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صفحه ۸ 

من این همه نیستم

صفحه ۶ 

خداحافظی پرشکوه ایران از مرتضی پاشایی خواننده نسل جوان

 این روزها «مرتضی» مد شده؛ هر چند فیس بوک به سان سال های 
ابتدایی همه گیر شدنش در مملکتمان چندان جذاب نیست و حاال 
و  دستی تر  دم  سرگرمی های  و  می زنند  سر  دیر  به  دیر  خیلی ها 
راحت تری چون وایبر و واتس آپ و الین و اینستاگرام یافته اند و 
تازه نیازی هم به مرتکب شدن جرائم رایانه ای ندارند، ولی شیوه 

و اسلوب استفاده از شبکه های اجتماعی همان است که بود.
سوار شدن بر امواج کم عمق و سطحی و عالقه ملت به بودن در 
در  انتقادی  خط  چند  نوشتن  قیمت (حتی  و  طریق  هر  به  صحنه 
باب موج سواری اجتماعی) که باعث می شود هر از چند گاهی این 
احساس که همه هموطنان عزیزم بر سر یک موضوع خاص توافق 
دارند سرتاسر وجود نازنینمان را فراگیرد؛ آن هم در شرایطی که 
خودم»  باد  و «زنده  خودم»  بر  مردم «درود  اکثر  به  قریب  شعار 

شده است. 
در  مجازی  دنیای  در  دوستان  باالی  آمادگی  بخواهید  را  راستش 
ساخت،  متعجب  را  ما  پاشایی  مرحوم  درگذشت  خبر  با  مواجهه 
متن های  شده،  خوانده  قبل  از  آهنگ های  آماده،  فوتوشاپ های 
وقت  دیگر  که  تایپشان  حداقل  که  گدازی  و  سوز  پر  و  آنچنانی 
می خواست، درست دقایقی بعد از حادثه ما را به شک انداخت که 
دوستان خدای ناکرده منتظر خبر مرگ این جوان بودند تا شروع 
به نشر و باز نشر مطالب و عکسهایشان کنند. عکس های مشترک 
همه  و...  پاشا  و  سلطان  چون  استادیومی  لقب های  مرتضی،  با 
زد  بیرون  اجتماعی  صفحات  الی  البه  از  ساعت  چند  این  در  همه 
و  دوران  همه  هنرمند  بزرگ ترین  به  تبدیل  را  پاشایی  مرحوم  و 
و  نشر  در  که  متن هایی  و  عکس ها  ساخت.  سرزمین  این  اعصار 
ناشر  فرد  پوستی  زیر  شادی  عینه  به  می شد  تعدادیشان  بازنشر 
را دید. شادی از این جنس که عجب ایده بکر و نابی از خود بروز 

دادم. 
هدف اما بیشتر از آنکه پاشایی باشد، پادشاهی خودمان است در 

دنیای مجازی خودساخته مان؛ حاال این دفعه به قیمت مرتضی. 
عکس  داستان  همان  است؛  آذربایجان  زلزله  قصه  همان  اما  قصه 
یخ  آب  چالش  همان  مرحوم.  جابز  استیو  جریان  همان  زرافه، 
ما  و  هستیم  ما  که  است  این  مهم  اسید.  ماجرای  همان  وطنی، 
ما  را  مدح  قشنگ ترین  بنویسیم؛  ما  را  متن  قشنگ ترین  باشیم؛ 
است  واضح  پر  ورنه  بسراییم؛  ما  را  مرثیه  قشنگ ترین  بخوانیم؛ 
که  بود  گشوده  اعتراض  به  لب  االن  بود  مرحوم  آن  خود  اگر  که 
سالی  یک  که  بودم  صدایی  نیستم»  همه  این  که «من  بالله  و  والله 
به بیماری گرفتار و اما امیدوار بود؛ یک ماه بر تخت بیمارستان 
به بند اما سربلند و از این همه گردن کلفت که بر مرگ من مدیحه 
سرایی می کنند هیچ کدامشان در دوران حیاتم حتی حاضر نبودند 
سی دی اوریجینال کار مرا خریداری کنند و به برکت یک برنامه 
پربیننده تلویزیونی شاید کاری از من را شنیده بودند یا نشنیده 
پرپر  گوشه شان  جگر  گویی  تو  می سوزند  اینچنین  حال  بودند. 

شده است.
از  دستش  عزیز  آن  که  نیست  پاشایی  مرحوم  اصال  موضوع 
به  راضی  هم  مرحوم  آن  خانواده  بسا  چه  و  شده  کوتاه  دنیا  این 
اصوال  نباشند.  بیشتر  الیک  چند  برای  عزیزشان  نام  از  استفاده 
زلزله  زلزله؛  نباشد،  حجازی  هست؛  حجازی  نباشد،  پاشایی 
نباشد، پالم؛ پالم نباشد، اسید. اصل سوژه است که موجش کنیم 
و سوار بر موج، خودی نشان دهیم ورنه شاید در چنین شرایطی 
و  اصولی تر  منطقی تر،  جامعه  در  سرطان  ضد  موجی  ایجاد 
جوان،  این  محبوبیت  واسطه  به  باشد  بهتر  شاید  باشد.  مفیدتر 
برود (هر  باال  کشور  در  واحدی  چند  پالسما  و  خون  اهدای  آمار 
چند ترس از اینکه فردا موج تصاویر دوستان در حال اهدای خون 
تبدیل به معضل دیگری شود، وجود دارد!) حداقل اینکه دو صد 

گفته چون نیم کردار نیست.
  ادامه صفحه ۲
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هفته ای که گذشت 
بخشش دایی آزادی مایلی

برایش  که  فرصتی  از  هم  خیلی  مایلی کهن  آنکه  باوجود 
پیش آمده بود تا به زندان برود، ناراحت نبود و حتی در 
این باره گفته بود که کتاب خاطراتش از زندان را خواهد 
اما  خواهدکرد،  پیدا  زندان  در  جدیدی  دوستان  و  نوشت 
علی دایی با انتشار نامه ای اعالم رضایت کرد تا سرمربی 
سابق تیم ملی بیشتر از این در زندان نماند. در این میان 
را  رفتن  زندان  برای  مایلی کهن  تمایل  تحلیلگران،  برخی 
احساسات  شدن  جریحه دار  روی  وی  کردن  باز  حساب 

مردم تعبیر کردند.

محرومیت از قضاوت
حق  دیگر  مرتضوی  قاضی  کشور  عالی  دیوان  رای  با 
مشاغل  ازتصدی  هم  سال   ۵ تا  و  داشت  نخواهد  قضاوت 
که  شده  صادر  آن  از  پس  رای  این  است.  محروم  دولتی 
کیفری  دادگاه   ۷۶ شعبه  در  پیشتر  مرتضوی  پرونده 
بررسی  مورد  جلسه   ۱۰ از  بیش  برگزاری  با  تهران  استان 
و  شکات  اعتراض  با  حکم  صدور  از  پس  و  گرفته  قرار 
هر  بود.  شده  ارجاع  کشور  عالی  دیوان  به  محکوم علیه 
چند حاال هم دادستان سابق تهران نسبت به رای صادره 

معترض بوده و آن را شرعی و قانونی نمی داند.

روند روبه رشد سرطان
هرچند بیماری سرطان سالیان سال است که جان بسیاری 
مرتضی  مرگ  گویا  اما  می گیرد  شتاب  با  را  ایرانیان  از 
این  به  بیشتر  حساسیت های  جلب  بر  دلیلی  پاشایی 
آنکه  وجود  با  کرده  اعالم  بهداشت  وزارت  شد.  موضوع 
کشورهای  و  غربی  کشورهای  از  ما  سرطان های  تمام 
آنها  از  ایران  در  رشد  به  رو  روند  اما  است  کمتر  منطقه 
تندتر است. وزیر بهداشت هم اخیرا از کاهش هزینه های 
درمان برای بیماران شیمی درمانی خبر داده و اینکه برای 

افراد بی بضاعت هم این هزینه ها رایگان می شود.

بهداد قهرمان نشد
این  جهان  وزن  سنگین  در  ایران  تازی  یکه  سال ها  از  پس 
جهان  مرد  قوی ترین  عنوان  نتوانست  سلیمی  بهداد  بار 
مجموع  در  کیلوگرم   ۴۵۷ رکورد  ثبت  با  و  کند  کسب  را 
در  بهداد  که  چند  هر  شد.  جهان  قهرمان  نایب  حرکت  دو 
تا  زده  را  زورش  تمام  که  نوشت  اینستاگرامش  صفحه 

عنوان قهرمانی را دوباره به دست آورد اما با این شکست 
به  وزنه برداری  در  ایران  امپراتوری  می رسد  نظر  به 
طالی  مدال  دادن  دست  از  است.  برخورده  سخت  مانعی 
قدرت  برای  جدی  خطری  زنگ  وزن،  سنگین  در  جهانی 

ایران است.

نگاه بورس به مذاکرات
به رغم خوش بینی هایی که در بازار سرمایه وجود دارد و 
نقدینگی را به بورس روانه کرده است اما برخی عوامل از 
فعلی  شرایط  در  تا  شده  موجب  هسته ای  مذاکرات  جمله 
همه نگاه ها به سمت تحوالت سیاسی در این پرونده برود. 
ابتدایی  دقایق  در  دوشنبه  روز  شاخص  آنکه  وجود  با 
در  اما  بگیرد،  بازپس  را  هزارواحدی   ۷۶ کانال  شد  موفق 
ادامه با تاثیر منفی برخی نمادها در کانال ۷۵ هزار واحد 
ماندنی شد. انتشار خبرهای منفی هسته ای می تواند بازار 

سرمایه را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

ثبات نسبی سکه و دالر
قیمت سکه و دالر این هفته از ثبات نسبی برخوردار بود 
و نوسان بسیار اندکی را تجربه کردند. چرا که در فاصله 
به  نگاه ها  همه  هسته ای  توافق  زمان  تا  مانده  روز  چند 
سوم آذر دوخته شده و به همین دلیل معامله گران بازار با 
احتیاط بیشتری دست به خرید و فروش می زنند. دالر که 
دو روز ابتدای هفته را با کاهشی ۲۰ تومانی آغاز کرد روز 
سه شنبه به قیمت ۳۲۵۵ تومان معامله شد. در بازار سکه 
معامله  تومان  هزار   ۹۱۶ قیمت  با  را  سکه  معامله گران  هم 

کردند.

رکود انتظاری مسکن
دیگری  چیز  هر  از  بیش  روزها  این  اندک  فروش  و  خرید 
در بازار مسکن خودنمایی می کند . گویی بازار مسکن هم 
منتظر نتایج مذاکرات هسته ای سوم آذر مانده تا تکانی به 
رکود  معتقدند  فعاالن  و  کارشناسان  هرچند  بدهد.  خود 
رکود  به  باال  به  رو  انتظاری  رکود  حالت  از  مسکن  بازار 
سویی  از  است.  داده  مسیر  تغییر  پایین  به  رو  انتظاری 
افت ۱۰ درصدی قیمت اوراق مسکن نسبت به زمان اوج آن 
نشان می دهد که خریداران مسکن نسبت به افزایش سقف 

تسهیالت خرید در آینده نزدیك امیدوارند.

انجماد دالر پیش از پایان ضرب االجل
تاثیر  تحت  پیش  از  بیش  دالر  بهای  اخیر،  هفته  دو  طی 
حالت  یک  در  بیشتر  بازار  و  داشت  قرار  مذاکرات  عامل 
این  بهای  قبل،  هفته  حالی که  در  می برد.  سر  به  انتظاری 
با  بود،  هسته ای  مذاکرات  نهم  دور  از  متاثر  بیشتر  ارز، 
پایان این دور و عدم آشکار شدن اخباری راجع به توافق 
یا عدم توافق، بازار بار دیگر تا پایان ضرب االجل ۴ ماهه 

(سوم آذرماه) در حالت انتظار قرار گرفت.
نوسانات  با  نیز  دالر  قیمت  زمانی،  محدوده  این  در 
معامالت  ارز  بازار  شاخص  و  شد  رو  به  رو  کمی  بسیار 
و  داد  انجام  تومان   ۳۲۶۵ تا  تومان   ۳۲۵۰ بازه  در  را  خود 
قیمتی  محدوده  این  در  نوعی  به  ارز  این  نوسانات  دامنه 
پایان  از  پیش  می رسد  نظر  به  شد.  «منجمد»  و  «حبس» 
زمان رسیدن به توافق نهایی (سوم آذرماه)، اکثر فعاالن 
موکول  را  خود  معامالت  و  نکنند  ریسک  می دهند  ترجیح 
به بعد از آشکار شدن و شفافیت نتایج کنند. به این دلیل، 
خرید  و  شده  کم  ارزی  معامالت  حجم  اخیر  روزهای  در 
به  می گیرد.  انجام  ضرورت  مبنای  بر  بیشتر  وفروش ها 
نیز  دالر  قیمتی  تغییرات  دادوستدها،  حجم  کاهش  تبع 
به  ارز  این  روزانه  نوسانات  دامنه  و  است  یافته  کاهش 
تاثیرپذیری  وجود  با  است.  نرسیده  تومان   ۱۰ از  بیشتر 
از  بیشتر  سکه  طال،  بازار  در  مذاکرات،  عامل  از  دالر 
نوسانات  و  کرد  پیروی  جهانی  طالی  قیمتی  تغییرات 
کاهشی و افزایشی اونس، موجب باال و پایین آمدن بهای 
کاهشی  تغییرات  موارد،  بیشتر  در  که  هرچند  شد.  سکه 
موجب  به  و  نبود  اونس  افت  با  متناسب  ماندگار  فلز  این 
آن، ارزش ذاتی سکه در اکثر مواقع کمتر از قیمت بازار و 

حباب قیمتی سکه مثبت بود 

درآمد خانوارهای شهری
براساس آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده تهرانی ها 
پردرآمدترین  کشور  شهرهای  مردم  سایر  میان  در 
درآمدترین  کم  سیستانی ها  و  شهری  خانوارهای 
هر  مرکزی،  بانک  اعالم  بر  بنا  هستند  شهری  خانوارهای 
با  متوسط  به طور  تهران  استان  در  ساکن  شهری  خانوار 
درآمد ناخالص ساالنه حدود ۴۰۳ میلیون و ۵۷ هزار ریال 
بیشترین و در استان سیستان و بلوچستان با حدود ۱۵۵ 
میلیون و ۴۸۴ هزار ریال کمترین درآمد را نسبت به سایر 

استان ها دارند.

ادامه از صفحه یک 

هست  یادم  است.  نبوده  اینچنینی  امواج  شاهد  کم  ایران  جامعه 
سرش  سرطانی اش  شاگرد  با  همدردی  در  معلم  یک  که  پیش  چندی 
که  گرفت  فرا  را  جامعه  آنچنان  سر  تراشیدن  موج  تراشید،  ته  از  را 
سلمانی  چند  جز  که  سود،  چه  اما  شد.  دشوار  مو  پر  سر  کردن  پیدا 
کسی طرفی از این ماجرا نبرد. در درست و غلط ماجرا ما را نه مسند 
قضاوت هست و نه صالحیتش اما در همه گیر شدنش به یکباره، همه 
مقصریم. داستان شیرهای پرچرب هم از همین دست بود. ماجرای 
شلوار جین و عکس پروفایل ملت هم که دیگر از آن کارهایی بود که 
زلزله  یافت.  نمی شود  برایش  دیگری  نام  بین المللی»  «جوزدگی  جز 
به  ملت  پروفایل  عکس  هست.  یادمان  همه  دیگر  که  را  آذربایجان 
یکه تازی  مجازی  دنیای  پهنه  بر  آذربایجان  نام  و  شد  سیاه  یکباره 
و  نام  بی  کمکی  چشمداشت؛  بی  کمک  تومان  هزار  از  دریغ  اما  کرد 
منتشر  تصویرش  و  عکس  برابر  هزاران  شد،  اگر  هم  کمکی  نشان؛ 
آن  موج سواری  است  شده  روزهایمان  این  خوراک  که  خالصه  شد. 

هم به دور از آب و دریا.
واکاوی دالیل اجتماعی این گونه رفتارها در حد سواد نگارنده نیست 
و اتفاقا پیدا کردن دلیل عالقه ملت به ایجاد موج از آن دست سواالت 
بی جواب در ذهن حقیر است. موج بعدی مسلما نقد موج فعلی است 
می سوزد  دلم  ظریفی:  قول  به  موجی!  آن  بر  سرآغازی  خود  تو  و 
رنگارنگ  باغ  همین  ما،  فرهنگی  بی  باغ  «نمی سوزد»؛  که  باغی  از 
بعد  ما  دیرین  عادت  سان  به  اتفاقا  و  رفت  هم  پاشایی  ما.  جوزدگی 
امیدوار  اینچنین  که  آدمی  که  بدانیم  باید  اما  شد.  محبوب  مرگ  از 
و  کنسرت ها  هم  لحظات  آخرین  تا  اطرافیانش  از  نقل  به  که  زیسته 
و  نداشته  اینچنینی  محبوبیت  به  نیازی  نکرده  لغو  را  برنامه هایش 
ندارد. او اگر دوست داشتنی بوده و هست به خاطر هنرش و صدای 
داد.  مردم  این  به  زندگی  به  امید  باب  در  که  است  درسی  و  زیبایش 
مردم  بین  اجتماعی  شبکه های  محبوبیت  مدیون  که  را  محبوبیتی  او 
انتشار  از  غیراخالقی تر  عملی  نمی خواهد.  است  تاریخ  از  برهه  این 
فیلم آخرین لحظات زندگی آن مرحوم در همین شبکه های اجتماعی 
تکنولوژی هایی  ورود  آغاز  از  که  سود  چه  اما  بودم.  ندیده  محبوب 
آنچه  بودن  تازه  صرفا  االن،  تا  بلوتوث  از  کشور  به  دست  این  از 
نشر می دهیم برایمان مهم بود و ال غیر. اول بودن حتی در بازی با 
زندگی و احساسات دیگران تبدیل به ارزش شد. آری با اینها ما اول 
وی  و  الین  و  اینستاگرام  و  آپ  واتس  و  وایبر  روزها  این  می شویم. 
چت و فیس بوک محبوب تر از هر محبوبی هستند. تعداد عکس ها و 
سلفی های (selfi) خروجی از مراسم تشییع این مرحوم، دست کمی 
معروف  افراد  اینستاگرام  روزها  این  نداشت.  مراسم  خود  شکوه  از 

سوژه جدید دارد؛ سوژه ای به نام: «مرتضای عزیز».
رضا عزت پور
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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
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سایت  از  مطالب  تمامی  دارد.  می  بر  گام 
رسیده  مقاالت  معتبر،  های  روزنامه  ها، 
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خداوندا، انسانها باید کینه 
را به گلوی خود بریزند تا 

عقلشان را برباید!
اتللو، پرده دوم، صحنه سوم.

O god, that men should put 
any enemy in their mouths 
to steal away their brains! 

Othello, Act II,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.

79228 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

داعش به ۳۲۰ کیلومتری 
اروپا رسید 

پرچم سیاه داعش بر فراز ساختمان های دولتی افراشته 
گروه  این  رسمی  نشان  با  پلیس  خودروهای  است.  شده 
در تردد هستند. استادیوم محلی فوتبال برای اعدام های 
سوریه  در  شهری  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  عمومی 
در  مدیترانه؛  دریای  ساحل  در  شهر  یک  خیر.  عراق؟  یا 
حال  عراق  و  سوریه  در  داعش  به  وفادار  نیروهای  لیبی. 
نفر  هزار   ۱۰۰ بر  بالغ  جمعیتی  با  درنا  شهر  کامل  کنترل 
مایلی(۳۲۰   ۲۰۰ ای  فاصله  در  و  مصر  مرز  نزدیکی  در 
دست  به  را  اروپا  اتحادیه  جنوبی  سواحل  از  کیلومتری) 
گرفته اند. منابع لیبیایی به سی ان ان گفتند که این نیروها 
به  خود  حضور  تا  می برند  بهره  سیاسی  های  آشوب  از 
گسترش  سرعت  به  را  ساحل  این  امتداد  در  غرب  سمت 
دهند.به گزارش فرارو این منابع می گویند شاخه داعش 
اردوگاه  تعدادی  و  می شود  نیرو   ۸۰۰ شامل  درنا  در 
تاسیسات  حال  عین  در  و  کرده  برپا  شهر  این  حومه  در 
بزرگتری را در کوه های گرین، جایی که جنگجویان در 
ایجاد  می بینند،  آموزش  آن  پناه  در  آفریقا  شمال  سراسر 
نیروهای  از  تن   ۳۰ بازگشت  با  گروه  است.این  کرده 
لیبیایی از سوریه و عراق به کشورشان تقویت شده است؛ 
موصل  به  سپس  و  سوریه  در  دیرالزور  به  ابتدا  در  آنها 
جوانان  شورای  از  افراد  این  بودند.  شده  اعزام  عراق  در 
می شود،  محسوب  داعش  حامی  گروه  که  درنا  در  اسالم 
یک  با  برتری  کسب  برای  شورا  این  می کردند.  پشتیبانی 
که  ابوسالم  تیپ  می کند؛  رقابت  دیگر  نظامی  شبه  گروه 
یک  هستند.  وفادار  القاعده  به  نیروهایش  از  تعدادی 
حمایت  بیانگر  شد  منتشر  اکتبر  اواخر  که  ویدئویی  نوار 
جمعیت باالیی از شبه نظامیان از شورای جوانان اسالم 

داعش  رهبر  البغدادی،  ابوبکر  به  خود  وفاداری  که  بود 
«برقه»  استان  را  خود  درنا  در  داعش  جدید  شاخه  بود. 
در  لیبی  شرقی  منطقه  به  متعلق  نام  این  می نامد؛  داعش 
زمان جایگزین شدن حکمرانی اسالمی با امپراتوری روم 
است. شاخه لیبیایی داعش حال این شهر را تحت کنترل 
درآورده، دادگاه ها را تصاحب کرده، تمام ابعاد دولتی، 
بخش آموزش و رادیوی محلی را از آن خود کرده است. 
حال  که  لیبی  سابق  های  جهادی  از  یکی  بنوتمن،  نومن 
سی  به  می کند  فعالیت  کویلیوم  ضدتروریستی  بنیاد  در 
در  داعش  مقر  رقه،  شهر  مانند  درنا  گفت: «امروز  ان  ان 
سوریه است. داعش تهدید جدی را متوجه لیبی می کند. 
لیبی  شرق  در  اسالمی  امارت  یک  برپایی  آستانه  در  آنها 
هستند.»قضات، خبرنگاران و مقامات ارتشی در میان ده 
ها نفری هستند که طی سال جاری در درنا هدف حمالت 

تروریستی قرار گرفتند.
این  دارد.  خود  با  را  ها  تندروی  از  بلندی  تاریخ  درنا 
منطقه که در دوره قذافی در حاشیه بود، بیش از هر شهر 
عراق  در  القاعده  نیروهای  به  خاورمیانه  کل  در  دیگری 
نیرو اعزام کرده است. ضمن اینکه بخشی از جنگجویان 
کرده  اعزام  سوریه  به  داعش  به  کمک  برای  نیز  را  خود 
هفته  سوریه،  با  دیگر  کننده  نگران  شباهت  یک  است.در 
جدا  سرشان  که  ضدداعش  فعاالن  از  تن  سه  بدن  گذشته 
در  را  افراد  از  بسیاری  گروه  این  شد.  پیدا  بود،  شده 
سوریه گردن زده است، از جمله خبرنگاران و مددکاران 
االنباری،  ابونبیل  اعزام  با  پیش  ماه  دو  را.بغدادی  غربی 
یکی از معاونان ارشد خود و یکی از کهنه سواران عراقی 
داعش که در زمان حضور بغدادی در بازداشتگاه آمریکا 

در کنار وی بود، به هماهنگی تصرف درنا کمک کرد.
وفادار  لیبیایی  جنگجویان  که  گفت  ان  ان  سی  به  بنوتمن 
به داعش حضور خود به سمت غرب در امتداد این ساحل 
را گسترش داده و شعبی را در البیضا، بنغازی، سرت و 
حتی در طرابلس ایجاد کرده اند. یک گروه شبه نظامی 

به  را  طرابلس  کنترل  جاری  سال  تابستان  در  مصراته  از 
این  کرد.  مکان  نقل  به  مجبور  را  پارلمان  و  گرفته  دست 
در  داعش  نیروهای  به  تسلیحات  ارسال  به  مظنون  گروه 
شرق لیبی است. بنوتمن می گوید نیروی هوایی لیبی یکی 
از این محموله ها را اوایل ماه جاری از بین برد. صحت 

این خبر برای سی ان ان آشکار نیست.
مواضع  گذشته  هفته  لیبی  هوایی  نیروی  های  جنگنده 
حامیان داعش در درنا را بمباران کردند. بر اساس گفته 
را  منطقه  این  در  داعش  موضع  پنج  آنها  بنوتمن،  های 
اردوگاه  و  فرماندهی  مراکز  جمله  از  دادند،  قرار  هدف 
های آموزشی که کشته شدن شش جنگجو و زخمی شدن 
افزود:  ادامه  در  داشت.بنوتمن  پی  در  را  آنها  از  نفر   ۲۰
مخالف  درنا  در  داعش  پیشروی  با  محلی  مردم  «اکثریت 
هستند اما به دلیل عدم حضور هرگونه مرکز دولتی، در 
باشند.  داشته  بیشتری  اقدامات  نمی توانند  حاضر  حال 
قبایل محلی تمایلی به اقدام علیه آنها ندارند چراکه مردم 
داعش  به  که  هستند  خویشاوندانی  دارای  مناطق  این 
پیوسته اند.»مصر بیش از پیش نگران حضور داعش در 
مسلح  گروه  یک  که  بود  جوالی  ماه  در  است.  لیبی  شرق 
بود،  مصر  المقدس  بیت  انصار  با  ارتباط  به  مظنون  که 
و  داد  قرار  حمله  مورد  را  مصر  بیابانی  مرزی  پست  یک 
۲۱ سرباز را کشت. انصاربیت المقدس وفاداری خود به 
داعش را ابراز داشته و همین مسئله نگرانی ها در مورد 
را  لیبی  در  داعش  حامیان  با  گروه  این  همکاری  احتمال 
تعداد  می گویند  مصری  مقامات  است.  داده  افزایش 
لیبی  از  المقدس  انصاربیت  تسلیحات  از  توجهی  قابل 
سرچشمه می گیرند.دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس 
شود،  موفق  داعش  «اگر  که  داد  هشدار  آگوست  ماه  در 
خواهیم  روبرو  ای  مدیترانه  سواحل  در  ها  تروریست  با 
بعد  ماه  چند  که  نمی کرد  تصور  هرگز  او  شاید  بود.» 
پایگاه مرزی را در منطقه ای نه چندان دورتر از  داعش 

سواحل جنوبی اروپا به دست بگیرد.
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گزارش
 داستان «نشان 

شوالیه» چیست؟ 
فرهنگ  وزارت  سوی  از  که  شوالیه  ادب  و  هنر  نشان 
بیش  می شود،  اعطا  نویسندگان  و  هنرمندان  به  فرانسه 
و  هنرمندان  از  تعدادی  تاکنون  و  دارد  سابقه  سال   ۵۰ از 

نویسندگان ایرانی این جایزه را از آن خود کرده اند.
به گزارش ایسنا، بر اساس اطالعات موجود، جایزه هنر 
و ادب فرانسه (Ordre des Arts et des Lettres) در سال 
شده  تاسیس  فرانسه  فرهنگ  وقت  وزیر  سوی  از   ۱۹۵۷
شایستگی  نشان  بر  مکملی  عنوان  به  جایزه  این  است. 
 ۱۹۶۳ سال  در   (Ordre national du Mérite) فرانسه 
شناخته  رسمیت  به  دوگل  شارل  رییس جمهور  سوی  از 
ملی  افتخارات  به  بیش تر  فرانسه  شایستگی  نشان   شد. 
پایین تر  درجه  یک  نشانی  و  است  مرتبط  فرانسوی ها 
فرانسه  ادب  و  هنر  جایزه  است.هدف  دونور  لژیون  از 
جهت  در  هنر  و  ادبیات  ویژه  نقش  شناختن  رسمیت  به 
گسترش این حوزه هاست و کسانی این جایزه را می توانند 
و  توسعه  در  و  باشند  ساله   ۳۰ کم  دست  که  کنند  دریافت 

غنی  کردن فرهنگ فرانسه نقشی داشته باشند.
این نشان سه درجه دارد: درجه اول کماندور است که به 
صورت گردن آویز است و هر ساله به ۲۰ نفر داده می شود، 
درجه دوم نشان اوفیسیه است که مدالی با یک گل و روبان 
است که بر سمت چپ سینه قرار می گیرد و هر سال به ۶۰ 
نفر داده می شود، درجه سوم این جایزه هم نشان شوالیه 
سینه  چپ  سمت  بر  که  است  روبان  و  مدال  یک  که  است 

نصب می شود و هر سال به ۲۰۰ نفر داده می شود.
در واقع نشانی که این روزها از سوی سفارت فرانسه در 
ایران به اهل ادب و هنر اعطا می شود، بخش سوم جایزه 

هنر و ادب فرانسه است که شوالیه نام دارد.
این  درباره   - ادبیات  حوزه  پژوهشگر   - دهباشی  علی 
جایزه می گوید: جایزه هنر و ادب فرانسه سه بخش دارد 

که تا کنون به چندین نویسنده و هنرمند ایرانی اعطا شده 
قوزی» -  فیلم «شب  کارگردان  غفاری -  فرخ  مثال  است. 
جایزه کماندور را به خود اختصاص داده و جایزه اوفیسیه 
و   - اندیشمند  و  مترجم   - شایگان  داریوش  سینه  بر  هم 
امیرهوشنگ کاووسی - منتقد سینما - نصب شده است.
تا  هم  شوالیه  یعنی  جایزه  این  سوم  درجه  می افزاید:  او 
کنون به بسیاری از چهره های فرهنگی هنری کشور چون 
سیدحسینی،  رضا  شجریان،  محمدرضا  ناظری،  شهرام 
پری  حاتمی،  لیال  کیارستمی،  عباس  سپانلو،  محمدعلی 
صابری، لیلی گلستان، جالل ستاری، داریوش مهرجویی، 
کامبیز درمبخش و محمود دولت آبادی تعلق گرفته است.
می گوید:  جایزه  این  درباره  بیش تر  توضیح  در  دهباشی 
نشان شوالیه شامل جایزه مالی نیست و تنها نشانی است 
پاس  به  و  می شود  نصب  ادیبان  و  هنرمندان  سینه  بر  که 

مجموعه کارهای یک چهره فرهنگی و هنری است.
این فعال فرهنگی همچنین درباره علت اعطای این جایزه 
ماه های  در  کشورمان  هنری  و  فرهنگی  چهره  چندین  به 
و  ندارد  خاصی  دلیل  موضوع  این  می کند:  اظهار  اخیر 
پایان  به  رو  دلیل  به  احتماال  آن ها  اعطای  زمان  نزدیکی 
بودن سال جاری میالدی است؛ اما آن چه اهمیت دارد این 
مسائلی  کنار  در  ایران  نام  نشان  این  اعطای  با  که  است 
چون فرهنگ، هنر و ادبیات قرار می گیرد و این موضوع 
جایزه های  درباره  همچنین  دارد.دهباشی  اهمیت  خیلی 
شده  اعطا  ایرانی ها  به  فرانسوی ها  سوی  از  که  دیگری 
فرانسه  نشان های  مهم ترین  از  یکی  می گوید:  است، 
جایزه آکادمی فرانسه است که داریوش شایگان به فاصله 
آن  از  را  جایزه  این  اول  و  دوم  نشان  ترتیب  به  و  سال  دو 
خود کرد. این جایزه به کسانی داده می شود که تألیفاتی 
این  که  است  ایرانی  تنها  شایگان  و  دارند  فرانسه  زبان  به 
کیارستمی  عباس  است.پیش تر  کرده  دریافت  را  جایزه 
است.  گرفته  را  فرانسه  ادبیات  و  هنر  کماندور  نشان  هم 
را  اوفیسیه  نشان   ۹۲ سال  در  فرهادی  اصغر  همچنین 
دریافت کرده است. حسین علیزاده - نوازنده و آهنگ ساز 

- نیز قرار است آذرماه نشان شوالیه را بگیرد.

بیش از ۶/۷ میلیون نفر مهاجر قانونی در آلمان ساکن 
هستند 

بهشت مهاجران 

اصلی ترین  متحده،  ایاالت  از  بعد  حاضر  حال  در  آلمان 
هرساله  و  می شود  محسوب  جهان  مهاجران  مقصد 
جهان  کشورهای  همه  از  مهاجر  هزار  صدها  پذیرای 
بی سابقه  گذشته  سال   ۲۰ در  حداقل  وضعیت  این  است. 
بوده است تا حدی که سازمان همکاری های اقتصادی و 
توسعه (OECD) نیز از آن به عنوان انفجار یاد می کند. 
عنوان  با  نفر  هزار   ۴۰۰ از  بیش   ۲۰۱۲ .۰سال  در  تنها 
دسته  این  شده اند.  کشور  این  خاک  وارد  دائم»  «مهاجر 
اتحادیه،  قوانین  طبق  که  هستند  کسانی  مهاجران  از 
رقم  شوند.  ساکن  آلمان  در  سال  یک  از  بیش  دارند  حق 
۴۰ درصدی  به  نزدیک  رشد  نشان دهنده  نفر  هزار   ۴۰۰
از  قبل  سال  به  نسبت  مهاجران  از  دسته  این  تعداد  در 
کشورهای  ساکنان  اغلب  دائم»  «مهاجران  است.  آن 
بهتر  اقتصادی  وضعیت  دنبال  به  که  هستند  اروپا  شرق 
و یافتن شغل وارد آلمان شده اند. این در حالی است که 
آلمان یا حداقل دولت این کشور از این مهاجران با آغوش 
کار  نیروی  کمبود  با  نه تنها  آلمان  می کند.  استقبال  باز 
صنعت  و  اقتصاد  بخش های  از  بسیاری  در  متخصص 
پایین رشد جمعیت  نرخ  از  که  است،  روبه رو  کشور  این 
مطالعات اقتصادی  موسسه  استاد  یک  نیز رنج می برد. 
به  مهاجران  سن  «متوسط  می گوید:  باره  این  در  آلمان 
کشور  این  ساکنان  سن  متوسط  از  کمتر  بسیار  آلمان، 
استقبال  مورد  آلمان  در  مهاجران  دلیل  همین  به  و  است 
این  که  است  مهم  اندازه  همین  به  البته  می گیرند.  قرار 
باشند  مهارت  دارای  و  تحصیل کرده  افراد  مهاجران، 
این  برای  را  مهاجرت  می کند  سعی  دولت  رو،  همین  از 
زبان  آموزش  کالس های  احتماًال  کند.»  آسان تر  دسته 
برای  اندک  بسیار  هزینه ای  با  یا  رایگان  به  که  آلمانی 
برای  تالش  این  از  بخشی  می شود،  برگزار  مهاجران 
حداقل  می رسد  نظر  به  واقع  در  است.  مهاجران  جذب 
در چند سال اخیر، دولت آلمان به مهاجرت و مهاجران 
کشور و اقتصاد  این  مشکلی برای  عنوان تهدید و  به  نه 
آن، که به چشم پتانسیلی برای رشد اقتصادی آلمان نگاه 
فقط  آلمان،  برای  مهاجران  گفت  نمی توان  اما  می کند. 
(حتی  کشور  این  مردم  از  بسیاری  داشته اند.  منفعت 
نسلی که خود نیز بیش از دو دهه قبل به آلمان مهاجرت 
بی پولی  و  بیکار  مهاجران  تعداد  افزایش  از  کرده اند) 
سال  دارند.  شکایت  دارند  مالی  کمک  و  غذا  تقاضای  که 
نامه ای  کشور  این  بزرگ  شهر   ۱۸ شهرداران  گذشته 
سیل  به  دادن  سامان  برای  دولت  از  و  کرده  امضا  را 
مهاجران بیکار اروپای شرقی به شهرهایشان تقاضای 
کمک کردند. از زمانی که بلغارستان و رومانی در سال 
دو  این  از  مهاجران  سیل  پیوستند،  اتحادیه  به   ۲۰۰۷
کشور به سمت آلمان سرازیر شد. تنها در نیمه اول سال 
۲۰۱۳ میالدی ۶۷ هزار مهاجر رومانیایی و ۲۹ هزار نفر 
بلغارستانی وارد خاک آلمان شدند. اما همه داستان این 
نیست. بسیاری از این مهاجران نه از اروپای شرقی که 
از کشورهایی مانند ایتالیا و فرانسه هستند. آنها بیشتر 
به دنبال جایی با هزینه زندگی کمتر در نهایت به آلمان 
کالس های  در  که  ایتالیایی  مهاجران  از  یکی  رسیده اند. 
زبان آلمانی دولتی شرکت می کند، در این باره می گوید: 
در  نمی توانستیم  داشتیم  که  پولی  با  همسرم  و  «من 
کنیم  زندگی  آمده اند)  برلین  به  آن  از  که  میالن (شهری 
داریم.  دوست  را  کالنشهر  یک  در  زندگی  طرفی  از  و 
هستند  گران  بسیار  اغلب  اروپا  در  بزرگ  شهرهای 
اینجا  در  ما  حاال  بود.  ما  راه حل  تنها  برلین  بنابراین 
که  است  زبان  موجود  مشکل  تنها  خریده ایم.  آپارتمانی 

امیدواریم بتوانیم آن را حل کنیم.»

  نگرشی بر سطح 
مطالعه الکترونیکی 

است.  پایین  بسیار  ایران  در  خوانی  کتاب  آمار  که  ایم  شنیده  بارها 
است  نسخه  هزار   ۲ حدود  دانشگاهی  غیر  کتاب  انتشار  تیراژ  میزان 
- گاهی این آمار تا مرز ۵۰۰ نسخه هم پایین آمده – و نمودار، مطالعه 
هر ایرانی در سال ۱۸ دقیقه عنوان شده که البته هیچ کدام از آمارهای 
اعالم شده راجع به ساعت مطالعه افراد آماردقیق به حساب نمی آید. 
مورد  این  در  است؟  پایین  ها  ایرانی  مطالعه  آمار  واقع  به  آیا  ولی 

اشاره به چند نکته حائز اهمیت است.
تقاضا  پایین  میزان  از  نشان  کتاب  انتشار  تیراژ  چه  اگر  اینکه  اول 
دارد ولی بخش قابل توجهی از مطالعه در ایران در فضای مجازی 
در  می توان  را  ها  کتاب  از  بسیاری  کامل  متن  می گیرد.  صورت 
صوتی  فایل  حتی  کتابها  از  برخی  کرد،  مطالعه  و  جستجو  اینترنت 
که  حالی  در  دیگر  فردی  صدای  با  را  کتاب  یه  می توان  و  دارند  هم 
جا  همین  به  تکنولوژی  عرصه  دهیم.  گوش  می زنیم  قدم  خیابان  در 
ختم نمی شود. پیش از این یک محقق برای تالیف کتاب و دسترسی 
به منابع فکری دیگر ناچار بود کتاب های مختلف را بخواند و حتی 
مجبور بود کتابی ۵۰۰ صفحه ای را برای استخراج ۵۰ صفحه از آن 
کتاب مطالعه کند. در نتیجه یا باید کتاب مورد مطالعه را خریداری 
کند و یا در کتابخانه های عمومی آنرا مورد مطالعه قرار دهد. امروز 
صفحه  در  مشخص  موضوع  تایپ  نیست.  امر  این  برای  لزومی  اما 
داشته  دسترسی  دنیا  سراسر  در  منابع متعدد  به  تا  ست  کافی  گوگل 
هست  مناسبی  جایگزین  مجازی  مطالعه  امکان  آیا  اینکه  در  باشیم. 
یا نه نمی توان مطمئن جواب داد زیرا این آسان سازی در کنار صرفه 
منابع  بودن  دسترس  در  و  باال  گیری  نتیجه  سرعت  زمان،  در  جویی 
مطالعاتی برای همه افراد تمایلی را ایجاد می کند که کتاب به تنهایی 
از آن محروم است. ولی باید در نظر داشت که امکانی که اینترنت در 
و  خاص  موضوع  به  مختصر  را  آگاهی  سطح  میگذارد  افراد  اختیار 

محدود می کند. 
بودن  پایین  بر  دلیل  را  کتاب  تیراژ  میزان  نمی توان  که  دلیلی  دومین 
میزان مطالعه دانست، تغییر ذائقه عمومی است. نمی توان کتاب هایی 
که جوان های سال ۹۳ می خوانند را با کتابهایی که جوان ها در سال 
۵۳ یا ۶۳ می خواندند در یک گروه دسته بندی کرد. به نظر میرسد در 
این ایام روی آوری به مقاله خوانی بیشتر است به چند دلیل اول آنکه 
و  داشت  دسترس  در  اینترنت  طریق  از  می توان  راحتی  به  را  مقاالت 
مطالعه کرد. دوم آنکه مقاالت متناسب به موضوعات روز و اتفاقات 
دورانی  در  اورول  جرج   ۱۹۸۴ کتاب  مثال  عنوان  به  ست.  جاری 
میتوانست مصداقی از برخی جوامع باشد در نتیجه ضرورت خواندن 
رمانی که... سال پیش تالیف شده است از دید برخی بالجهت است. 
های  یافته  جدید،  تفکرات  است،  علم  پیشرفت  سرعت  دلیل  سومین 
گذشته،  های  نظریه  بندی  جمع  با  که  هایی  تئوری  جدید،  علمی 
مردم  که  است  ای  موجه  دالیل  همگی  میدهد،  ارائه  را  جدید  اندیشه 
با  که  مقاالتی  بیاورند.  روی  کتاب  مطالعه  از  بیش  خوانی  مقاله  به 
پیرامون  محیط  از  بهتری  شناخت  و  است  تطبیق  قابل  امروز  جامعه 
نظر  در  مطالعه  کم  آمار  برای  میتوان  که  دلیلی  سوم  می دهد.  ارائه 
گرفت این است که در حال حاضر با توجه به شرایط دشوار اقتصادی 
می توان گفت کتاب، کاالی لوکس به حساب می آید. وقتی ۳۵ درصد 
از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند یعنی هزینه مایحتاج اولیه 
بیشتر  ضرورتی  کتاب  خرید  تردید  بی  می کنند  فراهم  سختی  به  را 
آسایش و آرامش  از شیر و تخم مرغ و برنج ندارد. از طرفی فقر با 
نظر  به  می خواهد.  زمان  و  فکر  فراقت  کتاب  مطالعه  و  است  بیگانه 
کشور  فالن  با  ایران  مردم  ساالنه  مطالعه  میزان  مقایسه  میرسد 

پیشرفته اروپایی و آمریکایی قیاس نادرستی ست. 
دلیل چهارمی که می توان به آن اشاره کرد فرهنگ مطالعه است. به 
هر دلیل مردم ایران منابع شنیداری و دیداری را بیشتر می پسندند. 
کتاب  همان  از  که  فیلمی  دیدن  از  خوب  کتاب  یک  خواندن  تردید  بی 
اقتباس شده لذت بخش تر است اما در میان مردم ایران دیدن فیلم و 
مشغولیت تصویر اوقات بیشتر به خود اختصاص میدهد. این فرهنگ 
دارد.  شناخت  به  نیاز  کتاب  گرفتن  دست  در  به  تمایل  احساس  و 
شناختی که از دوران کودکی باید فهمیده شود. ولی فروشگاه های 
اسبابی  است.  متنوع  سرگرمی  ابزارهای  از  پر  فروشی  بازی  اسباب 
که ذهن و روح کودکان را مشغول سرگرمی های سطحی و بی تاثیر 
می کند. در مجموع اگرچه نمی توان به قطعیت اعالم کرد آمار ساعت 
مطالعه  به  آوری  روی  تردید  بی  ولی  است  چقدر  ایران  در  مطالعه 
اینترنتی و مقاله خوانی، نگرشی سطحی با تاریخ انقضاء محدود در 
افراد ایجاد می کند. در حالی که خواندن کتاب فرد را وادار به تامل و 
اندیشه میکند. راه فکر کردن را می آموزد. امکانی که خبر خوانی و 

مقاله خوانی با آن فاصله دارد.
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شکاف نسل ها از بروز پدیده های عجیبی حکایت می کند

کلید معمای 
پیچیــــــــده

یاسین نمکچیان

معادالت  گرفته  صورت  واکنش های  و  پاشایی  مرتضی  مرگ 
عجیبی را به وجود آورد. معادالتی که در یک سوی آن، مخاطبان 
دیگر  و  خواننده  این  آثار  مصرف کننده  که  گرفته اند  قرار  جوانی 

قرار  کسانی  هم  دیگر  سوی  از  و  می آیند  شمار  به  او  صنفان  هم 
گرفته اند که با وجود دسترسی به امکانات و تکنولوژی و شبکه 
خود  هم  شاید  و  بودند  غریب  خواننده  این  نام  با  و...  اجتماعی 
را سرزنش می کنند که چطور از حضور چنین هنرمند محبوبی 

غافل مانده اند.
قصه اما جای دیگری گره خورده است. جایی که آنقدرها با وجهه 
شاخص های  در  و  نمی کند  پیدا  ارتباط  پاشایی  مرتضی  هنری 
دو  همین  تقابل  کرد.  دنبال  را  سردرگم  کالف  این  باید  دیگری 
از  دارند  هم  قابل توجهی  سنی  فاصله  یکدیگر  با  عمدتا  که  دسته 
وجود بحران قابل تاملی حکایت می کند. بحرانی که امروزه باعث 
ریحانه  روز  یک  و  می شود  جامعه  در  عجیبی  پدیده های  پیدایش 
را.  پاشایی  مرتضی  دیگر  روزی  و  می کند  اسطوره  را  جباری 
کرده  نفوذ  بوم  و  مرز  این  ساکنان  استخوان  مغز  تا  که  بحرانی 

است و هربار به شکل متفاوتی نمایان می شود. 
جهان  در  نسل ها  شکاف  درباره  شده  مطرح  تعاریف  به  تکیه  با 
انطباق  و  دارد  اشاره  نسلی  بین   روابط  و  پیوندها  قطع  بر  که 
این  باید  ایرانی،  جامعه  کنونی  شرایط  با  آن  متعدد  تعاریف 
موضوعی  پدیده  این  وجود  که  دهیم  قرار  توجه  مورد  را  نکته 
جامعه  مختلف  دوره های  در  آن  تاثیرگذاری  دامنه  و  است  جدی 
ایرانی به شکل های متفاوتی بروز می کند. دکترباقر ساروخانی 
تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  استاد  و  جامعه شناس 
مطرح  همه زمان ها  در  و  همه جا  نسلی  شکاف  که  است  معتقد 
جلوه  مهم تر  را  آن  امروز  آنچه  و  نیست  جدیدی  مساله  و  بوده 
می دهد، تغییرات سریع و عمیق این موضوع است. اگر وجود این 
شکاف نسلی در جامعه ای که در معرض عمیق ترین و سریع ترین 
آن  به  می توان  بلکه  شکاف،  نه تنها  شود،  محرز  است  تغییرات 
خواهد  حادتر  را  موضوع  همین  که  گفت  نیز  گسست  و  انقطاع 
کرد. دکتر ساروخانی معتقد است معموال میان آنچه در تحقیقات 
گفته می شود با آنچه رفتار می شود، تفاوت وجود دارد و جوانان 
بزرگ تر،  به  احترام  خاطر  به  اغلب  گرفته  صورت  تحقیقات  در 
نسل ها  شکاف  چندان  خانواده  ساحت  و  مادر  و  پدر  قداست 
پیدا  نمود  نسل ها  بین  شکاف  در  که  آنچه  اما  نمی کنند.  قبول  را 
می کند این است که دو نسل زبان گفتار و رفتار یکدیگر را متوجه 
نشده و همین موضوع مشکل ساز می شود. در این مواقع است که 
ما با پدیده ای به نام فرزند بیرونی مواجه می شویم؛ به آن معنا که 
بیشتری  تاثیر  مدرسه  و  رسانه  اجتماعی،  شبکه های  از  فرزندان 
خانواده  نزد  فیزیکی  نظر  از  جوانان  خانواده.  از  تا  می پذیرند 
ارزشی  نظر  از  و  کرده  دنبال  را  بیرون  حوادث  اما  هستند،  خود 

به بیرون تعلق دارند.
عالمه  دانشگاه  شناسی  جامعه  استاد  پناهی  محمدحسین 
اجتماعی  علوم  فصلنامه  در  پدیده  این  درباره  نیز  طباطبایی 
می نویسد:  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده 
از  جامعه  یک  فرهنگی  تداوم  چگونگی  به  نسلی  شکاف  مفهوم 
اجتماعی  فرآیند  در  اگر  می شود.  مربوط  دیگر  نسل  به  نسلی 

مطلوبی  حد  تا  جامعه  یک  فرهنگ  نوجوانان،  و  کودکان  کردن 
نحو  به  فرهنگی  تولید  باز  و  شود  منتقل  دیگر  نسل  به  نسلی  از 
احسن انجام پذیرد، میزان اشتراک فرهنگی دو نسل باال می رود 
صورت  این  در  نمی آید،  وجود  به  نسل  دو  بین  فاحش  اختالف  و 
تفاهم بین دو نسل جدید و قدیم برقرار می شود و بحران هویتی 
نیز برای نسل جدید روی نمی دهد. در مقابل اگر فرآیند اجتماعی 
کردن به علل داخلی و خارجی دچار مشکل  شود ، بین نسل جدید 

و قدیم شکاف می افتد.
در  آن  نشانه شناسی  و  جامعه شناس  دو  نظریه های  مرور 
تایید  افتاد  اتفاق  پاشایی  مرتضی  مرگ  از  بعد  که  ماجراهایی 
حتی  که  است  گسترده  اندازه ای  به  شکاف  عمق  که  می کند 
رفته  بین  از  گذشته  نسل  و  جدید  نسل  بین  اشتراکات  ساده ترین 
همین  و  کرده  تغییر  جدید  نسل  برای  زندگی  معیارهای  است. 
که  جدید  نسل  است.  داده  قرار  تحت الشعاع  را  سلیقه ها  مساله 
سال   ۲۴ تا   ۱۸ سنی  میانگین  با  نوجوان هایی  و  جوان ها  عمدتا 
متفاوت  اجتماعی،  رویداد های  با  برخورد  در  می دهند  شکل  را 
عمل می کنند و بسیاری از ناهنجاری ها را هنجار می دانند. ذائقه 
آنها به گونه ای تربیت شده که تنها به سطح واکنش مثبت نشان 
می دهد و با عمق میانه چندانی ندارد. به همین دلیل جایی که پای 
اندیشه بین نسل جدید به میان می آید عرصه خالی می ماند. اگر 
بررسی  مورد  را  جوان ها  و  نوجوان ها  بین  در  مطالعه  وضعیت 
که  چرا  خورد،  خواهد  رقم  تاسفباری  نتایج  بی تردید  دهیم  قرار 
در  را  سرگرمی هایش  و  می شنود  و  می بیند  بیشتر  جدید  نسل 
ابزارهای  وضعیتی  چنین  در  می کند.  خالصه  محدوده  همین 
شبکه های  همچون  ایران  کنونی  جامعه  در  تاثیرگذار  تبلیغاتی 
که  نسلی  می آید.  در  نسل  همین  تسخیر  به  هم  و...  اجتماعی 
گذشته  کلمه  یک  در  و  فرهنگ  و  تاریخ  از  چندانی  شناخت  عمدتا 
راه های  از  تنها  را  فرهنگی اش  خوراک  و  ندارد  سرزمین  این 
وجود  با  که  است  این  واقعیت  می کند.  تامین  مجازی  ارتباطی 
رقم  شرایطی  کشور  در  دانشگاه ها  توسعه  و  تکنولوژی  رشد 
خورده است که نسل جدید با پس زمینه ای کامال سفید تولیدات 
و  می دهد  قرار  ارزیابی  مورد  را  اجتماعی  رویدادهای  و  هنری 
اجتماعی  شبکه های  در  که  است  چیزهایی  قضاوت هایش  مالک 
موسیقی  جوان  و  نوجوان  مخاطبان  می کنند.  پیدا  بست  و  چفت 
اگر  و  نمی شناسد  را  سرزمین  این  اصیل  ترانه  تطور  تاریخ  پاپ، 
نسل  و  او  بین  کند.  برقرار  ارتباطی  آن  با  نمی تواند  بشناسد  هم 
گذشته اش شکاف عمیقی وجود دارد و طبیعی است که رو بیاورد 
که  آثاری  بین  از  است  ناگزیر  او  هم نسالنش.  هنری  تولیدات  به 
در بازار امروز تولید می شوند دست به انتخاب بزند و در نتیجه 
سایر  به  نسبت  که  پاشایی  مرتضی  همچون  خواننده ای  کارهای 
تولیدات بازار از سطح کیفی مناسب تری برخوردار است و متن 
گل  است  کرده  رعایت  را  حداقلی  استاندارد  یک  آهنگ  و  ترانه 
متوسط  اثر  چند  با  تنها  را  ساله  چند  و  بیست  جوان  و  می کند 
و  خواننده  اگر  چرخه  این  در  می برد.  پیش  شدن  ستاره  مرز  تا 

آهنگساز و... کمی هوشمندانه برخورد کند و وسواس بیشتری 
داشته باشد به سرعت رشد می کند و نبض مخاطبان جوانش را 
که  است  مخاطبانی  همان  برعهده  راه  باقی  می گیرد.  دست  در 
مجازی  رسانه های  قدرت  با  و  دارند  دست  در  را  تبلیغات  ابزار 
می توانند راه صد ساله را در یک شب، پیش پای هنرمند تازه از 
راه رسیده بگذارند. با همه این حرف ها هوشمندی هنرمند برای 
استفاده از موقعیت ها در درجه اول اهمیت قرار می گیرد. اتفاقی 
که مرور کارنامه مرتضی پاشایی در یک سال آخر زندگی اش این 
نکته را به اثبات می رساند. او بعد از آنکه متوجه بیماری ترسناک 
کار  از  دست  و  نمی کند  فرار  زندگی  از  تنها  نه  می شود  سرطان 
نمی کشد بلکه فعالیت هایش را نسبت به گذشته وسعت می بخشد. 
با شکل و شمایل جدید در برنامه تحویل سال حضور پیدا می کند 
کنسرت.  برگزاری  برای  می افتد  دوره  شهر  به  شهر  آن  از  بعد  و 
نکات  از  یکی  گذشته،  سال  زنده  اجرای  در  رکوردشکنی اش 
بخش  برای  آگاهانه  او  اوست.  خاموشی  از  بعد  اتفاقات  کلیدی 
در  و  است  ساخته  خاطره  کشور  مختلف  نقاط  مردم  از  وسیعی 
هیچ  پای  سال  سال های  تا  شاید  که  رفته  صحنه  روی  شهرهایی 
خواننده دیگری به آن شهرها باز نشود. خیلی از همان آدم هایی 
که از شهرهای دور کشور خودشان را به مراسم تشییع پیکرش 
محل  شهرهای  در  او  حضور  اهمیت  از  حرارت  با  بودند  رسانده 
زندگی شان حرف می زدند. با همه این حرف ها حافظه کوتاه مدت 
آدمی  از  را  حساس  مواقع  در  درست  قضاوت  امکان  ایرانی 
نمی کند.  فراهم  را  مطلوب  تحلیل  به  دستیابی  فرصت  و  می گیرد 
موسیقی  سایت های  مداوم  نظرسنجی های  و  آمارها  به  اگر 
موسیقی  بهترین های  هرساله  که  کنیم  رجوع  پیش  دوسال  یکی، 
روشن  نکته  این  می کنند  انتخاب  کارشناسان  و  مردم  نگاه  از  را 
خواننده  بهترین  عنوان  به  هرگز  پاشایی  مرتضی  که  می شود 
از  هم  و  نظرمردم  از  هم  رقیبانش،  با  حتی  و  نشد  انتخاب  سال 
نظر کارشناسان فاصله چشمگیری داشت. حاال اینکه چطور این 
می شود و  قلب ها  ناگهان محبوب  بیماری  از دوران  بعد  خواننده 
گوی سبقت را از رقبایش می رباید سوالی است که پاسخ های آن 
را باید در شاخص های دیگری غیر از کار هنری هم به جست وجو 
مداوم  انتشار  با  او،  سخت  بیماری  با  که  فاکتورهایی  نشست. 
حرکت  با  می کردند،  مخابره  را  مرگش  خبر  که  اس هایی  ام  اس 
او،  از  حمایت  برای  ورزش  و  هنر  سرشناس  ستاره های  جمعی 
با رفتار رسانه ها و شبکه های اجتماعی و...رابطه تنگاتنگی پیدا 
جامعه شناسان  برعهده  باید  را  آن  واکاوی  که  رابطه ای  می کند. 
کشور  اجتماعی  بدنه  در  را  ریشه اش  و  گذاشت  روانشناسان  و 
شود.  روشن  وضوح  به  پدیده ای  چنین  پنهان  زوایای  تا  جست 
پدپده پاشایی آخرین برگ رو شده داستان سردرگمی ها و بحران 
برهم  که  چشم  و  بود  نخواهد  معجزه ها  وجست وجوی  هویت ها 
جمعیت  و  می کند  بروز  دیگری  قامت  و  قد  با  پاشایی  بگذاریم 

سرگردان را مشغول خواهد کرد.
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ایران و جهان

حلقه های گمشده اوباما
لسلی.اچ.گلب 

تحلیلگر شورای روابط خارجی آمریکا

حتی کسانی که ته مانده ایمانی به پرزیدنت اوباما دارند نباید روی این مساله 
ظاهر  تاریخ ساز  ریاست جمهوری اش  آخر  سال  دو  در  او  که  کنند  شرط بندی 
خواهد شد. رئیس جمهوری که در آغاز به کارش انتظارات را باال برد و هم اینک 
نیز در داخل و خارج زمین گیر شده است. در داخل، مخالفان جسور کاخ سفید 
نیم بند  اقتصاد  زیرساخت های  برای  دارد  قصد  اوباما  باراک  که  را  هزینه هایی 
آمریکا خرج کند تا آمریکا قدرت خود را در خارج از کشور حفظ کند مسدود 

می کنند.
برده  ارث  به  را  جهان  جاری  بحران های  از  بسیاری  اوباما  باراک  که  حالی  در 
است اما انفعال و خشنودی همیشگی اش باعث شده که بحران ها الینحل باقی 
بماند. هر چقدر که به جلو پیش می رویم با یک واقعیت بیشتر روبه رو خواهیم 

شد و آن اینکه تیم دولت اول او به مراتب بهتر از تیم دولت دوره دوم است.
 در واقع بهترین نفرات دور اول ریاست جمهوری اوباما در دور دوم از وی جدا 
شدند. ناامیدکننده تر اینکه، الگوی آسیب شناسانه رئیس جمهوری در سازه های 
یافتن  دنبال  به  زیاد  دیگر  او  و  می گیرد  خود  به  عینیت  رنگ  کمتر  توافق  مورد 
از  که  است  کرده  استوار  امر  این  بر  را  خود  اولویت  او  نیست.  مشترک  مخرج 
هر نوع اقدام خارجی که ممکن است او را از مسائل داخلی بازدارد دوری کند. 
هرگونه  برابر  در  اسلوب  این  با  او  چرا  که  دریابید  می توانید  زمینه  این  در 
بین المللی  مجامع  در  موفقیت  زمینه  آن را  و  می کند  مقاومت  جسورانه  حرکت 
اما  می شکفد  انتزاعی اش  روشنفکرانه  سخنان  در  اوباما  گل های  می پندارد. 
مشخصا سانتی مانتال و احساسی نیست. او قصد دارد نشان دهد که طرح ها در 
چه شرایطی و چگونه باید صورت بگیرد. این راهبرد جوهره قدرت وی است، 
آنچنان که آمریکایی ها نباید تحت هیچ شرایطی امید خود را از دست بدهند. در 
خانه مطمئن باشید که رئیس جمهوری مثل یک ببر تایلندی گیر افتاده در قفس 
است. با این وجود اوباما می تواند در این مدت باقیمانده خود را از این مخمصه 
رهبران  دارد.  واقعیت  و  نیست  تصور  از  خارج  موضوعی  این  دهد.  نجات 
خارجی شاید لعن و نفرین کنند فردی را که در کاخ بیضی شکل حضور دارد 
واقعه ای  شکل گیری  مانع  بخواهند  یا  دهند  انجام  کاری  بخواهند  آنها  اگر  اما 
شوند آنها با شتاب به سمت کاخ سفید می آیند و دیگر اینجا مهم نیست که آنها 
در خانه شان در مورد آمریکا چگونه فکر می کنند. برای تمام آه و ناله هایی که 
متحمل  اوباما  که  شکست هایی  تمام  بر  داده اند،  سر  آمریکایی  ها  مدت  این  در 
شده است و تمام فرصت هایی که آمریکا در دو دهه گذشته از دست داده است، 
که  دومی  دهه  کند.  اقدام  بحران ها  حل  در  که  می رود  امید  آمریکا  به  همچنان 

اشاره شد به دهه بحران ها معروف است که از قرن بیست و یکم کلید خورده 
است. اوباما دو سال وقت دارد در این صحنه خودی نشان دهد. اوباما دو سال 
وقت دارد تا تروریست هایی را که در خاورمیانه النه کرده اند متوقف کند. زیرا 
آنها برای باقی دنیا خطرناک هستند و باید هرچه سریع تر متوقف شوند. برای 
فرصت  همچنین  او  کند.   طراحی  کاری  اوباما راهبردی  که  است  کار الزم  این 
دارد که راهبرد خود را در قبال دو معضل بزرگ آمریکا بازتعریف کند: نخست 
روسیه و دیگری منطقه آسیایی پاسیفیک. نخستین دستور کار اما مربوط به 
زمینه  این  در  گفته هایش  از  فراتر  که  می رسد  نظر  به  و  می شود  تروریست ها 
میان  این  در  کند.  جنگ  اسالمی  خودخوانده  خالفت  گروه  با  و  عمل  باید 
فراموش نباید کرد که آمریکا باید رابطه اش را با ایران هم بازسازی کند. به رغم 
اینکه آمریکا و ایران مشکالت زیادی برای برقراری رابطه با یکدیگر دارند اما 
باید گفت که در دو دهه اخیر ایران به رغم پیچیدگی هایش، یکی از مهم ترین و 

باثبات ترین کشورهای خاورمیانه بوده است.
به  روحانی  حسن  انتخابات  این  دل  از  و  دارد  وجود  آزادی  انتخابات  ایران  در   
(می توانید  می شود.  انتخاب  رئیس جمهوری  به عنوان  اصالح طلب  یک  عنوان 
تصور کنید که در روسیه پوتین یا در چیِن شی جینگ پینگ فردی اصالح طلب 
به عنوان رئیس  جمهوری انتخاب شود؟!) به این موارد می توانید اضافه کنید که 
ایران و آمریکا هر دو با یک دشمن مشترک روبه رو هستند و آن هم افراطیون 
باید  افراطیون  این  که  دارند  اعتقاد  کشور  دو  هر  رهبران  و  هستند  منطقه 

خنثی سازی شوند. 
ایران و آمریکا هر دو یک خواسته دارند و به نوعی غیرمستقیم در حال اجرای 
آن هستند. ایران به دولت بغداد کمک می کند تا در نبرد با داعشی ها موفق باشند، 
آمریکا نیز به همین منظور سالح های مجهزتری برای پیشمرگه ها می فرستد. 
هر نوع ائتالفی که برای از بین بردن داعش صورت می گیرد می تواند ایران و 

سوریه اسد را هم در برگیرد. 
برای ایران و اسد، این افراطیون دشمنان واقعی  هستند و آنها می توانند با این 
گروه تروریستی وارد جنگ شوند و آمریکا نیز از راه هوایی نبرد را با داعشی ها 
پی بگیرد. االن زمانی است که باید به این ائتالف واقعیت بخشید و نشان داد 
که این افراطیون در اقلیت هستند و آنها دراصل یک گروه تروریستی به حساب 
مساله  خصوص  در  باید  آمریکا  موضوع  این  سوای  خالفت.  یک  تا  می آیند 
جمهوری خواهان  اینکه  به رغم  کند.  امضا  جامعی  توافق  یک  ایران  با  هسته ای 
نخواهند  را  توافق  و  آورد  خواهند  در  خود  کنترل  به  را  اکثریت  ژانویه  ماه  در 
با  توافق  اما  کرد  خواهند  حمله  توافق  این  به  اسرائیلی شان  دوستان  پذیرفت، 
ایران می تواند برای اوباما با ارزش تلقی شود. همپای موضوع ایران، آمریکا 
کند.  تعریف  دوباره  را  خود  رابطه  پاسیفیک  منطقه  قدرت  و  روسیه  با  باید 
زیرا  بازگرداند،  اصلی  خط  به  را  رابطه  این  دوباره  که  است  این  قدم  نخستین 
به  هم  قدم  دومین  است.  شده  خارج  خط  از  اوکراین  بحران  از  پس  رابطه  این 
منطقه پاسیفیک باز می گردد؛ جایی که آمریکا باید موقعیت مستحکم تری برای 

خود دست و پا کند. آمریکا در دو سال پیش تصمیم گرفت که یک «چرخش» را 
در سیاست خارجی خود به وجود آورد. این چرخش اشاره به منطقه پاسیفیک 
نظامی  حضور  منطقه  این  در  متحده  ایاالت  که  است  الزم  زمینه  این  در  دارد. 

که  برود  پیش  به  گونه ای  نباید  البته  موضوع  این  کند.  تقویت  بیشتر  را  خود 
مطمئن  منطقه  در  را  طرفین  باید  بلکه  آورد.  حساب  به  تهدید  یک  را  آن  چین 
این  به  نیرو  اعزام  و  نیست  نظامی  قدرت  با  مساله  حل  پی  در  آمریکا  که  سازد 
سال  دو  در  می تواند  اوباما  باراک  است.  بخش  آرام  راهکاری  به عنوان  منطقه 
آخر دوره اش این موارد را در دستور کار خود قرار دهد: ارتباط با ایران، جنگ 
منطقه  در  قدرتمند  حضور  و  روسیه  با  تازه  دیپلماسی  گشایش  افراطیون،  با 

پاسیفیک.

چالش های پیش روی آمریکا در منطقه

به خاورمیانه آشفته خوش آمدید
نویسنده: آرون دیوید میلر*

در حال حاضر بزرگترین تهدید امنیتی علیه ما، داعش نیست، بلکه شاخه ای از القاعده 
است که ما فکر می کردیم نابود شده است و آن القاعده شبه جزیره عربستان است.

حتی اگر مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی بتوانند مذاکرات را برای رسیدن به توافق 
خاورمیانه  در  ناخوشایندی  های  واقعیت  با  آمریکا  کنند،  مدیریت  نوامبر،   ۲۴ تا  جامع 
آشفته  نتایج  که  ایم  شده  گرفتار  ای  خاورمیانه  نوع  از  برمودا  یک  در  ما  است.  رو  روبه 
عدم  و  ابهام  که  ای  منطقه  کنند.  می  خودنمایی  رفته  و  شسته  های  حل  راه  از  بیشتر 

اطمینان از آینده ی دولت ها بیش از ثبات آنها موضوعیت دارد.
 ما به این مسئله عادت کرده ایم و البته بخشی از مشکل، ما هستیم. ما در هزاران مایل 
دورتر از منطقه نشسته ایم در حالی که از شمال و جنوب توسط همسایگانی غیروحشی 
و از شرق و غرب هم توسط دریا (آن گونه که یک مورخ به صورت فوق العاده ای گفته، 
به  جهان  از  بودن  جدا  این  که  درحالی  شویم.  می  محافظت  است)  ما  مایع  دارایی  این 
داشته  جهان  به  نسبت  کج  بسیار  دیدی  تا  است  شده  موجب  اما  داده،  شگرف  مزیتی  ما 

باشیم.
شاید ما توانسته باشیم خودمان را از نیروهای تاریک تاریخ و جغرافیا آزاد کرده باشیم، 
اما بقیه جهان نتوانسته اند. می توانید این موضوع را از روس ها، چینی ها، ایرانی ها، 
مصری ها، اسرائیلی ها و بسیاری دیگر بپرسید. برای شروع باید به این موضوع اشاره 
کنیم که این دید کج موجب ساده لوحی ما شده است تا نتوانیم ذهنیت قدرت های کوچک 
را که در لبه ی چاقو زندگی می کنند، درک کنیم. این مسئله خودبینی ما را نشان می دهد 
چون ما واقعًا نیازی به شنیدن نداریم. خطای ما به دلیل ابعاد، قدرت و وضعیت حفظ 
شده ماست که آرمان گرایی ما و این که چرا فکر می کنیم می توانیم و باید راه حلی پیدا 

کنیم را توضیح می دهد.

است  معنا  این  به  این  و  است  شده  ما  گرایی  عمل  ایجاد  موجب  زندگی،  مکان  نهایت،  در 
که ما می توانیم به مشکالت براساس هالیوود، پایان خوش و دیدی قهرمانانه به جهان، 
و  قبلی  جمهور  رئیس  شد»  انجام  ی «ماموریت  جمله  شما  که  مطمئنم  من  دهیم.  پاسخ 
کمپین صدور دموکراسی به عراق و افغانستان وی را به یاد دارید. با این حال ۱۱ سال بعد 
ما به سمت جنگ سوم عراق می رویم. حتی رئیس جمهور کنونی ما با تسلیم در برابر 
ایاالت  که  است  معتقد  عربی  بهار  خالل  در  مصر  جمهور  رئیس  مبارک،  حسنی  سقوط 
متحده در سمت درست تاریخ قرار گرفت. اما امروز مسلمًا مصر آزادی و رفاه کمتری 
در مقایسه با زمان مبارک دارد. البته جمله ی رئیس جمهور باراک اوباما درباره ی «در 

نهایت داعش را شکست می دهیم» را فراموش نکنید.
اجازه بدهید واقع بین باشیم. حتی با وجود این که ما اسامه بن الدن را کشتیم و هسته 

ی مرکزی القاعده را نابود کردیم، در حال حاضر بزرگترین تهدید امنیتی علیه ما، داعش 
نیست، بلکه شاخه ای از القاعده است که ما فکر می کردیم نابود شده است و آن القاعده 
است،  خاورمیانه  کنونی  سمی  محیط  از  برآمده  گروه  این  است.  عربستان  جزیره  شبه 
آن  انجام  به  قادر  که  داریم  منطقه  کل  مشکل  رفع  به  نیاز  ما  آنها  دائمی  نابودی  برای 
نیستیم.در حال حاضر ما با یک حقیقت ناخوشایند روبه رو هستیم. خاورمیانه منطقه 
تونس و شاید  استثناهایی همانند  عصبانی و ناکارآمد است که به جز  ای شکسته شده، 

کردستان و چند کشور پادشاهی عربی، جهان عرب در حال ذوب شدن است. مشکالت 
سیاسی حل نشده ی زیادی در این مطقه وجود دارد. صلح اسرائیلی ها و فلسطینی ها؟ 
برای این کار نیاز به رهبرانی داریم که واقعًا به دنبال پر کردن شکاف ها باشند، اما در 

حال حاضر چنین افرادی وجود ندارند.
لحاظ  از  نامطمئن  وضعیتی  همچنان  هم  آینده  در  که  کشوری  چطور؟  عراق  درباره 
فساد و فرقه گرایی دارد و منطقه گرایی هم همچنان تهدیدی برای فروپاشی آن است. 

و  داعش  هستیم:  کشور  این  در  مختلف  درگیری  چهار  شاهد  حاضر  حال  در  سوریه؟ 
آمریکا، بشار اسد و مخالفین سنی و جهادی ها و جهادی ها و شاید در آینده ی نزدیک 
آمریکا و اسد. این که در نتیجه ی این درگیری ها شاهد به وجود آمدن چه نوع کشوری 

باشیم، معلوم نیست.
واقعیت این است که در زمینه ی موضوع هسته ای میان ایران و آمریکا بیش از هر کدام 
از دیگر مسائل پیشرفت حاصل شده است. با وجود این که توافق امری شدنی است، اما 

سیاست، عدم اعتماد و درگیری در بسیاری از مسائل منطقه ای تضمینی برای مشکالت 
همیشگی ایران و آمریکا است.

* معاون و محقق برجسته مرکز بین المللی وودرو ویلسون و کارشناس خاورمیانه در 
چند دولت دموکرات و جمهوری خواه آمریکا

منبع: سی ان ان/ مترجم: حسین هوشمند
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انتشار دیدگاه های رسانه های کشورهای 
خارجی، به منظور انتقال دیدگاه ها و مطالب 
و نوع نگاه رسانه های غربی به موضوعات و 

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

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

توسط وکالی مجرب پایه یک  دادگستری

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

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

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

استعالم خروج از کشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری
ثبت شرکت ها ، واردات، صادرات و امور گمرکی 
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۹۵ درصد کار توافق 
تمام شده است

و  آمریکا  ایران،  که  نوشته  گزارشی  در  گاردین  روزنامه 
به  هستند  مذاکره  درحال  وین  در  که  جهانی  های  قدرت 
موضوع  یک  به  تواند  می  که  جامع  و  تاریخی  توافق  یک 
خبرگزاری  گزارش  هستند.به  نزدیک  دهد  پایان  ساله   ۱۲
فارس، گاردین به نقل از دیپلمات ها نوشت که ۹۵ درصد 
کار تمام شده است و اکنون منتظر تصمیمات پایتخت های 
ملی درباره ظرفیت غنی سازی ایران طی چند سال آینده 

و ترتیباتی که تحریم های ایران برداشته شود هستند.
تسلیحات  کنترل  برجسته  کارشناسان  از  نفر  چندین 
آنکه  از  بیش  مانده  باقی  موانع  که  اند  کرده  استدالل 

اصولی باشند، سیاسی هستند.
طبق این گزارش، اختالفاتی بین گروه ۱+۵ که در مذاکره 
با  مقایسه  در  فرانسه  و  دارد  وجود  نیز  هستند  ایران  با 
دیگر اعضای این ۶ کشور، به طور مداوم مخالف واگذاری 

امتیازات به ایران می باشد.
آمریکا  خارجه  وزیر  کری»  «جان  که  داد  ادامه  گاردین 
را  وگوهایی  گفت  تا  کرد  سفر  پاریس  به  نوامبر   ۴ روز 
دهد  صورت  فرانسه  خارجه  وزیر  فابیوس»  «لوران  با 
که  بود  مطلب  این  از  کردن  حاصل  اطمینان  دنبال  به  و 
فابیوس در روزهای پایانی مذاکرات مداخله آشکار نکند. 
در مراحل پایانی مذاکرات در خصوص توافق موقت ژنو 
به  امتیاز  واگذاری  هرگونه  علیه  فابیوس   ،۲۰۱۳ سال  در 
ایران هشدار داد و گفت که پاریس در یک «بازی احمقانه» 
می  مذاکرات  به  آشنا  فرانسوی  منبع  شود.یک  نمی  وارد 
گوید، «برای فابیوس، رابطه با کشورهای خلیج (فارس)، 
اشتغال  و  اقتصادی  نظر  از  قطر،  و  سعودی  عربستان 

فرانسه در سال های آینده مهم تر از ایران است.»
احتماًال  مذاکرات  شکست  پیامدهای  داد،  ادامه  گاردین 
تحمیل  آماده  آمریکا  کنگره  بود.  خواهد  سریع  و  جدی 

تحریم های جدید علیه ایران است و بعد از آنکه جمهوری 
خواهان موفق شدند در انتخابات میاندوره ای ماه جاری 
میالدی، کنترل سنا را از دموکرات ها پس بگیرند، از این 
توسط  ایران  علیه  جدید  تنبیهی  اقدامات  کردن  وتو  پس 

اوباما دشوار خواهد بود.
از طرف دیگر طبق این گزارش، برخی در تهران احتماًال 
خواستار پایان دادن به توقف نسبی برنامه هسته ای ایران 
احتماًال  طرفه  دو  های  تنش  شوند.  می  ژنو  توافق  طبق 
خیلی سریع بن بست ۱۲ ساله هسته ای را به آستانه جنگ 
می رساند زیرا اسرائیل به طور مداوم تهدید کرده است 
نظامی  اقدام  بخورد  شکست  ایران  با  دیپلماسی  اگر  که 

علیه تأسیسات هسته ای ایران صورت می دهد.
مسائلی  به  توجه  با  دهد،  می  ادامه  انگلیسی  روزنامه  این 
تمامی  است،  مانده  باقی  نشده  حل  مذاکرات  در  هنوز  که 
طرفین مذاکرات در وین تمایلی به خاتمه دادن به مذاکرات 
محقق  نوامبر   ۲۴ مهلت  تا  نهایی  توافق  که  صورتی  در 

نشود، ندارند.
حالت  این  در  که  هایی  گزینه  از  یکی  نویسد،  می  گاردین 
چارچوب  در  توافق  یک  که  باشد  می  این  است  موجود 
صورت دهند و اجازه دهند که بعدًا بر روی شکاف های 
موجود کار کنند یا اینکه مذاکرات را تمدید کنند اما هیچ 
طوالنی  مدت  برای  سیاسی  نظر  از  ها  گزینه  این  از  یک 
بدون اثبات پیشرفت های واقعی قابل دوام نیست. کنگره 
است  مدعی  و  است  بوده  مشکوک  مذاکرات  این  به  قبل  از 

که ایران در حال وقت تلف کردن است.
«جیم والش» کارشناس برنامه هسته ای ایران در موسسه 
توافق  حاال  همین  «یا  نویسد:  می  ماساچوست  فناوری 
می شود یا هرگز توافق نمی شود. اگر شما این موضوع 
و  اوباما  آیا  کنید،  باز  خود  سر  از  ماه   ۶ مدت  ظرف  را 
نه  کنند؟  توافق  و  بازگردند  تر  محکم  توانند  می  روحانی 
آنها  آخر،  لحظه  در  که  است  این  من  امید  نیست.  اینطور 
این  به  و  شوند  خیره  است  ها  آن  مقابل  که  پرتگاهی  به 
موضوع پی ببرند که پیامدهای عدم رسیدن به توافق در 

زمان حال بسیار بسیار بد است.»

در مدار 
واقع گرایی

استفن والت 
استاد دانشگاه هاروارد

دنیای امروز مملو است از نشانه های متضاد. از یک سو، امید 
خشونت بار  ستیزهای  سطح  و  باالست  آموزش  و  زندگی  به 
فقر  از  گذشته  دهه  چند  طی  نفر  میلیون  صدها  و  است  پایین 
بشر  حقوق  البته  و  است  زنده  هنوز  یورو  شده اند.  خارج 
هنوز  اروپا  اقتصاد  دیگر،  سوی  از  می شود.  گرفته  جدی 
هسته ای  همکاری  تعلیق  حال  در  روسیه  است،  رکود  گرفتار 
مناطق  در  خشونت طلب  افراط گرایی  است،  آمریکا  با  خود 
و  چین  میان  هوا  و  آب  سر  بر  معامله  و  شده  تکثیر  مختلف 
جانب  از  انتقاداتی  با  و  است  دیرهنگام  اندکی  احتماال  آمریکا 
راست گرایان مواجه شده است. با توجه به تمام این نشانه های 
متضاد، چه درس هایی می تواند هدایتگر سیاست سازان برای 
دست و پنجه نرم کردن با تمام این آشفتگی ها باشد؟ ۲۰ سال 
گذشته چه چیزی در مورد مسائل معاصر سیاست خارجی به 
اخیر  تجربیات  از  باید  پایداری  درس های  چه  و  می آموزد  ما 

بیاموزیم؟

۱ – سیاست قدرت های بزرگ همچنان مهم است، خیلی زیاد.
انسان های  از  بسیاری  رسید،  پایان  به  سرد  جنگ  وقتی 
قدیمی  و  خوب  مساله  که  کردند  قانع  را  خود  هوشمند 
«سیاست قدرت» امری مربوط به گذشته است. همان طور که 
ریاست جمهوری  نامزد  اول  دور  برای  که  کلینتون (آنگاه  بیل 
محض  قدرت  سیاست  از  بدبینانه  «ارزیابی  گفت:  بود)  شده 
است.»  مناسب  هم  جدید  عصر  برای  این  نیست.  درست 
اتحاد  سوی  به  قدرت  سیاست  با  شدن  آمیخته  جای  به  جهان 
و  رفت  اینترنت  و  دموکراتیک  مشترک  ارزش های  بازارها،  با 
انسان ها بر ثروتمندتر شدن و زندگی بهتر متمرکز شدند (مثل 
کلینتون). ۲۰ سال گذشته به ما آموخته که سیاست قدرت این 
بار با انتقام بازگشته است. البته ایاالت متحده هرگز «سیاست 
اوباما  باراک  و  بوش  جورج  کلینتون،  و  نکرد  ترک  را  قدرت» 
همگی بر ضرورت حفظ جایگاه اوباما به عنوان قدرتمندترین 
توانایی شان  که  فهمیدند  آنها  داشتند.  تاکید  جهان  کشور 
به  ویژه  به  و  آمریکا  برتری  به  جهانی»  اعمال «رهبری  برای 
نیمکره  در  بزرگ  قدرت  تنها  به عنوان  آمریکا  ممتاز  جایگاه 
غربی منوط است. این جایگاه به سیاست سازان آمریکایی این 
آزادی را می دهد که در بسیاری از جاهای دیگر مداخله کنند؛ 
انجامش  به  قادر  آنها  بود  ضعیف  ایاالت متحده  اگر  که  چیزی 
قاطعانه  سیاست های  نیست.  تنها  ایاالت متحده  اما  نبودند؛ 

چین در قبال همسایگان نزدیکش نشان می دهد که پکن خیلی 
از  روسیه  قاطعانه  دفاع  و  نیست  بی تفاوت  «ژئوپلیتیک»  به 
در  می نامد (به ویژه  نزدیک»  در «خارج  حیاتی»  آنچه «منافع 
تاثیرات  طنین  مسکو  در  نفر  یک  که  می دهد  نشان  اوکراین) 
منطقه ای  قدرت های  و  است  درنیافته  را  شدن  جهانی  آرام 
مانند هند، ترکیه و ژاپن نگرانی های سنتی ژئوپولیتیک را این 
قدرت های  رقابت  می کنید  فکر  اگر  می گیرند.  جدی تر  روزها 

بزرگ امری مربوط به گذشته است، دوباره فکر کنید.

۲ – بسیاری از سیاست های جهانی (هنوز) محلی است. 
این  سرد  جنگ  پسا  آغازین  خوش بینی  به  مربوط  عنصر  یک 
جهانی سازی  با  اتحاد  سوی  به  به تدریج  جهان  که  بود  ایده 
تدریج  به  متفاوت  سنت های  و  ارزش ها  با  جوامعی  و  می رود 
وحدت  به  مشابه  نمادین  اشکال  از  مجموعه ای  مورد  در 
بازار  دموکراسی های  برخی  (مانند  می رسند  همگرایی  و 
نمایندگی  نهادهای  چارچوب  در  هویت  سیاست  محور). 
سیاسی  بزرگ  پرسش های  و  می گیرد  قرار  بررسی  مورد 
تجارت  رژیم های  (مانند  هستند  جهانی  شدت  به  اصل،  در 
حقوق  هنجارهای  کاری،  استانداردهای  سرمایه گذاری،  و 
بشری، کنترل تسلیحات، مدیریت اقتصاد خرد و ...). مسائل 
به  مرزی  مشاجرات  یا  اکثریت  حقوق  مانند  داخلی  آشفته 
ما  همه  و  می شود  حذف  جهانی  سیاست  عرصه  از  تدریج 
می شویم؛  ادغام  جهانی  خوشحال  و  بزرگ  خانواده  یک  در 
را  خود  دست  این  از  مسائلی  و  محلی  هویت های  شگفتا،  اما 
تحمیل می کنند. اسرائیلی ها و فلسطینی ها هنوز بر سر اینکه 
چه کسی در کجای بیت المقدس نماز بخواند با هم درگیرند. 
می دمند.  استقالل  کوس  بر   ... و  اسکاتی ها  ها،  کاتاالن 
اقلیت ها در میانمار، چین، روسیه، هند، آفریقای صحرا و ... 
با تبعیضی خشن مواجهند. تالش های خارجی برای ایجاد یک 
دولت متمرکز در افغانستان و ایجاد دولت های کارآمد در عراق 
و لیبی با شکاف های قومی، فرقه ای و قبیله ای دست به گریبان 
رهبران  که  است  این  بر  آمریکایی  شناسی  اسطوره  شده اند. 
آمریکایی را نسبت به قدرت پایدار این هویت های محلی نابینا 
مثابه  به  را  هویت ها  این  تا  مایلند  آمریکایی ها  که  چرا  سازد؛ 
و  شد  خواهند  بی اعتبار  که  بنگرند  پیشامدرنی  ویژگی های 
رنگ می بازند به محض اینکه تحصیل، بازارها، دموکراسی و 
مدرنیته غالب شود. ۲۰ سال گذشته نشان می دهد که این نگاه 
به شکل خطرناکی ساده لوحانه است و هرگونه طرح سیاست 
خارجی که هویت ها و شرایط محلی را در نظر نگیرد، محکوم 

به شکست خواهد بود.

۳ – تنها چیزی که بدتر از یک دولت بد است «بی دولتی» است.
خارجی  سیاست  مشکالت  همیشه  خارجی  سیاست  نخبگان 
نسبت  دیگر  دولت های  غیرمشروع  یا  شیطانی  ماهیت  به  را 
منافع  برخورد  بین الملل  سیاست  نگاه،  این  در  می دهند. 
متضاد نیست؛ بلکه بازی اخالق میان دولت های خوب (آمریکا 
و متحدانش) و دولت های بد (هر کسی که با ما مخالف است) 
انقالبی  کمونیسم  همانا  مشکل  سرد،  جنگ  دوره  در  است. 
ایاالت متحده  سرد،  جنگ  از  پس  بود.  شوروی  رهبری  به 
لیبی  و  عراق  سوریه،  مانند  شریری  دولت های  به  را  مشکالت 
و کره شمالی و صربستان نسبت داد. این کشورها «بد» بودند 
حقوق  نامطلوب  سابقه  یا  بودند  دیکتاتوری  که  دلیل  این  به 
سالح  دنبال  به  یا  داشتند  تجدیدنظرطلبانه  رویکرد  یا  بشری 
تغییر  دولت ها  این  با  مقابله  برای  راه  تنها  بودند.  هسته ای 
به  دولت هایی  و  شویم  خالص  بد  حاکمان  شر  از  بود؛  رژیم 
وجود آوریم که مردمان شان بهتر باشند و با آمریکا همکاری 
نشان  عراق  و  لیبی  در  رژیم  تغییر  تاسف بار  نتیجه  کنند. 
نامطلوب «پیشرفت»  رهبران  شر  از  شدن  خالص  که  می دهد 
نیست؛ به ویژه اگر نتیجه اش هرج و مرج یا ضعف و فساد و 
... باشد. شاید بخواهید یمن و سومالی و افغانستان را هم به 
جوامع  در  کارآمد  دولت های  ایجاد  کنید.  اضافه  مجموعه  این 
آن  اگر  به ویژه  است،  سخت  بی نهایت  کاری  دیکتاتوری  پسا 
سرنگونی، خشونت بار باشد. وقتی جامعه مورد بحث از هم 
گسسته یا فقیر باشد و فاقد مشروعیت باشد باعث خأل قدرتی 
می شود که در آن بدترین نوع از افراط گرایی جریان می یابد. 
برای شما حامیان توبه ناپذیر تغییر رژیم چه درسی می تواند 

باشد؟ وقتی آرزویی می کنید، محتاط باشید.



  جمعه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۲هفته نامه پرشین۸

اقتصاد نظری

به  بریتانیا  و  آمریکا  از  رسیده  اخبار  نیست.  خوبی  وضع  در  جهان  اقتصاد   
طور منطقی مثبت بوده، اما اقتصاد ژاپن در حال دست و پا زدن است و رشد 
چین بیش از هر زمان دیگری از سال ۲۰۰۹ کندتر شده است. خطرات غیرقابل 
در  را  نفر  هزاران  که  ابوال،  اپیدمی  منظر  از  ویژه  به  هستند،  فراوان  پیش بینی 
غرب آفریقا به کام مرگ کشانده و جاروجنجال زیادی به پا کرده است. اما با 

فاصله بسیار از اینها بزرگ ترین تهدید از قاره اروپا می آید.

سومین  به  ورود  آستانه  در  یورو  حوزه  شده،  متوقف  آلمان  رشد  که  اکنون 
با  که  را  دو ساله ای  مهلت  آن  رهبران  است.  گذشته  سال  شش  طی  خود  رکود 
به  الزم»  کار  انجام «هر  برای  اروپا)  مرکزی  بانک  دراگی (رئیس  ماریو  تعهد 
منظور حفظ این پول رایج اعطا شد، تلف کرده اند. فرانسوی ها و ایتالیایی ها 
از زیر بار انجام اصالحات ساختاری طفره رفته اند، در حالی که آلمانی ها در 
برابر ریاضت اقتصادی خیلی زیاد، مقاومت کرده اند. قیمت ها در هشت کشور 
اروپایی در حال سقوط است. نرخ کل تورم این حوزه به ۰/۳ درصد رسیده و 
یک پنجم  تقریبًا  که  منطقه ای  شود.  آشکار  کاهش  دچار  آینده  سال  است  ممکن 

خروجی جهان را تولید می کند به سوی رکود و کاهش قیمت ها پیش می رود.
افراد خوش بین، هم داخل و هم خارج اروپا، اغلب ژاپن را مثال می زنند. ژاپن 
در اواخر دهه ۹۰ میالدی دچار تورم منفی، همراه با پیامدهای ناخوشایند اما 
نه فاجعه بار برای خود و اقتصاد جهان شد. اما حوزه یورو ریسک های بسیار 
گرفته  چین  از  نیست:  جداافتاده  یورو  حوزه  ژاپن،  برخالف  دارد.  بزرگ تری 
تا آمریکا تورم بسیار پایین و در حال کاهش بیشتر است. و برخالف ژاپن، که 
و  افزایش  سال های  طی  نمی تواند  یورو  حوزه  دارد،  شکیبا  و  همگن  جامعه ای 
کاهش قیمت ها منسجم بماند. با سر به فلک کشیدن بار بدهی ها از ایتالیا گرفته 
پوپولیست  سیاستمداران  افتاد،  خواهند  وحشت  به  سرمایه گذاران  یونان،  تا 

پیشروی خواهند کرد، و- به زودی- یورو سقوط خواهد کرد.

شده اند،  بزرگ  تورم  از  ترس  با  آلمانی ها،  ویژه  به  اروپایی ها،  بیشتر  اگرچه 
اما تورم منفی هنوز می تواند بی رحمانه تر باشد. اگر مردم و شرکت ها انتظار 
سقوط  تقاضا  نمی کنند،  خرج  پول  دیگر  یابد،  کاهش  قیمت ها  باشند  داشته 
می کند، و نکول وام افزایش می یابد. این همان چیزی است که در رکود بزرگ، 

به خصوص با پیامدهای ناگوار در آلمان در اوایل دهه ۳۰ میالدی رخ داد.
بنابراین نگران کننده است که از بین ۴۶ کشوری که بانک های مرکزی شان تورم 

بعضی  هستند.  خود  اهداف  از  عقب تر  هنوز  کشور   ۳۰ داده اند،  قرار  هدف  را 
باعث  نفت  سقوط  حال  در  قیمت های  ویژه،  به  است.  خوشایند  قیمت ها  کاهش 
افزایش درآمد مشتریان شده است. اما قیمت های در حال کاهش و دستمزدهای 
راکد بیشتر به دلیل تقاضای اندک در اقتصاد است و تقریبًا ۴۵ میلیون کارگر 
اقتصادهایی  در  حتی  سرمایه گذاران  بیکارند.   OEDC ثروتمند کشورهای  در 
چون آمریکا که با سرعت منطقی در حال رشد است انتظار تورم کمتر دارند. 
صفر  به  نزدیک  اقتصادها  بسیاری  در  کوتاه مدت  بهره  نرخ های  بدتر،  همه  از 
است، بدین ترتیب بانک های مرکزی نمی توانند آنها را برای افزایش پول خرج 
اشکال  دیگر  و  پولی  سیاست های  تسهیل  آنها  سالح  تنها  دهند.  کاهش  کردن 

چاپ پول است.
مرکزی  بانک های  بیشتر  برای  است  خوبی  دلیل  جهانی  کم  بسیار  تورم  تهدید 
تا سیاست های پولی را آسان گیرانه نگه دارند. همچنین در دوره ای طوالنی تر، 
وجود  باالتر  منظری  از  تورمی  اهداف  اصالح  موضوع  گرفتن  نظر  در  مجال 
ضعف های  اروپا  قاره  اقتصاد  است.  یورو  حوزه  همین  آنی،  مشکل  اما  دارد. 
زیربنایی بسیار زیادی دارد، از جمعیت شناسی ضعیف گرفته تا بدهی سنگین 
بزرگی  سیاسی  اشتباهات  اقتصاد  این  در  اما  کار.  انعطاف ناپذیر  بازارهای  و 
نیز صورت گرفته است. فرانسه، ایتالیا و آلمان همگی از اصالحات ساختاری 
فزاینده رشد دوری گزیده اند. حوزه یورو به خصوص در برابر کاهش قیمت ها 
و  زیاد  بسیار  مالی  ریاضت  برای  آلمان  اصرار  دلیل  به  که  است  آسیب پذیر 
اقتصادها،  بودن  متناقض  با  اکنون،  حتی  اروپاست.  مرکزی  بانک  کم جراتی 
در  دارد،  دولت ها  تمام  برای  را  بودجه  کسری  کاهش  دغدغه  هم  هنوز  آلمان 
حالی که مخالفت آن با تسهیل سیاست های پولی بدان معناست که عملکرد بانک 
سیاست های  تسهیل  لحاظ  از  دراگی)  آقای  آشکار  ناامیدی  اروپا (مایه  مرکزی 
پوشش دار»)  قرضه  خرید «اوراق  شروع  برای  هفته  این  حرکت  رغم  پولی (به 

بسیار کمتر از دیگر بانک های مرکزی بزرگ بوده است.

حتی اگر قبًال منطقی پشت این تدریجی گرایی وجود داشته، اکنون دیگر وجود 
ندارد. با تحلیل رفتن بودجه ها و تقالی بانک مرکزی اروپا برای متقاعد کردن 
مردم مبنی بر اینکه می تواند کاهش قیمت ها را متوقف کند، یک افول به ورطه 
کاهش قیمت ها بسیار محتمل به نظر می رسد. نشانه های فشار هم در بازارها و 
 Syriza هم در سیاست ها دارد نمایان می شود. با افزایش حمایت حزب چپگرای
بازده اوراق قرضه در یونان شدیدًا افزایش یافته است. فرانسه و آلمان بر سر 

پیشنهاد بودجه جدید که از پاریس می آید همدیگر را به باد انتقاد گرفته اند.

 
پیوستن به کاروان مرگ

رفتار  از  باید  کند،  متوقف  را  اقتصادش  شدن  بدتر  است  درصدد  اروپا  اگر 
خودتخریبی دست بکشد. بانک مرکزی اروپا باید خرید اوراق قرضه حکومتی 
ایتالیا  و  فرانسه  دهد  اجازه  باید  آلمان  صدراعظم  مرکل  آنگال  کند.  شروع  را 
اصالحات  باید  کشورها  این  عوض،  در  دهند؛  کاهش  را  خود  بودجه  کسری 
ساختاری را سرعت بخشند. آلمان، که می تواند با نرخ بهره واقعی منفی پول 
قرض دهد، می تواند پول بیشتری را خرج ایجاد زیرساخت در کشور خود کند.
این امر می تواند کمک کننده باشد اما کافی نیست. وضعیت اندکی مانند سال های 
است  دراگی،  آقای  شده» ی  قیمتی  هر  «به  تعهد  از  قبل  یورو،  فروپاشی  اولیه 
یعنی زمانی که راه حل های نیمه کاره تنها به بحران دامن می زد. اکنون راه حلی 
تمام عیار نیاز است. مشکل این است که قانون اروپا بسیاری از راه حل های عالی 
مانند خریدهای اوراق قرضه دولتی و جدیدًا انتشار یافته از طرف بانک مرکزی 
اروپا را ممنوع می کند. بهترین گزینه انجام همزمان افزایش قابل توجه مخارج 
زیرساختی و خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی اروپاست. بنابراین بانک 
سرمایه گذاری اروپا می تواند سرمایه گذاری هایش را گسترش زیادی (مثًال ۳۰۰ 
میلیارد یا ۳۸۳ میلیارد یورو) بدهد در مواردی مانند ارتباطات ریلی فرامرزی 
بانک  که  قرضه ای  اوراق  انتشار  با  را  پول  این  یکپارچه تر- و  برق  شبکه های  یا 
مرکزی اروپا در بازار ثانویه خواهد خرید، تهیه کند. یک امکان دیگر باز تعریف 
مستثنی  را  سرمایه گذاری  مخارج  تا  اروپاست  اتحادیه  بودجه  کسری  قوانین 
کند، مخارجی که به دولت ها اجازه می دهد کسری های بزرگ تری را بار دیگر با 

پشتوانه بانک مرکزی اروپا اداره کند.

در پس تمام اینها مشکل اراده سیاسی وجود دارد. به نظر می رسد خانم مرکل 
مصیبت بار  فرجام  آستانه  در  یورو  که  اقدام اند  آماده  زمانی  تنها  آلمانی ها  و 
باشد. مردم سراسر اروپا در رنج هستند - در ایتالیا و اسپانیا بیکاری جوانان 
باالی ۴۰ درصد است. رای دهندگان خشم خود را نسبت به ترتیب تثبیت شده در 
تغییرات  اما  داشتند،  ابراز  امسال  تابستان  در  اروپا  اتحادیه  پارلمان  انتخابات 
خواهد  را  آنها  صبر  پرتگاه  درون  به  دیگر  سقوط  یک  بودند.  شاهد  را  اندکی 
آزمود. زمانی که کاهش قیمت ها به اقتصاد فشار وارد آورد، گریختن از چنگال 

آن دشوار است. رهبران اروپا دارند زمان را از دست می دهند.
منبع: اکونومیست

کاهش قیمت ها در حوزه یورو بسیار نزدیک شده و شدیدًا خطرناک است 

بزرگ ترین مشکل 
اقتصـــــادی جهان 

ترجمه: الهام شیرمحمدی
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خالفت سیاسی خلیفه جنایتکار «اقتصادی» می شود

ضرابخانه داعش

دنیای  در  بربریت  و  توحش  کامل  تجسم  که  (داعش)  عراق  و  شام  اسالمی  دولت 
امروز است، اوایل این هفته با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد که «به منظور مقابله با 
اقتصاد جهانی سکه هایی به سبک و سیاق دوره خلفای راشدین ضرب خواهد کرد 

که به عنوان پول معیار مورد استفاده قرار می گیرد.»
در این اطالعیه تاکید شده که ضرابخانه هایی برای ضرب سکه به زودی در بصره 
و رقه – دو شهری که تحت کنترل جنایتکاران داعش است -  تاسیس می شود. در 
تعریف سکه آمده است؛ سکه عبارت از یک قطعه فلز به وزن معین است که روی 
آن عالمت رسمی دولت یا حکومتی که عیار و وزن آن را نشان می دهد نقش شده 
باشد. سکه از فلزات مختلف، مانند طال، نقره و آلیاژ هایی مانند برنز ساخته شده 
که اصول اولیه آن هنوز پس از ۲۷ قرن پابرجاست. هرودوت مورخ بزرگ یونانی 
ضرب  طال  و  نقره  سکه  که  می برد  نام  مردمانی  نخستین  به عنوان  «لیدی»ها  از 
کرده اند. محققان سکه شناس این نظر هرودت را پذیرفته اند. کثرت ثروت و تمول 
سکه  اختراع  مهم  عامل  است  ممکن  نیز  لیدی  پادشاهان  طالی  و  نقره  فراوانی  و 
بوده باشد.پس از فتح ایران توسط مسلمانان در سال ۲۱ ه.ق ضرب سکه و استفاده 
از آن به میان مسلمانان نیز راه یافت. ۱۰ سال پس از اینکه اعراب به ایران و میان 
رودان دست یافتند، در دوران خالفت عثمان ضرب سکه را آغاز کردند. سکه های 
اوایل دولت اسالمی به عرب ساسانی معروف هستند. این سکه ها با سرسکه های 

ساسانی به خصوص سرسکه های خسرو دوم و یزگرد سوم ضرب می شدند.
ابن خلدون، (۸۰۸-۷۳۲ ه  ق، تونس) که دارای نظرات مهمی در حوزه علم اقتصاد 
بر  زدن  مهر  از  عبارت  می گوید: «سکه  سکه  اهمیت  باب  در  می شود  محسوب  نیز 
می کنند.  معامله  آنها  با  و  است  رایج  مردم  درمیان  که  است  درهم هایی  و  دینارها 
کلماتی  یا  صورت ها  آن  بر  که  است  آهنی  تکه  از  عبارت  می برند،  کار  به  که  مهری 
معکوس می نگارند و آن را روی دینار یا درهم می زنند و در این هنگام صورت ها 
عیار  نخست  اما  می آید.  پدید  مستقیم  و  طبیعی  طور  به  آن  بر  منقوش  کلمات  یا 
مسکوکات را از هر نوع فلزی که باشد در نظر می گیرند و برای تصفیه آنها از مواد 
اندازه گیری  و  سنجش  از  و   پس   می گذارند  ریخته گری   در  را  آنها  بار  چندین  دیگر 

درهم ها و دینارها به وزن معین که مقرر و متداول است آنها را در داد و ستد به کار 
در  که  بود  کسی  نخستین  زبیر،  بن  خلدون؛  «مصعب  ابن  روایت  به  بنا  می برند.» 
عراق درهم و دینار سکه زد. او این کار را به دستور برادرش عبدالله که فرمانروای 
بر  و  کلمه «برکه»(برکت)  سکه ها  روی  یک  بر  که  داد  دستور  و  انجام  بود،  حجاز 

روی دیگر نام «الله» را بنویسند.
مصعب فردی قدرت طلب و قسی القلب نیز بود. او وقتی به بصره رسید به مردم 
به  را  خود  من  ولی  می خوانید؛  لقبی  به  را  او  شما  می آید  شما  نزد  کس  گفت: «هر 

لقبی دیگر می خوانم و آن این که من قصاب هستم.» 
دارد،  وجود  اسالمی  دولت  در  سکه  اولین  ضرب  تاریخ  از  متفاوتی  روایت های 
 ۲۸ سال  در  عثمان  دوران  می کنند.  منسوب  امویان  دوره  به  را  آن  محققان  بیشتر 
خالفت  زمان  است.در  داشته  وجود  ربی»  الله  «بسم  به  منقوش  سکه های  هجری 
امام علی(ع) نیز به سال ۳۷ هجری سکه هایی با نقش «ولی الله» ضرب شده است. 
در سال ۳۸ و ۳۹ هجری سکه هایی با نقش سوره توحید ضرب می شده است و حتی 
در برخی از این سکه ها تاریخ ضرب سکه با این عنوان «ضرب هذا الدرهم بالبصره 
سنه اربعین» درج شده است. همچنین معاویه نیز سکه های دینار و سکه هایی که 
«دانق» (یک ششم درهم) نام داشت و روی آن شکل مردی که شمشیر به کمر داشت 
نقش بسته بود، ضرب کرد. عبدالله ابن زبیر نیز سکه های درهم را ضرب کرد. او 
اولین فردی بود که سکه ها را به صورت دایره ضرب می کرد و دستور داده بود در 

دو طرف سکه ها عبارات «محمد رسول الله» «امرالله بالوفاء والعدل» نقش شود. 
بحث  از  پس  تمدن»  درکتاب «تاریخ   (۱۹۱۴ مصری، (۱۸۶۱ –  مورخ  زیدان،  جرجی 
است،  می گرفته  قرار  استفاده  مورد  اسالم  در  که  سکه هایی  تاریخچه  پیرامون 
ومعامالت  نداشت  رسمیت  اسالمی  ممالک  در  سکه ها  این  حال  هر  در  می نویسد: 
معموال با دینار ودرهم رومی و ایرانی انجام می یافت، تا آنکه عبدالملک بن مروان 
شنید  را  این  که  روم  امپراطور  کند،  تبدیل  عربی  به  را  رومی  تراز  برآمد  صدد  در 
می دهد  فرمان  نیز  او  کند  چنان  اگر  که  کرد  تهدید  را  عبدالملک  و  برآشفت  بسیار 
روی دینار های رومی علیه دین اسالم عباراتی نقش زنند، عبدالملک ازاین تهدید به 
آنان گفت: از حضرت امام  چاره خواست.یکی از  بزرگان اسالم  هراس افتاد و از 
دمشق  به  علیه السالم  باقر  امام  که  همین  بخواهند.  چاره  السالم  علیه  باقر  محمد 
رسید، عبدالملک موضوع را بیان کرد و حضرت فرمود: همین االن استادان ماهر را 
بخواه و با تهیه قالب هایی از گل رس و شیشه و ذوب کردن سکه های طال و نقره و 
ریختن در این قالب ها سکه ضرب کنند و یک روی آن کلمه توحید و نام رسول الله را 
بنویسند و اطراف سکه تاریخ ضرب سکه و نام شهری که در آن سکه ضرب شده 

است را بنویسند و درهم ها را ده مثقالی و دینار ها را ۷ مثقالی بسازند.» 
عبد الملک بن مروان دستور حضرت را اجرا کرد و به عمال خود در بالد فرمان داد 
که به جای درهم و دینار رومی و ایرانی درهم و دینار اسالمی رایج سازند، (تاریخ 
ضمن  در  و  شود  اعدام  باید  کند  تخلف  کس  هر  و   .(۱۰۶ ص  زیدان  جرجی  تمدن 
درهم و دینار رومی و ایرانی را جمع آوری کنند و به سکه های اسالمی مبدل سازند.
حکومت  سیطره  تحت  سرزمین های  در  پولی  نظام  یکسان سازی  در  مروان  اقدام 
سکه  ضارب  اولین  را  او  مورخان  برخی  که  است  اهمیت  واجد  چنان  اسالمی، 
آورده  الطوال»  «اخبار  کتاب  در  ق)  ه.   ۲۸۲  -  ۲۲۲) دینوری  ابوحنیفه  نامیده اند. 
است؛ «گویند در سال هفتاد و ششم هجرت عبدالملك نخست دستور داد سکه های 
نخستین  او  و  کردند  ضرب  هم  را  دینار  سکه های  سپس  و  کردند  ضرب  را  درهم 
کسی است که در اسالم سکه زده است و پیش از آن درهم و دینارهای ضرب شده 

در ایران رایج بود.»
جمع  جا  آن  در  را  کننده ها  چاپ  و  برآمد  ضرابخانه  تاسیس  درصدد  مروان  سپس 
امر  این  برای  مواد  وسایر  معدن  خاک  مانند  مسکوکات  ضرب  اولیه  مواد  کرد، 
جمع آوری می شد. نقش سکه ها به دستور عبدالملک مروان «سوره توحید» و کلمه 
جدید  پول  که  آنجا  از  بود.  منقوش  سکه  طرف  دو  در  که  بود  رسول الله»  «محمد 
این  در  تسریع  برای  عبدالملک  می یافت  رواج  قبلی  گوناگون  پول های  جای  به   باید 
جمله  از  گرفت.  پیش  در  را  قتل  حتی  و  طوالنی  حبس  و  وفشار  زور  سیاست  امر 
مشکالتی که عبدالملک و حکومت اسالمی به خاطر تعدد مسکوکات دچار آن شده 
بود، تفاوت در میزان محاسبه زکات، مهریه و دیه بود، در نتیجه با تولید درهم به 
وزن ۱۰ مثقال و دینار به وزن ۷ مثقال، این مشکل حل شد. ضرابخانه های مروان 
نقشی  آن  اقتصادی  فعالیت های  در  استقالل  و  مرکزی  حکومت  اقتدار  افزایش  در 

بسزا داشت. 

بهترین و بدترین کشورهای دنیا برای آغاز فعالیت اقتصادی 

شاگرد اول های اقتصاد 
گزارش سهولت انجام کار ۲۰۱۵ برای دوازدهمین سال متوالی در روز بیست و نهم ماه اکتبر سال 
۲۰۱۴ میالدی توسط بانک جهانی منتشر شد. در این گزارش وضعیت قانونی کشورهای مختلف 
که می تواند زمینه ساز ارتقای سطح فعالیت های بازرگانی در این کشورها باشد و محدودیت های 
موجود در مسیر توسعه فعالیت های کسب و کار مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرد. گزارش 
سهولت انجام کار قوانینی را که روی ۱۱ حوزه مختلف عمر فعالیت اقتصادی اثر می گذارد مورد 
مجوزهای  دریافت  کار،  و  کسب  فعالیت  آغاز  از:  عبارتند  حوزه ها  این  می دهد.  قرار  ارزیابی 
اعتبارات  دریافت  و  مالکیت  ثبت  اقتصادی،  فعالیت  برای  الکتریسیته  انرژی  دریافت  ساختمانی، 
اجرای  برون مرزی،  تجارت  مالیات،  پرداخت  بازار،  در  خرد  سرمایه گذاران  از  حمایت  کنار  در 

قراردادها و پرداخت بدهی ها و خروج از ورشکستگی.

حوزه دیگری را که در گزارش سال جاری به مجموعه فاکتورهای ارزیابی شده این گزارش اضافه 
شده است می توان بررسی قوانین بازار کار دانست که در رده بندی سال جاری جایگاهی ندارد و 
تنها این مطالعه برای ارزیابی وضعیت بازار کار در کشورهای مختلف انجام شده است، نه اینکه 
از نتایج این مطالعه در ارزیابی شاخص سهولت کسب و کار استفاده شود. داده های این گزارش 
اقتصادی  تحلیل های  داده ها  این  مبنای  بر  و  شده  جمع آوری  میالدی   ۲۰۱۴ سال  ژوئن  ابتدای  از 
در  کردند  اعالم  دنیا  اقتصاد   ۱۲۳ در  فعال  کارآفرینان  مطالعات  این  مبنای  بر  است.  شده  انجام 
فاصله  در  کردند.  مشاهده  را  پیشرفت هایی  میالدی  گذشته  سال  در  منطقه ای  قانونی  چارچوب 
ژوئن سال ۲۰۱۳ تا ژوئن سال ۲۰۱۴ میالدی بیش از ۲۳۰ اصالحات در بازار تجاری دنیا ثبت شده 
است که ۱۴۵ فعالیت اصالحاتی با هدف کاهش پیچیدگی ها و کاهش هزینه های قوانین بازرگانی 

و ۸۵ فعالیت اصالحاتی در جهت تقویت موسسات قانونی در کشورهای مختلف دنیا انجام شد.

آذربایجان،  کنگو،  توباگو،  و  ترینیداد  سنگال،  عاج،  ساحل  توگو،  بنین،  تاجیکستان،  کشورهای 
 ۲۰۱۳ سال  به  نسبت  را  پیشرفت  بیشترین  که  هستند  اقتصادهایی  عربی  متحده  امارات  و  ایرلند 
کشور  این  است.  کار  و  کسب  انجام  برای  دنیا  کشور  بهترین  همچنان  سنگاپور  داشتند.  میالدی 
و  شده  انتخاب  دنیا  کشور  برترین  عنوان  به  میالدی   ۲۰۱۵ کسب وکار  انجام  سهولت  گزارش  در 
نیوزیلند، هنگ کنگ، دانمارک و کره جنوبی چهار کشوری هستند که به دنبال سنگاپور در صدر 
فهرست سهولت انجام کار قرار گرفته اند. سنگاپور در گزارش سال قبل هم برترین کشور دنیا از 
این نظر بود. از دیگر کشورهای کلیدی در این فهرست می توان به  ایاالت متحده آمریکا اشاره 
دنیا  شانزدهم  جایگاه  در  نیز  کانادا  و  چهاردهم  جایگاه  در  آلمان  دارد،  را  هفتم  جایگاه  که  کرد 

قرار گرفته است.

 آخرین کشورهای دنیا از نظر سهولت انجام کسب و کار، جمهوری آفریقای مرکزی، لیبی و اریتره 
هستند و امتیاز سهولت انجام کار در این کشورها کمتر از ۳۴/۴۷ است.  ایران در میان ۱۸۹ کشور 
مورد مطالعه با امتیاز ۵۶/۵۱ در جایگاه ۱۳۰ قرار گرفت و وضعیت کشور از نظر «پروسه ثبت 
شرکت» و «دریافت انرژی (برق) برای فعالیت صنعتی» نسبت به سال قبل بهبود یافته است. ایران 
رتبه بندی  امسال،  گزارش  حال،  این  با  بود.  شده  معرفی  جهان   ۱۵۲ رده  در  قبل  سال  گزارش  در 
پارسال را هم بازبینی کرده و رتبه سال قبل ایران را ۱۳۲ اعالم کرده است. در این مطالعه وضعیت 
و  اتیوپی  تانزانیا،  اما  است،  بهتر  ایران  از  هنوز  پاکستان  و  لسوتو  موزامبیک،  چون  کشورهایی 
گینه نو پاپوآ در جایگاه های بعد از ایران (یکصدوسی ویکم تا یکصدوسی وسوم) قرار گرفته اند.

اروپای تاریک 
مورد  در  را  خود  پیش بینی  اروپا  کمیسیون 
کاهش  یورو  حوزه  کشورهای  اقتصادی  رشد 
کشور   ۱۸ نهاد  این  جدید  گزارش  به  بنا  داد. 
 ۰/۸ تنها   ۲۰۱۴ سال  در  یورو  حوزه  عضو 
بسیار  رقمی  که  داشت  خواهند  رشد  درصد 
رشد  بر  مبنی  نهاد  این  قبلی  پیش بینی  از  کمتر 
همین  در  می شود.  محسوب  ۱/۲ درصدی 
 ۱/۷ از  کشورها  همین   ۲۰۱۵ سال  رشد  گزارش 
ارقام  است.  یافته  کاهش  درصد   ۱/۱ به  درصد 
رشد درباره کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز 
اگرچه کاهش داشته است اما همچنان بیشتر از 
حوزه یورو است. طبق این گزارش، کشورهای 
عضو  کشورهای  (شامل  اروپا  اتحادیه  عضو 
جمهوری  بلغارستان،  همراه  به  یورو  حوزه 
لهستان،  مجارستان،  کرواسی،  دانمارک،  چک، 
جاری  سال  در  انگلستان)  و  سوئد  رومانی، 
از  بیش   ۲۰۱۵ سال  در  و  درصد   ۱/۳ میالدی 
خواهند  تجربه  را  اقتصادی  رشد  درصد   ۱/۵
رشد  پیش بینی  نه تنها  گزارش  این  اما  کرد. 
اقتصادی آلمان را حدود یک درصد کاهش داده 

اتحادیه،  این  در  تورم  داشته  اظهار  که  است 
پیش بینی های  بدبینانه ترین  از  کمتر  مطمئنًا 
وقوع  بود.  خواهد  اروپا  اتحادیه  مرکزی  بانک 
آن  ماه هاست  شبح  که  است  خطری  منفی  تورم 
تمام  به رغم  و  می کند  سنگینی  منطقه  این  بر 
منطقه  این  مالی  نهادهای  و  کشورها  تالش ها، 
پیدا  قطعی  چاره ای  راه  آن  برای  نتوانسته اند 
در  نیز  اروپا  کمیسیون  جدید  گزارش  کنند. 
همین راستا پیش بینی می کند روند کاهش تورم 
تا  حداقل  و  فعًال  یورو  حوزه  عضو  کشورهای 
باشد.  داشته  ادامه  میالدی  جاری  سال  پایان 
بخش عمده ای از این کاهش به دلیل کاهش قیمت 
مواد غذایی و انرژی اتفاق خواهد افتاد. به نظر 
هر چند  بهبود  به رغم  حاضر  حال  در  می رسد 
افزایش  می دهند  ترجیح  مردم  اقتصاد،  اندک 
پس انداز  کردن،  هزینه  جای  به  را  خود  درآمد 
دامن  تورم  نرخ  کاهشی  روند  به  خود  که  کنند 
اروپا  کمیسیون  اقتصادی  مقامات  اما  می زند. 
سال  و   ۲۰۱۵ سال  در  روند  این  دارند  انتظار 
بخش  مصرف  میزان  و  شود  متوقف  آن  از  بعد 
وضعیت  بهبود  خاطر  به  حدی  تا  خصوصی 
این  یابد.  افزایش  درآمدها  افزایش  و  اشتغال 
موضوع در صورت وقوع می تواند اثر مهمی در 
افزایش نرخ تورم اتحادیه و حوزه یورو داشته 

کردند  تاکید  نهاد  این  مسوول  مقامات  باشد. 
سه ماهه  از  که  اتحادیه  اقتصاد  بهبود  روند 
و  کندتر  بسیار  روند  شده،  آغاز   ۲۰۱۳ سال  دوم 
دارد  پیشین  انتظارات  به  نسبت  نا مطمئن تری 
از  قبل  تا  یورو  حوزه  کشورهای  است  بعید  و 
از  بیش  رشدی  به  بتوانند  میالدی   ۲۰۱۶ سال 
مذکور  گزارش  کنند.  پیدا  دست  درصد   ۱/۵
تاکید می کند روند بهبود اقتصادی حوزه یورو، 
متحده  ایاالت  جمله  از  کشورها  سایر  به  نسبت 
و اقتصادهای نوظهور، ناامیدکننده خواهد بود 
روند  که  است  این  موضوع،  این  از  مهم تر  اما 
کندتر  بسیار  کشورها  این  بحران  از  پس  بهبود 
که  است  قبلی  اقتصادی  بحران های  موارد  از 
آن  با  گذشته  سال های  در  اتحادیه  این  اعضای 
درگیر بوده اند. این گزارش نرخ رشد اقتصادی 
و  درصد   ۲/۲ جاری  سال  در  را  متحده  ایاالت 
زده  تخمین  درصد   ۳/۱ میالدی  آینده  سال  در 
است. همچنین طبق پیش بینی این گزارش، نرخ 
 ۱۰/۵ برابر   ۲۰۱۶ سال  در  یورو  حوزه  بیکاری 
خواهد  درصد   ۹/۵ اروپا  اتحادیه  در  و  درصد 
وقوع  از  پیش  ارقام  از  باالتر  همچنان  که  بود 
حاضر  حال  در  رسمی  آمار  طبق  است.  بحران 
در اتحادیه اروپا ۲۴/۵ میلیون نفر و در حوزه 

یورو ۱۸/۳ میلیون نفر بیکار هستند.



  جمعه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۲هفته نامه پرشین۱۰

ادبیات
نوامبر ۲۰۱۴ صدمین سال تولد آلبر کامو است. کامو که اصالتا 
فرانسوی الجزایری بود قبل از اینکه کار خود را به عنوان یک 
زمان  در  موثر  نگاری  روزنامه  کند،  شروع  خالق  نویسنده 
صدای  و  فرانسه  ادبیات  غول  به  توانست  می  او  بود.  جنگ 
روشنفکری  فضای  بر  غالب  اگزیستانسیالیسم  فلسفه  راهبر 
در  آمییا  آلبا  شود.  تبدیل  فرانسه  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد 
خود»  نسل  اخالقی  «وجدان  به  کامو  گوید،  می  او  بیوگرافی 
سخنگوی  این  که  اینجاست  شگفتی  جای  بود.  شده  تبدیل 
حقیقت  در  عادی؛  کامال  بود  شخصی  بشری  وضعیت  پوچی 
از  اعم  کاری  هر  در  و  بود  برخوردار  تکلفی  بی  گیرایی  از  او 
در  بود.  گرفته  پیشی  دیگران  از  ادبی  یا  ورزشی  اجتماعی، 
قدرت  اوج  نقطه  به  ها  نویسنده  همه  (وقتی  ۴۶سالگی  سن 

خود می رسند) در یک تصادف ماشین جان خود را از دست 
داد. یک بار یک روزنامه ایتالیایی ادعا کرد این سانحه مرگبار 
بخشی از توطئه اتحاد جماهیر شوروی بود، ولی به احتمال 
خیلی زیاد خود کامو می گوید مرگ ناگهانی او یکی از هزاران 

پدیده اتفاقی، بی هیچ معنای مشخصی در دنیاست.

آمد  دنیا  به  سواد  بی  کامال  ای  خانواده  در   ۱۹۱۳ نوامبر   ۷ او 
سینته  کاترین  آلبر،  مادر  شد.  بزرگ  الجزایر  های  زاغه  در  و 
از خانواده فقیری بود که از جزایر بالریک اسپانیا به الجزایر 
مهاجرت کرده بودند. پدر او، لوسین کامو با اصالت فرانسوی 
کشاورزی  کارگری  طبقه  به  و  بود  مزرعه  کارگر  الجزایری 
آلبر  گوید  می  آمییا  آلبا  داشت.  تعلق  ها»  به «پاسیاه  معروف 
کامو با وجود موفقیت های بزرگی که به دست آورد به شدت 
از تکلفی که در جمع های ادبی فرانسه می دید منزجر بود و 
تا آخر از نظر احساسی ریشه در خاک شمال آفریقا و دوران 

 ۱۹۱۴ سال  در  مارن  جنگ  در  کامو  پدر  داشت.  خود  کودکی 
فرانسوی  نظام  پیاده  یگان  به  انتقالش  از  پس  اندکی  زمان 
مستقر در الجزایر کشته شد. این اتفاق سختی های بیشتری 
را برای مادر کاموی جوان که به نظر «زنی منفعل و بی تفاوت 
به  طوالنی  و  متمادی  های  زمان  او  آورد؛  وجود  به  آمد»  می 
زمین خیره می ماند، تا حد زیادی ناشنوا بود و اختالل گفتار 
داشت. دنیای سکوت مطلق او پیوند عمیقی با کار او به عنوان 
نظافتکار داشت. زمانی که حتی این زندگی سخت برای آلبر و 
مادرش غیرقابل تحمل شد آنها مجبور شدند به آپارتمان سه 
خوابه ای در الجزیره که مادربزرگ و سه دایی بی سواد آلبر 
در آنجا زندگی می کردند نقل مکان کنند. این خانه جدید آب و 
برق نداشت و آلبر جوان و فقیر از سوء تغذیه و تنبیه های بی 

رحمانه مادربزرگ مستبدش رنج می برد.

شاید مبارزه های آتی آلبر با رژیم های دیکتاتوری بی تاثیر از 
شخصیت مستبد مادربزرگش نباشد. با این وجود آنجا برای 
دلمشغولی  و  سرگرمی  او  و  نبود  بدبختی  سراسر  جوان  آلبر 
رنگارنگ  های  ساحل  و  درخشان»  «خورشید  در  را  خود 
و  لذت  گرفتن،  آفتاب  و  شناکردن  هرگز  و  بود  یافته  الجزیره 
به  او  واقع  در  نداشتند.  دریغ  او  از  را  حدوحصر  بی  خوشی 
خوبی از تضاد درد فقر در داخل و شکوه مدیترانه در خارج 
از خانه آگاه بود. یکی از معلمان نکته سنج مدرسه پسرانه ای 
که آلبر در آنجا مشغول تحصیل بود به توانایی استثنایی این 
دانش آموز تهیدست پی برده بود و او را مدام تشویق می کرد. 
او به این دانش آموز تیزهوش کمک کرد تا در برابر فشارهای 
مادربزرگش برای ترک تحصیل و پیداکردن کار مقاومت کند 
و آلبر جوان را حمایت کرد تا بتواند بورسیه دوره راهنمایی 

شیفته  وسواسی  شکل  به  او  که  بود  دوره  همان  در  شود. 
فوتبال شد و به عنوان دروازه بان ماهر بر همه پیشی گرفت. 
در سال ۱۹۳۰ مجبور شد به دلیل بروز نشانه های بیماری سل 

که تا آخر با او بودند، این ورزش را ترک کند.

برای  تماشاگر  یک  درحد  را  او  بیماری  این  آنکه  از  بدتر  شاید 
تمام عمر تنزل داد، این بود که خستگی، عرق کردن های مدام 
و آب دهان خون آلود همراه با دردهای دیگر بخشی از عادت 

های روزمره او شده بودند.

آینده  هیچ  سل  بیماری  به  ابتال  دلیل  به  که  آنجا  از  جوان  این 
با  او  شود.  نویسنده  که  گرفت  تصمیم  نداشت  ورزش  در  ای 
اهل  با  معاشرت  به  شمالی  آفریقای  ادبی  گروه  به  پیوستن 
های  «فنجان  با  همراه  که  جایی  پرداخت،  الجزیره  شهر  قلم 
چای با برگ های نعنا و دانه های کاج غوطه ور در آن» افکار 
مقاله،  سالگی   ۲۰ در  او  کردند.  می  ردوبدل  را  عقایدشان  و 
در  طوالنی  شعرهای  و  هنری  نقدهای  ادبی،  های  گزارش 
می  محلی  های  مجله  برای  مدیترانه  دریای  شکوه  وصف 
شد  الجزیره  دانشگاه  وارد  که  بود  ها  زمان  همان  در  نوشت. 
که  زیبا  بود  دختری  سیمون  کرد.  ازدواج  هییه  سیمون  با  و 
داشت.  اعتیاد  مرفین  به  و  نبود  برخوردار  روانی  تعادل  از 
و  بودند  پیوند  این  مخالف  شدت  به  همگی  کامو  خانواده 
در  خورد.  هم  به  سال  یک  از  پس  ازدواج  این  نیز  سرانجام 
و  مسیحی  «متافیزیک  نامه  پایان  عنوان  با  کامو   ،۱۹۳۵ سال 

نوافالطون گرایی» فارغ التحصیل شد.

تا  دهد  ادامه  را  خود  دانشگاهی  تحصیالت  داشت  نظر  در  او 
درهم  ولی  آورد  دست  به  دانشگاه  در  شغلی  آینده،  در  بتواند 
کرد.  دور  مسیر  این  از  را  او  اش  پولی  بی  و  بیماری  آمیختن 
فروشنده  دولت،  کارمند  عنوان  به  کوتاهی  های  دوره  او 
ماشین و گزارشگر وضع هوا استخدام شد. از بین همه اینها 
بازیگری برای شرکت تئاتری رادیو الجزیره را بیشتر دوست 
از  هایی  برداشت  اجرای  برای  آن  واسطه  به  که  داشت  می 
کارهای داستایفسکی به اکثر شهرهای الجزایر سفر کرد. در 
این رویارویی بود که کامو توانست تجربه های گرانبهایی در 

زمینه درام به دست آورد.

می  خوشحالی  و  آرامش  احساس  تئاتر  اهالی  میان  در  کامو 
کرد. او تئاتر را واالترین ژانر ادبی می دانست و افزون بر آن، 
صحنه ها برایش فقط فرم های هنری نبودند و آنها را مناسب 
ترین مکان برای بیان عقاید سیاسی می دانست. کامو از نظر 
گرایشات سیاسی نخست غرق در کمونیسم بود و به عضویت 
از  سرخوردگی  دلیل  به  نهایت  در  ولی  آمد  در  نیز  حزب 

سختگیری های بوروکراتیک حزب کمونیست از آن جدا شد.

این کار باعث شد که کامو انرژی بیشتری صرف عالیق ادبی 
خود کند. او تصمیم گرفت رمان «مرگ خوش» را ناتمام رها 
آغاز  را   (۱۹۴۲) «بیگانه»  نام  به  دیگری  مشابه  رمان  و  کند 
عمیقا  که  کند  می  ثابت  عادی  کامال  ظاهرا  مرد  آن  در  که  کند 

به مناسبت ۱۰۱ سالگی کامو

به همین سادگـی 
به همین پوچـــی

ری کاوانگ - ترجمه: بیتا عظیمی نژادان

«۱۹۸۴»؛ یک رمان خوب بد از جورج اورول
به نقل از گاردین، «جورج اورول» داستان نویس، روزنامه نگار، منتقد ادبی و شاعر انگلیسی 
بود که او را بیشتر برای دو رمان معروف و پرفروشش «مزرعه حیوانات» و «هزار و نهصد 
می نوشت،  کتاب ها  بر  که  پرشماری  نقدهای  با  همچنین  او  می شناسند.  چهار»  و  هشتاد  و 

بهترین وقایع نگار فرهنگ و ادب انگلیسی قرن شناخته می شود.
وجود  با  مردم  بیستمی،  قرن  نویسنده  این  زندگی  دوره  از  سال   ۶۰ از  بیش  گذشت  از  پس 
سلف»  «ویل  اخیر  نظرات  (مانند  او  آثار  و  اورول  درباره  منفی  نظرهای  اظهار  برخی 

نویسنده انگلیسی) او را جز یک نویسنده بزرگ نمی دانند.
اورول در نقد برخی کتاب ها از عبارت«کتاب خوب بد» یا «کتاب بد خوب» استفاده می کرد و 
مثًال «کلبه عمو تم» را یک کتاب بد خوب می دانست که سرشار از حوادث ملودرام نامعقول 
است.اورول این عبارت را درمورد کتاب ها بکار برد. اما آیا همین عبارت درباره کتاب خود 
او «هزار و نهصد و هشتاد و چهار» صدق نمی کند؟ در واقع این کتاب نیز می تواند یک کتاب 

خوب بد باشد که سرشار از حوادث ملودرام نامعقول است.
اما جنبه های مثبت «نوزده هشتاد و چهار» را هم باید دید. کافی است ببینید این کتاب چقدر 
بر زبان تأثیرگذار بوده و تا چه حد آگاهی عمومی درمورد کمونیسم را افزایش داده است. 
واقعًا چه انتظار دیگری می توان از کتابی پادآرمانشهری درمورد فساد سیاسی داشت؟ این 
کتاب  تجزیه تحلیل های سیاسی فوق العاده ای را به همراه داشته و یک نمای کلی بسیار جالب 

از جهانی وحشتناک را ترسیم کرده است.
متوجه  کامًال  خوانندگان  و  برشمرد  کتاب  این  برای  می توان  را  بیشتری  محاسن  قطعًا 
جنبه های مثبت آن می شوند. این کتاب بیشتر از ۶۰ سال پر انتقاد را گذرانده و مطمئنًا تحمل 

انتقادات بیش از این را نیز دارد.
درموردش  کوچکی  انتقاد  بتوان  که  هست  بزرگ  آنقدر  چهار»  و  هشتاد  هرحال «نوزده  به 
بیان کرد. حتی شاید بتوان گفت ایرادات آن بخشی از بزرگی آن هستند. اینکه در این کتاب 
است.  توجه  قابل  بسیار  آمیخته  درهم  عمیقی  تأثیرگذاری  چنین  با  ادبی  ایرادات  برخی 
درخشان،  هم  و  است  ضعیف  هم  کتاب  این  گفت  بتوان  که  دارد  وجود  احتمال  این  مطمئنًا 

بسیار پر ایراد و بسیار بزرگ!
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تنهاست و مرتکب یک قتل بی معنی در ساحل شده است، بی 
مرگ  از  بعد  تا  خوش»  «مرگ  تابنده».  «آفتاب  جز  دلیلی  هیچ 
نویسنده هرگز چاپ نشده بود. در کل علت توجه عموم به این 
یک  مقام  به  آن  با  کامو  آلبر  که  است  بیگانه  به  آن  تقدم  کتاب 

نویسنده واقعی رسید.

عنوان  به  او  داستانی،  ادبیات  در  هایش  تالش  این  با  همزمان 
روزنامه نگار در «الگر ریپابلیکن»، روزنامه ای ضدفاشیستی، 
های  عدالتی  بی  کشیدن  قلم  به  و  ادبی  نقدهای  نوشتن  با 

اجتماعی گذران زندگی می کرد.

با شروع جنگ جهانی دوم کامو سعی کرد که به ارتش بپیوندد 
ولی به دلیل عدم برخورداری از سالمتی پذیرفته نشد. سپس 
زد.  قلم  سوار  پاریس  روزنامه  برای  و  شد  پاریس  راهی  او 
زمانی که آلمان ها پاریس را اشغال کردند روزنامه مجبور به 
نیامده  در  تصرف  به  هنوز  که  شد  لیون  شهر  به  مکان  تغییر 

شاید  نداشت.  آنجا  به  ای  دلبستگی  هیچ  کامو  که  جایی  بود، 
برای تلطیف این فضا بود که او برای بار دوم ازدواج کرد، با 
فرنسین فور یک ریاضیدان از منطقه اران در الجزایر. کمتر از 
یک ماه از زندگی مشترک شان گذشته بود که مسوولیت او در 
روزنامه تمام شد. کامو و همسرش به الجزایر برگشتند و در 
اران کار تدریس را آغاز کردند. زمانی که در سال ۱۹۴۲ برای 
درمان به فرانسه برگشت در پی حمله متفقین آفریقای شمالی 
که نتیجه آن اشغال ویشی فرانسه بود او از همسرش جدا ماند. 
از  یکی  اجرای  اولین  در  آنجا  و  بازگشت  پاریس  به  سرگردان 
سپس  شد.  آشنا  دوبوار  سیمون  و  او  با  سارتر  های  نمایش 
کامو به گروه مقاومت و روزنامه زیرزمینی آن کمبا پیوست و 
در سال ۱۹۴۳ سردبیر آن شد. سارتر و دیگر فیلسوفان مانند 

ریموند آرنو و آندره مالرو از نویسندگان آن روزنامه بودند.

طاعون  رمان  پردازی  صحنه  برای  را  اران  کامو  جنگ،  از  بعد 
خوبی  مالی  موفقیت  او  برای  کتاب  این  انتشار  کرد.  انتخاب 
به همراه داشت. در بحبوحه کشتارهای جنگ جهانی دوم در 
مقیاس صنعتی ارزش زندگی انسانی به طرز فجیعی پایین آمد 
دنیایی  تواند  می  که  است  خدایی  کدامین  پرسیدند  بسیاری  و 
ایاالت  و  روسیه  بیافریند.  خونریزی  و  خون  از  آکنده  چنین 
اعتمادی  بی  بودند  متحد  نازیسم  خطر  مقابل  در  که  متحده 
جنون آمیزی نسبت به یکدیگر داشتند و متقابال در کار تخریب 
عام  قتل  و  جهانی  جنگ  جدی  های  آسیب  بودند.  انهدام  و 
و  یأس  فرهنگ  ای  هسته  انهدام  فزاینده  شبح  و  گسترده  های 
معانی  ای،  گسترده  فالکت  چنین  در  برد.  تر  پیش  را  ناامیدی 
از  گرفته  حجم  جهنمی  ابرهای  آن  مانند  واقعی  های  ارزش 
های  نوشته  بودند.  شده  محو  تربلینکا  های  دودکش  دودهای 
مردمان  از  بسیاری  دغدغه  زندگی  ذاتی  پوچی  شرح  در  کامو 
بدبینی  و  ناامیدی  اضطراب،  آسیب،  میان  در  که  بود  فکر  اهل 

های خود نیازمند فلسفه ای بودند که در حوزه عقل بگنجد.

برای کامو عالوه بر فجایع اخیر و چشم اندازهای کلی مایوس 
کننده، قطعیت مرگ، نفِس بودن را به یک «سیاه بازی» و در پی 
آن زندگی را به مخمصه ای پوچ بدل کرده است. او تجربه بشر 

را به شخصیت اسطوره ای سیزیف پیوند می دهد که تنبیه او 
توسط خدایان یونانی باالبردن سنگ باالی کوه بود؛ هر بار که 
او به باالی کوه می رسید سنگ به پایین می غلتید و او مجبور 
بود دوباره فردا کارش را از سر بگیرد. بار زندگی در این دنیا 
آن  با  که  هایی  سختی  تمام  و  است  کسی  هر  سنگ  پاره  همان 
باز  آینده  در  زیرا  ندارد  ای  ویژه  هدف  و  معنا  است  رویاروی 
انتخاب  یکسری  مگر  نیست  چیزی  زندگی  شد.  خواهد  تکرار 
ها، لحظه های تعیین کننده ای که تکلیف می کنند روز هرکسی 

چگونه بگذرد، بدون آنکه بتوان شرایط بشری را تغییر داد.

اگزیستانسیالیسم  سرشناس  مبلغان  از  دو  هر  کامو  و  سارتر 
بودند و نام آنها از تاریخ فلسفه جدانشدنی است.

اتحاد  از  سارتر  حمایت  دلیل  به  آنها  رابطه  ظاهرا  همه  بااین 
لحنی  با  خود  مجله  در  سارتر  خورد.  هم  به  شوروی  جماهیر 
کامو  اینکه  از  نظر  صرف  خواند.  «بورژوا»  را  کامو  انتقادی 
بورژوا باشد یا نه، او تا آخر با ستمدیدگان همدلی کرد و علیه 
کسانی بود که آنها را استثمار می کردند. گمانه های فراوانی 
سر این اختالف وجود دارد. بعضی ها معتقدند که علت اصلی 
است:  شخصی  باشد  ایدئولوژیک  اینکه  از  بیش  اختالف  این 
و  قیافه  خوش  کامو  به  نبود  جذابی  چندان  مرد  چون  سارتر 

گیرا رشک می برد.
از  (بعد  جوان  نویسنده  دومین  ۴۴ساله  کامو   ،۱۹۵۷ اکتبر  در 
رودیارد کیپلینگ) بود که جایزه نوبل ادبیات را گرفت. اندکی 
پس از دو سال، در چهارم ژانویه ۱۹۶۰ کامو در حال بازگشت 
به پاریس در ماشین ناشر خود میشل گالیمار بود که با سرعت 
فرو  درخت  تنه  داخل  به  و  شد  منحرف  جاده  از  حد  از  بیش 
در  نوبل  برنده  اما  ماندند  زنده  عقب  صندلی  مسافران  رفت. 
دم جان باخت. در میان قطعه های درهم شکسته ماشین دست 
او  جیب  در  و  شد  پیدا  نخستین»  «انسان  کتاب  ناتمام  نوشته 
یک  صدای  از  کامو  لحظه،  یک  در  پاریس.  برای  قطاری  بلیت 
نسل به جسدی تبدیل شد در کنار جاده. جای حیرت است که 
چه معنایی را می توان از چنین تغییر ناگهانی بیرون کشید یا 

شاید زندگی به همین راحتی پوچ است.

برای کامو عالوه بر 
فجایع اخیر و چشم 

اندازهای کلی مایوس 
کننده، قطعیت مرگ، 
نفِس بودن را به یک 

«سیاه بازی» و در پی آن 
زندگی را به مخمصه ای 

پوچ بدل کرده است. او 
تجربه بشر را به شخصیت 

اسطوره ای سیزیف 
پیوند می دهد که تنبیه 

او توسط خدایان یونانی 
باالبردن سنگ باالی کوه 
بود؛ هر بار که او به باالی 

کوه می رسید سنگ 
به پایین می غلتید و او 

مجبور بود دوباره فردا 
کارش را از سر بگیرد. 

داستان تاریخی شرارت 
در طول قرن ها

نخستین  کابر»  «جاوم  نوشته  «اعترافات»  گاردین،  از  نقل  به 
«مارا  توسط  کاتاالن  برجسته  نویسنده  این  از  که  است  رمانی 
یک  داستان  رمان  این  است.  ترجمه شده  انگلیسی  به  لتم»  فایه 
که  است  آن  رمز  و  پرراز  و  خونین  گذشته  و  گران بها  ویولن 

توسط شخصیت اصلی داستان «آدریا آردول» کشف می شود.
چراکه  می شود  بزرگ  و  متولد  عشق  از  خالی  جهانی  در  آدریا 
پدر  نیستند.  او  به  محبت  ابراز  به  قادر  ثروتمندش  مادر  و  پدر 
دیگری  چیزهای  با  را  خود  نیز  مادرش  و  است  خشن  مردی  او 
که  می گیرد  یاد  کودکی  از  آدریا  است.  کرده  سرگرم  زندگی  در 
احساسات خود را پنهان نگه دارد و تنها به دو اسباب بازی خود 
یعنی یک گاوچران و یک عروسک هندی اعتماد می کند. همچنان 
که او بزرگ تر می شود می فهمد که پدرش در میان اشیای عتیقه 

خود ویولنی متعلق به قرن ۱۸ دارد که بسیار گران بها است.
آدریا به تدریج از حقیقت نهفته درگذشته ویولن آگاه می شود و 
وقتی می فهمد که این ویولن از قربانیان نازی ها به زور اخاذی 

شده، سرشار از حس انزجار می شود.
گرچه آدریا شخصیت اصلی را در رمان تاریخی کابر دارد ولی 
تنها بهانه روایت داستان نیست. درواقع کتاب با نابودی و مرگ 
اهالی یک روستا در زمان قرون وسطی آغاز می شود و سپس در 
طول داستان سرگذشت قاتل و درختی که او کاشت و بعدًا ویولن 

از آن ساخته شد را دنبال می کنیم.
روایت  رمان  این  در  پیری  تا  کودکی  از  که  آدریا  زندگی  داستان 
گره  قرن ها  طول  در  اروپا  غم انگیز  داستان های  به  می شود 

و  سخاوت  خودخواهی،  و  عشق  از  واقعیت هایی  و  خورده 
که  عتیقه  ویولن  این  خونین  سرگذشت  می کند.  بیان  را  شرارت 
در  یهودیان  سرنوشت  کشته شده اند،  آن  تصاحب  برای  افرادی 
وحشت  و  ترس  و  نازی ها  حکومت  تحت  اشغال شده  اروپای 

حاکم بر آن را روایت می کند.
یهودی  زیبای  دختر  سارا  از  را  آدریا  حتی  شوم  ویولن  این 
از  پیری  در  آدریا  سپس  می کند.  جدا  است،  عالقه مند  او  به  که 
(اعترافاتش)  خود  زندگی  داستان  حافظه،  دادن  دست  از  ترس 
داستان های  آن  در  که  می نویسد  سارا  به  هدیه ای  عنوان  به  را 
کشیش  یک  نازی،  پزشک  یک  ویولن،  با  مرتبط  وحشتناک 

متعصب و ده ها نفر دیگر روایت می شود.
ایالت  در  معاصر  نویسندگان  برجسته  ترین  از  یکی  کابر  جاوم 
زبان  به  هنوز  که  او  قبلی  رمان های  است.  اسپانیا  کاتالونیای 
قدرت  مشابه  موضوعات  به  اغلب  نیز  نشده اند  ترجمه  انگلیسی 

و شرارت موجود در ذات آن پرداخته اند.

کابر از بسیاری نویسندگان دیگر که به موضوع شرارت نازی ها 
پرداخته اند یاد می کند، از اشتفان تسوایگ، پریمو لوی و تئودور 
به  او  کینگ»  «ارل  کتاب  که  فرانسوی  تورنیه  میشل  تا  آدورنو 
رمان  اما  است.  پرداخته  مشابهی  وحشتناک  اعمال  بررسی 
به  بسیار   (۲۰۰۹) فرانسوی  لیتل  جاناتان  نوشته  «مهربانان» 

رمان کابر نزدیک تر است.
«اعترافات» در بیان حس قانع کننده ای که نشان دهد شخصیت ها 
شکست خورده  می کنند،  تالش  فراگیر  شرارت  این  درک  برای 
رمان  این  در  شرارت  جوهر  مسئله  می رسد  نظر  به  است. 
حل نشده و این الینحل بودن چیزی است که برای خود نویسنده 

نیز اتفاق افتاده است.
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سینما
نیکیتا  مشهورش  برادر  با  همراه  که  کونچالوفسکی 
اروپا  کل  و  روسیه  فیلمسازان  مشهورترین  از  میخالکوف 
در بیش از نیم قرن اخیر به حساب می آید و در سایر صور 
راجع  ندارد  امکان  کرده،  فعالیت  هم  تئاتر  مانند  نمایشی 
که  نخواهند  او  از  یا  و  نزند  حرف  دنیا  سیاسی  شرایط  به 
چنین کند. او وقتی در لندن نمایش مشهور «دایی وانیا» را 
گفت:  خبرنگاران  مکرر  سؤاالت  برابر  بود،  برده  صحنه  به 
برای  من  مگر  پرسید؟  می  من  از  پوتین  درباره  اینقدر  چرا 
نیز  امر  حقیقت  ام؟  نیامده  اینجا  به  هنری  کارهای  و  تئاتر 
این است که کونچالوفسکی در درجه اول برای به نمایش در 
آوردن مجدد دو نمایش تقریبًا افسانه ای «دایی وانیا» و «سه 
خوب  را  کارش  هم  انصافًا  و  بود  شده  لندن  راهی  خواهر» 
با  و  روسی  فرهنگ  یک  با  ها  نمایش  این  اجرای  داد.  انجام 
پروژه  پشت  در  روسی  هنرمندان  ترین  زبده  داشتن  قرار 
شود  ها  نمایش  این  شدن  تر  غنی  موجب  توانست  می  فقط 
و سنن روسی را بیشتر فریاد کند و این چنین نیز شده بود. 
خود وی می گفت: برای من بیش از این که زبان کاراکترها و 
حتی خود داستان مطرح باشد، روند جاری حوادث اهمیت 
طول  در  ها  کشف  و  احساسات  شدن  جاری  به  من  داشت. 
قصه چشم داشتم و به گشودن راز قلب ها. ما باید از درون 
بینندگان  چه  و  کردیم  می  عبور  عواطف  مسیر  از  و  ها  دل 

شرقی و چه هنردوستان غربی را جذب می کردیم.

بدون کوچک ترین نشانه ای از پیری
عبارات  از  استفاده  با  نیز  کونچالوفسکی  خود  حتی  شاید 
سیاسی  مسایل  به  ادعاهایش  خالف  بر  خواهد  می  فوق 
روسیه بپردازد و مثال بر آن چه چندی پیش در کریمه روی 
به  اش  الصاق  و  اوکراین  از  منطقه  این  جدایی  باعث  و  داد 
با  اوکراین  سیاست  از  هایی  جناح  برخورد  پی  در  روسیه 
دولت مسکو شد و یا به ناامنی های سیاسی در برخی نقاط 
روسیه اشاره هایی داشته باشد اما آنچه قطعی می نماید این 
که کونچالوفسکی در آستانه ۷۸ سالگی کوچک ترین نشانه 
ای از پیر شدن را از خود بروز نمی دهد و همچنان سرشار از 
انرژی و چاالک و آماده برای کارها و پروژه های بعدی اش 
قلب  از  هایش  ماجراجویی  و  ها  توانایی  خاطر  به  او  است. 
اتحاد  بوروکراتیک  تشکیالت  درون  از  و  ها  ناآرامی  همین 
سفر  لعاب  و  رنگ  از  سرشار  هالیوود  دل  به  سابق  شوروی 
استودیوهای  برای  سال  چند  و  شد  مستقر  جا  آن  در  و  کرد 
دوباره  که  است  زیادی  مدت  حاال  اما  ساخت  فیلم  آمریکایی 

در کشور زادگاهش مستقر شده و همان جا کار می کند.

خب، که چه؟!
جدا  هنر  البته  و  سیاست  از  را  او  توان  نمی  حال  همه  در 
دانست. او و برادرش نیکیتا از خانواده ای هنری می آیند و 
پدرشان سرگی میخالکوف یکی از سران اتحادیه نویسندگان 
شوروی بود که سالها پیش سرود ملی این کشور را تصنیف 
کرد و وقتی که والدیمیر پوتین به قدرت رسید و متن آهنگ 

آن را تایید کرد ولی خواستار تغییر متن شعر آن شد.

آن شعر را نیز از نو نوشت. وقتی این موضوع را با آندری 
است  مشخص  زیرا  شود  می  ناراحت  او  بگذارید،  میان  در 
با  پوتین  به  نسبت  آمیزش  تایید  های  حرف  برخی  رغم  به 
نفی  در  او  ندارد.  خوبی  میانه  روسیه  فعلی  حاکمه  هیات 
صرفا  پدرش  سیاسی  های  گرایش  از  برخاسته  ماجراهای 

می گوید: خب که چه؟

شروع با شاهکار تارکوفسکی
یک  در  را  خود  رشد  و  زندگی  کونچااوفسکی  آندری  البته 
محیط آرام و مرفه و پر امکانات مدیون همان ارادتی است که 
پدر وی به چیزی داشت که خود او ندارد! در همه حال و با 
هر گونه تاثیرپذیری، محصول کار هنری کونچالوفسکی در 
۵۰ و اندی سال اخیر خیره کننده بوده است. او بسیار جوان 
بود که سناریوی «آندری روبلف» فیلم حماسی ـ انقالبی و 
که  ساخت  را  تارکوفسکی  آندری   ۱۹۶۶ سال  مانند  شاهکار 
فیلمساز  ترین  شده  تحسین  ایزنشتاین  سرگی  با  همپا  شاید 
در  روی  که  است  سال   ۳۰ به  قریب  و  باشد  شوروی  تاریخ 
تا  کمی  فاصله  در  او  حال  این  با  است.  کشیده  خاک  نقاب 
شروع سال ۲۰۱۵ از تمجید از کار خودش در آن فیلم و اصوال 
و  دارد  ابا  است.  بوده  بزرگی  فیلم  «روبلف»  که  این  تایید 
صرفًا آن را فیلم خوبی برای زمان خودش توصیف می کند.

اخراج از پروژه استالونه
«خوشحالی  عاطفی  و  آهنگین  فیلم  بعدًا  کونچالوفسکی 
روی  از  فیلم  یک  طور  همین  و  کرد  کارگردانی  را  آسیا» 
هالیوود  به  را  او  ها  موفقیت  این  را.  وانیا»  «دایی  نمایش 
کشاند و او در آنجا فیلم موفق و پرماجرای «قطار گریزان» 
کوروساوای  اکیرا  از  ای  اولیه  قصه  اساس  بر  را   (۱۹۸۵)

 (۱۹۸۹) کش»  و  «تانگو  با  کار  اواسط  تا  و  ساخت  ژاپنی 
اما  بود  همراه  نیز  راسل  کرت  و  استالونه  سیلوستر  فیلم 
وی را به سبب بعضی ناسازگاری ها از این پروژه راندند و 
کارگردانی سکانس های پایانی را آلبرت ماگنولی انجام داد. 
جوی  یک  در  هالیوودی  استودیوهای  سران  و  او  آب  اصوال 
نرفت و به قول خود کونچالوفسکی راضی کردن آنها بسیار 
و  روسیه  در  رایج  سانسور  داشتن  نگه  راضی  از  تر  سخت 

فرار از زیر دست آنها است.

ناراضی از کمیک استریپ ها
سال   ۴۰ در  غرب  سینمای  بر  حاکم  تم  از  کونچالوفسکی 
اخیر و حاکم شدن آنچه فرهنگ کودکان بر روند فیلمسازی 
آنها می نامد، راضی نیست و موج فزاینده فیلم های کمیک 
استریپی و قهرمانان خیالی این سری داستانها وی را نا امید 
عمده  های  فیلم  استاروارزها،  موفقیت  زمان  از  است.  کرده 
با  آثاری  و  گرفته  هدف  را  نوجوان  مخاطبان  فقط  هالیوود 
بوده  هیجان  عنصر  بر  متکی  فقط  و  کوتاه  مصرف  تاریخ 
هالیوودی  استودیوهای  از  را  فیلمی  کمتر  متاسفانه  ما  اند. 
می بینیم که عمیق و معناگرا و برای مسن ترها باشند. من 
فیلمسازی  حرفه  در  روسیه  بر  حاکم  سیستم  با  سالها  که 
هموطنانم  با  کار  که  شوم  متذکر  باید  ام،  داشته  مشکل 
آسان تر از برآورده کردن ایده های سخیف هالیوودی ها و 
پررنگ کردن موضوعات مسخره و کودکانه آنهاست. برخی 
کارهای بزرگ ادبی مثل «دن کیشوت» نوشته سروانتس در 
خلق  کشورهایشان  اجتماعی  و  سیاسی  دوران  ترین  سخت 
شده اند اما در هالیوود نگارش این جور چیزها غیر ممکن 
و  است  اسپایدرمن  و  من  بت  حد  در  دیدها  و  ها  آدم  و  است 
هایی  ایده  دنبال  فقط  آنها  نیست.  فرهنگی  وسیله  فیلم، 
اقتصاد  کارها،  همه  پایه  و  دید  و  بدهد  پس  پول  که  هستند 

صرف است.

شکست بزرگ
اما آخرین محصول بزرگ بین المللی خود کونچالوفسکی هم 
یکی از شکست های عظیم سالهای اخیر در حرفه سینما را 
موجب شد. آن مورد به ساخت نسخه ای ۳ بعدی از داستان 
می  مربوط   ۲۰۱۰ سال  محصول   The Nutcracker معروف
البته  آورد.  بار  به  ضرر  دالر  میلیون   ۸۰ روایتی  به  و  شد 
درک  در  کارشناسان  و  مردم  است  مدعی  کونچالوفسکی 
اند  شده  اشتباه  دچار  هنری  اثر  این  ساخت  هدف  و  مفهوم 

هستند،  آشنا  چایکوفسکی  باله  با  بیشتر  که  افراد  برخی  و 
فیلم او را بیشتر با آن سنجیده اند تا با داستان اورژینال اتا 
هافمن که کار کونچالوفسکی بر اساس آن تنظیم شده است.

دو برادر متضاد
در نقطه مقابل اکثر فیلم های روسی و داخلی سالهای اخیر 
یا  و  آورده  در  پول  و  بوده  آمیز  موفقیت  کونچالوفسکی 
حداقل منتقدان بر آن مهر تایید زده اند. در سال ۲۰۰۲ فیلم 
برنده  ایتالیا  ونیز  معتبر  جشنواره  در  او  دیوانگان»  «خانه 
جایزه هیات ژوری شد که بر طبق سنت و عرف جایزه دوم 
نوع  که  حالی  در  هم  آن  و  شود  می  محسوب  فستیوال  آن 

نمایش دادن زندگی مافیایی ها در آن به گونه ای پر شکوه و 
به تبع آن غلط توصیف شد و حتی نیکیتا میخالکوف برادر 
است  الزم  جا  همین  در  کوبید.  را  آن  هم  کونچالوفسکی 
تاکید کنیم که میخالکوف درست در نقطه عکس برادرش و 
زمینه  این  در  و  اوست  های  ایده  و  پوتین  سرسخت  طرفدار 

بارها با او بگو مگو کرده است.

با لحنی چخوفی
غرب  در  زندگی  های  ایده  برخی  با  موافق  کونچالوفسکی 
اما معتقد به لزوم بومی سازی نسبی آنها قبل از پیاده شدن 
صحبت  جاری  مسایل  درباره  وقتی  و  است  شرق  در  شان 
امیدی  نا  فاکتورهای  با  آمیخته  و  چخوفی  لحنی  کند،  می 
اصوال  کونچالوفسکی  دارد.  بالتکلیفی  و  زدگی  شگفت  و 
منظر  از  حاضر  حال  در  روسیه  نوع  دو  وجود  به  اعتقاد 
اروپایی  روسیه  یک  ما  دارد.  رفتاری  و  سیاسی  و  فرهنگی 
می  که  اروپایی  روسیه  کهن.  و  سنتی  روسیه  یک  و  داریم 
توان آن را روسیه سفیدها هم نامید، سالها پیش توسط پتر 
و  شد  تثبیت  او  روهای  دنباله  وسیله  به  و  گذاری  پایه  کبیر 
او  دوره  در  ببالد  آن  به  تواند  می  مدرن  روسیه  که  چه  هر 
برجسته  های  آدم  آمدند.  وجود  به  وی  های  رفرم  اثر  بر  و 
حد  در  هایی  آدم  هستند؛  وی  کارهای  زاده  نیز  دوران  آن 
چیز  ما  آن  از  قبل  چخوف،  و  داستایوفسکی  چایکوفسکی، 
بیشتری از مشتی نقاش کالسیک نداشتیم. این همان روسیه 
ای است که فرهنگ دوستان آن را می پسندند و برای غربی 

ها دلپذیر است.

آنها برده اند
روسیه  را  آن  که  هم  سنتی  روسیه  از  کونچالوفسکی  اما 
حقیقی و سیاه نیز می نامند، یاد می کند و از قضا این همان 
نقاطی است که محل اصلی حمایت از پوتین و سیاست های 
او محسوب می شود و انباشته از کسانی است که وی را تایید 
می کنند. با این همه کونچالوفسکی ابایی ندارد که مرکز این 
در  چه  بخواند. «آن  برده  را  مذکور  افراد  و  سیاه  را  جامعه 
سکو می بینیم، برخی رفتارهای قدیمی و تاسف آور است. 
افراد  برخی  یاد  از  داری  برده  های  روش  هنوز  که  مطمئنم 
عادی  مردم  که  کشیده  جایی  به  کار  و  نرفته  نفوذ  صاحب 
و  مشخص  حقوق  و  حق  صاحب  شهروند  یک  نه  را  خود 
ارتباط  واقع  به  بینند.  می  هویت  فاقد  اشیایی  بلکه  مسلم 
اروپای  نقاط  از  بسیاری  در  عادی  مردم  با  حاکمه  هیات 
شرقی مثل رابطه طبقه باال با طبقه عوام و ارباب با رعیت 
می  زوال  به  رو  هم  فرهنگی  های  نشانه  فضا  این  در  است. 

روند.

اوکراین های دیگری هم در راهند
اینهاست نظرات مردی که رگ و پی اش سیاسی است و حاضر 
روسیه  است  معتقد  و  ببیند  دیگری  جور  را  جامعه  نیست 
های  بحث  از  صرفنظر  و  داخلی  های  زمینه  در  الاقل  فعلی 
برون مرزی باید با مالیمت بیشتری اداره شود و احتیاجی به 
مشت های آهنین در این راه از سوی کرملین نیست و اگر این 
دیگری  های  اوکراین  نشود،  گرفته  کار  به  مالیمت  سیاست 
فرا روی پوتین سبز خواهد شد. کونچالوفسکی که فیلم های 
مطرح دیگری مانند «سیبریایی» را به سال ۱۹۷۹ در کشور 
زادگاهش ساخت و اضافه بر «قطار گریزان»، «قطعه ای دو 
نفره برای یک نفر» (۱۹۸۶)  و «مردم خجالتی» (۸۷) راهم 
اکران  از  و  کرد  کارگردانی  آمریکا  در  استقرارش  دوران  در 
سال  در  و  دارد  نام  معلم»  «اولین  که  بلندش  فیلم  نخستین 
۱۹۶۴ در روسیه و سپس سایر نقاط اروپای شرقی اکران شد 
دقیقًا ۵۰ سال می گذرد، معتقد است وقت کمک کردن انواع 
رسیده  مسکو  در  سیاسی  امور  روند  به  گروهها  و  ها  طیف 
است. هر موقع کرملین برنامه ای تازه را در پیش می گیرد، 
بر  شرقی  اروپای  در  و  شرق  جبهه  همان  در  را  همکارانش 
آن  در  سیاسی  های  تالطم  برخی  داند  نمی  ولی  گزیند  می 
حمایت  و  کرده  عوض  را  اوضاع  اخیر  سال   ۲۰ طی  سامان 
خود  مال  سالها  که  اوکراین  است.  شده  سست  مسکو  از  ها 

روسیه بوده، نمونه روشنی در این ارتباط است.

تایید در عین تکذیب
با این حال او نحوه رهبری پوتین را نیز به طور کامل نفی 
هایش  روش  و  او  جهات  ای  پاره  از  عکس  بر  و  کند  نمی 
و  رفتارها  در  پوتین  اقتدار  و  قدرت  کند.  می  تحسین  را 
مناسباتش، غربی ها را به عقب نشینی او وا داشته است. او 
باهوش و قدرتمند است ولی ایرادش این است که بر کشوری 
حکومت می کند که عناصرش قادر به همراهی وی نیستند. 
ما هنرمندان گاه تصویری را خلق می کنیم که از آن زیبایی 
می بارد اما واقعًا به همان زیبایی نیست. اگر شرایط روسیه 
را  پوتین  بتواند  که  بود  حدی  در  اش  اجتماعی  امکانات  و 
و  بیشتر  امکانات  و  اندازها  چشم  صاحب  مانوورهایش  در 
بهتری کند، همه ما در مسکو از شرایط راضی می شویم اما 
دستهای او پر نیست و هنرمندان نیز از مشکالت اقتصادی 

رنج می برند. ما یک کالف سردرگم را تشکیل داده ایم.

Evening Standard :منبع

گشــــــودن راز قلب هـا 
درسرزمین نا امن

کالسیک  نمایش  دو  شامل  مشهور  نمایش  سه  پیش  چندی  که  روسی  کونچالوفسکی  آندری 
کشورش را در صحنه تئاتر لندن به اجرا در آورد و امسال فیلم جدید «شب های سفید پستچی» 
است  معتقد  آورده،  در  هم  عمومی  اکران  به  ایتالیا  ونیز  فستیوال  در  دادن  شرکت  از  بعد  را 
مشکالت فعلی جامعه بشری و به ویژه آنچه در روسیه می گذرد، به لحاظ تراژیک بودن کم از 

نمایش های معروف و شکسپیری «مکبث» و «ریچارد سوم» نیست.

بر  حاکم  تم  از  کونچالوفسکی 
سینمای غرب در ۴۰ سال اخیر و 
حاکم شدن آنچه فرهنگ کودکان 
بر روند فیلمسازی آنها می نامد، 
راضی نیست و موج فزاینده فیلم 
های کمیک استریپی و قهرمانان 
وی  داستانها  سری  این  خیالی 
زمان  از  است.  کرده  امید  نا  را 
موفقیت استاروارزها، فیلم های 
مخاطبان  فقط  هالیوود  عمده 
آثاری  و  گرفته  هدف  را  نوجوان 
فقط  و  کوتاه  مصرف  تاریخ  با 
متکی بر عنصر هیجان بوده اند.





  جمعه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۲هفته نامه پرشین۱۴

موسیقی
راخمانینف، پیانیست گریزان از کمونیسم

مرثیه ای برای 
چایکوفسکی

قد و قامت بلند و فیزیک بدنی عالی و دست های بزرگ و انگشتانی 
کشیده که همراه با نبوغ فراوانش باعث شدند جزو ماندگارترین 
پیانیست های تاریخ موسیقی شود؛ ولی روحیه ای حساس داشت 
که همیشه از فراز و نشیب های زندگی اش زخم هایی خورد که 
می  را  روس  راخمانینف  بود.سرگئی  او  همراه  عمرش  پایان  تا 
توان جزو بدشانس ترین آهنگسازان تمام ادوار دانست. البته اگر 
هستید،  سرنوشت  و  جبر  به  معتقد  و  ندارید  شانس  به  اعتقادی 
و  شانس  بحث  حاال  داشت.  را  سرنوشت  ترین  شوم  بخوانید 

سرنوشت را کنار بگذاریم و برویم سر اصل مطلب!

مرثیه ای برای چایکوفسکی
به  و  بودند  روس  اصیل  های  خانواده  جزو  راخمانینف  خانواده 
الینفک  عضو  موسیقی  که  روزگاران  آن  رسم  به  و  واسطه  همین 
فضایی  در  طفولیت  از  بود؛  مرفه  های  خانواده  زندگی  تجمالت 
موسیقایی رشد کرد. مادر او نوازنده آماتور پیانو بود. سرگئی 
رقص  با  گوشش  که  بود  نگرفته  یاد  را  رفتن  راه  هنوز  کودک 
به  که  بود  ساله   ۱۰ شود.  می  مأنوس  مادر  پیانوی  های  کالویه 
کنسرواتوار سنت پترزبورگ راه یافت و سپس تمرین های سخت 
نیکوالی  دوران،  آن  سختگیر  استاد  نظر  زیر  را  خود  موسیقی 

زویرف، ادامه می دهد.
زویروف رفاقت دیرینه ای با چایکوفسکی داشت و به همین علت 
راخمانینف  زویروف،  منزل  به  چایکوفسکی  آمدهای  و  رفت  در 
نوجوان توانست یکی از نوابع موسیقی روسیه را مالقات کند و 
از تشویق ها و نصیحت های او بهره مند شود. عشق او نسبت به 
شنیدن  از  پس  که  دواند  می  ریشه  درونش  آنچنان  چایکوفسکی 

خبر مرگ چایکفوسکی در ۱۸۹۳ دچار غمی عظیم می شود.
پیانو،  از  متشکل  تریویی  چایکوفسکی  یاد  به  ساله   ۲۰ سرگئی 
اش  ناراحتی  های  شعله  کمی  تا  سازد  می  ویلنسل  و  ویولون 
شریک  غم  این  در  را  مخاطب  که  زیبا  بسیار  اثری  کند.  فروکش 
را  کننده  همراه  یک  نقش  فقط  پیانو  قطعه،  اواسط  سازد.تا  می 
پیانو  توسط  شده  نواخته  ملودی  با  قطعه  ناگهان  و  کند  می  ایفا 
سمت و سویی دیگر می گیرد. شنونده در طول اجرا دچار رخوت 
نمی شود و کماکان گوش او با تکه های تازه ای از موسیقی آشنا 
می شود. این ویژگی بارز راخمانینف در آثار دیگر او هم مشهود 

بود.
تریوی تقدیم شده به خاک چایکوفسکی، جزو اولین تجربه های 
تجربه  آن،  از  قبل  و  نبوده  آهنگساز  یک  جامه  در  جوان  سرگئی 
های درخشان دیگری مانند ساخت پرلود در دو دیزر مینور هم 

داشته که تحسین اساتید خود را برانگیخته بود.

موسیقی از نواهای مادرانه
موسیقی  بنیادی  کننده  متحول  توان  نمی  آنچنان  را  راخمانینف 
اواخر قرن نوزدهم دانست. تاثیراتی داشته اما نه به شدت افرادی 
کاری  سبک  نظر  از  قیاس  البته  استراوینسکی،  یا  دبوسی  چون 
راخمانینف و امثال استراوینسکی جایز نیست! در واقع او جزو 
رمانتیک  دوره  روسیه  سنتی  آهنگسازهای  پیانیست  نسل  آخرین 
بود.  چایکوفسکی  و  شوپن  چون  بزرگانی  تاثیر  تحت  که  است 
واسطه  به  کودکی  از  و  بود  روسیه  های  فرهنگ  خرده  عاشق 
مادربزرگش، با حضور در کلیسا با سرودهای رایج ارتدوکس ها 
آشنا شد.در آثارش همیشه سعی کرد پایبندی به روسیه به مثابه 
یک «مادر» را نشان دهد و با استفاده از تم های آوازهای عامیانه 
یا سرودهای مذهبی ارادت خودش را به خاک وطنش ابراز کند. 

حتی ناقوس کلیسا هم الهام بخش او بوده؛ برای مثال در ابتدای 
کنسرتو پیانوی دومش با کشش نت ها و ایجاد سکوت میان هر 

فاصله صدایی، زنگ ناقوس را برای شنونده یادآور می شود.
پس استفاده از چنین مشخصه های رایج در فرهنگ روسیه او را 
در زمره ناسیونالیست های قرن نوزدهم قرار می دهد؛ افرادی که 
سعی کردند با وام گرفتن از فرهنگ فولکلور کشورشان، از زیر 
یوق موسیقی آلمان، فرانسه، ایتالیا و اتریش که قرن ها بر میراث 
می  که  ویژگی  دیگر  یابند.  نجات  داشتند،  سلطه  اروپا  موسیقی 
شود به موسیقی راخمانینف اشاره کرد، استفاده او از فرم های 

ویژه و بدیع در سه سمفونی اش بود.

عزلت نشینی
رهبری  به  پترزبورگ  سنت  در  اولش  سمفونی   ۱۸۹۷ سال  در 
الکساندر گالزونف اجرا می شود. راخمانینف جوان که ۲۴ سال 
وقت  ایوانفکا،  اش،  عالقه  مورد  ملک  در  ماه   ۱۰ نداشت،  بیش 
ها  ماه  آن  در  برساند.  پایان  به  را  اش  سمفونی  تا  کرد  صرف 
می  پیدا  را  کابوسی  حکم  او  برای  اثر  این  کرد  نمی  فکر  هیچگاه 
کند که تا پایان عمر گریبانگیرش خواهد بود. سمفونی به صورت 

فاجعه باری اجرا می شود.
منتقدهای تند و تیز سنتی سنت پترزبورگ که حتی فرم استفاده 
شده در سمفونی او را نمی پذیرفتند، سرگئی جوان را سیبل قرار 
جزو  که  کوئی  سزار  درآمدند.  خجالتش  از  توانستند  تا  و  دادند 
گروه ناسیونالیستی معروف The Five بوده و آن سال ها برای 
خودش در سنت پترزبورگ بروبیایی داشته، ساخته راخمانینف 
را به اثری جهنمی تشبیه کرد!از عمده دالیل عدم استقبال عموم 
و منتقدان از سمفونی، می توان به جلوتر بودن آن از نظر تکنیکی 
رهبری  هم  دیگری  و  کرد  اشاره  خودش  زمان  به  نسبت  فرم  و 
ناخوش  گالزونف  گویا  بود.  اجرا  زمان  در  گالزونف  ضعیف 
احوال بود و در زمان اجرا به علت زیاده روی در نوشیدن؛ به قول 
امروزی ها فضا تشریف داشتند! خالصه راخمانینف در نامه ای 
از اجحافی که در حق ساخته اش شد، گله می کند و معتقد است 
اگر رهبری ارکستر آنچنان ضعیف نبود، چنین واکنش های منفی 

اتفاق نمی افتاد.

بعد از این اتفاق راخمانینف دچار افسردگی شدیدی می شود و تا 
سه سال هیچ اثری نمی سازد. در این سه سال دو مورد دیگر هم 
باعث تشدید افسردگی اش می شود. مورد اول، راخمانینف برای 
اجرایی خصوصی به نزد نویسنده محبوبش، تولستوی کبیر می 
را  سرگئی  آهنگ  تولستوی  پیانویش،  نواختن  پایان  از  پس  رود. 
موسیقی نمی داند و از آن به عنوان دسته ای از صداهای نامفهوم 

و پرت و پال یاد می کند!
مورد دوم هم مخالفت کلیسای ارتدوکس و والدین ناتالیا ساتینا با 
ازدواج ناتالیا و سرگئی بود. راخمانینف در این سه سال به علت 
وخامت روحی تحت درمان قرار می گیرد. ۱۹۰۱ که کمی وضعیت 
روحی اش بهتر می شود، کنسرتوی پیانوی دومش را می سازد و 

آن را به پزشک معالجش تقدیم می کند.

فرار بر قرار
یک دهه از شروع قرن بیستم می گذرد و ناآرامی ها به اوج خود 
می رسد. بلشویک ها پتروگراد را تسخیر می کنند و چند سال بعد 
نام آن را به لنینگراد تغییر می دهند. لنینیسم در کل روسیه پخش 
می شود و سر راه خودش به نام برابری و مساوات مال و اموال 

همه را می سوزاند و تسخیر می کند.
روسیه، این مادر مهربان، آنچنان برای سکونت امثال راخمانینف 
 ۱۹۱۷ دسامبر  در  که  شود  می  ناامن  داشتند،  تزارها  در  ریشه  که 
می  ها  بلشویک  خشم  آتش  در  عزیزش  ایوانفکای  آنکه  از  پس 
ترک  به  مجبور  هایش  چمدان  با  اش  خانواده  با  همراه  سوزد، 
کوچ  این  در  که  اینجاست  جالب  شود.نکته  می  وطن  همیشگی 
اجباری، راخمانینف پارتیتور سمفونی اول خودش را در روسیه 
بقیه  با  همراه  تلخ  خاطره  این  خواست  می  احتماال  کرد.  رها 

دارایی هایش در آتش خشم بلشویک ها سوزانده شود!
مکان  نقل  آمریکا  به  سپس  و  رود  می  سوئد  به  خانواده  با  ابتدا 
می کند. سرگئی برای همیشه از سرچشمه الهامش (روسیه) دور 
ماند و تا سال ها فقط در تورهای گوناگون نوازندگی کرد و هیچ 
و  برد  پارت  به  دست  پایانی  های  سال  در  نساخت.  جدیدی  کار 
دوباره نوشتن را آغاز کرد. از مشهورترین آثار این دوره اش می 
توان به راپسودی در تم پاگانینی اشاره کرد که واریاسون هایی 

تحت تاثیر کاپریس ۲۴ پاگانینی است.
راخمانینف که همیشه قلبش عاشقانه برای روسیه و خاک آن می 
تپید، در ۱۹۴۳ به علت ابتال به سرطان در آمریکا فوت می کند و 
بازگردانده  روسیه  به  جسدش  هیچگاه  و  شود  می  دفن  همانجا 

نمی شود.

به نام پسر، به کام پدر
دنیا  جای  همه  ندارد؛  یافته  غیرتوسعه  و  یافته  توسعه  جامعه 
هستند برخی والدین که آرزوهای شخصی خود را که در دوران 
جوانی نتوانستند به آن دست یابند، در کودکان خود می جویند. 
به هزار و اندی دلیل  حال  پزشک شود و  که دوست داشت  پدری 
نتوانست، مبدل به پتکی بر سر بچه اش می شود تا بتواند از او 
در آینده پزشکی بسازد؛ همان هدفی که خود همیشه در آرزویش 
جان  خانواده  اقتدارگرایی  این  از  ها  بچه  از  بعضی  بود.گاهی 
گیرند  پیش  در  را  خوش  راه  توانند  می  و  برند  می  در  به  سالم 
سرگشتگی  و  جنون  مرز  به  هلفگات  دیوید  مانند  هم  گاهی  و 
کشیده می شوند.فیلم «درخشش» با بازی درخشان جفری راش 
اجبار  علت  به  که  است  پیانیست  هلفگات  دیوید  زندگی  درباره 

مانند  را  عمری  و  شود  می  اخالل  دچار  اش  زندگی  خشن،  پدری 
دیوانگان به سر می برد. اما آنچه در این فیلم خانمان سوز است، 
خود راخمانینف است که با کنسرتو پیانوی سومش مبدل به بتی 

بی بدیل می شود که پدر دیوید سال ها در آتش او می سوزد.

پدر به رسم آنچه که در ابتدا گفته شد، آرزوی جوانی خود را در 
دیوید می جوید تا شاید بتواند از کالویه های پسرش اندکی راخ 
بشنود. در طول فیلم بارها دیوید به خود جسارت می دهد تا شاخ 
غولی را که راخمانینف با تکنیک های مختص به خود خلق کرده، 
ناامیدی  موجبات  که  آید  می  پیش  مشکلی  یک  بار  هر  اما  بکشند 
پدر را فراهم می کند.«درخشش» را هم باید دید و هم باید شنید 
واقعیتی  خاطر  به  نه  راش،  العاده  فوق  بازی  خاطر  به  نه  اما 
انگشتان  آن  با  راخمانینف  شد  متوجه  تا  دید  باید  بلکه  اجتماعی، 

کشیده چه اعجوبه ای در تاریخ پیانو بوده.

تدریس گیتــار
ساعت تماس 

9 صبح تا 6 بعد از ظهر
دوشنبه تا جمعه

۰۷۹۳۸۳۵۹۲۶۲

عصر پاییزی پاشایی

خواننده،   (۱۳۹۳ آبان   ۲۳  -  ۱۳۶۳ مرداد   ۲۰) پاشایی  مرتضی 
ترانه  دادن  قرار  با  پاشایی  بود.  ایرانی  پاپ  آهنگساز  و  نوازنده 
خود،  رسمی  آلبوم  نخستین  او  شد.  شناخته  اینترنت  در  هایش 
به   ۱۳۹۲ آذر  از  وی  نمود.  منتشر   ۱۳۹۱ سال  در  را  هست»  «یکی 
آبان  در  پاشایی  بود.  مبتال  معده  سرطان  به  پزشکان  تشخیص 

«اسمش  و  بیتا»  «گل  های  آلبوم  درگذشت.  سالگی   ۳۰ در   ۱۳۹۳
عشقه» دو آلبوم دیگر او هستند که تا پیش از درگذشتش بصورت 

رسمی منتشر نشده بودند.
عالقه  موسیقی  به  کودکی  از  و  بوده  گرافیک  رشته  دانشجوی  او 
داشته است. موسیقی را از چهارده سالگی با نواختن گیتار آغاز 
کرد.مرتضی پاشایی از دوران کودکی همیشه نسبت به موسیقی 
حس خاص و مبهمی داشت. او از سال ۱۳۸۹ با انتشار اینترنتی 
قطعات خود شروع به کار کرد، او با قطعه یکی هست به شهرت 
رسید. کارشناسان او را از پیروان سبک شادمهر عقیلی و محسن 
یگانه می دانند. مرتضی پاشایی در پاییز سال ۱۳۹۱ باانتشار آلبوم 

یکی هست به جمع خوانندگان آلبوم دار پاپ ایران پیوست.
ترانٔه «یکی هست» از کارهای شاخص پاشایی دانسته می شود. 
پاشایی ترانٔه «عصر پاییزی» را برای مجموعٔه تلویزیونی به همان 
اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا  مسئوالن  که  بود  ساخته  نام 
ایران به آن اجازٔه پخش ندادند. پاشایی نیز «عصر پاییزی» را در 
اینترنت منتشر کرد که به یکی از محبوب ترین ترانه های او تبدیل 
برنامٔه  تیتراژ  عنوان  به  را  منی»  «نگران  ترانٔه  همچنین  او  شد. 

تلویزیونی ماه عسل اجرا کرده بود.
پاشایی  مرتضی  دادند  تشخیص  پزشکان   ۹۲ سال  آذر  از  حدودًا 
بیماری سرطان دارد.مرتضی پاشایی عصر جمعه ۱۶ آبان ۹۳ به 
به  خواننده  این  انتقال  علت  شد.  منتقل  ویژه  های  مراقبت  بخش 

بخش مراقبت های ویژه تب شدید عنوان شده است. به گفته تیم 
نگرانی  جای  بخش  این  به  پاشایی  انتقال  خواننده،  این  پزشکی 
منتقل  بخش  این  به  بیشتر  چه  هر  های  مراقبت  برای  او  و  ندارد 
شده است.به دلیل شرایط خاص مرتضی پاشایی پزشکان مالقات 
آبان تعدادی   ۱۸ یکشنبه  عصر  حال  این  با  کرده،  را ممنوع  با وی 
از هنرمندان برای مالقات با او و افزایش روحیه مرتضی پاشایی 
کنارش  در  کوتاه  لحظاتی  و  شدند  حاضر  بهمن  بیمارستان  در 
بودند، همچنین در ۲۰ آبان معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
عیادت  وی  از  ایران  موسیقی  انجمن  مدیرعامل  و  ایران  اسالمی 

کرده بودند.
سرطان  بیماری  وخیم  شرایط  علت  به   ۱۳۹۳ آبان   ۱۳ در  پاشایی 
در بیمارستان بهمن تهران بستری بود. وی سرانجام پس از ماه 
سوم  و  بیست  جمعه  روز  صبح  سرطان،  بیماری  درد  تحمل  ها 
آبان ۱۳۹۳ (حدود ساعت ۱۰:۳۰) بر اثر ایست قلبی در بیمارستان 
بهمن، تهران از دنیا رفت. مراسم تشییع پیکر او روز یکشنبه ۲۵ 
آبان از مقابل تاالر وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا 
در  خودجوشی  های  تجمع  وی  مرگ  پی  شد.در  خواهد  برگزار 
وی  های  ترانه  همخوانی  به  مردم  و  گردید  ایجاد  ایران  سراسر 

پرداختند.
آلبوم ها:  یکی هست (۲۰۱۲)  گل بیتا (۲۰۱۳)

اسمش عشقه (۲۰۱۴)
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گوناگون
ردبول به شما قدرت 

«ترور» می دهد!
سبک  به  مرد  یک  آن،  تلویزیونی  تبلیغات  در 
از  پس  و  می شود  کادر  وارد  ابله  یک  سیاق  و 
نوشیدن اش ناگهان دو بال در می آورد و پرواز 

می کند. 

در انتهای تبلیغ هم نریشنی اضافه می شود که می گوید: «رد بول 
به شما قدرت پرواز می دهد». رد بول محصولی اتریشی است که 
بوده  فراوانی  حدیث های  و  حرف  نوشیدنی  این  پیرامون  همواره 
انرژی زا  اصال  محصول  این  می شود  گفته  اینکه  جمله  از  است. 
نیست و در دادگاهی هم برای این موضوع محکوم شده است. اینک 
اما خبری دیگر از این محصول منتشر شده که باز هم این محصول 
را با نشان گاو خشمگین اش بر صدر خبرگزاری ها نشانده است. 
حاوی  کامیون  ده ها  روزانه  که  می نویسد  «دیلی میل»  روزنامه 

و  می کند  عبور  سوریه  مقصد  به  ترکیه  مرز  از  ردبول  محصوالت 
این محصوالت را به دست تروریست های داعش می رساند. 

گروه  این  میدانی  فرماندهان  و  داعش  رهبران  که  می شود  گفته 
تروریستی اعتقاد دارند که این محصول باعث شده در میادین نبرد 
موفق عمل کنند. بنا به گفته آنها این محصول چون دارای کافئین 
در  همین  برای  و  می آید  داعشی  جنگجویان  کمک  به  است  باالیی 

نبردهای شبانه می توانند موفق عمل کنند.
بیداری  شب  باعث  هستند  کافئین  دارای  که  محصوالتی  اصوال 
عملیات های  در  بتواند  اینکه  برای  نیز  داعش  گروه  می شود. 
است.  آورده   محصول  این  نوشیدن  به  رو  کند،  عمل  موفق  شبانه 
حمل ونقل  شرکت  کامیون داران  از  یکی  که  ییلماز»،  «مصطفی 
محصوالتی  همپای  ردبول  محصول  می گوید:  است   (Cem-Ay)
داعش  گروه  برای  نفت  و  بنزین  سبزی،  سیمان،  آرد،  گندم،  مثل 
گروه  این  به  ردبول  کامیون   ۵ تقریبا  روزانه  و  است  معروف 
مقصد  به  کامیون ها  این  که  می گوید  ییلماز  می شود.  فروخته 
سوریه بارگیری می شوند و کاالهای خود را به دست گروه داعش 
می رسانند. ییلماز ادامه می دهد: خریداران در سوریه هویت ما را 
نمی شناسند اما حمل کنندگان می دانند که این محصوالت را برای 

چه کسانی بارگیری می کنند. 
گفته  آن  انگلیسی  نوع  همچون  محصول  این  ترکی  ورژن  در 
می شود ردبول به شما قدرت پرواز می دهد. افشای این خبر پس 
همچنان  ترکیه  شد  اعالم  گذشته  هفته  در  که  گرفت  صورت  آن  از 
توسط  که  آمار  این  دارد.  تجاری  روابط  دالر  میلیاردها  سوریه  با 
آنکارا منتشر شده، نشان می دهد به رغم مشکالت فراوانی که بین 
دمشق و آنکارا وجود دارد، این دو کشور روابط تجاری دارند. اما 
ترکیه  محصوالت  بلکه  نیست.  دمشق  این بار  ترک  کاالهای  مقصد 
به نقاطی از سوریه ارسال می شود که در آن گروه های تروریستی 
اینکه  از  پس  می نویسد:  انگلیس  میرور  روزنامه  دارند.  حضور 
دمشق کنترل بخش هایی از سوریه را از دست داد گروه هایی مثل 
و  یافتند  تسلط  بخش ها  این  در  داعش  گروه  و  سوریه  آزاد  ارتش 

ترکیه روابط تجاری خود را با این گروه ها ادامه داده است. 

دست  از  را  ترکیه  با  مرزی  گمرک  کنترل  هم اینک  دولتی  نیروهای 
این  در  است.   داشته  ادامه  روابط  این  سابق  سیاق  به  اما  داده اند 
ارتباط رسانه های سوییسی و آلمانی گزارش داده اند که هر روز از 

ترکیه به مناطق جنگی در سوریه ردبول فرستاده می شود. 
 ۸۰۰ که  می دهد  نشان  ترکیه  گمرکی  گزارش های  سپتامبر  ماه  در 
میلیون دالر کاال از جمله ردبول از مرز این کشور به سوریه صادر 
که  است  شده  فرستاده  قسمتی  به  محصوالت  این  اما  است.  شده 

هم اینک در تسلط نیروهای داعشی قرار دارد. 
متحدان ناتویی ترکیه همواره از روابط تجاری این کشور با گروه 
روابط  که  خواسته اند  آنکارا  از  و  کرده اند  نگرانی  ابراز  داعش 

تجاری اش را با این گروه قطع کند.
در  است.  گرفته  پیش  در  را  دوگانه ای  سیاست  میان  این  در  ترکیه 
تا  می دهد  را  قطره ای  عبور  اجازه  کرد  پیشمرگه های  به  که  حالی 
به یاری شهروندان کوبانی بروند، در مقابل نه تنها فشار چندانی 
به این گروه وارد نمی کند و از بیرون نظاره گر این منظره جنگی 

می شود، بلکه با آنها مناسبات تجاری وسیعی دارد.
مهم ترین  ترکیه  دالالن  شده،  منتشر  که  اخباری  آخرین  اساس  بر 
خریدار نفت داعش هستند. داعش که بر بخش های وسیعی از گاز 
درآمدی  طریق  این  از  توانسته  است،  یافته  تسلط  سوریه  نفت  و 
قیمت  زیر  به  را  نفت  گروه  این  که  چند  هر  کند.  کسب  سرشار 

بازارهای جهانی می فروشد اما توانسته که درآمد قابل توجهی به 
روزانه  گروه  این  شده  منتشر  که  آمارهایی  اساس  بر  آورد.  دست 

نزدیک به یک میلیون دالر درآمد دارد. 
مثل  کشورهایی  تجاری  روابط  سیاسی،  کارشناسان  اعتقاد  به 
ترکیه با داعش باعث می شود که درآمد مالی این گروه افزایش پیدا 
روابط  از  دست  که  است  داده  هشدار  آنکارا  به  بارها  آمریکا  کند. 
این  که  زمانی  تا  دارد  اعتقاد  واشنگتن  بردارد.  داعش  با  تجاری 
گروه از لحاظ درآمد مالی استقالل داشته باشد یا به وسیله برخی 
این  شکست  شود،  مالی  کمک  عربستان  و  قطر  مثل  کشورها  از 
گروه سخت تر خواهد شد. سازمان جاسوسی آلمان، این گروه را 
می داند  جهان  تروریستی  گروه  سازمان یافته ترین  و  مخوف ترین 

که راه های مختلفی را برای بقای خود انتخاب کرده است.
است.  گروه  این  از  شده  کشف  اسرار  آخرین  تاکنون  «ردبول» 
گروه  این  جنگجویان  تا  می شود  بی خوابی  باعث  که  نوشابه ای 
جنگ  در  بیاورند.  دوام  شبانه  رزم های  در  بتوانند  تروریستی 
شدن  قوی  و  ماندن  بیدار  برای  نیز  ژاپنی  نیروهای  دوم،  جهانی 
می کردند.  استفاده   «LSD» ماده  از  نبرد  میادین  در  روحیه شان 
استفاده از این ماده باعث شده بود که نیروهای ژاپنی در جنگ های 

شبانه از موفقیت باالیی برخوردار شوند.

گفته می شود که رهبران داعش و 
فرماندهان میدانی این گروه تروریستی 
اعتقاد دارند که این محصول باعث شده 

در میادین نبرد موفق عمل کنند. بنا 
به گفته آنها این محصول چون دارای 

کافئین باالیی است به کمک جنگجویان 
داعشی می آید و برای همین در نبردهای 

شبانه می توانند موفق عمل کنند.
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شمار ثروتمندان دو برابر شد

میلیاردرهای جهان 
از نمای نزدیك

آکسفام  بین المللی  امداد  و  خیریه  موسسه 
در گزارشی اعالم کرده، شمار میلیاردرهای 
در  اقتصادی  بحران  شروع  زمان  از  جهان 

سال ۲۰۰۸، دو برابر شده است. 

بر اساس گزارش این موسسه، شمار میلیاردرهای جهان اکنون 
از  جهان،  فقرای  شمار  با  آنها  فاصله  و  رسیده  نفر   ۱۶۴۵ به 
جهان  در  غنی  و  فقیر  میان  نگران کننده  شکاف  شدن  عمیق تر 
و  است  خطرناك  بسیار  شکاف  این  شدن  عمیق تر  دارد.  حکایت 
همه  در  زندگی  خطرناك  شرایط  و  خشونت  بروز  به  می تواند 

کشورهای جهان منجر شود. 
در این گزارش آمده است، کلوب ثروتمندان جهان اختصاصی تر 

شده است. ۸۵ نفر از ثروتمندترین افراد جهان اکنون به اندازه 
نیمی از جمعیت جهان ثروت دارند. ثروت میلیاردرهای جهان 
در یك سال گذشته ۵ درصد رشد داشته و به ۲۴۱ هزار میلیارد 
میلیارد  هزار   ۱۱۰ یا  رقم  این  از  نیمی  تقریبا  رسیده است.  دالر 
از  که  نکته ای  است.  جهان  ثروتمند  درصد  یك  دست  در  دالر، 
راه  شده،  توصیف  نگران کننده  گزارش  این  تهیه کنندگان  نظر 
پیدا کردن این طبقه ثروتمند جهان به جایگاه قدرت است. این 
اقتصادی  و  سیاسی  قدرت  جایگاه  به  را  خود  راه  ثروتمندان 
و  برنامه ریزی  جهان  کل  برای  اکنون  و  کرده اند  پیدا  جهان 

سیاست گذاری می کنند. 
در یك سال گذشته، ثروت ۸۵ میلیاردر اول جهان هر روز ۶۶۸ 
میلیون دالر بیشتر شده است. در این فهرست، مردان همچنان 
نفره   ۳۰ فهرست  از  نفر  سه  تنها  دارند.  را  سهم  بیشترین 
راس  در  که  زنانی  همچنین  هستند.  زن  جهان  میلیاردرهای 
شرکت های ثروتمند جهان هستند، حقوق و دستمزدی کمتر از 
ثروتمند  و  برتر  شرکت   ۵۰۰ میان  از  دارند.  خود  مرد  همتایان 
 ۲۳ تنها  می کند،  اعالم  را  آنها  فورچون  نشریه  ساالنه  که  جهان 
به  دستمزدی  هم  زن  مدیران  همین  اما  دارند،  زن  مدیر  شرکت 

مراتب کمتر از همتایان مرد خود دریافت می کنند. 

جهان  فرد  ثروتمندترین  جایگاه  گذشته  سال  مانند  هم  امسال 
شمار  اما  رسیده است،  مکزیکی  میلیاردر  اسلیم»  «کارلوس  به 
مکزیکی هایی که در فقر زندگی می کنند از سال ۲۰۱۰ تا کنون ۳ 
درصد رشد داشته است. این وضعیتی است که در بسیاری دیگر 
از کشورهای جهان هم حاکم است. در یك دهه گذشته، اقتصاد 
زامبیا ساالنه ۶ درصد رشد داشته است. این کشور در فهرست 
با  کشورهای  میان  در  جهانی،  بانك  نظر  از  کشورها  رده بندی 
درآمد متوسط پایین ثبت شده است، اما شمار زامبیایی هایی که 
زیر خطر فقر هستند در همین مدت از ۶۵ درصد به ۷۴ درصد 

رسیده  و رشد داشته است. 

و  فقیرترین  از  که  صحرا  آفریقایی  کشورهای  در 
میلیاردر   ۱۶ هستند،  جهان  کشورهای  توسعه نیافته ترین 
این  در  نفر  میلیون   ۳۵۸ که  است  حالی  در  این  می کنند.  زندگی 
کشورها در فقر مطلق به سر می برند. در این گزارش بر اساس 
چنین  آنها،  آمارهای  بررسی  و  کشورها  بین المللی  مطالعات 
به  فقیر  خانواده  یك  در  شدن  متولد  که  است  شده  گیری  نتیجه 
معنای فقیر ماندن است. مثال در آمریکا نیمی از کودکانی که در 
خانواده هایی با درآمد کم متولد می شوند، در بزرگسالی هم در 
طبقه ای زندگی می کنند که درآمد کم دارند. در پرو اما این رقم 
است.  بهتر  وضعیت  مثال  اما  دانمارك  در  سوم می رسد.  دو  به 
نابرابری  میزان  کمترین  که  است  کشورهایی  از  یکی  دانمارك 
درآمدی را دارد. از هر هفت کودکی که در خانواده های کم درآمد 
هم  بزرگسالی  در  کودك  یك  تنها  می شوند،  متولد  دانمارك  در 

فقیر و کم درآمد است. 
بر اساس این گزارش، آمریکای التین یکی از بدترین شرایط را 
این  خاطر  همین  به  دارد.  جامعه  در  درآمدی  نابرابری  نظر  از 
در  جرم خیزی  خشونت و  نظر  از  منطقه  خطرناك ترین  منطقه، 
در  التین  آمریکای  در  نفر  میلیون ها  است.  شده  توصیف  جهان 
سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ در خشونت های داخلی و خیابانی کشته 
شده اند. از میان ۵۰ شهر جهان که شهرهای خطرناك توصیف 

شده اند، ۴۱ کشور در آمریکای التین واقع است. 
نظر  زیر  را  جهان  میلیاردرهای  که  نیست  آکسفام  تنها  البته 
دارد و آنها را رصد می کند. شبکه خبری سی ان ان هم به تازگی 
منتشر  جهان  میلیاردرهای  پراکندگی  و  شمار  از  گزارشی 
کرده است. بر اساس گزارش و تخمین های سی ان ان، جهان در 
سال ۲۰۱۴،دارای ۱۵۵ میلیاردر جدید شده و شمار میلیاردرهای 
زن  نفر   ۲۸۶ تعداد  این  از  که  رسیده است  نفر   ۲۳۲۵ به  جهان 

هستند. 
داشتن  جهان،  میلیاردرهای  شمارش  برای  سی ان ان  معیار 
به  است  سال   ۶۳ سن  متوسط  با  دالر  میلیارد   ۳ باالی  ثروتی 
یك  مرز  به  ثروتش  سالگی   ۴۰ دهه  اواخر  از  قبل  تا  آنکه  شرط 

میلیارد دالر نرسیده باشد. 
داده  انجام  جهان  میلیاردرهای  درباره  سی ان ان  که  بررسی 
میان  در  جایگاهی  چندان  آموزش  و  تحصیالت  می دهد،  نشان 
لیسانس  جهان  میلیاردرهای  از  درصد   ۳۵ ندارد.  طبقه  این 
میلیاردرهای  از  درصد   ۳۵ گزارش،  این  اساس  بر  ندارند.  هم 
جهان در ۲۰ شهر جهان متمرکز هستند. از این ۲۰ شهر تنها دو 
میلیاردرهای  بیشترین  حال  این  با  است.  واقع  آمریکا  در  شهر 
ملیت  در  درصدی   ۲۵ سهمی  آمریکا  و  هستند  آمریکایی  جهان 
بررسی  در  دیگر  توجه  جالب  نکته  دارد.  جهان  میلیاردرهای 
میلیاردرها  چین،  در  که  است  این  جهان  میلیاردرهای  وضعیت 
در حال فرار از این کشور و اقامت در کشورهای دیگر هستند. 
شروع  پیش  سال  سه  از  چین  در  میلیاردرها  مهاجرت  موج  این 
شده و اکنون چنان گسترده و علنی است که رسانه های دولتی 
هم به آن اذعان می کنند و مشغول تحلیل و بررسی آن هستند. 
نروژ کشوری که در فهرست موفق ترین و مرفه ترین کشورهای 
 ۲۲۲ داده،  اختصاص  خود  به  را  نخست  رتبه  امسال  جهان 
میلیاردر دارد. شمار میلیاردرهای نروژی امسال نسبت به سال 

گذشته ۲۲ نفر اضافه شده است. 



  جمعه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۲هفته نامه پرشین۱۸

خانم فاکس می گوید «مراکز افکارسنجی می گویند که اکنون، افکار عمومی این تحقیقات 
العاده  خارق  داستان  یک  این  داد.  خواهد  مثبت  رای  آن  به  نیز  پارلمان  و  پذیرد  می  را 
کسانی است که دانشمندانی که در حوزه های محل مناقشه  یکی از  فاکس  خانم  است.» 

اخالقی کار می کنند، به او مدیونند.
خوبی  راه  شاید  دانش،  پیشرفت  مورد  در  احساساتشان  کردن  منطقی  به  مردم  ترغیب 
برای باز شدن راه گفتگو میان دانشمندان و عموم مردم باشد؛ ولی تفاوت مهمی را در 
نحوه نگاه دو گروه به جهان عیان می سازد؛ تفاوتی که از اخالقیات فراتر می رود. تنها 
چیز  همه  که  خواهیم  می  قطعی  اطمینان  ما  ترسد!  می  ها  ناشناخته  از  که  است  انسان 
درست پیش می رود، و عادت کرده ایم که این اطمینان را از سیاست مدارها و دیگر چهره 
های اجتماعی بخواهیم. ولی دانشمندان زندگی شان را صرف این می کنند که احتماالت، 
مخاطرات و آمار دقیق را در نظر بگیرند و در نتیجه هیچ گاه نمی توانند بگویند "هرگز".
مرتبط  جذابی  پدیده  شهریورماه،  شود.  منجر  مساله  از  متفاوتی  درک  به  تواند  می  این 
با این موضوع روی داد، هنگامی که شتاب دهنده بزرگ ذرات در مرکز سرن راه اندازی 
شد. ترسی وجود داشت که ممکن است این شتاب دهنده، سیاه چاله ای تولید کند که می 
تواند زمین را ببلعد! طبیعتا این فکر خیلی ها را ترساند، تا حدی که تصمیم گرفتند به 
طور قانونی مانع ادامه کار آزمایشگاه و کار شتاب دهنده شوند. خیلی از فیزیک دانان 
احتمال  که  پذیرفتند  کمی  تعداد  ولی  است،  اساس  و  پایه  بی  حرف  این  که  کردند  اعالم 
خیلی کمی برای وقوع فاجعه ای خونین وجود دارد. هرچند که همان افراد اذعان داشتند 
که ما در زندگی روزمره مسایل زیادی را با خوش بینی می پذیریم که خیلی خیلی بیشتر 

خطرناکند.
بدبین ها می گفتند که داستان شتاب دهنده بزرگ ذرات، مشتی تبلیغات برای آزمایشگاه 
است! با این حال ترس از ناشناخته ها است که تصورات عمومی را درباره پیشرفت های 
علمی شکل می دهد و در حوزه های جدید تحقیقات که در آنها عدم اطمینان زیاد است، 

این ترس می تواند به طرز وحشتناکی قدرتمند باشد.
برای مثال، منتقدان به نانوفناوری، تصور نانوماشین هایی را رواج داده اند که از کنترل 

خارج می شوند و فرآیندهای خود تکرار شونده ای به راه می اندازند که با اشتیاق و در 
حالی که نمونه های بیشتری از خود را تکثیر می کنند، دنیای ما را می خورند. داستان 
مخالفان  از  برخی  مشابه،  طور  به  است.  دست  همین  از  نیز  خاکستری  توده  ترسناک 
بیولوژی ترکیبی می ترسند که گونه های جدید ایجاد شده حیات، بتوانند یک "توده سبز" 

خورنده زمین بسازند.
برطرف  کنند،  پیدا  راه  عمومی  افکار  به  اگر  ولی  باشند،  خیالی  است  ممکن  فکرها  این 
کردنشان خیلی سخت خواهد بود. با این وجود اریک پارنز، جوزفین جانستون و جاکوب 
این  احتماال  که  داشتند  اظهار  نیویورک  در  هاستینگز  مرکز  های  اتیکیست  بیو  موسس، 
قدر که این فرضیات بیان می دارند، موضوعات ناشناخته ای وجود ندارد. آنها به تازگی 
استدالل کرده اند در حالی که به نظر می رسد علوم و فناوری های تازه ای مانند بیولوژی 
اخالقی  موارد  از  هم  ها  آن  حقیقت  در  اما  زنند،  می  دامن  جدید  های  نگرانی  به  ترکیبی 
های  چرخ  جدیدی،  پیشرفت  هر  با  :«ما  گوید  می  پارنز  آقای  گیرند.  می  نشات  آشنایی 

می  دست  از  مراحل  این  در  را  زیادی  کمیاب  منابع  و  کنیم  می  اختراع  نو  از  را  اخالقیات 
دهیم.»

جانستون نیز اعتقاد دارد ما باید بپذیریم که معموال جواب قطعی برای این مسائل تفرقه 
انداز وجود ندارد. «ما باید درگیر بحث های گسترده تری شویم و دیدگاه های متفاوتی را 
که در این زمینه ها وجود دارد، درک کنیم؛ نه این که یکی را به عنوان تنها دیدگاه درست 

بپذیریم و دیگران را نفی کنیم.»
عمومی  نظر  تغییر  مانند  موارد  برخی  در  امر  این  که  حالی  در  است  معتقد  نیز  کاپالن 
نتیجه  و  شده  انجام  انگلستان  در  حیوان  انسان  هیبریدهای  روی  تحقیقات  با  ارتباط  در 
موفقیت آمیزی هم داشته است؛ می توان کارهای بیشتری در این زمینه انجام داد: «من 
هنوز متقاعد نشده ام که جامعه علمی به طور جدی به مسئولیتی که در این قبال دارد عمل 
می کند. تا زمانی که پول برای تحقیقاتشان فراهم باشد، آنها خیلی به آن چه جامعه می 

اندیشد، اهمیت نمی دهند.»
از نظر وولژرت، مشکل اینجاست که مشخص نیست دانشمندان باید چه کاری را انجام 
مردم  به  موضوع  یک  درباره  را  تلویزیونی  های  برنامه  از  کاملی  مجموعه  «شما  دهند. 
تحمیل می کنید، ولی هیچ تحقیقی در مورد این که این برنامه ها چه تاثیری روی ذهن 

مردم می گذارد، انجام نمی دهید.»
او شک دارد که مناظره های رو در روی تلویزیونی بین دانشمندان و چهره های اجتماعی 
طرح  مورد  در  جدید  عمومی  گیری  رای  یک  به  او  مثال،  عنوان  به  باشد.  راهگشا  بتواند 
دانشمندان  کرد.  اشاره  سوییس  در  ژنتیکی  غذایی  محصوالت  از  استفاده  کردن  محدود 
ترتیب  ژنتیکی  محصوالت  از  استفاده  فواید  مورد  در  عمومی  های  سخنرانی  سری  یک 

با  مستقیم  ارتباط  بود.  وقت  اتالف  فقط  کارها  «آن  داشت.  کمی  خیلی  تاثیر  که  دادند 
می  مردم  طوری  این  گذارد.  می  تاثیر  مردم  فکر  بر  که  است  مردم  کوچک  های  گرووه 
بینند که دانشمندان، فرانکنشتاین نیستند.» دیدن چهره انسانی دانشمندان کمک می کند 
آنان  به  و  نیستند  اخالق  بی  جانوران  یا  نظامی  دانشمندان،  که  شوند  مطمئن  مردم  که 

اجازه می دهند که به کار روی محصوالت غذایی ژنتیک ادامه دهند.
مورد  در  عمومی  توافق  به  متقابل  درک  و  گویی  جواب  بودن،  دسترس  در  اگر  حتی 

که  شود  می  نکته  این  شدن  آشکار  سبب  کم  دست  نیانجامد،  برانگیز  مناقشه  تحقیقات 
یا  اخالقی  های  فرض  پیش  مانند  غیرمنطقی  تفکرات  مبنای  بر  ما  های  قضاوت  برخی 
چرا  که  بریم  می  پی  بیشتر  هرچه  است.  ها  ناشناخته  از  ترس  یا  نفرت  مانند  تفکراتی 
توانیم  می  بهتر  ایم،  کرده  تبدیل  دیو  به  خود  ذهن  در  را  علمی  های  پیشرفت  از  بعضی 
تصمیم بگیریم که کدام یک از حوزه های تحقیقات به قدری حساس و خطرناک هستند 

که باید همواره خارج از مرزهای دانش قرار بگیرند.
برای خود دانشمندان این شاید مناقشه برانگیز ترین بخش باشد. نیک بوستروم، مدیر 
انستیتوی آینده انسانیت در دانشگاه اکسفورد اعتقاد دارد: «این خیلی خطرناک است که 
به دنبال یافتن و انتخاب حوزه هایی از حقیقت باشیم که جرات می کنیم درباره آنها بر 
دانش خود بیفزاییم. چنین تجربه ای، کمال طلبی دنیای روشنفکری را از بین می برد که 
بسیار شکستنی و به طرز شگرفی با کیفیت است؛ کیفیتی که اگر می خواهیم خردمندانه 

با مشکالت وجودی قرن بیست و یکم روبرو شویم، نیاز فوری به ارتقای آن داریم.»
بسیاری از محققین با دیدگاه بوستروم موافقند. هرچند خود او نیز می داند که برخی 
این  درباره  بحث  در  همگی  باید  ما  باشند.  بار  زیان  است  ممکن  تحقیقاتی  های  پروژه 
که این ها چه می توانند باشند، شرکت داشته باشیم. پیشرفت دانش و فناوری به ادامه 
مباحث اخالقی در این موارد وابسته است. فقط با آزمودن آن ها است که می توانیم در 

مورد این که این فرایند آینده انسانیت را چگونه شکل خواهد داد، بهتر تصمیم بگیریم.

بعضی چیزها مقدسند
موارد مشخصی هستند که درست یا غلط بودن آنها چنان بدیهی به نظر می رسد که از 
حوزه تفکر منطقی کامال مبرایند؛ مثال وقتی که دیگران چیزهایی را که برای ما مقدسند، 
که  سالمت؛  ملی  موسسه  که  شد  مشخص  گذشته  ماه  مهر  در  کنند.  می  گذاری  ارزش 
مسوولیت ارزش یابی هزینه فایده درمان ها را برای سرویس های ملی سالمت بر عهده 
دارد، پیشنهاد داد چهار داروی مورد استفاده برای بیماران مبتال به سرطان کلیه به علت 
قیمت باال حذف شود. پیشنهاد حذف این داروها که شانس زندگی بیماران را افزایش می 

دهد، اعتراضات عمومی را در انگلستان برانگیخت.

این  در  بخصوص  بود؛  شده  گذاشته  پولی  ارزش  ها  انسان  زندگی  روی  که  واقعیت  این 
مورد که معادل ۵۰ میلیون تومان در سال برای هر بیمار بود؛ به عنوان یک رفتار حیوانی 

دیده شد. نتیجه این که این پیشنهاد اکنون حذف شده است.

روان شناسی به نام پیتر تتالک از دانشگاه برکلی در کالیفرنیا، این پدیده را بررسی کرده 
است. تحقیقات وی نشان می دهند که مردم غالبا به ارزیابی چیزهای مقدس با مقادیر 
سکوالر به چشم یک عمل ناپسند و حتی ممنوع نگاه می کنند. هرچند، تحقیق او در مورد 
ای  گونه  به  را  موارد  این  توانیم  می  ما  که  دارد  می  بیان  چنین  عضو،  اهدای  به  گرایش 

مطرح کنیم که به ما کمک کنند تا بهتر درباره آن ها فکر کنیم.

در سراسر جهان کمبود عضو بدن انسان برای عمل های پیوند که جان انسان ها را نجات 
بحث  به  ای  تازه  حل  راه  استرالیا  و  انگلستان  در  تازگی  به  شود.  می  مشاهده  دهد،  می 
گذاشته شده است. طرفداران اهدای عضو می خواهند قوانین را به گونه ای تغییر دهند 
که بر پایه یک توافق عمومی، همه مردم به طور پیش فرض، اهداکننده بالقوه عضو تلقی 

شوند؛ مگر آن که خودشان بالفعل از این چرخه خارج شوند.

خرید  برای  ای  شده  کنترل  های  فروشگاه  که  است  این  برانگیزتر؛  مناقشه  حل  راه  یک 
و فروش اعضای بدن راه اندازی شود. برای خیلی ها این، تجاوزی به شرف و قداست 
انسانیت است که به اعضای بدن به چشم کاالهای تجاری نگاه کنیم و آنها را مانند گوشت 

حیوانات یا نفت معامله کنیم.

در تحقیق تتالک، بیشتر مردم در ابتدا از شنیدن این ایده وحشت زده شدند، ولی چهل 
پرداخت،  می  مساله  این  به  منطقی  طور  به  که  را  استدالل  دو  وقتی  مخالفین  درصد 
راه  بهترین  معامالت،  نوع  این  که  بود  این  استدالل،  اولین  کرد.  تغییر  نظرشان  شنیدند؛ 
برای رفع مشکل کمبود اعضای پیوندی بدن است و باعث نجات جان هایی می شود که 
در غیر این صورت می میرند. دومین استدالل بر این پایه بنا نهاده شده بود که این، راهی 
نمی  ناچاری  سر  از  اعضایشان  فروش  به  مجبور  ها  آن  و  است،  بینوایان  به  کمک  برای 

شوند و می توانند در صورت نیاز به اعضای جایگزین نیز دسترسی پیدا کنند.

ارزیابی های قابل قبول
مورد  یک  ابتدا  در  که  را  چیزی  خاص،  مورد  این  در  ها  استدالل  این  که  گوید  می  تتالک 
ممنوعه بود به چیزی قابل تحمل تر تغییر داد. این استدالل به قسمت سکوالر این مباحثه 
قداست می بخشد و پول را با ارزش مقدس نجات جان آدم ها عوض می کند. این به مردم 
اجازه می دهد که بازار عضو را به صورت چیزی که تتالک؛ آن را یک معامله حزن انگیز 

می نامد ببینند، که سبب می شود هر دو طرف این مقایسه ارزش اخالقی پیدا کنند.
استدالل دوم دو مفهوم سکوالر را به صورت یک مقایسه معمولی در مقابل هم قرار می 
دهد: دست یابی به اعضای مورد نیاز در یک سو و جلوگیری از استثمار و نابرابری در 
دسترسی به سالمت در سوی دیگر. تتالک می گوید که مردم دوست دارند بیشتر در مورد 
نتیجه،  در  ممنوعه.  و  مقدس  موارد  به  تا  بیاندیشند  تراژیک  یا  و  معمولی  های  ارزیابی 
روش تغییر دادن نحوه بیان مساله می تواند به طور گسترده ای استفاده شود تا جامعه 

این موارد دشوار را هم درک کند.

مشکالت اخالقی فردا
پیشرفت در عصب شناسی می تواند آن قدر گسترش یابد که عکس برداری مغزی بتواند 
عمیق ترین آرزوها و رازهایمان را آشکار کند. توانایی آشکارسازی درون مغز ما برای 
درک اینکه چه وقت دروغ می گوییم و یا این که چه جنسیت یا نژادی را ترجیح می دهیم، 
آغاز  را  هایی  بحث  و  زد  خواهد  رقم  ما  خصوصی  حریم  درباره  را  عمیقی  های  نگرانی 
می کند درباره این که چگونه از این فناوری ها در دادگاه ها یا در شرکت های بازاریابی 

استفاده خواهد شد.

تولیدمثل مصنوعی
اگر زیست شناسان بتوانند اسپرم و تخمدان مصنوعی، یا حتی جنین های مصنوعی ای را 
که بتوانند خارج از رحم مادر رشد کنند، تولید کنند؛ تصورات سنتی درباره زایش محو 
خواهند شد. برخی به پیشرفت های زیست شناسی در این حوزه به چشم کمک به افراد 
مجرد یا افراد نازا که می خواهند بچه داشته باشند، نگاه می کنند؛ ولی باقی افراد، آن ها 

را افرادی می بینند که تقیدی به اخالقیات ندارند و می خواهند نقش خدا را بازی کنند.

علم و دانش

آیا علـم از کنترل 
خارج شده است؟

(بخش آخر ) دان جونز، نیوساینتیست - مترجم: مجید جویا
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کشف رد پای ۵ هزار ساله در دانمارک
زمین شناسان در جنوب دانمارک، ردپایی را پیدا کردند که ۵ هزار 
سال قدمت دارد. این اکتشاف نشان می دهد، بشر در عصر سنگ 
چگونه تالش می کرده است در مقابل نیروی مخرب دریاها مقابله 
کند.این رد پا در ناحیه ای از دانمارک کشف شده است که به آلمان 
مستقیم  اثر  تحت  منطقه  این  که  است  سال  هزاران  می یابد.  راه 
دریا بوده است. این رد پا نشان می دهد در آن زمان، افراد چگونه 
نگه  مصون  دریا  از  را  خود  چگونه  و  می دادند  انجام  ماهیگیری 
می رود  احتمال  که  است  گونه ای  به  پا  رد  این  اندازه  می داشتند. 
این  محققان،  عقیده  به  باشد.  زن  یک  یا  بچه  پسر  یک  به  مربوط 
نخستین بار است که رد پای انسان مربوط به عصر سنگ کشف 
می شود.  محسوب  جدید  اکتشاف  یک  منظر  این  از  و  است  شده 

کفش های های تک برای رقص باله
را  حرکات  بینندگان  که  به طوری  است؛  بصری  هنر  یک  رقصیدن 
از  می خواهد  خالق  طراح  یک  اما  می کنند.  تشویق  را  او  و  دنبال 

حرکات رقصنده به روش دیگری تصویرسازی کند. 
طراحی  باله  رقص  مخصوص  کفش هایی  وی  ترتیب،  این  به 
کرده است که به کمک سیگنال های الکترونیکی می تواند حرکات 
رقصنده را شناسایی کند. این حسگرها می توانند حرکت فرد را 
دنبال و سیگنال ها را به یک تصویر روی موبایل شما تبدیل کنند. 
و  می کند  متصل  باله  رقص  کفش  کف  به  را  حسگرها  طراح،  این 
این  به  دهد.  تشخیص  را  رقصنده  حرکت  می تواند  طریق  این  از 
آمده  دست  به  داده های  رایانه ای،  برنامه  یک  کمک  به  ترتیب، 
این  عقیده  به  می شوند.  تبدیل  گرافیکی  تصاویر  به  حسگر،  از 
طراح، به کمک این فناوری، کسانی که تمرین رقص باله می کنند 
می توانند نحوه حرکات خود را پس از اجرا مرور کرده و ایرادات 

کار خود را دریابند. 

مسیر ونگوگ برای دوچرخه ها
طراحان هلندی، مسیر دوچرخه ها را بسیار خشن و خسته کننده 
سوالرد  نام  به  پروژه ای  در  اساس،  این  بر  می دانستند. 
ونگوگ»  «مسیر  به  که  کردند  طراحی  مسیری   ،(SolaRoad)
که   (Nuenen) نیونن  نام  به  شهری  در  مسیر  این  است.  مشهور 
شده  رونمایی  می کرد  زندگی  آنجا  در   ۱۸۸۳ سال  در  ونگوگ 
است. این مسیر، توسط طراحان و هنرمندان محلی طراحی شده 
است که در واقع از نقاشی شب پرستاره ونگوگ الهام گرفته اند. 
سوالرد مسیری است که از هزاران سنگ تشکیل شده است و این 
سنگ ها، نور خورشید را در طول روز جذب کرده و در پایان شب 
می درخشند. این سنگ ها که در یک قالب سیمانی قرار گرفته اند، 

عمری مشابه سایر راه های سیمانی خواهند داشت. 

رونمایی از جت جاسوسی 
جدید چینی ها

پکن  در  جدید  جاسوسی  جت  یک  از  چینی ها  گذشته،  هفته 
به  شده،  نام گذاری   (۳۱-J) ۳۱ جی  که  جت  این  کردند.  رونمایی 
رنگ سیاه طراحی شده است. این جت که مدت ها است شایعه آن 
تبدیل  دسترس  در  واقعیتی  به  اکنون  است،  بوده  زبان ها  سر  بر 
هواپیمای  برای  جوابی  جی۳۱  تحلیلگران،  گفته  به  است.  شده 
است  معتقد  چین  هوایی  نیروی  حال،  این  با  است.  آمریکا  اف۳۵ 
منطقه  در  را  چین  کشور  نظامی  قدرت  هوایی،  مانورهای  این 
نشان می دهد. چین در حال افزایش بودجه وزارت دفاع خود طی 

بودجه  درصدی   ۱۲ افزایش  با  که  به طوری  است؛  اخیر  سال های 
سال ۲۰۱۴ خود را ۱۳۲ میلیارد دالر در نظر گرفته است. 

شوک الکتریکی برای محافظت از 
انسان در برابر کوسه ها

دستگاهی پیشرفته به منظور حفاظت از ساحل هایی که کوسه در 
دریای آن وجود دارد، طراحی شده است. به این ترتیب، یک شوک 
کوسه ها  طریق،  این  از  و  می شود  داده  کوسه  بینی  به  الکتریکی 

وارد محدوده مورد نظر نمی شوند. 
و  سواران  موج  از  بسیاری  جان  می توان  فناوری  این  کمک  به 
یک  توسط  طرح  این  ایده  داد.  نجات  را  دریاها  سواحل  شناگران 
متخصص آفریقای جنوبی مطرح شد و اکنون توسط یک شرکت 
تحقیقات  این  نتایج  است.  بازار  به  عرضه  حال  در  استرالیایی 
نشان می دهد، کوسه ها زمانی که به یک شوک الکتریکی برخورد 
کاربرد  امکان  بنابراین،  می دهند.  تغییر  را  خود  مسیر  می کنند، 
این پژوهش در مقیاس وسیع به وجود می آید. یک کابل ۱۰۰ متری 
کند  ایجاد  را  الکترونیکی  پایین  فرکانس  میدان های  می تواند  که 
این  اگر  معتقدند  محققان  است.  شده  استفاده  پژوهش  این  در 
روش جواب خوبی به دست دهد، می توان بدون نیاز به کشتن این 
شناگران  و  سواران  موج  امنیت  اکوسیستم،  تخریب  و  حیوانات 
سیم  این  به  نیز  انسان ها  اگر  حتی  شرایط،  این  در  کرد.  تامین  را 
برخورد کنند، یک شوک بسیار ضعیف به آنها وارد خواهد شد که 
به هیچ عنوان خطری برای آنها محسوب نمی شود. محققان نشان 
را  آنها  که  دارند  خود  بینی  در  مخصوصی  ژل  کوسه ها،  می دهند 
الکتریکی  جریان های  به  نسبت  جانوران،  سایر  با  مقایسه  در 
از  دلفین ها  مثال  یا  عادی  های  ماهی  بنابراین،  می کند.  حساس تر 

این شوک الکتریکی تاثیر چندانی نمی پذیرند.

LED بالن های نجات با نور
این اکتشاف برای افرادی که از گم شدن در جنگل، گیر افتادن در 
دریا، یا پنهان شدن  توسط موجودات فضایی می ترسند می تواند 
 Rescue) «جذاب باشد. برای این منظور، بالن «من را نجات بده
Me Balloon یا RMB)، به تازگی طراحی شده است. این بالن از 
پالستیک های بادوام ساخته شده است که در حالت جمع شده به 
حدود  می تواند  بالن  این  می گیرد.  جا  شما  پشتی  کوله  در  راحتی 
سیگنال های   RMB همچنین،  فوت).   ۱۵۰) بگیرد  ارتفاع  متر   ۴۶
LED منتشر می کند که یافتن افراد را در فضا آسان می کند. این 
بالن که برای رهایی از موقعیت های خطرناک تعبیه شده است با 
استفاده از گاز هلیوم این عمل را انجام می دهد. این تیم تحقیقاتی 
به  کمک  و  افراد  شدن  گم  نگران  دیگر  طریق  این  از  تا  دارد  تمایل 

آنها در شرایط دشوار نباشیم.

تله پاتی اینترنتی
آمریکایی  محققان  است،  رسیده  چاپ  به  اخیرا  که  مقاله ای  در 
نحوه انتقال پیام از مغز یک فرد به مغز دیگری را توضیح داده اند. 
این عمل که در کمتر از یک ثانیه انجام شده است در آزمایش های 

نخستین، توانست دست فرد دیگری را تکان دهد.
این پژوهشگران معتقدند به این ترتیب می توان «آموزش مغزها» 
آموز  دانش  به  می تواند  معلم  دانش  که  معنا  این  به  داد،  انجام  را 
امر  در  اما  است  قابلی  محقق  که  فردی  کنید  تصور  شود.  منتقل 
دشوار  پیشرفته  علوم  تدریس  واقع،  در  است.  ضعیف  تدریس 
پژوهش  این  کمک  به  بنابراین،  می خواهد.  خاصی  تبحر  و  است 
افراد  از  پژوهش،  این  در  کرد.  منتقل  را  مغز  اطالعات  می توان 
ارسال کننده  یکی  که  است  شده  استفاده  جفت  جفت  به صورت 
فرستنده  ترتیب،  این  به  است.  دریافت کننده  دیگری  و  اطالعات 
از  را  شهر  یک  باید  آن  طی  که  می دهد  انجام  رایانه ای  بازی  یک 
طریق  از  می توانست  فقط  فرد  این  اما  می داد،  نجات  آتش سوزی 
ذهن، این بازی را انجام دهد و امکان تعامل فیزیکی وجود ندارد. 
به این ترتیب، آنچه فرستنده فکر می کرد به گیرنده منتقل می شد؛ 
امیدوار  گروه،  این  داد.  نشان  را  دقت  درصد   ۸۳ تا   ۲۵ بین  نتایج 
دریافت  که  بودجه ای  دالر  میلیون  یک  از  استفاده  با  بتواند  است 
کرده اند، این پژوهش را پیشرفت بیشتری دهند. با این بودجه آنها 
می توانند رفتارهای دشوارتری از طریق مغز انسان ها از راه دور 

انتقال دهند. 
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۱۵ نشانه مهم 
کارآفرین بودن

مترجم: مریم رضایی

اگر بخواهید یک تعریف معمولی و کلیشه ای از یک کارآفرین ارائه 
خود  که  فردی  احساساتی؟  می کنید؟  استفاده  کلماتی  چه  از  دهید 
را وقف می کند؟ خوش بین؟ مطمئنا همه این کلمات درست هستند. 
اما کارآفرینان افرادی غیرمطمئن و به دنبال دردسر نیز هستند و 
طرز  و  ویژگی ها  آیا  باشد.  دقیق تر  آنها  برای  ویژگی ها  این  شاید 
این طور  اگر  می کند؟  توصیف  را  شما  آمده  زیر  در  که  فکرهایی 

است، بدانید که یک کارآفرین هستید. 

 اهل عمل هستید
کارشناس  مشاور،  سرمایه گذار،  تاجر،  کورکوران،  باربارا 
 Corcoran) تلویزیونی و موسس گروه معامالت ملکی کورکوران
اما  دارند،  ذهن  در  کلی  تصور  یک  که  افرادی  می گوید   ،(Group
لزوما دارای یک استراتژی جزئی شده نیستند، به احتمال بیشتری 
می گوید:  او  می شوند.  کارآفرینی  توصیف  غیرقابل  مفهوم  درگیر 

«از کارآفرینانی که طرح های کسب وکار زیبا دارند متنفرم.»
پیشنهاد کورکوران چیست؟ «به جای اینکه وقتتان را صرف نوشتن 
پیشبرد  حین  در  کنید،  میزتان  پشت  شده  چارچوب بندی  طرح  یک 
است  معتقد  او  حقیقت،  در  باشید.»  داشته  نوآوری  و  اختراع  کار 
افرادی که تجربه زندگی دارند توانایی موثری برای حل مشکالت 
دارند و در صحبت کردن و قانع کردن دیگران خوب عمل می کنند 
افرادی  است.  تنهایی  به  بودن  علمی  از  ارزشمندتر  ویژگی  این  که 
به  کردن،  عمل  جای  به  می کنند،  تحصیل  کسب وکار  حوزه  در  که 

موقعیت های تحلیل بیش از حد روی می  آورند.

 احساس ناامنی می کنید
نظر  به  جاه طلب  که  کارآفرینانی  از  کورکوران، «بسیاری  گفته  به 
امنیت  احساس  و  هستند  غیرمطمئن  افرادی  واقع  در  می آیند، 
قرار  ارزیابی  مورد  را  بالقوه  سرمایه گذاران  وقتی  نمی کنند. 
باشد.»  داشته  ترس  شدت  به  که  هستم  شخصی  دنبال  به  می دهم، 
کامال  می توانند  دارند،  فراوان  هراس  شکست  از  که  کسانی 
متمرکز باشند و برای موفق شدن هر کاری می کنند. اگر احساس 

اهداف  به  رسیدن  برای  خود  احساس  این  از  باشید،  داشته  ناامنی 
کسب وکار استفاده کنید.  

کاردان و ماهر هستید
«یکی  می گوید،  زاپوس  اینترنتی  فروشگاه  عامل  مدیر  سیه،  تونی 
بود،  «مک گیور»  مجموعه  من  محبوب  تلویزیونی  برنامه های  از 
چون شخصیت این مجموعه هیچ وقت دقیقا همه منابعی را که نیاز 
داشت در اختیار نداشت، اما به نحوی کشف می کرد که چگونه از 

عهده هر چیزی برآید.»
داده  انجام  را  کاری  هر  مادام العمر،  کارآفرین  یک  عنوان  به  سیه، 
است، از کار کردن در مزرعه گرفته تا شاگردی و فروش پیتزا. به 
همین دلیل است که مک گیور را به دلیل ترکیب خالقیت، خوش بینی 
عنوان  به  می کنم  فکر  «من  می کند.  تحسین  شهرنشینی  دانش  و 
محیط  در  را  می دهد  انجام  مک گیور  آنچه  هر  باید  کارآفرین  یک 
اختیار  در  را  منابع  همه  نیست  الزم  کرد.  پیاده سازی  کسب وکار 
داشته باشید، بلکه مدیریت منابعی که در اختیار دارید مهم است.» 

دائما به پول فکر می کنید
 ،Brainshark تکنولوژی شرکت  تاسیس  از  قبل  گوستافسون،  جو 
نگران  همیشه  خودش  گفته  به  که  بود  کرده  راه اندازی  را  بنگاهی 
تامین نقدینگی آن بود. «در مدت هشت سال اداره آن شرکت، هفت 

بار پیش آمد که نقدینگی کافی برای تامین لیست حقوق نداشتم.»
می توانید  اول،  گوستافسون، «دفعات  گفته  به  بود؟  چه  او  واکنش 
اما  کنید.  هزینه  خودتان  شخصی  اعتباری  کارت  از  و  برخیزید 
بهترین  اگر  حتی  می شود؟  چه  باشد،  داشته  ادامه  شرایط  این  اگر 
دارید.»  نیاز  نقد  پول  به  باشید،  دریافتی  بیشترین  با  دنیا  شرکت 
کنید  همکاری  شریکی  با  که  است  این  او  پیشنهادی  استراتژی های 
که می تواند برای پروژه ها و حفظ روابط نزدیک با عرضه کنندگان 

شما پول نقد کافی تهیه کند. 

 سرتان برای دردسر درد می کند
 ،Incognito Software استفان بورک، موسس و مدیر عامل شرکت
اجازه  بخواهند  اینکه  از  بیشتر  واقعی  کارآفرینان  می گوید 
تایید  منتظر  اینکه  بدون  و  کنند  عذرخواهی  دارند  دوست  بگیرند، 
باالدستی های خود بمانند، کار خود را پیش می برند تا فرصت ها یا 

مسائلی را که با آن آشنا هستند، اداره کنند. 
راضی  موجود  شرایط  از  هرگز  «کارآفرینان  بورک،  گفته  به 
نیستند.» خود بورک زمانی به این نتیجه رسید که برای کارمندی 
ساخته نشده و ایده ها و روش های بهتری برای انجام کارها دارد؛ 
ایده هایی که لزوما از طرف روسای او مورد تایید قرار نمی گرفت 
دوست  «حال  می شد.  تعبیر  ناخواسته  انتقادات  عنوان  به  حتی  و 

مشاغل
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چون  بیندازند،  دردسر  به  را  خودشان  کارمندانم  دارم 
یا  خودشان  که  هستند  فرصت هایی  دنبال  به  می دهد  نشان 

فعالیت های شرکت را پیشرفت دهند.»

 سر نترس دارید 
برنامه  رسانه (وب سایت،  سرآشپز  و  مدیر  ایرواین،  رابرت 
تلویزیونی و مجله) FoodNetwork می گوید، در شرایطی 
کارآفرینان  گریزانند،  کردن  ریسک  از  افراد  بیشتر  که 
اینکه  از  واقعی  کارآفرینان  دارند.  آن  در  نهفته ای  استعداد 
را  خود  اعتباری  کارت  موجودی  یا  بفروشند  را  خود  خانه 
کنند،  خرج  جدید  بنگاه  یک  راه اندازی  بودجه  تامین  برای 
هراسی ندارند. ایرواین می گوید، به عبارت دیگر کارآفرینان 
افرادی کامال خوش بین هستند، چون فعالیت آنها بر اساس 
در  پول  و  زمان  در  آنها  سرمایه گذاری   که  است  عقیده  این 

نهایت به نتیجه می رسد. 

آرام و قرار ندارید
از  بعد  حتی  که  دارند  گسیخته ای  لجام  انرژی  کارآفرینان 
رفته اند،  خود  خانه های  به  کارمندان  دیگر  که  کاری  ساعت 
انجام  که  کاری  مورد  در  آنها  می دهد.  کار  انگیزه  آنها  به 
می دهند مشتاق، هیجانی و پرانرژی هستند و این موضوع 

باعث می شود مقاوم بمانند. 

 انعطاف پذیر هستید
هالو  زنجیره ای  زیبایی  سالن  مدیر  کمپوسانو،  رزماری 
داشته  ذهنتان  در  قبول  قابل  نتیجه  یک  فقط  «اگر  می  گوید 
اگر  می شود.»  کمرنگ  نتیجه  آن  به  رسیدن  شانس  باشید، 
می دهند  نشان  شما  به  مشتریان  باشید،  کردن  گوش  اهل 
ایجاد  را  ارزش  بیشترین  شما  خدمات  یا  محصول  کدام 
بخشی  که  بود  این  ابتدا  در  کمپوسانو  اصلی  نظر  می کند. 
فروشگاه  یک  به  را  دیگر  بخش  و  زیبایی  سالن  را  هالو  از 
هدایای کوچک تبدیل کند تا به زنانی که مشغله زیادی دارند 
کمک کند در وقتشان صرفه جویی کنند. اما او خیلی سریع 
دریافت که فروشگاه هدیه در مورد ماهیت کسب وکار اصلی 
بر  و  کرد  رها  را  آن  بنابراین،  می کند.  ایجاد  سردرگمی  او 
کارآفرینان  افزود.  خود  زیبایی  سالن  صندلی های  ظرفیت 
باهوش دائما در حال تغییرند و تصویر کلی کسب وکارشان 

را با توجه به بازخورد بازار تغییر می دهند. 

 از غرق شدن در افکار خود لذت می برید
 Little کودک  عکس  گالری  مالک  میر،  نوواک  الرا  گفته  به 

کار  راحت تر  مستقیم  نظارت  بدون  کارآفرینان   ،Nest
می کنند.  ارزیابی  بهتر  را  خود  عملکرد  فرآیند  و  می کنند 
خود  شخصی  پیشرفت  برای  که  است  آن  مستلزم  کار  «این 
تمایل داشته باشید از اطرافیان تان بازخورد دریافت کنید و 
نیز توجه ویژه ای به بازخوردهایی داشته باشید که خواهان 
آن نیستید؛ مثل شکایت های مشتری یا عقب ماندن از رقبا. 
گالری Little Nest از همه مشتریان خود نظرسنجی می کند 

تا فرصت هایی برای رشد خود بیابد.

چالش ها به شما انگیزه می دهند
مواجه  جدی  مشکالتی  با  وقتی  کارمندان  از  بسیاری 
می شوند، سعی می کنند آن را به گردن فرد دیگری بیندازند 
یا به طور کامل از آن موقعیت دست بکشند. اما کارآفرینان 
به سوی چنین موقعیت های خاصی می شتابند. به گفت جف 
آنها  ورزشی Sky Zone، «چالش ها  پارک  مدیرعامل  پالت، 
را به سخت تر کار کردن تشویق می کند. یک کارآفرین فکر 
می کند غلبه بر هر چیزی امکان پذیر است. او سختی را در 

هر چیزی مشاهده می کند و به دنبال آن است.»
 Sprinkles شیرینی پزی  موسس  نلسون،  کانداس 
Cupcakes با این موضوع موافق است. به رغم مخالفت هایی 
دهه  اوایل  در  شیرینی پزی  این  تاسیس  برای  را  او  ایده  که 
زیر  بود)،  رسیده  خود  اوج  به  چاقی  با  مبارزه  گذشته (که 
در  اکنون  و  داد  خرج  به  مقاومت  نلسون  می بردند،  سوال 
هشت ایالت آمریکا شعبه دارد. درحقیقت، او یکی از اولین 
کارآفرینان در کسب وکاری بوده که به یک الگو تبد یل شد و 
جرقه کپی کاری از آن را در ذهن بسیاری افراد روشن کرد. 

خود را متفاوت و ناظر می دانید
 J.P زنجیره ای  بستنی فروشی  موسس  پتریک،  وینسنت 
نیستند.  مقبولی  افراد  همیشه  کارآفرینان  می گوید   ،Licks
نظر  به  طلبکار  و  عجیب  خودرای،  است  ممکن  آنها 
می گوید:  پتریک  نیست.  بدی  ویژگی  لزوما  این  اما  برسند، 
و  می شوند  طرد  بودن  متفاوت  به دلیل  معموال  «کارآفرینان 
وقتی  کنند.»  کار  سخت تر  می شود  باعث  فقط  موضوع  این 
رئیس  سابق پتریک تحقیق او را درمورد کیفیت بستنی که 
کاری اضافی و خارج از حوزه وظایفش بود تصویب نکرد، 
انجام  زمینه  این  در  متفاوت  کاری  گرفت  تصمیم  خودش 
دهد. او به جای اینکه مثل دیگر بستنی فروشی ها مواد اولیه 
در  را  خودش  راه  کند،  تهیه  معروف  عرضه کنندگان  از  را 
کرد.  درست  متفاوت  طعمی  با  بستنی  دسر  و  گرفت  پیش 
این  در  گفتن  برای  حرفی  دیگر  او  اولیه  رقیبان  بیشتر  حال 

کسب وکار ندارند. 

به سرعت خود را احیا می کنید
جمله مشهوری می گوید کارآفرینان موفق، سریع و به تناوب 
شکست می خورند. اما راز موفقیت آنها این است که خیلی 
سریع از این شکست احیا می شوند. کورکوران به این نتیجه 
رسیده که وقتی شکست می خورید، در برابر تاسف خوردن 
برای خودتان به شدت مقاومت کنید. خیلی زود همه چیز را 
رها نکنید و به سرعت به موضوع بزرگ بعدی روی آورید. 

نیازها را برآورده می کنید
را  بازار  فضای  در  موجود  شکاف های  افراد  بسیاری 
شرکای  از  داون،  جنیفر  گفته  به  اما  می کنند،  شناسایی 
این  نیویورک،  در   Savor Success زن  کارآفرینان  شبکه 
تبدیل  واقعیت  به  را  آنها  که  هستند  واقعی  کارآفرینان 
می کنند. «کارآفرینان به روشی برای پر کردن این شکاف ها 
آنها  برمی دارند.  قدم هایی  کار  این  برای  و  می کنند  فکر 

نوآور هستند.» 

 اطرافتان را با مشاوران احاطه می کنید
جسیکا آلبا، بازیگر و رئیس  شرکت تولیدکننده لوازم نوزاد 
می گوید:   ،The Honestشخصی مراقبت های  محصوالت  و 
از  باهوش تر  که  افرادی  با  را  خود  اطراف  که  است  «مهم 
شما  ایده های  با  که  ایده هایی  به  و  کنید  پر  هستند  خودتان 
دیگران  متفاوت  ایده های  از  من  دهید.  گوش  دارند،  فرق 
برقراری  نیازمند  موفقیت  معتقدم  چون  می کنم،  استقبال 
ارتباط، همکاری و گاهی شکست خوردن است.» به عبارت 
دیگر، کارآفرینان واقعی نباید فقط کسانی را استخدام کنند 
که آنها را تایید می کنند، بلکه باید با افراد باتجربه گفت وگو 
کنند و به جای اینکه به دنبال نقطه ای در تاریکی باشند، تا 

جایی که می توانند اطالعات مفید جمع آوری کنند. 

سخت کار می کنید
 ،Fiverr آنالین  بازار  مدیر  و  ورزشکار  کافمن،  میشا 
باال  را  خود  و  می خورند  زمین  «کارآفرینان  می گوید: 
می کشند تا وقتی کامال قد راست کنند و به موفقیت برسند.» 
مثل  درست  کسب وکار،  در  موفقیت  کلید  می کند  اشاره  او 
هنگام  بمانید.  متمرکز  شدت  به  که  است  این  کردن،  ورزش 
اینکه  جای  به  تیمش  اعضای  و  کافمن   ،Fiverr راه اندازی 
نرم  پنجه  و  دست   متعدد  بالقوه  چالش های  با  کنند  تالش 
کنند، تنها بر بزرگ ترین چالش موجود در هر بازاری تمرکز 

کردند: ایجاد نقدینگی.
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بهداشت و سالمت

حاال که متوجه اشتباه بودن این باور قدیمی شدید، بد نیست این 
۸ باور عمومی دیگر را هم در مورد موها مرور کنید تا ببینید که 

کدامشان درست هستند و کدامشان نادرست.

۱. ریزش روزانه موها نشان دهنده وجود بیماری خاصی 
در بدن است.

مو  تار  هزار   ۱۰۰ حدود  انسان ها  ما  بیشتر  معموال  نادرست. 
داریم که ریزش نزدیک به ۱۰۰ عدد از آنها در روز طبیعی است. 
دست  از  مو  تار   ۱۰۰ از  بیشتر  روزانه  می کنید  احساس  اگر  فقط 
شوید  مشکوک  بدنتان  در  بیماری  یک  وجود  به  باید  می دهید، 
ریزش  که  باشد  یادتان  راستی  کنید.  مراجعه  پزشک  به  حتما  و 
به  و  است  طبیعی  کامال  هم  کردن  شانه  یا  شامپو  هنگام  موها 
جوان تر  و  جدیدتر  موهایی  تار  آینده،  روزهای  در  حتم  طور 

جایگزین آنها خواهند شد.

۲. بهتر است یک روز در میان موهایمان را شامپو کنیم.
درست. بهتر است تمام افرادی که دچار مشکل پوستی خاصی 
نیستند و پوست و مویی معمولی دارند، یک روز در میان موهای 
خود را با شامپو بشویند اما به ورزشکاران، کسانی که بیش از 
حد عرق می کنند یا آنهایی که پوست و موی بسیار چربی دارند، 
مالیم  شامپوهای  با  روز  هر  را  خود  موهای  می شود  توصیه 
بشویند تا چربی موها، آنها را اذیت نکند. کسانی هم که پوست 
و موی خشکی دارند، بهتر است ۲ یا ۳ روز در میان موهای خود 
هم  را  مالیم  نرم کننده های  از  استفاده  و  بشویند  شامپو  با  را 

فراموش نکنند.

۳. اگر یک تار موی سفید را از ریشه بکنیم، دو یا چند تار 
موی سفید به جای آن می روید.

رنگدانه ای  دیگر  که  می شوند  سفید  وقتی  مو  تارهای  نادرست. 
در فولیکول های موجود در ریشه مو تولید نشود. وقتی یک تار 
موی سفید را می کنید، باعث پخش شدن عامل سفیدکننده مو در 
و  درونی  کامال  عامل  این  اصال  نمی شوید.  سرتان  پوست  سطح 
ژنتیکی است و عوامل فیزیکی مانند قیچی کردن یا کندن نقشی 

در تشدید آن ندارد.

۴. خانم های باردار هم می توانند موهایشان را رنگ کنند.
از  کمی  بسیار  مقدار  می کنید،  رنگ  را  موهایتان  وقتی  درست. 

مواد شیمیایی موجود در رنگ از طریق پوست سر جذب می شود 
این  بر  پژوهشگران  بیشتر  می کند.  نفوذ  پوستتان  داخل  به  و 
که  است  کم  قدری  به  شیمیایی  مواد  این  جذب  میزان  که  باورند 
باشد.  جنین  رشد  یا  مادر  سالمت  برای  تهدیدی  هیچ  نمی تواند 
کردن  رنگ  برای  که  باشد  حواسشان  باید  باردار  مادران  البته 
باشد  داشته  مناسب  تهویه  که  بروند  سالن هایی  به  حتما  موها 
مناسبی،  ماسک  با  هم  موهایشان  کردن  رنگ  زمان  طول  در  و 
بینی و دهان خود را بپوشانند. ضمن اینکه رنگ کردن موها با 
رنگ های گیاهی مانند حنا هم در دوران بارداری مشکلی ایجاد 
نمی کند. بد نیست بدانید که هنوز تحقیقات ثابت شده ای درباره 
نشده  منتشر  هم  شیردهی  دوران  در  مو  کردن  رنگ  زیان های 

است.

۵. برای درمان موخوره می توان از داروها یا شامپوهای 
مخصوص موخوره استفاده کرد.

نادرست. موخوره به دلیل خشکی بیش از حد ساقه و نوک موها 
ایجاد می شود و برخالف باور عموم ربطی به سالمت یا رعایت 
نکردن نظافت موها ندارد. اگرچه برخی تولیدکنندگان اصرار بر 
درمان موخوره موها با استفاده از محصوالت کارخانه خودشان 
دارند اما واقعیت این است که درمان آن چیزی جز کوتاه کردن 
موها نیست. یعنی باید برای از بین بردن تمام موخوره های مو، 
یا  دو  تارهایشان  که  جایی  از  را  موها  بخواهید  آرایشگرتان  از 
به  موخوره  که  بدانید  است  بهتر  کند.  کوتاه  شده اند،  الیه  چند 
هیچ وجه مسری نیست و امکان انتقال آن با قیچی یا شانه های 
که  هم  افرادی  تمام  ندارد.  وجود  سالن ها  در  موجود  مشترک 
مدام موهایشان موخوره می زند، می توانند برای رفع مشکلشان 
پس از کوتاه کردن موها، بعد از هر بار استحمام، نوک موها را 
با روغن بادام تلخ یا روغن زیتون و نارگیل بدون بو چرب کنند.

۶. بهتر است موهای بلند را قبل از خوابیدن، ببافیم.
اما  دارند  بلند  موهای  به  زیادی  عالقه  خانم ها  از  خیلی  درست. 
از  گروه  این  است.  سخت  خیلی  برایشان  موها  این  با  خوابیدن 
دیگر  تا  ببافند  شل  خیلی  را  خود  موهای  شب ها  می توانند  افراد 
استفاده  نباشند.  شب  طول  در  آنها  کردن  جمع وجور  به  مجبور 
از سرپوش های توری نخی و نرم موجود در بازار هم برای جمع  
کردن موهای بلند پیش از خواب، کار ساده و مشکل گشایی است.

گیسو شنـــــــاسی
ترجمه:ندا احمدلو/موهایتان را چقدر می شناسید؟
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۷. هرچه موهایمان را در طول روز بیشتر 
شانه کنیم، بهتر است.

نادرست. شانه کردن بیش از حد موها می تواند 
فیزیکی  آسیب  موها  ساقه  حتی  و  ریشه  به 
یا  موها  اندازه  از  بیش  ریزش  باعث  و  برساند 
بار  دو  یا  یک  روزی  فقط  اگر  شود.  موخوره 
و  لطافت  حفظ  به  کنید،  شانه  را  خود  موهای 
اینکه  ضمن  کرده اید.  زیادی  کمک  آنها  زیبایی 
را  خود  موهای  امکان  صورت  در  است  بهتر 
از  مرده  موهای  تا  کنید  شانه  خواب  از  پیش 
سرتان جدا شوند و در طول مدت خواب روی 

رختخواب و بالشتان نریزند.

سریع تر  رشد موها  بارداری  دوران  در   .۸
می شود.

ترشح  میزان  در  تغییر  ایجاد  درست. 
بارداری  دوران  در  بدن  مختلف  هورمون های 
دوران  این  در  خانم ها  موی  که  می شود  باعث 
همین  به  بریزد.  هم  کمتر  و  کند  رشد  سریع تر 
پرپشتی  موهای  باردار  خانم های  معموال  دلیل 
نسبت به قبل دارند. این حالت تا ۶ ماه پس از 
تولد نوزاد هم ادامه پیدا خواهد کرد و از آن به 
اولیه  حالت  به  موها  ریزش  و  رشد  الگوی  بعد 

برخواهد گشت.
WebMD :منبع

حتما شما هم شنیده اید 
هرچه  می گویند  که 
فاصله  با  و  بیشتر 
زمانی کمتری موهایتان 
آنها  رشد  کنید،  کوتاه  را 
اما  شد  خواهد  سریع تر 
و  پوست  متخصصان 
را  عامیانه  باور  این  مو 
«چه  می دانند:  افسانه 
ماهی یک بار موهایتان 
چه  و  کنید  کوتاه  را 
روند  بار،  یک  سالی 
افزایش  موهایتان  رشد 
نمی یابد». آنها معتقدند 
موها به طور طبیعی در 
سانتی متر   ۱/۵ ماه  هر 
رشد می کنند که البته این 
تابستان  فصل  در  رشد 
بیشتر  فعالیت  دلیل  به 
هورمون های بدن، کمی 

افزایش می یابد...

به یاد داشته باشید 
فقط از صرافی 

های معتبر جهت 
نقل و انتقال  پول 
خوداستفاده نمائید

ریزش موی کودک، علت ها و درمان

درگیر  هم  شما  کودک  است  ممکن  باشد.  بزرگساالن  مختص  فقط  که  نیست  مشکلی  مو  ریزش 
این عارضه شود.

کودکان  در  منطقه ای  موی  ریزش  یا  کامل  موی  ریزش  نشانه های  که  است  این  خوب  خبر  اما 
به راحتی قابل درمان است.

ریزش موی بچه ها، چرا و به چه علت؟
اگر کودک شما بیش از چندین ماه دچار ریزش مو شود، علت آن می تواند یکی از عوامل زیر باشد

تینه آ کپیتیس
آن  به  و  است  سر  پوست  قارچی  عفونت  نوعی  و  می شود  دیده  کودکان  در  معموال  عارضه  این 
اصطالحا «کچلی قارچی» هم می گویند. این بیماری با شکل ها و تظاهرات گوناگون بروز می کند 
و معموال تکه های فلس مانندی روی پوست سر ظاهر می شود. این لکه ها یا فلس ها معموال گرد 
یا بیضی شکل هستند. موها ممکن است در این قسمت دچار ریزش شوند یا روی پوست به شکل 

لکه های سیاه دربیاید.
مدت  به  گریزئوفولوین  مانند  ضدقارچ  داروهای  مصرف  معموال  مو  ریزش  نوع  این  درمان 
یا  سولفید»  مانند «سلنیوم  ضدقارچ  مخصوص  شامپوهای  از  باید  به عالوه  است.  ماه   ۲ حداقل 
«کتوکونازول» همزمان با درمان دارویی برای کاهش پوسته ریزی موهای سر استفاده کرد. از 
آنجا که این عفونت قارچی مسری است، تمام وسایل کودک و کاله، شال گردن، روسری یا برس 

او باید کامال شخصی باشد.
آلوپسی آره آتا

به صورت  سر  موهای  بیماری  این  در  نیست.  واگیردار  آتا  آره  آلوپسی  بیماری  خوشبختانه 
داده  نشان  تحقیقات  می شوند.  مو  از  خالی  و  صاف  بخش ها  این  و  می ریزد  بیضی  یا  دایره ای 
اما  ندارد  درمان  آتا  آره  آلوپسی  متاسفانه  می شوند.  عارضه  این  دچار  بچه ها  درصد   ۲۵ تقریبا 

می توان آن را کنترل کرد.
در برخی بچه ها بعد از سال ها، ناگهان موها در محدوده ای که کچل شده، درمی آید. در حدود 
سر، موهای تمام  از موی  غیر  به  انتشار پیدا کند و  است بیماری  کودکان هم ممکن  از  ۵ درصد 

بدنشان را هم از دست بدهند.
باالتر،  سنین  در  می شود.  کنترل  کورتیکواسترویید  حاوی  پمادهای  و  داروها  با  بیماری  این   
تزریق استرویید و مصرف محلول ماینوکسیدیل می تواند به رویش دوباره موهای ریخته کمک 

کند. پیدایش موهای جدید ممکن است حدود ۸ تا ۱۲ هفته طول بکشد.
تلوژن افلوویوم

شرایط  می شود.  مو  ریزش  باعث  کودکان  در  که  است  عواملی  از  دیگر  یکی  نیز  بیماری  این 
استرس آور مانند تب باال، از دست دادن یکی از اعضای خانواده و انجام جراحی سخت می توانند 
باعث اختالل در چرخه منظم رشد مو شوند. این حالت حداکثر یک سال طول می کشد و معموال 
که  عاملی  اگر  اما  ندارد؛  وجود  قطعی  درمان  بیماری  این  برای  متاسفانه  است.  محدودشونده 
امکان پذیر  سر  در  موها  مجدد  رویش  برود،  بین  از  است،  شده  استرس آور  شرایط  ایجاد  باعث 

است.
سوءتغذیه

ب  ویتامین های  از  یکی  بیوتین  می شود.  موها  ریختن  باعث  معدنی  و  غذایی  مواد  کمبود  گاهی 
کمپلکس است که در تبدیل کربوهیدرات به گلوکز که برای سوخت رسانی بدن الزم است، کمک 
از  که  است  آلی  ماده  یک  می شود. «روی»  مو  ریزش  باعث  نرسد،  بدن  به  ماده  این  اگر  می کند. 
جنبه های مختلف به متابولیسم سلول های بدن کمک می کند؛ همچنین باعث بهبود روند رشد در 
دوران کودکی و نوجوانی می شود پس به رشد سلول های سازنده مو هم کمک می کند. در برخی 

موارد ریزش مو می تواند به دلیل مصرف بیش از حد ویتامینA هم باشد.
اختالل غدد درون ریز

در برخی کودکان علت ریزش مو مشکل کم کاری تیروئید است؛ پس اگر کودکتان دچار ریزش مو 
شد حتما باید او را نزد پزشک ببرید تا برایش آزمایش تیروئید و درصورت لزوم، اسکن از غده 
تیروئید درخواست کند. اگر تشخیص داده شود تیروئیدش کارکرد درستی ندارد، تحت درمان 

دارویی قرار خواهد گرفت.
دالیل دیگر

گاهی علت ریزش موی کودک، پزشکی نیست و به مرور زمان برطرف خواهدشد؛ ازجمله:
کم مویی از بدو تولد: رشد موی خیلی از نوزادان در چند ماه اول زندگی بسیارکم است؛ اما پس از 

مدتی موی دوران نوزادی جای خود را به مرور به موهای ثابت بیشتری می دهد.
ساییدگی: بین ۳ تا ۴ ماهگی، خیلی از بچه ها دچار ریزش موی منطقه ای می شوند که علت آن 
نشستن در صندلی مخصوص بچه ها و سایش سر به قسمت پشتی صندلی است. نگران نباشید؛ 
به محض اینکه فرزندتان شروع به راه رفتن کند، این ریزش موی موضعی برطرف خواهد شد.
مو  ریزش  باعث  سفت  کش های  از  استفاده  و  مو  بستن  بد  گاهی  جانبی:  وسیله های  از  استفاده 

می شود؛ بنابراین سعی کنید موهای فرزند خردسالتان را درمعرض این کشش ها قرار ندهید.
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خانواده
اکثر خانم ها بعد از ازدواج و به خصوص بعد از مادر شدن 
شغل خانه داری را برای خود انتخاب می کنند. این در حالی 
برای  و  بوده اند  شاغل  ازدواج  از  پیش  بیشترشان  است 
را  کار  این  دلیل  آنها  از  اگر  اند.  داشته  مستقل  درآمد  خود 
بپرسید، به احتمال خیلی زیاد می گویند به لحاظ اقتصادی 
همسرشان  دیگر  حاال  و  ندارند  خود  شغل  به  نیازی  دیگر 

و  مسوولیت  اینکه  یا  دارد  عهده  بر  را  نان آوری  مسوولیت 
مشغله های خانه و در مرحله بعد «بچه داری» به قدری زیاد 
است که دیگر وقتی برای کار بیرون از خانه باقی نمی ماند. 
گرچه زن خانه و به خصوص مادر بودن یکی از سخت ترین 
شغل های جهان است، اما وضعیت به این شکلی که بسیاری 
به  عالقه  فردی  اگر  نیست.  می کنند،  نگاه  آن  به  خانم ها  از 
هم  فرزندان  و  خانه  کار  وجود  با  باشد،  داشته  کردن  کار 
می تواند شاغل باشد. به هر حال استقالل اقتصادی خانم ها 
و  باشد  مفید  بسیار  می تواند  جامعه  و  خانواده  بستر  در 

الگویی برای فرزندان شان.

بزرگ ترین  از  «یکی  می گوید:  باره  این  در  چاک  هدر 
وضعیت  به  که  است  این  بودن  شاغل  مادر  لذت های 
اقتصادی خانواده کمک می شود و در عین حال زن به دنبال 
نه  و  برسد  اهدافش  به  و  برود  هم  خود  آروزهای  و  عالیق 
زندگی  در  بلکه  باشد،  موفق  شخصی اش  زندگی  در  تنها 

حرفه ای هم به دستاورد برسد.»
عمل؛  در  تا  است  آسان  بسیار  کالم  در  هدر  حرف  البته 
مادر  از  بعد  اگر  که  هستند  این  نگران  مادرها  از  بسیاری 
شدن کار کنند یا خانواده یا شغل شان در معرض خطر قرار 
گفت  باید  البته  که  می شود.  دیگری  فدای  یکی  و  می گیرد 
حق هم دارند، اما راه ایجاد تعادل میان زندگی خانوادگی و 
زندگی حرفه ای این است که این افراد پیش از برنامه ریزی 
برای داشتن یک شغل برای زندگی خود برنامه ریزی کنند. 
هدر در این باره می گوید: «خانواده های موفق که در آن هم 
زن و هم مرد از شغل و درآمد خوبی برخوردارند و خانه ای 
در  معجزه آسا  به صورت  همین طور  دارد،  شاد  محیطی  که 
یک جا نمی گنجند. در وهله اول باید نظامی برای خانواده 
تعیین شود تا در آن مرزها رعایت، به بچه ها و نیازهایشان 
و  دغدغه ها  عالیق،  به  مرد  و  زن  حال  عین  در  و  رسیدگی 
بتواند  کس  هر  و  بگذارند  احترام  یکدیگر  شخصی  امور 

زندگی شخصی خودش را هم داشته باشد.»
هدر می گوید وقتی پای کاهش استرس و مبارزه مادرهای 
پیش  فرزندان  به  رسیدگی  عدم  وجدان  عذاب  با  شاغل 
در  را  زیادی  تفاوت  می تواند  ضعیف  بسیار  نکاتی  می آید، 
شاغل  اگر  مثال  عنوان  به  کند؛  ایجاد  خانواده  یک  وضعیت 
هستید به جای اینکه تمام وقت تان را با تماس های تلفنی و 
کنفرانس و جلسه پر کنید، می توانید وقتی را به مدیتیشن 
جلوی  می کند  سعی  که  حالی  در  پسرتان  تماشای  یا  کردن 
کارهای  نوشتن  دهید.  اختصاص  کند،  خودنمایی  شما 
تصمیم گیری های  مسیر  در  هم  زندگی  اهداف  و  روزانه 
نهایت  بسیار مثمر ثمر خواهد بود و در  شما برای زندگی 
می شود؛  مستحکم  و  باثبات  خانواده ای  داشتن  به  منجر 
و  اهداف  مسیر  در  حرکت  اجازه  شما  به  که  خانواده ای 

عالیق شخصی تان را می دهد.

برای  مشاغلی  چه  می کنید  فکر  اوصاف  این  تمام  با  حاال 
مادرها مناسب است؟

هدر در پاسخ به این پرسش می گوید: «مادرها برای اینکه 
راحتی  احساس  آن  با  بتوانند  و  باشند  راضی  خود  کار  از 
به  آنها  دارند؛  نیاز  باال  حقوق  از  بیشتر  چیزی  به  کنند، 

به  که  شرکتی  به  و  باشد  انعطاف پذیر  که  دارند  نیاز  کاری 
ارزش های خانوادگی احترام بگذارد. شرکت های هوشمند 
شیوه های  پذیرای  خاطر  همین  به  و  آگاهند  حقیقت  این  از 
کاری منعطف تر هستند. موقعیت شما هر چه هست، بدانید 
شما  برای  جامعه  در  کاری  حتما  و  کنید  کار  می توانید  که 
وجود دارد و از اینکه به دنبال عالقه و هدف خود بروید، 
برد-برد  موقعیت  که  کارهایی  دنبال  به  البته  نترسید. 
برایتان ندارند، نروید. شما باید در وهله اول از کارتان لذت 

ببرید.»
به طور کلی کارآفرینی برای خانم ها نیاز به برنامه  ریزی های 
گسترده تری دارد و صرفا خود جامعه نمی تواند به همین 
سادگی برای بانوانش شغل ایجاد کند. اما در وهله اول باید 
آن  یا  کنند  کار  نمی توانند  اصال  «مادرها  که  را  دیدگاه  این 
وجود  مادرها  خصوص  به  و   خانم ها  برای  کاری  بیرون 
ندارد»، از بین برد. می توان این کار را با معرفی مشاغلی 

که می تواند برای مادرهای شاغل مناسب باشد، آغاز کرد:

مدیر یا معلم مدرسه
چه کاری می تواند دوستانه تر و خانوادگی تر از کار مدرسه 
باشد، جایی که بچه های شما در آن تحصیل می کنند. حتی 
اگر دارای مدرک تحصیلی الزم برای کار در مدرسه نیستید 
دنبال  به  می توانید  شوید،  معلم  یا  مدیر  نمی توانید  مثال  و 
شغل های دیگر مثل دستیاری معلم یا معاون یا منشی گری 

بروید.

نویسنده آزاد
اما  است  حقیقت  یک  این  باشند؛  نویسنده  نمی توانند  همه 
شما  نیست؛  رمان  یا  داستان  نویسنده  منظور  اینجا  در 
می توانید برای وب سایت ها بنویسید. وب سایت های زیادی 
وجود دارد که مثال طرز تهیه غذاها را در اختیار کاربران 

خود قرار می دهد. خب یکی باید باشد که این اطالعات را 
در اختیار کاربران بگذارد؛ شما می توانید آن فرد باشید. با 
انتخاب این شغل حتی می توانید از خانه هم کار کنید و هر 

آزاد  زمان تان  دهید.  انجام  را  کار  این  خواست  دلتان  وقت 
است بنابراین می توانید اول به اولویت های خانه و فرزندان 
خود برسید، بعد به کارتان. البته این را هم به خاطر داشته 
باشید که این کارها دائمی نیستند و به احتمال خیلی زیاد 
اختیارتان  در  هم  بیمه  جمله  از  تسهیالتی  مزایای  هیچ 

نمی گیرد.

مربی ورزش یا زیبایی اندام
این شغل یکی از مفرح ترین شغل های جهان است و میزان 
خودتان  اینکه  اول  باور.  غیرقابل  انعطاف پذیری اش 
بردارید؛  کالس  ساعتی  چه  بگیرید  تصمیم  می توانید 
از  بعد  بروید  کار  این  سراغ  دارید  قصد  اگر  بنابراین 
آموزش دیدن- که در باشگاه های بدن سازی سر کوچه تان 
مربی  می توانید  تجربه  کسب  و  دارد-  وجود  امکانش  هم 
از  مهم تر  شوید.  اندام  زیبانی  یا  پیالتس  یوگا،  ایروبیک، 

همه اینها بدن و روح خودتان سالم می ماند.

کارآفرین
خانه  از  بیافرینید،  کار  شوید.  کار  به  دست  خودتان 
ایجاد  برای  است  کار  بهترین  و  آسان ترین  این  خودتان. 
شخصی.  اهداف  و  خانواده  مسوولیت های  میان  تعادل 
همه چیز به خالقیت خودتان بستگی دارد. اول استعدادها 
چه  به  جامعه  ببینید  بعد  بسنجید،  را  خود  توانایی های  و 
در  که  دارد  وجود  جهان  در  شغلی  چه  دارد؛  نیاز  چیزی 
کشور شما نیست و می تواند برای جامعه تان مفید باشد؛ با 
توجه با بازار کار چه شغلی می تواند برای شما درآمدزایی 
پاسخ  یافتن  با  ببرید؛   لذت  انجامش  از  حال  درعین  و  کند 
صورت  این  به  شوید.  کارآفرین  می توانید  پرسش ها  این 
دیگر  افراد  بسیاری  برای  هم  هستید  شاغل  خودتان  هم 

می توانید موقعیت شغلی ایجاد کنید.

هم مادر باشید، 
هم شاغـــــــــــل

درباره «مادر  را  چیز  همه  چاک»  «هدر 
عنوان  به  او  می داند.  بودن»  شاغل 
مادران  «مانیفست  کتاب  نویسنده 
شاغل» با داشتن سه فرزند دیگر استاد 
خانواده  به  رسیدگی  بین  تعادل  ایجاد 
شغل  حال  عین  در  و  خود  فرزندان  و 
توانسته  مهارت  همین  با  و  شده  خود 

خانواده ای شاد و سالم داشته باشد. 
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بچه ها در هر سنی که باشند، به شما نیاز دارند؛ به حمایت شما 
و به تشویق تان. در حقیقت آنها به شما و تمام بزرگ ترهایی که 
نقشی در هدف شان دارند یا می توانند داشته باشند، نیاز دارند. 
کاره  چه  می خواهند  آینده  در  اینکه  و  رویاپردازی  برای  آنها 
به  کنید،  تشویق  را  آنها  بنابراین  دارند؛  نیاز  شما  به  هم  بشوند، 

آنها انگیزه دهید، غذای روح بدهید، با آنها حرف بزنید. 
طوری با آنها رفتار کنید تا بتوانند رویاهایشان را هدفمند کنند. 
کشیده  چالش  به  رویاهایشان  که  است  صورت  این  در  فقط 
باشند.  کسی  خودشان  برای  می توانند  آینده  در  و  می شود 

درون  و  ذات  به  کردن  کار  و  گرفتن  یاد  زیستن،  برای  هیجان 
هیجان ها  تا  کنید  کمک  خود  فرزندان  به  دارد.  بستگی  انسان ها 
و احساسات خود را بشناسند. به آنها امید دهید. به رویاهایشان 

ایمان داشته باشید تا به رویاهایشان ایمان بیاورند.
افتخار  آنها  به  چقدر  که  بگویید  خود  فرزندان  به  همه  از  اول 
داشته  مثبت  حس  هستند،  آنچه  به  نسبت  بچه ها  اگر  می کنید. 
باشند، می توانند زندگی سالم و پرباری داشته باشند. اعتماد به 
نفس باال به همراه امید به آینده، کنترل داشتن نسبت به هر آنچه 
در زندگی رخ می دهد و هدفمند بودن از انسان شخصیتی مثبت 
در  تا  کنید  تشویق  مداوم  به صورت  را  خود  فرزندان  می سازد. 
وجودشان حس ارزشمند بودن را به وجود بیاورید تا خودشان 
را دوست داشته باشند. وقتی کاری انجام می دهند، به آنها توجه 

و از آن کار تعریف کنید.
برایشان  که  چیزهایی  به  نسبت  و  دهید  گوش  فرزندان تان  به 
اهمیت دارد، عالقه نشان دهید. درباره مسائل روز با آنها صحبت 
زیادی  درصد  می دهد.  رخ  برایشان  که  اتفاق هایی  درباره  کنید، 
صحبت  به  زیادی  عالقه  دبیرستان  و  متوسطه  دوره  بچه های  از 
نشان  بپرسید.  عقایدشان  و  دیدگاه ها  از  دارند.  خود  والدین  با 
دهید که اندیشه و احساسات آنها برایتان جالب است. تنها در این 
صورت است که آنها راحت عقاید و افکارشان را با شما در میان 

می گذارند.
باعث  آنچه  و  خود  هویت  و  شخصیت  درک  در  خود  فرزندان  به 

درباره  خود  فرزندان  از  کنید.  کمک  می شود،  بودن شان  ویژه 
درباره  را  نظرتان  بپرسید.  مهارت هایشان  و  استعدادها  عالیق، 
را  منحصربه فردشان  عالیق  بگویید.  عالیق شان  و  قوت  نقاط 
گوشزد کنید و ذهن شان را نسبت به آن باز کنید تا بتوانند بهتر و 
بیشتر درکش کنند. با آنها صحبت کنید تا ببینندچطور می توانند 

بهتر یاد بگیرند، از طریق مطالعه، حرف زدن یا عمل کردن؟
را  ویژگی هایش  کنید  سعی  است،  منحصربه فرد  فرزندتان  اگر 
منحصربه فرد  شغلی  هم  آینده  در  که  بفهمانید  او  به  و  بشناسید 
و ویژه خودش خواهد داشت. ما انسان ها اغلب انتظار داریم که 

بگذارد.  رویمان  پیش  را  بی دردسر  و  هموار  کامال  راهی  زندگی 
اما این نکته را باید بدانیم که پیشرفت شغلی طی یک فرآیند رخ 
طی  متفاوت  کامال  گونه ای  به  را  فرآیند  این  هرکس  و  می دهد 
مختلف  بچه های  در  پیشرفت  و  یادگیری  هوش،  میزان  می کند. 
متفاوت است. شما به عنوان والدین باید درباره جنبه های مثبت 
این تفاوت ها حرف بزنید. به فرزندان خود کمک کنید که ویژگی 

منحصربه فرد خود را بشناسند تا بتوانند آن را تقویت کنند.
باشید.  داشته  مشارکت  خود  فرزندان  مدرسه  فعالیت های  در 
وقتی در فرآیند تحصیالت فرزندان خود مشارکت مستقیم داشته 
پیشینه  اقتصادی،  شرایط  هر  با  آنها،  در  یادگیری  میزان  باشید، 
بچه ها  می یابد.  افزایش  باشید،  داشته  که  قومیتی  و  تحصیلی 
باید ببینند که شما به فعالیت ها و عملکرد آنها در مدرسه اهمیت 

می دهید.
در  کار  محیط  و  مدرسه  در  منش  و  رفتار  از  مناسبی  الگوهای 
اختیارشان قرار دهید. با مثال در آنها انگیزه یادگیری به وجود 
بیاورید. از ماجراهایی که در محل کار برای خودتان رخ می دهد، 
برایشان مثال بزنید. از دانش و مهارت هایی که به صورت روزانه 
از  که  بار  هر  بزنید.  حرف  می کنید،  استفاده  آن  از  خود  کار  در 
محل  در  پوشش تان  حتی  و  کاری  روز  فرازونشیب های  حقوق، 
حرفه ای  دنیای  به  مربوط  پیغامی  دارید  می کنید،  صحبت  کار 
خودتان  چه  کنید.  فکر  مثبت  می فرستید.  فرزندتان  برای  را 
متوجهش بشوید چه نه، با این کار در واقع درس مهمی درباره 

در  فرد  یک  که  ارزش هایی  و  درس  می دهید.  خود  فرزند  به  کار 
طول عمر خود به آن می رسد.

اختیار  در  را  فرصت هایی  روزانه  فعالیت های  از  استفاده  با 
و  کاری  مهم  مهارت های  بتوانند  تا  دهید  قرار  خود  فرزندان 
زندگی را بیاموزند و در درون خود پرورش دهند. فرزندان خود 
مهارت  پرورش  به  منجر  که  فعالیت هایی  در  تا  کنید  تشویق  را 

مشارکت  می شود،  دانش آموزی  و  عمومی  اطالعات  فراگیری  و 
داشته باشند. با سپردن مسوولیت کارهای خانه به آنها آغاز کنید 
پاره وقت  و  داوطلبانه  کارهای  بیاموزند.  را  مسوولیت  مفهوم  تا 
حس مسوولیت، تصمیم گیری و احترام به خود را در فرزند شما 
به وجود می آورد. موسیقی، ورزش و هنر آگاهی فرد نسبت به 
را  خود  فرزندان  می برد.  باال  را  جهان  به  نسبت  دانش او  و  خود 
به کالس های هنری و ورزشی بفرستید. با آنها درباره آنچه در 
کالس ها  این  درباره  آنچه  بزنید،  حرف  می آموزند،  کالس ها  این 
می خواهند  چطور  اینکه  و  ندارند  دوست  آنچه  و  دارند  دوست 
در  و  آینده  در  می گیرند،  یاد  کالس ها  این  در  که  مهارت هایی  از 

انتخاب شغل آینده خود استفاده کنند.
فرزندان خود را تشویق کنید تا در فعالیت های آموزشی مربوط 
به کار در مدرسه و در جامعه مشارکت داشته باشند و بیشترین 
زندگی  به  را  مدرسه  که  است  این  مدارس  هدف  ببرند.  را  بهره 
را  آنچه  اهمیت  بتوانند  دانش آموزان  تا  دهند  ربط  گونه ای  به 

تحقیق  شامل  می تواند  فعالیت ها  این  کنند.  درک  می آموزند،  که 
درباره کار، برنامه ریزی آموزشی، یادگیری خدمات و پروژه های 
باشد.  واقعی  زندگی  اتفاقات  و  مباحث  با  مرتبط  درس  کالس 
با  درباره شان  و  ببرید  باال  را  فعالیت ها  این  درباره  اطالعات تان 

فرزندان خود حرف بزنید.
در  را  کلیدی  نقش  تحصیل  ادامه  که  بیاموزید  خود  فرزندان  به 

زندگی شان و برای انتخاب شغل آینده شان ایفا می کند. دانشگاه 
برای همه نیست و همه مشاغل هم به دانشگاه نیاز ندارند اما باید 
بینش  در  می تواند  آکادمیک  تحصیالت  که  بدانیم  را  حقیقت  این 
شما  حتی  شاید  باشد.  داشته  زیادی  تاثیر  زندگی  به  نسبت  فرد 
راه  این  در  نتوانید  و  باشید  نداشته  آکادمیک  تحصیالت  خودتان 
به آنها کمک زیادی بکنید اما به هر حال باید تشویق شان کنید و 
به آنها اطمینان دهید که به طرق مختلف می توانند با کمک شما از 

پس هزینه های دانشگاه برآیند.
کمک  خود  فرزندان  به  واقع گرایانه  اهداف  تعیین  در  کنید  سعی 
کنید و به آنها بیاموزید که برای رسیدن به اهداف خود باید تالش 
انجام  و  مدرسه  در  خود  فرزندان  روزانه  حضور  از  حتما  کنند. 
تکالیف درسی شان اطمینان حاصل کنید. آنها را تشویق کنید که 
هدفشان  مسیر  در  وقتی  بزنند.  چالش برانگیز  کارهای  به  دست 
حرکت می کنند اما در راه با مانع مواجه می شوند، به آنها کمک 

کنید که بر ناامیدی غلبه کنند. موفقیت هایشان را جشن بگیرید.

چگونه فرزندتان را برای شغل 
آینده اش آماده کنید؟
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ماجرای بازی کردن 
با حلقه ازدواج!

سر  سخنرانی،  دادن  گوش  تلفن،  با  کردن  صحبت  هنگام  گاهی 
کالس یا گوش دادن به فرد مقابل، خطوط و عالئم یا شکل هایی 
هندسی که معنای خاصی ندارند را رسم می کنیم. این فعالیت می 
تواند دالیل متفاوتی داشته باشد. عده ای عادت دارند زمانی که با 
یک نفر صحبت می کنند، با یک خودکار عالمت یا شکلی بکشند 
می  کاغذ  روی  ما  ناخودآگاه  از  خطوط  این  کنند.  خطی  خط  یا 
داشته  متفاوتی  علل  تواند  می  فعالیت  این  عادت،  از  گذشته  آید! 
باشد. در این شماره به کمک دکتر سید علی دربانی به این نوع 
افراد و این نوع رفتار پرداخته ایم. اگر شما جزو این افراد هستید 
دست  از  را  مطلب  این  شناسید  می  را  رفتار  نوع  این  با  افرادی  یا 

ندهید.

دست روی گوش
وقتی دست به سمت گوش ها می رود این حرکت تالشی است از 
طرف شنونده تا با گذاشتن دست روی گوش یا اطراف آن مانع 
نشنود. بدی  های  حرف  دیگر  عبارت  به  یا  شود  کلمات  ورود  از 

این مدل شبیه همان کاری است که بچه ها انجام می دهند، یعنی 
شنیدن  از  تا  گذارند  می  گوش  دو  هر  روی  را  شان  های  دست 

سرزنش های والدین خودداری کنند.

درست کردن تکیه گاه برای سر
هنگامی که شنونده آغاز به استفاده از دست خود به عنوان تکیه 
را  خود  خستگی  و  حوصله  رفتن  سر  کند،  می  سرش  برای  گاه 
آشکار کرده و برای جلوگیری از خواب رفتن، از دستش به عنوان 
شنونده  حوصلگی  بی  میزان  کند.  می  استفاده  سر  دارنده  نگه 
بستگی به این دارد که تا چه حد دست او سرش را باال نگه داشته 
باشد. بی حوصلگی زیاد و توجه نداشتن، زمانی نمایان می شود 
که دست به طور کامل سر را نگه داشته و نهایت بی حوصلگی 

زمانی است که سر روی میز قرار گرفته باشد.

راهی برای فرار
و  قراری  بی  بیان  از  شکلی  است  ممکن  کاغذ  کردن  خطی  خط 
ناراحتی باشد یا کاری که وقتی رنجیده خاطر و خسته یا منتظر 
اتفاقات مهیج تری هستیم، انجام می دهیم. می تواند این حرکت 
نماد بی حوصلگی باشد. شاید این مالقات برای شما طوالنی و 
خسته کننده شده و از این طریق می خواهید ذهن خود را درگیر 
کنید. رهایی از تنش اتفاقی است که ما به دنبال آن هستیم، تزئین 
کاغذ با خطوط مارپیچ، نوشته های بدخط و نقاشی های کوچک 
باشد.آزادسازی  ها  تنش  از  شدن  رها  برای  کمکی  است  ممکن 
باشد،  کار  این  دیگر  دلیل  تواند  می  ذهنی،  های  فعالیت  از  مغز 
خطوط،  و  ها  شکل  این  رسم  که  دارد  وجود  شواهدی  همچنین 

مغز را از فعالیت های ذهنی آزاد می کند.

خط خطی های پرمعنی
شدن  برآورده  لذتبخش  حس  با  معموال  اشکال  و  خطوط  ن  ای

را  نقوش  و  خطوط  این  که  کسانی  و  است  ارتباط  در  زوها  آر
به  هستند.  خیالبافی  مستعد  های  آدم  معموال  کنند،  می  ترسیم 
اغلب  هواپیماها  و  ها  قایق  تصویرگری،  نوع  این  در  مثال  عنوان 
باال می روند و ممکن است این حالت بیانگر یک نوع اشتیاق برای 
فرار از همه نامالیمات باشد. از طرفی، بازی کردن با هر وسیله 
می تواند تحلیل خاص خود را داشته باشد. وقتی حرف های فرد 
مقابل برای مان جذاب نباشد، خود را به موضوعی یا وسیله ای 
از  را  خود  ذهن  ناخودآگاه  صورت  وبه  کنیم  می  سرگرم  گر  دی

موضوع مدنظر سخنران دور می کنیم.

جابه جا کردن عینک
پوشه  گرفتن  همچنان  و  دست  انگشتان  با  عینک  کردن  جا  جابه 
شده  انجام  بحث  مورد  در  نظر  دقت  از  نشان  بغل  در  پرونده  یا 
دارد و می توان آن را به عنوان دقت کردن و مهم بودن شخص 
یک  با  دارد  امکان  حالت  این  در  بدن  کرد.  تحلیل  کننده  صحبت 
تکان ساده همراه باشد و جابه جایی مختصری هم در وضعیت 
ایستادن ایجاد شود. این حالت در آقایان و خانم ها مشترک است

.
دست زدن به بینی

این عالمت رفتاری یا مالیدن با انگشت اشاره، نشانه شک و تردید 
در مورد مطالب گفته شده در یک گفت وگـــو یا مذاکره است؛ 
انتهای  به  شخص  شدن  متمایل  با  همراه  اشاره  این  اگر  ویژه  به 
صندلی باشد اما مراقب باشید که این اشاره را با کسی که بینی 
زمینه  این  در  دیگری  اشاره  نگیرید.  اشتباه  خاراند  می  را  خود 
مالیدن پشت گوش یا کنـار آن است که حاکی از شک وتردید در 
ارائه یک پاسخ یا سبک و سنگین کردن آن است. در بسیاری از 
مواقع پس از این عمل دست به سمت چشم رفته و عمـل مالیـدن 

چشـم انجام می شود.

گرفتن خودکار یا مداد روبه روی دهان
به  دهان  روی  روبه  مداد  یا  خودکار  گرفتن  و  پوشه  کردن  بغل 
موضوع  روی  تفکر  بیانگر  فرد  کردن  سکوت  و  ثانیه  چند  مدت 
مکالمه میان دو نفر است. فرد با باال بردن خودکار و گرفتن آن 
می  فکر  موضوع  مورد  در  که  دهد  می  نشان  دهان  روی  روبه 
خواهد  می  خاص  حالت  یک  با  را  کردن  فکر  موضوع  این  و  کند 
از  خودکار  صحبت،  هنگام  معموال  دهد.  نشان  مقابل  طرف  به 
جلوی دهان کنار می رود و با تکان های کوچک و ریز شانه ها 
در مورد موضوع مورد بحث صحبت می کند. منشی های شرکت 

و کارمندانی که جوان تر هستند این کار را انجام می دهند. این 
حالت در خانم ها مرسوم است.

خاراندن گردن
وقتی فرد شروع به خاراندن گردنش می کند و انگشت اشاره زیر 
نرمه گوش را می خاراند، می تواند نمایانگر خیلی چیزها باشد 
شخصی  نمایانگر  و  اطمینان  نداشتن  و  تردید  نشانه  بیشتر  که 
است که می گوید مطمئن نیستم که موافق باشم. هنگامی که کالم 
با این حرکت در تضاد است بسیار جلب توجه می کند به عنوان 
مثال وقتی شخص می گوید: «من می توانم شما را درک کنم» در 
واقع خودش هم شک دارد که چیزی از احساسات شما می فهمد.

مالش چشم
زمانی که فردی چشمش را با انگشت اشاره اش مالش می دهـد، 
خواهد  می  فرد  که  آنجایی  از  است.  نیرنگ  و  فریب  نـشـانـگر 
به  که  آورد  می  دست  به  ای  بهانه  کند،  قطع  را  دیداری  تماس 
یـک  ارادی  غیر  حـرکت  ایـن  کند.  نگاه  طرف  وآن  طرف  این 

افــشـاگر حسابی است که فرد دارد دروغ می گوید.

عینک در دهان
به دهان گرفتن دسته عینک و خیره شدن به گوشه ای بیانگر فکر 

و چاره جویی برای یک موضوع خاص است. این حالت بیشتر در 
مدیران عامل و مدیران ارشد یک سازمان و شرکت رایج است و 
برای نشان دادن تفکر استفاده می شود. این حالت بیشتر همراه 

با گذاشتن یک دست در جیب در آقایان مرسوم است.

محافظت از دهان
این حرکت یکی از معدود حرکات بزرگساالن است که به اندازه 
مغز  که  حالی  در  عالمت  این  در  گویاست.  کودکان  حرکات 
دست  شود،  اجتناب  دروغ  گفتن  از  که  دهد  می  دستور  خودآگاه 
دهان را می پوشاند و انگشت شست به لپ فشار می آورد،گاهی 
اوقات شاید فقط چند انگشت یا حتی مشت بسته روی دهان را 
مقابل  طرف  اگر  بود.  خواهد  یکسان  کماکان  معنی  اما  بپوشاند 
هنگام صحبت کردن از این عالمت استفاده کند احتماال دروغ می 
گوید و اگر هنگام صحبت شما دهان خود را بپوشاند یعنی گمان 

می کند شما دروغ می گویید.

بازی کردن با حلقه ازدواج
در  مشکلی  که  است  آن  نـشـانگر  و  بودن  عصبی  عالمت  این 
مشغول  همزمان  فرد  که  زمانی  خصوصا  دارد.  وجود  ارتباط 

صحبت کردن در مـورد هـمسـرش است.
دست کشیدن به هر یک از اجزای صورت می تواند معنای خاص 

خود را داشته باشد

و  خورده  تاب  باال  طرف  بـه  دسـت  کـه  هنگامی  گردن:  گرفتن 
در  است.  خشم  نشانه  کند  می  قالب  گردن  پشت  به  را  خودش 
دوران بدوی این ژست به ضربه سختی بر سر فرد مقابل منجر 
کرد.  اجتنـاب  عمل  این  از  باید  متمدن  جامعه  در  اما  شد،  می 
عمل  این  توانمندی  از  شوند  می  متوجه  را  بدن  زبان  که  افرادی 

آگاه هستند.

دست کشیدن میان موها: وقتی افراد نمی دانـنـد چه چیزی باید 
بگویند اغلب اوقات دست شان را میان موها می کشند. نـاظـری 
که قـادر است زبان بدن را متوجه شود آگاه است که فرد در مورد 
بگوید،  خواهد  می  که  چیزی  یا  دهد  انجام  خواهد  می  که  کاری 

تردید دارد.
تماس با لب: هرگاه انگشت اشاره به طور عمودی برای لحظه ای 
انگشت  هرگاه  باش،  ساکت  گوید:  می  کند،  حرکت  باال  طرف  به 
شود  باز  انـدکـی  دهـان  و  کند  پیدا  تماس  پایین  لب  به  اشاره 

مفهومش چنین است؛می خواهم با شما صحبت کنم.

کشیدن دست به چانه: این عالمتی از زبان رفتار است که هنگام 
معموال  چانه  روی  دست  کشیدن  رود.  می  کار  به  گیری  تصمیم 
با حالتی از چهره همراه است که در آن چشم ها کمی جمع می 
کنند  لمس  را  باالیی  لب  حالت  این  در  است  ممکن  افرادی  شود. 
و آن را بکشند و بعضی مردها با سبیل یا ریش خود بازی کنند 
نیز  شطرنج  بازی  در  است.  ارزیابی  و  تعمق  بر  دلیل  همگی  که 
افرادی که قرار است حرکت بعدی را انجام دهند، در بسیاری از 
موارد چنین اشاره ای را از خود نشان می دهند که پس از تصمیم 

گیری متوقف می شود.

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

این فراموشی ها 
خطرناکند

همه ما گاهی ممکن است فراموش کنیم گوشی تلفن 
کنیم  تقال  هرچه  یا  گذاشته ایم  کجا  را  راهمان  هم
این  آوریم.  یاد  به  را  آشنایی  یا  دوستی  نام  وانیم  نت
فراموشی های اتفاقی چندان جای نگرانی ندارد، اما 
آمریکا،  کنتاکی  دانشگاه  از  جدیدی  پژوهش  مطابق 
که  می رسد  نظرتان  به  و  دارید  سال   ۶۰ از  بیش  اگر 
بیش از اندازه فراموشکار شده اید، هرگز آن را پشت 
خطر  معرض  در  است  ممکن  زیرا  نیندازید؛  گوش 
باشید. عقل  زوال  مانند  مغزی  بیماری های  به  ابتال 
دانشگاه  پژوهشگران  پریونشن،  مجله  گزارش  به 
به  مربوط  چندین  ساله  داده های  تحلیل  به  تاکی  کن
 ۶۰ مردان  و  زنان  از  زیادی  تعداد  حافظه  و  سالمت 
زوال  از  نشانه ای  یک  هیچ  که  پرداختند  باال  به  سال 
یافته های  مطابق  نداشتند.  حافظه  نقص  یا  عقل 
این  انجام  دوره  طی  که  افرادی  پژوهشگران  این 
شکایت  خود  حافظه  وضع  شدن  بدتر  از  مطالعه 
از  بیشتر  برابر  سه  تقریبا  بعد  سال های  در  داشتند 
بودند  نکرده  شکایتی  هیچ  زمینه  این  در  که  افرادی 
زوال  دقیق تر،  عبارت  به  شدند.  مبتال  عقل  زوال  به 
اولین  از  پس  سال   ۱۲ حدود  میانگین  طور  به  عقل 
نشانه های جدی مشکالت حافظه در این افراد بروز 
کرده بود.البته در همه افراد، با افزایش سن، حافظه 
ضعف  به  رو  بدن  اعضای  دیگر  مانند  درست  نیز 
جوانی  روزگار  مانند  نمی تواند  دیگر  و  می گذارد 
که  هست  هم  دلیل  همین  به  کند.  عمل  چاالک  و  تیز 
شرکت  پژوهش  این  در  که  افرادی  از  نیمی  از  بیش 
داشتند گزارش های مربوط به خطاهای گاه و بیگاه 

چنین  می کنند  تاکید  محققان  اما  داده اند.  حافظه 
زمینه ها  معنای  به  نباید  هرگز  را  اتفاقی  خطاهای 
یا نشانه های ابتال به آلزایمر در آینده به شمار آورد. 
می کنند  تاکید  متخصصان  که  است  دلیل  همین  به 
خطاهایی که   به ندرت  از حافظه سر می زند جای 
نگرانی ندارد. در واقع، افراد پس از شصت سالگی 
رد  عملک باید  موردی   ی  راموشی ها ف این  جای  به 
و  بگیرند  نظر  تحت  دقیق  طور  به  را  خود  حافظه 
چند  یا  ماه  چندین  ی  ط که  رسند  بپ خودشان  از 
کرده و روند  عمل  چگونه  حافظه شان  گذشته  سال 
این عملکرد چگونه بوده است. اگر در این بررسی 
طوالنی به این نتیجه رسیدند که حافظه شان کامال 
ضعیف شده،  آنگاه حتما باید به متخصص مراجعه 

کنند.
اولین کاری که پزشک متخصص در این زمینه انجام 
می دهد سنجش وضع حافظه شماست. یعنی این که 
آیا مشکل حافظه شما خطرناک و روبه وخامت است 
نیز  را  شما  مشکل  دیگر  جنبه های  به عالوه،   نه.  یا 
نیز  دیگری  عوامل  دنبال  به  و  کرد  خواهد  بررسی 
عواملی  گشت؛  خواهد  شما  حافظه  ضعف  بروز  در 
خواب.  مشکالت  یا   B۱۲ ویتامین  کمبود  مانند 
دست  شما  مشکل  در  عواملی  چنین  اگر  مطمئنا 
برای  گوناگونی  درمانی  روش های  باشند،  داشته 
متخصص  تشخیص  اگر  اما  دارد.  وجود  شان  رفع 
زوال عقل باشد، متاسفانه باید گفت که  هیچ درمانی 
پی  در  بسیاری  محققان  اما  ندارد.  وجود  آن  برای 
کشف و ابداع روش های درمانی یا حتی پیشگیرانه 
برای بیماری هایی نظیر زوال عقل هستند. برخی از 
آنها امیدوارند در آینده ای نه چندان دور با استفاده 
از همین روش ها بتوان قدم های موثری در مقابله با 

بیماری هایی نظیر زوال عقل برداشت.
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ورزش
گفت وگوی تازه مجله AFC با اشکان دژاگه

در جام ملت ها هم 
دفاعی بازی می کنیم

دژاگه که در چند سال اخیر یکی از ارکان اصلی 
تیم ملی ایران بوده، گفت وگویی مفصل با مجله 
فوتبال آسیا انجام داده است؛ گفت وگویی جالب 
که حرف های تازه ستاره ایرانی را در بر داشت. 

این مجله نوشته:

مهاجرت  آلمان  به  والدینش  که  بود  کوچك  خیلی  دژاگه  اشکان 

کردند اما او در زمین فوتبال به همه نشان داد که چه اندازه به 
سرزمین مادری اش وفادار است. او به مجله فوتبال آسیا گفت: 
موضوع  ایران،  برای  بازی  مورد  در  تصمیم گیری  من  «برای 
مهمی بود. من با خانواده ام صحبت کردم و برای آنها، مهم این 
بود که برای من چه چیزی اهمیت دارد. این کاری است که باید 
قلبم  در  من  کنید.  گوش  را  قلب تان  حرف  اینکه  بدهید؛  انجام 
همیشه ایرانی بودم. من اقوام زیادی در ایران دارم و والدینم 
ایران  برای  چرا  پس  است؛  ایرانی  هم  همسرم  هستند.  ایرانی 
افتخار  بودنم  ایرانی  به  و  هستم  ایران  عاشق  من  نکنم؟  بازی 

می کنم.»

دژاگه در سیستم فوتبال آلمان رشد کرد و در کنار بسیاری از 
بازی  سابقه  کردند،  فتح  را   ۲۰۱۴ جهانی  جام  که  ستاره هایی 
دیده  ایران  ملی  تیم  انتخاب  از  افسوسی  هیچ  او  در  اما  داشت 

بازیکنان  از  باالیی  بلند  فهرست  به  او  عوض  در  نمی شود. 
شد؛  اضافه  بوندس لیگا  و  آلمان  فوتبال  در  حاضر  ایرانی 
بازیکنانی که از اواسط دهه ۱۹۹۰ به این کشور رفتند. ایران در 
آن زمان یکی از اصلی ترین صادر کنندگان بازیکن به اروپا در 

بین کشورهای آسیایی بود.

خداداد  و  باقری  کریم  دایی،  علی  مانند  بازیکنانی  حضور 
عزیزی در بوندس لیگا، تاثیر قابل توجهی روی اشکان دژاگه 
داشت. او که در برلین بزرگ شد، امیدوار بود که بتواند روزی 
مسیر الگوهای دوران نوجوانی اش را ادامه بدهد: «من آخرین 
دوره جام ملت های آسیا و همین طور جام های جهانی فرانسه 
و آلمان را از تلویزیون تماشا کردم. همیشه بازی های ایران را 
همین  به  دارم؛  آلمان  در  زیادی  ایرانی  دوستان  زیرا  می دیدم 

دلیل تالش می کردیم که بازی های ایران را ببینیم.

اشکان برای تیم های زیر ۱۷ و زیر ۲۱ ساله های آلمان هم بازی 
کرد اما در نهایت تصمیم گرفت برای تیم ملی بزرگساالن ایران 
به میدان برود. نخستین بازی رسمی او برای ایران، مقابل قطر 
مملو  ورزشگاه  در  خورد؛  رقم   ۲۰۱۴ جهانی  جام  مقدماتی  در 
از جمعیت آزادی و در جوی استثنایی: «من در ورزشگاه های 
بزرگی بازی کرده بودم اما حتی برای من، آن بازی دیوانه کننده 
را  هواداران  و  شدم  زمین  وارد  ورزشگاه  تونل  از  وقتی  بود. 
از  می رویم،  میدان  به  تهران  در  که  بار  هر  شدم.  شوکه  دیدم، 
بازی کردن خیلی لذت می برم. هرگز دیدار مقابل کره جنوبی 
را فراموش نمی کنم؛ در مقدماتی جام جهانی که در خانه بازی 
جلو   ۱-۰ وقتی  و  بودند  ورزشگاه  در  نفر  هزار   ۱۰۰ می کردیم. 
افتادیم، احساس کردم االن ورزشگاه منفجر می شود. همیشه 
در  بتوانیم  امیدوارم  می برم.  لذت  تهران  در  کردن  بازی  از 

جواب این حمایت های هواداران، آنها را خوشحال کنیم.»
ترك  برزیل را  با سربلندی جام جهانی  شاگردانش  کی روش و 

کردند: «فکر می کنم روزهای فوق العاده یی برای من بود زیرا 
نخستین جام جهانی دوران حرفه یی من محسوب می شد. فکر 
می کنم در برزیل خوب کار کردیم. دیدار مقابل آرژانتین برای 
ایرانی ها بسیار مهم بود و ما هم خیلی خوب بازی کردیم. ما 
تنها یك امتیاز به دست آوردیم اما فکر می کنم همه بازیکنان در 
جام جهانی خوب کار کردند و توانستیم اندکی تیم های دیگر را 
سورپرایز کنیم. بعد از دیدار مقابل آرژانتین، از اینکه توانسته 
شده  زده  حیرت  کنیم،  کار  خوب  اینقدر  آرژانتین  مقابل  بودیم 
از   ۰-۱ تنها  بپذیریم  که  بودیم  دشوار  کمی  بازی  از  بعد  بودم. 
نشان  دنیا  همه  به  می کنم  فکر  اما  خوردیم.  شکست  آرژانتین 

دادیم که می توانیم مقابل تیم های بزرگ خوب بازی کنیم.»

«بعد از دیدار مقابل بوسنی، کی روش با بازیکنان صحبت کرد 
می دیدم؛  چیزی  چنین  که  بود  نخستین بار  بگویم،  صادقانه  و 
کرده  بغض  یا  بودند  کردن  گریه  حال  در  بازیکنان  از  بسیاری 
بودند. زیرا او خیلی سخت و با تمام وجود با تیم کار کرده بود. 
همه بازیکنان از اینکه با او کار کرده بودند، خوشحال بودند و 
به  می کنم  فکر  داد.  باالیی  نفس  به  اعتماد  بازیکنان  همه  به  او 
همین دلیل بود که ما در جام جهانی خوب کار کردیم. بازیکنان 
از او راضی هستند و من خوشحالم که او با ما ماند. این یك گام 

بزرگ برای ایران و برای آینده است.

ملت ها  جام  در  قهرمانی  برای  زیادی  شانس  ما  می کنم  فکر 
داریم زیرا به دنیا نشان دادیم که چه کاری می توانیم در زمین 
دارند  ما  از  زیادی  انتظار  حریف  تیم های  اکنون  بدهیم.  انجام 
مقابل  دیدار  مانند  بازی هایی  آسیا  ملت های  جام  در  باید  ما  و 
آرژانتین را به نمایش بگذاریم؛ به ویژه به خاطر مردم ایران. 
هوادارانی  چنین  هرگز  می کنند.  حمایت  ما  از  همیشه  آنها 
ندیدم. آنها واقعا از بازی ها لذت می برند و امیدوارم به خاطر 

آنها بتوانیم در جام ملت ها به دستاورد بزرگی برسیم.»

ایران در این سال ها، تنها دو بار به نیمه نهایی رسیده اما هر دو 
بار با شکست در این مرحله، از رسیدن به فینال بازمانده است. 
ایران در دوران حضور کی روش، معموال از شیوه دفاعی- ضد 
حمله استفاده کرده و دژاگه معتقد است که مربی پرتغالی در 
می کند:  میدان  راهی  را  تیمش  تاکتیك  همین  با  هم  ملت ها  جام 
«جام ملت های آسیا کمی متفاوت است اما فکر نمی کنم کارلوس 
در تاکتیك های ما تغییر زیادی ایجاد کند زیرا ما همیشه همین 
طور بازی می کردیم؛ نه فقط در جام جهانی. ما در دیدارهای 
است.  ما  شیوه  این  کردیم.  بازی  شکل  همین  به  هم  مقدماتی 
کرد  کار  دفاعی  کار  روی  خیلی  باید  دنیا  کنونی  فوتبال  در 
می کنیم  تالش  ما  می شود.  شروع  دفاعی  خط  از  بازی  زیرا 
کی  نمی کنم  فکر  اما  کنیم.  بازی  جلو  به  رو  و  حمله  بیشتر  تا 
روش بخواهد کل سیستم تیمش را تغییر بدهد و به ما بگوید که 
دفاع را فراموش کنیم و فقط حمله کنیم. خیلی ها می گویند که 
می شود  محسوب  مدعیان  از  یکی  ایران  و  ملت هاست  جام  این 
ما  نمی کنم.  فکر  طور  این  من  اما  کنیم.  کار  هجومی  باید  ما  و 
در  که  دادیم  نشان  جهانی  جام  در  اما  کنیم  حمله  می توانیم 
کارهای دفاعی خیلی خوب هستیم. این تاکتیك ما است و فکر 
اندکی  تنها  بود؛  خواهیم  طور  همین  هم  استرالیا  در  می کنم 

بیشتر ضد حمله خواهیم کرد. »

آیا ایران میزبان خوبی برای مسابقات 
ورزشی است؟ 

رویای میزبانی 
پانته آ اربابی

می شود.   ۲۰۱۹ سال  در  آسیا  ملت های  جام  میزبان  ایران 
 ۹۱ سال  اسفند  در  کفاشیان  علی  که  بود  خبری  این 
شوخی  یک  را  آن  خیلی ها  ابتدا  در  که  خبری  کرد.  اعالم 
می پنداشتند اما کمی بعد و با تایید کنفدراسیون فوتبال 
آسیا، نامزدهای رسمی کسب میزبانی جام ملت های آسیا 
البته  و  امارات  تایلند،  ایران،  شدند:  اعالم   ۲۰۱۹ سال  در 
تصریح  رسمی اش  بیانیه  در   AFC سعودی.  عربستان 
کرده بود کشورهای لبنان، چین، بحرین، مالزی، میانمار 
آمادگی  اعالم  مسابقات  این  میزبانی  برای  هم  عمان  و 
از  مدارک  ارسال  برای  قانونی  مهلت  در  اما  بودند  کرده 
کناره گیری  میزبانی  از  و  صرف نظر  خود  اشتیاق  این 
کرده بودند. رویای میزبانی ایران حاال وارد فاز تازه ای 
در  آسیا  کنفدراسیون  مقر  از  گذشته  هفته  است.  شده 
مالزی خبر رسید که عربستان از میزبانی جام  ملت های 

آسیا در سال ۲۰۱۹ کنار گذاشته شده است. 

این در حالی بود که پیش از این تایلند هم از دور ماراتن 
کسب میزبانی جا مانده بود و حاال فقط ایران و امارات 
در  هستند.  مسابقات  میزبانی  کسب  رسمی  نامزدهای 
اعتقاد  ایران  ورزشی  کارشناسان  از  برخی  میان  این 
دارند شانس ایران در مقابل امارات برای کسب میزبانی 
بسیار ناچیز و اندک است. چه اینکه اماراتی ها در بحث 
ایران  از  فرسنگ ها  غیرورزشی)  و  زیرساخت (ورزشی 
پیشی گرفته اند و البته قدرت البی بیشتر و بهتری دارند. 

جالب اینجاست که فدراسیون فوتبال ایران هم در طرح 
اولیه و ۱۱ بندی خود به مقامات AFC برای کسب رضایت 
آنها، تنها یک  بند را به مسائل زیرساخت مرتبط ساخته 
ایران  تاریخی  و  فرهنگی  مسائل  روی  دیگر  بند   ۱۰ در  و 
فوتبال  فدراسیون  دلیل   ۱۱ نیست  بد  است.  کرده  تمرکز 
صورت  به  را  آسیا  ملت های  جام  میزبانی  برای  ایران 

تیتروار مرور کنیم:

برای  باال  انگیزه   -۲  / زیبایی  و  جاذبه  مهد  ایران؛   -۱
حرکت   -۳  / آسیا   ۲۰۱۹ ملت های  جام  میزبانی  کسب 
و  نرم افزاری  زیرساخت های  توسعه  در  رشد  به  رو 
به  مردم  باالی  عالقه مندی   -۴ فوتبال/  سخت افزاری 
 / استادیوم ها  در  آنها  پرشور  و  فعال  حضور  و  فوتبال 
برگزاری  در  باال  و  خوب  بسیار  پتانسیل  و  تجربه   -۵
میزبانی ها / ۶- خصلت برجسته ایرانیان؛ مهمان نوازی 
ایران؛   -۸  / آسیا  در  پرسابقه ترین  ایران  فوتبال   -۷  /
 -۱۰  / چهار فصل  کشوری  ایران؛   -۹  / آسیا  گذرگاه 
ایران؛ کشور نقش واره های دستی / ۱۱- ایران؛ کهن ترین 

کشور آسیا با جاذبه های باستانی بی نظیر.

برخی از کارشناسان حوزه مدیریت ورزش اعتقاد دارند 
سئول  مشکی رنگ  ساختمان  در  همکارانش  و  کفاشیان 
ایران  فوتبال  فدراسیون  آن  در  که  تهران  در  (خیابانی 
واقع شده است) با زیرکی خاصی این پروپوزال را تهیه 
ساخته شده  ورزشگاه های  بر  تمرکز  جای  به  و  کرده اند 
جای  به  و  شده اند  متمرکز  آینده  سال  در  آنها  توسعه  بر 
در  -که  ما  بین المللی  هتل های  و  فرودگاه ها  دادن  نشان 
ضعیف تری  وضعیت  در  همسایه  کشورهای  با  مقایسه 
به سر می برند-، روی مسائل فرهنگی و تاریخی تمرکز 
بزرگ  جام  یک  میزبانی  هست،  هرچه  اما  کرده اند. 
هم  دارد.  زیرساخت  به  نیاز  فوتبال  جام  ملت های  مانند 
گردشگری.  زیرساخت های  هم  و  ورزشی  زیرساخت 
بغرنج  وضعیت  که  اینجاست  ماجرا  تاسف بار  نکته 
زیرساخت ورزشی در ایران تنها به ورزش فوتبال ختم 
مانند  ما  جهانی  رشته های  حتی  روزها  این  و  نمی شود 
بسکتبال و والیبال هم غیر از ورزشگاه پیر و سالخورده 
که  جایی  ندارند.  بازی  و  میزبانی  برای  جایی  آزادی، 
باشد  مهدی  ما،  ملی  تیم های  به  دادن  سرویس  بر  عالوه 
برای نوجوانان با استعداد و جویای نامی که می خواهند 
روزی مدارج ترقی را در رشته مورد نظر خود طی کنند 

و در زمره نام آوران ورزش ایران قرار بگیرند.

مصائب قضاوت دربی۷۹

سرگیجه سوت!
تقابل  یعنی  اول  نیم فصل  نبرد  حساس ترین  به  رفته  رفته 
در  بحث ها  طبیعتا  و  می شویم  نزدیك  استقالل  و  پرسپولیس 
مهم ترین  از  یکی  حاضر  حال  در  می گیرد.  باال  بازی  این  مورد 
هنوز  که  جایی  است؛  آن  قاضی  نام  دیدار،  این  سوال های  عالمت 
کسی نمی داند سوت آغاز هفتادونهمین دربی تهران را کدام داور 
است  این  اما  توجه  جالب  نکته  آورد.  درخواهد  صدا  به  ایرانی 
پیرامون  پیش داوری ها  و  اعتراضات  گمانه زنی ها،  بار  این  که 
طوری  است؛  گرفته  اوج  بی سابقه ای  شکل  به  مسابقه  این  قاضی 
رسانه ها،  سطح  در  فشار  اعمال  با  می کنند  سعی  سرخابی ها  که 
میز  روی  از  هستند  نامطلوب  خودشان  نظر  از  که  را  گزینه هایی 
برای  را  کار  فشار،  همه  این  اینکه  است  مسلم  آنچه  کنند.  حذف 
شد  خواهد  برگزیده  نهایت  در  که  داوری  نیز  و  داوران  کمیته 

سخت تر می کند.
 فغان استقاللی ها و حذف فغانی!

شاید اگر ابتدای فصل در مورد داور دربی بحث می کردیم، خیلی ها 
حاضر  حال  قاضی  معتبرترین  می کردند؛  مطرح  را  فغانی  اسم 
با  بود.  برگشته  برزیل  جهانی  جام  از  تازگی  به  که  ایران  فوتبال 
به  فغانی  که  داد  رخ  اتفاقاتی  اول  نیم فصل  خالل  در  اما  حال  این 
استقالل  و  سپاهان  بازی  در  او  شد.  دور  دربی  سوت  از  تدریج 
اعتراض  با  مساله  این  که  گرفت  اصفهانی  تیم  سود  به  پنالتی  یك 
فراموش  هنوز  که  استقاللی ها  شد.  مواجه  آبی ها  وحشتناك 
هم  زاید»  «ایمون  به  معروف  بازی  یا  دربی۷۴  داور  نکرده اند 
همین علیرضا فغانی بود، نسبت به وی آلرژی شدید پیدا کرده اند 
که این حساسیت، بار دیگر در بازی این تیم برابر تراکتورسازی 

در تبریز اوج گرفت؛ آنجا که فغانی به دلیل اعتراضات مکرر کرار 
را  آبی پوشان  بازیکن  مهم ترین  و  داد  زرد  کارت  وی  به  جاسم، 
به  استقالل  مسووالن  داستان،  این  از  بعد  کرد.  محروم  دربی  از 
کمیته داوران نامه زدند و از آنها خواستند فغانی را از گزینه های 
قضاوت دربی حذف کنند؛ آنچه در عمل اتفاق افتاد و فدراسیون 
فوتبال اعالم کرد شهرآورد شماره ۷۹ را این داور سوت نخواهد 
زد. اگرچه رفتار استقاللی ها از سوی برخی منتقدان غیرحرفه ای 
قلمداد شده، اما خودشان فکر می کنند حق داشته اند چنین کاری 
به  آبی ها  سرپرست  ماجدی،  میرشاد  دیروز  همین  بدهند.  انجام 
بزنیم  نامه  که  داشتیم  را  حق  این  «ما  گفت:  فارس  خبرگزاری 
تحریک  باعث  چون  باشد  نداشته  حضور  داور  فالن  بگوییم  و 
بوده،  خواهش  صورت  به  هم  کار  این  انجام  می شود.  هواداران 

نه با  جنجال!»

 فشار پرسپولیسی ها روی گزینه اصلی
از مدت ها پیش این شایعه به شکل بسیار جدی در محافل ورزشی 
خواهد  سوت  جهانبازی  یدالله  را  دربی۷۹  که  بود  شده  منتشر 
مساله  همین  هم  دربی  ماقبل  هفته  در  داوران  چیدمان  حتی  زد. 
را تایید می کرد و عجیب اینکه خود جهانبازی نیز در مصاحبه ای 
رسما اعالم کرد این بار نوبت او شده که دربی را قضاوت کند! در 
داوران  کمیته  در  که  هم  مرادی  مسعود  گذشته  روز  راستا  همین 
تایید  را  مساله  این  «کاپ»  سایت  با  گفت وگو  در  دارد،  عضویت 
کرد: «نظرات قبلی اعضا روی یدالله جهانبازی بود و به احتمال 
فراوان او داور دربی ۷۹ خواهد بود. مسووالن کمیته داوران به 
زودی درباره انتخاب داور دربی به جمع بندی نهایی می رسند.» 
به این ترتیب اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، ظرف امروز و فردا نام 
جهانبازی به عنوان داور دربی اعالم خواهد شد. این اما در حالی 
است که این بار برخی از پرسپولیسی ها نسبت به گزینه انتخابی 
هفته  ابتدای  راستا  همین  در  دارند.  اعتراض  داوران  کمیته 

داور،  این  تصویر  انتشار  با  سرخپوشان  هوادار  روزنامه  جاری 
فصل  دو  یکی،  ظرف  پرسپولیس  علیه  او  اشتباهات  مهم ترین  به 
تایید  را  اهواز  در  افشین  آرش  هند  «گل  بود:  کرده  اشاره  اخیر 
پنالتی  دو  نگرفت،  را  تهران  نفت  مقابل  پرسپولیس  پنالتی  کرد، 
شرایط  این  در  نگرفت.»  تبریز  در  را  تراکتور  مقابل  پرسپولیس 
انتقادات  موج  جهانبازی،  اسم  رسمی  اعالم  با  می رسد  نظر  به 

قرمزها از او دوباره شکل خواهد گرفت.

 خدا به داد داور دربی برسد
داوران  از  بسیاری  خروج  با  ایران  فوتبال  که  شرایطی  در 
سرشناس از چرخه قضاوت روبه رو شده، به نظر می رسد قاضی 
به  مسابقه  این  تاریخ  داوران  گمنام ترین  از  یکی  باید  را  دربی۷۹ 
قضاوت  مورد  در  نگرانی ها  به  حاال  مساله،  همین  آورد.  شمار 
بازی یکشنبه دامن زده است. سیدرضا غیاثی، رئیس اسبق کمیته 
داوران در این مورد به خبرگزاری فارس می گوید: «ای کاش در 
زمان دربی علیرضا فغانی در تهران بود یا محسن ترکی آمادگی 
داور  من  عقیده  به  داشت.  را  مسابقه  این  در  قضاوت  برای  الزم 
بزند.  سوت  خوب  را  بازی  این  می تواند  باشد  آماده  که  تجربه  با 
قضاوت  عاقبت  و  آخر  خدا  شده  مطرح  که  داوری  گزینه های  با 
انتخاب  که  داوری  هر  برای  من  البته  کند.  خیر  به  را   ۷۹ دربی 
گزینه هایی  که  است  آن  واقعیت  اما  می کنم  موفقیت  آرزوی  شود 
که مطرح می شوند همگی اشتباهات تاثیرگذاری داشته اند. حتی 
مورد  در  اختالف نظر  اصفهانیان  و  عسگری  بین  که  شنیده ام 
من  نمی کنند.  گوش  که  من  حرف  به  دارد.  وجود  داور  انتخاب 
مسوولیتی ندارم، اما  ای کاش داوری را انتخاب کنند که از عهده 
قضاوت این مسابقه بر بیاید. قضاوت در دربی بار روانی شدیدی 
را روی شانه های داور می گذارد و اگر اشتباهی رخ بدهد و داور 
به نفع یک تیم اشتباه کند به طرفداری از آن تیم متهم خواهد شد 

و ضرر این مساله به داوری این مملکت خواهد خورد.»





  جمعه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۲هفته نامه پرشین۳۰

 افقي:
ــدون  ــي، ب ــك ورزش المپيك ١ - ي
برخورد اما پرآسيب! – هتك حرمت 
ــي كه به حكم قانون  و حيثيت كس

دستگير شده... است
٢- بزرگتر – امان از سردرگم آن! – 

سهل انگاري
ــي كه  ٣- آلودگي – بزرگوار – كس

وكالت كاري به او سپرده شده
ــراي  ــي ب ــان و روان – كالم ٤- ج
ــوره  ــي – س ــگفتي – نغمه خوان ش

چهارم
٥- زشت و نفرت انگيز – نوشيدني 

معروف
ــه – خراب  ــظ فرانس ــا در لف ٦- آق

نيست – ترمز چارپا
ــروه  ــرداري – گ ــين خاكب ٧- ماش

نوازنده – شبيه
ــخصي – دودمان، ذريه  ٨- ذوق ش

– ديدن
ــي – داراي فرق –  ــب اروپاي ٩- لق

بيماري كم خوني
١٠- يار غم – جدا از هم – خجستگي

١١- خودرو سنگين – الكپشت كارتوني
١٢- نظر – نام دخترانه – ميوه – دور از مقصد

١٣- يك نوع بيماري واگير – به صورت جديد و برابر با مقررات و تشريفات – از توابع طبس
١٤- غذاي ايراني – زره – ناچار

١٥- پژوهش – وسيله محاسباتي با كمك خطوط و منحني هاي ترسيمي

 عمودي:
١ - سبك و شكل ادبي يا هنري – رتبه هاي شغلي

٢- هماهنگ – نيمه گرم – دومين شهر پرجمعيت استان زنجان
٣- حالل شرعي – كشيده شده – صندلي معلولين

٤- در بيمارستان خدمت مي كند – قايق – گالبي – فرمان سكوت
٥- كشور آفريقايي – آلياژ – ساز موالنا

٦- سركه – سرود و نغمه – حيله
٧- هالك شدن – چشم انداز – عبادتگاه مسلمانان
٨- سلول – حديث معروف نبوي – شرف و عفت

٩- نوشيدني تخميري حاصل از شير كه سرمنشأ آن كوه هاي قفقاز در روسيه است – 
نقش و نگار جامه – پرستش

ــد –  ١٠- آنچه مايه فخر باش
شيرزن كربال – تازه

١١- من و جنابعالي – تبحر 
– متأهل نيست

ــتي –  ١٢- بااهميت – دوس
نظير – پيچ شش گوش

١٣- اسوه – باركش شهري – 
مركز كشور چك

ــش – جد  ــوراك كف ١٤- خ
ــرم (ص) – گول  ــر اك پيامب

زننده
ــيخ  ــروف ش ــاب مع ١٥- كت

صدوق – غرش ابر

 افقي:
ــي – نامي  ــتالو گراف ١ - كريس

براي آقايان
ــه كودكانه  ــك – بازيچ ٢- كم
– ميان كودكي و ميانسالي در 

زندگي هر فرد
ــتان كرمان  ــهری در اس ٣- ش
ــق دارو – درخت  ــزار تزري – اب

بي ميوه
ــته – عود- بخشي از  ٤- شايس

اوستا – قلت و نقصان
٥- غذا – پرش كردن

ــه و معدوم –  ــان رفت ٦- از مي
ــت حمل  ــانه و پش آنچه بر ش

كنند – آتش مازني
٧- علم نجوم – زيبا – كاشتني 

در پارك
٨- دستورها – منفك – مركز 

حكومت سامانيان
٩- عشوه – رونق و جال – منزه
١٠- سايه – باسكول – مركز ژاپن

١١- هويدا – وسيله اي در آشپزخانه
١٢- چرخ تانك – انديشيدن – آقاي آلماني – قوم ايراني

١٣- بچه پرنده – نيست شدن – درجه ارتشي
١٤- دنباله – نسب شناس – نشان، مدال

١٥- آباداني – اثر فرانسواساگان

 عمودي:
١ - يكي از جزاير اياالت متحده در اقيانوس آرام – اثري از آلدوس هاكسلي

٢- عالم الهي – آهسته – از اعداد ترتيبي
٣- نوعي از خودروي هيوندا – احتياج – شهری در استان كردستان

٤- مكر – نگين انگشتري – هنوز قاچ نشده! – پرنده اسطوره اي
٥- يكي از چهار جهت – گزارش – نفس خسته

٦- ساز موالنا – داخل – كاركرد
٧- قبيله اي در كنار خزرج – مخترع المپ – كشيده و افراشته

٨- شهری در استان هرمزگان – روشندل – جملگي
٩- نام پيامبري – كوچكترين جزء انرژي – جام قهرماني

١٠- خزانه دار – شاهد – 
يار خوش

ــبك –  ــف – س ١١- ردي
اسبدواني

ــه در گويش  ١٢- عدد س
ــا – مخلوط  آذري – انته

آب و آرد – شيوه، منوال
ــاس –  ــمه لب ١٣- مجس

كارد – زيبارو
ــي  ١٤- نامدار – گردنكش

– دلبر
١٥- پالئونتولوژي – گوي 

گريبان
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 طالع بینی هفتگی
فال هفته متولدین فروردین:

خوشایندی  چندان  نه  اتفاقات  شاهد  گذشته  روزهای  در 
سخت  دوره  این  که  باشید  شاکر  را  خدا  باید  اما  اید،  بوده 
روزهای  شما  برای  رو  پیش  روزهای  و  گذشت  زندگی 
دلنشینی خواهد بود. از این فرصت استفاده کرده و سعی 

کنید محب تهای دیگران را بدون پاسخ نگذارید.

فال هفته متولدین اردیبهشت:
باید برای کارهای تان برنامه داشته باشید، با شیوه فعلی 
نبرید،  یاد  از  هم  را  نکته  یک  رسید.  نخواهید  موفقیت  به 
اموری را که برای تان سودی ندارد و فقط باعث کم شدن 
در  بگذارید.  کنار  یشود،  م  شما  وقت  شدن  تلف  و  انرژی 
ضمن فراموش نکنید خانواده نخستین جایگاه زندگی شما 

بوده، پس شادی هایتان را با آنها قسمت کنید.

فال هفته متولدین خرداد:
مهربانی شما همیشه و در همه ایام زبانزد همه افراد چه 
مهربانی  نکنید  فراموش  است.  بوده  دوستان  چه  و  فامیل 
یک خصلت پسندیده است، پس نباید از داشتن آن خجالت 
زده باشید، خیلی ها در مورد من و شما غلو م یکنند، به این 
شما  برای  سفری  هفته  این  اواخر  شاید  ندهید.  بها  موارد 

پیش بیاید آن را به تاخیر نیندازید.

فال هفته متولدین تیر:
جنب  کنید  سعی  دهید،  تغییر  باید  را  خود  زندگی  روال 
ههای خوب زندگی را بیشتر ببینید. افراد بدبین در بهترین 
حاالت هم باالخره نکته ای برای ایراد گرفتن پیدا می کنند 
دنبال  به  نیز  سخت  شرایط  در  خوشبین  افراد  برعکس  و 

دالیل شاد بودن هستند. شما هم تالش کنید جزو خوشبین 
های جامعه باشید تا به موفقیت های بیشتر دست یابید.

فال هفته متولدین مرداد:
یکنید  م  تصور  و  فراموش  را  زندگی  خوب  شرایط  گاهی 
اطرافیان به فکر شما نیستند؛ این گونه فکرها شما و سپس 
اطرافیان تان را ناراحت خواهد کرد پس چرا آنها را کنار 
همه  یاور  همیشه  خداوند  نکنید  فراموش  گذارید؟  نمی 
افراد است و کسی که خدا را دارد چندان نیازی به دیگران 

ندارد. پس بدون دلشوره از زندگی خود لذت ببرید.

فال هفته متولدین شهریور:
چند روزی است احساس چندان خوبی ندارید، بهتر است 
یک  تان  دوستان  کنار  در  و  بزنید  خود  دوستان  به  سری 
روز  یک  فقط  هم  کار  این  البته  کنید؛  سپری  را  خوب  روز 
به  را  امروزتان  کنید  سعی  پس  کرد،  خواهد  خوب  را  شما 
گونه ای زندگی کنید که فردای خوبی در انتظارتان باشد. 

در یک کالم تالش کنید نگاهتان را به زندگی تغییر دهید.

فال هفته متولدین مهر:
کار  به  دست  که  این  از  قبل  اما  اید،  گرفته  مهمی  تصمیم 
تغییرات  زیرا  کنید،  ریزی  برنامه  و  فکر  خوب  شوید، 
کوچک هم ممکن است مشکالتی برای شما ایجاد کند و به 
کلی روند کاری شما را تغییر دهد. پس کمی صبر کنید تا 

اوضاع آرا متر شود.

فال هفته متولدین آبان:
روزهای زندگی را چه سخت بگیرید و چه آسان می گذرد. 
ای  رویه  و  الیه  که  است  گذشتن  این  چگونگی  آثار  فقط 
حاال  کشد.  می  ما  زندگی  بر  تیره  نکرده  خدای  یا  روشن 
را  زندگی  سفر  کنید  سعی  کرد،  طی  را  مسیر  این  باید  که 

راحت تر بگیرید و تا آنجا که ممکن است از آن لذت ببرید.

فال هفته متولدین آذر:
این هفته روزهای خوبی را تجربه خواهید کرد، اما هنوز 
و  اید  نکرده  رها  اید،  داشته  گذشته  در  که  را  مشکالتی 
همچنان به ای کاش هایی فکر می کنید که دیگر نمی تواند 
به کمک شما بیاید. گذشته را کنار بگذارید و از آن فقط به 
عنوان یک درس استفاده کنید. با این شیوه آینده بهتر و کم 

مشکل تری خواهید داشت.

فال هفته متولدین دی:
ناراضی  ناخوشایند  بظاهر  اتفاقهای  از  وقتها  بعضی 
شویم  می  متوجه  گذشت،  آنها  از  مدتی  وقتی  اما  هستیم، 
این اتفاق نه تنها به ضرر ما نبوده بلکه خیری هم به همراه 
داشته است. پس همیشه آرامش خود را در مشکالت حفظ 

و سعی کنید اوضاع را به بهترین شکل بسازید.

فال هفته متولدین بهمن:
گاهی از دوستان و اطرافیان گله مند می شویم، این برای 
آنها  باشیم  داشته  خاطر  به  باید  اما  آید،  می  پیش  ما  همه 
را  زمان  امروزی  شلوغ  زندگی  در  و  دارند  معذوراتی  هم 
و  توجهی  بی  معنای  به  وقت  نداشتن  کنند.  مدیریت  باید 
فراموش کردن ما نیست. ارتباط خود را در هر شرایطی با 

دوستان تان حفظ کنید.

فال هفته متولدین اسفند:
بگذارید  کنار  را  تردید  اید،  شده  دعوت  کوتاه  سفری  به 
استفاده  قوا  تجدید  و  روحیه  تغییر  برای  فرصت  این  از  و 
کنید. مدتی است زمان زیاد و بیش از حد معمول را به کار 
اختصاص می دهید. این شیوه مناسبی نیست. بدن و فکر 

همه ما به استراحت و تفریح هم نیاز دارد.

جدول و سرگرمی

این قانون بیمارستان
وارد  سرعت  با  داشت  آغوش  در  را  خون آلود  و  زخمی  کودکی  که  حالی  در  پیرمردی 
بهش  ماشین  برسید.  بچه  این  داد  به  می کنم  گفت: «خواهش  پرستار  به  و  شد  بیمارستان 

زد و فرار کرد.»
پرستار گفت: «این بچه نیاز به عمل داره باید پولشو قبل از بستری و عمل پرداخت کنید.»

خواهش  نمی شناسم.  هم  رو  بچه  این  مادر  و  پدر  حتی  ندارم.  پولی  من  گفت: «اما  پیرمرد 
می کنم عملش کنید. من پول رو تا شب فراهم می کنم و براتون میارم.»

پرستار گفت: «با دکتری که قراره بچه رو عمل کنه صحبت کنید.»
بعد  پول  اول  بیمارستانه،  قانون  گفت: «این  بیندازد  نگاهی  کودک  به  اینکه  بدون  دکتر  اما 

عمل. باید پول قبل از عمل پرداخت بشه.»
صبح روز بعد همان دکتر سر مزار دختر کوچکش ماتش برده بود و به دیروز می اندیشید.

واقعا پول این قدر با ارزشه؟
 

خرید روزنامه و پول خرد
در  صبحانه  سفارش  از  پس  منهتن  به  مسافرتشان  راه  سر  در  جک،  صمیمی  دوست  جان، 

رستوران به جک گفت: «یک لحظه منتظر باش می روم یک روزنامه بخرم.»
پنج دقیقه بعد، جان با دست خالی برگشت. در حالی که غرغر می کرد، با ناراحتی خودش را 

روی صندلی انداخت. جک از او پرسید: «چی شده؟»
جان جواب داد: «به روزنامه فروشی رو به رو رفتم. یک روزنامه صبح برداشتم و ده دالر به 
صاحب دکه دادم. منتظر بقیه پول بودم، اما او به جای این که پولم را برگرداند، روزنامه را هم 
از بغلم در آورد. به من گفت االن سرش خیلی شلوغ است و نمی تواند برای کسی پول خرد کند. 

فکر کرد من به بهانه خریدن یک روزنامه می خواهم پولم را خرد کنم. واقعًا عصبانی شدم.»
می زد  غر  و  می کرد  شکایت  روزنامه فروشی  صاحب  از  صبحانه  خوردن  مدت  تمام  در  جان 
که او مرد بی ادبی است. جک در حالی که دوستش را دلداری می داد، حرفی نمی زد. جک بعد 
روزنامه فروشی  همان  به  خودش  بعد  و  باشد  منتظر  لحظه  یک  که  گفت  جان  به  صبحانه  از 
رفت. وقتی به آنجا رسید، با لبخندی به صاحب روزنامه فروشی گفت: «آقا، ببخشید، اگر ممکن 
خرد  پول  اما  بخرم  تایمز  نیویورک  می خواهم  نیستم.  اینجا  اهل  من  کنید.  من  به  کمکی  است 
وقتتان  و  است  شلوغ  سرتان  که  می بینم  می خواهم،  معذرت  دارم.  دالری  ده  یک  فقط  ندارم. 

را می گیرم.»
صاحب روزنامه فروشی در حالی که به کارش ادامه می داد یک روزنامه به جک داد و گفت: 

«بیا، قابل نداره. هر وقت پول خرد داشتی، پولش را به من بده.»
بود  آورده  در  شاخ  تعجب  از  که  حالی  در  جان  برگشت،  جنگی اش  غنیمت  با  جک  که  وقتی 

پرسید: «مگر یک نفر دیگر به جای صاحب روزنامه فروشی در آنجا بود؟»
به  کنی،  درک  را  دیگران  چیز  هر  از  قبل  اگر  عزیزم،  گفت: «دوست  دوستش  به  و  خندید  جک 
آسانی می بینی که دیگران هم تو را درک خواهند کرد. ولی اگر همیشه منتظر باشی که دیگران 
درکت کنند، خوب، دیگران همیشه به نظرت بی منطق می رسند. اگر با درک شرایط مردم از 

آنها تقاضایی بکنی، به راحتی برآورده می شود.»

انارهای زیر خاک
زمانی  که بچه بودیم باغ انار بزرگی داشتیم که ما بچه ها خیلی دوست داشتیم. تابستونا که 
گرمای شهر طاقت فرسا می شد برای چند هفته ای کوچ می کردیم به این باغ خوش آب و هوا 
روزی  چند  برای  هم  نزدیک  های  فامیل  اکثرًا  داشت.  فاصله  شهر  با  کیلومتری   ۳۰ حدودًا  که 
میومدن و با بچه هاشون، در این باغ مهمون ما بودن. روزهای بسیار خوش و خاطره انگیزی 
خاطره  زیاد  شاید  کنم،  تعریف  براتون  میخوام  که  ای  خاطره  اما  گذروندیم  باغ  این  در  ما 

خوشی نیست اما درس بزرگی شد برای من در زندگیم!
تا جایی که یادمه، اواخر شهریور بود. همه فامیل اونجا جمع بودن چونکه وقت جمع کردن 
انارها رسیده بود. ۸-۹ سالم بیشتر نبود. اون روز تعداد زیادی از کارگران بومی در باغ ما 
جمع شده بودن برای برداشت انار. ما بچه ها هم طبق معمول مشغول بازی کردن و خوش 

گذروندن بودیم! 
بزرگترین تفریح ما در این باغ، بازی گرگم به هوا بود اونم بخاطر درختان زیاد انار و دیگر 
میوه ها و بوته ای انگوری که در این باغ وجود داشت. بعضی وقتا میتونستی ساعت ها قائم 

شی، بدون اینکه کسی بتونه پیدات کنه.
که  بودم  شده  قایم  درختان  این  از  یکی  زیر  من  گرفتیم.  بازی  به  تصمیم  که  بود  نهار  از  بعد 
دیدم یکی از کارگرای جوونتر، در حالی که کیسه سنگینی پر از انار در دست داشت، نگاهی 
به اطرافش انداخت و وقتی که مطمئن شد که کسی اونجا نیست، شروع به کندن چاله ای کرد 
و بعد هم کیسه انارها رو اونجا گذاشت و دوباره این چاله رو با خاک پوشوند. دهاتی ها اون 

زمان وضعشون خیلی اسفناک بود و با همین چند تا انار دزدی، هم دلشون خوش بود.
غلطا  این  از  دیگه  که  بیارم  سرت  بالیی  کن  صبر  دزی؟  می  مارو  «انارهای  گفتم:  خودم  با 

نکنی.»
بدون اینکه خودمو به اون شخص نشون بدم به بازی کردن ادامه دادم، به هیچ کس هم چیزی 
بابا  کار گرها جمع شده بودن و میخواستن مزدشونو از  نگفتم. غروب که همه  این مورد  در 
بگیرن، من هم اونجا بودم. نوبت رسید به کارگری که انارها رو زیر خاک قایم کرده بود. پدر 
در حال دادن پول به این شخص بود که من با غرور زیاد با صدای بلند گفتم: «بابا من دیدم که 
علی  اصغر، انارها رو دزدید و زیر خاک قایم کرد! جاشم میتونم به همه نشون بدم، این کارگر 

دزده و شما نباید بهش پول بدین!»
پدر خدا بیامرز ما که هیچوقت در عمرش دستشو رو کسی بلند نکرده بود، برگشت به طرف 
من، نگاهی به من کرد، همه منتظر عکس العمل پدر بودن. بابا اومد پیشم و بدون اینکه حرفی 
بزنه سیلی محکمی زد تو صورتم و گفت: «برو دهنتو آب بکش، من خودم به علی اصغر گفته 

بودم، انار هارو اونجا چال کنه، واسه زمستون.»
بعدشم رفت پیش علی اصغر، گفت: «شما ببخشش، بچس اشتباه کرد.»

پولشو بهش داد، ۲۰ تومان هم گذاشت روش، گفت اینم بخاطر زحمت اضافت. من گریه کنان 
رفتم تو اطاق، دیگم بیرون نیومدم. کارگرا که رفتن، بابا اومد پیشم، صورتمو بوسید، گفت: 
«میخواستم ازت عذر خواهی کنم! اما این، تو زندگیت هیچوقت یادت نره که هیچوقت با آبروی 
کسی بازی نکنی، علی اصغر کار بسیار ناشایستی کرده اما بردن آبروی مردی جلو فامیل و در 

و همسایه، از کار اونم زشت تره.» 
شب شده بود، اومدم از ساختمون بیرون که برم تو باغ پیش بچه های دیگه. دیدم علی اصغر 
سرشو انداخته پایین و واستاده پشت در. کیسه ای تو دستش بود. گفت: «اینو بده به حاج آقا 

بگو از گناه من بگذره!»
همه  اضافه  به  توشه  بود  کرده  چال  که  ای  کیسه  دیدیم  کرد.  بازش  بابا.  پیش  بردم  رو  کیسه 

پوالیی که بابا بهش داده بود.

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

یت
حکا





 ۲۹ آبان ؛ سالروز درگذشت منوچهر آتشی

 شاعر حماسه و خشونت  
روستای  در   ۱۳۱۰ سال  مهر  دوم  معاصر ،  نامدار  مترجم  و  شاعر  آتشی  منوچهر 
دهرود بخش بوشکان در بوشهر به دنیا آمد.وی تحصیالت ابتدایی و دوره متوسط 

را در بوشهر گذراند و پس از آن برای گذراندن دوره 
سال  در  آتشی  رفت.  شیراز  به  مقدماتی  دانشسرای 
۱۳۳۳ آموزگار شد و در شهر بوشهر و اطراف آن به 
تدریس پرداخت و در سال ۱۳۳۹ به دانشسرای عالی 
لیسانس  انگلیسی  زبان  رشته  در  و  شد  وارد  تهران 
گرفت. او در مقطع کارشناسی رشته  زبان و ادبیات 
دبیرستان های  در  و  شد  فارغ التحصیل  انگلیسی، 
پایان  در  همچنین  پرداخت.او  دبیری  به  قزوین، 
در  ویراستار  عنوان  به  دبیری  خدمت  سال های 
انتشارات سازمان رادیو و تلویزیون به کار پرداخت 
و در سال ۱۳۵۹ بازنشسته شد و به بوشهر بازگشت. 
آتشی از سال ۱۳۳۳ انتشار شعرهایش را شروع کرد 

نخستین  درآید.  معاصر  مطرح  شاعران  شمار  در  توانست  سال  چند  فاصله   در  و 
از  پس  و  شد  چاپ  تهران  در   ۱۳۳۹ سال  در  دیگر  آهنگ  عنوان  با  او  شعر  مجموعه  
این مجموعه، دو مجموعه دیگر با نام های آواز خاک و دیدار در فلق انتشار یافت. 
آخر  دهه  دو  در  می سروده  شعر  نیمایی  سبک  به   ۶۰ و   ۵۰ و   ۴۰ دهه های  در  وی 
به  معاصر  شعر  در  دیگر»  «آهنگ  مجموعه  با  وی  آورد.  روی  سپید  شعر  به  عمر 
به  وحشی  و  جنوبی  طبیعت  در  شهود  و  کشف  با  او  می زند.  دست  تازه  تجربه ای 
نوعی خشونت غریزی در شعر دست می یابد اما آنچه خشونت شعری آتشی را از 
خودش (مثًال  از  بعد  و  قبل  شاعران  از  برخی  غیرمنسجم  و  آشفته  خشونت  عنصر 
حضور «جنوب»،  به جز  می کند  متمایز  منشی زاده)  کیومرث  یا  رحمانی  نصرت  از 
لحن حماسی آن است. شعرهای آتشی در دهه های ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ شعر کویر است و 
عناصر طبیعی این کویر حماسه و خشونت را با هم می آمیزد. گذشته از آن، عشق 
در  تنها  احساس  و  می کند  غرق  جنوبی  طبیعت  این  به  را  خود  نیز  آرزو  و  امید  و 
مثلث خشونت- حماسه- جنوب چهره نشان می دهد. منوچهر آتشی سال ۱۳۸۴ در 
روز  چند  و  شد  معرفی  ادبیات  ماندگار  چهره  عنوان  به  ماندگار  چهره های  مراسم 
پس از آن   ، در ۲۹ آبان ۱۳۸۴ بر اثر ایست قلبی در سن ۷۴ سالگی در بیمارستان سینا 

تهران درگذشت و در زادگاهش بوشهر به خاک سپرده شد.
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غزلیات حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

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

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

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

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

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

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

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

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

من این نگفته ام آن کس که گفت بهتان گفت

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

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

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

فرهنگ ایرانی تامین می شود .


