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مبارز صلح
«تاتا ماديبا»*

پدر ملت ما، راهنماى ما /  محافظ آفريقا
هستى/   منحصربه فرد  نمى گويم 

نمى گويم پيروز هستى
تو بيش از همه اينهايى، تو همانى كه 

هركسى در رويا مى خواهد باشد*
نسل  بازمانده هاى  آخرين  از  يكى  ماندال  نلسون 
رهبران آزاديخواه قرن بيستم بود. شايد آنگونه كه 
مرگ  براى  خودش  تسليت  بيانيه  در  اوباما  باراك 
به دنيا  او  مانند  كسى  هرگز  ديگر  نوشت:  ماندال 

نيايد. ماندال، رهبر بزرگ جنبش ضد آپارتايد آفريقا، 
يك  براى  زندان  سال هاى  طوالنى ترين  ركورددار 
سياهپوست  رييس جمهور  نخستين  سياسى،  رهبر 
سطرها  را  فهرست  اين  مى توان  آفريقاى جنوبى... 
طوالنى كرد، مهم اين است كه او روز پنجشنبه در 
كه  درحالى  محلى  وقت  به  و 20دقيقه  هشت  ساعت 
95سال  و  بودند  كنارش  در  خانواده اش  اعضاى 

داشت، درگذشت.

  ماندال در دهه 80 و در زندان، به «سل» دچار شد 
و همين سرانجام او را از پا درآورد. ماه هاى اخير، 
چندبار به دليل عفونت ريوى در بيمارستان بسترى 
بود. تابستان امسال، وخامت وضع جسمى باعث شد 
كه بار ديگر در بيمارستان بسترى شود اما پس از 
مدتى، به خانه منتقل شد و تحت مراقبت ويژه پزشكى 
قرار گرفت.  با اعالم درگذشت ماندال، مردم كه پرچم 
ملى آفريقاى جنوبى و حزب كنگره ملى آفريقا را در 
قرار  شدند.  جمع  خانه  اش  مقابل  در  داشتند،  دست 
است مراسم يادبود ماندال روز دوشنبه در استاديوم 
نفر،  90هزار  گنجايش  با  ژوهانسبورگ،  اف ان بى 
برگزار شود. از روز سه شنبه، پيكر رييس جمهورى 
پيشين آفريقاى جنوبى براى اداى احترام همگانى در 
مكانى در پرتوريا، پايتخت، قرار خواهد گرفت و يك 
هفته بعد، به كيپ شرقى انتقال خواهد يافت. مراسم 
رسمى تشييع و تدفين نلسون ماندال روز 14 دسامبر 
كه  روستايى  مى شود؛  برگزار  كونو  روستاى  در 
دوره كودكى ماندال آنجا سپرى شد.  نلسون ماندال 
به دليل موقعيتى كه در آن به دنيا آمد و بزرگ شد، 

هميشه انقالبى بود. 

زيادى  بخش  كه  بودند  محلى  حكام  از  او  خانواده 
از امالكشان را استعمارگران تصاحب كرده بودند. 
حال و هواى استعمار آنقدر ظالمانه بود كه جان هاى 
هم  ماندال  گيرند.  آرام  آن  در  نمى توانستند  شريف 
در اين شرايط به يكى از رهبران ضدآپارتايد تبديل 

شد. در ميان همه تعداد دفعاتى كه دستگير و تعقيب 
وجود  او  زندگى  در  شگفت  و  قطعى  لحظه اى  شد، 
 1960 سال  كرد؛  عوض  به كلى  را  مسيرش  و  دارد 
روى  پليس  آتش گشودن  شاهد  كه  شارپ ويل  در 
قوانين  عليه  معترضان  از  نفر   67 بود.  معترضان 
اثر  بر  سياهپوستان  براى  آمدوشد  محدوديت 
ديوار  كنج  در  ماندال  شدند.  كشته  پليس  تيراندازى 
خوابگاهى كه به آن پناه برده بود، دريافت كه مبارزه 
آن  از  پس  است.   رسيده  بن بست  به  مسالمت آميز 
و  نهاد  بنيان  را  آفريقا  ملى  كنگره  نظامى  شاخه  او 
ديد.  آموزش  چريكى  جنگ هاى  براى  الجزاير  در 
انقالب در راه بود و ماندال ريشى شبيه ريش [فيدل] 
آفريقا  ملى  كنگره  به  ماندال  بود.  گذاشته  كاسترو 
گفت نمى توان با دستان خالى جلو حمله يك حيوان 
وحشى را گرفت. كنگره ملى آفريقا يك شاخه نظامى 
بنام «اوكونتو وى سيزوه» (نيزه ملت) ايجاد كرد كه 
رهبر آن ماندال بود. جو اسلوو مى گويد: «ولى حتى 
 1962 آگوست  در  سرانجام  نداشتيم.»   تپانچه  يك 

دستگير شد و به زندان جزيره «روبن» در آب هاى 
نزديك كيپ تاون فرستاده شد. 

با  و  شدند  متهم  خيانت  به  همرزمانش  و  ماندال 
مجازات اعدام روبه رو بودند. ولى دادگاه او به يكى 
سخنرانى  يك  در  او  شد.  تبديل  لحظاتش  بهترين  از 
چهارساعته گفت: «من آرمان جامعه اى دموكراتيك و 
آزاد را گرامى داشته ام» و در حالى كه به قاضى نگاه 
مى كرد گفت: «اين آرمانى  است كه اميدوارم برايش 
زندگى كنم و آن را به دست آورم. ولى در عين حال 
قاضى  بميرم.»  آن  براى  باشد  الزم  اگر  حاضرم 
حبس ابد  به  ولى  گذشت  اعدامش  حكم  از  دادگاه  آن 
27سال  داشت.  46سال  حالى كه  در  شد،  محكوم 
فراموش ناشدنى  شماره  (با  زندان  در  او  مقاومت 
حكومت  زندان،  بيرون  همرزمانش  و   (46664
از  او  كرد.  عقب نشينى  به  وادار  را  آپارتايد  وحشى 
افتاد،  اتفاق  آن  از  پس  هرچه  و  آمد  بيرون  زندان 

سرنوشت ساز بود.

 تنها چهارسال بعد از آزادى، نخستين رييس جمهور 
هنوز  كشور  اين  شد.   آفريقاى جنوبى  سياهپوست 
نابرابرى  و  تبعيض  از  دارد،  زيادى  چالش هاى 
گذشته،  يك سال ونيم  در  فراگير.  ايدز  تا  طبقاتى 
آفريقاى جنوبى با بزرگ ترين آشوب ها و ناآرامى هاى 
اعتصاب  بود:  مواجه  آپارتايد  سقوط  از  پس  ممكن 
مرگبار  پاسخ  و  معدن  عصبانى  كارگران  عمومى 
رهبران  كثيف كارى  كشف  همچنين  آنها،  به  پليس 
و  كشور  رهبران  ميان  انشقاق  كه  ملى  كنگره 
ماندال  مرگ  با  اكنون  داد.  افزايش  را  فقير  توده 

خوشبين بودن به آينده دشوارتر شده است.

*لقب ماندال
*سرودى براى نود و پنجمين سالگرد تولد او 

پايان نماد مبارزه با نژادپرستى 

 ماندال نمي ميرد 
  

نلسون ماندال مبارز بزرگ با استعمار و نژادپرستي و از 
جمله رهبراني بود كه در مبارزه خود به پيروزي رسيده 
هزينه  و  كشيد  فراوان  سختي  راه  اين  در  گرچه  است؛ 
سنگيني پرداخت، از جمله بيش از 20سال از پرنشاط   ترين 
دوران عمر خود را در زندان به سر برد. نلسون ماندال، 
نماد پايداري و مبارزه با بيداد، بي عدالتي و استعمار در 
واال  انسان  يك  او  اينكه  همه  از  مهم تر  اما  ماست  دوران 

بود. اگر بخواهيم مقايسه اى داشته باشيم، 

هم  گاندي  كرد.  مقايسه  «گاندي»  با  مي توان  را  «ماندال» 
آزادي  و  انسان  به  عشق  بود.  عشق  و  محبت  وجودش 
اين  در  بيگانه؛  سلطه  از  سرزمينش  رهايي  به  عشق  و  او 
سرسخت ترين  به  نسبت  حتي  كينه،  از  نشاني  شخصيت 
دشمنانش نمي بينيد. ماندال نيز چنين بود، با اين تفاوت كه 
او با زشت ترين و بد ترين شكل استعمار كه در چهره كريه 

نژادپرستي و آپارتايد ظاهر شده بود مبارزه كرد.

نداشت،  وجود  هندوستان  در  صورت  اين  به  كه  امري   
هرچند كه هندوستان مهم ترين پايگاه بسط قدرت استعمار 
بريتانيا در حساس ترين نقطه عالم بود. ماندال در مبارزه 
خود پيروز شد؛ گرچه پيش تر نيز در زيمبابوه كه در زمان 
حاكميت استعمار «رودزيا» نام داشت مردم آپارتايد را از 
پاي درآورده بودند ولي پس از آن كمتر شاهد حاكميت 
واقعي مردم بر سرنوشت خود در اين كشور بوديم. اين 
تنها سفيدپوستان نبودند كه مورد غضب قرار گرفتند، بلكه 
آنگونه  نيز  شده  رها  مردم     خودكامگي،  نوعي  استقرار  با 
ماندال  ولي  نچشيدند  را  پيشرفت  و  آزادي  طعم  بايد  كه 
نه تنها آخرين نفس هاي نژادپرستي را گرفت بلكه پس از 
پيروزي با دشمنان خود نيز با مهرباني رفتار كرد و مردم 
سرنوشت  بر  حاكميت  رفيع  جايگاه  در  نيز  را  شده  آزاد 
خود نشاند و با اينكه قهرمان بالمنازع و محبوب نه تنها در 
آفريقاي جنوبي، بلكه تمام آفريقا و حتي مورد احترام در 
همه جهان بود، فقط به عنوان رئيس جمهوري كه مردم به 
او رأي داده بودند چند صباحي مسئوليت را پذيرفت و بعد 
هم با شيوه اي دموكراتيك (البته به خواست خود) سمت 

رسمي را به ديگري سپرد.

آن،  از  پس  چه  و  رياست جمهوري  زمان  در  چه  ماندال   
هم  امر  همين  بود.  مردم  به  خدمت  انديشيد  آن  به  آنچه 
سبب شد با تاسيس «بنياد خيريه ماندال» خدمت بي ادعاي 
خود را به اعتالي زندگي مردم و مبارزه با عقب ماندگي، 
گاندي  مانند  نيز  ماندال  دهد.  ادامه  بيماري  و  جهل  و  فقر 
مرد عشق بود و هويتي جز خدمت به مردم و تالش براي 

رهايي و آزادي و تامين حقوق مردم نداشت.
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در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد 
هيچكس عصبانى نيست. هيچكس سوار بر اسب 
بينيد.  نمى  تعظيم  حال  در  را  هيچكس  نيست. 
هيچكس سرافكنده و شكست خورده نيست هيچ 
قومى بر قوم د يگر برتر نيست و هيچ تصوير 
خشنى در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان 
اين است كه هيچگاه برده دارى در ايران مرسوم 
نبود ه است در بين صدها پيكره تراشيد ه شده 
بر سنگهاى تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه 
و عريان وجود ندارد. بخاطر بسپاريم كه از چه 

نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 

اين شناسنامه همه ماست
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زيبايى را بنگر، خواهى ديد 
كه به مقدار وزنش برايش بها 

پرداخت شده.
تاجر ونيزى، پرده سوم، صحنه دوم.

Look on beauty, and you 
shall see tis purchased by 

the weight.
The merchant of Venice, Act III, sc. 2.

برگرفته از كتاب اند يشه هاى زرين شكسپير
گردآورى و ترجمه: هليا معينى 

يادبود  مراسم  در  جهان  رهبران  گردهمايي  بزرگ ترين 
ماندال

وداع جهانى با 
نلسون ماندال

مراسم وداع با نلسون ماندال، رهبر فقيد آفريقاي جنوبي 
شايد  است.  تاريخي  واقعه  يك  به  شدن  تبديل  حال  در 
رييس جمهور  چهار  نتواند  دنيا  در  ديگري  مراسم  هيچ 
فعلي و گذشته امريكا، چهار نخست وزير فعلي و گذشته 
در  را  فرانسه  گذشته  و  فعلي  رييس جمهور  دو  بريتانيا، 
يكجا گرد هم آورد. تاكنون گفته مي شود كه بيش از 60 
وي  يادبود  مراسم  در  جهان  مختلف  كشورهاي  رهبر 
و  اوالند  فرانسوا  اوباما،  باراك  كرده اند.  پيدا  حضور 
ديويد كامرون در ميان رهبراني بودند كه براي شركت 
در مراسم روز گذشته در استاديوم شهرك سوتو و مي 
 حضور يافتند. اين مراسم عظيم و باشكوه همزمان شد 
با بارش باران به طوري كه سيريل رامافوسا از رهبران 
سنت  در  گفت:  باران  اين   وصف  در  آفريقا  ملي  كنگره 
ما وقتي باران مي بارد يعني خدا ورودتان را به بهشت 
خيرمقدم مي گويد. در چند روز آينده مجموعه مراسمي 
حاكميت  از  را  جنوبي  آفريقاي  كه  مردي  يادبود  براي 
خواننده هاي  از  مي شود.  برگزار  داد،  نجات  سفيد  اقليت 
سازمان  دبيركل  مون،  كي  بان  تا  گرفته  دنيا  معروف 
و  بين المللي  مطرح  چهره هاي  جهان،  رهبران  متحد،  ملل 
شخصيت هاي مشهور به 95000 شهروند عادي آفريقاي 
ماندال  نلسون  يادبود  مراسم  در  كه  مي پيوندند  جنوبي 
آخرين  براي  ماندال  كنند.  اف ان بي  شركت  استاديوم  در 
جهاني  جام  مسابقات  با  همزمان  استاديوم  اين  در  بار 
گاوك،  يواخيم  شد.  حاضر  عمومي  انظار  در  فوتبال 
رييس  باروسو  مانوئل  خوزه  آلمان،  رييس جمهوري 
هلند  پادشاه  الكساندر  ويلم  اروپا،  اتحاديه  كميسيون 
رييس جمهوري  سه  اسپانيا،  وليعهد  فيليپ  شاهزاده  و 
بيل  و  كارتر  جيمي  بوش،  دبليو  جورج  امريكا،  سابق 
فعلي  رييس جمهوري  اوباما  باراك  كنار  در  نيز  كلينتون 
رييس جمهوري  روسوف  ديلما  همسرش،  و  كشور  اين 
برزيل، محمود عباس رييس تشكيالت فلسطيني و پراناب 
چين،  جمهور  روساي  و  هند  رييس جمهوري  مخرجي 
كوبا و افغانستان از جمله افرادي بودند كه در اين مراسم 
حضور يافتند. اين مراسم حتي باعث شد تا گراسا ماشل، 
را  ماندال  سابق  همسر  ماندال،  ويني  ماندال،  نلسون  بيوه 
در بدو ورودش به ورزشگاه به آغوش بگيرد و با وي 
ابراز همدردي كند. سخنران ويژه مراسم ماندال، باراك 
اوباما  باراك  بود.  متحده  اياالت  رييس جمهور  اوباما، 

در آغاز سخنراني خود گفت كه حضور در اين مراسم 
آفريقاي  مردم  به  خطاب  و  مي داند  بزرگ  افتخاري  را 
اجازه  آنان  به  اينكه  خاطر  به  «جهانيان  گفت:  جنوبي 
شما  از  باشند،  شريك  شما  با  ماندال  زندگي  در  داديد 
سپاسگزارند.» اوباما گفت كه ماندال «آخرين آزاديبخش 
يك  رهبر  گاندي،  مانند  را  او  و  بود»  بيستم  قرن  كبير 
نهضت رهايي بخش توصيف كرد. رييس جمهوري امريكا 
و  سياهپوست  شهروند  هزاران  مانند  ماندال  كه  گفت 
رنگين پوست آفريقاي جنوبي، از شرايط زندگي خود به 
خشم آمد اما توانست خشم خود را مهار كند تا به هدفش 
برسد. اوباما گفت بيش از سي سال پيش به عنوان يك 
او  از  و  شد  آگاه  او  مبارزات  و  ماندال  نام  از  دانشجو، 
ماندال  مانند  هرگز  كه  مي داند  چند  هر  و  گرفت  الهام 
او  از  ماندال،  سرمشق  اما  يافت  نخواهد  دست  كمال  به 
انساني بهتر ساخت. در اين مراسم بان كي مون، دبيركل 
سازمان ملل در سخنراني خود گفت: آفريقاي جنوبي يك 
قهرمان را از دست داد، ماندال يكي از بهترين آموزگاران 
جهان بود. مراسم يادبود ماندال را بسياري از رسانه هاي 
جهان پوشش مستقيم دادند و حتي مقاماتي كه نتوانستند 
آفريقاي  سفارت  در  حضور  با  كنند،  شركت  مراسم  در 
جنوبي ياد و خاطره ماندال را گرامي داشتند. از جمله آنها 
والدمير پوتين، رييس جمهور روسيه بود كه با حضور 
يادبود  دفتر  مسكو،  در  جنوبي  آفريقاي  سفارت  در 
نلسون ماندال را امضا كرد. با اين حال اين مراسم بدون 
رييس جمهور  زوما،  جاكوب  كه  زماني  نبود.  هم  حاشيه 
ايستاد  جايگاه  در  سخنراني  براي  جنوبي  آفريقاي 
گروهي از جمعيت حاضر در استاديوم وي را هو كردند 
رعايت  كه  خواست  جمعيت  از  گروهي  از  مراسم  مدير 
احترام رييس جمهور آفريقاي جنوبي را كرده و او را هو 
نكنند. در مراسم روز گذشته از تمامي اديان براي دعا به 
مراسم آمدند. روحانيون اسالمي، كشيش هاي مسيحي، 
براي  و  داشتند  حضور  مراسم  در  يهوديان  و  بوداييان 
يكي  به  عمال  ماندال  يادبود  مراسم  خواندند.  دعا  ماندال 
چهره هاي  و  جهان  سران  گردهمايي هاي  بزرگ ترين  از 
طول  در  شايد  شد.  تبديل  اخير  سال هاي  در  مشهور 
سال ها و شايد قرن ها ديگر كسي را مانند ماندال نمي توان 
احترام  وي  براي  جهان  مردم  تمامي  اين گونه  كه  يافت 
مقامات  اين گونه  يادبودش  مراسم  براي  و  باشند  قايل 
نخستين  شايد  ماندال  بشتابند.  دنيا  مختلف  كشورهاي 
مرگش  با  بتواند  كه  باشد  فردي  آخرين  هم  شايد  يا 
خود را  دولتي يكي از مقام هاي عالي  كاري كند كه اگر 
به مراسم او نفرستد، مورد رنجش افكار عمومي مردم 
آن كشور قرار گيرد. با اين حال روز گذشته را مي توان 
سال  در  جهان  سياسي  مقام هاي  گردهمايي  بزرگ ترين 
دانست. پس از مراسم يادبود بناست پيكر نلسون ماندال 
از 11 تا 13 دسامبر در پرتوريا، پايتخت آفريقاي جنوبي 
تولدش  محل  روستاي  در  آن  از  پس  و  شود  داده  قرار 
كونو به خاك سپرده  شود و در اين روز مردم آفريقا نيز 

با ماديبا وداع خواهند كرد.

بازتاب جهانى به مرگ «ماندال»
زندان....  از  فلسطينى ها،  زندانى  رهبر  برغوثى،  مروان 
فلسطينى ها  بى آزادى  ما  آزادى   گفته بودى  تو  اسرائيلى: 
مى گويم  تو  به  زندان  گوشه  در  من  حاال  نيست،  كامل 
خودت  آزادى  به  تو  زيرا  است،  امكانپذير  ما  آزادى 
رسيدى، آپارتايد در آفريقاى جنوبى شكست خورد، پس 

در فلسطين هم شكست خواهد خورد.
با  ماندال  نلسون  آمريكا:  رييس جمهور  اوباما،  باراك 
وقارى مثال زدنى و اراده اى فوالدين و با فداكردن آزادى 
خودش براى آزادى ديگران، آفريقاى جنوبى را دگرگون 
از  زندگى  طول  در  او  سفر  داد.  تكان  را  ما  همه  و  كرد 
اين  برگيرنده  در  رياست جمهورى  به  رسيدن  تا  حبس 
وعده بود كه انسان ها و كشورها مى توانند بهتر شوند. 
ما احتماال ديگر شاهد ظهور افرادى مثل ماندال نخواهيم 

بود.

والديمير پوتين، رييس جمهورى روسيه: «ماندال با گذر از 
آزمونى دشوار، تا به آخر به آرمان هاى انسانگرايانه و 
عدالت محور خود وفادار ماند و بدينگونه، فصلى از تاريخ 
آفريقاى جنوبى  برپايى  و  آپارتايد  بر  غلبه  با  كه  آفريقا، 
همراه  ماندال  نلسون  نام  با  بود،  شده  آغاز  دموكراتيك 
عصر  سياستمداران  بزرگ ترين  از  يكى  ماندال  است. 

حاضر بود و هرگز به اعتقاداتش پشت نكرد.»
 اليزابت دوم، ملكه بريتانيا: «او تالشگرى خستگى ناپذير 
براى پيشبرد منافع كشورش بود و ميراث برجاى مانده 
آفريقاى جنوبى  در  امروزه  كه  است  صلحى  او،  از 

مشاهده مى كنيم.»  
ما  ملت  آفريقاى جنوبى:  رييس جمهور  زوما،  جيكوب 
ما  مردم  است.  داده  دست  از  را  خود  فرزند  بزرگ ترين 
او  خستگى ناپذير  مبارزه  داده اند.  دست  از  را  خود  پدر 
همراه  به  برايش  را  جهانيان  احترام  آزادى،  كسب  براى 

آورد.
رييس جمهور  الگوى  تا  مى كنم  دعا  من  فرانسيس:  پاپ 
آفريقاى جنوبى  مردم  نسل هاى  تمامى  الهام بخش  فقيد، 
آرمان هاى  سرمشق  را  نيكى  و  عدالت  تا  شود 

سياسى شان قرار دهند.
ماندال  نلسون  اسراييل:  نخست وزير  نتانياهو،  بنيامين 
پدر  او  بود.  ما  زمان  شخصيت هاى  بزرگ ترين  از  يكى 
كه  آزادى  جنگجوى  و  بينش  صاحب  مردى  بود،  ملتش 

خشونت را نفى مى كرد.
تبار  از  «بزرگى  هند:  نخست وزير  سينگ،  مانموهان 
اندازه  همان  به  ماندال  مرگ  درگذشت.  مردمان 
او  است.  دردناك  ضايعه اى  هند  براى  آفريقاى جنوبى، 

همفكر راستين گاندى بود.»
عدالت  غول  را  ماندال  سازمان ملل  دبيركل  بان كى مون، 
براى  ما  عصر  در  او  اندازه  به  و گفت: «هيچكس  خواند 
پيشبرد ارزش ها و آمال هاى سازمان ملل كار نكرد.» او 
كرد  بشريت  و  مردمش  به  خدمت  صرف  را  زندگى اش 
موضع گيرى  داد.  انجام  زياد  فداكارى  با  را  كار  اين  و 
اصولى او و نيروى اخالقى كه زيربناى اين موضع گيرى 

بود نقش اساسى در برچيدن آپارتايد داشت.»
برمه  در  دموكراسى  جنبش  رهبر  سوچى،  سان  آنگ 

(ميانمار): ماندال، انسانى بزرگ است.
دااليى الما، رهبر معنوى تبتى ها: دنيا «رهبر بزرگى» را 

از دست داده است.
جاكايا كى كوته، رييس جمهورى تانزانيا: دنيا يك قهرمان 

قرن بيستم و بيست ويكم را از دست داده است.
شيمون پرز، رييس جمهور اسراييل: دنيا رهبر بزرگى را 

از دست داده كه مسير تاريخ را تغيير داد.
بزرگ ترين  از  يكى  ماندال  پرزيدنت  بوش:  دبليو  جورج 
جور  او  بود.  ما  زمانه  در  برابرى  و  آزادى  نيروهاى 
زمانه را با وقار و در آرامش تحمل كرد و جهان ما به 
خاطر سرمشق او جاى بهترى است. فقدان اين مرد نيك 
احساس خواهد شد اما آثار خدمات او همچنان احساس 

خواهد شد.
كوفى عنان، دبيركل پيشين سازمان ملل متحد: دنيا رهبر 

بزرگى را از دست داده است.
چراغى  امروز  بريتانيا:  نخست وزير  كامرون،  ديويد 

درخشان در جهان از تابيدن باز ايستاد.
ماندال  «نلسون  افغانستان:  رييس جمهور  كرزاى،  حامد 
آپارتايد  مقابل استعمار و  عادل جهان بود كه در  رهبر 
و براى برابرى و عدالت و حقوق برابر انسان ها مبارزه 

كرد و الهام بخش ديگر مردم جهان نيز بود.»
بيل كلينتون: «امروز جهان يكى از مهم ترين رهبران خود 
هيالرى  داد.  دست  از  را  انسان هايش  بهترين  از  يكى  و 

و چلسى و من يك دوست واقعى را از دست داده ايم.»
حقوق  هواداران  و  آفريقاى جنوبى  مردم  كارتر:  جيمى 
دست  از  را  بزرگ  رهبر  يك  جهان  سراسر  در  بشر 
اميدى  ايجاد  باعث  عدالت  و  آزادى  به  او  عشق  داده اند. 
تازه براى نسل هاى سركوب شده در سراسر جهان شد.
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چرا ماندال شايسته 
احترام است؟ 

 عبدالرضا بندى 
 

است،  كرده  ترك  را  ما  اكنون  ماندال  آقاى 
اين  با  زوما  جيكوب  آفريقاى جنوبى  رئيس جمهور 
آپارتايد  عليه  جنبش  رهبر  درگذشت  خبر  جمله 
سالگى،   95 سن  در  نوبل،  صلح  جايزه  برنده  و 
منزلش  در  ماه،  آذر  چهاردهم  پنجشنبه  شامگاه 
همچنين  زوما  كرد.  اعالم  را  ژوهانسبورگ  در 
دست  از  را  خود  فرزند  بزرگ ترين  ما  ملت  گفت: 
داده اند.  دست  از  را  خود  پدر  ما  مردم  است.  داده 
تقالى خستگى ناپذير او براى كسب آزادى احترام 
اولين  ماندال  آورد.  همراه  به  برايش  را  جهانيان 
كه  بود  آفريقاى جنوبى  پوست  سياه  رئيس جمهور 
بر  را  سمت  اين  سال  پنج  مدت  به   1994 سال  از 
آفريقاى جنوبى  پدر  را  او  بسيارى  و  داشت  عهده 
مى دانند.رهبر پيشين آفريقاى جنوبى، عليه آپارتايد 
(يا حاكميت اقليت سفيد بر كشور) مبارزه كرد و در 
كرد.اگر  دريافت  را  نوبل  صلح  جايزه   1993 سال 
همين  در  اما  بود  زندانى  سال  مدت 27  ماندال،  چه 
مدت، نقش برجسته اى در برقرارى صلح در ساير 

مناقشات به عهده داشت.

بخشش بزرگ
سابق  دشمنان  مدت،  طوالنى  حبس  به رغم  ماندال 
از  وقت  رئيس جمهور  به عنوان  و  بخشيد  را  خود 
ملى  آشتى  به  دستيابى  براى  خواست  نژاد ها  تمام 
همكارى كنند و اين ويژگى رهبر فقيد آفريقاى جنوبى 
رهبران  ميان  در  متمايز  چهره اى  وى  از  كه  است 
اين  ظاهر  در  است.شايد  ساخته  جهان  آزاديخواه 
باشد،  ماندال  همچون  بزرگ  مردانى  شيوه  بخشش 
اما با مرورى بر زندگى وى كه سال ها مبارزه كرده 
و شكنجه هاى روحى و جسمى ديده و 27 سال از 
دوران جوانى و ميانسالى خود را در زندان سپرى 
كرده درمى يابيم كه ماندال كارهاى بزرگى را مسبب 
شد و از انجام كارهاى بزرگ ديگرى نيز صرفنظر 
كرد.او آن وقت كه در موقعيت آزادى و اقتدار قرار 
گرفت و از شخصيت هاى سرشناس بين المللى شد، 
براى  اما  بگيرد،  انتقام  دشمنانش  از  مى توانست 
تعميق صلح نه تنها در كشور خود، بلكه در جهان 

از حق خود گذشت و الگو و محبوب دل ها شد.

رهبرى قابل احترام
يكى  ماندال،  نلسون  غربى،  رسانه هاى  اعتراف  به 
العاده اى  فوق  احترام  از  كه  بود  سياستمدارانى  از 
كه  بود  كسى  او  بود.  برخوردار  جهان  سراسر  در 

نژاد  رژيم  كردن  جايگزين  براى  مبارزه  رهبرى 
پرست (آپارتايد) آفريقاى جنوبى با حكومتى مبتنى 
داشت.به  عهده  به  را  نژادى  چند  دموكراسى  بر 
داشتنى  دوست  شخصى  او  رسانه ها  اين  نوشته 
رفتار  وجود  با  طبعى.  شوخ  و  فروتنى  با  بود؛ 
داستان  نبود.  كينه اى  بود،  شده  او  با  كه  خشنى 

جالب زندگى اش تا حدودى دليل عالقه فوق العاده 
مردم جهان به اوست.نلسون ماندال، پس از آن كه 
در سال 1999 از رياست جمهورى كشورش كناره 
نماينده  و  سفير  مشهورترين  به صورت  كرد  گيرى 
آفريقاى جنوبى درآمد. براى مقابله با بيمارى ايدز و 
ويروس اچ آى وى، تالش زيادى كرد و فعاليت هاى 
او بود كه سبب شد آفريقاى جنوبى به عنوان ميزبان 

بازى هاى جام جهانى سال 2010 انتخاب شود.

جمهورى  در  صلح  مذاكرات  در  همچنين  او 
دموكراتيك كنگو، بروندى و ساير كشورهاى جنوب 
آفريقا شركت داشت. در سال 2004 در 85 سالگى، 
كناره  اجتماعى  و  سياسى  صحنه  از  ماندال  نلسون 
گيرى كرد تا وقت بيشترى را با همسر و دوستان 
كه  كسانى  به  بگذراند.ماندال  آرامش  در  و  خود 
در  برنامه هايى  در  شركت  براى  را  او  مى خواستند 
خودش  لزوم  درصورت  مى گفت  كنند  دعوت  آينده 
نلسون  سال 1943  گرفت.در  خواهد  تماس  آنان  با 
ملى  كنگره  به  سياسى  فعال  يك  به عنوان  ماندال 
آفريقا پيوست و بعد موسس و رئيس شاخه جوانان 
اين حزب شد.در سال 1952 پروانه وكالت گرفت و 
با اوليور تامبو، كه همكارش بود دفتر وكالت خود 

را در ژوهانسبورگ باز كرد.
 آن دو به اتفاق مبارزه عليه تبعيض نژادى را شروع 
تمام  كه  ملى،  حزب  توسط  آپارتايد  نظام  كردند. 

اعضايش سفيد پوست بودند و اكثريت سياه پوست 
را سركوب مى كردند، پياده شده بود.در سال 1956 
به نلسون ماندال و 155 فعال ديگر كنگره ملى آفريقا 
كه  محاكمه اى  از  پس  ولى  شد،  زده  خيانت  اتهام 
شد.پس  اتهام  رفع  آنان  از  كشيد،  طول  سال  چهار 
محل  آن  موجب  به  كه  جديدى  قانون  تصويب  از 

كار و زندگى سياه پوستان تعيين و به آنان تحميل 
سال  يافت.در  شدت  آپارتايد  عليه  مبارزه  مى شد، 
1958 نلسون ماندال با وينى ماديكيزال، كه بعدا نقش 
بسيار فعالى براى آزادى او از زندان داشت، ازدواج 
غيرقانونى  آفريقا  ملى  كنگره   1960 سال  كرد.در 
اعالم شد و نلسون ماندال و ساير اعضاى ارشد اين 
آوردند.در  روى  زيرزمينى  فعاليت هاى  به  سازمان 
همين سال، پس از آنكه پليس در جريان تظاهرات 
سياه  شارپويل، 69  نشين  پوست  سياه  شهرك  در 
پوست را به ضرب گلوله كشت، مخالفت با آپارتايد 

تشديد يافت.

ماندال نيز سرانجام دستگير شد و به جرم خرابكارى 
به  توسل  با  دولت  كردن  سرنگون  براى  تالش  و 
را  خودش  از  دفاع  افتاد.ماندال  زندان  به  خشونت، 
براى  فرصت  اين  از  و  گرفت  عهده  به  دادگاه  در 
آزادى  دموكراسى،  با  ارتباط  در  عقايدش  از  دفاع 
جامعه  يك  ايده  او  گفت  او  كرد.  صحبت  برابرى  و 
آزاد و دموكراتيك را محترم مى شمارد و آرزويش 
با  و  مصالحه  با  اتفاق  به  مردم  تمام  كه  است  اين 
اين  افزود  وى  كنند.  زندگى  يكسان  فرصت هاى 
باشد  الزم  اگر  آن  تحقق  براى  كه  است  آرزويى 
حاضر است جانش را فدا كند.ماندال در سال 1964 

به حبس ابد محكوم شد.
پسر  نيز  و   1968 سال  در  مادرش  فوت  هنگام   

اتومبيل  تصادف  اثر  در  بعد  سال  يك  كه  ارشدش 
كشته شد، به او اجازه شركت در مراسم تدفين آنان 
داده نشد.نلسون ماندال مدت 18 سال را در زندان 
زندان  به   1982 سال  در  و  گذراند  روبن  جزيره 
منتقل  آفريقاى جنوبى  اصلى  خاك  در  پالسمور، 
ملى  كنگره  رهبران  ساير  و  ماندال  كه  حالى  شد.در 
جوانان  سرمى بردند،  به  تبعيد  يا  زندان  در  آفريقا 
شهرك هاى سياه پوست نشين آفريقاى جنوبى براى 
مى كردند.  تالش  همچنان  نژادى  تبعيض  با  مبارزه 
تا قبل از سركوبى اين مبازرات، صدها نفر كشته و 

هزاران نفر مجروح شدند.

زندگى  تبعيد  در  كه  تامبو،  اوليور   1980 سال  در 
نلسون  آزادى  براى  را  بين المللى  مبارزه  مى كرد 
جهانى،  جامعه  آن  پى  در  و  كرد  شروع  ماندال 
تحريم هاى عليه رژيم نژاد پرست آفريقاى جنوبى را 
كه در سال 1967 به اجرا گذاشته بود تشديد كرد.
اين فشارها نتيجه داد و در سال 1990 اف- دبليو- 
دكلرك، رئيس جمهور وقت آفريقاى جنوبى ممنوعيت 
كنگره ملى آفريقا را لغو كرد. ماندال از زندان آزاد 
شد و مذاكره براى تشكيل اولين حكومت چند نژادى 

مبتنى بر دموكراسى، شروع شد.

گزارش

همه  كه  يم 
بودن  يى 

ق اند ه

به مناسبت درگذشت نلسون ماندال

ققنوس ها هرگز 
نمي ميرند؛

دكتر كاوه احمدى

... و مگر سيمرغ ها هم مي ميرند!
سيمرغ  يا  كشت  توان  مي  نيز  را  ققنوس  مگر 
است  خود  مرگ  با  ققنوس  ساخت؟  اسير  را 
به  كه  مرغي  سي  هر  و  شود  مي  جاودانه  كه 
وحدانيت خويش برسند، جاي مرغ هاي كشته 
شده ديگر خواهند نشست و دوباره سيمرغ را 
خواهند آفريد. اسطوره ها هميشه با بازآفريني 
در كنش ها و منش ها هستند كه جاودانه مي 
مانند و بي شك مبارزات شان، يكي از راه هاي 
به اسطوره نشستن شان خواهد بود. مردگان 
آنان اند كه فراموش شده و مهمتر از همه، با 
بدنامي و كارنامه اي زشت و ننگين از تاريخ 
رخت خواهند بست؛ همان ها كه وجدان شان 
را به خواب زده و انسانيت را به دور ريخته 
اند، و آزادگان، آنان كه با وجود سكنا گزيدن 
در چهارديواري، مبارزات شان اينك جايگزين 
دين دروغ و مذهب نيرنگ و دروغ شده است 
و در تمامي خاورميانه طنين انداز گشته است. 
و اين است راز جاودانگي آنان و پيروزي ما... 
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پاسخ مسى به حمله هاى
 فيسبوكى ايرانيان 

بعد از اتمام مراسم قرعه كشى جام جهانى 2014 و مشخص شدن رقيبان ايران، 
عده اى از  ايرانيان در يك اقدام ناپسند به صفحه شخصى ليونل مسى ستاره تيم 
ملى آرژانتين در فيس بوك هجوم آورده و تعدادي از آنان با گستاخي و در اوج 

بي فرهنگي، حتي به او فحاشى كردند!
بعد از اتمام مراسم قرعه كشى جام جهانى 2014 و مشخص شدن رقيبان ايران، 
عده اى از  ايرانيان در يك اقدام ناپسند به صفحه شخصى ليونل مسى ستاره 
تيم ملى آرژانتين در فيس بوك هجوم آورده و تعدادي از آنان با گستاخي و در 

اوج بي فرهنگي، حتي به او فحاشى كردند! نظراتى كه تعداد آنها از 40 هزار مورد 
تجاوز مى كرد. ولى ليونل مسى اين اقدام زشت را بى پاسخ نگذاشت و اينگونه 
جواب فحاش ها را داد: «من براى اين مردم متاسفم زيرا اينگونه واژه ها بسيار 

غير دوستانه هستند».
در همين رابطه سايت فرارو نوشت: "آهن آالت، ضايعات، مسى جات خريداريم!"، 
"مسى يه چى ميگم .... تو خودت؛ هاشم بيكزاده"، "اصال هيچ موقع نميرسى ..."، 
"تو در مقابل ايران هيچى نيستى عمت هم همينطور"، "اين كوتوله ميخواد بياد با 
ايرانيا بازى كنه؟؟؟ به ما نميخورى آخه كوچولو"؛ اينها نمونه اى از چند هزار 
مسى  ليونل  فيسبوك  شخصى  صفحه  در  ها  ايرانى  توسط  شده  منتشر  كامنت 

است.
با همگروه شدن آرژانتين و ايران در جام جهانى فوتبال، تاكنون بالغ بر هزاران 
كامنت كه اغلب حاوى توهين و ناسزا به ليونل مسى است در صفحه شخصى 

وى در فيسبوك از طرف ايرانى ها نوشته شده است.
خالل  در  فيس بوك  ايرانى  كاربران  از  زيادى  جمع  كه  بود  پيش  ماه  چند  همين 
يكى  زايتسف  ايوان  شخصى  صفحه  به  هجوم  با  واليبال  جهانى  ليگ  برگزارى 
از بازيكنان تيم ملى ايتاليا، اين صفحه را پر از نظرات و كامنت هاى خود كردند 
كه اكثرا هم حاوى مطالب توهين آميز و زننده بود. خانواده زايتسف هم از اين 
توهين ها بى نصيب نمانده بودند و حجم باالى كامنت ها به جايى رسيد كه اين 
بازيكن گفت: "متاسفم كه بزرگترين تفريح ايرانيان توهين به ديگران است!" حال 
بهترين بازيكن فوتبال جهان در چند سال اخير نيز با اين رفتار ناهنجار ايرانيان 

روبرو شده است.
بهمن فروتن عضو هيئت مديره كانون مربيان فوتبال ايران و كارشناس فوتبال 
گفت: «بنده خيلى با فيسبوك سر و كار ندارم و خيلى هم به آن اعتقاد ندارم. اما 
ضرب المثلى وجود دارد كه هركس باد بكارد، طوفان درو مى كند. اتفاقاتى كه 
اين روزها در حاشيه فوتبال كشور روى مى دهد نتيجه بدفرهنگى هايى است كه 
خود ما در فوتبال مان ايجاد كرديم. از ابتداى انقالب يكسرى كارشناس عنوان 
كردند بايد مانع حضور زنان در ورزشگاهها شد تا مردان بتوانند در استاديوم 

ها فحش و بد و بيراه بگويند تا تخليه شوند.»
وى افزود: «نتيجه آن ديدگاه همين مى شود كه تا اين حد بدفرهنگى در استاديوم 
اى  وسيله  فوتبال  از  انقالب  ابتداى  از  بيايد.  بوجود  فوتسال  هاى  سالن  و  ها 
ساختند براى تخليه زباله هاى درون آدم ها و نتيجه اين اقدام اين مى شود كه 
امروز آبروى ما از نظر اخالقى و فرهنگى در دنيا برود و هزاران ايرانى وقت 
بگذارند تا به ليونل مسى فحش بدهند. اين در حالى است كه تمام بازيكنان تيم 
ملى از اكنون خوشحال هستند كه مى خواهند مقابل آرژانتين بازى كنند و هاشم 
در  و  باشد  سالم  مسى  كند  مى  آرزو  كند  مى  اعالم  اى  مصاحبه  در  زاده  بيك 
مقابل ايران بازى كند تا يادگارى براى بيك زاده باشد كه مقابل وى بازى كرده 

است.»
اين مربى فوتبال اظهار كرد: «افرادى كه در صفحه فيسبوك ليونل مسى كامنت 
خود  درون  هاى  زباله  كه  هستند  كسانى  همان  بردند  كار  به  آميز  توهين  هاى 
در  ناسزا  و  فحش  «اكنون  داد:  ادامه  وى  كنند.»  مى  تخليه  ها  استاديوم  در  را 
استاديوم ها تبديل به يك حربه شده است و خيلى از مربى هاى بى فرهنگ عده 
اى آدم را اجير مى كنند تا پشت نيمكت مربيان تيم حريف بنشينند و تا مى توانند 

به آنها فحش دهند و اين كار را نوعى تخليه نام گذاشته اند.»
وى تصريح كرد: «به نظر من اين اتفاق عصاره خشونت هاى موجود در سياست 
نئوليبرالى جهانى است. بنده واقعا از دولت توقع دارم كه به خود بيايد. ما هشت 
كه  كسانى  برچينيد.  فوتبال  از  را  فراگير  فساد  زنيم  مى  فرياد  كه  است  سال 
فساد را در فوتبال مديريت مى كنند به فكر هدايت فرهنگى و اخالقى تماشاگران 
نيستند. لذا به نظر من دولت و رسانه ها بايد به هدايت فرهنگى تماشاگران اقدام 

كنند.»

10 دسامبر، روز 
جهانى حقوق بشر

بشر  حقوق  جهانى  اعالميه  تصويب  از  سال   65
عنوان  به  انسان  حقوق  بشر،  "حقوق  مى گذرد: 
انسان." با وجود امضاهايى كه كشورهاى دنيا در 
پاى اعالميه جهانى حقوق بشر نهاده اند، در عمل در 

سراسر جهان هر روز اين حقوق را نقض مى كنند.
دهم  روز  در  وله،  دويچه  خبرى  شبكه  گزارش  به 
جمهور  رئيس  بيوه  روزولت،  النور   1948 دسامبر 
جهانى  اعالميه  روزولت،  فرانكلين  آمريكا،  سابق 
پاريس  در  ملل  سازمان  محل  در  را  بشر  حقوق 
را  آن  متحد  ملل  سازمان  عمومى  مجمع  و  خواند 
بشريت  تاريخ  در  بار  نخستين  براى  كرد.  تصويب 
46 عضو سازمان ملل متحد اعالم كردند كه بر سر 
انسان ها  همه  كه  رسيده اند  توافق  به  هم  با  حقوقى 
از  كشور،  هشت  باشند.  برخوردار  آن  از  بايست 
جمله اتحاد جماهير شوروى، عربستان سعودى و 

آفريقاى جنوبى، به اين اعالميه رأى ندادند.
سازمان  بشر  حقوق  جهانى  اعالميه  اصل  نخستين 
زاده  آزاد  بشر  افراد  «تمام  مى گويد:  متحد  ملل 
با  حقوق  و  كرامت  و  حيثيت  لحاظ  از  و  مى شوند 
هم برابرند.» ايده هاى اساسى اى كه در اين اعالميه 
30 ماده اى آمده و در سطح بين المللى مطرح گشتند، 
انسان  حقوق  باره  در  تفكر  سال  صدها  حاصل 
در  كه  انديشه هايى  تمام  بودند.  انسان  عنوان  به 
انگليس،   1689 سال  شهروندى"  حقوق  "منشور 
"اعالميه  و  آمريكا   1776 سال  استقالل"  "اعالميه 
روز  در  شده  منتشر  فرانسه"  انقالب  بشر  حقوق 
26 اوت سال 1789 وجود داشتند، به متن اعالميه 

جهانى حقوق بشر راه يافتند.
محصول  كه  فكرى  عظيم  پشتوانه  اين  وجود  با 
صدها سال كار فيلسوفانى است كه به حقوق انسان 
در  كه  بود  الزم  باز  انديشيده اند،  انسان  عنوان  به 
سالهاى پس از تصويب اعالميه جهانى حقوق بشر 
اصولى تكميلى به آن افزوده شود تا روشن گردد 
كه اسيران جنگى، آوارگان، زنان، مخالفان با جنگ، 
قربانيان شكنجه و كودكان نيز انسانهايى هستند كه 

اين  باشند.  برخوردار  بشرى  پايه اى  حقوق  از  بايد 
اصول دست كم روى كاغذ ثبت شدند. چون اصول 
اعالميه جهانى حقوق بشر سازمان ملل متحد تنها 
قصد و خواستى را بيان مى كنند و به لحاظ قضايى 
و حقوق ملل الزام آور نيستند. با وجود اين، اعالميه 
مهمترين  از  يكى   1948 سال  بشر  حقوق  جهانى 
اسناد بشريت است. اين اعالميه سنگ محكى است 
در تاريخ و براى بسيارى از كشورها الگويى بوده 

است در تدوين قانون اساسى ملى شان.

از انتشار ايده تا تحقق آن
با وجود همه امضاهايى كه كشورهاى دنيا در پاى 
در  عمل  در  نهاده اند،  بشر  حقوق  جهانى  اعالميه 

سراسر جهان هر روز اين حقوق را نقض مى كنند.
هنوز هم وضعيت جهان به گونه اى است كه انسانها 
تنها  و  نيستند.  آگاه  دارند  انسانى  حقوقى  اينكه  از 
براى  مى تواند  دارد  حقوقى  بداند  انسان  كه  آنجا 

برخوردار شدن از آن حقوق مبارزه كند.
كند  ادعا  بتواند  كه  نيست  دنيا  در  كشورى  هيچ 
اعالميه  ايده آل  اصول  درصد  صد  است  توانسته 
بيست  اصل  بخشد.  تحقق  را  بشر  حقوق  جهانى 
«هر  مى گويد:  بشر  حقوق  جهانى  اعالميه  پنجم  و 
شخصى حق دارد كه از سطح زندگى مناسب براى 
تامين سالمتى و رفاه خود و خانواده اش، به ويژه از 
حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبت هاى پزشكى 
اما  شود.»  برخوردار  ضرورى  اجتماعى  خدمات  و 
هر روز صدهزار انسان در جهان بر اثر گرسنگى 

مى ميرند.
اصل پنجم اعالميه مى گويد: «هيچ كس نبايد شكنجه 
شود يا تحت مجازات يا رفتارى ظالمانه، انسانى يا 
تحقيرآميز قرار گيرد.» طبق گزارش ساالنه سازمان 
عفو بين الملل اما هنوز هم در بسيارى از كشورهاى 

جهان انسانها را شكنجه مى كنند.
اصل بيست و ششم اعالميه مى گويد: «هر شخصى 
حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند شود.» اما 
در سراسر جهان بيش از يك ميليارد بيسواد وجود 

دارد.
بشر  حقوق  جهانى  اعالميه  دوم  و  بيست  اصل 
به عنوان عضو جامعه حق  مى گويد: «هر شخصى 
امنيت اجتماعى دارد.» يك و نيم ميليارد انسان اما 

و  بيست  اصل  مى زيند.  فقر  در  خاكى  كره  اين  در 
انسانها  همه  براى  كار  حق  از  اعالميه  اين  سوم 

مى گويد.
بيان  بشر  حقوق  جهانى  اعالميه  در  كه  ايده هايى 
شده اند، ايده هايى چون رهايى از محروميت و ترس، 
پيشرفت  حق  مذهب،  آزادى  عقيده،  و  بيان  آزادى 
اين  نيستند.  ذهنى  و  مجرد  ايده هايى  خوشبختى  و 
ايده ها از دل مشاهده رنج هاى بشرى در طى قرون 
بشرى  رنج هاى  رفع  براى  تالش  در  و  برآمده اند 
كنيم  توجه  اين  به  اگر  مى شوند.  متحقق  كه  است 

منظور  جهانى  اعالميه  در  كه  حقوقى  روز  هر  كه 
پايمال  دولت ها  و  گروه ها  افراد،  توسط  به  شده اند 
مى شوند، درمى يابيم كه هدفهايى كه در اين اعالميه 

آمده كامال واقعى هستند.

نياز به ساز وكار براى مهار 
سوء استفاده گران از قدرت

قدرتى  كه  كسى  كه  دارد  وجود  خطر  اين  هميشه 
اعمال  ديگر  انسان هاى  بر  را  آن  و  دارد  اختيار  در 
مى كند، از قدرت خود سوءاستفاده كند، به ويژه اگر 
ساز و كارهايى وجود نداشته باشند كه جلوى اين 
سوءاستفاده را بگيرند. اما بيش از پنجاه سال است 
كه در سراسر جهان انسان ها كوشيده اند تا اين ساز 
و كارها را به وجود آورند، ساز و كارهايى كه خود 
را در پشت مفاهيمى چون ايجاد دموكراسى و دست 

يافتن به حقوق بشر پنهان مى كنند.
در  است  توانسته  بين الملل  جامعه  جهانى  سطح  در 
ديگر  گامى  اتريش،  پايتخت  وين،  در   1993 سال 
سازمان  سوى  از  كه  جهانى  كنفرانسى  در  بردارد. 
برگزار  بشر  حقوق  درباره  وين  در  متحد  ملل 
در  بين المللى  همكارى هاى  براى  اصولى  هم  شد، 
زمينه دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان تعيين 
اين  در  شد.  ريخته  عملى  برنامه اى  طرح  هم  شدند، 
حقوقى  بشر  حقوق  اينكه  بر  شد  تاكيد  كنفرانس 
وظيفه  حقوق  اين  از  حفاظت  جهان شمول،  هستند 
مى توان  ترتيب  بدين  است.  بين الملل  جامعه  قانونى 
در سراسر جهان كسانى كه حقوق بشر را ناديده 
بهانه  اين  ميان  آن  در  و  كرد  مجازات  مى گيرند، 
است"،  شده  دخالت  كشورى  داخلى  "امور  در  كه 

پذيرفتنى نيست.

باختن به ستارگان آرژانتينى يا باختن 
در صحنه اخالق اجتماعى؟! 

 
حسن بهشتى پور 

 
براى  مى شود.  جامعه  رشد  موجب  اساسى  و  خوب  پرسش هاى  طرح  زمانى 
مراسم  مجرى  خانم  سايت  به  ايرانى ها  چرا  بود  كرده  مطرح  دوستى  نمونه 
قرعه كشى فوتبال جام جهانى رفتند و فحش هاى آبدار نثار خانمى كردند كه 
شده  مشخص  كه  زمانى  ايرانى ها  از  بعضى  چرا  يا  نمى شناسند؟  را  او  اصال 
نابغه  مسى  فيس بوك  صفحه  به  است  شده  همگروه  آرژانتين  با  ايران  است 
فوتبال جهان هجوم بردند و حرف هاى ناشايست براى او نوشتند؟ اين پيام ها 
فرا تر از صد هزار بوده است. آيا كسانى كه چنين اقدام هايى را انجام مى دهند 
ايرانى نيستند؟ انگيزه اصلى آن ها چيست؟ چرا بعضى از همين ايرانى ها زمانى 
كه او در بارسلونا بازى مى كند به خاطر بازى هاى خوب و تاثير گذارش كلى 
بعد  از  هم  مى توان  را  پرسش ها  اين  پاسخ  خوب  مى كنند؟  هم  تشويق  را  او 

جامعه شناسى و هم از جهت روان شناسى اجتماعى مردم ايران و هم از لحاظ 
است  آن  خاطر  به  البد  هم  مسى  به  اعتراض  اما  كرد  بررسى  تربيتى  علوم 
و  مى دانند  جهانى  جام  در  ايران  تيم  مقدر  و  احتمالى  شكست  عامل  را  او  كه 
البد مى خواهند از االن روحيه او را براى بازى در برابر ايران در 31 خرداد 
1393 تخريب كنند! مى دانيد حتما او باعث و بانى عقب افتادن تيم ايران است. 
در  سختى  شكست  به  نبايد  ساله اش  هزار  تمدن 7  پشتوانه  به خاطر  كه  تيمى 
برابر آرژانتين تن بدهد كه از كشف آن 400 سال هم نمى گذرد! خالصه آن ها 
مسى  براى  نمى رسد  ايران  در  فوتبال  ماندن  عقب  بانى  و  باعث  به  زورشان 
فحش و ناسزا مى نويسند آن وقت سايتى در داخل ناچار مى شود تيتر خنده 
كرد؟  چكار  بايد  حاال  كردند!»  توهين  مسى  به  نما  ايرانى  «عده اى  بزند  دارى 
آيا بايد جنبش پوزش خواهى از سركار خانم محترم مجرى و آقاى مسى به 
از  خوردن  غصه  جاى  به  نمى شود  ببينيم  برگرديم  ريشه ها  به  يا  انداخت  راه 
اين بدنامى براى ايرانى ها، فرهنگسازى كنيم. تالش كنيم براى همه جابيندازيم 
كه اگر جوانمردانه بازى كنيم برد و باخت ايران بيشتر ارزشمند مى شود. به 
در  باختن  اما  است،  مهم  آرژانتينى  ستارگان  به  باختن  شويم  يادآور  يكديگر 
صحنه اخالق اجتماعى مهم تر است. پيروز واقعى كسى است كه در جهان از 

خود و مردم كشور خود چهره انسانى و متمدنى به نمايش مى گذارد.
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ايران و جهان
پاپ فرانسيس شخصيت 

سال «تايم» شد
پاپ فرانسيس براى سردبيران روزنامه ها جذاب بود و السيسى براى مردم. 
در شرايطى كه هفته گذشته در راى گيرى الكترونيكى، مردم، السيسى رييس 
دولت جونتا (شوراى كودتا) را به عنوان مرد اول سال برگزيدند، اما در 
انتخاب نهايى كه از آن سردبيران روزنامه ها است، پاپ فرانسيس به عنوان 

مرد سال انتخاب شد.
توانست  خود  با ساختارشكنى هاى  كه  است  اروپايى  غير  پاپ  نخستين  او 
نظر سردبيران را به خود جلب كند و بر جلد «تايم» به عنوان «مرد سال» 
بنشيند. سى ان ان در خصوص انتخاب پاپ فرانسيس آرژانتينى مى نويسد: 
شود،  انتخاب  سال  مرد  عنوان  به  فرانسيس  پاپ  تا  شد  باعث  كه  موردى 
به اميدى باز مى گردد كه او به جامعه كاتوليك ها تزريق كرد و ميليون ها 

انسانى كه حتى كليسا را ترك كرده بودند به كليسا بازگرداند. 
اما پاپ فرانسيس سال آرامى هم نداشت او در مورد «همجنس گراها» نيز 
سخنانى داشت كه با انتقاد برخى از مردم و قشر مذهبى تر جامعه كاتوليك 
روبه رو شده بود. به گفته گزارشگر سايت سى ان ان، پاپ فرانسيس سعى 
داشت چهره خوبى از خود نشان دهد، اما برخى كارهاى او با انتقاد روبه رو 

مى شد. 
تصاويرى كه از او در حال شستن پاى زنان محكوم منتشر شد يكى از موضوعاتى 
بود كه از آن به عنوان ساختار شكنى ياد شد و نظرات متضادى نسبت به او ابراز 
شد، از ساختارشكنى و تابو شكنى پاپ تا رويگردانى از اصول اوليه كاتوليكى. اما 
مهم ترين سخنى كه به شدت او را تحت فشار قرار داد موضوعى بود كه او در مورد 
«همجنسگراها» ادعا كرده بود: «اگر همجنسگرايى وجود داشته باشد كه اراده نيكى 
داشته و به دنبال خدا باشد، من كسى نيستم كه قضاوت كنم». اين جمله اما بعدها 
با انتقاد فراوانى مواجه شد و واتيكان را تحت فشار قرار داد تا جايى كه او مجبور 

به تعديل سخنان خود شد.

پوتين خبرگزارى ريا نووستى 
منحل كرد

رئيس جمهورى روسيه با امضاى حكمى خبرگزارى ريا نووستى 
را كه يكى از بزرگترين خبرگزارى هاى اين كشور بود، منحل كرد 
و قرار است اين خبرگزارى تبديل به يك رسانه بين المللى به نام 

«راسيا سوودنيا» (راشا تودى) شود.
رئيس جمهورى روسيه با امضاى حكمى خبرگزارى ريا نووستى 
را كه يكى از بزرگترين خبرگزارى هاى اين كشور بود، منحل كرد 
و قرار است اين خبرگزارى تبديل به يك رسانه بين المللى به نام 

«راسيا سوودنيا» (راشا تودى) شود.
كرملين  كاخ  اينترفكس،  خبرگزارى  از  نقل  به  ايسنا،  گزارش  به 
اعالم كرد: خبرگزارى بين المللى راسيا سوودنيا توسط ديميترى 
كسيليف رهبرى خواهد شد. مقر اين خبرگزارى جديدالتاسيس در 

همان دفتر خبرگزارى ريا نووستى خواهد بود.
همچنين  سوودنيا  راسيا  خبرگزارى  كرملين،  رسمى  بيانيه  طبق 

شامل شبكه راديويى صداى روسيه نيز خواهد بود.
والديمير پوتين، رئيس جمهورى روسيه همچنين يك ماه به كابينه 
به  تا  دهند  انجام  را  الزم  برنامه ريزى هاى  تا  داده  مهلت  وزيران 
موجوديت يافتن خبرگزارى بين الملل راسيا سوودنيا كمك كرده 
و اين رسانه را به فهرست سازمان هاى راهبردى وابسته به دولت 

روسيه اضافه كنند.
اين خبرگزارى نوپا بر اطالع رسانى به مخاطبان خارجى در زمينه 

سياست ها و سبك زندگى روسيه متمركز خواهد بود.
حكم والديمير پوتين كه روز دوشنبه صادر شد، حجم زيادى از 
رسانه هاى دولتى را با تغييرات و يا تعطيلى روبرو كرد. اين حكم 
كرده  منحل  را  تلويزيونى  و  راديويى  برنامه هاى  دولتى  صندوق 
و آن را در كنترل شركت پخش راديويى و تلويزيونى سراسرى 

روسيه قرار داد.
همين حكم نيز براى "اتاق كتاب روسيه" كه يك مركز علمى فدرال 
قرار  ايتارتاس  خبرگزارى  اختيار  در  را  آن  و  شده  صادر  است 

داده است.

در سايه رقابت تنگاتنگ

سودى كه چين از 
جنگ هاى امريكا مى برد

در سال 2010 مجموعه اى از اعضاى پنتاگون و برخى از 
نظر  اظهار  اين  وزارتخانه  اين  از  خارج  در  آنها  همكاران 
سال   80 تا   50 شايد  طوالنى»  «جنگ  كه  كردند  مطرح  را 

طول بكشد.
براى  هستند،  جديد  هاى  جنگ  آغازگر  ها  پيروزى  غالبا 
همين وقتى كه جنگى در مى گيرد، متوقف كردن آن مشكل 
شود  مى  زخمى  مثل  يابد  مى  ادامه  كه  وقتى  و  شود  مى 
كه آن قدر رها شده تا عفونت كرده است، به همين ترتيب 

جنگ نيز ادامه مى يابد.
گويد:  مى  امريكا  در  كاتو  مركز  پژوهشگر  باندو  دوج 
عنوان  به  را  امريكا  سابق  شوروى  جماهير  اتحاد  «وقتى 
ابرقدرتى جهانى به حال خود رها كرد، جنگ براى امريكا 
به امرى عادى تبديل شد و به همين ترتيب به بمباران و 
جنگ و اشغال ديگر كشورها پرداخت. روساى برخواسته 
خود  سياست  سرلوحه  را  مساله  اين  حزب  دو  هر  از 
براى  را  هايى  جنگ  سلسله  واشنگتن  همچنين  دادند،  قرار 
داد.  انجام  ايدئولوژيك  هاى  جنگ  از  بازماندگان  تصفيه 
مخالفان  ساختن  وادار  است،  بوده  روشن  همواره  هدف 
اين  آن.  تسلط  و  هيمنه  به  اعتراف  به  امريكا  دشمنان  و 
به  رسانى  كمك  به  نسبت  كه  را  كسانى  حتى  سرسختى 
ترديد  سرد  جنگ  زمان  در  شوروى  با  جنگ  در  امريكا 
داشتند نيز شامل مى شد. در راستاى همين انديشه جنگ 
شد،  انجام   1991 سال  در  عراق  عليه  فارس  خليج  دوم 
و  گرفت  صورت   1999 سال  در  يوگسالوى  جنگ  سپس 
بعد از آن واكنش امريكا به حمالت 11 سپتامبر 2001 اين 
كشور را به جنگى تازه رهنمون كرد كه امريكا آن را جنگ 
با تروريسم ناميد. جنگ جهانى مبارزه با تروريسم را مى 
ناميد  معاصر  قرن  در  امريكا  ساله  سى  هاى  جنگ  توان 
كه از افغانستان در اكتبر 2001 آغاز شد و تا جنگ عراق 
را  طوالنى»  «جنگ  اصطالح  يافت.  ادامه   2003 مارس  در 
مركزى  ستاد  فرمانده  زيد،  ابى  جان  ژنرال  بار  نخستين 
وقت امريكا در سال 2004 استفاده كرد و ژنرال ريچارد 
مايرز، فرمانده سابق ستاد نيروهاى مسلح امريكا در سال 

2005 مجددا تكرار كرد.»
جريان  در  امريكا  سابق  جمهورى  رئيس  بوش،  جورج 
 2006 سال  در  كه  اتحاد»  «حالت  درباره  اش  سخنرانى 
را  طوالنى  جنگى  فعلى  «نسل  گفت:  كرد،  رونمايى  آن  از 
عليه دشمنى مصمم براى نابودى بر عهده دارد.» همچنين 
از  بعد  ماه  چند  امريكا  سابق  دفاع  وزير  رامسفلد،  دونالد 
جنگ با تروريسم گفت كه اين جنگ 40 سال طول خواهد 
كشيد. اظهارات او به سرعت در رسانه ها منتشر شد. در 

از  برخى  و  پنتاگون  اعضاى  از  اى  مجموعه   2010 سال 
نظر  اظهار  اين  وزارتخانه  اين  از  خارج  در  آنها  همكاران 
سال   80 تا   50 شايد  طوالنى»  «جنگ  كه  كردند  مطرح  را 

طول بكشد.
جنگ هاى طوالنى امريكا در نيمه دوم قرن بيستم و دهه 
هاى  قدرت  صعود  سرعت  به  يكم  و  بيست  قرن  از  اول 
آسيايى كمك كرد. اياالت متحده نزديك به 40 سال درگير 

جنگ سرد با اتحاد جماهير شوروى بود كه باعث رقابت 
به  متحده  اياالت  كه  شد  وحشتناكى  اى  هسته  تسليحات 
تنهايى 16 تريليون دالر پول بابت آن صرف كرد، جنگ هاى 
ويتنام  جنگ  و   (1953 – كره (1950  در  طوالنى  كالسيك 
و  جنوبى  كره  ژاپن،  به  گذشته،  قرن  شست  دهه  طول  در 
تايوان به طور متوالى كمك كرد تا بتوانند پله هاى ترقى را 
يك به يك بپيمايند. اين كشورها از حيات خلوت جنگ هاى 
امريكا نهايت استفاده را بردند و به آنها كمك مى كرد كه 
هاى  حمايت  كمونيسم  از  گرفتن  فاصله  ضمن  در  بتوانند 
كنند.  دريافت  آسيا  در  آن  با  مبارزه  براى  را  سرشارى 
هاى  موازنه  و  سرد  جنگ  بازتاب  كه  كنيم  فراموش  نبايد 
سبب  و  بود  چين  قبال  در  امريكا  گشايش  اصلى  دليل  آن 
شد تا به آن كمك هاى اقتصادى و نظامى كند.اما چينى ها 
نيز از درگير شدن امريكا در آن چه مبارزه با تروريسم 
بعد از حمالت 11 سپتامبر 2001 ناميد، نهايت استفاده را 
صرف  اش  توانايى  حد  از  بيش  راه  اين  در  امريكا  بردند. 
گونه  به  شد.  متقبل  را  آورى  سرسام  هاى  هزينه  و  كرد 
اى كه هزينه هاى نظامى امريكا از 3 درصد توليد ناخالص 
داخلى در سال 2001 به 5,1 درصد در سال 2011 رسيد. 
بنا به گزارش مركز بين المللى مطالعات صلح استكهلم در 
سال 2011 اياالت متحده معادل هزينه كل كشورهاى جهان 
صرف نيروهاى نظامى خود مى كند، اين كشور شش برابر 
يعنى  كند  مى  هزينه  دفاعى  امور  در  كه  كشورى  دومين 

چين، صرف هزينه هاى نظامى اش كرده است.

بدهى  ميزان  اوباما  جمهورى  رياست  دوران  ابتداى  در 
خارجى امريكا 16 تريليون دالر بود كه از 32 درصد توليد 
در  درصد   72 به   2001 سال  در  امريكا  داخلى  ناخالص 
سال 2012 رسيد. اين رقم در 30 سپتامبر 2013 از 18,7 
داخلى  ناخالص  توليد  درصد   77 و  گذشت  دالر  تريليون 

امريكا را شامل شد.
وابسته  بين المللى واتسون  به گزارش مركز مطالعات  بنا 

به دانشگاه براون در پايان ژوئن 2011 كه با مشاركت 20 
صرف  امريكا  كه  هايى  هزينه  شده،  تهيه  دانشگاه  استاد 
جنگ هايش مى كند به طور كل بيش از 3,7 تريليون دالر 
است كه مى تواند تا 4,4 تريليون دالر نيز افزايش يابد. اين 
رقم ها باز هم افزايش خواهد يافت براى اين كه در برخى 
موارد هزينه هايى است كه دولت امريكا براى ساليان آينده 
زخميان  هزينه  به  نيز  برخى  و  باشد  پايبند  آنها  به  بايد 
جنگ  ميان  اين  در  گردد.  مى  باز  ها  جنگ  از  مانده  جا  به 
بينى  پيش  تا 2020  سال 2012  از  امريكا  براى  نيز  هايى 
شده است كه ميلياردها دالر هزينه در بر خواهد داشت. به 
همه اينها هزينه هاى سازمان هاى امنيتى امريكا و صدها 
ميليون دالرى كه بايد به خانواده هاى بازماندگان جنگ از 
سوى امريكا پرداخت شود، همچنين پول هايى كه امريكا 
به متحدانش كه به نيابت از آن در سراسر جهان مى جنگد 

نيز بايد افزود.
براى  امريكا  شود  مى  بينى  پيش  كه  است  حالى  در  اين 
جنگ هاى آتى خود نزديك به دو تريليون دالر هزينه كند 
درمانى  هاى  هزينه  نيز  زخمى  سرباز  هزار  براى 150  و 
بپردازد. در حال حاضر امريكا براى دو جنگ افغانستان و 
عراق 6 تريليون دالر هزينه كرده كه با بازگشت سربازان 
هم  مقدار  اين  از  رقم  اين  كشورشان  به  امريكايى  زخمى 
فراتر خواهد رفت.در طول 8 سال رياست جمهورى جورج 
بوش پسر ميزان بدهى امريكا نزديك به دو برابر افزايش 
يافت و از 5,7 تريليون دالر به 11 تريليون دالر رسيد. در 

ابتداى دوران رياست جمهورى اوباما ميزان بدهى خارجى 
امريكا 16 تريليون دالر بود كه از 32 درصد توليد ناخالص 
داخلى امريكا در سال 2001 به 72 درصد در سال 2012 
رسيد. اين رقم در 30 سپتامبر 2013 از 18,7 تريليون دالر 
گذشت و 77 درصد توليد ناخالص داخلى امريكا را شامل 
شد. همچنين پيش بينى مى شود كه كسرى بودجه امريكا 

براى يك دهه آينده به 6,3 تريليون دالر برسد.
توليد  ششم  جايگاه   2003 سال  در  كه  چين،  مقابل  در 
ناخالص داخلى را بر عهده داشت، در سال 2004 توانست 
را  بريتانيا  نيز   2006 سال  در  و  بگيرد  پيشى  فرانسه  از 
از  را  سبقت  گوى  سال 2009  در  چين  بگذارد،  سر  پشت 
گذاشت.  سر  پشت  را  ژاپن  سال 2011  در  و  ربود  آلمان 
توليد ناخالص داخلى اش  حال حاضر  در  به گونه اى كه 
صندوق  ميزان  است.  رسيده  سال  در  دالر  تريليون   7 به 
ذخيره ارزى آن نيز 3,6 تريليون دالر شد و به بزرگترين 
مالى  اسناد  ميزان  شد.  تبديل  متحده  اياالت  از  بستانكار 
خزانه امريكا نيز در 31 ژوئن 2013 به 1,28 تريليون دالر 
رسيد. پيش بينى نهادهاى بين المللى حاكى از آن است كه 
جمهورى  رياست  دوم  دور  پايان  تا  يعنى   2016 سال  تا 

اوباما، چين به بزرگترين اقتصاد جهان تبديل شود.
جنگ ها و بدهى ها عنوان فروپاشى امپراطورى ها است. 
جان گراى، متفكر مهشور بريتانيايى در نظريات مشهورش 
كه روزنامه آبزرورو انگليس در ژوئن 2010 منتشر كرد، 
و  باشد  نزديك  امريكا  دوران  پايان  كه  كرد  بينى  پيش 
قدرت هاى ديگر خيلى سريع از اين كشور پيشى بگيرند. 
توانند  نمى  كه  كنند  درك  را  حقيقت  اين  بايد  ها  امريكايى 
رهبرى دنيا را انحصارا تنها خود در اختيار داشته باشند.
تيموثى گارتون آش، نويسنده و متخصص در امور تاريخ 
سياسى در سپتامبر 2011 در اين باره گفت كه دهه اى كه 
شاهد حمالت سپتامبر بود، تنها زمينه اى براى انتقال راه 
تاريخ از غرب به شرق را فراهم كرد. وى پيش بنى كرد كه 
صحبت  ديگر  مورخان  حمالت   اين  سالگرد  امين  سى  در 
از تروريسم اسالمى كه اين روزها سياست هاى جهانى را 
تعريف مى كند، نزنند بلكه همه چيز به انتقال دولت ها از 
بيشترين  چين  ميان  اين  در  شود.  متمركز  شرق  به  غرب 
جايگاه  كمترين  در  متحده  اياالت  و  داشت  خواهد  را  نفوذ 
قدرت خود در جهان قرار خواهد گرفت، و هند قدرتمندتر 
از هر زمان ديگر خواهد بود و اتحاديه اروپا بيش از هر 

زمانى ضعيف خواهد شد.
درباره  امريكا  امنيت  سازمان  كه  گزارشى  در  همچنين 
آن  تاريخ  و  كرده  منتشر   2030 سال  در  جهان  چگونگى 
زمان  كه  است  آمده  گردد،  مى  باز  دسامبر 2012   10 به 
هيمنه امريكا بر جهان پايان مى يابد و اقتصاد بزرگ چين 
تبديل  امريكا  قبال  در  آينده  دهه  دو  براى  جدى  رقيبى  به 
خواهد شد و رهبرى جهانى از اروپا و امريكاى شمالى به 

آسيا انتقال خواهد يافت.
منبع: الحيات
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جمهور  روسانى  روحانى،  حسن  و  اوباما  باراك 
به  صرف  را  گذشته  هفته  دو  هر   ، ايران  و  آمريكا 
اصطالح فروختن توافق هسته اى ژنو در كشورهاى 
سخرانى  معنى  به  اين  اوباما،  مورد  در  كردند.  شان 
بود  سبان  مركز  در  اسرائيل  حامى  البى  جمع  در 
رود.  مى  شمار  به  واشينگتن  در  فكر  اتاق  يك  كه 
نيز  دانشگاهى  مخاطبان  جمع  در  روحانى  سخنرانى 
از تلويزيون پخش شد. در حالى كه هر دو طرف مى 
توانند توافقنامه مقدماتى نوامبر را تضعيف كنند و به 
همراه آن فرصتى منحصر به فرد در 30 سال اخير 
براى از سرگيرى روابط ايران – آمريكا را به چالش 
بكشند، به نظر مى رسد تهديدهاى جدى تر از جانب 

آمريكا ناشى مى شود.

بازگرداندن  عقب  به  با  تعليق  به  ايران  توافقنامه،  در 
شده  متحد  اش  اى  هسته  برنامه  از  هايى  بخش 
از  روزنامه  طور  به  دهد  مى  اجازه  بازرسان  به  و 
تاسيسات هسته اى اش بازديد كنند. اين توافق شش 
دريافتى از ايران،  امتيازهاى  مقابل  در  ماهه است و 
تعديل تحريم ها اجرا مى شود. در همين حال، مذاكره 
كنندگان از هر دو طرف براى حركت به سوى توافقى 
طوالنى تر تالش مى كنند. هرچند اين توافق مقدماتى 
يك  ماهه  شش  فرصت  اين  اما  نيست  كمال  و  تمام 
معامله خوب است كه مى تواند براى نخستين بار در 
يك دهه اخير محدوديت هايى را در برنامه هسته اى 
ايران ايجاد كند. اين توافقنامه احتمال درگيرى نظامى 
را كاهش مى دهد، هرچند كه اوباما همچنان به اين 
گزينه به عنوان گزينه اى مطرح در صورت شكست 

مذاكرات اشاره مى كند.

واشينگتن  در  اخبارى  همچنين  اخير  روزهاى  در 
پيچيده كه دو عضو سنا – رابرت منندز دمكرات و 
مارك كيرك جمهورى خواه – در حال وضع قانونى 
پس  مقدماتى  توافق  شكست  صورت  در  كه  هستند 

از شش ماه،تحريم هاى جديدى را عليه صادرات و 
كند.  مى  اعمال  ايران  مانده  باقى  استراتژيك  صنايع 
هم ايران و هم كاخ سفيد در مورد چنين قانونى كه 

بكشاند،  مرگ  كام  به  را  مقدماتى  توافق  تواند  مى 

خارجه  وزير  ظريف،  جواد  محمد  اند.  داده  هشدار 
تايمز  نيويورك  و  تايم  با  هايى  گو  و  گفت  در  ايران 
هاى  تحريم  كه  صورتى  در  حتى  كرده  خاطرنشان 

جديد تا شش ماه اجرايى نشوند نيز قرارداد مقدماتى 
را مى كشد.

مجازات هاى جديد قرارداد مقدماتى را به چالش مى 
كشد، به بى اعتمادى ايرانيان نسبت به آمريكا دامن 
مى زند و انعطاف مذاكره اى اوباما را از بين مى برد.

بدسگالى و شرارت مشابهى نيز در مجلس نمايندگان 
وجود دارد. واشينگتن پست گزارش مى دهد كه استنى 
هوير از مريلند از شاخه اقليت دمكراتيك نيز در حال 
همكارى با اريك كنتور از اكثريت جمهوريخواه است 
كه مى خواهد قطعنامه اى را به تصويب برساند كه 
اعمال  ايران  با  نهايى  توافقنامه  در  هايى  محدوديت 
مى كند يا اينكه تحريم هاى جديدى را اعمال مى كند.

وى  كه  است  معقول  غير  اين  گويد  مى  هوير  دفتر 
طرحى را امضاء كند كه كاخ سفيد را تضعيف مى كند. 
اما حتى اشاره به اينكه دمكرات ها و جمهوريخواهان 
عليه اوباما متحد مى شوند براى گشايش ديپلماتيك 

يك زنگ خطر است.

است.  نامشخص  دست  اين  از  هايى  تالش  پيامد 
تنها  نه  رويكرد  اين  كه  است  اين  است  روشن  آنچه 
سازنده نيست ، بلكه غير ضرورى است. زيرا كنگره 
مى تواند در هر زمانى در آينده در صورت شكست 
مذاكرات، دستور اعمال تحريم هاى بيشتر را صادر 
كند. واضح است كه چنين رفتار ايرانيان را خشمگين 
مى كند. در توافق مقدماتى اين نكته خاطرنشان شده 
كه  در زمان اجراى تعهدات، نبايد تحريم هاى بيشتر 
اعمال شود. مجازات هاى جديد قرارداد مقدماتى را 
به چالش مى كشد، به بى اعتمادى ايرانيان نسبت به 
آمريكا دامن مى زند و انعطاف مذاكره اى اوباما را 
حل  راه  به  اميدوارى  ترتيب  اين  به  برد.  مى  بين  از 

ديپلماتيك از بين مى رود.
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يادداشت شوراى سردبيرى نيويورك تايمز در مورد تهديد توافق هسته اى

ايران بيشتر مقصر است يا آمريكا؟
در حالى كه هر دو طرف مى توانند توافقنامه مقدماتى نوامبر را تضعيف كنند و به 

همراه آن فرصتى منحصر به فرد در 30 سال اخير براى از سرگيرى روابط 
ايران – آمريكا را به چالش بكشند، به نظر مى رسد تهديدهاى جدى تر از جانب 

آمريكا ناشى مى شود.

نماينده امريكا و اتحاديه اروپا در كي  يف:

آغاز مذاكرات سياسي
اوضاع در اوكراين ممكن است از كنترل خارج شود، ميدان 
استقالل كي يف همچنان قلب اعتراضات و مقاومت مخالفان 
دولت اوكراين است. در آخرين راهپيمايي مخالفان، صدها 

نيروي پليس ضد شورش، اين ميدان و خيابان هاي اطرافش 
را محاصره كرده و با گاز اشك آور اقدام به متفرق كردن 
تظاهرات كنندگان كردند. اما در اين ميان مرداني نقاب دار 
به  اسلحه  با  بوده اند،  امنيتي  دستگاه  از  مي شود  گفته  كه 
دولت  مخالفان  زنداني  رهبر  تيموشنكو،  يوليا  حزب  مقر 
حمله كرده و يكي از رايانه هاي اين حزب را با خود بردند. 
اروپا  كميسيون  شدند.  زخمي  نفر  چند  درگيري ها  اين  در 
از مسووالن اوكراين درخواست كرده است خويشتنداري 
كميسيون  رييس  باروسو،  مانوئل  خوزه  دهند.  نشان 
امتياز  اندكي  يف  كي  از  است  شده  موفق  مي گويد  اروپا 
يانوكويچ  رييس جمهور  از  «من  مي گويد:  باروسو  بگيرد. 
خارجي  سياست هاي  عالي  نماينده  با  كردم  درخواست 
كاترين  يعني  اروپا  اتحاديه  نايب رييس  و  اروپا  اتحاديه 
اشتون ديدار كند. وي در كي يف حضور مي يابد تا بتواند 
نقشي در يافتن راه حل براي اوضاع كنوني پرتنش اوكراين 
ميان  جلسه يي  با  همزمان  اشتون  كاترين  سفر  كند.»  ايفا 
هدف  مي گيرد.  صورت  مخالفان  نمايندگان  و  يانوكوويچ 
عنوان  مذاكرات  چارچوب هاي  تعيين  ديدارها،  اين  از 
معاون  نوالند،  ويكتوريا  سفر  از  منابع  برخي  است.  شده 
رييس جمهور امريكا به اوكراين هم خبر مي دهند. به نظر 
اوكراين  در  سياسي  بحران  فصل  و  حل  فرآيند  مي رسد 
آغاز شده است با اين حال مخالفان دولت اوكراين هنوز 
ويكتور  مي كنند.  نگاه  ترديد  با  دولت  جديد  اقدامات  به 
سه  با  است  قرار  اوكراين  رييس جمهور  يانوكوويچ، 

كراوچوك،  لئونيد  يعني  كشور  اين  سابق  رييس جمهور 
لئونيد كوچما و ويكتور يوشنكو درباره بحران سياسي 
دولت  مخالفان  كند.  گفت وگو  كشور  اين  در  كنوني 
با  تجاري  توافق  امضاي  بر  پافشاري  ضمن  اوكراين 
اتحاديه اروپا، خواستار استعفاي دولت نيكالي آزاروف، 
كه  شده اند  مسووالني  مجازات  و  اوكراين  نخست وزير 
دستور سركوب معترضان در ميدان استقالل اين كشور 
را دادند. الزم به يادآوري است اوكراين از هفته گذشته 

به  اعتراض  در  دولت  مخالفان  گسترده  تظاهرات  شاهد 
خودداري رييس جمهوري اين كشور از امضاي قرارداد 
دولت  مخالفان  بود.  اروپا  اتحاديه  با  تجاري  همكاري 
اوكراين در پايتخت، با برگزاري تظاهرات گسترده كه در 
آن ده ها هزار نفر شركت داشتند با محاصره نهادهاي 
حكومتي از جمله نخست وزيري و شهرداري كي يف، 
به  اوكراين  مالي  مشكالت  كردند.  مختل  را  دولت  كار 
سرعت درحال شدت بخشيدن به بحران سياسي در اين 
گسترده  اعتراض هاي  مي گويند  تحليلگران  است.  كشور 
با  نيز  قبل  از  كه  را  اوكراين  اقتصاد  يانوكوويچ،  عليه 
بحراني جدي روبه رو بوده است با خطر وخيم تر شدن 
پول  ارزش  كاهش  باعث  است  ممكن  و  كرده  روبه رو 
به شدت  پيش تر  اوكراين  ارزي  ذخاير  شود.  اوكراين 
اين  بورس  بازارهاي  گذشته  هفته  و  است  يافته  كاهش 
اقتصاد  گرفت.  قرار  ناآرامي ها  تاثير  تحت  نيز  كشور 
كه  به طوري  شده  روبه رو  مشكل  با  امسال  اوكراين 
بانك جهاني رشد اقتصادي اين كشور را صفر پيش بيني 
داده است اوكراين طي چند سال آينده  هشدار  كرده و 
روبه رو  بدهي  افزايش  و  بيشتر  اقتصادي  مشكالت  با 
خواهد بود. از سوي ديگر مذاكرات دوساله اوكراين با 
كشور  اين  به  مالي  كمك  براي  پول  بين المللي  صندوق 
بي نتيجه مانده است و يانوكوويچ نيز هفته گذشته به اين 

مساله اذعان كرد.
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1. تاثير شرايط بيمه پزشكى در محل كار
كرده  اعالم   CNNMoney.com سايت  وب 
معتقد  آنها  نفر   9 اقتصاددان،   14 هر  از  است 
هستند شركت هاى تجارى به دليل تغيير شرايط 
بيمه پزشكى در سال آينده ميالدى، بسيارى از 
اند.  انداخته  تعويق  به  را  خود  هاى  استخدام 
 50 از  بيش  كه  كارفرماهايى  بيمه،  تغيير  اين 
بيمه  تا  كرد  خواهد  مجبور  را  دارند  كارمند 
پزشكى مقرون به صرفه اى كه از سال 2015 

خود  كارمندان  براى  را  شود  مى  اجرا  ميالدى 
تامين كنند. شركت هاى كوچك نيز اگر بيمه را 
خريدارى كنند، بيش از 50 درصد از هزينه هاى 
مراقبت پزشكى آنها اعتبار پيدا خواهد كرد. در 
است  اين  كارشناسان  زنى  گمانه  راستا،  همين 
وقت  تمام  نيروهاى  استخدام  از  ها  شركت  كه 
دست برمى دارند و ترجيح مى دهند نيروى غير 
رسمى داشته باشند تا اين شرايط را دور بزنند.

2. نيروى كار غيروابسته زياد خواهد شد
تقريبا يك سوم آمريكايى ها براى خودشان كار 
وابسته  سازمانى  يا  شركت  هيچ  به  و  كنند  مى 
توان  مى  را  مشاوران  و  كاران  پيمان  نيستند. 
دوركار  افراد  استخدام  دانست.  افراد  اين  جزو 
براى كارفرما نيز بسيار سود دارد زيرا مجبور 
نيست او را بيمه يا از مزاياى شركت برخوردار 

كند.
استخدام  دنبال  به  كارفرماها  از  بسيارى   
كارشناسانى هستند كه پروژه اى كارهاى آنها 
را به عهده بگيرد. اين افراد نيز ترجيح مى دهند 
در خانه كار كنند تا اينكه به شركت بيايند. اين 
براى  نيز  كارى  نظر  از  مالى،  مسايل  بر  عالوه 
تمركز  با  كارمند  زيرا  است  بهتر  ها  شركت 

بيشتر روى پروژه كار خواهد كرد.

3. تفاوت حقوق زن و مرد از بين خواهد 
رفت

سال  اوايل  در   ،Gallup سايت  وب  گزارش  به 
زن  كارمندان  از  درصد  فقط 24  ميالدى   2013
از حقوق و درآمد خود راضى بوده اند. اين در 
حالى است كه ميزان رضايت مردان، 32 درصد 
است  عمومى  تقريبا  وضعيت  اين  است.  بوده 
ها  گذارى  تفاوت  اين  شاهد  دنيا  سراسر  در  و 

هستيم.

 اما اين فاصله هر سال كمتر شده است و در 
سال جارى تفاوت بين زنان و مردان فقط 2 تا 

3 درصد بوده است و در سال هاى آينده كمتر 
بيشتر  تحصيالت  نيز  آن  دليل  شد.  خواهد  نيز 

زنان و عالقه بيشتر مردان به دوركارى است.

4. رشد مشكالت اقتصادى
كه  اقتصادى  مشكالت  دارد  احتمال  كم  خيلى 
گريبان گير شركت ها شده است به اين زودى 
سازمان  برگردد.  عادى  وضعيت  به  دوباره  ها 
بودجه كنگره ايالت متحده آمريكا، نرخ بيكارى 
باقى  درصد   8 حدود  ميالدى   2014 سال  در 
حال  در  كارمندان  سنى  ميانگين  ماند.  خواهد 
حاضر 30 سال است. اين افراد خيلى دير شغل 
امنيت  دليل  همين  به  و  كنند  مى  پيدا  وقت  تمام 
مساله  همين  و  ندارد  وجود  آنها  براى  شغلى 

باعث مى شود تا رشد كارى كاهش پيدا كند.

براى  جديد  فيلترهاى  كارفرماها   .5
استخدام تعيين مى كنند

وسواس  با  استخدامى  هاى  روش  سال  هر 
بيشتر صورت مى گيرد و دليل آن نيز متقاضى 
زياد و موقعيت هاى شغلى كم است. در گذشته 
اين مسايل وجود نداشت. اما اكنون شركت هاى 
فيلتر  براى  راهى  يافتن  دنبال  به  هميشه  بزرگ 
كردن متقاضيان هستند تا بهترين و كارآمدترين 
انتخاب  خود  موردنياز  مشاغل  براى  را  آنها 
تحصيالت  به  بايد  فيلترها  اين  جمله  از  كنند. 
دانشگاهى اشاره كرد. يا از گرايشات جديد آنها 

شبكه  از  استفاده  به  توان  مى  نيرو  جذب  براى 
هاى اجتماعى اشاره كرد. در حال حاضر حدود 
سايت  از  آمريكايى  هاى  شركت  از  درصد   94
كنند  مى  جذب  را  خود  نيروهاى  اجتماعى  هاى 
و اين آمار به 100 درصد در سال آينده خواهد 
رسيد. يا شركت هاى كوچك نيز پيش از هر نوع 
مصاحبه حضورى، يك مصاحبه آنالين ترتيب 

مى دهند.

دهنده  ارايه  هاى  شركت  افزايش   .6
برنامه هاى تندرستى

سالمت و تندرستى در محل كار يكى از مسايلى 
است كه در برنامه كارى بسيارى از شركت هاى 
بزرگ دنيا قرار گرفته است تا در سال آينده آن 
مى  كارفرمايان  ترتيب  اين  به  كنند.  اجرايى  را 
توانند از مزاياى مالى اين برنامه براى سالمت 
آمريكا،  آمار  طبق  بگيرند.  بهره  خود  كارمندان 
ساالنه  سيگارى  كارمندان  حاضر،  حال  در 
حدود 5800 دالر و كارمندان افسرده نيز حدود 
دارند.  هزينه  ها  شركت  براى  دالر  ميليارد   23
 8.7 حدودا  افسرده  كارمندان  از  درصد   10.8
سالمت  بودن  پايين  دليل  به  را  سال  در  روز 
ها  شركت  دليل  همين  به  كنند.  نمى  كار  روحى 
متوجه شده اند، مى توانند با ايجاد برنامه هاى 
سالمتى براى كارمندان خود، بازده كارى خود 

را افزايش دهند.

7. جست وجوى مداوم كار
دنبال  به  هميشه  افراد  اند  داده  نشان  محققان 
هرگز  مردم  هستند.  جديد  هاى  موقعيت  و  كار 
و  نيستند  راضى  خود  ثابت  هاى  موقعيت  از 
در  دايم  طور  به  تا  شود  مى  باعث  مساله  اين 
حاى جست وجو براى يافتن كار بهتر با حقوق 
باالتر باشند. بر اساس يك تحقيق مى توان گفت 
حدودا  سالگى  تا 34  سن 18  بين  مردم  بيشتر 
حس  اين  كنند.  مى  تجربه  را  مختلف  شغل   11
آدم ها به مرور زمان بيشتر نيز مى شود و در 
سال هاى آينده شاهد كاريابى هاى بيشتر ميان 

كارمندان خواهيم بود.

شهرت  ها،  شركت  و  كارمندان  براى   .8
اهميت بيشترى پيدا مى كند

آينده  سال  در  كه  است  چيزى  «شهرت»  كلمه 
ميالدى به وفور در مورد آن خواهيم شنيد. اين 
مساله براى شركت ها و نيروهاى حرفه اى كار 
بسيار مهم خواهد شد. به طورى كه شركت ها 
تمايل خواهند داشت نيرويى را استخدام كنند كه 
بسيار شناخته شده و پر آوازه باشد. كارمندان 
هم دوست دارند جايى كار كنند كه شهرت زياد 

دارد.

اقتصاد

كسب و كار در سال 2014 ميالدى
داشته  تغييراتى  جهان  سراسر  در  كار  وضعيت  گذشته  سال  چند  در 
كرد  اشاره  دور  راه  از  كار  به  افراد  عالقه  به  توان  مى  جمله  از  است. 
به  خواهيم  مى  مطلب  اين  در  شود.  مى  ناميده  دوركارى  اصطالحا  كه 
ميالدى   2014 سال  در  كار  محل  مورد  در  جديد  تمايالت  و  گرايشات 
اشاره كنيم كه احتماال واژه «كار» را نيز تحت تاثير خود تغيير خواهد 
داد. روند استخدام كارمندان اينترنتى خواهد شد و «حسن شهرت» به 

يكى از مهم ترين شروط استخدام تبديل مى شود.

سفر به اروپا با روزى پنج دالر
نوشته اليزابت بكر / ترجمه دكتر جعفر خيرخواهان

شدند  بهره مند  مسافرت هايى  به  رفتن  امكان  از  متوسط  طبقات   1970 دهه  در 
بيشتر  و  بود  استطاعت پذير  كه 
بودند.  آمريكايى  جديد  گردشگران 
از  روزنامه ها  سفر   بخش هاى 
خوبى  درآمد  تبليغاتى  آگهى هاى 
و  سفر  حوزه  فعاليت هاى  داشتند. 
درآمد  منبع  بزرگ ترين  گردشگرى 
تبليغاتى روزنامه هاى آمريكايى شده 
آن  به  آمريكايى ها  سفر  بيشتر  بود. 
اروپا  كشف  و  اطلس  اقيانوس  سوى 
بود و آنها پول زيادى خرج مى كردند.

رنگ  قرمز  نازك  كتاب  يك  آنها  اكثر 
به نام «اروپا با روزى پنج دالر» در 
آرتور  كتاب  نويسنده  داشتند.  دست 
فرامر يك سرباز پياده آمريكايى بود 
موفقيت  شد.  ناشر  بعد  و  وكيل  كه 
گردشگرى  پتانسيل  از  نمونه اى  وى 
بود كه سازمان نوپاى ملل، سعى در 

تسخير آن داشت.
امكان  آمريكايى ها  به  فرامر  كتاب 
سفر به اروپا را در چند هفته پيشنهاد 

مى داد به جاى چند ماهى كه پيش از آن نياز بود و در عين حال وعده خوردن سه 
بار غذاى فرانسوى، بدون اينكه كنترل بودجه از دست شان در رود. فرامر به من 
گفت: هنگامى كه پس از جنگ جهانى دوم در برلين مستقر شد، با خود حساب كرده 
بود «چگونه ارزان سفر كنيم.» او معتقد بود كه قبال تنها ثروتمندان مى توانستند از 
پس هزينه سفر به اروپا بربيايند و به تورى باشكوه بروند. هيچ كس به آدم هاى 

فقير اهميت نمى داد؛ كسانى كه هرگز به سفر نرفته بودند.

مدافع  عنوان  به  و  كامل  آگاهى  با  او  است.  شده  تبديل  مهمى  آدم  به  اكنون  فرامر 
مردمانى شروع به نوشتن كرد كه فكر مى كردند، نمى توانستند از عهده هزينه هاى 
سفر برآيند. او در منطقه جنگ زده برلين مستقر شد؛ از تسلط به زبان هاى روسى 
در  رايگان  سوارشدن  مهارت  از  توانست  هفته ها  آخر  و  كرد  استفاده  فرانسوى  و 

هواپيماهاى نظامى براى سفر به سراسر قاره اروپا استفاده كند.
 او مى گفت: «من پسربچه فقير آمريكايى بودم و حاال اينجا در اروپا به همه جا سفر 
مى كردم.» عده اى از دوستان وى در پادگان، پس از مشاهده هواپيما سوارى رايگان 
فرامر و سفر به لندن، استكهلم، بارسلونا، ونيز و پاريس، از او خواستند توضيح 
دهد، چگونه است كه اين قدر به سفر مى رود؛ در حالى كه آنها در آلمان گير افتاده 
بودند. پاسخ وى به آنها كتاب «راهنماى سفر در اروپا نوشته يك سرباز پياده نظام» 
بود كه با اصطالحات نظامى   تهيه شده بود. 10 هزار نسخه از كتاب راهنماى سرباز 

پياده نظام در يك بعداز ظهر به فروش رفت.

آن طور كه فرامر بيان مى كند او آنچه را كه براى نگارش سفر مدرن بسيار ضرورى 
بود كشف كرده بود و تصميم گرفت به محض مرخص شدن از خدمت نظام، كتابى 
راهنما براى غيرنظاميان بنويسد. از همه مهم تر، بيشتر مردم خواهان كمك خبرگان 

پشتيبانى سفر (هواپيما، كشتى ، هتل ، رستوران ، ويزا و چك  مسافرتى) بودند. 
آنچه آنها به محض ورود به كشور مى ديدند تقريبا در مرحله بعدى قرار داشت. به 
يك معنا، فرامر ترتيب كتاب هاى مسافرتى كه تا پيش از وى بيرون مى آمد وارونه 
كرد. آن طور كه وى مى گويد «مردم به دنبال يك كتاب سفر حجيم با توضيح كامل 
تاريخ و فرهنگ يك كشور نبودند كه قرار است براى سال ها در قفسه كتابخانه شان 

باقى بماند. آنها خواهان كتاب راهنما بودند.»

جاه طلبى هاى وى كامال متمركزشده بود: او مى خواست به توده مردم نشان دهد، 
او  كنند.  خالى  را  خود  بانكى  حساب  موجودى  تمام  اينكه  بدون  كنند  سفر  چگونه 
تجربه كردن  توانايى  هركسى  «مى خواستم  گفت:  خود  نيت  خلوص  يادآورى  با 
فرهنگ هاى گوناگون، برخورد با نظرات مخالف، شادمانى از مشاهده تنوع در جهان 
را داشته باشد. طبقات متوسط آمريكايى شروع به لذت بردن از سفرهاى تعطيالت 
دو هفته اى با حقوق كرده بودند؛ ايده اى كه نخستين بار فرانسه در 1936 ايجاد كرد. 
اقيانوس  سوى  آن  به  سفر  پيشنهاد  به  شروع  خصوصى  هواپيمايى  شركت هاى 
در  اما  داشت.  را  آن  پرداخت  توان  متوسط  طبقه  كه  مى كردند  قيمت هايى  با  اطلس 
آن زمان كتاب هاى سفر كافى وجود نداشت تا نيمى از يك قفسه در كتاب فروشى 

معمولى را پر كند.»

و  رستوران ها  كافه ها،  هتل ها،  دنبال  به  خود  كتاب  نخستين  نگارش  براى  فرامر 
سفرهاى با قايق در اروپا مى گشت كه قيمت هاى تخفيفى ارزان داشته باشد و همه 
آنها را با شرح روشن و ساده سفر نوشت. سفرها با توصيفات پرشاخ و برگ از 
مناظر باشكوه شهرهاى سده هاى ميانه و رنسانس انباشته بود كه نشانه عشق خام 

سرشار وى به سفر بود. 
او در يكى از عبارات مورد عالقه اش در كتاب، ونيز را در شب چنين توصيف مى كند: 
تاريكى  ميان  از  رنگ آميزى شده  ستون هاى  دسته دسته  مى زنيد،  قدم   كه  «هنگامى 
پديدار مى شود، يك گندوال (قايق ونيزى كه با پاروى دسته بلند هدايت مى شود و 
جلو و عقب آن باال آمده است) با فانوسى روشن كه از دماغه آن آويخته شده است 

نزديك مى آيد. 
هنگام عبور، تصوير نماى كليساى خاكسترى مايل به آبى كه از نورافكن آبى  رنگ 
مى گيرد، در سطح آب درخشش لرزانى دارد. اين يك زيبايى ناب و منظره اى است 

كه هيچ كس نبايد از دست بدهد.»
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توليدات صنعتى بريتانيا
 رشد كرد

توليدات صنعتى بريتانيا در ماه اكتبر براى دومين ماه 
متوالى رشد كرد.

 اين مساله نشان مى دهد قدرت احياى اقتصادى اين 
كشور در آغاز فصل چهارم حفظ شده است. به گزارش 
توليدات  كرد  اعالم  بريتانيا  آمار  ملى  دفتر  بلومبرگ، 
سپتامبر،  ماه  در  درصدى  رشد 0/9  از  پس  صنعتى 
در ماه اكتبر 0/4 درصد رشد كرده است. اين ميزان 
رشد مطابق با پيش بينى 30 اقتصاددان شركت كننده 
است  شرايطى  در  اين  بود.  بلومبرگ  نظرسنجى  در 
روز  بريتانيا،  مركزى  بانك  رييس  كارنى،  مارك  كه 
دوشنبه گفت پس از رشد اقتصادى 0/8 درصدى در 
فصل سوم، گزارش ها در مورد اقتصاد بريتانيا مثبت 
گذشته  هفته  اكونوميكس  ماركيت  مركز  است.  بوده 
و  ساخت  و  توليد  خدمات،  شاخص هاى  كرد  اعالم 
رشد  درصد  يك  حدود  جارى  فصل  در  احتماال  ساز 
خواهند كرد. گزارش دفتر ملى آمار بريتانيا نشان داد 
درصد   3/2 گذشته  سال  به  نسبت  صنعتى  توليدات 
رشد كرده كه بيشترين ميزان ساالنه از ژانويه سال 
2011 تاكنون است. بخش توليدى نيز نسبت به سال 
است.  شده  رو  به  رو  درصدى   2/7 رشد  با  گذشته 
ماه  در  صادرات  داد  نشان  ديگرى  گزارش  همچنين 
اكتبر نسبت به ماه قبل از آن 1/3 درصد كاهش يافته 
اين  براساس  است.  كرده  افت  درصد  واردات 1/9  و 
گزارش صادرات به اتحاديه اروپا 3/8 درصد كاهش 

يافته است.

اقتصاد
سران  و  رهبران  از  تن  صدها  كه  حالي  در 
مردم  از  تن  هزار  ده ها  و  جهان  كشورهاي 
ورزشگاه  در  سه شنبه  روز  جنوبي  آفريقاي 
شهر  حومه  در  سوتئو،  شهرك  اف ان بي 
نلسون  ياد  تا  آمدند  گردهم  ژوهانسبورگ، 
و  آپارتايد  ضد  جنبش  بزرگ  رهبر  ماندال، 
نخستين رييس جمهوري سياهپوست آفريقاي 
جنوبي را بزرگ و گرامي بدارند، نگاه بسياري 
آفريقاي  شكننده  اقتصاد  سوي  به  ناظران  از 
جنوبي دوخته شده است. برخي اقتصاددانان 

مرگ  با  آيا  كه  مي كنند  مطرح  را  پرسش  اين 
ماندال خطر فروپاشي، اقتصاد آفريقاي جنوبي 
ترديد  گونه  هيچ  بدون  نمي كند؟  تهديد  را 
اقتصادي  دستاوردهاي  كه  گفت  مي توان 

دوران ماندال هنوز شكننده به نظر مي رسند.
مي توانيم  نباشيم،  بدبين  كه  صورتي  در 
جنوبي  آفريقاي  اقتصاد  كه  كنيم  پيش بيني 
همانند بسياري ديگر از كشورهاي نوخاسته 
صنعتي در سال هاي آينده تاثيرات منفي بحران 
مالي و اقتصادي جهاني را پشت سر گذاشته 
توسعه  و  رشد  راه  مي تواند  ميان مدت  در  و 
مالي-اقتصادي  بحران  از  پيش  سال هاي 
گروهي  ماندال  مرگ  اما  و  بازيابد  را  جهاني 
واداشته  را  جنوبي  آفريقاي  اقتصاددانان  از 
است تا درباره نقش ماندال در تغييرات بزرگ 
را  پرسش هايي  جنوبي  آفريقاي  در  اقتصادي 
مطرح كنند. «شيالن شاه» اقتصاددان «كاپيتال 
در  ماندال  «نقش  كه  مي گويد  اكونوميكز» 
توسعه سياسي آفريقاي جنوبي مسلما بدون 
اقتصادي  زمينه  در  است.  بوده  چرا  و  چون 
پيشرفت هاي  ماندال  نلسون  رهبري  تحت  نيز 
ميان  از  با  اما  شده،  حاصل  چشمگيري 
اين  كه  مي گيرد  قوت  احتمال  اين  او،  رفتن 
كوچك  گروه  يك  بروند.  بين  از  دستاوردها 
آفريقاي  مالي  كارشناسان  و  تحليلگران  از 
فروپاشي  سناريوي  وقوع  امكان  جنوبي 
پولي- اقتصادي كشور زيمبابوه در سال هاي 
آفريقاي  اقتصاد  براي  را  ميالدي   2000

كه  مي شويم  يادآور  مي كنند.  مطرح  جنوبي 
موگابه»  «رابرت  ميالدي   2000 سال هاي  در 
مصادره  مجوز  زيمبابوه  رييس جمهوري 
كشور  اين  سفيدپوست  كشاورزان  زمين هاي 
مي دانيم،  كه  طور  همان  و  كرد  صادر  را 
كشور  اين  اقتصاد  تا  بود  آغازي  عمل  اين 

دستخوش بحراني بي سابقه شود.
كه  شد  موجب  چهاررقمي،  و  سه رقمي  تورم 
از  زيمبابوه  دالر  يعني  كشور  اين  پول  واحد 
گردونه خارج شود. بنا بر گزارش خبرگزاري 

فقط  زيمبابوه  دولت   ،2009 سال  در  فرانسه 
طي دو سال گذشته، يعني سال هاي 2007 و 
2008 ميالدي 22 صفر را از واحد پول خود 
حذف كرده است. در تطابق با اين سناريوي 
بدبيني، از ماه ها پيش، شايعاتي در شهرها و 
پراكنده  جنوبي  آفريقاي  كشور  روستاهاي 
از  پس  شايعات،  اين  براساس  است.  شده 
همزيستي  و  مصالحه  نماد  كه  ماندال،  مرگ 
اين  سفيدپوست  اقليت  و  سياه  اكثريت  بين 
كشور پس از الغاي آپارتايد بوده، طبقات فقير 
جامعه آفريقاي جنوبي اقدام به شورشي فرا 
سياستمداران  برخي  رهبري  با  و  كرده  گير 
اخراج  و  معادن  بانك ها،  كردن  ملي  خواستار 
زمين داران سفيدپوست از كشور خواهند شد. 
وجود  بر  كوچك  گروه  اين  نظري  مبنا هاي 
اكثريت  بين  شديد  بسيار  طبقاقي  اختالف 
سفيدپوست،  اقليت  و  كشور  اين  سياهپوست 
فقر بسيار شديد در بين سياهپوستان و وجود 
اما  و  دارد  اتكا  آنان  نزد  بيكاري  صد  در   40
جنوبي  آفريقاي  خروج  سال هاي  به  نگاهي 
رهبري  به  «آپارتايد»  نژادي  تبعيض  نظام  از 
نلسون ماندال نشانگر اين واقعيت است كه فقط 
طي پنج سال رياست جمهوري ماندال يعني در 
از  جنوبي  آفريقاي   1999 تا   1994 سال هاي 
يكي  عنوان  به  مطرود  كشور  يك  موقعيت 
رشد  يك  با  صنعتي  نوخاسته  كشورهاي  از 

اقتصادي بهينه مبدل شد.
يك  پايه هاي  ماندال  نلسون  سال  پنج  اين  طي 

همزيستي  بر  مبتني  مدرن  جنوبي  آفريقاي 
اقتصادي  نظام  و  نژادها  آميز  مصالحت 
حالي  در  كرد.  پايه گذاري  را  بازار  بر  مبتني 
كشور  اين  حاكم  حزب  آفريقا  ملي  كنگره  كه 
و  دولتي  اقتصادي  مدل  يك  از  زمان  آن  در 
ماندال  نلسون  مي كرد،  حمايت  شده  هدايت 

و  معدن  بخش  نه تنها  كه  كرد  متقاعد  را  آنان 
بانكي اين كشور را ملي نكنند، بلكه از گشودن 
براي  كشور  صنايع  و  اقتصاد  بيشتر  چه  هر 
سرمايه گذاري خصوصي و خارجي پشتيباني 
اقتصادي  و  سياسي  توسعه  استراتژي  كنند. 
نخستين رييس جمهوري سياه آفريقاي جنوبي 

به زودي تاثيرات مثبت خود را نشان داد.
كه  جنوبي  آفريقاي  اقتصادي  رشد 
تحت  و   1994 تا   1980 بين  درسال هاي 
در  بين المللي  اقتصادي  مجازات هاي  فشار 
آن سال ها به طور متوسط از 1/5 در صد در 
سال تجاوز نمي كرد، به يكباره دو برابر شد. 
رشد اقتصادي آفريقاي جنوبي بين سال هاي 
سال  از  و  صد  در  از 3  بيش  تا 2003   1995
2004 ميالدي تا وقوع بحران مالي- اقتصادي 
در  است.  بوده  صد  در   4 تا   3/5 بين  جهاني 
اقتصادي  رفاه  توسعه  زمينه  در  حال  همين 
مردم پيشرفت هاي بزرگي به دست آورد. به 
ميالدي   2008 تا   1996 سال  از  مثال  عنوان 

دسترسي  برق  به  كه  خانوارهايي  درصد 
درصد   85 به  درصد   45 ميزان  از  داشتند 

افزايش يافت.
شدتي  با  خانوارها  آمد  در  حال  همين  در 
افزايش  جنوبي  آفريقاي  تاريخ  در  بي سابقه 
با  همراه  ميالدي   2008 سال  از  اما  و  يافت 

مدل  جهاني،  اقتصادي  و  مالي  بحران  وقوع 
نخستين  جنوبي  آفريقاي  اقتصادي  توسعه 
نشانه هاي ضعف و ناكارآمدي خود را نشان 

داد.
اين  كه  صد  در   24/7 از  بيش  بيكاري  نرخ 
از  كشور  اين  سياهپوست  جمعيت  نزد  نرخ 
و  آموزشي  نظام  است،  بيشتر  درصد   40
بسيار  طبقاتي  اختالف  و  ناكارآمد  بهداشتي 
توسعه  مدل  محدوديت هاي  جامعه،  در  شديد 
از  پس  جنوبي  آفريقاي  اجتماعي  اقتصادي- 

آپارتايد را به همگان نشان داد.
شش  سياهپوست  خانوار  يك  متوسط  درآمد 
خانوارهاي  متوسط  درآمد  از  كمتر  برابر 
«ايدز»  بيماري  است.  كشور  اين  سفيدپوست 
جنوبي  آفريقاي  كشور  در  خطرناكي  نحو  به 
جهاني  اقتصادي  بحران  است.  يافته  گسترش 
از بيرون و ناكارآمدي مدل توسعه اقتصادي 
پرفراز  راه  در  را  كشور  اقتصاد  درون،  در 
آفريقاي  پول  واحد  است.  انداخته  نشيبي  و 

طي  ترك  لير  و  هند  روپيه  همراه  به  جنوبي 
ارزش  درصد   20 از  بيش  گذشته  ماه هاي 
سرمايه ها  فرار  است.  داده  دست  از  را  خود 
اقتصادي  رشد  روند  شدن  كند  و  كشور  از 
در آفريقاي جنوبي كاهش ارزش پول ملي را 

توجيه مي كند.
عمده  بخش هاي  ميالدي   2012 سال  از 
خودرو سازي،  صنايع  مانند  كشور  اقتصادي 
بخش معدن و كشاورزي و حمل و نقل طعمه 
نارضايتي  از  كه  است  شديدي  اعتصابات 

شديد كارگران در اين بخش ها حكايت دارد.
در  معدنچيان  اعتصاب  بياوريد  خاطر  به  اگر 
ماه آگوست سال 2012 ميالدي و تيراندازي 
پليس به سوي آنان 34 كشته بر جاي گذاشت 
اوضاع  متوجه  را  جهانيان  عمومي  افكار  و 
جنوبي  آفريقاي  اقتصادي  و  اجتماعي  خراب 
سنديكاهاي  خونين،  رويداد  اين  از  پس  كرد. 
جنوبي  آفريقاي  كمونيست  حزب  و  معدن 
مصوب  قانون  در  كلي  تجديدنظر  خواستار 
اقتصادي،  رشد  طرح  درباره   1996 سال 
اشتغال و توزيع ثروت توليد شده در كشور 

شده است.
شاخه جوانان حزب كنگره ملي آفريقا، حزب 
حاكم در اين كشور پا را بسيار فراتر نهاده بود 
ثروت  عادالنه  توزيع  سياست  تامين  براي  و 
در كشور خواستار ملي كردن برخي صنايع 
و معادن دركشور آفريقاي جنوبي شده است. 
حزب  در  سياسي  جناح  اين  تند  خواست هاي 
حاكم پس از اخراج رهبران آن در سال 2012 
گرايش  آرامي  به  آفريقا  ملي  كنگره  حزب  از 
الغاي  از  پس  سال   20 باري،  است.  يافته 
نظام تبعيض نژادي (آپارتايد) در اين كشور، 
آفريقاي جنوبي هنوز به عنوان شاخص ترين 
شناخته  طبقاتي  اختالف  نظر  از  جهان  كشور 
يك  عنوان  به  اقتصادي اش  رشد  مي شود. 
گراييده  كندي  به  صنعتي  نوخاسته  كشور 
كه  نمي دهد  اجازه  اقتصادي،  كم  رشد  است. 
رشد شديد نرخ بيكاري در اين كشور كاهش 
ريشه هاي  برخي  جنوبي،  آفريقاي  در  يابد. 
اداري  فساد  خصوصا  كشور،  كنوني  مشكل 
و مالي موجود را در مدل برخاسته از كنگره 
ملي آفريقا به رهبري ماندال مي دانند. آنان از 
ماندال انتقاد مي كنند كه همرزمان خود را كه 
آپارتايد او را همراهي كرده  در نبرد بر ضد 
به  الزم  توانايي هاي  عدم  وجود  با  بودند، 

پست هاي كليدي كشور گمارده بود.

اقتصاد شكننده آفريقاي جنوبي 
20 سال پس از آپارتايد
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فرهنگ 
 پانصدنويسنده خواستار تعيين بين المللى 

حقوق ديجيتال شدند
نويسندگان  از  گروهى  ملل،  سازمان  به  خطاب  دادخواستى  در 

خواستار حمايت از حقوق دموكراتيك در فضاى مجازى شدند.

گونتر  چون  جهانى  نويسندگان  بزرگترين  از  شمارى  گاردين،  از  نقل  به 
استوپارد،  تام  روى،  آروندراتى  اميس،  مارتين  پاموك،  اورهان  گراس، 
مانكل  هنينگ  و  اوان  مك  يان  فورد،  ريچارد  دليلو،  دون  آتوود،  مارگارت 

خواستار دفاع از حقوق مجازى مردم شدند. 

دركى  به  جمعى  نظارت  ميزان  اخير،  ماه هاى  در  آمده است:  بيانيه  اين  در 
موبايل  دستگاه  مى تواند  دولت  موس  كليك  چند  با  شده است.  بدل  عمومى 
شما، آدرس ايميل شما، شبكه اجتماعى شما و جستجوهاى اينترنتى شما را 
در اختيار داشته باشد. اين مساله مى تواند گرايش ها و فعاليت هاى سياسى 
شما را هم دنبال كند و با همكارى شركت هاى اينترنتى، همه منابع و اطالعات 
شما را هم جمع آورى كند و به اين ترتيب مى تواند مصرف و رفتار شما را 

پيش بينى كند. 

يكپارچكى  است.  فرديت  ناپذير  خدشه  يكپارچگى  دموكراسى  اصلى  ستون 
انسانى، فراتر از جسم فيزيكى است. در افكار و محيط شخصى و ارتباطات 
خودشان، همه انسان ها از حق مشاهده نشدن و  تعرض نكردن برخوردارند.
اين حقوق بنيادى انسانى اكنون خنثى شده و به دليل توسعه تكنولوژيكى، 

توسط دولت ها و شركت هاى خدمات جمعى از معنا تهى شده است. 

انسانى كه تحت نظارت باشد ديگر آزاد نيست؛ يك جامعه تحت نظارت ديگر 
نمى تواند دموكراتيك باقى بماند. براى حفظ هر گونه اعتبار، حقوق مشترك 

ما بايد در فضاى مجازى نيز مثل فضاى واقعى رعايت شوند. 
نظارت ها به حريم خصوصى و آزادى افكار و عقيده تعرض مى كنند.

نظارت جمعى هر شهروند را به عنوان مظنون بالقوه در معرض خطر قرار 
مى دهد و يكى از پيروزى هاى تاريخى بشر مبنى بر اصل برائت را زير سوال 

مى برد. 

نظارت شفافيت فردى ايجاد مى كند، در حالى كه دولت و شركت هاى مجرى 
صورت  به  قدرت  از  ببينيم  مى توانيم  ما  چنانچه  مى دارد.  نگه  خفا  در  را 

سيستماتيك سوء استفاده مى شود. 
تعلق  ما  به  آنها  نيستند.  عمومى  مالكيت  در  اطالعات  است.  سرقت  نظارت 
دارند. وقتى از آن  براى پيش بينى رفتارهاى ما استفاده شود، ما به طريقى 
دموكراتيك  آزادى  براى  آزادى  اصل   : گرفته ايم  قرار  دستبرد  مورد  ديگر 

بسيار تعيين كننده است.

شهروندان  عنوان  به  كه  هستيم  مردمى  همه  براى  حق  اين  خواهان  ما 
اطالعات  را  آنچه  همه  مايل اند  كه  اندازه  هر  تا  شده اند،  خوانده  دموكراتيك 
شخصى شان است، به صورت قانونى جمع آورى، ذخيره و يا پردازش كنند 
استفاده  آنها  از  يا  و  ذخيره  را  اطالعاتشان  كجا  در  و  كسانى  چه  بدانند  و 
غيرقانونى  اگر  حتى  را  اطالعاتشان  مايل اند  كه  زمان  هر  بتوانند  و  كرده اند 

جمع آورى يا ذخيره شده باشد، حذف كنند. 

ما همه دولت ها و شركت ها را به احترام گزاردن به اين حقوق فرا مى خوانيم.
ما همه شهروندان را براى دفاع از حقوق خودشان فرا مى خوانيم.

عصر  در  قانونى  حقوق  از  حمايت  اهميت  درك  براى  را  ملل  سازمان  ما 
ديجيتال، و خلق يك اعالميه بين المللى براى حقوق ديجيتال فرا مى خوانيم. 
ما همه دولت ها را به امضا و ثبت نام براى چنين معاهده اى فرا مى خوانيم.

 فروش نسخه كودكانه انجيل از 
مرز يك ميليون نسخه گذشت

سالى لويد ـ جونز با كتاب «انجيل كتاب قصه  مسيح» موفق شده است با 
فروش  به  را  كتاب  اين  از  نسخه  ميليون  يك  از  بيش  منتقدان  توجه  جلب 
برساند.به نقل از هافينگتون پست، سالى لويد ـ جونز نويسنده بريتانيايى 
نيز  فرزند  صاحب  و  نكرد  ازدواج  هرگز  است،  نيويورك  ساكن  اكنون  كه 
براى كودكان،  انجيل  قصه هاى  بازگويى  با  شده است  موفق  و اكنون  نشد 
داشتنى  دوست  و  خوشايند  برايشان  كه  كند  زنده  آنها  براى  را  چيزهايى 
است. يكى از ويراستاران او، زمانى به وى گفته بود كه دو نوع نويسنده 
و  دارند  كودك  اطرافشان  كه  آنهايى  دسته  يك  دارد:  وجود  كودك  كتاب 

ديگرى آن دسته كه كودكى در درونشان دارند.
اين نويسنده مى گويد كه از نوع دوم است و به دليل زنده بودن خاطرات 

كودكى اش مى تواند در اين زمينه بنويسد.
كتاب «انجيل، كتاب قصه مسيح» كتابى نبود كه از ابتدا به قصد پرفروش 
شدن نوشته شده باشد و اين نويسنده مى گويد: از وقتى 6 ساله بودم از 
رفتن به كليسا مى ترسيدم و در ذهن كوچكم به خودم قول داده بودم وقتى 

بزرگ شدم ديگر هرگز به كليسا نروم.
اين كتاب كه سال 2007 منتشر شد درحقيقت تالشى براى عبور از موانع 
كودكى نويسنده بود. او مى گويد: چالش من براى خلق اين داستان ها اين 
بود كه آنها را چگونه بيان كنم كه يك كودك هم دوست داشته باشد به 
آن گوش فرابدهد. وى مى افزايد: به همين دليل راهى را انتخاب كردم كه 

مختص يك صنف يا گروه خاص نباشد.
همه  گرفته است،  را  «مون بيم»  جوايز  مذهبى  كتاب  جايزه  كه  كتاب  اين 
اين  مركز  در  كرده است.  بازآفرينى  كودكانه  زبان  به  را  انجيل  قصه هاى 

قصه ها بچه اى جاى دارد كه همه چيز به نوعى به وى مربوط مى شود. 
سالى لويد جونز نويسنده نيويورك تايمز است و اين كتاب را با تصويرگرى 
جاگو روانه بازار كرده است. نسخه چاپ نخست اين كتاب در سال 2007 
انجيل  داستان   44 شامل  كه  كتاب  اين  شد.  ترجمه  زبان   19 به  و  منتشر 

است، براى كودكان 4 سال به باال نوشته شده است.

 يوسا از تاثير نلسون ماندال در 
زندگى يك نسل مى گويد

وخيم  ماندال  حال  كه  پيش  ماه  چند  پرويى  نويسنده  يوسا  بارگاس  ماريو 
شده بود، با نوشتن متنى در روزنامه رپوبليكاى پرو از نلسون ماندال تجليل 
كرد. به بهانه درگذشت اين مبارز سياسى بخش هايى از اين يادداشت را 

مى خوانيد.
با  يوسا  سمانا،  از  نقل  به 
به  ماندال  نلسون  از  تجليل 
تاريخ  تغييردهنده  عنوان 
روشى  به  جنوبى  آفريقاى 
از  ناشى  كه  باورنكردنى 
شجاعت  و  صداقت  هوش، 
وى بود و تنها از آن مى توان 
به عنوان معجزه اى سياسى 
ياد كرد، از تاثير پدر معنوى 
زندگى  در  جنوبى  آفريقاى 
كرد.  قدردانى  هموطنانش 
يوسا در آن روزها با اشاره 

سياسى  چهره  ترين  شده  تحسين  عنوان  به  ماندال  اكنون  شايد  كه  اين  به 
در سخت ترين دوره زندگى كشورش در بيمارستانى در پرترويا به مرگ 
ها  تجليل  اين  كه  بود  مطمئن  توان  مى  كه  بود  كرده  تاكيد  باشد،  نزديك 
همواره زنده مى مانند زيرا او موفق شد تا به شيوه اى باورنكردنى تاريخ 

كشورش را ورق بزند و با سبك خودش اين معجزه را محقق كند.
يوسا با ذكر خاطراتى از مبارزات ماندال در زندان جزيره روبن كه او به 
عنوان يك مبارز در سال 1964 وارد آنجا شد و روزگار سختى را در آنجا 
سپرى كرد، از زندان تنگ و تاريك او نوشت و غذاى محدودى كه در روز 
نصيب او مى شد تا فقط بتواند به زور زنده بماند. او از امكان مالقاتى كه 
هر 6 ماه يك بار به مدت نيم ساعت به او داده مى شد و اين كه تنها در 
سال اجازه نوشتن دو نامه داشت، ياد كرد و نوشت ماندال 9 سال از زندان 

27 ساله اش را در اين موقعيت سپرى كرد. 
خالق رمان «سور بز» نوشت: اما او به جاى اين كه مثل خيلى از زندانيان 
ديوانه شود يا دست به خودكشى بزند، عقايد خودش را تكميل و تكميل تر 
كرد و فلسفه نقد نژادى اى را در دوران محكوميتش خلق كرد كه از هوش 
او نشات مى گرفت و نشان دهنده ابتكار او در عرصه سياسى بود و در 
برابر مبارزان ديگرى كه با فرستادن جوانان به گوشه و كنار جهان سعى 

مى كردند از آنان نيروهاى نظامى بسازند، ايستادگى كرد. 
يوسا در اين مقاله بلند از روزهاى پس از بيرون آمدن ماندال از زندان و 
مبارزات سياسى او تجليل كرده يادآور شده بود كه او در ميان سفيدپوستان 
از  وى  سياهپوستان.  ميان  در  كه  است  برخوردار  جايگاهى  همان  از  نيز 
با  استلنبوش  دانشگاه  در   1998 سال  در  او  ديدار  از  خودش  خاطرات 
به  او  برابر  در  همه  بود  نوشته  و  كرده  ياد  استادان  ديگر  و  دانشجويان 
صف ايستاده بودند، اما او با وجود همه اين احترام دچار خودبينى هاى 
رهبرانى چون هيتلر، استالين و مائو نشد و آخرين سال هاى زندگى اش را 
به دور از قدرت در دهكده اى بومى كه زادگاه خانوادگى اش بود گذراند. 

معدود  هاى  نمونه  بهترين  از  يكى  ماندال  نوشت:  نوبل  ادبى  جايزه  برنده 
براى ماست كه ثابت كرد برخالف آنچه خيلى ها فكر مى كنند كه سياست 
چيزى ميان مايه و كثيف است، يك فعال سياسى مى تواند با انجام دادن 

حتى هيچ كارى، زندگى بهترى ايجاد كند و در دام خشونت ورزى نيفتد.
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سوئد  استكهلم  در  نوبل  ادبى  جايزه  اهداى  آيين 
ساله   82 مونرو  آليس  شد.  برگزار  اكتبر   10 سه شنبه 
دخترش  سال 2013  نوبل  ادبى  جايزه  برنده  به عنوان 

فرستاده  جايزه  اين  دريافت  براى  خود  از  نيابت  به  را 
آدم هاى  زندگى  شاعر  به عنوان  او  از  كه  مونرو  بود. 
معمولى ياد مى شود، در سخنانى احساس خود را پس 

از برنده شدن جايزه نوبل تشريح كرد.
در  شنبه  سه  مونرو،  آليس  كلنيست،  تايمز  از  نقل  به 
حالى كه در كانادا بود، با غرور دخترش را در استكلهم 
در حال دريافت جايزه نوبل خود تماشا كرد و پس از 
آن درباره زندگى اش به عنوان يك نويسنده، زمانى كه 
اونتاريو  روستايى  مناطق  در  و  بود  كوچك  دختر  يك 
بزرگ مى شد و نيز انتظارات «نامعقول» اش حرف زد.

اين چهره افسانه اى داستان كوتاه كانادا در اين باره به 
كانادا پرس گفت: انتظار داشتم روزى مشهور باشم و 
اين احساس به آن خاطر  بود كه من در شهرى بسيار 
ديگرى  فرد  هيچ  آنجا  در  كه  كردم  مى  زندگى  كوچك 
از  چيزهايى كه من خوشم مى آمد ـ مانند نويسندگى 
ـ خوشش نمى آمد،  فكر كردم  روزى به نوشتن كتاب 
خواهم پرداخت و اين اتفاق هم افتاد. اين تنها راهى بود 
كه انسانى متفاوت مى توانست اين كار را انجام دهد، 
چون من به هيچ وجه نمى دانستم  چطور مى خواهم 
خودم  براى  هميشه  اما   كنم.  پيدا  دست  هدف  اين  به 
داستانسرايى مى كردم و روزى فكر كردم كه مى توانم 

اين داستان ها را براى مردم هم تعريف كنم.
اين  نوبل  مراسم  پخش  از  بعد  ساعت  چند  تنها  مونرو 
آيين  در  مادرش  جاى  به  مونرو  جنى  زد.  را  ها  حرف 
اهداى جايزه حضور داشت، چون حال مونرو به اندازه 
كافى براى شركت در اين آيين خوب نبود. مونرو گفت: 
من خيلى به جنى افتخار كردم. فكر مى كنم اين اتفاق 
فوق العاده است. اين چيزى بود كه هرگز حتى خوابش 
را هم نمى ديدم كه اتفاق بيفتد، به همين دليل هنوز هم 

شوكه هستم، اما اتفاقى واقعا خوشحال كننده است.
جنى مونرو كه در سالن كنسرت هال استكهلم حضور 
با  مادرش  طرف  از  جايزه  دريافت  هنگام  بود،  يافته 
تشويق خارق العاده حاضران كه همگى ايستاده بودند 
و  افتخار  ديپلم  نوبل،  مدال  حالى كه  در  او  شد.  مواجه 
مبلغ 1,2 ميليون دالر جايزه نقدى را از دستان پادشاه 
به  كرد  مى  دريافت  سوئد  گوستاف  شانزدهم  كارل 

حاضران اداى احترام كرد.
مونرو 82 ساله انتظار نداشت كه آيين تا اين حد باشكوه 
باشد. او در حاليكه لبخند مى زد گفت: فكر مى كنم هر 
كانادايى از چنين شكوه و جاللى حيرت زده شود. اما 
فكر مى كنم اين كار كامال تاثير داشت. من به هيچ وجه 
از اينكه به استكلهم نرفتم پشيمان نيستم چون فكر مى 
كنم حضور در اين آيين خيلى جالب است، اما به نظر 

مى رسد كه به مقدار زيادى استقامت نيز نياز دارد.

در سخنرانى تجليل قبل از اهداى جايزه ادبيات، مونرو 
«حيرت  طرز  به  كه  شد  معرفى  نويسنده اى  عنوان  به 
آورى دقيق» است و «معموال مى تواند در سى صفحه 
در  معمولى  نويس  رمان  يك  كه  بزند  را  هايى  حرف 

سيصد صفحه مى زند».
سخنرانى اش  در  نوبل  آكادمى  ثابت  دبير  انگلوند  پيتر 
معموال  كه  نويسد  مى  مردمى  درباره  مونرو  گفت: 
هوش،  اما  شوند،  مى  شناخته  عادى  مردم  عنوان  به 
همدردى و قدرت خارق العاده درك او به وى اين اجازه 
را مى دهد كه به زندگى آن ها وقار قابل توجهى ببخشد. 
در آثار وى همه خاصيت هاى بى بديل و حقير در كنار 
اما   گيرند،  مى  قرار  ژرف  و  العاده  خارق  خاصيت هاى 
اين چيدمان، هرگز به قيمت ايجاد تضاد شكل نمى گيرد. 
اگر تا به حال به شكل دادن يك داستان  درباره غريبه 
از  بعد  نكرده ايد،  فكر  بينيد،  مى  اتوبوس  در  كه  هايى 

خواندن آثار آليس مونرو اين كار را مى كنيد.
اوايل امسال مونرو گفته بود كه ديگر به نويسندگى نمى 

ممكن  كه  كرد  اشاره  نوبل  اعالميه  از  بعد  اما  پردازد، 
است چيزهاى بيشترى براى گفتن داشته باشد. با اين 
حال روز سه شنبه به نظر مى رسيد كه اين بخش از 
از  من  گفت:  مونرو  باشد.  رسيده  پايان  به  او  زندگى 
نوشتن دست برداشتم. فكر مى كنم اين در ذهن خودم 
مساله اى هميشگى باشد چون از زمانى كه يك كودك 
در  را  عجيب  هاى  ايده  آن  و  پرداختم  نوشتن  به  بودم 
برسم  سالگى  بيست  به  اينكه  از  قبل  و  داشتم.  ذهنم 
مدت  بنابراين،  كردم،  كارهايم  كردن  چاپ  به  شروع 
زيادى است كه اين كار را انجام مى دهم و حال كامال 

احساس رضايت مى كنم.
مونرو سيزدهمين زنى است كه جايزه ادبيات نوبل را 
است  كانادايى  نويسنده  نخستين  و  كرده است  دريافت 
و  يكصد  همچنين  او  مى يابد.  دست  افتخار  اين  به  كه 
دهمين برنده نوبل ادبيات است. وى در گذشته به خاطر 
جايزه  دو  همچنين  و  بوكر  من  جايزه  آثارش  تماميت 
زن  يك  «عشق  هاى  رمان  براى  را  بانك  اسكاتيا  گيلر 
خوب» در سال 1998 و «فرارى» در سال 2004 دريافت 
جايزه  سه  به  توان  مى  او  ديگر  جوايز  از  بود.  كرده 
خوشحال»  هاى  سايه  «رقص  براى  كل  فرماندار  ادبى 
 1978 سال  در  هستى؟»  كه  كنى  مى  «فكر   ،1968 در 
نويسندگان  جايزه  سال 1986،  در  عشق»  و «پيشرفت 
جايزه  و  انگل  ماريان  افتتاحيه  جايزه  المنافع،  مشترك 

محفل منتقدان كتاب ملى آمريكا نيز اشاره كرد.
مونرو كه در سال 1931 در جامعه كشاورزى جنوب 
همراه  بعدها  آمد،  دنيا  به  وينگهام  در  اونتاريو  غربى 
سه  صاحب  و  رفت  ويكتوريا  به  مونرو  جيم  همسرش 
فرزند شد. اين زوج در نهايت از هم جدا شدند و او به 
اونتاريو بازگشت. مونرو سپس با جرالد فرملين ازدواج 

كرد كه اوايل امسال درگذشت.
در  نوبل  گرفتن  جشن  براى  پرسيدند   او  از  كه  زمانى 
نويسنده  اين  دهد،  مى  انجام  كارى  چه  شنبه  سه  روز 
مى  كه  گفت  شود  نمى  ظاهر  ها  رسانه  در  خيلى  كه 
ازهمه  كه  زمانى  گفت:  او  برود.  پيش  آرامى  به  خواهد 
اين مسايل عبور كرديم مى توانم درباره جشن گرفتن 

فكر كنم.
بجا  پايانى  نوبل  جايزه  كه  داشت  قبول  او  حال  اين  با 
اضافه  او  بود.  اش  نويسندگى  اى  حرفه  مسير  براى 
كرد: همينطور فكر مى كنم. ديگر نيازى ندارم تا منتظر 
چيز ديگرى باشم. اين بسيار فوق العاده است.  بيشتر 
احساس مى كنم خسته ام و مى خواهم زندگى ديگرى 
داشته باشم، زندگى اى كه خيلى آرام بخش تر از اين 

باشد.

فرهنگ
آليس مونرو از احساسش پس از مراسم اهداى 

جايزه ادبى نوبل گفت

  شاعر زندگى 
آدم هاى معمولى 
به زندگى جديد 
خود لبخند زد

  بيوگرافى تام استوپارد در 
دست نوشته شدن

انتشارات  سفارش  به  لى  هرميون  سلر،  بوك  از  نقل  به 
فابر كه حقوق انتشار كتاب زندگينامه تام استوپارد را در 
بريتانيا و ديگر كشورهاى مشترك المنافع در اختيار دارد، 

اين كتاب را مى نويسد. 
هنوز زمان انتشار اين كتاب تعيين نشده، اما مسئول بخش 
نمايش انتشارات فابر اين قرارداد را رويايى خواند و گفت 
براى نوشتن زندگينامه يكى از درخشان ترين و محبوب 
ترين نمايشنامه نويسان بريتانيا كسى بهتر از هرميون لى 

كه زندگينامه نويسى برجسته است، متصور نبود. 
و  كرد  خرسندى  ابراز  پروژه  اين  از  نيز  لى  هرميون 
بريتانيايى  زنده  نويس  نمايشنامه  بزرگترين  را  استوپارد 
كه  بود  خواهد  اى  زندگينامه  نخستين  كتاب  اين  خواند. 
و  نويسد  مى  زنده  شخصيت  يك  درباره  لى  هرميون 
دريغ  وى  با  همكارى  نوع  هيچ  از  كه  داده  قول  استوپارد 

نكند.

بيان  تنها  نه  استوپارد  زندگينامه  نوشتن  است  گفته  لى 
ترين،  باهوش  از  يكى  نويسندگى  سال  پنجاه  تاريخچه 
روى  نويسندگان  ترين  دوست  انسان  و  ترين  محبوب 
و  زنان  ترين  برجسته  از  يكى  زندگى  بيان  بلكه  زمين، 
است  اى  چهره  او  افزود  وى  است.  جهان  سراسر  مردان 
كه بسيارى از متخصصان حوزه هاى متفاوت از بازيگران 
و كارگردانان گرفته تا فيلسوفان و دانشمندان تا رهبران 

جهان او را تحسين مى كنند. 
اوايل امسال تام استوپارد جايزه قلم پينتر را براى تجليل 
آثار  تداوم  راستاى  در  نوعى  به  كه  كارش  و  زندگى  از 

هارولد پينتر بوده، دريافت كرد.
بريتانيا  شهروند  و  سابق  چكسلواكى  زاده  كه  استوپارد 
است، سال 1997 لقب «سر» و سال 2000 «نشان لياقت» 
انگليس را دريافت كرده است. او در آثارش نه فقط به بذله 
كلمات  انگيز  خيال  همنشينى  و  سريع  و  پياپى  هاى  گويى 
اشاره دارد، بلكه در عين حال تركيب فلسفه اخالقى آثارش 
هم  در  بازيگرانش  وار  ژيمناستيك  و  بدنى  حركات  با  را 

مى آميزد.
نويس،  نمايشنامه  عنوان  به  جايگاهش  تثبيت  بر  عالوه  او 
تاثيرگذار  هاى  فيلم  سناريوى  تنظيم  در  را  مهارتش 
هاليوودى هم ثابت كرده و از فيلم «برزيل» به كارگردانى 
ترى گيليام (1985) گرفته تا «امپراتورى خورشيد» (1987) 
ساختة   (1989) صليبى»  جنگ  آخرين  جونر،  «اينديانا  و 
آپتد  مايكل  كارگردانى  به  «انيگما»  و  اسپيلبرگ  استيون 
«روزنكراتز  سينمايى  نسخه  دارد.  كارنامه  در  را   (2001)
استوپارد  خود  كارگردانى  به  كه  اند»  مرده  گيلدنسترن  و 
برنده  ونيز  فيلم  جشنواره  در   1991 سال  و  شد  ساخته 
كارگردانى  به  عاشق»  و «شكسپير  شد  شيرطاليى  جايزه 
جان َمدن كه بر مبناى فيلمنامه مشترك استوپارد و مارك 
به  اسكار  جايزه  هفت   1999 سال  و  شد  ساخته  نورمن 
رمان  يك  استوپارد  است.  وى  آثار  ديگر  از  آورد،  دست 
سال  در  نيز  مون»  آقاى  و  مالكوئيست  «ارباب  عنوان  با 

1966 نوشت. 
لوپه  پنه  هاى  زندگينامه  اين  از  پيش  كه  لى  هرميون 
فيتزجرالد و اديت وارتون را نوشته، امسال براى خدمت به 
ادبيات در فهرست دريافت لقب بانو از سوى ملكه بريتانيا، 

جاى داشت.
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سال 2001 و در مراسم هفتاد و چهارمين جايزه آكادمى 
سينمايى اسكار، انيميشن هاى "جيمى نوترون؛ پسر نابغه"، 
جايزه  دريافت  نامزدهاى  "شرك"  و  هيوالها"  "كمپانى 
اسكار انيميشن سينمايى بودند. در اين رقابت غول سبز يا 
همان شرك توانست جايزه اسكار را از آن خود كند. اندرو 
آدامسون و ويكى جنسون كارگردان هاى "شرك" بودند كه 
اين انيميشن را از روى فيلمنامه اى نوشته شده بر اساس 
شخصيت "شرك" ساخته ويليام استيگ كارگردانى كردند.

زندگى  جنگل  در  كه  است  سبزى  غول  داستان  "شرك" 
االغى  نظير  ديگر  شخصيت  چند  همراهى  با  وى  مى كند. 
چالش هاى  با  پادشاه  دختر  نجات  براى  مى زند،  حرف  كه 
نجات  را  شاهزاده  نهايت  در  او  مى شود.  مواجه  متعددى 
غول  به  شاهزاده  تبديل  مى كند.  ازدواج  او  با  و  مى دهد 
اين  بعدى  بخش هاى  ساخت  پايه  شرك  با  زندگى  و  سبز 

انيميشن پرطرفدار مى شود. با ورود بچه هاى اين دو غول 
سبز داستان جذاب تر هم مى شود.

مايرز،  مايك  نظير  جهان  سينماى  صاحب نام  بازيگران 
كسل  وينسنت  و  ليثگو  جان  دياز،  كامرون  مورفى،  ادى 
صداپيشگى انيميشن "شرك" را بر عهده داشتند. "شرك" 
ميليون   60 بودجه اى  با  وركس"  "دريم  كمپانى  محصول 
اكران  زمان  در  انيميشن  اين  شد.  ساخته  و  توليد  دالرى 

خود فروشى بيش از 484 ميليون دالر داشت.

آكادمى  جايزه  پنجمين  و  هفتاد  مراسم  در  و   2002 سال 
"عصر  اشباح"،  "شهر  انيميشن هاى  اسكار،  سينمايى 
يخبندان"، "لپلو و استيچ"، "جزيره گنج" و "اسپيريت؛ اسبى 
انيميشن  اسكار  جايزه  دريافت  نامزدهاى  سيمارن"  از 
سينمايى بودند. در اين دوره از جوايز اسكار "شهر اشباح" 
توسط  ميازاكى  هايائو  كارگردانى  با  و  انيمه  شيوه  با  كه 
كمپانى انيميشن  سازى "جيبلى" از ژاپن ساخته شده بود 
رقباى آمريكايى خود را پشت سر گذاشت و اسكار هفتاد و 

پنجمين اسكار انيميشن سينمايى را دريافت كرد.

"شهر اشباح" داستان دخترى 10 ساله است كه به همراه 
اين  از  اما  مى كنند  مكان  نقل  شهرى  به  خود  مادر  و  پدر 
جابجايى راضى نيست. دختر و خانواده اش در راه رسيدن 
از  نهايت  در  و  مى كنند  گم  را  مسير  خود  جديد  خانه  به 
تونلى عبور مى كنند و وارد فضايى سرسبز مى شوند. در 
ژاپنى)  (دين   " "شينتو  ارواح  و  خدايان  با  دختر  فضا  آن 

مواجه مى شود.

ديزنى  والت  شركت  توسط  كه  اسكار  برنده  انيميشن  اين 
يك  از  بيش  فروشى  به  خود  اكران  زمان  در  شد  توزيع 

ميليارد ين دست پيدا كرد.
سال 2003 و در برگزارى مراسم هفتاد و ششمين جايزه 
آكادمى سينمايى اسكار، انيميشن هاى "سه قلوهاى بلويل"، 
بخش  در  هم  رقيب  نمو"  جستجوى  "در  و  خرس"  "برادر 
اين  جايزه  نهايت  در  بودند.  سينمايى  انيميشن هاى  اسكار 
بخش به "در جستجوى نمو" به كارگردانى اندرو استنتون 
تهيه  ديزنى  والت  و  پيكسار  كمپانى  دو  توسط  كه  رسيد 

شده بود، رسيد.

است  مارلين  نام  به  ماهى  دلقك  يك  داستان  انيميشن  اين 
كه پسر خود به نام "نمو" را در اقيانوس گم كرده است. 
وى براى پيدا كردن نمو با اتفاقات متعددى مواجه مى شود 
"در  انيميشن  در  مى كند.  پيدا  را  خود  پسر  سرانجام  تا 
ويلم  و  گولد  الكساندر  جنرس،  دى  الن  نمو"  جستجوى 
دفوئه صداپيشه بودند. اين انيميشن به عنوان 10 انيميشن 

برتر جهان از نگاه انجمن فيلم آمريكا شناخته شده است.
"در جستجوى نمو" در زمان اكران خود توانست بيش از 

864 ميليون دالر فروش داشته باشد.

آكادمى  جايزه  مراسم  هفتمين  و  هفتاد  در  و   2004 سال 
انيميشن  حضور  بود.  گرم  خيلى  رقابت  اسكار  سينمايى 
"شرك 2" در كنار رقباى ديگر يعنى انيميشن هاى "شگفت 
معتقد  برخى  و  بود  جالب  كوسه اى"  "داستان  و  انگيزان" 
انيميشن  اسكار  جايزه  دوم  بار  براى  "شرك"  كه  بودند 
به  انگيزان"  "شگفت  اما  مى كند.  دريافت  را  سينمايى 
كارگردانى برد بيرد و كارى از استوديوى پيكسار اسكار 

را از آن خود كرد.
"شگفت انگيزان" داستان خانواده اى با قدرت هاى فوق العاده 
است كه تالش مى كنند دنيا را از دست بدى ها نجات دهند. 
از  جكسون  ال  ساموئل  و  هانتر  هالى  نلسون،  تى  كريگ 
صداپيشگان انيميشن "شگفت انگيزان" هستند كه با هزينه 
توانست  اكران  زمان  در  خود  ساخت  دالرى  ميليون   92

فروشى بالغ بر 630 ميليون دالر داشته باشد.

آكادمى  جايزه  هشتمين  و  هفتاد  مراسم  و   2005 سال 
انيميشن هاى  رقابت  براى  فرصتى  اسكار  سينمايى 
چهره هاش  از  برتن  تيم  كارگردانى  به  مرده"  "عروس 
شاخص سينماى جهان، "واالس و گروميت؛ نفرين موجود 
نهايت  در  كه  بود  هاول"  متحرك  "قصر  و  خرگوش نما" 

"واالس" اين جايزه را به خانه برد.

اين انيميشن كه از سرى انيميشن هاى "واالس و گروميت" 
بود توسط نيك پارك و استيو باكس كارگردانى شد.

كاى  پيتر  و  فاينس  رالف  بونهام،  هلنا  ساليس،  پيتر 
صداپيشگان اين انيميشن برنده اسكار بودند. اين انيميشن 
جايزه  بود، 32  توليد شده  ميليون دالرى  هزينه 32  با  كه 

بين المللى سينماى جهان را از آن خود كرد.
آكادمى  جايزه  مراسم  نهمين  و  هفتاد  در   2006 سال 
و  قدم"  "خوش  "ماشين ها"،  بين  رقابت  اسكار  سينمايى 
"خانه هيوال" بود كه در اين رقابت "خوش قدم" كه داستان 
پنگوئنى به نام مامبل از پنگوئن هاى امپراتور است، برنده 
رنگ  تفاوت  دليل  به  مامبل  شد.  سينمايى  انيميشن  اسكار 
جستجوى  در  او  مى شود.  اخراج  قبيله  از  خود  حركات  و 

انسان ها با حوادث و اتفاقات متعددى مواجه مى شود.

ويليامز،  رابين  وود،  اليجاه  صداپيشگى  با  قدم"  "خوش 
بريتانى مورفى، هيو جكمن، نيكول كيدمن و هوگو ويوينگ 
و با بودجه اى 100 ميليون دالرى ساخته و توليد شد. اين 
انيميشن كه توسط جرج ميلر كارگردانى شده بود در زمان 
اكران خود به فروشى بالغ بر 384 ميليون دالر دست پيدا 

كرد.
موج  "فصل  انيميشن هاى  رقابت  به  نوبت   2007 سال 
هشتادمين  در  "راتاتويى"  و  "پرسپوليس"  سوارى"، 
اين  در  رسيد.  اسكار  سينمايى  آكادمى  جايزه  مراسم 
اين  از  پيش  كه  بيرد  برد  كارگردانى  به  "راتاتويى"  رقابت 
با انيميشن "شگفت انگيزان" نيز اسكار انيميشن سينمايى 

را دريافت كرده بود، اسكار اين بخش را از آن خود كرد.
"راتاتويى" داستان موشى را روايت مى كرد كه در پاريس 
مشكالت  با  مسير  اين  در  اما  شود  سرآشپز  داشت  قصد 
پيتر  رومانو،  لو  اسوالت،  پاتن  مى شد.  مواجه  متعددى 
"راتاتويى"  پيشگان  صدا  اوتول  پيتر  و  گرت  برد  سون، 
زمان  در  ساخت،  دالرى  ميليون   150 هزينه  با  كه  بودند 

اكران خود فروشى بالغ بر 620 ميليون دالر داشت.

آكادمى  جايزه  مراسم  يكمين  و  هشتاد  در  و   2008 سال 
سينمايى اسكار رقابت گرمى شكل گرفت. اين رقابت بين 
انيميشن هاى "پانداى كونگ فو كار"، "وال - ئى" و "تيزپا" 
نمو"  جستجوى  "در  با  از  پيش  كه  استنتون  اندرو  بود. 
توانسته بود جايزه اسكار انيميشن سينمايى را كسب كند 
اين بار با "وال - ئى" جايزه اسكار را از آن خود كرد تا به 
همراه برد بيرد دو جايزه اسكار انيميشن سينمايى را در 

قرن 21 دريافت كرده باشد.
"وال - ئى" داستان يك روبات آشغال جمع كن كوچك است 

كه 700 سال پس از اينكه زمين خالى از سكنه و انسان ها 
شده، با فرود سفينه اى به زمين مواجه مى شود. وى در اين 
سفينه با رباتى ديگر به نام "ايو" آشنا شده و به او دلبسته 
مى شود. حضور پيتر گابريل به عنوان يكى از آهنگسازان 
شاخص و مطرح جهان به عنوان آهنگساز "وال - ئى" از 
اليزا  برت،  بن  بود.  اسكار  برنده  انيميشن  اين  ويژگى هاى 

نايت و جف گارلين صداپيشگان "والى - ئى" بودند
.

"وال - ئى" كه با هزينه 180 ميليون دالرى توسط استوديو 
پيكسار ساخته شد در زمان اكران خود به فروشى بالغ بر 

521 ميليون دالر دست پيدا كرد.
آكادمى  جايزه  دومين  و  هشتاد  مراسم   2009 سال 
سينمايى اسكار برگزار شد كه در بخش انيميشن سينمايى 

"شاهزاده  "باال"،  شگفت انگيز"،  فاكس  "آقاى  "كوراالين"، 
خانم و قورباغه" و "راز كلز" رقابت داشتند. در اين رقابت 
"باال" كه روايتگر روياى پيرمرد 78 ساله بادكنك فروشى 
هزاران  پيرمرد  كرد.  خود  آن  از  را  اسكار  جايزه  بود، 
آبشار  به  آن  با  و  مى كند  وصل  خود  خانه  به  را  بادكنك 

بهشت در آمريكاى جنوبى مى رسد.
ادوارد  و  داشت  عهده  بر  را  "باال"  كارگردانى  داكتر  پيت 
اسنر، كريستوفر پالمر، جوردن ناجاى و باب پترسون از 
صداپيشگان اين انيميشن اسكارى بودند. استوديو پيكسار 
اين  و  ساخت  را  "باال"  دالرى  ميليون   175 هزينه اى  با 
دالر  ميليون   731 بر  بالغ  خود  اكران  زمان  در  انيميشن 

فروش داشت.

در زمان اكران انيميشن "باال" اتفاقى دراماتيك و در عين 
حال تأثربرانگيز رخ داد كه قلب همه انسان هايى كه از اين 
خبر مطلع شدند به درد آورد. آسوشيتدپرس در آن زمان 
اعالم كرد كولبى كورتين دختر 10 ساله اى كه به سرطان 
مبتال بود و مشتاقانه دوست داشت "باال" را ببيند، به دليل 
به  اما  برود  سينما  به  نمى توانست  جسمى  شديد  ضعف 
استوديو  مديران  به  كه  خانوادگى  دوستان  از  يكى  لطف 
پيكسار دسترسى داشت، نسخه DVD فيلم را تماشا كرد 

و پس از رسيدن به آرزويش همان شب درگذشت.

شده  مبتال  عروق  سرطان  به   2005 سال  از  كه  كولبى 
ديد و از همان زمان به  آوريل تبليغات "باال" را  بود، ماه 
تماشاى اين فيلم عالقه نشان داد. اما وضع جسمانى او رو 
براى  بود  داده  قول  كه  هم  شركتى  و  گذاشت  وخامت  به 
بردن كولبى به سالن سينما به او ويلچر برساند، به وعده 
كه  گرفت  شدت  چنان  او  بيمارى  هم  بعد  نكرد.  عمل  خود 
خانوادگى  دوست  تماس  برود.  بيرون  خانه  از  نتوانست 
نتيجه  ديسنى  و  پيكسار  استوديو  دو  مديران  با  كورتينها 
داد و آنها بعد از اطالع از ماجرا تصميم گرفتند يك نسخه 
DVD از فيلم روى پرده خود را به خانه كولبى كوچولو 
عروسكهاى  "باال"  با  همراه  پيكسار  كارمند  بفرستند. 
شخصيتهاى كارتون و چند يادگارى ديگر هم از اين فيلم 

براى كودك بيمار آورد.
چشمان  نمى توانست  حتى  كه  بود  بيمار  قدرى  به  كولبى 
كنار  مهربانانه  مادر  و  كند  باز  فيلم  ديدن  براى  را  خود 
تخت صحنه ها را برايش توصيف مى كرد. وقتى مادر از 
دخترش پرسيد كه آيا فيلم را دوست داشته يا نه، كولبى 
كارمند  داد.  تكان  رضايت  نشانه  به  را  خود  سر  كوچولو 
خود  با  را  "باال"   DVD نسخه  فيلم  پايان  از  پس  پيكسار 
برد؛ با چشمهايى پر از اشك. مادر كولبى بعد از اين اتفاق 
گفت: از دخترم پرسيدم مى تواند تا به نمايش درآمدن فيلم 
منتظر بماند، گفت براى مردن آماده است اما تا آمدن "باال" 
ديدم،  را  فيلم  وقتى  مى گفت:  دختر  مادر  مى ماند.  منتظر 

واقعا هيچ دركى از محتوا و مضمون آن نداشتم. فقط معنى 
كلمه باال را مى دانستم و قسم ميخورم براى من "باال" يعنى 

اينكه كولبى قرار است باال برود، باال در آسمانها.
آكادمى  جايزه  مراسم  سومين  و  هشتاد  در   2010 سال 
بين  رقابت  سينمايى  انيميشن  بخش  در  اسكار  سينمايى 
"داستان اسباب بازى 3"، "چگونه اژدهاى خود را تربيت 
كنيم" و "شعبده باز" بود. در نهايت لى آنكريچ با "داستان 

اسباب بازى 3" جايزه اسكار را از آن خود كرد.
تام هنكس، تيم آلن، جان كيوساك، ند بتى و دان ريكلس 
كه  بودند   "3 بازى  اسباب  "داستان  صداپيشگان  جمله  از 
در رابطه با پسرى بود كه هنگام رفتن به دانشگاه اسباب 
بازى هاى خود را رها مى كند و اين رها كردن براى اسباب 

بازى هايى دردسرهايى را به همراه دارد.

بازى  اسباب  "داستان  ساخت  دالرى  ميليون   200 هزينه 
3" براى استوديوى پيكسار با فروش بيش از يك ميليارد 

دالرى همراه بود.

سينمايى  انيميشن  بخش  در  رقابت  هم  باز   2011 سال 
جايزه  چهارمين  و  هشتاد  مراسم  در  و  بود  گرم  اسكار 
آكادمى سينمايى اسكار انيميشن هاى "پانداى كونگ فو كار 
2"، "گربه در پاريس"، "چيكو و ريتا"، "گربه چكمه پوش" 
و "رنگو" رقيب يكديگر بودند. "رنگو" كه داستان مارمولكى 
را روايت مى كرد كه به صورت اتفاقى در بيابانى بدون آب 
و علف گرفتار مى شود، توانست اسكار اين دوره از مراسم 
را دريافت كند. اين انيميشن وسترن كمدى توسط كمپانى 

پارامونت و با كارگردانى گور وربينسكى ساخته شد.
و  ناى  بيل  جهان،  سينماى  سرشناس  بازيگر  دپ  جانى 
آلفرد موليناى از جمله صداپيشگان "رنگو" بودند و هانس 
آهنگساز  و  جهان  سينماى  مطرح  آهنگسازان  از  كه  زيمر 
فيلم هاى مطرحى چون "شواليه تاريكى" است، آهنگسازى 
اين انيميشن را بر عهده داشته است. "رنگو" با هزينه 135 
ميليون دالرى ساخته شد و در زمان اكران تنها به فروشى 

بالغ بر 242 ميليون دالر دست پيدا كرد.

آكادمى  جايزه  پنجمين  و  هشتاد  مراسم   2012 سال 
مراسم  اين  دوره  آخرين  در  شد.  برگزار  اسكار  سينمايى 
و در بخش انيميشن سينمايى "فرنكن وينى"، "پارانورمن"، 
"رالف  و  "دالور"  ناجورها"،  از  گروهى  دريايى!  "دزدان 
كارگردانى  به  "دالور"  كه  داشتند  رقابت  هم  با  خرابكار" 
پيكسار  استوديوى  توليد  و  چپمن  براندا  و  اندروز  مارك 

توانست اسكار انيميشن سينمايى را دريافت كند.
رسوم  و  رسم  بند  و  قيد  در  زندگى  از  كه  شاهزاده اى 
سلطنتى خسته شده تصميم مى گيرد زندگى آزادى داشته 
زيادى  چالش هاى  با  جادوگر  يك  با  مواجهه  با  اما  باشد 
"شجاع"  كلى  داستان  چالش ها  اين  و  مى شود  روبرو 
جمله  از  والترز  جولى  و  دونالد  مك  كلى  داد.  شكل  را 
پيكسار  استوديو  توسط  كه  بودند  "شجاع"  صداپيشگان 

توليد شد.

فعاالن  و  عالقه مندان  زمستان  فصل  به  شدن  نزديك  با 
سينما در تمام نقاط جهان خود را براى برگزارى هشتاد 
آماده  اسكار  سينمايى  آكادمى  جايزه  مراسم  ششمين  و 
مى كنند و در اين بين اسكار انيميشن سينمايى نيز شاهد 

رقابت نزديكى خواهد بود.
نفرت انگيز  "من  هيوالها"،  "دانشگاه  "توربو"،  "هواپيماها"، 
كوفته  بارش  احتمال  با  "ابرى  كورت ها"،  "خانواده   ،"2
قلقلى 2" و "خانواده اسمورف ها 2" و ... آثارى هستند كه 
هر كدام مدعى دريافت اسكار انيميشن سينمايى در سال 

2013 خواهند بود.

سينما

10 انيميشن برتر جهان
اسكار در دستان كدام يك آرام مى گيرد؛ شرك، اسباب بازى ها، موش سرآشپز و مارمولك وسترن مراسم هشتاد 
و ششمين جايزه آكادمى اسكار در ماه پايانى فصل زمستان برگزار مى شود و بهترين انيميشن سينمايى سال 
شرك،  چون  انيميشن هايى  گذشته  دهه  يك  طى  كه  است  حالى  در  اين  مى شود؛  معرفى  آكادمى  نگاه  از   2013

راتاتويى (موش سرآشپز)، رنگو و ... از جمله برگزيدگان جايزه اسكار در يك دهه اخير بوده اند.
هشتاد  برگزارى  براى  را  خود  جهان  نقاط  تمام  در  سينما  فعاالن  و  عالقه مندان  زمستان  فصل  به  شدن  نزديك  با 
و ششمين مراسم جايزه آكادمى سينمايى اسكار آماده مى كنند و در اين بين اسكار انيميشن سينمايى نيز شاهد 
رقابت نزديكى خواهد بود."هواپيماها"، "توربو"، "دانشگاه هيوالها"، "من نفرت انگيز 2"، "خانواده كورت ها"، "ابرى با 
احتمال بارش كوفته قلقلى 2" و "خانواده اسمورف ها 2" و ... آثارى هستند كه هر كدام مدعى دريافت اسكار انيميشن 

سينمايى در سال 2013 خواهند بود.
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نامزدهاى اسكار دنياى موسيقى چه كساني هستند؟
نام  كه  شد  اعالم  حالى  در   2014 «گرمى»  جوايز  نامزدهاى  فهرست 
هنرمندان سرشناسى چون «جاستين تيمبرليك»، «جى زد» و «ريحانا» در 
چند بخش به چشم مى خورد.در بخش بهترين آلبوم سال آثارى از «سارا 
بارى»، «دنت پانك»، «كندريك المار»، «تيلور سوييفت» و «مكلمور و رايان 
لوييس» برگزيده شدند. ترانه هاى «تنها يك دليل به من بده»، «اخراج از 
بهشت»، «غرش»، «اشراف ها» و «همان عشق» نامزدهاى دريافت «گرمى» 
ترانه هاى سال هستند. در بخش بهترين اجراى سولوى پاپ «شجاع» با 
تو  مرد  من  «وقتى  «لورد»،  از  اثرى  «اشراف ها»  بارى»،  «سارا  صداى 
بودم» كارى از «برونو مارس»، «غرش» ترانه «كيتى پرى» و «آيينه ها» 
با صداى «جاستين تيمبرليك» نامزدهاى «گرمى» 2014 هستند. «كت و 
كروات» كار مشترك «جاستين تيمبرليك» و «جى زد» در بخش بهترين 
اجراى گروهى پاپ با ترانه «بمان» اثرى از «ريحانا» و «ميكى اكو» رقابت 
چون  گروه هايى  و  هنرمندان  نام  ريپورتر،  هاليوود  گزارش  مى كند.به 
«ديويد بويى»، «آالباما شيكس»، «ايمجين دراگوتر»، «لر زپلين» و «جك 
مى شود.آلبوم هاى  ديده  راك  موسيقى  اجراى  بهترين  بخش  در  وايت» 
زپلين)،  (لر  جشن»  «روز  بويى)،  (ديويد  بعد»  «روز  سبث)،  (بلك   «13»
و  يانگ  (نيل  روان گردان»  «قرص  و  سنگ)  عصر  (ملكه  ساعت»  «مثل 
كريزى هورس) برگزيده بخش بهترين آلبوم  راك هستند. «ريحانا» در 
وايلدز»،  «مك  چون  خوانندگانى  با  شهرى  معاصر  آلبوم  بهترين  بخش 
«سالم رمى» و «تامار بركسون» به رقابت مى پردازند. «دريك»، «امينم»، 
هنرمندانى  لوييس»  «رايان  و  «مك لمور»  المار»،  «كندريك  زد»،  «جى 
هستند كه براى كسب «گرمى» بهترين اجراى رپ تالش مى كنند. نام تمام 
اين خوانندگان به جز «امينم» در بخش بهترين آلبوم موسيقى رپ هم به 
چشم مى خورد. نامزدهاى بهترين اجراى سولوى موسيقى كانترى «لى 
برايس»، «هانتر هيز»، «ميراندا لمبرت»، «داريوس راكر» و «بليك شلتون» 
هستند. «ترى لين كارينگتون»، «جرالد كليتون»، «كنى گرت»، «كريستين 
نامزدهاى  ميان  در  نامشان  كه  هستند  خوانندگانى  از  تريو»  مكرايد 
بهترين آلبوم بين المللى جاز ديده مى شود. مراسم ساالنه اعطاى جوايز 

گرمى روز 26 ژانويه در لس آنجلس برگزار خواهد شد.

موسيقى
و «كنسرت  بزرگ»  اين «كنسرت  مفهوم  كه  نيست  معلوم 
مصور  تبليغات  در  تازگى  به  كه  چيست  دقيقا  متفاوت» 
بيشتر كنسرت ها نوشته مى شوند تا مخاطب را به سالن 
ها بكشانند؟ اما وقتى من و توى مخاطب بليت را مى خريم 
و به كنسرت مى رويم نهايتش با خواننده اى مواجه مى 

شويم كه فقط لباسش را عوض كرده است!
حتما برايتان پيش آمده است كه وقتى قصد شركت در يك 
كنسرت را داريد و در جستجوى ليست كنسرت هاى در 
حال برگزارى هستيد، با تبليغاتى مواجه مى شويد كه تهيه 

موسيقايى  متفاوت  و  خاص  شب  يك  وعده  كنندگانشان 
 100 و  بدهد  قلكتان  قل  ها  تبليغ  اين  شايد  اند.  داده  را 
هزارتومانى هزينه كنيد و به همان كنسرت متفاوت برويد.

يك  كه  بينيد  رويد...مى  مى  متفاوت  كنسرت  آن  به  شما 
آباژور روى صحنه است و شايد يك گرامافون در گوشه 
پس  در  تصويرى  هاى  افكت  است  قرار  هم  شايد  ديگر. 
كنندگان  تهيه  بعضى  كه  كنند  سورپرايز  را  شما  صحنه 
آن را «ليزرشو» حرفه اى مى نامند. خيلى وقت ها هم يك 
دستگاه لپ تاپ مديريت اجرايى همه كنسرت را از روى 

صحنه برعهده دارند.(اهل فن متوجه منظور مى شوند)
اما مى خواهيم از يكى از اهالى موسيقى بگوييم كه ركورد 
بزرگترين كنسرت ها را به نام خود ثبت كرده است. شايد 
او را بشناسيد. ژان ميشل آندره ژار؛ فرزند موريس ژار؛ 

آهنگساز فيلم «محمد رسول اهللا».
اين هنرمند فرانسوى يكى از پيشتازان موسيقى الكترونيك، 
امبينت و سينت پاپ به شمار مى رود و كنسرت هايش به 
دليل نورپردازى هاى حرفه اى، آتش بازى و نمايش هاى 

ليزرى معروف هستند.
وسيله  به   1976 سال  در  را  خود  جهانى  شهرت  ژار 
آلبوم «اكسيژن» به دست آورد. در ساخت اين آهنگ ها 

آلبوم  اين  ژار  است.  شده  توجه  ريتم  از  بيش  ملودى  به 
در  كه  اش  خانگى  استوديو  در  قبلى  كارهاى  همانند  را 

آشپزخانه برپا شده بود و با بودجه ناچيزى ضبط كرد.
را  آزاد  فضاى  در  كنسرتى  آلبوم،  چند  انتشار  از  پس  او 
در ميدان كنكورد از ميدان هاى مشهور شهر پاريس در 
روز باستيل ترتيب داد. اين كنسرت رايگان، ركورد جهانى 
پربيننده ترين كنسرت را با بيش از يك ميليون تماشاگر 

بر جاى گذاشت.
كنسرت  اين  تلويزيونى  بيننده  نفر،  ميليون   100 همچنين 
بودند. با اين كه اين كنسرت اولين اجراى ژار نبود، اما آتش 
بازى، نورپردازى ها و نمايش تصاوير مختلف مقدمه اى 
بر شكل اجراهاى وى در سال هاى بعد بودند. اين كنسرت 
همچنين شهرت وى را بيش از پيش افزايش داد و باعث 
شد در بين 14جوالى تا 31 آگوست همان سال، هشتصد 

هزار نسخه ديگر از آلبوم هايش را بفروشد.
رژيم  فروپاشى  از  پس  كه  است  غربى  هنرمند  اولين  او 
كمونيستى در جمهورى خلق چين مجوز اجراى كنسرت را 
به دست آورد. در كنسرت شانگهاى ژار با رفتن به ميان 
جمعيت فضا را پرهيجان و براى اولين بار بر روى صحنه 
از «هارپ ليزرى» استفاده كرد كه تا به امروز به يكى از 

نمادهاى موسيقى ژان ميشل ژار تبديل شده است.
پس از بازگشت از سفر چين، ژار يكى از مشهورترين تك 
آهنگ هاى خود به نام Souvenir of China يا سوغات 
چين را همراه با كليپى كه لحظه هاى سفرش به اين كشور 
از  يكى  آهنگ  تك  اين  كرد.  منتشر  دهد،  مى  نشان  را 
شناخته شده ترين كارهاى ژار است كه اكثر اوقات توسط 

او در كنسرت هايش نواخته مى شود.
اما در سال 1985، رييس موسيقى اپراى بزرگ هيوستون 
و  صد  خصوص  در  اى  برنامه  اجراى  براى  ژار  از 
پنجاهمين سالگرد تاسيس شهر هيوستون و ايالت تگزاس 
پروژه  چند  انجام  مشغول  وى  زمان  اين  در  كرد.  دعوت 
ديگر بود و تمايلى نيز براى اجراى اين برنامه نداشت. اما 
پس از سفر به اين شهر و مشاهده زيبايى و عظمت افق 

هيوستون، اين پيشنهاد را پذيرفت.
آن سال هم چنين بيست و پنجمين سالگرد تاسيس مركز 
فضايى جانسون بود و ژان ميشل طى قراردادى با ناسا، 

پذيرفت كه اين رويداد را نيز در كنسرتش بگنجاند.
جذاب  هاى  ويژگى  از  يكى  و  رسيد  فرا  كنسرت  شب 
كنسرت شهر هيوستون، دعوت از فضانوردان اهالى اين 
شهر به عنوان اعضاى اركستر موسيقى ژار بود؛ افرادى 
چون بروس مك كندلس و رونالد مك نير كه قبال موسيقى 
جاز مى نواخت. قرار بود مك نير قطعه سولو ساكسوفون 

را در فضا بنوازد.
با  زنده  ارتباط  يك  طى  در  داشت  قصد  ژار  همچنين، 
به  را  آهنگ  اين  هيوستون،  شهر  كنسرت  در  نير  مك 
دليل  اين  به  نداد.  رخ  اتفاق  اين  اما  كند.  اجرا  كامل  طور 
همان  ژانويه   28 در  فضانورد  اين  حامل  فضاپيماى  كه 
تمامى  و  شد  حادثه  دچار  كنسرت  از  قبل  ماه  چند  سال، 
در  باالخره  دادند.اما  دست  از  را  خود  جان  سرنشينانش 

شامگاه 5 آوريل 1986 شهر هيوستون ميزبان ژان ميشل 
بود.  كنسرت»  در  «شهرى  نيز  كنسرت  عنوان  شد.  ژار 
روى  بر  را  مختلفى  تصاوير  پروژكتور  هزار  دو  حدود 
ساختمان هاى شهر نشان مى دادند و تصاويرى به طول 
370 متر بر روى آسمان خراش هاى هيوستون ديده مى 

شد.
همچنين آتش بازى ها و نمايش هاى ليزرى فراوان چهره 
تمام شهر را نورانى كرده بود. در اين كنسرت بيش از يك 
و نيم ميليون نفر تماشاگر شركت داشتند كه باعث شدند 
ژار ركورد قبلى خود در گينس را بشكند و بار ديگر نامش 

آتش  نمايش  و  برنامه  اين  شود.  ثبت  ركوردها  كتاب  در 
بازى همراه آن به قدرى تاثيربرانگيز بود كه يك بزرگراه 
نزديك محل برگزارى كنسرت در تمام مدت پخش آن، به 

دليل توقف ماشين ها بسته شده بود!
در سال 1990 ژار با الهام از فعاليت هاى اقيانوس شناس 
و پژوهشگر فرانسوى، ژاك ايف كوستو، آلبوم ديگرى را 
منتشر كرد و چندى بعد در روز باستيل، كنسرتى را در 
نيز  كنسرت  اين  كه  كرد  برگزار  پاريس  دفانس  ال  ميدان 
بار ديگر ركورد جهانى قبلى خود او را شكست. حدود دو 

ميليون نفر بازديد كننده اين برنامه بودند.
سپتامبر 1997، ژار كنسرت بزرگى را در دانشگاه  در 6 
اين  تاسيس  سالگرد  مين   850 مناسبت  به  مسكو  دولتى 
مسكو  شهر  خود  و  آسمان  ديگر  بار  كرد.  برگزار  شهر 
همچون مكان هاى قبلى برگزارى كنسرت هاى ژار صحنه 
اى براى تماشاى نورپردازى و آتش بازى هاى فراوان و 

نمايش هاى ليزرى شده بود.
رو  اين  از  بود.  دايانا  پرنسس  تدفين  با  همزمان  روز  اين 
ژار آهنگ مشهور «سوغات چين» خود را به او تقديم كرد 
كردند.  سكوت  دايانا  ياد  به  را  لحظاتى  حاضر  جمعيت  و 
حدود 3 ونيم ميليون نفر اين كنسرت را تماشا مى كردند. 
همچنين در اين كنسرت فيلمى از فضانوردان حاضر در 
ايستگاه فضايى مير براى تماشاگران پخش شد و آنها از 
كنسرت ژار تشكر كرده و گفتند: «موسيقى ژان ميشل ژار 

موسيقى ماست.»
با  را  ساعته  سه  كنسرت  يك  ژار  دسامبر 1999،  در 31 

عنوان «دوازده روياى خورشيد» در مصر نزديكى جيزه 
مناسبت  به  جشنى  واقع  در  كنسرت  اين  كرد.  برگزار 
ژار  بعدى  آلبوم  به  نگاهى  و  بود  جديد  هزاره  شروع 
داشت.  نيز  ها»  «دگرگونى  معنى  به   Metamorphoses
ژار و گروهش براى اين برنامه پروژكتورهاى عظيمى را 
در  بود.  گرفته  نظر  در  مصر  اهرام  بر  نورپردازى  براى 
اين كنسرت بيش از هزار هنرمند محلى گروه ژان ميشل 
ميليارد  نيم  و   9 از  بيش  مراسم  كردند.  مى  همراهى  را 
دالر هزينه برداشت.ميشل ژار تنها نمونه اى از هنرمندانى 
است كه به برگزارى كنسرت با مختصات متفاوت مشهور 
هستند و تا زمانى كه هنرمندانى در دنيا هستند كه ميليون 
ها دالر براى برگزارى كنسرت و احترام به مخاطب هزينه 
مى كنند، ديگر جايى براى كنسرت گذاران ايرانى باقى نمى 
ماند كه اغلب آنها تنها به سوددهى محض مى انديشند و 

ديگر هيچ!

بزرگ ترين كنسرت 
دنيا در گينس
 به نام كيست؟

تا به حال كنسرت بزرگ رفته ايد؟ از آن 
تبليغات  در  كه  متفاوتى  هاى  كنسرت 
مى  ياد  ها  آن  از  شهرى  بيلبوردهاى  و 
و  انگيز  خاطره  هاى  شب  اين  شود؟ 
متفاوت را از نزديك ديده ايد يا شما هم 

فقط حرف و وعده اش را شنيده ايد؟
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 قحطي سال هاي 1917 تا 1919 بزرگ ترين فاجعه تاريخ 
ايران است كه از حمله مغول در قرن سيزدهم ميالدي 
بسيار فراتر رفت.  اين واقعه يكي از مصائب بزرگ تاريخ 
ايران است كه درباره آن مطالب اندكي نوشته شده و 
 1925 سال  خشكسالي  است.  شده  شناخته  كمتر  حتي 
اين نگراني را ايجاد كرد كه مبادا وقايع سال هاي 1917 
و 1918 تكرار شود و واالس اس. موري كاردار سفارت 
آمريكا را بر آن داشت تا چنين بنويسد: «اكنون ايران در 
خطر رويارويي با موقعيتي است كه در سال 1917-18 
محصوالت  نابودي  و  خشكسالي  علت  به  و  آمد  پيش 
و  شد  قحطي  دچار  كشور  متجاوز،  ارتش هاي  توسط 

را  خود  جمعيت  از  سوم  يك  مي شود  برآورد  چنانكه 
حتما  اينكه  به  اعتقاد  با  و  ناباورانه  من،  داد.»  دست  از 
اسناد  در  دقيقي  تحقيقات  باشد،  داده  رخ  اشتباهي  بايد 
طي  ايران  به  مربوط  متحده  اياالت  خارجه  وزارت 
بسيار  اسناد  دادم.  صورت  اول  جهاني  جنگ  سال هاي 
واقعيت  اين  از  همچنين  هستند.  دست نخورده  و  غني 
كه تاريخ ايران در طول جنگ جهاني اول در هاله اي از 
ابهام فرو رفته است، شگفت زده شدم. تعجب آورتر اينكه 
است.  مانده  ناشناخته  عمال   1917-1919 سال  قحطي 
دريافتم كه اظهارات موري مبني بر آنكه ايران يك سوم 
پايين  دست  حدودي  تا  داده  دست  از  را  خود  جمعيت 

گرفتن قضيه است. حقيقت بدتر از آن بود. 

با  آن  مدت  طول  و  قحطي  بررسي  به  مقاله  اين  در 
از  عبارتند  دوم  دست  منابع  مي پردازم.  اسناد  بر  تكيه 
ايران  در  بريتانيا  نظامي  افسران  مشاهدات  و  خاطرات 
سي.  ال.  سرلشكر  يادداشت هاي  آنها  مفيدترين  كه 
و  غرب  در  بريتانيايي  نيروهاي  فرمانده  دانسترويل، 
ايچ.  ام.  سرگرد  خاطرات   ،1918 سال  در  ايران  شمال 

داناهو، افسر اطالعاتي وابسته به نيروي دانسترويل و 
سرلشكر سرپرسي سايكس، فرمانده نيروهاي بريتانيا 
با  است.   1916-1919 سال هاي  طي  ايران  جنوب  در 
شاهدان  توسط  انگليسي ها  گزارش هاي  اينكه  به  توجه 
دست اول و افرادي كه مستقيما بالفاصله پس از جنگ 
در كشور حضور داشتند، نوشته شده، اين منابع دست 
دوم نيز در حقيقت منابع دست اول به شمار مي روند. 
منبع مهم ديگر اطالعات و گزارش هاي سرلشكر دبليو. 
اي. آر. ديكسن درباره كمربند شرق ايران طي سال هاي 

1919-1918 است.

ايچ.بادر،  رالف   1916 پاييز  غذايى،  مواد  كمبود  آغاز 
شرح   ،1915 مه   20 مورخ  گزارش  در  آمريكا  كنسول 
مختصرى از وضعيت مواد غذايى تقريبا يك سال پس 
را  جنگ  تاثير  و  مى دهد  ارائه  اروپا  در  جنگ  آغاز  از 
بر بهاى كاالهاى وارداتى و محصوالت داخلى بررسى 
مى كند: «پس از آغاز خصومت ها در اروپا در ماه اوت 
بادر  شد.»  متوقف  ايران  به  كاال  واردات  عمال  گذشته، 

سپس اين اطالعات مهم را ارائه مى دهد:
از اين رو، بهاى كاالهاى خارجى به شدت افزايش يافت، 
از  بود.  ناچيز  داخلى  توليدات  بهاى  افزايش  آنكه  حال 
ميان اقالم داخلى كه بهاى آنها افزايش چندانى نداشت، 
مى  توان به گوشت گوسفند، گوشت گوساله، آرد ايرانى، 
جلگه هاى  در  برنج  كرد.  اشاره  ميوه  و  جوجه  و  مرغ 
مى آيد  عمل  به  خزر  درياى  سواحل  در  شمال  پست 
سنت  شش  به  سنت  پنج  از  پوند  هر  براى  آن  بهاى  و 
افزايش يافت. بهاى شكر براى هر پوند از هشت سنت 
به ده سنت، قهوه از سى سنت به پنجاه سنت براى هر 
پوند، چاى از 48 سنت به 80 سنت براى هر پوند، آرد 
محصول اروپا از هفت سنت به 12 سنت براى هر پوند 

افزايش يافت.
بادر چنين نتيجه گيرى مى كند كه: شواهد فوق حاكى از 
آن است كه هزينه زندگى براى جمعيت داخلى كه اقالم 
اصلى غذايشان گوشت گوسفند، برنج و نان سفيد است، 
خارجيان  زندگى  هزينه  آنكه  حال  يافت،  افزايش  اندكى 
كه عمدتا اقالم وارداتى از اروپا را مصرف مى كنند، بين 
سى تا چهل درصد افزايش يافته است. ذخيره موجود 
انتظار  و  مى شود  مصرف  تدريج  به  اروپايى  كاالهاى 

مى رود هزينه زندگى افزايش يابد.

به اين ترتيب معلوم مى شود كه نه ماه پس از آغاز جنگ 
در اروپا، شش ماه پس از اشغال اهواز و خوزستان از 
سوى بريتانيا و پس از درگيرى هاى بسيار بين روسيه 
و تركيه در آذربايجان، مواد غذايى فراوان بود. تقريبا 
جفرى   1916 ژوئيه  در  يعنى  جنگ،  از  بعد  سال  دو 
كفرى، كاردار سفارت آمريكا تا آن زمان درخصوص 
«بهاى  مى دهد:  گزارش  چنين  تهران  در  كاالها  بهاى 
گران  پايتخت  در  معموال  مى شوند،  وارد  كه  كاالهايى 
پس  اوضاع  نتيجه  در  داخلى  محصوالت  بهاى  و  است 

از جنگ افزايش يافته است.»

سال  در  كه  مى دهد  نشان  وضوح  به  كفرى  گزارش 
يافته  افزايش  ارز  مبادله  نرخ  و  رفته  باال  تورم   1916
است: «با نرخ كنونى مبادله ارز، يك قران معادل 0/143 
معادل 0/0875  قران  يك  مبادله  عادى  نرخ  است.  دالر 
پوند  هر  قيمت  به  جو  فروش  با  اما  است.»  بوده  دالر 
دو سنت، در سال 1916 مواد غذايى در فصل درو در 
مهم  بسيار  نكته  اين  است.  بوده  فراوان  نسبتا  كشور 
غرب  در  درگيرى ها  مهم ترين  از  بسيارى  زيرا  است؛ 
تا   1915 سال  اواخر  از  فقط  جنگ  سرتاسر  در  ايران 
وخامت  به  رو  اوضاع  آن  از  پس  بود.   1916 تابستان 

گذاشت.

سخن   «1918 و   1917 سال هاى  «قحطى  از  معموال 
يك  از  غذا  بحران  كه  است  روشن  اما  مى آيد.  ميان  به 
سال قبل از آن آغاز شده بود و چنانكه در ذيل مى آيد، 
نوامبر  از  ايران  يافت.  ادامه   1919 تابستان  تا  قحطى 
1914 هنگامى كه بريتانيا خوزستان را اشغال كرد، به 
تبريز  اوليه  اشتغال  از  پس  شد.  تبديل  كارزار  صحنه 
كه  بهار 1917،  تا  ژانويه 1915  در  عثمانى ها  سوى  از 
غرب  در  راندند،  بيرون  ايران  از  را  عثمانى ها  روس ها 
همين  طى  گرفت.  صورت  بسيارى  درگيرى هاى  ايران 
بر  را  خود  كنترل  وبريتانيايى ها  روس ها  كه  بود  دوره 
 1916 اكتبر  در  كردند.  تحكيم  نفوذشان  تحت  مناطق 
است.  سربرآورده  بزرگى  بحران  كه  بود  آشكار  كامال 

كفرى گزارش مى دهد كه:
به  تهران  در  آذوقه  تامين  رسانم:  مى  اطالع  به  مفتخرا 
علت كمبود همه اقالم مواد غذايى، باالخص گندم، جو، 
تبديل  مهمى  بحران  به  دارد  اكنون  كاه  و  يونجه  برنج، 
افزايش  خارق العاده اى  صورت  به  قيمت ها  مى شود، 
يافته و مردم تنگدست شديدا تحت فشار هستند. مردم 
كيفيت  با  نانى  تا  مى ايستند  نانوايى  صف  در  ساعت ها 
بد را به بهاى گزاف خريدارى نمايند. نانوايان از جو و 

غالت ديگر به جاى گندم در تهيه نان استفاده مى كنند.

و  دالر  يك  به  پوند  هر  در  شكر  بهاى  مى افزايد:  او 
و  است  كمياب  علوفه  انواع  رسيد.  سنت  سى وپنج 
چيزى هم كه مى توان تهيه كرد، معموال از كيفيت نازلى 
زغال  كيفيت  و  بها  مورد  در  اوضاع  است.  برخوردار 
و  است  صورت  همين  به  نفت  و  چوب  زغال  و  سنگ 

بنزين ناياب است.
و  خريد  «وضع  كه  مى آورد  خود  نتيجه گيرى  در  او 
فروش دارو حتى بدتر از اين است. در تهران يافتن مواد 
مربوط به اين صنعت غيرممكن است.» كفرى، يك هفته 
بعد، بار ديگر در خصوص بحران در شرف وقوع چنين 

گزارش مى دهد:
مفتخرا به اطالع مى رسانم كه مساله تامين نان در تهران 
در  موجود  گندم  ميزان  زيرا  است،  شده  جدى  بسيار 
پايتخت براى تامين مايحتاج مردم بسيار ناكافى است. 
ارتزاق  پنير  و  محلى  نان  از  عمدتا  مردم  كه  آنجا  از 

مى كنند، مساله براى آنان بسيار حياتى است.
«ديروز،  گرفت:  صورت  نان  كمبود  سبب  به  بلواهايى 
شورش هايى در شهر صورت گرفت كه شركت كنندگان 
محل  به  كه  عمارتى  به  مردم  و  بودند  زنان  آن  اصلى 
ادامه  در  كفرى  بردند.»  هجوم  است،  داخله  وزارت 
مى افزايد: «دولت قول داده براى مرتفع ساختن بحران 
اقداماتى به عمل بياورد و اگر در اين كار موفق نشود، 
پاييز 1917،  در  شد.  خواهد  مصيبت بار  بسيار  اوضاع 

ايران دستخوش قحطى ويرانگرى شده بود.

www.persianweekly.co.uk

تاريخ

قحطي بزرگ سال هاي 1917-1919
محمدقلي مجد / مترجم: معصومه جمشيدي

فصل دوم كتاب با عنوان «قحطي بزرگ سال هاي 1919-1917، بررسي اسنادي» به مطالعه 
مقطعي از تاريخ ايران مي پردازد كه در آن قحطي همراه با تاثيرات سوء جنگ جهاني اول 
در ايران به فاجعه بزرگي بدل شد، و در پي آن هشت تا ده ميليون نفر از جمعيت كشور به 
كام مرگ فرو رفتند. اين واقعه زماني صورت گرفت كه ايران در اشغال نظامي انگليسي ها به 
سر مي برد و اين كشور نه تنها تالشي براي كاهش عواقب قحطي نكرد، بلكه با خريد عمده 
گندم و مواد غذايي داخلي، كوتاهي در وارد كردن آذوقه از هند و عراق، منع واردات مواد 
غذايي از اياالت متحده و پرداخت نكردن درآمدهاي نفتي بر شدت بحران افزود. نويسنده 
آن  به  مربوط  حقايق  كه  است  آن  كشور  تاريخ  از  برهه  اين  درباره  مهم  نكته  دارد  اعتقاد 
پنهان و ناشناخته مانده؛ از اين رو با استفاده از منابع و اسناد به روشن ساختن زواياي 
آن پرداخته است. عنوان فصل سوم «مرگ و مير واقعي، كاهش جمعيت ايران در سال هاي 
1914-1919» است كه در آن چگونگي كاهش چهل درصد از جمعيت ايران به دليل قحطي 
و بيماري هاي ناشي از سوءتغذيه و نيز تالش مفسران بريتانيايي در وارونه جلوه دادن 
پيوستگي  و  ارتباط  دليل  به  فوق  فصل  دو  ترجمه  است.  گرفته  قرار  بررسي  مورد  حقايق 

موضوع در يك جا گنجانده شده است.

لغو قرارداد تقسيم 
ايران از سوي لنين

(دهه   1917 سال  دسامبر  چهاردهم  تا  يازدهم  از 
انقالب  دولت  خورشيدي)  هجري   1296 آذر  آخر 
بلشويكي (توده اي) روسيه در چند اعالميه جداگانه 
قراردادهاي تحميلي دولت تزاري روسيه به ايران و 
امتيازهاي كسب شده از ايران را لغو و از بدهي هاي 

پولي ايران به روسيه صرف نظر كرد. 
دسامبر   14 در  كه  اعالميه اي  در  شخصا  لنين 
اوت  عهدنامه  بود  شده  صادر  او  امضاي  به   1917
سال1907 انگلستان و روسيه داير بر تقسيم ايران 
به دو منطقه نفوذ و يك منطقه بي طرف في  مابين و 
اعتباراعالم  درجه  از  ساقط  را  آن  محرمانه  ضمائم 
با  كه  قراردادي  هرگونه  كه  كرد  تاكيد  و  داشت 
آزادي  و  ارضي  تماميت  ملي،  حاكميت  استقالل، 
ايرانيان مغايرت داشته و آن را محدود كند، از اين 
لحظه بي اثر و كان لم يكن است و همه را پاره كرده 
و ديگر وجود خارجي كه بتوان به آنها استناد كرد، 
به  تروتسكي  لنين،  اعالميه  پي  در  داشت.  نخواهند 
كرد  اعالم  روسيه  مسلح  نيروهاي  كميسر  عنوان 
عهدنامه  طبق  كه  روسيه  نظامي  واحدهاي  به  كه 
اين  در  ايران  تقسيم  بر  مبني  روسيه  و  انگلستان 
كشور مستقر شده اند دستور خروج فوري از ايران 
را داده است. سران انقالب روسيه سپس براي جلب 
اعتماد ايرانيان به حرف هاي خود «براوين» ديپلمات 
روسيه را به تهران فرستادند تا افكار عمومي ايران 
را حضورا از ماوقع آگاه سازد و به عنوان نماينده 
از  پس  روز   20 بماند.  ايران  در  روسيه  سياسي 
فرماندهي  به  روسيه  نيروهاي  لنين  اعالميه  صدور 
ژنرال باراتف ايران را ترك گفتند. در همان روز كه 
آخرين واحد روس از ايران خارج مي شد، نيروهاي 
كردند  تصرف  كرمانشاه  در  را  شهر  چند  انگليسي 
و  داد  جرات  خود  به  باالخره  ايران  وقت  دولت  كه 
در بهمن همين سال از دولت انگلستان خواست كه 
سوي  از   1907 دوجانبه  عهدنامه  لغو  به  توجه  با 
صورت  از  قضيه،  طرف  يك  رفتن  كنار  با  كه  لنين 
عهدنامه خارج شده است لندن هم لغو آن را اعالم 
بيرون  ايران  قلمرو  از  را  انگليسي  نيروهاي  و  دارد 
آن ايراني  افراد  را كه  واحد نظامي «اس پي آر»  برد، 
ولي مزد بگير انگلستان و زير نظر افسران انگليسي 
هستند، منحل سازد؛ به عالوه، با شركت نمايندگان 
و  نكند  مخالفت  ورساي  صلح  مذاكرات  در  ايران 
بپذيرد كه از كاالي انگليسي وارده به ايران عوارض 
گمركي گرفته شود و دخالت خود را در امور گمركي 
ايران تعديل كند و درآمد گمركات را پس از برداشت 
بدبختي  دارد.  مسترد  ايران  به  خود  طلب  اقساط 
گمركات  بر  باستاني  دولت  يك  كه  است  بزرگي 
انگلستان  دولت  باشد.  نداشته  دخالت  حق  هم  خود 
تحويل  وعده  ماه 1297)  (آذر  بعد  سال  يك  درست 
نيروي نظامي دست ساخت خود « اس پي آر» را به 
ايران و لغو قرارداد 1907 را داد كه بعدا معلوم شد 
كه اين را هم به خاطر قرارداد در دست تهيه سال 
داده  انجام  وثوق الدوله  قرارداد  به  معروف   1919
بود تا بدون رقيب همه ايران را تحت الحمايه و تحت 
قرارداد  مجلس  چون  كه  دهد  قرار  خود  سرپرستي 
تازه را رد كرد و مردم با پيدايش روشنفكران مستقل 
متوجه نيرنگ ها و نيز رشوه گيري وثوق الدوله براي 
امضاي قرارداد شدند از طريق ديگر وارد عمل شد 
خورشيدي  هجري  كودتاي 1299  راه اندازي  آن،  و 

(فوريه1921ميالدي) بود.



تا شقايق هست زندگى بايد كرد
هموطنان محترم،

ضمن سالم
اطالعات زير، در باره كودك 16 ساله (عليرضا كرمعلى) ايرانى 
نيازمند  زندگى،  ادامه  و  بيمارى  درمان  براى  كودك  اين  است. 
كمك مالى ميباشد. تمام هزينه كنسرت رستاك براى مداواى اين 

كودك مى باشد.

"محمد  خيريه  موسسه  است  ذكر  شايان 
موثق  منابع  از  را  زير  اطالعات  صالحى" 

گردآورى نموده است. 

اين موسسه، غير سياسى و به هيچ حزب 
و گروه و دولتى وابسته نيست.

زير  هاى  لينك  به  بيشتر  اطالعات  براى 
مراجعه فرماييد :

موسسه خيريه محمد صالحى :
www.irancharity.org.uk 

با همت خود لذت زندگى و زيستن را به ديگرا ارزانى داريم
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آزاد شدن تجارت ماري جوانا در اروگوئه

قانوني بي سابقه و 
بحث برانگيز در جهان

مصرف»  و  فروش  «توليد،  آزاد سازي  با  اروگوئه  دولت 
دخالت  درباره  سوءظن ها  كشور،  اين  در  ماري جوانا 
تقويت  را  مخدر  مواد  تجارت  در  قدرت  صاحبان  منفعت طلبانه 
كرد. قانون آزادي ماري جوانا با 16  راي موافق در مقابل 13 

رسيده  نيز  اروگوئه  سناي  مجلس  تصويب  به  مخالف،  راي 
است. دولت اين كشور مدعي است كه با اين اقدام درصدد حل 
معضالت اجتماعي اين كشور است. اروگوئه نخستين كشور در 
جهان است كه قانوني درباره آزادي توليد و مصرف يك نوع 
مواد مخدر را به تصويب رسانده است. اين قانون جديد، افراد 
باالي 18 سال تابع اروگوئه كه نام شان را در سازمان مربوطه 
دولتي به ثبت رسانده باشند، مجازند كه ساالنه تا حداكثر شش 
گياه شاه دانه را در خانه خود براي مصارف شخصي پرورش 
دهند يا از داروخانه هاي مجاز تا حداكثر 40 گرم ماري جوانا در 
ماه بخرند. افزون بر اين، كلوب هاي ويژه ماري جوانا كه 15 تا 
45 عضو دارند، مجازند كه تا 99 نهال شاه دانه را پرورش دهند. 

اين قانون شامل حال اتباع كشورهاي خارجي نمي شود. 
رييس جمهور  موخيكا،  خوزه  عمل  ابتكار  اساس  بر  قانون  اين 
درباره  كه  دارد  اذعان  وي  چند  هر  است.  شده  ايجاد  اروگوئه 
موفقيت اين قانون شك و ترديد هايي وجود دارد ولي تصريح 
كرد كه براي مبارزه با معضل مصرف مواد مخدر بايد راه هاي 
مي گويند:  اروگوئه  مقامات  پيمود.  و  كرد  تجربه  را  تازه يي 
تالش هايي كه تاكنون در راه مبارزه با اين معضل انجام شده، 
اجتناب ناپذير  ماري جوانا»  كردن  «آزاد  قانون  و  بوده  بي نتيجه 

است. 
بر اساس آمار شوراي ملي مبارزه با مواد مخدر در اروگوئه، 
120 هزار نفر از جمعيت 3/2 ميليون نفري اين كشور ماري جوانا 
مصرف مي كنند و ميزان مصرف يك ششم اين افراد حتي هر 
روزه است. بر اساس آمار شوراي مزبور، ساالنه بيش از 20 
تن از اين ماده مخدر به ارزش مجموعا 30 تا 40 ميليون دالر 
در بازار خريد و فروش مي شود. توليد، قاچاق و مصرف مواد 
مهم ترين  از  يكي  آن،  از  ناشي  خشونت هاي  همچنين  و  مخدر 
جالب  مي شود.  محسوب  التين  امريكاي  در  اجتماعي  معضالت 
توجه است هنگامي كه اين قانون در نشست مجلس سنا در دست 
به  دست  سنا  ساختمان  اطراف  در  آن  هواداران  بود،  بررسي 

تجمع زده و با نشانه ها و بادكنك هاي سبزرنگ و همچنين پرچم 
اين كشور پشتيباني خود را از تصويب اين قانون ابراز داشتند. 
ماري جوانا  كشيدن  مشغول  حتي  تجمع كنندگان  از  شماري 
اين  از  اروگوئه  مردم  جامع  حمايت  معناي  به  اين  البته  بودند. 
«ال پاييس»  نشريه  كه  نظرسنجي اي  طبق  نيست.  جديد  قانون 
پرسش شوندگان  درصد   29 تنها  داده،  انجام  ارتباط  اين  در 
ميزان  كه  حالي  در  بوده اند  موافق  ماري جوانا»  شدن  «آزاد  با 
مخالفان بالغ بر 64 درصد بوده است. منتقدان مي گويند كه اين 
آزادي سبب مي شود خطرات مصرف ماري جوانا، به ويژه براي 
مخالفان  شود.  خارج  توجهات  كانون  از  نوجوانان،  و  كودكان 
دولت اروگوئه را متهم مي كنند كه با اين اقدام با شهروندان اين 

كشور مانند موش هاي آزمايشگاهي رفتار مي كند. 
ماري  جوانا به عنوان ماده مخدر تفريحي، داروي درماني و در 
تغييرات  از  جدا  مي گيرد.  قرار  استفاده  مورد  مراسم ها  برخي 
ذهني در ادراك و به ويژه خلق و خو، شايع ترين اثرات جسمي 
كاهش  قلب،  ضربان  افزايش  شامل  ماده  اين  عصب شناختي  و 
و  حركتي  اختالل  كوتاه مدت،  حافظه  در  اختالل  خون،  فشار 

اختالل در تمركز است.

باراك اوباما، رييس جمهور آمريكا در مراسم يادبود نلسون ماندال در آفريقاى جنوبى اقدام به انداختن عكس يادگارى با 
هله تورنينگ، نخست وزير دانمارك و ديويد كامرون نخست وزير انگليس كرد كه اين اقدام به سرعت خبرساز شد.

عكس هفته
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قيمت بليت فينال 
جام جهانى، 990 دالر

اختصاص  خود  به  را  قيمت  گران ترين  يك  درجه  بليت هاى 
داده اند و جايگاه هاى اصلى استاديوم را شامل مى شود.

از  جهانى 2014  جام  رقابت هاى  بليت  پيش  فروش  دوم  مرحله  
اين  و  است  شده  آغاز  برزيل  محلى  وقت  به  ديروز   9 ساعت 

مرحله تا 30 ژانويه 2014 (10 بهمن 92) ادامه خواهد داشت. 

جام  بليت هاى  فيفا  اعالم  طبق  ليگ،  سازمان  سايت  از  نقل  به   
جهانى در 4 درجه تقسيم بندى شده و به فروش مى رسد. 

بليت هاى درجه يك گران ترين قيمت را به خود اختصاص داده اند 
و جايگاه هاى اصلى استاديوم را شامل مى شود. 

بليت هاى درجه 2 و 3 نيز در طرفين جايگاه هاى اصلى استاديوم ها 
هستند و بليت هاى درجه چهارم كه ارزان ترين بليت جام جهانى 

است مربوط به قسمت پشت دروازه ها هستند. 
قيمت بليت هاى جام جهانى به تفكيك مراحل به شرح زير است: 

ديدار افتتاحيه: بليت درجه يك (495 دالر)، بليت درجه دو (330 
دالر)، بليت درجه سه (220 دالر) 

مرحله گروهى: بليت درجه يك (175 دالر)، بليت درجه دو (135 
دالر)، بليت درجه سه (90 دالر) 

مرحله يك هشتم نهايى: بليت درجه يك (220 دالر)، بليت درجه دو 
(165 دالر)، بليت درجه سه (110 دالر) 

مرحله يك چهارم نهايى: بليت درجه يك (330 دالر)، بليت درجه 
دو (220 دالر)، بليت درجه سه (165دالر) 

مرحله نيمه نهايى: بليت درجه يك (660 دالر)، بليت درجه دو (440 
دالر)، بليت درجه سه: (275 دالر) 

ديدار رده بندى: بليت درجه يك (330 دالر)، بليت درجه دو (220 
دالر)، بليت درجه سه (165 دالر) 

ديدار فينال: بليت درجه يك (990 دالر)، بليت درجه دو (660 دالر)، 
بليت درجه سه (440 دالر) 

مى توانند  جهانى  جام  هاى  بليت  خريد  به  عالقمندان  است  گفتنى 
http://www.fifa.com/worldcup/ لينك  به  مراجعه  با 
 organisation/ticketing/apply-for-tickets/index.html

خريد  و  كنند  بليت  خريد  به  اقدام  مربوطه  قسمت  در  و  نام  ثبت 
بليت ها از طريق كارت هاى اعتبارى معتبر از جمله ويزا كارت كه 

مورد تاييد فيفا است، انجام مى شود.

ذوب شدن روابط

كوبا  در  كاسترو  رائول  پرزيدنت  دست  اوباما  رييس جمهور   
يكي  نماد  به  دوستانه  ژست  يك  و  داد  تكان  سه شنبه  روز  را 
داد.  نشان  سرد  جنگ  دوران  از  امريكا  دشمنان  قديمي ترين  از 
تماشا  را  كوتاه  دادن  دست  تصوير  اين  جهان  كه  حالي  در 
استقبال  مورد  ماندال  يادبود  مراسم  در  اوباما  اظهارات  مي كرد 
و  عكاسان  توسط  شده  گرفته  تصوير  اما  گرفت.  قرار  رهبران 
دوربين هاي تلويزيوني ، فورا سواالتي را درباره معناي عميق تر 

آن مطرح مي كند.

دولت  كه  است  سيگنال  اين  فرستادن  براي  تالش  در  اوباما   
امريكا پس از 50 سال از انقالب كمونيستي فيدل كاسترو براي 
رسيدن به سازش با برادرش رائول تالش مي كند؟ يا اوباما به 
سادگي در تالش است از ارائه ديپلماسي خاموش در يك بناي 

يادبود اختصاص داده شده به آمرزش، جلوگيري كند؟

وقتي  كه  بگويند  مي توانستند  رييس جمهور  مشاوران 
جهان  رهبران  كدام  مي گيرد،  قرار  جايگاه  در  رييس جمهور 
هرگونه  ارائه  از  سفيد  كاخ  مقامات  اما  باشند  تريبون  پشت  در 
خودداري  بحث  اين  تاييد  يا  دادن  دست  درباره  توضيحي 

مي كنند. با اين حال، صحبت هاي اوباما، چند لحظه پس از آن، 
فرصت وسوسه انگيزي درباره بحث ارائه مي كند در مورد آنچه 
كاسترو  به  او  كه  زماني  در  مي گذشت  رييس جمهور  ذهن  از 
نزديك مي شد. اوباما درباره نياز به اعتماد و آشتي و بخشش 
وي،  محلي  نام  از  بيشتر   – ماندال  آقاي  درباره  او  گفت.  سخن 
به  است  ممكن  همچنين  او  اظهارات  اما   - كرد  استفاده  ماديبا 
داده  تعميم  كوبا  و  متحده  اياالت  بين  منجمد  ديپلماتيك  رابطه 
سيگنال  تا  بود  تالش  در  اوباما  آيا  كه  است  اين  سوال  شود. 
تمايل به تغيير قلب ها را با تكان دادن دست كاسترو نشان دهد. 
بود  خواهد  دشمن  آخرين  كوبا  رييس جمهور  است،  چنين  اگر 
كه اوباما تالش كرده است به نوبه خود به يك دوست يا حداقل 
كاسترو  با  اوباما  دادن  دست  چنين  كند.  تبديل  كم خطر  حريف 
براي  سياسي  مشكل  يك  به  شدن  تبديل  براي  پتانسيل  داراي 
رييس جمهور است، چنانچه در سال 2009 دست دادن اوباما با 
انتقاد  مورد  ونزوئال،  سوسياليست  رييس جمهور  چاوز،  هوگو 

جمهوريخواهان قرار گرفت. 
ژاپن  امپراتور  برابر  در  تعظيم  براي  همچنين  سال  آن  اوباما 
بوش،  جورج  اينكه  از  پس  سال   20 گرفت.  قرار  حمله  مورد 
هيروهيتو،  امپراتور  تابوت  برابر  در  تعظيم  براي  رييس جمهور 
رهبر زمان جنگ ژاپن مورد انتقاد قرار گرفته بود. اوباما براي 
نشست  در  سعودي  عربستان  پادشاه  عبداهللا  ملك  به  تعظيم 
رهبران جهان در سال 2009 هم متهم شده بود، چيزي كه كاخ 

سفيد آن را رد كرد.

شدن  ذوب  شروع  از  عالمت  يك  مي تواند  حركتي  چنين  اما   
با  احتياط  با  كوبايي تبارها  از  بسياري  كه  چيزي  باشد،  روابط 
آن برخورد خواهند كرد. اوباما در سخنان خود اشاره كرد كه 
او به دنبال يك جهان تعريف شده از دشمني هاي قديمي نيست. 
اين است كه نبايد بيش از حد كشش به آن فكر كنيم كه او پس از 
نيم قرن درباره پويايي روابط كوبا - امريكا صحبت كرده است. 
اوباما در اين مراسم يادبود گفت: «آفريقاي جنوبي نشان مي دهد 
اميد  با  جهان  يك  مي توانيم  ما  كه  دهيم،  تغيير  مي توانيم  ما  كه 
مشترك و بدون اختالفات تعريف شده انتخاب كنيم. ما با صلح 
و عدالت و فرصت مي توانيم جهان بدون جنگ را انتخاب كنيم.»

نيويورك تايمز
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اسامى اين افراد به شرح زير است:

الون ماسك: براى تحقق بخشيدن به ايده هاى علمى تخيلى. 
و  تسالموتورز  شركت  و   SpaceX بنيانگذارى  دليل  به  وى 
بزرگ ترين  از  يكى  كه  او  دارد.  شهرت  جهان  در   Paypal
مدير  عنوان  به  آمريكاست  متحده  اياالت  در  كارآفرينان 
شركت  طراحى  بخش  رئيس  و    space X شركت  عامل 
مكانيسم  ساخت  ايده  و  است  كار  به  مشغول  تسالموتورز 

حمل و نقل تقريبا فراصوت به وى تعلق دارد.

جوردى راس: براى پيشگامى در ساخت رايانه هاى كوانتوم 
در اين فهرست قرار گرفته است. "راس" بنيانگذار شركت دى 
- ويو سيستمز در كانادا است. اين شركت نخستين رايانه 

كوانتومى تجارى جهان را ساخته است.

تاد استارنر: ترويج فرهنگ رايانه هاى پوشيدنى. اين دانشمند 
علوم رايانه پيشرو تمام رايانه هاى پوشيدنى سال از عينك 
گوگل گرفته تا ساعت هوشمند گلكسى گير سامسونگ است.

كلف ليترو: براى ساخت ابزارى كه آينده را پيش بينى مى 
بسيار  الگوريتمهاى  از  استفاده  با  وى  است.  معروف  كند 
ساير  و  خبرى  گزارشهاى  از  اى  گسترده  حجم  قدرتمند 
بتوانند  تا  كند  مى  تحليل  را  دسترس  در  موجود  اطالعات 
پيش  از  را  اقتصادى  و  سياسى  توسعه  در  پنهان  الگوهاى 

مشاهده كند.

آورده  فراهم  را  ساختهايى  زير  خلق  ايده  وى  پتيس:  برى 
است تا همه بتوانند خالق باشند.

از  استفاده  روند  اندازى  راه  براى  اندرسون:  كريس 
رئيس  عنوان  به  وى  تجارى.  سرنشين  بدون  هواپيماهاى 
بى  هواپيماهاى  پدر  عنوان  به  بعدى  سه  رباتيك  شركت 
سرنشين كه كاربر آن را با دستورالعملهاى ارائه شده مى 

سازد، شناخته مى شود.

تئودور برگر: براى ساخت خاطرات. اين ايده به طور مستقيم 
از مفاهيم علمى تخيلى ساخته شده است كه يك ميكروتراشه 
را  انسان  خاطرات  تواند  مى  كه  شود  مى  كاشته  مغز  در 
تالشهاى  نتيجه  در  دهد.  ارتقا  را  آنها  حتى  و  كرده  كنترل 

تئودوربرگر اين امر به زودى به واقعيت تبديل مى شود.

و  هركجا  در  خورشيدى  انرژى  كردن  فراهم  ژنگ:  شيولين 
هر زمان.

جيم ريوز و مارتين ريديفورد: براى استفاده از گرانش به 
جديد  حل  راه  يك  طراحان  اين  دنيا.  كردن  روشن  منظور 
ارائه  الكتريكى  نور  به  مردم  دسترسى  مشكل  حمل  براى 
دادند و آن نور كم هزينه ال ايى دى بود كه انرژى خود را 

براى روشن شدن از گرانش تأمين مى كند.

استفاده  براى  الكينز  استيو  و  بيننسون  بيل  ايوانس،  ديمين 
از ليزرها به منظور كشو و نقشه كشى شهرهاى باستانى.

افشا  براى  جيانوتى  فابيوال  و  هيگز  پيتر  انگلرت،  فرانسوا 
هيگز  و  انگلرت  گذشته  سال  دو  در  كهكشان.  اسرار  كردن 
به عنوان نظريه پردازان ذره زيراتمى كه نام هيگز براى آن 
انتخاب شد موفق به مشاهده تأييد نظريه خود شدند. اين دو 
سال 1964  در  را  ذره  اين  وجود  ساله  و 84  فيزيكدان 81 
پيش بين يكرده بودند. اما مشاهده عملى اين ذره در نتيجه 
در  سال  چهار  مدت  به  تيمش  و  جيانوتى  فابيوال  تالشهاى 

سرن ( سازمان تحقيقات هسته اى اروپا بود.

تيم مريخ نورد كنجكاورى: براى نشان دادن يك دنياى ديگر 
به زمين. اين دانشمندان ناسا از سال 2012 زمان فرود مريخ 
نورد كنجكاوى تاكنون بيش از 70 هزار تصوير از مريخ را 
سياره  درباره  انگيزى  هيجان  هاى  يافته  به  و  كرده  منتشر 

سرخ رسيدند.

با  فضايى  سفرهاى  اينكه  دادن  نشان  براى  هدفيلد:  كريس 
و  كانادايى  فضانورد  اين  هستند.  جالب  همچنان  سرنشين 
فرمانده ايستگاه فضايى در زمان خود با انتشار ويدئوهايى 
از امورات روزمره در فضا طرفداران بسيارى به خود جذب 
هزار   20 حدود  اجتماعى  هاى  رسانه  از  برخى  در  و  كرد 
طرفدار داشت و زمانى كه به زمين بازگشت تعداد طرفداران 

وى به يك ميليون نفر رسيد.

نزديك  براى  پرسواد:  دبورا  و  لوزورياگا  كاترين  گى،  هانا 
كردن دنيا به درمان ايدز.

جف بزوس: مديرعامل شركت آمازون براى اتكا به رسانه 
كلمات  بخش  نجات  عنوان  به  كيندل  عرضه  با  وى  قديمى. 

مكتوب شناخته شد.

عنوان  به  وى  ساده.  اينترنت  تحقق  براى  زاكربرگ:  مارك 
مديرعامل و بنيانگذار فيسبوك اعتقاد دارد كه داستان قرن 
اقتصاد  به  صنعتى  محور  منبع  اقتصادى  از  تحول  آينده 

مبتنى بر دانش است.
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فارن پاليسى منتشر كرد:   فهرست متفكران علم و فناورى سال 2013

هيگز باز هم در ميان برترينها
نام  ميان  اين  در  كه  كرد  منتشر  سال 2013  در  را  جهانى  متفكران  نفره  فهرست 134  پاليسى،  فارن  نشريه 

بسيارى از پيشروان عرصه اختراع، بهداشت، رسانه و فناورى نيز به چشم مى خورد.
در فهرست منتشر شده از متفكران جهان در سال 2013 نام بيش از 20 نفر از بزرگان عرصه علم و فناورى 

بهداشت و درمان ديده مى شود.

ساخت يك پروتز عصبى 
توسط محقق ايرانى براى 
مبتاليان به آسيب مغزى

دانشمندان دانشگاه كيس وسترن ريسرو و مركز پزشكى 
دانشگاه كانزاس موفق به اصالح عملكرد مغز با استفاده 

از يك پروتز عصبى در مدل آسيب مغزى موش شدند.

دستگاهى  نهايت  در  است  اميدوار  تحقيقاتى  تيم  اين 
بسازد كه با سرعت عملكرد مغز را پس از آسيب مغزى 
هيچ  حاضر  درحال  بازگرداند.  اول  حالت  به  انسانها  در 
مغزى  اى  ضربه  آسيبهاى  به  مبتال  افراد  براى  درمانى 
از  و  هستند  مغزى  سكته  قربانى  كه  افرادى  يا  و   (TBI)

ضعف و يا از كارافتادگى رنج مى برند وجود ندارد.

در  كه  است  مغز   - ماشين  مغز-  رابط  يك  پروتز  اين 
حقيقت يك سيستم حلقه بسته ميكروالكترونيك است. اين 
دستگاه سيگنالهاى يك بخش از مغز را ضبط كرده و آنها 
را در زمان واقعى پردازش مى كند و سپس بخش آسيب 
ديده مغزى را با شبيه سازى به بخش دوم كه ارتباط آن 

از دست رفته متصل مى كند.

ملى  آكادمى  مقاالت  علمى  مجله  در  تحقيقات  اين  نتايج 
علوم منتشر شده است.

رايانه  علوم  و  الكترونيك  مهندسى  استاد  محسنى  پدرام 
اى در دانشگاه كيس وسترن ريسرو كه اين پروتز مغزى 

فعاليت  براى  دستگاه  اين  از  اگر  گفت:  است،  ساخته  را 
اتصال يك بخش از مغز به بخش ديگر استفاده كنيم، آيا 
امكان وجود دارد كه عملكرد مغزى ناشى از آسيب احيا 
تشكيل  را  تحقيقات  اين  اصلى  هسته  پرسش  اين  شود؟ 

داده است.
امكان  اين  بله  كه  ايم  رسيده  نتيجه  اين  به  ما  گفت:  وى 
براى  بسته  حلقه  عصبى  پروتز  يك  از  كه  دارد  وجود 

تسهيل ترميم يك آسيب مغزى استفاده كنيم.

آسيب  داراى  كه  موشى  مدل  در  را  پروتز  اين  محققان 
استاد  نودو  جى  رندولف  آزمايشگاه  در  بود  مغزى 
كانزاس  دانشگاه  در  ادغامى  و  ملكولى  فيزيولوژى 
كرد  تهيه  را  موش  مغز  نقشه  "نودو"  كردند.  آزمايش 
بخش  و  (جلويى)  قدامى  بخش  در  را  نظر  مورد  مدل  و 
خلفى (شتى) مغز ساخت كه اندامهاى جلويى موش را كه 

ارتباط مغزى آنها قطع شده بود ، كنترل كند.

به  مغز  ماشين-  مغز-  رابط  يك  نيز  حيوان  سر  روى 
عنوان يك ميكروتراشه روى يك برد مدارى كوچكتر از 
يك سكه قرار گرفت كه به ميكروالكترودهاى كاشته شده 

در دو منطقه مغزى متصل بود.

اين دستگاه سيگنالهايى را كه پتانسيل عمل عصبى ناميده 
مى شوند و توسط عصبهاى بخش قدامى مغز توليد مى 
را  سيگنالها  اين  الگوريتم  يك  كند.  مى  تقويت  را  شوند 
از پارازيتها جدا مى كند. با تشخيص هر ضربه فعاليتى 
اين ميكروتراشه يك ضربه از جريان الكتريكى را براى 
تحريك عصبها در بخش خلفى مغز ارسال مى كند و به 

صورت مصنوعى دو منطقه مغزى را مرتبط مى كند.

دو هفته پس از اين آزمايش موشها تمام عملكردى را كه 
را  بودند  داده  دست  از  مغز  اى  ضربه  آسيب  نتيجه  در 

بدست آوردند.

محسنى اظهار داشت: هنوز بايد به يك پرسش پاسخ داد 
و اين پرسش اين است كه آيا اين پروتز بايد براى تمام 
دو  از  پس  توانيم  مى  ما  يا  و  بماند  باقى  مغز  در  عمل 
يا شش ماه هنگامى كه اتصالهاى جديد در مغز تشكيل 

شدند آن را خارج كنيم.
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مساله  دو  با  معموال  كسب و كارها  ركود  دوران  در 
آنها  ورودى  قيمت  طرفى  از  مى شوند.  روبه رو 
كه  نمى دانند  ديگر  طرف  از  و  مى يابد  افزايش 
مشتريان  به  را  قيمت  افزايش  اين  مى توانند  چقدر 
كه  كارى  بهترين  شرايط  اين  در  كنند.  تحميل  خود 
به  كه  است  اين  دهند،  انجام  مى توانند  كسب و كارها 
قيمت گذارى پايدار روى آورند. برخى از راهكارهاى 

قيمت گذارى پايدار عبارتند از:

تا  دهيد  تغيير  را  خود  قيمت گذارى  ساختارهاى   *
داريد.  را  بازار  در  رقابت  توان  كه  شويد  مطمئن 
براى مثال مى توانيد برخى از فعاليت هاى خود را كه 
سودآورى ندارند، متوقف كنيد يا در استراتژى هاى 

كسب و كارها  كنيد.   تجديدنظر  خود  برون سپارى 
بايد پيش از هر چيز مشخص كنند در كدام بازارها 
در  را  خود  فعاليت  سپس  و  شوند  موفق  مى توانند، 

بازارهايى كه سودآورى ندارند، متوقف كنند.

هميشگى  دغدغه  به  را  قيمت گذارى  كنيد  سعى   *
موسسه  اخيرا  كه  تحقيقى  طبق  كنيد.  تبديل  خود 

KPMG انجام داده است، بيش از 55 درصد مديران 
مبحث  به  هيات مديره  جلسات  در  كه  كرده اند  اعالم 
قيمت گذارى  شود.  نمى  كافى  توجه  قيمت گذارى 
موضوع مهمى است،  پس بايد مجموعه مديريت يك 

سازمان توجه زيادى به آن داشته باشد.
به  بسته  را  خود  قيمت گذارى  استراتژى هاى   *

شرايط  دهيد.  تغيير  بازار  متغيرهاى  ديگر  تغييرات 
حال  در  مدام  مصرف كنندگان  خريد  عادت  و  بازار 
شما  قيمت گذارى  استراتژى هاى  پس  هستند،  تغيير 

نيز بايد به روز باشند.

دسترسى  درست  اطالعات  به  كه  شويد  مطمئن   *

داريد. گاهى اوقات كسب و كارها اطالعاتى را دريافت 
مى كنند كه به اصطالح سوخته هستند. براى همگام 
اطالعاتى  كانال هاى  بايد  بازار  تغييرات  با  شدن 
كسب و كار، جديدترين اطالعات را در اختيار آن قرار 

دهند.
چه  هر  درك  براى  باشيد.  آينده  تغييرات  منتظر   *
زمان  خود،  بخش  در  قيمت گذارى  مدل هاى  بهتر 
زيادى اختصاص دهيد تا بتوانيد سازمانتان را براى 

تغيير جهت هاى ناگهانى در بازار تجهيز كنيد.

10 سوال كليدى
براى اينكه مطمئن شويد استراتژى هاى قيمت گذارى 
را  كليدى  سوال   10 اين  برگزيده ايد،  را  درستى 

درباره قيمت گذارى از خود بپرسيد:

تصميمات  اتخاذ  براى  كافى  مديريتى  وقت  آيا   -1
قيمت گذارى صرف مى كنيم؟

2- آيا در هيات مديره سازمان درباره استراتژى هاى 
قيمت گذارى صحبت مى شود؟

منسجمى  و  مدون  قيمت گذارى  استراتژى  آيا   -3

شما  سازمان  كلى  استراتژى  با  كه  كرده ايد  تنظيم 
هماهنگى داشته باشد؟

4- آيا مى دانيد كه مشتريان و رفتار خريد آنها در 
دو سال گذشته چه تغييراتى داشته اند و اين تغييرات 
خواهند  شما  كسب و كارى  مدل  روى  تاثيرهايى  چه 

داشت؟

درك  قيمتى،  آگاهانه  تصميمات  اتخاذ  براى  آيا   -5
درستى از سودآورى سازمانتان داريد؟

6- با چه دقتى مى توانيد تاثير تغييرات قيمتى روى 
تقاضا و سودآورى را پيش بينى كنيد؟

7- آيا نيروى فروشتان براى سودآورى حداكثرى 
از انگيزه الزم برخوردار است؟

مستمر  اجراى  از  اطمينان  حصول  براى  آيا   -8
الزم  كنترل هاى  و  فرآيندها  قيمتى تان،  سياست هاى 

را ايجاد كرده ايد؟

9- در دو سال آينده چه تغييرات احتمالى در صنعت 
شما روى خواهد داد؟

10- آيا مطمئن هستيد كه مى توانيد تغييرات مدل هاى 
قيمتى را با موفقيت در سازمان خود پياده كنيد؟

مشاغل

تكنيك  هاى قيمت گذارى در دوران ركود

10 سوال كليدى درباره قيمت گذارى
تخفيف دادن شايد در كوتاه مدت بتواند بقاى كسب و كار را تضمين كند، 
كه  كسانى  نمى شود.  محسوب  قيمت گذارى  براى  پايدارى  استراتژى  اما 
قيمت  اوضاع،  شدن  بهتر  و  ركود  شدن  تمام  با  مشتريان  فكرمى كنند 
در  سخت  كرد،  خواهند  پرداخت  خدمات  و  محصوالت  براى  بيشترى 

اشتباه هستند.
وقتى كسب و كارى با پايين آوردن قيمت مشتريان را بدعادت كند، نبايد 
قيمت  باشند  حاضر  آنها  بازار  گرفتن  رونق  با  كه  باشد  داشته  انتظار 

بيشترى بپردازند. 
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بهداشت و سالمت

 راه هايي كه همين هفته 6 روش آن منتشر شده و به همه در هر 
سن و سالي توصيه مي شود تا در روزگار پيري و ميانسالي، 

كمتر در معرض آسيب ها و بيماري ها باشند.

راه حل اول؛ حواستان به خوراكي ها باشد
شما  رژيم غذايي  كه  است  اين  مهم  هستيد،  الغر  كه  نيست  مهم 
كه  خوراكي هايي  به  حواستان  چقدر  و  بوده  سالمت  چقدر 

غذاهاي  به  عالقه مندان  از  دسته  آن  از  اگر  است.  مي خوريد، 
قلبي- بيماري هاي  خطر  كه  بدانيد  هستيد،  فست فودها  و  چرب 

مي گيريد،  سخت  رژيم هاي  اگر  است.  نزديك  شما  به  عروقي 
مطمئن باشيد كه تا چند سال ديگر پوكي استخوان و بيماري هاي 
كمبود ويتامين ها سراغ شما مي آيد. اگر عاشق شكالت و شكر و 

شيريني هستيد، ديابت را در آينده خود در نظر بگيريد.

راه حل دوم؛ سيگار نكشيد
ريه  سرطان  به  اگر  حتي  و  مي كند  كوتاه  را  عمر  طول  سيگار 
با  سال  چند  از  بعد  نشويد،  مبتال  مخصوصش  بيماري هاي  و 
پيري  كه  هستيد  و...روبرو  ويتامين  كمبود  مزمن،  سرفه اي 
سيگار  ترك  براي  هستيد،  سيگاري  اگر  مي آورد.  زودرس 
اگر  كنيد.  پيدا  آن  از  جدايي  براي  راه هايي  و  بزنيد  باال  آستين 
كم  روزانه  را  آن  تعداد  بكشيد،  دست  سيگار  از  نمي توانيد  هم 
كنيد تا حداقل آسيب كمتري ببينيد و در طول زمان براي ترك 

سيگار آماده شويد. 

راه حل سوم ؛ ورزش كنيد
25 دقيقه در روز و 5 بار در هفته. دستورالعمل قطعي كه براي 
سالمت توصيه مي شود تا بيماري هايي مثل ديابت، تنگي عروق، 
شما  سراغ  كمتر  و  ديرتر  ميانسالي  دوران  در  و...  قلبي  سكته 
است  كافي  افسانه اي  زمان بندي  اين  به  رسيدن  براي  بيايند. 
كمي از زندگي شلوغ همين هقتهي فاصله بگيريد و به خودتان 
فكر كنيد. اگر كار شما و مشغوليت ها اجازه نمي دهد به باشگاه 
ورزشگاه  و  استخر  در  را  زمان ها  اين  يا  برويد  بدنسازي 
بگذرانيد، براي آخر شب ها يا صبح هاي زود خود برنامه ريزي 
و با پياده روي شروع كنيد. بعد از چند سال قاعدتا اين طرز فكر 
كه ورزش هم به اندازه موفقيت هاي شغلي و مادي مهم است، در 

ذهن شما ثبت مي شود و از خودتان زمان مي دزديد تا ورزش 
كنيد و سالم بمانيد. 

راه حل چهارم؛ خواب آرام داشته باشيد
اگر مشكل خواب داريد و از پرخوابي يا كم خوابي رنج مي بريد، 
هرچه سريع تر اين مشكل را برطرف كنيد. اگر هم مشكل خاصي 
نداريد، اما به خاطر كار، درس و... از خوابتان مي زنيد، اين عادت 

خوابي  اندازه  به  هيچ چيز  است  اين  واقعيت  كنيد.  ترك  را  غلط 
كمك  شما  بدن  سالمت  به  نمي تواند  شب،  در  منظم  و  عميق 
مي ريزد،  هم  به  را  شما  بدن  چرخه  بدخوابي،  و  كم خوابي  كند. 
باعث  طوالني مدت  در  و  نمي دهد  اندام  به  را  الزم  استراحت 
امشب  همين  از  و  باشد  خواب  به  حواستان  مي شود.  بيماري 
برنامه منظمي داشته باشيد و براي بهتر خوابيدن، اطالعات به 

دست بياوريد. 

راه حل پنجم؛ تنفس خود را درست كنيد
اگر مشكالت سينوسي، ريوي و... داريد هرچه سريع تر خود را 
درمان كنيد. اگر هم مشكل خاصي نداريد، سعي كنيد حواستان 
مي رويد،  خريد  به  كه  مواقعي  و  باشد  بازدم هايتان  و  دم  به 
تمام  و  مي رويد  باال  پله  از  داريد،  دست  در  سنگين  كيسه هاي 
هوا  و  باشيد  داشته  درستي  تنفس  دست،  اين  از  فعاليت هايي 
روزهاي  در  كنيد.  خارج  هم  كامل  و  كنيد  ريه ها  وارد  كامل  را 
آلودگي هوا، حتي المقدور از شهر بيرون برويد و در محيط هاي 

پر از دود نباشيد. 

راه حل ششم؛ عضله ها را آرام كنيد
حواستان به عضله ها و ماهيچه ها باشد. ورزش كردن يكي از 
راه هاي خوب براي تقويت عضله ها و ماهيچه هاست، اما كنار اين 
تقويت بايد در طول روز به آنها استراحت بدهيد و براي آرامش 
به آنها كمك كنيد. براي اين كار، ساده ترين راه اين است كه هر 
2 ساعت يكبار دستان خود را باال بگيريد و انگار كه يك طناب 
فرضي را مي كشيد، دستان را به سمت باال بكشيد. ورزش ديگر 
هم اينكه يك دست را در امتداد شانه ها باز كنيد و با دست ديگر، 
روز  طول  در  را  كششي  حركات  اين  داريد.  نگه  را  بازو  پشت 
چند بار انجام دهيد و بگذاريد جزو عادت هاي روزانه تان شود. 

6 راه براي آنكه پيري را به تاخير بياندازيم

پيشم بمون جووني
زندگي ما شبيه زندگي پدر و مادرانمان، پر است از راه و روش هاي ناسالم و غلط براي سالمت. همين است كه بعد از 
مدتي، وقتي پيري سراغمان مي آيد، تازه داستان بيماري و مراجعه به پزشكان شروع مي شود و چهره سخت زندگي، 
براي  راه هايي  تا  داده اند  انجام  را  تحقيقي  تازگي  ويرجينيا  پزشكي  دانشكده  محققان  اما  مي دهد،  نشان  را  خودش 

زندگي سالمت در دوران ميانسالي پيدا كنند...

آيا ميدانيد با بيشتر شدن آگهى ها ، تعداد صفحات و مطالب
 هفته نامه اى كه در دست داريد افزايش خواهد يافت؟
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  و   GCSEکالس های فارسی از سطح ابتدايی تا
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 مدرسه انديشه

دكتر ميمى گوآرنرى، پزشك پژوهشگر در مركز قلب سان ديگو 
چهره  كارديولوژيست  يك  داشت:  اظهار  باره  اين  در  امريكا  در 
از  قبل  مى توانيم  ما  آنچه  و  مى دهد  نشان  را  قلب مان  پنهان 
پيدا  دهيم،  انجام  قلبمان  سالمتى  براى  جديد  زندگى  سبك  تأثير 
مى كند. اين روش ها اغلب ما را از انجام عمل هاى پرهزينه قلبى، 
كيفيت  يك  با  زندگى  ادامه  و  بيمارستان  در  طوالنى  اقامت هاى 

پايين نجات مى دهد. 
پرسش   صورت  به  كه  زمينه  اين  در  مطلبى  در  گوآرنرى  دكتر 
و پاسخ ارائه شده به بررسى موضوعاتى پرداخته كه مى تواند 
ما  براى  را  بهترى  شرايط  آن  حفظ  و  سالمتى  به  رسيدن  براى 

فراهم كند. 
وى در پاسخ به اين سوال كه كدام جنبه از زندگى مدرن امروزى 
براى قلب ما زيان بار است، گفت: شايد يكى از مهمترين عوامل 
سر  پر  و  شلوغ  خيابان  يك  در  ماشين  با  روز  هر  كه  باشد  اين 
و صدا به سركارتان برويد و برگرديد و براى خانه اى كه هيچ 
وقت از آن به علت اين كه هميشه سركار هستيد استفاده نمى كنيد 
پول پرداخت كنيد. سالم ماندن ما تحت تأثير جزئى ترين چيزهاى 
سالم  به  منجر  مدرن  زندگى  اصطالح  به  اين  است.  زندگى مان 
نماندن شما مى شود. امروز همه بر روى چيزهايى تمركز مى كنند 
كه درآمد بيشترى را برايشان ايجاد مى كند. كار، جلسه، مذاكره 
و يا صحبت هاى كارى در زمان هاى غيركارى ناگهان بدن ما را 
در معرض يك حمله قلبى بزرگ قرار مى دهد بدون اين كه كسى 

ما را از آن آگاه كرده باشد. 
وى در پاسخ به پرسش دوم مبنى بر اين كه چگونه داشتن يك 
تلفن همراه براى سالمتى مضر است، گفت: شما به  طور مدام در 
حال چك كردن نامه هاى الكتريكى، خواندن فكس ها و صحبت با 
تلفن هستيد. مسئله اى كه بى وقفه و پايدار است. ما در يك زمان 
كافى  زمان  زيرا  هستيم  جانبه  چند  تصميم گيرى هاى  به  مجبور 
براى فكر كردن در اختيار نداريم. اين شكل از تصميم گيرى به 
شدت استرس زا است و در نتيجه آن بدن ما مملو از هورمون هاى 
استرسى مى شود. در نتيجه استرس، افزايش هورمون هايى مانند 

كورتيزول و آدرنالين مى تواند خطر حمله  قلبى را افزايش دهد. 
دكتر گوآرنرى در پاسخ به اين سوال كه چطور مى توانيم از اين 
در  فكر  با  كرد:  خاطرنشان  كنيم،  پيشگيرى  ترس آور  اتفاق هاى 
مورد جسم، عاطفه و روان قلب شروع مى كنيم. مراقبت جسمى 
قلب شامل انتخاب غذاى مناسب، درست و استفاده از آنها است. 
خودتان  از  بايد  شما  احساسى  نظر  از  است.  آسان  قسمت  اين 
سوال كنيد آيا شما پراسترس، افسرده يا عصبى هستيد، از نظر 
هدفم  و  هستم  كسى  چه  من  بپرسيد،  خودتان  درباره   روحى 

چيست. 
خوردن  اگر  كه  اين  بر  مبنى  چهارم  پرسش  به  جواب  در  وى 
غذاهاى مناسب و انجام ورزش، قسمت آسان داستان است، چرا 
مردم آن را انجام نمى دهند، اظهار داشت: مردم مى دانند كه چطور 
غذا بخورند و به چه تمرين هايى نياز دارند، اما آنها انتخاب هاى 

ضعيفى مى كنند كه عمدتًا اندوه و تنش به بار مى آورد. 
دكتر گوآرنرى در پاسخ به پرسش ديگرى با اين مضمون كه آيا 
كلسترول باال و فشار خون هنوز هم مورد اتهام هستند، يادآور 
شد: بله؛ فقط دانستن ميزان كلسترول خون براى ما كافى نيست. 
ما مى خواهيم چيزهاى با اهميت بيشترى را بشناسيم، مانند اين 

 كه چه نوع كلسترولى خوب يا بد است. 
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا استرس باعث فشار روى قلب 
شما مى شود، متذكر شد: پاسخ اين است كه استرس نابود كننده  

شما نيست. بايد به مردم كنترل استرس با انديشه  كاهش پايه اى 
استرس را بياموزيم. اين به آن ها كمك مى كند تا بدانند وقتى در 
موقعيت استرس زا قرار مى گيرند چطور به استرس پاسخ دهند. 
اين گونه مردم ابزار جلوگيرى از طغيان هورمون هاى استرس را 

در اختيار خواهند داشت. 
هورمون هاى  كه  اين  بر  مبنى  ديگرى  پرسش  به  پاسخ  در  وى 
مى شوند،  قلبى  حمله  بروز  باعث  چگونه  استرس زا  ريز  درون 
كورتيزول است.  رها مى شود  هورمونى كه  اولين  كرد:  تصريح 
كورتيزول به كبد مى رود و باعث آزاد شدن قندها مى شود. اگر 
شما مضطرب شده ايد، بايد با افزايش قند خونتان مبارزه كنيد، 

خصوصًا اگر از بيمارى ديابت رنج مى بريد. 
و  اپى نفرين  هورمون هاى  استرس،  هنگام  در  كرد:  اضافه  وى 
قلب  سرعت  مى شوند.  ريخته  شما  خون  درون  به  نوراپى نفرين 
شما زياد مى شود، فشار خون شما افزايش پيدا مى كند، سطوح 
پالكت هاى  و  منقبض  خونى  رگ هاى  مى رود،  باال  كلسترول 
خونتان به هم مى چسبند. همه اين مراحل مجموعه بيمارى قلبى 

است. 
 aldosterone استرس  افزايش دهنده  هورمون  سومين  همچنين 
ناميده مى شود. Aldosterone به كليه مى رود و به اين دستگاه 
در كنترل و نگهدارى نمك و آب كمك مى كند. اگر در حال فرار از 
يك ببر تيز دندان هستيد، مسلما نمى خواهيد بايستيد. اما خوب! 
اگر آب و نمك را داخل بدنتان نگه داريد طبيعى است كه فشار 

خون شما باال مى رود. 
ديگرى  سوال  به  پاسخ  در  سان ديگو  قلب  مركز  پژوهشگر  اين 
مبنى بر اين كه ما چه  طور مى توانيم ترشح هورمون ها را متوقف 
كنيم قبل از اين  كه ما را از پاى در بياورند، گفت: در اين  جا دو 
روش كه ما مى توانيم براى كمك به كنترل پاسخ هاى استرس ياد 
بگيريم وجود دارد، البته ما نمى توانيم هورمون هاى استرس را از 
بدنمان بيرون كنيم. نفس كشيدن عميق، نگه داشتن آن و به بيرون 
دادن نفس به بدنتان كمك مى كند تا شروع به آرام شدن كند. اين 

موهبتى است كه هميشه همراه شماست. 
هم چنين شما مى توانيد كنترل پاسخ به استرس بازخورد محيطى 
اين  كنيد.  زندگى  لحظه  در  چطور  كه  بياموزيد  يا  بگيريد  ياد  را 
عملكرد  كنترل  براى  از فكرشان  كه چگونه  ياد مى دهد  مردم  به 
كنند.  استفاده  قلب  آهنگ  و  عضالنى  كشش  شامل  بدنى شان 
بازخورد محيطى به شما مى آموزد كه در لحظه باشيد، در مركز 
بمانيد، حاضر باشيد و اجازه ندهيد ذهنتان بى هدف حركت كند. 
فقط كافى است قبل از شروع كار نفس عميق بكشيد و در مورد 
فكر  هستند  ارزشمند  برايتان  و  داريد  دوستشان  كه  چيزهايى 
ديگر  مهم  نكته  يك  و  كرد.  خواهيد  شروع  آرامش  با  شما  كنيد. 

اينكه تلفن همراه خود را خاموش كرده و پياده روى كنيد. 
دكتر ميمى گوآرنرى در پاسخ به آخرين پرسش مبنى بر اينكه 
انجام  قلبمان  سالمتى  حفظ  براى  توانيم  مى  كه  كارى  مهمترين 
دوست  شما  كه  بياوريد  خاطر  به  كرد:  تاكيد  چيست،  مى دهيم 
بداريد،  دوست  شما  وقتى  مى داريد.  دوست  و  هستيد  داشتنى 
ترشح هورمون هايى كه پايين آورنده فشار خون بوده و سطوح 
مى دهند،  كاهش  را  كورتيزول  مانند  استرس زا  هورمون هاى 
تحريك مى شود. چه كسى مى تواند دوست داشته باشد؟ به جاى 
جستجو براى دوست داشتن فقط دوست بداريد. به ديگران كمك 
كنيد. وقتى به روشنى صورتشان نگاه مى كنيد احساس لذتى در 
قلب شما به وجود مى آيد و سپاسگزار موهبتى خواهيد بود كه 

به شما تقديم مى شود.

چگونه از قلب خود حفاظت كنيم؟
پژوهشگران توصيه مى كنند كه راه درمان ناراحتى ها و بيمارى هاى قلبى عروقى در دنياى پرتنش و 

استرس زاى امروز تغيير شيوه زندگى است. همه ما مى دانيم كه خوردن غذاهاى پرچربى و شيوه زندگى پشت 
ميزنشينى مى تواند به قلب مان آسيب برساند، اما زندگى پرفشار امروزى و كار كردن در هفت روز هفته مى تواند 

قلب مان را به طور كامل ويران كند. 
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خانواده
احتماال تا به حال در اطراف تان يا در ميان فاميل و 
ديده  را  مهربان  زنانى  زندگى  شدن  ويران  دوستان 
گرفته  برعهده  را  خانه  هاى  مسئوليت  تمام  كه  ايد 
مادر  يك  مانند  را  شان  شوهران  خوبى  به  بودند؛ 
شوهران  ناگهان  اما  كردند  مى  خشك  و  تر  خوب 
رنگ  آنها  زندگى  و  كنند  مى  خيانت  آنها  به  شان 
ديگرى مى گيرد؛ در اين مواقع همه تعجب مى كنند 
سراغ  و  كرده  رها  را  مهربانش  زن  شوهر  چرا  كه 
بدطينت  فردى  را  شوهر  همه  است.  رفته  ديگر  زنى 
و  قدرشناسى  از  چيز  هيچ  كه  دانند  مى  بدجنس  و 
وسط  اين  كه  اى  مسئله  اما  است،  نگرفته  ياد  عشق 
فراموش مى شود اين است كه آن شوهر از زندگى 

شده  خسته  است  مادرش  همچون  كه  با زنى  كردن 
معشوقش  و  همسر  كه  باشد  زنى  با  خواهد  مى  و 
كند.  برطرف  را  حوزه  آن  عاطفى  نيازهاى  و  باشد 
اگر شما هم جزو همين دسته از زنان مهربان هستيد 
بهتر است تا دير نشده به فكر چاره باشيد. به خاطر 
هم  چندان  ها  عادت  اين  گذاشتن  كنار  باشيد  داشته 
ساده نيست، اما چنانچه موفق شويد اين عادت ها را 
كنار بگذاريد، احساس زنانگى بيشترى خواهيد كرد 
و همسرتان نيز به نوعى احساس مردانگى بيشترى 

خواهد كرد.

با اين رفتارها شوهرتان را از دست مى دهيد

1. انجام كارهاى شخصى او و بيش از حد مراقب او 
همسرتان،  چرك  هاى  لباس  كردن  جمع  مثل  بودن: 
لباس  كردن  آماده  و  او  كمدهاى  مكرر  كردن  مرتب 

هاى او هر روز صبح

2. دست كم گرفتن او و برعهده گرفتن كارهايى كه 
او بايد انجام دهد: يادآورى مكرر درباره قرارها، پيدا 

كردن وسايلى كه او اغلب گم مى كند و...

اينكه  دليل  به  ها  مسئوليت  اكثر  گرفتن  برعهده   .3
آيد:  نمى  بر  آنها  پس  از  همسرتان  كنيد  مى  تصور 

خريد تمامى امور خانه را برعهده گرفتن

4. نكوهش كردن او مانند يك بچه؛ چطور مى توانى 
بيرون  هواى  بينى  نمى  بروى  بيرون  ژاكت  بدون 
سرد است؟، چندبار بايد بگويم قبل از اينكه بخوابيم 
برق  هاى  صورتحساب  كن؟  خاموش  را  ها  چراغ 

خيلى باال رفته و...

5. اصالح كردن اشتباهات شان و امر و نهى كردن 
به آنها به خصوص در جمع مثال «اگه جاى تو بودم 

االن از سمت چپ رانندگى مى كردم.»

مى  مادرى  شان  همسران  حق  در  ها  زن  چرا 
كنند؟

احتماال متنفريد از اينكه بشنويد شما هم در حق مرد 

زندگى تان مادرى مى كرديد اما باور كنيد تنها شما 
نيستيد كه اين كار را انجام مى دهيد؛ دليل اين كار 
چيست؟ زن ها براى مادرى كردن آموزش ديده و 
براى آن نيز پاداش مى گيرند. وقتى بچه بوديد، يگانه 
الگوى تان مادرتان بود و همواره شاهد بوديد كه او 
چگونه از شما، برادر و خواهرهاى تان حمايت مى 
كرد؛ به اين ترتيب آموختيد چگونه حمايتگر، مهربان 
و فداكار باشيد و به نيازهاى ديگران رسيدگى كنيد. 
اين موضوع نيز حقيقت دارد كه شاهد بوديد چگونه 
كرده  مى  مادرى  پدرتان  حق  در  ويژه  به  مادرتان 
كنيم  نگاه  طور  اين  موضوع  به  بياييد  پس  است؛ 
به  مادرتان  اينكه  جاى  به  بوديد  شاهد  شما  اگر  كه 

در  هميشه  كند،  رفتار  پدرتان  با  رمانتيك  طرزى 
حق او مادرى مى كرده است، درنتيجه شما هم در 
همان  اين  كرديد  فكر  پس  آموختيد.  چنين  كودكى 
رفتارى است كه زن ها بايد با مردها داشته باشند؛ 
درنتيجه وقتى خودتان بزرگ شديد و ازدواج كرديد، 

عينا همين كار را با همسرتان انجام داديد.

محبت مادرانه عشق و شور و حال را مى كشد

و  شور  عشق،  كشتن  براى  ممكن  راه  ترين  سريع 
حال و حرارت يك رابطه، مادرى كردن در حق نامزد 
مانند  بيشتر  مرد  يك  با  هرچه  است.  همسرتان  يا 
مادرش رفتار كنيد، او نيز به شما بيشتر فرزندگونه 
پاسخ خواهد داد اما موضوع اين است كه هيچ مردى 

مايل نيست همسرش تبديل به مادردومش شود.

وقتى لياقت او را زير سؤال مى بريد
مى  رفتار  طورى  مدام  همسرتان  يا  نامزد  با  اگر 
كنيد كه گويى بى لياقت است، متعاقب چنين رفتارى 
و  كرد  خواهد  لياقتى  بى  و  ناتوانى  احساس  نيز  او 

درنتيجه اعتماد به نفسش پايين آمده و رفتارش نيز 
بچه گانه تر مى شود. هنگامى كه يك مرد احساس 
كمتر  هم  را  شما  ندارد،  خودش  به  نسبت  خوبى 
يك  نفس  عزت  احساس  زيرا  داشت،  خواهد  دوست 
هنگامى  دارد.  او  توانمندى  احساس  به  بستگى  مرد 
كه مردى احساس مى كند كارها را به درستى انجام 
خودش  يا  شما  با  تواند  مى  سختى  به  دهد،  نمى 
مهربان باشد. رفتار كردن با مردها مانند پسر بچه 
ها و به رخ كشيدن ضعف ها و ناتوانايى هاى آنها 
روى قابليت عشق ورزى شان تأثير منفى مى گذارد.

صبر داشته باشيد

بايد از مادرى كردن براى همسرتان دست برداريد 
اما مسلما اين كار خيلى راحت نيست؛ بايد قدم به قدم 
سختى هاى راه را تحمل كنيد تا بتوانيد زندگى جديدى 
همسرتان  چنانچه  مثال  كنيد؛  آغاز  همسرتان  با  را 
ممكن  دهيد،  انجام  برايش  را  كارهايش  دارد  عادت 
است كمى طول بكشد تا خودش را با اين رفتار جديد 
وفق بدهد. در ابتدا امكان دارد برايش مشكل باشد. 
ممكن است يأس ها و سرخوردگى هايش را تحمل 
كنيد، چرا كه مدتى طول خواهد كشيد تا كارهايى را 
بدهد.  انجام  نداده،  انجام  خودش  براى  ها  سال  كه 
اگر زندگى تان گيج كننده تر و مغشوش تر به نظر 
مهمانى  به  ابتدا  در  دارد  احتمال  نكنيد.  تعجب  آمد، 
را  كليدهايش  تواند  نمى  او  چراكه  برسيد،  ديرتر  ها 
بيابد اما نگران نباشيد به تدريج خواهد آموخت. زيرا 
خواهد ديد هر بار كه به دنبال كليدهايش مى گردد 
مايوس  و  سرخورده  چقدر  كند،  نمى  پيدا  را  آنها  و 
مى شود، پس ياد مى گيرد هر شب آنها را در جاى 
مخصوصى بگذارد؛ بگذاريد بزرگ شود و ياد بگيرد 

چگونه از خودش مراقبت كند.

هم  به  چيز  همه  ناگهان  اى  نشانه  هيچ  بدون 
مى ريزد

احساس  آنها  كنيد،  مى  مادرى  مردها  حق  در  وقتى 
عشق مى كنند؛ چرا؟ چون مردها در كودكى همواره 
شاهد بودند كه مادرشان از آنها مراقبت مى كرده؛ 
بنابراين براى شان عادى است به همسر خود اجازه 
دهند تا اين نقش را ادامه دهد. اين موضوع حقيقت 
دارد. چنانچه مادر همسرتان مدام در حق او مادرى 
و  همسر  مادر،  ذهنش  در  است  ممكن  باشد،  كرده 
معشوق،  عاشق،  كلمات  از  بيشترى  تداعى  حمايتگر 
بهترين دوست يا شريك زندگى داشته باشد. چنانچه 
همسرتان در كودكى محبت و توجه كافى از جانب 
خوشحالى  با  هم  باشد  نكرده  دريافت  خود  مادر 
تمام اجازه خواهد داد اين كار ناتمام او را برايش به 
پايان برسانيد اما اين مرد دير يا زود به زنى احتياج 
پيدا خواهد كرد كه مانند يك همسر و معشوق او را 
شما  نهايى  بازنده  احتماال  پس  باشد  داشته  دوست 

خواهيد بود.

با او مانند يك فرد اليق و قابل اعتماد
 رفتار كنيد

با نامزد يا همسرتان مانند شخصى اليق، دانا، توانا 
و قابل اعتماد رفتار كنيد. اطالعاتى كه خودش بايد 
به خاطر داشته باشد را به او يادآورى نكنيد. سعى 
نكنيد به جايش فكر كنيد يا تقويمش باشيد، بلكه به 
و  فهميده  بزرگسالى  دريابد  كه  كنيد  رفتار  اى  گونه 
تواناست كه شما هميشه مى توانيد روى او حساب 
كنيد. به خاطر داشته باشيد از آنجا كه مدت ها در 
ترتيب  را  هايش  برنامه  و  كرديد  مى  مادرى  حقش 
مى داديد، كمى تنبل شده است. به طرزى ناخودآگاه 
و  ها  مالقات  قرار  سپردن  خاطر  به  در  است  ممكن 
طبيعى  بنابراين  كند،  تكيه  شما  به  هايش  مسئوليت 
است هنگامى كه از اين كار دست مى كشيد، بعضى 
از كارهايش را فراموش كند. مثال برخى از صورت 
حساب ها را نپردازد يا اينكه آشغال ها را هر شب 
دم در نگذارد. در اين گونه مواقع او را سرزنش و 
از او انتقاد نكنيد، بلكه با يأس او همدردى كرده و به 

دنبال كار خود برويد.

با او بچگانه حرف نزنيد
مى  صحبت  شان  هاى  بچه  با  مادرها  كه  آنگونه 
با  بدهيد  قول  خودتان  به  نكنيد.  صحبت  او  با  كنند 
گويى  كه  نكنيد  صحبت  طورى  همسرتان  يا  نامزد 
او يك پسربچه 5ساله است. اين به آن معناست كه 
اصال او را نكوهش نكنيد. اشكالى ندارد اگر بگوييد 
كار  اين  اما  هستيد،  عصبانى  و  ناراحت  دستش  از 
ديگر  بزرگسال  با  بزرگسال  يك  كه  اى  گونه  به  را 
انجام مى دهد، انجام دهيد نه مثل يك مادر عصبانى 
كه از دست پسربچه شيطانش به ستوه آمده است.

حرف هاى بچگانه زدن چطور؟ به عقيده من كمى با 
چون  است،  طبيعى  كامال  زدن  حرف  كودكانه  لحن 
اين راهى است بسيار صحيح براى درميان گذاشتن 
يا  نامزد  با  چنانچه  اما  پذيرمان،  آسيب  احساسات 
همسرتان حرف هاى بچگانه مى زنيد، اين يك مشكل 
رفتارى  كه  رسيده  آن  وقت  شود.  مى  محسوب 

بالغانه داشته باشيد.

مادرى كردن 
براى همسر چه 
عواقبى دارد؟

در  يا  تان  اطراف  در  حال  به  تا  احتماال 
شدن  ويران  دوستان  و  فاميل  ميان 
كه  ايد  ديده  را  مهربان  زنانى  زندگى 
برعهده  را  خانه  هاى  مسئوليت  تمام 
شان  شوهران  خوبى  به  بودند؛  گرفته 
را مانند يك مادر خوب تر و خشك مى 
كردند اما ناگهان شوهران شان به آنها 

خيانت مى كنند.

رابطه شخصيت با مواد غذايى 
  

يافته هاى جديد علمى دانشمندان نشان مى دهند كه مواد 
ايجاد  واكنش هايى  گوارش  دستگاه  در  مى توانند  غذايى 
بر  و  مى شود  انسان  در  روحى  تغييرات  باعث  كه  كنند 
خبرنگار  گزارش  به  مى گذارد .  تاثير  انسان  شخصيت 
علمى ايرنا از منابع خبرى، يافته هاى جديد علمى نشان 
مى دهند كه مغز و روده ارتباطى قوى با يكديگر دارند. بر 
اساس گفته بسيارى از دانشمندان، مواد غذايى مى توانند 
باعث  كه  كنند  ايجاد  واكنش هايى  گوارشى  دستگاه  در 
تغييرات روحى در انسان مى شود. برخى از دانشمندان 
نيز  شخصيت ها  بر  غذايى  مواد  كه  مى برند  گمان  حتى 
تاثير مى گذارند.اين ايده كه روده منشا احساسات انسان 
سنت هاى  در  است.  سنتى  پزشكى  از  بخشى  است، 
استحكام  منشا  و  بدن  مركز  شكم  آسيايى،  بهداشتى 

روحى است، اما پژوهشگران مدت زمانى طوالنى به اين 
مساله اهميت نمى دادند و آن را جدى نمى گرفتند.در مغز 
دستگاه  مخصوص  كه  ندارد  وجود  بخشى  هيچ  انسان 
نخاع  در  كه  اعصابى  برابر   5 تا   4 اما  باشد،  گوارشى 
وجود دارند، از ديوار ه هاى روده مى گذرند. اين اعصاب 
تشخيص  نيز  را  غذا  مختلف  مزه هاى  مى توانند  حتى 
ارتباط  در  همواره  مغز  و  شكم  اين  وجود  با  دهند.اما 
گردش  طريق  از  را  مربوطه  سيگنال هاى  مغز  هستند. 
خون يا از طريق هورمون ها دريافت مى كند. سپس اين 
احساسات  به  مربوط  كه  بخشى  به  مغز  در  سيگنال ها 
است، انتقال داده مى شوند. اين رابطه نزديك بين شكم و 
احساسات در طى دوران تكامل انسان شكل گرفته است. 
مشخص  همه  براى  عادى  زندگى  در  حتى  مساله  اين 
است كه گرسنگى حال را بد مى كند و اگر هم انسان از 
نظر روحى حالش خوب نباشد، اشتها ندارد. غذايى كه 
انسان مصرف مى كند، در مغز دقيقا ثبت مى شود. اگر 

او اشتها داشته باشد و دستگاه گوارشى اش درست كار 
كند، سيستم درست است. اما اگر در دستگاه گوارشى 
اختاللى ايجاد شود، مغز متوجه اين مساله مى شود. به 
با  روده  به  مربوط  بيمارى هاى  از  بسيارى  دليل  همين 
ترس و افسردگى همراه هستند.تعدادى از پژوهشگران 
حالت  و  رفتار  بر  را  غذا  نوع  مستقيم  تاثيرات  آلمانى 
محققان  كردند.اين  بررسى  آزمايشگاهى  موش هاى 
ماده  نوع  كه  رسيده اند  نتيجه  اين  به  خود  درتحقيق 
غذايى تاثير مستقيم بر حال موش ها دارد.اگر اين امر در 
موثر  بسيار  يافته اى  اين  كند،  صدق  نيز  انسان ها  ميان 
بيمارى هاى  با  طريق  اين  از  مى توان  زيرا  بود،  خواهد 
برخى  ديگر،  طرف  از  اما  كرد.  مبارزه  روانى  و  روحى 
برخورد  محتاط تر  علمى  يافته هاى  اين  با  پژوهشگران 
مى كنند و مى گويند كه اين مساله به فاكتورهاى متعدد 

ديگرى بستگى دارد.
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مى گويند ازدواج هندوانه در بسته است. راست مى 
گويند اما حتى در دنياى عجيب و ناشناخته اى مثل 
و  احتياط  با  توانيد  مى  شما  هم،  زناشويى  دنياى 
ها  سرنخ  است  كافى  شويد.  وارد  بيشترى  شناخت 
را جدى بگيريد و با خوش باورى عاشقانه روزهاى 

اول آشنايى، خود را فريب ندهيد.
مى گويند ازدواج هندوانه در بسته است. راست مى 
گويند اما حتى در دنياى عجيب و ناشناخته اى مثل 
و  احتياط  با  توانيد  مى  شما  هم،  زناشويى  دنياى 

ها  سرنخ  است  كافى  شويد.  وارد  بيشترى  شناخت 
را جدى بگيريد و با خوش باورى عاشقانه روزهاى 
نرود  يادتان  ندهيد.  فريب  را  خودتان  آشنايى،  اول 
نه  است،  شروع  براى  اى  بهانه  تنها  داشتن  دوست 
دليلى براى تحمل كردن و ناديده گرفتن مشكالت يك 
آشنايى  اين  هيجان  دربرابر  پس  رابطه.  يك  يا  فرد 
از  قبل  ديديد،  را  ها  نشانه  اين  اگر  و  نشويد  تسليم 
داليل انتخاب  بار ديگر  عقد، يك  نشستن پاى سفره 

تان را بررسى كنيد.

مى گويد آماده ازدواج كردن نيست؟
«دوستت  باشيد  شنيده  را  جمله  اين  هم  شما  شايد 
دارم اما آمادگى ازدواج كردن را ندارم!» نمى گوييم 
كه مرد مقابل شما اين ادعا را به دروغ مطرح كرده اما 
اين جمله به شما مى گويد كه اين مرد جز دوستى يا 
حتى يك رابطه رمانتيك، به دنبال چيز ديگرى نيست. 
چنين مردى يا قصد ازدواج ندارد يا قصد ازدواج با 

شما را ندارد. پس بيهوده منتظر ننشينيد. بسيارى از 
دخترها تصور مى كنند اگر دشوارى هاى يك رابطه 
ازدواج  مرد  اين  خودشان  قول  به  و  كنند  تحمل  را 
مى  مقصودشان  به  كنند،  وابسته  و  عاشق  را  گريز 
رسند. اما باور كنيد حتى اگر نقشه شما عملى شود، 

اين مرد گزينه مناسبى براى ازدواج نخواهد بود.

اگر قلب تان را به تپش نمى اندازد
شايد او شخصيت جذاب و كم عيب و نقصى داشته 
و  صاف  قلبى  و  باشد  باهوش  و  محبت  با  باشد، 
ويژگى  اين  تمام  وجود  با  اما  باشد،  داشته  صميمى 
نباشد.  شما  زندگى  مرد  مرد،  اين  است  ممكن  ها، 
هر  يا  نيفتد  تپش  به  تان  قلب  ديدنش  با  است  كافى 
لحظه چشم انتظار رسيدن پيامكى از طرفش نباشيد. 
دير  عاشقى  اول  روزهاى  هيجان  كه  است  درست 
لحظات  اولين  در  اگر  اما  شود،  مى  تمام  زود  يا 

و  عجيب  احساس  چنين  هم  آشنايى  روزهاى  و 
انتخاب  به  است  بهتر  نكرديد،  تجربه  را  خوشايندى 

تان شك كنيد.

رمز تلفنش را نمى دانيد؟

حريم  به  شما  نيست  قرار  هم  ازدواج  از  بعد  حتى 
كاربرى  نام  بكشيد،  سرك  همسرتان  خصوصى 
شبكه هاى اجتماعى و پست الكترونيكش را بدانيد يا 
در گذشته او كند و كاو كنيد. با وجود اين، مقاومت 
بيش از حد شريك زندگى شما براى بسته نگه داشتن 
درها به نام حريم خصوصى، مى تواند فاصله ميان 
شما را آشكار كند يا شك را در شما برانگيزد. شما 
سرك  همراهش  تلفن  به  او  اجازه  بدون  توانيد  نمى 
بكشيد، اما اگر وقتى از او مى خواهيد تلفنش را براى 
شنويد،  مى  نه  جواب  و  دهد  قرض  شما  به  بازى 
عجيب نيست اگر به آينده اين رابطه شك كنيد. مردى 

كه روى گوشى اش انواع رمزهاى عبور را مى گذارد 
تا راه شما را ببندد، شريك زندگى شما نيست. البته 
تصور نكنيد از همان روزهاى اول آشنايى بايد تلفن 

همراهش را تصاحب كنيد.
زمان  به  شما  به  كردن  اعتماد  براى  هم  او  قطعا 
مطرح  و  خواستگارى  از  بعد  اگر  اما  دارد.  نياز 
حريم  نام  به  را  شما  هم  ازدواج  درخواست  كردن 
خصوصى پشت درهاى زندگى اش قرار داد، عجيب 
كند  مى  ادعا  او  كه  صميميتى  به  نسبت  اگر  نيست 

ترديد داشته باشيد.

براى عروسى عجله دارد؟
همان قدر كه تاخير يك مرد براى پيشنهاد دادن مى 
تواند شك برانگيز و گيج كننده باشد، تعجيل او در 
اين موضوع هم چندان طبيعى به نظر نمى رسد. اگر 
به فاصله كمى بعد از اولين مالقات دونفره خواست 
او  شايد  باشيد.  مراقب  بيايد،  تان  خواستگارى  به 
به  تصميم  خودش  زندگى  در  چيزى  از  فرار  براى 
اين كار گرفته يا شايد هم موقعيت خاص شما باعث 
واقعى  عشق  و  شناخت  گرفتن  شكل  بدون  كه  شده 
چنين پيشنهادى را مطرح كند اما دليل او هر چه كه 
اتفاق  ازدواج  شود.  شما  انتخاب  مبناى  نبايد  باشد، 
پيچيده اى است و درست است كه به هيجان و عشق 
براى وارد شدن به آن نياز داريد، اما گذشته از اين 

احساسات، نيازمند شناخت يكديگر هم هستيد.

مرزهاى اخالق را مى شكند؟
نه تنها مشاوران و متخصصان مذهبى كه مشاوران 
كه  مردى  از  كنند  مى  توصيه  شما  به  هم  خانواده 
فاصله  است  ازدواج  از  قبل  جسمى  تماس  خواهان 
اول  روزهاى  در  اگر  هايى  خواسته  چنين  بگيريد. 
آشنايى مطرح شوند، معنى دار تر و خطرسازتراست. 
مردى كه قبل از شناخت روان شما به فكر آشنايى 
با جسم تان است، به شما به عنوان همسر آينده اش 

نگاه نمى كند.

هندوانه هاى 
در بسته!

خانواده
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وقتى مردم سوال  مى كنند كه آيا خودشيفتگى 
تاثير بدى بر سازمان دارد يا خير، من از آنها  
مى پرسم كه آيا در باره آزمايش پنج ميمون 

و موز چيزى شنيده ايد؟

را  ميمون  پنج  دانشمند  يك  آزمايش  اين  در 
در  هم  را  موز  يك  و  گذاشت  قفس  يك  در 
رسيدن  براى  ميمون ها  داد.  قرار  قفس  باالى 
همديگر  از  و  مى كردند  تالشى   هر  موز  به 
موز  به  ميمون ها  از  يكى  وقتى  مى رفتند.  باال  
رسيد، دانشمند آب سردى را روى آن ميمون 
به  آب  ولى  شد،  خيس  بااليى  ميمون  پاشيد. 
روى بقيه ميمون ها هم ريخت. هر پنج ميمون 
از اين بابت ناراحت شدند. اين كار تكرار شد. 

هر بار كه يكى از ميمون ها به موز  مى رسيد 
آب باز  مى شد و همه آنها خيس  مى شدند. به 
رسيدن  براى  ميمون ها  از  يكى  وقتى  زودى، 
به  شروع  گروه  بقيه  مى كرد،  تالش   موز  به 
دعوا  مى كردند تا او نتواند اين كار را بكند. در 
اين موقع، دانشمند يكى از ميمون ها را با يك 
تازه  ميمون  چون  كرد.  عوض  جديد  ميمون 
وارد از قضيه بى خبر بود، به طور ناخودآگاه 
بقيه  رفت.  باال  قفس  از  موز  خوردن  براى 

گروه هم به سرعت جلوى راهش را گرفتند. 
فكر   كه  باقيمانده  ميمون هاى  يك  به  يك 
ندارند،  را  موز  به  زدن  دست  حق  مى كردند 
با ميمون هاى جديد عوض شدند. بعد از پنج 
قفس  در  قديمى  ميمون هاى  از  يك  هيچ  روز 
باقى نمانده بودند، اما گروه ميمون ها طورى 
تربيت شده بودند كه اجازه نمى دادند هيچ يك 
از ميمون هاى تازه وارد به موز دست بزنند، 
اما مطمئنا هيچ كدام نمى دانستند كه چرا اين 

كار را  مى كنند. 
يك  بخش هاى  در  مى توان  را   تصوير  اين 
كسب وكار به وضوح لمس كرد و مانند حالتى 
حس  دليل  به  بزرگ  توليدى  يك  در  كه  است 

خود شيفتگى در مديريت به وجود  مى آيد. در 
يكى از توليدى ها ديدم كه كاركنان ديگر هيچ 
سوالى نمى پرسيدند و فارغ از اهميت و تاثير 
شده  گفته  آنها  به  كه  را  كارى  خود،  پرسش 
بود، انجام  مى دادند. اين به دليل خودشيفتگى 
مديريت و تاريخچه نااميد كننده او در استقبال 
از سوال ها و درخواست ها بود. تفكرى كه در 
ميان اذهان حاكم بود، اين بود كه: «سرت را 
پايين بنداز و كارى را كه بهت گفته شده انجام 

بده.»
همين  با  هم  شما  كاركنان  شك  بدون 
در  و  مى كنند  نرم   پنجه  و  دست  وضعيت 
و  قوانين  تمام  هستند.  شدن  سرخورده  حال 
مقرراتى كه مديريت قرار داده براى اين است 

كه كارها آرام و مرتب به جلو برود؛ ولى در 
دادن  رخ  حال  در  خواسته  اين  خالف  واقع 
است. قوانين احمقانه شما – مانند گزارش هاى 
غير ضرورى- در حال كاستن از بهره ورى و 

روحيه عمومى گروه است.
هم،   اضافى  قانون  يك  از  شدن  خالص  حتى 
مى تواند امواج مثبت و اميدوار كننده اى را در 
وقتى  كند.  پخش  سازمان  يك  كاركنان  ميان 
از  مى كردم،  كار   گروهيل  مك  شركت  در  من 
چهار گروه از افراد خواستم كه قوانينى را كه 
دوست دارند، حذف شود در جايى بنويسند. 
با  را  موارد  آن  كه  خواستم  آنها  از  سپس، 
توجه به سخت تر يا آسان تر حذف شدن آن 
تخته  روى  پايين  به  باال  از  ترتيب  به  قوانين 
هر  حذف  كه  بگويند  و  بياورند  برد  وايت 
خواهد  شركت  كار  بازار  بر  تاثيرى  چه  كدام 
هم،  روى  شده  انباشته  كاغذ هاى  از  گذاشت. 
وجود  زيادى  مخالفان  كه  مى شد  فهميده  
دارند و قانونى كه اكثر كاركنان با آن موافق 
اغلب  بود.  ماهانه»  عملكرد  «گزارش  نبودند 
بوده  احمقانه  بسيار  كار  اين  كه  بودند  معتقد 
و بيخود و بى جهت وقت 300 نفر را  مى گيرد. 

چه  را  قانون  اين  كه  نمى دانست  كسى  حتى 
كسى نوشته است.

از  و  رسيد  مدير  گوش  به  خبر  اين  كه  وقتى 
انزجار كارمندان از اين قانون مطلع شد، دست 
به كار شد. طبق تصميم جديد، اين قانون براى 
مدت 6 ماه از دستور كار شركت حذف  مى شد 

و اگر حذف آن خللى در كار ايجاد نمى كرد، 
براى هميشه با آن خداحافظى  مى كرديم. (االن 
شده  حذف  قانون  اين  كه  است  مدت  خيلى 

است.)
نظرخواهى  با  توانستيم  وقتى  قبل  سال  چند 
از  را  احمقانه  قوانين  بازخوردها  دريافت  و 
همان  در  گره ها  از  تعدادى  برداريم،  ميان 
در  كه  تجربه هايى  پس  آن  از  شد.  باز  موقع 
منجر  كه  بود  خوب  آنقدر  داشتيم،  زمينه  اين 
به راه افتادن گروهى به نام «نابودى جلسات 

احمقانه» شد. بعد از بررسى جلسات و هزينه 
آنها تا 30 درصد از تعداد جلسات كه بى فايده 

شمرده  مى شد، كاسته شد.
بسيار  جلسات  شركت ها،  از  يكى  در 
در  بحث  يك  طول  در  مى شد.  خسته كننده  
رابطه با حذف يك قانون ممكن بود كه جلسه 

پس از چند ساعت بحث هم به نتيجه اى خاص 
زمانى  و  مالى  هزينه هاى  و  نشده  همگرا 
بدون نتيجه بماند. براى همين تصميم گرفتند 
ساعت  يك  جلسات  براى  زمان  حداكثر  كه 
باشد. پس از مدتى كارمندان جلسات شصت 
فرهنگ  تغيير  در  عطفى  نقطه  را  دقيقه اى 

شركت  مى دانستند.
از  مشتى  برداشتن  ميان  از  براى  تمايل  اين 
نشان دهنده  كاركنان،  براى  احمقانه  قوانين 
وقتى  است.  شركت  رييس  عدم خودبينى 

كاركنان شاهد اين باشند كه رييسشان نگرانى 
مى دهد،  نشان   عكس العمل  و  ديده  را  آنها 
و  دست  قوانين  مدير  وقتى  مى گيرند.  انرژى  
پاگير را مرتفع سازد و آزادى عمل بيشترى 
تغييرات  اميد  دهد،  قرار  عمل  عرصه  در  را 

قابل توجهى را در افراد ايجاد  مى كند.

مزاحم  قوانين  نخواهيد،  چه  و  بخواهيد  چه 
شد؛  خواهد  محدوديت هايى  اعمال  باعث 
باعث  قوانين  اين  كردن  كن  ريشه  بنابراين 
نيرو بخشيدن مضاعف به كاركنان مي شود 
. از طرفى خودبينى و جذب كاركنان به كار، 
در يكجا عملى نيستند. حذف قوانينى كه دست 
ايجاد  به  منجر  مى بندد،  را   كاركنان  پاى  و 
محيطى امن شده و كاركنان را از افرادى كه 
تبديل   متعهد  شركايى  به  مى كنند  تقليد   صرفا 

مى كند.

سالمت روان

درمان همه مشكالت: 
رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشكالت خانوادگى , 
اضطراب - افسردگى , ترك عادتهاى ناخواسته ,ترس ها - 
نگرانى ها , كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت , ترك سيگار 

در يك ساعت , ترميم غم از دست رفته ها و اتفاقات

Tel: 020 7221 5763 
Mob: 07961 447116 
10 Harley Street W1

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
 ( London University ) هيپنوتراپى تائيد شد ه از 

توسط  وزارت بهدارى انگلستان قاضى دادگاههاى فرجامى در 
بيمارستانهاى اعصاب لندن

عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم هيپنوتيزم درمانى و 
دادن مدرك تائيد شد ه از كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كنند ه سمينارهاى تجربى و روانكاوى
www.advancehypnotherapy.com

سريعترين روش روانكاوى از طريق 
هيپنوتراپى - روانكاو و هيپنوتراپيست 

هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى 

شاهين

براى مبارزه با خودبينى قوانين سختگيرانه 
را حذف كنيد
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شديد  اعتراضات  محل  بانكوك  هاى  خيابان  روزها  اين 
مردمى عليه دولت است. فارغ از تمام داليل اين اعتراضات 
در همين هفته اول ناآرامى ها، اقتصاد اين كشور دچار 
وابسته  هم  حدودى  تا  كه  اقتصادى  است،  شده  مشكل 
از  يكى  كشور  اين  كه  چرا  است  گردشگرى  صنعت  به 
خاورميانه  و  مركزى  آسياى  گردشگران  مهم  مقاصد 
سفرشان  تايلند  تورهاى  از  بسيارى  هفته  همين  و  است 

را به اين كشور لغو كرده اند.
از سوى ديگر كى يف پايتخت اكراين هم ناآرام شده است. 
هر چند اقتصاد كى يف چندان وابسته به گردشگرى اش 
نيست، اما همين گردشگران محدود اين كشور هم چندان 

رغبتى براى سفر به اوكراين ندارند.

و  هستند  گردشگرى  صنعت  به  وابسته  كه  كشورهايى 
اين  دچار  هم  كنند  مى  كسب  راه  اين  از  كالنى  درآمد 
مشكل شده اند. شايد مهم ترينش كشور مصر باشد كه 
با وقوع ناآرامى ها در سال 2011 اقتصادش از عرش به 

فرش رسيد.

بهار عربى، خزان گردشگرى
در حالى كه درآمد وزارت آثار باستانى مصر در بخش 
يك  به  و 2010  هاى 2009  سال  در  گردشگرى  صنعت 
دالر  ميليون   200 معادل  جنيه  ميليون   482 و  ميليارد 
كاهش  شاهد  و 2013  هاى 2012  سال  در  بود،  رسيده 
دالر  ميليون  معادل 70  جنيه  ميليون  به 482  درآمد  اين 

هستيم.
صنعت  به  سنگينى  خسارت  مصر،  سياسى  بحران 
ميلى  بى  با  و  است  كرده  وارد  كشور  اين  گردشگرى 
گردشگران براى سفر به مصر، شركت هواپيمايى مصر 

نيز همچنان متحمل خسارت شده است.
تا قبل از انقالب 25 ژانويه 2011، صنعت گردشگرى، يكى 
از منابع اصلى درآمد كشور مصر بود و اين كشور سال 
اين  محل  از  دالر  ميليارد  ده  از  بيش  ساالنه  اخير  هاى 
صنعت درآمد داشته كه اين رقم حدود 11 درصد توليد 

ناخالص داخلى مصر بوده است.

جاذبه هايى كه تنها ماندند
اين  گردشگرى  صنعت  بر  تركيه  در  سياسى  تحوالت 
كشور نيز تاثيرگذار بود. گرچه به اعتقاد كارشناسان اين 
تاثير مى تواند كوتاه مدت بود؛ اما در شرايط كنونى توام 

با خسارت هاى سنگينى بوده است.
به گفته حسين چليك، معاون حزب حاكم عدالت و توسعه 
به  وارده  خسارت  ميزان  حزب،  اين  سخنگوى  و  تركيه 
ابتدايى  هفته  سه  طول  در  اين كشور  صنعت گردشگرى 

اعتراضات در تركيه بسيار سنگين بوده است.
ضربه  ها  ناآرامى  ادامه  با  تركيه  گردشگرى  صنعت 
سختى خورد و گفته مى شود گردشگران 40 درصد اتاق 
هاى رزرو شده خود در هتل ها را لغو كرده يا زمان آن 

را به تاخير انداخته اند!

پخش  و  شدند  لغو  كشور  اين  به  پروازها  از  بسيارى 
استفاده  و  آور  اشك  گاز  شليك  به  مربوط  تصاوير 
در  معترضان  با  مقابله  براى  پاش  آب  هاى  ماشين  از 
مقصد  آنكارا  و  استانبول  جمله  از  مختلف  شهرهاى 

بسيارى از گردشگران تركيه را تغيير داد.

گاوبازها باال و پايين مى شوند
مورد  كشورهاى  از  يكى  همواره  كه  چند  هر  اسپانيا 
اقتصاد  به  اعتراضات  اما  است،  بوده  جهانگردان  عالقه 
ضعيف اين كشور و البته مشكل بزرگ بيكارى، صنعت 
اما  است.  كرده  اختالل  دچار  هم  را  اسپانيا  گردشگرى 

نكته جالب درباره اسپانيا اين است كه درصد بااليى از 
دليل  به  داشتند  را  مصر  به  سفر  قصد  كه  گردشگرانى 
ناآرامى هاى آن كشور روانه اسپانيا شدند. اين رقم آن 
قدر باال بود كه توربونيوز گزارش داد: تعداد گردشگران 
سال  مشابه  زمان  با  مقايسه  در  ژوئن  ماه  در  اسپانيا 
2012 حدود 730 هزار نفر افزايش يافت كه كارشناسان 
علت اصلى آن را جايگزين كردن اين كشور به جاى مصر 

از سوى گردشگران مى دانند.
حدود  اسپانيا  گردشگرى  صنعت  از  حاصل  درآمدهاى 
11 درصد از توليد ناخالص داخلى اين كشور را به خود 

اختصاص داده است.

سرخ ها گردشگران را فرارى دادند
اعتراض پيراهن قرمزها در تايلند در يك ماه اخير بيش 
از 300ميليون دالر به صنعت گردشگرى اين كشور زيان 
بانكوك  گردشگرى  منطقه  پيش،  روز  چند  از  است.  زده 
در اختيار گروه هاى تظاهركننده «پيراهن قرمز» است كه 
به دنبال مجبور كردن نخست وزير اين كشور به پذيرش 

خواسته هاى خود هستند.
تايلند  درآمد  اصلى  منابع  از  يكى  گردشگرى  صنعت 
است و حدود يك ميليو ن و 800هزار نفر از نيروى كار 
اين كشور در اين صنعت يا صنايع مرتبط با آن شاغل 

هستند.
از زمان اشغال منطقه گردشگرى بانكوك در هفته گذشته 
تورهاى  و  كرده  ترك  را  كشور  اين  گردشگر  هزاران 

خطوط  همچنين  است.  شده  لغو  تايلند  مقصد  به  زيادى 
هوايى چين بسيارى از پروازهاى خود را به مقصد تايلند 

لغو كرده است.
جالب اين كه بانكوك مركز ثقل گردشگرى منطقه است و 
تاكنون گردشگران زيادى از اين منطقه به كامبوج سفر 
كرده اند، از اين نظر اوضاع كنونى تايلند تاثيرى مستقيم 

بر كاهش گردشگرى كامبوج هم خواهد داشت.
بين المللى  درصد از گردشگران  به 30  امروز نزديك  تا 
كامبوج با آمار روزانه 1500 نفر از طريق تايلند به اين 
كشور وارد شده اند و فرودگاه هاى بين المللى دو كشور 
انجام  يكديگر  مقصد  به  روز  طول  در  پرواز  ده  از  بيش 
مى دادند كه با آغاز ناآرامى ها اين پروازها نيز لغو شد.

نگاه دوباره به گردشگرى ايران
حوزه  مديران  تغيير  آن  تبع  به  و  ايران  در  دولت  تغيير 
نويد  تواند  مى  جديد  هاى  سياست  اجراى  و  گردشگرى 
بخش تحرك اين حوزه فرهنگى و اقتصادى در كشورمان 
باشد. توجه به زيرساخت هاى گردشگرى، ارائه تسهيالت 
الزم در بخش رواديد، تبليغات در خارج از كشور براى 
جذب توريست و ... از جمله اقداماتى است كه بايد در اين 

فرآيند انجام پذيرد.

رونق گردشگرى برزيل با امنيت
مشكالت  پيش  سال  چند  همين  تا  آمريكايى  كشور  اين 
فراوانى داشت. ناآرامى ها در برزيل از جنس ديگرى بود 
و ارتباطى به جنبش ها و نهادهاى مردمى نداشت. چرا 
كه مشكل نبود امنيت در اين كشور به دليل حضور باند 
هاى مواد مخدر و خيابانگرد هايى بود كه نه فقط امنيت 
اين  شهروندان  براى  كه  كرد  مى  مختل  را  گردشگران 
كشور هم مشكل ساز بود. حاال بعد از انتخاب اين كشور 
براى بزرگ ترين تورنمنت هاى ورزشى جهان يعنى جام 
به  دست  كشور  اين  مسئوالن  المپيك،  و  فوتبال  جهانى 
دهند.  سامان  را  كشور  اين  امنيتى  مشكل  تا  شدند  كار 
همين فعاليت ها باعث شده است حتى پيش از برگزارى 
اين تورنمنت ها اين كشور سود بااليى از گردشگرى به 

خزانه خود واريز كند.

1025, Finchley Road
NW11 7ES
London
020 8457 7663

CARMELLA PATISSERIE

جنبش كسادى گردشگرى
جنبش هاى مردمى، بهار عربى، ناآرامى هاى سياسى، اعتراضات توده اى و ... هر چه كه 
نامش باشد و هر تاثيرى در اوضاع اجتماعى مردمان آن سرزمين ها بگذارد، مشخص است، 
قربانى همه اين اتفاقات (حداقل در كوتاه مدت)، گردشگرى است. ناآرامى هاى سياسى اين 
گرفتن  رونق  هم  ماجرا  اين  ديگر  سوى  البته  است.  گردشگرى  كسادى  دليل  اولين  روزها 

گردشگرى در كشورهايى است كه امنيت مسافرانشان را تضمين مى كنند.
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ورزش
آيا گروه ايران از پيش تعيين شده بود؟

شائبه توطئه
شبكه هاي اجتماعي اعالم كردند كه فيفا قهرمان جام جهاني را از همين حاال 
مشخص كرده است . پايگاه اينترنتى يورو اسپورت در گزارشى با بررسى 

برخى اتفاقات رخ داده در شبكه هاى اجتماعى و همچنين مراسم قرعه كشى 
جام جهانى، شائبه  از پيش تعيين شدن گروه ها و همچنين توطئه از سوى 
بالتر و شركت تابعه اش در سوئيس را براى تعيين قهرمان جام جهانى مطرح 

كرده است.
 در گزارش يورو اسپورت آمده:  شبكه هاى اجتماعى در 24 ساعت گذشته 
درباره  تئورى از پيش تعيين شدن گروه هاى جام جهانى پس از اينكه يكى 
از كاربران توييتر دو اتفاق مهم را در قرعه كشى از قبل پيش بينى كرده بود، 

بحث مى كنند.
با وجود اينكه واقعا چنين اظهاراتى در توييتر (كه همگى به زبان اسپانيايى 

بين  جهان  سراسر  در  بار  هزار  ده ها  و  داشت  وجود  بودند)  شده  منتشر 
معتقدند  افراد  از  خيلى  شده،   share اجتماعى  شبكه  اين  مختلف  كاربران 
هكرهاى  از  گروهى  وسيله   به  حقه  يك  جز  نيست  چيزى  موضوع  اين  كه 

كامپيوترى. اما اصل ماجرا چه بود؟
از  قبل  روز  يك   «Fraude  2014  Brasil» نام  به  كاربرى  حساب  يك 
قرعه كشى جام جهانى ايجاد شد و دقيقا ساعت 8 شب به وقت گرينويچ در 
پستى به درستى دو اتفاق مهم در قرعه كشى را پيش بينى كرد. يكى اينكه 
ايتاليا تيمى خواهد بود كه در بين تيم هاى اروپايى از گلدان 4 به گلدان 2 
منتقل مى شود و پس از آن پيش بينى كرد كه آرژانتين در گروهى با تيم هاى 

ملى نيجريه، ايران و بوسنى همگروه خواهد شد.
برچسب  اين  كردن  داغ  از  استفاده  با  و  پست  اين  از  پس  بالفاصله 

(hashtag#FifaFraude) پيام هايى در انتقاد از فيفا مطرح شد كه به طور 
جهانى  جام  قهرمان  حتى  كه  مى كرد  اشاره  موضوع  اين  به  شگفت انگيزى 
هم از االن انتخاب شده است. اين پست ها به زبان اسپانيايى روى توييتر 

گذاشته شد كه ترجمه  آنها اين چنين است:

«ما عميقا ناراحتيم و با تاسف اعالم مى كنيم ورزشى كه پاك است به وسيله  
دستكارى  مى كند  حركت  اقتصادى اش  منافع  روى  كه  بين المللى  ارگان  يك 
مى شود. ما قصد نداريم جام جهانى را از هيجان و زيبايى هايش خالى كنيم. 

مى دهيم  اجازه  خودمان  به  كند  پيدا  ادامه  دستكارى ها  اين  اگر  حال  اين  با 
كه اسم تيم قهرمان جام جهانى را كه از قبل به وسيله  بالتر و شركتش در 
سوئيس به مسووالن جام جهانى ديكته شده اعالم كنيم. از طرف ديگر قصد 
اين را هم نداريم كه روياى دنبال كردن مراسم قرعه كشى جام جهانى را 
براى مردم خراب كنيم، اما با توجه به اتفاقاتى كه رخ داده، فعال تنها به فاش 
بياييد  مى كنيم.  اقدام  كرد  خواهد  بازى  آن  در  آرژانتين  كه  گروهى  كردن 

شروع كنيم».
پس از اين بالفاصله دو پست ديگر در اين صفحه منتشر مى شود. نخستين 
پست به درستى ادعا مى كند كه ايتاليا تيمى است كه از گلدان 4 خارج شده و 
به گلدان 2 مى رود و دومى هم هر سه تيم همگروه با آرژانتين را به درستى 

اعالم مى كند.

براى چند سال هميشه اين ترديد وجود داشت كه احتمال از پيش تعيين شدن 
قرعه كشى جام جهانى و تئورى توطئه وجود دارد. با اين فرض كه گوى ها 
به نوعى داغ مى شوند كه در زمان دلخواه در دستان فردى كه قرعه كشى را 
انجام مى دهد، قرار گيرند يا در گوى ها سنسور لرزشى قرار دارد كه به آن 
فرد اجازه مى دهد بداند در آن لحظه همان گويى كه مى لرزد را بردارد. اما 
اين ايده احمقانه به نظر مى رسد. همه  تيم هاى خوب با استفاده از سيستم 
سيدبندى در گروه ها از يكديگر جدا مى شوند و هم چنين به نظر مى رسد اين 
زين الدين  هورست،  جف  مثل  افرادى  كنيم  باور  كه  باشد  احمقانه  موضوع 
زيدان و لوتار ماتئوس همگى در اين توطئه شركت كرده اند. با وجود اين 
هنوز اين سوال مطرح مى شود كه چطور اين دو پيش بينى يك شب پيش از 
انجام قرعه كشى به درستى اتفاق افتاده است؟ نخستين پاسخى كه به ذهن 
متبادر مى شود اين است كه زمان ارسال پست ها مى تواند تغيير كند. سيستم 
منطقه اى  زمان  اساس  بر  پست  ارسال  زمان  كه  است  گونه اى  به  توييتر 
كه كاربر در آن حضور دارد تنظيم مى شود. بنابراين شما مى توانيد زمان 
كامپيوترتان را به گونه اى تنظيم كنيد كه تظاهر به حضور در ساموآ كنيد 
كه از نظر زمانى 11 ساعت از گرينويچ عقب تر است. باهيا، نقطه اى كه در 
آن مراسم قرعه كشى انجام شد فقط 8 ساعت از ساموآ جلوتر است و اين 
فرضيه وجود دارد كه اين پست ها 12 ساعت پيش از شروع مراسم منتشر 

شده اند.
در اين صورت احتمال هاى زيادى مطرح مى شود، اما اگر هيچ راهى براى 
نفوذ در توييتر نباشد چه اتفاق ديگرى ممكن است رخ داده باشد؟ مى توان 
اين فرضيه را مطرح كرد كه كاربر مورد نظر همه  تركيب هاى احتمالى را 
به فاصله  چند ثانيه منتشر كرده و پس از مشخص شدن گروه بندى واقعى، 
فرضيه هاى اشتباه را پاك كرده است. اما مشكل اين فرضيه اين است كه 
براى  يعنى  دارد.  كاربرد   2 گلدان  در  ايتاليا  حضور  پيش بينى  درباره   فقط 
متفاوت  احتمالى  تركيب   500 آرژانتين  همگروه هاى  درست  زدن  حدس 
وجود دارد كه امكان ارسال آن روى توييتر در يك فاصله  زمانى كم ميسر 
نيست. هرچند يك كاربر در توييتر انجام اين كار را با استفاده از آى پى هاى 

متفاوت و در يك زمان واحد، امكان پذير دانسته است.

گروه  احتمالى  تركيب هاى  همه  كه  داشته  وجود  امكان  اين  نظر،  اين  طبق 
كشى  قرعه  انجام  از  پس  و  شده  منتشر  توييتر  روى  همزمان  آرژانتين، 
تركيب  يك  فقط  و  شده  پاك  نادرست  تركيب هاى  همه  بالفاصله  واقعى 
درست باقى مانده است، آن هم به گونه اى كه هيچ كس امكان دسترسى به 

تركيب هاى نادرست را ندارد.
مى گويد،  كارشناس  يك  كه  چرا  نمى برد،  جايى  به  راه  هم  فرضيه  اين  اما 
كاربرى  هيچ  به  را  ساعت  يك  در  پست  از 100  بيش  ارسال  امكان  توييتر 

نمى دهد بنابراين جواب را بايد در جاى ديگرى جست.
گروه  مى زند.  دامن  توطئه  شائبه  به  ديگرى  مسائل  كنار  در  موضوع  اين 
فرانسه به خاطر حضور بالتر و پالتينى در راس فيفا  تيم هاى سوئيس و 
و يوفا ساده شده و اين مى تواند نشان دهنده برخى مسائل باشد. هم چنين 
اسطوره  كه «جى جيا»  است  اين  دارد  وجود  شبهه  آن  در  كه  ديگرى  اتفاق 
به  را  گلدان  از  شده  برداشته  گوى  مى خواست  كه  زمانى  اروگوئه  فوتبال 
اين  در  افتاد.  دستانش  از  گوى  اتفاقى»  طور  «به  بدهد  ليما  فرناندا  دست 
جا برمى گرديم به موضوعى كه در ابتداى مطلب به آن اشاره شد. آيا در 
لحظاتى كه جى جيا قصد داشت گوى را به دستان فرناندا ليما بدهد تا او آن 
را اعالم كند، لرزه  ناشى از سنسور جا گذاشته شده در گوى باعث شده 

دستان او را بلرزاند؟
كه  نيست  شكى  اما  مى شود.  مطرح  كه  است  احتماالتى  فقط  و  فقط  اينها 
و  منصفانه  قرعه كشى  يك  شيرينى  نمى توان  هم  ديگر  احتماالت  وجود  با 
عادالنه را از فوتبالدوستان سراسر جهان براى جام جهانى پيش رو گرفت.

داشت  وجود  ترديد  اين  هميشه  سال  چند  براى 
جام  قرعه كشى  شدن  تعيين  پيش  از  احتمال  كه 
جهانى و تئورى توطئه وجود دارد. با اين فرض 
زمان  در  كه  مى شوند  داغ  نوعى  به  گوى ها  كه 
انجام  را  قرعه كشى  كه  فردى  دستان  در  دلخواه 
مى دهد، قرار گيرند يا در گوى ها سنسور لرزشى 
قرار دارد كه به آن فرد اجازه مى دهد بداند در آن 

لحظه همان گويى كه مى لرزد را بردارد.
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 طالع بينى 
هفتگى

متولد فروردين (بره):
در  كه  است  طبيعى  خيلى  اكنون  هم 
براى  هايى  راه  كردن  پيدا  جستجوى 
در  اما  باشيد،  دلتان  سفره  كردن  باز 
آزادى  حس  است  ممكن  صوت  اين 
بدهيد.  دست  از  را  خود  استقالل  و 
كه  مى كنيد  سعى  شما  اينكه  باوجود 
از ديدگاه هاى افراد ديگر پيروى نكنيد، 
ولى بهتر است لجاجت و عصبانت بى 
كمى  خويشتن  باشيد.  نداشته  دليل 
كه  كسانى  تمام  براى  را  زندگى  دارى 
با شما درارتباطند شيرين تر مى سازد.

متولدين ارديبهشت (گاو):
شما معموًال فرد قابل اطمينانى هستيد، 
امروز  مى كند!!  فرق  اوضاع  امروز  اما 
ديگران  كرده،  تغيير  شما  احساسات 
نمى دانند  و  هستند  شما  نگران 
از  شايد  نه؟!  يا  كنند  اطمينان  بهتان 
وجود  كه  اجبارهايى  و  مسئوليت ها 
دارد مى ترسيد و از اين ترس خود رنج 
مى بريد. فرار كردن هيچ مشكلى را حل 
ترس هاى  با  نتوانيد  اگر  شما  نمى كند؛ 

باطل  دور  يك  در  شويد،  روبرو  خود 
خواهيد افتاد.

متولدين خرداد (دوقلوها):
همكارانتان  به  كردن  اعتماد  امروز 
باشد،  بيهوده اى  و  پوچ  كار  شايد 
مورد  در  ندارند  تمايلى  آنها  چراكه 
اگر  حتى  كنند.  صحبت  واقعى  مسائل 
خيالى  بى  و  بشاش  آدم  اوقات  اغلب 
هم باشيد، ولى هم اكنون بيشتر از قبل 
براى افراد ديگر ابراز نگرانى مى كنيد. 
اعتماد  ديگر  آدم هاى  به  اينكه  جاى  به 
متكى  خود  شعور  و  قضاوت  به  كنيد، 
باشيد. اگر يك نفر بيش از حد سركش 
خود  نبوغ  و  هوش  از  بود،  گستاخ  و 
استفاده كرده تا بتوانيد او را سر جاى 
اصلى اش  مسير  از  تا  بنشانيد  خود 

منحرف نشود.

متولدين تير (خرچنگ):
باشيد  شده  نااميد  كامًال  اگر  حتى 
را  دست هايتان  ياس  شدت  از  و 
هم  باز  باشيد،  برده  هم  آسمان  به 
اول  حالت  به  اوضاع  كه  دارد  امكان 
كه  چيزهايى  مورد  در  شما  برگردد! 
نبوده  صددرصد  وقوع شان  احتمال 
بيش  و  چيده  احتمالى  برنامه هاى  نيز 
هر  متاسفانه  كرده ايد.  كار  اندازه  از 
بر  و  كرده  ريزى  برنامه  بيشتر  چقدر 

طبق آنها فعاليت مى كنيد اوضاع خراب 
را  خود  توقعات  بايد  پس  مى شود.  تر 
پايين آورده و بعد دست به كار شويد.

متولدين مرداد (شير):
زياد  آنقدر  شما  اجتماعى  برنامه هاى 
براى  حتى  كه  است  شده  پرمشغله  و 
نمى كنيد!  پيدا  وقت  هم  كردن  كار 
شما  مى كنند  تالش  نيز  ديگران  ظاهراً 
وظايفتان  از  كه  كنند  وسوسه  را 
دورى كرده و به تفريح كرده مشغول 
هستيد  اين  از  تر  آگاه  شما  اما  شويد. 
كه بهشان جواب مثبت دهيد! از طرف 
كار  به  شروع  از  قبل  شما  اگر  ديگر 
آنها  براى  را  محدوديت هايتان  كردن 
تعريف كرده باشيد، ديگر لزومى  ندارد 

حتما بهشان جواب مثبت بدهيد.

متولدين شهريور (سنبله):
كه  مى كنيد  كار  تند  آنقدر  امروز  شما 
حضور  جا  دو  در  لحظه  يك  در  انگار 
آور  سام  سر  سرعت  اين  اما  داريد!! 
و گيج كننده آنقدر زياد است كه مانع 
لحظه  يك  نمى دهد  اجازه  و  شده  شما 
نهايت  در  ولى  بنشينيد.  جا  يك  هم 
بايد  قدمى  كه  اولين  است.  نفعتان  به 
برداريد اين است كه بفهميد نمى توانيد 
حفط  را  خود  باالى  سرعت  هميشه 
كنيد. باوجود اين حتى اگر تا چند روز 

خود  سرعت  بايد  نيفتاد،  اتفاقى  آينده 
را كمتر كنيد.

متولدين مهر (ترازو):
برق  سرعت  به  خوب  ايده هاى  امروز 
شما مى گذرند، اين سرعت به  از ذهن 
نمى توانيد  اصال  كه  است  زياد  قدرى 
اجرا  ريزى هايتان  برنامه  در  را  آنها 
اگر  برسيد.  مطلوب  نتيجه  به  و  كرده 
تكميل  را  كارهايتان  بخواهيد  شما 
پوشش  تحت  را  ايده هايتان  و  كرده 
فكر  آرامش  با  مجبوريد  بياوريد،  در 
كنيد. مهم نيست كه هم اكنون چه افكار 
اين  مهم  مى رسد،  ذهنتان  به  روشنى 
است كه بتوانيد در همان لحظه آن را 

دنبال كنيد.

متولدين آبان (عقرب):
ظاهراً شما وارد بحثى شده ايد كه خيلى 
سهل و آسان است، اما اين فقط ظاهر 
اتفاقات  پرده  پشت  در  و  است  قضيه 
مورد  اطالعات  شما  مى افتد.  ديگرى 
لزومتان را كسب مى كنيد تا بتوانيد با 
مورد  در  دوستانتان  از  يكى  سرمايه 
موضوعى مالى تصميم مهمى  بگيريد. 
افكارتان  كردن  دهى  سازمان  ولى 
اگر  بيندارزيد؛  عقب  به  روز  چند  را 
سرعت خود را پايين بياوريد، دوباره 
اطمينان  خود  ششم  حس  به  مى توانيد 

كنيد.

متولدين آذر (كمان):
كه  فروشنده هايى  به  حواستان  امروز 
خوش زبان هستند باشد، چرا كه آنها 
حتى اگر خودشان هم حرف هاى خود 
شما  مى توانند  باشند  نداشته  باور  را 
براى  چيزى  اگر  حتى  كنند!  مجاب  را 
خريدن وجود ندارد، باز هم به افرادى 
به  و  مى كنند  صحبت  سريع  خيلى  كه 
شما مجال فكر كردن نمى دهند، اعتماد 
نكنيد. شايد لحن صحبت آنها صميمى  
اما  كنيد،  امنيت  احساس  شما  و  باشد 
همه  آنها  نيست  قرار  كه  باشد  يادتان 
نشان  شما  به  اول  دفعه  همان  را  چيز 

دهند!!

متولدين دى (بز):
كمى  زندگى تان  جوزا  برج  ماه  امروز 
كردن  ريزى  برنامه  مى كند.  پيچيده  را 
كار  زياد  آينده  مسافرت هاى  براى 
بتوانيد  اينكه  مگر  بود،  نخواهد  جالبى 
كمى  رويايى باشيد. اگر بخواهيد روى 
برسد  بهتان  است  قرار  كه  اطالعاتى 
هم  نمى رسيد.  جايى  به  كنيد،  تكيه 
اكنون از جزئيات دست كشيده و روى 

ايده هاى بزرگ تمركز كنيد.

متولدين بهمن (ظرف آب):

شما مى خواهيد ديدگاه مثبت و خوش 
امروز  اما  كنيد،  حفظ  را  خود  بينانه 
هيچ چيز به آن اندازه كه در ظاهر به 
نظر مى رسد خوب و زيبا نيست. حاال 
شما بايد انرژى بيشترى صرف نشان 
دادن چهره مثبتى بكنيد كه پيش از اين 
كرده  خسته  را  خودتان  خاطرش  به 
بوديد. مطمئنا اگر بتوانيد به هر چيزى 
است  شده  بردنتان  لذت  از  مانع  كه 
پايان دهيد، اوضاع بهتر مى شود. الزم 
نيست تظاهر كنيد؛ چرا كه ديگران شما 
را همان طورى كه هستيد قبول دارند.

متولدين اسفند (ماهى):
دهى  سازمان  به  عالقه مندى 
از  را  شما  خانوادگى  مسائل  كردن 
توجه  و  كرده  دور  كارى  فعاليت هاى 
شما را بيشتر به مسائل خانه معطوف 
مى كند. اگرچه شما فكر مى كنيد كارتان 
به آخر رسيده است، اما به زودى ورق 
برگشته و با مشكل پييچده ترى روبرو 
قرار  فشار  تحت  اگر  حتى  مى شويد. 
گرفتيد كه اين موضوع را پيگيرى كنيد، 
شما خودتان را كنار بكشيد. هم اكنون 
ترين  عاقالنه  نظريات تان  كردن  ابراز 

كارى است كه مى توانيد انجام دهيد.

براى اجاره
يك خانه مدرن يك اتاق خوابه (نه آپارتمان) با 
حياط كوچك و پاركينگ خصوصى، مبله و با 
وسائل كامل و دكوراسيون جديد در كينگستون

KT3 (نيو ملدن) نزديك به مغازهها، اتوبوسها و 
ايستگاه قطار. كرايه 995 پوند در ماه.

لطفا با تلفن 07737506313 تماس بگيريد

جدول و سرگرمى

انجام كليه امور برقى  و تعميرات الكتريسيته 
kitchen, Bathroom  كليه امور

شامل:
 Kitchen Tiling, 

 Cupboard Fitting, Flooring, …
07807805218 -  07853228313

خدمات لوله كشى آب و گاز 
خدمات نقاشى ساختمان

تعميرات ساختمان كلى و جزيى

07780814374
خدمات لوله كشى و نجارى

خدمات نقاشى ساختمان
تعميرات كلى و جزيى ساختمان

07874001725



IKB Travel & Tours, 230 Edgware Road, London, W2 1DW All Prices are from & subject to availability and change.

74553

Travel &Tours LTD to the middle east
Cheapest flights

www.YouShouldTravel.com
0207 724 8455
Open Monday to Saturday 9.30am till 6.00pm

Call us now or book online
& c harges

A i r

Tehran

I ran

Direct

f r  £460
i nc luding al l  tax

Return

Shiraz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Mashad

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Dubai

i nc luding al l  tax
& c harges

Gulf
Air

f r  £378
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £430
Return

Tabr iz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £478
Return

Baghdad
& Sulaymaniyah

i nc luding al l  tax
& c harges

I raqi
Airways

f r  £438
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Bus iness
Class

f r£1038
Iran Air

Return
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  نوبل براى ايرانى ها؟

حميدرضا زاهدى، 
نويسنده و مترجم

آيين اعطاى جايزه ادبى نوبل 
در حالى در استكهلم سوئد 

برگزارشد كه مانند يكصد و نه 
دوره قبلى، باز هم خبرى از 

نويسندگان، شاعران و اديبان 
ايرانى در اين آيين نبود. 

دنيايى كه برمبناى ارتباطات شكل گرفته است، بيش 
ما  منابع  مى دهد.  اهميت  ادبيات  و  زبان  به  همه  از 
فرهنگى مان  دست آوردهاى  معرفى  عرصه  در 
مى تواند  رود،  كار  به  درست  اگر  جهانيان  به 

ظرفيت هاى فرهنگى ما را بر جهانيان آشكار كند.

و  شاملو  چون  نام هايى  گذشته  سال هاى  در 
دولت آبادى به عنوان كانديداهاى جايزه نوبل مطرح 
مانده است.  كوتاه  جايزه  از  دستشان  اما  بوده اند، 
اين به گمان من نه به دليل بضاعت فرهنگى آنان كه 

به دليل رفتار خود ما بوده است. 

اين كه نويسندگان و شاعران ايرانى در چنين آيينى 
را  آن  بايد  كه  موضوعى است  نيافته اند،  جايگاهى 
به دقت موشكافى كرد، زيرا بى آن كه بخواهيم جايگاه 
برندگان اين جايزه در ادوار گذشته و به ويژه دوره 
بسيارى  به راحتى  مى توانيم  كنيم،  كوچك  را  اخير 
از شاعران و نويسندگان ايرانى را فهرست كنيم كه 
اگر بزرگتر از برندگان نبوده اند، شايد كوچك تر هم 

نبوده باشند. پس مشكل كجاست؟ 

فارسى  زبان  كاربران  دايره  كه  آن است  واقعيت 
ايران،  است.  كشور  سه  تنها  به  محدود  جهان  در 
كشورهايى  تنها  اكنون  تاجيكستان  و  افغانستان 

سخن  فارسى  دل انگيز  و  شيوا  زبان  به  كه  هستند 
مى گويند و اين در حالى است كه اساسا خيل عظيمى 
ندارند.  را  فارسى  خط  خواندن  توان  تاجيك ها  از 
دامنه  براساس  كه  طبيعى است  اوضاعى،  چنين  در 
انتشار آثار و گستردگى مخاطبان، آثار نويسندگان 
و شاعران امروز ايرانى مهجور بماند. از اينجاست 
با  كه  ما  شبه دولتى  و  دولتى  نهادهاى  وظيفه  كه 
سر  نشر  بين المللى  گستره  و  جهان  عمومى  افكار 

و كار دارند، آغاز مى شود. 

ماگدلنا فاياسه، وزير امور خارجه آرژانتين در آيين 
پايانى جشنواره كتاب گواداالخارا گفت: «اكنون مهم 
در  آن  موقعيت  و  التين  آمريكاى  ما  مساله  ترين 
سطح جهان است. چيزى كه براى ما داراى اهميت 
زيادى است، فرهنگ ماست. من با غرور مى گويم 
كه آرژانتين كشور اروپايى آمريكاى التين نيست. 

بلكه، با افتخار، كشورى از آمريكاى التين است.»
 

اين كه ديگرانى كه سابقه فرهنگى كشورشان حتى 
را  خود  كشور  باشيفتگى  نيست،  هم  دويست سال 
فرهنگى مى خوانند و فرهنگ را با هويت ملى خود 
در  مى تواند  كه  مهمى است  نكته  مى كنند،  برابر 
آينده ما نقش آفرين باشد زيرا با پشتوانه بيش از 
دوهزار سال تمدن و حاكميت فرهنگ بر كشورمان، 

و  فردوسى  و  سعدى  و  حافظ  با  تنها  نمى توانيم 
موالنا شناسايى شويم. 

بخش  ناشران  توان  و  بضاعت  كه  طبيعى است 
بتوانند  كه  نيست  سطحى  در  اكنون  ما  خصوصى 
كارهاى نويسندگان و شاعران ما را ترجمه، نشر و 
به خوبى پخش كنند. اكنون دهها عنوان نشريه تنها 
زبان هاى  به  جهان  در  فرهنگى  نهاد  يك  سوى  از 
آن ها  مخاطبان  كه  مى شود  پخش  و  چاپ  مختلف 
به تعداد انگشتان دو دست هم نمى رسند و مقاالت 
را  قبل  سده هاى  مطرح شده  چهره هاى  و  كهنه 
رفرنس  گاه  و  مى كنند  مطرح  دوباره  و  دوباره 
اين  خود  گذشته  مقاالت  چاپ شده شان،  مقاالت 

نشريات است. 

معاصر  ماندگار  آثار  نشر  و  ترجمه  طريق  از  ما 
به  را  كشور  توسعه  و  هويت  فرهنگ،  مى توانيم 
سينمايى  آكادمى  جوايز  و  اسكار  بفرستيم.  جهان 
يك نمونه از درخشش فرهنگ ايرانى و ظرفيت هاى 
ادبى،  عرصه  در  نتوانيم  چرا  آن است.  بالقوه 
داشته باشيم.  جهانيان  براى  تازه اى  حرف هاى 
نويسنده و شاعرى كه در اين كشور مى زيد، جزئى 
ماست،  ثروت  ماست،  انسانى  منابع  و  سرمايه  از 

دشمن ما نيست!


