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 ادامه گفتگوهای ایران و ۱+۵ به تابستان کشید؛

هفته،  یک  از  بعد  سرانجام  و  رسید  پایان  به  االجل  ضرب 
نتایج  و  گشودند  را  درها  وین،  کوبورگ  پله  هتل  مهمانان 
آینده  سال  تا  ژنو  توافق  کردند.  اعالم  را  خود  های  رایزنی 
تمدید شد. این در حالی است که آزادسازی دارایی های مسدود 
شده ایران در دوره تمدید جدید توافق یعنی تا ۱۰ تیر ۹۴ ادامه 

پیدا خواهد کرد.
محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه ایران به همراه هیئت های 
روسیه،  انگلیس،  آلمان،  فرانسه،  کشور(  شش  کننده  مذاکره 
سیاست  کننده  هماهنگ  اشتون  کاترین  و  آمریکا)  و  چین 
خارجه اتحادیه اروپا از روز سه شنبه هفته گذشته ۲۷ آبان در 
شهر وین گردهم آمدند تا دهمین دور مذاکرات جامع هسته ای 
حل  برای  گفتگو  ساعت ها  روز  هفت  این  در  کنند.  برگزار  را 
اختالفات موجود بر سر راه توافق جامع صورت گرفت که در 
نهایت منجر به تمدید توافق ژنو شد.سوم آذر ماه سال گذشته 
کاترین  همراه  به  کشور  شش  و  ایران  خارجه  وزرای  که  بود 
از  بعد  اروپا،  اتحادیه  خارجی  سیاست  وقت  مسئول  اشتون، 
برگزاری سه دور نشست در شهر ژنو به توافقی تحت عنوان 
یافتند. دست   Joint Plan of Action (مشترک اقدام  (برنامه 
راه  بررسی  با  کردند  تالش  طرف  دو  گذشته  روز  هفت  در 
حل های مختلف نظرات خود را به یکدیگر نزدیک کنند و در 
زمان مورد نظر بتوانند به توافق دست پیدا کنند.اما این اتفاق 
نیفتاد و ارایه گزینه های جایگزین از جمله توافق سیاسی به 
منظور فراهم کردن زمینه دستیابی به توافق جامع نیز مورد 
تایید طرفین قرار نگرفت. بر این اساس ایران و ۵+۱ بین گزینه 
برگزیدند.طرفین  را  تمدید  گزینه  تمدید،  و  مذاکرات  شکست 
رضایت دادند فرصت دوباره به یکدیگر بدهند تا شاید با تمدید 

برنامه اقدام مشترک امکان دستیابی به توافق جامع را فراهم 
۱۳۹۴ (اول  تیر   ۱۰ تا  ماه   ۷ مدت  به  ژنو  توافق  بنابراین  کنند. 
ژوییه) تمدید شد. این در حالی است که منابع نزدیک به هیات 
مذاکرات  شد  قرار  کردند:  اعالم  ایران  هسته ای  کننده  مذاکره 
توافق  به  دستیابی  برای  آینده  هفته های  طی  و  آغاز  به زودی 
ادامه یابد. اعالم تمدید زمان مذاکرات با رضایت دو طرف در 
دستیابی به پیشرفت های محسوس و قابل توجه همراه بود. 
در همین رابطه در پایان مذاکرات فلیپ هاموند وزیر خارجه 
رسیده  گیری  چشم  های  پیشرفت  به  که  کرد  اعالم  انگلیس 
ایم. همچنین سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز 
تصریح کرد که مذاکره با ایران پیشرفت خوبی داشته است اما 
همه  که  کرد  تاکید  است.وی  نشده  حاصل  هنوز  اصلی  هدف 
اعضای ۱+۵ به رسیدن به توافق با تهران متعهد هستند.اینکه 
دو طرف از نتایج مذاکرات اعالم رضایت می کنند و نتایج آن 
هنوز  و  است  جلو  روبه  گام  یک  نمی کنند،  قلمداد  شکست  را 
ایران  ای  هسته  مناقشه  به  دادن  پایان  برای  را  ها  امیدواری 
زنده نگاه می دارد.هر چند دو طرف در تحقق این خواست راه 
سخت و ناهمواری را پیش رو دارند به خصوص که در آینده 
آمریکا  و  ایران  یعنی  مذاکرات  اصلی  طرف  دو  داخلی  فضای 
مذاکرات  روند  می تواند  و  می شود  جدی  تغییرات  دستخوش 
را با مخاطراتی مواجه کند.از ماه ژانویه جمهوری خواهانی 
از  را  سبقت  گوی  توانستند  ای  دوره  میان  انتخابات  در  که 
رقیب خود یعنی دموکرات ها بربایند و حاکم کنگره شوند، در 
کنگره مستقر می شوند و می توانند فشارها بر دولت اوباما به 
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هفته ای که گذشت 
جهاد ظریف

رسانه های  برخی  به  فیروزآبادی  سردار  قبل  ۶ ماه  وقتی 
مرتبط با نیروهای مسلح هشدار داد که نباید دست به تشویش 
اقدامات  از  برخی  تخریب  و  دولت  تضعیف  مردم،  اذهان 
موضع گیری  این  می شود،  برخورد  آنها  با  وگرنه  بزنند 
بار  فیروزآبادی  هم  هفته  این  اما  کرد.  متعجب  را  خیلی ها 
درباره  که  زمانی  کرد؛  شگفت زده  را  ناظران  برخی  دیگر 
عملکرد تیم مذاکره کننده هسته ای عبارت «جهادگونه» را به 
کار برد و گفت نقش آقای ظریف و همکاران صادقش را در 

این مذاکرات جهادگونه ارزیابی می کنم.

خواهش و تمنا از اصالح طلبان
گردن  بر  را  نانوشته  وظیفه  این  باهنر  محمدرضا  گویا 
سیاسی  رقبای  از  انتخابات،  هر  از  قبل  که  می داند  خود 
دموکراسی  چالش  در  پررنگ  حضور  برای  اصالح طلبش 
دعوت کند؛ حتی اگر خود آنها پیش از چنین دعوتی، تصمیم 
سال  یک  از  بیش  باشند.  گرفته  را  انتخابات  در  حضور  به 
اما  مانده،  باقی   ۹۴ زمستان  در  مجلس  انتخابات  زمان  به 
عملی  را  خود  رسالت  این  هم  بار  این  مجلس  نایب رئیس 
کرده است. او در گفت وگویی با یک روزنامه گفته خواهش 

می کنیم اصالح طلبان بیایند.

دومیلیارد تومان برای مرتضوی
سعید مرتضوی روزهای خوبی را نمی گذراند؛ بعد از اعالم 
قضاوت،  شغل  تصدی  از  او  دائم  انفصال  حکم  شدن  قطعی 
حاال باید در پرونده تامین اجتماعی هم حساب سنگینی پس 
را  تهران  سابق  دادستان  دولت،  کارکنان  دادسرای  بدهد. 
متهم کرده که پس از حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر خلع 
ید او از سازمان تامین اجتماعی، مرتضوی در اموال شرکت 
و  داشته  غیرقانونی  تصرف  اجتماعی  تامین  سرمایه گذاری 
صادر  تومانی  میلیارد  دو  کفالت  قرار  او  موقت  آزادی  برای 

کرده است.

راه تامین امنیت پایدار
عمومی  روحانی  دولت  در  چنان  اقتصادی  توسعه  گفتمان 
می زنند.  حرف  آن  از  هم  وزرا  سیاسی ترین  حتی  که  شده 
برای  زمینه سازی  اطالعات،  وزیر  علوی  مورد  اخرین  در 
ریشه  را  خصوصی  بخش  اقتصادی  سرمایه گذاری های 
امنیت پایدار کشور دانسته و قول داده که مجموعه دولت و 

وزارت اطالعات به اجرای این راهبرد متعهد می مانند. وی 
در عین حال هشدار داده که برای استمرار امنیت پایدار توام 
مالحظه  کشور،  و  نظام  مصالح  حفظ  و  سرور  و  نشاط  با 

هیچ شخص و گروهی را نمی کنیم.

دنیا به کام سرخ ها
تبریزی  قرمزپوشان  قهرمانی  شدن  قطعی  با  که  هفته ای 
با  و  شود  شروع  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  نیم فصل  در 
ادامه  سنتی  رقیب  برابر  در  پایتخت  قرمزپوشان  پیروزی 
است.  بوده  سرخ ها  برای  خوش یمنی  هفته  حتما  کند،  پیدا 
و  شده  نیم فصل  قهرمان  امتیاز   ۲۸ با  تبریز  تراکتورسازی 
یک-  آنکه  از  بعد  توانست  دراماتیک  بازی ای  در  پرسپولیس 
هیچ از استقالل عقب افتاد، بازی را دو بر یک ببرد. آن هم در 
شرایطی که دقایق پایانی را ده نفره بازی کرد. شک نکنید؛ 

این هفته، هفته قرمزها بوده است.

طال روی مرز
مرز  حاشیه  در  قبل  هفته  روزهای  اغلب  در  جهانی  طالی 
و  چندین  کرد.  نوسان  اونس  هر  برای  دالر   ۱۲۰۰ روانی 
در  دالری   ۱۲۰۰ نردبان  از  طال  رفتن  پایین  و  باال  بار  چند 
و  کرده  کالفه  را  طال  معامله گران  کم کم  اخیر  هفته های 
از  خیلی  هرچند  است؛  زده  دامن  آنها  بالتکلیفی های  بر 
نمی دانند  مهم  زیاد  تکنیکال  منظر  از  را  مرز  این  تحلیلگران 
و شکسته شدن یکی از دو حد پایینی ۱۱۴۰ دالر و حد باالیی 

۱۲۵۰ دالر را برای آینده این فلز ارزشمند معنادار می دانند.

سناریوهای نفتی
نه  و  عادی-  نشست  صدوشصت وششمین  که  حالی  در 
می شود،  آغاز  وین  در  آذرماه)  (ششم  از  اوپک  فوق العاده- 
کل   ۹۴ سال  بودجه  الیحه  بررسی  مشغول  ایران  دولت 
این  در  نفت  قیمت  درباره  همین روزها  باید  و  است  کشور 
الیحه تصمیم بگیرد. نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت 
نفتی  سناریوی  هشت  پیش بینی  از  رئیس جمهور  راهبردی 
که  کرده  تاکید  و  داده  خبر  بودجه  الیحه  پیش نویس  در 
براساس برخی از این سناریوها ما سال آینده حدود ۲/۵ تا 

۳ درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت.
خروج آزادراه از بن بست

و  راه  وزیر  همراه  به  رئیس جمهور  معاون اول  اینکه 
بازدید  شمال  تهران-  آزادراه  ساخت  مراحل  از  شهرسازی 

آزادراه  این  قطعه  دو  تکمیل  برای  اعتبار  تامین  وعده  و  کند 
ایران  نیمه کاره  آزادراه  پیرترین  برای  مهمی  پیام  بدهد،  را 
از  نیمی  دست کم  کرده   اراده  روحانی  دولت  اینکه  دارد: 
این جاده حیثیتی را در چهارسال اول خود به ثمر برساند. 
قطعه چهارم آزادراه البته همین حاال هم با وجود عدم تکمیل 
اول  کیلومتری   ۳۲ قطعه  اما  است؛  ترافیک  بار  زیر  رسمی، 

کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سبقت بورس
سپری  راکد  و  کم رمق  را  سال  اول  نیمه  بورس  اینکه  از  بعد 
کرد، با آغاز مهرماه گویی روح تازه ای در بازار سهام دمیده 
شد و اگرچه دیگر خبری از رشدهای افسانه ای پارسال نبود، 
اما عملکرد دو ماه اول پاییز در این بازار سرمایه گذاران را 
تا حدودی امیدوار کرد. کارنامه دوماهه مهر و آبان بورس 
نشان از رشد ۵/۱ درصدی شاخص دارد که این بازار را در 
طال،  مسکن،  جمله  از  کشور  سرمایه گذاری  بازارهای  صدر 
قرار  درصدی اش)   ۳/۶ بازدهی  (با  پول  بازار  حتی  و  ارز 

می دهد.

دالر بی تفاوت
شاید اگر سه روز قبل توافق جامع هسته ای در وین به دست 
بازار  در  دالر  قیمت  به  توجهی  قابل  کاهشی  شوک  می آمد، 
ایران وارد می شد؛ اما با رخ ندادن این اتفاق، بازار ارز تغییر 
چندان مهمی را احساس نکرد. به نظر می رسد آرامش ایجاد 
نیمه  و  یک سال  دوره  طی  ایران  اقتصادی  فضای  در  شده 
پس از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ که حضور سفته بازان 
به  دالر  قیمت  حساسیت  کرده،  کم  شدت  به  را  ارز  بازار  در 

مذاکرات هسته ای را هم تا حدود زیادی پایین آورده است.

پایتخت کم تورم
باورش برای پایتخت نشینان سخت است، اما تهران در نیمه 
میان  در  مسکن  قیمت  تورم  کمترین  رکورددار  امسال  اول 
یک  قیمت  متوسط  که  حالی  در  است.  بوده  استان  مرکز   ۳۱
متر آپارتمان در این ۳۱ شهر بزرگ ۱۲٫۸ درصد گران شده 
رشد  بوده،  درصد   ۳۲ از  بیش  شهرکرد  در  قیمت  افزایش  و 
است.  شده  محدود  درصد   ۵ از  کمتر  به  تهران  در  قیمت ها 
متر  هر  و  دارد  را  قیمت ها  گران ترین  تهران  هنوز  البته 
آپارتمان در این شهر به طور متوسط بیش از چهار میلیون 

تومان است.

  سرگردانی پناهندگان 
ایرانی در دریای مدیترانه 
افغان  و  سوری  عمدتا  پناهندگان  حامل  کشتی  یک 
دریای  در  پیش  روز  چند  از  که  ایرانی  تعدادی  و 
به  شدن  منتقل  حال  در  بود  شده  سرگردان  مدیترانه 
هدایت  حال  در  یونان  است.پلیس  یونان  در  بندری 
است،  کرت  جزیره  در  یراپترا  بندر  سوی  به  کشتی 
صلیب  عضو  داوطلبان  و  محلی  مقامات  که  جایی 
برای  ورزشی  سالن  یک  کردن  آماده  حال  در  سرخ 
یک  هستند.حمید،  کشتی  سرنشینان  موقت  اسکان 
سرنشین ایرانی این کشتی به بی بی سی گفت که آنها 
آب و غذای کافی در اختیار ندارند.به گفته حمید، این 
از  پیش  روز   ۱۰ دارد،  سرنشین   ۷۰۰ حدود  که  کشتی 
ترکیه حرکت کرد و قرار بود ظرف سه روز به مقصد 
برسد، اما موتور کشتی دو روز پس از حرکت از کار 
افتاد و کاپیتان کشتی فرار کرد.سرنشینان این کشتی 
۸ روز است که در آبهای مدیترانه سرگردان هستند.

یک کشتی یدک کش پلیس ساحلی یونان این کشتی را 
به سوی بندر یراپترا می برد و انتظار می رود امشب 
به این بندر برسد.خبرگزاری های بین المللی از قول 
سالمت  جدی  خطری  که  می گویند  یونانی  مقامات 
یک  که  اند  گفته  آنها  نمی کند.  تهدید  را  سرنشینان 
است. شده  منتقل  کشتی  از  کوپتر  هلی  با  حامله  زن 

اما حمید، سرنشین ایرانی کشتی می گوید که اوضاع 
کشتی آشفته است و سرنشینان آن آب و غذای کافی 
سرنشینان  از  ای  عده  که  گفت  ندارند.او  اختیار  در 
کشتی بیمار شده اند.به گفته سازمان پزشکان بدون 
سوری  پناهندگان  کشتی  سرنشینان  درصد   ۸۰ مرز، 
کشور  در  مرج  و  هرج  و  داخلی  جنگ  از  که  هستند 
خود می گریزند.سازمان عفو بین الملل اخیرا گزارش 
ماه  (دی  میالدی   ۲۰۱۴ سال  ابتدای  از  که  بود  داده 
عبور  قصد  که  پناهنده   ۲۵۰۰ از  بیش  گذشته)  سال 
را  اروپا  به  سفر  و  مدیترانه  دریای  از  غیرقانونی 
داشتند، غرق یا ناپدید شده اند.بر اساس این گزارش، 
در این مدت ۱۵۰ هزار نفر موفق شده اند از مدیترانه 

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

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری
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صحیح  رسانی  اطالع   جهت  در  صرفا  و 
سایت  از  مطالب  تمامی  دارد.  می  بر  گام 
رسیده  مقاالت  معتبر،  های  روزنامه  ها، 
نویسنده  نام  ذکر  با  رسمی  وخبرگزاریهای 

انتخاب و به چاپ می رسد.
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چنانچه افراط بین عده ای 
بیشمار تقسیم گردد، همه را 

کفایت خواهد کرد.

شاه لیر، پرده چهارم، صحنه اول.

Distribution should 
undo excess, and each 
man have enough.

King Lear, Act IV, sc. 1.

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

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

مشترکانی به ما معرفی کرده اند.

79752 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

ادامه از صفحه ۱

از  هم  ایران  داخل  کنند.در  ایجاد  را  مذاکرات  مسیر  در 
به  با  داخلی  سیاسی  فضای  کم  کم  جاری  سال  اواخر 
انتخاباتی  آینده  سال  مجلس  انتخابات  به  رفتن  پیشواز 
می شود که این فضا می تواند فشار بر دولت روحانی به 
منظور عدم توافق با غرب را افزایش دهد.بر این اساس 
را  بیشتری  دشواری  می تواند  مذاکرات  ماهه   ۷ تمدید 
و  جامع  توافق  به  دستیابی  منظور  به  طرف  دو  برای 
تاکنون  که  مستحکمی  اراده  هرچند  کند،  ایجاد  نهایی 
دولت های دو کشور از خود به نمایش گذاشته اند شانس 
سال  تیرماه   ۱۰ تا  ایران  ای  هسته  پرونده  کردن  مختومه 

آینده را باال نگه می دارد.

ماهانه ۷۰۰ میلیون دالر
هیات  به  نزدیک  منبع  یک  ایسنا  گزارش  به  میان  این  در 
آزادی  ترتیبات  بررسی  از  ایران  هسته ای  کننده  مذاکره 
اقدام  برنامه  اساس  بر  ایران  شده  بلوکه  دارایی های 
افزود:  منبع  داد.این  خبر  ماهه)  شش  (دوره  مشترک 
برخی جزییات زمان بندی در دست تنظیم است. بر اساس 
گزارش ها طبق توافق صورت گرفته در وین هر ماه ۷۰۰ 
خارجی  بانک های  در  ایران  سرمایه های  از  دالر  میلیون 
آزاد می شود. اما هنوز مشخص نیست در ازای این مبلغ 
ایران چه اقدامات هسته ای را عالوه بر آن چه در ۱۰ ماه 
داد.همچنین  خواهد  انجام  است  گرفته  صورت  گذشته 
تمدید  تایید  ضمن  بریتانیا  خارجه  وزیر  هاموند،  فیلیپ 
ماهانه  متوسط  به طور  ایران  که  کرد  تصریح  توافق، 
در  را  خود  شده  مسدود  دارایی های  از  دالر  میلیون   ۷۰۰
توافق  اساس  بر  کرد.  خواهد  دریافت  تمدید  دوره  این 
تعلیق  را  خود  درصدی   ۲۰ سازی  غنی  ایران  ژنو  اولیه 
به  نیمی  را  درصدی اش   ۲۰ شده  غنی  اورانیوم  ذخایر  و 
اکسید اورانیوم و نیمی دیگر را رقیق کرد.همچنین ایران 

از  که  را  خود  درصدی   ۵ شده  غنی  اورانیوم  تا  پذیرفت 
کند. تبدیل  اکسید  به  می شود  تولید  توافق  اجرای  تاریخ 
اراک  راکتور  عمده  تجهیزات  تا  پذیرفت  ایران  همچنین 
را در زمان اجرای توافق نصب نکند. و نیز سانتریفیوژ 
در  این  بر  نکند.عالوه  نصب  تاسیساتش  در  را  بیش تری 
ازای  در  تا  پذیرفت  ایران  توافق  ماهه  چهار  تمدید  مدت 
آزاد شدن ۲٫۸ میلیارد دالر از دارایی هایش حدود ۴ تن از 
اورانیوم های غنی شده تا کم تر از ۲ درصد را به اورانیوم 

طبیعی تبدیل کند.

مسکو اجازه ادامه مذاکرات تا بی نهایت را نمی دهد
اما در میان خبرهای تمدید مذاکرات؛ تماس تلفنی پوتین 
روزگذشته  کرد.  ایجاد  را  جدیدی  فضای  نیز  روحانی  و 
«تاس»  روسی  خبرگزاری  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری 
روز  در  ایران  و  روسیه  جمهور  رؤسای  تلفنی  تماس  از 
دوشنبه خبر داد. وبگاه خبری شبکه تلویزیونی «المنار» 
و  پوتین»  «والدیمیر  که  کرد  اعالم  دوشنبه  صبح  لبنان 
در  ایران  و  روسیه  جمهور  رؤسای  روحانی»  «حسن 
عصر  المیادین  کرد.شبکه  خواهند  گفتگو  تلفنی  تماسی 
«پوتین  که  کرد  گزارش  مطلع  «منابع»  از  نقل  به  دیروز 
که  داد  نخواهد  اجازه  مسکو  که  کرد  تأکید  روحانی  به 
رفع  در  و  کند  پیدا  ادامه  بی نهایت  تا  هسته ای  مذاکرات 
تحریم ها علیه ایران تعلل صورت گیرد».اما دفتر ریاست 
را  آن  خبر،  این  انتشار  از  پس  ساعتی  ایران،  جمهوری 
اعالم  ضمن  مسکو  گزارش،  این  طبق  اما  کرد،  تکذیب 
شراکت  برای  هسته ای،  مذاکرات  روند  از  «جدای  اینکه 
کرده  آمادگی  اعالم  می کند»  تالش  تهران  با  راهبردی 
و  تدریجی  صورت  به  را  ایران  علیه  «تحریم ها  که  است 
کند». تشویق  کار  این  به  نیز  را  چین  و  بردارد  یکجانبه 
مشاور  دیگر،  طرفی  از  که  نوشت  همچنین  المیادین 
دنبال  به  «غرب  که  است  گفته  روسیه  جمهوری  ریاست 
برای  حقیقت]  [در  و  نیست  ایران  هسته ای  مسئله  حل 

بی ثبات کردن اوضاع داخلی ایران تالش می کند».مشاور 
ریاست جمهوری روسیه همچنین تصریح کرد که «غرب 
آن  برای  تهران  اما  می خواهد  ایران  از  بزرگی  امتیازهای 
سقف تعیین کرده و مسکو با این اقدام موافق است و چین 
نشست  اتمام  با  خبر  این  می کند».انتشار  تأیید  را  آن  نیز 
فرانسه،  انگلیس،  (آمریکا،   ۵+۱ و  ایران  خارجه  وزرای 
روسیه، چین به عالوه آلمان) در وین همزمان شد. در این 
نشست وزرای خارجه انگلیس و روسیه تمدید مذاکرات 
اما  کردند.  تأیید  را  میالدی  آینده  سال  ژوئن  ماه  پایان  تا 

اطالع  و  ارتباطات  معاون  گذشته  روز  عصر  این  از  بعد 
روسای  تلفنی  گفتگوی  از  جمهور  رییس  دفتر  رسانی 
خبر  آتی  ساعات  طی  روسیه  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
این  اعالم  با  اسماعیلی  پرویز  ایسنا،  گزارش  داد.به 
مقرر  وقت  در  شده،  بینی  پیش  برنامه  طبق  افزود:  خبر 
ایران  اسالمی  جمهوری  محترم  ریاست  روحانی  دکتر 
تلفنی  صورت  به  خود  روس  همتای  پوتین  والدیمیر  با 

گفتگو خواهد کرد.

در داخل ایران هم از اواخر سال جاری 
به  با  داخلی  سیاسی  فضای  کم  کم 
پیشواز رفتن به انتخابات مجلس سال 
فضا  این  که  می شود  انتخاباتی  آینده 
به  روحانی  دولت  بر  فشار  می تواند 
افزایش  را  غرب  با  توافق  عدم  منظور 
ماهه   ۷ تمدید  اساس  این  دهد.بر 
مذاکرات می تواند دشواری بیشتری را 
برای دو طرف به منظور دستیابی به 

توافق جامع و نهایی ایجاد کند
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بررسی  زنان  علیه  خشونت  نفی  جهانی  روز  مناسبت  به   
می شود

این خشونت 
درمان می خواهد

اهل  خواهر  سه  آذر)،   ۴) نوامبر   ۲۵ روز  در  پیش  سال   ۴۷
ها  ماه   از  پس  میرابل،  خواهران  نام  با  دومینکن،  جمهوری 
شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل 
رسیدند. «جرم» این سه خواهر شرکت در فعالیت  های سیاسی 
علیه حکومت دیکتاتوری حاکم بر دومینکن بود. بعد از آن این 

نامگذاری  زنان،  علیه  خشونت  نفی  جهانی  روز  عنوان  به  روز 
شد و تا امروز مورد توجه سازمان های حقوق بشر و همینطور 
فعاالن حوزه زنان قرار گرفت. امروز به همین مناسبت معاون 
نیز  را  ایرانی  زنان  مباحث  دارد  تالش  جمهوری  ریاست  زنان 
و  عظیم  مشکلی  دختران  و  زنان  علیه  خشونت  کند.  بررسی 
همه گیر است که در سراسر جهان است به طوری که دست کم 
سوء  جرح،  و  ضرب  مورد  جهان  سراسر  در  زن  سه  از  زن  یک 

آزار  مورد  خود  زندگی  طول  در  گونه ای  به  یا  جنسی  استفاده 
از  آزارها  موارد،  این  اکثر  در  است.  گرفته  قرار  جسمی  اذیت  و 
سوی یکی از بستگان یا نزدیکان خود زن صورت گرفته است. 
موارد  فراگیرترین  از  یکی  احتماال  زن،  علیه  خشونت  مسئله 
نقض حقوق بشر در دنیای امروز است که زندگی ها را ویران و 
سدی برای رشد و پیشرفت جوامع ایجاد می کند. براساس آمار 
سازمان بهداشت جهانی نیمی از زنانی که به قتل رسیده اند، به 

دست همسران یا شریکان پیشین زندگی خود کشته شده اند.
خشونت یکی از دالیل عمده مرگ و از کار افتادگی جسمی برای 
یک  در  است.  سال  چهار  و  چهل  تا  پانزده  سنین  میان  زنان، 
بانک  اطالعات  اساس  بر   ،۱۹۹۴ سال  در  که  تحقیقاتی  بررسی 
جهانی انجام شد، از میان ده عامل برگزیده شده ای که زندگی 
دلیل  به  مرگ  میزان  می کند،  تهدید  را  سنی  رده  این  در  زنان 

تجاوز جنسی و خشونت، باالتر از میزان مرگ بر اثر سرطان، 
بوده  ماالریا  بیماری  به  ابتالء  یا  و  جنگ  اتومبیل،  تصادفات 
رابطه  در  دیگر  تحقیقاتی  مطالعه  چندین  این،  بر  عالوه  است. 
با خشونت رو به رشد، و ابتالء به ویروس اچ آی وی و بیماری 
تضعیف  موجب  زن،  علیه  خشونت  است.  کرده  آشکار  را  ایدز 
اقتصادی  توسعه  و  رشد  مانع  و  جوامع  و  ها  خانواده  افراد، 
جهان  در  وحشتناکی  آمار  چنین  بررسی  می شود.  کشورها 

زنان  اجتماعی و سالمتی  از پیامدهای  کننده ای  نگران  تصویر 
را نشان می دهد.

خورند،  می  کتک  مردان  دست  به  دنیا  در  زیادی  زنان  روز  هر 
محروم  شوند،  می  تحقیر  بینند،  می  شکنجه  شوند،  می  زخمی 
می مانند و در خلوتی که کسی از آن خبردار نمی شود هر روز 
مردان  که  علت  این  به  هم  آن  بینند  می  روانی  و  جسمی  زجر 
می  دوم  جنس  را  زن  همچنان  دنیا  سراسر  در  طلب  خشونت 

دانند.
در ایران هم زنان و دختران زیادی قربانی خشونت های خانگی 
زنان»  علیه  مضاعف  آن «ظلم  به  که  خشونتی  همان  شوند؛  می 
گفته می شود، اما به خاطر نوع فرهنگ مردم یا در پستوی خانه 
زنان  از  قانونی  های  حمایت  نبود  خاطر  به  یا  شود  می  دفن  ها 
آسیب دیده، پس از شکایت به مراجع قانونی، همان اندک امنیت 

زنان در محیط خانه نیز از بین می رود.
به  اگر  که  است  بررسی  حال  در  ایران  در  ای  الیحه  حاال  اما 
تصویب برسد و اجرایی شود، دستگاه قضایی قادر خواهد شد 

برای خشونت گران خانگی، مجازات کیفری تعیین کند.
آن  و  پردازد  نمی  کیفری  بعد  به  فقط  البته  زنان  امنیت  الیحه 
طور که در چند مرحله از پیش نویس آن آمده می کوشد تا بنیان 
خانواده ها را از طریق آموزش و فرهنگسازی به تحکیم برساند 
و اگر با این روش ها، امنیت برای زنان و کودکان در خانه تامین 

نشد، مردان خشن را به مجازات برساند.
می  سر  پشت  را  کارشناسی  مراحل  حاضر  حال  در  الیحه  این 
چه  شامل  برسد  نهایی  تصویب  به  وقتی  نیست  معلوم  و  گذارد 
موضوعاتی خواهد بود، اما به هر حال چنین لوایحی اگر جامع 
نگر و کارشناسی شده باشد، می تواند بخشی از مشکالت زنان 
مجازات  تشدید  با  کارشناسان  همه  حال  این  با  اما  کند.  حل  را 
نظران،  صاحب  برخی  هرچند  نیستند؛  موافق  مردان  علیه 

مجازات را یکی از ابزار های کنترلی و پیشگیرانه می دانند.
مردان  اصالح  امکان  شاید  چون  که  معتقدند  مجازات  موافقان 
و  مجازات  تعیین  با  توان  می  پس  ندارد،  وجود  طلب  خشونت 
استفاده از اهرم قانون، آنها را از عواقب خشونت طلبی در خانه 
ترساند و با این روش از زنان محافظت کرد. در مقابل، مخالفان 
گرفتار  ای  خانواده  وقتی  گویند  می  مجازات  به  شدن  متوسل 
اگر  بینند،  می  شکنجه  آن  در  کودکان  و  زنان  و  شده  خشونت 
پدری  جایگاه  و  شود  مجازات  متحمل  نیز  خانه  مرد  باشد  قرار 
و شوهری او زیر پای مجازات ها له شود، آن وقت دیگر هرگز 

امیدی به اصالح چنین خانواده از هم پاشیده ای نیست.
دارند.  باور  فرهنگسازی  و  آموزش  رفتار،  اصالح  به  گروه  این 
پیرامونش  زنان  علیه  مردی  وقتی  کارشناسان،  این  اعتقاد  به 
آزار  و  شکنجه  مایه  مختلف  های  روش  به  و  کند  می  خشونت 
جسمی و روانی شان می شود گرفتار اختالالت شخصیتی است 
که باید درمان شود؛ درست مثلی زنی که ساکت و بدون اعتراض 

می ایستد و خشونت را می پذیرد.
دارند  راسخ  اعتقاد  نیز  فرهنگسازی  معجزه  به  گروه  این 
نهادهای  سایر  و  ها  رسانه  جامعه،  اگر  که  باورند  این  بر  چون 
اصلی  شالوده  محبت،  و  احترام  که  بیاموزند  افراد  به  اجتماعی 
زندگی خانوادگی است و هدف از قرار گرفتن آدم ها کنار هم در 
خانه رسیدن به رشد و تعالی است و نه جنگیدن بر سر مسائل 
بی ارزش، آن وقت دیگر نه زنان و نه مردان هیچ کدام به حریم 
پیشقدم  هم  سمت  به  تاختن  برای  و  شوند  نمی  وارد  یکدیگر 

نخواهند شد.

گزارش

تسليت
جناب آقای فرهنگ افسرپور

خبردار شدیم  که پدر بزرگوارتان به 
رحمت خدا پیوست.

پدر  دادن   دست  از  غم  در  ما  اندوه 
عزیز بزرگوار در واژه ها نمی گنجد 
برایتان  خداوند  از  توانیم  می  تنها 
مرحوم  آن  برای  و  عظیم  صبری 

روحی شاد و آرام طلب کنیم.

عباس نجفی زرافشان
سردبیر هفته نامه پرشین

خواسته علی رهبری از نوازنده چیره دست ایرانی

 آقای علیزاده  
لطفا«شوالیه» نشوید! 

علیزاده  حسین  از   - ارکستر  رهبر  و  آهنگساز   - رهبری  علی 
کند. بیشتری  تأمل  شوالیه  نشان  دریافت  درباره ی  تا  خواست 
به  واکنش  در   - اتریش  مقیم  برجسته ی  موسیقی دان   - رهبری 
و  نوازنده   - علیزاده  حسین  به  شوالیه  نشان  دادن  خبر  انتشار 
امسال)  آذرماه   ۶ تاریخ  (در  فرانسه  دولت  سوی  از   - آهنگساز 
یادداشتی را منتشر کرد. این هنرمند ساکن وین در این یادداشت 
آورده است: «چندی پیش از طریق جراید مطلع شدم که به زودی 
اینجانب  همچنان  شد.  خواهد  اهدا  علیزاده  آقای  به  شوالیه  لقب 
هم از حواشی اهدای این لقب بی نصیب نمانده، کما این که در طی 
مصاحبه ای رسمی از اینجانب درخواست شد که در این مورد ابراز 
بگذارم. اشتراک عموم  به  انتشار،  برای  را  احساسم  کرده و  نظر 
گذشته از وجه و سطح باالی هنر فاخر جناب آقای علیزاده، صرفا 
کامل  شناخت  و  ایشان  شخصیت  به  شخصی  عالقه ی  براساس 
به  ایشان  از  نیکی  حسن  همچنین  و  جوانی شان  ایام  و  دوران  از 
علیزاده  آقای  با  مدتی  موسیقی  هنرستان  در  که  خواهرم  روایت 
به  مایل  خرسندی،  احساس  و  شادمانی  ضمن  بوده اند،  همکالس 
علیزاده  جناب  برای  ایران  مردم  که  را  ارزشی  که  هستم  یادآوری 
مقایسه  قابل  داخلی  و  خارجی  نشان  هیچ  با  هستند  قائل  عزیز 
نخواهد بود؛ اما همچنان شاید خالی از لطف نباشد که مرتبط با 
این اپیدمی شوالیه که تازه از فرانسه وارد ایران شده، خاطره ای 

را از یک هنرمند بزرگ جهانی یاد کنم.
حدود ۳۰ سال پیش در فستیوال بهار پراگ بعد از کنسرت مشترک 
دنیا،  ویلونیست  معروف ترین  شرینگ»  «هنری  آقای  با  اینجانب 
هنگام  در  بودیم.  شده  دعوت  پراگ  در  مکزیک  سفارت  به  دو  هر 
صرف شام آقای شرینگ از یک خدمتگزاری که ایشان را «پرفسور 

استاد» نام نبرده بودند، کلی عصبانی شدند. اینجانب که رابطه ی 
دوستی نزدیک و مدیدی با آقای شرینگ داشتم، با احترام فراوان 
معلمی  هر  به  ایتالیا  و  اتریش  در  که  گفتم  حضار  حضور  در 
«پروفسور» می گویند و به هر کسی که باالی ۵۰ سال داشته باشد، 
از  که  است  لقبی  یک  شرینگ  هنری  ولی  می دهند،  «استاد»  لقب 

تمام این لقب ها باالتر است.
هنری  مدیر  ندارید.  پرفسور  و  استاد  تیتر  به  نیازی  واقعا  شما 
رفتار  در  بزرگی  تغییر  به  مدت ها  بود،  مشترک  که  ما  برنامه های 
دلیل  همین  به  می کرد.  اشاره  مورد  این  در  بزرگ  هنرمند  این 
آقای  جناب  هنرمندم  و  عزیز  دوست  به  نامه ای  طی  می خواهم 
علیزاده توصیه کنم، از آنجایی که مقام هنری ایشان به درجه ای 
تاریخ  در  شخصیتی  هیچ  با  واقعا  ایشان  رسیده،  استثنایی  کامال 
موسیقی ایران قابل مقایسه نیت و از آنجایی که سفارت فرانسه 
و  می کند  پخش  ایرانیان  بین  کم نظیری  به سرعت  را  نشان  این 
احتمال این می رود که این نشان از بزرگی اسم حسین علیزاده به 
مرور زمان به مراتب کوچک تر جلوه کند، ایشان می توانند مانند 
آهنگساز  بزرگ ترین  جمله  از  فرانسوی  بزرگ  شخصیت  ده ها 
فرانسوی قرن بیستم «موریس راول» یا دو نویسنده و فیلسوف 
جایزه  (برنده  کامو»  «آلبر  و  سارتر»  پل  «ژان  فرانسوی،  بزرگ 
این  دریافت  از  دونو»  «کترین  خانم  معروف  هنرپیشه  یا  نوبل) 

نشان صرف نظر کنند.
به عقیده من، این نشان ها واقعا مهم هستند و از بابت اهدای آن ها 
به ایرانی ها، خداوند منان را سپاسگزاریم و خیلی ها هم منتظرش 
هستند، اما افرادی کامال استثنایی هستند که تجلی نام شان چنان 
جلوه و شکوهی دارد که لقب استاد که در ایران و ایتالیا فراوان 
فوتبالیست «زین الدین زیدان» یا  است و همچنین لقب شوالیه که 
هنرپیشه خانم «مرلین دیتریش» یا خانم «سلین دیون» یا خواننده 
دیگر  نفر  صدها  و  آقای «تئودوراکیس»  و  سیاس»  ایگله  «خولیو 
کمکی  نام شان  درخشش  به  نمی تواند  شده،  هدیه  آن ها  به  که  نیز 
که  است  نکردنی   باور  و  غیرمنطقی  کامال  اینجانب  بکند.برای 
کما  می برند،  نام  ایران»  آواز  «شوالیه  ایران  در  را  خواننده ای 
این که خود این تیتر در تناقض و کامال ناخوانا با اصالت موسیقی 
حسین  که  کنم  مجسم  نمی توانم،  صورت  هر  در  است.  ایرانی 
هنرش  درک  و  دل  و  جان  با  خالص  ایرانی  میلیون ها  که  علیزاده 
بنامش احترام می گذارند، با دریافت این نشان که از طرف افرادی 
تقدیم می شود که قطعا هنر ایشان را نمی شناسند، با نام «شوالیه 
شخص  احترام  برای  فقط  و  توصیه  یک  کنند.این  یاد  ایران»  تار 
اگر  و  است  علیزاده  حسین  آقای  جناب  نام  بزرگی  به  اینجانب 
تبریک  صمیمانه  خدمت شان  کنند،  دریافت  هم  را  لقب  این  ایشان 
می گویم.در خاتمه باید اشاره کنم که سئوال بزرگی که در محافل 
هنری و اجتماعی اروپا اغلب پیش می آید، این است که چرا ده ها 
موسیقیدان معروف جهانی فرانسوی و نوازنده های چیره دست 
این  روسیه  و  هندوستان  چین،  مانند  کشورها  از  بعضی  بی نظیر 

نشان را دریافت نکرده اند.
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 The) رنج»  «قفسه  سینمایی  فیلم  پیش  سال  پنج  حدود 
از  بسیاری  توجه  بیگلو،  کاترین  ساخته   (Hurt Locker
کرده  جلب  خود  به  را  خارجی  و  داخلی  از  اعم  رسانه ها 
در  که  عراق  در  متحده  ایاالت  جنگ  درباره  اثری  بود. 
سینمایی  فیلم  این  شد.  جایزه   ۹ نامزد  اسکار،  فستیوال 
کارگردانی،  بهترین  فیلم،  بهترین  بخش های  در  توانست 
بهترین  صدا،  میکس  بهترین  ارجینال،  سناریوی  بهترین 
آکادمی  جوایز  این  برنده  تدوین،  بهترین  و  صدا  تدوین 
شود. بیگلو نیز به نخستین زنی بدل شد که تاکنون اسکار 

کارگردانی را از آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا 
دریافت کرده است. در همان ایام با توجه به سر و صدایی 

در  گرفتیم  تصمیم  بود،  کرده  پا  به  سینمایی  فیلم  این  که 
چهره  چند  حضور  با  دوره  آن  سیاسی  نشریات  از  یکی 

سیاسی میزگردی درباره این اثر سینمایی برپا کنیم. 
که  بود  پیش بینی  قابل  بود،  جدید  فیلم  اینکه  به  توجه  با 
اثر  این  تماشای  امکان  هنوز  ما  مدنظر  چهره های  احتماًال 
دی وی دی  نیز  نشریه  دوستان  باشند،  نیاورده  دست  به  را 
این  دیدن  به  موفق  هنوز  که  چهره هایی  برای  را  اثر  این 
توجه به حال و  با  فیلم نشده بودند، آماده کرده  بودند که 
هوای موجود مطبوعات و رسانه ها، دوستان مدعو پس از 
خوانندگان  برای  جذاب  گفت وگویی  بتوانند  فیلم  مشاهده 
قریب  اکثر  که  بود  این  اما  عجیب  نکته  باشند.  داشته  باهم 
به اتفاق چهره هایی که برای این نشست نامزد شده بودند، 

نه تنها این اثر را ندیده بودند که حتی نام آن نیز برایشان 
که  اثری  نام  که  داشت  تعجب  جای  می آمد.  نظر  به  غریب 
خارجی  و  داخلی  رسانه های  توجه  مورد  اندازه  این  تا 
از  اتفاقًا  که  عزیزان  این  گوش  به  حتی  بود  گرفته  قرار 
نخبگان جریان های مختلف سیاسی به شمار می آمدند نیز 
از  نفر  سه  دو،  به  نشریه  خبرنگاران  از  یکی  بود.  نرسیده 
این چهره ها یادآور شده بود که در چند هفته گذشته اکثر 
روزنامه ها و نشریات به این موضوع پرداخته اند، دست کم 
دو نفر از آن عزیزان اما در پاسخ به دوست ما متذکر شده 
مطمئنًا  نمی خوانند!  روزنامه  است  وقت  خیلی  که  بودند 

به  اگر  اما  باشد،  شما  از  بسیاری  شگفتی  مایه  پاسخ  این 
خبرنگارانی که با بسیاری از چهره های آکادمیک، سیاسی، 
فرهنگی، هنری، اقتصادی و... در ارتباط هستند، مراجعه 
کنید ده ها خاطره از این دست را خواهید شنید. نخبگانی 
که بسیاری از آنان سال هاست که حتی حوصله مکثی کوتاه 
پای دکه مطبوعات را نداشته و عمومًا از فضای رسانه ای 
نوعی  به  امر  این  نیز  بسیاری  برای  افتاده اند.  دور  کشور 
موارد  از  بسیاری  در  و  است  شده  بدل  روشنفکرانه  ژست 

به آن مباهات نیز می کنند.
حوصله  و  حال  و  باشند  اینترنت باز  اگر  که  چهره هایی 
و  گاه  نشریات  مطالعه  جای  به  باشند،  داشته  وبگردی 
بیگاه به مشاهده صفحات یک روزنامه ها بسنده می کنند. 

پیگیری و مداقه درباره سایر رسانه های نوشتاری هم که 
ندارد.  قرار  عزیزان  این  اولویت های  فهرست  در  اصوًال 
فرهنگی  و  اندیشه ای  محصوالت  و  رسانه ها  سایر  درباره 
بسیاری  نیست.  روزنامه ها  با  مواجهه  از  بهتر  وضع  نیز 
داخلی  تلویزیون های  پای  ندرت  به  بزرگواران  این  از 
نظرشان  از  نیز  آب  ور  آن  سرگرمی  شبکه های  می نشینند، 
میانه ای  نیز  و...  تئاتر  کنسرت،  سینما،  با  است.  چیپ 
ندارند. با توجه به اظهارات و تولیدات اندیشه ای بسیاری 
که  می رسد  نظر  به  بعید  گذشته،  دهه  در  ایران  نخبگان  از 
و  مطالعه  وقف  را  خود  تمام  وقت  عزیزان  این  بپذیریم 

بهانه ای  بازهم  بود  چنین  اگر  حال  این  با  می کنند.  تحقیق 
برای قطع ارتباط با رسانه ها و عالیق اکثر جامعه به شمار 
نمی رفت. با توجه به این مساله که کار پژوهشی و آماری 
در  است،  نگرفته  صورت  زمینه  این  در  معتبری  و  مستند 
این نوشتار قصد صدور حکم درباره این مشکل را نداریم 
و حتی نمی خواهیم این ویژگی ها را به بخش عمده نخبگان 
ابعاد  صورتی  به  داریم  تالش  تنها  دهیم،  تعمیم  کشور 
مورد  را  جامعه  امروز  مهم  معضالت  از  یکی  توصیفی 
پژوهش های  آن  روی  باید  که  معضلی  دهیم.  قرار  توجه 
جدی صورت بگیرد. در این بحث ممکن است این مساله نیز 
مطرح شود که احتماًال نشریات و سایر محصوالت فرهنگی 
و فکری ایرانی چیزی برای ارائه به نخبگان کشور در چنته 

ندارند، چه دلیلی وجود دارد که نخبگان کشور وقت خود 
آنان  برای  افزوده ای  ارزش  هیچ  که  کنند  امری  صرف  را 
باید  ابتدا  در  پرسش  این  به  پاسخ  در  نمی آورد.  همراه  به 
تاکید کرد که با مداقه در محتوای تولید شده در رسانه های 
بسیار  بی ارزش  حتی  و  کم ارزش  محتوای  اگرچه  کشور 
یافت می شود، اما می توان با نگاهی منصفانه تاکید کرد که 
قابل  آن  در  نیز  زیادی  کاربردی  و  بکر  خالقانه،  محتوای 
پذیرش  صورت  در  اینکه  مهم تر  امر  این  از  است.  یافتن 
نخبگان  باز  موجود،  محصوالت  بودن  بی ارزش  فرضیه 
نمی کند.  بی نیاز  محصوالت  آن  کیف  و  کم  بررسی  از  را 

هر  در  و...  اقتصاددانان  جامعه شناسان،  سیاستمداران، 
سرزمینی، برای شناخت بهتر جامعه و پیش بینی تحوالت 
آن ناچارند به مسائل مرتبط با آن جامعه توجه نشان دهند. 
بدون شک رسانه ها اعم از چاپی، آنالین و... می تواند آنان 
بدنه  از  نخبگان  گرفتن  فاصله  کند.  یاری  زمینه  این  در  را 
فرستاد؛  خواهد  خودخواسته  تبعیدی  به  را  آنان  جامعه 
نخواهد  خودخواسته  مطمئنًا  آن  از  بازگشت  که  تبعیدی 
عالیق  به  نسبت  یا  نمی خوانند  روزنامه  که  نخبگانی  بود. 
به تدریج  نمی دهند،  نشان  کنجکاوی  جامعه  روز  فکری 
عقربه های ساعت آنان کندتر از جامعه حرکت خواهد کرد 
سر  نقش  ایفای  به جای  آتی  بزنگاه های  در  است  ممکن  و 

جامعه مجبور به بازی در رل دم آن باشند. 

درباره توهم استغنای روشنفکران از رسانه ها 

نخبگـــــــانی 
که روزنامـــه 
نمی خــوانند 

سیدحمید متقی



  جمعه ۶ آذر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۳هفته نامه پرشین۶

ایران و جهان
آنچه که میان ظریف و کری در مذاکرات رخ داد

ناگفته هایی از درگیری 
لفظی در وین
منبع: نیویورک تایمز/ مترجم: حسین هوشمند  

در  که  شدند  مواجه  شرایطی  با  هستند،  نامانوس  کشیدن  فریاد  با  که  نجیب زاده  مرد  دو 
مقامات  از  یکی  کنند.  دوری  آن  از  می کردند  سعی  گذشته  سال  یک  متعدد  جلسات  طول 
آمریکایی می گوبد: «این اولین باری بود که آنها صدایشان را بلند می کردند و یک سری 

مسائل ناخوشایند مطرح شد.»
دیپلماسی ایرانی: زمانی که جان کری، وزیر خارجه آمریکا و محمدجواد ظریف، همتای 
بودند،  مذاکره  مشغول  عمان  معروف  سواحل  نزدیکی  در  لوکس  هتلی  در  اش  ایرانی 

توافق طوالنی مدتی که مانع از دستیابی دو رئیس جمهور اخیر ایاالت متحده به عقبگرد 
پایان  به  شدن  نزدیک  با  بود.  دسترس  غیرقابل  نظر  به  شد،  می  ایران  ای  هسته  برنامه 
مهلت مذاکرات، آقای کری احساس کرد که فرصت در حال از دست رفتن است، مگر این که 
ایرانی ها در نهایت یک پیشنهاد راهگشا ارائه دهند. اما محمدجواد ظریف با پیشنهادی 
متحده  ایاالت  تا  ندارد  وجود  راهی  هیچ  گفت:  هم  ناامید  کری  آقای  آمد.  جدید»  «کمی 
توافقی را بپذیرد که در آن توانایی ایران برای تولید سوخت مورد نیاز برای ساخت بمب 
فریاد  با  که  زاده  نجیب  مرد  دو  شد.  گرمتر  کم  کم  نشود.مباحثات  محدود  سال  یک  به 
سال  یک  متعدد  جلسات  طول  در  که  شدند  مواجه  شرایطی  با  هستند،  نامانوس  کشیدن 
گذشته سعی می کردند از آن دوری کنند. یکی از مقامات آمریکایی به شرط عدم افشای 
نامش می گوید: «این اولین باری بود که آن ها صدایشان را بلند می کردند و یک سری 

مسائل ناخوشایند مطرح شد.»
روز دوشنبه آخرین مهلت برای دستیابی به توافق فرا رسید و آقای کری مذاکره ای دیگر 
در وین را ترک کرد در حالی که در پر کردن شکاف ها شکست خورده بود. پیشنهادات 
دیپلمات  دو  حال  این  با  نشد.  مطرح  هرگز  شود،  داده  رفت  می  انتظار  که  پایانی  دقایق 
موافقت کردند که شاید تا هفت ماه آینده بتوانند به رویکردی جدید برای حل این مسئله 
مذاکرات  درباره  بزرگتری  های  گیری  نتیجه  گذشته  ی  هفته  چند  در  کنند.  پیدا  دست 
این  حتمًا  بود،  گرفته  صورت  توافقی  ظریف  آقای  و  کری  آقای  بین  اگر  شد.  می  مطرح 
اتفاق نهایی می شد. هر دو مرد همکاری شدیدی با هم داشتند و چند هفته پیش در عمان 

بر آنچه که می خواستند به آن دست پیدا کنند، تاکید کردند. اما نتوانستند توافق کنند.

داده  را  هشدار  این  ظریف  آقای  هستند.  رو  روبه  هم  داخلی  فشارهای  با  طرف  دو  هر 
که تصمیم نهایی در این رابطه بر عهده ی آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران است 
و ایشان هم به آمریکایی ها بی اعتماد هستند. وضعیت آقای کری هم با پیروزی اخیر 
جمهوری خواهان در انتخابات کنگره و ترس از این که شکست در این مسئله منجر به 
زدن برچسب رئیس جمهور ضعیف به اوباما شود، پیچیده تر شده است. بحث های فرا 
حزبی در کنگره مبنی بر تحریم های جدید می تواند منجر به فلج شدن تیم مذاکره کننده 
آمریکایی شود. رژیم اسرائیل هم مرتبًا هشدار می دهد که اوباما در معرض ساده لوح 
بودن قرار دارد. اگر اسرائیل خروجی این مذاکرات را به عنوان توافق بد محکوم کند، 

همین برچسب توسط کنگره هم زده خواهد شد.
آقای اوباما مدت کوتاهی پس از تصدی پست ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹، چهار نامه 
به آیت الله خامنه ای نوشت و سال گذشته پس از روی کار آمدن حسن روحانی و آقای 
ظریف، در ها واقعًا باز شدند و اوباما کانالی محرمانه با این دو فرد در عمان باز کرد. 
ویلیام برنز و جیک سالیوان، دو تن از مقامات ارشد دولتی بودند که اغلب به تنهایی و یا 
با همراهان کم تعداد سفر می کردند و از درب پشتی هتل ها تردد می کردند تا ناشناس 

بمانند. اقداماتی که ماه ها، اسرائیلی ها و فرانسوی ها هم از آن ها خبر نداشتند.
عمومی  مجمع  ساالنه  نشست  حاشیه  در  و  نیویورک  در   ۲۰۱۳ سپتامبر  در  مذاکرات 
سازمان ملل برگزار شد. آقای ظریف و آقای کری در آن زمان در اتاقی کوچک در کنار 

یکدیگر  به  ایمیل  آدرس  و  خصوصی  های  شماره  و  کردند  دیدار  هم  با  امنیت  شورای 
به  ظریف  آقای  سپس  شد.  می  استفاده  عمومی  کانال  از  بیشتر  کانال  این  از  و  دادند 
ارتباط  اولین  که  تماسی  کرد،  کمک  روحانی  آقای  و  اوباما  آقای  میان  تماس  برقراری 
بود: «این  گفته  بعدًا  ظریف  البته  بود.   ۱۹۷۹ انقالب  از  آمریکا  و  ایران  مقامات  مستقیم 

اقدام برای ما در داخل هزینه داشت.»
شد.  مذاکرات  مقر  وارد  پنجشنبه  روز  کری  آقای  وین،  در  مذاکرات  نهایی  دور  در 
آمریکایی ها احساس کردند که آقای ظریف کمی تغییر موضع داشته است. آقای ظریف 
و  مشورت  برای  خارجه  وزیر  دیدار،  اولین  از  پس  که  بودند  داده  هشدار  معاونانش  و 
نتیجه گیری باید به تهران بازگردد. آمریکایی ها هم گفتند که آقای کری وین را ترک می 
کند و به خبرنگاران گرفتند که وسایلشان را جمع کنند. اما در جلسه آغازین آقای ظریف 
باز  تهران  به  نباشد،  جدیدی  موضوع  ها  آمریکایی  پیشنهاد  در  اگر  گفت  کری  آقای  به 
نخواهد گشت. آقای ظریف در مصاحبه با ایرنا با صدایی ناامیدانه گفت «هیچ پیشنهاد 

و ایده قابل توجهی وجود ندارد که به تهران ببرم.»
برای  آخر  لحظات  در  که  بود  بازی  یک  همانند  ظریف  آقای  تاکتیک  ها  آمریکایی  دید  از 
امتیاز گرفتن بیشتر طراحی شده بود. در تیم آقای کری این بحث شکل گرفت که چگونه 
باید به این مسئله پاسخ داد. برخی از مقامات معتقد بودند که وزیر خارجه باید بلوف 
در  نکرد.  را  کار  این  وی  اما  برود،  پاریس  به  باید  ترتیبی  هر  به  و  کند  اعالم  را  ظریف 
بحث  برای  جدید  های  ایده  از  ای  مجموعه  و  نیامد  دست  به  چشمگیری  موفقیت  نهایت 

در آینده مطرح شد.

سفید علیه سیاه 
کارول اندرسون

رئیس مطالعات آفریقایی -آمریکایی دانشگاه ِاموری

وقتی به پشت سر نگاه می کنیم تا ببینم در میانه تابستان در فرگوسن 
چه اتفاقی افتاده است، یک تحلیل آسان از آن ارائه می شود. اینکه بار 
شده  آغاز  سفیدپوستی  پلیس  علیه  سیاهان  خشم  از  اپیزودی  دیگر 
است که یک مرد سیاه پوست آمریکایی -آفریقایی غیرمسلح را کشته 
است. اما این نگاه به پشت سر است و مطابق با آنچه در حال وقوع 

است ندارد. 
در این زمینه باید کمی دقیق بود.  به عنوان مثال ما در آخرین خشم و اعتراض 
از  مرتب  و  منظم  ردای  یک  در  اعتراض  مطمئنا  دیده ایم؟  چه  سفیدپوستان 
نظم و قانون پذیری که از آن  به عنوان خشم و اعتراض یاد می کنند. اعتراض 

جلسات  در  را  واقعی  خشم  باید  اما  است  توجه  جلب  برای  قاعدتا  آشوب  و 
آمریکا  جامعه  توجه  مورد  چندان  که  کرد  دنبال  آفریقایی-آمریکایی  سیاهان 
نیستند. این در شرایطی است که اگر یک سفیدپوست به امری معترض باشد، 
الزم نیست که به خیابان ها بیاید و با سرش به استقبال گلوله های پالستیکی 
برود. در مقابل، خشم سفیدپوستان با هاله ای از احترام روبه رو است. دادگاه، 
پلیس، قانون، فرمانداران و هر چه که برای جلب توجه الزم است در دسترس 
می شود.  تکرار  آمریکا  تاریخ  در  دوباره  سفیدپوستان  خشم  دارد.   قرار  او 
زنده  دوباره  آمریکا  در  دادگاهی  توسط  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  خشم  این 
شده است. به نظر می رسد این موضوع پس از آن صورت گرفته است که در 
 ۲۰۰۸ سال  در  سیاه پوست  یک  و  بودیم  شاهد  را  جلو  رو به  روندی  زمینه  این 
عقب گرد  یک  آمریکا  در  پیشرفتی  هر  برای  گرفت.  پیش  در  را  سفید  کاخ  راه 

وجود دارد.
 به تاریخ بازگردیم. پیروزی شمالی ها در جنگ های داخلی آمریکا، صلح را به 
این سرزمین بازنگرداند. در عوض، رهایی، خشم سفیدپوستان را در مقابل 
انقیاد سیاه پوستان به همراه داشت. قانونگذاران جنوب تقال کردند که دوباره 
اساسی  قانون  متن  به  قانونی  لعاب  و  رنگ  با  را  سفیدپوستان  نژادی  برتری 
مانند  جمهوری خواهان  حزب  از  سفیدپوستی  قانونگذاران  بازگردانند. 
عقاید  که  هستند  این  دنبال  به  سانمر،  چارلز  سناتور  و  استیونسون  تادئوس 
اصالحیه های  در  را  نژادی  برتری  این  و  بیاورند  در  قانون  شکل  به  را  خود 
شدن  پایین  و  باال  این  به رغم  وجود،  این  با  کنند.  خنثی  پانزدهم  تا  سیزدهم 
ریاست جمهوری  برای  اوباما  باراک  شدن  انتخاب  با  نژادی،  درگیری های 
ایاالت متحده امیدها کمی بارور شد و تا حدودی بیانگر این بود که آب و هوای 
بحث های نژادی تغییر کرده است. اما چنین امیدهایی در ایاالت متحده عمر 
کوتاهی دارد. تصمیم های سریالی دادگاه عالی ایاالت متحده، بازگشت قوانین 
ترس هایی  پلیس.  خشونت  ادامه  و  مستقل  قوانین  افزایش  سرکوب کننده، 
گذشته  به  را  روند  بود،  آورده  وجود  به  اوباما  باراک  مجدد  انتخاب  از  که  را 
بازگرداند. در یکی از این قوانین مستقل رد پای نژادپرستی به وضوح دیده 
گفته  چیزی  چنین  آرا  صندوق  از  دفاع  قصد  به  ظاهرا  که  حالی  در  می شود. 
می شود، اما سیاهان الزم است که در پای صندوق های رای برای احراز هویت 
قانون  این  صورت  این  در  باشند.  داشته  خود  شناسایی  کارت  از  عکس  یک 
 ۲۵ زیرا  بود.  خواهد  تاثیرگذار  سیاه پوست  رای دهنده  میلیون   ۶ بر  کم  دست 
این  به  هستند.  خود  شناسایی  کارت  از  عکس  فاقد  آمریکا  سیاهان  از  درصد 
موارد جنبش تی پارتی را هم اضافه کنید. آنها مدام در حال حمله به شاغلین 
پس  دارند.  را  آنها  کردن  محدود  قصد  و  هستند  تبارها  آمریکایی -آفریقایی 
کرد.  خالصه  براون  ماجرای  در  تنها  نباید  را  اخیر  شب  چند  شورش های 
معترضان فرگوسن به این می اندیشند که چگونه سیستم قضایی آمریکا اجازه 
می دهد ضاربی که ۶ گلوله در تن نوجوانی سیاه پوست نشانده است این گونه 
این  داشت  یاد  به  فرگوسن  ماجرای  از  باید  که  چیزی  تنها  شود.  آزاد  و  تبرئه 

است که خشم سفید علیه سیاهان دوباره پا گرفته است.

زنان و مردان 
برابر نیستند!

رئیس جمهوری ترکیه با اعالم اینکه زنان با مردان 
در  عمومی  خشم  باعث  نیستند،  برابر  و  مساوی 
درک  عدم  به  را  فمنیست ها  وی  شد.  کشورش 
مادران  برای  اسالم  که  ویژه ای  جایگاه  از  صحیح 
در نظر گرفته، متهم کرد. رجب طیب اردوغان در 
جریان نشستی در استانبول درباره زنان و عدالت 
گفت: مردان و زنان متفاوت خلق شده اند و همین 
کارهایی  همان  نتوانند  زنان  تا  می شود  باعث  امر 

را که مردان انجام می دهند، انجام دهند و مادران 
ایجاد  آنها  برای  فقط  که  دارند  جایگاهی  چنان 
شما  داد:  ادامه  ترکیه  رئیس جمهوری  است.  شده 
برابر  جایگاه  یک  در  را  مردان  و  زنان  نمی توانید 
آنها  است.  طبیعت  برخالف  چراکه  دهید  قرار 
است.  متفاوت  طبیعتشان  شده اند.  خلق  متفاوت 
جایگاه  بودن  مادر  است.  متفاوت  آنها  سرشت 
فمنیسم  با  را  آن  نمی توانید  شما  دارد.  ویژه ای 
توضیح دهید. آنها این جایگاه را نمی فهمند. آنها 

چنین نگرانی هایی ندارند.
فعال  و  وکیل  بهار»،  گل  «حولیه  حال  همین  در   
حقوق زنان گفت: اظهارنظرهای اردوغان ناقض 
کنوانسیون های  و  ترکیه  قوانین  اساسی،  قانون 
و  است  جنسیتی  برابری  درباره  بین المللی 

کشور  در  زنان  علیه  خشونت  ریشه کنی  به  کمکی 
اظهارنظرهایی  چنین  داد:  ادامه  وی  نمی کند. 
افزایش  باعث  تنها  ترکیه  دولتی  مقام های  توسط 
صحبت هایی  چنین  می شود.  زنان  علیه  خشونت 
مطرح  جامعه  در  زنان  موقعیت  تضعیف  هدف  با 
می شود. اردوغان در سخنانش تاکید کرد که زنان 
نیاز  مساوی  احترام  به  حقوق  تساوی  جای  به 
در  زنان  کنفرانس  به  خطاب  همچنین  وی  دارند. 
از  جهان  مسائل  همه  عدالت،  که  گفت  استانبول 
جمله نژادپرستی، یهودی ستیزی و مشکالت زنان 
با  بارها  ترکیه  جمهوری  رئیس  می کند.  حل  را 
کرد  ادعا  اخیرا  او  است.  آفریده  جنجال  سخنانش 
که مسلمانان، آمریکا را ۳۰۰ سال پیش از کریستف 

کلمب کشف کردند.
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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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خوانده شدن دست 
آمریکا توسط ایران

نویسنده: جد بابین*
* معاون دستیار وزیر دفاع آمریکا در دولت جورج بوش پدر

منبع: آمریکن اسپکتیتر

ایران با افشاگری رسانه ها از تفکر کاخ سفید آگاهی دارد و می 
درمانی  بیمه  قانون  سطح  هم  ایران  با  توافق  به  اوباما  که  داند 
اش، به عنوان میراث دوران ریاست جمهوری اش نگاه می کند.

رئیس  اوباما،  باراک  مطمئنًا  که  حالی  در  ایرانی:  دیپلماسی 
خواهد  شرکت  شکرگزاری  جشن  در  هفته  این  آمریکا  جمهور 
توافق  وی  دیپلماتیک  دستاورد  بزرگترین  که  دانیم  می  کرد، 
خبری  هیچ  مقاله  این  نگارش  زمان  تا  است.  ایران  با  ای  هسته 
است.  نشده  منتشر  ای  هسته  مذاکرات  ناپذیر  اجتناب  تمدید  از 
که  چه  آن  رسد.  می  انقضاء  به  ایران  با  موقت  توافق  امروز  اما 
ما از این مذاکرات فهمیده ایم این است که نه تنها بن بست ادامه 
خواهد یافت بلکه حتی با وجود دستیابی به توافق ما از توانایی 
ایران در زمینه ساخت مخفیانه سالح هسته ای اطمینان نداریم. 

این مسئله فراتر از توانایی نهادهای اطالعاتی ما است.
محتمل ترین نتیجه ی مذاکرات تمدید مهلت توافق موقت از شش 
حداقلی  نتایج  گذشته  سال  نوامبر   ۲۴ از  است.  سال  یک  تا  ماه 
بوده است و بر سر هیچ کدام از مسائل اصلی از جمله توانایی 
صورت  توافقی  سالح،  ساخت  حد  در  اورانیوم  سازی  غنی 
هسته  تاسیسات  از  نامحدود  های  بازرسی  هنوز  است.  نگرفته 
ای صورت نمی گیرد و برخی از آنها هنوز برای غرب ناشناخته 
گونه  این  در  دفاعی  مواضع  ساخت  برای  فعالیت  هستند. 
نشوند،  تخریب  ای  حمله  گونه  هیچ  با  که  ای  گونه  به  تاسیسات 

متوقف نشده و حتی سرعت آن کم هم نشده است.
ایرانی ها بیشتر از آن که ما آنها را زیر نظر داریم، رفتار ما را 
جمهور  روسای  که  دانند  می  ایران  مقامات  کنند.  می  بررسی 
آمریکا از زمان جورج بوش پدر اعالم کرده اند که داشتن سالح 
هسته ای برای ایران غیرقابل قبول است، ولی در عین حال هیچ 
اقدام قاطعی برای جلوگیری از توسعه ی این فرآیند انجام نداده 
اند. تاریخ در سمت آنها است و زمان مهمترین سالح برای آنها 

آگاهی  سفید  کاخ  تفکر  از  ها  رسانه  افشاگری  با  ایران  است. 
دارد و می داند که اوباما به توافق با ایران هم سطح قانون بیمه 
درمانی اش، به عنوان میراث دوران ریاست جمهوری اش نگاه 
وی  که  داند  می  تحلیفش  زمان  از  اوباما  رفتار  از  کند.ایران  می 
با  مواجهه  در  ما  توانایی  کردن  قربانی  ی  آماده  کامل  طور  به 
تهدیدات امنیتی در قبال رسیدن به اهداف سیاسی خودش است. 
همچنین این واقعیت را هم می دانند که وی منافع متحدین ما را 
هم قربانی می کند. ایران با دقت به سخنرانی بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم اسرائیل در سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ گوش 
داده است. نتانیاهو در آن سخنرانی گفته بود که ایران در حال 
رسیدن به نقطه ای است که برنامه ی تسلیحاتی هسته ای اش با 

استفاده از حمله ی نظامی نابود نخواهد شد.
خط  رابطه  این  در  باید  جهان  که  بود  داده  هشدار  نتانیاهو 
پس  ای  هسته  کشورهای  برخالف  چون  کند،  ترسیم  قرمزی 
بازدارندگی  استراتژی  معرض  در  ایران  دوم،  جهانی  جنگ  از 
اتحاد  ی  درباره  بازدارندگی  گوید  می  وی  که  گونه  آن  نیست. 
و  بقا  بین  انتخاب  در  آنها  چون  کرد،  می  کار  شوروی  جماهیر 
ایدئولوژی، همیشه بقا را انتخاب کرده اند. در عوض وی نیازی 
ندید که اضافه کند ایران ایدئولوژی را انتخاب می کند. ایرانی ها 
می دانند که ایاالت متحده و کشورهای ناتو هشدارهای نتانیاهو 

را نادیده گرفته اند.
ایران به دقت اقدامات علیه آمریکا را محاسبه کرده است و انفعال 
طور  به  بینند.  می  را  جمهورمان  روسای  اظهارات  برابر  در  ما 
آن  آنجام  از  استفاده  به  مجاز  زمان  از  استفاده  با  ایران  خالصه 
چه که می خواهد هست و مسیر دستیابی به سالح هسته ای را 
به  رسیدن  از  وقت  هیچ  هرگز  ولی  دهد،  می  افزایش  یا  کاهش 

اهدافش کوتاه نخواهد آمد.
در روزهای اخیر اسرائیل مجددًا به قدرت نمایی دست زده است 
و تهدید به اقدام نظامی علیه ایران کرده است. اسرائیلی ها می 
دانند که کشورشان آن قدر کوچک است که تحمل انفجار یک بمب 
هسته ای در مراکز جمعیتی اش را ندارد. اسرائیلی ها همچنین 
بالستیک  های  موشک  روی  بر  کار  مشغول  ایران  که  دانند  می 
اندازه  به  ای  هسته  های  سالح  و  است  ای  هسته  های  قابلیت  و 
حمل  قابل  بالستیک  های  موشک  توسط  که  هستند  کوچک  ای 
توافق  خاطر  به  حاضر  حال  در  اسرائیل  مقامات  بود.  خواهند 
مقطع  در  اما  اند،  شده  منصرف  نظامی  اقدام  از  ایران  با  اوباما 
کنونی در کناری نشسته اند و می دانند که مقامات ایران توسط 

هیچ توافق دیپلماتیکی، اقداماتشان را تغییر نخواهند داد.

در ایران و آمریکا 
چاقوها تیزتر شده اند

تندروهای  به  دیگر  ماه  هفت  برای  ای  هسته  مذکرات  تمدید 
را  توافق  و  کنند  تالش  که  دهد  می  زمان  تهران  و  واشنگتن 
به نابودی بکشانند. به گزارش سرویس بین الملل فرارو به 
تضمین  در  اوباما  باراک  دولت  شکست  پالسی،  فارن  از  نقل 
ضرب  تا  ایران  ای  هسته  برنامه  کردن  محدود  برای  توافقی 
دو  هر  در  تندروها  به  را  توجهی  قابل  هدیه  دوشنبه،  االجل 
و  انتقاد  برای  ماهه  هفت  دریچه  یک  کند:  می  اهدا  کشور 
دوشنبه،  روز  غرب.  و  ایران  میان  نهایی  توافق  کردن  خراب 
۲۴ نوامبر جان کری، وزیر خارجه آمریکا گفت ایران و شش 

کشور هفت ماه دیگر برای مذاکره به خود زمان می دهند و 
هدف موقت دست یابی به یک چارچوب تا ماه مارس است. 
پیشرفت  ما  وین،  در  پایانی  روز  چند  این  «طی  گفت:  کری 
واقعی و قابل توجهی داشتیم. به همین دلیل است که به طور 

مشترک، این مذاکرات را تمدید می کنیم.»
 با این حال بسیاری از اعضای کنگره که از همان ابتدا مخالف 
های  تحریم  از  جدیدی  دور  اعمال  خواهان  بودند،  مذاکرات 
بندهای  صریح  نقض  البته  که  هستند  تهران  علیه  اقتصادی 
توافق موقت میان ایران و گروه ۱+۵ (انگلیس، چین، فرانسه، 

آلمان، روسیه و آمریکا) خواهد بود.
کالیفرنیا  ایالت  طلب  جنگ  دموکرات  نماینده  شرمن،  برد   
تصویب  روی  باید  ما  گفت: «حال  است  اسرائیل  طرفدار  که 
سریعا  باید  ها  تحریم  این  و  کنیم  کار  سخت  های  تحریم 
اجرایی شوند.» وی در کنار دسته ای جمهوری خواهان قرار 
دارد که مدعی هستند دور جدید تحریم های آمریکا، ایران را 
برای توافق با غرب تحت فشار قرار خواهد داد- ادعایی که 
و  کرد  خواهد  عمل  برعکس  دقیقا  است  معتقد  اوباما  دولت 

باعث ترک میز مذاکرات از سوی ایران خواهد شد. 
خود  درایت  با  کنگره  «امیدوارم  گفت:  دوشنبه  روز  کری 
که  هایی  پیام  ارسال  بدون  بتوانیم  که  دهد  فرصت  ماه  چند 
دنبال  به  را  هایی  سوءتفاهم  و  شوند  تفسیر  بد  است  ممکن 
داشته باشند، پیش برویم.» اما جمهوری خواهان به هر حال 
به دنبال اقداماتی برای تصویب قانون تحریم ها هستند. اد 
رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا 
گفت: «مسئله ای که می تواند مقاومت تهران برای پذیرفتن 
توسعه  از  ممانعت  برای  موثر  و  معنادار  موافقنامه  یک 
اقتصادی  فشار  اعمال  دهد،  تغییر  را  ای  هسته  تسلیحات 
دموکرات  شکست  از  پس  خواهان  جمهوری  است.»  بیشتر 
در  را  کنگره  میالدی،  جاری  ماه  دوره  میانه  انتخابان  در  ها 

داشت.  خواهند  دست  در  ای  هسته  مذاکرات  نهایی  مراحل 
گر  البی  های  سازمان  به  نزدیک  های  دموکرات  احتماال 
طرفدار اسرائیل مانند کمیته روابط عمومی آمریکا-اسرائیل 
مورد  در  را  وی  اوباما،  جمهوری  ریاست  پایان  روزهای  در 
مثال،  برای  داد.  خواهند  قرار  فشار  تحت  ها  تحریم  افزایش 
سنا  مجلس  خارجی  روابط  کمیته  رئیس  منندز،  رابرت 

موضع خود در این مورد را مشخص کرده است.  
از  «من  بود:  گفته  کمیته  در  خود  جوالی  ماه  جلسه  در  وی 
تمدید،  صورت  در  کنم.  نمی  حمایت  مذاکرات  دوباره  تمدید 
ایران امتیازات واقعی روی میز نمی گذارد و آمادگی حرکت 

به جلو بدون تحریم های مضاعف را پیدا خواهد کرد.»
دوباره  تمدید  ایده  ها  ماه  برای  آمریکا  دولتی  مقامات   
شان  هدف  تنها  که  داشتند  تاکید  و  کردند  رد  را  مذاکرات 
نظارت  و  ها  محدودیت  که  است  نهایی  توافق  به  دستیابی 
شدیدی را بر برنامه هسته ای ایران اعمال کند و در عین حال 

تحریمهای اقتصادی شدید علیه این کشور را از میان بردارد. 
بسیاری از کارشناسان منع گسترش تسلیحات هسته ای نیز 
تمدید این مذاکرات را به دلیل فضایی که در اختیار منتقدان 

قرار می دهد، خطرناک ارزیابی کردند.
بررسی  پلوشرز (گروه  صندوق  رئیس  کرینسیون،  جوزف   
با  مذاکرات  «تمدید  گفت:  اینباره  در  تسلیحات)  کنترل  های 
این بازه زمانی طوالنی مسیر تندروها در واشنگتن و تهران 
به  دستیابی  بودن  غیرممکن  بر  تاکید  با  تا  گشاید  می  را 
خواسته ها، این توافق را نابود کنند. حال کسانی که حامی 
که  کرد  خواهند  تالش  هستند  ایران  علیه  نظامی  حمالت 

مسیر آن را با اعمال تحریم های کشنده هموار کنند.»
تمایل  اخیرا  کنگره  های  دموکرات  از  بسیاری  آنکه  باوجود   
دادند،  نشان  خود  از  سفید  کاخ  با  مخالفت  در  غیرمعمولی 
دیان  جمله  از  مهم لیبرال  سناتورهای  از  توجهی  قابل  تعداد 
فینشتاین، رئیس کمیته اطالعات سنا از ایالت کالیفرنیا، کارل 
تیم  میشیگان،  ایاالت  از  سنا  مسلح  قوای  کمیته  رئیس  لوین، 
از  کانکتیکات،  ایالت  از  مورفی  کریس  و  ویرجینیا  از  کاین 

تمدید مذاکرات هسته ای حمایت می کنند.
از  که  امیدوارم  واقعا  «من  گفت:  پالسی  فارن  به  مورفی   
کنیم.  حمایت  مذاکرات  زمان  تمدید  برای  دولت  درخواست 
را  مذاکرات  که  قانونی  تصویب  برای  کنگره  احتمالی  اقدام 
تضعیف کند، به شکل باورنکردنی غیرسازنده خواهد بود.»
است.  مواجه  خود  داخلی  تندروهای  مشکل  با  نیز  ایران   
آینده  ماه  هفت  طی  ایران  تندروهای  آیا  که  نیست  مشخص 
پایبند خواهند بود یا می توان کنگره را متقاعد کرد که تحریم 
های جدیدی را به تصویب نرساند، اما هرچه روند دستیابی 
برای  بیشتری  فرصت  مخالفان  شود،  تر  طوالنی  توافق  به 

تضعیف و نابود کردن آن خواهند داشت.
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اقتصاد
بانکداری بدون بانک 

نادر  اعتبار  وام گیرندگان  برای  اما  ندارند  سختی  روزگار  هرگز  پس اندازکنندگان 
را  خود  کنند  تالش  جدید  تجارت های  می شود  باعث  مشکل  این  است.  پرهزینه  و 
از ترازنامه های نامطلوب، هزینه های باال و سوءشهرتی که بانک های سنتی به آن 

دچار هستند، برهانند.
آن  در  که  است  نوین  تالش های  از  نمونه ای   (P۲P) همکار  به  همکار  وام دهی 
مناقصه های  طریق  از  معموًال  و  مستقیم  طور  به  وام دهندگان  و  وام گیرندگان 
از  کوچک  مبالغ  گردآوری  طریق  از  اغلب  وام ها  می کنند.  دیدار  یکدیگر  با  آنالین 
وام دهندگان مختلف تامین می شوند. برخی سکوهای P۲P بسته های وام را تهیه 
در  کنند.  انتخاب  آنها  میان  از  می دهند  اجازه  وام دهندگان  به  دیگران  و  می کنند 
سکوی  یک  که   (Zopa) زوپا  است.  سودمند  طرف  دو  هر  برای  نتایج  حالت  هر 
بریتانیایی وام همکار به همکار است ۴/۹ درصد به وام دهندگان سود می دهد و از 
وام گیرندگان ۵/۶ درصد بهره می گیرد. این درصد بهره با نرخ بهره بسیاری از 
بانک ها قابل رقابت است. در سایر نقاط بهره ها و ریسک ها بیشتر هستند. شرکت 
ایسپانکور (IsePankur) که به بیش از ۶۰ هزار نفر در چهار کشور منطقه یورو 
درصد   ۲۸ تا  و  می پردازد  وام دهندگان  به  سود  درصد   ۲۱/۴۵ حدود  می دهد  وام 
یا  محلی  وام های  بهره  از  مراتب  به  بهره  این  می گیرد.  بهره  وام گیرندگان  از 

کارت های اعتباری کمتر است.
حجم  است.  یافتن  توسعه  حال  در  کشورها  از  بسیاری  در  همکار  به  همکار  وام 
بزرگ  وام دهنده  دو  آمریکا  در  می شود.  برابر  دو  شش ماه  هر  بریتانیا  در  وام ها 
همکار به همکار ۹۸ درصد بازار را در اختیار دارند. آنها در سال ۲۰۱۳ معادل ۲/۴ 
میلیارد دالر وام دادند. جریانی توفانی و نوین در حال شکل گرفتن است که از رشد 
سپرده گذاران  برای  بانکی  بهره  نرخ های  می کند.  پشتیبانی  همکار  به  همکار  وام 
تقریبًا صفر است، مردم از بانک ها خسته شده اند و هزینه های P۲P پایین و تقریبًا 
یک سوم کارمزد یک بانک معمولی است. تجارت الکترونیکی نیز در بخش بزرگی 
از زندگی روزانه نفوذ کرده است. مردم از اینترنت برای تلفن زدن و خرید کردن 

استفاده می کنند. پس چرا برای وام دادن و وام گرفتن به سراغ آن نروند؟
می دهد  نشان  نظرسنجی ها  است.  پایین  اطالع رسانی  و  آگاهی  سطح  هنوز  اما 
فقط ۱۵ درصد بریتانیایی ها از شرکت های بزرگ P۲P مانند زوپا اطالع دارند در 
حالی که ۹۸ درصد آنها بانک های بزرگ را می شناسند. مشکل دیگر در بریتانیا آن 
است که P۲P هنوز تحت نظارت قرار ندارد. اما اداره فعالیت های مالی به زودی 
قوانین و مقررات را تدوین خواهد کرد. در ایاالت متحده، کسانی که برای دوران 
استفاده  مالیاتی  معافیت  از  دادن  وام  با  می توانند  می کنند،  پس انداز  بازنشستگی 
طرح های  آن  مبنای  بر  که  است  تصمیمی  منتظر  بریتانیا  در   P۲P صنعت  کنند. 

پس انداز معاف از مالیات برای وام دهندگان معرفی می شود.
مقررات باید یک نگرانی بزرگ را مرتفع کنند: اینکه یک سکوی وام ناکارآمد ممکن 
جدید  مقررات  احتماًال  ببرد.  خود  با  را  سرمایه گذاران  پول  و  کند  سقوط  است 
تاکید خواهند کرد که شرکت های وام همکار به همکار پول های پس اندازکنندگان 
را  آینده  وام های  تا  بخواهند  سومی  طرف های  از  و  دهند  قرار  حفاظت  مورد  را 

مدیریت کنند.
پول ها  نوع  این  آنهاست.  از  یکی  بیمه  می شوند.  مطرح  نیز  دیگری  زیاد  سواالت 
بنگاه ها  برخی  نیستند.  دولت  ضمانت  تحت  بانک ها  خرد  سپرده های  همانند 
«صندوق  بریتانیایی  شرکت های  سایر  و  زوپا  کرده اند.  پیدا  آن  برای  جایگزینی 
را  معوق  وام های  تا  نمی دهد)  قول  (اما  دارد  تالش  که  داده اند  تشکیل  تمهیدات» 
احیا کند. این کار خطر را برای وام دهندگان کمتر می کند اما از مفهوم اصلی وام 
تمهیدات  نوع  این  دارد.  مشابه  تاثیری  نیز  بیمه  می شود.  دور  همکار  به  همکار 
می تواند همان خطر اخالقی را به وجود آورد که گریبان بانک های سنتی را گرفته 

است.
وام های فرامرزی مشکل قانونی ایجاد می کنند. قوانین ملی بیان می کنند چگونه 
اعتبار صادر و وام ها باز پس گرفته می شوند اما وقتی پول ها از صدها وام دهنده 
در  زیادی  خارجیان  اکنون  می شود.  دشوار  آن  اداره  می آیند  کشور  چندین  در 

جست وجوی سود بیشتر به سرمایه گذاری در بازارهای آمریکا روی آورده اند.
عالوه بر این بازار ثانویه ای نیز در حال شکل گیری است که به وام دهندگان اجازه 
می دهد هرگاه نیاز دارند پول خود را پس بگیرند و وام را با نرخ تنزیل بفروشند.

دارد.  بستگی  بازاریابی  توانایی  به  موفقیت  نیست.  پیچیده  همکار  به  همکار  وام 
حتی  صنعت  این  کند.  پایش  را  وام گیرندگان  تا  است  الزم  با کیفیتی  الگوریتم های 
می تواند بانک ها یا شرکت های اینترنتی را که داده های زیادی در مورد مشتریان 
دارند جذب کند. سال گذشته گوگل ۱۲۵ میلیون دالر در این صنعت سرمایه گذاری 

کرد و ممکن است بخواهد این کار را دوباره تکرار کند.
منبع: اکونومیست

چهارمین رکود
نویسنده: مت برین / منبع: واشنگتن پست

نظر  از  تاکنون   ۲۰۰۸ سال  از  چهارمین بار  برای  ژاپن 
به طور  کشور  این  اقتصاد  و  بازگشت  رکود  به  فنی 
شد.  کوچک  متوالی  فصل  دومین  برای  غیرمنتظره 
زیرا  شد،  کوچک  درصد   ۱/۶ ژاپن  اقتصاد  این بار 
اقتصادی  رشد  به  همچنان  فروش  بر  مالیات  افزایش 

لطمه می زند. 
را  قیمت ها  تنزل  حقیقتا  که  زمانی  تا  ژاپن  شاید 
بیشتر  ریاضتی  اقدامات  به  نباید  بود  نداده  شکست 
دست می زد. دست کم این همان ایده ای است که به نظر 
می رسد شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، به آن فکر می کند. او قصد دارد عالوه 
بازگرداندن  منظور  به  آینده  سال  در  مالیات ها  افزایش  برنامه  در  تاخیر  بر 
احیای اقتصادی به مسیر درست، انتخابات زودهنگام برگزار کند و این کار 
به  ژاپن  اقتصادی  بیماری  دهه  دو  به  دادن  پایان  برنامه  با  آبه  است.  منطقی 

به رغم  واقع،  در  رسید.  نخست وزیری 
آشکار  بهبود  و  بیکاری  پایین  بسیار  نرخ 
ثروتمند  باید،  که  آنقدر  ژاپن  اقتصادی، 
استاد  دیالنگ»  «برد  که  همان طور  نیست. 
نشان  خاطر  کالیفرنیا،  دانشگاه  اقتصاد 
اقتصادی  حباب  آنکه  از  پس  ژاپن  می کند 
آمریکا  از  ترکید   ۱۹۹۰ دهه  در  کشور  این 
دلیل  به  بعد  به  زمان  آن  از  و  افتاد  عقب 
است  نتوانسته  خود،  سالخورده  جمعیت 

این عقب افتادگی را جبران کند. 
آبه ای)  «آبه نومیکس»(اقتصاد  بنابراین 
مالی،  و  پولی  محرک های  یعنی  شد:  متولد 
همچون  ساختاری»  «اصالحات  همراه  به 
وارد کردن زنان بیشتر به نیروی کار برای 
جبران دست کم بخشی از رشد از دست رفته 
برنامه  این  اگر  گذشته.  سال   ۲۰ طی  ژاپن 

به  چرخه  این  و  می شد  متوقف  قیمت ها  کاهش  می شد،  واقع  موثر  اقتصادی 
بیشتر  هزینه  مصرف کننده،  بیشتر  هزینه  به  منجر  تورم  که  می آمد  وجود 
سرمایه گذاری  و  کسب وکارها  بیشتر  سرمایه گذاری  به  منجر  مصرف کننده 
 ۲ هدف  به  آن  رسیدن  و  بیشتر  تورم  به  منجر  نهایت  در  کسب وکارها  بیشتر 

درصدی بانک مرکزی ژاپن می شد. 
در  اهدافش  که  زد  اقدام  به  دست  شرایطی  در  دولت  که  است  این  مشکل  اما 
تقابل با اهداف بانک مرکزی قرار داشت. به این گونه که در ابتدا، دولت برای 
انجام  برای  ژاپن  مرکزی  بانک  و  کرد  خرج  پول  رشد  موتور  کردن  روشن 

همین کار با پول هایی که جدید چاپ شده بود اوراق قرضه خریداری کرد. این 
کار موجب شد نرخ بیکاری به ۳/۶ درصد فعلی کاهش یابد و تورم افزایش 
یابد و نهایتا به محدوده مثبت بازگردد. اما شش ماه قبل، دولت بیش از آنکه 
 ۲۳۰ حدود   که  بدهی هایش  مورد  در  باشد،  نگران  اقتصادی  احیای  درباره 
درصد از تولید ناخالص داخلی است، نگران شد. بنابراین مالیات بر فروش 
بانک  شد.  آشفته  بی درنگ  اقتصاد  و  داد  افزایش  درصد   ۸ به  درصد   ۵ از  را 
این  به  بیشتر  پول  چاپ  طریق  از  بیشتر  قرضه  اوراق  خرید  با  ژاپن  مرکزی 
مساله واکنش نشان داد؛ اما این اقدام را پس از کاهش دوباره قیمت ها، این بار 

با منفی ۰/۳ درصد انجام داد. 
ریاضت  برنامه  یک  به  مالی  و  پولی  محرک  یک  از  آبه نومیکس  دیگر،  بیان  به 
مالی و یک محرک پولی بیشتر، تبدیل شده و در نتیجه موجب بازگشت تنزل 

قیمت ها شده است. 
اما ژاپن واقعا از چه می ترسد؟ هرچه بیشتر به این موضوع فکر کنیم، کمتر به 
نتیجه می رسیم. دولت ژاپن تقریبا همه پولش را از مردم قرض گرفته است. 
بنابراین دلیلی ندارد دولت بخواهد یا مجبور شود بازپرداخت بدهی هایش را 
به تاخیر بیندازد؛ زیرا به معنی تاخیر در بازپرداخت بدهی های رای دهندگان 
خواهد بود و رای دهندگان این مساله را پای صندوق های رای تالفی خواهند 
کرد. عالوه براین دولت همیشه می تواند از دستگاه چاپ پول خود به عنوان 

آخرین راه چاره استفاده کند. 
تضاد در اینجا است. همان طور که پل کروگمن، برنده نوبل اقتصاد می گوید 

تنزل  به  می کند  تالش  شدت  به  ژاپن  دولت 
می کند  فکر  همزمان  اما  دهد،  پایان  قیمت ها 
کاهش  درباره  سرمایه گذاران  نگرانی  از  پیش 
را  مالیات ها  باید  پول،  چاپ  طریق  از  بدهی  ها 
ترس  این  از  باید  دولت  واقع  در  دهد.  افزایش 
استفاده می کرد تا مردم را متقاعد کند که تورم 
درحال افزایش است. به گفته نیکالس کرافتس، 
بریتانیا  که  است  کاری  همان  این  اقتصاددان، 

بدهکار در دهه ۱۹۳۰
به  خزانه داری  وزارت  آنکه  از  پس  داد.  انجام   
مالی  سیاست های  عهده دار  مرکزی  بانک  جای 
برای  محرکی  دولت  کردند  فکر  مردم  شد، 
افزایش تورم در اختیار دارد. دولت این کار را 
انجام داد تا چنین تصوری در مردم ایجاد شود 
و همین مساله موجب شد اقتصاد بریتانیا بهبود 
تورم  که  زمانی    ۱۹۲۰ دهه  در  هم  فرانسه  یابد. 
از کنترل خارج شد، سهوا همین کار را انجام داد. اما همان طور که کروگمن 
واقعا  بریتانیا  با  مقایسه  در  ویژه  به  فرانسه  اقتصاد  می کند،  خاطرنشان 
عملکرد خوبی داشت و چند سال تورم موجب شد بدهی های ناشی از جنگ 

در این کشور کاهش یابد. 
بنابراین تنها نگرانی ژاپن باید دغدغه تورم باالتر باشد. تورم بیشتر به معنی 
احیای بهتر و بدهی کمتر است. اما ژاپن به رکود بازگشته زیرا درس اول را 
فراموش کرده است: «هیچ کس فقط با پاسخگو بودن نتوانسته است به رکود 

پایان دهد.» 

هرچه  می ترسد؟  چه  از  واقعا  ژاپن  اما 
بیشتر به این موضوع فکر کنیم، کمتر 
تقریبا  ژاپن  دولت  می رسیم.  نتیجه  به 
گرفته  قرض  مردم  از  را  پولش  همه 
است. بنابراین دلیلی ندارد دولت بخواهد 
یا مجبور شود بازپرداخت بدهی هایش 
را به تاخیر بیندازد؛ زیرا به معنی تاخیر 
رای دهندگان  بدهی های  بازپرداخت  در 
مساله  این  رای دهندگان  و  بود  خواهد 
را پای صندوق های رای تالفی خواهند 

کرد. 
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غروب اوپک در 
دوره سقوط نفت

اندرو کریچلو / دبیر اقتصادی تلگراف

سازمان  نشست  که  نیست  بار  نخستین  این 
از  جوی  در  نفت  صادرکننده  کشورهای 
اتفاق  این  می شود.  برگزار  عمیق  اختالفات 
اعضای  نشست  هم  حاال  و  افتاده  هم  پیش تر 
اختالف  که  می شود  برگزار  حالی  در  سازمان 

شدیدی بر سر کاهش تولید وجود دارد. 
اوپک هر اقدامی برای جلوگیری از ادامه سقوط نفت انجام دهد، نمی تواند 
این واقعیت را که جهان در حال ورود به دوره نفت ارزان است نادیده بگیرد، 
انرژی  جدید  الگوی  این  ندارد.  را  آن  تغییر  قدرت  هم  اوپک  که  ای  دوره 
ممکن است به سقوط قیمت ها به سطوحی بینجامد که مصرف کنندگان هم 

به آن عادت ندارند. مهم تر اینکه این الگو می تواند به در هم شکستن اوپک 
کمک کند، گروهی از تولیدکنندگان عمدتا خاورمیانه ای که ۶۰ درصد ذخایر 

نفت جهان را در اختیار دارند و متهم به عمل به مثابه یک کارتل هستند. 
دوره  کشیدن  درازا  به  که  می گویند  این  از  کارشناسان  برخی  اینکه  بدتر 
دستخوش  هم  را  خاورمیانه  سیاسی  نقشه  می تواند  نفت  قیمت های  افت 
شیخ نشین های  در  را  سیاسی  ناآرامی های  از  تازه ای  موج  و  کند  تغییر 
خلیج فارس ایجاد کند. دنیل یرگین، برنده جایزه پولیتزر و نویسنده کتاب 
«عطش: امنیت انرژی و بازسازی جهان مدرن» می گوید: «ما هم اکنون در 
کاهش قیمت ها ادامه خواهد  آن  در  که  هستیم  به دوره جدیدی  حال ورود 
کرده  مقاومت  سقوط  برابر  در  که  بود  پایه ای  کاالی  آخرین  نفت  داشت. 
بود.»چالشی که در اجالس کنونی اوپک موجود است، بزرگ ترین مشکل 
این گروه از زمانی است که عمق بحران مالی در اوایل سال ۲۰۰۹ مشخص 
شد. مقامات کشورهای عضو اوپک در حالی به وین می روند که نفت خام 

دالری   ۱۱۵ اوج  از  حاضر  حال  در  برنت 
کرده  افت  درصد   ۳۰  ،۲۰۱۴ سال  در  خود 
مشاور  هیات  عضو  که  یرگین  آقای  است. 
هست،  نیز  متحده  ایاالت  انرژی  وزارت  در 
می گوید: «بازار نفت با دو عامل بازتعریف 
تولید  شگفت انگیز  رشد  اول،  است:  شده 
است.  پویا  و  واقعی  که  متحده  ایاالت  نفت 
بسیار  جهان  اقتصاد  اینکه  درک  دوم 
انتظار  قبال  که  است  آن  از  ضعیف تر 
رخ  زمانی  سقوط  این  به هرحال  می رفت.» 
داده که غلبه اوپک بر بازار جهانی نفت هم 

به چالش کشیده شده است. 
جالب اینجا است که اختالف در حال حاضر 
از  بیش  سازمان  این  موسس  اعضای  میان 
نیروی  سعودی  عربستان  است.  دیگران 
به گونه  آن  قدرت  اما  است،  اوپک  غالب 

فزاینده ای از سوی محور ایران و عراق به چالش کشیده می شود. بغداد از 
زمان سقوط صدام حسین و خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور 
از نظر سیاسی به همسایه شیعه خود نزدیک شده است. این کشور ذخایر 
دهه  آخر  تا  نفت  بشکه  میلیون   ۹ روزانه  تولید  برای  و  دارد  نفتی  گسترده 
تحریم ها  لغو  درصورت  می تواند  ایران  است.  کرده  برنامه ریزی  جاری 
توجه  با  کشور  دو  هر  همه  این  با  بیفزاید.  خود  تولید  ظرفیت  بر  به شدت 

به ضعف اقتصاد و کاهش ذخایر ارزی نیاز به قیمت های باالی نفت دارند، 
گرچه درمورد نحوه کاهش تولید اتفاق نظر ندارند.

کشورهایی  دارند.  وجود  هم  عدم تعهد  جنبش  عضو  کشورهای  سو  آن  از 
را  اوپک  نفت  بشکه  میلیون   ۶/۶ روزانه  آنگوال  و  نیجریه  ونزوئال،  مانند 
تولید می کنند که همگی برنامه هایی جاه طلبانه برای افزایش تولید دارند. 
قیمت  تا  هستند  اوپک  تولید  کاهش  دنبال  به  هم  آنها  عراق،  و  ایران  مانند 
اقتصادهای  ابقای  برای  رقم  این  بازگردد.  دالر   ۱۰۰ بشکه ای  به  خام  نفت 

آنها مورد نیاز است.
عربستان سعودی و متحدان عربش برای پاسخ به این درخواست مردد به 
برای  نفت  باالی  ذخایر  و  کم  جمعیت های  با  کشورها  این  می رسند.  نظر 
حفظ امنیت خود عمدتا وابسته به غرب هستند. این وابستگی اخیرا با نیاز 
آنها به آمریکا و بریتانیا برای انجام حمالتی علیه داعش به رخ کشیده شده 
با  بتواند  است  ممکن  تروریستی  گروه  این  که  دارد  وجود  هراسی  است. 
فارس  خلیج  نفت خیز  پادشاهی های  خاورمیانه  در  خود  گسترش «جهاد» 

را نیز بی ثبات کند.
در چنین بافتی، عربستان و متحدانش ممکن است مایل باشند به افت بیشتر 
قیمت ها کمک کنند تا آمریکا را در وارد آوردن فشار بر روسیه یاری کرده 
باشند. با این حال این کشورها که در مجموع حدود یک پنجم عرضه نفت 
جهان را در اختیار دارند با این خطر نیز روبه رو هستند که سهم بیشتری 

از بازار را به تولیدات شیل ببازند. 
اقتصادهای  مالی  تامین  برای  دالر   ۸۰ باالی  نفت  به  نیاز  وجود،  این  با 
ممکن  کویت،  و  قطر  عربی،  متحده  امارات  مانند  فارس  خلیج  کشورهای 
است این کشورها را برای پایین نگه داشتن درازمدت قیمت نفت مردد کند. 
مشکل سیاست گذاران این کشورها این است که توانایی اوپک برای تاثیر بر 
قیمت ها به طور بنیادین با رشد سریع عرضه خارج از خاورمیانه تضعیف 

شده است.
اوپک در ۲۰ سال گذشته شاهد افت سهم ۵۰ درصدی خود از بازار به یک 
سوم در حال حاضر بوده است. حاال نیاز به کاهش تولید برای باال بردن 
نفوذ  پایان  معنای  به  است  ممکن  مورد  این  در  اختالف  و  است  قیمت ها 
مشترک  آن  در  فعال  اوپک  کشورهای  که  چیزی  باشد. «تنها  اوپک  جهانی 

هستند، تولید نفت است.»
کاهش قیمت ها همچنین تار و پود سیاسی بسیاری از کشورهای اوپک را 
خاورمیانه ای  در  به ویژه  کرد،  خواهد  سست 
خلیج  شیخ نشین های  است.  جنگ  گرفتار  که 
فارس میلیاردها پوند به کشورهایی که دچار 
کرده اند.  کمک  بودند  مردمی  خیزش های 
عربی  متحده  امارات  و  سعودی  عربستان 
به  دیگر  دالر  میلیارد   ۲۰ تا  کرده اند  موافقت 
حالی  در  کنند،  کمک  سیسی  عبدالفتاح  دولت 
که به پشتیبانی از دسته های مخالف بشار اسد 
نیز ادامه می دهند. کاهش نفت این سیاست ها 
هم  داخل  در  و  می کند  روبه رو  مشکل  با  را 
چالش  به  را  اقتصادی  نظر  مورد  مدل های 

می کشد.
کریستوفر دیویدسون، نویسنده کتاب «پس از 
شیوخ: سرنگونی قریب الوقوع پادشاهی های 
خطای  «عربستان  که  می گوید  فارس»  خلیج 
هرگز  عربی  «بهار  است».  داشته  محاسباتی 
است.  افتاده  تعویق  به  فقط  نیافته،  پایان 
رژیم های خاصی سعی کرده اند که نیروهای سیاسی را با نفت عقب برانند، 
خواهد  تضعیف  بنیادین  طور  به  را  آنها  قدرت  قیمت ها  کنونی  افت  پس 
کرد.» با تمام آنچه گفته شد می بینیم که واضح است اوپک هر اقدامی در 
نشست ۲۷ نوامبر انجام دهد، قدرتی که روزگاری بسیار زیاد بود، در دوره 

جدید قیمت های پایین نفت خام به شدت تضعیف شده است. 

بزرگ ترین مشکل اقتصادی مردم در دنیا چیست؟ 

بحث شیرین نابرابری 
طی چند سال گذشته نابرابری های اقتصادی، موضوع جذابی در تمام جهان بوده 
است. فشارهای اقتصادی ناشی از بحران جهانی اقتصاد که اغلب مردم وقوع آن 
را ناشی از حرص و زیاده طلبی عده ای ثروتمند می دانستند به بحث های قدیمی در 
تسخیر  جنبش  گذشته  سال  چند  در  حداقل  گفت  می توان  زد.  دامن  نابرابری  مورد 
این  روشنفکرانه  وجه  پیکتی  توماس  کتاب  به  اقبال  و  عوامانه  وجه  وال استریت 

دغدغه در سطح جهان بوده است.

 اما در واقع، ثروت چگونه در بین جمعیت جهان تقسیم شده است؟ آیا این نابرابری وجود 
نابرابری  این  شدت  گفت  می توان  جرات  به  که  است  مثبت  نه تنها  متاسفانه  پاسخ  دارد؟ 
درصد   ۰/۷ تنها  دالر،  میلیون  یک  از  بیش  خالص  ثروت  با  مردمی  است.  تعجب برانگیز 
جمعیت جهان را تشکیل می دهند در حالی که همین عده اندک، بیش از ۴۱ درصد کل ثروت 
 ۷/۷ اختیار  در  جهان  ثروت  درصد   ۴۲/۳ فاصله  پله  یک  با  تنها  دارند  اختیار  در  را  جهان 
درصد از جمعیت است. یعنی برای درک نابرابری الزم نیست راه خیلی دوری هم رفت و این 
مردمی  سو  دیگر  از  است.  مشاهده  قابل  هم  ثروتمندترین ها  دوم  و  اول  طبقه  بین  نابرابری 
که ارزش دارایی خالص آنها کمتر از ۱۰ هزار دالر است ۶۹ درصد جمعیت جهان را تشکیل 

می دهند که تنها سه درصد کل ثروت جهان را در اختیار دارند.

در  نابرابری  اوضاع  می دهد  نشان  اقتصاد  جهانی  مجمع  توسط  منتشر شده  جدیدًا  گزارش   
یک  تنها  نابرابری،  گفت  می توان  البته  است.  شدن  وخیم تر  حال  در  متاسفانه  جهان  سطح 
باعث  می تواند  که  باشد  مهم  خیلی  جنبه  این  از  نابرابری  شاید  نیست.  اقتصادی  موضوع 
بیکاری  زیست،  محیط  آسیب  فقر،  سیاسی،  ناآرامی های  جمله  از  دیگر  مشکالت  بسیاری 

مزمن، تبعیض قومیتی و جنسیتی و ... شود.

 تحقیق اخیرًا منتشرشده ای از مردم ۴۴ کشور جهان، خواسته نابرابری را در یک کلمه به 
 ۹۳ آفریقا  در  می دهد  نشان  آمار  کنند.  وصف  بزرگ»  «خیلی  یا  «بزرگ»  مشکل  یک  عنوان 
درصد مردم نابرابری را مشکلی خیلی بزرگ می دانند که باالترین درصد در بین کشورهای 
 ۷۴ آن  در  که  شده  اندازه گیری  خاورمیانه  در  درصد  کمترین  است.  جهان  مختلف  مناطق 
مورد  کشور   ۴۴ مجموع  در  است.  بزرگ  خیلی  مشکلی  نابرابری  دارند  اعتقاد  مردم  درصد 
بررسی ۶۰ درصد مردم نابرابری را بزرگ ترین مشکل پیش روی خود و اقتصاد کشورشان 

می دانند. اما ۷۷ درصد تورم و سختی یافتن شغل را بزرگ ترین مشکل قلمداد می کنند.

حداقل  اما  می شود  تلقی  مهم  بسیار  موضوعی  نابرابری  اگرچه  می دهد  نشان  موضوع  این   
مردم  دارد،  فاصله  بحران  از  قبل  وضعیت  با  هنوز  جهانی  اقتصاد  که  شرایطی  در  و  فعًال 
که  می دهد  نشان  بررسی  همین  دارند.  کردن  نرم  پنجه  و  دست  برای  بزرگ تری  مشکالت 
مردم عوامل مختلفی را در ایجاد این نابرابری دخیل می دانند که البته دولت و سیاست های 
دستمزد  میزان  دولت،  از  پس  است.  عوامل  این  راس  در  آن  توسط  شده  اتخاذ  اقتصادی 

کارگران، سیستم آموزشی، سیستم مالیاتی و... در ایجاد نابرابری مقصر قلمداد شده اند.

کاهــــــش قیمـــــــت ها 
پود  و  تــــــار  همچنین 
بسیاری  سیاســـــــــــی 
را  اوپک  کشورهای  از 
کرد،  خواهد  سست 
به ویژه در خاورمیانه ای 
که گرفتار جنگ است. 
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ادبیات

مائده های 
ژیـــــــــــــد

فرانسوی  شهیر  ی  نویسنده   Andre Gide ژید»  «آندره 
 ۱۹ در  و  آمد  دنیا  به  پاریس  در   ۱۸۶۹ سال  نوامبر   ۲۲ در 
فوریه سال ۱۹۵۱ در همان جا درگذشت. پدر آندره از مردم 
«نرماندی» و مادرش از اهل جنوب فرانسه بود. پدر و مادر 
اختالف  باهم  روحیات  و  سجایا  و  اخالق  لحاظ  از  «ژید» 
نمی  گرفتاری  ی  واسطه  به  «ژید»  پدر  چون  و  داشتند 
توانست به تربیت فرزند خود بپردازد، لذا پرورش وی به 

عهده ی مادرش که زنی سخت گیر بود قرار گرفت.
فرانسوی  شهیر  ی  نویسنده   Andre Gide ژید»  «آندره 
 ۱۹ در  و  آمد  دنیا  به  پاریس  در   ۱۸۶۹ سال  نوامبر   ۲۲ در 
از  آندره  پدر  درگذشت.  جا  همان  در   ۱۹۵۱ سال  فوریه 
بود.  فرانسه  جنوب  اهل  از  مادرش  و  «نرماندی»  مردم 
پدر و مادر «ژید» از لحاظ اخالق و سجایا و روحیات باهم 
گرفتاری  ی  واسطه  به  پدر «ژید»  چون  و  داشتند  اختالف 
پرورش  لذا  بپردازد،  خود  فرزند  تربیت  به  توانست  نمی 
وی به عهده ی مادرش که زنی سخت گیر بود قرار گرفت. 
خانواده ی ژید که پیرو مذهب «پروتستان» بودند تعصب 
شدیدی در امور مذهبی داشتند و می خواستند که «آندره» 
مذهبی  ایمان  تسلیم  آورده،  جا  به  را  دینی  اعمال  تمام  هم 
طبع  کوچکی  از  ژید  خانواده،  تمایل  برخالف  ولی  گردد. 
سرکشی داشت و تعلیمات مذهبی را نمی پذیرفت. در سال 
را  خود  پدر  کوچک  ی  آندره  سالگی  یازده  در  یعنی   ۱۸۸۰
فزونی  وی  به  نسبت  مادرش  قدرت  و  نفوذ  و  داد  دست  از 
گرفت و مادر سخت گیر او را در فشار گذاشت که هم امور 
مذهبی را انجام دهد و هم در مدرسه به تحصیل بپردازد، 
لجاجت  ناچار  و  داشت  امتناع  موضوع  دو  هر  از  ژید  ولی 
و سخت گیری مادرش از اندازه گذشت تا جایی که وی به 

گریه و زاری های آندره اهمیت نمی داد. 
در نتیجه ی شدت فشار، آندره دچار حمله ی عصبی گردید 
برای  را  او  شد  ناگزیر  مادرش  و  افتاد  رختخواب  به  و 
اثر  بر  گرچه  ببرد؛  «سناتوریوم»  آسایشگاه  به  معالجه 
مداوا و آزادی عمل حال ژید بهبود یافت ولی آثار این دوران 
ظهور  به  وی  های  نوشته  در  بیماری  و  اسارت  و  فشار 
مدرسه  محیط  از  و  بود  عالقه  بی  تحصیل  به  ژید  رسید. 
نفرت داشت و همان اندازه که مادر و سایر افراد خانواده 
مند  عالقه  وی  مذهبی  تعلیمات  و  آندره  تحصیالت  به  اش 
بودند چند برابر آن وی نسبت به هر دو موضوع بی عالقه 

بود تا باالخره مادر ژید یک نفر معلم سرخانه برای تعلیم 
او  تحصیلی  کتاب  ترین  ضروری  و  بهترین  و  گماشت  وی 
خودش  معلم  از  ژید  آندره  حال  این  داد.با  قرار  انجیل  را 

موسیقی آموخت و در این هنر پیشرفت بسیار کرد.
 او همچنین با وجود مواظبت خانواده اش چند کتاب دیگر 
از  و  کرد  می  مطالعه  فراغت  ساعات  در  آورده  دست  به 
روزنه  همین  از  و  شد  آشنا  ادبیات  و  نویسندگی  با  راه  این 
برای  و  کرد  تماشا  را  هنر  و  ذوق  بزرگ  دنیای  کوچک  ی 
تمام عمر فریفته ی آن شد و در تحت قانون فطری که هر 
موجود ذی روح در برابر فشار و محرومیت عکس العمل 
شدید نشان می دهد، آندره ژید هم مظهر عجیب این واکنش 

طبیعی قرار گرفت، به طوری که در تمام عمر آزادی و بی 
بند و باری را جانشین فشار و حرمان دوران کودکی قرار 
داد . وی در ۱۶ سالگی، بی اختیار عاشق دخترعموی خود 

«مادلین Madeleine Rondeaux» (۱۹۳-۱۸۶۷) گردید. 
و  عشق  عوالم  و  احساسات  این  از  جوان  ی  نویسنده 
شیفتگی در آثار خویش صحبت و به نام «امانوئل» از دختر 
عموی خویش «مادلین» یادآوری می کند. در این موقع وی 
اولین کتاب خود را به نام «خاطرات و اشعار آندره والتر» 
منتشر کرد. این کتاب که نخستین اثر نویسنده است تقریبًا 
است  جوانی  ی  دوره  های  ناکامی  سلسله  یک  ی  نیتجه 
حرمان  و  یأس  از  پر  حیات  جریان  امتداد  و  تعقیب  در  که 
التهابات  تأثیر  تحت  کتاب  این  است.  شده  کشانده  کودکی 
سرزمین  آرام  محیط  در  و  جوانی  ی  دوره  روحی  شدید 

کتاب   ۱۸۸۹ سال  است.در  شده  نوشته   «Annecy «آنسی 
«مسافرت اورین» را نوشت که حاوی شدیدترین و لطیف 
ژید  آندره  است.  جوانی  ایام  خاطرات  و  احساسات  ترین 
ساخته  رها  تقدس  خشک  قیود  از  را  خود   ۱۸۹۳ سال  در 
آنجا  در  که  سالی  دو  مدت  در  و  رفت  آفریقا  و  به «تونس» 
در  شد  مجبور  و  گرفت  سل  که  بیماری  یک  مدت  جز  بود 

«بیسکرا» بماند، به خوش گذرانی مشغول بود . 
اسیر  مدتی  آرام  زندگی  و  هوس  و  هوی  کشمکش  در  ژید 
به  سرانجام  که  آن  تا  بود  مجادله  در  خود  طبیعت  با  و 
پاریس بازگشت و به سال ۱۸۹۷ کتاب «مائده ها ی زمینی 
The Fruits of the Earth» را در مراجعت از سفر آفریقا 

از  دوباره  ژید»  موقع «  این  درآورد.در  تحریر  ی  رشته  به 
این  و  پرداخت  مسافرت  به  و  شد  دلگیر  پاریس  در  زندگی 
بار رخت به سوی «الجزیره» کشید و پس از آنکه خبر فوت 
مادرش به وی رسید بار دیگر به فرانسه برگشت و با تجدید 
عوالم عشق و شیفتگی دوران جوانی با دختر عموی خود 
مادلین ازدواج کرد. وی کتاب «رذل» را پس از مسافرت و 
گردش در «الجزایر» به قلم آورد، و آن داستان کسی است 
رهایی  مقررات  و  سنن  از  خود  شخصیت  ابراز  برای  که 
و  تالش  خود  آرزوهای  و  افکار  اجرای  برای  و  کرده  پیدا 
بود  بیزار  انزوا  و  آرام  زندگی  از  که  ژید  کند.  می  کوشش 
جدید  مناظر  و  آثار  دیدن  در  را  خود  حیات  خواست  می  و 
چهار  و  پنجاه  که  زمانی  در  بگذارند  مطالعه  و  سیاحت  و 
سال از عمرش می گذشت یعنی به سال ۱۹۲۳ به مسافرت 

پرداخت و سفری به «کنگو» کرد و پس از یک سال اقامت 
در آنجا به پاریس بازگشت. در سال ۱۹۳۶ سفری به کشور 
آن  در  مطالعه  و  گذار  و  گشت  از  پس  و  کرد  «شوروی» 
محیط به فرانسه مراجعت نمود. آندره ژید پس از فراغت 
و  نویسندگان  آثار  ی  مطالعه  به  مقدماتی  تحصیالت  از 
شعراء پرداخته بود. و کتب زیادی را بررسی کرده بود و 
با نویسندگان بزرگی مانند «مترلینگ»، «رنیه»، «ماالرمه» 

و « پیرلوئیس» آشنایی داشت.
چه  اگر  و  کرد  نویسندگی  به  شروع  سالگی  بیست  از  ژید   
در  ولی  نگرفت  قرار  توجه  مورد  چندان  اش  اولیه  آثار 
اندک  که  وقتی  و  کرد  پیدا  موافقینی  و  مخالفین  حال  عین 
شهرتی بهم رسانید و انجمن ادبی لندن در شعبه ی ادبیات، 
این  کرد  واگذار  ژید»  به «آندره  را  فرانس»  کرسی «آناتول 

آثار  به  مندان  عالقه  و  خوانندگان  الوصف  زاید  توجه  کار 
ادبی را به سوی ژید و آثار وی معطوف ساخت. آندره ژید 
عالوه بر نشر آثار ادبی از داستان و بیوگرافی و نمایشنامه 
ی  مجله  تأسیس  به  خود  آشنایان  و  دوستان  همراهی  به 
از  سال  سه  و  سی  مدت  که  گماشت  همت  فرانسه»  «جدید 
۱۹۰۸ تا ۱۹۴۱ دوام داشت و این مجله ی ادبی خدمت بسیار 
نموده  فرانسه  ادبیات  خاصه  و  جهان  ادبیات  به  بزرگی 
و  آثار  با  را  خود  ارتباط  و  آشنایی  کنونی  نسل  که  است 
و  اروپایی  معاصر  نویسندگان  و  هنرمندان  شاهکارهای 
 ۱۹۴۷ سال  در  ژید»  باشد.«آندره  می  آن  مرهون  امریکایی 
جهت  به  او  گردید.  موفق  نوبل  ادبی  ی  جایزه  دریافت  به 
دنیای  در  و  خود  میهنان  هم  میان  در  ها  آلمان  با  همکاری 
دموکراسی بد نام گردیده و مورد غضب و کینه قرار گرفته 
است. از آثار دیگر او می توان «اگر دانه نمیرد»، «در تنگ»، 
«اودیپ »، « داستایوسکی»، «آهنگ روستائی»، «زیر زمین 
«سکه  «کوریدون»،  کنگو»،  به  «مسافرت  واتیکان»،  های 
«ربرت  «ایزابل»،  زنان»،  «مکتب  «تزه»،  قلب»،  سازان 
ژنویو»، «اخالق»، «مذاکرات خیالی»، «تربیت زنان»، «دفتر 
سپید و سیاه»، «باطالق ها»، «بهانه ها»، «بهانه های تازه»، 
شوروی»،  از  «بازگشت  تزه»،  «پرومته  تو»،  با  «اکنون 
«بازگشت کودک ولگرد»، «مائده های زمینی»، «خاطراتی 
والتر»،«مائده  آندره  یاداشت  «دفترهای  اسکارواید»،  از 

های تازه» و «مسافرت اورین» را نام برد.

کلمات جدید در واژه نامه آکسفورد
به نقل از گاردین، کلمه «ویپ/ vape» که به معنی کشیدن سیگار الکترونیکی است، از سوی 

واژه نامه آکسفورد به عنوان کلمه برگزیده سال ۲۰۱۴ انتخاب شده است.
همچنین کلمات «normcore» که به معنی داشتن پوشش معمولی که جلب توجه نمی کند و 
«contactless» که به سیستم های پرداخت از طریق کارت های اعتباری به منظور پرداختی 
الکترونیکی  سیگار  یا  برقی  کردند.سیگار  کسب  را  بعدی  مقام های  می شود،  اطالق  ایمن 
توسط  کار  این  می کند.  شبیه سازی  را  دخانیات  استعمال  که  الکترونیکی  است  وسیله ای 
تولید بخارات خاصی که بو، طعم، مزه و احساس کشیدن سیگار واقعی را به مصرف کننده 
بدهد انجام می شود. اما درمورد اینکه زیان های این نوع سیگار کمتر از سیگار واقعی است، 
بحث و نظرات متفاوتی وجود دارد.اما انتخاب این کلمه به ما چیزهایی درمورد گفتگوهای 
فرهنگی طی ۱۲ ماه گذشته می گوید. آکسفورد اعالم کرده است که کلمه vape در سال جاری 
در مرکز گفتگوهای مهمی چون بحث بر سر حقوق خصوصی یا عمومی جامعه و مقررات 
و سالمت عمومی قرار داشته است.بنابراین نگاهی به کلماتی که در سال های گذشته انتخاب 
مورد  پیش  سال های  از  فرهنگی  گزارش  یک  ارائه  برای  راهی  عنوان  به  می تواند  شده اند 
استفاده قرار گیرد.در سال گذشته ۲۰۱۳ کلمه selfie به معنی عکس گرفتن از خود، به عنوان 
زندگی  آن  در  ما  که  دیجیتالی  وسایل  عصر  با  مطمئنًا  انتخاب  این  شد.  انتخاب  سال  کلمه 
می کنیم و نیز افزایش خودشیفتگی انسان ها و عکس گرفتن های مداوم از خود کامًال مرتبط 
کلماتی  می شوند:  تقسیم  دسته  دو  به  شده اند  انتخاب  پیش  سال های  در  که  است.کلماتی 
دست  از  را  خود  ارزش  حاضر  حال  در  که  کلماتی  و  هستند  پرکاربرد  و  مفید  همچنان  که 
داده اند. برخی کلمات برگزیده در ۱۰ سال گذشته اکنون چنان پرکاربرد هستند که نمی توان 
پای  رد  و   (۲۰۰۵) sudoku /سودوکو مانند  بوده اند،  تازه  و  بدیع  بسیار  زمانی  کرد  تصور 
کربن/carbon footprint (۲۰۰۷). از سوی دیگر مثًال کلمه پادکست/ podcast (۲۰۰۵) که با 
افزایش محبوبیت محصول تجاری «آی پاد» به عنوان روشی آسان برای به اشتراک گذاشتن 
محتویات صوتی از طریق اینترنت بوجود آمد، اکنون از لحاظ فنی تقریبًا منسوخ شده است.
 chavs ۲۰۰۴ برخی از این کلمات منتخب حکایت از تغییر دل مشغولی های ما دارند. در سال
کلمه برگزیده بود که در انگلستان به معنی یک خرده فرهنگ ضد اجتماعی در میان جوانان 
سال  شد.در  سال  کلمه   «credit crunch/اعتباری ۲۰۰۸ «بحران  سال  در  و  بود  یافته  رواج 
 «subprime /و در سال ۲۰۰۸ « نجات «subprime/۲۰۰۷ در آمریکا کلمه «وام های بی پشتوانه

و در سال ۲۰۱۱ «اشغال/ occupy» به عنوان کلمات سال معرفی شدند.

ژید در کشمکش هوی و هوس و 
زندگی آرام مدتی اسیر و با طبیعت 

خود در مجادله بود تا آن که سرانجام 
به پاریس بازگشت و به سال ۱۸۹۷ 

 The Fruits of کتاب «مائده ها ی زمینی
the Earth» را در مراجعت از سفر آفریقا 

به رشته ی تحریر درآورد.
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گدایـــــــی که 
نویسنده شد

«جک لندن» نویسنده و روزنامه نگار سوسیالیست آمریکایی 
که ۱۲ ژانویه ۱۸۷۶ میالدی در سانفرانسیسکو به دنیا آمده 
بود ۲۲ نوامبر در سال ۱۹۱۶ و در ۴۰ سالگی از بیماری کلیه 
درگذشت. از وی ۵۰ کتاب بجای مانده است. وی در عین حال 

یک روزنامه نگار بود، ولی تنها مقاله و تحلیل می نوشت.
انگلیسی  زبان  دستور  مدرسه  از  سالگی   ۱۴ سن  در  جک 
فارغ التحصیل شد، اما به دلیل ناتوانی مالی نتوانست ادامه 
تحصیل دهد و به ناچار در کارخانه قوطی سازی مشغول به 

کار شد. خوشبختانه کار در دوران کودکی بدنش را نیرومند 
و مردانه کرده بود.

«جک» در سن ۱۹ سالگی بر آن شد تا به دبیرستان باز گردد. 
او حاال هم کار می کرد و هم درس می خواند. کم کم، با توجه 
ویژه  به  و  کشور  این  سیاسی  های  حزب  با  اش  آشنایی  به 

حزب سوسیال، به نظریه های سیاسی عالقمند شد.
به  طال  جویندگان  از  گروهی  با   ۱۸۹۶ سال  در 
«کالندایک»Klondike سفر کرد؛ سفری که با ناکامی همراه 
بود و به علت مرگ پدرخوانده اش به اوکلند فراخوانده شد. 
کرد،  تجربه  و  دید  شمال  در  او  که  آنچه  گفت  بتوان  شاید 
تشکیل  را  اش  موفق  آثار  در  توجه  قابل  های  نکته  مهمترین 
موفقیت  زمان  اکلند،  به  بازگشت  با  سرانجام  دهند.  می 
داستان  شمال»  کتاب «ادیسه  او  فرارسید؛  نیز  بزرگ «جک» 
کوتاهی درباره یافتن طال را در سال ۱۹۰۰ منتشر کرد. اولین 
مورد  جالبش  بسیار  توصیف  و  نیرومندی  خاطر  به  وی  اثر 
راه  از  جک  ترتیب،  بدین  گرفت.  قرار  زیادی  بسیار  توجه 
نویسندگی امرار معاش می کرد، اما هرچه به دست می آورد، 
به طرزعجیبی خرج می کرد. او نویسنده ای پر کار بود و در 
و  نوشت  کوتاه  داستان   ۱۲۵ و  رمان   ۵۱ زمانی،  مقطع  همین 

۴۶ اثر خود را منتشر ساخت. 
اواخر  در  است.  دلپسند  و  روان   ، شیرین  او  نگارش  شیوه 
رئیس  برابر  دو  درآمدش  که  گرفت  رونق  چنان  کارش  عمر، 

در  که  بود  کسی  همان  او  که  حالی  در  بود؛  آمریکا  جمهور 
جوانی گدایی می کرد.

 (Call of the Wild) وحش»  «آوای  داستان   ۱۹۰۳ سال  در 
را منتشر کرد که گزارشی از سفر به کالندایک و سرگذشت 
سگی گرگی به نام باک بود ، که پس از خدمت به ارباب ها، 
خود  در  ها،  بردن  رنج  و  ها  دیدن  نوازش  و  ها  وفاداری 
عشق  به  تنها  و  کند  می  احساس  جنگل  محیط  به  کششی 
ارباب مهربانش، در میان آدمیان می ماند و همین که ارباب 
به دست گروهی از بومی ها کشته می شود، روانه جنگل می 
برادران  میان  در  و  بپیوندد  خود  اجدادی  زندگی  به  تا  گردد 
جنگلی آوای شادی سر دهد. رمان آوای وحش از اقبال خارق 

که  بیستم  قرن  آغاز  آمریکائیان  و  شد  برخوردار  ای  العاده 
به دنیای صنعتی و ماشینی وارد شده بودند، از عطر تند و 
وحشی درختان جنگل و غریزه و سرشت زندگی در آغوش 
طبیعت که توسط جک لندن، بسیار زنده و گویا وصف شده 

بود، سرمست گشتند.
 The Sea) «در پی این رمان، جک لندن داستان «گرگ دریا 
Wolf) را در ۱۹۰۴ منتشر نمود که حوادث دریایی در بردارد. 
 Moby دیک»  «موبی  داستان  اول،  قسمت  در  داستان  این 
چهره  نیز  و  آورد  می  یاد  به  را   Melville ملویل  اثر   Dick
دیک  موبی  کتاب  قهرمان   Larsen الرسن کاپیتان  وحشتناک 
بوده  هرچه  اثر  این  در  نویسنده  هدف  سازد.  می  مجسم  را 
را  خاص  معنایی  و  مفهوم  بدون  و  پرماجرا  داستانی  باشد، 
عرضه کرده است. جک لندن در سال ۱۹۰۴ و در زمان جنگ 
روس و ژاپن به خاور دور فرستاده شد. در بازگشت از آنجا، 
و  کرد  ازدواج  دیگر  زنی  با  و  گشت  جدا  همسرش  اولین  از 
اقدام به خرید یک کشتی نمود تا با آن به دور دنیا سفر کند، 

اما تا استرالیا بیشتر نرفت.

جک لندن جز سرگذشتهای شخصی و واقعی رمانهای ساده 
داستان«دره  به  توان  می  جمله  آن  از  دارد،  نیز  عاشقانه  و 
آثاری  همچنین  و   ،(۱۹۱۳) The Valley of the Moon «ماه
 The«گرد «ستاره  مانند  اوست،  محض  تخیل  ساخته  که 
Star Rover (۱۹۱۵) اشاره داشت. از مجموعه داستان های 
 (۱۹۰۰) The Son of the Wolf «کوتاه جک لندن «پسر گرگ
انتشار   (۱۹۰۷  ) در   Love of Life  « زندگی  به  «عشق  و 
و  یافت  جهانی  شهرتی  لندن  جک  آثار  بعد  به   ۱۹۱۳ یافت.از 
و  نامدارترین  زمره  در  را  او  و  شد  ترجمه  ها  زبان  غالب  به 

ثروتمندترین نویسندگان زمان خود قرار داد. 
بنابر گفته خود نویسنده که «من برای ناشران می نویسم، نه 
برای خودم»، آثار او که تعدادش به پنجاه داستان می رسد، 
ظاهرًا تنها برای به دست آوردن پول نوشته می شده است، 
اما همه این آثار مبتنی بر فلسفه خاصی است؛ فلسفه ای که 
برمبنای مبارزه دائمی بشر را برای رهایی از فقر و بینوایی 
و  بینوایان  و  مستمندان  مدافع  لندن  جک  دهد.  می  نشان 
بر  عصیان  است.  همگان  برای  مرفه  زندگی  اصل  طرفدار 
ضد جامعه و بر ضد عقاید باطل و خرافی در همه آثار جک 
هنر  در  استادی  و  توانایی  جز  او  خورد،  می  چشم  به  لندن 
زندگی،  شور  جمله  از  دالیلی  به  را  خود  نهاد،  و  طبع  نقل، 
حسن نیت، جوانمردی، بردباری، اصالت در مبارزه و تمایل 
به بخشایش در وجود قهرمانانش گنجانده است. کمتر کسی 
در میان نویسندگان آمریکایی از چنین محبوبیتی در کشور 

و خارج از کشورش برخوردار بوده است.

 جک از راه نویسندگی امرار معاش 
می کرد، اما هرچه به دست می 

آورد، به طرزعجیبی خرج می کرد. او 
نویسنده ای پر کار بود و در همین 

مقطع زمانی، ۵۱ رمان و ۱۲۵ داستان 
کوتاه نوشت و ۴۶ اثر خود را منتشر 

ساخت. شیوه نگارش او شیرین ، 
روان و دلپسند است. در اواخر عمر، 

کارش چنان رونق گرفت که درآمدش 
دو برابر رئیس جمهور آمریکا بود؛ 

در حالی که او همان کسی بود که در 
جوانی گدایی می کرد.

«والدیمیر ناباکوف» 
عاشق ترین نویسنده

ناباکوف»  «والدیمیر  نامه های  گاردین،  از  نقل  به 
همسرش  به  روسی  برجسته  منتقد  و  مترجم  نویسنده، 
ساله   ۴۶ عاشقانه  زندگی  یک  داستان  از  حکایت  «ورا» 
این  و  شده  تقدیم  ورا  به  او  کتاب های  از  یک  هر  دارد. 
داشته  قرار  ناباکوف  جهان  مرکز  در  ورا  می دهد  نشان 
است.خواندن این نامه های عاشقانه این نویسنده روسی 
را که ۷ بار فینالیست جایزه کتاب ملی آمریکا در بخش 
داستان شد، بیش از پیش به طرفدارانش معرفی می کند.
دولت  وزیر  ناباکوف  پدر   ۱۹۱۷ فوریه  انقالب  از  پس 
موقت روسیه شد و پس از انقالب بلشویکی در این کشور 
خانواده آنها مجبور به فرار از کشور خود شدند. بعدها 
ناباکوف تحصیالت خود را در دانشگاه کمبریج گذراند 
و چند سال پس از تبعید اجباری در اروپا، در سال ۱۹۴۰ 

به آمریکا رفت و تا پایان عمر خود در آنجا ماند.
بودند:  روسی  عمدتًا  ناباکوف  استادان  حال  این  با 
رمان  انتشار  با  او  پوشکین.  و  لرمونتوف  گوگول، 

«لولیتا» ( ۱۹۵۵) به اوج شهرت خود رسید.

مجموعه   ۸ رمان،   ۱۸  ،۱۹۷۷ سال  در  مرگش  زمان  تا  او 
داستان کوتاه، ۷ کتاب شعر و ۹ نمایشنامه منتشر کرد.

«وی دی ناباکوف» پدر ناباکوف که سیاستمداری لیبرال 
بود در یک نشست سیاسی در برلین در سال ۱۹۲۲ ترور 
شده بود. شیک پوشی ناباکوف، کلکسیون پروانه و میل 
شدید او به پنیر و آناناس، رفتارهایی هستند که احتماًال 

از پدری اشرافی به او ارث رسیده بودند.
در  خیریه  مؤسسه  یک  در  را  ورا  بار  نخستین  ناباکوف 
زندگی  زمان  آن  در  کرد.  مالقات   ۱۹۲۳ سال  در  برلین 
ناراحت کننده  و  نابسامان  بسیار  برلین  در  پناهندگان 
در  شد.  متولد  پترزبورگ  سن  در   ۱۹۰۲ سال  در  بود.ورا 
بیوگرافی ورا (ورا: خانم والدیمیر ناباکوف) «استیسی 
و  رنگ باخته»  «آتش  رمان های  خالق  می نویسد  شیف» 
«لولیتا» اساسًا ورا بوده است. او به تنهایی برای ترجمه 
ورا  وقتی  کرد.  تالش  خود  شوهر  کتابهای  انتشار  و 
عنوان  به  را  خود  عمر  از  نیمی  درگذشت،   ۱۹۹۱ سال  در 
شریک زندگی و یاور و نیز منشی ناباکوف گذرانده بود.
ورا و والدیمیر به ندرت از هم جدا می شدند اما در سال 
به  نقاهت  دوره  گذراندن  برای  ورا  دوماه  مدت  به   ۱۹۲۶
آنها  برای  که  مدت  این  در  و  شد  فرستاده  آسایشگاه  یک 
او  برای  نامه   ۵۰ از  بیش  والدیمیر  گذشت،  سختی  به 
فرستاد. برای ورا به عنوان یک یهودی، ماندن در برلین 
نازی بسیار ناامن بود و به همین دلیل آنها در سال ۱۹۳۹ 

به پاریس نقل مکان کردند.
آمریکا  به  سخنرانی  برای  ناباکوف   ۱۹۴۰ دهه  اوایل  در 
در  می کرد  مواظبت  دیمیتری  از  باید  که  را  ورا  و  رفت 

پاریس تنها گذاشت و باز هم مکاتبات آنها آغاز شد.
این نامه ها که به خوبی توسط «اولگا ورونینا» و «برایان 
شوخ طبع  فرد  یک  را  ناباکوف  شده،  ویرایش  بوید» 
این  که  است  بار  اولین  برای  شاید  اکنون  می دهد.  نشان 
به  و  خود  زندگی نامه های  از  متمایز  روسی  نویسنده 

عنوان یک عاشق مجنون ظاهر می شود.



  جمعه ۶ آذر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۳هفته نامه پرشین۱۲

سینما
ادوارد  درباره  مستندی  فیلم   (Citizen four) «چهار «شهروند 
اسنودن یکی از کارکنان آژانس امنیت ملی آمریکا است که با درز 
پرونده  بزرگترین  از  یکی  آنها  افشای  و  اطالعات  از  سری  یک 
لورا  را  فیلم  ساخت.  افشا  را  جهان  از  آمریکا  جاسوسی  های 
پویتراس در کنار دوست و همکار روزنامه نگار خود، گلن گرین 
خود  دوست  این  همراه  به  فیلم  این  برای  او  است.  ساخته  والد 
در هنگ کنگ با اسنودن دیدار کرد. «شهروند چهار» در ظاهر 
می  نظر  به  کننده  کسل  جزئیات  از  خود  سرد  بیان  با  بویژه  و 
رسد. با این حال دیدن این فیلم چه اسنودن را خیانتکار بدانید، 
چه قهرمان، خالی از لطف نیست. همان طور که حتی اگر هیچ 
باشید،  نداشته  او  بودن  قهرمان  یا  خیانتکار  مورد  در  نظری 

همچنان از مشاهده آن لذت می برید.

روح
کانال رمزی و ترفندهای  یک  طریق  از  ژانویه ۲۰۱۳  اسنودن در 
مختلف کامپیوتری با پویترای تماس می گیرد. همه این ترفندها 
که او را مثل یک روح نشان می دهد، در سکانس های اولیه فیلم 
یکدیگر،  نظرات  بررسی  از  بعد  طرف  دو  شود.  می  داده  نشان 
توافق می کنند. دیداری در کشوری دیگر داشته باشند. در ماه 
ژوئن اسنودن از مخفی گاه خود در هاوایی به سمت هنگ کنگ 
می رود. جایی که او و دو روزنامه نگار قرار است اطالعات را 
خبرنگار  اسکیل  مک  ایون  کنند.  منتشر  و  بگیرند  تحویل  او  از 

گاردین نیز از انگلیس به آنها می پیوندد.

واشنگتن  ان،  ان  سی  طریق  از  همزمان  را  خود  اطالعات  آنها 
های  رسانه  و  نشریات  از  که  آلمان  اشپیگل  در  گاردین،  پست، 
معروف بودند، در کنار ورایزون و ای تی اند تی که در آن زمان 
ناشناس بودند اما با همین افشاگری به شهرت رسیدند، به همه 
جهان مخابره کردند و در عرض چند ساعت میلیون ها نفر در 
دانستند  می  همه  حاال  یافتند.  اطالع  آنها  از  زمین  کره  سراسر 
اینترنتی  های  کمپانی  طریق  از  و  تلفن  با  چگونه  آی  بی  اف  که 
همچون یاهو و گوگل، تحت عملیات موسوم به پرایزم که کار آن 
نوشتاری  و  تصویری  صوتی،  های  داده  و  ها  ایمیل  آوری  جمع 
از  جاسوسی  به  دست  است،  و...  مشاهیر  و  معمولی  افراد 
ها  سال  از  آمریکا  است.  زده  کشورها  سایر  و  خود  شهروندان 
از  (متشکل  چشم  پنج  گروه  در  ای  توافقنامه  به  توسل  با  پیش 
جمع  به  موفق  نیوزیلند)  و  استرالیا  کانادا،  انگلیس،  آمریکا، 
ترتیب  این  به  تنها  نه  کشور  این  بود.  شده  اطالعات  این  آوری 
اطالعات مردم عادی را دریافت کرده بود که حتی سیستم ویدئو 
آنگال  تلفنی  مکالمات  و  بود  کرده  هک  را  ملل  سازمان  کنفرانس 
مرکل، صدراعظم آلمان را شنود کرده بود. و البته آمریکا برای 
این کار ۷۵ درصد از ظرفیت اینترنت کل این کشور را به خدمت 

گرفته بود.

به دستور اوباما
اوباما  باراک  امضای  با   ۲۰۱۲ سال  از  نیز  ها  جاسوسی  این  همه 
و تحت رهنمودهای سیاسی ۲۰ وی انجام شده است. پویتراس 
برای ساخت فیلم خود با ویلیام بی نی یکی از مدیران فنی سابق 
آژانس امنیت ملی آمریکا نیز مصاحبه کرده است. او نیز در این 
یک  گوید  می  و  زند  می  جدید  افشاگری  یک  به  دست  مصاحبه 
هفته پس از حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به این آژانس دستور داده شد 
به طور فعال شروع به جاسوسی از همه شهروندان آمریکا کند. 
رئیس  الکساندر  کیت  از  ویدیویی  به  نیز  فیلم  از  دیگری  بخش 
سابق آژانس امنیت ملی آمریکا اختصاص دارد که همه این موارد 
را رد می کند و می گوید: ما بدون اجازه کنگره مجاز به انجام 
این کار نبودیم و آن را انجام ندادیم. اما شاید خیلی راحت بتوان 
حریم  و  حقوق  به  جهانی  تهاجم  این  گوید.  می  دروغ  او  گفت 
در  دوستانه  فضایی  در  و  سورئال  طرزی  به  افراد  خصوصی 
فیلم «شهروند چهار» نشان داده شده است. فیلم از این حقوق 
و حریم خصوصی دفاع می کند. اما در کنار آن به نظر می رسد 
مستندساز قصد داشته بیش از حد دست به نگران کردن آدم ها 

ناچیز  دولت  برابر  در  شهروندان  قدرت  که  دهد  نشان  و  بزند 
است.

جوان کسل کننده
ادوارد  از  انسانی  کامال  ای  چهره  فیلم  مسایل  این  جز  به  اما 
اسنودن نشان می دهد و او را فردی ترسیم می کند که حسن نیت 
دارد اما گاه ممکن است مرتکب اشتباه هایی نیز بشود. اما به هر 
حال او با کاری که انجام می دهد، بزرگترین پرونده جاسوسی 
دوران مدرن را افشا می سازد. اسنودن در طول این فیلم جوانی 
عاقل، مالیم، باهوش و گاهی کسل کننده معرفی می شود که این 
اعتقاد  آن  به  که  ایدئولوژی  بخاطر  فقط  نه  بودنش  کننده  کسل 
کند،  می  افشا  که  حقایقی  با  که  است  وحشتی  دلیل  به  که  دارد 
دچار آن می شود. او نه شبیه روح شکنجه دیده ای مثل چلسی 
تهاجمی  روحیات  نه  و  است  آمریکا  ارشد  افسر  منینگ  (بردلی) 
جولیان آسانژ، افشاگر دیگری از جاسوس های آمریکا را دارد. 

رفتارهای اسنودن کامًال بر خالف آسانژ است.
که  داند  می  و  اوست.  داستان  داستان،  این  که  داند  می  اسنودن 
می  را  ظاهر  بیندیشند،  ماجرا  کنه  به  آنکه  از  بیش  مخاطبان 
بینند. از همین رو واکنش هایی متفاوت دارد. او از یک طرف به 
پویتراس می گوید: مرا به همه بشناسان تا مردم بدانند چه کسی 
این کار را انجام داد و از آن مهم تر برای چه این کار را کرد. و 
از طرف دیگر نیز اصرار می کند که هر نوع توجه بیش از حد به 
کاراکتر او باعث انحراف مخاطب از ماجرای اصلی جاسوس ها 
می شود. اخبار و اطالعات ابتدایی که از این جاسوس مخابره 
شد، کنه این ماجرا و حجم آن را نشان نداد. اما از این پس کسانی 
که به دنبال واقعیت باشند، می توانند با تحقیق متوجه شوند این 

اطالعات در برگیرنده چه اطالعات وسیعی است.

کمدی کافکایی
«شهروند چهار» حاوی لحظاتی کمدی به سبک کافکایی است. 
بعد از اینکه اسنودن متوجه می شود ممکن است تلفن هتل محل 
شود  می  قطع  تلفن  ناگهان  باشد،  شدن  شنود  حال  در  او  اقامت 
سیستمی  این  آیا  آید.  می  در  صدا  به  سوزی  آتش  خطر  زنگ  و 
شاید  اما  است.  محتمل  کامال  است،  ممکن  است؟  آزمایش  برای 
هم نباشد. وقتی شما چه اسنودن باشید چه نباشید، در یک اداره 
هر  شما  دفتر  در  است  ممکن  کنید،  می  کار  جاسوسی  و  امنیتی 
و  بشنوند  تا  باشد  داشته  وجود  جاسوسی  ادوات  و  ابزار  گونه 
که  است  علت  همین  به  هستید.  کاری  چه  انجام  حال  در  بدانند 
در یکی از سکانس های پایانی فیلم اسنودن و گرین والد را می 
بینیم که در یکی از اتاق های هتل در سکوت فقط در حال نوشتن 

روی کاغذ هستند.

تحت  آنها  از  تا  دو  که  جرم  فقره  سه  اتهام  به  اسنودن  ادوارد 
قرار  آمریکا  دولت  تعقیب  تحت  هستند،   ۱۹۱۷ جاسوسی  قانون 
به  پرواز  جای  به  داد  ترجیح  که  بود  علت  همین  به  او  دارد. 
روسیه  راهی  کنگ)  هنگ  به  سفرش  از  (بعد  جنوبی  آمریکای 
شود و یک هفته در فرودگاه مسکو سرگردان بماند تا در آخر از 
روسیه پناهندگی موقت بگیرد. او در این کشور چند بار و بسیار 
محدود حاضر به مصاحبه شده است. او در ژانویه ۲۰۱۴ نیز در 
کنار والدیمیر پوتین روی صفحه تلویزیون ها نقش بست.  این 
بخشی از «شهروند چهار» نیست اما احتماًال می باید، می بود. 
آنچه در اینجا چیزی بیشتر از کافی است تا بتوانید درباره جهان 
جاسوسی  های  آژانس  جز  به  کس  هیچ  که  است  این  کنید،  فکر 
باشد.  ما  کارهای  ناظر  و  مراقب  بخواهد  که  نیست  جهان  در 
اسنودن حق دارد: این داستان او نیست. این داستان همه مردم و 

آن چیزی است که با آن مواجه هستند.

(Citizen four) شهروند چهار
کریستین  فیلمبرداری:  مدیران  پویتراس،  لورا  کارگردان: 
جانسون، کتی اسکاگین و تدور پاگلن، تدوین: ماتیلدا بانی فوی

Boston Globe :منبع

نگاهی به «شهروند چهار» و ماجرای افشاگری های ادوارد اسنودن علیه آمریکا

همیشه یک نفر تو را می پاید
بعضی اوقات ممکن است، مهم ترین وقایع تاریخی، پیش پا افتاده ترین رویدادها 

باشند. این را سه نفر به دنبال توافق نامه ای در یک سالن عمومی می گویند.

به مناسبت درگذشت مرتضی ممیز

 چرا این پوستر فیلم 
گوزن ها معروف شد؟ 

پوسترهای  معروف ترین  از  یکی  «گوزن ها»  فیلم  پوستر 
«مرتضی  که  اثری  است.  ایران  سینمای  برای  طراحی شده 
محبوب ترین  و  بحث برانگیزترین  از  یکی  برای  را  آن  ممیز» 

فیلم های «مسعود کیمیایی» طراحی کرد.
 پنجم آذرماه سال روز درگذشت مرتضی ممیز، طراح و گرافیست 
در  ایران  سینمای  پوستر  طراحان  از  بسیاری  است.  معاصر 
صحبت های شان درباره ی این هنر همواره به پوسترهایی که ممیز 
برای فیلم های سینمایی طراحی کرد، اشاره می کنند.ممیز در طول 
فیلم های  برای  را  زیادی  پوسترهای  هنری اش،  فعالیت  سال ها 
فیلم  به  مربوط  پوسترها  این  از  یکی  کرد.  طراحی  سینمایی 
معروف مسعود کیمیایی، یعنی «گوزن ها» است که در سال ۱۳۵۳ 
برترین  و  بحث برانگیزترین  از  یکی  به عنوانی  آن  از  و  شد  ساخته 
فیلم های تاریخ سینمای ایران یاد می شود.بهزاد غریب پور، طراح 
گفت:  ایسنا  خبرنگار  به  پوستر  این  درباره ی  گرافیست،  و  پوستر 
موضوع سینما خیلی به رونق حوزه ی طراحی پوستر کمک کرد. 
من همیشه از پوستر فیلم «گوزن ها» که مرتضی ممیز آن را طراحی 
کرد، به عنوان یکی از بهترین کارهایی که در این زمینه دیده ام، یاد 
می کنم. در این پوستر تمام عناصر، لوگو و طراحی کامال فکرشده 
و دقیق است.او افزود: طراحی فونت این پوستر بسیار فوق العاده 
و نسبت به زمان طراحی اش مدرن و زیباست. چینشی که ممیز در 

مخاطب  و  است  فیلم  محتوای  حاوی  داده،  انجام  پوستر  طراحی 
و  همراهان  از  و  گرافیست  حقیقی،  می کند.ابراهیم  راضی  به  را 
ممیز  پوستر  بهترین  را  «گوزن ها»  پوستر  ممیز،  نزدیک  دوستان 
نمی داند و معتقد است که این هنرمند کارهای بهتر و ارزشمندتری 
این باره  در  پیشکسوت  طراح  است.این  داده  انجام  حوزه  این  در 
«طبیعت  فیلم های  برای  خوبی  پوسترهای  ممیز  مرحوم  گفت: 
طراحی  مه»  و  «غریبه  و  «مغول ها»  ساده»،  اتفاق  «یک  بی جان»، 
در  ممیز  کار  ویژگی های  درباره ی  همچنین  است.حقیقی  کرده 
طراحی پوستر برای فیلم، اظهار کرد: به جز تصویرهایی که ممیز 
برای پوسترهایش در نظر می گرفت که مدرن و تازه بودند، آنچه 
«نام نوشته» ای  به  توجه  می کرد،  متمایز  دیگران  از  را  او  کارهای 
بود که در پوستر به کار می رفت. ممیز به نام نوشته ی فیلم اهمیت 
زیادی می داد و نسبت به آن حساس بود.بهزاد خورشیدی، طراح 
پوستر، نیز درباره ی فعالیت ممیز در سینما، گفت: مرتضی ممیز 
پوستر  طراحی  تاریخ  در  مدرن  گرافیست  مهم ترین  و  بزرگ ترین 
و  بهترین  از  یکی  «گوزن ها»  پوستر  است.  ایران  سینمای  برای 
به  سفر  با  ممیز  داد:  ادامه  است.وی  هنرمند  این  آثار  زیباترین 
هنر  لهستانی)  سیسلوویچ» (هنرمند  آثار «رومن  دیدن  و  لهستان 
خود را متحول کرد. در آن دوره، در لهستان به طراحان گفته شده 
بود که ابزار تبلیغاتی نباید صرفا تجاری باشند. به همین دلیل، این 

کشور در عرصه ی طراحی پوستر سرآمد بود و مورد الگوبرداری 
سادگی  عین  در  «گوزن ها»  فیلم  پوستر  افزود:  می گرفت.او  قرار 
به شدت بر مخاطب تأثیر می گذارد. ممیز در آن دوره با استفاده از 
تصویر صورت دو کاراکتر فیلم و با ابزار دستی کلیشه، پوستری 
طراحی کرد که روح داشت و خالقیت در آن موج می زند. حاال که 
استفاده  پوستر  طراحی  برای  کامپیوتری  ابزارهای  از  طراحان 
است. رفته  بین  از  روح  این  می گذارند،  صرف  عکس  و  می کنند 
مسعود  فیلم «اعتراض»  برای  من  کرد:  اظهار  همچنین  طراح  این 
استاد  کارهای  از  الهام گرفته  که  کردم  طراحی  پوستری  کیمیایی 
ممیز بود. خود کیمیایی از من خواسته بود پوستری طراحی کنم 
که به طرح های فیلم های گذشته اش نزدیک تر باشد. این پوستر در 
ممیز  استاد  خود  بود.  برگزیده ها  از  یکی  ایران  گرافیک  دوساالنه 
به من گفت با این که از کارهای من الهام گرفته ای، اما کار خودت 
بود.فیلم های  اثرت  شدن  انتخاب  دلیل  این،  و  داده ای  انجام  را 
«ستارخان» و «کمال الملک» نیز از آثاری هستند که ممیز برای آن ها 
پوستر طراحی کرد.مرتضی ممیز (۴ شهریور ۱۳۱۵- ۵ آذر ۱۳۸۴) 
طراح گرافیک، تصویرگر و استاد دانشگاه بود. او را پدر گرافیک 
و  درگذشت  سرطان  بیماری  براثر  هنرمند  این  می دانند.  ایران  در 
پیکرش در باغبان کال (محلی واقع در کردان کرج) به خاک سپرده 

شد.



هفته نامه پرشین ۱۳جمعه ۶ آذر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۳

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

سینمایی که سیاستگذاران 
سینما را به خشم آورد 

فیلم هایی که هرگز اکران نشدند و از سوی دولت ها هر یک به دلیلی مجوز اکران 
و  است  سرآمد  آمریکا  هم  زمینه  این  در  بود،  خواهد  بلندباالیی  لیست  نگرفتند 
خیلی وقت ها از این ایالت تا ایالت همسایه قوانین متفاوت ایالتی می تواند جلوی 
یا  غیراخالقی  امر  خشونت،  ترویج  همچون  دالیلی  بر  تکیه  با  را  فیلم  یک  اکران 
امنای  هیات  سیستم  و  آموزشی  نظام  زمینه  این  در  بگیرد،  نژادپرستی  ترویج 
برای  کردن  جمع  امضا  و  مخالفت  به  اقدام  دولت  از  پیش  عمومی  کتابخانه های 
در  این چنینی  نهادهای  از  جدای  می کنند،  کتاب  یا  فیلم  یک  پخش  از  جلوگیری 
بسیاری از کشورها همچون چین، ترکیه و کشورهایی همچون عربستان سعودی 
را  فیلم ها  برخی  به  عمومی  نمایش  و  اکران  اجازه  نه تنها  که  هستند  دولت ها  این 

نمی دهند بلکه برای سازنده فیلم هم مجازاتی همچون زندان را در نظر می گیرند. 
سختی  و  سفت  ممیزی  و  سانسور  دستگاه  و  است  سرآمد  چین  هم  زمینه  این  در 
آمار  بیشترین  چین  می کند،  تهدید  را  سینماگرانش  مواقع  از  بسیاری  در  که  دارد 
اختیار  در  نکردند همچنان  پیدا  اکران  اجازه  هرگز  که  را  توقیف شده ای  فیلم های 
دارد. بر اساس قانون جدید اداره سانسور چین، فیلمنامه هایی که افتخارات ملی 
را خدشه دار کرده یا خرافات و تنفر نژادی را تبلیغ کنند، مجوز ساخت نمی گیرند. 
اکران عمومی فیلم های مدافع استعمال مواد مخدر، قماربازی، ترویج خشونت و 
اداره  می گویند  سینماگران  که  اینجاست  نکته  اما  است.  ممنوع  نیز  عریان گرایی 
سانسور خودش تصمیم می گیرد که کدام یک از این موارد را در یک فیلم ببیند. در 
تاریخ سینمای جهان تعداد فیلم هایی که به چنین سرنوشتی دچار شده اند و به هر 
دلیلی جلوی اکران گسترده شان گرفته شده کم نیست، فیلم هایی که بسیاری شان 
را نام آوران سینما ساخته اند و سال ها بعد مخاطب با اشتیاق با واقعیت پنهان شده 
هیچ  هم  فیلم  تماشای  از  بعد  و  است  شده  روبه رو  فیلم ها  این  دسترس  از  دور  و 
آسمانی به زمین نیامده است، لیست مطرح ترین فیلم هایی که توقیف شده اند و با 

اکران شان در دنیا مخالفت شده عبارتند از:
 

در جبهه غرب خبری نیست/لوئیس مایلستون
شد،  ساخته  نام  همین  به  مشهور  کتابی  اساس  بر  نیست  خبری  غرب  جبهه  در 
فیلمی که خشونت و بیهودگی جنگ جهانی اول را به شکل عریانی نشان می داد 
بلژیک و  آلمان،  کشورهایی همچون  آن در  نمایش  سه دهه  از  بیش  برای همین  و 
جایزه  دو  شد  موفق   ۱۹۳۰ سال  نیست  خبری  غرب  جبهه  در  بود.  ممنوع  اتریش 
به  آلمان  سینمایی  نشریات  در  حتی  فیلم  این  از  بعدها  کند.  خود  آن  از  را  اسکار 
عنوان اثری شکوهمند در تاریخ سینمای جهان یاد شد، فیلمی که تباهی جنگ را 

به روشنی تصویر کرده بود.
 

یاغی /هاوارد هیوز
و  سیاستگذاران  میان  در  محافظه کارانه  نگاه  که  شد  ساخته  سال هایی  در  یاغی 
اداره کنندگان سینما حاکم بود. فیلم برای سه سال تمام توقیف شد و دست آخر 
اجازه  داشت  تن  به  نامناسبی  لباس  آنها  در  راسل  جین  که  صحنه هایی  حذف  با 
از  یکی  هیوز  فیلم  شد  سبب  حواشی  و  شدن  ممنوع  همین  اما  کرد،  پیدا  اکران 

پرفروش ترین فیلم های سینمایی سال ۱۹۴۶ در آمریکا شود.

 زندگی برایان /تری جونز
کلیسای  بلکه  گرفتند،  را  برایان  زندگی  نمایش  جلوی  سوئد  و  نروژ  در  نه تنها 
در  که  کرد  پیدا  طرفدار  آنقدر  فیلم  کرد،  توصیف  خجالت آور  را  آن  هم  واتیکان 
ایرلند در اعتراض به جلوگیری از نمایشش جنجال به پا شد. مردی در دهکده ای 
مسیح  خود  می کند  احساس  یک دفعه  و  دارد  ساده  ا ی  زندگی  دورافتاده  و  آرام 
را  ماجرا  این  تا  می افتد  راه  و  نیست  خوشحال  موضوع  این  از  هیچ  البته  است، 
را  او  است  مسیح  خود  او  پذیرفته اند  که  دهکده  اهالی  نهایت  در  اما  کند،  تکذیب 
به صلیب می کشند. زندگی برایان یکی از ۱۰۰ فیلمی است که به انتخاب مخاطبان 
سایت ای  ام دی بی به لیست برترین ها راه پیدا کرده است. مونتی  پایتون کارگردان 
فیلم گفته بود من از آنها که این کمدی را تقبیح و ممنوع کردند تشکر می کنم چون 

باعث شدند فیلم حسابی دیده شود.
 

آخرین خانه سمت چپ من /وس کریون
این فیلم هرگز در کشورهایی همچون نیوزیلند، ایسلند، نروژ و آلمان اکران نشد، 
۱۸ سال انگلیس جلوی اکرانش را گرفت و ۳۲ سال تمام استرالیا حتی اجازه ورود 
فیلم هایش  در  که  هراسی  برای  کریون  وس  نمی داد.  را  فیلم  این  ویدئویی  نسخه 
داشت هرگز از سوی کشورهای اسکاندیناوی با روی خوشی مواجه نشد و فنالند 
جیغ  همچون  فیلم هایی  سری  خالق  او  کرد.  ممنوع  را  او  دارند  چشم  تپه ها  فیلم 

است.
 

پرتقال کوکی /استنلی کوبریک
کوبریک در این فیلم قصد داشت به مخاطبش این گونه القا کند که به زودی داستان 
فیلمش در واقعیت نیز سراغ مردم خواهد آمد اما چیزی که نصیبش شد این بود 
که فیلمش اجازه اکران در چند کشور را پیدا نکرد و همچنین خود وی از اکران 

فیلمش در انگلستان به دلیل تهدیدها علیه خانواده اش ممانعت به عمل آورد.
 

شیطان مرده /سام ریمی
شماتتی که از سوی گروه های مذهبی و محافظه کار کاتولیک درباره این فیلم به 
کار رفت یکی از اتفاق های نادر بود. کلیساهای مالزی و ایسلند یک صدا در برنامه 
سینما  به  فیلم  این  تماشای  برای  که  کسانی  از  کلیسا  گفتند  یکشنبه شان  مذهبی 
می روند نمی گذرد و نمی بخشدشان. «شیطان مرده» اولین فیلمی بود که به دلیل 
جبهه گیری سفت و سخت مذهبیون که آن را برخاسته از ذهنیت شیطانی نویسنده 
خطاب کردند، مجوز اکران دریافت نکرد؛ انگلستان، آلمان، ایتالیا، سوئد و مالزی 

از جمله کشورهای مهمی بودند که اجازه اکران این فیلم را صادر نکردند.
 

جن گیر/ویلیام فریدکین
فیلم در آمریکا اکران شد، البته بسیاری از ایالت ها سعی کردند جلوی اکرانش را 
بگیرند. اما در سینماهای انگلیس بسیاری از سینماداران حاضر به اکران این فیلم 
ترسناک نشدند و عنوان کردند تماشای این فیلم ممکن است در روحیه تماشاچیان 
تاثیر بدی بگذارد و سبب شود دیگر عالقه ای به تماشای فیلم در آن سینما نداشته 
باشند. برای درجه بندی این فیلم هم مسائل زیادی پیش آمد و سینماداران ایرلند 

هم از اکرانش سر باز زدند.
 

طبل حلبی /فولکر شلندورف
او  است.  برده  اسکار  جایزه  که  است  آلمانی  کارگردان  اولین  شلندورف  فولکر 
رمانی  اساس  بر  حلبی  طبل  فیلم  ساخت  برای  اما  است،  ادبی  اقتباس های  استاد 
از گونتر گراس سخت به دردسر افتاد. انجمن های والدین و معلمان در کانادا او 
از  بسیاری  شد.  گرفته  اثر  این  اکران  جلوی  اونتاریو  ایالت  در  و  کردند  تقبیح  را 

منتقدان هنوز این فیلم را بهترین فیلم شلندورف می دانند.
 

عجیب الخلقه ها /تاد برونینگ
نمایش آن در کشورهای ایتالیا، فنالند و ایرلند ممنوع شد. تصمیم عجیب برونینگ 
برای استفاده از آدم های معمولی با شکل و شمایل عجیب و درهم به جای بازیگران 
گریم شده حسابی تماشاگران را شگفت زده کرد و با اینکه این فیلم حاال یک فیلم 
کالت به حساب می آید، اما برونینگ برای ساختن فیلم بعدی اش باید خیلی تالش 

می کرد.

برای ۶۰ سالگی
 فیلمساز صرب

نخل  جایزه   دو  برنده   و  جهان  سینمای  سرشناس  کارگردان  کاستاریکا  امیر 
طالی کن ۶۰ ساله می شود.

نوامبر   ۲۴ صربستان  اهل  موسیقیدان  و  کارگردان  بازیگر،  کاستاریکا،  امیر 
۱۹۵۴ در سارایوو از پدری روزنامه نگار متولد شد. وی بعد از فارغ التحصیلی 

کوتاه  فیلم های  کارگردان  به عنوان  پراگ،  هنر  آکادمی  فیلم  دانشکده  از 
تلویزیونی در یوگسالوی آغاز به کار کرد.

کاستاریکا در ۲۷ سالگی با ساخت اولین فیلم بلند خود با نام «دالی بل را یادت 
یک کارگردان  بهترین اثر اول  می آید؟» موفق به کسب شیر طالی ونیز برای 
رفته  کار  برای  پدر  نام «وقتی  با   ۱۹۸۵ سال  در  را  بلندش  فیلم  دومین  شد.او 
بود» به سینما آورد که موفق به کسب نخل طالی جشنواره  کن شد و تا آستانه  

اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی نیز پیش رفت.
کاستاریکا دهه  ۹۰ را با ساخت فیلم کمدی «رویای آریزونا» در سال ۱۹۹۳ آغاز 
کارنامه   به  را  طال  نخل  جایزه   دومین  فیلم «زیرزمین»  با  بعد  سال  دو  و  کرد 

افتخارات خود افزود.
شیر  توانست  سفید»  گربه  سیاه،  «گربه  فیلم  با  کارستاریکا   ۱۹۹۸ سال  در 

نقره ای جشنواره ونیز را برای بهترین کارگردانی دریافت کند.
معدودی  بسیار  نقش آفرینی های  بازیگر  به عنوان  صاحب نام  کارگردان  این 
به  پیر»  سنت  «بیوه ی  فیلم  در   ۲۰۰۰ سال  در  آنها  نخستین  که  است  داشته 

کارگردانی «پاتریس لکونته» رقم خورد.
کاستاریکا د سال ۲۰۰۵ ریاست هیات داوران جشنواره  کن را عهده دار بود. وی 
در سال ۲۰۰۷ سفیر ملی یونیسف در صربستان منصوب شد و یک سال بعد 

نشان عالی هنر و ادبیات فرانسه را به گردن آویخت.
من  به  را  «این  و  است»  معجزه  «زندگی  کولی ها»،  «زمان  چون  آثاری  خالق 
جشنواره   گذشته  دوره  در  را  «مارادونا»  نام  با  خود  فیلم  آخرین  بده»،  قول 
کن اکران جهانی کرد.کاستاریکا که اخیرا دو جایزه دستاورد سینمایی را از 

جشنواره های بخارست رومانی و تورین ایتالیا دریافت کرده است،
می توان  آنها  مهم ترین  از  که  است  کرده  دریافت  متعددی  سینمایی  افتخارات 
به خرس نقره ای برلین در سال ۱۹۹۳ برای «رویای آریزونا»، جایزه  بهترین 
کن،  جشنواره   از  طال  نخل  دو  و  فیپرشی (۱۹۸۵)  جایزه  کارگردانی (۱۹۸۹) 
جایزه  بهترین فیلم اروپایی جوایز سزار فرانسه در سال ۲۰۰۵، جایزه  بهترین 
فیلم خارجی از جوایز لومیر فرانسه در سال ۱۹۹۶، جایزه  شیر طالی کوچک 
و شیر نقره ای جشنواره  ونیز در سال ۱۹۹۸ برای «گربه سیاه، گربه سفید» و 
جایزه شیر طال و جایزه  فیپرشی ونیز در سال ۱۹۸۱ برای «دالی بل را یادت 

می آید؟» اشاره کرد.
«کاستاریکا» در سال ۲۰۱۴ در پروژه فیلم مشترکی با چند کارگردان سرشناس 

سینمای جهان فیلم «حرف هایی با خدا» را در مکزیک مقابل دوربین برد.
برنده  برزیلی  کارگردان  پادیال»،  «خوزه  چون  کارگردانانی  فیلم  این  در 
خرس طالی جشنواره برلین در سال ۲۰۰۸ و «وارویک تورنتون»، کارگردان 
ساخت  نیز  قبادی  بهمن  و  کن  جشنواره  طالی  دوربین  برنده  استرالیایی 
راه  صرب «در  کارگردان  این  ساخته  داشتند.جدیدترین  عهده  بر  را  اپیزودی 

شییری» نام دارد که هم اکنون در مرحله فیلمبرداری به سر می برد.



  جمعه ۶ آذر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۳هفته نامه پرشین۱۴

موسیقی
که  یافت  ایرانی  اصیل  موسیقی  در  میتوان  را  هنرمندی  کمتر 
همانند او چهره ای جهانی داشته باشد و بسان وی با بزرگان هنر 

شرق و غرب برنامه اجرا کند .
از  ؛  یافت  را  بسیاری  بزرگان  نام  میتوان  او  درخشان  کارنامه  در 
اساتیدی چون محمدرضا شجریان و حسین علیزاده تا یویوما و 

بسیاری دیگر از هنرمندان نامدار ایرانی و غیر ایرانی .
شهر  و  کویر  وسکوت  شب  چون  اثاری  خالق   .  .  . کلهر  کیهان 
خاموش ؛ هنرمندی بزرگ , بی حاشیه , خالق و با چهره ای آرام 

و منحصر بفرد و سرشار از احساس .
اگر چند در مرکز هنری چاوش فعالیتی کوتاه داشت اما با شب ، 
سکوت ، کویر نامش بر سر زبانها اوفتاد . کیهان کلهر در آلبوم 
و  کشید  رخ  به  را  خود  نوآوری  و  خالقیت  کویر   ، سکوت   ، شب 
استفاده   ، مناسب  سازبندی  ؛  انگیخت  بر  را  منتقدان  تحسین 
محمدرضا  استاد  مخملین  صدای  همراهی  با  آنها  از  بجا  و  دقیق 
 ، کامکار  بیژن  چون  نوازندگانی  بزرگ  همراهی  و  شجریان 
قربان  حاج  استاد  مرحوم   ، نیا  بهروزی  حسین   ، کامکار  اردوان 
سلیمانی وهنرنمایی بی نظیر کیهان کلهر خالق جاودانه اثری با 

نام شب سکوت کویر گشت . . . اثری که مشابه آن را در هیچ اثر 
موسیقایی دیگری نمیتوان یافت .

گوش  با  که  ای  قطعه   ، است  اثر  این  قطعات  از  یکی  نام  طرقه 
سپردن بدان به ناگاه به یاد پرنده ای سخنگو می افتی ، پرنده ای 
که آرزومند و دلداده خورشید است و بی تاب و بی قرار او و چشم 
انتظارش در سحر گاهان ، پرنده ای که برای وصال معشوقش و 
بوسیدن او ، راه رسیدن به خورشید را ذکر گویان طی می نمود و 

ذکر ها نبودند جز هـــزار نام الله . . .
را  الله  هــــزارم  نام   ، وصل  به  مانده  قدم  یک  در  که  ای  پرنده 
فراموش نمود ، فکرش از هر چه غیر یار خالی بود ، حتی از نامها 
، صدای سوختن می آمد . . . . سوخت ؛ نوای دلنشین سه تار با 
دستان پر احساس کیهان کلهر تداعی گر همان پرنده ایست که در 

راه رسیدن به معشوقش سوخت . . . و نور شد .
سخن استاد محمد رضا شجریان در رابطه با شکل گیری این اثر 
کلهر بیش  بیانگر ارزش فراوان وجاودانه آن است : " آقای  خود 
از سه سال با دقت ، شکیبایی و حس موسیقایی خود قطعات تک 
تک سازها را با هم ترکیب کرد . برای هر ساز قطعه ای جداگانه 
نوشته بود و اجرای آن با سازهای محلی کاری دشوار بود . بیش 
این  میکس   . کشید  طول  ان  ضبط  و  استودیویی  کار  ماه  ازشش 
ترکیب  خصوصًا  آنها  حس  و  سازها  کوک  کردن  همنوا   ، قطعات 
سازهای محلی با سازی مثل ویولونسل یا سازهای دیگر کار وقت 

گیری بود . . . "
دست  چیره  آهنگساز  و  کمانچه  متبحر  نوازنده  تنها  کلهر  کیهان 
ساز  نوازندگی  زمینه  در  او   ، نیست  کویر  سکوت  شب  مستعد  و 
سه تار نیز تبحر باالیی دارد ؛ او این تبحر را تنها در شب سکوت 
به  سفر  محتوای  پر  و  قوی  واقع  به  اثر  ؛  است  نکرده  ثابت  کویر 
دیگر سو به همراه گروه دستان و با صدای شهرام ناظری یکی 
به  تار  سه  ساز  با  آن  در  بزرگ  هنرمند  این  که  آثاریست  از  دیگر 

هنرنمایی پرداخته است .
پس از اجرای موفق اثر شب سکوت کویر ، کیهان کلهر به همراه 
کنسرت  شجریان  همایون  و  علیزاده  حسین  شجریان  محمدرضا 
که  نمودند  اجرا  بم  زدگان  زلزله  با  همدردی  برای  را  بم  با  همنوا 
آلبومهای  ؛  گردید  گروه  این  هواداران  نظیر  کم  استقبال  مورد 
موسیقی « زمستان است » ، « فریاد » ، « بی تو بسر نمیشود » ، « 
ساز خاموش » و « سرود مهر » ماحصل همکاری این گروه بود .
اما دیری نپائید که این چهار یارغار به دالیلی جدایی را پیشه خود 
های  فعالیت  دیگر  گروهی  همراهی  با  آنها  از  هرکدام  و  نموده 
خود را ادامه دادند . به جرات میتوان اذعان نمود دوره همکاری 
ایرانی  موسیقی  برای  طالیی  دورانی  کلهر  و  علیزاده   ، شجریان 
در  هم  هنوز  ایرانی  اصیل  موسیقی  هواداران  که  دورانی   ، بود 
آرزوی حضور آنها در کنار یکدیگر روز شماری میکنند ، حسین 
را  کار  ان  اگر   .  .  ."  : میکند  بیان  اینگونه  مورد  این  در  علیزاده 
تمام  هم  اگر  و  بود  نزدیکی  احساس  همان  دلیل  به  کردیم  شروع 
شد باز به دلیل حفظ دوستی بود ، دلمان نمیخواست کارمان به 
کاری روزمره و تکراری تبدیل شود و مردم صرفا به خاطر اینکه 

چند اسم را در کنار هم میبینند به کنسرت ما بیایند . . . "
رضا  محمد  رفتند  ای  گوشه  به  مثلث  اضالع  این  از  کدام  هر 
آوایان  هم  اعضای  با  علیزاده  حسین   ، شهناز  گروه  با  شجریان 
ایرانی  اصیل  موسیقی  شناساندن  راستای  در  نیز  کلهر  کیهان  و 
چون  بزرگانی  و  رایدرز  بروکلین  و  یویوما  چون  گروههایی  با 
شجاعت حسین خان و اردالن ارزنجان همکاری نمود که به جرات 
میتوان گفت از سایر اضالع این مثلث خود را موفق تر نشان داد .

حسین علیزاده در نوشتاری که برای هفته نامه شهروند امروز در 
تاریخ ۳۱شهریور ۱۳۸۷ نوشت کیهان کلهر را با عنوان " جهانی 
ترین مرد موسیقی ایران " نام برده و در مورد وی اینگونه بیان 

بسیار  وقتی  را  ایشان  نوازندکی  بار  اولین  اید  می  یادم   "  : نمود 
گروه  اعضای  میان  در   . دیدم  گروهی  در  بودند  سال  و  سن  کم 
نوازنده  دیدم   . بود  برجسته  واقعا  شان  نوازندگی  و  کلهر  آقای 
ای آنجا نشسته که مجنون وار ساز میزند و انگار با سازش یکی 
های  شیوه  و  فرمولها  به  را  خود  اصال  کلهر  کیهان   . است  شده 
دیکته شده نوازندگی پایبند نمیکند و اساسًا نوازنده ای است که 
را میدهد  این قید و بندها  از  فرصت آزاد شدن  سازش  خود و  به 
تکنیک  از  جدا   . میکند  پرواز  سازش  با   ، کلمه  کامل  معنای  به   .
حرکات  کلهر  برجسته  ویژگیهای  از  یکی  نوازندگی  در  او  باالی 
دلنشین با سازش است که ضمن طبیعی بودن ، برای اجرای زنده 
بسیار مناسب و دیدنی است . هم محتوا دارد و هم تکنیک و هم 
که  همانگونه  کلهر  کیهان  خصوصیات  از  "یکی   . است  تماشایی 
استاد حسین علیزاده نیز بدان اشارت داشتند حرکات دلنشین این 

نوازنده در هنگام نوازندگیست ؛ در آن هنگام که او مینوازد غرق 
در موسیقی میشود و همین احساس را به زیبایی به مخاطب القا 

میکند . و بیننده را با صدای جان پرور سازش همراهی میکند .
موسیقایی  حس  القاء  در  سعی  که  را  نوازندگانی  ایم  دیده  بارها 
زنده  اجرای  مشاهده  مشغول  که  اند  داشته  مخاطبینی  به  خود 
آنان هستند اما هیچگاه در انتقال این حس موفق نبوده اند و چه 
از  مخاطب  ذهن  انحراف  باعث  نیز  خود  اضافی  حرکات  با  بسا 
نظر  مورد  حس  آن  وارد  تنها  نه  مخاطب  تا  ؛  اند  گشته  موسیقی 
نوازنده نگردد که حتی چنین حرکاتی باعث از دست رفتن تمرکز 

وی بر روی موسیقی نیز شود .
آلبوم  دو  نمیتوان  هیچگاه  کلهر  کیهان  آثار  بر  مطالعه  اندکی  با 
با  غزل  مجموعه  یافت  آن  در  را  موسیقی  و  فرم  لحاظ  از  مشابه 
همراهی شجاعت حسین خان ، تا بیکران دور دست با نوازندگی 
یویوما  با  که  نیشابور  ای  فیروزه  شبهای  یا  و  ارزنجان  ارالن 
بروکلین  گروه  همراه  به  خاموش  شهر  و  پرداخته  آن  اجرای  به 
سکوت  شب  ؛  است  زمستان  ؛  فریاد  چون  آثاری  وحتی  رایدرز 
حسین  همراهی  با  که  مهر  سرود   ، نمیشود  سر  توبه  بی   ، کویر 
علیزاده و استاد شجریان انجام گردید اثار متفاوتی هستند که به 
همراهی هنرمندان مختلف و نامدار و صاحب سبک در دنیا اجرا 
نوع  همین   . دارند  یکدیگر  با  متفاوتی  کامال  شکل  و  اند  گردیده 
تنوع طلبی و به طبع آن همکاری با بزرگانی چون شجاعت حسین 
خان هندی ، یویومای ژاپنی ، بروکلین رایدرز آمریکایی ، اردالن 
محمدرضا  و  ناظری  شهرام  ؛  کوارتت  کرونوس  ترک؛  ارزنجان 
دریافت  قدمی  یک  تا  هنرمند  این  تا  اند  گردیده  باعث  شجریان 
 " خاموش  شهر   " زیبای  واقع  به  اثر  یا  و  رود  پیش  گرمی  جایزه 
سال  آلبوم  برترین  عنوان  رایدرز  بروکلین  گروه  همراهی  با  اش 
 " ( Song Lines) موسیقی جهان را از سوی مجله " سانگ الینز

یکی از معتبر ترین مجالت موسیقی جهان کسب نماید .
 »  : میکند  بیان  اینگونه  خاموش  موردشهر  در  تامیز  نیویورک 
روستای  درباره  گذار  تاثیر  و  کننده  سحر  اثری  خاموش  شهر 
حلبچه است ، روستایی که صدام حسین آن را بمباران شیمیایی 
حلبچه را به  کودکان  کمانچه ماتم و زاری  این اثر ساز  کرد . در 

مخاطب منتقل میکند »
جایی دیگر این مجله معتبر کیهان کلهر را به عنوان نوازنده  در 
سفر یاد کرده است ,تکنوازی وی در دانشگاه « ییل » کانادا ، اجرا 
به همراه گروه " جاده ابریشم " درژاپن ، لبنان ، مصر و در کنار 
اهرام ثالثه ،کالیفرنیای آمریکا، سالن بزرگ کارنگی هال و جدیدا 
هم برگزاری کنسرت به همراه استاد حسین علیزاده و حمیدرضا 
فعالیتهای  از  ای  نمونه  جهان  مختلف  کشورهای  در  نوربخش 

اخیر وی میباشند .
جدای از هنر واالی کیهان کلهر میتوان او را به عنوان یکی از بی 
معتقد  او   . دانست  موسیقی  حاضر  حال  هنرمندان  ترین  حاشیه 
کند  رصد  را  هنرمندان  کار  و  زندگی  اگر  موسیقی  جامعه  است 
خودش میتواند به راحتی قضاوت کند ، آثار برجای مانده از وی 
و  دارد  را  کلهر  کیهان  نوازندگی  باالی  قدرت  و  تبحر  از  حکایت 

هیچ جای انتقادی را از وی بر جای نمیگذارند . چه در آن زمان 
که در داخل کشور مشغول فعالیت و ارائه آثار موسیقایی بود و 
چه در خارج از کشور به همراه بزرگان موسیقی جهان . اگر چند 
هنرمندانی چون محمد رضا لطفی او را با سخنانی به قول کیهان 
کلهر " کذب و دروغ " متهم ساختند اما او با بردباری هر چه تمام 
تر پاسخ وی را تنها در چند سر کوتاه داد تا دیگران نیز تصور این 
را ننمایند که کیهان کلهر تاب و توان شنیدن هر تهمتی را دارد . او 
در پاسخ به نوشته محمدرضا لطفی در بروشور آلبوم آن زمانش 
که مدعی شده بود که کیهان کلهر به مدت هشت ماه شاگرد وی 
و  گفت  و  ها  مصاحبه  در  ایشان   » مینویسد  اینگونه  است  بوده 
گوهایشان به کرات گفته اند که : به صرف آموزش چند جلسه ای 
کسی نمیتواند ادعای شاگردی هنرمندی را بکند . اینجانب نیز با 
توجه به تجربه ام در امر آموزش موسیقی عرض میکنم : آموزش 

۳ جلسه ای درس ردیف گواه بر شاگردی آن عزیز نمیباشد »
در  را  خود  کمانچه  صدای  زمین  ایران  موسیقی  جهانی  مرد  این 
فیلم « جوانی بدون جوانی » از ساخته های فرانسیس فورد کاپوال 
در سال ۲۰۰۶ با آهنگ « اسوالدو گولیف » به گوش عالقه مندان به 

فیلم نیز رسانید و موجب تحسین موسیقیدانان گردید .
پنج  ما  میگوید : « . . .  اینگونه  فیلم  آهنگ  مورد  در  کلهر  کیهان 
شش روز در رومانی بودیم که فیلم ضبط شد و خود کاپوال هم 
چنین   ، صحنه  این  میخواهم  که  میگفت  مختلف  های  صحنه  در 
موسیقی ای داشته باشد . او بر خالف فیلمسازان ما ، موسیقی 
چه  که  میدانست  دقیقا  هم  خودش  و  میشناخت  خوب  خیلی  را 

میخواهد »
همراهی کیهان کلهر با گروه دستان و شهرام ناظری وبرگزاری 
کنسرتهای مختلف در داخل و خارج از کشور و به طبع آن ارائه 
ماندگارترین  جزو  نیز   " سو  دیگر  به  چون "سفر  نظیری  بی  آثار 
کلهر   . میباشد  کلهر  کیهان  و  دستان  گروه   ، ناظری  شهرام  آثار 
در این اثر بر خالف اکثر آثارش نوازنده سه تار بوده و با تبحر 
خاص خود در سه تار نوازی حس و حال عجیب و دوست داشتنی 

را به مخاطب خود القا میکند .
در اجرای پروژه جاده ابریشم سیامک آقایی و سیامک جهانگیری 
با  را  ایرانی  موسیقی  تا  رساندند  یاری  را  یویوما  و  کلهر  نیز  را 
قطعه   . نمایند  معرفی  جهانیان  به  زیباتر  چه  هر  آن  بزرگان 
مندان  عالقه  دردسترس  پروژه  همین  راستای  در  نیز  موسیقی 
و  کلهر  کیهان   ، آقایی  سیامک  نوازی  بداهه  شامل  که  دارد  قرار 

سیامک جهانگیری است .
اما ، نگارنده خاطره کنسرت همنوا با بم را هیچگاه از یاد نمیبرد 
، کنسرتی بسیار متفاوت با صدای استاد محمدرضا شجریان و با 
آهنگسازی فوق العاده قوی و زیبای حسین علیزاده و کیهان کلهر 

و همراهی و همصدایی همایون شجریان .
کنسرتی که کیهان کلهر آهنگسازی قطعه ای چون سمن بویان به 
تشویق  مورد  شجریان  استاد  تنها  پایان  در  اما  داد  انجام  زیبایی 

حضار قرار گرفت . . .

تنها استاد . . .
که   ) جاودانه  سحر  مرغ  آن  خاطره  هیچگاه  ؟  بود  انصاف  آیا 
محمدرضا  سحر  مرغ  اجراهای  بهترین  از  یکی  را  آن  میتوان 
شجریان در طی سالیان اخیر دانست ) با آن زخمه های جادویی 
نظیر  بی  های  آرشه  با  که  نمیکنم  فراموش  را  علیزاده  حسین 
جادویی  های  لحظه  آن  خالق  تا  بود  گشته  همراه  کلهر  کیهان 
تشویق  مورد  که  بود  استاد  تنها  هم  باز  که  دریغ . . .  اما  گردد . 
حاضران قرار گرفت . . .این را باید دانست که خواننده هم نوعی 
نوازنده است و سازش حنجره اش ؛ او نیز با حنجره اش مینوازد 
به  و  گرفته  نادیده  را  آنها  که  نوازندگان  سایر  درحق  جفاست  و 

تشویق شخصی خاص ( و نه گروهی ) بپردازیم .
گاهی  و  هنرمندانی  چنین  داشتن  بر  میبالم  خود  بر  اوقات  گاهی 
را  ها  غربی  و  میشوم  غمگین  هایی  حاشیه  چنین  مشاهده  با  نیز 

الیق تر از خودمان برای داشتن چنین بزرگانی میدانم که قدر و 
مند  عالقه  هنوز  که  چرا  نهند  می  ارج  ما  از  بهتر  را  آنان  منزلت 
یک  از  سازی  بت  و  گویی  وکذب  پراکنی  سخن  و  سازی  حاشیه 

شخص خاصیم . . .

خارج  در  شده  چاپ  مجالت  نوشتارهای  به  نگاهی  نیم  کافیست 
از کشور بیندازیم :

نیویورک تایمز:
آرشه کمانچه کلهر که بر سازش کشیده می شود همچون صدای 
می  شما  به  را  دلش  های  حرف  یواشکی  دارد  که  است  آدمی 

زند....صدای خش دار و اساطیری.

ال ای ویکلی:
شخصیت  و  مقام  یک  دارای  کمانچه  استاد  عنوان  به  کلهر  کیهان 
و  ها  تکنیک  از  که  دانشی  او  است....  المللی  بین  برجسته 
موسیقی  از  تفسیرهایش  با  را  دارد  غربی  موسیقی  اصطالحات 
تر  تمام  چه  هر  قدرت  و  ظرافت  با  و  کند  می  تلفیق  ایرانی  سنتی 
ساز می زند. گاهی ناگهان موسیقی اش اوج می گیرد و به آسمان 
روی  پائین  این  هیجانزده  همچنان  را  شنوندگانش  و  رود  می 
زمین جا می گذارد. این صدای کمانچه کلهر است....صدایی که 
نواختن  با  همزمان  شود.  می  نواخته  استعداد  و  ذوق  با  غایت  به 
می  خم  و  پیچ  را  اش  آرشه  موسیقیدان  این  مختلف،  پاساژهای 

دهد و می کشد، انگار که دارد با خودش یک دوئت می نوازد.

لس آنجلس تایمز:
و  است  مینیاتوری  سل  ویلن  یک  شبیه  که  کلهر  کمانچه  صدای 
صدای سازهای کوبه ای پژمان حدادی. کمانچه با آن صدای خش 
دارش از انعطاف پذیری باالیی برخوردار است و در طول برنامه 
از بداهه نوازی قطعات محلی ایرانی تا قطعات فوق العاده ای که 

ساخته خود کلهر بود را پوشش می داد.

نیویورک پست:
از  پیش  که  است  جریانی  ساختن  برای  شروعی  کلهر  نوازندگی 
کیج  جان  و  بیتلز  با  همکاری  در  هندی  شانکار  راوی  را  آن  این 
به  اجراهایش  در  پاکستانی  خان  علی  فاتح  نصرت  و   ۶۰ دردهه 

همراه پرل جم و پیتر گابریل در سالیان دور تجربه کرده بودند.

مجله استرینگز: کلهر کمانچه را به سازی جهانی تبدیل کرد. در 
خود  در  حتی  که  بود  سازی  کمانچه،  پیش  سال  بیست  که  حالی 
کورونوس  کوارتت  با  او  گذاشت.  می  فراموشی  به  رو  هم  ایران 
ابریشم  راه  پروژه  اصلی  اعضای  از  یکی  است.  داشته  همکاری 
است و در کنار یویو ما و گروهش ساز می زند و قطعه می سازد 

و با یویو ما کنسرت می دهد.
بزرگ  ارکسترهای  از  بسیاری  و  نیویورک  فیالرمونیک  ارکستر 
شهرهای دیگر آمریکا و همچنین اروپا را همراهی می کند و برای 
و  شجریان  محمدرضا  ایران  سنتی  موسیقی  خوانندگان  برترین 
شهرام ناظری قطعه ساخته و کنار آنها نشسته و ساز زده است. 
حسین  و  ایرانی  سنتور  مسلم  استاد  پایور  فرامرز  با  او  همچنین 
سالیان  است.  داشته  نزدیک  همکاری  ایرانی  تار  استاد  علیزاده 
سال با شجاعت حسین خان سیتارنواز متفاوت هندی ساز زده و 
گروه غزل را تاسیس کرده و این روزها هم که با اردال ارزنجان 
وقف  را  زندگی  کامال  او  کند.  می  کار  ترک  باقالمای  نوازنده 
موسیقی و بهتر بگوییم وقف نوازندگی کمانچه ایران و معرفی 

آن به دنیا کرده است.
مآخذ :

؛   ۱۳۸۷ شهریور   ۳۱ امروز  شهروند  ؛  کلهر  کیهان  با  مصاحبه  ـ 
شماره ۶۴

ـ نوشتاری از حسین علیزاده در باره کیهان کلهر ؛ همان
ـ یک مثلث غیر منتظره ؛ همان

ـ روزنامه جام جم ؛ ازاده شهمیر نوری

تدریس گیتــار
ساعت تماس 

9 صبح تا 6 بعد از ظهر
دوشنبه تا جمعه

۰۷۹۳۸۳۵۹۲۶۲

به مناسبت ۵۰ سالگی کیهان کلهر

جهانی ترین مرد 
موسیقـــــی ایران

محمد جواد صحافی





  جمعه ۶ آذر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۳هفته نامه پرشین۱۶

گوناگون

خرافات روسی
روس،  فضانورد  سه  حامل  «سایوز»  فضایی  کپسول 
فضایی  پایگاه  از  (دوشنبه)  بامداد  ایتالیایی  و  آمریکایی 
شد.   (ISS) بین المللی  فضایی  ایستگاه  عازم  بایکونور 
پرتاب روز دوشنبه، یکصد و بیست و چهارمین ماموریت 
سرنشیندار ناو کیهانی سایوز از سال ۱۹۶۷ میالدی است. 

سفر به فضا جدا از آموزش های فنی و علمی و تمرین های بدنی در آخرین روزها، ساعات 
کند.  رعایت  و  بداند  باید  نورد  کیهان  هر  که  دارد  خاصی  مراسم  پرتاب،  از  قبل  دقایق  و 
همانند ملوان ها و خلبانان، فضانوردان نیز از آداب و رسوم خاصی پیروی می کنند که در 
بسیاری موارد هیچ ریشه علمی ندارد و تنها یک رسم است. رسم هایی که به تدریج از زمان 
خارج  هم  معقوالت  دایره  از  کلی  به  بعضی  و  گرفته  شکل  امروز  تا  گاگارین  یوری  پرواز 

با  نزدیکی  مراودات  و  آشنایی  که  روسیه  مقیم  علمی  نگار  روزنامه  برزو،  سیروس  است. 
کیهان نوردان روس دارد در گزارشی برای ایسنا از آداب و رسوم عجیب و غریب روس ها 
قبل از سفر به فضا نوشته است: «بر اساس یکی از این قوانین ننوشته، فضانوردان تا قبل 
از اولین پرواز حق ندارند امضا بدهند، چه در زیر عکس، چه بر روی کاغذ و غیره. برای 
آموزش  محل  در  نباید  غریبه  افراد  آموزش،  و  تمرین  زمان  در  خوردن  زخم  چشم  از  گریز 
باشند و گرنه ممکن است آنها را چشم کنند و حادثه ای برایشان اتفاق بیفتد. قبل از پرواز، 
نکاتی باید رعایت شود و مراسمی به اجرا درآید. هدف از انجام این تشریفات آن است که به 
لحاظ روانی، کیهان نورد آسودگی خیال پیدا کند. ظاهرا سوار شدن بر روی موشکی قابل 
انفجار که ممکن است هر لحظه برایش اتفاقی بیفتد و جان او را بگیرد نیاز به روحیه ای 
قوی دارد. گرچه عمال اثبات شده که سفر با این موشک از رانندگی در خیابان های مسکو 
کم خطر تر است! اضافه بر این، با توجه به این که ناو کیهانی سایوز از یک سامانه گریز از 
خطر بسیار خوب برخوردار است که در هر شرایطی می تواند کیهان نوردان را از مهلکه 
نجات دهد و اگر هم خطری باشد بیشتر در زمان برگشت به زمین خواهد بود. سابقه کار 
هم نشان داده که هر دو حادثه ای که برای سایوز رخ داد و منجر به کشته شدن سرنشینان 
ناو شد در زمان بازگشت بود و نه پرتاب. گرچه در این زمان هم حوادثی وجود داشتند اما 
منجر به مرگ نشدند.البته روانشناسان معتقدند انجام این تشریفات تا حدودی می تواند به 
کیهان نورد آرامش ببخشد و او را امیدوار کند که سفر خوبی در پیش خواهد داشت. به هر 
حال این عادات و رسوم همانگونه که گفته شد امروز جزئی از برنامه هایی است که حتما 

اجرا می شود. 

مراسم قبل از پرواز به بایکونور 
باید  حتما  ستارگان  شهرک  در  کنند  پرواز  بایکونور  طرف  به  نوردان  کیهان  که  آن  از  قبل 
فضایی  های  گروه  تمام  شامل  بازدید  این  باشند.  داشته  بازدید  گاگارین  یوری  کار  اتاق  از 
می شود و فضانوردان هر ناو کیهانی حتما باید در این مراسم شرکت کنند حتی در پرواز 

های دوم و سوم و... 

کاشت درخت به یادبود سفر هر فضانورد 
) کاسمونافت  نام  با  ویژه  هتلی  در  نوردان  کیهان  از  بایکونور  در 

ط دو  در  که  دارد  قرار  خیابانی  کاسمونافت،  هتل  پشت  در  می شود. 
دیده می شود. این ها درختانی هستند که هر فضانورد قبل از پرواز
د پرتاب  از  قبل  های  روز  در  نوردان  کیهان  گروه  کند.  غرس  را  آنها 
می زنند گشت  آن  اطراف  سرسبز  های  زمین  و  سیردریا»  رودخانه « 
سفر، درختی می کارند. طبق سنت، پنج روز قبل از پرتاب، کیهان نور
بازدید دارند که طی آن، دفتر یادبود، پاکت های پستی، کتاب ها و غ
همچنین یادگار هایی از اشیای شخصی خود را اهدا می کنند. در هم
برافراشتن پرچم شرکت می کنند و با تشریفات خاصی پرچم ملی خ

کاسمونافت به اهتزاز در می آورند. 

سکه شانس روی ریل قطار حامل موشک 
دو روز قبل از پرتاب، در ساعت ۵ صبح به وقت مسکو ( ساعت ۷

موشک حامل ناو سایوز از سالن مونتاژ بیرون آمده و به طرف سکوی
ر روی  بر  را  هایی  سکه  مهمانان،  و  کارمندان  قطار،  حرکت  از  قبل 
معتقدند که صاف شدن آنها، ناهمواری های راه را برطرف می کند
ح زمان  در  نوردان  کیهان  که  است  این  بر  اعتقاد  می آورد.  شانسی 
سکوی پرتاب و استقرار آن نباید در این محل آنرا تعقیب کنند و گرنه
زمان این  در  آنها  از  یک  هیچ  نمی دهند  اجازه  دلیل  همین  به  می شود 

شود. 

ممنوعیت پرتاب در ۲۴ اکتبر! 
اکتب  ۲۴ روز  در  موشکی  نمی شود  داده  اجازه  شرایطی  هیچ  تحت 
حادثه بسیار وحشتناک در این روز اتفاق افتاده است. در ۲۴ اکتبر ۶۰
بود موشک  یک  عیب  رفع  مشغول  شوروی  موشکی  کارشناسان  از 
موشک آتش گرفت و بر اثر انفجار و آتشسوزی مخزن آن ۷۴ نفر ب
زیادی مجروح شدند. سه سال بعد در ۲۴ اکتبر ۱۹۶۳ بار دیگر یک م
به قتل جمعی از مهندسان و کارگرانی گردید که در اطراف سکوی
بودند. به همین مناسبت روز ۲۴ اکتبر را « روز سیاه» می نامند و د

صورت نمی گیرد. 

تبرک با آب مقدس، سنتی تازه در پرتاب ها
یک کشیش کلیسای اورتدوکس رو آخرین مرحله خروج از هتل،  در 

پاشیدن آب مقدس، آنها را متبرک می کند. البته این رسم در دوران 
و می توان گفت مبتکر آن الکساندر ویکتورنکو، فرمانده ناو کیهانی
در را  مراسمی  چنین  انجام  برای  را  کشیشی  کرد  تقاضا  حرکت،  از 
موشک حتی  و  شد  بایکونور  وارد  سنت  یک  عنوان  به  کار  این  او،  از 
از پس  می شوند.  تبرک  کشیش  یک  توسط  پرتاب  سکوی  طرف  به 

نوردان و همراهانشان با دو اتوبوس عازم ساختمان شماره ۲۵۴ می ش
معاینات از آنها به عمل آید و لباس فضایی را بپوشند. در این ساختم
لباس مخصوص، آخرین آزمایش ها را با حضور کارشناسان از لباس
هیچ نقص و عیبی در آن نباشد. سپس به اتاق شیشه ای مصاحبه م
ص های  سامانه  از  استفاده  با  یا  و  بگیرند  عکس  آنها  از  می توانند 

می طول  دقیقه   ۴۰ ساختمان  این  و  هتل  بین  مسافت  بگیرند.  جوابی 
این گروه به محل پرتاب حمل می شوند. در بین راه یکی از رسم ها

صورت گیرد. 

استقبال با نان و نمک در ایستگاه فضایی 
و  فضایی  ایستگاه  ردیابی  برای  مدار  در  کیهانی  ناو  مستقل  سفر 
بی وزنی معموال دو روز به طول می انجامد. پس از آن که سفینه به
می ش باز  آنها  بین  دریچه  گرفت،  صورت  سازی  هماهنگ  فنی  مراحل 
اجر نمک  و  نان  با  استقبال  روسی  رسم  اینجا  در  می روند.  ایستگاه 
ایستگاه از مهمانان با نان و نمک استقبال می کنند و آنها هم لقمه ک

به نمک زده و می خورند. 

مراسم پس از بازگشت 
در بازگشت به زمین نیز رسوم خاصی رعایت می شود. پس از آن ک
زمین نشست. کارشناسان دریچه ورودی را باز می کنند. قبل از هر
اسناد و مدارکی را که از فضا با خود آورده به کارشناس مربوطه ت
بعد، آنها را از سفینه بیرون می کشند و در صندلی های راحتی مخص
فض که  است  معمول  سالمتی،  تایید  و  پزشکی  اولیه  معاینات  از  پس 
سفینه را امضا می کنند. سپس توسط بالگرد های نظامی به منطقه ک
قبل از رسیدن، آنان سالن داخل بالگرد را هم باید به یادگار امضا کنن

مراسم تجلیل در شهرک ستاره ای 
حدود ۲ هفته بعد، مراسم اصلی تجلیل در شهرک ستاره ای برگزار م
می نواز را  انگیزی  هیجان  آهنگ  نظامی  موزیک  دسته  که  حالی  در 
های دسته  اند،  آمده  گاگارین  مجسمه  کنار  تا  مخصوص  خودروی 
گ مجسمه  کنار  در  یادگاری  های  عکس  برداشتن  پس  می گذارند  او 
عکاسان خبری، به طرف « خانه کیهان نوردان» حرکت می کنند. در
چند دختر با لباس های محلی روسی با نان و نمک به استقبال آنها 
تکه کوچکی نان را به نمک زده و می خورند. « خانه کیهان نوردان»

که بخش های مختلفی از قبیل فروشگاه، رستوران، موزه سالن های
دارد. در سالن بزرگ و با شکوه اجتماعات، دعوت شدگان ویژه، منت
از فضا هستند. کیهان نوردان و مسووالن بلندپایه بر روی سن در ج
مقام و  فضایی  موسسات  ها،  سازمان  نمایندگان  سپس  می نشینند. 
دیگری سخنرانی کرده و مدال ها، نشان ها و هدایای خود را به کیهان
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پذیرایی  نورد)  کیهان   
متعدد  درختان  طرفش 
ز فضاییش باید یکی از 
ساحل  بوستان،  این  در 
یادبود  به  کدام  هر  و  ند 
ردان از موزه بایکونور 
غیره را امضا می کنند. 
مین روز آنان در مراسم 
خود را در محوطه هتل 

 بامداد به وقت محلی) 
ی پرتاب حمل می شود. 
و  می گذارند  قطار  ریل 
 و برای موشک خوش 
طرف  به  موشک  حرکت 
نه بد شانسی نصیبشان 
نزدیک  حمل  محل  به  ن 

دو  زیرا  شود  پرتاب  بر 
۱۹۶ در حالی که گروهی 
کنند،  پرتاب  آنرا  تا  دند 
به قتل رسیدند و تعداد 
موشک منفجر و منجر 
ی پرتاب مشغول به کار 
ر این روز هیچ پرتابی 

وسیه با خواندن دعا و 
شوروی وجود نداشت 
 سایوز- ۲۰ بود که قبل 
بعد  کنند.  حاضر  هتل   
حرکت  از  قبل  هم  ها  ک 
کیهان  هتل،  از  خروج   
شوند تا در آنجا آخرین 
مان آنها ضمن پوشیدن 
س به عمل می آورند که 
می روند که خبرنگاران 
و  بپرسند  سوالی  صوتی 
بعد  مرحله  در  ی کشد. 
ای عجیب و غریب باید 

شرایط  با  کردن  عادت 
ه ایستگاه متصل شد و 
به  واردین  تازه  و  شود 
سرنشینان  می شود.  را 
کوچکی نان را برداشته 

که سفینه به سالمتی بر 
 چیز، فرمانده ناو باید 
تحویل دهد. در مرحله 
صوصی قرار می دهند. 
روی  گچ  با  ضانوردان 
کوستانا حمل می شوند. 

ند. 

می شود. در این مراسم 
با  که  نوردان  زد،کیهان 
تندیس  پای  به  را  گلی   
جمع  میان  در  گاگارین، 
ر پای پله های ورودی، 
می آیند. کیهان نوردان 
 یک مجتمع بزرگ است 
ی اجتماعات و پذیرایی 
تظر مسافران بازگشته 
جایگاه های خاص خود 
از  بعد  یکی  دولتی  مات 
ن نوردان اهدا می کنند.

سرنوشـــــــــت 
جهان در گرو
جمعیت جوان

سازمان ملل هفته گذشته در گزارشی از جمعیت ۱/۸ 
ترکیب  این  و  داد  خبر  جهان  جوانان  نفری  میلیارد 

جمعیتی را در طول تاریخ بی سابقه خواند.

تعداد  این  به  گاه  هیچ  جهان  ملل،  سازمان  گزارش  براساس 
هم  وضعیت  این  نداشته  است.  ساله   ۲۴ تا   ۱۰ جوان  جمعیت 
می تواند فرصت باشد و هم تهدید. کشورهایی می توانند از این 
سرمایه گذاری  به  را  آن  و  کنند  استفاده  خود  نفع  به  وضعیت 
موقعیت  این  از  استفاده  برای  حاال  از  که  کنند  تبدیل  ارزشمند 
برنامه ریزی و سیاست گذاری کنند. این جمعیت جوان، می تواند 

اقتصاد کشورها و اقتصاد کل جهان را دگرگون کند. 

در  جهان  جوان  جمعیت  اکثر  ملل،  سازمان  گزارش  اساس  بر 
جوان   ۱۰ هر  از  دارند.  حضور  توسعه یافته  کمتر  کشورهای 

یافته  توسعه  کمتر  یا  سوم  جهان  کشورهای  در  نفر   ۹ اکنون 
میلیون   ۳۶۵ جوان  جمعیت  تنهایی،  به  هند  کنند.  می  زندگی 
نفری دارد. به همین خاطر سازمان ملل هشدار داده که دولت ها 
جمعیت  این  درمان  و  بهداشت  و  اشتغال  آموزش،  فکر  به  باید 

جوان باشند اگر نه با بی ثباتی و ناامنی روبه رو خواهند شد. 
رشد  میزان  از  جوان  جمعیت  رشد  نرخ  کشورها  بعضی  در 
و  سازمان  ها  شده  باعث  این  و  است  گرفته   پیشی  اقتصاد 
هستند  جوانان  به  اولیه  خدمات  ارائه  مسوول  که  نهادهایی 
کارشان را خوب انجام دهند. هر سال ۱۲۰ میلیون جوان به سن 
به  دادن  پاسخ  برای  کافی  شغل  آیا  اما  می رسند.  اشتغال  و  کار 

نیاز آنها با درآمد کافی وجود دارد؟ 
بود،  نفر  میلیارد   ۲/۵ جهان  کل  جمعیت  وقتی   ،۱۹۵۰ سال  در 
جمعیت جوان جهان ۷۲۱ میلیون نفر بود. اکنون که جمعیت کل 
جهان به ۷/۳ میلیارد نفر رسیده، سهم جوانان از این جمعیت 
به ۱/۸ میلیارد نفر رسیده  است. سازمان ملل پیش بینی کرده که 
شمار جوانان جهان تا نیمه این قرن به ۲ میلیارد نفر می رسد. 
جهان  جمعیت  پیرشدن  از  کارشناسان،  میان  در  و  رسانه ها  در 
شدن  آماده  ضرورت  از  همچنین  و  آن  مخاطرات  و  پیامدها  و 
کمتر  اما  است.  زیاد  صحبت  ملت ها،  سالمندی  برای  کشورها 
خطر  و  ظرفیت  و  کشورها  جوان  جمعیت  ظرفیت  درباره 
بالقوه این جمیعت جوان صحبت می شود. واقعیت این است که 
اکثر  است.  جوان  جمعیتی  کلی،  به طور  اکنون  بشری  جمعیت 
کشور   ۴۸ در  است.  نرسیده  سالگی   ۳۰ به  هنوز  جمعیت  این 
سال   ۱۸ زیر  افراد  را  جمعیت  اکثریت  جهان،  توسعه یافته  کمتر 
تشکیل می دهند که در واقع کودك یا نوجوان خوانده می شوند. 
 ۱۸ زیر  جمعیت  از  نیمی  آفریقایی،  کشور   ۱۵ و  افغانستان  در 
 ۱۶ زیر  جمعیت  از  نیمی  اوگاندا،  و  نیجر  چاد،  در  هستند.  سال 
شدن  جوان  حال  در  جمعیت  کشورها،  بعضی  در  هستند.  سال 
 ۲۰۱۵ تا   ۲۰۱۰ سال  از  افراد  عمر  متوسط  که  معنی  این  به  است 
کمتر شده  است (یعنی جمعیت جوانشان از پیرها بیشتر شده ). 
شدن  جوان  روند  این  نیجر،  و  بروندی  مانند  کشورهایی  در 
برعکس  است  بعد ممکن  و  می یابد  سال ۲۰۲۰ ادامه  تا  کم  دست 
اکثر  در  جمعیت  سالمندی  روند   ۲۰۲۰ سال  از  بعد  شود. 
کشورهای جهان آغاز می شود. این واقعیت جمعیتی، خطراتی 
به دنبال دارد. در کشورهای توسعه یافته جهان، جوانان ممکن 

بازنشستگی  مستمری  برای  بیشتری  سهم  شوند  مجبور  است 
و هزینه های درمانی جمعیت سالمند بپردازند. اما این تغییر و 
افراد،  عمر  طول  افزایش  باروری  نرخ  کاهش  کنار  در  تحوالت 
خدمات  و  کاال  مصرف  مثال  دارد.  خود  در  هم  فرصت هایی 
از  خاص  طبقه ای  سالمندان  چون  یابد  افزایش  است  ممکن 

مصرف کنندگان را تشکیل می دهند که بیشتر خرج می کنند. 

کدام کشورها جوان هستند؟
جوان  جمعیت  از  درصد   ۹۰ به  نزدیك  شد  گفته  که  همان طور 
این  از  هستند.  ساکن  توسعه یافته  کمتر  کشورهای  در  جهان 
جوان  جمعیت  شمار  بیشترین  نفر،  میلیون   ۳۵۶ با  هند  میان 
نفر  میلیون   ۲۶۹ به  چین  جوانان  جمعیت  دارد.  را  جهان 
می رسد. بعد از این دو، اندونزی با ۶۷ میلیون جمعیت جوان، 
میلیون   ۵۹ با  پاکستان  جوان،  جمعیت  میلیون   ۶۵ با  آمریکا 
جمعیت جوان، نیجریه با ۵۷ میلیون جمعیت جوان، برزیل با ۵۱ 
میلیون جمعیت جوان و بنگالدش با ۴۸ میلیون، در ردیف های 

بعدی هستند. 

دالیل جوانی جمعیت
چرا بعضی کشورها جوان تر هستند؟ نرخ زاد و ولد و طول عمر 
در جمعیت ها، متوسط عمر آنها و تعداد جوانان  آن را مشخص 
سنی  ساختار  بر  کشورها،  به  و  از  مهاجرت  همچنین  می کند. 
جمعیت آنها تاثیر می گذارد. مهاجران بین المللی که بین ۱۰ تا ۲۴ 
سال سن دارند، تنها ۱۲ درصد از کل جمعیت ۲۳۲ میلیون نفری 
مهاجران بین المللی جهان در سال ۲۰۱۳ را تشکیل داده اند. اکثر 

درحال  کشور  به  توسعه  درحال  کشور  یك  از  مهاجران،  این 
مهاجرت  انگیزه  اصلی ترین  کرده اند.  مکان  نقل  دیگر  توسعه 

جوانان هم یافتن شغل و زندگی بهتر بوده  است. 

مانع پیش روی کشورهای جوان
دارند،  جوان  جمعیت  که  کشورهایی  می دهد  نشان  اطالعات 
به صورت  جوانان  یعنی  دارند.  هم  بیشتری  توسعه ای  موانع 
به  هستند؛  کشورها  توسعه  برای  مانعی  خودشان  ناخواسته 
دارند،  بیشتری  جوان  جمعیت  که  کشورهایی  که  معنی  این 
نرخ ازدواج زودرس یا بیماری ها یا بیکاری باالتری دارند. این 
عدم  دلیل  به  جوانان  یعنی  است.  باطل  دور  یك  نتیجه  درواقع 
از  برخورداری  و  تحصیل  ادامه  امکان  امکانات،  به  دسترسی 
تسهیالت بهداشتی و رفاهی را ندارند؛ به همین دلیل پیشرفتی 
نیست.  کشور  پیشرفت  خدمت  در  هم  انرژی شان  و  نمی کنند 
کشورها  جوان  باالی  جمعیت  میان  که  می دهد  نشان  آمارها 
موانع توسعه ای که پیش روی این کشورها وجود دارد، رابطه 
جوان  جمعیت  بودن  باال  میان  همچنین  دارد.  وجود  مستقیمی 
کشورها و موقعیت پایین توسعه ای و اقتصادی آنها هم رابطه 
بیشترین  که  کشورهایی  از  بسیاری  دارد.  وجود  مستقیم 
میان  در  اکنون  داده اند  جای  خود  در  را  جهان  جوان  جمعیت 

فقیرترین کشورهای جهان هستند. 

جهان،  جوان  کشورهای  به  ملل  سازمان  اصلی  و  اولیه  توسعه 
برابر  دسترسی  است.  بهداشت  و  آموزش  روی  سرمایه گذاری 
کشورهای  همه  در  توسعه  اولیه  پایه  کودکان،  برای  آموزش  به 
جهان  جوان  کشورهای  به  همچنین  ملل  سازمان  است.  جهان 
ترکیب  از  بهره گیری  در  را  آسیا  شرق  تجربه  کرده  توصیه 
قرار  توجه  مورد  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  برای  جمعیتی 

دهند. 
جوانان اکنون یك چهارم جمعیت جهان را تشکیل می دهند. در 
۱۷ کشور درحال توسعه، نیمی از جمعیت زیر ۱۸ سال هستند. 
هستند.  کشورها  فردای  سیاست گذاران  و  مادران  مدیران،  آنها 
و  کشورها  آینده  جمعیت،  از  بخش  این  روی  سرمایه گذاری 

همچنین آینده جهان را رقم می زند. 
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وفراتر  محدودیتی  هیچ  بدون  اطالعات  از  وسیعی  طیف  تا  شد  باعث  اینترنت  گسترش 
از مرزهای جغرافیای در سراسر جهان منتشر شود و به نحو چشمگیری به یک رسانه 

ارتباطی واطالعاتی تبدیل گردد .
وفراتر  محدودیتی  هیچ  بدون  اطالعات  از  وسیعی  طیف  تا  شد  باعث  اینترنت  گسترش 
از مرزهای جغرافیای در سراسر جهان منتشر شود و به نحو چشمگیری به یک رسانه 
دستیابی  وراحتی  واطالعات  مطالب  انتشار  .سهولت  گردد  تبدیل  واطالعاتی  ارتباطی 
مخرب  مطالب  موارد  برخی  در  است  گردیده  باعث  دروب  اطالعات  مختلف  انواع  به 
است.  آورده  فراهم  را  مختلف  های  استفاده  سوء  زمینه  که  گردد  منتشر  نیز  وزیانباری 
هرزه نگاری های جنسی به خصوص در زمینه سوء استفاده از کودکان ،ترویج خشونت 
وفساد ،خرید وفروش مواد مخدر و...ضرورت کنترل وب را ناگزیر ساخته است. اما این 
کنترل ونظارت بر انتشار اطالعات در کشورهای مختلف متفاوت است.عمده دلیل فیلتر 
کردن اینترنت در کشورهای مختلف به ۴ دلیل است ۱ مسائل سیاسی ۲ مسائل اجتماعی ۳ 
مسائل امنیتی و ۴ مسائل اخالقی.آنچه باعث تفاوت مبنایی در هر کشوری برای فیلترینگ 
خواهیم  نگاهی  ادامه  .در  است  کشور  آن  در  توجه  مورد  بنیادین  های  ارزش  شود  می 

داشت بر وضعیت فیلترینگ در برخی کشورهای جهان:

ای  ویژه  قانونی  نظام  از  آمریکا  در  اینترنت  به  کاربران  دسترسی  محدودسازی  آمریکا: 
واز  گیرد  می  صورت  ونامحسوس  ای  حرفه  کامال  روشهای  به  ولی  است  دار  برخورد 

دسترسی اقشار مختلف به برخی وب سایت ها خاص جلوگیری می شود.در آغاز دوران 
رشد روز افزون اینترنت در دهه ۹۰ والدین آمریکایی تحت تاثیر چند مورد منتشر شده 
افتادند  هراس  به  اینترنت  به  فرزندانش  دسترسی  از  بزرگ  های  رسانه  در  اینترنت  در 
وفشاری را آغاز کردند که منجر به تصویب قانون نزاکت ارتباطات در کنگره آمریکا شد. 
دنبال  به  است  دانسته  مجاز  را  اخالقی  غیر  محتویات  ساختن  ومسدود  فیلتر  قانون  این 
هاوشبکه  رایانه  برای  امنیتی  افزارهای  نرم  سازنده  های  شرکت  قانون  این  تصویب 
ها،برنامه های فیلترینگ را عرضه کردند.پس از حمالت ۱۱ سپتامبرنیز پای دولت آمریکا 
به حیطه فیلترینگ باز شد و با چالشی جدی در مواجهه با اینترنت روبه رو شد ودولت 
این کشور قوانین محکمی را اتخاذ کرد تا جایی که حامیان حریم خصوص و آزادی های 

مدنی به اعتراضات گسترده ای علیه دولت بوش دست زدند.
وب  در  کردن  فیلتر  زمینه  در  هاروارد  دانشگاه  حقوق  دردانشکده  که  درتحقیقی  چین : 
سایتهای اینترنتی انجام شده است مشخص شده کشور چین در صدر جدول فیلترینگ 
وب سایتهای اینترنتی قرار دارد از جمله اینکه چین دسترسی به گوگل را محدود کرده 
است که علت آن نقص حریم شخصی وسوء استفاده از اطالعات شخصی کاربران توسط 
این سرویس می باشد. از مواردی که دولت چین به آن حساس است می توان به استقالل 
تایوان وتبت،خشونت پلیس ، واقع تاریخی میدان تیانمن ،پورنوگرافی ووب سایت بی بی 
سی اشاره کرد. گروه گزارشگران بدون مرز در چین اظهار می دارند که مقامات چینی به 
طور روز افزونی از تکنولوزی های جدیدی برای کنترل اطالعات استفاده می کنند.چین 
سیستم پیچیده ای از فیلترها وارتشی از ده ها هزار کنترل کننده انسانی را به کار برده 

است که بر اعمال کاربران اینترنتی این کشور نظارت می کند دولت این کشور این دستگاه 
نظارتی را که به نام "دیوار آتش بزرگ " شناخته شده است را برای ایجاد یک محیط سالم 

اینترنتی برای مردم این کشور ضروری می داند.
حریم  وحفظ  اینترنت  در  بیان  آزادی  پیرامون  عمده  تصمیمات  اینکه  وجود  :با  فرانسه 
فرانسه  کشور  ،اما  شود  می  اتخاذ  اروپا  اتحادیه  توسط  عرصه  این  در  افراد  خصوصی 
یکی از معدود اعضای این اتحادیه است که در پذیرش آنها مقاومت زیادی کرده و سعی 
گوگل  جمله  از  جستجو  های  موتور  نتایج  اینکه  جمله  از  کند  اجرا  را  خود  قوانین  دارد 
با  نیز  نظارتی  بحث  در  همچنین  کند.  می  بومی  را  آن  خود  زعم  وبه  کرده  دستکاری  را 
و  اینترنتی  فعالیتهای  تا  نمود  موظف  را  کشور  این  های   ISP کلیه  LSQ قانون تصویب 
نگهداری  و  ذخیره  سال  یک  برای  حداقل  را  خود  مشتریان  الکترونیکی  پست  های  پیام 
کندواین قانون به قضات وپلیس این کشور اجازه می دهد تا در پیام ها شخصی کاربران 

در  جدی  بطور  فیلترینگ  همچنین  پردازد.  به  تفحص  به  جرم  اثبات  یا  کشف  منظور  به 
مدارس این کشور اعمال می شود.

مسائلی  روی  بر  بیشتر  فیلترینگ  انگلیس  جمله  از  اروپایی  کشورهای  انگلیس:دراکثر 
مانند پورنوگرافی کودکان،نژاد پرستی و مسائل تروریستی اعمال می شود. یک سازمان 
ازوب  "فهرستی  اینترنت  بر  نظارت  بنیاد  بنام"  کشور  این  در  انتفاعی  وغیر  دولتی  غیر 
کاربران  درصد   ۹۸ دسترسی  آن  اساس  وبر  است  کرده  تهیه  را  اخالقی  غیر  سایتهای 
کشور  وزیر   ۲۰۰۶ سال  است.در  شده  مسدود  سایتها  وب  این  به  انگلستان  در  اینترنت 
انگلیس قول داد که همه وب سایتهای غیر اخالقی کودکان را قطع می کند که گزارشهای 

دولتی در پایان سال ۲۰۰۸ میالدی نشان داد ۹۵ درصد آنها قطع شده اند.

است  رایج  بسیار  ایتالیا  در  اینترنت  محتوای  وسانسور  فیلترینگ  شود  می  گفته  ایتالیا: 
برخی  وحتی  خاص  های  سایت  وب  محتوای  به  را  مردم  دسترسی  سازی  محدود  .این 
شبکه های تلویزیونی جلوگیری می کند.بر اساس آمارهای گزارشگران بدون مرز ،ایتالیا 

قوانین ویژه ای برای کنترل محتوای رسانه ها واینترنت به تصویب رسانده است.
مواردی  ودر  شود  می  انجام  فدرال  قانون  ساس  بر  آلمان  در  اینترنت  فیلترینگ  آلمان: 
این  در  دهد.  می  سایتها  وب  برخی  شدن  مسدود  به  رای  کشور  این  دادگاههای  خاص 
کشور مسدود سازی محتوای سیاسی به وفور دیده می شود ،نمونه ای از آن که توسط 
 " هولوکاست  از"نفی  است  عبارت  است  شده  مسدود  اینترنت  کاربران  برای  آلمان  دولت 
وکاربران نمی توانند به محتوای مقاالت ونوشته هایی که به نفی هولوکاست می پردازد 

دسترسی داشته باشند.
استرالیا : دولت فدرال این کشور به واسطه اریه دهندگان اینترنت دسترسی به برخی وب 

سایتها را محدود میکند. حزب کارگزاران استرالیا در سال ۲۰۰۸ طرح اجباری فیلترینگ 
ورسانه  ارتباطات  مدیریت  ونهاد  است  کرده  معرفی  شهروندان  تمامی  برای  را  اینترنت 
استرالیا در راستای این طرح لیست سیاهی از وب سایتهای که محتوای مجرمانه دارند 
را فراهم کرده است ووب سایتهایی که در این لیست سیاه قرار می گیرند به ازای هر یک 
روز فعالیت ۱۱ هزار دالر جریمه می شوند.قوانین استرالیا در زمینه سانسور اینترنت با 
عناوینی مثل دیوار آتش بزرگ استرالیاو دیوار آتش ضد خرگوش مطرح شده که مجموعه 

ای از قوانین ایالتی وفدرال است.
کانادا: تمامی قوانین مربوط به کنترل محتوا در این کشور مربوط به مبارزه با تروریسم 
کشور  این  قوانین  طبق  بر  ها   ISP. است  یافته  شدت  سپتامبر   ۱۱ واقعه  از  وپس  است 

موظف به ثبت تمامی فعالیت های اینترنتی کاربران برای ۶ ماه هستند.
پرستی  ،نژا  بندی  ،شرط  اتهام  و  افترا  شامل  کشور  دراین  فیلتر  مورد  موارد  هند: 
،ترورریسم و سوء استفاده از کودکان وموارد مشابه دیگر است . موارد کنترل دیگردراین 
کشور کافی نت ها هستند که موظف هستند تا شماره ملی و آدرس پستی کاربران را ثبت 
طبق  بر  که  هستند  فیلترینگی  های  برنامه  نصب  به  ملزم  ها  نت  کافی  همچنین  نمایند. 

قانون وب سایتها را فیلتر می کند.
تایلند: وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات تایلند به شکل غیر مستقیم از طریق اریه ی در 
خواست به ۵۴ شرکت ISP این کشور برای مسدود کردن وب سایتها مختلف ، سیاستهای 
فیلترینگ خود را اعمال می کند.فیلترینگ اینترنت در این کشور بیشتر محتوای سیاسی 

وب سایت ها را نشانه می گیرد.
عربستان سعودی : با توجه به گستره وسیع وب سایتهای سانسور شده اعم از سیاسی 
،مذهبی وجنسی عمال دسترسی به بسیاری از وب سایتها در این کشور قطع شده است 
وتنها دسترسی به برخی از ازمنابع ومراجع آزاد است .بررسی ها نشان میدهد که وب 
سایتهای غیر اخالقی بیشتر از سایر وب سایتها فیلتر می شوند و در مجموع ۸۶ درصد 
از وب سایتها غیر اخالقی در عربستان غیر قابل دسترس هستند. همچنین تعداد زیادی 
وب سایت که راجع به مذاهب مختلف مطلب وگزارش ارائه می دهند و یا مربوط به زنان 
می باشند فیلتر شده اند.همچنین وب سایتهایی که به ارائه موارد منفی از دولت عربستان 
می پردازند ویا با سیاستهای کلی عربستان در خاورمیانه هم خوانی ندارند فیلتر شده 
انداما در در میان وب سایتهای فیلتر نشده بسیاری از وب سایتهای خبری ووب سایتهای 

دولتی آمریکا واسرائیل قرار دارد.
وسیاستی  است  برخوردتر  خوش  وامارات  عربستان  با  درمقایسه  کشور  این  بحرین: 
تشویقی دارد ،مثال بهنگام در خواست یک کاربر برای دیدن وب سایت پرنو او را تشویق 
را  کننده  مشمئز  سایتهای  وب  از  برخی  ولی  کند  می  شده  فیلتر  سایتهای  وب  دیدن  به 

مسدد کرده است .

نتیجه گیری: فیلترینگ به اشکال مختلف در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد ،وچیزی 
نیست که ابداع آن متعلق به کشور ما باشد.گسترده ترین فیلترینگ وب سایتها مربوط به 
کشورهای کره شمالی ،چین وعربستان است.در کشور ما نیز ضرورت وجود فیلترینگ 
سازمان دهی شده وقانون مند به شدت احساس می شود.نباید اجازه دسترسی نا محدود 
همه اقشار جامعه را به دنیای بی مرز وپایان ناپذیر اینترنت داد چرا که نقطه ای می شود 
برای شروع آسیبها و آفتهایی که کودکان ونوجوانان ما را بیش از دیگران تهدید می کند. 
و  اینترنت  فضای  سازی  سالم  برای  ضرورت  یک  شده  دهی  وسامان  قانونمند  فیلترینگ 

وآرامش روحی افراد جامعه است.

اینترنت

فیلترینــــــــگ
مسئله این نیست
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جگوار سریع ترین خودرو دنیا را می سازد 

سگ شکاری جگوار 
در  جگوار  می شویم،  نزدیک  خودرو  عصر  در  جدیدی  فصل  به 
بود.  خواهد  گلوله  از  سریع تر  که  است  خودرویی  ساخت  حال 
سفری  باشد،  موفقیت آمیز  جگوار  شرکت  پروژه  اگر  راستی  به 

سریع تر از یک گلوله مگنوم ۰/۳۷۵ خواهد داشت.
نام  شکاری)  سگ  (نوعی   Bloodhound SSC که  خودرویی 

گرفته است، قرار است متفاوت ترین اتومبیل دنیا باشد.
یک  شکل  به  و  جگوار  خودروسازی  شرکت  در  خودرو  این 
هواپیمای بدون بال طراحی شده است. برای ساخت این خودرو 

از یک موتور جت به همراه موشک های سفارشی استفاده شده 
است. Bloodhound قدرتی معادل ۱۳۵ هزار اسب بخار دارد و 
در نهایت به سرعتی معادل ۱۶۰۹ کیلومتر بر ساعت دست خواهد 
یافت. رکورد سریع ترین خودرو با موتور جت که در سال ۱۹۹۷ 
ثبت شده و تاکنون تغییری نکرده است از آن اندی گرین با ۱۲۲۸ 
ثبت  نوادا  در  سیاه  سنگ  بیابان  در  که  بوده  ساعت  بر  کیلومتر 
شده است. از سال ۲۰۰۸ گرین و همکارش ریچارد نوبل مشغول 
هستند.   Bloodhound پوندی میلیون  چند  پروژه  روی  بر  کار 
وی  بنشیند.  جدید  خودرو  فرمان  پشت  است  قرار  گرین  حال 
پیش رو  را  وحشتناک  ثانیه   ۵۵ خود  قبلی  رکورد  شکستن  برای 

خواهد داشت.
سوئیچ  چند  و  پیشرفته  فوق  دیجیتال  نمایش  صفحه  یک 
خواهد  خودرو  مکانیسم  کنترل  به  قادر  را  گرین  الکترونیکی، 
شرکت  توسط  سنجه  عقربه های  و  سرعت سنج ها  تمامی  کرد. 
رولکس طراحی شده اند تا کوچک ترین خطایی نداشته باشد و 

دقیق ترین اندازه گیری ها انجام شود.
بریستول  در  می شود  ساخته  آن  در   Bloodhound که کارگاهی 
است. انتظار می رود این خودرو در اواسط سال آینده به طور 
برای  بگیرد.  قرار  اولیه  تست  مرحله  در  و  شده  ساخته  کامل 
غرب  شمال  در  هاک اسکین پان  بیابان  نیز  نهایی  تست های 
 ۴/۵ مسافت  خودرو  این  است.  شده  انتخاب  جنوبی  آفریقای 
برابر زمین فوتبال را تنها در یک ثانیه طی می کند (۱۵۰ متر به 

ازای هر چشم بر هم زدن).
هضم  قابل  راحتی  به  نیز  خودرو  این  قدرت  میزان  تصور  حتی 
نیست. این خودرو سه موتور دارد که در مجموع ۱۳۵ هزار اسب 
بخار قدرت دارند. بر خالف انتظار باید بگوییم این قدرت معادل 

۱۸۰ ماشین فرمول یک است.
متخصصان  شامل  تیمی  توسط  حاضر  حال  در  خودرو  این 

فرمول یک و مهندسان هوا فضا در حال ساخت است.
باالیی  بسیار  انگیزه  و  نفس  به  اعتماد  خودرو  این  سازندگان 
رکورد  بتوانند  امیدوارند  و  دارند  خودرو  این  ساخت  برای 

سرعت را با این خودرو از آن خود کنند.

کنترل فعالیت بدن، این بار 
به کمک لباس شما

در  کنون  تا  می کنند  کنترل  را  بدن  فعالیت  که  حسگرهایی 
شده  گرفته  کار  به  هوشمند  گوشی های  نظیر  مختلف  موارد 
بسیار  حسگرهای  شدند  موفق  محققان  به تازگی،  اما  اند. 

کوچکی طراحی کنند که روی لباس شما نصب می شود. 
این حسگرهای کوچک می توانند به تی شرت یا حتی عینک شما 
شما  که  مسافتی  قلب،  ضربان  مداوم،  طور  به  و  شود  متصل 
راه رفته اید و میزان کالری که سوزانده اید را اندازه گیری کند. 
مدارهای  توانسته اند،  جدیدی  فناوری  از  استفاده  با  محققان 
الکتریکی بسیار کوچکی که قابلیت انعطاف نیز دارند را تولید 
یا  شوند  چاپ  لباس  روی  می توانند  که  حسگرها  این  کنند. 
دارند  فراوانی  کاربرد  گیرند  قرار  لباس  تاروپود  داخل  حتی 
قدیمی  مدل های  درواقع،  شوند.  شسته  به راحتی  می توانند  و 
یک  روی  باید  نتیجه  در  که  نبودند  انعطاف پذیر  و  ضدآب 
نگهدارنده سخت قرار می گرفتند. اما این حسگرهای جدید به 

راحتی روی لباس شما قابلیت نصب شدن دارند و می توانند به 
سالمتی شما کمک کنند.  

رونمایی دانشمندان از 
مجسمه های نانومتری

جانتی هورویتز، مهندس و هنرمند انگلیسی موفق شده است 
به  بسازد؛  نانومتری  مقیاس  در  مجسمه ها  از  مجموعه ای 
طوری که این آثار با چشم غیرمسلح دیده نمی شوند و تنها راه 

مشاهده آنها استفاده از میکروسکوپ های الکترونی است. 
به  که  است  میکروسکوپ  از  نوعی  الکترونی،  میکروسکوپ 
به  و  می کند  استفاده  الکترون  تابش  از  نور،  از  استفاده  جای 
همین دلیل رزولوشن باالتری داشته و می تواند اجسام ریزتر 
حتی در حد نانومتر را نیز نشان دهد. این نوع از مجسمه ها، 

ریزترین نوع خود در طول تاریخ هستند. 
به  و  دارند  انسان  موی  از  کوچک تر  ابعادی  مجسمه ها  این 
گفته  به  نیست.  مشاهده  قابل  عادی  چشم  با  دلیل  همین 
هورویتز، این مجسمه ها به اندازه ای است که ناخن شما در هر 
نوعی  استفاده از  با  این هنرمند  ساعت رشد می کند.  الی ۶   ۵
لیتوگرافی  چند  که   (۳D Prtinting) سه بعدی  چاپ  فناوری 
مجسمه ها  این  ساخت  به  موفق  می شود  نامیده  چندفوتونی 
کنترل  سیستم  یک  کمک  به  گروهش  و  هورویتز  است.  شده 
این  پیکسل  هر  فرابنفش  اشعه  از  استفاده  با  و  رایانه ای 
مجسمه  زنده  مدل  ابتدا  واقع،  در  می کنند.  تولید  را  مجسمه 
می شود  تصویربرداری  رایانه ای  سیستم  توسط  نظر  مورد 
ایجاد  فرابنفش  اشعه  توسط  آن  کوچک  پیکسل های  سپس  و 

می شود که نوعی هنر جدید محسوب می شود. 

فناوری
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درس های بازاریابی 
از سالوادور 

مترجم: زهرا جورابلو 

سالوادور فیلیپ دالی، نقاش بزرگ و مشهور اسپانیایی یکی از 
بسیاری  که  است  دنیا  در  سوررئالیسم  هنری  مکتب  پیشگامان 
از مردم توانایی درک پیام قدرتمند و موضوعات آثار هنری او 
باالیی  مهارت  خود  آثار  فروش  در  دالی  حال  این  با  ندارند.  را 
داشت و می توان او را یک بازاریاب هنری موفق نامید. با پیروی 
سبک  خود  برند  در  می توانید  دالی  از  بازاریابی  درس های  از 

متفاوتی ایجاد کنید.

 به دنبال ترفند جدیدی باشید
هیچ  خلق  به  قادر  کنند،  تقلید  چیزی  از  نمی خواهند  که  کسانی 
چیزی نخواهند بود. همیشه در ارائه محصول این جمله از دالی 
هم  رقیب  برندهای  که  بگیرید  نظر  در  و  باشید  داشته  یاد  به  را 
ایده ای شبیه به آنچه در ذهن شما می گذرد برای ارائه محصول 
ترفند  دنبال  به  باید  که  است  اینجا  دارند.  سر  در  خود  جدید 
خودتان  سبک  با  و  متفاوت  شیوه ای  به  را  آن  و  باشید  جدیدی 

ارائه دهید.

 جاه طلب باشید
سالگی  هفت  در  بشوم.  آشپز  یک  می خواستم  سالگی  شش  در 
طور  به  زمان  آن  از  من  جاه طلبی  و  شوم  ناپلئون  می خواستم 
آنچه  از  بیش  همیشه  دالی  است.  بوده  رشد  حال  در  پیوسته 
یک  عنوان  به  می توانیم  هم  ما  می کرد.  تالش  می رفت  انتظار 
به  شدن  تبدیل  برای  کافی  اشتیاق  و  باشیم  جاه طلب  بازاریاب 
دالی  سالوادور  باشیم.  داشته  را  زمینه  این  در  موفق  رهبرانی 
بازاریابان هم باید  و آثارش به طور مداوم در حال تحول بود. 
تمرکز خود را بیشتر روی موضوعی بگذارند که می دانند نتیجه 

خواهد داد.

 در هر شرایطی خود واقعی تان باشید 
بخشی از جذابیت آثار داخلی به دلیل شخصیت خودش است؛ به 
عنوان مثال مدل سبیل دالی در نوع خود منحصربه فرد و خاص 
همین  با  و  می داد  نشان  بود  که  طور  همان  را  خودش  او  است. 
کار توانست توجه طرفداران و دوستداران هنر را به سوی خود 

جلب کند.
لزوما  نباید  کوچک  کارهای  و  کسب  مالکان  امروز  جهان  در 
ارائه  خودشان  از  که  تعریف شده ای  پیش   از  مفهوم  مطابق 
نویسنده  لوینسون،  جی کنراد  گفته  به  کنند.  رفتار  داده اند، 
مشهور  کتاب  مولف  و  کار  و  کسب  زمینه  در  آمریکایی 

«بازاریابی پارتیزانی»، بازاریابی به هر شکلی از تعامل شما با 
شما  عقاید  این  باشید  داشته  توجه  می شود.  گفته  خارج  جهان 
است که برندتان را می سازد و افرادی که عقایدی مشابه با شما 
دارند، به سویتان جذب می شوند. شاید تصور ما از دالی کامال 
با شخصیت واقعی او متفاوت باشد. نکته مهم این است که او در 
برندسازی آثارش ثابت قدم بود. عملکرد شما در شرایط خوب یا 

بد نشان دهنده بازاریابی خودتان و کسب وکارتان است.

 یک پیام ساده و واضح برای برندتان انتخاب کنید
نکته قابل توجه در آثار دالی این است که باید پیام و مفهومی را 
که در آثارش نهفته است، درک کنیم. اما این روش مناسبی برای 
برند  برای  پیچیده  پیام  یک  برعکس  نمی رود.  شمار  به  برندها 

خطرناک است و باعث می شود مشتریان خود را از دست بدهید. 
توجه  جلب  است،  تقاضا  از  بیش  عرضه  که  جهانی  در  ما  هدف 
هدف  مخاطبان  با  پیام  که  باشید  داشته  توجه  است.  مشتریان 
مشتریان  به  موفقیت  با  را  آن  بتوانید  تا  باشد  داشته  همخوانی 
سوی  از  مثبتی  واکنش  و  پاسخ  دنبال  به  اگر  بدهید.  انتقال 

و  بازاریابی  در  را  دالی  شیوه  این  است  بهتر  هستید،  مشتریان 
کسب و کارتان فراموش کنید.

 برندسازی شخصی را فراموش نکنید
و  خالق  تخیل  با  را  خود  بازاریابی  هوش  دالی،  سالوادور 
یکی  به  دلیل  همین  به  و  کرد  ترکیب  فنی  مهارت های  و  قوی 
باالیی  فروش  آثارش  که  شد  تبدیل  هنرمندانی  بانفوذترین  از 
برند  و  بازاریابی  استاد  عنوان  به  را  او  می توان  حتی  داشتند. 

هنری جهانی دانست.
البته می توان گفت تمامی هنرمندان به طور طبیعی ترویج کننده 
برای  بازاریابی  استراتژی های  از  لزوما  و  بودند  خود  آثار 
آنها  از  کدام  هر  البته  نمی کردند.  استفاده  خود  حرفه  پیشبرد 

دارای یک برند متمایز و با ارزشی مزین به نام خود بودند. نکته 
مهمی که همیشه باید به یاد داشته باشید این است که بازاریابی 
شخصی  برندسازی  است.   نبوده  دور  هنر  دنیای  از  هیچ گاه 
به  می شود  دیده  سرگرم کننده  رشته های  و  ورزش  در  اغلب  که 
به خود جلب می کند. استراتژی هایی  رسانه ها را  توجه  راحتی 
ژانرها  به  برند  توسعه  متمایز،  محصوالت  حمایت، تولید  مانند 
توسط  انحصارطلبی  روحیه  پرورش  و  دیگر  رسانه های  و 

بسیاری از هنرمندان در طول تاریخ استفاده شده است.

 از نقاشی تداوم حافظه چه می توان آموخت؟
است.  دالی  سالوادور  آثار  مشهورترین  از  یکی  حافظه  تداوم 
این نقاشی ساعت جیبی در حال ذوبی را نشان می دهد که نماد 
دالی  هنری  آثار  در  دالی  کشفیات  است.  انیشتین  نسبت  نظریه 
هر  برای  قدم  اولین  که  گرفت  نتیجه  می توان  می شود.  دیده 
فروشنده مدرنی کشف مشتری از طریق تحقیقات و چشم انداز 

اولیه است.
دالی قهرمان مبارزه با عقل متعارف بود، پس برای داشتن یک 

فروش بهتر باید به دنبال تاکتیک های بهتر فروش باشید.

 مقایسه سالوادور دالی و ونسان ون گوگ در بازاریابی
پیشگام  را  ون گوگ  بسیاری  که  است  بی رحمانه  نظر  یک  این 
طول  تمام  در  او  که  حالی  در  می دانند،  هنری  آثار  در  خالقیت 
برادرش  به  نقاشی  یک  فروش  به  موفق  تنها  هنری اش  زندگی 
با  بود.  موفق  هنری  آثار  دالل  یک  که  شد  ون گوگ  تئودوروس 
با  موفق  کارآفرین  یک  عنوان  به  را  دالی  می توان  تفاسیر  این 
قدرت ریسک پذیری باال دانست. البته ون گوگ هم موفق به کسب 
و  شد  مالی  سرمایه گذاری  استراتژی های  و  جهانی  محبوبیت 
آثارش برای همه مردم جهان ملموس و به راحتی قابل درک بود. 
با بررسی دقیق تر آثار دالی در طول زمان، متوجه می شویم که 
این هنرمند در ارزیابی شرایط بازار بسیار زیرکانه عمل کرده 
ژانر  (از  است  کرده  ارائه  مختلفی  ژانرهای  در  را  خود  آثار  و 
دالی  مذهبی)  هنر  و  سوررئالیستی  تا  گرفته  امپرسیونیستی 
رویا  و  واقعیت  عمد  به  که  است  سوررئالیستی  هنرمند  بهترین 
را به گونه ای که تا پیش از این دیده نشده تفسیر می کند سپس 
مهم ترین  از  یکی  می برد.  لذت  می شود،  آن  از  که  استقبالی  از 
تفاوت های دالی و ون گوگ این است که آثار دالی حالتی پررمز 
کارش  و  کسب  در  وی  موفقیت  باعث  که  داشت  عرفانی  و  وراز 
حصول  برای  مشتریان  از  شبکه ای  ایجاد  در  او  بود.  شده  نیز 
موفق  زندگی اش  سراسر  در  ثابت  درآمد  یک  داشتن  از  اطمینان 

بود.

مشاغل
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بهداشت و سالمت

و  کورتیزول  های  هورمون  ترشح  بدن،  حرارت  درجه  انسان،  در 
مالتونین، ریتم قلب، سطح انگیختگی یا بیداری، خلق و خو، هوشیاری 
سیرکادین  ساعت  با  که  هستند  ریتمی  فرآیندهای  دسته  از  حافظه  و 
تواند  می  ساعت  این  در  اختالل  هرگونه  بنابراین  شوند  می  تنظیم 
مشکالت سالمت بسیاری ایجاد کند. در اینجا ۱۰ بیماری که در ساعات 
مشخصی از شبانه روز عود می کند و البته راه های کاهش خطر آنها 

را با هم مرور می کنیم.

۴ تا ۶ صبح
وقتی آسم حمله می کند

هر  از  بیشتر  صدبرابر  آسم  حمله  خطر  صبح   ۶ تا   ۴ های  ساعت  بین 
هورمون  به  مربوط  شک  بدون  اتفاق  این  دلیل  است.  دیگری  زمان 
آدرنالین است که نبود آن راه های هوایی را تنگ می کند. پس از نیمه 
شب، با تنگ شدن راه های هوایی تنفس کند می شود و در نتیجه انتقال 
اکسیژن به جریان خون و دفع دی اکسید کربن از طریق ریه کمتر می 
شود اما دلیل دیگری هم برای حمله آسم در ساعات اولیه صبح وجود 

دارد.
راه از بین بردن خطر حمله در این ساعت از روز استفاده از داروهای 
می  باعث  این  است.  عصر  و  ظهر  های  ساعت  بین  کننده  پیشگیری 
صبح  اولیه  های  ساعت  در  حمله  با  مقابله  برای  الزم  قدرت  بدن  شود 
را داشته باشد. پتو ، ملحفه و روتختی را هر هفته با آب داغ بشویید. 
را  تان  های  بالش  که  است  این  دهید  انجام  توانید  می  که  دیگری  کار 
باعث بروز  خارجی که ممکن است  عوض کنید تا هر عامل  هرازگاهی 
حساسیت و تشدید آسم شود را مهار کنید. بینی شما تمام شب با بالش 
در تماس است. بنابراین برای از بین بردن آنها باید هرکاری الزم است 

انجام دهید.

۳ تا ۸ صبح
وقتی دندان ها درد می گیرند

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که اگر قرار به دندان درد باشد این 
درد بین ساعت های۳ تا ۸ صبح بیشتر سراغ تان می آید. علت این اتفاق 
مربوط به هورمون کورتیزول است. ترشح هورمون کورتیزول که با 
راه  بهترین  از  یکی  شود.  می  متوقف  ها  شب  کند  می  مبارزه  عفونت 
حل ها استفاده از آسپرین است. آسپرین یک داروی موثر و ایمن برای 
این  رسد  می  نظر  به  است.  دندانی  متوسط  تا  خفیف  دردهای  تسکین 

دارو درد دندان را در ساعت های اولیه صبح بهتر آرام می کند.
حواس تان باشد که اگر درد دندان تان به خاطر کشیدن آن است به هیچ 
وجه آسپرین را نجوید. نکته مهم دیگر این است که آسپرین را مستقیما 
باعث  است  ممکن  صورت  این  در  چون  نگذارید  لثه  یا  دندان  روی 
سوزش شود و در نهایت اینکه آسپرین را با معده خالی مصرف نکنید.

۴تا ۹ صبح
وقتی میگرن حمله می کند

یک فرضیه این است که فشار خون در این بازه زمانی افزایش پیدا می 
و  تورم  و  شوند  باز  خونی  های  رگ  شود  می  باعث  اتفاق  همین  و  کند 
بیشتر  است.  مرتبط  میگرن  حمالت  ایجاد  با  خونی  های  رگ  شدن  باز 
خواب  اختالل  دچار  شوند،  می  میگرنی  سردردهای  دچار  که  افرادی 
محسوب  مفید  خواب  زمان  صبح   ۹ تا   ۴ ساعت  دقیقا  چون  هستند  نیز 
به  منجر  متعددی  عوامل  هستند.  محروم  آن  از  افراد  این  که  شود  می 
بروز سردرد میگرنی می شود. غذا نخوردن، تغییر آب و هوا، نور زیاد 
یا چراغ های چشمک زن در ایجاد یا تشدید این نوع از سردردها نقش 
دارند.پیشگیری از برخی عواملی که به نظر می رسد در بروز سردرد 
مانند  کارهایی  باشند.  کننده  کمک  توانند  می  هم  دارند  تاثیر  میگرنی 
خستگی  با  مقابله  و  خوابیدن  موقع  به  غذایی،  مواد  برخی  نخوردن 
به  اگر  است.  شده  توصیه  بسیار  میگرن  از  شدن  خالص  برای  مفرط 
درباره  برید  می  رنج  شبانه  میگرن  از  طوالنی  مدت  به  و  معمول  طور 

راه های پیشگیری از آن با پزشک مشورت کنید.

۶ تا ۱۰ صبح
وقتی قلب می گیرد

افزایش سریع فشار خون، کنترل ناموفق سطح پروتئین که ریتم قلب 
خون  شدن  لخته  از  که  هایی  سلول  فعالیت  وکندی  کند  می  تنظیم  را 
جلوگیری می کنند به این معناست که دست کم ۴۰ درصد احتمال حمله 
قلبی بین ساعت ۶ تا ۱۰ صبح بیشتر از زمان های دیگر است. محققان 
دریافته اند حمله قلبی که در این زمان اتفاق می افتد بسیار خطرناک تر 
و آسیب زا ست زیرا سطح پروتئین هایی به نام کیناز که قلب را از آسیب 

حفظ می کند صبح ها به شدت پایین است.
برای  داروهایی  شما  اگر  اما  نیست  مشخص  هنوز  اتفاق  این  چگونگی 
مصرف  باال  کلسترول  و  خون  فشار  مانند  قلبی  حمله  خطر  عوامل 
تاثیر  تواند  می  خواب  از  پیش  آنها  مصرف  معتقدند  برخی  کنید  می 
که  است  درست  باشد.  داشته  قلبی  اختالل  از  پیشگیری  در  بیشتری 
مصرف روزانه آسپرین باعث کم شدن چسبناکی پالکت خون می شود 
هر  از  قبل  اما  باشد  مفید  تواند  می  خون  فشار  های  قرص  مصرف  و 

اقدامی حتما با پزشک خود مشورت کنید.

۸ تا ۱۱ صبح
وقتی زکام شدت می گیرد

مطالعه روی افرادی که دچار سرماخوردگی ویروسی شده اند، نشان 
می دهد که این عالئم بین ۸ تا ۱۱ صبح تشدید می شود. کاهش شبانه 
کورتیزول که هورمون مبارزه با عفونت است را می توان مقصر اصلی 
این اتفاق دانست. بیشتر عالئم سرماخوردگی به دلیل واکنش التهابی 

خودتان را کوک کنید!خودتان را کوک کنید!
 نسرین خسروشاهی
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بد در مبارزه با ویروس بروز می کند. با نبودن کورتیزولی که این حالت 
را تعدیل کند، بدون شک این عالئم تشدید می شود.آبریزش بینی در طول 
شب زیاد شده و در روز کم می شود. خبر خوب اینکه درمان های جدید 
خیلی سریع عمل می کنند. برای درمان آبریزش بینی قطره و قرص های 
پزشک  توسط  سرماخوردگی  نوع  به  توجه  با  که  دارد  وجود  مختلفی 
خیلی زود  کارکرد  ترین  سریع  بهترین و  با  این روزها  شود و  تجویز می 

فرد را از شر آبریزش بینی خالص می کند.

۳ تا ۶ بعدازظهر
وقتی ترس حمله می کند

براساس پژوهش هایی که در دانشگاه میشیگان انجام شده ترس و دیگر 
عالئم اضطرابی در بعدازظهر و عصر افزایش می یابد. این شاید به این 
خود  حد  بیشترین  در  روز  از  ساعت  این  در  استرس  سطح  که  باشد  دلیل 
احتماالت  اما  کند  شدید  را  ترس  میزان  تواند  می  استرس  و  دارد  قرار 
می  بعدازظهر  در  هراس  حمله  به  فیزیولوژیکی  تغییرات  چه  که  قطعی 
روش  و  بخشی  توان  درمانی،  دارو  نیست.  مشخص  باشد،  مرتبط  تواند 
های آرام سازی می تواند در کنترل این حمالت کمک فراوانی کند. به همین 
دلیل بهتر است از تکنیک های آرامش بخشی در طول روز برای پیشگیری 

از عود این حالت در بعدازظهرها استفاده کرد.

۳ بعدازظهر تا ۹ شب
وقتی صرع حمله می کند

شایع ترین نوع صرع شامل حمله به بخشی از مغز به نام لوب گیجگاهی 
است. براساس مطالعاتی که در دانشگاه ویرجینیا انجام شده ۳ بعدازظهر 
مشخص  حمله  این  دلیل  است.  صرع  نوع  این  حمله  زمان  اولین  شب   ۹ تا 
نیست اما همین قدر معلوم است که این مشکل به ریتم سیرکادین خود بدن 
مربوط است تا مشکالت محیطی. این نوع حمله با حمله لوب پیشانی که 

مبتالیان معموال آن را در خواب تجربه می کنند، متفاوت است.
به این ترتیب مشخص شده است که این اتفاق زمانی می افتد که مغز در 
باعث  موضوع  همین  است.   NREM خواب طول  در  سازی  همزمان  حال 
می شود تعداد بسیار زیادی نورون فعال شوند. از آنجا که این مکانیسم 
باید  مبتالیان  به  پزشکی  توصیه  هرگونه  منظور  به  نیست  روشن  چندان 
محتاط بود و بهتر است مبتالیان با پزشک خود مشورت کنند. بیماران می 
سود  معین  ساعتی  در  شان  داروهای  مشخص  و  دقیق  مصرف  از  توانند 
ببرند. شاید افراد مبتال به صرع لوب پیشانی بهتر باشد که داروهای خود 
را در زمان خواب استفاده کنند. البته توصیه ما این است که در این مورد 

حتما با پزشک شان مشورت کنند.

۷ تا ۱۱ شب
وقتی پوست می خارد

شرایطی مانند اگزما و درماتیت می توانند شب ها به شدت ایجاد خارش 
پوست  از  بیشتری  آب  ها  شب  اینکه  هم  آن  دالیل  ترین  مهم  از  یکی  کنند. 
نظر  در  باید  البته  شود.  می  بیشتر  خارش  باعث  همین  و  شود  می  خارج 
داشت که موانع و الیه های پوستی نیز در این حالت ضعیف می شود. به 
همین دلیل مقاومت پوستی و واکنش های دیگر بروز می کند. گذشته از 
بیشتر  شما  است  گرم  وقتی  بنابراین  و  شود  می  گرم  ها  شب  پوست  این، 
سطح  پوست  که  است  این  خوب  خبر  هرچند  کنید.  می  خارش  احساس 
جذب باالیی در شب دارد بنابراین هرگونه درمانی که در این ساعت به کار 

برود می تواند مقاومت و خارش پوست را کم کند.

۸ شب تا ۲ صبح
وقتی معده می سوزد

با  غذایی  وعده  هر  از  بعد  معموال  معده  عملکرد  اختالل  به  مبتال  افراد 
سوزش معده مواجه می شوند. اما بین سه وعده غذایی سوزش معده بعد 
از شام بیشتر از صبحانه و ناهار است. بازگشت اسید معده به گلو، علت 
که  دهد  می  رخ  هنگامی  این  و  است  سوءهاضمه  و  سردل  سوزش  شایع 

عضله تنگ کننده قسمت پایین مری بیش از حد شل شود.
گردد.  بازمی  مری  سمت  به  معده  اسیدی  محتویات  اتفاق  این  دنبال  به 
خوابیدن می تواند این حالت را بدتر کند چون تولید اسید معده بین ساعت 
سمت  به  اگر  که  باشد  یادتان  کند.  می  پیدا  افزایش  شب  نیمه   ۲ تا  شب   ۱۰
راست بخوابید سوزش معده به دلیل ترشح بیشتر اسید، افزایش می یابد. 
هنگام خواب باالتر قرار دادن سر از سطح بدن در پیشگیری از بروز این 

مشکل موثر است.

۸ شب تا نیمه شب
وقتی روماتیسم مفصلی می گیرید

نشان  مطالعات  کنند،  می  احساس  بیشتری  درد  ها  صبح  برخی  اینکه  با 
می دهد بیشتر مبتالیان به روماتیسم مفصلی بین ۸ شب تا نیمه شب درد 
بیشتری احساس می کنند. روماتیسم مفصلی در اثر فرسایش و استهالک 
مفاصل ایجاد می شود؛ بنابراین این امکان وجود دارد که مفاصل در پایان 
استراحت  کند.  پیدا  افزایش  درد  به  نسبت  ما  آگاهی  یا  شوند  خسته  روز 
طوالنی مدت هم می تواند درد را بدتر کند، زیرا مایعات در مفصل تجمع 
و  شود  می  ساز  مشکل  نیز  فرد  وزن  از  شده  وارد  کنند.فشار  می  پیدا 
چرخیدن هنگام خواب می تواند باعث بروز درد شود. اختالل در الگوی 
تواند  می  و  انجامد  می  افسردگی  و  مفرط  خستگی  به  درد  اثر  بر  خواب 
عالئم را بدتر کند.اگر برای درمان این مشکل مدتی طوالنی دارو مصرف 
یکسان  تاثیری  بخورید  دارو  شب  چه  و  صبح  چه  رسد  می  نظر  به  کنید 
داشته باشد اما به نظر می رسد مصرف این داروها بعدازظهرها عوارض 

دارد.

 ۷ اگر  که  دانید  می  قطعا 
دلیل  بگیرید  سردرد  شب 
روز  تمام  که  است  این  آن 
را به مانیتور کامپیوتر زل 
های  چشم  باید  و  اید  زده 
چرا  اما  شود  معاینه  تان 
اغلب  آسم  به  مبتالیان 
صبح  اولیه  ساعات  در 
و  شوند  می  حمله  دچار 
ها  شب  شما  پوست  چرا 
گیرد؟  می  خارش  بیشتر 
که  ای  اندازه  به  دلیلش 
پیچیده  کنید  می  فکر 
ساعته   ۲۴ ساعت  نیست. 
توسط  بدن  داخل  در  بدن 
زمانبندی  مکانیسم  یک 
که  شود  می  تولید  داخلی 
سیرکادین  ساعت  آن  به 

هم می گویند.
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خانواده
شادی و زندگی معنادار و هدفمند از مهم ترین عواملی هستند 
که مردم خوشبختی خود را با آن می سنجند. با اینکه زندگی 
شاد و با معنا با هم در ارتباط متقابل هستند اما دانشمندان می 

گویند این دو کامال با هم فرق دارند.
کردن  بزرگ  کار،  در  موفقیت  شدن،  داشته  دوست  سالمتی، 
اعتقادات  به  پایبندی  یا  کشور  به  خدمت  سالم،  فرزندانی 
معموال از رموز خوشبختی و رضایت از زندگی به شمار می 

روند اما هیچکدام نمی توانند باعث شاد زیستن شوند.
مینه  فلوریدا،  دانشگاههای  روانشناسان  تحقیق  نتیجه  این 
سوتا و استنفورد است که درویژه نامه «جورنال روانشناسی 

مثبت» منتشر شده است.

زندگی شاد چیست؟ زندگی پرمعنا کدام است؟
دانشمندان شادی را سعادتی ذهنی تعریف می کنند که تاثیر 
عاطفی مثبتی بر فرد می گذارد و این تاثیر در تمام جوامع و 
کوچک  چیزهای  از  تواند  می  شادی  است.  یکسان  ها  فرهنگ 
نشات بگیرد مثال پیدا کردن گردنبند گمشده یا از رویدادهای 
احساسات  و  عواطف  شادی،  جنگ.  گرفتن  پایان  مثل  تر  مهم 
فرد  شود  می  باعث  و  آورد  می  خود  با  خوشایند  و  مثبت 

ارزیابی مثبتی از زندگی خود داشته باشد.
نیازها  شدن  برآورده  دارد.  طبیعت  و  غرایز  در  ریشه  شادی 
تمام  در  که  است  اتفاقی  این  آورد.  می  شادی  ها  خواسته  و 
حیوانات می افتد. شادی در لحظه و در زمان حال معنی پیدا 
می کند و «دم را غنیمت است» به نوعی عصاره مفهوم شادی 

و زندگی در لحظه اکنون است. با این حال، بررسی دانشمندان 
نشان می دهد شاد بودن ربطی به زندگی معنادار ندارد.

از  عناصری  تواند  می  اکنون  لحظه  در  زندگی  و  شادی  البته 
گذشته را در خود داشته باشد اما باز هم از منظر زمان حال 
به آن نگاه می شود. به همین دلیل اگر امروز زندگی دردناکی 
داشته باشیم، گذشته شاد، به ما احساس خوشبختی نمی دهد. 

شادی چون در حال اتفاق می افتد گذراست و ثبات به همراه 
نمی آورد.

اما زندگی با معنا ریشه ای متفاوت دارد. معنا از ارزش های 
فرهنگی  منشاء  بنابراین  شود  می  زاییده  اجتماعی  و  فردی 
دارد. معنا از زبان و فرهنگ و نمادها شکل می گیرد و گذشته 
می  قرار  معنادار  ارتباط  و  پیوند  در  هم  با  را  آینده  و  حال  و 
ها  ارزش  و  اهداف  پیگیری  از  زندگی  معنای  اینکه  با  دهد. 
یک  مثال  آورد.  نمی  همراه  به  شادی  الزاما  اما  آید  می  بوجود 
شاد  تواند  نمی  است  بازجویی  فشار  زیر  که  سیاسی  زندانی 

باشد اما می تواند عمیقا زندگی خود را معنادار ببیند.
معنا در گستره زمان شکل می گیرد، مثال ازدواج را می توان 
«نوشته ای بر یک تکه کاغذ» دید یا آن را «پیوند مادام العمر به 
معشوق» معنا کرد. ماهیت زندگی تغییر و تحول است و معنا 
دادن به آن راهی است برای ثبات بخشیدن به جریان پرتالطم 
بروز  روز  و  مرتب  یکدیگر  به  زوج  یک  احساس  مثال  زندگی. 

تغییر می کند اما ازدواج به آن معنایی دائمی و ثابت می دهد. 
قطع  چون  کند  می  کمک  رابطه  تثبیت  به  ازدواج  هم  عمل  در 
الزاما  ازدواج  که  است  روشن  اما  کند  می  دشوار  را  رابطه 

زندگی را شادتر نمی کند.
یکی از مهم ترین راه های معنا دادن به زندگی پاداش دادن به 
خود است، از راه برنامه ریزی و تعهد به اجرای آن که نیاز به 

انضباط فردی دارد.
بنابراین وقتی فرد با فعالیت و درگیری های روزمره ای که با 
هم ربط دارند، هدف هایش را پیگیری و برآورده کند در عمل 
شکل  مهارت،  کسب  تحصیل،  دهد.  می  معنا  خود  زندگی  به 
دادن به رابطه ای جدی و صمیمانه همگی به زندگی معنی می 
دهند، چرا که گذشته و حال و آینده در راستای هدفی مشخص 
برای  بیشتر  چه  هر  دانشمندان  نظر  به  کنند.  می  یکپارچه 
دار  معنی  را  خود  زندگی  باشید،  هدفها «خودتان»  این  تحقق 

تر می بینید.

چه  و  موثرند  شادی  در  عواملی  چه  تحقیق،  این  اساس  بر  اما 
معیارهایی به زندگی معنا می دهند؟

سختی زندگی
افرادی که زندگی خود را آسان و به دور از دشواری می بینند 
افراد  دانند  می  پرمشقت  را  خود  زندگی  که  آنها  و  شادترند 

شادی نیستند.
اما همان ها که با سختی ها دست و پنجه نرم می کنند زندگی 

خود را با معنی تر می بینند.
در  کنید  می  نگاه  زندگی  آسانی  یا  دشواری  به  وقتی  بنابراین 

واقع شادی زندگی را می سنجید نه معنی آن را.

سالمتی
افراد  سالم  افراد  و  است  اولیه  و  همگانی  نیازی  سالمتی 
نمی  زندگی  به  بیشتری  معنای  سالمتی  اما  هستند.  شادتری 
دهد. استیون هاوکینگ دانشمند سرشناس کامال فلج است اما 
شاید زندگی بسیار معنی دارتری از افراد سالم داشته باشد و 

تاریخ پر از مثالهایی این چنین است.

احساسات مثبت و منفی
تحقیق  این  اما  می آورد  شادی  خوب  احساس  که  است  بدیهی 

نشان می دهد احساس خوب زندگی را معنی دارتر نمی کند.
شاید  اند،  شده  بررسی  تحقیق  این  در  که  احساساتی  بین  از 
جالب ترین مورد بی حوصلگی باشد. بی حوصلگی بی تردید 
احساسی ناخوشایند است و خوشحالی نمی آورد اما از طرف 
دیگر، نشانه نبود معنا هم هست، بنابراین فرد بی حوصله نه 

شاد است نه در طلب معنا.

پول
می گویند پول خوشبختی نمی آورد. این تحقیق نشان می دهد 
که پول تاثیر شدیدی بر احساس شادی می گذارد اما معنایی 
به زندگی نمی دهد. خرید ضروریات یا حتی تجمالت با شادی 
از  لذت  اقتصادی  بحران  و  ثباتی  بی  و  دارد  نزدیک  رابطه 

زندگی را کاهش می دهد.
به  دارد.  معکوس  اثری  هدفمند  و  مناسب  خرج  و  دخل  اما 

آینده  برای  وقتی  آورد.  نمی  شادی  ولی  دهد  می  معنا  زندگی 
فرزندتان پس انداز می کنید، قسط خانه را کامل می پردازید 
یا بدهی خود را تسویه می کنید، زندگی معنی دارتر می شود. 
تاثیر پول بر زندگی ارتباط نزدیکی با ارزش های فردی دارد 

و اینکه فرد چگونه خود را در رابطه با پول تعریف می کند.

روابط
را  زندگی  هم  که  است  عواملی  از  یکی  اجتماعی  های  ارتباط 
از مهم  یکی  تنهایی  معنا می دهد.  آن  به  شادتر می کند و هم 
این  در  که  افرادی  از  بسیاری  است.  نبودن  شاد  عوامل  ترین 
را  دوستان  و  خانواده  با  ارتباط  بودند  کرده  شرکت  تحقیق 
و  ها  ساعت  آوردن  یاد  به  دانستند.  می  خود  زندگی  معنای 
روزهایی که در تنهایی گذشته و یا احتمال تنها ماندن در آینده 

تاثیر شدیدی بر شادی دارد.
که  کسانی  یا  دوستان  با  چقدر  اینکه  شگفتی،  کمال  در  اما 
دوستشان داریم وقت می گذرانیم تاثیر زیادی بر شادی ندارد 
که  آنها  با  گذراندن  وقت  دهد.  می  معنا  زندگی  به  که  هرچند 
بنابراین  باشد  سختی  بسیار  کار  تواند  می  داریم  دوستشان 
ما  زندگی  به  اما  نکند  ما  عاید  زیادی  خوشحالی  است  ممکن 
شرکت  تحقیق  این  در  که  کسانی  بخشد.  می  دیگر  معنایی 
کرده بودند و زندگی معنادارتری داشتند، روابط را مهم تر از 

دستاوردهای زندگی شان می دانستند.
شادی از منفعتی که از دیگران می بریم زاییده می شود و معنا 
و «دهنده»  است  شاد  دهیم. «گیرنده»  می  دیگران  به  آنچه  از 
زندگی با معنایی دارد. کمک به دیگران زندگی را با معناتر می 
کند اما مستقیما ما را شاد نمی کند. اگر کمک به دیگران لذت 
دارد برای این است که زندگی معنادارتر می شود. بر اساس 
این تحقیق فداکاری و از خودگذشتگی تاثیر چندانی بر شادی 
اهمیت  اما  دهد،  می  کاهش  را  آن  اندکی  هم  شاید  گذارد،  می 
دیگری  جالب  دارد.نکته  زندگی  بودن  معنادار  در  بسیاری 
که در این تحقیق روشن شد این بود که جرو بحث با دیگران 
بخشد.  می  بیشتر  معنایی  زندگی  به  اما  کند  می  کم  را  شادی 

افراد شاد کمتر تمایل به جر و بحث دارند.

فرزند
بزرگ کردن بچه برای بسیاری از پدرها و مادرها دستاوردی 
وقف  و  گذشتن  خود  از  نیازمند  که  چرا  شود  می  تلقی  مهم 
و  پدر  از  بسیاری  برای  دلیل  همین  به  است.  شدن  دیگری 
کردن  بزرگ  بودند  کرده  شرکت  تحقیق  این  در  که  مادرهایی 
داده  معنا  شان  زندگی  به  اما  کرده  کمتر  را  شان  شادی  بچه، 
بود. آنها هرچه وقت بیشتری برای فرزندشان گذاشته بودند 
زندگی معنی دارتری پیدا کرده بودند و این همان چیزی است 

که به آن «تناقض بچه داشتن» می گویند.

استرس و نگرانی
نیازی به گفتن نیست که استرس و نگرانی شادی را کم می کند 
چنین  چرا  که  این  دهد.  می  معنا  زندگی  به  که  این  عجیب  اما 
پیوند  شاید  باشد.  داشته  تواند  می  متفاوتی  تفسیرهای  است 
بیشتر  را  رو  پیش  خطرهای  احتمال  آینده،  و  حال  و  گذشته 
و  دشوار  های  فعالیت  استمرار  یا  و  کند  می  آشکار  فرد  برای 
سنگین برای رسیدن به هدفی در آینده دور (که البته تحقق آن 
تضمین شده هم نیست) برای فرد استرس و نگرانی می آورد ، 
هرچند که به زندگی اش معنا می دهد.محققان در پایان نتیجه 
می گیرند که شادی بیشتر حاصل برآورده شدن خواسته ها و 
نیازهاست، بخصوص از طرف دیگران و یا حتی با پول خرج 
کردن. اما معنا بیشتر فراهم کردن برای دیگران است و بیشتر 
و  خالقیت  است.  مربوط  دارد  از «خود»  فرد  که  تعریفی  با  با 
خردمندی و افکار عمیق به زندگی معنی می دهد اما با استرس 

و نگرانی همراه است.

زندگی «شاد» یا 
زندگی «پرمعنا»

نيازفورى
  Hairdressers به تعدادی

 Beauticians
 Nail Technicians
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 ,۷HY NW۶  در شش شعبه

۰۷۷۴۸۸۴۵۰۳۴
drshirafkan@hotmail.com
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چرا حــــــرص 
پول می زنیـم؟

هستیم؛  کار  مشغول  را  زیادی  ساعت های  ما  از  بسیاری 
سخت کار می کنیم تا بتوانیم از پس خرج خودمان، خانواده  
و  خانه  از  ساعت ها  وقت ها  بعضی  برآییم.  فرزندان مان  و 
کار  اضافه  شیفت  می مانیم،  دور  کشور  و  شهر  از  حتی 
ارتقای  یا  رود  باالتر  دستمزدمان  اینکه  امید  به  می کنیم 
بیشتری  «پول  اصطالح  به  نهایت  در  و  کنیم  پیدا  درجه 

دربیاوریم.» 
و  خوراک  و  خواب  قیمت  به  حاضریم  حتی  را  کار  این 
طور  این  اوصاف  این  تمام  با  دهیم.  انجام  هم  سالمت مان 
که پیداست ظاهرا هیچ یک از ما با دارایی های امروز خود 
و  افسردگی  ناامیدی،  دلیل  می کنیم  فکر  و  نیستیم  راضی 
پولدار  یا  نداشتن  «پول  همین  زندگی  از  رضایت مان  عدم 
پولدارتر  اگر  است؟  طور  این  واقعا  آیا  اما  است،  نبودن» 
شدیم و همچنان خوشحال نبودیم، چه کار باید بکنیم؟ آن 

وقت تکلیف مان چه می شود؟
یا  است  بهتر  «علم  معروف  جمله  به  اینجا  در  ما  بحث 
در  ندارد.  ربطی  نمی آورد»  خوشبختی  «ثروت  یا  ثروت» 
آیا   » که  بپردازیم  موضوع  این  به  می خواهیم  بیشتر  واقع 
میل بیش از اندازه به کسب درآمد بیشتر یا به زبان ساده تر 
بودن  خوشحال تر  به  منجر  می تواند  درآوردن  پول  بیشتر 
استاندارد  نقطه  یک  به  وقتی  اینکه  یا  شود»  زندگی  در  ما 
نمی تواند  دیگر  بیشتر  پول  رسیدیم،  زندگی  از  رضایت 
تاثیری روی خوشحالی و روحیه ما در زندگی داشته باشید 

و به عبارت دیگر به وضعیت خنثی می رسیم؟
یا  ماهانه  درآمد  میان  مستقیمی  ارتباط  شک  بدون  بله، 
ساالنه شما و میزان خوشحالی تان وجود دارد؛ افرادی که 
پول بیشتری درمی آورند، اغلب از آنهایی که در فقر زندگی 
می کنند، خوشحال ترند. «پول داشتن» بدون شک منجر به 

داشتن زندگی باکیفیت تر و راحت تری می شود.
استاندارد  نقطه  آن  به  وقتی  که  است  این  ما  بحث  نکته  اما 
رفاه رسیدید، کسب درآمد بیشتر قطعا منجر به خوشحالی 
بیشتر نمی شود. «نقطه استاندارد رفاه» جایی است که یک 
با  خرجش  و  دخل  یعنی  برسد،  آن  به  اگر  خانواده  یا  فرد 
هم می خواند، از پس زندگی خود برمی آید، از درآمد خوبی 
را  خود  اقتصادی  نیازهای  می تواند  و  است  برخوردار 

رضایت  زندگی اش  از  اینکه  همه  از  مهم تر  و  کند  برآورده 
دارد. البته این نقطه استاندارد بستگی به شهر یا کشوری 
نقطه  مثال  عنوان  به  می کند.  زندگی  آن  در  فرد  که  دارد 
 ۷۵ مبلغ    ،۲۰۱۲ سال  در  متحده  ایاالت  در  رفاه  استاندارد 
سوی  از  تحقیقی  سال  همان  در  بود.  سال  در  دالر  هزار 
دانشگاه پرینستون روی ۵۰۰ هزار خانوار آمریکایی انجام 
روحیه  از  باال  درآمد  با  خانواده های  که  داد  نشان  و  شد 
بهتری نسبت به خانواده های کم درآمدتر برخوردار بودند. 
 ۷۵ از  ساالنه شان  درآمد  که  خانواده هایی  مازاد  ثروت  اما 
هزار دالر خیلی بیشتر بود، هیچ تاثیری روی روحیه شان 

نداشت.
این  می شود،  مطرح  اینجا  در  که  پرسشی  تفاسیر  این  با 
است که چرا ما بعد از رسیدن به آن نقطه استاندارد رفاه 

که می تواند باعث رضایت و خوشبختی ما در زندگی شود، 
باز هم آن قدر زیاد کار می کنیم و طمع کسب درآمد بیشتر 
مردم  عموم  منظور  اینجا  دنیا،  مردم  تمام  تقریبا  داریم. 
است، دوست دارند آن قدر پول داشته باشند که بتوانند خانه  
بهتر و بزرگ تر با امکانات بیشتر داشته باشند، به بهترین 
رستوران محل زندگی خود بروند، از بهترین فروشگاه ها 
درجه  زندگی شان  وسایل  تمام  بخرند،  را  لباس ها  بهترین 

به  سال  هر  باشد،  پایشان  زیر  ماشین  بهترین  باشد،  یک 
بهترین شهرهای جهان سفر کنند و برای خرج روزانه هم 
شاید  میان  این  در  بله  باشد.  پروپیمان  بانکی شان  حساب 
عده ای بگویند:« نه ما برای این کارها پول نمی خواهیم. ما 
پول می خواهیم تا بتوانیم به دیگران کمک کنیم یا کتاب های 
حقیقت  می تواند  هم  این  بخوانیم.»  و  بخریم  را  بیشتری 
داشته باشد، اما تصور عمومی بر پایه همان نکاتی است که 

به آنها اشاره کردیم. 
همه  چیست؟  این ها  تمام  به  رسیدن  آرزوی  فلسفه 
زندگی  این  و  امکانات  این  با  می کنند  فکر  و  می خواهند 
فکرشان  هم  شاید  می شوند.  خوشبخت  و  خوشحال 
درست باشد، اما بعدش چه می شود؟ بعد از اینکه تمام این 

تجربه ها را به دست آوردند؟

بیشتر  درآمد  کسب  و  کردن  کار  سخت  برای  مردم 
عادتی  شاید  باشند؛  داشته  می توانند  زیادی  انگیزه های 
موروثی در خانواده شان باشد یا اینکه انگیزه های رقابتی 
که  می رسد  نظر  به  طور  این  روزها  این  اما  باشند،  داشته 
شده  کشیده  منحرفی  مسیر  به  پول  درباره  عمومی  تصور 
روی  بر  پرینستون  دانشگاه  تحقیقات  اساس  بر  است. 
 ۹ تنها  شد،  اشاره  آن  به  باال  در  که  آمریکایی  خانواده های 
درصد از خانواده های با درآمد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر از 

زندگی خود رضایت بیشتری داشتند.
درآمدهای  با  خانواده هایی  در  که  است  معنی  این  به  این   
برابر  دو  به  منجر  درآمد  شدن  برابر  دو  هنگفت  ساالنه 
اغلب  که  است  هاله ای  این  و  نمی شود  خوشبختی  شدن 
می کنند.  ترسیم  خود  برای  بیشتر  درآمد  کسب  از  مردم 
بله این درست است که اگر درآمد ماهانه کسی در ایران از 
در  فاحشی  تغییر  برسد،  تومان  میلیون   ۱۰۰ به  میلیون  یک 
 ۱۰۰ زندگی  از  رضایتش  میزان  و  داد  خواهد  رخ  زندگیش 
برابر خواهد شد، اما از این به بعد هر چه بر میزان درآمد 
فرد اضافه شود، میزان رضایتش از زندگی دقیقا به اندازه 

میزان درآمدش باالتر نخواهد رفت.
استاندارد  نقطه  از  خانواده  یا  فرد  یک  درآمد  میزان  وقتی 
اهمیت  درآوردن»  پول  «چگونه  دیگر  می رود،  باالتر  رفاه 
مهم  کردن»  خرج  «چطور  و  می دهد  دست  از  را  خود 
می شود. مثال دیگر به جای «چیز خریدن» افراد می توانند 
«چیز»  دیگران  برای  مثال  یا  بخرند  «تجربه »  خود  برای 
می بیند  که  می رسد  زندگی  در  جایی  به  فرد  وقتی  بخرند. 
تمام ابزارکامجویی و رفاه در دنیا را توانسته با پول نتیجه 
نمی کند،  خوشحالش  چیزی  دیگر  و  بخرد  خودش  زحمت 
کند؛  خرج  دیگران  برای  را  پولش  که  رسیده  فرا  وقتش 
آنهایی که نیازمندند؛ چراکه برآورده کردن نیازهای مادی 
فقط تا جای مشخصی می تواند احساس رضایت خاطر در 
زندگی را به افراد بدهد، از یک جایی به بعد دیگر مثل لیوان 
می شود.  سرریز  فقط  بیشتر  آب  ریختن  با  که  است  پری 
کمک به هم نوع و انجام کارهای خیرخواهانه در هر زمینه 
را  دیگران  زندگی  می تواند  اینکه  بر  عالوه  شکلی  هر  به  یا 
که  می کند  القا  نیکوکار  فرد  خود  به  را  حسی  دهد،  تغییر 

می تواند منجر به رضایت درونی شود.
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کنید.  دقت  کودکان  بازی  محوطه  به  و  بنشینید  پارك  صندلی های  از  یکی  روی 
نگاه  هستند،   اسباب بازی ها  از  باالرفتن  یا  پریدن  دویدن،  حال  در  که  را  بچه ها 

کنید...
می کنند،  استفاده  بازی  وسایل  از  بیشتری  جسارت  با  که  بچه هایی  پیداکردن   
اصال سخت نیست. انگار قدم هایشان را محکم تر برمی دارند و از اینکه هر کدام 
اما  ندارند،  ترسی  کنند،  امتحان  اولین بار  برای  حتی  را  جدید  بازی  وسایل  از 
بچه هایی را هم می توانید ببینید که برای قدم برداشتن حتی در سطح صاف از 
پدر و مادرشان کمك می خواهند. این تفاوت بارز رفتار به عقیده روان شناسان 

به دلیل خصوصیتی به نام «اعتمادبه نفس» است.
می کنند.  تالش  فرزندشان  اعتمادبه نفس  تقویت  و  افزایش  برای  والدین  تمام 
کودکی را تصور کنید که برای اولین بار تصمیم دارد از یك پارچ آب برای خودش 

حواست  «عزیزم!  است:  این  معموال  مادرها  و  پدر  واکنش  اولین  بریزد.  آب 
«باریکال  است؟  چطور  جمله  این  نظرتان  به  اما  نریزی.»  رو  آب  کن  جمع  رو 
برای  روش هایی  مطلب  این  در  عزیزم!»  می ریزی،  آب  خودت  برای  خودت  که 

تقویت اعتمادبه نفس کودك پیشنهاد شده است.

الگوی مثبتی برایش باشید
حتما شما هم چند بار در دوران نوجوانی  چنین جمله هایی را به زبان آورده اید: 
«آرزو دارم این کار را انجام دهم، اما نمی توانم.» این جمله های منفی که ناشی 
دقیقا  کودکان  است.  مرتبط  والدین  رفتار  به  است،  امور  انجام  در  ناتوانی   از 
کاری  انجام  مشغول  اگر  پس  می کنند.  الگوبرداری  مادران  و  پدران  رفتار  از 
خواسته  «رییسم  نکنید:  استفاده  جمله  این  از  شده اید،  هم  مستاصل  و  هستید 

این فایل را روی سیستم پاورپوینت اجرا کنم اما اصال نمی توانم تا آن موقع این 
نداشتن  فرزندتان  به  غیرمستقیم  جمله هایی  چنین  بیان  با  دهم.»  انجام  را  کار 
مثبت  نیستید،  کاری  انجام  به  قادر  اگر  حتی  می کنید.  منتقل  را  اعتمادبه نفس 
کنم.  اجرا  پاورپوینت  سیستم  روی  را  فایل  این  خواسته  کنید: «رییسم  صحبت 
هنوز نتوانسته ام ولی تمام تالشم را انجام می دهم و مطمئنا به نتیجه دلخواهم 
می رسم. با یك برنامه ریزی صحیح حتما می توانم انجامش دهم.» در تمام این 
مدت فرزند شما به گفته هایتان گوش می دهد و به اینکه با یك کار سخت چگونه 

برخورد می کنید، توجه دارد.

بگذارید ریسك کند
نباشد،  داشته،  را  انتظارش  آنچه  نهایی  نتیجه  اگر  حتی  بیاموزید  فرزندتان  به 
اینکه راه مورد عالقه خود را انتخاب و برای انجام آن تالش کند، ارزشمند است 
و بخش زیادی از کار را پیموده است اما این تفکر مخصوص افرادی است که 
ترغیب  را  فرزندتان  نمی ترسند.  نرسیدن  نتیجه  به  از  و  دارند  اعتمادبه نفس 

ورزشی،  تیم های  در  عضویت  مانند  مدرسه   در  گروهی  فعالیت های  در  کنید 
گروه های موسیقی یا حتی گروه های علمی شرکت کند. با این کار او فرصت 

نشان دادن توانایی هایش را به دست می آورد و حتی ممکن است در این گروه ها 
او  اعتمادبه نفس  تقویت  در  که  بگیرد  برعهده  را  نقش هایی  سرگروه  عنوان  به 

نقش زیادی خواهد داشت. 
اقدام دیگری که می توانید انجام دهید، برنامه ریزی برای گردش های کوتاه اما 
انتخاب  قبل  از  را  مسیری  و  کرایه  دوچرخه ای  است؛  خانوادگی  هیجان انگیز 
را  حرکت  مسیر  دارید.  غیرمنتظره  گردش  یك  بگویید  فرزندتان  به  و  کنید 
و  بیازماید  را  ترس  بگیرد،  قرار  شده  انجام  عمل  در  بگذارید  نگویید.  او  به 

اعتمادبه نفسش افزایش پیدا کند.
را  خاص  گیاه  یك  بذرهای  دهید؛  ترتیب  او  و  خودتان  بین  نفری   ۲ مسابقه های 
تهیه کنید و از فرزندتان بخواهید آن را بکارد و مسوولیت پرورش اش را برعهده 
بگیرد. با دیدن روند رشد گیاه شما و رسیدگی تان به آن، او هم ترغیب می شود 
از  وجودش  در  کم کم  انفرادی  کارهای  انجام  از  ترس  و  دهد  انجام  را  کار  این 

بین می رود.

به او حق انتخاب بدهید
لباس های  رنگ های  هماهنگ کردن  به  می روید،  کودك  لباس  خرید  برای  وقتی 
که  انتخاب  کند  را  رنگ هایی  فرزندتان  است  ممکن  اما  می کنید  توجه  مختلف 

خیلی هم با هم جور نیستند و شما دوست ندارید لباسی با آن رنگ ها بپوشد.
اینکه کودك شما چند رنگ ناهماهنگ را انتخاب کند، خیلی بهتر از این است که 
همیشه شما انتخاب کنید. به او حق انتخاب بدهید. بخش مهمی از شکل گیری 
اعتمادبه نفس کودك به انتخاب های مستقل او بستگی دارد. حتی اگر انتخاب های 
درستی  انتخاب های  بار،  چند  از  پس  باشید  مطمئن  نباشد.  بجایی  و  درست 

خواهد داشت چون به خودش اعتماد دارد.

به اندازه ستایشش کنید
برای تشویق کودکتان هم حد و مرزی قائل شوید. اینکه دختر ۱۰ ساله شما از 
امری  می کند  استفاده  غذاخوردن  هنگام  لبش  کردن  پاك  برای  کاغذی  دستمال 
خیلی  بچه ها  کند.  دریافت  هدیه ای  کار  این  بابت  نیست  نیازی  و  است  بدیهی 
سریع همه چیز را می آموزند و شما به صورت ناخودآگاه به این دلیل که حس 
می کنید،  تشویق  را  کودك  اینکه  می کنید.  تشویق  را  آنها  دارید،  مادری  و  پدر 
بسیار عالی است اما به او حسی واقعی ببخشید و این حس را اغراق آمیز نکنید. 
در غیر این صورت فکر می کند این کارهای ساده هم حتما خیلی سخت بوده و 

فقط او از عهده انجامش برمی آید.

بگذارید مشکالتش را خودش حل کند
بچه ها با حل مشکالتشان، اعتمادبه نفسشان را تقویت می کنند و به توانایی های 
پازل  تکه  یك  پیداکردن  مشغول  که  حالی  در  را  فرزندتان  آیا  می برند.  پی  خود 
است فقط تماشا می کنید یا سریع تکه پازل گمشده را برایش پیدا می کنید؟ آیا 
وقتی به سختی مشغول بستن دکمه های لباس با بند کفشش است، سرزنشش 
برای  می دهید  اجازه  یا  می گیرید  عهده  به  را  کار  این  انجام  خودتان  و  می کنید 
مطمئن  شود؟  باز  راه  وسط  کفشش  بند  یا  ببندد  جابجا  را  دکمه ها  بار  چند 
باشید اگر بتواند این کارهای ساده را بارها اشتباه انجام دهد، حتما در آینده با 

اعتمادبه نفس بیشتری مشکل های بزرگ تر را به تنهایی حل می کند.
 parents :منبع

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

چگونه به فرزندمـــــان 
اعتمادبه نفـس بدهیم؟

ترجمه: پروانه شهرکی

از شکست نترسید!
و  می شود  اشتباه  مرتکب  زندگی  در  شخصی  هر 
از  خالی  هم  جهان  بزرگ  مدیران  و  رهبران  حتی 
اشتباه نیستند اما گاهی اوقات به عنوان یک کارفرما 
منتظر  می شوید  اشتباه  و  شکست  دچار  وقتی 
در  هستید.  گروهتان  اعضای  به  قانع کننده  جوابی 
این مواقع برای تقویت و بازیابی حس موفقیت در 

قدم اول باید دیدگاهتان را تغییر دهید.
پروژه شکست خورده نه شما

و  شخصی  خیلی  را  اشتباه  و  شکست  احساس 
را  گروه  همه  و  مطرح  ایده ای  شما  نکنید.  درونی 
به  دلیلی  هر  به  اما  کرده اید  بسیج  آن  پیشبرد  برای 
شما  روی  شکست  ندهید  اجازه  نرسیده اید.  نتیجه 
ایده های  به  کنید  سعی  بلکه  بگذارد  منفی  تاثیر 
قبلی تان  ایده  که  است  درست  کنید.  فکر  بعدی تان 
را  راه  که  نمی شود  دلیلی  این  اما  خورده  شکست 
فکر  نو  ایده های  به  و  ببندید  بیشتر  خالقیت  برای 

نکنید.
در مورد شکست تان احساسی قضاوت نکنید

احساسی  است  ممکن  شکست  آغازین  روزهای  در 
مانع  ناراحتی  حس  و  کنید  نگاه  موضوع  این  به 
و  نقادانه  دیدی  با  را  شکستتان  دالیل  که  شود 
وقتی  زمان  مرور  به  اما  کنید،  بررسی  منطقی 
تعادل خود را به دست آوردید، می توانید به تجزیه 
و  نقص ها  یادداشت  با  و  بپردازید  گذشته  تحلیل  و 
کار  این  با  و  بردارید  بهتری  قدم های  اشتباهاتتان 

درصد موفقیتتان را باال ببرید.
سرخورده نشوید

بزرگ  شرکتی  یا  موسسه  مدیر  یک  عنوان  به  اگر 
شما  عکس العمل  نوع  شده اید  اشتباهی  مرتکب 

گذاشت.  خواهد  زیادی  تاثیر  کارمندانتان  روی 
ابتدا اشتباه خود را بپذیرید و در مورد این موضوع 
این  در  کنید.  صحبت  کارمندانتان  با  شفاف  بسیار 
شرایط بیشتر افراد ترس از دست دادن شغل خود 
خود  بخواهید  کارمندانتان  از  قاطعیت  با  دارند.  را 
تعادل  اگر  دهید.  دلگرمی  آنها  به  و  کنند  کنترل  را 
زیرمجموعه  افراد  بدهید  دست  از  را  خود  روانی 
خود  فعالیت  ادامه  برای  کافی  انگیزه  نیز  شما 
بعدی تان  قدم ها ی  نمی توانید  و  داشت  نخواهند 
مجموعه تان  سرمایه  شما  کارمندان  بردارید.  را 
محسوب می شوند. در هیچ شرایطی آنها را دلسرد 

نکنید.
از شکست نترسید

به جای ترسیدن از شکست مسیرهای اشتباهی که 
با  ببینید.  راه  نقشه  یک  عنوان  به  را  کرده اید  طی 
راحت تر  را  موفقیت  مسیر  اشتباه  مسیرهای  حذف 
پیدا خواهید کرد و از خطرات و موانع کار خودتان 
اشتباه  اندکی  از  موفق  افراد  نگه داشته اید.  دور  را 
و  نمی ترسند  اهدافشان  و  فعالیت ها  در  شکست  و 
جلو  به  پیشروی  برای  مانعی  را  شکست ها  وجود 

نمی دانند.
تجربیات دیگران را بشنوید

برای اینکه راحت تر با شکست ها و اشتباهاتتان کنار 
داشته  موفق  افراد  زندگی  مورد  در  تحقیقی  بیایید 
را  موفقی  انسان های  خود  اطراف  در  اگر  یا  باشید 
می شناسید از آنها بپرسید با شکست چگونه رویارو 
که  گفت  خواهند  شما  به  افراد  این  تمامی  شده اند. 
در زندگی چیزی به نام شکست وجود ندارد و تمام 
اشتباهات نوعی تجربه ارزشمند محسوب می شود. 
مسیر  نمی توانید  نشوید  اشتباه  دچار  که  مادامی 

درست موفقیت را بیابید.
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ورزش

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

پاره  را  «داربی»  تساوی های  نوار  «سرخ»  توپچی های 
کردند

سقوط قلعه 
«ژنـــــرال»

در  سرخ»  «آذر  از  خیلی ها  هفتادونهم،  داربی  از  پیش 
در  هرگز  پرسپولیس  اینکه  می گفتند؛  پایتخت  بزرگ  بازی 
بود.  نداده  شکست  به  تن  ماه  این  در  استقالل  مقابل  لیگ 
به «خرافه پرستی»  متهم  را  شهر  سرخ پوش  نیمه  «آبی ها» 
می کردند و «قرمزها» هم که بدون ستاره به نبرد پایتخت 
پا نهاده بودند؛ چندان اعتقادی به برتری تیمشان نداشتند. 
داربی  چهار  بود؛  ناامید کننده  کفایت  قدر  به  که  هم  آمار 

از  پیش  و  داشت  صفر  صفر-  تلخ  تساوی  چهار  گذشته 
شروع بازی هم که کسی امید نداشت، دو تیم پنجم و هشتم 
جدول ریسک کنند و برای رسیدن به باالی جدول و گرفتن 
سه امتیاز بازی بجنگند. از همه بدتر اینکه سکان هدایت دو 
تیم هم دست دو مربی «داربی نباز» بود: امیر قلعه نویی که 
۱۲بار با استقالل مقابل پرسپولیس ایستاده بود و هرگز تن 
به شکست نداده بود و حمید درخشانی که از هشت تقابلش 
کوچه  به  بود «عروسی  نداده  اجازه  داربی  در  با «آبی ها» 
رقیب» برود. این پیش درآمد کوتاه با شوک اولیه بازی هم 
همراه شد؛ اینکه برای اولین بار در تاریخ از مهم ترین بازی 
تنها  شاید  که  کردند  دیدن  ۶۷هزارنفر  فقط  ایران  فوتبال 
اما  بازی  شروع  با  باشد.  هفتادونهم  داربی  تاریک  نقطه 
همه چیز به دست فراموشی سپرده شد؛ نه پرسپولیسی ها 
«امیر».  آمار  به  دلخوش  آبی ها  نه  و  بودند  «آذر»  یاد  به 
استقالل با گل شهباززاده در همان نیمه اول پس از مدت ها، 
توفانی  نیمه  به  نوبت  که  هم  بعد  و  رفت  رختکن  به  برنده 
دوم رسید: ابتدا محمد نوری و سپس امید عالیشاه دوگل 
زدند تا بعد از ۳۳ماه باالخره داربی برنده داشته باشد و 

نیمه سرخ شهر، هیجان هفتادونهم را لمس کند.
نیمه نخست

را  بهتری  مراتب  به  بازی  استقالل  نیمه،  این  ابتدای  در 
ارایه داد و شاید اگر شاگردان قلعه نویی کمی خوش شانس 
شانس  اما  می رسیدند  گل  به  کار  ابتدای  همان  در  بودند، 
تا  شدند  موفق  پرسپولیسی ها  ادامه،  در  و  نبود  یار  آنها  با 
نخست،  نیمه  در  مجموع  در  بکشانند.  تعادل  به  را  بازی 
استقاللی ها  این همه  با  شد.  ارایه  متعادل  صورت  به  بازی 
در دقیقه۳۵ این دیدار فرصت بسیار خوبی را روی اشتباه 
حقیقی به دست آوردند که شهباززاده به دلیل تعلل بی دلیل 
به راحتی توپ را از دست داد و امیر قلعه نویی در واکنش 
به این اشتباه با تاسف سرش را تکان داد. تک گل این نیمه 
هم در دقیقه ۴۴ به ثمر رسید. سجاد شهباززاده در غفلت 
پا  نوک  با  حیدری  خوب  ارسال  روی  پرسپولیس  مدافعان 

ضربه ای به توپ زد که منجر به تک گل این نیمه شد.

نیمه دوم
در نیمه دوم این دیدار، پرسپولیس برای به تساوی کشاندن 
کار به جلو آمد و در همان نخستین دقیقه نیمه دوم ضربه 

دیدنی  واکنش  که  شود  تبدیل  گل  به  می توانست  بنگر  سر 
این  ادامه  در  شد.  پرسپولیسی ها  گلزنی  از  مانع  فروزان، 
دیدار در دقیقه۵۳ بیگ زاده که یکی از بدترین نمایش هایش 
با  تک به  تک  موقعیتی  در  می داد  ارایه  استقالل  برای  را 
داد؛  دست  از  را  توپ  این  به راحتی  که  گرفت  قرار  نیلسون 
توپی که خیلی راحت می توانست آبی پوشان را دوبرصفر 
ضربه  یک  ارسال  هم  دیدار  این  دقیقه۶۴  در  بیندازد.  جلو 
شد  همراه  او  خوب  سر  ضربه  با  بنگر  برای  ایستگاهی 
نکرد.  پیدا  استقالل  دروازه  به  راهی  بدشانسی  با  که 
استقاللی ها  که  بود  گذشته  فرصت  این  از  دقیقه  دو  تنها 
در  برهانی  و  برآمدند  حمله  این  به  پاسخگویی  مقام  در 
موقعیتی مناسب پس از جاگذاشتن بنگر، به سمت دروازه 
و  نبود  قدرتمند  چندان  او  ضربه  که  زد  شوت   پرسپولیس 
این  دقیقه۷۲  در  گرفت.  قرار  نیلسون  آغوش  در  به راحتی 
دیدار شوت برگردان زیبای طارمی به تیرک دروازه خورد 
و تنها دودقیقه بعد بود که ارسال یک توپ از جناح  راست 
محمد  و  شد  همراه  طارمی  خوب  سر  ضربه  با  استقالل 
نوری در دقیقه ۷۴ بازی را با یک ضربه خوب به تساوی 

پرسپولیس  هم  و  استقالل  هم  دیدار  این  ادامه  در  کشاند. 
بود   ۸۱ دقیقه  در  و  آوردند  دست  به  را  خوبی  فرصت های 
که پرسپولیس گل دوم را هم به ثمر رساند. ارسال یک توپ 
و  شد  همراه  عالیشاه  سر  ضربه  با  استقالل  چپ  جناح  از 

استقالل بازی برده را با حساب ۲بر یک باخت.

پرسپولیس بازهم ۱۰ نفره شد
حرکتی  در  تیمش  برتری  و  دوم  گل  زدن  از  پس  عالیشاه 
مبتدیانه و غیرحرفه ای پیراهنش را درآورد و از داور بازی 
 ۱۰ راحتی  همین  به  پرسپولیس  گرفت؛  را  دوم  زرد  کارت 
مساوی  گل  به  رسیدن  برای  استقاللی ها  امید  تا  شد  نفره 
قلعه نویی  شاگردان  دوم  گل  دریافت  از  پس  شود.  بیشتر 
امیرحسین  ضربه  و  زدند  دست  پردامنه ای  حمالت  به 
صادقی در دقیقه ۸۵ می توانست کار را به تساوی بکشاند 
بازیکن  همین   ۸۸ دقیقه  در  و  خورد  تیرک  به  او  توپ  اما 
یک گل به پرسپولیس زد که داوران این بازی آن را آفساید 
شاگردان  تالش  دیدار  این  پایانی  دقایق  در  کردند.  اعالم 
قلعه نویی برای به تساوی کشاندن بازی به نتیجه ای نرسید 
احتساب  (با  پایانی  دقیقه   ۱۴ در  پرسپولیس  اینکه  با  و 

شش دقیقه وقت اضافه) ۱۰ نفره بود، این شاگردان حمید 
درخشان بودند که سه امتیاز حساس این بازی را به حساب 

خود واریز کردند.
قلعه «ژنرال» سقوط کرد

به  خود  از  آبی ها  «ژنرال»  که  رکوردی  پیروزی  این  با 
در  این  از  پیش  که  قلعه نویی  شد؛  خراب  بود  گذاشته  جا 
بود  کرده  شرکت  داربی  در  مربی  به عنوان  که  ۱۲دیداری 
سه برد و ۹ تساوی داشت باالخره اولین شکستش در این 
که  درخشان  گذشته  روز  حرف  تا  کرد  تجربه  هم  را  بازی 
از  درست  کنم»  خراب  را  امیر  آمار  «می خواهم  بود  گفته 
که  ارزشمند  برتری  این  با  هم  درخشان  البته  دربیاید.  آب 
پرسپولیس را در جدول یک پله باالتر آورد و به رتبه هفتم 
حفظ  را  داربی  در  شکست ناپذیری اش  رکورد  رساند 
استقالل  امتیاز  دو  به  را  سرخ ها  همچنین  برد  این  کرد. 
پنجم  رتبه  همان  در  شکست  این  با  که  رساند  ۲۴امتیازی 
جدول باقی ماندند. خبر بد برای امیر قلعه نویی و استقالل 
اینکه این مربی و تیمش در هشت هفته گذشته شش امتیاز 

گرفته اند و «بحران» را به معنای واقعی حس کرده اند.

بوسه «فدرر» بر تنها 
جام نداشته اش

رقابت های  به  که  تنیس  فصل۲۰۱۴  رویداد  آخرین  در 
شد  موفق  سوییس  تیم  داشت،  اختصاص  دیویس،  جام 
اولین بار  برای  فینال،  در  فرانسه  تیم  ۳بریک  شکست  با 

بایستد.  مسابقات  این  قهرمانی  سکوی  روی  تاریخ،  در 
استانیسالس  و  فدرر  راجر  حضور  از  که  سوییس 
واورینکا، مردان شماره دوم و چهارم تنیس جهان، بهره 
می برد، در حالی برابر فرانسه قرار گرفت که اردوی این 
و  جنجالی  دیدار  تحت تاثیر  گذشته،  هفته  ابتدای  در  تیم 
مسابقات  نیمه پایانی  مرحله  جریان  در  این دو  پرحاشیه 
کرد.  آغاز  را  کارش  فراوانی  حاشیه های  با  لندن،  تنیس 
هرچند مطبوعات دنیا، اخباری مبنی بر بروز کدورت بین 
با  بالفاصله  آنها  اما  کردند،  منتشر  قدیمی  دودوست  این 
انتشار عکس مشترکی همراه با سایر اعضای تیم سوییس 
فدرر  کردند.  گمانه زنی ها  تمامی  به  پایان دادن  به  سعی 
کمر  ناحیه  از  واورینکا،  با  بازی اش  همان  اواخر  در  که 
نیز دچار مصدومیت شد و حتی نتوانست در بازی فینال 
در برابر جوکوویچ به میدان برود، در فرصت کم موجود 
دیدار  به  را  خودش  بتواند  تا  گرفت  قرار  درمان  تحت 
پایانی این رقابت های ملی برساند. سوییس، پیش از این 
رقابت ها  این  فینال  در  حضور  سال۱۹۹۲  در  یک بار  تنها 
با  که  فرانسه  تیم  دیگر،  طرف  در  بود.  کرده  تجربه  را 
۹عنوان قهرمانی از جمله تیم های پرافتخار جام دیویس 
به شمار می رود، از مدت ها پیش اردوی آمادگی اش را در 
استادیوم فوتبال شهر لیل که برای میزبانی این رقابت ها 
بازیکنانش  بهترین  از  جمعی  حضور  با  بود،  شده  مهیا 
تا  کرد  برپا  گاسکه  و  بنتو  مونفیس،  سونگا،  جمله  از 
بعد  قهرمانی   اولین  به دست آوردن  برای  تیم  این  شانس  
از سال۲۰۰۱ بیشتر شود. در روز اول این رقابت ها و در 
نخستین دیدار واورینکا، مرد دوم تنیس سوییس، برابر 
قرار  جهانی  رده بندی  دوازدهم  نفر  سونگا  ویلفرد  ژو 
گرفت و در یک بازی برتر با نتیجه ۳بریک او را شکست 
داد. در دیدار دوم فدرر که با شک وتردیدهای فراوان در 
مورد وضعیت جسمانی اش پا به میدان مسابقه گذاشت، 
مونفیس  گائل  پرانرژی اش،  حریف  پس  از  نتوانست 
بربیاید و در سه ست پیاپی مغلوب شد تا امید های هردو 
بعد  که  فدرر  باشد.  اندازه  یک  به  اول  روز  پایان  در  تیم 
به نظر  خوشبین  شکست،  قبول  باوجود  مسابقه  این  از 
می رسید، گفت: «هرچه مسابقه پیش رفت احساس کردم 
فیزیکی  شرایط  بهبود  می شود.»  بهتر  بدنی ام  شرایط 
لوتی،  سورین  نهایت  در  که  شد  سبب  سوییسی  استاد 
برای  را  فدرر-واورینکا  ترکیب  سوییس،  تیم  کاپیتان 
بازی دونفره در روز دوم مسابقات برگزیند. تیم رویایی 
پکن  المپیک۲۰۰۸  طالی  مدال  که  «فدرینکا»  به  معروف 
را نیز برای سوییس به ارمغان آورده بود، در بازی روز 
تیم  تمام تر  هرچه  قدرت  با  و  درخشید  خوش  هم  شنبه 
فرانسه متشکل از بنتو و گاسکه را از پیش رو برداشت. 
سوییس که حاال ۲بریک پیش افتاده بود، تنها به یک برد 
نیاز داشت تا به یک قهرمانی تاریخی دست یابد؛ اتفاقی 
که روز یکشنبه با پیروزی قاطع ۳برصفر فدرر بر ریشار 
گاسکه که به جای سونگای مصدوم به میدان آمده بود، به 
وقوع پیوست. دارنده ۱۷عنوان قهرمانی در گرنداسلم ها 
با این پیروزی ضمن افتخارآفرینی برای کشورش، موفق 
آن  جای  که  تورنمنت هایی  معدود  از  یکی  قهرمانی  شد 
او  آورد.  به دست  نیز  را  بود  خالی  افتخاراتش  تاالر  در 
«خیلی  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  پیروزی  این  از  بعد 
در  می توانم  که  است  فوق العاده ای   احساس  خوشحالم، 

کنار دوستانم این قهرمانی را جشن بگیرم.»





  جمعه ۶ آذر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۳هفته نامه پرشین۳۰

 افقي:
١-از مكاتب ادبي و فلسفي

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

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

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

ــي - نگهباني –  ــنبل كوه ٥- س
وقت

ــذي – نيزه  ــارو – نان كاغ ٦- زيب
كوچك

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

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

٩- سرزمين بلقيس – پسر رستم 
– پارچه اي گرانبها

١٠- حرف هشتم – فصل ربيع – 
پرسه زن

١١- روغن نفتي – درباني كعبه – 
پادگانی در تهران

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

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

مختلف است

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

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

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

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

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

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

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

كميابي – متحد، يگانه
١٣- ضرب شمشير – كلمه 

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

– دلبر
ــرايي –  ــدر مرثيه س  ١٥- پ

 مزه فلفلي

 افقي:
١-داستان معروف هانري بردو

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

– غوغا
ــتادن – جهنم –  ٣- پس فرس

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

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

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

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

مفيد
ــن زيتون –  ــه – روغ ٨- جمع

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

واگير
١٠- شكوفه – شيوه ارزيابي ذهني – زمان ها

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

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

١٥- اثر امه سه زر

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

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

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

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

جانشين
٨- بدانديشي – گوسفند ماده – زاويه ٩٠ درجه

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

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

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

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

١٤- گواهان – سوداگر – 
آقا در لفظ فرانسه

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

خانه  یعنی  تان  خانه  دهمین  اطراف  در  پلوتو  سیاره  که  حالی  در 
وضعیت ها و شرایط می چرخد، برای شما حامل و پیام آور قدرت 
وظایف  باالتر  مراحل  به  شما  صعود  اما  است.  آینده  روزهای  در 
شما  و  دارد  همراه  به  برایتان  را  تری  سنگین  مسئولیت های  و 
رسیدن  برای  می توانید  که  کارهایی  به  بپردازید.  را  آن  بهای  باید 
تصمیم  درست  اگر  اینکه  برای  کنید،  فکر  دهید  انجام  اهدافتان  به 
گیری کنید کارتان راحت تر می شود. بعدها که فشار این تغییرات 

را روی خود حس می کنید،  اوضاع پیچیده تر می شود.
متولدین اردیبهشت (گاو):

در چند روز گذشته شما مجبور شدید شخصیت خود را تجزیه و 
تحلیل کنید. تغییراتی شدید اما آرام در طور راه مجبورتان می کند 
فکر  در  نیست  الزم  باشید.  جدی تر  خود  زندگی  اهداف  مورد  در 
خود  زندگی  جنبه های  سرتاسر  در  فوری  تغییرات  کردن  ایجاد 
باشید، اما سعی نکنید از چیزهای بدیهی و غیر قالب اجتناب فرار 
امری  مدت تان  بلند  اهداف  در  کوچک  تغییراتی  کردن  ایجاد  کنید. 
اجتناب ناپذیر است. اما اگر سنجیده و آرام این کار را بکنید باید 

دلیلی برای پیشرفت های اصلی شما شود.
متولدین خرداد (دوقلوها):

شده  صمیمانه  روابط  خانه  یعنی  شما  خانه  هشتمین  وارد  پلوتو 
و  ارزش  و  پیرامونتان  جهان  مورد  در  شما  دیدگاه های  و  است 
حالیکه  در  می کند.  کمی  تغییر  برتان  و  دور  انسان های  اهمیت 
از  بیشتر  شما  می شود،  تر  پررنگ  شما  وجود  تر  جدی  بخش 
کردن  فکر  از  اینکه  باوجود  می کنید.  حساب  روابط تان  روی  قبل 
در  کردن  کنکاش  با  شما  اما  می شوید،  دلتنگ  گذشته  روزهای  به 
می توانید  تان،  گذشته  به  مربوط  و  خود  روح  پنهان  گنجینه های 

زندگی تان را غنی تر سازید.
متولدین تیر (خرچنگ):

نزدیکی  احساس  او  با  خیلی  قبال  شما  که  شخصی  دارد  امکان 
قوه  از  که  جایی  تا  کند.  تغییر  تدریج  به  و  کم  کم  می کردید، 
تشخیص شما نیز فراتر می رود. سعی نکنید این روند را متوقف 
سازید. حتی اگر به این کرم ابریشم دوست داشتنی عالقه مند شده 

باشید، نمی توانید جلوی او را بگیرید تا از پروانه شدن باز بماند!! 
در حالی که او را رها می کنید، حتی اگر به طور کامل این تغییرات 
که  کسانی  به پرورش دادن  سعی کنید همچنان  درک نمی کنید،  را 

دوستشان دارید ادامه بدهید.
متولدین مرداد (شیر):

ایحاد  مدت  دراز  در  خود  سالمتی  برای  را  قوانینی  مجموعه  اگر 
کنید، می توانید تضمین کنید که در طول سال های آتی شادابی تان 
یعنی  تان  خانه  ششمین  وارد  متغیر  پلوتو  می کند.  پیدا  افزایش 
که  می سازد  قادر  را  شما  و  می شود  روزمره  فعالیت های  خانه 
ترک  را  نبودند  مفید  برایتان  هم  زیاد  که  قدیمی تان  عادت های 
باشید  تغییراتی  کردن  ایجاد  دنبال  به  می توانید  که  جایی  تا  کنید. 
اگر  کنید.  اصالح  را  تان  غذایی  رژیم  و  ورزشی  برنامه های  که 
جای  به  ناسالم  زندگی  سبک  که  منفی  تاثیرات  کنید،  معطل  خیلی 

می گذارد جبران ناپذیر خواهد بود.
متولدین شهریور (سنبله):

در حالیکه پلوتوی آتشین وارد پنجمین خانه تان، یعنی خانه ابراز 
زندگی  دهه  ترین  خالقانه  وارد  نیز  شما  می شود،  کردن،  وجود 
باید  شما  بیاید،  پیش  که  اتفاقی  هر  زمان  این  در  می شوید.  خود 
بتوانید در لحظه حال حضور داشته باشید. یاد گرفتن روش های 
که  باشید  مهارتی  ترین  مهم  شاید  اکنون  هم  بودن  خودجوش 

می توانید کسب کنید.
متولدین مهر (ترازو):

رازهای پنهانی خانوادگی شما شاید تا چند سال آینده فاش شوند 
و این آشکار سازی می تواند حتی دیدگاه های شما راجع به خودتان 
را نیز تغییر دهد. اگر با اطالعاتی جدید راجع به والدین، خواهر و 
برادر و یا بچه هایتان روبرو شده اید، مثل کبک سرتان را زیر برف 
فرو نکنید!! درعوض چیزهایی که یاد می گیرید را قبول کنید و تا 

جایی که می توانید خودتان را با این داده ها هماهنگ کنید.

متولدین آبان (عقرب):
شما اکنون نمی توانید آهسته و یکنواخت حرکت کنید، برای اینکه 
شاید  حتی  آنها  دارند.  شما  از  زیادی  خیلی  خواسته های  دیگران 
فکر می کنند که شما می خواهید تمام وقتتان را با آنها بگذرانید. 
آنها  با  خوشی هایشان  در  که  باشید  داشته  دوست  شما  اگر  حتی 
جذاب تر  عمل  خود  از  کار  این  دادن  انجام  ایده  اما  باشید،  همراه 

پشیمان  کار  این  دادن  انجام  از  بعدًا  که  کنید  می  فکر  اگر  است. 
می شوید، در فعالیت های گروه خاصی شرکت نکنید.

متولدین آذر (کمان):
ولی  هستید،  خوشگذرانی  و  تفریح  فکر  به  امروز  اینکه  باوجود 
انجام  برای  زیادی  خیلی  کارهای  شما  است.  کردن  کار  وقت  فعًال 
دادن دارید و به راحتی نمی توانید همه آنها را تمام کنید. اما سعی 
زمان  باشید،  جدی  دهید.  انجام  هم  با  و  یکدفعه  را  کارها  نکنید 
کافی صرف کنید و هر کاری را با دقت انجام دهید تا مجبور نشوید 

آن را دوباره انجام دهید.
متولدین دی (بز):

امروز برای اینکه بتوانید وقت کافی برای استراحت کردن داشته 
باشید، باید حتمًا در اول صبح مشکالت شخصی خود را حل کنید. 
امروز یک نفر کاری را بهتان پیشنهاد می کند که به نظرتان خیلی 
عالی می آید، اما درست نیست قبل از تحقیق و بررسی کردن جواب 
مثبت دهید. این اتفاق می تواند زندگیتان را از این رو به آن رو کند، 
اما تا وقتی که در مورد این کار به طور کامل تحقیق نکرده اید هیچ 

اقدامی نکنید.
متولدین بهمن (ظرف آب):

بعدی  مراحل  به  را  کارهایتان  از  بعضی  می خواهید  شما  امروز 
باشند.  نبرده  پی  موضوع  این  به  دیگران  شاید  البته  کنید،  موکول 
خیال  و  رویا  خانه  یعنی  تان  خانه  دوازدهین  وارد  رحم  بی  پلوتو 
می شود و می تواند مسائل اساسی زندگی تان را تغییر داده و نقطه 
عطفی در ذهن شما ایجاد کند. اگرچه این تغیرات ذهنی است، ولی 
و  قدرت  پس  گذاشت.  خواهد  تاثیر  تان  زندگی  جنبه های  تمام  بر 

توانایی افکار مثبت خود را دست کم نگیرید!!
متولدین اسفند (ماهی):

وارد  قدرتمندترند  شما  از  که  افرادی  تان  زندگی  بعدی  مراحل  در 
زندگی تان می شوند و شما را تحت فشار قرار می دهند که از حق 
اتفاق  این  اما  کنید،  توجه  موضوع  این  به  باید  شما  بگذرید.  خود 
اجتماعی  سازمان  یا  گروه  یک  عضو  شما  که  می آید  پیش  موقعی 
خودشان  دوستان تان  وقتی  که  نیست  تعجب  جای  شده اید.  جدید 
را تغییر می دهند، پس شما هم دنیای خود را تغییر خواهید دهید. 
مناسب  برایتان  که  چیزهایی  کردن  حفظ  برای  تقال  و  مبارزه 
نیستند می تواند آنقدر خسته تان کند که وقتی برای مسائل مهم تر 

نیاز به انرژی دارید نتوانید کاری بکنید.

جدول و سرگرمی

پیشگویی
براي  عظیمی  بالي  مشخصی  ساعت  و  روز  در  که  گفت  او  به  پادشاهی  گوي  پیش  روزي 
می  که  چرا  شد.  خوشحال  گویی  پیش  این  شنیدن  از  پادشاه  خواهدافتاد.  اتفاق  پادشاه 

توانست پیش از وقوع حادثه کاري بکند.
پادشاه به سرعت به بهترین معماران کشورش دستور داد هر چه زودتر محکم ترین قلعه را 
برایش بسازند.معماران بی درنگ بی آن که هیچ سهل انگاري و معطلی نشان بدهند، دست 
به کار شدند. آنها از مکان هاي مختلف سنگ هاي محکم و بزرگ را به آنجا منتقل کردند و 

روز و شب به ساختن قلعه پرداختند.
سرانجام یک روز پیش از روز مقرر قلعه آماده شد. پادشاه از قلعه راضی شد و با خوش 

در  را  خود  پاسداران  ترین  ورزیده  سپس  داد.  جایزه  معماران  همه  به  شرافتمندانه  و  قولی 
اطراف قلعه گماشت.پادشاه در آستانه روز وقوع حادثه به گفته پیش گو، وارد اتاق سري شد 
که از همه جا مخفی تر و ایمن تربود. اما پیش از آن که کمی احساس راحتی کند، متوجه شد که 
حتی در این اتاق سري هم چند شعاع آفتاب دیده می شود. او فورا به زیر دستان خود دستور 
داد که هر چه زودتر همه شکاف هاي این اتاق سري را هم پر کنند تا از ورود حادثه و بال از این 
راه ها هم جلوگیري شود.سرانجام پادشاه احساس کرد آسوده خاطر شده است. چرا که گمان 

کرد خود را کامال از جهان خارج، حتی از نور و هوایش، جدا کرده است.
معلوم است که پادشاه خیلی زود در اتاق بدون هوا خفه شد و مرد. پیش گویی منجم پادشاه 
به حقیقت پیوسته بود و سرنوشت شوم طبق گفته پیش گو رقم خورده بود! معنی این داستان 
محکمی  بسیار  قلعه  هم  ما  دل  در  کرد.  تشبیه  ما  خود  جمله  از  ها  انسان  قلب  به  توان  می  را 
چیزي  مواد  این  است.  شده  ساخته  سنگ  از  تر  محکم  مختلفی  مواد  با  قلعه  این  دارد.  وجود 
به جز خشم و نفرت، گله و شکایت، خوار شمردن و غرور و کبر، شتاب، تعصب و بدبینی و 
... نیستند. با این مواد واقعا هم می توان قلعه دل را محکم و محکم و باز هم محکم تر کرد 
و دیگران را پشت درهاي آن گذاشت. همان طور که این پادشاه عمل کرد. قلعه قلب ما هرچه 

محکم تر و کم منفذتر باشد، احساس خفگی ما هم شدیدتر خواهد بود.

مرد سنگ شکن
روزي روزگاري سنگ شکن فقیري بود که زیرآفتاب و باران، روزگار را به خرد کردن 
سنگ هاي کنار جاده می گذرانید.روزي با خود گفت:"آه!اگر می توانستم ثروتمند 
شوم،آن وقت می توانستم استراحت کنم."فرشته اي در آسمان پرسه می زد. صدایش 

را شنید و به او گفت:" آرزویت اجابت باد"همین طور هم شد.
به  خدمتکار  زیادي  تعداد  که  یافت  زیبا  قصري  در  را  خود  ناگهان  فقیر  شکن  سنگ 
اما  کند.  استراحت  خواست  می  که  هزچقدر  توانست  می  حاال  کردند.  می  اوخدمت 
وقت  آن  بیندازد.  آسمان  به  نگاهی  تا  که  افتاد  فکر  این  به  شکن  سنگ  که  آمد  روزي 
گفت:"آه!اگر  و  کشید  آهی  را!  بود:خورشید  ندیده  عمرش  هرگزبه  که  دید  را  چیزي 
می توانستم خورشید شوم، دیگر این همه خدمتکار موي دماغم نبودند!" این بار هم 
فرشته ي مهربان خواست او را خوشحال کند. به او گفت:"خواسته ات اجابت باد!"اما 
وقتی آن مرد خورشید شد، ابري از برابر او گذشت و درخشش او را تیره و تار کرد. 
این  است!"اما  نیرومندتر  هم  خورشید  از  ابر  بودم!  ابر  کاش  اي  کرد:"  فکر  خود  با 
خواسته اش هم که اجابت شد، باد وزید و ابر را در آسمان پراکند."دلم می خواهد باد 
باشم که هر چیزي را با خود می برد." فرشته با کمال میل خواسته اش را اجابت کرد. 
اما به باد بی پروا و خشمگین که تبدیل شد، به کوه برخورد که در مقابل باد هم تکان 
نخورد. کوه که شد، متوجه شد که کسی با کلنگ پایه اش را خرد می کند. گفت:" کاش 

می توانستم آن کسی باشم که کوه ها را خرد می کند."
فرشته براي آخرین بار خواسته اش را اجابت کرد. چنین شد که سنگ شکن دوباره 
خود را کنار جاده و درهمان قالب پیشین کارگر ساده اي که بود ، یافت و دیگر پس 

از آن زبان به شکوه نگشود

کالس فلسفه:
پروفسور فلسفه با بسته سنگینی وارد کالس درس فلسفه شد و بار سنگین خود را روبروي 
شیشه  یک  اي,  کلمه  هیچ  بدون  شد,  شروع  کالس  گذاشت.وقتی  میز  روي  خود  دانشجویان 
از  کرد.سپس  گلف  توپ  چند  با  آن  کردن  پر  به  شروع  و  برداشت  بسته  داخل  از  بزرگ  بسیار 
سپس  کردند.  موافقت  دانشجویان  همه  است؟و  پر  ظرف  این  آیا  که,  پرسید  خود  شاگردان 
پروفسور ظرفی از سنگریزه برداشت و آنها رو به داخل شیشه...ریخت و شیشه رو به آرامی 
از  دوباره  سپس  گرفتند  قرار  گلف  هاي  توپ  بین  باز  مناطق  بین  در  ها  سنگریزه  داد.  تکان 

دانشجویان پرسید که آیا ظرف پر است؟ و باز همگی موافقت کردند.
بعد دوباره پروفسور ظرفی از ماسه را برداشت و داخل شیشه ریخت و خوب البته, ماسه ها 
همه جاهاي خالی رو پر کردند. او یکبار دیگرپرسید که آیا ظرف پر است و دانشجویان یکصدا 

گفتند: "بله".
بعد پروفسور دو فنجان پر از قهوه از زیر میز برداشت و روي همه محتویات داخل شیشه خالی 
دانشجویان خندیدند. خالی بین ماسه ها رو پر می کنم!" همه  کرد. "درحقیقت دارم جاهاي 
در حالی که صداي خنده فرو می نشست, پروفسور گفت: " حاال من می خوام که متوجه این 
مطلب بشین که این شیشه نمایی از زندگی شماست, توپهاي گلف مهمترین چیزها در زندگی 
شما هستند خدایتان, خانواده تان, فرزندانتان, سالمتیتان , دوستانتان و مهمترین عالیقتان- 
چیزهایی که اگر همه چیزهاي دیگر از بین بروند ولی اینها باقی بمانند, باز زندگیتان پاي برجا 
خواهد بود.اما سنگریزه ها سایر چیزهاي قابل اهمیت هستند مثل کارتان, خانه تان و ماشی 

نتان. ماسه ها هم سایرچیزها هستند- مسایل خیلی ساده."

سنگریزه  براي  جایی  دیگر  بدید,  قرار  ظرف  در  رو  ها  ماسه  اول  "اگر  داد:  ادامه  پروفسور 
را  انرژیتان  و  زمان  همه  شما  اگر  زندگیتان.  عین  درست  مونه,  نمی  باقی  گلف  توپهاي  و  ها 
روي چیزهاي ساده و پیش پاافتاده صرف کنین, دیگر جایی و زمانی براي مسایلی که برایتان 
اهمیت داره باقی نمی مونه. به چیزهاییکه براي شاد بودنتان اهمیت داره توجه زیادي کنین, 
اطرافیانتان  و  دوستان  با  بذارین.  پزشکی  آپ  چک  براي  رو  زمانی  کنین,  بازي  فرزندانتان  با 
تعمیر  و  خانه  کردن  تمیز  براي  زمان  بگذرونین.همیشه  خوش  اونها  با  و  بروید  بیرون  به 
که  چیزهایی  باشین,  گلف  هاي  توپ  مواظب  باشین.اول  دسترس  در  همیشه  هست.  خرابیها 
ماسه  همون  چیزها  بقیه  کنین.  رومشخص  اهمیت  داراي  موارد  دارند,  اهمیت  برایتان  واقعًا 
معنی  چه  قهوه  فنجان  دو  پس  پرسید:  و  کرد  بلند  را  دستش  دانشجویان  از  هستند."یکی  ها 
داشتند؟پروفسور لبخند زد و گفت: " خوشحالم که پرسیدي. این فقط براي این بود که به شما 
نشون بدم که مهم نیست که زندگیتان چقدر شلوغ و پر مشغله ست, همیشه در زندگی شلوغ 

هم , جائی براي صرف دو فنجان قهوه با یک دوست هست!

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

یت
حکا





نباید به راحتی گذشت
احترام برومند

با  اخیر  ماه های  در  که  بود  خبری  تکان دهنده ترین  و  غم انگیزترین  به نظرم 
قتل  شنیدم.  است،  کرده  درگیر  را  دنیا  که  جنایاتی  و  خشونت ها  انبوه  وجود 
نه  اتفاق  این  بروجرد.  مدارس  از  یکی  در  دانش آموزی  به دست  جوان  معلمی 
به دلیل مسایل سیاسی بود، نه اختالفات فرقه ای، نه به دلیل مسایل مالی ای که 
دایم می شنویم.این واقعه با تمام ابعاد هولناکش، هشدار بزرگی است. هشدار 
به همه ما که جوانی در خانه داریم. هشدار به مسووالن نظام آموزشی کشور. 
هشدار به جامعه مدرک محور. زنگ خطر به همه ما که فرزندانمان، جوانانمان 
که  مدارسی  به  هشدار  بیایند.  منزل  به  فوق عالی  نمرات  با  قیمتی  هر  به  باید 
در  که  تغییراتی  تمام  با  آیا  نمی کنند.  اسم نویسی  را   ۱۹/۵ معدل  از  پایین تر 
ساختار جامعه ایجاد شده، با تغییرات چشمگیر در کودکان و نوجوانان، نظام 
آموزشی ما نباید تغییر کند؟ و همچنان این سیستم قدیمی آموزشی در کشور 
باید پا  برجا باشد؟ به یاد می آورم کودکی و نوجوانی نسل خودم را. شش، هفت، 
هشت، دوازده بچه در یک خانه... بدون اینکه پدر و مادر کوچک ترین فشار و 
تهدیدی رویمان داشته باشند، حتی خیلی وقت ها بی اینکه بدانند ما کالس چندم 
در  امروز  که  حسی  با  امیدوار،  و  خندان  و  ۱۳خوشحال  و   ۱۲ نمره  با  هستیم! 
سرشار  می شدیم،  قبول  معدل۱۲  با  می آمدیم.  منزل  به  می بینیم،  جوانی  کمتر 
از نشاط، سه ماه تابستان را با نفس آسوده می گذراندیم. حاال می بینیم سه ماه 
تعطیلی دوست داشتنی بچه ها هم بازیچه رقابت های مدارس غیرانتفاعی شده 
تاپ تاپ  قلبمان  و  نمی کردیم  باال  را  سرمان  ناظم  و  مدیر  و  معلم  جلو  ما  است. 
دالیلی  یا  چه دلیل  کنیم.  نگاه  صورتشان  توی  نمی توانستیم  حتی  می زد. 
دنیا؟  بر  مستولی  خشونت  ناامیدی؟  می زند؟  رقم  را  هولناکی  حادثه  چنین 
خشونت هایی که در شبکه های مجازی به نمایش گذاشته می شوند؟ سختگیری 
مدارس و والدین، برای به دست آوردن نمرات درجه یک؟ سیستم غلط آموزشی 
اینها؟  همه  یا  می کند؟  وارد  نوجوانان  و  کودکان  بر  بسیاری  فشار  که  کشور 
بی گناه،  معلم  این  برای  کردم.  گریه  تلخی  به  خبر  این  شنیدن  با  من  نمی دانم! 
زحمتکش و جوان و خانواده اش... برای پدر و مادر و خانواده پسر دانش آموز 

و البته برای خود این نوجوان، که سال های بسیار سختی در  پیش دارد.
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غزلیات حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

رونق عهد شباب است دگر بستان را
می رسد مژده گل بلبل خوش الحان را
ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی

خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را
گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش

خاکروب در میخانه کنم مژگان را
ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان
مضطرب حال مگردان من سرگردان را

ترسم این قوم که بر دردکشان می خندند
در سر کار خرابات کنند ایمان را

یار مردان خدا باش که در کشتی نوح
هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را
برو از خانه گردون به در و نان مطلب
کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را
هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است
گو چه حاجت که به افالک کشی ایوان را

ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد
وقت آن است که بدرود کنی زندان را

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی
دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

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

The splendor of youth’s time again belongeth to the garden;
The glad tidings of the rose reacheth the bulbul sweet of song.
O breeze! if again thou reach the youths of the meadow,
Convey our service to the cypress, the rose, and the sweet basil.
If the young Magian, wine-seller, display such splendor,
I will make my eye-lash the dust-sweeper of the door of the wine-house.
O thou that drawest, over the moon, the polo of purest ambergris,
Make not distraught of state, me of revolving head.
This crowd that laugheth at those drinking the wine-dregs, I fear?
They will, in the end, ruin their Faith.
Be the friend of the men of God; for, in Noah’s ark,
Was a little dust, that purchased not the deluge for a drop of water.
Forth from the house of the sphere, go; and bread, seek not.
For, in the end, this dark cup slayeth the guest.
To him, whose last sleeping-place is with two handfuls of earth,
Say “Thine what need to exalt the turrets to the sky?”
My moon of Kan’an! the throne of Egypt is thine:
The time is that when thou shouldst did farewell to the prison.
Hafez! drink wine; practice profligacy and be happy; but,
Like others, make not the Kuran the snare of deceit.

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 .


