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چرا در انتخابات آمریکا، پول حرف اول را می زند؟

انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا که روز سه شنبه (۴ نوامبر/۱۳ 
حزب  و  آمریکا  رئیس جمهور  اوباما،  باراک  برای  شد  برگزار  آبان) 

دموکرات سرنوشت ساز خواهد بود.
با پیشتازی جمهوری خواهان در کنگره و مجلس نمایندگان زنگ خطر 
برای رئیس جمهور آمریکا به صدا در آمده است و جمهوری خواهان 
دو  هر  در  کرسی ها  اکثریت  توانستند  سال  هشت  گذشت  از  پس 
مجلس را به دست آورند و پیروز میدان رقابت با دموکرات ها شوند. 
دموکرات ها  آینده  و  رقابت  این  حول  که  سیاسی  بحث های  از  فارغ 
تمام  در  مسلم  واقعیت  یک  اما  گرفته،  شکل  آمریکا  رئیس جمهور  و 
رقابت های انتخاباتی در آمریکا به ویژه انتخابات میان دوره ای اخیر 
همانا مبالغی است که از سوی افراد، سازمان های خیریه، گروه های 

بیرونی و غیره خرج این رقابت ها می شود. 
در  انتخابات  گران ترین  آمریکا،  کنگره  اخیِر  دوره ای  میان  انتخابات 
تاریخ این کشور محسوب می شود. بر اساس برآورد نهادهای مستقل 
میلیارد   ۲/۹۴ (معادل  دالر  میلیارد   ۳/۶۷ از  بیش  تاکنون  پژوهشی 
است.  شده  هزینه  نامزدها  سوی  از  انتخاباتی  مبارزه  برای  یورو) 
در  گزارشی  در  «سی ان ان»  شبکه  از  نقل  به  وله  دویچه  خبرگزاری 
همین رابطه می نویسد: دو حزب اصلی آمریکا می توانستند با این پول 
۱۰ مرکز مبارزه با ابوال تاسیس کنند، امکان آموزش ۱۲ هزار کودک 
و نوجوان آمریکایی را فراهم کنند یا دست کم ۲۵ جنگنده برای ارتش 
دموکرات ها  سیاسی  استراتژیست  برزیل»،  «دانا  کنند.  خریداری 
مدرن  سیاست های  در  منجالبی  همچنان  سیاه  «پول های  می گوید: 

آمریکا است».
پاسخگو»،  سیاست های  «مرکز  سوی  از  جدیدی  گزارش  اساس  بر 
پرهزینه ترین  از  یکی   ۲۰۱۴ سال  در  کنگره  انتخابات  برای  رقابت 
براساس  است.  بوده  تاریخ  در  دوره ای  میان  انتخاباتی  رقابت های 
و  احزاب  نامزدها،  سوی  از  دالر  میلیارد   ۴ به  نزدیک  گزارش،  این 
می شود  گفته  شد.  صرف  انتخابات  روز  در  بیرونی»  «گروه های 
درحالی که  کردند  هزینه  دالر  میلیارد   ۲/۷ حدود  احزاب  و  نامزدها 

و  سیاسی»  اقدام  کمیته های  «َاَبر  عمدتا  بیرونی»-  «هزینه کنندگان 
هزینه  دالر  میلیون   ۹۰۰ حدود  غیرانتفاعی-  سیاسِی  سازمان های 
باراک  دوباره  انتخاب  برای  رقابت ها  میانه  در   ،۲۰۱۲ سال  در  کردند. 
این  می رسید.  دالر  میلیارد   ۱/۳ به  بیرونی»  «هزینه های  کل  اوباما، 
و  تبلیغات  اصطالح  به  صرف  که  اضافی  پول  شامل  هزینه  مجموع 
که  پولی  نمی شود؛  شد  غیابی»  «آرای  به  مربوط  فعالیت های  جلب 
«گروه های بیرونی» و اتحادیه های کارگری ملزم به گزارش دادن آن 

به «کمیته انتخاباتی فدرال» نیستند.
دوره ای  میان  انتخابات  هزینه  شده  گفته  تفاصیل،  این  تمام  با 
صرف  هزینه های  میزان  از  بیش  دالر  میلیون   ۳۳۳ ۲۰۱۴،مبلغ 
 ۳/۶ با  است  همتراز  تقریبا  اما  است،   ۲۰۱۰ سال  انتخابات  در  شده 
انتخابات  چرخه  در  کنگره  رقابت های  در  که  هزینه ای  دالر  میلیارد 
و  محافظه کار  نیروهای  شد.  خرج   ۲۰۱۲ سال  در  ریاست جمهوری 
کردند،  هزینه  دالر  میلیارد   ۱/۹۲ دست کم  جمهوری خواهان  طرفدار 
درحالی که لیبرال ها و گروه های طرفدار دموکرات ها چیزی کمتر از 
۱/۷۶ میلیارد دالر خرج رقابت های انتخاباتی کردند. با این حال، این 
بگیرد:  کم  دست  چشمگیری  به طور  را  شکاف  است  ممکن  هزینه ها 
نفع  به  که  دوره  این  در  سیاسی  تبلیغات  تمام  از  چهارم  سه  حدود 
جمهوریخواهان بود (در قیاس با یک چهارم تمام تبلیغاتی که به نفع 
دموکرات ها تمام شده) از طریق گروه هایی سرازیر شده که ملزم به 

افشای هزینه های مالی خود نیستند. 
«گروه های  توسط  که  انتخابات  عمومی  تبلیغات  از  نیمی  از  بیش 
بیرونی» برای نبرد جهت به دست گرفتن کنگره به راه افتاد از سوی 
اهداکنندگان شان  مورد  در  اندکی  اطالعات  یا  که  بود  سازمان هایی 
این  نمی دادند؛  آنها  به  راجع  اطالعاتی  هیچ  اصال  یا  می کردند  فاش 
سرازیر شدن پول مخفی بحث مرز میان آزادی بیان و فساد را دامن 
زده است. هزینه تبلیغات که بیشتر به نفع نامزدهای جمهوری خواه 

تمام شد، ...
ادامه در صفحه ۵
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هفته ای که گذشت 
رشد بی سابقه بنیادگرایی در آلمان

بر پایه اطالعات سازمان حفاظت از قانون اساسی آلمان، 
محافل بنیادگرایان سلفی آلمان رو به رشد گذارده است. 

داخلی  امنیت  سازمان  این  رئیس  ارزیابی  اساس  بر 
 ۶۳۰۰ بر  بالغ  هم اکنون  گروه ها  این  اعضای  شمار  آلمان، 
در  سازمان  این  رئیس  ماسن،  گئورگ  هانس  است.  نفر 
گفت وگو با یک شبکه رادیویی آلمانی گفته است، در حالی 
نفر   ۲۸۰۰ حدود  به  سلفی ها  شمار  پیش  سال  چند  تا  که 
می رسید، این رقم تا پایان سال جاری حدود ۷ هزار نفر 
است.  مساله «نگران کننده»  این  که  گفت  وی  بود.  خواهد 
آقای ماسن افزود که سلفی ها به جوانانی رجوع می کنند 
پیشینه  مسلمانی،  بودن،  مرد  دارند:  ویژگی  چهار  که 
عدم  یا  جنسی  بلوغ  از  ناشی  سرخوردگی  و  مهاجرت 
موفقیت در مدرسه یا گروه اجتماعی. از سوی دیگر پلیس 
آلمان اعالم کرد به درخواست کنندگان برگزاری تظاهرات 
که  داده  اطالع  هانوفر  شهر  در  افراطی  ضداسالم گرایان 

برگزاری این تظاهرات ممنوع است.
می دهد  احتمال  که  کرده  نشان  خاطر  همچنین  پلیس   
درخواست  پشت  سلفی ها»  علیه  «هولیگن  نام  به  گروهی 
قانون  از  حفاظت  اداره  باشد.  تظاهرات  این  برگزاری 
شده ایم  متوجه  «ما  است:  کرده  اعالم  نیز  آلمان  اساسی 
گردهمایی  در  شرکت  برای  افراطی  راست  گروه های  که 
علیه  هولیگن  تظاهرات  در  شده اند.»  بسیج  هانوفر 
کلن  شهر  در  آبان)  (چهارم  اکتبر  ماه  پایان  که  سلفی ها 
برگزار شد حدود ۴۵۰۰ نفر که اغلب آنها اوباش آشوب طلب 
و راست های افراطی بودند، شرکت داشتند. این تظاهرات 
و  شد  کشیده  پلیس  نیروهای  با  خشونت بار  درگیری  به 
برخورد  مورد  در  آلمان  سیاسی  محافل  در  بحث  موجب 

آتی با اوباش و راست های افراطی خشنونت طلب شد.

احتمال گشایش دفتر بازرگانی آمریکا در ایران 
گزارشی  در  دوشنبه  روز  تایمز  نشریه  که  شد  شنیده 
هسته ای،  جامع  توافق  از  پس  است  ممکن  که  شد  مدعی 
فارس  شود.  راه اندازی  ایران  در  آمریکا  بازرگانی  دفتر 
از  پس  دارد  احتمال  که  شد  مدعی  تایمز  نشریه  نوشت؛ 
حصول توافق جامع هسته ای میان ایران و گروه موسوم 
به  شود.  افتتاح  ایران  در  آمریکا  بازرگانی  دفتر   ،۵+۱ به 
زمینه  این  در  نیز  مذاکراتی  است  قرار  نشریه،  این  ادعای 
منبعی  هیچ  به  خود  ادعای  برای  تایمز  گیرد.  صورت 

در  طرفین  مقامات  از  یك  هیچ  هنوز  است.  نکرده  استناد 
رابطه با این ادعا نظری نداده اند. نمایندگان ایران و گروه 
۱+۵ این هفته در حالی دور تازه مذاکرات هسته ای را در 
شهر مسقط عمان آغاز می کنند که برای رسیدن به توافق 

جامع هسته ای تنها تا روز سوم آذر زمان دارند. 

طالی ۱۰۰۰دالری!؟
هر چند که در پایان هفته گذشته نیم درصد به بهای اونس 
جهانی افزوده شد اما این افزایش دیری نپایید و با شروع 
به  و  کرد  عقب نشینی  بازهم  طال  قیمت  جدید  کاری  هفته 
و  کوتاه مدت  در  چه  کارشناسان  کاهشی  پیش بینی های 
برای  طال  اونس  هر  پوشاند.  عمل  جامه  بلندمدت  در  چه 
سنگاپور  بازار  دوشنبه  صبح  معامالت  در  فوری  تحویل 
۰٫۸ درصد کاهش یافت و به ۱۱۶۸ دالر رسید. تحلیلگران 
به  سال  پایان  تا  است  ممکن  طال  معتقدند  معامله گران  و 

۱۰۰۰ دالر در هر اونس سقوط کند.

بورس چشم انتظار مذاکرات
بورس اوراق بهادار تهران نیز این روزها همزمان با سایر 
می دهد  ادامه  خود  مثبت  روند  به  آنکه  وجود  با  بازارها 
هسته ای  مذاکرات  نتیجه  انتظاری  شرایط  به  توجه  با  اما 
داشته  مالیم  صعودی  و  نشده  هیجانی  می دهد  ترجیح 
بورسی،  صنایع  میان  در  که  است  حالی  در  این  باشد. 
گروه هایی  مهم ترین  بانکی ها  و  خودرویی ها  همچنان 
هستند که به دنبال خوش بینی نسبت به توافقات هسته ای 
از  توجهی  قابل  حجم  و  مواجه اند  سهامداران  اقبال  با 

معامالت تاالر شیشه ای را به خود اختصاص داده اند.

نفت در انتظارنشست اوپک
جبران  به  اخیر  روزهای  طی  نفتی  بازارهای  که  چند  هر 
اندک کاهش قیمت های خود پرداخته اند، اما این جبران ها 
قیمت  کاهشی  روند  بر  بتواند  که  نیست  چشمگیر  آنقدر 

طی ماه های گذشته سرپوشی بگذارد.

احیای بدنه کارشناسی کشور
انتخاباتی  وعده های  از  یکی  به  رئیس جمهور  سرانجام 
رای  با  و  کرد  عمل  مدیریت  سازمان  احیای  بر  مبنی  خود 
سازمان  تشکیل  و  احیا  موضوع  اداری  عالی  شورای 
کار  دستور  در  زودی  به  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت 

به  بنا   ۸۶ سال  در  مدیریت  سازمان  گرفت.  خواهد  قرار 
دستور احمدی نژاد منحل و به دو معاونت تجزیه شد تا در 
دوره وفور درآمدهای نفتی، بدنه کارشناسی برنامه ریزی 
چگونگی  بر  خود  نظارت  قدرت  کشور  بودجه ریزی  و 

هزینه کرد این درآمدها را از دست دهد.

تحریم دوباره زنجانی
تالش  و  دارد  ادامه  هسته ای  مذاکرات  که  شرایطی  در 
در  مذاکرات  طرف های  سوی  از  توافق  به  رسیدن  برای 
دانشگاه  سینا،  بانک  مجددا  اروپا  اتحادیه  است،  جریان 
زنجانی  بابک  به  متعلق  سورینت  شرکت  شریف،  صنعتی 
و همچنین خود زنجانی را که قبال از فهرست تحریم های 
خود خارج کرده بود، مورد تحریم قرار داد. این در حالی 
معلم،  بیمه  شرکت  و  ایران  نفتکش  ملی  شرکت  که  است 
همچنان خارج از شمول تحریم های اتحادیه اروپا هستند 

و به لیست جدید اضافه نشده اند.

میزبانی والیبال پرید!
والیبال   ۲۰۱۴ جهانی  کنگره  در  پیش  چندی  که  حالی  در 
نوجوانان  قهرمانی  والیبال  مسابقات  میزبانی  ایتالیا  در 
محدودیت  حضور  اما  بود،  شده  داده  ایران  به  جهان 
بازی های  تماشای  برای  والیبال  استادیوم های  در  بانوان 
ایران  از  را  میزبانی  جهانی  فدراسیون  شد  باعث  ملی 
که  است  حالی  در  دهد.این  آرژانتین  کشور  به  و  بگیرد 
در  خانم ها  حضور  عدم  از  ورزشی  کارشناسان  بارها 
این  حل  خواستار  و  کرده  انتقاد  ایران  والیبال  سالن های 

موضوع بودند.

درخواست محرمانه از ایران
هر چند که آمریکا در تشکیل ائتالف جهانی علیه داعش، 
از ایران دعوت نکرد، اما آن گونه که روزنامه «وال استریت 
محرمانه  نامه ای  گذشته  ماه  اوباما،  شده  مدعی  ژورنال» 
مسیر  در  ایران  از  طلبیدن  کمک  و  داعش  با  مبارزه  برای 
تروریستی داعش براي رهبر  سرکوب و نابودی گروهک 
و  ایران  مشترک  منافع  آن  در  و  فرستاده  انقالب  معظم 
چندی  که  است  درحالی  این  است.  داده  شرح  را  آمریکا 
آمریکایی  مقامات  اظهارات  رهبری،  معظم  مقام  پیش 
درخصوص مبارزه با داعش را پوچ، توخالی و جهت دار 

خواندند.

کاهش اختالفات
 در عمان !؟

مذاکرات  آذر،  سوم  ضرب االجل  پایان  به  مانده  هفته  دو  فاصله  در 
مسقط در شرایطی برگزار شد که همگان بر این باور بودند که عمان 

ایستگاه کاهش اختالفات خواهد بود.
 اختالفاتی که محور اصلی آن بر رفع تحریم ها و ظرفیت غنی سازی 
علوی  بن  یوسف  مذاکرات،  میانه  در  که  چند  هر  بود.  شده  استوار 
طرف های  که  کرد  اعالم  خوش بینی  ابراز  با  عمان  خارجه  وزیر 
شرکت کننده در مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵، در مسیر توافق 
کنفرانس  برگزاری  عدم  اما  یافته اند،  دست  خوبی  پیشرفت های  به 
خارجه  وزیران  سوی  از  سه جانبه  رایزنی های  پایان  از  پس  خبری 
ماندن  باقی  بر  مبنی  گمانه زنی هایی  بر  اشتون  و  آمریکا  و  ایران 
داشت  آن  از  حکایت  هم  خبرها  برخی  هرچند  زد.  دامن  اختالفات 
خواهد  اعالم  مقرر  زمان  در  و  گرفته  صورت  توافق هایی  احتماال  که 
از  بعد  خود  اظهارنظر  نخستین  آمریکا  و  ایران  خارجه  وزراي  شد. 
ظریف  کردند.  اعالم  توییتر  در  را  مسقط  در  هسته اي  مذاکرات  آغاز 
توییتر  صفحه  در  نیز  و  کری  می کنیم  پیشرفت  نهایت  در  نوشت 
خودش نوشت سخت در حال کار کردن هستیم. اینها در حالی است 
فاصله  همچنان  بود  گفته  ماه  آبان   ۱۸ یکشنبه  روز  اوباما  باراک  که 
زیادی بین مواضع ایاالت متحده و ایران برای رسیدن به توافق وجود 
دارد؛ اما در آخرین اظهار نظرعضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای 
کشورمان گفت که ما تا آخرین لحظه پشت میز مذاکره خواهیم بود 
و به اعتقاد ما رسیدن به یک تفاهم تا قبل از ۲۴ نوامبر شدنی است و 
حداقل درخصوص کالن قضیه و موضوعات اصلی رسیدن به راه حل 
امکان پذیر است. در همین حال نهمین دور مذاکرات ایران و ۱+۵ در 
روز  از  اشتون  و  ظریف  حضور  با  و  خارجه  وزیران  معاونان  سطح 

سه شنبه در مسقط آغاز شد.
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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
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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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مد لباس بیش از فرد، لباس 
را فرسوده می سازد.

هیاهوی بسیار برای هیچ، پرده سوم، صحنه سوم.

The fashion wears out 
more apparel than the 
man.
Much Ado about Nothing, Act III, sc. 3.

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.

78618 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

«ایران» ؛کشمکش 
اوباما با کنگــــــره

اولین  در  همواره  آمریکا  کنگره  میان دوره ای  انتخابات 
هر  در  می شود.  برگزار  انتخاباتی  سال  نوامبر  ماه  سه شنبه 
نمایندگان  مجلس  نفره   ۴۳۵ اعضای  تمامی  انتخابات  از  دوره  
انتخابات  روند  در  آن  عالوه بر  می کنند.  تغییر  ایاالت متحده 
کنگره زمینه برای انتخاب فرمانداران ایالتی نیز به وجود می آید.
در  جمهوری خواهان  که  بودیم  شاهد  انتخابات  از  دور  این  در 
آمریکا اکثریت کنگره را کسب کردند و به این ترتیب نمایندگانی 
با  تعامل  مخالف  همواره  که  گرفتند  دست  در  را  امور  زمام 
افزایش  خواهان  همچنین  و  هسته ای  برنامه  با  رابطه  در  ایران 

تحریم ها علیه تهران بوده  اند.
تعیین  مهلت  پایان  تا  دیگر  هفته  دو  از  کمتر  که  شرایطی  در 
و  ایران  میان  هسته ای  جامع  توافق  به  رسیدن  برای  شده 

رسانه های  از  بسیاری  است،  مانده  باقی  فرصت   ۵+۱ گروه 
قدرت  با  که  می کنند  مطرح  گونه  این  آمریکا  و  ایران  داخلی 
تیره  نیز  هسته ای  مذاکرات  فضای  جمهوری خواهان  گرفتن 
دیگری  گروه  اظهارنظر،  این  برخالف  اما  شد،  خواهد  تار  و 
به  با  اوباما  باراک  دموکرات  دولت  که  معتقدند  کارشناسان  از 
نوامبر  سوم  یعنی  مقرر؛  تاریخ  در  مذاکرات  رساندن  نتیجه 
سنگ اندازی  گفت وگوها  روند  در  کنگره  که  داد  نخواهد  اجازه 

کند.
دغدغه های  از  یکی  هسته ای  مذاکرات  دارندکه  اعتقاد  ناظران 
به طور  است.  بوده  ایاالت متحده  در  ذی نفوذ  گروه های  اصلی 
انتقادی  گروه های  که  داشت  تاکید  موضوع  این  بر  باید  کلی 
که  دارند  فعالیت  آمریکا  خارجی  سیاست  حوزه  در  زیادی 
تالش  و  داشته  ایران  هسته ای  سیاست  به  نسبت  واهی  نگرش 
زیربنای  به عنوان  را  غنی سازی  به  مربوط  موضوع  تا  دارند 
اوباما،  دولت  آمدن  کار  روی  با  اما  کنند،  تلقی  هسته ای  سالح 
او یکی از دغدغه های اصلی سیاست خارجی اش را حل و فصل 
دهم  و  نهم  دولت های  در  اما  داد،  قرار  ایران  هسته ای  پرونده 
در ایران فرصت تعامل و گفت وگو بر سر حل پرونده هسته ای 
ایران راه به جایی نبرد تا اینکه با روی کار آمدن حسن روحانی 
و  سمت  هسته ای  گفت وگوهای  روند  رئیس جمهور،   به عنوان 

سوی دیگری به خود گرفت.
وزیر  به عنوان  را  ظریف  جواد  محمد  ایران،  رئیس جمهور 
این  تا  کرد  انتخاب  هسته ای  مذاکره کننده  تیم  رئیس  و  خارجه 
شخص که سابقه سال ها حضور در آمریکا را دارد بتواند گرهی 
از این کالف پیچیده باز کند. تیم هسته ای ایران نیز با خط مشی 
صحیحی که مورد تایید نظام بود توانست در مدت کوتاهی به 

امضای توافق موقت ژنو نایل شود. 
اکنون با گذشت نزدیک به یک سال از سوم آذر سال ۱۳۹۲ و یک 
توافق  به  رسیدن  برای  اندکی  فرصت  گفت وگوها  تمدید  دوره 
جامع میان طرفین وجود دارد. این در شرایطی است که قدرت 
دو  هر  بر  را  فشارها  نیز  کنگره  در  جمهوری خواهان  گرفتن 
طرف برای رسیدن به نوعی توافق افزایش داده است؛ زیرا هم 
ایران و هم دولت دموکرات اوباما آگاه هستند که اگر نتوانند در 
این فرصت به توافقی دست یابند بدون شک با سنگ اندازی های 

کنگره مواجه خواهند شد.

اما یک نکته را نیز باید در نظر داشت که چه توافق صورت بگیرد 
چه نگیرد در هر حال در مقطعی کار ایران با کنگره آمریکا گره 
که  است  تحریم هایی  از  دسته  آن  به  مربوط  آن  و  خورد  خواهد 
تحریم ها،  این  با  رابطه  در  شوند.  لغو  باید  کنگره  مصوبه  با 
تعلیق  را  آنها  که  دارد  را  اختیار  این  تنها  آمریکا  رئیس جمهور 

کند اما برای لغو آنها نیاز به مصوبه کنگره است. 
به این ترتیب و در شرایطی که مقامات ایران بارها تاکید کرده اند 
شده  اعمال  تحریم های  تمامی  باید  جامع  توافق  امضای  برای 
علیه ایران حال چه تحریم های شورای امنیت و چه تحریم های 
دشوار  کمی  کار  شود،  لغو  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  مضاعف 
می شود. در واقع تحریم های آمریکا در ۳ گروه تقسیم می شود؛ 
رئیس جمهور  اختیار  در  سرنوشت شان  که  تحریم هایی  نخست 
است. این دسته از تحریم ها خیلی آسان به حالت تعلیق درآمده 
یا لغو خواهند شد. گروه دوم، تحریم هایی را شامل می شود که 
مصوب کنگره است، اما آزادی عمل به رئیس جمهور داده شده 
تا بر اساس مقتضیات روز و ضرورت زمانی، تصمیمات الزم را 
اتخاذ کند. در این رابطه نیز رئیس جمهور تاحدودی آزادی عمل 
دارد؛ اما دسته آخر تحریم هایی است که مصوب کنگره است، اما 

الزم االجرا است و رئیس جمهور آزادی عمل ندارد.

البته این قسمت دیگر مشکل باراک اوباماست و اوست که باید 
شرایط  این  در  بیاورد.  به دست  را  کنگره  خواب  رگ  نوعی  به 
پرزیدنت اوباما برای حل پرونده هسته ای ایران و موفقیت در 
کنگره  نمایندگان  کردن  راضی  جهت  راه حلی  باید  مسیر،  این 
از  بتواند  تا  کرد  بسیاری  تالش  امروز  به  تا  کند.اوباما  پیدا 
سیاست  عرصه  در  برنده ای  برگ  به عنوان  ایران  هسته ای  بحث 
جمهوری خواهان  که  پیش تر  البته  گیرد.  بهره  آمریکا  خارجی 
اکثریت کنگره را نداشتند نیز بارها کارشکنی و سختگیری های 
البی  نقش  همچنین  گرفته؛  صورت  ایران  علیه  جناح  این 
حالی  در  این  داشت.  دور  نظر  از  نباید  نیز  را  صهیونیست 
در  حدودی  تا  توانست  مخالفت ها  این  وجود  با  اوباما  که  است 

خصوص مذاکرات هسته ای ایران مثبت عمل کند. 
در نهایت، این روزها که دیگر در آمریکا قوه مجریه و مقننه در 
دست یک حزب نیست، دولت با مشکالت بیشتری مواجه خواهد 
مشکالت  این  از  یکی  نیز  ایران  تحریم های  لغو  بحث  و  شد 

پیش رو است.
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گزارش
  در بیست و پنجمین سالگرد سقوط دیوار برلین با 

نمادهای آلمان مدرن آشنا شوید

دیوار تاریخی 
در موزه بریتانیا

خود  تاریخی  حافظه  در  آلمان  مردم 
برای  آن ها  از  که  دارند  خاطراتی 
جلوگیری از تکرار گذشته درس گرفته اند 
بسیار  برایشان  تاریخ  این  نماد های  و 

ارزشمند است.

بریتانیا،  موزه  مدیر  مک گرگور»  «نیل  گاردین،  از  نقل  به 
برلین  دیوار  سقوط  سالگرد  پنجمین  و  بیست  مناسبت  به 
که  نمادهایی  برخی  معرفی  به  موزه،  این  نمایشگاه  در  و 

خاطرات آلمان جدید را شکل داده پرداخته است.

آرشیوها  بازگشایی  شاهد  آلمان  گذشته  سال   ۲۵ در 
درباره  عمومی  مباحث  و  ملی  آموزش  برنامه های  و 
بوده  غربی  آلمان  و  شرقی  آلمان  از  به جامانده  میراث های 

است.

برای  گذشته  از  را  خاطراتی  چه  آلمانی  شهروندان  اما 
این  رأس  در  مطمئنًا  آوردند؟  ارمغان  به  خود  جدید  دولت 
این همه  خاطرات، رایش سوم (آلمان نازی) قرار دارد. اما 
چیز نیست، تاریخ آلمان شبیه تاریخ هیچ یک از کشورهای 
اروپایی دیگر نیست و این به دلیل استفاده آگاهانه آلمانی ها 
از تاریخ خود برای متفاوت عمل کردن در آینده و جلوگیری 
از تکرار گذشته است. آلمان کشوری است که برای شناخت 

اروپا و جهان باید آن را شناخت.

لباس غواصی (یک ابزار نظارت دولتی)
دولت  بایگانی  در  شرقی  آلمان  ستم  و  ظلم  رسمی  اسناد 
پنهان کارانه  و  مطلوب  آن چنان  عمدًا  اما  است،  موجود 
را  افتاده  اتفاق  واقعًا  ازآنچه  اندکی  تصویر  که  نوشته شده 

نشان می دهد. 
یک بار  فقط  احتماًال  سفید  زیپ  با  آبی  غواصی  لباس  این 
سال  دو  صاحبش  که  بوده  زمانی  آن هم  شده،  پوشیده 
شمال  مایلی  صد  در  راهی  از  برلین  دیوار  سقوط  از  پیش 
آن، با قایق قصد فرار از آلمان شرقی را داشته که دستگیر 
مصادره  استاسی  توسط  نیز  او  لباس  و  می شود  زندانی  و 
به  آموزش  ابزار  به عنوان  لباس  این  از  آن ها  می گردد. 

لباس  که  هرکس  به  تا  کردند  استفاده  خود  خبرچینان 
غواصی یا قایق می خرد مشکوک شوند. 

بنابراین این لباس نه تنها نماد شهروند گریزان از کشورش 
است، بلکه نماد نظارت شدید دولتی برای ممانعت دیگران 
برلین  در  اکنون  که  است  دلیل  همین  به  هست.  نیز  فرار  از 

هیچ دوربین نظارتی نمی بینید.

پرتره گوته (یک شهروند جهان)
نویسندگی،  واالی  جایگاه  بودن  دارا  از  غیر  آلمان  در  گوته 
که  گوته  پرتره  است.  جهان  با  آزاد  ارتباط  به  اعتقاد  نماد 
معروف ترین  می دهد،  نشان  ایتالیا  در   ۱۷۸۷ سال  در  را  او 

پرتره در آلمان است. 
یک کلمه در مورد گوته وجود دارد و آن «شهروند جهان» 
فرهنگ  یک  فقط  نمی توان  که  بود  معتقد  گوته  است. 
فرانسه،  و  بریتانیا  مورد  در  باید  بلکه  داشت  (آلمانی) 
یونان و روم و کشورهای دیگر نیز آگاهی داشت. توجه او 

همچنین بسیار معطوف اسالم و مسلمانان بود.

هات داگ (سوسیس های محلی)
کشوری  بر  حکومت  سختی  مورد  در  یک بار  دوگل  شارل 
نمی دانست  او  اما  بود!  گفته  سخن  دارد،  پنیر  نوع   ۲۴۶ که 
انواع  آن،  برابر  چهار  آلمان  زیرا  است  خوشبخت  چقدر  که 

سوسیس دارد!
محلی  هویت  که  است  این  می گویند  سوسیس ها  این  آنچه 
آلمان همچنان رونق دارد، چیزی که شاید در مورد انگلستان 
با هزار سال دولت متمرکز در لندن وجود نداشته باشد. در 
آلمان به تعداد تنوع در گویش و تاریخ های محلی سوسیس 
وجود دارد و شما می توانید با سوسیسی که می خرید یا از 

طریق لهجه مردم بفهمید در کجای آلمان هستید. 

دورر (هنرمند ملی آلمان)
«آلبرشت دورر» نقاش و حکاک آلمانی، نخستین هنرمندی 
در  را  خود  آثار  توانست  چاپ  صنعت  طریق  از  که  بود 
مخصوصی  آرم  همچنین  او  بفروشد.  اروپا  سرتاسر 
بر  او  آثار  باشند.  متمایز  آثارش  تا  کرد  ابداع  خود  برای 
ملت  مختلف  تجربه های  از  تمثیلی  و  متمرکز  شخصیت ها 

آلمان هستند.

میسن (نمایشگاه مجسمه های چینی)
«یوهان بتگر» یک شیمیدان آلمانی و نخستین کسی بود که 
بسیار  که  را  چینی  ظرف  اروپا  در   ۱۷۱۰ سال  در  توانست 

ارزشمند بود، بسازد.
یک  آن ها  ازجمله  ساخت.  زیبا  مجسمه هایی  چینی  از  او 
کرگدن است که جذابیت و آناتومی دقیق و عجیبی دارد. این 
مجسمه نماد دانش آلمانی ها و دستیابی به فناوری ساخت 

چینی در غرب است. 

کمپ بوخنوالت (یک اعتراض عمیق و آرام)
تمام اردوگاه های کار اجباری شعار «کار تو را آزاد می کند»، 

کارگران  کمپ  برای  نازی ها  ولی  داشتند  خود  سردر  بر 
می کردند،  کار  مشقت  با  نفر  هزاران  آن  در  که  یوخنوالت 
شعار «هر آنچه آن ها شایسته اش هستند» را انتخاب کردند 

که تحریفی کامل از مفهوم عدالت بود.
مقامات نازی یکی از زندانیان را برای طراحی این شعار و 
ارلیک»  کردند. «فرانتس  انتخاب  کمپ  دروازه  بر  آن  نصب 
نیز این شعار سنگدالنه و منفور را با حروفی زیبا نوشت. 
نیز  وحشتناک  شرایط  در  حتی  مردم  که  داد  نشان  کار  این 

می توانند راهی برای دفاع از کرامت خود پیدا کنند. 

مجسمه زن درسدنی (زنان ویرانه ها)
جنگ  در  متفقین  بمباران های  که  دارند  یاد  به  آلمان  مردم 
(مرکز  درسدن  غیرنظامی  مردم  سر  بر  چه  دوم  جهانی 
و  آورد  آن  هنری  گنجینه های  و  آلمان)  زاکسن  ایالت 

بخش هایی از هویت این شهر تاریخی از دست رفت.
درسدن  زنان  خرابی،  و  آشفتگی  این  پاک سازی  برای  اما 
را  تخریب شده  ساختمان های  سنگ های  مردان،  همراه 
درخور  به جایی  تبدیل  درسدن  به سرعت  و  کردند  جابجا 

زندگی شد. 
سپس یک مجسمه ساز آلمانی به نام ماکس الکنیت که تمام 
آثارش در حمله هوایی ازدست رفته بود، مجسمه  ای کوچک 
بود،  پیداکرده  خرابه ها  در  که  رنگی  خرده سنگ های  از 

ساخت. این مجسمه زنی جوان است که صبورانه به روبرو 
نگاه می کند. 

از  بخشی  ولی  نیست  بزرگی  هنری  اثر  مجسمه  این  گرچه 
حافظه تاریخی مردم آلمان از ویرانی های اواخر دهه ۱۹۴۰ 

و ارتش زنان برای پاک سازی آن است.

فرشته بارالخ (تالش برای صلح و آشتی)
در  آلمان  بیوگرافی  بارالخ»،  «ارنست  مجسمه  بیوگرافی 
یک  به عنوان  اول  جهانی  جنگ  در  بارالخ  است.   ۲۰ قرن 

مبارز وطن پرست به میدان رفت. 
او این یادبود را برای کشته شدگان و بازماندگان جنگ برای 
مایلی   ۱۰۰ در  کوچکی  شهر  در  پروتستان،  جامع  کلیسای 
برلین، ساخت. این مجسمه فرشته ای معلق در هوا است که 
غم و اندوه را با خود باال می برد. این اثر مسئولیت جنگ و 

غم به جامانده از آن را به تصویر می کشد.

بودند،  متنفر  بارالخ  صلح طلبی  از  نازی ها  ازآنجاکه  اما 
بعدی  جنگ  برای  آن  برنز  از  و  کردند  ذوب  را  مجسمه 
دیگری  مجسمه  بارالخ  دوستان  سپس  کردند.  استفاده 
شبیه آن ساختند و برای محفوظ ماندن، آن را دفن کردند. 
قرار  کلن  در  آنتونیت  کلیسای  در  مجسمه  این  جنگ  از  پس 

داده شد.
مردم معتقدند قدرت و صالبت نمادین این فرشته قادر بود 
نه تنها غم جنگ جهانی اول بلکه اندوه میلیون ها کشته در 

دوره حکومت نازی را بر دوش خود حمل کند.

امپراتوری موبایل و 
شبکه های اجتماعی

به نظر می رسد کمتر و کمتر شدن میزان ارتباطات رو در رو یا 
رسیده  حداقل  به  دنیا  نقاط  بیشتر  در  گفت و گو  طریق  از  حتی 
شبکه های  روز  به  روز  گسترش  نتایج  از  احتماال  است.این 
از  استفاده  که  می دهد  نشان  بررسی ها  است.  اجتماعی 
شیوه های مختلف ایجاد ارتباط از قبیل استفاده از تلفن منزل، 
همراه،  تلفن  گوشی  از  استفاده  کار،  محل  تلفن  از  استفاده 
سن  با  توییتر  و  اجتماعی  شبکه های  پیامک،  ایمیل،  از  استفاده 
جوان ترها  ظاهرا  دارد.  معناداری  ارتباط  شهروندان  سال  و 
ایجاد  برای  را  اجتماعی  شبکه های  و  همراه  تلفن  از  استفاده 
ارتباط ترجیح می دهند و سالمندان هنوز به شیوه های کالسیک 

ارتباط مانند استفاده از تلفن منزل پایبندند. 
شده  انجام  گالوپ  موسسه  در  به تازگی  که  تحقیقی  براساس 
است، پیامک زدن، استفاده از تلفن همراه، فرستادن و خواندن 
پیام های ایمیلی از مهم ترین راه های ایجاد ارتباط میان جوانان 
آمریکایی است. بین ۳۷ تا ۳۹ درصد شهروندان بالغ آمریکایی 
گفته اند که هر یک از این موارد را بارها و بارها در روز استفاده 
می کنند. در مقابل تنها ۱۰ درصد آنها گفته اند که از تلفن منزل 
اجتماعی  شبکه  جوان ها  می کنند.  استفاده  بیشتر  توییتر  یا 
شهروندان  اینکه  تحقیق،  این  اساس  می دهندبر  ترجیح  را 
به  کنند  استفاده  ارتباط  ایجاد  برای  شیوه ای  چه  از  آمریکایی 
شکل معناداری با سن آنها در ارتباط است. برای آمریکایی هایی 
که زیر ۵۰ سال سن دارند، بیشترین شکل ایجاد ارتباط ازطریق 
گرفتن و فرستادن پیامک است. بیش از دو سوم یا در حدود ۳۰ 
که  گفته اند  ساله   ۲۹ تا   ۱۸ بین  آمریکایی  شهروندان  از  درصد 
ارتباط  ایجاد  برای  پیامک  از  زیاد  تعداد  به  گذشته  روزهای  در 
 ۳۰ بین  آمریکایی  شهروندان  از  نیمی  افراد  این  گرفته اند.  بهره 
تا ۴۹ سال را شامل می شوند. شهروندان جوان تر بیشتر از همه 
از تلفن همراه، ایمیل و شبکه های اجتماعی برای ایجاد ارتباط 
سال   ۶۵ باالی  آمریکایی  شهروندان  میان  در  می کنند.  استفاده 
بیشترین شیوه ای که برای ایجاد ارتباط استفاده می شود، تلفن 

همراه، خطوط تلفن خانگی و ایمیل است.
در  آمریکایی  شهروندان  از  آمارگیری  براساس  نتایج  این 
این  از  که  سوالی  است.  شده  گرفته  سپتامبر   ۱۰ و   ۹ روزهای 
افراد پرسیده شده بود این است: «از کدام شیوه هفت گانه ایجاد 

ارتباط بیشتر استفاده می کنند.» 
هر  از  بیش  زدن  پیامک  که  است  آن  از  حاکی  تحقیق  این  نتایج 
سال،   ۵۰ از  کمتر  آمریکایی  شهروندان  میان  در  دیگری  شیوه 
میزان  به  زدن  پیامک  می شود.  استفاده  ارتباط  ایجاد  برای 

معناداری در سنین باالتر از ۵۰ سال کمتر دیده می شود. 
جوان ترین  میان  ایمیل  یا  همراه  تلفن  از  استفاده  عالوه،  به 
گروه این جامعه آماری بیش از دیگر گروه ها دیده می شود. در 
گروه ۳۰ تا ۶۴ ساله ها میزان استفاده از این شیوه های ارتباطی 
کاهش اندکی دارد. در میان ۶۵ سال و باالتر نیز میزان استفاده 
از تلفن همراه و ایمیل، در کمترین حالت است. براساس نتایج، 
تا   ۱۸ گروه  در  ارتباط  برای  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده 
از  کمتر  یا  درصد   ۳ دارد.  قرار  میزان  باالترین  در  ساله ها   ۲۹
گروه زیر سی ساله ها گفته اند که برای ارتباط بیشتر از توییتر 
ایجاد  برای  منزل  تلفن  خطوط  از  استفاده  می کنند.  استفاده 
ارتباط از قاعده خاصی براساس سن و سال شهروندان تبعیت 
می کند. استفاده از این شیوه در میان تمامی گروه ها در کمترین 
میزان است. این تحقیق در یک جامعه آماری متشکل از هزار و 
۱۵ شهروند باالی ۱۸ سال آمریکایی در ۱۵ ایالت آمریکا صورت 

گرفته است.



هفته نامه پرشین ۵جمعه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۱

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

ادامه از صفحه اول

چرا در انتخابات آمریکا، 
پول حرف اول را می زند؟

نیکالس کانفسور - خبرنگار سیاسی نیویورک تایمز 

عمدتا توسط گروه های غیرانتفاعی و انجمن های صنفی پرداخت 
و  ثروتمند  افراد  از  محافظت  هدف  با  آنها  از  برخی  که  شده 
بیشتری  پول های  است.  شده  تاسیس  کمک کننده  شرکت های 
برای تبلیغات از سوی اهداکنندگان مخفی صرف می شود تا «َاَبر 
کمیته های اقدام ملی» (یا super PACs)؛ کمیته ای کامال سیاسی 
که بخت و اقبالش توجهات را بر افزایش «پول کالن» در سیاست 

قرار داده است. 
تبلیغی  داده های  از  تایمز  نیویورک  تحلیل  و  تجزیه  براساس 
در  تبلیغات  پخش  از  درصد   ۵۵ رسانه ای»،  کمپین  تحلیل  «گروه 
که  شده  پرداخت  گروه هایی  سوی  از  دوره ای  میان  انتخابات 
 ۴۵ درحالی که  نمی کنند،  فاش  را  خود  مالی  اهداکنندگان  هویت 
درصد از َاَبر کمیته های اقدام ملی ملزم به اعالم افشاسازی های 
نسبت  هستند.  فدرال»  انتخابات  «کمیسیون  به  منظم  مالی 
تبلیغاتی که از طریق گروه های «غیرافشاساز» جریان می یابد به 
مراتب کمتر از نسبت تبلیغات در سال ۲۰۱۲ است، سال انتخابات 
انتظار  اما  بیشتر،  مراتب  به  هزینه های  با  ریاست جمهوری 
می رود تبلیغاتی که به شکل مخفیانه تامین مالی می شود در سال 
۲۰۱۶ بسیار بیشتر باشد، برهه ای که هیچ «نامزد فعلی ای» برای 

کاخ سفید وجود ندارد. 
با  می شود  مالی  تامین  مخفیانه  شکل  به  که  تبلیغاتی  تسلط 
متحده» ی  «شهروندان  تصمیم  اساسی  مفروضات  از  یکی 
بیرونی»  «گروه های  به  که  تصمیمی  است؛  مخالف  عالی  دیوان 
تا  البته  کنند  خرج  و  آورده  دست  به  بیشتری  پول  می دهد  اجازه 
زمانی که با نامزدها و احزاب هماهنگ نباشند. در نظر اکثریت، 
آن  در  که  می کند  تصور  را  مبارزاتی  کندی»  ام.  قاضی «آنتونی. 
شرکت های  و  اتحادیه ها  توسط  نامحدود  مستقل  هزینه های 
کندی  می آید.  در  جور  همزمان  قدرتمند  افشاسازی  با  بزرگ 
می نویسد:«سهامداران می تواند تعیین کنند که آیا زیان سیاسی 
شرکت هایشان نفع این شرکت ها در سودآوری را توسعه می دهد 
منتخب «در  مقامات  آیا  که  ببینند  می توانند  شهروندان  و  خیر  یا 
واقعیت  خیر».  یا  هستند  پولدار  اصطالح  به  گروه های  جیب» 
بسیار متفاوت است. رای دهندگان با تبلیغات از سوی مجموعه ای 
روبه رو  نامشخص  برنامه های  و  عمومی  نام های  با  گروه ها  از 
هستند. منابع مالی این گروه ها تنها در اظهارنامه مالیاتی فدرال 
روی فرمی افشا می شود که در آن اسامی کمک کنندگان مجاز به 

ذکر است. 

حامی  که   ،«۲۱ «دموکراسِی  گروه  رئیس  ِورِتیِمر»،  «فِرد 
افشاسازی های بیشتر است می گوید: «فرضیاتی در «شهروندان 
که  فرض  این  است.  نیفتاده  اتفاق  هرگز  که  دارد  وجود  متحده» 
وقتی  است.  نداده  رخ  هرگز  باشیم  داشته  واقعی  افشاسازی  ما 
خواهد  فوران  شدت  به  سیاه  پول  این  برسیم،   ۲۰۱۶ انتخابات  به 
تبلیغات  دموکرات ها  که  می دهد  نشان  تبلیغاتی  داده های  کرد». 
پخش  ملی»  اقدام  کمیته های  «ابر  طریق  از  بیشتری  مراتب  به 
بر  توجهی  قابل  اتکای  جمهوری خواهان  درحالی که  کرده اند 
تبلیغاتی داشته اند که با پول مخفی پرداخت شده است. شفافیت 
بیشتر گروه های لیبرال به شکل گیری این برداشت کمک کرده که 
بزرگ ترین  محافظه کار-  میلیاردرهای  نه  لیبرال-  میلیاردرهای 

کمک کنندگان سیاسی این دوره بوده اند.
از  عمومی  انتخابات  تبلیغات  هزینه  از  درصد   ۸۰ به  نزدیک  اما 
با  می کرد  کمک  جمهوریخواهان  به  که  بیرونی  گروه های  سوی 
بازرگانی  مانند «اتاق  گروه هایی  به  و  شده  پرداخت  مخفی  پول 
از  متشکل  تجارتی  آزادی» (انجمنی  و «همکاران  متحده»  ایاالت 
ُکخ  اچ.  دیوید.  و  جی  چارلز.  با  روابطی  دارای  که  اهداکنندگان 
ُرو  کارل  سوی  از  که  شده  اهدا   «Crossroads GPS» و هستند) 
شرکت های  مانند  قانونمندی  شدت  به  بنگاه های  شد.  تاسیس 
بیمه به مدت طوالنی به گروه هایی از این دست اتکا داشتند که به 
آنها اجازه می دهد تا بی سر و صدا در مبارزات انتخاباتی مداخله 
کنند. استراتژیست های جمهوری خواه می گویند: اما بسیاری از 
اهدا کنندگانی که آزادانه کمک هایی به ابرکمیته ها در بازه زمانی 
سوی  به  را  خود  کمک های  از  بخشی  می دادند  ارائه   ۲۰۱۲ سال 
گروه های «غیرافشاساز» منتقل کرده اند؛ در میان آنها می توان به 
«شلدون. جی. آدلسون» یکی از بزرگ ترین کمک کنندگان سیاسی 
مساله  این  مورد  در  کمی  اطالعات  کرد.  اشاره  طرف  دو  هر  به 
هست که چقدر کمک از سوی «خانواده ُکخ» به گروه های هزینه 
کننده بیرونی که بر آنها نظارت دارد داده شده که تقریبا هیچ یک 

از آنها نام اهداکنندگان را فاش نمی سازد.
به دلیل  حدی  تا  اهداکنندگان  که  می گویند  محافظه کار  گروه های 
سر  بر  که  جدلی  با  همراه  ُکخ  خانواده  به  دموکرات ها  حمالت 
بازنگری های مربوط به «سرویس درآمد داخلِی» اظهارنامه هاِی 
شده اند.  حساس تر  آمد  وجود  به  پارتی»  گروه های «تی  مالیاتِی 
«تیم فیلیپس» رئیس بنیاد «آمریکایی ها برای رفاه»، یک سازمان 
محافظه کار که تالش های میدانی را با کمپین های بزرگ تبلیغاتی 
در  دولت  این  سابقه  به  توجه  «با  می گوید:  می سازد،  ترکیب 
تالفی  شکلی  I.R.Sبه  مانند  نظارتی  سازمان های  از  استفاده 
از  افشاسازی  مورد  در  نگرانی  که  است  درک  قابل  این  جویانه، 
سوی بسیاری از افراد وجود داشته باشد. اهداکنندگان در جبهه 

چپ این نگرانی را ندارند». 
از  که  انتخابات  عمومی  تبلیغات  از  چهارم  سه  حدود  مقابل،  در 
سوی گروه های بیرونی متمایل به لیبرال ها در بازه زمانی ۲۰۱۴ 

به ویژه  شد  پرداخت  ملی  اقدام  ابرکمیته های  سوی  از  شد  پخش 
«کمیته اقدام ملی اکثریت سنا» و «کمیته اقدام ملی اکثریت مجلس 
دموکرات  رهبران  با  نزدیک  روابطی  با  سازمان  دو  نمایندگان»؛ 
و  می کنند  جمع  پول  خود  اعضای  از  که  اتحادیه ها،  کنگره.  در 
اغلب مشتاق دریافت اعتبار برای سهم خود هستند، هم تبلیغات 
خود را پخش می کنند و هم میلیون ها دالر به ابرکمیته های اقدام 
سیاسی  مدیر  پودورزر»،  «مایکل  کردند.  اهدا  دموکرات ها  ملی 
از  شده  جمع آوری  «کمک های  می گوید:   «.A.F.L.-C.I.O»
مسائل  از  حمایت  نشان دهنده  و  دارد  وجود  کارگر  طبقه  سوی 
کارگری است و هیچ دلیلی نیست که در این باره صادق نباشیم. 
بزرگ  شرکت های  از  که  کمک هایی  از  بسیاری  می کنم  فکر 
می رسد، این شرکت ها ترجیح می دهند منافع تجاری خود را در 

ارائه این کمک ها پنهان سازند». 

اما دموکرات ها هم «پول مخفی» دارند. به ویژه، «اکثریت سنای 
می کند؛  فعالیت  پرست»  میهن  «اکثریت  با  هماهنگی  در   «PAC
دستیار  سوی  از  که  مالیات۱  از  معاف  و  غیرانتفاعی  سازمانی 
اداره  نوادا)  (از  سنا  مجلس  اکثریت  رهبر  رید»  «هری  سابق 

تبلیغات  در  دموکرات ها  نفع  به  که  پولی  عمده  بخش  می شود. 
زیست محیطی  گروه های  از  شبکه ای  طریق  از  می شود  استفاده 
و  رای دهندگان»  از  حفاظت  «اتحادیه  مانند  منطقه ای  و  ملی 
اعضای  دارای  گروه ها  این  می آید.  دست  به  سیرا»  «باشگاه 
در  دالر  میلیون ها  هم  آنها  اما  هستند،  مردمی  ریشه دار 
فعالیت های انتخاباتی در سال های اخیر صرف کرده اند و بودجه 
آنها شامل چک هایی قابل توجه از چند اهدا کننده ناشناس است 
از  مالیاتی  اظهارنامه  جدیدترین  در  دالری  میلیون   ۶ کمک  مانند 

سوی اتحادیه حفاظت از رای دهندگان.
گروه های  که  نیست  معلوم  دقیقا  محدود،  افشای  به دلیل 
رقابت ها  این  در  پول  چقدر  لیبرال  و  محافظه کار  غیرانتفاعی 
خرج کرده اند. تنها هزینه های سیاسی ای که آنها به طور معمول 
پولی  هستند  فدرال»  انتخابات  «کمیسیون  به  آن  افشای  به  ملزم 
شکست  و  انتخابات  از  طرفداری  صرف  خاص  به طور  که  است 
یک نامزد می شود. حتی پس از آن، نام اهداکنندگانی که در پس 
این هزینه ها و مخارج قرار دارند معموال الزم نیست افشا شود. 
برای  برنان  «مرکز  سوی  از  جدیدی  تحلیل  و  تجزیه  براساس 
و  سفت  قواعد  از  که  نیویورک  در  مستقر  اندیشکده ای  عدالت»- 
هزینه های  از  نیمی  از  بیش  می کند-  پشتیبانی  رقابت  سخت تر 
آالسکا،  سنا - در  برای  رقابت مهم  گزارش شده «بیرونی» در ۹ 
میشیگان  لوئیزیانا،  کنتاکی،  جورجیا،  کلرادو،  آیووا،  آرکانزاس، 
پرداخت  ناشناس  اهداکنندگان  سوی  از  شمالی-  کارولینای  و 
شده است. تا ۳۰ سپتامبر، مخارج و هزینه های گزارش شده در 
خود  دهندگان  کمک  محافظ  که  گروه هایی  سوی  از  رقابت   ۹ آن 

بودند به ۸۴ میلیون دالر بالغ شد که بیش از سال ۲۰۱۲ است. 
کار  مطالعه  یک  روی  که  برنان  مرکز  محقق  نوردن»،  «لورنس 
می کرد می گوید: «وقتی برنامه  «شهروندان متحده» شروع شد، 
روی  به  را  درها  که  چرا  است  وحشتناک  «این  بود:  این  واکنش 
واقعا  شما  آنچه  اما  می کند.»  باز  شرکت ها  خزانه  سوی  از  پول 
استفاده  از گروه های دوستان  سیاه است و مردم  پولی  می بینید 

می کنند تا از محدودیت در کمک اجتناب کنند.»

پاورقی:
از  معاف  غیرانتفاعی  سازمان   organization  (۴)(c)۵۰۱  a  -۱
 .U.S.C ۲۶) «مالیات در ایاالت متحده. «قانون درآمدهای داخلی
از  غیرانتفاعی  سازمان  گونه   ۲۹ که  می دارد  اعالم   ((c)  ۵۰۱§
 (۴)(c)۵۰۱ هستند.  معاف  فدرال  درآمدهای  بر  مالیات  برخی 
این  با  سازمان هایی  به  اشاره  اخص  به طور   organization
ویژگی ها دارد: اتحادیه های مدنی، سازمان های رفاه اجتماعی و 
انجمن های محلی کارفرمایان. برای اطالعات بیشتر به این لینک 

مراجعه کنید:
_۲۹٪۲۸c٪۵۰۱/http://en.wikipedia.org/wiki

organization

دو حزب اصلی آمریکا 
می توانستند با این پول ۱۰ 
مرکز مبارزه با ابوال تاسیس 

کنند، امکان آموزش ۱۲ 
هزار کودک و نوجوان 

آمریکایی را فراهم کنند یا 
دست کم ۲۵ جنگنده برای 

ارتش خریداری کنند. «دانا 
برزیل»، استراتژیست سیاسی 

دموکرات ها می گوید: 
«پول های سیاه همچنان 

منجالبی در سیاست های 
مدرن آمریکا است».
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ایران و جهان
در اجالس آسیا - پاسیفیک دو دشمن به یکدیگر رسیدند

مواجهه پرحاشیه
در ظاهر به نظر می رسد اوباما و پوتین روسای جمهور آمریکا 
خاص  مواقعی  در  اما  باشند؛  یکدیگر  خونی  دشمنان  روسیه  و 
آنها برخالف آنچه به نظر می رسد، رفتار می کنند؛ یکجا به هم 
بذله گویی  هم  با  دیگر  جایی  و  می دهند  دست  فقط  و  می رسند 

می کنند و خوش و بش راه می اندازند.

اما دور از نگاه دوربین ها، این دو رهبر در اجالس جهانی در چین با احتیاط گرد هم 
می چرخند، با هم چهره به چهره می شوند و گپ و گفت می کنند؛ در حالی که روابط 
دو کشور تعریف چندانی ندارد. کاخ سفید اعالم کرد که پوتین و اوباما روز سه شنبه 
از  برخی  و  داشتند  دیدار  هم  با   (APEC) پاسیفیک  – آسیا  اجالس  حاشیه  در  بار  سه 
مسائل مهمی را که بر روابط آنها سایه افکنده مورد بررسی قرار دادند که ازجمله آن 

مسائل می توان به تحریکات روسیه در اوکراین و حمایت این کشور از دولت اسد در 
سوریه اشاره کرد. همچنین پرونده هسته ای ایران هم یکی دیگر از مسائلی بود که در 

دیدار دو طرف مورد بحث قرار گرفت.
برخالف برخی دیدارهای گذشته شان، اوباما و پوتین مخالفت های سیاسی ریشه دار 
خود را در پشت پرده همچنان حفظ کردند؛ اما مواجهه های عمومی شان نشان می داد 
که روابط شان همچنان تنش زا است. دریاچه خوش منظره «یانچی»- بیرون پکن- به 
خیابانی دوطرفه در روابط نزدیک میان دو رهبر قدرتمند دنیا تبدیل شد. با ورود به 
اتاقی بسیار مزین و آراسته شده با چوب برای آغاز جلسه، اوباما و پوتین  اندکی شبیه 

به مرئوسان و مطیعان 
«شی جین پینگ» به نظر می رسیدند. میزبان اجالس نقش هدایتگر مسیر را داشت و 
اوباما در یکسو و پوتین در سوی دیگر «شی» حرکت می کردند. پوتین در طول مسیر 
به اوباما گفت: «زیباست، مگه نه؟» اوباما هم بدون اینکه به چشمان پوتین نگاه کند 
«بله،  گفت:  کند  اشاره  خاصی  فرد  به  اینکه  بدون  کند  برقرار  او  با  چشمی  تماس  یا 

چنین است.» 
کف  با  و  رفت  اوباما  نزدیک  پوتین  رسیدند،  میز  دور  به  رئیس جمهور  سه  هر  وقتی 
دست بر پشت او زد اما رئیس جمهور آمریکا خود را به کوچه علی چپ زد و جانبی 
چند  است.  خورده  اوباما  پشت  بر  پوتین  دست  که  انگار  نه  انگار  کرد.  نگاه  را  دیگر 
ساعت بعد، بار دیگر دو رهبر با هم رو در رو شدند و آن هم زمانی بود که رهبران در 
زیر آسمان تیره ایستادند تا هر کشوری به احترام کشور متبوع خود یک درخت بکارد. 
پوتین با گام های مطمئنی از پیش روی اوباما به سوی درخت خود رفت، در حالی که 
رئیس جمهور آمریکا هم دستان خود را از پشت به هم گره زده بود و پیش از برداشتن 

بیل و کلنگ برای کندن زمین به گروه تلویزیونی اسپانیا سالم می کرد. 

اوباما-  گفت وگوهای  درمورد  تکمیلی ای  توضیح  هیچ  کرملین  نه  و  سفید  کاخ  نه 
رهبر  دو  این  که  کرد  اعالم  پوتین  سخنگوی  ندادند.  ارائه  اجالس  حاشیه  در  پوتین 
ایران»  و  سوریه  اوکراین،  وضعیت  دوجانبه،  حول «روابط  هم  با  کوتاه  دقایقی  تنها 
هوادار  شورشیان  به  دادن  بال  و  پر  مورد  در  روسیه  نقش  از  آمریکا  گفتند.  سخن 
روسیه در اوکراین خشمگین است. مقام های کاخ سفید روسیه را به ارسال سالح های 
سنگین به جدایی طلبان و یورش به نیروهای اوکراینی متهم می کنند و تقویت مواضع 
روسیه در طول مرز را محکوم کرده اند. به دنبال آن تحریم های آمریکا و اروپا باعث 
وخامت اوضاع اقتصادی روسیه و کاهش ارزش روبل شد. «بن رودز»، معاون مشاور 
که  مسائلی  در  می خواهیم  روسیه  از  کرد: «ما  اعالم  سه شنبه  روز  اوباما،  ملی  امنیت 
به آن اهمیت می دهیم نیرویی ثبات بخش باشد. وقتی آنها به تمامیت سرزمینی کشور 

همسایه خود یورش می برند نمی توانند چنین نقشی را ایفا کنند.»

دو  که  است  حالی  در  این  و  نیست  پوتین  با  دیدار  دنبال  به  اوباما  افزود  رودز»  «بن 
رهبر بار دیگر در استرالیا در اجالس گروه ۲۰ رو در روی هم قرار خواهند گرفت. 
اوباما  که  کرد  تصریح  حال  عین  در  و  می خواهیم»  چه  ما  می داند  «پوتین  گفت:  او 
دیدارها  در  کرد.  خواهد  صحبت  روسیه  اقدامات  مورد  در   ۲۰ گروه  رهبران  سایر  با 
احتمال مواجهه رهبران روسیه و آمریکا می رود اما این بار در چین مساله اوکراین 
در مرکز توجهات بود. در ماه ژوئن هم یکبار دیگر اوباما و پوتین در یادبود نرماندی 
در فرانسه از دیدار چهره به چهره با هم سر باز زدند و این بار اوباما بود که ملکه 

بریتانیا را به عنوان حائل میان خود و پوتین قرار داد.
***

مورد  سرعت  به  که  داد  رخ   APEC اجالس در  پوتین  سوی  از  اقدامی  شب  دوشنبه 
رسانه های  در  اگرچه  که  بود  گذرا  لحظه ای  لحظه،  این  گرفت.  قرار  رسانه ها  توجه 
لحظه،  آن  شد.  شکار  بین المللی  رسانه های  سایر  سوی  از  اما  شد  سانسور  چین 
یوان»  لی  «پنگ  شانه های  روی  را  خود  پالتوی  و  برخاست  پوتین  که  بود  لحظه ای 
اقدام  این  هم  خندان  بانوی  این  پینگ»  انداخت.  جین  همسر «شی  و  چین  اول  بانوی 
پوتین را مهربانانه پذیرفت اما ثانیه هایی بعد این پالتو روی دستان یکی از دستیاران 
بانوی چین قرار گرفت. این عمل «کوچک اما جوانمردانه» که لحظاتی بعد «مودبانه 
رد شد» و روی دستان دستیار قرار گرفت در تلویزیون چین به صورت سرسری از آن 
عبور شد و تنها جمله ای که در مورد آن گفتند این بود: «رئیس جمهور روسیه کتی بر 

شانه های پنگ لی یوان  انداخت.» 

به نوشته فارن پالیسی، این اقدام به سرعت در رسانه های اجتماعی بازتاب یافت اما 
صبح هنگام اثری از آن نبود. در سرویس های اجتماعی و فضای مجازی چین هم یا 
پلیس  که  می داد  نشان  و  بود  افتاده  کار  از  آن  با  مرتبط  لینک های  یا  نبود  آن  از  اثری 
اینترنتی چین در این زمینه فعال شده تا مانع بازنشر آن شود. آقای «شی» که فاصله 
چندانی با همسرش نداشت و در حال صحبت با دستیارانش و رئیس جمهور آمریکا 
کار  این  از  پوتین  می گوید: «قصد  سی.ان.ان  نداد.  نشان  مساله  این  به  واکنشی  بود 
و  بود  سرما  اینکه  یا  کند؟  گرم تر  را  چین  با  روابطش  می خواست  آیا  نیست.  معلوم 
او بی قصد و نیت این کار را کرد؟» برخی سرتیترهای روزنامه ها از این قرار است: 
«سیدنی هرالد مورنینگ» نوشت پوتین به بانوی اول «نظر داشت.» «اسلیت» نوشت 
قصد «معاشقه با پنگ داشت» در حالی که «فارن پالیسی» هم نوشت که پوتین قصد 

«هوسبازی» داشت.
 این اقدام پوتین یادآور شوخی ها و «بگو بشنو»های اوباما با 

ماندال  نلسون  خاکسپاری  مراسم  در  دانمارک  وزیر  نخست  اشمیت»  تورنینگ  «هله 
نخست وزیر  با  ماندال  مراسم  در  که  اوباما  خالف  بر  پوتین-  که  بود  این  حداقل  بود. 
دانمارک شوخی می کرد و عکس یادگاری از خود گرفتند- عکس یادگاری از این اقدام 

خود نگرفت.
***

چنگ  حال  در  زرد  اژدهای  که  دارد  ادامه  چین  در  حالی  در  جهان  رهبران  نشست 
دوشنبه  روز  پکن  پلیس  راستا،  همین  در  است.  خود  رقبای  به  دادن  نشان  دندان  و 
رزمایش مبارزه با تروریسم را با هدف تامین امنیت نشست های اوپک برگزار کرد. 
پکن،  مختلف  بخش های  پلیس  ماموران  گفت  پکن  عمومی  امنیت  اداره  سخنگوی 
بدون آنکه در جریان این رزمایش باشند، به مقابله با حوادث تروریستی شبیه سازی 
شده در ۳۵ دقیقه در دو محل برگزاری نشست های اپک، یعنی مرکز ملی کنگره چین 
و دریاچه یانچی پرداختند. به گزارش خبرگزاری شینهوا از پکن، هدف از برگزاری 
حمالت  برابر  در  پلیس  نیروهای  هماهنگی  و  پاسخ  توانایی  زدن  محک  رزمایش  این 

تروریستی بود.

نشانه ای  نمایشگاه رزمایش هوایی چین هم  از سوی دیگر، سی ان ان گزارش داد که 
کشورها  «تمام  آمده:  گزارش  این  در  بود.  کشور  این  دندان  و  چنگ  از  دیگر 
نمایشگاه های هوایی بزرگ برگزار می کنند به این امید که این تصور را ایجاد کنند که 
دارای صنایع صنعتی مدرن و پیچیده هستند که آنها را در باشگاه کشورهایی قرار 
می دهد که هواپیما می سازند.» این رزمایش هوایی در جنوب شهر «ژوهوای» با این 
خلق در سطح  دفاعی و هوایی جمهوری  نشان دهد قدرت  برگزار می شود که  هدف 

جهانی است و این کشور دارای قدرت سخت افزاری ساخت داخل است. 

خاورمیانه واقعی
توماس فریدمن

ستون نویس نیویورک تایمز

زمانی که تالش می کنید درک درستی از خاورمیانه داشته باشد، باید یک نکته را آویزه 
می  گویند  شما  به  خصوصی  محافل  در  سیاستمداران  که  چیزی هایی  کنید:  خود  گوش 
معموال چیزهای بی ربطی هستند، آنچه اهمیت دارد و رفتار آنها را شرح می دهد، چیزی 
است که در محافل عمومی و به مردم خود و به زبان بومی می گویند. پرزیدنت اوباما در 
راستای کمک های بیشتر به عراقی ها، مشاوران نظامی بیشتری را به این کشور گسیل 
داشت تا نظامیان عراقی را برای مبارزه با گروه داعش یاری کنند. این االن مهم است که 
با دقت گوش بدهی که بازیگران کلیدی منطقه به زبان خود در محافل عمومی به همدیگر 
چه می گویند و هدف غایی شان چیست؟ایران و آمریکا پس از ۳۵ سال جنگ سرد بر سر 
برنامه هسته ای صلح آمیز تهران قرار است توافق کنند. این به توضیح مساله ای که ممکن 
است فراموش کرده باشید کمک می کند: شبه نظامیان افراطی در ۳ نوامبر به روستایی 

شیعه در «الدلوه» در عربستان حمله کردند و ۵ سعودی شیعه را کشتند. 
ُخب، رجب طیب اردوغان ظاهرا مرد مدرنی است. خیر. صبر کنید. آن نامی که اردوغان 

او  اول.  سلیم  سلطان  پل  پاسخ:  چیست؟  بنهد  بسفر  روی  جدیدی  پل  بر  دارد  اصرار 
سلطانی بود که در سال ۱۵۱۴ امپراتوری صفوی ایران را شکست داد. اقلیت علوی ترک 
سلیم  نام  به  پل  این  نامگذاری  علیه  بودند  سلیم  خشونت  و  خشم  شاهد  اجدادشان  که 
تظاهرات کردند. آنها می دانند که این نام از کاله بیرون نیامده است. به نوشته بریتانیکا، 
سلطانی بود که امپراتوری عثمانی را تا سوریه، عربستان و مصر گسترش  سلیم یکم، 
داد و «عثمانی را به رهبری دنیای اسالم رساند». او سپس به شرق رو کرد و صفوی ها 
برای  ایدئولوژیک»  و  سیاسی  «تهدیدی  بریتانیکا  نوشته  به  که  چرا  داد  قرار  هدف  را 
هژمونی سلطان بودند. سلیم اولین رهبری بود که هم ادعای سلطانی عثمانی را داشت 
و هم ادعای خالفت تمام مسلمانان. جو بایدن بی راه نمی گفت وقتی ترکیه را متهم کرد 
اندک  که  شکلی  همان  به  درست  می کند.  تسهیل  را  سوریه  به  داعش  مبارزان  ورود  که 
هم  خلیفه گری  رویای  اندک  دارد،  وجود  اسرائیل  از  جایی  هر  در  یهودی»  «شهرک های 
دارند  تردید  ترکیه  تحلیلگران  برخی  دارد.  وجود  عرب  جهان  بخش های  از  بسیاری  در 
بلکه  باشد  داشته  سوریه  و  عراق  در  را  متکثر  دموکراسی  ساخت  رویای  اردوغان  که 
سوی  از  بلکه  داعش  سوی  از  نه  که  است  سنت  اهل  برای  مدرن  خلیفه گری  یک  به دنبال 
خودش رهبری شود. تا آن زمان، او بیشتر ترجیح می دهد داعش در مرزهایش باشد تا 

کردستان.
 شادی حمید، همکار مرکز بروکینگز، در مقاله ای در آتالنتیک با عنوان «ریشه های جذبه 
داعش» می نویسد: «داعش از ایده هایی استفاده می کند که در میان اکثریت جهان اسالم 
اما  نباشد  موافق  خالفت  از  داعش  تفسیر  با  ترکیه  است  ممکن  دارد.  گسترده ای  طنین 
اداره  اسالمی  سنت  و  قانون  سوی  از  که  تاریخی  سیاسی  هویتی   – خالفت  یک  مفهوم 

می شود- مفهومی بسیار قدرتمند است. 
اعراب  از  بسیاری  که  کرده  خاطرنشان  هم  خاورمیانه  مسائل  محقق  براد،  جوزف 
سنی در مصر، شام و شبه جزیره عربستان در قرن ۱۹ «کامال با خالفتی [تحت تسلط 
نوعی  به عنوان  را  آن  آنها  که  خالفتی  بودند؛  مخالف  بودند  کرده  تجربه  که  ترک ها] 
نیروی اشغالگر می نگرند.» در قرن ۲۰ بود که گروه های اسالمگرای اهل سنت- به ویژه 
ضعف های  به  پاسخی  مثابه  به  را  خالفت  و  کردند  احیا  را  ایده  این  اخوان المسلمین- 
اصلی  مذهبی  گفتمان  به  را  «آن  و  کردند  مطرح  آرمانی  صورت  به  منطقه ای شان 
متحدان  میان  در  متضادی  بسیار  کابوس های  و  رویاها  خالصه،  به طور  کردند».  وارد 
خاورمیانه ای مان در مبارزه با داعش در حال ایفای نقش است. اگر شما از نزدیک به آن 
رویاها گوش دهید، رویای ما – «دموکراسی متکثر»- در صدر این فهرست قرار ندارد. ما 
باید از اردن، کردستان، لبنان، ابوظبی، دبی و عمان در برابر داعش حمایت کنیم به این 
امید که الگو و نمونه آنها هم روزی در منطقه گسترده شود. اما تردید دارم که متحدان 
یا  عراق  در  قدرت  تقسیم  بر  بتوانند  متفاوت شان-  رویاهای  تمام  با  گسسته مان-  هم  از 

سوریه توافق کنند حتی اگر داعش شکست بخورد.
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دست  به  دست  حزب  دو  این  بین  قدرت  معموال  کشور،  این  در 
می شود و افراد مستقل نیز تنها می توانند در اقلیت، در کنار یکی 
از این دو حزب قرار گیرند. افراد این دو حزب که دارای بیشترین 
نفوذ بین مردم آمریکا هستند دارای دو نماد هستند. مردم آمریکا 
دموکرات ها را با عنوان «االغ ها» می شناسند و جمهوری خواهان 
را با لقب «فیل ها». شاید مهم ترین  استفاده از این کلمات زمانی 
ریاست  انتخابات  آستانه  در  دموکرات  کندی  اف  جان  که  بود 
را  فیل  می خواهد  که  گفت  خود  طرفداران  بین  در  جمهوری 

زمین گیر کند. فیل هم کسی جز نیکسون نبود. 

و  دموکرات  حزب  دو  نماد  ترتیب  به  همواره  «فیل»  و  «االغ» 
جمهوری خواه بوده که وجه تسمیه آنها از ابتدا، با کنایه سیاسی 
همراه شده است. هر چند هواداران این دو حزب بعدها با زیرکی 
از این واژه ها به نفع خود بهره برداری کردند. وجه تسمیه این دو 
حزب به سال ۱۸۲۸ باز می گردد یعنی زمانی که «اندرو جکسون» 
ریاست  انتخابات  نامزد  دموکرات  حزب  از   (Andrew Jackson)
او  تحقیر  برای  جکسون  مخالفان  زمان  آن  در  شد.  جمهوری 
مردم  «بگذارید  اینکه  بر  مبنی  وی  پوپولیستی  افکار  خاطر  به 

حکومت کنند» او را «Jackass» یا «جک االغ» لقب دادند.
جالب اینکه جکسون از این لقب خوشش آمد و با استناد به اینکه 
االغ را نماد اراده راسخ و دالوری و افتادگی می داند از این سمبل 
سال ها  نماد  این  اما  کرد.  استفاده  خود  انتخاباتی  پوسترهای  در 
بعد به سمبل حزب دموکرات معروف شد یعنی زمانی که «توماس 
این  انتشار  با  سیاسی  کاریکاتورهای  کاریکاتوریست  نست»،  
تصویر در هفته نامه «هارپر» باعث شد االغ به عنوان سمبل حزب 

دموکرات مطرح شود و فیل نماد جمهوری خواهان.
دادن  نمایش  برای  االغ  تصویر  از  کاریکاتور  این  در  نست 
«اولیس  اصرار  به  او  کنایه  که  کرد  استفاده  امپراتوری  حکومت 

دور  سومین  در  شدن  نامزد  برای  دموکرات  حزب  از  گرانت»  اس 
با  مغایر  خواسته  این  که  بود  جمهوری  ریاست  انتخابات  پیاپی 
موجب  غیرمنطقی  پافشاری  همین  بود.  آمریکا  اساسی  قانون 
شد بسیاری از هواداران این حزب از آن جدا شوند. با این وجود 
این دو نماد را در بین مردم و  نتوانست  به اندازه نست  هیچکس 
طبقه نخبه آمریکا جا بیندازد. کارتون تاریخی یاد شده طعنه ای 

شده بود به دو دوره ریاست گرانت در مقام رئیس جمهوری.
شایع شده بود که وی نامزدی برای دوره سوم را بررسی می کند. 
در  که  می شود  دیده  االغی  سوم»،  دوره  از  «وحشت  کارتون  در 
پوست شیر حیوانات دیگر را به وحشت انداخته و برچسبی روی 
بدنش چسبیده که روی آن واژه «سزاریسم» به چشم می خورد. 
در همان طرح فیل بزرگی هم وجود دارد که هنرمند این حیوان را 

به عنوان «رأی جمهوری خواهان» معرفی کرده است. 
در توضیح کارتون نوشته شده: «یک االغ، که در پوست شیر در 
جنگل قدم می زد و خودش را با ترساندن حیوانات دیگری که بر 
سر راهش می دید سرگرم می کرد. نویسنده: شکسپیر یا بیکن.» 

[!]
نشریه  در  که  بود  مقاالتی  سلسله  به  نست»  «توماس  کنایه 
دلیل  به  را  گرنت  اس  اولیس  و  بود  شده  چاپ  هرالد»  «نیویورک 
به  قدرت  حفظ  برای  تالش  و  مجدد  نامزدی  برای  وی  تصمیم 
نام  آمریکایی  کارتونیست  این  که  امری  بود.  گرفته  انتقاد  باد 
سلطان  قدرت  کسب  برای  غیر دموکراتیک  (تالش  «سزاریسم» 
از  نیز  جنگل  صحنه  تصویر  ظاهر  به  بود.  گذاشته  آن  بر  مآبانه) 
یونان  داستانسرای  ایسوپ،  از  شیر»  پوست  در  «خری  حکایت 
است  این  حکایت  آن  اخالقی  نتیجه  است.  شده  برگرفته  باستان، 
که  دهد  نشان  شکلی  به  را  خود  ظاهر  بتواند  شاید  ابله  یک  که 
نیست، اما در نهایت سخنش گوهر واقعی وجود او را لو خواهد 
داد. از آن پس نست در تمام کارهایش از فیل برای نمایش «رأی 
حیوان  این  تصویر  رفته رفته  و  کرد  استفاده  جمهوری خواهان» 
عظیم الجثه نمادی از حزب جمهوری خواه شد. همین فرد، ۴ سال 

بعد، نماد فیل را برای حزب جمهوریخواه طراحی کرد. 

را  االغ  رسمی  به طور  امروز  به  تا  هنوز  دموکرات ها  حال  این  با 
جمهوری خواهان  ولی  نپذیرفته اند.  خود  حزب  نماد  به عنوان 
خود  حزب  نماد  به عنوان  را  فیل  رسمی  به طور  پیش  سال  چند 
االغ  دموکرات ها  امروزه  که  است  شرایطی  در  این  کردند.  قبول 
نماد «بی عرضگی،  را  فیل  و  می دانند  شجاعت»  و  نماد «هوش  را 
آشفتگی و غرور بی جا». در عوض، جمهوری خواهان نیز فیل را 
نماد «قدرت و شکوه» قلمداد می کنند و االغ را که نماد دموکرات ها 

است، نشانه «حماقت و یکدندگی» می دانند. 

دموکرات ها چگونه به وجود آمدند؟ 
حزب دموکرات ایاالت متحده آمریکا (Democratic Party) یکی 
از دو حزب بزرگ این کشور است که به همراه حزب جمهوری خواه 
دارد.  دست  در  کشور  این  در  را  حکومت  آمریکا  متحده  ایاالت 
سنگ بنای حزب دموکرات درسال ۱۷۹۲ گذاشته شد. دراین سال 
توماس جفرسون یک انجمن حزبی (Caucus) در کنگره تشکیل 
داد که وظیفه آن دفاع از «منشور حقوق» (Bill of Rights) بود. 
دموکرات  حزب  بعدها  (که  دموکراتیک  جمهوری خواهان  حزب 
روبه رو   جنوبی  ایالت های  استقبال  با  ابتدا  همان  از  گرفتند)  لقب 
شدند و این منطقه تا سالیان طوالنی دژ تسخیر ناپذیر جانشینان 
مناطق  در  روزها  این  که  چند  هر  می آمد،  شمار  به  جفرسون 
بیشتری  هواداران  از  جمهوری خواهان  متحده  ایاالت  جنوبی 
را  خود  وزن  آمریکا  اخیر  انتخابات  در  و  هستند  برخوردار 
کردند.  تحمیل  دموکرات ها  به  را  سنگینی  شکست  و  دادند  نشان 
در  متحده  ایاالت  ریاست جمهوری  انتخابات  در  وجود  این  با 
آدامز  جان  ساله   ۴ حکومت  در  که  جفرسون  توماس   ،۱۸۰۰ سال 
داشت،  عهده  بر  را  جمهوری  ریاست  معاون  سمت  فدرالیست، 
حکومت  طالیی  دوران  زمان،  این  از  کرد.  پیدا  دست  پیروزی  به 
سال،   ۶۰ تقریبا  دوران  این  شد.  آغاز  دموکرات  جمهوری خواهان 
جمهوری خواه  حزب  تاسیس  تا  کوتاه،  مقطع  چند  استثنای  به 
 ۱۲ از  رئیس جمهور   ۹ مدت  دراین  یافت.  ادامه   ۱۸۵۰ دهه  در 
رئیس جمهور، از حزب جمهوری خواه دموکراتیک و جانشین آن 
حزب دموکرات برگزیده شدند و مجموعا ۴۸ سال نامزدهای این 
حزب در کاخ سفید حکومت کردند. پس از جفرسون، ۲ تن دیگر 
سال   ۱۶ مدت  به  دموکراتیک  جمهوری خواهان  حزب  رهبران  از 
دوره  دو  یک  هر  مونرو  جیمز  و  مدیسون  جیمز  کردند.  حکومت 
عملی  و  فکری  مبانی  تحکیم  به  و  داشتند  حضور  سفید  کاخ  در 
جدیدی  فصل   ۱۸۲۴ سال  انتخابات  در  اما  پرداختند،  جفرسون 

و  انتخابات  این  در  آمد.  وجود  به  متحده  ایاالت  احزاب  تاریخ  در 
حزب  برجسته  شخصیت های  از  تن   ۴ فدرالیست،  حزب  غیاب  در 
جمهوری خواه دموکراتیک خود را نامزد پست ریاست جمهوری 
جمهوریخواهان  حزب  داخل  در  شکاف  بروز  دنبال  به  کردند. 
دموکراتیک، جان کوئینسی آدامز رئیس جمهوری منتخب توسط 
مجلس نمایندگان ایاالت متحده آمریکا و هنری کلی، وزیر خارجه 
«جمهوریخواهان  حزب  قدیمی،  فدرالیست های  دیگر  همراه  به 
آوردند.  به وجود  را   (The National Republican Party) «ملی
ساختار  بازسازی  به  مردم  توده  پشتیبانی  با  جکسون  مقابل  در 
حزب جمهوری خواه دموکراتیک پرداخت و نخستین کنوانسیون 
یک  ارائه  با  وی  کرد.  بر گزار  متحده  ایاالت  تاریخ  در  را  حزبی 
به  و  پرداخت  حزب  درونی  انسجام  به   (Platform) حزبی بیانیه 

دلیل حمایت گسترده عمومی به عنوان رهبر حزب برگزیده شد. 

جمهوری  ریاست  انتخابات  در  جکسون  ساله   ۴ حزبی  فعالیت 
سال ۱۸۲۸ به ثمر نشست و وی توانست با کسب ۱۷۸ رای مجمع 
انتخاباتی در مقابل ۸۳ رای، جان کویئنسی آدامز و فدرالیست های 
ریاست  اول  دوره  خالل  در  دهد.  شکست  قاطعانه  را  کار  کهنه 
در  کارگر  نوظهور  طبقه  اجتماعی  نقش  جکسون،  جمهوری 
پیشرفت  و  توسعه  شد.  تثبیت  متحده  ایاالت  سیاسی  صحنه 
صنعتی در ایالت های شمالی، صدها هزار کارگر حرفه ای را وارد 
تاثیر گذار  نیروی  یک  آنان  از  و  کرد  اجتماعی  مناسبات  عرصه 
جنوبی  زمین داران  و  شمالی  صنعتگران  و  بانکداران  مقابل  در 
در  دموکرات  حزب  که  شد  موجب  آینده  تحوالت  آورد.  وجود  به 
آورد  به دست  چشمگیری  گسترش  و  کند  نفوذ  کارگر  طبقه  میان 
بهره  جمهوری خواهان  با  رقابت  در  یابنده  رشد  نیروی  این  از  و 
گیرد. همین موضوع در حال حاضر، نیز به نوعی در جریان است 
و برخی اعتقاد دارند که دموکرات ها به دلیل نگاه چپی که دارند 
در میان طبقه فقیر و کارگر، پایگاه قوی تری دارند. ۲۰ سال بعد 
کنوانسیون   ،۱۸۴۸ سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  جریان  در 
به  را  حزب  نام  تغییر  دموکراتیک،  جمهوری خواهان  حزب  ملی 
رسما  دموکرات»  «حزب  تصمیم  این  براساس  و  رساند  تصویب 
مدیریت  خالء  رفع  برای  اعضا  کنوانسیون  همین  در  شد.  متولد 
حزب  ملی  کمیته  ملی،  کنوانسیون   ۲ برپایی  خالل  در   حزب 
دموکرات (The Democratic National Committee) را تشکیل 
دادند تا به فعالیت های حزب سروسامان دهد. این کمیته در حال 

حاضر، قدیمی ترین کمیته حزبی جهان به شمار می آید.

جمهوری خواهان چگونه به وجود آمدند؟
فئودال ها  و  سرمایه داری  با  نامشان  نیز  ابتدا  همان  از  فیل ها 
آمریکا  متحده  ایاالت  جمهوری خواه  حزب  است.  خورده  گره 
حزب  به  نسبت  تاخیر  کمی  با   (The U.S. Republican Party)

فعاالن  توسط   ،۱۸۵۴ سال  در  حزب  این  و  گرفت  پا  دموکرات ها 
تاکنون  جمهوری خواهان  شد.  تاسیس  آمریکا  در  برده داری  ضد 
۱۸ رئیس جمهور در آمریکا داشته اند که اولین آنها آبراهام لینکلن 
(در بین سال های ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵) و آخرین ها آنها نیز جورج دبلیو 
مورد  نامزد  آخرین  بود.   (۲۰۰۸ تا   ۲۰۰۰ سال های  بین  (در  بوش 
انتخابات  در  که  بود  رامنی  میت  نیز  جمهوری خواهان  حمایت 
برخالف  خورد.  شکست  اوباما  باراک  از  جمهوری  ریاست 
دموکرات ها که از عقاید لیبرالی و آزادی خواهی حمایت می کنند، 
می گیرند؛  قرار  محافظه کاران  دسته  در  نوعا  جمهوری خواهان 
از  لیبرالیسم  سیاسی  مبانی  همه  که  نیست  معنی  آن  به  این  البته 
موضوع  این  به  اشاره  بلکه  می شود،  رد  جمهوری خواهان  نظر 
سوق  کالسیک  لیبرالیسم  سمت  به  بیشتر  آنها  تمایالت  که  دارد 
دارد. این جناح از اصول ثابت و پایدار محافظه کاری نظیر دولت 
کوچک و مالیات کمتر جانبداری می کند. چهره های شاخص این 
هاسترت  دنیس  اسبق،  رئیس جمهوری  بوش  دبلیو  جورج  جناح، 
کلوب  است.  فریست  بیل  سناتور  و  نمایندگان  مجلس  نماینده 
تشکیل  را  سیاسی  تشکل  این  حامیان  عمده ترین  ثروتمندان 
می دهند. اگرچه محافظه کاران نوین به طور رسمی در قالب جناح 

این  با  نزدیکی  روابط  اما  نمی گیرند،  قرار  سنتی  محافظه کاران 
در  که  رامنی  میت  حتی  دارند.  راستگرا  مسیحیان  جناح  و  جناح 
سال ۲۰۱۲ از رقبای باراک اوباما بود از پیروان فرقه «مورمون ها» 
است که به دلیل عقاید تند مذهبی طرفداران و پیروان اندکی در 
آمریکا دارد. معموال قشر مذهبی آمریکا به دلیل اینکه این حزب 
روی  دارد،  منفی  نظر  جنین  سقط  قانون  چون   موضوعاتی  به 
انتخابات از این حزب حمایت می کنند. حزب «تی  می  آورند و در 
پارتی» نیز که از اعضای تندروتری تشکیل شده است یکی دیگر 
آنها  از  برخی  اخیر  انتخابات  در  که  است  حزب  این  حامیان  از 
مذهبی  شدت  به  جنبش  این  نفرات  شوند.  کنگره  وارد  توانستند 
هستند و برخی از آنها دید نزدیکی به مسیحیان راستگرا دارند. 
مسیحیان راستگرا خواهان تقویت نهادهای مذهبی و حمایت های 
مالی دولت فدرال از کلیساها و موسسات مذهبی هستند. مخالفت 
با سقط جنین و تحقیقات سلول های جنینی از جمله اهداف اصلی 
کمربند  به  مرسوم  جنوبی  ایالت های  می آید.  به شمار  جناح  این 
به شمار  راستگرا  مسیحیان  قدرتمند  دژ  و  اصلی  پایگاه  انجیلی، 

می آید. 
دارد  وجود  مختلفی  گرایش های  نیز  حزب  این  در  اساس  این  بر 

کاران  محافظه  یکی  می شوند.  تقسیم  بخش  دو  به  عمدتا  که 
سنتی و دیگری محافظه کاران نوین. محافظه کاران نوین همانند 
تقویت  و  حداقلی  دولت  از  جمهوری خواه  حزب  سنتی  جناح های 
انزواطلبانه  نگرش  اما  می کنند،  جانبداری  آزاد  تجارت  پایه های 
رویکرد  با  همچنین  آنان  می کنند.  رد  را  حزب  سنتی  جناح 
هربرت  جورج  که  میانه رو  جمهوری خواهان  بین الملل گرایانه 
به کارگیری  هستند.  مخالف  می آید  به شمار  آن  نماد  واکر بوش 
ابزار قدرت در حل منازعات بین المللی و اجرای مشروط تعهدات 
جهانی آمریکا از جمله اصول مهم محافظه کاران نوین در عرصه 

سیاست خارجی و امنیتی است. 

«جناح میانه»؛ تالش برای لیبرالیسم
هستند.  معروف  نیکسون-راکفلر  میانه روهای  به  جناح  این 
حزب  غالب  گرایش   ۱۹۸۰ تا   ۱۹۶۰ دهه های  در  میانه روها 
تحوالت  از  متاثر  گروه  این  می دادند.  شکل  را  جمهوری خواهان 
جانسون  بنیز  لیندون  و  کندی  جان  زمامداری  دوران  اجتماعی 
لیبرالیسم  و  محافظه کاری  ثابت  اصول  میان  کردند  تالش 
اجتماعی نقطه مشترکی ایجاد کنند. در عرصه سیاست خارجی، 
میانه روهای حزب جمهوری خواه به ایفای نقش فعال تر در نظام 
نیکسون،  نظیر  چهره هایی  بر  عالوه  هستند.  معتقد  بین الملل 
راکفلر و کیسینجر که هر یک در دهه ۱۹۷۰ از نقش تاثیرگذاری بر 
حزب برخوردار بودند، جورج هربرت واکر بوش را نیز می توان 
خارجه  امور  سابق  وزیر  پاول  کالین  داد.  قرار  جناح  این  در 
ایاالت متحده در دولت اول بوش و جورج پاتاکی فرماندار سابق 
نیویورک شاخص ترین شخصیت های کنونی جناح میانه رو حزب 
نفوذ  از  حزب  داخل  در  نفرات  این  اما  اخیر  انتخابات  در  هستند. 
میچ  مانند  اشخاصی  می شود  گفته  و  نبودند  برخوردار  عمده ای 
رهبر  بینر،  جان  و  سنا  در  جمهوری خواهان  رهبر  کانل،  مک 
از  می کنند  سعی  اینکه  رغم  به  نمایندگان  مجلس  در  حزب  این 
تندروی های افراد خودشان کم کنند اما در بیشتر مواقع مرعوب 
نفرات تندتر خواهند شد افرادی که برخی از آنها به بازها معروف 

هستند. 

نماد دموکرات ها و جمهوری خواهان چیست؟

جنگ ابدی «االغ» با «فیل»
آمریکا کشوری دو حزبی است. هرچند ممکن است احزاب کوچکی هم وجود 
داشته باشند که در این کشور فعالیت می کنند اما در عرصه سیاسی هیچ گاه 

نتوانسته اند به پای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات برسند. 

«االغ» و «فیل» همواره به ترتیب نماد 
جمهوری خواه  و  دموکرات  حزب  دو 
ابتدا،  از  آنها  تسمیه  وجه  که  بوده 
است.  شده  همراه  سیاسی  کنایه  با 
هر چند هواداران این دو حزب بعدها 
با زیرکی از این واژه ها به نفع خود 
بهره برداری کردند. وجه تسمیه این 
می گردد  باز   ۱۸۲۸ سال  به  حزب  دو 
جکسون»  «اندرو  که  زمانی  یعنی 
حزب  از   (Andrew Jackson)
ریاست  انتخابات  نامزد  دموکرات 
جمهوری شد. در آن زمان مخالفان 
خاطر  به  او  تحقیر  برای  جکسون 
افکار پوپولیستی وی مبنی بر اینکه 
را  او  کنند»  حکومت  مردم  «بگذارید 
«Jackass» یا «جک االغ» لقب دادند.
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...می خواهم به یاری ۲ مثال سلبی، بررسی کنم که پول تا چه حد 
محض  وسیله  یک  منزله  به  آن  نقش  ورای  مستقل  هدفی  خصلت 
پیدا می کند. رابطه ولخرجی با مال اندوزی نزدیک تر از آن است 

که از تقابل ظاهری این دو پدیده برمی آید.
در اینجا باید یادآور شویم که هرجا اقتصاد ابتدایی وجود دارد، 
حفاظت مقتصدانه و حساب گرانه از ارزش ها با ماهیت آنها، با 
انتقال پذیری بس محدود محصوالت کشاورزی، ناهمخوان است.

پول  به  وضوح  به  یا  راحتی  به  نتوان  را  شده  یاد  محصوالت  اگر 
شان  احتکارکردن  یا  انبارکردن  کرد،  بدل  نامحدود  انتقال  قابل 
محصوالت  هرکجا  است؛  ناممکن  تقریبا  اندوزی  مال  روی  از 
شکل  اغلب  شوند،  می  مصرف  و  تولید  بالواسطه  کشاورزی 
خاصی از گشاده دستی غلبه دارد، خاصه در برخورد با مهمانان 
پولی  اقتصاد  یک  در  احتماال  که  ای  دستی  گشاده  تنگدستان؛  یا 
کمتر به چشم می خورد، زیرا پول را با سهولت بیشتر می توان 

اندوخت و ذخیره کرد.
کیسه   (Peter the Martyr) شهید پیتروی  که  بود  روی  همین  از 
را می  پول  کار  باستان،  مکزیکی های  برای  که  را  کاکائویی  های 
کردند، می ستود؛ زیرا آنها را نمی شد مدتی طوالنی در خفا نگاه 
داشت و انبار کرد و به همین سبب مجالی برای مال اندوزی نبود. 
به همین سان، اوضاع و احوال طبیعی، امکان و افسون ولخرجی 

را محدود می سازند.
جدای از نابودی و هالکت برای هیچ و پوچ، حد و مرز مصرف بی 
رویه و اسراف سبک سرانه در یک گروه را توانایی اعضای آن و 

غریبه ها در مصرف کردن تعیین می کند.
ولی نکته اصلی این است که ولخرجی و ریخت وپاش پول زمانی 
با  که  یابد  می  تازه  یکسره  ای  هاله  و  متفاوت  بالکل  معنایی 
ولخرجی و ریخت و پاش دیگر چیزهای انضمامی مقایسه شود؛ 
به  فرد  عقالنی  غایات  سلسله  ارزش  که  است  آن  متضمن  دومی 
آن  متضمن  اول  نوع  ولخرجی  آنکه  حال  و  برود  بین  از  سادگی 
جا  جابه  ها  ارزش  دیگر  با  نابجا،  ای  شیوه  به  ارزش،  که  است 

شود.
واجد  پول  فلسفه  برای  پولی،  اقتصاد  در  که  مسرفی  نوع  یگانه 
روی  از  پوچ  و  هیچ  برای  که  است  کسی  نه  است،  اهمیت  و  معنا 
طبع، پول را به باد می دهد بلکه آن است که پول را خرج خریدهای 

مهملی می کند که با اوضاع و احوالش تناسب ندارند.
خرج  مجال  به  شود  می  مربوط  کردن  ولخرجی  از  ناشی  لذت 
کردن پول برای هرچیزی که پیش آید و باید آن را متمایز ساخت 
و  آن  بین  گذاشت  فرق  و  چیزها  از  گذرا  تمتع  از  حاصل  لذت  از 
تفاخر و جلوه فروشی مربوط بدان و تغییر و تحول مهیج میان 
می  مربوط  بیشتر  بحث  مورد  لذت  چیزها؛  استفاده  و  اکتساب 

محتوای  از  نظر  قطع  ولخرجی،  و  اسراف  ناب  کارکرد  به  شود 
جوهری و اوضاع و احوال متالزم آن.

برای آدم خراج، جاذبه لحظه ولخرجی کردن هم از خود افزایش 
پول و هم از جذابیت چیزهای مصرفی، پیشی می گیرد. این امر 
سلسله  با  نسبت  در  را  ولخرج  فرد  موقعیت  مشخص  طور  به 
غایات برجسته می کند. اگر نقطه فرجامین این سلسله، تمتع از 
طریق مالکیت یک چیز باشد، آن گاه اولین مرحله واسط اساسی 

مالکیت پول است و دومین مرحله، پول را صرف آن چیز کردن.
می  مطلوب  نفسه  فی  و  مطبوع  مرحله  اولین  خسیس،  آدم  برای 
شود ولی برای آدم ولخرج، مرحله دوم است که کیف می آورد. 
خسیس؛  برای  که  است  مهم  قدر  همان  پول  ولخرج،  آدم  برای 
گرچه نه به شکل تصاحب آن بلکه در قالب حرام کردن آن. درک 
آدم ولخرج از ارزش، به لحظه تبدیل و انتقال پول به دیگر صورت 
می  اشتیاق  با  او  که  حد  بدان  تا  هم  آن  است،  وابسته  ارزش  های 
ارزش  همه  برباددادن  بهای  به  لحظه،  این  از  تمتع  برای  خواهد 

های انضمامی تر پول بپردازد.
به  نسبت  اعتنایی  بی  که  است  توجه  درخور  راستی  به  بنابراین 
این  ـ  آید  می  شمار  به  ولخرجی  جاذبه  و  ذات  که  ـ  پول  ارزش 
پیش  دانسته،  قدر  و  شده  تجربه  چیزی  صورت  به  را  ارزش 
آدمی  برای  که  چیزی  دورانداختن  آشکارا،  زیرا  گیرد  می  فرض 
بی تفاوت است، خود نیز کامال بی تفاوت خواهد بود. مورد ذیل 
رژیم  در  مرسوم  گسیخته  لگام  و  غیرمنطقی  ولخرجی  معرف 

گذشته است.
 ۵ تا   ۴ ارزش  به  الماسی   (Prince Conti) کنتی  شاهزاده  وقتی 
برگرداند،  را  الماس  او  و  فرستاد  بانویی  برای  را  فرانک  هزار 
شاهزاده فرمان داد الماس را چنان خرد کنند که بتواند از آن به 
عنوان پودر مخصوص نوشتن استفاده کند تا جواب نامه زن را 
بدهد. ِتین (Taine) به این داستان، اظهارنظر ذیل را درخصوص 
عادات عرفی آن دوره می افزاید: «هرچه کمتر به فکر پول باشی، 

جهاندیده تری».
البته این نظر متضمن درجه ای از خودفریبی است، زیرا نگرش 
منفی آگاهانه و موکد به پول به سان فرایندی دیالکتیکی بر ضد 
و  اهمیت  پول  برای  که  نگرشی  آن  بر  یعنی  است؛  استوار  خود 

جذابیت قائل است و بس.
صادق  بزرگ  شهرهای  در  ها  فروشگاه  برخی  درباره  حکم  این 
های  قیمت  با  را  مشتریان  که  هایی  فروشگاه  برخالف  که  است 
که  کنند  می  تاکید  متظاهرانه  قیدی  بی  با  کنند،  می  جلب  ارزان 

اجناس شان باالترین قیمت ها را دارد.
آنها بدین وسیله به جذب آراسته ترین اقشار جامعه می اندیشند 
جالب  نکته  مورد،  این  در  پرسند.  نمی  را  اجناس  قیمت  اصال  که 

بر  بلکه  شیء  خود  اصلی  موضوع  بر  نه  آنها  که  است  این  توجه 
متضایف یا همبسته منفی آن تاکید می گذارند؛ اینکه قیمت مهم 
توجه  مرکز  در  دگربار  را  پول  ناخودآگاه  ترتیب،  بدین  و  نیست. 

قرار می دهند؛ هرچند به شکل سلبی.
ولخرجی، به علت رابطه نزدیکش با پول، به سهولت تمام شتاب 
موازین  مالحظه  از  اند،  ولخرجی  دچار  که  را  آنانی  و  گیرد  می 
معقول ناتوان می سازد، زیرا نظم و قاعده ای که از طریق سنجه 
از  شود،  می  حاصل  انضمامی  اشیای   (receptivity) پذیرفتاری

دست می رود.
است؛  ولخرجی  همان  دقیقا  پول،  مفرط  حرص  مشخصه  وجه 
واقعی،  چیزهای  از  تمتع  جوی  و  جست  عوض  به  پول،  حرص 
بی  تا  که  گردد  می  نامحسوس  و  ناملموس  چیزهای  دنبال  به 
نهایت گسترش می یابند و هیچ حد و مرز بیرونی یا درونی نمی 

شناسند.
حرص  نباشد،  عینی  بیرونی  تعلقات  و  موانع  از  خبری  که  هرجا 
به صورتی کامال بی شکل و با شدت و حدتی فزاینده بیرون می 
ریزد؛ این است علت سنگدلی و خشم آلودی فوق العاده ای که در 
بحث و جدل های مربوط به ارث و میراث موج می زند. با توجه 
دارای  معیاری  یا  کار  میزان  تابع  افراد  دعوی  و  مطالبه  اینکه  به 
به  نیست  راغب  دعوا  طرفین  از  یک  هیچ  نیست،  انضمامی  مبنای 

نحوی ماتقدم دعوی دیگری را به رسمیت بشناسد.
بدین قرار هیچ منعی در کار نیست که بر دعوی افراد حد بگذارد 
و هر پادرمیانی یا مداخله ای کامال دور از انصاف و بی اساس می 
معیاری  یا  میزان  هر  و  خواست  میان  درونی  رابطه  نبود  نماید. 
شخصی  ساختار  از  ناشی  مورد  این  در  که  خواست  مورد  برای 
از  شود،  می  مربوط  حرص  به  که  جایی  تا  است،  وراث  روابط 

ساختار شیء مورد خواست ناشی می شود.
برونسویک  در  جدید  سکه  ضرب  به  اعتراض  در  شورش 
(Brunswick) در ۱۴۹۹ فقدان اصولی را برجسته می کند که بر 
کاهد.  می  مطالبات  کاهش  از  و  شود  می  افزون  پول،  حرص  اثر 
مقامات حاکم گمان می بردند درآینده، باید پول اصل را جایگزین 
پول تقلبی کرد و با این همه، همان کسانی که در ازای محصوالت 
شان و به عنوان دستمزد، پول اصل می خواستند سر به شورش 
برداشتند، زیرا دیگران از قبول پرداخت های ایشان با پول تقلبی 

سر باز زدند!
وجود توأمان پول اصلی و تقلبی، بزرگ ترین احتمال ها را برای 
مقایسه  در  که  آورد  می  پیش  پرستی  پول  جنون  درونی  افزایش 
علل  بر  مبتنی  همواره  نفسانی  شدید  های  خواهش  دیگر  آن،  با 
روان شناختی می نمایند. ما می دانیم این قضیه حتی در انقالب 
های چین روی داد، زیرا حکومت دستمزدها را با پول تقلبی می 

پرداخت اما مالیات ها را فقط با پول اصل می پذیرفت.

من، فقط در حد فرضیه، فکر می کنم این عدم اعتدال که بخشی 
از نفس عالقه به پول است، درعین حال ریشه پنهان پدیده عجیب 
که  پدیده  این  شود؛  می  یافت  بورس  بازار  در  که  است  وغریبی 
بورس بازان جزء یا ناآشنایان، تقریبا بدون استثنا روی افزایش 

قیمت های بازار سرمایه گذاری می کنند.

عمال  اما  صحیح  منطقا  واقعیت  این  که  نماید  می  چنان  نظرم  به 
حال  و  است  محدود  فروش  پیش  روندهای  در  سود  که  ربط  بی 
آنکه در مراحل پیش خرید چنین محدودیتی در کار نیست، انگیزه 

روانی چنین رفتاری است.
درحالی که بورس بازان بزرگ که عمال باید اشیا را تحویل دهند، 
احتمال های هر دو طرف بازار را حساب می کنند، سرمایه گذاری 
روی پول محض ـ که در سرمایه گذاری روی آینده یافت می شود 
ـ  است  نهایت  بی  بالقوه  که  ـ  جهت  یک  در  گذاری  سرمایه  به  ـ 

عالقه دارد.
قوام  را  مالی  منفعت  تکاپوی  درونی  صورت  که  گرایش  این 
یابد.  می  نمود  ذیل  نمونه  در  تر  روشن  وجهی  به  بخشد،  می 
ساالنه  سود   ۱۸۳۰ ـ   ۱۸۸۰ سال های  فاصله  در  آلمان،  کشاورزی 
مستمرا فزاینده تولید می کرد و این تصور را به وجود آورد که 
سود دهی مزبور، روندی بی نهایت است؛ بنابراین، دارایی ها نه 
به قیمتی متناسب با ارزش جاری شان بلکه معادل با سود متوقع 
کشاورزی  که  است  علت  همین  به  شدند؛  می  عرضه  شان  آینده 

اکنون دچار این وضع فالکت بار است.
این شکل پولی سود است که مفهوم ارزش را از ریخت می اندازد. 
می  ظاهر  مصرفی»  «ارزش  چهارچوب  در  فقط  سود  که  هرجا 
می  لحاظ  آن  واسطه  بی  انضمامی  کمیت  فقط  که  آنجا  و  شود 
شود، آنگاه تصور افزایش آن محدود به حدودی حساب شده می 
شود و حال آنکه امکان و تدارک ارزش پول تا بی نهایت افزایش 

می یابد.
این هرآینه شالوده ذات طمع و اسراف است، زیرا این هردو علی 
مرز  و  حد  تواند  می  تنهایی  به  که  را  ارزش  سنجیدن  االصول 
ارزش  سنجش  یعنی  کنند؛  می  رد  باشد،  ضامن  را  غایات  سلسله 

به وسیله تمتع نهایی از چیزها.
آدم واقعا ولخرج را نباید با افراد لذت پرست یا صرفا سبک سر 
هم  به  نوعی،  ولخرج  در  عناصر  این  همه  هرچند  گرفت؛  اشتباه 
می آمیزند. آدم ولخرج همین که به شیء مطلوبش دست می یابد، 
نسبت بدان بی اعتنا می شود؛ تمتع و کام جویی او محکوم است 
به اینکه هرگز قرار و دوام نیابد؛ لحظه دستیابی او به یک شیء با 

اقتصاد نظری

ولخــــــرجی 
پاره ای از فلسفه پول
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 حمله ترکیه به بازار بیسکویت سازی
یونایتد  گروه  خرید  به  اقدام  تازگی  به   (Yildiz Holding) هولدینگ  ییلدیز  غذایی  صنایع  گروه 
یورو  میلیارد   ۲٫۵۵ به  نزدیک  که  بزرگ  جابجایی  این  با  است.  کرده   (United Biscuits)بیسکوئیت
شد.  خواهد  تبدیل  جهان  در  بیسکوئیت  تولیدکنندۀ  سومین  به  هولدینگ  ییلدیز  گروه  شده،  برآورد 
آن  عدد   ۷ که  دارد  اختیار  در  را  بیسکوئیت  تولید  کارخانۀ   ۱۶ بیسکوئیت  یونایتد  گروه  است  گفتنی 
مارک  جمله  از  دارد:  خود  مالکیت  در  نیز  دیگری  برندهای  بیسکوئیت  یونایتد  دارد.  قرار  بریتانیا  در 
فرانسوی بی ان(BN)، برند بلژیکی دوالکر(Delacre)و مک ویتیس.  بدین ترتیب ییلدیز هولدینگ که 
صاحب گروه صنایع غذایی اولکر (تولیدکنندۀ بیسکوئیت و شکالت) نیز هست به تولیدکنندۀ شمارۀ 
یک بیسکوئیت اروپا تبدیل خواهد شد.خرید یونایتد بیسکوئیت از سوی ترکها با واکنشهای زیادی از 
سوی رسانه های اروپایی مواجه شد. برای فرانسویها که رقابتی ترین بازار شکالت و بیسکوئیت را 
در اختیار دارند، این خرید بزرگ بسیار غیرمنتظره آمد و تصور نمی کردند که زمانی ترکها وارد بازار 
بیسکوئیت و شکالت اروپا شوند.روزنامۀ تریبون در گزارشی در این باره می نویسد: در سورپرایزی 
بزرگ گروه ییلدیز هولدینگ یونایتد بیسکوئیت را خرید و هنوز کسی نمی داند ترکیه و مراد اولکرد، 
به  جهان  در  بیسکوئیت  تولیدکنندۀ  سومین  به  خواهد  می  چگونه  گروه  این  صاحب  ترک،  میلیاردر 

خصوص در خاورمیانه تبدیل شود و با سایر غولها رقابت کند؟
مهم  بسیار  کشور  این  ای  توسعه  سیاستهای  و  ترکیه  برای  اتفاق  این  گویند  می  اقتصادی  کارشناسان 

است. آنها در سال ۲۰۰۷ پیشتر اقدام به خرید برند شکالت گودیوا کرده بودند.
به گفتۀ رییس ییلیز هولدینگ، این گروه صنایع غذایی، برای انجام این خرید بزرگ ۱۱٫۶ درصد از سهم 
ییلدیز  رییس  اولکر  مراد  بود.  کرده  واگذار  را  بانکاسی  کاتیلیم  فایناس  ترکیه  بانک  در  خود  مشارکت 
همچنین اعالم کرده است که این گروه قصد دارد گروه "دوسی مایا" را نیز به شرکت فرانسوی لزافر 
استانبول گفت:  مطبوعاتی در  کنفرانسی  ژانویه  به ارزش ۲۲۰ میلیون دالر واگذار کند. اولکر در ماه 
ما هنوز میلیاردها لیر در جیب هایمان داریم و می خواهیم آنرا در گوشه و کنار جهان سرمایه گذاری 

کنیم. نمی خواهیم این پولها را در بانک بگذاریم، بلکه مترصد فرصتی برای سرمایه گذاری هستیم.
 ،(Mondelez)موندلز از  پس  جهان  بیسکوئیت   ۴ شمارۀ  تولیدکنندۀ  بیسکوئیت-  یونایتد  با 
کلوگ(Kellogg) و کامبل(Campbell) و گروه اولکر(شمارۀ ۵)، ییلدیز هولدینگ به آسانی وارد گروه 
غولهای بزرگ تولیدکنندگان جهانی می شود. ترکها حتی پا را فراتر گذاشته و با این گروه به دومین 

تولیدکنندۀ بیسکوئیت اروپا تبدیل خواهند شد.  
گوید:   می  باره  این  در  مینل  شرکت  در  جهان  غذایی  صنایع  بازار  کارشناسان  از  یکی  مینوتو،  جودی 
در  که  دهد  می  را  امکان  این  آنها  به  و  است  بزرگی  امتیاز  ترکها  برای  یونایتد  و  ییلدیز  میان  توافق 
بازاری باثبات و در کنار سایر برندهای قوی و شبکۀ گسترده ای از سایتهای تولید به فعالیت بپردازند. 
در  را  ترکیه  حضور  تواند  می  مسئله  این  و  است  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  میان  این  در  بازار  ثبات 
این  در  تنها  کنند  می  تالش  ترکها  واقع  در  دهد.  گسترش  آفریقا  و  خاورمیانه  در  کشورها  از  بسیاری 
نقطۀ جغرافیایی حضور و موقعیت شان را پررنگ کنند واین در حالیست که یونایتد بیسکوئیت پیشتر 
عربستان  کارخانه رانا در کشور  توجهی در این مناطق کرده بود؛ از جمله با  قابل  سرمایه گذاریهای 

سعودی و گروه صنایع غذایی ای اندپی فودز(A&P foods) در نیجریه.
ارتباطات،  شبکه  در  ای  گسترده  حضور  غذایی  صنایع  حوزه  در  فعالیت  بر  عالوه  هولدینگ  ییلدیز 

انفورماتیک، مسکن و خدمات دارد.
در  ترکیه  بازار  متخصص  ییلدیز  گوون  دریا  بود؟  خواهد  چگونه  ترکیه  محصوالت  توزیع  سیستم  اما 
شرکت ریتل می گوید: توزیع سنتی همچنان در ترکیه از اهمیت زیادی برخوردار است( و نزدیک به 
۵۰٪ از سیستم فروش محصوالت عذایی این کشور را تشکل می دهد). پروه اولکر نیز همین شیوه را 
دنبال می کند و شما حتی می توانید در بسیاری از مغازه های سبزی فروشی، میوه فروشی های گوشه 
جای  نیز  نوظهور  اقتصادهای  در  توانسته  حتی  ترکی  محصوالت  کنید.  پیدا  را  آن  محصوالت  خیابان 
پایش را محکم کند. شاید باور نکنید اما بخش عظیمی از فروش بیسکوئیت های ترکی با همین شیوه 

سنتی و بدون داشتن سیستم توزیع پیشرفته در خاورمیانه و آفریقا به فروش می رسد.

نفی کام جویی او مصادف می شود.
از این حیث، زندگی برای او همان شکل اهریمنی را پیدا می کند که برای فرد مال 
هرگز  که  خواستی  برای  او  عطش  به  شود،  می  حاصل  که  مقصودی  هر  اندوز؛ 
برآورده نمی شود، دامن می زند، زیرا کل این گرایش در جست و جوی ارضا است؛ 
چون که از یک هدف غایی می برد و در بطن مقوله ای جای می گیرد که از آغاز هر 
غایتی را رد می کند و خود را محدود به وسایل و یک لحظه مانده به آخر می کند.

شخص خسیس از آن دو انتزاعی تر است. وقوف او به هدف در فاصله ای به مراتب 
مطلوب  اشیای  به  ولخرج  آدم  آنکه  حال  و  شود  می  متوقف  غایی  هدف  از  بیشتر 
خود نزدیک تر می شود، زیرا حرکت او به سمت غایتی عقالنی در مرحله ای واپس 

تر می ایستد تا آن را تصرف کند؛ توگویی آن، خود هدف غایی است.
از یک طرف، این وحدت صوری تقابل کامل نتایج مشهود و از طرف دیگر، فقدان 
گرایش،  دو  هر  یکسان  معنایی  بی  به  اشاره  با  که  آفرین  نظم  انضمامی  هدف  یک 
که  دهد  می  توضیح  را  واقعیت  این  کند  می  برقرار  آنها  بین  نامعینی  متقابل  تاثیر 
مال اندوزی و ولخرجی اغلب اوقات در یک شخص واحد یافت می شوند؛ خواه در 
پخش آنها در حوزه های متفاوت عالیق و خواه در پیوند با احوال و حاالت متغیر. 
قبض و بسط این حاالت چنان در مال اندوزی و ولخرجی جلوه می کند که گویی، 

هربار، محرک فرد یکی بوده و فقط ظرفیتش فرق می کرده است.
ایفا  پول  که  است  نقشی   ۲ نهاد  باهم  نتیجه  ما  خواست  برای  پول  دوگانه  معنای 
آنها  به  میل  باشد،  تر  عام  و  تر  فوری  پوشاک  و  خوراک  به  نیاز  هرچه  کند؛  می 
بالطبع محدودتر می شود. ممکن است مقادیر کافی، باالخص از چیزهای الزم و 
ضروری، در کار باشند که بدین ترتیب در اصل شدیدترین موارد میل اند. در تضاد 

با نیازهای طبیعی ما، تقاضاهای کاالهای تجملی محدودیت نمی شناسد.
عرضه اجناس تجملی هرگز از تقاضای آنها درنمی گذرد. مثال، فلزات گرانبها، با 
توجه به اینکه مواد الزم برای ساخت جواهرات اند، استفاده های بیشماری دارند. 

این امر، نتیجه غیرضروری بودن اساسی آنهاست.
با  بیشتر  هرچه  و  باشند  تر  نزدیک  ما  زندگی  اساس  و  بنیاد  به  ها  ارزش  هرچه 
شرایط بقای محض ما یکی باشند، تقاضای مستقیم شان قوی تر و البته از حیث 

کمیت محدودتر است و احتمال رسیدن به حد اشباع در مراحل اولیه بیشتر است.
تقاضای  باشد،  بیشتر  ابتدایی  نیازهای  با  ها  ارزش  فاصله  هرچه  دیگر،  طرف  از 
آنها کمتر برحسب یک نیاز طبیعی سنجیده می شود و نسبت به مقدار در دسترس 
شان مدت زمان بیشتری بدون تغییر می ماند. میزان نیازهای ما بین این دو قطب 
محدود  بالطبع  صورت  این  در  البته  که  دارد  بالواسطه  فوریت  یا  کند؛  می  نوسان 
به  را  خود  جای  ضرورت،  فقدان  حالت،  آن  در  که  است  تجمالت  به  نیاز  یا  است 
امکان هایی نامحدود جهت گسترش شان می دهد؛ درحالی که در فرهنگی ترین 
متاع ها، آمیزه ای خاص از این دو نهایت دیده می شود؛ به قسمی که نزدیک شدن 
به یک حد، مصادف است با فاصله گرفتن فزاینده از آن دیگر که پول، حد بیشینه 
هر دو را باهم ترکیب می کند. پول با توجه به اینکه نه فقط ضروری ترین بلکه 
میل  یا  شدید  اضطرار  سازد،  می  برآورده  را  زندگی  نیازهای  ترین  غیرضروری 

مفرط را با نامحدودبودن همه جانبه آن پیوند می زند.
پول در دل خویش حامل ساختار نیاز به تجمالت است؛ چراکه هر محدودیتی بر 
میل به خود را کنار می زند که تنها به میانجی رابطه مقادیر مشخص با ظرفیت ما 
برای مصرف کردن، ممکن خواهد بود. با این همه، پول برخالف فلزی گرانبها که 
در ساخت جواهرات به کار می رود، نیازی ندارد میل نامحدود به خود را با فاصله 
اساسی  همبسته  پول،  زیرا  کند،  متعادل  مستقیم  و  آنی  نیازهای  از  فزاینده  گیری 

ترین نیازهای زندگی هم شده است.
این خصلت دوگانه نظرگیر پول، نظر به میل بدان، به شکلی مجزا در مال اندوزی 
مستحیل  بدان  ناب  میل  در  پول  مورد،  دو  هر  در  زیرا  یابد،  می  نمود  ولخرجی  و 
می شود. هم مال اندوزی و هم ولخرجی وجه منفی چیزی را عیان می سازند که 
دیدیم وجه مثبت پول نیز هست؛ یعنی اینکه پول قطر دایره ای را که در آن سایق 
های روانی متعارض ما شکوفا می شوند، بزرگ می سازد. به عبارتی، آنچه مال 
اندوزی در قالب فلج مادی نشان می دهد، ولخرجی در قالب بی ثباتی و گسترش 

خواهی عیان می سازد
ترجمه صالح نجفی

نفت ارزان، اهرم ضعیف آمریکا 
در مقابل ایران و روسیه
نویسنده: یان برمر- رئیس گروه اوراسیای رویترز

مترجم: بهزاد بهمن نژاد

موجب  ژوئن،  ماه  ابتدای  از  نفت  قیمت  ۳۰ درصدی  افت حدود  است  واضح 
بهبود اوضاع مصرف کنندگان نفت می شود، اما سوال اصلی میزان فشاری 
گرچه  من،  عقیده  به  می کند.  وارد  نفت  صادرکننده  کشورهای  به  که  است 
درآمدهای نفتی در کشورهایی مثل روسیه، ایران و عربستان اهمیت ویژه ای 
آنها  اقتصادی  اوضاع  ناپایداری  موجب  نفت،  کنونی  قیمت های  اما  دارند، 

نمی شود. 
داشته  ایرانی  دیپلمات های  مذاکرات  نحوه  در  تاثیری  نمی تواند  ارزان  نفت 
مهلت  پایان  تا  توافق  به  رسیدن  به  نسبت  خوش بینی هایی  گرچه  باشد، 
مقرر وجود دارد، اما هنوز اختالفات میان طرفین زیاد است. ایران متقاعد 
را  خود  سانتریفیوژهای  و  فعلی  شده  غنی سازی  اورانیوم  ذخایر  نمی شود 
حذف کند؛ در حالی که واشنگتن اصرار دارد بدون انجام این پیش شرط ها، 
شدیدی  فشار  نیز  ایران  شرایط،  این  در  می شود.  ملغی  پیشنهادی  هرگونه 
احساس نمی کند تا در مقابل چنین تصمیمی تسلیم شود، به ویژه آنکه مسکو 
حمایت  ایران  از  توافق،  به  رسیدن  عدم  صورت  در  حتی  است  شده  متعهد 
کند. همچنین، اوضاع اقتصادی ایران از زمان روی کار آمدن حسن روحانی 
حدود  از  کشور  این  تورم  نرخ  که  به طوری  است؛  رسیده  مناسبی  ثبات  به 
برای  شانس  شرایط،  این  در  است.  رسیده  درصد   ۲۰ از  کمتر  به  درصد   ۴۰
رسیدن به توافق همچنان وجود دارد، اما دلیل آن نمی تواند فشار قیمت نفت 

باشد، بلکه هنر و خالقیت دیپلمات ها و سازش میان دو کشور است.
اثرگذاری  بتواند  که  ندارد  وجود  عاملی  نیز  پوتین  والدیمیر  با  رابطه  در 
اقتصادی  پیامدهای  می تواند  روسیه  کند.  کمرنگ  اوکراین  بر  را  روسیه 
ناشی از تحریم غربی ها و نفت ارزان را در آینده هضم کند، گرچه این کشور 
ارزش  نیز  روسی)  (اسکناس  روبل  و  داده  دست  از  را  زیادی  سرمایه های 
سرمایه های  الزم،  اراده  از  بهره مندی  با  پوتین  اما  است،  کرده  پیدا  پایینی 
منظر  از  وی  می دهد  نشان  (آمارها  مردمی  محبوبیت  و  کافی  خارجی 
محبوبیت در میان مردم روسیه رکوردزنی کرده است) می تواند مسیر خود 

را ادامه دهد. 
در شرایط کنونی، عربستان دارای بیشترین ذخایر نفتی است و می تواند با 
کاهش یا افزایش تولیدات نفت، طرف عرضه و تقاضای نفت در بازار جهانی 

را تحت تاثیر قرار دهد. 
واضح است در بلندمدت، وابستگی شدید برخی دولت ها به درآمدهای نفتی 
آنها باشد، اما هر کدام از  می تواند تهدیدی برای پایداری اوضاع اقتصادی 
آنها  پاشیدن  هم  از  زمان  و  هستند  مواجه  خود  به  مربوط  مشکالت  با  آنها 
نه نزدیک است و نه وابسته به یکدیگر. بنابراین، در شرایط کنونی کاهش 

قیمت نفت را نمی توان عاملی جهت سقوط این دولت ها در نظر گرفت. 
با این حال، آنچه به طور مشترک همه این کشورهای نفت خیز را تحت تاثیر 
چین  به  آنها  وابستگی  تشدید  که  است  نفت  بازی  زمین  تغییر  می دهد،  قرار 
را به همراه دارد. اثرات این مساله را اخیرا نیز در روسیه و ونزوئال شاهد 
بودیم؛ مثال وابستگی ونزوئال به وام هایی که از چین به ازای صادرات آتی 
نفت خود دریافت می کند؛ به طوری که کاهش شدید قیمت نفت سبب افزایش 
فشارها بر این کشور شده است. همچنین، مسکو پیرو اختالفاتی که با غرب 
پیدا کرده است، به سمت چین حرکت و وابستگی بیشتری به این کشور پیدا 
کرده است. قرارداد ۴۰۰ میلیارد دالری گاز میان روسیه و چین یکی از این 

موارد است. 
را  چین  به  روسیه  وابستگی  می تواند  ساختاری  تغییر   ۲ شرایط،  این  در 
سالح  به عنوان  خود  انرژی  منابع  از  روسیه  که  این  نخست  کند:  تشدید 
سیاسی در مقابل غرب استفاده کند؛ به طوری که آنها به دنبال منابع گازی 
شود.  روسیه  گاز  برای  مهم تری  مشتری  چین  نتیجه  در  و  باشند  دیگری 
با  امر  این  است.  شمالی  آمریکای  در  انرژی  انقالب  روند  نیز  مساله  دومین 
کاهش  قیمت  تعیین  جهت  را  روسیه  بازار  قدرت  انرژی،  جدید  منابع  ایجاد 
می دهد. افزایش تولیدات نفت از منابع غیرمتعارف (نظیر نفت شیل یا نفت 
اطالعات  اداره  داشت.  خواهد  خاورمیانه  بر  را  فشار  بیشترین  ماسه ای) 
انرژی آمریکا (EIA) پیش بینی کرده است تا سال ۲۰۲۰، بیش از ۸۰ درصد 
آمریکا  اساس،  این  بر  شد.  خواهد  تامین  غرب  از  آمریکا  در  مصرفی  نفت 
 ۲۰۳۵ سال  تا  و  شود  تبدیل  دنیا  در  نفت  تولیدکننده  بزرگ ترین   به  می تواند 
سبب  خاورمیانه،  انرژی  منابع  به  نیاز  کاهش  شود.  خودکفا  نفت  تولید  در 
کمتر شدن وابستگی آمریکا به یکی از ناامن ترین مناطق جهان می شود. این 
امر به طور همزمان موجب وابستگی دوجانبه میان کشورهای این منطقه و 

چین می شود. 
کاهش ارتباط کشورهای نفت خیز با آمریکا و افزایش تجارت آنها با چین، 
پیامدهایی برای این منطقه و آینده وضعیت انرژی جهانی به همراه دارد. 
مسائل  درگیر  را  خود  ندارد  تمایل  و  است  گریز  ریسک  کامال  چین  دولت 
ارتباط  واقع،  در  کند.  اوراسیا  و  خاورمیانه  منطقه  در  موجود  ژئوپلیتیک 
سیاسی-اقتصادی میان آمریکا و عربستان را نمی توان برای چین نیز متصور 
شد. به عنوان مثال، می توان به ارتباط اخیر روسیه و چین اشاره کرد. گرچه 
دولت چین تمایل زیادی برای برقراری ارتباط با روسیه نشان می دهد، اما 
به نظر نمی رسد که چینی ها بخواهند خود را درگیر مسائل ژئوپلیتیک کنند. 
چین  با  تعامل  در  نفت خیز  کشورهای  این  قدرت  کاهش  سبب  رویکرد  این 
می شود. به عبارت دقیق تر، چین بیشتر از آنکه اهداف دیپلماسی و سیاسی 
دیپلماسی  که  به طوری  دارد.  منطقه  این  با  تجارت  به  تمایل  باشد،  داشته 
دولت  سیاست های  برخالف  دارد،  وجود  خاورمیانه  در  که  جویانه  مداخله 

چین است. 
بزرگ  اندازه  از  بیش  را  نفت  پایین  قیمت  مدت  کوتاه  اثر  نباید  کلی  به طور 
جلوه داد. در واقع، نفت ارزان سبب نمی شود کشورهای خاورمیانه، نظیر 
این  نتیجه  بلکه  کنند،  مصالحه  و  شوند  جهت  هم  آمریکا  با  ایران،  و  روسیه 
امر، وابستگی بیشتر این کشورها به چین خواهد بود. این مساله ممکن است 
با توجه به تفاوت نوع سیاست گذاری در کشورهای نفت خیز و نگاه محافظه 

کار چین موجب ناپایداری شرایط انرژی جهانی در بلندمدت شود. 



  جمعه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۱هفته نامه پرشین۱۰

ادبیات

جمالزاده منتقد 
سختگیر زمانه 

هفدهم آبان ماه سالروز درگذشت محمدعلی جمالزاده بود؛ نویسنده ای که «پدر 
در   ۱۲۷۴ سال  جمالزاده  محمدعلی  گرفت.،  لقب  ایران»  مدرن  نویسی  داستان 
اصفهان به دنیا آمد. حدود ۱۲ سال داشت که پدرش او را برای تحصیل به بیروت 

فرستاد.
هفدهم آبان ماه سالروز درگذشت محمدعلی جمالزاده بود؛ نویسنده ای که «پدر 
در   ۱۲۷۴ سال  جمالزاده  محمدعلی  گرفت.،  لقب  ایران»  مدرن  نویسی  داستان 
اصفهان به دنیا آمد. حدود ۱۲ سال داشت که پدرش او را برای تحصیل به بیروت 
فرستاد. در بیروت چندین سال با ابراهیم پورداوود و مهدی ملک زاده، فرزند 
ملک المتکلمین، هم دوره بود. سپس به فرانسه رفت و دیپلم حقوق گرفت. بعد 

به ایران آمد؛ اما پس از زمانی کوتاه، به ژنو بازگشت و تا پایان عمر در آن جا 
ماند. این نویسنده ۱۷ آبان ماه سال ۱۳۷۶ با بیش از یک قرن طول عمر، در یک 
خانه سالمندان در ژنو (سوییس) درگذشت.  «گنج شایان»، «تاریخ روابط روس 
با ایران»، «پندنامه سعدی یا گلستان نیکبختی»، «قصه قصه ها»، «بانگ نای»، 
«سرگذشت  سرایی»،  داستان  و  نویسندگی  «طریقه  عوامانه»،  لغات  «فرهنگ 
حاجی بابای اصفهانی»، «اندک آشنایی با حافظ»، «یکی بود، یکی نبود»، «سر 
اسرار»،  دهقان»، «صندوقچه  ارباب،  کرباس»، «دارالمجانین»، «زمین،  یه  ته  و 
به سر رسید»،  شکر است»، «راه آب نامه»، «قصه ما  شیرین»، «فارسی  «تلخ و 

«قلتشن دیوان» و «صحرای محشر» از جمله آثار محمدعلی جمالزاده هستند.

انعکاس آوای گم شده مردم
 ۱۳۷۶) جمالزاده  «محمدعلی  نویسد:  می  جمالزاده  درباره  میرعابدینی  حسن 
۱۲۷۱) نخستین نویسنده ایرانی است که با قصد و نیت آگاهانه صناعت داستان 
ایران  سرایی در  داستان  کهن  سنت های  گرفت، و از  کار  به  را  اروپایی  نویسی 
های  آدم  و  آورد؛  پدید  را  فارسی  کهن  های  داستان  اولین  و  کرد  استفاده  نیز 
مجموعه  اولین  داد.  ارتقا  داستانی  های  تیپ  حد  تا  را  دهخدا  کاریکاتورمانند 
ایران  گرای  واقع  ادبیات  سرآغاز  را   (۱۳۰۰) نبود»  یکی  بود  «یکی  او،  داستان 

دانسته اند.
نوشته   ۱۳۰۰ تا   ۱۲۹۳ های  سال  در  که  است  داستان  شش  شامل  مجموعه  این 
شده اند. جمالزاده در هر داستان با نثری شیرین به تصویر یک تیپ اجتماعی 
پرداخت و کهنه پرستی و رخوت اجتماعی را با طنزی سرشار از غم توصیف 
کرد. او می کوشد زبان داستان را به زبان محاوره نزدیک کند، اما اغلب گرفتار 
پرگویی می شود و نوشته هایش را به حد افراط از واژه های عامیانه انباشته 
بر  خطابه  و  وعظ  تأثیر  و  نیست  داستانی  کامال  هنوز  جمالزاده  نثر  سازد.  می 
آن آشکار است، یعنی نویسنده به جای توصیف درونی و بی طرفانه حوادث و 
آدم ها، به توضیح و تفسیرهای پندآموز می پردازد. «یکی بود یکی نبود» نشان 
می دهد که نثر داستانی هنوز آن انعطاف را نیافته است که بتواند دنیای درونی 
انسان ها را تجسم بخشد و همچون نثر دوره مشروطه هنوز در حال و هوای 

گزارش نویسی است.
مشروطیت  فضای  در  که  جمالزاده  و  دهخدا  ای،  مراغه  طالبوف،  های  نوشته 
پدید آمده اند، سبکی گزارشی و خطابی دارند. آثار جمالزاده به این دلیل اهمیت 
فرهنگی  گسستگی  از  پیش  مشروطه  ادبیات  در  نهایی  «حلقه  تنها  نه  که  دارد 
در  عزیمتی  نقطه  مثابه  بلکه «به  شود»،  می  آغاز  رضاخان  سلطنت  با  که  است 
کوتاه».  داستان  شود:  می  شمرده  ادبیات  در  جدید  طرزی  گیری  شکل  فرایند 
جمالزاده برخالف نویسندگان دوره مشروطه نمی کوشد «ادبیات تخیلی را در 
زیر پوشش داستان های واقعی تحویل دهد... این آگاهی به جنبه هنری یا ادبیت 
پختگی  و  بلوغ  از  حاکی  تردید  بی  آن  تخیلی  صرفا  ویژگی  و  ادبی  اثر  محض 
شود  می  موفق  هایش  داستان  نخستین  در  جمالزاده  است.»...  ادبی  دوره  یک 
آوای مردمی را که زمزمه آن ها در شیهه اسب ها و چکاچاک شمشیر سرداران 
رمان های تاریخی و آه و ناله های اخالقی راویان رمان های اجتماعی اولیه گم 
منتشر  دیگری  اثر  و  کرد  سکوت  رضاشاه  دوره  در  او  کند.  منعکس  بود،  شده 
نکرد، اما نویسندگان دیگری به نوشتن داستان های کوتاه پرداختند و با توسعه 

مضامین و تکامل فرم، آثاری خواندنی به وجود آوردند.»

نقاشی چهره مردم عادی
دهخدا  از  پس  گوید:  می  جمالزاده  کار  بررسی  در  دستغیب  عبدالعلی  همچنین 

نوبت جمالزاده است که نثر را به سوی داستان، گامی به پیش براند. در قصه 
های او، چهره مردم عادی و آداب و رسوم شان با رنگی تند نقاشی شده است. 
از این گذشته جمالزاده بیش از دیگران به هنر داستان کوتاه نویسی توجه دارد. 
شاید او پیش از او نویسندگان فرصت این کار را نداشتند یا قصه نویسی را در 
شأن خود نمی دیدند. ولی جمالزاده و پیش از او دهخدا دریافتند که در داستان، 
چهره واقعی ملت را بهتر می توان نشان داد. اما جمال میرصادقی معتقد است: 
و  ستود  باید  را  جمالزاده  دارد،  زبان  قبال  در  نویسنده  هر  که  تعهدی  نظر  از 
تالش و راهگشایی او را در این زمینه ارج گذاشت، اما محتوا و مضمون و نوع 
انبوه  میان  در  افزاید:  می  او  انگیزد.  برنمی  را  ستایشی  چنین  او  های  داستان 
آثار جمالزاده، به ندرت به داستان های واقعی و استخوان دار و ارزنده برمی 
خوریم. زیادی داستان های سست و بی مایه، خواننده را دلزده می کند؛ داستان 
های لطیفه واری که با سهل انگاری و بی توجهی نوشته شده است و هدفی جز 

سرگرم کردن خواننده ندارد.

جمالزاده شاید در داستان های نخستین خود، شور و هیجانی برای مبارزه با 
خرافات و جهل و نادانی داشته است و وسوسه افشاگری بی عدالتی ها و ناروایی 
های اجتماعی او را به نوشتن داستان های مجموعه «یکی بود یکی نبود» وادار 
محافظه  به  را  خود  جای  پاید و  نمی  دیری  وسوسه  شور و  این  اما  است،  کرده 
کاری می دهد. داستان های بعدی او، گرچه اغلب دارای مضامینی اجتماعی و 
آموزشی است، اما به علت محافظه کاری، تند و تیزی و خصلت انتقادی داستان 
های «یکی بود یکی نبود» را از دست داده است. موضوع های آن ها نیز به علت 

کثرت استعمال، کهنه و فرسوده شده است و بر خواننده تأثیر چندانی ندارد.
آن  تأثیر  قدرت  به  هایی  داستان  نتوانست  هرگز  جمالزاده  میرصادقی،  گفته  به 
ها بنویسد؛ داستانی چون «درد دل مالقربانعلی» نه تنها در میان داستان های 
نویسنده نظیر ندارد، بلکه یکی از داستان های کوتاه خوب ادبیات معاصر است. 
داستان هایی که جمالزاده بعد از «یکی بود یکی نبود» نوشت چه بلند، چه کوتاه 
شده  آن  بر  مصروف  نویسنده  سعی  دارد.  فکاهی  و  ای  خاطره  جنبه  تر  بیش 

است که اسباب تفریح و سرگرمی خواننده را فراهم آورد.

جمالزاده مبتکر نیست
پرویز ناتل خانلری نیز درباره جمالزاده چنین می گوید: پیشوای نوول نویسی 
فارسی محمدعلی جمالزاده است که کتاب «یکی بود یکی نبود» را در سال ۱۳۳۹ 
حکایت است و در  هجری قمری در برلن منتشر ساخت. این کتاب شامل شش 
مقدمه مفصل آن جمالزاده بیانیه مکتب جدید را نوشته و اهمیت و فایده قصه 
و رمان را که به عقیده او «بهترین آینه ای است برای نمایاندن احواالت اخالقی 
و سجایای مخصوصه ملل و اقوام» شرح داده و مخصوصا فایده مهم این گونه 
تکمیل  و  توسعه  در  است،  مختلف  طبقات  حاالت  و  زندگانی  وصف  که  را  آثار 
زبان و ثبت الفاظ و اصطالحات عامیانه که موجب تکثیر لغات و تعبیرات زبان 

است، دانسته است.
او متذکر می شود: باید گفت که در این شیوه انشا، جمالزاده مبتکر نیست. اگر از 
ترجمه «تمثیالت» آخوندزاده و ترجمه «حاجی بابا» که ذکر هر دو گذشت، چشم 
«صوراسرافیل»  روزنامه  در  که  دهخداست  با  سبک  این  ابداع  افتخار  بپوشیم، 
بار  اولین  و  نوشت  امضای «دخو»  به  اجتماعی  انتقاد  و  هجو  دار  نیش  مقاالت 
اصول  جمالزاده  اما  داد.  ورود  اجازه  ادبی  آثار  در  را  عامیانه  تعبیرات  و  الفاظ 
فارسی  ادبی  های  مکتب  از  یکی  عنوان  به  را  آن  و  نوشته  را  شیوه  این  قواعد  و 

اعالم کرده است.

مقاومت در برابر 
ورود مدرنیته

 به نقل از گاردین، «دیوید کینستون» در کتاب 
درباره  بریتانیا»  در  «مدرنیته  نام  به  خود 
و  مدرنیته  ورود  و  انگلستان   ۶۰ دهه  انقالب 

مظاهر آن به میان مردم صحبت کرده است.
انگلستان  انقالب  آغاز  خبر   ۱۹۵۹ اکتبر  در 
دهه  آغاز  و  شد  اعالم  نیوز  لوتون  از  باافتخار 
و  خانه ها  در  انقالب  این  از  صحبت  با  جدید 
تحول  اما  شد.  همراه  بریتانیایی  روزنامه های 
روزنامه ها  و  نبود  سیاسی  چندان  لوتون  در 
به  کشور  بزرگراه  نخستین  افتتاح  موضوع  به 

طول ۵۵ مایل پرداختند. 
از  یکی  که  بود  جاده ها  انقالب  این  ظاهرًا 
شور  با  و  می شد  محسوب  پیشرفت  جنبه های 
و شوق بسیار شهروندان انگلیسی مواجه شد. 
در کتاب کینستون تاریخ بریتانیا پس از جنگ، 
مدرنیته  کلمه  و  توصیف شده  ارتجاعی  کامًال 

در عنوان کتاب کنایه آمیزاست. 
مقامات  مسکن،  کمبود  دلیل  به  دوران  این  در 
گرفتند  آپارتمان  ساخت  به  تصمیم  انگلیسی 
می شد  محسوب  مدرنیته  مظهر  به نوعی  که 
کوچک  خانه های  باوجود  خانواده ها  اکثر  اما 
آسمان  در  شدن  زندانی  به  تمایلی  ویرانه،  و 
نداشتند و به این دلیل از بین بردن زاغه نشینی 
آزادی  دنبال  به  انگلیسی ها  بود.  دشواری  کار 
ادبی  اگر  هم  را  عشق  و  نبودند  جنسی  مسائل 
نسخه  میلیون  دو  داشتند.  دوست  بیشتر  بود، 

از کتاب «عاشق لیدی چترلی» نوشته «دی. اچ. 
انتشارات  پس ازآنکه  سال  یک  ظرف  الرنس» 
سانسور  بدون  نسخه  انتشار  به  موفق  پنگوئن 
اما  رسید.  فروش  به  شد،   ۱۹۶۰ نوامبر  در  آن 
و  افتاد  راه  به  جنجالی  کتاب  این  انتشار  با 
ادبی  شایستگی  از  هفته  دو  مدت  به  منتقدان 
مملو  را  او  کتاب  که  اتهاماتی  برابر  در  الرنس 
از هرزگی و فساد و مغایر با معیارهای مردم 
می دانستند، دفاع کردند. روایت های ساختگی 
از  شدن،  ملی  درباره  بسیاری  هوشمندانه  و 
چپ گراهای  ظهور  زاغه نشینی ها،  بردن  بین 
جدید و رابطه آن ها با حزب کارگر و نیز تغییر 
موقعیت زنان در انقالب انگلستان وجود دارد.
آن  و  مدرنیته  آن  با  جامعه ای  چنین  ظهور 
نیز  نگران کننده  می تواند  ارتجاعی  انزوای 
شهروندان  که  بود  زمانی  دوران،  این  باشد. 
وجود  تمام  با  را  خود  بار  نخستین  برای 
سیستم  از  و  شناختند  مصرف کننده  به عنوان 
استقبال  بزرگ  فروشگاه های  سلف سرویس  
ریموند  که  بود  زمان  همین  در  البته  و  کردند 
اینکه  از  ولز)  اهل  منتقد  و  (نویسنده  ویلیامز 
یک  هزینه  از  بیشتر  صابون  یک  تبلیغ  هزینه 
کرد،  تأسف  ابراز  و  شکایت  می شود،  ارکستر 
اهمیت  چندان  ما  برای  امروزه  که  چیزی 
هر  از  بدانید  اگر  باشد  تعجب آور  ندارد.شاید 
می خواستند  نفر  دو  تنها  انگلستان  در  نفر   ۵
جنوبی  آفریقای  آپارتاید  برعلیه  کشورشان  که 
یا  و  دهد  رأی  ملل  سازمان  در   ۱۹۶۱ سال  در 
بریتانیا  مردم  از  نیمی  از  کمتر  آنکه  عجیب تر 
از پیوستن کشورشان به بازار مشترک در سال 

۱۹۶۱ حمایت کردند. 
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 قله اورست 
حرفه ی ترجمه

«دیوید بلوس» مترجم زبان انگلیسی در گفتگو با وال استریت 
ژورنال:

وارد  ندارند  خود  مادری  زبان  به  اشتیاقی  که  افرادی 
حرفه ترجمه نشوند

است  معتقد  انگلیسی  زبان  توانمند  مترجم  بلوس»  «دیوید 

برای  را  خود  استعداد  و  زمان  این  از  بیش  نباید  مترجمان 
هومر،  نظیر  ادبیات  هیمالیای  قله های  دوباره  و  دوباره  فتح 
ویرژیل، دانته، سروانتس، فلوبر، کافکا و پروست صرف کنند 
بلکه بهتر است بیشتر به کشف تپه ها و دره های جهان ادبیات 

که ناشناخته اند بپردازند.
فعال  مترجم  بلوس»  «دیوید  ژورنال،  استریت  وال  از  نقل  به 
ادبیات انگلیسی است که تاکنون بیش از ۲۰ کتاب ترجمه کرده 

است.

و  ترجمه  در  آمریکا  پرینستون  دانشگاه  برنامه های  مدیر  او 
از  کتاب  عنوان   ۷ نویسنده  همچنین  و  فرهنگی  بین  ارتباطات 
جمله «آیا یک ماهی در گوش شماست؟» است که از سوی مجله 
کتاب  این  شد.  معرفی   ۲۰۱۱ سال  کتاب  عنوان  به  اکونومیست 
توانسته در قالب یک کتاب درباره ترجمه به بیان جامع تاریخ 

فرهنگی بپردازد.

خدایان  کتاب «سپیده دم  از  بلوس  ترجمه  آخرین  گذشته  هفته 
شرقی» نوشته «اسماعیل کاداره» (نویسنده مشهور آلبانیایی) 

توسط انتشارات گروو منتشر شد. 

بلوس ۶۹ ساله در مصاحبه با وال استریت ژورنال درمورد هنر 
ترجمه صحبت کرده است:

به  آنها  نخواندن  و  ترجمه ها  دادن  جلوه  بی اهمیت  چرا 
امری عادی تبدیل شده است؟

نسبت  آنها  نخواندن  و  ترجمه ها  شمردن  کوچک  من  نظر  به 
مسئله ای  چنین  شاهد  هم  هنوز  اگر  و  شده  کمتر  سابق  به 
هستیم شاید دلیل آن واهمه از چیزهای خارجی و جدید است. 
زبان  به  را  کتاب ها  است  بهتر  که  موضوع  این  بیان  همچنین 
اصلی آنها بخوانید، نوعی عوام فریبی است که به ترجمه آسیب 

وارد کرده است.

یک  یا  است  سخت تر  شوخی  و  طنز  صحنه  یک  ترجمه 
صحنه غم انگیز؟

دستور  کلمات،  صدای  به  منوط  که  را  لطیفه هایی  و  طنزها 
ترجمه  شکل  همان  به  توان  نمی  اغلب  هستند  امال  یا  زبان 
کرد. مترجم برای ترجمه این گونه طنزها باید از ذکاوت خود 
برای جستجو و ابداع جناس ها و بازی با کلمات استفاده کند. 
از  است.  سرگرم کننده  فوق العاده  طنز  مطالب  ترجمه  درواقع 
سوی دیگر ترجمه صحنه های غم انگیز تالش متفاوتی می طلبد 

که آن نیز سختی خود را دارد. 

شما به چند زبان صحبت می کنید؟
من  باشد.  چه  کردن  صحبت  از  شما  منظور  دارد  بستگی 

می توانم حدود یک ساعت اگر اشتباهی نکنم، خود را به جای 
اما  می خوانم  راحت  نسبتًا  را  آلمانی  بزنم.  جا  فرانسوی  یک 
همه همان ابتدا متوجه می شوند که من یک آلمانی نیستم. زبان 
روسی من هم این روزها افتضاح است گرچه زمانی آن را خیلی 
خوب صحبت می کردم. همچنین برای یادگیری زبان عبری و 

مجارستانی نیز تالش کردم که بی فایده بود.
بسیاری  حالیکه  در  هستم  کوچک  زبانه  چند  یک  من  واقع  در 
از همکارانم به دو برابر زبان هایی که من آشنا هستم صحبت 

می کنند. 

چگونه کار مترجمی را آغاز کردید؟ آیا توصیه ای برای 
مترجمان دارید؟

«ژرژ  نوشته  دستو العمل»  یک  «زندگی:  کتاب   ۱۹۸۱ سال  در 
پرک» فرانسوی را خواندم و مجذوب آن شدم و احساس کردم 
این کتاب باید به انگلیسی ترجمه شود. اینگونه بود که ترجمه 
دلیلی  به  نیز  مترجمان  بیشتر  می کنم  تصور  و  کردم  آغاز  را 
مشابه (یعنی مجذوب یک کتاب یا نویسنده یا یک مکتب فکری 

شدن) به ترجمه روی آورده اند.
من به افرادی که شور و اشتیاقی برای کاوش در زبان مادری 
خود ندارند، توصیه نمی کنم ترجمه را به عنوان یک شغل برای 
دارد  که  پایینی  درآمد  به  توجه  با  کار  این  کنند.  انتخاب  خود 
گزینه منطقی ای برای شغل بودن نیست. می توانید مانند سایر 

کارهایی که به آن ها عالقه دارید به آن بپردازید.

چه آثار بزرگی وجود دارند که هنوز به انگلیسی ترجمه 
نشده اند؟

صدها و شاید هزاران کتاب خوب وجود دارد که چون ترجمه 
نشده اند چیزی درمورد آنها نشنیده ایم. من نمی توانم باور کنم 
یا  است  استونیایی  ارزشمند  نویسنده  تنها  کراس»  «جان  که 
«اسماعیل کاداره» تنها رمان نویس برجسته آلبانیایی است و یا 

بلغارستان هیچ نویسنده مهمی ندارد.

آیا هیچ کتابی وجود دارد که آن را غیرقابل ترجمه و قله 
اورست حرفه ترجمه بنامیم؟

و  دوباره  فتح  برای  کمتری  استعدادهای  و  زمان  می کنم  آرزو 
دانته،  ویرژیل،  هومر،  نظیر  ادبیات  هیمالیای  قله های  دوباره 
مترجمان  و  شود  صرف  پروست  و  کافکا  فلوبر،  سروانتس، 
بیشتر به کشف تپه ها و دره های جهان ادبیات که کمتر شناخته 

شده اند بپردازند.
فکر می کنم تنها کتاب هایی غیرقابل ترجمه هستند که نمی توان 
پیچیده  بسیار  آثار  برخی  دارم  قبول  گرچه  کرد  درک  را  آنها 
 e حرف  هیچ  آن  در  که  پرک  نوشته  خالء»  «یک  مانند  هستند 
سوئدی  ژاپنی،  اسپانیایی،  ترجمه های  وقتی  ولی  نرفته  بکار 
ترجمه  قابل  غیر  را  آن  نمی توانید  دیگر  می خوانید  را  غیره  و 

بدانید. 
برای  که  بود  کلمه ای  یا  متن  کاداره  جدید  کتاب  در  آیا 

ترجمه شما را به چالش کشیده باشد؟
در «سپیده دم خدایان شرقی» کاداره به شعری جنجالی که در 
آلبانی سروده اشاره می کند و خوشبختانه ترجمه روسی این 
شعر که کاداره در نسخه فرانسوی آن آورده به من کمک کرد 

بتوانم این دو بیت را به انگلیسی ترجمه کنم.

مترجم مورد عالقه شما در زمینه آثار چخوف کیست؟
می بخشد.  جان  مترجمانش  همه  به  کاداره  مانند  نیز  چخوف 
لذت  همیشه  چخوف  باشد،  مترجم  کسی  چه  نمی کند  فرقی 

محض است.

آشنایی با ۱۰ کلمه غیرمتعارف 
در حرفه نویسندگی

رمان نویسی  ماه  مناسبت  به  پست»  «هافینگتن 
 NaNoWriMo /National Novel-Writing) ملی 
Month) که در نوامبر هر سال اتفاق می افتد، به بیان 
است  ممکن  که  پرداخته   نویسندگی  در  مشکالتی 

نویسندگان از سراسر جهان با آنها مواجه باشند.

در  غیرمتعارف  کلمه   ۱۰ با  اینجا  در  پست،  هافینگتن  از  نقل  به 
حرفه نویسندگی آشنا می شویم: 

نویسنده  «ژوونال»  از  عبارت  یک  این   :Cacoethes scribendi
مشهور رومی است که به معنی «تمایل مقاومت ناپذیر به نوشتن» 
اشاره  و  شده  اقتباس  باستان  یونان  از  عبارت  این  واقع  در  است. 
به تمایل اعتیادگونه و وسواسی به نوشتن دارد به طوری که هیچ 

درمانی برای آن وجود ندارد.

نوشتن  به  حد  از  بیش  تمایل  معنی  به  کلمه  این   :Hypergraphia
به  مبتال  افراد  دارد.  اشاره  روحی  خاص  وضعیت  یک  به  و  است 
صرع گاهی از این پدیده رنج می برند گرچه مواد شیمیایی خاص 
شناخته  حالت  این  تحریک کننده  عنوان  به  دوپامین  مانند  مغز  در 

شده است. 

از  قبل  تا  نوشتن  دیوانه وار  به  کلمه  این   :Shturmovshchina
اتحاد  دوران  به  کلمه  این  خاستگاه  دارد.  اشاره  ضرب االجل  یک 
جماهیر شوروی برمی گردد زمانی که مردم بی امان کار می کردند 
را  خود  کار  سرموعد  تا  دیگری)  شغل  هر  بلکه  نوشتن  فقط  (نه 

تحویل دهند. معنای لغوی این کلمه حمله یا هجوم است. 
زندگی  از  بخشی  قرن ها  نیز  کار  تحویل  ضرب االجل  یا  مهلت 
نویسندگان بوده است، همانگونه که «امیل زوال» می گوید: "سبک 
کوبیده  روزانه  مهلت های  وحشتناک  سندان  در  نویسنده  یک 
عاشق  "من  دارد:  دیگری  نظر  آدامز»  «داگالس  اما  می شود." 

ضرب االجل ها و صدای حرکت آنها وقتی می گذرند، هستم."

به  خاص  طور  به  بلکه  نوشتن  به  نه  کلمه  این   :Griffonage
کلمه  این  دارد.  اشاره  آن  بودن  ناخوانا  و  نویسنده  دستخط 
مادر  تروپل»  از «فرانسیس  کتابی  در   ۱۸۳۲ سال  در  بار  نخستین 
رفت.  بکار  ویکتوریا  دوره  مشهور  رمان نویس  تروپل»  «آنتونی 
آنتونی تروپل نویسنده ای بود که از ساعت ۵ و نیم صبح شروع به 
نوشتن می کرد و تا پیش ار رفتن به محل کار خود در اداره پست، 

در هر ۱۵ دقیقه ۲۵۰ کلمه می نوشت.

اشتیاق  و  شور  که  دارد  کسی  به  اشاره  کلمه  این   :Scripturient
به نوشتن دارد. این کلمه از کتابی نوشته «پیتر هیلین» نویسنده 

انگلیسی قرن ۱۷ استخراج شده است.

Graphomania: در فرهنگ انگلیسی آکسفورد، این کلمه به شوق 
مفرط و شیدایی برای نوشتن معنی شده و نخستین بار در سال 

۱۸۴۰ بکار رفته است.

به  قادر  فرد  آن  موجب  به  که  است  مشکلی  این   :Dysgraphia
نویسنده ای  کریستی  آگاتا  نیست.  خواندن  قابل  و  خوانا  نوشتن 

است که به این مشکل دچار بوده است.

متعلق  پزشکی  لغت  فرهنگ  یک  از  کلمه  این   :  Mogigraphia
نویسنده  دست  گرفتگی  معنی  به  و  شده  گرفته   ۱۸۵۷ سال  به 
بوسیله  سنتی  نوشتن  به  عادت  که  نویسندگانی  مخصوصًا  است. 
گرفتگی  و  وحشتناک  درد  این  به  بیشتر  دارند،  خودکار  یا  مداد 
عضالت دست دچار می شوند. ارنست همینگوی و جان اشتاینبک 

نویسندگانی بودند که از این مسئله رنج می بردند.

Graphospasm: این کلمه نیز معنایی مشابه Mogigraphia دارد 
و به عنوان جایگزین آن بکار می رود.

Colygraphia: این کلمه نیز به معنی توقف و مانع در نویسندگی 
است که از یک پیشوند یونانی به معنی مانع و بازدارنده و کلمه 

graphos به معنی نوشتن تشکیل شده است.
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سینما
همزمان با تقدیری بزرگ و تازه از استنلی کوبریک نابغه 
گذشت  در  پیش  سال   ۱۵ که  هنرسینما  نادر  و  رفته  کف  از 
کریستوفر  جدید  اپیک  لندن،  المللی  بین  اخیر  فستیوال  در 
این  است.  شده  اکران  جهان  سطح  در  تازگی  به  هم  نوالن 
و  فضایی  محیطش  و  قصه  و  دارد  نام   Inter stellar فیلم
البته ۴۵ سال پس از اکران «اودیسه فضایی» اپیک تاریخی 
کوبریک ، از آن صاحب جلوه های بصری بسیار بهتر اما 
مثل  و  است  عقب  بسیار  آن  از  اندیشه  و  داستان  لحاظ  به 
کوارون  آلفونسو  پیش  سال  موفق  بسیار  کار  «جاذبه» 
فلسفی و  لحاظ  به  کرد،  را درو  اسکار  جوایز  که  مکزیکی 
ها  فرسنگ  بشریت  های  ریشه  و  زیست  بنیادهای  تشریح 

سال نوری پشت سر فیلم کوبریک قرار می گیرد

نگاهی عمیق تر به فضا
فیلم  جای  چند  در  هم  و  هایش  مصاحبه  در  هم  نوالن 
جدیدش که قریب به دو ساعت و ۵۰ دقیقه است از کوبریک 
کوشیده  وی  همچون  و  کرده  تجلیل  او  از  و  یاد  فیلمش  و 
به گونه ای عمیق تر از یک موضوع ساده فضایی، به این 
گونه موارد نگاه و قصه ای را رو کند که فقط حادثه سازی 
صرف نباشد او هم مثل کوبریک می کوشد بگوید بشر و 
زیست او چگونه از فضا نشات می گیرند اما بدیهی است 
که نوالن با مدل خودش و با مولفه های سال ۲۰۱۴ از این 
ماجرا بگوید و این که هنوز و به رغم این مسئله به قدرت 
و عمق تصاویر فیلم ۴۵ سال پیش کوبریک یعنی «اودیسه 
فضایی» : ۲۰۰۱ نمی رسد،لزومًا نشانگر ضعف های نوالن 

نیست ، بلکه از پیش بودن کوبریک از زمانش می گوید .

کشاورز یا فضانورد؟
جاناتان  برادرش  و  نوالن  کریستوفر  که  سناریویی  در 
ای  نقطه  به  بشر  اند  نوشته   Inter Stellar برای  نوالن 
ادامه  نیازهای  و  وسایل  یافتن  برای  باید  که  است  رسیده 
زیستی  شرایط  زیرا  برود  ها  سیاره  سایر  به  اش  زندگی 
خیلی  و  رسیده  سطح  کمترین  و  حداقل  به  زمین  کره  در 
دارد  نام  کوپر  که  اصلی  است.کاراکتر  رفته  بین  از  چیزها 
تولید  و  کشاورز  یک  ظاهر  به  کانافی)  مک  متیو  بازی  (با 
کننده و فروشنده ذرت است اما نوالن ها به ما می گویند 
که او پیشتر یک متخصص علوم فضایی و خلبان برجسته 
بوده و می خواسته فضانورد شود اما کم رونق شدن ناسا 
هدفش  از  را  وی  آن،  فضایی  عاجل  های  برنامه  توقف  و 
از  ارتزاق  و  زمینی  کارهای  سوی  به  را  او  و  بازداشته 
ها  سال  حال  این  با  است.  کشانده  کشاورزی  شغل  طریق 
پس از گذشت آن اشتیاق اولیه و حل شدن کوپر در زندگی 
کشاورزی اش حتی دختر ۱۰ ساله او به نام مرف(مکنزی 
در  پیوسته  و  است  فضایی  امور  شیفته  او  همچون  فوی) 

این باره با پدرش بحث و تبادل اطالعات می کند.

فعالیت های پنهانی ناسا
اضافه بر نمادهای «اودیسه فضایی» فیلم جدید نوالن در 
قسمت هایی از خود حتی جادوگر اوز فیلم فانتزی مشهور 
در  توان  می  را  این  و  آورد  می  یاد  به  نیز  را   ۱۹۳۹ سال 
شرایط و شکل و فرم خانه کوپر مشاهده کرد، منزلی که 

عالوه بر کوپر و مرف، پسر ۱۵ ساله کوپر به نام تام

(تیموتی چاالمت) و دونالد
(جان لیتگو) پدر همسر مرحوم وی نیز در آن زندگی می 
کنند. در چنین حال و هوایی ناسا هم طبعًا می کوشد در 
و  مشارکت  بشر  زندگی  برای  تازه  مکانی  پیداکردن  روند 
به  نسبت  که  تفاوت  این  با  منتهی  کند.  هدایت  را  موج  این 
گذشته پنهانی تر عمل می کند و به اندازه دهه های ۱۹۶۰ و 
۷۰ فعال و خبرساز نیست . هدایت این سازمان با پروفسور 
و  است  پرتجربه  و  پیر  مردی  که  است  کین)  برند(مایکل 
پروژه ای که از طریق آن حیات در سایر سیاره ها و ستاره 
ها جستجو می شود الزاروس نامیده شده است. با صحبت 
برای  بشر  راه  ناسا  ادعاهای  اساس  بر  و  او  مفصل  های 
یافتن حیات در سایر سیارات ، عبور از یک حفره فضایی 
در کنار ساترن و رفتن از آن نقطه به سوی کهکشانی دیگر 
در دور دست و رسیدن به سیاره ای ویژه در آن جاست که 
دانشمندان مدارکی در خصوص جریان داشتن گونه ای از 

حیات انسان گونه در آن در اختیار دارند.

کوپر می پذیرد اما...
فضا  در  کوپر  عالی  پیشینه  به  توجه  با  که  است  اینجا 
شناسی و در حرفه خلبانی سفینه ها از او دعوت می شود 
هدایت سفینه ای را که باید به سوی آن سیاره برود و همه 
چیز را کشف و لمس کند و شروع کننده انتقال گسترده تر 

انسان ها به آن سامان باشد، بر عهده گیرد و او می پذیرد 
سفر  این  راه  در  زیرا  دارد  ستیز  نیز  خودش  با  وی  ولی 
دختر  بخصوص  و  اش  خانواده  از  ها   سال  باید  طوالنی 
کوچک دلبندش دور بماند . مشکل اینجاست که به خاطر 
شرایط بسیار متفاوت زیستی کره زمین و آن جا که کوپر 
باید برود، او چندان مسن نمی شود اما زمینی ها و به واقع 
اعضای خانواده وی در زمان بازگشت او هر کدام باالی ۲۰ 

سال مسن تر خواهند بود!

۱۸۰ درجه متفاوت
در  هم  دیگری  مسافران  و  نیست  تنها  سفر  این  در  کوپر 
که  هاتاوی)  برند(آن  دختر  لیا  امه  شامل  هستند،  سفینه 
دانشمند  یک  است.رومیلی  فضایی  امور  دانشمند  او  مثل 

سفینه  خلبان  دیگر  دویل   ، گیاسی)  (دیوید  دیگر  فضایی 
بیل  صدای  با   ) کامپیوتری  روبوت  یک  و  بنتلی)  (وسی 
تو  اروتودی  و  هال  کاراکترهای  بین  چیزی  که  اروین) 
است که دومی از جالب ترین کاراکترهای شش گانه «جنگ 
ستاره ها» بوده است. در این میان کاراکترهای کوپر و امه 
لیا ۱۸۰ درجه با یکدیگر متفاوت اند و اولی سرد است و پر 
حرف است ولی دومی طوری سکوت می کند که بنظر می 
رسد رازهای فراوانی را در دل دارد که مایل نیست رو کند.

 ۲۳سال بعد
طبق معیارهای زمینی دو سال طول می کشد تا سفینه ای 
با سرنشینان فوق به ساترن برسد و تازه پس از آن عبور 
سیاره  سمت  به  سفر  اصلی  قسمت  و  فضایی  حفره  آن  از 

مورد نیاز بشر شروع خواهد شد. از این نقطه به ۲۳ سال 
کوپر  اگر  اما  یافته  پایان  بحث  مورد  سفر  رسیم .  می  بعد 
به خاطر شرایط و ویژگی های متفاوت فضا و مقصد سفر 
تفاوتی نکرده و اصال پیر نشده زمینی ها شامل خانواده 
او ۲۳ سال مسن تر شده اند . مرف دختر کوچولوی کوپر 
اندازه  به  و  شده   ( شاستین  (جسیکا  ساله   ۳۳ زنی  حاال 
همان موقع و حتی پبش از آن از دست پدرش به خاطر این 
که آنها را تنها گذاشته و به این سفر وحشتناک و طوالنی 
می  که  این  از  مقابل  نقطه  در  لیا  امه  است.  شاکی   ، رفته 
سن  سال   ۸۰ حدود  وی  سفر  شروع  در  که  پدرش  شنود 

داشت هنوز زنده است ، بسیار خوشحال می شود .

سفر قبلی زمینی ها
پایان این سفر سرانجام پای  وقتی کوپر و همراهانش در 
و  خشک  و  سرد  هوایی  و  آب  با   ، گذارند  می  سیاره  آن  در 
مستقر  برای  اوضاع  بینند  می  اما  شوند  می  مواجه  برفی 
نامساعد  چندان  جا  آن  در  شان  زندگی  و  ها  انسان  شدن 
سفینه  یک  آنها  از  پیش  که  شوند  می  متوجه  و  نیست 
بود  نشسته  کره  سطح  بر  و  رفته  جا  آن  به  زمین  از  دیگر 
مسافران  بر   ، شده  چه  آن  سرنشینان  فرجام  که  این  ولی 
عالوه  است.  مانده  سفینه  آن  الشه  فقط  و  نامعلوم  جدید 
دوران  تصویر  حتی  که  کوبریک  فضایی»  «اودیسه  بر 
اتاقی  در  رختخواب  یک  در  کشیدنش  دراز  و  کوپر  پیری 
استریل شده یادآور آن است، این فیلم تداعی کننده «سیاره 
فیلم  آن  که  بخصوص  هست،  هم   ۱۹۵۶ محصول  ممنوعه» 
نیز نشانگر سفری به کهکشان های دیگری است که پیشتر 
هم انسان ها سری به آن زده بودند و مانند فیلم کنونی بر 
که  مشکالتی  و  دختر  و  پدر  یک  آمیز  مجادله  رابطه  روی 

بین شان وجود دارد ، مانوور می کند.

زمینی به جای فضایی
با این حال و به رغم سفر نوالن به آینده ای دور و تشریح 
فیلم  دهند،  می  روی  بعد  ها  قرن  و  ها  قرن  که  چیزهایی 
جدید او طوری و به حدی روی عالیق انسانی و تبعات این 
می  مانوور  دیگر  افراد  برخی  و  کوپر  خانواده  برای  سفر 
کند که قصه بیش از آن که فضایی باشد، زمینی می ماند . 
در برخی صحنه ها بینندگان با ترس و ابهام شدید مرتبط 
با  آنها  هرگز  اما  شوند  می  مواجه  ها  ناشناخته  و  فضا  با 
دنیایی رازو بیم و احتماالت هولناک سفری که بر شمردیم 
و با دریای سواالتی که باید این سفر برانگیزد مواجه نمی 
شوند و حرف زدن صرف درباره برخی از آنها در جریان 

دیالوگ ها، این خصلت را به فیلم اضافه نمی کند.

نوری تازه
حرفی که اینتر استالر می زند و امیدی که می آفریند این 
است که هر چند نور حیات در کره خاکی رو به خاموشی 
از  دیگر  ای  درگوشه  تر  کوچک  ولو  نوری  ولی  رود  می 
این  به  سفری  برای  این  اما  است  برقرارشدن  قابل  گیتی 
بدیهی  و  ناقص  فرجامی  و  کوچک  دستاوردی  عظمت 
را  نوید  این  شد  می  هم  سفر  شروع  از  قبل  حتی  و  است 
بحث  مورد  سیاره  در  که  دست  آن  از  حیاتی  و  کرد  حس 
انتظار مسافران را می کشیده، تجسم و مصداق این باور 
قادر  اخیرش  های  قرن  عظیم  اکتشافات  با  بشر  که  نیست 
به هر سفری و رسیدن به هر   امکان تازه ای هست و این 
سوال بدون پاسخ باقی می ماند که کشف پایانی سفر برای 
نجات ابنای بشر کافی است و یا فقط برای  گروه مسافر 

و معدودی بیشتر .
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درباره اپیک جدید فضایی کریستوفر نوالن

حیات در سیاره ای دور
نوالن در اینتر استالر به دفعات به «اودیسه فضایی» ادای احترام می کند 
اما فیلم جدید او یادآور «سیاره ممنوعه» هم هستبه رغم تمامی عظمت 
سفر کوپر و همراهانش، امید و نوید چندانی درباره تضمین شدن حیات 
بشر در آینده داده نمی شود و هرگز با ابهام ها و ترس های واقعی روبرو 

نمی شویم .
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 برای کارگردانی «جیمز باند» 
در صف ایستاده ام

در  آن  در  که  داشته  بیست  دیلی  با  مصاحبه ای  اخیرا  تاریکی  شوالیه  گانه  سه  کارگردان 
مورد عالیقش صحبت هایی به میان آورده اما همه می دانند که در صدر فهرست عالیق این 
لوکاس، «۲۰۰۱:  جرج  ستارگان»  می کنند: «جنگ  خودنمایی  اثر  سه  سرشناس  کارگردان 

یک ادیسه فضایی» به کارگردانی استنلی کوبریک و مجموعه جیمز باند.

بر  مبنی  سواالتی  به  پاسخ  در  نوالن  صحبت های  کرده  خاص  را  مصاحبه  این  که  چیزی 
پروژه آینده اش است. پروژه ای که اگرچه هنوز مشخص نشده اما رسانه ها با آب و تاب 

فراوان در حال شایعه سازی درباره آن هستند.
آن  به  شدن  نزدیک  از  که  می کند  عنوان  جدید  ستارگان  جنگ  یک  ساخت  مورد  در  نوالن 
آبرامز  جی  جی  توسط  که  ستارگان»  جدید «جنگ  سری  مورد  در  می گوید  او  می ترسد. 
کارهای  آن ها،  ساخت  جای  به  می دهد  ترجیح  اما  است  هیجان زده  می شود  کارگردانی 

خودش را بسازد.

با این اظهار نظرها قطعا شایعات مربوط به حضور کارگردان «تلقین» در مجموعه «جنگ 
باند  جیمز  مجموعه  برای  اوضاع  اما  می شوند.  خاموش  گرفتن،  آتش  از  قبل  ستارگان» 
متفاوت است زیرا او می گوید: «من عاشق جیمز باند هستم و در این سال ها مذاکراتی با 
تهیه کنندگان آن داشته ام که البته به کار ختم نشده است. آن ها کار بزرگی انجام می دهند 
و فعال مرا احتیاج ندارند (چرا که) سم (مندس) یک استعداد فوق العاده است. من قطعا 
نفر اولی خواهم بود که برای فیلم بعدی جیمز باند در صف می ایستم. مثل فیلم های قبل».

چیزی که االن رسمی شده، این است که تهیه کنندگان جیمز باند و کمپانی مترو گلدوین 
مه یر با نوالن مذاکراتی بر سر کارگردانی «جیمز باند» داشته اند. قطعا همکاری دو طرف 
به این زودی محقق نخواهد شد. چرا که سم مندس کارگردان «اسکای فال» برای دو فیلم 
دیگر قرارداد دارد اما با توجه به عالقه کریستوفر نوالن و تهیه کنندگان جیمز باند شاید 

دیدن فیلمی در این مجموعه به کارگردانی کارگردان «پرستیژ» قریب الوقوع باشد.

یافتن مقبره های باستان
درباره فیلم دوباره پیدا شده و ناتمام مانده اورسون ولز که پیتر 

بوگدانوویچ در حال کامل کردن آن است

ان هیوستون و دنیس هاپر از بازیگران فیلمی هستند که اورسون ولز فقط ۴۵ دقیقه آن را 
ساخت و پس از سال ها نبرد قضایی تملک آن به خاندان وی بازگشته است یک خبر شوق 
آفرین در صحنه سینمای جهان طی روزهای اخیر، آغاز  تالش برای کامل کردن یک فیلم 
ناتمام مانده اورسون ولز فقید توسط پیتر بوگدانوویچ است که انتظار می رود اواسط 
بهار سال بعد، تاریخی که صدمین سالگرد تولد ولز افسانه ای خواهد بود، اکران شود 
و از این طریق ۳۰ سال بعد از مرگ وی از او تجلیلی مجدد صورت پذیرد. نام این فیلم 
که ولز آمریکایی از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۶ در دست ساخت داشت و با این وجود و به رغم زمان 
داستان  بگوییم  بهتر  و  فیلم  این  است.  باد»  دیگر  «سوی  ماند،  ناتمام  ساختش  طوالنی 
و  سینما  دنیای  درباره  بلکه  ساده  اجتماعی  رویداد  هر  درباره  نه  ولز  نشده  فیلم  کامًال 
شاید هم پیرامون آدمی مثل خود ولز در سال های پایانی حیات وی است. «سوی دیگر 
ساخت  دست  در  که  را  فیلمی  آخرین  کوشد  می  که  است  پیری  فیلمساز  بر  متمرکز  باد» 
دارَد، به رغم عوض شدن روال حاکم بر هالیوود و کمرنگ شدن سیستم های قبلی رایج 
در این جامعه پر زرق و برق و پوشالی سینمایی به پایان برساند و به نتیجه مطلوب دست 
یابد. این در حالی است که نسل تازه ای از کارگردانان جوان هالیوود را گرفته اند و این 
مسئله فضای کار را برای این کارگردان بسیار محدود کرده است. ولز بسیار کوشید این 
فیلم را کامل کند ولی مرگ به او امان نداد و به سال ۱۹۸۵ در ۷۰ سالگی به درود حیات 
گفت و این فیلم به همان شکل ناقص اش باقی ماند. البته ۴۵ دقیقه از این فیلم که در آن 
جان هیوستون بازیگر و کارگردان معروف آمریکایی که هم عصر ولز بود رل اصلی را 
که  است  چیزی  همان  این  و  است  مانده  جای  به  آماده  و  شده  ادیت  طور  به  کرده،  بازی 
اینک پیتر بوگدانوویچ فیلمساز سرشناس آمریکایی که ۴۵ سال است فیلم می سازَد، اینک 

تالش در کامل کردن آن دارد.

پس از سال ها خاک خوردن
نگاتیو های این فیلم به سبب مناقشه ای که بین خاندان ولز و تهیه کنندگان این فیلم به 
وجود آمد، مدتی از این خاندان گرفته شده و به طرف مقابل واگذار شده بود با این حال 
طوالنی  ازحد  بیش  قضایی  ستیز  این  که  آن  عجیب  و  بوده  سنگین  بسیار  سو  دو  پیکار 
شده بود و در همان حال بیش از ۵۰۰ حلقه فیلم از آنچه ولز گرفته و ناکامل مانده بود، در 
استودیویی نیمه متروکه در پاریس خاک می خورد. یک سوی مجادله را خاندان ولز به 
سرکردگی دختر و وارث اصلی وی یعنی بئاتریس و همکار طوالنی مدت وی اوژا کودار 
تشکیل می داد و سوی دیگر را طبعًا سرمایه گذارانی که مدعی اند چون ولز فیلمش را با 
پول آنها تهیه کرده بود ، حق تملک فیلم حتی نسخه کامل شده آن توسط دیگران متعلق 

به آنهاست و نه افرادی دیگر.

به سان پدیده ای تازه
حاال که تکلیف آن ستیز تقریبًا مشخص شده ، پیتر بوگدانوویچ پدیده بزرگ فیلمسازی 
دهه ۱۹۷۰ باید بار بسیار سنگینی را که ولز بر زمین گذاشت ، بردارد و با خود تا نقطه 
مهم  این  برای  بوگدانوویچ  انتخاب  وجود  این  با   . کند  کامل  را  او  فیلم  و  حمل  پایانی 
کرده  بازی  را  جوانی  فیلمساز  رل  فیلم  آن  در  ولز  درخواست  به  او  زیرا  نبوده  بیهوده 
بود که کاراکتر جان هیوستون به عنوان یک پدیده تازه در آن حرفه را زیر بال و پر خود 
گرفته است . کاراکتر جان هیوستون که خود در سال ۱۹۸۷ درگذشت، در این فیلم جیک 
هانافورد نام دارد و حاال بوگدانوویچ باید افکارش را جمع کند تا ببیند فیلم را چگونه به 
پایان برساند ، سهم بوگدانوویچ در این فیلم و کامل شدن بسیار بیشتر از سایرین است 
و این او و فرانک مارشال همکار طوالنی مدت استیون اسپیلبرگ و جورج لوکاس و تهیه 
حمایت  و  حضور  با  که  بودند  اسپیلبرگ  معروف  اکشن  جونز  ایندیانا  چهارگانه  کننده 
تهیه  دست  از  را  ولز  فیلم  های  نگاتیو  حقوقی  مفصل  دعواهای  پشتوانه  به  و  ولز  دختر 

کنندگان در آوردند.

به من قول بده
بوگدانوویچ که بعد از ۱۲ سال دوری از کارگردانی فیلم های بلند امسال با عرضه کردن 
فیلم «او آن طوری خنده دار است» به این عرصه بازگشت و این کار را به فستیوال معتبر 
ونیز  در شهریور امسال برد، ۳ دهه بعداز مرگ ولز می گوید: روزی در زمان تهیه فیلم 
ولز رو به من کرد و گفت به من قول بده اگر عمرم برای کامل شدن این فیلم کفاف نداد، تو 
آن را به پایان برسانی. بوگدانوویچ که خود پدیده بزرگ و واقعی نسلی بود که سینمای 
دهه ۱۹۷۰ و به ویژه استودیو های هالیوودی را در نوردید و هفت فیلم اغلب بسیار خوب 
و به یاد ماندنی در این مقطع زمانی رو کرد و به این ترتیب نماد همان کارگردان هایی 
می  است،  عاصی  آنها  دست  از  ولز  فیلم  در  هانافورد(هوستون)  جیک  کاراکتر  که  است 
اتفاقی  که  دادم  اطمینان  او  به  و  کردم  حیرت  زد،  من  به  را  حرف  آن  ولز  وقتی   : افزاید 
برایش نخواهد افتاد. با این حال اکنون مشکل بزرگی پیش روی من است باید بر اساس 
صحنه هایی به پیش بروم که ولز رویش ادیت عجیبی انجام داده است . قسمت هایی بیش 
از حد کوتاه شده وفیلم در جاهایی قطعه قطعه شده بنظر می رسد. شاید چیزهایی را 
تا  را  ادیت  این  و  ماند  می  خودش  که  هست  و  بوده  این  اش  الزمه  ولی  داشت  ذهنش  در 
پایان ادامه می داد ولی بهرحال چاره ای نیست وباید تالش کنیم بهترین روش و چیزی 
وی،  سناریوی  کل  به  مجدد  توجه  با  کار  این  برسانیم.  انجام  به  است  پذیر  امکان  که  را 
یادداشت های او پیرامون روش ادیت اش و هر چیز دیگری که او به جای نهاده است، تا 

حدی امکان پذیر خواهد بود اما نه چیزی فراتر از آن و نه به شکلی ایده آل.

ادغام گذشته و حال
با این اوصاف و از یک منظر «سوی دیگر باد» هم می تواند عنوان فیلم ناتمام مانده ولز 
و در حال کامل سازی توسط بوگدانوویچ باشد و هم اسم فیلمی که کاراکتر هانافورد در 
قصه فیلم ولز در دست ساخت داردتا اعتبارش را باز یابد. گفته می شود که ولز قسمت 
هایی از فیلم را به شیوه ۳۵ میلی متری و برخی را نیز ۸ میلی متر گرفته بود و برخی 
رنگی بوده و بعضی سیاه و سفید . ظاهرًا ولزمی خواسته قسمت های سیاه و سفید و ۸ 
میلی متری، صحنه های مربوط به یادآوری و فالش بک فیلم باشد و آن جا که بینندگان 
به گذشته منتقل می شوند تاهم برخی وقایع آن زمان (اتفاقات دوران هانافورد)تشریح 

می شود و هم جشن ۷۰ سالگی هانافورد که از نقاط کلیدی فیلم است و بسیاری از اهالی 
سینما در آن شرکت کرده اند مقابل چشم ها قرار گیرد.

هنر به مثابه زندگی
جاش کارپ محقق سینما و یک فرد رسانه ای که پیشتر یک کتاب پیرامون این فیلم نوشته 
بود، بعد از شنیدن اخبار تازه پیرامون آن و آغاز کامل شدنش توسط پیتر بوگدانوویچ 
گفته است : پیدا شدن مجدد این فیلم و نگاتیو هایش و کوشش برای کامل کردن آن مثل 
بازشدن سرزمین افسانه ای اوز و یا کشف مقبره های باستانی و کالسیک است. این فیلم 
ولز به مثابه هنر به معنای زندگی و عکس آن هم هست و اگر این قدر شناخته شده است 
و پیرامون  آن قصه ها ساخته اند، به این دلیل است که به رغم سال ها کار روی آن ناتمام 
ماند و البته به سبب بازیگران مطرح و نامدارانی است که در آن مشارکت داشتند.ظاهرًا 
اورسون ولز این نابغه مسلم سینما نسخه چاپ شده اولیه از فیلم خود را به سال ۱۹۷۵ از 
پاریس به مقصد ایالت کالیفرنیا آمریکا فرستاده بود و این نسخه مدت ها در اختیار اوژا 
کودار بوده که اینک ۷۳ سال دارد و این نیز ورسیونی است که این روزها بوگدانوویچ 

روی آن کار می کند تا حس بهتر وکامل تری را از آن به دست بیاورد.

خالق بهترین فیلم تاریخ
قریب به ۳۰ سال بعد از مرگ ولز همه می کوشند فیلم حتمًا سال بعد که یک قرن از تولد 
ولز می گذرد آماده نمایش شود تا مردم تصویر تازه ای را از خالق «همشهری کین» و 
گذشته  از  بهتر  و  تر  کامل  را  او  و  کنند  ترسیم  خود  ذهن  در  باشکوه»  های  «امبرسون 

ببینند.
ولز که «همشهری کین» را در ۲۵ سالگی و در اوج فوران نبوغش و به سال ۱۹۴۱ ساخت 
و فقط یک سال بعد از آن «امبرسون های باشکوه» را هم رو کرد و با فیلم های دیگری 
مثل «لمس شیطان» محصول ۱۹۵۶ نیز در صحنه سینما قدرت نمایی کرد و حتی دو فیلم 
فروغ  کم  عمرش  آخر  های  سال  در  ساخت،  شکسپیر  های  نمایش  اساس  بر  قبول  قابل 
آثاری  صرف  پیشه  هنر  و  دیگران  های  فیلم  بازیگر  و  بود  شده  چاق  حد  از  بیش  و  بود 
شده بود که اغلب معمولی و فاقد ارزش و ناماندگار بودند،حال آن که Citizen Kane او 
اخیر  سال   ۷۰ انتخابات  در  و  است  تاریخ  فیلم  برترین  عنوان  نامزد  ترین  جدی  همچنان 

بسیار بیشتر از هر فیلم دیگری به این عنوان دست یافته است.

lاین خود ولز است؟
نیست  ولز  خود  تعبیری  به  باد»  دیگر  فیلم «سوی  مرکزی  کاراکتر  توضیحات  این  با  آیا 
که در پاییز ایام کارش در سینما و سال ها دور از شکوه و غوغای همشهری کینی اش 
می کوشد با ساخت فیلمی تازه و برجسته به آن ایام باز گردد. البد همین طور است اما 
آنچه تردیدی در مورد آن وجود ندارد، حضور و بازی افرادی چون باب رندام، سوزان 
استراسبرگ ، جوزف مک براید، لیلی پالمر، دنیس هاپر و البته جان هوستون که پیشتر 
نامش آمد، در این فیلم و به واقع نسخه ناکامل به جای مانده از ولز است و دیدن هاپر در 
ابتدای راه و اوج جوانی اش در این فیلم از نکات جالب آن است، حال آن که وی دو سال 

و نیم پیش درگذشت.

lبا کمترین اضافات
این روزها بوگدانوویچ در حال باال و پایین کردن کار و کامل کردن این فیلم است اما او 
تازه  صحنه  المقدور  حتی  و  کند  کامل  را  فیلم  موجود  نوارهای  و  سرمایه  با  کوشد  می 
ای نگیرد. در کار ادیت نیز فرانک مارشال به او کمک خواهد کرد. آنها دقیقًا تا روز ۱۷ 
وقت  فیلم  کردن  کامل  برای  است،  ولز  اورسون  تولد  سالروز  صدمین  که   ۹۴ اردیبهشت 
های  چشم  مقابل  از  باد  و  برق  مثل  کار  گستردگی  سبب  به  اما  نیست  اندکی  دارند،وقت 
بوگدانوویچ می گذرد و می رود. این دست تقدیر است که بوگدانوویچ ۴۰ و اندی سال 
بعد از بازی در فیلم ، باید در مقام کارگردان آن را کامل کند. فیلمی که البته فقط یادگار 
تالش  نه محصول  شد و  خواهد  تلقی  تاریخ  کارگردانان  مستعدترین  از  یکی  از  ای  تازه 
مردان و زنانی که ۳ دهه کوشیده اند فیلم را به سامان نهایی برسانند و حاال نزدیکتر از 

هر زمانی به هدف شان هستند.
Guardian :منبع >



  جمعه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۱هفته نامه پرشین۱۴

موسیقی
شماری  بی  فکری  های  دغدغه  و  ها  فلسفه  تفکرات،  تاریخ  طول  در 
ذهن بشر را دستخوش تغییر قرار داده است. این دغدغه ها گاه در باب 
خداشناسی، دنیا شناسی، صلح طلبی، علم گرایی، مبارزه با برده داری 
و نژادپرستی یا هر چیز دیگری بوده است. کسانی که در هر کدام از 
ترویج  و  تبلیغ  برای  اند،  گرفته  می  قرار  فکری  های  بندی  دسته  این 
تفکرات خود به انواع و اقسام روش های گوناگون تبلیغاتی دست می 
زدند. این روش ها نیز در طول تاریخ دستخوش تغییر یا تکامل شده 
اند. از سنگ نوشته و حکاکی و نگارش کتاب گرفته تا موسیقی، سینما، 
تئاتر و تلویزیون و ... . در هر صورت هنری که دارای ویژگی های یک 
تفکر خاص باشد یا آن تفکر را به ذهن متبادر کند، به نام آن تفکر نام 

گذاری می شود.

نوعی  عرفانی»  ویژگی «موسیقی  ترین  مهم  و  نخستین  اساس  این  بر 
یا  تفکر  یک  موسیقی،  این  پیدایش  در  است.  درآن  نهفته  «تفکر»  از 
فلسفه فکری نهفته است که ما آن را به عنوان «عرفان» می شناسیم و 
حضور آن با ویژگی های خاص خود در هر هنری، باعث اطالق عبارت 
«عرفانی» به آن هنر می شود. از جمله این هنرها، می توان موسیقی 

و ادبیات را نام برد که حضور اندیشه عرفانی در آنها بیشتر از سایر 
هنرها بوده است.

تفکر عرفانی در منطقه جغرافیایی شرق، خصوصا در ایران، با وجود 
عارفان، سالکان و دراویش بسیار در طول تاریخ، کامال شناخته شده 
خداشناسی،  شناسی،  مبدأ  پایه  بر  عارفان  این  فکری  فلسفه  است. 
این  از  موضوعاتی  و  شناسی  وحدت  وجودی،  شناخت  خودشناسی، 
قبیل بوده و هست. طبق شرایط فرهنگی مختلف حاکم در طول تاریخ، 
این عرفا برای بیان افکار خود، به روش های گوناگونی از جمله نگارش 
می  روی  موسیقی  طریق  از  تفکرات  این  ترویج  یا  اشعار  ها،  کتاب 
آوردند. در دنیای مدرن امروز، حتی سینما، تئاتر، نقاشی و ... نیز در 
بیان این تفکرات نقش مهمی ایفا می کنند؛ بنابراین موسیقی که بر پایه 
بیشتر  موسیقی  دارد.  نام  عرفانی  موسیقی  گیرد،  می  شکل  تفکر  این 
در خانقاه های ایران کارکردی عرفانی داشته است، به طوری که می 
کالسیک  موسیقی  وارد  خانقاهی  موسیقی  از  هایی  المان  حتی  بینیم 
ایرانی می شود. برای مثال ورود ساز دف به موسیقی کالسیک ایرانی 
توسط استاد محمدرضا لطفی در دهه پنجاه، یا استفاده از ملودی های 
خانقاهی در موسیقی دستگاهی در این راستا بوده است. شاید بتوان 
گفت که در همین دهه برای نخستین بار اصطالح «موسیقی عرفانی» 

در موسیقی مطرح می شود.

دومین خصیصه موسیقی عرفانی که شاید بتوان آن را زیرمجموعه ای 
از ویژگی نخست دانست، استفاده از «اشعار و شعرای خاص» در این 
موسیقی است. شعر عرفانی در ادبیات ما کامال تعریف شده و شناخته 
در  آنچه  قبیل  از  هایی  دغدغه  معموال  اشعار  این  شاعران  است.  شده 
باال ذکر شد دارا بودند. از آنجا که موسیقی ایرانی و شعر، دو مقوله 
گره خورده و جدایی ناپذیر هستند؛ بنابراین در موسیقی عرفانی، از 
زمینه  این  در  سرشناسی  شاعران  شود.  می  استفاده  عرفانی  اشعار 
وجود دارند که از مهم ترین آنها می توان به مولوی، بایزید بسطامی، 
دیگر  بسیاری  و  ولی  الله  نعت  شاه  تبریزی،  صائب  نیشابوری،  عطار 

اشاره کرد.

ویژگی سوم موسیقی عرفانی، «سازبندی مخصوص» آن است. پیکره 
این موسیقی ها براساس چند ساز مشخص استوار است. سازهایی از 
شاعران  که  هستند  سازهایی  همان  سازها  این  نی.  و  تنبور  دف،  قبیل 
این  سازبندی  یعنی  اند؛  برده  نام  آنها  از  بسیار  خود  اشعار  در  عارف 
چند  هر  است.  عرفانی  تفکر  یا  اشعار  همان  از  برگرفته  نیز  موسیقی 
همراهی  را  سازها  این  نیز  دیگری  سازهای  یا  ساز  است  ممکن  گاهی 
کنند، اما مبنای اصلی موسیقی بر اساس این سازها ساخته و نواخته 

می شود.

های  ریتم  است.  «ریتم»  موسیقی،  نوع  این  بارز  و  چهارم  ویژگی 
استفاده شده در این موسیقی، ریتم هایی با جمله ها یا دورهای کوتاه، 
در  عرفانی  موسیقی  در  ریتم  عنان  هستند.  گونه  سماع  و  انگیز  طرب 
نوع  این  اساسی  های  پایه  از  یکی  ساز  این  بنابراین  است؛  دف  دست 
طرب  و  پرتحرک  ساده،  ریتمیک  فیگورهای  و  جمالت  ست.  موسیقی 
انگیز این ساز، حالتی خاص را برای ریتم و حرکت ملودی فراهم می 
خانقاه ها و بدون کمک  حالتی است که دف در  عینا همان  این  آورد و 
گرفتن از ساز دیگری ایجاد می کند؛ بنابراین ما بسیار به ندرت ریتم 

های ُکند، آرام یا پیچیده در این موسیقی می شنویم. ریتم های استفاده 
شده عموما پایه ای ساده دارند و اغلب آنها ریتم های دو چهارم ۲/۴، 
ای  پیچیده  های  ریتم  و  هستند   ۱۰/۸ هشتم  ده  و   ۶/۸ هشتم  شش 
مانند ۱۱تایی یا ۱۳تایی یا از این قبیل را در این موسیقی نمی شنویم؛ 
چراکه دورهای کوتاه و ریتم های ساده، جهت سماع و دست افشانی و 

پایکوبی، قابل فهم تر و مناسب تر هستند.

این  نواهای  یا  ملودی  است.  «ملودی»  عرفانی  موسیقی  پنجم  ویژگی 
اندک  فرودهایی  و  فراز  با  خطی،  تک  ساده،  نواهایی  عموما  موسیقی 
شاید  شوند.  نمی  اجرا  موسیقی  این  در  پیچیده  های  ملودی  هستند. 
یکی از دالیل آن این باشد که مخاطب عرفا عامه مردم بوده و هستند؛ 
و  حفظ  ونیز  شعر،  یعنی  مطلب،  اصل  درک  سهولت  برای  بنابراین 
زمزمه شعر و ملودی، موسیقی و به تبع آن ملودی ها ساده هستند. به 
طوری که حتی کسانی که به طور تخصصی هم موسیقی را دنبال نمی 
کنند با این ملودی ها، به دلیل سادگی، ارتباط برقرار می کنند. تکرار 
بسیار این ملودی ها و سادگی و کوتاهی آنها، باعث ماندگاری آنها شده 

و سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند.

به  است.  آن  بودن  محور»  «تصنیف  موسیقی  نوع  این  ششم  ویژگی 
ایرانی،  دستگاهی  کالسیک  موسیقی  مانند  موسیقی  این  که  معنی  این 
فرمی به شکل پیش درآمد، چهارمضراب، آواز، تصنیف و ِرنگ ندارد. 
این  وابستگی  نیز  آن  دلیل  دهند.  می  تشکیل  تصانیف  را  آن  پایه  بلکه 
این  در  ریتم  بدون  و  دستگاهی  آواز  بنابراین  است؛  ریتم  به  موسیقی 
نوع موسیقی (اگر باشد) بسیار اندک است؛ یعنی مولفه های موسیقی 
می  حذف  ِرنگ  و  آواز  مضراب،  چهار  درآمد،  پیش  قبیل  از  دستگاهی 
بلکه  تصنیفی؛  هر  نه  هم  آن  شوند.  می  اجرا  تصانیف  تنها  و  شوند 
تصانیفی که دارای ویژگی های فوق (از قبیل سازبندی ذکر شده، ریتم 

های خاص، ملودی های ساده، اشعار به خصوص و ... ) باشند.

از  تبعیت  ضمن  و  نیست  سنتی  موسیقی  از  جدای  عرفانی  موسیقی 
شامل  که  ردیف  (مجموعه  سنتی  موسیقی  بر  حاکم  قواعد  و  اصول 
شود،  می  تعریف  چارچوب  همان  در  است)،  ها  گوشه  و  ها  دستگاه 

اما تفاوت ها یا بهتر بگوییم شاخصه هایی دارد که آن را از موسیقی 
سنتی جدا می کند. با توجه به ویژگی ها و مطالب ذکر شده در فوق، 
می توان «موسیقی عرفانی» را به عنوان شاخه ای از موسیقی ایرانی 

به شمار آورد.

دستگاهی  یا  مقامی  های  موسیقی  است  ممکن  که  است  این  مهم  نکته 
داشته  اشتراک  عرفانی  موسیقی  با  فوق  خصوصیت  چند  یا  یک  در 
موسیقی  در  فوق  خصوصیات  تمام  که  داشت  توجه  باید  اما  باشند، 
تعاریف  به  توجه  با  بتوان  تا  شوند  بررسی  کلیت  یک  صورت  به  باید 
و خصوصیت ذکر شده آن را موسیقی عرفانی نامید. نکته دیگر اینکه 
گذشت  حتی  و  جغرافیا  به  توجه  با  ها  ویژگی  و  اصطالحات  تعاریف، 
مطرح  های  ویژگی  و  خصوصیات  این  بنابراین  کنند؛  می  تغییر  زمان 
صحت  ایران  کشور  در  عرفانی  موسیقی  درباره  نوشته،  این  در  شده 
چراکه  باشد؛  متفاوت  کامال  دیگر  کشورهای  در  است  ممکن  و  دارد 
سردمداران  از  نیستند.  کشور  این  در  تنها  عرفا  و  صوفیان  دراویش، 
لطفی»  «محمدرضا  استاد  به  توان  می  ایران  در  عرفانی  موسیقی 
(کاست و اجراهای اخیر)، استاد «داوود آزاد» و استاد «سید خلیل عالی 

در  وضوح  به  را  فوق  های  خصوصیت  توان  می  که  کرد  اشاره  نژاد» 
موسیقی های آنها یافت.

راه های تشخیص 
موسیقی عرفانی

محمدرضا یوسف شریداوی - شاعر و نوازنده 

و  ندارد  خاصی  عنوان  نفسه  فی  موسیقی 
فواصل  یعنی  نیست؛  اصوات  فیزیک  جز  چیزی 
و نت های مشخص و تعریف شده که موسیقی 
این  شود.  می  نقد  سپس  و  اجرا  آنها  براساس 
مخاطب یا موزیسین است که بنا بر تفکر خود 
مثال  کند.  می  انتخاب  عنوان  موسیقی  برای 
موسیقی  انقالبی،  موسیقی  مذهبی،  موسیقی 
مخاطب  بر  موسیقی  تاثیر   .  ... و  اعتراضی 
قابل تعمیم نیست: ممکن است کسی را به تفکر 
طرز  با  دیگری  بر  که  درحالی  دارد؛  وا  تعمق  و 

فکری متفاوت تاثیری نداشته باشد.

نخستین و مهم ترین ویژگی 
«موسیقی عرفانی» نوعی از 

«تفکر» نهفته درآن است.

تدریس گیتــار
ساعت تماس 

9 صبح تا 6 بعد از ظهر
دوشنبه تا جمعه

۰۷۹۳۸۳۵۹۲۶۲
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جمهوری  به  که  شد  تشکیل  کمونیستی  دولت  ۱۹۴۹یک  اکتبر   ۷ در  شوروی  کنترل  تحت  بخش  در   
شرقی  آلمان  در  کمونیستی  مناسبات  شدن  حاکم  با  شد.  معروف  شرقی  آلمان  یا  آلمان  دموکراتیک 

شرایط اقتصادی و سیاسی آن به وخامت گرایید و نارضایتی گسترده مردم را در پی داشت.

این ناراضیان بویژه در برلین شرقی به دنبال شرایط بهتر زندگی راه برلین غربی را در پیش گرفتند به 
طوری که براساس آمارهای منتشره طی شش ماه اول سال ۱۹۶۱ تعداد ۱۶۰هزار نفر از برلین شرقی 
به برلین غربی پناهنده شدند. این امر موجب عصبانیت دولت آلمان شرقی و اتحاد جماهیر شوروی 

سابق و کشورهای اقماری آن شد.

در پی این تحوالت، نیکیتا خروشچف، نخست وزیر وقت شوروی، به منظور جلوگیری از سیل مهاجران 
آ لمان شرقی به آلمان غربی دستور ساخت دیوار برلین را صادر کرد. دولت آلمان شرقی تحت رهبری 
«اریش هونیکر» در ۱۳اوت ۱۹۶۱ساخت دیوار برلین را به عنوان «دیوار حافظ ضد فاشیست» آغاز کرد.

 این دیوار به منظور جدا کردن برلین شرقی و جمهوری دموکراتیک آلمان از برلین غربی با استفاده 
سر  بر  موانع  و  شد  تکه  تکه  خیابانها  چارچوب  این  در  شد.  احداث  ضدتانک  موانع  و  خاردار  سیم  از 
راه پیاده روها گذاشته شد. در اطراف این منطقه هم تانک ها تجمع کردند. خطوط مترو و قطارهای 
محلی بین برلین شرقی و غربی متوقف و ارتباط تلفن این دو بخش نیز قطع شد. همچنین ساکنان برلین 
شرقی از ورود به برلین غربی منع شدند که این امر به دلیل این که حدود ۶۰ هزار نفر از ساکنان برلین 

شرقی در برلین غربی کار می کردند مشکالت زیادی به بار آورد.
در ۲۰سپتامبر ،۱۹۶۱ دولت آلمان شرقی منازل نزدیک این دیوار را تخریب کرد و کار احداث یک دیوار 
دائمی با مواد سخت را آغاز کرد که در پایان طول آن به ۱۶۶ کیلومتر رسید.ارتفاع این دیوار ۴ متر بود. 
زیرزمینی  سنگرهای  بانی،  دیده  های  برج  ها،  بان  دیده  با  راهگذر  یک  نگهبانی،  مسیر  یک  آن  از  بعد 
غربی در ۱۹۲ مسیر و  شرقی و آلمان  تا مرز بین آلمان  باعث شد  برلین  و دیوار دوم بود.احداث دیوار 
خیابان که ۹۷ مورد آن به برلین شرقی و ۹۵ مورد آن به سایر مناطق آلمان شرقی منتهی می شد قطع 

شود.
 در نقاط مرزی که برای عبور و مرور مورد استفاده قرار می گرفت نیز ایستگاههای بازرسی ایجاد شد 
که مهمترین آن گذرگاه ایستگاه بازرسی «چارلی» در بخش آمریکایی برلین غربی بود. در ۱۷ اوت ۱۹۶۲ 
پیتر فیشر که قصد داشت در نزدیکی این منطقه از دیوار برلین باال رود توسط نگهبانان کشته شد. این 

امر موجب آشوب در برلین غربی و نفرت ساکنان برلین غربی از آمریکایی ها شد.

در  که  دهد  می  نشان  آلمانی  پژوهشگران  تحقیقات  شده  منتشره  تازگی  به  که  هایی  گزارش  اساس  بر 
طول دوران جنگ سرد ۱۲۵ نفر  بر روی دیوار برلین کشته شده اند.این آمارها در یک گزارش دولتی 
آلمان با عنوان"مرگ بر روی دیوار از ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۹"ذکر شده است.قبال تعداد کشته ها بر روی دیوار 

برلین ۲۰۰ نفر ذکر می شد.

تحقیقات جدید همچنین نشان می دهد که ۹۳ مورد از قربانیان شهروندان آلمان شرقی بودند که قصد 
فرار داشته اند.۳۲ مورد دیگر نیز زمانی کشته شده اند که قصد فرار نداشته اند که شامل ۸ نگهبانی 
که به طور اتفاقی کشته شده اند نیز می شود.۶۲مورد نیز خود کشی بوده که قربانیان نجات یافته اند.

در اواخر دهه ۱۹۸۰ با آب شدن تدریجی یخ های روابط شرق و غ
زم شوروی  در  گورباچف  میخائیل  پروسترویکای  و  گالسنوست 
دو که  شد  آغاز  زمانی  شرقی  آلمان  عمر  پایان  واقع  در  شد.  فراهم 

درهای خود را بر روی غرب گشود.
از آنجا که مهاجرت بین کشورهای کمونیستی ممنوع نبود، در پی
شرقی که مجاز به رفت وآمد به مجارستان بودند از طریق مجار
کرد می  آمد  و  رفت  غربی  اروپای  کشورهای  سایر  و  غربی  آلمان 
تظاهرات و  هونیکر  اریش  استعفای  غربی،  آلمان  به  شرقی  آلمان 
آلمان شهروندان  مسافرت  محدودیت  حذف  و  شرقی  آلمان  مردم 
آن کشور در نهایت باعث شد تا در روز ۹ نوامبر ۱۹۸۹دیوار برلین
کوچکی از این نشانه جنگ سرد بین شرق و غرب به عنوان یادگار

عصر روز نهم نوامبر سال ۱۹۸۹: دیوار برلین فرو می ریزد و هم
سال تمامی آلمان را به دو نیم تقسیم می کند از بین می رود. هز

شرقی)  همان شب به سوی مرز برلین غربی می شتابند. 

علیرغم اینکه هیچ دستور رسمی صادر نشده است، ولی نگهبانان
کنند. مردمانی به هم نا آشنا از شرق و غرب، گریان و خندان یکدیگ
به صورت خود جوش باز شدن دیوار را با یکدیگر جشن می گیرن

شور بسر می برد، شبی که قرار بود جهان را تغییر دهد.

ویلی برانت، رییس افتخاری حزب SPD که در زمان جدایی دو نی
محبوب بخش غربی شهر بود، صبح فردای همان روز در کنار درو
و کمی بعد نیز در مقابل ساختمان شهرداری شونه برگ اعالم نمو
هم دوباره به یکدیگر می پیوندند". روزنامه ها در تیتر خود نوشت

شرقی شبانه در خیابان کورفورستن دام پایکوبی می کنند" ، "برلی
از شوق می گرید-ما دست هایمان را بسوی هم دراز می کنیم."

خو بر  سوار   DDR شهروند  ها  میلیون  آن  از  پس  روزهای  در 
آن  از  بسیاری  کنند.  می  حرکت  غرب  سمت  به  خود  "وارتبورگ" 
ک می  دیدار  خود  اقوام  با  کنند،  می  سفر  فدرال  جمهوری  به  خود 
مناظر می پردازند و به بهشت خرید کنندگان می روند، آنهم با ۱۰۰

از سوی جمهوری فدرال آلمان در جیب.
چه اتفاقی افتاده بود؟ در روز نهم نوامبر، کمی پیش از ساعت ۷
عضو دفتر سیاسی حزب SED حین یک سخنرانی مطبوعاتی بین

روشن با لکنت، خبر از اجرای  مقررات خروجی آزادتری را می د
این  دارد  اطالع  که  جایی  تا  که  گوید  می  باره  این  در  پرسش  یک 
درنگ" اجرا خواهند شد. اما این خبر علیرغم اینکه به موافقت دو
سرعت در سراسر DDR پخش شد و باعث باز شدن گذرگاه های

سقوط کرد.

فر چون  ۱۹۸۹وقایعی  تابستان  در  تاریخی،  روز  این  از  پیش 
مجارستان و چکسالواکی) از DDR و راهپیمایی های باشکوهی
حقوق مدافعین  ها  آن  جریان  در  که  پذیرفت  صورت   DDR درون
بار انتقاد و خواسته های خود را رسما اعالم نمودند که نمونه ای

در شهر الیپتسیک بود. 

هر دو این وقایع ساختار DDR را به لرزه انداخت، عالوه بر این بس
مجا در   ۱۹۵۶ سال  خالف  بر  بار،  این  شوروی  جماهیر  اتحاد  که 
اقد آمیز  خشونت  سرکوب  به  ای  عالقه  هیچ  لهستان،  در   ۱۹۸۰ یا 
"انقالب نرم" نوعی فلج شدن ارگان های دولتی DDR را باعث ش
کر در اکتبر سال ۱۹۸۹ ، که سالیان طوالنی دبیر کل حزب SED بو
را بر عهده داشت نیز پایان حکومت SED را رقم زد و حتی جانشی

به تثبیت وضعیت نگردید.

گوناگون

سالگرد یک سقوطسالگرد یک سقوط
دیوار برلین که احداث آن نشانه آغاز و فرو ریختن آن نشانه پایان جنگ سرد و رویارویی ابرقدرت هاست 

برای مدت ۲۸ سال در وسط شهر برلین برپا بود و این شهر را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرد.
سال ۱۹۴۵ بالفاصله پس از جنگ جهانی دوم، متفقین (انگلیس  و فرانسه  و آمریکا و شوروی ) که در این 
جنگ به پیروزی رسیده بودند کشور آلمان را به چهار بخش که هر کدام تحت کنترل یکی از آنها بود تقسیم 
کردند. سه بخش تحت کنترل آمریکا، انگلیس و فرانسه بعدًا  یکی شدند و جمهوری فدرال آلمان که به عنوان 

آلمان غربی معروف بود را تشکیل دادند.
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غرب و اجرای سیاست های 
برلین  دیوار  فروپاشی  مینه 
مجارستان  کمونیستی  ولت 

ی این رویداد ساکنان آلمان 
رستان و نیز چکسلواکی به 
ساکنان  گسترده  دند.هجوم 
دوشنبه  روزهای  گسترده  ت 
جدید  دولت  توسط  شرقی   
ن خراب شود و تنها قطعات 

ر تاریخ باقی بماند.

مراه با آن نیز مرزی که ۲۸ 
اران شهروند DDR (آلمان 

 مرزی گذرگاه ها را باز می 
گر را در آغوش می گیرند و 
ند. آلمان شبی را در وجد و 

یمه آلمان نیز مدتها شهردار 
وازه براندنبورگ ظاهر شد 
ود: "اکنون دو نیمه متعلق به 

تند: "اهالی برلین 

ین دوباره برلین شد"، "آلمان 

و  "ترابی"  مارک  ودروهای 
زندگی  در  اول  بار  برای  ها 
و  ها  شهر  سیاحت  به  کنند، 
 مارک "پول خوشامد گویی" 

۷ عصر، گونتر شابووسکی، 
ن المللی مقابل دوربین های 

دهد. شابووسکی در جواب 
بی  لحظه،  این  از  مقررات " 
ولت DDR نرسیده بود، به 
ی مرزی برلین گردید: دیوار 

طریق  (از  گروهی  رارهای 
 از سوی گروه های مخالف 
نخستین  برای  شهروندان  ق 
ی از آن "تظاهرات دوشنبه" 

سیار سریع مشخص گردید 
و  پراگ  در   ۱۹۶۸  ، جارستان 
این  ندارد.  اعتراضی  دامات 
شد. کناره گیری اریش هونه 
وده و ریاست شورای دولت 
شین او اگون کرنتز نیز موفق 

دو داستان واقعی از 
سقوط دیوار برلین

در پاییز سال ۱۹۸۹، تظاهرات اعتراض آمیز مردم نسبت به دولت 
سال  همان  اکتبر  هجدهم  در  که  این  تا  گرفت  شدت  شرقی  آلمان 
اریک هونکر، رهبر آلمان شرقی از سمت خود کناره گیری کرد و 

چند روز بعد ایگون کرنس جانشین او شد.
در پاییز سال ۱۹۸۹، تظاهرات اعتراض آمیز مردم نسبت به دولت 
سال  همان  اکتبر  هجدهم  در  که  این  تا  گرفت  شدت  شرقی  آلمان 
اریک هونکر، رهبر آلمان شرقی از سمت خود کناره گیری کرد و 
تصمیم  جدید  دولت  شد.  او  جانشین  کرنس  ایگون  بعد  روز  چند 
گرفت به ساکنان برلین شرقی اجازه دهد تا برای سفر به برلین 
غربی تقاضای ویزا کنند. با اعالم این مطلب از سوی دولت ده ها 
مشخص  های  محل  به  را  خود  شرقی  برلین  ساکنان  از  نفر  هزار 
شده رساندند تا از مرز عبور کنند و به برلین غربی بروند. هجوم 
این جمعیت به کنار مرز ماموران و نگهبانان را دچار مشکل کرد. 
چرا که آن ها برای مقابله با چنین جمعیتی آمادگی نداشتند. لحظه 
به لحظه بر انبوه جمعیت اضافه می شد. سرانجام ماموران مرز 
را گشودند و مردم توانستند از آن عبور کنند. در آن طرف مرز، 
جمع  سابقشان  همشهریان  از  استقبال  برای  غربی  برلین  اهالی 
فروپاشی  روز  به   ۱۹۸۹ نوامبر  نهم  ترتیب  این  به  بودند.  شده 
بعد  دیوار ظرف روزها و هفته های  این  تبدیل شد.  برلین  دیوار 
برلین  به  را  خود  شرقی  آلمان  نقاط  دیگر  از  که  کسانی  توسط  و 
رسانده بودند به تدریج خراب شد. فروریختن دیوار برلین، اولین 
قدم در راه اتحاد مجدد دو آلمان بود که سرانجام در سوم اکتبر 

۱۹۹۰ صورت گرفت.
اما  است،  درست  شده  نقل  پدیا  ویکی  از  که  باال  پاراگراف  کلیت 

داستان دقیق تر آن شب تاریخی را می توانید در زیر بخوانید:

داستان اول: مأموری که با سرپیچی از دستور مافوق های خود به 
مردم آلمان شرقی اجازه عبور از مرز را داد

همان طور که گفتیم روز نهم نوامبر، روزی تاریخی بود. اما شاید 
انعطاف  جیجر،  هرالد  نام  به  گمنام  مأمور  یک  زمان  این  در  اگر 
های  مافوق  دستورهای  از  سرسختانه  و  نداشت  را  الزم  پذیری 
خود تبعیت می کرد، سقوط دیوار برلین مدتی به تأخیر می افتاد.

می  خاطر  به  را  پیش  قرن  ربع  او  است،  ساله   ۷۱ حاال  مأمور  این 
آورد و فروتنانه می گوید که این مردم بودند که راه عبور از دیوار 
را گشودند و نه او.او در سال ۱۹۸۹، در ایست بازرسی در خیابان 

بورنهلمر، مأمور کنترل گذرنامه ها بود.
اعالم  برای  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  در  سال  همان  نوامبر   ۹ در 
قوانینی درباره مقررات سفر، گونتر شابوفسکی سخنگوی دولت 
«این  گفت:  ایتالیایی  نگار  روزنامه  یک  به  پاسخ  در  شرقی  آلمان 
قوانین اجازه می دهد که هر شهروند آلمان شرقی، کشور را ترک 

و از گذرگاههای مرزی عبور کند.»
«دیوار  گفت:  شابوفسکی  که  همین  مطبوعاتی  کنفرانس  آن  در 
باز شده»، روزنامه نگاران شروع به ترک کردن سالن و رفتن به 
سمت دیوار کردند. ویچسالو موستووی، خبرنگار پیشین اتحاد 
جماهیر شوروی در برلین که در این کنفرانس مطبوعات حاضر 
اتفاق  مطبوعاتی  کنفرانس  پایان  در  اتفاق  «این  گوید:  می  بود 
افتاد. شابوفسکی در ابتدا از چیزهای معمولی حرف زد و نزدیک 
پایان کنفرانس گفت که امروز ما تصمیم گرفته ایم مرزها را باز 
کنیم. کل سالن ساکت شد. پشت سر ما یک نفر ناگهان از جایش 
اصول  که  ما  همه  برای  کرد.  ترک  را  سالن  دویدن  با  و  شد  بلند 
غیرمنتظره  کامال  موضوع  این  شناختیم،  می  را  آلمان  سیاست 

بود.»
جیجر در آن زمان، در کافه تریای محل کار از یک تلویزیون، این 
باید  کار  چه  که  ببیند  تا  رفت  کارش  دفتر  به  او  دید.  را  مصاحبه 

بکند و آیا دستور جدید ابالغ شده یا نه.
به  رفتن  تمنای  در  برلین  شرقی  قسمت  مردم  که  بود  سالی   ۲۸
و  نداشت  مبهی  چیز  هم  خبری  کنفرانس  و  بودند  غربی  قسمت 

شابوفسکی به روشنی خبر از باز شدن مرز داده بود.
او  سوی  از  مطلق  اشتباه  یک  شابوفسکی  مصاحبه  واقع  در  اما 
بود، چرا که تا ساعت ۴ عصر روز بعد، این خبر اصال نباید اعالم 

می شد!
دیوار  که  بودند  آموخته  او  به  ها  سال  کرد،  می  چه  باید  جیجر 

برلین، به مانند خاکریزی در مقابل فاشیسم است.
در خیابان، ابتدا ۱۰ تا ۲۰ نفر متعاقب مصاحبه شابوفسکی جمع 
شدند، تعداد آنها اما سریع افزایش یافت و به ۱۰ هزار نفر رسید، 

همه فریاد می زدند، دروازه ها را باز کنید!
چطور  گفت،  وی  به  او  اما  زد.  زنگ  زایجنهورن  کلنل  به  جیجر 
به خود اجازه داده است برای چنین چیزی بی معنی مزاحم اش 

بشود!
جریان  در  دیوار،  برپایی  های  سال  طول  در  نفر   ۱۳۶ زمان  آن  تا 
تالش برای گذر از دیوار، توسط مأمورها کشته شده بودند، البته 
نقشه  جریان  در  گناه  بی  رهگذرهای  و  مأموران  شامل  عده  این 

های فرار هم می شد.
جیجر در اقدامی کلیدی تصمیم گرفت که مقاومتی در مقابل مردم 
جانی،  تهدید  صورت  در  که  داد  اجازه  ها  نگهبان  به  تنها  و  نکند 

شلیک کنند.
شب  نیم  و  یازده  ساعت  اما  کردند،  می  عبور  دسته  دسته  مردم 

دستور داده شد که جلوی خروج مردم گرفته شود. اما جیجر به 
مأمورهایش دستور داد که موانع را بردارند تا همه بتوانند عبور 

کنند.
در آن شب حدود ۲۰ هزار نفر از پست بازرسی آقای جیجر عبور 
خاطر  به  هم  غربی  برلین  شهروندان  از  بعضی  حتی  کردند. 
که  هایی  زوج  از  تعدادی  شدند.  شرقی  قسمت  وارد  کنجکاوی 
به  را  خود  مراسم  داشتند،  ازدواج  مراسم  شب  همان  تصادفا، 

قسمت غربی منتقل کردند.
جیجر و مأمورهایش البته پست های خود را ترک نکردند و تا آخر 

سر کار باقی ماندند.
سرانجام بعد از مدتی خود جیجر که خوشبختانه تنبیه هم نشده 
بود، به قسمت غربی رفت. در جهبه غرب هم البته همه چیز ایده 
آل نبود، و برای مثال او مهاجران ترک را می دید که مانند قسمت 

شرقی، زندگی فقیرانه ای داشتند.
اجناس در قسمت غربی کیفیت به مراتب بهتری داشتند و به وفور 
در  و  بود  غربی  قسمت  در  که  چیزهایی  از  یکی  شدند.  می  یافت 
قسمت شرقی در ماه های سرد سال یافت نمی شد، موز بود!دولت 
مبلغی  شرقی،  قسمت  شهروند  هر  به  زمان  آن  در  غربی  آلمان 
حدود ۱۰۰ مارک، معادل ۶۰ دالر داد. جیجر با این پول یک پمپ باد 

خرید و باقی پول را به همسر و دخترش داد.
این  شدند.  متحد  غربی،  و  شرقی  آلمان   ۱۹۹۰ سال  در  سرانجام 
اتحاد باعث شد که در ۴۷ سالگی، جیجر شغل اش را از دست بدهد 
امتحان  را  فروشی  روزنامه  مثل  کارها  از  تعدادی  زمان  آن  از  و 
کرد.سرانجام او در شهر کوچکی در خارج برلین بازنشست شد و 
حاال اوقاتش اش را با همسرش، با مسافرت به کشورهای مختلف 
می گذارند.او به زودی با قهرمان اش میخائیل گورباچف در یکی 
ااز هتل های برلین دیدار می کند، گورباچفی که البته خیلی ها او 
را بزرگ ترین خائن به آرمان های سوسیالیستی می دانند و هنوز 

او را نبخشیده اند!
عشقی مستحکم تر از دیوار برلین

داستان دوم به مراتب رمانتیک تر است:
نزدیک به ۳ دهه، دیوار برلین شهروندان دو قسمت شرقی و غربی 
را از هم جدا نگه داشته بود و در میان این عده بی شمار، زوج های 

دلداده ای هم وجود داشتند.
آلبرت  اخهارد  و  رجینا  مانند  به  نوجوان  دو  ها  زوج  این  از  یکی 
قسمت  در  و  بود  حقوق  دانشجوی  زمان  آن  در  اخهارد  بودند. 

غربی می زیست و رجینا در قسمت تحت کنترل کمونیست ها.
این زوج، ۴۲ سالی می شود که با هم هستند و به مناسبت بیست 
روایت  را  شان  عشق  داستان  برلین  دیوار  سقوط  سال  پنجمین  و 

کرده اند.
تا   ۱۹۶۱ سال  بین  یعنی  بود،  پابرجا  دیوار  که  هایی  سال  طول  در 
دیوار  از  که  بودند  بوده  کرده  تالش  نفر  هزار  پنج  حدود   ،۱۹۸۹
نفر   ۱۳۶ گفتم،  تر  پیش  که  طور  همان  آنها  بین  از  که  کنند  عبور 

کشته شدند.
در  آنها  آشنایی  بودند.  شده  آشنا  هم  با   ۱۹۶۷ سال  در  زوج  این 
مراسم بزرگداشتی بود که در یکی از مدارس قسمت شرقی برای 
مسئوالن،  اجازه  با  البته  اخهارد  و  بود  شده  برپا  آنها،  پدرهای 

اجازه حضور یافته بود.
نامه  به  شروع  بازگشت،  غربی  برلین  به  اخهارد  اینکه  از  بعد 
نگاری با رجینا کرد. تا اینکه اشتازی سرویس پلیس مخفی آلمان 
شرقی متوجه نامه ها شد. رجینا دستگیر شد. رجینا که حاال ۶۴ 
ساله است، بازجویی هایش را به یاد می آورد، از او پرسیده شده 
بود که آیا دوست دارد به قسمت غربی برود. اگر رجینا راست اش 
را می گفت و پاسخ مثبت می داد، بی درگ به زندان فرستاده می 

شد، چون تمایل برای چنین کاری جرم بود.
سؤال بعدی این بود که آیا رجینا، اخهارد را دوست دارد. رجینا 
چندانی  شناخت  ساله،   ۱۸ دختر  یک  عنوان  به  که  بود  داده  پاسخ 

از عشق ندارد!
اشتاری او را مجبور کرد که قول بدهد، رابطه اش را به اخهارد به 
هم بزند و شش ماهی او را تحت نظر گرفت. در این مدت رجینا با 
زیرکی، تظاهر به دیدار با مردها دیگر کرد تا مأمورهای اشتازی 

را فریب بدهد، اما همچنان به اخهارد نامه می نوشت.
سرانجام این زوج در کشور مجارستان با هم دیدار کردند. در آن 
آلمان  شهروندان  به  و  بود  شوروی  کنترل  تحت  مجارستان  زمان 

شرقی، گاه اجازه مسافرت به این کشور داده می شد.
آنها توافق کردند که به تحصیل دانشگاهی خود ادامه بدهند. در 
اوایل سال ۱۹۷۱، اخهارد به مردی پول داد تا رجینا را از طریقی 
تونل  این  متأسفانه  اما  بدهد،  عبور  برلین،  دیوار  زیر  در  تونلی 

توسط مأمورها کشف شد.
در اواخر همان سال، رجینا به رومانی رفت تا یک قاچاقچی انسان 
مجبور  او  ببرد.  اتریش  به  آنجا  از  و  یوگوسالوی  یه  را  او  دیگر، 
مهارت،  با  تانکر  این  داخل  برود،  سوخت  تانکر  یک  داخل  بود، 
فضای بسیار کوچک و تنگی برای او تعبیه شده بود. در حالی که 
بوی گازوئیل آزارش می داد و مأمورها در مرز از تانکر بازرسی 

به عمل آورده بودند، او سرانجام موفق به عبور از مرز شد.
رجینا  که  کرد  پیدا  خبر  اخهارد،  اینکه  تا  گذشت  زیادی  روزهای 
به اتریش رسیده. سرانجام آنها در سالزبورگ ارتیش با هم دیدار 
رسید،  برلین  در  فرودگاهی  به  پروازی  با  رجینا  کردند.سرانجام 
فرودگاهی که چند ده متر، آن سوتر آن، دیواری قرار داشت که او 
را سال ها از محبوب اش دور کرده بود و او را مجبور کرده بود با 

مسافرت خطرناک سه هزار کیلومتری، آن را دور بزن
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اگر امروز اجداد و نیاکان ما زنده می شدند، درباره کودکان حاصل از لقاح خارج از رحم، 
غذا پختن در مایکروفر، ساختن مصنوعی اندام ها، CCTV و آی فون اپل چه می گفتند؟ 
آیا می توانستند تصور کنند که مردم این روزگار برای تعطیالت آخر هفته به قاری ای 
دیگر پرواز می کنند، همسر آینده خود را در اینترنت مالقات می کنند، توالی ژنی خود را 
می بینند و با ام.پی.تری پلیرشان می توانند در میان جمع به یک قطعه موسیقی گوش 

دهند بدون این که شخص دیگری آن را بشنود؟
علم و فناوری به طرز چشم گیری دنیای ما را تغییر داده و ما بخش های فراوانی از آن 
را به خوبی پذیرفته ایم، ولی هنوز قسمت هایی از دانش نوین وجود دارد که برای خیلی 

ها مطلوب و پسندیده نیست.
مخالف  مسیحی  بنیادگراهای  مانند  جالبی  و  عجیب  های  گرایش  که  مباحثی  از  جدای 
پیشرفت بیان می کنند، خیلی از مناقشات در مورد پیشرفت های علمی به خاطر نگرانی 
های اخالقی شکل گرفته اند. در گذشته، قسمت اعظم این بحث ها حول سالح های اتمی، 
اصالح نژاد و آزمایش روی حیوانات بود، ولی در سال های اخیر فهرست این تحقیقات 

غیراخالقی به طور نمایی رشد کرده است.
شناسی  زیست  سوی  به  اخص  طور  به  اخالقی  اصول  از  تخطی  مورد  در  اتهام  انگشت 
بنیادی،  های  سلول  سازی،  شبیه  است:  رفته  نشانه  تولیدمثل  حوزه  در  پزشکی  علوم  و 
های  حوزه  گیرند.  می  قرار  گروه  این  در  آن  مانند  مواردی  و  حیوان  انسان  هیبریدهای 
های  ارگانیزم  و  ژنوم  علوم  ترکیبی،  بیولوژی  نانو،  فناوری  شامل  دیگر  آفرین  مشکل 

ارتقایافته ژنتیکی یا به اصطالح "فرانکن فود" است.
نیست،  قبول  مورد  اصال  کارشان  به  اخالقی  های  اعتراض  دانشمندان،  از  بسیاری  برای 
چون علم طبق تعریف از لحاظ اخالقی خنثی است و در نتیجه هر نوع قضاوت اخالقی در 
مورد آن نشان دهنده بی سوادی علمی گوینده است. ولی این استدالل به معنای مسوول 

نبودن دانشمندان در قبال نتایج کارهایشان است.
البته برخی واکنش های مدافعان اخالق در علم نیز غیرعقالنی است، ولی اگر دانشمندان 
این  که  آزاری  و  رنج  و  بد  تصمیمات  برابر  در  ایستادگی  چنین  هم  آنان (و  با  مبارزه  در 
فعالیت ها بر آنان و تحقیقاتشان تحمیل می کند) جدی هستند، الزم است که کمی بیشتر 

بیاموزند و دیگران را کمتر محکوم کنند.
نقش خدا را بازی نکنیدخیلی از مردم وقتی می خواهند ابعاد اخالقی علم را تعیین کنند، 
به دام می افتند. بعضی از معمول ترین آنها، قوانین ساده یا پیش فرض های شهودی از 
این دستند که ما در قبال دنیا مسوولیت داریم. این مباحثات را می توان به صورت ابزار 
و استداللی در ذهن تصور کرد که در طول هزاران سال استنتاج شده تا در موقعیت های 
پیچیده یا در مواقعی که اطالعات ما ناکافی است، برای تصمیم گیری سریع به ما کمک 
کند، مثال وقتی بین انتخاب های متنوع گیر کرده ایم یا موارد روزانه ای که باید در مورد 

چیزی پیش بینی کنیم.
یک مثال فراگیر در محدوده تصمیم گیری های ذهنی، این عبارت نهی کننده است :«خود 
را جای خدا نگذار» یا در حالت غیر مذهبی تر، «طبیعت را تغییر نده»! این اصول بدیهی 
به ما احساس خوبی می دهند، ولی سبب ساز برخی از تلخ ترین درگیری های بین علم 

و اخالق شده اند.

کاس سانشتاین، از مشاورین باراک اوباما و استاد حقوق دانشگاه هاروارد، به این مساله 
را  غذاها  که  روند  می  سمت  این  به  بیشتر  روز  به  روز  تولیدکنندگان،  که  کند  می  اشاره 
بخشی  اطمینان  این  به  توجهی  قابل  اهمیت  نیز  کنندگان  مصرف  و  بنمایانند  تر  طبیعی 
ها می دهند. ولی وی بیان می دارد که بیشترین مخالفت عمومی با غذاهای تهیه شده به 
روش ژنیتک از این پیش فرض اخالقی ناشی می شود که می گوید: «مواد غذایی ژنتیک 
غیرطبیعی هستند و به همین دلیل به لحاظ اخالقی ناپسندند». این نمونه ای از سفسطه 

گری طبیعت گرایان و یک دام شناخته شده برای تفکر منطقی است.
«در  عنوان  با  ای  مقاله  میل،  استوارت  جان  انگلیسی  فیلسوف  پیش،  قرن  یک  از  بیش 
طبیعت» نوشت و در آن، به این موضوع پرداخت که آنچه طبیعی نامیده می شود، "یکی 
از بزرگترین منابع طعم غیرواقعی، فلسفه دروغین، اخالق دروغین و بدتر از همه آن ها 

قوانین بد است.»
که  است،  صادق  دقیقا  غذا  فعلی  وضع  مورد  در  تحلیل  این  که  گوید  می  سانشتاین  آقای 
توانایی  نمایی  کوچک  به  را  ما  "طبیعی"،  غذاهای  کردن  فرض  تر  ایمن  برای  ما  تمایل 
سرطان زایی بعضی از این محصوالت و بزرگ نمایی خطرات آفت کش ها، دام های شبیه 

سازی شده و مواد غذایی ژنتیکی سوق داده است.
مشکل استفاده از پیش فرض های اخالقی برای قضاوت در مورد علم در برخی باورهای 
تحقیقاتی  برنامه  است.  حادتر  نیز  این  از  سازی  شبیه  های  فناوری  مورد  در  معمول 
designer babies یا کودکان انتخابی، یکی از آنهاست. باروری خارج از رحم در ترکیب 
با علم ژنتیک به دنبال آزمودن این امر است که بتوان قبل از قرار دادن جنین داخل رحم 
از  قبل  ژنتیک  تشخیص  این  کرد.  بررسی  خاصی  های  ژن  وجود  لحاظ  از  را  آن  مادر؛ 

کاشت جنین امروزه به پیشگیری از تولد کودکان دارای بیماری های ارثی کمک می کند، 
مانند  دلخواهی  های  ویژگی  با  همراه  ها  بچه  انتخاب  برای  آن  از  توان  می  آینده  در  ولی 
قد بلند یا کوتاه، رنگ مو یا حتی شاید خصلت هایی چون شجاعت، نبوغ و سایر ویژگی 
های شخصیتی استفاده کرد. برای این که این را به نهایت برسانیم، شاید پدران و مادران 

خود  جنین  به  نیز  جدیدی  های  ژن  طبیعت،  ژنتیک  بازی  در  تقلب  برای  بخواهند  آینده 
اضافه کنند.

خیلی از افراد این را به دیده نهایت گستاخی والدین و دانشمندان می بینند که می خواهند 
جای خدا را بگیرند. لوئیس وولپرت، زیست شناس در کالج دانشگاهی لندن با این نظر 

مخالف است: «به جای نگرانی در مورد جنین ها باید برای کودکان نگران باشیم.»
کرده،  تهیه  بریتانیا  کودکان  علیه  خشونت  با  مبارزه  ملی  انجمن  که  آماری  گوید  می  او 
نشان می دهد که یک چهارم کودکان از خشونت های روحی، جسمی یا حتی جنسی رنج 
می برند. «شما حق پدران و مادران را برای اصالح کودکانشان نفی می کنید، ولی اگر آن 
ها تبدیل به بدترین پدر و مادرهای دنیا شوند، خواهید گفت: بسیار خوب ادامه بدهید! 

این پریشانی اخالقی مطلق است».
برای  راهنما  بهترین  اخالقی،  های  فرض  پیش  خالف  بر  دانش  که  دارد  اعتقاد  وولپرت 
تفکر در مورد مطلوب بودن یک فرایند علمی یا فناوری است. در نتیجه با این که او از 
نوع  هر  مجوز  که  کند  نمی  فکر  ولی  ندارد،  مخالفتی  انتخابی  کودکان  با  اخالقی  لحاظ 
دستکاری در این زمینه باید وجود داشته باشد، چون تجربه شخصی اش، وی را به این 
بردارند.  گام  احتیاط  با  باید  دانشمندان  درآن  که  است  ای  حوزه  این  که  رسانده  نتیجه 
می  خوب  که  کنید  فکر  کنید،  می  جاگذاری  را  جدیدی  های  ژن  شما  وقتی  است  «ممکن 
دانید چه می کنید؛ ولی این خیلی گول زننده است، و احتمال این که شما چیزی غیرطبیعی 
یک  نه  و  است  ایمنی  زمینه  در  مشکلی  این  من،  نظر  به  بود.  خواهد  زیاد  خیلی  بسازید، 

مساله اخالقی.»
با زیاد شدن دانش جوامع از علم، قضاوت در مورد پیشرفت های علمی بیشتر از دیدگاه 

علمی صورت می گیرد و کمتر بر پایه پاسخ های حسی مبتنی بر پیش فرض های اخالقی 
انجام می شود. اما مانع بزرگ دیگری برای دیدگاه منطقی وجود دارد: احساسات ما، و 

به ویژه ضد اخالقی ترین آنها: "تنفر".
اتیکیست،متخصص  بیو  کاس  لئون  دالی؛  شده؛  سازی  شبیه  گوسفند  اولین  تولد  از  پس 
که  ای  غریزی  احساسات  که  داشت  اعتقاد  شیکاگو،  دانشگاه  در  زیستی  علوم  در  اخالق 
گونه  دهند؛  می  نشان  علمی  های  پیشرفت  ترین  جویانه  ستیزه  مقابل  در  مردم  بیشتر 
ای از خرد و فرزانگی را نشان می دهد که تشخیص آن در توان علم و دانش ما نیست. 
احساسات خیلی از مردم توسط چیزی که وی از آن به "خرد مخالفت" یاد می کند، هدایت 

می شود.
اصطالح  او  نیست.  دسته  این  جزو  پنسیلوانیا  دانشگاه  از  اتیکیست  بیو  کاپالن،  آرتور 
که  ایده  این  که  دارد  اعتقاد  و  کرده  ابداع  العمل  عکس  این  توضیح  برای  را  یوک"  "پاسخ 
قبول  قابل  است،  برتر  قاضی  یک  و  اعتماد  قابل  اخالقی  راهنمای  یک  مخالفت،  دانش 
نیست: «شما فرایند را با زیر سوال بردن اعتبار پاسخ یوک شروع می کنید و به آن شک 
و  دالیل  توان  می  آنگاه  نباشد»  اطمینان  قابل  سنج  یوک  شاید  که  گویید  می  و  کنید  می 
توجیه های مردم را برای شهودشان در مورد درست و غلط، دریافت و دید که چگونه با 

این بررسی روبرو می شوند.

فراتر از فاکتور یوک
به عقیده فیونا فاکس، مدیر مرکز رسانه های علوم در انستیتو سلطنتی بریتانیا، صحت 
انسان  هیبریدهای  مورد  در  بریتانیا  مردم  نظر  تغییر  دیدن  با  توان  می  را  دیدگاه  این 
حیوان دید. این تحقیق شامل خالی کردن دی.ان.ای تخم یک حیوان، جایگزین کردن آن 
با دی.ان.ای انسانی و اجازه رشد به جنین برای ۱۴ روز پیش از گرفتن سلول ها برای 
تحقیقات در مورد بیماری هایی چون پارکینسون و دیابت می شود. دو سال پیش رایزنی 
ها از ناراحتی گسترده اخالقی در مورد چنین کارهایی خبر می دادند که عمدتا ناشی از 
پاسخ یوک بود. در نتیجه در ماه دسامبر سال ۲۰۰۶ دولت انگلیس پیش نویس الیحه ای را 

منتشر کرد که در صورت تصویب این کار را غیر قانونی می کرد.
است  نادرست  تصمیمی  این،  که  داشتند  اعتقاد  تحقیقات،  این  در  درگیر  دانشمندان  ولی 
که می تواند حوزه امیدبخشی از تحقیقات را تعطیل کند، و تصمیم گرفتند در مقابل این 
الیحه مقاومت کنند. خانم فاکس در این رابطه می گوید: «برای دو سال؛ دانشمندان به 
طور متناوب با روزنامه نگاران در ارتباط بودند و برای عموم توضیح می دادند که این 
تحقیقات شامل چه چیزهایی می شود و چرا آن ها می خواهند این کار را انجام دهند، و 
تمام این ها بدون عمومی کردن بیش از حد علم و شلوغ کردن قضیه انجام می شد» وی 

البته به برگزاری خیلی از این جلسات کمک کرده بود.
به تدریج نظر عمومی در مورد تحقیقات عوض شد و از مخالفت بر پایه تصورات ذهن 
شد.  تبدیل  مردم  جان  نجات  برای  کار  این  اهداف  درک  به  واهی،  موارد  در  بیمار  های 
در ابتدای سال گذشته میالدی الیحه تغییر یافت تا به دانشمندان اجازه دهد هیبریدهای 

انسان حیوان را تولید کنند و اکنون در شرف تبدیل به قانون است. ادامه دارد

علم و دانش

آیا علـم از کنترل 
خارج شده است؟

(بخش اول ) دان جونز، نیوساینتیست - مترجم: مجید جویا
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جهان های موازی
آیا نسخه دومی از شما ، یک رونوشت از خود شما وجود دارد که 

همین االن مشغول خواندن این مقاله باشد؟
آیا شخصی دیگر با اینکه شما نیست، روی سیاره ای به نام زمین 
با کوههای مه گرفته ، مزارع حاصل خیز و شهرهای بی در و پیکر 
در منظومه خورشیدی که هشت سیاره دیگر نیز دارد، زندگی می 

کند؟
بوده  شما  زندگی  عین  درست  لحاظ  هر  از  شخص  این  زندگی  آیا 
است؟ اگر جوابتان مثبت است، شاید در این لحظه او تصمیم بگیرد 
این مقاله را تا همین جا رها کند، در حالی که شما به خواندن مقاله 

تا انتها ادامه خواهید داد.

نظریه جهانهای موازی
اندیشه وجود یک خود دیگر نظیر آنچه که در باال شرح آن رفت 
آنگونه که از قرائن بر  عجیب و غیر معقول به نظر می رسد، اما 

از  نجومی  مشاهدات  زیرا  بپذیریم.  را  آن  مجبوریم  انگار  آید  می 
بینی  پیش  این  بنابر  کنند.  می  پشتیبانی  مادی  غیر  اندیشه  این 
امروزه  که  شناسی  کیهان  الگوی  طرافدارترین  پر  و  ترین  ساده 
داریم  (همزاد)  جفت  یک  ما  از  یک  هر  که  است  این  دارد،  وجود 
قراردارد،  زمین  از  دورتر  ۱۰متر   ۲۸۰ حدود  که  کهکشانی  در  که 

زندگی می کنند.
گونه  هر  از  خارج  کامل  بطور  که  است  زیاد  آنچنان  مسافت  این 
امکان بررسیهای نجومی است، اما این امر واقعیت وجود نسخه 
دوم ما را کمرنگ نمی کند. این مسافت بر اساس نظریه احتماالت 
فیزیک  پردازانه  خیال  فرضیات  حتی  و  شده  برآورده  مقدماتی 

نوین را نیز در بر نگرفته است.

فضای بیکران
اینکه فضا بیکران است و تقریبا بطور یکنواخت از ماده انباشته 
شده است، چیزی که مشاهدات هم آن را تأیید می کنند. در فضای 
بی کران حتی غیر محتمل ترین رویدادها نیز باالخره در جایی ، 
اتفاق خواهند افتاد. در این فضا ، بینهایت سیاره مسکونی دیگر 
وجود دارد، که نه تنها یکی بلکه تعداد بیشماری از آنها مردمانی 
هاست  همان  دقیقا  آنها  خاطرات  و  نام   ، ظاهری  شکل  که  دارند 
که ما داریم. به ساکنانی که تمامی حالتهای ممکن ار گزینه های 
موجود در زندگی ما را تجربه می کنند. من و شما احتماال هرگز 

خودهای دیگران را نخواهیم دید.

وسعت عالم
دورترین فاصله ای که ما قادر به دیدن آن هستیم، مسافتی است 
که نور در مدت ۱۴ میلیارد سال که از انفجار بزرگ و آغاز انبساط 
هم  مرئی  اجرام  دورترین  کند.  می  طی  است،  شده  سپری  عالم 
اکنون حدود ۴x۱۰۲۶ متر دور تر از زمین قرار دارند. این فاصله 
که عالم قابل مشاهده توسط ما را تعریف می کند. بطور مشابه 
که   ، اندازه  همین  به  هستند  کراتی  ما  دیگر  خودهای  عالمهای   ،
مرکزشان روی سیاره محل سکونت آنهاست. چنین ترکیبی ساده 
ترین و سر راست ترین نمونه از جهانهای موازی است. هر جهان 

تنها بخشی کوچک از "جهان چند گانه" بزرگتر است.

جدال فیزیک و متا فیزیک
مفهوم  که  کنید  تصور  شما  است  ممکن  جهان  از  تعریف  این  با 
باقی خواهد  فیزیک  تا ابد در محدوده قلمرو متا  گانه  جهان چند 
را  فیزیک  متا  و  فیزیک  میان  مرز  که  داشت  توجه  باید  اما  ماند. 
یا  است،  آزمون  قابل  تجربه  لحاظ  از  نظریه  یک  که  مسأله  این 
خیر تعیین می کند نه این موضوع که فالن نظریه شامل اندیشه 
های غریب و ماهیتهای غیر قابل مشاهده است. مرزهای فیزیک 
بسیار  است  مفاهیمی  اکنون  و  رفته  فراتر  زمان  گذر  با  تدریج  به 
انتزاعی تر نظیر زمین کروی ، میدان الکترو مغناطیسی نامرئی 
 ، کوانتومی  برهمنهی   ، باال  شرعتهای  در  زمان  گذر  شدن  کند   ،
سال  چند  طی  است.  گرفته  بر  در  را  سیاهچاله  و  خمیده  فضای 
شده  اضافه  فهرست  این  به  نیز  گانه  چند  جهان  مفهوم  گذشته 

است.
پایه این اندیشه بر نظریاتی است که امتحان خود را به خوبی پس 
 ، کوانتومی  مکانیک  نظریه  و  نسبیت  همچون  نظریاتی  اند.  داده 
افزون بر آن به دو قاعده اساسی علوم تجربی نیز وفادار است. که 

پیش بینی می کنند و می توانند آن را دستکاری نمایند.

انواع جهانهای موازی
تشریح  را  متفاوت  موازی  جهان  نوع  چهار  کنون  تا  دانشمندان 
کرده اند. هم اکنون پرسش کلیدی وجود یا عدم جهان چند گانه 
نیست، بلکه سوال بر سر تعداد سطوحی است که چنین جهان می 
شناسی  کیهان  مشاهدات  متعدد  نتایج  از  یکی  باشد.  داشته  توان 
خیال  مفهومی  دیگر  موازی  جهانهای  که  است  بوده  این  اخیر 
پردازانه و انتزاعی صرف نیست. به نظر می رسد که اندازه فضا 
بینهایت است. اگر اینگونه باشد، باالخره در جایی از این فضا هر 
چیزی که امکان پذیر باشد واقعیت خواهد یافت. اصًال مهم نیست 

که امکان پذیری آن تا چه حد نامتحمل است.
فراسوی محدوده دید تلسکوپهای ما ، نواحی دیگری از فضا کامال 

شبیه آنچه که پیرامون ماست وجود دارند، آن نواحی یکی از انواع 
جهانهای موازی هستند. دانشمندان حتی می توانند محاسبه کنند 
که این جهانها بطور متوسط چقدر با ما فاصله دارند و مهمتر از 
که  زمانی  است.  واقعی  و  حقیقی  فیزیک  اینها  تمامی  اینکه  همه 
کیهان شناسان با نظریاتی روبرو می شوند که از استحکام الزم 
برخوردار نیستند، نتیجه می گیرند که جهانهای دیگر می توانند 
ویژگیها و قوانین فیزیکی کامال متفاوتی داشته باشند. وجود این 
جهانها بسیاری از جنبه های پرسش بنیادی در خصوص ماهیت 

زمان و قابل درک بودن جهان فیزیکی را پاسخ داد.

هم اکنون پرسش کلیدی وجود یا عدم 
جهان چند گانه نیست، بلکه سوال 

بر سر تعداد سطوحی است که چنین 
جهان می توان داشته باشد. یکی از 

نتایج متعدد مشاهدات کیهان شناسی 
اخیر این بوده است که جهانهای 

موازی دیگر مفهومی خیال پردازانه و 
انتزاعی صرف نیست.
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جنس گـــــــــــران 
شــده را چگونه به 
مشتری بفروشـیم؟

نویسنده: Mark Hunter - مترجم: میثاق شمشیری

حرفه ای ترین  حتی  می شود،  گران  محصول  یک  وقتی 
«با  که  می شوند  بیدار  خواب  از  دغدغه  این  با  فروشنده ها 
مشکالت  از  یکی  بفروشم؟!».  را  محصول  این  حیله ای  چه 
با  جنس  یک  فروش  فروش،  عرصه  و  بازار  در  همیشگی 

قیمت بیشتر است.
محصول  یک  قیمت  افزایش  فکر  به  تولیدکننده،  یک  وقتی 
دوم  دست  فروشنده  خودش  می تواند  که  او،  خریدار  است، 
باشد هم، این دردسر را متحمل می شود. این مشکل تا رسیدن 
کاال به دست مشتری نهایی ادامه دارد. یک شرکت یا تولیدی 
تا زمانی می تواند سر پا بایستد که سودده باشد. سودآوری 
وقتی ممکن است که محصول یا خدمات ارائه شده، با قیمت 
را  کاال  یک  نمی تواند  تولیدکننده  و  شود  ارائه  آن  با  متناسب 
پس  بفروشد.  می خواهد  که  قیمتی  هر  به  طوالنی مدت  در 
قیمت،  افزایش  با  رابطه  در  که  مواردی  مهم ترین  از  یکی 
کیفیت  افزایش  می گیرد،  قرار  تولیدکننده  هر  بحث  مورد 
محصول در کنار قیمت آن است. قبل از اینکه سراغ افزایش 

قیمت بروید، اول به سواالت زیر پاسخ دهید:

در  خدمات تان  یا  محصول  برای  شما  که  قیمتی  افزایش   .۱
نظر دارید، می تواند برای خریدار شما که خودش فروشنده 

است، سودآوری بیشتری داشته باشد؟
یک  با  که  شوید  یادآور  مشتری  به  است،  مثبت  پاسخ  اگر 
را  مناسبی  سود  می تواند  فروش  در  معقول  قیمت  افزایش 

برای خود در نظر داشته باشد.

می کنید،  ارائه  فروشنده  به  شما  که  خدماتی  یا  محصول   .۲

چند درصد از کل کسب وکار او را تشکیل می دهد؟
اگر محصول شما درصد کمی از کار وی را شامل می شود، 
بر  چندانی  تاثیر  قیمت  افزایش  این  که  شوید  یادآور  او  به 
کل کارش ندارد. ولی اگر محصول نقش اساسی در آن کار 
دارد، برای او الزام این گرانی را شرح دهید. اگر فروشنده 
به این فکر باشد که این افزایش قیمت به دلیل افزایش کیفیت 

است، راحت تر می تواند با این گرانی کنار بیاید.

۳. آیا این گرانی در محصول های مشابه یا خدمات مشابه با 
خدمات شما نیز دیده می شود؟

در این وضعیت شما باید آمار دقیقی از افزایش قیمت رقبای 
کمتر  شما،  محصول  قیمت  افزایش  اگر  باشید.  داشته  خود 
از بقیه تولیدکننده ها است، برگ برنده در دستان شماست. 
ساده  می کند  خالص  مشکالت  تمام  از  را  شما  که  جمله ای 
خود،  مشابه  کاالی  با  مقایسه  در  من  «محصول  است: 
باالی  رده  در  شما  اگر  ولی  دارد.»  کمتری  قیمت  افزایش 
جدول گرانی قرار دارید، باید دلیلی برای این افزایش ارائه 
دهید. شاید این گرانی ناشی از یک ویژگی خاص محصول 
دیگر هم  تولیدکننده های  است  طرفی، ممکن  از  باشد.  شما 
به  و  دهند  ادامه  را  خود  شده  تولیده  کاالی  قیمت  افزایش 

قیمت شما برسند.

۴. شما و محصولتان چه سابقه ای در نظر خریدار دارید؟
خود  مشتریان  به  شما  که  خدماتی  یا  محصول  سابقه  اگر 
ارائه داده اید، درخشان باشد و مشتری شما را به عنوان یک 
است.  راحت تر  بسیار  کارتان  می شناسد،  خوب  تولیدکننده 
احتماال این افزایش قیمت در نظر مشتری، برای نگه داشتن 
اگر  ولی  است.  آن  افزایش  یا  پیشین  مطلوب  حد  در  کیفیت 
نامطلوبی در ذهن مشتری دارید، باید  کم و بیش خاطرات 
در  خود  اعتبار  و  کیفیت  تثبیت  روی  بیشتر  را  تمرکزتان 
نظر خریدار بگذارید. در این موقعیت، خریدار شما انتظار 
باید  حتما  مرحله  این  از  گذر  برای  دارد.  کیفیت  افزایش 

رضایت مشتری را جلب کنید.

طرف  از  گرانی  پذیرش  برای  قانع کننده ای  دلیل  آیا   .۵
مشتری دارید؟

که  کنید  آماده  این  برای  را  خود  بگویید.  سخن  مدرک  با 

مشاغل
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مشتری از شما برای این گرانی توضیح و مدرک بخواهد. این 
مدرک می تواند به گونه ای باشد که نشان دهنده انتظار افزایش 
قیمت از دیگر تولیدکننده ها را هم در برگیرد. مثال اگر افزایش 
محصول شما ناشی از گران شدن مواد پایه مانند نفت باشد، این 
گرانی در تمام موارد خود را نشان می دهد. پس رقبای شما هم 
باید در قیمت های خود تجدید نظر کنند.  وقتی این مساله را بیان 
می کنید هم دردی و هم کالمی با خریدار را فراموش نکنید! ولی 
کوچک ترین  باشید.  قدم  ثابت  خودتان  حرف  بر  حال،  عین  در 
می اندازد  فکر  این  به  را  مشتری  شما،  صحبت های  در  تردید 
که این گرانی بیشتر به نفع خود شما بوده و دلیل هایتان برای 
توجیه این افزایش قیمت است. در کنار تمام موارد مذکور، به 
برای  را  خودتان  سعی  تمام  که  بدهید  را  اطمینان  این  مشتری 
ببیند  باید  خریدار  کرده اید.  گرانی  کاهش  یا  قبلی  قیمت  حفظ 
که تولیدکننده هم تمام تالشش را برای کاهش قیمت انجام داده 
است. شما وقتی می توانید مشتری را راضی کنید، که او مطمئن 
افزایش  جز  به  راهی  انتظارش،  مورد  کیفیت  حفظ  برای  باشد 
قیمت نیست. اگر بحث تورم هم باشد می توان گفت که با وجود 
این  نمی توان  و  گذشته  مدتی  قیمت  افزایش  آخرین  از  تورم، 

محصول را با قیمت قبلی ارائه کرد.

۶. چرا باز هم باید مشتری از شما خرید کند؟
دانستن این مورد از یک نظر بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا با 
داشتن پاسخ این سوال با اعتماد بیشتری می توانید در رابطه با 
مشتری  اینکه  برای  باشد،  یادتان  کنید.  صحبت  قیمت  افزایش 
راضی کننده  ویژگی  دو  باید  حداقل  کند،  خرید  شما  از  هم  باز 
برای مشتری داشته باشید. حواستان باشد، تمام اطالعاتی که 
دارید به روز باشد. مشتری خود را به خوبی شناسایی کنید تا 

از شما سلب اعتماد نکند.

دست  از  را  خود  مشتری  قیمت  افزایش  این  با  اینکه  احتمال   .۷
بدهید چقدر است؟

است  ممکن  که  می آید  ما  سراغ  به  استرس  این  اوقات  بعضی 
کم  اتفاق  این  اینکه  با  شود.  مشتری  فرار  باعث  قیمت  افزایش 
که  کنید  فکر  مساله  این  به  است.  آزاردهنده  ولی  می دهد،  رخ 
چه مراحلی را مشتری طی می کند تا دیگر مشتری شما نباشد. 
خریدار،  راحتی  این  به  کار،  بازار  در  اینکه  امیدوارکننده  خبر 

تولیدکننده را تنها نمی گذارد.
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جمالتی که مدیران از شنیدن آنها نفرت دارند
خشم  موجب  آن  واسطه  به  و  ببرند  به کار  می توانند  کارمندان  که  عباراتی  از  برخی 

رئیس خود شوند، چنین هستند:
«در شغل قبلی ام این کار را این گونه انجام نمی دادیم.»

 «فالنی کارش را انجام نمی دهد.» 
 «چه کار کنم؟»

 «این شغلی نیست که برای آن درخواست داده بودم.»
 «آیا شخص دیگری نیست که بتواند این کار را انجام دهد؟»

 «اگر این کار را انجام دهم ترفیع یا ارتقای درجه خواهم گرفت؟»
 «این وظیفه من نیست.»

چنین عباراتی در عین حال که آزاردهنده هستند، در آنها کمی مبالغه هم شده است. 
حتی یک رئیس بی هنر هم تنها به خاطر چند عبارت نامانوس از کارمندش، از وی 
تنفر پیدا نمی کند. در این مورد اکثر رئیسان پاسخ به این عبارات را به خوبی می دانند:

کارمند: «در شغل قبلی ام این کار را این گونه انجام نمی دادیم.»
رئیس: «اکنون این گونه انجام می دهیم. برگرد سر کارت.»

کارمند: «فالنی کارش را انجام نمی دهد.»
رئیس: «این مشکل من است نه تو. برگرد سر کارخودت.»

کارمند: «چه کار کنم؟» 
رئیس: «بسیار خوب. برگرد سر کارت.»

کارمند: «این شغلی نیست که برای آن درخواست داده بودم.»
رئیس:«در هر صورت این کاری است که من می خواهم انجام شود. بهتر است زودتر 

آن را به انجام برسانی.»
کارمند: «آیا شخص دیگری نیست که بتواند این کار را انجام دهد؟»

رئیس: «نه. برگردسر کارت.»
کارمند: «اگر این کار را انجام دهم ترفیع یا ارتقای درجه خواهم گرفت؟»

رئیس: «احتماال نه. برگرد سر کارت.»
کارمند: «این وظیفه من نیست.»

رئیس: «از حاال هست. برگرد سرکارت.»
از شوخی گذشته، می خواهیم در اینجا به دو عبارت بسیار معمول در شرکت ها اشاره 
کنیم که رئیس ها واقعا از شنیدن آن متفرند؛ چرا که آنها بیش از هرکس در سازمان 

مسوول شکست ها هستند:
 «سعی می کنم...» این عبارت بیانگر شکست از همان ابتداست. شاید این عبارت را 
بی منظور به کار ببرید؛ اما در هر مثالی نکته ای نهفته است: «سعی نکن. تصمیم بگیر 

انجام بده یا انجام نده. سعی کردن معنی ندارد.»
 «بله، اما...» این عبارت بیانگر آن است که در ظاهر با رئیس خود موافقت می کنید، 

اما بعد بهانه می آورید که چرا مایل هستید این کار شکست بخورد.
شما را نمی دانم؛ اما خود من ترجیح می دهم یک عبارت کامال صریح و روشن مانند 
استفاده  دوپهلویی  عبارات  از  کارمند  یک  اینکه  تا  بشنوم  را  نیست»  من  وظیفه  «این 

کند که متضمن یک قول دست و پا شکسته یا یک توافق نیم بند باشد.
cnI :منبع
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بهداشت و سالمت

 بله؛ ما هم با شما موافقیم اما قصد داریم واقعیت هایی را با شما 
در میان بگذاریم که می تواند مانند یك معجزه از پیرشدن و پیر 
در  مقاله ای  قبل،  هفته  چند  جلوگیری کند.  رسیدن تان  نظر  به 
مورد پرفروش ترین کتاب علم تغذیه و زیبایی در آمریکا مطالعه 
شده  داده  آموزش  عملی ای  روش های  کتاب،  این  در  می کردم. 
اصالح  کرد.  جلوگیری  پوست  به  آسیب  از  می توان  آنها  با  که 
نویسنده  پزشك  به وسیله  معرفی شده  معجزه  تنها  غذایی،  رژیم  
است. این پزشک پس از ۱۵ سال تحقیق در درمانگاه های پوست 
کرده  ثابت  من  می گوید: «تحقیقات  مراجعه کننده  هزاران  روی 
شما  است.  اختیاری  امری  رسیدن  به نظر  پیر  و  پیرشدن  اکنون 
می توانید با تغییر رژیم غذایی خود به بازسازی و تجربه حیات 
بدن و پوست از درون و بیرون کمك کنید.» در ذیل چکیده ای از 

این مقاله را آورده ایم.

قند، التهاب، پیری
پیرشدن  وقت  هر  می خواندم  درس  که  پزشکی  دانشکده  در 
آن  در  التهاب  وجود  به  می دادیم  قرار  بررسی  مورد  را  پوست 
ایجاد  التهاب  چرا  نمی دانستم  وقت ها  آن  می بردیم.  پی  ناحیه 
دریافتم  مرور  به  اما  چیست  چروك  با  رابطه اش  و  می شود 
نوعی بیماری است و به عبارت بهتر هر کجا  چروك پوست نیز 
به پوست صدمه ای وارد شده بود و باعث چروك می شد التهاب 
در آن ناحیه وجود داشت. به مرور دیدم التهاب، ریشه سرطان و 

بیماری های حاد و مزمن متعدد و متنوعی است. 

زیر  را  ـ  قلبی  بیماری  تا  گرفته  آرتروز  از  ـ  بیماری  یك  هرگاه 
میکروسکوپ بررسی می کردم، التهاب جزیی از آن بیماری بود. 
متخصص  عنوان  به  من  قدم  اولین  طبیعی  به طور  که  بود  این 
پوست  التهاب  کنترل  برای  راه هایی  کشف  برای  تحقیق  پوست، 
و  درونی  عوامل  حمله های  معرض  در  همیشه  ما  پوست  بود. 
هوای  نورآفتاب،  مانند  می شوند  التهاب  باعث  که  است  بیرونی 
کمبود  استرس،  داخلی،  بیماری های  قوی،  صابون های  آلوده، 
خواب، مصرف شکر، کمی آب و... اما مهم تر از همه این موارد 
به  سرعت  به  که  هستند  نامناسب  موادغذایی  و  شیرینی  و  شکر 

تورم  بدن  سراسر  سلول های  سطح  در  و  می شوند  تبدیل  قند 
پر  بشقابی  یا  خالص  شکر  زیادی  مقدار  وقتی  می کنند.  ایجاد 
وقتی  و  می شوند  تبدیل  قند  به  خون  در  بخورید  ماکارونی  از 
که  می شوند  تولید  آزادی  رادیکال های  می رود،  باال  قندخون 
مضری  ماده  اکسیدشده  چربی  و  می کنند  اکسید  را  چربی ها 
برای بدن است. به یاد داشته باشید که اندازه و مقدار غذا، عامل 
برای  ما  دارد.  نگه  ثابت  را  قندخون  می تواند  که  است  مهمی 
نیاز  خون  در  انسولین  ترشح  از  آرامی  جریان  به  جوان ماندن 
داریم. وقتی غذا در جریان خون به سرعت به قند تبدیل می شود 
به  مبتال  اینکه  به  برسد  چه  می بیند  آسیب  نیز  سالم  بدن  حتی 
دیابت یا اختالل تحمل گلوکز باشید و واکنش های التهابی ناشی 
دیابت  از  که  هستند  زیادی  عده  دنیا  کنید.  (در  تجربه  را  قند  از 
را  خود  قند  مولکول های  مواقع،  این  در  بی خبرند)  خود  داشتن 
شیمیایی  واکنش های  باعث  و  می چسبانند  کالژن  فیبرهای  به 
پی درپی می شوند. این واکنش ها باعث پیوند گسترده و متقاطع 
کالژن می شود و در نتیجه حالت ارتجاعی پوست از بین می رود. 
از  کثیری  تعداد  به وجودآمدن  باعث  کالژن،  و  قند  میان  ارتباط 
رادیکال های آزاد می شود و التهاب بیشتر خواهد شد. بخشی از 
سخت  چسبیده اند،  کالژن  به  قند  مولکول های  آن  در  که  پوست 
به  قسمت  آن  اخم  یا  خنده  از  پس  و  می شود  غیرقابل انعطاف  و 
با  نباید  ما  می?بینید  پس  برنمی گردد.  اولیه  صاف  و  نرم  حالت 
قند  کنترل  برای  کنیم  وادار  را  لوزالمعده  می خوریم  که  غذایی 
خون انسولین زیادی را به یکباره در خون ترشح کند تا اشتباه و 

بی دقتی ما را در آنچه می خوریم، بپوشاند. 

رادیکال های آزاد و پیری
آزاد  رادیکال های  مزمن،  و  حاد  بیماری های  از  بسیاری  ریشه 
وارد  بدن  به  که  صدمه هایی  و  آزاد  رادیکال های  تشکیل  هستند. 
می شوند، سال ها پیش به وسیله دکتر هارمن مطرح شد. با اینکه 
جامعه پزشکی تئوری  هارمن را ۲۰ سال انکار کرد اما دانشمندان 
دریافتند شواهد مهمی از واکنش های شیمیایی رادیکال های آزاد 

را در فرآیند پیری پیدا کرده اند.

چین های چروك 
ترجمه: نسیم تقوی/تاثیر تغذیه بر پوست
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آزاد  رادیکال های  می آیند؟  کجا  از  آنها  کنید  سوال  است  ممکن 
که  اکسیژن   مولکول های  آید.  می  وجود  به  اکسیژن  از  بیشتر 
درمی آیند  ناپایدار  حالتی  به  می دهند  دست  از  را  خود  الکترون 
نیاز  اکسیژن  به  زنده ماندن  برای  ما  می شوند.  خطرناك  و 
خطرناك شده  و  ناپایدار  که  اکسیژنی  کنید  تصور  حاال  داریم. 
دفاعی  مکانیسم   ما  بدن  در  خوشبختانه  می کند؟!  چه  بدن  در 
همان  دفاعی  سیستم  این  دارد.  وجود  آزاد  رادیکال های  برابر  در 
جلوگیری  اکسیژن  صدمه های  از  که  هستند  آنتی اکسیدان ها 
می کنند ولی وقتی در یك روز آفتابی قدم می زنید، نور خورشید 
باعث شکل گیری سریع رادیکال های آزاد در پوست می شود و به 
بافت آن آسیب می رساند. محافظت در برابر آفتاب و استفاده از 
آنتی اکسیدان هایی که با آن آشنا هستید مانند ویتامین C، ویتامین 
E و بتاکاروتن تنها راه حل موجود است. به هر حال رادیکال های 
شیمیایی  واکنش های  طی  و  دفاعی  مکانیسم   بر  تسلط  با  آزاد 
پیچیده، موادی تولید می کنند که کالژن را در خود هضم می کند. 

زیبایی و جوانی پوستمان به کالژن بستگی دارد. 

ایجاد  میکروسکوپی  خراش های  برود،  بین  از  کالژن  وقتی 
روند  دارید  قصد  اگر  می شود.  چروك  بروز  باعث  که  می شود 
پیری تان را به تاخیر بیندازید باید عالوه بر تغییر رژیم غذایی تان 
اینکه  از  بعد  کنید.  تجدیدنظر  نیز  خود  زندگی  روش  در 
دادید  قرار  خود  غذایی  اساسی  مواد  اول  رتبه  در  را  پروتئین 
از  فقط  و  حذف  رژیم تان  از  را  بد  کربوهیدرات های  همه  باید 
کنید.  استفاده  نیستند،  التهاب آور  که  خوب  کربوهیدرات های 

ماکارونی،  شیرینی،  نان  کیك،  شکالت،  عسل،  شکر،  و  قند  پس 
بعضی  کنید.  محدود  می?توانید،  تا  را  کشمش  و  سیب زمینی 
میوه ها شاخص گلوکز باالیی دارند و باید آنها را نیز هوشیارانه 
بپرهیزید  ترجیحا  خشك  میوه های  مصرف  از  کنید.  انتخاب 
چون با اینکه شکر آنها فروکتوز است اما به مولکول های کالژن 
می چسبد و باعث پیوند متقاطع سلولی و ایجاد چروک می شود. 

استرس، حرکت به سوی پیری
روش زندگی شما مطمئنا کلید اصلی در تمام برنامه های ضدپیری 
چگونگی  با  نزدیکی  ارتباط  زندگی  در  شما  عادت های  است. 
پیری  باعث  که  ویرانگری  عوامل  از  هیچ کدام  دارد.  پیرشدن تان 
استرس  نیستند.  قابل مقایسه  استرس  آثار  با  می شوند  زودرس 
باعث تغییرات هورمونی در بدن می شود. سطح باالی هورمون 
و  استخوان ها  تراکم  ماهیچه ها،  توده  میزان  تعیین  در  استرس 
تاثیر  ذهنی  توانایی های  و  پوست  سالمت  بدن،  ایمنی   سیستم 
بسزایی دارد. استرس گاهی عملکرد غده تیرویید و هورمون های 

آن را مختل می کند و روی متابولیسم بدن اثر می گذارد.

ترس،  استرس،  (هنگام  کورتیزول  هورمون  سن،  رفتن  باال  با 
کورتیزول  چند  هر  می یابد.  افزایش  و...)  جسمانی  شدید  فشار 
برای?مان ضروری است و بدن را در برابر شرایط سخت مقاوم 
می کند اما وقتی برای مدت زیادی در خون باقی بماند مشکل هایی 
تحت   که  جوانی  افراد  در  را  کورتیزول  میزان  می کند.  ایجاد  را 
استرس قرار می گیرند اندازه گیری کرده?اند و دیده اند به سرعت 
باال می رود و در عرض چند ساعت به حد طبیعی برمی گردد اما 
در افراد مسن چند روز طول می کشد تا این اتفاق بیفتد بنابراین 
در  روز)  (چند  طوالنی  مدت  به  که  کورتیزول  زیادی  مقدار  این 
بدن جریان داشته مانند یك ماده سمی عمل می کند و به سلول های 

حساس مغزی آسیب می رساند. 
عنوان  به  را  کورتیزول  ضدپیری،  علم  که  است  دلیل  همین  به 
بیماری ها  و  پیری  بین  نزدیك  ارتباط  می شناسد.  پیری  هورمون 
باال  را  قندخون  که  باشد  کورتیزول  افزایش  دلیل  به  می تواند 
می برد و باعث ترشح اضافی انسولین می شود. انسولین اضافی 
هم باعث بروز التهاب شدید، تجمع چربی ها و فراهم شدن زمینه 

فشارخون باال و پیری زودرس خواهد بود.

خواب کافی ضد پیری 
است.  ضروری  بسیار  ضدپیری  برنامه  در  کافی  خواب  داشتن 
قرار  بازسازی  فرآیند  در  سلول ها  می خوابید،  شما  وقتی 
می گیرند. هورمون رشد هنگام خواب آزاد می شود که هورمون 
شدید  تمایل  کورتیزول،  رفتن  باال  باعث  بد  خواب  است.  جوانی 
به خوردن کربوهیدرات و در نتیجه افزایش وزن خواهد شد. از 
آنجا که خواب، یکی از عوامل مهم در برنامه های ضدپیری است، 
بهبود بخشیدن به وضعیت خواب بسیار اهمیت دارد. سعی کنید 
با آرامش بخوابید و از این فرصت برای خالی کردن ذهن خود از 
اتفاقات روز، (خوب یا بد) استفاده کنید و به دعا و راز و نیاز با 

خدا بپردازید.

ورزش، ترفند ضدپیری
هورمونی  است.  جوانی  هورمون  واقع  در  رشد  هورمون 
دستگاه ها  تمام  حیات  و  می سازد  را  ماهیچه ها  که  حیات بخش 
یعنی  استرس  هورمون  و  می دهد  افزایش  را  بدن  اعضای  و 
با  کامل  تضاد  در  رشد  هورمون  می دهد.  کاهش  را  کورتیزول 
بدن  در  رشد  هورمون  ترشح  وقتی  است.  کورتیزول  هورمون 
استفاده  یعنی «ورزش»  خود  ترفند  از  ما  می شود  کم   بالغ  افراد 
افزایش  باعث  منظم  ورزش های  انجام  که  شده  ثابت  می کنیم. 
روند  به  سن   افزایش  چه  اگر  می شود  رشد  هورمون  ترشح 
هورمون های  دیگر  عملکرد  ورزش  انجام  با  می دهد.  ادامه  خود 
حرکت های  با  می شود.  تنظیم  انسولین  مانند  بدن  ضروری 
می رود  باال  انسولین  برابر  در  سلو ل ها  حساسیت  منظم  ورزشی 
و درنتیجه قندخون کاهش می یابد و از پیری زودرس جلوگیری 
می توانید  ورزشی،  حرکات  کمترین  انجام  با  حتی  می شود. 
تفاوت های اساسی در زندگی خود ایجاد کنید. پس هر چقدر هم 
که سالم هستند یك برنامه کامل ورزشی برای انعطاف پذیری بدن 

و سالمت قلب و عروق انجام دهید.
perriconemd.com :منبع

که  دارد  وجود  کسی  آیا 
شادابی  زیبایی،  نخواهد 
تا  را  خود  تناسب اندام  و 
دوران کهنسالی حفظ کند؟ 
افتادگی  و  اضافه وزن  از  آیا 
ناراحت  خود  ماهیچه های 
پاسخ  حتما  هستید؟ 
مانع  نمی توان  می دهید 
پیری  از  و  شد  زمان  گذشت 

جلوگیری کرد...

به یاد داشته باشید فقط از صرافی به یاد داشته باشید فقط از صرافی 
های معتبر جهت نقل و انتقال  پول های معتبر جهت نقل و انتقال  پول 

خوداستفاده نمائیدخوداستفاده نمائید



  جمعه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۱هفته نامه پرشین۲۴

خانواده
احساس  دارد؛  بزرگ  فایده  یک  خانه  در  بچه ها  گذاشتن  تنها 
از  اینکه  حاال  می گیرند.  یاد  را  خود  کارهای  مورد  در  مسوولیت 
چه زمانی می توان بچه ها را تنها در خانه گذاشت و شرایط تنها 
ماندن بچه ها در خانه چیست؛  سوال هایی است که متخصصان به 

آنها جواب داده اند.
بیشتر روان شناسان کودک و نوجوان عقیده دارند یک کودک ۱۰ 
البته  دارد.  را  خانه  در  ماندن  تنها  برای  الزم  آمادگی  ساله   ۱۲ تا 

برای تنها ماندن بچه ها در خانه باید شرایطی فراهم باشد:

امنیت  کافی  اندازه  به  باید  می کنید،  زندگی  آن  در  که  محله ای 
داشته باشد و همسایه هایتان ناباب نباشند.

فرزند شما باید کارهای امنیتی اولیه مانند قفل کردن در یا بستن 
پنجره ها را بلد باشد و بداند که نباید در را روی غریبه ها باز کرد 

یا جواب تلفن آنها را داد.
دیده  خانه  در  ماندن  تنها  مورد  در  را  الزم  آموزش های  باید  او 
باشد؛ مثال بداند اگر حواسش نبود و به تلفن یا آیفون جواب داد 

و متوجه شد طرف مقابل فرد غریبه ای است، با او در مورد اینکه 
گفت وگوهای  موقع  اینکه  یا  نکند  صحبت  نیست،  خانه  در  کسی 
اینترنتی، حتی دوستان صمیمی خود را هم از تنها بودن در خانه 

مطلع نکند.
دوستان  از  یکی  و  همسرتان  خود،  همراه  تلفن  شماره  باید  شما 
در  بتواند  تا  بدهید  فرزندتان  به  را  اعتماد  مورد  همسایه های  یا 
باید  فرزندتان  بگیرد.  تماس  شماره ها  این  با  ضروری  مواقع 

توانایی الزم برای استفاده از تلفن را داشته باشد.
از  استفاده  باید  بماند،  تنها  خانه  در  است  قرار  که  بچه  ای 
یا  مایکروفر  رایانه،  کولر،  تلویزیون،  مانند  برقی  وسیله های 

وسیله های گازی مانند اجاق گاز را بلد باشد.
خانه  در  ماندن  تنها  از  که  کنند  اعالم  شما  به  باید  بچه ها  خود 

نمی ترسند.

آموزش هایی که باید به بچه ها هنگام تنها ماندن در خانه 
بدهیم، چیست؟

حاال اگر تمام شرایط برای تنها ماندن فرزندتان در خانه فراهم 

بود و تصمیم گرفتید برای اولین بار او را در خانه تنها بگذارید، 
باید این کارها را به او آموزش دهید:

اگر زنگ در به صدا درآمد، چه کند؟
اگر زنگ تلفن به صدا درآمد، چه کند؟

آیا دوستان او وقتی تنهاست اجازه آمدن به خانه تان را دارند؟
اگر گرسنه شد، چه چیزی بخورد؟

چطور غذای خود را گرم کند؟
و  شود  بازی  مشغول  یا  کند  تماشا  تلویزیون  ساعت هایی  چه  در 

در چه زمان هایی تکالیف مدرسه اش را بنویسد؟
اگر احساس خطر کرد یا مشکل جسمانی و سالمت برای او پیش 

آمد، با چه شماره ای تماس بگیرد؟

در چه مواردی باید به پلیس، اورژانس یا آتشنشانی زنگ بزند؟
چطور می تواند از جعبه کمک های اولیه موجود در خانه استفاده 

کند؟
استفاده  خانه  در  موجود  آتشنشانی  کپسول  از  می تواند  چطور 

کند؟
اجازه خروج از خانه را دارد؟

به  توجه  با  باید  شما  که  هستند  کارهایی  جزو  موارد  این  تمام 
را  الزم  آموزش های  خود  خانواده  فرهنگ  و  خانوادگی  موقعیت 
درباره آنها به فرزندی که می خواهید او را در خانه تنها بگذارید، 
یک  و  داد  سوال ها  این  تمام  به  ثابتی  جواب  نمی توان  و  بدهید 

نسخه واحد در این زمینه برای تمام والدین پیچید.

کدام بچه ها را نمی توان در خانه تنها گذاشت؟
گذاشتن  تنها  برای  مناسبی  سن  سالگی   ۱۲ تا   ۱۰ می گوییم  اینکه 
یعنی  نمی کند  صدق  بچه ها  تمام  مورد  در  است،  خانه  در  بچه ها 
اگر فرزند شما واجد یکی از این شرایط هم باشد، نباید او را به 

هیچ وجه در خانه تنها گذاشت:

ترس شدید از تنهایی یا تاریکی دارد.
مبتال به صرع است.

هموفیلی دارد.
دچار سرگیجه است.

کم خونی شدید یا تاالسمی دارد.
توانایی الزم برای مراقبت از خود را ندارد.

دچار کند ذهنی یا عقب ماندگی است.
از هرنوع معلولیت جسمی (مانند نابینایی، ناشنوایی یا ناتوانی 

در حرکت) رنج می برد.

وظیفه والدینی که فرزندشان در خانه تنهاست، چیست؟

ساعت هایی  برای  را  خود  فرزند  می خواهند  که  مادرهایی  و  پدر 
در خانه تنها بگذارند، باید حواسشان به این موارد هم باشد:

حتما  است،  خواب  آنها  فرزند  می شوند  خارج  خانه  از  وقتی  اگر 
درهای ورودی را قفل کنند و مطمئن باشند کلیدهای خانه را به 

فرزندشان هم داده اند.
با همکاران خود از تنها ماندن فرزندشان در خانه صحبت نکنند.

اگر قرار است بیشتر از ۳ تا ۴ ساعت بچه را تنها بگذارند، حتما 
به یکی از همسایه ها یا فامیل مورد اعتماد خود بسپارند در طول 

روز سری به او بزنند.
از آنجا که بچه ها حواس پرت و بازیگوش هستند، حتما فهرست 
کارهایی که قرار است فرزندشان در طول روز انجام بدهد برای 

او بنویسند و باالی تختش بگذارند.
مانند  خانه  وسایل  از  برخی  ممکن است  می کنند  فکر  اگر 
برای  را  خطری  لباسشویی  ماشین  یا  آبمیوه گیری  چرخ گوشت، 
خارج  دسترس  از  را  وسیله  آن  یا  حتما  کند،  ایجاد  آنها  فرزند 
کنند یا استفاده از آن را با قطع کردن برق یا از کار انداختن آن 

غیرممکن کنند.
از آنجا که امکان لیز خوردن در حمام یا تنگی نفس در اثر بخار 
زیاد آب وجود دارد، به فرزندان خود تاکید کنند به هیچ وجه بدون 

حضور آنها و زمانی که تنها در خانه هستند، به حمام نروند.
فرزندشان  نمی خواهند  که  موسیقی هایی  یا  فیلم ها  سی دی ها، 
آنها  به  دسترسی  امکان  که  مکان هایی  در  کند،  گوش  یا  ببیند 

وجود نداشته باشد، قرار دهند.
هرگز فرزند خود را از رمز گاوصندوق یا جای قرار دادن پول و 
طالها آگاه نکنند تا او با بی احتیاطی، پدر و مادر و خودش را به 

دردسر نیندازد.
WebMD :منبع

۶ اشتباه مردان در زندگی مشترک

خانم ها، آقایان، 
مشترک تر زندگی کنید!

ترجمه: دکتر زهرا عباسپور

اما  بترسانیم  را  شما  نمی خواهیم  گرچه 
مرتکب  اشتباه هایی  است  ممکن  مردان 
حتی  کند.  تباه  را  ازدواجشان  که  شوند 
دارد  احتمال  باشید،  معمولی  مرد  یک  اگر 
تکرار  مرتب  را  اشتباه ها  این  از  بسیاری 

کنید....

 حرف ما را قبول ندارید؟ از همسرتان سوال کنید! پیش از آنکه 
تقصیر  انداختن  مساله  بگوییم  است  الزم  بگیرید،  دفاعی  موضع 
به گردن کسی نیست. این موارد، اشتباه های واضحی نیستند که 
هرکسی متوجه اش می شود. این اشتباه ها معموال پنهان هستند و 
ممکن است حتی متوجه آن نشوید. تغییر این عادت ها هم ممکن 
است همسرتان را متحول  کند که البته کامال به نفع شماست. در 
در  منفی  احساس های  نشوید،  اشتباه ها  این  متوجه  که  صورتی 

رابطه شما با همسرتان ممکن است به مشکل های جسمی و روانی 
بینجامد. استرس در رابطه زن و شوهر، گرچه به دالیل متفاوتی 
رخ می دهد اما اگر برطرف نشود، در طول زمان ممکن است به 

اضطراب یا افسردگی یک طرف یا هر دو طرف منتهی شود.
مرتکب  همسرانشان  با  رابطه  در  که  مردان  رایج  اشتباه  چند 
می شوند، چگونگی شناسایی آنها و از همه مهم تر نحوه تصحیح 

آنها عبارتند از:

۱.تنها  ندادن همدلی 
شناخت  توانایی  معنای  به  و  رابطه   هر  بخش  مهم ترین  همدلی، 
احساس  هاست.  این  در  شدن  سهیم  و  دیگر  فردی  احساسات 
زنان  دارند.  برتری  مردان  بر  زمینه  این  در  زنان  کلی  به طور 
آن  برای  و  بفهمند  را  احساساتشان  همسرانشان  می خواهند 
ساده  دادن  گوش  جای  به  معموال  مردان  ولی  شوند  قائل  ارزش 
به حرف های آنها، بالفاصله به شیوه حل مساله روی می آورند. 
می گوید  شما  همسر  اگر  مثال  برای  است.  اشتباه  کار  این 
احساس می کند نادیده گرفته می شود، درواقع از شما می خواهد 
احساس هایش را درک کنید، نه اینکه با او درباره واقعیت ها حرف 

بزنید.

۲.  ولخرجی
انجام خریدهای سنگین برای مثال خریدن ماشین بدون مشورت 
در  خانم ها  گاهی  درواقع  است.  بزرگ  اشتباه  یک  همسرتان،  با 
را  کار  این  شوند  مرتکب  است  ممکن  که  اشتباه هایی  تمام  میان 

بدترین کار پس از خیانت می دانند! و مردان در موارد زیادی این 
اشتباه را مرتکب می شوند. اما چرا اینگونه است؟ 

۳.    خود  خواه بودن در روابط زناشویی
مردان در روابط زناشویی فراموش می کنند یا بدتر از این، اصال 
چیزهایی  به  برانگیختگی  رسیدن  برای  همسرشان  که  نمی دانند 
ایجاد  اساس  دارند.  نیاز  می دهند،  انجام  آنها  آنچه  از  بیشتر 
برانگیختگی در زن، محبت است، به طوری که احساس کند به او 
عشق ورزیده می شود و همسرش به او نیاز دارد. مردان روابط 
با  عاطفی  ارتباط  برقراری  و  صمیمیت  ایجاد  برای  را  زناشویی 
همسرشان کافی می دانند، در حالی که زنان بر عکس می خواهند 

پیش از این روابط، رابطه عاطفی به وجودآید.

۴. گوش دادن به شیوه نادرست
درباره  که  حالی  در  همسرتان،  حرف های  شنیدن  هنگام  اینکه 
مدت  تمام  در  و  دهید  تکان  سر  می دهد،  توضیح  دارد  موضوعی 
به فکر راه هایی باشید که مشکل را حل کنید، اشتباه است. مردان 
تمایل دارند موقعیت ها را تجزیه و تحلیل و گزینه هایی برای حل 
مشکل پیدا کنند. اگر به این روش به حرف های همسرتان گوش 
موارد  اغلب  در  خانم ها  می آورد!  جوش  که  باشید  مطمئن  دهید، 
می خواهند  همسرشان  از  و  بیان  را  احساساتشان  می خواهند 
به طور فعال در این گفت وگو شرکت کند، نه با بازی کردن نقش 
به  عالقه  دادن  نشان  با  بلکه  مشکل،  یکباره  حل کردن  و  قهرمان 
روندی  دادن،  گوش  عواطفش.  به  دادن  نشان  توجه  و  حرف ها 

منفعالنه نیست، بلکه یک روند فعال برقراری ارتباط است.

۵. بروز ندادن احساس 
بسیاری از مردان فکر می کنند باید احساس هایشان را پنهان کنند، 
عقیده  این  شد.  خواهند  تصور  ضعیفی  آدم  صورت  این  غیر  در 
همسرتان،  با  احساس هایتان  نگذاشتن  میان  در  است.  اشتباه 
احساس می کند  زن  شود.  او  شدید  ناراحتی  باعث  است  ممکن 
داشته  شوهرش  با  می خواهد  که  صمیمانه ای  و  نزدیک  رابطه 
و  می رود  فرو  خود  در  مرد  وقتی  است.  شده  دریغ  او  از  باشد، 
ترک کرده  بیان نمی کند، زن حس می کند مرد او را  عواطفش را 
است. گرچه واداشتن مردان به بیان آشکارتر عواطفشان مشکل 
نشان  را  مرد  قدرت  توانایی،  این  داشتن  اما  می رسد  نظر  به 
می دهد، نه ضعف او را. معموال مردان در روند رشد می آموزند 
مثال هنگام ترسیدن نباید بگذارند دیگران از این موضوع خبردار 
خطر  نوعی  خودش  مواردی  چنین  در  عواطف  بیان  اما  شوند، 

کردن و نشانه شجاعت است.

۶. قرار دادن خود در موضع قدرت
جزییات  همه  و  اختیارات  همه  که  نیست  آن  معنای  به  مردبودن 
بصورت مطلق در دست شما باشد. بسیاری از مردان این موضوع 
تصمیم?گیری  اختیار  باید  مشترک  زندگی  در  نمی کنند.  درک  را 
و  توانمندی?ها  براساس  همسران  بین  مختلف  مسایل  مورد  در 

WebMD :مسوولیت ها و توافق هایشان باشد.             منبع

بچه ها از چه سنی می توانند به تنهایی در خانه بمانند؟

اگر فرزندتان در 
خانه تنهاست...

ترجمه:ندا احمدلو

است  این  والدین  پرسش های  رایج  ترین  از  یکی 
ماندن  تنها  اجازه  می توانند  سنی  چه  از  که 
از  بسیاری  بدهند؟  خود  فرزند  به  را  خانه  در 
مادرها این سوال را درباره فرزندان ۹ تا ۱۲ ساله 
کوچک  آنقدر  نه  که  فرزندانی  می پرسند؛  خود 
هستند که بتوان آنها را همه جا با خود همراه 
با خیال  بتوان  که  شده اند  آنقدر بزرگ  نه  و  برد 

راحت در خانه تنهایشان گذاشت....
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یکی از دردسرهای 
زن بـــــــــــودن

ترجمه: مژگان کریمی

از  بیشتر  زنان  میان  در  میگرن  آمار 
مردان است. از هر ۱۰۰ زن ۱۲ ساله و 
باالتر، ۱۸ نفر، حداقل یک بار سردرد 
آمار  این  کرده اند.  تجربه  را  میگرنی 
در میان جمعیت مردان ۶ تا ۷ درصد 
پاسخ  چیست؟  تفاوت  اما  است. 

اصلی، هورمون هاست...

زنان  در  هم  و  مردان  در  هم  سردرد  ایجاد  در  متعددی  عوامل   
دخیل است. از جمله این عوامل می توان به تاریخچه خانوادگی 
سردردشان  و  هورمون ها  بین  زنان  در  اما  کرد  اشاره  سن  و 
و  حول  زنان  در  معموال  سردرد  دارد.  وجود  واضحی  ارتباط 
حوش دوران قاعدگی شروع می شود و در دوران باروری آنها 
هورمون  درمانی  و  ضدبارداری  قرص های  می کند.  درگیر  را 
غالبا  بارداری، سردرد  در دوران  می کند.  تشدید  را  هم سردرد 
استروژن  هورمون  ساده!  توضیح  یک  است.  آزاردهنده  کمتر 
و پروژسترون که نقش اصلی را در تنظیم قاعدگی و بارداری 
دارند، ممکن است دلیل سردرد باشند و این مساله به علت برخی 
استروژن  باالی  سطح  است.  مغز  در  موجود  موادشیمیایی 
پایین  سطح  که  حالی  در  ببخشد  بهبود  را  سردرد  است  ممکن 
سطح  نوسانات  شود.  سردرد  تشدید  سبب  می تواند  استروژن 
پزشک  است.  تاثیرگذار  سردرد  الگوی  روی  هورمون ها 

می تواند در پیشگیری یا درمان سردرد به شما کمک کند.
در دوران قاعدگی

افت هورمون استروژن قبل از شروع قاعدگی در ایجاد سردرد 
سردرد  دارد.  مهمی  نقش  درد  به  شما  حساسیت  افزایش  و 
از  درصد   ۶۰ و  است  قاعدگی  از  پیش  نشانگان  شایع  عالمت 

زنان مبتال به میگرن قبل یا در دوران قاعدگی سردرد را تجربه 
می کنند. تسکین دهنده های بدون نسخه می تواند سردرد ناشی 
از دوران قاعدگی را تسکین دهد. شیوه زندگی هم همین طور. 
خوردن غذاهای سالم، ورزش منظم و کنترل میزان استرس و 
تسکین  در  نیز  کافی  خواب  و  آرامش بخش  ورزش های  انجام 
به  شما  که  صورتی  در  دارند.  مهمی  نقش  سردردها  این 

از  می شوید،  قاعدگی  دوران  سردرد  به  مبتال  خانم  یک  عنوان 
استفاده  پزشک  توصیه  با  غیراستروییدی  ضدالتهاب  داروهای 
خواهد  موثر  بسیار  داروها  این  سردرد  شروع  در  گاهی  کنید. 
تجویز  شما  برای  را  قوی تری  داروهای  پزشک  هم  گاهی  بود. 
می کند. اگر چرخه قاعدگی تان منظم است بهتر است داروهای 
در  و  قاعدگی  شروع  از  قبل  روز  چند  را  سردرد  از  پیشگیری 
اولین روزهای شروع قاعدگی مصرف کنید. در صورتی که در 
دوران قاعدگی دچار میگرن شدید، یا قاعدگی شما نامنظم است 
بهتر است با نظر پزشک خود هر روز از داروهای پیشگیری از 

سردرد مصرف کنید. 

اگر قرص های ضدبارداری مصرف می کنید...
بار  اولین  شروع  از  بعد  بالفاصله  را  سردرد  زنان  برخی 
هورمونی  روش های  سایر  یا  ضدبارداری  قرص های 
تغییرات  دیگر،  برخی  در  می کنند.  تجربه  ضدبارداری 

ضدبارداری  هورمون های  یا  قرص ها  این  از  ناشی  هورمونی 
بهتر  را  آن  گاهی  می شود.  سردرد  الگوی  در  تغییراتی  باعث 
داروهای  مصرف  اگر  می کند.  تشدید  را  آن  گاهی  و  می کند 
ضدبارداری سبب تشدید یا بدتر شدن سردرد شما شد، حتما با 

پزشک خود مشورت کنید.

دوران بارداری
و  می یابد  افزایش  سرعت  به  استروژن  سطح  بارداری  اوایل 
غالبا  میگرن  می ماند.  باقی  باال  بارداری  دوران  در  همچنان 

هم  گاهی  رود.  می  بین  از  حتی  یا  شده  بهتر  دوران  این  در 
زایمان،  از  بعد  می شوند.  ناپدید  کلی  به  تنشی  سردردهای 
شود.  سردرد  تشدید  سبب  است  ممکن  استروژن  سطح  کاهش 
پزشک?تان  از  حتما  داشتید  سردرد  بارداری  دوران  در  اگر 
ممکن  سردرد  داروهای  کنید.  سوال  آن  درمان  نحوه  مورد  در 
رشد  حال  در  جنین  روی  یا  باشد  غیرمجاز  دوران  این  در  است 
مصرف  لقاح  دوران  در  اگر  مخصوصا  بگذارد.  تاثیر  تکامل  و 
شوند. اگر سردرد شما در دوران بارداری بهتر شد، ممکن است 
داشته  وجود  هم  شیردهی  دوران  در  تسکین  و  بهبودی  همین 
و  پایدار  را  استروژن  سطح  شیردهی  هورمون  ترشح  باشد. 
سایر هورمون ها را هم باال نگه می?دارد و این مساله به کاهش 
مورد  در  است  ممکن  چه  اگر  می کند.  کمک  درد  به  حساسیت 
به  نسبت  اما  باشید  نگران  شیردهی  هنگام  سردرد  داروهای 
دوران  این  در  می توانید  را  زیادتری  داروهای  بارداری  دوران 

برای تسکین سردردتان استفاده کنید.

دوران یائسگی
است.  زنان  سردرد  الگوی  تغییر  برای  دیگری  زمان  یائسگی 
قطع  قاعدگی  دوره  که  هنگامی  میگرن  زنان،  از  بسیاری  در 
می شود.  بدتر  اغلب  تنشی  سردرد  اما  می شود.  بهتر  می شود، 
باشد.  داشته  تاثیر  سردرد  روی  می تواند  هورمون  درمانی 
بدتر  زنان  برخی  در  را  سردرد  یائسگی  هورمون درمانی 
سردرد  شدن  بهتر  و  تسکین  موجب  دیگر  برخی  در  و  می?کند 
می شود. اما اگر سردرد بعد از یائسگی همچنان باقی ماند، شما 
زندگی  نحوه  و  داده  ادامه  داروها  همان  مصرف  به  می توانید 
و  عالیم  کنترل  برای  اگر  دهید.  تغییر  بهتری  شیوه  به  را  خود 
نشانه های یائسگی از استروژن استفاده می  کنید، پزشک ممکن 
این  کند.  تجویز  هم  استروژن  پوستی  چسب های  برایتان  است 
خونتان  درون  را  استروژن  آهسته  و  مداوم  طور  به  چسب ها 
آزاد کرده و به این ترتیب احتمال تشدید سردرد در شما کاهش 

می یابد. 

شما فرد واحدی هستید!
برخی زنان نسبت به سایر زنان به اثرات هورمون ها حساس تر 
هستند. اگر سردرد در انجام کارهای روزمره شما خللی وارد 
درمان های  که  چرا  بگیرید.  کمک  پزشک?تان  از  حتما  کرد، 

زیادی برای سردرد وجود دارد.
WebMD :منبع
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چطور انسان 
برون گرایی باشیم؟

مردم دالیل مختلفی برای خودیاری دارند: به طور دایم در درون خود به دنبال 
انسان  تا  شود  می  باعث  مختلف  مسایل  با  شدن  مواجه  و  بودن  پاسخ  یافتن 
احساس افسردگی و درون گرا بودن داشته باشد؛ باعث می شود انسان غمگین 
و بیشتر مواقع ساکت باشد. اما بسیاری از انسان ها خودشان هم از این مساله 
خوشحال نیستند. دوست دارند این روند سکوت و همیشه درد کشیدن را در هم 
بشکنند و زندگی شاد و مملو از انرژی را تجربه کنند. جماعتی از روانشناسان 
و کارشناس اعتقاد دارند، انسان با از بیرون دیدن خود می تواند شادی را در 
باشد.  داشته  نیز  بهتری  اجتماعی  رابطه  و  کند  تجربه  اش  زندگی  های  لحظه 

برای دانستن مزایای برون گرا بودن ادامه مطلب را مطالعه فرمایید.

خودتان را برانداز کنید
مطرح  نگری  درون  مقابل  در  را  نگری»  «برون  واژه  کرزناریک،  رومن  دکتر 
و  احساسی  هم  نگری،  برون  بنای  سنگ  و  اساس  دارد  اعتقاد  و  است  کرده 
حسابی  و  درست  و  بیایید  بیرون  خود  وجود  از  قدم  یک  اینکه  است.  همدلی 
خود را برانداز کنید و ببینید شما واقعا چطور هستید و از نگاه دیگران چطور 
نسبت  تر  درست  و  بهتر  نگاه  داشتن  واسطه  به  نیز  ادامه  در  شوید.  می  دیده 
به خود، می توانید روابط، خالقیت و حتی سبک زندگی خود را تغییر دهید و 

بهبود ببخشید.

با درد دیگران درد بکشید
همدلی یکی از مسایلی است که دکتر کرزناریک آن را مطرح کرده است اما نباید 
آن را با ترحم و دلسوزی اشتباه بگیرید. مفهوم کلی آن درک درد دیگران بدون 
اعمال دیدگاه شخصی است. همدلی یعنی همچون اسفنج باشید و احساسات 
دیگر را به خود جذب کنید. این اتفاق زمانی روی می دهد که شما نیز با همه 
متفاوت  احساسی  او  به  بخواهید  اینکه  نه  کنید  درک  را  او  درد  و  حرف  وجود 

بدهید و او را از حالت کنونی خارج کنید.

درک کردن احساسات خود
کلید اصلی افزایش حس همدلی در زندگی روزمره این است که همه احساسات 
اگر  کنیم.  درک  وجود  همه  با  را  نیستند  بزرگ  خیلی  که  آنهایی  حتی  را،  خود 
نتوانید غم و ناراحتی های خود را تاب بیاورید، بدون شک نمی توانید دردها و 
ناراحتی ها دیگران را نیز درک کنید و تحمل غمگینی اطرافیان برایتان مشکل و 

عذاب دهنده خواهد بود. بنابراین، از روی عادت و طوطی وار سعی در تسلی 
درستی  درک  او  درونی  وضعیت  از  توانید  نمی  و  داشت  خواهید  دیگران  دادن 

داشته باشید.

لحظه های سکوت
از  حاصل  اضطراب  و  درد  تواند  می  همدلی  کاستالدو،  دربا  دکتر  اعتقاد  به 
فرسودگی های روحی برای بهترین کارمند، مادر، همسر، دوست یا ... بودن 
را کاهش دهد. دلیل اصلی از پا درآمدن روحی مردم این است که همه تمرکز 
مردم  اگر  گوید:  می  کاستالدو  دکتر  اند.  کرده  معطوف  خود  درون  به  را  خود 
سعی کنند به جای اینکه از دیگران توقع داشته باشند، ببینند خود چه در چنته 
دارند تا به دیگران اعطا کنند، افسردگی و اضطراب کمتری را در زندگی خود 
تجربه خواهند کرد. او برای این منظور توصیه می کند خاطرات روزانه خود را 
یادداشت کنید، برای خود شعار تعین و سعی کنید تمرکز خود را در رفتارهای 

خود بگذارید نه تفکرات درونی.

خود را به جای دیگران گذاشتن
بیرون  دوستانی  یا  افراد  با  باید  کنید،  تجربه  را  همدلی  بتوانید  اینکه  برای 
بروید و وقت بگذرانید که در حالت عادی هرگز با آنها بیرون نمی روید. دکتر 
کرزناریک این کار را «ماجراجویی همدالنه» نامیده است. با این کار می توانید 
طور  به  و  ببینید  آنها  نگاه  با  را  دنیا  و  کنید  زندگی  دیگران  هوای  و  حال  در 
موقت، خود را به جای آنها فرض کنید. برای اینکه بتوانید حس همدلی را در 
خود تقویت کنید ، به دیدار افرادی بروید که همیشه از آنها دوری می کرده اید. 
مطمئن باشید این تمرینات روح شما را تعالی می بخشند و می توانید قدم های 

بزرگی در جهت خودسازی بردارید.

صحبت با غریبه ها
گاهی بد نیست برای تخلیه دردهای درونی خود، غریبه ای که فاز فکری و نگاه 
و وضعیت زندگی کامال متفاوتی دارد را پیدا و با او درددل کنیم. البته از همان 
ابتدا شروع نکنید از مشکالت خود حرف زدن. ابتدا از او در مورد نگاهش به 
زندگی خانوادگی، جامعه، خالقیت، مرگ یا ... بپرسید و به تدریج خود را برای 

بیان افکارتان آماده کنید.

غنیمت شمردن لحظه ها
همدلی را تمرین کردن همیشه نیازمند ژست های خاص و بزرگ نیست. گاهی 
در سکوت نیز می توان همدلی کرد. اگر به طور دایم نگران هستید، اضطراب 
زیادی  تاحد  را  استرس  میزان  تواند  می  خود  با  همدلی  دارید،  ناامنی  حس  و 
کاهش دهد. تمر چانسکی، روانشناس آمریکایی می گوید: بسیاری از استرس 
و  قصد  از  اشتباه  برداشت  نتیجه  در  کنیم  می  تجربه  زندگی  در  ما  که  هایی 
به  را  خود  و  شویم  دور  خود  افکار  از  کمی  بتوانید  اگر  است.  اطرافیان  نیت 
جای دیگران قرار دهیم، به خوبی می توانیم معنای صحیح رفتارهای آنها را 

تشخیص دهیم و درک کنیم.

مطالعه کتاب های کالسیک
خود انسان های درون گرا نیز می دانند این روحیه نه برای خودشان و نه برای 
برقرار  ارتباط  برای  الزم  انرژی  آنها  اما  نیست.  خوب  اجتماعیشان  موقعیت 
کردن با دیگران و نشستن پای حرف های افراد متفاوت از خود را ندارند. آنها 
مواقعی،  چنین  در  کنند.  باز  را  صحبت  سر  ها  غریبه  با  راحتی  به  توانند  نمی 
تمایلی  آن  مطالعه  به  قبال  که  کنید  مطالعه  را  کالسیک  رمانی  کتاب  است  بهتر 
تواند  می  کالسیک  های  افسانه  مطالعه  اند،  کرده  ثابت  تحقیقات  اید.  نداشته 
تحریک  مطالعه  از  پس  بالفاصله  را  افراد  اجتماعی  رفتارهای  و  همدلی  حس 

و تشدید کند.

از زندگی از این
 همه تکرار خسته ام...

دکتر سیدمسعود ارزاقی
متخصص اعصاب و روان و فلوشیپ بیماری های روان تنی

مانند  بیماری هایی  می کنند؛  تجربه  را  مختلفی  بیماری های  سالمندی  دوران  در  انسان ها 
استفاده  و  دقیق  مراقبت  به  که  بدخیمی ها  یا  جراحی ها  انواع  دیابت،  خون،  چربی  افزایش 
و  همکاری  اطرافیان  با  باید  سالمند  بیماری،  بهبود  یا  کنترل  برای  پس  دارند.  نیاز  دارو  از 
به موقع داروهای خود را مصرف کند اما برخی سالمندان که میانه خوبی با مصرف دارو 
و پیگیری مراحل درمانی ندارند، مشکالتی جدی برای خانواده و حتی کادر درمانی ایجاد 
می کنند.همکاری نکردن سالمند در مراحل درمانی می تواند به شکل مصرف نکردن به موقع 
و  جسمانی  فعالیت  غذایی،  رژیم  غیردارویی (رعایت  دستورات  از  نکردن  پیروی  و  داروها 
سیگار نکشیدن و...) باشد. برای بررسی علت همکاری نکردن او باید به بسیاری از عوامل 

وابسته به سن و عوامل وابسته به محیط توجه کرد؛ از جمله:

• افسردگی: عمده ترین بیماری اعصاب و روان در سالمندان افسردگی است. گرچه شیوع 
این اختالل در سنین باال بیشتر از دوران جوانی نیست ولی کمتر تشخیص داده می شود. 
است  کم خوابی  مثل  انتظاری  قابل  تغییرات  سالمندان،  افسردگی  دادن  تشخیص  دیر  علت 
که در آنها دیده می شود. کم خوابی ناگهانی در فرد جوان شاید یکی از عالئم هشداردهنده 
افسردگی به شمار رود ولی در صورت کم خواب شدن سالمند ممکن است این قضاوت برای 
در  افسردگی  وجود  می شود.  کمتر  سالمندان  خواب  طبیعی  به طور  که  آید  پیش  اطرافیان 
فرد سالمند می تواند دلیل بی انگیزگی و بی عالقگی او نسبت به جسم و روان خود و روند 

درمانی هنگام بیماری باشد.

قوای  مانند  شناختی  عملکرد های  از  بعضی  ۶۵سالگی،  از  بعد  شناختی:  اختالل های   •
افت  به تدریج  زندگی  معمول  فرآیندهای  مدیریت  و  پیچیده  تصمیم گیری های  توان  حافظه، 

می کنند. 
تحقیقات نشان داده این روند در افرادی که استعداد ابتال به بیماری های قلبی- عروقی و 
بیماری  آلزایمر دارند، سریع تر است. وجود چنین بیماری هایی در سالمند ممکن است عالئم 
رفتاری مانند افسردگی، اضطراب، تحریک پذیری، بدبینی و تغییرات شخصیتی ایجاد کند 

که همین امر باعث امتناع در مصرف به موقع دارو یا مراجعه به پزشک می شود.

• ناتوانی های جسمی و مالی: بعضی از بیماران با تحلیل رفتن قوای فیزیکی در اثر کهولت 
سن یا بیماری، دیگر نمی توانند به پزشک مراجعه یا حتی بدون کمک اطرافیان، دارو مصرف 
کنند. گاهی هم ناتوانی فیزیکی، این حس را در سالمند ایجاد می کند که سربار دیگران است 
و برای حفظ عزت نفس از ادامه درمان انصراف می دهد. گاهی هم کاهش درآمد سالمندان 

که آنها را مجبور  می کند هزینه های خود را با نرفتن به پزشک و نخریدن دارو کمتر کنند.

• بی اعتنایی به سالمند: گاهی خانواده ها از نگهداری سالمند خسته می شوند و ممکن است 
رفتارهای نامناسبی با او داشته باشند که یکی از آنها رسیدگی نکردن به وضعیت سالمت 

سالمند و نبردن او به پزشک و بی اعتنایی به چگونگی مصرف داروهایش است.

• ارتباط نامناسب بین پزشک و بیمار: بسیاری از سالمندان مشکل شنوایی دارند یا خوب 
نمی بینند یا حتی سواد خواندن و نوشتن ندارند. پردازش اطالعات برخی از آنها آهسته تر 
از دیگران است. پزشک باید به همه این مسائل توجه و در نحوه صحبت با سالمند و آموزش 

به او بیشتر دقت کند.

وقتی سالمندان داروهای خود را مصرف نمی کنند، چه کار کنیم؟
مصرف  از  یا  بی اعتناست  خود  سالمت  به  که  می کند  زندگی  سالمندی  فرد  شما  کنار  اگر 

داروهایش و ادامه درمان های طبی اش امتناع می کند، به این توصیه ها عمل کنید:

درمان های  است،  افسرده  سالمند  اگر  کنید.  مشورت  باره  این  در  روان پزشک  با  حتما   -
موثری برای رفع افسردگی او وجود دارد. در اغلب موارد با درمان افسردگی، سالمند روند 

درمانی  را ادامه می دهد.

- داروهایش را تقسیم  کنید و آنها را در جعبه های مختلف قرار دهید و زمان مصرف آنها را 
روی جعبه بنویسید. حتی می توانید شکل آن را بکشید.

- اگر دوری راه برای او مشکل ساز شده، مثال اگر نمی تواند فاصله زیاد خانه تا مطب را طی 
کند، بهتر است پزشکی را انتخاب کنید که به محل سکونت او نزدیک تر باشد.

- اگر سالمندی توان مالی ندارد، بهتر است فرزندان یا بستگان هزینه های درمانی او را تقبل 
کنند. در صورتی که احساس می کند، سربار است به او اطمینان دهید سالمتش برای شما 

مهم است و این فکر را از ذهن خود پاک کند.

شمرده تر  و  بلندتر  است،  کم شنوایی  دچار  که  سالمندی  با  مواجهه  در  پزشکان  وظیفه   -
صحبت کردن است. باید دستورهای دارویی را درشت تر بنویسیم و نسخه نوشته شده هم 
تجویز  کمتر  وعده های  در  امکان  صورت  در  هم  آن  را  دارو  حداقل  می توان  نباشد.  پیچیده 

کرد.

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 , 

ترمیم غم از دست رفته ها و اتفاقات

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

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
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ورزش
 «رفتار و گفتار پهلوانان» در زمان هایی نه چندان دور در این سرزمین زبانزد 
عام و خاص بود. اگر فردی صاحب عنوان پهلوانی می شد یک محله و یک شهر 
برایش احترام قائل بودند پهلوانان دست افتاده ها را می گرفتند و نزد بزرگان به 
ورزش  در  زیادی  پهلوان های  بودند.  محترم  و  عزیز  گفتارشان  و  رفتار  خاطر 

ایران داشته ایم و داریم و ان شالله خواهیم داشت!
گفتار  و  منش  مرام،  که  بگوییم  و  بزنیم  چشم مان  به  بدبینی  عینک  نمی خواهیم 
نمی توانیم  هم  بدبینی  عینک  بدون  اما  است  مرده  سرزمین  این  در  پهلوانی 
خیلی نشانه های بارز و مشخصی از پهلوان های با مرام گذشته ببینیم. ورزش 

قهرمانی و حرفه ای انگار می خواهد همه چیز را ببلعد و برود.
مدال  است!  عشق  را  زنده  قهرمان  فقط  انگار  حرفه ای؛  ورزش  روزگار  این  در 
و جام قهرمانی مهم است نه رفتار و منش و گفتار پهلوانی که این روزها به آن 
زدن  اوت  به  در  جوانمردانه  بازی  شعار  می گویند!انگار  هم  جوانمردانه  بازی 
یک توپ هنگام مصدومیت بازیکن حریف خالصه شده است، تازه بر سر همین 

حداقل رفتار جوانمردانه و پهلوانی! هم همواره جنگ و جدل به راه می افتد.
نتیجه همین ورزش و ورزشکاران حرفه ای ادبیاتی سخیف می شود. ستاره های 
کاغذی و قالبی که فقط روی جلد روزنامه ها و نشریات و در رسانه های تصویری 

زیبا و دلربا و بامرام جلوه می کنند و از نزدیک نمی توانی تحمل شان کنی...
از بازیکنان جوانی که تازه سری در سرها درآورده اند گرفته تا سرمربی ریش و 
مو سفید کرده در فوتبال همه و همه با ادبیاتی تهاجمی، پرخاشگر و اتهام زننده 

صحبت می کنند. انگار نه انگار این ها سرشناسان ورزش ایران هستند.
بازیکنی که چهار مصاحبه  و چند عکس قدو نیم قدش در روزنامه ها منتشر شده 
خیلی راحت چشمانش را بر روی کسوت مربی اش می بندد و هرچه بر زبانش 
می آید می گوید! شاید او شاگرد زرنگی است و نباید خیلی به این بازیکن خرده 
گرفت چون وقتی او می بیند بزرگان این فوتبال مثل محمد مایلی کهن، علی دایی 
زندگی  رازهای  خصوصی ترین  به  حتی  و  می تازند  هم  به  رسانه ها  در  بارها 
یکدیگر هم رحم نمی کنند.زمانی که این دوبزرگوار که هر دو اتفاقا سرمربیان 
تیم ملی هم بوده اند مدام از زمین و زمان انتقاد می کنند با یک برد و یک باخت 
به همه می تازند از ریش مدیرعامل باشگاه گرفته تا معامله های زیرمیزی و روی 

میزی یکدیگر چه توقعی می توان از بازیکنان جوان داشت؟
به  مربی  یک  که  روزی  است.  ایران  فوتبال  برای  سیاهی  روز  ماه  آبان   ۲۰ روز 
یک  قهرمان  شد.یک  زندان  روانه  قانون  حکم  به  ورزشی اش  غیر  ادبیات  اتهام 
زندان  به  حتی  شد.او  زندانی  مدرکش  بدون  اظهارات  خاطر  به  مربی  یک  معلم 
رفتنش را افتخار می داند و از ماموران خواست به او دستبند بزنند؛ شاید برای 

اینکه عکس های فردای روزنامه ها اکشن تر باشد!
قصد حمله و تخریب به مایلی کهن و دفاع از علی دایی را نداریم اما مگر نه اینکه 
و  زندان  از  حتی  می بینیم  که  متاسفیم  اما  است  اصالح  برای  تنبیه  و  مجازات 
مجازات هم به گونه ای دیگر استقبال می شود؛ می گوید «کتاب خاطرات زندانم 

پرفروش خواهد شد!»
۲۰ آبان روز سیاه فوتبال ایران است و دیگر نیازی به عینک سیاه و بدبینی نیست 
چون این سیاهی در فوتبال ایران از روز روشن تر است!شاید ورزش ایران نیاز 
و  است  ایران  ورزش  اجرایی  اول  فرد  که  ورزش  وزیر  وقتی  دارد.  بازنگری  به 
اتفاقا از کشتی گیران با سابقه بوده به فدارسیون فوتبال در رسانه ها با نیش و 
کنایه حرف می زند و از تبانی، فساد و زد و بند حرف می زند بدون اینکه نامی از 
فوتبال ببرد مشخص است که سمت و سوی فرهنگی ورزش ما به کجاست!واژه 
می شود.  غریب تر  و  غریب  گذشته  روز  به  نسبت  روز  هر  ما  ورزش  در  فرهنگ 
ورزشکاران جوان ما باید چه کسی را الگوی رفتاری و منش پهلوانی خود قرار 
درخشان  و  شاخص  رفتارهای  و  الگوها  آن  یاد  به  مبارزه  میدان  در  تا  بدهند 

باشند؟!
را  خود  که  کسی  نیست  ایران  ورزش  در  واقعی  ولی  پوریای  از  نشانی  دیگر 
ضعیف  نشان بدهد تا حریفش بخاطر دعای خیر مادر برنده شود. اکنون حتی 
حریف  زدن  زمین  در  سعی  غیرمعقول  و  معقول  روش های  اقسام  و  انواع  به 
دارند!علی دایی و محمد مایلی کهن حتی در کنار زمین چمن سبز فوتبال و مقابل 
چشمان شاگردا شان در زمین سبز چیزی نمانده که دست به یقه شوند؟ «پوریای 
ولی» پیشکش! رفتار ورزشی آن هم از نوع حرفه ای را نشان شاگردان تان بدهید 

نه اینکه کنار زمین سرهم فریاد بکشید!

منفعل  البته  اینکه  و  می گوید  فساد  از  راحت  خیلی  هم  جوانان  و  ورزش  وزیر 
قانونی  راه  از  آن  با  چرا  دارد  تبانی  و  فساد  فدراسیونی  اگر  وزیر  آقای  است. 

برخورد نمی کنید؟ 

چرا آن را در رسانه ها جار می زنید؟ اگر مدرک دارید که حتما هم برای حرف تان 
مدارک مستند و محکمه پسند دارید که یک فدراسیون را متهم به فساد می کنید 
و خود را منفعل می نامید، در این اتفاق چه کسی را مقصر می دانید؟آقای وزیر! 
چرا با مدارک محکمه پسند با مفسدان ورزشی برخورد نمی کنید و اگر بر فرض 
محال و خدای ناکرده مدرک برای حرف تان ندارید... نمی توانیم جمله را تمام 
بدون  کشور  یک  ورزش  وزیر  که  کنیم  باور  نمی توانیم  هم  خودمان  چون  کنیم 
گفتار  و  منش  همان  می شود  قربانی  آنچه  کارزار  این  بزند.در  حرف  مدرک 
ولی  پوریای  چون  بزرگی  پهلوانان  منش  همان  است.  نوشته  این  اول  پهلوانی 

و جهان پهلوان تختی ، که اکنون دیگر یاد و خاطره ای از آن باقی مانده است. 

چرا  کیست؟!  ما  ورزش  در  پهلوانی  ومنش  گفتار  از  حفاظت  متولی  راستی  به 
همه یا به فکر عنوان قهرمانی هستند یا انگشت های اتهام را نسبت به هم نشانه 
مایلی  مثل  بی مدرک  چی  مدرک  با  چه  حال  می کنند  متهم  را  همدیگر  و  رفته اند 
کهن که به زندان رفتنش باعث شد روز سیاه ورزش و فوتبال ایران رقم بخورد.

امروز  بوده ایم.  ولی ها  پوریا  چون  بزرگانی  میراث دار  ما  که  رفته  یادمان  انگار 
 ۲۰ بود.  ایران  ورزش  در  پهلوانی  گفتار  و  فرهنگ  جنازه  تشیع  روز  بی تعارف 

آبان را باید روز ادبیات سخیف ورزش ایران نامگذاری کرد.

مایلی کهن پشت میله های اوین
به دنبال شکایت علی دایی از محمد مایلی کهن به دلیل نشر اکاذیب و رأی دادگاه 
مبنی بر ۴ ماه حبس تعزیری سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان دیروز 
زندان  به  انتقالش  از  پیش  مایلی کهن  محمد  شد.  اوین  زندان  راهی  (سه شنبه) 
و  کردم  مراجعه  رسانه  و  فرهنگ  دادسرای  به  دوشنبه  روز  بود:  گفته  اوین 
صدایی  و  سر  نمی خواستم  ببرند.  زندان  به  مرا  و  شده  اجرا  حکمم  تا  خواستم 
ایجاد کنم و خودم به دادسرا مراجعه کردم تا بدون مشکل به زندان بروم. وی 
با یادآوری اینکه چندی پیش پیامکی دریافت کرده بود که باید به دادگاه مراجعه 
کند افزود: من پیش از تاسوعا و عاشورای حسینی هم به دادگاه رفته بودم تا به 
زندان بروم و به من گفتند چه عجله ای داری؟!سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال 
کشورمان با اعالم اینکه مراحل اداری مربوط به انتقال او به زندان انجام شده 
است، گفت: قرار است من را به زندان اوین ببرند. مأموران می خواستند به من 
دستبند نزنند که از آنها خواستم قانون را اجرا کنند و مرا به کالنتری و بعد به 
زندان ببرند.وی با انتقاد از امیر عابدینی و صحبت هایی که او انجام داده گفت: 
به موقع جواب حرف هایی که عابدینی زده را می دهم. او سال گذشته از انتقال 
مبلغ  این  است.  کرده  سود  تومان  میلیارد  یک  مهدوی  و  حسن زاده  سیف اللهی، 

غیر از سودی است که او از انتقال جهانبخش به نایمخن کرد. مایلی کهن افزود: 
شعار  او  علیه  تا  داده  پول  داماش  هواداران  به  ناظمی  افشین  می گفت  عابدینی 
دهند. به موقع جواب حرف های او را خواهم داد. در نهایت مایلی کهن در حالی 
فریادشیران  نادر  همراه  به  داشت  دست  در  را  داروهایش  و  شخصی  لوازم  که 

ماشینی گرفت و راهی زندان اوین شد.

 پادرمیانی بزرگان ورزش کشور نتیجه داد؛
ساعاتی پس از انتشار این مصاحبه علی دایی با انتشار متنی، مراتب گذشت خود 
آمده  متن  این  در  کرد.  اعالم  را  مایلی کهن  محمد  درباره  صادره  حکم  به  نسبت 

است: 
به نام آن که اگر حکم کند همه محکومیم. خداوند نبخشد بنده ای را که از سختی 

و گرفتاری دیگران خشنود باشد.
آنچه در روزهای اخیر رقم خورد محصول اتفاقات و رفتار و گفتارهایی بود که 
مدت ها تکرار می شد و مرا در جایگاه مجرم می نشاندند و هر آنچه بر زبان شان 

می آمد نثار من و خانواده ام می کردند بی آنکه دلیل خصومت شان را بدانم. مرا 
مغرور می خواندند بی آنکه کسی از آنها بپرسد ولو اگر علی دایی مغرور باشد 
چه ارتباطی به شما دارد؟در روزهایی که بدترین نسبت ها را به من و خانواده ام 
دامان  به  دست  اینکه  جز  کرد  می شد  چه  بودند  کرده  سکوت  همه  و  می دادند 
از  من  و  کرده  صادر  باره  این  در  را  خود  رأی  هم  قبًال  که  قانونی  شوم؟  قانون 
فرد  مجازات  که  شد  منتهی  سمتی  به  پرونده  روند  بار  بودم.این  گذشته  حقم 
مقصر فقط مجازات خود او نبود. رفتن به حبس یک نفر، خیلی ها و به خصوص 
فکر  مسائل  این  به  بارها  و  بارها  می خورم  قسم  و  می کند  مکدر  را  خانواده اش 
او  قانون  که  کسی  و  ندارد  نگه  امامزاده  حرمت  امامزاده  متولی  وقتی  اما  کردم 
را محکوم کرده از کرده اش پشیمان نیست تکلیف طرف مقابل چه باید باشد؟ 
طی روزهای اخیر بزرگان بسیاری با من تماس گرفتند و البته همه دوستان به 
شود  توهین  شما  خانواده  به  پرسیدم  ندادند.  قانع کننده  پاسخ  من  سئوال  تنها 
اما  امروز  دهند.  قرار  من  جای  را  خودشان  نتواستند  هیچکدام  و  می کنید  چه 
نه به اصرار کسی که پس از مشورت با خانواده ام تصمیم گرفتم از آنچه قانون 
حق من دانسته بگذرم زیرا راضی نیستم حتی لحظه ای غصه نوه ای را ببینم که 
چشم انتظار پدربزرگش است. منی که در دفاع از حیثیت خانواده ام پا به دادگاه 
قصوری  هیچ  ما  ماجرای  در  که  خانواده ای  تکدر  رفع  برای  امروز  گذاشته ام 
نداشته اما عضوی از خود را گرفتار می بیند از حقم گذشتم و امیدوارم خداوند 
از گناهان همه ما بگذرد. نظر آنهایی که طی روزهای اخیر چه در تماس مستقیم 
با من و چه در جراید در این باره اظهاراتی داشتند قطعًا محترم است هر چند 
تا  بود  شده  فراهم  همیشگی  موج سواران  برخی  برای  فضایی  می رسد  نظر  به 
موج سواری کنند.کسانی که جهل به موضوع دارند یا خود را به جهالت زده اند 
اْلـجَـاِهـُلـوَن  َخـاَطـَبـُهـُم  ِإَذا  فرموده اند:  فرقان  سوره  در  متعال  خداوند  و 
َقـاُلـوا َسـَلـاًمـا. بندگان خدای رحمان کسانی هستند که هنگامی که جاهالن 
من  را  استادی  شاگرد  قاعده  می  گویند.  سالم  آنها  به  سازند  مخاطب  را  آنها 
بهتر از خیلی از آنها بلدم و کاش قاعده استاد شاگردی هم در جامعه ما رعایت 
برسد  روزی  که  آن  امید  به  نخورد.  رقم  اینگونه  ماجراهایی  هیچگاه  تا  شود 
از  پر  فضایی  در  اینکه  نه  بنشاند  لبان  بر  را  لبخند  گل  خاطره های مان  مرور  که 
کینه و عداوت، سعی کنیم برای رسیدن به منافع خود، روزهای خوب مان را هم 

فراموش کنیم. 
بدین ترتیب محمد مایلی کهن پس از گذراندن فقط چند ساعت از محکومیت ۴ 

ماهه اش از زندان اوین آزاد شد.

 تشییع جنازه فرهنگ و 
گفتار پهلوانی در ورزش

نامید  ایران  فوتبال  سیاه  روز  باید  را  آبان   ۲۰
سخیف  ادبیات  روز  را  آن  می توان  که  روزی 
ورزش نام گذاری کرد روزی که منش و گفتار 

پهلوانی را تشییع کردیم.

وزیر ورزش و جوانان هم 
خیلی راحت از فساد می گوید 
و اینکه البته منفعل است. آقای 

وزیر اگر فدراسیونی فساد 
و تبانی دارد چرا با آن از راه 

قانونی برخورد نمی کنید؟ 
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 افقي:
١-از مكاتب ادبي و فلسفي

ــد – جزء  ــت اداري هلن ٢- پايتخ
نماز – نمك ها

ــتر بي كوهان – زبر  ٣- گالبي – ش
و خشن

ــي – مرغ  ــوب – كاله فرنگ ٤- خ
سخنگو – گرمي بخش خانمانسوز

ــي - نگهباني –  ــنبل كوه ٥- س
وقت

ــذي – نيزه  ــارو – نان كاغ ٦- زيب
كوچك

ــته و نماينده – تكيه به  ٧- گماش
سند – قيمت ، نرخ

 – ــان  يهودي ــي  دين ــاب  كت  -٨
هواپيماي جنگنده روسي - تأثير

٩- سرزمين بلقيس – پسر رستم 
– پارچه اي گرانبها

١٠- حرف هشتم – فصل ربيع – 
پرسه زن

١١- روغن نفتي – درباني كعبه – 
پادگانی در تهران

١٢- زمان بي پايان – كاال – غنچه صورت – به وسيله
١٣- از صفات باريتعالي – سهل – دينداري

١٤- عدد مهاجم فوتبال – پيشين، ديرين – ساحل
١٥- فيلمي به كارگرداني مهرداد فريد كه داستان سه زن از سه طبقه اجتماعي 

مختلف است

 عمودي:
١-مگر – اثر موسيقايي موتزارت آهنگساز نامدار اتريشي

٢- شكمو – كشور نيشكر – نام انگليسي موز
٣- جرأت – داستان بلند كريستوفر فرانك – محصول آتشفشان

٤- ناگهاني – اكنون – آغوش – بانگ
٥- نوعي حربه دسته دار – حالي كردن – بازدارنده چارپاي درازگوش

٦- سيلي و تپانچه – ستاره – امتداد
٧- زمان مرگ – حيواني است خزنده – مقام كليسايي
٨- پشيماني – يارگان ورزشي – نيكبختي، خوشبختي

٩- منحني درجه دو – شهري در گيالن – پدربزرگ
ــيني – آب  ــه نش ١٠- گوش

گوارا – خودم!
ــك – حاضر  ــك و ي ١١- ي
ــبيه  ــازه اي معمارانه ش – س

نيمكره اي تو خالي
ــردن از  ــي ك ١٢- عيب جوي
ــذاي مريض –  ــي – غ كس

كميابي – متحد، يگانه
١٣- ضرب شمشير – كلمه 

تأكيد – ظاهر، هويدا
١٤- با پاخت آيد – ترسناك 

– دلبر
ــرايي –  ــدر مرثيه س  ١٥- پ

 مزه فلفلي

 افقي:
١-داستان معروف هانري بردو

ــاش، حكاك و رياضيدان  ٢- نق
ــي دوره نوزايي – زنار بند  آلمان

– غوغا
ــتادن – جهنم –  ٣- پس فرس

اخترشناسي
ــگفتي – از آن وارد  ٤- كلمه ش
ــويم – صحرايي در مصر  مي ش

– خرقه
ــوه قابل  ــي – مي ــد ايران ٥- س

خوردن – تيردان
٦- كالنتر – نوعي پارچه –لنگه بار

ــب – از گل هاي  ٧- جمع نجي
زينتي – يك نوع حبوب بسيار 

مفيد
ــن زيتون –  ــه – روغ ٨- جمع

يكدندگي
٩- خزنده نيشدار – شهري در 
استان سيستان و بلوچستان – 

واگير
١٠- شكوفه – شيوه ارزيابي ذهني – زمان ها

١١- برج معروف – جمع قبيله – ميخوش
١٢- رتبه كارمندي – ماركي بر خودروي نيسان – زهر – ضمير بيگانه

١٣- كشوري در قاره آفريقا – نهايت – تنبل
١٤- مسافر – سمت راست – پيشيار

١٥- اثر امه سه زر

 عمودي:
١-پسوند از بين برنده – تيم فوتبالي در كرواسي

٢- جشن آغاز سال نوي ايراني – جنگ و كشمكش – الهه هندو
٣- پله و رتبه – بزرگ – نام دخترانه

٤- بنده – داستان – ساز موالنا – واحد نظامي بزرگتر از گردان
٥- يكي از غذاهاي اصيل ايراني – مقدار بسيار زياد – گل و الي

٦- پرستيدني جاهل – خطر كردن – فرمان مغولي
ــن مي خوابد –  ــكم بر زمي ــخص به روي ش ــوب – حالتي كه در آن ش ٧- رس

جانشين
٨- بدانديشي – گوسفند ماده – زاويه ٩٠ درجه

٩- حزب هيتلر – برافروختن – برا
ــا  ــي ب ــي زينت ١٠- گياه
ــاي بلند و نوك تيز  برگ ه

– كله پز – بوي كهنگي
١١- از نهاد خسته برآيد – 
به كار گرفتن چيزي – نرخ 

رسمي
١٢- مخفف از اين – وزغ 
– شتران – كشتي جنگي

از   – ــرج  ك ــالق  يي  -١٣
مشتقات شير – ضروري

١٤- گواهان – سوداگر – 
آقا در لفظ فرانسه

ــيمي  ــده نوبل ش ١٥- برن
٢٠٠٩ – عالمت
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 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین (بره):

ترتیب  و  نظم  تان  کارهای  به  تا  کنید  سعی  باید  هفته  این 
دست  نظمی  بی  پیامدهای  با  نشوید  مجبور  بعد  تا  دهید 
به  را  کارها  شود  نمی  ابد  تا  که  بدانید  کنید.  نرم  پنجه  و 
یک شیوه پیش برد. اکنون زمان آن رسیده که رفتارتان را 
عوض کنید و افراطی با مسایل روبرو نشوید. مدتی است 
که بدون سازماندهی پیش می روید، اما اگر سعی کنید که 
به  تان  زندگی  در  توانید  می  باشید  شناس  وظیفه  بیشتر 

ثبات برسید.
متولدین اردیبهشت (گاو):

باشید.  داشته  اختیار  در  بیشتری  زمان  که  دارید  احتیاج 
دوست دارید کتابی دست بگیرید و در رختخواب بمانید یا 
این که به دوچرخه سواری بروید، اما بهتر است این افکار 
درست  مشکل  تان  برای  ها  آن  انجام  چون  کنید،  رها  را 
خواهد کرد. این هفته به نفع تان است که تسلیم شوید یا 
این که تمرین کنید که چه طور جلوی این افکار را بگیرید.

متولدین خرداد (دوقلوها):
این هفته یک روز فوق العاده برای شماست. به هر چیزی 
که دست بزنید تبدیل به طال خواهد شد. این هفته همه ی 
فرصت  این  از  توانید  می  رفت.  خواهد  پیش  خوب  کارها 
استفاده کنید تا از آرامش و کارآمدی خودتان لذت ببرید. 
اما انگار متوجه نیستید که این اتفاقات خوب می تواند هر 
تا  است  خبر  چه  که  ببینید  و  کنید  دقت  شود.  تکرار  روز 

کاری کنید که این روند فردا هم مهمان شما باشد
متولدین تیر (خرچنگ):

سعی  باید  دارید.  اطمینان  بیشتر  خودتان  از  هفته  این 
را  شما  تا  کنید  آگاه  خوتان  وجود  از  را  دیگران  تا  کنید 
احترام  بیشتر  شما  به  تان  اطرافیان  اکنون  بگیرند.  جدی 

می گذارند. البته، یادتان نرود که این هفته قبل از دیگران 
احترام  و  توجه  این  ارزش  شما  کنید،  فکر  خودتان  به  اول 

را دارید.
متولدین مرداد (شیر):

تان  شخصی  عالیق  به  تا  است  مناسبی  فرصت  هفته  این 
خواهید  متوجه  کنید.  فکر  زندگی  مختلف  های  حوزه  در 
و  کنید  نمی  فکر  خودتان  به  تان  روابط  بیشتر  در  که  شد 
حتی آن چه محصول آن رابطه است برای تان مهم نیست. 
و  دهید  قرار  توجه  کانون  در  را  خودتان  باید  هفته  این 
چیزی  چه  دیگران  کردن  خوشحال  عوض  در  که  بفهمید 

عاید خودتان می شود.
متولدین شهریور (سنبله):

تعجب  شدید  روبرو  خودخواه  های  آدم  با  هفته  این  اگر 
که  کنید  درک  را  هایی  آدم  توانید  می  سختی  به  نکنید. 
با  مشارکت  به  تمایلی  و  روند  می  خودشان  راه  به  تنهایی 
آدم  این  به  بیشتر  است  بهتر  هفته  این  اما  ندارند.  دیگران 
یاد  ها  آن  از  مهمی  درس  است  قرار  چون  شوید،  دقیق  ها 
بگیرید و آن این که بد نیست کمی هم برای خودتان زندگی 

کنید و نه برای دیگران.
متولدین مهر (ترازو):

این هفته سرشار از اشتیاق و انگیزه هستید، چون باید به 
مشکالت ظریف زندگی روزمره توجه کنید. شاید احساس 
کنید که این وضعیت محدودتان کرده است، اما بدانید که 
مواجه با واقعیت های اجتناب ناپذیر زندگی به طور حتم 

برای تان مفید خواهد بود.
متولدین آبان (عقرب):

درست است که آدم قوی ای هستید، اما بد نیست که کمی 
بیشتر از خودتان مراقبت کنید. این هفته فرصت مناسبی 
وقت  خودتان  برای  دیگری  زمان  هر  از  بیشتر  تا  است 
بگذارید. نه این که فکر کنید قرار است بیمار شوید، فقط 
فعالیت های زیادی مواجه شوید،  با  این که این هفته باید 

به همین خاطر به شما پیشنهاد می شود که بیشتر به جسم 
تان توجه کنید.

متولدین آذر (کمان):
این هفته ممکن است کمی به شما سخت بگذرد. اگر هنوز 
رفتارهای کودکانه دارید و وظیفه شناس نیستید به طور 
حتم روز سختی در پیش خواهید داشت. اما نگران نباشید، 
حتی اگر احساس کردید که مانعی جلوی تان است واکنش 
سریع نشان ندهید. به نفع تان است که اتفاقاتی را که برای 

تان می افتد بپذیرید و آرامش تان را حفظ کنید.
متولدین دی (بز):

به  هفته  این  کنید.  تجربه  را  آرامش  توانید  می  هفته  این 
جنبه هایی از زندگی تکراری روزمره توجه خواهید کرد 
طرز  هوا،  و  آب  مثل  کردید،  نمی  شان  نگاه  وقت  هیچ  که 
بیان مردم و خیلی چیزهای جزیی دیگر. انگار دارید روی 
ابرها راه می روید و همین حس خوب به شما یک اعتماد به 

نفس فوق العاده می دهد.
متولدین بهمن (ظرف آب):

تمایل دارید که در آن واحد همه جا باشید. باید راهی پیدا 
کنید تا به این همه انرژی جهت دهید و آن ها را برای چیزی 
مهم  تان  برای  چیزها  ی  بقیه  از  بیشتر  که  بگیرید  کار  به 
است. به خودتان بگویید که اگر موفق شوم چه قدر حس 
ادامه  مسیرتان  به  و  نکنید  تردید  داشت.  خواهم  خوبی 

دهید و مهم تر از همه این که متمرکز عمل کنید.
متولدین اسفند (ماهی):

و  پول  به  حد  از  بیش  قدر  چه  که  فهمید  خواهید  هفته  این 
زیادی  اوقات  دارید  کنید  نمی  فکر  دهید.  می  اهمیت  مقام 
را در رویای ثروت هدر می دهید؟ کجا قرار است این همه 
مال و منال را پیدا کنید؟ آیا حواس تان به خرج کردن تان 
هست؟ آیا پس اندازی دارید؟ این ها سواالت مهمی هستند 

که این هفته باید به آن ها جواب دهید.

جدول و سرگرمی

هدیه پدر به پسر برای فارغ التحصیلی
زیبایی،  اسپرت  ماشین  که  بود  ماه ها  شد.  فارغ التحصیل  دانشگاه  از  جوانی،  مرد 
پشت شیشه های یک نمایشگاه به شدت توجه اش را جلب کرده بود و از ته دل آرزو 
که  بود  خواسته  پدرش  از  جوان،  مرد  شود.  ماشین  آن  صاحب  روزی  که  می کرد 
برای هدیه فارغ التحصیلی، آن ماشین را برایش بخرد. او می دانست که پدر توانایی 

خرید آن را دارد.
باالخره روز فارغ التحصیلی فرا رسید و پدرش او را به اتاق مطالعه خصوصی اش 
مغرور  بی نهایت  تو  مثل  خوبی  پسر  داشتن  از  «من  گفت:  او  به  و  و فراخواند 

شاد هستم و تو را بیش از هر کس دیگری در دنیا دوست دارم.» سپس یک جعبه به 
دست او داد. پسر، کنجکاو ولی ناامید، جعبه را گشود و در آن یک انجیل زیبا یافت. با 
عصبانیت فریادی بر سر پدر کشید و گفت: «با تمام مال و دارایی که داری، یک انجیل 

به من می دهی؟» کتاب مقدس را روی میز گذاشت و پدر را ترک کرد.
و  داشت  زیبایی  خانه  شد.  موفق  تجارت  و  کار  در  جوان  مرد  و  گذشت  سال ها 
و  شده  پیر  خیلی  حتمًا  پدرش،  که  افتاد  فکر  این  به  روز  یک  فوق العاده.  خانواده ای 
باید سری به او بزند. از روز فارغ التحصیلی دیگر او را ندیده بود. اما قبل از اینکه 
اقدامی بکند، تلگرافی به دستش رسید که خبر فوت پدر در آن بود و حاکی از این بود 
که پدر، تمام اموال خود را به او بخشیده است. بنابراین الزم بود فورًا خود را به خانه 

برساند و به امور رسیدگی نماید.
و  اوراق  کرد.  پشیمانی  و  غم  احساس  قلبش  در  رسید،  پدر  خانه  به  که  هنگامی 
قدیمی  انجیل  همان  آنجا،  در  و  نمود  بررسی  را  آنها  و  گشت  را  پدر  مهم  کاغذهای 
زد  ورق  را  آن  صفحات  و  کرد  باز  را  انجیل  می ریخت  اشک  حالیکه  در  یافت.  باز  را 
همان  نام  با  برچسب  یک  آن،  کنار  در  کرد.  پیدا  آن  جلد  پشت  را  ماشین  یک  کلید  و 
نمایشگاه که ماشین مورد نظر او را داشت، وجود داشت. روی برچسب، تاریخ روز 

فارغ التحصیلی اش بود و روی آن نوشته شده بود: «تمام مبلغ پرداخت شده است.»

این کوزه پر از زهر است
روزی روزگاری در زمان های قدیم مرد خیاطی کوزه ای عسل در دکانش داشت. یک 
روز می خواست دنبال کاری از مغازه بیرون برود. به شاگردش گفت: «این کوزه پر 

از زهر است. مواظب باش به آن دست نزنی و من و خودت را در دردسر نیندازی.»
شاگرد که می دانست استادش دروغ می گوید، حرفی نزد و استادش رفت. شاگرد هم 
پیراهن یک مشتری را برداشت و به دکان نانوایی رفت و آن را به مرد نانوا داد و دو 
نان داغ و تازه گرفت و بعد به دکان برگشت و تمام عسل را با نان خورد و کف دکان 
دراز کشید. خیاط ساعتی نگذشته بود که بازگشت و با حیرت از شاگردش پرسید: 

«چرا خوابیده ای؟»
شاگرد ناله کنان پاسخ داد: «تو که رفتی من سرگرم کار بودم. دزدی آمد و یکی از 
را  کوزه  توی  زهر  شما  ترس  از  شدم  متوجه  من  وقتی  رفت.  و  دزدید  را  پیراهن ها 

خوردم و دراز کشیدم تا بمیرم و از کتک خوردن و تنبیه آسوده شوم.»

وصیت مرد خسیس
روزی مرد خسیسی که تمام عمرش را صرف مال اندوزی کرده بود و پول و دارایی 
زیادی جمع کرده بود، قبل از مرگ به زنش گفت: «من می خواهم تمامی اموالم را به 

آن دنیا ببرم.»
زن  کند.  دفن  تابوت  در  همراهش  به  را  پول هایش  تمامی  که  گرفت  قول  زنش  از  او 
وقتی  کرد.  وداع  را  فانی  دار  خسیس  مرد  بعد  روز  چند  کند.  چنین  که  داد  قول  نیز 
را  تابوت  در  می خواستند  و  آوردند  بجا  را  مخصوص  مراسم  دفن  و  کفن  ماموران 
ببندند و آن را در قبر بگذارند، ناگهان همسرش گفت: «صبر کنید. من باید به وصیت 

شوهر مرحومم عمل کنم. بگذارید من این صندوق را هم در تابوتش بگذارم.»
واقعًا  گفتند: «آیا  او  به  بودند  شده  متعجب  همسرش  کار  از  که  مرحوم  آن  دوستان 

حماقت کردی و به وصیت آن مرحوم عمل کردی؟»
بود  خواسته  من  از  همسرم  کنم.  عمل  قولم  خالف  بر  نمی توانستم  «من  گفت:  زن 
تمامی  من  البته  کردم.  چنین  نیز  من  و  بگذارم  تابوتش  در  را  دارایی اش  تمامی  که 
در  کردم.  ذخیره  خودم  بانکی  حساب  در  را  آن  وجه  و  کردم  جمع  را  دارایی هایش 
مقابل چکی به همان مبلغ در وجه شوهرم نوشتم و آن را در تابوتش گذاشتم تا اگر 

توانست آن را وصول کرده و تمامی مبلغ آن را خرج کند!»
 

دو زن مال
مال دو زن داشت. روزی هر دو زن نزد مال آمده و پرسیدند: «کدام یک از ما را بیشتر 

دوست داری؟»
یک  هیچ  رنجش  باعث  و  داشته  نگاه  راضی  را  آنها  دو  هر  که  کرد  سعی  خیلی  مال 
زن ها  ولی  دارد.  دوست  اندازه  یک  به  را  دو  هر  که  گفت  اصرار  با  بنابراین  نشود. 
راضی نمی شدند و پرسش خود را تکرار می کردند. باالخره زن جوان تر پرسید: «اگر 
ما هر دو با شما سوار قایق باشیم و قایق در رودخانه برگردد، برای نجات کدام یک 
از ما اقدام می کنی؟»مال هر چه سعی کرد جوابی نیافت. باالخره رو به زن قدیمی اش 

کرد و گفت: «گمان دارم شما کمی شنا کردن بلد باشید.»

یادداشتی برای ولتر
شهیر  فیلسوف  و  نویسنده  ولتر،  غیاب  در  راضی  خود  از  اشخاص  از  یکی  روزی 
فرانسوی، به دیدنش رفته بود. بر خالف انتظار، دید که وضع اتاق او بسیار درهم و 
آشفته بوده و گرد و خاک زیادی روی میز تحریرش نشسته است. مرد ازخودراضی 
از فرط ناراحتی با انگشت خود روی همان میز گردآلود نوشت: «خر» و اتاق را ترک 
رسیدم  خدمت  «دیروز  گفت:  و  دید  خیابان  در  را  ولتر  تصادفًا  روز  آن  کرد.فردای 
میز  روی  را  شما  ویزیت  کارت  «بله،  گفت:  او  به  نگاهی  با  نداشتید.»ولتر  تشریف 

تحریر دیدم!»

به یاد داشته باشید فقط از 
صرافی های معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خوداستفاد ه نمائید

یت
حکا





اولین فال حافظ را 
چه کسی  گرفت

آیا تاکنون به این فکر کرده اید که اولین بار چه کسی  و چگونه فال حافظ را گرفت ؟ 
و یا چه شد که فال گرفتن از طریق اشعار حافظ باب و... متداول شد ؟

ادوارد براون مستشرق نامی  در جلد سوم «تاریخ ادبیات ایران» که به ایران هم سفر 
برفت  دنیا  از  حافظ  چون  که  می نویسد  اینگونه  مورد  این  در  خود  کتاب  در  کرده 
مردم آنروز به تکفیر او پرداخته و او را باده گسار و ضد دین خطاب کرده و همگی  
 . بیاورند  بعمل  ممانعت  شهر  مصّلی  در  او  پیکر  سپاری  خاک  به  از  تا  شدند  آن  بر 
چون عده ای از بزرگان و دانایان شهر با این رفتار مردم مخالف بودند و آنها را نهی 
مینمودند سرانجام همگی  متفق القول شدند تا از کتاب خود او استخاره ای بزنند و 

هرچه از معنای شعر او بدست آمد به آن عمل کنند .
باری کتاب حافظ را آوردند آنرا بدست کودکی دادند تا آنرا بصورت اتفاقی باز کند 
بدست  و  گشود  آنرا  و  گرفت  را  حافظ  کتاب  هم  کودک   ، بیاورد  بیرون  را  شعری  و 

شخصی  داد تا بخواند . شعر شماره ۸۰ از کتاب حافظ بیرون آمد ، بشنوید :
عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست
همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت

سر تسلیم من و خشت در میکده ها
مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت

ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل
تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت

نه من از پرده تقوا به درافتادم و بس
پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت

حافظا روز اجل گر به کف آری جامی
یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت

در اینجا بود که دهان مردم از این شعر باز ماند و از کار خود پشیمان گشته و نظر 
به تدفین پیکر پاک حافظ در شیراز و مصلی داده شد . از همان روز بود که لقب " 

لسان الغیب " یا زبان جادویی و حرفهای نگفته ، به حافظ تلخیص شد .
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غزلیات حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

جز آستان توام در جهان پناهی نیست
سر مرا بجز این در حواله گاهی نیست

عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم
که تیغ ما بجز از ناله ای و آهی نیست

چرا ز کوی خرابات روی برتابم
کز این به هم به جهان هیچ رسم و راهی نیست

زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر
بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست

غالم نرگس جماش آن سهی سروم
که از شراب غرورش به کس نگاهی نیست

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن
که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست
عنان کشیده رو ای پادشاه کشور حسن

که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست
چنین که از همه سو دام راه می بینم
به از حمایت زلفش مرا پناهی نیست
خزینه دل حافظ به زلف و خال مده

که کارهای چنین حد هر سیاهی نیست

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

Save Thy threshold, my shelter in the world is none.
Save this door, my fortress-place is none.
When the enemy draweth the sword, we cast the shield:
For save weeping and wailing, our sword is none:
From the tavern-street, why turn I away my face?
For better than this, in the world, my way and path is none.
If, into the harvest of my life, Time cast fire,
Say: “Consume; for, equal to a little blade of grass, in my opinion, it is none.”
I am the slave of the saucy eye of that straight stature,
From whose wine of pride, at any one, glance is none.
Be not in the pursuit of injury: do whatever thou desirest:
For in our Shariat, save this, a sin is none.
O King of the dominion of beauty! go rein drawn:
For at the head of a street, is it not a justice-seeker is none?
Thus it is, that, in every direction, I behold the snare of the Path:
Save the shelter of His tress, my shelter is none.
To the tress and the mole give not the treasure of the heart of Hafez;
For deeds like these, the power of every black one is none.

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 .


