است که 
پیام های بینایی را دریافت می کند.عدسی از آب و پروتئین 

ساخته شده و شفاف است تا نور بتواند از آن عبور کند. 
و منجر  یافته  تغییر  پروتئین ها  این  از  اوقات بخشی  گاهی 
نور  نتیجه  در  می شوند.  عدسی  از  قسمت هایی  کدورت  به 
به خوبی به شبکیه نمی رسد و اختالل بینایی ایجاد می شود 

آب مروارید می نامند.در یك چشم طبیعی  را  پدیده  این  که 
از عدسی عبور کرده و روی شبکیه متمرکز می شود.  نور 
باشد.آب  شفاف  باید  عدسی  دقیق،  تصویر  یك  ایجاد  برای 
مروارید، کدر شدن عدسی چشم است که منجر به مشکالت 
بینایی می شود. تیره و کدر شدن عدسی چشم سبب بروز 
اطراف  اجسام  همه  فرد  به طوری که  می شود؛  بیماری  این 
را به صورت مبهم و کدر مشاهده می کند. در مراحل اولیه، 
از آب  بینایی ناشی  از نور قوی و عینك، مشکالت  استفاده 
مروارید را کمتر می کند، اما در مراحل بعدی بیماری، انجام 
عمل  امروزه  است.  ضروری  بینایی  بهبود  برای  جراحی 

جراحی آب مروارید کم خطر و بسیار موثر است.

درمان آب مروارید ومراقبت های پس از جراحی
آب  درمان  شایع ترین  جراحی  پزشک،  تشخیص  از  پس 
مروارید است که با یک برش کوچک، عدسی چشم با عدسی 
مصنوعی جایگزین می شود. در مراحل اولیه که تنها بخش 
کوچکی از عدسی کدر شده است شاید آب مروارید مشکلی 
و  می یابد  ادامه  روند  این  مواقع  بیشتر  در  اما  نکند،  ایجاد 
مختل  را  بینایی  و  می شود  کدر  عدسی  از  بزرگی  بخش 
می سازد. سرعت پیشرفت آب مروارید در بین افراد مختلف 
به تدریج  سن  افزایش  از  ناشی  مروارید  آب  است.  متفاوت 
افراد  در  مروارید  آب  می نماید.  پیشرفت  سال  چند  طی  و 

جوان و افراد دیابتی ممکن است به سرعت و طی چند ماه 
پیشرفت نماید ولی سرعت پیشرفت آب مروارید در هر فرد 
را نمی توان دقیقا پیشگویی کرد.آب مروارید از چشمی به 
به  مبتال  زیادی  افراد  اگرچه  نمی کند.  سرایت  دیگر  چشم 
سرعت  همیشه  ولی  هستند،  چشم  دو  هر  در  مروارید  آب 
پیشرفت بیماری در دو چشم یکسان نیست. مطالب زیادی 
اما  است،  شده  روشن  سن  از  ناشی  مروارید  آب  مورد  در 
است.  نگردیده  مشخص  آن  برای  قطعی  علت  هیچ  هنوز 
بیماری  کشیدن،  سیگار  جمله  از  متعددی  علل  دانشمندان 
ذکر  آن  به  ابتال  برای  را  نور خورشید  با  زیاد  تماس  و  قند 

می کنند.
 +-

انواع مختلف آب مروارید 
 آب مروارید ناشی از افزایش سن: عدسی نیز همانند سایر 

قسمت های بدن،  در طول زندگی به رشد خود ادامه می دهد 
و الیه هایی به سطح خارجی آن اضافه می شود که با گذشت 
زمان لنز سخت می شود و شفافیت خود را از دست می دهد.
آب مروارید ناشی از افزایش سن شایع ترین نوع آب مروارید 
است و بین سنین 6۵ تا 74 سالگی، ۵0 درصد افراد و باالی 
اما  مبتال می شوند،  آن  به  افراد  70 درصد  سالگی،  سن 7۵ 

می تواند از 3۵ سالگی به بعد شروع شود.
 آب مروارید ناشی از سایر بیماری ها: این نوع آب مروارید 
از جمله دیابت  افرادی که بیماری های مشخص دیگری  در 
)بیماری قند( دارند دیده می شود. گاهی بروز آب مروارید 

در رابطه با مصرف داروهای کورتون دار است.
 آب مروارید ناشی از ضربه: گاهی بالفاصله پس از صدمات 

چشمی و گاهی سالها بعد از آن دیده می شود.
 آب مروارید مادرزادی: برخی بچه ها با آب مروارید به دنیا 
می آیند یا این که در کودکی به آن مبتال می شوند که معموال 
در هر دو چشم است. این آب مروارید ممکن است در بینایی 
باید  ایجاد اختالل حتما  اما در صورت  ایجاد نکند،  اختالل 

جراحی شود.

شایع ترین عالئم بیماری
 تار شدن یا محو شدن بینایی.

 حساس شدن به روشنایی: درخشندگی زیاد نور اتومبیل ها 

در شب، خیرگی و پخش نور چراغ ها و نور آفتاب، دیدن هاله 
اطراف چراغ ها.

 کم رنگ شدن یا محو شدن رنگ ها.
 دید کم در شب.

مروارید  آب  شدت  افزایش  با  )که  بینی  چند  یا  بینی  دو    
وضعیت بدتر می شود(.

 افزایش دید نزدیك، تغییر مداوم شماره عینك یا لنز تماسی.
نیز  چشمی  بیماری های  سایر  از  ناشی  می تواند  عالئم  این 
باشند، پس اگر دچار هر یك از این عالئم شدید حتما به چشم 

پزشك مراجعه کنید.
ناچیز  بسیار  شاید  بینایی  اختالل  خفیف،  مروارید  آب  در 
به تدریج  بینایی  مروارید،  آب  میزان  افزایش  با  اما  باشد. 

دید  کاهش  با  همزمان  مبتالیان  از  بعضی  می شود.  بدتر 
این  اما  آنها بهتر شده  دور احساس می کنند که دید نزدیك 
تغییر، موقتی است و با افزایش میزان آب مروارید، دید دور 

و نزدیك، هر دو بدتر خواهد شد.

درمان آب مروارید
زمان عمل با توجه به نیاز و شرایط هر فرد متفاوت است. 
ممکن  ندارند  کامل  دید  به  چندانی  نیاز  که  مسن  افراد  در 
شما  هرحال  به  باشد.  جراحی  انجام  به  نیاز  دیرتر  است 
گرفت. خواهید  تصمیم  زمینه  این  در  پزشك  چشم  کمك  با 
آب مروارید زمانی نیاز به جراحی دارد که اختالل بینایی، 
انجام فعالیت های شغلی یا روزمره مانند رانندگی، مطالعه 
انتظار  موارد،  اغلب  کند.در  مختل  را  تلویزیون  تماشای  و 
نمی رساند.  چشم  به  ضرری  مروارید  آب  عمل  انجام  برای 
را  آنها  باشند پزشك  به آب مروارید مبتال  اگر هر دو چشم 
در یك زمان جراحی نمی کند. هر چشم باید به طور جداگانه 
وضعیت  که  صورتی   گیرد.در  قرار  جراحی  عمل  تحت 
اورژانسی نباشد بهتر است حداقل 4 ماه بین دو عمل فاصله 
باشد. گاهی اوقات در بیماران مبتال به بیماری قند، معاینه 
شبکیه و درمان ضایعات ناشی از بیماری برای انجام عمل 

آب مروارید ضروری است.

لطمه های تاخیر در عمل
با تاخیر در عمل جراحی به تدریج بینایی فرد کاهش یافته 
نور  درك  فقط  یا  انگشتان  شمارش  حد  در  به طوری که 
خواهد رسید، در این مرحله در تعداد کمی از بیماران ممکن 
است منجر به افزایش فشار داخل چشم )آب سیاه( شود و 
در نتیجه نیاز به جراحی اورژانسی پیدا می کند که عوارض 
در  است.بنابراین  معمول  جراحی  از  بیشتر  آن  خطرات  و 
عللی  به  اما  شده؛  داده  مروارید  آب  تشخیص  که  صورتی 

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

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

Tel: 020 7221 5763  
Mob: 07961 447116  

10 Harley Street W1

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی 
- روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم 

دکتر روحی شاهین

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

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای 
اعصاب لندن

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

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

مرواریدیدرچشم
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پزشك  چشم  نظر  تحت  باید  بیمار  نیست،  امکان پذیر  آن  جراحی 
باشد تا به مرحله اورژانس نرسد.

آماده شدن برای جراحی
اگر شما می خواهید تحت این عمل قرار بگیرید در نظر داشته باشید 
که یك یا دو هفته قبل از جراحی، پزشك آزمایش هایی درخواست 

می کند که شامل آزمایش های خون و ادرار، عکسبرداری از قفسه 
سینه و تعیین قدرت لنز داخل چشمی است. در صورتی که دچار 
افزایش فشار خون یا قند خون هستید قبل از عمل باید حتما زیر 
نظر متخصص داخلی، درمان و تحت کنترل قرار بگیرید. روز قبل 

از عمل حمام کنید و 6 ساعت قبل از عمل نباید چیزی بخورید.

بعد از جراحی چه می شود؟
عمل،  از  بعد  مدتی  تا  خارجی  جسم  و  ناراحتی  خفیف  احساس 
است.  شایع  مختصر  ترشح  و  خفیف  ریزش  اشك  است.  طبیعی 
صورت  در  شود.  حساس  تماس  و  نور  به  است  ممکن  چشم 

است پزشك هر 4  اول ممکن  ۲ روز  تا   1 برای  ناراحتی،  احساس 
تا 6 ساعت مسکن تجویز کند. بعد از این مدت، احساس ناراحتی 
حدود  تا  برش  ترمیم  موارد  بسیاری  می رود.در  بین  از  معموال 
زمان بندی  برنامه  پزشك  جراحی،  از  بعد  می کشد.  طول  هفته   6
شده ای را برای انجام معاینات، جهت بررسی پیشرفت ترمیم زخم 
و کنترل فشار داخل چشم تعیین می کند. تا چند هفته پس از عمل 
باید از قطره های چشمی استفاده کرد. از پزشك در مورد نحوه و 
زمان استفاده و اثرات جانبی داروها سوال کنید. در طول ماه اول 
باید از یك پوشش یا عینك برای محافظت از چشم استفاده کنید. از 
مالیدن یا فشار دادن چشم ها اجتناب کنید. سعی کنید خم نشوید 
و اجسام سنگین را بلند نکنید. در روش فیکو پس از یك هفته و 
در روش خارج کپسولی تا دو هفته پس از عمل جراحی، نماز را 
نشسته به جای آورید تا فشار داخل چشم باال نرود.می توانید قدم 
بزنید، از پله ها باال بروید و کارهای سبك انجام دهید. پس از ۵ روز 
در روش فیکو و پس از یك هفته در روش خارج کپسولی می توان 
حمام کامل کرد. فقط مراقبت باشید آب به داخل چشمتان نرود.
پس از عمل هیچ نوع پرهیز غذایی خاصی ندارید و رژیم غذایی 
و دارویی شما )به جز داروهای چشمی( همانند وضعیت پیش از 

عمل است.

چه زمانی بینایی طبیعی می شود؟
چند روز پس از عمل می توان فعالیت های روزانه را شروع کرد، اما 
بینایی ممکن است تا مدتی کامل نباشد. پس از عمل، چشم برای 
عادت کردن با شرایط جدید نیاز به زمان دارد تا به طور مناسبی 
مقابل  چشم  اگر  بخصوص  کند،  ایجاد  هماهنگی  دیگر  چشم  با 
دچار آب مروارید باشد. در مورد زمان شروع مجدد رانندگی در 
 IOL ندارد.اگر  وجود  منعی  باشید  داشته  کافی  دید  صورتی که 
یا  روشن  خیلی  رنگ ها  است  ممکن  باشد  شده  تعبیه  چشم  در 
مختصری آبی به نظر برسند. همچنین اگر در نور شدید خورشید 
قرار بگیرید همه چیز برای چند ساعت کمی قرمز به نظر می رسد. 
این اختالالت به این دلیل است که عدسی مصنوعی در چشم شما 
در  می یابد.  راه  چشم  داخل  به  زیادی  نور  و  است  شفاف  کامال 
عرض چند ماه پس از تعبیه IOL این تغییرات از بین می رود. پس 
از عمل چشم ممکن است نیاز به عینك جدیدی پیدا کنید که بعد از 

۲ تا 3 ماه تجویز خواهد شد.

»آب مروارید ثانویه« یعنی چه؟
در تکنیك های جدید جراحی، کپسول خلفی عدسی از چشم خارج 
نمی شود. گاهی اوقات این الیه کدر شده و بینایی را محو می کند، 
این پدیده »آب مروارید ثانویه« نامیده می شود که می تواند ماه ها 
احتمال  جوان تر  بیماران  در  بیفتد.  اتفاق  عمل  از  پس  سال ها  یا 
می افتد.  اتفاق  موارد  درصد   60 تا   40 در  و  است  بیشتر  آن  بروز 
برخالف آب مروارید این پدیده نیاز به جراحی ندارد و به وسیله 
لیزر درمان می شود.در تکنیکی به نام کپسولوتومی با لیزر یاگ 
)YAG( ، پزشك سوراخ کوچکی در الیه کدر شده ایجاد می کند 
تا نور از آن عبور کند. این درمان بدون درد بوده و سرپایی انجام 

می شود.

چگونه می توان از بینایی محافظت کرد؟
کرد،  پیشگیری  مروارید  آب  از  باید  چگونه  که  نمی دانیم  اگرچه 
اما افراد باالی 60 سال در معرض مشکالت بینایی زیادی هستند 
معاینات  مورد  باید  یك بار  سالی  دارید،  بیشتر  یا  سال   60 اگر  و 
عالئم  تشخیص  امکان  معاینات  این  بگیرید.  قرار  چشمی  کامل 
بیماری های آب مروارید، آب سیاه، مشکالت نقطه حساس بینایی 

ناشی از سن و سایر اختالالت بینایی را به پزشك می دهد.

تبریک
سحر عزیزم این روز عزیز ، توی 
زیباترین  قشنگ  های  لحظه  این 
 ” یک  گفت  میشه  که  ای  کلمه 

دوستت دارم “
به همراه یک آسمان عشق و تمنا

تقدیم به تو همسر عزیزم

تولدت مبارک 
سیمکانی

باآبونمان)اشتراک(هفتهنامه
پرشین،بهگسترشفرهنگ
وهنرایرانیجدایازهرگونه
گرایشهایسیاسیومذهبی،

کمکیوافرمیکنید.
لطفا جهت دریافت فرم اشتراک با شماره 

07811000455 تماس بگیرید
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آغازیکعصر
که  روشن  ای  کارنامه  با  آینده  تابستان  گواردیوال  پپ 
مملو از جام ها و افتخارات زیاد همراه با بارسلونا و 
بایرن مونیخ است، هدایت سیتی را عهده دار می شود.
جمله  از  مختلفی  های  باشگاه  که  حالی  در 
خدمت  به  دنبال  به  نیز  چلسی  و  منچستریونایتد 
تصمیم  گواردیوال  بودند،  اسپانیایی  مربی  این  گرفتن 
و  بدهد  مثبت  پاسخ  منصور  شیخ  پیشنهاد  به  گرفت 
فان  لوئیس  جایگاه  ترتیب،  این  به  شود.  اتحاد  راهی 
نیز در  لرزان است و چلسی  یونایتد  در  خال همچنان 
در  را  مورینیو  ژوزه  دائمی  جانشین  تا  است  تالش 
آلکس فرگوسن در سال  آینده مشخص کند.سر  فصل 
داشت  نیویورک  در  گواردیوال  پپ  با  را  مالقاتی   ۲01۲
این  به  یونایتد  سپردن  برای  خود  مندی  عالقه  از  و 
گواردیوال  حال  این  با  گفت  سخن  اسپانیایی  سرمربی 
ترجیح داد تا در آن مقطع زمانی به استراحت بپردازد. 
او سپس پس از 1 سال استراحت هدایت بایرن مونیخ 
را عهده دار شد.گواردیوال گران قیمت ترین مربی حال 
مونیخ  بایرن  در  او  شود.  می  محسوب  دنیا  حاضر 
اکنون  14.8 میلیون پوند دستمزد دریافت می کرد و 
می تواند در منچسترسیتی از این مبلغ نیز عبور کند.
قهرمانی  عنوان   14 کسب  از  پس  گواردیوال  کارنامه 
است.  شده  ارزشمند  العاده  فوق  بارسلونا  با  معتبر 
عنوان  بار   ۲ توانسته  اینجا  تا  نیز  مونیخ  بایرن  در  او 
کند.منچسترسیتی  تصاحب  را  لیگا  بوندس  قهرمانی 
نیز پپ گواردیوال را در راه کسب عنوان قهرمانی اروپا، 
بهترین انتخاب دانسته و هدایت باشگاه را از تابستان 
قهرمانی  عنوان  است.کسب  سپرده  او  به  آینده  سال 
مسئوالن  دغدغه  ترین  مهم  اروپا،  قهرمانان  لیگ 
منچسترسیتی محسوب می شود.منچسترسیتی اکنون 
ایستاده  انگلیس  برتر  لیگ  های  رقابت  دوم  رتبه  در 
است و 3 امتیاز با لسترسیتی صدرنشین فاصله دارد و 
توانسته در ۲3 بازی خود، 13 پیروزی در رقابت های 
توانسته  برتر کسب کند. منچسترسیتی همچنین  لیگ 
راهی فینال رقابت های جام اتحادیه انگلیس نیز شود.
آن ها در فینال ومبلی لیورپول را پیش رو دارند و این 
شانس را خواهند داشت تا برای دومین بار طی 3 سال 
اخیر این جام را فتح کنند. شاگردان مانوئل پیگرینی 
شنبه نیز با پیروزی پر گل مقابل استون ویال توانستند 
راهی مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی 
مقابل  دیداری دشوار  این مرحله  در  تا  انگلیس شوند 
چلسی داشته باشند. وضعیت آن ها در لیگ قهرمانان 
هشتم  یک  مرحله  در  سیتی  است.  مساعد  نیز  اروپا 
نهایی، دیناموکیف را پیش رو دارد و می تواند راهی 

در  پیگرینی  عملکرد  شود.  پایانی  چهارم  یک  مرحله 
سرمربی  این  که  چرا  است  بوده  آل  ایده  جاری  فصل 
اهل شیلی توانسته تیمش را در هر چهار جام، مدعی 

 3 به  توانست  بارسلونا  با  همراه  دارد.گواردیوال  نگه 
عنوان قهرمانی رقابت های اللیگا و ۲ عنوان قهرمانی 
رقابت های لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کند. او در 
عنوان  چهارده  شد  موفق  بارسلونا  با  همراه  مجموع 
ار  کننده  خیره  رکوردی  تا  کند  تصاحب  را  قهرمانی 
در  کند.گواردیوال  ثبت  کاتاالتی  باشگاه  این  در  خود 
بایرن مونیخ نیز موفق به فتح ۲ عنوان قهرمانی رقابت 
های بوندس لیگا و 1 عنوان قهرمانی رقابت های جام 
حذفی، سوپر کاپ اروپا و جام باشگاه های جهان شده 

است.
10 نکته ای که احتماال در مورد گواردیوال نمی دانستید

1 - پپ گواردیوال که در دوران بچگی، توپ جمع کن 
بوده یک بار درخواست امضایش توسط میشل پالتینی 
یوونتوس رد شده  باشگاه  و  فرانسه  فوتبال  اسطوره 

است.

ترک  از  پس  او  است.  هنر  عاشق  گواردیوال  پپ   -  ۲
بارسلونا در نیویورک بخش زیادی ار زمان خود را در 
گالری هنری معروف سیب بزرگ در این شهر سپری 

می کرده است.
3 - لباس های پپ گواردیوال فصل گذشته در مقاطعی 
بسیار حاشیه ساز شده است. او یک بار در کنفرانس 
لیگ  در  پورتو  مقابل  تیمش  جدال  از  پیش  خبری 
به  مربوط  که  پوشید  را  شرتی  تی  اروپا  قهرمانان 
می  آرژانتینی  خبرنگار  یک  مرگ  به  اعتراض  کمپین 
شد. گواردیوال در جدال برگشت مقابل پورتو در لیگ 
زیاد،  شادی  علت  به  شلوارش  از  بخشی  قهرمانان، 
و  ها  تا مدت ها سوژه رسانه  که  ای  پاره شد. مسئله 

کاریکاتوریست ها شده بود.
4 - رابطه پپ گواردیوال با همسرش در یک فروشگاه 
لباس در شهر مانرسا، در شمال شرق اسپانیا آغاز شده 

است.
باشگاه  در  اش  بازی  دوران  اواخر  در  گواردیوال   -  ۵
نیز  مکزیک  دورادوس  و  قطر  االهلی  همچون  هایی 

بازی کرده است.
ای  عالقه  انفرادی  های  مصاحبه  به  گواردیوال   -  6
با خبرنگاران  ندارد و همواره گفت و گوهای خود را 

در نشست های خبری اش انجام می دهد.
کاتاالنی سانتپدور  متولد شهر کوچک  گواردیوال   -  7

در شمال شرق اسپانیا است.
را در  8 - شورای شهر سانتپدور همچنان گواردیوال 
سال ۲009 به عنوان پسر مورد عالقه شهر انتخاب کرده 

اند.
مونیخ،  بایرن  باشگاه  و  آلمان  در  حضور  از  قبل   -  9
در  آلمانی  زبان  معلم  یک  با  ها  ساعت  گواردیوال  پپ 
نیویورک کار کرده است. گواردیوال توانست بخشی از 
اولین کنفرانس خبری اش را در بایرن مونیخ به زبان 

آلمانی برگزار کند.
اسپانیایی  مشهور  باز  گلف  دعوت  به  گواردیوال   -  10
و هم وطنش خوسه ماریا اوالزابال، رقابت های گلف 

Ryder cup را در آمریکا از نزدیک تماشا کرده است.

چالشهایپشتپرده
فوتبالایران

بیگاه  و  گاه  که  است  تمام نشدنی  اما  کهنه،  بحث  یک  این 
از  شاید  می شود.  مطرح  دوباره  مختلف  بهانه های  به 
ضریب  مساله  ایران  فوتبال  اهالی  از  برخی  قبل  مدت ها 
را  حوزه  این  در  اصفهانی  مدیران  از  برخی  باالی  نفوذ 
در  هیچ کس  اما  می کردند،  مطرح  خودشان  خلوت  در 
این مورد دست به فاش گویی نمی زد. خیلی از مواقع این 
شائبه مطرح بود که منافع دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن 
بیش از سایر تیم ها تامین می شود، اما کسی صراحتا در 
این مورد چیزی نمی گفت. رسالت اولین عبور از این خط 
قرمز اما در کمال تعجب روی دوش علی کفاشیان افتاد تا 
و  شوخی  در  هم  یدطوالیی  که  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
خنده دارد، در یک مصاحبه تصویری برای نخستین بار از 
»گروه اصفهانی ها« در فدراسیون حرف بزند. کفاشیان، 
چند ماه پیش که میهمان برنامه خبرساز رضا رشیدپور 
تاج  مهدی  نقش  مورد  در  بود،  اینترنتی  شبکه  یک  روی 
فصل  کرد.  مطرح  عجیبی  مطالب  فوتبال  فدراسیون  در 
تهران  نفت  و  تراکتورسازی  بازی  آنکه  از  پس  و  گذشته 
سپاهان  تا  شد  کشیده  تساوی  به  نامتعارفی  شرایط  با 

پیرامون  زمزمه هایی  بیاورد،  به دست  را  قهرمانی  مقام 
از  تاج  مهدی  برکناری  مورد  در  ورزش  وزیر  دستور 
فدراسیون مطرح شد، اما تاج همچنان رئیس سازمان لیگ 
و نایب رئیس فدراسیون باقی ماند. کفاشیان در این مورد 
خواسته ای  چنین  ورزش  »وزیر  بود:  گفته  رشیدپور  به 
باید  آقای تاج کارشان خوب بوده و  اما من گفتم  داشتند 
ادامه دهند. به هرحال آقای تاج اصفهانی بود و سپاهان 
هم یک تیم اصفهانی است. ایشان هم حساس شده بود. 
به وزیر ورزش اطالعات نادرست داده بودند.« در همین 
برنامه اما کفاشیان جمله بسیار جنجالی دیگری به زبان 
او  است.  بوده  شوخی  سر  از  داد  توضیح  بعدا  که  آورد 
است!«  اصفهانی ها  باند  کارگزاران  از  یکی  »تاج  گفت: 
شد  باعث  که  بود  کفاشیان  عجیب  اظهارات  همین  شاید 
بعضی گالیه ها و شبهات علنی شود و تیم ها و هواداران 

در این مورد راحت تر حرف بزنند.

غائله آندو
طی چند روز اخیر اما دوبار دیگر بحث گروه اصفهانی ها 
است.  شده  مطرح  ایران  فوتبال  فضای  در  جدی  به طور 
نیم فصل  نقل وانتقاالت  روز  آخرین  در  سایپا  باشگاه 
توانست آندرانیک تیموریان را جذب کند. با توجه به اینکه 
نارنجی پوشان فقط در لیگ برتر حاضر هستند، قرارداد 
آندو فقط برای 13 بازی بسته شد، اما فدراسیون فوتبال 

یکی از این 13 بازی را از سایپا گرفت! آنها عقیده دارند 
چون آندو در بازی آخر لیگ چهاردهم بین تراکتورسازی 
و نفت کارت قرمز گرفته، یک جلسه محرومیتش را باید 
در ایران بگذراند و انتقال و حضورش در لیگ قطر، رافع 
این تنبیه نیست.این مساله به شدت مدیران سایپا را عصبی 
این  مدیرعامل  رضایی،  بیت الله  که  جایی  تا  است،  کرده 
باشگاه به خبرگزاری تسنیم گفته است: »هدف ما از جذب 
تیموریان این بود که جای خالی نکونام را پر کنیم. ما در 
تاریخ ۲ یا 3 بهمن در مورد تعیین تکلیف محرومیت آندو 
به سازمان لیگ نامه زدیم و آنها روز 1۲ بهمن با یک فکس 
که ناخوانا بود محرومیت آندو را در بازی با پدیده به ما 
ارتباط  برقراری  دنبال  به  روز   10 مدت  به  کردند.  اعالم 
اعالم  من  به  هربار  آنها  اما  بودم  لیگ  سازمان  رئیس  با 
یک  مدیرعامل  که  من  اگر  است.  جلسه  در  وی  می کردند 
باشگاه هستم نتوانم با تاج صحبت کنم چه کسی می تواند 
این کار را انجام دهد؟ مطمئن باشید اگر تیموریان در یکی 
از تیم های سپاهان یا ذوب آهن بازی می کرد خیلی سریع 
قوانین  می گفتند  حتی  و  می شد  رسیدگی  او  وضعیت  به 
لیگ  در  کردن  بازی  برای  او  محرومیت  به  ربطی   AFC

ایران ندارد و می توانست برای آن تیم ها به میدان برود.«

یک اصفهانی علیه اصفهانی ها
از  بعد  است.  جالب تر  همه  از  افشارزاده  بهرام  مورد  اما 

اعتراض حنیف عمران زاده به مسووالن کمیته انضباطی 
که در پی فحاشی به او در انزلی صورت گرفت، این مدافع 
یک جلسه از همراهی تیمش محروم شد. او عذرخواهی 
یک  این  تقارن  نگرفت.  قرار  بخشش  مورد  اما  کرد، 
باعث  ذوب آهن  و  استقالل  بازی  با  محرومیت  جلسه 
باشگاه  سایت  با  گفت وگو  در  آبی پوشان  مدیرعامل  شد 
استقالل سخنان جنجالی دیگری به زبان بیاورد: »چطور 
شریفات  اسماعیل  محرومیت  فوالد  با  ما  بازی  از  پیش 
ما  سوال  ندارد؟  وجود  امکان  این  االن  ولی  بخشیدند  را 
بازهم  تیم اصفهانی نبود  اگر حریف ما یک  این است که 
بازیکن ما را محروم می کردند؟ در اینجا حق ۲0 میلیون 
از  من  است.  شده  تضییع  اعتراض  یک  به خاطر  هوادار 
این به بعد مقابل این رفتارهای ناعادالنه سکوت نمی کنم 
نکته  کرد.«  خواهم  دفاع  استقالل  هواداران  حقوق  از  و 
قدیمی ترین  از  یکی  افشارزاده  خود  که  است  این  عجیب 
آنچه  می شود؛  محسوب  ایران  ورزش  اصفهانی  مدیران 
مورد توجه مهدی تاج هم قرار گرفته است: »افشارزاده 
اصفهانی ها  رئیس  اصال  او  است،  اصفهانی  خودش  که 
است.« به هر حال به نظر می رسد این شبهات قرار نیست 
انکارهای  و  تکذیب ها  حتی  و  شود  رفع  راحتی ها  این  به 
مدیران فدراسیون هم تاثیری در بهبود فضا ندارد. باید 
دید سرانجام بدنه مدیریتی فوتبال ایران اذهان را در این 

مورد شفاف می کند یا نه؟
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نگاهی گذرا به عرصه عكاسي مستند
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هنري كارتيه برس�ون، عكاس فرانس�وي در يكي از مصاحبه هايش 
گفته بود: »عكاس�ان همچون پروانه هس�تند، آن ها از عكس�ي به 
عكس ديگر در حال پرواز كردن اند.« عكاس�ي مس�تند ش�اخه اي 
از رش�ته عكاس�ي اس�ت كه در آن عكاس موضوع�ات بي طرفانه، 
واقعگرايانه و صادقانه را در لحظه ثبت مي كند. اين نوع از عكاسي به 

عنوان يك سند تاريخي براي ادوار بعدي نيز محسوب مي شود زيرا 
نق�ش يك مدرك را براي اثبات وج�ود يك وضعيت خاص برعهده 
دارد. در اين نوع تصاوير بيشتر تحوالت اجتماعي و سياسي به ثبت 
مي رس�د. لوئيس هاين و جيمز ون از پيشگامان عكاسي مستند در 

دنيا محسوب مي شوند.

خبري را شامل عكس هاي مستند مي داند كه 
كاربرد اصلي آنها در جرايد و نشريات است.« 
و هنري كارتيه برسون، اعتقاد دارد »براي 
معنا بخشيدن به جهان، عكاس بايد خود را 
در ميان آنچ��ه در منظره ياب دوربين جاي 

مي دهد احساس كند.«
 Street در ويكي پديا، عكاس��ي خياباني
عكاس��ي  از  ش��اخه اي   Photography
مس��تند، به عن��وان بدنه هنر عكاس��ي، كه 
صحنه هايي از زندگي روزمره مردم را سوژه 
اصلي خود قرار مي دهد، تعريف شده است. 
خيابان ها، پارك ه��ا، كارناوال ها، محل هاي 
خري��د و مراكزي كه مردم گرد هم مي آيند، 
محل اصلي تهيه عكس هاي خياباني است. 
هر چند اين عكاس��ي ش��اخه اي از عكاسي 
مستند به ش��مار مي آيد اما از بعضي لحاظ 
با هم متفاوت هس��تند از جمله اينكه هدف 
اصلي عكاس��ي خياباني به تصوير كشيدن 
مردم اس��ت و نه پوشش يك اتفاق. در واقع 
اين ش��اخه از عكاسي آيينه اي است در برابر 
مردم كه گاهي نيز با ش��وخ طبعي يا لحني 
طعنه آميز پيام هاي سياس��ي يا اجتماعي را 
منتق��ل مي كند كه در چنين ش��رايطي به 
عكاسي مس��تند نزديك مي شود. سال هاي 
۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰ نقطه اوج و شكوفايي تاريخ 

عكاسي خياباني است. 
هنري كارتيه برس��ون، در كتاب»لحظه 
قطعي« نوشته است: »در عكاسي كوچكترين 
چيزها مي توانند بزرگترين س��وژه ها باشند، 
ويژگي ه��اي كوچ��ك انس��ان مي توانند به 

موضوعي مهم بدل شوند.« 

 عکاسی مستند در ايران
پس از ورود دوربين عكاسي به ايران در 
دوران حكومت ناصرالدين شاه قاجار، عكاسي 
در خدمت دربار و ثبت تصاوير شاهان قاجار 
بود اما به مرور زمان عكاسان دست به ثبت 
محيط پيرامون خود، ش��هرها و اقوام ايراني 
زدند و با پيش��رفت تكنولوژي در عكاسي و 
تجربه آن در ميان مردم، عكاسي مستند نيز 
به مرور جايگاه خود را در كش��ور باز كرد. به 
گفته كارشناسان عكاسي ايران، تا دهه هاي 
80 شمسي، عكس هاي مستند به ديد هنري 
نگريسته نمي شد بنابراين بعضي از عكاسان، 
ش��اخه مس��تند را رها ك��رده و به ش��اخه 
عكاسي مس��تند خبري پرداختند. در بحث 
خبري، بيش��تر به موضوع پرداخته مي شد 
اما در عكاس��ي مستند هنري، مخاطب بايد 
هم عكس و هم عكاس را با هم رمزگش��ايي 
مي ك��رد.  از مهمترين تفاوت هاي مس��تند 
خبري با مس��تند هنري در اطالع رس��اني 
عكس خبري يا فتوژورناليسم است. در عكس 
خبري، بايد پيام در كوتاهترين زمان ممكن 
به مخاطبان رسيده شود، يعني بحث زمان 
مش��خص و مكان ثابت در آن مطرح است. 
عنوان حرف اول را در عكاسي خبري مي زند، 
عكاس بايد از كنايه زدن به دور باشد تا ذهن 

نمي گي��رد اما يك عكس مس��تند مي تواند 
س��ند معتبري براي آنها باشد. عكاسان سر 
ش��ناس ايراني تالش هاي بسياري را در اين 
حوزه انج��ام داده اند، اما درباره داليل رخوت 
عكاس��ي مس��تند در ايران مطالب بسياري 

گفته شده است. 
كاوه گلس�تان در م��ورد عكس ه��اي 
مستندش گفته »من مي خواهم صحنه هايي 
را به تو نشان دهم كه مانند سيلي به صورتت 
بخ��ورد و امنيت تو را خدش��ه دار كند و به 
خطر بيندازد. مي تواني نگاه نكني، مي تواني 
خاموش كني، مي تواني هويت خود را پنهان 
كني، مانن��د قاتل ها، ام��ا نمي تواني جلوي 

حقيقت را بگيري،  هيچ كس نمي تواند.«
همچنين مرحوم بهمن جاللي، در يكي 
از آخرين مصاحبه هاي خود با هنرآنالين در 
مورد وضعيت عكاسي مستند در ايران گفته 
بود: »عكاس��ي مستند بايد نش��ر پيدا كند. 
روزنامه ها و مجالت ما هم كه جايي براي اين 
عكس ها ندارد. پس عكاسي مستند ما گرفتار 
شده و چون گرفتار شده، عكاسان جواني كه 
تازه به دنياي عكاسي پا مي گذارند، ناچارند 
كه به نوعي عكاسي گرايش پيدا كنند كه اين 
برچس��ب ها به آن نچسبد و آن نوع عكاسي 
را دارن��د ادامه مي دهند و به نظر من آن نوع 
عكاسي دارد رشد مي كند و عكاسي مستند 
كه به اعتقاد من شريان اصلي و خون عكاسي 

است، مغفول مي ماند. 
و اي��ن  مغفول و مهجور ماندن عكاس��ي 
مس��تند به عكاسي كشورمان ضربه مي زند. 
ولي عكاس��ان چه كار كنن��د؟ وقتي حتي 
در خيابان عكاس��ي كردن در بسياري موارد 
مج��وز الزم دارد، وقتي رفتن به ش��هرهاي 
ديگر براي پيدا كردن س��وژه و عكاس��ي از 
آن مشكل است، ناشراني نيستند كه عكس 
مستند را چاپ و منتشر كنند و اين عكس ها 
از هيچ طريقي عرضه نمي شود، گالري هايي 
ك��ه به خاطر فروش نداش��تن اين عكس ها 
نمايش��گاهي برپا نمي كنن��د، عكاس با چه 
منطقي برود براي عكاسي مستند؟ اين است 
كه من مي گويم اينجا بايد حمايت از اين نوع 

عكاسي صورت گيرد.<
امروزه عكاس��ی مس��تند با هنر، علوم، 
جامعه شناس��ي، مردم شناسی و بسياری از 

شاخه های ديگر درآميخته است. 
در كل واژه مس��تند به هر عكس��ي كه 
توصيف كننده واقعيت باشد، اطالق خواهد 
ش��د، حال چه عكس كاركرد خبري داشته 
باش��د و چه جنبه اجتماعي. اما در مجموع 
»عكس هاي خبري داراي زمان هاي كاربردي 
محدودتري نسبت به عكس هاي اجتماعي 
و به طور كلي عكس هاي مس��تند هستند. 
عكس هايي كه اليه ه��اي نهان يك جامعه، 
افراد و مسائل آنها را مطرح مي كنند، مسلمًا 
داراي ارزش ه��اي زماني هس��تند اما داراي 
محدوديت كاربردي در يك زمان مش��خص 

نيستند.« )وبالگ عكاسي(

بيننده از موضوع اصلي منحرف نشود. گاهي 
يك مجموع��ه عكس، يك خبر را به تصوير 
مي كشد. در فتوژورناليسم عكس، مخاطب را 
به قضاوت مي كشد و عنوان مقدم بر عكس 

است. 
هنري كارتيه برس��ون عكاس، در مورد 
بينش ژورناليس��تي گفته اس��ت: »ش��أن و 
مقام انس��ان يك سوژه الزم براي هر عكاس 
خبري اس��ت و هر عكسي جدا از اينكه چه 
اندازه از نظر بصري و تكنيكي درخشان باشد، 
نمي تواند موفق باش��د مگر اينكه از عشق و 
روابط انس��اني نش��أت گرفته باشد و بيانگر 

انسان در روبه رو شدن با سرنوشتش باشد.«
از قدرت هاي عكاس��ي خبري، انتش��ار 
گسترده آن در نشريه ها و فضاهاي مجازي 
و تأثي��ر آن بر اذهان مردم اس��ت، بنابراين 
الزم اس��ت كه ع��كاس امان��ت دار خوبي 
باش��د. در اي��ن حوزه يوجين اس�ميت، 
پيش��روترين عكاس خب��ري عصر ما، يك 
عيب جوي مشفق بود كه به گفته خودش 
با ش��ور و هيجان آميخته با عقل و منطق 
درباره ش��رايط انس��اني اظهارنظر مي كرد. 
اما عكس هاي مس��تند اجتماعي و هنري 
را مي توان در يك نمايشگاه نيز به نمايش 
گذاشت، زيرا نگاه و موضوع به سوژه مد نظر 
عكاس است و مي تواند در هر نقطه از دنيا 
ثبت شده باشد. در عكاسي مستند معمواًل 

عكاس ب��دون صحنه آراي��ي و دخالت در 
رويداد اق��دام به ثبت موضوع مي كند، وي 
بايد بي طرف باشد و از سياه نمايي بپرهيزد. 
عكاسي مستند بيشتر جنبه انتقادي دارد. 

نبايد از ياد برد كه تفاوتي ميان عكاسي 
اجتماعي با عكاسي مستند اجتماعي وجود 
دارد. در عكس اجتماعي، موضوعات و اهداف 
اجتماعي داراي قدرت بيشتري است اما در 
عكس مستند اجتماعي، عكاس سعي بر نبود 
دخل و تصرف خود در ثبت تصوير و موضوع 
دارد. همچنين با ديد طبقاتي و نگاه به خرده 
فرهنگ ه��ا و اليه هاي دروني جامعه، عكس 

تأثير بيشتري بر مخاطب مي گذارد. 

 مرز عکس مستند و خبری 
تعيين مرز دقيق عكاسي مستند يا خبري 
براي عكاسي جنگ دش��وار است و با نحوه 
ارائه و انديشه عكاس از يكديگر جدا مي شود. 
يعني اگر به زندگي جنگاوران مي پرداخت، 
عكاسي مستند محسوب مي شد و اگر وقايع 
را به ثبت مي رس��اند، عكاسي خبري گفته 
مي ش��د. يك عكس مس��تند مي تواند سير 
تحوالت را س��رعت ببخشد و افكار عمومي 
جهان را روشن كند. مي تواند سندي محكم 
در اعاده حق باشد، حتي يك عكس مي تواند 
سرنوشت يك كش��ور را تغيير دهد. گاهي 
آماره��ا و ارقام مورد قبول افكار عمومي قرار 

در عكاسي مستند معمواًل 
صحن�ه  ب�دون  ع�كاس 
آراي�ي و دخالت در رويداد اقدام 
به ثبت موضوع مي كند، وي بايد 
بي طرف باش�د و از سياه نمايي 
بپرهيزد. عكاس�ي مستند بيشتر 

جنبه انتقادي دارد

 ده��ه 1930 ميالدي رك��ود اقتصادي 
جامعه غرب را فرا گرفت. بنابراين عكاسي در 
خدمت به تصوير كش��يدن فقر و شرايط بد 
كشاورزان درآمد تا از اين طريق وجدان مردم 
امريكا را بيدار كند اما با گذش��ت زمان اين 
شاخه عكاس��ي تنها در خدمت نشان دادن 
فقر نبود بلكه هرگونه حادثه خوب يا بد را در 
عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي ثبت 
مي كرد. تك فريم هاي مستندي كه با قدرت 
تصويري خود، از هر سخنراني، راهپيمايي و 

اعتراضي تأثيرگذار تر اس��ت، توانست دنيا را 
تكان دهد. هر عكس��ي را نمی توان مستند 
نامي��د زي��را از مهمتري��ن خصوصيات اين 
شاخه، پيام موجود در تصوير است. معناي 
موجود در عكاسي مستند فراتر از آن چيزی 
است كه حتي در عكاسي خبري مي بينيم، 
مفهومي اجتماعي در دل خود دارد كه باعث 
مي ش��ود دنيا را به شيوه اي نو نگاه كنيم. تا 
دهه 1950 ميالدي عكاسان مستند بعضي 
از وجدان هاي بشري را تحت تأثير عكس هاي 

خود قرار دادند و باعث شدند برخي از قوانين 
به اج��را درآيد اما زنگ جديد در عكاس��ي 
مستند با انتشار كتاب >امريكايي ها< در سال 
1985 ميالدي توسط رابرت فرانك نواخته 
شد، عكس هايي كه ديدگاه صريح و بي پرده 
اين عكاس سوئيس��ي را از جامعه امريكايي 
به تصوير كش��يد. پس از انتشار اين كتاب، 
عكاسان مس��تند ديگر نمي كوشيدند تنها 
آشفتگي هاي بش��ر را نشان بدهند بلكه به 
دنبال ثبت درونيات انس��ان ها بودند. يعني 

شرايط احساس��ي و رواني انسان ها اهميت 
بيشتري نس��بت به واقعيت هاي اجتماعي 
پيدا كرد. بنابراين در اين مرحله از عكاسي 
مس��تند بيننده نياز به تفكر بيشتري براي 

دريافت پيام عكاس دارد. 
)برگرفته از مجله عكس سال هاي 76و 

)77
آرت�ور روتش�تاين، ع��كاس خبري 
امريكاي��ي مي گويد: » يك عكِس مس��تند 
مدرك و گواه يك واقعه است. وي عكس هاي 
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 افقي:
1- ظاهر و هويدا- امام صادق )ع( فرمودند 
اي��ن صفت در ش��خص مس��لمان يافت 
نمي ش��ود- اين تنگه )واقع شده در پنج 
كيلومتري شهر دهلران( داراي زيبايي هاي 
منحصر ب��ه فردي اس��ت ك��ه مي تواند 
چشم هر بيننده، كوهنورد، صخره نورد و 
عالقه مند به طبيعت و ميراث فرهنگي و 

تاريخ و تمدن باستان را بنوازد
2- يكي از عيوب انكساري چشم- مغرب

3- حرف عطف- آزاد- نوعي پرنده- حرف 
جمع

4- برج جدولي- راحتي، سكون- يكي از 
حروف انگليسي- قسمتي از پا

5- پولك ماهي- يگانه- پيراستن به شيوه 
عكاسان

6- دختر بي پدر- س��اختماني تقريباً به 
شكل نيم كره- فاني

7- ويتامين گوجه فرنگي- ميراث- جواب 
گرفته- نمد زين

8- خبرگزاري ايران- يار هوي!- عتيقه
9- نوميدي- خانه بزرگ- گشاد نيست- 

يازده!
10- واژه پرسش- شهري در خراسان رضوي- برش كنگره اي

11- آغاز جهان- توپ و تشر- سود حرام
12- پول خرد هند- شهري در بلژيك- شاعر قصيده سراي عهد قاجاريه- صداي پنچري

13- پنهان كردن- قلندر- كوزه سفالي- نوعي خط كش
14- ورم كرده- كتابي از گراهام گرين داستانسراي انگليسي

15- دانه هاي اين گياه دولپه اي به سبب دارا بودن روغن قابل استخراج تنها قسمت مورد استفاده 
آن است- پوسته كره چشم- النه زنبور

 عمودي:
1- كشوري در آفريقا- تك تك- مترسك

2- از سر تا ته كاري آگاه بودن
3- رفوزه در امتحان- نوعي شلوار- نوشته پژوهشي- سوسن كبود

4- طرف، جانب- پرده نيلگون- فلز سرچشمه- رنج
5- نمي بيند- وحشت- خانه چوبي
6- گياه پيچك- خاك نرم- داخل

7- اصفهان سابق- هواپيماي روسي- گريزان- بزرگ جثه
8- به بدي مشهور شدن

9- پارچه نخي- خواهر- جدا- شهر 
رازي

10- مرغ مي رود!- رنجوري- مرغي 
شبيه كبوتر

11- بشارت دهنده- دسته، گروه- 
رشد

12- درخ��ت انگ��ور- مضم��ون- 
بخشي از سيرابي- شب برات

13- از اص��وات عاطف��ي حاكي از 
درد- آپارتم��ان كوچ��ك- مغز يا 
هسته اصلي چيزي- حرف نفي ابد 
14- رس��وا ش��د و رازش آش��كار 

گرديد
15- كاغ��ذ ف��روش- رد- انباري 
جهت نگهداري از م��واد خوراكي 
مورد استفاده در تغذيه انسان و دام

 افقي:
۱-  ميان س��ر- پيراي��ه خانم ها- 

پايتخت مراكش
2- ش��يريني س��نتي گيالني- پر 

شدن
3- ويتامي��ن نور خورش��يد- يك 
و ي��ك- نوع��ي باد- حرف��ي براي 

دهان كجي
بيم��اري- منح��رف- ح��رف   -4

عطف- غمگين، افسرده
هماي��ون-  ي��ار  ببي��ن!-   -۵

جست وجوگر
6- حواري خائن- آرامگاه- جامه

۷- ش��ماره ويژه- مردم- چابك و 
بال- بيماري مسري

۸- س��ردار اش��كاني- رن��گ موي 
گياهي- توانا

۹- ميوه تلفني- اهل روسيه- اسب 
پيامبر اكرم )ص(- اصل و مايه
۱۰- بي باك- بذر كتان- تنبلي

۱۱- تأسيس كننده- دليل، وجه- 
سوزان

۱2- سرد مطبوع- پايه- نداشتن ترس و بيم- آفرين
۱3- اسم آذري- دليل و حجت- چاه كهنه- آب روستايي

۱4- انس دادن- كارگردان فيلم پذيرايي ساده
۱۵- واحد پول جمهوري تركمنستان- باطل شده- برتري

 عمودي:
۱- آمد و شد- مساوي- نگين

2- داستاني به قلم ايوان تورگنيف روس
3- تانك غول پيك��ر يا رزم ناو زميني جنگ جهاني دوم- گاو گيالني- صندلي 

چرخدار كودك- رمق
4- مخفف كاه- يك سوم هنگ- چاشني گوجه اي- كوچكترين واحد اطالعاتي 

كه مي توان در رايانه نگهداري كرد
۵- نپخته- محصول ساوه- بيماري چيني

6- عالمت- حرف پيروزي- عدد يك رقمي
۷- اثر چربي- گروه هاي مردم- عمل شمارش- بي باكي

۸- اثري از استفان تسوايك اتريشي
۹- رهن- قدرت- بخشش- جديد

۱۰- ع��دد عنق��ا- مرك��ز 
ايالت بروتاين فرانسه- علم 

مطالعه گذشتگان
۱۱- نشانه- اداره مرزي- از 

اجزاي وضو
۱2- پرتاب سنگ- كالمي 
ب��راي ش��گفتي- زش��ت 
و ناپس��ند ب��ودن- ش��هر 

ايستاده
در  پرس��تيدني   -۱3
جاهليت- شمعك- عالمت 

جمع فارسي- نوعي خار
۱4- بازيگر خانم س��ريال 

جديد شوخي كردم
۱۵- پرن��ده- نرده چوبي- 

حقيقت شيء يا شخص
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طالعبینی
هفتـــــگی

چند کلمه برای آنهایی که این هفته تولدشان است
ای،  آمده  دنیا  به  بهمن   13 که  عزیزی  دوست 
در  هاست  مدت  که  ای  جایزه  مبارک!  تولدت 
به  تولدتان  روز  در  باالخره  اید  بوده  انتظارش 
بسیار  هدیه  موضوع  این  و  رسید  خواهد  شما 
خوشایندی برای شما خواهد بود. شما به سختی 
نیز  دیگران  نفع  به  که  اهدافی  به  رسیدن  برای 
هستند تالش کرده اید، ولی تا کنون هیچ تحسین 
و تشویقی از جانب آنها دریافت نکرده اید. ولی 
آنهایی  اوضاع فرق خواهد کرد و همه  این هفته 
رد  هایتان  زحمت  و  شما  کنار  از  تفاوت  بی  که 
که  هم  مستقیم  غیر  طور  به  حتی  بودند  شده 
از شما تشکر و سپاسگزاری خواهند کرد.  شده 
رسیدن  برای  شما  پاسپورت  تواند  می  امسال 
فوق  زندگی  همان  باشد،  رویاهایتان  زندگی  به 
در  تنها  اید  کرده  می  فکر  همیشه  که  ای  العاده 
عالم رویایتان می تواند وجود داشته باشد. شاید 
به ظاهر چندان در قید پیدا کردن عشق زندگیتان 
نباشید، ولی خودتان خوب می دانید که ته قلبتان 
چشمتان  پس  دارید،  نیاز  شدن  داشته  دوست  به 
را به روی گزینه هایی که در یک قدمیتان هستند 

نبندید.

متولد فروردین )بره(:
کار  و  کند  نمی  رعایت  را  بازی  قواعد  نفر  یک 

زیادی از دست شما در رابطه با این موضوع بر 
برای  است  ممکن  همکارانتان  از  یکی  آید.  نمی 
نقشه هایی که دارد می ریزد انگیزه هایی پنهانی 
که  کنید  می  فکر  اگر  حتی  ولی  باشد.  داشته 
کنند  از شما مخفی می  دارند  را  چیزهای مهمی 
سعی نکنید به زور این بحث را به میان بکشید. 
چندانی  نتیجه  حل  راه  کردن  پیدا  برای  تالش 
بگذارید  است  بهتر  داشت،  نخواهد  شما  برای 
کارها خودشان پیش بروند. اگر به بی صبریتان 
غلبه کنید هر چیزی که الزم است بدانید برایتان 
االن  که  دانید  می  خوب  شما  شد.  خواهد  روشن 
تواند  نمی  هم  کس  هیچ  و  دارید  احساسی  چه 
تسلیم  نیستید  مجبور  کند.  عوض  را  نظرتان 

دیگران شوید ولی با آنها بدرفتاری نکنید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
و  عجیب  کارهای  که  نیستید  آدمی  معموال  شما 
لجبازی  خیلی  آدم  وقتش  به  ولی  بکنید،  غریبی 
می توانید باشید. این هفته هم در گروهتان ممکن 
است نقش فرد سرکش گروه را ایفا کنید. عضو 
گروه  اعضای  دیگر  افکار  باشید  که  گروهی  هر 
شما  بود.  خواهد  کارانه  محافظه  شما  به  نسبت 
قصد ندارید که تنش ایجاد کنید ولی حتی حرف 
هایی که بدون هیچ منظوری می زنید هم ممکن 
حرفی  کند.  حساسیت  ایجاد  دیگران  در  است 
به  ولی  بگیرید  پس  توانید  نمی  را  زنید  می  که 
احتمال زیاد پس از گفتن حرفتان احساس آرامش 
سطح  در  بدنتان  سیستم  هشیاری  کرد.  خواهید 
بسیار باالیی قرار دارد و آماده هستید تا دست به 
از  کنید،  جابجا  هم  را  ها  کوه  حتی  و  شوید  کار 

انرژیتان درست استفاده کنید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
به  نفر  یک  که  هستید  مطمئن  تقریبا  هفته  این 

و  شادی  به  شما  رسیدن  جلوی  دارد  سعی  عمد 
این  زیاد  احتمال  به  ولی  بگیرد.  را  خوشبختی 
شما  مخفی  استراتژی  از  ناشی  شما  احساس 
است.  شخصیتان  های  مسئولیت  از  فرار  برای 
را  دیگران  بخواهید  که  ندارد  وجود  دلیلی  هیچ 
بخاطر اشتباهات خودتان سرزنش کنید، به جای 
این کار نگاهی به درون خودتان بیندازید و ریشه 
مشکالتتان را در خودتان پیدا کنید. همچنین این 
درونتان  ندای  به  دیگری  چیز  هر  از  بیش  هفته 
بهتر  را  شما  تواند  می  زیرا  باشید،  داشته  توجه 
این که  از  از هر چیز دیگری راهنمایی کند. قبل 
او  از  که  چیزی  ندادن  انجام  برای  را  عشقتان 
به حرف هایش گوش  کنید  اید محاکمه  خواسته 

کنید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
شاید این هفته فکر کنید که حق انتخاب چندانی 
های  محدودیت  چارچوب  در  اگر  ولی  ندارید، 
این  به  همزمان  و  دهید  ادامه  کارتان  به  فعلیتان 
تغییر  موجود  وضعیت  در  توان  می  چگونه  که 
باشید.  تر  موفق  توانید  می  کنید  فکر  کرد  ایجاد 
شما قلبا آدم صبوری هستید، ولی صبرتان دارد 
را  درونیتان  قدرت  نیست  نیازی  شود.  می  تمام 
فراموش کرده و وضعیت فعلی را بپذیرید؛ بجای 
این کار ریسک کنید و به دنبال آنچه می خواهید 
بروید. توجه خود را روی وظایفتان متمرکز کنید 
و مهار ذهن مضطرب خود را در دست بگیرید. 
اگر مسئولیت هایی که به عهده دارید را با منطق 
و برنامه ریزی بپذیرید شانس موفقیتتان بیشتر 
خواهد بود و نتایج مطلوب تری به دست خواهید 

آورد.

متولدین مرداد )شیر(:
هایتان  مسئولیت  از  خواهد  می  دلتان  هفته  این 

طفره بروید و وقتتان را به خوشگذرانی و تفریح 
این  برای  گذاشتن  وقت  توانایی  ولی  بگذرانید، 
کار را نخواهید داشت. یک دنیا کار روی سرتان 
ریخته است و مجبورید بدون آن که وقت چندانی 
سراغ  به  کاری  از  باشید  داشته  استراحت  برای 
کار بعدی بروید. اگر به جای این که فقط به فکر 
خودتان باشید منافع همه را در نظر بگیرید می 
توانید کنترل بهتری روی اوضاع موجود داشته 
و  بازدارنده  و  منفی  افکار  این  جای  به  باشید. 
به  ارزشتان همین حاال دست  با  تلف کردن وقت 
تا  بگیرید  پیش  در  را  درست  مسیر  و  شوید  کار 
بتوانید ساعاتی را نیز در پایان روز به خودتان و 

کسانی که دوست دارید اختصاص دهید.

متولدین شهریور )سنبله(:
شخصیتان  مسائل  مورد  در  که  هایی  نگرانی 
دارید حواستان را پرت کرده و نمی گذارند ذهن 
خودتان را روی اهداف و مسئولیت های کاریتان 
را  خودتان  کنید  سعی  اگر  حتی  کنید.  متمرکز 
کاریتان  تیم  اعضای  دیگر  با  همکاری  به  مشتاق 
نخواهد  چندانی  فایده  کار  این  هم  دهید  نشان 
داشت و حتی ممکن است اثرات منفی روی سایر 
اعضای گروه بگذارید و در آنها سوء تفاهم ایجاد 
آنها  به  کار در مورد وضعیتتان  این  کنید. بجای 
را  خودتان  خیر  نیت  هفته  این  بدهید.  توضیح 
نشان داده و کارهایی که از شما خواسته می شود 
را انجام دهید. شاید این کار در ابتدا به نظرتان 
آن خواهید دید که می  انجام  با  بیاید ولی  سخت 
به  چیز  همه  باشد.  بخش  لذت  هم  خیلی  تواند 

نگرش شما بستگی دارد.

متولدین مهر )ترازو(:
هر  به  بتوانید  که  نیستید  موقعیتی  در  هفته  این 

حال  این  با  ولی  برسید،  خواهید  می  که  آنچه 
پایان روز احساس رضایت داشته  توانید در  می 
بهتر  را  خودتان  موقعیت  نتوانید  شاید  باشید. 
اوضاعتان  ولی  بکشید،  باال  را  خودتان  و  کرده 
از این که هست بدتر نیز نخواهد شد. این که این 
هفته چه اتفاقاتی برایتان می افتد اهمیت چندانی 
ندارد، ولی این را به یاد داشته باشید که طی چند 
بهتری  وضعیت  و  ثبات  به  توانید  می  آینده  روز 
دست پیدا کنید. این شاید نشانه ای کیهانی باشد 
که می خواهد به شما بگوید چیزهایی مهمتر از 
دنیا وجود  این  در  ترقی هم  نردبان  از  رفتن  باال 
دارند. مثبت نگری همراه با احتیاط عبارت کلیدی 

این هفته شما برای رسیدن به موفقیت است.

متولدین آبان )عقرب(:
همه  هفته  این  رسد  می  نظر  به  که  این  وجود  با 
چیز منظم و روبراه است، ولی ممکن است ناگهان 
با مانعی برخورد کنید که جلوی پیشرفت شما در 
خوشبختانه  ولی  بگیرد.  را  نظرتان  مورد  مسیر 
لزومی  هستید.  نفس  به  اعتماد  از  سرشار  شما 
ندارد به محض آن که مورد امتحان قرار گرفتید 
تسلیم شوید و پرچم سفید را به حرکت درآورید. 
مواجه شدن با چالش ها فرصتی برای نشان دادن 
ها  نقشه  است.  موانع  با  مقابله  در  شما  توانایی 
اگر  حتی  ولی  کنید،  بازبینی  را  هایتان  برنامه  و 
موفقیتتان به طور موقت به تاخیر بیفتد هم نباید 
هدفتان را فراموش کنید. بجای این که با حسرت 
به فاصله بین خودتان و هدف هایتان نگاه کنید، 
اولویت را به انجام وظایف و تعهداتی بدهید که 

نیاز به رسیدگی فوری شما دارند.

متولدین آذر )کمان(:
خود  سرسختانه  نگری  مثبت  خاطر  به  شما 
واقع  کمی  هفته  این  ولی  هستید،  شده  شناخته 
این  وجود  با  کنید.  می  نگاه  اوضاع  به  تر  بینانه 
است، ولی  از شما غیر عادی  رفتار  این  دیدن  که 
به  وجودتان  منطقی  و  جدی  جنبه  دادن  نشان 
باشد،  متفاوت  همه  با  نظرتان  اگر  حتی  دیگران 
نظر  اختالف  داشتن  شاید  است.  ای  عاقالنه  کار 
ایستادن  با  ولی  باشد،  سخت  برایتان  دیگران  با 
خواهید  دست  به  بیشتری  احترام  حرفتان  پای 
عمل  سحرآمیزی  چوب  همچون  کلماتتان  آورد. 
می کنند و اثراتی خارق العاده می توانند داشته 
فکر  خوب  حرفی  هر  گفتن  از  قبل  پس  باشند، 
کنید. ارتباط خود را با کسانی که به شما نزدیک 
هستند و حمایتتان می کنند حفظ کنید و از آنها 

برای حمایتشان سپاسگزار باشید.

متولدین دی )بز(:

اند،  شده  نگرانیتان  باعث  مالی  مسائل  هفته  این 
پا ایستاده و نیازهایتان را به طور  ولی باید سر 
در  دیگران  با  را  اهدافتان  اگر  کنید.  بیان  واضح 
توانند هر طور که دلشان  آنها می  میان نگذارید 
خواسته  و  کارها  و  شما  مورد  در  خواهد  می 
به  را  هایتان  حرف  اگر  کنند.  قضاوت  هایتان 
کنید  بیان  کردن  سانسور  بدون  و  مستقیم  طور 
می  کسی  اگر  کرد.  خواهند  تحسین  را  شما  آنها 
که  بکند  چیزی  پذیرفتن  به  قانع  را  شما  خواهد 
در آینده برایتان فوق العاده خواهد بود به حرف 
هایش منطقی فکر کرده و تا می توانید او را در 
این رابطه سوال پیچ کنید. شاید طرف مقابلتان 
حتی خودش هم نداند که چقدر دارد در این مورد 

بزرگنمایی می کند.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
به  که  هایی  مسئولیت  و  کاریتان  وضعیت  با  اگر 
دوشتان است مشکلی دارید سعی کنید به ریشه 
این ناراحتی و نارضایتی خود پی ببرید. شاید از 
این که به شما دستور داده شود ناراحت باشید و 
یا از کارتان خسته شده باشید، سعی کنید راهی 
برای بیان این احساس خود پیدا کنید. این روزها 
بهترین دارو برای روح و روان شما کمک کردن 
شانس  خوش  شما  اندازه  به  که  است  کسانی  به 
محروم  دارید  شما  که  چیزهایی  از  و  نیستند 
و می  نیست  مادی  لزوما  این محرومیت  هستند. 
سالمت،  همچون  دیگری  چیزهای  شامل  تواند 
نیز  دیگر  چیزهای  خیلی  و  اجتماعی  جایگاه 
باشد. حتی می توانید به کودکان بی سرپرست یا 

حیوان های بی پناه کمک کنید.

متولدین اسفند )ماهی(:
این هفته مسئولیت های خود در محل کارتان را 
خیلی جدی می گیرید. می خواهید قبل از این که 
کسی به شما تذکری بدهد خودتان کارهایتان را 
مجال  دیگران  به  و  باشید  داده  انجام  درستی  به 
هفته  این  بگیرند.  ایراد  کارتان  از  که  ندهید 
ایده هایتان کمی عجیب و غریب هستند  و  افکار 
افکار  این  کنند.  می  فرق  تان  همیشه  افکار  با  و 
به  فضایی  اندازه  از  بیش  هم  دیگران  نظر  به 
با  آنها  مورد  در  فعال  است  بهتر  رسند،  می  نظر 
دلتان می خواهد  از طرفی  نکنید.  کسی صحبت 
و  دهید،  گسترش  را  خود  اجتماعی  ارتباطات 
خانه  به  احساسیتان  وابستگی  دیگر  طرف  از 
نمی  باقی  کار  این  برای  زیادی  زمان  خانواده  و 
گذارد، ولی این را به یاد داشته باشید که برای هر 

چیزی به جای خودش وقت و انرژی بگذارید.

جدول و سرگرمی

استخدام رسمی وفوری 
  حقوق پایه و مزایا

شرکت فنی و مهندسی آرتین در لندن برای  تکمیل  کادر 
دفتری خود در بخش فروش پنجرهای سقفی  به فردی 
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زریابخویی،مورخو
نسخهشناسیبرجسته

 مهدی احمدی

-عباس زریاب خویی از سرشناس ترین چهره های فرهنگی تاریخ معاصر ایران به شمار 
می رود که در دوران حیات علمی خود، خدمت های ارزنده ای برای کشور انجام داد و با 
دیدگاه دقیق و عالمانه خویش، توانست گشاینده مسیری تازه در عرصه پژوهش، تاریخ 
و ادب فارسی شود. عباس زریاب خویی در ۲0 مرداد 1۲98 خورشیدی در خوی دیده به 
جهان گشود. تحصیالت ابتدایی و دوره اول دبیرستان را در زادگاه خویش گذراند و چون 
یادگیری  به  اعلمی«  عبدالحسین  »شیخ  نزد  نداشت،  وجود  آنجا  در  تحصیل  ادامه  امکان 

صرف و نحو عربی، اصول و دیگر علوم حوزوی پرداخت.
»محمدابراهیم باستانی پاریزی« همکار وی در گروه تاریخ دانشگاه تهران، درباره عباس 
زریاب خویی می گوید: »چنان می نماید که ودیعه خداوندی مثل بارقه صاعقه هر چند 
از  یا روستائی در جان یکی  افق خاموش دهکده  آید و در  از آسمان فرود می  گاه یکبار 
ابناِء آن نزول می کند و می بالد، تا پس از حیاِت آن مرد، از جای دیگر سربه در آرد. همین 
بخشش و موهبت خدائی است که در کوره شهر خوی - در دِل فرزنِد یک کاسب و دکانداِر 
کم سرمایه، شوق و شوری پدید می آورد که روزی ده شاهی پوِل توجیبی خود را -که 
باید صرف خرید نخود کشمش کند- به کرایه کردن کتاب از کتابفروش ُخرده پای محل 
می پردازد، و تنها اشکال آن کتابفروِش ُخرده پا آن است که برای اجاره دادن کتاب به این 

مشترِی ُخردسال، کتاب به اندازه کافی ندارد.«
عباس زریاب خویی در 1316 خورشیدی به قم رفت و شش سال در حوزه علمیه این شهر 
به تحصیل پرداخت. در همین دوره، در جلسه های درس شرح منظومه سبزواری و اسفار 
مالصدرا؛ امام خمینی)ره( شرکت کرد، اما در 13۲۲ خورشیدی به دلیل درگذشت پدر به 

شهر خود بازگشت و مدتی در آنجا به امر آموزش پرداخت.
وی هم زمان با نا آرامی هایی که در آذربایجان به وجود آمد، به تهران رفت و در کتابخانه 
مجلس شورای ملی فعالیت خود را آغاز کرد و در این زمان با »سید حسن تقی زاده« از 
علمای مبارز و مرجع تقلید آشنا شد و مورد توجه او قرار گرفت. این عالم سپس به عنوان 
مدیر کتابخانه مجلس سنا برگزیده شد. عباس زریاب خویی در 1334 خورشیدی، بورس 
مطالعاتی بنیاد هومبولت در آلمان غربی را دریافت کرد و به مدت پنج سال در شهر های 
فرانکفورت و مونیخ به تحصیل و مطالعه در رشته های تاریخ، علوم و معارف اسالمی، 
شهر  گوتنبرگ  یوهانس  دانشگاه  از  سرانجام  و  شد  مشغول  تطبیقی  فرهنگ  و  فلسفه 
ماینز در رشته های تاریخ و فلسفه درجه دکتری دریافت کرد.وی دو سال بعد به دعوت 
»والتر هنینگ« استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا به آن شهر رفت و به آموزش زبان و ادبیات 
فارسی همت گماشت.این تاریخ نگار بزرگ از 1344خورشیدی، به عنوان استاد تاریخ در 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران فعالیت می کرد و از آنجا که در رشته های دیگری همچون 
ادبیات فارسی، ادبیات عرب، فلسفه، زبان شناسی و معارف اسالمی صاحب نظر بود تا 
خویی  زریاب  کرد.عباس  سخنرانی  و  تدریس  ها  رشته  این  بیشتر  در  13۵7خورشیدی 
دایره  مرکز  و  اسالمی  المعارف  دایره  بنیاد   ، تشیع  المعارف  دایره  با  بعد  های  سال  در 
المعارف بزرگ اسالمی همکاری داشت و به نوشتن مقاله هایی درباره تاریخ ، فلسفه و 

کالم اسالمی پرداخت.
این نسخه شناس از خویش آثار ارزشمندی را به یادگار گذاشت که از آن میان می توان به 
»اطلس تاریخی ایران، تاریخ ساسانیان، بزم آورد، آئینه جام، شرح مشکالت دیوان حافظ، 
سیره رسول الله، از آغاز تا هجرت، تصحیح الصیدنه فی الطب، نوشته ابوریحان بیرونی 

و شط شیرین پر شوکت«، اشاره کرد.
همچنین ترجمه اثرهایی همچون »تاریخ فلسفه، لذات فلسفه، تاریخ ایرانیان و عرب ها در 

زمان ساسانیان، دریای جان و ظهور تاریخ بنیادی را انجام داد.

فعالیت های بی نظیر این نویسنده سبب شد تا شخصیت های بسیاری درباره وی سخن 
بگویند، از این میان »محمدرضا شفیعی کدکنی« نویسنده و شاعر معاصر می گوید: »نمی 
گویم او واپسین بود، ولی در میان واپسین ها، بی گمان، برجسته ترین بود، برجسته ترین 
چهره از آخرین پژوهندگانی که بر مجموعه فرهنگ و مدنیت ایرانی احاطه ژرف و اشراف 

کامل دارند و بدان عشق می ورزند.«
بهمن   14 در  زمین  ایران  ادب  و  فرهنگ  حوزه  نویسنده  و  تاریخ  استاد  این  سرانجام 

1373خورشیدی در تهران دیده از جهان فرو بست و به سرای باقی شتافت.
سالروز  مناسبت  به  اسالمی  بزرگ  المعارف  دایره  علمی  هیات  عضو  سجادی«  »صادق 
درگذشت عباس زریاب خویی در گفت و گو با پژوهشگر گروه اطالع رسانی ایرنا، گفت: 
در  نیز  خویی  زریاب  عباس  بود،  سنا  مجلس  رئیس  زاده«  تقی  »سیدحسن  که  هنگامی 
کتابخانه مجلس مشغول به کار شد؛ با توجه به پشتکار و سواد علمی وی، تقی زاده نگاه 
تا به عنوان رئیس مجلس  این نسخه شناس سبب شد  او داشت، فعالیت های  ویژه ای به 
سنا در مسیر دریافت بورس تحصیلی او را یاری کند و بدین شکل وی پس از مدتی برای 
تحصیل علم راهی آلمان شود. از این رو این تاریخ شناس همواره از تقی زاده با احترام 

یاد می کرد. 
خورشیدی   1363 در  داشت:  بیان  اسالمی  بزرگ  المعارف  دایره  تشکیل  به  اشاره  با  وی 
طرح دایره المعارف بزرگ اسالمی منتشر شد که به منزله اعالمیه فعالیت این مرکز بود. 
پس از آن به مدیریت عباس زریاب خویی، بخش تاریخ در این نهاد ایجاد شد و من و »سید 

علی آل داوود«، به درخواست زریاب خویی در آن بخش به فعالیت پرداختیم.
عضو هیات علمی دایره المعارف بزرگ اسالمی یاد آور شد: عباس زریاب خویی در بخش 
تاریخ دایره المعارف پرسش هایی را که درباره حوادث تاریخی و منابع مطرح می شد، 
بسیار محققانه و عالمانه پاسخ می داد؛ حضور وی سبب شده بود تا بسیاری از جوانان، 
خواهان همکاری با بخش تاریخ شوند که از جمله می توان »علی بهرامیان« و »ابوالفضل 
خطیبی« را نام برد، به این ترتیب بهترین گروه پژوهشی دایره المعارف بزرگ اسالمی، 
زیر نظر عباس زریاب خویی با پشتیبانی و تایید »سیدکاظم موسوی بجنوردی« بنیانگذار 

این دایره المعارف شکل گرفت.

از  ایران پیش و پس  و  تاریخ اسالم  بر  دان تصریح کرد: عباس زریاب خویی  تاریخ  این 
اسالم، ادب و لغت فارسی و عربی، فلسفه، کالم، فقه و اصول، تفسیر قرآن و سیره نبوی 
تسلط کامل داشت و به تمامی پرسش های مربوط به آن علوم، پاسخ های دقیق و عالمانه 
ای می داد. همانطور که خود مورد احترام استادان در حوزه علمیه قم و ... بود، همواره 
نزد وی می  آموزی  برای علم  افرادی که  و  دانشجویان  با  نیز  سعی می کرد، همین گونه 
آمدند، رفتار کند. وی آنان را به شیوه خود و با ظرافت و دانایی تمام تشویق و راهنمایی 
می کرد. برای نمونه در بخش تاریخ دایره المعارف، پرسش هایی درباره جزئیات تاریخ 
اسالم، ایران و متن های تاریخ و ادب می پرسید، چنان که گویی در حل کردن مشکل از 
دیگران کمک می خواهد. برخی از این پرسش ها، چنان همکاران را به اندیشه و تالش می 
انداخت که چندین روز را در راه یافتن پاسخ هایی دقیق و روشن سپری می کردند و این 

گونه بیش از پیش با منبع ها و روش های تحقیق آشنا می شدند.

صادق سجادی در ادامه افزود: این نسخه شناس بر فعالیت های علمی و تحقیقی دیگران 
اظهار نظر نقادانه نمی کرد و من به عنوان همکار وی، تنها دو بار مشاهده کردم که درباره 
آثار و مقاله های یکی دو تن، آن هم با ایهام و با ظرافت تمام، مطالبی بیان کرد. در واقع 
نقد  یا  از اظهار نظر  را  آرامش، زریاب خویی  ادب، حیا، منش مسالمت جویی، تساهل و 

آشکار نوشته های دیگران باز نمی داشت.
این پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران تصریح کرد: او استادی فروتن برشمرده می شود که 
بارها ثابت شده بود، توضیحی بیشتر و بهتر از آن چه وی می داد، ناممکن است و می توان 
گفت شرح بیت های مشکل حافظ در کتاب گرانبهای »آئینه جام« دلیلی بر اثبات این مدعا 
است. به همین سبب نیز در گفت و گوهای شورای عالی علمی مرکز دایره المعارف بزرگ 
اسالمی، همواره سخن و نظر زریاب خویی مهم و تاثیرگذار بود و او را دایره المعارف 

زنده می خواندند.
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

دوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد
من نیز دل به باد دهم هر چه باد باد
کارم بدان رسید که همراز خود کنم

هر شام برق المع و هر بامداد باد
در چین طره تو دل بی حفاظ من
هرگز نگفت مسکن مالوف یاد باد

امروز قدر پند عزیزان شناختم
یا رب روان ناصح ما از تو شاد باد

خون شد دلم به یاد تو هر گه که در چمن
بند قبای غنچه گل می گشاد باد

از دست رفته بود وجود ضعیف من
صبحم به بوی وصل تو جان بازداد باد

حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد
جان ها فدای مردم نیکونهاد باد

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

Last night, the news of the beloved, journey-made, gave the wind:
To the wind, I also give my heart. Whatever it be-be.
To that, my work reached that, my confidant I make
Every evening the flashing lightning; and, every morning, the wind.
In the curl of thy tress, my heart void of protection,
Ever said not: “Of my accustomed abode, recollection be.”
To-day, I recognized the value of the counsel of those dear:
O Lord! joyous by Thee, the soul of our adviser be.
In memory of thee, blood become my heart, whenever, in the sward,
The fastening of the rose-bud’s coat, loosed the wind.
From my hand, had gone my feeble existence:
In the morning, by the perfume of thy tress, gave back life, the wind.
Hafez! thy desire, thy good disposition bringeth forth:
The ransom of the man of good disposition, souls be.

دانمارکومهاجران
قانون جدید پارلمان دانمارک در زمینه مصادره اموال ارزشمند پناه جویان واکنش های 
زیادی را برانگیخته است. بسیاری این قانون را نژادپرستانه و نازیستی خوانده اند. 
این  است.  »ایندیپندت«  است،  داده  نشان  واکنش  زمینه  این  در  که  نشریاتی  از  یکی 
نشریه در گزارشی می نویسد: »متأسفانه این اولین باری نیست که قوانین خشونت آمیز 
روبه روی  زیادی  موانع  مدت  این  طول  در  می شود.  تصویب  اروپا  در  ضدمهاجر 
این  است«.  داشته  وجود  شده اند  اروپا  وارد   ٢٠١٥ سال  در  که  پناه جویی  یک میلیون 
نشریه سپس ١٠ مورد از قوانین و رفتارهای خشونت آمیز علیه پناهنده ها را برشمرده 
و  مهاجران  غیرقانونی  اخراج  باید  را  خشونت آمیز  اقدام  »اولین  است:  نوشته  و 
از مهاجران سوری را اخراج  پناه جویان دانست. در سال گذشته، ترکیه  هزاران نفر 
کرد. پس از ترکیه، نروژ دومین کشوری است که دست به اخراج پناهنده ها زده است 
و آنها را از طریق دوچرخه یا اتوبوس به داخل خاک روسیه می فرستد. دومین اقدام 
خشونت آمیز علیه مهاجران و پناهنده ها ایجاد درگیری های فیزیکی است. سال گذشته 
در میدلزبورو انگلستان درگیری بین مهاجران و شهروندان انگلیسی ایجاد شد، به این 
دلیل که شهروندان این شهر دِر خانه های پناهنده ها را به رنگ سرخ درآورده بودند 
تا از سایر شهروندان متمایز شوند. اتفاق مشابهی در کاردیف انگلستان هم روی داد؛ 
زمانی که از مهاجران خواسته شده بود دستبندهایی به دست کنند تا مشخص شوند 
آنها پناهنده هستند. سومین رفتار خشن و توهین آمیز با پناه جویان انتشار و توزیع 
راهنمای رفتار بین پناه جویان است. در این راهنماها به پناه جویان رفتار مؤدبانه در 
اروپا آموخته می شود. چهارمین این رفتارها، تصویب قوانینی است که پس از اتفاقات 
شب سال نو در کلن آلمان شاهد آنها هستیم. این قوانین از ورود مهاجران به استخرها 
و کلوپ ها در شهرهای مختلف اروپا جلوگیری می کنند. دانمارک یکی از کشورهایی 
کسانی  به  به طوری که  است؛  کرده  برقرار  خود  شهرهای  در  را  قوانین  این  که  است 
به  ورود  اجازه  نکنند،  صحبت  آلمانی  یا  انگلیسی  دانمارکی،  زبان های  از  یکی  به  که 
کلوپ ها و استخرها داده نمی شود. متأسفانه پنجمین مورد مربوط به سیاست مداران و 
رسانه هاست؛ از دیوید کامرون تا دونالد ترامپ و از نشریه طنز شارلی ابدو تا روزنامه 
دیلی میل. یکی از نژادپرستانه ترین واکنش هایی که تاکنون نسبت به مهاجران صورت 
گرفته، انتشار کاریکاتوری از مهاجران در روزنامه دیلی میل به شکل یک دسته موش 
سیاه است که به سمت اروپا در حال حمله ورشدن هستند. استفاده از گاز اشک آور و 
شیلنگ آب علیه مهاجران، ششمین رفتار خشن علیه آنهاست. سپتامبر گذشته زمانی 
که مهاجران سوری پشت مرزهای مجارستان جمع شده بودند و خواستار ورود به 
این کشور بودند، پلیس ضدشورش مجارستان به سوی آنها گاز اشک آور پرتاب و آنها 
را با شیلنگ آب متفرق کرد. هفتمین قانون خشونت آمیز نصب سیم خاردار و حضور 
پلیس ضدشورش در مرزهای اروپا باوجود قانون روادید شینگن است که رفت وآمد 
بین مرزهای اروپا را مجاز می کرد. این قانون چندی پیش برداشته شد تا اسلوونی، 
راهپیمایی های  بایستند.  مهاجران  رودرروی  بتوانند  بهتر  و...  استرالیا  مجارستان، 
ضدمهاجران، تخریب مکان های استقرار پناه جویان و قانون ضبط اموال نیز آخرین 
دیگر  و  عراق  سوریه،  در  جنگ  از  که  مهاجرانی  و  پناهنده ها  علیه  که  است  مواردی 

کشورها فرار کرده اند، تصویب شده است«.


