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مناقشـه نفـــت

صفحه  ۱۳ 

تصمیم هفته گذشته اوپك برای عدم کاهش تولید نفت

چه  می دانند  همه  اینکه  باوجود  اوپك  اعضای  تصمیم  این 
متعجب  را  بسیاری  می گذارد،  نفت  جهانی  قیمت  بر  تاثیری 
کرد. اما واقعیت این است که این تصمیم اوپك و کاهش قیمت 
نفت دربازارهای جهانی، فقط به زیان تولیدکنندگان و اعضای 
اوپك نیست. از نفت ارزان، هم روسیه و عربستان و ایران زیان 
است  سال ها  که  غربی  کشورهای  دیگر  و  آمریکا  هم  می بینند 
اکنون  و  کرده اند  برنامه ریزی  نفت  به  وابستگی  کاهش  برای 
قرار بود فصل برداشت نتیجه آن برنامه ریزی ها باشد. تصمیم 
نگه  پایین  درنتیجه  و  نفت  تولید  سهمیه  کاهش  عدم  به  اوپك 
انرژی های  به  جنگ  اعالم  نوعی  درواقع  آن،  قیمت  داشتن 
اوپك  اقدام  این  است.  شیل  گاز  و  نفت  مانند  نفت  جایگزین 
البته می تواند تاثیر موقتی بر این صنعت بگذارد و برای مدتی 
جلوی هجوم آن و تالش برای جایگزین شدن به جای نفت را 
بگیرد. در درازمدت اما غرب به برنامه ریزی برای دستیابی به 

انرژی های جایگزین نفت ادامه خواهد داد. 
با اعالم تصمیم روز پنج شنبه گذشته اوپك درباره عدم کاهش 
به  درصدی   ۸ از  بیش  سقوط  با  نفت  قیمت  نفت،  عرضه 
پایین ترین حد در چهار سال گذشته رسید. اوپك که ۴۰ درصد 
قصد  که  کرده  تاکید  دارد،  اختیار  در  را  جهان  نفت  تولید  از 
ندارد به سقف تولید ۳۰ میلیون بشکه ای خود دست بزند. این 
برخالف سیاست های همیشگی اوپك در طول سال های گذشته 
جلسه  باتشکیل  می یافت،  کاهش  نفت  قیمت  هرگاه  که  بوده 
دست به کار کاهش عرضه می شد تا بازار را تنظیم کند. قیمت 
یافته است.  کاهش  درصد   ۴۰ کنون  تا  امسال  ابتدای  از  نفت 
بعد از اعالم تصمیم هفته گذشته اوپك، قیمت نفت برنت برای 

عرضه در ماه ژانویه،  با کاهش ۶/۵ دالری به ۷۱/۲۵ دالر در 
هر بشکه رسید. این بیشترین سقوط قیمت یك روزه نفت در ۴ 
سال اخیر بود. همزمان با کاهش قیمت در بازارها، تحلیلگران 
پیش بینی  را  آینده  ماه های  در  بیشتر  کاهش  کارشناسان،  و 
که  کرده  پیش بینی  روسیه  روس نفت  شرکت  رئیس  می کنند. 

قیمت نفت در نیمه نخست سال آینده به زیر ۶۰ دالر برسد. 
دالیل این کاهش قیمت، مجموعه ای از عوامل را شامل می شود. 
نفت  واردات  به  نیازش  کاهش  و  آمریکا  نفت  تولید  افزایش  از 
گرفته تا افزایش عرضه نفت اوپك در سال های اخیر و کاهش 
شتاب رشد اقتصادی چین و ادامه رکود اقتصاد اروپا به عنوان 
بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی جهان. تئوری های مختلفی 
سقوط  دالیل  و  بازارها  در  نفت  قیمت  جدید  وضعیت  درباره 
کم نظیرش مطرح شده. از جمله تئوری توطئه ای که می گوید 
این کار آمریکاست برای تنبیه روسیه به خاطر بحران اوکراین 
مقابله  برای  است  عربستان  کار  می گویند  که  دیگر  بعضی  یا 
با ایران. بعضی دیگر می گویند که این توطئه ای است مشترك 
یعنی  دشمنانشان  تنبیه  برای  عربستان  و  آمریکا  مشارکت  با 
روسیه و ایران. اما تحلیلگرانی هم هستند که می گویند این کار 
عمدی هیچ توطئه گری نیست بلکه ،در یك جمله، ضعیف شدن 
روبه رو  سقوط  با  چنین  را  نفت  قیمت  که  است  جهان  اقتصاد 

کرده است. 
خود  گذشته  هفته  نشست  در  اوپك  که  داشتند  انتظار  بسیاری 
با کاهش سهمیه تولید و عرضه، دست به کار تنظیم قیمت در 
برای  که  می گویند  اوپك  اعضای  نشد.  چنین  اما  شود؛  بازار 

دوره ای طوالنی از کاهش قیمت نفت آماده می شوند.
ادامه در صفحه ۳
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هفته ای که گذشت 
مقایسه فرهادی با وزرای قبلی

از  علوم  وزارت  برای  توانست  قبل  هفته  که  فرهادی  محمد 
مجلس رای اعتماد بگیرد، این هفته در حالی کار خود را آغاز 
جنس  «از  را  وی  جهانگیری  معارفه اش،  مراسم  در  که  کرد 
همان سرپرستان و وزیران قبلی» دانست و گفت که «در تفکر 
سیاسی، اقتصادی، علمی و مدیریتی، فرهادی با آنها تفاوتی 
از  سخنانی  هم  رفسنجانی  هاشمی  شخصی  سایت  ندارد.» 
او نقل کرد که در سال ۶۸، فرهادی را با معین مقایسه کرده 
و گفته بود: «من فکر می کنم بین آقای فرهادی و معین زیاد 

تفاوتی وجود نداشته باشد.»

اعتراض مصری ها به تبرئه مبارک
که  اتهاماتی  همه  از  را  ساله   ۸۶ مبارک  حسنی  مصر  دادگاه 
از  بیش  کشتار  در  مشارکت  جمله  (از  بود  شده  وارد  او  به 
حیف  و  میالدی   ۲۰۱۱ سال  ناآرامی های  در  تظاهرکننده   ۸۰۰
این  نتیجه  در  کرد.  تبرئه  دولتی)  دارایی های  کردن  میل  و 
به اعدام محکوم  پیش تر  سابق مصر –که  رئیس جمهور  حکم، 
مصر  مردم  از  گروه هایی  اما  شد؛  آزاد  زندان  از  بود-  شده 
ریختند.  قاهره  خیابان های  به  حکم  این  به  اعتراض  در 
این  در  نفر   ۱۰ حدود  شدن  زخمی  و  کشته  از  گزارش هایی 

اعتراضات نیز منتشر شد.

علیزاده شوالیه نشد
حسین  که  نداشت  انتظار  تهران  در  فرانسه  سفیر  شاید 
به  رد  دست  ایرانی  سرشناس  نوازنده  و  آهنگساز  علیزاده، 
سینه اش بزند. « فوشه» که از قضا خودش هم شوالیه است، 
ایرانی  چند  به  را  فرانسه  دولتی  نشان  این  اخیر  ماه های  در 
مهرجویی  داریوش  درم بخش (کارتونیست)،  کامبیز  ازجمله 
گلستان  لی لی  و  (نویسنده)  دولت آبادی  محمود  (فیلمساز)، 
سرگشاده  نامه ای  در  علیزاده  اما  بود،  کرده  اعطا  (مترجم) 
گفت که به نام «حسین علیزاده» قناعت می کند و به آن پیشوند 

یا پسوندی نخواهد افزود.

تثبیت نرخ مالیات جنجالی
وقتی در قانون بودجه ۹۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده به جای 
رسید،  درصد   ۸ به  و  کرد  پیدا  افزایش  درصد  دو  یک درصد، 
اعتراضاتشان  برای  خوبی  بهانه  قانون  این  سنتی  معترضان 
مقاومت  اعتراضات  برابر  در  دولت  حال  این  با  کردند.  پیدا 
نشان داد و در این باره عقب نشینی نکرد، اما برنامه خروج از 

رکود، امسال دولت را به تصمیم دیگری رسانده و بر اساس 
الیحه  در  دارد  بنا  دولت  مالیاتی،  سازمان  رئیس  گفته های 
بودجه ۹۴، پیشنهاد تثبیت نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به 

مجلس تقدیم کند.

فشار نفت ارزان بر بودجه دولت
شده  جمع  وین  در  گذشته  پنج شنبه  که  اوپک  نفت  وزرای 
 ۳۰ تولید  و  کنند  توافق  تولید  کاهش  روی  نتوانستند  بودند، 
میلیون بشکه ای اوپک تثبیت شد. این تصمیم بالفاصله باعث 
واکنش قیمتی بازارهای جهانی شد و روند رو به نزول قیمت 
نفت را که از سه چهار ماه قبل شروع شده بود، تسریع کرد. 
این  ۶۸/۸۹ دالر رسید؛  به  اوپک  نفتی  جمعه قیمت سبد  روز 
کاهش سریع البته در روزهای هفته بعد ادامه پیدا نکرد، اما 
را  بودجه  قبال  در  ایران  دولت  نگرانی های  هم  کاهش  همین 

بیش از پیش افزایش داد.

کاهش نرخ سود جدی نیست
ماه ها است که دولتمردان در برابر فشار گروه هایی از فعاالن 
این  بررسی  وعده  بانکی،  سود  نرخ  کاهش  برای  اقتصادی 
موضوع در شورای پول و اعتبار را می دهند، اما حاال معاون 
در  جدی  به طور  اصوال  پیشنهاد  این  می گوید  مرکزی  بانک 
دستور کار شورای پول و اعتبار نیست و بعید است به زودی 
حرف های  تهرانفر  حمید  شود.  تصمیم گیری  مورد  این  در 
قبلی رئیس  بانک مرکزی را هم این گونه تفسیر کرده که کسی 
قابل  که  شده  عنوان  فقط  می یابد،  کاهش  سود  نرخ  نگفته 

بررسی است.

فراز و فرود دو روزه دالر
قیمت دالر که در روزهای پس از تمدید مذاکرات هسته ای ایران 
و گروه ۱+۵ در هفته گذشته نوسان شدیدی را تجربه نکرده 
و در محدوده ۳۳۰۰ دالری مانده بود، در پی نشست بی نتیجه 
تحت  جهانی،  بازارهای  در  نفت  قیمت  کاهش  تداوم  و  اوپک 
ظرف  و  کرد  جهش  ایجادشده،  هیجانات  و  روانی  جو  تاثیر 

تنها دو روز ارقام باالی ۳۵۰۰ تومان را هم لمس کرد.

نان به نرخ روز
قیمت نان که در آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها بدون تغییر 
قبل  مدت ها  از  البته  کرد،  پیدا  افزایش  باالخره  بود،  مانده 
زمزمه های این افزایش قیمت در دولت مطرح بود، اما تصویب 

دولت  افتاد.  تاخیر  به  هفته  این  دوشنبه  روز  تا  آن  اجرای  و 
اعالم کرده که مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت ها را داده، اما 
بعضی قیمت ها –دست کم درتهران- تا حدود ۴۰ درصد بیشتر 
نان  تومان،   ۸۰۰ سنگک  نان  هر  تهرانی ها  برای  حاال  شدند. 
 ۲۲۵ لواش  نان  و  تومان   ۴۲۵ تافتون  نان  تومان،   ۷۰۰ بربری 

تومان آب می خورد.

تراز تجاری مثبت
برای اولین بار در ۶  ماه اخیر، تراز تجاری ایران در آبان ماه 
کاالهای  دالری  میلیون   ۵۰۴ و  میلیارد   ۴ صادرات  شد.  مثبت 
غیرنفتی در برابر ۳ میلیارد و ۹۸۳ میلیون دالر واردات، نشان 
هشتمین  در  ایران  دالری  میلیون   ۵۲۱ مثبت  تجاری  تراز  از 
تراز  البته  داده،  گزارش  گمرک  که  آن طور  دارد.   ۹۳ سال  ماه 
تجاری ایران در مجموع ۸ ماهه امسال هنوز ۲ میلیارد و ۸۰۷ 
میلیون دالر منفی است، اما اگر روند رشد صادرات غیرنفتی 
و کاهش واردات مانند آبان ادامه پیدا کند، شاید این تراز هم 

کم کم مثبت شود.

آماده باش به بانک ها
نهایی  توافق  به  وین  در  قبل  هفته   هسته ای  مذاکرات  هرچند 
بین ایران و گروه ۱+۵ منجر نشد و فعال تصمیمی برای رفع 
مرکزی  بانک  رئیس کل  اما  نشده،  گرفته  بانکی  تحریم های 
دوران  برای  را  خودشان  تا  داده  آماده باش  فرمان  بانک ها  به 
پس از تحریم آماده کنند. ولی الله سیف گفته «عالئم مذاکرات 
دوره  این  برای  را  خود  باید  بانک ها  و  است  مثبت  هسته ای 
آماده کنند.» آقای رئیس کل معتقد است که با توجه به «عزم 
از  دور  توافق  به  دستیابی  مذاکره کننده»  طرف  دو  جدی 

دسترس نیست.

ماموریت پارازیتی ۴ دولتمرد
سالمتی  بر  پارازیت  تاثیر  درباره  بحث ها  گرفتن  باال  از  بعد 
کرده  مامور  را  کابینه اش  عضو  چهار  روحانی  شهروندان، 
ارائه  دولت  به  گزارشی  و  دهند  انجام  را  الزم  بررسی های  تا 
رئیس  کنار  در  بهداشت  و  دفاع  ارتباطات،  وزرای  کنند. 
سازمان انرژی اتمی مسوول انجام این ماموریت شده اند تا به 
دولت برای تصمیم گیری نهایی درباره پارازیت ها کمک کنند. 
هر چند وزیر ارتباطات گفته برخی بخش های این پارازیت ها، 

تحت نظارت ما نیست و الزم است تحت نظارت ما دربیایند.

اخبار روانی و 
نوسان گیران ارزی

حمید عزیزی
تحت  پیش،  هفته  میانه های  از  دالر  بهای 
مسیر  در  انتظاری  عوامل  و  روانی  اخبار  تاثیر 
این  بر  اثرگذار  اول  عامل  گرفت.  قرار  افزایشی 
پس  بود.  مذاکرات»  «تمدید  قیمت،  افزایش 
 ۶۰ حدود  دالر  مذاکرات،  نتایج  شدن  آشکار  از 
 ۳۲۵۵ از  و  کرد  تجربه  را  قیمت  افزایش  تومان 
تومان روز دوشنبه، به ۳۳۱۵ تومان در آخرین 

روز کاری هفته قبل رسید.

ابتدای  از  دالر  قیمت  شد،  موجب  که  دومی  عامل  اما 
هفته جاری با نوسانات شدید قیمتی، روبه رو شود، 
نشست،  این  از  پس  بود.  اجالس «اوپک»  روانی  آثار 
و  کرد  پیدا  کاهش  درصد   ۱۰ حدود  در  نفت  بهای 
زمینه را برای فعالیت بیشتر نوسان گیرانی که سوار 
بر موج های روانی به کسب سود می پردازند، فراهم 
دالر  قیمت  بردن  باال  شایعه  با  نوسان گیران  کرد.  تر 
توسط دولت به منظور جبران کسری بودجه و خرید 
ساز  زمینه  آن،  نگهداری  و  بازار  در  موجود  ارز 
گذشته  سال  یک  طول  در  دالر  بی سابقه  نوسانات 
 ۸۰ با  جاری  هفته  روز  اولین  در  دالر،  بهای  شدند. 
لمس  را  تومان   ۳۴۰۰ مرز  افزایشی،  نوسان  تومان 
کرد و در دومین روز هفته با ۸۵ تومان رشد قیمتی 
حال،  این  با  شد.  نزدیک  تومان   ۳۵۰۰ مرز  به  دیگر، 
کاهشی  مسیر  در  بازار  در  قیمت ها  دوشنبه  روز  از 
تخلیه  دالر  افزایشی  هیجان  از  بخشی  و  گرفت  قرار 
فروش  را  دالر  نرخ  کاهش  فعاالن،  از  گروهی  شد. 
ارز توسط نوسان گیرانی می دانستند که در روزهای 
قبل به جمع آوری اکثر ارز موجود در بازار پرداخته 
بانک  رئیس کل  نظر  اظهار  آنها،  گفته  به  بودند. 
مرکزی، مبنی بر «بازگشت آرامش و تعادل» به بازار، 
موجب شد این نوسان گیران ریسک بیشتری نکنند و 

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

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست
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 اجتماعی , فرهنگی , هنری

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

انتخاب و به چاپ می رسد.
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بگذار تو را در آغوش گیرم، 
برای انسانهای عاقل می توان گفت 

که، مصیبتی نا خوشایند، دوره 
آموزشی هوشمندانه ای است. 

هنری ششم، بخش سوم، پرده سوم، صحنه اول. 

Let me embrace thee, 
sour adversity, for wise 
men say it is the wisest 

course. 
Henry VI, Part III, Act III, 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.

80254 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

ادامه از صفحه اول

 بسیاری از این دولت ها از جمله روسیه یا ونزوئال با این 
به  شده اند؛  بودجه  در  جدی  مشکل  دچار  قیمت  کاهش 
طوری که مقامات دولت روسیه از تجدید نظر در بودجه 
نفت  جدید  قیمت های  اساس  بر  خود  آینده  سال  و  امسال 
کشورهای  میان  در  می دهد  نشان  آمارها  داده اند.  خبر 
ذخیره  به دلیل  که  هستند  کویت  و  قطر  تنها  اوپك،  عضو 
در  درآمدی  و  هزینه  موازنه  نوع  و  خود  باالی  ارزی 
بودجه ای  بحران  دچار  نفت  قیمت  سقوط  با  بودجه، 
کاهش  با  عربستان،  جمله  از  دولت ها  بقیه  نمی شوند. 
قیمت نفت به زیر ۸۰ دالر دچار مشکل جدی خواهند شد. 
تصمیم اوپك برای عدم کاهش قیمت نفت باوجود سقوط 
قیمت ها، برخی تحلیلگران غربی را به این سمت برده که 
زمانی تصمیماتش  که  نفتی  کارتل  عنوان  به  اساسا اوپك 
اکنون  می کرد،  زیرورو  را  سیاست  جهان  و  نفت  بازار 
شبکه  که  آنجا  تا  داده است.  دست  از  را  خود  تاثیر  دیگر 
خبری «دویچه وله» آلمان در تحلیلی نوشت: دیگر کسی 
برای  آمده است:  گزارش  این  در  ندارد.  نیازی  اوپك  به 
دیگر محصوالت مهم دنیا مانند کاکائو  و نوشیدنی هایی 
مانند کوکا، کارتلی وجود ندارد که قیمت آن را تنظیم کند، 
بلکه بازار است که قیمت این محصوالت پرمصرف و مهم 
قیمتش  که  بود  نفت  فقط  االن  تا  می کند.  تنظیم  را  دنیا 
با  می کرد.  تنظیم  اوپك  چون  کارتلی  بازار،  جای  به  را 
بازار  هم  را  نفت  قیمت  دیگر  اکنون  اوپك،  اخیر  تصمیم 
تنظیم می کند و دیگر به کارتلی مانند اوپك نیازی نیست. 

اعالم جنگ به شیل
بازار  تنظیم  و  عرضه  کاهش  برای  تصمیمی  اوپك  اینکه 
نفت نگرفت، فقط به خاطر عدم توافق اعضا یا به نشانه 
نیست.  نفت  بازار  تنظیم  در  سازمان  این  شدن  بی اثر 
تایمز  فایننشیال  تحلیلگران  جمله  از  تحلیلگران  برخی 

اوپك  سوی  از  آشکار  جنگی  اعالم  تصمیم  این  می گویند: 
به صنعت انرژی جدید جهان یعنی شیل است. اگر اوپك 
مدتی  برای  نفت  قیمت  شاید  می داد،  کاهش  را  عرضه 
چند دالری باال می رفت؛ اما صنعت شیل به سرعت جای 
یافته  کاهش  آن  در  اوپك  سهمیه  که  بازاری  در  را  خود 
پیدا می کرد و خودش را جایگزین نفت می کرد. از سوی 
 ۸۰ تا   ۷۰ بشکه ای  بین  نفت  قیمت  که  شرایطی  در  دیگر 

دالر بماند، استخراج نفت و گاز شیل برای سرمایه گذاران 
بسیار  بلکه  نیست،  فایده  و  پرسود  صنعتی  دیگر  غربی 
استخراج  همان  یا  شیل  صنعت  بود.  خواهد  پرزیان  هم 
نفت و گاز از دل شن ها و صخره ها، صنعت و تکنولوژی 
کشورهای  برای  نفت  قیمت  ماندن  پایین  است.  پرهزینه 
این  اما  بود؛  خواهد  زیان بار  مدتی  برای  تولید کننده 

کشورها می توانند بعد از مدتی بودجه و هزینه  و درآمد 
این  که  تاثیری  کنند.  تنظیم  جدید  قیمت  این  با  را  خود 
بسیار  اما  می گذارد،  شیل  نوپای  صنعت  بر  قیمت  کاهش 
کشورهای  بودجه  برای  نفت  قیمت  کاهش  از  زیان بارتر 
اوپك است. به همین خاطر اعضای اوپك تصمیم گرفته اند 
به  جنگ  اعالم  و  ضربه  قیمت  به  را  مدت  کوتاه  زیان  این 
صنعت شیل به جان بخرند. شاید تئوری توطئه در پس 

در  می رسد  نظر  به  اما  نباشد؛  نفت  قیمت  جهانی  کاهش 
وجود  تئوری  چنین  نفت،  قیمت  داشتن  نگه  پایین  پس 
داشته باشد. یعنی کاهش ناگهانی قیمت نفت کار عمدی 
عمدا  که  هستند  کشورهایی  اما  نبوده،  کشوری  هیچ 
عجله ای  و  شود  داشته  نگاه  پایین  نفت  قیمت  می خواهند 

برای تنظیم بازار ندارند. 
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مقدمه:
افراد  جهانی  روز  از  پیش  ملل  سازمان  سال  هر 
به  دهی  جهت  منظور  به  را  شعاری  معلولیت  دارای 
فعالیت های سازمان ها، تشکل ها و گروه های فعال 
کنفرانس ها  برگزاری  با  و  می کند  اعالم  حوزه  این 
افراد  آگاهی  تا  می کند  تالش  متعدد  همایش های  و 
دهد.  افزایش  شده  مطرح  موضوع  به  نسبت  را 
نوید  پایدار:  جهانی «توسعه  روز  شده  اعالم  شعار 
فنآوری» برای سال ۲۰۱۴ مشخص شده است. نقش 
دارای  افراد  به  کننده  کمک  تکنولوژی های  و  فناری 
معلولیت را می توان در جنبه های متعددی از زندگی 
شخصی و اجتماعی افراد دارای معلولیت و نیز نقش 

دولت بررسی کرد.

جوامع  وضعیت  سوم،  هزاره  از  دهه  یک  از  بیش  گذشت  با 
علوم  و  فن آوری  گسترده  پیشرفت های  به  توجه  با  انسانی 
متفاوت  گذشته  دوران  با  مالحظه ای  قابل  طور  به  مختلف 
با  جوامع  برخورد  مساله  این  که  است  ناپذیر  انکار  است.  شده 
شهروندان خود را نیز دچار تغییرات اساسی نموده است. نگاه 
نمی توانند  گذشته  همچون  اینک  مردم  به  دولت ها  پایین  به  باال 
تنها  باید  که  کسانی  همچون  را  آنان  حکمرانان،  و  شود  جاری 

برآورنده نیازهای حکومت باشند، نگاه کنند.
توسعه  بسترساز  خود  باید  امروزی،  جوامع  در  حکومت ها 
نیازهای  کننده  برطرف  نیز  و  امکانات  کننده  تامین  و  انسانی 
کیفیت  با  و  مستقل  زندگی  یک  به  رسیدن  برای  خود  مردم 
خود  شهروندان  تمامی  به  باید  حکومت ها  رو  این  از  باشند. 
نگاهی یکسان داشته باشند و تفاوتی بین آنها قائل نشوند، چه 
رسد به اینکه گروهی را نیز مورد غفلت قرار دهند و یا نادیده 
از  برخی  مورد  در  جوامع  اغلب  تاکنون  که  گونه  آن  انگارند. 
دارای  افراد  گروه  آنها  راس  در  و  خود  شهروندان  گروه های 
گروه  با  برخورد  در  کرده اند.  چنین  این  ناتوانی/معلولیت 
معلوالن در طول تاریخ نگرش های افراط گونه ای قابل ردیابی 
از  اما  کرده اند.  حفظ  را  خود  سنگین  سایه  هم  هنوز  که  است 
مالحظه ای  قابل  تغییر  شاهد   –  ۱۹۸۰ سال   - بیستم  قرن  اواخر 
زمانی  این  هستیم.  ناتوانی  و  معلولیت  موضوع  با  مواجهه  در 
آنان  با  برخورد  و  تعریف ها  در  بشر  حقوق  مفاهیم  که  است 
زندگی  در  سال ها  این  در  را  عمده ای  تحوالت  که  شد  نمودار 

بسیاری از افراد دارای ناتوانی جلوه گر ساخت. توجه به حقوق 
بشر، با نگاهی به وظایف متقابل دولت ها و مردم در این زمینه، 
شرایطی را فراهم نمود که باز هم بر نگاه تبعیض آمیز موجود 
حقوق  از  بتوانند  جوامع  در  افراد  تا  شود  کشیده  بطالنی  خط 

مساوی و برابر در مقابل قانون در جامعه برخوردار شوند.
ظهور مفهوم «مساوی سازی فرصت ها»، در ادبیات جهانی به 
ویژه در مجامع بین المللی و سازمان ملل متحد نقطه عطفی در 
بروز نگاه جدید به پدیده ناتوانی و معلولیت محسوب می شود. 
بر این اساس الزم است تا همه جوامع در زمینه های آموزشی، 
بهداشتی، ارتباطات، مسکن، زندگی مدنی و سیاسی، اقتصادی، 
زمینه های  خود  شهروندان  برای  و...  اجتماعی  و  فرهنگی 
صورت،  این  در  کنند.  فراهم  را  مساوی  فرصت های  برقراری 
گروهی از افراد جامعه مورد غفلت قرار نخواهند گرفت و نگاه 
دیگران  همچون  دالیلی  به  است  ممکن  که  افرادی  به  جامعه 
خواهد  تبعیضی  بدون  و  یکسان  نگاه  نکنند،  رفتار  یا  نباشند 
گونه  این  بیان  از  سرشار  ناتوانی  و  معلولیت  تاریخچه  بود. 
تبعیض ها است که در طول تاریخ ، حتی تاریخ معاصر نسبت 
در  نفر  میلیارد  یک  از  بیش  امروز،  است.  شده  اعمال  آنها  به 
جهان،  سراسر  در  می کنند.  زندگی  معلولیت  از  نوعی  با  جهان 
موانع  با  بلکه  فیزیکی  موانع  با  تنها  نه  معلولیت،  دارای  افراد 
این،  بر  عالوه  هستند.  روبرو  نگرشی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
اکثریت  که  جهانی،  فقر  از  درصد  بیست  با  معلولیت  ناتوانی/ 
آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، مرتبط است. 
هستند،  جهان  در  اقلیت  گروه  بزرگترین  آنان  اینکه  وجود  با 
چارچوب  در  عمدتا  ناتوانی،  موضوع  و  معلولیت  دارای  افراد 

جریان اصلی توسعه و فرآیندهای آن، نامرئی باقی مانده اند.

برای  تالش  و  ناتوانی  و  معلولیت  به  توجه  رشد  به  رو  روند 
تامین حقوق آنان در ۳۵ سال اخیر بی تردید در حضور هرچه 
تاثیرگذار  جوامع  در  معلولیت  و  ناتوانی  دارای  افراد  بیشتر 
این  در  متحد  ملل  سازمان  پرچمداری  خوشبختانه  است.  بوده 
از  نوعی  عمومی،  مجمع  مصوبه های  به  کشورها  تأسی  و  امر 
درون  در  تا  شده  باعث  که  است  زده  دامن  را  جهانی  هماهنگی 
حقوق  موضوع  اغماض  قابل  ضعفی  و  شدت  با  نیز  کشورها 
کم  بگیرد.  قرار  توجه  مورد  معلولیت  و  ناتوانی  دارای  افراد 
نیستند کشورهایی که هم اینک کنوانسیون جهانی حقوق افراد 
دارای ناتوانی/ معلولیت را به تصویب مجلس خود رسانیده اند 
و نیز در مواردی همچون ایران قانون خاص خود را نیز مصوب 

از  ملل  سازمان  همیشگی  درخواست های  جمله  از  نموده اند. 
برگزاری  معلوالن  دولتی  غیر  سازمان های  و  جوامع  دولت ها، 
برنامه هایی برای بزرگداشت روز جهانی معلوالن یا به عبارت 
صحیح تر – روز بین المللی افراد دارای ناتوانی/ معلولیت- در 
ساالنه  مراسم   ،۱۹۹۲ سال  از  می باشد.  سال  هر  دسامبر  سوم 
درست  درک  ارتقای  هدف  با  معلوالن  جهانی  روز  بزرگداشت 
از مسائل معلولیت/ ناتوانی و بسیج همه جانبه برای حمایت از 
معلولیت  دارای  افراد  بهزیستی  و  رفاه  حقوق،  انسانی،  کرامت 
افزایش  دنبال  به  برنامه ها  این  در  همچنین  است.  شده  انجام 
شدن  شامل  و  ادغام  از  ناشی  دستاوردهای  از  جوامع  آگاهی 
سیاسی،  زندگی  جنبه های  تمامی  در  معلولیت  دارای  افراد 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده اند.

 (IDPD) معلولیت  دارای  افراد  جهانی  روز  امسال  شعار 
ناتوانی و معلولیت به  فرصتی برای باال بردن بیشتر آگاهی از 
مضمون  می کند.  فراهم  را  متقابل  توسعه  در  مسئله  یک  عنوان 
شعار بزرگداشت امسال، «توسعه پایدار: نوید فن آوری» از نظر 
نتیجه گیری  از  نشانه ای  عنوان  به  زیرا  است،  موقع  به  زمانی 
سال  در   (MDG) هزاره  توسعه  اهداف  از  گذار  دوره  پایان 
جدید  توسعه ای  چارچوب  راه اندازی  سویی  از  و  است   ۲۰۱۵
بدین  دارد.  همراه  به  را   (SDGs) پایدار  توسعه  اهداف  از 
این   ۲۰۱۵ سال  دارد.  دوگانه  ماهیتی  شعار  انتخاب  صورت 
اهداف  دستاوردهای  بندی  جمع  به  تا  می کند  فراهم  را  فرصت 
توسعه هزاره (MGD) در حوزه ناتوانی و معلولیت بپردازیم 
(SDGs) پایدار  توسعه  اهداف  تنظیم  به  هم  نگاهی  نیم  و 
پایدار  توسعه  قالب  در  تا  توسعه  برنامه های  چه  باشیم.  داشته 
مجموعه  داشت.  نخواهند  مطلوبی  سرانجام  نشوند،  تعریف 
دستیابی  برای  اخیرا  که   (SDGs) پایدار  توسعه  اهداف  از  ای 
تمام  تحقق  برای  شده اند،  پیشنهاد  هزاره  توسعه  اهداف  به 
و  اقتصادی  زیست،  محیط  شامل  پایدار  توسعه  گانه  سه  ابعاد 
معلولیت  و  ناتوانی  موضوع  بود.  خواهند  مثمرثمر  اجتماعی 
 SDGs در  شده  پیشنهاد  نویس  پیش  از  مختلف  بخش های  در 
مورد اشاره قرار گرفته است. به طور خاص در اهداف مربوط 
دسترسی  نابرابری،  اشتغال،  و  توسعه  پرورش،  و  آموزش  به 
بر  نظارت  و  داده ها  آوری  جمع  در  همچنین  و  بشر  اسکان  به 
SDGs. آمده است. ضمن اینکه همه اهداف SDGs افراد دارای 

معلولیت را در نظر گرفته اند.
برای   ۲۰۱۴ در   (IDPD) معلولین  جهانی  روز  بزرگداشت 

تامین  و  شامل سازی  باالبردن  جهت  فنآوری  توان  از  استفاده 
کامل  مشارکت  تحقق  برای  معلولیت،  دارای  افراد  دسترسی 
برای  پایدار  توسعه  و  آینده  به  دادن  شکل  و  جامعه  در  برابر  و 
فنآوری  بشر،  زندگی  تاریخ  طول  در  بود.  خواهد  موثر  همه 
همواره بر شیوه زندگی مردم موثر بوده است. انقالب صنعتی 
زندگی  استانداردهای  که  بود  فنآوری  از  جدیدی  عصر  آغازگر 
را  آنان  دسترسی  و  بخشید  ارتقاء  جهان  سراسر  در  را  مردم 
در  فن آوری  امروزه،  ساخت.  فراهم  خدمات  و  محصوالت  به 
تمامی جنبه های زندگی روزمره انسان نقشی ایفا کرده است. 
ظهور فن آوری اطالعات و ارتباطات به طرز چشمگیری اتصال 
بین مردم و دسترسی آنها به اطالعات را افزایش یافته است و 
استانداردهای زندگی را بیش از پیش ارتقاء داده است. فناوری 
اطالعات و ارتباطات در واقع شیوه زندگی، کار و تفریح مردم 
فن  پیشرفت های  از  مردم  همه  حال،  این  با  است.  داده  تغییر 
آوری و استانداردهای باالتری برای زندگی بهره مند نشده اند. 
آوری های  فن  به  افراد  همه  دسترسی  عدم  دلیل  به  عمدتا  این 
آنهاست.  تامین  برای  آنان  استطاعت  دیگر  سوی  از  و  جدید 
اهداف  پیامدهای  و  موفقیت  بر  می تواند  زیادی  حد  تا  فناوری 
برای  جا  در همه  در واقع  معلولیت و  افراد دارای  برای  توسعه 
برای  می توان  را  معلوالن  جهانی  روز  بگذارد.  تاثیر  مردم 
باالبردن اثرات و مزایای فناوری های کمکی، فن آوری اطالعات 
و ارتباطات قابل دسترس، تطابق ها/ سازگاری های فن آورانه و 
رفاه  بهبود  برای  شده  برنامه ریزی  اقدامات  و  سیاست ها  دیگر 
برنامه های  و  جامعه  در  معلولیت  دارای  افراد  نمودن  شامل  و 

توسعه مورد استفاده قرار داد.

بزرگداشت روز جهانی معلوالن فرصت هایی را برای مشارکت 
و  مدنی  جامعه  متحد،  ملل  نظام  دولت،   - ذینفعان  همه 
مسائل  روی  تمرکز  برای   - معلولیت  دارای  افراد  سازمان های 
و  جامعه  در  معلولیت  دارای  افراد  سازی  شامل  به  مربوط 
کننده  استفاده  و  بهره بردار  عنوان  به  هم  توسعه،  برنامه های 
و هم به عنوان عواملی برای تغییر فراهم می کند. گفت وگو ها، 
پشتیبانی  در  رسانی  اطالع  کمپین های  و  عمومی  بحث های 
کردن  پیدا  برای  می تواند  معلوالن  جهانی  روز  شعارهای  از 
می تواند  فنآوری  آنها  در  که  کننده  امیدوار  و  خالقانه  راه های 
به مشارکت بیشتر و ادغام افراد معلول در زندگی جوامع خود 

منجر شود، کمک کننده باشد.
تمرکز اصلی روز جهانی معلوالن بر اقدام عملی برای برجسته 
نمودن اینکه چگونه فن آوری می تواند شامل شدن و مشارکت 
اساس  بر  توسعه  و  اجتماعی  زندگی  در  معلولیت  دارای  افراد 
برابری را تحت تاثیر قرار دهد، می باشد. این امر باید از طریق 
شامل  برای  فنآورانه  و  نوآورانه  حل های  راه  شیوه ها،  بهترین 

نمودن کامل افراد دارای معلولیت در جوامع برجسته شود.

گزارش

  شعار امسال روز جهانی معلوالن 

توسعه پایدار، نوید فن آوریتوسعه پایدار، نوید فن آوری
نویسنده : دکتر محمد کمالی
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در  یا  شده،  اتخاذ  مخالفان  علیه  مشابه  تاکتیک های 
تاکتیک ها  آن  بررسی  حال  در  خلیج فارس  دیگر  جاهای 
هستند. بحرین تابعیت ۳۱ نفر از شخصیت های مخالف 
را در سال ۲۰۱۲ و ۹ نفر دیگر را در اواخر آگوست سلب 
کرد  تصویب  را  تابعیتی  قانون  گذشته  ماه  عمان  کرد. 
که اجازه پس گرفتن گذرنامه هر فردی که «علیه منافع 
عمان» کار می کند را می دهد. و گفته می شود عربستان 
بعضی  برای  گام هایی  چنین  بررسی  حال  در  سعودی 

جرائم مرتبط با امنیت است.
چه  لیبرال  نوع  از  (چه  مخالفت  است:  آشکار  پیام 
مذهبی) نه تنها غیرقانونی، بلکه وطن فروشی است. در 
منطقه ای با سودهای فراوان، این به معنای نفی خدمات 
اصلی است. حمد  البلوشی (استاد علوم سیاسی دانشگاه 
زندگی  کویت  در  شهروندی  «موضوع  می گوید  کویت) 
شما،  فرزندان  مدرسه  شما،  خانه  شما،  کار  شماست. 
از  می توانند  را  اینها  همه  شما...  سالمت  بیمه  موضوع 
قرار  موضوع  این  تاثیر  تحت  که  افرادی  بگیرند».  شما 
و  بحرین  دادگاه های  ندارند.  چاره ای  راه  گرفته اند 
رسیدگی  بابت  صالحیتی  هیچ  که  داده اند  حکم  کویت 
قانون  باشند.  نداشته  تابعیت  به  مربوط  تصمیمات  به 
عمان تصریح می کند که یک کمیته دولتی خارج از نظام 

قضایی باید به این موضوع بپردازد.

مخالفت  شامل  مخالفان  پرونده های  اکثر  کویت  در 
تابعیت  لغو  نخستین  است.  دولت  به  نسبت  شفاهی 
شبکه  مالک «الیوم»  که  گرفت  را  الشمری  احمد  گریبان 
تلویزیونی مخالفان است که در طول تابستان با شکستن 
در  کودتا  طرح  اتهام  از  گزارشی  در  سکوت  دستور 

خاندان آل صباح خشم مقامات را برانگیخت.
قرار  موضوع  این  تاثیر  تحت  که  افرادی  دیگر 
اسالمی  واعظ  (یک  الودحی  نبیل  از  عبارتند  گرفته اند 
آل  مانند  مخالف  قبایل  عضو  ده ها  و  صریح اللهجه) 
سپتامبر  ماه  در  کابینه  َعجمان.  آل  و  َشَمر،  آل  موتیر، 
شهروندی سعدالعْجمی (فرد مورد اعتماد مشهورترین 
گرفت.  وی  از  را  االباراک)  مسّلم  یعنی  مخالفان  رهبر 
آقای عْجمی به رسانه های محلی گفت او به دالیل سیاسی 
محمد عبدالله  شیخ  آقای  اما  شده،  گرفته  قرار  هدف 
کویت)  کابینه  امور  در  کشور  (وزیر  الصباح  المبارک 
گفت آقای عجمی به طور غیرقانونی و با دو نام مختلف 

دو تابعیت کویتی و سعودی دارد.
در بحرین بیشتر ۳۱ شهروندی که تابعیت شان در سال 
در  نفر   ۱۰ اما  بودند،  کشور  از  خارج  در  شد  سلب   ۲۰۱۲
کار  هیچ  نتوانستند  و  شدند  تابعیت  فاقد  کشور  داخل 
دهند.  انجام  شغل،  گرفتن  تا  گرفته  تولد  ثبت  از  اداری، 
دهند  انتقال  خود  فرزندان  به  را  تابعیت  نتوانستند  آنها 
که بعد از این جریان آنها نیز بدون تابعیت خواهند بود. 
در ۲۸ اکتبر دادگاهی حکم داد که ۱۰ نفر از آنها به عنوان 
روشن  شوند؛  اخراج  کشور  از  غیرقانونی  شهروندان 
سفر  کجا  به  و  چگونه  مدارک  داشتن  بدون  آنها  نیست 

خواهند کرد.
مجلس  اسبق  (مشاور  الُمَخینی  احمد  برای  قوانین 
است  نفتی  رانتی  کشورهای  تجسم  عمان)  شورای 
مزایای  و  دارند  تکیه  نفت  ذخایر  بر  مالیات  جای  به  که 
«اگر  می دهند.  وفاداری  ازای  در  را  سخاوتمندانه ای 
می خواهید از این مزایا بهره مند شوید، باید تابع قوانین 
باید  باشید،  ما  شهروند  می خواهید  اگر  باشید.  خاصی 

سکوت اختیار کنید.»
فاقد  مساله  به  می تواند  اخیر  تابعیت های  سلب  این 
تابعیت بودن که قبًال نیز حساس بود جنبه سیاسی دهد. 
موسوم  نفر  هزار   ۱۰۰ از  بیش  زندگی  محل  کویت  مثًال 
به بیدون bidoon (افرادی «بدون» اوراق تابعیت) است، 
ثبت  به  استقالل  هنگام  والدین شان  که  غیر شهروندانی 
تابعیت اقدام نکردند یا بعدًا به کشور مهاجرت کرده اند. 

آنها با مشاغل بازار سیاه گذران زندگی می کنند.

مثًال  شده اند،  متهم  خیانت  به  اغلب  بیدون  جمعیت 
طی  حسین  صدام  از  حمایت  یا  ایران  از  حمایت  به 
می تواند  جدید  بی تابعیتی  این  کویت.   ۱۹۹۰ سال  حمله 
جمعیت  آسیب پذیرترین  نام  شدن  لکه دار  باعث  بیشتر 
با  کرده  تالش  عربی  متحده  امارات  بشود.  خلیج فارس 
متقاعد کردن کومور به اعطای شهروندی به بعضی از 
بیدون های کشورش مشکل خود را به دوردست ها ببرد. 
این کار اقدامی «موقتی» است و باعث ایجاد نگرانی هایی 
دولت  می شود.  جزایر  این  به  بعضی ها  اخراج  بر  مبنی 
گزارش هایی  درباره  نظر  اظهار  هرگونه  ارائه  از  کویت 
سیاستی  اجرای  حال  در  کشور  این  می دهد  نشان  که 

مشابه است خودداری کرد.
منبع: اکونومیست

راهی به سوی توسعه 
و توانمندسازی افراد 

دارای معلولیت
نگین حسینی - عضو بورد تخصصی ژورنال

مطالعات معلولیت دانشگاه هاوایی

امساِل  شعار  تکنولوژیک»  نویدبخشِی  پایدار؛  «توسعه 
معلولیت  دارای  افراد  جهانی  روز  برای  متحد  ملل  سازمان 
این  در  خوبی  طنین  عموما  «شعار»  لفظ  هرچند  است- 
یا  «ِتم»  به عنوان  آن  از  انگلیسی  اصل  در  و  ندارد  حوزه ها 

«موضوع» روز جهانی یاد می شود- هر سال در آستانه دوم 
سال،  طول  در  مشابه  مناسبت های  نیز  و  آذر   ۱۲ یا  دسامبر 
این سوال در ذهن بیشتر افراد دارای معلولیت شکل می گیرد 
که «خب؛ یعنی چه؟ سالی دیگر و شعاری دیگر؟ و توجه ها 
فقط برای یک روز متوجه افراد دارای معلولیت می شود و 

می رود تا سال بعد...» 

یا  عناوین  با  سال ها  نام گذاری  که  است  این  واقعیت 
آن  اهمیت  دامنه  نشان دهنده  فقط  نه  مختلف،  موضوعات 
و  ملل  سازمان  عضو  کشورهای  بلکه  است؛  موضوعات 
به عبارت دیگر، دولت ها را موظف می کند فعالیت های خود 
را در زمینه امور مرتبط با افراد دارای معلولیت، در حیطه 
محلی  و  ملی  برنامه های  و  کنند  متمرکز  موردنظر  مساله 

برای توسعه موضوع موردنظر داشته باشند.
نویدبخشِی  پایدار؛  «توسعه  ملل  سازمان  امسال  موضوع 
تکنولوژیک» برای افراد دارای معلولیت در کشور ما ایران 

از جهات مختلف حائز اهمیت است.

امروزه استفاده از ابزار و وسایل جدید ارتباطی، بسیاری 
نیز  و  اجتماعی  گروهی،  فردی،  ارتباطات  سنتِی  موانع  از 
موانع ملموس فیزیکی (مانند مناسب نبودن راه ها و معابر) 
را از پیش روی افراد دارای معلولیت های مختلف برداشته 
عبور  با  و  ارتباطی  جدید  وسایل  از  استفاده  با  آنها  و  است 
از مرزهای سنتی و فیزیکی، می توانند با مخاطبان مختلف 
کنند.  برقرار  دوسویه  ارتباطی  متفاوت  زمینه های  در 
فن آوری های جدید به توانمندسازی بسیاری از افراد دارای 
را  آنها  و  کرده  توجهی  شایان  کمک  مختلف  معلولیت های 
مختلف  عرصه های  در  موثرتر  و  مستقل تر  حضوری  برای 
زندگی فردی و اجتماعی آماده کرده اند. فن آوری های جدید 
درآمدزایی  و  معلولیت  دارای  افراد  خوداشتغالی  در  حتی 
زیادی  نقش  خصوصی  و  دولتی  نهادهای  از  مستقل  آنها 
که  فراوانی  پتانسیل   با  ارتباطی  جدید  وسایل  داشته اند. 
در  را  آنها  و  داده   قرار  معلولیت  دارای  کاربراِن  اختیار  در 
اشتغال،  ارتباطی،  آموزشی،  از  اعم  مختلف،  عرصه های 
کاربران  همساِن  دیگر،  حوزه های  از  بسیاری  و  سرگرمی 

غیرمعلول کرده اند.
ارتباطی،  تکنولوژی های جدید  پشتوانه  به  نظر می رسد  به 
و  معلول  جسِم  میان  شده  تعریف  سنتی  تفاوت های 

غیرمعلول، از میان برداشته شده است. افراد با توانایی ها و 
ناتوانی های مختلف فیزیکی، هنگام استفاده از ابزار جدید 
ارتباطی، قدرت و توانایِی نسبتا مشابهی دارند و می توانند 
زمینه های  در  واقعی،  دنیای  محدودیت های  از  دور  به 

مختلِف دنیای مجازی، حضور و مشارکت داشته باشند.
پتانسیل تکنولوژی برای به خدمت گرفتن توانایی های افراد 
مختلف صرفنظر از وضعیت جسمی آنها یکی از بزرگ ترین 
مزایای این ابزار است که با گذر زمان و تکمیل برنامه های 
کمکی برای استفاده افراد با معلولیت های مختلف، اهمیت و 

تاثیر بیشتری در زندگی آنها پیدا می کند.

اهمیت  و  شده  ذکر  موارد  گرفتن  نظر  در  با  ملل  سازمان 
تکنولوژی های نوین در توانمند سازی افراد دارای معلولیت، 
کارکرد وسایل جدید را با توسعه پایدار کشورها گره زده و 
این باور را تقویت کرده است که کشورهای جهان نمی توانند 

اقلیت  جمعیت  بزرگ ترین  نیازهای  گرفتن  نظر  در  بدون 
خود، یعنی افراد دارای معلولیت، برنامه های توسعه پایدار 
دارای  افراد  جهانی  روز  امسال  موضوع  ببرند.  پیش  را 
معلولیت، نه تنها اهمیت تکنولوژی را در زندگی افراد دارای 
معلولیت یادآور می شود، بلکه از دولت های عضو می خواهد 
با درک اهمیت و ضرورت استفاده افراد دارای معلولیت از 
خود  شهروندان  از  گروه  این  ارتباطی،  نوین  فن آوری های 
را نیز در مسیر برنامه های توسعه قرار دهند و از پتانسیل 
کنند.  استفاده  خود  جوامع  توسعه  برای  آنها  توانمندی  و 
ضمن آنکه هیچ برنامه توسعه ای، بدون در نظر گرفتن نیاز 

گروه های اقلیت جامعه، پایدار و کامل نخواهد بود.

از این منظر دولت ایران نیز می باید اولویت های ویژه ای را 
افراد  برای  ارتباطی  فن آوری های  از  بهره گیری  زمینه  در 
دارای معلولیت لحاظ کند. طرح های کمکی برای در اختیار 
معلولیت  دارای  افراد  برای  خصوص  به  کامپیوتر،  گذاشتن 
در شهرستان ها و روستاهای دوردست و امکاِن استفاده از 
راستای  در  مهم  و  موثر  گامی  می تواند  پرسرعت  اینترنت 
معلولیت  دارای  افراد  جهانی  روز  امسال  موضوع  تحقق 

باشد. 
وابسته  اداره های  و  بهزیستی  سازمان  می کنم  پیشنهاد 
ارتباطات،  وزارت  همکاری  با  روستاها  و  شهرستان ها  در 
دارای  افراد  به  پرسرعت  اینترنت  واگذاری  طرح های 
دهند.  قرار  خود  امسال  برنامه های  اولویت  در  را  معلولیت 
رفت  و  آمد  امکان  که  مناطقی  در  خصوص  به  موضوع  این 
در  و  نیست  فراهم  خانه  از  خارج  در  معلولیت  دارای  افراد 
معابر  مناسب سازی  در  زیادی  مشکالت  هنوز  که  جاهایی 
انجمن ها  می کند.  پیدا  ویژه ای  اهمیت  دارد،  وجود  همگانی 
می توانند  نیز  معلولیت  حوزه  غیردولتی  سازمان های  و 
سازمان  با  زمینه  این  در  را  خود  پیشنهادی  طرح های 

بهزیستی و وزارت ارتباطات در میان بگذارند.

دارای  افراد  جهانی  روز  موضوع  پیگیری  تردید  بدون 
از  یکی  باید  برنامه ها،  و  طرح ها  قالب  در  معلولیت 
اولویت های انجمن ها و سازمان های غیردولتی افراد دارای 
شعار  حد  در  صرفا  جهانی،  موضوع  این  تا  باشد  معلولیت 

باقی نماند و به عرصه عمل و کاربرد برسد.

حقوق بشر در حاشیه خلیج فارس 

غیرشهروندان جدید 
اعمال  خلیج فارس  کشورهای  در  دولت  با  مخالفت  مجازات  عنوان  به  تابعیت  سلب 
می شود. هر دوشنبه، مخالفان دولت کویت با دلشوره انتظار می کشند. کابینه دولت 
بعدازظهرها جلسه دارد، و حداقل از تابستان سه بار تصمیم به لغو تابعیت بعضی از 
سرشناس ترین مخالفان خود گرفته است. ۵۹ نفر اوراق هویت کویتی خود را از دست 

داده اند، ۱۴ نفر در آگوست و ۱۸ نفر ماه گذشته. نفر بعدی کیست؟
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ایران و جهان
 تلفات سنگین تروریست ها در عراق؛

 بمب کثیف، تهدید 
داعشی ها علیه لندن 

منابع امنیتی عراق اعالم کردند که گروه تروریستی داعش در حمله اش به شهر 
کرکوک ناکام ماند و بیش از ۲۰۰ تن از نیروهای خود را از دست داده به تلفات 
سنگین خود در موصل اذعان کرده است. این در حالی است که داعشی ها مدعی 
رادیواکتیو  و  پرتوزا  مواد  حاوی  که  کثیف (بمبی  بمب  چند  می توانند  که  شدند 
است) بسازند و احتماال از آنها برای حمالت ویرانگرانه در لندن استفاده خواهند 

کرد.
به  خود  ناکام  حمله  در  داعشی   ۲۰۰ از  بیش  اینکه  اعالم  با  عراق  امنیتی  منابع 
شهر کرکوک به هالکت رسیدند، تصریح کردند: ۱۶۰ عضو داعش در این حمله 
مجروح  داعشی های  از  دیگر  عضو   ۱۰۰ نیز  ائتالف  جنگنده های  شدند.  کشته 
به  را  آنها  و  دادند  قرار  هدف  بودند  مداوا  تحت  الحویجه  بیمارستان  در  که  را 

هالکت رساندند.محمد کمال از اعضای شورای استانداری کرکوک در مصاحبه 
با العربیه گفت: این حمله از دو محور صورت گرفت و اعضای داعش شب هنگام 
به  مجبور  بعد  روز  شبانه  در  اما  کنند  ایجاد  خود  برای  را  پایی  جای  توانستند 
عقب نشینی شدند و تلفات بسیار زیادی برداشتند.وی افزود: این حمله در نطفه 
خفه شد و با کمک تمهیداتی که از قبل به این منظور در نظر گرفته شده بود، آنها 

حتی نتوانستند یک متر هم پیشروی کنند.
طریق  از  داعش  گروه  اعضای  ایالف،  خبری  پایگاه  گزارش  به  حال  این  با 
پایگاه های اجتماعی مدعی شده اند که پس از سرقت ۴۰ کیلوگرم اورانیوم از یکی 

از دانشگاه های عراق موفق به ساخت چند ”بمب 
از  احتماال  که  کرده اند  اعالم  و  شده اند  کثیف“ 
این بمب برای حمالت ویرانگر در لندن استفاده 
گذشت  از  پس  داعش  ادعای  کرد.این  خواهند 
چهار ماه از انتشار گزارشاتی از سرقت اورانیوم 

از دانشگاه موصل صورت می گیرد.
آن  در  که  است  انفجاری  سالح  نوعی  کثیف  بمب 
مواد  پراکندن  برای  غیرهسته ای  انفجار  یک  از 
می شود.  استفاده  محیط  کردن  آلوده  و  پرتوزا 
اگر چه در بمب کثیف از انفجار هسته ای استفاده 
مواد  به  محیط  کردن  آلوده  دلیل  به  اما  نمی شود 
رادیواکتیو، گاه جزو سالح های هسته ای به شمار 
طریق  از  که  داعش  تندروهای  از  می رود.یکی 
طارق،  همایون  می کند،  تهدید  را  غرب  اینترنت 
از  که  است  انگلیسی  منفجره  مواد  کارشناس 
انگلیس فرار کرده و در سال ۲۰۱۲ به خاورمیانه 
نوشت:  توئیتر  اجتماعی  پایگاه  در  آمد.طارق 
اختیار  در  اتمی  بمب  داعش  گروه  که  بگویم  باید 
دارد و ما به برخی مواد پرتوزا در داخل دانشگاه 
زودی  به  ما  گفت:  یافته ایم.وی  دست  موصل 
کاری  چه  اتمی  بمب های  این  با  که  می کنیم  فاش 
که  می کنیم  تشریح  را  مساله  این  و  کرد  خواهیم 

اگر این بمب ها در مکان عمومی منفجر شوند چه اتفاقی خواهد افتاد.طارق در 
ویران  بسیار  شوند  استفاده  لندن  در  اگر  بمب ها  نوع  این  نوشت:  خود  صفحه 
کننده خواهند بود چرا که بیش از آنکه سالح ویران کننده باشند ابزاری برای 
ایجاد خرابکاری در سطح وسیع هستند.دیگر تندروهای داعش نیز در پایگاه 

اجتماعی توییتر این ادعا را مطرح کرده اند.
همچنین گروه تروریستی داعش در بیانیه ای اذعان کرد که ضربات سنگینی در 
این  است.در  داده  دست  از  را  خود  نیروهای  از  زیادی  تعداد  و  خورده  موصل 
بیانیه آمده است: افراد نفوذی در «والیت نینوا» حضور دارند که به نفع ائتالف 
صلیبی که علیه داعش جاسوسی می کنند.داعش اعالم کرد: آنها از دستگاه های 
شنود مختلف استفاده کردند تا دشمنان داعش را مجهز سازند و ما در نتیجه 
در  همچنین  دادیم.داعش  دست  از  را  خود  «دالوران»  از  زیادی  تعداد  امر  این 
راستای توجیه قطع تماس ها در موصل نیز تصریح کرد: جنگنده های صلیبی 
خطوط ارتباطی داعشی ها را زیر نظر داشتند و تحرکات آنها را دنبال می کردند 
به همین دلیل داعش تصمیم گرفت دکل های مخابراتی را هدف قرار دهد.منابع 
عضو داعش نیز ادعا کردند که افراد مسلح این گروه مسیر بین المللی اصلی در 
مرکز شهر بیجی را که به پاالیشگاه بیجی منتهی می شود، تحت تصرف خود 
درآورند.این منابع افزودند: در درگیری های شدید که چند ساعت در بیجی به 
طول انجامید، ۱۰ عضو داعش و همچنین بیش از ۳۰ تن از نیروهای ارتش عراق 

که  کردند  اعالم  عراقی  منابع  دیگر،  سوی  شدند.از  کشته  مردمی  داوطلبان  و 
روستاهای  از  تعدادی  و  زده  زمینی  حمله ای  به  دست  کرد  پیشمرگ  نیروهای 

تحت تصرف داعش در جنوب شرق موصل را تحت کنترل خود درآوردند.

داعش قرص ضدبارداری را ممنوع کرد
داعش مصرف قرص های ضدبارداری برای زنان را ممنوع کرد. عالوه بر این، 
حضور جنگجویان اروپایی در داعش باعث شده بازار خوراکی های غربی در 
شهرهای تحت کنترل این گروه، داغ شود.وزارت حقوق بشر عراق اعالم کرد 
داعش با صدور احکامی به بیمارستان ها و مراکز درمانی 
حق  زنان  پزشک  های  بخش  داد  دستور  موصل  پزشکی   -
کمیته  هم  این  از  ندارند.قبل  را  ضدبارداری  قرص  تجویز 
تحقیق سازمان ملل متحد اعالم کرد بود داعش در شهرهای 
تحت کنترل خود، زنان را مجبور به بارداری و فرزندآوری 
می کند.همچنین روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز نوشت: 
و  سوریه  دیرالزور  و  رقه  شهرهای  در  مردم  که  حالی  در 
موصل عراق روز به روز فقیر تر می شوند اعضای داعش 
باعث شده اند مردم این شهرها با مشهورترین مارک های 
بشوند.براساس  آشنا  غربی  های  شکالت  و  ها  نوشابه 
از  آنها  از  زیادی  بخش  که  داعش  جنگجویان  گزارش،  این 
نمی توانند  همچنان  هستند  غربی  کشورهای  شهروندان 
نوشیدنی های گازدار و انرژی زا و انواع چیپس و شکالت 
را  اند  کرده  عادت  آنها  به  که  کشورشان  در  باکیفیت  های 
ها  خوراکی  گونه  این  بازار  دلیل  همین  کنند.به  فراموش 
این  است.  گرفته  رونق  داعش  شهرهای  در  ها  نوشیدنی  و 
در  داعش  جنگجویان  از  نفر  هزاران  می گوید:  گزارش 
خط مقدم، نوشابه انرژی زای مشهور ”ردبول“ و چیپس 
معروف  انگلیسی  های  شکالت  ”پرینگلز“و  آمریکایی 

مارس، اسنیکرز و باونتی مصرف می کنند.

امریکا در فکر تشکیل واحد نظامی یک صد هزار نفره سنی ها

تجزیه عراق کلید خورد؟

کاخ سفید به اطالع رهبران عشایر سنی عراق و نمایندگان گروه های مسلح 
سنی و مسئوالن دولت عراق رسانده است که هدف دعوت از آنها برای آمدن 
نیروی  هزار  صد  یک  از  متشکل  نیرویی  تشکیل  چگونگی  ابالغ  واشنگتن  به 
مبارز مسلح در مناطق سنی نشین است. کاخ سفید همچنین اطالع داده است 
که تالش می کند قانونی را در کنگره مطرح کند و به تصویب برساند که به 
و  بغداد  گذاشتن  جریان  در  بدون  ُکرد  نیروهای "پیشمرگ"  همانند  آن  موجب 
طی روندهای اداری از طریق بغداد اقدام به مسلح کردن عشایر و گروه های 

مسلح سنی کند.
میزبان  گذشته  روز  دو  در  واشنگتن  لبنان  چاپ  الحیات،  روزنامه  گزارش  به 
هئیتی از رهبران عشایر و نمایندگان گروه های مسلح سنی عراق بوده است.

مجلس  سابق  رئیس  النجیفی،  اسامه  برادر  و  موصل  فرماندار  النجیفی،  اثیل 
این  در  است،  بوده  واشنگتن  به  سفر  در  هئیت  این  اعضای  از  یکی  که  عراق 
با  متعددی  «دیدارهای  کرد:  اعالم  کرد،  منتشر  یکشنبه  روز  که  ای  بیانیه 
مسئوالن امریکایی انجام شد و در دیدار با مراکز مطالعاتی درباره مخاطرات 
داعش بحث های مفصلی صورت گرفت و طرح هایی برای بازسازی و ساخت 

عراق و مناطق سنی نشین مطرح شد.»
احمد الجمیلی، یکی از شیوخ عشایر االنبار که از جمله افراد این هیئت است 
نیز در این باره به الحیات گفت: «مسئوالن امریکایی به ما و به مسئوالن محلی 
نیروی  هزار  صد  یک  از  متشکل  نظامی  واحد  یک  تشکیل  از  که  کردند  ابالغ 
با  مبارزه  شان  وظیفه  که  الدین  صالح  و  نینوا  و  االنبار  های  استان  در  مبارز 
باشد،  تروریشتی  شبکه  این  دست  از  شده  آزاده  مناطق  بر  استیال  و  داعش 

حمایت می کنند.»
وی در ادامه افزود: «واشنگتن تکرار تجربه شوراهای بیداری (صحوات) که 
را  آنها  از  حمایت  عراق  دولت  االنبار  از  تروریستی  های  گروه  اخراج  از  بعد 
قطع کرد، رد می کند و پیشنهاد می دهد که این نیرو به شکل رسمی در ضمن 
مرکزی  دولت  به  مراجعه  بدون  مستقیم  خود  و  باشد،  دفاع  وزارت  تشکیالت 

اقدام به مسلح کردن آنها کند.»
پیش از این اقلیم کردستان از تصویب قانونی در کنگره امریکا که به موجب آن 
کاخ سفید اجازه مسلح کردن نیروهای پیشمرگ ُکرد بدون مراجعه به بغداد 

را می داد، استقبال کرد.
دولت  سوی  از  هایی  اعتراض  با  واشنگتن  های  تالش  که  است  حالی  در  این 
العبادی،  حیدر  نزدیکان  از  یکی  الصهیود،  محمد  است.  شده  مواجه  عراق 
کردن  مسلح  گونه  هر  «ما  گفت:  الحیات  با  وگو  گفت  در  عراق  وزیر  نخست 
مستقیم عشایر یا جریان های دیگر بدون این که دولت مرکزی در جریان قرار 
بگیرد را رد می کنیم. هر گونه پیشنهاد مسلح کردن به عراقی ها چه از سوی 
صورت  مرکزی  دولت  طریق  از  باید  دیگران  سوی  از  چه  باشد  متحده  ایاالت 
بگیرد. این دقیقا چیزی است که گروه های سیاسی نیز امضا کرد ه اند و در آن 

تصریح شده است که سالح تنها در دست دولت باقی می ماند.»
وی در ادامه افزود: «تال ش های ایاالت متحده برای مسلح کردن عشایر غرب 
کشور و پیشمرگ ها به طور مستقیم و بدون در جریان گذاشتن دولت مرکزی 
با هدف تقویت استان ها و اقلیم ها به حساب تضعیف دولت مرکزی صورت 

می گیرد و این همان طرح امریکایی ها برای تجزیه کشور است.»
از سوی دیگر و در میدان جنگ با داعش یک منبع نزدیک به فرماندهی عملیات 
االنبار گفت که تجهیزات تقویتی برای نیروهای عراقی روز یکشنبه به الرمادی 

رسید در حالی که نبرد در مناطق مختلف این استان همچنان ادامه دارد.
در استان صالح الدین، شمال بغداد، فرماندهی عملیات این استان اعالم کرد 
که نیروهای ارتش و واحدهای مبارزه با تروریسم و نیروهای بسیج مردمی 
این  به  داعش  گسترده  هجوم  از  بعد  بلد  عزیز  منطقه  جهت  در  شدند  موفق 

منطقه پیشروی کنند.
حمالت  پیشمرگ  نیروهای  که  کردند  اعالم  ُکرد  منابع  نیز  نینوا  استان  در 
گسترده ای را به پناهگاه های شبکه داعش در مناطق مخمور و کویر، نزدیک 
را  خود  مرزی  مناطق  امنیت  توانستند  ترتیب  این  به  که  دادند  انجام  اربیل  به 

تقویت کنند.

یکی از اعضای داعش 
در صفحه تویتر خود 

ضمن اعالن خبر 
دستیابی این شبکه 
تروریستی به بمب 

هسته  ای نوشت: به 
زودی به همه نشان 
خواهیم داد که چه 

نوع بمب هسته ای در 
اختیار ماست و از آن 

می خواهیم در کجا 
استفاده کنیم.
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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 

 تلفن لندن: ۰۲۰۷۱۹۳۵۵۹۲  
ایران:خیابان مطهری روبروی ترکمنستان ساختمان پروشات طبقه ۳ واحد ۱۵

تلفن: ۰۰۹۸۲۱۸۶۰۱۱۶۸۳  موبایل: ۰۰۹۸۹۱۲۲۳۳۴۰۷۵ 

این زن دبیر کل آینده 
سازمان ملل خواهد شد؟

زن  اولین  عنوان  به  پیشتر  که  بلغارستان  اهل  بوکووا،  ایرینا 
فرهنگی  و  علمی  آموزشی،  سازمان  ریاست  شرقی  اروپای  از 
رویای  اکنون  هم  داشت،  برعهده  را  (یونسکو)  ملل  سازمان 

دبیرکلی سازمان ملل را در سر دارد.
گفت  آسوشیتدپرس  با  ای  مصاحبه  در  ساله   ۶۲ بوکووا،  ایرینا 
دبیرکل  مون،  کی  بان  جانشینی  برای  بلغارستان  سوی  از  که 

سازمان ملل که ۲۰۱۶ ریاستش تمام می شود نامزد شده است. 
اگرچه این زن ۶۲ ساله بلغار هنوز رسما اعالم نکرده که تمایلی 
که  دهد  می  اجازه  هم  باز  اما  خیر  یا  دارد  سمت  این  کسب  به 

شایعه پراکنی ها همچنان ادامه داشته باشند.
برای  را  خودش  و  رفته  عراق  در  درگیر  مناطق  به  اخیرا  وی   
میانجی گری در مورد درگیری ها در سوریه آماده می کند. وی 
هم اکنون برای نخستین بار گفته که جانشین بان کی مون باید 

یک زن باشد.
 بوکووا در این مصاحبه از مقر یونسکو در پاریس گفت: زمان 

برای دبیرکلی یک زن فرا رسیده است.
برابری  از  دفاع  و  مبارزه  در  طوالنی  ای  سابقه  که  زن  این   
داخل  از  باید  جنسیتی  برابری  این  که  است  معتقد  و  دارد  زنان 
سازمان ملل آغاز شود، ادامه داد: به عقیده من این فهم دولت ها 
و سازمان های غیر دولتی را می رساند که یک زن را به عنوان 
رو  پیش  مانعی  باره  این  در  من  برگزینند.  ملل  سازمان  دبیرکل 

نمی بینم. 
به عقیده بسیاری، بوکووا می واند گزینه مناسب برای جانشینی 

بان کی مون در سال ۲۰۱۶ باشد. 
خود  جمهور  رئیس  نامزدی  دنبال  به  نیز  لیتوانی  حال  این  با 
بر  عالوه  بلغارستان  همچنین  است،  گریبائوسکایته»  «دالیا 
بوکووا می خواهد «کریستالینا گئورگیئوا»، کمیسیونر اروپایی 

خود را برای سمت دبیرکلی سازمان ملل انتخاب کند.
رئیس  ترک"،  "دانیلو  نامزدی  دنبال  به  نیز  اسلوونی  دولت   
جمهوری سابق و دولت اسلواکی خواهان انتخاب "یان کوبیس" 
در  سمت  این  برای  افغانستان  در  ملل  سازمان  کنونی  فرستاده 

سازمان ملل است.

سابق  وزیر  نخست  کالرک،  هلن  سمت  این  رقبای  از  دیگر  یکی   
و  است  ملل  سازمان  تحول  برنامه  کنونی  رئیس  و  نیوزیلند 
ملل  سازمان  عضو  کشور   ۱۹۳ پذیرش  مورد  باید  هم  کاندیداها 
امنیت  شورای  وتوی  حق  دارای  عضو  پنج  قبول  مورد  هم  و 
(چین، آمریکا، روسیه، انگلیس و فرانسه) باشند. اگر کاندیدایی 
نیز  چین  متحدش  و  روسیه  جانب  از  باید  باشد  اروپا  شرق  از 

پذیرفته شود. بنابراین بوکووا چون در مسکو درس خوانده و 
به روانی روسی صحبت می کند این امتیاز را دارد.

سفیر  را  چین  اول  بانوی  میالدی  جاری  سال  در  همچنین  وی   
ویژه یونسکو در امور توسعه آموزش زنان و دختران کرد.

 بوکووا نیز گفته «این یک افتخار بزرگ برای من است که دولت 
کرده  انتخاب  ملل  سازمان  دبیرکلی  سمت  برای  مرا  صوفیه 

است.» 
های  خانمان  بی  با  و  رفت  عراق  به   ۲۰۱۴ سال  نوامبر  در  وی 
از  و  بودند  سنی  و  شیعه  مسلمانان  از  که  کشور  این  داخلی 
اقدامات داعش فرار کرده بودند، دیدار کرد و با پلیس بین الملل 
به  جنگ  درگیر  مناطق  از  انسان  قاچاق  درباره  نیز  (اینترپل) 
برای  را  المللی  بین  کیفری  دادگاه  همچنین  پرداخت.  مذاکره 
تحت تعقیب قرار دادن عامالن تخریب اماکن تاریخی و فرهنگی 

در کشور مالی تحت فشار قرار داده است.

هیچ  براون  مایکل  که  می دهد  نشان  معتبر  شواهد  عوض،  در 
قصد  ویلسون  افسر  که  زمانی  نداشت.  شدن  تسلیم  به  عالقه ای 
پلیس  افسر  به  وی  داشت،  را  خیابان  در  براون  ساختن  متوقف 
حمله کرد. وقتی افسر هنوز در ماشین گشت بود، براون مشتی 

حواله ویلسون کرد و تالش داشت تا اسلحه را از او بگیرد. 
اولین گلوله ها در داخل خودرو و در هنگام درگیری بر سر خلع 
شروع  براون  مایکل  سپس،  شد.  شلیک  ویلسون  افسر  سالح 
با  اما  بود  گرفته  باال  را  خود  دست  او  اگر  حتی  کرد.  دویدن  به 
امروز  قطع  به طور  هم  باز  بدود  همچنان  می کوشید  حال  این 
و  برگشت  او  معتبر،  شواهد  به  توجه  با  هم،  باز  می بود.  زنده 
شلیک  به  اقدام  بار  چند  افسر  رفت.  ویلسون  سوی  به  عجله  با 
ویلسون  سوی  به  داشت  اصرار  همچنان  براوان  اما  کرد  هوایی 
یک  این  کرد.  شلیک  براون  سوی  به  هم  او  نهایت  در  که  بدود 
تراژدی وحشتناک است. معترضان فرگوسن با کمک و تشویق 
رسیدند:  داده  رخ  آنچه  از  غلط  برداشتی  به  ملی  رسانه های 
مایکل براون با قساوت کشته شد در حالی که می خواست تسلیم 
شلیک  باال،  «دست ها  می دادند:  سر  را  شعار  این  مردم  شود. 

نکن.» 
این مساله ظاهرا مستلزم تالشی فکری تقریبا بیش از آن چیزی 
«می دونی،  آورد:  زبان  بر  حتی  می تواند  لیبرالی  هر  که  است 
اما  است  ناعادالنه  بسیار  امریکا  در  نظم  حفظ  سیاست  معتقدم 
در این مورد شواهد مبهم است و برای متهم کردن کافی نیست 
چه رسد به محکوم کردن هر کسی به ارتکاب جرم.» آنها ترجیح 
دادند متهم کنند که در روند صدور رای هیات منصفه تقلب شده 
به  لوییس»  منطقه «سن  دادستان  کولوچ»  مک  که «روبرت  چرا 
دنبال پیگرد ویلسون نبود و اجازه داد هیات منصفه تمام شواهد 

را بشنود و تصمیم خود را بگیرد. 
بله، این غیرمعمول است اما شنیده نشده که دادستانی پرونده ای 
را بدون توصیه ای مبنی بر متهم کردن، به هیات منصفه بدهد. 
با این وجود، چه کسی واقعا می تواند به هیات منصفه معترض 
کند؟  استماع  حساسی  پرونده  چنین  در  را  چیز  همه  که  شود 
استماع  شواهد  تمام  داد  اجازه  دادستان  اینکه،  کالم  خالصه 
شود و تحت تاثیر حرف و حدیث و فشارها از این سو و آن سو 
این  می شدند،  گذاشته  کنار  شواهد  از  یک  هر  اگر  نگرفت.  قرار 
بی تردید مبنایی برای اعتراضات دیگر می شد. به گفته «چپ» ها، 
این یک تعبیر هجوآمیز است که به افسر ویلسون اجازه داده شد 

تا در برابر هیات منصفه شهادت دهد. 
همان طور  باشد.  قانونی  عملی  روند  یک  این  که  نیست  مهم 
کرده،  خاطرنشان  سابق،  دادستان  کارتی»،  مک  «اندرو  که 
این  باید  که  چرا  نمی دهند  شهادت  معموال  مجرم  طرف های 

کار را در نبود وکیل شان انجام دهند و هر چه بگویند می تواند 
علیه شان استفاده شود. 

است  مغرض  کولوچ»  «مک  دادستان  که  می شود  ادعا  همچنین 
چرا که پدر او یک پلیس بود که به دست یک تبهکار کشته شد. 
مک  می آید  حاصل  آن  از  که  نتیجه ای  و  استدالل  این  براساس 
به  قادر  جنایت  و  جرم  علیه  ریشه دار  تعصب  دلیل  به  کولوچ 
وجود  استدالل  این  نهایت،  در  نیست.  پرونده ای  هیچ  بررسی 
دارد که ویلسون باید تحت تعقیب قرار می گرفت. بنابراین باید 

یک دادگاهی می بود «تا حقیقت را تعیین کند». 
محاکمه  نشده اند  مرتکب  که  جرایمی  دلیل  به  را  مردم  ما  باری، 
تسلیم  خیابان ها  سوی  از  فشار  به  منصفه  هیات  اگر  نمی کنیم. 
می شد و به عنوان مماشات اعالم جرم می کرد، این وضعیت به 
احتمال زیاد تا تبرئه اجتناب ناپذیر در دادگاه به تعویق می افتاد. 
آشوبگران فرگوسن ثابت کردند که در از بین بردن اموال دیگران 
«مهارت» دارند و مهم نیست که منطق چیست. همین تابستان، 
آنها زمانی سر به غوغا برداشتند که پاسخ پلیس «نظامی» بود. 
که  بازگشتند  حقیقت  این  به  دوباره  و  دوباره  لیبرال  مفسران 
مایکل براون غیرمسلح بود و اینکه، در مبارزه بین این دو، افسر 
از  مارشال»  قول «جاش  به  یا  شد  کبود  صورتش  تنها  ویلسون 
معنای  شد.»  تحریک  «گونه اش   «Talking Points Memo»
تلویحی این است که اگر ویلسون اجازه داده بود که براون او را 
کتک بزند و شاید اسلحه اش را بدزدد، اوضاع این طور نمی شد.

افسر  مانند  وضعیتی  در  پلیس  افسر  یک  برای  خوبی  دلیل 
در  نیویورک  ایالت  شمال  در  باشد.  ترس  در  که  هست  ویلسون 
مزاحم  تماس  یک  به  دفترش  در  پلیس  افسر  یک  گذشته،  مارس 
شد،  حمله ور  افسر  این  به  آشفته  مرد  یک  ناگهان  که  داد  پاسخ 

اسلحه اش را گرفت و او را کشت. 
این مورد تبدیل به یک بحران ملی نشد. از سوی دیگر، فرگوسن، 
پلیس  کشتن  روایت  اگرچه  نبود  رسانه ای  پوشش  فاقد  هرگز 
مشکوک به نظر رسد.  «دست ها باال، شلیک نکن» شعار خوبی 

است البته اگر مایکل براون اوت گذشته چنین می کرد.

در پشت پرده تحوالت فرگوسن چه می گذرد؟

در جست وجوی مقصر
National Review ریچ لوری - سردبیر

طنز تلخ در مورد مایکل براون این است که اگر او دست خود را باال برده بود و می گفت 
و  می گرفتند  زیادی  غرامت  او  خانواده  بود.  زنده  امروز  قطع  به طور  نکنید،  شلیک 
برخی  کشیدن  آتش  به  مانند  اعتراضی-  متعدد  حمالت  میسوری]  در  [واقع  فرگوسن 

مغازه ها در همان شبی که اعالم شد دارن ویلسون تبرئه شده را تجربه نمی کرد.



  جمعه ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۴هفته نامه پرشین۸

اقتصاد

چــــــاله بزرگ  
بدهی چیــــن 

شاید بدهی چین اقتصاد جهان را پایین بکشاند اما این خطر را ایجاد می کند که 
موجبات  که  عوامل  از  بسیاری  میان  در  شود.  زامبی ها  گرفتار  کشور  مالی  نظام 
تا  گرفته  نفت  قیمت  کاهش  (از  کرده اند  فراهم  را  جهان  سرمایه گذاران  نگرانی 
عوامل  پیچیده ترین  و  مهم ترین  از  یکی  اروپا)  در  منفی  تورم  و  رکود  چشم انداز 
از  گرفت.  وام  زیادی  میزان  به  کشور  این  گذشته  سال  چند  در  است.  چین  بدهی 
سال ۲۰۰۸ کل بدهی های کشور شامل وام های دولت، شرکت ها و خانوارها به ۱۰۰ 
درصد تولید ناخالص داخلی رسید و اکنون به ۲۵ درصد آن بالغ شده است. این 
مقدار هنوز اندکی از مقدار بدهی در کشورهای ثروتمند کمتر است اما باالترین 

مقدار در میان کشورهای دارای اقتصاد نوظهور است.
می شوند  آغاز  بدهی ها  غیرعادی  افزایش  با  مالی  سقوط های  بیشتر  که  آنجا  از 
منطقی است تصور کنیم چین در سرازیری سقوط قرار دارد. ژاپن در اوایل دهه 
و  آمریکا  و   ،۱۹۹۰ دهه  اواخر  در  نوظهور  اقتصادهای  سایر  و  جنوبی  کره   ،۱۹۹۰
آن  مهم تر  نگران کننده  عامل  کردند.  پیدا  سرنوشتی  چنین   ۲۰۰۸ سال  در  بریتانیا 
است که نرخ رشد اسمی یعنی مجموع تولید واقعی و تورم از میانگین ۱۵ درصد 
می رسد  نظر  به  و  است  یافته  کاهش  کنونی  درصد   ۸/۵ به   ۲۰۰۰ دهه  در  سال  در 
پس از سقوط تورم به کمترین میزان پنج ساله خود در ماه سپتامبر (۱/۶ درصد) 
باز هم شاهد افت بیشتر باشیم. کندی رشد اسمی توانایی بدهکاران برای پرداخت 

صورت حساب هایشان را کمتر می کند و احتمال بروز بحران را باالتر می برد.
این برداشت منطقی اما غلط است. مشکل بدهی چین بزرگ است اما باعث ایجاد 
بحران یا آسیب رساندن به اقتصاد جهانی نمی شود. دلیل آن است که چین برخالف 
کشورهای دیگر بانک هایش را کنترل می کند و ابزار الزم برای نجات آنها را دارد. 
مقامات  اینکه  می شود:  احساس  کم کاری ها  جانب  از  خطر  بزرگ ترین  مقابل  در 
چین برای پاکسازی نظام مالی کاری نمی کنند و باعث می شوند اقتصاد کشورشان 

سال ها با بنگاه های زامبی صفت و وام های پرداخت نشده دست به گریبان باشد.
نیمی از بدهی چین متعلق به شرکت هاست و بیشتر این مقدار نیز به شرکت های 
دولتی و سازندگان ساختمانی تعلق دارد. مطابق گزارش بانک ها وام های معوق 
تاکید  ادعا  این  صحت  بر  نیز  حسابرسان  و  آنهاست  دارایی های  درصد  یک  فقط 
می کنند اما سرمایه گذاران سهام بانک ها را طوری قیمت گذاری می کنند که انگار 
از  بزرگی  موج  اگر  حتی  است.  دارایی شان  درصد   ۱۰ آنها  معوق  وام های  میزان 
وام های معوق ایجاد شود به نظر نمی رسد عواقب آن به اندازه سقوط بانک لمان 
وخیم باشد. این وضعیت مدیون تسلط انبرمانند رژیم چین بر نظام مالی است. 
شرکت های  به  و  شده  اعطا  دولت  کنترل  تحت  بانک های  توسط  وام ها  از  بسیاری 
شود  مواجه  اقتصاد  سطح  در  اعتبار  کاهش  با  دولت  اگر  گرفته اند.  تعلق  دولتی 
بپردازند.  بیشتری  وام  تا  خواست  خواهد  بانک ها  از  سادگی  به  گذشته  همانند 
ندارد  نیازی  چین  که  معناست  بدان  کشور  گسترده  ارزی  ذخایر  وجود  همزمان 
است  حالی  در  این  باشد.  نگران  خارجی  سرمایه  ذخایر  شدن  خشک  مورد  در 
اقتصادهای  در  بحران ها  بروز  عوامل  بزرگ ترین  از  یکی  ارزی  ذخایر  کاهش  که 
و  زمان  چین  به  مالی  سپرهای  و  کنترل  ترکیب  این  می رود.  شمار  به  نوظهور 
فضای کافی می دهد تا مشکل بدهی خود را حل کند. اما متاسفانه کم کاری ها زیاد 
هستند. تازه در سال ۲۰۱۰ بود که مقامات صحبت درباره مقابله با بدهی ها را آغاز 
کنند.  پاکسازی  را  مالی  نظام  تا  برداشتند  کوچک  چند  هر  گام هایی  آنها  کردند. 
مرکزی  مقامات  به  می شود  گذاشته  اجرا  به  آینده  سال  از  که  بودجه  جدید  قانون 
قدرت و اختیار بیشتری می دهد تا بر وام ها و بدهی های دولت محلی نظارت کنند. 
اما در عمل بیشتر مقامات ترجیح می دهند وام های معوق نادیده گرفته شوند. آنها 
نجات بانک ها را به ورشکستگی آنها ترجیح می دهند. اوایل امسال شرکت چاری 
سوالر اولین بنگاه چینی بود که اعالم کرد توانایی بازپرداخت اوراق قرضه خود 

را ندارد. ماه گذشته طلبکاران، مطالبات شان را دریافت کردند.

شب دراز بدهی های زنده
فرآیند اعطای اعتبار به بنگاه های ناکارآمد و در حال سقوط آتشی پنهان را شعله ور 
تجربه  ژاپن  می شود.  تشدید  سرمایه ای  منابع  نامناسب  تخصیص  با  که  می سازد 
اوایل  در  دارایی  حباب  ترکیدن  از  پس  نتوانست  کشور  این  دارد.  مایوس کننده ای 
دهه ۱۹۹۰ نظام مالی را بازسازی کند و ترجیح داد وانمود کند بنگاه ها می توانند 
را  سپرده گذاران  پول  بازگرداندن  توانایی  نیز  بانک ها  و  بپردازند  را  خود  بدهی 
دارند. نتایج آن پیدایش بنگاه های زامبی صفت، بانک های بزرگ مفلوک و سال ها 
رکود و تورم منفی بود. مقامات پکن وعده داده اند تجربه ژاپن تکرار نشود. به این 
منظور آنها باید صبر پیشه کنند و اجازه دهند برخی بنگاه ها سقوط کنند. فرهنگ 
که  زمانی  تا  شود.  فعال  ظاهرًا  و  بیهوده  وام های  جایگزین  باید  ورشکستگی 
سرمایه گذاران فکر کنند دولت ضررهایشان را تحت پوشش قرار می دهد آنها پول 
را به سمت طرح های نامناسب هدایت می کنند و مشکل همچنان تشدید می شود. 
نمی تواند  همیشه  برای  نیز  قدرتمند  چین  حتی  و  است  پول  بزرگ  اتالف  کار  این 

ضررها را بپوشاند.
منبع:اکونومیست

درآمد کشور  هاي نفتي چگونه مدیریت شود؟

«تبعید پول نفت»؛ 
درس نروژ به جهان

کریستین میدتوي، سرآشپز یك مهدکودك در مرکز شهر اسلو در نروژ است. 
او یك آشپز معمولي نیست بلکه سرآشپزي است که در پخت غذاها تخصص 
را  سعي اش  همه  او  هستند.  سال   ۶ تا  یك  کودکان  مخاطبانش  و  دارد  ویژه 

مي کند تا مخاطبانش راضي و خشنود باشند.
اینجا نروژ است، چهارمین کشور ثروتمند دنیا، کشوري که ۸۰ درصد هزینه 
خاطر  همین  به  مي کند.  پرداخت  یارانه  به صورت  دولت  را  مهدکودك ها 
حضور  براي  مهدکودك،  شهریه  بر  اضافه  دالر   ۱۱۶ ماهي  مي توانند  والدین 
یك سرآشپز حرفه اي براي کودکانشان بپردازند. به ویژه اگر بدانید که حقوق 
ماهانه مردم نروژ ۵۰ درصد از متوسط کشورهاي عضو اتحادیه اروپا باالتر 

است. نروژ عضو اتحادیه اروپا نیست. 
کشور  پنجمین  نروژ  نیست.  عجیبي  نکته  باشد  ثروتمند  آنقدر  نروژ  اینکه 
صادرکننده نفت دنیا است و درآمد ساالنه نفتش حدود ۴۰ میلیارد دالر است، 
تحقیق هاي  همه  در  نیست.  نفت  بر  متکي  و  مبتني  تنها  البته  نروژ  اقتصاد 
کشورهایي  صدر  در  نروژ  کشورها،  درآمدي  نابرابري  درباره  بین المللي 
و  عادالنه  صورت  به  کشور  این  در  ثروت  ندارند.  درآمدي  نابرابري  که  است 

یکپارچه میان مردم توزیع مي شود. 
دیگر  از  را  نروژ  که  است  نکته اي  جامعه،  در  ثروت  عادالنه  توزیع  این 
کشورهاي نفتي جهان منحصربه فرد و مجزا مي کند، اما نروژ چطور ثروت 

نفتش را مدیریت مي کند؟
بندر  اکنون  که  استاوانگر  شود،  کشف  نفت  آنکه  از  قبل  یعني   ۱۹۶۹ سال  تا 
نفتي در دریاي شمال و پایتخت نفتي نروژ است، یك شهر ماهیگیري بود که 
مهم ترین و هیجان انگیز اخبارش به فصل ماهیگیري مربوط مي شد. کاهش 
شدید منابع شیالت دریاي شمال در سال ۱۸۷۰، این شهر و کل نروژ را تحت 
تاثیر قرار داد. جریان پرشتاب صنعتي شدن همسایگان نروژ باعث این کاهش 
منابع شیالت شده بود. این وضعیت براي مدتي ادامه داشت تا اینکه نفت همه 
چیز را تغییر داد. در سال ۱۹۶۰ و قبل از اکتشاف نفت، استاندارد زندگي در 
استاندارد  اما  اکنون  بود.  دانمارك  و  سوئد  از  پایین تر  درصد   ۴۰ تا   ۳۰ نروژ 
زندگي بسیار باالتر از این کشورهاست. شهر استاوانگر از یك شهر ۹۰ هزار 
نفري در دهه ۱۹۶۰ به یك مرکز استان با جمعیتي بالغ بر ۲۰۴ هزار نفر تبدیل 
شد. نفت این شهر را کامال تغییر داد، به طوري که محل پهلوگیري و رفت وآمد 
ساخته  آن  در  دانشجو  هزار   ۱۰ ظرفیت  با  دانشگاهي  شد،  نفتي  کشتي هاي 

شد و صاحب چندین سالن کنسرت و موزه شد. در نقاط دیگر ساحل غربي 
نروژ که ۷۰ چاه نفتي در آن واقع است هم به همین صورت پیشرفت و تحول 

صورت گرفت. 
بیماري هلندي

و  ثروتمند  را  نفري  میلیون   ۵ نروژ  ابتدا،  همان  از  و  باره  یك  به  نفت  صنعت 
کامیاب نکرد. نروژ هم مانند دیگر کشورهاي نفتي، به بیماري هلندي مبتال 
به  نفت  به  وابستگي  از  ناشي  اقتصادي  زیان  به  که  است  عبارتي  این  شد. 
نهادها و ساختار اقتصاد و سیستم صادرات و واردات کشورها گفته مي شود. 
چون ابتدا این زیان در هلند کشف شد و مورد بررسي قرار گرفت نامش به 
از  که  مي کند  زندگي  مردي  استاوانگر  شهر  در  شد.  موسوم  هلندي  بیماري 
ابتدا شاهد تاریخچه نفتي نروژ بوده است. او یك عراقي به نام فاروق القسیم 
است که کارش با نفت را در بصره و به عنوان زمین شناس نفتي شروع کرد، 
پسرش  پزشکي  درمان  براي  نروژي اش  همسر  همراه  به  سالگي   ۳۰ در  اما 
به نروژ رفت. در سال ۱۹۶۸ وقتي او به نروژ رفت، در وزارت نفت مشغول 
منابع  مدیریت   ۱۹۹۱ تا   ۱۹۷۳ سال  از  او  و  شد  دائمي  شغل  این  شد.  کار  به 
نفتي نروژ را به عهده داشت. بعد هم بازنشسته شد و به کار مشاوره نفتي 
در سطح بین المللي پرداخت. او زماني را که اولین اکتشافات نفتي در نروژ 
درآمد  از  مردم  مي آورد.  یاد  به  را  کشور  این  مردم  واکنش  و  گرفت  صورت 
بیاورد،  همراه  به  کشورشان  براي  مي توانست  سیاه  مایع  این  که  سرشاري 
باال  هزینه ها  و  یافت  راه  دولت  بودجه  به  مستقیما  نفت  پول  بودند.  خشنود 
نروژ  شده است.  مشکل  دچار  اقتصاد  که  شد  معلوم   ۱۹۷۲ سال  در  اما  رفت، 
چهار سال به بیماري هلندي مبتال شد. دستمزدها باال رفته بود، کارخانه ها در 
خارجي ها براي  کارگران خود را از دست مي دادند و  با صنعت نفت،  رقابت 
سرمایه گذاري در صنعت نفت نروژ هجوم مي آوردند. این هجوم ارزش پول 
نروژ  صادراتي  کاالهاي  مصرف کنندگان  خاطر  همین  به  و  برد  باال  را  نروژ 
توان خرید این کاالها را نداشتند. واکنش اولیه دولت، تقسیم یارانه نفتي میان 
مردم بود، اما در سال ۱۹۷۶، دولت نروژتصمیم گرفت که جلوي این روند را 
بگیرد. دولت متوجه تخریب هاي ناشي از سونامي پول نفت شده بود. دولت 
نروژ تصمیم گرفت کاري را بکند که دیگر دولت هاي نفتي آن زمان مانند عراق 
یا دیگر کشورهاي خاورمیانه هیچ گاه نکردند. دولت عمدا مسیر ورود پول 
نفت به اقتصاد را بست. دولت نروژ ابتدا همه مزایا و اضافه درآمد شرکت هاي 
نفتي را جمع کرد و آن را در زمینه اکتشاف و تحقیق براي تولید نفت بیشتر 
سرمایه گذاري کرد. در سال ۱۹۹۵، سیل درآمدهاي نفتي بیشتر شد. به همین 
خاطر دولت نروژ صندوقي مخصوص براي جمع آوري درآمدهاي مازاد نفتي 
تاسیس و اعالم کرد که این دارایي نسل آینده نروژي هاست. دولت خودش را 
از دست زدن به این صندوق منع کرد و قرار شد که تنها ۴ درصد از درآمدهاي 
خارج  در  سرمایه گذاري  صرف  پول  این  بقیه  و  شود  هزینه  داخل  در  نفتي 
شود.  پرسود  طرح هاي  یا  جهاني  سودده  شرکت هاي  سهام  خرید  براي 

درواقع دولت نروژ پول نفت را به تبعید فرستاد. 
نتیجه این شد که درآمدهاي نفتي نروژ از سال ۱۹۹۵ به جاي آنکه مستقیما به 
سمت اقتصاد روانه شود، در صندوقي جمع شود که اکنون ارزش آن به ۸۹۰ 
میلیارد دالر رسیده است. این یعني سهم هر شهروند نروژي در این صندوق 
معادل ۱۷۰ هزار دالر است. بخشي از این پول البته صرف دوران بازنشستگي 
نروژي ها مي شود چون نروژ با رشد جمعیت سالمند روبه رو است، اما هدف 
و  نفت  پول  به  نروژ  اقتصاد  وابستگي  عدم  از  اطمینان  صندوق،  این  اصلي 
این  مانند  قیمتش  یا  شود  تمام  نفت  که  است  مبادایي  روز  براي  برنامه ریزي 

روزها، به شدت کاهش یابد. این تئوري به خوبي جواب داده است. 
اگر از شهر نفتي استاوانگر ۴۵ دقیقه رانندگي کنید و دورتر بروید، به مزرعه 
پرورش ماهي سالمون مي رسید. نروژ دومین صادرکننده محصوالت دریایي 
در جهان است. نروژ در رده بندي هاي جهاني، از نظر اعتماد میان شهروندان 
اعتماد،  این  دالیل  از  یکي  داشته است.  قرار  نخست  رده  در  همواره  دولت  و 
به گونه اي  اخیر  سال هاي  در  کشور  این  و  نفت  ثروت  و  درآمد  مدیریت  نحوه 

بوده که این ثروت براي نسل هاي بعدي هم باقي بماند.  

  لندن میزبان مذاکرات ایران 
وغول های نفت 

هر چند تحریم های نفتی ایران کماکان به قوت خود باقیمانده اما دور جدید 
مذاکرات ایران و غول های نفتی در لندن آغاز شده به طوری که وزیر نفت از 

آمادگی خارجی ها برای بازگشت به ایران خبر داده است.
هزار   ۷۰۰ و  میلیون  پنج  به  گازی  میعانات  و  نفت  تولید  ظرفیت  افزایش 
میلیارد  یک  از  بیش  به  طبیعی  گاز  تولید  ظرفیت  افزایش  و  روز  در  بشکه 
یک  قالب  در  کشور  نفت  صنعت  دار  اولویت  برنامه  ترین  مهم  مترمکعب 
برنامه پنج ساله است.از این رو با توجه به کاهش قیمت نفت و محدود شدن 
از  یکی  ایران،  نفت  ملی  شرکت  داخلی  منابع  نهایت  در  و  نفتی  درآمدهای 
پروژه  این  اجرای  دالری  میلیارد   ۴۰ حدود  سرمایه  تامین  منابع  ترین  مهم 
فعلی  سیاست  حال  همین  است.در  خارجی  منابع  از  ااستفاده  جدید  های 
وزارت نفت بیش از آنکه بازگشایی خطوط اعتباری فاینانس باشد، استفاده 
دارد.از  قرار  باالتری  اولویت  در  متقابل  بیع  قراردادهای  ظرفیت های  از 
هفته  نشست  در  چند  هر   ۵+۱ گروه  و  ایران  اسالمی  جمهوری  دیگر  سوی 
گذشته خود در وین به توافق نرسیدند اما شرکت های بزرگ نفت و گاز جهان 
مذاکرات گسترده ای برای سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های وپروژه 

های بخش باالدستی صنعت نفت آغاز کرده اند.در این بین در کنار مذاکرات 
هفته گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت ایران با مدیران ارشد سه شرکت شل و 
برتیش پترولیوم انگلیس و توتال فرانسه، برخی از شرکت های اروپایی و به 
ویژه زوسی هم بریا بازگشت به صنعت نفت ایران اعالم آمادگی کرده اند.
روسیه  اویل  لوک  شرکت  خروج  از  سال  پنج  حدود  گذشت  با  اساس  این  بر 
از طرح توسعه میدان مشترک نفتی آذر، وحید علی اکبروف مدیرعامل این 
مشترک  میدان  این  از  بهره برداری  پروژه  به  بازگشت  برای  روسی  شرکت 
نفت  وزیر  زنگنه  بیژن  حال  همین  است.در  کرده  آمادگی  اعالم  ایران  نفتی 
ایران در تشریح محور مذاکرات خود با شرکت های بزرگ نفت و گاز جهان 
صنعت  به  بازگشت  آماده  بین المللی  بزرگ  شرکت های  است:  گفته  وین،  در 
نفت ایران پس از لغو کامل تحریم ها هستند.از سوی دیگر وزارت نفت ایران 
قصد دارد اسفند ماه سال جاری در لندن با برگزاری یک همایش بین المللی 
آخرین تغییرات و به روز رسانی قراردادهای توسعه ای صنعت نفت و گاز 
رئیس  حسینی  کند.سیدمهدی  تشریح  خارجی  بزرگ  های  شرکت  برای  را 
توافق  عدم  وجود  با  اینکه  بیان  با  ایران  نفتی  قراردادهای  اصالح  کارگروه 
ایران و گروه ۵+۱ و پابرجا ماندن تحریم ها، سمینار لندن به منظور معرفی 
برنامه  با  مطابق  گفت:  شد،  خواهد  برگزار  نفتی  قراردادهای  تازه  مدل 
ششم  تا  ۲۰۱۵ (چهارم  فوریه   ۲۵ تا   ۲۳ بین المللی  کنفرانس  این  بندی  زمان 

اسفندماه ۱۳۹۳) در هتل ماریوت لندن برگزار خواهد شد.
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عربستان تا چه زمانی می تواند قیمت نفت را پایین نگه دارد؟

اسلحه نفتی آل سعود 
به زمین می افتد

اجالس اخیر اعضای اوپک در وین پرده از رازی برداشت که جهان ماه ها انتظارش 
را  اوپک  و  می زند  سیاست  بازی  به  دست  نفت،  با  سعودی  عربستان  می کشید.  را 
مجبور می کند که میزان تولید خود را در حد ۳۰ میلیون بشکه در روز ثابت نگه دارد 

تا قیمت ها کاهش یابند.
قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ تا ۳۵ درصد کاهش یافته و برای نخستین بار از ماه مه ۲۰۱۰ 
تاکنون به کمتر از ۷۰ دالر رسیده است. پرسش این است که چرا سعودی ها روابط 
حسنه خود با سایر اعضای اوپک را به خطر می اندازند و در عین حال این سازمان 
می دهند.  کاهش  آینده  اهداف  به  دستیابی  در  را  آن  توان  و  می کنند  تضعیف  را 
در  که  می زند  آسیب هایی  سعودی ها  به  درازمدت  در  و  است  پرخطری  بازی  این 
جنگ  پی  در  که  نفتی  شوک  نخستین  زمان  از  نمی گنجد.  آنها  کوتاه مدت  تصورات 

خاورمیانه در سال ۱۹۷۳ روی داد، سعودی ها متوجه نقشی شدند که می توانند با 
باز و بسته کردن شیر لوله های نفتی خود در امور منطقه ای و جهانی ایفا کنند. اما 
به تازگی با افزایش تولید نفت آمریکا منطقی بود که فرض کنیم عربستان سعودی 
درست  ریاض  اما  باشد.  داشته  سالمی  تجاری  تراز  تا  بکاهد  خود  تولید  مازاد  از 
عکس آن عمل کرده است. از دید ریاض، جهان منظره ای تاریک دارد و سعودی ها 
با مجموعه ای از نگرانی ها مواجهند که حس می کنند متحدان غربی شان یا شرکای 

منطقه ای شان نمی توانند با کفایت آنها را بر طرف کنند.

  تنش ایران- عربستان
بسیاری از کارشناسان از جنگ سردی 
میان  به  سخن  عربستان  و  ایران  بین 
ایران  موفقیت  آن  در  که  می آورند 
موجب  که  عمده ای  مساله  هر  حل  در 
نگرانی های منطقه ای می شود، از دید 
سعودی ها به منزله شکست  خودشان 
است و در خاندان آل سعود زنگ خطر 
آنها،  دید  از  می آورد.  در  صدا  به  را 
آمریکا کامال جا زده و به ایران اجازه 
قرار  شود.  تازه نفس  که  است  داده 
نبود به ایران اجازه داده شود که هیچ 
داشته  داخل  در  غنی سازی  ظرفیت 
 ۷ امتیاز  یک  اینکه  به  رسد  چه  باشد 

میلیارد دالری به آن داده شود.
از  که  روحانی  سعودی ها،  دید  از 
است،  برخوردار  معتدالنه  رفتاری 
تجلی دوستانه ای از حکومتی است که 
مسلط  خاورمیانه  همه  بر  می خواهد 
مورد  جهانی  جامعه  سوی  از  و  شود 
اقبال قرار گیرد. حتی دسترسی ایران 
به منطقه خاورمیانه برای سعودی ها 

شده اند  موفق  ایرانی ها  عراق،  در  است.  ایران  هسته ای  برنامه  از  نگران کننده تر 
نظام امنیتی بسیار خوبی را شکل دهند و اگر مداخله نیروهای سپاه پاسداران در 
مناطق شمالی عراق به ویژه مرزهای کردنشین نبود، تا حاال داعش بر اغلب مناطق 
به  ائتالفی  نیروهای  مقابله  با  همزمان  سوریه،  در  بود.  یافته  سلطه  شیعه نشین 
برداشته  ایران،  متحد  اسد،  بشار  از  فشار  داعش،  عوامل  با  متحده  ایاالت  رهبری 

شده است. در شرایطی که زمانی گفته می شد او باید از حکومت کنار برود، اکنون 
داعش،  چون  بزرگی  تهدید  با  مبارزه  برای  غرب  که  است  گرفته  قوت  تصور  این 
و  است  ایران  حمایت  مورد  که  حزب الله  حضور  با  است.  او  با  همکاری  به  مجبور 
است.  امن  اسد  جایگاه  اکنون  می رسد  به نظر  امنیت،  شورای  در  روسیه  حمایت 
و  جنوبی  مرزهای  نمی شود.  ختم  همین ها  به  عربستان  پادشاهی  برای  بد  اوضاع 
غربی این کشور شاهد مبارزات شیعیان در یمن و تظاهرکنندگان در بحرین است 
قدرت  چنبره  در  طرف  همه  از  کنند  فکر  سعودی ها  که  می شود  باعث  اینها  همه  و 

ایران گرفتار شده اند. 
در چنین اوضاعی که به نظر می رسد تا حدود زیادی به نفع ایران است، عربستان 
سعودی تصمیم گرفت که با یک ضربه پاسخ دهد. با توجه به آنکه ریاض ترجیح 
می دهد با ایرانی ها وارد مقابله نظامی نشود، مجبور شد به راه های دیگری برای 
مقابله با ایران متوسل شود. راه آسان برای عربستان کاهش درآمدهای ایران است. 
درآمدهای  از  درصد   ۶۰ و  است  وابسته  هیدروکربن ها  به  شدت  به  ایران  اقتصاد 
را   ۲۰۱۳ سال  در  ایران  داخلی  ناخالص  تولید  مجموع  از  درصد   ۲۵ و  صادراتی 
کنفرانس  از  پیش  ایران  دلیل  همین  به  داده اند.  اختصاص  خود  به  هیدروکربن ها 

ماه نوامبر، کاهش تولید اوپک را مطرح کرده بود و سعودی ها آن را رد کردند.
کاهش  و  نفت  قیمت  کاهش  با  که  یافته اند  را  این  شانس  سعودی ها  این  بر  عالوه 
ضربه  اسد،  بشار  بی باک  متحد  روسیه،  به  هیدروکربن ها،  از  مسکو  درآمدهای 

بزنند. با کاهش قیمت های نفت ارزش روبل روسیه هم از ماه ژوئن تاکنون تا ۳۵ 
سیاستی  نشان،  دو  و  تیر  یک  سیاست  می رسد  به نظر  است.  یافته  کاهش  درصد 

جدید از سوی عربستان سعودی بود چون نمی خواهد وارد جنگ نظامی شود.
اما سعودی ها تا چه مدت می توانند به این بازی ادامه دهند؟ اگر واقع  گرایانه پاسخ 
دهیم تنها چند ماه. اما اگر قیمت نفت همچنان به کاهش خود ادامه دهد، سعودی ها 
مجبور خواهند بود در مورد این استراتژی خود بازاندیشی کنند. گر چه در پایان 
دالر  میلیارد   ۱۵ و  ارزی  ذخایر  دالر  میلیارد   ۷۴۱ پادشاهی  این  گذشته  مالی  سال 
را  خود  بودجه  کسری  هزینه  می توانند  سعودی ها  و  داشت  جاری  حساب  مازاد 
اخیرا  را  خود  تسلیحاتی  خرید  سعودی ها  این  بر  عالوه  کنند.  جبران  سال  چند  تا 
انجام داده اند و بنابراین پیش بینی می شود که 
هزینه های تسلیحاتی این حکومت در دو یا سه 
سال آینده کاهش یابد و می تواند نقدینگی اش 

را صرف کارهای دیگر کند.
اقتدار  که  است  کرده  تالش  ریاض  چه  گر 
بی شک  و  رساند  اثبات  به  منطقه  در  را  خود 
موجب نارضایتی تهران و مسکو خواهد بود، 
جریانات  از  برخی  نمی تواند  نفتی  سالح  اما 
کند.  تغییر  دستخوش  را  منطقه  حساس 
بریتانیا  اندازه های  با  برابر  هویتی  داعش 
کرده  ایجاد  خود  برای  سوریه  و  عراق  در 
مصاحبه  در  سعود  آل  با  آن  خصومت  و  است 
خود  خلیفه  البغدادی،  ابوبکر  دقیقه ای   ۱۷
ارزان  نفت  شد.  مشخص  گروه،  این  خوانده 
به دست  داعش  که  سرزمین هایی  از  حاصل 
درآمد  دالر  میلیون ها  روزانه  می تواند  گرفته 
آمریکا  اگر  و  باشد  داشته  همراه  به  آنان  برای 
همکاری  داعش  موضوع  حل  برای  ایران  و 
نکنند، این مساله حل نخواهد شد و این به نفع 
باشد  قرار  اگر  عالوه،  به  بود.  نخواهد  ریاض 
سعودی ها  شود،  اجتناب  منطقه ای  جنگ  از 
بهترین  اینها  شود.  حاصل   ۵+۱ گروه  و  ایران  بین  توافقی  باید  که  بپذیرند  باید 
موارد از گزینه های بدتری هستند که پیش روی عربستان قرار دارند و تالش اخیر 
سعودی ها برای مشارکت دادن همتایان ایرانی شان در مسائل، به ویژه امور امنیتی 

منطقه همچون داعش، گامی مثبت بود. 
منبع: بی بی سی

آیا اقتصاد ایران برای رفع 
تحریم ها آماده است؟

علی ابراهیم نژاد - دانشجوی دکترای فاینانس Boston College آمریکا

تمدید  بود،  اخیر  مذاکرات  در  هسته ای  توافق  به  دستیابی  عمومی،   انتظار  که  شرایطی  در 
آینده  ماه  چند  در  و  گسترده  ایران  اقتصاد  سر  بر  را  ابهام  سایه  دیگر  بار  مذاکرات  دوباره 
دست  یافت؟»  خواهیم  دست  هسته ای  توافق  به  نهایتا  «آیا  سوال  با  اقتصادی  فعاالن  بازهم 
و پنجه نرم خواهند کرد. اگرچه اکثر مباحث و تحلیل های مربوط به مناقشه هسته ای حول 
که  مهمی  سوال  می رسد  نظر  به  است،  شده  متمرکز  توافق  عدم  یا  توافق  احتمال  پیش بینی 
برابر  در  افقی  چه  توافق،  به  دستیابی  صورت  در  که  است  این  می شود  پرداخته  آن  به  کمتر 

اقتصاد کشورمان است؟ 
همه  هسته ای  توافق  فردای  از  کنیم  فرض  حالت  خوش بینانه ترین  در  اگر  دیگر،  عبارت  به 
تحریم ها به طور کامل حذف شوند، چه چشم اندازی برای صنعت هواپیمایی، خودروسازی، 
صرفا  قطعات،  تامین  امکان  و  تحریم ها  رفع  آیا  است؟  تصور  قابل  پیمانکاری  یا  پتروشیمی 
است  راهی  ادامه  آن  از  پس  و  کشورمان،  هواپیمایی  صنعت  ساله  چندده  زخم  بر  مرهمی 
رقابتی  و  پویا  صنعت  یک  به  صنعت  این  است  قرار  یا  است  پیموده  تاکنون  صنعت  این  که 
تبدیل شود؟ آیا رفع تحریم ها صرفا به افزایش تیراژ خودروهای بی کیفیت و از رده خارج 
زنجیره  به  است  قرار  بار  این  کشورمان  خودرو  صنعت  یا  می انجامد  کشور  در  شده  تولید 
آزاد  دولت  دخالت های  و  سیاست گذاری  مالکیت،  سردرگم  کالف  از  و  بپیوندد  جهانی  تولید 
شود؟ آیا صنعت پتروشیمی فقط از موانع تحریم بیمه ای و حمل و نقل بین المللی رها خواهد 
چندساله  نااطمینانی های  بازار محصوالت پتروشیمی و  از مداخالت قیمتی دولت در  یا  شد 
قیمت خوراک نیز رهایی خواهد یافت؟ آیا پس از رفع تحریم ها و امکان حضور در بازارهای 
مشکل  درگیر  دولت  بدحسابی  دلیل  به  پیمانکاری  شرکت های  است  قرار  بازهم  بین المللی، 
در  اقتصادی  تحریم های  رفع  و  هسته ای  توافق  به  دستیابی  باشند؟بی تردید،  نقدینگی 
مالی  تبادالت  تسهیل  شد.  خواهد  کشور  اقتصاد  به  مثبت  شوک  یک  ایجاد  باعث  کوتاه مدت، 
بین المللی، تامین قطعات صنعتی و تمایل بیشتر شرکای خارجی برای همکاری با شرکت های 
را  کوتاه مدت  پرشی  و  کرده  باز  تاحدی  را  ایران  اقتصاد  فشرده  فنر  کوتاه مدت  در  ایرانی، 
ایران  اقتصاد  برای  پایدار  و  پرشتاب  رشد  زمینه  بلندمدت  در  آنچه  اما  شد.  خواهند  موجب 
بدون  که  است  بنیادین  تغییرات  و  اصالحات  از  گسترده ای  مجموعه  کرد،  خواهد  فراهم  را 
داد.  خواهد  دست  از  را  خود  اثر  زود  یا  دیر  تحریم ها  رفع  از  ناشی  مثبت  شوک  آنها،  انجام 
سیاست های مداخله جویانه و تصدی گرایانه دولت که ممکن است با افزایش درآمد نفتی وی 
پس از رفع تحریم ها دوباره افزایش یابد، امکان بهره برداری از فرصت های اقتصادی ایجاد 
شده پس از رفع تحریم ها را محدود خواهد کرد. انواع و اقسام دخالت ها و دستکاری هایی 
ناکارآمد  بازارهای  از  مجموعه ای  داشته،  وجود  کشورمان  اقتصاد  در  سنتی  صورت  به  که 
و نامتعادل را در اقتصاد کشورمان ایجاد کرده که اصالح آنها نیازمند همت جدی از سوی 
نیز  تحریم ها  کامل  رفع  فرض  با  حتی  اصالحاتی،  چنین  انجام  بدون  است.  سیاست گذاران 
دست  همچنان  منطقه  اقتصادی  اول  قدرت  به  شدن  تبدیل  و  عقب ماندگی ها  جبران  رویای 

نیافتنی خواهد ماند.

بسیاری از کارشناسان از جنگ 
سردی بین ایران و عربستان سخن 

به میان می آورند که در آن موفقیت 
ایران در حل هر مساله عمده ای 
که موجب نگرانی های منطقه ای 

می شود، از دید سعودی ها به منزله 
شکست  خودشان است و در 

خاندان آل سعود زنگ خطر را به 
صدا در می آورد. از دید آنها، آمریکا 

کامال جا زده و به ایران اجازه داده 
است که تازه نفس شود.
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ادبیات
چرا ایرانیان کتاب 
نمی خوانند؟

علیرضا بهنام، شاعر و منتقد

کتاب در سبد مصرف خانواده های 
ایرانی جایی را که باید ندارد. ملت 
ایران در مقاطع مختلفی در تاریخ 
به صورت مقطعی به کتاب خوانی 
گرایش پیدا کرده که زمانه حاضر 
مقاطع  آن  شمار  در  متاسفانه 

تاریخی نیست.

این مساله را می توان از جنبه های مختلفی بررسی 
دغدغه های  و  اقتصادی  شرایط  بی تردید  و  کرد 
معیشتی مردم در سال های اخیر سهم عمده ای در 
داشته  کتاب خوانی  و  کتاب  به  آنها  شدن  بی رغبت 
است. اما در کنار این مساله ضعف سیستم انتشار 
به  رغبتی  بی  ایجاد  در  نیز  را  کتاب  معرفی  و 
کتاب خوانی نباید دست کم گرفت. باال رفتن حجم 
موجود  مکانیزم های  نقص  کنار  در  کتاب  تولید 
از  یکی  کنونی  فضای  در  کتاب  ارزشیابی  برای 
به  عالقه مند  مخاطب  که  است  دالیلی  ترین  مهم 
به  را  یا او  کرده  کتاب خوانی منصرف  از  را  کتاب 
در  داده  پس  امتحان  و  مطمئن  گزینه های  سوی 

فضای نشر سوق می دهد.

جوایز  و  منتقدان  مطبوعات،  نقش  میانه  این  در 
واقع  در  کند.  می  پیدا  اهمیت  پیش  از  بیش  ادبی 
که  است  چاره ای  تنها  طالیی  مثلث  این  همکاری 
نشر  صنعت  روی  پیش  بحران  این  از  فرار  برای 
ما قرار دارد. بدیهی است که این هدف تنها زمانی 
سالمت  به  بتواند  مخاطب  که  می شود  حاصل 
ادبی  جوایز  باشد.  مطمئن  همکاری  این  نتایج 
برای  مکان  مطمئن ترین  و  مثلث  این  ثقل  نقطه 

هم اندیشی مطبوعات و منتقدان هستند.
اقبال  با  بتواند  که  آن  برای  ادبی  جایزه   یک 
که  آن  برای  مهم تر،  و  شود  روبه رو  کتابخوانان 
ناگزیر  کند  ثابت  تاریخ  به  را  خود  اعتبار  بتواند 
آنها  مهم ترین  که  کند  احراز  را  شرایطی  است 
ادبی  جایزه  یک  نتایج  است.  داوران  بی طرفی 
تنها توصیه ای از جانب بخشی از نخبگان ادبیات 

به جامعه است و میزان مقبولیت آن در جامعه به 
به  کتاب خوانان  که  دارد  بستگی  اعتمادی  میزان 
بنابراین  دارند.  خود  نخبگان  از  بخش  این  آرای 
می توان  کشور  در  ادبی  جوایز  تعدد  صورت  در 
امیدوار بود که روزی هر سلیقه ای در جامعه ادبی 
چراغی  عنوان  به  که  باشد  جایزه ای  صاحب  ما 
این  به  و  کند  عمل  ادبیات  عالقه مندان  روی  پیش 
ترتیب آثار با ارزش هر سال از برآیند نتایج همه ی 

جوایز معتبر سال شناخته شود.

در  داعیه داری  که  ایدئولوژیک  نظم  یک  در 
آن  جدایی ناپذیر  اجزاء  جمله  از  فرهنگ  عرصه  
تقریبا  فرهنگی  رویداد  یک  در  بی طرفی  است، 
بیشتر  زمانی  نکته  این  اهمیت  است.  غیرممکن 
مردم  اعتماد  بگیریم  نظر  در  که  می شود  روشن 
کتاب خوانی  رونق  و  شده  منتشر  کتاب های  به 
تاثیرگذاری  اعتبار و  گسترش  از همین  تابعی  نیز 
سلیقه ای  که  نظمی  بنابراین  است.  ادبی  جوایز 
در  موجود  سالیق  تمام  جایگزین  را  خصوص  به 
جامعه می کند پایه های مشروعیت نهاد ادبیات را 
نشانه رفته است و این امر خود به تولید بی ثباتی 
فرهنگی منجر می شود که در جامعه  امروز ایران 

شاهد آن هستیم.
فعالیت های  اخیر  سال های  در  دیگر  سوی  از 
گرفته  صورت  کتابخوانی  ترویج  برای  بسیاری 
عمیق  و  دار  دامنه  فعالیت ها  این  چون  اما  است؛ 
در  کتابخوانی  کار  از  گرهی  نتوانسته اند  نیستند، 
نوع  این  نظر می رسد در  به  باز کنند.  این مملکت 
کند  فراهم  را  مناسب  بستر  باید  دولت  فعالیت ها، 

و اختیار عمل را به تشکل های فرهنگی که در این 
حوزه ها فعالیت می کنند، بدهد.

فرهنگ  عرصه  دولتی  مدیران  اغلب  ما،  کشور  در 
بدون خالقیت عمل می کنند؛ در حالی که نهادهای 
غیردولتی هم پرانگیزه و خالق اند و هم کارها را با 
سرعت بیشتری انجام می دهند. غالب طرح هایی 
شده  ارائه  جامعه  در  کتابخوانی  ترویج  برای  که 
تاریخی-  واقعیت های  به  توجه  بدون  است، 
اجتماعی ایرانیان تدوین شده است و از همین رو، 

در بعد کالن نتیجه ای عاید طراحان آن نمی شود.
هم اکنون در ایران با جامعه ای مواجه هستیم که 
دارای یک ناموزونی تاریخی است به عنوان مثال 
 – خانوادگی  های  همزیستی  پایه  بر  که  طرحی 
محله ای استوار است، در یک شهرستان با استقبال 
روبه رو می شود؛ اما در کالنشهری چون تهران - 
شده  کمرنگ  آن  در  اجتماعی  روابط  قبیل  این  که 
- به ثمر نخواهد رسید. اینجاست که جوایز ادبی 
به عنوان عنصری برآمده از متن جامعه می توانند 
به  مخاطبان  برای  ملی  سطح  در  معیاری  و  متر 
برای  مقطعی  طرح های  بیشتر  از  که  دهند  دست 

رشد کتابخوانی اثربخش تر خواهد بود.
چه  از  دقیقا  زنیم  می  حرف  کتاب خوانی  از  وقتی 
باید  که  است  سوالی  این  می زنیم؟  حرف  چیزی 
رونق  عدم  چون  مساله ای  به  پرداختن  هنگام 
باور  به  بپرسیم.  خود  از  جامعه  در  کتابخوانی 
مطبوعات،  یعنی  طالیی،  مثلث  همکاری  نگارنده 
می تواند  که  است  مرجعی  تنها  منتقدان  و  جوایز 

پاسخی مطمئن برای این سوال تدارک ببیند.

۱۰ واژه ابداع شده 
توسط نویسندگان

 

آنها  ورود  و  نویسندگان  توسط  جدید  واژگان  ابداع 
زبان  این  شدن  غنی تر  باعث  انگلیسی  لغات  دایره  به 
از  برخی  با  اینجا  در  است.  شده  قرن ها  طول  در 
هلر  جوزف  تا  شکسپیر  از  کلمات  این  محبوب ترین 

آشنا می شویم.

 به نقل از گاردین، این سؤال که چرا و چگونه یک واژه جدید وارد زبان می شود ممکن است 
سؤال بسیاری از افراد باشد. به ویژه درمورد زبان انگلیسی اکنون که به نظر می رسد در آن 

به اندازه کافی کلمه وجود دارد که بتواند تداوم یابد، این سؤال مهم تر می شود.
البته ابداع یک کلمه یا عبارت جدید یک مسئله است و وارد کردن آن در دایره لغات یک زبان 

و مورد پذیرش قرار گرفتن آن موضوع دیگری است.
شکسپیر که در مجموع ۱۷۲۴۵ کلمه در آثار خود دارد، ابداع کننده صدها کلمه جدید بوده که 
برخی از آنها هرگز در خارج از نمایشنامه های او بکار نرفتند، اما کلماتی مانند دست انداز، 

عجله، انتقادی و جاده اکنون از اجزای اساسی واژگان استاندارد ما هستند.
«پائول دیکسون» از یک دهه پیش شروع به گردآوری کلمات، عبارات یا نام هایی که توسط 
کتابخانه  در  موجود  الکترونیکی  و  چاپی  منابع  از  بیشتر  و  کرده  شده  ابداع  نویسندگان 
کنگره آمریکا برای جستجوی این کلمات و نویسندگان ابداع کننده آنها استفاده کرده است. 

در اینجا ۱۰ کلمه محبوب از میان کلمات ابداع شده توسط نویسندگان معرفی می شوند:

                                   Banana Republic /۱. جمهوری موز
این واژه اشاره به ملتی دارد که به لحاظ سیاسی بی ثبات و غیردموکراتیک است و در مناطق 
گرمسیری واقع شده و اقتصاد آن تا حد زیادی وابسته به صادرات یک نوع محصول مثًال یک 
میوه خاص یا یک ماده معدنی است. این واژه توسط ویلیام سیدنی پورتر (او. هنری) در 

مجموعه داستان کوتاه او به نام «کلم ها و پادشاهان» (۱۹۰۴) ابداع شده است.

Beatnik / ۲. هیپی
 ۲ ستون  در  کرونیکل»  فرانسیسکو  «سان  روزنامه  نویسنده  کان»  «هرب  توسط  واژه  این 
آوریل ۱۹۵۸ بکار رفت. کان بعدها گفت: "من کلمه هیپی/  Beatnik(آدم ژولیده و شوریده) 
را با الهام از ماهواره اسپوتنیک روسیه که در آن زمان به فضا فرستاده شد و در ذهن من 

بود، ابداع کردم.  

Bedazzled /۳. مسحور
این کلمه را شکسپیر در نمایشنامه «رام کردن زن سرکش» بکار برد.

۲۲-Catch /۴. مخمصه
کمی  بود.   «۱۸-Catch» جنگ  حماقت  درمورد  هلر»  «جوزف  مدرن  کالسیک  رمان  عنوان 
 Mila» نام  به  اوریس»  «لئون  رمان  ترین  پرفروش   ،۱۹۶۱ سال  در  کتاب  این  انتشار  از  قبل 
۱۸» منتشر شد. برای جلوگیری از اشتباه این اسامی، هلر تصمیم گرفت نام کتاب خود را به 
Catch-۲۲  تغییر دهد. با توجه به داستان کتاب که گرفتار شدن در یک مخمصه است، از آن 

پس به هر نوع مخمصه Catch-۲۲ میگویند.

Cyberspace /۵. فضای مجازی
«ویلیام گیبسون» رمان نویس آمریکایی این واژه را نخستین بار در یک داستان کوتاه در سال 
۱۹۸۲ بکار برد اما پس از انتشار رمان علمی تخیلی او به نام Neuromancer در سال ۱۹۸۴ 
محبوبیت یافت. او فضای مجازی را به عنوان یک نمایش گرافیکی از داده ها که از بانک های 

کامپیوتری استخراج می شوند، توصیف می کند.

Freelance /۶. نویسنده مستقل
الف) فردی که مبادرت به فروش خدمات به کارفرمایان می کند بدون تعهد بلندمدت نسبت 

به هر یک از آنها.
ب) فردی که از لحاظ فعالیت سیاسی یا اجتماعی مستقل و غیروابسته باشد.

این واژه ابتدا توسط «سروالتر اسکات» در «آیوانهو» که نخستین رمان تاریخی در مفهوم 
مدرن است، بکار رفت.

Hard-Boiled /۷. سرسخت
این کلمه در اصل برای اشاره به سفت شدن تخم مرغ آب   پز بکار می رود، توسط مارک تواین 
در سال ۱۸۸۶ به عنوان یک صفت برای هر نوع سختی و غیر قابل انعطاف بودن بکار رفت.

Malapropism /۸. اشتباه لپی
این واژه به معنی استفاده از یک کلمه نادرست به جای کلمه ای است که تلفظ مشابه دارد و 
در نتیجه معنی مبهم و اغلب طنزآمیز حاصل می شود. این کلمه نخستین بار در سال ۱۷۷۵ 
در نمایشنامه «رقیبان» نوشته «ریچارد برینسلی شریدان» نمایشنامه نویس و شاعر ایرلندی 

بکار رفت.

Serendipity /۹. سرندیپیتی
«هوراس والپول» نویسنده و سیاستمدار، این کلمه را در سال ۱۷۵۴ برای اشاره به سرندیپ، 
نام قدیمی سری النکا، به کار برد. او که نویسنده پرکاری بود گفت که این واژه را با الهام از 

یک افسانه به نام سه شاهزاده سرندیپ اختراع کرده است.

Whodunit /۱۰. داستان پلیسی
در  ادبی  منتقد  گوردون»  توسط «دونالد  دارد  اشاره  راز  و  رمز  پر  قتل های  به  که  واژه  این 

ژوئیه ۱۹۳۰ ابداع شد. سپس این واژه آنقدر محبوب شد که هنوز هم بسیار پرکاربرد است.
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 ۳ دسامبر ؛ تولد ژوزف کنراد

 نویسنده داستان های 
پسربچه های دریانورد 
نالچ  کنراد  «تئودور  نام  با  کنراد  ژوزف 
در   ۱۸۵۷ دسامبر  سوم  کورزینوسکی» 
دشتی  شد،  متولد  اوکراین  پادولیای 
زمانی  که  روسیه  و  لهستان  بین  حاصلخیز 
جزو  بعد  و  بود  لهستان  خاک  از  بخشی 
روسیه شد.این منطقه از ملیت های مختلفی 
چهار  و  مذهب  چهار  که  بود  شده  تشکیل 

زبان و چندین طبقه اجتماعی داشتند.

 آن بخشی که ساکنینش به زبان لهستانی حرف می زدند و 
خانواده کنراد هم از آن ها بود، آبا و اجدادی از طبقه سالچتا 

بودند که طبقه ای پایین تر از اریستوکرات ها بود، ثروتمند و 
کورزینوسکی،  آپولو  بودند.  سیاسی  قدرت  دارای  و  اصیل 
و  انگلیسی  زبان های  از  ادبی  مترجم  و  شاعر  کنراد،  پدر 
به  را  انگلیسی  رمان های  بچگی  در  ژوزف  و  بود  فرانسه 
آپولو  می خواند.  پدرش  پیش  لهستانی  و  فرانسه  زبان های 
کورزینوسکی که در گیر فعالیت های ضد تزاریست ها شده 
بود، در سال ۱۸۶۱ با خانواده اش به ولگودا در شمال روسیه 
تبعید شد. در این سفر ژوزف مبتال به سینه پهلو شد و در 

سال ۱۸۶۵ مادرش به همین مرض فوت کرد.
پدر کنراد نیز در سال ۱۸۶۹ به مرض سل درگذشت و او را 
تأثیر  که  بابروسکی»  «تادئوس  دایی اش  پیش  سوئیس،  به 
زیادی در زندگی کنراد داشت، فرستادند. ژوزف که اصرار 
داشت دایی اش اجازه دهد دریانورد شود، در سال ۱۸۷۴ به 
فرانسه رفت و چند سالی در آن جا زبان فرانسه اش را بهتر 

کرد و دریانوردی آموخت. 
خودش  قول  به  ولی  شد  آشنا  زیادی  محافل  با  فرانسه  در 
دوستان بوهمیایی اش بودند که او را با نمایش نامه و اوپرا 
با  هم  خوبی  ارتباط  مدت  همین  در  کردند.  آشنا  تئاتر  و 
قایق های  دیده بان  که  نگذشت  چیزی  و  داشت  دریانوردان 
به  که  کارهایی  و  دید  کشتی  در  که  کارگرانی  شد.  راهنما 
درخشان  جزئیات  برای  زمینه ای  همه  کردند،  تحمیل  او 
فرار  برای  شاید   ،۱۸۷۰ دهه  اواسط  در  شد.  رمان هایش 
فرانسه  تجاری  کشتیرانی  به  روسیه،  سربازی  خدمت  از 
پیوست و در سال های ۱۸۷۵ و ۱۸۷۶ سه بار به جزایر هند 

غربی سفر کرد. 
«کارلیست»  برای  اسلحه  قاچاق  درگیر  همچنین  کنراد 
(جنگ داخلی اسپانیا) شد و تمام سرمایه اش را در این راه 
کرد،  شلیک  سینه اش  به  خودکشی  قصد  به  داد.  دست  از 
جای  به  او  در  عمر  آخر  تا  آن  اثر  ندید،  صدمه ای  هرچند 
به  کرد  توصیه  و  کرد  آزاد  را  او  ضمانت  با  دایی اش  ماند. 
کشتیرانی تجاری بریتانیا بپیوندد تا بدین وسیله شهروندی 
کشتیرانی  در  سال   ۱۶ کنراد  آورد.  دست  به  را  بریتانیا 
تا  گرفته  ملوانی  از  مشاغلی  به  و  کرد  کار  بریتانیا  تجاری 
ناخدایی  مدرک   ۱۸۸۶ سال  در  بود.  مشغول  ناخدا  معاون 

گرفت و کاپیتان کشتی خودش «اوتاگو» شد. 
ترک   ۱۸۹۶ سال  در  و  شد  بریتانیا  شهروند  سال  همین  در 
تابعیت روسیه کرد و توانست از لهستان دیدن کند. در همین 

سال اسم خود را رسمًا به ژوزف کنراد تغییر داد. سفرش 
و  انزجار  و  آن جا،  در  تجربیاتش  و   ۱۸۹۰ سال  در  کنگو  به 
این  حاصل  آثارش دیده می شود،  استعمار، که در  سرزنش 
سفر بود که به ماالریا و اسهال خونی هم مبتالیش کرد. این 
تجربه تلخ آنچنان تأثیری بر او گذاشت که در حدود ۱۸۹۰م 
در نامه ای از کینشاسا به محرم اسرار خود، یعنی خاله اش، 
این  از  شدت  به  متأسفم.  اینجا  به  آمدنم  از  «واقعًا  نوشت: 
کارم افسوس می خورم... همه چیز در اینجا باعث بی زاریم 
سال  تا  کنراد  آدم ها.»  مخصوصًا  و  چیزها،  و  آدم ها  است: 
۱۸۹۴ که در انگلستان مستقر شد و وقت خود را به ادبیات 
هند،  اقیانوس  مختلف  نقاط  استرالیا،  به  داد،  اختصاص 
برونئی، آمریکای جنوبی و جزایر اقیانوس آرام سفر کرد.

در  که  هلندی  مردی  داستان  آلمایر،  حماقت  رمانش،  اولین 
برونئی خانه به دوش است، 

شد،  چاپ  اصالح  و  حک  سال  پنج  از  بعد   ۱۸۹۵ سال  در 
بعد  نداشت.  فروش  ولی  شد  روبرو  منتقدین  استقبال  با 
کشتی  کاکاسیاه  و  جزایر  از  شده  رانده  کتاب های  آن،  از 
نارسیسوس که داستانی پیچیده از طوفانی در دماغه امید 
را  جیم  لرد  و  است  اسرارآمیز  و  سیاه پوست  ملوانی  و  نیک 

داشت  آرزو  کنراد  که  است  ملوانی  نمونه  داستان  ملوان  که 
 ۱۹۰۴ سال  در  رمان «نوسترومو»  کرد.  چاپ  باشد،  او  مثل 
چاپ شد، رمانی تخیلی که کندوکاوی است در آسیب پذیری 
بزرگی  مالی  ضرر  موجب  کتاب  این  بشر.  فسادپذیری  و 

برای کنراد شد. 
داستان درباره یکی از وسوسه انگیزترین سمبل های کنراد، 
شهرت  و  خطرناک  کارهای  به  اشتیاق  است.  نقره  معدن 
نوستروموی ایتالیایی را از بین می برد و راز نقره هم با او 
به خاک سپرده می شود. این کتاب از نظر منتقدین شاهکار 
تلقی شد ولی باز هم فروش نرفت. از ۱۸۹۷ تا سال ۱۹۱۱ که 
کنراد کتاب در چشم غربی ، رمانی به سبک داستایوسکی، 
را چاپ کرد، دوره خالقیت هنری کنراد می دانند. چاپ در 
چشم غربی شکست دیگری برای کنراد بود که حمله عصبی 
شدیدی هم به دنیال داشت. هرچند کنراد نویسنده ای پرکار 
«شانس»  کتاب  چاپ  و   ۱۹۱۳ سال  تا  مالی اش  وضع  بود، 
از  و  ستودند  را  کنراد  بعد  به   ۱۹۱۹ سال  از  نیافت.  بهبود 

بعضی داستان هایش فیلم ساختند. 
پنج  از  افتخاری  مدرک  و  «شوالیه»  نشان   ۱۹۱۴ سال  در 
و  می گذراند  نوشتن  به  را  روزهایش  کرد.  رد  را  دانشگاه 
خالیی  می کرد.  مناسب  لغتی  یافتن  صرف  وقت  ساعت ها 
با  برایش  همیشه  می کرد،  احساس  انگلیسی  زبان  در  که 
اهمیت بود. وی اواخر عمر ساکن آمریکا شد. این نویسنده 
بزرگ در ۱۳ اوت سال ۱۹۲۰ در سن ۶۷ سالگی در اثر حمله 
سالگرد  مین   ۱۵۰ مناسبت  به  درگذشت.یونسکو،  قلبی 
نامیده  کنراد  ژوزف  سال  را   ۲۰۰۷ سال  کنراد  ژوزف  تولد 
است. ژوزف کنراد در ابتدا به عنوان نویسنده داستان های 
را  او  امروزه  اما  بود،  شده  شناخته  دریانورد  پسربچه های 
عمیق  آگاهی  نشان دهنده  آثارش  که  می دانند  نویسنده ای 
که  است.آثارش  سرایی  داستان  ماهرانه  تکنیک  و  معنوی 
کوتاه  داستان   ۲۸ و  خاطرات  دوجلد  رمان،   ۱۳ بر  مشتمل 
سیاسی  مسائل  و  انسان  وضعیت  به  را  او  عالقه  است، 
اتوبیوگرافی  سبک  او  رمان های  از  بعضی  می دهد.  نشان 
و  داستانی  ادبی،  آثار  تمام  در  کنراد  حال  عین  در  و  دارند، 
همبستگی  و  فردی  مسوولیت  مشکالت  روی  مقاله هایش، 

انسانی تأکید می کند.»

کتابخانه های انگلستان 
و قفسه های خالی 

اطالعات  و  کتابخانه ها   خبرگان  نهاد 
انجمن های  سایر  نیز  و   CILIP انگلستان/ 
کتابخانه ای این کشور با راه اندازی کمپینی در 
حوزه  از  منتشرنشده  فردی  آثار  انتقال  صدد 
نظام  به  مشخص»  مؤلف  بدون  یا  یتیم  «آثار 
کنونی کپی رایت (مدت طول عمر نویسنده به 

عالوه ۷۰ سال) هستند.

محدودیت های  به  اعتراض  در  انگلستان  کتابخانه های   
کپی رایت، قفسه های خالی خود را به نمایش گذاشتند

 به نقل از Teleread، این کمپین که معتقد است دسته بندی آثار 
فردی منتشر نشده در رده «آثار بدون مؤلف» نمایش آثار آنها 
را محدود کرده است، اکنون مبارزه خود را از اعالم درخواست 
و  موضوع  این  اهمیت  تا  کشانده  خالی  قفسه های  نمایش  به 

منظور خود را بهتر نشان دهد.

این کمپین در توضیح این موضوع می گوید:
بیش از ۵۰ درصد از آثار موجود در آرشیو انگلستان «آثار یتیم» 
هستند. آثار یتیم به آثاری گفته می شود که صاحبان حقوق آنها 

نامشخص بودن و نامعلوم هستند.
بدون  اثر  میلیون   ۱٫۷۵ حدود  بریتانیا  جنگ  سلطنتی  موزه 
مؤلف مشخص را در خود جای داده است که این تعداد ۲۰ تا ۲۵ 
درصد از مجموع ۷٫۹ میلیون اثر این موزه را شامل می شود.  
این کمپین از دولت انگلستان خواسته است از پایان سال ۲۰۳۹ 
مدت حفاظت از کپی رایت در برخی آثار منتشرنشده را به مدت 
طول عمر نویسنده به اضافه ۷۰ سال کاهش دهد، همانگونه که 

در مفاد قانون اصالح مقررات ۲۰۱۳ چنین آمده است.
است  مسئله  این  بررسی  حال  در  اکنون  انگلستان  دولت 
کشور  این  فکری  مالکیت  وزیر  نویل-رالف»  «بارونس  و 

حال  این  با  است.  داشته  زمینه  این  در  مثبتی  اظهارنظرات 
مورد  این  در  عاجل  اقدامات  که  است  نگران  همچنان   CILIP
تعویق  به   ۲۰۱۵ سال  در  بعدی  انتخابات  تا  و  نگیرد  صورت 
و  کتابخانه ها  کپی رایت  اتحادیه  رئیس  کورن»  بیفتد.«نائومی 
 ۶ زمان بندی  که  هستیم  نگران  "ما  گفت:  انگلستان  آرشیوهای 
ماهه که در نامه وزیر قید شده، شانس تصویب این مقررات تا 
پیش از انتخابات عمومی ۲۰۱۵ انگلستان را کاهش دهد. ما نیاز 

به اقدام سریع برای حل و فصل این مسئله و در نتیجه امکان 
دسترسی به تاریخ خود را داریم."

نامه های  از  زیادی  تعداد  که  اول  جهانی  جنگ  سالگرد  در 
این  گرفت،  قرار  مشخص  مؤلف  بدون  آثار  جزو  سربازان 
گزارش  به  شد.  واقع  توجه  کانون  در  خاص  طور  به  موضوع 
اسکاتلند  ملی  کتابخانه  تا  جنگ  سلطنتی  موزه های  از  گاردین 
خالی  ویترین های  و  کرده  استفاده  فرصت  این  از  ادینبورو  در 
خود را به نمایش گذاشته اند تا به بازدیدکنندگان یادآوری کنند 
این  است.  رفته  بین  از  گذشته  به  دسترسی  امکان  حد  چه  تا 
برای  انگلستان  مردم  عموم  از  فراخوانی  طی  همچنین  کمپین 

حمایت از از این ابتکار عمل دعوت کرده است.



  جمعه ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۴هفته نامه پرشین۱۲

سینما
فیلم جدید جی سی چاندور که«یک سال بسیار خشن» نام 
دارد و به تازگی در سطح جهان اکران شده،تماشاگران را 
به سال ۱۹۸۱ می برد و از آنجا به سمت جلو به حرکت در 
می  آشنا  مورالس  ابل  کاراکتر  با  ما  سال  این  آورد.در  می 
تولید  و  نفت  صنعت  سالطین  از  یکی  به  که  مردی  شویم. 
که  است  مهاجری  او  است.  شده  تبدیل  انرژی  و  سوخت 
امپراطوری  صاحب  آشفته  آمریکای  یک  در  خواهد  می 
داران  سرمایه  از  بسیاری  مثل  دیدگاه  این  از  و  زور  و  زر 
نشان  روشن  حد  از  بیش  او  آینده  اما  شود  دیگر  خارجی 
نابود  و  سوختن  درد  به  بیشتر  که  تابناک  قدر  دهد.آن  می 
شدن می خورد تا ماندن و حفظ امپراطوری پوشالی اش 
و«یک سال بسیار خشن» داستان اوجگیری و ویرانی این 
هر  معموال  که  است  کارها  قبیل  آن  از  فیلم  است.این  تاجر 

بر  غلبه  توانایی  و  کند  می  ظهور  آنها  از  یکی  حداقل  سال 
معموال  اما  دارد  را  اسکار  تر  اصلی  و  تر  جدی  مدعیان 
این  بر  حاکم  روند  با  ای  گونه  به  زیرا  افتد  نمی  اتفاق  این 
انتخابات همسو نیست و راه  خود را می رود در قیاس با 
است  مستقل  حد  از  بیش  هالیوودی   استاندارد  های  فیلم 
هنر  و  سینمایی  علوم  آکادمی  منظر  از  نیز  مسئله  همین  و 
اندازه  است،به  اسکار  کننده  اهدا  نهاد  که  تصویری  های  
کافی یک عیب برای عدم اهدای این جایزه به شمار می آید!

بازیگر قهار مبارزات سیاسی
«درون  فیلم  دز  بار  آخرین  را  او  که  ایزاک  اسکار 
للوین دیویس» کار برادران کوئن در سال ۲۰۱۲ دیده 
به  اما  خوب  ظاهرا  مهاجر  غول  و  تاجر  را  بودیم، 
این  در  و  کند  می  ایفا  گفتیم  که  را  کرداری  بد  واقع 
راه به موفقیت کامل می رسد و کاراکتر ابل مورالس 
و  سیاسی  مبارزات  قهار  بازیگر  یک  او  بازی  با 
اجتماعی  است که می خواهد قطعه ای و لو سرشار 
در  و  دارد  بر  خود  برای  را  خاکی  کره  در  آلودگی  از 
نیویورک  ایالت  در  خانه   رود  یک  به  نزدیک  جایی 
آمریکا عمارت حکمرانی خود را بنا کند و در این راه 
از اعضای گروه خود می خواهد  که کار معامله را 
حال  این  کنند.با  تامین  او  برای  را  ملک  این  و  تمام 
رقبای او نیز بیکار نمی نشینند و در جنگ آدم های 
توطئه  امالک  و  ملک  متخصصان  و  سلطه  پی  در 
به  کار  پذیرد  می  صورت   وی  علیه  بر  توطئه  پشت 
جایی می رسد که فروشندگان و وابستگان مورالس 
حامل  های  کامیون  و  گیرند  می  قرار  تهاجم  مورد 
بارها و مواد مورد نیاز وی به سرقت می روند.او به 

دنبال سارقان روان می شود و قطارها را تعقیب می 
کند و وارد دهانه تونلی می شود که شاید نه راهی 
به مقصد سالمت،بلکه حرکت به سمت جهنم باشد.

تصویری عظیم تر از قبل
این چنین است که چاندور که پیشتر هم به خاطر کارهای 
ستوده  و  شناخته  سینما  عرصه  در  رحمش  بدون  و  جدی 
می شد.در فیلمی از همان تبار تصویر عظیم تری از زندگی 
واقع  به  و  دهد  می  ارائه  را  کردار  کج  و  تبهکارای  با  توام 
اینبار به«دوز»کج روی کاراکتر هایش می افزاید، تا به آن 
کالن  اجتماعی  منافع  بلکه  شخصی  های  سود  نه  که  حد 
مقصد و هدف کاراکتر های او باشد از دیدگاه او نیویورک 
که غربی ها در افواه و مثال ها و البته با نگاهی غیر واقعی 

آن را «سیب بزرگ»می نامند بیش از همیشه گندیده جلوه 
می کند و رنگ های تیره بد بینی از آن می باردسناریوی 
کاپیتالیسم  همسویی  تا  کرده  کمک  هم  فیلم  شده  حساب 

لجام گسیخته با جنایات بر خاسته از آن آشکارتر  شود.

دور از ساحل نجات
مورالس که از هر سو کوبیده و تضعیف شده،به همسرش 
(جسیکا شاستین در رلی کوچک تر از نقش های عمده تر 
چهار - پنج سال اخیرش) روی می آورد تا مگر با دلگرمی 
های او به آینده امیدوار شود. و از استاد و راهنمایی شغلی 
راه  این  در  هم  کار)  کهنه  بروکز  (البرت  اش  اقتصادی  و 
مدد می گیرد ولی خود او هم معترف است که با این گونه 
کمک ها به ساحل نجات نمی رسد و از هر جهت پشت  سر 
است. باخته  آنها  به  را  قدرت  بازی  و  گرفته  قرار  رقبایش 

محصوالت  فروش  و  نفتی  عملیات  سلطان  عنوان  به  او 
یک  هر  حاال  اما  بود  شده  معادله  این  وارد  آن  از  برخاسته 
از رقبایش که با لباس های شیک و سر و وضعی چشمگیر  
دهند،می  می  قدرت  نمایش  نیویورک  های  رستوران  در 
است  مطرح  سؤال  این  و  بدانند  پیش  او  از  را  خود  توانند 

که کدامیک بخشی از ثروت نفتی او را به یغما برده اند.

ظهور و سقوط وال استریت
مورالس بدش نمی آید  به آنها از لزوم رعایت اخالق حرفه 
ای بگوید اما مثل آنها به دنیای سیاه تبه کاری کشیده شده 
است و فرق چندانی با سارقان مایملک خود ندارد، هر چند 
در  رسد،  می  نظر  به  تر  خطا  کم  و  منظرتر  خوش  آنها  از 
مفید  نسبتًا  نفتی  غول  یک  او  شاید  جی.سی.چاندور  فیلم 
برای دهه یکه تازی اش(۱۹۸۰) بوده باشد اما این ناسالمت  

و تیره بودن نیویورک است که سبب می شود حاکمان کج 
کردار آن تا حدی قابل قبول به نظر برسند.همه می دانند 
که چطور در سال های  بعدی ظهور و سقوط وال استریت 
صنعتی  های  غول  اوباما  و  بوش  متضاد  های  سیاست  و 

آن  از  بعد  حتی  و  زمان  آن  تا  اما  مرد  گیر  زمین  را  آمریکا 
فرمان اصلی و هدف عمده برای این تاجران  زیاده خواه 
دهه۱۹۸۰  در  است.مورالس  قدرت  فاکتور  از  گیری  بهره 
قدرت را به خود و رونق کاذب را به دولت رایگان و شهر 

پوشالی(نیویورک)داد اما مثل هر چیز توام با ریا و تقلبی 
شد.نقطه  حذف  صحنه  از  آرامی  به  و  نماند   جا  بر  پا 
شروع سقوط او که به ظاهر زمان اوجگیری اش تلقی می  
رونالد  رسیدن  قدرت  به  سال  همان  بود.   ۱۹۸۱ .سال  شد 

ریگان«بازیگر رییس جمهور شده»سینمای آمریکا و زمان 
محکم شدن اولین پایه های امپراطوری نفتی مورالس.

Guardian :منبع

درباره «یک سال بسیار خشن»، فیلم جدید جی.سی چاندور

رونق موقتی غول های شهر پوشالی
 چاندور این بار روی زندگی یکی از مهاجران زیاده خواه و تاجران 
می  مردی  سقوط  و  ظهور  از  و  کند  می  زوم  نیویورک  کردار  کج 
گوید که هر چند ار سایر گانگستر های عصر خود بهتر بود اما 

اموالش را ربودند و همچون  دولت ریگان به پایان خط رسید.

کمدی در دنیای خالفکاران
جیک جانسون» و«دیمن وایانس جونیور» در فیلم جدید «بگذار پلیس باشیم» همبازی 
شده اند تا در قالب دو پلیس همکار  دست به دستگیری خالفکاران بزنند. اما خود فیلم 
به اندازه این دو بازیگر موفق نیست . این فیلم مفرح را «لوک گرینفیالد» کارگردانی 
کرده و البته خودش نیز یکی از نویسندگان فیلم است داستان«بگذار پلیس باشیم» با 
این هدف کار خود را شروع می کند و به پایان می رساند که یک ایده خوب اما کهنه 
را که دیگر همگان با چند و چون آن آشنایی دارند،از زاویه دیدی متفاوت بیان و اصل 

دوستی را این بار از زبان دو نفر که می توانند پلیس باشند،بازگو کند.
می  تصمیم  میهمانی  یک  پایان  در  دوست  دو  که  شد  می  شروع  آنجا  از  فیلم  رو  این  از 
گیرند لباس های مبدلی را که در طول شب پوشیده بودند،عوض نکنند وبا همان لباس 
را  بودن  پلیس  برای  را  خود  رویاهای  و  بروند  خیابان  است،به  پلیس  یونیفرم  که  ها 
تحقق بخشند . اما ناگهان اتفاقاتی شروع به رخ دادن می کند که یکی پس از دیگری بد 
و بدتر می شوند.آنها از یک طرف توجه یک گنگستر بزن بهادر (جیمز دارسی)را جلب 
می کنند تا به فکر مقابله با آنها بیفتد وهم توجه یک پلیس واقعی(راب رایگل)را جلب 
می کنند. گرینفیلد»درست همات طور که در فیلم قبلی خود یعنی،«دختر خانه بغلی» 
می  قرار  ساخته  خود  دار  خنده  موقعیت  یک  در  را  یش  کارکترها  بود.همه  داد  انجام 
دهد.و سپس به آرامی الیه الیه عمق وجود آنها را نشان می دهد و تمام این کارها را در 

فضایی کمدی که بر سراسر فیلم حکم فرما  است،به سرانجام می رساند.

ملغمله ای از طنز و درد
فیلم در این فضای کمدی بین ویژگی های مختلفی نوسان دارد.گاه شوخی ها به لودگی 
می رسند و گاه دلزده هستند و و برخی اوقات نیز فیلم تبدیل به یک کمدی تلخ و سیاه 
به  باعث  ها  تعلیق  و  ها  نوسان  همین  کند.اما  می  بیان  را  جدی  مسائلی  که  شود  می 
و  اصلی  بازیگر  دو  وجود  عین  به  آن  موفقیت  که  است  شده  جالب  سبکی  آمدن  وجود 
می  که  شکل  بهترین  در  باشیم»،  پلیس  است.«بگذار  آنها  داشتنی  دوست  های  کارکتر 
تواند،ساخته شده است.در محور فیلم فضای خوب و پر کششی بین دو بازیگر اصلی 
وجود دارد (که یاد آور زوج بازیگری ست روگن و بیل هادر و «خیلی بد» است که به 
همراه آن دو «مایکل بی»نیز خود را وارد ماجراها ساخته است).عالوه بر این شوخی 
خنده  از  مخاطب  فیلم  طول  در  بار  سه  یا  دو  و  هستند  جذاب  و  خوب  بسیار  فیلم  های 

منفجر می شود.
خودش  تا  کند  می  تالش  فیلم  لحظات  تمام  در  که«گرینفیلد»  نباشد  جالب  خیلی  شاید 
فیلم  خوب  چندان  نه  دهد.فیلمبرداری  نشان  را  اش  سازگاری  و  باشد  داشته  حضور 
جامپ  شبیه«۲۱  چیزی  به  تبدیل  اوقات  گاهی  باشیم»  پلیس  است،«بگذار  شده  باعث 
استریت» اما بسیار تنبل تر و بدتر و ساده تر از آن شود که با انتظاراتی که از این سبک 

از کمدی و کارگردان آن می رود همخوانی نداشته باشد.

به طرزی کامال اشتباه
را  خود  دوم  نقش  بازیگران  توانایی  و  خوب  بازی  سادگی  به  همچنین  «گرینفیلد» 
همچون اندی گارسیا و نینا دابرو از دست می دهد وحتی جالب تر اینکه برخی از فعل 
و انفعال های بین کارکتر ها در اتاق تدوین به طرزی کامال اشتباه از بین می رود و آنها 

را خیلی سر دستی کنار می گذارد.
حد  از  بیش  و  زیاد  خیلی  این  مثل  فیلمی  برای  که  است  دقیقه   ۱۰۴ فیلم  زمان  مدت 
بد  کامال  فیلم  میانه  های  سکانس  از  برخی  که  بویژه  رسد.  می  نظر  به  سخاوتمندانه 
هستند با این حال نمی توان انکار کرد که بخش پایانی فیلم کامًال قوی است که همین 
قوت پایانی باعث می شود ضعف های آن پوشیده شود:در این بین رایگل نیز به خوبی 
درخشیده است.«بگذار پلیس باشیم»با وجود همه کاستی هایی که دارد،باز هم آنقدر 
همراه  خود  با  فیلم  پایان  تا  را  او  و  دارد  نگه  سرگرم  را  خود  مخاطب  که  هست  خوب 

سازد.

بگذار پلیس باشیم / کارگردان: لوک گرینفیلد
نویسندگان فیلمنامه: لوک گرینفیلد،نیکوالس توماس

جیمز  و  دوبرو  رایگل،نینا  جونیوز،راب  وایانس  دیمون  جانسون،  بازیگران:جیک 
دارسی  موسیقی متن: کریستو نر بک و جیک موناکو  مدیر فیلکبرداری: دارین اوکادا
Indie London :منبع
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 «سقوط»،عنوان فیلم جنایی تازه ای از مایکل. آر. 
جهات  ای  پاره  از  و  آمریکایی  کارگردان  روسکام 
کاری دیدنی و حرفه ای است و می تواند از منظر 

بسیاری از منتقدان و مردم نمره قبولی بگیرد.

اغلب  وصف  این  و  دارد  فریبنده  و  پیچدار  موضوعی  فیلم 
چهره  دو  انگار  که  هایی  آدم  هست.  هم  فیلم  این  کاراکترهای 
دارند و چیزی نیستند که بنظر می رسند. مرکز ثقل این فیلم 

یك رستوران در شهر نیویورك است و اینجاست که معامله ها 
و تجارت های کالنی که اغلب هم غیر قانونی هستند. صورت 
می پذیرد. وقتی از این رستوران سرقت و متعلقات آن ناپدید 
(تام  باب  و  فقید)  کاندولفینی  جیمز  بازی  (با  مارو  می شود، 
این  بازیابی  به  محکوم  هستند  مکان  این  مالکان  که  هاردی) 
پول و مایملك از دست رفته هستند و چاره ای جز این ندارند 
ولی این فقط ظاهر قضیه و چیزی است که روبروی ما گذاشته 
این  دوی  هر  و  باشد  متفاوت  چیزی  ماجرا  اصل  شاید  و  شده 
طرف  از  می دهند.  انجام  دیگری  کارهای  واقع  در  کاراکترها 
دیگر این سرقت وسیله و بهانه است و مقدمه ای برای رو شدن 

چهره های اصلی و پنهان مانده کاراکترهای فیلم است.

یك نویسنده چیره دست
شاید هم این فریبندگی و چهره های متغیر و این نکته را که در 
این داستان هیچ  چیز آنچه که واقعًا هست نشان نمی دهد، باید 
در این نکته مهم دانست که فیلم The Drop از روی یك داستان 
و  راز  که  معروف  نویس  جنایی  لیهان،  دنیس  نوشته  کوتاه 
رمزهای زیادی در بند و پی هر داستانش وجود دارند، اقتباس 
شده است. نام داستان کوتاه مذکور که خود لیهان فیلمنامه ای 
از روی آن نوشته و تحویل روسکام داده، «نجات حیوان»، نام 
دارد و به سبك و سیاق کارهای دیگر و داستان های بلند او مثل 
نظر  تجدید  نوعی    Gone baby Gone و  مرموز»  «رودخانه 
در ژانر جنایی و بیرون آوردن ترکیب و فرمولی تازه از درون 
آن است. لیهان در این گونه موارد داستانش را سرشار از آدم 
های پر فریبی می کند که گاه در متن اصلی اتفاقات نیستند اما 
که  رسد  می  چیزی  به  طریق  این  از  او  می کنند.  کامل  را  آنها 
سختی  و  بیننده  برای  ابهام  ایجاد  خواسته،  آن  و  خواهد  می 
تشخیص موقعیت ها و کسانی است که آنها را خلق می کنند. 
تم های پرورانده شده توسط لیهان معموًال مبتنی بر احساس، 
او  های  آدم  به  که  رسد  می  بنظر  همیشه  و  اند  منطقی  ولی 
آنها  که  می شود  داده  رستگاری  برای  سوم  و  دوم  فرصت  یك 

معموًال از آن سود نمی جویند.

بازیهای موفق
هنر  از  هم  را  استادانه  بازیهای  توان  می  روالی  چنین  پایه  بر 
صورت  که  است  کاری  این  و  گرفت  نیز  فیلم  این  های  پیشه 
گرفته و این مثًال از جیمز گاندولفینی آورد که سالها در یك رل 
درخشید  تلویزیونی«سوپرانوز»  سریال  -در  معروف  جنایی 
آنها  ارائه  در  استاد  و  مانوس  بسیار  ها  گانگستر  کاراکتر  با  و 
پیش  او  های  فیلم  آخرین  از  یکی  در The Dropکه  این  و  بود 
از مرگش است. نمود آشکاری دارد و وی در رل محوله به او 

و  عظمت  پی  در  او  کاراکتر  می کند  عمل  عالی  نیز  فیلم  این  در 
را  آن  هرگز  خود  عادی  روند  در  اش  زندگی  که  است  رفاهی 
را  آن  کلك  و  دوز  با  باید  وی  نتیجه  در  است.  نبخشیده  وی  به 
فراهم آورد. شخصیت او در «سقوط»، تا حدی وامدار کاراکتر 
سریال  در  وی  مرکزی  و  مشهور  شخصیت  سوپرانو  تونی 
هر  رفتاری  های  استعاره  در  این  و  هست  هم  «سوپرانوز»، 
دو کاراکتر نیز محسوس است. البته سوپرانو بر خالف مارو 
اگر  ولی  نبود  ناکام  کارش  اوج  نقاط  به  صعود  در  هیچگاه 
دچار عارضه ای می شد و به جایی نمی رسید، البد اینك مثل 

مارو خودش را در یك رستوران کوچك گم و پنهان می کرد و 
به جای خالف های بزرگ به ارتکاب تخلف های کوچکتر می 

پرداخت.

کم هوش و پر تالش
با  تقریبًا  و  دارد  «سقوط»،  در  موفق  نمایشی  نیز  هاردی  تام 
به  شانه  بازیگری  قوت   لحاظ  به  اش  رفته  دست  از  همبازی 
شانه ساییده و پایاپای عمل کرده است. کاراکتر او با هنری که 
وی در تکلم به لهجه نیویورکی ها از خود بروز می دهد. آدم 
کم هوش و پر تالشی است که می کوشد راههای خوشبختی 
در  حال  عین  در  بیابد.  قانون  فاقد  شهری  در  را  اش  شخصی 
سیمای او و پس زمینه چهره اش چیزهایی هست که بنظر می 
رسد رازهای زندگی او و کارهایی باشند که در گذشته انجام 
داده و تمایلی به بروز آنها ندارد. گاهی یك نگاه، یك پز و یك 
وجود  رازها  این  شود  مشخص  آنکه  برای  هم  العمل  عکس 
دارند، کفایت می کند و بیننده می فهمد کاراکتر هاردی چیزی 
و  او  هم  وقتی  ولی  آمده  نظر  به  فیلم  از  لحظه  آن  تا  که  نیست 
هم مارو به گوشه ای رانده می شوند و مقابل یك خطر مشترك 
قرار می گیرند واکنش های هر دو به یك اندازه جالب و ابهام 
بر انگیز است. بازیهای هنر پیشه های مکمل فیلم شامل نومی 
ماتیاس  همچنین  و  دارد  مخدوشی  گذشته  باب  مثل  که  راپاچ 
شونائرتس به عنوان یك خالفکار و زندانی سابق که می کوشد 
نیز  کند،  برداری  بهره  خودش  سود  به  باب  خطیر  شرایط  از 
نمره  صاحب  فیلم  یك  با  ما  و  دهد  می  نشان  راهگشا  و  موفق 
مواجه  هایش  پیشه  هنر  کار  غنای  نظر  از  کم  دست  قبولی 

هستیم.

ابهام هایی که فیلم را دیدنی تر می کند
به جمع این بازیگران بیفزایید جان اورتیز را در رل یك پلیس 
وقوع  محل  رستوران  داند  می  که  گرا  حقیقت  ولی  تندرو 
اتفاقات هر چیزی هست اال یك رستوران واقعی و کسب و کار 
مالکان آن فقط یك سر پوش بر تخلفات و مته کاری هایی است 
که در رستوران صورت می پذیرد و فضای این مکان و ویژ گی 
این  باشد.  تخلف  این  دهنده  پوشش  تواند  می  حرفه  این  های 
پلیس مدرکی برای اثبات باورهایش نمی یابد و روسکام حتی 
اصلی  کاراکتر  دو  پنهان  زوایای  برخی  دیدن  از  را  ها  بیننده 
اش محروم می کند ولی همین ابهام ها است که The Drop با 
تالقی  نقطه  یك  به  را  کار  و  می کند  تر  دیدنی  ها  بیننده  برای 

تماشایی می کشاند.
Indie  London.com:منبع

دینگتون» عنوان فیلم تازه ای از سینمای انگلیس است 
است  فانتزی  قسمتی  تا  کمی  و  اجتماعی  کار  یک  که 
ابتدا  باید  بدانیم  خیالی  را  آن  که  هم  مقدار  هر  ولی 
از  خرس  یک  سفر  داستان  فیلم  این  که  شویم  متذکر 
نقطه ای نامعلوم به انگلیس و مستقر شدن این جانور 
در  زندگی  های  ویژگی  از  او  تعجب  و  کشور  این  در 

سطح بریتانیا است. 
فرض  اما  بدانید  مسخره  ایده  یک  را  این  توانید  می 
را  فیلم  این  که  است  این  تر  قوی  امکان  و  تر  محتمل 

به  و  بپسندید  شده،  کارگردانی  کینگ  پل  توسط  که 
رغم قرار داشتن یک خرس در مرکز داستان، این فیلم 
را  «پدینگتون»  کینگ  بدانید.  ارزش  با  و  انسانی  را 
باند  مایکل  از  وار  خیال  و  شیرین  داستانی  اساس  بر 
ساخته و خرس مورد اشاره (با صدای بن ویشاو) به 
و  ها  شیرینی  عاشق  انگلیس  در  شدن  مستقر  محض 
مارماالدها و البته عسل های بریتانیا می شود ولی او 
را  این  فقط  و  آورد  نمی  در  سر  ها  انگلیسی  رفتار  از 
می داند که رفتار آنها به کلی متفاوت با چیزی است 

که وی می اندیشید.
کشتی  یک  وارد  و  آید  می  بیرون  جنگل  درون  از  او   
می  لندن  به  و  آید  می  انگلیس  سمت  به  و  شود  می 
متفاوت  که  شود  می  روبرو  چیزهایی  با  آنجا  و  رسد 
این  در  بودند  گفته  او  به  اوست.  قبلی  باورهای  با 
و  سر  بر  کاله  همه  بارانی  و  خنک  همیشه  سرزمین 
چتر در دست دارند اما نه تنها این طور نیست و لندن 
به ادغامی از فرهنگ های متفاوت تبدیل و کاله ها و 
سالم  جواب  حتی  بلکه  شده  همیشه  از  کمتر  چترها 

آدم را هم نمی دهند

در بین اعیان نشین ها
اما مگر این خرس آدم و یا به مثابه آدم است؟ پاسخ 
را در رل اصلی و جای کلیدی ای بیابید که در این فیلم 
شب  اولین  همان  در  است.  شده  داده  خرس  این  به 
حضور پدینگتون در لندن، یک خانواده به سرکردگی 
مثل  را  او  هاوکینز  سالی  و  ویل  هیوبون  کاراکترهای 
یک فرزند تحت سرپرستی خود قرار می دهند. خانه 
آنها در محله اعیان نشین و معروف ناتینگ هیل لندن 
واقع است و بنظر می رسد این خرس نشانگر میزان 
تحمل و البته ارزش های رو به زوال در این خانواده 

است که به هر چیز تازه ای چنگ می زند.
(پیتر  طلب  رفاه  همسایه  یک  وقتی  اوصاف  این  با   
(نیکول  طینت  بد  دیگر  همسایه  یک  و  کاپالدی) 
کیدمن) قصد جان خرس را می کنند، همین خانواده 
به نجات او می شتابند. خرس که امنیت را مهمترین 
نقاط  سمت  به  یابد،  می  اش  زندگی  در  غایب  عامل 
و  آید  می  در  حرکت  به  آن  اطراف  و  لندن  شهر  دیگر 
می  هم  شهر  این  طبیعی  تاریخ  موزه  به  سری  حتی 

زند.

عنصر شگفتی
او  تصویر  و  خرس  این  ادغام  واقع  به  و  اینها  همه 
های  گرافیک  لطف  به  قصه  در  موجود  های  آدم  با 
کامپیوتری و فن آوری های رایانه ای امکان پذیر شده 
توانسته  همکارانش  و  کینگ  پل  که  است  چنین  این  و 
اند داستان مایکل باند را که ذاتًا و اصوال قابل انتقال 

به پرده نقره ای نیست، بر آن جلوه گر شوند.

 از این طریق است که این خرس جذاب(!) در جاهای 

کند  می  تفرج  و  گردش  آن  حومه  و  لندن  مختلف 
این  از  دقایقی  در  و  بیند  می  را  مختلف  های  محل  و 
شب  تاریکی  در  طبعًا  و  برد  می  هم  لذت  ها  گردش 
کند  می  هایی  انسان  دست  از  امنیت  احساس  بیشتر 
زنند.  می  تیر  با  هم  را  او  سایه  روز  روشنایی  در  که 
فقدان  و  دیالوگ  کمبود  طبعًا  فیلمی  چنین  مشکل 
خرسی  با  برخورد  در  زیرا  است  متنوع  گفتگوهای 
که در سطح شهر چرخ می زند، کمتر می توان حرف 
تنوع  پر  که  کرد  عرضه  و  ردیف  را  اظهاراتی  و  ها 
باشند و عنصر شگفتی و حیرت بینندگان از دیدن یک 
خرس در سطح شهر دائمًا در آن جلب نظر و بر سایر 

رویکردها سنگینی نکند.

باالتر از مهاجران آفریقایی
قصه  وارد  هم  بنت  برود  جیم  کاراکتر  که  است  اینجا 
در  و  است  انتیک  اجناس  فروشنده  یک  او  شود.  می 
های  موسیقی  آفریقایی  مهاجران  اش  مغازه  بیرون 
پولی  رهگذران  از  تا  نوازند  می  را  شان  قاره  سنتی 
بگیرند و امرار معاش کنند. بین خرس مسافر و این 
می  «پدینگتون»  فیلم  است؟  فرق  چقدر  نوازندگان 
گوید که هیچ ولی فرجام کار او حتی از این مهاجران 
سیاهپوست هم بهتر است زیرا او را در نهایت به یک 
محل  از  تر  امکانات  پر  و  تر  شیک  بسیار  وحش  باغ 
شان  اجدادی  و  آبا  سرزمین  در  مهاجران  این  زندگی 
و  آرام  تا  دهند  می  غذا  او  به  شب  تا  صبح  و  برند  می 
در  و  انگلیس  کند،  می  کیف  پدینگتون  باشد.  راضی 
می  تصور  او  که  نبود  چیزی  اروپا  تر  وسیع  منظری 
کرد ولی در جامعه ای که هر فردی از هر فرهنگی در 
آن جایی برای خود باز کرده، اضافه شدن یک خرس 

هم در نهایت مورد پذیرش قرار می گیرد.

بحث تفاوت
جوامع  باور  تغییر  دهنده  هشدار  تذکر  «پدینگتون» 
تمسخر  به  و  اجتماعی  زندگی  قواعد  قبال  در  غربی 
و  ها  خرس  بین  نگذاشتن  فرق  بابت  انگلیس  گرفتن 
انسان ها است و وقتی هم که بحث تفاوت قایل شدن 
یعنی  پدینگتون  نفع  به  ترازو  کفه  شود،  می  عمده 
نکته  و  کند  می  سنگینی  کینگ  پل  فیلم  مسافر  خرس 

جالب ماجرا، همین جاست.
Guardian :منبع

درباره فیلم جدید و اجتماعی و کمی تا قسمتی فانتزی «پدینگتون»

یک خرس در مرکز قصه ای انسانی
درباره «سقوط»، کار درام تازه ای از مایکل آر روسکام

داستان فریبنده آدم های دو چهره
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موسیقی

را  شوالیه  نشان  که  است  ایرانی  استاد  اولین  علیزاده  حسین 
یعنی  این  است.  قانع  خودش  نام  به  که  است  گفته   و  نپذیرفته 
جایزه.  دریافت  عالقمندان  صف  در  سوال  ایجاد  و  تابو  شکستن 
و  دهیم  نشان  استاد  این  از  را  قدردانی مان  که  ماست  نوبت  حاال 
دستگاه های فرهنگی با تقدیر از این تصمیم استاد نشان دهند که 
حامی ایرانیان آزاده و مسلمانی هستند که از ایرانی بودنشان به 
هیچ قیمتی نمی کاهند . استاد حسین علیزاده که از قضا عالقه ای 
به القابی مانند استاد یا شوالیه و ... ندارد از آن دست اساتیدی 
است که کمتر می توان چون او یافت و سخت تر می شود استادی 

به تبحر و مهارت او دید.
حسین علیزاده را همه آنها که عالقه ای هرچند اندک به موسیقی 
دارند می شناسند. همه آنها که به موسیقی سنتی و ایرانی عالقه 

دارند و حتی موسیقی های تند و بعضًا خشن غربی.
که  آنها  حتی  نمی شناسند.  موسیقی  عالقمندان  فقط  را  علیزاده 
نینوای  موسیقی  کم  دست  ندارند  موسیقی  به  هم  عالقه ای  هیچ 
عزاداری  ایام  در  بارها  که  نینوایی  شنیده اند.  بار  چندین  را  او 
و  آنها  هم پای  بوده اند  داغدار  ملت  که  تلخی  و  تنگ  زمان های  و 
شدن  جاری  و  روح  دادن  صیقل  برای  را  فضا  و  بوده  کنارشان 

اشک مهیا کرده است.
استاد   کارستان.  کرد  کاری  گذشته  روز  ساله   ۶۳ علیزاده  حسین 
محترمانه  و  مودبانه  نامه ای  در  و  کرد  پیشه  آزادمردی  و  آزادگی 
ضمن احترام به همه بزرگانی که پیش از این نشان شوالیه گرفته  
بودن  خود  و  است  بی نیاز  بودن  شوالیه  از  که  کرد  اعالم  بودند 
خودش را ترجیح می دهد. نشانی که در صورت دریافت، عالوه 
مالی  عواید  المللی،  بین  سطح  در  نشان  این  اعتبار  و  جایگاه  بر 
فراوانی را هم نصیب علیزاده می کرد. و علیزاده همه این عواید 

را وانهاد و ترجیح داد مسلمان و ایرانی بودنش را به رخ بکشد.
سید  درمنطقه  و  تهران  جنوب  در    ۱۳۳۰ سال  علیزاده  حسین 
تحصیل  از  پس  شد.  متولد  آذربایجانی  والدینی  از  و  الدین  نصر 
دانشگاه  زیبای  هنرهای  دانشکده  به  موسیقی  هنرستان  در 
به  موسیقی  اشاعه  و  حفظ  مرکز  در  هم زمان  و  رفت  تهران 
ظریف،  هوشنگ  نزد  او  پرداخت.  کنسرت  اجرای  و  یادگیری 
داریوش  شهنازی،  اکبر  علی  کریمی،  محمود  صالحی،  حبیب الله 
صفوت، نورعلی برومند، سعید هرمزی، یوسف فروتن و عبدالله 
 ۱۳۶۰ دهه  آغازین  سال های  در  و  است  آموخته   موسیقی  دوامی 

خورشیدی در دانشگاه آزاد برلین نیز تحصیل کرد.
با  بعد  و  بود  رودکی  ارکستر  عضو   ۱۳۴۷ سال  در  علیزاده 
عضویت در گروه چاووش همراه با دیگر استادان موسیقی ایران 
از جمله محمدرضا لطفی و پرویز مشکاتیان آثار جاودانه ای در 
موسیقی ایران اجرا کرد و نیز با آموزش به هنرجویان موسیقی 
تأثیر مهمی در تربیت موسیقی دانان و نوازندگان پس از انقالب 
گذاشت. علیزاده در اوایل دهه هفتاد ریاست هنرستان موسیقی 

را بر عهده داشت.
گاهی  حتی  و  ماندگارند  ما  ذهن  در  اغلب  علیزاده  حسین  آثار 

پیروزی  ابتدای  چاوش های  مثل  آثاری  می کنیم.  زمزمه شان 
مانند  مجموعه هایی  و  فیلم ها  موسیقی  حتی  یا  اسالمی  انقالب 

زیر تیغ و دلشدگان ،آواز گنجشک ها، ملکه، در چشم باد و ....
علیزاده هم اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است و بیشتر 
با گروه هم آوایان به تولید اثر یا اجرای برنامه می پردازد. حسین 
علیزاده دارای دو فرزند به نام های صبا (نوازنده کمانچه) و نیما 
(نوازنده رباب و تار) است که هم اکنون در گروه هم آوایان زیر 

نظر او فعالیت دارند. 
به  مه،  و  ماه  آن،  و  آن  توئی،  باده  به  می توان  استاد  آثار  جمله  از 

تماشای آب های سپید، فریاد، شورانگیز، نینوا و ...اشاره کرد.

و اما چند نکته مهم
۱- کاری که استاد علیزاده انجام داد و مناعت طبع ایشان اگرچه 
کالن تر  نگاه  در  اما  باشد  شخصی  تصمیم  یک  ظاهر  در  شاید 
در  ریشه  که  حرکتی  می شود.  تلقی  استراتژیک  و  مهم  حرکتی 

تالش برای محکم کردن ریشه های هویتی ایرانی اسالمی دارد.
۲- این روزها سفارت فرانسه به سرعت در حال شناسایی اساتید، 
آنها  سینه  به  را  شوالیه  نشان  تا  هستند  ایرانی  نخبگان  و  نوابغ 
بزنند و لشگر شوالیه ها را با جمع کردن نخبه ترین اساتید تقویت 

کنند.

۳- اگرچه نشان شوالیه فقط یک نشان هنری است اما به هر حال 
هنری  فرهنگی  گیری های  جهت  بر  داللت  نشان  این  نامگذاری 
از  خالی  شوالیه  معنای  دانستن  شاید  میان  این  در  دارد.  فرانسه 

لطف نباشد.
کشورهای  بعضی  و  انگلیسی  فرانسه،  جنگجویان  شوالیه ها 
اروپایی بودند که برای افتخار و پیروزی کشورشان می جنگیدند 
جنگ های  در  مسلمانان  با  مقابله کننده  نیروهای  اصلی ترین  و 

صلیبی بودند.
شوالیه (Chevalier) اصالتًا یک عنوان فرانسوی به معنای «اسب 
قرون  در  تشریفاتی  درجات  از  یکی  عنوان  این  است.  سوار» 

وسطی در اروپا بوده  است. 
را  ارتش  نظام  سواره   فرماندهی  شوالیه ها  برخی  دوران  آن  در 
کشورشان  برای  که  بودند  شجاع  اسمًا  افرادی  و  داشتند  برعهده 
افتخاراتی کسب می کردند. اکثر شوالیه ها از میان رجال، اشراف، 
دیگر  سوی  از  می شدند.  انتخاب  مذهبی  مردان  و  ثروتمندان 
کلیسای کاتولیک (واتیکان) به برخی مسافران سرشناس اروپایی 
که سفر مشقت بار اروپا به اورشلیم را انجام می دادند، این لقب 

را اهداء می کرد.

نشان  این  که  است  ایرانی  استاد  اولین  علیزاده  حسین  حاال   -۴
یعنی  این  است.  قانع  خودش  نام  به  که  است  گفته   و  نپذیرفته  را 
شکستن تابو و تردید انداختن در صف عالقمندان دریافت جایزه. 
جهانی  جوایز  بزرگترین  دریافت  و  نامزدی  سابقه  که  علیزاده 

به  احترام  با  و  ادب  و  متانت  نهایت  با  دارد  کارنامه اش  در  هم  را 
پیشکسوتانی که نشان شوالیه را پذیرفته اند گفته  است:

«ضمن قدردانی از مسئولین کشور و سفارت فرانسه، به احترام 
مردم هنرپرور و هنردوست ایران، به نام حسین علیزاده قناعت 

کرده، تا آخر عمر به آن پیشوند یا پسوندی نخواهم افزود.»
استاد  این  از  را  قدردانی مان  و  تکریم  که  ماست  نوبت  حاال   -۵
نشان دهیم و مردانگی و غزت نفس او را تکریم کنیم و ببالیم  از 

اینکه او به ایرانی بودنش می بالد.

باید  حاال  هنری  و  فرهنگی  مختلف  نهادهای  و  دستگاه ها   -۶
دهند  نشان  هنری  فرهنگی  اتفاقات  از  را  دریافتشان  و  شناخت 
که  واکنش هایی  باشند.  داشته  درستی  و  به موقع  واکنش های  و 
شاید بقیه اساتید و نخبگان را هم ترغیب کند تا با نپذیرفتن نشان 
تمایل  و  بکشند  به رخ  را  بودنشان  مسلمان  و  ایرانی  عزت  شواله 
نداشته باشند بقیه عمرشان را در زیر سایۀ این لقب، زندگی کنند.

و  تقدیر  با  باید  حاال  هنری  و  فرهنگی  مختلف  دستگاه های 
که  دهند  نشان  علیزاده  استناد  دالورانه  تصمیم  این  گرامیداشت 
حامی  عمل  در  شعارها،  از  جدا  و  واقعیت  عالم  در  و  عملند  مرد 
ایرانی  و  مسلمانی  عزت  که  هستند  مسلمانی  و  آزاده  ایرانیان 

بودنشان را حفظ می کنند.

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

* کیوان امجدیان

به بهانه نپذیرفتن نشان شوالیه؛

دست رد
«حسین علیزاده» 
به نشان شوالیه

علیزاده : 
از  درک  و  توجه  ما  دیار  در  اگر  «شاید 
نزد  که  همان طور  موسیقی  واالی  هنر 
باید  که   - مسئوالن  نزد  است،  مردم 
هنر  و  فرهنگ  و  تاریخ  خدمتگ زاران 
غیر  عنوان  و  هدیه  یک  می بود،  باشند- 
خودی این همه انعکاس نداشت. وقتی 
نباشد،  کافی  نور  هنری  فضای  در 
اما  شود.  می  خورشید  کوچک  چراغی 
کشور  مسئولین  از  قدردانی  ضمن  من 
مردم  احترام  به  فرانسه،  سفارت  و 
نام  به  ایران،  هنردوست  و  هنرپرور 
حسین علیزاده قناعت کرده، تا آخر عمر 
به آن پیشوند یا پسوندی نخواهم افزود. 
بزرگان  تمام  به  تبریک  ضمن  آخر  در 
ایران و جهان که نشان با ارزش شوالیه 
از  بی نیاز  را  خود  کرده اند،  دریافت  را 
همچنان  دانسته،  نشانی  هر  دریافت 
عشق  شوق  به  و  دوست  کوی  خم  اندر 
تا آخر عمر خواهم ایستاد. با سپاس از 

تمام مردم هنردوست ایران و جهان.»
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گوناگون

چیز  هیچ  که  می رسید  نظر  به  اخیر  سال  چند  همین 
نمی تواند در اجماع بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر 
بهترین  که  موضوع  این  روی  بر  اجماع  کند.  ایجاد  خللی 
راه برای مبارزه با مواد روانگردان ممنوع کردن آنهاست. 
مصوبه  که  می رسد  گوش  به  زمزمه هایی  اکنون  اما 
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد 
مخدر و داروهای روانگردان، دهه هاست به نقطه شکست 

رسیده است.

مصرف داروهای روانگردان در بسیاری از نقاط دنیا کاهش نیافته است 
گسترش  از  است،  آورده  بار  به  وحشتناکی  خسارات  آنها،  ممنوعیت  و 
جرائم سازمان یافته، مرگ مصرف کنندگان ناشی از مصرف مواد تقلبی 
و بی کیفیت و بازداشت و زندانی شدن تعداد زیادی از مردان جوان که 

بار اقتصادی خانواده ای را به دوش داشتند.
برای  دولتمردان  تالش های  می دهند  نشان  ارقام  و  آمار  که  همان طور 
رصد کردن هر جعبه و کامیون گذرکننده از مرزهای کلمبیا و بولیوی و 
پرو، که تقریبًا همه کوکائین مصرفی جهان را تولید می کنند یا مبارزه 
تامین  را  جهان  تریاک  درصد   ۸۰ که  افغانستان  در  خشخاش  کشت  با 
و  کند  کنترل  را  مخدر  مواد  تولید  و  مصرف  بازار  نتوانسته  می کنند 
امروز بوی تغییر به مشام می رسد. مقامات دو ایالت کلرادو و واشنگتن 
ماری جوانا  کردن  قانونی  به  که  همه پرسی  نتیجه  پیاده  سازی  صدد  در 
(حشیش) انجامید، هستند. در حال حاضر ۱۲ کشور و ایالت در آمریکا و 
اروپا در صدد تجدید نظر درباره ممنوعیت مواد مخدر کم خطر هستند.

مردم  نگرش  دارد.  وجود  نیز  تغییر  این  برای  محرکه  نیروی  چند 
دسترسی  که  بودند  آن  شاهد  مردم  است.  کرده  تغییر  به  شروع  آمریکا 
استفاده  آن  از  هم  پزشکی  استفاده های  برای  که  ماری جوانا  به  آسان 
نشان  نظرسنجی ها  است.  نشده  گسترده  اعتیاد  به  منجر  می شود، 
می دهد نیمی از مردم آمریکا در حال حاضر موافق لغو ممنوعیت مواد 
از  نیز  التین  آمریکای  دیگر  سوی  از  هستند.  ماری جوانا  نظیر  مخدری 

طول  در  نیست:  تعجب آور  که  است  شده  خسته  تولیدکنندگان  سرکوب 
سال های گذشته تعداد کشته شدگان برای مبارزه با مواد مخدر به تعداد 
مخدر  مواد  دیگر  سوی  از  است.  رسیده  واقعی  جنگ  یک  کشته شدگان 
مصنوعی مثل آمفتامین و اکستازی، در حال حاضر به طور گسترده تری 
از کوکائین و هروئین استفاده می شوند. در حالی که دانشمندان ظهور 
داروی های روانگردان قوی تری را پیش بینی می کنند و این به این معنی 
از  اکنون  بود  مصرف کننده  و  عرضه کننده  میان  که  فاصله ای  که  است 
پیش  که  مخدر  مواد  ترانزیت  یا  نقل»  و  بحث «حمل  و  است  رفته  میان 
شده  کم رنگ  اکنون  می برد،  باال  را  مخدر  مواد  تجارت  ریسک  این  از 
تولیدکنندگان  بزرگ ترین  از  اکنون  اروپا  و  آمریکا  ایاالت  متحده  است. 
که  برزیل  که  حالی  در  هستند.  ماری جوانا  و  مصنوعی  روانگردان های 
دومین  به  بود  مخدر  مواد  ترانزیت کننده  کشورهای  از  این  از  پیش  تا 

مصرف کننده کوکائین تبدیل شده است.
از نظر اقتصادی بهترین گزینه ها یا بهتر بگوییم پیشنهادی که می تواند 
کمترین هزینه را داشته باشد، آزادسازی خرید و فروش مواد مخدر تحت 
نظارت دولت است. مطرح کردن چنین پیشنهادی نیاز به سیاستمداری 
شجاع دارد که بتواند با هراس اخالقی که این موضوع را احاطه کرده 

است، مقابله کند.

 قانونی کردن مواد مخدر باعث می شود با اعتیاد و مواد مخدر به عنوان 
موضوعی در حوزه سالمت عمومی برخورد شود که به معنای کاهش 
مثال  طور  به  است،  موضوع  این  بودن  غیرقانونی  از  ناشی  آسیب های 
ارائه سوزن تمیز به معتادان برای جلوگیری از گسترش HIV ، از سوی 
دیگر دولت می تواند با ایجاد یک بازار قانونی اما کنترل شده برای مواد 

مخدر دسترسی افراد زیر سن قانونی به این کاالها را محدود کند.
خطر  و  است  گیاهی  که  ماری جوانا  مثل  مخدری  مواد  کردن  قانونی 
کمتری دارد می تواند چند مزیت بالقوه نیز داشته باشد از جمله تضعیف 
گروه های مواد مخدر در مکزیک که ساالنه دو میلیارد دالر از صادرات 
ماری جوانا به آمریکا سود می برند. این مدل می تواند به کاهش تقاضا 

برای مواد مخدر به اصطالح سنگین تر منجر شود.

نگاهی به مزیت ها و مضرات قانونی کردن مواد مخدر 

مواد مخــــــــــدر قانونی، آری یا نه؟ 
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ازدواج اجباری مصداق 
برده داری مدرن

می شود.  استفاده  سوء  برده  به عنوان  افراد  برخی  از  است  سال  هزاران 
جریان  در  و  کشاورزی  توسعه  از  بعد  به  کهن  برده داری  شواهد  و  مدارک 

انقالب نوسنگی در حدود ۱۱هزار سال پیش می رسد. 
پیش  حمورابی (۱۷۶۰  قانون  می توان  را  برده داری  مورد  در  سند  نخستین 
برده داری  دوران  می شود  تصور  که  وجودی  با  اما  دانست.  میالد)  از 
سراسر  در  که  می دهد  نشان  بررسی ها  رسیده  پایان  به  که  است  سال ها 
بردگان  را  امروزی  برده های  می کنند.  زندگی  برده  نفر  میلیون   ۳۶ جهان 
ایجاد  تغییری  آنها  تعریف  در  می رسد  نظر  به  حال  این  با  می گویند  مدرن 
به  می رسد،  ذهن  به  که  چیزی  نخستین  برده داری  شنیدن  با  است.   نشده 
بسیار  مفهومی  برده داری  واقع  در  اما  است  افراد  استثمار  و  گماشتن  کار 
کار  انسان،  قاچاق  مانند  حوزه هایی  می تواند  مفهوم  این  است.  گسترده 
اجباری، زیر دین بودن بابت وام، ازدواج اجباری، استثمار جنسی و خرید 
کشور   ۷ در  مدرن  برده  نفر  میلیون   ۵٫۴ تعریف  این  با  کودکان.  فروش  و 
برزیل، اتیوپی، اندونزی، نپال، نیجریه، پاکستان و روسیه زندگی می کنند. 
روسیه  و  پاکستان  نیجریه،  نپال،  اندونزی،  اتیوپی،  برزیل،  کشور  هفت 
فوق  موارد  از  یک  هر  خطر  خاص  شرایط  دلیل  به  که  هستند  کشورهایی 
در آنها بیش از دیگر کشورها است. برده داری مدرن چندان قابل تشخیص 
نیست. به عبارت دیگر بر اساس مشاهده ها کمتر می توان دریافت موردی از 
این پدیده جایی وجود دارد. بنابراین درصد بردگان در کشورهای مختلف 

احتماال به عنوان مشتی نمونه خروار خواهد بود. 

فقر تنها دلیل نیست
برده داری  پدیده  ایجاد  در  کلیدی  بسیار  دالیل  از  یکی  فقر  که  است  واضح 
باالتری  احتمال  با  فقیرتر  کشورهای  در  اساس  همین  بر  است.  مدرن 
برده داری مدرن دیده می شود. با وجودی که میان وجود برده داری مدرن 
کشورهایی  در  لزوما  اما  می شود  دیده  معکوسی  رابطه  سرانه  درآمد  و 
مشاهده  اندازه  یک  به  مدرن  برده داری  میزان  یکسان،  سرانه  درآمد  با 
نمی شود. برای مثال کشوری مانند بحرین که برآورد می شود در آن ۰/۷۱ 
کشوری  از  باالتر  مراتب  به  سرانه  درآمد  هستند،  مدرن  برده  افراد  درصد 
کشورها  این  دوی  هر  در  برده داری  میزان  حال  این  با  است.  تانزانیا  مانند 
به یک اندازه است. این است که فقر به طور قطع نمی تواند همه آنچه را به 
همیشگی  مشکالت  فقر،  بر  عالوه  کند.  توجیه  می انجامد  مدرن  برده داری 
مانند قواعد سنتی، مناسبات اجتماعی یا حکومت های ضعیف از مهم ترین 

عواملی هستند که به بروز برده داری مدرن در جوامع می انجامد. 

تاریخ برده داری سنتی
وجود  سنتی  برده داری  به عنوان  که  مفهومی  با  مدرن  برده داری  شکل  اما 
برده داری  است،  آمده  ویکی پدیا  در  آنچه  براساس  است.  متفاوت  داشته، 
آن  در  که  است  بوده  شناخته  رسمیت  به  و  قانونی  سیستم  یک  (سنتی) 
برده  می شدند.  گرفته  نظر  در  دارایی  یا  ملک  قانونی،  شکل  به  انسان ها 
چندین حق داشت و می شد او را خریداری کرده یا فروخت و مجبور به کار 
برای مالک برده بدون هرگونه حق انتخاب (به اجبار) یا دستمزد می شد. در 
مستعمرات آمریکایی و دیگر نقاط، اغلب فرزندان یک مادر برده، به عنوان 
برده شناخته شده و به شکل برده به دنیا می آمدند.در ایاالت متحده آمریکا، 
تقریبا  برده ها  نوزدهم،  و  هجدهم  قرن  در  غربی  هند  و  جنوبی  آمریکای 
قرار  استفاده  مورد  خانگی  خدمتکاران  و  مزرعه  کارگران  به عنوان  فقط 
باشند. داشته  مختلف  مشاغل  بود  ممکن  بردگان  قدیم،  آتن  در  می گرفتند. 
اداری  کارگزاران  به عنوان  و  بودند  باسواد  بردگان  از  بسیاری  روم،  در 
حکومت کار می کردند؛ بسیاری در زمینه مهارت های صنعتی آموزش دیده 
بودند. در روم، بعضی بردگان به تجارت می پرداختند در حالی که بعضی 
با  مصر،  و  بابل  سومر،  آشور،  در  می کردند.  کار  معادن  و  کشتزارها  در 
بردگان با خشونت بسیار رفتار می شد.تجارت برده تا قرن نوزدهم توسط 
کشورهای اروپایی و ایاالت متحده آمریکا انجام می شد. در حدود یک قرن 
برده داری  شد.  داده  آزادی  بردگان  به  جنوبی  و  شمالی  آمریکای  در  پیش 

سنتی، امروزه در جهان به طور کامل ریشه کن شده است. 
برده داری سنتی در ایران

تا دوره ناصرالدین شاه برده داری کم و بیش به شکل نیمه رسمی در ایران 
وجود داشته و سیاحان خارجی به حضور غالمان و کنیزان اشاره کرده اند. 
دکتر پوالک در سفرنامه اش به نام «ایران و ایرانیان» فصلی را به غالمان و 
در  بردگان  وضعیت  از  جامعی  توضیح  که  است  داده  اختصاص  خواجگان 
با  و  شد  منسوخ  عمال  قاجار  دوره  از  پس  برده داری  است.  ناصری  عصر 

تصویب قانونی در سال ۱۳۰۷ برده داری در ایران جرم شناخته شد.

برده داری سنتی در مصر باستان
در مصر باستان بردگان در کشاورزی مزارع، ساخت معابد و اهرام، ساخت 
جاده ها و تندیس ها به کار گرفته می شدند. بسیاری از بردگان اندرونی ها 
جزو خانواده ای که به آن تعلق داشتند محسوب می شدند، گاهی به فرزندی 
آزاد  حتی  یا  می بردند  میراث  به  مالی  اربابانشان  از  یا  می شدند  پذیرفته 

می شدند.

برده داری سنتی در ایاالت متحده آمریکا
نوزدهم،  و  هجدهم  قرن  در  جنوبی  آمریکای  و  آمریکا  ایاالت متحده  در 
برده ها به عنوان کارگران مزرعه و خدمتکاران خانگی مورد استفاده قرار 
می گرفتند. تقریبا بیشتر برده ها از سیاهپوستانی بودند که از قاره آفریقا 

آورده شده بودند.
منبع: گالوپ

امروزه 
معمول ترین و مطلوب ترین مواد در سطح جهان کانابینوئیدهای 
گذشته  سال  مضرترند.  بسیار  حشیش  از  که  هستند  مصنوعی 
تولیدکنندگان  آن  واسطه  به  که  شد  تصویب  نیوزیلند  در  قانونی 
برای  ضوابط  برخی  رعایت  با  می توانند  شیمیایی  مواد 
ثابت  بتوانند  آنها  اگر  کنند.  تهیه  رسمی  گواهی  محصوالت شان 
کنند که قرص یا پودرهایی که تولید می کنند ریسک پایینی دارند 
می توانند  نمی کنند،  وارد  سالمتی  به  جبران ناپذیری  زیان های  و 
در  کنند.  بازار  وارد  را  آنها  و  گرفته  مجوز  محصوالت شان  برای 
این پروسه مواد مخدری که هم  اکنون در سطح بین المللی ممنوع 
الزم  شرایط  فاقد  اول  همان  از  حشیش  و  کوکائین  مثل  هستند 
شمرده می شوند و از دایره بررسی خارج می شوند و مغازه هایی 
خاص بدون تبلیغات اجازه فروش مواد قانونی را به همه به جز 

کودکان دارند.

جایزه   برنده  اقتصاددان  فریدمن  میلتون  با  که  مصاحبه ای  در 
مصاحبه  در  آزاد  بازار  طرفدار  و   ۱۹۷۶ در  اقتصاد  علم  در  نوبل 
با رندی پیج گزارشگر در حوزه  مواد مخدر انجام شد، می گوید: 
راحتی  به  این رو  از  است،  پرحجم  خیلی  ماده  یک  «ماری جوانا 
می توان آن را قدغن کرد. مبارزه کنندگان با مواد در ممنوع کردن 
ماری جوانا بسیار موفق تر از مثًال کوکائین است. بنابراین قیمت 
ماری جوانا به نسبت افزایش می یابد و به دست آوردنش سخت تر 
پرورش  و  کاشت  برای  است  مشوقی  امر  این  خود  می شود. 
ماری جواناهای قوی تر و مردم نیز از استفاده از ماری جوانا، به 
من  نظر  به  می یابند.  گرایش  کراک  و  کوکائین  و  هروئین  سمت 
کراک هیچ گاه پا به عرصه  وجود نمی گذاشت، اگر مواد مخدر را 
ممنوع نکرده بودیم. چرا کراک ایجاد شد؟ شیوه  مرجح استفاده 
از کوکائین اسنیف کردن و دماغی مصرف کردن است، اما هزینه  
توزیع کوکائین خیلی باال رفت و آنها به دنبال راهی بودند برای 

بسته بندی آسان تر مواد …»۱

مخدر  مواد  با  مبارزه  موضوع  به  جدید  رویکرد  این   اجرای  با 
کنوانسیون  نقض کنندگان  از  یکی  کشور  این  آمریکا  توسط 
یک  تحمیل  سو  دیگر  از  اما  می شود  محسوب  متحد  ملل  سازمان 

سیاست شکست خورده به نفع هیچ کس نخواهد بود. 
۱- مترجم: حبیب فرزادی

مواد  کردن  قانونی   
می شود  باعث  مخدر 
با اعتیاد و مواد مخدر 
موضوعی  عنوان  به 
سالمت  حوزه  در 
عمومی برخورد شود 
کاهش  معنای  به  که 
از  ناشی  آسیب های 
این  بودن  غیرقانونی 

موضوع است
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با  مصادف   ۱۹۴۲ سال  ژانویه  هشتم  هاوکینگ  استیون  انگلیسی،  بزرگ  فیزیکدان 
سیصدمین سالگرد مرگ گالیله به دنیا آمد. سال هاست که وی به بیماری ALS دچار 
شده و فقط با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته می تواند با دیگران ارتباط برقرار 
کند، اما مغز کنجکاو او بر ناتوانی چیره شده است. پزشکان سال ها پیش، انتظار 
مرگ او را می کشیدند اما هاوکینگ نشان داد که قدرت اراده حتی می تواند بر مرگ 
پروفسور  مورد  در  جالب  واقعیت   ۱۰ با  آن  دوم  قسمت  و  مقاله  این  در  شود.  چیره 

استیون هاوکینگ آشنا خواهید شد.

۱۰ - نمرات او در مدرسه باال نبود
ی  جامعه  نوابغ  از  و  درخشان  ذهنی  عنوان  به  را  هاوکینگ  استیون  ما  روزها  این 

بشری می شناسیم به همین علت شاید متعجب شویم زمانی که بفهمیم او در دوران 
مدرسه دانش آموز زرنگی نبود و از زیر بار تکالیف خود شانه خالی میکرد. در ۹ 
این  توانست  زحمت  به  و  بود  کالس  آموزان  دانش  بدترین  جزو  هاوکینگ  سالگی، 
ها  دستگاه  بداند  بود  عالقمند  کودکی  از  وجود  این  با  بگذارد.  سر  پشت  را  دوران 
چگونه کار می کنند، دستگاه هایی مثل رادیو و ساعت را باز می کرد تا درون آن ها 

را ببیند، اگرچه در جمع کردن آن ها مهارتی نداشت.

انشتین  را  او  معلمانش  ضعیف،  نمرات  وجود  با  کنجکاو  ی  روحیه  همین  علت  به 
شد،  ساز  مشکل  جوان  استیون  برای  ضعیف  نمرات  سرانجام  کردند.  می  خطاب 
پدرش قصد داشت او را به آکسفورد بفرستد اما پول کافی نداشت بنابراین استیون 
برای گرفتن بورس تحصیلی در امتحانات شرکت کرد که خوشبختانه با گرفتن نمره 

ی کامل در درس فیزیک توانست در آکسفورد پذیرفته شود.

۹ � هاوکینگ به زیست شناسی عالقه مند است
هاوکینگ از کودکی به ریاضیات عالقه مند بود و می خواست در این رشته تخصص 
بگیرد اما پدرش فرانک دوست داشت او در رشته ی دیگری مثل پزشکی ادامه تحصیل 
دهد. عالوه بر مخالفت پدر مشکل دیگر این بود که آکسفورد رشته ی ریاضیات را 
در حد تخصصی نداشت، بنابراین استیون در رشته ی فیزیک این دانشگاه به ادامه 
ی تحصیل پرداخت، اما مشکل دیگری نیز وجود داشت و آن هم اینکه فیزیک به دو 

گرایش رفتار ریز ذرات اتمی و کیهان شناسی تقسیم می شد.
سرانجام او در کیهان شناسی که به جهان به عنوان یک کل واحد نگاه می کند، ادامه 
ی تحصیل داد. اگرچه این رشته در آن زمان چندان رایج نبود. او فیزیک و زیست 
شناسی را شبیه هم می داند زیرا در هردو آن ها رفتار ذرات کوچک ماهیت اجسام 

بزرگ را تعیین می کند.

۸- هاوکینگ عضو تیم قایقرانی آکسفورد بود
در طول سال اول اقامت در آکسفورد، هاوکینگ دچار انزوا و افسردگی شد و برای 
حل این مشکل تصمیم گرفت به عضویت تیم قایقرانی این دانشگاه درآید. حتی قبل 
از بیمار شدن، استیون هاوکینگ اندامی نحیف داشت اما همین سبکی وزن باعث شد 
جایی برای او در تیم قایق رانی ایجاد شود، البته نه به عنوان پاروزن، بلکه به عنوان 
هدایت کننده و کنترل فرمان قایق در این تیم حضور یافت. از آنجا که قایقرانی در 
آکسفورد بسیار رقابتی و مهم است هاوکینگ در میان هم تیمی هایش به محبوبیت 
رسید اما از طرف دیگر این ورزش باعث شد زمانی را که به مطالعه اختصاص می 

داد را از دست بدهد.

۷ - در ۲۱ سالگی پزشکان به او گفتند فقط چند سال دیگر زنده خواهد ماند
نشان  را  بیماری  از  عالئمی  بدنش  بود،  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  او  که  هنگامی 
داد، پس از تعطیالت کریسمس هاوکینگ به بیمارستان مراجعه کرد که مشکل وی، 
بیماری ALS تشخیص داده شد، پزشکان به او گفتند فقط چند هفته زنده خواهد 
ماند، هاوکینگ که از این موضوع شوکه شده بود، در بیمارستان با جوانی مبتال به 
سرطان خون و در حال مرگ مواجه شد و دریافت از این بدتر نیز ممکن است. ۲۱ 
مضاعف  ی  روحیه  موضوع  این  و  شد  آشنا  وایلد  جین  اش،  آینده  همسر  با  سالگی 
برای مبارزه با بیماری به او داد. هنگام که هاوکینگ از جین درخواست ازدواج کرد 
جین به او گفت که آن ها در زیر ابر هسته ای افتضاحی زندگی می کنند که هرلحظه 
باقی  لحظات  تمام  از  است  بهتر  بنابراین  برساند  پایان  به  را  دنیایشان  است  ممکن 

مانده ی عمرشان بهترین استفاده را بکنند.

۶ - در نظریه جهان بیکران به او کمک شده است
با  را  خود  بزرگ  دستاوردهای  از  یکی  هاوکینگ  استیون  پرووفسور   ۱۹۸۳ سال  در 
مشارکت جیم هارتل به ثبت رساند؛ نظریه ای که طبق آن جهان هیچ مرزی ندارد. در 
تالش برای درک ماهیت و شکل جهان از مفاهیم مکانیک کوانتومی (مطالعه ی رفتار 
ذرات ریز) و ترکیب آن ها با نسبیت عام (نظریه ی انشتین در مورد گرانش و انحنای 
موجودیت  یک  عنوان  به  جهان  آن  طبق  که  رسیدند  ای  نظریه  به  ها  آن  زمان)  فضا 

معرفی می شود اما هیچ محدودیت و مرزی ندارد.

هاوکینگ در مورد این نظریه می گوید جهان را مانند سطح زمین در نظر بگیرید، 
شما می توانید در هر جهتی که می خواهید بدوید اما هرگز به انتهای زمین نخواهید 
رسید با این تفاوت که سطح زمین دو بعدی است اما فضا چهار بعد دارد. فضا زمان 
را می توانید مانند خطوط عرض جغرافیایی در نظر بگیرید، اگر از قطب شمال به 
سمت جنوب بروید هرچه فاصله ی شما از قطب بیشتر شود فاصله ی این خطوط از 
یکدیگر بیشتر خواهد شد تا از استوا بگذرید و به سمت قطب جنوب بروید. بنابراین 

جهان در فضا زمان محدود شده و spacetimeدر نهایت دوباره به ساختار ابتدایی 
خود باز خواهد گشت، اما این اتفاق حداقل تا ۲۰ میلیارد سال دیگر رخ نخواهد داد، 

اما آیا این به معنی بازگرداندن زمان به عقب است؟

دوستان جدایی ناپذیر؛ فضا و زمان
انشتین نشان داد که فضا و زمان نسبت به یکدیگر عواملی نسبی هستند و فیزیکدانان 
حال  در  جهان  که  دهد  می  نشان  ریاضی  قوانین  دادند،  نشان  زمان  فضا  با  را  آن 

انبساط است، بنابراین زمان تابعی از گسترش جهان است.

۵ – شرط  بندی درباره ی سیاه چاله ها را باخته است
شنیده اید،  را  است  افتاده تر  بارتر،  پر  هرچه  درخت  معروف  مثال  hawking۵حتما 
حتی هاوکینگ نابغه نیز اشتباه می کند، اما به اشتباهش اعتراف می کند. سال ۱۹۹۷ 
هاوکینگ و یکی از همکارانش در مورد سیاه چاله ها شرط بندی کردند. برای اینکه 
درک بهتری از شرطی که آن ها بسته اند داشته باشید ابتدا کمی در مورد سیاه چاله ها 

توضیح می دهیم.
جرم  خورشید  برابر  صد  چند  آن ها  از  بعضی  هستند،  پیکر  غول  بسیار  ستارگان 
ستاره  که  زمانی  تا  برخوردارند.  قوی  فوق العاده  گرانش  از  نتیجه  در  و  دارند 
فوق العاده اش  گرانش  بر  خود  قلب  در  انرژی  سوزاندن  با  دارد  هسته ای  سوخت 
چیره می شود، در حقیقت بین نیروی جاذبه و انرژی درونی ستاره تناسبی وجود 
دارد که نه می گذارد ستاره منفجر شود و نه در هم فرو بریزد، اما پس از آنکه یک 
ستاره ی غول پیکر سوخت هسته ای خود را تمام کرد نمی تواند در برابر نیروی عظیم 
جاذبه ی خود مقاومت کند و ستاره در خود فرو میریزد که در نتیجه سیاه چاله ایجاد 
می شود. جاذبه ی سیاه چاله ها انقدر قوی است که حتی نور هم نمی تواند از آن فرار 
با  می رسد.  نظر  به  سیاه  کامًال  نمی آید،  بیرون  سیاه چاله  از  نوری  هیچ  چون  و  کند 
این حال در سال ۱۹۷۵ هاوکینگ پیشنهاد کرد که سیاه چاله ها کامًال سیاه نیستند و 
از آن ها پرتوهای انرژی ساطع می شود یا به اصطالح سیاه چاله ها بخار می شوند. 
همچنین هاوکینگ گفت اطالعاتی که به درون سیاه چاله فرو می ریزند برای همیشه 
همین  به  و  بود  کوانتومی  مکانیک  قوانین  با  تضاد  در  ایده  این  که  می روند  بین  از 
آمریکایی  نظری  فیزیکدان   ۱۹۹۷ سال  در  نامیدند.  اطالعات  پارادوکس  را  آن  دلیل 

علم و دانش

پروفسور استیون هاوکینگ

مــــردی از 
جنس امید

حتی اگر به فیزیک و نظریه های علمی عالقه مند 
نباشید، حتما نام استیون هاوکینگ را شنیده اید. 
وجود  با  که  جهان  ی  زنده  دانشمند  مشهورترین 
را  فیزیک  ی  پیچیده  مفاهیم  جسمی،  معلولیت 
رمزگشایی کرده و در دسترس دیگران قرار داده 

است.
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سیاه چاله  درون  از  اطالعات  که  رسید  نتیجه  این  به  پرسکیل  جان 
می تواند فرار کند و در نتیجه قوانین فیزیک کوانتوم قابل شکستن 
نیستند، او و هاوکینگ بر سر این موضوع با هم شرط بندی کردند. 
آن  که  کرد  اعتراف  هاوکینگ  علمی  کنفرانس  یک  در   ۲۰۰۴ سال  در 
سیاه چاله ها  در  اینکه  دلیل  به  گفت  او  است،  بوده  اشتباه  در  زمان 
توپولوژی ها  این  از  یکی  و  دارد  وجود  توپولوژی  یک  از  بیشتر 
می تواند اطالعاتی را که بقیه توپولوژی ها کسب کرده اند را منتشر 

کند بنابراین اطالعات در سیاه چاله از دست نخواهد رفت.

۴ – هاوکینگ موفق به کسب جوایز متعدد و متفاوتی شده است
انگلستان  علوم  سلطنتی  آکادمی  عضویت  به  هاوکینگ   ۱۹۷۴ سال 
پاپ  بعد  سال  یک  و  شد  پذیرفته  دارد،  سال   ۴۰۰ حدود  قدمتی  که 
پل ششم مدال طالی علوم را به وی اهدا کرد. او همچنان موفق به 
دریافت مدال آلبرت انشتین و هیوز از انجمن سطلنتی شده است. 
سال ۱۹۷۹ کرسی استادی ریاضیات در دانشگاه کمبریج را دریافت 
کرد و به مدت ۳۰ سال این صندلی را نگه داشت، جایگاهی که زمانی 
به اسحاق نیوتن تعلق داشت. در دهه ی ۸۰ میالدی هاوکینگ موفق 
یک  فقط  که  شد  بریتانیا  امپراتوری  فرماندهی  درجه ی  کسب  به 
همراهی  درجه  به  همچنین  او  است،  کمتر  شوالیه   مقام  از  درجه 
 ۶۵ از  بیشتر  جهان  کل  در  که  شد  نائل  خدماتش  خاطر  به  افتخار 
هاوکینگ   ۲۰۰۹ سال  نمی شوند.  افتخار  این  کسب  به  موفق  نفر 
عنوان  به  را  آزادی  مدال  آمریکا  جمهور  رئیس  اوباما،  باراک  از 
بزرگترین مدال غیر نظامی این کشور، دریافت کرد. با وجود تمام 

این افتخارات هنوز جایزه ی نوبل به وی اهدا نشده است.

۳ – هاوکینگ نویسنده ی کتاب های کودکان است
هاوکینگ  استیون  کاری  رزومه ی  در  منتظره  غیر  موارد  از  یکی 
دخترش  و  هاوکینگ   ۲۰۰۷ سال  است.  کودکان  برای  نویسندگی 
لوسی کتاب راز کلیدی جورج را برای کودکان منتشر کردند. این 
کتاب درباره ی نوجوانی به نام جورج نوشته شده است که پدر و 
مادرش با تکنولوژی مخالف اند. او با همسایه اش که فیزیکدان است 
ارتباط  برای  پورتالی  که  می سازد  کامپیوتری  و  می شود  دوست 
برای  کتاب  از  زیادی  بخش  می آورد.  وجود  به  دیگر  دنیاهای  با 
و  سیاه چاله ها  مانند  علمی  مفاهیم  با  نوجوانان  و  کودکان  آشنایی 
نسل های  به  را  هاوکینگ  توجه  که  است  شده  نوشته  حیات  منشاء 
آینده نشان می دهد. در سال ۲۰۰۹ کتاب دوم از سه گانه ی ماجراهای 

جورج به نام گنجینه ی کیهانی منتشر شد.

۲ – هاوکینگ به وجود فرازمینی ها معتقد است
با توجه به سابقه ی درخشان هاوکینگ نظرات وی در مورد امکان 
 ۲۰۰۸ سال  است.  جالب  بسیار  مردم  برای  فرازمینی  حیات  وجود 
که  گفت  خود  سخنرانی  در  هاوکینگ  ناسا،  سالگی   ۵۰ جشن  در 
در  بدوی  حیات  از  انواعی  وجود  امکان  جهان،  وسعت  به  توجه  با 

حالت  با  بعد  است.  نادر  هوشمند  حیات  اگرچه  دارد  وجود  فضا 
حیات  زمین  روی  است  ممکن  دارند  اعتقاد  بعضی ها  گفت  مزاح 
انسان  گفت  هاوکینگ  استیون  پروفسور  بیاید.  وجود  به  هوشمند 
باید در برخورد با بیگانه ها بسیار محتاط باشد زیرا احتماًال حیات 
بیماری های  برابر  در  مقاومتی  ما  و  نیست   DNA بر  مبتنی  آن ها 
با  همراه  جهان  مجموعه ی  از  قسمتی  در  همچنین  نداریم.  آن ها 
داد  توضیح  شد،  پخش  دیسکاوری  کانال  از  که  هاوکینگ  استیون 
رسانده  پایان  به  را  خود  سیاره ی  منابع  است  ممکن  بیگانه ها  که 
آن ها  همچنین  باشند،  دیگر  سیارات  استعمار  و  تسخیر  دنبال  به  و 
می توانند انرژی خورشید را متمرکز کنند و با ساختن کرم چاله ای 

از طریق فضا-زمان حرکت کنند.

هاوکینگ بی وزنی را تجربه کرده است
سال ۲۰۰۷ زمانی که استیون هاوکینگ ۶۵ ساله بود به کمک شرکت 
دهه   ۴ از  پس  او  کند.  تجربه  را  بی وزنی  توانست  صفر  جاذبه ی 
موفق شد از صندلی چرخ داره خود فاصله بگیرد و حتی توانست 
صفر،  جاذبه ی  شرکت  هواپیمای  دهد.  انجام  ژیمناستیک  حرکات 
هاوکینگ را تا ارتفاع زیادی باال برد و سپس به سمت زمین سقوط 
کرد که چند بار و هر بار به مدت ۲۵ ثانیه تجربه ی بی وزنی را برای 
در  رایگان  صندلی  یک  برنسون  ریجارد  همچنین  کرد.  ایجاد  وی 
فضاپیمای توریستی ویرجین گلکسی به وی اختصاص داده است.

اما هنگامی که از هاوکینگ پرسیدند چرا با وجود خطرناک بودن 
این تجربه را قبول کرد است، او دلیل کار خود را حمایت از سفرهای 
فضایی اعالم کرد و گفت با توجه به گرم شدن زمین و احتمال جنگ 
هسته ای و محدود بودن منابع در آینده، انسان باید به فکر مهاجرت 
فضایی  گردشگری  و  اکتشافات  که  است  امیدوار  او  باشد.  فضا  به 
خصوصی توسعه پیدا کند و انسان به دیگر سیارات سفر کرده و 
زمان  آن  تا  اگر  البته  کند  استفاده  ماندن  زنده  برای  آن ها  منابع  از 

بتواند زنده بماند.
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 Kirshenbaum لری سنکال، رئیس و مدیر اجرایی شرکت
در  ارزشمندی  درس های  نیویورک،  در   Bond Senecal

دوران پیشرفت خود گرفته است.
 او در دوران کاری اش، پیوسته به دنبال تشویق زنان برای 
مشارکت در سمت های مدیریتی بوده است. در این نوشته 

تجربه های کاری او در قالب مواردی که به عقیده خودش 
مدیریتی  سمت های  در  زنان  ترقی  و  رشد  برای  می تواند 

مفید باشد، آورده شده است.
 به ترس خود غلبه کنید

به  همیشه  بیایید.  کنار  خود  ترس  با  باید  چیز  هر  از  قبل 
سمت  به  که  چالش  این  قبول  که  کنید  یادآوری  خودتان 
ترس تان خیز بردارید، شاید ترسناک باشد؛ ولی می تواند 

بهترین موقعیت ها را برای پیشرفت شما فراهم کند. 
آن  در  که  شهری  در  سال ها  که  کنید  تصور  را  شخصی 

یک  سال  چندین  از  بعد  می کند.  کار  و  زندگی  شده  متولد 
موقعیت شغلی بهتر ولی در یک شهر بزرگ و غریب برای 
به  حرکت  و  زدن  درجا  بین  انتخاب  می شود.  ایجاد  او 
ترس  با  مقابله  و  تحرک  به  نیاز  که  است  پیشرفتی  سمت 
استاندارد های  زنان  اغلب  اینکه  علت  به  دارد.  زحمت  و 
حاصل  اطمینان  تا  می گیرند  نظر  در  خود  برای  را  باالیی 
نگذارید  ولی  می دهند؛  خرج  به  بیشتری  احتیاط  کنند، 
دل  باید  شدن  موفق  برای  شود.  شما  پیشرفت  مانع  ترس 

به دریا بزنید!

 اگر می خواهید خجالتی باشید، اصال کار نکنید
را  تخصص تان  می خواهید  که  هستید  موقعیتی  در  وقتی 
گسترش دهید یا حتی مجبور به جبران اشتباهتان هستید، 
نترسید.  کنید،  درخواستی  نیازهایتان  رفع  برای  اینکه  از 

این تجربه بسیار با ارزش است. 
بیندازند  پایین  را  سرشان  اگر  که  باورند  این  بر  خیلی ها 
و  می گیرد  را  آنها  دست  رئیس شان  کنند،  کار  روند  یک  و 
نیست.  این طور  همیشه  متاسفانه  می دهد.  پاداش  آنها  به 
تحقیقات نشان می دهد که اغلب زنان، بر سر حقوق اولیه 
خود، آنقدر که باید اصرار ندارند، ولی باید در نظر داشته 
در  و  دانش  تجربه،  شماست.  حق  شما  دستمزد  که  باشید 
مجموع ارزش شما باید حفظ شود و ابراز این ادعا نه تنها 

مشکلی ندارد، بلکه بسیار مهم 
هم هست.

 موقعیت های مدیریتی ممکن را دنبال کنید
و  مشخص  موقعیت های  سازمانی،  یا  شرکت  هر  در 
موقعیت های  ولی  دارد،  وجود  شدن  مدیر  برای  محدودی 
کنید.  خلق  را  آنها  می توانید  خودتان  که  هستند  فراوانی 
هنوز  که  دارد  وجود  سازمان  هر  در  مختلفی  نیازهای 
برای  بشناسید،  را  نیاز ها  ندارد.  وجود  آن  برای  دستوری 

آنها راه حل ارائه دهید و خودتان هم آن را مدیریت کنید. 
تولیدی  شرکت های  دغدغه های  از  یکی  مثال،  عنوان  به 
مشتری  با  ارتباط  کردن  برقرار  و  بازاریابی  خدماتی،  و 
است. اگر بتوانید یک الگوی کارآمد برای دسترسی و جلب 
برای  گزینه  بهترین  شما  دهید،  ارائه  مشتریان  از  توده ای 
بسیاری  در  بود.  خواهید  ایده  یا  الگو  آن  اجرای  مدیریت 

از موارد، می توان به جای منتظر نشستن برای یک سمت، 
آن را خلق کرد.

 از قبول مسوولیت واهمه نداشته باشید
عموما  آنها  است.  بیشتر  احتیاط  زنان  اغلب  گرایش 
برای  کامال  باید  مسوولیت  یک  قبول  برای  که  معتقدند 
انجام آن آماده باشند. این خصلت باعث می شود که کمتر 
از  یکی  ولی  ببرند؛  باال  شدن  داوطلب  برای  را  دستشان 
راه های پیشرفت، قدم گذاشتن در پروژه های ناشناخته و 
گرفتن  یاد  برای  است.  جدید  مهارت های  آوردن  دست  به 
باید جرات روبه رو شدن با نادانسته های خودتان را داشته 

باشید.

 ریسک پذیر باشید و به سراغ کارهای سخت بروید
کمک  شما  به  ریسک دار،  ماموریت های  و  سخت  وظایف 
قبول  با  کنید.  باور  و  بشناسید  بیشتر  را  خودتان  می کند 
شجاع  که  می دهید  نشان  خودتان  به  شما  سخت  کار  یک 
خودتان  در  را  کار  یک  انجام  دانش  و  توانایی  و  هستید 
نگاه  مورد  این  به  بهتر  نگرش  یک  با  اگر  می کنید.  اثبات 

کنید، به راحتی می فهمید که ارزشش را دارد. 
اندازه های  و  حد  از  مقداری  که  کاری  در  شکست  با  شاید 
انجام  از  که  را  آنچه  از  بیشتر  کمی  است،  بزرگ تر  شما 
مقابل  در  ولی  بدهید؛  دست  از  می شود،  عایدتان  آن 
طوالنی مدت  در  که  می آورید  دست  به  سرمایه هایی 
ارمغان  به  شما  برای  را  پیشرفت  و  موفقیت  لذت  می تواند 

آورد.

است،  آورده  پایین  را  کارتان  کیفیت  زیاد  کاری  فشار  اگر   
حجم کارتان را کاهش دهید

می شود.  تمرکز  خوردن  هم  بر  باعث  زیاد،  کاری  فشار 
تمرکز  کاریتان،  حجم  کردن  کم  با  است  بهتر  اوقات  خیلی 
ارزشتان  آنکه  برای  دهید.  افزایش  را  کارتان  کیفیت  و 
از  یکی  خوب  موقعیت های  در  بتوانید  تا  دهید  نشان  را 
و  کیفیت  کاریتان،  حجم  از  مستقل  باید  باشید،  گزینه ها 

نتیجه خوبی از خودتان ارائه کنید.
 فشار کاری بیش از اندازه، شما را در انبوه کارهایتان گم 
مقداری  باید  باشد  زیاد  کارتان  که  هم  چقدر  هر  می کند. 

به  دادن  ترتیب  و  نظم  و  برنامه ریزی  صرف  را  وقتتان  از 
آنها کنید. حواستان باشد که کار زیاد منجر به آن نشود که 

زحمت هایتان در کنج تنهایی شما مخفی بماند.

 نگرش مربوط به خودتان را داشته باشید
توسط  مدیریت  در  نوآوری  زمینه  در  که  تحقیقاتی  طبق 
در  موضوعات  تمام  در  زنان  صورت گرفته،   INSEAD
رتبه های باال قرار می گیرند به استثنای یک موضوع: «یک 
نوع نگرش خاص داشتن و با آن عمل کردن». این ویژگی 
اینکه  اصلی  دلیل  است.  اهمیت  پر  بسیار  مدیر  یک  برای 
کارمندان شما حاضرند در اختیار شما کار کنند این است 
که در وجود شما یک نگرش و ایده خاص ببینند. ایده ای 

که از افکار آنها بزرگ تر و در نتیجه قابل اعتمادتر باشد.
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استخدام اولین کارمند؛ 
هزینه ها و فایده ها

تصمیم برای استخدام یک کارمند برای بسیاری از کارآفرینان، کار 
به  که  موسسانی  و  کارآفرینان  برای  خصوص  به  است،  دشواری 
تنهایی کار می کنند و می خواهند کسب وکارشان را به سودآوری 
دارد.  مزایایی  کردن  کار  تنها  که  ندارد  وجود  شکی  برسانند. 
نگران  اینکه  بدون  کنید،  برنامه ریزی  خودتان  برای  می توانید 
یا  می شود  انجام  کرده اید  واگذار  دیگران  به  که  کارهایی  باشید 
نه. اما فقط تا یک حدی می توانید به تنهایی از پس کارها برآیید. 
اگر بعد از مدتی به این فکر می کنید که کارمند جدیدی استخدام 
آیا  است؟  مناسب  آن  زمان  که  باشید  مطمئن  می توانید  آیا  کنید، 
کارمند جدید به رشد کسب وکارتان کمک می کند یا بدتر باعث هدر 
رفتن زمان و بودجه شما می شود؟ به طور حتم دانستن اینکه در 
آینده چه چیزی پیش می آید کار دشواری است، اما می توانید این 
تبدیل  برای  شود  مشخص  تا  بپرسید  خودتان  از  را  سوال  چهار 

شدن به یک کارفرما آمادگی کامل دارید یا نه:

چرا می خواهید فردی را استخدام کنید؟
تمام  سنگ  کارتان  در  مطمئنا  کرده اید،  تاسیس  را  بنگاهی  وقتی 
می گذارید و ممکن است ۱۲ ساعت در روز کار کنید. با این حال، 
با  نیست.  کارمند  یک  استخدام  برای  کافی  دلیل  بودن  پرمشغله 
به  آیا  برسید؟  چیزی  چه  به  دارید  قصد  کارمند  یک  کردن  اضافه 
تا  بگیرد  عهده  بر  را  کارها  از  بخشی  که  دارید  نیاز  دستیار  یک 
دنبال  به  آیا  شوید؟  متمرکز  درآمدزا  فعالیت های  بر  بتوانید  شما 
انتظار  خالصه،  طور  به  هستید؟  کارتان  در  خاصی  تخصص 
سه  حتی  و  یکساله  ماهه،  پنج  دوره  یک  در  جدید  کارمند  دارید 
هزینه  واقع،  در  کند؟  اضافه  کسب وکارتان  به  چیزی  چه  ساله 
استخدام کارمند جدید را باید با داشتن نقشه راهی از مزایایی که 

آن فرد ایجاد می کند، توجیه کنید. 

 آیا به اندازه کافی کار اضافه وجود دارد؟
جزئیات  به  باید  کردید،  مشخص  را  کلی  تصویر  اینکه  از  بعد 
روز  هر  که  بیاورید  را  شخصی  نمی خواهید  مسلما  بپردازید. 
این  در  دهید.  اختصاص  او  کاری  ساعات  کردن  پر  به  را  زمانی 
صورت، نه تنها از کار خود باز می مانید، بلکه برای کسی که کار 
برنامه  که  زمانی  تا  می دهید.  هم  پول  نمی دهد،  انجام  چندانی 
کاری حدودا ۲۰ ساعت در هفته را برای فردی مشخص نکرده اید، 
را  شخصی  اینکه  محض  به  مسلما  نکنید.  اقدام  او  استخدام  به 

برنامه های  این  دل  از  دیگری  جدید  کارهای  کردید،  استخدام 
ابتدایی بیرون می آیند، اما محاسبات اولیه به شما می گویند که آیا 

به اندازه کافی کار برای شخص دیگری وجود دارد یا نه. 

 مسوولیت های قانونی شما به عنوان یک کارفرما چیست؟
مسوولیت های  می شود،  آغاز  استخدام  فرآیند  اینکه  محض  به 
قوانین  با  باید  بنابراین  و  می شود  شروع  شما  برای  نیز  قانونی 

و  منظم  حقوق  پرداخت  سیستم  باید  عالوه،  به  باشید.  آشنا  کار 
به موقعی تنظیم کنید و ملزومات بیمه و مالیات و غیره را بدانید. 

 
هزینه کامل یک کارمند جدید چقدر است؟

وقتی کارمندی را استخدام می کنید، هزینه هایی بیش از پرداخت 
حقوق دارید. به هر چیزی که کارمند جدید برای انجام کارش نیاز 
دارد، فکر کنید: کامپیوتر مجهز، نرم افزار و تکنولوژی های الزم، 

هزینه های سفر و دیگر هزینه های اداری. 
بیمه،  مانند  مزایایی  هزینه  کاری،  فضای  و  تجهیزات  بر  عالوه 
پاداش، سنوات و غیره را نیز در نظر بگیرید. با اینکه هزینه های 
دارد  سازمان  برای  که  منافعی  و  شغل  نوع  اساس  بر  کارمند  هر 

داشته  انتظار  می توانید  کلی  قانون  یک  عنوان  به  اما  است،  متغیر 
باشید که هر کارمند ۲۰ درصد بیشتر از حقوق ماهانه اش هزینه 
آیا  بپرسید  خودتان  از  رسیدید،  نسبی  عدد  یک  به  وقتی  دارد. 
هستید  کارآفرینی  اگر  دارید.  را  هزینه  این  پرداخت  توانایی 
شما  برای  می تواند  رقم  این  کرده اید،  کار  تنهایی  به  مدت ها  که 
یک  می تواند  این  که  باشید  داشته  یاد  به  اما  باشد،  سنگین  خیلی 
سرمایه گذاری برای کسب وکار شما باشد،  نه فقط یک هزینه. اگر 

کارمند  یک  هزینه های  پس  از  می توانید  که  نیستید  مطمئن  هنوز 
پیمان کاری  صورت  به  نیمه وقت   کارمند  یک  با  برآیید،  جدید 
بهتر  ماه،  چند  از  بعد  کنید.  شروع  پروژه  یک  انجام  مبنای  بر  و 
کسب وکارتان  با  رابطه  در  فرد  آن  توانایی های  و  مهارت ها  به 
به  کردید،  استخدام  کارمندی  وقتی  اینکه  آخر  نکته  می برید.  پی 
می دهد.  انجام  چگونه  را  کاری  چه  که  بفهمید  می توانید  راحتی 
می توانید برای آموزش و مدیریت آنها به عنوان یک سرمایه گذاری 
وقت صرف کنید، اما فراموش نکنید که شما شخصی را استخدام 
کرده اید که زمان آزادتری برای رشد کسب وکارتان داشته باشید. 
برنامه ریزی  گاه  هیچ  شده،  شما  کار  وارد  دیگری  فرد  که  اکنون 

سطح باال و وظایف مختص خود را فراموش نکنید.
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بهداشت و سالمت

صرف ابتالی به هریک از بیماری های مذکور، دلیل حتمی 
نعوظ  در  نیست.اختالل  آینده  در  جنسی  اختالل  وقوع 
که  مرضی  هر  روی  ازاین  است،  عروقی  بیماری  عمدتًا 
سبب اختالل در عروق بدن شود، می تواند منجر به اختالل 
بیماری  ترین  مهم  درادامه  شود.  مردان  در  شدید  نعوظ 
می  نعوظ  در  اختالل  به  ابتال  مستعد  را  مردان  که  هایی 

کنند، به اختصار توضیح خواهیم داد.

دیـابـت
مرض قند یا دیابت یکی از شایعترین عوامل ایجاد کننده اختالل نعوظ 
آلت  بافت  و  اعصاب  عروق،  روی  سوء  اثرات  با  دیابت  است.  مردان  در 
تناسلی سبب اختالل در نعوظ می گردد. دیابت با اثرات سوئی که روی 
عروق دارد، عروق قلب را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و سبب نارسائی 
عروق قلب می شود. برای ۱۰ درصد مردانی که به علت اختالل در نعوظ 
به پزشک مراجعه می کنند، در بررسی ها مشخص می شود که از قبل 
مبتال به دیابت بوده اند ولی نمی دانسته اند. ۲۸ درصد مردان ۵۹ ۲۰ 
ساله که مبتال به دیابت نوع یک هستند، مبتال به ناتوانی جنسی خواهند 
درصد   ۴.۵ گذرد،  می  دیابت  بیماری  به  ابتالی  از  که  سال  هر  بود. 
مردی  در  مثال  برای  یابد.  می  افزایش  جنسی  ناتوانی  به  ابتال  احتمال 
 ۴۵ جنسی  ناتوانی  بروز  خطر  دارد،  دیابت  به  ابتال  ساله   ۱۰ سابقه  که 

درصد است.

افزایش چربـی خون
امروزه مشخص شده است که ناتوانی جنسی می تواند به دلیل چربی 
خون باال در فرد باشد. در مردانی که مبتال به ناتوانی جنسی هستند، 
میزان بیماری های عروقی قلب بیشتر از مردان طبیعی است. افزایش 
خون  جریان  میزان  کاهش  و  عروق  شدن  مسدود  سبب  خون  چربی 

عضو مربوطه می شود.

افزایـش فشـارخـون
جنسی  ناتوانی  میزان  هستند،  خون  فشاری  پر  به  مبتال  که  مردانی  در 
فشارخون  برای  که  داروهایی  از  بعضی  است.  طبیعی  افراد  از  بیشتر 
مصرف می شوند، خودشان می توانند سبب اختالل جنسی شوند، ولی 
خود فشارخون هم به صورت مستقل مرد را مستعد ابتالی به اختالل 
به  مبتال  مردان  در  کامل  جنسی  ناتوانی  شیوع  میزان  کند.  می  نعوظ 
پرفشاری خون که بعضی از انواع داروهای ضد فشارخون را مصرف 

می کنند، ۳ برابر مردان با فشارخون طبیعی است. برخی از داروهای 
ضد فشارخون برعملکرد جنسی اثرات سوءدارند ، ولی افراد مبتال به 
فشارخون که دارو مصرف می کنند، به هیچ وجه نباید دارو را سرخود 
قطع کنند، بلکه باید این داروها را با مشورت پزشک معالج در صورت 
فشارخون  اولویت،  زیرا  نمایند  جایگزین  دیگری  داروهای  با  امکان 

طبیعی است.

سکته مغزی
آن  به  دنیا  در  نفر  میلیون   ۵.۵ و  است  مرگ  علت  سومین  مغزی  سکته 
مبتال هستند. هر قدر امید به زندگی باالتر می رود، میزان بروز سکته 
مغزی نیز افزایش می یابد. پس از سکته مغزی، عملکرد جنسی، فعالیت 
جنسی و میزان رضایت از روابط زناشویی، دستخوش تغییرات عمده 
می شود. علت اختالل جنسی پس از سکته مغزی مجموعه ای از عوامل 
جسمی و روانی است. معموًال افرادی که دچار سکته مغزی می شوند، 
عروقی  قلبی  بیماری  و  دیابت  فشارخون،  مانند  ای،  زمینه  علل  برخی 
دارند و ممکن است قبل از سکته مغزی، داروهای متعددی نیز مصرف 
کنند. وجود بیماری های زمینه ای منجر به سکته مغزی و استفاده از 
برخی از داروها، از عوامل مستعد کننده بروز اختالل جنسی هستند، 
دارای  قبل  از  مغزی،  سکته  به  مبتال  افراد  از  مهمی  درصد  بنابراین 
سکته  از  ناشی  عوارض  که  بود،  خواهند  جنسی  اختالالت  از  درجاتی 
مغزی، مزید بر علت شده و مشکالت عملکرد جنسی بیمار را بیشتر و 

شدیدتر می کند.

ضایعات سیستم عصبی
می  گردد،  بدن  عصبی  سیستم  در  اختالل  سبب  که  ای  بیماری  نوع  هر 
این  سردسته  شود.  جنسی  عملکرد  در  اختالل  بروز  به  منجر  تواند 
بیماری ها، ضایعات نخاعی و مغزی (مثًال قطع نخاع به علت تصادف)، 
متأسفانه  اس  ام  بیماری  هستند.  پارکینسون  بیماری  و  اس  ام  بیماری 
بیشتر افراد را در سنین جوانی مبتال می کند. خانم ها دو برابر بیشتر 
است.  بیشتر  مردان  در  بیماری  شدت  ولی  شوند،  می  مبتال  آقایان  از 
حدود ۷۰ درصد بیماران مبتال به ام اس به نوعی از اختالل جنسی نیز 
مبتال خواهند شد. حدود ۵۰ درصد مردان مبتال به ام اس از اختالل در 
نعوظ رنج می برند. بیشترین علت اختالل در نعوظ، آسیب به سیستم 
نیز  حرکتی  محدودیت  و  روانی  روحی  عوامل  ولی  است،  بدن  عصبی 
پارکینسون  بیماری  کنند.  می  بازی  را  مهمی  نقش  بیماران،  این  در 
نیز با تخریب پیشرونده سیستم عصبی همراه است. یک درصد مردم 

خودتان را کوک کنید!خودتان را کوک کنید!
 نسرین خسروشاهی

کدام بیماری ها ناتوانی 
جنســـــــــی می آورند؟

دکتر محمد رضا صفری نژاد، استاد دانشگاه
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این  در  جنسی  اختالالت  شوند.  می  پارکینسون  به  مبتال  زندگی  طول  در 
بیماران بسیار شایع است. حدود ۶۰ درصد این بیماران مبتال به اختالل در 
نعوظ می شوند. تقریبًا میزان شیوع اختالل در نعوظ در بیماران مبتال به 

پارکینسون، دو برابر مردان طبیعی هم سنشان است.

بیماری هورمونـی
تیروئید،  پرکاری  هم  و  تیروئید  کاری  کم  هم  هورمونی،  های  بیماری  از 
هورمونی  علت  مهمترین  شوند.  جنسی  اختالالت  ایجاد  سبب  توانند  می 
اختالل جنسی، کم کاری غدد جنسی (بیضه ها) می باشد. علل هورمونی 
درمان  راحتی  به  توان  می  هم  و  داد  تشخیص  راحتی  به  توان  می  هم  را 
داروهای  از  استفاده  جنسی،  غدد  کاری  کم  مهم  علل  از  یکی  نمود. 
هورمونی برای بدن سازی توسط جوانان می باشد. کم کاری غدد جنسی 
ناشی از سوء مصرف داروهای هورمونی گاهًا چنان شدید است که دیگر 
کم  سبب  که  عاملی  هر  که  است  ذکر  به  الزم  شود.  می  برگشت  قابل  غیر 
منجر  تواند  می  جنسی،  اختالل  ایجاد  بر  عالوه  گردد،  جنسی  غدد  کاری 
به کاهش قدرت باروری مردان گردد. افرادی که برای بدن سازی از مواد 
هورمونی استفاده می کنند، باید این نکته را به خاطر بسپارند که هرقدر 
عضالت آنها به طور کاذب با این داروها باد می کنند، به همان اندازه نیز 
که  ام  دیده  را  زیادی  بسیار  جوانان  من  روند.  می  تحلیل  آنها  های  بیضه 
دور بازوی آنها شاید بیش از دور ران یک فرد عادی باشد، ولی بیضه های 
آنها کامًال تحلیل و از بین رفته و اندازه کمتر از یک سنجد دارند. اینگونه 
افراد قدرت باروری خود را که همان بچه دار شدن است را تقریبًا صد در 

صد از دست می دهند.

چاقی
به  چاقی  کند.  می  برابر  دو  تقریبًا  را  نعوظ  اختالل  بروز  میزان  چاقی 
عنوان یک عامل مستقل در ایجاد اختالل نعوظ شناخته شده است. روش 
دقیق محاسبه وزن ایده آل محاسبه «شاخص وزن بدن» می باشد، که بدین 
قد  مجذور  بر  تقسیم  کیلوگرم  حسب  بر  وزن  شود:  می  محاسبه  صورت 
قد  و  کیلوگرم  وزن۷۰  با  فرد  یک  بدن  وزن  شاخص  مثٌال  متر.  حسب  بر 
کمتر  یا  مساوی  بدن  وزن  شاخص  اگر  بود.  خواهد   ۲۱.۶ برابر  متر،   ۱.۸
 ۳۰ بین  ما  بدن  وزن  شاخص  شود.  می  محسوب  طبیعی  باشد،   ۲۵ از 
چاقی   ۳۰ از  بیش  بدن  وزن  شاخص  و  است،  وزن  اضافه  نشاندهنده   ۲۶
محسوب می شود که مرضی است. یک سوم از مردان چاق مبتال به اختالل 
طبیعی  جنسی  عملکرد  آل،  ایده  وزن  به  خود  وزن  کاهش  با  فقط  نعوظ، 

خواهند داشت و در دو سوم بقیه، درمان آسانتر خواهد بود.

می  جنسی  اختالل  به  ابتالی  مستعد  را  فرد  که  هایی  بیماری  فهرست 
نمایند، بسیار طوالنی است. در سطور فوق، فقط به بیماری هایی که ما 
بین عامه مردم تقریبًا شناخته شده اند، اشاره گردید. تغییرات در نحوه 
زندگی مثل فعالیت بدنی، ترک سیگار، اصالح رژیم غذائی، کنترل مناسب 
فشارخون، داشتن وزن ایده آل، استفاده از داروهایی که کمتر اثر سوء بر 
روی عملکرد جنسی دارند، در کاهش بروز یا بهبود اختالالت جنسی این 
نعوظ  اختالل  بروز  خطر  کشیدن  سیگار  است.  کننده  کمک  بسیار  افراد 
اختالل  نوع  بدترین  سیگار  کشیدن  کند.  می  زیاد  درصد   ۵۰ را  مردان  در 
می  که  اهمیتی  حائز  مطلب  کند.  می  ایجاد  را  وریدی)  (نشت  نعوظ  در 
اختالالت  درمان  در  که  است  داروهایی  شود،  ذکر  قسمت  این  در  بایست 
نعوظ در مردان به کار می روند. بعضی از این داروها علی رغم عوارض 
جانبی بالقوه خطرناک، در بسیاری از داروخانه ها بدون نسخه در اختیار 
های  شبکه  در  که  هستند  داروهائی  همه  از  بدتر  گیرند.  می  قرار  مردم 
مشخص  آنها  اکثر  ترکیب  اینکه  بر  عالوه  شوند،  می  تبلیغ  ای  ماهواره 
نیست، به راحتی با یک تلفن در اختیار مصرف کننده قرار داده می شوند. 
و  باشند،  عارضه  پر  بسیار  توانند  می  طبیعی  افراد  در  حتی  داروها  این 
سکته  یا  و  عروقی  قلبی  های  بیماری  فشارخون،  به  مبتال  که  افرادی  در 
مغزی هستند، عوارض بسیار بیشتر و خطرناکتر هستند. بنابراین تأکید 
استفاده  پزشک  مشورت  بدون  وجه  هیچ  به  داروها  نوع  این  از  شود،  می 
نشود. هر فرد بیماری داروی مخصوص به خود را الزم دارد، و نمی توان 

یک نسخه را به تمام بیماران پیچید.

خالصه اینکه...
۱ صرف ابتالی به هریک از بیماری های مذکور، دلیل حتمی وقوع اختالل 
جنسی در آینده نیست. داشتن هریک از بیماری های فوق فقط خطر ابتال 
که  کند  می  زیاد  طبیعی  جمعیت  به  نسبت  را  آینده  در  جنسی  اختالل  به 

بسته به نوع بیماری، درصد آن خیلی کم یا خیلی زیاد خواهد بود.

به  مبتال  نیز  و  باشد  می  فوق  های  بیماری  از  یکی  دارای  که  فردی  هر   ۲
اختالل جنسی است، دلیل بر این نیست که علت اختالل جنسی وی، بیماری 

کنونی اوست. علت اصلی، پس از بررسی های دقیق مشخص می شود.

جنسی  اختالل  بروز  کننده  مساعد  بیماری  یک  به  مبتال  که  افرادی  در   ۳
یا  و  جلوگیری  آن  ایجاد  از  حدودی  تا  توان  می  تدابیری  اتخاذ  با  هستند، 

حداقل زمان بروز آن را به تأخیر انداخت و نیز از شدت آن کاست.
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خانواده
زندگی  یک  نهایی  نتیجه  که  می دهد  نشان  تحقیقات  برخی 
اول  سال  دو  در  زوج  این  اینکه  اساس  بر  می توان  را  مشترک 
رابطه  و  کرده اند  عمل  خوب  حد  چه  تا  خود  زناشویی  زندگی 
آنها تا چه حدی دستخوش تغییرات شده است، پیش بینی کرد. 
اول  روزهای  همان  از  زودرس  طالق  یک  پیش درآمد  واقع  در 
آشنایی و اظهار عالقه طرفین در رابطه آنها وجود دارد ولی 
در بیشتر موارد، افراد نشانه ها را نادیده می گیرند و امیدوارند 
که بعد از ازدواج، تمام این مشکالت جزیی از بین خواهد رفت. 
داشتن های  دوست  و  اشتیاق  و  اساطیری  عشق  اینکه  از  غافل 
دوران آشنایی، همیشه به معنای پایدار بودن زندگی مشترک 

شکست  از  نشانه ای  می تواند  اختالفات  کوچک ترین  و  نیست 
نهایی ازدواج باشد.

در  را  خود  رابطه  معیارهای  همسران،  از  بعضی  متاسفانه 
رابطه  اوج  این  که  حدی  تا  می دهند  قرار  باالیی  بسیار  سطح 
مشترک،  زندگی  از  ماه   ۶ تا   ۴ گذشت  از  بعد  آتشین  عشق  و 
به  سال  دو  از  قبل  ازدواج ها  این  و  می رسد  نظر  به  ساختگی 
اول  روزهای  در  همسران  از  دسته  این  می انجامد.  جدایی 
به  نسبت  حد  از  بیش  عالقه  به  دستیابی  برای  مشترک  زندگی 
طرف مقابل می کوشند اما در نهایت، خسته، عصبی و نسبت 
طالق  که  است  مرحله  این  در  و  می شوند  بی عالقه  یکدیگر  به 

تنها راه حل ممکن به نظر می رسد. 

ازدواج یا کتری آب؟
ما در جامعه ای زندگی می کنیم که هنوز بسیاری از ازدواج ها 
انجام  خواستگاری  مراسم  با  همراه  و  سنتی  صورت  به 
می شود که بدون آشنایی قبلی دخترها و پسرها است. بسیاری 
از جامعه شناسان و روان شناسان می گویند اگر این ازدواج ها 

با تدبیر و تفکر و آشنایی های خانوادگی انجام پذیرد، به طور 
معمول پایدار است.

دکتر اسمیت جونز، رییس انجمن خانواده کشور آلمان با مثال 
به  است.  کرده  مقایسه  را  شرقی  و  غربی  ازدواج های  جالبی، 

غربی  زوج های  است.  آب  کتری  یک  مانند  ازدواج  وی،  گفته 
جوش  به  آن  آب  و  شده  داغ  کتری  که  می کنند  ازدواج  زمانی 
از  بعد  سال  دو  تقریبا  و  ازدواج  از  پس  آتش  این  است.  آمده 
اما  می شود.  سرد  سرعت  به  نیز  کتری  و  خاموش  زندگی 

جمع  هیزم  ازدواج  از  پس  مرد  و  زن  شرقی،  کشورهای  در 
می کنند، آتش را روشن کرده و کتری را کم کم و به مرور زمان 
گرم می کنند. هنگامی که کتری جوش می آید، نقطه جوش آن 
را پایین می آورند و کتری همیشه گرم و ایده آل باقی می ماند و 

فقط هنگامی سرد می شود که عمر زوجین پایان یابد.

نتایج تحقیقات
گروهی  روی  را  تحقیقاتی  بریتانیایی،  روان شناس  هاستن  تد 
سیزدهم  سال  روز  آخرین  تا  ازدواج  اول  روز  از  زوج ها  از 
زندگی مشترک آنها انجام داده و نتایج زیر را به دست آورده 
فاصله  تازه دامادها  و  عروس ها  تازه  از  زیادی  تعداد  است: 

زیادی از عبارت خوش بینانه «عشاق سعادتمند» دارند. 

پایان تلخ عشق های سینمایی
و  همه جانبه  سعادتی  با  ازدواج شان  که  زوج هایی  برخی 
عشق  تب تند  آشنایی  آغاز  در  و  است  شده  آغاز  شاعرانه 
داشتند، در معرض طالق زودهنگام هستند چون ادامه چنین 
دوست  و  عادت  چون  چرا؟  است،  غیرممکن  شدیدی  روند 
حقیقت  در  گرفت.  خواهد  را  آتشین  عشق  این  جای  داشتن 
آینده  می شوند،  آغاز  سینمایی»  با «عشق های  که  ازدواج هایی 

مشکوکی دارند. 
احتمال موفقیت و آینده روشن در اغلب ازدواج هایی که کمتر 
است.  بیشتر  بوده اند،  تدبیر  با  و  منطقی  بیشتر  و  احساسی 
برق  و  کم زرق  زناشویی  زندگی  که  شوهرهایی  و  زن  بیشتر 
ماندگار  و  طوالنی  رابطه ای  دارند،  تجمل گرایی  از  عاری  و 
خواهند داشت چون در زندگی مشترک آنها هیچ چیز غیرقابل 
دسترسی مانند عشق بی پایان، اشتیاق زیاد، انتظارات بزرگ و 
زندگی رویایی وجود ندارند و تا با گذشت زمان تحلیل برود 
و طرفین را دلسرد کند. آنچه یک زندگی مشترک را به طالق 
می کشاند، مشاجره و جر و بحث و کشمکش نیست بلکه از بین 

رفتن عشق و صداقت و یکنواخت شدن زندگی است.

اهمیت دو سال اول
تدریج  به  مشترک،  زندگی  اول  سال  دو  مدت  در  که  همسرانی 
از میزان محبت شان نسبت به یکدیگر کاسته شده و احساسات 
جدایی  به  رو  است،  یافته  افزایش  آنها  منتقدانه  و  منفی 
می روند. افراد در دوران اولیه ازدواج و حتی دوران نامزدی، 
در بهترین شکل ظاهری و باطنی خود ظاهر می شوند و پس 
از عقد، این موجود بی نقص و ایده آل از هر نظر محو شده و 

خصوصیات واقعی شخصیتی وی آشکار می شود.

۱۱ راز دوام زندگی مشترک

ازدواج  مبنای  را  آشنایی  دوران  اولیه  شناخت های  و  عشق   (۱
قرار ندهید.

۲) قبل از بستن پیمان زناشویی، با احساس و منطق خود فکر 
کنید ولی فقط با منطق خود تصمیم بگیرید و شتاب زده عمل 

نکنید.
میان  فرهنگی  تشابهات  نیازمند  مشترک  زندگی  تداوم   (۳

فرهنگی  اختالف  برخی  نکنید  فراموش  و  است  خانواده ها 
میان خانواده  ها مشکالت غیرقابل حلی را برای زوجین ایجاد 

خواهد کرد.
۴) زمانی که عصبانی هستید، تصمیم گیری نکنید و از طرف 

پیش  مساله  درباره  مناسب تری  زمان  در  تا  بخواهید  مقابل 
آمده صحبت کنید.

۵) مشکالت کاری هیچ ارتباطی به زندگی ندارد و نباید محیط 
خانوادگی را پرتنش کند. البته مشورت برای حل این مشکالت 

در خانواده می تواند بسیار مفید باشد. 
و  ندهید  دخالت  زناشویی  مشاجره های  در  را  ۶) فرزند ان تان 

سعی کنید جلوی بچه ها به بحث و مشاجره نپردازید. 
۷) مشکالت اولیه زندگی را جدی بگیرید و آنها را به حال خود 
عاملی  می توانند  کوچک  مشکالت  همین  که  چرا  نکنید،  رها 

برای مشکالت بزرگ تر شوند. 
از  و  باشید  صادق  خود  زندگی  شریک  با  شرایط  همه  ۸) در 
دروغ گفتن به یکدیگر بپرهیزید حتی اگر به ضرر شما باشد.

و  بگذارید  احترام  یکدیگر  خانواده های  و  دوستان  ۹) به 
که  کسانی  با  را  زمانی  دهید  اجازه  خود  مقابل  طرف  به 

دوست شان دارد یا به تنهایی بگذراند. 
جواب  را  تلفنت  چرا  بودی،  کجا  مانند  پرسش هایی   (۱۰
بین  از  را  زندگی  صداقت  و...  هستی  کسی  چه  با  نمی دهی، 
یکدیگر  به  می کند.  عصبی  را  زندگی تان  شریک  و  می برد 
اثبات  شما  به  تصورات تان  خالف  که  وقتی  تا  کنید  اطمینان 

شود.
هیچ  و  بدانید  خود  دوست  و  بدارید  دوست  را  همسرتان   (۱۱

مساله ای را از او مخفی نکنید.

۲ سال اول پس از ازدواج را جدی بگیرید

راز بقــــــــــا در 
زندگی مشترک
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شلختگی ارثی

بی  با  بینیدکه  می  را  افرادی  کنید  نگاه  خود  اطراف  به  کمی  اگر 
نظمی های شان با اعصاب شما بازی می کنند.

نامرتب لباس می پوشند، منزل یا اتاق شخصی شان بسیار کثیف 
و نامرتب است عده ای هم پا را فراتر از این می گذارند و این ریخت 
و پاش و بهم ریختگی را به زندگی دیگران هم راه می دهند. در 
این شماره زبان بدن با کمک سیدعلی دربانی، روانشناس از علل 
بروز این مشکل و ریشه های آن همچنین طریقه شناخت زبان بدن 

این افراد می گوییم.

به چه کسانی شلخته می گوییم ؟
تواند  می  بودن  شلخته  همان  عامیانه  زبان  در  یا  بودن  نامرتب 
دالیل بسیار و انواع و اقسام داشته باشد که برمی گردد به ویژگی 
های شخصیتی و خلقی فرد یا به الگویی که در آموزش شلختگی 
به او نقش داشته است. شلختگی تقریبا مساوی است با بی نظمی، 
البته با درجه شدت بیشتر. این اختالل رفتاری اتفاقا در جامعه ما 
و  مرتب  ظاهرشان  ها  بعضی  نمونه  عنوان  به  است  شایع  بسیار 

آراسته است ولی اتاق شان به هم ریخته و نامنظم است.
هم  ای  عده  دارند،  نامرتب  ظاهری  ولی  مرتب  شان  اتاق  ای  عده 
اتاق نامرتب هم پوشش نامرتب و عده ای دیگر اگر چه پوشش و 
کنند. می  کاری  خراب  اطرافیان  زندگی  در  دارنداما  مرتب  اتاقی 
بیخود  که  هستند  کسانی  تر  اجتماعی  بعد  در  نظمی  بی  این  گاه 
خرج می کنند و مصرف آنها زیاد از حد است و موجودی جامعه 
انضباط  بی  آنها  کنند،  نمی  رعایت  اقتصادی  امکانات  لحاظ  به  را 
به  وفای  مانند  اخالقی  مسائل  از  بسیاری  اند.  مالی  و  اقتصادی 
عهد و پیمان و احترام به اموال عمومی و دولتی و رعایت بهداشت 
اجتماعی و حسن خلق و احترام به ناموس مردم و پرداخت حقوق 
دیگران و ... در اجتماع در موضوع شلختگی مفهوم پیدا می کند.

شناخت زبان بدن یک فرد شلخته کار دشواری نیست
یک فرد شلخته را قبل از هر چیز می توان از روی پوشش و میزان 
رسیدگی به وضعیت اش شناخت. لباس ها با هم همخوانی ندارد 
وآرایش و اصالح نامرتب و به هم ریخته ای دارد. در بعد رفتاری 
آنها  از  اگر  و  هستند  قول  بد  و  پرت  حواس  معموال  افراد  اینگونه 
علت بد قولی یا حواس پرتی را جویا شوید خواهید دید با دست بر 
پیشانی می کوبند که یکی از عالئم زبان بدن افراد فراموش کار و 
دیگر  افراد  از  نیز  افراد  این  نشستن  نحوه  است.  دروغگو  معموال 
متفاوت است و خیلی اوقات وارد اماکن عمومی که می شوید فرد 
شلخته در گوشه ای در جای نامناسب و اغلب آلوده نشسته است. 
یکی از شیرین کاری های این عده ریختن چای و شربت یا کاسه 
در  گاهی  یا  اطرافیان  یا  خود  لباس  و  پیراهن  روی  سوپ  و  آش 
حوزه آکادمیک تر با ریختن آش و مواد غذایی روی جزوه خود و 
دوستان است، عالئم فوق همه یا هر یک به تنهایی ما را در شناخت 

یک شلخته کمک می کند.

شلختگی می تواند ارثی باشد
افراد شلخته معموال در خانواده خودشان یک فرد شلخته داشته 
اند. پس یک دلیل می تواند مشاهده باشد؛ یعنی به عنوان نمونه 
از  و  کند  می  مشاهده  را  او  رفتارهای  کودک  و  است  شلخته  پدر 
آنجا که بیشتر انسان ها متمایل به راحت طلبی اند، کودک ترجیح 
می دهد از پدرش الگوبرداری کند تا از مادرش که منظم تر است، 
بنابراین مسواک نمی زند، لباس هایش را جمع نمی کند.یادگیری 
اثر  بر  شلختگی  رفتار  یعنی  است  موثر  عوامل  از  دیگر  یکی  هم 
تکرار اتفاق می افتد. به عنوان نمونه بچه از اول لباس هایش را 
می ریزد و جمع نمی کند و کسی هم به او چیزی نمی گوید. همین 
رفتار به تدریج تبدیل به عادت می شود اما به وجود آمدن رفتار 

شلختگی علت های دیگری هم می تواند داشته باشد.

شلختگی وارونه
شلخته  هم  سختگیر  و  منظم  های  خانواده  فرزندان  اوقات  گاهی 
در  است.  وارونه  شلختگی  نظمی  بی  نوع  این  اسم  شوند.  می 
بعضی خانواده ها تحکم و زورگویی پدر و مادر برای رعایت نظم 
و تکرار پیام های کالمی متوالی فرد را وادار به مقاومت می کند 
و در او نوعی شلختگی به وجود می آورد. در بعضی از موارد هم 
فرد از ابتدا شلخته نیست ولی به خاطر شرایطی خاص دچار این 
رفتار می شود. بعضی ها در بحران بلوغ به دلیل میل به استقالل 
در مقابل نظمی که خانواده روی آن تاکید دارد، مقاومت می کنند. 
به عنوان نمونه نوجوان نمی گذارد مادرش اتاقش را منظم کند و 
می گوید این طور راحت تر است. سپس این رفتار به شکل عادت 

درمی آید و فرد در باقی زندگی اش شلخته می شود.

شلختگی در لباس پوشیدن
توان  می  راحتی  به  کنند  نمی  رعایت  را  پوشش  که  شلختگانی 
دانست  متفاوت  باید  نیز  مد  با  را  بودن  شلخته  این  البته  شناخت، 
چراکه هرازگاهی لباس ها و پوشش های خاصی مد می شود که 
این کار را برای شناخت افراد شلخته سخت می کند همانند دوره 
با  که  افرادی  دیگر  گروه  بود.  شده  مد  چروک  هایی  لباس  که  ای 
پوشش مرتب یا نامرتب ماشین، محل زندگی یا محل کار نامرتبی 
فرد  یک  حضور  و  مشاهده  و  آموزش  نقش  مورد  این  در  دارند؛ 
شلخته در خانواده بسیار موثر است. زبان بدن این افراد بستگی 
به این دارد که از چه منبعی شکل گرفته باشد اگر در جهت گرفتن 
توجه منفی باشد بیشتر و شدیدتر خواهد بود به طوری که باعث 
صدای  که  طوری  به  شود  می  اطرافیان  بیشتر  ناراحتی  و  خشم 

اطرافیان درمی آید.

شلخته ها درمان می شوند
بهترین راه حل آن است که از سوی خود فرد راهکار های مناسب 
کوچک  های  عیب  و  ترجیحات  خودآگاهی،  طریق  از  شود.  پیدا 
می  مایه  بیشتر  خود  حل  راه  برای  ما  شود.  می  مشخص  افراد 

گذاریم.
به  هست  نیز  دیگری  موارد  در  نیست؛  درپوشش  فقط  شلختگی 

عنوان مثال: حواس پرتی.
به  را  کارتان  میز  ببرد:  بین  از  را  پرتی  حواس  چیزها  این  شاید 
دور  کند،  پرت  را  تان  حواس  کمتری  چیزهای  که  ببرید  جایی 
میزتان دیوار بکشید، ساعاتی کار کنید که حواس پرتی شما در آن 
ساعات کمتر است. فقط برای زمان هایی کوتاه و جهت استراحت 

به آن حواس پرتی ها بپردازید.

برای  سیستمی  که  کند  کمک  شما  به  بخواهید  منظم  فرد  یک  از 
خودتان درست کنید و به تدریج با این سیستم جلو بروید و آن را 
پیاده کنید؛ این موضوع در بلند مدت به زندگی شما شکل می دهد.
باید  دارید،  را  خودتان  های  انتخاب  شما  امور:  اداره  از  نفرت 

عواقب آنها را هم بپذیرید. این تصمیم با شماست.
بی  و  بچه  که  دارید  نیاز  بیشتری  زمان  آیا  کرد:  نخواهید  رشد 
مسئولیت بمانید؟ یا وقت آن رسیده که بزرگ شوید؟ این تصمیم 

هم با شماست.
امتحان  را  مختلف  های  راه  رسمی:  سازماندهی  سیستم  کمبود 
را  خود  کاری  تقویم  کاغذ  و  قلم  با  یا  باشید  داشته  تقویم  کنید، 
 word بنویسید. فهرستی از کارهایی که باید انجام دهید در فایل
یا ... بنویسید. حتی می توانید روی تکه کاغذهای کوچکی آنها را 

بنویسید و روی میز کارتان بچسبانید.
استفاده  آن  از  اگر  سازماندهی:  سیستم  از  دائم  استفاده  عدم 
نکنید آن را از دست خواهید داد. آن را تبدیل به یک عادت کنید و 
همیشه همه کارها را روی کاغذ فهرست کنید و در طول روز آنها 

را بررسی کنید.
از  شما  زندگی  کند:  نمی  ایجاد  فرقی  داشتن  نظم  اینکه  به  اعتقاد 
هم پاشیده و فکر می کنید که نظم یافتن در چنین موقعیتی درست 
مانند مرتب کردن صندلی های کشتی تایتانیک در حال غرق شدن 
این  باشید،  نداشته  پنج  درجه  سرطان  اگر  که  بدانید  ولی  است 
کار بی تاثیر نیست. بهبود زندگی شما مانند باال رفتن از یک تپه 
است. اگر باال را نگاه کنید، آنقدر می ترسید که ترجیح می دهید از 
همانجا به سمت پایین برگردید. ولی اگر سرتان را پایین بیندازید 
و فقط روی قدمی که به جلو برمی دارید تمرکز کنید، زمانی می 
رسد که وقتی به عقب نگاه می کنید از مسیری که آمده اید تعجب 

خواهید کرد.
جایگزینی  با  اغلب  متوسط  تا  مالیم  افسردگی  افسردگی: 
بر  بیشتر  تمرکز  و  وری  بهره  با  درونگرایی  و  خوداندیشی 
ورزش  شود.  می  برطرف  خود  نیازهای  نه  و  دیگران  نیازهای 
هم می تواند کمک کننده باشد. اگر اینها کافی نبودند، چند جلسه 
افسردگی  از  نوعی  (یعنی  جدی  افسردگی  برای  شناختی  درمان 
که اصال از جای تان نمی توانید بلند شوید) می تواند کمک حرفه 

ای بدهد.
نظمی  بی  دلیل  شما  شاید  نداشت،  نتیجه  اینها  از  کدام  هیچ  اگر 
خود را درست نفهمیده اید. بهتر است از یک مشاور دوره دیده و 
پیدا  بخواهیدتاضمن  کمک  روانشناسی  نظام  سازمان  تایید  مورد 
کمک  شما  مشکل  این  درمان  به  شلختگی  بروز  های  ریشه  کردن 

کند.
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همه ما واژه «استرس» را در زندگی روزمره بارها و بارها به کار برده ایم اما 
این واژه در روانشناسی چه معنایی دارد؟

آخرین باری که از واژه استرس استفاده کردید چه زمانی بود؟ اگر امروز نبوده 
باشد، قطعا طی همین چند روز گذشته بوده. شاید شما هم از خودتان پرسیده 
باشید که این «استرس» چیست که وقتی اتفاق خوشایندی مانند ازدواج برای ما 
پیش می آید می گوییم استرس داریم، وقتی رخدادی ناراحت کننده مانند آسیب 
به دوستی رخ می دهد، می گوییم استرس داریم و حتی گاهی وقتی هنوز هیچ 
اتفاقی نیفتاده، مانند وقتی که منتظر برگزاری مصاحبه شغلی هستیم، باز هم 
احساس می کنیم استرس داریم. اصال آیا استفاده از واژه «استرس» در همه این 

موقعیت ها درست است؟
واژه  این  که  شویم  می  متوجه  بیندازیم،  استرس  واژه  تاریخچه  به  نگاهی  اگر 
پیش از اینکه در روانشناسی کاربرد داشته باشد، در مهندسی و فیزیک استفاده 
می شده است. به این معنا که فشاری که به ماده وارد شده و باعث تغییر شکل 
در آن می شود را استرس می نامند؛ اما این اصطالح، در روانشناسی نخستین 

بار توسط هانس سلیه در ۱۹۳۶ به کار گرفته شد.
البته سلیه از این اصطالح برای توصیف واکنش های متعدد فرد در رویارویی با 
محرک های محیط استفاده کرد؛ اما واقعیت این است که تعریف او بیش از حد 

گسترده و البته تا حدی نیز مبهم بود.
بعدها تعاریف دقیق تر و مشخص تری از این واژه بیان شده است. برای نمونه 
الزامات  که  «هنگامی  است:  کرده  تعریف  شکل  این  به  را  استرس  استپتوی 
مربوط به یک فعالیت، فراتر از توانایی های فردی و اجتماعی افراد است، پاسخ 

هایی ارائه می شوند که به آن استرس می گویند.»
زبان  از  تغییرات  کمترین  با  که  است  هایی  واژه  از  یکی  استرس  آنکه  جالب 
انگلیسی به زبان های دیگر راه پیدا کرده است. در واقع نه تنها تجربه استرس 
جهان شمول است، که خود این اصطالح نیز جهان شمول و فراگیر شمرده می 

شود! اما بگذارید کمی روی تعریف استرس و ابعاد این تعریف تأمل کنیم

یک
در ارتباط با همین تعریف ذکر چند نکته ضروری است. همانطور که از مثال 
نیز متوجه شده اید، ادراک استرس می تواند از فردی به فرد دیگر تفاوت داشته 
ماشین  راندن  گرفته،  راننندگی  گواهینامه  تازگی  به  که  فردی  برای  مثال  باشد. 
کار  همین  اما  است  پراسترس  و  توانفرسا  ای  تجربه  نیز  کوتاه  مسافتی  برای 
نیز  مبنا  همین  بر  ندارد.  دنبال  به  استرسی  باتجربه  و  ماهر  ای  راننده  برای 
قضاوت درباره وجود استرس در یک موقعیت و داشتن برآوردی از میزان آن، 

نیازمند این است که ما بتوانیم آن موقعیت را از دریچه چشم دیگری تماشا کنیم.

دو
نکته دوم آنکه در این تعریف پاسخ های فرد در برابر محرک های بیرونی در 
هیچ قالبی قرار داده نشده است. در واقع نوع واکنش ها نیز می تواند از فردی 
اما  شوند  می  دیده  ها  واکنش  این  گاهی  باشد.  متغیر  و  متفاوت  دیگر  فرد  به 
و  شوند  می  شناسایی  راحتی  به  گاهی  نیستند.  نیز  مشاهده  قابل  حتی  گاهی 

نشان از استرس هستند اما گاهی واکنش های مشاهده شده شبیه واکنش فرد 
بیشتر  اما  هستند  هیجانی  ها  واکنش  گاهی  است.  عصبانی  که  است  زمانی  در 

واکنش ها نمود جسمانی پیدا می کنند.

سه
نکته دیگری که با کمک همین تعریف می توان به آن رسید، یکی از بحث های 
مهم درباره استرس است؛ اینکه زندگی این روزها استرس بیشتری در مقایسه 

با زندگی در گذشته بر ما وارد می کند.
واقعیت این است که هر چه موقعیتی که ما در آن زندگی می کنیم، توانایی ها 
و مهارت های بیشتری را از ما طلب کند، امکان اینکه ما دچار استرس شویم، 

بیشتر خواهد شد.
برای نمونه شما این روزها ناچارید مهارت هایی را یاد بگیرید که تا چند دهه 
از  استفاده  مهارت  نداشتید.  آنها  دانستن  به  نیازی  قبل  سال  چند  حتی  یا  قبل 
فناوری های گوناگون یا حتی مهارت زندگی در آپارتمان، کار کردن در محیط 

های کاری مختلف، همه و همه در شدت گرفتن استرس اثر خواهند گذاشت.

چهار
نکته امیدبخش این تعریف آنکه ادراک استرس در موقعیت های مختلف، نسبت 

توانایی  ما  زمان  هر  که  معنا  این  به  دارد؛  ما  های  توانایی  ادراک  با  مستقیمی 
انجام کاری را داشته و البته به این توانایی خود نیز اعتماد داشته باشیم، احتمال 

داشتن استرس در زمان انجام آن کاهش می یابد.
این نکته از آن جهت امیدبخش است که با باال بردن توانایی های خود می توانیم 
با  شاید  البته  کنیم.  کم  خودمان  بر  شده  وارد  های  استرس  از  زیادی  میزان  به 

کاستن  برای  ها  توانایی  افزایش  امکان  ها  موقعیت  برخی  در  که  بگویید  خود 
استرس ممکن نیست؛ حق با شماست.

تنها راه مدیریت استرس، افزایش توانمندی ها نیست بلکه راه های دیگری نیز 
راهکارهای  ها  راه  این  به  روانشناسی  در  دارد.  وجود  استرس  مدیریت  برای 

مقابله با استرس می گویند.

و اما نکته پایانی
تجربه استرس به خودی خود نه تنها بد نیست که بسیار هم خوب است؛ چرا که 
به ما انگیزه می دهد تا برای یافتن آرامش بیشتر توانایی های خود را افزایش 
دهیم؛ اما گاهی استرس می تواند عوارض شدیدی بر جای بگذارد. این زمانی 
امکان  کند  می  تصور  فرد  که  است  شدید  آنقدر  شده  وارد  استرس  که  است 

مدیریت آن را به هیچ عنوان نخواهد داشت.
در این وضعیت بروز عالئم جسمانی از شایع ترین واکنش هایی است که روی 
می دهد. البته متاسفانه این عالئم جسمانی همیشه در حد مشکالت گوارشی یا 
ریزش مو باقی نمی ماند و گاهی به مشکالت قلبی یا بیماری های پیچیده تر نیز 
می انجامند و نه تنها باعث از دست رفتن سالمتی می شوند، که حتی زندگی را 

تهدید می کنند.

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
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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
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سریعترین روش روانکاوی از طریق 
هیپنوتراپی - روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم دکتر روحی 

شاهین

استرس همیشه 
هم بد نیست!

شیوا امینی، کارشناس ارشد مشاوره

زوج درمانی
سبک  و  ها  دیدگاه  تفاوت  و  اختالالت  و  مشکالت 
صمیمیت  کاهش  و  عاطفی  فاصله  ایجاد  به  زندگی 
بین زوج ها منجر می شود. هدف در زوج درمانی 
کمک به زنان و مردان است تا همدیگر را بهتر درک 
تغییر  که  خواهند  می  یا  دارند  تصمیم  اگر  و  کنند 
هدفشان  و  خواسته  به  تا  شود  کمک  آنها  به  کنند، 
بررسی  نیازمند  قطعا  ها  زوج  بین  روابط  برسند. 
زندگی  در  ضعف  نقاط  از  یکی  و  است  کنترل  و 
و  مشکالت  وقتی  ها  زوج  که  است  این  مشترک 
درمان  فکر  به  شود  می  شدید  یشان  ها  چالش 
درمان،  جریان  در  که  است  ذکر  به  الزم  افتند.  می 
شناسایی اختالالت و مشکالت فردی بسیار اهمیت 
روانشناختی  مشکالت  و  شخصیتی  دارد.اختالالت 
می  قرار  درمان  راه  سر  بر  که  است  موانعی  افراد 
مصاحبه  هم  درمانی  زوج  برای  بنابراین  گیرد. 
بالینی ضرورت دارد و چنانچه یکی یا هر دو زوج 
از اختالل رنج می برند عالوه بر درمان های زوجی 
الزم است تا درمان های انفرادی نیز صورت بگیرد. 
زوج درمانی با تمرکز روی مسائل مختلف صورت 

می گیرد.
می  کمک  زوج  به  عاطفه:  بر  متمرکز  درمانی  زوج 
که  را  عواطفی  درمان،  شرط  پیش  عنوان  به  تا  کند 
تا  کنند  شناسایی  انگیزد،  برمی  را  آنها  تعارض 
متوقف  را  دردسرآفرین  رفتاری  الگوهای  بتوانند 

کنند.
به  رویکرد  این  در  رفتار:  بر  متمرکز  درمانی  زوج 
زوج ها آموزش داده می شود که چگونه با یکدیگر 
رفتار کنند و مهارت های ارتباطی و شیوه های حل 

مساله آموزش داده می شود.

رویکرد  این  در  هیجان:  بر  متمرکز  درمانی  زوج 
زناشویی  نزدیک  روابط  و  هیجانات  روی  بیشتر 

تکیه می شود.
زوج درمانی متمرکز بر روانکاوی: در این رویکرد 
بیشتر مشکالت و مسائلی که از گذشته وجود داشته 
مورد بررسی قرار می گیرد و به زوج ها کمک می 
درمانی  زوج  در  برسند.  روانی  تخلیه  به  که  شود 
مشترک  زندگی  که  شود  می  کمک  شوهر  و  زن  به 
خود را مورد بررسی قرار داده و در نهایت تصمیم 
بگیرند که با ایجاد تغییر در زندگی به سمت بهبودی 
تفاهم  سوء  همچنین  کنند.  حرکت  سالم  زندگی  و 
و  غیرمنطقی،  و  نامعقول  انتظارات  دوجانبه،  های 
بین  چالش  تداوم  باعث  که  ای  نشده  بیان  تصورات 
بررسی  مورد  درمانی  روش  این  در  شود  می  زوج 

قرار می گیرد.

مالک های کلیدی برای بررسی موفقیت 
صمیمیت،  ارتباط،  از:  عبارتند  ها  زوج 
حل  و  پذیری  سازش  پذیری،  انعطاف 

تعارض.

پژوهش ها نشان می دهد که زوج های موفق در این 
این  به  توجه  با  و  دارند  بهتری  عملکرد  زمینه  پنج 
مالک ها می توان زوج ها را به پنج دسته سرزنده، 
تقسیم  مرده  دل  و  متعارض  متعارف،  هماهنگ، 
های  مهارت  ارتقای  و  درمانی  زوج  برای  کرد. 
خودش  به  فرد  ابتدا  تا  است  الزم  زناشویی  زندگی 
امتیاز دهد و در پنج مالک مذکور مشخص کند که 

توانمندی او چقدر است.
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ورزش

را  فوتبال  نوزدهم  قرن  در  ها  انگلیسی  که  هنگام  آن  شاید 
به وجود آوردند و مدون ساختند خود نیز فکر نمی کردند 
که روزی این تفریح آنها نه تنها جهانی شود بلکه تبدیل به 
صنعتی شود که در بحرانهای اقتصادی به داد سرمایه دای 
عامه  ورزش  و  سرگرمی  ابتدا  همان  از  بازی  برسد. ”این 
تفریح  چون  اجتماعی  کارکرد  و  بود  کارگر  طبقه  و  مردم 
ابتدا  که  تفریحی  و  ورزش  داشت...“فوتبال  سرگرمی  و 
در خدمت قشر کم درآمد جامعه یعنی کارگران بوده است 
امروز با تغییر کارکرد مهمی مواجه شده است.این ورزش 
امروزه با عرصه اقتصاد عجین شده و تبدیل به یک صنعت 
طور  به  ورزش  که  دارند  اذعان  این  به  همه  است.  گشته 
عام و فوتبال به طور اخص به منبع درآمدی برای جوامع 

مختلف تبدیل شده است.
 آنچه مد نظر نگارنده است واکاوی کارکرد ونقش فوتبال 
بحرانی  است.  غربی  جوامع  اخیر  سال  چند  بحرانهای  در 
ریاضت  و  استریت  وال  بحران  عنوان  با  ما  کشور  در  که 
دارد  ادامه  نیز  واکنون  شد  می  یاد  آن  از  غرب  اقتصادی 
و  اقتصادی  بحران  درگیر  غربی  کشورهای  که  زمانی   .
حواشی ناشی از آن بودند و ما در کشورمان از پایان حیات 
سرمایه داری سخن می گفتیم، سیستم خود اصالحی نظام 
نظام  خاص  ویژگی  را  آن  اقتصاددانان  که  داری  سرمایه 
سرمایه داری می دانند، ناجی سرمایه داری شد. سرمایه 
خود  ویژگی  از  مختلفی  موارد  در  و  تاریخ  طول  در  داری 
اصالحی در جهت بقای خود بهره برده است که به عنوان 
نمونه می توان به تشکیل دولتهای رفاه در غرب که در اثر 
فشار طبقه کارگر و اندیشه های چپ و برای جلوگیری از 

انقالبهای کارگری بود، اشاره کرد..
بخش کوچکی از این اصالحگری را ما می توانیم در حوزه 
به  پرداختن  از  قبل  کنیم.  بررسی  و  مشاهده  نیز  فوتبال 
دنیای  در  که  کنیم  اضافه  را  نکته  این  باید  اصلی  مبحث 
کنونی فوتبالی که مخاطب جهانی دارد و در خدمت اهداف 
غربی  کشورهای  فوتبال  است،  اقتصادی  و  دارانه  سرمایه 

و چند کشور معددود در آمریکای جنوبی است. یعنی در 
از  ای  رسانه  جریان  مثل  هم  فوتبال  پخش  جریان  واقع 
عبارتی  به  است؛  جنوب  کشورهای  به  شمال  کشورهای 
کشورهای  فوتبال  پخش  با  غربی  گسترده  های  رسانه 
غربی و جذب مخاطبان هدف در دیگر کشورها و بایکوت 
اهداف  جنوب،  کشورهای  فوتبال  پخش  عدم  و  کردن 

اقتصادی نظام سرمایه داری را پیش می برند.
در بحران اخیر نیز غربی ها از این ویژگی به نحو احسن 
آمده  بوجود  بحران  بر  حدودی  تا  توانستند  و  برده  بهره 
توان  می  را  خوداصالحی  کوچک  یابند.نمونه  کنترل 
جام  کرد.  مشاهده  اروپا  های  باشگاه  جام  فوتبال  در 
بیشتر  در  که  است  هایی  رقابت  از  اروپا  باشگاههای 
یافته  توسعه  کمتر  کشورهای  در  ویژه  به  کشورها 
طرفداران ومخاطبان زیادی دارد. قبل از بحران اقتصادی 
که  بود  ای  گونه  به  یوفا  سیاست  و  ریزی  برنامه  غرب، 
تعدد  و  بندی  زمان  نظر  از  بیشترو  فشردگی  با  بازیها 
منظور  البته  شد.  می  برگزار  کمتری  روز  تعداد  در  روز 
است  اروپا  های  باشگاه  جام  بازیهای  ویژه  طور  به  بنده 
در  بحران  آنکه  از  پس  اما  کشورها.  داخلی  بازیهای  نه 
پیش  در  یوفا  که  شد،سیاستی  فراگیر  اروپایی  کشورهای 

گرفت برگزاری بازیها در روزهای متعددبود.
به  بازی  هشت  نهایی  هشتم  یک  مرحله  در  مثال  عنوان  به 
صورت رفت و برگشت برگزار می شود، قبل از بحران این 
بازیها در چهار شب برگزار می شد اما این در حالی است 
که بعد از بحران این بازیها در هشت شب برگزار می شود. 
این  دلیل  به  توان  می  انگشتی  سر  حساب  و  تأمل  اندکی  با 
با  فوتبال  تنگاتنگ  رابطه  و  برد  پی  یوفا  سیاسیت  تغییر 
سرمایه داری را کشف کرد. حق پخش بازیها, تبلیغات قبل، 
بعد و حین بازی در تلویزیون ، هزینه های که تماشاگران 
برای تماشای بازی صرف می کنند و... عواملی هستند که 
شوند.  می  مواجه  توجهی  قابل  افزایش  با  دوم  حالت  در 
حق  مانند  شده  ذکر  موارد  از  هریک  که  داشت  توجه  باید 

پخش به اندازه ای گسترده و قابل بسط هستند که می توان 
پخش  حق  پرداخت.  آنها  بررسی  به  جداگانه  ای  مقاله  در 
غولهای  و  ها  مؤسسه  انحصار  در  معموال  بازیها  اینگونه 
بزرگ رسانه ای می باشد که دولتهای مختلف برای پخش 
را  کالنی  های  هزینه  باید  خود  کشور  داخل  در  بازیها  این 
به این مؤسسه ها پرداخت کنند تا پاسخگوی نیاز مخاطب 

جامعه خود باشند. 
در  نوعی  مخاطب  مِن  برای  فرصت  این  دوم  حالت  در 
به  نسبت  بیشتری  بازیهای  که  شود  می  فراهم  ایران 
در  اول  حالت  از  بیشتر  ضمن  در  و  کنم  تماشا  اول  حالت 
داری  سرمایه  نظام  خدمت  در  که  باشم  تبلیغاتی  معرض 
مصرف  چون  ارزشهایی  سوی  به  را  مخاطب  و  است 
کوچکی  بخش  تنها  نگارنده  مثال  دهد.  می  سوق  گرایی 
می  خود  عزیز  خوانندگان  و  بود  فوتبال  وسیع  عرصه  از 
اروپا  ملتهای  جام  جهانی،  جام  چون  رقابتهایی  توانند 
و... و درآمدهای حاصل از آنها را نیز به این لیست اضافه 
از  یکی  فوتبال  که  داشت  توجه  باید  نیز  نکته  این  به  کنند. 
ژانرهای  به  نسبت  که  است  ای  رسانه  پرطرفدار  ژانرهای 
می  شامل  را  کمتری  هزینه  مستندو..  فیلم،  چون  دیگری 
شود و تبلیغات اقتصادی هنگام پخش فوتبال برای رسانه 
 ” آسابرگر  قول  دارد.به  همراه  به  را  کالنی  درآمدهای 
فوتبال تجارت بزرگی برای رسانه هاست“و پول حاصل از 
این تجارتهمان پولی است که می تواند نظام سرمایه داری 
را از بحران خارج کند.“ فوتبال توسط سه عامل ساختار 
به  ها  رسانه  ویژه  به  و  باشگاهها  داری،  سرمایه  اقتصاد 

کاالی بزرگ تجاری تبدیل شده است. 
و  مادی  کمی،  ارزشهای  تثبیت  با  داری  سرمایه  نظام 
اقتصادی صرف بر تمام روابط اجتماعی، زمینه اقتصادی 
و اجتماعی برای تجاری و کاالیی شدن همه چیز از جمله 
فوتبال را فراهم ساخته است.“و از طرف دیگر فوتبال نیز 
در بزنگاه های تاریخی دین خود را به نظام سرمایه داری 

ادا کرده و حتی گاهی ناجی آن نیز می شود.

توپ طال را چه 
کسی صید می کند؟

برترین های  اسامی  اعالم  دیگربه  روز  چهل  دقیقا  که  حالی  در 
فوتبال دوستان  است  باقی مانده   ۲۰۱۴ سال  در  دنیا  فوتبال 
سراسر جهان بی صبرانه منتظر آن هستند تا ببینند توپ طالی 
فیفا که با همکاری مجله فرانس فوتبال به بهترین بازیکن سال 
آن  نهایی  نامزد  سه  از  یک  کدام  نصیب  امسال  می شود  اهدا 
کدام  به  اخیر  سال  در  دنیا  فوتبالیست  بهترین  لقب  و  می شود 
بازیکن تعلق می گیرد. در چند سال اخیر مسی و رونالدو پای 
ثابت انتخاب نهایی این جایزه بوده اند اما امسال یک دروازه بان 

به این دو اضافه شده است.
فیفا در فهرست نهایی خود برای انتخاب بهترین بازیکنان جهان 
مادرید،لیونل  رئال  از  رونالدو  کریستیانو  اسامی   ۲۰۱۴ درسال 
مسی از بارسلونا و مانوئل نویر را ازتیم بایرن مونیخ در لیست 
بهترین  انتخاب  دربخش  است.همچنین  داده  جای  خود  نهایی 
مادرید،  اتلتیکو  مربی  دیگوسیمئونه  اسامی  نیز  سال  مربی 
کارلوآنجلوتی مربی تیم رئال مادرید و یواخیم  لو مربی تیم ملی 

آلمان دیده می شود.
کریستیانو رونالدو در سال ۲۰۱۴ موفق شد با رئال مادرید لیگ 

قهرمانان اروپا و کوپا دل ری
کرد.  خود  مال  تیم  این  با  هم  را  اروپا  سوپرکاپ  و  کند  فتح  را   
همچنین با ۱۷ گل آقای گل چمپیونز لیگ شد و رکورد بیشترین 
اختصاص  خود  به  مسابقات  این  تاریخ  در  را  فصل  یک  در  گل 
شرایط  اما  است.  شده  هم  اللیگا  گل  آقای  همچنین  وی  داد. 
رونالدو در بازی های ملی کمی متفاوت است. هرچند که وی در 
مقدماتی جام جهانی کمک بزرگی به تیم کشورش برای صعود 
و  بود  ناکام  جهانی  جام  رقابت های  در  اما  کرد  بازی ها  این  به 
نتوانست تیمش را به مرحله بعد هدایت کند و در همان مرحله 

گروهی حذف شد. 
اما مسی با بارسلونا هیچ جامی را در سال ۲۰۱۴ نگرفت. نایب 
قهرمانی اللیگا و ناکامی در چمپیونز لیگ و کوپا دل ری سال 
با  مقایسه  در  مسی  البته  زد.  رقم  مسی  و  بارسا  برای  را  بدی 
با  جام جهانی  در  و  بود  مثمرثمر  ملی  مسابقات  در  رونالدو 
راه  مسابقات  این  فینال  به  و  داشت  خوبی  عملکرد  کشورش 
یافت و نایب قهرمان شد. همچنین مسی در جام جهانی ۴ گل 

زد و به عنوان بهترین بازیکن این مسابقات  برگزیده شد. 
می شود.  دیده  بین  این  در  بار  اولین  برای  نویر  مانوئل  اسم 
دروازه بان ژرمن ها فصل فوق العاده ای را پشت سر گذاشت. وی 
توانست با کشورش جام جهانی را فتح کند و همچنین جایزه 
دستکش طالیی را هم به نام خود ثبت کرد. نویر با بایرن مونیخ 
موفق به فتح بوندسلیگا شد، اما در نیمه نهایی لیگ قهرمانان به 
رئال مادرید باختند و از رسیدن به فینال و کامل کردن سه گانه 
ناکام ماندند. نویر در این فصل بوندسلیگا هم در ۱۳ بازی فقط 
عالی  فوق العاده  عملکردش  حیث  این  از  و  کرده  دریافت  گل   ۳
در  فیفا  طالی  توپ  اهدای  مراسم  در  نهایی  برنده  است.  بوده 
تاریخ ۲۲ دی(۱۲ ژانویه ۲۰۱۵) سال جاری مشخص خواهد شد.

و  مربیان  بین  در  هم  را  مخالفانی  جوایز  این  اهدای  اما 
سرمربی  دارد.آرسن ونگر  ورزشی  رشته  این  کارشناسان 
فرانسوی آرسنال به روشنی می گوید که کامال با اهدای جوایز 
که  کرد  اعالم  و  است  مخالف  تیمی  ورزش های  برای  فردی 
تالش می کند تا دادن چنین جوایزی متوقف شود. وی با انتقاد 
از هیاهویی که در مورد توپ طال به وجود آمده، مخالفتش را با 
اهدای چنین جوایزی اعالم می کند و می گوید: «توپ طال را به 
چه کسی می دهم؟ به هیچ کس. من مخالف جوایز فردی هستم. 
فوتبال  ورزش  روح  با  که  است  فردگرایی  بر  تاییدی  مهر  این 
در تضاد است. من به شدت با این جایزه مخالف هستم و علیه 
چنین  اهدای  می زند.  ضربه  فوتبال  به  چون  می کنم  مبارزه  آن 
سمت  به  بازیکن  تا  می شود  باعث  ناخودآگاه  به طور  جوایزی 

ارائه نمایش های فردی گرایش پیدا کند.» 
در  زیادی  اظهارنظرهای  و  فعل وانفعاالت  اخیر؛  وقت  چند  در 
مورد این انتخابات وجود داشته است، اما بدون شک در انتخاب 
از  درآمد  موضوع  یا  سیاسی  موضوعات  سال  بازیکن  بهترین 
بازیکنان نیز تاثیرگذار است. حال باید  اسپانسرهای مالی این 
تریک  هت  رونالدو  یا  می شود  تایی»  «پنج  مسی  امسال  ببینیم 
را  ارزشمند  جایزه  این  دروازه بان  یک  به عنوان  نویر  یا  می کند 

برای اولین بارنصیب خود می سازد.

  فوتبـال ناجی 
سرمایـــه داری  

نویسنده : *هادی خیری

برای قهرمانی در یورو ٢٠١٦ 
نیاز به برنامه جدی داریم

تیم ملی آلمان با قهرمانی در جام جهانی ٢٠١٤ اکنون تنها 
امیدوار  ژرمن ها  می کند.  فکر   ٢٠١٦ یورو  در  قهرمانی  به 
هستند بتوانند قهرمانی های پیاپی اسپانیا را در جام ملت ها 
یوآخیم  برسند.  رقابت ها  این  در  قهرمانی  به  و  کنند  قطع 
برنامه  یك  نیازمند  تیمش  می گوید  آلمان  سرمربی  لوو، 
درباره  او  است.  ملت ها  جام  در  قهرمانی  برای  منسجم 
از  قبل  تا  گفت:  فرانسه  ملت های  جام  در  ژرمن ها  حضور 
جام جهانی تمام انرژی و توانمان را گذاشتیم تا بتوانیم در 
برزیل به قهرمانی برسیم. اکنون برای ادامه روند موفقیت 
آمیز خودمان و قهرمانی در فرانسه نیاز به یك برنامه جدید 
داریم. باید منسجم تر از قبل باشیم، چرا که اکنون قهرمان 
جهان هستیم و کار ما برای تکرار موفقیت سخت است. پس 

از جام جهانی چند تن از بازیکنانم از تیم کنار رفتند و به 
همین خاطر باید بازیکنان جدیدی به تیم دعوت می کردم. 
باید مثل جام جهانی بازی کنیم و از فرصت هایمان نهایت 
استفاده را ببریم. مطمئنم که در دو، سه ماه آینده به همان 
اتحاد قبل می رسیم. آلمان پس از جام جهانی پیشرفت خود 
را ادامه خواهد داد. به دنبال این هستیم تا بازیکنانی مثل 
الم و کلوزه در تیم ملی داشته باشیم و این وظیفه من است 
در  که  تیم هایی  برسانم.  سطح  آن  به  را  فعلی  بازیکنان  تا 
جام جهانی تا مراحل پایانی صعود کردند همه دچار افت 
نکردیم.  کسب  خوبی  نتایج  که  نیستیم  ما  تنها  این  شدند. 
شرایط  که  می بینید  کنید  نگاه  هم  هلند  و  آرژانتین  به  شما 
حال  در  حال  این  با  بود  طبیعی  ما  تیم  افت  دارند.  را  ما 
که  است   ٢٠١٦ یورو  به  مقتدرانه  صعود  ما  اولویت  حاضر 
جام  انتخابی  در  ما  تیم  شد.  خواهد  مشخص  آینده  سال 
ملت های اروپا در گروه آسانی قرار ندارد و باید تالش کنیم 
تا موفقیت جام جهانی را به جام ملت های اروپا منتقل کنیم 

و در فرانسه هم موفق باشیم. هدف من این است که آلمان 

در جام ملت های اروپا هم بتواند به قهرمانی برسد و روند 
برای  را  باتری هایمان  باید  کند.  حفظ  را  خود  رشد  به  رو 

بازی های سخت آینده شارژ کنیم. 





  جمعه ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۴هفته نامه پرشین۳۰

 افقي:
ــد – خواب سبك – جار و  ١-حس

جنجال
٢- يكي از بزرگترين فالسفه قرن 
ــناخت  ــب اثر مباني ش ١٩ و صاح

زندگي – حمام تكي
ــت – فرمانروايي،  ٣- لنگه – كش

سروري – رفوزه در امتحان
ــدان پرنده –  ــن جال – زن ٤- روغ

تازه و نو
ــت سر  ــيره درون گل – پش ٥- ش

هم – شهر رودخانه
٦- غمگين – از غزوه هاي معروف 

– نوعي كفپوش كركي
ــي كردن – فرومايه –  ٧- ناسپاس

منزل بزرگ
٨- همراه آشغال – سست رأي – 

پول ژاپن
ــلطان جنگل – جمع درس  ٩- س

– كانون ها
ــرفصل روزنامه  ١٠- گريختن – س

– مجلس اعيان
١١- تخت روان آخرت – خارج كردن آب و امالح اضافي از بستر و يا عمق خاك – مغاك

ــركت صنايع سنگين سوئدي – شيوا – شخص يا چيزي كه دست زدن  ١٢- ش
به آن ممنوع باشد

١٣- تاقچه اي در ديوار – قادر – مخفف از ما – يكي از حروف انگليسي
١٤- فراخي، توانگري – بازيگر مرد هر سه مجموعه سريال پرطرفدار پايتخت

١٥- پانسمان – باطل كردن – ضد شر

 عمودي:
١-خوراك سفر – بدبخت و بي طالع

٢- جرقه – محصول گياه گون – باطل كردن
٣- گرد دهان از جانب بيرون – پنبه زن – گل هميشه بهار – عمو

٤- سيما و رخسار – بسيار خنك – شيريني پيچي
ــر – تبعات يك حادثه و رويداد – فيلمي كمدي و رمانتيك از  ــايه انداز س ٥- س

محمد بانكي (الناز شاكردوست، بهنوش بختياري و سحر قريشي)
٦- نام گلي و نوعي از ياس – كميابي – يكتا و يگانه

٧- سيلي – پسوند رنگي – انگور خشكيده – فراموشي
٨- نايب قهرمان ليگ برتر فوتبال كشور در فصل اخير

٩- فوري – پدر از دست داده – سينماي سوخته – انتها
ــوب  ــرب – چ ــان ع ١٠- زب
در  ــهري  ش  – ــوزاندني  س

جنوب غربي اراك
ــهر  ــج – دومين ش ١١- راي
پرجمعيت فرانسه – مي خزد 

و گاهي مي گزد
ــين وضو – عزيز  ١٢- جانش

– قدرت
١٣- ضد كهنه – جمع نفس 

– متاع – واحد سيگار
١٤- ايستگاه قطار – پي در 

پي – روستا
عجــايب – ــــور  كش  -١٥ 

يار زهره

 افقي:
١-تيم فوتبال يوناني – محصول 

– فيلمي از واچوفسكي
٢- از داروهاي طبي – نظر انتخاباتي

٣- ويتامين گوجه فرنگي – شهري 
ــتان فارس – نامي پارسي به  در اس

معناي انديشمند – تصديق عامي
ــن حرف  ــت و چهارمي ٤- بيس
ــم فاعل  ــي – مانند – اس يونان

مرخم است از نشستن
٥- وسيله اي در ورزش باستاني 
ــام تجاري  ــام دخترانه – ن – ن

قطعه هاي پشم شيشه
ــر به  ــروش – ام ــد و ف ٦- خري

نوشتن – بازي كهن ايراني
ــده – مثل و مانند  ٧- باطل ش

– مهمانخانه
ــريالي از رضا  ــه – س ٨- تازيان

عطاران – طريق ميانبر
ــه –  ــار چوبي – هميش ٩- تغ

مركز كشورمان
١٠- واحد طول – پته – ماه ميالدي

١١- خليج ببرها! – پذيرش دعا – از لوازم خانگي برقي
١٢- يك نوع ساز قديمي – كركس – دار فاني

١٣- گياهي است معطر – ستارگان – يخ – برجستگي ته كفش
١٤- كتاب ديني زرتشتي – تيم فوتبالي در آرژانتين

١٥- مركز كامرون – سم – از لبنيات پرمصرف

 عمودي:
١-نان خورشي از شير و ماست – يكي از صنايع دستي

٢- زبان باستاني – ايوان معروف – گوژپشتي
٣- خاري كه از آن كتيرا مي گيرند – باغ – گونه اي خورش – ويتامين نور خورشيد

٤- مهمترين شرط دوستي – محكم و استوار – چاالك
٥- وسيله آراستن مو – جنگ – دورترين جزيره نسبت به مركز استان هرمزگان

ــالح هاي  ــنگ در س ــهري پرجمعيت در تركيه – جعبه فلزي حاوي فش ٦- ش
گرم – كلمه تأكيد

٧- سطح – اندوه – خانه ييالقي مجلل – حشره چسبنده
٨- آنكه در فكر هوسراني است

٩- شهري در پرتغال – كشور قذافي – مكعب شماره دار – مخفف پوز
١٠- نظم، تشريفات – خلق و خو – لخت

١١- ديدن – هرگز – درختي 
از تيره مخروطيان كه شباهت 

زيادي به كاج دارد
ــدارد – عصبي  ــود ن ١٢- وج
ــه در ابتدايي ترين  – نامي ك
ــه زبان  ــاي تاريخي ب برهه ه

ادبي پارسي نو داده مي شده
١٣- مساوي – ناشناس – 
گازي بي بو – منقار مرغان

١٤- علوفه خشك – كارآموز 
– يكي از هنرهاي تركيبي

١٥- ناحيه اي از فضا زمان 
ــي نور  ــچ چيز حت كه هي
ــد از ميدان جاذبه  نمي توان

آن بگريزد – رويارويي
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 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین (بره):

آنها  انجام  به  مجبور  اخیرا  که  تکراری  کارهای  از  شما  است  ممکن 
که  وظایفی  روی  که  باشید  مایل  کمتر  و  باشید  شده  خسته  هستید 
شما را از لحاظ روحی ارضا می کند تمرکز کنید. امروز دائم در حال 
نظرتان  به  که  آینده  در  ایده آل  و  عالی  زندگی  یک  درباره  خیالبافی 
می رسد دور از دسترس شماست، هستید. درباره اینکه چگونه باید به 
آنجا برسید نگران نباشید. زمانی که خیالبافی تان را پایان دادید سعی 
کاری  و  برگردید  حال  لحظه  به  ببرید.  لذت  ذهنی  تمرین های  از  کنید 

را انجام دهید که بتوانید یک تغییر واقعی در زندگی تان ایجاد کنید.

متولدین اردیبهشت (گاو):
شما آماده یک تغییر هستید و فقط می خواهید که این تغییر به روش 
کنترل  تحت  همه  داشته اید  اخیرا  که  احتیاجاتی  و  نیازها  باشد.  شما 
از  می خواهید  چگونه  که  باشند  نگران  دیگران  است  ممکن  اما  هستند 
خود  کنترل  تحت  را  آنها  همه  شما  که  نمی دانند  زیرا  برآیید  پس آنها 
دارید. عالوه بر این، شما طرحی در ذهن دارید که فقط باید فرصت 
شروع  را  تالش تان  و  بزنید  را  کار  استارت  تا  بیاورید  بدست  را  الزم 
کنید. اگرتالش نکنید هیچ وقت نخواهید فهمید که چه چیزی انتظار 

شما را می کشد.

متولدین خرداد (دوقلوها):
چیز  هیچ  اما  می رسید،  نظر  به  خیالباف  االن  شما  اینکه  وجود  با 
شما  دارد.  باز  کوچک  ماجراجویی  یک  طراحی  از  را  شما  نمی تواند 
کوله  با  طوالنی  سفری  می توانید  راحتی  به  و  می کنید  فکر  بزرگ 
داشته  تبت  ارتفاعات  یعنی  جهان  نقاط  ناهموارترین  به  پشتی تان 
این  که  می کنند  فکر  زیرا  بخندند  شما  به  دیگران  است  ممکن  باشید. 
آنها  به  شما  را  آخر  خنده  اما  است.  غریب  و  عجیب  بسیار  شما  افکار 
کارت  برایشان  زمین  کره  نقطه  بلندترین  از  دارید  حالیکه  در  می کنید 

پستال می فرستید.

متولدین تیر (خرچنگ):
و  می ورزد  مهر  که  کسی  به  می خواهد  که  هستید  کسی  معموال  شما 
دوستش دارد نزدیک شود و شریک کردن احساسات تان با او بهترین 

که  نزدیکی  و  صمیمت  آن  به  آن  وسیله  به  می توانید  که  است  راهی 
شما  برای  قلب تان  دریچه  کردن  باز  اما  برسید.  است  نظرتان  مورد 
آسان نیست. مخصوصا اگر اخیرا توانایی تان برای اطمینان کردن به 
باعث  که  بایستید  ترس هایتان  مقابل  در  باشید.  زده  محک  را  دیگران 

می شود قوی تر از آن  چیزی شوید که همیشه فکرش را می کردید.

متولدین مرداد (شیر):
ورود ماه به دومین خانه از روابط شما می تواند یک شراکت فعال از 
شما یا دیگران را امتحان کند، دیگرانی که فکر می کنند آزادی بیشتر 
بسیار مهمتر از وابستگی است. نیازی به گفتن نیست. این یک مسیر 
یاد  به  فط  نیست.  صمیمت  از  باالیی  درصد  به  رسیدن  برای  عادی 
داشته باشید که شما می توانید فضای اضافی برای تنفس ایجاد کنید 

اگر با خودتان رو راست باشید.

متولدین شهریور (سنبله):
و  نیستید  همیشگی  شخص  آن  که  کنید  احساس  امروز  است  ممکن 
دوست ندارید همان وظایف تکراری روزانه را � چه در خانه و چه در 
محل کار � انجام دهید. همان طور که تا االن بوده؛ شاید مشتاق باشید 
کسی  اگر  و  باشید  داشته  زندگی  در  جدیدی  رویکرد  کلی  طور  به  که 
چیزی بداند که شما ندانید، مشتاق هستید که شاگرد ممتاز آن کالس 
اما  نیست  جزء  ترین  ضروری  تحصیل  و  آموزش  باشد  یادتان  باشید. 

می تواند یکی ا ز مهم ترین بخش های کار باشد.

متولدین مهر (ترازو):
امروز آماده پذیرفتن یک ریسک هستید مخصوصا اگر بدانید که شادی 
می تواند  شما  برای  این  می دهد.  افزایش  شما  زندگی  در  را  نشاط  و 
زمانی بسیار خالقانه و مفید باشد و بسیارمهم است که به شما خوش 
بگذرد و بتوانید همزمان شخصیت درونی و هنرمند خود را به نمایش 
بگذارید. شما می توانید این کار را هم در محل کار انجام دهید،  هم در 

زمان بازی، چون این دو به طرز ظریفی به هم مربوط هستند.

متولدین آبان (عقرب):
حتی اگر تاریچه زندگی شما عجیب تر از داستان و رمان است،  ممکن 
را  داستان تان  و  باشید  داشته  محوری  نقش  امروز  باشید  مایل  است 
با دیگری درمیان بگذارید. به عالوه، ممکن است بخواهید بخش های 
خاصی از زندگی شخصی تان را برای خودتان نگه دارید. البته این حق 
می تواند  که  انداخته اید  قلم  از  را  چیزی  چه  که  کنید  فکر  اما  شماست 

دیدگاه شخصی را درباه شما عوض کند طوری که شما متوجه نشوید. 
صادق باشید و تمام واقعیت را بگویید.

متولدین آذر (کمان):
اینکه  خاطر  به  باشید،  داشته  تمرکز  که  است  سخت  برایتان  امروز 
شما  کنجکاوی  و  کرده اند  جلب  خود  به  را  شما  توجه  چیزها  خیلی 
از  که  نباشد  آن  امکان  برایتان  است  ممکن  است.  شده  تحریک  سخت 
چیزهای  آموختن  به  که  بهتراست  هم  هوز  بگذرید.  بی توجه  کنارآنها 
جدید عالقه نشان دهید به جای اینکه همواره در یک مکان ثابت بمانید 
به  را  خود  عطش  می کند.  ارضا  را  شما  که  بکنید  ثابتی  کارهای  و 

دانستن یا بررسی های عقالنی فرو بنشانید.

متولدین دی (بز):
امروز ممکن است بسیار عصبانی باشید. به خاطر اینکه در مخمصه 
عقب  به  را  وضعیت  که  می دادید  ترجیح  و  افتاده اید  گیر  جدید 
بازگردانید. اما ماندن در گذشته سودی ندارد زمانیکه آینده به سرعت 
در حال جلو آمدن است. قبول این واقعیت که زندگی شما در بسیاری 
از موارد تغییر خواهد کرد می تواند اولین گام به سمت بازیافتن امنیت 

و اطمینان شما باشد.

متولدین بهمن (ظرف آب):
شده  واقع  امروز  برای  شما  ثابت  درخشان  ماه  که  حاال  اینکه،  عجیب 
بیشتر  و  قوی تر  شما  روحی  نوسانات  می کنید  احساس  شما  است،  
شده است. ممکن است فاصله ای که معموال بین افکار و احساسات تان 
می گذارید دوست داشته باشید. اما حاال به نظر می رسد این دو به طور 
عجیبی بهم آمیخته اند. نیازی نیست که رشته های عاطفی و ذهنی تان 
را از هم جدا کنید. فقط مشاهده کنید که این دو جهت مخالف چگونه 

با یکدیگر بسیار یکدست کار می کنند.

متولدین اسفند (ماهی):
ورود ماه به دوازدهین خانه از تصورات شما می تواند نقطه شروع یک 
خیال باشد. اما شما نیاز دارید که ناباوری تان را درباره رویا و خیال 
چیست  داستان  کنید  مشخص  اینکه  برای  را  انرژی تان  بگذارید.  کنار 
داستان  یک  تمام  ارزش  فقط  ندهید.  دست  از  را  حقایق  و  ندهید  هدر 
که به طور شاهکاری خالقانه و راجع به زندگی است عبارت است از 
اینکه: شما همیشه وقت برای برگشتن به گذشته دارید و می توانید آن 

را در روز دیگری تجزیه و تحلیل کنید.

جدول و سرگرمی

حکیم و دختر لجباز

در  جایش  از  باسنش  لگن  استخوان  و  می افتد  اسب  روی  از  دختر  یک  قدیم  های  زمان  در 
می رود. پدر دختر هر حکیمی را به نزد دخترش می برد، دختر اجازه نمی دهد کسی دست 
می کنند  که  طبابتی  و  شغل  بخاطر  ها  حکیم  می گویند  دختر  به  چه  هر  بزند.  باسنش  به 
باسنش  به  دست  کسی  نمی گذارد  و  رود  نمی  بار  زیر  دختر  اما  هستند،  بیمارانشان  محرم 
باهوش  حکیم  یک  اینکه  تا  می شود  ناتوان تر  و  تر  ضعیف  روز  هر  دختر  ناچار  به  و بزند. 
حاذق می گوید: «به یک شرط من حاضرم بدون دست زدن به باسن دخترتان او را مداوا کنم.»

پدر دختر با خوشحالی زیاد قبول می کند و به حکیم می گوید: «شرط شما چیست؟»
حکیم می گوید: «برای این کار من احتیاج به یک گاو چاق و فربه دارم. شرط من این هست که 

بعد از جا انداختن باسن دخترت، گاو متعلق به خودم شود؟»
پدر دختر با جان و دل قبول می کند و با کمک دوستان و آشنایانش چاقترین گاو آن منطقه را 
به قیمت گرانی می خرد و گاو را به خانه حکیم می برد. حکیم به پدر دختر می گوید: «دو روز 

دیگر دخترتان را برای مداوا به خانه ام بیاورید.»
پدر دختر با خوشحالی برای رسیدن به روز موعود دقیقه شماری می کند. از آنطرف حکیم به 
شاگردانش دستور می دهد که تا دو روز هیچ آب و علفی را به گاو ندهند. شاگردان همه تعجب 
می کنند و می گویند گاو به این چاقی ظرف دو روز از تشنگی و گرسنگی خواهد مرد. حکیم 

تاکید می کند نباید حتی یک قطره آب به گاو داده شود.
پدر  خالصه  می شود.  نحیف  و  الغر  بسیار  گرسنگی  و  تشنگی  شدت  از  گاو  می گذرد  روز  دو 
می دهد  دستور  دختر  پدر  به  حکیم  می آورد.  حکیم  نزد  به  را  دخترش  روان  تخت  با  دختر 
دخترش را بر روی گاو سوار کند. همه متعجب می شوند، چاره ای نمی بینند باید حرف حکیم 
می دهد  دستور  سپس  حکیم  می کنند.  سوار  گاو  روی  بر  را  دختر  بنابراین  کنند.  اطاعت  را 
اجرا  مو  به  مو  دستورات  همه  بزنند؟  گره  هم  به  طناب  با  گاو  شکم  زیر  از  را  دختر  پاهای  که 

می شود، حال حکیم به شاگردانش دستور می دهد برای گاو کاه و علف بیاورند.
گاو با حرص و ولع شروع می کند به خوردن علف ها، لحظه به لحظه شکم گاو بزرگ و بزرگ 
تر می شود، حکیم به شاگردانش دستور می دهد که برای گاو آب بیاورند؟ شاگردان برای گاو 
آب می ریزند، گاو هر لحظه متورم و متورم می شود و پاهای دختر هر لحطه تنگ و کشیده تر 
می شود دختر از درد جیغ می کشد. حکیم کمی نمک به آب اضاف می کند گاو با عطش بسیار 
آب می نوشد. حاال شکم گاو به حالت اول برگشته که ناگهان صدای ترق جا افتادن باسن دختر 

شنیده می شود.
جمعیت فریاد شادی سر می دهند. دختر از درد غش می کند و بیهوش می شود. حکیم دستور 
می دهد پاهای دختر را باز کنند و او را بر روی تخت بخوابانند. یک هفته بعد دختر خانم مثل 
حکیم  به  متعلق  بزرگ  گاو  و  می شود  سواری  اسب  مشغول  تاخت  به  اسب  بر  سوار  اول  روز 

می شود. آن حکیم ابوعلی سینا بوده است.

شاهین چنگیزخان مغول

و  تیر  همراهانش  رفتند.  بیرون  شکار  برای  درباریانش  و  مغول  چنگیزخان  صبح،  روز  یک 
هر  از  شاهین  نشاند.  ساعدش  روی  را  محبوبش  شاهین  چنگیزخان  و  برداشتند  را  کمانشان 
پیکانی دقیق تر و بهتر بود، چرا که می توانست در آسمان باال برود و آنچه را ببیند که انسان 
نمی دید. اما با وجود تمام شور و هیجان گروه، شکاری نکردند. چنگیزخان مایوس به اردو 
جدا  گروه  از  نشود،  همراهانش  ی  روحیه  تضعیف  باعث  اش  ناکامی  آنکه  برای  اما  برگشت، 
شد و تصمیم گرفت تنها قدم بزند. بیشتر از حد در جنگل مانده بودند و نزدیک بود خان از 
خستگی و تشنگی از پا در بیاید. گرمای تابستان تمام جویبارها را خشکانده بود و آبی پیدا 

نمی کرد، تا اینکه رگه ی آبی دید که از روی سنگی جلویش جاری بود.
خان شاهین را از روی بازویش بر زمین گذاشت و جام نقره کوچکش را که همیشه همراهش 
بود، برداشت. پر شدن جام مدت زیادی طول کشید، اما وقتی می خواست آن را به لبش نزدیک 
کند، شاهین بال زد و جام را از دست او بیرون انداخت. چنگیز خان خشمگین شد، اما شاهین 
حیوان محبوبش بود، شاید او هم تشنه اش بود. جام را برداشت، خاک را از آن زدود و دوباره 
بیرون  را  آبش  و  کرد  پرت  را  آن  دوباره  شاهین  که  بود  نشده  پر  نیمه  تا  جام  اما  کرد.  پرش 
ریخت.چنگیزخان حیوانش را دوست داشت، اما می دانست نباید بگذارد کسی به هیچ شکلی 
به او بی احترامی کند، چرا که اگر کسی از دور این صحنه را می دید، بعد به سربازانش می 

گفت که فاتح کبیر نمی تواند یک پرنده ی ساده را مهار کند.
یک  آن.  کردن  پر  به  کرد  شروع  و  برداشت  را  جام  کشید،  بیرون  غالف  از  شمشیر  بار  این 
چشمش را به آب دوخته بود و دیگری را به شاهین. همین که جام پر شد و می خواست آن را 
بنوشد، شاهین دوباره بال زد و به طرف او حمله آورد. چنگیزخان با یک ضربه ی دقیق سینه 

شاهین را شکافت.
صخره  از  بنوشد،  را  آب  شکلی  هر  به  بود  مصمم  که  چنگیزخان  بود.  شده  خشک  آب  جریان 
کوچکی  باال رفت تا سرچشمه را پیدا کند. اما در کمال تعجب متوجه شد که آن باال برکه آب 
است و وسط آن، یکی از سمی ترین مارهای منطقه مرده است. اگر از آب خورده بود، دیگر در 
میان زندگان نبود. خان شاهین مرده اش را در آغوش گرفت و به اردوگاه برگشت. دستور داد 
مجسمه ی زرینی از این پرنده بسازند و روی یکی از بال هایش حک کنند: «یک دوست، حتی 
وقتی کاری می کند که دوست ندارید، هنوز دوست شماست»  و بر بال دیگرش نوشتند: «هر 

عمل از روی خشم، محکوم به شکست است.»

نمک و آب

روزی شاگرد یک راهب پیر هندو از او خواست که به او درسی به یاد ماندنی دهد. راهب از 
شاگردش خواست کیسه نمک را نزد او بیاورد. سپس مشتی از نمک را داخل لیوان نیمه پری 
ریخت و از او خواست همه آن آب را بخورد. شاگرد فقط توانست یک جرعه کوچک از آب داخل 

لیوان را بخورد، آن هم به سختی.
استاد پرسید: «مزه اش چطور بود؟»

شاگرد پاسخ داد: «خیلی شور و تند است، اصًال نمی شود آن را خورد.»
پیر هندو از شاگردش خواست یک مشت از نمک بردارد و او را همراهی کند. رفتند تا رسیدند 
از  آب  لیوان  یک  سپس  بریزد.  دریاچه  داخل  را  نمکها  تا  خواست  او  از  استاد  دریاچه.  کنار 
دریاچه برداشت و به شاگرد داد و از او خواست آن را بنوشد. شاگرد براحتی تمام آب داخل 
داد:  پاسخ  شاگرد  پرسید.  را  لیوان  داخل  آب  مزه  او  از  بارهم  این  استاد  کشید.  سر  رو  لیوان 

«کامال معمولی بود.»
پیر هندو گفت: «رنجها و سختیهائی که انسان در طول زندگی با آنها روبرو می شود همچون 
مشتی نمک است و اما این روح و قدرت پذیرش انسان است که هر چه بزرگتر و وسیعتر می 
شود، می تواند بار آن همه رنج و اندوه را براحتی تحمل کند. بنابراین سعی کن یک دریا باشی 

تا یک لیوان آب.» 

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

یت
حکا





هزاردستان 
سینمای ایران 

هنری  جامعه   ۱۳۷۵ سال  آذر   ۱۵
نشست  هنرمندی  سوگ  به  ایران 
همان  است؛  حاتمی  علی  نامش  که 
سینما»  «سعدی  را  او  که  هنرمندی 
و  فردوسی  با  را  او  و  نامیده اند 

«کوروساوا» مقایسه  کرده اند.
علی حاتمی ۲۳ مرداد ۱۳۲۳ در جایی 
از تهران شبیه همان جایی که «رضا 
به  «هزاردستان»  در  خوشنویس» 
شد؛  متولد  می دهد،  آدرس  «مفتش» 
مختاری،  خیابان  شاهپور،  خیابان 

کوچه اردیبهشت.
حاتمی خود درباره دوره کودکی اش 
و  بود  خانه دار  «مادرم  است:  گفته 
آن  می کرد.  کار  چاپخانه   در  پدرم 
می شد،  تعطیل  که  مدارس  وقت ها 
بچه ها سر کار پدرهایشان می رفتند. 
آنجا  از  و  شدم  آشنا  حروف  با  آنجا 
کالم برایم اهمیت پیدا کرد. در کنار 
در  بود...  هم  کلیسایی  چاپخانه  آن 
چاپخانه حروف مرا تحت تأثیر قرار 
تار  من  نقاشی ها.  کلیسا  در  دادند، 
شد  زمینه ای  این  و  می کردم  کار  هم 

برای آشنایی من با موسیقی.
در خانه عموی بزرگم، یک پروژکتور 
میلی متری.   ۸ پروژکتور  یک  دیدم، 
دیدم.  فیلم  آنجا  در  بار  اولین  رسمًا 
در  چیزهایی  و  بود  کارتون  بیشتر 

زمینه های ورزشی. به سینمای محل 
دیگر.  بچه های  تمام  مثل  می رفتم. 
را  فیلم ها  بعضی  بار  پنج  چهار، 
می دیدم این طوری بود که برخالف 
را  سینما  جادوی  هم نسلی هایم  همه 

با خود سینما کشف کردم.«
دانشکده  به  ورود  از  بعد  حاتمی 
هنرهای دراماتیک، اولین نمایشنامه 
عروسکی  تئاتر  و  نوشت  را  ریتمیک 
را  خود  هنری  کار  کرد.او  کار  هم 
آغاز  نویسندگی  زمینه  در  تئاتر  با 
«ساتن»،  نمایشنامه های  و  کرد 
«حسن  «ماهیگیر»،  حریر»،  «قصه 
«آفتاب  شهر  و  گیس»  «چهل  کچل»، 
نوشت. تئاتر  برای  را  مهتاب»  و 
نمایشنامه نویسی  کالس های  در  او 
واقع  دراماتیک  هنرهای  اداره 
در  او  کرد.  شرکت  سردار)  (درآب 
که  را  دیب (دیو)  نمایش   ۱۳۴۴ سال 
در  بود  خود  نوشته های  اولین  از 
موسسه  کودکان  با  و  دانشکده  تاالر 
در  اجرا  به  آرزو  فرهنگ  آموزشی 
ریتمیک  فیلم  ساخت  با  آورد.حاتمی 
«حسن کچل» اولین تجربه سینمایی 
و  فیلم ها  بعدتر  و  کرد  ثبت  را  خود 
«طوقی»،«بابا  چون  مجموعه هایی 
«خواستگار»،  «قلندر»،  شمل»، 
«حاجی  «سوته دالن»،  «ستارخان»، 
«مادر»،  «کمال الملک»،  واشنگتن»، 
مجموعه های  و  «دلشدگان» 
مولوی»،  «داستان های  تلویزیونی 
«سلطان صاحبقران»، «هزاردستان» 
را در کارنامه هنری خود ثبت  کرد
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گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
سلطان جهانم به چنین روز غالم است
گو شمع میارید در این جمع که امشب
در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است
در مذهب ما باده حالل است ولیکن

بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است
گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است
چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است

در مجلس ما عطر میامیز که ما را
هر لحظه ز گیسوی تو خوش بوی مشام است

از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکر
زان رو که مرا از لب شیرین تو کام است

تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است
همواره مرا کوی خرابات مقام است

از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است
وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است
میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز

وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است
با محتسبم عیب مگویید که او نیز

پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است
حافظ منشین بی می و معشوق زمانی
کایام گل و یاسمن و عید صیام است

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

The rose is in the bosom; wine in the hand; and the Beloved to my desire,
On such a day, the world’s Sultan is my slave.
Say: Into this assembly, bring ye no candle for to-night.
In our assembly, the moon of the Friend’s face is full.
In our order, the wine-cup is lawful; but,
O Cypress, rose of body! without thy face, unlawful.
My ear is all on the voice of the reed; and, the melody of the harp:
My eye is all on Thy ruby lip, and on the circulation of the cup.
In our assembly, mix not Perfume; for our soul,
Every moment, receiveth perfume from the fragrance of the tip of Thy tress.
Say ye naught of the sweetness of candy and sugar;
For my desire is for Thy sweet lip.
From the time when the treasure of grief for Thee was dweller in my ruined heart,
The corner of the tavern is ever my abode.
Of shame, why speakest thou? For from shame is my name:
Of name, why askest thou? For from name is my shame.
Wine-drinker, distraught of head, profligate, and glance-player I am:
In this city, who is that one who is not like this?
To the Muhtaseb, utter not my crime; for he also
Is ever like me in desire of the drinkers of wine.
Hafez! sit not a moment without wine, and the Beloved
‘Tis the season of the rose, and of the Jasmine, and of the celebration of fasting!

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 .


