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ازمرگ تا نوبل
من ضد هیچ کسی نیستم...

گلوله  هدف  مرا  که  طالبانی  آن  از  حتی  من 
قرار داد هم متنفر نیستم. حتی اگر در دستم 
اسلحه یی داشته باشم و او جلوی من ایستاده 
باشد من به او شلیك نخواهم کرد. این شفقت 
را من از محمد پیامبر رحمت، عیسی مسیح و 

بودا آموخته ام.
«مالله یوسف »

نیروهای  توسط   ۲۰۱۲ سال  در  که  پاکستانی  ساله   ۱۷ دختر 
توانست  گذشته  روز  بود،  شده  مجروح  شدت  به  طالبان 
با  مشترک  به طور  را  نوبل  صلح  جایزه  او  شود.  نوبلیست 
کودکان  آموزش  برای  تالش ها  به خاطر  ساتیارتی  کایلیش 
سیطره  تحت  که  مناطقی  در  یوسف زی  مالله  کرد.  دریافت 
او  می کرد.  دختران  آموزش  به  اقدام  بود،  پاکستان  طالبان 
پیش از ترور چندین بار با تهدید جانی مواجه شد؛ اما به راه 
خود ادامه داد.جایزه صلح نوبل سرانجام به دختر نوجوانی 

رسید که تا آستانه مرگ پیش رفته بود.
پاکستانی  دختران  دیگر  به  آموزش  جرمش  تنها  که  دختری 
خاموش  را  او  صدای  صباحی  چند  برای  نهایت  در  و  بود 

صلح  جایزه  به  اقداماتش  پاس  به  گذشته  روز  او  اما  کردند 
نوبل رسید.

به  خبرگزاری ها  بیشتر  نخست  عنوان  هم  گذشته  هفته 
یوسف زی  مال له   که  جایی  داشت.  اختصاص  موضوع  همین 
طور  به  توانستند  هندی تبار  ساتیارتی  کایلیش  و  پاکستانی 
این باره  در  سی ان ان  کنند.  خود  آِن  از  را  جایزه  این  مشترک 
صبح  مالله زی  یوسف  و  ساتیارتی  کایلیش  که  داد  گزارش 
خود  رقبای  از  را  نوبل  صلح  جایزه  که  توانستند  جمعه 
دلیل  این  به  آنها  نوبل،  صلح  کمیته  اعضای  گفته  به  بربایند. 
شایسته این جایزه بودند که برای حق آموزش کودکان تالش 

فراوانی کرده اند. 
از  پس  نوبل  صلح  کمیته  نروژی  رئیس  جاگلند،  توربیورن 
تخصیص جایزه به این دو فعال حقوق بشری گفت: «کودکان 
حق دارند که از آموزش بهره مند باشند و نباید مانع حقوقی 

و مالی برای آن ایجاد شود.» 

طالبانی  افراطیون  توسط  اینکه  از  پس  یوسف زی  مالله  
زخمی شد، مورد توجه جهانی قرار گرفت. او در مناطقی که 
دختران  آموزش  به  اقدام  بود  پاکستان  طالبان  سیطره  تحت 
کرده بود. او پیش از ترور توسط این گروه افراطی چندین 

بار با تهدید ...
 ادامه در صفحه ۳

صفحه ۹ 

تخصیص جایزه نوبل به دو فعال حقوق بشری
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مالقات جنجالی در مادرید
ماجرای بازی دوستانه پرسپولیس – رئال مادرید ازروزی 
بود؛  ساز  جنجال  کرد،  رسانه ای  را  خبرش  رویانیان  که 
اما حاال مسووالن پرسپولیس با سفر به اسپانیا و مالقات 
راه  به  بار  دومین  برای  را  جنجال  این  رئال  مسووالن  با 
مدیران  با  ایرانی  هیات  مالقات  خبرها  براساس  انداختند. 
که  گرفته  صورت  جهانشاهی  نام  به  واسطه ای  با  رئال 
ازعناصر ضد انقالب بوده و حتی احتمال دارد پای وزارت 
از  خادم  رابطه  همین  در  شود.  کشیده  میان  به  اطالعات 
داده  خبر  خاطیان  با  برخورد  برای  ورزش  وزیر  دستور 

است.

کوبانی در مرز سقوط
ادامه  همچنان  ائتالف  نیروهای  حمالت  که  شرایطی  در 
شهر  مقاومت  دیگر  چندی  تا  می رسد  نظر  به  اما  دارد؛ 
کوبانی بیشتر طول نکشد و این شهر کردنشین سوریه به 
است  حالی  در  این  در بیاید.  داعش  تروریست های  تصرف 
تاکنون  و  دارد  سوریه  و  عراق  با  طوالنی  مرزی  ترکیه  که 
با هرگونه حمله زمینی به داعش در این دو کشور مخالفت 
کرده است. روز دوشنبه مشاور امنیت ملی رئیس جمهور 
آمریکا گفت ترکیه موافقت کرده که نیروهای آمریکایی از 

پایگاه هوایی اینجرلیک علیه داعش استفاده کنند.

۴۰ روز سرنوشت ساز
در فاصله چهل روز باقی مانده تا پایان مهلت تعیین شده 
برای رسیدن به توافق جامع و در شرایطی که زمزمه هایی 
از احتمال تمدید دوباره مهلت مذاکرات مطرح شده است، 
رایزنی های هسته ای ایران با برخی اعضای گروه ۱+۵ پس 
از دو هفته توقف از روز سه شنبه دوباره از سر گرفته شد. 
پیش از این عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای 
موضوعات کلیدی  بود در مذاکرات وین درخصوص  گفته 
درخصوص  و  آنها  رفع  چگونگی  تحریم ها،  جمله  از 
مسیر  بتوانیم  داریم  امید  و  شد  خواهد  صحبت  غنی سازی 

جدیدی را باز کنیم.

برترین جراح مغز جهان
جایزه  اعطای  با  جهان  در  ایرانیان  افتخارات  کلکسیون 
آکادمی جهانی جراحان مغز و اعصاب به پروفسور مجید 
پرافتخارترین  سمیعی  مجید  استاد  شد.  کامل  سمیعی 

را  بین المللی  علمی  مدال  و  جایزه  ده ها  که  ایرانی  جراح 
و  مغز  علوم  حیطه  در  دانش  مرزهای  گسترش  زمینه  در 
جراحان  جهانی  آکادمی  سوی  از  آورده  دست  به  اعصاب 
و  ایران  پزشکی  ماندگار  چهره  به عنوان  اعصاب  و  مغز 
جهان و برترین دانشمند و جراح مغز و اعصاب جهان در 

سال ۲۰۱۴ انتخاب و برنده جایزه این آکادمی شد.

همگرایی اصولگرایان
مجلس،  دهم  دوره  انتخابات  به  مانده  ماه   ۱۵ فاصله  به 
طیف های  حضور  با  همگرایی  برای  اصولگرایان  همایش 
آن  در  احمدی نژادی ها  که  شد  برگزار  حالی  در  مختلف 
حضوری پررنگ داشتند. از وزرا و مسووالن سابق گرفته 
تا اعضای جبهه پایداری. در این همایش که سخنران اصلی 
آن آیت الله مصباح بود بر یک نکته کلیدی بسیار تاکید شد 
این  اما  بود.  وحدت  بر  تکیه  و  گذشته  از  عبرت  هم  آن  که 
انتخابات آینده مجلس است که نشان می دهد همگرایی در 

جبهه اصولگرایان حاصل شده یا خیر.

رقابت در بازار نفت
است،  داده  کاهش  را  خود  نفت  قیمت  عربستان  که  حاال 
ایران، کویت و عراق هم با کاهش قیمت نفت تولیدی خود 
طریق  این  از  تا  شده اند  وارد  قیمت گذاری  رقابتی  بازار  به 
بتوانند سهم بیشتری از بازار نفت آسیا را از آن خود کنند. 
آماده  تولیدکنندگان  که  می دهد  نشان  قیمت ها  تغییر  این 
همزمان  هستند.  نفت  بازار  از  خود  سهم  سر  بر  رقابت 
آمریکا،  در  نفت  تولید  افزایش  و  تقاضا  رشد  شدن  کند  با 
روسیه و سایر کشورها، قیمت نفت طی هفته های اخیر به 

شدت کاهش یافته است.

اقدام استرالیا برای ترساندن مهاجران غیرقانونی
سخت گیرانه یی  قوانین  اخیر  سال های  در  که  استرالیا 
انتشار  با  نیز  حاال  است  کرده  اتخاذ  مهاجرت  برای  را 
سفر  از  را  غیرقانونی  مهاجران  تا  دارد  قصد  پوستری 
کشتی ای  حاوی  که  پوستر  این  کند.  منصرف  استرالیا  به 
فراز  بر  آسمان  و  دریاست  متالطم  امواج  روی  بر  کوچك 
این کشتی خاکستری رنگ است، خبر از توفانی می دهد که 
جان سرنشینان آن را تهدید می کند. شعار این پوستر نیز 
استرالیا  که  است  نوشته  آن  در  که  دارد  نام  نیست»  «راهی 
چنین  با  می خواهد  نیز  استرالیا  دولت  نمی شود.  تو  خانه 

تصویری مهاجران غیرقانونی را بترساند. دولت استرالیا 
این پیام را به ?? زبان، از آلبانیایی تا عربی و از فارسی تا 
ویتنامی، منتشر کرده است. در روزهای اخیر این اطالعیه 
در چند کشور، از جمله در روزنامه های پاکستانی، انتشار 
دولت  که  می بالند  خود  به  استرالیایی  مقامات  است.  یافته 
از  حفاظت  برای  را  دوران ها  همه  اقدامات  شدیدترین 

مرزهای این کشور به عمل آورده است. 

هر قایقی که به طور غیرقانونی وارد آب های این کشور شود 
به عقب رانده می شود. دولت استرالیا تصریح می کند: «این 
کودکان،  خانواده ها،  می کند:  صدق  همه  مورد  در  قاعده 
و  تحصیلکرده  افراد  هستند،  همراه  بدون  که  کودکانی 
متخصص. قبل از اینکه پول خود را هدر دهید، دو بار فکر 
کنید. قاچاقچیان دروغ می گویند.» در ویدیویی نیز که به 
گارد  فرمانده  شده  منتشر  اینترنت  در  مختلف  زبان های 
ساحلی استرالیا به تاکید به کسانی که قصد دارند با کشتی 
به طور غیرقانونی به استرالیا بیایند هشدار می دهد. دولت 
محافظه کار تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، در ماه های 
اخیر قوانین پناهندگی این کشور را تشدید کرده است. در 
دیده اند  تدارك  را  قایق هایی  استرالیایی  مقامات  میان  این 
باز  اندونزی  به  را  غیرقانونی  مهاجران  آن  وسیله  به  که 

می گردانند.

دیدار پوتین- پروشنکو
در حالی که تنش ها در اوکراین ادامه دارد کاخ کرملین در 
بیانیه یی اعالم کرد، روسای جمهور روسیه و اوکراین در 
شرق  در  صلح  برقراری  برای  احتمالی  اقدامات  خصوص 
کرملین  کاخ  رویترز  گزارش  به  کردند.  گفت وگو  اوکراین 
در این بیانیه تاکید کرد که والدیمیر پوتین، رییس جمهوری 
روسیه و پترو پروشنکو، رییس جمهوری اوکراین همچنین 
 ۱۶ تاریخ  در  که  میالن  نشست  جریان  در  که  کردند  توافق 
درخصوص  می شود،  برگزار  مهر)   ۲۶ تا  اکتبر (۲۴   ۱۷ تا 
انتقال گاز طبیعی بحث و گفت وگو کنند. شرکت گازپروم 
بدهی  نتوانست  کی یف  اینکه  از  پس  ژوئن  ماه  در  روسیه 
اوکراین  به  طبیعی  گاز  انتقال  کند،  پرداخت  را  خود  گازی 
را قطع کرد. اروپا نیز حدود یك سوم گاز مورد نیازش را 
اوکراین  طریق  از  آن  از  نیمی  که  می کند  تامین  روسیه  از 
برگزاری  از  پیش  است  گفتنی  حال  این  با  می شود.  منتقل 
این مذاکرات والدیمیر پوتین دستور بازگشت ۱۷۶۰۰سرباز 

خود را از مرزهای اوکراین به پایگاه های خود صادر کرد.

ارائه دومین بسته غذایی
اینکه  بر  عالوه  مردم  با  رئیس جمهور  مستقیم  گفت وگوی 
حاوی گزارش هایی از عملکرد اقتصادی دولت طی ماه های 
گذشته بود یک خبر خوش را هم برای نیازمندان به همراه 
قالب  در  غذایی  حمایت  بسته  دومین  ارائه  هم  آن  داشت. 
بخش دیگری از حمایت یارانه ای دولت از اقشار کم درآمد 
که طی هفته آینده به گروه های هدف تعلق می گیرد. ضمن 
اینکه قرار است تا پایان سال چهار نوبت دیگر هم پرداخت 
در  کارتی  به صورت  کمک  این  نوبخت  گفته  به  البته  شود. 

اختیار اقشار کم درآمد قرار می گیرد.

سهراب سپهری رکورددار حراج بونامز لندن
از  اثر   ٩٠ ارائه  با  هند  و  خاورمیانه  هنری  آثار  حراج 
لندن  بونامز  خانه  حراج  در  مختلف  کشورهای  هنرمندان 

برگزار شد. 
هنرمند   ٣٤ از  اثر   ٤٢ حضور  با  ایران  هنر  حراج  این  در 
حضور پر رنگ تری از رقبایش داشت و اثری بدون عنوان 
از سهراب سپهری با قیمت ١٤٦ هزار و ٥٠٠ پوند، رکورددار 
با  هند  از  اسوزا  نیوتن  فرانسی  شد،  دوره  این  حراج  کل 
بعلبکی،  ایمن  و  دوم  جایگاه  در  پوندی  هزار   ١٢٢ فروش 
کرد.  خود  آن  از  را  سوم  رکورد  لبنانی  سال   ٤٠ زیر  نقاش 
پس از این سه اثر، حسین زنده رودی با فروش ٩٨ هزار و 
پانصد پوند، فرهاد مشیری با ٧٢ هزار و صد پوند و محمد 
تا  چهارم  جایگاه های  پوند  پانصد  و  هزار   ٦٨ با  احصایی 

ششم را از آن ایران کردند.

حراج  این  در  ایرانی  هنرمندان  آثار  دیگر  فروش  قیمت   
کوروش  هزار،   ٥٦ درخشانی  رضا  اثر  است:  شرح  این  به 
سیراک  هزار،   ٤٣ الشایی  فریده  هزار،   ٤٣ شیشه گران 
هر  یوسف زاده  کامی  و  مافی  رضا  هزار،   ٢٧ ملکونیان 
یك ٢٠ هزار، محسن وزیری مقدم ١٥ هزار، علی شیرازی، 
یك  هر  زاده  صادق  عین الدین  همچنین  و  افجه ای  نصرالله 
هشت  احمد  محمود  هزار،   ١٠ پیل آرام  فرامرز  هزار،   ١٣
هزار، رضا لواسانی هشت هزار، رضا کیانیان هفت هزار، 
نصرت الله مسلمیان پنج هزار، شادی قدیریان چهار هزار، 

آرش میرزایی دو هزار و کامبیز درم بخش یك هزار پوند.

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

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

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

انتخاب و به چاپ می رسد.
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بنگر که نور آن شمع کوچک تا 
چه مسافتی می رسد! 

تنها کردار نیک در این دنیای پلید، 
چنین درخشندگی دارد. 

تاجر ونیزی، پرده ی پنجم، صحنه اول

How far that little candle throws his 
beams! So shines a good deed in a 
naughty world.
The Merchant of Venice, Act V, sc. 1.

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

خواننده گرامی
از  فقط  پرشین  نامه  هفته  مخارج 
محل آگهی ها و حق اشتراک تامین 
انتظار  پرشین  نامه  هفته  میشود. 
دارد در صورتی که آن را می پسندید 
و  فرهنگ  برای  را  آن  ماندگاری  و 
ما  میدانید  مفید  زبانان  فارسی 
بارها  که  همانطور  کنید.  یاری  را 
تعداد  ازدیاد  صورت  در  ایم،   نوشته 
نامه  هفته  ها،  آگهی  و  مشترکان 
رسانی  اطالع  راه  به  و  میابد  دوام 
می  ادامه  خود  فرهنگی  وکارهای 
مرهون  پرشین  نامه  دهد.هفته 
محبت های کسانی است که تاکنون 
و  دهندگان  آگهی  ما  درخواست  به 

مشترکانی به ما معرفی کرده اند.

75635 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

... ادامه از صفحه اول

جانی مواجه شده اما به راه خود ادامه داده بود. 
یاگلند می گوید که مالله پس از اینکه گلوله در سرش جا گرفت، توانست مرگ را شکست 

دهد و تبدیل به سخنگوی دخترانی شد که از حق آموزش برخوردار نیستند. 
او جوان ترین فردی است که تاکنون توانسته به این جایزه دست پیدا کند. در شرایطی 
میان  در  شود،  برنده  را  نوبل  صلح  جایزه  وی  که  می شد  زده  حدس  گذشته  سال  که 
منع  سازمان  به  موسوم  که  گرفت  تعلق  بنیادی  به  نوبل  صلح  جایزه  همگان  تعجب 

گسترش سالح های شیمیایی است. 

با این وجود در سال جاری، این جایزه به تنهایی به وی تعلق نگرفته و فعال هندی تبار 
«حقوق کودکان» نیز در این جایزه با مالله شریک شده است. کایلیش ساتیارتی ۶۰ساله 
است و بیشتر عمر خود را صرف دفاع از حقوق کودکان در زمینه آموزش کرده است. 
که  است  این  نشانگر  واقع  در  مسلمان  یک  و  هندو  یک  به  جایزه  اهدای  می شود  گفته 

آموزش برای همگان مهم است و هر دو در یک راستا تالش  کرده اند. 
خبرگزاری رویترز اما در گزارشی که در این مورد تهیه کرده است، نوشت که در حدود 
۱۶۸ میلیون کودک کار در سراسر دنیا وجود دارد و این رقم مدام در حال افزایش است. 
در  کردن  کار  به  مجبور  و  بی بهره  آموزش  بر  مبنی  خود  اولیه  حقوق  از  کودکان  این 
 ۷۸ به  نزدیک   ۲۰۰۰ سال  در  کودکان  این  که  می گوید  جاگلند  هستند.  نامساعد  شرایط 
میلیون نفر بودند، اما در این چند سال رشد بی سابقه ای داشته اند و به رقم ۱۶۸ میلیون 
نفری رسیده اند. او تاکید دارد که دنیا باید به نقطه ای برسد که دیگر کودک کار وجود 

خارجی نداشته باشد و همه کودکان از حق تحصیل و بازی برخوردار باشند.

مالله زی کیست؟
دختری که بیشتر از اینکه ۱۷ ساله باشد ۱۱ ساله به نظر می رسد. او در کودکی شب ها 
کابوس می دید و از ترس پدرش را بیدار می کرد. مالله در خواب هیوالهایی را می دید 
که چهره شان برایش واضح نبودند. چندین سال بعد اما او این هیوالها را در بیداری 

دید و به دست همین هیوالها مورد اصابت گلوله قرار گرفت. 
چهره شان  و  هستند  کسانی  چه  ترسناک  موجودات  که  می داند  خوبی  به  هم اینک  او 
مختلف  دالیل  به  که  دخترانی  به  تا  می کرد  تالش  که  دختری  مالله  است.  پیدا  برایش 
توسط  و  روبه رو  سخت  واکنشی  با  دلیل  همین  به  کند،  کمک  بازمانده اند  آموزش  از 
یکی از تندروها ترور شد. هر چند که او پس از عمل جراحی زنده ماند و هم اینک در 
لندن زندگی می کند اما آرزو دارد که به موطن خود بازگردد تا آموزش به دختران را از 
سربگیرد. مالله در جایی زندگی  کرده است که وهابیون تندرو و افراطی اعتقاد دارند 
بیرون  به  پا  خانه  از  حتی  اینکه  یا  باشند  برخوردار  تحصیل  حق  از  نباید  دختران  که 
بگذارند. مالله می گوید با تاسیس «بنیاد مالله» قصد دارد حق آموزش را برای کودکان، 
به ویژه دخترها فراگیر کند. او در این باره می گوید که قصد دارد صدای خود را بلندتر 
کند؛ زیرا اعتقاد دارد اگر او صدای خود را بلند نکند، چه کسی محق است صدایش را 

بلند کند؟

او هم اینک به خوبی می داند که موجودات ترسناک 
است.  پیدا  برایش  چهره شان  و  هستند  کسانی  چه 
مالله دختری که تالش می کرد تا به دخترانی که به 
به  کند،  کمک  بازمانده اند  آموزش  از  مختلف  دالیل 
همین دلیل با واکنشی سخت روبه رو و توسط یکی 

از تندروها ترور شد. 



  جمعه ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۷هفته نامه پرشین۴

گزارشی ازآمدن و رفتن پیج بچه پولدارها

روی دیگر 
سکه ایران

از  گروهی  که  زمانی  شد.  شروع  پیش  ماه  یک  از  تقریبا  داستان 
صفحه ای  در  گرفتند  تصمیم  تهرانی  پولدار  نوجوانان  و  جوانان 
که به تعبیر خودشان «فان» بود «روی دیگر سکه ایران» را به دنیا 
سرزمین  این  که  بگویند  عکس هایشان  واسطه  به  و  دهند  نشان 
فقط کشور فقیر و بدبختی و تحریم نیست و مردمانی در آن در 
مازراتی  و  پورشه  بر  سوار  می بندند،  رولکس  ساعت  که  حالی 
می شوند و با دختران و پسرانی سالم، شاد و مرفه در استخرهای 
خصوصی و میهمانی ها، تفریحاتی در سطح پولدارها و سلبریتی 

های همه جای دنیا دارند.
هزاران  مانند  بود  معمولی  صفحه ای  ابتدا  در   Richkids  
بازدیدها  می گیرد،  شکل  مجازی  فضای  در  روزانه  که  صفحه ای 
این  از  گزارشی  شدن  کار  با  تا  آنکه  داشت  محدودی  مخاطبان  و 
«المانیتور»  تحلیلی  خبری،  سایت  در  آن  عکس های  و  صفحه 
به  آن  بازدیدهای  تعداد  می دهد،  پوشش  را  خاورمیانه  اخبار  که 

سرعت باال رفت و نقل محافل مجازی و واقعی شد.

روی دیگر سکه ایران
گزارش «المانیتور» تا حدی هدف اولیه این افراد را محقق کرد و 
بچه پولدارهای تهران توانستند روی دیگر سکه ایران را به دنیا 
نشان دهند. نویسنده گزارش نوشته بود، مازراتی و ماشین های 
بیشترین  و  می آیند  چشم  به  زیاد  تهران  در  روزها  این  لوکس 
تعداد پورشه در خاورمیانه در تهران فروش رفته است. «هولی 
از  خاصی  زندگی طبقه  سبک  صفحه،  کرده: «این  تاکید  داگرز»، 

جوانان ایرانی را نشان می دهد.»
او این طبقه را طبقه یک درصدی جامعه ایران نامیده و در بخش 
دیگری از این گزارش نوشته است: «سلفی ها، پارتی های خانگی، 
پوشش های  با  زنانی  و  مردان  اروپایی،  لوکس  اتومبیل های 
و  ناکافی  و  کوچک  روسری های  دقیق تر،  نگاهی  با  متفاوت. 
پالک های خودرو به زبانی غیرانگلیسی توجه شما را جلب خواهد 
کرد. شاید در اینجا گمان کنید مجموعه ای از تصاویر ثروتمندان 
یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، جایی مانند امارات متحده 
خلیج  از  باید  ولی  شده اید،  نزدیک  واقعیت  به  می بینید  را  عربی 
ایتالیا  «ریپوبلیکا»  روزنامه  برسید.»  ایران  به  تا  بگذرید  فارس 
است.  پرداخته  پیج  این  به  که  است  نشریه هایی  از  دیگر  یکی 
معتبر  روزنامه  این  نگاه  از  ایرانی  پولداران  بچه   پیج  داستان 

«زندگی شیرین در دل خاورمیانه» بوده است.

واکنش های داخلی به «ریچ کیدز»
ایران،  سکه  روی  آن  از  رونمایی  از  بعد  ماه  یک  از  کمتر 
بین المللی شان  مخاطبان  جز  به  تهرانی  «ریچ کیدهای»  این 
درون  از  کسانی  توسط  و  کرده  پیدا  هم  دیگری  دنبال کننده های 
اجتماعی  طبقات  همه  از  کسانی  شدند،  رصد  و  دیده  هم  ایران 
ایران، نمایندگانی از روی همیشه دیده شده سکه، طبقه متوسط 
حمایت ها  گاه  و  انتقادات  اظهارنظرها،  از  موجی  آن  پی  در  و... 
به ناگاه  و  آمد  وجود  به  آفرینندگانش  و  صفحه  این  به  نسبت 
سایت  از  بازدید  رفت.  باال  مساله  این  به  نسبت  جامعه  حساسیت 
هر روز باالتر می رفت تا به حدود ۶۰ هزار بیننده رسید، این موج 
و  کرد  شوک  دچار  را  عکس ها  صاحبان  و  ادمین  نوعی  به  گویی 
ما  «لطفا  که:  داد  توضیح  پست ها  از  یکی  حاشیه  در  پیج  ادمین 
و  دارد  وجود  پولدار  مردمان  هم  کشوری  هر  در  کنید.  درک  را 
هم مردمان فقیر.ما نمی خواهیم کسانی را که به این نوع زندگی 
دسترسی ندارند، تحریک کنیم. آنها می توانند ما را دنبال نکنند ما 
عاشق تهران هستیم و فقط سعی کردیم به مردم دنیا نشان بدهیم 
و  فیلم ها  در  که  نیست  چیزی  تنها  همیشه  خاورمیانه  و  ایران  که 
همه  لطفا  نیست.  سیاسی  صفحه ای  پیج،  این  می بینید.  تبلیغات 

چیز را جدی نگیرید.»
بود.  افتاده  راه  به  مجازی  سیل  و  شده  در  به  دست  از  کار  اما 
که  طوری  به  شده؛  ساخته  نام  این  با  زیادی  صفحات  بالفاصله 
مقابل  در  و  شد  سخت  آنان  میان  از  اولیه  صفحه  بازشناختن 

بچه  «صفحه  نام های  با  صفحاتی  اینستاگرام  و  فیس بوک  در 
شکل گرفت.  داریم» و ...  اینستاگرام  تهران» «ما فقط  فقیرهای 
در ادامه دامنه این عکس العمل ها از اینستاگرام و فیس بوک فراتر 
تحلیلی و  کیهان مقاالت  تا  گرفته  تعادل  رفت و در روزنامه ها از 

اظهارنظرهایی را درباره این صفحه نوشتند. 

نوکیسگی و تنگ نظری
مخاطبان  تعداد  افزایش  از  بعد  باالخص  کامنت گذاران،  اکثر 
به  تمسخر  از  مخالفت ها  این  و  بودند  آن  مخالف  و  منتقد  صفحه 
ثروت  بودن  غیرمولد  و  بادآورده  تا  عکس ها  بودن  جعلی  خاطر 
آنها  به  نسبت  انزجار  و  نفرت  اظهار  و  افراد  این  شده  انیاشته 
به  متهم  را  بقیه  نیز  موافقان  دربرمی گرفت،  را  عملکردشان  و 

حسادت و تنگ نظری می کردند و گاه نیز در مقایسه این نمایش 
سبک زندگی با آنچه در سالن های مد یا محافل این گونه در اروپا 
طبیعی  وضعیتی  را  وضعیت  این  دارد،  وجود  کشورها  سایر  یا 

دانسته و عکس العمل شدید به آنها را غیرمعقول می دانستند.
با نگاهی به کامنت ها می توان جریان های اصلی موافق و مخالف 
یا این موضوع را رصد کرده و تا حدی به استدالل های هر کدام 
پی برد، واکنش هایی که بعد در تحلیل های ارائه شده در سایت ها 
و روزنامه ها سروشکلی به خود می گیرد که در قالب جریان های 

فکری مختلف می توان آنان را بازشناخت.
انتقادها  به  نسبت  هم  ها  کیدز»  این «ریچ  خود  نظر  میان  این  در 
جالب است، در ابتدا کامنت های زیادی که بخش اعظم آنها حاوی 
می شد؛  پاک  صفحه  روی  از  بود  انزجار  و  نفرت  اظهار  و  فحش 
دوستانش  سایر  به  خطاب  فیس بوک  پیج  ادمین  مدتی  از  بعد  اما 
نوشت: «بچه ها نظرتون چیه اظهارنظرها درباره پیج رو هم به 
اشتراک بذاریم؟ درسته که متاسفانه خیلی هاشون منفی هستن، 
ولی بازتاب دهنده سطح فکر و فرهنگ نویسندگانشون هستن که 
و  روشنفکر  اسم  خودشون  روی  قحط الرجالی  این  در  متاسفانه 
فعال اجتماعی و سیاسی و ... گذاشتن! البته ریچ کیدز نیازی به 
و  راست  و  چپ  که  کسیه  کیدز  ریچ  ایران  تو  نداره.  دادن  جواب 

پوزیسیون و اپوزیسیون باهاش مثل اینکه دشمنن!».
با وجود آنکه در جریان اظهارنظرها هر کس سعی کرد برآمدن 
این گروه «نوکیسه» و «متظاهر» را وابسته به یکی از جریان های 
داخلی بداند، آنها خودشان «اعالم فاصله» کردند و گفتند در هیچ 
داشتند  دیگری  نظر  مخالفان  اما  نمی گیرند.  جای  دسته بندی ای 
 ۳۰۰۰ اختالس های  دامان  در  پرورش یافته  فرزندان  را  اینان  و 
این  رفتار  هم  گروهی  می دانستند.  رانت خواری ها  و  میلیاردی 
از  فقط  رفتار  این  که  معتقدند  و  دانسته اند  خودنمایانه  را  افراد 

نوکیسگان بر می آید.
ترتیب  این  به  نتوانستند  آنها  مخاطبانشان  از  دیگر  یکی  نطر  به 
چهره بهتری از ایران نشان دهند؛ چراکه «زیبایی هر شهری به 
بیابان  وسط  اگر  شما  برمی گردد،  آن  در  امنیت  و  عدالت  وجود 
هم مازراتی سوار بشی و ساعت چند میلیونی دستت بکنی و ... 
دلیل نمی شه که بیابون جای آبادیه. اینکه تو پست می ذاری و یه 
عده دیگه عکس فقرا رو این زیر می گذارن نشون دهنده اختالف 
طبقاتی عمیق در این جامعه است نه زیبایی آن و گرنه در پایتخت 
بدترین کشورهای جهان جاهای زیبا و مردم مرفه وجود دارن.»

یک  صاحب  که  گران قیمتی  ساعت های  به  واکنش  در  هم  کاربری 
«بازی»  ساعت  شما  برای  نوشت:  بود،  بسته  دستش  به  عکس 
است؛ اما برای خیلی ها ساعت وسیله اندازه گیری لحظه به لحظه 
سختی ها و بدبختی ها است. تو مملکتی که یه دختر برای نداشتن 
یا  من  دست  برای  ساعت  ها  این  می میره  دارو  پول  تومن  هزار   ۶

شما ننگه.» 
که  «پولدارایی  کرد:  اظهار  و  خوانده  انگل  را  آنها  نیز  کسی 
کارآفرین نیستن، انگلن! از این دست به او دست می دن و ده برابر 
سود می کنن.پولدارایی که به اینجا رسیدنشون مساویه با نابودی 

صدها خانواده.»
در  بیماری  نوعی  را  ثروت  این  انباشت  گروهی  اما  میان  این  در 
و  می دانند  اقتصادی  نادرست  سیستم  نتیجه  و  ایران  اقتصاد 
بشه  میل  و  حیف  شما  توسط  اینکه  جای  به  پول  می گویند: «اگه 
شدن  سوار  واسه  اگه  داشت،  وجود  حسابی  و  درست  قانون  اگه 
به اون ماشین آن چنانی مجبور بودی پولت رو تو اقتصاد بیاری، 
االن ۱۰ میلیون نفر از قشر تحصیلکرده این مملکت بیکار نبودن. 
اون همه نخبه هامون از ایران نمی رفتن که برن ناسا رو بگردونن. 

با این همه زرق و برق، خیلی فقیرین.»
بنگاه ها  برخی  مدیران  بانکی  بدهی های  کردن  لیست  با  گروهی 
در دولت های قبل از صاحبان پیج برای آن توضیح می خواستند 
و آنان را بی سوادانی می دانستند که حتی نمی توانند رقم هایی را 
که خرج می کنند بخوانند و کسانی هم انباشته شدن این ثروت را 

عامل رکود و انفعال بخش تولیدتلقی کرده اند.
اما در این میان کسانی هم بودند که با وجود اینکه بنابر اظهارات 
خودشان در این طبقه جای نمی گرفتند این وضعیت را شرایطی 
طبیعی می دانستند که عکس العمل منفی به آن غیرمنطقی است. 

آنها این ثروت را نتیجه کار و زحمت و اراده فردی خود این افراد 
حسودی  و  تنگ نظری  به  را  دیگران  و  دانسته اند  پدران شان  یا 
اگه  من  «بابای  بود:  نوشته  افراد  این  از  یکی  می کردند،  متهم 

من  اما  بشه.  اینا  مثل  می تونست  داشت  تالش  کمی  و  می تونست 
آدم های پولدارو که می بینم واقعا به هوش شون تبریک می گم. هر 
دیگری  یا  تونستن.»  اینها  اما  من...!  بابای  مثل  نمی تونه  کسی 
معتقد بود: «هر جامعه ای باید ثروتمند داشته باشه تا برای فقیرا 
اینکه:  یا  نکنین  قضاوت  رو  آدم ها  کنه...  ایجاد  شغل  جامعه  و 
قطعا در بین این مردم ثروتمند انسان هایی هستند که از امثال من 

و شما مفیدتر باشن، حسادت نکنیم»...
یکی در سرزنش مخالفان نوشته بود: «من خودم از طبقه متوسط 
هر  از  حاال  برده.  تونسته  برازندگی.  و  دارندگی  ولی  جامعه ام 
عمو  بی خیال  بدزده...  اصال  ببره...  می تونه  کی  هر  طریقی... 
جون جا اینکه بشینی کامنت چرت بزاری توام سعی کن زندگی 
حسوده  جماعت  ایرانی  ذات  داری.  که  چیزایی  اون  با  کنی... 
نه  باشین  خوشحال  کسی  بودن  دارا  و  داشتن  با  بگیرین  یاد  بابا 
ناراحت... تو هم بخوای می تونی... می تونی از این پیج انرژی 
شاید  برسم...  چیزا  این  به  نتونم  من  چرا  بگی  و  بگیری  مثبت 

یعنی قطعا اگه بخوای می تونه یه جرقه ای واست باشه.»
حال به نظر می آید بعد از حدود یک ماه کشمکش بر سر ماهیت و 
تاثیرات این صفحه، با بسته شدن آن در اینستاگرام نقطه پایانی 
را  قصدناکرده ای  تاثیر  که  حالی  در  شد.  گذاشته  داستان  این  بر 
در گشایش بحث ها و روی نمودن شکاف های موجود در جامعه 

ایران داشت. 
مخاطبان  برای  آنکه  از  بیش  ایران  سکه  دیگر  روی  گویی 
چالش برانگیز  داخلی ها  برای  باشد،  مهم  و  جذاب  بین المللی اش 
شکل  به  همیشه  که  شد  بحثی  گشایش  محل  و  است  بوده 
گویی  که  داستانی  دارد؛  جریان  جامعه  بدنه  در  نامحسوسی 

پایانی ندارد و هرازچندگاهی، به بهانه ای سربرمی آورد

گزارش

انباشت  گروهی  اما  میان  این  در 
در  بیماری  نوعی  را  ثروت  این 
سیستم  نتیجه  و  ایران  اقتصاد 
و  می دانند  اقتصادی  نادرست 
جای  به  پول  «اگه  می گویند: 
میل  و  حیف  شما  توسط  اینکه 
بشه اگه قانون درست و حسابی 
سوار  واسه  اگه  داشت،  وجود 
آن چنانی  ماشین  اون  به  شدن 
مجبور بودی پولت رو تو اقتصاد 
بیاری، االن ۱۰ میلیون نفر از قشر 
بیکار  مملکت  این  تحصیلکرده 
از  نخبه هامون  همه  اون  نبودن. 
رو  ناسا  برن  که  نمی رفتن  ایران 

بگردونن. 
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 از سوی آکادمی جهانی جراحان مغز و اعصاب

 پروفسور سمیعی برترین 
دانشمند و جراح مغز و اعصاب 

عنوان  با  آکادمی  این   ۲۰۱۴ سال  جایزه  جهان،  اعصاب  و  مغز  جراحان  جهانی  آکادمی 
مجید  پرفسور  جهان،  و  ایران  پزشکی  ماندگار  چهره  به  را   Golden Neuron Award

سمیعی اعطاء کرد.
و  مغز  جراحان  جهانی  آکادمی 
مجید  پروفسور  جهان،  اعصاب 
سمیعی، چهره ماندگار پزشکی ایران 
دانشمند  برترین  به عنوان  را  جهان  و 
و جراح مغز و اعصاب جهان و برنده 
 ۲۰۱۴ سال  در  آکادمی  این  جایزه 
انتخاب کرد.این جایزه طی یك مراسم 
رسمی روز ۱۱ اکتبر، در شهر وین و با 
اتریش  کشور  رسمی  مقامات  حضور 
رشته  در  جهان  اول  طراز  اساتید  و 
پروفسور  به  اعصاب  و  مغز  جراحی 
گذشته  شد.ماه  اعطاء  سمیعی  مجید 
نیز طی یك مراسم رسمی نشان علمی 
افتخاری  استادی  و  قزاقستان  کشور 
پروفسور  به  خان  آستارا  دانشگاه 
برای  وی  از  و  شد  اعطاء  سمیعی 
این  اعصاب  و  مغز  جراحان  آموزش 
آمد.پروفسور  عمل  به  دعوت  کشور 

بین المللی  علمی  مدال  و  جایزه  ده ها  که  است  ایرانی  جراح  پرافتخارترین  سمیعی  مجید 
است. آورده  دست  به  اعصاب  مغز  علوم  حیطه  در  دانش  مرزهای  گسترش  زمینه  در  را 
به عنوان  نوروسرجری  ورلد  معتبر  نشریه  سوی  از  نیز   ۲۰۱۳ سال  در  سمیعی  پروفسور 
برترین جراح مغز و اعصاب جهان در سال ۲۰۱۳ انتخاب شد و در شماره ویژه این نشریه 
انتشار   ۲۰۱۳ سال  در  جهان  برتر  جراح  به عنوان  ایرانی  جراح  این  انتخاب  مناسبت  به  که 
یافت، ده ها استاد و جراح طراز اول جهانی در خصوص خدمات شایان توجه وی به رشته 
جراحی مغز و اعصاب مقاالت متعددی را به چاپ رساندند. پروفسور مجید سمیعی استاد 
افتخاری دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده و هم اکنون با همکاری دانشگاه علوم پزشکی 
تهران رهبری و هدایت ساخت بزرگ ترین مرکز بین المللی علوم مغز و اعصاب جهان را 
در ایران دنبال می کند که در این برنامه، نخبگان جوان پزشکی کشور دوره های آموزشی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  و  سمیعی  پروفسور  مشترك  بورسیه  قالب  در  را  تخصصی  فوق 

تهران طی می کنند.

تفاوت فرهنگی حتی در 
خشونت و افراط!

فریدون مجلسی

اصوال  گوناگون  جوامع  در  سیاسی  و  اجتماعی  امور  در  افراط گرایی 
امیال  برآوردن  برای  ابزاری  صورت  به  آرمان  که  می آید  پدید  هنگامی 
عامیانه کسانی در می آید که در شرایط متعارف فرصتی برای دستیابی 

اینان  نمی یابند.  ثروت  و  قدرت  پایگاه های  به 
آرمانی را که از زمینه های اجتماعی برخوردار 
می کوشند  و  می سازند  ابزاری  و  بهانه  است 
اصطالح  به  حادتر  و  بیشتر  تعصب  نمایش  با 
جامعه  در  آرمان  آن  اصلی  حامالن  دست  روی 
عدم  و  سازشکاری  به  را  آنان  شوند،  بلند 
آرمان  آن  ارزش های  به  اعتنایی  بی  و  اصالت 
آنان  جایگاه  غلبه  و  قهر  با  و  می سازند  متهم 
ابزار  به  چون  می گیرند  اقتدار  موضع  در  را 
که  مدیریتی  و  تخصصی  و  علمی  و  عقالنی 
دارد  وامی  عقالنیت  و  اعتدال  به  را  شخص 
از  برخورداری  عدم  دلیل  به  و  نیستند  آراسته 
آبروداری  به  نسبت  اخالقی  و  فرهنگی  بلوغ 
خارجی  یا  داخلی  از  اعم  دیگران  واکنش های 
تمام  فرصت طلبان  واقع  در  هستند.  بی اعتنا 
جسمانی  و  مادی  منافع  جز  که  هستند  عیاری 
و قدرت مداری شخصی به چیزی نمی اندیشند 
وجدانی  و  اخالقی  مبانی  و  آبرو  به  نسبت  و 

پروایی ندارند، با ابراز خشونت هرچه شدیدتر و غیر انسانی تر می کوشند 
را  خشونت  و  ارعاب  خود  آورده  چنگ  به  جایگاه  تثبیت  و  تعیین  برای 
و  رهبران  متعارفی  شرایط  در  که  کنند  احترامی  و  محبوبیت  جایگزین 
مدیران اجتماعی و سیاسی به دلیل مقبولیت جایگاه معنوی و تخصصی 
و پیشینه اخالقی از آن برخوردار هستند! چنین فرصت هایی در شرایط 
نامتعارف می تواند پدید آید. معموال ناپایدار است اما نمونه های پایدارتر 
اتکا  با  کمونیسم  آرمان  سابق  شوروی  در  دارد.  وجود  تاریخ  در  نیز  آن 
و  اشتغال  و  اجتماعی  عدالت  و  برابری  وعده  که  فلسفی  نظریه های  به 
می دادند  شعارها  این گونه  و  انسانی  کرامت  به  احترام  و  هنر  و  مسکن 
فداکاری ها  آغاز  در  شود.  مستولی  آن  بر  و  دهد  تکان  را  جامعه  توانست 
پاگرفت.  آرمان ها  همان  مبنای  بر  نظامی  تا  شد  بسیار  مقاومت های  و 

آمد  پدید  جنگی  و  نظامی  خشونت های  مقاومت ها  برابر  در  است  بدیهی 
اما خشونت به مفهوم غیر انسانی هنگامی پدید آمد که پس از مرگ لنین، 
کسی بر قدرت چنگ انداخت که اتفاقا لنین در وصیت خود سران انقالبی 
کشورش را از او بر حذر داشته بود! استالین، با شخصیتی عامیانه تر و 
بی مایه تر از همگنانش در برابر سران و نظریه پردازان انقالبی شوروی 
الزمه  نداشت.  ابزاری  خشونت  و  شعار  افراط گری  و  طلبی  فرصت  جز 
ماشین  که  زمانی  و  می دانست  رقیبان  سازی  نابود  را  خود  اقتدار  حفظ 
خشونت و خونریزی او به راه افتاد از رقبای شخصی و دولتی عبور کرد، 
که  پرداخت  گوناگونی  اجتماعی  واقشار  نظامیان  جمعی  کشتار های  به 

وجودشان را مانعی برای بقای خود می پنداشت.
و  می داد  انسانیت  نوید  که  بود  آرمانی  بهانه  به  خشونت ها  این  همه 
گروه های  و  هیتلر  نداشت!  انسانیت  از  بویی  عملکردش 
و  میانمایه ترین  از  نیز  طرفدارش  خشن  و  عوامانه 
خود  جامعه  فرهنگی  و  اخالقی  قشرهای  فرودست ترین 
می خواهم  بود!  مثال زدنی  نیز  آنان  خشونت  و  بودند 
جوامع  انحصار  در  خشونت ها  این گونه  بگویم 

عقب مانده تر نیست.
هستیم  ونشانی  نام  بی  داعشیان  عملکرد  شاهد  اکنون 
مقبولیت دارد،  آن جوامع  در  که  ارزش هایی  بهانه  به  که 
ساعت  با  می زنند!  انسانی  غیر  جنایت های  به  دست 
رولکس بر مچ! به حراج دختران نوجوان اسیر به عنوان 
مجوس مشغول است! با شعارهای نژادپرستانه ذلیالنه! 
جرم دانستن ایرانیت کردها و بریدن سرهای گروگان ها 
باستانی،  انگاره های  با  ایزدیان  و  مسلمان  از  اسیران  و 
نظامی  بازماندگان  یاوری  و  یاری  با  مجوس!  عنوان  به 
سوابق  با  القاعده  بقایای  و  صدامی  توحش  امنیتی  و 
ازبکستان  و  پاکستان  از  که  طمعکاری  عوام  و  مشابه 
مسابقه  در  شرکت  برای  اروپا،  قلب  از  حتی  و  قفقاز  و 
جنون آمیز  ماجراجویی  و  غارت  و  سربریدن  و  خشونت 
رو به داعش نهاده اند! خشونتی که حامیان نفتی و برآورندگانش را نیز 
به وحشت انداخته است!تصور نکنید جا و جامعه یی هست که مصون از 
باید  شاید  است.  آسمان  تا  زمین  از  ره  تفاوت  اما  باشد...  خشونت  بروز 
شعرپرور  و  هنر?دوست  و  عقل گرا  جامعه یی  فرهنگی  تفاوت  حساب  به 
بگذاریم، که خشونت را ارزش نمی داند. ارعاب را پاس نمی دارد. اخالق 
نمی داند  خود  از  را  شرارت  می شناسد.  محترم  را  معنویت  و  انسانیت  و 
آن گونه  از  انحراف  ما  نزد  خشونت  باشیم  مفتخر  باید  می زند.  پس  و 
نه  است!  تخصصی  و  علمی  طلحیت های  و  معنوی  و  اخالقی  ارزش های 
آن گونه رفتارهای غیر انسانی و ناپسند و شرم آور! باید به خود ببالیم که 

ما از آن عیار نیستیم! / منبع :  اعتماد
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همزمان با آنکه شورشیان داعش در عراق به سمت کنترل 
و  سوریه  مرز  در  کوبانی  شهر  و  غرب  در  االنبار  استان 
اشاره  نکته  این  به  آمریکا  دیپلمات های  و  ارتش  مقامات  می روند،  پیش  ترکیه 
به دست  را  بیشتری  سرزمین های  کنترل  افراط گرایان  آنکه  از  پیش  که  می کنند 
«بیش  دهد.   گسترش  را  خود  نظامی  فعالیت های  باید  ایاالت متحده  بگیرند، 
از  انتقاد  برای  مقامات  از  یکی  که  است  عبارتی  کند»  حد  از  بیش  و  کم  حد  از 

تالش هایی که تاکنون انجام شده است، به کار برد.
ستاد  رئیس  دمپسی،  مارتین  ژنرال  و  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  کری،  جان 
زمینه  این  در  آمریکا  نقش  گسترش  حامیان  از  آمریکا  مسلح  نیروهای  مشترک 

هستند. 
اوباما با گزینه های دشوار جدیدی در زمینه تقویت متحدان آمریکا در سوریه و 
عراق روبه رو است. او که با توصیه هایی برای به کارگیری برخورد های شدیدتر 

مواجه است، باید نگران باشد چون درگیری ها تشدید شده است.  
استراتژی آمریکا برای عراق و سوریه توسط ژنرال جان آلن مدیریت می شود که 
بازنشسته نیروی دریایی است و به عنوان فرستاده ویژه آمریکا خدمت می کند و 
تازه از منطقه بازگشته است. طرح های مورد بحث در کاخ سفید احتماال شامل 

این موارد هستند: 
اعزام هلی کوپترهای مسلح آپاچی به عراق برای مقابله با تهاجمات افراط گرایان 
فرودگاه  در  هم اکنون  مرگبار  هلی کوپترهای  این  از  برخی  االنبار.  استان  در 
غرب  در  االسد  هوایی  پایگاه  به  هم  بیشتری  تعداد  و  هستند  مستقر  بغداد 
پایگاه  دو  این  از  می شوند.  فرستاده  است،  دولت  کنترل  تحت  هنوز  که  االنبار 
از  داعش  مواضع  به  می توانند  آپاچی  هلیکوپتر   ۲۰ حدود  شامل  اسکادرانی 
القائم در شمال غربی گرفته تا ابوغریب در حومه بغداد حمله کنند. دمپسی در 
تعطیالت آخر هفته  گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی از هلی کوپترهای آپاچی 

به عنوان ابزار «فورا قابل دسترس» برای دفاع از فرودگاه بغداد یاد کرد.
اجرای عملیات هوایی بر فراز عراق و سوریه. برخی از مقامات آمریکایی این 
افراط گرایان،  پیشروی های  ساختن  متوقف  برای  که  می کنند  مطرح  را  بحث 
ممکن است روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ پرواز مورد نیاز باشد که افزایشی شدید را نسبت 
به رقم فعلی روزانه ۱۰ پرواز نشان می دهد. گر چه نیروی هوایی تاثیر محدودی 
در مقابله علیه این شورشیان دارد؛ اما مقامات پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا 
از  جلوگیری  برای  ممکن  راه  تنها  می تواند  این  حاضر  حال  در  که  می گویند 

خسارات بیشتر باشد.

شدت بخشیدن به آموزش های ارتش عراق و یک گارد ملی جدید سنی مذهب. 
آلمان،  فرانسه،  بریتانیا،  ایاالت متحده،  ویژه  نیروهای  از  خارجی  مربی  صدها 
مشابه  تالش  کرد.  خواهند  همکاری  عراق  ارتش  با  کشورها  سایر  و  استرالیا 

دیگری هم برای گارد سنی مذهب الزم است. 
سه  و  االنبار  اقوام  جنگجویان  از  گردان  سه  تا  است  شده  خواسته  طرح ها  در 
این  بر  ایاالت متحده  مقامات  شود.  تشکیل  صالح الدین  استان  در  دیگر  گردان 
باورند که شروع فوری این برنامه موجب افزایش روحیه جنگجویی آن دسته 

آمادگی  اعالم  افراط گرایان  با  مبارزه  برای  که  می شود  سنی  قبایل  رهبران  از 
کرده اند؛ اما با کمبود ابزار های الزم مواجه هستند. 

ایجاد یک نوار حاشیه ای حریم هوایی امن در شمال سوریه توسط دولت بشار 
اسد برای انجام حمالت؛ گر چه اوباما مدت ها در برابر ایجاد این منطقه پرواز 
ممنوع مقاومت کرده است، اما بسیاری از مقامات ایاالت متحده اکنون می گویند 

که این کار دست کم برای ثبات ترکیه ضروری است. 
کری در هفته گذشته حمایت خود را از این اقدام اعالم کرد و دمپسی با گفتن 
این جمله با آن موافقت کرد: «آیا من پیش بینی می کنم در آینده شرایطی ایجاد 

می شود که منطقه پرواز ممنوع بخشی از مبارزه خواهد بود؟ بله.»

شورشیان  با  بتواند  که  به نحوی  سوریه  میانه رو  آزاد  ارتش  آموزش  تسریع   
آسان تر  خیلی  آن  به  کردن  عمل  از  موضوع  این  گفتن  البته  کند.  مبارزه  داعش 

ارتش  شکل  به  باید  که  است  توده ای  نیروی  یک  سوریه  آزاد  ارتش  چون  است 
برخی  باشد.  مقتدر  آن  فرماندهی  ساختار  که  طوری  درآید  واقعی  جنگجوی 
شوند  برابر  دو  طرح  نیروهای  که  می کنند  پیشنهاد  آمریکایی  مقامات  از 
و  ترکیه  اردن،  در  آموزشی  کمپ های  تکمیل  روند  و  برسند  نفر  هزار   ۱۰ به  و 

عربستان سعودی تسریع شود.
به  حمله  اجازه  آمریکا  رهبری  به  ائتالف  که  شود  داده  هشدار  اسد  دولت  به 
سایر  و  ترکیه  آمریکا،  بی میلی  به  توجه  با  داد.  نخواهد  را  میانه رو  مخالفان 
نماینده  سوریه  آزاد  ارتش  سوریه،  به  زمینی  نیروهای  اعزام  برای  کشورها 
دادن  شکست»  «مکانیسم  را  آنها  آمریکایی  ژنرال های  که  هستند  نیروهایی  آن 
افراطیون می نامند. اسد باید حمله به این نیروها را که قادرند نواحی سنی نشین 

را از چنگ داعش آزاد کنند، متوقف کند.

 مورد آخر و دردناکترین مورد برای آمریکا اینکه به مشاوران آمریکایی اجازه 
«ستون  به  افراط گرایان،  با  عراقی ها  شدن  درگیر  صورت  در  تا  شود  داده 
خواهد  کار  دشوارترین  اوباما،  برای  پیشنهاد  این  پذیرش  بپیوندند.  حمالت» 
بود چون او خواهان آن است که از نیروهای مبارز در عراق استفاده نشود. اما 
یکی از مقامات آمریکایی می گوید که قرار دادن مشاوران آمریکایی «در مسیر 
پیکارهایی  که  است  گفته  دمپسی  است.  حیاتی  عراقی ها  تقویت  برای  خطر» 
«قاطع» برای آزادی موصل و سایر مواضع افراط گرایان «نیازمند توصیه ها و 

همیاری هایی متفاوت از گذشته است.»
 کری به تازگی موقعیت موجود را برای یکی از همکارانش چنین توصیف کرد: 
با پیشرفت افراط گرایان اوباما با «پرسشی اساسی» روبه رو است: اینکه چگونه 
این  سازد.  عملی  را  داعش  نابودی»  نهایت  در  و  «تضعیف  برای  درخواست ها 
آن  از  اما  است،  غامض  به شدت  مساله ای  آمریکا  رئیس جمهوری  برای  موضوع 

گریزی نیست.

هشدار پوتین درباره شیوع ویروس 
نازیسم در اروپا

رئیس جمهوری روسیه نسبت به شیوع دوباره «ویروس خطرناک نازیسم» در 
اروپا هشدار داده و تاکید کرد همه باید بدانند اعتقاد به منحصر به فرد بودن و 
اقدام در خارج از چارچوب قوانین بین المللی می تواند بسیار خطرناک باشد.

جمهوری  رئیس  پوتین»  «والدیمیر  «لنتا»،  خبری-اینترنتی  پایگاه  از  نقل  به 
نشریه  با  اختصاصی  مصاحبه  در  بلگراد  به  خود  سفر  آستانه  در  روسیه 
«ویروس  دیگر  بار  اروپا  قاره  در  که  داد  هشدار  صربستان  چاپ  «پلیتیکا» 
جای  اوکراین  در  اوضاع  رابطه  این  در  و  کرده  پیدا  شیوع  نازیسم»  خطرناک 

نگرانی بسیار زیاد دارد.
پایتخت  از  برخی  در  نازیسم  ویروس  برای  "واکسن"  «متاسفانه  گفت:  پوتین 
رشد  شاهد  ما  اکنون  است.  داده  دست  از  را  خود  اثر  اروپایی  کشورهای  های 
تمایالت تند نازیسمی در لتونی و دیگر جمهوری های منطقه بالتیک هستیم».

به  مربوط  نگرانی  بیشترین  رابطه  این  «در  افزود:  روسیه  جمهوری  رئیس 
اوضاع اوکراین است که در ماه فوریه سال گذشته کودتای دولتی در مغایرت 
کامل با قانون اساسی این کشور از سوی نیروهایی رخ داد که بسیاری از آنها 

دارای تمایالت تند ناسیونالیستی هستند».
از  سازی  قهرمان  با  مقابله  ما  همه  مشترک  وظیفه  «اکنون  کرد:  تاکید  پوتین 
پایان  از  بعد  گرفته  صورت  های  تالش  با  مغایرت  در  بشدت  که  است  نازیسم 
جنگ جهانی دوم از سوی همه کشورهای جهان، بخصوص اروپاست. مردم 
کشورهای مختلف در قاره های مختلف جهان باید متوجه یک نکته باشند که 
ژئوپلیتیکی  اهداف  به  رسیدن  برای  تالش  و  بودن"  فرد  به  منحصر  به  "اعتقاد 
خاص به هر قیمت، اقدام در خارج از چارچوب حقوق و ضوابط بین المللی می 
تواند عواقب بسیار خطرناکی در پی داشته باشد باید همه تالش خود را بکار 

برد تا چنین حوادث فاجعه باری در آینده اتفاق نیفتد ».
وی همچنین از مردم صربستان به خاطر اهمیت دادن به تاریخ و یادبودهای 
دوران جنگ دوم جهانی و از جان گذشتن ارتش شوروی سابق برای آزاد کردن 

کشورهای منطقه از شر رژیم نازی آلمان قدردانی کرد.
 ۲۴) اکتبر   ۱۶ تاریخ  در  است  قرار  پوتین  والدیمیر  که  است  یادآوری  به  الزم 
سازی  آزاد  سالگرد  هفتادمین  بزرگداشت  مراسم  در  شرکت  برای  ماه)  آبان  
شهر بلگراد از چنگ ارتش نازی آلمان به صربستان سفر کند. وی در جریان 
این سفر با «تومیسالو نیکولیچ» رئیس جمهوری و «الکساندر ووچیچ» نخست 

وزیر این کشور دیدار و مذاکره خواهد نمود.

رژه پیروزی یوکیپ،
 ایست محافظه کاران

مجلس  در  بریتانیا  استقالل  حزب  نامزد  نخستین  انتخاب  از  پس  روز  یك  تنها 
عوام زمزمه هایی شنیده می شود مبنی بر اینکه محافظه کاران بریتانیا از جمله 
استقالل  حزب  دبیرکل  فراژ  نایجل  به  بریتانیا  نخست  وزیر  کامرون،  دیوید 
گفته  شوند.  متحد  یکدیگر  با  عوام  مجلس  آینده  انتخابات  در  تا  داده  پیشنهاد 
شده که نایجل فراژ این پیشنهاد را رد کرده است. فراژ در گفت وگویی با شبکه 
است  شده  مضمون  این  با  پیشنهادی  من  به  کردکه  اعالم  نیوز  اسکای  خبری 
اما من آن را نپذیرفتم و می خواهم اعالم کنم که حزب استقالل بریتانیا بخش 
انرژی  با  و  مستقل  نیرویی  خود  بلکه  نیست،  محافظه کار  حزب  از  شده  جدا 
جدید است. فراژ همچنین افزود: می خواهیم افرادی از حزب خود را به وست 
تا  کنند  ایجاد  جدی  تغییر  دولت  سیاست های  در  بتوانند  تا  بفرستیم  مینستر 
کارسول  آنکه داگالس  از  پس  است  گفتنی  یابیم.  خود دست  به اهداف  بتوانیم 
توانست از حوزه انتخاباتی کالکتون به عنوان نخستین نماینده حزب یوکیپ با 
فاصله یی بسیار زیاد از نامزد حزب محافظه کار به مجلس عوام راه یابد نایجل 
سیاسی  تشکیالت  که  گفت  و  کرد  توصیف  سیاسی  زلزله  را  واقعه  این  فراژ 
صحنه  در  عمده  قدرت  یك  عنوان  به  هم  را  یوکیپ  پس  این  از  باید  حزبی  سه 

سیاسی بریتانیا مورد توجه قرار دهند. اشاره فراژ به سه حزب محافظه کار، 
انتخابات  در  موضوع  مهم ترین  موضوع  این  است.  دموکرات  لیبرال  و  کارگر 
میان دوره یی مجلس عوام در بریتانیا به حساب می آید و این بزرگ ترین زنگ 
خطر برای حزب محافظه کار به حساب می آید، زیرا بخش عمده یی که از حزب 
محافظه کار جدا می شوند به یوکیپ می پیوندند و تبدیل به یك رقیب جدی برای 
دیوید  اتفاق  این  از  پس  است  گفتنی  می شود.  بریتانیایی  محافظه کاران  خود 
کامرون نخست  وزیر بریتانیا اعالم کرد که رای به حزب استقالل بریتانیا باعث 
موضوع  این  و  شود  بریتانیا  آینده  نخست  وزیر  بتواند  میلیبند  اد  تا  می شود 
تبدیل به مهم ترین چالش محافظه کاران شده که در نهایت موجب پیشنهاد برای 
ائتالف با یکدیگر شده است. با این وجود حزب یوکیپ که از سال ۱۹۹۳ تاسیس 
و  اروپا  اتحادیه  از  بریتانیا  پادشاهی  استقالل  شعار  با  رفته  رفته  است  شده 
توانسته  می شوند  بریتانیا  وارد  اروپا  شرق  از  که  مهاجرانی  با  مخالفت  بحث 
بزرگ ترین  به  توانست  گذشته  تابستان  در  و  دهد  افزایش  را  خود  محبوبیت 
پیروزی خود دست یابد و به عنوان حزب اول بریتانیا به پارلمان اروپا راه یابد 
تا در قلب اتحادیه اروپا با این اتحادیه مخالفت کند. با این وجود اکنون شرایط 
است  بریتانیا  در  محبوبیت  افزایش  حال  در  یوکیپ  روز  به  روز  می دهد  نشان 
پارلمان  در  رقابت  برای  چندانی  شانس  حزب  این  معتقدند  بسیاری  اگرچه  و 
آینده بریتانیا ندارد اما قطعا با ادامه این روند تبدیل به بزرگ ترین رقیب احزاب 

سنتی بریتانیا خواهد شد.
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انتشار دیدگاه های رسانه های کشورهای خارجی، به منظور
 انتقال دیدگاه ها و مطالب و نوع نگاه رسانه های غربی به 

موضوعات و مسائل  مختلف منجمله ایران است و به معنای 
تایید تمام محتوای آن نخواهد بود.

حیات وحش 
داعــــــــــش

توماس فریدمن 
 تحلیلگر نیویورک تایمز

یک مقام عراقی به تازگی این داستان را برایم تعریف کرد: وقتی 
داعش دِر تابستان موصل را گرفت،  داعشی ها که بسیاری از آنان 
خارجی بودند، خانه به خانه می رفتند. آنها دِر خانه مسیحیان 
عبارت  یک  «نصرانی»؛  می نوشتند  آن  روی  و  می زدند  عالمت 

قدیمی عربی به جای واژه «مسیحی».
اما آنها در خانه شیعیان می نوشتند «رافضه» به معنای «افرادی 
رهبری  عنوان  به  آنها  خلیفه گری  و  حکومت  خط  منکر»   که 
این  جالب  اما  می گوید  عراقی  مقام  این  هستند.  اسالمی  جامعه 

واژه ای  عراق  در  شیعیان  توصیف  برای  کلمه «رافضه»  که  بود 
ناشناخته بود. این واژه ای بود که توسط بنیادگرایان وهابی در 
عربستان سعودی مورد استفاده قرار می گرفت. او به من گفت: 

«ما این کلمه را نمی شناختیم. این کلمه عراقی نیست.»

عمق  نشان دهنده  چون  گرفتم  قرار  داستان  این  تاثیر  تحت  من 
عملیاتی بود که یک «گونه مهاجم» در جهان گیاهان و حیوانات 
از خود بروز می داد. این نحوه عملکرد، بومی اکوسیستم عراق 
نکرده  رشد  چیزی  چنین  آنها  حیات  در  هرگز  نیست.  سوریه  یا 

است.
ژئوپلیتیک  جریان های  اگر  بود  خواهد  مفید  گاهی  به نظرم 
از  یکی  این  و  کنیم  مقایسه  وحش  حیات  با  را  جهانی سازی  و 
چنین  متحده  ایاالت  کشاورزی  وب سایت  در  است.  موارد  همان 
می کنند  رشد  جایی  در  گیاهی  مهاجم  «گونه های  است:  آمده 
در  این  و  می شود  دار  خدشه  طبیعی  اکوسیستم  یک  تداوم  که 
مانند  است  دیده  آسیب  گیاهی  بافت  که  می کند  بروز  مناطقی 
در  جاده سازی  یا  می گیرند  قرار  ساز  و  ساخت  زیر  که  مناطقی 
گونه های  این   موقعیت ها  از  برخی  در  می گیرد...  صورت  آنها 
در  می شوند.  جدی  اکولوژیک  اختالل های  موجب  غیربومی 
بدترین حالت ها، گیاهان مهاجم زندگی گیاهی را نابود می کنند. 
این فشاری شدید را بر گیاهان و حیوانات بومی وارد می سازد 
نهایت  در  می شوند.  وضع  این  تسلیم  تهدید  مورد  گونه های  و 
بدین  و  می دهند  تغییر  را  خود  سکونت  محل  مهاجم  گیاهان 
هیچ  من  به نظر  می کاهند.»   زیستی  گونه های  تنوع  از  ترتیب 
یک  داعش  کند.  توصیف  را  داعش  این  از  بهتر  نمی تواند  چیزی 

ائتالف است. بخشی از آن شامل افرادی از سرتاسر جهان است: 
به ویژه  و  استرالیایی ها  فرانسوی ها،  بریتانیایی ها،  چچنی ها، 
تاکنون  کمشان،  نسبتا  تعداد  به رغم  آنها  سعودی.  عرب های 
بسیار سریع گسترش یافته اند. چون جوامع آزاردیده عراقی و 
سوری برای این پیکارجویان خارجی امکان آن را فراهم آوردند 
و  سوریه  و  عراق  سکوالر  و  بومی  اقوام  با  را  ائتالف هایی  که 
امروز  کنند.  ایجاد  بودند،  مذهبی  کمتر  که  بعث  سابق  مقامات 
عراق  بومی  اقوام  همه  بر  بومی ها،  و  خارجی ها  شامل  داعش، 
تنوع  بردن  بین  از  آنها  هدف  و  آورده اند  وارد  فشار  سوریه  و 
بنیادگرایی  سمت  به  آنها  تا  است  چندفرهنگی  جوامع  این  در 
روش  کردن  پیدا  شوند.  داده  سوق  پیکارجویانه  تک فرهنگی 
مرد  یک  زندگی  درباره  است  کافی  است.  آسان  داعش  گسترش 
۵۰ ساله عراقی در موصل فکر کنید. ابتدا تحت تاثیر جنگ ایران 
و عراق که در سال ۱۹۸۸ میالدی پایان یافت، جوانی خود را از 
دست داد. سپس مجبور شد در جنگ خلیج فارس پس از حمله 
صدام حسین به کویت شرکت کند. بعد از آن یک دهه تحریم های 
سازمان ملل را تحمل کرد که قشر متوسط جامعه عراق را تحت 
فشار شدید قرار داد. سپس با کابوس حمله آمریکایی ها مواجه 
شد. این اکوسیستم سیاسی آسیب دیده ای است که در آن داعش 

توانست رشد و نمو کند. 

با گونه های مهاجم چگونه باید برخورد شود؟
مواد  از  دقت  «با  می گوید:  آمریکا  کشاورزی  ملی  وب سایت 
در  و  اوباما)  هوایی  کنید (حمالت  استفاده  سیستمیک  آفت کش 

عین حال دائما به تقویت گونه های گیاهی سالم و بومی بپردازید 
(تالش اوباما برای تشکیل یک دولت وفاق ملی شامل شیعیان، 
طی  چه  گر  گفت  باید  کل  در  هم).»  کنار  در  کردها  و  سنی ها 
و  (اسلحه  آفات  دفع  مواد  از  ما  افغانستان  و  عراق  در  سال ها 
دولت  از  باید  اما  کردیم،  استفاده  حد  از  بیش  نظامی)  آموزش 
برق،  روز  در  ساعت   ۲۴ تا  بخواهیم  است  ثروتمند  که  عراق 
اشتغال، مدارس بهتر، امنیت فردی بیشتر برای هر عراقی تامین 
اینکه  از  گذشته  که  شود  ایجاد  عراق  مردم  در  حس  این  و  کنند 
و  بود  نخواهد  آنان  علیه  دولت  هستند،  فرقه ای  و  قوم  چه  اهل 
رای آنان مهم خواهد بود. این روشی است که با آن می توان یک 

اکوسیستم را در برابر گونه های مهاجم تقویت کرد.

نیروهای  سابق  مامور  که  کارنگی  موسسه  ارشد  مقام  یک 
حکومت داری  «سوء  می گوید:  بود،  افغانستان  در  آمریکایی 
موجب شد عراقی ها به ارتباط با داعش فکر کنند با این ذهنیت 
هستند.»  تعیین کننده  کمتر  خود  شیعه   دولت  به  نسبت  آنها  که 
هدف داعش اکنون این است که آمریکا را هدایت کند تا شهرهای 
را  نیستند  داعش  عضو  که  سنی هایی  و  کند  بمباران  را  سنی ها 
داعش  چون  سازد.  نزدیک تر  داعش  به  و  کند  اخراج  آمریکا  از 
می داند بدون حمایت آنها قادر به ادامه حیات خود نخواهد بود. 
ما همیشه بیش از حد بر آموزش های نظامی و نیروهای نظامی 
تکیه می کنیم و به خواسته های عرب ها و افغان ها چندان توجه 
تقویت  برای  راهی  خواسته ها  این  بدون  که  حالی  در  نمی کنیم. 
شهروندان حقیقی و عزم آنها برای مبارزه وجود نخواهد داشت 

و بدون عزم و اراده، آموزش ها هیچ ارزشی نخواهند داشت.

آیا بیل کلینتون برگ برنده 
دموکرات ها است؟

کنگره  ای  دوره  میان  انتخابات  به  ماه  یک  از  کمتر  که  حالی  در 
ندارد،  خوبی  چندان  وضعیت  اوباما  باراک  و  است  مانده  باقی 
که  آنهایی  ویژه  به  کشور  سطح  در  پذیر  آسیب  های  دموکرات 
کمک  دنبال  به  هستند  خواه)  (جمهوری  قرمز  های  ایالت  در 
همین  خواستار  هم  گران  تحلیل  از  بعضی  است.  کلینتون  بیل 

موضوع هستند. برنت بودوسکی در نشریه هیل می گوید:
رقابتی  انتخابات  برای  دموکرات  حزب  به  من  ی  «توصیه 
در  کلینتون  حضور  جای  به  که  است  این  کنگره  ای  دوره  میان 
کمپین ها، یک فیلم ۳ تا ۵ دقیقه ای از وی، مبنی بر این که وی 
پخش  کند،  می  حمایت  سنا  انتخابات  دموکرات  کاندیداهای  از 
دهندگان  رای  تمام  به  را  کلینتون  حمایت  پیام  باید  حزب  کنند. 
کشور برساند. این یک برتری قطعی برای دموکرات ها است که 
معتقدند داور می تواند نتیجه ی یک بازی برابر را در دقیقه های 

آخر به نفع یک تیم عوض کند»
این اولین بار نیست که دموکرات ها به دنبال کلینتون هستند تا 
آنها را نجات دهد. به یاد داشته باشید که کلینتون در کنوانسیون 
ملی دموکرات ها در انتخابات سال ۲۰۱۲، بهتر از هر کس دیگر 
که  خواهند  می  ها  دموکرات  اگر  و  کند  کمک  اوباما  به  توانست 
اکثریت سنا در انتخابات ۲۰۱۴ را حفظ کنند، بیل کلینتون اعتبار 

خوبی برای این منظور دارد.
در  تا  گشت  بازخواهد  آرکانزاس  به  کلینتون  آینده  ی  هفته 
سناتور  کاندیداها  این  از  یکی  کند.  شرکت  کاندیدا  چند  کمپین 
جمهوری  کاندیدای  با  سختی  رقابت  که  است  پریور  مارک 
پریور  که  دهد  می  نشان  شواهد  دارد.  کاتن  تام  نماینده  خواه، 
نشان  ها  نظرسنجی  که  گونه  آن  و  است  عمیقی  مشکل  دچار 
می دهند کاتن با فاصله ی اندکی از وی پیشی گرفته است. اما 
دیگری  هرجای  با  مقایسه  در  آرکانزاس  در  کلینتون  موقعیت 
ایالت  این  فرماندار  ها  سال  وی  که  خاطر  این  به  است.  تر  قوی 
بوده است و کتابخانه ی ریاست جمهوری وی هم در این ایالت 
مستقر است. آن گونه که پاتریشیا مورفی می گوید، پیروزی در 
بلکه  است،  وی  دوستان  پیروزی  ی  منزله  به  تنها  نه  نوامبر  ماه 
به عنوان میراثی از وی در ایالت های جنوبی باقی خواهد ماند 

ریاست  انتخابات  در  خوبی  عملکرد  تواند  می  هیالری  که  این  و 
جمهوری سال ۲۰۱۶ در این مناطق داشته باشد.

برای  کلینتون  حمایت  که  کرد  اشاره  هم  نکته  این  به  باید  البته 
وی  نیست.  کافی  تنهایی  به  آرکانزاس  در  کاندیدایی  پیروزی 
نتوانست موجب پیروزی ال گور در انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۲۰۰۰ در این ایالت شود. همچنین حمایت وی از سناتور بلنچ 
جلوگیری  وی  شکست  از   ۲۰۱۰ سال  سنای  انتخابات  در  لینکلن 
شکست  انتخابات  در  درصدی   ۲۰ اختالف  با  لینکلن  و  نکرد 
خورد. هیچ کس فکر نمی کند که پریور با چنین اختالفی بازنده 
نظر  در  کلینتون  سوابق  جزء  باید  را  لینکلن  شکست  ولی  شود، 
از  زیادی  «تقاضاهای  گوید  می  پولیتیکو  در  پادروم  داشت.تاد 
کلینتون برای شرکت در کمپین های انتخاباتی وجود دارد، این 
اوباما  باراک  حتی  دیگری  شخص  هر  از  بیشتر  ها  درخواست 
است» این واقعیت که بیل کلینتون که زمانی خودش در رسوایی 
غرق شده بود و همه در حزبش از او دوری می جستند، تبدیل 
به شخصی شده که همه دنبالش هستند، کامًال قابل توجه است. 
امروز، شاید مارک پریور بخواهد خودش را از باراک اوباما دور 
کند، ولی چند سال پیش هم وی خودش را از بیل کلینتون دور 
می کرد.در انتخابات سال ۲۰۰۲، پریور با سناتور تیم هاچینسون 
پریور (که  بود.  شده  اخالقی  رسوایی  دچار  که  کرد  می  رقابت 
تا  کرد  می  سعی  است)  گرفته  طالق  همسرش  از  اکنون  هم 
خودش را مدافع ارزش های خانواده نشان دهد و به همین دلیل 
از بیل کلینتون خودش را دور نگه می داشت. اخبار سال ۲۰۰۲ 
نشان می داد که پریور از شرکت در هر گونه کمپین و جلسه ای 
که بیل کلینتون رئیس جمهور سابق در آن شرکت داشت، طفره 

می رفت.
انتخابات  دموکرات  بود «کاندیدای  گفته  زمان  آن  در  زلنی  جف 
سنا در ایالت آرکانزاس که ایالت بیل کلینتون است، در ماه های 
آخر از این که در کنار وی حضور داشته باشد، خودداری می کند. 
انتخابات  کاندیدای  که  هم  کلینتون  سابق  دفتر  رئیس  همچنین 
سنا از کاروالینای شمالی شده است هم مشخص کرده است که 
نمی خواهد رئیس سابقش در رقابت های انتخاباتی وی حضور 
داشته باشد» خوب پس چه چیز تغییر کرده است؟ بدیهی است 
که گذشت زمان بعضی از مشکالت را حل می کند و همچنین این 
واقعیت هم وجود دارد که بیل کلینتون سیاستمداری فوق العاده 

با استعداد و دوست داشتنی است.
منبع: ویک/

موسسه حقوقی دادآفرینان 
پذیرش دعاوی حقوقی، خانوادگی و کیفری در ایران

توسط وکالی مجرب پایه یک  دادگستری

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

پروند ه های پولی، بانکی،  فروش اموال غیر،  جعل و غیره

انجام کلیه امور اداری در  ایران اعم از :
شهرداری ها،  اداره نظام وظیفه، ثبت ازدواج و طالق، 

استعالم خروج از کشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری
ثبت شرکت ها ، واردات، صادرات و امور گمرکی 
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ایران:خیابان مطهری روبروی ترکمنستان ساختمان پروشات طبقه ۳ واحد ۱۵
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  جمعه ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۷هفته نامه پرشین۸

اقتصاد

ریزش قیمت نفت خیال توقف ندارد. بهای نفت WTI آمریکا هفته 
نسبت  دالری   ۱/۱۱ کاهش  با  گزارش  این  تنظیم  لحظه  تا  گذشته 
برنت  نفت  بشکه رسید.  هر  در  ۸۴/۶۳ دالر  به  آن  از  پیش  به روز 
همچنان شاهد کاهش بیشتری بود؛ این نوع نفت با ۱/۲ دالر کاهش 

در هر بشکه به ۸۷/۶۹ دالر رسید.
مهم ترین  عواملی که هفته گذشته به تداوم روند کاهشی نفت کمک 
بین المللی  آژانس  گزارش  و  قطر  نفت  فروش  کاهش  خبر  کرد، 
انرژی بود. قطر تا کنون آخرین کشوری است که به دنباله روی از 
باقی کشورهای عضو اوپک، قیمت نفت به مشتریان خود را کاهش 
داده است. به گزارش رویترز این کشور قیمت نفت خود را در ماه 
کاهش  تا کنون  میالدی   ٢٠٠٨ ژانویه  از  مقدار  کمترین  به  سپتامبر 

داده است.

پیش از این، ایران و عربستان نیز نفت را با بیشترین تخفیف طی 
عراق  و  کویت  کرده اند.  عرضه  خود  مشتریان  به  گذشته  سال   ۶
کردند.  اعمال  خود  نفت  قیمت  در  مالحظه ای  قابل  کاهش های  نیز 
تداوم  (انتظار  خرسی  وضعیت  ایجاد  باعث  اقدامات  این  مجموعه 
آن  قیمت  بیشتر  ریزش  به  که  شده  نفت  بازار  در  کاهشی)  روند 

منتهی شده است.
از  انرژی  بین المللی  سازمان  رئیس  گزارش  عامل،  این  کنار  در 
سیاه  طالی  قیمت  بیشتر  چه  هر  کاهش  به  بازار  کنونی  وضعیت 
منجر شد. ماریا فندر هوفن اعالم کرد که بیشترین مقدار شیل اویل 
آمریکا با قیمتی پایین تر از نفت خام تولید می شود و به همین دلیل 
به  کنند.  تحمل  را  نفت  بهای  کاهش  می توانند  آمریکا  پروژه های 
افت  تحت تاثیر  اویل  شیل  تولید  از  کوچکی  بخش  تنها  هوفن  گفته 
قیمت های نفت قرار می گیرد. وی افزود: هزینه تولید ٩٨ درصد از 
نفت خام و میعانات گازی آمریکا حدود ٨٠ دالر و هزینه تولید ٨٢ 
درصد از تولید شیل اویل این کشور ٦٠ دالر یا اندکی پایین تر است.
تحلیل  باشد،  درست  انرژی  بین المللی  آژانس  رئیس  گفته های  اگر 
نفت  دالری،   ۸۰ تولید  هزینه  استدالل  با  که  بازار  ناظران  از  برخی 
به  نمی آید  پایین تر  دالر   ۸۰ از  آن  بهای  و  است  قیمتی  کف  دارای 
 (IEA)مشکل بر می خورد.عالوه بر این، سازمان بین المللی انرژی
تغییر  نیز  آتی،  سال  تقاضای  و  عرضه  میزان  از  را  خود  پیش بینی 
داده است. IEA میزان تقاضا برای نفت در سال ۲٠۱۵ را ۳٠٠ هزار 
بشکه در روز نسبت به پیش بینی قبلی خود کاهش داده و به ۹۳/۵ 
ماه  در  که  است  حالی  در  این  است.  رسانده  روز  در  بشکه  میلیون 

گذشته میزان تولید نفت ۹۳/۸ میلیون بشکه در روز بوده است.
 ۲٠٠ با  آینده  سال  در  نفت  برای  تقاضا   ،IEA گزارش  به  همچنین 
هزار بشکه کاهش نسبت به پیش بینی قبلی به ۹۲/۳ میلیون بشکه 
میلیون  نیم  نفت  کنونی  عرضه  از  مقدار  این  که  می رسد  روز  در 

بشکه بیشتر است.

سه سناریو برای کاهش بهای نفت از سوی عربستان 
نفت  بهای  کاهش  چرایی  برای  سناریو  سه  نفت  بازار  تحلیلگران 
توجه  با  کرده اند.  طراحی  اوپک  اعضای  باقی  و  عربستان  توسط 
فشار  اعمال  برای   ۱۹۹۴ و   ۱۹۸۵ سال های  که  کشور  این  سوابق  به 
به ایران تولید نفت خود را افزایش و بهای نفت را کاهش داده بود؛ 

اولین سناریویی که مطرح می شود این است که عربستان به دلیل 
مشکالت سیاسی با ایران با پشتوانه آمریکا سعی در اعمال فشار به 

این دو کشور به طور همزمان دارد.
 این سناریو با توجه به اینکه ایران به دلیل تحریم های غرب حجم 
مقدار  همان  فروش  صورت  در  همچنین  و  دارد  محدودی  تولید 
نفت در نقل و انتقال پول آن با مشکل روبه رو است، چندان معتبر 
در  آمریکا  متحدان  از  عربستان  اینکه  وجود  با  طرفی  از  نیست. 
خاورمیانه است، موارد بسیاری وجود دارد که این دو کشور در آن 
اختالف نظر داشته و لزوما در همه موارد همکاری ندارند. به نظر 
می رسد کاهش بهای نفت یکی از مواردی است که آمریکا چندان با 

آن موافق نیست.

سناریوی دوم که پیش تر نیز مطرح شده بود، سنجش سقف تحمل 
سازمان  رئیس  هوفن،  گفته های  به  توجه  با  است.  اویل ها  شیل 
برخوردار  چندانی  اعتبار  از  نیز  سناریو  این  انرژی،  بین المللی 

نیست.
حساب  به  سناریو  قوی ترین  حاضر  حال  در  که  سوم  سناریوی 
به  می کند.  دنبال  را  عربستان  اقتصادی  اهداف  تحقق  می آید، 
گزارش «دنیای اقتصاد»، بررسی های بازار نشان می دهد در سال 
با  کم کم  اما  بود؛  اوپک  اختیار  در  بازار  درصد   ۵۰ از  بیش   ،۱۹۷۳
حال  در  اویل ها  شیل  تولید  و  غیر اوپکی  کشورهای  تولید  رشد 
حاضر، سهم اوپک از بازار به ۴۰ درصد کاهش یافته است. با تولید 
شیل اویل ها و کاهش واردات آمریکا و افزایش صادرات این کشور 
به کانادا که متعاقبا کاهش واردات کانادا را نیز در پی داشته است؛ 
کشورهای نفت خیز شمال آفریقا و روسیه به دنبال جذب بازارهای 
از  درصد   ۱۶ روسیه  به طوری که  شده اند؛  آسیا  شرق  راهی  جدید 
حجم صادرات خود را به آسیا اختصاص داده و در برنامه بلند مدت 
خود اعالم کرده است و این رقم تا سال ۲۰۳۵ به ۲ تا ۳ برابر افزایش 

می یابد.
این زنگ خطر بزرگی برای اوپک و به خصوص عربستان به عنوان 
کاهش  می رسد  نظر  به  است.  دنیا  نفت  صادر کننده  بزرگ ترین  
عرضه نفت از سوی عربستان و باقی کشورهای اوپک هرچند که 
به افزایش بهای نفت منجر خواهد شد؛ اما این افزایش بهای نفت 
با  چرا که  است،  شبیه  درمانی  مسکن  به  بیشتر  و  بوده  کوتاه مدت 
عرضه  افزایش  اوپکی  غیر  کشورهای  تولید  باالی  رشد  به  توجه 
نفت به کاهش دوباره بهای نفت خواهد انجامید؛ بنابراین به نظر 
کشورهای  دیگر  و  عربستان  سوی  از  نفت  بهای  کاهش  می رسد 
عضو اوپک یک ضرورت باشد نه یک انتخاب. چراکه با کاهش بهای 
نفت نه تنها سهم اوپک از بازارهای آسیایی حفظ می شود، بلکه با 
سرعت  و  یافته  کاهش  اویل  ها  شیل  سود  حاشیه  نفت  بهای  کاهش 
تعادل  حفظ  باعث  خود  این  که  می شود  کم  آن  تولید  افزایش  رشد 
با  بنابراین  می شود؛  دراز مدت  در  جهانی  بازارهای  در  نفت  بهای 
حفظ  را  خود  عمده  بازارهای  تنها  نه  اوپک  کشورهای  اقدام  این 
جلوگیری  نیز  دراز مدت  در  نفت  بهای  کاهش  از  بلکه  می کنند، 

خواهند کرد.

در گزارش بانک جهانی برای اقتصاد ایران مطرح شد

مهاجرت ساالنه 
۱۵۰هزار جوان 
بیکــــــــار ایرانی

بهبود  به  ایران،  اقتصاد  از  گزارشی  در  جهانی  بانک 
کاهش  گذشته،  سال  از  ایران  اقتصادی  چشم انداز 
نوشت  و  کرد  اشاره  اقتصادی  رشد  افزایش  و  تورم 
 ۲۰۱۴  -۲۰۱۵ سال  برای  پیش بینی ها  «جدیدترین  که 
را  درصدی   ۱/۵ رشدی  ایران  اقتصاد  می دهد  نشان 
تجربه خواهد کرد و نرخ تورمش به ۲۳ درصد خواهد 
رسید.» به گزارش، بانک جهانی در جدیدترین گزارش 
خود از اقتصاد ایران نوشت: «ایران با تولید ناخالص 

پس   ۲۰۱۳  -۲۰۱۴ سال  در  دالری  میلیارد   ۳۶۶ داخلی 
و  خاورمیانه  منطقه  اقتصاد  بزرگترین  عربستان،  از 

شمال آفریقا بوده است.
در  جمعیت،  نفر  میلیون   ۷۷/۳ با  همچنین  کشور  این 
سال ۲۰۱۳، پس از مصر دومین کشور پرجمعیت منطقه 
بوده است(جمعیت ایران هم اکنون بیش از ۷۷ میلیون 

است).»  نفر  هزار   ۸۰۰ و 
با  بین المللی  نهاد  این 
هدفمندی  به  اشاره 
«دولت  نوشت:  یارانه ها 
عمده ای  اصالحات  ایران 
پرداخت  سیستم  در  را 
در  یارانه ها  غیرمستقیم 
نظیر  کلیدی  بخش های 
نفتی،  فرآورده های 
اعمال  نان  و  برق  آب، 
بهبود  به  منجر  که  کرده 
و  هزینه ها  بازده  نسبی 
اقتصادی  فعالیت های 
یارانه های  کل  است.  شده 
آن  رقم  که  غیرمستقیم 
تولید  درصد   ۲۷ معادل 

ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۸- ۲۰۰۷ (حدود 
۷۷/۲ میلیارد دالر) بوده، با پرداخت یارانه های نقدی 
به خانوارهای ایرانی جایگزین شده است. قیمت بنزین 
کاهش  در  که  یافته  افزایش  طرح  این  موازات  به  نیز 
کسری بودجه این کشور موثر بوده است. میزان کسری 
بودجه در ایران همچنان قابل توجه (۱/۳درصد تولید 
نیز  یارانه ها  اصالح  دوم  فاز  است.  داخلی)  ناخالص 
مورد توجه قرار گرفته است که موجب هدفمندتر شدن 
خواهد  درآمد  کم  خانوارهای  به  نقدی  یارانه  پرداخت 
ایران  در  اشتغال  مشکل  مورد  در  جهانی  بانک  شد.» 
انتظار  و  باالست  ایران  در  همچنان  «بیکاری  نوشت: 
بر  تبدیل شود.  ایران  چالش محوری دولت  به  می رود 
در  بیکاری  نرخ  ایران،  آمار  مرکز  گزارش های  اساس 
درصد   ۱۰/۴ به   ،۲۰۱۴ مارس   ۲۰ به  منتهی  سال  یک 
را  بیکاری  کلی  نرخ  غیررسمی  منابع  اما  است  رسیده 

به  بیکاری  نرخ  زده اند.  تخمین  درصد   ۲۰ بزرگی  به 
خصوص در بین زنان (۲۴ درصد) و جمعیت جوان (۲۰ 
در  شده  مشاهده  ضعف  است.  نگران کننده تر  درصد) 
بازار کار را باید با توجه به این واقعیت در نظر گرفت 
که تنها ۳۶/۷ درصد جمعیت کشور به لحاظ اقتصادی 
فعال هستند.» (مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش 

خود نرخ بیکاری را ۹/۵ درصد اعالم کرده است.)
نامناسب  «وضعیت  می خوانیم:  گزارش  این  ادامه  در 
باالی  تعداد  و  زنان  مشارکت  افزایش  با  کار  بازار 
حال  در  کار  بازار  به  ورود  حال  در  جوان  جمعیت 
اجتماعی-  ویژگی  این  به  توجه  با  است.  تشدید 
اقتصادی جامعه ایران که زنان بیش از مردان متقاضی 
تحصیالت دانشگاهی هستند و نرخ ازدواج نسبتا پایین 
ادامه  همچنان  روند  این  که  می شود  پیش بینی  است، 
داشته باشد. همچنین باید این واقعیت را در نظر داشت 
از  بیش  جوان (با  کشوری  جمعیتی  لحاظ  به  ایران  که 
۶۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال) محسوب می شود. در 
هزار   ۷۵۰ حدود  سال  هر  برآوردها  اساس  بر  نتیجه 

بزرگی  بخش  عالوه،  به  می شوند.  کار  بازار  وارد  نفر 
یافتن  برای  جست وجو  از  یا  شده  بیکار  که  شاغلین  از 
اقتصادی  غیرفعال  جمعیت  به  کشیده اند  دست  کار 
هر  که  ندارد  تعجبی  وضعیت  این  با  می شوند.  اضافه 
سال حدود ۱۵۰ هزار نفر از جمعیت جوان کشور برای 
یافتن آینده اقتصادی بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت 
برآوردهای  براساس  می کنند. 
در  باید  کشور  این  ایران،  دولت 
میلیون   ۸/۵ حدود  آینده  سال   ۲
فرصت شغلی ایجاد کند تا به هدف 
 ۷ به  بیکاری  نرخ  کاهش  در  خود 

درصد تا سال ۲۰۱۵ دست یابد.»
نشان  جهانی  بانک  آمارهای 
 ۰/۷ تنها   ۲۰۱۰ سال  در  که  می دهد 
درصد جمعیت (معادل نیم میلیون 
-روزانه  فقر  خط  زیر  ایران  نفر) 
می کرده اند.  زندگی  ۱/۲۵دالر- 
ایران  مردم  از  بزرگی  بخش  اما 
زندگی  فقر  خط  این  نزدیکی  در 
نیم  باال آمدن  حقیقت،  در  می کنند. 
 ۲/۵ به  دالر   ۲ فقر (از  خط  دالری 
دالر و از ۳ دالر به ۳/۵ دالر) ممکن 
کشور  جمعیت  درصد   ۶ تا   ۴ است 
قرار  فقر  خطر  زیر  در  را  نفر)  ۴/۵میلیون  (معادل 
دهد. این نشان می دهد که بسیاری از شهروندان ایرانی 
همچنین  و  شخصی شان  درآمد  در  تغییرات  به  نسبت 

افزایش مداوم هزینه های زندگی آسیب پذیرند.
«چشم انداز  نوشت:  خود  گزارش  در  جهانی  بانک 
توافق  انعقاد  از  بعد  و  گذشته  سال  از  ایران  اقتصادی 
در  ابتکارات  این  است.  یافته  بهبود  هسته ای  موقت 
داد،  خواهد  افزایش  را  کشور  صادرات  پتانسیل  نهایت 
قدرت خرید مردم را باال خواهد برد و از طریق بهبود 
اعتماد مصرف کننده و فعالیت های تجاری از مصرف و 
جدیدترین  کرد.  خواهد  حمایت  تجاری  سرمایه گذاری 
که  می دهد  نشان   ۲۰۱۴  -۲۰۱۵ سال  برای  پیش بینی ها 
خواهد  تجربه  را  درصدی   ۱/۵ رشدی  ایران  اقتصاد 

کرد و نرخ تورم به ۲۳ درصد خواهد رسید.»

سه سناریو برای کاهش بهای نفت

اشاره  با  بین المللی  نهاد  این   
نوشت:  یارانه ها  هدفمندی  به 
اصالحات  ایران  «دولت 
پرداخت  سیستم  در  را  عمده ای 
در  یارانه ها  غیرمستقیم 
نظیر  کلیدی  بخش های 
برق  آب،  نفتی،  فرآورده های 
به  منجر  که  کرده  اعمال  نان  و 
هزینه ها  بازده  نسبی  بهبود 
شده  اقتصادی  فعالیت های  و 

است. 
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ایده بزرگ «ژان تیرول»
پیتر کوی- دبیر بخش اقتصاد بلومبرگ / بیزینس ویک

فقط  که  است  زیاد  آنقدر   ۲۰۱۴ اقتصاد  نوبل  برنده  فرانسوی  اقتصاددان  تیرول،  ژان  ایده های 
فهرست کردن آنها ۵۲ صفحه فضا می خواهد. نویسندگان این گزارش ۵۲ صفحه ای آکادمی نوبل 
مطلب  حق  و  نشده  خالصه  پاراگراف  چند  در  او  زیاد  بسیار  «کارهای  که  کرده اند  عذرخواهی 
درباره پژوهش های او ادا نمی شود.» با این همه یکی از کارهای او هست که توضیح آن به نسبت 

ساده و نمونه ای است از آنچه او انجام داده و به انجام دادن آن ادامه می دهد. 
دولت عمدتا نگران ادغام «افقی» است که در آن یک شرکت، شرکتی دیگر را که همان کار را انجام 
می دهد می خرد. اما ترکیب های عمودی نیز می تواند خطرناک باشد. یک شرکت انحصارگر در 
بخشی از زنجیره تولید، مثال یک سیستم عامل رایانه، ممکن است قادر باشد قدرت بازار خود را 

بر حلقه های دیگر همجنس خود در زنجیره افزایش دهد.  
تمایالت  با  که  شیکاگو  صنعتی)  بزرگ  اتحادیه های  تشکیل  ضدتراست (مخالف  اقتصاد  مدرسه 
نامزد شکست خورده دادگاه عالی، رابرت بورک شخصیت گرفته بود، در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ 
استدالل می کرد که تالش برای گسترش انحصار «عمودی» غیرمنطقی است چراکه یک شرکت 
می تواند تمام منافع داشتن قدرت در بازار را بدون ادغام با یکی از مشتریان یا تامین کنندگان خود 
دادگستری  وزارت  شد  باعث  که  بود  تاثیرگذار  آنقدر  شیکاگو  مدرسه  نظریه  این  آورد.  دست  به 

ایاالت متحده «ادغام عمودی» را از «راهنمای رسمی ادغام» خود حذف کند.
دست  به  که  داده اند  نشان  بازی»  «تئوری  از  استفاده  با  که  است  اقتصاددانانی  دسته  از  تیرول 
آوردن سود بیشتر با گسترش انحصار بر حلقه های باالتر و پایین تر زنجیره تولید ممکن است. 
یک مثال می تواند شرکتی باشد که حق انحصاری یا حق اختراع فناوری را دارد که باعث کاهش 
هزینه می شود. فروش این فناوری به همه باعث منفعت عموم است، اما دارنده این حق اختراع با 
فروش اختصاصی این حق به تنها یک مشتری می تواند سود بیشتری به دست آورد. آن مشتری 
هم بعدا می تواند قیمتی که برای رقبا قابل رقابت نیست را ارائه دهد و بازار را در دست بگیرد. 

تیرول می گوید که دارنده حق اختراع ممکن است در نهایت مجبور شود مشتری خود را بخرد. 
زیان این امر کاهش رقابت و احتماال افزایش قیمت ها است و سود آن این است که ترکیب عمودی 
امسال  جایزه  درباره  خود  کلی  توضیح  در  نوبل  کمیته  باشد.  نوآوری  کننده  تشویق  می تواند 
می نویسد: «از این رو قوانین رقابت باید این دو مالحظه متضاد را در نظر بگیرد.» این یادداشت 
محافل  قبول  مورد  سرعت  به  عمودی  مقاطع  در  روابط  از  تیرول  «تحلیل  می آورد:  ادامه  در 
در  ویژه  به  رقابت  مورد  در  گذاری  سیاست  مالحظه  قابل  بازبینی  به  و  گرفت  قرار  دانشگاهی 

ایاالت متحده آمریکا کمک کرد.»
در گفت و گو با الرنس وایت که از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۳ در دوره ریاست جمهوری ریگان به عنوان 
اقتصاددان ارشد بخش ضدتراست به توسعه راهنمای ادغام وزارت دادگستری کمک کرده است، 
دانشگاه  در  استرن  اقتصاد  مدرسه  در  اقتصاد  استاد  که  وایت  شد.  بازگو  من  برای  جالبی  نکات 
نظریه های  می گوید  او  است.»  شده  اهدا  شایستگی  به  جایزه  «این  می گوید:  است،  نیویورک 
«کامکست»  تملک  برای  تا  گذاشته  تاثیر  ضدتراست  تنظیم کنندگان  بر  احتماال  دیگران  و  تیرول 
فرستنده  به عنوان  که   (CMCSA) کامکسست  کنند.  تعیین  شرط  یونیورسال»  «ان بی سی  بر 
داد.  گسترش  محتوا  مهم  فراهم کننده  یک  خرید  با  را  خود  نفوذ  داشت،  قدرت  بازار  در  سیگنال 
این قرارداد که در سال ۲۰۱۱ توسط کمیسیون ارتباطات فدرال و وزارت دادگستری مورد تایید 
دست  در  که  «هولو»  آنالین  ویدئویی  خدمات  مدیریت  از  می کرد  ملزم  را  کامکست  گرفت  قرار 
ان بی سی و «فاکس» (FOXA) و «ای بی سی (DIS)» بود دست بکشد و شروطی را برای شراکت 
کامکست با ان بی سی برای تولید برنامه در رابطه با رقبای آنالین و رقبای سنتی از قبیل «دیش 

نتورک»(DISH) و «دایرکتیوی»(DTV) قرار داد. این ایده واقعا بزرگی است.

سه ویژگی ممتاز 
نوبلیست۲۰۱۴
تیم وورستال - کارشناس ارشد موسسه  آدام اسمیت

ژان تیرول «برای تحلیل قدرت و تنظیم بازار» جایزه نوبل اقتصاد 
اینکه  اول  است.  شگفت انگیز  دلیل  سه  به  جایزه  این  برد.  را   ۲۰۱۴
قطعا هیچ کس(حداقل تا آنجا که من می دانم) او را در فهرست های 
جاری  سال  در  جایزه  این  احتمالی  برندگان  از  خود  بلند  یا  کوتاه 

قرار نداده بود. 

دوم اینکه با اعطای چنین جایزه ای مردم دیگر نباید بگویند علم اقتصاد 
درباره  اصوال  تیرول  مطالعه  چراکه  ندارد؛  ناقص  بازارهای  به  کاری 
چنین  تنظیم  برای  بسیار  مطالعه  این  اینکه  سوم  و  است  ناقص  بازارهای 
تیرول  پاسخ  که  است  این  مهم  مساله  است.  مهم  بسیار  ناقصی  بازارهای 
حرف  ندارد.  وجود  واحدی  حل  راه  هیچ  که  است  این  بازار  مشکالت  به 

اصلی او این است که تصحیح اوضاع 
که  دارد  آن  به  بستگی  بازار  یک  در 
یا  می زنیم  حرف  بازاری  چه  درباره 

وضعیت آن بازار چیست.

فهرست  در  تیرول  اول:  نکته 
را  نوبل  داشت  احتمال  که  کسانی 
اصوال  نوبل  کمیته  اما  نبود؛  ببرند 
مفتخر  را  کسانی  گاهی  دارد  تمایل 
بوده اند.  توجه  مورد  کمتر  که  کند 
خاطر  به  استروم  الینور  که  وقتی 
درباره  فوق العاده اش  بسیار  کار 
حل  برای  داوطلبانه»  «همکاری 
همه  گرفت،  جایزه  عوام»  «مشکالت 
را  جایزه  کسی  «چه  می پرسیدند: 
جایزه  که  است  این  جواب  برد؟» 
نوبل را کسی می برد که کار او واقعا 
باید مورد توجه باشد. تیرول بسیار 
بیشتر از استروم شناخته شده است؛ 
رسمیت  به  جایزه  این  دریافت  اما 

شناخته شدن کار او در میان عموم است.

اقتصاد  هستند  مصر  که  داشته ایم  برخورد  مردمی  با  ما  همه  دوم:  نکته 
آنها  است.  بی ارزش  و  نخور  درد  به  کالسیک  اقتصاد  حتی  یا  نئولیبرال 
اقتصاددانان  دغدغه های  درباره  نگرانی  بدون  می توانند  که  می کنند  فکر 
که  است  باره  این  در  کاوش  اصوال  تیرول  کار  اما  بسازند؛  جدید  دنیایی 

حاال  و  افتاد  خواهد  اتفاقی  چه  دارد  وجود  معیوب  یا  ناکامل  رقابت  وقتی 
این کاوش جایزه نوبل را گرفته است. او بررسی کرده که اگر در صنعتی 
یک انحصارگرا یا چند قطب انحصارگرا وجود داشته باشد (آنچه الیگوپلی 
یا انحصار چندقطبی نامیده می شود) چه باید و چه می توان برای اصالح 
این وضعیت انجام داد؟ گالیه در این مورد که اقتصاد استاندارد به چنین 

مسائلی نمی پردازد نادرست است. 
می شود  شروع  معیوب  رقابت  مدل  با  که  دارد  وجود  مختلفی  تئوری های 
تیرول  مطالعات  می پردازد.  کامل  رقابت  نبود  مختلف  جنبه های  به  بعد  و 
نمونه دیگری است که ساختاری مستحکم به چنین مالحظاتی می دهد،  اما 
بازاری  با  برخورد  چگونگی  او  کار  بخش  جذاب ترین  شد  اشاره  چنان که 
است که گرفتار نبود توزیع کامل است. بیرون گود نشستن و گفتن اینکه 
یک  سیاستمداران  یا  بوروکرات ها  با  وقتی  اما  است  راحت  کن»  «تنظیمش 
باید  چه  که  باره  این  در  شرکت  چند  به  تذکر  باشید  روبه رو  ناکامل  نظام 
تنظیم  برای  که  می دهد  نشان  تیرول  اما  باشد؛  کارآمد  نمی تواند  بکنند 
او  انگیز  شگفت  پاسخ  کنیم.  کار  چه  باید  دقیقا  ناقص  بازارهای  مقررات 

این است که «بستگی دارد.»

نکته سوم: چنان که کمیته نوبل هم در بیانیه خود اعالم کرد: سیاست های 
دارد»  «بستگی  است.  متفاوت  دیگر  بازار  به  بازار  یک  از  مطلوب  رقابتی 
در واقع معمول ترین پاسخ در علم اقتصاد است. آیا بازارها از غیربازارها 
کارآمدتر هستند؟ آیا ما برای قوانین شهروندی عمومی به تنظیم مقررات 
نیاز داریم؟ آیا انحصار بد است؟ آیا دولت باید در بازار دخالت کند؟ پاسخ 
بسیار  سواالت  و  سواالت  این  تمام 
دارد.  بستگی  است؛  همان  دیگری 
پاسخ هر سوالی بستگی به این دارد که 
شرایط و جزئیات آن موضوع اقتصادی 

چیست.
این  که  بوده  این  تیرول  موفقیت  اما 
بازارهای  تنظیم  به  احترام  با  را  نکته 
کرده  ثابت  کامل  لزوما  نه  و  خاص 
معلوم  معایِب  تصحیح  سیاست  است. 
بستگی  چندقطبی  انحصار  یا  انحصار 
دارد.  بحث  مورد  بازار  مشخصات  به 
رژیم  ساختاربندی  برای  کلی  راه حلی 
آنچه  ندارد.  وجود  صحیح  تنظیمی 
آنچه  با  است  درست  قدرت  تولید  برای 
می آید،  کار  به  قدرت  توزیع  برای 

متفاوت است. 

تنظیم  به  ویژه ای  توجه  تیرول  مطالعه 
که  داشته  ارتباطات  صنعت  مقررات 
برای  مناسب  رژیم  با  زمینی  خطوط  شبکه  برای  صحیح  رژیم  می گوید 
ارتباطات همراه فرق دارد.  این ایده هم مانند همه ایده های قدرتمند حاال 

که اثبات شده ساده به نظر می رسد. 
بازار  آن  معایب  جزئیات  به  ناقص  بازارهای  برای  موجود  حل های  راه 
عمومی  گذاری  سیاست  هنگام  که  است  چیزی  دقیقا  این  و  دارد  بستگی 

درباره چگونگی تنظیم بازارها باید آن را در نظر داشته باشیم.

 مساله مهم پاسخ تیرول به 
مشکالت بازار این است که 
هیچ راه حل واحدی وجود 

ندارد. حرف اصلی او این 
است که تصحیح اوضاع 

در یک بازار بستگی به آن 
دارد که درباره چه بازاری 

حرف می زنیم یا وضعیت آن 
بازار چیست.
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در ابتدا بگویید که بر چه اساسی شروع به داستان 
موضوعاتی  چه  عبارتی  به  یا  و  کنید  می  نویسی 

الهام بخش داستان نویسی شما می شود؟
ذهن  در  که  سواالتی  مانند.  می  جرقه  همانند  موضوعات 
شود.  می  فکر  آنها  به  ناخودآگاه  و  گیرند  می  شکل  انسان 
با گذشت زمان، در ذهن شکل گرفته و به یک طرح تبدیل 
می شوند و در نهایت تبدیل به یک داستان می شوند. اینکه 

کدام طرح تبدیل به داستان بشود واقعا انتخابی نیست. 
در واقع فرآیند داستان نویسی به گونه ای خلق می باشد و 
خلق کردن الهام می خواهد. داستان نویس، باید با درون 
سفر  خودش  ناخودآگاه  به  و  کند  برقرار  ارتباط  خودش 
درونی،  برشرایط  عالوه  فضایی  چنین  ایجاد  برای  کند. 
نویسنده  باشد.  مهیا  باید  محیطی  و  بیرونی  شرایط 
معموال از دو چیز می نویسد. یکی از دردها و زخم هایی 
زخمها  و  درد  از  خواهد  می  که  زمانی   . است  خورده  که 
این  اگر  باشد.  گرفته  آنها  از  مناسبی  فاصله  باید  بنویسد 
شود  نمی  باشند،  نیافته  التیام  و  باشند  تازه  هنوز  دردها 
روی آنها دست گذاشت. اگر هم از آنها فاصله گرفته و دور 
آنها  از  بتواند  تا  نیستند  کردن  حس  قابل  دیگر  باشد  شده 

بنویسد.
هنرمند  یا  و  نویسنده  یک  برای  که  است  زیادی  چراهای 
نا  و  بیرونی  محیط  در  چراها  این  کند.  می  ایجاد  سوال 
موزنی های در محیط بیرونی سوال هایی را برای انسان 
این  جواب  خواهد  نمی  اصل  در  نویسنده  کند.  می  ایجاد 
سوال ها را بدهد. در مسیری که خودش برای فهمیدن این 
سوال می رود همان مسیر را در قالب داستان ارائه می کند. 
در نهایت خواننده را با خودش همراه می سازد که او هم 

مانند نویسنده به آن سوال فکر کند.

نظر  در  خودتان  بعدی  کتاب  برای  که  موضوعی 
گرفته اید، چیست؟

خصوص  در  دارم  نوشتن  دست  در  که  کتابی  موضوع 
اندازه  و  حد  چه  تا  انسانها  ما  اینکه  انسانهاست.  روابط 
از  برآمده  داستان  این  کنیم.  فداکاری  هم  برای  حاضریم 
مثال  انسانهاست.  روابط  خصوص  در  که  است  سواالتی 
یک مادر تا چه حد می تواند برای فرزندش فداکاری کند؟ 
برای  را  شان  جان  حاضرند  حد  چه  تا  شوهر  و  زن  یک  یا 
هم فدا کنند؟ کمی هم وارد مسائل عرفانی و سیر و سلوک 

می شویم.

در  تاثیر  روزمره  اتفاقات  و  اجتماعی  مسائل  آیا 
داستان نویسی شما داشته است؟

را  داستان  مسیر  اتفاق،  یک  گاهی  است  همینطور  حتما 
تغییر می دهد و گاهی یک اتفاق خودش طرح یک داستان 
شکل  را  داستان  یک  های  حاشیه  تواند  می  یا  و  شود  می 
دهد و برای شخصیت پردازی داستان به کار می رود.هیچ 

تجربه ای برای نویسنده بی فایده نمی باشد. 

زمینه  در  اخیر  سال  چند  در  که  خانم  یک  عنوان  به 
داستان نویسی فعالیت داشته اید، جایگاه زنان را در 

پهنه ادبیات ایران، چگونه ارزیابی می کنید؟
عمال رمان نویسی را زنان به صورت جدی شروع کردند. 
وجود  مطرحی  نویس  رمان  دانشور  سیمین  از  پیش  تا 
خانم  نویسندگان،  صد  در  سی  حاضر  حاضر  در  نداشت. 
کلی  به دو دسته  توان  را می  ها  نویس  داستان  ها هستند. 
می  پسند  عامه  یا  ادبی  داستان  که  کسانی  کرد:  تقسیم 
نویسند. از آن سی در صد یک یا دو درصد داستان ادبی می 

نویسند ما بقی داستان نویس های عامه پسند می باشند. 
تیراژها،  ترین  فروش  پر  دارند.  را  خودشان  مخاطب 
زمینه  در  باشد.  می  پسند  عامه  های  داستان  تیراژهای 
داستان ادبی، نویسندگان خانم ما بسیار تعدادشان کم می 
باشد. ما چند نویسنده خانم داریم که در مرز میان ادبیات 
باشند.  می  کردن  کار  حال  در  جدی  ادبیات  و  پسند  عامه 
که  دست  این  از  نویسندگانی  رفیع   فریبا  پیرزاد-  زویا 
توانستند به نوعی آشتی بین داستان های پر فروش و هم 
داستان های ادبی ایجاد کنند. این اتفاق برای نویسندگان 
مرد نیافت. خانم ها توانستند این مرز شکنی را در ادبیات 

و داستان داشته باشند.

ادبیات

«راه باریک به عمق شمال» را که 
برنده بوکر ۲۰۱۴

«ریچارد فالناگان» کتاب «راه باریک به عمق شمال» را که برنده بوکر ۲۰۱۴ شد، با الهام از دوره 
اسارت پدر خود در جنگ جهانی دوم نوشته و آن را به او تقدیم کرده است.

«ریچارد فالناگان» برنده جایزه بوکر ۲۰۱۴ درمورد کتاب «راه باریک به عمق شمال» و داستان 
دوم  جهانی  جنگ  در  تابلند-برمه  مرگ»  احداث «راه آهن  و  جنگی  اسرای  موضوع  به  پرداختن 

چنین می گوید:
«باشو»  نوشته  و  ژاپن  ادبیات  آثار  معروفترین  از  یکی  شمالی»  عمق  سوی  به  باریکی  «جاده 

ضحی کاظمی در گفتگو با هفته نامه پرشین

نگاه زنـــــــــــــــان در
 داستان نویسی هنوز 
مــــــردساالرانه است

گفتگو : عباس نجفی زرافشان

ضحی کاظمی متولد ۱۳۶۱ در تهران است. تحصیالت 
خود را ابتدا در رشته مهندسی و سپس در رشته زبان 
و ادبیات انگلیسی ادامه داده است. و در حال حاضر 

به صورت پاره وقت در دانشگاه تدریس می کن.د
نشر  توسط  سرد»  فصل  «آغاز  رمان  او،  کتاب  اولین 
نام  به  ایشان  داستانک  مجموعه  و  شد  منتشر  افراز 
همشهری  نشر  توسط  که  کن»  جفت  «کفش هاتو 

منتشر شده است.

او درباره خود می گوید:
دهه ی دوم زندگی ام ایران نبودم. دهه ی اول و سوم را 
اما در تهران گذرانده ام. بارها و بارها به محیط جدید 
خو گرفته ام. سرگردان ام بین گذشته و آینده، فارسی 
و انگلیسی، سنت و تجدد، دنیای مهندسی و شیرینِی 
ادبیات. تهران را دوست دارم. مثل نسل ما، مثل من، 
بسیار  یا  است.  پرهیاهو  و  پیچ درپیچ  و  خاکستری 
سرد است یا بی نهایت گرم. مدام از پایه ویران می کند 
و از نو می سازد. تجربه می کند. خود را بازمی آفریند. 
شلوغی و آشفتگی اش وام دار گفت وگوهای ساکنانش 
است، که هر یک، به نوعی و در جایی، بقای خود را با 

«گفتن» تضمین می کنند.
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چه  ایران،  معاصر  ادبیات  عرصه  در  زنان  حضور 
تاثیری در جایگاه اجتماعی آنها گذاشته است؟

از نظر من موقعیت اجتماعی برای زنان ایجاد شد و یکی از 
نویسندگی  و  بنویسد  بتواند  زن  که  بود  این  دستاوردهایش 
را به عنوان یک شغل ادامه بدهد حتی کارشناس نشر بشود. 

زنانه  نگاه  نویسندگی،  در  زنان  آیا  شما،  نظر  به 
(فمنیستی ) به موضوعات دارند؟

داستان  در  ما  زنان  نگاه  هست،  بینی  جهان  شما  منظور  اگر 
نویسی، همچنان مردساالرانه است. 

این را بارها و بارها در نقدهایم نوشته و نشان داده ام. که 
نویسنده زن ما همچنان زن را مظلوم و مرد را ظالم می بیند. 
و  گیرد  می  نظر  در  برایشان  شده  تعیین  پیش  از  های  نقش 
آنها را در قالب های مشخصی می گذارد. زن منفعل است و 

نمی تواند تصمیم بگیرد و تغییر ایجاد کند. 

فقط  نیست،  مهم  برایتان  مرد  و  زن  نگارش  در  شما 
جنبه های انسانی را مطرح می کنید؟

داریم.  مردانه  و  زنانه  بینی  جهان  نیست.  مهم  من  برای  بله 
مردانه  شوند  می  خلق  که  هایی  داستان  قالب  بینی  جهان 
هستند. زبان ادبیات هم مردانه است. ما همچنان از هوشنگ 
هستند  مرد  اینها  کنیم.  می  تقلید  هدایت  صادق  و  گلشیری 
نتوانستیم  هنوز  ما  نویسند.  می  خودشان  مردانه  زبان  از  و 
زبان زنانه را بیاوریم و هیچگاه چنین نیازی احساس نشده 
باشد  حواسمان  که  شده  ایجاد  دغدغه  این  تازگی  به  است. 

نگاه مان به زن، نگاهی کلیشه ای نباشد. 

که  بودید  گفته  کتاب  خبرگزاری  با  گفتگو  در  شما 
مردم  و  دارد  ایران  در  مبهمی  آینده  داستانی،  ادبیات 
عاملی  چه  شما  نظر  به   . خوانند  نمی  کتاب  اصوال 
نویسنده  و  مخاطب  بین  دلزدگی  این  که  شده  باعث 
ایجاد شود و نویسنده ها برای جذب مخاطبشان چه 

فکری کرده اند؟
دهه  اواخر  در  دارد.  آثار  تولید  در  دارد  مهمی  نقش  نسل، 
این  ایم.  داشته  جمعیت  پیک  یک  شصت  دهه  اوایل  و  پنجاه 
کننده  مصرف  اینها  کرد.  رشد  امکانات  کمبود  با  جمعیت  
و  بیست  سن  به  آنها  وقتی  بودند.  داستان  برای  خوبی  های 
سی سال رسیدند در دهه هفتاد وهشتاد ادبیات داستانی یک 
جهش بسیار خوبی پیدا کرد. آثار بسیار زیادی تولید شد و 
تکنولوژی  گسترش  با  امروزه  گرفت.  قرار  استقبال  مورد 
را  خودشان  ها  انسان  مختلف  های  بازی  بودن  دست  در  و 
سرگرم می کنند. عالوه بر این مشکالت معیشتی باعث شده 
که افراد چنان درگیر مشکالت و مسائل خود باشند که دیگر 

زمانی را برای کتاب خواندن به خود اختصاص ندهند.
به  ای  عالقه  و  است  سرگرم  تکنولوژی  با  نیز  امروزی  نسل 

کتاب خوانی ندارد. جذابیت ها و سرگرمی های کامپیوتری 
است.  شده  فراهم  او  برای  بیشتری  و  جدید  الکترونیکی  و 
عالوه بر همه اینها به تمام موضوعاتی که مبنای یک داستان 
را شکل می دهد اعم از عشق رابطه جنسی مسائل سیاسی و 
فرهنگی همه اینها جزوی از خط قرمزهاست که اگر همه آنها 
کنار گذاشته شود چیزی از موضوع نگارش باقی نمی ماند.  

به نظر شما بهترین راه حل  برای رفع ممیزی چیست؟
واگذاری امور نشر به ناشر بدون نظارت. دولت اطمینان به 
ناشران داشته باشد چرا که آنها خود خطوط قرمز را خوب 
فساد  و  مرج  و  هرج  به  بشود  بازتر  فضا  اگر  شناسند.  می 

کشیده نمی شود.

به عنوان نویسنده چه طرحی را برای کتاب خوان کردن 
جامعه مطرح می کنید؟

این موضوع به آموزش و پرورش بر می گردد. در کتاب های 
درسی اشاره ای به شاملوها و دولت آبادی ها نمی شود. نام 
صادق هدایت ممنوع است. وقتی که از مردم می خواهیم که 
با این نویسندگان آشنا نشوند و کتاب های آنها را نخوانند. 
پس چگونه می توانیم مردم را کتاب خوان و تشویق به کتاب 

خوانی کرد؟
عالوه بر اینها در ایران هفت خوان نشر وجود دارد که یک 
نویسنده برای چاپ یک کتابش مجبور است که مراحل اداری 
این  طرفی  از  و  بگذارد  سر  پشت  را  ای  پیچیده  و  طوالنی 
سیاست ها ، سیاست های ثابتی نیستند. با هر تغییر ریاست 
جمهوری تغییرات زیادی در سازمان های مربوطه ایجاد می 

شود که گذر از همه اینها خود باعث دلسردی می شود.

راجع به کتاب سین شین بگویید؟
بنیان  که  بود  این  پرسش  بود.  پرسش  یک  ایجاد  من  دغدغه 
خانواده که اینقدر به آن می بالیم در جامعه ما به چه شکلی 
است. از سه راوی استفاده کردم که اعضای خانواده بودند. 
من از مشکالت و مسائل یک خانواده متوسط شروع کردم. 
بیشترین مشکلی که به تصویر کشیدم رابطه زناشویی بود 
اما به واسطه سانسور آنرا کمرنگ کردم تا در حاشیه باشد 

اما باز هم سانسور شد تا اجازه نشر پیدا کرد.

ادبیات  در  را  نقد  وضعیت  از  سوال،  آخرین  عنوان  به 
امروزی برایمان بگویید؟

از  صد  در  صد  دانشگاه  اساتید  آکادامیک  نقد  امروزه، 
های  کتاب  نیستند  حاضر  حتی  آنها  دارد  فاصله  روز  ادبیات 
را  آنها  نقدهای  که  نیستیم  حاضر  هم  ما  و  بخوانند  را  ما 
بپذیریم. نقد دیگر نقد ژورنالیستی است که روزنامه نگاران 
همه  مواقع  بیشتر  در  دهند.  می  انجام  آنرا  نویسندگان  و 
نقد  وارد  ها  دشمنی  و  ها  دوستی  و  شناسند  می  را  همدیگر 
می شود و غرض ورزی می کنند گاهی کتاب را نخوانده نقد 

می کنند امتیاز می دهند و یا داوری می کنند. سعی می کنم 
با استناد به ادبیات آکادمیک در نقدهایم عامه پسندی و زبانی 

ساده وجود داشته باشد. 

کتاب بعدی شما چه نام دارد؟
سال درخت.

ادبیات

نویسی،  داستان  در  ما  زنان  نگاه 
همچنان مردساالرانه است. این را بارها 
و بارها در نقدهایم نوشته و نشان داده 
را  زن  همچنان  ما  زن  نویسنده  که  ام. 
مظلوم و مرد را ظالم می بیند. نقش های 
از پیش تعیین شده برایشان در نظر می 
مشخصی  های  قالب  در  را  آنها  و  گیرد 
می گذارد. زن منفعل است و نمی تواند 

تصمیم بگیرد و تغییر ایجاد کند

پدر  است.   ۱۶۸۹ سال  در  بزرگ  شاعر 
از  یکی  و  جنگ  در  ژاپنی  زندانیان  از  من 
«راه آهن  سازنده  اسیر  سرباز  هزار   ۲۵۰
بود.   ۱۹۴۳ سال  در  تایلند-برمه  مرگ» 
فاجعه ای که در جریان آن بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ 
دادند  دست  از  را  خود  جان  نفر  هزار 
در  کشته شدگان  تعداد  از  بیشتر  یعنی 
سوی  به  باریکی  «جاده  هیروشیما.اگر 
سطوح  باالترین  از  یکی  شمالی»  عمق 
از  یکی  مرگ  آهن  راه  است،  ژاپن  فرهنگ 
سال   ۱۲ من  است.  آن  سطوح  پایین ترین 
و  بنویسم  آن  درمورد  رمانی  کردم  سعی 
نمی توانم.سپس  می کردم  احساس  مدام 
احساس  و  شدم  ساله ام   ۹۸ پدر  متوجه 
رمان  این  به  او  مرگ  از  پیش  باید  کردم 
داستان  یک  می خواستم  دهم.  پایان 
عشق  بزرگ  حقیقت  که  بنویسم  عاشقانه 
را نشان دهد. چیزی که ما در لحظه پس 
از مرگ آن را کشف می کنیم. داستان های 
جنگی داستان مرگ هستند و جنگ، عشق 
عشق  حالیکه  در  می کند.  توصیف  را 
که  داستانی  هر  است،  امید  ابراز  باالترین 
خالی از آن باشد، ربطی به زندگی ندارد. 
هنری  تاریک،  داستانی  در  امید  انکار  و 

نادرست و دروغین است.
در  که  نفر  چندین  با  و  رفتم  ژاپن  به  من 
آن زمان به عنوان نگهبان و مأمور در راه 
کردم.  مالقات  می کردند  کار  مرگ  آهن 
ایوان  همان  آنها  از  یکی  کردم  احساس 
پدرم  اردوگاه  در  که  است  وحشتناکی 
بوده، کسی که استرالیایی ها به او لیزارد 

می گفتند.
او پس از جنگ به دلیل جنایات جنگی به 
مرگ محکوم شده بود ولی با تخفیف در 
مجازات حکم حبس ابد دریافت کرده بود 
و سپس در یک عفو عمومی در سال ۱۹۵۶ 

آزاد شده بود.
حالتی  با  را  لیزارد  ساعت  نیم  حدود 
وحشت زده تماشا می کردم. پس از پایان 
من  با  پدرم  خانه،  به  بازگشت  و  گفتگو 
با  او  شد.  ماجرا  جویای  و  گرفت  تماس 
خوبی  حافظه  هنوز  سن،  کهولت  وجود 
از  نگهبان  چند  با  که  گفتم  او  به  داشت. 
از  آنها  و  کرده ام  مالقات  لیزارد  جمله 
و  هستند  شرمنده  داده اند  انجام  آنچه 
پدرم  از  آنها  طرف  از  خواسته اند  من  از 
پدرم  روز  آن  از  بعد  کنم.  عذرخواهی 
اسارتش  زمان  از  خود  بد  خاطرات  تمام 
به  را  سال  دوم  کرد.نیمه  فراموش  را 
کردم  زندگی  تاسمانی  جزیره  در  تنهایی 
و رمان خود را بازنویسی کردم. احساس 
نوشتن  برای  را  کتاب هایم  تمام  می کردم 

این کتاب نوشته ام.
پس از پایان رمان، روزی پدرم در حالیکه 
بیمار شده بود و من در کنار بستر او بودم 
آن  گفتم  من  و  پرسید  من  از  رمان  درباره 
شب  آن  کرده ام.  ایمیل  ناشر  یک  برای  را 
پدرم  به  را  خود  کتاب  من  و  مرد  پدرم 
 ۳۳۵To) ژاپنی  به  او  زندانی  شماره  که 
بود،   (  prisoner san byaku san jugo
تقدیم کردم، چیزی که به من به عنوان راه 

باریک به عمق شمال آموخته بود.

می کنم  کاری  «هر   . است:  آمده  کتاب  جلد  پشت  در 
را  صورتم  عضالت  انگار  که  سوزن هایی  نمی توانم 
لبهایم  بیندازم  بیرون  دوخته اند،  نامعلومی  نقطه  به 
گردنم  دور  طناب های  به  زورم  فقط  نمی شوند.  باز 
می رسد. سرم را جلو می برم و لبم را روی چتری های 
بتوانم  اینکه  بدون  می چسبانم،  روشنک  مشکی 
غنچه شان کنم. آرام گرفتن بدنش را در آغوشم احساس 
می کنم. کم کم اشک هایش خشک می شوند،  صورتش را 
با دستمال تمیز می کند. خودش را توی بغل من جابه جا 
مماس  من  لب  با  پیشانی اش  باز  که  طوری  می کند، 

می شود و همان جا به خواب می رود.

سین شین از ۳۲ فصل تشکیل شده که نمادی از الفبای 
فارسی اند و به ترتیب از الف تا ی نام گذاری شده اند.
کتاب  اصلی  شخصیت  سه  نام  آرش  و  شیرین  روشنک، 
هستند که هر یک داستان را از نگاه خودشان روایت می 

کنند.
هفت  بهای  و  نسخه  هزار  یک  شمارگان  با  کتاب  این   
و  منتشر  نگار  به  انتشارات  توسط  تومان   ۸۰۰ و  هزار 

روانه بازار کتاب شده است.

معرفی کتاب
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موسیقی
به بهانه اجرای کنسرت گیتارو در تهران

گفت وگوی یك نشریه خارجی با کیتارو درباره آخرین فعالیت هایش

هرگز دنبال شغل نرفتم
ترجمه: مجتبی پورمحسن

برای  می کنند.  ترسیم  را  خود  راه  سوزان  اشتیاقی  با  موسیقی  اسطوره های 
مسیر  کرده  دریافت  را  گلوب  گلدن  و  گرمی  جایزه های  که  ستاره ای  کیتارو، 
اما  کشاند،   (New Age Music) جدید عصر  موسیقی  قلب  به  را  او  زندگی اش 

او ورای چنین چهار چوب هایی است. کارهای این نابغه  موسیقی در ژانرهای 
مختلف ساخته شده است. او خالق موسیقی جاودانه «راه ابریشم» است. کیتارو 
ترجمه  است.  آمده  ایران  به  کشورمان،  در  هنری  مهم  اتفاق  یک  در  روزها  این 

گفت و گویی از او را در زیر می خوانید:

داشته اید.  حضور  بمیر.»  عزت  با  کن،  زندگی  افتخار  با   –  ۴۴۲» فیلم  در  اخیرا 
می توانید برایمان از این فیلم بگویید و اینکه چگونه درگیرش شدید؟

«۴۴۲» دومین قسمت از سه گانه  ژاپنی – آمریکایی به کارگردانی آقای جونیچی 
نظامی  پیاده  هنگ  دومین  و  چهل  و  چهارصد  درباره   فیلم  این  است.  سوزوکی 
علیه  نه تنها  که  می شد  ژاپنی االصلی  آمریکایی  سربازان  شامل  بیشتر  که  است 
دشمن، بلکه علیه تعصب جنگیدند. آقای سوزوکی به من برای ساخت موسیقی 

دوم»  جهانی  جنگ  طی  ژاپنی االصل  آمریکایی های  تاریخ   – تویو  «دوربین  فیلم 
که  بودم  مشتاق  بنابراین  بود،  الهام بخش  من  برای  مفهوم  این  داد.  پیشنهاد 
بگویم،  خوش آمد  را  موسیقی ام  جهان  به  او  ورود  و  کنم  قبول  را  او  پیشنهاد 
همین طور در فیلم ۴۴۲ اگر وقت بیشتری داشتم دلم می خواست آهنگ هایی برای 
من  و  بود  جور  و  جفت  تصاویر  با  کامال  انتخابی  موسیقی  اما  بسازم.  فیلم  این 

خیلی خوشحال بودم.

چه کسی در این فیلم با شما همکاری داشت و آیا می توانید به ما چشم اندازی از 
آنچه در جلسات نوشتن و ضبط آهنگ ها می گذشت بدهید؟

در سال ۱۹۹۳ من با الیوراستون برای فیلم «بهشت و زمین» همکاری کردم. او 
انرژی بسیار زیادی دارد و وقتی فیلم می سازد، جو منحصر به فردی دوروبرش 

که  آلبومی  خاطر  به  نتیجه  در  و  شدم  متکی  فضا  این  به  بنابراین  می کند.  خلق 
برای این فیلم ساخته بودم، جایزه  گلدن گلوب را بردم.

هنگامی که محصول نهایی را که شامل موسیقی شما هم می شود، می بینید چه 
احساسی دارید؟

عناصر  من  موسیقی  امیدوارم  دارد.  همخوانی  فیلم  با  موسیقی  که  می کنم  فکر 
قدرتمند و دراماتیکی به فیلم بدهد. 

شما به خاطر ساخت موسیقی «اثرات دریاچه غرب» همان طور که انتظار می رفت 
کاندیدای دریافت جایزه  گرمی شدید. می توانید درباره این پروژه به ما بگویید؟
این اثر حاصل همکاری ام با ژانگ ییمو، کارگردان چینی است. او اپرای مدرنی 

درباره  داستان شهر هانگژو ساخت. رقاصان روی سطح دریاچه می رقصیدند و 
ترکیب موسیقی، رقص و تصویر تماشایی است.

اجرا  ییمو  ژانگ  برای  جداگانه  طور  به  را  موسیقی  این  اولیه  نسخه های  وقتی 
کردید، او چه راهنمایی هایی کرد؟

وقتی او دی وی دی مرا که روی استخر در پارکی با سبک ژاپنی اجرا کردم، ژانگ 
از من خواست آهنگ هایی برای نمایش اش بسازم که درباره افسانه چین باستان 
بود. با وجود اینکه من در زمینه موسیقی چینی مطالعه داشتم، این کار چالش 
البته  باستان.  چین  درباره  داستانی  برای  موسیقی  ساخت  بود،  برایم  بزرگی 
نگران بودم که آیا واقعا موزیسین های ژاپنی می توانند این کار را انجام دهند یا 
نه. وقتی این پیشنهاد را دریافت کردم، یک بار به هانگژو سفر کردم و بارها و 
بارها از طریق ایمیل با ژانگ صحبت کردم. چین تاریخ طوالنی با فرهنگ های 

متنوع دارد و من می خواستم تا حد ممکن این را بیان کنم.

درباره آلبوم «کوکای مقدس نسخه ۴» به ما بگویید.
من اولین بار این پروژه را در سال ۲۰۰۱ با الهام از وقایع ۱۱ سپتامبر شروع کردم. 
آن موقع من در هواپیمایی بودم که از ژاپن به مقصد لس آنجلس در پرواز بود، 
اما هواپیما تغییر مسیر داد و به جزیره  هونولولو رفت و پنج روز هم آنجا ماند. 
طی آن مدت به این فکر افتادم که می توانم به عنوان یک موزیسین چه کاری برای 
ژاپن  باستانی  ناقوس های  که  افتادم  فکر  این  به  بعد  دهم.  انجام  جهانی  صلح 
استفاده  با  و  می کنند)  آرام  و  ساکت  را  مردم  ژاپن  در  کنم (ناقوس ها  ضبط  را 
معبد   ۸۸ شیکوکو،  نام  به  جزیره ای  در  بسازم.  را  آهنگ هایی  نمونه ها  آن  از 
وجود دارد. من برای ساختن نسخه چهارم کوکو، از نمونه ناقوس های ۳۲-۳۹ 

استفاده کردم و پنج آهنگ ساختم.

حاال اگر به عقب برگردید در آغاز کار حرفه ای، در عالم واقعیت دوست داشتید 
چه دستاوردی در حرفه موسیقی داشته باشید؟

طی دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ وقتی نوجوانی در ژاپن بودم خیلی موسیقی گوش 
بودم.  بلوز  اند  ریتم   و  آمریکایی  راک  پراگراسیر  موسیقی  تحت تاثیر  می کردم. 
گیتار  نواختن  به  شروع  اول  کرد.  باز  چیزها  خیلی  به  را  ذهنم  موسیقی  این 
و  شدم  فارغ التحصیل  دبیرستان  از  که  بود  زمانی  کیبورد،  و  درام  بعد  کردم، 
به  هرگز  من  اما  کنم  موسیقی  وقف  زندگی ام  تمام  در  را  خودم  گرفتم  تصمیم 
که  چیزی  همه  نخوانده ام.  را  موسیقی  تئوری های  و  نرفته ام  موسیقی  مدرسه 
نشات  روحم  از  که  بوده  آهنگ هایی  اجرای  و  خلق  دهم،  انجام  می خواستم  من 
می گیرد. ایمان داشتم که می توانم این کار را بکنم. اما آن زمان فکر نمی کردم در 

حرفه موسیقی ام چه دستاوردی خواهم داشت.

چه توصیه ای به موزیسین های جوان دارید که چطور از عشق شان به موسیقی، 
شغلی دست و پا کنند؟

وقتی من از دبیرستان فارغ التحصیل شدم، پدر و مادرم به من گفتند که شغلی 
من  که  نیست  چیزی  این  کردم  احساس  اما  می کردم.  و  باید  کنم  پیدا  پایدار 
بود  قرار  بنابراین  کنم.  بیرون  سرم  از  را  موسیقی  فکر  نمی توانم  و  می خواهم 
بروم برای یکسری مشاغل،  کارآموزی کنم. ولی هرگز نرفتم. مادرم بعدا خیلی 
عصبانی شد اما به او گفتم که می خواهم برای چیزی کار کنم که واقعا دوست 

دارم و سرانجام او را متقاعد کردم و هرگز از تصمیمم پشیمان نشدم.
بنابراین فکر می کنم باید به خودتان اعتقاد داشته باشید و کاری را انجام دهید 

که واقعا از اعماق قلب تان دوست دارید.

زندگینامه گیتارو
به  کودکی  همان  از  آمد،  دنیا  به  ژاپن  در   ۱۹۵۳ سال  در  تاکاهاشی  ماسانوری 

عالرغم  بود.   مند  عالقه  موسیقی 
به  ورود  برای  خانواده اش  مخالفت 
شدت  به  روزها  ای،  حرفه  موسیقی 
سازی  آهنگ  به  ها  شب  و  می کرد  کار 
به  را  سینتسایزر  با  کار  می پرداخت. 
موسیقی  گروه  به  گرفت،  فرا  خوبی 
همراه  و   پیوست  دور   خاور  خانواده 
این گروه در اروپا و بعد از آن در آسیا 
از  بعد  پرداخت.  کنسرت  اجرای  به 
پایان کنسرت ها، آنقدر اعتماد به نفس 
پیدا کرده بود که دو آلبوم اول خود را 
در فاصله اندکی منتشر کرد،آلبوم های 

داستان ماه کامل و بهشت .
مستعار  نام  ماناسوری،  دوستان 

کیتارو را برای او انتخاب کرده و سرانجام مدتی بعد از انتشار دو آلبوم و اجرای 
چند کنسرت، شبکه NHK به او پیشنهاد ساخت موسیقی مستند جاده ابریشم را 
می دهد، پخش این سریال مستند در کشور های مختلف و بعد از آن انتشار آلبوم 
جاده ابریشم، باعث شهرت بین المللی او می شود.وی ۲ بار نامزد دریافت جایزه 
گرمی و برنده جایزه گلدن گلوب برای ساخت موسیقی فیلم بهشت و زمین شده 
های  آلبوم  میان  این  در  که  است  شده  منتشر  آلبوم   ۳۰ تاکنون  کیتارو  از  است. 
شب طلسم شده، Gaia Onbashira و باستانی نامزد دریافت گرمی بوده اند و 
از آلبوم Thinking of you به عنوان یکی از زیباترین آلبوم ها در تمام زمان ها 
یاد شده است! همچنین از وی به عنوان یکی از پیشگامان سبک New Age یاد 
می شود.آخرین فعالیت هنری کیتارو، اجرای کنسرت خیریه در آسیا برای زلزله 

اخیر ژاپن (۲۰۱۱) بوده است.
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بزرگداشت

خواجه شمس الدین محمدبن محمد حافظ شیرازی، از بزرگترین 
شاعران نغزگوی ادبیات فارسی است. حافظ در اوایل قرن هشتم 
پدرش  گشود.  جهان  به  دیده  شیراز  در   ۷۲۷ سال  حدود  .ق  ه 

بهاءالدین، بازرگان و مادرش اهل کازرون بود.

صبحدم از عرش می آمد خروشی، عشق گفت
قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند

خواجه شمس الدین محمدبن محمد حافظ شیرازی، از بزرگترین 
شاعران نغزگوی ادبیات فارسی است. حافظ در اوایل قرن هشتم 
پدرش  گشود.  جهان  به  دیده  شیراز  در   ۷۲۷ سال  حدود  .ق  ه 
مرگ  از  پس  بود.  کازرون  اهل  مادرش  و  بازرگان  بهاءالدین، 
نوجوانی  سنین  در  و  ماند  مادرش  نزد  کوچك  الدین  شمس  پدر، 
به شغل نانوایی پرداخت. در همین دوران به کسب علم و دانش 
عالقه مند شد و به درس و مدرسه پرداخت. بعد از تحصیل علوم، 
زندگی او تغییر کرد و در جرگه طالبان علم درآمد و مجالس درس 
علمای بزرگ شیراز را درس کرد. او به تحقیق و مطالعه کتابهای 
االنظار  مطالع  زمخشری،  کشاف  قبیل  از  روزگار  آن  بزرگان 
پرداخت.  آنها  امثال  و  سکاکی  العلوم  مفتاح  و  بیضاوی  قاضی 
همچنین در مجالس درس قوام الدین ابوالبقاء عبدالله بن محمود 

بن حسن اصفهانی شیرازی نیز حضور داشت.

داشت  حفظ  از  را  قرآن  آید  برمی  او  تخلص  از  همچنانکه  حافظ 
و به چهارده شکل (قراآت هفتگانه) می خواند. حافظ دارای زن 
اشاره  فرزندانش  از  یکی  مرگ  به  غزلیاتش  در  بود.  فرزندان  و 

کرده است:

دال دیدی که آن فرزانه فرزند چه دید اندر خم این طاق رنگین؟
به جای لوح سیمین در کنارش فلك بر سر نهادش لوح سیمین

به  خاصی  دلبستگی  چون  و  نداشت  ای  عالقه  سفر  به  حافظ 
شیراز داشت تقریبا تا آخر عمر از شیراز خارج نشد و تنها یکبار 
به  یزدیان  و  یزد  از  ماللت  خاطر  به  ولی  کرد  سفر  یزد  شهر  به 

شیراز بازگشت:
دلم از وحشت سکندر بگرفت رخت بربندم و تا ملك سلیمان بروم
در  ولی  شد  دکن  راهی  دکنی  محمود  سلطان  دعوت  به  همچنین 
جزیره هرمز گرفتار طوفان گردید و به همین دلیل سفر خود را 

آغاز نکرده به پایان برد و به شیراز بازگشت.

از  آگاه  و  شرعی  و  ادبی  علوم  به  عالم  ادیب،  بود  مردی  حافظ 
دقایق حکمی و حقایق عرفانی. استعداد خارق العاده او در تلفیق 
سرآمد  را  او  غزل  در  بیانی  گوناگون  صنایع  آوردن  و  مضامین 
کرده  فارسی  زبان  شاعران  حتی تمامی  خویش و  شاعران زمان 
است. او بهترین غزلیات مولوی، سعدی، کمال، اوحدی، خواجو 
و سلمان را استقبال کرده است اما دیوان او به قدری از بیتهای 
و  تقلیدها  این  که  است  پر  نو  مضمونهای  و  عالی  غزلیات  و  بلند 
مرتبه  این،  بر  عالوه  نماید.  می  ناچیز  و  کم  آنها  میان  در  تأثرها 
بیان  در  که  قدرتی  و  عرفانی  و  حکمی  و  عالی  تفکر  در  او  واالی 
آنها به فصیح ترین و خوش آهنگ ترین عبارات داشته، وی را به 
عنوان یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین شاعران ایران قرار داده 

و دیوانش را مورد قبول خاص و عام ساخته است.
مراحل  آخرین  با  حافظ  عهد  که  کرد  فراموش  نباید  را  نکته  این 
از  بود.  مصادف  ایران  اسالمی  فرهنگ  و  فارسی  زبان  تحول 

این روی زبان و اندیشه او در مقایسه با استادان پیش از وی به 
از  بیشتر  را  حافظ  ما  که  است  سبب  این  به  و  است  تر  نزدیك  ما 
شاعران خراسان و عراق درك می کنیم و سخن او را بیشتر می 

پذیریم.

صنایع  از  استفاده  به  او  خاص  توجه  او،  اشعار  نکات  دیگر  از 
می  او  از  بیتی  کمتر  که  نحوی  به  است  معنوی  و  لفظی  مختلف 
توان یافت که خالی از نقش و نگار صنایع باشد. اما چیره دستی 
در  صنعت  که  است  حدی  به  صنایع  و  الفاظ  بردن  کار  به  در  او 

سهولت سخن او اثری ندارد و کالم او را متکلف نمی نماید.
برخالف اطالعات حافظ از دقایق عرفانی و اشارات مکرر او به 
به  بلکه  است  نبوده  خاص  طریقتی  پیرو  حافظ  عرفانی،  نکات 
عقیده بسیاری، خود او به تنها مراحل سلوك و کمال را طی کرده 

و به درجاتی نیز رسیده است.
دیوان کلیات او مرکب است از غزلیات، چند قصیده، قطعه، رباعی 

و دو مثنوی کوتاه با نامهای «آهوی وحشی» و «ساقی نامه».
از نکات قابل توجه درباره دیوان حافظ، رواج "فال گرفتن" تفأل 
از آن است که سنتی تازه نیست و از دیرباز درمیان آشنایان شعر 
او متداول بوده است و چون در هر غزلی از دیوان حافظ می توان 
به هر تأویل و توجیه بیتی را حسب حال فال گیرنده یافت، او را 

«لسان الغیب» لقب داده اند.

حافظ با توان شاعری بسیار داستان های قرآنی را با اشاره های 
ظریف در شعرش بیان می کند اما به واقع او ناظم شعر نیست که 
به بیان روایی داستان بپردازد بلکه شاعری تواناست که با تخییل 
و شناخت عمیق بسیاری از مسایل قرآنی و اجتماعی را در قالب 

شعر ارائه می دهد.
که  ای  گونه  به  است  فراگیر  نگاهی  هستی  جهان  به  حافظ  نگاه 
با  و  محکم  و  شیرین  بیانی  با  را  معنوی  و  مادی  مسایل  تمام 
بکارگیری استعاره و تشبیه، ایهام و مجاز و سایر صناعات ادبی 

بیان می کند.

با  واقع  در  هستیم  رو  به  رو  حافظ  چون  شاعری  با  که  زمانی 
جهانی سرشار از ظرافت و معنا رو به روییم. گسترگی معنایی 
مفاهیم  خویش  دیدگاه  از  کس  هر  که  است  حدی  به  او  شعر  در 
ذهنی متناسب با تفکر خود را در شعرش پیدا می کند و نظری 

خاص درباره او ارائه می دهد.
اصطالحات عرفانی که در شعر حافظ بکار برده می شود، در اثر 
آگاهی کامل و شناخت معنایی صحیح است اما به واقع حافظ قبل 
شاعرانه  تفکر  و  تواناست  و  بزرگ  شاعری  باشد  عارف  اینکه  از 
امیدوار  و  عارفانه  دیدگاه  حافظ  دارد.  برتری  او  عرفان  بر  اش 
نمایان  او  اشعار  در  کلمه  واقعی  مفهوم  به  عرفان  و  دارد  کننده 
می  نوید  را  روشن  ای  آینده  به  امید  همواره  شعرش  در  و  است 
لذت  نوعی  به  اشعارش  مطالعه  با  مخاطب  که  ای  گونه  به  دهد 

معنوی دست می یابد.

خفقان،  و  ریا  و  زهد  حاکمیت  قرن  در  که  است  شاعری  حافظ 
با  هستی  جهان  مسائل  همه  از  و  دارد  رندانه  و  فراگیر  شعری 
بیانی ظریف و رندانه سخن می گوید و همواره از تظاهر و تزویر 

دوری می جوید و شعر برایش جنبه ای متعالی و آرمانی دارد.
این شاعر پرآوازه ایران زمین در سال ۷۹۱ یا ۷۹۲ هجری قمـری 

دارفـانـی را وداع گفت . روحش شاد.

۲۰ مهر روز بزرگداشت حافظ شیرازی

حافظ زیستیحافظ یکی از مفاخر ماست
بهاءالدین خرمشاهی

جشن «یاد روز حافظ» بر همه فارسی زبانان و ایراندوستان و دوستداران حافظ، فرخنده باد. امسال 
مضمون اصلی این بزرگداشت «حافظ و دوستی» است، که با حافظ دوستی نباید اشتباه کرد.ما از حافظ 
ایم.  رسیده  زیستی  حافظ  به  حال  همه  در  و  پژوهی  حافظ  به  آن  از  غالبا  و  دوستی  حافظ  به  خوانی 
امروزه ما بحمدالله از سنایی تا سپهری را می خوانیم.شانزدهمین جشن «یاد روز حافظ» بر همه فارسی 
زبانان و ایراندوستان و دوستداران حافظ، فرخنده باد. امسال مضمون اصلی این بزرگداشت «حافظ و 
دوستی» است، که با حافظ دوستی نباید اشتباه کرد.ما از حافظ خوانی به حافظ دوستی و غالبا از آن به 
حافظ پژوهی و در همه حال به حافظ زیستی رسیده ایم. امروزه ما بحمدالله از سنایی تا سپهری را می 
خوانیم.پژوهش های شاهنامه ای بسیار رایج است. پس از سال ها سکوت، به سعدی هم بازگشته ایم. و 

بنده در عین حافظ پژوهی، در حدی کمتر سعدی پژوهی هم کرده ام.
مولوی پژوهی هم در سال های اخیر اوج گرفته است. حتی به بزرگمردی چون عطار امروزه بیش از 
همیشه گذشته توجه می شود. آن هم از برکات همت عالی و نستوهی علمی عرفان و ادب پژوه نامدار 

معاصر استاد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی است.
تا برسیم به پژوهش در شعر نو که در این زمینه هم پژوهش های ارزنده ای، بویژه در همین سال ها و 
دهه های پس از انقالب اسالمی صورت گرفته است. مثال های دیگر هم بسیار است. باید خدا را شاکر 

باشیم که بر سر گنج ادب کهن به خواب اصحاب کهف نرفته ایم.
شاید از بنده که حافظ پژوه پیرسالی هستم و دیر سالی است که (دست کم بیش از ۵۰ سال) درباره حافظ 

و شعرش قلم زده ام، این انتظار وجود داشته باشد که بگویم چرا چنین است.
یعنی سّر نفوذ عظیم و بی مانند حافظ در زندگی و ذهن و زبان فارسی زبانان از چیست. طبعا با یک 
گزاره نمی توان به این پرسش سهل و ممتنع، پاسخ داد ولی با همه محدودیت ها ـ بویژه محدودیت حجم 

این مقاالت ـ یافته ها یا در واقع دالیل خود را عرضه می دارم:
۱ـ زبان و بیان حافظ، در عین فخامت خواص پسند، فصاحت همه فهم و همه پسند دارد.

۲ـ تنوع شگفت آور معانی و مضامین شعر او. در یک بررسی جدید به این رسیده ام که در غزل های 
سعدی در حدود ۲۰ مضمون و معنای «سرشار از طراوت تکرار» می گذرد و در شعر «پاشان»، حافظ که 
غزل هایش غالبا استقالل ابیات دارد، طبق تحقیق ارزشمند استاد علی اکبر رزاز در کتاب جمع پریشان 
که طبقه بندی معانی و مفاهیم شعر حافظ است، بیش از ۲۰۰ مضمون و معنای اصلی ـ که کمتر از غزل 
فارسی  شعر  ادوار  همه  در  حافظ  شعر  معنایی  چگالی  یعنی  گذرد.  می  ـ  دارد  تکرار»  سعدی «طراوت 

یگانه و بیشابیش است.
۳ـ تلمیحات و اشارات قرآنی حافظ

۴ـ تلمیحات و اشارات عرفانی شعر او
۵ـ خمریه سرایی و باده ستایی او که اغلب نمادین است. با سه گونه باده در شعرش (باده عرفانی، باده 

انگوری، و بیش از همه باده ادبی که مبنای اصلی آفرینش مضامین و معانی نو به نوست.)
۶ـ عاشقانه سرایی حافظ که دیوانش به قول خودش «طربنامه عشق» است. آن هم با سه گونه معشوق: 

عرفانی، انسانی و ادبی.
۷ـ طنز مفرح و کمرنگش که به ما درس می دهد که طنز کمرنگ بهترین طنز است.

۸ـ آفرینش هنری که در این زمینه پیشکسوت بزرگ حکیم فردوسی و موالناست. سه آفرینش بزرگ طبع 
حافظ: پیرمغان، دیرمغان/ خرابات مغان و رند و رندی است که باید آن را حکمت رندی نامید که همراه 

با عشق دو پیام بزرگ شعر حافظ است.
جای  در  کالم  اجزای  آوردن  (یعنی  است  سعدی  همانند  لحاظ  این  از  که  حافظ  زبان  دستورمندی  ۹ـ 

دستورمند هر یک بی آن که فشار وزن و قافیه، فرصت این کار را از او بگیرد.)
یک  حافظ.  شعر  های  وزن  معرفی  و  بندی  تقسیم  زمینه  (در  طربناک  و  خوش  اوزان  از  استفاده  ۱۰ـ 
تحقیق ارزشمند از استاد حسین آهی دیده ام که محصول پیش از انقالب است، و یک تحقیق ارزشمند 
در  ابتدا  نیست،  پرحجم  کدام  هیچ  چون  امیدوارم  و  نشده  چاپ  که  زرشکیان  بیژن  دکتر  استاد  از  دیگر 

نشریه بخارا به همت جناب دهباشی چاپ شود و بعدها ویراست گسترده تر آن کتاب شد.)
۱۱ـ گرایش به زبان محاوره و حتی اگر بتوان گفت در مواردی هم گرایش به فرهنگ عامه و حتی بعضی 
درباره  است.  دلنشین  بسی  که  آمده  گفت»  ـ  شیوه «گفتم  به  غزل  دو  حافظ  دیوان  در  عامیانه  تعبیرات 
محاوره گرایی و گرایش به فرهنگ و زبان و بیان عامه در اینجا حتی مجال اشاره بیشتر یا آوردن نمونه 

نیست.
و  تعبیر  حسن  و  طلب  حسن  اوجش  در  و  اوست  شعر  بارز  های  ویژگی  از  حافظ  شعر  مندی  آرایه  ۱۲ـ 

حسن تعلیل و ایهام است. درباره ایهام های او در سال های اخیر دو کتاب منتشر شده است.
۱۳ـ اصالحگری و انتقاد اجتماعی حافظ (از صوفی پشمینه پوش تندخوی / کز عشق نشنیده است بو، 
و صراف شهر و حتی امام شهر ـ به کوی میکده دوشش به دوش می بردند/ امام شهر که سجاده می 
کشید به دوش) حافظ درباره زاهد و واعظ هم انتقادهای صریحی دارد؛ و حسن و هنر حافظ باعث شده 

که چون انتقاد معموال تلخ است، یا نصیحت کسالت بار است، این گونه مسائل را به شهد طنز بیامیزد.
۱۴ـ وصف طبیعت و باغ و بهار که عطرش از سراپای دیوان او بلند است.

۱۵ـ اخالق گرایی و آرمان گرایی اخالقی.
۱۶ـ وسعت مشرب و گاه بیان شک و شبه ها و تعریض های شیرین (نصیب ماست بهشت ای خدا شناس 
برو/ که مستحق کرامت گناه کارانند) و مضمون سازی برای روزه و نماز و حج و تسبیح و سجاده و 

خرقه
۱۷ـ زنده سرایی و زندگی سرایی و سرشاری از شور و شوق زندگی و روح امید و روحیه امیدواری.

حافظ حتی از «غم شاد» سخن می گوید.
۱۸ـ روان شناسی فردی و اجتماعی حافظ که در کل فرهنگ ما دو نظیر دیگر دارد: یکی موالنا و دیگری 

سعدی
۱۹ـ وقوع گرایی و واقعه گویی.

۲۰ـ پرداختن آشکار و نهان به مسائل روز، حتی سیاسی.
از  سرشار  ای  مقاله  توان  می  ـ  یابد  می  گسترش  هم  عنوان   ۳۰ تا  که  ـ  عنوان   ۲۰ این  از  یک  هر  درباره 

شواهد از شعر حافظ نگاشت.
این مطلب در تاریخ ۲۰ مهرماه در نشریه جام جم منتشر شده است
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آشنائی گوته با حافظ
چهل و دو ساگلی گوته آغاز آشنایی وی با ادبیات ایران زمین است 
اروپا  و  آلمان  سراسر  در  وی  ی  آوازه  که  زمانی  درست  یعنی   ،
به  ادبیات  به  مندان  عالقه  سوی  از  او  آثار  مطالعه  بود.  پیچیده 
شدت مورد توجه بود. مطالعه ی آثارش نیز با استقبال چشمگیر 

فرهیختگان، دانشجویان و نیك اندیشان روبرو شده بود.
ایران  ادبیات  با  را  گوته  که  بود  اثری  نخستین  سعدی»  «گلستان 
و  ادب  از  ای  نمونه  عنوان  به  تنها  را  گلستان   ، گوته   . زد  پیوند 
حکمت شرق خواند و پسندید. بعدها گلستان الهام بخش دیوان 
روح  و  نبخشید  گوته  بر  ژرف  تاثیری  این،  وجود  با  شد.  گوته 
ژرفاژرف وی را سیراب نکرد.پنجاه و نه ساله بود که ترجمه ی 
لیلی و مجنون، اثر نور الدین عبدالرحمان جامی، شاعر ایرانی را 
مطالعه کرد و در شصت سالگی توفیق یافت «خسرو و شیرین» 
نظامی را بخواند با مطالعه ی این دو اثر ، گوته سخت مجذوب 
سرودن  در  آثار  این  دوی  هر  از  شد.  زمین  ایران  ادب  و  شعر 
و  اروپا  برای  سختی  سال   ۱۸۱۴ برد.سال  ها  بهره  نیز  اشعارش 
گوته بود . خستگی روحی، آشفتگی و نابسامانی، روح غالب بر 
سراغ  به   ، آشفتگی  این  از  رهایی  برای  گوته  بود.  گوته  و  اروپا 
اندیشه  های «شرق» رفت. شرق این گریزگاه سالمت زا و حکمت 
آمیز را به وی هدیه کرد.سال سخت گوته (۱۸۱۴) در سن شصت 
و پنج سالگی به یکباره دگرگون شد. «کوتا» ناشر کتابهای گوته، 
ترجمه ای از هامر، مترجم معروف اتریشی را در دو جلد با نام 

غزلیات محمد شمس الدین حافظ برای وی فرستاد.
هنوز صفحاتی از آن نخوانده بود که بی اختیار بانگ تحسین سر 
داد و مطالعه ی کتاب را از صفحات نخست آغاز کرد زیرا به گفته 
ی خودش ، ناگهان دریافت که با اثری روبرو شده که تا آن روز 
طالیی  روز   ،۱۸۱۴ سال  ژوئن  هفتم  است.روز  ندیده  را  آن  نظیر 
نخستین  برای  آلمانی  آور  نام  شاعر  این  روز  این  در  بود.  گوته 
گفت  و  مکرد  ثبت  خود  خاطرات  ی  دفترچه  در  را  حافظ  نام  بار 
این اعجاز ادب شرق، او را دیوانه ی خود کرده است.مطالعه ی 
را  خود  اختیار  بی  دمید.  گوته  کالبد  در  تازه  روحی  حافظ،  آثار 
سرمست یافت . آنچنان که نوشت: "ناگهان با عطر آسمانی شرق 
و نسیم روح پرور ابدیت آشنا شدم که از دشت ها و بیابان های 
ایرانی می وزید . مرد استثنائی و خارق العاده ای را شناختم که 

شخصیت شگرف او، مرا سراپا مجذوب کرد."
اعجاب آور آنکه گوته توانست حافظ را از ورای ترجمه ی ماهر 
این  پذیر نیست. از  بشناسد چرا که جادوی سخن حافظ ترجمه 
رود ترجمه ی هامر نارسا و غلط بود . با این وجود، این کاستی 

ها، مانعی برای شناخت گوته درباره حافظ پدید نیاورد.
گوته از ورای این الیه های ضعیف ، نارسا و غلط، شکوه خارق 
العاده ی حافظ را درك کرد و اندك اندك راه خود را به اندیشه ی 
حافظ هموار ساخت .گوته در تابستان سال ۱۸۱۴ سراپا غرق در 
دریای حکمت و سخن حافظ بود. هر غزل خواجه حافظ شیرازی 
را ده بار خواند، تا آن حد که فراتر از واژه ها ، استعارات حافظ 
را می فهمید و مسحور شیوایی بیان و اندیشه ی حافظ شده بود. 
در بسیاری از ابیات دیوان گوته ، جابجا عین سخنان حافظ تکرار 
و  ذهن  ناهشیار«گوته»  و  هشیار  رسد  می  نظر  به   . است  شده 
زبان خود را یکسره به حافظ سپرده است .اواخر تابستان ۱۸۱۴، 
گوته در دفترچه ی خاطرات خود را از این شیوایی پرده بر می 
دارد و چنین می نویسد:«دارم دیوانه می شوم . اگر برای تسکین 
هیجان خود به غزلسرایی دست نزنم، نفوذ عجیب این شخصیت 
زندگانی  در  پا  ناگهان  که  کنم  تحXل  توانم  نمی  را  العاده  خارق 
من نهاده است.»غزلسرایی ملهم از حافظ، سودای گوته می شود 
که  افتد  می  فکر  این  کند،به  سرایی  غزل  بتواند  بهتر  آنکه  برای   ،
 ، شیراز  و  حافظ  کشور  ایران،  به  خیال  عالم  در  اثری  آفرینش  با 
سبز  ارمغان  عنوان  به  را  خویش  دیوان  و  کند  سفر  حافظ،  شهر 
روحانی به مردم جهان هدیه دهد.از آن پس وی خود را مسافری 
این  با  را  دیوانش  ابیات  اعظم  بخش  و  پندارد  می  شرق  دیار  در 
است  همراه  ابریشم  و  مشك  های  کاروان  با  که  سراید  می  تصور 
و از کوره راههای ناهموار به سوی شیراز پر می کشد . با گوش 
جهان می شنود که «راهنمای سفر، ترانه های شورانگیز حافظ 
گوید:  می  چنین  این  انگیز  دل  هایی  واژه  با  خواند «گونه  می  را 
خویش  ثابت  منزلگه  را  شهر  این  تا  کردم  شیراز  سفر  «آهنگ 
یك  هرچند  که  فارس  امیران  و  اتابکان  چون  ازآنجا  و  دهم  قرار 
بار به عزم سفرهای جنگی رو به اطراف می کردند، گاه گاه راه 

سفرهای کوچك در پیش گیرم و باز به شیراز خود برگردم.»
حافظ برای گوته «روحی تازه» ،«دنیایی تازه» و شور و شوقی 
زیبایی  با  شرق،  واقعی  روح  با  را  او  چه،  آورد.  ارمغان  به  تازه 

فلسفه و ذوق و حکمت ایران آشنا کرد.

طراح بنای آرامگاه 
حافظ کیست؟

مهر   ۲۰ روز  در  ساله  هر  شیراز،  مصالی  باغ  در  حافظ  آرامگاه 
و همزمان با بزرگداشت حافظ، میزبان دوستداران فرهنگ، هنر 
و شعر ایرانی است. بنایی که با معماری خاص و زیبای خود، 
یادگار معماری درخشان ایرانی در دوره ی زندیه و تلفیقی از 

هنرهای بی نظیر تجسمی است.
عنوان  به  ایرانی،  معروف  سرای  غزل  شیرازی،  حافظ  آرامگاه 
بزرگداشت  روز  در  ساله  هر  «حافظیه»،  ی  مجموعه  از  بخشی 
این شاعر میزبان عالقه مندان این شاعر و هنر ایران زمین است.
معماری  دلیل  به  که  است  بناهایی  زیباترین  از  یکی  آرامگاه  این 
خاص خود، توجه بسیاری را به خود جلب می کند. بنایی که از 
آغاز تا امروز، در دوره های مختلف تغییرات بسیاری کرده تا به 

شکل کنونی درآید.

تاریخچه ساخت و مرمت آرامگاه حافظ
۶۵ سال از درگذشت حافظ می گذشت که اولین عمارت گنبدی 
بر  فارس،  حاکم  گورکانی،  ابوالقاسم  میرزا  وزیر  توسط  شکل، 
و  ها  سال  طول  در  عمارت  این  شد.  ساخته  حافظ  مقبره  فراز 
با عوض شدن حکومت ها، بارها مورد مرمت و بازسازی قرار 

از  زند  خان  کریم  و  افشار  نادرشاه  صفوی،  عباس  شاه  گرفت. 
حاکمانی بودند که مقبره حافظ در زمان حکومت شان بازسازی 

شد.
کریم خان زند اولین کسی بود که دستور داد بر روی قبر حافظ، 
غزل  از  بیت  دو  سنگ،  این  روی  در  دهند.  قرار  مرمرین  سنگی 
نستعلیق  افشار،  بیک  آقاسی  حاجی  توسط  حافظ  خود  های 

نویس آذربایجانی نوشته شد.

آن چه که امروز به عنوان آرامگاه حافظ در شیراز وجود دارد، 
علی  سال  آن  در  است.  شمسی   ۱۳۱۴ سال  در  شده  ساخته  بنای 
ریاضی،  علی  همکاری  با  وقت  فرهنگ  وزیر  حکمت،  اصغر 
محقق،  سامی،  علی  نظارت  با  و  فارس  استان  فرهنگ  رئیس 
باستان شناس و استاد دانشگاه، طرحی را که آندره گدار، ایران 
آرامگاه  روی  بود،  کرده  پیشنهاد  فرانسوی  معمار  و  شناس 
دوره  معماری  از  آرامگاه  این  ساخت  در  کردند.  پیاده  حافظ 

زندیه الهام گرفته شده است.
کار بنای آرامگاه در سال ۱۳۱۷ به پایان رسید. در این بنا که از 
کاشی  از  است،  برده  بسیار  بهره  ایرانی  هنرمندان  هنر  و  ذوق 
است.  شده  استفاده  گنبد  زیرین  سطح  در  معرق  های  کاری 
همچنین در خود سازهی گنبد از رنگ های مختلف عرفانی مانند 
آبی فیروزه ای (نماد بهشت)، سرخ ارغوانی (نماد شراب ازلی)، 
سیاه و سفید (نماد شب و روز) و قهوه ای سوخته (نماد خاک) 

بهره گرفته شده است.
سنگ مزار حافظ تلفیقی از چند هنر تجسمی است. در این بنا 
معماری، خوشنویسی، کاشی کاری و حکاکی به طرز زیبایی در 

کنار هم قرار گرفته اند.

طراح بنای آرامگاه حافظ کیست؟
آندره گدار (Andr Godard)، معمار فرانسوی و طراح آرامگاه 
فارغ  از  پس  او  شد.  متولد  فرانسه  در   ۱۸۸۱ سال  در  حافظ، 

التحصیلی در دانشکده هنرهای زیبای پاریس در رشته معماری 
و باستان شناسی، به معماری شرق و به خصوص ایران عالقه 

مند شد و تحقیقات خود را در این زمینه پیگیری کرد.

آندره گدار سهم زیادی در معماری های معروف و زیبای ایران 
سرپرستی  و  طراحی  حافظ،  آرامگاه  طراحی  بر  عالوه  دارد. 
و  توس  در  فردوسی  آرامگاه  طراحی  باستان،  ایران  ی  موزه 
و  ایران  ملی  ی  کتابخانه  ساختمان  طرح  شیراز،  در  سعدی 
از  اهواز  شاپور  جندی  دانشگاه  قدیمی  و  گوش  سه  ساختمان 

مهم ترین طراحی های این معمار در ایران به شمار می روند.
به  فرانسه  که  دوم  جهانی  جنگ  زمان  در  شناس  باستان  این 
ملی  ی  کمیته  ی  نماینده  عنوان  به  بود،  درآمده  آلمان  اشغال 
در  حضورش  های  سال  در  او  شد.  برگزیده  ایران  در  فرانسه 
ایران به شدت به آثار تاریخی و معماری ایران عالقه مند شد و با 
همکاری همسرش، در هشت جزوه این آثار را به طور تفصیلی 
به زبان فرانسه برای استفاده ی محققان و پژوهشگران غربی 

معرفی و تدوین کرد.
عالقه به ایران و معماری شرق باعث شد این باستان شناس در 
سال ۱۹۲۸ به استخدام دولت ایران دربیاید و در ساختمان موزه 
فعالیت  به  مشغول  تهران،  دانشگاه  ی  موزه  و  باستان  ایران  ی 
شود. او در دوره ای که مدیریت اداره ی باستان شناسی ایران 
مناطق  از  را  بسیاری  تاریخی  آثار  شد  موفق  داشت،  برعهده  را 
را  ایرانی  ملی  آثار  از  فهرستی  و  ترمیم  و  آوری  جمع  مختلف 
تنظیم کند. سه تپه ی تاریخی «سلیمان تپه»، «زیرز» و «مازیر» 
از نخستین آثار ملی ایران بودند که توسط این معمار فرانسوی 

در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدند.
زمینه  در  را  بسیاری  های  فعالیت  ایران  در  اقامتش  طول  در  او 
ی  نشریه  انتشار  داد.  انجام  شناسی  باستان  و  معماری  ی 
هنرهای  ی  دانشکده  در  استادی  و  ریاست  شناسی،  باستان 
مسجد  شیراز،  جامع  مسجد  تعمیر  و  تهران  دانشگاه  زیبای 
فعالیت  این  ی  جمله  از  الله  لطف  شیخ  مسجد  و  اصفهان  شاه 

ها هستند.
آندره گدار در سال ۱۹۶۵ در پاریس درگذشت.
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و  برسد  نفر  میلیارد   ۹ به   ۲۰۵۰ سال  تا  جهان  جمعیت  می  رود  انتظار   
این در شرایطی خواهد بود که اقشار ثروتمندی که تعداد آن ها رو به 
این  مجموعه  می  دهند.  افزایش  را  خود  کالری  مصرف  است،  فزونی 
مواد  برای  تقاضا  آینده  دهه  های  طی  اینکه  به  می  شود  منجر  شرایط 
زمانی  غذایی  مواد  برای  تقاضا  افزایش  یابد.  افزایش  شدت  به  غذایی 
کشاورزی  تحقیقات  صرف  را  کمتری  هزینه  جهان  که  می  دهد  روی 

است  ممکن  که  است  کرده  نگران  را  جهان  دانشمندان  این  و  می  کند 
اگر  که  باورند  این  بر  کارشناسان  بیفتد.  خطر  به  جهان  غذایی  امنیت 
جهان نتواند به اهداف خود در تامین مواد غذایی دست یابد و با کمبود 
مواد غذایی مواجه شود، به احتمال زیاد خطر ناآرامی  های اجتماعی و 
سیاسی، جنگ  های داخلی و تروریسم همه را تهدید خواهد کرد و در 

کل، امنیت جهان به خطر خواهد افتاد. 
مواد  قحطی  ایجاد  و  اوضاع  وخامت  موجب  می  توانند  زیادی  عوامل 

گوناگون

بحران گرسنگی جهان
خواهند  میز  روی  گزینه های  همه  تروریسم  و  اجتماعی  ناآرامی  های  سیاسی،  آشوب  های 
بود مگر آنکه جهان بتواند تولید مواد غذایی خود را تا اواسط این قرن ۶۰ درصد افزایش دهد.

روبات های مقابله با ابوال در 
بیمارستان

کنونی  بیماری های  کشنده ترین  از  یکی  ابوال،  برابر  در  دفاعی  چه  ما 
جهان داریم؟ روبات های تخریب کننده نوری (Light-zapping) یکی 

از وسایل دفاعی ما در برابر این ویروس است.
 ۲۵۰ در  هم اکنون  که  ساخته اند  روبات  نوعی  آمریکایی  محققان   
این  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  کشور  این  سراسر  در  بیمارستان 
باکتری ها  و  ویروس ها   (UV) فرابنفش  اشعه  از  استفاده  با  روبات 

و  طبیعی  به طور  فرابنفش  اشعه  که  بپرسید  شاید  می برد.  بین  از  را 
در نور خورشید وجود دارد پس چرا این ویروس را از بین نمی برد؟ 
برای پاسخ به این پرسش باید بدانیم که اشعه فرا بنفش از سه قسمت 
ب همان هایی  آ و  که قسمت  است  شده  تشکیل   (Aو B، C) ث ب و  آ، 
هستند که به زمین تابیده می شوند و افراد به کمک آنها حمام آفتاب 

می گیرند یا پوست دچار آفتاب سوختگی و سپس سرطان می شود.

و  می شود  مهار  ازون  الیه  توسط   (UV-C) ث  فرابنفش  اشعه  اما   
اساس، روبات مزبور  این  بر  زیر الیه ازون وجود ندارد.  در طبیعت 
را  ویروس ها  می تواند  فرابنفش  اشعه  از  قسمت  این  از  استفاده  با 
نابود کند. به این ترتیب، این روبات به مدت ۵ دقیقه اشعه فرابنفش 

د
آ
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غذایی شوند. در ماه اکتبر گذشته یک نسخه لو رفته از گزارشی درباره 
تغییرات جوی که بین دولت  ها رد و بدل شده بود فاش کرد که تغییرات 
جوی در هر دهه از قرن حاضر موجب کاهش ۲ درصدی مواد غذایی 
چین،  کانادا،  استرالیا،  گذشته،  سال  سه  در  مثال  به عنوان  می  شود. 
تجربه  را  خشکسالی  و  سیالب  توفان،  همگی  ایاالت متحده  و  روسیه 
کشاورزی  محصوالت  بر  شدید  خسارات  آمدن  وارد  موجب  که  کردند 
مردم  غذایی  رژیم  بر  طبیعی  پدیده  های  این  شدن  وخیم  تر  شد.  آنها 
محصوالت  از  کمتری  اقالم  تعداد  که  جایی  تا  می  گذارد  تاثیر  جهان 
کشاورزی مورد استفاده قرار خواهند گرفت و عرضه مواد غذایی در 
برابر فشارهای تورمی، حشرات و بیماری  ها، آسیب  پذیر خواهند شد.

است:  گفته  بی  بی  سی  به  گروپ  گلوبال  مرکز  از  گوآرینو،  لویی  جی 
غذا،  جهانی  سیستم  بر  فشارها  افزایش  و  جهان  جمعیت  افزایش  «با 
وابستگی ما هم به محصوالت کشاورزی و سیستم تولیدی که غذای ما 
را تامین می  کند، افزایش می  یابد. به این ترتیب هزینه از دست دادن هر 

یک از اقالم محصوالت کشاورزی بسیار سنگین خواهد بود.»

یک  طی  اقیانوسیه  و  آسیا  در  سبزیجات  تولید  درصدی   ۲۵ افزایش  با 
صورت  جهانی  گرسنگی  علیه  مبارزه  در  پیشرفت  هایی  گذشته،  دهه 
گرفته است. اما فائو برآورد کرده است که ۸۴۲ میلیون نفر در جهان 
آسیا- منطقه  در  آنها  دوسوم  به  نزدیک  و  می  برند  رنج  سوءتغذیه  از 

یکی  سال  پنج  سن  زیر  کودک  چهار  هر  از  می  کنند.  زندگی  پاسیفیک 
به خاطر سوءتغذیه دچار کوتاهی قد است.برای مقابله با این مشکل، 
فائو دو گزینه اولیه را ارائه کرده است: افزایش زمین  های زیر کشت و 
افزایش نرخ بهره  وری آنها. کمبود زمین  ها و نرخ کند رشد محصوالت، 
امنیت  در  مهم  عنصر  دو  این  ارتقای  برای  تالش  ها  است  شده  موجب 

مواد غذایی با پیچیدگی  هایی مواجه شوند.
طی دو سال اخیر نرخ تولید برنج و گندم در حدود ۰/۶ تا ۰/۸درصد 
افزایش یافته است. الزم است این نرخ رشد به حدود یک درصد برسد 

تا با کمبود جدی مواد غذایی مواجه نشویم.
از سوی دیگر طرفداران محیط زیست خواستار روش  های بهتر توزیع 
جهان  منابع  موسسه  و  جهانی  بانک  فائو،  فوریه  ماه  در  شده  اند.  غذا 
اعالم کردند که جهان شاهد از بین رفتن ۲۵ تا ۳۳ درصد مواد غذایی 
تولیدی خود هست که معادل چیزی نزدیک به ۴ میلیارد تن مواد غذایی 

است.
و  غذایی  مواد  ذخیره  بهتر  روش  های  غذایی،  مواد  کارآمدتر  تولید 
تغییرات  برابر  در  کمتر  که  بیولوژیک  و  محلی  غذایی  سیستم  های 
جوی جهان آسیب  پذیر باشند نیز به عنوان راه حل  هایی برای مقابله با 
سازمان  های  شده  اند.گرچه  مطرح  جهان  در  گرسنگی  فزاینده  بحران 
گرسنه  افراد  تعداد  که  کرده  اند  اعالم  متحد  ملل  سازمان  زیرمجموعه 
در جهان طی یک دهه اخیر، به شدت کاهش یافته است، اما هنوز در 
حدود یک نفر از هر ۹ نفر در جهان غذای کافی برای خوردن ندارند. 

در  جهان  به  جهان،  غذایی  مواد  وضعیت  بهبود  برای  دولت  ها  تالش 
حال توسعه کمک کرده است که به سمت اهداف سازمان ملل مبنی بر 
نصف شدن تعداد گرسنگان جهان بین سال  های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ حرکت 
شده  حاصل  برزیل  چون  کشورهایی  در  که  موفقیت  هایی  اما  کنند. 
است، بر چهره کشورهای گرفتار در بحران گرسنگی همچون کشور 
هاییتی نقاب زده است. در هاییتی تعداد گرسنگان از۴/۴ میلیون نفر 
تا   ۲۰۱۲ سال  های  بین  نفر  میلیون   ۵/۳ به   ۱۹۹۲ تا   ۱۹۹۰ سال  های  بین 
۲۰۱۴ رسیده است. از سوی دیگر شیوع ویروس ابوال نیز امنیت مواد 
هم  سوریه  و  عراق  درگیری  های  می  کند.  تهدید  را  آفریقا  غرب  غذایی 
تغذیه  برای  کافی  غذای  از  زمانی  که  افرادی  که  است  شده  آن  موجب 
خود برخوردار بودند، اکنون دسترسی به عرضه مواد غذایی کافی را 
ندارند و تنها تا چند هفته دیگر با بحرانی شدیدتر مواجه خواهند شد. 
هدف به نیم رساندن تعداد افرادی که به شدت دچار سوءتغذیه  اند از 
این  مشکل  اما  است؛  شده  محقق  کشور   ۲۵ توسط   ۲۰۱۵ تا   ۱۹۹۰ سال 
آینده  سال  تا  جهان  کل  که  ندارد  وجود  آن  برای  کافی  زمان  که  است 
میالدی به این هدف برسند. برزیل، اندونزی و ماالوی در میان برندگان 
این تالش هستند که با افزایش زمین  های زیرکشت و سرمایه  گذاری بر 
غذای مدارس به این هدف دست یافته  اند. آفریقای زیر صحرا و جنوب 
و غرب آسیا هم جزو بازندگان هستند و نتوانسته  اند این هدف را محقق 

سازند.      

لزوم اجماع جهانی 
دررویارویی بابحران غذا

جهانی  روز  جهت  آن  از  را  هرسال  مهرماه   ۲۴ با  برابر  اکتبر،   ۱۶ روز 
کبك  در  روزی  چنین  در  و  میالدی   ۱۹۴۵ سال  در  که  نهاده اند  نام  غذا 
هدف  با  (فائو)،   متحد  ملل  کشاورزی  و  خواروبار  سازمان  کانادا، 
بین المللی  حرکت  یك  تحت  آنان  هدایت  نیز  و  کشورها  نمودن  متقاعد 
سالم،  و  پایدار  کشاورزی  سیاست های  توسعه  جهت  در  راستا،  هم  و 
و  کشاورزی  نهاده های  به ویژه  غذایی  تولیدات  در  آبی  منابع  مدیریت 
همه  دسترسی  امکان  که  به گونه ای  غذا  کیفیت  و  قیمت  بر  نظارت  نیز 

اقشار به غذای کافی و سالم فراهم شود، تاسیس شد.
درحقیقت هدف اصلی ازشکل گیری چنین نهادی در سطح بین المللی، 
مبارزه با فقر و گرسنگی رو به رشد جهان است؛ که با به وجود آوردن 
یك شبکه گسترده جهانی، سعی در یکپارچه سازی اطالعات و تجارب 
کشورهای عضو در رویارویی با مشکل گرسنگی و راه های مبارزه با 

آن داشته است. 
اگرچه فقر و تنگدستی یکی از دالیل عمده عدم توانایی افراد در تامین 
توجه  مورد  بیشتر  سال ها  این  در  آنچه  اما  است،  غذایی شان  مایحتاج 
قرار گرفته محدودیت منابع طبیعی و غذایی موجود است که خود به 
نوعی می تواند یکی از دالیل گسترش هرچه بیشتر فقر در آینده جهان 

باشد و از این رو عده بیشتری را با مشکل تهیه غذا مواجه کند.
منابع  حجم  که   است  درحالی  این  و  است  رشد  به  رو  جهان  جمعیت   
بهره برداری های بیش از حد، کنترل  توجه به  با  ذخایر در دسترس  و 
نشده و  فارغ از آینده نگری، در وضعیت هشدار قرار دارد. اگر ساکنان 
بگیرند،  پیش  در  را  مصرفی  رویه  این  بخواهند  همچنان  خاکی،  کره 
پیش بینی این امر که حتی در صورت تقسیم و تخصیص عادالنه مواد 
خواهیم  مواجه  غذایی  مواد  کمبود  مشکل  با  افراد،  تك تك  میان  غذایی 
مصرفی  و  تولیدی  الگوی  اصالح  رو،  این  نیست.از  ذهن  از  دور  شد، 
آینده  چنین  به  رسیدن  احتمال  که  باشد  رو  پیش  راه  تنها  شاید  کنونی 

هولناکی را به تاخیر خواهد انداخت. 
یکی دیگر از مشکالت  عدم توزیع یکنواخت منابع و ثروت در سطح 
مواد  از  زیادی  حجم  کشورها  از  برخی  در  شده،  سبب  که  است  جهان 
نفر   هزار  صدها  زمان  همان  در  که  حالی  در  شود،  ریخته  دور  غذایی 
از  را  خویش  جان  می برند،  رنج  گرسنگی  از  جهان،  از  دیگر  مناطقی 

دست می دهند یا دچار سوء تغذیه  هستند.

محدودیت منابع خاکی و آبی نیز، از دیگر چالش های پیش روی تولید 
رعایت  بدون  که  سنتی  های  روش  با  کشاورزی  است.   غذایی  مواد 
اصول علمی برای جبران تغییر روش ها و دفعات کاشت و بهره برداری 
از زمین  صورت می گیرد، خطر به پایان رسیدن و کاهش کیفیت این 
منابع را چندین برابر کرده که برای جلوگیری از این بحران الزم است 
دولت ها گسترش کشاورزی مکانیزه و علمی را در دستور کار خویش 

قرار دهند.
روز  تکنولوژی  و  دانش  از  بهره گیری  امکان  آوردن  فراهم  بنابراین 
جهان در همه کشورها در تولید محصوالت کشاورزی و غذایی، برای 
است  جهانی  تکلیفی  تولیدی،  کیفی  و  کمی  توان  رساندن  حداکثر  به 
که توجه به آن می تواند ،ضامن رشد و توسعه همه کشورهای جهان 
باشد. نکته دیگرتوجه به کیفیت و سالمت مواد غذایی مورد مصرف 
نه تنها راهی در جهت مصرف بهینه مواد غذایی مورد مصرف  است 
که با تامین نیازهای غذایی افراد به ازای  واحد مصرفی کمتر و به تبع 
غذایی  مواد  کمبود  با  مواجهه  بابت  نگرانی ها  از  هزینه ها،  کاهش  آن 
خواهد کاست و  با حفظ سالمت افراد و ارتقا سالمت ذهنی و جسمی 
افرادشرط نخستین برای رسیدن به جامعه ای توسعه یافته را فراهم 

خواهد کرد.

اتاق  این  تا  بیمار  اتاق  در  مثال  می تاباند،  مشخص  مکان  یک  در  را  ث 
باکتری  یا  ویروس  به  اشعه  این  که  وقتی  شود.  عاری  ویروس ها  از 
آن  مرگ  به  منجر  و  می کند  تخریب  را  آن   DNA می کند،  برخورد 
اما  است،  می شده  استفاده  نیز  گذشته  در  اشعه  این  گرچه  می شود. 
که  می کردند  کار  جیوه ای  المپ های  از  استفاده  با  قدیمی  مدل های 
سمی هستند. این در حالی است که مدل جدید از گاز زنون استفاده 

می کند که ۲۵ هزار برابر، قدرت تولید اشعه باالتری دارد.

شرکت Xenex که سازنده این روبات است، در حال مذاکره با وزارت 
دفاع آمریکا است تا این روبات را به آفریقا نیز بفرستد و جان مردم 
آن منطقه را که بیشترین آسیب را از این بیماری می بینند نجات دهد.



  جمعه ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۷هفته نامه پرشین۱۸

دانستنی های جذاب 
از جایزه نوبل

داستان زندگی «آلفرد نوبل»، داستان کارخانه داری افسرده است که دینامیت را اختراع 
می کند اما در نیمه راه متنبه می شود و سرمایه اش را صرف بنیان نهادن مهم ترین جایزه 

جهانی در حوزه های ادبیات، اقتصاد ، پزشکی ، فیزیک، شیمی و صلح می کند.
داستان زندگی «آلفرد نوبل»، داستان کارخانه داری افسرده است که دینامیت را اختراع 

می کند اما در نیمه راه متنبه می شود و سرمایه اش را صرف بنیان نهادن مهم ترین جایزه 
جهانی در حوزه های ادبیات، اقتصاد ، پزشکی ، فیزیک، شیمی و صلح می کند.

«آلفرد برنارد نوبل»، شیمیدان، مهندس ، مخترع و کارخانه دار سوئدی بود که سرمایه ای 
را که از راه ساخت تسلیحات کسب کرده بود صرف بنیان گذاری مهم ترین جایزه جهانی 

در حوزه های ادبیات ، صلح، فیزیک ، شیمی ، پزشکی و اقتصاد کرد.

مخترعی که تنها ۱۸ ماه به مدرسه رفت!
اش  خانواده  همراه  به   ۱۸۴۲ سال  در  او  بود.  استکهلم  در   ۱۸۳۳ سال  متولد  نوبل  آلفرد 
متمول  فردی  زمان  آن  در   ، بود  مخترع  و  مهندس  که  پدرش  شد.  پترزبورگ  سن  راهی 

محسوب می شد و به همین دلیل معلم های خصوصی بودند که آلفرد را در خانه آموزش 
می دادند. او بدون حضور در مدرسه در درس شیمی و زبان های انگلیسی ، فرانسوی، 
آلمانی و روسی مهارت یافت. نوبل تنها به مدت ۱۸ ماه در مدرسه شرکت کرد. در سال 
به  شیمی  رشته  در  تحصیل  برای  سالگی   ۱۸ سن  در  آن  از  پس  و  شد  پاریس  راهی   ۱۸۵۰

آمریکا سفر کرد.

نویسنده ای که کتابش را سوزاندند
با وجود نداشتن تحصیالت آکادمیک، آلفرد نوبل زبان های سوئدی ، فرانسوی ، روسی ، 
انگلیسی، آلمانی و ایتالیایی را به روانی صحبت می کرد. او همچنین مجموعه اشعاری را 
به زبان انگلیسی سرود. نوبل در روزهای پایانی عمرش نمایشنامه ای چهارصفحه یی را 
با نام «مکافات» برگرفته از اثر «پرسی شلی» به نگارش درآورد. تنها چهار نسخه کپی از 

این نمایشنامه باقی ماندند، زیرا اندکی پس از مرگ، تمام نسخه های آن به اتهام مطالب 
برای  دوزبانه «مکافات»  نسخه   ۲۰۰۳ سال  در  اما  شدند.  سوزانده  غیراخالقی  و  کفرآمیز 

نخستین بار به چاپ رسید.

نوبل، پشیمان از کرده خویش
حتما شنیده اید که آلفرد نوبل، دانشمند شیمیدان سوئدی بود که توانست برای نخستین 
استخراج  کارهای  برای  را  منفجره  ماده  این  نوبل  آلفرد  ظاهرا  بسازد.  را  بار «دینامیت» 
معدن درست کرده بود، اما اندکی از معرفی آن به دنیا نگذشته بود که از آن در جنگ ها 
استفاده شد و به این ترتیب جان هزاران نفر با ماده منفجره طراحی شده به دست نوبل، 

گرفته شد.سال ها از این وقایع می گذرد و البته آلفرد نوبل نیز به ثروت زیادی دست می 
یابد. برادر آلفرد نوبل با نام لودویک نوبل فوت می کند و یک روزنامه نگار فرانسوی که 
فکر می کرد خود آلفرد نوبل درگذشته است، در مقاله ای او را به خاطر این اختراع مرگبار 
سرزنش کرده و لقب «سوداگر مرگ» را به وی می دهد.آلفرد نوبل با خواندن این مطلب 
بشدت تحت تاثیر قرار می گیرد و در وصیت نامه ای که دوباره تنظیم می کند، ۹۶ درصد 
ثروتی را که طی چند سال اندوخته بود، وقف اهدای جایزه به برترین نوآوری های علمی 
که بیشترین فایده را برای بشر به همراه دارد، می کند. وی وصیت می کند مبلغ حاصله 
هر سال به طور مساوی بین کسانی که بیشترین دستاوردها را در زمینه شیمی، فیزیک، 
فیزیولوژی و نیز ادبیات و صلح داشتند، اهدا شود.به این ترتیب بنیان های جایزه نوبل 

گذاشته شد و پنج سال بعد، دسامبر ۱۹۰۱، نخستین جوایز نوبل به برندگان آن اهدا شد.
چه کسانی برنده جایزه نوبل می شوند؟

فقط  و  کند  نامزد  نوبل  جایزه  دریافت  برای  را  خودش  تواند  نمی  کسی  کلی  طور  به 
برندگان سابق جایزه نوبل، اعضای هیات بررسی اهدای جایزه نوبل و نیز استادان برتر 
صالحیت  شوند،  می  تعیین  نوبل  جایزه  اهدای  بررسی  هیات  سوی  از  البته  که  دانشگاه 

معرفی نامزد برای این جایزه مهم را دارند.

جایزه ای با ارزش
به طور کلی جایزه نوبل، ارزشمندترین جایزه علمی در جهان محسوب می شود. هر سال 
در روز دهم دسامبر، یعنی سالروز درگذشت آلفرد نوبل، این جایزه به برندگان اهدا می 
شود.اگر همیشه دوست داشته اید بدانید جایزه نوبل دقیقا چیست، خوب است بدانید که 
عبارت است از یک مدل طال، یک دیپلم افتخار و نیز مبلغی پول. مدال طالیی که به برندگان 
این  مبلغ  اکنون  همچنین  دارد.  خود  بر  را  نوبل  آلفرد  نیمرخ  از  نقشی  شود،  می  اهدا 
نوبل  با ده میلیون کرون سوئد (حدود ۱.۳ میلیون دالر) است.ظاهرا هدف  برابر  جایزه 
از اختصاص مبلغی به عنوان جایزه این بود که پژوهشگران بتوانند با داشتن این پول و 
به دور از دغدغه های مادی به مطالعه و تحقیق بپردازند. با این حال در بسیاری اوقات، 
و  فرهنگی  مختلف  اهداف  یا  انساندوستانه  امور  وقف  را  مبلغ  این  نوبل  جایزه  برندگان 
برنده  هم  با  نفر  چند  سال  یک  در  اوقات  بسیاری  در  که  آنجا  از  کنند.همچنین  می  علمی 
جایزه نوبل سال در یک رشته می شوند، این مبلغ بین آنها تقسیم می شود. خیلی ها می 
پرسند چرا در طول بیش از صد سال گذشته که هر سال جوایز نوبل اهدا می شود، مبلغ 
مادی این جایزه که حاصل ثروت به جا مانده از آلفرد نوبل است، تمام نمی شود؟ دلیلش 
این است که طبق وصیت آلفرد نوبل، ثروت او صرف خرید اوراق بهادار و سهام شرکت 
های مختلف می شود تا با سود حاصله، منابع مالی الزم برای اهدای جوایز به برندگان 

تامین شود.

انتخابی دشوار
فرآیند انتخاب برنده جایزه نوبل در هر سال بسیار زمانبر و گسترده است. شاید به دلیل 
همین دقت باشد که ارزش جایزه نوبل از دیگر جوایزی که هر سال به برترین های علمی 
جهان اهدا می شود، باالتر باشد.فرآیند معرفی نامزد برای کسب جایزه نوبل از این قرار 
است که ابتدا فرم هایی به چند هزار استاد و پژوهشگر برتر جهانی فرستاده می شود تا 
هر نفر بتواند یک نامزد را برای دریافت این جایزه به هیات داوران بنیاد نوبل اعالم کند. 
البته هر فرد فقط در رشته خود مجاز به انجام این کار است و برای نمونه یک شیمیدان 
نمی تواند نامزدی را برای جایزه نوبل فیزیولوژی معرفی کند.همچنین برخالف بسیاری 
از جوایز دیگر که در آن، نام نامزدهای نهایی که یک نفر از آنها به جایزه دست می یابد نیز 
اعالم می شود، در فرآیند جایزه نوبل چنین کاری انجام نمی شود و نام نامزدها محرمانه 
می ماند.در گام بعدی، از میان این ۳۰۰۰ نفر فهرستی با تعداد نفرات کمتر برگزیده می 
شود و با بررسی های تخصصی تر نیز این فهرست به ۱۵ نفر کاهش می یابد. سپس این 
فهرست ۱۵ نفره همراه دالیل برگزیده شدن آنها به مرجع نهایی تصمیم گیری فرستاده 
می شود.مرجع نهایی تصمیم گیری برای جایره نوبل نیز بسته به رشته آن متفاوت است. 
فیزیک  و  شیمی  نوبل  جایزه  برنده  بررسی  متولی  سوئد  علوم  فرهنگستان  نمونه،  برای 
است. موسسه کارولینسکا نیز برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی را تعیین خواهد 

کرد.

جای خالی ریاضی
شاید این پرسش به ذهن شما هم رسیده باشد که چرا در میان رشته های علوم پایه ای که 

جایزه نوبل به آن تعلق می گیرد، نامی از دانش ریاضی نیست.
رشته  این  که  دلیل  این  به  شاید  نبرد،  ریاضی  از  نامی  خود  نامه  وصیت  در  نوبل  آلفرد 
مدنظر  بشری  جامعه  برای  دستاورد  یک  ارزشمند  نتایج  که  آنجا  از  و  دارد  نظری  جنبه 
بود، نتوان چنین انتظاری را از پیشرفت های صورت گرفته در زمینه ریاضی حداقل در 
کوتاه مدت داشت.اما دلیل دیگری که برای این حضور نداشتن ریاضی در فهرست رشته 
های جایزه نوبل ارائه می شود، اهدای جوایز متعدد جهانی دیگر به دستاوردهای برتر 
جایزه  به  زیادی  شباهت  که  را  جایزه «کرافورد»  سوئد  علوم  فرهنگستان  است.  ریاضی 
نوبل دارد، به برترین های ریاضی جهان اهدا می کند. یکی از جوایزی که آن را همچون 
به  و  دارد  سنی  محدودیت  البته  که  است  فیلدز  جهانی  جایزه  نامند،  می  ریاضی»  «نوبل 
ریاضیدانان زیر ۴۰ سال اهدا می شود. همان طور که حتما شنیده اید، امسال خانم مریم 

میرزاخانی، یکی از برندگان آن بود.

جایزه ای برای زنده ها
طبق قوانین بنیاد نوبل، این جایزه نمی تواند به افرادی که در قید حیات نیستند، تعلق یابد. 
فاصله  در  که  است  افرادی  شامل  هم  آن  و  دارد  وجود  میان  این  در  هم  استثنا  حال  این  با 
این  در  جایزه،  این  برندگان  از  نفر  دو  تاکنون  اند.  درگذشته  جوایز  اهدای  و  نتایج  اعالم 
فاصله بدرود حیات گفته اند که یکی از آنها داگ همسرسکیولد (برنده نوبل صلح ۱۹۶۱) و 

دیگری نیز اریک اکسل کارافلدت (برنده نوبل ادبیات ۱۹۳۱) بود.

مالک افسرده ۹۰ کارخانه تولید سالح
نوبل پس از تحصیل در رشته شیمی، به روسیه رفت و پس از ورشکسته شدن پدرش به 
وطن بازگشت و خود را وقف تحقیق درباره مواد منفجره کرد. او در سال ۱۸۶۷ دنیامیت 
را اختراع کرد. این چهره سوئدی در طول عمر خود ۳۵۰ اختراع به ثبت رساند و در زمان 
مرگ مالک ۹۰ کارخانه تولید سالح بود. او بیش تر عمر خود را صرف سفر به کشورهای 
مختلف به منظور احداث کارخانه کرد ، اما بین سال های ۱۸۷۳ تا ۱۸۹۱ در پاریس اقامت 

داشت. او هرگز ازدواج نکرد و دوره های متعدد افسردگی را تجربه کرد.
آلفرد نوبل که از بیماری آنژین (گلودرد) رنج می برد، سرانجام در سال ۱۸۹۶ درگذشت و 
اکنون جهان او را نه به عنوان مخترع دینامیت، بلکه بیش تر با لقب بنیان گذار جوایز نوبل 

به یاد می آورد. بدن او در استکهلم به خاک سپرده شد.

علم و دانش
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همه چیز درباره 
QR کدهای

کد  این  هستند.  آشنا  ما  اغلب  برای  دیگر  روزها  این   QR کدهای 
ویزیت  کارت  لباس،  بیلبوردها،  نشریات،  تبلیغات  روی  بارها  را 
می رسد  نظر  به  دیده اید.  فروشگاه ها  برخی  محصوالت  حتی  و 
این نوع از کدهای جدید در بین سیستم های بازاریابی طرفداران 
بسیاری داشته باشد، هر چند کمتر پیش می آید که کسی این کدها 

را اسکن کند.
 کدهای QR را  می توان به کمک موبایل های هوشمند اسکن کرد. 
نام،  اینترنتی،  آدرس  مانند  اطالعاتی  حاوی  می توانند  کدها  این 
در  و  باشند  دیگری  اطالعات  هر  یا  دلخواه  متن  تلفن،  نشانی، 
از  پس  باشد،  خاصی  اینترنتی  نشانی  حاوی  کد  این  که  صورتی 

نشانه گیری و اسکن آن توسط موبایل هوشمند، نشانی رمزگشایی 
شده و صفحه مورد نظر هم باز می شود.

 Quick Response) مخفف عبارت «کدهای واکنش سریع» یا QR
Code) است که به صورت مربعی شکل بوده و اولین بار توسط 
 UPC استاندارد  بارکدهای  برخالف  شد.  ابداع  ژاپنی  محقق  یک 
که از خطوط عمودی و اعداد تشکیل شده اند، یک کد QR نه تنها 
به  سرعت  به  می توان  بلکه  است  بیشتری  بسیار  اطالعات  حاوی 

اطالعات گسترده ای که در آن وجود دارد دسترسی پیدا کرد.
یعنی  هستند،  رمزگشایی  قابل  ماشین  توسط  تنها   QR کدهای 
متن های  این  از  درک تر  قابل  کامپیوترها  برای  کدهایی  چنین 
از  دارند؛  گسترده ای  کاربردهای   QR کدهای  است.  معمولی 
رهگیری محصوالت گوناگون گرفته تا شناسایی آیتم های مختلف 
را شامل می شود. به طور کلی اما هدف اولیه از ساخت چنین کدی، 

کارکردشان به عنوان نسل جدیدی از بارکدهای UPC بوده است.
پیشرفته ای  قابلیت های  فاقد   QR کدهای که  آنجا  از  وجود،  این  با 
برای رهگیری بسته ها مثال در انبار یا کتابخانه ای بزرگ است، از 
حوزه   شامل  که  می شود  استفاده  ساده تر  کاربری های  برای  آنها  

تبلیغات، بسته بندی محصوالت، بیلبوردهای خیابانی و برخی وب 
سایت ها است.

QR کاربرد کدهای
طریق  از  محتوا  به  دسترسی  برای  سریع  راهی   QR کدهای 
 ،NFC موبایل های هوشمند هستند و برخالف ارتباطات از طریق
به  نیازی  یا  بوده  الکتریکی  اجزای  هرگونه  فاقد   QR کدهای 
از  نوعی  تنها   QR کدهای  ندارند.  خاصی  سخت  افزاری  امکانات 
کدهای سیاه و سفید است که روی کاغذ چاپ شده و می توان آن را 

به کمک موبایل های هوشمند اسکن و رمزگشایی کرد.
این برنامه ها به کاربر اجازه می دهد با عکس برداری از کد مورد 
نظر و تبدیل آن به اطالعات معنی دار، به تحلیل محتوای رمزنگاری 

شده در آن بپردازد. 
از کدهای QR می توان برای سایر امور هم بهره برد. برای مثال، 
گوگل،  مرحله ای  دو  هویت  تایید  قابلیت  کردن  فعال  صورت  در 
شما  اختیار  در  کامپیوتر  نمایشگر  در  را  خاصی   QR کد  آنها  
را  آن  مخصوص  برنامه  کمک  به  می تواند  کاربر  که  می دهند  قرار 
رمزگشایی کند. این روش بسیار ساده تر از درج دستی اطالعات و 

کسب اطمینان از صحت آن است.
و  رایانه  هویت  تایید  برای  می توان  را   QR کد  یک  مورد،  این  در 
از  اطمینان  برای  و  کرد  استفاده  خاص  هوشمند  موبایل های 
ارتباط داشتن این دو ابزار به هم، نیازی به ابزار دیگری نیست و 
تنها با داشتن برنامه مخصوص می توان این کار را انجام بدهید. 
از این گذشته می توان از کدهای QR برای ورود به محیط کاربری 
وب سایت  نمونه  برای  کرد.  استفاده  گوناگون  سایت های  وب 
 QR کد اسکن  با  تنها  می دهد  اجازه  خود  کاربران  به   AirDroid
خود به نسخه عادی یا مخصوص موبایل سایت دسترسی داشته و 

بدون نیاز به واردکردن کلمه عبور وارد آن شوند.
می توان  را  آنها  دارند.  را  خود  خاص  کاربردهای   QR کدهای 
راهکاری ارزان به شمار آورد که روی اغلب موبایل های هوشمندی 
فناوری هایی  مانند  و  می کنند  کار  هستند  دوربین  به  مجهز  که 
از  ندارند.  افزاری  سخت   زیرساخت  هیچ  به  نیازی   NFC نظیر 
به  ساده  دسترسی  و  هویت  تایید  برای  می توان  همچنین  آنها  
حاوی  می توانند   QR کدهای  برد.  بهره  گوناگون  سایت های  وب 
به عنوان  تماس  مشخصات  اینترنتی،  آدرس  به  مربوط  اطالعات 
مثال برای استفاده در کارت ویزیت، شماره تماس، پیامک یا متن 

باشند.
بسیاری  آنالین  ابزارهای  و  است  آسان  بسیار   QR کدهای ساخت 
وب  طریق  از  می توانید  مثال  به عنوان  دارد،  وجود  کار  این  برای 
کد  یک  به  را  خود  نظر  مورد  اطالعات  راحتی  به   Kaywa سایت 

QR تبدیل کنید.
اسکن  برنامه   به  نیاز  هستید،   QR کدهای از  استفاده  به  مایل  اگر 
نصب  هوشمند  موبایل های  انواع  روی  که  دارید  مخصوص 
می شوند. موبایل های هوشمند اندرویدی دارای برنامه های متعدد 
شرکت   Goggles برنامه  از  می توانید  هستند.   QR کدهای اسکن 
گوگل یا دیگر برنامه محبوب Barcode Scanner برای این منظور 

بهره ببرید.
 QR دارای برنامه  اسکنر iOS در گوشی های آی فون، سیستم عامل
برنامه های  است.   RedLaser آن  محبوب ترین  که  است  متعددی 
 Googleنظیر می خوانند  را   QR کدهای  که  هم  اختصاصی 
و  هستند  خود  به  مخصوص  خوانی   QR ابزار   Authenticator

برای تایید هویت کاربر نیازی به برنامه  دیگری ندارند.
البته کدهای QR دارای برخی اشکاالت فنی و امنیتی خاص خود 
هستند، چون هکرها به سادگی می توانند از بستر ساده  این کدها 
برای گسترش استفاده از کدهای مخرب خود بهره ببرند و ممکن 
اینترنت  در  صفحه ای  به  را  کاربران  ناآشنا  کدهای  اسکن  با  است 

هدایت کنند که حاوی اطالعات مخربی برای آنها  باشد. 

تکنولوژی

به عنوان نمونه شما با  اسکن تصویر فوق توسط 
نامه  هفته  فیسبوک  رسمی  صفحه  به  موبایلتان 

پرشین دسترسی پیدا خواهید کرد
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به صورت  می توانند  که  تیم ها  توسعه  اهمیت  به  دیگر  امروز  سازمان ها 
هماهنگ، کارآمد و خالق کار کنند، آگاهی یافته اند. اگر شما نیز نیاز به توسعه 
طرح ریزی  هدف  این  برای  را  فعالیت هایی  و  داده  تشخیص  را  تیمی  کار 
شدن  روبه رو  چگونگی  و  تیم سازی  دام های  از  نخست  است  بهتر  کرده اید، 
چه  بگیرید،  کمک  مشاور  از  چه  رویکرد  این  در  باشید.  داشته  آگاهی  آن  با 
خودتان این روند را رهبری کنید، باید بدانید که از چه مواردی پرهیز کنید. 

در این مقاله با ۶ اشتباه خطرناک تیم سازی آشنا خواهید شد.

می کنند  رهبری  را  تیم سازی  روند  یک  که  افرادی  برای  الگو:  نداشتن 
غیرمعمول نیست که فقط روی یک قسمت از وظایف تیم تمرکز کنند. اغلب بر 
تمرین های رابطه برقرار کردن تاکید می شود تا عناصری که برای موفقیت و 
تاثیرگذاری کار گروهی خطرناک است حذف شود، درحالی که مدیریت تیم ها 
به این سادگی نیست. بسیار نادر است که تیمی تنها با تمرکز روی یک زاویه 
از توسعه گروه سودی ببرد. در حقیت اتفاقی که ممکن است با رشد تک بعدی 
چگونگی  الگویی برای  تیم رخ دهد، افزایش ناکامی و نابودی است. شما به 
انجام وظایف توسط تیم ها نیاز دارید، تا هنگامی که تاثیرگذاری گروه کاهش 
یافت بتوانید تمام فاکتورها را با توجه به آن بررسی کنید. دست کم، در نظر 

بگیرید که یک تیم موثر نیازمند موارد زیر است:

  داشتن اهداف و دیدگاه های مشترک و شفاف؛

  استعدادها و مهارت های مورد نیاز برای رسیدن به هدف؛
  فهم صحیح از نقش ها و وظایف اعضای تیم؛

  فهم مشترک و کارآمد از روش ها؛
  روابط میان فردی تخصصی و موثر؛

  سیستم پاداش دهی؛
  فهمی درست از رابطه تیم با سازمان بزرگ تر.

عدم تشخیص درست: هر تیمی متفاوت است و نقاط قوت و ضعف مشخصی 
بدون  گیرد.  صورت  ضعف  و  قوت  نقاط  این  اساس  بر  باید  تیم سازی  دارد. 
پروسه ای  راه اندازی  خطر  تیم  رهبری  قوت ها،  و  ضعف ها  این  شناخت 
ناکارآمد را افزایش می دهد، که موجب کاهش اعتبار پروسه کار و پشتیبانی 
مشاوری  اگر  می شود.  تلقی  پروسه  قدم  اولین  به عنوان  تشخیص،  می شود. 
خارج از محیط کاری را استخدام می کنید، اصرار بورزید که به عنوان نخستین 
گام ارزیابی کاملی از تیم داشته باشد. اگر خودتان پروسه را رهبری می کنید، 
استفاده از ابزار ارزیابی و تشخیص تیم (TADI) را مشمول مدیریت فرآیند 

تکمیلی در نظر بگیرید. 

توسعه  بدون  عقب نشینی،  برای  را  روزی  مدیر  اینکه  کوتاه مدت:  استراتژی 
اما  نیست.  غیرمعمولی  چیز  دهد،  ترتیب  تیم  رشد  برای  درازمدت  استراتژی 
موج  باشد،  نداشته  وجود  برنامه ای  روزی  برای  اگر  هم  وضعیت  بهترین  در 
موقعیت،  بدترین  در  می شود.  ناپدید  سرعت  به  و  می یابد  کاهش  انگیزشی 
روند کار به مشکالت کوچکی برمی خورد که در طی آن روز قابل حل شدن 
وجود  به  باعث  و  می شوند  رها  خود  حال  به  کوچک  مشکالت  این  نیستند، 
آمدن مشکالت جدی تر می شوند. بهتر است با این حقیقت روبه رو شوید که 
سازمان شما منش خود را طی سال های متمادی نمایان ساخته است. این گونه 
را  تیم  تمرین های  و  فرهنگ  سیاق،  و  سبک  سطح  ناگهان  روز،  یک  که  نیست 
طرح ریزی  خود  تیم  برای  را  بلندمدتی  استراتژی  کنید  سعی  بدهید.  کاهش 

کنید، که ما مدت یک سال تمام را پیشنهاد می کنیم.

و  شما  است،  بلندمدت  پروسه  یک  تیم سازی  چون  پیشرفت:  ارزیابی  عدم 
هم تیمی هایتان باید از پیشرفت احتمالی تیم آگاه باشید. معموال بهبود یافتن  
این  هرچند  نیست.  شده  پذیرفته  تیم،  وظایف  منظم  ارزیابی  مکانیزم  بدون 
قضیه بسیار نادر است که موفقیت تیم به آسانی خود را نشان دهد، همیشه 
اشتباه های کوچکی وجود دارند. ولی وظیفه هر رهبری این است که موانع را 

شناسایی کند تا اعضای تیم به کمک یکدیگر آنها را پشت سر بگذارند.
منزوی  رویکردی  با  حدی  تا  مدیران  اوقات  گاهی  متاسفانه  رهبری:  انزوای 
آن  توسعه  و  تیم سازی  به  منزوی  مدیران  می شوند.  تیم سازی  ساخت  وارد 

مشاغل

۶ اشتباه مهلک 
در گروه سازی

مترجم: مینا افروزی 

بر  تاکید  با  سنتی،  کار  محیط های  که  ندارد  وجود  شکی 
و  تغییر  حال  در  فردی،  عملکرد  تحسین  و  داخلی  رقابت 
تحول است. متخصصان مدیریت و محققان بر این باورند 
گروهی  کار  دارای  مدیریت،  از  قبل  موفق  سازمان  یک  که 

موثر و رهبری تیمی است. 

سواالت غیر متداول در 
مصاحبه شغلی

مترجم: مریم رضایی

می تواند  جدید  سمت  یک  استخدام  برای  شغلی  مصاحبه های  انجام 
بفهمید  می توانید  چگونه  باشد.  مدیران  برای  خسته کننده  وظیفه ای 
بین  می توانید  چگونه  می خواستید؟  که  هستند  همان هایی  افراد  که 
متقاضیان تمایز قایل شوید؟ یکی از این مصاحبه کننده ها یک بار به من 
گفت که از پرسیدن سواالت تکراری مانند «چرا سراغ مهندسی رفتید؟» 
این  در  جدیدی  سواالت  که  رسیده  آن  وقت  من  نظر  به  شده ام.  خسته 

مصاحبه ها مطرح شود. 
مورد  در  باید  شود.  پرسیده  اساسی  سواالت  برخی  که  است  مهم  البته 
می خواهیم  باشیم.  داشته  اطالعات  افراد  پایه ای  تجربیات  و  مهارت ها 
انجام  ما  شرکت  در  کار  برای  را  الزم  تمرین های  افراد  آیا  که  بدانیم 
کاری  دشوار  موقعیت های  در  آنها  بدانیم  می خواهیم  نه.  یا  داده اند 
رفتاری  سواالت  باید  (بنابراین  کنند  مدیریت  را  خود  می توانند  چگونه 
در مصاحبه ها مطرح شود که سناریو یا مشکلی را برای متقاضی مورد 
نظر مطرح می کند تا او آن را حل کند). مدیر مصاحبه کننده نه تنها باید 
بداند فردی که استخدام می کند قابلیت انجام وظایف را دارد، بلکه باید 
بداند چگونه قرار است این افراد با محیط کار جدید خود سازگار شوند. 
یافتن افرادی که بتوانند با دیگران تعامل خوبی داشته باشند، یک عنصر 
الزم برای انجام کسب وکارهای سودآور است. منظور این نیست که همه 
اعضای تیم باید مثل هم باشند، بلکه افراد باید مهارت هایی داشته باشند 
نشان  مطالعات  بسازند.  فوق العاده  تیمی  و  کنند  تکمیل  را  یکدیگر  که 
کند.  ایجاد  نوآوری  می تواند  که  است  قدرتمندی  ابزار  هم کوشی  داده 
این موضوع به خصوص در محیط های کاری امروزی اهمیت دارد، چرا 
که تنوع فرهنگی به اوج خود رسیده و بنابراین تشکیل تیمی که وجود 
به  برساند،  حداکثر  به  را  بازدهی  بتواند  افراد  مختلف  چشم اندازهای 
شدت مورد نیاز است. پس از آن، باید به شخصیت افراد پرداخت. فردی 
را استخدام کنید که شخصیتی دوست داشتنی و برخوردهای مثبت دارد 

و در ضمن هم در فکر و هم در عمل خوب است. 
مهم ترین  همیشه  می گذارد،  افراد  ذهن  در  فرد  هر  که  اولیه ای  تاثیر 
چیزی  آن  همیشه  می بینیم،  بار  اولین  که  چیزی  اما  است،  موضوع 
فرد  به  می دانند  معموال  متقاضیان  چون  دارد،  وجود  بعدا  که  نیست 

متقاضیان  بشنود.  دارد  دوست  او  که  بگویند  چیزی  استخدام کننده 
می توانند به آسانی خودشان را برای سواالتی که در یک مصاحبه شغلی 
متداول است، آماده کنند. بنابراین می توانید با پرسیدن سواالتی که افراد 

انتظار آن را ندارند، آنها را غافلگیر کنید:
یک موقعیت دشوار را که مجبور شدید با آن مواجه شوید توضیح دهید 
و بگویید چطور توانستید بر آن غلبه کنید؟ این سوال نشان می دهد فرد 
مصاحبه شونده چگونه می تواند با چالش ها مواجه شود و از موانع عبور 

کند. 
شما در محیط کار معموال به چه عنوانی معروف هستید؟ این سوال به 
متقاضی فرصت می دهد در مورد برند شخصیتی خودش با شما صحبت 

کند و در نهایت مشخص می شود در نظر شما چگونه خواهد بود. 
وقتی وارد یک اتاق می شوید، ترجیح می دهید همه به شما توجه کنند یا 
را  فرد  بودن  برون گرا  یا  درون گرا  سوال  این  نباشید؟  کسی  توجه  مورد 
به شما نشان می دهد (هر دو اینها با توجه به سمت شغلی که قرار است 

آن فرد به دست آورد، می توانند ویژگی های شخصیتی خوبی باشند). 
روتین کارهای صبح شما به چه شکل است؟ این سوال دیدگاه بهتری در 

مورد برنامه ریزی امور روزانه فرد متقاضی به شما می دهد. 
وقتی می خواهید کار تیمی انجام دهید، ترجیح می دهید چه نقشی داشته 
باشید؟ این سوال مشخص می کند که آن فرد در نقش های مختلف تیمی 
چه احساسی خواهد داشت. این درست است که همه نقش ها در یک تیم 
الزم هستند، اما فردی که همیشه دوست دارد تیم را مدیریت کند، ممکن 

است با نیازهای شما سازگاری نداشته باشد. 
همه موارد استفاده این شیء چیست؟ یک شیء معمولی مثل یک فنجان 
چوب پنبه ای را در مقابل فرد مصاحبه شونده قرار دهید و از او بخواهید 
هر استفاده ای که می توان از این شیء کرد را توضیح دهد. با این سوال 

می توانید به توانایی فرد برای خالقانه فکر کردن پی ببرید. 
دوست دارید چه شعاری روی تی شرت خود بنویسید؟ این سوال قدرت 

ترکیب کلمات و احتماال حس شوخ  طبعی فرد را مشخص می کند. 
نباید  که  بدهم  هشدار  باید  انسانی،  منابع  در  باتجربه  فرد  یک  به عنوان 
بیش از حد از خط بیرون بزنید. این سواالت باید با شغلی که مد نظر شما 
سواالت  با  غیرسنتی  سواالت  کردن  متناسب  باشد.  داشته  رابطه  است، 
سنتی در یک مصاحبه، به مدیران این امکان را می دهد که دیدگاه بهتری 
هم کوشی  باشند.  داشته  کنند  استخدام  می خواهند  که  فردی  به  نسبت 
یک کسب وکار با کیفیت افرادی که مبنای آن را تشکیل می دهند مشخص 
می شود. ترکیب سواالت متداول با سواالتی که کمتر در مصاحبه ها عرف 
فوری  اخراج  و  استخدام  ریسک  کردن  کمتر  برای  روش  یک  هستند، 

کارمندان است.



هفته نامه پرشین ۲۱جمعه ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۷

Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

کمک  دیگران  در  تغییر  ایجاد  به  که  می کنند  نگاه  عاملی  به عنوان 
هرچند،  می شود.  تیم  وظایف  در  بیشتر  تاثیر  موجب  و  می کند 
موثرترین فرد در بیشتر تیم ها رهبر یا مدیر رسمی است. اما خوب 
ناگزیر  و  می کنید  پایه گذاری  ندانسته  یا  دانسته  را  تیم  شما  بد،  یا 
تیم  حق  در  که  کمک هایی  از  مدیر  بررسی  بدون  تیم  تاثیر  بهبود 
کرده است، امکان پذیر نیست.  البته مدیریت هم گاهی الزم است که 
تغییر کند. اگر مایل نیستید از کارمندانتان درباره تاثیر رفتارتان 
بر آنها بشنوید (چه مثبت چه منفی) بهتر است از خیر تیم سازی 
بگذرید. بدترین کاری که می توان انجام داد این است که پروسه ای 

را آغاز و این حقیقت را که شما بازیکن اصلی هستید رد کنید. 
موفقیت  به  تیم سازی  عموما  تیم:  درون  در  کارها  همه  انجام 
نمی رسد مگر اینکه تمام کشمکش ها و مشکالت رونمایی و به طور 
وظایف  که  تیم هایی  است  اینجا  مشکل  شوند.  حل  شایسته ای 
داشتن  سرزنش،  از  جوی  با  نمی دهند،  انجام  درستی  به  را  خود 
شناخته  کشمکش ها  با  مقابله  برای  توانایی  کمبود  و  دفاعی  حالت 
تالشی  خود  بهبود  برای  نمی توانند  ضعیف  تیم های  می شوند. 
مورد  خارجی  مشاور  یک  شاید  که  دارد  وجود  مواقعی  کنند.  
نیاز باشد. عالوه بر اینکه این مشاور احتماال می تواند مهارت های 
فراهم  سازمان  برای  دارد  کمبود  آنها  در  تیم  که  را  تخصصی 
یک  که  است  این  مشاور  از  بهره مندی  برای  دلیل  مهم ترین  آورد، 
و  ندارد  آن  روی  تعصبی  و  سازمان  با  گذشته ای  هیچ  «خارجی» 
مخصوصش  دستورجلسه های  با  که  فردی  به  نسبت  است  ممکن 

شناخته شده است، اعتبار بیشتری داشته باشد. 

خارجی برای کمک را در نظر داشته باشید.  یک مشاور  استخدام 
باید  سرانجام  و  شود  وابسته  مشاور  این  به  نباید  تیم  هرچند 
خودش توانایی بهبود را در خود توسعه دهد. اما اگر درجه زیادی 
از منفی گرایی و کشمکش ها و احساسات پیچیده ای مربوط به تیم 

و مدیریت وجود دارد از یک مشاور کمک بگیرید.
نتیجه:   اگر خودتان فعالیت های تیمی را رهبری می کنید یا کسی 
صورت  هر  در  دهد،  انجام  را  کار  این  که  کرده اید  استخدام  را 
ضروری است که از این ۶ اشتباه خطرناک دوری کنید.  تیم سازی 
تالش های  است.  کاری  هیچ  ندادن  انجام  از  بدتر  خیلی  نادرست 
مدیریت  اعتبار  و  تیم  عملکرد  افزایش،  را  منفی گرایی  ناشایست 
که  باشید  داشته  توجه  هستید،  مدیر  یک  اگر  می دهند.  کاهش  را 
به  قائلند  برایتان  کارمندانتان  که  احترامی  و  شما  شخصی  شهرت 

تصمیم های موثر تیم سازی شما بستگی دارد.

چاپ آگهی در 
هفته نامه پرشین  

بازار کار را 
وسیع تر و 

مشتریان شما را  
بیشتر می کند!
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بهداشت و سالمت

پاسخ محققان آمریکایی به یک سوال عجیب

بـهتـر اسـت در چـه 
فصلـی متولـد شویم؟

ترجمه: بهار خراسانی

زمستان  در  تولد  می  دهد  نشان  جدید  بررسی  یک 
فرد  در  زیستی  ساعت  بر  تابستان  در  تولد  به  نسبت 
ژورنال  در  که  پژوهش  این  می گذارد.  بیشتری  اثر 
که  داد  نشان  شده،  منتشر  نوروساینس نیچر 
بزرگ شده  و  شده  متولد  آزمایشگاهی  موش های 
در چرخه نور زمستانی (روزهای کوتاه و شب های 
نور  در  متولدشده  موش های  به  نسبت  بلند) 
تابستانی (روزهای بلند و شب های کوتاه)  در زندگی 
نشان  زیستی  ساعت های  در  قابل توجهی  اختالالت 

می دهند....

این برای اولین بار است که در پستانداران چنین یافته ای به دست 
پدیده  این  علت  توضیح دهنده  است  ممکن  یافته ها  این  و  می آید 
باالتر  خطر  معرض  در  زمستان  در  متولدشده  افراد  که  باشد 
و  اسکیزوفرنی  دوقطبی،  اختالل  مانند  روانی  سالمت  اختالالت 
سرپرست  هستند.  زمستانی)  (افسردگی  فصلی  خلقی  بیماری 
دانشگاه  در  زیست شناس  مک ماهون،  داگالس  پژوهش،  این 
وندربیلت در تنسی آمریکا در این باره گفت: «می دانیم که ساعت 
سازوکار  یک  اگر  می  کند.  تنظیم  انسان  در  را  خلق وخو  زیستی 
نقش پذیری مشابه آنچه در موش ها مشاهده کردیم،  در انسان ها 
بر  ابتال  بر  تنها  نه  می تواند  تولد  زمان  باشد،  داشته  وجود  هم 
است  ممکن  بلکه  باشد،  داشته  اثر  رفتاری  اختالالت  از  شماری 

اثری کلی تر بر شخصیت هم بگذارد.»

تغییر فصل ها
موش ها  کردن  بزرگ  با  را  تجربه شان  همکارانش  و  مک ماهون 
در  هفتگی)  (سه  شدن  گرفته  شیر  از  هنگام  تا  تولد  هنگام  از 

ساعت   ۸ و  روشنایی  ساعت   ۱۶ با  نوری، «تابستانی»  چرخه  دو 
تاریکی یا «زمستانی» ۸ ساعت روشنایی و ۱۶ ساعت تاریکی آغاز 
کردند. گروه سومی از موش ها هم در یک چرخه نوری ۱۲ ساعت 

روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی بزرگ شدند.

هنگامی که بچه موش ها از شیر گرفته شدند، آنها را در معرض 
در  زمستانی  موش های  از  نیمی  دادند.  قرار  جدید  نوری  چرخه 
نور  چرخه  به  دیگر  نیمی  و  ماندند  باقی  زمستانی  نور  چرخه 
تابستانی منتقل شدند. موش های تابستانی به همین شیوه به دو 
باقی  تابستانی  نور  چرخه  در  آنها  از  نیمی  شدند،   تقسیم  گروه 
ماندند و نیمی دیگر به چرخه زمستانی منتقل شدند. موش  هایی 
 ۳ به  بودند،  شده  بزرگ  تاریکی  و  نور  مساوی  دوره  در  که  نیز 
و  نور  ساعته   ۱۲ چرخه  همان  در  گروه  یک  شدند،  تقسیم  گروه 
و  پیوستند   زمستانی  گروه  به  دوم  گروه  ماندند،  باقی  تاریکی 

گروه سوم به گروه تابستانی ملحق شدند.

پژوهشگران کنجکاو بودند که ببینند آیا پیام های نوری می تواند 
روی رشد و تکامل ساعت زیستی اثر بگذارد یا نه. یافته های آنها 
در  شده  بزرگ  موش های  دارد.  وجود  تاثیری  چنین  داد  نشان 
نوری  چرخه  این  در  مداوم  طور  به  چه  تابستانی  نوری  چرخه 
باقی مانده بودند و چه پس از ۳ هفته به چرخه نوری زمستانی 
غروب  که  هنگامی  از  آنها  داشتند.  مشابهی  رفتار  شدند،  منتقل 
آفتاب را تشخیص می دادند، برای ۱۰ ساعت به حرکت در می آمدند 
که  موش هایی  واکنش  اما  می خوابیدند.  ساعت   ۱۴ برای  بعد   و 
این  در  که  آنهایی  با  بودند،   شده  متولد  زمستانی  نور  چرخه  در 
منتقل  تابستانی  چرخه  به  که  آنهایی  و  بودند  مانده  باقی  چرخه 
شده بودند،  متفاوت بود. موش هایی که در چرخه نور زمستانی 
باقی مانده بودند، برنامه ۱۰ ساعت بیداری و ۱۴ ساعت استراحت 
را حفظ کرده بودند. بر عکس، موش هایی که پس از ۳ هفته از 
چرخه نور زمستانی به چرخه نور تابستانی منتقل شده بودند،  

یک ساعت و نیم بیشتر فعال می ماندند.

مغز با درخشش سبزرنگ
پژوهشگران در مرحله بعد از گونه ای از موش ها که با مهندسی 
زیستی  ساعت  تنظیم  ساعت  مرکز  عصبی  سلول های  ژنتیک 
سبز  رنگ  به  بنفش  ماورای  نور  زیر  در  بودن،   فعال  هنگام  آنها 

با  پژوهشگران  کردند.  استفاده  می درخشیدند،  
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آمریکا به رتبه یازدهم رسید

فهرست برترین نظام های 
سالمت جهان منـتشر شد

می کنند  فکر  دیگر  کشورهای  حتی  و  متحده  ایاالت  مردم  از  بسیاری 
نظام سالمت آمریکا بهترین نظام سالمت در جهان است اما یک بررسی 
است  واشنگتن  در  آن  مرکز  که  مشترک المنافع»  طرف «بنیاد  از  اخیرا  که 
انجام شده، نشان می دهد، آمریکا بین ۱۰ کشور صنعتی پیشرفته بدترین 
نظام سالمت را دارد و رده یازدهم جهان را اشغال کرده و بریتانیا مانند 
را  جهان  در  سالمت  نظام  بهترین  اعالم شده  معیارهای  براساس  گذشته 
طبقه بندی  این  دارد.  قرار   ۹۲ رده  در  رده بندی  این  در  ایران  داراست. 
توسعه  سازمان  و  جهانی  بهداشت  سازمان  اطالعات  و  آمارها  اساس  بر 
بهترین  که  کشوری   ۱۰ است.  گرفته  انجام  اقتصادی  همکاری های  و 
نظام های سالمت را دارند، عبارتند از: ۱- بریتانیا، ۲- سوئیس، ۳- سوئد، 
۴- استرالیا، ۵و۶- آلمان و هلند (به طور مشترک)، ۷و۸- نیوزیلند و نروژ 

(به طور مشترک) ۹- فرانسه، ۱۰- کانادا، ۱۱-ایاالت متحده آمریکا.
آمریکایی ها و سایر مردم دنیا می دانند این کشور گران ترین نظام سالمت 
جهان را دارد اما در ضمن این تصور هم وجود داشت که در برابر هزینه 
می دهد.  قرار  مردمش  اختیار  در  را  سالمت  و  درمان  خدمات  بهترین  باال 
 ۵ از  خالصه ای  فهرست  این  می کنند.  رد  را  فرض  این  جدید  یافته های 
برای  جهانی  بهداشت  سازمان  سوی  از   ۲۰۰۰ سال  در  که  است  معیاری 

طبقه بندی نظام سالمت کشورهای جهان مورد نظر قرار گرفته است.

کیفیت: کارشناسان، میزان کیفیت نظام های سالمت را براساس ۴ معیار 
درمان کارآمد، درمان ایمن، درمان هماهنگ و درمان بیمارمحور بررسی 

کرده اند.

دسترسی: شبکه سراسری بهداشت و درمان از جمله موارد تعیین کننده 
در دسترسی به درمان درست است. بدون وجود چنین شبکه ای دسترسی 

به درمان عمال کار آسانی نیست.

برای  هزینه ها  درست  صرف  و  اقدامات  بهترین  انجام  منظور،  کارآیی: 
موثر  اقدامات  جمله  از  است.  جامعه  بهداشت  و  سالمت  سطح  بهبود 
شدن  بیشتر  و  اورژانس  بخش های  به  مراجعه  کاهش  بهتر  کارآیی  برای 

آزمایش های روتین پزشکی است.

عدالت: ایاالت متحده از لحاظ عدالت در نظام سالمت در ته فهرست قرار 
پزشک  به  بیماری  هنگام  مردم  از  بسیاری  متحده  ایاالت  در  می گیرد. 
مراجعه نمی کنند، آزمایش های تشخیصی را انجام نمی دهند، درمان را پی 
نمی گیرند یا بیمه?نامه پرنمی کنند، چون پول ندارند! در بررسی که اخیرا 
انجام شده یک سوم بزرگساالن آمریکایی کم درآمد گفته اند: «به دلیل باال 

بودن هزینه ها در سال گذشته از خدمات درمانی استفاده نکرده اند.»

اثر  بر  مرگ  فاکتور   ۳ از  موضوع  این  بررسی  در  سالم:  زندگی های 
به  امید  میزان  و  نوزادان  مرگ  بود،  ممکن  آنها  درمان  که  بیماری هایی 

زندگی استفاده شده است. 

دارند،  اعتقاد  سیاسی  مفسران  و  سالمت  کاشناسان  از  برخی  انتقادات: 
بهداشت  سازمان  مقایسه  متدولوژی  و  آماری  روش  و  طبقه بندی  نوع 
دارد.  ایراداتی  جهان  کشورهای  سالمت  نظام  رده بندی  برای  جهانی 
برخی از منتقدان می گویند: «تالش سازمان بهداشت جهانی برای مقایسه 
بدون  ثابت  معیارهای  از  تعدادی  براساس  جهان  سالمت  نظام های  همه 
این  شده  باعث  جمعیتی  و  اجتماعی  اقتصادی،  وضعیت  نظرگرفتن  در 
که  دهه  یک  از  بیش  از  بعد  بگیرد.  خود  به  یکسونگرانه  صورت  مقایسه 
از این طبقه بندی می گذرد با وجود تغییراتی که در رتبه برخی کشورها 
به وجود آمده، هنوز اجماع نظری برسر معیارهای طبقه بندی پیدا نشده 
است. نتیجه آنکه این بحث و جدل ها آنقدر باال گرفت که سازمان بهداشت 
با  نکند.  تجدید   ۲۰۱۰ سال  برای  را  طبقه بندی  پروژه  داد  ترجیح  جهانی 
و  درمان  صعودی  هزینه های  سالمند،  جمعیت  سریع  ازدیاد  به  توجه 
سالمت،  نظام  در  اصالحات  انجام  برای  دولت ها  مداوم  برنامه ریزی های 
به دست دادن معیارهای جهان شمولی که بتواند همه کشورها را زیرچتر 
می گوید:  بلومبرگ  مثال  می شود.  دشوارتر  روز  هر  دهد،  قرار  خود 
«آمریکایی ها بیشترین هزینه را برای درمان خود می پردازند اما کوبایی ها 
بیشتر از آمریکایی ها عمر می کنند در صورتی که هزینه آمریکایی ها برای 

درمان ۱۴ برابر هزینه ای است که کوبا برای این کار خرج می کند.» 
هزینه سالمت هر فرد انگلیسی در نظام سالمت بریتانیا که بهترین نظام 
شناخته شده بوده، ساالنه حدود ۳۴۰۵ دالر است و هزینه آمریکا در همین 
بریتانیا  سالمت  نظام  حال  این  با  دالر،   ۸۵۰۸ یعنی  ۲برابر  از  بیش  مورد 
سال  «از  می گویند:  کشور  این  کارشناسان  نیست.»  مصون  آسیب  از  هم 
۲۰۱۵ بریتانیا دچار کسری بودجه ۳/۵ میلیارد دالری در نظام بهداشتی 
برای  راه هایی  تا  انداخته  فکر  به  را  مسئوالن  امر  همین  و  شد  خواهند 

پس انداز و صرفه جویی پیدا کنند.»
Forbes :منبع

مغز  از  ناحیه ای  رنگ  سبز  درخشش  این  از  استفاده 
که  را   (SCN) فوق کیاسمایی»  «هسته  نام  به  موش ها 
بدن  زیستی  ساعت  مرکز  و  دارد  قرار  مغز  میانه  در 
است،  تحت نظر گرفتند. رفتار موش ها با فعالیت هسته 
شده  متولد  موش های  در  داشت.  تطبیق  فوق کیاسمایی 
فوق کیاسمایی  هسته  فعالیت  تابستانی،  نور  چرخه  در 
فعال  ساعت   ۱۰ برای  و  می رسید  اوج  به  غروب  هنگام 
فعال  موش ها  که  زمانی  دوره  همان  در  یعنی  می ماند، 
بودند. در موش های متولد شده در چرخه نور زمستانی 
که پس از شیر گرفته شدن در نور زمستانی باقی مانده 
ساعت  یک  فوق کیاسمایی  هسته  فعالیت  اوج  بودند، 
پس از غروب بود و برای ۱۰ ساعت طول می کشید. اما 
هفتگی   ۳ در  که  زمستان  در  شده  متولد  موش های  در 
از شیر گرفته شده و پس از آن به تابستان منتقل شده 
بودند، فعالیت ساعت زیستی (هسته فوق کیاسمایی) دو 
 ۱۲ برای  و  می رسید  خود  اوج  به  غروب  از  پیش  ساعت 
ساعت فعال باقی می ماند. موش هایی که چرخه نور و 
داشتند،  قرار  حد  دو  این  بین  و  داشتند  مساوی  تاریکی 
بدون توجه به اینکه پس از ۳ هفتگی در چه فصل نوری 
قرار می گرفتند،  ۱۱ ساعت فعالیت هسته فو ق کیاسمایی 
را نشان می دادند. اینکه انسان ها نیز نسبت به قرارگیری 
فصلی در ابتدای  نوری متفاوت  چرخه های  معرض  در 
زندگی پاسخ های مشابهی نشان می دهند،  یا خیرهنوز 
شدید  «واکنش  می گوید:  مک ماهون  اما  نیست،  روشن 
موش  های متولدشده در زمستان به تغییر فصل «بسیار 
شبیه»  به اختالل خلقی فصلی یا افسردگی زمستانی در 

انسان هاست.»
خطر  زمستان  در  تولد  داده اند  نشان  پژوهش ها  گرچه 
عوامل  اما  می برد،  باال  را  روانی  اختالالت  از  برخی 
اثر  این  است  ممکن  نوری  چرخه  از  غیر  دیگری  بسیار 
را ایجاد کرده باشند.  برای نمونه قرارگیری در معرض 
گفته  به  فصلی.  بیماری های  سایر  یا  آنفلوآنزا  به  ابتال 
چرخه  که  می دهد  نشان  آنها  یافته  های  پژوهشگران 
و  است  موثر  بعدی  زندگی  بر  نوزادی  دوره  در  نوری 
ممکن است به درک بروز این اختالالت روانی کمک کند.

LiveScience :منبع
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خانواده

نقطه مشترک استینگ، بیل گیتس و وارن بافت چیست؟ هر سه 
ثروتی عظیم دارند و هیچ کدام از آنها ثروتشان را به فرزندانشان 
میلیون   ۳۰۰ که  است  کرده  اعالم  تازگی  به  استینگ  نمی دهند.  
این  رسید.  نخواهد  بزرگسالش  فرزند  شش  به  ثروتش  دالر 
موسیقیدان در ماه ژوئن به دیلی میل گفت: «مطمئنا نمی خواهم 
این ثروت را به آنها بدهم؛ چون وبال گردنشان می شود. آنها باید 
کار کنند. همه فرزندانم این را می دانند و به ندرت از من چیزی 

می خواهند و من این را تحسین می کنم.»

بیش  مصرف  به دلیل  فوریه  ماه  در  که  هافمن»،  سیمور  «فیلیپ 
را  ویژه ای  شرایط  وصیتنامه اش  در  درگذشت،  هروئین  حد  از 
مطرح کرده بود: پسرش باید در یکی از شهرهای بزرگ آمریکا 
بزرگ شود و «با فرهنگ، هنر و معماری» آن شهر آشنا شود. این 
وصیت نامه پیش از به دنیا آمدن دو فرزند کوچک  اش تنظیم شده 
بود؛ اما این هنرپیشه تعمدا ثروت ۳۵ میلیون دالری خود را برای 
«فرزندان  آنها  نمی خواست  زیرا  نگذاشت؛  ارث  به  فرزندانش 

ثروت به ارث برده» باشند.
تصور  حد  از  بیش  که  لوسی  پولدارهای  بچه  همه  می شود  گفته 
پول دارند، اگر بدون محدودیت به ارثیه بزرگی دسترسی داشته 
باشند، انتخاب های هوشمندانه ای نخواهند کرد و زندگی سالمی 
است  گفته  مشهور،  سرآشپز  الوسون»  «نیگال  داشت.  نخواهند 
می گوید: «معتقدم  او  بگذارد.  جای  به  بزرگی  ارثیه  ندارد  قصد 
موجب  مالی  امنیت  باشند.  داشته  مالی  امنیت  نباید  فرزندانم  که 

می شود مردم به دنبال پول درآوردن نروند.»
نرم  پنجه  و  دست  موضوع  این  با  همواره  ثروتمند  خانواده های 
درمورد  کوچک تر  مقیاس  با  داستان  همین  هم اینک  اما  کرده اند؛ 
فاصل  حد  در  شده  متولد  (افراد  بیبی بومرها  از  نفر  میلیون ها 
سال های ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴) وجود دارد. پیش بینی می شود این افراد 
طی ۳۰ سال آینده ۳۰ تریلیون دالر ثروت از خود به جای بگذارند 

می رود.  شمار  به  آمریکا  تاریخ  در  ثروت  انتقال  بزرگ ترین  که 
بنابراین مساله ای که یک موضع خانوادگی خصوصی بود، به یک 
مبحث عمومی درباره ثروت، امتیاز و مسوولیت شخصی تبدیل 
پول  این  کسی  چه  که  است  مطرح  پرسش  این  اکنون  است.  شده 
فراوان را دریافت می کند؟ آیا این پول باید به ارث گذاشته شود؟ 

یا آیا وراث بدون این پول آسوده تر خواهند بود؟

دالر  میلیون   ۱۰ فرزندشان  سه  از  هریک  به  گیتس  ملیندا  و  بیل 

ثروت  دالر  میلیارد   ۷۶ آنها  که  است  درشرایطی  این  می دهند: 
ثروت  از  دالر  میلیارد   ۲ هرکدام  هم  «بافت»  فرزند  سه  دارند. 
به  می شود؟  چه  ثروت  این  بقیه  اما  می کنند؛  دریافت  را  پدرشان 
دیگر  و  گیتس  ثروت  همچون  می یابد،  اختصاص  خیریه  امور 
میلیاردرها که متعهد شده اند پول شان را صرف بهبود وضعیت 

جهان کنند.
ارث  به  برای  مناسب  مبلغ  می کند،  بیان  بافت  که  همان طور 
کنند  احساس  که  است  اندازه ای  «به  فرزندان  برای  گذاشتن 

می توانند هرکاری بکنند؛ اما نه آنقدر که بتوانند بیکار باشند.»
یک مولتی میلیونر که ثروتش را از طریق تالش شخصی به دست 
درگیر  دیگری،  موضوع  هر  از  بیش  «ما  می گوید:  است،  آورده 
که  همسرش  و  فرد  این  هستیم.»  پول  گذاشتن  ارث  به  مساله 
صدها میلیون ثروت دارند، در خانواده های طبقه متوسط بزرگ 
درصورت  که  کنند  تنظیم  مالی   برنامه  یک  می خواهند  و  شده اند 
تباهی  باعث  اما  کند؛  مراقبت  فرزندانشان  از  ناگهانی شان  مرگ 
آنها نشود. او می گوید: «ما نگرانیم که اگر آنها در سنین جوانی 
داد.  خواهد  رخ  چه  بگیرند،  دست  به  را  پول  زیادی  مبلغ  کنترل 
هرچه بیشتر به این مساله فکر می کنیم، بیشتر نگران می شویم.» 
بودجه ای  فرزندانشان  از  هرکدام  برای  بافت  از  الهام  با  آنها 
درنظر گرفتند. هر فرزند ۲/۵ میلیون دالر تحت کنترل یک فرد 
امین دریافت می کند که این پول باید صرف آموزش، مراقبت های 
مبلغی  اگر  شود.  کسب وکار  یک  تاسیس  یا  خانه  خرید  پزشکی، 
ترتیب  این  به  و  می شود  سرمایه گذاری  نشود،  خرج  پول  این  از 
فرزندان  که  زمانی  تا  محدودیت ها  این  می شود.  اضافه  آن  به 
این  از  پس  اما  داشت؛  خواهند  ادامه  برسند،  سالگی   ۴۰ سن  به 
دهند.  انجام  پولشان  با  بخواهند  کاری  هر  می توانند  آنها  سن 
شده اند  بالغ  آنقدر  سالگی   ۴۰ سن  در  فرزندانشان  معتقدند  آنها 
ذخیره  پشتوانه  به عنوان  یا  کنند  مصرف  عاقالنه  را  پول  این  که 
که  می شود  داده  خیریه  مرکز  به  هم  خانواده  ثروت  بقیه  کنند. 
این خیریه درنهایت توسط فرزندان اداره خواهد شد و تنها برای 

از  خانواده  این  فرزندان  شد.  خواهد  صرف  بشردوستانه  امور 
شده اند.  مطلع  است،  شده  گرفته  درنظر  آنها  برای  که  برنامه ای 
او  آمده اند.»  هیجان  به  برنامه  این  از  می گوید:«آنها  پدرشان 
معتقد است یک ارثیه کالن فرزندان والدین ثروتمند را برای همه 
عمر به دام می اندازد. او می گوید: «نمی خواهند زمانی که آنها در 

آیینه به خود نگاه می کنند بگویند«من کی هستم؟».
«جیمی جانسون» کل زندگی خود را در کنار افراد بسیار بسیار 
 ۲۱ سن  به  که  زمانی   ،۲۰۰۰ سال  در  او  است.  گذرانده  ثروتمند 
فراوانی-  پول  جانسون  اند  جانسون  شرکت  از  رسید  سالگی 
و  خواهر  پنج  از  هریک  برد.  ارث  به  دالر-  میلیون   ۶۰۰ درحدود 
خرج  در  اینکه  بدون  کردند،  دریافت  را  مبلغ  همین  هم  او  برادر 
باشند. مستند«ثروتمند متولد شده»  کردن آن محدودیتی داشته 
دیگر  و  او  خانواده  پول  درباره  شد  ساخته   ۲۰۰۳ سال  در  که 

دوستان فوق ثروتمندش است.

 او در این مستند می گوید: «وقتی افراد بسیار ثروتمند می گویند 
نیست.»  درست  معموال  نمی گذارم»،  پولی  هیچ  فرزندانم  «برای 
حتی زمانی که فرزندان دسترسی فوری به پول ندارند، بهترین 
همه  می کنند.  دریافت  را  فرصت ها  و  ارتباطات  مسکن،  مدارس، 
می توانند  ثروتمند  خانواده های  فقط  که  هستند  چیزهایی  اینها 
و  ثروت  انتقال  از  دیگری  روش  اینها  شوند.  برخوردار  آن  از 
نفوذ هستند. این مساله که داشتن پول زیاد برای فرزندان افراد 
ثروتمند خوب است یا بد به اینکه خانواده چگونه فرزندانش را 
آماده کرده باشد، شخصیت فرزندان و توانایی تحمل فشار ثروت 
عظیم و نگرانی از محرومیت از ارث، بستگی دارد. در ازای هر 
ترامپ»  ایوانکا   » یک  هیلتون،  پاریس  مانند  خوش گذران  دختر 
مدرک  پنسیلوانیا  دانشگاه  وارتون  مدرسه  از  که  دارد  وجود 
یک  ایجاد  برای  خانوادگی اش  شهرت  و  پول  از  و  دارد  بازرگانی 
ارثیه اش  از  نیز  جانسون  است.  کرده  استفاده  موفق  کسب وکار 
استفاده  نیویورک  در  معمولی  نسبتا  زندگی  و  فیلم سازی  برای 

فرزندان ثروتفرزندان ثروت

گاهی برخی والدین 
ثروتمند شرایط رفتاری 

سختگیرانه ای را وضع 
می کنند و فرزندانشان را به 

کاهش ارثیه تهدید می کنند.
از سوی دیگر، بسیاری از 

مردم دوست ندارند درباره 
پول حرف بزنند؛ چون 

نمی خواهند فرزندانشان 
بدانند چقدر ثروت دارند یا 
چقدر پول به ارث می برند.



هفته نامه پرشین ۲۵جمعه ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۷

Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

کرده است. او می گوید: «درمورد من، این پول مزایای زیادی داشت.»
وضع  را  سختگیرانه ای  رفتاری  شرایط  ثروتمند  والدین  برخی  گاهی 
می کنند.«توری  تهدید  ارثیه  کاهش  به  را  فرزندانشان  و  می کنند 
به  دالر  هزار   ۸۰۰ تنها  پدرش،  دالری  میلیون   ۶۰۰ ثروت  از  اسپلینگ» 
ارث برد و همچنان با مادرش که کنترل اموال را در دست دارد، دچار 

اختالف است. 
پول  شوم  سایه  برابر  در  را  فرزندانشان  می خواهند  والدین  اکثر 
فراوان-مواد مخدر، تعقیب قضایی، مفتخوری- حفاظت کنند و ثروت 
خانوادگی را برای نسل های آینده حفظ کنند. این مساله معموال اتفاق 
مصرف  را  آن  بیشتر  دوم  نسل  درمی آورند،  پول  اول  نسل  نمی افتد: 
می کنند و نسل سوم باقی مانده آن را خرج می کنند. برای مثال خانواده 
»در  واندربیلت  «ریجینالد  که  زمانی  بگیرید.  درنظر  »را  «واندربیلت 
دالر  میلیون   ۹۴ (حدود  دالر  میلیون   ۷ از  بیش  درگذشت،   ۱۹۲۵ سال 
کشتیرانی  و  راه آهن  طریق  از  او  پدربزرگ  که  داشت  ثروت  امروزی) 
دالر  میلیون   ۵ تنها  کوچکش  دختر  دو  برای  اما  بود.  کرده  جمع آوری 
از  که  است  واندربیلت  گلوریا  دختران  این  از  یکی  است.  مانده  باقی 
است.  آورده  دست  به  دالر  میلیون   ۲۰۰ دکوراسیون  و  طراحی  طریق 
گلوریا به پسرش، اندرسون کوپر، گفته است که حتی یک پنی از او به 
ارث نخواهد برد. اندرسون می گوید:«مادرم برایم روشن کرده است که 
ارثیه ای درکار نیست.» او از این مساله خوشحال است و می گوید پول 
بادآورده شوم است. یک ستاره شبکه تلویزیونی سی ان ان که ساالنه ۱۱ 
برده  ارث  به  زیادی  پول  کسی  می گوید: «چه  دارد،  درآمد  دالر  میلیون 
و آن را برای زندگی خودش خرج کرده است؟ زمانی که من بچه بودم 
اینقدر  نمی دانم  است،  درانتظارم  طال  از  پر  کوزه  یک  می دانستم  اگر 

باانگیزه بودم یا نه.»
به طور  ثروتمندان  بکنند؟  باید  چه  دوست داشتنی  والدین  بنابراین 
گاچ»،  می دادند. «باب  نوه هایشان  و  فرزندان  به  را  پولشان  همه  سنتی 
طوالنی تری  عمر  بیبی بومرها  می گوید  اکسنچر،  شرکت  مدیرعامل 
عالیق  و  بازنشستگی  دوران  نیازهای  بین  می کنند  تالش  و  دارند 
خیرخواهانه خود و رفاه فرزندانشان تعادل برقرار کنند. او خود این 
کار را به خوبی انجام داده است و قصد دارد بخشی از ثروت را برای 
و  بدهد  تحصیلش  محل  مدرسه  به  را  بخشی  بگذارد،  ساله اش   ۲۰ پسر 
بخشی را صرف عالقه مندی هایش بکند. او می گوید: «می خواهم پسرم 
را  پول  همه  باشم  مجبور  نمی کنم  فکر  اما  شود؛  بهره مند  ثروت  این  از 

برای او بگذارم.»
که  دالری  تریلیون   ۱۲ درباره  را  گزارشی   ۲۰۱۲ سال  در  اکسنچر 
که  دالری  تریلیون   ۳۰ و  برده اند  ارث  به  والدین شان  از  بیبی بومرها 
برای وراث و دیگر موسسات به جای می گذارند، منتشر کرد. البته این 
افراد خوش شانس بوده اند که از رکود اقتصادی آسیب ندیده اند و هنوز 

مشغول به کارند یا با پس اندازی خوب بازنشسته شده اند. 

بیبی بومرها با نسل های قبلی فرق دارند: آنها در زمان زنده بودنشان 
پولشان را می بخشند و بیشتر از نسل های قبل درباره یافته ها و حفظ 

شغل فرزندانشان نگران هستند. 
می گوید:  بتسدا  مرکز  از  دارایی ها  مدیریت  فاکس »متخصص  «نانسی 
و  کرده ام  کار  سختی  به  پول  این  «برای  می گویند:  مردم  از  «برخی 
کند.  استفاده  کارائیب  جزایر  در  زندگی  برای  آن  از  پسرم  نمی خواهم 
کنم؛  کنترل  را  مسائل  قبر  درون  از  «نمی خواهم  می گویند:  هم  برخی 
به  شیوه ای خردمندانه  به  را  این میراث  که  دارد  خوبی وجود  دلیل  اما 
جای بگذارم، شیوه ای که بهره وری و زندگی سالمی را به بار بیاورد.»
بسیاری از مراکز مدیریت دارایی برنامه ای را طراحی کرده اند که ارث 
را در سنین مختلف توزیع می کند. معموال یک سوم آن را در ۲۵ سالگی، 
عرضه  وارث  به  سالگی   ۳۵ در  را  مابقی  و  سالگی   ۳۰ در  را  سوم  یک 
وارث  که  هستند  همراه  ویژه ای  شرایط  با  ارثیه ها  از  برخی  می کنند. 
را وادار می کنند از دانشگاه فارغ التحصیل شود، ازدواج کند یا به مدت 
مشخص شغلی داشته باشد تا بتواند ارث خود را دریافت کند. فاکس 
طرفدار هیچ کدام از اینها نیست او می گوید آینده قابل پیش بینی نیست 

و راه های گریز از این شرایط فراوان است. 

از سوی دیگر، بسیاری از مردم دوست ندارند درباره پول حرف بزنند؛ 
پول  چقدر  یا  دارند  ثروت  چقدر  بدانند  فرزندانشان  نمی خواهند  چون 
درمورد  بزرگسال  فرزندان  متحده  ایاالت  در  گرچه  می برند.  ارث  به 
اتفاق  به ندرت  اما  نیستند،  برخوردار  قانونی  حق  از  والدین شان  پول 
می افتد هیچ ارثی دریافت نکنند؛ اما این به این معنی نیست که کل ارث 

را دریافت می کنند. 
فکس مشتری ای دارد که فرزندانش را به شدت دوست دارد و به دنبال 
به  کارآفرین  این  بگذارد.  ارث  به  آنها  برای  را  پولش  که  است  راهی 
را  کسب وکارش  از  بخشی  و  مالی  هدایای  مناسب،  آموزش  فرزندانش 
مرد  ثروتمندترین  این  هستند.  گیتس  بیل  مانند  برخی  اما  است؛  داده 
به  پول  مقدار  چه  دقیقا  فرزندانش  از  کدام  هر  که  نمی کند  فاش  جهان 
از  کوچکی  «بخش  گفت:  میل  دیلی  به   ۲۰۱۱ سال  در  اما  می برند؛  ارث 
ثروتم خواهد بود.» همه آنها از آموزش و خدمات بهداشتی و درمانی 
که  می کنند  دریافت  پول  میلیون   ۱۰ و  بوده  اند  برخوردار  باورنکردنی 
به  نزدیک  حتی  اما  می دهد؛  قرار  ثروتمند  درصد  یک  طبقه  در  را  آنها 
گیتس  نیست.  است،  آورده  دست  به  خود  میلیاردرشان  پدر  که  ثروتی 
مورد  در  بسازند.  را  جهانی اشان  امپراتوری  باید  خود  می گوید: «آنها 
درآمدشان، باید شغلی که دوست دارند انتخاب کنند و سر کار بروند.»

ویتامین های زیبایی 
 

از  که  هستند  انسان  نیاز  مورد  مغذی  مواد  ویتامین ها، 
طریق غذا وارد بدن انسان می شوند و برای حفظ سالمتی 
از  استفاده  که  می رسد  نظر  به  چنین  ضروری اند.  او 
است:  الزم  پوست  برای  موضعی  صورت  به  ویتامین ها 
آسیب پذیری  عوامل  معرض  در  شدت  به  پوست  چون 
مفید  اثرات  مهم ترین  از  است.یکی  خورشید  نور  چون 
آنها  که  آنهاست  شدن  اکسیده  ضد  خاصیت  ویتامین ها، 
برای  و  کرده  تبدیل  بدن  محافظ  آنتی اکسیدان های  به  را 
ویتامین ها  دیگر  طرف  از  است.  مفید  پیری  از  جلوگیری 
شاخی  الیه  و  شده  کالژن سازی  تحریك  باعث  می توانند 
جلوگیری  پوست  شدن  تیره  از  و  کنند  نرم تر  را  پوست 
ویتامین ها  از  تعدادی  خواص  ذکر  به  مبحث  این  در  کنند. 

می پردازیم:

Aویتامین  
استفاده  بهداشتی   – آرایشی  مواد  در   A ویتامین از  سال ها 
اثرات  من»  «کلیگ  توسط   ۱۹۸۴ سال  در  اما  می شد، 
جوان کننده ترتینویین که یکی از مشتقات ویتامینAاست، 
و  مقاالت  تمام  در  ترتینویین  مفید  اثرات  شد.  داده  شرح 
تحقیقات علمی به اثبات رسیده است. اثرات بیولوژیکی این 
ماده سبب شده که این ویتامین به عنوان دارو شناخته شود 
و استفاده از آن در مواد آرایشی- بهداشتی ممنوع و فقط با 
تجویز پزشك مصرف شود. رتینول یکی دیگر از مشتقات 
به  بهداشتی   – آرایشی  صنایع  توسط  که  است   Aویتامین
الیه  ضخامت  افزایش  سبب  و  شده  اضافه  آرایشی  مواد 
صورت  چین های  رفع  سبب  نتیجه  در  و  پوست  شاخی 

می شود.

C ویتامین 
ویتامینC نیز در آب، محلول است و در میوه ها و سبزیجات 
اکسیدکنندگی  ضد  مهم  اثر  ویتامین  این  دارد.  وجود  تازه 
مواد  به  ویتامین  این  می شود.  کالژن  تولید  سبب  و  دارد 
ضد  خاصیت  زیرا  می شود؛  اضافه  بهداشتی  ـ  آرایشی 
جلوگیری  و  پوست  لکه های  رفع  سبب  آن  اکسیدکنندگی 
ویتامین تولید  دیگر  طرف  از  و  می شود  زودرس  پیری  از 
قرمزی  کاهش  سبب  ویتامین  این  می دهد.  افزایش  را   E

پوست ناشی از آفتاب و نیز کاهش عوارض آفتاب سوختگی 
در  مفیدی  تأثیر  ویتامین  این  التهابی  ضد  اثر  می شود. 

درمان بیماری هایی چون اگزما و پسوریازیس دارد.

Eویتامین  
و  است  چربی  در  محلول  ویتامین های  نوع  از  ویتامین  این 
یافت  روغن ها  از  بسیاری  و  خشکبار  روغنی  دانه های  در 
می شود. سال هاست که این ویتامین را به عنوان داروی ضد 
استفاده  بهداشتی  ـ  آرایشی  موارد  در  و  می شناسند  پیری 
کاهش  و  خورشید  نور  از  ناشی  قرمزی  کاهش  می کنند. 
قابل  کاهش  و  است  آن  مفید  اثرات  از  سوختگی  آفتاب  ورم 
آن  موضعی  استفاده  اثر  در  پوست  چروك  و  چین  مالحظه 

ثابت شده است.

Kویتامین  
نیاز  آن  تولید  و  می شود  تولید  انسان  روده  در  ویتامین  این 
انعقاد  برای  ویتامین  این  دارد.  تازه  سبزیجات  مصرف  به 
در  آن  موضعی  موارد  از  استفاده  اما  است،  ضروری  خون 
کاهش خون مردگی ناشی از ضربات و نور خورشید موثر 
که  پلك  زیر  تیرگی  کاهش  در  همچنین  ویتامین  این  است. 

علت عروقی دارد نیز موثر است.

در آخر اثرات مفید ویتامین ها در بدن انسان سال هاست که 
مشخص شده و حاال در مواد آرایشی – بهداشتی هم تاثیرات 
از  بعضی  شد  ذکر  که  همان گونه  اما  است،  شده  ثابت  آنها 
غلط  استفاده  چون  و  هستند  دارویی  ویتامین ها  این  اقالم 
آن  از  استفاده  نحوه  می شود،  پوست  التهاب  سبب  آنها  از 
ساختمانی  شکل های  همچنین  کند.  تجویز  پزشك  باید  را 
بهداشتی  آرایشی-  صنایع  در  ویتامین ها  این  از  مختلفی 
استفاده می شود که ممکن است با شکل خوراکی آن تفاوت 
ویتامین ها  این  خودسرانه  استفاده  بنابراین  باشد.  داشته 
است  ممکن  مثال  نمی شود،  توصیه  موضعی  صورت  به 
حل کردن قرص خوراکی ویتامینC در آب و مالیدن آن به 
وجود  علت  به  بلکه  نداشته،  فایده ای  هیچ  تنها  نه  صورت، 
شود.  حساسیت  ایجاد  سبب  قرص ها  آن  در  دیگری  مواد 
گوناگون اند،  ویتامین های  دارای  نیز  مختلف  میوه های 
حساسیت های  ایجاد  می توانند  که  هستند  ترکیباتی  حاوی 
پوستی کنند. بنابراین استفاده موضعی از عصاره میوه ها 

یا حتی خود میوه ها اصال توصیه نمی شود. 
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دردسرساز  و  بهنجار  ها  عادت  و  ها  شک  این  اما 
وجود  به  روزمره  زندگی  برای  مانعی  و  نیست 
نمی آورد. فقط زمانی اختالل وسواس تشخیص 
یابد  شدت  آنقدر  مشکالت  این  که  شود  می  داده 
که موجب ناراحتی شدید شود و زندگی فرد را با 

مشکل روبه رو کند.
هستند،  پایداری  نسبتا  های  نگرانی  ها  وسواس 
افکار یکسان، تخیالت یا تکانه های برگشت پذیر 
تشویش،  موجب  و  تکرار  ناخواسته  که  لجوج  و 
که  شوند  می  فرد  در  خجالت  بروز  غالبا  و  ترس 
بیشتر  در  آنها  دست  از  فرار  برای  او  های  تالش 
موارد با شکست همراه است. اکثر افراد مبتال به 
افراد  این  هستند.  کند  رفتارهایشان  در  وسواس 

برای کارهای ساده وقت زیادی را صرف می کنند 
انجام  دقیق  و  بدرستی  را  کارها  دارند  تمایل  و 
دهند و روش انجام کارها نگرانشان می کند. آنها 
می  آنچه  درباره  و  دهند  می  اهمیت  جزئیات  به 
پاسخ  مکرر  طور  به  دارند.  تردید  و  شک  گویند 
های قبلی خود را با طرف گفت وگوی خود مرور 
می کنند تا مطمئن شوند در جزئیات دچار اشتباه 
نشده اند. معموال وسواسی ها بدخلقی و بدقلقی 
اطرافیانشان  برای  که  دارند  را  خود  خاص  های 
نظر  به  نچسب  افرادی  و  بوده  کننده  کسل  گاهی 
ممکن  نیز  وسواسی  فرد  ازدواج  و  کار  آیند.  می 
گیری  تصمیم  در  او  ناتوانی  و  تعلل  دلیل  به  است 
دلیل  به  است  ممکن  فردی  چنین  بیفتد.  خطر  به 
به  را  محاسبات  و  ها  واژه  همه  که  این  در  اصرار 
فرصت  بنویسد،  و  دهد  انجام  شکل  ترین  کامل 
مقرر  زمان  در  نتواند  و  بدهد  دست  از  را  زیادی 
به  و  کند  تهیه  را  ها  صورتحساب  یا  ها  گزارش 
همین دلیل در محل کار خود دچار دردسر شود. 
به نظر می رسد مشکالت وسواسی بتدریج کنترل 
خانواده  افراد  همه  زندگی  در  ای  مالحظه  قابل 
لباس  طریقه  خوردن،  غذا  روش  کند.  می  ایجاد 
پوشیدن، روش نظافت و... باید براساس تمایالت 
و  فرزندان  همسر،  و  شود  انجام  وسواسی  فرد 
پدر و مادر بناچار باید تحمل کنند و غالبا هم هیچ 
کس جرات مخالفت با او را ندارد. در نیمی از این 
افراد شروع نشانه های وسواس در پی یک اتفاق 
شغلی،  مشکالت  طالق،  حاملگی،  مانند  زا  تنش 
دهد.  روی  ازدواج  حتی  یا  نزدیکان  از  یکی  مرگ 
طبیعی است به دلیل ماهیت مشکل ساز و سواس 
بتوانیم  که  هستیم  راهی  جستجوی  در  ما  اغلب 
محققان  کنیم.  دور  خود  از  را  وسواس  و  نگرانی 
رسیده  نتیجه  این  به  شده  کنترل  مطالعات  پی  در 
اند که درمان دارویی و رفتاردرمانی و یاری کردن 
اطرافیان شخص وسواسی تاثیر قابل مالحظه ای 
در کاهش و رفع عالئم وسواس و درمان وی دارد.

گرفتار کدامیک از عالئم وسواس هستید
افراد  دسته  این  تمیزکنندگان:  و  شویندگان  ـ 
اشیاء  وسیله  به  شدن  آلوده  نوع  از  وسواسی  به 
یک  آلودگی  نوع  هر  از  پرهیز  برای  و  گرفتارند 
شوند  می  قائل  خود  برای  تشریفاتی  عمل  چند  یا 
دوش  ها،  دست  حد  از  بیش  وشوی  شست  مانند 
گرفتن های طوالنی یا تمیز کردن منزل در ساعات 
بازگرداندن  فقط  مبتال،  فرد  اصلی  هدف  متوالی. 

احساس آرامشی است که از وی سلب شده است.
منظور  به  که  هستند  کسانی  ندگان:  کن وارسی  ـ 
طور  به  ای  فاجعه  یا  حادثه  بروز  از  پیشگیری 
کنند.  می  بازبینی  و  وارسی  را  چیز  همه  افراطی 

باشید  دچار  کردن  وارسی  وسواس  به  شما  اگر 
درها  قفل  و  گاز  اجاق  مرتبه  دوازده  است  ممکن 
قفل  در  به  باز  که  هنگامی  اما  نید،  ک وارسی  را 
شده نگاه می کنید باز هم از قفل شدن آن مطمئن 
نیستید و اگر شما دچار آداب وارسی کردن باشید 
از  مکرر  طور  به  صحبت  حین  ر  د است  ممکن 
نه.  یا  اید  کرده  توهین  آنها  به  که  بپرسید  دیگران 
حتی ممکن است به خاطر اطمینان از سالمتشان 
هر هفته چندبار تلفنی با پزشکان تماس بگیرند یا 

آن که با آنان مالقات کنند.

ـ تکرارکنندگان: اگر شما به وسواس تکرار مبتال 
ساده  حرکات  ناچارید  کنید  می  احساس  هستید، 
بدن  از  بخشی  شستن  دهید،  انجام  بار  چند  را  ای 
زیاد.  دفعات  به  سر  موهای  کردن  نه  شا یا  خود  
همان  به  را  حرکات  این  که  زمانی  ا  ت است  ممکن 
ممکن  نکنید.  راحتی  احساس  ندهید  انجام  تعداد 
به  و  ندارید  خوبی  دستخط  کنید  احساس  است 
دوباره  و  کنید  پاره  را  هایتان  نوشته  دلیل  همین 
ای  ساده  کارهای  انجام  در  نتیجه  در  و  بنویسید 
مشکل  نیز  تشکر  نوشتن  یا  نامه  ل  ارسا د  مانن
گرفتار  تکرار  وسواس  با  فردی  د.  باشی ه  داشت
احساس اجبار در شمارش کاشی های زمین، کتاب 
های روی قفسه یا میخ های روی دیوار می شود.

دارند  عالقه  که  هستند  کسانی  دهندگان:  نظم  ـ 
مطمئن  ای  شیوه  به  است  شان  اطراف  در  آنچه 
قرینه  شکلی  به  محکم  و  استوار  بی  ترتی و  نظم 
داشته باشد. برای مثال نیاز دارند رختخوابشان 
مثال  یا  باشد  چروک  یک  بدون  حتی  و  نقص  بی 
قرص های مورد مصرف روزانه شان را با طرح 
که  بار  هر  و  دهند  قرار  قفسه  در  خاص  نظمی  و 
دانه ای از آن را برمی دارند این نظم و ترتیب را 
به حالت اولیه بازگردانند. معموال نظم دهندگان 
هنگام مواجهه با بی نظمی با یک احساس ناآرامی 

وجودشان  در  غلیان  صورت  به  که  جانبه  همه 
شعله ور می شود، خود را ناچار به درگیر شدن 

به یک عمل وسواسی می بینند.

را  ارزش  بی  اشیای  افراد  این  دگان:  بارکنن ان ـ 
ریختن  دور  از  ناتوان  و  کنند  ی  م آوری  جمع 
دچار  شما  اگر  هستند.  ردنخور  د به  ی  اشیا
وسواس اندوختن هستید، بر اثر ترس و وسواس 
قدیمی،  های  روزنامه  از  پر  اتاق  چند  است  ممکن 

یادداشت، انواع قوطی، دستمال، لباس و شیشه ای 
خالی داشته باشید. شما این وسایل به دردنخور 
را دور نمی ریزید، زیرا می ترسید چیزی را دور 
بریزید که روزی به کارتان می آید. یک انبارکننده 
های  تکه  خیابان  در  زدن  قدم  هنگام  است  ممکن 
کوچک کاغذ را به امید این که شاید روزی به کار 
در  کند.  انبار  خود  منزل  در  و  وری  آ جمع  آید، 
حالی که دیگران متوجه بی ارزش بودن این جمع 
آوری هستند، شخص احتکارکننده آنها را بسیار 
وسواس  با  افراد  بعضی  پندارد.  می  مند  ارزش
آوری  جمع  به  متمادی  های  سال  ی  برا ار  احتک
مقاله  به  زمانی  شاید  که  پردازند  می  امه  روزن
این  خانه  شدید  موارد  در  کنند.  پیدا  نیاز  خاصی 

فرد دیگر جای خالی نخواهد داشت.
ـ وسواس بدون اجبار: شما ممکن است به افکار 
پرخاشگرایانه ای دچار باشید که به نظر می رسد 
به زور به ذهنتان راه می یابند. گر چه ممکن است 
آدابی عملی نداشته باشید، اما این افکار وسواسی 
های  فعالیت  که  یابند  شدت  قدر  آن  وانند  ت می 
آنها  کنند.  غیرممکن  شما  برای  را  کار  و  اجتماعی 
کار  مبادا  که  باشند  این  نگران  ائم  د است  ممکن 

یا  باشد  زده  سر  آنان  از  نادرستی  یا  غیراخالقی 
این وسواس را دارند که آیا به دیگران دروغ گفته 

اند یا دیگران را گول زده اند.

نه تمسخر نه سرزنش
با  برخورد  در  معموال  وسواسی  افراد  فیان  اطرا
این افراد دچار مشکل می شوند. نزدیکان باید این 
آگاهی را داشته باشند که تا جای ممکن سر به سر 
فرد وسواسی نگذارند و سعی کنند ذهن بیمار را 

به مساله یا فعالیت مورد عالقه اش مشغول کنند 
تا از تکرار رفتار او جلوگیری کنند. به طور مثال 
اگر فرد وسواسی عادت به رفتار تکراری و حاشیه 
پردازی و جزئی نگری و تشریفات وسواسی دارد، 
ذهنش را معطوف  چیزی کنند تا تمرکز او  نسبت 
ورود  مانع  باید  برود.  بین  از  تکراری  فتار  ر به 
احتیاط  با  بسیار  و  شوند  شخص  این  به  استرس 
گزارش  و  خبرها  مثال  کنند  برقرار  باط  ارت و  ا با 
های ناراحت کننده  به او ندهند، مسخره نکنند و 
حوصله او را داشته باشند. یکی از اشتباهاتی که 
اطرافیان وسواسی ها مرتکب می شوند این است 
می  سرزنش  و  شماتت  با  را  وسواسی  فراد  ا که 
کوبند و از این رهگذر می کوشند آنها را از رفتار 
وسواسی بازدارند. در نارسایی این روش همین 
بس که افراد وسواسی عالوه بر این که رفتارشان 
را تغییر نمی دهند، حالت دفاعی به خود گرفته و 
از  تر  مهم  همه  گذارند.از  می  صحه  خود  عمل  بر 
افراد دیگر فاصله می گیرند و این جدایی و فاصله 
زیاد زمینه وسواس در آنها را بیشتر می کند چه 
در پنهان و به طور آزادانه تسلیم افکار وسواسی 
خواهند شد و از این گذشته عمل خود را صحیح 

و اصولی قلمداد خواهند کرد. بهتر است به جای 
شماتت و سرزنش این گونه بیماران به آنها کمک 
مراجعه  معالج  پزشک  به  زودتر  چه  هر  تا  کنیم 
کنند، زیرا هر چه طول مدت وسواسی بودن آنها 

زیادتر شود، امکان معالجه شان کمتر می شود.

شیوه های خود ـ یاری رهایی از وسواس فکری 
در تصمیم گیری

۱ـ هنگام تصمیم گیری به خود تردید راه ندهید. 

شود  مسلط  شما  بر  منفی  افکار  ید  نده ه  اجاز
باید  بدهید.  انجام  کاری  هیچ  توانید  نمی  ه  وگرن
خود  های  توانایی  به  نسبت  مثبت  دیدی  همیشه 

داشته باشید.
هراس  خود  تصمیم  احتمالی  عواقب  ز  ا گر  ا  ۲ـ 
داشته باشید، قادر به تصمیم گیری نخواهید بود، 
بر  بتوانید  تا  کنید  دور  خود  از  را  شکست  فکر 

وسواس خویش غلبه کنید.
تصمیمتان  بودن  اشتباه  به  کامال  که  زمانی  تا  ۳ـ 
به  رسیدن  تا  ندهید،  تغییر  را  آن  اید،  برده  ن پی 
کاری  هیچ  و  دهید  خرج  به  حوصله  نهایی  نتیجه 
را نیمه کاره رها نکنید. از این شاخه به آن شاخه 

پریدن هیچ حاصلی دربر ندارد.
شما  گیری  تصمیم  در  دیگران  ندهید  جازه  ا ۴ـ 
داشته  مشورت  قصد  که  این  مگر  د،  کنن ت  ل دخا
باشید. در هر حال بکوشید تصمیم نهایی ـ البته 

در صورت صحیح بودن آن ـ را خود بگیرید.
۵ـ هیچ گاه عجوالنه تصمیم نگیرید، ممکن است 
را  تان  وسواس  زمینه  شکست  و  بخورید  شکست 
بیشتر می کند، به طوری که دیگر قادر به تصمیم 

گیری نخواهید بود.

تأئید موثرترین 
 C داروی هپاتیت

  
تأئید  از    (FDA) آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان 
با   C هپاتیت  مؤثر  و  ترکیبی  داروی  نخستین 
غذا  سازمان  داد.  خبر  «هاروونی»  قرص  نام 
قرص  کرد  اعالم    (FDA) آمریکا  داروی  و 
می تواند  که  است  مؤثر  حدی  به  جدید  ترکیبی 
را   C هپاتیت  بیماری  به  مبتالیان  تمام  تقریبا 
یک  آن  مصرفی  دز  که  جدید  قرص  کند.  درمان 
این  دارد؛  نام  «هاروونی»  است،  روز  در  عدد 
قرص ترکیبی از دارویی به نام «سوفوسبوویر» 
(سووالدی) با داروی جدید «لدیپساویر» است. 
داروی «سوفوسبوویر» در حال حاضر به تأئید 
استفاده   C هپاتیت  درمان  در  و  FDA رسیده 
از  بسیاری  جدید  داروی  تأئید  خبر  می شود. 
عرضه  منتظر  مشتاقانه  را   C هپاتیت  مبتالیان 
نقل  به  ایسنا  گزارش  به  است.  کرده  دارو  این 

آزمایشات  در  دی، داروی «هاروونی»  ام  وب  از 
 C هپاتیت  به  مبتالیان  درمان  در  مربوطه، 
سه  گذشت  با  به طوریکه  بوده  موثر  بسیار 
از  درصد   ۹۴ حدود  توانسته  مصرف  از  ماه 
در  کند.  درمان  را  بیماری  این  به  مبتالیان 
سیروز  از  ناشی  مشکالت  دلیل  به  که  بیمارانی 
کبدی درمان آنها دشوارتر بود، پس از شش ماه 
مصرف این دارو، موفقیت درمان به ۱۰۰ درصد 
متخصص  برنشِتین»  «دیوید  یافت.  افزایش 
شور»  «نورث  پزشکی  دانشگاه  هپاتیت  و  کبد 
جانبی  عوارض  هیچ گونه  تاکنون  می گوید: 
ناشی از مصرف این دارو گزارش نشده،  ضمن 
اینکه هیچ تداخل دارویی جدی با سایر داروها 
آزمایشات،  طول  در  است.  نشده  مشاهده  نیز 
مصرف  از  ناشی  جانبی  عوارض  مهمترین 
سردرد  و  مفرط  خستگی  قرص «هاروونی» 
و  کنترل  مرکز  اعالم  بر  بنا  است.  شده  اعالم 
حال  در   ، (CDC) آمریکا  بیماری های  با  مقابله 
حاضر در آمریکا سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به 

هپاتیت C  مبتال هستند.  

بهداشت روان

درمان همه مشکالت: 
رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشکالت خانوادگی , 

اضطراب - افسردگی , ترک عادتهای ناخواسته ,ترس ها - نگرانی 
ها , کسب اعتماد بنفس و رفع خجالت , ترک سیگار در یک ساعت , 
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فارغ التحصیل در رشته روانکاوی و مشاوره
 ( London University ) هیپنوتراپی تائید شد ه از 

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در 
بیمارستانهای اعصاب لندن

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

www.advancehypnotherapy.com

سریعترین روش روانکاوی از طریق 
هیپنوتراپی - روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم دکتر روحی 

شاهین

وقتی وسواس بالی  جانتان  می شود
همه ما گاهی  در انجام بعضی  کارها احساس نگرانی یا اجبار می 
کنیم. هنگام بیرون آمدن از خانه برای آن که مطمئن شویم کیف 
خود را همراه آورده ایم به وارسی می پردازیم یا مثال اگر احساس 

کنیم دست هایمان کثیف است، آنها را می شوییم.
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 طلسم فوتبال جوانان ۳۸ ساله شد

مقصــــری که 
مقصر نیست

نویسنده : امیر محب ملکی

از  ایران  جوانان  فوتبال  تیم  زودهنگام  حذف 
موفقیت  عدم  چهارمین  آسیایی،  رقابت های 
ناکامی ها  که  بود   ۹۳ سال  در  پایه  تیم های 
از  کسانی  چه  اینکه  کرد.  کامل  را  رده  این  در 
نتایج  این  اصلی  مقصر  فنی  و  مدیریتی  نظر 
بوده و باید چگونه با آنها برخورد کرد، بحث 
این  در  اما  است  ایران  فوتبال  روزهای  این 
تکرار  گذشته  اشتباهات  نباید  برخوردها 
به  ناکامی  یک  اخیر  دوسال  همانند  تا  شود 
مهر،  گزارش  به  نشود.  مبدل  ناکامی  چهار 
علی  هدایت  با  که  ایران  جوانان  فوتبال  تیم 
مهدوی کیا  مهدی  فنی  مدیریت  و  دوستی مهر 
 -۲۰۱۴ آسیا  جوانان  قهرمانی  مسابقات  در 
میانمار شرکت کرده بود، با دو شکست متوالی 
۲ بر یک برابر تایلند و یک بر صفر مقابل یمن، 

وداع زودهنگامی با این مسابقات داشت.

با توجه به اینکه تیم جوانان ایران آخرین مرتبه در سال ۱۹۷۶ 
آن هم به صورت مشترک با کره شمالی قهرمانی آسیا شد و سال 
۲۰۰۰ هم در تهران با کسب عنوان چهارم به جام جهانی جوانان 
رسید، باید گفت پس از این ناکامی، طلسم قهرمانی تیم جوانان 
کشورمان در آسیا به ۳۸ سال رسید و حسرت جهانی شدن این 
تیم ۱۴ ساله شد. این اتفاق تلخ برای تیم جوانان که کمتر کسی 
کشورمان  پایه  فوتبال  ناکامی  کارنامه  می کرد،  را  فکرش  حتی 
در سال ۱۳۹۳ را کامل کرد، کارنامه ای که با نرسیدن تیم زیر ۱۴ 
سال ایران به قهرمانی آسیا در همدان آغاز شد و با شکست تیم 
نوجوانان در پای جام جهانی در مسابقات تایلند و باخت های 
تیم  نکردن  صعود  با  و  یافت  ادامه  اینچئون  در  امید  تیم  تلخ 

جوانان از گروه خود تکمیل شد.
صحبت های  و  تحلیل ها  جوانان،  تیم  زودهنگام  حذف  از  پس 
فوتبال  تحلیل گران  و  کارشناسان  و  شد  مطرح  مختلفی 
علی  و  آیت اللهی  کفاشیان، هادی  علی  همچون  اسامی  پایه، 
خواستار  و  برشمردند  اتفاق  این  مقصر  را  دوستی مهر 
کمیته  فوتبال،  فدراسیون  مدیریتی  بخش های  در  خانه تکانی 

جوانان و تیم های پایه شدند.
در این بین اما نباید فراموش کرد که سال هاست بر طبل ناکامی 
خصوصا  سال ها  این  در  اگر  و  است  شده  زده  ایران  فوتبال 
دست  تالش  یک  حاصل  آمده،  بدست  هم  موفقیتی  اخیر  دهه 
کمتر  که  موضوعی  است.  بوده  فوتبالی  اتفاقات  یا  و  جمعی 
فدراسیون  ورزش،  کشور،  کالن  سطح  مدیران  توجه  مورد 
است  گرفته  قرار  رسانه ها  و  تحلیل گران  کارشناسان،  فوتبال، 
زیرا در موفقیت ها هیچکس به دنبال رفع نقاط ضعف نبود و 
موقتی  مسکن  از  تنها  عجوالنه،  تصمیمات  با  هم  ناکامی ها  در 

استفاده شده است.

برکناری نخستین مسکن
کرد.  تجربه  را  سکه  روی  دو  ایران  پایه  فوتبال  پیش  سال  دو 
توانست  تهران  در  دوستی مهر  علی  هدایت  با  نوجوانان  تیم 
اما  برسد  جهانی  جام  به  استرالیا  مقابل  یک  بر   ۵ پیروزی  با 
تا  شد  محروم  فینال  به  رسیدن  از  ازبکستان  برابر  شکست  با 
از  کمتر  یابد.  دست  مشترک  سومی  عنوان  به  عراق،  همراه  به 
دو ماه بعد از این موفقیت، تیم جوانان با هدایت اکبر محمدی 
به امارات رفت و توانست با دو پیروزی برابر ژاپن و کویت و 
 A تساوی برابر امارات میزبان جام، به عنوان تیم نخست گروه
یک  بر   ۴ نتیجه  با  کره جنوبی  برابر  اما  برسد  حذفی  مرحله  به 
مغلوب شد تا از رسیدن به جام جهانی محروم شود، تیمی که 
موفق ترین تیم این رده ایران بعد از سال ۲۰۰۰ بود. پس از پایان 
سرمربی  و  جوانان  کمیته  علیه  بسیار  هجمه ای  رقابت ها،  آن 
استعفای  به  منجر  نهایت  در  و  گرفت  صورت  جوانان  تیم 
از  محمدی  اکبر  رفتن  کنار  و  کمیته  این  رئیس  معینی  فریدون 
مشکالت  تمام  برکناری  این  آیا  شد.  جوانان  تیم  سرمربیگری 
فوتبال پایه ایران را حل کرد؟ پاسخ بسیار ساده است: نه، زیرا 
تیم   ۴ ناکامی  با  کمیته،  این  در  گذشته  سال  دو  تالش  ماحصل 
پایه همراه شد؛ کمیته ای که در این تقریبا ۲ سال، ابتدا میرشاد 
ماجدی و سپس ناصر شفق به عنوان سرپرست کمیته جوانان 
انتخاب شدند و در نهایت پس از جام جهانی نوجوانان ۲۰۱۳ - 

امارات، رسول دانشجو سرپرست آن بود.

پس امروز هم باید اعضای کمیته جوانان پس از این ناکامی های 
فوتبال پایه برکنار شوند، کمیته ای که ۴ تیمش ناکام شد نه یک 
تیم آن، یعنی همان اتفاقی که دو سال پیش رخ داد و همه کاسه 
و کوزه ها سر فریدون معینی و اعضای کمیته جوانان شکست.

ترمیم یا برکناری
یکی از دالیل ناکامی تیم جوانان بحث فنی بود، این موضوعی 
است که خود علی دوستی مهر هم از آن اطالع دارد. او دوبار از 
یک سوراخ گزیده شد که می توانست با تدبیری مناسب تر مانع 
از این اتفاق شده و افتخاراتش در رده نوجوانان را به راحتی 
نانوشته  قانون  اسیر  هم  قنبرپور  مصطفی  نبرد.  سوال  زیر 
پنالتی شد و تیمش در پای جام جهانی، محکوم به ناکامی شد.

منطق حاکم بر فوتبال امروز ایران می گوید این دو مربی باید 
برکنار شوند، اتفاقی که دو سال پیش برای اکبر محمدی رخ داد 
و قبل از آن برای مربیان دیگر. اما نادیده گرفتن تجربیات این 
غفاری،  مهدی  حیدری،  مهدی  جمله  از  مربیانی  و  سرمربیان 
نادر عزت اللهی و ... که در این سال ها به راحتی از فوتبال پایه 
خیلی ها  امروز  است.  پایه  فوتبال  به  ظلم  شدند،  گذاشته  کنار 
که روی برکناری اکبر محمدی در دو سال پیش اصرار داشتند، 

اتفاقات  از  چرا  می رفتند.  دیگران  و  می ماند  باید  او  معتقدند 
گذشته درس نمی گیریم تا به راحتی روی نام برخی چهره های 

مطرح در فوتبال پایه قلم قرمز نکشیم.

دانشجو  رسول  و  آیت اللهی  همچون هادی  نفراتی  واقعا  آیا 
در  بنیادی  تغییرات  قصد  که  نداشته اند  ناکامی  این  در  نقشی 

تیم های نوجوانان و جوانان دارند؟
اینها مشکالت فوتبال پایه است که روز به روز بیشتر می شود 
زیرا کار دست کاردان نیست. کسی نمی گوید علی دوستی مهر 
نباید برود اما جدایی کامل او از فوتبال پایه، جز از دست دادن 
موضوعی  همان  ندارد،  فوتبال  برای  عایدی  بزرگ،  تجربه  یک 
که برای فریدون معینی و اکبر محمدی رخ داد و در نهایت این 

فوتبال پایه بود که متضرر شد.
حضور  که  کرد  توجه  موضوع  این  به  نباید  آیا  مهتر  همه  از  و 
بیش از اندازه بازیکنان در صفحات اجتماعی در زمان حضور 
معضل  یک  به  بین المللی  مسابقات  و  پایه  تیم های  اردوهای  در 
که  اتفاقی  است،  زده  ضربه  تیم  ها  این  به  و  شده  تبدیل  بزرگ 
تیم ها  این  در  روز  به  روز  کاربلد،  سرپرست  نداشتن  خاطر  به 

بیشتر به چشم می آید.

نسلی که نباید بسوزد
سال   ۱۹ زیر  (نوجوانان)،  سال   ۱۶ زیر  سال،   ۱۴ زیر  تیم 
ناکام  مدت  این  در  ایران  (امید)  سال   ۲۳ زیر  و  (جوانان) 
بوده اند. امروز مقصر اصلی فدراسیون فوتبال، مربیان تیم ها 
بازیکنان  کرد  فراموش  نباید  اما  باشد  هست،  که  هرکسی  یا  و 
این تیم ها آینده سازان فوتبال ایران هستند. اگر بازیکنان تیم ۴ 
ناکام  چین  در  دوستی مهر  علی  نظر  زیر  که  جوانان  پیش  سال 
محمدی  اکبر  نظر  تحت  که  نفراتی  یا  نمی شدند  رها  ماندند، 
راحتی  به  شدند،  محروم  جهانی  جام  به  رسیدن  از  امارات  در 
نمی سوختند، امروز فوتبال ایران ستارگان بیشتر جوانی را در 
کننده  تضمین  سال   ۱۰ تا  حداقل  می توانستند  که  داشت  اختیار 
موفقیت های تیم ملی بزرگساالن در مسابقات بین المللی باشند. 
پایه  تیم های  ناکامی  هر  از  بعد  فدراسیون  مسووالن  هرچند 
عمل  در  اما  دارند،  برنامه  تیم ها  این  بازیکنان  برای  می گویند 
تیم ها  این  بازیکنان  بار  این  امیدواریم  نمی دهد.  رخ  باید  آنچه 
رها نشوند زیرا برای آموزش و ساختن آنها هزینه های بسیاری 
انجام شده است، بازیکنانی که باید در سال های بعد در رده های 

باالتر به موفقیت تیم های دیگر ملی کمک کنند.

مقصری که مقصر نیست

نمی شود،  دنبال  حرفه ای  صورت  به  باشگاه ها  در  پایه  فوتبال 
آکادمی ها هم که بدتر، مدارس فوتبال هم بیشتر جنبه درآمدزایی 
دارد تا استعدادیابی و آموزش. در این شرایط از زمان ریاست 
فریدون معینی بر کمیته جوانان، مراکز استعدادیابی در مراکز 
سراسر  برتر  نفرات  بتوان  تا  شد  اندازی  راه  کشور  مختلف 

کشور را برای تیم های مختلف پایه شناسایی کرد.
اردوی  مرحله  چندین  در  حضور  از  پس  هم  نفرات  این 
استعدادیابی، به تیم های پایه راه یافته و در اردوها و مسابقات 
مختلف این تیم ها شرکت می کردند و درنهایت هم باشگاه های 
در  درحالیکه  گرفتند.  اختیار  در  را  بازیکنان  این  برتری  لیگ 
مسابقات  می  کند،  بازیکن  سازی  باشگاه  دنیا،  حرفه ای  فوتبال 
برگزار  مختلف  رده های  در  کشوری  و  استانی  منطقه ای، 
ملی،  مختلف  تیم های  کادرفنی  و  استعدادیاب ها  و  می شود 

نفرات برتر را به اردوهای تیم ملی دعوت می کنند.

فوتبال  در  بازیکن سازی  و  استعدادیابی  چرخه  یعنی  این 
ایران وارونه است. البته همین باشگاه ها بعدها اجازه حضور 
بازیکنانی که در تیم های پایه رشد پیدا کرده اند، را به تیم های 

ملی نمی دهند؛ به همین سادگی...

و  شهرداری ها  آموزش و پرورش،  وزارت  هم  بین  این  در 
ورزش  در  مهمی  نقش  که  جوانان  و  ورزش  وزارت  حتی 
ورزشکاران  پرورش  و  رشد  و  استعدادیابی  خصوصا  پایه 
بسیار  نقش  ناکامی  چرخه  این  در  دارند،  را  پائین  رده های  از 

کمرنگی را ایفا می کنند.
از  «خیلی  کرد:  اشاره  موضوع  این  به  هم  مهدوی کیا  مهدی 
کاری  مدارس  ورزش  ندارند.  هم  ورزش  معلم  حتی  مدارس 
بیرون  را  استعدادها  از  خیلی  می شود  که  جایی  است،  نکرده 
تماشای  برای  تهران   ۱۴ منطقه  دعوت  به  گذشته  سال  کشید. 
زمین  از  بازی  زمین  دیدم  ولی  رفتم  منطقه  این  به  فینال  دیدار 
تبدیل  کوچک  مصنوعی  چمن  زمین  یک  به  طبیعی  چمن  بزرگ 

شده بود.»
بحث  و  پایه  تیم های  به  ویژه  نکردن  توجه  خاطر  به  باشگاه ها 
مناسب  نکردن  برگزار  دلیل  به  فدراسیون  فوتبال،  آکادمیک 
حال  در  یا  و  پیشرفته  کشورهای  همانند  پایه  فوتبال  مسابقات 
پیشرفت فوتبال و عدم استفاده از افراد متخصص در رده های 
پایه، آموزش و پرورش به خاطر نداشتن فضا مناسب و تربیت 
ورزش  وزارت  و  شهرداری ها  دانش آموزان،  علمی  پرورش  و 
فعالیت  برای  فضاهایی  نکردن  ایجاد  دلیل  به  هم  جوانان  و 
کودکان، نوجوانان و جوانان در رشته های مختلف به خصوص 
ناکامی ها  در  آماتوری،  نه  حرفه ای  صورت  به  آنهم  فوتبال، 

فوتبال پایه مقصر هستند اما هیچگاه به محکوم نمی شوند.

ما هم اشتباه کرده ایم؟
بسیاری  در  که  رسانه ها  ما  مقصریم،  هم  خودمان  آخر  در 
مدارس  نداریم،  توجهی  آکادمیک  و  پایه  فوتبال  به  روزها  از 
و  شهرداری ها  پرورش،  و  آموزش  وزارت  باشگاه ها،  فوتبال، 
به  بخش  این  در  کوتاهی  خاطر  به  را  جوانان  و  ورزش  وزارت 

نقد نمی  کشیم.
مقصریم که بی موقع یا بدون منطق انتقاد کردیم، یکی را زدیم 
و فضا را در اختیار کسانی قرار دادیم که نقدها و مطالب شان به 
پسرفت فوتبال پایه کمک کرد نه پیشرفت آن. مقصریم که دنبال 
چرایی تعطیلی تیم های بازیکن ساز گذشته از جمله بانک ملی و 

... نرفتیم تا کفگیر فوتبال بازیکن سازمان به ته دیگ بخورد.
تماشا  را  بزرگی  بازیکنان  نمی توان  دیگر  لیگ مان  در  امروز 
مهدی  مجیدی،  فرهاد  باقری،  کریم  امروز  همین  اگر  و  کرد 
به   ... و  دایی  علی  عزیزی،  خداداد  کریمی،  علی  مهدوی کیا، 
زمین مسابقه بروند، از خیلی از بازیکنان اصلی تیم های بزرگ 
تاسف  حالش  به  و  نشست  باید  که  اتفاقی  می کنند،  بازی  بهتر 

خورد.

ورزش
کی روش: حمایت از تیم ملی 
دو برابر جام جهانی شود

سرمربی تیم ملی معتقد است که بازیکنان در اردوی پرتغال 
داشته  را  مناسب  شرایط  و  کار  فرصت  اگر  کردند  ثابت 

باشند، می توانند با ارایه عملکردی خوب باعث افتخار برای 
کشور و ملت ایران باشند. کی روش بعد از پیروزی تیم ملی 
برابر بنفیکا گفت: ترجیح می دهم این مسابقه را یك تمرین 
آن  در  که  تمرینی  کنم.  تصور  بازیکنان  برای  خوب  خیلی 
توانستیم سخت کار کنیم. این فرصت را داشتیم تا عملکرد 
شاهد  بنفیکا  پرسرعت  و  خوب  تیم  مقابل  را  بازیکنان 
باشیم. فکر می کنم بازیکنان با تمرکز خوبی این دیدار را به 
بازیکنانی  به  دوباره  فرصتی  بازی  دو  این  رساندند.  اتمام 
که در جام جهانی حضور داشتند بود تا بتوانیم عملکرد آنها 
طور  همین  و  دهیم  قرار  ارزیابی  مورد  ماه  چند  از  بعد  را 
را  خود  آمادگی  تا  شد  داده  میدان  نیز  جوان تر  بازیکنان  به 
به سطح باالتری برسانند؛ چرا که در جام ملت های آسیا با 
تیم هایی روبه رو خواهیم شد که بازیکنان شاغل در لیگ های 
فوتبال  می توانیم  که  راهی  تنها  داد:  ادامه  او  دارند.  اروپا 
با  بازی هاست.  این?گونه  انجام  ببخشیم،  توسعه  را  خود 
می توانیم  جوان   و  باتجربه  بازیکنان  دادن  قرار  هم  کنار 
تیم خود را در این اردوها بسازیم و بازیکنان کنار همدیگر 
این فرصت را پیدا می کنند که با یك نگرش آماده شوند و با 
تعهدی که از خود در این بازی های تدارکاتی نشان می دهند 

می توانند در تیم ملی خود را به اثبات برسانند.
را  تیم  عملکرد  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ملی  تیم  سرمربی 
پسندیدید، گفت: بله. ما به عنوان یك تیم خوب بازی کردیم. 
سعی  بازی  طول  در  البته  کنیم.  کنترل  را  بازی  توانستیم 
را  گل  رساندن  ثمر  به  همین طور  و  حمله  در  تمرکز  کردیم 
به  راه  این  از  تنها  نگرش  نوع  این  من  نظر  به  کنیم.  حفظ 
کنیم.  تمرین  سخت  تدارکاتی  اردوهای  در  که  می آید  دست 
کی روش در ادامه درباره جام ملت های آسیا و شانس ایران 
ژاپن،  تیم های  به  راجع  ابتدا  کرد:  بیان  تورنمنت  این  در 
میزبان  که  استرالیا  می کنم.  صحبت  استرالیا  و  کره جنوبی 
رقابت های جام  ملت هاست و در خانه بازی می کند،بنابراین 
بعد  از  اگر  دارد.  راحت تری  کار  دیگر  تیم های  به  نسبت 
و  استرالیا  کره جنوبی،  تیم های  کنیم  نگاه  واقع گرایانه 
کاغذ  روی  دیگر  تیم های  به  نسبت  صعودشان  شانس  ژاپن 
شاغل  بازیکنان  که  است  دلیل  این  به  هم  آن  است.  بیشتر 
ازبکستان،  قطر،  مثل  تیم هایی  البته  دارند.  اروپا  لیگ  در 
عربستان و امارات نیز خوب هستند و باید ببینیم چه اتفاقی 
بحرین،  تیم های  خودمان  گروه  در  طور  همین  می افتد. 
کنیم  صعود  گروه  از  بخواهیم  اگر  و  هستند  امارات  و  قطر 
حمایت های  به  باشیم.  آماده  کامال  و  کنیم  کار  سخت  باید 
قبل  که  همان طور  داریم،  نیاز  فوتبال  فدراسیون  از  زیادی 
در  کردند،  پشتیبانی  خوبی  به  را  ملی  تیم  جام جهانی  از 
اگر  داریم.  بیشتری  احتیاج  حمایت ها  این  به  حاضر  حال 
باید  باشیم  داشته  قوی  حضوری  مسابقات  در  می خواهیم 
در  چرا?که  شود؛  برابر  دو  برزیل  به  نسبت  حمایت ها  این 
برزیل رقبای ما توقع خاصی از ما نداشتند ولی در استرالیا 
این گونه نیست. سرمربی تیم ملی در ادامه گفت: بازیکنان 
در این اردو ثابت کردند اگر فرصت کار کردن و آماده سازی 
صحیح و مناسب را داشته باشند می توانند باعث افتخار این 

مردم شوند.
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 طالع بینی هفتگی
فال متولدین فروردین:

دست  انگار  دارید،  خوبی  خیلی  احساس  روزها  این 
فرصت  این  از  بود.  خواهید  موفق  بزنید  کاری  هر  به 
استفاده کنید و سراغ کارهایی بروید که مدتها در فکر 
کنید  سعی  اید.  نداشته  را  فرصتش  و  بوده  آن  انجام 

این حس خوب را در خود تقویت کنید.
فال متولدین اردیبهشت:

کنید  فراموش  نباید  ولی  هستید  موفقی  فرد  شما 
بی  های  تالش  مدیون  را  آن  نتایج  و  موفقیت  این  که 
دریغ خانواده خود هستید، پس نه تنها این روزها که 
محبت  همیشه  بلکه   ، اید  کرده  کسب  خوبی  موفقیت 

آنها را از یاد نبرید.
فال متولدین خرداد:

نگران  اما  اید،  کرده  تجربه  را  بدی  اتفاق  تازگی  به 
نباشید زندگی همین گونه است و روزهای خوب و بد 
در کنار هم می آیند و می گذرند. نکته مهم این است 
که یاد بگیریم اتفاق هایی که با میل ما سازگار نیستند 
زندگی  در  تغییر  یک  عنوان  به  را  آنها  و  بپذیریم  هم   ،

خود قبول کنیم.

فال متولدین تیر:
شما موقعیت های خوب فراوانی دارید ، اما گویا این 
موقعیت ها برایتان عادی شده و در بیشتر مواقع آنها 
بهتر  شاید  بینید.  نمی  خوب  یا  کنید  می  فراموش  را 
باشد که بار دیگر زندگی خود را مرور کنید تا متوجه 

لطف هایی که خداوند به شما داشته و دارد بشوید.
فال متولدین مرداد:

زیادی  های  نشیب  و  فراز  زمان  گذر  در  شما  زندگی 
و  پشتکار  و  بزرگ  خداوند  کمک  به  اما  است،  داشته 
عبور  بخوبی  آنها  اغلب  از  اید  توانسته  خودتان  همت 
کنیدو اکنون روزگار با شما همراه است و گویا به میل 
شما می چرخد. باز هم شاکر خداوند باشید و از آنچه 

در انتظار شماست ، بهره ببرید.
فال متولدین شهریور:

شنیدن  با  نباید  اما  رسد  می  شما  به  مختلفی  اخبار 
کنم  می  پیشنهاد  دهید.  تغییر  را  نظرتان  خبرها  این 
جوانب  تمام  است  الزم  ابندا  نگیرید،  تصمیم  عجوالنه 
بتوانید  که  این  برای  نکنید  فراموش  بسنجید.  را  کار 
و  صحبت  است  الزم  کنید،  قضاوت  عدالت  براساس 

نظر هم هرا بشنوید و بعد بهترین تصمیم را بگیرید.

فال متولدین مهر:
سفری در پیش دارید، در این سفر به دیدار عده ای از 
دوستان می روید که بسیار دلتنگ آنها بوده اید. خبر 
خوشی هم دریافت خواهید کرد که یان خبر می تواند 
باشید.  منتظر  باید  البته  کند.  دگرگون  را  شما  زندگی 

خسته نشوید و صبوری پیشه کنید.
فال متولدین آبان:

روابط  بر  خوبی  فضای  و  هستند  شاد  اطرافیانتان 
خانوادگی حاکم است. این شرایط را قدر بدانید و آن را 
تقویت کنید. توکلتان بر خدای بزرگ باشد، اوست که 
مصلحت من و شما را بهتر می داند. گاهی موضوعی 
برای ما پیش می اید که در ظاهر ناخوشایند است اما 

بواقع ما از آن سود می بریم.
فال متولدین آذر:

به  رشدشان  با  متناسب  و  شوند  می  بزرگ  ها  بچه 
از  یکی  دارند.  نیاز  قبل  مراحل  از  متفاوت  ترتیبی 
زندگی  برای  را  آنها  که  است  این  مادر  و  پدر  وظایف 
را  فرزندتان  و  نباشید  نگران  کنند.  آماده  اجتماعی 
فکر  اگر  سازید.  مهیا  زندگی  از  ای  تازه  مرحله  برای 
یک  با  توانید  می  دارد،  قرار  سرراه  مشکلی  میکنید 

مشاور امین مشورت کنید.
فال متولدین دی:

البته  انسانهاست  ما  زندگی  از  بخشی  فقط  حصیالت 
قسمت  هر  به  که  بگیریم  یاد  موثر.  و  مهم  بخشی 
نشدن  موفق  دهیم.  اهمیت  باید  که  قدر  همان  زندگی 
بن  به  رسیدن  معنای  به  کنکور  مانند  مرحله  یک  در 

بست نیست.
فال متولدین بهمن:

انسانها  همه  هست.  جبران  برای  فرصتهایی  همیشه 
برای  راه  اما  شوند  مرتکب  اشتباهاتی  است  ممکن 
داشته  اطمینان  و  نشوید  ناامید  است.  باز  بازگشت 
راه  یافتن  برای  و  بخواهید  قلب  صمیم  از  اگر  باشید. 
صحیح تالش کنید. خدای مهربان شما را تنها نخواهد 

گذاشت.
فال متولدین اسفند:

آرامش  و  شادی  تماشای  زندگی  های  شیرینی  از  یک 
در چهره ، سخن و رفتار آنهایی است که دوستشان 
نمی  نصیب  آسان  همیشه  خوب  حس  این  داریم. 
رفع  مشکالت  بدانید.  را  روزها  این  قدر  شود. 

خواهند شد و گره ها همیشه بسته نمی مانند.

جدول و سرگرمی

طراحی وب سایت 
طراحی ویژه رستوران ها
همراه با سیستم  رزرو آنالین

۰۷۸۱۱۰۰۰۴۵۵

حل جدول هفته گذشته

حکایت از افالطون
زشتی و زیبایی

روزی، آدم نادانی که صورت زیبایی داشت، به « افالطون» که مردی دانشمند بود، 
گفت: “ ای افالطون، تو مرد زشتی هستی“.

افالطون گفت: « عیبی که بود گفتی و آن را به همه نشان دادی، اما آنچه که دارم، همه 
هنر است، ولی تو نمی توانی آن را ببینی. هنر تو، تنها همین حرفی بود که گفتی، بقیه 
وجود تو سراسر عیب است و زشتی. بدان که قبل از گفتن تو، خود را در آینه دیده 
پر  را  کردم وجودم  سعی  آن  از  بعد  بودم.  برده  پی  خودم  صورت  زشتی  به  و  بودم 
از خوبی و دانش کنم تا دو زشتی در یك جا جمع نشود. تو مردی زیبارو هستی، اما 

سعی کن با رفتار و کارهای زشت خود، این زیبایی رابه زشتی تبدیل نکنی“.
 بزرگوار مردی

آورده اند که روزی مردی به خدمت فیلسوف بزرگ افالطون آمد و نشست و از هر 
می  خوب  بسیار  تو  از  مرد  فالن  امروز  گفت: «  سخن  میان  در  گفت.  می  سخن  نوع 

گفت که افالطون عجب بزرگوار مردی است و هرگز کسی چون او نبوده است.»
افالطون چون این سخن بشنید سر فرود برد و سخت دلتنگ شد.

آن مرد گفت:« ای حکیم! از من تو را چه رنج آمد که چنین دلتنگ شدی؟»
افالطون پاسخ داد:« ای خواجه! مرا از تو رنجی نرسید. ولی مصیبت باالتر از این 
کار  کدام  ندانم  آید؟  پسندیده  را  او  من  کار  و  کند  ستایش  مرا  جاهلی  که  باشد  چه 

جاهالنه کرده ام که او خوشش آمده و مرا به خاطر آن ستوده است.

***********
حکایت دزد مال و دزد دین

شخص  بود.آن  آن  پیوست  نیز  ودعایی  بود  گرانبهایی  چیز  آن  در  که  یافت  ای  بسته 
بسته را به صاحبش برگرداند.

 او را گفتند : چرا این همه مال را از دست دادی؟
 گفت: صاحب مال عقیده داشت که این دعا ،مال او را حفظ میکند ... من دزد مال او 
هستم ، نه دزد دین او... اگر آن را پس نمی دادم و عقیده صاحب آن مال ، خللی می 

یافت ، آن وقت من، دزد باورهای او نیز بودم و این کار دور از انصاف است.
 منبع:کشف االسرار

تیزهوشی کودک (حکایت)
از  کودک  آن  دید.  را  کودکی  که  گذشت  می  آهنگری  دکان  جلوی  از  سینا  ابن  روزی 
آهنگر مقداری آتش می خواست.آهنگر گفت: ظرف بیاور تا در آن آتش بریزم. کودک 
دست  کف  در  و  برداشت  زمین  از  خاک  مشتی  و  شد  خم  نداشت  همراه  به  ظرف  که 
خود ریخت.آن گاه به آهنگر گفت: آتش بر کف دستم بگذار. ابن سینا از تیزهوشی 
او به شگفت آمد و در دل به استعداد کودک شادمان شد و او را به شاگردی گرفت و 

در تربیتش کوشید.

**********************************************************

حرف مفت!
نخستین  تهران  در  و  آورد  ایران  به  را  تلگراف  دستگاه  شاه  الدین  ناصر  که  زمانی 
تلگرافخانه افتتاح شد مردم به این دستگاه تازه بی اعتماد بودند. برای همین، سلطان 
شهرهای  به  رایگان  را  خود  های  پیام  روزی  چند  مردم  که  داد  اجازه  صاحبقران 
دیگر بفرستند. وزیر تلگراف استدالل کرده بود که ایرانی ها ضرب المثلی دارند که 
می گوید «مفت باشد کوفت باشد.» یعنی هر چه که مفت باشد مردم از آن استقبال 
هایشان  پیام  فرستادن  برای  ترس  با  و  کم  کم  مردم  شد.  هم  طور  همین  کنند.  می 
که  وقتی  و  گذراند  منوال  این  به  را  روزی  چند  وقت،  دولت  شدند.  تلگرافخانه  راهی 
تلگرافخانه جا افتاد و دیگر کسی تلگرافخانه را به شعبده و جادو مرتبط نکرد مخبر 
نمی  قبول  مفت  حرف  امروز  «از  نوشتند:  تلگرافخانه  سردر  بر  داد  دستور  الدوله 

شود.»می گویند «حرف مفت» از آن زمان به زبان فارسی راه پیدا کرد.

دختر صدساله ( حکایت )
جوان تحصیل کرده ای پیش یکی از ثروتمندان رفت تا دختر او را خواستگاری کند.

همین که مرد چشمش به قیافه جوان افتاد از این که چنین داماد موقری داشته باشد 
بسیار خوشحال شد.لذا برای تطمیع وی گفت: من سه دختر دارم که هیچ یک ازدواج 
نکرده اند و می خواهم همه را به راحتی شوهر دهم از این رو تصمیم گرفته ام به هر 
یک از آن ها موقع عروسی به تناسب سنشان پولی دهم تا دست خالی به خانه شوهر 
نروند. به عنوان مثال آن که هجده سال دارد هجده هزارتومان و آن که بیست وپنج 
سال دارد بیست وپنج و دیگری که سی ودوسال دارد به همان مقدار وجه نقد دهم. 
حال شما به خواستگاری کدام یک آمده اید؟ جوان کمی فکرکرد و پرسید: شما دختر 

صدساله ندارید؟!





برای نود و دومین زادروز ابراهیم گلستان

صاحب مساحت 
باستانی هنر ایران

محمدعلی سپانلو

یعنی  دهه  هفت  به  نزدیك  گلستان  ابراهیم 
هفتاد  حدود  در  چیزی 
فیلم  و  نوشته  سال 
هنری  بنای  یك  و  ساخته 
تصویر  از  باشکوه 
از  ترکیبی  با  کلمه  و 
سینما  در  فعالیت هایش 
پا  بر  داستان نویسی،  و 
کرده است. در کنار همه 
ترجمه  هم  گاهی  اینها، 
کرده و نقد و نظر نوشته 

می توان  حتی  کوچك  مقایسه  یك  با  است. 
سال های فعالیت های او را با شاعری همچون 
مقایسه  زمین  ایران  هنرو  پهنه  در  فردوسی 
شاهنامه  روی  سال   ۳۵ فردوسی  کرد.اگر 
که  است  سال   ۷۰ گلستان  ابراهیم  کرد،  کار 
فعالیت  هنر  و  ادب  حوزه  در  مستمر  طور  به 
می کند. در نویسندگی که همه می دانیم از نثر 
خودش  که  نثری  است؛  برخوردار  ویژه یی 
می داند.  سعدی  بوستان  را  آن  سرچشمه 
نه  و  شده  نوشته  شعر  به  سعدی،  بوستان 
گاه  که  است  ممتنع  و  سهل  قدری  به  اما  نثر، 
ابراهیم  و  دارد  عروضی  نظم  می رود  یادمان 
با  را  خودش  نثر  توانسته  ماهرانه  گلستان 
کند.  آداپته  سعدی،  بوستان  در  موجود  نظم 
همچنین انضباط او در نوشتن بی نهایت است 
ماست. همه  برای  آموختنی  نکته یی  این  و 

وقتی داستانی از ابراهیم گلستان می خوانیم، 
در نگاه اول ممکن است ساده به نظر بیاید اما 
به تدریج با تعمق بیشتر، تارهای نامریی اش 
در  انضباطی  می کند.  محصور  را  خواننده 
شیوه نگارش او وجود دارد که سبب می شود 
و  نباشد  اضافه  چیز  هیچ  می نویسد،  وقتی 
آموختنی  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی  این 
تازه  نویسندگان  و  بعد  نسل های  برای  او 
می آموزیم  گلستان  از  می رود.  شمار  به  کار 
را  جمله  طور  همین  نمی شود  که 
جمله  و  نوشت  کتاب  و  حساب  بی 
باید عملکرد داشته باشد. گلستان 
گنجینه  آثار  بهترین  از  تعدادی 
نوشته  را  ایران  داستانی  ادبیات 
است و جایگزینی هم ندارد. همین 
است.  پیشتاز  هم  سینما  در  طور 
عالوه بر چند فیلم داستانی اش که 
فیلم های  با  هستند،  نوآور  همگی 
به  را  بهترین ها  هم  مستندش 
تاریخ سینمای مستند ایران ارایه کرده است.

هنری  اثری  اینکه  بر  عالوه  او،  مستندهای 
هستند، ثبت تاریخ هم به حساب می آیند. مثال 
تاسیسات  یا  خارك  جزیره  درباره  فیلم هایش 
نفت جنوب اسنادی در این حوزه ها به حساب 
می آیند، اسنادی که می توانستند از بین بروند 
آنها  داد  خرج  به  که  اهتمامی  با  گلستان  اما 
اساس  بر  گلستان  کرد.  ثبت  همیشه  برای  را 
با  و  دفاع  انسانی  ارزش های  از  خود  وجدان 
ابتذال مبارزه می کند اما هرگز امید خود را از 
است:  نوشته  جایی  که  چنان  نمی دهد،  دست 
این  با  امید!»  عیسی  و  است  واقعیت  «دجال 
تکرار  است  پدیده یی  گلستان  گفت  باید  همه 
ناپذیر که مساحت جایگزین ناپذیری در پهنه 
اوست.  مختص  زمین  ایران  هنر  و  ادبیات 

امیدوارم همچنان کار کند و سالمت باشد.
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غزلیات حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت
حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتیست که از روزگار هجران گفت
نشان یار سفرکرده از که پرسم باز

که هر چه گفت برید صبا پریشان گفت
فغان که آن مه نامهربان مهرگسل

به ترک صحبت یاران خود چه آسان گفت
من و مقام رضا بعد از این و شکر رقیب

که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت
غم کهن به می سالخورده دفع کنید

که تخم خوشدلی این است پیر دهقان گفت
گره به باد مزن گر چه بر مراد رود

که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت
به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو

تو را که گفت که این زال ترک دستان گفت
مزن ز چون و چرا دم که بنده مقبل

قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت
که گفت حافظ از اندیشه تو آمد باز

من این نگفته ام آن کس که گفت بهتان گفت

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

I heard a pleasant speech that the old man of Kan’an uttered:
“Separation from the true Beloved maketh not that which can be uttered.”
The tale of terror of the resurrection day, which the city-admonisher uttered?
Is a hint, which, of the time of separation, he uttered.
Of whom, may I ask the trace of the Beloved, many a journey made?
For whatever the wind’s messenger uttered, confusedly he uttered.
Alas! that unkind moon, the Friend’s enemy,
For the abandoning the society of his own lovers, how easily he uttered!
After this I and the stage of contentment, and thanks to my rival:
For accustomed to pain by thee, my heart hath become; and the abandonment of
remedy uttered
With wine of many years, repel ye the old grief:
For, the seed of happy-heartedness is this. It, the Pir of the village uttered.
Fix not a knot on the wind though, on thy object, it favorably blow,
For to Soleiman this speech, as a proverb, the wind, uttered.
For a frivolous excuse that the sky may give thee, go not from the Path
Who told thee, that, the abandoning of tales, this old woman uttered.
As to “how and why,” express no breath. For the happy slave
Accepteth with soul every word that the Sultan uttered.
From thought of thee, who said Hafez hath come back’?
This, I have not said. He who uttered it, calumny uttered.

برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را به مشاغل و  آگهی دهندگان معرفی 
نمائید. به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان معتبر و 

حامی فرهنگ ایرانی تامین می شود .


