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هوا پس است
علل استمرار آلودگی هوای جنوب غرب کشو

روزنامه گاردین در ژانویه ۱۹۷۹

 تصویر انقالب ایران در 
مطبوعات بریتانیا

به بهانه سالمرگ فروغ

یک پنجره برای 
من کافی ست...

صفحه  ۱5

صفحه  ۱3 

نه هوا دارند ، نه کسی هوایشان را دارد. تا دیروز مردم 
خوزستان و از امروز مردمان آذربایجان شرقی و غربی، 
ایالم، لرستان و به عبارتی نیمه غربی ایران ، زندگی شان 
بر  کجا  از  نیست  معلوم  که  است  شده  خاکی  درگیر 
کشور  در  خاک  و  گرد  پدیده  تبعات  می ریزد.  سرشان 
هر روز بیشتر و وسعت شهرهای درگیر آن گسترده تر 

می شود.
دلیل  به  اهواز  در  دوشنبه  روز  صبح  نوبت  »مدارس 
ادارات  و  مدارس  »تعطیلی  شد«،  تعطیل  هوا  آلودگی 
هوا  »آلودگی  خاك«،  و  گرد  دلیل  به  خوزستان  شهر   ۱۱
کشاند«،  تعطیلی  به  را  ایالم  استان  ابتدایی  مدارس 
»آلودگی هوا مدارس آذربایجان شرقی را تعطیل کرد«، 
»هوای تبریز در شرایط اضطرار قرار گرفت« و... اگر 
همین طور پیش برود، گرد و خاک چترش را بر سر همه 
مسئوالن  تفاوتی  بی  میان  این  در  کشید.  خواهد  ایران 
از پیش مردمان  این مشکل، بیش  نبود چاره ای برای  و 
درگیر با گرد و خاک را آزار می دهد و معلوم نیست تا 

کی باید سینه هایشان خاک بخورد.
آلودگی تاحدود  با  خوزستان در هفته گذشته روزهایی 
تکراری که  داستانی  را تجربه کرد؛  برابر حد مجاز   ۷0
هربار در صدر اخبار قرار می گیرد و به همان سرعتی 
می شود،  فراموش  می کند،  پر  را  رسانه ای  فضاهای  که 
اما این بار وضعیت با همیشه متفاوت بود؛ چه از لحاظ 
شدت و چه از نظر نوع آالینده ها؛ برخالف همیشه علت 

به  که  دانسته اند  داخلی  کانون های  را  پدیده  این  عمده 
غبار  و  گرد  عالوه بر  و  شده اند  فعال  خشکسالی  دلیل 
قارچی  اسپورهای  برخی  وجود  نفتی،  آالینده های  و 
عوامل  دیگر  از  هم  گیاهی  حساسیت زای  عوامل  و 

شکل دهنده آلودگی های اخیر عنوان شده است. 
آسمان استان های غربی و جنوب غربی کشور چند سالی 
است که میزبان میهمان  ناخوانده ای با عنوان ریزگردها 
شده که بی رحمانه در حال تاخت و تاز است؛ تاختنی که 
اثرات مخرب بر کشاورزی و مهاجرت های تحمیلی، تنها 
بخشی از هزینه هایی است که ریزگردها بر ساکنین این 
به  رفتن  است.  کرده  تحمیل  کشور  اقتصاد  و  استان ها 
مصاف این لشکر پرتعداد اگرچه آسان نیست و نیاز به 
صرف زمان و هزینه بسیار دارد؛ اما باید گفت که اگر از 
ابتدای شکل گیری این پدیده از سال86 به این سو، عزمی 
جدی برای حل آن شکل گرفته بود، یقینا امروز وضعیت 
تا این اندازه اسفناک نبود. اما هر بار تنها نتیجه ای که 
کارگروه  یک  تشکیل  شده  حاصل  غبار  و  گرد  بروز  از 
مسووالن  که  وعده هایی  و  قول ها  و  است  بوده  ویژه  
وقت در جهت کاهش و رفع این معضل به مردم داده اند؛ 
تداوم  در صورت  و  نشده  تاکنون محقق  که  وعده هایی 
این روند جبران لطمات ناشی از این آلودگی ها غیر ممکن 
خواهد بود و نفس کشیدنی که ممد حیات بود و مفرح 

ذات،به بالی جان مردم بدل شده است ...
ادامه در صفحه 4

Mahsa & 
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هفته ای که گذشت 
افت طال

برآیند  گذشته  کاری  هفته  دو  در  طال  دالری   6۱ افت 
پیش بینی های کوتاه مدت در مورد روند این فلز گرانبها را 
کاهشی کرده است، اما اونس فلز زرد هفته کاری جدید را 
با جهش از کف قیمتی سه هفته گذشته شروع کرد. اونس 
که در هفته کاری گذشته از بهای ۱283 دالر به قیمت ۱233 
 ۷  /30 ساعت  تا  هفته  پایان  های  روز  بود،  رسیده  دالر 
بعدازظهر به وقت تهران به قیمت ۱24۱ دالر رسید، گرچه 
است  ممکن  می خوانید  را  گزارش  این  شما  که  هم اکنون 
هفته  روز  نخستین  نهایی  قیمت  به عنوان  متفاوتی  قیمت 

ثبت شده باشد.

 داده های تراز تجاری چین
سیاسی  و  اقتصادی  اخبار  کرد  کمک  طال  رشد  به  آنچه 
چین، یونان و اوکراین بود. بازارها دوشنبه را با دریافت 
اخبار بد از دومین اقتصاد بزرگ و بزرگ ترین واردکننده 
به  مربوط  نامطلوب  داده های  کردند.  آغاز  جهان  طالی 
وضعیت تجارت خارجی چین موجب شد تا شاخص های 
آسیایی  بازارهای  در  طال  و  افت  با  آسیا  سهام  بازارهای 
نشان  چین  یکشنبه  روز  داده های  شود.  روبه رو  رشد  با 
می دهد که صادرات چین در ماه ژانویه نسبت به یک سال 
قبل 3/ 3 درصد افت کرده است. واردات این کشور نیز در 
این  دو  هر  است.  داشته  کاهش  ۱۹ درصد   /۹ مشابه  مدت 
و  مالی  بازارهای  تمام  تا  بودند  انتظارها  از  بدتر  داده ها 
آخرین  دوشنبه  روز  آمار  بگیرند.  قرار  تحت تاثیر  کاالیی 
مورد از یکسری داده های بد از اقتصاد چین بود که ماه ها 
کرده  تزریق  مختلف  بازارهای  به  را  نگرانی هایی  است 

است. البته اثر این داده چین می تواند مقطعی باشد.

 ساز مخالف یونان
مورد  بسیار  هفته  کاری  روز  نخستین  در  که  خبری  اما 
دولت  مواضع  از  رسیده  اخبار  آخرین  گرفت  قرار  توجه 
اروپا  سهام  بازارهای  دوشنبه  روز  بود.  یونان  چپ  تازه 
شاخص  افت  با  نیز  یونان  اخبار  به  چین  اخبار  بر  عالوه 
واکنش نشان دادند. مواضع تازه مقام های حزب »سیریزا« 
وام دهندگان  با  یونان  دولت  نرسیدن  توافق  به  احتمال 
سیپراس،  آلکسیس  است.  کرده  تشدید  را  بین المللی 
نخست وزیر یونان روز یکشنبه ادامه بازپرداخت وام های 
بین المللی را رد و اعالم کرد برخی اصالحاتی که توسط 

وام دهندگان بین المللی به این کشور تحمیل شده است باید 
یورو  منطقه  در  را  یونان  جایگاه  مواضع  این  شود.  لغو 
نیز به خطر انداخته است. بازار سهام آتن روز دوشنبه 5 
درصد سقوط کرد و بازارهای سهام اروپا نیز تحت تاثیر 
قرار گرفتند. طال در این شرایط با افزایش خرید به عنوان 
از  سرمایه  خروج  از  همچنین  و  مواجه  امن  سرمایه 

بازارهای سهام منتفع شد.

با سهام عدالت یك عده میلیاردر شدند!
و  تحقیق  طرح  طراح  نژاد  موسوی  مهدی  که  شد  شنیده 
از سهام عدالت در مجلس تصریح کرد: در حال  تفحص 
حاضر طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت با رای مثبت 
نمایندگان مجلس آغاز شده است و تمام زوایای این طرح 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی ادامه داد: در بحث 
سهام عدالت، یك عده ای با سوءاستفاده میلیاردر شده اند، 
سهامی که عدالت نام دارد، اکنون به فرصتی برای مدیران 
با رانت های میلیاردی تبدیل شده است. در واگذاری های 
سهام عدالت بی عدالتی صورت گرفته است و ابهامات در 
این زمینه وجود دارد که در آینده مشخص خواهد شد. در 
پشت پرده تخلفات صورت گرفته که فرد متخلف به هیچ 
کجا و هیچ نهادی پاسخگو نبوده است. به گفته موسوی 
شفاف  واگذاری ها،  در  رانت  میزان،  با  گفت وگو  در  نژاد 
نبودن نحوه واگذاری، نوع شرکت ها، تعداد سهام و میزان 
سود از ضعف های سهام عدالت است که اکنون سبب شده 
تا مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت های استانی سهام 
عدالت از فرصت سوءاستفاده کنندگان و یك شبه به پول و 

ثروت کالن دست پیدا کنند. 
 

جایزه ۱00 هزار دالری برای سر البغدادی
هزار  یکصد  البغدادی  ابوبکر  سر  برای  اردنی  تاجر  یك 
دالر جایزه تعیین کرده و گفت هر کس او را زنده تحویل 
یك  نوشت؛  تسنبم  می گیرد  جایزه  دالر  میلیون  یك  دهد، 
دالر  هزار  یکصد  البغدادی  ابوبکر  سر  برای  اردنی  تاجر 
جایزه تعیین کرده و گفت هر کس او را زنده تحویل دهد، 
یك میلیون دالر جایزه می گیرد. به گزارش پانوراما الشرق 
مجموعه  اداری  شوای  رئیس  ابواصفر  هانی  االوسط، 
مالی أصفر در صفحه خود در فیسبوك برای سر ابوبکر 
هزار  یکصد  داعش  تروریستی  گروه  سرکرده  البغدادی 
را  البغدادی  کس  هر  گفت:  وی  کرد.  تعیین  جایزه  دالر 

زنده تحویل دهد، یك میلیون دالر جایزه می گیرد.

شرخرها ماشین فتح ا... زاده را بردند
در  مدیریتش  دوران  در  فتح ا... زاده  علی  که  شد  شنیده 
زیادی  شخصی  چك های  بازیکنان  خرید  برای  استقالل، 
کشید. خبرآنالین نوشت؛ او این روزها درگیر پاس کردن 
می گوید:  باره  این  در  فتح ا... زاده  چك هاست.  همین 
از این چك ها پاس نشده اند. طبق حساب و کتابی  »خیلی 
االن  و  کشیده ام  چك  میلیارد   2 به  نزدیك  کرده ام،  که 
بدهکارم.« او در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال کسی 
می دهد:  جواب  آمده،  دفترتان  به  چك ها  کردن  نقد  برای 
حتی  و  دفتر  جلوی  ریختند  شرخرها  بار  دو  یکی  »بله، 
فتح ا... زاده همان زمان که چك ها  «اما  بردند.  را  ماشینم 
را می کشید، فکر این روزها را نمی کرد؟ »حاجی جان من 
از کجا می دانستم. فکر می کردم وظیفه ام است. به خاطر 
دلخوشی هواداران باید بازیکن می گرفتم. جالب اینجاست 
که پارسال ما 24 میلیارد هزینه کردیم؛ از فوتبال بگیرید تا 

رشته های دیگر.

بازنشسته شدن عضو تیم مذاکره کننده
شنیده شد که عضو تیم مذاکره کننده هسته ای و مدیرکل 
محمد  شد.  بازنشسته  اتمی  انرژی  سازمان  پادمان   امور 
انرژی  سازمان  پادمان  مدیرکل  و  فنی  کارشناس  امیری 
اتمی که در دولت روحانی نیز تیم مذاکره کننده هسته ای را 
همراهی می کرد پس از سی سال خدمت بازنشسته شد. در 
انرژی  همین رابطه بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان 
امیری  آقای  گفت:  مطلب  این  تائید  با  دوشنبه  روز  اتمی 
که  بودند  کرده  بازنشستگی  درخواست  پیش  سال  دو  از 
به دلیل تداوم مذاکرات و نیاز به ایشان از وی خواسته شده 
بود که مذاکرات را در سطح فنی و سیاسی همراهی کنند.

پوتین: غنی سازی حق ایران است
فعالیت های  حق  ایران  گفت:  روسیه  رئیس جمهور 
دارد.  را  اورانیوم  غنی سازی  از جمله  هسته ای صلح آمیز 
پوتین با اشاره به نقش مهم روسیه در مذاکرات هسته ای 
ایران افزود: موضع ما بر اساس این اعتقاد است که ایران 
حق فعالیت های هسته ای صلح آمیز را از جمله غنی سازی 
اورانیوم و البته تحت نظارت آژانس بین المللی اتمی دارد. 
هسته ای  مذاکرات  ادامه  با  که  امیدواریم  داد:  ادامه  وی 

ایران کسی به دنبال منافع یکجانبه درباره موضوعی که 
به راه حلی متوازن نیاز دارد، نباشد. رئیس جمهور روسیه 
همچنین درباره داعش اظهار کرد: به نظر ما ظهور داعش 
نه  خطرناك  و  غیرمنتظره  چالش  یك  سوریه  و  عراق  در 
تنها برای این کشورها بلکه برای دیگر کشورهای خارج 

از منطقه خاورمیانه محسوب می شود. 

تجمع دانشجویان واحدی از دانشگاه آزاد
کارشناسی  مقاطع  دانشجویان  از  جمعی  که  شد  شنیده 
تحقیقات  علوم  واحد  آزاد  دانشگاه  ارشد  کارشناسی  و 
مقابل  در  افزایش شهریه ها  به  اعتراض  در  دیروز  صبح  
ساختمان معاونت اداری تجمع کردند. آفتاب نوشت؛ یکی 
افزایش  این باره گفت:  در  دانشجویان حاضر درتجمع  از 
ترم  در  درصد   ۱5 یعنی  ترم  دو  در  شهریه  درصدی   30
گذشته و ۱5 درصد در ترم جدید و شرط پرداخت بخشی 
که  است  مواردی  از  واحد  انتخاب  برای  متغیر  شهریه  از 
ادامه  وی  بزنند.  تجمع  به  دست  دانشجویان  شده  باعث 
داد: درحالی دانشجویان از تمامی رشته های فنی، انسانی، 
علوم پایه و مدیریت در این تجمع حاضر شده اند که زمان 
دانشجویان  از  بسیاری  به  اما  شده  آغاز  واحدها  انتخاب 
 500 الی   300 همراه  به  ثابت  شهریه  پرداخت  عدم  به دلیل 
داده  واحد  انتخاب  اجازه  متغیر  شهریه  از  تومان  هزار 

نمی شود.

مدیرعامل سابق پرسپولیس در آستانه بازداشت؟
یکی  پای  که  شد  مدعی  خبری  سایت  یک  که  شد  شنیده 
تخلفات  پرونده  به  پرسپولیس  سابق  مدیران  از  دیگر 
نوشت؛  »نامه نیوز«  است.  شده  باز  باشگاه  این  اخیر 
باشگاه  مدیرعامل  سیاسی،  حمیدرضا  بازداشت  از  بعد 
از  صحبت  قبلی،  اسپانسر  شکایت  خاطر  به  پرسپولیس 
باشگاه  این  به  مربوط  مدیران  دیگر  احضار  و  بازداشت 
هم مطرح شد. طبق شنیده ها، یکی دیگر از مدیران سابق 
خود  اتهامات  پاسخگوی  باید  زودی  به  نیز  پرسپولیس 
باشد و احتماال به زودی بازداشت می شود. گفته می شود 
یکی از سرمربیان مطرح سابق پرسپولیس هم برای اینکه 
پرونده  شاکی  با  بارها  کند،  جلوگیری  بازداشت  این  از 
تماس گرفته تا از این شکایت صرف نظر کند اما این اتفاق 

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

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

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

انتخاب و به چاپ می رسد.
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عالج دردهای ما که به خداوند 
منتسب می دانیم، اغلب در 
وجود خودمان قرار دارند.

هر آن چه نیک پایان پذیرند نیکوست، پرده اول، 
صحنه اول.

Our remedies oft in  
ourselves do lie, which we 

ascribe to heaven.023
All is well that Ends Well, Act I, sc. 1.

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

خواننده گرامی
از  فقط  پرشین  نامه  هفته  مخارج 
محل آگهی ها و حق اشتراک تامین 
انتظار  پرشین  نامه  هفته  میشود. 
دارد در صورتی که آن را می پسندید 
و  فرهنگ  برای  را  آن  ماندگاری  و 
ما  میدانید  مفید  زبانان  فارسی 
بارها  که  همانطور  کنید.  یاری  را 
نوشته ایم،  در صورت ازدیاد تعداد 
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.

87765 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

واقعیت های جدید منطقه ای در آستانه توافق هسته ای

ایران و امریکا در حال 
تقسیم منطقه هستند؟

ناظران می گویند تحوالت اخیر که باعث شد الحوثی ها 
داد  نشان  باشند  داشته  یمن  در  قدرت  در  را  باال  دست 
این  و  شده  دستپاچه  اندازه  چه  تا  متحده  ایاالت  که 
بتواند  تا  است  داده  ایران  به  را  فرصت  این  دستپاچگی 

نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد.
تحوالت در یمن بعد از انقالب یا کودتایی که الحوثی ها به 
بیشتری  زدند، سرعت  رقم  که  ای  تازه  و تحرکات  پا کردند 
اگر چه تحوالت یمن در چارچوب تحوالت  به خود گرفتند، 
داخلی این کشور قابل ارزیابی است اما در چارچوب درگیری 
های منطقه ای به ویژه در چارچوب مذاکرات هسته ای ایران 
نیز  نهایی  توافق  به  نزدیک شدن دو طرف مذاکره کننده  و 
است  آن  از  حاکی  ها  نشانه  همه  اکنون  است.  تفسیر  قابل 
به  آینده  مارس   24 از  قبل  تا  طرف  دو  که  این  احتمال  که 
توافق برسند بسیار باال است. تا اآلن این گونه بر می آید که 
الحوثی  از  حمایت  با  دارد  تالش  ایران  ای  هسته  دیپلماسی 
ها در یمن برگه برنده های بیشتری را تا قبل از رسیدن به 
توافق نهایی بر سر پرونده هسته ای ایران داشته باشد. حاال 
تحوالت  ایرانی  مسئوالن  بد.  چه  باشد  خوب  توافق  این  چه 
و  سوریه  و  عراق  در  هایشان  موفقیت  جمله  از  را  یمن  در 
نفوذ  تقویت  دهنده  نشان  را  آن  و  کنند  می  قلمداد  لبنان 
منطقه ای ایران دانسته اند که در مرحله بعد باعث می شود 
که منطقه  به ویژه  باشد.  داشته  در منطقه  جایگاه ممتازی 
از  و  بگشاید  را  جدیدی  های  پرونده  که  رود  می  سمتی  به 
لحاظ واشنگتن این مرحله مرحله بسیار حساسی است. علی 
خصوص که عربستان سعودی نیز در انتقال سیاسی قدرت 

به سر می برد.
ها  الحوثی  شد  باعث  که  اخیر  تحوالت  گویند  می  ناظران 
که  داد  نشان  باشند  داشته  یمن  در  قدرت  در  را  باال  دست 

ایاالت متحده تا چه اندازه دستپاچه شده و این دستپاچگی 
این فرصت را به ایران داده است تا بتواند نفوذ خود را در 
ای  مذاکرات هسته  در  دیگر  از سوی  دهد.  منطقه گسترش 
نشان  خود  از  بیشتری  نرمش  که  کند  وادار  را  امریکا  نیز 
دهد و در عین حال این کشور را بر آن دارد که برای جنگ با 
دشمن مشترک در عراق و سوریه با یکدیگر همکاری کنند. 
بر خالف انتقادهایی که ایرانی ها از سیاست های امریکا در 
مبارزه با داعش می کنند اکنون این گونه استنباط می شود 
مسئولیت  سو  یک  در  که  دارد  وجود  جانبه  دو  توافقی  که 
مبارزه با داعش در سرزمین های شام و لبنان به دوش حزب 
الله بیفتد و مسئولیت مبارزه با القاعده نیز بر دوش الحوثی 
ها باشد.دستپچاگی امریکایی ها در واکنش تحوالت منطقه 
امور  دیدار وزیر  استثنای  به  بینیم  ای است که می  به گونه 
خارجه امریکا، جان کری با همتایانش در شورای همکاری 
اتفاق  هیچ  مونیخ  امنیتی  نشست  حاشیه  در  فارس  خلیج 
مونیخ  کنفرانس  در  حتی  که  ای  گونه  به  افتد.  نمی  دیگری 
نیز امریکا هیچ واکنشی نسبت به تحوالت یمن از خود نشان 
گفت  مونیخ  در  امریکایی  مسئوالن  از  یکی  حتی  دهد.  نمی 
را  خود  نگرش  باید  چگونه  داند  نمی  کنون  تا  واشنگتن  که 
نسبت به تحوالت یمن بیان کند، در حالی که کشورهای عربی 
حوزه خلیج فارس به صراحت نگرانی خود را از آن چه در 
یمن می گذارد و احتمال تاثیر آن بر ثبات منطقه بیان داشته 
اند. البته آنها نیز بیانیه شدید اللحنی علیه تحوالت جاری در 
یمن علیه الحوثی ها صادر نکرده اند مساله ای که نشان می 
دهد جامعه جهانی تصمیم قوی تری را در این زمینه گرفته 
که نمونه آن را در جلسه شورای امنیت دیدیم که بدون صدور 
تنها تشکیل  یمن  در  ها  الحوثی  به کودتای  نسبت  ای  بیانیه 
جلسه داد. در حالی که بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل با 

عجله به ریاض آمد.
ناظران می گویند که واشنگتن مصلحتی حیاتی دارد که در 
ها  الحوثی  با  که  کند  و تالش  برود  القاعده  با  به جنگ  یمن 
کنار  به کنترل خود درآورند،  را  به زور قدرت  که می روند 
بیاید. امریکایی ها در حال حاضر خود را در وضعیت سختی 
می بینند که از یک سو هم پیمانانشان در کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس قرار دارند که مصالح مستقیم و حیاتی 

دیگر  سوی  از  سعودی  عربستان  با  جمله  از  دارند  آنها  با 
با مصالحش در منطقه  آورد که  آنها فشار می  به  نیز  ایران 
کنار بیایند و با نزدیک شدن به پایان مهلت مذاکرات هسته 
ای واقعیت جدیدی که خود بر منطقه مسلط کرده است را 
منطقه  در  داعش  با  مبارزه  حال  شامل  مساله  این  بپذیرند. 

نیز می شود.
خود  اخیر  نسخه  در  یمن  تحوالت  کارشناسان  اعتقاد  به 
عربستان  جدید  حکومت  برای  چالش  بارزترین  و  اولین 
سعودی محسوب می شود، نشانه های موجود حاکی از آن 
عربستان  خارجی  سیاست  سود  به  جاری  تحوالت  که  است 
تمام نخواهد شد. تا اآلن مشخص شده است که انتظار نمی 
سیاست  در  ای  ریشه  تغییرات  وارد  سعودی  عربستان  رود 
خارجی خود شود. مگر این که احساس کند روند تحوالت به 
سودی می رود که مصالحش را تهدید می کند. و اال تحوالت 
ها می  الحوثی  که  است  این  نیست، جدید  یمن چیز جدیدی 
با قدرت حکومت را به دست گیرند و شورای ریاست  روند 

جمهوری خود را بر آن تحمیل کنند.
پی  در  که  است  رصدی  یا  آزمون  از  بخشی  یمن  تحوالت 
در  داری  حکومت  جدید  تحوالت  سایه  در  عربستان  واکنش 
این  به  سرعت  به  عربی  های  رسانه  بینیم.  می  کشور  این 
بخواهند  فارس  خلیج  همکاری  شورای  از  که  رفتند  سمت 
الحوثی ها  به دست  ای که می رود  به سلطه  از نزدیکی  که 
این صورت مشابه  در یمن بیفتد، خودداری کند چرا که در 
این  افتاد  اتفاق   2008 سال  در  لبنان  در  که  سناریویی  همان 
جا هم تکرار خواهد شد. اعراب همان طور که در آن موقع 
در لبنان مجبور شدند در برابر فشارهای ایران تسلیم شوند 
در این جا نیز مجبور خواهند شد به قدرت ایران تن دهند. 
ایجاد  متحده  ایاالت  برای  حیاتی  مشکلی  تحوالت  این  همه 
خواهد کرد. با وجود این که باراک اوباما، رئیس جمهوری 
سایه  در  را  امریکا  جدید  ملی  امنیت  جمعه  روز  امریکا 
استراتژی  سفید  کاخ  سخنگوی  کرد،  اعالم  منطقه  تحوالت 
عین  در  اما  کرد  توصیف  صبر"  "استراتژی  را  امریکا  جدید 
حال گفت که روابط خود را با حکومت جدید عربستان حفظ 
خواهد کرد و اطمینان داد که خطوط همکاری ها را تقویت 

خواهد کرد.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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گزارش

نه هــــوایی 
نه هواداری

آلودگی هوا از درز درها عبور می کند، از سوراخ کلید می گذرد و به زیر پتو می آید 
آنقدر می ماند تا صاحب ریه را خفه  و صاف به درون ریه می رود. می نشیند و 
کند. گرد و غبار این روزها مهمان ناخوانده بسیاری از استان ها شده. دیگر حرف 
زدن از اینکه آلودگی هوا کی و چگونه وارد ایران شده، چه اتفاقاتی دارد می افتد، 
مسخره تر  آن  از  حتی  است.  مسخره ای  کار  کرد،  باید  چه  و  رسیده  کجاها  به 
حرف زدن از بی توجهی مسئوالن است. هر روز که می گذرد مسئوالن سازمان 
همه  ولی  می دهند  تازه ای  وعده های  و  می زنند  جدیدی  حرف های  محیط زیست 
بحران  این  با  ایران  جنوب  فقط  اول ها  می ماند.  باقی  حرف  حد  در  فقط  اینها 
مواجه بود، آنهم به خاطر موقعیت جغرافی اش، اما االن آنقدر وسعت پیدا کرده 
که حتی به آذربایجان شرقی هم رسیده. گرد و خاك و آلودگی هوا در ایران اپیدمی 

شده است. آنوقت به گفته یکی از نمایندگان مجلس، رئیس سازمان محیط زیست، 
سید  است.  گربه سانان  زندگی  به  دادن  سامان  مشغول  بیشتر  ابتکار  معصومه 
یک  افتادن  تاخیر  به  از  انتقاد  با  مجلس  در  اهواز  مردم  نماینده  حسینی  شریف 
گفت:  خوزستان  استان  به  محیط زیست  حفاظت  سازمان  رئیس  سفر  هفته ای 
»خانم ابتکار مشغول گربه سانان است و مردم اولویت دوم او هستند! هم اکنون 
شرایطی که در خوزستان وجود دارد به هیچ عنوان قابل قبول برای مردم نیست. 
اینکه خانم ابتکار دولت های قبل را مسئول بداند که مشکل مردم حل نمی شود. 
اقدامات  باید  که  است  طبیعی  و  می آیند  کار  سر  بر  دیگری  از  پس  یکی  دولت ها 
خوزستان  استان  در  اکنون  هم  که  شرایطی  کنند.  پیگیری  را  گذشته  دولت های 
وجود دارد شرایط خاصی است مانند حادثه ای که اسمش زلزله و سیل است اما 
سیل و زلزله آنی است و مصدومان همان لحظه مجروح می شوند اما مجروحان 
گرد و غبار در سال های آینده مشخص می شوند.« و اصلی ترین سوالی که از خانم 
ابتکار باید پرسید این است: »خانم ابتکار با خودتان چند چندید؟!« شاید وقتی 
محیط زیست  سازمان  رئیس  سمت  به  را  ابتکار  رئیس جمهور  روحانی،  حسن 
برود.  فنا  به  رو  ایران  هوای  اینقدر  که  نمی کرد  هم  را  فکرش  می کرد  منصوب 
هرچه ابتکار به مجلس خوانده می شود و هرچه قدر توبیخش می کنند و تیر تمام 
اعتراض ها به سمت اوست، او به این امر توجهی نمی کند. فقط کم مانده این گرد 

و غبار به تهران بیاید تا چرخ مملکت کال بخوابد!
رودخانه ها بی آب، تاالب ها خشکیده، دشت ها فرسوده و از آسمان خوزستان 
و شهرهای جنوب غرب کشور، خاکستر می بارد. هوایی برای تنفس در شهرها 
باقی نمانده است. درست مثل روزهای جنگ، حاال هم آژیر قرمز به صدا درآمده 
به خود  آرامش  پایان جنگ هنوز مناطق مرزی روی  از  از دو دهه  است و بیش 

ندیده است. در هفته گذشته آلودگی گرد و غبار در خوزستان به باالترین سطح 
خود رسید و به گفته مدیرکل محیط زیست خوزستان که در گفتگو با روزنامه 
های داخلی ضروری ترین تصمیمات برای مقابله با آلودگی را مطرح کرد؛ غلظت 

غبار در روز شنبه از 5 هزار تا ۱0 هزار PM۱0 براورد شده است.

افزایش ترس و بیماری در میان مردم
خوزستان که حاال زیر توده های غلیظ گرد و غبار سر در گریبان دارد، قربانی 
طرح های جنون آمیز صدام حسین دیکتاتور معدوم عراقی است که در روزگار 
النهرین را خشکاند و  بین  تاالب های  از  2 میلیون هکتار  جاه طلبی نظامی اش 
آن در سرزمین خودمان، طرح  از  چشم طمع به توسعه سرزمینی داشت و بعد 
و  گرفت  را  سرزمینی  درون  های  تاالب  رمق  نفتی  ناپایدار  و  طلبانه  جاه  های 
هورالعظیم را در جنوب خوزستان به کانونی از خشکی بدل کرد. یک شهروند 
اهوازی به یکی از نشریات  می گوید: در روزهای اخیر که آلودگی گرد و غبار به 
شکل شدیدی افزایش یافته نوعی ترس در میان مردم هم رخنه کرده است. انگار 
حادثه ای بدتر از جنگ به وقوع پیوسته باشد. رضا مصیبی که در یک کتابفروشی 
در اهواز مشغول به کار است، می گوید: کسب و کار مردم از رونق افتاده است. 
دیگر تردد ها مگر برای امور ضروری صورت نمی گیرد کسی نای تماشای هیچ 
چیز را ندارد. خوزستان خاکستری و سیاه شده است. می گوید: روز گذشته در 
اتاقک اتومبیلم با کولر روشن دچار سرگیجه و سردرد بسیار شدید شدم. ماسک 
هایی که توزیع کرده اند استاندارد نیست و اصال قابلیت مقابله با این حجم عظیم 
هزار  دویست  می گویند:  خبرنگاران   به  استانی  مقامات  ندارد.  را  خاک  و  گرد 
ماسک بین مردم در سطح شهر اهواز توزیع شده است اما این ماسک ها جوابگو 
اجتماعی شهر  نهادهای  از  یکی  در  که خود مسئولیتی  نیست.محمد رضا خالق 

اهواز دارد می گوید: شهر رنگ مرده گرفته است. آلرژی و آسم حاال دیگر فقط 
اندیکا نیست که رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور گفته  در شهرستان 
است. حاال رقم در اهواز به 80 درصد رسیده است.وی به خشکی رودخانه های 
منشا  خوزستان  مردم  برای  کارون  زمانی  می گوید:  و  می کند  اشاره  خوزستان 
خوزستان  نمی کند.  استفاده  رمق  کم  و  آلوده  آب  از  کسی  حاال  اما  بود  زندگی 
زمانی آب و هوای خوبی داشت ولی حاال دیگر ندارد و این سبب شده مهاجرت 
در استان بعد از مهاجرت وسیع جنگ، شکل دیگری به خود بگیرد.گفته می شود 
اهواز  به خصوص شهر  آلوده خوزستان  در هوای  با وضعیت مشکالت زندگی 
وضعیت قشرهای اجتماعی نیز دگرگون شده است. شهروندان اصیل خوزستانی 
در حال مهاجرت به شهرهای دیگر و حتی خارج از کشور هستند و به جای آنها 
شهر  شورای  در  مسئول  مقام  است.یک  جایگزینی  حال  در  عراق  از  مهاجرانی 
شهر  فرهنگ  حاال  بود  فارس  خلیج  عروس  زمانی  که  آبادانی  می گوید:  آبادان 
آب  و  هوا  آلودگی  دستخوش  هم  خورستان  در  فرهنگ  اساسا  و  ندارد  نشینی 
شده است. مردم بومی دیگر در شهرهای خوزستان نمی مانند و جایشان را به 
مهاجران داده اند که میزان جرم و جنایت را نیز افزایش داده است.از سوی دیگر 
خالقی زاده می گوید: در اهواز نیز وضعیت همینطور است و اغلب کسانی که در 
اند مسلح هستند و این نشان می دهد که  شهر هستند و از عراق مهاجرت کرده 
وضعیت خوزستان دارد بار امنیتی بیشتری پیدا می کند و آلودگی می تواند بهانه 

ای برای سوء استفاده جریان های خرابکار باشد.

مرگ اکوسیستمی تاالب ها و رودخانه ها 
احمد  که  است  ای  اندازه  به  خوزستان  در  غبار  و  گرد  آالینده  گذاری  اثر  میزان 

رضا الهیجان زاده مدیرکل محیط زیست نیز بر آن صحه می گذارد و به  روزنامه 
نگاران می گوید: در صورتی که وضعیت سامانه های زیستی در استان به حالت 
تغییر  آرام  آرام  نیز  شهرها  امنیتی  وضعیت  و  زندگی  شرایط  برنگردد  عادی 
باید مهار شوند  و غبار در درون سرزمین  کانون های گرد  می کند.او می گوید: 
بحران  و  دهد  تغییر  را  آب  مدیریت  ساختار  نیرو  وزارت  باید  فوری  شکل  به  و 
بادم  هورالعظیم،  شادگان،  های  تاالب  دهد.  قرار  خود  اولویت  در  را  خوزستان 
دژ و میان گیران هر چه سریعتر باید آبگیری شود. به جای آبگیری سد سیمره 
باید سد کرخه به وضعیت مطلوب آبگیری برسد. متاسفانه اقدامات عمرانی در 
کشور در جاهایی غیر کارشناسی بوده است و در باال دست سد کرخه که ظرفیت 
آب  که  می شود  احداث  ایالم  در  سیمره  نام  به  سدی  دارد  مکعب  متر  میلیارد   6
حداقلی در وضعیت خشکسالی را با خود می برد و حق آبه تاالبی مثل هورالعظیم 
داده نمی شود.با این حال برنامه های استخراج نفت از هورالعظیم با روشی غیر 
اصولی و با انحراف مسیر رودخانه های منتهی به تاالب، مرگ را بر این تاالب 
مستولی کرده است. احمد رضا الهیجان زاده مدیرکل محیط زیست خوزستان 
با بیان رنج های رفته بر طبیعت خوزستان بر این باور است »مردم منطقه گله 
مندند که چرا فرصت های مقابله با چنین وضعیت اسفناکی از دست رفته است. 
آنها می پرسند در طول 5 سال اخیر که وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی 
از کانون های گرد و غبار در منطقه را مهار و ثبیت کنند  متعهد شدند، بخشی 
چرا هیچ اقدامی انجام نداده اند.«او می گوید: وزارت نفت متعهد شده بود 4۷۹ 
میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح های مقابله با گرد و غبار هزینه کند و 
مالچ پاشی مناطق هدف تولید گرد و غبار را به عهده بگیرد اما این کار را نکرده 
است. سازمان جنگل ها قرار بوده طبق مصوبات دولت قبل 200 هزار هکتار از 
کانون های فرسایش بادی با طرح های بیولوژیک مهار کند ولی کمتر از 8 هزار 
را عملیاتی کرد و بقیه به امان خدا رها شده است. مرگ اکوسیستمی در سرزمین 
از  غبار  و  توده های گرد  در سال ۷6  که  داد  را نشان  آفتاب، زمانی خود  و  آبها 
از کانون های داخلی کشور  از خاک عراق و بخش های  سمت مرزهای غربی و 
پاسخ  در  استان خوزستان  بارید. حاال مدیرکل محیط زیست  بر سر خوزستان 
به اینکه چه راهکارهای اورژانسی برای مهار وضعیت و جلوگیری از بدتر شدن 
طوفان گرد و غبار وجود دارد می گوید: یک دست صدا ندارد. محیط زیست همه 
وضعیت بحرانی خوزستان را اعالم کرده است و دولت باید برای مهار وضعیت 
و جلوگیری از ایجاد بحران سالمت زیستی در خوزستان باید تسهیالت ویژه ای 
ناشی  های  آالینده  شدت  برابر  در  زمانی  کوتاه  در  را  مردم  بتوان  تا  کند  تعیین 
مالی  خسارت  از  کاستن  زاده؛  الهیجان  گفته  کرد.به  ایمن  غبار  و  گرد  نفوذ  از 
شهروندان در خوزستان امری ضروری است و باید دولت بعه فکر تامین هزینه 
هایی برای کمک به صورت بال عوض یا قرض الحسنه به مردم باشد تا بتوانند 
خانه های خود را از ورود گرد و غبار با قطر کمتر از 2.5 میکرون محافظت کنند 

اما تا امروز حتی بحثی در این باره مطرح نشده است.

تعطیلی تحفه گرد و غبار 
اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان با بیان  اداره اطالع رسانی  رئیس 
اینکه از ابتدای سال تحصیلی تا امروز، مدارس استان به دلیل آلودگی هوا 4 روز 
تعطیل شده است، گفت: با توجه به ادامه آلودگی هوا در این استان، امروز نیز 
بعد  روزهای  تعطیلی  برای  امروز  پایان  تا  و  بود  تعطیل  صبح  شیفت  مدارس 
ادامه  به  توجه  با  گفت:  آنا،  خبرگزاری  به  ایروانی  می شود.بیژن  تصمیم گیری  
تعطیل  بود.  تعطیل  نیز مدارس شیفت صبح  دیروز  استان،  این  در  آلودگی هوا 
کردن مدارس در حیطه کاری اداره آموزش و پرورش استان خوزستان نیست و 
تا 5 سال قبل، اعالم تعطیلی مدارس بر عهده استانداری بود اما آنها این وظیفه 
را به فرمانداری شهرستان ها تفویض کرده اند.ایروانی با تاکید بر اینکه تعطیلی 
شد،  اعالم  استانداری  بحران  مدیریت  توسط  خوزستان  استان  مدارس  دیروز 
تعطیل  خوزستان  استان  در  منطقه)شهر(   ۱2 مدارس  گذشته  روز  کرد:  عنوان 
تا  هوا  آلودگی  شرایط  به  بستگی  آینده  روز  در  مدارس  شدن  تعطیل  اما  شدند 
پایان امروز دارد.رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و 
پرورش استان خوزستان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه »آیا آموزش و پرورش 
برای جبران روزهای تعطیل شده برنامه ای دارد« تصریح کرد: اداره کل آموزش 
و پرورش برای روزهای تعطیل شده برنامه خاصی را به مدارس ابالغ نمی کند، 
از  دارد  به ساعت جبرانی  نیاز  اگر معلمی احساس کند درسی که تدریس کرده 
مدیر مدرسه می خواهد تا با هماهنگی والدین دانش آموزان ساعت بیشتری را در 
مدارس بمانند.وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تحصیلی ۹3-۹4 تا امروز به 
دلیل آلودگی هوا و گرد و غبار مدارس استان خوزستان 4 روز تعطیل شده است.

تجمع اعتراضی مردم مقابل استانداری خوزستان 
از صبح دیروز تجمع مردم اهواز در اعتراض به آلودگی هوا و انتقال آب کارون 
آینده  روزهای  در  معترضان  گفته  به  و  شده  آغاز  استانداری  ساختمان  مقابل 
استانداری  ساختمان  برابر  در  کنندگان  تجمع  از  داشت.یکی  خواهد  ادامه  نیز 
خوزستان به آنا اظهار کرد: حدود ۷0 تا ۱00 نفر از معترضان نسبت به آلودگی 
هوای اهواز و انتقال آب کارون در این تجمع حضور داشتند و شعار »هوای پاک 
حق مسلم ماست« را سر دادند.وی افزود: این تجمع مسالمت آمیز و خودجوش 
مردمی از امروز آغاز شده و مردم قصد دارند به صورت مداوم به این تجمع ادامه 
دهند، چرا که مساله آلودگی گرد و غبار ناشی از کاهش رطوبت خاک و همین طور 
نیازمند  آفریقا است که  ایران، عراق، عربستان و شمال  بیابان های  کنترل نشدن 
رسیدگی فوری است اما چند سال است که هیچ کاری برای مرتفع شدن آن انجام 
نشده است.این شهروند اهوازی ادامه داد: در این تجمع نیروهای پلیس در کنار 
مردم حضور داشتند و نظم عمومی این تجمع را مدیریت می کردند اما از سایر 

مسئوالن خبری نبود.
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اشتراک نشریه
 عالقمندان به اشتراک و دریافت هفته نامه پرشین کافیست پرسشنامه  زیر را تکمیل نموده 

و بهمراه چک در وجه"Persian Weekly" به آدرس دفتر هفته نامه پرشین ارسال نمایند. 

جهت پرداخت با کارتهای اعتباری با دفتر نشریه تماس حاصل فرمائید

.................................................................................................... نام: 

......................................................................................... خانوادگی:  نام 

................................................................................................. آدرس: 

.........................................................................................................

کدپستی: ................................... تلفن : ....................................................

آدرس اینترنتی: ........................................................................................

موبایل: ...................................... شماره شروع اشتراک ازشماره : .........................

داخل انگلستان:
پوند         مدت اشتراک:  سه ماه  40 پوند             60 ماه  یکسال ۱20 پوندشش 

جهت پرداخت با کارت اعتباری لطفا با دفتر هفته نامه تماس حاصل فرمائید.
الزم به یادآوریست که وجه اشتراک بازگرداندنی نیست، ولی قابل انتقال به دیگری هست.
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و  ها  آگهی  محل  از  فقط  پرشین  نامه  هفته  مخارج 
حق اشتراک تامین می شود. هفته نامه پرشین انتظار 
دارد در صورتی که آن را می پسندید و ماندگاری آن را 
برای  فرهنگ و فارسی زبانان مفید میدانید ما را یاری 

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

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

به ما معرفی کرده اند.

اشتراک = تداوم در انتشار

تسلیت و یادبود
یاد  زنده  عزیزمان  دوست  جانگداز  درگذشت 
مسئول  و  مدیر  و  بنیانگذار  اصفهانی،  پرویز 
به  را  ما  همه  لندن،  چاپ  نیمروز  نامه  هفته 

سوگ نشاند.
پرویز اصفهانی که همواره دل در گروی عشق 
ایران داشت به مدت بیست و یک سال، هفته نامه 
وزین نیمروز را با تحمل مرارت ها و تنگناهای 
بسیار منتشر نمود و دین خود را به هموطنانش 
و  مطبوعاتی  جامعه  به  او  خدمات  کرد.  ادا 

فرهنگی ایران هرگز فراموش نخواهد شد.
فرزندانش:  و  اصفهانی  الدن  خانم  همسرش  ویژه  به  بازماندگانش  به  را  رفته  دست  از  عزیز  این  فقدان 

افشین، نوشین، نسرین و آزاده اصفهانی تسلیت می گوییم. روانش شاد و یادش گرامی باد.
احمد احرار، سیاوش آذری، نصیر امینی، نازنین انصاری، سیاوش اوستا، الهه بقراط، مسعود بهنود، شهرخ 
پیرنیا، حسین جباری، احمد جلیلی، جمشید چالنگی، بهمن چهاردهی، محمدرضا حمیدی، هادی خرسندی، 
کمال خرسندی، محمود خوشنام، جمشید رضایی، غالمرضا سرکوب، رضا قاسمی، افشین مبّصر، ناصر 

محمدی، علیرضا میبدی، علیرضا نوری زاده، منوچهر هنرمند

ضمنًا مجلس یادبود آن روانشاد، روز یکشنبه 15 فوریه جاری )26بهمن( از ساعت 6 پس از نیمروز تا 9 شب 
در نشانی زیر برگزار می گردد:

Double  Tree  by  Hilton  Hotel , 2 – 8  Hanger  Lane  Ealing ,London  W5 3HN
Tel: 020 8896 8400

شرکت دوستان و آشنایان در این آیین، موجب شادی روان آن زنده یاد و تسالی خاطر بازماندگان است.

از این سرطان روزنامه نگاری
احسان صادقیان 

و  بنیانگذار  قدیمی،  روزنامه نگار  اصفهانی  پرویز 
چهارشنبه  شبانگاه  نیمروز،  هفتگی  نشریه  سردبیر 
به  جانسوز  بیماری  یک  دنبال  به   2015 فوریه  چهارم 
کرد  منتشر   19۸۸ در سال  را  نیمروز  پیوست.وی  ابدیت 
و ظرف مدت کوتاهی توانست به تیراژ  قابل توجهی در 
میان عالقمندان ایرانی دست یابد. متاسفانه بعداز چند 
مشکالت  دلیل  به  نیمروز  نشریه  وقفه  بی  تالش  سال 

متعدد از ادامه انتشار بازماند.

نگار  روزنامه  همکار  و  دوست  اولین  نه  درگذشت.  اصفهانی  پرویز 
است که از میانمان می رود، و نه آخرین. درد فقدان عزیزان نیز سنت 
دیرپای این دنیای بی عطوفت است؛ اما سرطانی که به جان روزنامه 
نگاری ما افتاده، درد نوپایی است برخاسته از جامعه، که پرداختن به 

آن به بهانه پرویز اصفهانی ها، تالشی است برای التیام خواهی.
در  را  دکترایش  پروژه  ایران، مجبور شد  از  نگاری،   دوست روزنامه 
نشریات  بلند  باال  لیست  از  چون  کند،  رها   Westminister دانشگاه 
آن  یکی،   انتشار  حتی  ایران،  نگاری  روزنامه  تاریخ  کل  در  ایرانی، 
با  آماری،  نمونه  عنوان  به  آن،  روند  بررسی  که  بود  نیافته  قدرادامه 
دنباله  سریال  همان  کند!  تطابق  دانشگاه،  تحقیقاتی  استانداردهای 
زمانی  دوره  به  محدود  که  قلم،  جواب  در  گلوله  و  چماق  و  مشت  دار 
خاصی نبود، اخیرًا محدودیت های جغرافیایی را هم درنوردیده است! 
از آن استبداد زادۀ بی خردی اگر بگریزیم به غربتی که قلم در آن آزادی 
بیشتری داشته باشد، روزنامه نگاری کردن ما ایرانی ها هنوز اندر خم 

کوره راهی است در وادی عقده های تازه سرگشاده!
برای  و  ندارند  عادت  روزنامه  خرید  به  مردم  که  زمانی  و  جایی  در   
روزنامه نگار هم، به صرفه تر است که روی درآمد تبلیغات تکیه کند، 
دردهای  ساختن  عمومی  برای  شده  مجوزی  خود  مجوز،  لزوم  عدم 
شخصی و غرض ورزی های فردی، به اسم روزنامه نگاری برای مردم 
و به خرج صاحبان مشاغلی که می خواهند هزینه تبلیغات شان را به 
یا برای تجربه کردن  از راه رسیده هایی که  تازه  به  حداقل برسانند. 
آزادی شان، یا برای آزاد کردن عقده هایشان، با رقابتی به لجاجت شبیه 
تر، تبلیغ دهنده های نشریات قدیمی تر را با تبلیغات رایگان تطمیع می 
از کسبه ای است که بدون شناخت  کنند، نمی توان خرده گرفت. گله 
صحیح از تبلیغات و درک درستی از ارتباطات، پخش کاغذی با طرح 
هر  با  حال  جیبشان،  ته  خردهای  پول  خرج  به  را،  تجارتشان  اسم  و 
منظوری و به دست هر کسی، موجب اعتبار خود و جایگزین مناسبی 
برای تبلیغات رسمی می بینند! حال بگذریم از رواج مرد-رندی های 

بازار تهران، در لندن، که استخوان کارد خوردۀ اهل قلم را به آرواره 
های تمساح می سپارد!

 
اگر به »کوچه« شاملو و »امثال و حکم« دهخدا جسارت نباشد، اینجا 
کرد.  قرین  فرهنگ«  عرصه  در  »ادعا  با  باید  را  غریبی«  در  »الف  َمثل 
جامعه شناسی مهاجرت می گوید از وطن که خارج شدیم، همه »هیچ 
اندک  دهند،  می  تن  آن  به  معدودی  میان،  این  از  اما  ایم.  شده  کس« 
شماری به کسی شدن همت می گمارند ولی اکثریت، دیواری کوتاه تر 
از فرهنگ و هنر برای باالنشینی پیدا نمی کنند؛ که البته نردبانشان هم 
پا بر سر این و آن گذاشتن است. گویی هرچه رکیک تر ناسزا بگویند 
و به هر که بزرگتر است، ناسزا بگویند، درجه فرهیختگی شان بیشتر 
می شود! دست به قلم بردن در حضور این قوم همان و چهل تکه وصله 

های ناچسب خوردن همان!
با ظلم  یا  بازو،  با زور  یا  آن «هیچ کس» شدگانی که  از   و کم نیستند 
می  ها  پول  شهرتی،  و  نام  اندک  برای  و  اند  یافته  مکنتی  روزگار، 
پردازند؛ ولی نه نام و شهرتی که در تاریخ بماند یا زبان زد مردم دوران 
شود؛ از آن شهرت طلبی هایی که روی این و آن را کم کند! نکته سنجی 
انگلیسی  حزب  فالن  به  پوند  میلیون  فالن  که  فالنی  آقای  گفت  می 
دست خوش می دهی، فکرت و فعلت محترم، اما جامعک ایرانی )اگر 
حضور  دهه  چهار  از  بعد  باشد(   Community برای  مناسبی  ترجمه 
مرکز  مدیون  اش،  فرهنگی  های  گردهمایی  برای  هنوز  انگلستان،  در 
های  نکته  اگر  نیست  بد  راستا،  همین  در  هاست!  لهستانی  فرهنگی 

دیگری هم سنجیده شود: 
من و شما شاید در این کشور مهمان باشیم، اما ایرانیان، بعد از چهل 
ای  این حال، هنوز رسانه  با  نیستند؛  این کشور مهمان  دهه، دیگر در 
و  بریتانیا  در  آنها  صدای  و  زندگی  زوایای  و  ابعاد  دهنده  بازتاب  که 
نسل  ندارند.  باشد،  کشور  این  دولت  از  مطالباتشان  کننده  منعکس 
میزبان  جامعه  از  عضوی  چه  اگر  ایرانی-انگلیسی،  نوجوان  و  جوان 
است، ولی نباید سهم ایرانی ما از آن فراموش شود! این نسل انگلیسی، 
آورده  ارمغان  جامعه  این  برای  که  دارد  دیگر  فرهنگی  از  ای  عصاره 
جزیره  این  به  ها  دریا  سوی  آن  از  که  دارد  متفاوتی  قابلیتهای  است؛ 
آورده و با آن خاًل هایی را می تواند پر کند که شاید برای بومیان این 
این نسل است  ایرانی بودن  اینها سرمایه های  سرزمین ممکن نباشد؛ 
قابلیتهای  نیز  آن  انگلیسی  ُبعد  اما  اهدا شده؛  اش  انگلیسی  ُبعد  به  که 
ارتباطات  نبودن  که  حالی  در  است.  وامدار  او  ایرانی  ُبعد  به  بسیاری 
سالم و پویا در جامعک ایرانی، از جذب این نسل ناتوان و از توانایی 
های آن بی نصیب مانده! و باالخره بسیارند صاحب نظران و استادانی 
برای  بهایی  گران  توشه  غرب،  جامعه  در  تحصیل  و  کار  عمری  با  که 
بی  ثروت  این  ارتباطی،  حلقه  نبودن  اما  اند،  اندوخته  ایرانی  و  ایران 

بدیل ایرانی را به حاشیه رانده است!
در پایان درگذشت جناب آقای پرویز اصفهانی، از زحمتکشان عرصه 
و  نگاران  روزنامه  جامعه  به  کشور،  خارج  و  داخل  در  مطبوعات 

خانواده محترم ایشان، تسلیت عرض می نماییم.
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حلقه نزدیکان پوتین به والدیمیر خیانت می کنند
این  یابد  ادامه  بیشتر  اوکراین  علیه  روسیه  جنگ  چه  هر 
با  بپاشد.  هم  از  پوتین  رژیم  که  می شود  بیشتر  احتمال 
وجود خشم و عصبانیت پوتین،  رژیم اقتدارگرایی که او 
در  می شود.  نمایان  آن  شکنندگی  سرعت  به  گذاشته  پایه 
مرکز قدرت پوتین ایستاده و پیرامونش را بادمجان دور 
آنها  پوتین  خود  که  گرفته اند  قدرت  تشنه  قاب چین های 
را به حلقه اندرونی راه داده است. برخی – که سیُلویکی 
)siloviki( نامیده می شوند- به نهادهای قدرتمندی مانند 
پلیس مخفی یا ارتش تعلق دارند. برخی دیگر، که به طور 
به  فقط  دارند،  پیوند  مختلف  دولتی  نهادهای  با  رسمی 
»تملق گویی«  ارزش  سیستمی  چنین  در  وفادارند.  پوتین 
بیش از حکومتداری خوب است، امپراتوری سازی شایع تر 
و  از دست می دهد  را  کارآمدی خود  و  اثر  است، سیاست 

فساد به امری هر روزه تبدیل می شود.

ارتدوکس گرایی  احیای  روسی،  امپریالیسم  ایدئولوژی 
را  پوتین  نزدیکان  و اسالویگرایی ضد غربی، جذبه حلقه 
حفظ  برای  پوتین  توانایی  بنابراین،  است.  کرده  محدود 
مالی  منابع  بر  او  کنترل  به  اول  درجه  در  آنها  وفاداری 
کشور استوار است. با توجه به قیمت باالی انرژی که او 
را در رسیدن به قدرت در سال ۱۹۹۹ همراهی کرد، پوتین 
توانست شخصا حدود 45 میلیارد دالر برباید و آن قدر پول 
داشت تا سطح زندگی مردم را باال ببرد، قدرت ارتش را 
افزایش دهد و وفاداران به خود را خشنود نگه دارد. اما 
دیگر چنین نیست. قیمت های نفت سقوط کرده و احتماال 
کشور  این  اقتصاد  به  غرب  تحریم های  بشود؛  هم  کمتر 
نزولی  روندی  روسیه  اقتصاد  و  کرده  وارد  آسیب  سخت 

در پیش گرفته است.
دیر یا زود پوتین مجبور است تعدیالتی را در سیاست های 
خود به وجود آورد. با توجه به جنگ فعلی در اوکراین و 
رویکرد، ایدئولوژیک و ضدغربی او، کاهش بودجه ارتش 
خواهد  آسیب  شدت  به  پوتین  محبوبیت  است.  غیرممکن 
کند.  سرایت  پایین  طبقات  به  او  از  حمایت  عدم  اگر  دید 
بنابراین تنها گزینه، متوقف ساختن دوستان و هوادارانش 
از دستبرد به گنجینه های مالی دولت خواهد بود حتی اگر 

انجام این کار باعث ناراحتی و راندن آنها شود.
فراوانی  حمایت  پوتین  محبوبیت  رکورد  سال،   ۱5 برای 
را سرکوب  او شورشیان چچن  آورد.  ارمغان  به  او  برای 
را  زیرساخت ها  آمد،  فائق  نظامی  اصالحات  بر  کرد، 
و  بخشید  بهبود  را  روسیه  عادی  زندگی مردم  برساخت، 
به طور منظم به غرب می تازید. اما درست پس از المپیک 
یک  کریمه  الحاق  داد.  باد  بر  را  چیز  همه  او  سوشی، 
شرق  در  روسیه  جنگ  بود.  عیار  تمام  اقتصادی  فاجعه 
دوران  در  که  اوکراین،  کشت.  را  روسی  هزاران  اوکراین 
به  که  می رفت  یانوکوویچ  ویکتور  سابق  رئیس جمهور 
کرملین  علیه  شود،  تبدیل  روسیه  گوش  به  حلقه  غالم 
حال  در  روسیه،  اقتصاد  با  همراه  روبل،  است.  شوریده 
سقوط آزاد است و تحریم های غرب هم مزید بر علت است. 

»تصویر«  مورد  در  پوتین  سیاسی،   اشتباهات  از  غیر 
پوتین  پیش،  سال   ۱5 است.  مشکل  دچار  هم  خودش 
بیاورد  در  را  کاریزماتیک  رهبر  یک  ادای  می توانست 
که  بود  جدی  آن قدر  خود-  کوچک  اندازه  وجود  با   - که 
سوراخ  در  »حتی  را  چچنی  شورشیان  خودش  گفته  به 
که  می داند  پوتین  دهد.  قرار  تعقیب  تحت  موش هایشان« 
مردی سخت و جدی است. او جنگ در اوکراین را آغاز کرد 
و اکنون این اوست که می تواند نتایجی رضایت بخش به 
او روشن است  از رفتار غیرمعقول  ارمغان آورد، هرچند 
هم  در  برای  راهی  هیچ  او  است.  استراتژی  فاقد  وی  که 
شکستن اوکراین بدون آغاز یک درگیری جهانی ندارد. او 
اگر بخواهد با بولدوزر از روی اوکراین رد شود چاره ای 
نابودی  برای  راهی  هیچ  او  ندارد.  جهانی  درگیری  جز 
خودش  کشور  اقتصاد  اینکه  مگر  ندارد،  اوکراین  اقتصاد 
که  کاری  تنها  که  است  اینجا  سخن  طنز  شود.  نابود  هم 
در  پیروزی  اعالن  دهد-  انجام  راحتی  به  می تواند  پوتین 
ممنوعه  منطقه  یک  نیروهایش-  کشیدن  عقب  و  دونباس 
است  شدنی  سیاسی  لحاظ  به  که  دلیل  این  به  نه  است 
فضاحت  این  از  که  می شوند  خوشحال  روس ها  )بیشتر 
خارج شوند( بلکه به این دلیل که کیش شخصیت او، وی 

را از نادیده گرفتن وضعیت باز می دارد.

 سقوط رئیس جمهور
است،  پوتین  رژیم  نهایی  سقوط  از  حاکی  نشانه ها  تمام 
هر چند اکنون 85 درصد روس ها از رئیس جمهور حمایت 
مسکو-  در  نارنجی«  »انقالب  وقوع  احتمال  اما  می کنند، 
ضد  گسترده  تظاهرات  از  مجموعه ای  شاهد  که  شهری 
پوتین در چند سال گذشته بوده- محل بحث نیست. الزم 
نیست چنین جنبشی در تمام کشور فراگیر باشد. تظاهرات 
در پایتخت- مانند نمایش های گذشته »قدرت مردمی« در 
موثر  رژیم  تغییر  بر  می تواند  مانیل-  و  یف  کی  قاهره، 
 )siloviki(باشد. »کودتا« احتمال دیگر است. سیُلویکی ها
یک  باستان-  روم  دوران  در  نگهبان  قضات  همچون   –
هم  منفی  ویژگی های  خود  درون  در  که  هستند  موهبت 
دارند. آنها می توانند پوتین را با له کردن مخالفان سیاسی 
هم  کودتا  به  دست  می توانند  اما  دارند،  نگه  قدرت  در 
در  پوتین  سیاست های  که  برسند  نتیجه  این  به  اگر  بزنند 
حال تضعیف ثروت و امنیت شان است. پوتین می داند که 
جانشین بوریس یلتسین شده )و لئونید برژنف هم به جای 

نیکیتا خروشچف آمد(. 
نشود،  ساقط  کودتا  یا  مردمی  انقالب  با  پوتین  اگر  حتی 
زیر کشیده  به  ناآرامی ها  با  مناطق غیرروسی روسیه  در 
خواهد شد. برای مثال، بسیاری از بخش های قفقاز از زیر 
نفوذ مسکو خارج شده همان طور که حمالت تروریستی 
اخیر در چچن و خشونت دائمی در اینگوشتیا و داغستان 
نشان می دهد. با فرسایش ملموس رژیم و خاموش شدن 
زبان  غیرروس  شبه نظامیان  پوتین،  سرنوشت  چراغ 
تعیین  حق  سیاست  پوتین  که  همان طور  است  ممکن  هم 
کار  دنبال می کند، دستور  را  اوکراین  سرنوشت در شرق 
جدایی طلبانه خود )در صورت امکان با تظاهرات گسترده 
و در صورت لزوم با خشونت( را پیگیری کنند. تاتارهای 
کریمه- که سرخوردگی شان از حکومت سرکوبگر روسیه 
اولین  است-  رشد  حال  در  فزاینده ای  به طور  داخل  در 
گروه ها خواهند بود که دست به اقدام خشونت بار خواهند 
ذخایر  دارای  دو  هر  که  باشقیر-  و  ولگا  تاتارهای  زد. 
به راحتی می توانند-  در منطقه شان هستند-  نفت  بزرگ 
همچون دهه ۹0- خواسته های خود برای خودمختاری یا 

استقالل بیشتر را دنبال کنند.

 روسیه پس از پوتین
آیا روسیه و دنیا بدون پوتین جای بهتری خواهد بود؟ بله، 
اما فقط در زمانی که جانشین پوتین جنگ را خاتمه دهد 
به  که  پوتین- هرگاه  با غرب برسد. جانشین  تفاهم  به  و 
قدرت برسد- احتماال یک رهبر انعطاف ناپذیر خواهد بود؛ 
پاکسازی خرابکاری هایی  او  اول  اولویت  این صورت،  در 
که  هست  »شانس«  این  است.  داده  انجام  پوتین  که  است 
رئیس جمهور جدید تمایل بیشتری برای پایان جنگ داشته 
برابر  در  مسالمت جویانه  لحنی  زیاد  احتمال  به  و  باشد 

سایر جهان در پیش بگیرد. 
انعطاف ناپذیر  و  سختگیر  رهبر  یک  پوتین  جانشین  اگر   
احتمال  یک  این  بود.  خواهد  بهتر  »شانس ها«  آن  نباشد، 
کوچک اما واقعی است: دموکرات های روسی ممکن است 
به  بی ثباتی  و  مرج  و  هرج  زمان های  در  را  کشور  کنترل 
عهده بگیرند به ویژه اگر موفق به شکل دادن به ائتالف با 
روس های به شدت ناراضی )که فرزندانشان در اوکراین 
درست  شوند،  زبان  غیرروس  اقلیت های  و  می میرند( 
مانند کاری که بوریس یلتسین در روزهای پایانی دوران 
راهنما  تاریخ  اگر  این،  بر  داد. عالوه  انجام  عمر شوروی 
حدس  را  روسیه  بعدی  رهبر  می تواند  کسی  هر  است، 
اما  شد،  خوفناک  لنیِن  جانشین  دهشتناک  استالیِن  بزند. 
برژنف  و  آمد  کار  روی  استالین  جای  به  آرام  خروشچف 
بدتر از استالین هم به جای خروشچف آمد و »گورباچف 
به  را  قدرت  هم  گورباچف  شد.  او  جانشین  هم  خوب« 
سرسخت  پوتیِن  دست  به  که  داد  خوب«  بسیار  »یلتسیِن 
دارد  توان  در  چه  هر  باید  غرب  حال،  این  با  شد.   ساقط 
برای حمایت از اوکراین و تشویق پوتین جهت کاستن از 
شدت جنگ انجام دهد. غرب می تواند با حمایت اقتصادی، 
به ویژه   – روسیه  همسایگان  از  نظامی  و  دیپلماتیک 
بالروس، قزاقستان و اوکراین- تبعات فروپاشی احتمالی 
شکسته  روسیه  خراب  سد  وقتی  کند.  محدود  را  رژیم 
تنها  شد-  خواهد  چنین  ناگزیر  به  که  همان طور  شود- 
ایاالت قوی و با ثبات غیرروس قادر به مهار سیل خواهند 
بود و سپری خواهند شد برای سایر کشورهای جهان در 

برابر میراث پوتین.  
منبع:فارین افرز 

نشریه معتبر »فارین افرز« تحلیل کرد

پیش بینی آینده پوتین
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انتشار دیدگاه های رسانه های کشورهای خارجی، به منظور 
انتقال دیدگاه ها و مطالب و نوع نگاه رسانه های غربی به 

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

موسسه حقوقی دادآفرینان 
پذیرش دعاوی حقوقی، خانوادگی و کیفری در ایران
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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
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بازهم کشتاری که افراد خالفت خودخوانده اسالمی انجام 
است. همین موضوع  فراگیر شده  به ترس  داده اند منجر 
می تواند باعث برنده شدن آنها شود و این گروه را ترغیب 

کند تا کارهایی از این دست را بیش از پیش انجام دهد.
فیلم  این  دیدن  از  پس  فاکس نیوز  شبکه  در  بریر«  »برت 
کامل  »بربریت  می کند:  بیان  چنین  را  خود  احساس 
از  استفاده  با  ماهرانه  و  شده  حساب  اما  وحشیانه،  و 
عمومی  احساس  تبلیغاتی«.  خوب  برد  با  باال  تکنولوژی 
و  بی رحمی  با  اسالمی  خودخوانده  خالفت  که  است  این 
روش های اهریمنانه به پیروزی می رسد.  اما واقعا چنین 
است؟ بیایید به اتفاقاتی که به این ویدئوهای مخوف منجر 
خودخوانده  خالفت  بیندازیم.  دوباره  نگاهی  می شود، 
اسالمی دو مرد ژاپنی را گروگان گرفت و یک درخواست 
آزادی  قبال  در  تروریست ها  کرد.  ژاپن  دولت  از  عجیب 
باج کرده  200 میلیون دالر  ژاپن درخواست  از  تن  این دو 
و  بوق  در  اینکه  به رغم  می دهد،  نشان  مورد  این  بودند. 
کرنا کرده اند که ماشین پولسازی آنها به شدت فعال است، 
این  در  که  اعتقاداتی  با  و  برخورده اند  مشکل  به  عمل  در 
زمینه رایج است منافات دارد. توکیو زمانی که حاضر نشد 
پولی به تروریست ها پرداخت کند، گروگان دیگر برای آنها 
مورد  در  رساندند.  قتل  به  را  وی  آنها  و  نداشت  اهمیتی 
دولت  از  و  دادند  دیگر  پیشنهاد  یک  آنها  اما  دوم  گروگان 
انتحاری  تروریست  الریشاوی،  سجاده  تا  خواستند  اردن 
گروگان  این  با  بود،  شده  زندانی  کشور  این  در  که  را 
هر  برای  سرباخت  دو  مبادله  یک  این  کنند.  مبادله  ژاپنی 
و  نداشته  اردن  در  نفوذی  ژاپن هیچ  زیرا  بود.  دو طرف 
ندارد. ریشاوی هم یک بمب گذار فراموش شده بود که در 
۹ سال پیش به قصد انجام عملیات انتحاری بازداشت شده 
بود، یعنی حتی پیش از اینکه خالفت خودخوانده اسالمی 

ابرازوجود کند. در لحظات آخر اما اردن سعی کرد بازی 
را به سود خود عوض کند و پیشنهاد مبادله ریشاوی را با 
خلبان اردنی داد. داعش نیز از این فرصت استفاده کرد و به 
بازی با دولت اردن پرداخت. این در حالی است که بسیاری 
پیش  الکساسبه  معاذ  اردن می دانستند ستوان  مقامات  از 
از این درخواست کشته شده است.  اما ویدئوی سوزانده 
شدن ستوان اردنی پس از نمایش حاصل چندانی برای این 
گروه نداشت. دولت اردن در برخورد با این گروه بیش از 
پیش متحد شد و تمامی علمای اسالمی سوزاندن این فرد 
اردنی را محکوم کردند و ژاپن نیز اعالم کرد حاضر است 
تروریستی  گروه  با  مبارزه  برای  را  بیشتری  کمک های 
در  دهد.  قرار  ائتالف  عضو  کشورهای  اختیار  در  داعش 
اخبار  هم  جنگ  میادین  در  کرد  اعالم  باید  شرایط  همین 
محقق  پوالک«،  »کنث  نیست.  داعش  گروه  سود  به  زیاد 
در  که  اخیری  پیروزی های  درمورد  بروکینگز  موسسه 
عراق اتفاق می افتد از لفظ »برگشت خیره کننده استفاده« 
سعی  گروه  این  چرا  دهد  نشان  می تواند  اینها  می کند. 
برساند.  اعال  به حد  در ویدئوهای خود  را  دارد خشونت 
تروریسم،  نخست  هدف  که  می داند  نیکی  به  گروه  این 
دولت  گروه  راهبرد  است.   افراطی گری  و  ترس  ترویج 
خودخوانده اسالمی نیز قطعا چنین است. آنها هدف قرار 
دادن ایاالت متحده و متحدانش را جزو برنامه های اصلی 
خود قرار داده اند. آنها از این طریق به دنبال پیاده کردن 
یک هدف هستند. داعش قصد دارد تا واشنگتن را به زمین 
سوریه بکشاند، به این امید که جنگ در آنجا خونین تر و 
کند.  وارد  خللی  آمریکا  قدرت  در  بتواند  تا  شود  طوالنی 
کشورهای  در  اخیرا  که  تروریستی  اعمال  از  بسیاری 
سود  منسجم  راهبرد  یک  از  است  افتاده  اتفاق  اروپایی 
کنند  کاری  خود  اعمال  این  با  می توانند  آنها  اما  نمی برد. 
که مردم و دولت های اروپایی به مسلمانان به عنوان افراد 
به هدف مهم  این طریق  از  و  بنگرند  مظنون و خطرناک 
خود یعنی ایجاد رعب و وحشت برسند. این موارد نباید 
نکته  یک  به  باید  است  افتاده  که  حاال  اما  بیفتند  اتفاق 
توجه کرد: نمی توانیم مانع تروریسم شویم اما می توانیم 
آنها  را  آن را شکست دهیم. شما می توانید همواره هرچه 

می گویند، نپذیرید و از این طریق آنها را شکست دهید.

منبع: واشنگتن پست

موفقیت فاجعه بار
کنث پوالک - محقق ارشد در موسسه بروکینگز

است.  بد  خبرهای  با  آمیخته  خوب  اخبار  همواره  عراق  در 
می رسد  نظر  به  است.  نظامی  جبهه  در  بیشتر  خوب،  خبر 
داعش  به  نسبت  دست باال  آمریکایی  و  کرد  عراقی،  نیروهای 
داشته و در حال عقب راندن آنها هستند. عملیات های هوایی 
است:  کرده  وارد  گروه  این  بر  سنگینی  ضربان  آمریکا 
در  کرده،  نابود  را  تجهیزاتشان  کشته،  را  داعش  نیروهای 
نحوه فرماندهی این گروه اختالل ایجاد کرده و مانع پیشروی 
این گروه شده است. در نتیجه، خالفت خودخوانده اسالمی 
از  گروه  این  است.  رفته  فرو  دفاعی  الک  در  بیشتر  و  بیشتر 
ماه  در  است.  نداشته  چشمگیری  پیشرفت  بعد  به  تابستان 
تهاجمی  عملیات  یک  انبار  استان  غرب  در  گروه  این  گذشته، 

انجام داد، اما پیشرفت اندکی داشت. 

آمریکایی در عراق به من می گویند مطمئن هستند  مقام های 
که یک ارتش بازسازی شده و جان گرفته عراقی قادر خواهد 
بود طی 4 تا 8 ماه آینده عملیات بزرگی برای بازپس گرفتن 
نیروهای کرد و عراقی که  انجام دهد.  از دست داعش  عراق 
بغداد و پیرامون آن را امن نگه داشته اند؛ در شهرهای »باجی« 
که  را  جاده ای  و  آوردند  دست  به  پیشرفت هایی  »سامره«  و 
طریق  )از  موصل  در  خود  پادگان  از  داعش  آن  واسطه  به 
کرده اند.  قطع  می کرد،  حمایت  سوریه(  در  پایگاه هایش 
ماه   ۱8 تا   6 طی  است.  مسلط  موصل  بر  فقط  داعش  ظاهرا 

آینده داعش کامال از عراق بیرون رانده خواهد شد.
تبدیل  و  تغییر  یک  باشد؛  خوبی  خبر  این  می رسد  نظر  به 
شگفت انگیز از 6 ماه پیش به این سو یعنی از زمانی که داعش 
همچون یک نیروی عظیم تخریبگر شمال عراق را در نوردید. 
پیشرفت  همپای  سیاسی  پیشرفت  که  است  اینجا  اما  مشکل 
اجتماعات  میان  آشتی  واقع،  در  است.  نرفته  پیش  به  نظامی 
شیعی- سنی هنوز کامل نشده است. یک پیروزی نظامی در 
چنین وضعیتی می تواند به »موفقیت فاجعه بار« تبدیل شود. 
از  ناشی  بی اعتمادی  دچار  همچنان  سنی  شیعی-  اجتماعات 
رفتارهای  آن  محرک  که  هستند   2008 تا   2006 داخلی  جنگ 
نوری المالکی در فاصله سال های 20۱0 تا 20۱4 بود. نیروهای 
امنیتی دولتی- هم ارتش و هم پلیس- به میزان زیادی شیعی 
شجاعانه  کاری  داد  انجام  العبادی  حیدر  که  کاری  هستند. 
بود: وی بسیاری از افسران با صالحیت و کارآمد از میان اهل 
سنت و شیعیان را جانشین آنهایی کرد که حلقه اتصال آنها با 
دولت نه کارآمدی سیاسی یا فرماندهی با کفایت نظامی، بلکه 
پارتی بازی و وفاداری هایی بود که به این وسیله در رأس هرم 

فرماندهی نظامی و سیاسی قرار گرفته بودند.
مهم تر از همه، این است که بخشی از پیروزی های اخیر عراق 
شبه نظامیان  همین  شد.  کسب  شیعی  شبه نظامیان  سوی  از 
و  کرده  رهبری  را  عراق  نظامی  عملیات های  که  هستند 

ستون فقرات دفاعی آنها را تشکیل می دهند. در این شرایط، 
و  نینوا  االنبار،   – نشین  سنی  مراکز  قلب  به  تهاجمی  عملیات 
قدرت  تقسیم  که  زمانی  تا  بود.  خواهد  دشوار  صالح الدین- 
نیرویی  به عنوان  نه  را  شیعیان  سنت،  اهل  نگیرد،  صورت 
شیعی«  غالب  »ارتش  به عنوان  بلکه  ناجی«  »آزادی بخش/ 

می نگرد. 
اگر چنین تصوری حاکم باشد، اهل سنت با نیروهای شیعی 
همکاری نخواهد کرد و پیروزی نظامی، اختالفات فرسایشی 
اندکی  چشم انداز  متاسفانه،  داد.  نخواهد  پایان  را  عراق  در 
وجود دارد که عراقی ها برای واژگون کردن خطر »موفقیت 
فاجعه بار« به توافق و مصالحه ای برسند. عبادی در مواقع 
درک  را  سیاسی  توافق  اهمیت  او  است.  خوبی  مرد  دشوار، 
می کند، اما توانایی برای رسیدن به این هدف بسیار محدود 
عبادی  که  را  کاری  هر  که  هستند  این  دنبال  به  برخی  است. 
تضعیف  را  او  و  ساخته  مواجه  مانع  با  می دهد،  انجام 
در  هم  محدودیت هایی  عبادی  بگیرند.  را  وی  جای  و  کرده 
در  هم  سنت  اهل  رهبری  دارد.   همسایگانش  برخی  برابر 
این  با  هستند.  پراکنده  و  متفرق  مالکی،  رویکردهای  نتیجه 
انجام  آنها  اتحاد  به  کمک  برای  چندانی  کار  هم  دولت  حال، 

نمی دهد. با وجودی که بغداد ادعاهایی برخالف این دارد، اما 
کمک رسانی اندکی به قبایل سنی صورت می گیرد. اما آمریکا 
اعتبار است؛ چرا که در سال 2008 هم  هنوز در عراق دارای 
در برابر ضربات مقاومت کردیم و عراق را به لحاظ نظامی 
بعد  )البته  کردیم  هموار  سیاسی  ثبات  برای  را  مسیر  و  آرام 
با اشتباه فاجعه بارمان باعث شدیم عراق به جنگ داخلی در 
غلتد(. کاخ سفید باید یک نماینده سطح باال برای برخورد با 

این چالش تعیین کند، مانند سفیر ایاالت متحده در عراق
یا دیپلمات دیگری که تجربه حضور  »استوارت.ای. جونز«، 
در عراق را داشته باشد مانند »برت.اچ. مک گورک« که اکنون 
نماینده  این  ائتالف جهانی علیه داعش است.   نماینده ما در 
را  شیعیان  و  سنت  اهل  کند،  خدمت  میانجی  به عنوان  باید 
برای رسیدن به یک توافق قدرت کنار هم بنشاند. با این حال، 
احتماال  آمریکا  نمایندگان  سنت،  اهل  رهبری  تفرق  دلیل  به 
این  کرد.  خواهند  عمل  مذاکرات  در  آنها  جایگزین  به عنوان 
همان کاری است که رایان کراکر در سال 200۷ – 2008 در بغداد 
اهرم های  به  احتماال  آمریکا  نمایندگان  نهایت،  در  داد.  انجام 
اگر  داشت.  خواهند  نیاز  معامله  این  تضمین  برای  مضاعفی 
واشنگتن مشتاق باشد تا آموزش نظامی مضاعف، کمک های 
سخت افزار و نیروهای حمایتی در کنار کمک های دیپلماتیک، 
اهل  می تواند  دهد،  ارائه  هدفمند  اقتصادی  و  مالی  تکنیکی، 
سنت و شیعیان عراقی را تشویق کند تا خواسته های کمتری 
به  دوباره  تعهد  برای  اوباما  میل  باشند.  داشته  یکدیگر  از 
عراق نتایج مهمی داشته است اما پیروزی های نظامی که به 
دست آمده نتیجه معکوسی خواهد داشت مگر اینکه پیشرفت 
نظامی با پیشرفت سیاسی همراه شود. انجام این کار دشوار 
خواهد بود، اما غیرممکن نیست. اگر بخواهیم دستاوردهای 
تبدیل کنیم  پایدار  به دستاورد سیاسی  را  علیه داعش  جنگی 

انجام این کار الزم است.
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اقتصاد

Self Assessment Tax Return, Accounts and Income Tax
Company Accounts and Corporation Tax Return

VAT, CIS and Payroll
Company Formation

Business Plans, Commercial Loans and Mortgages
Specialist Tax Investigations

Tax Saving Advice and Tax Planning
Specialist Accountants for Dentists, IT

Gas & Oil Engineers and Sub Contractors

FROM BASIC BOOKKEEPING TO
MORE COMPLEX
FINANCIAL NEEDS.

Telephone: 020 8209 1919
Fax:  020 8209 1915
Mobile:  078 5232 8888

ovace@principalaccounting.co.uk

Certified Public Accountants
Time House

56b Crewys Road
Golders Green, NW2 2AD

PRINCIPAL
ACCOUNTINGاویس مدبر و خامن کوچکی www.principalaccounting.co.uk

Preparation of Accounts and 
Relevant Documents for Tier 1 
Entrepreneur £200,0000 
Investment Visa

Ovace Modabber FCPA, FMAAT
Licensed & Regulated by AAT

بازی نفت 

بازی نفتی در خاورمیانه دیدنی تر از هر زمان دیگری شده است، عربستان و عراق بازهم 
وارد فصل حراج شدند و در این راه منتظر پیوستن دیگر کشورهای عربی به جشنواره 
حراج نفتی هستند. پادشاه جدید عربستان که با ابقاء وزیر نفت پیام تداوم سیاست های 
نفتی گذشته را به دنیا مخابره کرده بود دوست ندارد سهم خود از بازار را به روسیه یا 
حتی نفت شیل آمریکا واگذار کند. در طرف دیگر عراق هم که در میان صادرکنندگان نفت 
برای خود اعتباری دست و پا کرده و آرام آرام به دنبال تبدیل شدن به یکی از قطب های 
افزایش دهد و در  را  بازار  از  به هر نحوی سهم خود  نفتی خاورمیانه است می خواهد 
تخفیف  با  تا  است  انداخته  راه  نفتی  جشنواره  عربستان  با  همراه  که  راستاست  همین 
بیشتر سهم بیشتری از بازار را در اختیار داشته باشد. ایران اما طرف دیگر بازی نفتی 
در خاورمیانه است. در ایران توطئه نفتی و ضرورت مقابله با آن موضوعی است که با 
منطق آمیخته شده است. ایرانی که این روزها برای حضور در بازار با تخفیف بیش از 2 
دالر برای هر بشکه نفت، وارد جشنواره نفتی در خاورمیانه شده و بازی نفتی را ادامه 

می دهد. 
 

   تخفیف دوباره عربستان 
عربستان در راستای حفظ سهم خود از بازار نفت برای دومین بار اقدام  به  کاهش قیمت 
نفت صادراتی خود به آسیا کرد. این کاهش که در هفته جاری صورت گرفت پایین ترین 
بازار در  از سهم  دفاع  برای نفت عربستان است که در راستای   سطح یک دهه گذشته 
که  زمانی  از  رویترز،  گزارش  به  است.  داده  رخ  جهان  نفتی  منطقه  پرمصرف ترین 
عربستان و متحدانش در خلیج  فارس نوامبر گذشته تصمیم گرفتند برای حفظ سهم بازار 
باعث شده  و  باال گرفته  تولید کنندگان  بین  قیمت گذاری  کنند، جنگ  را حفظ  تولید خود 

نفت ظرف دوماه بیش از یک سوم دیگر قیمت خود را از دست داده و به کمتر از 50 دالر 
در هر بشکه برسد. از آن زمان تاکنون کشورهای تولید کننده نفت در حاشیه خلیج فارس 
مثل عربستان و امارات به مدد هزینه پایین تولید که تخفیف های هنگفت را برای آن ممکن 
می کند، به  طور مرتب صادرات به آسیا را افزایش دهند که این امر باعث کاهش صادرات 
خاورمیانه  نفت  صادرات  است.  شده  آسیا  به  التین  آمریکای  و   آفریقا  غرب  کشور های 
 2/5 روزانه  ژانویه  و  دسامبر  بین  است  منطقه  نفت  وارد کننده  بزرگ ترین  که  چین  به 
درصد افزایش یافته و به 3 میلیون و 800 هزار بشکه در روز رسیده است. سهم بازار 
گوری،  ریچارد  است.  یافته  افزایش  درصد   53/۹ به  دسامبر  در  درصد   52/2 از  اوپک 
حاشیه  کشور های  می رسد  نظر  به  گفت:  آسیا   JBC انرژی  مشاور  موسسه  مدیرعامل 
آنچه  به  توجه  بدون  آنها  فکر می کنم  باشند.  این شرایط  در  بلند مدت  برای  خلیج  فارس 
در بازار می گذرد به روند رقابتی کردن نفت خود ادامه خواهند داد.صادرات عربستان به 
چین در ماه ژانویه نسبت به ماه قبل تر ۱3 درصد افزایش یافته، زیرا عربستان به دنبال 
استفاده از مزیت قیمت پایین نفت خود است. بهای نفت در ژوئن 20۱4 زمانی که فعاالن 
به افزایش عرضه در سرتاسر جهان در کنار کاهش تقاضا واکنش نشان دادند شروع به 
کاهش کرد اگرچه هفته گذشته قدری از این کاهش جبران شد. افزایش صادرات عمدتا 
به ضرر تولید کنندگانی نظیر نیجریه، آنگوال و ونزوئال و در سطوح کمتر به ضرر برزیل 
و کلمبیا بوده که در سال های اخیر با کاهش نیاز  آمریکا به واردات با توسعه نفت شیل، 
صادرات خود را به آسیا افزایش داده  بودند. صادرات غرب آفریقا به چین در ماه ژانویه 
حدود شش درصد کاهش یافته درحالی که صادرات آمریکای التین ۹ درصد کمتر شده 
است. عربستان قیمت ماهانه فروش نفت خود به خریداران آسیایی را به پایین ترین سطح 
۱2 سال گذشته رساند درحالی که قیمت فروش برای اروپا و آمریکا را افزایش داده است. 
آسیا تنها منطقه بزرگ مصرف کننده نفت است که بخش عمده ذخایر آن در خلیج فارس 
واقع شده است. روسیه بزرگ ترین تامین کننده گاز منطقه است درحالی که توسعه نفت 

شیل تقاضای واردات نفت آمریکا را به شکل قابل توجهی کاهش داده است. 

عراق بازی را ادامه می دهد
کاهش دوباره بهای نفت عربستان در بازار آسیا ، مقامات عراقی را دست به کار کرد تا 
در کوتاه ترین زمان ممکن از تخفیف نفتی برای مشتریان آسیایی رونمایی کنند. ایران 
نیز پس از عربستان و عراق، قیمت نفت خود را برای تحویل در ماه مارس در بازار آسیا 
خود  نفت  قیمت  عربستان،  همانند  نیز  عراق  و  ایران  بلومبرگ،  گزارش  به  داد.  کاهش 
برای ماه مارس در بازار آسیا را به پایین ترین رقم در بیش از یک دهه گذشته رساندند. 
شرکت بازاریابی نفت عراق دیروز اعالم کرد، نفت سبک بصره عراق 4 دالر و ۱0 سنت 
ارزان تر از شاخص نفتی خاورمیانه به فروش خواهد رسید که پایین ترین رقم دست کم 
ایران که نخواستند  آگاه در شرکت ملی نفت  به گفته منابع  تاکنون است.  از سال 2003 
نامشان فاش شود، این شرکت نیز قیمت رسمی نفت سبک خود برای ماه مارس را 2 دالر 
پایین ترین رقم  که  نفتی خاورمیانه عرضه می کند  از قیمت شاخص  پایین تر  ۱0 سنت  و 
دست کم از مارس 2000 تاکنون است. این کاهش ها پس از آن اعمال می شود که عربستان، 
بزرگ ترین صادرکننده نفت قیمت نفت خود در بازار آسیا را هفته گذشته به پایین ترین 
تولید  میزان سقف  نوامبر،  ماه  در نشست  اوپک  اخیر رساند.  ۱4 سال  در  رقم دست کم 
از قیمت ها، بر سر  اعضای خود را بدون تغییر حفظ کرد و ترجیح داد به جای حمایت 
به دست آوردن سهم بیشتر از بازار با تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا رقابت کند. عراق 
دومین و ایران چهارمین تولیدکنندگان بزرگ اوپک محسوب می شوند. سارا امرسون، از 
تحلیلگران موسسه مشورتی اسای انرژی در ماساچوست در این باره گفت: این تالشی از 
سوی برخی تولیدکنندگان برای حمایت از سهم خود از بازار است. تولیدکنندگان نفت در 
خاورمیانه به شدت درحال رقابت با محموله های نفتی ارسالی از آمریکای التین، آفریقا 
و روسیه به بازار آسیا هستند. قیمت نفت در طی 6 ماه گذشته و با افزایش تولید نفت 
آمریکا و اوپک، حدود 45 درصد کاهش یافته است.آژانس بین المللی انرژی روز سه شنبه 
اعالم کرد، درحالی که تالش اوپک برای حفظ سهم خود از بازار به دیگر عرضه کنندگان 
ازجمله روسیه ضربه خواهد زد، آمریکا مهم ترین عامل رشد عرضه جهانی نفت تا سال 

2020 خواهد بود.
 

 اوپک ناتوان از مدیریت بازار

ناتوانی کشورهای صادرکننده نفت  علت کاهش قیمت نفت هرچه که باشد یکبار دیگر 
همیشه  برای  یک بار  بازار  مدیریت  در  اوپک  ناتوانی  کشید.  رخ  به  را  بازار  مدیریت  در 
این موضوع را روشن کرد که جهان دیگر آن دنیای قدیمی نیست. سال هاست که دیگر 
است که تالش های زنگنه  برای همین  و  نیست  در هیچ زمینه ای  اقتدار مطلق  از  خبری 
برای همسوکردن دیگر اعضای اوپک در آخرین نشست کشورهای صادرکننده نفت راه به 
جایی نبرد و درخواست رئیس دولت از همسو شدن کشورهای نفتی هم تاثیری نداشت. 
امروز منابع انرژی متنوع تر از هر زمان دیگری است و نفت و گاز شیل آمریکا در آستانه 
تسخیر بازار انرژی هستند. نفت ماسه کانادا را هم فراموش نکنیم که با بازگشت قیمت ها 
انرژی  بازار  این روزها در  به هر حال  به دوران طالیی مجددا توجیه پذیر خواهد شد. 
افزایش سهم خود  به دنبال  اول را می زند و صادرکنندگان نفت  قیمت و تخفیف حرف 
در بازار هستند چراکه کوچک ترین لغزشی کافیست تا نفت شیل جای  آنها را بگیرد. بی 
تاثیری اوپک در کاهش قیمت و کاهش رشد اقتصادی چین، آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا 
را اگر در کنار افزایش تولید در عراق و توسعه بیش از پیش نفت شیل در آمریکا بگذاریم، 
کاهش  عوامل  این  تمامی  کنار  در  که  چرا  گرفت  نخواهیم  قیمت  کاهش  جز  نتیجه ای 
نکته  یک  موارد  این  تمامی  داشته ایم.  نیز  را  صرفه جویی  از  برخاسته  انرژی  مصرف 
بیشتر برای ایران ندارند و آن اینکه مدیران نفتی کشور باید به دور از هرگونه توطئه و 
دسیسه نفتی کشورهای دیگر به فکر راهکاری برای عبور از این شرایط باشند، هرچند 
سیاست نیز در این کاهش قیمت نقش دارد اما این تاثیرگذاری به حدی نیست که بخواهیم 
تمامی اتفاقات بازار نفت را به نام آن سند بزنیم. پای صحبت کارشناسان مستقل هم که 
بنشینیم  تحلیلی جز کم اثر بودن عربستان در این بازی نصیبمان نمی شود. به طور مثال 
سعید لیالز با تاکید بر اینکه اوپک هرگز در طول تاریخ 53 ساله منشا هیچ تحولی نبوده 
آینده هم نخواهد بود، می گوید: اعضای اوپک نه تنها به لحاظ سیاسی، اجتماعی،  و در 
از تناقض و تضاد نیز  با هم همخوانی ندارند بلکه پر  فرهنگی، اقتصادی و ژئوپلیتیک 
هستند. این کار شناس اقتصادی تصریح کرد: اوپک از   همان ابتدای تشکیل نتوانست بر 
سر یک تصمیم روشن، کنترل بازار یا کاهش تولید توافق کند و همواره کشور ها زمانی 
که بازار کسری داشته فقط در جهت منافع ملی خود حرکت کرده اند و فقط اسم اوپک 
را یدک کشیده و با هم تفاهمی ندارند چون منافع هر کدام با دیگری تناقض دارد. وی 
اظهار کرد: در این سازمان از کشوری که یک و نیم میلیون بشکه تا ۱0 میلیون بشکه در 
روز وجود دارد همچنین کشوری ثروتمند مثل امارات  یا کشوری مثل اکوادور عضویت 
دارند یا کشورهایی که از نظر سیاسی متحدان استراتژیک غرب و اروپا یا کشورهایی 
با رژیم های انقالبی وجود دارند یا برخی کشور ها به لحاظ اجتماعی ساختار پیچیده و 
برخی سنتی هستند لذا اعضا مثل شورای همکاری خلیج فارس یا اتحادیه اروپا همگرایی 
ندارند. لیالز ادامه داد: اعضای اوپک حتی به لحاظ جغرافیایی نیز همخوانی ندارند و 
در جاهای مختلف دنیا واقعند ضمن اینکه به لحاظ فنی نیز تولیدات متفاوتی دارند حتی 
لذا اوپک هیچ گاه نخواهد توانست به مثابه  بازارهای جغرافیایی شان نیز متفاوت است 
یک سازمان عمل کرده و با تصمیم گیری خودش بازار را کنترل کند بنابراین نباید انتظار 
داشته باشیم که در اجالس آتی تحولی رخ دهد. وی یادآور شد: قیمت نفت تابع عرضه و 
تقاضاست. این اقتصادادن در توضیح دالیل کاهش قیمت نفت به ایلنا می گوید: واقعیت 
این است که سرعت رشد اقتصادی چین به عنوان بزرگ ترین متقاضی نفت در کنار آمریکا 
به شدت افت کرده و به کمترین میزان خود در 6 یا ۷ سال اخیر رسیده و چشم انداز جدیدی 
برای افزایش مجدد تقاضای نفت خام از طریق رشد باالی اقتصادی متصور نیست. وی 
در  قابل توجه  صرفه جویی های  و  جدید  انرژی های  اختراع  هم  تقاضا  حوزه  در  افزود: 
مصرف جهانی نفت خام درحال افزایش است. لیالز بزرگ ترین عامل سقوط قیمت نفت 
این  گذشته  سال   3 طول  در  گفت:  و  دانست  عراق  و  متحده  ایاالت  در  تولید  افزایش  را 
دو کشور حدود 5 میلیون بشکه افزایش تولید داشه اند به طوری که تولید نفت خام در 
آمریکا از ۷ میلیون بشکه در سال 200۹ به ۹ میلیون بشکه در 20۱4 رسید یا در عراق از 
2میلیون و 400 هزار بشکه در 200۹ به بالغ بر 3 میلیون و 500 هزار بشکه در 20۱4 رسید 
و این نشان می دهد سرعت تولید در این 2 کشور باال تر از کاهش تولید در کشوری مثل 
ایران است ضمن اینکه روس ها نیز به میزان قابل توجهی تولیدشان را افزایش داده اند. 
وی با بیان اینکه افزایش شدید تولید گاز در کنار عوامل یادشده افزایش عرضه و کاهش 
قیمت را درپی داشته خاطرنشان کرد: عامل اصلی کاهش قیمت نفت اقتصادی است نه 
سیاسی. این کار شناس در ادامه به نقش عربستان در تولید و قیمت نفت اشاره و اظهار 
کرد: اگرچه عربستان هیچگاه به نفع دیگر کشور ها تولید خود را کاهش نداده اما میزان 
تولیدش تغییری نکرده به طوری که در 200۹ میزان تولید این کشور ۹/۹ میلیون بشکه 
بوده و در 20۱0 به ۱0 میلیون و ۷ هزار بشکه در روز رسید و در 5 یا 6 سال اخیر نیز 

تولیدش ثابت بوده است. 
  

آخرین تحوالت قیمت نفت 
بهای نفت که سه شنبه در بازار نیویورک کاهش پیدا کرده بود، روز چهارشنبه در آستانه 
انتشار گزارش هفتگی وزارت انرژی آمریکا درباره ذخایر نفت خام این کشور، در بازار 
آسیا دوباره افزایش یافت. در معامالت دیروز صبح بازار آسیا، هر بشکه نفت خام سبک 
شیرین آمریکا )وست تگزاس اینترمدیت( برای تحویل در ماه مارس با ۷4 سنت افزایش، 
50 دالر و ۷6 سنت معامله شد. بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل 
نفت  بازار  رسید.  سنت   85 و  دالر   56 به  و  یافت  افزایش  سنت   42 نیز  مشابه  مدت  در 
محافظه کارانه  پیش بینی های  پی  در  سه شنبه  بود،  کرده  شروع  افزایش  با  را  هفته  که 
آژانس بین المللی انرژی درباره قیمت و تقاضا برای نفت، دوباره روند نزولی پیدا کرد. 
در سال های  قیمت طالی سیاه  کرد  پیش بینی  در گزارش خود  انرژی  بین المللی  آژانس 
آینده افزایش پیدا کند زیرا ضعف آن دیگر برای پویاکردن رشد اقتصادی یا متوقف کردن 
افزایش تولید نفت شیل آمریکا کافی نیست. آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد بهای 
آمریکا  انرژی  درباره  اطالع رسانی  آژانس  نرسد.  بی سابقه  باالی  سطوح  به  دیگر  نفت 
پیش بینی های ماهانه خود را درباره تولید نفت آمریکا بدون تغییر حفظ کرد. بر اساس 
پیش بینی های این آژانس، تولید نفت آمریکا در سال 20۱5 حدود نه میلیون و 300 هزار 
بشکه در روز و در سال 20۱6 حدود نه میلیون و 500 هزار بشکه در روز خواهد بود. بر 
به  آمریکا  اخیر در  قابل توجه فعالیت چاه های حفاری در هفته های  این اساس، کاهش 
تولید  بر  تأثیر چندانی  بهای نفت،  علت کاهش سودآوری استخراج در بحبوحه سقوط 
سنگاپور،  از  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به  داشت.  نخواهد  کلی  به طور  آمریکا  نفت 
گزارش هفتگی وزارت انرژی آمریکا درباره ذخایر نفت خام این کشور قرار بود دیروز 
چهارشنبه منتشر شود. تحلیلگران افزایش متوسط سه میلیون و 600 هزار بشکه ای را 
در هفته منتهی به شش فوریه )جمعه ۱۷ بهمن( برای ذخایر نفت خام آمریکا پیش بینی 
کردند. ذخایر نفت خام آمریکا با رسیدن به بیش از 4۱3 میلیون بشکه در روز به باالترین 
سطح در 84 سال گذشته رسیده است. سه شنبه در پایان معامالت بازار نیویورک، هر 
بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با دو دالر و 84 سنت کاهش، 50 دالر و دو سنت 
پایان  در  شمال  دریای  برنت  خام  نفت  بشکه  هر  نیز  لندن  بازار  در  بود.  شده  معامله 

معامالت با یک دالر و ۹۱ سنت کاهش، 56 دالر و 43 سنت به فروش رفته بود.
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بانک مرکزی خرید و فروش ارز آزاد را به صرافی های 
مجاز محدود کرد 

داللی در اغما
چهار راه  است  دهه  سه  نزدیک  نیست.  سال  دو  یکی   
روزانه  که  است  دالالنی  پاتوق  سبزه میدان  و  استانبول 
جابه جا  و  می فروشند  و  می خرند  را  ارز  دالر  هزاران 
می کنند. خودشان می گویند نبض بازار ارز اینجا می زند 

و قیمت ها از همین جا تعیین می شود.

ناظر  بانک مرکزی »مقررات  بود که  اما روز 2۹ دی ماه   
ابالغیه ای  کرد.  ابالغ  را  صرافی ها«   ارزی  عملیات  بر 
چند بندی برگرفته از قانون پولی و مالی برای حذف دالالن 
از جریان معامالت ارزی. نبض بازار ارز از دست دالالن 
گرفته شد و به دست صرافان مجاز بانک مرکزی افتاد. بر 
تنها  شد  ابالغ  مجاز  صرافی های  به  که  ابالغیه ای  اساس 
صرافی های دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی، 
می توانند معامالت ارزی را انجام دهند و انجام هرگونه 
و  خرید  مانند  صرافی ها  طریق  از  جز  صرافی  عملیات 
مجازی  و  اینترنتی  فضای  در  یا  دالالن  توسط  فروش 
شروطی  هم  مجاز  صرافی های  برای  اما  است.  ممنوع 
گذاشته شده است؛ صرافی ها در صورتی مجاز به خرید 
و فروش ارز هستند که قباًل نسبت به اعالم همزمان نرخ 
خرید و فروش ارز در محل استقرار صرافی یا تارنمای 
باید در سامانه »سنا«  اقدام کنند. معامالت همه  صرافی 
ثبت شود؛ معامالت عمده به صورت همزمان و معامالت 

جزیی تا پایان روز کاری.
عالوه بر این نرخ ارز در بازار آزاد هم قرار است توسط 
این گونه  به  آن  مکانیسم  و  شود  تعیین  صرافان  کانون 
است که این مصوبه کانون صرافان را مکلف کرده است 
بار  یک  بانک ها هر یک ساعت  فعالیت  ساعات رسمی  در 
میانگین موزون نرخ خرید صرافی ها و میانگین موزون 
خود  تارنمای  در  و  محاسبه  را  صرافی ها  فروش  نرخ 
اعالم کند. نکته این است که نرخ های اعالم شده تنها یک 

ساعت اعتبار دارد و شامل کل روز نیست.

نکته دیگری که در این مصوبه اعالم شده معامالت فردایی 
سلف  و  آتی  انجام معامالت  است.  کرده  حذف  را  دالالن 
مرکزی  بانک  مصوب  دستورالعمل  اساس  بر  فقط  ارز 
از  متخلفان  شده  تاکید  هم  پایان  در  بود.  خواهد  مجاز 
این مقررات به استناد قانون پولی و بانکی کشور، قانون 
قاچاق  با  مبارزه  قانون  و  پولی  غیر متشکل  بازار  تنظیم 

کاال و ارز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

از روز ابالغ مقررات انجام معامالت ارزی تا زمان تدوین 
این گزارش گرچه بساط خرید و فروش ارز در چهارراه 
استانبول و سبزه میدان برچیده شد و قرار بود نرخ ارز 
توسط تارنمای کانون صرافان اعالم و ابالغ شود اما در 
سایت رسمی این کانون نه خبری از نرخ های جدید است 
و نه خبری از به روز شدن یک ساعت به یک ساعت آنها. 
با  گفت وگو  در  زمان  همان  مرکزی  بانک  ارزی  معاون 
عوامل  دخالت  حذف  مرکزی  بانک  هدف  بود  گفته  ایرنا 
بازار  این  در  نوسانات  شدن  کم  و  ارز  بازار  از  غیرمجاز 

ایجاد  بود؛  را هم عنوان کرده  اما وی هدفی دیگر  است. 
شفافیت در معامالت ارزی.

طبیعتًا زمانی که همه مبادالت و خرید و فروش ارز کشور 
نظارت  آن  بر  مرکزی  بانک  و  شود  ثبت  سنا  سامانه  در 
اما  می شود.  ایجاد  هم  شفافیت  نوعی  به  باشد  داشته 
نکته دیگری هم وجود دارد؛ بانک مرکزی همه معامالت 
ارزی را می تواند رصد کند. مبدأ و مقصد همه معامالت 
موضوع  یادآور  نوعی  به  که  طرحی  می شود.  مشخص 
پیمان سپاری ارزی در دولت قبل است. همه موظف بودند 

ارز خود را از طریق سامانه ای عرضه و تهیه کنند.

اولین سوالی که مطرح  این موضوع، شاید  از نقد  جدای 
می شود این باشد که با وجود اینکه سال هاست نوسانات 
همه  همیشه  هم  دولت  و  دارد  وجود  آزاد  بازار  در  ارزی 
اکنون  چرا  شکسته  دالالن  سر  را  ارزی  کوزه های  کاسه  
فکر اجرای مقررات ارزی را اجرایی کرده است و به جد 
انتظامی  از نیروی  ایستاده و حتی  این طرح  پای اجرای 
بتوان  شاید  خواسته؟  کمک  خود  طرح  اجرای  برای  هم 
گذشته  سال  مالی  سخت  شرایط  در  را  سوال  از  بخشی 
بررسی کرد. شرایطی که در آن در صورت ادامه تحریم ها 
از یک سو و تداوم کاهش نفت از سوی دیگر، ذخایر ارزی 
محدود می شود و الزم است دولت نبض بازار را در دست 

داشته باشد و ناظر بزرگ معامالت باشد.

اقتصاد

عربستان سعودی تنها مقصر ماجرا نبود

پشت پرده کاهش 
رمزآلود بهای نفت

نویسنده: اولسون گانر
منبع: گلوبال ریسرچ / مترجم: طال تسلیمی

سقوط بهای نفت خام در بازارهای جهانی به 
خواسته آمریکا صورت گرفت و علت این اقدام 
نبود؛  در سوریه  اسد  بشار  دولت  تنها تضعیف 
دادن  قرار  فشار  تحت  همچون  اهدافی  آمریکا 

ایران و مقابله با روسیه را نیز دنبال می کرد.

عوامل  مورد  در  بسیاری  های  داستان  غربی  های  رسانه 
جهانی  بازارهای  در  خام  نفت  بهای  کاهش  بر  تاثیرگذار 

این  این در حالی است که سقوط بهای نفت در  نقل کردند و 
محدوده زمانی خاص، بیش از همه روسیه، ونزوئال و ایران را 
تحت فشار قرار می دهد. همه این داستان سرایی ها با هدف 
انحراف افکار عمومی از علل اصلی این اتفاق صورت گرفتند، 
اما پاسخ آشکار برای سقوط بهای نفت اعمال نفوذ در بازار 

انرژی با اهداف سیاسی بوده است.
تحت  ای  مقاله  در  اخیرا  تایمز  نیویورک  روزنامه  نهایت،  در 
روسیه  حمایت  کاهش  برای  اهرمی  سعودی  »نفت  عنوان 
سعودی  »عربستان  نوشت:  سوریه«  در  اسد  بشار  دولت  از 
خام،  نفت  جهانی  بازار  بر  سلطه  از  استفاده  با  داشت  سعی 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را تحت فشار بگذارد تا 
وی مجبور شود از حمایت از بشار اسد رئیس جمهور سوریه 

دست بکشد.«
سوریه  ثبات  زدن  هم  بر  در  سعودی  عربستان  که  آنجایی  از 
منافع  برای  تنها  را  اقدامات  این  و  نداشت  نقش  تنهایی  به 
تنها مقصر ماجرا  نیز  بهای نفت  نداد، در کاهش  انجام  خود 
نفوذ  اعمال  در  موثری  نقش  سعودی  عربستان  اگرچه  نبود. 
بیشتر می  اما  ایفا کرد،  بازارهای جهانی  در  انرژی  بهای  در 
توان این کشور را در جهت دهی افکار عمومی در این زمینه 
مقصر دانست. واقعیت این است که سقوط بهای نفت خام در 
بازارهای جهانی به خواسته آمریکا صورت گرفت و علت این 
آمریکا  نبود؛  سوریه  در  اسد  بشار  دولت  تضعیف  تنها  اقدام 
اهدافی همچون تحت فشار قرار دادن ایران و مقابله با روسیه 

را نیز دنبال می کرد.
طبق نوشته روزنامه نیویورک تایمز، عربستان سعودی بهای 
»برقراری  به  تا  آورد  پایین  المللی  بین  بازارهای  در  را  نفت 
صلح در سوریه« کمک کند. اما نیویورک تایمز هیچ اشاره ای 
به نقش عربستان سعودی در حمایت از ورود شورشی های 
کامال مسلح به داخل سوریه و تبدیل این کشور به میدان جنگ 

نکرد.
طبق برآوردها، عربستان سعودی تنها برای »برقراری صلح 
مورد  در  است.  کرده  ضرر  دالر  میلیارد   3۹ سوریه«،  در 
کشوری که به منظور ایجاد رعب و وحشت عمومی مخالفان 
سیاسی را در مالء عام اعدام می نماید، تفکر اینکه داوطلبانه 
میلیاردها دالر درآمد نفتی را تنها برای ایجاد صلح در سوریه 
این  و  رسد  نمی  نظر  به  منطقی  چندان  باشد،  گرفته  نادیده 
مسئله بیش از همه درستی مطلب نیویورک تایمز را زیر سوال 

می برد.
نیویورک تایمز در مطلب خود همچنین به پیوستن کریمه به 
با  نفت  بهای  کاهش  میان  ارتباط  ایجاد  از  اما  اشاره،  روسیه 

درگیری های اوکراین خودداری کرد. با این حال، همین نکته 
میان  ارتباط  سیاسی،  جغرافیای  درک  کلید  تواند  می  کوچک 
کاهش بهای نفت با تحوالت در سوریه و اوکراین و درک نقش 
عربستان سعودی در اعمال فشار بر روسیه در زمینه ای باشد 
که اهمیت چندانی برای ریاض ندارد )سوریه( و در زمینه ای 
که به طور کلی برای ریاض فاقد اهمیت است )اوکراین(. همه 
این مسائل نشان می دهند سیاست خارجی عربستان سعودی 
بر مبنای منافع ملی این کشور در نظر گرفته نشده و بیشتر 
ترین  )جدی  است  لندن  و  واشنگتن  های  خواسته  تاثیر  تحت 
تعهد ریاض به لندن و واشنگتن این است که خاندان آل سعود 
با خطر  آن ها  به خواسته های  از عمل  در صورت خودداری 

منحل شدن مواجه خواهد شد(.
این  دانستن  مقصر  و  سعودی  عربستان  بر  تمرکز  جای  به 
کشور در سقوط بهای نفت و از سوی دیگر مطرح کردن عدم 
توازن میان عرضه و تقاضا در بازار به عنوان یکی از عوامل 
کاهش بهای نفت در شرایطی که میزان عرضه و تقاضا تفاوت 
چشمگیری با قبل نکرده است، الزم است توجه ها به مسائل 
گسترده تری معطوف شود. آمریکا از نفوذ گسترده خود بر 
بخش های مالی، انرژی، رسانه و بسیاری از بخش های دیگر 

اقتصادی و سیاسی برای آغاز جنگی تمام عیار علیه مخالفان 
سلطه طلبی های جهانی خود، استفاده می کند.

کاهش  برای  توضیح  اختراع  به  که  هایی  نشریه  دیگر  از 
روزنامه  این  بود.  پست  واشنگتن  پرداخت،  خام  نفت  بهای 
و  ایران  روسیه،  نفت  بهای  »کاهش  عنوان  تحت  مطلبی  در 
کاهش  مثبت  وجوه  به  دهد«  می  قرار  فشار  تحت  را  ونزوئال 
بهای نفت پرداخت. طبق نوشته واشنگتن پست، »یک تحلیلگر 
اقتصادی در این زمینه اعالم کرد کاهش بهای نفت خام 600 
ادامه  است.  کاسته  آمریکا  در  خانوار  هر  های  هزینه  از  دالر 
کاهش بهای نفت خام همچنین روسیه، ایران و ونزوئال را به 
ضد  خارجی  های  سیاست  گذاشت.  خواهد  فشار  تحت  شدت 
از  به طور عمده  اخیر  در سال های  کشور  این سه  آمریکایی 

طریق درآمدهای نفتی تامین بودجه شده است.«
حمایت  و  خارجی  و  داخلی  امنیت  بدون  سعود  آل  خاندان 
نظامی و سیاسی که آمریکا فراهم می آورد نمی توانند مدت 
زیادی در عربستان سعودی دوام آورند. به رغم خشونت ها 
غربی  کشورهای  سعودی  عربستان  در  بشر  حقوق  نقض  و 
خود را در غم درگذشت ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان 
در  کشورها  همین  که  بود  حالی  در  این  و  دانستند  شریک 
مربوطه  دولت  بشر،  حقوق  علیه  اقدامات  کمترین  با  مقابله 
به  احترام  ادای  قرار می دهند.  بازخواست  به شدت مورد  را 
شخص فوت کرده بدون در نظر گرفتن خوبی ها و بدی های 
می  نشان  آمریکا  رویکرد  اما  نیست،  ناخوشایند  اقدامی  وی 
دهد که سیاست های خارجی این کشور تحت تاثیر تعهدات و 
محدودیت های اخالقی و قانونی تعیین نمی شود، بلکه بیشتر 
مخالفت یا مقابله کشورها با سلطه طلبی آمریکا در این زمینه 

تاثیرگذار است.
اقرار کرد که  این مسئله  حتی روزنامه واشنگتن پست نیز به 
بزرگترین نقطه مشترک میان ونزوئال، ایران و روسیه، »ضد 
آمریکایی« بودن سیاست های این کشورهاست. در حقیقت می 
توان وجه اشتراک میان این کشورها را مخالفت آنها با سلطه 
را در بررسی  پاسخ  بهترین  دانست.  آمریکا در منطقه  طلبی 
»اتفاق مربوطه  یافت:  با سوالی ساده  توان  هر رویدادی می 
ترتیب، دفعه بعدی که  بدین  بود؟!«  به نفع چه کسی خواهد 
اقدامی تروریستی  یا  و  اقتصادی  بازارهای  تغییری جدی در 
آمریکا و شرکای  تنها  ناگهانی روی می دهد« و  »به طور  که 
این کشور از اتفاقات روی داده بهره می برند، می توان بدون 
مطالعه خبرها و تحلیل های مربوطه در مورد عامالن مقصر 

در رویداد قضاوت کرد.
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به بهانه سالمرگ فروغ

یک پنجره برای 
من کافی ست...

به مادرم گفتم دیگر تمام شد/ باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم... زمستان 
به همان اندازه که مهربان است، بی رحم هم هست. به همان اندازه که مهربان 
سیزده  و  سیصد  و  هزار  یک  سال  در  را  فرخزاد  فروغ  نام  به  شاعری  تا  است 
بی  اندازه  همان  به  بیاورد،  دنیا  به  ماه  دی  سرد  روزهای  از  یکی  در  شمسی 
رحم است تا در یکی از روزهای سرد بهمن صحنه غمگین یک تصادف را به 32 
سالگی فروغ هدیه کند و گورستان ظهیرالدوله آرامگاه غمگین شاعری باشد که 

کلماتش در سال های کوتاه آن زندگی شاعرانه، ابدیتی از شعر را خلق کنند...

به مادرم گفتم دیگر تمام شد/ باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم... زمستان 
به همان اندازه که مهربان است، بی رحم هم هست. به همان اندازه که مهربان 
سیزده  و  سیصد  و  هزار  یک  سال  در  را  فرخزاد  فروغ  نام  به  شاعری  تا  است 
بی  اندازه  همان  به  بیاورد،  دنیا  به  ماه  دی  سرد  روزهای  از  یکی  در  شمسی 

رحم است تا در یکی از روزهای سرد بهمن صحنه غمگین یک تصادف را به 32 
سالگی فروغ هدیه کند و گورستان ظهیرالدوله آرامگاه غمگین شاعری باشد که 
کلماتش در سال های کوتاه آن زندگی شاعرانه، ابدیتی از شعر را خلق کنند... 
شاید فروغ وقتی ۱2 سال پیش از مرگش، اولین شعر خود را به مجله روشنفکر 
سپرد، نمی دانست همان هفته صدها هزار نفر با خواندن شعر بی پروای او با 
نام شاعری تازه آشنا می شوند که چندی بعد به اوج شهرت می رسد و آثارش 
هواخواهان بسیار می یابد؛ در همان روزها بود که یکی از شاعران معروف، او 
را در بی پروایی و دریدن پرده ریاکاران با حافظ تشبیه کرد و نوشت: »اگر در 
قدرت کالم هم به پای لسان الغیب برسد، حافظ دیگری خواهیم داشت«. فروغ با 
مجموعه های اسیر، دیوار و عصیان در قالب شعر نیمایی نبوغ خود را در کلمات 
به رخ کشید و در دفترهای »تولدی دیگر« و »ایمان بیاوریم به آغار فصل سرد« 
این حیرت را چون هدیه ای ابدی به مخاطبان قرن های پس از خود هدیه کرد... 
نویسنده  پرویز شاپور،  با  اسیر فروغ در سال ۱330 در ۱6 سالگی  اول:  فصل 
این  انجامید. حاصل  به جدایی  در سال ۱343  ازدواج  این  ازدواج کرد.  ایرانی 
ازدواج، پسری به نام کامیار شاپور بود. فروغ پیش از ازدواج با شاپور، با وی 
این نامه ها به همراه نامه های فروغ در  نامه نگاری های عاشقانه ای داشت. 
زمان ازدواج این دو و همچنین نامه های وی به شاپور پس از جدایی از وی بعدها 
توسط کامیار شاپور و عمران صالحی منتشر شد. نامه های فروغ فرخزاد به 
پرویز شاپور نه تنها به خاطر این که از طرف فروغ نوشته شده اند، خواندنی 
است، بلکه گویای شرایط جامعه آن روز ایران است و فکر می کنم بعدها شاید 
فروغ به چنین روزهایی می اندیشید وقتی می گفت: »من از آدم هایی نبودم که 
وقتی می دیدم سر یک نفر به سنگ می خورد و می شکند، دیگر نتیجه بگیرم 
که نباید به طرف سنگ رفت. من تا سر خودم نمی شکست، معنی سنگ را نمی 
فهمیدم...« فصل دوم: دیوار پس از جدایی از شاپور، فروغ فرخزاد، برای گریز 
از هیاهوی روزمرگی، زندگی بسته و یکنواخت روابط شخصی و محفلی، به 
سفر رفت. او در این سیر و سفر، کوشید تا با فرهنگ اروپا آشنا شود. با آن که 
زندگی روزانه اش به سختی می گذشت، به تئاتر و موزه می رفت و در این دوره 
زبان ایتالیایی و همچنین فرانسه و آلمانی را آموخت. سفرهای فروغ به اروپا و 
آشنایی اش با فرهنگ هنری و ادبی اروپایی، ذهن او را باز کرد و زمینه ای برای 
دگرگونی فکری را در او فراهم آورد اما هنوز خاطره تلخ ازدواج پیشین خود 
را از یاد نبرده بود و با دلسردی روزهایش را می گذراند. حتمًا همین جاست که 
فروغ می گوید: »من تنبل هستم، خیلی تنبل هستم. همیشه از جنبه های مثبت 
وجود خودم فرار می کنم و خودم را می سپارم به دست جنبه های منفی آن. به 
هر حال این حالت ها نمی توانند در شعر آدم بی تاثیر باشند. شب که می خواهم 
بخوابم، از خودم می پرسم امروز چه کردی؟ می خواهم بگویم عیب کار من در 
این است که می توانست خیلی بهتر باشد و خیلی سریع تر رشد کند اما من احمق 
به عوض این که کمکش کرده باشم، جلویش را گرفته ام؛ با تنبلی و هرز رفتن، 
با شانه باال انداختن و نومیدی های خیلی فیلسوفانه و دلسردی هایی که حاصل 
تنگ فکری و توقعات احمقانه داشتن از زندگی است«. فصل سوم: عصیان زمان 
گذشت و فروغ باید فروغ می شد؛ فروغی که جرقه های نبوغش تنها نشانه های 
نخستین یک تولد بود. ابراهیم گلستان در ادبیات ایران نام آشنایی است و شاید 
را شعله ور کند. در سال ۱33۷ سینما  این جرقه  آتش  باید  که  است  نام  همین 
توجه فروغ را جلب می کند و در این مسیر با ابراهیم گلستان آشنا می شود و 
این آشنایی مسیر زندگی فروغ را تغییر می دهد و چهار سال بعد یعنی در سال 
۱34۱ فیلم »خانه سیاه است« را در آسایشگاه جذامیان تبریز می سازند. در سال 
۱342 در نمایشنامه شش شخصیت در جست وجوی نویسنده، بازی چشمگیری 

از خود نشان می دهد. 
برنده جایزه  فیلم »خانه سیاه است«  که  در زمستان همان سال خبر می رسد 
نخست جشنواره اوبر هاوزن شده و باز در همان سال مجموعه تولدی دیگر را 
با تیراژ باالی سه هزار نسخه منتشر کرد که افتخاری بزرگ بود برای یک زن 
ایرانی. اما فروغ در جست وجوی افتخارات رسمی نبود و خود در مصاحبه ای 
درباره این جایزه گفت: »این جایزه برایم بی تفاوت بود. من لذتی را که باید می 
بردم، از کار برده بودم. ممکن است یک عروسک هم به من بدهند. عروسک چه 
معنی دارد؟ جایزه هم عروسک است...«. آشنایی با ابراهیم گلستان، نویسنده 
در  ادبی  و  فکری  تحول  موجب  او،  با  همکاری  و  ایرانی  سرشناس  فیلمساز  و 
ایتالیا و فرانسه سفر می کند. سال بعد  آلمان،  او در سال ۱343 به  فروغ شد. 
در دومین جشنواره سینمای مولف در پزارو شرکت می کند که تهیه کنندگان 
سوئدی ساختن چند فیلم را به او پیشنهاد می دهند و ناشران اروپایی مشتاق 
نشر آثارش می شوند و البد برای همین روزهاست کلماتی را که بعدها در این 
سطرها کنار هم می چیندشان: »من به دنیای اطرافم، به اشیای اطرافم و آدم 
وقتی  و  کردم  کشف  را  آن  کردم،  نگاه  دنیا  این  اصلی  خطوط  و  اطرافم  های 
خواستم بگویمش، دیدم کلمه الزم دارم، کلمه های تازه که مربوط به همان دنیا 
می شود. اگر می ترسیدم می مردم. اما نترسیدم... من دنبال چیزی در درون 
را  ای روحیه خاص خودش  خودم و در دنیای اطراف خودم هستم، هر کلمه 
تا به حال شاعر فارسی زبانی مثاًل کلمه  دارد، همین طور اشیا. به من چه که 
انفجار را در شعرش نیاورده است، من از صبح تا شب به هر طرف که نگاه می 

کنم، می بینم چیزی دارد منفجر می شود. 
من وقتی شعر می گویم، دیگر به خودم که نمی توانم خیانت بکنم«. فروغ پس 
از این دوره مجموعه تولدی دیگر را منتشر کرد. اشعار وی در این کتاب تحسین 
گسترده ای را برانگیخت. فصل چهارم: تولدی دیگر و او سرود: »دست هایم را 
در باغچه خواهم کاشت/ می دانم سبز خواهد شد/ می دانم/می دانم...« و این 
نهال سبز شد، این خود شاعر بود که به راستی دیگرباره تولد می یافت؛ در هیات 
یک شاعر جهانی که شعرش از مرزهای بومی سرزمین خویش و زبان مادری 
تاریخ  بود در  ای فراموش نشدنی  خویش گذشته است. »تولدی دیگر« حادثه 
شعر معاصر ما و در تاریخ ادبیات ما. خود فروغ نیز درباره این کتاب می گوید: 
»من همیشه به آخرین شعرم بیشتر از هر شعر دیگرم اعتقاد پیدا می کنم. دوره 
این اعتقاد هم خیلی کوتاه است، بعد زده می شوم و همه چیز به نظرم ساده 
لوحانه می آید. من از کتاب »تولدی دیگر« ماه ها است که جدا شده ام. با وجود 
این فکر می کنم که از آخرین قسمت شعر تولدی دیگر می شود شروع کرد«. 
فروغ باید متولد می شد تا تولدی دیگر را بیافریند، باید می آمد تا آن کلمات بی 
نظیر را خلق کند. باید به دنیا می آمد تا یکی باشد که این حرف ها را از دهانش 
بشنویم: »من نمی توانم وقتی می خواهم از کوچه ای حرف بزنم که پر از بوی 
ادرار است، لیست عطرها را جلویم بگذارم و معطرترینشان را برای توصیف 
این بو انتخاب کنم. این حقه بازی است. حقه ایست که اول آدم به خود می زند، 
برسد.  کارش  در  الاقل  شناسایی  از  حدی  یک  به  باید  آدم  دیگران.  به  هم  بعد 
شاعر بودن یعنی انسان بودن. بعضی ها را می شناسم که رفتار روزانه شان 
هیچ ربطی به شعرشان ندارد؛ یعنی فقط وقتی شعر می گویند، شاعر هستند. 
بعد تمام می شود، دومرتبه می شوند یک آدم حریص شکموی ظالم تنگ فکر 
بدبخت حسود حقیر...«. او بعدترها می گوید: »وقتی به کتاب تولدی دیگر نگاه 

می کنم، متاسف می شوم. حاصل چهار سال زندگی خیلی کم است.
 من ترازو به دست نگرفته ام و شعرهایم را وزن نمی کنم اما از خودم انتظار 
بیشتری داشتم و دارم«. فصل آخر: ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد... »ایمان 
باغ  به ویرانه های  بیاوریم  ایمان  آغاز فصل سرد/  به  بیاوریم  ایمان  بیاوریم/ 
های تخیل/ به داس های واژگون شده بیکار/ و دانه های زندانی/ نگاه کن که 
چه برفی می بارد...« و باید ایمان آورد به کلماتی که برای نخستین بار جهانی 

را می سازند. 
باید ایمان آورد به آنچه که به لفظ در می آید و به آهنگ ادا می شود و سرانجام 
»برنارد  از  مقدس«  »ژان  نمایشنامه  نبود.  شاعر  تنها  فروغ  کند...  می  آرامت 
شاو« و سیاحتنامه »هنری میلر« در یونان به اسم »ستون سنگی ماروسی« را 
به فارسی ترجمه کرده بود که هنوز چاپ نشده است. ترجمه »ژان مقدس« که 
شرح زندگی ژاندارک است، به این منظور بود که در این نمایشنامه روی صحنه 
بیاید و خودش در آن نقش ژاندارک را بازی کند. در تابستان سال ۱343 برگزیده 
اشعار او چاپ شد. در سال ۱344 سازمان یونسکو یک فیلم نیم ساعته از زندگی 
اینک در یک سطح جهانی قرار گرفته بود را  او که  به پاس شعر و هنر  فروغ 
تهیه کرد. در همان سال »برناردو برتولوچی« کارگردان شهره موج نو ایتالیا به 
تهران آمد و یک ربع ساعت از زندگی فروغ فیلم ساخت. در سال ۱345 فروغ یک 
بار دیگر به ایتالیا سفر کرد و در دومین فستیوال فیلم »مولف« در شهر »پذارو« 
شرکت کرد. در همین سال کشور سوئد به او پیشنهاد ساخت فیلم را داد و از 
انگلستان و فرانسه به فروغ پیشنهاد شد که اجازه  آلمان، سوئد،  چهار کشور 
دهد اشعارش را ترجمه و چاپ کنند... فروغ دیگر فقط مال ما نبود. جهانی او 
را می طلبید و به او احترام می گذاشت. فروغ شاید دیگر به نبوغش در کلمات 
ایمان آورده بود وقتی می گفت: »کسی که کار هنری می کند، باید اول خودش 
به خودش مثل یک واحد  و  بیاید  بیرون  از خودش  بعد  و کامل کند،  را بسازد 
از هستی و وجود نگاه کند تا بتواند به تمام دریافت ها، فکرها و حس هایش 
ماه  به  وقتی  همخون،  ای  برادر،  ای  دوست،  »ای  نوشت:  و  بخشد«  عمومیت 
رسیدی، تاریخ قتل عام گل ها را بنویس« و سرانجام سرمای بی رحم زمستان 
در بیست وچهارم بهمن ماه ۱342، در جاده دروس قلهک تهران از راه رسید اما 
فروغ خیلی پیشتر از اینها، شعر خود را برای مرگ سروده بود: »به مادرم گفتم 
دیگر تمام شد/ گفتم: همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق می افتد/ باید برای 

روزنامه تسلیتی بفرستیم...«. »و خاک، خاک پذیرنده، اشارتی ست به آرامش

ادبیات
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امپراتور پوتین، اخطار سرخ و قلب پر از دروغ 
و فساد روسیه جدید

اخطار سرخ
 

حساب های معروف و دست اول روسیه 
مربوط به زمان تشنج بزرگ ملی است. 
این زمانی است که سگ ها از زیر فرش 
بیرون پریده و جلوی چشم »تماشاگران 
اتفاقی« شروع به تکه تکه کردن یکدیگر 
دادگاه های  بلشویکی!  انقالب  کردند: 
 ، پروستریکا  دوران  فرمایشی، 

هرج ومرج دهه 1990.

و  رمنیک«  »دیوید  لین«،  مک  »فیتزروی  رید«،  »جان 
»کریستیا فری لند« در تمام این دوران کتاب های خوبی به 
رشته تحریر درآوردند و همچنان که هنوز در قید حیات اند 
این  به  دارند  نوشتن  و  دست  در  قلم  گرفتن  به  نیاز  فقط 

شرط که چشمان خود را باز نگه دارند.
 با یادآوری قتل الکساندر لیتویننکو در سال 2006 در لندن با 
پولونیوم-2۱0، روسیه مدرن هنوز هم در خشونت افراطی 
برتری دارد. اما ترورهایی از این دست نسبت به 20 سال 
پیش کمتر شده است. والدیمیر پوتین توانسته سیاسیون 
را وارد خانه کند: با اصرار، گرفتن رضایت آن ها، و یا حتی 
زدن سگ ها پشت فرش )ضرب المثل(؛ و پس ازآن با نشان 
دادن دندان های تیز خود به احزاب سیاسی، اقلیت حاکم، 
برای کسب  مبارزه  و حاال  دادگاه ها، چچنی ها.  رسانه ها، 
قدرت داخل کرملین، منطقه ییالقی روبلوکا )اشراف نشین 
بر  دریای سیاه و سوار  کاخ های سواحل   ، حومه مسکو( 
را  باخت  و  برد  ما  است.  مدیترانه  در  تفریحی  قایق های 
به  کرملینولوژیست ها  که  نکته  این  به  توجه  با  می آموزیم 

کسب وکار بازگشته اند!
و پوتین )قهرمان نه،بلکه شیطان( در سرتاسر این داستان 
مرموز مانده است که به دیگران اجازه می دهد تا ایده های 
خود را به صورت پروژه درآورده و درنهایت از آن به نفع 
و  فرانسوی  سیاستمدار  »مارین لوپن«  کند.  استفاده  خود 
رهبر جبهه ملی فرانسه دیدگاه اقتصادی پوتین را ستوده 

و وی را مردی خونسرد در موقعیت های پرخطر می نامد. 
فیدل کاسترو نیز هوش و ذکاوت سیاسی پوتین را ستوده 

است.
ارائه  هنگام  سیاسی  بسته  سیستم  نوع  این  فهم  و  درک 
گزارش از یک انقالب باز بسیار چالش برانگیز است. نیاز 
به صبر و سرسختی چندساله در کار دارد و خوشبختانه 
به  وافی  را  ما  منتشرشده اند  باهم  هم زمان  که  کتاب  دو 
صورت  به  درگیر  پومرانتسف«،   »پیتر  کرده اند:  مقصد 
به عنوان مشاور مراکز فکری و سازنده  کار  حرفه ای در 
بزرگ ترین  پرونده  که   براودر«  »بیل  و  مسکو  در  فیلم 
بزرگ ترین  حاال  و  کشیده  یدک  را  روسیه  سرمایه گذار 

کمپین علیه پوتین را به راه انداخته است.
دو  در  کالسیک  داستانی  براودر،  سرخ«  »اخطار  کتاب 
تیره بخت  درباره سرمایه داران  اولین بخش  است:  قسمت 
ناامیدانه سرمایه گذاری می کنند و بخش اعظمی  است که 
از نقدینگی را در دست دارند و دوم تراژدی وحشتناک از 
رفیق  و  هستند  دزد  شریک  که  است  روس  فاسد  مقامات 
می کشند  که  صادقی  مردان  قتل  عزای  در  که  بوده  قافله 

شرکت کرده و تسلیت می گویند.
شرق  وارد   ۱۹80 دهه  در  بانکدار  عنوان  به  »براودر« 
به  اما  نمی داند  اوضاع  از  چیزی  تقریبًا  می شود.  اروپا 
می شود.  منطقه  این  در  کسب وکار  در  متخصص  زودی 
در  را  خصوصی  بانک  بزرگ ترین  شوروی  فروپاشی  با 
این  و  می زند  جیب  به  زیادی  سود  و  می کند  دایر  روسیه 
 ۱۹۹0 دهه  اقتصادی  رونق  انفجار  با  هم زمان  داستان 
روسیه می شود که در سال های ابتدایی قدرت پوتین حالت 

انفجاری به خود می گیرد.
خودی و غیرخودی در مفهوم فساد آمیخته شده و عده ای 
خود  آن  از  را  روسیه  دارایی های  باارزش ترین  اندک 
افراد  باقی  ثروت اندوزان،  از  اندک  تعداد  جز  به  می کنند. 
دستگاه  در  بزرگ  رانت های  و  شناخته شده  غیرخودی 
فروش  و  خرید  ممکن  شکل  فاجعه آمیزترین  به  دولتی 
رسانه ها  باجرئت،  اما  اسلحه  بدون  »براودر«  می شود. 
فاسد  الیگارشی  علیه  را  وکال  و  بانک ها  می کند.  بسیج  را 

روسی بسیج می کند.
جلو  دوجانبه  حمایت های  و  پوتین  با  براودر  ابتدا  در 
و علیه  اخراج می شود )200۷(  از روسیه  اینکه  تا  می رود 
هم! ثروت خود را جمع کرده و بخش اعظم آن را از روسیه 
می برد اما حمله کنندگان به دفتر وی در مسکو 230 میلیون 
دالر از ثروت وی را با خود برده و اعالم می کنند این مبلغ 
بخشی از مالیاتی بوده که وی پرداخت نکرده است و جنگ 

علنی می شود.

جد  به  را  موضوع  براودر  وکیل  ماگنیتسکی«  »سرگئی 
باز  موضوع  به  کرملین  ارشد  مقامات  پای  و  کرده  دنبال 
دادگاه شهادت می دهد  در  علیه مقامات  می شود. سرگئی 
و بعد بازداشت شده و شانزدهم نوامبر 200۹ توسط 8 مرد 
ماسک به صورت تا سر حد مرگ کتک می خورد و بعدًا از 

شدت حادثه جان می دهد.
برای  تالش  در  را  خود  ثروت  و  انرژی  براودر 
دوم  قسمت  در  اما  می گیرد  بکار  مردم  مسئولیت پذیری 
روسیه  دولتی  سیستم  و  مردم  از  بدی  جواب  کتابش 
می گیرد. وی سوءاستفاده طبقه دزدساالر دولتی روسیه 
از سیستم مالی غرب به منظور حفظ مال سرقتی را برمال 

می کند.
کالن  انتقاالت  و  نقل  واقعی  داستان  سرخ:  »اخطار  کتاب 
فوریه  سوم  جنگید«  عدالت  برای  که  مردی  و  قتل  مالی، 
انتشارات سیمون اند شاستر  توسط  صفحه  در 4۱6   20۱5

به قیمت ۱6.80 دالر راهی بازار شده است.
درست  »هیچ چیزی  کتاب  در  پومرانتسوف«  »پیتر  اما 
در  فراواقعیت ها  داستان  است:  ممکن  چیز  همه  و  نیست 
 Nothing Is True and Everything / »قلب روسیه جدید
 Is Possible: The Surreal Heart of the New Russia
راهی  افرز«  »پابلیک  انتشارات  توسط  در 256 صفحه  که 
روسیه  به  براودر  بیل  از  متفاوت  نگاهی  با  شده،  بازار 
والدین  از  متولدشده  انگلیسی  می نگرد.نویسنده  جدید 
مخالف اتحاد جماهیر شوروی، با ترک دانشگاه به روسیه 
با  فلسفه بافی،  به  شدید  میل  دلیل  به  و  می کند  مهاجرت 
خود  می کند،  نشست وبرخاست  روس  کالس  با  دختران 
وکال،  داران،  بانک  با  و  می خواند  غربی  قاچاق  مسافر  را 
که  معمارانی  و  حسابداران  بین الملل،  توسعه  مشاوران 
آن ها  از  و  می پرد  شده اند؛  سوار  جهانی سازی  قطار  در 
شهر  یک  در  زندگی  از  مجذوب،  نویسنده  می نویسد. 
روبه جلو با سرعت باال لذت می برد و از گردش با پسران 
میلیاردر لذت می برد.کارکترهایی که »پیتر پومرانتسوف« 

از آن ها نوشته و فیلم درباره آن ها ساخته شامل هنرمندان، 
و  طال  معدن  صاحبان  روسپی ها،   ، مدل ها  گانگسترها، 

اشراف زادگان مدرن هستند.
عنوان کتاب، نشانه بدبینی کلی و خستگی از نوع شوروی 
نویسنده نسبت به موضوعی است که راجع به آن نوشته 
از  پس  حاال  گفته اند  دروغ  عمر  یک  که  مردمی  است، 
قدرت  و  باشند!  سالم  شهروند  یک  نمی توانند  فروپاشی 
و  آن!  مرکز  مسکو  و  است  شده  مردم  چیز  همه  پول  و 
کمی  زمان  قدرت،  کارگزاران  مانند  پومرانتسوف«،   «
پوتین  به  زیادی  اشاره  کتاب  این  در  است.اگرچه  داشته 
از بهترین نوشته ها درباره نیهیلیسم  اما یکی  نشده است 
مسکوی  است.  مدرن  روسیه  در  پوتین  سیستماتیک 
ترس ها،  امیدها،  که  مهیب  است  ماشینی  »پومرانتسوف« 
به  را در خود می مکد و مردمی که  رؤیاها و جاه طلبی ها 
آن تف می کنند، دروغ می گویند، ناامید می شوند را دوست 
را  خود  گلیم  می توانند  زیرک  بسیار  آدم های  فقط  و  دارد 
از آب بیرون بکشند و این چرخش نخبگانی از نوع منفی 
همچنان و در زمانی که نویسنده در مسکو حضور داشت، 

ادامه داشته است.
می کرده  کار  آن ها  با  نویسنده  که  تلویزیونی  کمپانی های 
بوده،  آنچه  برعکس  را  اوضاع  و  کرده  واقعیت  جعل 
عنوان  به  را  پوتین  و  می دادند  نشان  خود  شوهای  در 
دوچرخه سوار،معتقد،  »گانگستر،سیاستمدار،فاتح، 
معرفی  امپراتور«  و  منطقی  سوارکار،دیپلمات  جودوکار، 

و تبلیغ می کنند.
مسکو  در  موجود  اوضاع  از  درنهایت  »پومرانتسوف« 

بیمار شده و به لندن بازمی گردد.
پوتین  و  مدرن  روسیه  درباره  دانستن  برای  مجموع  در 
می کنند  خیال  که  کسانی  تا  خواند  باید  را  کتاب  دو  هر 
جایگزینی پاک برای غرب در این کشور ایجادشده، متقاعد 

شوند که این طور نیست!
  )برگزیده مقاله اولیور بوال در گاردین(

جهت ارائه پیشنهادات و یا انتقادات
 میتوانیداز طریق شماره تلفن  07۸11000455 و یا

info@persianweekly.co.uk  :ایمیل
با هفته نامه پرشین ارتباط برقرار نمایید.
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از نمونه های برجسته نادیده گرفته شدن در جوایز اسکار 
امسال، »دیوید ایلوو« بازیگر نقش »مارتین لوترکینگ« در 
فیلم »سلما« و همینطور »آوا دورنای« کارگردان این فیلم 
فیلم  انیمیشن  شدن  گرفتن  نادیده  از  نباید  البته  هستند، 
»لگو« نیز به راحتی عبور کرد. با نگاهی به تاریخ برگزاری 
جوایز اسکار درمی یابیم که آکادمی اسکار در نادیده گرفتن 
با ارزش سابقه ای طوالنی دارد. در  آثار و هنرنمایی های 
زیر نگاهی خواهیم داشت به ۱0 نمونه از مهمترین مواردی 
از فیلم ها، کارگردانان، بازیگران و سازندگان موسیقی که 
در طول برگزاری تمامی ادوار این جایزه سینمایی توسط 
جایزه ای  هیچ  دریافت  برای  و  شده  گرفته  نادیده  آکادمی 

نامزد نشدند.

آلفرد هیچکاک و فیلم »سرگیجه«
»سرگیجه«

سینمایی  مجله  توسط  که  نظرسنجی  در   20۱2 سال  در 
آلفرد  »سرگیجه«  فیلم  شد،  انجام  ساوند«  اند  »سایت 
هیچکاک توسط منتقدان و کارشناسان به عنوان عظیم ترین 
در  آن  اکران  از  پس  اما  شد  برگزیده  تاریخ  سینمایی  اثر 
فیلم  این  و  نکرد  توجهی  آن  به  اسکار  آکادمی   ۱۹58 سال 
نیز  استوارت«  »جیمز  نشد.  نامزد  فیلم  بهترین  بخش  در 
به خاطر بازی در این فیلم و خود »آلفرد هیچکاک« هم به 
عنوان بهترین کارگردان نامزد نشدند. فراموش نکنیم که 
جایزه  خود  فیلم های  خاطر  به  هیچگاه  هیچکاک«  »آلفرد 
عمرش  آخر  سالهای  در  اینکه  تا  نکرد  دریافت  اسکاری 

جایزه یک عمر دستاورد سینمایی اسکار به او اهدا شد.

»روشنایی های شهر« و »عصر جدید«
عصر جدید

که  آثاری  فهرست  در  چاپلین«  »چارلی  مهم  اثر  دو  این 
قرار  درصدر  باید  شده اند  گرفته  نادیده  اسکار  توسط 
شاهکارهای  عنوان  به  اکنون  فیلم  دو  هر  که  چرا  بگیرند 
مهم سینما تلقی می شوند اما هیچکدام در زمان تولید حتی 
شهر«  »روشنایی های  فیلم  نشدند.  اسکار  جایزه  نامزد 
سال ۱۹3۱ و یا »عصر جدید« سال ۱۹36، رقیب فیلم هایی 
بودند که امروزه هیچکس آنها را به یاد نمی آورد. در آن 
»چارلی  های  فیلم  که  می کردند  فکر  خیلی ها  شاید  زمان 
از  به شکل صامت ساخته می شدند  که همچنان  چاپلین« 
آثار دقیقا  مد افتاده اند. اما گذشت زمان ثابت کرد که این 
به خاطر اینکه به زمانه مشخصی وابسته نیستند، جاودانه 

هستند.

»بت دیویس« در فیلم »از اسارت بشری«
نقش های  ایفای  از  قدردانی  به  همیشه  اسکار  آکادمی 
داده  زیادی نشان  با شرارت و سنت شکنی عالقه  آمیخته 
نادیده  سنت،  این  در  مهم  استثناهای  از  یکی  اما  است. 
گرفتن بازی »بت دیویس« در نقش پیشخدمت در فیلم »از 

اسارت بشری« بود.
بازی »بت دیویس« در آن زمان ستایش گسترده منتقدان و 
بسیاری از بازیگران را برانگیخت و بسیاری معتقد بودند 
شخصیت  تاریک  و  پلید  وجه  است  توانسته  خوبی  به  او 
انسان را به نمایش بگذارد. با این وجود، در سال ۱۹43 او 
نگرفت.  قرار  زن  بازیگر  بهترین  جایزه  نامزدان  میان  در 
به  چنان  تصمیم  این  از  آکادمی  اعضای  از  زیادی  تعداد 
اعالم  نامزدهای  از  به جای برگزیدن یکی  آمدند که  خشم 
شده، نام »بت دیویس« را روی برگه رای خود نوشتند. به 
همین خاطر آکادمی اسکار از سال بعد رای کتبی با ذکر نام 
نامزد مورد نظر را ممنوع کرد. با وجود کارزار گسترده به 
نفع نامزدی »بت دیویس«، او به فهرست نامزدان اسکار آن 
سال راه نیافت. ولی درست یک سال بعد او به خاطر بازی 
در فیلم »خطرناک« جایزه اسکار را دریافت کرد که از نظر 
بسیاری در حقیقت جبران نادیده گرفتن بازی او در فیلم 

»از اسارت بشری« بود.

»امبرسون های باشکوه« از اورسن ولز
اورسن ولز

»امبرسون های باشکوه« که در حقیقت ادامه همان شیوه 
فیلم  در  آن  قبل  سال  چند  ولز  اورسون  که  بود  ژانری  و 
»همشهری کین« آن را باشکوه و موفقیت تمام نشان داده 
خاطر  به  آن  کننده  تهیه  فیلمسازی  استودیوی  اما  بود. 
جنجال هایی که فیلم »همشهری کین« به پا کرده بود، این 
دادند.  تغییر  و  تدوین کرده  بارها  را  «اورسون ولز«  فیلم 
بازیهای  عالی،  سینمایی  اثر  یک  کار  نتیجه  وجود  این  با 
ماندگار  و  عمیق  فیلمبرداری  یک  و  گذار  تاثیر  و  خوب 
بود. شخصیت های اصلی این داستان و نگاه انتقادی آنها 

چنان قوی بود که در آن سال آکادمی اسکار تصمیم گرفت 
»اورسون ولز« را سر جای خود بنشاند و به جای اعطای 
که  برگزید  را  فیلم هایی  او  به  کارگردانی  بهترین  جایزه 

امروزه کامال فراموش شده اند.

»آنتونی پرکینز« در فیلم روانی
دو سال پس از عدم توجه آکادمی اسکار به فیلم »سرگیجه«، 
همان  یا  »روانی«  نام  به  هیچکاک«  »آلفرد  دیگر  فیلم  یک 
هم  باز  می دانند،  شاهکار  یک  را  آن  بسیاری  که  »روح« 
مهمترین  شاید  اما  نیافت.  راه  اسکار  نامزدان  فهرست  به 
آن  اصلی  بازیگر  متوجه  فیلم  این  گرفتن  نادیده  از  وجه 
»آنتونی پرکینز« شد که در نقش »نورمن بیتس« توانست 
پیچیدگی های روانی  با  بسیار اصیل  یک شخصیت منفی 
بسیار شدیدی را خلق کند. فیلم »روانی« پس از اکران در 
میان تماشاچیان موفقیت فراوانی کسب کرد اما این نکته 
کادر  با  و  ناچیز  با بودجه بسیار  را  آن  آلفرد هیچکاک  که 
است  ممکن  بود،  ساخته  خود  تلویزیونی  مجموعه  فنی 
باعث دلخوری صنعت سینما شده باشد. در عین حال باید 
این نکته را هم یادآوری کرد که »روانی« یک فیلم ترسناک 
بود و چه در آن زمان و چه امروزه از نظر بسیاری از دست 

کم  ژانرهای  جزو  ترسناک  های  فیلم  هالیوود  اندرکاران 
ارزش تلقی می شوند و به همین خاطر این ژانر هیچگاه در 

اسکار موفقیت چندانی کسب نکرده است.

»انیو موریکونه« و فیلم »روزی روزگاری در غرب«
موسیقی متن این فیلم که از آثار برجسته »سرجیو لئونه« 
شود  می  شروع  آرام  خیلی  است،  اسپاگتی  وسترن  استاد 
ایستگاه  تفنگدار در یک  فیلم که سه  اول  دقیقه   ۱0 تمام  و 
ادامه  هستند،  قطار  رسیدن  راه  از  منتظر  خاکی  و  خلوت 
می یابد. اما وقتیکه این موسیقی گرم می شود و اوج می 
گیرد واقعا اوج می گیرد. به یک سوم داستان که می رسیم 
موسیقی متن این فیلم به اوج می رسد. سازهای اصلی آن 
یک ویلون و یک سازدهنی هستند که هر یک از آنها برای 
موریکونه«  »انیو  اثر  این  دارند.  مهمی  نقش  داستان  فهم 
یک شاهکار جاودانه است. اما آکادمی اسکار به آن توجهی 
نکرد و حتی به فهرست نامزدان بهترین موسیقی متن راه 

نیافت.

»دنیس هاپر« در فیلم »مخمل آبی«
فیلم  از  یکی  به  اکران  محض  به  لینچ«  »دیوید  فیلم  این 

های سنت گذار تاریخ سینما بدل شد. شاید یکی از دالیل 
اصلی این موفقیت بازی درخشان »دنیس هاپر« در نقش 
از  پس  بود.  بوت«  »فرانک  نام  به  فیلم  روانی  شخصیت 
سالها دوری از سینما و یا ایفای نقش های نه چندان مهم، 
این اولین بازگشت درخشان »دنیس هاپر« به پرده سینما 
بود. دنیس هاپر که شخصیت جنجالی داشت حتی تا آنجا 
هستم."  بوت  فرانک  خود  گفت:"من  یکبار  که  رفت  پیش 
داد  ترجیح  آبی«  »مخمل  فیلم  جای  به  اسکار  آکادمی  اما 
که همان سال »دنیس هاپر« را به خاطر بازی در یک فیلم 
خانوادگی با عنوان »هوزیری ها« نامزد جایزه اسکار کند.

»استنلی کوبریک« و فیلم »درخشش«
درخشش

حتی پس از 20 سال که از نادیده گرفتن فیلم »روانی« می 
با  اسکار  آکادمی  آمیز  تبعیض  برخورد  هم  هنوز  گذشت، 
زمان  از  کوبریک  استنلی  داشت.  ادامه  ترسناک  فیلم های 
ساختن فیلم »دکتر استرنجالو« در سال ۱۹64 هر سال که 
فیلمی می ساخت در جوایز اسکار نامزد می شد. تا اینکه 
نوبت به فیلم ترسناک »درخشش« رسید و آکادمی اسکار 
به آن هیچ توجهی نشان نداد. در تمام سی و چهار سالی 
هم  هنوز  می گذرد  »درخشش«  فیلم  گرفتن  نادیده  از  که 
فیلم  یک  ساختن  برای  کارگردانی  هیچ  از  اسکار  آکادمی 

ترسناک قدردانی نکرده است.

»کار درست را انجام بده« از »اسپایک لی«
این فیلم محصول سال ۱۹8۹ به کارگردانی »اسپایک لی«، 
مناسبات  از  شکنانه  سنت  و  نوآورانه  کامال  پرداخته  یک 
نژادی در آمریکا و یک تحلیل طنز آمیز و روانشناسانه از 

اهالی یک محله فقیر نشین بود.
ولی در عین حال جنجالی و بحث برانگیز شد و حتی برخی 
شورش  فیلم  این  در  لی  اسپایک  که  گفتند  می  منتقدان  از 
از  خاطر  این  به  شاید  است.  کرده  تشویق  را  نژادی  های 
نامزد  فیلم سال  بهترین  برای جایزه  آکادمی اسکار  سوی 
نشد. هر چند بسیاری از منتقدان برجسته فیلم آن را جزو 
می  قلمداد  میالدی  هشتاد  دهه  شاخص  سینمایی  اثر  ده 
کنند. جالب این است که در همان سال فیلم »رانندگی برای 
خانم دیزی« که باز موضوع آن مناسبات نژادی ولی کمتر 
تحریک آمیز است، جایزه اسکار برای بهترین فیلم سال را 

دریافت کرد.

»رابرت ردفورد« در فیلم »همه چیز از دست رفته است«
رابرت ردفورد

»رابرت رد فورد« به عنوان یک کارگردان، در گذشته بحث 
 ۱۹80 سال  در  او  است.  برانگیخته  را  فراوانی  جنجال  و 
»گاو  فیلم  با  رقابت  در  معمولی«  »مردم  فیلم  خاطر  به 
جایزه  اسکورسیزی،  مارتین  کارگردانی  به  خشمگین« 
همان  این  کرد.  دریافت  را  کارگردان  بهترین  برای  اسکار 
سالی بود که آکادمی اسکار فیلم »درخشش« به کارگردانی 
استنلی کوبریک را کامال نایده گرفت. اما 33 سال بعد او به 
خاطر بازی در فیلم »همه چیز از دست رفته است« قربانی 
فیلم  این  بازیگر  تنها  او  شد.  اسکار  آکادمی  انگاری  سهل 
است که بدون به زبان آوردن حتی یک کالم نقش قایقرانی 
را که در دریا سرگردان شده و با خطر مرگ روبرو است، 
با یک پرداخت کامال احساسی اما با لطافت و فروتنی کامل 

ایفا می کند.
که  داد  ترجیح  ردفورد«  »رابرت  جای  به  اسکار  آکادمی 
»بروس درن« یک هنرپیشه سالخورده دیگر را برای فیلم 

»نبراسکا« نامزد کسب جایزه معرفی کند.

سینما

با آبونمان )اشتراک(  
هفته نامه پرشیـــن، 

 به گسترش فرهنـگ 
و هنــر جــدای از 
هرگونه گرایشهای 

سیاسی و  مذهبـــی، 
کمکی وافر میکنید. 

از هیچکاک و کوبریک تا رابرت ردفورد

شاهکارهایی که هیچوقت 
رنگ اسکار ندیدند

در حالیکه برندگان جوایز اسکار بزودی اعالم می شوند، بسیاری از منتقدان سینمایی بیشتر 
از آنکه به نامزدهای کسب جایزه بپردازند، مشغول تجزیه و تحلیل مواردی هستند که امسال 

آکادمی اسکار آنها را نادیده گرفته است.
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درباره »وداع با پدرم« به انگیزه نمایش آن در فستیوال بین المللی فیلم برلین 20۱5

قدمی تازه در راه تکامل
 سینمای کره جنوبی

 »وداع با پدرم« موضوعی خانوادگی دارد و کاری تازه از سینمای رو به رشد کره جنوبی 
کارگردانی  کیون(  جی  یون  روایت  به  )و  جی.کی.یون  توسط  که  فیلم  این  میآید.  شمار  به 
اندازه »جریانات خروشان« دیگر فیلم مطرح امسال سینمای کره جنوبی پر  شده، شاید به 
سر و صدا باشد اما خطی به کلی متفاوت را طی میکند. کار قبلی جیکییون که هوئن دایی نام 

داشت، در سال 200۹ در کره جنوبی به فروش چشمگیری رسید و حاال نوبت فیلم تازه اوست 
که پس از کسب توفیقی قابل ذکر در کره از این مرزها عبور کرده و در صحنه های جهانی 
وی  قبلی  کار  با  مضمون  و  محتوا  لحاظ  به  اساسی  تفاوتهایی  چند  هر  کند،  خودنمایی  هم 
دارد. »Ode To My Father« داستان مردی به نام دئوکسو است. مردی اهل شهر بوسان که 
زندگی و کارهایش تاثیراتی کم یا زیاد را بر تاریخ کره و مردم آن نهاد و نه چهرهای خیالی 
بلکه مردی واقعی بود. او کودکی بیش نبود که خواهرش را در جریان تخلیه مردم از منطقه 
هونگ نام به سال ۱۹5۱ از دست داد. در آن زمان هزاران پناهنده و آواره توسط کشتی های 
نیروی دریایی آمریکا به سمت جنوب سرزمین کره رانده شدند تا مکانی به وجود آید که بعدًا 

به کره شمالی تبدیل گشت.

کارگران ویژه
او دالگو )او دالسو( نیز  در دهه ۱۹60 که دئوکسو به اروپا سفر کرد و در این سفر دوست 
آنها کارگران ویژهای )موسوم به گاستار بیترز( بودند که باید دست به  با وی همراه بود. 
کارها و ماموریتهای خطرناکی در معادن آلمان میزدند. آنجا بود که دئوکسو با یکی دیگر از 
کارگردان ویژه کره ای که پرستاری به نام یونگجا )کیم یون جین( بود، آشنا شد و وقتی آنها 
در دهه ۱۹۷0 به شهر بوسان کره جنوب برگشتند، ازدواج کرده و تشکیل خانواده دادند اما 
این پایان قصه نبود و او با همسرش در دهه ۱۹۷0 کره را ترک کردند تا شرایط شغلی بهتری 
متجاوز  ارتش  با  ناخواسته  جنگی  درگیر  که  رفتند  ویتنامی  سمت  به   بار  این  ول  بیابند  را 
توجه  بیشترین  جهان،  مختلف  نقاط  به  سفرهایش  تمامی  طی  و  همه  این  با  بود.  آمریکا 
دئوکسو همیشه به همسر و مسایل خانوادگی اش بود و در همین ارتباط همواره برای مغازه 

کوچکی که در بازار شهر بوسان در اختیار داشتند، تالش و برنامه ریزی میکرد.

یک واقعه شگفت آور در هر سکانس
به جز بوسان سه محل اصلی دیگر فیلم که به کرات دیده میشوند، به ندرت و به دشواری با 
اما هر کدام حالت ویژه خود را دارند و میتوانند محل شکل گیری  یکدیگر مرتبط میشوند 
براساس  و  اوصاف  این  با  باشند.  باره  این  در  مستقل  فیلمهایی  ساخت  و  بزرگ  جنگهایی 
وسیع  هزینههای  با  و  بزرگ  ملودرام  یک  فیلم  این  پدرم«  با  »وداع  قصه  و  موجود  شرایط 
نتوان لمس اش کرد و  و  باشد  افسانه صرف  که  نیست  فیلم چیزی  داستان  اجتماعی است. 
رابطه یک مرد با خانواده اش و کوشش او برای داشتن یک زندگی بهتر را نشان میدهد و 

همسو با آن در هر سکانس بینندگان را با یک واقعه شگفت آور تازه رو در رو میکند.

بهترین بازیگران
را  دئوکسو  زندگی  سختیهای  کره  تاریخی  وقایع  به  استناد  با  کارگردان  مقام  در  جیکییون 
ایفاگر رل  نمایش میگذارد.  به  این دشواریها  را در مقابل  او  البته مقاومت  و  تشریح میکند 
دئوکسو در این فیلم هوانگ جونگ مین است که پیشتر در فیلم »دنیای جدید« در سال 20۱3 
نیز رویت شده بود. او با نمایشی پرشور این کاراکتر را بر پرده نقرهای متجلی میسازد و 
با سختیهای زمانه  این شخصیت  با نریشن و گفتاری  که گویای ده ها سال مبارزه  همسو 
است، او را یک مرد مقاوم برای تمامی سالهای معاصر معرفی میکند. در میان هنرپیشه های 
برای  را  ذاتی هوانگ جونگ مین  مطرح فصلی کره شاید هیچکس مقاومت و خصوصیات 
به تصویر کشیدن این شخصیت نداشته باشد و او بهتر از هر کسی استعدادهایش را در این 
راه به کار گرفته است. ایفاگر رل همسر او یعنی کاراکتر یونگ جا هم که کیم یون جین باشد 
قالب دوست  باشد که در  »او دال سو«  او  از  بهتر  اما شاید  داده است  انجام  کارش را خوب 
نزدیک دئوکسو در تمام عمر وی حضوری محسوس در صحنه دارد. او دال سو که هنرپیشه 
ای پرسابقه در کره است، باهوانگ جونگ مین زوج موفقی را در این فیلم تشکیل داده است.

گذشته، آینده ای از امروز
هر چه هست کره جنوبی توانسته است در ادامه روند رو به رشدش در سینمای جهان طی 20 
سال اخیر باز فیلمی بسازد که هر چند ایدهآل نیست اما ادامه دهنده این رشد است و دردهای 
سابق و آدمهای حقیقی گذشته را نشانه و  نمادی از مشکالت کنونی این کشور قلمداد میکند 
و جیکی یون که خالق این اثر هنری است، در مجموع در همان راهی گام گذاشته است که از 

او انتظارش میرفت.
MKC. Com :منبع

همقطاران "روزی" و سینماگران ایتالیا از این فیلمساز می گویند

 بهترین تصویرگر 
قدرت سیاه

تحسین  ایتالیا  گرای سینمای  سیاسی  فیلمساز  فرانچسکو روزی  از مرگ  پس  روزها 
در ۹2 سالگی  که  دارد. روزی  ادامه  اروپا  و کل جامعه سینمای  او توسط هموطنش 
بر اثر عوارض بیماری برونشیت چشم از جهان فروبست به باالترین مدارج در حرفه 
خود الاقل از منظر کسب عناوین بزرگ و کالسیك رسید. فیلم »دستها بر فراز شهر« 
روزی که مانند اکثر کارهای او دستمایه و سوژه محبوب او یعنی فساد در نظام های 
تشکیالتی و اداری ایتالیا را در بر داشت .  در سال ۱۹63 و ونیز دومین جشنواره معتبر 
سینمای دنیا جایزه نخست موسوم به شیر طالیی را تصاحب کرد و »ماجرای ماتئی« 
که یك کار سیاسی دیگر بود و مرگ اسرار آمیز یك غول صنایع نفتی را نشان می داد به 
سال ۱۹۷2 در کن فرانسه جشنواره اول سینمای دنیا به جایگاه مشابهی رسید و نخل 

طال را مال خود کرد.

ایتالیا در موجی همسو  کاماًل بدیهی و قابل فهم است که سینماگران دیروز و امروز 
و در کنار یکدیگر درباره از دست رفتن روزی اظهار نظر کرده و آن را از مهمترین 
ضایعه های سینمایی سال بدانند . طیف این تأثیرگذاری چند نسل و دهه را پوشش 
ایتالیایی  برنده  آخرین  بر می گیرد که  را در  تینو جوان  پائولو سورن  می دهد و هم 
اسکار برترین فیلم خارجی)غیر انگلیسی زبان( سال است )با فیلم»زیبایی بزرگ« در 
سال 20۱3( و هم فرانکو زفیرلی کهنه کار و پیر را که به لحاظ کالس و روند کار و 
تأثیرگذاری از روزی عقب نمانده است و فقط مهارت و پیشینه او را در ساخت فیلم 
های سیاسی ندارد و کارهایش معمواًل فرهنگی و اجتماعی هستند. زفیرلی که از قضا 
درست مثل روزی ۹2 ساله است، می گوید: روزی برای من طی تمامی این سالها یك 
دوست، یك همراه و حتی یك برادر بود و از دست دادن او برایم حالت جدا شدن قطعه 
ای از پیکر خودم بود و از این طریق مشخص است که از دست رفتن او چقدر می تواند 

برای من ناراحت کننده باشد«.

یك همشهری آشنا
بد نیست بدانید زفیرلی و روزی قریب به ۷0 سال پیش کارشان را در سینما به عنوان 
دستیاران لوچینو ویسکونتی خالق»یوزپلنگ« و »روکو و برادرانش« شروع کردند و 

همین مسئله باب یك دوستی و همکاری دیرپا را بین آنها گشود.
تمجید سورن تینو از روزی شاید یك معنا و تشابه اضافی را هم داشته باشد زیرا او نیز 
مثل روزی متولد بندر ناپل است ولی او از چند نسل بعدتر و از فرهنگی متفاوت می 
آید. سورن تینو که دوست خانوادگی و »ایل دیوو« را هم در میان فیلم هایش دارد، می 
گوید:» از آنجا که می آیم، فقط یك فیلمساز وجود دارد و او همانا فرانچسکو روزی 

است.«

قصه بی پایان
با این حال روزی هرگز سبك و نگره خود را در فیلمسازی عوض نکرد و حتی وقتی 
چیزی ساخت که به نظر نمی رسید پرداختن به یکی از دهها معضل سیاسی الینحل 
ها  گذاری همان سوژه  پایه  عماًل  باشد   80 و همچنین   ۷0 و   ۱۹60 دهه های  در  ایتالیا 
برای کارهای بعدی اش بود. برای او سینما در ترسیم فسادی خالصه می شد که جای 
جای جامعه ایتالیا را به رغم حاکم شدن امووها بعد از سقوط رژیم فاشیستی بنیتو 
موسولینی پس از جنگ جهانی دوم در بر گرفته بود. بنابر این او از ابتدای دهه ۱۹60 
ایتالیا و کاستی  فیلم در زمینه مسایل مختلف سیاسی  فیلم پشت  اواخر دهه ۱۹80  تا 
های متعدد در جامعه این کشور ساخت و هیچیك را نیز پایانی بر ماجراها تلقی نکرد. 

فیلم  ارائه  خاطر  به  هم  را  فیلم  بهترین  ای  نقره  خرس  جایزه   ۱۹6۱ سال  در  روزی 
مشهور»سالواتوره جولیانو« بدست آورد که پیرامون یك راهزن سیسیلی بود و این نام 
ایالتی است که در تاریخ حیات ایتالیا با جرم و جنایت عجین بوده و مهد گانگسترها  و 
البته مافیا به حساب می آید. مواردی که فیلم های روزی سرشار از نشانه ها و اشارات 

و شرح بالواسطه آنهاست.

فرق او با سایر کارگردان ها
اگر هم مجموعه افتخارات روزی کم بود، در سال 20۱2 در ونیز یك جایزه ویژه به او به 
خاطر تأثیرگذاری کالنش بر سینمای ایتالیا در طول مدت بیش از نیم قرن  اهدا کردند.
باز به حرف های سورن تینو همشهری جوان و تقریبًا نامدار روزی که پس از مرگ او 
می تواند از پرچمداران هنری این شهر همیشه فرهنگی باشد رجوع می کنیم که می 

گوید: ما کارگردان در سطح جهان زیاد داریم اما کسانی که بتوانند با حرف ها و ایده 
هایشان دنیا را عوض و جوامع تازه ای بسازند و با فیلم های خود به نسل های بعدی 
هم درس بدهند. زیاد نیستند و روزی به آن گروه اندك تعلق دارد. او مثل اساتید این 
هنر متدها و استیل ها را می آمیخت و از درون آنها زبان روایی تازه ای را می یافت. 
هنر ویژه روزی مطرح کردن هزار باره معضالت سیاسی کشورش در قالب قصه هایی 
تازه و قابل انتقاد و تشریح دردهای مردم ایتالیا و اروپا به ساده ترین و در عین حال 
کوبنده ترین شکل ممکن بود و شاید بنظر برسد که کار سختی نیست اما بسیار دشوار 

است و روزی بهترین تشریح گر این پیام های ضروری بود.«

اگر این ژانر رسمی شود
به  موسوم  اش  پرفروش  کتاب  که  ایتالیایی  محقق  و  نویس  رمان  ساویانو  روبرتو 
»گومورا«چند سال پیش تعدادی جوایز داخلی و بین المللی برد و در میان هنرمندان 
۱0 سال اخیر کشورش بهتر از سایرین فضای کار مافیایی ها در الیه های پنهان جامعه 
مدرن ایتالیا را کاویده است می گوید: پرداختن به بحث بهره گیری  نادرست از عامل 
قدرت و سوء استفاده از آن در ایتالیا و بخش هایی از اروپا تخصص اول روزی بود و 
هیچکس نتوانسته است مثل او این قدرت سیاه را تشریح کند و از  مضار آن بگوید. من 
در تمامی 60 و اندی سالی که روزی مشغول ترسیم کج روی های سیاسی و ضررهای 

عمیق اجتماعی حاصل از آن بود .به واقع هیچکس را در این زمینه با او برابر نیافتم.«
آنچه ساویانو می گوید حرف بسیاری از دیگر اهالی سینمای ایتالیا و سایر کشورهای 
اروپایی هم هست و سینمای سیاسی هر چند هنور یك ژانر رسمی نشده است اما اگر 

بشود، می تواند در رده اول خود نام فرانچسکو روزی را داشته باشد.
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فالمنکو ، بیان هنری آگاهی کامل از شرایط وجودی آدمی 
است . در میان مردمی که احساس مهجوریت و تنهایی در 
این دنیای الیتناهی آزارشان می داد و پشتیبانی پروردگار 
 ، کردند  نمی  حس  را  مقتدر  و  مهربان  و  دلسوز  حامی   ،
وجود این طرز فکر، بدیهی به نظر می رسد که : » ما همه 
انسانهایی ترسان و بی پناه ، در جایی به سر می بریم که 
با آن بیگانه ایم « .این طرز فکر گویای آن است که موجود 

برتر دیگری وجود ندارد .

حقیقت فالمنکو آنست که باید زندگی کرد و در نهایت سر 
مسئول  باید  کس  هر  سیر  این  در   . سپرد  مرگ  دامان  به 

مانند  نیکی  صفات  تا  نماید  تالش  و  باشد  خود  اعمال 
شجاعت ، وقار و شوخ طبعی را جزء ذات خود کند و در این 
تالش دست دیگران را نیز بگیرد . این هنِر زندگی است و 
هنر صادقانه این است . در فرهنگ فالمنکو ، مرگ همیشه 
قرین آدمی است و این نزدیکی دایمی ، در تقابل با حیـات ، 

به زندگی افراد معنا می بخشد .

غصه و ماتم فقط در تراژدی مرگ یك کودك در اثر گرسنگی 
شهرهای  به  دست  تهی  کشاورزان  اجباری  مهاجرت  یا 
و  زندگی  از  جزیی  مفهوم  این   . شود  نمی  متجلی  بزرگ 
و  دارند  متقابلی  ارتباط  هم  با  که  است  آن  مراحل  از  یکی 
برای هر شخص درهر لحظه و در هر نقطه ای از سفرش 
کولی  هنرمندان   . شود  تلقی  ارزشمند  باید   ، دنیا  این  در 
از نزدیك و برای مدتهای  اینکه  به دلیل   Gipsy یا جیپسی
طوالنی ، تمامی این مفاهیم را لمس کردند ، این آگاهی شان 
بسیار عمیق شد و باعث شد تا به قدرت بیان سحر انگیزی 
 Moron de ( دست یابند. کولیهای اهل مورون ِدال ِفرونِترا
کوچك  شهرهای  دیگر  و   Utrera اوتِررا   ،  )  la Frontera
زندگی  از  جزیی  را  آگاهی  این   ،  Sevillaِسویا اطراف 

روزمره و خانوادگی خود کرده اند

 Moron de la Frontera کولیهای اهل مورون ِدال ِفرونِترا
، اوتِررا ) Utrera ( و دیگر شهرهای کوچك اطراف ِسویا 
و  روزمره  زندگی  از  جزیی  را  آگاهی  این   ،  )  Sevilla  (
خانوادگی خود کرده اند و ارزشی که به هنرشان می دهند 
، کاماًل در ارتباطات خانوادگی و اجتماعی شان مشهود و 

جاریست.

و  نبودند  حمایت  تحت  وقت  هیچ  که  کولیهایی  برای 
مکانی  به  مکانی  از  عبور  و  گذار  در  همیشه  زندگیشان 
مذهب   ، قانون  همچون  مدونی  مفاهیم   ، گذشت  می  دیگر 
، ملیت ، پرچم و دنیا طلبی ، جایی در فرهنگ شان نداشت 
برای  تنازع  مفهوم   ، نسل  به  نسل  بودند  مجبور  ایشان   .
بقای فیزیکی و رقابت برای دست یابی به پایه های حیات 
در   . یابد  دوام   ، شان  هویت  و  اجتماع  تا  دهند  انتقال  را 
این  تمام   ، میالدی   ۱۹۷0 دهٔه  اوایل  و   ۱۹60 دهٔه  اسپانیای 
مفاهیم در بیان هنری کولیها تجلی یافت و محققًا با مذهب 
و کلیسای کاتولیك ، که برای ایشان تحمیل فرانکوی اسپانیا 

بود ، تجانسی نداشت .

امروزی محسوب  پاکستان  و  از هند  که مهاجرانی  کولیها 
از  متفاوتی  کاماًل  عقالنی  سنن  خود  برای   ، شوند  می 
کلیسای کاتولیك دارند . هنر فالمنکو هستٔه مرکزی فرهنگ 
شان است و کاماًل به این موضوع معتقدند که این فرهنگ 
از نسلی به نسل دیگر و بصورت سینه به سینه ، به عنوان 

می  حفظ   ، شان  اجتماعی  و  خانوادگی  مشخصٔه  عالمت 
شود . در این فرهنگ ، موسیقی و رقص و آواز ، مذهـب 

شان شد .

تکامل  و  تداوم   . نیست  مسئولیت  بدون  هنر  یك  فالمنکو 
با نظارت صاحب  ، نیازمند نظام خاصی است که  یك هنر 
نظران تکمیل می شود )مادر بزرگ نؤه بزرگش را بخاطر 
از دست دادن ریتم )Fuerra Compas( سرزنش می کند( 
یا کانته )Cante( در همه جای زندگی  آواز   ، . در مورون 
از  آکنده  درفضایی  طفولیت  اوان  از  ها  بچه  و  جاریست 

کانته حوندو )Cante Jondo( قرار دارند.

بچه ها با همان سن اندك ، از طریق کانته از فلسفه وجودی 
خویش آگاه می شوند ؛ و این برای والدین راه حلی جهت 
به   ، این دو مفهوم  تقابل  آموزش معنای مرگ و زندگی و 
، توسط فرهنگ  این راه حل   . فرزندان محسوب می شود 
پیرامون شان ارائه می گردد . چنین دیدگاهی از فالمنکو 
، بیانگر آنست که انگیزش جنسی یك نقش فرعی در بیان 
جدی این هنر دارد )معمواًل اشخاص جذاب از هر دو جنس 
که فقط به ظاهر خود می پردازند ، در صورت فقدان آگاهی 
فالمنکو یا انترائو) Entrao ( ، سرگشته و نادان تلقی می 

شوند( .

فلسفٔه  بیان  طرز  باید  ترها  مسن  دید  از  دیگر  عبارت  به 
وجودی این هنر توسط زنان و مردان ارائه کنندٔه آن ، عالوه 
بر دارا بودن جذابیت الزم ، به گونه ای باشد که شأن و مقام 
انسانی هر یك از دو جنس را ، حتی تحت شرایط نامعقول 
پروایی و صراحت  ، بی  این نظریه   . ، حفظ کند  و مبتذل 
خاصی دارد که نه تنها نتایج حاصل از درك معنای هستی 
را به عنوان یك اصل فلسفی بیان می کند ، بلکه به چگونگی 
بیان این فلسفه توسط جوهر ذاتی یك شخص به شکل یك 
هنر ، که شامل پیچیدگیها و رموز تکنیکی استادانه ای است 
ضروری  بسیار  فالمنکو  هنرمند  یك  برای   . پردازد  می   ،

است که هر روز هنگام تمرین تکنیکهای خود با آنها مواجه 
شود .

این یك مسابقه با زمان برای کسب مهارت است تا هنرمند 
 . نماید  معنی  با  و  عمیق  پردازی  بداهه  و  اجرا  به  قادر  را 
بدین ترتیب هنرمند باید از شجاعت کافی برخوردار باشد 
تا گاهی در مقابل کسب ملزومات حیاتی زندگی و یا تاثیر 

گذر زمان و باال رفتن سن ، بتواند از کسب مهارت و تکنیك 
غالبًا   ، فالمنکو  بزرگ  هنرمندان  در  شجاعت  این   . بگذرد 
به   . شود  می  متجلی  مزاح  و  طبعی  شوخ  حس  بصورت 
همان خوبی ای که می توانند حس انزوایی عمیق و دردناك 
را بیان کنند ، از گسترش آن در زندگی که پیامدش از دست 
کامل  آگاهی   ، باشد  می  پوچی  حس  ایجاد  و  انگیزه  رفتن 

دارند.

حتی گاهی برخی از هنرمندان ، این پوچ گرایی بشر را در 
ای  حرفه  هنرمندان  اکثر   . کنند  می  بیان  تلخ  طنزی  قالب 
فالمنکو به سطح باالیی از درك و آگاهی دست یافته اند و از 
تاثیر پدیده مرگ مطلعند و می دانند که زندگی ، براساس 
و  موقت  دوره  یك   ، مرگ  با  اش  ارتباط  و  وجودی  ماهیت 

گذراست .
محصوالتی  و  کشاورزی  و  صنعتی  محصوالت  برخالف 
مشابه ، که تولیدشان تحت اجبار و نیاز صورت می گیرد ، 
ذات این هنر به گونه ای است که خودبخود و مداوم ، با یك 
حالت ناخودآگاه و بداهه پردازانه ، در قالب گیتار و رقص و 
آواز ، تولید و اجرا می شود . هدف ، ارتقای مناسبات هنری 

اجتماعی است ، نه تحصیل ثروت و منافع مادی .

بطور خالصه ، فالمنکو هنری است شامل شجاعت ، وقار 
مرج  و  هرج  با  مواجهه  در  سنجی  نکته  و  طبعی  شوخ   ،
عاری  دنیایی  به  توان  می  کلید  این  با   . هستی  در  موجود 
به  و  شد  وارد  پاگیر  و  دست  اصول  و  خرافی  تفکرات  از 
ارزش   . گمارد  انسانی همت  واالی  ارزش های  جستجوی 
 ، شناخت  بر  بسیاری  تاکید  فالمنکو  مجامع  در  که  هایی 
کسب و حفظ آنها می شود . به همین دلیل ، فالمنکو ، از هر 
نوعش که باشد ، انسان را به سمت خودشناسی سوق می 

دهد و حاوی چنین مفهومی است .

موسیقی

تدریس گیتــار
پویا محمودی

ساعت تماس 

9 صبح تا 6 بعد از ظهر

دوشنبه تا جمعه

07938359262

تدریس تــــار 
سـه تار و پیانو
سیامک نعمت ناصر

07752201922

فلسفه فالمنکو
محمد امین روحانی

باید  که  آنست  فالمنکو  حقیقت 
دامان  به  سر  نهایت  در  و  کرد  زندگی 
مرگ سپرد . در این سیر هر کس باید 
مسئول اعمال خود باشد و تالش نماید 
تا صفات نیکی مانند شجاعت ، وقار و 
شوخ طبعی را جزء ذات خود کند و در 

این تالش دست دیگران را نیز بگیرد .
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روزنامه گاردین در ژانویه ۱۹۷۹

 تصویر انقالب ایران 
در مطبوعات بریتانیا

 ونسا مارتین استاد تاریخ خاورمیانه در دانشگاه لندن
ترجمه: بهرنگ رجبی

 بخش اول

متفاوت  غربی  رسانه های  در  ایران  انقالب  مختلف  مراحل  تصویر 
به سابقٔه شاه در زمینٔه حقوق  با توجه  آغاز سال 197۸  در  بود. مثاًل 
در  روحانیون  دیگر  و  خمینی  آیت الله  از  که  بود  این  گرایش شان  بشر، 
سال  اواسط  در  کنند.  ترسیم  مهربانانه تر  تصویری  شاه  با  مقایسه 
بود.  شده  منفی تر  بسیار  گزارش ها  سانسور،  فشار  افزایش  با   1979
شاید خوانندگان غیرانگلیسی مایل باشند به رویکرد سیاسی مطبوعات 
لیبرال؛  ــ  »گاردین«  شود:  اشاره  هم  زمان  آن  در  بریتانیا  سراسری 
»آبزرور« ــ لیبرال؛ »تایمز« ــ راست میانه رو )که در بیشتر زمان این 
دوره به دلیل اعتصاب منتشر نمی شد(؛ »تلگراف« ــ راست محافظه کار؛ 
»اکونومیست« ــ هفته نامه ای که عمدٔه توجهش به دنیای تجارت بود؛ 
»دیلی اکسپرس« و »دیلی میل« ــ روزنامه های پرطرفدار محافظه کار؛ 
پوشش  را  جنجالی  اخبار  که  روزنامه هایی  ــ  »دیلی میرر«  و  »سان« 

می دهند.
 

در آغاز ناآرامی ها گزارش رخداد ها روی هم رفته بی طرفانه و متوازن بود، اگرچه چندان 
خبرهای آیت الله خمینی را پوشش نمی دادند که آن زمان در نجف بود. مثاًل »گاردین« در 
ماه آوریل از شریعتمداری، بازرگان، و فروهر به عنوان رهبران مخالفان نام برد. با اینکه 
گزارش های غربی ها موجب اختالفاتی میان آیت الله شریعتمداری و آیت الله خمینی شد، 
اما گرایش عمومی مطبوعات غربی این بود که روحانیت را یکی از گروه ها یا طرف های 
از آن ها یاد می کردند. خبرنگار ان در برخورد  ذی نفع ببینند و با اصطالح »روحانیون« 
ماه  بودند؛  گیج وویج  و  دستپاچه  کمی  به سر  عمامه  و  ریش دار  مردان  این  با  نخستشان 
آیت الله شریعتمداری را شبیه »تعمیددهندٔه یهوه« توصیف کرد.  »آبزرور«  مه خبرنگار 
بود:  بیمناک  هم  سیاست  عرصٔه  در  مذهب  نقش  ایفای  گونه  هر  از  همچنین  »آبزرور« 
»آتش اعتراض ها در ایران را وعظ هایی شعله ور می کنند که امسال ایران را غرق  خودشان 
کرده اند«. »آبزرور« در ادامه تحلیل هایش از ایران اشاره می کرد که مخالفان شاه مبتدی 
و سازماندهی نشده اند، و زمان که گذشت گفت طبقٔه متوسط نگرانند که »روحانیون مهار 
با  مبارزه  در  را  اعتراض ها  ریشٔه  »آبزرور«  در  نوشته ای  بگیرند.«؛  دست  به  را  جمعیت 

سکوالریسم می دید.
 

در ماه اوت »ساندی تایمز« این نظر را داشت که محرک مخالفت ها »اعتقاداتی سنتی و 
بوده اند.  برنامه های شاه  و همیشه هم مخالف  نشان »سیاهپوشان« اند  که  اجتماعی« اند 
غربی  فن آوری  تأثیرات  که  متفق القول اند  ناظران«  »بیشتر  که  می کرد  بیان  گزارش  این 
دیگر  روزنامه های  بااین حال  نیستند.  اعتراض ها  اصلی  دلیل  نظام  انحطاط  همچنین  و 
شهرنشین  مناطق  و هم  مناطق روستایی  در  اجتماعی هم  که مشکالت  اشاره می کردند 
دلیل راهپیمایی ها است؛ می گفتند این ها بروز نارضایتی ای است که بخش اندکی از آن به 
مذهب دخلی دارد، و تجدد زیادی پرشتاب آتشش را هم تند تر کرده. در موردی نادر از 
وقوف به نقش غرب در ایجاد نارضایتی ها، »تایمز« نوشت که از جملٔه سیاست های منفور 
شاه بی اعتنایی به قانون و فروختن داشته های ملی کشور به غرب بود. »آبزرور« اشارات 
روشنگری داشت به مخمصه و وضعیت ناگواری که لیبرالیسم دچارش شده. گزارش این 
روزنامه می گفت ضدیت با سکوالریسم »به شدت ایرانیان لیبرال میانه رو را نگران کرده 
همین  معمواًل  و  ــ  نبوده  روبه راه  خیلی  هیچ وقت  لیبرال ها  اوضاع  اینکه  به رغم  است. 
توجیه این  است که آن ها لیبرال اند نه رادیکال ــ اما االن می دانند که ایران در مسیر خیلی 

غلطی افتاده.«
 

بعد از سرکوب خونین تظاهرات میدان ژاله در هشتم سپتامبر، توجه رسانه ها به ایران 
نیروهای  به  دشمنان شان  از  تا  دو  دریافتند  دست راستی  مطبوعات  شد.  بیشتر  کم کم 
این  از  هراس  آن ها  نگرانند.  ایران  »اندیشمندان  نوشت  »تلگراف«  پیوسته اند.  معترض 
دارند که روحانیونی با انگیزه های مذهبی رهبر جنبش به شدت چپ روانه ای شده اند که 
بعید است بتوانند مهارش کنند.« همین روزنامه بعد ها افسوس می خورد که حرکت ایران 
اثرات فساد و شکاف های  اما ضمنًا به  در مسیر تجدد موجب احیای مذهب شیعه شده، 

اجتماعی هم اشاره می کرد.
 

می خواندند،  گروه  یک  را  »روحانیون«  داشتند  تمامی  به  روزنامه ها  کماکان  پاییز  در 
تأکید داشتند که شریعتمداری چهرٔه اصلی  با همدیگر قاطی می کردند، و  را  نظراتشان 
شروع  کم کم  رسانه ها  بود،  رسیده  پاریس  به  خمینی  آیت الله  دیگر  که  نوامبر  در  است. 
»تایمز«  اثرگذارتری است؛  آیت الله خمینی چهرٔه  تمایز گذاشتن و دریافتند که  به  کردند 
خمینی  به  نسبت  معتدل«  و  »میانه رو  روحانیون  نگاه  از  و  گفت  علما  میان  اختالفات  از 
با  آیت الله خمینی صالی »جنگی مقدس«  گزارش داد. همین روزنامه گزارش می داد که 
شاه داده »بی توجه به اینکه چنین موضعی باید شفاف باشد و تمامی دیگر آیت الله ها هم 

باید تأییدش کنند.«
 

حاال دیگر مطبوعات داشتند خودشان را به آب و آتش می زدند تا پس زمینه های مذهبی 
ادوارد  بلندی منتشر کرد نوشتٔه  »تایمز« مقالٔه  ایران را دریابند.  و اجتماعی رخدادهای 
مورتیمر که متخصص اسالم معرفی اش می کرد؛ مقاله در توضیح اعتقادات و باورهای 
سنی و شیعه بود. در همین »تایمز« چارلز داگالس هوم کوشش می کرد موضوع را به 
مسجد  ایرانی ها  روزمرٔه  زندگی  »در  دهد:  توضیح  انگلیسی ها  برای  فهم تر  قابل  بیانی 
برای  کارگر  که  کافه ای  و  رسمی  مذهب  مخالفین  کلیسای  میان  است  پیوندی  همچون 
آن  تنها مکانی است در اجتماع که می شود در  آنجا می رود. بیشتر وقت ها  به  استراحت 

جمع شد؛ خدمات رفاهی و اجتماعی مسجد بهتر و فرا تر از دولت است.«

 
طبیعی است که مطبوعات از تبعات اقتصادی انقالبی که احتمالش می رفت باخبر بودند، 
و عمومًا هراسشان را از عواقب مالی ماجرا ابراز می کردند. »اکونومیست« در نمونه ای 
گویا از قالب کردن منافع شخصی در جامٔه مبدل مباحث اخالقی نوشت: »بقای یک مستبد 
غیردموکراتیک چگونه می تواند به روند دستیابی به آزادی کمک کند؟ پاسخ مشکل: اگر 
شاه ایران باشد، می تواند.« به گمان این روزنامه هیچ شکی نیست که بهترین گزینه هم 
برای ایران و هم برای دنیای غرب )که ایران برایش مهم است( این است که شاه ــ با همٔه 

مزایا و معایبش ــ بر مسند حکومت ایران باقی بماند.
 

زمان که به دسامبر رسید دیگر مطبوعات انگلستان داشتند شاه را نصیحت می کردند که 
یک »میهن پرست بزرگ« باشد و با مالحظٔه »منافع عالیٔه غرب« راه را برای انتقال قدرت به 
پسرش باز کند. »پانچ« )نشریه ای فکاهی( مشکالت پیش  رو را رو کرد. این مجله نوشت 

پس از کشف نسخٔه اصل تازه ای از رباعیات خیام، معلوم شده است نسخه ای که انتشارات 
دانشگاه کمبریج منتشر کرده جعلی بوده است، و رباعی های تازه ای نوشت با مضمون 
اینکه پس از بلند شدن صدای گلوله ها در خیابان های ایران، شاه مستبد این کشور در نظر 

انگلیسی ها یک شبه تبدیل به مردی »عاشق آزادی« شده است.
 

دیگر جهت گیری اصلی رسانه ها هم ــ البته ــ استراتژیک بود. »تلگراف« تأکید کرد که 
که  نوشت  »گاردین«  است.«  نبوده  روس ها  هم پیمان  هیچ گاه  اساس  از  خمینی  »آیت الله 
مایٔه رنجش و  دارند و اصاًل  ایران  بر  اندکی  تأثیر  بلوک شرق کمونیست  هم غرب و هم 
نیمه  »متعصب  حکومت  یک  همسایگی اش  در  که  است  شوروی  جماهیر  اتحاد  مزاحمت 

مذهبی« داشته باشد.
 

ایران کشوری خواهد ساخت که امریکا و  از  »اکونومیست« نوشت »حکومت روحانیون 
روسیه هر کدام خواهان ثبات آن خواهند بود. حاکمی باالی سر بشکه های نفت خواهد 

پیش بینی  قابل  غیر  به شدت  سیاسی  لحاظ  به  هم  و  اقتصادی  لحاظ  به  هم  که  ایستاد 
است.« نگرانی در مورد نفت و منافع غرب در »اکسپرس« هم بازتاب یافت که بخشی از 
گرفتاری های پیش آمده را به گردن صنعتی شدن سریع کشور انداخت و ابراز امیدواری 

کرد شاه بتواند »اکثریت مسلمان« جامعه اش را دوباره پشتیبان خودش کند.
 

»تلگراف« اظهارات دکتر لونز، دبیرکل ناتو، را گزارش کرد که گفته بود »تحوالت ایران ــ 
ـ می تواند برای همکاری های میان ترکیه با غرب و  کشوری که با ترکیه مرز مشترک داردـ 
ناتو مشکل ایجاد کند.« مقام های »ستاد عالی نیروهای هم پیمان اروپا« در مورد پا گرفتن 
به  نگرانی ها فقط  این  دلیل  نگرانی می کنند.  ابراز  بیشتر  ایران حتی  نظام جمهوری در 
خطر افتادن یکی از منابع تأمین نفت خام اروپا و ژاپن نیست. حتی از این ها مهم تر احتمال 
همزمان  است.  هند  اقیانوس  در  آزاد  آب های  بنادر  به  شوروی  جماهیر  اتحاد  دستیابی 
تحلیلگران چپ و راست به همدیگر حمله می کردند. ماه اکتبر فرد هالیدی در نامه ای به 

»تایمز« به تالش های ُلرد چالفونت دست راستی برای بی اعتبار کردن دیدگاه های منتقدان 
چپ اعتراض کرد و به این  خلط مبحث که »االن با هر کس که ایران و دوستان تازه اش در 
پکن را نقد می کند، همچون عامل و جاسوس مسکو برخورد می شود. اما اکنون حقیقت 
رفتارشان  با  آن ها  شاه اند.  مخالف  سرسختانه  ایرانیان  از  قاطعی  اکثریت  که  است  این 
نظریات شکست خورده ای را که سال هاست ُلرد چالفونت در »تایمز« منتشر کرده است، 

به سخره گرفته اند.«
 همراه با انقالب باالخره نام خود آیت الله خمینی هم در گزارش های مطبوعات بریتانیا 
پیدا شد. »میل« او را »صدای توده ها« خواند اما از بیگانه هراسی اش ابراز نگرانی کرد. 
»گاردین« خوشبین نبود: »آیت الله خمینی که چهارده سال را خارج از ایران بوده اکنون 
رهبران  اغلب  که  دارد  حقیقت  »این  می کرد:  اضافه  بعد تر  و  است«  رخداد ها  مرکز  در 
مذهبی همگام با آیت الله خمینی ــ که تعدادیشان با دولت بختیار هم همکاری می کنند ــ 

به جایگاه کنونی او حسادت دارند.« 
 ادامه در هفته آینده
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گوناگون
نشریه تحصیالت عالی تایمز معرفی کرد

بین المللی ترین 
دانشگاه های جهان

برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  دانشگاه ها  بین المللی  چشم انداز 
با  که  باشد  داشته  انتظار  می تواند  موسسه  یک  چطور  است. 
استعدادترین کارکنان و دانشجویان را جذب کند، اگر نتواند فراتر 

از مرزهای ملی خود را ببیند؟

با  دانشگاهی  همکاری  میزان  و  دانشگاه  یک  دانشجویان  گوناگونی 
میزان  چه  به  واقعا  دانشگاه  یک  می دهد  نشان   بین المللی  کالج های 
جهانی است و این عوامل به همراه ۱3 عملکرد به دقت درجه بندی شده، 
می دهند  امکان  تایمز  عالی  تحصیالت  نشریه  به  که  هستند  معیارهایی 

جامع ترین رتبه بندی جهانی دانشگاه ها را در جهان ارائه کند. 
نشریه تحصیالت عالی تایمز،درسال تحصیلی 20۱5-20۱4 همچون سال 
گذشته فهرستی از ۱00 دانشگاه بین المللی را ارائه کرده که در رتبه بندی 

آنها از روش شاخص »چشم انداز بین المللی« استفاده کرده است.
تعداد  بین المللی،  کارکنان  درصد  دانشگاه  هر  برای  رتبه بندی  این  در 
دانشجویان بین المللی و نسبت مقاالت پژوهشی منتشر شده با همکاری 
نویسنده هایی از دست کم یک کشور دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. 
را  بین المللی  عملکرد  بهترین  معیارها  این  با  که  اول  رتبه   ۱0 اینجا  در 

داشته اند، معرفی می شوند. 

1. موسسه پلی تکنیک فدرال لوزان: شاخص چشم انداز بین المللی 
۸/ 9۸، دارای رتبه یک در سال 2014.

 50 و  هستند  سوئیسی  درصد   50 دانشگاه،  این  دانشجوی  هزار   ۱0 از   
درصد بقیه، دانشجویان خارجی هستند. این دانشگاه بین المللی شماره 
یک جهان دارای 250 آزمایشگاه است که در زمینی به مساحت ۱36 هکتار 

در سواحل دریاچه ژنو واقع شده است. 

دارای  و   96  /۸ بین المللی:  چشم انداز  شاخص  ژنو:  دانشگاه   .2
رتبه 2 در سال 2014

این دانشگاه در سال ۱55۹ تاسیس شده است و میزبان ۱6 هزار دانشجو 

شمار  به  سوئیس  بزرگ  دانشگاه  دومین  و  است  جهان  کشور   ۱40 از 
می رود. این دانشگاه بیش از 280 نوع مدرک ارائه می دهد و دارای 250 

برنامه تحصیالت تکمیلی است. 

3. انستیتو تکنولوژی فدرال زوریخ: شاخص چشم انداز بین المللی 
6/ 96 و دارای رتبه 2 در سال 2014

این دانشگاه در سال ۱855 تاسیس شده است و امروز بیش از ۱8 هزار 
نفر   3۹00 تعداد  این  از  که  دارد.  جهان  کشور   ۱۱0 از  بیش  از  دانشجو 
انیشتین دانشنامه خود را  آلبرت  دانشجوی دکترا هستند. در سال ۱۹0۱ 

از این دانشگاه دریافت کرد. 

4. دانشگاه ملی سنگاپور: شاخص چشم انداز بین المللی 9/ 94 و 

دارای رتبه 4 در سال 2014
دانشگاه ملی سنگاپور برجسته ترین دانشگاه سنگاپور است و دارای ۱6 
دانشکده و مدرسه در سه محوطه دانشگاهی است. این دانشگاه بیش از 
دانشجو  تنها 23  و  تاسیس شد  به عنوان مدرسه پزشکی  یک قرن پیش 
از ۱00 کشور جهان  از 3۷ هزار دانشجو  اکنون پذیرای بیش  اما  داشت، 

است. 

5. مدرسه پلی تکنیک: شاخص چشم انداز بین المللی 5/ 94 دارای 
رتبه 2۸ در سال 2014.

مهندسی  دانشگاه  معتبرترین  مستعار»اکس«  نام  با  دانشگاه  این   
این دانشگاه  فرانسه است که در حومه جنوبی پاریس واقع شده است. 
از  تیرول  ژان  و  سووی  آلفرد  همچون  اقتصاددانانی  که  است  مفتخر 

فارغ التحصیالن آن هستند. 

بین المللی  چشم انداز  شاخص  لندن:  هالووی  رویال  دانشگاه   .6
4/ 94 و دارای رتبه 5 در سال 2014.

از 8۷00  بیش  دارای  و  دارد  قرار  لندن  مایلی مرکز   ۱۹ در  دانشگاه  این   
دانشجو از بیش از ۱00 کشور جهان است. بیش از 20 درصد از دانشجویان 

این دانشگاه اهل کشورهای خارج از اتحادیه اروپا هستند. 

و   93  /4 بین المللی  چشم انداز  شاخص  اینسبروک:  دانشگاه   .7
دارای رتبه 7 در سال 2014.

قدیمی ترین  از  یکی  و  است  شده  تاسیس   ۱66۹ سال  در  دانشگاه  این   
هزار   28 از  بیش  با  امروزه  می شود.  محسوب  اتریش  دانشگاه های 

دانشجو و 4500 کارمند بزرگ ترین موسسه آموزش عالی و تحقیقاتی در 
غرب اتریش به شمار می رود. 

و   92  /7 بین المللی  چشم انداز  شاخص  لندن:  سلطنتی  کالج   .۸
دارای رتبه 6 در سال 2014.

پایتخت  قلب  در  و  است  شده  تاسیس   ۱۹0۷ سال  در  علوم  دانشگاه  این   
 ۱20 از  بیش  از  دانشجویانی  پذیرای  دانشگاه  این  دارد.  قرار  انگلستان 
سال  در  دانشگاه  این  جدید  پذیرش های  میان  از  و  است  جهان  کشور 
تحصیلی 20۱3-20۱4 تا 64 درصد پذیرش ها مربوط به خارج از بریتانیا 

بوده است. 

9. دانشگاه صنعتی نانیانگ: شاخص چشم انداز بین المللی 5/ 92 

و دارای رتبه 11 در سال 2014.
هزار   32 از  بیش  سنگاپور  در  تحقیقات  بر  مبتنی  دولتی  دانشگاه  این   
دانشکده مهندسی،  چهار  در  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  دانشجوی 
دارد. مدرسه  اجتماعی  علوم  و  انسانی، هنر  علوم  و  علوم  کار،  و  کسب 
لندن  سلطنتی  کالج  با  مشترک  همکاری  با  نیز  دانشگاه  این  پزشکی 

تاسیس شده است. 

10. دانشگاه کرتین: شاخص چشم انداز بین المللی 3/ 91.
درمیان  و  است  واقع  استرالیا  غرب  در  پرت  شهر  در  دانشگاه  این   
دانشگاه های استرالیا از نظر تعداد دانشجویان بین المللی در جایگاه سوم 
از 50 هزار دانشجو در ۹ محوطه  این دانشگاه پذیرای بیش  قرار دارد. 
دانشگاهی است و در مالزی و سنگاپور نیز شعبه دارد. این دانشگاه در 
جهانی  رتبه بندی  در  نتوانست  چون  نگرفت  قرار   20۱4 سال  رتبه بندی 

دانشگاه ها در 20۱4-20۱3 در میان 400 دانشگاه برتر قرار گیرد.

11. دانشگاه ملی استرالیا: شاخص چشم انداز بین المللی 3/ 91 و 
دارای رتبه 7 در سال 2014.

 این دانشگاه در زمینی به مساحت ۱45 هکتار در کانبرا، پایتخت استرالیا، 
واقع شده است. این دانشگاه در سال ۱۹30 تاسیس شده است. 6 برنده 
جایزه نوبل، درمیان اعضای هیات علمی و فارغ التحصیالن این دانشگاه 
خود  بین المللی  مشارکت  برنامه های  طریق  از  دانشگاه  این  و  هستند 
برای دانشجویان امکان کارآموزی در کنگره آمریکا یا گذراندن فرصت 

مطالعاتی در کشورهای آسیایی را فراهم کرده است. 
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دانشجو و 4500 کارمند بزرگ ترین موسسه آموزش عالی و تحقیقاتی در 
غرب اتریش به شمار می رود. 

و   92  /7 بین المللی  چشم انداز  شاخص  لندن:  سلطنتی  کالج   .۸
دارای رتبه 6 در سال 2014.

پایتخت  قلب  در  و  است  شده  تاسیس   ۱۹0۷ سال  در  علوم  دانشگاه  این   
 ۱20 از  بیش  از  دانشجویانی  پذیرای  دانشگاه  این  دارد.  قرار  انگلستان 
سال  در  دانشگاه  این  جدید  پذیرش های  میان  از  و  است  جهان  کشور 
تحصیلی 20۱3-20۱4 تا 64 درصد پذیرش ها مربوط به خارج از بریتانیا 

بوده است. 

9. دانشگاه صنعتی نانیانگ: شاخص چشم انداز بین المللی 5/ 92 

و دارای رتبه 11 در سال 2014.
هزار   32 از  بیش  سنگاپور  در  تحقیقات  بر  مبتنی  دولتی  دانشگاه  این   
دانشکده مهندسی،  چهار  در  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  دانشجوی 
دارد. مدرسه  اجتماعی  علوم  و  انسانی، هنر  علوم  و  علوم  کار،  و  کسب 
لندن  سلطنتی  کالج  با  مشترک  همکاری  با  نیز  دانشگاه  این  پزشکی 

تاسیس شده است. 

10. دانشگاه کرتین: شاخص چشم انداز بین المللی 3/ 91.
درمیان  و  است  واقع  استرالیا  غرب  در  پرت  شهر  در  دانشگاه  این   
دانشگاه های استرالیا از نظر تعداد دانشجویان بین المللی در جایگاه سوم 
از 50 هزار دانشجو در ۹ محوطه  این دانشگاه پذیرای بیش  قرار دارد. 
دانشگاهی است و در مالزی و سنگاپور نیز شعبه دارد. این دانشگاه در 
جهانی  رتبه بندی  در  نتوانست  چون  نگرفت  قرار   20۱4 سال  رتبه بندی 

دانشگاه ها در 20۱4-20۱3 در میان 400 دانشگاه برتر قرار گیرد.

11. دانشگاه ملی استرالیا: شاخص چشم انداز بین المللی 3/ 91 و 
دارای رتبه 7 در سال 2014.

 این دانشگاه در زمینی به مساحت ۱45 هکتار در کانبرا، پایتخت استرالیا، 
واقع شده است. این دانشگاه در سال ۱۹30 تاسیس شده است. 6 برنده 
جایزه نوبل، درمیان اعضای هیات علمی و فارغ التحصیالن این دانشگاه 
خود  بین المللی  مشارکت  برنامه های  طریق  از  دانشگاه  این  و  هستند 
برای دانشجویان امکان کارآموزی در کنگره آمریکا یا گذراندن فرصت 

مطالعاتی در کشورهای آسیایی را فراهم کرده است. 

جست وجوی زندگی در مریخ

حیات همسایه
مریم همتی

که  دارد  وجود  امکان  این  هم  هنوز  اما  باشد،  نامحتمل  شاید  هرچند 
بتوانیم در سال٢٠١٥ نشانه هایی از حیات فرازمینی را در مریخ بیابیم. 
ما به دالیل بسیار چنین دستاوردی را محتمل می دانیم از جمله اینکه 
که  مریخ  اتمسفر  در  است  توانسته   )Curiosity( کنجکاوی  کاوشگر 
بتوانیم  اینکه  اما  دهد.  تشخیص  را  رعد وبرق هایی  است،  متان  از  پر 
ارزیابی کنیم چنین گازی می تواند موجب شکل گیری حیات یا نابودی 
و انقراض آن  شود، دشوار است و با قطعیت نمی توان درباره آن سخن 
گفت. با این همه هنوز هم شانس کمی برای ما وجود دارد. با توجه به 
پژوهش های این کاوشگر در مریخ و همچنین دیگر طرح های کنونی و 
آینده برای شناخت و اکتشاف در دیگر اجرامی که ممکن است آبی در 
خود داشته باشند )یا در گذشته آب داشته اند(، احتمال اینکه بتوانیم 
کنیم،  پیدا  شمسی مان  منظومه  از  گوشه ای  در  را  حیات  از  انواعی 

بیشتر می شود.
بدون  و  اتوماتیک  خودروی  کنجکاوی،  مریخ نورد  است  گفتنی 
در  مریخ،  استوای  خط  نزدیکی  در  هم اکنون  که  است  سرنشینی 
که  است  کاوشگری  پیچیده ترین  کاوشگر  این  است.  کاوش  حال 
سازمان فضایی آمریکا به سیاره سرخ فرستاده است. این خودروی 

به  ارتفاعش  و  دارد  وزن  ٩٠٠کیلوگرم  و  طول  سه  متر  شش چرخه، 
اندازه قد یک انسان معمولی است و می تواند روی سطح سیاره مریخ 
حرکت کند. این کاوشگر معموال در یک روز ده ها متر حرکت می کند و 
از موانعی تا ارتفاع ٧٥سانتی متر باال می رود. این کاوشگر یک باتری 
حرکت  به  ١٠سال  از  بیش  تا  می دهد  امکان  آن  به  که  دارد  پلوتونیوم 
از مکان های دشوارگذر مریخ  از بسیاری  بازدید  برای  که  ادامه دهد 

کافی است.
ناسا این کاوشگر را در تاریخ ٢٦نوامبر٢٠١١ به مقصد مریخ پرتاب کرد 
که حدود هشت ماه بعد در شش اوت٢٠١٢ روی سطح این سیاره فرود 
آمد. ماموریت این مریخ نورد جست وجو برای یافتن نشانه های حیات 
را  ناسا سفری ٥٦٣میلیون کیلومتری  در سیاره سرخ است. کاوشگر 
این  موفقیت آمیز  فرود  از  پیش  پیموده  است.  مریخ  به  رسیدن  برای 
که  به گونه ای  داشت،  وجود  این باره  در  زیادی  نگرانی های  کاوشگر، 
مرحله فرود آن را هفت دقیقه وحشت نام داده بودند. کنجکاوی در 
کاوشگر،  فرود  برای  گودال  این  انتخاب  دلیل  آمد.  فرود  گیل  گودال 
وجود رسوباتی در آن است که بر اثر وجود آب زیاد شکل گرفته است. 
حیات  وجود  از  شواهدی  تا  می دهد  امکان  کنجکاوی  به  گودال  این 

میکروبی را در صورت وجود بیابد.

می تواند  و  است  مجهز  علمی  دستگاه های  انواع  به  کاوشگر  این 
بازوی  یک  کند.  سوراخ  را  سنگ ها  و  نمونه برداری  مریخ  خاک  از 
آزمایشگاه  به  شیمیایی  ترکیب  آنالیز  برای  را  نمونه ها  روباتیک، 
دوربین  جفت  دو  به  خودرو  این  می کند.  منتقل  کاوشگر  این  درون 
رو،  پیش  مسیر  اسکن کردن  با  که  است  مجهز   )NavCams( ناوبری 
به مهندسان ناسا در زمین کمک می کند تا کاوشگر را در جهت درست 
از خطر که  اجتناب  از دوربین های  استفاده  با  هدایت کنند. کاوشگر 
موانع  با  برخورد  بدون  می تواند  است،  شده   نصب  خودرو  پایین  در 
یا  اثر  یافتن  این کاوشگر  ادامه دهد. ماموریت  راه خود  به  خطرناک 
آثار حیات در مریخ به وسیله آنالیز شیمیایی مواد موجود در خاک و 
سنگ های مریخ است. برنامه این کاوشگر برای حداقل دو سال فعالیت 
بر سطح مریخ طرح ریزی شده است و انتظار می رود که در این دوره 
را  مریخ  سنگ های  یا  سطح  از  خاکبرداری شده  نمونه  ده ها  زمانی، 

آنالیز کند.
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تکنولوژی
ندا لهردی: وقتی استارت آپ WeWork که به عنوان یک شتاب دهنده کارآفرینی 
به  رسید،  دالر  میلیارد   5 برابر  ارزشی  به   20۱4 سال  پایان  در  می کند  فعالیت 
نمادی از توسعه سریع تکنولوژی در شهر نیویورک تبدیل شد. با این حال، از 
نظر نیویورکی ها افزایش تعداد دفاتر شررکت های تکنولوژی که سرعتی بیشتر 

از گذشته گرفته، نشانه رشد و پیشرفت صنعت تکنولوژی در این شهر است. 
از  بعضی  تولد  محل  و  تکنولوژی  دنیای  مرکز  به عنوان  نیویورک  که  حالی  در 
بزرگ ترین استارت آپ های این صنعت توجه همه را به خودش جلب کرده است، 
آخرین آمار در این زمینه نشان می دهد که توسعه تکنولوژی در شهر نیویورک 
با روندی نسبتا سریع جلو می رود تا منطقه خاص خودش با نام سیلیکون الی 
الی  بدهد. سیلیکون  تدریج شکل  به  را  تکنولوژی  یا خیابان   )Silicon Alley(
که در منهتن واقع شده است در واقع منطقه ای از شهر بزرگ نیویورک است که 
صنایع مختلف های تک از قبیل شرکت های فعال در زمینه  اینترنت، رسانه های 

اجتماعی جدید، مخابرات، رسانه های دیجیتال، توسعه نرم افزار، بیوتکنولوژی، 
طراحی بازی های ویدئویی و فناوری های مالی در آن متمرکز شده اند. بر اساس 
آخرین آمار منتشر شده در این زمینه، تا پایان ماه اکتبر سال 20۱4 شهر نیویورک 
میزبان 300 هزار کارمند فعال در بخش تکنولوژی بوده است. نام سیلیکون الی 
از نام سیلیکون ولی یا دره تکنولوژی که سال ها است به عنوان مرکز تکنولوژی 

جهان شناخته می شود، برگرفته شده است. 
در پس روند رشد تکنولوژی در این شهر، آنچه اتفاق می افتد تالقی نیروها و 
انگیزه های مختلف است. سفری به درون عرصه استارت آپی شهر نیویورک همه 
چیز را درباره بازیگران این عرصه و سرمایه های جذب شده برای پایه گذاری 
صنایع وابسته به آن مانند تجارت، مد، رسانه، بازاریابی و تجارت نشان می دهد. 
نیویورک همچنین  قوانین شهری و تجاری خاصی دارد که از مشوق های تجاری 
برای توسعه تکنولوژی در شرایط بحران مالی و روند تعدیل نیروی فعلی در 
شهردار  دبالسیو«  »بیل  که  است  اوصاف  این  با  می کنند.  حمایت  شرکت ها، 
نیویورک همچنان اقدامات شهردار قبلی مایکل بلومبرگ را در راستای ایجاد یک 

مرکز تکنولوژی در این شهر ادامه می دهد.
مرکز  که   Digital.NYC معرفی  مراسم  در  و  گذشته  اکتبر  ماه  در  دبالسیو 
سرویس های تکنولوژی شهر برای ایجاد دسترسی کافی نیویورکی ها به فضای 
شهر  صنایع  سراسر  در  را  نوآوری  »تکنولوژی  گفت:  است،  دیجیتالی  اقتصاد 
نیویورک افزایش می دهد؛ از صنعت مد گرفته تا بانکداری و تولید و ساخت همه 
و همه بیشتر از گذشته برای ایجاد جامعه دیجیتال شهر به یک پلت فرم مرکزی 

نیاز دارند.«
درست مانند اعتبارات مالیاتی که سانفرانسیسکو برای توییتر و دیگر شرکت های 
بزرگ تکنولوژی مستقر در آنجا فراهم می کند، شهر نیویورک هم مالیات ها را 
برای جذب شرکت های تکنولوژی به فعالیت در این شهر کاهش داده است. در 

ماه دسامبر گذشته به شرکت اینترنتی- رسانه ای Buzzfeed برای احداث دفتر 
مرکز ۱۹4 هزار فوت مربعی خودش 4 میلیون دالر اعتبار مالیاتی داده شد تا آن 
را به ماندن در شهر نیویورک ترغیب کنند. پیش از آن هم برای راه اندازی دفتر 

200 هزار فوت مربعی شرکت تجارت الکترونیکی Etsy در این شهر 5 میلیون 
این روندی است که در سراسر شهر نیویورک  ارائه شد.  دالر تخفیف مالیاتی 

تکرار می شود.

عامل مهم دیگری که در رشد صنعت تکنولوژی در شهر نیویورک موثر بوده 
است، افزیش نرخ استخدام نیرو در این بخش بوده است. از سال 2008 تا حاال 
با ارائه خدمات قانونی و مالی آن هم در شرایط بحران اقتصادی، استخدام در 
در  است.  داشته  افزایش  درصد   40 حدود  نیویورک  شهر  در  تکنولوژی  بخش 
حالی که رشد استخدام در بخش تکنولوژی نیویورک کمی سریع تر از این روند 
تا ماه ژوئن  5 درصد  برابر 2/  8 درصد در  در سیلیکون ولی بوده است- 4/ 
 -Jones Lang LaSalle گذشته بر اساس آمار موسسه تجاری امالک و مستغالت
تعداد کل نیروهای کاری در سیلیکون ولی هنوز به طور چشمگیری بیشتر از 
این تعداد در شهر نیویورک است. آمار نشان می دهد که تعداد نیروی کار فعال 
در بخش تکنولوژی سیلیکون ولی برابر 2۱3 هزار نفر است و این تعداد در شهر 
نیویورک به ۹0 هزار نفر می رسد. مهم ترین شاخصی که نشان می دهد صنعت 
تکنولوژی در نیویورک به سرعت در حال رشد است، جریان سرمایه گذاری های 
سرمایه گذاری  واقع  در  می شود.  انجام  شهر  این  در  که  است  مخاطره ای 
این خودش نشان  نیویورک جهش بزرگی داشته است که  مخاطره ای در شهر 
اساس  بر  دارد.  شهر  این  در  تجاری  و  کاری  فرصت های  از  جدیدی  موج  از 
 National و   PricewaterhouseCoopers موسسه  سوی  از  شده  منتشر  آمار 
منطقه  در  مخاطره ای  سرمایه گذاری  میزان   ،Venture Capital Association
شهری نیویورک در فصل سوم سال میالدی گذشته به ۷/ ۱ میلیارد دالر رسیده 
که این میزان در مقایسه با فصل سوم سال 20۱3 رشد ۱38 درصدی داشته است. 
با  ولی  سیلیکون  منطقه  در  مخاطره ای  سرمایه گذاری  زمانی،  دوره  همین  در 

رشد 20 درصدی به 4/ 4 میلیارد دالر رسیده است. 
و  منطقی  دالیل  به  شهری  منطقه  در  واقع  شرکت های  در  سرمایه گذاری های 
موجهی رشد می کند. رسانه و سرگرمی، خرده فروشی و محصوالت مصرفی 
همه در چنین مناطقی رونق دارند و همین موضوع خودش می تواند نظر کسب 

و کارهای جدید و متمرکز بر تکنولوژی را به این منطقه جلب کند. 

انفجار رسانه های دیجیتالی
نیویورک سال ها است که عنوان پایتخت رسانه های جهان را با خودش دارد. حاال 

با ایجاد اکوسیستم حمایتی الزم اتفاق می افتد

نیویورک روی خط 
توسعه تکنولوژی
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این شهر در حال ورود به عصر دیجیتال است. سرمایه گذاری 
در بخش رسانه و سرگرمی در تمام مناطق اطراف این شهر با 
رشد بیش از سه برابری حاال به 8/ ۱ میلیارد دالر رسیده است 

که بخش بزرگی از آن به شهر بزرگ نیویورک اختصاص دارد. 
شرکت Vice Media که در منطقه بروکلین قرار دارد، توانسته 
در یک سال منتهی به فصل سوم سال 20۱4 بیش از 500 میلیون 
دالر سرمایه جذب کند. شرکت Buzzfeed که در شهر نیویورک 
دالر  میلیون   50 زمانی  دوره  همین  در  است،  شده  واقع  هم 
 Vox شرکت  هم  جاری  فصل  در  است.  کرده  جذب  را  سرمایه 
46 میلیون دالر سرمایه  Media که در این شهر واقع شده 5/ 
کسب کرده است. این در حالی است که انتظار می رود شرکت 
سال  اوایل  در   Outbrain محتوا  توزیع  پلت فرم  ارائه  دهنده 
جاری میالدی با ارزش یک میلیارد دالر وارد بازار بورس شده 

و سهامش را به صورت عمومی عرضه کند. 

رونق خرده فروشی  آنالین
نیویورک قطعا مرکز تجارت جهانی است، به خصوص به خاطر 
انجام  شهر  این  در  که  عظیمی  سرمایه گذاری های  و  هنر  و  مد 
می شود. بنابراین هیچ تعجبی ندارد که این شرکت به سرچشمه 
بشود.  تبدیل  آنالین  فروشی  خرده  بخش  برای  جوشانی 
سرمایه گذاری در بخش خرده فروشی آنالین در فصل گذشته 
در تمام مناطق شامل شهر نیویورک تا 6 برابر افزایش یافته و 
به 233 میلیون دالر رسیده که ظهور استارت آپ ها در این زمینه 
برای رونق سرمایه گذاری در این بخش بسیار موثر بوده است.

سایت های فروش کاال در این میان رشد خوبی داشته اند. شرکت 
نیویورکی Fab که توانسته بود در چند سال اخیر 336 میلیون 
فروشی  گذشته  نوامبر  ماه  در  کند،  جذب  مخاطره ای  سرمایه 
 Gilt شرکت  با  شرکت  این  است.  داشته  دالر  میلیون   ۱5 برابر 
Group که توانسته سرمایه 236 میلیون دالری جذب کند و به 

زودی قرار است وارد بازار بورس شود، رقابت می کند. 

محصوالت مصرفی برای مردم
شهر نیویورک همچنین به مرکزی برای استارت آپ هایی تبدیل 
شده اند.  واقع  شهر  این  تجاری  هسته های  در  که  است  شده 
سرمایه گذاری در بخش خدمات و محصوالت مصرفی در فصل 
به  به سال گذشته  پنج برابری نسبت  با رشد  چهارم سال 20۱4 
453 میلیون دالر رسیده که در واقع این روند به دنبال تمایل به 

سرمایه گذاری در استارت آپ های نیویورکی شکل گرفته است.
در این میان استارت آپ های کوچکی که در تجارت های مختلف 
فعالیت می کنند، رونق بیشتری پیدا کرده و به سرعت در حال 
رشد و شکل گیری هستند. به همین دلیل هم هست که مثال یک 
استارت آپ کوچک با فعالیت های گسترده می تواند در یک سال 
تا 60 میلیون دالر سرمایه هم جذب کند. خدمات مالی مصرفی 
هم با سرعتی هر چند نسبتا کند اما مداوم در حال رشد هستند. 
آیا همه اینها به معنای آن است که شهر نیویورک در مسیر تبدیل 
گویا  این روند  دارد؟  قرار  بزرگ  تکنولوژی  به یک مرکز  شدن 
همچنان ادامه دارد و تکنولوژی در نیویورک هنوز هم پیشرفت 

می کند.

درگیری هکرهای ناشناس با داعش
به  زدن  ضربه  برای  خود  تالش های  می گوید  ناشناس  هکری  گروه 
تروریست های داعش را شدت بخشیده و تا به حال بیش از هزار حساب 
کاربری متعلق به داعش را در شبکه های اجتماعی هک کرده است. به 
نقل از کامپیوترای ورلد، این گروه در بیانیه ای که صادر کرده داعش 
ناشناس  هکرهای  شود.  درمان  باید  که  کرده  توصیف  ویروسی  را 
داعش  حامی  سایت های  کردن  خارج  دسترس  از  با  که  داده اند  وعده 
در  گروهک  این  به  متعلق  حساب های  کردن  غیرفعال  طور  همین  و 
توییتر و فیس بوک جلوی فعالیت آنها را خواهد گرفت. آنها می گویند 
عضوگیری  برای  ابزاری  به  مجازی  فضای  امکانات  نمی دهند  اجازه 
حمالت  از  بعد  شده اند  مدعی  ناشناس  هکرهای  شود.  تبدیل  داعش 
اخیر سایبری به داعش نتیجه ماه ها تالش آنها برای عضوگیری را بر 
باد داده اند. این گروه 800 حساب کاربری توییتر را نیز به همین علت 
از کار انداخته و تعدادی حساب کاربری در فیس بوک را نیز زیرنظر 
از  هم  را  آن ها  داعش  به  وابستگی  از  اطمینان  صورت  در  تا  گرفته 
ان هم  ایمیل، وب سایت و وی پی  دسترس خارج کند. صدها حساب 
به همین علت توسط گروه هکری ناشناس هک شده اند. گفتنی است 

داعش به طور گسترده از امکانات دنیای مجازی استفاده می کند.

افزایش فشار دولت ها به توییتر
شبکه اجتماعی توییتر اعالم کرد که درخواست های دولتی از این شبکه 
 40 دوم سال گذشته میالدی  نیمه  در  کاربران  اطالعات  دریافت  برای 
جانب  از  درخواست ها  بیشترین  میان  این  در  و  یافته  افزایش  درصد 
گزارش  فرانسه،  خبرگزاری  از  نقل  به  است.  بوده  روسیه  و  ترکیه 
درخواست   ۱622 با  امریکا  گذشته  ماه  شش  در  می دهد  نشان  توییتر 
روسیه  و  ترکیه  درخواست های  ولی  دارد  را  آمار  بیشترین  همچنان 
افزایش قابل توجهی داشته است. مجموع درخواست های دولتی برای 
اطالعات حساب کاربران این شبکه اجتماعی در سرتاسر جهان 28۷۱ 
مورد بوده است. این آمار نسبت به شش ماه اول 20۱4 که 2058 مورد 

بوده افزایش چشمگیری یافته است. توییتر افزود: ترکیه با 356 مورد 
درخواست برای اطالعات کاربران به رده دوم این فهرست رفته است. 
شبکه های  در  دولتی  فسادهای  اطالعات  افشای  دلیل  به  کشور  این 
اجتماعی، سال گذشته توییتر و دیگر رسانه های اجتماعی را فیلتر کرد. 
تعداد درخواست های دولتی در امریکا برای دریافت اطالعات کاربران 
2۹ درصد افزایش یافته که توییتر با 80 درصد آنها موافقت کرده است. 
در این میان ژاپن با 288 درخواست به رده سوم آمده و این شبکه با 36 

درصد آنها موافقت کرده است.

برنامه های موبایلی خطرناک امریکا
به  می توانند  که  خطرناک  موبایلی  برنامه های  از  درصد   40 از  بیش 
برنامه نویسان  توسط  کنند  پیدا  نفوذ  اندرویدی  یا  اپل  موبایل های 
سوی  از  که  گزارشی  اطالعات  اساس  بر  می شوند.  تولید  امریکایی 
خطرناک  برنامه های  شده،  منتشر  ماربل لب  آنالین  امنیتی  شرکت 
اطالعات  به  دسترسی  با  که  می شود  گفته  مخربی  برنامه های  به 
به دستگاه های دیگر ارسال می کند و  این اطالعات را  افراد،  شخصی 
می گیرد  برعهده  را  قربانی  هوشمند  دستگاه  کنترل  آن  از  استفاده  با 
و حتی تاریخچه مرورگر وی را نیز روی اینترنت منتشر می کند. این 
توسط  خطرناک  اپلیکیشن های  از  درصد   42 به  نزدیک  که  موضوع 
محققان  برای  می شوند  منتشر  و  طراحی  امریکایی  برنامه نویسان 
بخشی  در  امنیتی  شرکت  این  و  بوده  شگفت آور  امری  نیز  ماربل لب 
هوشمند  تلفن  میلیون  یک  به  نزدیک  بررسی  به  خود  تحقیقات  از 
کره،  مانند چین،  کشورهایی  اگر چه  است.  پرداخته  اپل  و  اندرویدی 
طراحی  را  موبایلی  بدافزارهای  از  توجهی  قابل  تعداد  تایوان  و  هند 
تعداد  از  زمینه  این  در  کشورها  این  تولیدات  مجموع  اما  می کنند 
بدافزارهای تولید شده در امریکا کمتر است. اگرچه یک اعتقاد رایج در 
زمینه امنیت سایبری وجود دارد که چین و روسیه بیشترین مسئولیت 
را در قبال ایجاد و انتشار اپلیکیشن های مخرب و پرخطر دارند اما به 
نظر می رسد که ایاالت متحده امریکا باید بیشتر از هر کشور دیگری 

نگران گسترش روزافزون بدافزارهای موبایلی باشد.
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که  است  این  کسب وکار  حوزه  شده  شناخته  چالش های  ازجمله 
با شکاف جنسیتی هولناکی برای پست های مدیریتی سطح  زنان 
باال روبه رو هستند. گرچه اکثریت کارکنان تازه وارد در 500 شرکت 
دانشگاهی  فارغ التحصیالن  اکثریت  و  فورچون  مجله  لیست  برتر 
مدیریتی  پست های  در  قدم  کمتری  زنان  هرسال  اما  هستند،  زن 
می گذارند. موانع مشخص اند: عوامل فرهنگی، ساختارهای فکری 
باعث  افراد  استعداد  به  توجه  به جای  که  سرسختانه  رفتارهای  و 

می شود از ورود زنان به پست های مدیریتی جلوگیری شود.
درباره ماهیت این چالش ها مطالب بسیاری نوشته شده است. اما 

تمرکز من بر آن چیزی است که الزم است شرکت ها انجام دهند. در 
این مقاله، برخی از این کارهای الزم را در قالب تجارب پنج پرسش 
و پاسخ خالصه کرده ام تا بتوان در این حیطه قابلیت تیم های کاری 
ایجاد  به  این سواالت حداقل می توانند  را مورد بررسی قرار داد. 
آن  درگیر  باید  دنیا  سراسر  اجرایی  تیم های  که  چالشی  مکالمات 
یک  اجرایی  مدیر  شنیدم  اخیرا  که  گونه  همان  کنند.  کمک  شوند، 
ساده  »موضوع  است:  گفته  آمریکا  پزشکی  مراقبت های  شرکت 
است، شرکت من به بهترین استعدادها نیاز دارد. چرا باید آن را به 

50 درصد از مردها محدود کنم؟«

۱. در مسیر جذب استعدادها، جایگاه زنان کجاست؟
اکثر مدیران ارشد می دانند که چه تعدادی از زنان نقش های ارشد 
کار  این  عهده  از  و  دارند  اختیار  در  شرکتشان  در  را  مدیریتی 
برمی آیند. اما در آمریکا، به طور تعجب آوری تعداد کمی از مدیران 
ارشد به دنبال استعدادیابی میان زنان از زمان ورودشان به شرکت 

تا مدارج باالی مدیریتی هستند.
درک آگاهی از وضعیت موجود بسیار مهم است؛ چون مسیرهای 
راه حل های  دارند.  را  خود  مختص  ویژگی های  استعدادیابی 

طراحی  خوبی  نیت  به  چه  اگر  شده  تعیین  پیش  از  و  استاندارد 
نرسانند.  نظر  مورد  نتیجه  به  را  ما  است  ممکن  اما  شده اند، 
نمی شود  باعث  لزوما  زنان  برای  شغلی  سهمیه  ایجاد  مثال،  برای 

شرکت ها معاونان مدیران عامل را از میان زنان انتخاب کنند. 
در بخش خدمات درمانی آمریکا، زنان بیش از ۷5 درصد نیروی 
کار ورودی به این صنعت را تشکیل می دهند؛ اما آنها کمتر از یک 
دارند. در شرکت های های تک  اختیار  را در  ارشد  سوم پست های 
آمریکا زنان فقط 30درصد نیروی کار ورودی را تشکیل می دهند 
که این امر غیر طبیعی نیست. یکی از عوامل احتمالی، کاهش شمار 
فارغ التحصیالن زن در علوم کامپیوتر از دانشگاه ها است. از سال 
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درصد به ۱8درصد کاهش یافته است. 
چگونگی جمع آوری اطالعات و آنچه باید با آن انجام داد بر کسی 
پوشیده نیست. معیارهای خروجی باید ساالنه مورد بازبینی قرار 
روندهای  و  کارکنان  نظرات  )مثل  کلیدی  شاخص های  و  بگیرند 
این  تمام  شوند.  بررسی  بار  یک  ماه  سه  هر  در  باید  توسعه( 
نظر  در  مدیریتی  رایج  مکالمه  یک  عوامل  عنوان  به  باید  معیارها 

گرفته شوند. 
زمانی که مسیرهای استعدادیابی زنان در سازمان مشخص شد، 
میان  در  توزیع فرصت های شغلی  در مورد  باید  مکالمه مرتبطی 
زنان ایجاد شود تا موانعی که ممکن است در مسیر وجود داشته 
متحده  ایاالت  در  مثال،  برای  شوند.  برطرف  و  شناسایی  باشند، 
فورچون،  مجله  لیست  برتر  شرکت   500 در  زنان  سوم  دو  حدود 
کار خود را در شغل های کارگری خطی )در مقایسه با شغل های 
اداری( آغاز می کنند. با این حال شرایط در شغل های سطوح باال 
به گونه دیگری است: حدود دو سوم زنان در پست های مدیریتی، 
در بخش های منابع انسانی، بازاریابی و شغل های اداری مشغول 
هستند،  مشکالت  وجود  بیانگر  الگوهایی  چنین  آیا  اینکه  هستند. 
مسائل  این  از  آگاهی  اما  باشد؛  متفاوت   سازمان  هر  در  می تواند 

اولین قدم برای درک شرایط محسوب می شود.
انتخاب  برای مثال یک شرکت کاالهای مصرفی 500 شغل مهم را 
را  مختلف  کاندیداهای  می کند  تالش  همواره  شرکت  است.  کرده 
برای شغل های تعریف شده در این لیست مورد توجه قرار دهد و 
اطمینان حاصل کند که هدف های تعیین شده برای انتصاب زنان 
در  تالش  اینجاست  جالب  شده اند.  تامین  مدیریتی  پست های  در 
زنان-  میان  در  استعدادیابی  صرفا  نه  است  استعداد  یافتن  جهت 
این امر نشانگر رعایت عدم تبعیض جنسیتی در دادن فرصت های 

شغلی به حساب می آید. 
در پایان، شرکت ها باید شفافیت سازی در مساله را مزیت در نظر 
بگیرند. مساله ارائه آمار و اطالعات در مورد میزان تنوع جنسیتی 
رضایت بخش  موجود  وضع  که  دربردارد  را  پیام  این  مشاغل  در 
فیس بوک،   ،eBay )مثل  شرکت  چندین  اخیر،  ماه های  در  نیست. 

گوگل، لینکدین، یاهو( دست به این اقدام زده اند. با این کار آنها یک 
بحث عملی را درباره آنچه سازمان ها می توانند برای تغییر انجام 

دهند، آغاز کردند.
 

2. به زنان در ایجاد چه مهارت هایی کمک می کنیم؟ 
بر  زنان  سازمانی  رشد  به  کمک  برنامه های  از  بسیاری 
اینها  گرچه  دارد.  تمرکز  شبکه ها  گسترش  و  ایجاد  گردآوری، 
باید  شرکت ها  هستند.  ناکارآمد  اما  مهمی اند،  سرمایه گذاری های 
که  دارد  پیشرفت  به  نیاز  زنان  توانایی های  که  دریابند  مرور  به 

مهم ترین آنها انعطاف پذیری، ثبات و اعتماد به نفس است.
همان  ثبات،  است.  مشکالت  سریع  حل  توانایی  انعطاف پذیری، 
سطحی  نفس  به  اعتماد  و  است  شخصیت  دوام  و  جرات  تصمیم، 
از اعتماد به خود است که از شناخت شما از توانایی هایتان نشات 
می گیرد. در کسب وکار، انعطاف پذیری به ما اجازه می دهد که از 
اشتباهات درس بگیریم یا توانایی رویارویی با چالش ها را داشته 
باشیم؛ ثبات به ما اجازه می دهد موانع را از پیش پا برداریم و از 
چالش ها  از  می شود  باعث  نفس  به  اعتماد  و  کنیم  عبور  چالش ها 

برای رسیدن به سطحی باالتر از اعتماد به خود استفاده کنیم.
در مصاحبه های سال 20۱2 که با 250 تن از مدیران اجرایی زن انجام 
بیشترین  ثبات  و  انعطاف پذیری  آنها  نظر  از  که  دریافتیم  دادیم، 
از  حتی  عامل  دو  این  است.  داشته  موفقیتشان  میزان  در  را  تاثیر 
میزان دستیابی به اهداف کاری مهم تر تلقی می شدند. داستان های 
در  بودن  قدم  ثابت  چگونه  می دهد  نشان  که  شنیده ام  را  جالبی 
مدیریت  برای  را  زنان  توانایی  می تواند  چالش ها  با  رویارویی 
افزایش دهد. برای مثال مدیر سابق یک کارخانه تعریف می کرد که 
چگونه در نیمه های شب از وقوع یک پیشامد در خط تولید کارخانه 
آگاه شد و تالش کرد از ایمنی کارکنان اطمینان حاصل کند و در 
این زن  بعد،  پاسخ دهد. سال ها  به پرسش های مربوط  این مورد 
که اکنون مدیر اجرایی ارشد شرکت است، تجربیاتش را به عنوان 
یک نقطه تحول در شغلش معرفی کرد؛ چون در مواقع شکست و 

بحران به او اطمینان خاطر می داد.
کارهای تحقیقاتی آکادمیک اهمیت مصمم بودن در کار را به خوبی 
نشان می دهند. آنجال لی داکوورت از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت 
بیشتری  ثبات  که  آنهایی  دولتی،  مدارس  دانش آموزان  بین  در  که 
دارند به طور قابل توجهی زودتر فارغ التحصیل می شوند. به طور 
مشابه تحقیقی که توسط کارول وک از استنفورد انجام شد، نشان 
برای همکاری،  و  گرفتند  قرار  تمجید  که مورد  دانش آموزانی  داد 
سختکوشی و تالششان و به طور خالصه برای ساختار فکری رشد 

تشویق شدند، موفق تر هستند.  
نشان  چون  است،  ارزشمند  شرکت  محیط  در  فکری  طرز  چنین 
می دهد زنان می توانند پیشرفت و موفقیتشان را شکل دهند. خبر 
خوش این است که این قابلیت ها آموزش پذیر هستند و باید به این 

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 Tra�c Accident?

Accidents in Public Places?

پنج پرسش چالشی در مورد اقدامات مشاغل
 علیه تبعیض جنسیتی

پـــــــرورش 
مدیران زن

  Mckinsey :مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد - منبع



هفته نامه پرشین 21جمعه 24 بهمن ماه ۱3۹3 -  شماره 383
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

نوآوری های آموزشی )برای مثال آموزش آنالین، ویدئو و یادگیری تجربی( کمک 
شود. مدیران باید جسارت در انجام تجربه را برای تسریع پیشرفت تشویق کنند.

3. آیا در کنار الگوهای کاری، حامیانی هم در نظر می گیریم؟
می دانیم که نشان دادن الگوهای موفق زن، تاثیر بسزایی بر دختران جوان  دارد. 
نشان   20۱2 سال  در  پژوهشی  مثال،  برای  می کند.  تایید  را  نتیجه  این  تحقیقات 
داد که دختران جوان هندی که در روستاها زندگی می کنند با مشاهده تصویری 
آینده  مدیران  نقش   در  را  خودشان  بیشتر  مدیریتی،  نقش های  در  زنان  از  قوی  
تحقیق می کند،  در رسانه  در زمینه جنسیت  که  دیویس  می بینند. موسسه جینا 
تاثیر الگو های زنانه بر درک دختران جوان از آینده را بسیار حائز اهمیت می داند.

بزرگ،  شرکت های  در  کنند.  تمرکز  فرصت ها  ایجاد  و  حمایت  بر  باید  شرکت ها 
برنامه های حمایتی با تشویق زنان برای رسیدن به آرزوهای باالتر به پر کردن 
شکاف فرصت ها و یافتن راه هایی برای باز کردن مسیر پیشرفت کمک می کنند. 
در پژوهش ما در مورد مدیران زن، نزدیک به60 درصد آنها گفتند که با داشتن 

حامیان بیشتر می توانستند شغلشان را احیا کنند. 
زنان  شمار  افزایش  به  کمک  برای  مرد  مدیران  مهم  نقش  حمایت،  از  منظور 
مدیریتی  پست های  در  مردان  از  ساده  سوال  یک  است.  سازمان شان  در  مستعد 
ارشد این است که چه تعداد از حامیان شما زن هستند؟ در همان زمان از زنان در 
برای  و  تجربیاتشان  اشتراک گذاری  به  برای  که  پرسیدند  مدیریتی  موقعیت های 
اهداف  با  حمایتی  برنامه های  می کنند.  چه  مختلف  مدارج  در  زنان  الگوسازی 
ارشد  معاونان   eBay شرکت  در  مثال  برای  باشد.  موثر  بسیار  می تواند  روشن 
کار  این  و  کرده اند  تعیین  را  بااستعداد  زنان  توسعه  هدف  معمولی،  معاونان  و 
شرکت  به  تالش هایی  چنین  می دهند.  انجام  بااستعداد  زن  پنج  از  حمایت  با  را 
از دو  به بیش  را در نقش های مدیریتی  تعداد زنان   20۱0 از سال  که  کمک کرده 

برابر برساند. 
 

4. آیا تبعیض های ناخواسته را ریشه کن می کنیم؟ 
تبعیض های  دارد  وجود  کارمندان  ذهن  در  که  چالش هایی  بزرگ ترین  از  یکی 
ناخواسته است که باعث می شود زنان در مشاغلشان دیده نشوند و این موضوع 
می تواند موجب شکستشان شود. چه برای زنان و چه برای مردان این تبعیض ها 
در شکل های مختلف ظاهر می شوند. شرکت های زیرک به سختی تالش می کنند 
این تبعیض های ناخواسته را از بین ببرند و راه های مفیدی برای فرهنگ سازی 
و  آگاهی(  و  دانش  به  دستیابی  )برای  تحقیق  آموزش،  مثل  اقداماتی  بیابند. 

اصالحات سیاستی، نقش  بزرگی در این راستا ایفا می کنند. برای مثال:
• دنیس راسل فلمینگ، معاون شرکت سیستم های BAE، اخیرا در مصاحبه ای با 
نشریه وال استریت ژورنال درباره آنچه شرکت باید برای آموزش مدیران انجام 
دهد تا بر تبعیض ها غلبه کند، سخن گفته است. تالش هایی برای ریشه کن کردن 
افراد درون گرا در طول جلسات  به  به ظاهر بی ضرر مثل عدم توجه  رفتارهای 

کاری که زنان را در شرایط نامساعد قرار می دهد، طراحی شده است.
تحقیقی  از  شرکت  این   ،eBay شرکت  در  زنان  پیشرفت  اندازه گیری  برای   •
استفاده می کند که موارد نگرانی کلیه کارمندان مثل ترفیعات، حقوق ، انتصابات 
چالشی و فرصت های شغلی را برجسته می کند. به عالوه شرکت تالش می کند 

فرهنگ پذیرش زنان در نقش های مدیریتی را بهبود ببخشد.
خدمات  شرکت  هیات مدیره  رئیس  و  مدیرعامل  هالورسن،  جرج  که  زمانی   •
برای  را  نفر«  دو  »قانون  بود،  آمریکا   Kaiser Permanenteدرمان و  بهداشت 
باید شبیه  تبعیض »همه  از  تا  کار وضع کرد و کمک کرد  تنوع در محیط  ایجاد 
من باشند« که در تصمیمات برای ترفیع شغلی افراد بسیار رایج است، جلوگیری 
شود. در انتصابات در سطح معاون و باالتر، هالورسون مدیران را تشویق کرد تا 
سه کاندیدا را معرفی کنند با این شرط که بیش از دو نفر نمی توانستند مشخصات 

آماری مشابه مثال از نظر جنسیت یا نژاد داشته باشند. 
• سال گذشته، شرکت گوگل - که در آن مردان 83 درصد مهندسان شرکت و ۷0 
درصد کل جمعیت آن را تشکیل می دهند - کارگاه های آموزش تنوع محیط کار 
گرچه  کرد.  آغاز  ناخودآگاه  تبعیض های  مورد  در  آکادمیک  تحقیقات  پایه  بر  را 
تبعیض های معکوس مشکل هستند، اما شاخص های موفقیت در مباحثات درباره 

ترفیع و آگاهی های بهبودیافته وجود دارند.

5. سیاست های ما تا چه حد کمک می کنند؟
اگرچه موانع اصلی در ذهن کارمندان است، اما به این معنی نیست که شرکت ها 
سیاست های  شده اند.  ناامید  تغییر  ایجاد  برای  سیاست هایشان  پتانسیل  از 
است.  زمینه  این  در  توسعه  برای  مفید  از حوزه های  یکی  فرزندان  از  نگهداری 
و  برده اند  باال  را  زایمان  مرخصی  هفته های  شمار  آمریکایی  شرکت های  برخی 
تعداد  یاهو  و  گوگل  شرکت های  شدند.  نزدیک تر  آن  جهانی  استانداردهای  به 
افزایش  را  می دادند  مرخصی  کودک  از  مراقبت  برای  مادران  به  که  روزهایی 
داده اند. شرکت های دیگر عموما مردان را به رفتن به مرخصی برای مراقبت از 
کودک تشویق می کنند– اقدامی که نشان می دهد نباید بین زن و مرد برای نگهداری 
از کودک تفاوت قائل شد. در واقع، در یکی از کارگاه های مدیریتی زنان متوجه 
برای  اجباری  مرخصی  شده  سفارش  همه  از  بیشتر  که  توصیه هایی  که  شدم 
کودکان  رشد  در  می توانستند  نتیجه  در  که  است  کودک  از  مراقبت  برای  مردان 
به طور تمام وقت شرکت کنند و این تصور را که مراقبت از کودکان فقط مربوط 

به زنان است، از بین ببرند. 
ایده هایی بسیار جذاب است، چون سیاست هایی را برای شرکت پیشنهاد  چنین 

می کنند تا بتوانند بر ساختار فکری کارکنان تاثیر بگذارند. 
این  ندارند.  اجرا  قابلیت  چندان  هم  منعطف  یا  پاره وقت  کاری  سیاست های 
سیاست ها روی کاغذ خیلی خوب به نظر می رسند، اما در عمل، کارمندان چندان 
از آنها بهره نمی برند. تحقیق مک کنزی نشان می دهد کمتر از یک درصد از مردان 
و زنان در شرکت هایی که چنین گزینه هایی را در سطح مدیریتی ارائه می دهند، از 
آن بهره مند می شوند. به طور واضح، سیاست هایی که چندان استفاده نمی شوند 
مباحثات  این  اگرچه  و  هستند  مدیریتی  مباحثات  برای  بزرگی  فرصت های 
منجر  نیز  کاری  جدید  روش های  به  می توانند  اما  باشند،  ناخوشایند  می توانند 
شوند.مباحثات ناخوشایند اغلب برای شناسایی اقدامات عملی که بتوانند شرکت 
تربیت مدیران زن تشویق کنند،  به منظور  نابرابری های شرکت ها  را در توسعه 
می ارزد؛  می شود،  حاصل  که  نتیجه ای  به  اقدامات  این  انجام  هستند.  ضروری 
یعنی نیروی کار قوی تر که به طور کامل از استعدادهای موجود در اقتصاد بهره 

می برد. قدرت تغییر و پیشرفت در دستان ما است.
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بهداشت و سالمت
و  تعطیل می شود  تان  انجام دهید حافظه  را  اشتباهات  این  اگر 

مغزتان از کار می افتد.
از  یا یکی  باشی  ایران  فرقی نمی کند که نخستین کارگردان زن 
شود.  می  شنیده  تلویزیون  و  رادیو  از  که  صداهایی  آشناترین 
ریاحی،  شهال  مغز  آلزایمر،  جانکاه  بیماری  از  پذیرایی  برای 
بازیگری که چهره اش از خاطر نسل ما محو نمی شود، همان قدر 
آماده است که بدن فهیمه راستکار که صدایش از گوش مان بیرون 
نمی رود. پای فراموشی کشنده ای که اسمش را آلزایمر گذاشته 
اند، به خانه هنرمندان هم باز شده و حتی اگر خبر ابتالی فردوس 
کاویانی به این بیماری چیزی جز شایعه نباشد، آنقدر نامش بر 
از دچار شدن به آن هراس داشته باشیم.  افتاده که  سر زبان ها 

محققان می گویند ابتال به زوال عقل از نوع آلزایمری اش، حاصل 
سبک زندگی ای است که آدم ها انتخاب می کنند. آنها در بررسی 
این بیماری را شناسایی  به  های شان متهمان اصلی دچار شدن 
کرده اند؛ متهمانی که در این مطلب به شما معرفی می کنیم تا با 

فاصله گرفتن از آنها، مغزتان را در برابر فراموشی بیمه کنید.

حسود هستید؟
رابطه  و  گیرند  نمی  فاصله  شما  از  یکی  یکی  تان  دوستان  تنها 
میان شما و همسرتان شکرآب نمی شود. محققان می گویند آدم 
های حسود عالوه بر تنهایی، خطر ابتال به آلزایمر را به جان می 
دیدن  چشم  که  حسودی  زنان  که  است  نوشته  میل  دیلی  خرند. 
موفقیت های دیگران را ندارند، دوبرابر بیشتر از زنان دیگر به 

آلزایمر مبتال می شوند. به گفته پژوهشگران، عصبی بودن و در 
گروه خجالتی ها جا گرفتن و درونگرایی، از ویژگی هایی هستند 
که ریسک ابتال به این بیماری را باال می برند. این درحالی است 
که زنان برونگرا کمتر به آلزایمر گرفتار می شوند و به دلیل اینکه 
استرس های شان را بیرون می ریزند و در خود نگه نمی دارند و 

مغزشان سالم تر می ماند.

مام می زنید؟
به خیال خودتان اصول بهداشت را رعایت می کنید و با استفاده 
هر روزه از مام های ضدعرق نمی گذارید بوی بد عرق تان کسی 
را آزار دهد؟ محققان می گویند به این شکل بهداشت را رعایت 

دیلی،  ساینس  نوشته  به  اندازد.  می  کار  از  را  شما  مغز  کردن 
محققان دریافته اند که وارد شدن آلومینیوم به بدن، خطر ابتال 
به آلزایمر را باال می برد و براساس پژوهش های آنها، نمک های 
آلومینیوم که در ضدعرق ها وجود دارند، با وارد شدن به بدن می 
توانند افراد را به این بیماری مبتال کنند. محققان هنوز مطمئن 
اما بررسی  آلزایمر است  ابتال به  از مام علت  نیستند که استفاده 
های شان نشان می دهد که همبستگی آماری میان این دو وجود 

دارد.

سیگاری هستید؟
بگوییم  یا  زا بودن سیگار صحبت کنیم  از سرطان  نمی خواهیم 
ما  امروز  صحبت  شود.  می  پیر  شدن  سیگاری  با  تان  چهره  که 

تعطیلی حافظه
محققان می گویند ابتال به زوال عقل از نوع آلزایمری اش، حاصل سبک 
شان  های  بررسی  در  آنها  کنند.  می  انتخاب  ها  آدم  که  است  ای  زندگی 
متهمان اصلی دچار شدن به این بیماری را شناسایی کرده اند؛ متهمانی که 
در این مطلب به شما معرفی می کنیم تا با فاصله گرفتن از آنها، مغزتان 

را در برابر فراموشی بیمه کنید.
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ها  سیگاری  مغز  گویند  می  محققان  است.  مغز  پیری  درمورد 
شود  می  پیر  ندارند،  ای  میانه  دخانیات  با  که  افرادی  از  زودتر 
افراد بیشتر است.  این  آلزایمر در میان  به  احتمال دچار شدن  و 
به نوشته تلگراف، پزشکان بر این باورند که گذشته از اعتیاد به 
سیگار، قرار داشتن در معرض دود آن هم می تواند چنین خطری 
فکر  به  حداقل  ندارید،  را  مغزتان  هوای  اگر  پس  کند.  ایجاد  را 
کسانی باشید که هر روز دودی که از دهان شما خارج می شود 

را تنفس می کنند.

مرد آهنین هستید؟
افتخار نکنید و اگر متخصص  به باال بودن ذخیره آهن بدن تان 
برای تان قرص مکمل آهن تجویز نکرده، بیهوده با خوردن این 

قرص ها خودتان را تقویت نکنید. محققان می گویند تجمع بیش 
از اندازه آهن در بدن می تواند یکی از دالیل دچار شدن به زوال 
عقل باشد. هلث نوشته مواد معدنی با تجمع در بدن می توانند 
با جمع  آهن  آنها،  از میان  ایجاد کنند و  را  بیماری های مختلفی 
و  بزند  آسیب  مغز  های  بافت  به  تواند  می  هیپوکامپ  در  شدن 
هست  هم  دلیل  همین  به  شاید  شود.  آلزایمر  به  ابتال  ساز  زمینه 
می  قرمز  گوشت  خوردن  اندازه  از  بیش  گویند  می  محققان  که 
تواند آلزایمر را به جان شما بیندازد. پس اگر می خواهید احتمال 
اندازه بودن ذخیره  به  از  را کم کنید،  بیماری  این  به  تان  ابتالی 

آهن بدن تان مطمئن شوید.

فضانورد هستید؟
شوید،  اعزام  فضا  به  که  اید  نداشته  ثروت  یا  نبوغ  آنقدر  اگر 
خدا را شکر کنید. چون چنین سفر هیجان انگیزی می توانست 
اند  کرده  ثابت  محققان  چراکه  باشد  شما  مغز  زندگی  پایان 
زوال  به  ابتال  خطر  با  تواند  می  فضایی  های  ماموریت  به  رفتن 
عقل همراه باشد. خبرگزاری مهر از زبان متخصصان دانشگاه 
روچستر نوشته است مشکالت شناختی یکی از هدیه هایی است 
که فضانوردان با فاصله گرفتن از زمین آن را دریافت می کنند. 
این پژوهشگران ادعا می کنند که هرچه یک فضانورد بیشتر در 

اعماق فضا بماند، خطر ابتالیش به این بیماری بیشتر می شود.

دیابت دارید؟
افسرده بودن یا ابتال به دیابت هم از دیگر مشکالتی است که می 
تواند شما را گرفتار آلزایمر که یکی از انواع زوال عقل است کند، 
به همین دلیل محققان می گویند با پیشگیری از این دو بیماری 
تا اندازه زیادی می توان افراد را در برابر زوال عقل بیمه کرد. 
به نوشته بی بی سی، چاقی مفرط، فشار خون و کلسترول باال 
دیابت  و  افسردگی  اما  هستند  دخیل  بیماری  این  به  ابتال  در  هم 

آنقدر در مبتال شدن به این بیماری نقش دارند که با حذف شان 
می توان امید داشت که 2۱درصد از شمار مبتالیان به آلزایمر در 
قربانیان  ۷درصد  تنها  که  است  درحالی  این  شود،  کاسته  جهان 

آلزایمر به دلیل داشتن ژن این بیماری به آن دچار می شوند.

GPS خریده اید؟
تنها پیچیدن در یک خیابان اشتباه در تهران شلوغ کافی است تا 
پناه  دلیل  واقعیت  همین  شاید  شود؛  دورتر  ساعت  چند  تان  راه 
بردن بسیاری از افراد به موقعیت یاب های ماهواره ای یا »جی 
پی اس « ها باشد اما محققان این بار هم می گویند که تکنولوژی 
همیشه در کنار خدمت هایی که به ما می کند، بانی خیانت هایی 
هم هست. برای مثال همین »جی پی اس ها« گرچه موقعیت یابی 
در یک شهر شلوغ را برای تان آسان می کنند، اما می توانند باعث 
مبتال شدن تان به آلزایمر هم شوند. »ام اس ان« نوشته کسانی که 
زحمت به خاطر سپردن مسیر راه به خود نمی دهند و برای یافتن 
موقعیت های تازه تالش نمی کنند، باعث تحلیل رفتن هیپوکامپ 

مغز خود و در نتیجه ابتال به آلزایمر می شوند.

بد خواب هستید؟
هر چه درمورد بیماری هایی که به دلیل بدخوابی به جان شما می 
افتند بگوییم، کم گفته ایم؛ از ابتال به افسردگی گرفته تا چاقی و 
دیابت حتی دچار شدن به بیماری آلزایمر! محققان کشف کرده 
به اختالالت خواب دچار هستند، بیشتر در خطر  اند کسانی که 

ابتال به زوال عقل قرار دارند.
از نظر محققان شاید این عامل، از شایع ترین عوامل دچار شدن 
به این بیماری باشد و باتوجه به بررسی های آنها افرادی که نمی 
توانند ۷، 8 ساعت از شب را با آرامش بخوابند، دیر یا زود به این 

بیماری مبتال می شوند.

ژن های تان ناسازگار است؟
پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا می گویند درست است که شکست 
اما  آلزایمر کمک می کنند،  به بروز  یا سکته مغزی  های عاطفی 
یکی از مهم ترین دالیلی که زمینه ساز این بیماری می شود، در 
خطر  به  60سالگی  از  بعد  زنان  که  شده  گفته  آنها  های  بررسی 
ابتال با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند و درحالی که از هر 
۱۱ مرد یک نفر در این سن گرفتار آلزایمر می شود، از هر 6 زن 

یک نفر بعد از 60سالگی به این بیماری دچار می شود.

فراموش نکنید که . . .
افسرده بودن یا ابتال به دیابت هم از مشکالتی است که می تواند 

شما را گرفتار آلزایمر که یکی از انواع زوال عقل است کند

با پیر مغزی بجنگید
در سال 20۱3 44میلیون نفر در جهان به آلزایمر مبتال بودند و این 
بیماری، هر چهار ثانیه یک نفر دیگر را به جمع قربانیانش وارد 
آلزایمر مبتال می  ایران هم هر ۱2دقیقه، یک نفر به  می کرد. در 
شود، اما محققان می گویند با رعایت این نکات می توان تا اندازه 

ای راه را برای ورود این بیماری بست:

زعفران بخورید
تهران  دانشگاه  پزشکی  علوم  دانشکده  زیرنظر  مراکز  از  یکی 
به  ابتال  از  توان  می  تنها  نه  زعفران  مصرف  با  که  کرده  اعالم 
شده  مبتال  بیماران  عالئم  توان  می  بلکه  کرد،  جلوگیری  آلزایمر 

را هم کاهش داد.

دارچینی شوید
انگار ادویه ها بیشتر از هر چیز می توانند مغز را در برابر آلزایمر 
مقاوم کنند. محققان می گویند اگر دارچین را چاشنی غذای تان 
ایران وارد  آلزایمری  اینکه به جمع چند صد هزار  کنید، احتمال 

شوید، باال نخواهد بود.

دو زبانه شوید
می  علمی  باالی  مدارج  در  تحصیل  که  اید  شنیده  هم  شما  حتما 
تواند خطر ابتال به آلزایمر را پایین بیاورد؛ این را هم بدانید که 
تحقیقات ثابت کرده اند یاد گرفتن یک زبان جدید، می تواند خطر 
دچار شدن به این بیماری را کمتر کند یا خطر ابتال به آن را چهار 

سال به تعویق بیندازد.

به فرزندتان شیر دهید
شیر مادر خوردن نوزادان بازی دو سر برد است، یعنی هم نوزاد 
تا بزرگسالی در برابر بسیاری از بیماری ها مقاوم می شود و هم 
مادر نفع زیادی با این فداکاری به سالمتش می رساند. محققان 
می گویند مادرانی که به نوزادشان شیر خود را می دهند، کمتر 

در معرض خطر ابتال به آلزایمر قرار دارند.
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خانواده

30 سالـــــه ها 
بخواننـــــــــد

این  در  انگار  است.  مهمی  سن  سالگی   30 می گویند  همه 
یا  می دهد  رخ  انسان  بدن  در  غریب  و  عجیب  اتفاقی  سن 
هورمونی ترشح می شود که حس متفاوتی از سایر مقاطع 

زندگی را به انسان می دهد.
 آنهایی که هنوز به 30 نرسیده اند، با خودشان عهد می کنند 
که تا 30 سالگی یک سری کارها را انجام دهند و این عدد 
نظر  در  خود  اهداف  و  کارها  ضرب االجل  به عنوان  را 
می گیرند. آنهایی که 30 را از سر گذرانده اند، از تجربه های 
مسیر  کل  سن  این  در  چطور  اینکه  و  می گویند  خود 
زندگی شان عوض شد؛ به عبارت دیگر آن را نقطه تحول 
زندگی خود می دانند. حاال این نقطه تحول یا می تواند به 
یا پیروزی که قاعدتا همه پیروزی را  سمت شکست باشد 
خاطر  این  به  حس ها  این  همه  هم  شاید  می دانند.  ترجیح 
گوش مان  زیر  همه  کرده ایم،  باز  چشم  وقتی  از  که  است 
به هر  باشد.« حاال  30 سالگی  به  که »حواست  خوانده اند 
حال ما فرض را بر این می گذاریم که 30 سالگی سن مهمی 
است و همه تا آن زمان یا دست کم از آن زمان به بعد باید یا 
کارهایی را در زندگی شان کرده باشند یا آستین باال بزنند 

و دست به کار شوند.
صبور باشید و به خودتان فشار نیاوریدوقتی به 30 سالگی 
از  اعظمی  بخش  تقریبا  می دانید  را  این  می شوید،  نزدیک 
20 سالگی را به دانشگاه و درس و پول برای غذا و لباس و 
خرج سفر کردن گذرانده اید. تصورتان این است که بعد از 
30 سالگی بروید سر خانه و زندگی خودتان، شغل  و درآمد 
و اهداف تان مشخص باشد، حساب بانکی معقولی داشته 
باشید و زندگی را ادامه دهید. اما این احتمال را هم بدهید 
دست نیافتنی  چندان  نه  رویای  این  با  زیادی  فاصله  که 
هدفتان  اگر  باشید؛  صبور  نشوید،  نگران  باشید،  داشته 

بزنید،  استارت  هم  سالگی  از30  است،  همین  زندگی  در 
می توانید به تصویر ذهنی تان برسید.

آشپزی یاد بگیرید
چطور  نمی دانند  که  هستند  زیادی  اندی ساله های  و   20
که  نیست  قدیم ها  مثل  دیگر  دوره  این  کنند.  آشپزی  باید 
بلد بودند و آشپزی صرفا وظیفه ای  همه دخترها آشپزی 
بهتر  همه  که  می کنیم  زندگی  دوره ای  در  االن  بود.  زنانه 

چه  هر  ندارد.  فرقی  زن،  یا  مرد  باشند؛  بلد  آشپزی  است 
پر  با فست فود و غذاهای بیرونی  را  در دهه 20 شکم تان 
کردید، کافی است؛ بعد 30 سالگی دیگر وقتش است که هم 
سالم تر غذا بخورید، هم با کاهش این هزینه ها برای آینده 

و نقشه هایتان پول پس انداز کنید. 

به کارمند بودن راضی نشوید
به  بچه ها  است؛  صورت  همین  به  همیشه  زندگی  روال 
فارغ التحصیل  می خوانند،  درس  می روند،  دانشگاه 
و  می شوند  استخدام  جایی  یا  شرکتی  در  بعد  می شوند، 
احتماال تا ابد همان کار را ادامه می دهند. این چیزی است 
که روال روزمره جامعه به ما دیکته می کند. دنبال کاری 
بله  باشد.  داشته  مزایا  و  و مناسب  ثابت  باشید که حقوق 

موقعیتی  چنین  بزرگساالنه،  زندگی  راه  آغاز  در  شاید 
اگر به  اما صرفا برای همان دهه 20 زندگی.  ایده آل باشد 
ثابت  و  کسل کننده  شغل  همان  هنوز  و  رسیدید   30 دهه 
جای  یک  که  بدانید  نبودید،  هم  راضی  آن  از  و  داشتید  را 
وجود  به  زندگی تان  در  تغییری  باید  و  دارد  ایراد  کارتان 
بیاورید. شاید حتی همچنان همان شغل تان را حفظ کنید 

اما برای لذت بیشتر و حتی برای درآمد بیشتر سعی کنید 
به سراغ کارهای دیگر هم بروید؛ کارهایی که به عالیق و 

سالیق تان نزدیک تر است.

وقت را هدر ندهید
زندگی  به مهم ترین عنصر  تبدیل  زمان  سالگی   30 از  بعد 
می شود. هر چقدر دهه 20 را به خوشگذرانی و خواب و 
دیگر  سالگی   30 است؛  کافی  گذراندید،  بیهوده  کارهای 
وقت این کارها نیست. وقت آن است که جدی تر به زندگی 
نگاه کنید و برای آینده تان برنامه و هدف مشخصی داشته 
باشید و بدانید که عمر و زندگی تان ارزش زیادی دارد؛ پس 

طوری آن را بگذرانید که به ارزش و لذت آن بیفزایید.

حواستان به تشکیل خانواده و فرزندتان باشد
اگر تا قبل از 30 سالگی ازدواج کرده اید که بهتر است بعد 
از 30 سالگی به فکر خرج و مخارج باالی بچه داری باشید. 
می شود؛  پیچیده تر  وضعیت تان  که  نکرده اید  ازدواج  اگر 
چون ظاهرا هر چه جلوتر می رویم زندگی برای متاهل ها 
به مراتب سخت تر از زندگی برای مجردها می شود. اما به 
که  است  زندگی  عناصر  از  یکی  خانواده  تشکیل  حال  هر 
پس انداز  استارت  بنابراین  بیفتد.  اتفاق  باید  زود  یا  دیر 
پول را از قبل 30 سالگی بزنید که در هر دو صورت، چه 
تشکیل خانواده چه بچه دار شدن، در دهه 30 آمادگی کافی 

را داشته باشید.

به فکر ادامه تحصیل باشید
دوران دانشگاه در دهه 20 زندگی به قدری می تواند برایمان 
سخت باشد که دیگر قید درس خواندن را به کل بزنیم. اما 
روحیه ما در دهه 20 تا 30 زمین تا آسمان با هم فرق دارد. 
بعد از 30 سالگی آدم به فکر بیشتر پول درآوردن و سرمایه 
ما  همه  خب  می افتد؛  بزرگ تر  اهداف  برای  داشتن  بیشتر 
می دانیم که تحصیالت هر چه بیشتر باشد، شغل بهتر و در 
نتیجه درآمد بیشتر نصیب مان خواهد شد. به عالوه درکی 
که می توان در 30 سالگی از تحصیل داشت، قابل مقایسه با 
اوایل جوانی نیست و بالطبع لذت حاصل از تحصیل در این 

دوره هم از آن دوره بیشتر خواهد بود.
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ارگاسم زنان مساله ای است که کمتر در مورد آن صحبت 
که  باشد  اطالعات  کمبود  همین  دلیل  به  شاید  و  می شود 
باورهای نادرستی در موردش وجود دارد. این مطلب به 

برخی از این باورها اشاره و آنها را اصالح کرده است.

1. زنانی که به ارگاسم نمی رسند سردمزاجند!
ارگاسم  به  که  زنانی  که  باور  این  است.  اشتباه  باور  این 

نمی رسند سرد مزاج هستند، احتماال از تئوری فروید 
اقتباس شده که معتقد بود فقط زنانی که ارگاسم واژنی 
دارند، از سالمت جنسی برخوردارند و به ارگاسم رسیدن 

از طریق تحریک ناحیه کلیتوریس نشانه وجود یک اختالل 
اعصاب و روان است. امروزه این باور کامال رد شده است. 
می رسد،  ارگاسم  به  کلیتوریس  ناحیه  تحریک  از  که  زنی 
اصال  و  کرده  تجربه  را  ارگاسم  از  نوعی  حتم  طور  به 
سردمزاج نیست. به زنانی که به ارگاسم نمی رسند اما میل 
نیز در اصطالح طبی  دارند  به برقراری رابطه زناشویی 

سردمزاج نمی گویند.

2. زنان یا به ارگاسم واژینال می رسند یا به ارگاسم 
ناحیه کلیتوریس

این باور اشتباه است. نباید زنان را به دو گروه تقسیم
 کرد. گرچه بیشتر زنان ارگاسم ناحیه کلیتوریس را تجربه 
می کنند و اندکی ارگاسم واژینال ولی زنانی هم هستند که 

تجربه رسیدن به هر 2 ارگاسم را دارند.

3. برخی زنان هرگز به ارگاسم نمی رسند
برخی  بگوییم  آنکه  جای  به  شاید  است.  اشتباه  باور  این 
ارگاسم  به  بگوییم  است  بهتر  نمی رسند  ارگاسم  به  زنان 
نزدیک می شوند. ممکن است زنی در 30 سالگی ارگاسم را 

تجربه نکرده باشد اما در 32 سالگی به آن برسد. 

گاهی نیز زنی با همسر اول خود هرگز به ارگاسم نمی رسد 
اما در ازدواج دوم این حس را تجربه می کند زیرا رسیدن 
تصویرهای  و  مرد  رفتار  به  زیادی  حد  تا  ارگاسم  به  زن 

ذهنی که او خلق می کند، بستگی دارد.

4. زنان از رابطه زناشویی لذت نمی برند
مساله ای  زناشویی  رابطه  برقراری  از  لذت  است.  اشتباه 

مجزا از رسیدن به ارگاسم است.

به  باید  حتما  موفق  زناشویی  رابطه  یک  برای   .5
ارگاسم رسید

این باور نیز اشتباه است. بعد از تحوالت قرن 20، تا مدت ها 
به ارگاسم رسیدن زنان مورد بحث بود و بسیاری از زنانی 
مزاج  سرد  نمی رسیدند،  جنسی  لذت  نقطه  این  به  که 
نمی توانستند  اینکه  از  گاهی  نیز  مردان  می شدند.  تلقی 
ناتوانی  احساس  برسانند،  ارگاسم  به  را  همسرشان 
می کردند. این موضوع در آن زمان باعث شد زندگی های 

مساله  این  زنان  زیرا  شود  پاشیده  هم  از  زیادی  مشترک 
ناتوانی مرد و مردان آن را به سردمزاجی زن ربط  را به 
می دادند اما واقعیت این است که لذت جنسی برای زن مهم 

است و نرسیدن به ارگاسم مانع این حس نیست.

زندگی  دوام  برای  ارگاسم  به  کردن  وانمود   .6
مشترک خوب است

این باور اشتباه است. برخی زنان تالش می کنند که وانمود 
کنند به ارگاسم رسیده اند تا رابطه شان با همسرشان بهتر 
شود در حالی که این کار به رابطه زناشویی صدمه می زند 
سوی  از  می کند.  جلوگیری  ارگاسم  به  زن  رسیدن  از  و 
دیگر، دروغگویی زوج ها را از هم دور می کند. رسیدن به 
صادقانه  و  درست  ارتباط  حاصل  جنسی  لذت  و  ارگاسم 
زوج هاست. زن است که با راهنمایی صحیح، به همسرش 

می آموزد چطور او را به نقطه اوج لذت نزدیك کند.

۷. برخی ارگاسم ها حقیقی اند و برخی کاذب
مختلفی  شیوه های  به  است  ممکن  ارگاسم  است.  اشتباه 
یک  شنیدن  با  گاهی  ما  مثال  که  همان طور  شود؛  تجربه 
لطیفه لبخند می زنیم، گاهی آرام می خندیم و گاهی قهقهه 
اما  باشد  بیشتر  دیگری  از  یك خنده   می زنیم. شاید شدت 
همگی در پی خوشحالی بروز می کنند و همگی واقعی اند. 

ارگاسم نیز به هر شکلی رخ دهد، واقعی است.

۸. زنانی که به ارگاسم می رسند در زندگی مشترک 
خوشبخت ترند!

به  هرگز  زنی  است  ممکن  است.  اشتباه  نیز  باور  این 
ارگاسم نرسد اما از رابطه زناشویی با همسرش لذت ببرد 
رابطه  همراه  چون  اما  برسد  ارگاسم  به  زنی  برعکس  و 
روانی  لحاظ  از  ندارد،  وجود  نوازش  و  عشق  زناشویی 
ارضا نشود. هدف از برقراری رابطه زناشویی رسیدن به 
ارگاسم نیست و این موضوع تاثیری در خوشبختی زوج ها 
ندارد هرچند همراهی آن با نوازش و لذت جنسی زوج را 

به هم نزدیك تر می کند.
medisite  :منبع

خطاهای رایج درباره ارگاسم زنان

8 بـاور
 نادرست جنسی

ترجمه: سمیه مقصودعلی
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را  موقعیتی  ده  تا  داریم  قصد  مطلب  این  در 
روانشناس  به  مراجه  معمول  صورت  به  که 
زیادی  حد  تا  مشکالت  بروز  از  تواند  می 
جلوگیری کند و در رابطه با این موضوعات 
دهد،  کاهش  را  مسائل  یادشتن  و  کند  کمک 
که  نکته  این  ذکر  با  کنیم.  معرفی  شما  به 
آسیب رسان  به خودی خود  ها  این موقعیت 
این  در  روانشناس  به  مراجعه  و  نیستند 
از  پیشگیری  منظور  به  همه  از  بیش  شرایط 

بروز مشکالت بعدی است.

۱ بلوغ و دوران نوجوانی
یا  و  باشد  بلوغ  سن  در  فرزندتان  شما  اینکه 
خودتان در حال طی کردن این دوران حساس 
هستید، تفاوتی ندارد، کسب اطالعات درست 
و کامل در رابطه با این دوران می تواند کمک 
بزرگی برای شما بوده و احتمال برزو مشکل 

را کاهش دهد.

2 شکست در روابط صمیمانه
به صورت کلی در زمانی که ما در زندگی در 
هر زمینه ای دچار شکست می شویم، نیاز به 
کمک داریم تا بتوانیم خودمان را پیدا کنیم و 

به بازسازی دوباره زندگی خود بپردازیم. 

به  و  صمیمانه  روابط  در  شکست  شاید  اما 
بیشتری  حساسیت  عشقی  شکست  اصطالح 

دارد.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم 
یادگیری مهارت هایی است که بتواند احتمال 
بروز شکست را برای ما کاهش داده و یا در 
صورت بروز چنین اتفاقاتی آسیب پذیری ما 

را کم کند.

3 انتخاب همسر
که  افرادی  تعداد  روزها  این  خوشبختانه 
انتخاب همسر  زمینه  در  تا  دهند  ترجیح می 
استفاده  روانشناسان  و  مشاوران  تجربه  از 
کنند، رو به افزایش است. نکته مهمی که بد 
در  شرکت  برای  که  است  این  بدانید  نیست 
انتخاب همسر که توسط برخی  کارگاه های 
نیست  الزم  شود  می  برگزار  متخصصان 
شما نامزده کرده و یا موردی خاص را برای 
ازدواج درنظر گرفته باشید، بلکه می توانید 
انتخاب همسر،  به بحث  از ورود جدید  پیش 
با  آموزشی  های  برنامه  این  در  شرکت  با 
معیارهایی که الزم است در نظر داشته باشید 

آشنا شوید.

4 آغاز زندگی مشترک
های  موقعیت  از  یکی  مشترک،  زندگی  آغاز 
در  فردی  هر  است  الزم  که  است  دشواری 

آورد.  دست  به  کافی  اطالعات  زمینه  این 
آشنایی زنان از دنیای مردان و نیز برعکس، 
است  الزم  که  است  موضوعاتی  مهمترین  از 
به  اطالعاتی  زمینه  آن  در  جوان  همسران 
زیادی  درصد  باشد  یادمان  آورند.  دست 
ناآشنایی  خاطر  به  زناشویی  اختالفات  از 
و  مقابل  جنس  های  ویژگی  با  همسران 
نیاز  مورد  های  مهارت  با  آشنانبودن  البته 
از  دیگر  یکی  البته  است.  مشترک  زندگی  در 
آشنایی  مشترک،  زندگی  آغاز  های  ضرورت 
با مهارت های الزم در زمینه روابط جنسی 

است.

5 بچه دار شدن و فرزندپروری
تربیت فرزند در این دوران می تواند دشواری 
های زیادی داشته باشد. از طرفی بعد از بچه 
دارشدن رابطه همسران نیز دچار نوسان می 
شود. آشنایی نداشتن با مدیریت مسائل پیش 
آمده در رابطه همسران و البته آگاهی نداشتن 
از مهارت های فرزندپروری می تواند تجربه 

شیرین بچه دار شدن را به 

تجربه ای استرس زا و ناراحت کننده تبدیل 
کند. یادمان باشد صرف انرژی برای آشنایی 
سرمایه  یک  فرزندپروری  های  مهارت  با 
گذاری است که البته نتیجه آن نیز خیلی زود 

نمایان خواهدشد.

6 انتخاب رشته تحصیلی و شغل
های  توانمندی  و  استعدادها  با  آشناشدن 
اهدافی است که مشاوره های  از  یکی  فردی 
بگذارد.  فرد  اختیار  در  تواند  می  شغلی 
انتخاب  انتخاب شغل شاید  در  اول  قدم  البته 
صحیح رشته تحصیلی در دبیرستان و سپس 
دانشگاه باشد. با توجه به افزایش و فراوانی 
توانایی  و  تمایل  که  اهمیتی  البته  و  ها  رشته 
های فردی در این زمینه برعهده دارد، بهره 
از دانش روانشناسان می تواند کمک  گرفتن 

کند تا انتخاب بهتری داشته باشیم.

۷ به سوگ نشستن نزدیکان
داغدیدگی،  تجربه  و  نزدیکان  دادن  دست  از 
زندگی  دشوار  های  موقعیت  از  دیگر  یکی 
این  در  از تجربه متخصصان  استفاده  است. 
تا  کند  کمک  تواند  می  دشوار  های  موقعیت 
عوارض  و  کرده  عبور  مرحله  این  از  بهتر 
کمتری را تجربه کنیم. توجه داشته باشید که 
غمگین شدن ولو به صورتی بسیار شدید، به 
خودی خود از نظر روانشناختی مشکل تلقی 

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

نمی شود، بلکه برای نمونه، طوالنی شدن دوره سوگ و تغییرات نظام 
باورهاست که می تواند نشان دهنده لزوم مشاوره با روانشناسی باشد.

8 تغییرات میانسالی
بستن  کار  به  صورت  در  که  است  تغییراتی  با  همراه  میانسالی  دوران 
و  داشته  دنبال  به  را  عوارضی  تواند  می  صحیح،  مدیریتی  های  شیوه 
سالمت روان را با مخاطراتی رو به رو سازد. به صورت معمول بسیاری 
از افراد در این دوره سنی تصور می کنند دیگر به سنی رسیده اند که باید 
خودشان از عهده تمامی مسائل برآمده و از دیگران و به ویژه جوانترها 
آگاهی  که  باشیم  داشته  توجه  نکته  این  به  است  اما خوب  نگیرند.  کمک 
از  پیشگیری  در  مهمی  بسیار  قدم  خود  دوران،  این  تغییرات  از  یافتن 

مشکالت احتمالی است.

۹ ازدواج فرزندان
مراجعه  روانشناس  به  ازدواج  و  همسر  انتخاب  زمان  در  جوانان  اینکه 
کنند، تا حد زیادی امر پذیرفته شده ای است، اما واقعیت این است که به 
نظر می رسد برای تکمیل کار الزم است تا والدین همسران جوان نیز در 
زمان ازدواج آنها از خدمات روانشناسی استفاده کنند. این نیاز را بیش 
از هر چیزی آمار شکایت از خانواده ها بابت دخالت در زندگی همسران 
دخالت  طالق،  مهم  دالیل  از  یکی  ما  کشور  در  درواقع  دهد.  می  نشان 
خانواده ها عنوان می شود و چه بهتر که خانواده ها برای پیشگیری از 

بروز مشکل از خدمات تخصصی بهره بگیرند.

۱0 طالق
یکی از دشوارترین موقعیت ها برای هر فردی می تواند زمانی باشد که 
زندگی مشترک او به شکست میانجامد. هرچند خدمات روان شناسی می 
تواند از بروز بسیاری از طالق ها، به شرط استفاده صحیح و به هنگام 
از این خدمات جلوگیری کند، اما به هر صورت بخشی از طالق ها اجتناب 
ناپذیرند. نکته مهم این است که طالق اگرچه به معنای پایان یافتن زندگی 

مشترک است، اما پایان زندگی فردی افراد نبوده و آنها حق دارند بعد از 
طالق نیز از زندگی خود لذت برده و انتخاب های دیگری برای زندگی 
خود داشته باشند. روان شناسی می تواند در برهه حساس بعد از طالق 

از بروز مشکالت جلوگیری کرده و به افراد کمک
 کند تا بهتر با این شرایط دشوار کنار بیایند و برای زندگی 

خود برنامه ریزی تازه ای داشته باشند.

در این 10 موقعیــــــــــــــت با 
روانشناس ها دوست باشید

جدای از مواقعی که هرکدام از ما دچار مشکل شده و احساس نیاز می کنیم تا با روانشناس 
یا مشاور تماس گرفته و از کمک های تخصصی او بهره مند شویم، آیا موقعیت هایی وجود 
دارد که بهتر است در راستای پیشگیری از بروز مشکالت، قرار مالقاتی با روانشناس داشته 

و یا با شرکت در کارگاه آموزشی سطح اطالعات خود را باال ببریم.
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اهداف نسل 
جدید گردشگران

نویسنده: الیس ریبونز
Forbes :مترجم: مریم رضایی / منبع

در  گردشگران  از  مملو  را  چین  دیوار  که  عکس هایی 
بد  اوضاع  در  است  ممکن  می دهد،  نشان  تفریح  حال 
گردشگری داخلی چین کمی خوشحال کننده باشد، اما 
به  چین  از  که  گردشگرانی  تعداد  ندارد.  اهمیتی  دیگر 
خارج از این کشور می روند با سرعتی فراوان، همچون 
اقتصاد این کشور در حال افزایش است و این موضوع 

لزوم توجه کافی به این واقعیت را نشان می دهد. 

از آنجا که اقتصاد گردشگری بخش مهمی از اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا 
به  ویژه ای  توجه  باید  که  است  موضوعی  چینی  گردشگری  می دهد،  تشکیل  را 
آن نشان داد؛ به خصوص اکنون که چینی ها در پول خرج کردن، آمریکایی ها و 
آلمانی ها را پشت سر گذاشته و سال گذشته به تنهایی رکورد ۱02 میلیارد دالر را 
در این زمینه به ثبت رسانده اند.  از این رو صنایع و جوامع گردشگری به طور 
کلی باید از گردشگران چینی استقبال کرده و بدانند چگونه باید نیازهای آنها را 
ابتدای ماه اکتبر برگزار  برطرف کنند. در جشن ملی »هفته طالیی« چین که در 
بر  عالوه  و  آورده  هجوم  دنیا  سراسر  در  توریستی  مکان های  به  چینی ها  شد، 
انجام  نیز  زیادی  خریدهای  مکان ها،  از  بازدید  و  دسته جمعی  عکس های  گرفتن 

دادند. 
از  گروهی  لندن،  آکسفورد  خیابان  فروشگاه های  شیک ترین  از  یکی  در  اخیرا 
چینی ها برای خرید انبوهی از لوسیون ها و کرم ها هجوم آورده بودند و یکی از 
آنها در مصاحبه ای میدانی توضیح داد که از پول خرج کردن زیاد در این وضعیت 
در  را  آنها  نمی توان  و  فردند  به  این هدایا منحصر  است »چون  بسیار خوشحال 
چینی  گردشگران  برای  مناسب  شرایط  ایجاد  بنابراین،  کرد«.  فراهم  چین  خود 

بسیار مهم است و لزوم شناخت انواع گردشگران چینی را گوشزد می کند.

گردشگران کاری: تعداد گردشگران چینی که برای کسب وکار سفر می کنند رو 
یادگیری  دنبال  به  فزاینده ای  به طور  کارآفرینان چینی  که  است، چرا  افزایش  به 
این  این کشور هستند.  از  مهارت های جدید و توسعه کسب وکار خود در خارج 
یا  برای شرکت در کنفرانس ها، تحقیق در مورد سرمایه گذاری  نوع گردشگران 
با اهداف خاصی که در ذهن دارند، به خارج سفر می کنند.  انفرادی  به صورت 
با تسهیل محدودیت های ویزا برای این نوع گردشگران، تعداد سفرهای آنها در 
این گروه های کوچک تر در حالی که  افزایش خواهد یافت.   گروه های کوچک تر 
آزادی بیشتری برای تحرک دارند، احتمال بروز اتفاقات بد یا شرایط عدم ارتباط 
مناسب را نیز افزایش می دهند. به عنوان مثال، آقای شین که اخیرا یک سفر کاری 
به نیویورک داشته، از اینکه هتل محل اقامت او در مورد منوی غذا هیچ اطالعاتی 
به زبان چینی نداشت،  ناامید شده بود و در نهایت تصمیم گرفت در شهر بچرخد 
و در رستوران های چینی بی کیفیت غذا پیدا کند. او می توانست در هتل بماند و 
از امکانات ویژه آنجا مطابق فرهنگ آمریکایی استفاده کند، اما به دلیل ندانستن 
زبان انگلیسی، احساس کرد بهتر است با هموطنان خود همراه شود.  به عالوه، 
این نوع گردشگران معموال خوب پول خرج می کنند و چون عالقه دارند در حین 
سفر کاری، دنیا را بهتر بشناسند بنابراین ارائه اطالعات بیشتر به زبان چینی در 

هتل ها، رستوران ها و مراکز خرید می تواند نفع زیادی به آنها برساند.  

دانشجویان چینی در دانشگاه های خارج از این کشور،  گردشگران تحصیلی: 
این  اما  نبوده اند،  توجه  مورد  چندان  بی عالقگی  و  مالی  ضعف  دلیل  به  قدیم  از 
می شود.  بیشتر  شهریه  پرداخت  برای  آنها  توانایی  فزاینده ای  به طور  روزها 
از  دسته  آن  حتی  شده  باعث  تک فرزندی  سیاست  با  همراه  کنفسیوس  سنت 
فرزندان  بر تحصیل  کامال  دارند،  مالی معمولی  که وضعیت  خانواده های چینی 

خود، به خصوص در دانشگاه سرمایه گذاری کنند. کایل که در رشته MBA در 
لندن تحصیل می کند، می گوید »ماهانه حدود 5 هزار دالر صرفا برای هزینه های 

زندگی در لندن می پردازد«. 
سراسر  در  آموزشی  مراکز  سوی  از  چینی  دانشجویان  یافتن  تمکن  موضوع 

ویژه  دوره های  آنها  از  بسیاری  منظور  همین  به  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  دنیا 
زبان چینی را برگزار می کنند. به جز گروه های دانشجویی، برنامه های آموزش 
»مدرسه  مانند  موسساتی  همکاری  با  یا  مستقل  صورت  به  یا  نیز  مدیریت 
کسب وکار هاروارد« برگزار می شود. چینی ها میلیون ها دالر برای گذراندن این 

دوره ها می پردازند. 

چینی،  توریست های  از  رشدی  به  رو  و  جدید  نوع  ماجراجو:  گردشگران 
و...  کوهنوردی  حرفه ای،  غواصی  هستند.  ورزشکار  یا  جوان  ماجراجویان 
به  عالقه مندان  از  فان،  شیائو  هستند.  زمینه  این  در  رشدی  به  رو  حوزه های 
در  و  هستند  گروهی  سفرهای  برای  خوبی  رو ش های  »اینها  می گوید:  غواصی 
عین حال می توان چیزهایی را تجربه کرد که شخصی تر از تجربیات توریست های 

معمولی است.« 
افزایش راحتی و دسترس پذیر بودن سفرهای خارجی باعث شده افراد بیشتری – 

حتی از میان افراد فقیرتر - به سفرهای ماجراجویانه روی آورند. 
این نوع سفرها عالقه دارند اشاره  به  افرادی که  افزایش تعداد  به  از پکن،  گائو 
3000 دالر فقط صرف  تا   ۱500 بین  در سفر خود  دارم  »تمایل  و می گوید:  کرده 
ارزان قیمت  سفرهای  این  در  چقدر  هر  می دهند  ترجیح  چینی ها  کنم«.  خرید 
صرفه جویی می شود را برای خرید مواردی که در چین به آن دسترسی ندارند، 

هزینه کنند.

گردشگران »دانوی«: کلمه دانوی )danwei( در زبان چینی به معنی واحد کار 
اشکال مدرن تر فرهنگ شرکت ها شده  وارد  به عنوان یک سیستم کاری  که  است 
است. مطابق سیستم دانوی، شرکت ها به خرج خود کارمندان را به سفر خارجی 
این  در  آن،  از  مهم تر  می کنند.  تسهیل  نیز  را  ویزا  اخذ  روند  حتی  و  می فرستند 
روش با یک تیر دو نشان زده می شود: یکی آنکه شرکت و مدیر آن وجهه خوبی 

به دست می آورند و دیگر آنکه شانس رفتن به خارج و دیدن دیگر نقاط دنیا برای 
کارمندان ایجاد می شود. مهم است که اشاره کنیم این نوع گردشگران اغلب این 
فرصت  سفر را به عنوان پاداش کاری و وفاداری به شرکت خود به دست می آورند.  
مهم تر از آن، چون این گردشگران خرج سفر و اقامت خود را نمی پردازند، پول 

زیادی برای خرید و تفریح خرج می کنند. یک بررسی تازه از گردشگران دانوی 
نشان داده که آنها در هر سفر به طور میانگین 6 تا ۱0 هزار دالر خرج می کنند. با 
توجه به این که حقوق ماهانه کارمندان معمولی معادل هزار دالر است، این رقم 
بسیار قابل توجه به نظر می رسد. همچنین چون بسیاری از گردشگران دانوی، 
این نوع سفر را تنها فرصت سفر خارجی برای خود می دانند، سعی می کنند پول 

بیشتری برای خرید و تفریح صرف کنند.   

قرار  گردشگرانی  گروه  درجه،  پایین ترین  در  نهایت،  در  بی قرار:  گردشگران 
دارند که خیلی سریع از نقطه ای به نقطه دیگر می روند و ظرف پنج روز از ۱0 
شهر مختلف دیدن می کنند و همه جاهای دیدنی را زیر پا می گذارند و در مقابل 
بناهای یادبود مختلف عکس »سلفی« می گیرند. اینها همان گروه هایی هستند که 
در قالب تورهای گردشگری سازماندهی می شوند و البته خریدهای فوری جزو 

مهمی از برنامه های این نوع گردشگران است. 
متکی  گروهی  تورهای  به  قدیم  از  بین المللی  گردشگری  برای  چینی  شهروندان 
بودند. دلیل این موضوع یکی محدودیت های ویزا بوده و دیگر اینکه بسیاری از 
تورها  نوع  این  اینکه  با  داشتند.  هراس  غیرچینی  بیگانه  دنیای  به  ورود  از  آنها 
زیادی  تا حد  برای سفرهای فردی  آگاهی گردشگران  اما  زیادند،  هنوز در چین 

افزایش یافته است. 
آنجا که خبرگزاری شینهوا پیش بینی کرده چین تا سال 20۱8 به  از  به هر حال، 
بزرگ ترین بازار گردشگری آمریکا تبدیل خواهد شد، نمی توان این تعداد گردشگر 

را نادیده گرفت. 
گردشگر چینی، چه یک گروه معمولی از یک شهر فقیرنشین باشد و چه مدیری 
عالقه  کردن  خرج  پول  به  خارجی،  پروژه های  روی  سرمایه گذاری  دنبال  به  که 
دارد. بنابراین کاری که دنیا اکنون باید انجام دهد این است که خود را برای این 

نسل جدید گردشگران آماده تر کند. 

 تمرکز جهان بر گردشگری حالل
براساس گزارش های سازمان جهانی جهانگردی، صنعت گردشگری در سال 20۱4 
درآمدی بالغ بر 2/ ۱ تریلیون دالر را در دنیا موجب شده؛ رقمی که در مقایسه با سال 

20۱2   )08/ ۱ تریلیون دالر( رشد محسوسی داشته است.
آمارها و تحلیل های جهانی نشان می دهند روندهای گردشگری در دنیا در حال تغییر 
است. اقتصادهای نوظهور، گردشگران نوظهور را می آفرینند؛ مقاصدی نظیر ایران 
و کره شمالی در نقشه جهانی گردشگری پررنگ تر می شوند؛ قیمت نفت گردشگری 
خود  تاثیر  تحت  را  توریستی  شهرهای  تروریستی،  رخدادهای  می کند؛  متاثر  را 
قرار می دهد؛ گرایش روزافزون گردشگران به بهره گیری از فناوری های ارتباطی، 
توریسم را بیش از پیش به اینترنت و تکنولوژی های جدید وابسته می کند؛ همه این 
موضوعات از سال 20۱4 میالدی به صدر اخبار آمده اند و قرار است روند توریسم 

جهانی را در سال های آینده تحت الشعاع قرار دهند.
توسعه  برای  را  تالش  بیشترین  مسلمان  کشورهای  می رود  انتظار  درحالی که 

گردشگری حالل و جذب گردشگر مسلمان داشته باشند، روند رو به رشد توسعه 
گردشگری حالل در کشورهای غیرمسلمان نظیر ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، اسپانیا 
این حال همان طور  با  از مهم  ترین شاخصه های گردشگری درسال 20۱4 بود.  و... 
که چندی پیش رئیس سازمان جهانی جهانگردی تصریح کرد، کاهش قیمت جهانی 
داشت  خواهد  همراه  به  نیز  را  نفت  فروشنده  کشورهای  خرید  قدرت  کاهش  نفت، 
گردشگران  تعداد  بر  محسوسی  تاثیر  جاری  میالدی  سال  در  شاید  موضوع  این  و 
و  تایلند  چون  درکشورهایی  داخلی  بحران های  بروز  بگذارد.  خاورمیانه  مسلمان 
و  گردشگری  چهره  به  نسبی  آسیب  بروز  سبب  گذشته،  سال  اوایل  در  ترکیه  حتی 
ایران  خیز  که  است  درحالی  این  شد.  طورموقت  به  کم  دست  کشور  دو  این  امنیت 
تاکنون   20۱3 سال  از  دنیا  گردشگری  آژانس های  سفر  لیست  در  گرفتن  قرار  برای 
و  که مسیر روبه رشد  اوکراین  دیگر کشورهایی چون  از سوی  است.  داشته  ادامه 
نقشه  از  کامل  به طور  تقریبا  بود،  گذاشته  سر  پشت  گذشته  سال های  در  را  مثبتی 
جهانی گردشگری جهانی حذف شد. درمقابل یونان و تاحدی مراکش موفق شده اند 
بازگردند. درعین حال کشورهایی  به نقشه کشورهای گردشگری جهان  به تدریج 
 20۱۱ داخلی  بحران های  از  ناشی  مشکالت  با  همچنان  لیبی  و  مصر  سوریه،  چون 

دست به گریبان هستند و دراین میان اوضاع درکشورهای سوریه و لیبی از همیشه 
ناامیدکننده تر است.براساس گزارش های معتبر جهانی، بازار گردشگری سالمت در 
دنیا بیش از ۱00 میلیارد دالر درآمد ساالنه تولید می کند و برآورد شده است ساالنه 
با هدف دریافت خدمات گردشگری سالمت سفر  کنند.  تنها  از ۷ میلیون نفر  بیش 
محبوب ترین  همچنان  اروپایی  کشورهای  می کنند  تصریح  همچنین  گزارش ها  این 
مقصدهای گردشگری جهان در سال 20۱4 بوده اند. با این حال بروز حادثه تروریستی 
در روزهای آغازین سال 20۱5 در پاریس و اعمال مقررات جدید و نیز تشدید مقررات 
امنیتی در مراکز گردشگری، چهره گردشگری اروپا را تحت تاثیر قرار داده است. 
ازدیگر سو، تشدید فعالیت ها و گرایش گردشگران به استفاده از فناوری های نوین و 
خدمات آنالین مسافرتی و پررنگ تر شدن نقش رسانه های اجتماعی و وب سایت های 
و  هوایی  صنایع  از  گردشگری،  صنعت  به  وابسته  بخش های  همه  در  گردشگری 
هتلداری گرفته تا موزه ها و وبالگ ها و سفرنامه نویسی، به طور واضح تری چهره 
گردشگری نوین را دچار تحول کرده است. به نظر می رسد سال 20۱4 فصل جدیدی 
را در صنعت توریسم آغاز کرده است که در سال جاری میالدی و سال های بعد ادامه 

خواهد یافت.
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    بازی های گروهی و حذف بزرگان
بازی های جام ملت های آفریقای ٢٠١٥ در حالی آغاز شد که تیم های زیادی مدعی عنوان قهرمانی 
ادامه  از  بزرگی  تیم های  و  نگذشت  تیم ها  برخی  مراد  وفق  بر  بازی ها  اول  مرحله  اما  بودند 
رقابت ها حذف شدند.سنگال یکی از تیم هایی بود که انتظار می رفت حداقل تا مرحله یك چهارم 
نهایی در بازی ها بماند اما شیرهای سنگال با یك برد، یك تساوی و یك شکست در گروه C پس 
از غنا و الجزیره در رده سوم قرار گرفتند و حذف شدند. تیم ملی کامرون هم در حالی که چهار 

قهرمانی در جام ملت های آفریقا را در کارنامه اش داشت و یکی از اصلی ترین امید های قهرمانی 
به حساب می آمد در کمال تعجب با دو تساوی و یك شکست در گروه  D چهارم شد و بازنده بزرگ 

این رقابت ها لقب گرفت.

    فینال نفسگیر بود
ملت های  جام  بازی های  تاریخچه  در  قهرمانی  چهار  و  حضور  بار   ١٩ سابقه  با  غنا  ملی  تیم 
آفریقا در ضربات پنالتی مقابل ساحل عاج شکست خورد تا فیل ها دومین قهرمانی شان را جشن 
بگیرند.در مرحله نیمه نهایی ساحل عاج با نتیجه سه بر یك کنگو را شکست و به فینال راه یافت 
دیگر  و  گذشت  رقابت ها  میزبان  سد  از  صفر  بر  سه  نتیجه  با  غنا  مرحله  این  دیگر  بازی  در  و 
فینالیست جام شد.در طول ٩٠ دقیقه بازی، به جز حمالت نصفه و نیمه شاگردان آورام گرانت، 
سرمربی تیم ملی غنا و ضربه کریستین آتسو به تیرك دروازه ساحل عاج، این دیدار موقعیت 
جدی دیگری نداشت و بازی به وقت های اضافه کشیده شد. وقت های اضافه نیز با همان نتیجه 
صفر بر صفر به پایان رسید و ضربات نفسگیر پنالتی آغاز شد.ضربات پنالتی با از دست دادن 
نخستین ضربه برای ساحل عاج توسط ویلفرد بونی آغاز شد. در ادامه گاجی تالو دومین پنالتی 
ساحل عاج را نیز از دست داد. اما به یکباره ورق برگشت و این بازیکنان غنا بودند که دو پنالتی 
پشت سر هم خود را از دست دادند تا بازی به تساوی ٢-٢ برسد. پس از این ضربات دیگر دو 
تیم جدال پایاپای و کم نظیری را شروع کرده و تا پنالتی یازدهم نیز پیش رفتند تا سرانجام با 
درخشش دروازه بان ساحل عاج این تیم پرستاره پس از چند دوره ناکامی به قهرمانی این دوره 

از رقابت های جام ملت های آفریقا دست یابد.

   اروه رونار و دو قهرمانی در سه سال
سرمربی فرانسوی تیم ملی ساحل عاج را می توان عامل کلیدی قهرمانی فیل ها دانست. رونار که 
از سال ١٩٩٩ دوران مربیگری اش را آغاز کرد در سال ٢٠١١ هدایت تیم ملی زامبیا را تا سال ٢٠١٣ 
برعهده گرفت و توانست در بازی های جام ملت های آفریقا در سال ٢٠١٢ تیم ملی زامبیا را برای 
نخستین بار قهرمان این رقابت ها کند.پس از آن در سال ٢٠١٣ این سرمربی فرانسوی هدایت تیم 
سوشوی فرانسه را برعهده گرفت اما در ماه جوالی سال ٢٠١٤ سرمربی تیم ملی ساحل عاج شد 
و یك سال بعد این تیم را نیز به مقام قهرمانی رساند. او نخستین مربی نام گرفت که با دو تیم 
مختلف قهرمان آفریقا شده است و به عنوان یکی از بهترین مربیان تاریخ قاره سیاه لقب گرفت. 
گفتنی است این سرمربی ٤٦ ساله از وقتی هدایت تیم ملی ساحل عاج را برعهده گرفته این تیم را 
از این رو به آن رو کرده است. فیل ها همراه با نسل طالیی شان از یك تیم صد در صد دفاعی تبدیل 

به یك گروهی یکدست و مستحکم شدند که به این راحتی ها به زانو در نمی آیند.

یك میلیون  تنها سالی  کارنامه    با دو قهرمانی در  این سرمربی موفق  بدانید دستمزد  نیست  بد 
و ٢٠٠ هزار دالر است و این در حالی است که کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی ایران با دو 

میلیون و ٥٠٠ هزار دالر در سال حدود دوبرابر مربی فرانسوی دریافت می کند.

    اتفاقات جنجالی
در جریان این رقابت ها، اتفاقات بحث برانگیز زیادی به وجود آمد. از قرعه کشی بین دو تیم از 
گروه   D برای صعود به مرحله حذفی گرفته تا داوری و هجوم تماشاگران به داخل زمین. در 
بازی های گروهی دو تیم گینه و مالی در گروه D با سه امتیاز و همچنین اختالف امتیاز صفر 
با هم برابر شدند و به همین دلیل برای انتخاب تیم دوم صعود کننده به مرحله یك چهارم نهایی، 
باید قرعه کشی صورت می گرفت. پیش از زمان قرعه کشی، هنری کاسپرچاك، سرمربی لهستانی 
صعود کننده  تیم  برای  ورزشی  روش  یك  باید  رقابتی  چنین  »در  بود:  گفته  این باره  در  مالی 
انتخاب کرد چرا که قرعه کشی با روح ورزش نمی خواند. میشل دوسویر، همتای او در تیم گینه 

هم حذف شدن هر دو تیم را شایسته صعود می دانست.
با این حال قرعه کشی انجام و گینه به عنوان تیم صعود کننده انتخاب شد. این نتیجه شکایات 
بوباکار دیارا، رییس فدراسیون فوتبال مالی را به همراه داشت اما این گله و شکایات راه به جایی 

نیافت و عقاب ها به خانه بازگشتند.
دیگر اتفاق بحث برانگیز این رقابت ها برمی گردد به داوری بازی تونس و گینه استوایی. وادی 
جاری، رییس فدراسیون فوتبال تونس شکست تیمش در برابر تیم میزبان در مرحله یك چهارم 
نهایی را مغرضانه خواند و داور بازی را محکوم کرد. پس از آن جاری از رقابت ها و فعالیت در 
جام ملت ها محروم شد. راجیندراپارساد سیچورن، داور بازی که یك پنالتی به نفع گینه استوایی 
لیست داوران جام ملت ها خط  از  و  بازی های رسمی محروم  از قضاوت  گرفته بود، شش ماه 
خورد. فدراسیون فوتبال تونس هم به خاطر برخورد با داور در حین بازی و صدمه به تجهیزات 
رختکن ٥٠ هزار دالر و دیگر گینه استوایی به خاطر برهم زدن امنیت استادیوم پنج هزار دالر 

جریمه شدند.

دیگر  بار  یك  که  نیمه نهایی  بازی  به  برمی گردد  مسابقات  این  دیدار  پرحاشیه ترین  اما  و 
گینه استوایی در آن نقش داشت. در دیدار گینه استوایی و غنا از چارچوب مرحله نیمه نهایی 
درگیری های زیادی میان هواداران میزبان، هواداران تیم مهمان و پلیس رخ داد. در پایان نیمه 
اول، در حالی که غنا با نتیجه دو بر صفر جلو بود، بازیکنان غنایی به کمك پلیس توانستند راهی 
رختکن شوند. در ادامه بازی در نیمه دوم، در دقیقه ٨٢ ناگهان هواداران به زمین هجوم آوردند 
و بر سر بازیکنان ذخیره غنا سنگ پرتاب کردند. هواداران غنا هم مورد هدف قرار گرفتند و 
پرواز  به  ورزشگاه  در  هلیکوپتری  نهایت  در  بگیرند.  پناه  زمین  از  گوشه ای  در  شدند  مجبور 
درآمد و جمعیت را متفرق کرد. مسووالن فدراسیون فوتبال غنا این اتفاق را همچون میدان جنگ 
بر صفر  نتیجه سه  با  نهایت غنا  یافت و در  ادامه  از ٣٠ دقیقه وقفه  توصیف کردند.بازی پس 
پیروز میدان شد. کنفدراسیون فوتبال آفریقا، فدراسیون فوتبال گینه استوایی را ١٠٠ هزار دالر 
باید پشت  این رقابت ها بقیه بازی های رسمی در گینه استوایی  از  جریمه و اعالم کرد که پس 

درهای بسته برگزار شود.

   تاالر افتخارات
جام ملت های آفریقا در سال ١٩٥٧ تاسیس شد و در ٣٠ دوره برگزاری آن، افراد و تیم های زیادی 
موفق به ثبت رکورد های مختلفی شده اند.برترین گلزن تمام دوران این بازی ها ساموئل اتوئو 
کامرونی با ١٨ گل زده است و لوران پوکو از ساحل عاج با ١٤ گل در رده دوم قرار دارد. بد نیست 
سونگ  ریگوبرت  به  متعلق  بازی ها  این  مختلف  دوره های  در  حضور  بیشترین  رکورد  بدانید 
کامرونی و احمد حسن مصری با هشت بار حضور در سال های ١٩٩٦، ١٩٩٨، ٢٠٠٠، ٢٠٠٢، ٢٠٠٤، 
٢٠٠٦، ٢٠٠٨ و ٢٠١٠ است.مصر و غنا هر دو چهار بار میزبان بازی های جام ملت ها بوده اند و از 

این حیث رکورد دارند و مصر با هفت بار قهرمانی، موفق ترین تیم آفریقا نام دارد.

    لیبی و میزبانی از دست رفته جام ملت های ٢٠١٧
انتظار بازی های سال  پایان رسید و حاال تیم ها  به  آفریقای ٢٠١٥ هم  به هر حال جام ملت های 
٢٠١٧ را می کشند؛ بازی هایی که هنوز میزبانی ندارد. بد نیست بدانید تا پیش از این قرار بود 
از   )٢٠١٣ سال  از  بعد  )و  دوباره  کشور  این  اما  شود  برگزار  لیبی  کشور  میزبانی  به  بازی ها 
میزبانی جام سرباز زده. لیبی در ابتدا قرار بود میزبان جام ملت های آفریقا در سال ٢٠١٣ باشد 
این  لیبی شود و  آفریقای جنوبی جانشین  این کشور باعث شد که کشور  اما بحران داخلی در 
کشور در عوض، میزبانی تورنمنت سال ٢٠١٧ را بر عهده بگیرد. در ماه آگوست سال گذشته 
میالدی پس از درگیری های داخلی میان اسالمگرایان و پارلمان، باز هم میزبانی لیبی منحل شد.

ورزش
١٩ کشته حاصل درگیری پلیس و هواداران فوتبال

فوتبال خونین در مصر
 مصر مشغول خریدن »رافائل«  از فرانسه است؛ ٢٤ هواپیمای 
فروش  ارزش  می کنند  ادعا  فرانسوی ها  که  جنگی»رافائل« 
آنها بیش از پنج  میلیون یورو است. با این حال حاال باید گفت 
نگران  و  نیست  »رافائل«  دیگر  دلمشغولیشان،  مصری ها 
»شوالیه های سفید« هستند؛ »اولتراها«یی که هر وقت فرصت 
کرده اند زمین فوتبال را به میدانی برای تسویه حساب سیاسی 
به آشوب  افراطی متهم  تبدیل کرده اند. حاال همین هواداران 
بی گناه  تماشاگر  ١٩نفر  جان  به تازگی  که  آشوبی  هستند. 
فوتبال را گرفته است.  به گزارش خبرگزاری فرانسه، مصر 
که  کشور  این  است.  فوتبال  تماشاگران  عزادار  دیگر  یک بار 
بعد از مدت ها امید داشت آرامش را در ورزشگاه ها حاکم کند 
به ناگاه با شوک دیگری روبه رو شد. در واقع بازی تیم های 
تاریک  نقطه  کشور،  این  لیگ  چارچوب  در  انبی  و  الزمالک 
دیگری در تاریخ سیاسی و ورزشی مصری ها حک کرد. ماجرا 
از این قرار بود که هواداران پرشور تیم الزمالک، که یکی از 
است خودشان  این کشور  فوتبال  و ریشه دار  قدیمی  تیم های 
را به ورزشگاه شمال شرقی قاهره رسانده بودند تا بازی را 
از نزدیک ببینند.  با این حال طبق دستوری که وزارت کشور 
این  داد  سید«  »پورت  در  درگیری  و   ٢٠١٢ سال  از  بعد  مصر 
بازی ها با حضور حداقلی تماشاگران برگزار می شود. برای 
بازی الزمالک هم از پیش تعیین شده بود که فقط ١٠هزار بلیت 
فروخته شود و این تعداد، پاسخگوی نیاز هواداران بی شمار 
هواداران  به  نفروختن بلیت  واقع  در  نبود.  مصری  تیم  این 
باعث شد آنها با استفاده از زور و شکستن فنس های محافظ 
و البته باالرفتن از دیوار ورزشگاه تالش کنند خودشان را به 
محل برگزاری مسابقه برسانند، موردی که با واکنش سریع 
پلیس مواجه شد. درست همان زمان که پلیس با گاز اشک آور 
و شلیک های هوایی تالش داشت تماشاگران را متفرق کند پای 
به  آتش زا  مواد  پرتاب  با  و  آمد  میان  به  سفید«  »شوالیه های 
سمت پلیس شعله این درگیری را گسترده کردند و در نهایت 
هم یکشنبه خونین دیگری برای مصر رقم خورد.  آمار اولیه 
از  بعد  که  تعدادی  داشت؛  ٢٥مجروح  و  کشته   ٢٢ از  حکایت 
حادثه دلخراش سال ٢٠١٢ بیشترین آمار کشته شدن هواداران 
گزارش های  گذشته  روز  حال  این  با  شد.  عنوان  فوتبال  در 
کشته،  »١٩نفر  داد:  نشان  کمتر  را  کشته شده ها  تعداد  پلیس 
این  شده اند«.  دستگیر  هم  آشوبگر   ١٨ و  زخمی  ٢٢پلیس 
به  مصر  وزارت  سخنگوی  عبدالطیف،  هانی  که  بود  موردی 

صورت رسمی آن را اعالم کرده است. 
تعطیلی لیگ مصر

صحنه  در  که  افرادی  از  یکی  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
است:  داده  شرح  این طور  را  ماجرا  بوده  حاضر  درگیری 
آتش  را  پلیس  خودروهای  از  یکی  ابتدا  عصبی  »تماشاگران 
آنها گاز آشک آور پرتاب کرد.  زدند و بعد هم پلیس به سمت 
اتفاقی که باعث شد مردم صحنه را ترک کنند و به متروکه های 
اطراف پناه ببرند«. با این حال پلیس برای متفرق کردن افراد 
از سالح گرم  لحظه  در همان  و درست  آورده  رو  آب پاش  به 
برای تیراندازی به سمت تماشاگران استفاده کرد. البته خالد 
تکذیب  را  مورد  این  مصر  امنیتی  سرویس  رییس  الخطیب، 
می کند: »در بین کشته شده ها، هیچ کدام به علت اصابت گلوله 
در  که  شده  حاصل  زدوخوردی  اثر  بر  بیشتر  و  نشده  کشته 

محل درگیری ها رخ داده است«. 
پیرو این اتفاق فدراسیون فوتبال مصر تصمیم گرفت لیگ این 
کشور را به مدت نامعلومی به حالت تعلیق درآورد و از همین 
حاال هم برنامه ای برای ممنوعیت ورود تماشاگران به طورکلی 
اینکه  قابل توجه  نکته  است.  گرفته  نظر  در  ورزشگاه ها  به 
خشم  میان  در  نظر  مورد  بازی  اتفاقات،  این  همه  وجود  با 

هوادارانی که بیرون از ورزشگاه منتظر بودند برگزار شد. 
٧٤ کشته در سال ٢٠١٢

است.  کرده  تجربه  را  جدی تری  فاجعه  پیش تر  البته  مصر 
و   ٢٠١٢ سال  در  االهلی  و  المسری  تیم های  بازی  جریان  در 
در بحبوحه اختالفات سیاسی این کشور هواداران دو تیم به 
کشته   ٧٤ وحشتناک  بیالن  نهایت  در  و  افتادند  یکدیگر  جان 
و بیش از صدها مجروح به جا ماند. اتفاقی که بعدها باعث 
شد حضور تماشاگران در ورزشگاه ها کنترل شود. در واقع 
شهرهای  در  شرایط  کنترل  برای  مصر  فوتبال  فدراسیون 
بازی  هر  به  تماشاگر  ١٠هزار  ورود  اجازه  قاهره  مثل  بزرگ 
و در شهر های کوچک اجازه ورود پنج هزار هوادار را صادر 
کرده بود که حاال با این اتفاق تازه به نظر می رسد ورود آنها 

به ورزشگاه از این پس محدودتر هم خواهد شد.

قهرمانی دوباره 
سرمربی فرانسوی

 یکشنبه شب، سی امین دوره بازی های فوتبال جام ملت های آفریقا به 
میزبانی گینه استوایی پس از ماراتون ٢١ روزه به پایان رسید و در نهایت 
این تیم ساحل عاج بود که با پیروزی در ضربات پنالتی در برابر غنا، جام 
قهرمانی را باالی سر برد. این دومین قهرمانی فیل ها پس از قهرمانی 
در بازی های ١٩٩٢ بود. در بازی رده بندی هم جمهوری دموکراتیك کنگو 
با پیروزی در برابر گینه استوایی در ضربات پنالتی به مقام سومی نایل 
شد. این مسابقات اتفاقات و حواشی زیادی در بر داشت و البته میزبان 

این بازی ها با بیشترین جریمه و خسارت مواجه شد.
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 افقي:
1- انعكاس- فرد با تجربه

2- فري��اد بلن��د- جاودانگ��ي- مركز 
فيليپين

3- فيلم��ي ب��ه كارگردان��ي مهدي 
صباغ زاده- بي شمار- چمن

4- رسول خدا- كاپ شكسته!- سند- 
چاه جهنم

5- اث��ر ماتيس��ن- مرد ع��ارف- فن 
آرايش سخن به صنعت هاي لفظي

6- ماش��ين- انگش��ت دارد- بازك��ن 
آذري

7- بي دست و پا- ش��هري در استان 
البرز- مقابل ناتني!

8- اپراي معروف وردي- كلمه شرط- 
بيمارستاني در شمال غرب تهران

9- ضد گرسنه- س��رزده و ناگهاني- 
از نام هاي خ��داي باريتعالي به معني 

بسيار بخشنده
10- كلمه شگفتي- معصيت- نوعي 

غذاي فرنگي
11- مادر حضرت مهدي )عج(- از عاليم نگارشي- نت آخر

12- رنگ- اختالل خوني شايع- مذكر- كيسه بزرگ از چرم
13- بغل- ياري دهنده- پاكي، طهارت

14- داراي آهنگ يكسان- تيرچه چوبي- شورش
15- مرغ يخ- سازگار و نيكوطبع

 عمودي:
1- از گياهان دارويي- نمايشنامه آلبركامو

2- فارسي آيفون- قشر و پوسته- كما
3- گريه، ناله- مخلوط آب و آرد- الگو

4- ديوار بلند- فرايند، طرز- رودي در جوار عراق- امر از شستن
5- ناچار- در اين مكان- از اصوات عاطفي حاكي از درد

6- چاره- جزء، بخش- گياه طبي با نام ديگر هندبا
7- صداي پروازي زنبور- يك نوشيدني- مامان

8- هميشگي- خروس مازندراني- گيشه
9- سمبل- نقاش- برهنه

10- اقامتگاه شاه- كوبنده مطبخ- گياه بوريا
11- مايه- بزرگ ده- خاور

12- اب��زار درو- پول قدرتمند 
بدون بسم اهلل-  آسيايي- سوره 

صفت چاي
13- چش��مه- نوع��ي كبك- 

تندرست
14- بهر پخت آبگوشت مي بايد 
خريد- ضمير جمع- چيني در 

جامه زنانه
15- به دختر يا پس��ري گويند 
كه در مسابقات ورزشي به طور 
منظم برنامه هايي براي تشويق 
تيم خود اجرا كند- يكي از سه 
تيم فوتبال معروف و پرطرفدار 

تركيه اي

 افقي:
1- پ��رده ن��ازك چش��م- يكي از 

آهنگ هاي قديم موسيقي ايراني
2- شهري در فرانسه- ديوار قلعه- 

پر و لبريز
3- بينش- فراوان- همسر زن

خورش��يد-  اله��ه  س��حاب-   -4
مسلك- جد

5- رم��ق- ط��رد ش��ده- گياهي 
مقدس در آئين زرتشت

6- استاد كارهاي ساختماني- ضد 
كلفت- منقار مرغان

7- پاكسازي گياهان هرز- شفاي 
بيمار- قبال

8- امر به نواختن- خريد و فروش- 
وس��يله اي ك��ه براي گرم ش��دن 
در زمس��تان در خانه ها اس��تفاده 

مي شود
9- كهرباي سياه- هدايتگر- تنبل
10- گل و الي- چهارپا- تهمت

 11- مرك��ز س��وريه- زيرزمين��ي 
در عمق زياد- چهره

12- كار برجسته- اين تنگه داراي زيبايي هاي منحصر به فردي است كه مي تواند چشم 
هر بيننده را بنوازد- يكي از حروف انگليسي - آزاد

13- توانا- افسوس خوردن- نام مردانه
14- ديندار- واحد وزن- اهل سرزمين شگفتي هاست

15- نوعي خودرو لوكس- خارپشت

 عمودي:
1- اسب ناپلئون- از ستارگان و بازيگران خانم فيلم دل بي قرار )روي پرده سينما(

2- آشي كه با برنج و سبزي پخته شود- حركت- پيمان ناقال
3- سمت چپ- بار درخت- گفت وگوي شكوه آميز

4- سرخناي- بلند قد- زهر- كوچك
5- خانه هاي ريز روي شيشه يا گراور- پيغمبر زمان گشتاسب- متضاد ماده

6- خمره بزرگ- ميوه اي با خاصيت طبي- وقت ها
7- طمع- اين ش��هر تاريخي و باستاني استان ايالم در ادوار مختلف بارها ويران و آباد 

شده است- صفا، خلوص
8- غرامت- شهري در هند- يار كالباس

9- ساختمان فروريخته- ماه ميالدي- نيلوفر هندي
10- يار عروس- هديه و تحفه فرستادن- گشاده

11- يك��ي از چاش��ني هاي 
معطر- علم تركيب اصوات- 

ماشين نويسي
12- م��زه اي مايل به تلخي- 
صاف و پوست كنده- پلكان 

زين- غالم
13- حومه كاش��ان- مقابل 

دشوار- طرز، روش
پاكيزه-  14- خدايي- پاك، 

نجات يافتن
15- فيلم نامزد دريافت نخل 
طال در جش��نواره فيلم كن 

2013- پدر شيمي امروزي

حل جدول ويژه شماره 5662حل جدول عادی شماره 5662

 ج�دول روزنام�ه  دارای دو »ش�رح ع�ادی و وي�ژه« اس�ت. در ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح ابتدا يک�ی از ش�رح ها را با م�داد حل کرده 
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازيد.

جدول ويژه  جدول عادي

یک جـــدول با دو شـــرح

 سال بیستم  شماره 5663 
 یکشنبه  18 خرداد 1393

نگاه  زن جوان روي وس��ايل خانه 
مي لغزد. »همه ش��ان نو هس��تند. يك 
سال بيشتر استفاده نشده اند. خيلي از 
لوازم بخصوص وسايل برقي را هم كه 

اصاًل استفاده نكرده ام.«
اينها را گويي با حس��رت مي گويد. 
تك تك وسايل خانه را با ذوق و شوق 
خري��ده و ب��راي هر كدام ش��ان روزها 
وقت صرف كرده است. نجواگونه ادامه 
مي دهد: »طفلك مادرم؛ چقدر زحمت 
كش��يد ك��ه همه چي��ز ت��ك و عالي 
باش��د. چقدر هزينه كرد اما حاال بايد 

تمامشان را به مفت بدهم برود!«
روي تمام وسايل برچسب هايي زده 
كه قيمت را نشان مي دهد. »اين طوري 
راحت تر اس��ت. مجبور نيس��تم دائم 
قيمت ه��ا را تك��رار كن��م. البت��ه اين 

قيمت ها جاي تخفيف هم دارد.«
خانم ميانسالي كه مشغول وارسي 
ظرف كريستال پايه دار است، مي گويد: 
»اي��ن را ارزان ب��ده، بب��رم. اگر خوب 
تخفي��ف بده��ي، خواهرهاي��م را هم 

مي آورم تا خريد كنند.«
زن جوان كه آثار شرمس��اري روي 
عذرخواهي  ش��ده،  نماي��ان  صورتش 
مي كند كه برايش مقدور نيست ظرف 
را كمتر از قيمت در نظر گرفته ش��ده 
بفروش��د، آخر قيمتش خيلي باالتر از 

اينهاست. 
و  م��ي آورد  پايي��ن  را  صداي��ش 
مي گوي��د: »خيلي ها فكر مي كنند كه 
وقتي كس��ي آگهي حراج لوازم منزل 
زده، معن��ي اش اين اس��ت ك��ه تمام 
وس��ايل را به نازل ترين قيمت ممكن 
بايد بفروش��د اما واقعيت اين است كه 
براي خريد اين لوازم پول زيادي خرج 
شده است و نمي شود همين طور ارزان 
همه را بفروشم. در ضمن پول فروش 
وسايل منزل، سرمايه كوچكي مي شود 
برايمان كه خانه و زندگي جديد را راه 
بيندازيم. خودت��ان كه بهتر مي دانيد؛ 
آنجا با اين پول، نصف اين وس��ايل را 

هم به آدم نمي دهند!«
دختر جواني كه نزديك ايس��تاده 
و لباس ه��ا را ن��گاه مي كند، مي گويد: 

»عوضش مي روي راحت مي شوي!«
زن جوان اما با او موافق نيس��ت و 
گويي دل��ش از اول هم چندان به اين 
سفر راضي نبوده است. »همسرم اصرار 
داش��ت كه مهاجرت كني��م. از همان 
ابتدا ك��ه تصميم ب��ه ازدواج گرفتيم، 
دنب��ال كارهايش بود. فك��ر مي كردم 
ش��ايد منصرف ش��ود اما عزمش براي 
اي��ن كار خيلي جزم ب��ود. به هر حال 
چاره اي نيست. من هم سعي مي كنم 
خ��ودم را با ش��رايط جديد وفق دهم، 
هرچن��د ك��ه دوري از خان��واده برايم 

خيلي سخت است.«
صداي زنگ در دوباره بلند مي شود. 
مش��تري هاي جديد آمده اند. با خنده 
مي گوي��د: »ب��راي خودم ه��م خيلي 
جالب است. تازه همين امروز آگهي ها 
را روي دي��وار كوچ��ه چس��بانده ام و 
تلفن از صبح همين طوري دارد زنگ 
مي خورد و كلي هم مشتري داشته ام. 
اصاًل فكرش را ه��م نمي كردم اينقدر 

استقبال شود.«
يك��ي از خانم ه��اي ت��ازه وارد كه 
انگار به چم و خ��م اين گونه حراج ها 
آشناس��ت و جزو خري��داران حرفه اي 
حراج ه��اي خانگ��ي اس��ت، دوري در 
خانه مي زن��د و مي گويد: »قيمت ها را 
خيل��ي باال زده اي! اي��ن طوري كارت 

خيلي طول مي كشد. ارزان كه بدهي، 
همين امروز همه ش��ان را مي فروشي. 
سمساري يك سوم اين قيمت ها را هم 

بابت اين وسايل پرداخت نمي كند.«
زن ج��وان ب��ا دلخ��وري مي گويد: 
»گفت��ه بودم كه بيش��تر مش��تري ها 
انتظار دارن��د لوازم را ب��ه پايين ترين 
قيمت بخرند. البته خودم هم مي دانم 
كه سمس��اري ها وس��ايل را با قيمت 
خيلي پايين مي خرند؛ ولي حسن اش 
به اين اس��ت كه معمواًل همه را يكجا 
برمي دارند اما قيمت پيشنهادي ش��ان 
آنق��در پايين اس��ت كه اش��ك آدم را 

درمي آورد!«  
مشتري هاي تازه، سر خريد برخي 
وسايل با صاحبخانه به توافق مي رسند. 
زن جوان ظرف ها را ناش��يانه روزنامه 
پي��چ مي كن��د و داخ��ل نايلون ه��اي 
پالستيكي مي گذارد، به دست خريدار 
مي دهد و خجوالنه مي گويد: »مبارك 

باشد. به شادي استفاده كنيد!«
صداي زنگ در دوباره بلند مي شود. 
خانه از خرده ريزها و وسايل كوچك كم 
كم خالي مي شود. تكه هاي بزرگ مثل 
مبلمان و يخچال و ماشين لباسشويي 
اما خريداران خاص خودشان را دارند. 
چانه زني بر سرش��ان هم بيشتر است. 
بعضي ها كه اصواًل ترجيح مي دهند از 
ابتدا قيد خريد لوازم برقي دست دوم 
را بزنند اما برخي ديگر هم بنا به مورد 

استفاده شان، خواستار اين قبيل لوازم 
هستند؛ يكي وسعش نمي رسد وسيله 
ن��و بخرد يكي ديگر ه��م دنبال خريد 
لوازم دست دوم براي ويالي شمال اش 
است. حتي گاهي براي خريد جهيزيه 
هم س��راغ اين آگهي ه��ا مي روند چرا 
كه ب��ه گفته يك��ي از همين دس��ت 
خريداران، بس��ياري از لوازم زوج هايي 
كه قص��د مهاجرت دارن��د، كاماًل نو و 

دست نخورده است.  
ë پا در كفش سمسارها!

آگه��ي ك��ردن ل��وازم من��زل ب��ه 
س��اده ترين ش��كلش كه ب��ه تعدادي 
كاغذ س��فيد، يك عدد ماژيك و كمي 
چسب نياز دارد، هميشه مرسوم بوده 
و هس��ت. البت��ه اين طور ك��ه به نظر 
مي رس��د، فروش لوازم من��زل به اين 
شيوه طرفداران زيادي بخصوص بين 
خانم ها دارد. آنها معمواًل با ديدن آگهي 
كه آدرسش نزديك محل زندگي شان 
اس��ت، به بازديد از حراج هاي خانگي 

تمايل نش��ان مي دهن��د؛ خصوصًا اگر 
علت فروش لوازم، مسافرت ذكر شده 
باشد، چرا كه در اين صورت فروشنده 
عجل��ه دارد ت��ا هرچه زودتر اس��باب 
و ل��وازم من��زل را به فروش برس��اند 
بنابراين بر س��ر قيمت ها هم مي شود 
راحت تر كنار آمد.  همين مس��أله هم 
باعث مي شود كه گاهي برخي افراد با 
اين عنوان به فروش لوازم دس��ت دوم 

بپردازند.
»خانم��ي ب��ود كه هر چن��د وقت 
يك ب��ار آگهي فروش ل��وازم به دليل 
مهاجرت مي زد، اما خبري از مسافرت 
نب��ود. فروش خوبي هم داش��ت. بعداً 
معلوم ش��د كه خودش لوازم دس��ت 
دوم را با قيمت خيلي پايين مي خرد و 
در خان��ه اش آگهي مي كند و با قيمت 
باالتري به فروش مي رس��اند؛ ش��بيه 

كاري كه سمسارها مي كنند.«
اينها را يكي از خانم هاي اهل محل 
مي گوي��د. او ادام��ه مي ده��د: »حتي 
بعض��ي سمس��ارها هم به اين ش��يوه 
آگهي مي دهند تا مش��تري بيشتري 
جلب كنند و لوازم دست دوم را هم در 
خانه هايي ك��ه براي مدت كوتاه اجاره 
مي كنند، به فروش مي رسانند. اين را 

از يكي از دوستانم شنيده ام.« 
سمس��ارها البته از قديم كارش��ان 
خريد و فروش لوازم دس��ت دوم بوده 
و سمساري هم پيشه اي شناخته شده 

براي بيشتر مردم است.
در گذش��ته مغازه هايي ب��ا عنوان 
»كهنه فروش��ي« و »امانت فروشي«، 
معم��واًل در ه��ر محل��ه اي به چش��م 
مي خ��ورد. اين كهنه فروش��ي ها البته 
روزگاري براي خودش��ان كيا و بيايي 
داش��تند و در بساط ش��ان از كاس��ه 
بش��قاب هاي مس��تعمل و لب پ��ر ت��ا 
ظرف ه��اي عتيقه و چندصد س��اله را 
مي ش��د پيدا كرد. درآمدش��ان هم بد 

نبود. 
يداهلل س��تاري كه حدود 40 سال 
است به شغل سمساري اشتغال دارد، 
در گفت وگ��و با اي��ران مي گويد: »در 
گذشته سمسارها براي خودشان اسم 
و رسمي داشتند و مورد اعتماد اهالي 
محل بودند. حرف ما خريدار داش��ت 
و م��ردم قبول مان داش��تند. چانه زني 
هميشه چاش��ني كار ما بوده است اما 
اي��ن طور نبود كه بخواهيم توي س��ر 
جنس بزنيم و حق مش��تري را ضايع 

كنيم. حاال اما اين كار حساب و كتاب 
خودش را از دس��ت داده و هركس��ي 
به راحتي وارد اين ش��غل مي ش��ود و 
برخ��ي افراد هم با ندانم كاري، اس��م 
سمس��اري را خراب مي كنند، طوري 
كه تا اسم سمس��ار مي آيد، مردم فكر 
مي كنند قرار است جنس شان به مفت 

از دست شان درآورده شود.«
او ادام��ه مي دهد: »اي��ن روزها هر 
كس��ي كه قصد فروش لوازم منزل اش 
را دارد، خ��ودش آگهي مي نويس��د و 
روي در و ديوار مي چسباند. مردم فكر 
مي كنن��د كه اين طوري به نفع ش��ان 
اس��ت و سود بيشتري مي برند اما بايد 
بدانند كه ممكن است گاهي سرشان 
كاله هم برود چرا كه اطالع درس��تي 
از نحوه قيمت گذاري اجناس ندارند و 
همچنين گاهي با اين كار، خودشان را 
در معرض خط��ر قرار مي دهند، چون 
پاي هركسي به خانه شان باز مي شود 
و ممكن است حتي مورد سوء استفاده 

افراد خالفكار هم قرار گيرند.«  
حس��ين حيدرآقا، رئي��س اتحاديه 
سمساران و امانت فروش��ان تهران  تا 
حدي با گفته هاي اين سمسار قديمي 

موافق است.
او مي گويد: »در حال حاضر عالوه 
بر واحدهای صنفی بدون جواز کسب، 
اف��راد در خانه های مس��کونی هم به 
ف��روش کاال می پردازن��د. باي��د توجه 
داشت كس��ی كه در بدو ورود به اين 
صنف اس��ت با كس��ی كه در اين كار 
خبره است يا با اين كار آشنايی دارد، 
تفاوت دارد. تقريبًا می توان گفت كسی 
نمی تواند به تنهايی و بدون آش��نايی 
اوليه با اين صنف وارد اين شغل شود 
مگر اين كه پيش زمينه داشته باشد.«

حيدرآق��ا ادامه مي دهد: »وس��عت 
اين شغل بس��يار زياد است به همين 
دليل محدوده اجناسی كه يك سمسار 
می شناسد، بايد بسيار گسترده باشد. 
به عن��وان مثال در يك منزل چندين 
نوع لوازم اس��ت همين لوازم در منزل 
ديگ��ر ولی از ن��وع ديگر وج��ود دارد 
پس بايد سمسار با تمام اينها آشنايی 

داشته باشد.«
قيمت ه��ا ام��ا س��از خودش��ان را 
مي زنن��د چ��را كه ب��ه گفت��ه رئيس 
اتحاديه سمساران، سمساري ها تعرفه 
مش��خصي براي خري��د و فروش كاال 
ندارن��د و قيمت گ��ذاری روی اجناس 
به ص��ورت توافقی ص��ورت می گيرد 
و بستگی مس��تقيم به مکان، حجم و 

کيفيت جنس دارد. 
او معتقد اس��ت كه افزايش فعاليت 
افراد در واحدهای بدون جواز کس��ب 
و بوي��ژه در من��ازل، نش��ان دهن��ده 
درآمدزايي اين ش��غل اس��ت البته به 
گفته او سمس��اري كار چندان راحتي 
ه��م نيس��ت و گرفتاري ه��اي خاص 

خودش را دارد. 
مرك��ز آمار اي��ران، درآم��دزا بودن 
ش��غل سمس��اري را تأييد مي كند. بر 
اس��اس اع��الم اين مركز، ب��ا توجه به 
تعداد 21 ميليون��ي خانوارهاي ايرانی 
و فروش س��االنه بي��ش از 532 هزار 
تومان کاالهای دس��ت دوم از س��وي 
هر خانوار، می ت��وان رقم تقريبی بازار 
سمس��اری های ايران��ی را 11 هزار و 
188 ميليارد توم��ان برآورد کرد. اين 
رقم حداقل رقمی است که سمساری ها 
هم می توانند از فروش کاالهای دست 
دوم خان��وار به دس��ت بياورند. اما اگر 
س��ود آنها را به اين رق��م اضافه کنيم 
طبيعتًا اين رقم افزايش چش��مگيری 

خواهد داشت.
بر اين اس��اس خانواره��اي ايرانی 
س��االنه 4 درصد از درآمدهای خود را 
از فروش دارايی های دس��ت دوم شان 
تأمي��ن می کنند و ب��ا توجه به همين 
مسأله هم هست كه تعداد افرادي كه 
در قالب ه��اي مختلف و تحت عناوين 
متفاوت به اين كار اقدام مي كنند، هر 

روز زيادتر مي شود.
ë  كهنه فروشي از نوع مجازي

تمايل مردم به تعويض لوازم منزل 
و تغيير دكوراسيون، مهاجرت به خارج 
از كش��ور و نياز مال��ي  ناگهاني براي 
تأمين هزينه هاي ضروري، مي تواند از 

حراج به علت مسافرت
ابعاد مختلف خرید و فروش لوازم دست دوم   

تغيير دكوراس�يون، مهاجرت به خارج از كشور و نياز 
مال�ي  ناگهان�ي ب�راي تأمي�ن هزينه هاي ض�روري، 
 مي توان�د از جمل�ه انگيزه ه�اي ف�روش ل�وازم دس�ت دوم 

منزل باشد
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ب�ر  ع�اوه  حاض�ر  ح�ال  در 
واحده�ای صنف�ی ب�دون جواز 
کسب، افراد در خانه های مسکونی هم 
ب�ه فروش کاال می پردازن�د. بايد توجه 
داش�ت كس�ی كه در ب�دو ورود به اين 
صنف است با كسی كه در اين كار خبره 
است يا با اين كار آشنايی دارد، تفاوت 
دارد. تقريب�ًا می ت�وان گف�ت كس�ی 
نمی تواند ب�ه تنهايی و بدون آش�نايی 
اوليه با اين صنف وارد اين ش�غل شود 

مگر اين كه پيش زمينه داشته باشد

يك ميلي��ون تومان به فروش رفته، 3 
درصد كارمزد وب��راي كااليي كه بين 
500 هزار تومان تا يك ميليون تومان 
قيمت داش��ته هم 5 درصد كارمزد از 

سوي سايت دريافت مي شود.«
اينها توضيحاتي اس��ت كه اپراتور 
يكي از اين سايت هاي خريد و فروش 
لوازم دس��ت دوم، در گفت وگو با ايران 

ارائه مي دهد. 
با گش��تي در اين سايت ها با طيف 
گسترده اي از لوازم شامل لوازم برقي، 
چوبي و حتي پوشاك و لوازم شخصي 
مواج��ه مي ش��ويد ك��ه قيمت ه��اي 
متفاوت��ي دارند و برخ��ي از قيمت ها 

جمله انگيزه هاي فروش لوازم دس��ت 
دوم منزل باشد. 

در اي��ن ميان با توجه ب��ه افزايش 
اس��تفاده از ابزارهاي ارتباط جمعي و 
گس��ترش فعاليت در فضاي مجازي، 
خريد و فروش لوازم كار كرده و دست 
دوم هم در دني��اي وب براي خودش 
جاي��ي باز ك��رده و البت��ه طرفداراني 
هم پيدا كرده اس��ت. البته اين شيوه 
سال هاس��ت كه در بس��ياري كشورها 

مرسوم است.
كافي اس��ت عبارت هايي همچون 
»س��ايت فروش لوازم دس��ت دوم« يا 
»فروش اينترنتي لوازم دست دوم« را 
در صفحات وب جست وجو كنيد؛ آن 
وقت با انواع و اقس��ام سايت هايي كه 
در اين زمينه فعاليت مي كنند، مواجه 
خواهيد ش��د. هم��ه چيز ه��م ظاهراً 
ش��فاف و مش��خص اس��ت. در بيشتر 
اين س��ايت ها تصوير لوازم دست دوم 
با درج مش��خصات و قيمت در اختيار 
بازديدكنندگان قرار مي گيرد. شما در 
اين قبيل سايت ها مي توانيد به خريد 
و فروش لوازم دس��ت دوم اقدام كنيد 
اما شرط اش اين است كه كاربر سايت 
باش��يد. در بس��ياري از اين سايت ها 
چنين عبارتي درج ش��ده كه »باتوجه 
ب��ه اين ک��ه تمام��ی فعاليت های اين 
سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری 
اسالمی ايران اس��ت، برای استفاده از 
خدمات سايت ملزم به قبول شرايط و 

قوانين کاربری هستيد.«
معم��واًل در تم��اس ب��ا اپراتور اين 
س��ايت ها مي تواني��د اطالع��ات مورد 
نيازت��ان را در مورد نحوه عملكرد آنها 

به دست آوريد. 
»براي اينك��ه كاالي خودتان را از 
طريق سايت ما به فروش برسانيد، ابتدا 
بايد در س��ايت عضو شويد. بعد بايد از 
كاالهاي مورد نظرتان عكس بگيريد و 
عكس ها را در قسمت كاالهاي فروشي، 
آپلود كنيد و قيمت م��ورد نظرتان را 
هم درج كنيد. اطالعات مورد نظر شما 
طي 24 ساعت در سايت ثبت مي شود 
و در مع��رض ديد قرار مي گيرد. وقتي 
كاال به فروش رفت، ش��ماره حساب از 
سوي فروشنده به سايت اعالم مي شود 
تا مبلغ مورد نظر، از س��وي خريدار به 
حساب اش واريز ش��ود. كارمزدها هم 
با توجه ب��ه قيم��ت كاالي مورد نظر 
متف��اوت اس��ت و تنها از فروش��نده 
دريافت مي ش��ود. به اي��ن ترتيب كه 
مثاًل ب��راي كااليي كه به قيمت باالي 

هم واقعًا وسوسه انگيز به نظر مي رسد. 
همين وسوس��ه انگيز بودن هم گاهي 
دس��تمايه افراد خالفكار مي شود تا با 
تبليغات چش��مگير به كالهبرداري از 
مردم بپردازن��د. نمونه اخير اين قبيل 
اتفاق��ات در اصفه��ان رخ داد كه طي 
آن اف��رادي ب��ا راه اندازي س��ايت هاي 
تبليغاتي در اينترنت به تبليغ و فروش 
ل��وازم دس��ت دوم اق��دام مي كردند.  
وقتي كاربران به اين س��ايت مراجعه 
كرده و با مديريت سايت ارتباط برقرار 
مي كردند، اين ش��خص با مش��تريان 
خود طرح دوستي مي ريخت و از آنها 
مي خواست  تا پس از بازديد از سايت 
و انتخ��اب جنس مورد نظر، مبالغي را 
به صورت كارت به كارت به حس��اب 

مربوطه واريز كنند. 
اما خبري از ارس��ال ل��وازم نبود و 
ف��رد كالهبردار از تحوي��ل اجناس به 

خريداران اجتناب مي كرد.    
بر اين اس��اس هم بود كه سرهنگ 
س��تار خس��روي، رئيس پلي��س فتا 
اصفهان به م��ردم  توصيه كرد كه در 
خريده��اي اينترنت��ي از س��ايت هاي 
معتب��ر خري��داري و حتي المقدور از 
خريدن اجناس دس��ت دوم از طريق 
اينترنت خودداري كنند زيرا احتمال 
اين كه در اين ش��يوه، فرد فروش��نده 
اجناس انتخاب ش��ده را در قبال مبلغ 
دريافت��ي به آنان يا تحويل ندهد يا به 
جاي آن يك جنس ديگري را ارس��ال 

كند، زياد است.
البته اين، تنها مث��ال در اين گونه 
موارد نيست و اتفاقات مشابه در ساير 
نقاط كش��ور روي داده و اين در حالي 
است كه با توجه به نوظهور بودن اين 
ش��يوه خري��د و فروش در كش��ور ما، 
هنوز اطالعات و آگاهي هاي الزمي در 
مورد آن وجود ن��دارد و نحوه فعاليت 
اين قبيل س��ايت ها ه��م چندان براي 
مردم روشن نيست. خيلي ها هم اصواًل 
ترجيح مي دهند براي خريد و فروش 
كاالي دست دوم، سراغ فضاي مجازي 
نرون��د و ب��ه اصطالح، تا جن��س را از 
نزديك نبينند و آن را خوب وارس��ي 
نكنند، خيال ش��ان راحت نمي ش��ود. 
اينجاس��ت كه آگهي هاي دستنويس 
روي ديوار ب��ا آن حال و هواي محلي 
و خودماني اش توجه ش��ان را بيشتر از 
رن��گ و لعاب فروش��نده هاي مجازي 
جل��ب مي كن��د؛ بخص��وص آنه��ا كه 
روي شان نوشته شده: »حراج به علت 

مسافرت«   
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 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین )بره(:

امروز یاس و ناامیدی تان به نقطه جوش می رسد! و شما باید حتما 
شما  اینکه  باوجود  می شوید!!  منفجر  وگرنه  کنید  پیدا  فراری  راه 
اینکه  از  قبل  شده اید  وسوسه  ولی  دارید،  مختلفی  مسئولیت های 
همه شان را تمام کنید فعال بی خیالشان بشوید! شما خیلی راحت 
می رود.  پیش  خوب  چیز  همه  که  کنید  قانع  را  خودتان  می توانید 
به  به موقع  با عمل کردن  اما شما می توانید  بیفتد،  اتفاق  این  شاید 
قول هایتان به جای فرار کردن از آنها، احتمال نتیجه مثبت را افزایش 

دهید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
در  می تواند  می شود  ایجاد  شما  روی  که  فشارهایی  امروز 
هنوز  شما  اما  دهد،  تان  یاری  موانع  برابر  در  کردن  ایستادگی 
احساس درماندگی می کنید و چشمه خالقیت تان خشک شده است! 
خوشبختانه به طور ناگهانی پیام هایی دریافت می کنید که خودتان 
هم شگفت زده خواهید شد و در نتیجه راه های ابراز وجود کردن را 
پیدا می کنید! تسلیم نشوید؛ چرا که یکدفعه نمی توانید به همه چیز 
برسید. آرام آرام پیش بروید، ناگهان اتفاقی رخ خواهد داد که حتی 

فراتراز انتظارات شما است!!

متولدین خرداد )دوقلوها(:
احتماال  اما  کنید،  رسیدگی  عاطفی  مساله  یک  به  باید  امروز  شما 
شما سعی می کنید از هر تاکتیکی که در کتاب در مورد کناره گیری 
کار  شرایط  با  شدن  روبرو  اگرچه  کنید.  استفاده  شده  گفته  کردن 
منطق  خود  روش  در  که  هستید  قادر  شما  اما  است،  ناخوشایندی 
اینکه  برای  کنید،  احتیاط  قدری  است  اما الزم  برگزینید.  را  و عقل 

عصبانی  نمی افتد  اتفاق  هم  اصال  که  چیزی  خاطر  به  است  ممکن 
شوید. کمی خویشتن داری داشتن در میان راه بهتان کمتان می کند.

متولدین تیر )خرچنگ(:
امروز امکان دارد یک دوست صمیمی و یا یکی از اعضای خانواده 
تان در کارتان دخالت کند! در این صورت کنار آمدن با احساساتتان 
فکر  بعد  و  بکشید  عمیق  نفس  یک  بود.  خواهد  کننده ای  کسل  کار 
اینکه  خاطر  به  بگویید،  می خواهید  چه  فرد  این  به  که  ببینید  کنید 
بیاید!  بیرون  دهانتان  از  نادرستی  یا  اضافی  حرف  است  ممکن 
به  شروع  وقتی  اما  بمانید،  ساکت  می دهید  ترجیح  اینکه  باوجود 
حرف زدن کنید دیگر نمی توانید ساکت شوید! برای همین االن بهتر 
است به جای زیاد حرف زدن، جانب احتیاط را نگاه داشته و خیلی 

کم حرف بزنید.

متولدین مرداد )شیر(:
ظاهرا شما پول کافی برای خریدن چیزی که دوستش دارید و عشق 
کافی برای راضی کردن دلتان ندارید! اما االن در این شرایط نااراحت 
کننده درس و اندرز مهمی نهفته است. شما دارید یاد می گیرید که 
می توانید با کمتر از این هم کامال راضی و خشنود باشید. همین االن 
ایجاد کرده اید را شکسته و  محدودیت هایی که خودتان برای خود 

سعی کنید که به سادگی نگرش خود را تغییر دهید.

متولدین شهریور )سنبله(:
زیاد  شما  می پیوندد،  بهرام  به  شما  نشانه  در  ماه  که  وقتی  امروز 
شاد نخواهید بود. بااین حال توانایی مقاومت کردن در این شرایط 
باشد!  عجیب  کادویی  کاغذ  داخل  در  ای  هدیه  می تواند  دشوار 
موقعی  تا  می خواستید،  شما  که  نیست  چیزی  هدیه  این  اگر  حتی 
این نارضایتی تازه را به دست  از  آزاد شدن  که بصیرت الزم برای 
را  می پوشاند  را  درونش  محتویات  که  کادو  کاغد  این  نیاورده اید، 

کنار زده و ازش استفاده کنید.

متولدین مهر )ترازو(:
"رویاها"  خانه  یعنی  تان  خانه  دوازدهمین  در  ماه  اینکه  باوجود 
عشق  از  مثبت  نتیجه  دیدن  می شود،  ملحق  کننده  محدود  بهرام  به 
ورزی هایتان برای شما تبدیل به چالش شده است! خوشبختانه ماه 
با اورانوس غیرعادی در یک امتداد قرار می گیرد و انتظار می رود 
طرز  به  نیز  شما  می کند،  پیدا  ادامه  شرایط  این  که  گونه  همان  به 
خوشایندی شگفت زده بشوید! یادتان باشد اگر به خودتان اجازه 
بدهید که در افکار منفی غوطه ور شوید، پتانسیل های باال و عالیتان 

هیچ گاه امکان ظهور پیدا نخواهند کرد.

متولدین آبان )عقرب(:
اینکه  برای  باشید!!  کلفت  پوست  کرگدن  مثل  باید  شما  امروز 
دوستانتان بیخودی و بدون هیچ دلیل واضحی حسابی بهتان سخت 
واقع  موثر  اینجا  شما  جادویی  اسلحه  خوشبختانه  می کنند.  گیری 
خواهد شد و آنهم توانایی شما در استفاده بهینه از انرژی تان است 
و این شما را از اعتراض هایی که در نهایت اصال هم هیچ کاری از 
با  که  شوید  وسوسه  شاید  ساخت.  خواهد  مصون  نمی برند  پیش 
اما باید  جنگیدن از درستکاری و بی عیب بودن کارتان دفاع کنید، 
تر  نزدیک  مشکل  حل  راه  به  را  شما  اصال  شدن  درگیر  که  بدانید 

نمی کند.

متولدین آذر )کمان(:
شما امسال خیلی تالش کرده اید که موقعیت خود را از نظر حرفه ای 
خسته  سخت  کار  همه  این  از  امروز  این  باوجود  ببرید.  باالتر 
اصال  شما  که  چرا  کنید،  توجه  خیلی  خود  احساسات  به  شده اید. 
آگاه  است  بزرگ شدن  و  در حال رشد کردن  که  یاس  و  ناامیدی  از 
نیستید. این ناامیدی در آخر راه می تواند مشکلتان خیلی زیادی را 
برای مدت کوتاهی  تان شاید  ناامیدی  پنهان کردن  آورد.  به وجود 
اما در دراز مدت ممکن است باعث خشم و عقده های  جواب بدهد، 
یک  کردن  سهیم  شود.  عاطفی  ناراحتی های  حتی  یا  و  فروخورده 

دوست در احساسات تان بهتان کمک می کند تا فشاری که روی خود 
احساس می کنید را کم کنید.

متولدین دی )بز(:
اگر شما آرزوهای بلند پروازانه ای برای آینده خود دارید، امروز در 
حالیکه برنامه های بزرگتان نقش بر آب می شوند، اعتماد به نفستان 
سفید  سیه  شب  هر  پایان  که  باشد  یادتان  اما  می شود.  متزلزل  نیز 
سریع  خیلی  را  خود  مسیر  ندارید  تمایل  خیلی  معموال  شما  است! 
عوض کنید و همین کمکتان می کند تفاوت بین شادی و ناراحتی را 
امکان وارد کردن پروژه های جدید و  از زمانیکه  خوب درک کنید. 
تعلقات و  بین بردن  از  ایجاد کنید،  تان  به زندگی  را  بهتر  ایده های 
وابستگی ها به برنامه های قبلی تان می تواند برای شما کاری روح 

افزا و نشاط آور باشد.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
اگر در زندگی کاری و یا زندگی شخصی خود نیازمند کمک دیگران 
نکند،  استقبال  شما  درخواست  این  از  کسی  امروز  اگر  و  هستید 
شوید.  روبرو  نامطبوعی  و  کننده  ناراحت  موقعیت  با  است  ممکن 
دارید که می تواند نجاتتان بدهد!!  خوشبختانه شما فرشته نجاتی 
اجازه ندهید یاس و ناامیدی چشم تان را به روی خبرهای خوبی که 

این اطراف کمین کرده اند ببندد!!

متولدین اسفند )ماهی(:
در فکر و خیال بودن بدین معنی نیست که شما در رویا و خیاالت 
خود غرق شده اید، اما حاال به اندازه کافی وسوسه تان می کند! وقتی 
نگرش های  کردن  حفظ  می شود،  انداخته  سنگ  پایتان  جلوی  مدام 
پیروز  برای  کنید  فکر  است  ممکن  حتی  است.  دشواری  کار  مثبت 
ضدتان  بر  و  می کنند  مخالفت  شما  با  که  کسانی  برابر  در  شدن 
هستند باید سخت تر کار کنید. با همه این احوال اگر اجازه ندهید 
جواب های منفی حرکتتان را کندتر کند و اگر تمام حواس خود را 
روی نگرش نهایی تان متمرکز کنید، هر چیزی امکان پذیر می شود.

جدول و سرگرمی

چه کشکی، چه پشمی
چوپانی گله را به صحرا برد به درخت گردوی تنومندی رسید.

گرفت،  در  سختی  گردباد  ناگهان  که  شد  مشغول  گردو  چیدن  به  و  رفت  باال  آن  از 
خواست فرود آید، ترسید. باد شاخه ای را که چوپان روی آن بود به این طرف و آن 

طرف می برد.
دید نزدیك است که بیفتد و دست و پایش بشکند.

در حال مستاصل شد...
از دور بقعه امامزاده ای را دید و گفت:

ای امام زاده گله ام نذر تو، از درخت سالم پایین بیایم.
قدری باد ساکت شد و چوپان به شاخه قوی تری دست زد و جای پایی پیدا کرده و 

خود را محکم گرفت.
گفت:ای امام زاده خدا راضی نمی شود که زن و بچه من بیچاره از تنگی و خواری 

بمیرند و تو همه گله را صاحب شوی.
نصف گله را به تو می دهم و نصفی هم برای خودم...

قدری پایین تر آمد.
وقتی که نزدیك تنه درخت رسید گفت:

ای امام زاده نصف گله را چطور نگهداری می کنی؟
آنهار ا خودم نگهداری می کنم در عوض کشك و پشم نصف گله را به تو می دهم.

وقتی کمی پایین تر آمد گفت:
باالخره چوپان هم که بی مزد نمی شود کشکش مال تو، پشمش مال من به عنوان 

دستمزد.
وقتی باقی تنه را ُسرخورد و پایش به زمین رسید نگاهی به گنبد امامزاده انداخت و 

گفت: چه کشکی چه پشمی؟
ما از هول خودمان یك غلطی کردیم

غلط زیادی که جریمه ندارد.
منبع: کتاب کوچه؛ احمد شاملو

**********

مالنصرالدین و دود کباب
فقیری از کنار دکان کباب فروشی می گذشت. مرد کباب فروش گوشت ها را در سیخ ها کرده 
و به روی آتش نهاده باد می زد و بوی خوش گوشت سرخ شده در فضا پراکنده شده بود. 
بیچاره مرد فقیر چون گرسنه بود و پولی هم نداشت تا از کباب بخورد تکه نان خشکی را که 
در توبره داشت خارج کرده و بر روی دود کباب گرفته به دهان گذاشت.او به همین ترتیب 
چند تکه نان خشک خورد و سپس براه افتاد تا از آنجا برود ولی مرد کباب فروش به سرعت از 
دکان خارج شده دست وی را گرفت و گفت:کجا می روی پول دود کباب را که خورده ای بده.

از قضا مالنصرالدین از آنجا می گذشت جریان را دید و متوجه شد که مرد فقیر التماس و زاری 
می کند و تقاضا می نماید او را رها کنند. ولی مرد کباب فروش می خواست پول دودی را که 

وی خورده است بگیرد.
مال دلش برای مرد فقیر سوخت و جلو رفته به کباب فروش گفت: این مرد را آزاد کن تا برود 

من پول دود کبابی را که او خورده است می دهم.
کباب فروش قبول کرد و مرد فقیر را رها کرد. مال پس از رقتن فقیر چند سکه از جیبش خارج 
کرده و در حال که آنها را یکی پس از دیگری به روی زمین می انداخت به مرد کباب فروش 
گفت: بیا این هم صدای پول دودی که آن مرد خورده، بشمار و تحویل بگیر.مرد کباب فروش 
با حیرت به مال نگریست و گفت: این چه طرز پول دادن است مرد خدا؟ مال همان طور که پول 
ها را بر زمین می انداخت تا صدایی از آنها بلند شود گفت: خوب جان من کسی که دود کباب 

و بوی آنرا بفروشد و بخواهد برای آن پول بگیرد باید به جای پول صدای آنرا تحویل بگیرد.

یت
حکا
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غزلیات حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
ور نه اندیشه این کار فراموشش باد

آن که یک جرعه می از دست تواند دادن
دست با شاهد مقصود در آغوشش باد

پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد
شاه ترکان سخن مدعیان م یشنود

شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد
گر چه از کبر سخن با من درویش نگفت

جان فدای شکرین پسته خاموشش باد
چشمم از آینه داران خط و خالش گشت

لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد
نرگس مست نوازش کن مردم دارش

خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد
به غالمی تو مشهور جهان شد حافظ

حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد

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

If, to limit, the Sufi drink wine to him, sweet may it be!
If not, the thought of this work of his, forgotten be!
That one who can give up a single draft of wine,
With the Beloved of his desire his hand in his bosom, be.
Said our Pir: “On the Creator’s pen, passed no error:”
On his pure sight, error-covering, afarin be!
The King of the Turkans heard the speech of the adversaries:
Of the oppression of Siyawash, his a great shame be!
Although, through pride, he uttered no word to me, the poor darvish;
A ransom for His sweet, silent, pistachio nut, my life be!
Of the number of mirror-holders of his line and mole, my eye became:
Of the number of the kiss-snatchers of his bosom and back, my lip be.
The intoxicated narcissus, favor-doer, ma n-preserver;
If it drink lover’s blood in a goblet, to it sweet may it be!
Hafez! in thy service, the world became famous:
In its ear, the ring of service of thy tress, be!

 چالش خاك بر سر  
نازنین متین نیا 

 چالش جدید، چالش خاك بر سر است؛ چالشی که همین دیروز در دنیای 
مجازی شروع شد تا مردم اهواز، بوشهر و شهرهای جنوبی که این روزها 
ایران  سرتاسر  در  همراهانی  که  باشند  آگاه  و  بدانند  نشسته اند،  خاك  به 
دارند. قبل از شروع این چالش هم مرکز توجه  بازهم به سمت اهواز بود و 
آسمان اخرایی رنگ این شهر. تایپوگرافی هایی با جمالتی درباره خاکی در 
هوای اهواز معلق است، گزارش هایی درباره اینکه ریزگردها و توفان خاك 
چیست، حرف هایی در نقد آنچه که مدیران دیپلماتیك برای جلوگیری از این 
فاجعه انجام ندادند و حتی استتوس هایی درباره شرم از لذت باران تهران، 

اینستاگرام،  وایبر،  فیس بوك،  در  انگار  می شود.  البته  و  می شد  هم رسانی 
توییتر و فضاهای مجازی که این روزها عده ای از مدیران به دنبال حذف آن 
هستند و عده ای دیگر شبیه وزیر ارشاد مدام در حال تکذیب فیلتر و بستن 
مردمان  زندگی  موقعیت  به  شبیه  موقعیتی  در  ایران  همه  سایت ها،  تمامی 
واکنش  است.  همه  مشترك  رمز  یکپارچگی  و  هستند  خاك گرفته  شهرهای 
شهر  همان  مردمان  به  آنقدر  خاك گرفته،  شهرهای  آن  از  خارج  مردمی 
نزدیك است که حتی مدیرانی که در فضای مجازی حضور دارند، خودشان 
رییس  ابتکار،  معصومه  می بینند؛  مسوول  مردم،  به  گزارش  دربرابر  را 
از  و  می نویسد  گزارشی  درمیان  روز  یك  هر  تقریبا  محیط زیست،  سازمان 
کارهای انجام شده و نشده می گوید. حاال این میان گهگاهی هم می خوانیم 
چرا  می پرسند،  هم  عده ای  و  می گوید  مدیران  بی تفاوتی  از  کاربر  یك  که 
رییس سازمان محیط  زیست به اهواز نمی رود یا چرا رییس جمهور حرفی 
نمی زند. همه منتظر یك اتفاق تازه هستند و می خواهند بدانند که این خاکی 
که در ریه های هموطنان شان می رود، از کجا آمده و چطور از بین می رود 
بزرگ  نهاد  یك  به  تبدیل  مجازی  فضای  کیست.  اصلی اش  مقصر  اصال  و 
محیط زیست شده؛ نهادی خودجوش که نگران سالمت هموطنانش است و 
تنها کاری که از دستش برمی آید، حرف زدن و نوشتن و اطالع رسانی است.

 اتفاق  شبیه زلزله تبریز نیست که ناگهان کمك های مردمی سرازیر شود یا 
دستورالعمل های چطور به زلزله زده ها کمك کنیم، دست به دست بچرخد. 
اتفاق خاك و ریزگردهایی است که هجوم آورده اند و نه کمك مردمی چاره 
آن است و نه دستورالعمل های همراهی. همین جنس اتفاق است که در نگاه 
اول، همراهی مجازی و همدلی واقعی را ناکارآمد می داند، اما وقتی بحث به 
گزارش های رسانه ها می رسد، وقتی مدیران در مقام پاسخگویی می نشینند 
مردم  سخت  موقعیت  درباره  همه  که  می بینی  خیابان  و  کوچه  در  وقتی  و 
شهری دیگر حرف می زنند، چهره این همراهی مجازی هم عوض می شود و 
می شود همان نهاد خودجوش مردمی نگران محیط زیست و سالمت انسان. 
با این ماجراها و واکنش هاست که بعد از مدت ها، آن چهره ناتوان و عقیم و 
معموال دردسرساز دنیای مجازی تغییر می کند و تبدیل به چهره ای قدرتمند 
و تاثیرگذار می شود؛ چهره ای که خبر از توجه و درگیری همیشگی فرهنگ 
این  که  نسلی  این  می گوید  که  چهره ای  می دهد.  دیگران  زندگی  به  ایرانی 
روزها در فضای مجازی به اهواز فکر می کنند، ادامه همان نسل هایی هستند 

که به کمك به همسایه و دغدغه آن دیگری را داشتن، معتقد بودند.
 انگار همان فرهنگ دست همدیگر را گرفتن و به فکر همدیگر بودن که در 
فضای  همین  در  می شود  یاد  قدیمی،  زندگی  صفای  از  بزرگ ترها  خاطره 
اتفاق می افتد و نشانه  پررنگ  از همان جنس،  اما  با شکل دیگری،  مجازی 
این روزهایش، می شود همین اهواز و نگرانی برای مردمی که خاك را تنفس 
می کنند؛ نگرانی عمیقی که می گوید حاال درست است که چارچوب های دنیا 
عوض شده و همه ما، آواتاری از چهره حقیقی خود را داریم، اما آنچه که از 
خوبی های یك فرهنگ نسل به نسل منتقل می شود هم آواتاری برای خودش 
دارد که این طور در نقطه بحران به میدان می آید و خودنمایی می کند و زنده 

می ماند؛ چه با خاك و چه بدون آن.

شانس »بچگی« 
جولیان مور جایزه بازیگر برگزیده زن بفتا 2015 را برد.

مراسم جوایز بفتا 2015 برگزار شد و فیلم »بچگی« توانست با دریافت 
نقش  زن  بازیگر  بهترین  و  کارگردانی  بهترین  فیلم،  بهترین  جوایز 

مکمل، شانس خود را برای دریافت جایزه اسکار افزایش دهد.

جایزه  ترین  بزرگ  که  بفتا  معتبر  جوایز  ددالین،  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
از  اسکار  جوایز  از  بعد  و  است  آمریکا  متحده  ایاالت  از  خارج  در  سینمایی 
معتبرترین جوایز سینمایی جهان است در سال 20۱5، در شامگاه 8 فوریه و در 

سالن اپرای رویال لندن  برگزیدگان خود را معرفی کرد.
بزرگ  »هتل  که  شدند  معرفی  حالی  در   20۱5 سال  در  بفتا  جوایز  برگزیدگان 
و  پرندهای«  »مرد  فیلمهای  و  بود  پیشتاز  بخش   ۱۱ در  نامزدی  با  بوداپست« 

»نظریه همه چیز« هر کدام با ۱0 نامزدی در رده بعدی بودند.
در این مراسم برگزیدگان بخشهای مختلف به شرح ذیل معرفی شدند:

 
بهترین فیلم:»بچگی« ریچارد لینکلتر و کاتلین ساترلند.

بهترین فیلم بریتانیایی:»نظریه همه چیز« جیمز مارش، تیم بوان، اریک فلنر، 
لیزا بروس و آنتونی مککارتن.

بهترین انیمیشن:»فیلم لگو«.
بهترین کارگردان:ریچارد لینکلتر »بچگی«.

بهترین فیلمنامه اورجینال:»هتل بزرگ بوداپست«.
بهترین فیلمنامه اقتباسی:»نظریه همه چیز« آنتونی مک کارتن.
بهترین بازیگر نقش اصلی مرد:ادی ردماین »نظریه همه چیز«.

بهترین بازیگر نقش اصلی زن:جولیان مور »هنوز آلیس«.
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد:جی کی سیمونز »شالق«.

بهترین بازیگر نقش مکمل زن:پاتریشیا آرکت »بچگی«.
بهترین موسیقی اورجینال:الکساندر دسپالت »هتل بزرگ بوداپست«.

بهترین فیلمبرداری:امانوئل لویزکی »مرد پرندهای«.
بهترین تدوین:تام کراس »شالق«.

بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان:»آیدا« از لهستان.
بهترین مستند:»سیتیزن فر«.

بهترین طراحی صحنه:آدام استوکهاوزن و آنا پینوک »هتل بزرگ بوداپست«.
بهترین طراحی لباس: میلنا کانونرو »هتل بزرگ بوداپست«.

بهترین گریم:فرانسیس هانن »هتل بزرگ بوداپست«.
الکلی  اندرو  و  فیشر  اسکات  فرانکلین،  تصویری:پل  ویژه  های  جلوه  بهترین 

»بین ستارهای«.
بهترین صدا:توماس کورلی، بن ویلکینز و کرگ مان »شالق«.

جایزه ویژه برای ستاره نوظهور:جک اوکانل.
دیوید  نویسنده،  برسفورد  انگلیسی:استفان  کننده  تهیه  و  نویسنده  بهترین 

لیوینگستون تهیه کننده.
بهترین انیمیشن کوتاه انگلیسی:»تصویر بزرگ تر«.

بهترین فیلم کوتاه انگلیسی:»بوگالو و گراهام«.

اسارت مدرن 
 

افشین طباطبایی 
 

ورود شبکه های اجتماعی )وایبر، واتس آپ، الین، اینستاگرام و...( به زندگی 
این روزها، به بخشی جدا  اندازه ای مورد استقبال قرار گرفتند که  به  مردم 
نشدنی و مهمی از زندگی انسان تبدیل شده اند. استفاده از این نرم افزارهای 
ارتباطی در ایران، چنان پررنگ شده که بسیاری از کاربران به معنای واقعی 
شده  تبدیل  معضل  یک  به  اجتماعی  شبکه های  یعنی  شده اند.  معتاد  آنها  به 
را  اخالق  و  که عده ای، وجدان  تر می شود  بغرنج  زمانی  این معضل،  است. 
از  سوء استفاده  به  ارزش گریز  و  هنجارستیز  رویکردی  با  و  گذاشته  کنار 

فضاهای مجازی با اهداف خاص روی می آورند.
 در این شبکه ها گروه های گوناگونی با عناوین هنری، فرهنگی، ادبی، سیاسی، 
خبری، ورزشی و امثالهم تشکیل شده اند. برخی مردان و پسران عضو این 
گروه ها با حفظ ظاهری موجه و متشخص نشان دادن خود پس از شناسایی 
از  خارج  روابطی  می کنند  تالش  خصوصی  چت های  در  زنان،  و  دختران 
چهارچوب های شرعی و اخالقی با آنان برقرار نمایند. در این گروه ها، حریم 
از موارد می شکند! برای نمونه، مرد نامحرم،  محرم و نامحرم در بسیاری 
برای زن و یا دختر نامحرم حاضر در گروه، شکلک )استیکر( گل و… ارسال 
می کند  یا برعکس. پژوهش ها نشان داده هرزه گردی های اینترنتی منجر به 
می شود.  خانوادگی  خشونت های  برخی  افزایش  و  عاطفی   روابط  سردی 
بسیاری از مردان و زنان متاهل، ساعات زیادی در این گروه ها سپری می کنند 
که گاه تا نیمه های شب و حتی تا سپیده دم ادامه دارد که متاسفانه آسیب های 

جدی به حریم خانواده و زندگی مشترک وارد می کند. 

به  اینترنت  مثل  نوین  ارتباطاتی  ابزارهای  و  اجتماعی  شبکه های  گسترش 
توان  نمی  است.  کرده  کمک  فاصله ها  کاهش  و  اجتماعی  تعامالت  سهولت 
و  مطلوب  استفاده  باید  بلکه  گرفت  نادیده  را  اجتماعی  شبکه های  مزایای 
مناسب از آن کرد. نباید از اهداف پشت پرده راه اندازی شبکه های اجتماعی 
بزرگ  قدرت های  دست  در  ابزاری  جهان  رسانه ای  نظام  کنیم.  غفلت 
و  شده  حساب  برنامه ریزی های  با  تا  هستند  سیاستمداران  و  سرمایه داری 
آگاهانه زمینه نفوذ و تسلط برکاربران یا به قولی شهروندان دیگر کشورها 

در جهت مقاصد نظام سرمایه داری جهانی به وجود آوردند. 
گذشته  دیگر  ملی  ثروت های  غارت  و  کشورها  نظامی  اشغال  دوران  مسلما 
است. روش های نوین سلطه بر ملت ها و برده داری مدرن نفوذ و تسلط بر 
حضور  است  عیان  ناگفته  است.  فرهنگی  تسلط  یعنی  مردم  اندیشه  و  فکر 
شبکه های اجتماعی با زرق و برق دلچسب که می تواند در کنار مزایای مثبت 
خود عامل بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی از جمله کیان خانواده و سقوط 
و درهم شکستن ارزش های چند هزارساله فرهنگ و تمدن و باورهای مردم 
را هدف قرار دهد، یکی از این شیوه هاست. به هیچ وجه نمی توانیم تکنولوژی 
را از زندگی حذف کنیم. راهکار مقابله با تخریب ها و آثار منفی شبکه های 

اجتماعی را باید به مردم آموزش داد.


