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هفته نامه پرشین - شماره ۳۷۶  
جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۳ -  چاپ لندن

صفحه ۴

قابل توجه خوانندگان گرامی
هفته نامه پرشین ضمن تبریک سال نو میالدی 

به هم میهنان گرامی، و به ویژه هموطنان 
مسیحی، اعالم میدارد که شماره ۳۷۷  این 

نشریه در تاریخ  دوم  ژانویه ۲۰۱۵  بعداز ایام 
سال نو میالدی منتشر خواهد شد

شیخ غیر منطقی
 روایت رسانه های جهان از گروگان گیر ایرانی در استرالیا

یک  گروگانگیری  ماجرای  با  چهارشنبه  چند  طی  که  کسانی  همه 
ایرانی ملبس به لباس روحانیت در سیدنی درگیر بودند بی شک از 
این واقعه در عجبند که مهاجری که برای پناهندگی در کشور دیگر 
رنج و بالی بسیاری را به جان می خرد و گاهی تا سر حد اعتراض 
همه  این  آمیز  جنون  چنان  چطور  خیزند  برمی  خود  حاکمیت  با 
رسانه های  لطف  می آورند.به  بوجود  میزبان  کشور  برای  مشکل 
یک  سوژه  به  زود  خیلی  استرالیا  در  گروگان گیری  موضوع  جهان 
ایرانی  فردی  وی  کردند  اعالم  ها  رسانه  آنکه  از  پس  ولی  شد  بدل 
جذابیت  داخلی  های  رسانه  برای  تروریست  این  کشف  است،  بوده 
بیشتری پیدا کرد! به سرانجام حادثه گروگانگیری سیدنی استرالیا 
بعد از ساعت پایان یافت، اما آنچه موجب شد تا بار دیگر این خبر 
به خصوص برای ایرانیان از درجه اهمیت زیادی برخوردار شود، 
اصلی  نام  که  مونس  هارون  بود.  ماجرا  این  اصلی  گروگان گیر  نام 
پدیا  ویکی  سایت  در  مهر،  گزارش  است.به  منطقی  محمدحسن  او 
در همان ساعات اولیه صفحه ای مخصوص به وی راه اندازی شد. 
 - بروجرد   ۱۳۴۳) مونس  «هارون  بود:  آمده  آن  در  که  ای  صفحه 
۱۳۹۳ سیدنی ) با نام قبلی محمدحسن منطقی بروجردی یک شیخ 
شهر  در  و  کرده  مهاجرت  استرالیا  به  که  بود  خودخواندایرانی 
سیدنی زندگی می کرد. هارون مونس به عنوان عامل اصلی حادثه 
گروگان گیری سیدنی ۲۰۱۴ معرفی شد و در این گروگانگیری توسط 
پلیس کشته شد. او که قبًال لباس روحانیت شیعه به تن می کرد، در 
وبسایتی که منسوب به اوست نوشته بود که دیگر شیعه نیست.»اما 
جلب  حکم  کالهبرداری،  اتهام  به  پیش  سال   ۲۰ اینکه  جالب  نکته 
وی  حتی  اینکه  به  توجه  با  و  شده  صادر  ایران  در  گروگانگیر  این 
وی  به  استرالیا  بازهم  اما  بود،  تعقیب  تحت  هم  اینترپل  طریق  از 

پناهندگی اعطا کرده است!

مثلث  اینترنتی  پایگاه  نیست.  مونس  هارون  جنایات  پایان  این  اما 
ایران  از   ۷۴ سال  در  که  فردی  می نویسد:  وی  تخلفات  با  رابطه  در 
تروریستی  واقعه  هنگام  در  و  شده  پناهنده  استرالیا  به  و  گریخته 
با قید وثیقه آزاد بوده است. او متهم به دست داشتن در قتل همسر 
 ۱۵ در  بود.  استرالیا  در  زن  به  جنسی  تعرض  همچنین  و  سابقش 
در  مشارکت  به  ولز»  پلیس «نیوساوث  توسط  هارون   ،۲۰۱۳ نوامبر 
قتل همسر سابقش به وسیله چاقو و آتش زدن وی متهم شد.شیخ 
هارون پیش از این یک بار توسط پلیس استرالیا بازداشت شده بود، 
چرا که پیامهایی حاوی کلمات تند و خشونت آمیز به خانواده هفت 
سرباز استرالیایی که در افغانستان کشته شده اند ارسال کرده بود. 
شیخ هارون در پیامی به خانواده یکی از کماندوهای کشته شده در 
افغانستان نوشته که «من متاسفم از اینکه شما فرزندتان را از دست 
مرده  اکنون  گناه  بی  شهروندان  قاتل  که  نیستم  متاسف  ولی  دادید 

است.»
گفتنی است هیچ گاه اقدامی جدی علیه شیخ هارون صورت نگرفت. 
تا جایی که در سال ۲۰۰۸ روحانی های شیعه سیدنی با اعالم اینکه 
وی فردی شیاد و کالهبردار است، در این رابطه به پلیس استرالیا 
هشدار می دهند! همچنین در رابطه با شیخ هارون برخی رسانه ها 
نوشته اند: «وی مظنون به دست داشتن در قتل همسر سابقش بوده 
وثیقه  قید  به  گروگانگیری  این  زمان  در  پرونده  این  با  رابطه  در  و 
شریک  به  مقامات  استرالیا،  های  رسانه  نوشته  به  است.  بوده  آزاد 
است،  ساله   ۳۴ و  دارد  نام  درودیس  امیره  که  هارون  شیخ  زندگی 
مظنون هستند که نولین هایسون پل، ۳۰ ساله و مادر دو فرزند را 
کشته است. خانم پل در آوریل سال گذشته در آپارتمانش در سیدنی  
با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود و سپس جسدش به آتش 
شیخ  پیشین  همسر  که  او  رسانه ها،  گزارش  به  بود.  شده  کشیده 

هارون بود در آن زمان ...
ادامه در صفحه۳
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هفته ای که گذشت 
قدرت نمایی اردوغان

به نظر می رسد اردوغان آرزوهای دور و 
عرصه  در  رو  این  از  دارد  سر  در  درازی 
رقبای  به  قدرت نمایی  حال  در  او  داخلی 
روز  سه  تنها  که  حالی  در  است.  سیاسی 
مالی  فساد  پرونده  افشای  سالگرد  به 
 (۲۰۱۳ دسامبر   ۱۷) ترکیه  در  بزرگ 
با  ترکیه  پلیس  نیروهای  بود،  مانده 
حکم دادستانی ده ها نفر را در شهرهای 
اغلب  که  استانبول  ازجمله  ترکیه  مختلف 
رسانه ای  چهره های  و  روزنامه نگار  آنها 
متنفذ  روحانی  گولن،  فتح الله  به  وابسته 
بازداشت  بودند،  آمریکا  ساکن  ترکیه ای 

کردند.
معافیت ۲۰ تا ۵۰ میلیونی!

خدمت  خرید  اعالم  اینکه  وجود  با 
کرد،  آب  خیلی ها  دل  توی  قند  سربازی 
اما اعالم مبالغ خرید خدمت که رقم هایی 
شامل  را  تومان  میلیون   ۵۰ تا   ۲۰ از 
به  کرد.  شوکه  هم  را  خیلی ها  می شد، 
ستاد  انسانی  منابع  اداره  جانشین  گفته 
بیش  که  مشموالنی  مسلح،  نیروهای  کل 
و   ۲۷ حداقل  آنها  سن  و  غایب  سال   ۸ از 
را  الزم  کارآیی  و  است  سال   ۵۰ حداکثر 
یا  باشند  نداشته  مسلح  نیروهای  برای 
خدمت آنها در کنار سایرین روحیه آنها را 
خراب می کند با پرداخت جریمه ۲۰ تا ۵۰ 

میلیونی می توانند تعیین تکلیف شوند.
گوجه فرنگی های هورمونی

نوبت  حاال   ... و  پارافین  و  پالم  از  بعد 
که  رسیده  شیمیایی  هورمون  نوعی  به 
داده  قرار  هدف  را  شهروندان  سالمت 
است آن هم با گوجه فرنگی که خود یکی 
سرطان  ضد  که  است  غذایی  ماده  پنج  از 
برخی  در  که  رسیده  خبر  اخیرا  است. 
رنگ  خوش  و  سریع تر  رشد  برای  مزارع 
هورمونی  از  گوجه فرنگی  شدن  آب تر  و 
است.  سمی  که  می شود  استفاده  چینی 
در  نباتات  حفظ  سازمان  معاون  چند  هر 
آمریکا  در  هورمون  این  گفته  رابطه  این 
در  اما  می شود،  استفاده  اروپا  اتحادیه  و 

کشور ما هنوز به ثبت نرسیده است.
گروگان گیری در سیدنی

به  داعش  هواداران  پای  دیگر  حاال 
فرد  یک  است.  شده  باز  نیز  استرالیا 
کافه ای  به  حمله  با  دوشنبه  روز  مسلح 
حدود  و  کارمند   ۱۰ کم  دست  سیدنی،  در 
گرفت  گروگان  را  کافه  این  مشتری   ۳۰
کرد  مجبور  را  گروگان ها  از  تعدادی  و 
روی  را  داعش  پرچم  به  شبیه  پرچم های 
گروگانگیری  این  کنند.  نصب  پنجره ها 
شدن  کشته  با  نفسگیر  ساعت   ۱۶ از  پس 
پلیس  گفته  به  یافت.  پایان  حادثه  عامل 
ایرانی  پناهنده  یک  گروگانگیر  استرالیا، 
نام  که  بود  منطقی  حسن  محمد  نام  به 

خود را به هارون مونس تغییر داده بود.
بازجویی از ۱۹۱ هزار نفر!

به  هنوز  اصفهان  در  اسیدپاشی  ماجرای 
اخبار  که  حالی  در  و  نرسیده  خود  پایان 
احتمالی  عامل  چهره نگاری  از  پیشتر 
معاون  اما  می کرد،  حکایت  اسیدپاشی 
داده  خبر  کشور  وزیر  انتظامی  امنیتی 
هزار   ۱۹۱ از  تاکنون  پرونده  این  در  که 
تعداد  به  نهایت  در  و  شده  بازجویی  نفر 
این  رسیده ایم.  مظنونان  از  نفری   ۱۰۰
گفته  اصفهان  نماینده  که  است  حالی  در 
آنچه مشخص است این است که فرد اسید 
اصفهانی ها  زیرا  نبوده!  اصفهانی  پاش 
حساس  بسیار  خودشان  حیثیت  روی  بر 
غیر اصفهانی  جنایتکار  فرد  و  هستند 

بوده است.
سکه میلیونی شد

یک  باالی  به  سکه  قیمت  که  باری  آخرین 
همین  اردیبهشت  رسید  تومان  میلیون 
امسال بود؛ اما حاال همزمان با اوج گیری 
قیمت اونس طال در خارج و افزایش نرخ 
ارز در داخل، قیمت سکه بهار آزادی هم که 
از روز یکشنبه پس از تعطیلی اربعین باال 
صعودی  روند  به  دوشنبه  روز  بود  رفته 
خود ادامه داد و از مرز یک میلیون تومان 
به  قیمت  افزایش  این  که  چند  هر  گذشت، 
عقیده تحلیلگران بازار، حباب منفی سکه 
را کاهش داد، اما به افزایش جذابیت برای 
هم  کوتاه مدت  سرمایه گذاری های  برخی 

دامن زده است.

در  نفت  قیمت  تغییر  احتمال 
بودجه

موجب  نفت  قیمت  جهانی  کاهش  هرچند 
کمتری  اتکای  با   ۹۴ سال  بودجه  تا  شده 
به درآمدهای نفتی بسته شود؛ اما تعیین 
نفت  بشکه  هر  برای  دالری   ۷۲ قیمت 
نسبت  کارشناسان  برای  را  نگرانی هایی 
و  آورده  پدید  درآمدها  تحقق  عدم  به 
تغییر  احتمال  از  نمایندگان  از  برخی 
به  بودجه  بررسی  زمان  در  نفت  قیمت 
حمایت  داده اند.  خبر  پایین تر  قیمت های 
عضو  عربی  کشورهای  برخی  دوباره 
احتمال  قیمت ها،  فعلی  وضعیت  از  اوپک 
سقوط آزاد قیمت نفت به سطوح ۳۰ تا ۴۰ 

دالر را قوت بخشیده است.
کاهش قیمت در بازار خودرو

طال  بورس،  بازارهای  هفته  این  چند  هر 
اما  بود،  همراه  زیادی  نوسانات  با  ارز  و 
عمیق  رکودی  در  همچنان  خودرو  بازار 
به سر می برد و پیش بینی می شود که این 
رکود تا پایان هفته آینده نیز ادامه یابد. با 
وجود آنکه طی روزهای اخیر قیمت ها در 
بازار خودروهای داخلی کاهش یافته، اما 
جذابیتی  دیگر  فروش  و  خرید  در  رکود 
است.  نگذاشته  باقی  بازار  فعاالن  برای 
به دلیل تعطیالت ۲۸ و ۳۰ صفر در هفته 
قیمت ها  کارشناسان،  از  بسیاری  آینده، 
پیش بینی  نزولی  نیز  را  آینده  هفته  در 

می کنند.
دالر قدرت گرفت

بر  ارز  و  بورس  بازار  اتاثیرگذاری 
گرفت  شدتی  چنان  هفته  این  در  یکدیگر 
در  شاخص  شدید  ریزش  با  همزمان  که 
آزاد  بازار  در  دالر  بهای  هفته،  ابتدای 
روز  در  که  به گونه ای  یافت  افزایش  هم 
یکشنبه دالر به قیمت ۳۴۷۰ تومان معامله 
 ۳۵۰۰ از  ساعاتی  در  دوشنبه  روز  و  شد 
دالر  سه  شنبه  روز  اما  گذشت،  هم  تومان 
به  شد.  معامله  تومان   ۳۴۵۰ قیمت  به 
عقیده تحلیلگران از آنجا که نسبت به دور 
امیدواری هایی  هسته ای  مذاکرات  جدید 
وجود دارد، حرکت کم نوسان دالر در این 

روزها چندان بعید نیست.

زمان به نفع 
ایران نیست 

نوامبر   ۲۴ ایران  رئیس جمهور  روحانی  حسن  وقتی 
که  را  مهم  خبر  این  می کرد  صحبت  دولتی  تلویزیون  در 
هسته ای  توافق  هیچ  نداد:  بشنوند،  بودند  امیدوار  همه 
اقتصادی  تحریم های  بنابراین  و  نشد،  انجام  آمریکا  با 
فلج کننده برداشته نشده بودند. مهلت انجام توافق (برای 
شد  تصویب  قرار  این  با  تنها  جاری)  سال  در  بار  دومین 
دائمی  عضو  ۱+۵ (پنج  به  موسوم  کشورهای  و  ایران  که 
به  آلمان)  عالوه  به  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
گفت وگوها ادامه دهند. آنها هدف جدیدی را برای رسیدن 
به یک توافق سیاسی کلی تا اول مارس و یک توافق جامع 

تا ۳۰ ژوئن تعیین کردند.
رئیس جمهور  تهران،  به  زمستانی  بارش های  رسیدن  با 
درصدد تضمین دوباره به شهروندان است مبنی بر اینکه 
ایرانی ها  اما  شد.  خواهد  انجام  جامع  توافقی  نهایت  در 
تعهد  درباره  آنها  هستند.  بزرگی  تردیدهای  دچار 
داده  قول  که  او  نمی کنند؛  بحث  اعتدال گرا  رئیس جمهور 
باعث  و  بخشد  پایان  را  هسته ای  طوالنی مدت  بحران  بود 
رفع تحریم ها شود، اگر تمام اینها با شکست مواجه شود 
بیشتر از همه متضرر خواهد شد. پرسش این است که آیا 

افراط گرایان مانع وی می شوند یا خیر.

و درباره آیت الله خامنه ای که حرف آخر را می زند چطور؟ 
از  بسیاری  برای  ملی  غرور  سمبل  به  هسته ای  برنامه 
شده  تبدیل  مردم  از  بسیاری  و  کشور  در  حاکم  نخبگان 
است، تاکنون آقای خامنه ای از گفت وگوها و بعد از تمدید 
را  قرمزهایی  خط  قبًال  او  است.  کرده  حمایت  مذاکرات 
تمدید  از  بعد  می کرد.  دشوار  را  توافق  که  بود  گذاشته 
مذاکرات، آقای خامنه ای اعالم کرد قدرت های استعماری 

جهان نتوانستند ایران را «به زانو درآورند».
این مساله ممکن است به منتقدان اجازه بیشتری بدهد تا 
برای  وی  تالش های  از  نیز  و  روحانی  آقای  دیپلماسی  از 
کلیدی  نهادهای  و  کشور  اقتصاد  در  آنها  نفوذ  کاهش 

انتقاد کنند.
تمدید مذاکرات، برنامه هسته ای ایران را همچنان در حال 
سانتریفیوژها  موقت،  قرارداد  تحت  می دارد.  نگه  توقف 
همچنان کار می کنند اما در عوِض رفع اندکی از تحریم ها 
درصد   ۲۰ غنای  با  اورانیوم  از  شکافت پذیر  مواد  ذخیره 
به پنج درصد کاهش یافته تا «ظرفیت فرار» برای ساخت 
را  هدفی  چنین  ایران  اگرچه  کند  کمتر  را  اتمی  سالح 
آمریکا  خارجه  امور  وزیر  کری،  جان  می کند.  تکذیب 
دور  موقعیت  این  از  که  باشیم  احمق  باید  «ما  کرد  اعالم 
شویم». مقامات وزارت خارجه ابراز می دارند با فشاری 

که تحریم ها و کاهش قیمت نفت به ایران وارد می کند 

زمان به نفع ایران نیست.
از  را  توافق  ایجاد  آمریکا  داخلی  سیاست های  است  بعید 
نیز  دشوارتر  را  آن  است  ممکن  حتی  و  کند،  راحت تر  این 
صهیونیستی  رژیم  نخست وزیر  نتانیاهو  بنیامین  بکند. 
از خبر مربوط به تمدید مذاکرات ابراز خوشحالی کرد و 
گفت «عدم توافق بهتر از توافق بد است. توافقی که ایران 
است،  بهتر  نتیجه  این  بود...  وحشتناک  بود  آن  دنبال  به 
می کنند  فکر  کشور  در  کری  آقای  منتقدان  بهتر».  بسیار 
مارک  می کند.  کمک  ایران  به  تحریم ها  محدود  رفع  حتی 
می گوید  جمهوریخواه  جنگ طلب  سناتور  یک  ِکرک، 

«ایران قطعًا دارد ما را بازی می دهد».

دو  میان دوره ای  انتخابات  در  سنا  دموکرات های  شکست 
اینکه  اول  است.  آورده  وجود  به  کری  آقای  برای  مشکل 
دادن این وعده را دشوارتر کرد مبنی بر اینکه تحریم های 
به  تعلیق  قطعًا برداشته خواهد شد (که در مقابل  آمریکا 
اینکه  دوم  دارد).  قرار  رئیس جمهور  چشم پوشی  دلیل 
سخت تر  برای  دوحزبی  الیحه  می توانند  جنگ طلبان 
جریان  به  بود  افتاده  تاخیر  به  قبًال  که  را  تحریم ها  کردن 
کرد).  خواهد  وتو  را  آن  حتمًا  اوباما  آقای  بیندازند (البته 
به  تا  باشد  محکم  باید  کنگره  می کنند  استدالل  بعضی 
بهترین توافق دست یابد. گفته می شود یک معامله بزرگ 
در  را  تنش ها  است  ممکن  که  ایران  با  وسوسه بر انگیز  و 
از  دور  اندکی  می رسد  نظر  به  کند  آرام  نیز  دیگر  مناطق 

دسترس شده است.
منبع: اکونومیست
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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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به  را  آسمانی  کتاب  شیطان 
سود خودش روایت می کند.

تاجر ونیزی، پرده اول صحنه سوم.

The devil can cite Scripture 
for his purpose.

The merchant of Venice, Act I, sc. 3.

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

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

مشترکانی به ما معرفی کرده اند.
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www.facebook.com/persianweeklypaper

او  با  فرزندان  حضانت  سر  بر    - اول  صفحه  در  ادامه 
دعوای سخت حقوقی داشت. شیخ هارون هم متهم شده 
به  او  وکیل  است.  داشته  دست  پل  خانم  قتل  در  که  بود 
رسانه ها گفته بود که پرونده علیه این دو مظنون بسیار 
ضعیف است و هر دوی آنها شاهد داشته اند که در زمان 
قتل جای دیگری بوده اند. در زمان گروگانگیری این دو 

متهم با سپردن وثیقه آزاد بودند.

حمایت شیخ هارون از ابوبکر البغدادی
تن  به  را  شیعه  روحانیت  لباس  این  از  پیش  اگرچه  هارون 
می کرده، اما در متنی که برای بیعت با ابوبکر البغدادی منتشر 
توجه  قابل  می کند.نکته  معرفی  رافضی  را  خود  است،  کرده 
درباره او و سایر تروریست هایی که این روزها در عراق و در 
کنار داعش می جگند این است که اکثر آنها به بهانه های مختلف 
پناهندگی  اروپایی  کشورهای  در  و  کرده  فرار  کشورشان  از 
قاعده  این  از  نیز  مونس  بودند.هارون  کرده  دریافت  سیاسی 
مستثنی نبود. او در سال ۱۳۷۴ به دلیل کالهبرداری از ایران 
سیاسی  پناهنده  عنوان  به  را  او  استرالیا  دولت  و  گریخت 
را  او  اینترپل  طریق  از  ایران  پلیس  پیگیری  رغم  به  و  پذیرفت 
یك  دارای  ایران  در  وی  که  می شود  گفته  نداد.  تهران  تحویل 
آژانس هواپیمایی بود.او در بیانیه اش در پیوستن به داعش با 
استناد به آیه «أطیعوا لله و أطیعوا الرسول و أولی األمر منکم» 
خلیفه خودخوانده گروهک تکفیری داعش را امام زمان خود 
کرد:  اعالم  بیانیه  این  در  وی  کرد.  بیعت  اعالم  او  با  و  خواند 
«کسانی که با خلیفه مسلمین بیعت می کنند با خداوند و رسول 

وی بیعت می کنند».

استرالیا از شرایط روانی گروگان گیر اطالع داشت!
نخست  ابوت  رویترز،  خبرگزاری  نوشته  به  اینکه  جالب  نکته 
پایان  از  پس  ساعاتی  که  خبری  نشستی  در  استرالیا  وزیر 
فرد  این  سوابق  اینکه  بیان  با  کرد،  برگزار  گروگان گیری 
«او  گفت:  بوده،  روشن  استرالیایی  مقامات  برای  خوبی  به 
و  افراط گرایی  به  گرایش  خشن،  جرایم  از  طوالنی  سابقه ای 
ساعتی  نیز  کشورمان  خارجه  داشت.»وزارت  روانی  بی ثباتی 

که  کرد  اعالم  گیر  گروگان  بودن  ایرانی  خبر  انتشار  از  پس 
شرایط و سوابق روانی گروگان گیر به مقامات استرالیا اطالع 

داده شده و وضعیت وی برای آنها روشن بود.

هارون یونس روحانی نبود؛ آژانس مسافربری داشت
حادثه  از  جزئیاتی  تشریح  با  انتظامی  نیروی  فرمانده 
در   ۷۵ سال  منطقی  گفت:  استرالیا  سیدنی  در  گروگانگیری 
که  است  کرده  کالهبرداری  و  داشته  مسافربری  آژانس  ایران 
گزارش  کرد.به  فرار  استرالیا  به  سپس  و  مالزی  به  آن  از  پس 
گردهمایی  حاشیه  در  مقدم  احمدی  اسماعیل  سردار  آنا 
بزرگداشت هفته پژوهش و تجلیل از برترین های حوزه علوم 
از  جزئیاتی  تشریح  با  خبرنگاران  با  گفتگو  در  امین  انتظامی 
را  موضوع   ۷۹ سال  در  ما  گفت:  سیدنی،  گروگانگیری  حادثه 
به پلیس استرالیا اعالم کردیم اما چون این کشور با ما قرارداد 
استرداد مجرمان ندارد، اعالم کرد که نمی تواند این فرد را به 
کشور برگرداند.احمدی مقدم اضافه کرد: امروز در استرالیا 
با توجه به این اطالعات ادعا کرده اند که این گروگانگیر ایرانی 
است اما اثر انگشت این فرد را ما نداریم، با این وجود از طریق 
اینترپل به آنان اعالم کردیم که اثر انگشت را برای ما بفرستند 
DNA  و  نمونه  ارسال  طریق  از  که  داریم  آمادگی  حتی  ما  و 
تطبیق آن با خانواده این فرد صحت موضوع را بررسی کنیم.

این  در  تحقیقات  کردن  کامل  جهت  کرد:  تاکید  ناجا  فرمانده 
زمینه آمادگی همکاری با پلیس استرالیا را داریم ولی به نظر 
دست های  و  بوده  نمایشنامه  یک  شبیه  موضوع  این  می آید 
دارد  وجود  زمینه  این  در  غربی  کشورهای  از  برخی  پنهانی 
خود  کاری  کم  فشار  از  طریق  این  از  می خواهند  آنها  چراکه 
اسالمی  جمهوری  پای  و  بکاهند  تروریسم  با  مبارزه  در 
ایران را وسط کشند. فرمانده نیروی انتظامی درباره برخی 
ادعاها که این فرد روحانی و فعال سیاسی بوده است، گفت: 
این آدم کالهبردار بوده و برای اینکه پناهندگی بگیرد ادعای 
گفتم  که  همانطور  اما  است  کرده  روحانیت  و  بودن  سیاسی 
کرده ایم. را  استرالیا  پلیس  با  همکاری  برای  آمادگی  اعالم  ما 
فرمانده ناجا با تشبیه این ماجرا به یک نمایشنامه، ادامه داد: 
نمی خواهیم بگوییم که استرالیا پشت این کار بوده اما به نظر 

غربی قصد  پشت پرده است و کشورهای  می رسد دست هایی 
کم کاری های  ایران  با  موضوع  این  کردن  مرتبط  با  تا  دارند 
خودشان در مقابله با تروریست را به حاشیه ببرند در حالی 
روشن  کامال  خصوص  این  در  اسالمی  جمهوری  موضع  که 
است.وی با اشاره به تاریخ خروج این فرد از کشور که مربوط 

به سال ۷۵ هجری شمسی بوده است، افزود: اگر آن موضوع 
را آن زمان به درستی پیگیری کرده بودند، امروز شاید چنین 
برای  خود  آمادگی  ما  وجود  این  با  نمی داد  رخ  نیز  اتفاقی 

همکاری با پلیس استرالیا را اعالم کرده ایم.
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گزارش

استـقبال از کریـسمس 
در سراسر جـهان

باقی  نوئل  بابا  هدایای  و   ۲۰۱۳ میالدی  نو  سال  کریسمس،  تا  روز  چند  فقط 
مشغول  جهان  سراسر  در  مسیحی  کشورهای  که  حالیست  در  این  و  مانده 
آمادگی های الزم برای استقبال از این ایام هستند. از لندن تا توکیو، از ساحل 
زمستان،  هوای  و  آب  از  گیری  بهره  با  اروپا  تا  آسیا  از  و  آنجلس  لس  تا  عاج 
کسانیکه به پایان دنیا در این روزها دل خوش نکردند با شرکت در جشنواره 

های مختلف در انتظار این روز بزرگ هستند.
به  که  مسیحیت  آیین  در  است  جشنی  نام  نوئل  یا   (Christmas) کریسمس 
بیشتر  اعضای  می شود.  برگزار  مسیح  حضرت  زادروز  گرامیداشت  منظور 
میالد  عنوان  به  را  دسامبر   ۲۵ روز  دنیا  سراسر  در  ارتودوکس  کلیساهای 
در  مسیح  میالد  سالروز  با  کریسمس  روزه   ۱۲ ایام  می گیرند.  جشن  مسیح 
۲۵ دسامبر آغاز می شود و تا جشن خاج شویان در روز ۶ ژانویه ادامه دارد. 
هرچند مهم ترین عید مذهبی در گاهشمار مسیحی، روز عید پاک (به عنوان 
به خصوص  بسیاری  مردم  اما  است،  عیسی)  رستاخیز  و  شدن  مصلوب  روز 
ساالنه  رویداد  مهم ترین  را  کریسمس  کانادا،  و  متحده  ایاالت  کشورهای  در 
مثال  به طور  ویژه ای  آیین های  با  کریسمس  می دارند.  محسوب  مسیحی 
آراستن یک درخت کاج، برگزار شده و شخصیتی خیالی به نام بابانوئل در آن 

نقشی مهم دارد.
برگزاری کریسمس در کشورهای مختلف مسیحی بنا به سنت و رسم و رسوم 
آنان، تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارد. اما مشترکات این مراسم این است که: 
در  می روند،  کلیساها  به  مسیح  عیسی  میالد  گرفتن  جشن  برای  مسیحیان 
منزل یک درخت کاج را تزیین و چراغانی می کنند و در خیابان ها و کوچه ها 
هم  نوئل  بابا  می نمایند.  اجرا  شکرگزاری  و  پرستشی  سرودهای  دسته دسته 
در  داستانی  و  تاریخی  شخصیت  یک  و  شده   آمیخته  کریسمس  جشن  با  که 
فرهنگ عامیانه کشورهای غربی و مسیحی است. بابا نوئل عمدتًا یک پیرمرد 
چاق و مهربان با ریش سفید بلند و لباس قرمز است که در روز کریسمس یا 
شب قبل از آن هدیه هایی را برای بچه ها می آورد. این شخصیت به چندین اسم 
و   (Santa Claus) کلوز  سانتا   ،(Papa Noel) بابانوئل  که  شود  می  شناخته 

سنت نیکوال (Saint Nicola) از معروفترین این اسامی اند.

مراسم سال نو در کشور چین
جشن سال نو بزرگترین جشن و با اهمیت ترین آنها در میان مردم کشور چین است . این 
جشن که در آغاز فصل بهار برگزار می شود گاهی به نام جشنواره بهاری نیز خوانده 
می شود. در این زمان تمامی اعضای خانواده برای خداحافظی با سال کهنه و استقبال 
از سال جدید گرد هم جمع می شوند و برای مدت ۴ هفته در کنار یکدیگر می مانند (البته 
در سنت چینی ها تعطیالت سال نو چهار هفته به طول می انجامید ،اما امروزه با رشد 

اقتصاد و صنعت در این کشور تعطیالت سال نو به ۵ روز کاهش یافته است).
هنوز هیچ کس دلیل اصلی این جشن و تعطیلی یك ماهه آن را نمی داند، اما افسانه های 

بسیاری در مورد آن وجود دارد.
مردم چین نیز همچون مردم دیگر نقاط جهان سال جدید میالدی را با رد و بدل کردن 
هدیه آغاز می کنند، اما هدایای آنها با هدایای دیگر کشورها اندکی متفاوت است. اصلی 
ترین هدیه یا به عبارت دقیق تر سنتی ترین هدیه ای که مردم چین در آغاز سال جدید 
میالدی دریافت می کنند یك پاکت نامه قرمز رنگ است که در آن مقدار اندکی پول وجود 
دارد و این پول، پول شانس (lucky money) نام دارد. این پاکت قرمز نیز نماد شادی 
و قدرت خرید را با هم برای کودکان که دریافت کنندگان آن هستند به ارمغان می آورد.

سمبل  اژدها  اژدهاست.  رقص  چین،  کشور  در  سنتی  و  باشکوه  بسیار  مراسم  از  یکی 
سال نو در کشور چین است. در میان چینی ها اژدها سمبل قدرت، خوبی و خوشبختی 
انواع  از  ای  افسانه  ترکیب  یك  اژدها  شود  می  گفته  است.  بشری  مافوق  نیروهای  و 
حیوانات است که ویژگی های مثبت هر یك را در خود جای داده و ویژگی های منفی را 
از خود دور کرده است. یکی از اصلی ترین مراسم سال جدید در چین جشن و پایکوبی 

اژدهاست که هر ساله اجرا می شود.
باالی  از  و  پوشند  می  اژدها  شکل  به  هایی  لباس  مردم  جشن،  این  برگزاری  برای 
این  خیابان  انتهای  تا  و  پردازند  می  خودنمایی  به  کنان  رقص  شهر  خیابان  بزرگترین 

حرکت رقص گونه را ادامه می دهند.
به  براق  های  رنگ  از  هستند  آن  پوشیدن  به  مجاز  پسران  و  مردان  تنها  که  اژدها  لباس 
خصوص نقره ای تشکیل شده است و تزئینات آن شکل افسانه ای این لباس را بیشتر 
نشان می دهد. رقص اژدها با آن رنگهای پرزرق و برق و تزئینات سنتی شکوه و جالل 
خاصی به مراسم سال جدید مردم چین می بخشد. مراسم سال جدید مردم چین بدون 

آتش بازی کامل نمی شود.
در حال حاضر عقاید زیادی در مورد دلیل برگزاری آتش بازی و جشن های مربوط به 
آن وجود دارد. یکی از این عقاید از قرار زیر است:آتش بازی و سر و صدای ناشی از 
آن اژدهای شانس را بیدار می کند و آن را به پرواز برفراز آسمان شهر وامی دارد. این 
بی  و  ثروت  و  شود  می  کشاورزی  محصوالت  زدن  جوانه  و  باران  بارش  موجب  پرواز 
عقاید  از  دیگر  یکی  آورد.  می  ارمغان  به  ای  افسانه  سرزمین  این  مردم  برای  را  نیازی 
ارواح  تمام  مراسم  این  از  ناشی  سروصدای  که  است  این  بازی  آتش  مورد  در  مرسوم 
جدید  سال  در  بدشانسی  و  بدبختی  وجود  از  مانع  و  کند  می  دور  شهر  از  را  شیطانی 

می شود.

مراسم سال نو در کشور ژاپن
در آستانه سال جدید میالدی مردم ژاپن همچون دیگر کشورهای آسیایی به تمیز کردن 
منزل می پردازند و از روز ۳۱ ماه دسامبر تعطیالت سال نوی خود را آغاز می کنند. در 
نیمه های شب اول سال نو زنگوله های خاص ۱۰۸ صدای مختلف را ایجاد می کند که 
نشان از آغاز سال جدید دارد. گفته می شود این ۱۰۸ صدای مختلف به این دلیل است 
که هر فردی ۱۰۸ آرزو، احساس، امید و حرف مختلف در دل دارد که با شنیدن این صدا 
اولین  یعنی  بعد،  روز  صبح  بود.  خواهد  آرزوها  و  رویاها  این  به  یافتن  دست  درصدد 
روز سال جدید، نوشیدنی خاص مردم ژاپن در ظرفهای سرامیکی سنتی آنها ریخته می 

شود و هر خانواده در کنار دیگر اعضا این نوشیدنی را با آرزوی سالمتی و داشتن سالی 
مبارك و خوش یمن می نوشند.

پس از آن غذای سنتی مردم ژاپن که قالبهای برنج پخته و انواع سبزیجات آب پز شده 
است، روی میز غذا گذاشته می شود و مردم ژاپن پس از اجرای مراسم دعای سال نو 

آن را میل می کنند.
پس از آن مردم یك به یك به معبد می روند تا سالی مملو از شادی، خوشحالی، سالمتی 
و صلح را برای خانواده و کشورشان آرزو کنند. کودکان نیز در این روز مبالغ زیادی 

پول به عنوان هدیه سال نو دریافت می کنند که می توانند از آن برای خرید وسائل مورد 
آشنایان  و  دوستان  برای  تبریك  کارت  فرستادن  دیگر  طرف  از  کنند.  استفاده  نیازشان 
و دید وبازدید با اعضای خانواده در شمار اصلی ترین آداب سال جدید در کشور ژاپن 

است.

الئوس
در الئوس مردم سال نو را طبق تقویم باستانی «هندو» جشن می گیرند. مدت عید سه 
روز- ۱۳ ، ۱۴و ۱۵ آوریل تقویم مسیحی- است. عید با انتهای فصل خشکسالی و آغاز 
بارش شروع می شود. مردم اولین روز را آخرین روز سال کهنه می دانند و در این روز 
خانه های شان را تمیز می کنند و برای سال نو آماده می شوند و این روز را «سنگ کان 
النگ» می نامند. در ضمن آنها در این روز در حیاط پشت معبد تلی از شن می سازند 
و آن را با پرچم کشورشان و گل و پول و شمع تزیین می کنند و به دور آن جمع شده، 

برای سال نو دعا می کنند.
روز دوم «میویو نائو» نام دارد و روز خطرناکی برای شان محسوب می شود، زیرا آنها 
معتقدند روح سال گذشته رفته است، در حالی که روح سال جدید هنوز از راه نرسیده 
است؛ بنابراین روحی وجود ندارد که آنها را از بدشانسی دور نگه دارد و مردم این روز 
کامًال به استراحت پرداخته و از منزل بیرون نمی روند. روز سوم «سنگ کان کی یوم» 
آغاز سال نو و لذت بخش ترین روز است. مردم به معبد می روند و هدایای خود را به 
آنجا برده و به دعا خوانی مشغول می شوند. سپس به منزل برگشته و به اجرای مراسم 

خاص خانوادگی جهت خوش آمدگویی به سال نو می پردازند.

تایلند
در تایلند مردم هنگام سال نو به آب بازی می پردازند و به یکدیگر آب می پاشند. آنها 
برای بزرگترهای خود احترام بسیاری قایل هستند. بنابراین به دیدن شان رفته و از آنها 

برای خوشبختی دعا می طلبند.

آنگوال
در کشور آنگوال شب عید مردم به یکدیگر هدیه می دهند و غذاهای خوشمزه مثل ماهی 
پخته شده یا بوقلمون و برنج می خورند. حتی فقرا هم سعی می کنند غذایی متفاوت 
یا بهتر از همیشه بخورند. مردم ضیافتی ترتیب می دهند و با کیك هایی که خودشان 
درست می کنند به همراه میوه های خشك از همه پذیرایی می کنند و تا صبح به جشن 

و پایکوبی می پردازند.

آرژانتین
در آرژانتین سال نو همه مردم دور هم جمع می شوند و همراه خانواده های خود شام 
آتشی  هرکس  شب  های  نیمه  مانند.  می  بیدار  شب  های  نیمه  تا  و  خورند  می  مفصلی 
گوید.  می  را  آرزوهایش  و  داشته  نگه  روشن  را  آن  ساعت  نیم  حدود  و  کند  می  روشن 
به  مردم  اکثر  بعد  روز  پردازند.  می  پایکوبی  و  جشن  به  بعد  روز  صبح  تا  نیز  جوانان 

رودخانه ، دریاچه یا استخر می روند و به شنا می پردازند.

کلمبیا
سوزندان آدمك «آقای سال کهنه» رسمی است که در کشور کلمبیا هنگام سال نو رواج 
دارد. آنها آدمکی که سمبلی از سال کهنه است می سازند و داخل آن را با مواد مختلف 
افراد  کهنه  های  لباس  و  کنند  می  پر  آورده  اندوه  و  غم  شان  برای  که  چیزهایی  یعنی 
خانواده را به تن آدمك کرده و آن را می سوزانند. با این کار قصد دارند ناراحتی های 

سال گذشته را کامًال به دست فراموشی بسپارند و خود را برای داشتن سالی پر از شادی 
و بدون داشتن خاطرات بد گذشته آماده سازند.

ونزوئال
شان  برای  جدید  سال  تا  پوشیده  زرد  لباس  مردم  اکثر  نو  سال  روز  کشور  این  در 
خوشبختی بیاورد. اشخاصی که می خواهند سال جدید به سفر بروند چمدانی برداشته 
دیگر  با  و  نوشته  را  خود  آرزوهای  نیز  مردم  از  برخی  زنند.  می  قدم  خانه  اطراف  و 

نوشته های اعضای خانواده جمع کرده و آتش می زنند. بدین ترتیب کسی جز خداوند 
متوجه آرزوهای آنها نخواهد شد. تقریبًا در تمام خانه ها غذایی مفصل تهیه می شود.

اسکاتلند
در اسکاتلند شب سال نو خانواده ها دور هم جمع می شوند و جشنی برگزار می کنند و 
 «Hogmanay» نوجوانان دور می افتند و سرود می خوانند و عیدی می گیرند. این جشن
نام دارد و بسیار قدیمی است. رسم بر این است نیمه شب آوازها و اشعار رابرت برنز با 
نام «آن روزهای خوش گذشته» را بخوانند. در این جشن از غریبه ها همچون دوستان 
استقبال می شود و با این رفتار قصد دارند آثار و نشانه های سال کهنه را به طور کلی 
پاك کنند و به سال جدید خوش آمد گویند. بعد نوبت به مراسم «اولین قدم» می رسد که 
این سنت بسیار رایج است. اولین قدم منظور اولین قدمی است که پس از نیمه شب در 
خانه گذاشته می شود و باید قدم یك مرد باشد تا اطمینان حاصل شود خوشبختی به خا 
نه شان وارد می شود. مرسوم بوده که مردم اولین دوشنبه هر سال جدید نیز به یکدیگر 
هدیه دهند اما این رسم امروزه از میان رفته است. آتش بازی و مشعل به دست گرفتن 
که  ای  میله  روی  آنها  است.  مرسوم  اسکاتلند  شهرهای  اکثر  در  است  سال  صدها  نیز 
حدود ۲ متر ارتفاع دارد تعداد زیادی گوی های آتشین که هر یك ۱ کیلوگرم وزن دارند 
قرار می دهند و ۶۰ مرد با کمك هم آن را حمل کرده و به باال و پایین خیابان می روند. این 
گوی ها بیانگر قدرت خورشید در پاك نمودن آلودگی ها و از بین بردن ارواح پلید است.

بلغارستان
در بلغارستان- البته قسمت غربی- سال نو به گونه ای دیگر جشن گرفته می شود. سال 
سعادتمند  زندگی  یك  تشکیل  و  ازدواج  به  جوان  دختران  تمایل  ابراز  زمان  واقع  در  نو 
و  جوان  دختران  خاص  که  وین»  «الدو  نام  به  مراسمی  نو  سال  از  قبل  روز  یك  است. 
مجرد است انجام می شود. این مراسم در باقی قسمت های بلغارستان اواسط تابستان 
انجام می شود. تمام دختران جوان- در روستاها- صبح خیلی زود از خواب برخاسته 
و انگشتران خود را به همراه دانه جو دوسر که عالمت باروری است به درون یك دیگ 
بزرگ از آب چشمه می اندازند. البته قبل از آن به دور دیگ جشنی از رقص و آواز به پا 
می کنند و تمام این مراسم به امید یافتن همسری مناسب در سال جدید انجام می شود.

در ضمن در بلغارستان هنگام سال نو زنگ ها نواخته می شود.

دانمارك
شکسته  های  ظرف  از  ای  توده  خانه  در  جلوی  نو  سال  روز  اولین  معموًال  دانمارك  در 
جدید  سال  در  زیادی  بسیار  دوستان  داشتن  عالمت  ها  ظرف  این  زیرا  دهند،  می  قرار 
است. شب سال نو مردم در جشن های همگانی شرکت می کنند و به صرف کیك و غذا 
می پردازند و پس از نیمه شب یعنی دقیقه های آغاز سال نو به آتش بازی پرداخته و 

آسمان تاریك را با رنگ های شاد و متفاوت نورانی می کنند.

آلمان
در آلمان هنگام سال نو مردم سرب ذوب شده به درون آب سرد می ریزند و سعی می 
کنند از روی شکلی که ایجاد می شود آینده را پیش بینی کنند؛ اگر شکل قلب یا انگشتر 
دربیاید یعنی در سال جدید عروسی در پیش دارند. اما اگر شبیه کشتی شود یعنی به 
سفر خواهند رفت و چنانچه به صورت خوك در بیاید سال جدید برکت فراوانی برای 
شان با خود خواهد داشت. مردم همچنین شب سال نو اندکی از غذاهای شان را باقی 
می گذارند، به امید این که در سال نو در خانه ها همیشه خوراکی وجود داشته باشد. در 

ضمن در غذای شب سال نو حتمًا ماهی کپور که عالمت ثروت است وجود دارد.
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پرشین  نامه  هفته  شود.  می  تامین  اشتراک  حق  و 
و  پسندید  می  را  آن  که  صورتی  در  دارد  انتظار 
ماندگاری آن را برای  فرهنگ و فارسی زبانان مفید 

میدانید ما را یاری کنید.
ازدیاد  صورت  در  ایم،  نوشته  بارها  که  همانطور 
و  دوام  نامه  هفته  ها،  آگهی  و  مشترکان  تعداد 
کیفیت بهتری میابد و به راه اطالع رسانی وکارهای 

فرهنگی خود ادامه می دهد. 
است  کسانی  های  محبت  مرهون  نامه  هفته  این 
و  دهندگان  آگهی  ما،   درخواست  به  تاکنون  که 

مشترکانی به ما معرفی کرده اند.

اشتراک = تداوم در انتشار
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.

بر اساس بررسی های گالوپ

۶۰ درصد افغان ها 
مصیبت دیده اند

ندیده اند.  خوشبختی  رنگ  است  سال  سال های  افغان ها 
و  روس  نظامیان  حضور  داخلی،  جنگ های  سال های 
امید  کشور،  این  در  طالبان  حکومت  و  حضور  نیز  و  غربی 
ممکن  میزان  پایین ترین  به  را  افغان ها  میان  در  زندگی  به 

رسانده است.
رفاه  مورد  در  هرجایی  اخیر  سال های  در  که  است  این 
پایین ترین های  رده  در  افغانستان  است،  شده  صحبت 
جدول قرار گرفته است و هرجا تحقیقی در مورد خشونت 
باالترین  در  کشور  این  است،  شده  انجام  زندگی  سختی  و 

منتشر  تحقیقی  نیز  این  از  پیش  است.  گرفته  قرار  رده ها 
معرفی  کشوری  چند  جمله  از  را  افغانستان  که  بود  شده 

می کرد که بدترین مناطق برای زندگی هستند.   
 ۶ افغانستان،  تبعه   ۱۰ هر  از  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
معنا  آن  به  این  زده اند.  مصیبت  و  آسیب دیده  نوعی  به  نفر 
را  مصیبت  افغانستان  جمعیت  از  نیمی  از  بیش  که  است 
در  را  اخیر  سال   ۱۰ چند  که  مردمی  برای  کرده اند.  تجربه 
جنگ های داخلی و مداخله های نظامی خارجی گذرانده اند 
این درصد احتماال تعجب آور نیست، هرچند تبدیل مصائب 
به  را  افراد  حساسیت  رقم  و  عدد  به  انسانی  فاجعه های  و 
این مصائب تا حد امکان کاهش داده است. رقمی که برای 
رقمی  باالترین  است،  شده  اعالم  دیده  فاجعه  افغان های 
است که در بررسی های گالوپ در این حوزه از سال ۲۰۰۵ 
در  گالوپ   ۲۰۱۳ سال  بررسی  است.  شده  مشاهده  تاکنون 
افغانستانی  هیچ  که  است  آن  از  حاکی  افغانستان  جامعه 

زندگی خود را «پررونق» توصیف نمی کند. 
قرار  مصاحبه  مورد  افراد  گالوپ  موسسه  بررسی  این  در 
و  تالش»  «در  پررونق»،  یا  «مرفه  دسته  سه  به  را  گرفته 
است  خواسته  آنها  از  و  کرده  بندی  دسته  دیده»  «مصیبت 
از یک تا ۱۰ به وضعیت خود نمره بدهند. محققان موسسه 
دریافتند دسته ای از این جامعه که مصیبت زده و آسیب دیده 
بودند در ارزیابی وضعیت خود به موقعیت کنونی و ۵ سال 
وضعیت  به  افراد  واقع  در  بودند.  داده   ۴ نمره  خود  آینده 
آنها  نمرات  این  اساس  بر  محققان  بودند و  داده  نمره  خود 

در گروه های سه گانه طبقه بندی کرده بودند. 
۷۵ درصد جمعیت افغانستان در روستاها زندگی می کنند. 
افغان هایی که در روستاها زندگی می کنند به مراتب بیش از 
افغان های شهرنشین در وضعیت مصیبت دیده قرار دارند. 

شهرنشینان  درصد   ۴۹ و  روستاییان  درصد   ۶۴ واقع  در 
معضل مردم  مهم ترین  آسیب دیده اند.  نوعی  به  که  گفته اند 
از  بیش  روستاها  در  معضل  این  است.  فقر  کشور  این  در 
روستانشین  افغان های  درصد   ۴۴ می شود.  دیده  شهرها 
گفته اند که در سال های گذشته روزهایی را تجربه کرده اند 
خانواده شان  و  خود  برای  غذا  خرید  برای  کافی  پول  که 
می رسد.  درصد   ۳۲ به  رقم  این  شهرها  در  نداشته اند.  را 
هموطنان  از  بیشتر  مراتب  به  روستانشین  افغان های 
مدرسه،  مانند  رفاهی  زیرساخت های  از  شهرنشین شان 

بهداشت و وضعیت راه ها رضایت دارند. 
متفاوت  نیز  زندگی  به  امید  افغانستان  مختلف  مناطق  در 
است، کما اینکه هنگامی که از مناطق غربی به سمت شرق 
اما  می شود،  بیشتر  زندگی  به  امید  می رویم،  افغانستان 
افغان های  میان  توجه  قابل  تفاوت  این  موجب  دلیلی  چه 
که  است  این  واقعیت  است؟  غرب نشین  و  شرق نشین 
کشور  این  جنوبی  و  غربی  قسمت های  در  که  افغان هایی 

خطر  معرض  در  بخش ها  دیگر  از  بیش  می کنند  زندگی 
افراد  بیشتر  مناطق  این  در  هستند.  مخدر  مواد  به  اعتیاد 
به تریاک معتادند. به عالوه پس از خروج نیروهای غربی 
در  طالبان  خطر  و  نفوذ  از  نگرانی  افغانستان  خاک  از 
به  و  است  یافته  افزایش  هلمند  مانند  جنوبی  استان های 
تبع این موضوع روی ارزیابی افغان های ساکن این مناطق 

تاثیر داشته است.
این  در  تندرو  گروه های  دیگر  و  طالبان  خطر  دلیل  به 
مناطق، امید به زندگی مردان جوان بسیار پایین است و این 
جامعه  از  گروه  این  در  مهم  بسیار  نگرانی های  از  موضوع 
افراد  جهان  کشورهای  از  بسیاری  در  است.  افغانستان 
ارزیابی  را  خود  زندگی  موقعیت  مثبت  دیدگاهی  با  جوان 
آینده  مورد  در  آنها  از  که  هنگامی  خصوص  به  می کنند 
پرسش می شود. در افغانستان اما آسیب و مصیبت به سن 
 ۱۵ مردان  میان  در  است.  وابسته  بسیار  جنسیت  و  سال  و 
تا ۲۴ ساله افغان، ۵۸ درصد نمره خود را ۴ یا پایین تر از 
در  افراد  این  که  است  معنا  آن  به  این  اند،  کرده  ارزیابی  آن 
دارند.  مصیبت  و  آسیب  انتظار  یا  آسیب دیده اند  یا  زندگی 
اما در حالی که اخیرا نیروهای خارجی از افغانستان خارج 
باشد،  موثر  کشور  این  امنیت  بر  می تواند  این  و  شده اند 
است.  وخیم  بسیار  نیز  کشور  این  در  اقتصادی  وضعیت 
وضعیت  که  می گویند  افغان ها  درصد   ۶ حاضر  حال  در 
 ۶۷ که  حالی  در  است  شده  بهتر  آنها  مناطق  در  اقتصادی 

درصد معتقدند وضعیت بدتری را تجربه می کنند. 
نتایج به دست آمده در این تحقیق از مصاحبه رو در رو با 
حدود ۱۰۰۰ جوان ۱۵ سال و باالتر در فاصله سال های ۲۰۰۸ 

تا ۲۰۱۴ به دست آمده است. 
منبع: گالوپ
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ایران و جهان

 رهبر معنوی بوداییان تبت:

 جهان به دنبال 
دموکراسی در چین باشد 

رهبر معنوی بوداییان تبت گفت، این یک مسوولیت معنوی 
برای جهان است که مصرانه به دنبال دموکراسی و اجرای 

قانون در چین باشد.
معنوی  رهبر  الما،  داالیی  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
روابط  برقراری  برای  تالش  اما  افزود:  تبت  بوداییان 
محسوب  جهان  بزرگ  اقتصاد  دومین  که  چین  با  نزدیکتر 
در  که  انگلیس  همچون  غربی  کشورهای  برای  می شود 
است. سیاست «واقع بینانه»  یک  دارند،  قرار  مالی  مضیقه 

وی ادامه داد: جهان آزاد مسوولیت معنوی آوردن چین به 
جریان اصلی دموکراسی را به عهده دارد. این درخواست 
شبکه  با  مصاحبه ای  در  الما  است.داالیی  نیز  چین  مردم 
مسوولیت  آزاد  جهان  می کنم  فکر  گفت:  بی بی سی  خبری 
اجرای  دموکراسی،  آوردن  وجود  به  ایستادن،  محکم  مهم 

قانون و آزادی مطبوعاتی و اطالعات را به عهده دارد.
که  می کنم  درک  کرد:  اذعان  تبت  بوداییان  معنوی  رهبر 
نزدیکتر  روابط  ایجاد  دنبال  به  غربی  رهبران  برخی  چرا 
انگلیس  همچون  غربی  کشورهای  چراکه  هستند  پکن  با 
خاطر  به  آنها  نتیجه  در  دارند.  قرار  مالی  مضیقه  در 
دالیل مالی خواهان روابط نزدیکتر با چین هستند که این 

سال  در  پکن  و  لندن  است.روابط  واقعبیانه  نیز  آنها  اقدام 
نخست وزیر  کامرون،  دیوید  دیدار  دنبال  به  میالدی   ۲۰۱۲
انگلیس و داالیی الما خدشه دار شد و لندن به دنبال بهبود 
همچنان  گفت:  الما  داالیی  دیگر  سوی  است.از  روابط 
جینپینگ،  شی  که  دارند  وجود  چین  دولت  در  تندروهایی 
تبت  به  خودمختاری  اعطای  از  را  چین  جمهوری  رئیس 
متهم  طلبی  جدایی  به  را  الما  داالیی  می دارند.پکن  باز 
تنها  من  گفت:  اتهامات  این  رد  ضمن  الما  داالیی  اما  کرده 
معنوی  هستم.رهبر  تبت  واقعی  خودمختاری  خواستار 
چین تا سال ۲۰۱۰ میالدی مذاکراتی را با چین برگزار کرده 
اما مذاکره رسمی در بحبوحه تغییرات رهبری در پکن و 
درآمده  تعلیق  حالت  به  داد  رخ  تبت  در  که  سرکوب هایی 
جینپینگ،  شی  که  شنیده ام  اخیرا  گفت:  الما  است.داالیی 
درباره کیش بودایی صحبت کرده است. این مساله کامال 
غیرمعمول است که یک کمونیست که معموال ما آن را کافر 
افزود:  کند.وی  صحبت  بودایی  کیش  درباره  می دانیم 
درباره  مذاکره  آماده  جینپینگ  شی  اینکه  از  نشانه هایی 
درخواست خودمختاری تبت از سوی من است وجود دارد 
اما به طور همزمان همچنان تندروهایی نیز در دولت پکن 
الما  می سازند.داالیی  دشوار  را  اقدام  این  که  دارند  وجود 
ادامه داد: در حال حاضر رئیس جمهوری چین واقعا واقع 
گرا و فعال است اما تفکرات قدیمی همچنان وجود دارند و 
تغییر را دشوار می سازند.این در حالی است که سخنگوی 
حمایت  باید  الما  داالیی  گفت:  چین  خارجه  امور  وزارت 

که  می کنم  تاکید  و  کرده  متوقف  را  طلبی  جدایی  از  خود 
به  رسیدگی  نحوه  درباره  دولت  در  تفرقه ای  نوع  هیچ 
مساله تبت وجود ندارد.وی به خبرنگاران گفت: مخالفت 
و  ارضی  تمامیت  و  اتحاد  حفظ  چین،  از  تبت  جدایی  با 

اتحاد قومی همچنان نظر قاطعانه  کل ملت چین است.
داالیی الما می گوید ممکن است آخرین فردی باشد که این 
چنین  است  بهتر  گفت  الما  است.داالیی  دار  عهده  را  لقب 
محبوب  المای  داالیی  یک  که  زمانی  در  را  دیرینه ای  سنت 
سر کار است متوقف شود.وی تصریح کرد این که داالیی 
از  پس  شرایط  به  شود،  انتخاب  او  از  بعد  دیگری  المای 
است. تبت  مردم  عهده  به  روند  این  و  دارد  ربط  او  مرگ 
داالیی الما عنوان رهبر دینی تبت از قرن چهاردهم میالدی 
این  دوره،  هر  در  تبتی،  بوداییان  اعتقاد  به  و  است  بعد  به 
مقام از طریق تناسخ روح یا خرد جمعی تمامی دارندگان 

قبلی این مقام، به داالیی المای زمان منتقل می شود.
مقام های چین بارها اعالم کرده اند که داالیی المای بعدی 
را آنها انتخاب خواهند کرد.در میان بودائیان تبت، پانچن 
دارد  قرار  الما  داالیی  از  بعد  رده  در  اهمیت  لحاظ  از  الما، 
و این فرد، نقش کلیدی در تعیین داالیی المای بعدی ایفا 
به  را  جوان  پسر  یک   ۱۹۹۵ سال  در  الما  می کند.داالیی 
عنوان پانچن الما انتخاب کرد اما چین این گزینه را رد کرد 
آن  از  کرد.  انتخاب  الما  پانچن  عنوان  به  را  دیگری  فرد  و 
زمان، از محل زندگی گزینه مورد نظر داالیی الما خبری 

در دست نبوده است.

پل بریکن، نویسنده کتاب های متعددی در زمینه تفکر استراتژیک 
های  سیاست  و  خطر  استراتژی،  ای:  هسته  دوم  «عصر  است: 
و  آسیایی  نظامی  قدرت  ظهور  شرق:  در  «آتش  جدید»،  قدرت 
مدیریت  مدرسه  در  او  ای.»  هسته  نیروهای  کنترل  و  فرماندهی 
سازمان  مدیریت  و  شدن  جهانی  حکومت،  تجارت،  ییل،  دانشگاه 
دوم  عصر  مفهوم  از  هاست  مدت  کند.  می  تدریس  جهانی  های 
معتقد  و  زند  می  حرف  ای  هسته  قطبی  چند  جهان  یا  ای  هسته 
اتمی  سالح  دارندگان  بین  در  تکثر  پذیرش  عین  در  امریکا  است 
و قدرت های نظامی نوظهور در آسیا خود نیز باید استراتژی به 
روز شده تر هسته ای را اتخاذ کند. مقاله او را درباره آغاز عصر 

دوم هسته ای می خوانید: 
تغییراتی در گرایش های موجود نسبت به تسلیحات اتمی در حال 
وقوع است. درک وسیع و در حال گسترشی بوجود آمده که بله، 
ما در حال ورود به جهان چند قطبی هسته ای هستیم. با رونمایی 
برنامه  ادامه  چین،  و  روسیه  در  جدید  تسلیحات  و  ها  موشک  از 
اتمی  برنامه  و  اسرائیل  و  پاکستان  شمالی،  کره  ایران،  ای  هسته 
سه گانه هند، بسیار سخت است که باور کنیم جهان به سمت نوعی 

است  وقوع  حال  در  آنچه  برود.  پیش  ای  هسته  سالح  خلع  رژیم 
است.  اتمی  مدرنیزاسیون  نوعی  بیشتر  بلکه  نیست  سالح  خلع 
گونه  به  هستند،  اتمی  های  گیری  موضع  حال  در  ها  کشور  این 
این  شک  بدون  باشد.  یکم  و  بیست  قرن  شرایط  با  مناسب  که  ای 
کشور ها اشتباه می کنند. اما نکته مهم این است که تالش امریکا 
آمیز  موفقیت  چندان  اتمی،  سالح  بدون  جهان  ریزی  طرح  برای 
نبوده است.امریکا جنگ عراق را برای مقابله با تسلیحات کشتار 
جمعی به راه انداخت و حتی اعالم کرد که نظم «جهان عاری از 
سالح اتمی» آغاز شده است، اما واقعیت غیرقابل انکار این است 
که کشورهای حاکم نهایتا انتخاب خود را انجام می دهند. تالش 
برای تضعیف یا واژگون کردن آن ها کامال اشتباه است. سوال را 
جور دیگری مطرح می کنم، تسلیحات اتمی به عنوان منبع نفوذ 
و قدرت در نظام بین الملل دوباره به صحنه بازگشته اند. سوال 
هسته  دوم  عصر  شروع  درباره  باید  که  دارد  وجود  مهمی  های 
آیا  که  است  این  ها  سوال  این  ترین  اساسی  از  یکی  بپرسیم.  ای 
زندگی در چنین جهانی ممکن است یا نه؟ بحران ها و ضربه ها 
به قدری می تواند جدی باشند که قدرت های بزرگ دیگر آن ها را 
تحمل نکنند. در اینجا منظورم سالح های اتمی است. دسترسی 
که  نیست  تروریستی  حمالت  شبیه  وجه  هیچ  به  ها  سالح  این  به 
چند هزار نفر را می کشد. تسلیحات اتمی توانایی انهدام کل یک 

کشور را در یک روز دارد. قدرت های بزرگ می دانند که بعضی 
احتماالت بسیار خطرناک و غیرقابل تحمل اند و اقدام متناسب و 
فوری در مقابل آن با نیروهای متعارف، اتمی و قدرتمند ضروری 

است.
کمتر از جنگ اتمی که یک کشور مثال اقدام به شلیک سالح اتمی 
می کند، ممکن است بحران های به مراتب خطرناکتری از بحران 
موشکی کوبا به راحتی اتفاق بیافتند. در حقیقت وقوع این بحران 
ها قابل تصورند... و این نکته مهم است. االن دیگر وقت آن است 
که کاری را شروع کنیم، درباره شوک ها و بحران های یک جهان 
اتمی تامل کنیم. برای پرداختن به این موضوع سه رویکرد وجود 
دارد؛ رویکردهایی که مضمون مشترکی دارند. ایاالت متحده نیاز 
دارد تا سرمایه فرهنگی درباره جهان هسته ای چند قطبی ایجاد 
در  حتی  جدی  های  مقاومت  است.  درازی  و  طول  پر  هدف  کند. 
مورد طرح اولیه و وجود چنین نظمی وجود دارد. بعضی ها به 
ایاالت  بله  که  گیرند  می  قرار  سوال  مورد  ادعا،  این  طرح  محض 
رها  را  اتمی  سالح  از  عاری  جهان  به  خود  تعهد  امریکا  متحده 

در  ای  هسته  قطبی  چند  جهان  این  توجیه  واقع  در  است.  کرده 
تقابل با ایده خلع سالح هسته ای است.

این  واقعیت  اتمی،  سالح  از  عاری  جهان  واهی  ایده  خالف  بر 
جهان  در  مهمی  بسیار  فاکتورهای  ای  هسته  تسلیحات  که  است 
است  اتمی  قدرتی  به  شدن  تبدیل  آستانه  در  ایران  هستند.  امروز 
و اسرائیل و عرب های محافظه کار در حال تدوین سیاست هایی 
برای رویارویی با ایران هستند. کره شمالی و چین به واسطه در 
توانند  می  که  هستند  کلیدی  بازیگران  اتمی،  بمب  داشتن  اختیار 
به محیط سیالی شکل دهند. تغییر در گرایش ها نسبت به سالح 
افکار  هم  و  اند  شده  عوض  امریکا  نخبگان  هم  است.  مهم  اتمی 
عمومی امریکا. همین که مردم به روسیه، چین و دیگر قدرت ها 
نگاه می کنند، می فهمند که باید در مورد این مسائل فکر و اقدام 
جدی کرد و اصال مهم نیست که این کار چقدر ناخوشایند باشد.

من سه رویکرد برای پیشبرد درکمان از نحوه چگونگی مدیریت 
این  قبول  کنم. اول  می  بیان  هسته ای  عصر دوم  در  خطرات  این 
مورد  در  متحده  ایاالت  سرد،  جنگ  پایان  از  بعد  که  است  نکته 
هوایی  نیروی  مثال  برای  است.  بوده  دقت  بی  اتمی  تسلیحالت 
در این زمینه اشتباه های ناگوار و تاسف آوری انجام داده است، 

اشتباه های فردی و تکنیکی فراوان. باید چیزی فرا تر از متوقف 
کردن صرف رویه های موجود اتفاق بیافتد. رویه هایی که تثبیت 
شدند کار بر مبنای آن شروع می شود اما حل این مسائل حل همه 
اش  اتمی  نیروهای  کردن  رها  با  متحده  ایاالت  نیست.  مشکالت 
خود  روشنفکری  و  فنی  های  سرمایه  سوزاندن  مشغول  عمال 
است. همه مطالعاتی که سال های گذشته در مورد اتفاقات ناگوار 
نیروی هوایی انجام شده اند به نتیجه مشابهی رسیدند. مشکل، 
نیروی هوایی نیست یا حداقل بگوئیم فقط نیروی هوایی نیست.

در راس وزارت دفاع اعتقاد چندانی به نیروهای اتمی وجود ندارد. 
حتی جدی تر از این، در بین بعضی از گروه های سیاستمداران 
سمت  به  اتمی  نیروی  بدهیم  اجازه  اگر  که  دارد  وجود  باور  این 
اضمحالل پیش برود، مسیر قابل اعتمادی را به سمت جهان عاری 
از سالح اتمی می پیمائیم. تا حدودی، اگر همین استدالل را اصل 
مورد  در  تامل  اما  روند.  می  بین  از  اتمی  تسلیحات  عمال  بگیریم 
نه  شمالی،  کره  در  نه  است.  نرفته  بین  از  هنوز  اتمی  تسلیحات 
بریتانیا  بگذارید  اسرائیل.  یا  ایران  چین،  هند،  پاکستان،  روسیه، 

و فرانسه را هم به این لیست اضافه کنم. من بحث های جدا تامل 
برانگیزی با کار شناسان مختلف در لندن و پاریس داشته ام. این 
یکم  و  بیست  قرن  در  ای  هسته  بازدارندگی  انتظار  شناسان  کار 
ها  این  از  بتوانیم  امریکا  در  ما  تا  دارد  کار  خیلی  واقع  در  دارند. 
یاد بگیریم. در واقع بی دقتی را به راحتی می شود با احساسات 
سیاسی تنظیم کرد و گفت که ما به سمت یک نظم جدید جهانی 
موضوع  این  به  پرداختن  وقت  اما  رویم.  می  پیش  ای  غیرهسته 
رسیده است.هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه معتقدند که 
بالتکلیفی در این حوزه خطرناک است و خطرناکتر از این در هم 
برهمی، اینکه رقبا و دشمنان هم در حال مدرنیزاسیون تسلیحات 
اتمی شان در قرن ۲۱ هستند و در این میان امریکا فقط نگاه می 
کند. دانشگاه ها و اندیشکده های مختلف نیز در حال تغییر روش 
که  است  این  من  بینی  پیش  هستند.  موضوع  با  هایشان  برخورد 
مناظره جدی در امریکا درباره شکل آتی موضع گیری هسته ای، 
تسلیحات  دیگر  و  ها  پهپاد  سایبری،  جنگ  شده،  جراحی  حمالت 
اتمی  تسلیحات  و  توان  مورد  در  موجود  های  چالش  با  مرتبط 

کشور به راه خواهد افتاد.
سناریوهای  طیف  باید  ما  که  بگویم  باید  دوم  نکته  مورد  در 

که  چیزهایی  آن  علیه  اغلب  مردم  دهیم.  گسترش  را  توجه  مورد 
من  اما  خیالی.  سناریوهای  کنند،  می  استدالل  است،  غیرمحتمل 
موضع مقابل این را می گیرم. مسئله عمده تر ایاالت متحده هم 
اکنون تدوین چارچوب سفت و سخت برای مسئله هسته ای است. 
این باور که ما به همه چیز برای داشتن توانایی ضربه دوم علیه 
روسیه یا چین نیاز داریم، همان تدوین چارچوب سفت و سخت 
بحران،  مدیریت  شامل  این  است.  استراتژیک  ای  مسئله  برای 
پیش  و  زنی  چانه  ارتباطات،  بحران،  با  مقابله  و  تشدید  تحریک، 
برداشت های سیاسی از برابری اتمی است. برای ایاالت متحده، 
با  حالت  بهترین  در  ها  کشور  دیگر  اتمی  نیروهای  با  رویارویی 
مسیرهای  افتد.  می  اتفاق  (متعارف)  ای  غیرهسته  نیروهای 
خاص برای اقدام در این زمینه در واقع به استراتژی اتمی مربوط 
دوره  از  بیشتر  مراتب  به  ما  دوره  در  احتماالت  مجموعٔه  است. 
نیاز  بهتری  سناریوهای  به  ما  دلیل  همین  به  و  است  سرد  جنگ 
عین  در  و  اند  اتمی  تسلیحات  دارای  مختلفی  کشورهای  داریم. 

حال فناوری هایی وجود دارد که بتوان به آن ها حمله کرد.
رویکرد سال های جنگ سرد این بود که نیروهای متعارف را از 
چارچوب  یک  از  استفاده  با  و  کردند  می  جدا  اتمی  های  انتخاب 
می  متصل  هم  به  را  ها  آن  استراتژیکی  شکل  به  بحران  تشدید 
برای  را  بحران  های  آستانه  بحران  تشدید  قدیمی  نردبام  کردند. 
هر دو طرف مشخص می کرد و این به رهبران سیاسی - نظامی 
را  خود  های  استراتژی  مشابه  چارچوبی  در  تا  داد  می  اجازه 
تعیین کنند. راه حلی بدی هم از آب در نمی آمد. اما این روز ها 

اوضاع و شرایط به مراتب بسیار پیچیده تر است.
باید پرسید به همین دلیل نیاز به تحریم های بیشتر است؟ برای 
اینکه این پیچیدگی ها و تفاوت ها را کنار بگذاریم و سر میز بحث 
موسسات  ای  هسته  بازاندیشی  این  در  باشیم؟  داشته  بازی  های 
کنند.  می  ایفا  مهمی  بسیار  نقش  ای  حرفه  نظامی  های  کالج  و 
نوع  چه  کرد،  پرسش  ها  سوال  این  درباره  موسسات  این  از  باید 
گرفت؟  بکار  باید  هایی  استراتژی  چه  و  خرید  باید  تسلیحاتی 
ارتش مسئولیت نهایی امنیت ملی امریکا را بر عهده دارد. قطعا 
کنگره  سوال  مورد  سواالت  این  درباره  نظامی  هان  فرماند  باید 
رهبری  که  را  تفکری  باید  ارتش  خالصه،  بطور  بگیرند.  قرار 
مواجهه با نیروهای اتمی را در اختیار این نهاد قرار می دهد، احیا 
کند.در کنار این پرسش که جایگاه تسلیحات اتمی در استراتژی 
کشورهای دیگر چیست، جایگاه منطقی این نوع تفکر، یک نظام 
آموزشی حرفه ای است مثل نیروی هوایی، دریایی و موسسات و 
کالج های نظامی جنگ. ارتش نباید بحث درباره استراتژی هسته 
ای را به دانشگاه ها یا اندیشکده ها واگذار کند. این اقدام مهمی 
متحده  ایاالت  کالن  استراتژی  برای  ای  هسته  استراتژی  است. 
هم  بزرگ  های  قدرت  که  ساده  دلیل  همین  به  است  مهم  بسیار 

چنین تسلیحاتی در اختیار دارند.
اگر امریکا موضع قابل اتکا یا انعطافی نداشته باشد، نمی تواند 
آسیب  کند.  تعامل  درستی  به  دیگر  کشورهای  با  و  مسئله  این  با 
این  گذارد.  می  تاثیر  امنیتی  های  انتخاب  دیگر  بر  نهایی  پذیری 
تواند  می  باشد،  کارمان  در  اشتباهی  اگر  که  است  موضوعی 
داریم،  نیاز  آن  به  آنچه  باشد.  داشته  همراه  به  زیادی  مضراتی 
می  اشتباه  یک  حتی  است.  مختلف  های  قضاوت  و  ها  ایده  تنوع 
تواند پیامدهای فاجعه باری داشته باشد، چرا که در مقابل اشتباه 
هسته ای دیگر هیچ کاری برای تسلیحات اتمی و نظم بین الملل 
نمی توان کرد. به استدالل های مشورتی و تامل های جدی نیاز 
ماند.  نمی  باقی  جبران  برای  جایی  دیگر  بحران  یک  در  داریم. 

امروز وقت پرداختن به این موضوع است.

منبع: SLD/ مترجم: فرنگیس بیات

وداع با ایده جهان عاری از سالح اتمی؟

آغاز عصر دوم 
هستـــــــــه ای

آمریکا  ییل  دانشگاه  استاد  بریکن،  پل 
خالف  بر  کرده  عقیده  ابراز  مقاله ای  در 
اتمی،  سالح  از  عاری  جهان  واهی  ایده 
هسته ای  تسلیحات  که  است  این  واقعیت 
فاکتورهای بسیار مهمی در جهان امروز 

هستند.
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کودتای غرب 
علیه پوتیـــــن

کنث جانسون - تحلیلگر فارن پالیسی

شده،  گرفته  کار  به  روسیه  علیه  که  غرب  مالی  سالح های 
به قصد ضربه زدن به ساختار قدرت پوتین طراحی شده 
است. ساختاری که متشکل از مردان و سازمان هایی است 
غربی ها  دارند.  حضور  روسیه  قدرتمند  مرد  اطراف  که 
دهند.  انجام  دقیق  را  خود  جراحی  عمل  که  دارند  قصد 

روسیه  و  کرد  پیدا  فاحشی  افت  نفت  قیمت  راستا،  این  در 
اقتصاد  اصلی  تنه  بتواند  که  می کند  سعی  ناشیانه  نیز 
خود را سرپا نگه دارد، در حالی که غربی ها تقال می کنند 
«بحرانی»  شرایط  به  دیگر  گام  یک  را  روسیه  اقتصاد  که 
نظر  در  آمریکا  مخاطرات،  افزایش  با  کنند.  نزدیک 
این  کند.  برابر  دو  را  روسیه  اقتصاد  به  آسیب  که  گرفته 
موضوع را می شود از سخنان مقامات کاخ سفید ردیابی 
باراک  می گوید  سفید  کاخ  سخنگوی  ارنست،  جاش  کرد. 
را  بیشتری  تحریم های  دارد  اجازه  کنگره  ازسوی  اوباما 

دفاعی  حوزه  و  انرژی  حوزه  در 
روسیه در نظر بگیرد.

اعالم  کرات  به  هم  کری  جان 
اوکراین  شرق  از  روسیه  کرده 
مشی  خط  از  و  کند  عقب نشینی 
درد  بردارد.  دست  خود  فعلی 
جان  به  که  طوالنی  و  کشنده 
باعث  است،  افتاده  روسیه  اقتصاد 
ارز  بازار  کنترل  کرملین  که  شده 
این  تالش های  و  بدهد  دست  از  را 
ارز  بازار  مهار  برای  را  کشور 
بی نتیجه کند؛ زیرا پس از تصویب 

قانون نرخ سود ۱۷ درصدی، روبل باز هم در روز دوشنبه 
سقوط ۱۰ درصدی را تجربه کرد. همین امر موجب شده 
که مردم و سرمایه گذاران به سمت حفظ دالر بروند. اوایل 
بامداد سه شنبه، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره بانکی را 
از ۱۰/۵ درصد به ۱۷ درصد رساند تا حفظ و نگهداری را 
برای مردم روسیه جذاب و گیرا کند. استدالل بانک مرکزی 
روسیه این است که افزایش نرخ بهره بانکی، سرمایه های 
ارزش  اینگونه  و  می دهد  سوق  بانک ها  سمت  به  را  مردم 
روبل حفظ خواهد شد.  با این وجود این راهکار هم جواب 
دیگر  درصدی   ۱۰ سقوط  یک  هم  باز  سه شنبه  روز  و  نداد 
مرکزی  بانک  اینکه  به رغم  شد.  مشاهده  روبل  ارزش  در 
این کشور از ابتدای سال جاری (میالدی) ۸۰ میلیارد دالر 

تاکنون برای حفظ ارزش پولی روسیه هزینه کرده است، 
 ۵۰ سقوط  با  است.  رسیده  نصف  به  پول  این  ارزش  اما 
درصدی ارزش پول روسیه، باید گفت که بدترین اقدامات 
برای حفظ روبل در بازارهای مالی روسیه صورت گرفته 
به  کشور  این  در  را  خود  خدمات  تمام  اپل،  شرکت  است. 
بی ثبات  روسیه  روبل  زیرا  است،  درآورده  تعلیق  حالت 
شده و انتقال پول به سختی صورت می گیرد. این موضوع 
در  دارد.  مصداق  خارجی  شرکت های  سایر  برای  تاحدی 
سطح جهان، این بدترین سقوط ارزش پولی است که در 
چنین  روسیه  پیش  سال   ۲۶ اما  دیده ام؛  گذشته  سال   ۱۷
اتحاد  که  سال هایی  در  است،  گذرانده  سر  از  را  سقوطی 
بود.  گرفته  قرار  فروپاشی  آستانه  در  شوروی  جماهیر 
نباید  روسیه  اقتصادی  بد  اوضاع  تشریح  در  که  چند  هر 
تحریم های  اعمال  از  پیش  کرد.  بسنده  عامل  یک  به  تنها 

سقوط  حال  در  کشور  این  پول  روسیه،  علیه  آمریکا  نفتی 
عوامل  از  یکی  بود.  نداده  رخ  امروز  سرعت  به  اما  بوده 
در  بازی  پارتی  و  فساد  وجود  روسیه  ناخوش  اقتصاد 
سقوط  و  است  کشور  این  گاز  و  نفت  یعنی  انرژی؛  حوزه 
توسط  بیشتر  کشور  این  اقتصاد  نفت،  قیمت  درصدی   ۵۰
اصلی  درآمد  نیز  روسیه  است.  شده  زمین گیر  عوامل  این 
خود را بر مبنای فروش طالی سیاه قرار داده است. حاال 
با  را  کشور  این  آینده  سال  بودجه  می تواند  سقوط  این 
مخاطرات بیشتری روبه رو کند. رویکرد 
شیل،  نفت  از  استفاده  در  ایاالت متحده 
بازار سوخت روسیه را فلج کرده است. 
تحریم های غربی نیز این گسل را بیشتر 
روسیه  بزرگ  شرکت های  برای  و  کرده 
به  ناگواری  عواقب  انرژی  حوزه  در 
تحریم ها،  این  به ویژه،  است.  آورده  بار 
شرکت دولتی «روس نفت» را هدف قرار 
درآمد  منابع  بزرگترین  از  یکی  که  داده، 
دولت روسیه است. ایگور سچین، رئیس 
نزدیک ترین  از  یکی  روس نفت،  شرکت 
شرکتش  و  او  است.  پوتین  دوستان 
فلج کننده ای  تحریم های  با  هم اینک 
برای  شرکت  این  رئیس  پیش،  چندی  است.  شده  روبه رو 
میلیارد   ۸۸ کمک  تقاضای  روسیه  دولت  از  ماندن  سرپا 
دالری کرده بود تا بتواند طرح های این شرکت را در غیاب 
ممکن  روند  این  اما  برساند.   پایان  به  غربی  شرکت های 
است به اتحادیه اروپا هم آسیب برساند. تحریم های نفتی 
نیست؛  اروپایی  کشورهای  سود  به  شده  اعمال  گازی  و 
زیرا کشورهای اروپایی به گاز روسیه محتاج هستند. اما 
اوراسیا»  «گروه  تحلیلگر  رحمان،  مجتبی  که  همان گونه 
بی توجه  گرفته اند  تصمیم  اروپایی  کشورهای  می گوید: 
افزایش  کشور  این  علیه  را  خود  تحریم های  مورد،  این  به 

دهند. 

ایران و جهان

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

توسط وکالی مجرب پایه یک  دادگستری

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

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

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

استعالم خروج از کشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری
ثبت شرکت ها ، واردات، صادرات و امور گمرکی 
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عملیات کودک کشی طالبان پاکستان حداقل ۱۲۰ قربانی گرفت

تراژدی مدرسه پیشاور
نظامی  مدرسه  یک  به  سه شنبه-  صبح   پاکستان  طالبان 
از  بیش  و  کرده  حمله  پاکستان-  غرب  شمال  پیشاور-  در 
۱۲۰ بچه مدرسه ای را کشتند. یکی از مسووالن بیمارستان 
است  ممکن  کشته ها  آمار  می گوید   «  Lady Reading  »
زیادتر باشد؛ چرا که هر لحظه اجسادی از زیر آوار بیرون 
می گوید: «وضعیت  شیرازی  شاه  ظهیر  می شود.  کشیده 
راه های  تمام  منابع،  برخی  گفته  به  است.  وخیم  بسیار 
منتهی به این منطقه مسدود است. ما هنوز نمی دانیم در 
آنجا چه می گذرد؛ اما برخی منابع می گویند هنوز اجساد 
تحریک  سخنگوی  است.»  مدرسه  این  داخل  در  دیگری 
کردند  اعالم  پاکستان  طالبان  یا   (TTP) پاکستان انصاف 
طالبان دستور داده بود که «دانش آموزان بزرگ تر» هدف 
مرد   ۶ دست کم  می گویند  نظامی  مقام های  گیرند.  قرار 
مسلح وارد «مدرسه دولتی نظامی» شدند و گفته می شد 

حدود ۵۰۰ دانش آموز و معلم در آنجا حضور داشتند.
الجزیره  به  انصاف،  تحریک  سخنگوی  خراسانی،  محمد   
فرستاده  مدرسه  این  به  انتحاری  بمب گذار   ۶ می گوید 
داده  دستور  انتحاری  عامالن  این  به  می گوید  وی  شدند. 
از  خروج  اجازه  جوان تر  دانش آموزان  به  که  بود  شده 
طالبان  مقام  این  بکشند.  را  سایرین  اما  بدهند؛  مدرسه 
ارتش  نظامی  عملیات  به  پاسخ  در  حمله  این  می گوید: 
وزیرستان  قبایلی  منطقه  شمال  در  متحدانش  و  پاکستان 

انجام شد.
 ارتش پاکستان در ۱۵ ژوئن در عملیات «ضرب عضب» به 
بخش های  که  کرد  اعالم  و  حمله  انصاف  تحریک  مواضع 
بود،  افتاده  گروه  این  دست  به  که  را  مناطقی  از  زیادی 
ارتش  است.  کشته  را  نفر   ۱۲۷۰ از  بیش  و  گرفته  بازپس 
منطقه  در  عملیاتی  انجام  حال  در  کرده  اعالم  همچنین 
پیکارجو   ۱۷۹ تاکنون  و  است  پیشاور-  با  هم مرز   – خیبر 

را کشته است.

تقریبا ۴ ماه پس از اینکه صدها هزار نفر از مردم شمال 
وزیرستان به دلیل عملیات نظامی مجبور به ترک خانه و 
کاشانه خود شدند، تعداد زیادی از کودکان به دلیل فقدان 
گفته  به  بازماندند.  تحصیل  از  آوارگی  و  تحصیلی  مراکز 
از  نفر  هزار   ۷۰۰ حدود  بحران»  مدیریت  فدرال  «اداره 
 ۳۰۰ جمله  آن  از  و  شده اند  آواره  پاکستان  داخل  در  مردم 
هزار کودک که در مناطق همسایه شمال وزیرستان اسکان 
داده شده اند. به گفته یونیسف، از این کودکان تنها حدود 
خصوصی  دولتی،  مدارس  در  می توانند  درصدشان   ۵
نهاد  مردم  سازمان های  سوی  از  شده  دایر  مدارس  یا 
سوی  از  عضب»  عملیات «ضرب  آغاز  با  کنند.  نام نویسی 
کشور،  این  زمینی  و  هوایی  نیروهای  پاکستان،  ارتش 
مواضع تحریک انصاف طالبان و متحدانش را در مناطق 
مدعی  ارتش  گرفتند.  هدف  پاکستان  با  مرز  هم  قبایلی 
و  کشته  را  «تروریست»   ۱۲۰۰ از  بیش  زمان  آن  از  است 

دستاوردهای بزرگی داشته است.

دولتی  موسسه  دانشجویان  و  دانش آموزان  به  دولت 
جدید  مدرسه/دانشکده ای  که  بود  داده  وعده  میرانشاه 
دیگران  و  سلمان  اما  دهد،  آنها  به  جدید  کالس هایی  یا 
مدارس  این  بود.  کاغذ  برروی  فقط  وعده ها  که  می گویند 
سرمایش،  و  گرمایش  وسایل  نه  دارد،  کافی  امنیت  نه 
دانش آموزان  نشستن.  برای  مناسبی  میزهای  نه 
بسیار  مدرسه  یک  مواهب  از  و  می نشینند  زمین  روی 
یکی  مدیر  زیب خان»،  «جهان  بی بهره اند.  هم  معمولی 
کمبودها  پذیرش  ضمن  بانو،  در  دولتی  دبیرستان های  از 
سر  زیر  مشکالت  این  «تمام  می افزاید:  بی تفاوتی ها  و 
طالبان و نیروهای دولتی است. اگر توافق یا تعاملی میان 
آنها وجود داشت، ما و بچه هایمان نباید در بدبختی مطلق 
در  ناامنی  راه،  مشکالت  و  بدهیم  درس  بخوانیم،  درس 
طول مسیر، احتمال ربوده شدن یا کشته شدن را به جان 
بخریم.» نرخ سواد در پاکستان حدود ۵۵ درصد است؛ اما 
به دلیل وضعیت خاص وزیرستان نرخ سواد در آنجا کمتر 

از ۱۵/۷ درصد است.

روسیه  مرکزی  بانک  استدالل   
این است که افزایش نرخ بهره 
را  مردم  سرمایه های  بانکی، 
به سمت بانک ها سوق می دهد 
حفظ  روبل  ارزش  اینگونه  و 
این  وجود  این  با  شد.   خواهد 
روز  و  نداد  جواب  هم  راهکار 
سه شنبه باز هم یک سقوط ۱۰ 
روبل  ارزش  در  دیگر  درصدی 

مشاهده شد. 



  جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۶هفته نامه پرشین۸

اقتصاد
اقتصادی  نادرست  سیاست  یک  اجرای  نتیجه  اولین  شاید   
در هر کشوری ایجاد بحران در آن بازار باشد. بحران های 
در  و  دارند  مختلفی  ریشه های  پولی  بحران های  و  ارزی 
ایجاد  دنیا  مختلف  کشورهای  در  بارها  اخیر  سال های 
پولی  واحدهای  بحران  یا  داخلی  ارزهای  بحران  شده اند. 
کاهش  عنوان  به  آن  از  اقتصاددانان  که  کشورها  داخلی 
ناگهانی بیش از ۲۰ درصدی ارزش پولی یک کشور در برابر 
کشور   ۱۲ در  گذشته  دهه  سه  طی  می کنند  یاد  آمریکا  دالر 
میالدی   ۱۹۸۲ سال  در  مشکل  این  است.  افتاده  اتفاق  دنیا 
دولتی  بدهی های  افزایش  و  اقتصادی  رکود  شد  سبب 
سال های  در  و  شود  التین  آمریکای  اقتصادهای  دامنگیر 
مشکالت  آسیا  قاره  در  مالی  بحران  میالدی   ۱۹۹۸ و   ۱۹۹۷
این  ریشه  که  اینجاست  سوال  حال  کرد.  ایجاد  را  زیادی 
می توان  چگونه  و  کجا  و  چیست  دنیا  در  ارزی  بحران های 

با آنها مقابله کرد؟

 

ریشه بحران های ارزی در دنیا
کاهش ارزش پول داخلی یک کشور به دنبال مجموعه ای از 
عوامل سیاسی و اقتصادی و نیروهای بازاری که روی نرخ 
که  کشورهایی  می افتد.  اتفاق  می گذارند  اثر  کشور  در  ارز 
این بحران را تجربه می کنند به دنبال آن شاهد کسری های 
به  نسبت  واردات  ارزش  افزایش  جاری،  حساب  پایدار 
به  کشور  در  خدمات  و  کاالها  صادرات  از  خالص  درآمد 
دلیل کم ارزش شدن صادرات بعد از افت ارزش پول داخلی 
سازمان های  از  استقراض  میزان  افزایش  آنها،  کشور 
خارجی برای تامین مالی پروژه های بلند مدت و زیر ساختی 

کشور خواهند بود.
مختلف  عوامل  از  مجموعه ای  که  اینجاست  در  مهم  نکته 
این  و  شود  کشور  در  ارزی  بحران  زمینه ساز  می تواند 
عوامل برای برطرف شدن نه به یک دوره چند ماهه بلکه به 
دوره های زمانی چندین ساله نیاز دارند که بعضًا این مساله 
هم اتفاق نمی افتد. مثًال یکی از دالیل بحران های ارزی در 
کشور ضعیف نظام پولی کشور، ناتوانی در عرصه سیاسی 
به  مردم  اعتماد  رفتن  بین  از  اقتصادی،  سیاستگذاری  و 
اوضاع اقتصادی کشور و در نهایت نگرانی مردم در مورد 
شرایط آینده اقتصادی کشورشان است و اگر این مشکالت 
برطرف شود دیگر دلیلی برای کم شدن ارزش پول داخلی 
کشور وجود ندارد، همان طور که این بحران در اقتصادهای 
صنعتی و توسعه یافته دنیا کمتر اتفاق می افتد. ولی اگر این 
اتفاق ناخوشانید اقتصادی حادث شود برای برطرف کردن 
آن نه به یک بازه چند ماهه بلکه به دوره ای بالغ بر پنج سال 
نیاز است.بحران ارزش و اقتصادی سال های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ 
شناور  برای  تایلند  دولت  تصمیم گیری  دلیل  به  آسیا  قاره 
جوالی   ۲ روز  در  تایلند-  بات  کشور -   این  ارز  نرخ  کردن 
که  سیاست  این  نتیجه  در  افتاد.  اتفاق  میالدی   ۱۹۹۷ سال 
بدون وجود زمینه های الزم برای اجرای آن، به ناگهان در 
در  یافت.  کاهش  تایلند  بات  ارزش  بود  شده  اجرا  کشور 
با  برابر  آمریکا  دالر  هر  ارزش  میالدی   ۱۹۹۷ سال  دسامبر 
۴۸ بات بود در حالی که شش ماه قبل از آن یعنی زمانی که 
این طرح در کشور اجرا شده بود ارزش هر دالر برابر با ۲۵ 
زیادی  آسیب  بات  ارزش  ناگهانی  افت  این  است.  بوده  بات 
کاالهای  تمامی  شد  سبب  و  کرد  وارد  کشور  اقتصاد  به 
صادراتی این کشور هم در بازارهای جهانی قدرت رقابت 
خود را از دست بدهد. کاهش ارزش بات تایلند و پیش بینی 
خارجی  سرمایه گذاران  تمامی  شد  سبب  روند  این  ادامه 
اقدام به ارزیابی مجدد اقتصادهای دیگر آسیا کنند و بخش 
مالزی  کشورهای  در  فعال  خارجی  سرمایه های  از  زیادی 
و اندونزی و تایوان و کره جنوبی از اقتصاد این کشورها 
توافق های  مذاکرات  روی  ارزی  بحران  این  شد.  خارج 
اقتصادی  رشد  روند  آن  دنبال  به  و  گذاشت  اثر  هم  تجاری 
کشورهای آسیایی و اقتصاد جهان را با اختالل مواجه کرد. 

کشورهای  به  اقتصادی  رشد  و  اقتصادی  ثبات  بازگشت 
آسیایی که تحت تاثیر این بحران ارزی قرار داشتند بالغ بر 

۱۰ سال طول کشید.
اقتصاددانان بر این باورند که در بحران های ارزی در دنیا 
زمان  در  اینکه  اول  دارد.  وجود  مشترک  ویژگی  چندین 
پولی  واحد  ارزش  آسیایی،  کشورهای  در  ارزی  بحران 
بازار  در  آنها  واقعی  ارزش  از  بیش  کشورها  این  داخلی 
بود و این حفظ ارزش از طریق مداخله دولت ها و مقامات 
اقتصادی کشور در بازار ارز صورت گرفته بود. در تمامی 
وابستگی  بودند  شاهد  را  ارزی  بحران  که  کشورهایی 
و  مالی  موسسات  از  کوتاه مدت  وام های  دریافت  به  زیادی 
سرمایه های  این  و  است  داشته  وجود  خارجی  بانک های 
کشور  استفاده  مورد  مالی  منابع  از  زیادی  بخش  خارجی 
و  خصوصی  بانک های  کشورها  این  در  می کرد.  تامین  را 
شکننده ای  وضعیت  مالی  خدمات  ارائه دهنده  شرکت های 
جایگاه  هم  دولت ها  و  داشتند  ضعیفی  قوانین  و  داشتند 
مختلف  ابزارهای  از  استفاده  برای  الزم  سیاسی  قدرت  و 

حکومتی برای کنترل شرایط اقتصادی و بازگرداندن ثبات 
به اقتصاد را نداشتند. مجموعه این شرایط بود که موجب 
شد اقتصاد کشورهای مختلف آبستن بحران ارزی شود و 
دالر  برابر  در  را  خود  ارزش  کشورها  داخلی  پول  ارزش 

آمریکا از دست بدهد.
روابط  کنسول  ارشد  اقتصاددانان  از  یکی  فیشر  استنلی 
پول  بین المللی  صندوق  سابق  رئیس  و  آمریکا  خارجی 
سریع تر  هر چه  باید  پولی  عرصه  سیاستگذاران  می گوید: 
بردارند.  را  ارز  بازار  در  تعادل  ایجاد  برای  الزم  گام های 
تولید  قبیل  از  اقتصادی  ارزشمند  و  مهم  داده های  زیرا 
ناخالص داخلی معموًال چند ماه قبل اعالم و تهیه شده اند و 
به همین دلیل تامل تا زمانی که نتیجه شرایط اقتصادی در 
داده های مربوط به تولید ناخالص داخلی مشاهده شود و 
سپس اقدام به استفاده از ابزارهای مختلف برای اثر گذاری 
روی بازارهای مختلف از جمله بازار ارز بشود کاری عبث 
بحرانی تر  اقتصادی  شرایط  می شود  سبب  تنها  و  است 
شدن  اثر بخش  برای  اقتصادی  داروهای  افزود:  وی  شود. 
نیاز به زمان دارند و به همین دلیل باید زودتر از این داروها 

زمان  در  باید  اقتصادی  سیاستگذاران  شود.  استفاده 
پیش بینی تغییرات شرایط اقتصادی از داروها و ابزارهای 
بروز  زمان  تا  کردن  صبر  زیرا  کنند  استفاده  اقتصادی 

مشکل تنها باعث شدید تر شدن بحران می شود.
مطالعه  تنها  اقتصاددان  « کار  کرد:  تاکید  نهایت  در  فیشر 
یک  وظیفه  مهم ترین  نیست.  اقتصاد  کنونی  شرایط 
زیرا  است  کشور  یک  اقتصادی  آینده  پیش بینی  اقتصاددان 
تصمیمات  تمامی  روی  می تواند  که  است  اقتصادی  آینده 

بازارها اثرگذار باشد.»

 ریسک های ارزی در بازارهای در حال گذار
بازارهای در حال گذار از قبیل کشورهای برزیل و ترکیه و 
سرمایه های  تجمع  برای  محلی  اخیر  سال های  در  اندونزی 
خارجی بودند. البته ورود سرمایه های خارجی به این سه 
اخیر  سال های  در  و  شد  آغاز  میالدی   ۲۰۰۰ سال  از  بازار 
که  بود  سرمایه ها  این  ورود  نتیجه  در  است.  گرفته  شدت 
اقتصاد این کشورها با سرعت باالیی رشد کرد و زمینه را 

برای رشد صنایع فراهم کرد.
خطر  مورد  در  هم اکنون  که  گذار  حال  در  بازارهای  اما 
بروز بحران ارزی در آنها سخن به میان می آید یک تفاوت 
دارند.  دنیا  صنعتی  و  توسعه یافته  اقتصادهای  با  عمده 
واحد  که  ندارند  تمایلی  خارجی  سرمایه گذاران  از  هیچ یک 
ثروت  حفظ  یا  ارزش  منبع  عنوان  به  را  کشورها  این  پولی 
و  آمریکا  مانند  کشورهایی  که  حالی  در  کنند  نگهداری 
انگلستان و ژاپن از جمله کشورهایی هستند که واحد پولی 
شرایط  در  حتی  و  است  ارزش  دارای  به خودی خود  آنها 
وقوع بحران هم نگهداری واحدهای پولی این کشورها یک 
نشانه های  اگر  شرایط  این  در  است.  دارایی  منبع ارزشمند 
بحران اقتصادی در بازارهای در حال گذار مشاهده شود، 
را  کشورها  آن  داخلی  پولی  واحد  خارجی  سرمایه گذاران 
از  و  می کنند  خارج  اقتصاد  از  را  دالرها  می گیرند،  نادیده 
واحدهای پولی کم ارزش این کشورها می گذرند. این مساله 
یک  طی  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  در  بحران  ایجاد  باعث 
دهه اخیر شده است و این خطر وجود دارد که در بازارهای 
در حال گذار دیگر تکرار شود. بازارهایی که هم اکنون در 
زمره «پنج اقتصاد شکننده دنیا» قرار دارند و بازار ارزی 

آسیب پذیری دارند.
البته بحران ارزی تنها مخصوص بازارهای در حال  گذاری 
حال  در  بازارهای  بلکه  نیست  دارند  ضعیف  عملکرد  که 
کردند  رشد  باالیی  سرعت  با  اخیر  سال های  در  که   گذاری 
دیگر  طرف  از  باشند.  شاهد  را  وضعیت  این  می توانند  هم 
بازار  شرایط  بلکه  نیست  داخلی  ارزی  سیاست های  تنها 
پولی دنیا هم می تواند روی بحران های ارزی در کشورهای 
اثر بگذارد. مثًال  حال گذار  توسعه و بازارهای در  حال  در 
تزریق  توقف  بر  مبنی  آمریکا  کشور  مرکزی  بانک  سیاست 
برای  را  زمینه  که  ماه  هر  در  اقتصاد  به  دالر  میلیارد   ۸۵

مساله  هم  کرد  فراهم  دنیا  در  دالری  منابع  شدن  محدود 
ارزی  بحران های  زمینه ساز  می تواند  که  است  دیگری 
سیاست  این  نتیجه  در  باشد.  گذار  حال  در  بازارهای  در 
در  درصد  صفر  سطح  در  بانکی  بهره  نرخ  داشتن  نگه  و 
ورود  دنیا،  صنعتی  اقتصادهای  از  دیگری  شمار  و  آمریکا 
حال گذار  به بازارهای در  خصوصی  خارجی  سرمایه های 
هزار  یک  بر  بالغ  میالدی   ۲۰۱۰ سال  در  یافت.  کاهش  دنیا 
حال  در  بازارهای  به  خارجی  سرمایه های  دالر  میلیارد 
گذار وارد شد تا از فرصت های موجود در اقتصادهای این 

اقتصاد  به  تزریق  توقف  از  بعد  ولی  کند  استفاده  کشورها 
در  دنیا  گذار  حال  در  بازارهای  به  سرمایه  ورود  آمریکا، 
ادامه  و  یافت  تنزل  دالر  میلیارد   ۱۵۳ میالدی   ۲۰۱۳ سال 
این روند در سال های آتی می تواند باعث کمتر شدن ورود 
میالدی   ۲۰۱۴ سال  در  شود.  کشورها  این  به  سرمایه ها 
دنیا  گذار  حال  در  بازارهای  به  خارجی  سرمایه های  ورود 
انتظار  میالدی   ۲۰۱۵ سال  در  و  شد  کمتر  دالر  میلیارد   ۱۰۰
می رود ورود سرمایه ها ۸۹ میلیارد دالر تنزل یابد. بررسی 
نمودار بحران های مالی در دنیا نشان می دهد شمار زیادی 
را  بحران  دلیل  این  به  تنها  دنیا  گذار  حال  در  بازارهای  از 
و  است  کرده  تغییر  جهانی  پولی  شرایط  که  کردند  تجربه 
تنزل  جهانی  بازارهای  به  عرضه شده  پولی  منابع  حجم 
اقتصادی  مطالعات  مرکز  رئیس  کان  رابرت  است.  داشته 
در  پول  عرضه  «محدودیت  می گوید:  آمریکا  در  مالی  و 
سطح جهانی به تمامی کشورهای دنیا به یک اندازه آسیب 
سیال  بازارهای  بیشترین  که  کشورهایی  نمی کند.  وارد 
سرمایه  بازارهای  به  بیشتری  دسترسی  و  داشتند  را  مالی 
قرار  جهانی  بحران  این  تاثیر  تحت  بیشتر  داشتند،  جهانی 

می گیرند.» 
 

وظیفه اقتصاددان در مقابل نوسانات ارزی
باور  این  بر  آمریکا  فدرال رزرو  سابق  رئیس  برنانکی  بن 
ارزی  نوسانات  از  قبل  اقتصاددان  یک  وظیفه  که  است 
بحران های  تمامی  از  قبل  وظیفه  این  البته  می شود.  آغاز 
اقتصادی  شرایط  رصد  با  باید  اقتصاددان  است.  اقتصادی 
از  قبل  آن  دنبال  به  و  بکند  بازار  عملکرد  مطالعه  به  اقدام 
کند.  اجرا  را  مقتضی  سیاست  شود،  عیان  بحران  اینکه 
زمان  نیازمند  اثر گذاری  برای  اقتصادی  سیاست های 
بحرانی  شرایط  اینکه  از  قبل  باید  دلیل  همین  به  و  هستند 
شود اجرا شود تا اینکه از بحرانی شدن اوضاع جلوگیری 
شود. اقتصاددان باید در زمان وقوع بحران پیش بینی نشده 
از ابزارهای مختلف موجود استفاده کند ولی باید در نظر 
که  دارند  تاثیر  بازار  روی  زمانی  سیاست ها  این  که  داشت 
ممکن است شرایط اندکی تغییر کرده باشد. توازنی دارند 
جهانی  سطح  در  پولی  تغییرات  برابر  در  دلیل  همین  به  و 

عکس العمل های شدیدی از خود نشان می دهند.

بحران های ارزی چگونه به وجود می آیند و چگونه از بین می روند؟ 

آتش فشان ارزی 
مونا مشهدی رجبی

اقتصاددانان بر این 
باورند که در بحران های 

ارزی در دنیا چندین 
ویژگی مشترک وجود 

دارد. اول اینکه در 
زمان بحران ارزی در 

کشورهای آسیایی، 
ارزش واحد پولی 

داخلی این کشورها 
بیش از ارزش واقعی آنها 

در بازار بود و این حفظ 
ارزش از طریق مداخله 

دولت ها و مقامات 
اقتصادی کشور در بازار 

ارز صورت گرفته بود. 
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ایران و بازی نفت
که  بود  ایران  نوبت  بار  این  کویت  و  عراق  عربستان،  از  پس 
احتمال  کنار  در  مساله   این  دهد.  کاهش  را  خود  نفت  بهای 
جنگ قیمت بین تولید کنندگان نفت موجب شد شاخص های 
هر دو نوع نفت همچنان زیر ۶۰ دالر نوسان کنند. در این بین، 
بهای  افت  که  کرد  اعالم  زنگنه  بیژن  کشورمان،  نفت  وزیر 
نفت در ابتدا تنها به دلیل مازاد عرضه رخ داد اما تداوم روند 

کاهشی یک توطئه سیاسی همراه با افراط و تفریط است. 

تا لحظه تنظیم این گزارش بهای نفت برنت با بیش از ۸۰ سنت کاهش در 
یک  از  بیش  با  نیز  آمریکا  خام  نفت  بشکه  هر  کرد،  نوسان  دالر   ۵۹ کانال 
این  در  شد.  معامله  دالر   ۵۵ حدود  آن  از  پیش  روز  به  نسبت  کاهش  دالر 
بین، براساس سایت رسمی اوپک بهای سبد نفتی این سازمان نیز روز سه 
هر  ازای  به  دالر   ۵۵/۹۱ به  آن  از  پیش  روز  به  نسبت  افت  دالر   ۲ با  شنبه 

بشکه رسید.

 تخفیف ایران به خریداران آسیایی
سنت   ۸۰ و  دالر  یک  با  را  ژانویه  ماه  در  تحویلی  سبک  نفت  بهای  ایران 
تخفیف به مشتریان آسیایی خود عرضه کرده است، این درحالی است که 
عربستان  بوده است.  ۳/۵۱دالر  کشورمان  سنگین  نفت  برای  تخفیف  رقم 
با  نفت  فروش  از  جدیدی  دور  پیش  هفته  دو  حدود  که  بود  کشوری  اولین 
تخفیف یا به تعبیری دیگر جنگ قیمتی را شروع کرد. شرکت آرامکوی این 
کشور قیمت نفت سبک عربی خود را در ماه ژانویه برای مشتریان آسیایی 
 ۷۰ آمریکایی  مشتریان  برای  و  سنت   ۹۰ و  دالر  یک  دسامبر  ماه  به  نسبت 

سنت کاهش داد. 
تا   ۲۰۰۲ سال  از  سعودی ها  سوی  از  تخفیف  میزان  این  تحلیلگران  گفته  به 
عربستان، عراق و پس از آن کویت نیز  کنون بی سابقه بوده است. پس از 
به ترتیب در تاریخ ۸ و ۱۰ دسامبر با تخفیف های مشابه به جنگ عربستان 

برای جذب مشتریان خود و نگه داشتن سهم شان از بازار رفتند. 
به گزارش بلومبرگ، چهار منبع آگاه به این سایت خبری گفتند که شرکت 
ملی نفت ایران قیمت رسمی فروش نفت خود را به آسیا برای تحویل در ماه 
ژانویه یک دالر و ۸۰ سنت در هر بشکه کمتر از قیمت منطقه اعالم کرد که 

این میزان تخفیف طی ۱۴ سال گذشته بی سابقه بوده است.

نبود.  انتظار  از  دور  ژانویه  ماه  در  تحویلی  نفت  در  ایران  تخفیف  اعمال 
با اقدامات ۳ کشور یاد شده ایران و دیگر اعضای اوپک چاره ای  در واقع 
سه  کویت  و  عراق  عربستان،  کشور  سه  هر  ندارند.  تخفیف  اعمال  جز 
توجهی  قابل  تفاوت  بازار  از  آنها  سهم  که  هستند  اوپک  بزرگ  تولیدکننده 
با ایران دارد و اگر کشورمان نفت را با تخفیف عرضه نکند به مرور سهم 
حال  در  روز  به  روز  نفت  داد.قیمت  خواهد  دست  از  آسیا  بازار  از  را  خود 
کاهش است به طوری که ظرف یک ماه گذشته بیش از ۲۰ درصد افت کرده 
حامی  بود  بنا  سازمان  این  اساسنامه  طبق  که  اوپک  میان  این  در  است. 
تولیدکنندگان نفت باشد و از افت و خیز های شدید در بهای نفت جلوگیری 
کند، با تصمیم به ثابت نگه داشتن سقف تولید از اهداف تعریف شده خود 
چراکه  گرفت،  باال  اوپک  اعضای  بین  تنش  آن  از  پس  است،  گرفته  فاصله 

بیشتر اعضای این سازمان موافق با کاهش تولید اوپک بودند اما عربستان 
که به تنهایی یک سوم نفت اوپک را تولید می کند با این تصمیم مخالفت کرد 
و حال با عرضه نفت با تخفیف بیشتر شائبه وجود اختالف بین اعضای این 
سازمان را تقویت می کند. به گزارش «شانا»، زنگنه، وزیر نفت کشورمان 
قرارگاه  مدیران  و  فرماندهان  سراسری  گردهمایی  یازدهمین  در  دیروز 
نفت  قیمت  کاهشی  روند  ادامه  اینکه  بیان  با  (ص)  االنبیا  خاتم  سازندگی 
یک توطئه سیاسی همراه با افراط و تفریط است، با اشاره به موضع ایران 
ایران  کردم  عنوان  نشست  آن  در  من  کرد:  تصریح  اوپک   ١٦٦ نشست  در 
حاضر  اخیر  سال های  در  تحریم  دلیل  به  نفت  صادرات  کاهش  به  توجه  با 
نیست به هیچ عنوان از سهمیه خود در بازار نفت کوتاه بیاید. وی با اشاره 
به تحریم بین المللی و دسیسه کشورهای غربی برای مقابله با ایران گفت: 

باید تالش شود با مقاومت و اقتدار از سد تحریم ها بگذریم.

 عربستان چرا با کاهش سقف تولید اوپک مخالفت کرد؟
در واقع از دیر باز اعضای اوپک به دو دسته تقسیم می شده اند؛ دسته اول 
بازها و دسته دوم کبوترها. بازها که برای سال های زیادی سرکردگی آنها 
با  و  باشد  قیمت ها  حافظ  باید  اوپک  که  معتقدند،  دارد  عهده  به  ایران  را 
تغییر عرضه نفت خود قیمت  نفت را کنترل کند. طبیعی است که عربستان 
کبوترها  باشد.  داشته  قرار  کبوترها  دسته  در  و  ایران  مقابل  گروه  در 
خود  قدرت  کم کم  سازمان  این  بازار  از  اوپک  سهم  کاهش  با  که  معتقدند 
را از دست می دهد. کما اینکه اوپک طی چند سال اخیر اثر گذاری سابق را 
ندارد و کمرنگ شدن نقش آمریکا در منطقه خاورمیانه طی چند سال مبین 
این نکته است. به اعتقاد برخی تحلیل ها عربستان و دیگر کشورهای حوزه 
خلیج فارس خواهان حضور موثر آمریکا در منطقه و حمایت این کشورها 
هستند، اما وابستگی آمریکا طی چند سال اخیر با افزایش تولید نفت این 
کشور به منطقه خاورمیانه و عربستان کاسته شده و بر همین اساس است 
که در برخی مسائل منطقه این دو کشور با هم زاویه پیدا کرده اند. بر همین 
بازار  از  را  خود  سهم  پیش  از  بیش  ندارد  تمایل  عربستان  که  است  اساس 

کوچک کند.
کشورهای  دیگر  و  عربستان  نفت  قیمت  شدید  کاهش  اینکه  باوجود  حال 
همراه آن را غافلگیر کرده به نظر می رسد درگیری برای حفظ سهم بازار 
است.  نکرده  متقاعد  نفت  تولید  کاهش  به  را  آنها  و  دارد  ادامه  همچنان 
به طوری که در مدت ۳ هفته ای که از نشست اوپک می گذرد بارها بر درست 
بودن تصمیم اوپک و تداوم آن با وجود افت بیشتر قیمت ها حداقل تا نشست 
آینده اوپک تاکید کرده اند.در این بین، روسیه که همیشه بزرگ ترین برنده 
است.  گرفته  قرار  قبل  از  متفاوت  شرایطی  در  بود  اوپک  تولید  کاهش 
را  خود  سهم  هم  اوپک  تولید  کاهش  پی  در  این  از  پیش  که  روسیه  چراکه 
در بازار افزایش می داد و هم از قیمت باالی نفت سود می برد، این بار در 
برابر درخواست عربستان قرار گرفت و عربستان کاهش سهم تولید خود 
را منوط به کاهش تولید روسیه کرد و البته با مخالفت روسیه مواجه شد.

بزرگ ترین   به عنوان  خود  نقش  تداوم  بر  همچنان  روسیه  حاضر  حال  در 
تولید کننده نفت دنیا تاکید دارد. در این راستا الکساندر نواک، وزیر انرژی 
در  گاز  تولیدکننده  کشورهای  اجالس  حاشیه  در  سه شنبه  روز  روسیه 
نخواهد  کاهش   ۲۰۱۵ سال  کشوردر  این  روزانه  تولید  که  کرد  تاکید  دوحه 
یافت و در سطح ۱۰/۶ میلیون بشکه ای کنونی باقی خواهد ماند. بر همین 
اساس مازاد عرضه نفت که در حال حاضر حدود ۱/۸ میلیون بشکه است 
ادامه خواهد داشت و تحلیلگران ادامه جنگ قیمتی در بازار نفت را در سال 

۲۰۱۵ محتمل می دانند.

آیا تصمیم اخیر اوپک می تواند توسعه عظیم 
نفتی آمریکا را متوقف کند؟ 

شکار شیل 
کیث جانسون /خبرنگار ارشد فارن پالیسی

تصمیم اوپک برای عدم «تغییر» در هفته گذشته 
روز  در  را  نفت  قیمت  فعلی،  تولید  حفظ  و 
دوشنبه هفته گذشته به کمترین مقدار در حدود 
پنج سال اخیر کاهش داد. این تصمیم، سواالت 
قصد  تعمدًا  اوپک  آیا  برانگیخت:  نیز  را  بزرگی 
کند  متوقف  را  آمریکا  نفتی  عظیم  توسعه  دارد 
صرف نظر  بود؟  خواهد  کار  این  به  قادر  آیا  و 
شیل  نفت  تولید  بر  تاثیر  اوپک  هدف  اینکه  از 
برای  که  نفت  قیمت های  با  نه،  یا  بود  آمریکا  در 
نخستین بار از تابستان ۲۰۰۹ با رقم بیش از ۶۰ 
وضعیت   می شوند،  معامله  بشکه  هر  در  دالر 
روی  حداقل  آمریکا  نفت  تولید  برای  اقتصادی 
اخیر،  سال های  در  زمانی  هر  از  بیش  کاغذ، 
نتیجه  نمی توان  این  از  اما  است.  چالش بر انگیز 
عظیم  توسعه  دالر،   ۷۰ از  کمتر  نفت  که  گرفت 
نفتی آمریکا را به زودی از پا درمی آورد. برای 
شروع باید گفت قیمت ها باید پایین باقی بمانند 
تا تولیدکنندگان نفت آمریکایی دکل های خود را 
جمع کنند. اگر قیمت های نفت در کل سال ۲۰۱۵ 
انتظار  انرژی  تحلیلگران  بمانند،  باقی  پایین 
بشکه  هزار   ۶۰۰ تا  هزار   ۵۰۰ تولید  رشد  دارند 
مازادی  رفع  برای  کاهش  این  کند.  پیدا  کاهش 
نیست.  کافی  دارد،  وجود  بازار  در  امروز  که 
فناوری،  پیشرفت  یاری  به  اینکه  همه  از  مهم تر 
الیه های  شکافت  طریق  از  فشرده  نفت  تولید 
پایداری  طرز  به  زمین  زیر  اعماق  در  شیل 
ارزان تر شده است. این یعنی نقطه سربه سری 
در  همواره  آمریکا  نفت  تولیدکنندگان  برای 
مقابل  در  را  صنعت  که  بوده  شدن  کمتر  حال 
است.  کرده  منعطف تر  نفت،  قیمت  آمدن  پایین 
نشان می دهد  شیل  مختلف  حوزه های  اطالعات 
در  دالر   ۸۰ نفت  به  قبل  سال  چند  آمریکا  اگر 
می تواند  راحتی  به  اکنون  داشت،  نیاز  بشکه 
دهد.  ادامه  نیز  دالر   ۷۰ به  نزدیک  قیمت های  با 
 IHS انرژی مشاوره  شرکت  رئیس  یرگین،  دان 
می گوید ۸۰ درصد از تولید نفت فشرده آمریکا 
نیز  بشکه  در  دالر   ۷۰ از  کمتر  نفت  با  می تواند 
ادامه یابد. تنها او نیست که چنین نظری دارد: اد 

مورس، تحلیلگر نفت در سیتی گروپ، نشان داده 
شامل  آمریکا،  شیل  حوزه های  تمام  تقریبًا  است 
 Permian و Marcellus، Bakken، Eagle Ford
Basin، می توانند با نفت حدود ۷۰ دالر در بشکه 
دیگر  شرکت های  اطالعات  باشند.  سودآور  نیز 
در  آمریکا  نفتی  عظیم  توسعه  می کند  بیان  نیز 
اخیرًا  کونوکوفیلیپس،  است.  شدن  تنومند  حال 
کمترین  از  یکی  که  است  گفته  سرمایه گذاران  به 
دارد  صنعت  در  را  سربه سری  نقطه  قیمت های 
هر  در  دالر   ۴۰ نفت  با  شرکت  این  پروژه های  و 
بشکه نیز سودآور هستند. مورد توجه آنکه تمام 
رقیبان هزینه بر کونوکوفیلیپس نیز می توانند در 
محدوده میانی قیمت ۶۰ تا ۷۰ دالر در هر بشکه 
به کار خود ادامه دهند. استات اویل نروژ، که به 
شده،  تبدیل  شمالی  آمریکای  در  بزرگی  بازیگر 
باعث  چیزی  چه  است  کرده  اعالم  وضوح  به 
هزینه  که  فناوری  پیشرفت های  می شود:  تغییر 
حفر هر چاه جدید را کاهش می دهد. بر اساس 
 ۵۰ اخیر  سال  دو  در  هزینه ها  شرکت،  این  اعالم 
درصد کاهش پیدا کرده اند و تا سال ۲۰۱۶ ممکن 
همزمان،  کنند.  افت  هم  دیگر  درصد   ۱۵ است 
تولید  نفت  گذشته  از  بیش  اکنون  تولیدکنندگان 

می کنند.
 بر اساس اعالم استات اویل نتیجه، کاهش تعداد 
بیشتر  کل  تولید  و  پایین تر  هزینه های  با  چاه 
از  می تواند  صنعت  گفت  نمی توان  البته  است. 
عبور  بی تفاوت  نفت  قیمت  بیشتر  کاهش  کنار 
سودآور  کماکان  چاه ها  خود  اگر  حتی  کند. 
مداوم  ورود  نیازمند  نفتی  شرکت های  باشند، 
ادامه  خود  عملیات  به  تا  هستند  نقدینگی 
 Brown Brothers سرمایه گذاری  بانک  دهند. 
کرد  اعالم  قبل  هفته  دوشنبه  روز   Harriman
را  اعتباری  است  ممکن  نفت  پایین تر  قیمت های 
که بسیاری از شرکت ها برای اکتشاف به آن نیاز 
نفت  حوزه های  اغلب  اینکه  دهد.  کاهش  دارند، 
کار  به  نفت  پایین  قیمت های  با  می توانند  شیل 
نکته  این  بر  تاکیدی  واقع  در  دهند،  ادامه  خود 
قیمت های  اگر  نمی توانند.  دیگر  برخی  که  است 
پایین  میالدی  آینده  سال  نخست  نیمه  طی  نفت 
احتماًال  گران قیمت تر  پروژه های  بمانند،  باقی 
حذف خواهند شد. در نهایت یک چیز روشن به 
تا  است  تالش  حال  در  اوپک  اگر  می رسد:  نظر 
قیمت ها  و  شود  آمریکا  نفتی  عظیم  توسعه  مانع 
برای  را  زندگی  که  برگرداند  سطوحی  به  را 
از  بیش  اقدامی  سازد،  آسان تر  نفتی  دولت های 

ِصرف «عدم تغییر» نیاز خواهد بود. 



  جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۶هفته نامه پرشین۱۰

ادبیات نمایشی
۲۲ دسامبر ۱۹۸۹ درگذشت ساموئل بکت

اشتیــــــــــــاق به 
فراموش شـــدن

ساموئل بکت نمایشنامه نویس بزرگ ایرلندی در سال۱۹۰۶ زندگی را آغاز کرد . 
او را به عنوان اّولین ابزورد نویسی می شناسند که شهرت جهانی یافت. وی از 
همان نوجوانی پیوسته احساس تنهایی و اندوه می کرد، زندگی اش را ساعت 
ها در رختخواب می گذراند، از بودن و هم صحبتی با مردم به خصوص زنان 

گریزان بود و همواره ضعف و نومیدی بر او غلبه کرده بود.
به  نوشتن  و  آموختن  به  جوانی  های  سال  در  مهاجرت  و  آوارگی  دوران  در  او 
زبان فرانسه می پردازد. بکت آنچنان با تسلط به زبان فرانسه می نوشت که او 
را نویسنده ای فرانسوی نیز می خوانند. زندگی پرفراز و نشیب بکت و توانایی 
او در خلق آثار ماندگار به دو زبان از همان ابتدا تحسین منتقدان را برانگیخت.
خاموش زیستن و نوعی سکوت در طول زندگی ادبی بکت تبدیل شد به شیوة 
العملی  عکس  حتی  نه  و  منتقدان  به  پاسخی  نه  وگویی،  گفت  نه  او.  سلوک 
مجموعة  شد.  اهدا  او  به   ۱۹۶۹ سال  در  که  نوبل  ادبی  جایزه  اعطای  به  نسبت 
این ویژگی ها و شیوه و نگاهش به جهان و ادبیات، او را در جهانی ُپر راز و 
رمز نگاه داشته است. در سال۱۹۲۸ در پاریس با جیمز جویس آشنا شد که در 
دفاع  به  ای  مقاله  سالگی  سه  و  بیست  در  گشت،  وی  مریدان  از  کوتاهی  زمان 
از جویس به نام «اوپس مگنوم» نوشت که از او در مقابل تقاضای عاّمة مردم 
طوالنی  های  مالقات  وی  کرد.  جانبداری  فهم  ساده  قطعات  برای  طلب  راحت 
می  سکوت  در  ها  ساعت  دو  آن  بود  شده  شایع  که  جایی  تا  داشت  جویس  با 
به  را  کسی  زندگی،  در  وی  برند.  می  رنج  غّصه  و  دلتنگی  از  دو  هر  و  نشینند 
تنهایی اش دعوت نمی کرد، او یکبار در دفتر خاطراتش به دختر جیمزجویس 
اظهار عالقه کرده بود اّما زمانی که دیگر مرده بود و احساس انسانی نداشت. 
در سال ۱۹۳۰ اّولین جایزه ادبی اش را به مبلغ ده پوند برای شعری با عنوان 
«هرسکوپ» کسب کرد و پس از آن مقاله ای درباره مارسل پروست نوشت که 
زمینة مشغولّیت ذهنی او درباره گذشت بیهوده زندگی انسان و تکرار عادات 
و اموری است که هیچ نتیجه ای ندارد. این اندیشه موجب شد تا وی مقامش را 
در دانشکده تیریستی رها کند و به دوره گردی روآورد. او در طّی این مّد ت از 
ایرلند، فرانسه و آلمان عبور کرد و وقتش را صرف نوشتن شعرها و داستان 

هایش کرد و کارهای حیرت انگیزی برای گذران زندگی.
به  مردی  توّسط  آنجا  در  که  شد  ساکن  پاریس  در   ۱۹۳۷ سال  در  عاقبت  وی 
منظور درخواست پول خنجر خورد. پس از بهبودی برای مالقات ضاربش به 
زندان رفت وقتی که از او عّلت عمل را جویا شد شخص به فرانسوی پاسخش 
از  آثارش  در  گمشده  و  گیج  های  شخصیت  از  بعضی  ارائه  در  بعدها  دادکه  را 
تمام  این  ولی  باشند،  زنده  ابد  تا  خواهند  می  ها  آدم  تر  کرد.بیش  استفاده  آن 
حقیقت نیست، چیز دیگری هم هست: اشتیاق به فراموش شدن. ساموئل بکت 
با بیان درد، بذله گویی، خوشمزگی، به طرق گوناگون این حقیقت دیریِن دیرپا 

را تجسم می بخشد که مردن بهتر از زنده بودن است !
بکت عالی ترین نویسنده عصری است که امکانات محتمل و غیرمحتمل جدیدی 
که  عصری  آن.  تعریف  و  مرگ  مثل  موضوعی  مورد  در  حتی  آورد،  وجود  به 
حامی زندگی است و اعضاء بدن و اورگان ها را پیوند می زند. ولی چگونه یک 

نویسنده به هراس از زندگی، به تعدی ناخوشایندش به مرگ فقط به منظور 
زنده بودن، به بقای زبان، آن چه که نویسنده را ارزشمند می کند، حیات می 

بخشد؟
زندگی،  آمدهای  پیش  ها،  بیماری  ها،  دوستی  اجتماعی،  محیط  خانواده، 
شکست ها و ناکامی ها چه قدر در آثار هنرمند انعکاس می یابند؟ با مطالعه 
زندگی نامه هنرمند تا چه حد می توان به درک هنرش نائل شد؟ یافتن سرنخ 
هایی از زندگی هنرمند در آثار او، ابهامات و پیچیدگی های او و هنرش را چه 

قدر روشن و رمزگشایی می کند؟
بیمارهای داستایوسکی، تجربیات جنگی سیمون، تولستوی و آرتورکویستلر، 
جوان  آن  دارد.  نویسنده  شخصی  تجربیات  از  نشانی  همه  پروست،  آثار 
فعالیتش در  خاطر  به  که  یا فردی  کلیسا می رود  به  که مرتب  ورزشکار مرفه 
نهضت مقاومت فرانسه نشان شهامت می گیرد، در آثار بکت چه نقشی دارند و 

چگونه بازنمایی شده اند و کشف چنین سرنخ هایی کدام رمز را در پیچیدگی 
های بکت می گشاید؟

سنخیتی  هیچ  که  هستند  فقیری  های  بیچاره  بدبخت  عمومًا  بکت  پرسناژهای 
با بکت تحصیلکرده و مرفه ندارند و دردهایی می کشند که دیگران کشیده اند 

نه خود بکت.
زمانی  یعنی  افتاد  اتفاق   ۱۹۵۳ ژانویه  در  بکت  واقعی  پیروزی  اّولّین 
که«درانتظارگودو» در تئاتر بیبیلون به اجرا درآمد. «در انتطار گودو» توسط 
گروهی از بازیگران کارگاه نمایش سانفرانسیسکو در بازداشتگاه سن کؤنتین 

برای بیش از هزاروچهارصد مجرم به نمایش در آمد. در تمام طول این نمایش، 
نام  به  شخصی  منتظر  نمایش   این  اصلی  شخصیت  دو  والدیمیر  و  استراگون 
گودو هستند. آنها هرگز این شخص را ندیده اند بلکه تنها نام او را شنیده اند 
. در پرده اول صحنه از تلی کم ارتفاع و یک درخت لخت بید تشکیل شده است 
. در صحنه دوم تنها تغییری که با آن مواجه ایم این است که درخت یک برگ 
زده است. در این نمایش همه چیز حاکی از تکرار و سر در گمی بازیگران دارد.

آن هاهرروز به انتظار آمدن گودو در زیر درخت به سر می برند، هر شب در یک 
راه آب می خوابند، هر روز پسرکی از طرف گودو برای آن هاپیام می آورد و 
هر روز ناچارند پوتین هایی به پا کنند که آزارشان می دهد. آن ها در وضعیتی 
دانند  نمی  اند،  داده  دست  از  را  زمان  گویی  دو  هر  برند،  می  سر  به  هم  مشابه 
قرار  ها  آن  با  کجا  یا  بیاید  است  قرار  کی  گودو   ، اند  دیده  کی  دقیقا  را  پسرک 

مالقات دارد یا امروز چند شنبه است (فرقی هم برایشان ندارد)

هر دو از تنهایی رنج می برند، آن ها برای فرار از انتظار ، تصمیم می گیرند 
دارد  را  ها  آن  از  یکی  ظرفیت  تنها  درخت  شاخه  اما  بزنند  دار  را  خودشان  که 
می  صرفنظر  کار  این  از  ماندن  تنها  ترس  از  وبعد  ماند  می  تنها  دیگری  پس 
کنند.این ترس از تنهایی به قدری است که حتی وقتی استراگون می خوابد و 
والدیمیر سریعا او را از خواب بیدار می کند و اظهار می کند که من احساس 

تنهایی می کنم.
یکی از مشخصه های دیالوگ آنها پیش کشیدن موضوعاتی است که بی مقدمه 
و بی نتیجه مطرح می شود در حرف زدنشان مدام از این شاخه به آ ن شاخه 
می پرند . صحبت به دزد ـ کتب مقدس ـ توبه کردن ـ خندیدن ـ هویج و شلغم 
به  همچنان  پایان  در  کنند)و  می  مزخرف  و  احمقانه  های  کشد(صحبت  می 
انتظارگودو می نشینند که بیاید. پس از پایان این تئاتر در کمال تعّجب نمایش 
ارائه شده یک موفقّیت بزرگ بود. زندانیان به خوبِی والدیمیرو استراگون می 
شاید  واقع  در  که  امیدی  به  درآویختن  و  کشی  وقت  یعنی  زندگی  که  فهمیدند 
جایی در این گوشه کنارها باشد، اگر امروز نشد شاید فردا. بکت در سال۱۹۶۹ 
اّتفاق   ۱۹۸۹ در  که  مرگش  از  پیش  تا  وی  آورد  دست  به  را  نوبل  اّدبیات  جایزه 
افتاد به نوشتن مشغول بود اّما بار مسولّیت نوشتن از هر کاری برای او سنگین 
و سنگین تر شد تا جایی که در پایان گفت: «هر کلمه برایم زندگی غیرضروری 

بر سکوت و پوچی است».
بکت سرانجام شش ماه پس از مرگ همسرش در ۲۲ دسامبر ۱۹۸۹ در پاریس 
درگذشت و در کنار همسر فرانسوی خود (سوزان ) در گورستان مون پارناس 

به خاک سپرده شد. 

با آبونمان (اشتراک)  هفته نامه پرشین،  
به گسترش فرهنگ و هنر ایرانی جدای 
از هرگونه گرایشهای سیاسی و مذهبی،

 کمکی وافر می کنید. 
لطفا جهت دریافت فرم اشتراک با شماره 

۰۷۸۱۱۰۰۰۴۵۵ تماس بگیرید



هفته نامه پرشین ۱۱جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۶

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

انتقاد شدید نویسنده داستان ترور خیالی مارگارت 
تاچر به منتقدان برنامه

 «کتاب در وقت خواب» 
بی بی سی

 
داستان  پخش  بر  مبنی  بی بی سی  تصمیم  اعالم  از  پس 
مارگارت  خیالی  ترور  درباره  مانتل»  «هیالری  کوتاه 
این  داشت،  پی  در  را  منتقدان  شدید  واکنش  که  تاچر 
حمله  ای  مورد  را  منتقدان  بوکر،  جایزه  برنده  نویسنده 

تند قرار داد.
 به نقل از گاردین، چندی پیش با افشای تصمیم بی بی 
نوشته  تاچر  ترور  داستان  تلویزیونی  پخش  برای  سی 
و  افتاد  راه  به  انگلیسی  رسانه های  در  جنجالی  مانتل، 
انتشار  با   Mail on Sunday / ساندی  آن  میل  روزنامه 
مقاالتی بی بی سی را به داشتن تعصبات سیاسی خاص 
متهم کرد و داستان مانتل را "یک هجویه ناچیز مشتری 
نیز  بریتانیا  محافظه کار  حزب  دانست.بزرگان  جلب کن" 
از  را  خود  خشم  ساندی»  آن  «میل  در  مقاله  انتشار  با 
این اقدام بی بی سی نشان دادند. «لرد تبیت» از وزرای 
داستان  پخش  برای  سی  بی  بی  تصمیم  از  سابق  کابینه 
ترور تاچر انتقاد کرده و در مقاله خود نوشته است: این 
یک کتاب بیمار از ذهنی بیمار است که قرار است توسط 
یک شرکت تلویزیونی بیمار پخش شود. «لرد بل» مشاور 
سابق کابینه نیز بی بی سی را به داشتن تعصبات سیاسی 
که  کرد  ادعا  شدیدالحن  پاسخی  در  نیز  کرد.مانتل  متهم 
اثر او مورد سوءاستفاده منتقدان بی بی سی و بهانه ای 
برای جنجال آفرینی واقع شده است. او به گاردین گفت: 
"معتقدم مزخرفات چاپ شده در میل آن ساندی درباره 
بی  با  درگیری  یک  از  بخشی  بلکه  نیست،  من  اثر  یا  من 
بی سی است."وقتی گاردین پس از امتناع دیلی تلگراف، 

برای نخستین بار داستان ترور مارگارت تاچر در ۶ اوت 
دوستان  کرد،  منتشر  امسال  سپتامبر  ماه  در  را   ۱۹۸۳
کردند.  مطرح  را  بسیاری  انتقادات  مانتل  حامیان  و 
خیال پردازی  تاچر  مرگ  درباره  داستان  این  در  مانتل 
با  انگلستان  سابق  وزیر  نخست  از  را  خود  تنفر  و  کرده 
و  فمینیست  ضد  یک  را  او  و  داده  نشان  منزجرانه  دیدی 
مردم  زندگی  به  دیرینه  آسیب های  عامل  و  مردنما  زنی 
گفت:  باره  این  در  است.مانتل  کرده  معرفی  انگلستان 
"من چند روز پیش، از اقتباس تلویزیونی «تاالر گرگ» که 
حمایت  شد،  خواهد  پخش  سی  بی  بی  توسط  آینده  سال 
چنین  انتشار  باعث  امر  همین  احتماًال  کردم.  تمجید  و 

مزخرفاتی شده است."
برای  سی  بی  بی  تصمیم  از  خرسندی  ابراز  ضمن  او 
از  "من  گفت:  کتابش  داستان های  از  گزیده ای  پخش 
می کنم.  تعجب  موضوع  این  در  روزنامه نگاران  دخالت 
این مقاله خودش نوشته نشده است. مطمئنًا دیر یا زود 

آنها از نوشتن چنین مقاله ای شرمنده خواهند شد."
دیگری  نویسنده  هر  یا  من  ندارد  "لزومی  افزود:  مانتل 
که  درمواردی  (جز  داستان  به  که  افرادی  برای  را  خود 
توجیه  ندارند،  عالقه ای  می کند)  تأمین  را  آنها  اهداف 
آن  پشت  من  و  می زند  را  حرفش  خود  داستان  کنیم. 
گفت:  باره  این  در  سی  بی  بی  ایستاده ام."سخنگوی 
ادبیات  بهترین های  خواب»  وقت  در  «کتاب  "برنامه 
از  گسترده ای  طیف  و  می دهد  ارائه  را  کالسیک  و  مدرن 
دیدگاه ها از سراسر جهان را شامل می شود. اثر هیالری 
پخش  از  ما  که  هست  مردم  عالقه  مورد  آنقدر  مانتل 
چنین داستان های بحث برانگیزی روی گردان و منصرف 
سی  بی  بی  سردبیران  از  رافائل»  نمی شویم."«کارولین 
که  هستند  فهیم  آنقدر  مخاطبان  معتقدیم  "ما  گفت:  نیز 
طیف وسیعی از نظرات و دیدگاه ها را می پذیرند و ما از 
سانسور یا امتناع از پخش آثار بزرگ ادبی به این دلیل که 

بحث برانگیز هستند اجتناب می کنیم."

من به آینده 
ادبیات امیدوارم

مهرماه  در  که  فرانسوی  نویسنده  مودیانو،  اعتماد|پاتریك 
شد،  اعالم  سال  ادبی  نوبل  جایزه  برنده  عنوان  به  نامش 
دخترش  از  تلفن  پای  را  خبر  شگفتی  و  تعجب  کمال  در 
و  اطرافیانش  البته  و  او  خود  واکنش های  نخستین  شنید. 
غیر  به  جهان  سراسر  در  ادبیات  دوستداران  آن  از  مهم تر 
نبود.  تعجب  ابراز  و  شگفتی  جز  چیزی  هموطنانش،  از 
بسیاری حتی نام او را نشنیده بودند و در فضای مجازی 
از  دنیا  سراسر  انگلیسی زبانان  و  بود  افتاده  راه  به  موجی 

هم می پرسیدند مودیانو کیست؟
او  هم  نیویورکر  مثل  مهمی  مجالت  ادبی  منتقدین  حتی 
کتاب های  به  فقط  که  خوانندگانی  البته  نمی شناختند.  را 
که  چرا  نداشتند  تقصیری  دارند،  دسترسی  انگلیسی زبان 
هیچ  داشت،  دست  به  قلم  مودیانو  که  سال هایی  تمام  طی 
البته  نشد.  ترجمه  انگلیسی  زبان  به  او  کتاب های  از  کدام 
نویسنده  از  بودند.  استثنا  فضا  این  در  زبانان  فارسی 
می نامند،  زمان  پروست  را  او  که  نوبل،  برنده  فرانسوی 
از  پس  بود.  شده  ترجمه  فارسی  به  رمان  هفت  از  بیش 
اعالم شدن نام مودیانو به عنوان برنده نوبل به روایت این 
و  انسان ها  سرنوشت  هنرمندانه  خاطر «وصف  به  آکادمی 
آلمان  توسط  فرانسه  اشغال  سال های  استادانه  بازنویسی 
نازی» آمار فروش کتاب های او در ایران و در دیگر کشورها 
باال رفت و مترجمان بسیاری در کشورهای انگلیسی زبان 
مودیانو  بشناسند.  را  زمانه  پروست  تا  شدند  کار  به  دست 
در سال ١٩٧٢ جایزه  بهترین رمان آکادمی فرانسه را از آن 
خود کرد، در سال ٢٠١٠ جایزه «دل دوکا»ی انستیتو فرانسه 
برای یك عمر تالش حرفه یی را دریافت کرد و در سال ٢٠١٢ 
اروپا  ادبیات  برای  اتریش  دولتی  جایزه  کسب  به  موفق 
گنکور  ادبی  جایزه  به  می توان  او  جایزه های  دیگر  از  شد. 
تاریك»،  بوتیك های  «خیابان  کرد.  اشاره   ١٩٧٨ سال  در 
«محله گمشده»، «سفر ماه عسل»، «تصادف شبانه»، «آه  ای 
سرزمین محبوب من» و «افق» از معروف ترین آثار مودیانو 

محسوب می شوند.
سخنرانی  و  جایزه  اعطای  به  نوبت  ماه،  چند  از  پس  حاال 
مودیانو رسید. مودیانو ٦٩ ساله در این مراسم سخنرانی 
ویلیام  از  مصاحبه یی  یادآور  شدیدا  که  کرد  ایراد  طوالنی 
سخنان  از  زیادی  بخش های  می رسد  نظر  به  است.  فاکنر 
گرفته  الهام  ادبیات  زمینه  در  فاکنر  ایده های  از  مودیانو 
است. او سخنرانی خود در مراسم آکادمی نوبل را این گونه 
آغاز کرد: می خواهم خیلی ساده بگویم چقدر از اینکه اینجا 
نوبل  جایزه  دریافت  افتخار  اینکه  از  و  خوشحالم  هستم، 

ادبیات را به من داده اید، چقدر تحت تاثیر قرار گرفته ام.
سخنرانی  جمعیت  همه  این  جلو  که  است  نخستین بار  این 
این  می شود  تصور  نگرانم.  مورد  این  در  کمی  و  می کنم 
اما  است  راحت  و  طبیعی  خیلی  نویسندگان  برای  مسائل 
با  ناآرامی  رابطه  اغلب  رمان نویس  یك  حداقل  نویسنده  یك 
سخنرانی کردن دارد. با یادآوری درس های کتبی و شفاهی 
دوران مدرسه، باید بگویم رمان نویس ها بیشتر در تکالیف 

نوشتاری استعداد دارند تا شفاهی. رمان نویس به سکوت 
عادت دارد و اگر بخواهد فضا را جذب کند باید با جمعیت 
گوش  مکالمات  به  دهد  نشان  اینکه  بدون  او  بیامیزد. 
سوال های  پرسیدن  برای  تنها  شود،  وارد  اگر  و  می دهد 
کند.  کمك  اطرافیانش  بهتر  درك  به  که  است  خردمندانه یی 
او با تردید سخنرانی می کند، چرا که به جفت وجور کردن 
واژه ها عادت کرده است. درست است که بعد از چندین بار 
چرك نویس کردن، سبك او شفاف می شود اما وقتی قدم به 
ناقصش  سخنرانی  اصالح  درگیر  دیگر  می گذارد،  عرصه 
نیست. اعالم برنده شدن من غیرواقعی به نظرم می آمد و 
بسیار مشتاق بودم دلیل انتخاب خودم را بدانم. آن روز بود 
که  شدم  آگاه  مساله  این  به  دیگری  زمان  هر  از  بیشتر  که 
یك رمان نویس چقدر نسبت به کتاب های خودش کور است 
و چقدر خوانندگان بیشتر از خود او درباره نوشته هایش 
می دانند. نویسندگی فعالیتی عجیب و منزوی است. شروع 

دلسردکننده یی  دوران  رمان  یك  صفحات  نخستین  کردن 
است. هر روز احساس می کنی راه را اشتباه می روی. این 
کنی.  انتخاب  را  دیگر  راهی  تا  می دهد  هول  عقب  به  را  تو 
خیلی مهم است در این برهه مقاومت کنی و ادامه دهی. این 
کار خیلی شبیه رانندگی در شبی زمستانی روی یخ با دید 
صفر است. هیچ گزینه یی نداری، نمی توانی برگردی، فقط 
باید پیش بروی و به خودت بگویی که وقتی جاده مناسب 
بنابراین  می شود. […]  درست  همه چیز  شد،  صاف  هوا  و 
کتاب هایش  درباره  نویسنده  خود  از  بیشتر  خواننده  بله، 
که  می افتد  اتفاق  چیزی  خواننده اش  و  رمان  بین  می داند. 
پیش  که  است  روشی  به  پاراگراف ها  نگارش  فرآیند  شبیه 
از عصر دیجیتال انجام می شد. پاراگراف ها که در فضایی 
طور  همان  می شدند.  پیدا  کم کم  می شدند،  نوشته  تاریك 
اتفاق  شیمیایی  فرآیند  همین  می برید،  جلو  را  رمان  یك  که 
می افتد... کمبود آگاهی و فاصله منتقدانه نویسنده نسبت 
به مجموعه آثارش، به پدیده یی مربوط می شود که در خود 
نوشته  اثری  اینکه  محض  به  شده ام:  آن  متوجه  دیگران  و 
را  حس  این  به من  می کند و  بلند  سر  دیگر  کتابی  می شود، 
یکی  دارم  می کردم  فکر  کرده ام.  فراموشش  که  می دهد 
پس از دیگری کتاب هایم را در مسیری ناپیوسته در دوره 
موفقیت آمیزی از فراموشی به نگارش درمی آورم اما اغلب 
همان چهره ها، همان نام ها، همان مکان ها و همان عبارت ها 
در کتاب های بعدی و بعدی ام پیدا می شوند. عبارتی که پس 
به  اشاره یی  افتاد،  زبان ها  سر  بر  من  شدن  برنده  اعالم  از 
اشغال شده  جهان  زندگی  از  داشت: «او  دوم  جهانی  جنگ 
پرده برداشته است.» مثل همه آنها که در سال ١٩٤٥ به دنیا 
آمدند، من هم فرزند جنگ بودم و چون در پاریس به دنیا 
اشغال شده  پاریس  به  را  زندگی ام  که  بودم  بچه یی  آمدم، 
زندگی  زمان  آن  پاریس  در  که  آنهایی  بودم.  مدیون 
می کردند، دوست داشتند آن دوران را خیلی زود فراموش 
کنند یا فقط جزییات روزانه اش را به یاد بیاورند، خاطراتی 
زندگی  باشد،  هرچه  که  هستند  مطلب  این  نمایانگر  که 
روزمره خیلی هم با زندگی در زمان طبیعی متفاوت نبود. 
سوال  دوران  آن  پاریس  درباره  فرزندان شان  که  بعدها 
اینکه  یا  بروند  طفره  دادن  پاسخ  از  کردند  سعی  کردند، 
از  سیاه  سال های  آن  می خواستند  انگار  می کردند.  سکوت 
خاطرشان پاك شود و چیزی را از ما پنهان کنند. اما ما که 
ساختیم،  دوباره  را  آن  شدیم،  مواجه  والدین مان  سکوت  با 

گویی خودمان در آن زمان زندگی کرده ایم.
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شجاعت  از  حکایت  که  است  انیمیشنی  اول  وهله  در  «شجاع» 
برای  مرسوم  های  کلیشه  از  گرفتن  فاصله  در  سازندگانش 
حال  این  با  دارد،  فانتزی  خانمهای  شاهزاده  کردن  تصویر 

خود آنها در کلیشه های جبر و اختیار افتادند.
که  بود  رو  روبه  نقد  این  با  همیشه  پیکسار  موفق  کمپانی 
هایی  موضوع  در  و  سازد  می  انیمیشن  پسرها  برای  صرفا 
ولی  ندارد  مونث  جنس  به  چندانی  توجه  کند  می  انتخاب  که 
انگار پیکساریها به دنبال ذات شیطنت آمیز درون خود بودند 
و خود ژانر انیمیشن را به خودی خود عامل جذب مخاطبان 

دختر به حساب می آوردند.
کتمول  ادوین  و  جابز  استیو  توسط   ۱۹۸۶ سال  در  پیکسار 
تاسیس شد و جابز با خریدن بخش گرافیک رایانهای لوکاس 
فیلم، آن هم به قیمت یک سوم تعیین شده با پرداخت مبلغ ۱۰ 
میلیون دالر در مسیر موفقیتی که خیلی سریع طی کرد، یک 
شدهای  تحسین  آثار  و  شد  شریک  دیسنی  والت  با  بعد  دهه 
«شرکت  حشره»،  یک  «زندگی  اسباببازی»،  «داستان  مانند 
و «ماشین  و «شگفتانگیزها»  نمو»  جستجوی  هیوالها»، «در 

ها» را ساخت.
که  بود  رسیده  فرا  این  زمان  رسید  می  نظر  به  واقع  در 
اصلی  قهرمان  عنوان  به  را  زن  شخصیت  یک  نیز  پیکسار 
پیکسار  مشهور  مدیران  که  بود  اینجا  و  کند  انتخاب  داستان 
زنی  قهرمان  گرفتند  تصمیم  نیستند،  زن  هیچکدامشان  که 
خلق کنند که هر چند شاهزاده هست، اما با شاهزاده هایی که 

دیسنی تاکنون خلق کرده تفاوت زیادی داشته باشد.
از  خیلی  که  میکرد  زندگی  زمانی  در  باید  خانم  شاهزاده  این 
قصه های بیزمان دیسنی فاصله داشته باشد و به همین دلیل 
هم  دیگر  ویژگی  یک  و  رفت  دهم  قرن  به  داستان  خلق  زمان 
به  اسکاتلند  بار  اولین  برای  شد.  مکان  دارای  آورد:  دست  به 
عنوان یک سرزمین واقعی مکان خلق یک انیمیشن پیکساری 
استودیوی  ساخته    سیزدهمین  ترتیب  این  به  گرفت.  قرار 
که  است  کمپانی  این  اثر  اولین  عنوان  به  پیکسار  مشهور 
می گردد  مونث  جنس  حوش  و  حول  آن  داستان  اصلی  خط 
رابطه   که  هستند  متفاوت  نسل  دو  از  زن  دو  آن  قهرمانان  و 

آنها داستان فیلم را رقم می  زند. در عین حال باید به اهمیت 
مقوله فروش نیز توجه کرد. شاید سازندگان این انیمیشن می 
خواستند با دادن ویژگی های متفاوت به این دختر، خیالشان 
و  کنند  راحت  نیز  مرد  مخاطبان  بخش  برای  آن  فروش  از  را 
مطمئن باشند که جنس مذکر با دیدن یک فیلم دخترانه، روی 
برنمی گرداند. این همان کاری است که دیسنی نیز مدتی است 
انیمیشن  عنوان  پیش  چندی  حتی  و  داده  نشان  تمایل  آن  به 
«راپونزل» را به «گیر افتاده» تغییر داد تا مورد توجه اقشار 
مختلف قرار بگیرد. در قرن دهم میالدی در کشور اسکاتلند 
حال  در  الینور  ملکه  همسرش  و  فرگوس  نام  به  پادشاهی 
اداره امور هستند. آنها دختری به نام مریدا دارند. این دختر 
جوان باید اداره کشور را در آینده به دست بگیرد و به همین 
دلیل باید خیلی چیزها یاد بگیرد. او از پدرش رسم و رسوم 
جزو  ها  این  و  گرفته  یاد  را  شکار  و  تیراندازی  و  سوارکاری 

تربیت اولیه او محسوب میشوند.

و  سلطنتی  رفتارهای  مادرش،  های  آموزه  برخالف  مریدا 
رسمی را چندان جدی نمی گیرد. این در حالی است که پدرش 
خرس  یک  با  درگیریاش  دلیل  به  است  مدتی  فرگوس  شاه 
درمان  مشغول  همچنان  و  داده  دست  از  را  پاهایش  از  یکی 
زخمهایش است. فیلم با برش هایی گذرا دوران رشد مریدا را 
به نمایش می گذارد و کشمکش اصلی داستان در شب نامزدی 
که  کند  می  چهره  زمانی  اصلی  مشکل  اما  شود.  می  آغاز  او 

مریدا می فهمد باید با مردی که خانواده انتخاب کرده ازدواج 
با  را  او  شود  می  موفق  خود  خاص  ترفندهای  با  الینور  کند. 
این خبر که طایفه آنها به ازدواج های سنتی و از پیش تعیین 
شده اعتقاد دارد، غافلگیر کند. مریدا که با عصبانیت از قصر 
می  مواجه  رنگی  آبی  های  حباب  با  راه  در  شود،  می  خارج 
جادوگر  یک  کلبه  سمت  به  را  او  تا  است  هایی  نشانه  که  شود 
هدایت کنند.مریدا از جادوگر میخواهد با طلسمی مادرش را 
تبدیل  سیاه  خرسی  به  را  ملکه  جادوگر  طلسم  اما  کند،  آرام 
و  دارند  وحشت  آن  از  منطقه  مردم  که  موجودی  میکند، 
همیشه در پی کشتنش هستند. مریدا باید مشکلی را که ایجاد 

کرده حل کند.
اسم انیمیشن یعنی «شجاع» ((Brave یادآور فیلم مل گیبسون 
با عنوان «شجاعدل» (Braveheart) هم هست؛ فیلمی حماسی 
همین  به  آن.  آزادیخواه  و  کوش  سخت  مردم  و  اسکاتلند  از 
تا  اند  کرده  ارایه  را  ها  سرنخ  همه  انیمیشن  این  خالقان  دلیل 
دیسنیوار  نازنازی  خانوم  شاهزاده  یک  نمیخواهند  بگویند 
ویژگی  لطافت  و  ظرافت  و  است  لباسش  نگران  که  کنند  خلق 
و  قدرت  فکر  در  نه  و  باشد  جذاب  میخواهد  نه  مریدا  هایش. 

سلطنت است.
به همین دلیل «شجاع» انیمیشن رایج دخترانه نیست، از لباس 
های صورتی خبری نیست و کفش پاشنه بلند و آواز عاشقانه 
بزرگ  چالش  دختر،  و  مادر  چالش  اما  ندارد.  جایی  آن  در 
خوبی  به  آن  در  اشتباه  اصالح  و  خود  اثبات  چالش  شدن، 

پرورش یافته و تا پایان فیلم هم به خوبی قدرت قصه گویی 
حفظ شده است.

فرصت  روز   ۲ تنها  شده،  خرس  به  تبدیل  مادرش  که  مریدا 
همیشه  برای  مادرش  وگرنه  کند  خنثی  را  طلسم  این  تا  دارد 
تبدیل به خرس خواهد شد! او باید مراقب مادرش باشد چون 
او  تا  کنند  می  سعی  و  دانند  می  دشمن  را  حیوان  این  مردم 
به  رو  از  یکی  به  را  مادرش  ناخواسته  مریدا  و  کنند  نابود  را 

انقراض ترین موجودات منطقه تبدیل کرده است.
نجات  را  مادرش  هایش،  توانایی  به  اتکا  با  باید  هربار  او 
داستان  از  بخشی  در  شود،  برقرار  توازن  که  این  برای  دهد. 
هم مادر مریدا مانع از آسیب رسیدن به دخترش می شود تا 
دهد  نشان  دختر،  و  مادر  عاشقانه  رابطه  لذت  تماشای  ضمن 
هم  کنار  در  و  هستند  سکه  یک  روی  دو  توانایی  و  تجربه  که 

معنا پیدا می کنند.  
صداپیشگان انیمیشن «شجاع» به خوبی از پس انجام این کار 
جسور  مریدای  نقش  در  دونالد  مک  کلی  صدای  برآمدهاند. 
به  الینور  ملکه  نقش  در  تامپسون  ِاما  و  است  پذیرفتنی  کامال 
خوبی حس مادری نگران و در عین حال مقتدر را ایجاد کرده 
است.بیلی کانلی پیشکسوت در نقش فرگوس مثل دیگر نقش 
جادوگر  نقش  در  هم  والترز  جولی  است.  درخشان  هایش 

ظاهر شده است.
کارگردانی این انیمیشن بر عهده مارک اندروز بود که این کار 
را در کنار برندا چاپمن که برای اولین بار به عنوان کارگردان 
زن وارد گروه پیکسار شد و البته فیلمنامه را نیز نوشت، انجام 
شخصیتپرداز  و  آمریکایی  نویسنده  چاپمن  برندا  است.  داده 
انیمیشن و نخستین کارگردان زنی است که در حوزه انیمیشن 
در سال ۱۹۹۸ «عزیز مصر» را با همراهی دو کارگردان دیگر 
ساخت. او در انیمیشن های «پری دریایی کوچک» و «دیو و 
دلبر» نیز همکاری کرده بود. این در حالی است که در شرکت 
پیسکار و کمپانی والتدیسنی برای دعوت چاپمن به همکاری 
شک و تردیدهای زیادی وجود داشت. اما موفقیت فیلم راه را 
برای حضور زنان فیلمساز برای همکاری به عنوان کارگردان 
با دیگر کمپانیهای انیمیشن سازی هموار کرد. چاپمن میگوید 

درباره انیمیشن «شجاع»

شاهزاده خانمی که لوس نیست
شاهزاده  آن  قهرمان  که  است  پیکسار  تولیدات  از  انیمیشنی  نام  «شجاع» 
خانمی است که شباهتی با الگوهای همیشگی انیمیشنها ندارد؛ او نازنازی 

نیست و لباسها و کفشهای شیک صورتی نمیپوشد.
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مجله ی معتبر سینمایی «سایت اند ساوند» طبق سنت هر 
ساله فهرستی از ۱۰ فیلم برتر سال ۲۰۱۴ منتشر کرد.

ساوند»  اند  «سایت  انگلیسی  و  معتبر  سینمایی  ماهنامه 
در شماره جدید خود طبق روال هر ساله فهرست ۱۰ فیلم 
نظران  صاحب  و  منتقدین  انتخاب  به  را   ۲۰۱۴ سال  برتر 
یکه تاز  «بچگی»،  فیلم  که  کرد  منتشر  حالی  در  سینمایی 
فصل جوایز سینمایی در این فهرست تعیین کننده نیز در 
کسب  بر  عالوه  تاکنون  فیلم  گرفت.این  قرار  نخست  رتبه 
انجمن  جوایز  در  گلوب  گلدن  جوایز  فیلم  بهترین  نامزدی 
البته  و  سانفرانسیسکو  لس آنجلس،  نیویورک،  منتقدین 
انتخاب  سال  فیلم  بهترین  عنوان  به  آمریکا  فیلم  موسسه 
شده است و بدین ترتیب بیش از هر فیلم دیگری به کسب 

اسکار ۲۰۱۵ امیدوار است.
فیلم «بچگی» امسال در شصت و چهارمین دوره جشنواره 
طالیی  خرس  دریافت  نامزد  رقابتی  بخش  در  برلین  فیلم 
بهترین  نقره ای  خرس  نهایت  در  و  بود  فیلم  بهترین 
در  و  آورد  ارمغان  به  «لینکلیتر»  برای  را  کارگردانی 

کارگردانی  بهترین فیلم،  جایزه  سیاتل نیز  جشنواره فیلم 
و بازیگری را بدست آورد.

در این فیلم، «لینکلیتر» کارگردان اهل تگزاس که پیش از 
این سابقه ساخت سه گانه موفق «پیش از طلوع»، «پیش از 
به  به طرز ویژه ای  غروب» و «پیش از نیمه شب» را دارد، 
سوژه گذر زمان پرداخته است که پیش از این در هیچ فیلم 

دیگری دیده نشده است.
از  او،  خانواده  و  پسربچه  یک  عمر  سال   ۱۲ فیلم «بچگی» 
می کند.  دنبال  را  بلوغ  سن  به  رسیدن  تا  دبستان  دوران 
زندگی  درباره  که  عمده ای  مسائل  و  فیلم  داستان  از  جدا 
تردیدهای  و  رنج  و  اجتماع  و  مدرسه  تاثیر  خانوادگی، 
این  اصلی  جذابیت  می شود،  مطرح  فیلم  این  در  نوجوانی 
به  سال   ۱۲ آن  ساخت  که  است  این  در  آن  یگانگی  و  فیلم 
در  لینکلیتر»  مبتکر، «ریچارد  کارگردان  و  انجامیده  طول 
این مدت توانسته جمع هنرپیشه های برجسته ای که برای 

نقش های اصلی این فیلم گردهم آورده را حفظ کند.
در مکان دوم برترین ساخته های سینمای جهان به انتخاب 
مجله «سایت اند ساوند» فیلم «خداحافظی با زبان» ساخته 
«ژان لوک گدار» سینماگر سرشناس فرانسوی قرار دارد. 
زندگی  درباره  رمانتیک  درامی  تجربی،  کامال  فیلم  این 
یک مرد و زن است و نیمه دوم فیلم از زاویه دید یک سگ 

ولگرد روایت می شود.
است  «فیلمی  بود:  گفته  فیلم  این  درباره  پیش تر  «گدار» 
سگ  ندارند.  مشترکی  زبان  دیگر  مردی  و  زن  درباره 
با  «خداحافظی  می آید.  حرف  به  و  می کند  پادرمیانی 
مشترک  بصورت  امسال  کن  جشنواره  در  توانست  زبان» 
جایزه  کسب  به  موفق  دوالن»  «خاویر  ساخته  «مامی»  با 

هیات داوران این رویداد سینمایی شود.
جایگاه سوم این فهرست به فیلم «لویاتان» ساخته «آندری 
است.  رسیده  روسی  نام  صاحب  کارگردان  زیاگینتسف» 
فیلم  جشنواره  هفتمین  و  شصت  در  و  امسال  فیلم  این 
شانس های  از  یکی  و  داشت  حضور  رقابتی  بخش  در  کن 
اصلی کسب نخل طال محسوب می شد اما در نهایت جایزه 
بهترین فیلمنامه این رویداد سینمایی معتبر را از آن خود 
هشتاد  در  روسیه  سینمای  نماینده  امسال  کرد.«لویاتان» 
بود،  خواهد  نیز  اسکار  سینمایی  جوایز  دور  هفتمین  و 
روایتگر داستان تلخ درگیری میان یک فرد با سیستم فاسد 

در شهری کوچک در روسیه است.
ساوند»  اند  «سایت  نشریه  فهرست  بعدی  مکان های  در 
فیلم های  ترتیب  به  جهان  سینمای  سال  برترین های  از 

«زیر  پرتغال؛  از  کاستا»  «درو  ساخته   «Horse Money»
بزرگ  «هتل   ، گلیزر»  «جاناتان  کارگردانی  به  پوست» 
ساخته  زمستانی»  اندرسون»؛ «خواب  از «وی  بوداپست» 
قبیله»   » ۲۰۱۴؛  طالی  نخل  برنده  جیالن»  بیلگه  «نوری 
ساخته  «آیدا»  اسالبوشیپسکی»؛  «میروسالو  ساخته 
در  اروپا  فیلم  بهترین  جایزه  برنده  پالیکوفسکی»  «پاول 
ترنر»  آلونسو» و «آقای  از «لساندرو   «jauja » سال ۲۰۱۴؛

جدیدترین ساخته «مایک لی» قرار دارد.
مجله فرانسوی کایه دو سینما در فاصله حدود یک ماه به 
پایان سال جاری میالدی ۱۰ فیلم برتر سال را انتخاب کرد.
 در شرایطی که فصل جوایز سینمایی از دوشنبه با معرفی 
برندگان حلقه منتقدان فیلم نیویورک به طور غیر رسمی 
و  نویسندگان  شمالی  آمریکای  از  خارج  می شود،  آغاز 
منتقدان مجله معتبر کایه دو سینما بهترین های سال ۲۰۱۴ 

را برگزیدند.
به  َکنَکن"  "لیل  فرانسوی  کمدی  سینما،  دو  کایه  منتقدان 
سال  فیلم  بهترین  عنوان  به  را  دومون  برونو  کارگردانی 

در  دومون  تجربه  اولین  که  فیلم  این  کردند.  انتخاب   ۲۰۱۴
حوزه کمدی است، در قالب یک سریال چهار قسمتی برای 

شبکه آرت فرانسه ساخته شد.
در  پیش  مه  ماه  بار  اولین  کنکن"  دقیقه ای "لیل   ۲۰۰ نسخه 
بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن به نمایش درآمد 
درباره  فیلم  شد.  روبرو  منتقدان  فراوان  استقبال  با  و 
کارهای خالف عجیب و غریبی است که در شهری کوچک 
در بولونه روی می دهد، جایی که گروهی از جوانان رذل 

به رهبری لیل کنکن آنجا را تحت کنترل خود گرفته اند.
سینما  دو  کایه  انتخاب  به   ۲۰۱۴ سال  برترین های  فهرست 
در مواردی با فهرست سایت اند ساند مشترک است. در هر 
ژان- ساخته  تازه ترین  زبان"  با  "خداحافظی  فهرست  دو 
 لوک گدار فیلمساز صاحبنام فرانسوی انتخاب دوم است.

ساخته  پوست"  "زیر  فیلم  سینما  دو  کایه  دیگر،  سوی  از 
جاناتان گلیزر را در رده سوم قرار داده، در حالی که این 
"باد  است.  پنجم  رده  در  ساند  اند  سایت  فهرست  در  فیلم 
و  انیماتور  میازاکی  هایائو  کارگردانی  به  می وزد"  شدید 
فیلمساز معروف ژاپنی انتخاب پنجم کایه دو سینما است 

و در فهرست سایت اند ساند در رده هجدهم قرار دارد.

فهرست فیلم های برتر سال ۲۰۱۴ به انتخاب کایه دو سینما 
به شرح زیر است:

۱- "لیل کنکن" (Li’l Quinquin)، برونو دومون (فرانسه)
 ،(Goodbye to Language) زبان"  با  "خداحافظی   -۲

ژان- لوک گدار (فرانسه)
گلیزر  جاناتان   ،(Under the Skin) پوست"  "زیر   -۳

(بریتانیا/آمریکا/سوئیس)
دیوید   ،(Maps to the Stars) ستاره ها"  "نقشه   -۴

کراننبرگ (کانادا/آمریکا/آلمان/فرانسه)
هایائو   ،(The Wind Rises) می وزد"  شدید  "باد   -۵

میازاکی (ژاپن)
(دانمارک/ تریر  فون  الرس   ،"Nymphomaniac"  -۶

آلمان/بلژیک/بریتانیا/فرانسه)
۷- "مامان" (Mommy)، زاویه دوالن (کانادا)

ساکس  ایرا   ،(Love is Strange) "است عجیب  "عشق   -۸
(آمریکا/فرانسه/برزیل/یونان)

Le Paradis" -۹"، آلن کاوالیه (فرانسه)
(کره  سانگ-سو  هونگ   ،(Our Sunhi) ما"  "سانهی   -۱۰

جنوبی)

معرفی ۱۰ فیلم برتر سال ۲۰۱۴ برای ساخت شخصیت مریدا از دختر خودش الهام گرفته است. 
فیلم  تیم  تحقیقاتی  سفر  اولین  زمان  از  فیلم  این  ساخت  برای 
شده  صرف  زمان  سال   ۶ آن،  اکران  زمان  تا  اسکاتلند  به  سازی 
میلیون   ۱۸۵ گذاری  سرمایه  با  ای  دقیقه   ۹۳ انیمیشن  این  است 
دالری ساخته شد و فروش گیشه ۵۵۴ میلیون و ۶۰۶ هزار دالری 
 ۲۰۱۳ در  و  شد  اکران   ۲۰۱۲ ژوئن   ۲۲ انیمیشن  این  کرد.  تجربه  را 
فیلم  این  کرد.  دریافت  گلوب  گلدن  از  را  انیمیشن  بهترین  جایزه 
جایزه   ۲۰۱۳ سال  در  و  اسکار  جوایز  دوره  پنجمین  و  هشتاد  در 
اسکار بهترین فیلم بلند انیمیشن را برد. «شجاع» موفق شد تا فیلم 
و  فل  سام  ساخته  «پارانورمن»  برتن،  تیم  ساخته  «فرانکنوینی» 
کریس باتلر، «دزدان دریایی! گروه ناجورها» ساخته پیتر لورد و 
«ِرک-ایت رالف» ساخته ریچ مور را که به عنوان دیگر نامزدهای 
جایزه اسکار بهترین فیلم بلند انیمیشن سال مطرح بودند، پشت 
کتمان  غیرقابل  «شجاع»  انیمیشن  تکنیکی  جزییات  بگذارد.  سر 

است. زیباییهای تصویری، توانایی پرداختن به جزییات تصویری 
و چالشهایی که داستان پیش پای انیماتورها قرار می دهد، از نظر 

دوست و دشمن این انیمیشن غیرقابل کتمان است.
سازندگان این انیمشن برای این که از خلق چهرهای فانتزی دور 
و  گرفتهاند  نظر  در  مریدا  چهره  برای  را  جزییات  کمترین  شوند 
در عوض همه قدرتشان را بر ساخت موهای او متمرکز کرده اند؛ 
موهایی وحشی و سرکش که مهمترین ویژگی ظاهری مریداست. 
موی سرخی که یادآور ویژگی های اسکاتلندی های جسور و بی 
مهاباست. بزرگ ترین چالش سازندگان این انیمیشن در ساختن 
موی مریدا خود را نشان می دهد. برای ساخت موی مریدا گروه 
مورد  نتیجه  به  تا  کردند  کار  سال  سه  به  نزدیک  انیمیشن  ساخت 
نظر برسند. چون این موها برخالف موهای دیگر انیمیشن ها نه 
تنها مرتب نبودند، بلکه باید حالتی غیرقابل پیشبینی و طبیعی از 

نظر حرکت می داشتند.
دوباره  را  خود  موی  ساخت  سیستم  پیکسار  گروه  دلیل  همین  به 
قوانین  از  استفاده  با  را  مو  موجهای  همه  بتواند  تا  کرد  سازی 

فیزیک بسازد و کیفیت موی مجعد را دربیاورد.
انتخاب این مو، انتخاب خانم چاپمن بود که قهرمانی می خواست 
که از نظر ظاهری نیز شباهتی به دیگر قهرمانهای زن کارتونی 

نداشته باشد.
در این تکنولوژی نه تنها هر رشته موی مجعد باید در ارتباط با 
رشته مو در نظر گرفته می شد و فعل و انفعال آنها مورد توجه 
قرار می گرفت که باید با لباس شخصیت و حرکتهای بدن او نیز 
باران،  و  آب  باد،  کاله،  چون  عواملی  برابر  در  و  میبود  متناسب 
حرکت صورت و سر کاراکتر نیز هماهنگ و طبیعی عمل می کرد.

یال  بخش  در  او  وفادار  اسب  آنگوس  موی  مریدا،  موی  کنار  در 
خرس  بدن  موهای  و  دمش  موهای  و  پاهایش  پایین  موهای  ها، 
نیز با برنامه ریزی های متفاوت کامپیوتری شکل گرفتند. به جز 
درآوردن حالت و حرکت مو، نورپردازی این فیلم نیز به صورت 
ویژه ای انجام شد تا بتواند عمق جنگل، تیره گیهای و روشنی ها 
و عمق تصویر را نشان دهد. به این منظور دانیله فاینبرگ مدیر 
نورپردازی ۳ سال و نیم در این پروژه کار کرد تا به نتیجه دلخواه 
برسد. لباس مریدا هم نیاز به شبیه سازی زیادی داشت. نه تنها 
در صحنه های معمولی بلکه در صحنه های پیچیده درون آب هم 
دیجیتال  الگوی  یک  از  منظور  این  به  و  بود  سازی  شبیه  به  نیاز 
تک  در  پیچیدگی  این  شد.  استفاده  شد،  ساخته  منظور  این  به  که 
هایلند  کوه  رشته  های  صخره  جزییات  حتی  و  فیلم  عناصر  تک 

هم دیده می شود.
اسکاتلندی  آهنگساز  دویل  پاتریک  توسط  که  فیلم  این  موسیقی 
هرگاه  است.  بخشیده  آن  به  متفاوت  کامال  خصلتی  شده،  ساخته 
مریدا احتیاج دارد کمی تنها باشد، تصنیف های محلی اسکاتلندی 
با صدای جولی فولیس به گوش می رسد و در بیشتر صحنه ها 
و  اسکاتلندی  نیانبان  شورانگیز  آوای  با  دویل  پاتریک  موسیقی 
سازهای زهی روی تصاویر شنیده می شود. انرژی نهفته در این 

نوع موسیقی، روحیه بی قرار و تقریبًا پرتالطم فیلم را تقویت می 
کند. این روحیه در حرکات از باال به پایین و تعقیب و گریزهایی 
و  اند  شده  ضبط  مجازی  بعدی  سه  های  دوربین  وسیله  به  که 
کشند  می  تصویر  به  احسن  نحو  به  را  محیط  ظرایف  و  جزئیات 

نیز قابل مشاهده است.
موضوع  به  بخشی  ارزش  در  زیادی  تاثیر  فیلم  این  موسیقی 
را  خود  های  توانایی  خواهد  می  مریدا  وقتی  دارد؛  داستانی 
موسیقی  دارد،  شادابی  و  قدرت  احساس  درون  از  و  دهد  نشان 
تاثیر  تا  کند  می  پیدا  تسلط  فیلم  بر  تاثیرگذاری  و  غرورآفرین 
توانای یهای او را دو چندان نشان دهد. «شجاع» داستان شکست 
قهرمان  و  است  عالقه  مورد  زندگی  به  رسیدن  و  سرنوشت  دادن 
گرفته  او  از  انتخاب  حق  میکند  فکر  که  است  جوانی  دختر  هم  آن 
میتواند  میرود  انتظار  او  از  آنچه  با  مبارزه  و  مخالفت  با  و  شده 
رویایش را به دست بیاورد. این داستان آشنا کلیشهای است که در 

این انیمیشن نیز تکرار شده است.
مفاهیم  القای  پی  در  انیمیشن  این  نقدها  از  برخی  برخالف 
فمینیستی نیست؛ مریدا در برابر ازدواجی از پیش تعیین شده آن 
را بی عدالتی می خواند. او میخواهد هنوز دنیا را بشناسد، برای 
پذیرش مسئولیت سلطنت خیلی جوان است و به همین دلیل پاسخ 
مادرش را با جمالتی مانند «نمی خواهم زندگی ام به پایان برسد، 

می خواهم آزاد باشم» می دهد.
مریدا تاکنون با همین مهارت ها بزرگ شده از پدرش سوارکاری 
و تیراندازی و شکار را یاد گرفته و به دلیل داشتن همین مهارت 
را  اختیارش  و  دهد  می  انجام  که  اشتباهی  برابر  در  تواند  می  ها 
به  دوباره  را  مادرش  تا  کند  مقاومت  دهد،  می  جادوگر  یک  به 
زندگی واقعی اش بازگرداند. او به خاطر این که تالش می کند تا 

اشتباهش را جبران کند «شجاع» است.
این  در  داستانی  های  روایت  از  بسیاری  مانند  اختیار  و  جبر 
جبر  به  قایل  مریدا  مادر  دارد.  را  خودش  کارکرد  هم  انیمیشن 
با  بپذیرد،  را  وظایفش  باید  شاهدخت  یک  عنوان  به  او  است: 

شاهزاده ای که تعیین شده ازدواج کند و سلطنت را ادامه دهد.
این  ویژه  به  ندارد  را  مرحله  این  به  گذاشتن  پا  آمادگی  اما  مریدا 
که عالقه ای نسبت به خواستگار تعیین شده ندارد. او هنوز روح 
خودش را که سرکشی می کند، درست نشناخته چه برسد به این 
که بخواهد مسئولیت سلطنت را برعهده بگیرد و مادر فرزندانی 
خواهد  می  او  پس  کنند؛  راعایت  را  رسوم  و  رسم  باید  که  باشد 
اختیار سرنوشتش را حداقل در این مرحله به دست داشته باشد. 
در  مدرنیته  و  سنت  دیگر  بار  دیگر،  داستانهای  از  بسیاری  مانند 
برابر هم می ایستند. اما در این داستان مریدا شیفته پسری فقیر 
و  بیند  نمی  ازدواج  آماده  را  خودش  صرفا  او  نیست،  بدبخت  و 
به  را  درک  این  مادرش  که  کند  کاری  بتواند  تا  است  این  تالشش 
دست بیاورد. بنابراین گره اصلی داستان نه بر مبنای رابطه مریدا 
اشتباه  میگیرد.  شکل  مادرش  و  او  تفاهم  عدم  در  که  پدرش،  با 
دست  او  که  کند  می  چهره  وقتی  او  مسئولیت  درک  عدم  و  مریدا 
به دامن جادو می شود: از توانایی های خودش می گریزد و می 
کند،  می  عرضه  او  به  پیر  جادوگری  که  معجونی  مدد  به  خواهد 
مشکل را حل کند. پیرزن جادوگر اما هشدار الزم را به او می دهد؛ 
هر چند مریدا درکی از این دیالوگ ندارد. او جوان است و زندگی 
را نمی شناسد و می خواهد مشکل را به راحتی حل کند. جادوگر 
به  که  کن  اصالح  را  پیوندتان  بنگر.  درونت  «به  گوید:  می  او  به 
خاطر تکبر پرپر شده است». اما مریدا با همان تکبر می خواهد 
این  از  غافل  کند،  اصالح  جادویی  کیک  یک  خوردن  با  را  مادرش 
که معجون جادوگر مادرش را به خرسی بدل می کند که او از آن 
متنفر بوده چون پای پدرش را هم یک خرس قطع کرده و مریدا 
هنوز او را نبخشیده است. حضور جادوگر در این انیمیشن مانند 
خیلی از داستان های فانتزی، نشانی از بی اعتمادی به قدرت خود 
است. مریدا آنقدر از توانایی های خودش غافل است که با طلسمی 

که جادوگر به او می دهد مادرش را به حیوان تبدیل میکند.
پیتر دبروگ منتقد ورایتی با دادن ۳ امتیاز از ۴ امتیاز می نویسد: 
پیکسار برای اولین بار یک کارگردان زن را به گروه تمامی مذکر 
خود اضافه کرده و اثری جهت ستایش و بزرگداشت روابط میان 
و  متأثرکننده  آنقدر  رابطه  این  است.  ساخته  دختران  و  مادران 
عمیق ترسیم شده است که با رفاقت های مردانه ی کالسیک مانند 

آنچه در انیمیشن «در جستجوی نمو» دیده ایم، برابری میکند.
منتقد دیگری نیز می نویسد با آنکه پیکسار همچنان همان سطح 
گزینش  در  قدر  همان  با  برده  کار  به  را  کمالگرایی  از  همیشگی 
عوامل شجاعت به خرج داده است، «شجاع» در مقایسه با فیلمی 
را  ابرقهرمانها  ژانر  بنیادی  طور  به  که  «شگفتانگیزها»  همچون 
نظر  به  قدیمی  سبک  نظر  از  و  سنتی  کمی  کرد،  دوبارهسازی 
میرسد. با این حال، طرفداران او و مشتاقان همیشگی پیکسار در 
با  پیکسار  داشت.  نخواهند  اعتراضی  امر  این  به  بینالمللی  سطح 
اضافه کردن یک کارگردان زن به باشگاه مردان فیلمساز خالقش 
که  ساخته  مادران  و  دختران  روابط  ستایش  در  پرطنین  فیلمی 
فیلمهای  در  مردانه  کالسیک  دوستداشتنی  روابط  با  مقایسه  در 
مینویسد  آبزرور  منتقد  دارد.  غمگینتر  هوایی  و  حال  قبلیاش 
داستان  که  نیست  شکی  اما  نیست،  عاشقانه  و  رمانتیک  «شجاع» 
آن درباره دوست داشتن است و با تکیه بر همین تمهید سحرآمیز 
به سیر و سیاحت در رابطه پر کشمکش میان مریدا و مادرش می 

پردازد.

مانند بسیاری از داستانهای دیگر، 
بار دیگر سنت و مدرنیته در 

برابر هم می ایستند. اما در این 
داستان مریدا شیفته پسری فقیر و 

بدبخت نیست، او صرفا خودش را 
آماده ازدواج نمی بیند و تالشش 

این است تا بتواند کاری کند که 
مادرش این درک را به دست 

بیاورد. بنابراین گره اصلی داستان 
نه بر مبنای رابطه مریدا با پدرش، 

که در عدم تفاهم او و مادرش 
شکل میگیرد. 
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یکدیگر  با  قطعًا  آمریکایی  پوستان  سیاه  و  اروپاییها 
تفاوتهایی دارند. در این بخش، قصد دارم از طریق بررسی 
موسیقی آنها، این تفاوتها را کشف کنم. با پیروی از شیوه 
هم  من  دود،  طریق  از  آتش  تشخیص  شده  اثبات  و  قدیمی 
تصور می کنم که تفاوتهای موسیقایی، تفاوتهای ساختاری 
هستند و فرآیندهای اجتماعی منتهی به تولید این موسیقیها 

را نشان می دهند.
به  مکررم  و  طوالنی  های  تجربه  از  ناشی  من  اعتقاد  این 
هم  و  اروپایی  سبکهای  در  هم  که  است  موسیقیدانی  عنوان 
مسی  سازهای  گروههای  کنسرتها،  سمفونیها،  ارکستر  در 
و در سبکهای الهام گرفته شده از موسیقی آفریقا، از جمله 
جاز، ریتم و بلوز، ساز زده است.من در این نکته که این دو 
متفاوت  کامًال  موسیقایی  دنیای  دو  به  متعلق  موسیقی  نوع 
یک  هر  اجرای  مشغول  که  گاه  هر  و  ندارم  تردید  هستند، 
هر  و  گیرم  می  قرار  تأثیر  تحت  شدت  به  شوم،  می  آنها  از 
یک برایم نکات دلپذیر و ارزشمند فراوانی را به ارمغان می 
اگر  که  است  مطرح  من  ذهن  در  سؤال  این  پیوسته  آورند. 
این دو نوع موسیقی این قدر با هم تفاوت دارند، تفاوتهای 
چقدر  سازند،  می  را  موسیقیها  این  که  مردمی  فرهنگی 

است؟

است.  یکی  دنیا  تمام  در  انسانی  فطرت  نظر،  یک  از 
این  بیان  برای  مختلف  «زبانهای»  فقط  مختلف  فرهنگهای 
فطرت هستند. این، سخن من نیست، بلکه توارث بیولوژیک 
ولی  دهند.  می  نشان  کامًال  را  تشابهات  این  هم  انسانها  در 
دهه  دو  که  است  عصبی  سیستمی  شامل  بیولوژیک  توارث 
طول می کشد تا از رشد کافی برخوردار شود و مخصوصًا 
در مراحل اولیه رشد، نسبت به تأثیرات محیطی، فوق العاده 
فطرت  بر  فراوانی  تأثیر  پرورش،  بنابراین  است،  حساس 
می  ذاتی  را  فرهنگی  تفاوتهای  ما  که  آنجا  از  دارد.  انسان 
که  سهولتی  همان  به  تواند  نمی  فرد  عرضی،  نه  پنداریم 
لباسی را به تن می کند، فرهنگ جدیدی را نیز بر قامت روح 
خود بپوشاند و یا به سهولتی که از مکانی به مکان دیگر می 

رود، فرهنگ خود را تغییر دهد.

فرهنگ بیانی برای سازماندهی بذرهای بیولوژیک آرزوها و 
احساسات و به کارگیری آنها در شیوه زندگی ضرورت دارد. 
تفاوتهای بیانی، شیوه های مختلف شکل گیری کردارها را 
برای دستیابی به آرزوها و تفسیر و تحلیل احساساتی را که 
با این کردارها و آرزوها همراه هستند، منعکس می سازند. 
یا  و  اروپایی  موسیقی  بین  موجود  تفاوتهای  رو  این  از 
موسیقیهایی که کم و بیش از آن مشتق شده اند با موسیقی 
ای که تحت تأثیر موسیقی آفریقایی ساخته شده است، ما را 
به سبکهای فرهنگی مختلف هدایت می کنند. برای دستیابی 
موسیقی  نوع  دو  این  مقایسه  به  است  بهتر  سبکها،  این  به 

بپردازیم.
بین  تعامل  درباره  من  بحث  که  آن  با  که  باشید  داشته  توجه 
موسیقی آمریکاییهای آفریقایی تبار و آمریکاییهای اروپایی 
تبار است، می خواهم در این بخش به مقایسه موسیقی جاز 
و موسیقی کالسیک بپردازم و برای این کارم، دو دلیل دارم:

و  سیاهان  موسیقی  از  زیادی  بسیار  های  گونه  آمریکا  در   ۱
بسیار  آنها،  همه  درباره  بحث  و  دارند  وجود  سفیدپوستان 
پیچیدگی،  که  است  بدیهی  بود.  خواهد  پیچیده  و  طوالنی 
توجه مرا از نکات محوری تناقض بین آنها، منحرف نخواهد 

کرد.
جاز تنها شکل موسیقی آمریکاییهای آفریقایی تبار است که 
موسیقی  طراز  هم  ای  پیچیدگی  به  و  کرده  پیشرفت  بسیار 
در  کالسیک  موسیقی  بنابراین،  است.  رسیده  کالسیک 
موسیقی  و  غربی  فرهنگ  نماینده  خود،  شکل  ترین  پیچیده 
فرهنگ  نماینده  است،  پیچیده  قدر  همان  تقریبًا  که  جاز 

آمریکاییهای آفریقایی تبار است.
اجازه بدهید ابتدا از حسی که این موسیقیها برمی انگیزند 
عواطف  دامنه  برای  موسیقی  نوع  دو  این  آیا  بگویم.  سخن 
کنند؟  می  ایجاد  را  مشابهی  فرهنگی  سازی  سبک  یکسان، 
مانفرد  را  موسیقی  در  عاطفه  درباره  تحقیق  ترین  ارزنده 
عاطفی  بیان  درباره  که  جامعی  بررسی  در  کالینز (۱۹۷۷) 
احساسات،  بیان  در  کالینز  است.  کرده  ارائه  داده،  انجام 
پیدا  را  تمپورال  بنیادی  طرحهای  و  ریتم  ضرباهنگ،  نوعی 
نامد.  می  روحانی  شکلهای  را  طرحها  این  او،  است.  کرده 
غیرغربی  جوامع  هم  و  غرب  مردم  هم  بررسیهایش،  در  او 
را مطالعه کرده و در همه موضوعات، به الگوهای مشابهی 

برخورده است.
صورت  به  روحانی،  عواطف  که  دهد  می  نشان  نکته  این 
و  آیینها  به  ربطی  و  شوند  می  داده  انسان  به  بیولوژیک 

عواطف  این  برای  که  حال  عین  در  ندارند.  فرهنگی  رسوم 
آن  عمده  شکل  هفت  اما  شد،  متصور  را  پایانی  توان  نمی 
خشم،  شادی،  هیبت)،  (یا  ترس،  اندوه،  عشق،  از:  عبارتند 

نفرت و غریزه جنسی.

عواطف  این  چند  هر  مورری،  آلبرت  تحقیق  اساس  بر 
شوند،  می  داده  انسان  به  بیولوژیک  صورت  به  روحانی 
به  نشوند،  یا  شوند  گرفته  کار  به  موسیقی  در  اینکه  از  اعم 
قرار  دارند.  بستگی  فرهنگی  سازی  سبک  یک  رمزهای 
را  بشر  بیولوژیک  ارثیه  تمام  خاص،  فرهنگ  یک  نیست 

رمزگذاری و یا چرخه جدیدی را برای آن تعریف کند، زیرا 
هیچ فرهنگی قادر نیست به تمامی امکانات بیولوژیک بشر، 

پاسخ مقتضی بدهد.
به  را  جنسی  غریزه  تبار،  آفریقایی  آمریکاییان  موسیقی 
شکلی صریح و مستقیم در خود دارد، درحالی که موسیقی 
غیرمستقیم  شکل  به  را  کار  این  تبار،  اروپایی  آمریکاییهای 
سیاهان  موسیقی  الگوهای  از  اینکه  مگر  دهد،  می  انجام 
در  جاز  موسیقی  المثل  فی  که  نکته  این  ذکر  کند.  پیروی 
مورد طرح غریزه جنسی، گرفت و گیری ندارد به این معنی 

نیست که تحت تهاجم این نوع مسائل قرار گرفته است.
جای  خود  در  را  عواطف  از  وسیعی  دامنه  جاز،  موسیقی 
مناسب  جایگاه  دامنه،  این  در  نیز  جنسی  غریزه  و  دهد  می 
خودش را دارد. ازسوی دیگر، طرح این مسئله که موسیقی 
باشد  داشته  وکار  سر  جنسی  غریزه  با  تواند  نمی  کالسیک 
در  هرگز  غریزه  این  روحانی  شکل  که  نیست  معنا  این  به 

موسیقی کالسیک مطرح نمی شود.
مطرح  را  جدی  مشکلی  باید  مسئله،  این  طرح  با  اینک 
سازیهای  کلیشه  محور  عنوان  به  جنسی  غریزه  زیرا  کنیم، 
نژادپرستانه، پیوسته مطرح بوده است. آیا با مطرح کردن 
افتاده  نژادپرستی  دام  به  جاز  موسیقی  جنسی  ماهیت 
ارزش  نوعی  نژادپرستی  اینکه  اول  خیر!  دلیل  دو  به  ایم؟ 
من  که  درحالی  کند،  می  تحمیل  جنسی  غریزه  بر  را  منفی 
اگر  کنم.  می  یاد  خنثی  یا  مثبت  عنصری  عنوان  به  آن  از 
بخواهیم عمیق تر به این موضوع بیندیشیم، باید بگوییم که 
نژادپرستی معتقد است که درباره ماهیت و ذات بیولوژیک 
صحبت می کند و تردید ندارد افرادی که پوست تیره، بینی 
پرست  شهوت  شدت  به  دارند،  فرفری  سیاه  موهای  و  پهن 
آنها  «خون»  در  خصلت  این  زیرا  هستند،  کنترل  غیرقابل  و 
شکل،  این  به  درباره «خون»  وجه  هیچ  به  من  دارد.  وجود 
دارم  من  است).  ژنتیک  علم  همان  نیستم (منظورم  مطمئن 
تصمیم  خاصی  مردمان  کنم.  می  صحبت  فرهنگ  درباره 
گرفته اند احساسات خود را درباره غریزه جنسی با دیگران 
ریتمهای  از  خود  رقص  و  موسیقی  در  و  بگذارند  میان  در 
در  ریتمها  این  از  استفاده  کنند.  استفاده  ای  ویژه  بیانی 
موسیقی و رقص به نوع ویژه ای از دیسیپلین و کنترل نیاز 
دارد که فقط با رویه ای صبورانه و صمیمانه میسر می شود 
و هیچ ربطی به صدور مجوز از سوی نژادپرستانی که بر 
زنند،  می  خشونت  و  تهاجم  به  دست  خود  تصورات  اساس 
در  غریب  و  عجیب  پارادوکسهای  آن  از  یکی  هم  ندارد.این 
فرهنگ بیانی است، زیرا متعالی ترین بیانهای هنری از دل 
خاطر  امنیت  با  همراه  و  آزادانه  که  آید  می  بیرون  اجرایی 
صورت می گیرد و فرمایشی نیست. از این جنبه، موسیقی 
جاز و موسیقی کالسیک کامًال شبیه به هم هستند. بدون در 
نوع  دو  این  عاطفی  الگوهای  در  که  تفاوتهایی  گرفتن  نظر 
موسیقی وجود دارند، هر دو تابع دیسیپلین هستند و فقط 

در آزادی و آسودگی است که خلق می شوند.

پی نوشت:
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Temporal.۳
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Code.۵

Stylization.۶

موسیقی

تدریس گیتــار
ساعت تماس 

9 صبح تا 6 بعد از ظهر
دوشنبه تا جمعه

۰۷۹۳۸۳۵۹۲۶۲

موسیقی، تاریخ را می سازد
ویلیام.ال. بنزون / ترجمه: پروین قائمی

فرهنگی  هر  که  گوید  می  فرهنگی،  طرحهای  اش،  ارزنده  تحقیق  در  بندیکت (۱۹۳۴)  روت 
اند. آمیخته  هم  در  گوناگون  نگرشهای  و  اعتقادات  رسوم،  آن  در  که  است  طرحی  دارای 

فرهنگها، خرده ریزه های پراکنده نیستند، بلکه از انسجام و طرحی کلی برخوردارند.

براساس تحقیق آلبرت مورری، هر چند این عواطف 
روحانی به صورت بیولوژیک به انسان داده می شوند، 

اعم از اینکه در موسیقی به کار گرفته شوند یا نشوند، 
به رمزهای یک سبک سازی فرهنگی بستگی دارند. 
قرار نیست یک فرهنگ خاص، تمام ارثیه بیولوژیک 

بشر را رمزگذاری و یا چرخه جدیدی را برای آن تعریف 
کند، زیرا هیچ فرهنگی قادر نیست به تمامی امکانات 

بیولوژیک بشر، پاسخ مقتضی بدهد.
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گوناگون
سهولت کار جاسوسان 

جاســــــــوسی 
رایـــــــــــانه ای 
ویلیام  آمریکایی- کانادایی  نویسنده  که  زمانی  از  سال   ۳۰
او  است.  گذشته  کرد،  اختراع  را  سایبری  فضای  واژه  گیبسون 
مزدور  عنوان  به  هکرها  آن  در  که  کشید  تصویر  به  را  آینده ای 
اسرار  جست وجوی  در  بزرگ  شرکت های  و  می شوند  انتخاب 
این  درباره  او  می کنند.  حمله  رایانه ای  سامانه های  به  یکدیگر 
آینده درست فکر می کرد اما در جزییات دچار اشتباه شد چرا که 
این دولت  ها هستند که به جای شرکت  ها یا نوجوانان عصیانگر 

جامعه به بزرگ ترین و بهترین هکرهای جهان تبدیل شده اند.
بنگاه  که  شد  پیدا  هنگامی  و  نوامبر   ۲۳ در  نمونه  تازه ترین 
نام  به  نرم افزاری  کشف  از  سیمانتک  آمریکایی  ضدویروس 

رجین خبر داد که در رایانه هایی در روسیه، عربستان سعودی 
و چندین کشور دیگر در کمین اسرار نشسته و جا خوش کرده 
است. پیچیدگی و قابلیت پنهان ماندن این نرم افزار سیمانتک را 
به این نتیجه رساند که نوشتن آن باید توسط یک دولت صورت 

گرفته باشد.
دولتی  بدافزارهای  طوالنی  فهرست  در  مورد  تازه ترین  رجین 
 ۲۰۱۰ سال  در  که  بود  آنها  مشهورترین  استاکس نت  است. 
صنعتی  کنترل  سامانه های  از  سرقت  منظور  به  و  شد  کشف 
علیه  بدافزارها  این  شد.  طراحی  اسرائیل  و  آمریکا  توسط 
از  تعدادی  و  گرفت  قرار  استفاده  مورد  ایران  هسته ای  برنامه 

سانتریفیوژهای غنی سازی اورانیوم را از کار انداخت. 

با وجود مراقبت های گسترده ای که پس از افشاگری های ادوارد 
سند  هزاران  ساختن  برمال  و  آمریکایی  سابق  پیمانکار  اسنودن 
رایانه ای  بدافزارهای  هم  هنوز  می گیرد  صورت   ۲۰۱۳ سال  در  
قرار  حمله  مورد  را  تعریف شده ای  اهداف  و  می شوند  طراحی 

می دهند.

گرفت  صورت  استاکس نت  توسط  که  مستقیمی  خرابکاری های 
بدافزارهای  اکثر  می رسد  نظر  به  بودند.  بی نظیر  خود  نوع  در 
آنها  از  امنیت  حوزه  پژوهشگران  که  آنهایی  حداقل  (یا  دولتی 

می شوند.  ساخته  اطالعات  جمع آوری  هدف  به  دارند)  اطالع 
تجهیزات  فردی  شد  مشخص   ۲۰۰۶ سال  در  مثال،  عنوان  به 
هک  را  فون  ودا  شرکت  یونانی  شعبه  به  متعلق  الکترونیکی 
کرد و از طریق آن به گفت وگوهای اعضای کابینه یونان گوش 
می داد. اما چنین حمالتی باز هم می تواند زیان آور باشد: چین 
سابقه ای طوالنی مدت (و البته سرشار از انکار) در مورد سرقت 
اسرار نظامی از رایانه های خارجی دارد. هدف های کلی بدافزار 
رجین افراد و تجارت های خرد بودند اما شرکت های مخابرات، 
اینکه  فهمیدن  شدند.  متاثر  آن  از  نیز  هوایی  خطوط  و  انرژی 
نیست.  آسانی  کار  است  کرده  طراحی  را  بدافزار  یک  کسی  چه 
گاهی  برنامه نویسان  ندارند.  ملیتی  هیچ  رایانه ای  کدهای 
اینها  اما  می گذارند  جای  بر  خود  از  خاصی  عبارات  یا  نشانه ها 
دلیل محسوب نمی شوند. اهداف نیز ممکن است نشانه هایی بر 
جای بگذارند. بدافزار دارک هتل که مدیران اجرایی شرکت ها و 
سایر افراد سرشناس را با استفاده از نفوذ به سامانه وای فای 
هتل ها مورد هدف قرار می دهد چند هفته قبل از رجین کشف و 
ساخت آن به کره جنوبی نسبت داده شد. کاراکترهای کره ای و 
چند ارجاع به کدگذاری های یک فرد مشهور کره ای در رمزهای 
آن پیدا شد. اهداف این بدافزار افرادی از تایوان، ژاپن، چین و 

تعداد اندکی نیز از آمریکا- مهم ترین متحد کره جنوبی -  بودند.
نشانه های مشابهی در رجین دیده می شود. سیمانتک می گوید 
درصد)   ۲۸ ) روسیه  در  رایانه هایی  رجین  اهداف  بیشترین 
کامل  فهرست  اما  بودند.  درصد)   ۲۴ ) سعودی  عربستان  و 
هم  را  مکزیک  و  ایرلند  افغانستان،   مانند  مختلفی  کشورهای 
دارد  نام  لگزپین  بدافزار  این  شاخه های  از  یکی  می گیرد.  دربر 
که اصطالحی در بازی کریکت است. متخصصان می گویند این 
جنبه از رجین شباهت زیادی به بدافزاری دارد که  در حمله علیه 
بریتانیا  آن  در  و  شد  استفاده  بلژیک  مخابراتی  شرکت  بلگاکام 
الکترونیکی  جاسوسی  آژانس  هرچند  بود.  اصلی  مظنون 
چنین  اما  کرد  خودداری  آن  درباره  اظهارنظر  از  بریتانیا 
وقتی  شوند.  ارائه  کردن  گمراه  برای  است  ممکن  نشانه هایی 
روس ها جاسوسی رایانه ای را آغاز کردند اغلب تالش می کردند 
را  خود  آنها  هستند.  چینی  نرم افزارها  که  برسد  نظر  به  چنین 

پشت بدنامی چین پنهان کرده بودند.

قابلیت انکار کردن یکی از جنبه های جذاب جاسوسی رایانه ای 
آنقدر  نوین  نرم افزارهای  که  است  آن  در  دیگر  جذابیت  است. 
داشته  فراوانی  امنیتی  چاله  های  می توانند  که  هستند  پیچیده 
سوءاستفاده  مورد  دور  فاصله های  از  را  آنها  بتوان  و  باشند 
قرار داد. هرگاه یکی از این چاله ها پیدا شود به راحتی می توان 

داده ها را از آن گرفت و در سراسر جهان انتقال داد.
جاسوسی  کاربران  تنها  بزرگ  قدرت های  که  معناست  بدان  این 
روسیه  و  چین  آمریکا،  توسط  اصلی  حمالت  نیستند.  سایبری 
صورت می گیرند اما به گفته یک شرکت امنیتی رایانه، پاکستان، 
کار  این  به  نیز  آفریقایی  کشورهای  برخی  و  شمالی  کره 

می پردازند.
هزینه اندک این جاسوسی بدان معناست که در آینده دولت ها و 
بنگاه های بیشتری دچار آن خواهند شد. برخی دولت ها اقدامات 
مقابله ای عجیبی انجام داده اند. به خاطر آسیب پذیری رایانه ها، 
قول  بخواهیم  اگر  است.  داده  سفارش  تایپ  ماشین   ۲۰ روسیه 
اکنون  آینده  بگوییم  باید  کنیم  بیان  دوباره  را  گیبسون  آقای 

همین جاست و بیش از پیش خود را گسترش داده است.
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هوش مصنوعی: 
تهدید یا فرصت؟ 

تالش ها  گفته  انگلیسی  برجسته  دانشمند  هاوکینگ،  استیون  پروفسور 
گفته  به  است.  بشر  وجود  برای  تهدیدی  مصنوعی،  هوش  آفریدن  برای 
بشر  نژاد  پایان  می تواند  مصنوعی  هوش  تکنولوژی  کامل  توسعه  او، 
ای ال اس،  بیماری  به  ابتال  دلیل  به  که  برجسته  فیزیکدان  این  باشد. 
هوش  با  که  جدیدی  سیستم  از  کردن  صحبت  برای  ندارد،  تحرک  امکان 
تخریب  باعث  ای ال اس  بیماری  می کند.  استفاده  شده،  تولید  مصنوعی 
پیش رونده و ترمیم ناپذیر دستگاه عصبی مرکزی فرد می شود. هاوکینگ 
شده اند  ابداع  تاکنون  که  مصنوعی  هوش  ابتدایی  نسخه های  می گوید 
انسان  با  بتواند  که  تکنولوژی  خلق  تبعات  از  حال،  این  با  بوده اند،  مفید 
می گوید:  او  است.  کرده  نگرانی  ابراز  بگیرد  پیشی  او  از  یا  کند  برابری 
شتابی  با  بار  هر  و  بایستد  خودش  پای  روی  می تواند  موجودی  «چنین 
بیشتر خود را از نو طراحی کند. بشر که به دلیل محدودیت های زیستی 
سرعت کمتری دارد بدون توانایی رقابت عقب خواهد ماند.» با این حال، 
رولو کارپنتر که نرم افزار «کلوربوت» را طراحی کرده معتقد است انسان 
خواهد  حفظ  را  تکنولوژی  این  بر  خود  سلطه  طوالنی  بسیار  زمانی  تا 
از  بسیاری  حل  برای  مصنوعی  هوش  بالقوه  توانایی  همزمان  و  کرد 
کلوربوت  نرم افزار  شد.  خواهد  درک  بیشتر  و  بیشتر  بشری  مشکالت 

موفقیتش  میزان  و  داراست  را  پیشین  گفت وگوهای  از  یادگیری  قابلیت 
بسیار  ماشین ها  هوشمندی  میزان  سنجش  آزمایش  تورینگ،  آزمون  در 
باال بوده است. این نرم افزار توانسته بسیاری را متقاعد کند که در حال 
قدرت  داشتن  تا  می گوید  کارپنتر  هستند.  واقعی  انسان  یک  با  گفت وگو 
کامل،  مصنوعی  هوش  به  رسیدن  یعنی  الگوریتمی،  توسعه  یا  محاسبه 
این  آینده  دهه  چند  در  که  کرده  پیش بینی  اما  است  پیش  در  زیادی  راه 
پیش بینی  نمی توانیم  درست  می افزاید: «ما  او  شود.  محقق  عملی  تحول 
اتفاقی  چه  بگذارد،  سر  پشت  را  بشر  هوش  میزان  ماشین  یک  اگر  کنیم 
بود  خواهد  ما  حال  کمک  ماشین  این  فهمید  نمی توان  بنابراین  می افتد. 
کارپنتر  این،  وجود  با  می کند.»  نابودمان  یا  منزوی  را  ما  سرانجام  یا 
نیرویی  نهایتًا  که  می رود  سمتی  به  مصنوعی  هوش  او  نظر  به  می گوید 
تنها  مصنوعی  هوش  آینده  از  نگرانی  در  هاوکینگ  استیون  باشد.  مثبت 
دستگاه های  که  است  این  کوتاه مدت  آینده  در  نگرانی ها  از  یکی  نیست. 
هوشمند می توانند با به عهده گرفتن وظایفی که در حال حاضر بر عهده 
یک  ماسک  آلون  ببرند.  میان  از  را  شغلی  فرصت  میلیون ها  است  انسان 
کارآفرین حوزه تکنولوژی هشدار می دهد که هوش مصنوعی بزرگ ترین 
و  منافع  درباره  هاوکینگ  استیون  بود.  خواهد  ما  وجود  برای  تهدید 
ارتباطات  ستاد  مدیر  قول  از  او  است.  گفته  سخن  هم  اینترنت  مضرات 
شده،  تروریست ها  مشترک  مرکز  اینترنت  اینکه  درباره  بریتانیا  دولت 
هشدار می دهد و می گوید: «شرکت های اینترنتی باید برای مقابله با این 
حریم  کردن  فدا  بدون  که  آنجاست  مشکل  اما  کنند  تالش  بیشتر  تهدیدها 

خصوصی و آزادی بتوان این کار را عملی کرد.»

در دفاع از 
افشـاگـری

هنوز تبعات افشاگری سایتی مثل ویکی لیکس به رهبری جولیان آسانژ 
افشاگری  به  دست  آمریکایی  مقاطعه کار  اسنودن،  که  بود  نشده  تمام 
دیگری زد و پرده از سیاست های کاخ سفید برداشت و نشان داد که دنیا 

مکانی امن برای زندگی نیست. 
پس از افشای او بود که مشخص شد همه کشورها از همدیگر جاسوسی 

می کنند و «اعتماد» حلقه گمشده در دنیای سیاست است. همیشه در هر 
دورانی کسی بوده که «دروازه ای» را باز کند و نوری هر چند اندک بر 
اینک  گیت».  تا «اسنودن  گیت»  از «واتر  بیفکند؛  سیاست  تاریکخانه های 
نیز با افشای شکنجه های سیا آن هم به روایت سنا دوباره این موضوع 
جان گرفته است که آیا باید از افشای اینگونه مطالب دفاع کرد یا نه؟ تد 
کروز، نماینده سنا و از جمهوری خواهان نزدیک به تی پارتی، که از او 
برده  نام  آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدهای  از  یکی  به عنوان 
انتقاد  سنا  افشاگری های  از  شدت  به  که  است  کسانی  از  یکی  می شود 
می کند و اعتقاد دارد اینگونه افشاگری ها به منافع آمریکا صدمه می زند. 
شکنجه ها  «افشای  می گوید:  افشاگری ها  اینگونه  مضرات  درباره  او 
توسط سنا می تواند زندگی ما را با خطر دوباره روبه رو سازد. می تواند 
دوستان مان را از ما دور کند». فرید زکریا مجری برنامه «GPS» از شبکه 
خبری سی ان ان و ستون نویس« واشنگتن پست» اما در یادداشتی در دفاع 
از این افشاگری می نویسد: صحبت های کروز آدمی را به یاد دوران جنگ 

سرد می اندازد. در آن زمان گفته می شد که نباید در برابر اتحادجماهیر 
شوروی یک نقطه ضعف از ایاالت متحده آمریکا رو شود. سیاستمدارانی 
از این دست اعتقاد دارند افشای نقطه ضعف باعث می شود دست و پای 
خود را در برابر دشمنان مان ببندیم.در واقع اتحاد جماهیر شوروی در 
سیاست های خود چندان دوستانه با متحدان خود برخورد نمی کرد و از 
قضا بسته ترین فضای رسانه ای را داشت و با ایاالت متحده نیز یک رقابت 
تسلیحاتی به راه انداخته بود. اینها، چکیده کلی از سیاست های شوروی 
سابق بوده که نشانگر تهاجمی عمل کردن سیاستمداران کمونیست بوده 
است. سیاست کرملین، «کا گ ب» در آن زمان به این منوال بود که تمامی 
ضعف ها پوشش داده می شد و هرگز در سطح رسانه ای مطرح نمی شد. 

در واقع هم کرملین و افسران کاگ ب هر دو مکمل هم بودند و افسران 
عدم  همین  و  می دادند  ادامه  خود  کار  به  نظارتی  هیچ  بدون  «کا گ ب» 
نظارت بر کارکرد «کا گ ب» باعث شده بود که مدام این سازمان اطالعاتی 
یادداشت اش  ادامه  در  زکریا  بخورد.فرید  شکست  مختلف  جبهه های  در 
جنگ  دوران  در  نیز  آمریکا  می نویسد:  پست  واشنگتن  روزنامه  در 
ساختار  دلیل  به  کشور  این  اما  است  داشته  دست  این  از  اشتباهاتی  سرد 
خود  اصلی  ساختار  به  دوباره  است  توانسته  داشته  که  دموکراتیکی 
بدون  دهد  تغییر  را  خط مشی ها  می تواند  جدید  مدیریت های  باز گردد. 
اینکه به وجهه آن آسیب برسد. دوره های اصالح طلبی یکی از ویژگی های 
حکومت دموکراتیک است. با این وجود هنوز مباحثی وجود دارد که به 
مدل دموکراسی کشورهایی همچون آمریکا و بریتانیا نقد وارد می شود 
همین  با  آنها  اما  می دانند  دموکراسی  مدل های  خشن ترین  جزو  را  آن  و 
آلمان  ژاپن،  امپراتوری  جمله  از  دنیا  نقاط  سایر  بر  توانستند  سیستم 
همچنان  برخی  که  چند  هر  کنند.  غلبه  شوروی  جماهیر  اتحاد  و  نازی 
دل در گروی مدل مترنیخی دارند و به دنبال برقراری موازنه قدرت در 
اسبق  سناتور  و  شناس  جامعه  هان،  موینی  پارتیک  هستند.دانیل  دنیا 
آمریکایی می گوید: «آزادی در حال حاضر غریب است و آزادی آمریکایی 
بسته ای  سیستم  دارای  که  کشورهایی  در  آزادی  او  اعتقاد  به  غریب تر». 
هستند کارکرد بدی پیدا می کند. سیستم های باز این مزیت را دارند تا از 
بازخوردهایی که در سطح جامعه وجود دارد برای اصالح امور استفاده 
می توانند  واقع  در  گزارش ها  و  حسابرسی  دادن،  نظر  انتقاد،  کنند. 
پس  برنامه های  که  است  مدعی  سیا  کنند.  تهیه  را  بازخورد  این  خوراک 
از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، بسیار مفید واقع شده است و خودش در مقام 
قاضی به خود نمره عالی و مقبول می دهد. سنا اما به عکس ادعاهای سیا 
برابر  در  می کند.  باز  را  فراوانی  بحث  جای  که  می کند  تهیه  را  گزارشی 
دفاعی که سیا از عملکرد خود می کند و سعی دارد که نشان دهد گزارش 
سنا دروغ است و به وجهه این سازمان اطالعاتی خدشه وارد شده است، 
می کند  بهتر  سیا  برای  را  شرایط  اطالعات  این  افشای  که  گفت  باید  اما 
نه بدتر. اینگونه افشاگری ها باعث می شود که سازمان اطالعاتی آمریکا 

(SNL) دست به پاالیش بزند و از نیروهای کارآمدتری استفاده کند. 

کدام سازمانی را سراغ دارد که توانسته باشد با «خودقضاوتی» در مورد 
عملکرد خودش پیشرفت داشته باشد؟ پاسخگویی های دموکراتیک باعث 
سال  در  کنند.  حس  ذره بین  زیر  را  خود  همواره  آژانس ها  که  می شود 
سازمان  که  شد  مشخص  گرفت  صورت  که  افشاگری هایی  پی  در   ۱۹۷۵
سیا در ترور رهبران کشورهای جهان سوم نقش دارد و همین موضوع 
سیاست  وجهه  به  که  می شد  گفته  شد.  همراه  شدیدی  ملی  واکنش  با 
اطالعات  این  که  کسانی  و  است  شده  وارد  جدی  آسیب  آمریکا  خارجی 
افشاگری  این  که  است  شرایطی  در  هستند.این  مقصر  کرده اند  افشا  را 
موجب شد که اصالحاتی آغاز شود که به آغاز یک عصر تاریخی می ماند. 
سازمان  و  کنگره  نظارت  سیا،  ماموران  توسط  ترور  ممنوعیت  جمله  از 
سازمان های  عملکرد  روی  آمریکا  اطالعاتی  سازمان های  قضایی 
در  همچنین  گرفت.  شکل  دوران  این  در  سیا  جمله  از  آمریکا  اطالعاتی 
این دوران برای روسای اف بی آی نیز محدودیت هایی لحاظ شد که دیگر 
نتوانند از قدرت سوءاستفاده کنند. این مقدار از اصالحاتی که صورت 
گرفت معقول بود و افرادی را که تقریبا به هیچ نهادی پاسخگو نبودند 

وادار به پاسخگویی می کرد. 
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این جوک بیشتر تکبرآمیز است، و جوک های فراوانی از این دست وجود دارد. اما در این 
یک  برای  شما  ایده  اگر  است.  منطقی  کامًال  تازه کاران  سوی  از  جهانی  آرزوهای  زمینه 
خدمت یا محصول بتواند گسترش یابد تا حدی که جهان را تحت پوشش قرار دهد، چرا 
نباید این کار را انجام دهید؟ و اگر نتوان ایده شما را تا آن حد باال برد، آیا نباید ایده ای پیدا 
کنید که چنان شود؟ با تمام اینها، تسخیر بخشی قابل توجه و حتی غالب از بازار جهان 
به طور کمابیش خالقانه کامًال شدنی است. این امر برای بزرگ ترین موفقیت ها در دنیای 
اینترنت مهم بوده است: آمازون (حدود نیمی از بازار کتاب آمریکا، بیشتر از این مقدار 
در کتاب های الکترونیکی)؛ علی بابا (حدود ۸۰ درصد تجارت الکترونیک چین)؛ فیس بوک 
(که مدعی است ۱/۳ میلیارد کاربر فعال دارد)؛ و گوگل (۶۸ درصد جست وجوهای آنالین 

در آمریکا و بیش از ۹۰ درصد در اروپا).
انواع  تمام  معرض  در  را  رقیبان  و  مشتریان  تسلطی  چنین  که  نگرانند  قانونگذاران 
خواسته  اروپا  کمیسیون  از  اروپا  پارلمان  قطعنامه  در  اینکه  دهد.  قرار  سوءاستفاده ها 
خدمات  «دیگر  از  گوگل  جست وجوی  موتور  کردن  جدا  موضوع  بررسی  به  تا  شده 
رفتن  چاپ  زیر  از  بعد  کوتاهی  مدت  بود  قرار  که  بپردازد،  گوگل  شکستن  برای  تجاری» 
اما  است.  بی ارزش  خودنمایی  سیاست  یک  شود،  رای گیری  آن  درباره  اکونومیست 

اشمیت،  اریک  گوگل،  اجرایی  است. (رئیس  واقعی  گوگل  درباره  کمیسیون  نگرانی های 
عضو هیات مدیره شرکت صاحب این روزنامه است.)

از  بسیاری  است.  گرفته  قرار  دقیق  بررسی  مورد  که  نیست  دیجیتال  غول  تنها  این  و 
گیرد،  قرار  تفحص  مورد  آنتی تراست  موارد  لحاظ  از  آمازون  خواسته اند  نویسندگان 
اگرچه دلیل احتمالی این نگرانی، مشاجره بین آمازون و نشر هچت ( Hachette  ) اکنون 
خصوصی  حریم  موضوع  بر  بیشتر  فیس بوک  درباره  نگرانی ها  است.  شده  فصل  و  حل 
کاربران تمرکز دارد تا بر تسلط آن بر بازار - اما این دو نگرانی با هم مرتبط اند. هر دو 

درباره اندازه مطلق شرکت های مورد نظر هشدار می دهند.
 

موضوعات مربوط به استاندارد
موضوعی درباره اینترنت وجود دارد که به نفع شبه انحصارهای قارچ گونه است. بیشتر 
دقیق  نظارت  نیازمند  و  اینترنتی  تجارت  از  جانبی  نامطلوب  محصول  یک  آنکه  جای  به 
باشد، بخشی جدایی ناپذیر از چیزی است که باعث چنان رشد سریع و ابتکار بهبوددهنده 

زندگی شده است.
خصوصی  انحصار  با  زیادی  بی اعتمادی  با  جهان،  کشورهای  بیشتر  در  و  آمریکا،  در 

برخورد می شود. اگرچه قانون آنها را به خودی خود بد نمی انگارد. در تصمیم سال ۱۹۱۱ 
که طبق آن استاندارد اویل ( Standard Oil ) به ۳۴ شرکت مختلف تفکیک شد، دادگاه عالی 
آمریکا فرض کرده بود که سرنوشت یک شرکت غالب باید به این بستگی داشته باشد که 
آیا به قیمت زیان مشتریان از تسلط خود سوءاستفاده می کند یا خیر. در آن زمان به نظر 
این  که  یافت  اطالع  دادگاه  اما  دارد.  مصداق  استاندارداویل  مورد  در  امر  این  می رسید 
شرکت (که از دهه ۸۰ قرن ۱۹ بر کسب و کار نفت مسلط بوده) قبًال کارهای زیادی به نفع 
مصرف کنندگان و جامعه در کل انجام داده است. این شرکت نوعی نفت سفید تولید کرد 
که بدون ایجاد انفجار و به طور درخشان می سوخت و می شد از این لحاظ به آن اعتماد 
کرد (به همین دلیل نام آن «استاندارد» است). این شرکت برای زیرساخت ها و تحقیقات 

و توسعه تولیداتی چون انواع روغن ها هزینه زیادی کرد.
انحصارطلبان  اینکه  بر  مبنی  می کند  تایید  را  تی یل  آقای  استدالل  اولیه،  سال های  آن 
انحصار  رانت  سال های  وعده  می کند  خاطرنشان  او  باشند.  پیشرفت  عامل  می توانند 

انگیزه ای قوی برای ابتکار فراهم می کند. و سودهایی که انحصارطلبان می توانند با خود 
بیاورند امکان انجام طرح های جسورانه بلندمدت و تحقیقات بلندپروازانه ای را می دهد 
که «شرکت های گرفتار در رقابت نمی توانند تصورش را بکنند». او در کتاب جدید خود 
به نام «صفر تا یک» می گوید «دل مشغولی» اقتصاددانان نسبت به رقابت «یادگار تاریخ» 
ارائه  از  موفقیت  را؛  موفقیت  نه  و  می دهد  توضیح  را  شکست  رقابت  می گوید  او  است. 

راه حل منحصربه فرد می آید، و بنابراین طبیعی است که به انحصارطلبی سوق یابد.
ظاهرًا  بازاری  بلکه  کند.  رقابت  کهنه کار  فرد  با  مستقیمًا  نمی کند  تالش  باهوش  تازه کار 
این  از  کالسیک  مثال  درآورد.  خود  انحصار  به  را  آن  بتواند  که  برمی گزیند  را  بی اهمیت 
نوع فیس بوک است که با انجمن دانشجویی آیوی لیگ ( Ivy League  ) آغاز شد، اما دیگر 

غول های حال حاضر بر چیزهایی تمرکز دارند که دیگران به آنها اهمیت کمی می دهند. 
اندازه بازار جست وجو اکنون کامًال آشکار است، اما وقتی گوگل به آن پرداخت این گونه 
کوچکی  موقعیت  کتاب  بازار  مسلمًا  داد  قرار  هدف  را  کتاب  آمازون  که  زمانی  در  نبود؛ 
نبود. اما یک زیرمجموعه عمدًا محدود از بازاری بود که شرکت قصد داشت در نهایت بر 

آن غالب شود (آمازون در واقع از ابتدا خودبزرگ بین بود).

این شرکت بعد از آنکه جای پای خود را محکم کرد به سرمایه گذاری مخاطره آمیز روی 
آورد و تالش می کند به بازارهای بزرگ تر وارد شود و با سرعت هر چه تمام تر رشد کند. 
رید هافمن، بنیانگذار پیشین لینکدین، بزرگ ترین شبکه اجتماعی مخصوص حرفه ای ها، 
با ۳۰۰ میلیون کاربر ثبت شده و سرمایه دار مخاطره ای مشهور سیلیکون ولی، می گوید 
 (  Uber ) هدف، ساخت پلت فورم بزرگ بعدی است». جدیدترین مثال از این دست اوبر»
در   ۲۰۱۰ سال  در  شرکت  این  وقتی  است.  مالیات ها  جهان  بر  تسلط  درصدد  که  است 

بزرگ  خودروهای  با  رانندگان  برای  را  خدماتی  تنها  کرد  کار  به  آغاز  سانفرانسیسکو 
لوکس داخل و خارج سانفرانسیسکو ارائه می کرد. این شرکت به کسب ۱/۵ میلیارد دالر 
بدین  بخشید.  میلیارد دالری   ۱۷ از  بیش  ارزش  آن  به  که  داد،  ادامه  مخاطره آمیز  سرمایه 
شهر  یک  هفته  هر  تقریبًا  و  یافت.  گسترش  کشور   ۵۰ در  شهر   ۲۳۰ به  شرکت  این  ترتیب 
جدید را اضافه می کند، و دور بعدی تامین مالی آن حدود ۴۰ میلیارد دالر است. بعد از آغاز 
رشد، یک جنبه دیگر از کسب و کار اینترنت که به انحصار پایان می دهد وارد می شود. 
شده  ذکر  متی  انجیل  در  بار  نخستین  که  است  اصل  یک  از  نوین  شبکه»معادل  «تاثیرات 
است: «به هر کسی که دارد بیشتر داده خواهد شد، و آنها به وفور آن را خواهند داشت. 
هر کسی که ندارد، حتی آنچه را که دارد از او ستانده خواهد شد.» شاخص ترین نمونه از 
این پدیده ظهور فیس بوک است. با جذب اعضای جدید، این شبکه اجتماعی افراد بیشتری 
را در اختیار تمام آن اعضا قرار داد تا با آنها تعامل کنند، که این امر مزایای عضویت را 
افزایش داد و خود باعث جذب اعضای بیشتر شد.  تمام داستان های موفقیت های بزرگ 
در دنیای اینترنت به جز اپل (که عمدتًا سازنده سخت افزار است) بر تاثیرات شبکه متکی 
فروشندگان  برای  بهتر  بازار  معنای  به  بیشتر  خریداران   (  eBay) مورد  ای بی در  است. 
است، در حالی که فروشندگان بیشتر، eBay را بازار جذاب تری برای خریداران می کند. 
تاثیرات  از  فیس بوک  که  شود  انجام  پیشرفتی  و  مورد  این  بین  باید  کاربردی  تمایز  یک 
کمک  اعضا  تمام  به  جدید  اعضای  افزودن  بود:  مستقیم  مزیت  آنجا  است.  گرفته  شبکه 
کرد. اما در مورد eBay این تاثیر غیرمستقیم بود. افزودن خریداران جدید مستقیمًا به 
ضررشان تمام شد- اما جذب  به  گاهی  این  حقیقت،  نکرد -در  کمکی  خریداران موجود 
بسیار  شبکه  غیرمستقیم  تاثیرات  این  کرد.  کمک  آنها  به  مستقیمًا  بیشتر  فروشندگان 
ظریف تر از تاثیرات مستقیم است. در حقیقت آنها به اندازه کافی ظریف هستند تا عالقه 
زیادی از سوی اقتصاددانان دانشگاهی را به خود جلب کنند. جایزه نوبل امسال که به 

ژان تیرول از دانشگاه تولوز اعطا شد تا حدی تقدیر از کار او روی این موضوع بود.
 

نیاز به سرعت
تعداد  افزایش  با  می دهد.  نشان  کار  موضوع  در  را  پدیده  این  از  مثالی   Uber ،دیگر بار 
رانندگان در بازار توسط شرکت، مدت زمانی که طول می کشد خودرو به مشتری برسد 
خود  نوبه  به  امر  این  و  می کند،  جذب  را  بیشتری  مشتریان  امر  این  که  می یابد،  کاهش 
می تواند هزینه رانندگان بیشتر را تامین کند. با رشد این کسب و کار، رانندگان نیز زمان 
بیکاری کمتری دارند، که به معنای این است که شرکت می تواند قیمت ها را کاهش دهد، 

که این امر بار دیگر مشتریان بیشتری را جذب می کند.
با  حداقل  دانشگاهیان  بعضی  است.  خوشحال  آینده  انحصارطلبان  برای  تی یل  آقای 
دیجیتال  دنیای  انحصارطلبان  که  می کنند  استدالل  آنها  موافق اند.  تحلیل  این  از  بخشی 
در اصل بی ضررند؛ گوگل، که در سال ۲۰۱۰ نخستین انحصارطلب از نوع انحصارطلبان 
اختیار  در  را  کار  نمونه  یک  گرفت،  قرار  آنتی تراست  دقیق  بررسی  تحت  که  بود  جدیدی 

بعضی از آنها قرار داده است.
نکته اول آنها این است که انحصارطلبان دیجیتال اغلب واقعی نیستند، یا به این دلیل که 
هیچ فروشی وجود ندارد، یا به این دلیل که بخش کوچکی از بازار که آنها بر آن تسلط 
فروش  و  جست وجو  دنیای  بر  است  ممکن  گوگل  بنابراین  نیست.  داستان  تمام  دارند 
و  باشد  نداشته  ابتدا  همان  از  مستقیمی  درآمد  هیچ  اما  کند،  غلبه  آن  به  وابسته  تبلیغات 
در وهله دوم با گروهی از مردم در بازار کلی و بزرگ تر برای تبلیغات آنالین رقابت کند.

علم و دانش

همه درصدد اداره جهان 

انحصار اینترنت 
 ترجمه: الهام شیرمحمدی

اظهاراتی  چنین  می کنیم.»  غلبه  یوگا  جهان  بر  داریم  «ما   
در مراسم فارغ التحصیلی ۵۰۰ ورودی جدید در یک مدرسه 
کارآفرینی در سیلیکون ولی، مبنی بر خودبزرگ بینی متمرکز، 
به مغازه ها کمک  که  شرکتی  پیشین  بنیانگذار  عادی است. 
اطراف  تلفن های  شماره  به  را  دیجیتال  پیشنهادات  می کند 
بفرستند پیش بینی می کند «ما بر این فضا مالکیت داریم». 
شرکتی که رفتار آنالین مردم را بررسی می کند می گوید در 

حال برنامه ریزی برای «غلبه بر جهان» است.
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بر  خود  خودی  به  فروش  مزایای  و  شبکه  تاثیرات  که  است  این  دوم  بحث 
موانع ورود نمی افزاید. فیس بوک نخستین شرکت رسانه اجتماعی نبود، و 
دسترسی منحصربه فرد به تاثیرات شبکه نداشت. فیس بوک در بازارهای 
زیادی با رقیبانی با اعضای بسیار بیشتر روبه رو شد. شرکت های کوچک 
بزرگ زیادی وجود دارد که در تالش اند به روش های مختلف از گوگل  و 
پیشی بگیرند. گوگل از هر مانعی که نفع ببرد، مسلم است برای کنار زدن 

تمام واردشوندگان کافی نیست.
مطرح  دیجیتال  غول های  دیگر  درباره  می توان  را  مشابهی  بحث های 
تکه  این  اما  کند،  پیدا  تسلط  آنالین  حراج های  بر  است  ممکن   EBay .کرد
است.  الکترونیک  تجارت  رشد  حال  در  کیک  از  کاهشی  حال  در  و  کوچک 
فیس بوک ممکن است از تاثیرات قدرتمند شبکه بهره مند باشد، اما بسیاری 
از کاربران «چند خانه ای» هستند یعنی آنها عضو دیگر باشگاه های آنالین 

نیز هستند. آمازون حتی یک انگیزه قوی تر از گوگل دارد تا مشتریانش را 
شاد و قیمت ها را پایین نگه دارد: مردم تمایل دارند محصوالتی را بخرند 

که در انواع دیگر سایت ها پیشنهاد می شود.
 

فضایی برای خود
سخنی  این  می دهد.  ارائه  خوش بینانه  بسیار  تصویری  تحلیل  این  اما 
اما  است-  رقابت  در  هم  با  چیز  همه  که  است  آنالین  دنیای  در  کلیشه ای 
در  دارند.  سرسختانه  رقابت  یکدیگر  زمین  در  ندرت  به  اینترنت  غول های 
ندارد  اهمیت  آنها  برای  که  می جنگند  بازار  در  جایگاه هایی  سر  بر  عوض 
دفاعی  دیوار  خود  اصلی  کار  و  کسب  اطراف  می کنند  تالش  که  حالی  در 
بزرگ  شرکت های  تمام  دارند؛  فضا  این  در  منفردی  مزایای  آنها  بکشند. 
اینترنتی «بر فضا مالکیت دارند»، حتی اگر ماهیت این فضا همیشه برای 
خارجی ها آشکار نباشد. فیس بوک بدون داشتن گواهی سوءپیشینه بیش 
از همه درباره دوستی های مردم، شبکه آشنایی و حوزه مورد عالقه شان 

می داند.
پیشنهادات شان،  که  کرده اند  جمع آوری  داده  انبوهی  گوگل  و  آمازون 
گوگل  می کند.  سریع  و  دقیق  را  الگوریتم هایشان  دیگر  و  جست وجو 
از  استفاده  به  قادر  که  می کند  افتخار  داده  حوزه  دانشمندان  داشتن  به 
اطالعات برای مناسب ساختن هر چه بیشتر جست وجو و تبلیغات هستند. 
تاثیرات شبکه نیز داده های بیشتری در اختیارشان قرار می دهد؛ دسترسی 
پیوسته و استراتژی هوشمندانه تر تضمین می کند که گوگل مزیت خود را 
(موتور   Bing در توانسته  مایکروسافت  اگرچه  کند.  حفظ  زمینه  این  در 
مدیریت  طوری  را  آن  اما  کند،  ایجاد  را  این  گوگل)  معادل  جست وجوی 
نکرده که کسب و کاری سودده شود به رغم اینکه میلیاردها دالر برای آن 

هزینه کرده است.
این تنها به دلیل مزیت داده ای گوگل نیست. حتی به این دلیل است که اگر 
رقیب همیشه یک کلیک فاصله دارد، به نظر می رسد بیشتر کاربران تمایلی 
شکل  راحت تر  زندگی  برای  عاداتی  مردم  در  ندارند.  گام  این  برداشتن  به 
می گیرد، و وقتی خدماتی چون موتور جست وجوی گوگل و حتی مهم تر 
اپلیکیشن ای میل و نقشه آن وارد این عادات شود آنها به آن ادامه می دهند. 
اجرای  است.  نیز  بیشتر  گوگل  بازارهای  دیگر  در  سوئیچینگ  هزینه  این 
شرکت های  اگرچه  است،  پیچیده  بسیار  گوگل  در  تبلیغاتی  کمپین های 
بزرگ از پلت فورم های بسیاری استفاده می کنند، اما شرکت های کوچکی 
که آموخته اند چگونه از گوگل استفاده کنند تمایل دارند با همان کار خود 
درباره  اقتصاددانان  برای  توجه  جالب  موضوعات  از  یکی  دهند.  ادامه  را 
از  دسته ای  به  کمک  برای  که  است  دامنه ای  شبکه،  غیرمستقیم  تاثیرات 
جست وجوی  گوگل  ببرند.  نفع  از دیگری  تا  فراهم می کنند  شبکه  اعضای 
قرار  برای  را  باالیی  مبالغ  شرکت ها  تا  می دهد  قرار  اختیار  در  را  رایگان 
قیمت  بپردازند.  جست وجو  نتایج  کنار  تبلیغات  فهرست  صدر  در  گرفتن 
حراج کلمات کلیدی که هنگام جست وجو تبلیغات را به راه می اندازد، در 
است  دالر   ۰/۵ میانگین  قیمت  اگرچه  می رسد،  دالر   ۵۰ به  موارد  بعضی 

ادلمن  بن  شود).  کلیک  تبلیغ  آن  روی  که  می شود  پرداخت  صورتی  در  (و 
این  در  گوگل  (رقیب  مایکروسافت  در  که  هاروارد،  تجارت  دانشکده  از 
میان  این  در  دیگر  بازیگر  هر  از  بیش  «گوگل  می گوید:  کرده  کار  زمینه) 
دستاورد دارد.» گوگل می گوید مشتریان به شیوه ای کارآمد برای رسیدن 

به مخاطبان جهانی هزینه پرداخت می کنند.
 

دشوارترین بازی دفاع کردن است
گوگل و دیگر غول های اینترنتی همگی قدرت منحصربه فردی را در بازار 
به درجات مختلف ایجاد کرده اند، و آن را بسیار سریع انجام داده اند. حتی 
دیگران ممکن است اکنون همین کار را انجام دهند. اینکه آنها واقعًا از آن 
سوءاستفاده می کنند یا خیر پرسشی کامًال متفاوت است. دلیلش این است 
که قدرت های انحصاری را می توان با سهولت بیشتری به طور آنالین در 
مقایسه با آفالین و بدون نیاز به تقلب به دست آورد. بخشی از آنچه آمازون 
را برجسته می کند این است که توانسته تا مدت زمان طوالنی خود را در 
همان مسیر پیشرفت اولیه نگه دارد. آمازون هرگز سرمایه گذاری سنگین 
برای رسیدن به مقیاس را متوقف نکرده و در عوض ترجیح داده مقیاسی 
حال  در  آن  سرمایه گذاران  دهد.  گسترش  بوده  آن  خواهان  همیشه  که  را 
حاضر تنها خواهان رشد و نه برگشت سرمایه هستند. گفته می شود حتی 
اگر نیازی به نشان دادن سود نباشد، روشن است برای پولی که از جزء جزء 

این کسب و کار به دست می آید تا رشد را در بخش های جدیدتر تامین کند 
می کند  دفاع  مطلب  این  گفتن  با  خود  اقدامات  از  گوگل  دارد.  وجود  نیاز 
اطالعات  دادن  نشان  است:  مشتریان  زندگی  کردن  راحت تر  آنها  هدف  که 
محدود  می شود؛  کلیک ها  تعداد  در  صرفه جویی  باعث  مستقیم  طور  به 
سطح  از  ناشی  سردرگمی  از  اجتناب  به  گوشی  تولیدکنندگان  داشتن  نگه 
مشترک های مختلف کمک می کند. اما نادیده گرفتن این حقیقت که همین 
اقدامات می تواند موقعیت غالب گوگل را تثبیت کند و گسترش دهد دشوار 
همه  که  نیست  این  کاربر  به  کمک  غیرمستقیم،  تاثیرات  دنیای  در  و  است 
گوگل  از  شکایت  پرونده  گرفت  تصمیم   FTC شود.  انجام  منصفانه  چیز 
اینکه  بر  مبنی  داد  ضمانت هایی  شرکت  این  چون  ندهد  ادامه   ۲۰۱۳ در  را 
بعضی اقداماتش را تغییر می دهد مانند اینکه به تبلیغ کنندگان اجازه دهد 
به داده هایش دسترسی داشته باشند. این کمیسیون گمان می کرد هرگونه 
ضرری که به رقبا زده شده با مزایای مشتری جبران می شود. در اروپا، 
قانونگذاران  دارد،  ضدتراست  دعاوی  در  بزرگ تری  نقش  رقبا  منافع  که 
شرکت  به   ۲۰۱۳ سال  یادداشت  در  آنها  کرده اند.  پیدا  نقادانه تری  دیدگاه 
نوشتند «کمیسیون این دیدگاه بدوی را دارد که گوگل از جایگاه غالب خود 
در بازارهای مرتبط برای خدمات جست وجوی افقی در وب سوءاستفاده 
می کند». از آن زمان تاکنون گوگل تغییراتی را در بعضی از اقدامات خود 
در  خودش  پیشنهادات  به  کمتر  برتری  دادن  مانند  است،  آورده  وجود  به 

تبلیغات کنار نتایج جست وجوها. 
 

اگر داده همه چیز بود...
این چیزی است که باعث می شود مردم نگرانی های آقای تی یل را دوست 
سطوح  که  کنند  دخالت  پویایی  موفقیت  در  نباید  دولت ها  باشند.  داشته 
باالتر ابتکار را نوید می دهد. آقای تی یل در کتاب خود می نویسد «پویایی 
قدیم  انحصارطلبان  چرا  می دهد  توضیح  خودش  جدید،  انحصارطلبان 
شد:  خواهد  مختل  روزی  نیز  گوگل  می کنند.»  خفه  را  نوآوری  و  ابتکار 
تغییر  را  محاسبه  غالب  شکل  که  پلت فورم»  در  مشابه  «تغییر  با  احتماًال 
به  را  گوگل  اندروید  باشد.  شده  آغاز  قبل  از  است  ممکن  امر  این  می دهد. 
را  حقیقت  این  نمی تواند  اما  است،  کرده  تبدیل  موبایل  دنیای  در  نیرویی 
در  گوگل  که  دنیایی  قوانین  از  متفاوت  قوانینی  با  دنیا  آن  که  دهد  تغییر 
بسیار  موبایل ها  در  محاسبه  می کند.  کار  می سازد،  پول  و  یافته  رشد  آن 
در  کردن  کلیک  که  است  این  دارد  اهمیت  بیشتر  آنچه  است.  تکه تکه 
گوشی های هوشمند به اندازه کلیک در کامپیوتر شخصی سودآور نیست. 
است،  شده  کند  اخیرًا  جست وجو  تبلیغات  از  ناشی  گوگل  درآمد  رشد  اگر 
گوشی های  در  انجام شده  کلیک های  دلیل  به  حدی  تا  می گویند  تحلیلگران 
هوشمند است. به نظر می رسد اینکه چنین شرکت مختلط و داده محوری 
طور  به  و  تاریخ  جریان  بر خالف  آورد  دست  به  بیشتری  غلبه  بخواهد 
رقابت  سمت وسوی  از  شهودی  دیدگاه های  اما  باشد.  نامحتمل  شهودی 
اینترنتی قبًال اشتباه بوده است، همچنان که وجود غول هایی چون گوگل، 
را  گذار  از  نشانه هایی  این  اگر  و  می کند  تایید  را  آن  فیس بوک  و  آمازون 
مقیاس  در  حماسی  نبردی  کنونی  ضدتراست  درگیری های  دهد،  نشان 
قانون  که  سناتوری  شرمن،  جان  بود.  خواهد  اویل  استاندارد  علیه  نبردی 
اصلی ضدتراست آمریکا از او نام گرفته است، گفت «اگر هنوز هم نخواهیم 
یک پادشاه را مانند یک قدرت سیاسی تحمل کنیم، نباید پادشاه تولید یک 
تحمل  را  زندگی  ضروریات  از  هرگونه  فروش  یا  نقل  و  حمل  محصول، 

کنیم. حتی پادشاهی که کارها را بسیار آسان می کند.»
منبع: اکونومیست

شد:  خواهد  مختل  روزی  نیز  گوگل   
احتماًال با «تغییر مشابه در پلت فورم» که 
شکل غالب محاسبه را تغییر می دهد. این 
باشد.  شده  آغاز  قبل  از  است  ممکن  امر 
دنیای  در  نیرویی  به  را  گوگل  اندروید 
موبایل تبدیل کرده است، اما نمی تواند این 
حقیقت را تغییر دهد که آن دنیا با قوانینی 
متفاوت از قوانین دنیایی که گوگل در آن 

رشد یافته و پول می سازد، کار می کند. 
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انجام  تمام  سرعت  با  می توانید  که  طریقی  هر  به  را  کار 
اینکه  یا  کرده اید  کار  ساعت  چند  اینکه  به  اگر  دهید! 
رسیده اید  اینجا  به  تا  کرده اید  تحمل  را  سختی هایی  چه 
می نازید، بازی را باخته اید. دنیای کسب وکار کسی را بابت 

ساعت هایی که کار کرده، نوازش نمی کند. 
چیزی که نباید فراموش کنید این است که باید در کمترین 
گونه  هر  بدون  و  مطلوب  کیفیت  حفظ  با  ممکن  زمان 

حاشیه، از پله اول به پله بعدی بروید.
صرف  را  خود  انرژی  و  وقت  تمام  کارها،  تازه  اغلب 
کارهای کوچک و جزئیات غیرضروری می کنند، ولی زمان 

مهم ترین نقش را بازی می کند، این طالیی که با چشم دیده 
شما  راه  در  که  هست  موقعیت هایی  واقع،  در  نمی شود. 
اهمیت  جمله  یک  در  بخواهیم  اگر  شاید  است.  گرفته  قرار 
که  است  زمان  این  بگوییم  است  بهتر  دهیم  شرح  را  زمان 
یک  نه  می کند،  را  شما  کسب وکار  پویایی  و  رشد  ضمانت 
برای  نکته  هفت  اینجا  در  کردن!  فکر  و  نشستن  گوشه 
زمان  کوتاه ترین  در  را  موفقیت  دارند  دوست  که  کسانی 

ممکن احساس کنند، لیست شده است:

۱. قبل از هر چیز باید بفهمید که چه کاری از شما برمی آید 
و بازار چه نیازی دارد. کارآفرینی فقط این نیست که یک 
کار را از بیخ و بن شروع کنید یا اینکه بنشینید و یک فکر 
همه  این  جای  به  کنید.  تحلیل  را  ریسک  پر  و  جدید  بسیار 
یک  که  است  کافی  فقط  برداشتن،  بزرگ  سنگ  و  گرفتاری 
شغل انتخاب کنید. کارتان را ساده شروع کنید، ولی بدانید 
چه کاری می خواهید برای پیشه ای که در آن هستید انجام 
باشید.  عالقه مند  آن  به  که  کنید  انتخاب  را  کاری  دهید. 

نباید معیار انتخابتان پول ساز بودن باشد. اگر کاری را که 
پول ساز  برایتان  زود  یا  دیر  باشید،  داشته  دوست  می کنید 
درآمدش  و  پول  براساس  را  کاری  اگر  ولی  شد،  خواهد 
انتخاب کنید، جواب عکس خواهید گرفت. از کارتان خسته 

می شوید و دست از پا درازتر به خانه برمی گردید!

پای  چقدر  مشتری  که  کنید  تحقیق  تازه وارد،  به عنوان   .۲
شما پول خرج می کند. 

معمول  کیفیت  که  است  بهتر  اوقات،  بیشتر  وارد  تازه  یک 
اگر  کند.  ارائه  خود  رقبای  به  نسبت  کمتری  قیمت  با  را 
دارید،  سرتان  در  زیاد  سودهای  و  قیمت  افزایش  سودای 
به  تجارتتان  نهال  که  وقتی  برای  بگذارید  را  رویاهایتان 
بازارهای  که  شرکت هایی  تمام  باشد.  شده  تبدیل  شرکت 
جهانی را در دستانشان دارند، با حفظ کیفیتی که مشتری 
دارند.  رقابت  محصوالت  قیمت  کردن  کم  روی  می پسندد، 
برای شروع، تا حد ممکن قیمت ها را کاهش دهید. چند ماه 
اول را فقط به دنبال گذران شرکتتان باشید. از تمام حاشیه 
کاهش  ممکن  حد  تا  را  شده  تمام  قیمت  و  بزنید  هایتان 
مشتری هایتان  تثبیت  از  که  ماه  چند  گذشت  از  بعد  دهید. 
مطمئن شدید، کم کم می توانید به فکر افزایش سود باشید. 
کنترل  تحت  را  کار  از  بخشی  باید  چیز  هر  از  قبل  ولی 

خودتان بگیرید.

اگر  باشد.  فروشتان  از  سری  اولین  زمان  به  حواستان   .۳
به  را  محصولتان  می توانید  که  زمانی  اولین  مثال  به طور 
را  برنامه هایتان  می کشد،  طول  ماه   ۶ برسانید،  فروش 
یکساله  زمانی  بازه  اندازه  به  بتوانید  که  بچینید  طوری 
وقتی  کنید.  تامین  را  شرکت  هزینه های  فروش،  بدون 
باید  می آید،  میان  به  آن  ذخیره  و  سرمایه  کسب  از  بحث 
محتاط عمل کنید. سرمایه شرکت نباید از یک حداقل معین 
کمتر شود. از طرفی مراقب قلقلک های حرص و طمعتان 
داشته  دست نیافتنی  و  بزرگ  بسیار  هدف های  اگر  باشید. 
باشید، نتیجه اش فقط افزایش استرس کاری و تاثیر منفی 

روی عملکرد شرکت خواهد بود.

شما  بین  می تواند  که  چیزی  تنها  کنید.  ایجاد  تفاوت   .۴
در  نیست.  محصول  قیمت  کند،  ایجاد  تفاوت  رقیبانتان  و 

مشاغل

TELEPHONE +44 (0) 2085 770 600

MOBILE +44 (0) 7825 870 506

EMAIL ENQUIRIES@EASTNETCLAIMS.CO.UK

WEBSITE WWW.EASTNETCLAIMS.CO.UK

ADDRESS 81-83 HIGH STREET, 
HOUNSLOW, LONDON, TW3 1RB

 *OUR NO WIN NO FEE SERVICE IS SUBJECT TO OUR SOLICITORS AGREEING TO TAKE YOUR CASE ON, AS WELL AS OTHER LIMITED EXCEPTIONS WHICH WE WILL EXPLAIN IN MORE DETAIL.

TRANSLATION AND INTERPRETING SERVICES

LEGAL, MEDICAL, PRIVATE

UK TAX AGENT,ACCOUNTANCY & BOOKKEEPING

Accident at Work?

Criminal Injury Claim?Road Traffic Accident?

Accidents in Public Places?

۷ گام برای 
آغاز کسب وکار

مترجم: میثاق شمشیری



هفته نامه پرشین ۲۱جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۶

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

متفاوت  را  شما  می تواند  خوب  خدمات  و  سرویس  یک  تجارت،  دنیای 
خوب  «چطور  که  باشید  این  دنبال  به  خوب،  تولید  کنار  در  دهد.  جلوه 
باشد،  مشتری  به  خدمات  ارائه  هدفش  که  کسب وکاری  در  بفروشید؟». 
تعهد  القای  و  مشتری  اعتماد  جلب  بودن،  متمایز  برای  ویژگی  مهم ترین 

کاری است. 
البته نکته امیدوارکننده این است که با گذشت زمان، اولویت های مشتری 
کیفیت  و  قیمت  روی  را  انرژی تان  باید  موقع  آن  تا  کرد.  خواهید  پیدا  را 

متمرکز کنید.

۵. بازاریابی را یاد بگیرید. اگر می خواهید کارتان را از همین اول نصف 
می تواند  هم  مجازی  دنیای  نکنید.  فراموش  را  اینترنت  دنیای  کنید، 
محل  می تواند  هم  و  دهد  قرار  شما  اختیار  در  را  زیادی  آموخته های 
آنجا  از  زیادی  پول  نتوانید  شاید  باشد.  شما  تبلیغات  برای  گسترده ای 

بیرون بیاورید، ولی اطالعات باارزشی به دست می آورید. 

نمی فروشند  قهار  فروشنده های  بگیرید.  یاد  را  فروختن  مهارت های   .۶
تقسیم  مجزا  بخش  دو  به  می تواند  فروش  عوض،  در  عجیبی!).  (جمله 

شود:
الف: گوش دادن

خوب  دادن  گوش  به  وابسته  فروش  از  درصد   ۷۰ که  اینجاست  در  نکته 
است. وقتی می خواهید بفروشید، به زبان استراحت بدهید و گوش ها را 
به کار بگیرید. یک فروشنده ماهر، وقتی به حرف های طرف مقابل گوش 
می دهد، درواقع برای خود زمان می خرد تا جمالت جذاب تری برای گفتن 

آماده کند.
کار  تازه  یک  و  حرفه ای  آدم  یک  تفاوت  برداشتن  گام  خود  اندازه  به  ب: 
می کند،  صحبت  خریدار  با  حرفه ای  فروشنده  یک  وقتی  است.  این  در 
در  را  معقولی  انتظارات  که  می دهد  قرار  خریدار  اختیار  در  را  اطالعاتی 
با  او  اعتماد  ایجاد  خریدار  جذب  برای  روش  بهترین  کند.  ایجاد  او  ذهن 

دانستن توانایی ها و قدرت اختیار شما است. 
تازه کاری که بیش از قدرتش حرف بزند، در اولین قدم شکست می خورد. 
اگر انتظارات خریدار خیلی زیاد شود، حاصل کار فقط یک گپ دوستانه و 

دستان خالی از پول است.

۷. مراحل اجرایی پروژه را از اول تا آخر برنامه ریزی کنید. برای آخرین 
گام، یک برنامه مدون برای ارائه خدمات و یا محصول تولیدی خود تشکیل 
دهید. این برنامه باید مرحله به مرحله، گام های مورد نیازتان را در خود 

جا بدهد و از ایده تا فروش، روند کار را برای شما نشان دهد.

روش جلب مشتری
همه ی مدیران به دنبال جلب مشتری برای کسب و کار خود هستند. در 

اینجا شما را با اصولی آشنا می کنیم که در این راه موفق باشید.
باید  چطور  که  این  دانستن  دارید،  را  خودتان  وکار  کسب  شما  اگر 

مشتری ها را جذب کرده و آن ها را نگه دارید، برای شما اهمیت دارد. 
باید به خاطر داشته باشید که مشتریان، بخش بزرگی از میزان موفقیت 
کسب وکار شما را تشکیل می دهند. به همین دلیل باید مراقب مشتریان 
خود باشید و خدمات و کاالهایی که می خواهند را در اختیار آن ها قرار 
دهید. در صورتی که هیچ تجربه ای در مدیریت کسب وکار خود ندارید، 

این توصیه ها واقعًا برای شما مفید خواهند بود.

برخی از نکته های جلب مشتری این ها هستند:

مشتریان خود را بشناسید.
شما  که  است  این  شود،  می  مشتری  جذب  باعث  که  چیزهایی  از  یکی 
خود  های  مشتری  با  که  زمانی  کنید.  ارائه  ها  آن  به  شخصی  خدمات 
و  بدهید  گوش  گویند  می  ها  آن  که  چیزهایی  همه  به  کنید،  می  صحبت 
خود  کار  روی  بر  نکنید.  فراموش  را  کنند  می  مطرح  که  مهمی  مسائل 
متمرکز باشید، و به آن ها کمک کنید که چیزهای مورد نیاز خود را از 
خدماتی که شما ارائه می کنید دریافت کنند. همچنین توصیه می شود 
بسپارید تا بدون نیاز به بیرون  که شما نام مشتریان خود را به خاطر 

کشیدن پرونده های آن ها، بتوانید آن ها را مخاطب قرار دهید.

شبکه خود را گسترش دهید.
یکی از کارهای دیگری که می توانید برای جذب مشتریان بیشتر انجام 
با  توانید  می  شما  دهید.  گسترش  را  خود  شبکه  که  است  این  دهید، 
با  و  آورید  دست  به  بیشتری  ارتباطات  تا  بگذرانید  زمان  دیگر  مدیران 
این کار تعداد مشتریان بالقوه ای که می توانید داشته باشید نیز افزایش 
پیدا خواهد کرد. بدون اینکه مستقیمًا از افراد سؤال کنید، فنون تجاری 

آن ها را یاد بگیرید.

مشورت حرفه ای بدهید.
خاطر  به  باید  بازگردند،  شما  نزد  به  درپی  پی  مشتریان  که  این  برای 
شیوه  اگر  حتی  بدهید.  ای  حرفه  مشورت  ها  آن  به  که  باشید  داشته 
آرامش  که  است  بهتر  همیشه  نیست،  خوب  شما  با  ها  آن  کردن  صحبت 
خود را حفظ کرده و به شکلی مناسب با آن ها صحبت کنید. با این کار، 

آن ها مطمئنًا به نزد شما بازخواهند گشت.
خدمات باکیفیت.

صرف نظر از نوع کسب و کاری که انجام می دهید، مطمئن شوید که 
می  قرار  خود  مشتریان  اختیار  در  را  باکیفیتی  خدمات  و  محصوالت 
دهید. عالوه بر این، به یاد داشته باشید که این محصوالت و خدمات را 
با قیمتی مناسب به مشتری عرضه کنید. این را بدانید که مشتریان شما 
خواهند،  می  که  چیزهایی  خرید  برای  که  ندارند  را  تمایل  این  همیشه 
هزینه زیادی صرف کنند. اگر قیمت های خود را خیلی باال قرار دهید، 

دارید مشتریان بالقوه را نزد رقبای خود می فرستید.

هرازچندگاهی با آن ها تماس بگیرید.
تعداد  افزایش  و  مشتری  جذب  برای  توانید  می  که  کارهایی  از  یکی 
و  بگیرید  تماس  ها  آن  با  که  است  این  دهید،  انجام  خود  مشتریان 
را  دارید  کردن  عرضه  برای  که  جدیدی  خدمات  و  محصوالت  اطالعات 
در  را  ها  آن  نظر  توانید  می  همچنین  شما  دهید.  قرار  ها  آن  اختیار  در 
این  برای  بپرسید.  اند  کرده  امتحان  این  از  پیش  که  محصوالتی  مورد 
کار، به یاد داشته باشید که فقط هرازچندگاهی با آن ها تماس بگیرید، 

برای اینکه تماس هفتگی می تواند برای آن ها آزار دهنده باشد.
مشتری  جذب  برای  توانید  می  که  هستند  کارهایی  از  سری  یک  ها  این 
به شرکت خودتان، از آن ها استفاده کنید. اگر این کارها را انجام دهید، 
حتمًا به آن اندازه مشتری خواهید داشت که کسب وکار موفقی داشته 
دهید،  بهبود  باید  که  چیزی  ترین  اصلی  کارها،  این  انجام  برای  باشید. 
روابط عمومی و مهارت های شنیداری خودتان است، تا مشتریان شما 

بداند که برای شما مهم هستند.
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بهداشت و سالمت

سه گروه از افراد بیش از دیگران مستعد ابتال به مورمور قلبی هستند.
هرچند  و  بریده  را  تان  امان  عطسه  و  سرفه  کند،  می  درد  تان  بدن  تمام 
دقیقه یک بار سرتان از شدت درد به حالت انفجار درمی آید. وقتی دارید 
این عالئم را برای پزشک تان می گویید، ناگهان او بلند می شود و سراغ 

یار همیشگی خود می رود؛ گوشی پزشکی!
در  پزشکان  به  چگونه  قلب  صدای  شنیدن  اید،  کرده  فکر  حال  به  تا  آیا 
به  دادن  گوش  با  بتوانید  هم  شما  شاید  کند؟  می  کمک  بیماری  تشخیص 
است  کافی  کار  این  برای  ببرید.  پی  ها  بیماری  این  به  خود،  قلب  صدای 
صدای قلب سالم را بشناسید و آن را با انواع قلب های بیمار مقایسه کنید. 
برای این کار تنها به یک گوشی پزشکی احتیاج دارید، پس دست به کار 

شوید و همراه با ما صدای قلب تان را آنالیز کنید.

صدای قلب سالم
حتما همه شما حداقل یک بار صدای قلب خود یا دیگران را شنیده اید. 
یک  و  «لوب»  شکل  به  اول  صدای  یک  شامل  قلب  تپیدن  طبیعی  صدای 
می  برقرار  کامل  سکوت  آن  بین  در  که  است  «دوب»  مشابه  دوم  صدای 
شود. این صداها بر اثر باز و بسته شدن دریچه های قلب به وجود می 
آیند و وقتی در کنار هم قرار بگیرند همان صدای معروف «لوب دوب» 

ضربان قلب شنیده می شود.
و  است  تریکوسپید  و  میترال  دریچه  شدن  بسته  به  مربوط  اول  صدای 
صدای دوم هنگام بسته شدن دریچه های ریوی و آئورت ایجاد می شود. 
را  خون  و  شده  منقبض  قلب  عضالت  دوم  و  اول  صدای  بین  فاصله  در 
تا صدای تپش بعدی،  رگ ها می فرستند و در زمان بین صدای دوم  به 
در  کنند.  می  جمع  خود  در  را  خون  و  شده  منبسط  عضو  این  عضالت 
حالت طبیعی باید بین این دو صدای اصلی سکوت کامل باشد، اما گاهی 
به دلیل وجود بعضی بیماری ها این اتفاق نمی افتد. در برخی افراد دیگر 
از  بسیاری  در  که  شود  شنیده  هم  چهارمی  و  سوم  صدای  است  ممکن 
بیماری  یک  عالئم  و  بوده  غیرطبیعی  خاصی  موارد  در  و  طبیعی  موارد 

قلبی هستند.

صداهای غیرطبیعی وارد می شوند!
چرخه  یک  در  که  شود  می  گفته  غیرطبیعی  صداهای  به  قلبی  مورمور 
در  نامنظم  خون  جریان  دلیل  به  اغلب  و  شود  می  شنیده  قلب  ضربان 
با  را  صداها  این  بتوانید  شما  است  ممکن  آید.  می  وجود  به  قلب  اطراف 
استفاده از گوشی های مخصوص پزشکی بشنوید. همان طور که گفتیم 
مرحله،  دو  این  از  بعد  یا  بین  اگر  اما  دارد،  صدا  دو  طبیعی  قلب  ضربان 
باشد.  قلب  در  مشکل  دهنده  نشان  تواند  می  شنیدید،  اضافی  صداهای 
اکثر مورمورهای قلبی بی خطر هستند و نیاز به درمان ندارند اما بعضی 
دیگر حتما باید توسط پزشک معاینه شوند و ممکن است نشان دهنده یک 

بیماری بسیار جدی و خطرناک باشند.

عالئم مورمور چیست؟
برای آنکه متوجه شویم مورمورهای قلبی بی خطر هستند یا خیر، باید 
به دنبال عالئم خاصی در بدن خود بگردیم؛ عالئمی مانند آبی شدن رنگ 
اولین  توانند  می  ناگهانی  وزن  اضافه  یا  ها  لب  یا  انگشتان  نوک  پوست، 
مزمن،  های  سرفه  نفس،  تنگی  باشند.  قلب  در  مشکل  بروز  های  نشانه 
تحرک  از  بعد  شدید  تعریق  و  اشتها  کمبود  گردن،  های  رگ  شدن  بزرگ 
بدنی هم از دیگر نشانه هایی هستند که توجه به آنها ممکن است باعث 
نجات شما از مرگ حتمی شود. در بسیاری از موارد هم بیماران مبتال به 
مورمور قلبی خطرناک در ناحیه قفسه سینه احساس درد می کنند، اغلب 

رنگ پریده هستند و گاهی اوقات از سرگیجه شکایت می کنند.

علت مورمور قلبی چیست؟
در کودکان مورمورهای غیرعادی معموال به دلیل نقص های مادرزادی 
در قلب به وجود می آید، اما در بزرگساالن صداهای غیرطبیعی به علت 
مشکل در دریچه قلبی ظاهر می شوند. در بعضی کودکان هنگام رشد 
در بدن مادر، حفره ای در دیوارهای متصل کننده دو بخش مجزای قلب 
زیادی  مشکل  شاید  باشد،  کوچک  حفره  این  اندازه  اگر  شود.  می  ایجاد 
ایجاد نکند، اما در صورت بزرگ بودن اندازه آن یا قرار گرفتن آن در یک 

محل حساس، جان بیمار در معرض خطر قرار می گیرد.
باعث  قلبی  های  دریچه  در  مشکالت  بعضی  وجود  هم  بزرگساالن  در 
درستی  به  یا  ندهند  را  خود  از  کافی  خون  خروج  اجازه  آنها  شود  می 
بسته نشوند که در هر دو حالت صداهای غیرعادی از قبل به گوش می 
رسد. البته عوامل دیگری مانند عفونت یا آسیب به ساختار قلب یا ابتال 
به بیماری هایی مانند تب روماتیسمی هم می توانند در ابتال به مورمور 

قلبی دخیل باشند.

چه افرادی در معرض خطرند؟
سه گروه از افراد بیش از دیگران مستعد ابتال به مورمور قلبی هستند. 
قلبی  های  بیماری  که  هستند  افرادی  تان  نزدیکان  یا  خانواده  در  اگر 
خطر  معرض  در  گروه  اولین  جزو  توانید  می  شما  اند،  کرده  تجربه  را 
مانند  هایی  بیماری  بارداری  حین  که  هستند  زنانی  دوم  گروه  باشید. 
دیابت یا عفونت را تجربه کرده اند. این خانم ها حتما باید برای اطمینان 
اشخاصی  هم  سوم  گروه  کنند.  مراجعه  پزشک  به  خود  قلب  سالمت  از 
هستند که بعضی داروهای خاص را مصرف می کنند یا سابقه اعتیاد به 

مواد مخدر یا الکل را دارند.
عالوه بر سه گروه ذکر شده، مبتالیان به فشار خون باال و افرادی که قبال 
سابقه حمله قلبی داشته اند هم می توانند در معرض تهدید باشند. برای 
آنکه بهتر متوجه موضوع شوید در ادامه شایع ترین مورمورهای قلبی 

را با شکل مقایسه می کنیم.

مورمور قلب
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تنگی دریچه آئورت
دریافت  چپ  بطن  از  را  خون  که  است  بدن  سرخرگ  ترین  بزرگ  آئورت 
قلب،  از  آئورت  خروج  محل  ابتدای  در  کند.  می  پخش  بدن  در  و  کرده 
باز  خوبی  به  دریچه  این  اگر  است،  گرفته  قرار  نام  همین  با  ای  دریچه 
فشار  باید  قلب  و  شده  محدود  قلب  از  خروجی  خون  جریان  نشود، 
دلیل  همین  به  شود،  جبران  خون  کمبود  این  تا  کند  تحمل  را  بیشتری 
است.  آئورت  دریچه  تنگی  آشنای  عالئم  از  سینه  قفسه  در  درد  احساس 
این بیماری ممکن است از هنگام تولد همراه بیمار باشد، اما در بسیاری 
از موارد با باال رفتن سن در انسان ظاهر می شود. مهم ترین عامل تنگی 
همان  است.  قلب  از  قسمت  این  دهانه  در  کلسیم  رسوب  آئورت  دریچه 
به  مبتالیان  قلب  صدای  شنیدن  هنگام  است،  مشخص  شکل  در  که  طور 
این بیماری بین صدای اول و دوم قلب، صداهای اضافی شنیده می شود. 
تقریبا دو درصد از افراد باالی ۶۵ سال به این بیماری دچار می شوند که 

شیوع آن در مردان بیشتر از زنان است.

نارسایی دریچه میترال
نارسایی دریچه میترال زمانی اتفاق می افتد که این دریچه به طور کامل 
بسته نمی شود و خون را به درون قلب برمی گرداند. به این ترتیب خون 
به درستی از قلب به دیگر قسمت های بدن پمپاژ نمی شود و بر اثر آن 
راه  تنها  شدید  موارد  در  کنید.  می  نفس  تنگی  و  خستگی  احساس  شما 
درمان انجام عمل جراحی برای تعویض دریچه معیوب است. در صورت 
درمان نشدن ممکن است فرد دچار نارسایی قلبی یا ضربان قلب نامنظم 
و  درازکش  حالت  در  یا  شب  هنگام  سرفه  بیماری  این  دیگر  عالئم  شود 
یا  پاها  است  ممکن  هم  افراد  بعضی  در  است.  سریع  و  ریز  قلب  ضربان 

قوزک پاها دچار تورم شود.

نارسایی دریچه آئورت
این بیماری هم مشابه با نارسایی دریچه میترال است. در این حالت هم 
خارج  خون  دهد  می  اجازه  و  شود  نمی  بسته  خوبی  به  آئورت  دریچه 
بیماری  بازگردد.این  آن  درون  به  دوباره  قلب  چپ  سمت  حفره  از  شده 
ممکن است به صورت ناگهانی یا در طول ده ها سال رخ بدهد. اگر شدت 
مشکالت دریچه آئورت افزایش پیدا کند، معموال جراحی تنها راه درمان 
هنگام  است  ممکن  بیمار  فرد  پاها،  در  تورم  و  خستگی  بر  عالوه  است. 
تنفس عادی احساس مشکل کند. این عامل هنگام فعالیت بدنی و دویدن 
در  هم  پریدگی  رنگ  و  سرگیجه  احساس  دهد.  می  نشان  را  خود  بهتر 

بعضی بیماران مشاهده شده است.

تنگی دریچه میترال
خروجی  شدن  تنگ  با  بیماری  این  پیداست،  نامش  از  که  طور  همان 
دریچه میترال به وجود می آید. در این حالت خون نمی تواند به خوبی 

بیماری  این  به  ابتال  دلیل  ترین  اصلی  شود.  وارد  قلب  داخل  به  بدن  از 
تب روماتیسمی و عفونت است. اگر تنگی دریچه میترال به موقع درمان 
نشود، ممکن است عواقب جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. مبتالیان 
به این بیماری عالوه بر تنگی نفس ممکن است احساس سرگیجه و رنگ 
پریدگی را هم تجربه کنند. در بعضی آنها سرفه های شدید مشاهده می 
هنگام  مشکل  شدید،  سردرد  است.  خون  به  آغشته  مواردی  در  که  شود 
این  وجود  از  را  بیمار  تواند  می  هم  سینه  قفسه  در  درد  احساس  و  تکلم 

مشکل آگاه کند.

گوشی پزشکی
وارد  و  ساخته  پیش  سال   ۱۸۶ «استتوسکوپ»  یا  پزشکی  گوشی  اولین 
لینک»  نام «رنه  به  فرانسوی  پزشک  یک  زمان  آن  در  شد.  طبابت  دنیای 
افتاد.  وسیله  این  ساخت  فکر  به  که  کرد  می  معاینه  را  چاق  بیمار  یک 
گوشی ساخته شده از جنس چوب بود و فقط دهانه داشت که روی گوش 
رنه  شد.  می  داده  قرار  بیمار  سینه  روی  دیگر  قسمت  و  گرفت  می  قرار 
شد  می  شنیده  زمانی  از  تر  واضح  بسیار  صدا  وسیله  این  با  شد  متوجه 
که پزشکان گوش خود را مستقیما روی قفسه سینه بیمار می گذاشتند.

گوشی  در  تغییراتی  متحده  ایاالت  اهل  پزشک  یک  بعد  سال   ۳۰ حدود 
مجرا  دو  و  کرد  انعطاف  قابل  را  آن  لوله  که  طوری  به  آورد  وجود  به 
که  «لیتمن»  دکتر   ۱۹۶۰ سال  در  ساخت.  گوش  روی  گرفتن  قرار  برای 
استاد دانشگاه هاروارد بود، گوشی پزشکی جدیدی ساخت که شباهت 
بسیاری به گوشی های امروزی داشت. دکتر لیتمن معتقد بود یک گوشی 
انعطاف  قابل  و  سبک  کند،  حذف  را  مزاحم  اصوات  بتواند  باید  آل  ایده 
ها  پیشرفت  تدریج  به  باشد.  شده  تشکیل  مجزا  قسمت  چند  از  و  باشد 
ادامه یافت و گوشی پزشکی روزبه روز به نمونه های مدرنی که ما دیده 
که  شوند  می  ساخته  هایی  گوشی  حاضر  حال  در  شد.  تر  نزدیک  ایم، 
بعضی  حتی  کنند.  حذف  را  مزاحم  صداهای  از  ۷۵درصد  تا  توانند  می 
به  و  کرده  ضبط  را  بیمار  قلب  صدای  است  قادر  تر  پیشرفته  های  مدل 
پزشک امکان دوباره شنیدن صدای قلب را بدهد. در حال حاضر گوشی 
بازار  مارک  ترین  پرفروش  و  هستند  برند  مشهورترین  لیتمن  مدل  های 
به حساب می آیند. گوشی های پزشکی در بازار با تنوع بسیار باالیی به 

چشم می خورند و بین ۲۰پوند تا چند صد پوند قیمت دارند.

تقویت قلب با 
گیاهان و ادویه ها

کارشناسان تغذیه طی تحقیقات خود مخلوطی از ادویه، دارچین و سیر 
را بررسی کردند.

را  خون  کلسترول  موثر  به طور  دارچین  که  داد  نشان  بررسی ها  نتایج 

در مبتالیان به دیابت کاهش می دهد اما روی افراد سالم تاثیری ندارد. 
تری گلیسیرید  تراکم  که  است  آنتی اکسیدان  از  غنی  گیاهان  و  ادویه 
از  سرشار  غذای  مصرف  از  پس  می دهد.  کاهش  را  خون  لیپیدهای  و 
چربی، میزان تری گلیسیرید افزایش می یابد که می تواند خطر بیماری 
از  سرشار  ادویه  انواع  از  مخلوطی  اگر  باشد.  داشته  پی  در  را  قلبی 
درصد   ۳۰ تا  تری گلیسیرید  میزان  شود،  افزوده  غذا  به  آنتی اکسیدان 
کاهش پیدا می کند. مخلوطی از انواع ادویه حاوی پودر سیر، رزماری، 
فلفل  و  زنجبیل  زردچوبه،  پاپریکا،  میخک،  دارچین،  مرزنجوش، 
سیاه در این زمینه مفید است. به گفته محققان، افزودن ادویه با آنتی 
اکسیدان های زیاد می تواند راهی برای کاهش کالری باشد؛ بدون اینکه 
مخلوطی  خود  تحقیقات  طی  تغذیه  برود.کارشناسان  بین  از  غذا  طعم 
داد  نشان  بررسی ها  نتایج  کردند.  بررسی  را  سیر  و  دارچین  ادویه،  از 
که دارچین به طور موثر کلسترول خون را در مبتالیان به دیابت کاهش 

می دهد؛ اما روی افراد سالم تاثیری ندارد.
خام  سیر  گرم   ۱۰ یا  سیر  روغن  گرم  میلی   ۹ داوطلبان  مطالعه،  این  در 
شدند  مواجه  کلی  کلسترول  درصدی   ۸ کاهش  با  که  کردند  مصرف 
 ۵۰ افراد  در  قلبی  مشکل  خطر  درصدی   ۳۸ کاهش  باعث  امر  این  که 
 ۳۰ بین  سالم  مرد   ۶ بین  محققان،  از  گروهی  همچنین  می شود.  ساله 
نفر   ۶ این  دادند.  انجام  را  آزمایشی  داشتند  وزن  اضافه  که  ساله   ۶۵ و 
و  نان  مرغ،  شامل  مشابه  غذای  گروه  هر  به  و  شدند  تقسیم  گروه   ۲ به 
غذاخوری  قاشق   ۲ گروه ها  از  یکی  غذای  به  اما  شد؛  داده  بیسکویت 
مخلوطی از انواع ادویه اضافه کردند. پس از سه ساعت، هر ۳۰ دقیقه 
بودند  کرده  مصرف  ادویه  که  داوطلبانی  شد.  آزمایش  داوطلبان  خون 
فعالیت  این  بود.  یافته  افزایش  درصد   ۱۳ بدنشان  اکسیدانی  فعالیت 
آنتی اکسیدان می تواند از بروز بیماری قلبی عروقی و بیماری های مزمن 
دیگر پیشگیری کند. به گفته محققان با افزودن ادویه، چربی جذب بدن 

نمی شود و به مقدار زیاد دفع می شود.
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خانواده
فرزندان بعد از تولد و در دوره کودکی در وابستگی کامل 
به سر می برند و فقط دسِت گیرنده دارند. پدر و مادر از 
ولی  دارند.  خوبی  احساس  فرزند  به  کمک  و  دهندگی  این 
کودکان  رشد  طبیعی  روند  یابد،  ادامه  دهندگی  این  اگر 
می کنند،  عادت  وابستگی  به  آنان  و  نمی شود  طی  درست 
کامل  وابستگی  از  تدریج  به  باید  فرزندان  که  صورتی  در 
به سوی استقالل پیش بروند. بنابراین وظیفه پدر و مادر 
است که کمک کنند تا فرزندشان این مراحل را به درستی 

بگذارنند.
مراقبت هایی که برای نوزاد یا کودک چند ماهه الزم است 

ساله  ده  و  ساله  پنج  ساله،  دو  یکساله،  بچه  برای  نه تنها 
بنابراین  باشد.  هم  مخرب  می توانند  بلکه  نیست،  الزم 
باید  متناسب  را  رفتارشان  دائم  به طور  باید  مادر  و  پدر 
به  بتوانند  باید  پدر  و  مادر  دهند.  تغییر  فرزندشان  رشد 
کنند  تفهیم  او  به  و  بدهند  یاد  را  کردن  صبر  فرزندشان 
و  شود  برآورده  بالفاصله  خواسته هایش  نیست  قرار  که 
در  بلکه  باشد  داشته  را  گیرنده  و  غیرفعال  آدمی  نقش  او 
برابر نقش والدین، کاری هم هست که او باید انجام بدهد و 

انتظاراتی هم هست که او باید برآورده کند.
مهیا  و  آماده  کودک شان  برای  را  چیز  همه  که  والدینی 
چیزی  کودک  آنکه  از  قبل  حتی  که  طوری  به  می کنند، 
بخواهد آن را در اختیارش می گذارند، فضای فکری خوبی 
کند  حس  را  خود  کمبودهای  او  تا  نمی کنند  ایجاد  او  برای 
و بفهمد که برای برطرف کردن نیازهای خود باید قدمی 
که  کسی  باشد.  خواستن  فقط  قدم  این  اگر  حتی  بردارد، 

بدون  خواسته هایش  یا  نکرده  درک  را  خواستن  فضای 
اینکه قدمی در جهت آنها بردارد، برآورده شده و به معنی 
و  زندگی  می کند  احساس  بوده،  مصرف کننده  واقعی 
اجتماع به او بدهکار است و فکر می کند پدر و مادر وظیفه 
خواست  او  هرچه  و  بکشند  را  او  جور  عمر  آخر  تا  دارند 

برایش فراهم کنند.
را  خود  او  و  است  نکرده  رشد  فردی  چنین  شخصیت 
در  باید  که  نمی کند  احساس  و  نمی داند  چیز  هیچ  مسوول 
برطرف کردن نیازهای خود و خانواده نقشی داشته باشد، 
و یک نوع طلبکاری مفرط از جامعه و بزرگ ترهایش پیدا 

می کند؛  مثل یک نوزاد سه ماهه که هیچ مسوولیتی ندارد 
و فقط می خواهد بخورد و تفریح کند و هر وقت جیغ زد 

نیازش فوری برآورده شود.
رفتار پدران و مادران، فرزندان را طلبکار بار می آورد، این 
و  کودکی  دوران  در  والدین  زندگی  شیوه  و  نوع  به  مساله 
آنها  برمی گردد  دوران  آن  در  شان  محرومیت  یک  و  هزار 
باشد.  نداشته  را  محرومیت ها  این  فرزندشان  می خواهند 
تالش  و  خواستن  انگیزه  هرگز  که  می شود  این  نتیجه 
برای کسب چیزی، در بچه ها ایجاد نمی شود. قبل از اینکه 
آنها  و  می شود.  فراهم  برایشان  بخواهند  چیزی  فرزندان 

فکر می کنند زندگی همین است.
از  است  ممکن  ساله  دو  یکی  فرزند  خواسته های  برآوردن 
نگاه پدر و مادر،  خیلی راحت و بی دردسرتر باشد تا اینکه 
مجبور باشند گریه و نا رضایتی و سر و صدای او را تحمل 

کنند.

والدین ترجیح می دهند فوری همه چیز را برای او فراهم 
که  شد  خواهد  این  نتیجه اش  ولی  شود.  ساکت  تا  کنند 
یابد.  ادامه  این گونه  است  قرار  زندگی  می کند  فکر  بچه 
خواسته های نوجوان ۱۶ یا ۱۷ ساله مثل خواسته های بچه 
بخواهند  هم  اگر  حتی  مادر  و  پدر  و  نیست  ساله  دو  یکی 

نمی توانند تمام خواسته های او را برآورده کنند.
باشند  نکرده  کمک  کودک  به  مادر  و  پدر  اگر  بنابراین 
حالت  از  و  بگذارد  سر  پشت  را  شدن  مستقل  مراحل  که 
نوجوانی  سن  به  فرزندشان  وقتی  بیاید،  بیرون  وابستگی 
چه  رفتارشان  حاصل  که  می شوند  متوجه  تازه  برسد 
بوده است. نوجوان فکر می کند همان شرایطی که در یک 
سالگی وجود داشته، همچنان باید ادامه داشته باشد. یعنی 
سرعت  با  و  خودکار  به طور  باید  کرد  اراده  را  چیزی  تا 

برایش فراهم شود.
اگر فرزندان مسوولیت شان را انجام ندادند چه باید کرد؟

باید دید فرزند به چه علت مسوولیت اش را انجام نمی دهد. 
آیا می خواهد همان موقع دوستش را ببیند یا امتحان دارد 
و  انداخت  گوش  پشت  را  کاریش  اگر  دیگر؟  چیزهای  یا 
انجام نداد، آن وقت باید نشست و با او حرف زد و مشکل 
را پیدا کرد و از او خواست که اگر درباره زمان کار مشکل 
دارد یا اگرکار برایش سخت است و از عهده اش بر نمی آید 

یا هردلیل دیگری که دارد، عنوان کند.
می شود  ایجاد  گفت وگویی  والدین  و  فرزند  بین  اینجا  در 
کودک  که  است  کاری  دادن  انجام  پیشنهاد  (مسوولیت، 
هم می پذیرد) ممکن است چند بار انجام دهد بعد نظرش 
و  کند.  پیدا  کار  آن  به  نسبت  بدی  احساس  و  کند  تغییر 
قابل  هم  مساله  این  دهد.  انجام  دیگری  کار  دهد  ترجیح 
آن  از  و  می رود  در  کار  زیر  از  بچه  وقتی  است.  گفت وگو 
دارد.  عیب  کار  جای  می گیرد،  یک  فاصله  و  می کند  پرهیز 
باید مساله را بررسی و با او گفت وگو کنیم: «تو این کار را 
قبول کردی و گفتی بعدا انجام می دهم اما نکردی،  مشکلت 
نمی پذیری  منطقی  دلیل  با  را  مسوولیت  این  اگر  چیست؟ 
را  یکی  باید  دیگر  مسوولیت  چند  این  بین  از  عوض  در 
در  کودکان  نیست  قرار  که  داریم  قبول  کنی»همه  انتخاب 
کودکان  به  را  مسوولیت ها  این  اما  باشند،  ما  کارگر  خانه، 
شود  طی  درست  آنها  شخصیت  رشد  مسیر  تا  می سپاریم 
پس او باید از بین چند کار پیشنهاد شده، کاری را انتخاب 
کند، ولی اگر به این صورت هم مشکل حل نشد پی می بریم 
که با مساله عمیق تری مواجه هستیم، مشکل کودک یا خشم 
است یا طلبکاری یا اینکه احساس می کند او را به حساب 
باید  می آید  پیش  مسائلی  چنین  وقتی  بنابراین  نمی آورند. 
گفت وگو را آغاز کرد. همیشه فرصت گفت وگو، دادوستد، 

این  اگر  حال  هر  به  ولی  است.  کردن  توافق  و  زدن  چانه 
رفتارها باعث شود که پدر و مادر حوصله شان سر برود و 
بگویند: «نه اصال نمی خواهیم انجام بدهی، خودمان انجام 
شده  پیروز  آنها  بر  فرزندشان  صورت  این  در  می دهیم.» 
و توانسته با کمترین رنج از زیر کار در برود. درحالی که 

خیلی  شوند.  روبه رو  او  با  بالغ  آدم  یک  مانند  باید  والدین 
جدی بگویند: «اگر این مسوولیت را دوست نداری ناگریز 

باید کار دیگری را انتخاب کنی و راه دیگری نداری.»
در مورد فرزندانی که به هیچ عنوان زیر بار نظم نمی روند 
چیز  نشانه  بی نظمی  ایجاد  این  آیا  که  کرد  بررسی  باید 
دارد  طریق  این  از  او  که  صورتی  در  نه؟  یا  است  دیگری 
ابراز استقالل می کند، می توان این ویژگی را پذیرفت. فضا 
متعلق به خود اوست و تا جایی که به بهداشت اش آسیبی 
نزند، اشکالی ندارد،  ولی زمانی که دیگر بی نظمی و بریز 
خانه  تمام  و  آید  می  بیرون  او  شخصی  فضای  از  بپاش  و 
را در برمی گیرد و به ابزاری برای ابراز خشم و آزار دادن 
دیگران تبدیل می شود. باید بررسی را آغاز کرد اینجاست 
او  آیا  که  بفهمیم  باید  است.  نسبی  انضباط  می گوییم  که 
ممکن  نه.  یا  دارد  را  نظم  برقراری  برای  مغزی  توانایی 
است به هر علتی اصال نتواند نظم را بفهمد در این صورت 

ممکن است به نوعی اختالل دچار شده باشد.

چرا فرزندان مسوولیت 
خود را انجام نمی دهند؟

نيازفورى
  Hairdressers به تعدادی

 Beauticians
 Nail Technicians
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 ,۷HY NW۶  در شش شعبه

۰۷۷۴۸۸۴۵۰۳۴
drshirafkan@hotmail.com

دکتر عباس شیرافکن 
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امنیت مالی زنان
همه ما می دانیم که زنان از بسیاری جهات تفاوت های زیادی 
پای  وقتی  بگوییم  که  است  درست  این  آیا  اما  دارند  مردان  با 
تفاوت ها  این  می آید،  میان  به  اقتصادی  و  مالی  برنامه ریزی 
به  مورد  این  در  که  گفت  می توان  بله؛  می شود؟  پررنگ تر 
خصوص خانم ها با مشکالت بیشتری نسبت به آقایان مواجه 

می شوند. 

یکی از دالیل اصلی این تفاوت عمده درآمد پایین تر خانم های 
شاغل نسبت به آقایان شاغل است؛ البته که در این مورد استثنا 
درآمد  کسب  گفت  می توان  کلی  به طور  اما  دارد  وجود  هم 
بیشتر برای آقایان بسیار آسان تر است تا برای خانم ها. همه ما 
خواهان امنیت مالی هستیم اما بعضا شاید با مشکالتی مواجه 
شویم که بر توانایی مان برای رسیدن به آن تاثیر بگذارد. برای 
مسیر  با  احتماال  مالی  امنیت  این  به  رسیدن  برای  که  خانم ها 
کلیدی  نکته  چند  دانستن  بود،  خواهند  مواجه  خمی  و  پرپیچ 
خالی از لطف نیست. به هر حال خانم ها باید بدانند که به طور 
داشت  خواهند  عمر  طول  آقایان  از  بیشتر  سال   ۴/۸ میانگین 
در  اقتصادی  آینده نگری  برای  محکمی  دلیل  حقیقت  همین  و 
و  بازنشستگی  دوران  برای  است.پس انداز  پایین تر  سنین 
همچنین داشتن بیمه عمر و خدمات درمانی از جمله اقداماتی 
برنامه ریزی  برایش  جوانی  سنین  از  باید  خانم ها  که  است 
کنند.آمار و ارقام نشان می دهد که خانم ها در هر شغل تمام 
وقتی به طور میانگین تنها ۸۲ درصد از درآمد کلی آقایان در 
مشاغل تمام وقت درآمد دارند. همین باعث می شود که میزان 
پس انداز، مزایای خدمات اجتماعی و حق بازنشستگی خانم ها 
که  است  خاطر  همین  به  دقیقا  و  باشد  کمتر  آقایان  به  نسبت 
به  نسبت  خود  پایین  هرچند  درآمد،  از  مجبورند  خانم ها 
آقایان، بهتر مراقبت کنند تا بتوانند در صورت تجرد، جدایی 
یا بیوه شدن بعد از ازدواج از پس زندگی خود برآیند. درآمد 
نه چندان باالی خانم های شاغل تنها یکی از نگرانی های آنها 
بعد  خانم ها  از  بسیاری  است؛  مالی  امنیت  به  رسیدن  راه  در 
از بچه دار شدن مجبور می شوند که شغل خود را برای مدتی 

کنار بگذارند و به فرزند خود رسیدگی کنند.
مادری  هر  برای  است  ممکن  که  اتفاق  این  گرفتن  نظر  در  با   

رخ دهد، خانم ها باید بدانند که در این مرحله هم با مشکالتی 
مواجه خواهند شد. یکی از این مشکالت کاهش درآمد ماهانه 
می شود.  پس انداز  حساب  نهایت  در  و  بیمه  حق  بالطبع  و 
که  می گیرد  قرار  مادرها  راه  سر  زمانی  هم  اصلی  مشکل 
می خواهند بعد از مدتی دوری از دنیای کار یا به شغل سابق 
خود برگردند یا کار جدیدی پیدا کنند. اما با تمام این اوصاف 
تنها  برای  بیشتری  توانایی  از  آقایان  با  مقایسه  در  خانم ها 
متوجه  خود  اطراف  به  نگاهی  با  برخوردارند.  کردن  زندگی 

داده  دست  همسراز  یا  مطلقه  آقایان  از  بسیاری  که  می شوید 
به  و  می گذرانند  مجردی  زندگی  به  را  کوتاهی  زمان  مدت 
که  می دهد  نشان  بررسی ها  اما  می کنند  فراش  تجدید  سرعت 
می توانند  تنهایی  به  و  هستند  مسوولیت پذیرتر  ذاتا  خانم ها 
از  یکی  برآیند.  خود  اقتصادی  مدیریت  و  زندگی  پس  از 

می توانند  که  است  این  خانم ها  بالقوه  ویژگی  این  مثبت  نکات 
به  باشند.  آقایان  به  نسبت  محافظه کارتری  سرمایه گذاران 
کردن  پس انداز  برای  بیشتری  توانایی  خانم ها  دیگر  عبارت 
دنیا  دور  به  سفر  یا  دانشگاه  به  رفتن  خانه،  خرید  منظور  به 

دارند. 
سرمایه،  برای  است  بهتر  که  بدانند  باید  خانم ها  وجود  این  با 
از  بسیاری  در  البته  کنند؛  برنامه ریزی  خود،  اندک  هرچند 
مسوولیت های  و  کارها  صرف  خانم ها  وقت  بیشتر  موارد 

روزانه در خانه می شود و کمتر زمانی برای برنامه ریزی مالی 
باقی می ماند.اما حاال دیگر دوره این حرف ها نیست و خانم ها 
صرفا نقش مادر خانه را ایفا نمی کنند و در تصمیم گیری های 
اقتصادی خانواده نقش فعال تری ایفا می کنند؛ یکی از دالیل 
اصلی اش این است که آنها هم نان آور خانه می شوند. به همین 

باید  چطور  بدانند  خانم ها  که  رسیده  فرا  زمانش  دیگر  دلیل 
برنامه ریزی  خود  آینده  برای  و  سرمایه گذاری  و  پس انداز 

اقتصادی کنند.
این  دهند،  انجام  باید  راستا  این  در  خانم ها  که  کاری  اولین   
است که کنترل درآمد خود را در دست گیرند. بودجه ماهانه 
پرداخت  را  خود  قبوض  و  بدهی ها  کنند؛  مشخص  را  خود 
کنند؛ اولویت ها و اهداف مالی خود را مشخص کنند و برای 
برای  سرمایه گذاری  و  پس انداز  استراتژی  یک  آن  به  رسیدن 

خود تعریف کنند.
باشد  داشته  وجود  خانم ها  در  کردن  پس انداز  هنر  شاید   
برایشان  بیگانه  مقوله ای  سرمایه گذاری  موارد  اکثر  در  اما 
را  خود  آگاهی  باید  خانم ها  بنابراین  می شود.  محسوب 
نسبت به سرمایه گذاری باال ببرند؛ در این باره مطالعه کنند؛ 
مفهوم تورم و رشد اقتصادی را یاد بگیرند؛ به دنبال راه های 
سرمایه گذاری باشند و اگر در این راه خطایی مرتکب شدند، 
امید خود را از دست ندهند و بار دیگر با رویکردی عاقالنه تر 

اقدام کنند.
کنید.  آغاز  را  بازنشستگی  دوران  برای  پس انداز  حاال  همین   
افراد  زندگی  دوران  بحرانی ترین  از  یکی  بازنشستگی  دوران 
پایین  درآمد  میزان  می رود،  باال  سن  که  چرا  باشد،  می تواند 
می آید و حق بازنشستگی و مزایای بیمه هم احتماال نمی تواند 

کفاف تمام اتفاقات غیرقابل پیش بینی را بدهد. 
 در محیط کار از حقوق خود دفاع کنید. حق و حقوق تان را 
بدانید و به کار خود ایمان داشته باشید. به رئیس یا کارفرمای 
بردن  باال  برای  و  دارید  ارزش  چقدر  واقعا  که  بگویید  خود 
حقوق و مزایای خود با او صحبت کنید. با توجه به کیفیت و 
کمیت کار خود درخواست افزایش حقوق و ارتقای مقام کنید. 
همیشه هم به دنبال فرصت های شغلی بهتر باشید تا در نهایت 
بتوانید به صورت مستقل به کار خود ادامه دهید و به اصطالح 

بیزینس خود را راه بیندازید.
تعادل  بیرون  و  خانه  کار  بین  بتوانید  باید  هستید  متاهل  اگر   
به وجود بیاورید. اگر صاحب فرزند هستید، برنامه کاری تان 
را طوری تنظیم کنید که هم بتوانید به فرزندان خود رسیدگی 
کنید، هم از کارتان عقب نمانید. شما برای انجام این کار باید 
خانه  مسوولیت های  از  بخشی  که  کنید  توافق  خود  همسر  با 
درآمدزایی  خانواده  برای  بتوانید  دو  هر  تا  بگیرد  بر عهده  را 

کنید. 
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از  گیر  همه  بیماری های  و  جنگ  با  جهان  که  شرایطی  در 
جمله ابوال دست و پنجه نرم می کند، نرخ باالی افسردگی 
خود  اثرات  همچنان  اما  می گیرد  قرار  توجه  مورد  کمتر 
درمان  و  بهداشت  بودجه های  و  کاری  محیط های  بر  را 

دولت های سرتاسر جهان تحمیل می کند.

 ۳۵۰ حدود  که  است  کرده  اعالم  جهانی  بهداشت  سازمان 
میلیون نفر در سرتاسر جهان از افسردگی رنج می برند. 
کشور   ۱۷ از   ۲۰۰۸ سال  در  که  سازمان  این  سرشماری  در 
جهان به عمل آمد معلوم شد که به طور متوسط از هر ۲۰ 
پیش  سال  یک  در  را  افسردگی  از  دوره ای  نفر  یک  نفر، 
مطالعه ای  اساس  بر  کرده اند.  تجربه  سرشماری  این  از 
افسردگی  اختالل  شد،  منتشر   ۲۰۱۰ سال  در  که  جهانی 
درگیر  سال ها  برای  را  جهان  افراد  از  درصد   ۸/۲ شدید، 
این  که  است  شده  موجب  موضوع  همین  و  می کند  خود 

سال  چندین  که  جهان  سطح  در  اختالل  دومین  به  اختالل 
شود.  تبدیل  می دهد،  اختصاص  خود  به  را  افراد  عمر  از 
احتمال اینکه افراد در جوانی به افسردگی مبتال شوند زیاد 
قرار  بیماری  این  معرض  در  بیشتر  زنان  معموال  و  است 

می گیرند. در بسیاری از موارد زنان پس از به دنیا 

قرار  بیماری  این  آسیب های  معرض  در  فرزند  آوردن 
تاثیر  جدید  نسل  ترقی  و  رشد  بر  اختالل  این  و  می گیرند 

منفی می گذارد.

اثرات گسترده اقتصادی-اجتماعی
در  افسردگی  باالی  سطوح  اجتماعی  و  اقتصادی  اثرات 
جهان بسیار گسترده است. افسردگی در جدی ترین شکل 
به  می شود،  انسانی  پتانسیل های  نابودی  به  منجر  خود 
بهداشت  سازمان  گزارش  نخستین  اساس  بر  که  معنا  این 

از  بیش  ساالنه  خودکشی،  از  پیشگیری  مورد  در  جهانی 
زندگی  به  امید  می دهد.  رخ  خودکشی  مورد  هزار   ۸۰۰
جمله  (از  دارند  ذهنی  شدید  بیماری های  که  افرادی 
سایر  از  کمتر  سال   ۲۰ میانگین  به طور  حاد)  افسردگی 

اقشار جامعه است.

عمر  سال های  پربارترین  طی  افسردگی  این،  بر  عالوه 
برجای  جهان  اقتصاد  بر  زیادی  اثرات  می تواند  افراد، 
اعالم  توسعه  و  اقتصادی  همکاری های  سازمان  گذارد. 
اشتغال  سن  در  که  جهان  افراد  از  درصد   ۵ که  است  کرده 
می برند  رنج  ذهنی  وخیم  بیماری های  از  می برند،  به سر 
بیماری های  از  یکی  به  سن،  این  در  افراد  از  درصد   ۱۵ و 
گزارش  اساس  بر  هستند.  مبتال  شیدایی  یا  افسردگی 
مشکالت  غیرمستقیم  یا  مستقیم  هزینه های  سازمان  این 
ذهنی معادل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. 

اعالم  بیماری ها  از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  آمریکا،  در 
کرده است که حدود ۸۰ درصد از افراد مبتال به افسردگی 

از  سطحی  شده اند،  گرفتار  درآن  که  شرایطی  به خاطر 
اختالل در عملکردشان را گزارش کرده اند و ۲۷ درصد از 
آنان، بروز مشکالت جدی در کار و زندگی شخصی خود 
را گزارش کرده اند. برآوردها نشان می دهد که این بیماری 
در ایاالت متحده موجب از دست رفتن ساالنه ۲۰۰ میلیون 
روزکاری می شود و برای کارفرمایان ساالنه هزینه ای بالغ 

بر ۱۷ تا ۴۴ میلیارد دالر در پی دارد.
افسردگی  بیماری  برای  متنوعی  اعتماد  قابل  درمان های 
ضد  داروهای  به  می توان  آنها  جمله  از  که  دارد  وجود 
افسردگی، رفتاردرمانی و سایر انواع روان درمانی اشاره 
حال  در  کشورهای  در  کلینیکی  درمان های  گرچه  کرد. 
توسعه همچون اوگاندا و هندوستان، به اندازه کشورهای 
پیشرفته ای که در آنها مدام مورد استفاده قرار می گیرند، 
بهداشت  سازمان  اعالم  اساس  بر  اما  بوده اند،  تاثیرگذار 
جهانی، کمتر از نیمی از افرادی که در سطح جهان به این 
بیماری مبتال هستند و در برخی از کشورها حتی کمتر از 

۱۰ درصد آنان، تحت درمان قرار می گیرند. 

تمرکز بر پیشگیری و تامین بودجه آن
خود  تمرکز  سیاستگذاران  از  برخی  شرایطی،  چنین  در 
از  و  کرده اند  معطوف  افسردگی  از  پیشگیری  بر  را 
مدارس،  در  مشکل  حل  برنامه های  همچون  راه هایی 
آموزش مهارت های فردی و اجتماعی به کودکان و اجرای 
افراد  برای  کار  محیط  در  سالمت  و  بهداشت  برنامه های 
اولویت های  در  را  بیماری  این  به  ابتال  از  پیشگیری  مسن، 

کاری خود قرار داده اند. 
جهان،  سطح  در  افسردگی  به  ابتال  نرخ  افزایش  با 
شیوع  که  مناطقی  در  بیماری  این  به  مربوط  آموزش های 
بودجه  تامین  و  می رسد  به نظر  ضروری  است،  بیشتر  آن 
مجمع  قطعنامه  اساس  بر  است.  حیاتی  آن  درمان  برای 
رسید،  امضا  به   ۲۰۱۲ مه  ماه  در  که  جهانی  بهداشت 
کشورها موظف شده اند واکنشی هماهنگ تر به اختالالت 
ذهنی در سطح کشورها نشان دهند. این درخواست کم کم 
به عرصه سیاست هم کشیده شده است و نیک کلگ، معاون 
که  است  کرده  اعالم  تازگی  به  هم  انگلیس  نخست وزیر 
دولت این کشور ۱۲۰ میلیون پوند بودجه را به کاهش دوره 
اختصاص  ذهنی  بیماری های  درمان  شروع  برای  انتظار 
سال  تا  که  است  این  انگلستان  اقدام  این  از  هدف  می دهد. 
سطح  به  ذهنی  بیماری های  درمان  سطح  میالدی،   ۲۰۱۵

درمان بیماری های فیزیکی برسد.
مدت های طوالنی، اثرات بیماری افسردگی کوچک شمرده 
درمان  و  بهداشت  بخش  مقامات  و  دولت ها  اکنون  شد. 

جهان فهمیده اند که باید به این وضع پایان داد.
منبع: اکونومیست

بهداشت روان

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

اضطراب - افسردگی , ترک عادتهای ناخواسته ,ترس ها - نگرانی 
ها , کسب اعتماد بنفس و رفع خجالت , ترک سیگار در یک ساعت , 

ترمیم غم از دست رفته ها و اتفاقات

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

فارغ التحصیل در رشته روانکاوی و مشاوره
 ( London University ) هیپنوتراپی تائید شد ه از 

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در 
بیمارستانهای اعصاب لندن

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

www.advancehypnotherapy.com

سریعترین روش روانکاوی از طریق 
هیپنوتراپی - روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم دکتر روحی 

شاهین

تبعــــــــات 
اقتصادی و 
اجتماعــی 
افسـردگی

افسردگی  از  که  می شناسیم  را  فردی  ما  از  بسیاری 
از  بسیاری  در  بیماری  این  تداوم  اما  می برد.  رنج 
است  ذهنی  مشکالت  بروز  با  همراه  که  جهان  نقاط 
و در سایر نقاط جهان هم رو به افزایش است، به این 
معموال  تاثیراتش  و  مشکل  این  ابعاد  که  است  معنا 

خیلی آشکار نیست.

خطر آسپیرین برای 
زنان جوان

پزشکان در یک مطالعه جدید هشدار دادند که 
زنان جوان و سالم از مصرف مداوم دوز پایین 

آسپیرین پرهیز کنند.
که  سالمی  جوان  زنان  دادند  هشدار  پزشکان 
می کنند،  مصرف  آسپرین  پایین  دوز  مرتب 
ناشی  آسیب های  معرض  در  آن  فواید  از  بیش 
که  جوانی  زنان  هستند.  دارو  این  مصرف  از 
خطرات  با  می کنند  مصرف  آسپرین  مرتب 
روبه رو  میانسال  زنان  به  نسبت  بیشتری 
سنین  در  آسپرین  مصرف  واقع  در  می شوند. 
باالتر برای زنان نه تنها خطرات کمتری دارد، 
بلکه می تواند مفیدتر نیز باشد. بنابر یافته های 
این مطالعه مصرف آسپرین در زنان باالی ۶۵ 
زنان  به  نسبت  بیشتری  درمانی  فواید  سال 
جوان دارد.  تحقیقات نشان داده است مصرف 
از  بسیاری  به  ابتال  خطر  کاهش  با  آسپرین 
است؛  مرتبط  سرطان ها  و  قلبی  بیماری های 
داخلی  خونریزی های  خطر  حال  عین  در  اما 
در نواحی شکم و سیستم گوارشی را افزایش 
معایب  دارو،  این  بسیار  فواید  به رغم  می دهد. 

آن نیز ناچیز به نظر نمی رسد. 
به گزارش الیوساینس در تحقیقاتی که اخیرا 
 ۴۵ سنین  در  زن  هزار   ۲۸ حدود  شده،  انجام 
از  میلی گرم   ۱۰۰ مصرف  لحاظ  به  باال  به  سال 

این دارو یا دیگر داروهای مسکن مورد بررسی 
قرار گرفتند. این تحقیقات که به مدت ۱۰ سال 
این  مصرف  تاثیر  شده،  پیگیری  افراد  این  در 
و  سرطان  قلبی،  بیماری های  بروز  بر  دارو 
قرار  بررسی  مورد  را  داخلی  خونریزی های 
آمده  دست  به  نتایج  همچنین  است.  داده 
دیگر،  مسکن های  با  مقایسه  در  می دهد  نشان 
داخلی  خونریزی های  خطر  آسپرین  مصرف 
دیگر،  عبارت  به  می دهد.  افزایش  را  شدید 
برای  آسپرین  مصرف  داد  نشان  تحقیقات  این 
اکثریت زنان جوان نه تنها فواید کمتری دارد، 

بلکه حتی می تواند مضر هم باشد. 
همچنین یافته ها نشان داد سن، مهم ترین عامل 
در بروز عوارض جانبی یا بهره مندی از فواید 
آسپرین در مصرف کننده است. در واقع فواید 
توام  دارو  این  مصرف  عوارض  همچنین  و 
سال   ۶۵ باالی  زنان  برای  آن  فواید  اما  است؛ 
یافته ها  این  براساس  است.  بیشتر  مراتب  به 
نفری   ۳۲ هر  در  کردند  پیش بینی  متخصصان 
که در سنین ۶۵ سال و باالتر به مدت ۱۵ سال 
دوز پایین آسپرین مصرف می کنند، خطر ابتال 
به سرطان و بیماری های قلبی یک نفر کمتر از 
گروهی است که این دارو را مصرف نمی کنند. 
از  دنیا  پزشکی  سازمان های  بیشتر  هم اکنون 
غذا  و  دارو  سازمان  و  آمریکا  قلب  مرکز  جمله 
بیماری ها  دست  این  و  قلبی  بیماران  به  تنها 
را  آسپرین  مصرف  پزشک  تجویز  با  تنها  و 

توصیه می کنند.
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ورزش
«سردار» و «شوالیه» 

زیر تیغ منتقدان 
جاری  امور  حالی  در  پرسپولیس  و  استقالل  مدیران 
ازگاهی  هر  که  می برند  پیش  را  باشگاه  دو  این 
باشگاه  این  پیشین  مدیر  دو  متوجه  را  انتقاداتی 
از  برخی  و  منتقدین  برخی  روزها  می کنند.این  ها 
فتح  و  رویانیان  علیه  را  انتقاد  تیغ  فوتبال  مسئولین 
را  شمشیر  اصطالح  به  و  می برند  کار  به  زاده  الله 
اجرایی  کار  که  است  این  واقعیت  اما  اند  بسته  رو  از 
برای  و  است  کردن  انتقاد  از  تر  سخت  بسیار  کردن 
قضاوت کردن میان منتقد و مدیر اجرایی باید آنها را 

که  ها  انتقاد  از  یکی  کرد.  مقایسه  برابر  شرایطی  در 
این  شد  مطرح  ورزش  وزارت  در  مسئوالن  سوی  از 
بود که مدیران دو باشگاه استقالل و پرسپولیس زیاد 
هزینه کرده اند و قریب به سی میلیارد تومان پول بیت 
المال را خرج کرده اند! دراین راه حتی لیست قرارداد 
های بازیکنان را هم به رسانه ها دادند تا حرف خود 
را اثبات کنند.در واقع از دید بسیاری از مردم این رقم 
بسیار باال بود و قابل انتقاد در نتیجه هر روز رویانیان 
این  چرا  که  می شدند  محکوم  بیشتر  زاده  الله  فتح  و 
افشا  لیست  و  حرفها  آن  دامنه  و  اند  کرده  هزینه  همه 
کردنها هنوز هم ادامه دارد البته. با این مقدمه نگاهی 
می اندازیم به هزینه های مستدل و مشخص امسال در 
را  انتقادها  بتوانیم  تر  صحیح  تا  پایتخت  تیم  دو  هر 

سبک و سنگین کنیم.

رویانیان کم خسارت تر
هزینه  که  داده  رخ  ساده  اتفاق  سه  پرسپولیس  در 
و  دایی  برکناری  است،  داشته  بر  در  زیادی  بسیار 
فشار  دلیل  به  ایشان  با  کردن  حساب  تسویه  البته 
کار  اشکال  می کردند  تصور  که  افکارعمومی  سنگین 
ای  ساله  سه  قرارداد  دلیل  به  برکناری  آن  است.  دایی 
که دایی با پرسپولیس داشت (و عجیب هم نیست که 
قهرمان  پرسپولیس  با  که  مربی  و  جهان  گل  آقای  با 
حذفی شده بود و دربی را هم برده بود و البته همین 
قرارداد  بود  شده  هم  لیگ  قهرمان  نایب  گذشته  سال 
بیش  دستیارانش  همراه  به  باشی)  داشته  ساله  سه 
پرسپولیس  دست  روی  هزینه  تومان  میلیارد   ۴ از 
نقطه  است)  نبوده  کمتر  نباشد،  اگربیشتر   ) گذاشت 
اسپانسر  که  پیشرو  بهنام  شرکت  سرخط.وکیل 
دوازده  بعالوه  کرد  اعالم  بود  پرسپولیس  باشگاه 
دلیل  به  باید  کرده  هزینه  تاکنون  که  تومانی  میلیارد 
فروخته  موازی  بخش  دو  به  را  برند  سیاسی  اینکه 
است مبلغ ۵ میلیارد تومان هم خسارت بدهد، به این 
بدهد  ادامه  را  راه  می خواهد  پرسپولیس  اگر  ترتیب 
حتی  و  بدهد  شرکت  این  به  تومان  میلیارد   ۱۷ باید 
این  عمال  هم  بگیرند  رضایت  و  شوند  جمع  همه  اگر 
هزینه به پای این باشگاه نوشته شده است، پس جمع 
این مبلغ با آن ۵ میلیارد می شود ۲۲ میلیارد تومان و 
خسارت  لحظه  این  تا  تنها  مبلغ  این  بدانید  باید  البته 
است و هزینه اسپانسر و البته همه می دانند که حقوق 
بازیکنان و کادر فنی جدید و هتل و هواپیما و غذا و 
برق  و  آسیایی  خارجی  سفرهای  و  اتوبوس  و  دارو 
باشگاه  کارمندهای  حقوق  و  اینترنت  و  تلفن  و  آب  و 
هزینه  که  ببینید  تا  کنید  اضافه  قلم  دو  این  به  هم  را 

نهایی بسیار بیشتر از ۳۰ میلیارد تومان می شود!این 
جالل  سید  و  خلعتبری  رویانیان  که  است  حالی  در 
حسینی و پوالدی و مسلمان را هم در تیم خود داشت 

و به مقام دوم لیگ برتر هم رسیده بود.

فتح الله زاده با شرایطی متفاوت تر
تر  جالب  هم  این  از  زاده  الله  فتح  و  استقالل  شرایط 
یک  خود  مدیریت  سال  چهار  در  زاده  الله  فتح  است، 
یک  حذفی،  جام  در  قهرمانی  یک  لیگ،  در  قهرمانی 
نایب قهرمانی در لیگ و یک صعود به جمع چهار تیم 
در  و  می دید  خود  کارنامه  در  را   ۲۰۱۳ آسیای  نهایی 
می بست  تیمی  باید  استقالل  در  مدیریتش  آخر  سال 
های  رقابت  و   ۲۰۱۳ آسیای  نهایی  رقابتهای  در  که 
هم  با  فاصله  ماه  یک  با  که   ۲۰۱۴ آسیای  مقدماتی 

لیگ  عالوه  به  می شد  انجام  چهارماه  عرض  در  و 
(و  می کرد  شرکت  (پارسال)  حذفی  جام  و  برتر 
ملی  تیم  در  تیمش  مرکزی  هسته  که  می دانست  البته 
فرسایش  و  خستگی  احتمال  و  است  فیکس  هم  ایران 
وزارت  که  باالست)  بسیار  بازیکنانش  مصدومیت  و 
سی  بر  بالغ  هم  باشگاه  این  کرد  اعالم  دلخوری  با 
حالی  در  همه  است!این  کرده  هزینه  تومان  میلیارد 
رخ می دهد که ملی پوشان استقالل مدعی هستند که 
گذشته  سال  قراردادهای  حدود  در  قراردادهایشان 
است و چیزی کم و زیاد نشده و البته آنها هم نگویند 
کسانی که فوتبال را می شناسند می فهمند که بازیکنی 
بازی  مسی  لیونل  مقابل  جهانی  جام  در  قبل  ماه  که 
و  ندارد  همخوانی  شده  تعیین  سقف  با  قیمتش  کرده 
به  را  آنها  مجبورند  استقالل  مثل  بزرگی  باشگاههای 
اعالم  استقالل  اسپانسر  قبل  هفته  بگیرند.دو  خدمت 
میلیارد  چهارده  فصل)  (نیم  لحظه  این  تا  که  کرد 
تومان برای استقالل هزینه کرده است و به این ترتیب 
که  حالی  در  و  فصل  نیم  انتقاالت  و  نقل  احتساب  با 
استقالل امسال نه درچهارجام که در دو جام شرکت 
کرده و مقام خوبی هم تا این لحظه به دست نیاورده 
الله  (فتح  قبل  سال  اندازه  به  تقریبا  می رسد  نظر  به 
کرده  هزینه  میلیارد   ۲۷ که  کرد  اعالم  سند  با  زاده 

است)هزینه کرده و نه کمتر از آن.

بمباران مدیرانی که بد نبودند
درست  چندان  انتقادها  مواقع  برخی  می رسد  نظر  به 
درست  بتوانی  تا  باشی  کار  دل  در  باید  و  نیست 
و  زاده  الله  فتح  دوران  در  آنچه  کنی.  قضاوت  تر 
است  نبوده  عیب  بی  گمان  بی  خورده  رقم  رویانیان 
با  نشست  مطمئنا  برسید  معایب  شمارش  به  اگر  اما 
نمی بینی  اشان  کارنامه  در  را  ایرانی  ضد  تروریست 
صادقانه  وغیر  مخفی  دار  متمم  های  قرارداد  یا 
و  عرصه  این  به  ورود  از  پیش  نمی بینی!رویانیان 
پذیرش آن همه انتقاد ۳۵ سال مدیر در این کشور بود 
که بخشی از آن اینها بود: رییس راهنمایی و رانندگی، 
سوخت،  نقل  و  حمل  ستاد  مدیر   ،۱۱۰ پلیس  موسس 
شهری!  خدمات  عامل  مدیر  و  جمهور  رییس  مشاور 
فتح الله زاده هم موفق ترین مدیر فوتبال باشگاهی با 
آسیا،  در  سومی  مقام  آسیا،یک  در  قهرمانی  نایب  یک 
قهرمانی  هفت  و  قاره  پایانی  تیم  چهار  به  رسیدن 
داخلی (سه لیگ و چهار حذفی) بود،اما این دو مدیر 
را طوری بدرقه کردیم که انگار این دو بدترین مدیران 
برخی  هم  هنوز  و  اند  بوده  کشورمان  فوتبال  تاریخ 

آنها را بمباران می کنند!

حقیقی یکی از ۵ 
دروازه بان برتر جام 

ملت های آسیا 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  دروازه بان   «One World Sport» سایت 
را یکی از پنج سنگربان برتر مسابقات جام ملت های آسیا ۲۰۱۵ 

دانست.

پنج  معرفی  به  گزارشی  در   «One World Sport» سایت 
پرداخت   ۲۰۱۵ آسیا  ملت های  جام  رقابت های  برتر  دروازه بان 
در  خصوص  به  دروازه بان  نقش  دانستن  اهمیت  کم  نوشت:   و 
سخت  بسیار   ۲۰۱۵ آسیا  ملت های  جام  مانند  مسابقاتی  شرایط 
است. در حالی که تنش و رقابت در این مسابقات بسیار باال است، 
مردان زردپوش، سبزپوش یا نقره ای پوش می توانند تفاوت را 
که  دروازه بانی  پنج  گزارش  این  بزنند.در  رقم  تیم ها  نتایج  در 
استرالیا  در  که  مسابقاتی  برای  تیمشان  موفقیت  در  می توانند 

برگزار می شود، تأثیرگذار باشند را معرفی کرده ایم:

علیرضا حقیقی (ایران)
ناصر  دارد.  بزرگ  دروازه بانان  پرورش  از  تاریخچه ای  ایران 
در   ۱۹۷۸ سال  در  جام جهانی  در  درخشش  از  پس  حجازی 
رحمتی  مهدی  گرفت.  قرار  منچستریونایتد  به  پیوستن  آستانه 
کارلوس  با  که  زمانی  تا  جام جهانی  مقدماتی  رقابت های  در 
کی روش اختالف پیدا کرد، مرد اصلی دروازه  ایران بود و پس 
از آن رحمان احمدی در سه بازی آخر درون دروازه قرار گرفت 
و گلی دریافت نکرد.با این حال در برزیل، علیرضا حقیقی درون 
دروازه ایران ایستاد و کارش را فوق العاده انجام داد. او در حال 
خیلی  را  دفاعی  خط  و  می کند  بازی  پرتغال  پنافیل  در  حاضر 
خوب سازماندهی می کند و زمانی که حریف پیش می آید، پشت 
کره جنوبی  مقابل  نوامبر  در  او  می کند.  مهار  را  توپ ها  هم  سر 
بازیکن  حقیقی  گذاشت.  نمایش  به  را  خوب  عملکرد  همین  هم 
بزرگی برای ایران و احتماال در این دوره از مسابقات قهرمانی 
آسیا است. ایران خط دفاعی قدرتمندی دارد و یک دفاع مستحکم 

با تکیه بر یک دروازه بان قوی شکل می گیرد.

علی الحبسی (عمان)
دروازه بانان زیادی در آسیا وجود ندارند که تأثیری در لیگ های 
بزرگ داشته باشند اما علی الحبسی این کار را انجام داده است. 
از  الحبسی  است.  استعداد  و  اراده  بلندپروازی،  از  ترکیبی  او 
سال  در  او  کرد.  پیدا  راه  نروژ  لیگ  به  عمان  لیگ  در  آتش بازی 
و  شد  معرفی  نروژ  لیگ  دروازه بان  برترین  عنوان  به   ۲۰۰۶
شد.  منتقل  انگلیس  برتر  لیگ  در  واندررز  بولتون  به  سپس 
خوبش  عملکرد  و  کرد  امتحان  یوفا  جام  در  را  خود  شانس  او 
این  به  وی  انتقال  خصوص  در  را  شایعاتی  بایرن مونیخ  مقابل 
رفت.  اتلتیک  ویگان  به  او  و  نداد  رخ  اتفاق  این  کرد.  مطرح  تیم 
لیگ  در  برایتون  در  قرضی  صورت  به  حاضر  حال  در  الحبسی 
دارد.  خوبی  بسیار  نمایش  اما  می کند  بازی  انگلیس  دوم  دسته 
وی در حال حاضر ۳۲ سال دارد و می تواند چند سال دیگر هم 
تا  است  او  برای  خوبی  فرصت  آسیا  ملت های  جام  کند.  بازی 
ادعایش را برای اینکه درواز ه بان شماره یک آسیا است، به اثبات 

برساند.

مت رایان (استرالیا)
استرالیا در چندین سال دروازه بان های با استعداد و خوبی را به 
دنیا معرفی کرده است. مارک بوسنیچ که در دهه ۱۹۹۰ به استون 
ویال رفت و از آنجا راهی منچستریونایتد شد و مارک شوارتزر 
را می توان در استرالیا نام برد. وی در فوالم و میدلزبورو نیز به 
میدان رفت و بیش از ۱۰۰ بازی ملی در کارنامه دارد تا زمانی که 
در سال ۲۰۱۳ از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.در جام جهانی، 
مت رایان که دروازه بان خوبی در تیم کالب بروژ بلژیک بود، در 
هر سه بازی استرالیا درون دروازه ایستاد. او عملکرد متوسطی 

در این مسابقات داشت و برخی معتقدند که حداقل می توانست 
روی یک یا دو گل دریافتی استرالیا از ۱۱ گلی که در این مسابقات 
کمبود  و  باشگاهی  تیم  در  ثابت  حضور  کند.  عمل  بهتر  خورد، 
حضور میچ النگراک، رقیب او در تیم بورسیا دورتموند، به او 
کمک کرد که مرد شماره یک دروازه کانگوروها باشد. او تنها ۲۲ 
سال سن دارد و استرالیا به رایان نیاز دارد تا در این مسابقات 
عملکرد خوبی داشته باشد. در صورتی که او بتواند این کار را 
برای  را  استرالیا  دروازه  درون  حضورش  می تواند  دهد،  انجام 

سال ها تضمین کند.

ایجی کاواشیما (ژاپن)
یک دروازه بان دیگر که در اروپا بازی می کند و می تواند شهرتی 
در استرالیا به هم بزند یا اعتبار خودش را خدشه دار کند، ایجی 
کاواشیما است. برای کسی که بیش از ۶۰ بازی ملی در کارنامه 
دارد و درست پیش از جام جهانی ۲۰۱۰ به تیم ملی راه یافت، کمی 
درخشش  سپس  و  بدرخشد  جنوبی  آفریقای  در  که  بود  عجیب 
دهد.دروازه بان  ادامه  قطر   ۲۰۱۱ آسیا  ملت های  جام  در  را  خود 
استانداردلیژ اخیرا بیشتر از اینکه درون دروازه تیمش عملکرد 
مقتدرانه ای داشته باشد، متزلزل نشان داده است. او در برزیل 
می رسد  نظر  به  اینکه  وجود  با  اما  نداشت  خوبی  عملکرد 
سرمربی جدید به دنبال بازیکنان جدیدی است، این دروازه بان 
۳۲ ساله در پنج بازی از ۶ مسابقه تیمش زیر نظر خاویر آگیره 
ملی  تیم  سرمربی  ناگهانی  تغییر  وجود  با  است.  رفته  میدان  به 
خواهد  سامورایی ها  دروازه  اصلی  مرد  کاواشیما  ژاپن،  فوتبال 
 ۲۰۱۴ یا  می کند  تکرار  را   ۲۰۱۰ عملکرد  استرالیا  در  او  آیا  بود. 
از  را   ۲۰۱۰ درخشش  باید  باشد،  موفق   می خواهد  ژاپن  اگر  را؟ 

سنگربانش شاهد باشد.

رمزی صالح (فلسطین)
رویارویی با مدافع عنوان قهرمانی در اولین بازی در رقابت های 
حیوان  یک  کردن  رام  اندازه  به  می تواند  آسیا  ملت های  جام 
رمزی  مانند  دروازه بانی  وقتی  اما  باشد  هیجان انگیز  درنده، 
صالح داشته باشید، همیشه برای این کار شانس دارید. صالح که 
متولد مصر است، کارش را در سال ۲۰۰۰ آغاز کرد و از آن به بعد 
دروازه بان  عنوان  به  است.او  داشته  تیم  روی  همیشگی  تأثیری 
را  توانایی هایش  می تواند  مطمئنا  و  باشد  فوق العاده  می تواند 
روش  دارد؛  بیشتری  اهمیت  که  چیزی  بزند.  محک  استرالیا  در 
با  صالح  است.  دفاعی  خط  داشتن  نگه  مستحکم  و  سازماندهی 
از  بسیاری  اوج  سن  که  است  ساله   ۳۴ ملی،  بازی   ۱۰۰ از  بیش 
بسیار  زمان  در  او  برای  مسابقات  این  پس  است.  دروازه بان ها 

خوبی برگزار می شود.
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 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین (بره):

شاید شما نتوانید امروز رفتارهای ناگهانی خود را کنترل کنید، 
خاطر  به  کنید  کار  خود  رفتارهای  این  روی  سرانجام  باید  اما 
هم  با  رویایی  نپتون  با  مریخ  یعنی  شما  حاکم  سیاره  اینکه 
دست  دنیا  از  شما  که  زمانی  متاسفانه،  کرده اند.  پیدا  هماهنگی 
می کشید دیگران ممکن است برنامه ها و نقشه های شما را بچه 
گانه ببینند. با این وجود، دیدگاه شما مهم است و ایده های تان 

می تواند روی اطرافیان تان تاثیر مثبتی بگذارد.

متولدین اردیبهشت (گاو):
و  می شود  متاثر  خورشید  از  حدی  تا  امروز  شما  حاکم  سیاره 
آرامش  به  که  باشد  مشکل  برایتان  است  ممکن  همین  خاطر  به 
خود  کننده  ناراحت  خیاالت  و  افکار  شر  از  باید  شما  برسید. 
باقی  ناشناخته  شما  خیاالت  که  ندهید  هم  اجازه  اما  شوید.  رها 
بمانند. اجازه دهید بهترین ایده هایتان آشکار شوند و سعی کنید 

تا آنها را به واقعیت نزدیک کنید.

متولدین خرداد (دوقلوها):
نمی دانید  واقعا  اما  کنید  کار  نفس  به  اعتماد  با  است  ممکن  شما 
که دارید چکار می کنید. خوشبختانه، به سرعت به این موضوع 
پی می برید و سعی می کنید کاری را که به آن آگاهی دارید دنبال 
کنید. مواظب باشید؛ اگر به زیرکی و هوش خود مغرور شوید 
زود ضربه می خورید. به این فکر کنید که واقعا چه کاری درست 
کارشناس  و  متخصص  یک  شما  که  نکنید  تظاهر  این  به  است. 

هستید.

متولدین تیر (خرچنگ):
ممکن است شما امروز احساس کنید اگر زمان را نگه دارید، با 
طبق  که  کنید  تشویق  را  دیگران  می توانید  پذیری  کمی  انعطاف 
خودتان  که  دارید  نیاز  شما  عوض،  در  کنند.  عمل  شما  روش 
برایتان  شما  روز  کردن  تغییر  اگر  حتی  کنید  آنها  با  سازگار  را 
شما  نگهبان  فرشته  اگر  که  کنید  آماده  را  خودتان  باشد.  دشوار 
اجازه  بگویید.  بله  رساند  یاری  شما  به  خواست  و  رسید  سر 

ندهید که غرور شما مانع رسیدن شما به موفقیت شود.

متولدین مرداد (شیر):
از  است  ممکن  همکالسی هایتان  از  یکی  یا  شما  نزدیک  دوست 
آنچه که امروز می گویید برداشت غلطی کند  و وضعیت دشواری 
ممکن  شما  متاسفانه،  بیاورد.  بوجود  خود  تفاهم  سوء  این  از 
این  صرف  را  زمانی  شوید.  مشکل  این  دیرمتوجه  خیلی  است 
کنید که بفهمید مشکل چیست قبل از آنکه موجب بروز رفتارهای 
دیگری شود، که زندگی شما را سخت و پیچیده تر کند. معموال، 
بهتر آن است که ارتباطات خود را با احتیاط کامل برقرار کنید تا 

از بروز سوءتفاهم پیشگیری کنید.

متولدین شهریور (سنبله):
شما زمانی که حقایق واضح و ارتباطات صریح و شفاف باشند 
دنیای  به  آشفته  نپتون  امروز،  حال  بهر  دارید.  خوبی  احساس 
بین  از  را  شما  دنیای  روشنی  و  شفافیت  و  می شود  وارد  شما 
شروع  کجا  توهمات  و  تمام  کجا  واقعیت  اینکه  گفتن  می برد. 
این  مواظب  و  بروید  پیش  آهسته  پس  است.  مشکل  می شوند، 

باشید که در این راه کسی را از دست ندهید.

متولدین مهر (ترازو):
اما  ببینند،  قرار  بی  امروز  را  شما  دیگران  است  ممکن  اگرچه 
شما بیشتر از آنچه آنها بفهمند تحمل و شکیبایی دارید. این به 
خاطر این است که مانع هنر دوستی شما امروز کمی  باالتر رفته 
و دیگران به سختی می توانند شما را با هنرهای خود تحت تاثیر 
 ، کنید  بیان  را  خود  عقاید  که  بار  یک  وجود،  این  با  دهند.  قرار 
در  را  خود  هنرمندانه  نظرات  که  می شوید  این  به  ملزم  بیشتر 

رابطه با اطرافیانتان بیان کنید.

متولدین آبان (عقرب):
خاطر  آسوده  کامال  خود  انرژی  تغییر  خاطر  به  احتماال  شما 
هستید، برای اینکه هرچه که شما را تا به حال عقب نگه داشته 
بود، حاال به نظر می رسد که از بین رفته است. شاید این مربوط 
که  باشد  این  خاطر  به  است  ممکن  اما  باشد،  افکارتان  تغییر  به 
مسایل  درگیر  االن  اما  هستند.  تر  آسان  شما  روی  پیش  کارهای 
اهداف  به  زودتر  را  شما  بخواهید  اینکه  برای  نشوید  پیچیده 
تان برساند. نپتون اسرار آمیز به شما القا می کند که خط پایان 

نزدیک تر از آن است که واقعیت دارد.

متولدین آذر (کمان):
اگرچه زندگی شما این روزها رو به ترقی و پیشرفت است، اما 
ممکن است برایتان سخت باشد که فرصتی بدست آورید و آن را 
به واقعیت تبدیل کنید. به نظر می رسد فرصت های بزرگی االن 
هدف  به  باشند،  باید  که  آسانی  آن  به  اما  باشند،  حاضر  برایتان 
نمی رسند. اگر این فرصت برایتان سودمند نبود سعی نکنید به 
تعدیل  را  ایده هایتان  برسانید.  سرانجا  به  را  آن  بخواهید  زور 

کنید بگذارید اتفاقا مسیر خود را بروند نه به راه شما.

متولدین دی (بز):
ممکن است برایتان مشکل باشد که که ارزش ایده های رویایی تان 
را بفهمید، شما می خواهید که به آنهایی که اطراف شما هستند 
که  می آیند  توخالی  آدم های  نظر  به  آنها  اما  باشید،  وابسته 
سعی  باید  دارید  که  هوشی  با  شما  کنید.  اتکا  آنها  به  نمی توانید 
کنید خود را تغییر داده و تا جایی که امکان دارد از منفعل بودن 
دوری کنید. اما اگر به خود اجازه غرق شدن در دریای خیاالت 
ناخوشایندی  بسیار  افکار  و  ایده ها  که  باشید  مطمئن  بدهید  را 

برایتان ایجاد می کنند.

متولدین بهمن (ظرف آب):
برنامه هایشان  با  آنها  دادن  وفق  برای  دیگران  با  کردن  بحث 
و  حد  است  ممکن  شما  تمایل  اما  نباشد،   موثر  زیاد  است  ممکن 
مرزی را مشخص کند و سپس به آن بپردازید. مشکل این است 
که شما زمانی که می فهمید که قوانین دیکتاتورانه شما می تواند 
را  خود  افکار  بخواهید  کند  محدود  دیگران  با  را  شما  تعامالت 
سرزنش  دیگران  با  ناهماهنگی  خاطر  به  را  خود  دهید.  تغییر 

نکنید. این اختالف خود را پذیرفته و راه خود را بروید.

متولدین اسفند (ماهی):
مسایل  بین  عمل  بین  خوب  بسیار  تعادل  یک  است  ممکن  شما 
حرفه ای و مسایل درونی و روحی تان برقرار کرده باشید. این 
دو راه ممکن است موقتا از هم جدا باشند، اما می تواند یک لحظه 
جادویی را در زندگی تان ایجاد کنند وقتی تصور و خیال بتواند 
افکار  این  به  دهد.  قرار  خود  تاثیر  تحت  را  بیرونی تان  دنیای 
شما  رویاهای  تا  بدهید  بال  و  پر  خود  متافیزیکی  کننده  حمایت 

را به حقیقت نزدیک کنند.

جدول و سرگرمی

حکایت آدم نما، نه آدم
و  بود  پوشیده  گرانبها  و  فاخر  لباس  داشت،  تنومند  و  چاق  بدنی  که  دیدم  را  نادانی 
بر اسبی عربی سوار شده و دستاری از پارچه نازك مصری بر سر داشت، شخصی 

گفت: ای سعدی! این ابریشم رنگارنگ را بر تن این جانور نادان چگونه یافتی؟
گفتم: خری که همشکل آدم شده، گوساله پیکری که او را صدای گاو است. یك چهره 

زیبا بهتر از هزار لباس دیبا است.

به آدمی نتوان گفت ماند این حیوان
مگر دراعه و دستار و نقش بیرونش

بگرد در همه اسباب و ملك و هستی او
که هیچ چیز نبینی حالل جز خونش

امید کسی را ناامید نکن
ورودی  هشتی  از  بود.  میهمان  نیشابور  بزرگان  از  یکی  خانه  در  بیرونی  ابوریحان 

خانه، صدای او را می شنید که در حال نصیحت و اندرز است.
مردی به دوست ابوریحان می گفت هر روز نقشی بر دکان خود افزون کنم و گلدانی 
خوشبوتر از پیش در پیشگاهش بگذارم بلکه عشقم از آن گذرد و به زندگیم باز آید 
و دوست ابوریحان او را نصیحت کرده که عمر کوتاست و عقل تعلل را درست نمی 
داند. آن زن اگر تو را می خواست حتما پس از سالها باز می گشت؛ پس یقین دان دل 

در گروی مردی دیگر دارد و تو باید به فکر آینده خویش باشی.
سه روز بعد ابوریحان داشت از دوستش خداحافظی می کرد که خبر آوردند، همان 
کسی که نصیحتش نمودید بر بستر مرگ فتاده و سه روز است هیچ نخورده. میزبان 
گفت:  و  گرفت  را  دستش  ابوریحان  مرد،  آن  دیدار  برای  کرد  لباس  قصد  ابوریحان 

نفسی که سردی را بر گرمای امید می دمد مرگ را به بالینش فرستاده.
او  به  امیدی  گرمای  چنان  و  رفته  مرد  آن  دیدار  به  ابوریحان  نمود.   خم  سر  میزبان 

بخشید که آن مرد دوباره آب نوشید.

داستان آموزنده ی صد دالری
یک سخنران معروف در مجلسی که دویست نفر در آن حضور داشتند، یک صد دالری 
را از جیبش بیرون آورد و پرسید: چه کسی مایل است این اسکناس را داشته باشد؟ 

دست همه حاضرین باال رفت.
سخنران گفت: بسیار خوب، من این اسکناس را به یکی از شما خواهم داد ولی قبل 
از آن می خواهم کاری بکنم. و سپس در برابر نگاه های متعجب، اسکناس را مچاله 
کرد و پرسید: چه کسی هنوز مایل است این اسکناس را داشته باشد؟ و باز هم دست 

های حاضرین باال رفت.
این بار مرد، اسکناس مچاله شده را به زمین انداخت و چند بار آن را لگد مال کرد و 
با کفش خود آن را روی زمین کشید. بعد اسکناس را برداشت و پرسید: خوب، حاال 
چه کسی حاضر است صاحب این اسکناس شود؟ و باز دست همه باال رفت. سخنران 
گفت: دوستان، با این بالهایی که من سر اسکناس در آوردم، از ارزش اسکناس چیزی 

کم نشد و همه شما خواهان آن هستید. 

و ادامه داد: در زندگی واقعی هم همین طور است، ما در بسیاری موارد با تصمیمــاتی 
که می گیریم یا با مشکالتی که روبرو می شویم، خم می شویم، مچالــه می شویم، 
خاک آلود می شویم و احساس می کنیم که دیگر پشیزی ارزش نداریم، ولی این گونه 
از  را  خود  ارزش  هرگز  است  آمده  سرمان  بالیی  چه  که  این  از  نظر  صرف  و  نیست 

دست نمی دهیم و هنوز هم برای افرادی که دوستمان دارند، آدم با ارزشی هستیم.

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

یت
حکا





LONDON FREE / All other UK major Cities 50p - European Countries €1.50 - Scandinavia : Kro 20.00 - USA: $2.00  - Other Countries: equivalent £2.00  بهای تکفروشی: شهر لندن رایگان - د یگر شهرهای انگلستان یک پوند - کشورهای اروپایی 1/50 یورو - کشورهای اسکاند یناوی 20 کرون - آمریکا 2 دالر - سایر کشورها معادل 2 پوند 

خر
م آ
کال

No. 376

Friday 19 December 2014

Editor-in-Chief: 
Abbas Najafi Zarafshan

Contributors:

Ala Amirshahi
Mohsen Ghaffari
Amir Arsalan Yektamanesh
Naser Nourozi

Marketing:

07811000455
sales@persianweekly.co.uk

Website: 
www.persianweekly.co.uk

Tel:   020 7193 5592 

Fax:  020 7023 4921

Email: 
info@persianweekly.co.uk

DON’T FORGET
Help to keep public area clean and tidy for 
everyone by taking your copy of Persian 
Weekly paper with you, when you leave
When you have finished with this publi-

cation please recycle it.
ISSN 2042-213X

غزلیات حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

صالح کار کجا و من خراب کجا
ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس
کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

چه نسبت است به رندی صالح و تقوا را
سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا

ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد
چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا

چو کحل بینش ما خاک آستان شماست
کجا رویم بفرما از این جناب کجا

مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است
کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا
بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال

خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا
قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست

قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

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

The rectitude of work, where? and, I ruined where?
Behold the distance of the Path, from where to where?
My heart wearied of the cloister, and of the patched garment of hypocrisy:
The Magians’ cloister; where? the pure wine where?
With profligacy, what connections have rectitude and piety?
The hearing of the exhortation where? The melody of the stringed instrument where?
From the Friend’s face, what gaineth the dark heart of enemies?
The dead lamp, where? The candle of the resplendent sun, where?
The dust of Thy threshold is like the kuhl of our vision:
Where go we? Order. Hence, where?
Look not at the apple of the chin; for in the path is a pit:
O heart! where goest thou? With this haste, where?
He is gone! To him, be the time of union a pleasant memory.
Gone is that glance, where? and that reproof, where?
O friend! from Hafez seek neither ease nor patience:
Ease, what? Patience, what? Sleep, where?

تاثیر گروگانگیری در استرالیا 
بر موقعیت مهاجران ایرانی 

حسین نورانی نژاد

موضوع  این  تبعات  کنار،  به  استرالیا  در  گروگانگیری  درباره  اخبار  همه 
برای ایرانی های مقیم استرالیا چیست؟ یقینا بیشترین گروهی که در این 
باره حرف و دغدغه دارند ایرانی های مقیم استرالیا هستند؛ ایرانی هایی 
قابل توجهی  فنی  مهارت های  و  باال  تحصیلی  سطح  از  آنها  اکثر  که 
کشور  این  در  باال  باکالس  و  موفق  مهاجران  جزو  و  بوده  برخوردار 
فرم  پیش  سال  چند  تا  که  بوده  آنجا  تا  مساله  این  می شوند.  محسوب 
اغلب  که  چرا  نداشت،  وجود  استرالیا  در  اقامت  درخواست  برای  فارسی 
خوب  موقعیت  این  بودند.  مسلط  انگلیسی  زبان  به  متقاضی  ایرانی های 
البته در چند سال گذشته تحت تاثیر برخی پناهجویانی که با سوءاستفاده 
واقعا  که  بودند  پناهندگی هایی  گرفتن  درصدد  کشور  سیاسی  شرایط  از 
این  به  قایق  با  که  ایرانی ها  برخی  غیرقانونی  مهاجرت  یا  نبود  حق شان 
کنار  در  را  خبر  این  گرفت.  قرار  تحت الشعاع  حدی  تا  می رفتند  کشور 
این مساله بگذارید که اصلی ترین موضوعی که در استرالیا در چند سال 
گذشته مطرح بوده و در انتخابات و سیاست این کشور نقش ایفا کرده، 
موضوع مهاجران غیرقانونی است. اما با وجود پیوند خوردن نام ایران با 
دغدغه روز استرالیایی ها، این مساله در موقعیت ایرانی های موفق در این 

کشور تاثیر منفی چندانی نگذاشت.
ایرانی ها  نظر می رسد که خود  به  تاکنون  بعد از مساله گروگانگیری هم 
بیش از هر جماعت دیگری به مساله ملیت گروگانگیر توجه کرده باشند. 
اگرچه بسیاری از آنها احساس شرمساری می کنند در عین حال همنوا با 
بسیاری از استرالیایی های دیگر معترض به دولت این کشورند که با وجود 
سوابق سوء این فرد چرا آزادانه در جامعه حضور داشته یا به گزارش های 
دولت ایران مبنی بر کالهبردار بودن او و درخواست استردادش بی توجهی 
کرده است. این بحث تا به آنجا پیش رفته که همزمانی این گروگانگیری 
با بحث بودجه در پارلمان استرالیا و بحث های داغ برای افزایش بودجه 
محملی  غیرقانونی،  مهاجرت  با  پیش  از  بیش  مقابله  و  نظامی  و  امنیتی 
گروگانگیری  این  نکند  که  ساخته  توطئه  توهم  به  نزدیك  تحلیل  این  برای 
حساب شده بوده یا حداقل برخی محافل قدرت در استرالیا با آزاد گذاشتن 
چنین افراد خطرناکی منتظر گل آلود شدن آب و گرفتن ماهی خویش از 
آن بوده اند! این تحلیل با توجه به قدرت گرفتن دست راستی های افراطی 
در این کشور که تمایل زیادی به افزایش بودجه نظامی، همکاری با امریکا 
در  شدید  محدودیت  اعمال  و  خاورمیانه  در  نظامی  مداخالت  در  غرب  و 

سیاست های مهاجرت هستند، کمی پررنگ شده است.

در این بین جالب آنجاست که از سیدنی خبر می رسد، برخی استرالیایی ها 
برای جلوگیری از حس بدبینی به مسلمانان، بالفاصله پس از گروگانگیری 
کمپین هایی را برای همراهی با مسلمان ها و اقداماتی همچون همراهی با 
آنها تا محل کارشان ترتیب داده اند. همچنین زنان محجبه با دسته های گل 
احترام  ادای  حادثه  این  کشته شدگان  به  و  رفته اند  گروگانگیری  محل  به 
برخی  همراه  به  مسلمان  شیوخ  برخی  هم  درگیری  روز  همان  کرده اند. 
برای  دعا  جهت  گروگانگیری  محل  نزدیکی  در  مسیحی  و  یهودی  علمای 
سالمت گروگان ها حاضر شده بودند. همه این موارد نشان می دهد که در 
می تواند  حادثه یی  چنین  اگرچه  استرالیا،  کور  و  سوت  و  خبر  کم  جامعه 
خیلی  اما  باشد،  گفت ها  و  گپ  برای  بهانه یی  و  محافل  نقل  مدت ها  تا 
منفی  تاثیر  کشور  این  در  ایرانی ها  اجتماعی  موقعیت  در  که  است  بعید 
ملیت ها  حضور  واسطه  به  را  باالیی  مدارای  قدرت  که  جامعه یی  بگذارد. 
دچار  اتفاقاتی  چنین  با  که  است  بعید  کرده،  کسب  مختلف  فرهنگ های  و 
دگرگونی مهمی شود، اما به هرحال این اتفاق پیشبرد سیاست های دولت 

دست راستی این کشور را تسهیل خواهد کرد.

موافقان و مخالفان اباذری چه می گویند

درد یا درمان؛ زخم یا مرحم
یوسف اباذری استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، سه شنبه گذشته در نشست «پدیدارشناسی 
فرهنگی یک مرگ» که در تاالر ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، 
در تحلیل جامعه شناختی پدیده مرتضی پاشایی و مرگ وی سخنانی گفت که عکس العمل های 

شدید و موجی از اظهارنظرها را در پی داشت. 
در این نشست هفت نفر سخنرانی کردند که یوسف اباذری آخرین نفر بود. وی سخنانش را با 
اشاره به فیلمی که یک ماه پیش از آن از تلویزیون درباره مردم سیستان پخش شده بود آغاز 
جهت  در  پروژه  را  آن  و  تاخت  شده،  هنر  و  موسیقی  گریبانگیر  که  ابتذالی  به  ادامه  در  و  کرد 
سیاست زدایی از جامعه دانست که توسط دولت (حکومت) و با همدستی قربانیان (مردم) به 

پیش می رود.
اباذری با اشاره به فیلم مستند «ماهی ها در سکوت می  میرند» می گوید: در آن فیلم نشان داده  
چون  می کنند؛  بغل  را  خود  بچه های  یعنی  هستند؛  مرگ  حال  در  سیستان  مردم  که  بود  شده 
جایی ندارند بروند. در راه ها دارند می میرند. دیوانگان و مجانینی که از دست فشار زندگی 
نکته  و  داد  نمایش  تلویزیون  را  فیلم  این  پراکنده اند...  سیستان  سطح  در  و  شده اند  مجنون 

جالب برای من این است که هیچ کس، هیچکس کوچک ترین توجهی به آن نکرده است.»
در  عمومی  سوگواری  و  پاشایی  مرتضی  موسیقی  به  اشاره  ضمن  صحبتش  ادامه  در  وی 
درگذشت وی گفت: این فردی که عکسش را اینجا زده اند و این همه با سوگ و تاریک کردن 
یعنی  موسیقی؛  سیر  در  پاپ  است.  پاپ  خواننده  یک  می کنند،  عزاداری  برایش  چراغ ها 
مبتذل ترین نوع موسیقی جهان و این آقا یکی از مبتذل ترین افرادی بود که این موسیقی پاپ 
موسیقی  می توانم  من  چطور  ندارم.  تحلیل  به  کاری  من  که  می گویند  کسانی  می خواند.  را 
موسیقیدان  یک  را  فرد  این  موسیقی  فرمت  داده ام  من  نکنم.  تحلیل  است،  مرده  که  را  آدمی 
تحلیل کرده است. مبتذل محض، ما پاپی داریم که پیچیده است. این ساده ترین، مسخره ترین 

و احمقانه ترین نوع موسیقی است. صدای فالش، موسیقی مسخره و شعر مسخره تر....» 
دولت  و  مردم  سوی  به  همزمان  را  خود  نقد  تیز  تیغ  و  می بندد  رو  از  را  شمشیر  ادامه  در  وی 
می گیرد و می گوید: «چرا مردم ایران به این افالس افتادند. چطور مردم ایران به این فالکت 
افتادند. دولت یا حکومت بر مبنای یک فعل و انفعاالت سیاسی ترجیح داد یکسری ورزشکار را 
چون محبوبیت مردمی دارند، وارد مجلس و شورای شهر کند برای اینکه سیاستمدار را بیرون 
باشد  قرار  وقتی  است.  ساخت  است،  استراکچر  این  نمی کند  کاری  هیچ  کسی  اصال  کنند... 
خوانندگان  به  می شود  متوسل  می آید.  پیش  وقایعی  چنین  الجرم  شود.  انجام  سیاست زدایی 

پاپ برای اینکه جای سیاست واقعی را بگیرد.» 
وی در ادامه خاطرنشان می کند: «مکانیزمی وجود دارد به اسم« این همان شدن با متجاوز»، 
که  مردمی  با  می خواهد  مکانیزم  این  طریق  از  دولت  که  است  این  است  افتاده   که  اتفاقی 
سیاست زدوده اند یکی شود مردم هم همین حالت را دارند و مردم هم می ترسند و می خواهند 
با دولت که گمان می کنند متجاوز است یکی شوند... سیاست زدایی یعنی همان انهدام همان 

چیزی که این انقالب برای آن شد و عده ای برای آن ایستاده اند.» 
وی  تند  لحن  به  که  خانمی  و  حضار  سوی  از  تندی  واکنش  با  اباذری  سخنان  جلسه  ادامه  در 
معترض بود، مواجه شد و در بگومگویی که بین آنان به وجود آمد آن خانم، پاشایی را خواننده 
با  اباذری  و  ندارد  وی  درباره  اظهارنظر  برای  را  الزم  شناخت  اباذری  که  دانست  خود  نسل 
لحن تندی از تنزل سلیقه موسیقیایی مردم انتقاد کرد.  نعمت الله فاضلی که در جلسه حضور 
امکان  تفسیر  نوع  «این  گفت:  اما  کرد؛  تایید  را  اباذری  حرف های  از  بخشی  چند  هر  داشت، 
در  مداخله  یک  تفسیر،  می برد...  بین  از  را  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی  الیه های  بین  مذاکره 
فضای جامعه است این مداخله را به گونه ای انجام دهیم که امکان حرکت به جلو را برای جامعه 
فراهم کند واوضاع را بدتر نکند.» با پایان یافتن این جلسه، برخالف وضعیت معمول بسیاری 
از جلسات نقد و بررسی که در محیط های آکادمیک شکل می گیرد، داستان به همان جا ختم نشد 
و شهرت پاشایی به همراه لحن تند و تیز دکتر، داستان را از دیوارهای دانشگاه فراتر برد و 
به دنیای مجازی و مطبوعات کشاند. گروهی از عریانی نقد اباذری برآشفتند و گروهی هم به 
عنوان نماینده صداهایی که به قول اباذری در این دو ماه خفه شده بودند، بلند شد و جسارت 
و صراحت و دقت اباذری را ستایش کردند.از سوی دیگر تعداد بازدیدکنندگان فیلم «ماهی ها 

در سکوت می میرند» به سرعت باال رفت. 

که  کسانی  از  می شدند؛  شامل  را  گسترده ای  طیف  خود  منتقدان  بهتر  بیان  به  یا  مخالفان 
می خواستند اباذری رسما از مردم و توهین به اسطوره شان معذرت خواهی کند یا از دانشگاه 
اباذری  از  «ما  صفحات  اخیر  سال  چند  روال  به  مجازی  فضای  در  اول  گروه  شود.  رانده 
متنفریم» و ... را شکل دادند و به توهین و ناسزا پرداختند که از میان آن حرف یا نقد جالب 

توجهی درنیامد.
تایید  مقام  در  نه  و  نقد  مقام  نه  در  را  عوام  و  کرده  قلمداد  آکادمیک  را  بحث  اساس  گروهی 
و  دکتر  کالم  در  موجود  عصبیت  نیز  برخی  ندانستند.  وی  سخنان  به  پاسخگویی  جایگاه  در 
برخورد مستقیم و صریح او را بخشی از پروسه نقد و تالشش برای تغییر وضعیت نامطلوب 
در  نقد  معمول  قالب  با  دارند  عقیده  چراکه  دانستند؛  مردم  به  صدایش  رساندن  و  موجود 
فضاهای دانشگاهی این صدا آن گونه که باید شنیده نمی شد و به هیچ صورت دیگری نمی شد 

تجمع کنندگان برای پاشایی را مخاطب قرار داد جز عریان گویی!
در  که  مطلبی  دو  در  مدرس  تربیت  دانشگاه  جامعه شناسی  دکترای  دانشجوی  ذاکری،  آرمان 
پاشایی  ماجرای  از  اباذری  صورت بندی  نقد  اصل  کرده،  منتشر  مجازی  فضای  در  باره  این 
را تایید کرده و در مطلبی با عنوان «میل به سیاست زدایی از نقد دکتر اباذری» به این مطلب 
اشاره کرده که «گوهر نقد اباذری ذیل تحلیل شخصیت و موقعیت او دارد گم می شود و این 
است  پدیده ها  از  «سیاست زدایی»  به  جامعه  میل  باب  در  اباذری  سخنان  از  تایید  نشان های 
با  پاشایی  مقایسه  چه  نباشند،  یا  باشند  مقصر  جامعه  سیاست زدایی  در  اباذری  امثال  چه   ...
بچه های بلوچ موجه باشد یا نباشد، چه موسیقی واال یا عامیانه گوش بکنیم و چه گوش نکنیم، 
چه اباذری به مردم توهین کرده باشد یا آنها را نقد کرده باشد، مردم، ابله باشند یا نباشند، 
به  نسبت  جامعه  از  بخش هایی  الاقل  بی تفاوتی  و  می میرند»  سکوت  در  حال «ماهی ها  هر  به 
سیطره بی عدالتی مساله ای است که شایان توجه و نقد است. جامعه ای که نسبت به اطرافیانش 
به  جامعه  اجتماعی  حیثیت  وقتی  و  می دهد  دست  از  را  اجتماعی»اش  باشد «حیثیت  بی تفاوت 
تاکید  اباذری  که  همان گونه  فاشیسم  جمله  از  و  چیزی  هر  آن گاه  رفت،  دست  از  کل  یک  مثابه 
کرده می تواند خود را در جامعه بی تفاوت حاکم کند. از این رو لزوم پیش رفتن به سمت طرح 
و تحقق ایده «سیاست مردمی» که خط نشانش در حرکت فراگیر اجتماعی به سوی «عدالت» 
را گم نکند، چیزی است که با آغاز از نقد دکتر اباذری می شود به سمتش حرکت کرد و بحث 
اباذری  نقد  مشمول  نخواهیم  اگر  نمود؛  متمرکز  سیاستی  چنین  امکان  شرایط  بر  می توان  را 
اباذری  نقد  حاشیه  در  نباید  که  روست  این  از  هم  گیریم.  قرار  شدن  مبنی بر «سیاست زدایی» 

«ماهی هایی که در سکوت می میرند» را فراموش کرد.
«سیاست  کردن  پیشه  دلیل  به  را  روشنفکران  کلی  به طور  دیگرش  مطلب  در  او  حال  این  در 
سخن  برای  زبانی  نکردن  پیدا  است.  کرده  نقد  مردم  برای  و  مردم  با  نگفتن  سخن  و  تمایز» 
گفتن با مردم و عدم اراده برای حرکت به این سمت، از نظر ذاکری موجب رها شدن مردم در 
دست «اقتصاد» و «دولت» می شود که به هر حال حرکت به سمت «سیاست زدایی» توسط آنان 
همیشه وجود داشته و چندان چیز عجیبی نیست. همچنین ذاکری به این نکته نیز اشاره کرده 
به  آن  ذیل  از  جامعه  گروه های  و  اقلیت ها  از  یک  هیچ  که  کل  مثابه  به  مردم  گرفتن  نظر  در  که 
هیچ عنوانی خارج نمی شوند، خود از ضمانت های حرکت به سوی یک دموکراسی حداکثری، 
یک  به عنوان  مردم  اصالت  بر  همواره  است  الزم  رو  این  از  و  است  اقلیت ها  برای  دموکراسی 
تمامیت، تاکید شود تا مکانیزم های دموکراتیک از خالل چنین تاکیدی تقویت شوند. از همین 
رو است که ذاکری در پایان مطلب خود تاکید می کند که «دوگانه اصلی «مردمی بودن-مردمی 
نبودن» است که باید با «سیاست دموکراتیک تمام عیار» پیوند بخورد. اباذری خود پیش تر در 
پایان گفت و گویی با مهرنامه، پس از نقد مفصل لیبرال های وطنی از این موضوع سخن گفته 
بود که باید «این امکان را فراهم آورد که مردم در حیات سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند.» 
«نقد دموکراتیک سیاست تفاوت در حوزه سبک زندگی» یکی از مراحل حرکت به سمت چنین 

پیوندی است.
تحریف  را  حقیقت  نکرد،  تحقیر  را  کس  هیچ  اباذری  که  می گویند  دفاع  مقام  در  اما  موافقان 
اباذری  سخنان  آنان،  نظر  به  است.  نکرده   پنهان  پوپولیسم  فرش  زیر  را  واقعیت  و  نکرده 
رفتن  برای  مردم  توده  از  اختیار  سلب  هدف  به  وجه  هیچ  به  شد  گفته  بعدها  آنچه  برخالف 
اسطوره  معیار  که  بود  این  از  بیشتر  او  آشفتگی  بلکه  نبود،  خاص  ای  موسیقی  سمت  به 
پاشایی  صدای  که  ندارد  حق  کس  هیچ  که  نگفت  اباذری  است.  توده ها  مبتذل  سلیقه  شدن، 
همان  هم  آن  که  کرد  شناسایی  اباذری  سخنان  در  را  اصلی  خط  باید  باشد،  نداشته  دوست  را 
را  گسترده  منفی  واکنش  این  که  موسیقیایی  و  هنری  مباحث  نه  است  مساله «سیاست زدایی» 

برانگیخته است.


