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 قابل توجه خوانندگان گرامی
هفته نامه پرشین ضمن تبریک سال نو به هم میهنان 
گرامی اعالم میدارد که شماره بعدی 389  این نشریه 
در تاریخ  جمعه 10 آوریل 2015 بعداز ایام عید نوروز 

منتشر خواهد شد.

هفته نامه پرشین - شماره 388  
جمعه 2۹ اسفند ماه ۱3۹3 -  چاپ لندن

جزر و مد دالر
کاهش قیمت های ارز در استانه سال نو

حتی  اخیر  سه روز  دو،  در  دالر  نرخ  ٢٠٠تومانی  ریزش 
فعاالن  است.  کرده  متحیر  هم  را  حوزه  این  کارشناسان 
تنظیم  را  خود  بازار  دالر  نرخ  با  روز  هر  که  اقتصادی 
می کنند این روزها دچار سرگردانی شده اند و نمی دانند چه 
اتفاقی را باید در آینده به انتظار بنشینند. عرضه بیش از 
کنار  در  آن  برای خرید  تقاضا  به همراه کاهش  اندازه دالر 
ارز  بازار  نتیجه مذاکرات هسته ای، چنان  به  خوش بینی ها 
را تحت تاثیر قرار داده که حتی از انتظار نیز بیشتر ریزش 

کرده است. 
رسانه  با  گفت وگو  در  ارز  و  طال  کارشناس  رادپور،  میثم 
ها در این باره گفت: جابه جایی در قیمت دالر بسیار شدید 
بود و باید به دنبال دلیلی موثق برای آن بود. یکی از علت ها 
دالر  نقدکردن  به دنبال  همه  که  بازمی گردد  سال  پایان  به 
فضای  تداوم  نیز  آن  کنار  در  هستند.  ریال  به  آن  تبدیل  و 
به  اقدام  داشتند  دالر  که  کسانی  شده  موجب  خوش بینی  
ریال  به  سریع تر  هرچه  تا  کنند  آن  اندازه  از  بیش  عرضه 
تبدیل شود. همواره گروه هایی در مقابل عرضه بیش از حد 
قرار می گرفتند که با خوش بینی به نتیجه مذاکرات این گروه 
نیز به عرضه کنندگان پیوسته اند. در این فضا، تقاضایی که 
به طور معمول در بازار وجود داشته دیگر وجود ندارد که 
خود عاملی یاری دهنده برای تداوم ریزش دالر بوده است. 
رادپور با ابراز تعجب از ریزش حدود ٢٠٠تومانی دالر در 
برای  نمی تواند  دالیل  این  افزود:  اخیر  سه روز  دو،  عرض 
دلیل  به دنبال  است  بهتر  و شاید  باشد  کافی  چنین ریزشی 
محکم تری باشیم، اما دلیل محکمی جز خبرهای غیررسمی 
و شایعات مبنی بر توافق نهایی در بازار وجود ندارد که آن 

هم نمی تواند دالر را تا این حد به زیر بکشد. 

بازار در شوک به سر می برد
وی افزود: همواره وقتی مذاکرات در جریان است، شایعات 
مثبت ناشی از آن بازار را تحت تاثیر قرار می دهد و نمی توان 
پنج درصد  دالر  قیمت  اینکه  اما  داشت،  انتظار  نیز  آن  جز 
تا  سه هزارو٢٠٠  نرخ  در  اخیر  ماه های  در  سپس  و  ریخته 
سه هزارو٣٠٠تومان به ثبات رسیده و به یک باره ٢٠٠تومان 
ریسکی  موقعیتی  درهرحال  که  مذاکرات  به  نزدیکی  در 
است، ریزش داشته اتفاقی بسیار عجیب و غیرمنتظره بوده 

و بازار را دچار شوک کرده است.
پشت سر  را  سالی  داشت  نظر  در  باید  وی،  عقیده  به   
گذاشته ایم که بازار در رکود به سر برده و یکی از مشکالت 
فعاالن اقتصادی مشکل نقدینگی بوده است، شاید در پایان 
نقد  را  خود  دالرهای  گرفته اند  تصمیم  بازار  فعاالن  سال 

کنند، زیرا امیدی به افزایش قیمت دالر ندارند و در مقابل 
در  اما  یافته اند،  افزایش  دلیلی  هر  با  دالر  خریداران  نیز 
هر حال ریزش دالر از جنس ریزش های غیرمنتظره بود.  
در  را  گوناگونی  احتماالت  می توان  اینکه  بیان  با  رادپور 
نظر گرفت، اظهار کرد: یکی آنکه ممکن است عرضه بیش 
از حد و خارج از عرفی صورت گرفته باشد و لزوما دلیل 
سیستماتیکی نتوان برای آن ارایه داد و بتوان آن را در کنار 
نوسانات شدید ١٠درصدی قرار داد که گاهی بازار را دچار 

تنش می کند اما پایدار نیست. 
دالر نرخ خود را اصالح خواهد کرد

و  آمار  قاعده  براساس  حتی  داد:  ادامه  کارشناس  این 
زیاد  تقاضا  و  عرضه  فشار  زمانی  است  ممکن  احتماالت، 
شده باشد و قیمت ها جابه جا شوند، اما باید انتظار داشت 
که این روند کوتاه مدت باشد و با فرض اینکه اخبار جدیدی 
قیمت  یابد،  ادامه  هست  که  همین صورت  به  روند  و  نرسد 
دالر دوباره روند اصالحی خود را در پیش گیرد و به قیمت 
ریزش  این  می رسد  نظر  به  به هرحال  زیرا  برسد،  منطقی 
می توان  حتی  و  است  بوده  بازار  در  اختالل  به صورت 
به  مذاکرات  از  جدیدی  خبر  که  صورتی  در  داشت  انتظار 
بیرون درز نکند، با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت در 
بلندمدت، با افزایش نرخ دالر از روند معمول خود مواجه 
سالی  در  کرد  فراموش  نباید  کرد:  تاکید  رادپور  شویم. 
روند  با  هرچند  می بریم،  به سر  آن  پایانی  روزهای  در  که 
کاهشی اما با تورم و فشارهای اقتصادی روبه رو بوده ایم 
این مساله قطعا باید روی نرخ دالر، چه در کوتاه مدت،  و 
چه در بلندمدت تاثیر می گذاشت اما نگذاشت و نرخ دالر در 

یک رنج مشخص ادامه حیات داد. 
که  پذیرفت  نمی توان  نیز  هسته ای  توافق  صورت  در  حتی 
قیمت دالر از روند کنونی خارج شود و رو به پایین ریزش 
کند، زیرا عوامل متعددی برای عدم کاهش آن وجود دارد 
است.  اقتصادی  فشارهای  و  تورم  نرخ  آنها  از  یکی  که 
به گفته وی، می توان در نظر داشت که اگر دولت در راستای 
مذاکرات به منابع جدید ارزی در خارج از کشور دست پیدا 
با توجه  اما  پایین نگاه دارد،  کند، نرخ دالر را در سطحی 
به شرایط کنونی چنین احتمالی بعید به نظر می رسد. اما 
ممکن است برخی از شرکت های دولتی مانند پتروشیمی ها 
دالر در بازار عرضه یا حواله ای منتشر کرده باشند که بازار 
به عقیده من در صورت  اما  را تحت تاثیر قرار داده باشد، 
چنین اتفاقی، دولت قصد نداشته که نرخ دالر روند کاهشی 

در پیش گیرد و تنها به علت ...
ادامه صفحه 3
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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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ترسوها پیش از آنکه موعد 
مرگشان فرا رسد، چندین بار 
می میرند ولی مرد دلیر تنها 
یکبار طعم مرگ را می چشد.

ژولیوس سزار، پرده دوم، صحنه دوم.

Cowards die many times be-
fore their deaths, the valiant 
never taste of death but once.
Julius Caesar, Act II, sc. 2.

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.

89,925 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

هفته ای که گذشت 
حکم حبس ابد برای ملی پوش ایرانی توسط امارات

تاجر  یک  آدم ربایی  جرم  به  ایران  پینت بال  ملی پوش 
کشور  این  دادگاه  توسط  امارات  در  ایرانی تبار  انگلیسی 
ابد محکوم شده است. رحمت اسدی، عضو تیم  به حبس 
در  شرکت  جهت  تیم  این  به همراه  فروردین  اوایل  دایتس 
شبانه  که  بود  رفته  تایلند  به  آسیا  باشگاه های  مسابقات 
توسط ماموران امنیتی این کشور دستگیر و به اتهام ربودن 
یک تاجر انگلیسی ایرانی تبار به نام »عباس یزدان پناه« در 
امارات پس از چند روز تحویل پلیس امارات شد و حاال پس 
از گذشت حدود یک سال از این موضوع، دادگاهی در دوبی 
حکم حبس ابد این ملی پوش پینت بال ایران را صادر کرده 
است. در همین رابطه برادر رحمت اسدی با اعالم این خبر 
اظهار کرد: دادگاه اماراتی بدون اینکه اجازه دفاع به متهم 
را بدهد، اقدام به صدور حکم حبس ابد برای این ملی پوش 
پینت بال ایران به اضافه پنج ایرانی دیگر کرده است. این 
درحالی است که برادرم کماکان منکر تمام اتهامات وارده 
در آدم ربایی عباس یزدان پناه در امارات است اما متاسفانه 
تمام  است.  نشده  قائل  او  دفاعیات  برای  را  حقی  دادگاه 
اماراتی  امنیتی  ماموران  نیز  دادگاه  در  حاضر  شاهدان 

بودند و به دروغ به گناهکار بودن برادرم شهادت دادند.
 

انتقال بی سر و صدای جسد صدام به اردن
شنیده شد که روزنامه البیان از انتشار خبرهایی مبنی بر 
فرهیختگان  داد.  خبر  اردن  به  حسین  صدام  جسد  انتقال 
منابع  از  نقل  به  امارات  چاپ  روزنامه  این  نوشت؛  آنالین 
رئیس جمهور  حسین،  صدام  عشیره  نوشت:  ای  رسانه 
سابق عراق، از ترس نبش قبر شدن جسد وی را به قطعه 
زمینی متعلق به خانواده سلطنتی اردن منتقل کرده است. 
این منابع اقدام عشیره صدام حسین را پیشگیرانه توصیف 
نیروهای  از  عناصری  این  از  پیش  کردند  خاطرنشان  و 
دارد،  قرار  آن  در  حسین  صدام  قبر  که  مکانی  به  مردمی 
یورش برده، عکس های صدام حسین را پاره کرده و سپس 

آن مکان را به آتش کشیده بودند.
 

تبریک عید شهردار رم به ایران
اینیاتسیو مارینو شهردار شهر رم پایتخت ایتالیا، در پیامی 
این  مقیم  ایرانیان  به  را  نوروز  باستانی  عید  فرارسیدن 
شهر تبریک گفت. شهردار رم در پیامی کتبی عید نوروز 
را مشوقی برای تحکیم صلح، دوستی و ارزش و احترام 

هستم  مایل  نیز  امسال  افزود:  و  دانست  انسان ها  همه  به 
بگویم.  تبریک  رم  شهر  ساکن  ایرانیان  به  را  نوروز  عید 
شهرداری رم از سال 20۱۱ تاکنون همه ساله عید باستانی 
ایتالیا تبریک می گوید. مجمع  ایرانیان مقیم  نوروز را به 
عمومی سازمان ملل نیز روز 2۱ ماه مارس را به عنوان روز 
بین المللی نوروز به برسمیت شناخته و سازمان یونسکو 
نیز این عید باستانی را به عنوان میراث فرهنگی و بشری 

به ثبت رسانده است.
 

ظریف برای دومین سال شخصیت سال شد
شنیده شد که دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
ایران برای دومین سال پیاپی در نظرسنجی بهارنیوز به 
عنوان شخصیت سال کاربران انتخاب شد. این نظرسنجی 
و ورزشی  اقتصادی، هنری  بین 6 شخصیت سیاسی،  که 
درصد   40 حدود  کسب  با  ظریف  محمدجواد  شد  برگزار 
آرا )3۹/4 ( در صدر قرار گرفت و قاسم سلیمانی)23/8 
مرتضی  آرا(،  درصد   2۱/۱( مطهری  علی  آرا(،  درصد 
پاشایی )۹/4 درصد آرا(، دکتر قاضی زاده هاشمی )3/8 
درصد(، سعید معروف )۱/5 درصد( و علی طیب نیا )۱/۱ 
این  با  قرار گرفتند.  تا ششم  آرا( در رده های دوم  درصد 
توضیح که اختالف آرای ظریف با نفرات گفتنی اینکه سال 
باال،  آرای  اختالف  با  دکتر محمدجواد ظریف  نیز  گذشته 
به عنوان شخصیت سال از نظر کاربران بهارنیوز، انتخاب 

شده بود. 

 دستگیری پیک داعش در ترکیه 
انگلیسی  دختر  سه  به  ترکیه  در  که  اطالعاتی  مامور  یک 
کمک کرده برای پیوستن به گروه تروریستی داعش وارد 
به  پول  انتقال  به  پیک،  عنوان  به  همچنین  شوند،  سوریه 
نقل  به  شد.  دستگیر  است،  می پرداخته  تروریست ها  این 
کرد،  اعالم  پنجشنبه  روز  ترکیه  فرانسه،  خبرگزاری  از 
از  یکی  برای  که  کرده  بازداشت  را  اطالعاتی  مامور  یک 
با  مبارزه  برای  آمریکا  رهبری  تحت  ائتالف  کشورهای 
داعش که نام آن مشخص نشد، جاسوسی می کرده است.

است.  بوده  سوریه  تبعه  فرد  این  ترکیه،  مقامات  گفته  به 
برای  جاسوس  این  که  دادند  گزارش  ترکیه  رسانه های 
سرویس اطالعاتی کانادا فعالیت می کرده است اما اوتاوا 

این ادعا را رد کرد. 
 

تهدید  به خودکشی
دو شهروند مشهدی به دلیل اختالف مالی با یک موسسه 
طلب  دریافت  قبال  در  بام  پشت  به  خود  رساندن  با  مالی 
کردند.مهر  خودکشی  به  تهدید  را  موسسه  این  خود 
سپرده  دریافت  برای  که  ساله   32 و   3۱ مرد  دو  نوشت: 
خود به یک موسسه مالی و اعتباری واقع در میدان جانباز 
وصول  از  ناامیدی  از  پس  بودند  کرده  مراجعه  مشهد 
این موسسه تصمیم به  بام  با حضور در پشت  طلب خود 
شهروند  دو  این  خودکشی  به  گرفتند.تصمیم  خودکشی 
های  خیابان  در  سنگین  ترافیک  ایجاد  بر  عالوه  مشهدی 
منتهی به میدان جانباز  موجب دخالت نیروهای سازمان 
نیروهای  همچنین  و  اجتماعی  اورژانس  نشانی،  آتش 

انتظامی شد..

بازیکن فوتبال داور را با ضربه مشت ُکشت!
شنیده شد که بازیکنی که در آمریکا با ضربه مشت باعث 
شد.  محکوم  ساله   8 حبس  به  بود،  مسابقه  داور  مرگ 
فرارو نوشت: در تابستان امسال هنگام یک مسابقه فوتبال 
در میشیگان ایاالت متحده آمریکا وقتی جان بین ویچ،  داور 
بازی به بازیکنی خطاکار کارت قرمز نشان داد، با مشت 
همین  شد.  مواجه  صورتش  به  اخراجی  بازیکن  محکم 
اتفاق باعث شد تا داور به شدت مصدوم و به بیمارستان 
منتقل شود. بعد از 2 روز این قاضی  که مردی 44 ساله و 
پدر 2 بچه بود، به علت ضربه وارده به سرش درگذشت. 
گزارش  دوشنبه  آمریکایی  رسانه های  ارتباط  همین  در 
بازیکن خطاکار را به 8  این  کردند دادگاهی در دیترویت 

سال حبس محکوم کرد.

پشیمانی از ارسال نامه به مقامات ایران 
شنیده شد که یکی از سناتورهای آمریکایی که نامه ارسالی 
به مقامات ایران را امضا کرده بود، گفت:  نامه هشدار به 
باراک اوباما درمورد مذاکرات هسته ای 47 سناتور کنگره 
پارسینه  می شد.  ارسال  ایرانی  مقامات  به  خطاب  نباید 
جمهوریخواه  سناتور   47 از  یکی  جانسون  ران  نوشت؛ 
کرده  امضا  را  ایرانی  مقامات  به  ارسالی  نامه  که  کنگره 
بود در این باره گفت: با توجه به اینکه این نامه سرگشاده 
بود تنها پشیمانی کنونی من و همکارانم این است که این 
نامه نباید خطاب به مقامات ایرانی ارسال می شد و ما باید 
پیش از ارسال این نامه بیشتر گفت وگو می کردیم. اظهار 

برخی  که  می دهد  نشان  جمهوریخواه  سناتور  این  نظر 
چگونه  بودند  کرده  امضا  را  نامه  این  که  سناتورهایی  از 
مذاکره  دیگر  و  دموکرات ها  سوی  از  انتقادها  طوفان  به 
خود  حزبی های  هم  از  برخی  حتی  و  آلمان  مثل  کنندگان 
واکنش نشان می دهند. ران جانسون اظهار کرد:  این یک 
فراتر  پیمان  یک  چارچوب  از  که  است  مهم  بسیار  توافق 
کنگره  در  آمریکا  مردم  نمایندگان  توسط  باید  و  است 
بررسی شود و این توافق برای رای گیری به کنگره آورده 

شود.

سفره هفت سین در کاخ سفید
که مهمانی نوروزی کاخ سفید به میزبانی میشل اوباما و با 
حضور گروهی از صاحبان کسب و کار، مدیران مدارس، 
روز  که  جشن  این  در  شد.  برگزار  هنرمندان  و  مسئوالن 
فارسی  زبان  به  اوباما  همسر  شد،  برگزار  چهارشنبه 
کاخ  هفت سین  سفره  درمورد  و  گفت  تبریک  را  نوروز 

سفید توضیح داد.
سنت هایی  و  فرهنگ  و  تنوع  خانه  سفید  کاخ  گفت:  او   
این  از  یکی  نوروز  است.  ساخته  را  ما  کشور  که  است 
سال  هزار  سه  از  بیش  گفت:  اوباما  میشل  سنت هاست. 
است که خانواده ها و جوامع در خاورمیانه، آسیا و سایر 
آغاز  نشانه  که  را  نوروز  آمریکا،  در  ازجمله  جهان،  نقاط 

بهار است جشن می گیرند.

پرتاب سنگ و آجر به بازیکنان پرسپولیس
تماشاگران تیم نفت مسجد سلیمان در نیمه اول هنگام گل 
اول سرخپوشان و همچنین به هنگام زدن ضربه کرنر، یک 
بار دیگر با پرتاب سنگ و تکه های آجر، صحنه های زشت 
آوردند. خبرآنالین  به وجود  را در ورزشگاه  و خطرناکی 
کاپیتان  نوروزی  هادی  که  شد   موجب  اتفاق  این  نوشت؛ 
آنها  از  و  کرده  صحبت  بازی  ناظر  و  داور  با  پرسپولیس 
بخواهد شرایطی فراهم کنند که این اتفاقات ناخوشایند و 
خطرناک تکرار نشود. حمید درخشان نیز به این صحنه ها 
داور  و  بازی  ناظر  با  خوردبین  محمود  و  شد  معترض 
چهارم صحبت کرده و مراتب نگرانی و اعتراض خود را 

اعالم داشتند. 
تیم  بازیکنان  به  بلندگو  با  ورزشگاه  از  گوشه ای  در 
آنها  علیه  ناپسندی  شعارهای  و  شده  توهین  پرسپولیس 

سر داده  شد.

ادامه از صفحه یک

داشته  پی  در  را  ناخواسته  نتیجه ای  اما  بوده،  آن شرکت  برای  نقدی  تامین وجوه 
است. رادپور با اشاره به ریزش نرخ طال و سکه نیز افزود: با تعطیلی بازار جهانی 
طال، قیمت طالی داخلی کامال متاثر از دالر ریزش شدیدی داشته و از میزان حباب آن 
کاسته شده و در حال حاضر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، حباب ٢٢هزارتومانی 
را تجربه می کند، زیرا در حال حاضر نوسانات جدید هنوز این فرصت را نداده که 

قیمت طال به قیمت جهانی خود نزدیک شود. 

افزایش فاصله نرخ خرید و فروش 
مسیر دالر پس از گذشت ۱8 روز تغییر کرد تا بهای این ارز با 65تومان افزایش به 
خرید  نرخ  اختالف  اخیر،  در روزهای  قیمت ها  نوسانی شدن  برسد.  تومان   33۱0
این  به  است.  داده  افزایش  را   ارز  بازار  در  عدم اطمینان  و  برده  باال  را  فروش  و 
ترتیب روز دوشنبه اختالف نرخ خرید و فروش به باالی 50 تومان رسید.  فعاالن 
بازار ارز بازگشت معامله گران بزرگ و تسویه حساب های انتهای سال معامله گران 
بین  دالر  یکشنبه  روز  فعاالن  گفته  به  کردند.  عنوان  قیمت  رشد  عوامل  از  را  آتی 
بازیگران غیررسمی تا قیمت 3۱60 تومان پایین آمد، این شدت کاهش نرخ، تقاضا 
کردند  احساس  که  بزرگ  معامله گران  نتیجه  در  کرد؛  تحریک  دوشنبه  روز  در  را 
به  دالر  خرید  برای  ماه   2 حدود  گذشت  از  پس  رسیده،  خود  قیمتی  کف  به  دالر 
بازار ارز بازگشتند. روز گذشته بازیگران بازارساز رسمی نیز عرضه ارز داشتند. 
خریدهای ارزی معامله گران بزرگ در روز دوشنبه موجب شد کفه تقاضا نسبت به 
سمت عرضه سنگینی کند و سرعت انجام معامالت در بازار ارز بیشتر شود، عاملی 
که زمینه را برای نوسان65 تومانی دالر مهیا کرد. البته در کنار افزایش تقاضای 
این گروه، عرضه ارز نیز در روز دوشنبه پایین  تر از روزهای گذشته بود. به گفته 
و  شد  کاسته  زیادی  حد  تا  تجاری  شرکت های  ارز  فروش  از  دوشنبه  روز  فعاالن 

فشار عرضه بر دالر پایین آمد. 
به نظر می رسد این شرکت ها در روزهای گذشته بخش زیادی از ارز خود را به ریال 
تبدیل کردند. عامل دومی که نوسان های افزایشی روز دوشنبه را باال برد، تغییر و 
تحوالت مربوط به معامالت آتی بود. روز دوشنبه و امروز آخرین مهلت برای انجام 
تسویه حساب های معاالت آتی سکه است. به گفته فعاالن برخی از معامله گران آتی 

دالر نیز تسویه حساب های خود را در این وقت سال به انجام می رسانند. در این بین 
به گفته  افراد مطلع، برخی از معامله گرانی که در ابتدای ماه گذشته به خرید آتی 
سکه و دالر پرداخته اند، با کاهش نرخ دالر و سکه در روزهای گذشته در معرض 
جاری،  هفته  روز  دومین  تا  گذشته  هفته  سه شنبه  از  گرفتند.   قرار  زیادی  ضرر 
شاخص بازار ارز 5/ 4 درصد از ارزش خود را از دست داده و در این بازه زمانی 
قیمت سکه نیز 8/ 4 درصد کاهش یافته است. ریزش در این دو بازار موجب شده 
که معامله گران متضرر دو بازار سعی کنند در روزهای تسویه با تحرکاتی زمینه 
افزایش قیمت را فراهم کنند و با این ترفند ضرر خود را به مقدار کمتری برسانند. 

پیش بینی کشتی آرای از قیمت طال و سکه تا پایان سال
از سویی رییس اتحادیه طال و جواهر با بیان اینکه روند کاهشی قیمت طال و سکه 
گذشته  هفته  طی  سکه  قطعه  هر  ٥٥هزارتومانی  کاهش  از  داشت،  خواهد  ادامه 
خبر داد. محمد کشتی آرای در گفت وگو با سایت میزان با بیان اینکه قیمت طالی 
قیمت  کاهش  به تبع  گفت:  است،  داشته  کاهش  ١٠درصد  گذشته  هفته  طی  جهانی 
طالی جهانی، قیمت سکه و طال در کشور با روند کاهشی مواجه شده و طی هفته 
سکه  ربع  ١١هزارتومان،  نیم سکه،  ٥٥هزارتومان،  حدود  سکه  قطعه  هر  گذشته 
هر  همچنین  است.  یافته  کاهش  سه  هزارتومان  یگ گرمی  سکه  و  هفت  هزارتومان 
گرم طالی ١٨عیار پنج هزار تومان کاهش یافته و از ١٠٠هزارتومان به ٩٥هزارتومان 
برای  مردم  تقاضای  که  گذشته  ١١ ماه  برخالف  کشتی آرای  به گفته  است.  رسیده 
اما طی هفته گذشته  خرید طال و سکه خنثی بود و بازار در رکود به سر می برد، 

تقاضای خرید افزایش یافته و بازار رونق بسیار خوبی داشته است. 

وی در پاسخ به اینکه اگر مذاکرات بین المللی کشور به نتیجه برسد، بازار طال و سکه 
چه تغییری خواهد کرد، گفت: توافق تاثیری بر بازار طال و سکه نخواهد داشت، اما 
بر قیمت ارز تاثیر مستقیم دارد. قیمت طال و سکه فقط تحت تاثیر قیمت جهانی طال 
با آن نوسان دارد. رییس اتحادیه طال و جواهر درخصوص  قرار داشته و همراه 
پیش بینی وضعیت طالی جهانی گفت: پیش بینی می شود طالی جهانی در همین 
قیمت ثابت بماند و تغییر فاحشی نداشته باشد. با درنظرگرفتن این مسایل باید در 
انتظار واکنش بازار به کاهش شدید نرخ دالر ماند، شاید که روند اصالحی را در 

پیش گیرد و به قیمت منطقی خود بازگردد.

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

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

فروش گذرنامه؛
 راهکار جدید کسب 

درآمد دولت ها
خود  درآمدزایی  برای  را  جدیدی  راهکار  دولت ها  برخی 
از  و نویس  یافته اند. درآمد سال گذشته کشور سنت-کیتس 
محل فروش گذرنامه به 2 میلیارد دالر رسید. این کشور پیش 
از آن که برنامه فروش گذرنامه را در سال 2006 آغاز کند، به 
دلیل بسته شدن مزارع کشت شکر، رکود صنعت گردشگری 
قابل  بخش  تبهکار،  مختلف  گروه های  سیطره  و  خشونت  و 
توجهی از درآمدهای خود را از دست داده بود. اما به لطف 
سنت کیتس  جهان،  کشورهای  از  بسیاری  متشنج  روابط 

توانست اقدام به فروش گذرنامه خود کند. 
حوزه  در  کشور  اولین  سنت کیتس  که  شد  باعث  اقدام  این 
و  شود  رها  مالی  رکود  از  توانست  که  باشد  کارائیب  دریای 
بلومبرگ،  گزارش  به  بگیرد.  جشن  را  خود  اقتصادی  رونق 
موفقیت سنت کیتس زمانی بیشتر به چشم می آید که متوجه 
تابعیت  خریداری  به  اقدام  که  افرادی  از  بسیاری  می شویم 
بوده اند   نشنیده  هم  را  کشور  این  نام  حتی  زمانی  می کنند، 
و قبل از ارسال درخواست خود معموال روی نقشه به دنبال 
می توانند  جهان  سراسر  مردم  می گردند.  کشور  این  مکان 
تنها با پرداخت 250 هزار دالر و بدون نیاز به اینکه هیچ گاه 
آفتابی گذاشته باشند، درخواست تابعیت  قدم به این جزیره 
کنند. خریداران گذرنامه این کشور می توانند آزادانه به ۱32 
کشور جهان سفر کنند، در این کشور اطالعات مالی محدود 
اخذ می شود و افراد هیچ مالیاتی بر درآمد یا سود کسب شده 
بر سرمایه نمی پردازند. اما این برنامه، محدود به سنت کیتس 

نیست. هر چند پیش از بحران مالی جهانی، تنها کشورهای 
سنت کیتس و جمهوری دومینیک بودند که از این حربه برای 
 5 تاکنون  زمان  آن  از  اما  می کردند،  استفاده  درآمد  کسب 
پیوستند و کشورهای دیگری  این جرگه  به  نیز  دیگر  کشور 
نظیر آلبانی، کرواسی، جامائیکا، مونته نگرو و اسلوونی نیز 
به دنبال پیاده کردن این طرح هستند. با وجود فراگیر شدن 
انتقادهای  اخیر  یکسال  طی  طرح ها،  این گونه  روزافزون 
مختلفی از آنها شده است. منتقدان می گویند که این برنامه ها 

می تواند شرایط را برای فرار مالیاتی ثروتمندان مهیا کند. 
غیرقانونی  درآمدهای  با  افراد  برای  راه فرار  ارائه  طرفی  از 
سال  ماه  اردیبهشت  در  است.  طرح  این  معایب  دیگر  از 
تدابیر  طرح  این  که  کرد  اعالم  آمریکا  خزانه داری  گذشته 
پس  ماه   6 نیز  کانادا  می کند.  خنثی  را  کشور  این  سیاسی 
با  مرتبط  مشکالت  دلیل  به  که  کرد  اعالم  موضوع  این  از 
سنت کیتس  شهروندان  به  مستقیم«  سرمایه گذاری  »برنامه 
نخواهد  را  خود  کشور  به  ورود  اجازه  ویزا  داشتن  بدون 
فروش  طرح های  که  کشورهایی  تاکنون  زمان  آن  از  داد. 
بیشتری  مالحظات  داشته اند،  اجرا  مرحله  در  را  گذرنامه 
اطالعات  و  می دهند  قرار  مدنظر  گذرنامه ها  صدور  در  را 
یا  بیشتری و جزئی تری در مورد تبعه های جدید این کشور 
به اصطالح سرمایه گذاران خارجی ثبت و ضبط می شود. با 
این وجود به نظر می رسد که این سختگیری ها بیشتر ظاهری 
هستند و هنوز هم مشکالت اقتصادی و امنیتی بسیاری برای 
کشورهای مهاجر و کشورهای میزبان ایجاد می کند. به رغم 
این  که  می شود  باعث  اقتصادی  انگیزه های  موضوع،  این 
کشورها، خطرات آن را نادیده بگیرند و همچنان به فکر کسب 
درآمدهای بیشتر از این راه باشند. پیش بینی می شود که به 
دلیل افزایش ثروت اقتصادهای در حال ظهور، میزان تقاضا 
بیشتری  افزایش  آینده  در  کشورها  این  گذرنامه های  برای 

خواهد یافت.

دبیرکل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور خبر داد

بازگشت به ایران 
بدون پاسپورت

طرح تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور که از دستورات اکید رییس جمهوری 
بود، تصویب شد. با گذشت دوسال از روی کارآمدن دولت تدبیروامید و تاکید 
از حقوق برابر،  ایرانیان خارج و داخل  رییس جمهور بر ضرورت بهره مندی 
ارگان های  سایر  و  کشور  از  خارج  ایرانیان  شورای عالی  تالش های  سرانجام 
خارج  ایرانیان  مشکالت   ،٩٣ سال  پایان  از  پیش  و  نشست  ثمر  به  ذی ربط 
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به  شد.   مرتفع  ایران  به  تردد  برای  کشور  از 
این  دبیرکل  قوام شهیدی،  سیدجواد  کشور،  از  خارج  ایرانیان  شورای عالی 
شورا گفت: شورای عالی ایرانیان در دوسال گذشته توانست ضمن ازبین بردن 
تمامی حاشیه های پیشین پیرامون این شورا، همه توان خود را برای ساماندهی 
می توان  اکنون  که  به گونه ای  گیرد.  کار  به  کشور  از  خارج  ایرانیان  وضعیت 
مهم ترین دستاورد این شورا را تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به ایران، 

ازمیان رفتن خألهای قانونی و موانع و مشکالت پیشین عنوان کرد. 
و  هویتی  اسناد  جمله  از  تردد  به  مربوط  مسایل  درحال حاضر  او،  گفته  به 
موانعی که برای ورود و خروج ایرانی تبارها به کشور وجود داشت، حل شده، 
خالهای قانونی پیرامون اتباع ایرانی از بین  رفته و خدمات رسانی به هموطنان 
تمام  در  ایرانیان  همه  و  است  یافته  مضاعفی  شتاب  خارج  و  داخل  در  ایرانی 
از حقوق برابر با شهروندان  نقاط جهان در حوزه مسایل حقوقی و قضایی 
ایرانی داخل کشور برخوردارند و مشکالتی که در گذشته در مسایل مرتبط با 
سربازی، مشکالت تابعیتی، مسایل حقوقی و قضایی وجود داشت، از بین رفته 
است. حسن قشقاوی، معاون پارلمانی، کنسولی و امور ایرانیان وزیر خارجه 
که صبح روز یکشنبه ٢٤ اسفند در سالن عالمه جعفری وزارت امور خارجه 
از  این مورد گفت: همه هموطنان خارج  در نشست خبری حضور داشت، در 
کشور با مراجعه به نمایندگی های وزارت خارجه می توانند درخواست گذرنامه 

یا برگه جایگزین برای ورود به ایران داشته باشند.

 قشقاوی خاطرنشان کرد: به همه گفته ایم که بدون توجه به اسناد اقامتی، آنها 
می توانند برگه ورود ارایه دهند و به محض آنکه سندی از سوی فرد که نشانه  
ایرانی بودن او باشد، ارایه شود، نمایندگان ما موظف هستند گذرنامه یا اسناد 
مطابق با آن را ارایه دهند.  معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه هموطنان ما 
می توانند به محض ورود به کشور با ارایه سندی که ایرانی بودن آنها را نشان 
دهد مجوز ورود به کشور را دریافت کنند، افزود: آنها از این طریق می توانند 
ورود آسانی داشته باشند و هیچ نیازی به بررسی در خارج از کشور نیست. 
آنها به راحتی می توانند وارد کشور شوند و هیچ برگه یا سندی درباره  اسناد 
اقامتی آنها از سوی ناجا یا سایر ارگان ها خواسته نمی شود. بنابراین هر سندی 
که نشان دهد فرد ایرانی است، برای دریافت گذرنامه و ورود به کشور کفایت 

می کند. 

از مهم ترین اقدامات این شورا می  توان به موارد زیر اشاره کرد: 
 - پیگیری و تشکیل فراکسیون ایرانیان خارج از کشور در مجلس شورای اسالمی 
و همکاری نزدیک با آن جهت تجمیع توان دو قوه مقننه و مجریه در پیگیری 

مسایل ایرانیان خارج و پیگیری برای رفع خألهای قانونی در این رابطه؛ 
ساماندهی  راهبردی  سند  تدوین  برای  برنامه ریزی  و  اولیه  طرح  ارایه   -
ارایه طرح  ایرانیان خارج از کشوراقدام کارشناسی دقیق و علمی برای  امور 
از نخبگان دانشگاهی و مراکز علمی و  انجام شده است و  در یک سال گذشته 
است.  شده  نظرخواهی  نیز  مجمع تشخیص مصلحت نظام  دبیرخانه  همچنین 

این سند می تواند راهگشای امور در موضوعات و حوزه های مرتبط با جامعه 
ایرانیان خارج از کشور باشد؛ 

- ارایه طرح تجمیع و تکمیل بانک جامع آماری ایرانیان خارج از کشور؛ 
استان ها  تمام  در  کشور  از  خارج  ایرانیان  امور  شورای  دبیرخانه  افتتاح   -
نخبگان  توان  از  بهره مندی  و  نوین  فناوری های  انتقال  کشور؛  آزاد  مناطق  و 

ایرانی در مراکز پژوهشی به صورت حضوری، ترددی و مجازی؛ 
سفر  با  همزمان  کشور  از  خارج  ایرانیان  با  تخصصی  نشست های  برگزاری 
رییس جمهوری به استان های مختلف با حضور معاون اجرایی رییس جمهور 
و  مشکالت  و  مسایل  طرح  و  مدیران  با  ارتباط  به منظور  استانی  مسووالن  و 

دریافت نقطه نظرات آنها؛ 
 - فراهم کردن زمینه های حضور تعداد زیادی از ایرانیان خارج از کشور برای 

رایزنی جهت سرمایه گذاری در ایران؛

بازی منصفانه
کریستین الگارد . رییس صندوق بین المللی پول

به عنوان  مردان  با  زنان  فعالیت  قانونی  عرصه  برابری 
چه  و  انسانی  مسایل  حوزه  در  چه  دنیا  برای  یک وعده 
آن  زیادی  حدود  تا  متاسفانه  است.  مانده  باقی  اقتصادی 
وعده نادیده گرفته شده و از ظرفیت های آن استفاده نشده 
حقوقی  محدودیت های  کشورها،  از  بسیاری  در  است. 
اقتصادی و اشتغال زنان وجود دارد.  زیادی علیه فعالیت 
برداریم.  از میان  را  این محدودیت ها  ما چگونه می توانیم 
با وجود برخی پیشرفت هایی که در طول سال های گذشته 
مبتنی بر  حقوقی  محدودیت های  هم  هنوز  گرفته،  صورت 
تقریبا  است.  شده  حفظ  قابل توجهی  به طور  جنسیت 
٩٠درصد از کشورها دست کم یک قانون مهم محدود کننده 
این قوانین محدودکننده مواردی چون  برای زنان دارند.  
قانون  تا  زنان  اشتغال  برای  شوهر  اجازه  کسب  لزوم 
دربر  را  خاص  حرفه های  در  زنان  مشارکت  محدودکننده 
می گیرد. سایر محدودیت ها درباره قابلیت زنان در گرفتن 

وام، سهم االرث یا مالکیت فردی آنان است.
حقوقی  قوانین  بین  می دهد  نشان  ما  جدید  بررسی 
نیروی کار  به عنوان  زنان  مشارکت  میزان  و  محدود کننده 
از  ٥٠درصد  در  دارد.  وجود  مشخصی  ارتباط  بازار 
کشورهای مورد بررسی قوانین محدود کننده ای برای زنان 
در  می شد  را  موضوع  این  تاثیر  مقابل،  در  نداشت،  وجود 
مشارکت زنان دید چرا که نرخ نیروی کار فعال زن در این 
گذشته  پنج سال  طول  در  پنج درصدی  رشدی  کشورها، 
به  زنان  است؛  رشد  به دنبال  که  دنیایی  در  است.  داشته 
یافتن این هدف و تحقق آن کمک خواهند کرد. این موضوع 
زمانی محقق خواهد شد که در عوض آنکه مسایلی درباره 
توطئه های خائنانه مطرح شوند، عرصه برای فعالیت شان 
مهیا شود. به ظرفیت های عظیمی که در این حوزه وجود 
دارد، فکر کنید. کشورهایی از کنیا و نامبیا تا پرو تغییراتی 
حقوقی را در قوانین خود انجام داده اند و اکنون در حال 
در  خوبی  مثال  پرو  هستند.  آن  مزایای  از  بهره برداری 
 این باره است. در سال١٩٩٣، قانون جدید تصویب شده در آن 
کشور بر برابری حقوق زن و مرد تاکید کرد. در این قانون 
وجود  تضمین  و  تبعیض  به  پایان دادن  لزوم  بر  همچنین 
شده  اشاره  مردان  و  زنان  میان  شغلی  برابر  فرصت های 
بود. در نتیجه این تغییر میزان مشارکت زنان در نیروی کار 
زیادی  تفاوت های  در حال حاضر  یافت.  افزایش  ١٥درصد 

نیروی کار  در  زنان  در سرتاسر جهان در حوزه مشارکت 
از نیروی کار بین المللی  وجود دارد. زنان تقریبا ٤٠درصد 
در  زنان  از  ٢١درصد  تنها  با این حال،  می دهند.  تشکیل  را 
خاورمیانه و شمال آفریقا در خارج از خانه مشغول فعالیت 
اقیانوس آرام  حوزه  آسیا،  شرق  در  میزان  این  اما  هستند. 
این تفاوت ها می توان  به  با توجه  آفریقا ٦٣درصد است.  و 
جنسیتی  شکاف  معضل  حل  برای  واحد  راه حل  یک  گفت 
چندجانبه  رویکردی  اتخاذ  نیازمند  ما  ندارد.  وجود 
هستیم. در این راه حل ها باید به شرایط اجتماعی، مذهبی 
و هنجارهای رایج در کشورهای مختلف نیز توجه داشت و 

رویکردها را در تناسب با این موارد تنظیم کرد.
زنان  مشارکت  افزایش  برای  تالش  موازات  به  با این حال، 
در نیروی کار، ما نیازمند حذف تبعیض های حقوقی علیه 
می تواند  حقوقی  محدودیت های  حذف  هستیم.  نیز  زنان 
شود.  منجر  نیروی کار  در  زنان  حضور  سریع  رشد  به 
می تواند  اقتصادی  فعالیت های  در  زنان  مشارکت  افزایش 
انجام شده  ارزیابی های  شود.  جامعه  بیشتر  رشد  باعث 
به  نیروی کار  در  زنان  مشارکت  افزایش  می دهند  نشان 
مختلف  کشورهای  در  ساالنه  ملی  ناخالص  تولید  افزایش 
منجر شده است: آمریکا پنج درصد، ژاپن ٩درصد، امارات 
می دهد  نشان  موضوع  این  ٣٤درصد.  مصر  و  ١٢درصد 
درک اقتصادی نیز متمایل به لزوم افزایش مشارکت زنان 
است. بررسی ما نشان می دهد ارایه حقوق مالکیت به زنان 
هزینه دادن  بهای  به  زنان  برای  بیشتر  شغل های  ایجاد  یا 
موضوع  این  شد.  نخواهد  تمام  اشتغال  عرصه  در  مردان 
می تواند نتیجه ای برد- برد داشته باشد. در نتیجه چگونه 
می توانیم این کار را انجام دهیم؟ صندوق بین المللی پول به 
این مسایل توجه داشته است و در راستای برابری جنسیتی 
بیشتر در عرصه اقتصادی گام برمی دارد. ما این اقدامات 
سالمت  بر  مداوم  نظارت  و  تحلیلی  کارهای  طریق  از  را 
اقتصادی انجام می دهیم که با عنوان اصل مشاوره چهارم 
رعایت  به  ملزم  عضو  کشورهای  تمام  و  می شود  شناخته 
آن هستند. آنچه ما در بررسی هایمان به  آن دست یافته ایم، 
نشان می دهند مسایل مرتبط با مشارکت زنان در نیروی کار 
نتایج اقتصادی مهمی دارد؛ به خصوص در کشورهایی که 
نیازمند یافتن منابع تازه برای رشد اقتصادی هستند، برای 
است.  زیاد  جمعیت شان  سنی  ترکیب  رشد  میزان  مثال، 
انجام  را  بیشتری  کارهای  باید  حوزه  این  در  است  آشکار 
داد، اما تامین حقوق برابر و تنظیم مقررات تازه تر می تواند 
به  با کمک  به هدف باشد.  آغاز خوبی برای رسیدن  نقطه 
زنان برای بهره برداری از تمام ظرفیت های اقتصادی شان، 
کل  ثبات  و  سعادت  و  اقتصادی  رشد  تقویت  به  می توانیم 

جهان کمک کنیم.

وضعیت تابعیت دوگانه در ایران
 طبق اصل چهل و یکم قانون اساسی ایران تابعیت کشور ایران حق مسلم 
هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر 
درآید. دیگری  کشور  تابعیت  به  که  صورتی  در  یا  او  خود  درخواست  به 
نمی  رسمیت  به  را  ایرانی  فرد  هیچ  دوگانه  تابعیت  ایران  بنابراین،دولت 
بیگانه  ایرانی که سیتیزن کشورهای  شناسد و در زمان مسافرت هر فرد 
هم هست باید گذرنامه ایرانی خود را همواره به همراه داشته باشد.طبق 

قوانین موجود در ایران، تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر است.

عواقب ترک تابعیت در ایران
در صورتی که فردی ایرانی به هر دلیلی تابعیت ایرانی خود را لغو کند،این 
امر "جرم" محسوب نمی شود ولی عواقب خاص خودش را دارد.ابتدا اینکه 
که  گیرد  می  قرار  بررسی  مورد  وی  تابعیت  لغو  درخواست  صورتی  در 
شخص متقاضی ترک تابعیت 25 سال تمام را داشته باشد و خدمت نظام 
وظیفه را انجام داده باشد ضمن اینکه هیات وزیران نیز خروج از تابعیت 
وی را اجازه دهد و مهم تر از همه اینکه متعهد شود ظرف حداکثر یک سال 
پس از ترک تابعیت نسبت به تعیین تکلیف اموال غیرمنقول خویش اقدام 
کند.این بدان معنی است که کلیه اموال غیرمنقول شخص ایرانی که دارای 
کسر  از  پس  و  میرسد  فروش  به  دادستان  نظارت  با  است  دوگانه  تابعیت 

مخارج فروش، الباقی قیمت آن به او مسترد می شود. 
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بین المللبین الملل

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

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

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

توسط وکالی مجرب پایه یک  دادگستری

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

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

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

استعالم خروج از کشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری

 تلفن لندن: 02071935592  
ایران:خیابان مطهری روبروی ترکمنستان ساختمان پروشات طبقه 3 واحد 15

 تلفن: 0098218۶011۶83  موبایل: 00989122334075 

قاسم سلیمانی رهبری مبارزه با داعش را بر عهده دارد

شوالیه ای در میدان 
جنگ تکریت

نویسنده: اریک اوریتز

بیرون  برای  عراقی  نیروهای  که  حالی  در   
صدام  زادگاه  تکریت،  شهر  از  داعش  راندن 
حسین تالش می کنند، سرداری که در قدرت 
در  است  مشهور  سیاسی  دالوری  و  نظامی 
ها  سایه  از  جنگ  این  رهبری  برای  نهایت 
بیرون آمد. مردی که در رسانه های غربی 
»فرمانده در سایه« و »شوالیه تاریکی« لقب 
گرفته است، یک رهبر نظامی عراقی نیست 
وفادار  فرماندهان  از  یکی  حقیقت  در  و 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران است.

هویت سردار قاسم سلیمانی به ویژه در ماه های اخیر و در 
پی انتشار تصاویری از وی در رسانه های ایرانی مشخص 
شد؛ تصاویری که سردار ایرانی را در شمال عراق در حال 
مردمی  داوطلب  های  گروه  و  عراقی  نیروهای  فرماندهی 
دادند.  می  نشان  داعش  نیروهای  با  جنگ  میدان  در  شیعه 
اگرچه حضور وی در صحنه  ناظران،  به گفته  این حال  با 
جلب  خود  به  را  بسیاری  توجه  اخیرا  عراق  در  جنگ  های 
کرده است، اما سابقه نفوذ وی در منطقه به بیش از یک دهه 

گذشته باز می گردد.
اندیشکده  در  خاورمیانه  مسائل  تحلیلگر  فیلیپس  جیم 
بتوان  »شاید  کرد:  تصریح  هریتیج  موسسه  کار  محافظه 
دانست  ای  چهره  قدرتمندترین  را  سلیمانی(  )قاسم  وی 

ایران و خاورمیانه شناختی  از  که به طور عمده در خارج 
زیادی  شمار  حقیقت  در  وی  ندارد.  وجود  وی  از  درستی 
ایرانی را در کشورهای گوناگون تحت  از عناصر عملیاتی 

کنترل دارد.«

گذشته  در  ایران  و  عراق  اینکه  رغم  به  افزود  فیلیپس 
و  فعالیت  اکنون  اما  شدند،  می  محسوب  دیرینه  دشمنان 
در  ساله  چند  و  پنجاه  سردار  سلیمانی،  قاسم  پیشروی 
مناطق گوناگون در عراق چندان تعجب آور نیست؛ چرا که 

ایدئولوژی  دشمنان  حقیقت  در  ایرانی  مقامات  و  سلیمانی 
های صدام حسین بودند. با این حال، ایران اکنون با دولت 
شیعه در بغداد ارتباط خوبی دارد و این در حالی است که 
افراطی که  گرایان سنی و جهادگرایان شبه نظامی  افراط 
داعش را تشکیل داده اند، دولت مرکزی عراق را تهدید می 

کنند.
به  دستیابی  برای  تالش  در  آمریکا  اگرچه  گفت  فیلیپس 
این کشور دیدگاه  ایران بر سر مسئله هسته ای  با  توافقی 
و رویکرد خود را در مورد تهران تغییر داده، اما همکاری 
با سلیمانی در مبارزه علیه نیروهای داعش همچنان برای 
واشنگتن دشوار است. به گزارش پنتاگون، قاسم سلیمانی 

از سال 2000 فرماندهی نیروهای قدس سپاه پاسداران  که 
از حزب  را بر عهده گرفت، سابقه حمایت  انقالب اسالمی 
داشته  را  سوریه  جمهور  رئیس  اسد  بشار  و  لبنان  در  الله 
و  دارایی ها  بلوکه کردن  است. سازمان ملل متحد دستور 
ممانعت از سفر قاسم سلیمانی را صادر کرده است، اما وی 

هیچ اهمیتی به این دستورات نمی دهد.
و  دارد  باور  آمریکایی  ضد  فلسفه  به  »وی  گفت:  فیلیپس 
برای  وی  فرماندهی  تحت  افراد  و  سلیمانی  با  همکاری 

آمریکا بسیار دشوار خواهد بود.«
مهم نیست که مقامات آمریکایی چه احساسی به سلیمانی 
دارند و یا چه شخصیتی از وی در ذهن خود ساخته اند، اما 
وی چهره اصلی مبارزه در تکریت است؛ شهری که توسط 
نیروهای داعش که حمالت در سراسر عراق را در ماه ژوئن 

گذشته آغاز کردند، اشغال شده است.
عنوان  تحت  ای  مقاله  در  اکتبر  ماه  در  پالسی  فارن  مجله 
»شوالیه تاریکی بر می خیزد« سلیمانی را »استاد اطالعاتی 

مو نقره ای ایران« نامید.
دانشگاه  در  الملل  بین  سیاست  استاد  لوکاس  اسکات 
خصوصیت  از  اکنون  سلیمانی  گفت:  انگلیس  بیرمنگهام 
فردی »سایه مانند« خود فاصله گرفته است. سلیمانی پس 
ایران در سال ۱۹7۹ در رده فرماندهان  انقالب اسالمی  از 
ایران در  یافت و مدتی است که دولت  ایران ظهور  نظامی 
راستای معرفی عمومی وی و تبدیل سلیمانی به چهره ای 

مردمی اقدام کرده است.
تابستان گذشته  از  که  است  دلیل  »به همین  افزود:  لوکاس 
کرده  مشاهده  سلیمانی  قاسم  از  بسیاری  تصاویر  تاکنون 
برنامه ریزی شده  از سایه، تالش  ناگهانی  این ظهور  ایم. 
ملت  و  منطقه  های  دولت  به  اینکه  برای  بود  ایران  دولت 
ایران تکیه کنند و می بایست مانع  ها بگوید می توانند به 

مداخله آمریکا )در امور منطقه( شوند.«
در  مطرح«  »فرمانده  سلیمانی  که  حالی  در  افزود  لوکاس 
جنگ ایران علیه داعش محسوب می شود، توانایی های وی 
های  شبکه  علیه  مبارزه  در  پیروزی  از  اطمینان  کسب  در 

تروریستی سابقه ای درخشان برایش فراهم می آورد.

منبع: ان بی سی نیوز / مترجم: طال تسلیمی

عاقبت مذاکرات چه خواهد بود؟

کاری دشوار به نام 
لغو تحریم ها

توافقی  به  دستیابی  به  شدن  نزدیک  حال  در  اوباما  دولت   
برجسته با ایران است که در آن محدودیت های جدیدی بر 
برنامه هسته ای ایران اعمال خواهد شد و در مقابل تحریم 
های بین المللی تنبیهی علیه این کشور کاهش خواهد یافت. 
اما اگر توافق به دست بیاید، برچیده شدن محدودیت های 
ریاست  پی  در  پی  دستورات  توسط  که  ایران  علیه  آمریکا 
نخواهد  اتفاق  شبه  یک  اند،  شده  وضع  کنگره  و  جمهوری 
افتاد.سایت وزارت خزانه داری ایاالت متحده به 26 دستور 
اجرایی که مربوط به تحریم های ایران هستند، اشاره کرده 
جمهور  رئیس  دستور  به  مربوط  قوانین  این  قدمت  است. 
در  ایران  دولت  های  دارایی  کردن  مسدود  بر  مبنی  کارتر 
می   ۱۹7۹ سال  در  سفارت  گروگانگیری  بحران  به  واکنش 
امنیت  شورای  قطعنامه  چهار  قانون،   ۱0 همچنین  شود. 
اروپا هم  اتحادیه  به  ده ها مقررات مربوط  و  سازمان ملل 

وجود دارد.
رئیس  و  بنیانگذار  و  ای  هسته  فیزیکدان  آلبرایت،  دیوید 
کنندگان  مذاکره  با  که  الملل  بین  امنیت  و  علوم  موسسه 
با  رابطه  در  »آنها  گوید:  می  است،  ارتباط  در  آمریکایی 
تحریم ها بسیار پیگیر هستند.« یک دلیل ساده برای شک و 
تردید درباره موفقیت مذاکرات وجود دارد: لیست طوالنی 
آژانس های دولتی و بین المللی که در اعمال و شکل دهی به 
تحریم ها در طول سال ها فعالیت کرده اند، همگی نیاز به 

ایفای نقش برای حل این فرآیند دارند.
بریتانیا،  )روسیه،  مذاکرات  در  شرکایش  و  متحده  ایاالت 
به  دستیابی  برای  تالش  حال  در  آلمان(  و  فرانسه  چین، 
توسط  شده  اعمال  های  رفع محدودیت  جهت  جامع  توافق 
دولت اوباما، کنگره، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان 
ملل متحد هستند. دولت اوباما می تواند بیشتر تحریم های 
آمریکا را لغو کند و دولت های بعدی در مدت زمان ۱0 تا ۱5 
ساله توافق می توانند آن ها را مورد چشم پوشی قرار دهند، 
در صورتی که ایران به تعهداتش عمل کند. در پایان زمان 

توافق نیاز به الیحه کنگره برای لغو دائم تحریم ها است.
انتظار  به  ای  عالقه  که  اند  داده  نشان  گذاران  قانون  اما 

طوالنی مدت در این رابطه ندارند و مخالفان در کنگره ثابت 
کرده اند که تمایل دارند در این زمینه مداخله کنند و لوایحی 
همچنین  کنند.  تصویب  فرآیند  این  در  کارشکنی  برای  را 
محدودیت  لغو  درباره  باید  اروپا  اتحادیه  و  امنیت  شورای 
که  زمانی  از  اما  کنند،  گیری  رای  اند،  کرده  اعمال  که  های 
مذاکرات  در  فرانسه  و  آلمان  و  امنیت  دائم شورای  اعضای 

وارد شده اند، انتظار دارند در خروجی آن نقش ایفا کنند.
در حالی که به مهلت پایان مارس نزدیک می شویم، تندروها 
گروهی  برداشتند:  توافق  شکست  برای  غیرمعمول  گامی 
ای  نامه  انتشار  با  از سناتورهای جمهوری خواه  نفره   47
ممکن  که  کردند  اعالم  ایران  رهبران  به  خطاب  سرگشاده 
است این توافق فقط در زمان ریاست جمهوری اوباما اعتبار 
به  فشار  برای  روشن  تالشی  آنها  اقدام  این  باشد.  داشته 

تهران جهت ترک میز مذاکره است.
سناتور باب کورکر )جمهوری خواه از تنسی( رئیس کمیته 
روابط خارجی سنا، یکی از هفت سناتور جمهوری خواهی 
است که این نامه را امضا نکرده و به دنبال تصویب الیحه 
ای است تا تایید کنگره بر هرگونه توافق را الزامی کند. وی 
به دنبال تعداد آرایی است تا بتواند وتوی رئیس جمهور در 

قبال این الیحه را لغو کند.
لوزان  به  سفر  عازم  که  حالی  در  کری  جان  خارجه  وزیر 
از  قبل  تا  مذاکرات  در  نهایی  گام  برداشتن  برای  سوئیس 
پایان مهلت توافق بود، در عین حال برای غلبه بر مخالفت 
که  کری  کرد.  می  تالش  هم  واشینگتن  در  متعدد  های 
و  شرکت  سنا  استماع  جلسه  در  بود  عصبانی  وضوح  به 
جمهوری خواهان را متهم به دخالت در مذاکرات با تهران 
کرد و اعالم کرد که کنگره هیچ قدرتی در زمینه اعمال نظر 

در توافق اجرایی میان رهبران دو کشور ندارد.
فرانک  اند.  کرده  احساس  را  خطر  این  هم  آمریکا  شرکای 
در  پنجشنبه  روز  آلمان  خارجه  وزیر  مایر،  اشتاین  والتر 
کمکی  واقعًا  نامه  »این  گفت:  خواهان  جمهوری  نامه  باره 
نمی کند، به خاطر این که ما در مرحله حساسی از مذاکرات 
از دانشگاه کلمبیا معتقد است: »آن  هستیم.« ریچارد نفیو 
اینکه  وجود  با  که  است  این  ترسم  می  آن  از  من  که  چیزی 
مذاکره کنندگان کار خودشان را انجام می دهند، توافق در 
اینجا یعنی واشینگتن نابود شود. اگر در تهران نابود شود، 
شما می توانید به عنوان سیاستگذار اقدامی انجام دهید، اما 

اگر در واشینگتن نابود شود، این مشکل بزرگی است.«

منبع: فارن پالیسی/ مترجم: حسین هوشمند 

برای  خواسته اند  مسلمانان  از  قبل  مدت ها  از  غربی  رهبران 
مقابله با افراطی ها اقدامات بیشتری به عمل آورند. در این ماه 
مسلمانان  که  گفت  متحده  ایاالت  رئیس جمهور  اوباما  باراک 
میانه رو به ویژه دانشمندان و علما وظیفه دارند »برداشت های 
غلط از اسالم« را نفی و این دروغ را که »آمریکا و غرب با اسالم 

در جنگ هستند« رد کنند. 
در 23 فوریه تونی ابوت نخست وزیر استرالیا از رهبران مسلمان 

درخواست کرد تا با جدیت بگویند »اسالم دین صلح است«.
مسلمانان هنوز این گفته ها را جدی نگرفته اند اما در مورد نقش 
احمد  فوریه،   22 در  پرداخته اند.  مناظره  به  دینی  افراط گرایی 

الطیب امام جماعت مسجد االزهر مصر که بخشی از بزرگ ترین 
دانشگاه  عالم سنت است، اظهار داشت که افراط گرایی محصول 
»برداشت های نادرست از قرآن و سنت است و آنچه در مدارس 

و دانشگاه های اسالمی تدریس می شود به بازبینی نیاز دارد«.
مناظرات  اصلی  محور  تکفیر  و  افراط گرایی  موضوع  دو 
هستند. افراط گرایان عمل خود را به عنوان جنگ مقدس واجب 

با  آن  اهداف  و  زمان  مورد  در  که  چند  هر  می دانند  تهاجمی  و 
نشریه  شماره  تازه ترین  ادعای  به  نیستند.  هم عقیده  یکدیگر 
از  مطرح شده  شواهد  داعش-  تروریستی  گروه  -مجله  دابق 
میان احادیث و گفتارهای علمای دین برای جهاد آنقدر فراوان 
هستند که فقط یک جهان آلوده با کفر می تواند آنها را انکار کند. 
از سوی دیگر افراط گرایان درباره تکفیر نیز با یکدیگر تفاوت 
دارند. مطابق این عقیده مسلمانان ممکن است دیگر مسلمانان 
را به ارتداد یا بی دینی متهم سازند. اقدامی که مجازات آن مرگ 
استفاده  خاصی  محدودیت های  با  نظریه  این  از  القاعده  است. 
می کند تا مسلمانان را از هدف گروه دور نسازد اما داعش این 

فلسفه را به طور جامع به کار می گیرد و همگان به ویژه شیعیان 
را به کفر متهم می سازد.

علمای اسالمی بزرگ و جریان اصلی آنها در تالشند این دیدگاه ها 
از  جماعت مسجدی  امام  بلو  داود  گفته  به  بردارند.  میان  از  را 
تروریستی  گروه  فعالیت  -محل  نیجریه  شرقی  شمال  منطقه 
بلکه مفهوم  به معنای جنگ مقدس نیست  بوکو حرام- »جهاد 

آن تالش برای دستیابی به صلح و هرگونه عمل خیر در جهت 
به  اسالمی  عالم   ۱20 گذشته  سال  است«.  پروردگار  از  اطاعت 
با  او  که  گفتند  و  نوشتند  نامه  داعش  رهبر  البغدادی  ابوبکر 
غفلت از متن قرآن، آموزه های کالسیک و شرایط کنونی جهان 
باعث شد تا اعتبار دین خدشه دار شود. به گفته آنها تکفیر فقط 
می تواند در مورد کسانی مطرح شود که آشکارا بی دینی خود را 
اعالم می کنند. این اتهام صرفًا توسط علما مطرح می شود که در 
قانون اسالم و معارف خبره هستند و در ابتدای کار نیز به فرد 
فرصت توبه کردن می دهند. االزهر برای اثبات این دیدگاه خود 

هیچ گاه گروه داعش را غیرمسلمان خطاب نمی کند.

تفوق و برتری االزهر، مسجد زیتونه تونس و دانشگاه مدنیه در 
عربستان سعودی صرفًا به خاطر تاریخ طوالنی و سابقه علمی 
آنهاست. به گفته محمد مهنا مشاور آقای طیب رویکرد االزهر 
که در سال ۱۹70 تاسیس شد و به تلفیق موضوعات اسالمی و 
سکوالر انجامید »بر پایه آموزه هایی است که امت اسالم در طول 

هزاران سال آنها را تایید کرده اند«.

میان  از  را  خلیفه ای  نظام   ۱۹22 سال  در  آتاتورک  که  زمانی  از 
وجود  عدم  نداشته اند.  واحدی  رهبر  سنت  اهل  برداشت، 
رهبری واحد، مقابله با افراط گرایان را دشوار می سازد. وجود 
برای  را  زیادی  فضای  حدیث  هزاران  و  شریعت  مکتب  چهار 
بوکوحرام  و  داعش  اما  می سازد.  فراهم  متفاوت  برداشت های 
استدالل های خود را از منابع اولیه و علمای بسیار قدیمی مطرح 
دکترای  مدرک  رهبرشان  می کنند  ادعا  داعش  حامیان  می کنند. 
مطالعات اسالمی را از دانشگاه بغداد گرفته و از طبقه عالم و 

آگاه جامعه است. 
جدید  ادعاهای  این  با  می کنند  تالش  خاورمیانه  دولت های 
خود  نسخه  تحمیل  طریق  از  تقابل  این  کنند.  مقابله  رهبری 
از اسالم انجام می گیرد. سال گذشته دولت مصر ۱2 هزار  آنها 
جایگزین  االزهر  فارغ التحصیالن  با  را  آنها  و  برکنار  را  واعظ 
کرد. واعظان جدید باید مسائل مورد قبول دولت را تبلیغ کنند. 
را  اسالم  از  سختگیرانه ای  نمونه  خود  که  سعودی  عربستان 
به  و  می دهد  پول  دین  علمای  به  قبل  مدت ها  از  می کند  مطرح 
بهانه های امنیتی و جلوگیری از سرقت در مساجد دوربین های 
مداربسته نصب کرده است. بازبینی و تغییر کلی تعلیمات دینی 
موسسه   ،20۱2 سال  در  دارد.  قرار  بحث  مورد  نیز  مدارس  در 
خیریه کارنگی که اتاق فکری مستقر در واشنگتن است بیان کرد 
که کتاب های درسی مصر جهاد را علیه کافران و دشمنان کشور 
با  مجاز می دانند. شنوندگان رادیوی مصر در تماس های خود 
و  تالیف  دوباره  باید  کتاب هایی  چنین  کردند  اعالم  رادیو  این 
راه اندازی  امام های جماعت در حال  نیجریه،  در  نوشته شوند. 
مدارسی هستند که آموزش های دینی و غیردینی را با هم ترکیب 
می سازند چراکه معلمان مدارس دینی سنتی اغلب افرادی با سن 

و معلومات پایین هستند.
است  چیزی  قدرت  سنتی  منابع  ساختن  مطرح  برای  تالش 
و  بی سر  سلفی  ها  مخالفند.  آن  با  افراط گرایان  از  بسیاری  که 
به  افراطی ها هستند.  نوع  صداترین و در عین حال خشن ترین 
عقیده آنها بسیاری از احکام شریعت با وجود قدمت چند سده ای 
امیر  که  هنگامی  شده اند.  منحرف  واقعی  دین  مسیر  از  خود 
نیجریه  مذهبی  بزرگ  رهبر  دومین  اکنون  که  -بانکداری  کانو 
داشت:  بیان  گروه  این  کرد  محکوم  را  بوکوحرام  گروه  است- 
»ما پیرو دین المیدو سنوسی نیستیم بلکه دین خداوند را اجرا 
می کنیم.« از طرف دیگر جمعیت کثیری از مسلمانان که اخیرًا 
علیه رژیم های خودکامه قیام کرده اند اعتماد زیادی به مقامات 
سلطه  تحت   مردم  نظر  از  که  آنهایی  ویژه  به  ندارند،  مذهبی 
منافع سیاسی و دولتی قرار دارند. دولت مصر رئیس دانشگاه 
رسمی  سازمان  داراالفتا،  اعضای  می کند.  منصوب  را  االزهر 
لبنان برای صدور فتوا و آموزش های مذهبی، از دو گروه  اصلی 
سیاسی کشور هستند. رهبران عرب خاورمیانه از قدیم االیام از 
گروه های مذهبی مختلفی حمایت کرده اند و زمانی نیز به خاطر 

منافع کوتاه مدت سیاسی آنها را تروریست می نامند.
در  مردم  سواد  سطح  افزایش  و  اجتماعی  رسانه های  اینترنت، 
منطقه دسترسی به منابع دیگر را آسان تر ساخته است. محمد 
با  خودم  »من  می گوید  قاهره  دانشگاه  شیمی  استاد  جمال 
جست وجو و مشاهده نظرات مختلف درباره دین فکر می کنم«. 
عالوه بر این، عقیده های نوین اغلب در بسته بندی های بهتر ارائه 
می شوند و برای جوانان نیز جذاب تر هستند. بنا بر لطیفه ای که 
اکنون در منطقه پخش شده است »آقای البغدادی که در دهه 30 
عمرش است جوان ترین فردی است که رهبری یک سازمان عرب 

را بر عهده دارد.«
مطالعه  لبنان  سنی  مذهب  درباره  که  فرانسوی  دانشمند  یک 
می کند، می گوید »ویدئو های سبک هالیوودی داعش تضاد بسیار 
نظر می رسد  به  دارند.  االزهر  و عمامه شیخ های  عبا  با  زیادی 
گروه های تندرو خود را به مردم نزدیک تر کرده اند، اما نهادهای 
مذهبی به گروه هایی اشرافی تبدیل شده اند و به زبانی صحبت 
دانشمندان  برخی  نیست«.  درک  قابل  مردم  برای  که  می کنند 
اسالمی جذابیت افراطی گری را با بنیادگرایی مسیحیت مقایسه 

می کنند و می گویند پیغام هر دو واضح و مشخص است.
ضروری  خشونت  مروجان  علیه  دولت  قاطعانه  اقدامات  شاید 
تالش  بیشتر  باید  اسالمی  سنتی  مراکز  و  باشد  ارزشمند  و 
کنند و برداشت خود از اسالم را توضیح دهند. این کارها باید 
مورد  در  مناظرات  نتایج  اما  گیرد.  انجام  جذاب  شیوه ای  به 
یا  لیبرال  مسلمانان  طبع  باب  شاید  افراط گرایی  ریشه های 

سیاستمداران غربی نباشد. 
به  را  افراط گرایان  گذشته  در  دولت ها  توسط  تحریم  ها  تحمیل 
انزوا کشانده بود و مطمئنًا برخی از نسخه های اسالمی به هیچ 
مجازات های  از  سعودی  رژیم  باشند.  لیبرال  نمی توانند  عنوان 
االزهر  و سال  گذشته  استفاده می کند  مانند گردن زدن  خشنی 

جنبشی برای آزادسازی  کشور از بی دینی به راه انداخت. 
داد  نشان  نظرسنجی ها  که  گرفت  صورت  آن  از  پس  اقدام  این 
یعنی  جایگزین  گزینه  اما  هستند.  بی دین  کشور  در  نفر   866
نیز  دینی  نظرات  آزاد  محیط  در  لیبرال  دیدگاه های  تقویت 

خطرات خود را به همراه دارد. 
در  را  دانشمند مصری، وضعیتی محافظه کارانه  جرج فحسی، 
میان مسلمانان می بیند: »آنچه حیرت آور است این است که تعداد 
آنها  داعش حمایت می کنند هر چند  اقدامات  از  از مردم  زیادی 

خود در عمل چنین اقداماتی را انجام نمی دهند.«

منبع: اکونومیست

دین و افراط گرایی 
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نفت  تولید  کاهش  بود.  شده  دوخته  عربستان  تصمیم  به  چشم ها  همه 
نفت  تجار  بازگردد.  خود  اوج  به  دوباره  قیمت ها  تا  بود  کافی  عربستان 
ضیافت  در  شرکت  برای  که  سرمایه گذاری  بزرگ  صندوق های  مدیران  و 
شام در رستوران مایک بیسترو در منهتن دور هم جمع شده بودند، برای 
جلب نظر ناصر الدوساری، نماینده عربستان سعودی در اوپک و میهمان 

افتخاری شرکت فری پوینت کامودیتیز با یکدیگر رقابت می کردند.
به گزارش فایننشال تایمز، هر 30 شرکت کننده در این ضیافت تمام توجه 
خود را به مردی معطوف کرده بودند که چشم و گوش علی النعیمی، وزیر 
محسوب  انرژی،  صنعت  در  فرد  نفوذترین  با  و  عربستان  ساله   70 نفت 
ماه  از  نفت  قیمت  و  شد  برگزار  اکتبر   7 تاریخ  در  ضیافت  این  می شود. 
ژوئن رو به کاهش گذاشته بود. بنابراین همه می خواستند بدانند عربستان 
یکی  شد.  خواهد  کاهش  این  مانع  و  زد  خواهد  اقدام  به  دست  زمانی  چه 
از میهمانان به الدوساری گفت: »مطمئنا شما قصد دارید تولید را کاهش 
دهید.« این مقام سعودی در پاسخ گفت: »چه چیزی باعث شده فکر کنید 
شرکت کنندگان  از  یکی  توسط  پاسخ  می دهیم؟«این  کاهش  را  تولید  ما 
در آن مراسم بازگویی و در همه بازارها تکرار شد. این اولین نشانه بود 
همه  مساله  این  آمد.  نخواهد  نفت  بازار  نجات  به  سعودی  عربستان  که 
مفروضات را در مورد سیاست نفتی عربستان از بین برد و نظمی را که 
دهه ها بر انرژی جهان حاکم بود، متزلزل کرد. در مواقع بی ثباتی قیمت ها، 
سال  اما  می کرد  تعدیل  را  خود  تولید  تعادل،  بازگرداندن  برای  عربستان 
یافته  افزایش  از حد  بیش  درباره عرضه  نگرانی  که  گذشته، در شرایطی 
بود، رویه خود را تغییر داد و به عنوان چتر حمایتی بازار نفت عمل نکرد. 
عربستان سعودی معتقد بود کاهش تولید فقط به رقبای این کشور کمک 

می کند و اکنون زمان اتخاذ موضع مخالف است. 
بود،  کاهش  درحال  همچنان  نفت  قیمت  که  شرایطی  در  بعد،  ماه  یک 
عربستان حمایت دیگر اعضای اوپک را برای مداخله نکردن در بازار نفت 
به دست آورد. عربستان که مجهز به 750 میلیارد دالر ذخایر ارزی است، 
تا روسیه رهبری  از آمریکا و برزیل گرفته  جنگی را علیه تولیدکنندگانی 
کرد و اطمینان داشت که یک دوره کاهش قیمت نفت آنها را به کاهش تولید 
وادار خواهد کرد. به باور عربستان این تاکتیک ممکن است در کوتاه مدت 
بلندمدت  در  بازار  از سهم  برای حفاظت  اما  کند،  وارد  آسیب  درآمدها  به 

ضروری است. 
این اقدام تاثیر سریع و بزرگی داشت. بودجه کشورهای بزرگ صادرکننده 
انرژی مجبور شدند  در حوزه  فعال  آشفتگی شد، شرکت های  نفت دچار 
به لرزه  بازارهای مالی  برنامه های سرمایه گذاری خود را کاهش دهند و 
اکتبر  تا  ژوئن  ماه  از  که  عربستان  نفتی  سیاست  تغییر  درآمدند.درمورد 
متبلور شد، گمانه زنی های فراوانی وجود دارد. برخی معتقدند این تغییر 
سیاست در مسائل ژئوپلیتیک ریشه دارد: یک نظریه این است که عربستان، 
که تحت نفوذ آمریکا عمل می کند، تعمدا به دنبال تضعیف رقبایی همچون 
می دهد  نشان  عربستان  اقدامات  دقیق  بررسی  اما  است،  ایران  و  روسیه 
فهم  آن،  از  مهم تر  و  جهان  سراسر  در  سیاسی  غیرمنتظره  رویدادهای 

نادرست بازار، عامل اصلی پشت این قمار ریاض محسوب می شود. 

 ژوئن 20۱4: »نقطه عطف«
در نشست ۱۱ ژوئن اعضای اوپک در وین، وزرای نفت از کاهش تقاضای 
جهانی برای نفت و افزایش عرضه آگاه شدند. اما عربستان در آن زمان فکر 

می کرد قیمت نفت درامان است. با توجه به ناآرامی ها در لیبی و پیشروی گروه 
تروریستی داعش در عراق و عربستان، خاورمیانه در آتش بود. سرمایه گذاران 
این آشفتگی ها موجب کاهش عرضه خواهد شد و قیمت  محاسبه کرده بودند 
مقام وزارت خارجه  یک  گفته  به  ۱30 دالر خواهد رساند.  به بشکه ای  را  نفت 
آمریکا، جان کری، وزیر خارجه این کشور، به دنبال آن بود که از ملک عبدالله، 
انجام  باشد«  الزم  ریاض»هرآنچه  بگیرد  تضمین  عربستان،  سابق  پادشاه 
خواهد داد تا به مساله اختالل عرضه نفت نشات گرفته از حمالت گروه داعش 
پاسخ دهد. اما اتفاقات به گونه ای دیگر رقم خورد. در لیبی، درپی اعتراضات 
هزار   200 از  کمتر  به  روز  در  بشکه  میلیون   ۱  /4 از  نفت  تولید  اعتصاب ها  و 
بشکه در روز سقوط کرده بود؛ اما در اواخر ماه ژوئن تولید نفت از سر گرفته 
شد و ظرف سه ماه تولید به ۹00 هزار بشکه در روز رسید. در عراق، دومین 
تولیدکننده نفت اوپک، گروه داعش نتوانست مناطق اصلی تولید نفت را تصرف 
کند و مساله دیگری که عرضه را تهدید می کرد، ازمیان رفت. به گفته بوشان 

بهری، تحلیلگر مرکز آی اچ اس انرژی، این»نقطه عطف« برای بازار نفت بود.

 جوالی: »دست کم گرفتن نفت شیل آمریکا«
یک رویداد غیرمنتظره دیگر در راه بود. فراتر رفتن قیمت نفت از بشکه ای ۱00 
دالر موجب افزایش عرضه از طرف تولیدکنندگانی از برزیل گرفته تا روسیه 
آمریکا چشمگیرتر بود. تولید ماهانه نفت  از طرف  افزایش  این  اما  شده بود؛ 
حدود  به  روزانه  تولید  میانگین  و  شکست  را  ساله   30 رکورد  باالترین  آمریکا 
از  نفت  می گوید:»تولید  آمریکایی  ارشد  مقام  یک  رسید.  بشکه  میلیون   8  /5

خوش بینانه ترین پیش بینی ها هم فراتر رفت.«
اما با توجه به هزینه های باالی تولید، عربستان سعودی درمورد ثبات نفت شیل 
آمریکا  شیل  نفت  تولید  زیان  و  سود  سری  به  سر  قیمت  داشت.  تردید  آمریکا 
بین 30 تا ۹0 دالر در هر بشکه است؛ در شرایطی که این رقم برای تولید نفت 
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فایننشال تایمز عملکرد یک ساله اوپک را بازخوانی کرد

افت بزرگ؛ 
قمار نفتی ریاض

تا زمانی که  و  از جوالی 2014 شروع شد  افت قیمت نفت 
قیمت ها کاهش ٥٠ درصدی را تجربه نکردند، متوقف نشد. 
در این میان اوپک با سردمداری عربستان سقف تولید خود 
را کاهش نداد و افت هرچه بیشتر قیمت ها را رقم زد. در 
اتهام  انگشت  کارشناسان  و  ناظران  از  بسیاری  میان  این 
که  بودند  معتقد  و  گرفتند  سعودی  عربستان  سوی  به  را 
عربستان با مخالفت با کاهش سقف تولید اوپک به دنبال 
این  از  زیادی  مدت  حال  است.  سیاسی  اهداف  به  رسیدن 
ماجرا می گذرد و هنوز برای برخی هدف عربستان از عدم 
کاهش تولید در هاله ای از ابهام قرار دارد. نشریه فایننشال 
تایمز طی گزارشی روند افت قیمت نفت را بازخوانی کرده 

و تصمیم سعودی ها را بررسی کرده است.

عربستان  اما  است.  دالر   ۱0 بشکه ای  از  کمتر  عربستان 
قابلیت انعطاف پذیری نفت شیل را دست کم گرفته بود. 

 اوت: »یک واقعیت جدید«
در شرایطی که تقاضا برای نفت در اروپا بیش از انتظار 
کاهش یافت، ریاض خیلی دیر متوجه افت تقاضا در دیگر 
بازار  در  ضعف  از  نشانه هایی  شد.  چین  به ویژه  نقاط 
بود.  دشوار  بسیار  آمار  این  درک  اما  داشت،  وجود  نفت 
هند  و  ویتنام  چین،  در  نفت  پاالیشگاه های  وجود  این  با 
به  کردند  اعالم  عربستان،  نفت  ملی  شرکت  آرامکو،  به 
نفت کمتری نیاز دارند و خواستار قیمت پایین تر شدند. 
را  آسیایی  خریداران  برای  نفت  قیمت  کاهش  مساله  این 
از  نفت  حوزه  تحلیلگر  الجویندی،  یاسر  داشت.  درپی 
این کاهش قیمت نشانه ای  مرکز مشاوره مدلی، می گوید 
بود مبنی براین که ریاض به شدت برای حفظ سهم بازار 
به  صادراتش  نگران  »عربستان  می افزاید:  او  می جنگد. 
چین بود و سهم بازار را به ونزوئال، تولیدکنندگان غرب 
کاهش  به  توجه  با  بود.«  کرده  واگذار  دیگران  و  آفریقا 
این  شیل،  نفت  گرفتن  رونق  درپی  آمریکا  به  صادرات 
به  چین  در  اوپک  تولیدکنندگان  همراه  به  تولیدکنندگان 

دنبال مشتری می گشتند.
واردات چین از عربستان که در ژانویه 20۱3،معادل 3/ ۱ 
میلیون بشکه در روز بود تا اوت 20۱4 به حدود ۹00 هزار 

بشکه در روز کاهش پیدا کرد. 

 سپتامبر: »متقاعد نشده ایم«
در  سیاسی  شکاف  وجود  از  گمانه زنی ها  زمان  این  در 
براین  برخی  داشت.  حکایت  ریاض  در  سطوح  باالترین 
یک  از  بیش  چیزی  خام  نفت  قیمت  تنزل  که  بودند  باور 
مساله کوتاه مدت است. همچنین به نظر می رسید کاهش 
قیمت توسط عربستان همچنان در دستور کار قرار دارد. 
دادند که عصر جدیدی طلوع کرده  دیگر، هشدار  برخی 
به  که  است  رسیده  آن  زمان  بودند  معتقد  آنها  است. 
انرژی  هنگفت  هزینه های  صرف  با  که  تولیدکنندگانی 
بودن  رقابتی  طریق  این  از  تا  داد  درسی  می کنند،  تولید 
انرژی  تولید  در  نفت  جایگاه  و  بلندمدت  در  عربستان 
النعیمی و دیگر مقامات  حفظ شود. در این شرایط علی 
عربستان خوش بین بودند. نعیمی از خبرنگاران پرسید: 
نیست  اولین باری  این  دیده اید.  نگران  مرا  حال  به  تا  »آیا 
که قیمت ها تغییر می کند. قیمت ها همیشه تغییر می کند.«

اما به گفته عبدالله البدری، دبیرکل اوپک، تا نیمه دوم سال 
لزوم  شد،  کاهش  دچار  سرعت  به  نفت  قیمت  که  گذشته 
اقدام احساس نشده بود. درپی فرار سرمایه از کاالهای 
پرخطر به سمت سرمایه گذاری های امنی همچون اوراق 
برنت  نفت  قیمت  سپتامبر  ماه  در  فقط  آمریکا،  قرضه 

تقریبا ۹ دالر سقوط کرد. 
عمومی  انظار  از  نفت  وزیر  حساس،  دوره  این  در  اما 
پنهان شد و به تعطیالت رفت. دیگر وزرا و مدیران ارشد 

عربستان هم به تعطیالت عید رفتند. 

 اکتبر: »زمان اقدام در ریاض«
روند تصمیم گیری در ریاض معموال کند و فاقد شفافیت 
نماینده  الدوساری،  اظهارات  با  روند  این  اما  است. 
کرد.  تغییر  سرمایه گذاران  جمع  در  اوپک،  در  عربستان 

دیگر مقامات سعودی نیز سخنان او را تکرار کردند.
اکتبر  ماه  »تا  و  ریاض  در  غربی  دیپلمات  یک  گفته  به 
کامل  به طور  تولید  کاهش  بود.  جریان  در  سیاست  یک 
نظر  به  بعید  بسیار  اما  بود،  نشده  خارج  کار  دستور  از 

می رسید.«

 نوامبر: »موقعیت غیرممکن«
نوامبر در وین،  تاریخ 27  اوپک در  محور اصلی نشست 
تقاضای کشورهای فقیرتر این سازمان از ونزوئال گرفته 
تا عراق، برای کاهش تولید بود. اما عربستان آماده نبود 
بار بزرگ کاهش تولید نفت را به تنهایی بر دوش بکشد 
بلکه تولیدکنندگان غیر عضو اوپک هم باید در تحمل این 

بار سهیم می شدند. 
کشور  دو  این  خواست  روسیه  از  عربستان  نفت  وزیر 
هرگونه  و  کنند  تولید  نفت  بشکه  میلیون   ۱0 روزانه 
مساله  این  روسیه  اما  باشد  برابر  تولید،  احتمالی  کاهش 
را نپذیرفت. نعیمی که به حمایت نکردن کشورهای غیر 
به  است،  کرده  عادت  دشوار  تصمیم های  از  اوپک  عضو 
سقف  تا  بود  خلیج فارس  در  خود  متحدان  حمایت  دنبال 
تولید روزانه 30 میلیون بشکه در روز را تمدید کند. بقیه 
هم به سرعت تسلیم شدند. فردی نزدیک به نشست اوپک 
تولید  کاهش  که  شد  گفته  اوپک  اعضای  به  می گوید:» 
این  اما  ۱ میلیون بشکه ضروری خواهد بود،  روزانه 5/ 

گرفته  تقاضا  و  عرضه  زیرساخت های  اساس  بر  تصمیم 
نشد. درحقیقت این فقط یک استراتژی بود.«

 دسامبر: »چه برسر سهم من آمد؟«
برنت  خام  نفت  قیمت  اوپک،  نشست  هفته  سه  ظرف 
حوزه  تولیدکنندگان  ماند،  باقی  دالر   60 بشکه ای  در 
این  کردند.  تعبیر  قیمت  کف  را  قیمت  این  خلیج فارس 
شرکت  ارشد  مدیر  الفالح،  خالد  که  است  شرایطی  در 
آرامکو، از سرعت کاهش قیمت نفت شگفت زده شد و آن 

را»غیرمنتظره« توصیف کرد. 
متوسط   20۱5 سال  بودجه  برای  عربستان  اقتصاددانان 
قیمت نفت را 80 دالر در هر بشکه درنظر گرفتند، اما در 
سال میالدی جدید قیمت نفت به نصف این سطح رسید. 
کامل ترین  عربستان  نفت  وزیر  سریع،  کاهش  این  درپی 
توضیح خود را درمورد تصمیم گیری برای حفظ عرضه 
تولیدکنندگان  نفع  به  تولید  گفت:»کاهش  او  کرد.  ارائه 
برسر  چه  دهم،  کاهش  را  تولید  من  اگر  نیست.  اوپک 
سهم من از بازار خواهد آمد؟ قیمت ها باال خواهد رفت و 
روسیه، برزیل و تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا سهم مرا 

خواهند گرفت.«

 خاتمه
این آشفتگی بازار چه مهندسی شده باشد و چه صرفا یک 
که  است  آمده  وجود  به  زمانی  باشد،  بی نظمی  مدیریت 
با یک گذار سیاسی حساس رو به رو  عربستان سعودی 
است. شاه سلمان، جانشین ملک عبدالله، در اولین ترمیم 
کابینه علی النعیمی را در سمت خود ابقا کرد که این مساله 
نشان دهنده حمایت او از سیاست های نعیمی بود. اما پسر 
و  شد  منصوب  نفت  وزیر  معاون  سمت  به  جدید  پادشاه 
اعضای شورای عالی نفت عربستان که مسوول نظارت بر 

بخش نفت این کشور است، تغییر کردند. 
آزادانه  نفتی  سیاست گذاری  در  سنتی  به طور  که  نعیمی 
بوده  موثر  او  استراتژی  که  دارد  اطمینان  می کند،  عمل 
است. تقاضا برای نفت عربستان افزایش یافته و به دلیل 
نفت  قیمت  استخراج،  حوزه  در  سرمایه گذاری  کاهش 

افزایش یافته است. 
اما برخی این پرسش را مطرح می کنند که آیا تصمیم ماه 
نوامبر به نفع اوپک، کشورهای حوزه خلیج فارس یا حتی 

عربستان بوده است یا خیر. 
مقامات  »اگر  می گوید:  اوپک  کهنه کار  تحلیلگر  یک 
جلوه  ابله  می دادند،  کاهش  را  نفت  تولید  عربستان 
که  بودند  داده  انجام  را  کاری  این صورت  در  می کردند. 
همه  تمسخر  مورد  حال  عین  در  اما  می خواستند،  همه 
کرد  اعالم  دنیا  به  نعیمی  سرانجام  می گرفتند.  قرار  هم 
جمع  را  دیگران  پاش  و  ریخت  که  نیست  کسی  عربستان 

کند.«

 فراتر رفتن قیمت نفت از بشکه ای 
از  عرضه  افزایش  موجب  دالر   100
طرف تولیدکنندگانی از برزیل گرفته 
تا روسیه شده بود؛ اما این افزایش 
بود.  چشمگیرتر  آمریکا  طرف  از 
باالترین  آمریکا  نفت  ماهانه  تولید 
و  شکست  را  ساله   30 رکورد 
میانگین تولید روزانه به حدود 5/ 8 
میلیون بشکه رسید. یک مقام ارشد 
از  نفت  می گوید:»تولید  آمریکایی 
هم  پیش بینی ها  خوش بینانه ترین 

فراتر رفت.«
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نمادهای نوروزی 
در قصه های عامیانه

در  سرما  ننه  و  نوروز  عمو  شخصیت های 
روایت های کهن و ادبیات شفاهی، نمادی از 
تغییر و تحول در طبیعت و احوال آدمیان است 
که طی آن، ننه سرما به عنوان نماد سکون 
و انجماد می رود و عمو نوروز به عنوان نماد 

رویش و تازگی از راه می رسد. 
از نشانه ها و نمادهای آشنا در زمینه تغییر و تحول  ادبیات کهن فارسی مملو 
فصل ها و احوال آدمیان است که در قالب مثل ها، متل ها و روایت های کوتاه و 
بلند سینه به سینه میان نسل های مختلف گشته و سرانجام شکل امروزی تر آن 

به نسل های کنونی رسیده است.
و  ایرانی  نماد شخصیت  نوروز  ادبیات، عمو  کارشناسان  از  بسیاری  اعتقاد  به 
نشانه آمدن بهار است، در مقابل عمونوروز در روایات کهن ایرانی »ننه سرما« 
با خود می برد عمونوروز خبر آمدن بهار  است. زمانی که ننه سرما، سرما را 
را می دهد و سپس »میر نوروزی« می آید. عمو نوروز در حکایات و مستندات 
تاریخی نماد یک تغییر فصل است، در ایران باستان وقتی آهنگ هستی ضربان 

زندگی می گیرد نشانه آمدن عمو نوروز بوده است.
اغلب ما این شخصیت را به طور دقیق می شناسیم ولی منابع و مصادیق درباره 
وجود  نوروز  عمو  درباره  که  داستان هایی  بخواهیم  ما  اگر  است،  کم  خیلی  آن 

دارد را بررسی کنیم می بینیم که با منابع بسیار کمی مواجه می شویم.
داستانی  نوروز،  عمو  داستان  است.  نوروز  نمادهای  از  یکی  عمونوروز 
ازدواج  هم  با  می خواهند  آنها  است.  زنی  منتظر  نوروز  عمو  عاشقانه است. 
کنند. بر اساس یک باور قدیمی، نامزد عمو نوروز از یک ماه به نوروز مانده، 
های  گل  و  درختان  نورس  برگ  از  که  می  گوید  چرخ ریسک  ها  و  دارکوب ها  به 

نوشکفته، قبای زیبایی برای عمو نوروز که در سفر دوازده ماهه  است ببافند.
مشاهده  را  همدیگر  گاه  هیچ  نوروز  عمو  و  سرما  ننه  افسانه ها  از  بعضی  در 
نمی کنند و زن هیچ وقت در زمان آمدن عمو نوروز بیدار نیست؛ آن قدر خانه 
را روفته و روبیده و کار کرده که خوابش برده  و زن صاحب خانه  است و مرد 
مسافر؛ و این سفر همیشه ادامه دارد. در مورد دیگر تمام موارد مشابه است. با 
این تفاوت که عمو نوروز و ننه سرما همدیگر را فقط در آخرین لحظات تغییر 
سال می بینند و شانس با هم بودن را فقط در آن زمان دارند. عمو نوروز هر سال 
آخرین روز زمستان اولین روز بهار با کاله نمدیش زلف های قرمز حنا بسَته ِمثل 
ریشش با کمرچین آبی و شال خالخالی و شلواره گشادو گیؤه َتخِت از باالی کوه 
روبروی شهر با لبی خندان دلی شاد با عصای تو دستانش که تکیه گاه پیر مرد 
خستٔه لب خندان است یواش یواش پایین می آید. در افسانه ها عمو نوروز نماد 

طبیعت یا شاه یا فرد دیگری که برکت به زندگی مردم می آورد بوده است و ننه 
سرما که همسر عمو نوروز است و همیشه منتظر آمدن وی است.

در فرهنگ و ادب مردمی ایران شاید بتوان گفت پرآوازه ترین افسانه در پیوند 
نوروز«  »بابا  یا  و  نوروز«  »عمو  افسانه  نام  با  را  آن  که  است  همان  نوروز  با 
می شناسیم. از این افسانه در سروده ها و نوشته ها پارسی سخنی نرفته است، 
به  ایرانیان  همه  که  افسانه ای  دانست.  مردمی  افسانه ای  می باید  را  آن  پس 
گونه ای با آن آشنایند، چون در سالیان کودکی آن  را از مادران یا دایگان یا دیگر 
افسانه گویان شنیده اند. اگر عمیق تر بنگریم، بر پایه افسانه شناسی سنجشی 
می توان عمو نوروز را با »بابا نوئل« در فرهنگ غرب سنجید. آن افسانه چنین 
است که در روزهای پایانی سال عمو نوروز به خانه »ننه سرما« در می آید تنها 
یک شب را در این خانه می  گذراند، بامدادان به راه خود می رود تا سالی دیگر 

در همان روز بازگردد. پیداست که عمو نوروز پیری است دیرسال با گیسوان و 
ریشی انبوه و سپید، ننه سرما هم به همان سال پیرزنی است زمان فرسود. این 

رخداد نشانه آن است که سال کهن و روزگار سرما به پایان می رسد تا سالی نو 
و روزگار گرما، رستاخیر گیتی، باری دیگر آغاز بشود. تا به حال روایت های 
ننه سرما در بین قصه های عامیانه سینه به سینه  از عمو نوروز و  گوناگونی 
اکنون و در آستانه فرا رسیدن  آنها را  از  چرخیده است که دو روایت معروف 

سال نو مرور می کنیم.

* روایت اول
یکی بود، یکی نبود. پیر مردی بود به نام عمو نوروز که هر سال روز اول بهار با 
کاله نمدی، زلف و ریش حنا بسته، کمرچین قدک آبی، شال خلیل خانی، شلوار 
از کوه راه می افتاد و عصا به دست می آمد به سمت  قصب و گیوه تخت نازک 
عمو  دلباخته  که  می کرد  زندگی  پیرزنی  شهر  دروازه  از  بیرون  شهر.  دروازه 

نوروز بود و روز اول هر بهار، صبح زود پا می شد، جایش را جمع می کرد و بعد 
از خانه تکانی و آب و جاروی حیاط، خودش را حسابی تر و تمیز می کرد. به 
سر و دست و پایش حنای مفصلی می گذاشت و هفت قلم، از خط و خال گرفته 
تا سرمه و سرخاب و زرک آرایش می کرد. یل ترمه و تنبان قرمز و شلیته پرچین 
می پوشید و مشک و عنبر به سر و صورت و گیسش می زد و فرشش را می آورد 
می انداخت رو ایوان، جلو حوضچه فواره دار رو به روی باغچه اش که پر بود از 
همه جور درخت میوه پر شکوفه و گل رنگارنگ بهاری و در یک سینی قشنگ و 
پاکیزه سیر، سرکه، سماق، سنجد، سیب، سبزی، و سمنو می چید و در یک سینی 
دیگر هفت جور میوه خشک و نقل و نبات می ریخت. بعد منقل را آتش می کرد و 
می رفت قلیان می آورد می گذاشت دم دستش. اما، سر قلیان آتش نمی گذاشت و 

همانجا چشم به راه عمو نوروز می نشست...
 

* روایت دوم
یکی بود، یکی نبود. نرسیده به دروازٔه شهر خونٔه ننه سرماست که یک دل نه 
پارسال نیستها... قصٔه  امسال و  پیره مرده... قصشون قصٔه  هزار دل عاشق 
عشقشون هزارسالست نه دوهزارساله شایدم خیلی بیشتر... پیرزنه اول هربهار 
خورشید درومده، نیومده پا می شه جاشو جم می کنه خونه تکونی می کنه حیاط 
و آب و جارو می زنه به خودش حسابی می رسه پاهاشو حنا می زاره دستاش 
قرمز می شن هفت قلم از خط و خال گرفته تا سرمه و ُسرخاب و زرک آرایش 
می کنه... تنبون قرمز و شلیته پرچین می پوشه مشک و عنبر به سر و صورت 
و گیِسش می زنه... چرا می خندید بی مروتا؟ آخه عاشقه... عاشقی که پیر و 
جون نداره... داره؟ فرشش رو می یاره می ندازه رو ایون جلومنظر باغچه که 
پر از همه جور درخت میوه پر شکوفه و گالی رنگارنگ بهاری... تو یه سینی 
خوشگل و تمیز سیر و سرکه و سماق و سنجد و سیب و سبزی و سمنو می چینه 
تو یه سینِی دیگه هفت جور میؤه خشک و نقل و نبات می ریزه. پا می شه سریع 
منقُل آتیش می کنه و قلیوُن می یاره دم دستش؛ اما سر قلیوُن آتیش نمی زاره.. 
تو  بشه...  مهیا  دیدنش  و  کنه  آتیش  قلیونو  و  بیاد  نوروز  عمو  تا  در  به  چشم 
همین فکرا پیرزنه از خستگی خوابش می بره... عمو نوروز می یاد اما ننه سرما 
خوابه... ُچرِتش پاره می شه... َای دل غافل عمو نوروز اومد و رفت پیره زنه 
خوابش برده بود...عمو نوروز رفت تا یه سال دیگه؟... ای پیری پیری پیری...

ادبیاتادبیات

تاملی بر نوروز در 
ادبیات فارسی

این  در  چه  آن  اند  گفته  بسیار  سخن  نوروز  پیدایش  درباره 
تاریخ،  به  دلبستگان  داوری  و  پژوهش  نتیجه  آید  می  جستار 

اسطوره، آیین ها و جشن های ملی ایرانیان است
 در میان جشن هایی که از دیرباز در ایران رواج داشته است 
جشن نوروز جایگاه ویژه ای دارد این جشن را گذشت زمان 
گاه  اگرچه  است  سوده  نفر  فرمانروایان  اندیشه  دگرگونی  و 

کم رنگ شده است و این بهنگامی بوده است که دژ اندیشان 
داشتند.  سرستیز  ها  جشن  این  با  مردم  اندوه  خواهان 
به  تاریخی  زودگذر  ی  دوره  این  مدتی  از  پس  خوشبختانه 
برای  است.  شده  سپرده  تاریخ  شده  فراموش  ذهن  پستوی 
آشنایی با فرزان این جشن و دیگر جشن های ملی ایرانی ها 
گونه  آن  از  ایرانیان  اندیشه  در  جشن  که  دانست  باید  نخست 
شادی هایی است که روان را از تابش مهر و مهربانی روشنی 
می بخشد. جشن از آن گونه شادی های همراه با بی بندوباری 
نیست که به نیاز تن و ورن کامگی و خواهش نفس و پلشتی 
های برآمده از آن بیندیشد. جشن سپاس و نیایش از داده های 
خداوند است. جشن سپاس از تن درستی، بهره وری از دانش 
داشته  ارزانی  ما  به  خرد  و  جان  خداوند  که  است  خردی  و 
است. هیچ جشنی جدا از آیین و دین و زندگی به کام مردم و 
باورهای نیک و آموزنده آنان نیست. جشن نوروز نیز چه در 
را داشته است.  این ویژگی  از اسالم  باستان و چه پس  زمان 
برای پی بردن به فرزان این جشن کهن ایرانی نیاز به پژوهش 

ژرف و گسترده ای داریم.

 داوری این و آن درباره نوروز 
به باور مهرداد بهار، از هزاره سوم پیش از میالد در آسبای 
که  آفرینش  عید  است.  داشته  رواج  عید  دو  )غربی(  فوربری 
می  برگزار  بهار  آغاز  در  که  باززایی  عید  و  پاییز  اوایل  در 
شده است. این دو عید حتی تا اواسط هزاره نخست پ- م در 
آسیای غربی وجود داشته است در واقع قدمت هر دو عید در 
این نقطه نشان داده است که در ایران نوروز جشن بهاری و 
مهرگان عید پاییزی بوده است. برخی بر این باورند که جشن 
اما  آمده است  ایران  به  النهرین(  بین   ( از میان رودان  نوروز 
بهار، بر این باور است که عید نوروز در آغاز بهار بوده است 
این عید در بین النهرین هم سابقه دارد. ایرانیان این عید را از 
منطقه  این  همگانی  عید  نوروز  اند.  نگرفته  وام  النهرین  بین 
بوده است، این جشن یکی از سنت های کهن فالت ایران است 
که از طریق کوچ نشینی های بومی نجد ایران به بین النهرین 

)جلگه بین دجله و فرات( وجود داشته است چون ما به آیین 
دو ایزد زن و مرد از هزاره سوم پیش از میالد آگاهی داریم و 
این نشان می دهد که آیین مزبور مربوط به ایزد شهید شونده 
ایزد  این دو  به شناساسی  و همسرش بوده است. عالقمندان 
بنابراین  واینانا مراجعه کنند.  افسانه دوموزی  به  توانند  می 
به احتمال می توان گفت: که جشن نوروز و آیین آن پیش از 
ورود آریایی ها به فالت ایران در میان بومیان نجد ایران رواج 
داشته است. آیین نوروزی سده ها پیش از ظهور زردشت و 
ارزشمند  جایگاهی  از  ایران  مردم  میان  در  مهرپرستی  رواج 
برخوردار بوده است و هیچ گونه صیغه دینی نداشته است. 

در کتاب اوستا نیز هیچگونه اشاره به این جشن نشده است. 
آن یادی شده  از  حتی نوروز جشن دینی نیست که در اوستا 
باشد این جشن سده ها پیش از آمدن اشوزردشت به پیامبری 

در ایران شناخته شده بود. اما پس از زردشت و رواج بددینی، 
کوشش شد تا به این جشن رنگ دینی بزنند از این رو آغاز سال 
آفریده  زیرا کیومرث نخستین  دادند  به کیومرث نسبت  را  نو 
اهورمزدا است که گویند در اولین روز از سال نو به جهان آمده 
است. به دنبال آفرینش جهان را روشن دوره می دانند به باور 
آنان: آغاز آفرینش نخستین روز از ماه فروردین بود. و پایان 

آن آخرین روز ماه اسفند. 

۱-در آغاز آسمان را آفرید 
2- آب را آفرید 

3- زمین را آفرید 
4- گیاه را آفرید 

5- چارپایان را آفرید 
6- و در دوره ششم کیومرث را آفرید که نخستین انسان بود، 

آفرینش کیومرث 
تا  از رام روز ماه دی )2۱ دیماه(  به درازا کشید.  هفتاد روز 
ارت روز از ماه اسفند آن گاه 5 روز درنگ کرد سال به پایان 
رسید. آفرینش پایان یافت و انسان نخستین با دمیدن نخستین 
را  کیومرث  فردوسی  کرد.  آغاز  را  زندگی  نو،  سال  از  روز 
نخستین شاه می داند و آغاز پادشاهی وی را در نخستین روز 

سال می داند. 
چو آمد به برج حمل آفتاب /جهان گشت با فر و آیین و آب 

بتابید از آن سان زبرج بره /
که گیتی جوان گشت از آن یکسره 

کیومرث شد برجهان کدخدای/ 
نخستین به کوه اند اندر آن کردجای 

است.  انسان  نخستین  دین  به  ایرانیان  اندیشه  در  کیومرث 
چنانکه در باور مسلمانان و سایر دین های آسمانی، حضرت 
آدم نخستین آفریده خدای است. فردوسی، آغاز سال نو را به 
عنوان جشن نوروز در زمان پادشاهی جمشید می داند چنانکه 
امروز نیز بر جشن نوروز، عید جمشید یا عید جم می گویند. 

سرسال نو، هرمز فروردین /

برآسوده از رنج تن دل زکین 
بزرگان به شادی راستند/ 

می وجام و رامشگران خواستند 
خسروان  از  مانده  جا  به  روزگار/  آن  از  فرخ  جشن  چنین 

یادگار 
» فردوسی« 

از  است  زور  نخستین  نوروز«   « ابوریحان  ی  نوشته  به 
پیشانی  که  است  گرفته  نام  نو  روز  جهت  این  از  و  فروردین 

سال نوشت. 

نوروز از نگاه به دینان 
فروردین  روز  نخستین  از  را  جهان  خداوند  ایرانیان  باور  به 
آغاز کرد و نخستین روز از آن ماه را اورمزد نام نهاد. پس نام 
اورمزد آغاز سال و آغاز هر ماه از سال است. به دینان با این 

نامگذاری ها به این روزهای جشن، رنگ دینی زده اند. 

نوروز در دوره های تاریخی 
باشکوه  نوروز  ساسانیان  و  اشکانیان  هخامنشیان،  دوره  در 
هرچه بیشتر برگزار می شده است. در دوره ساسانیان، پیوند 
عمیقی میان این جشن ها و شاهان به وجود آمد. در این دوره 
بود که جشن نوروز از سویی جنبه مذهبی به خود گرفت و از 
سویی دیگر درباری شد آنگونه این جشن ها را از میان جان و 
دل مردم جوانه زده بود، بالیده بود آیین شاهان عجم گفته می 
شد: چنانکه خیام درباره آمدن موبد موبدان در روز نوروز به 

نزد پادشاه چنین می نویسد: 

یزدجرد  روزگار  به  تا  خسرو  کی  گاه  از  عجم  ملوک  آیین 
شهریار که آخر ملوک عجم بود چنان بوده است که روز نوروز 
نخست کسی از مردمان بیگانه، موبد موبدان پیش ملک آمدی 
با جام زرین پرمی و انگشتری و دری و دیناری خسروانی و 
یک دسته خوید سبز رشته و شمشیری و تیر و کمان و دوات 
و قلم، و اسبی و بازی و غالمی خوب روی و ستایش نمودی 
ایشان. چون  به عبادت  پارسی  به زبان  را  او  نیایش کردی  و 

موبد موبدان از آفرین بپرداختی پس بزرگان دولت درآمدندی 
و خدمت ها پیش آوریدی. 

آخرین موبد موبدان به عبارت ایشان 
دین  گزین  آزادگی  فروردین،  ماه  به  فروردین  جشن  به  شما 
کیان و سروش آورتر را دانایی و بینایی به کاروانی و دیرزیو 
با خوی هژیر و شادباش بر تخت زرین و انوشه خور به جام 
جمشید و رسم نیاکان در همت بلند و نیکوکاری و ورزش داد 
اسبت  خوید،  چون  جوانی  و  باد  سبز  سرت  دار  نگاه  راستی 
کامگار و پیروز و تیغت اوشن و کاری به دشمن و بازت گیرا 
کشوری  هم  و  تیر  چون  راست  کارت  و  سگار  به  خجسته  و 
بگیرنو. برتخت با درم و دینار پیشت هنری و دانا گرامی، درم 
خوار و سرایت آباد زندگانی بسیار. چون این بگفتی چاشنی 
کردی و جام به ملک دادی و خوید در دردست دیگر نهادی و 
دینار و درم در پیش تخت او بنهادی و بدین آن خواستی که 
افکنند  برآن  دیدار چشم  اون  بزرگان  نو هر چه  نو سال  روز 
تا سال دیگر شادمان و خرم با آن چیزها در خرمی بمانند و 
این  در  جهان  آبادانی  و  خرمی  که  گردد  مبارک  برایشان  آن 
چیزهاست که پیش ملک آوردندی/ ص 223 کلیات آثار پارسی 

خیام 

نوروز در اسالم 
سپرده  فراموشی  دست  به  ایرانیان  میان  در  نوروز  هیچگاه 
نوروز  اما  یافت  گسترش  ایران  در  آمده  اسالم  است.  نشده 
آیینی نبودکه با دستورهای دینی مخالف باشد. از این رو ماند 
و ماندگار شد و نه تنها شاعران مسلمان ایرانی در ستایش آن 
شعر گفتند، شاعران عرب نیز از نوروز به نیکی یاد کرده اند. 
در زبان پهلوی نوروز را ) نوگ روز( می گفتند این واژه پس 
از مدتی به نوک روز درآمد همین واژه است که ابونواس شاعر 

عرب زبان درباره اش گفته است: 
به حق الرجال و نوک روز و خرج روز البسال 

برگرفته از کتاب جشن های کهن ایرانی به 
نوشته استاد سعید وزیری 
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 ریچارد لینکلتر کارگردان 54 ساله آمریکایی که روز دوشنبه 4 اسفند در تضاد 
اسکار  مراسم  در  را  سال  کارگردان  برترین  اسکار  جایزه  قبلی  انتظارهای  با 
تبلیغاتی  و  خبرساز  جایزه  این  به  و  نکرد  تصاحب  انجلس  لس  شهر  در   20۱5
دست نیافت، بیش از سایرین جزییات دوران کودکی و رشد خود و اطرافیانش 
را به یاد سپرده و فیلمی که امسال او را صاحب جوایز پرشماری کرده و موجب 
تحسین وی در مجامعی متعدد شده، نتیجه همین توجه و زوم کردن ولو افراطی 
او روی مراحل رشد کودکان است، حتی اگر این توجه و تالش برای تبدیل آن 
در  و  او مسئله ای نیست  از نظر  آزگار طول بکشد،  فیلمی سینمایی ۱2 سال  به 
زمانه ای که سفارش و تولید و پخش برخی فیلم های موفق نیز بیشتر از 3 ماه 

طول نمی کشد، لینکلتر آماده است تا کل عمرش را صرف این موضوع کند.
وقتی هم که پای صحبت لینکلتر بنشینید، متوجه می شوید توجه او به جزییات 
گذشته نه یک تظاهر و وسیله کسب شهرت بلکه عین حقیقت است و او اتفاقات 
متعدد زندگی گذشته خودش را نیز به طور دقیق به یاد می آورد و آن را به طور 
در  همشاگردی هایش  از  او  می دهد.  شرح  مخاطبانش  برای  مفصل  و  مبسوط 
همین  و  می زند  حرف  شفاف  طور  به  بود،  دبستان  پنجم  کالس  در  که  زمانی 
طور از چهره خواهر بزرگترش سوزان، زمانی که به نقل از مادرش گفت زمان 
اسباب کشی مجدد رسیده و باید باز به خانه ای دیگر بروند. او همیشه اطالعات 

دقیقی را به دست می دهد و استاد در ترسیم خاطرات سالهای دور است. لینکلتر 
خوردن  از  پس  که  می کند  یاد  خود  ثروتمندتر  همشاگردی های  از  همچنین 
او  می فروختند.  فخر  پایین تر  طبقات  به  گونه ای  به  مادرشان،  و  پدر  کنار  غذا 
هم  امروز  همین  می توانم  و  می آورم  یاد  به  دقت  به  را  چیز  همه  من  می گوید: 
صحبت  آن  پیرامون  دیگر  جاهای  یا  و  مدرسه  در  زمان ها  آن  چه  هر  درباره 

می کردیم، حرف بزنم.

مردی پر سابقه با 18 فیلم
ناب سالهاست  پایه همین خصلت  بر  آمریکا  تگزاس  ایالت  این کارگردان متولد 
به ساختن فیلم های ویژه و مبتنی بر اتفاقات و روندهای کند و آرام و طوالنی 
رشد به شکلی دقیق مشغول است و در کنار آن البته فیلم های جالب دیگری را 
یکی  هستند.  او  ویژه  استعدادهای  سایر  از  برخاسته  آنها  که  است  ساخته  هم 
از آنها پیرامون مسافرانی بی هدف از شهر آستین در ایالت تگزاس به و با نام 
و  جوانانه  فیلم  صحنه  که  بزرگساالنی  پیرامون  دیگری  و  است   »Slacker«
سرشار از شور و کم عقلی او به نام »گیج و مغشوش« را قبضه می کنند. شاید 
عده ای که لینکلتر را فقط با »Boyhood« شناخته اند، ندانند اما این هجدهمین 
فیلم اوست و با این که کامال مسن نشده و بسیار سر حال است، در هر ژانر و 
رده ای اثری از خود به جا گذاشته است. یکی از آنها »قبل از طلوع« است که در 
آن از ارتباط نسل جوان با یکدیگر و پی آمدهای آن یاد می کند و دیگری »مدرسه 
راک« که یک کمدی موزیکال است و البته آن دسته از فیلم های او که با واژه »قبل 
از« شروع می شوند نیز کارهایی هستند که یک گستره زمانی طوالنی را پوشش 

می دهند و نگاه شان به مسایل کودک وارانه است.

یک چیز با ارزش
همه آنها این حس مشترک را دارند که زندگی چیز با ارزشی است اما باید مراحل 
و مراتب آن رعایت شود و اگر همه چیز در آن لحاظ شود، بهترین حاصل را نیز 
بر جای خواهد گذاشت. جدیدترین و مهمترین و طوالنی ترین نسخه و نمونه و 
نشانه این باور فیلم »کودکی« است که هر چند در مراسم اسکار امسال فقط یک 
جایزه برد، ولی در پرمعنا و با ارزش بودنش تردیدی وجود ندارد. آکادمی علوم 
سینمایی و هنرهای تصویری جوایز اصلی خود را معموال به فیلم های مهیج تر و 
به اپیک های تاریخی و داستان های پرشکوه می دهد و هر چند امسال این رسم را 
رعایت نکرد و این جوایز را به فیلم معناگرای »مرد پرنده ای« داد اما از »کودکی« 
هم پرهیز کرد. از فیلمی که انگار هیچ اتفاق مهمی در آن روی نمی دهد و فقط 
به  را  او  زندگی  و  آن  تبعات  و  بچه  یک  جسمی  و  سنی  ارتقای  و  رشد  مراحل 

تصویر می کشد.

بزرگساالنی هم که رشد می کنند
حتی اگر این را فقط یک نگاه منفی از سوی مخالفان لینکلتر و تالش آنها برای 

باید  بدانیم،  سبک  صاحب  و  سابقه  پر  سینماگر  این  کارهای  شمردن  کوچک 
متذکر شویم که او در هر یک از فیلم هایش لزوم درست اندیشیدن را به بینندگان 
خود  آثار  کاراکترهای  عملکرد  در  را  فاکتور  این  و  کرده  توصیه  خود  کارهای 
عمده کرده است. می توان عصاره این فکر را در »کودکی« هم رویت کرد. آنجا 
را  وابستگانش  هم  و  می کند  رشد  خودش  هم  قصه  مرکز  در  حاضر  کودک  که 
که ناظر بزرگ شدن او و پیوستنش به طبقه بزرگسال هستند، با مشارکت در 
این رشد به آدم های کامل تری تبدیل می کند. در »کودکی« پسر خردسالی به نام 

میسون و زندگی او از 7 تا ۱8 سالگی اش را شاهد هستیم و ماجرا با ورود وی 
از حاال  لینکلتر  و شاید هم  پایان می رسد  به  دبیرستانش  اتمام  از  کالج پس  به 
دوربینش را همانجا کاشته است تا با گذشت ۱2 سال بعدی زندگی وی از ۱8 تا 30 
سالگی  را هم به تصویر بکشد و این سیاست پیشتر در فیلم های »قبل از طلوع« 
و »قبل از غروب« وی نیز ثمر داده است و او وقت داشته که به سبب طول مدت 
ترسیم شده در فیلم هایش، طی آن مدت طوالنی فیلم ها و پروژه های دیگری را 

هم در دست گیرد!

این کسالت بار است
اما  شاید برای پدر و مادرها دیدن این روند و رشد فرزندان امری عادی باشد 
همیشه مشاهده آن روی پرده سینما حتی با دور تند و خالصه کردن ۱2 سال در 
۱0 تا ۱2 ریل سینمایی تجربه تازه و خاص و شگفت انگیزی است. در عین حال 
عده ای که معتقدند جوایز اسکار برترین فیلم و کارگردانی سال سزاوار »کودکی« 
و ریچارد لینکلتر نبوده اند و این فیلمساز به حق از این جوایز دور مانده و آنها را 
به خالقان »مرد پرنده ای« سپرده است. می گویند چنین روندی کسالت بار است 

و این کاًل سینما نیست و هنر فیلمسازی تعریف و معانی دیگری دارد و رد کردن 
دسته  به  مستقیم  دادن  پاسخ  بدون  لینکلتر  نخواهدبود.  آسان  هم  آنها  فرضیه 
دوم می گوید: گاهی فکر می کنم با دوران کودکی خودم به عنوان مشاور صحبت 
می کنم و سپس نظرات خودم را به عنوان یک پدر می پرسم و سپس با پدر و مادر 

خودم چالش می کنم. این یک روند پایان ناپذیر است. این خود زندگی است.

L.A.Times :منبع

نگاهی به »پرنده آبی«، فیلمی از لنس ادماندز

پیوند طبیعت و انسان
»پرنده آبی« )Bluebird( با سلسله غم و اندوه هایی که ناشی از حادثه ای در یک اتوبوس 
مدرسه است، به گونه ای است که به نظر می رسد، لنس ادماندز کارگردان فیلم، می خواسته 

خط مقایسه ای بین فیلم خود و »آخرت شیرین« ساخته اتوم اگویان ترسیم کند.
اما این درام آرام، با بازی هایی مالیم، مختصات و مشخصات خود را دارد و در آب و هوای 
سرد زمستانی ایالت مین آمریکا، احساسی قوی به مخاطب خود می دهد و با نگاهی نافذ 
به کاراکترهای یک شهر افسرده می پردازد. فیلم با وجود آنکه در معرض تهدید استیالی 
افکار مالیخولیایی بر آن است، با امیدی که در نقطه غایی خود دارد با یکپارچگی عاطفی 

موجود در روند فیلم به این نقطه نهایی می رسد، این تهدیدات را کمرنگ می کند.
اوماندز که زمانی به عنوان تدوینگر فیلم Tiny Furniture ساخته لنا دونهم بوده است، 
انتخاب کرده است.  فیلم خود  فیلمبردار  به عنوان  را  لیپز  لی  تمام جودی  با هوشمندی 
 Martha« جودی لی لیپز همان فیلمبرداری است که تصاویر متفکرانه ای را در فضای فیلم
Marcy May Marlene« خلق کرد. به همین جهت حضور او در کادر فیلمبرداری این فیلم 
بسیار به جا بوده است. کار محزون و تیره او در اینجا درست در حالی رخ می دهد که 
از همه عوامل و آنچه که طبیعت در اختیارش می گذارد، استفاده می کند تا حزن و اندوه 
کاراکترها و کل شهر را نشان دهد. لیپز، از تصاویری با نمای باز استفاده می کند و پیوند 

کاراکترهایش با طبیعت را که سرشار از زیبایی و سرکشی است، نشان دهد.

خواب مرگ
لسلی )ایمی مورتون( دختر جوان سخت و بدون حواشی است که از وجدان کاری باالیی 

برخوردار است.
او راننده اتوبوسی است که به عنوان راننده سرویس یک مدرسه کار می کند. او در یک 
روز سرد ژانویه بعد از رساندن بچه ها به خانه هایشان نگاهی سرسری به کل اتوبوس 
می اندازد. اما متوجه نمی شود که اوون )کویین بارد(، یکی از بچه های مدرسه روی یکی 
از صندلی ها در انتهای اتوبوس خوابیده است. او چندین ساعت بعد یعنی درست فردا 
صبح که می خواهد بچه ها را به مدرسه برساند، متوجه او می شود و بالفاصله او را که 
تصور می شود به کما رفته است، به بیمارستان می رساند. او در آنجا به دلیل سهل انگاری 
که مرتکب آن شده است، مورد بازخواست قرار می گیرد. در این بین همسرش، ریچارد 
که نجار شهر است، در معرض تهدید شغلی قرار می گیرد و هر آن انتظار دارد، از کار 
بیکار شود.مارال )لوئیز کروس( مادر اوون نیز از گناه و تقصیر مبرا نیست. او نیز در 
اتفاقاتی که رخ داده، سهم است. زیرا در زمانی که باید مراقب پسرش می بوده و علت راه 
رفتن های او در خواب را بررسی می کرده، تحت تاثیر مواد مخدر و الکل بوده است. اوون 
واقع  در  است.   مارتیندال( زندگی کرده  )مارگو  مادربزرگش، کریستال  با  این مدت  در 
کسی که متوجه غیبت اوون می شود، او است. اما دخترش هیچ جوابی برای پرسش های 
او ندارد. مارال هنگامی که یک وکیل نه چندان عالیرتبه )کریستوفر مک کان( به او نزدیک 
می شود و قول مشارکتی اقتصادی را به او می دهد، تمام خواسته ها و انتظارات کریستال 

را رها می کند.

آغاز عذاب وجدان
ادماندز در شیوه داستانسرایی خود به گونه ای عمل می کند که همه چیز در جهتی درست 
و مناسب حرکت کند. کاراکترهای او هر یک به جهتی نقیصه ای دارند که همین آنها را 

واقعی نشان می دهد.
انزوای لسلی هر چند ناشی از احساس عذاب وجدان و شوک ناشی از جا گذاشتن یک بچه 
زیادی  نیست. ریچارد همسرش نقش  نیز  او  با گذشته  بی ارتباط  اما  است،  اتوبوس  در 
نمی تواند  و  است  متقابل  درک  قدرت  فاقد  ریچارد  دارد.  گناه  احساس  و  انزوا  این  در 
ارتباط درستی با دختر نوجوانشان پائوال )امیلی مید( برقرار سازد. پائوال ارتباط بسیار 
صمیمانه ای با نامزدش )براندون واردول( دارد. ارتباطی که در خانه آنها وجود ندارد. 
مارال جدا از همه مناقشات و دعواهایی که وجود دارد، به خاطر فرسودگی ناشی از شغل 
خود اصاًل آمادگی آن را که یک مادر حقیقی باشد، ندارد. درروابط او با مادرش کریستال 
که البته خود تاریخچه ای جدا دارد، هیچ نشانه ای از عشق مادر و فرزندی دیده نمی شود.

که  زمانی  یعنی  می شود.  مشخص  بیشتر  آن  اواخر  در  محدودیت ها  از  فیلم  تعریف 
پیامدهای آنچه که در ابتدا دیده بودیم، یکی یکی شروع به عیان شدن می کنند. اما اجرای 
ساکت و آرام تصاویر خاطره انگیز و تنظیمات نور سکانس ها در محیطی که برف سراسر 
اینو جانساتر همه و همه در کنار هم باعث  به اضافه تدوین خوب  آن را پوشانده است، 
جذب مخاطب می شود. تصاویر گاه به گاه از منازله های اجتماعی نیز از نکات برجسته 
فیلم است که در آن طنین انداز می شود »پرنده آبی« در تایید این انتخاب، به جای تمرکز بر 
آنچه که این خانواده از آن آسیب دیده است، به طور روشن بر سکانس هایی اخالق مدارانه 

روی می آورد تا چگونگی تجدید قوای خانواده را نشان دهد.

بدون اشتباه
ایمی مورتون که از بازیگران کهنه کار شیکاگویی در کمپانی تئاتری استپن وولف است، 
بیشترین  و هر چند متحمل  نمی شود  اشتباه  یا  و  اجرای خود دچار نقصان  در  هیچگاه 
فشارها است، اجرایی موثر دارد. مخاطبانی که کارهای قبلی اسالتری را دیده اند نیز در 
اینجا با شخصیتی کامل تر و نزدیک به شخصیت خود اسالتری رو به رو می شوند و آن 

مرد از خود راضی مردان دیوانه را فراموش می کنند.
اجرای لونیزا کراوز نیز کاماًل تخیل برانگیز است و و مارگو، رتیندال نیز مثل همیشه به 
هر نقشی که به او می دهند، اعتبار بسیار زیادی می دهد. امیلی مید نیز با ظرافت آسیب 

پذیری های کاراکتر خود را به نمایش می گذارد.
در پایان باید از موسیقی فیلم نیز که توسط ساندرو جوریانز و دنی بنسی نوشته شده، 

میزان تاثیرگذاری فیلم را باال می برد و تراژدی حاکم بر آن را بیشتر عیان می سازد.

پرنده آبی
کارگردان و فیلمنامه نویس: لنس ادمانز

بازیگران: ایمی مورتون، جان اسالتری، لوئیزا کراوز، امیلی مید، مارگو مارتیندال، آدام 
درایور، براندون واردول، استفن پاین، کریستوفر مک کان و کوئین بارد.

مدیر فیلمبرداری: جودی لی لیپز
موسیقی متن: ساندر جوریانز و دنی بنسی

Hollywood Reporter :منبع

سینماسینما
برای کریستف کیشلوفسکی در نوزدهمین سال فقدانش

فیلسوفی در نقش فیلمساز
 بیتا احمدی

مارچ   ۱3 در  و  آمد  دنیا  به  ورشو  در   ۱۹4۱ ژوئن  ماه   27 کیشلوفسکی  کریستف   
۱۹۹6درسن 54 سالگی در اثر ایست قلبی در گذشت. نویسنده و فیلمسازی با نفوذ و 
برجسته در سینما، تلویزیون و عرصه فیلمهای مستند بود. او فیلمسازی را با ساخت 

فیلم های مستند آغاز کرد و در نهایت به ساخت آثار سینمایی پرداخت.در زمان حیاتش 
3۹ اثر را نویسندگی و 4۱ اثر سینمایی و تلویزیونی را کارگردانی کرد. نگاه فلسفی و 
بود  خالقانه  مکملی  اش  کارگردانی  با  لهستانی  فیلمساز  این  آثار  نگارش  در  او  عمیق 
که آثارش را متمایز می ساخت. پس از گذشت دو دهه از درگذشتش همچنان یکی از 

کارگردانان مهم و تأثیرگذار اروپایی است که آثارش در جهان تدریس می شود.
در  همواره  او  بود.  هنر  به  واقعی  معنای  به  او  دین  ادای  آثارش  مورد  در  جالب  نکته 
با هنر هفتم و خالقیت بی بدیلش کمکی برای حل معظالت فردی  آثارش می کوشید 
روانشناس  واقع  در  دهد.  انجام  جهان  در  حتی  و  لهستان  دوره  آن  در  اجتماعی  و 
کاراکترهای فیلم هایش بود که به کنه و عمق شخصیت های فیلم خود رسوخ می کرد. هر 
بار پیچیدگی های روح انسان را به روشی ساده با کمی تأمل و تفکر از طرف مخاطب 
به او انتقال می داد. برای این هدف حتی از کوچک ترین ابزارهای موجود در صحنه در 
میزانسن های مورد نظرش برای ارتباط و پیام دادن به تماشاگر استفاده می کرد. پالن 
ها و گاه اشیائی در فیلم هایش می بینیم که با نگاه اول و سطحی ظاهرا ربطی به قصه 
ندارد، ولی به تدریج در می یابیم که همانها نماینده کاراکتر های قصه او هستند و به 

شناخت شخصیت آنها کمک می کنند.
بینی  جهان  از  برآیندی  که  کیشلوفسکی  عمیق  و  فلسفی  نگاه  گفت  توان  می  واقع  در 
روح  از  عمیقی  مفاهیم  به  مخاطب،  ذهن  کشیدن  چالش  با  همواره  آثارش  در  اوست، 
کاراکترها و ارتباط آنها با جهان پیرامون و در نهایت هستی، آنان را به یک نتیجه گیری 
و  نیستند  تصادفی  زندگی  در  حوادث  و  اتفاقات  اینکه  رساند،  می  ملموس  و  منطقی 
نظمی در جهان حاکم است. همواره در آثارش به رابطه علت و معلولی اشاره می کند 
و اتفاقات رسالتی دارند که راه زندگی را دچار تغییر و تحول می سازند. از دیدگاه او 
فقط مرگ است که حقیقت دارد از این روست که عده ای آثارش را سرد و ناامیدانه می 

پندارند که اینطور نیست.
آخرین فیلم های سه گانه مشهورش آبی )۱۹۹3(، سفید )۱۹۹4( و قرمز )۱۹۹4( را در دو 

سال پپاپی ساخت . فیلم هایی که اساسا مکمل و متصل به یکدیگر هستند.
در فیلم »سفید« یک آرایشگر لهستانی به نام کارول، زمانی که به اوج شکست و ناامیدی 
در زندگی با همسر و موقعیت اجتماعیش می رسد، هنگامی که تمامی درها به روی او 
بسته شده با الهام از مجسمه ای که به نظر صورت مجسمه را با صورت همسرش تشبیه 
می کند و سکه ای که می خواست به دریاچه بیندازد و از دستش جدا نشد، این را نشانه 
ای می پندارد. بارقه ای از امید در او می بینیم  و تصمیم به تغییر در زندگیش، تا آنجا 
که بسیار موفق می شود. به جایگاهی در زندگی می رسد که می تواند تمام شکست 
نماها در پالن های مختلف،  و  فیلمی که نور صحنه  »آبی«  فیلم  را جبران کند.  هایش 
هر کدام پیام خاصی به همراه دارند. فیلم درباره زنی به نام ژولی است که نقش آن را 
ژولیت بینوش بازی می کند. در پالن اول از سرعت باالی اتومبیل زاویه دوربینی که 
فقط الستیک اتومبیل در حال حرکت که تصویر اطرافش فلوست و فکوس روی الستیک 
ماشین است و ریختن روغن ترمز ماشین، همه حاکی از رخداد حادثه بدی است که اتفاق 
رفتارهای  افسرده  و  ناامید  او  می دهد.  دست  از  را  فرزندش  و  همسر  ژولی  افتد.  می 
هیستریک انجام می دهد.آبنبات دخترش را با خشم می خورد، مرتکب گناهی می شود 
که تطابقی با اخالقیات او ندارد و آخرین اثر شوهر موسیقیدانش نیز که ترانه ای  ست 
برای متحد شدن کشورها را از بین می برد. تنها چیزی که به او آرامش می دهد شنا 
کردن در آب است که در این پالن ها نور صحنه آبی است. در ادامه ژولی در سکانسی 
کند. درهمین  زندگی گوش می  به صدای  انگار  بسته  با چشم  و  نیمکتی نشسته  روی 
سکانس پیرزنی را می بینیم که به سختی بطری خالی را در سطل زباله می اندازد و 
به زندگی  این سکانس  او در  بینیم.  را در صورت ژولی می  از زندگی و شادی  حسی 

عادی باز می گردد.
در فیلم »قرمز« ایرن ژکوب نقش مدلی به نام والنتین را بازی می کند که نامزدی به نام 
میشل در انگلستان دارد و تلفنی با او درارتباط است)در پالن اول فیلم می بینیم دستی 
گوشی تلفن را برمی دارد و شماره  می گیرد. دوربین شبکه ای از خطوط تلفنی را دنبال 
به هم متصل می  را  فیلم  ارتباط دور و نزدیکی که زندگی کاراکترهای  می کند. همان 
با  نیز نامزدی دارد که  او  نام اگوست زندگی می کند،  به  او مردی  کند( در همسایگی 
خیانتش مواجه شده و رهایش می کند. والنتین هم کم کم پی به رفتار تهی و بی منطق 
نامزدش میشل می برد. سکانس های فیلم یک در میان رندگی والنتین و اگوست را نشان 
از هم داشته  این دو هیچ شناختی  آنکه  ارتباط را بی  این دو  می دهد، به نوعی تشابه 
باشند.والنتین بر اثر تصادف با یک سگ با صاحب آن که قاضی بازنشسته است آشنا می 
شود.قاضی ناکام از گذشته و منزوی در خانه اش به مکالمات تلفنی همسایگانش گوش 
می دهد. نگاه او به جهان پیرامونش نگاهی بسیار بدبینانه است. آشنایی با والنتین او 
را به زندگی باز می گرداند. قاضی گذشته اش را برای والنتین بازگو می کند. گذشته او 
دقیقا مطابق زندگی اگوست مرد همسایه والنتین است. گویی گذشته قاضی در زندگی 
با  پیدا کرده است. در سکانس آخرفیلم، والنتین را که قصد سفر  فعلی اگوست تجلی 
کشتی را دارد می بینیم که کشتی غرق شده، او نجات یافته و 6 نفر از کاراکترهای سه 

فیلم سفید، آبی  و قرمز از نجات یافتگان آن کشتی هستند.
کریستف کیشلوفسکی با ساخت تک تک پالن های فیلم هایش معمایی از منظر جهان 
بینی منطقی را برای مخاطب طرح می کند و او را به کشف و شهود وا می دارد. در پالن 
های بعدی جواب معماهای طرح شده اش را به مخاطب می دهد. کارگردان و نویسنده 

ای که اگر زنده بود مطمئنًا آثار شایسته دیگری را خلق می کرد.

درباره ریچارد لینکلتر، خالق »کودکی«، یکی از برترین فیلم های سال

تصویرگر آرام 
و دقیق روند 
زندگـــــــــــی
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تدریس گیتــار
پویا محمودی

ساعت تماس 

9 صبح تا 6 بعد از ظهر

دوشنبه تا جمعه

07938359262

8 روایت به بهانه سالروز ۱6 اسفند

معمای قتل رزم آرا
 مهرداد خدیر

ترور پر رمز و راز نخست وزیر نظامی ایران در سال 1329 را می توان 
با ترور جان. اف کندی در آمریکا در 13 سال بعد از آن مقایسه کرد که 

معمای آن نیزهنوز ناگشوده باقی مانده است…
آنها  درباره  چند  هر  که  هایی  مناسبت  است.  تاریخی  های  مناسبت  ماه  اسفند، 
بسیار گفته شده اماحکایت ها همه مانند هم نیست. از این رو مکرر نمی شود و 

همچنان جذاب است.
یکی سوم اسفند ۱2۹۹ است که روایت واحدی وجود ندارد زیرا برخی سید ضیاء 
الدین طباطبایی را نقش اول کودتا می دانند و بعضی معتقدند از همان ابتدا با 
رضاخان توافق شده بود منتها چون سواد او محدود به خواندن بود و نوشتن 

را چندان نمی دانست یک روزنامه نگار یا روزنامه دار در کنار او قرار گرفت.
درباره نهم اسفند ۱33۱ نیز که به تازگی نوشته بودم، اختالف وجود دارد. این 
رفع  برای  کشور  از  خارج  به  سفر  پیشنهاد  با  خواست  می  مصدق  دکتر  آیا  که 
مالل، محمد رضا شاه جوان را به سرنوشت احمد شاه قاجار دچار کند تا دور 
از ایران روزگار بگذراند یا شاه دسیسه چیده بود و قصد جان نخست وزیر ملی 

را داشت؟
سپهبد  قتل  است  زمانی  بازه  همین  به  مربوط  باز  که  دیگر  تاریخی  مناسبت 
حاجعلی رزم آراست که در ۱6 اسفند ۱32۹ اتفاق افتاد و اگر چه قتل به نام خلیل 
گلوله  که  این  سر  بر  حتی  اما  شود  می  نوشته  اسالم  فداییان  عضو  طهماسبی 
توسط او شلیک شده یا به ضرب تیری دیگر از پا درآمده بحث و اختالف است و 

طی 64 سالی که از این رخداد می گذرد ابهامات همچنان باقی است.
با ترور جان.اف کندی در  آرا را می توان  ترور معماگونه و پر رمز و راز رزم 
آمریکا در ۱3 سال بعد از آن مقایسه کرد که معمای آن نیز هنوز ناگشوده باقی 

مانده و با قتل نزدیکان و متهمان پیچیده تر هم شده است.

22 نوامبر ۱۹63 – جان. اف . کندی رییس جمهوری آمریکا در حال عبور از یکی 
از خیابان های شهر داالس و تنها چند لحظه قبل از ترور

نبود  ایران  آرا چهره محبوبی در  آمریکا محبوبیت داشت و رزم  البته کندی در 
کردن  ملی  توان  آشکارا  و  شد  می  تعریف  مصدق  دکتر  مقابل  صف  در  چون 

صنعت نفت را به سخره گرفته بود.

روایت رسمی این است که ترور به دست فداییان اسالم اتفاق افتاد اما روایت های 
تا  از جبهه ملی  الدین طباطبایی و حتی  امیر اسدالله علم تا سید ضیاء  از  دیگر 
شخص شاه را در این ترور نقش آفرین می دانند. اما چه کار فداییان اسالم بوده 
این ترور  از  بازیگران سیاسی دیگر  این شکی نیست که همه  نه در  باشد و چه 
خرسند شدند. چون راه را برای ملی شدن صنعت نفت و نخست وزیری مصدق 

هموار کرد و شاه نیز از رنج حسادت و کابوس کودتا خالص شد.

هوش  با  و  کارآزموده  بسیار  امرای  از  که  ایران  وزیر  نخست   ۱32۹ اسفند   ۱6

نظامی باال در ارتش بود برای شرکت در مجلس ترحیم آیت الله فیض به مسجد 
شاه تهران )اکنون مسجد امام خمینی( رفت و با گلوله ای که به خلیل طهماسبی 
نسبت داده شد در حیاط مسجد جان سپرد. در حالی که امیر اسدالله علم او را 

همراهی می کرد و خراشی هم ندید.
چنانچه روایت های متفاوت و بعضا متضاد ترور را در کنار هم قرار دهیم پازلی 

تشکیل می شود که شاید به حل معما کمک کند:

۱- سید محمد علی شوشتری – خفیه نویس رضا شاه پهلوی- در کتاب خاطرات 
خود می نویسد  وقتی رزم آرا حکم عزل کفیل فرمانداری گرگان را صادر می کند 
در حالی که خود او قول ارتقا داده بوداز شدت ناراحتی نزد سید ضیا می رود و 
شرح دیدار را چنین باز می گوید:»گفتم آقا می خواهم این قزاق را استیضاح کنم. 
سید ضیا گفت: بعد چه می شود؟ گفتم: بیندازمش بیرون. گفت: نه شما او را 
آورده اید و نه شما می توانید او را بیرون کنید. گفتم این توهین ) تلگراف عزل( 
را چه کنم؟ گفت: کار فروغی را من درست می کنم. این مردک قزاق )رزم آرا( هم 
چنان از صحنه سیاست ایران خواهد رفت که دیگر بر نخواهد گشت.«- ] کتاب 

خاطرات سیاسی خفیه نویس- نشر مرکز[

2- سید ضیا اما در خاطرات خود به گونه ای نقل می کند که انگار شخص شاه از 
پیش در جریان ترور و حتی منتظر وقوع حادثه بوده است: »خدمت اعلیحضرت 
در  خاطری  پریشان  و  پرتی  حواس  نوعی  باشم…اما  داشته  مشورتی  تا  بودم 
ایشان می دیدم. مدام به ساعت نگاه می کردند. به تلفن خیره می شدند و اصال 
حواس شان به من نبود…در این اثنا در باز شد. کسی شتاب زده بر آستانه در 
گفت:  بلند  صدای  با  هیجان  اثر  بر  یا  باشد  دیده  مرا  که  این  بدون  و  شد  ظاهر 
تمام شد قربان! اعلیحضرت راحت توی صندلی افتاد و چشم ها را بست و پس 
از لحظه ای گشود و به من گفت : آقا! فردا پس فردا بیایید تا حرف مان را تمام 
کنیم.«- ] سید ضیاء – مرد اول یا دوم کودتا- صدر الدین الهی – انتشارات کتاب 

آمریکا[

3- امیر اسد الله علم که در آن موقع وزیر کار بود و از نزدیک ترین چهره ها به 
شاه تا پایان عمر خود به حساب می آمد در یادداشت های روز 27 بهمن ۱34۹ 
می نویسد: » در هواپیما نشسته بودیم. به سوییس می رفتیم. شاهنشاه صحبت 
عجیبی فرمودند. … هر که با من در افتاده از بین رفته…مثال برادران کندی را 
می زدند…در داخله هم مصدق و تا اندازه ای قوام السطنه و رزم آرا که من یقین 
داشتم خیال سوء نیت به شاه داشت کشته شد. هنگام کشته شدن او من همراه او 
بودم. او نخست وزیر بود و من وزیر کار. با هم به مجلس فاتحه در مسجد شاه 
رفته بودیم. چندین گلوله به او خورد ولی من جان سالم به در بردم. در حالی که 

داشتم با او درگوشی صحبت می کردم.«

4- مهندس عزت الله سحابی در صفحه ۹۹ کتاب خاطرات خود )نیم قرن خاطره 
و تجربه( می نویسد: » در جلسه ای با حضور نواب صفوی از فداییان اسالم و 
دکتر فاطمی، بقایی، مکی ، شایگان از جبهه  ملی و البته بدون حضور مصدق و 
کاشانی برخی از چهره های جبهه ملی گفتند شاه فعال خطرناک نیست و کارها 
به  گوید:  می  و  گرداند  می  بر  را  خود  چای  فنجان  آراست.نواب،  رزم  سر  زیر 
فرض که رزم آرا ساقط شد. آیا شما قول می دهید احکام اسالمی را اجرا کنید؟«

گفته می شود مهم ترین دلیل مخالفت بعدی نواب صفوی با مصدق همین بود که 
معتقد بود راه را آنان هموار کردند ولی جبهه ملی و مصدق به قول خود برای 

اجرای احکام اسالمی عمل نمی کنند و تنها دو پروژه نفت و انتخابات را در نظر 
دارند.

5- سرهنگ مصور رحمانی در خاطرات خود می نویسد: »زندانیان هم بند خلیل 
طهماسبی معتقد بودند تیر او موجب قتل رزم آرا نشده . البته او تیری انداخته 
و  کوچک  کالیبر  او  کوچک  تیر  شش  زیرا  است.  نکرده  اصابت  تیر  آن  ولی  بود 
سرعت اولیه کمی دارد حال آن که وسعت زیاد زخم گلوله و نفوذ عمیق آن دربدن 
رزم آرا نشان می داد گلوله ازسالح کمری کلت و با کالیبر بزرگ رها شده که تنها 

ارتش در اختیار داشت.«

6- احتماال این پرسش پدید می آید که چرا روایت خود خلیل طهماسبی نقل نمی 
شود و اگر او ضارب نبوده چرا انکار نمی کرد؟ ماجرا از این قرار است که در ۱6 
مرداد ۱33۱ نمایندگان در اقدامی بسیار کم سابقه طرحی را با  قید سه فوریت 
امضا  و از جانب ملت ایران حکم تبرئه صادر کردند: »ماده واحده: چون جنایت 
حاج علی رزم آرا و حمایت او از اجانب بر ملت ایران ثابت است بر فرض که قاتل 
ایران بی گناه شناخته  وتبرئه می  از نظر ملت  او استاد خلیل طهماسبی باشد 

شود.« – ]مذاکرات مجلس شورای ملی – 22 مرداد ۱33۱[
ایجاد  به فضای  اتکا  با  » خلیل طهماسبی  سرهنگ مصور رحمانی می نویسد: 
شده و عفو پس از آن سعی داشت ترور را به خود منتسب کند و به عکس بعد 
از کودتای 28 مرداد هر چه سعی کرد این ترور را از خود باز کند تالش او به 

جایی نرسید.«

7- محمد مهدی عبد خدایی از اعضای فداییان اسالم و ضارب دکتر فاطمی در 
نوجوانی اما می گوید: » این تحلیل که ترور رزم آرا کار فداییان اسالم نبوده قبل 
از انقالب مطرح نبود و بعد از انقالب جبهه ملی مطرح کرد تا مصدق در قضیه 
ملی شدن نفت یگانه باشد. حاج مهدی عراقی  در خاطرات خود می نویسد: در 
جلسه ای با جبهه ملی تصمیم به ترور رزم آرا گرفته شد و ما به خلیل طهماسبی 
می گفتیم :حضرت. قتل سیاسی با قتل شخصی متفاوت است و تنها گروهی که 

قتل رزم آرا پذیرفت نیز فداییان اسالم بود.«

8- دخالت دربار و شخص امیر اسدالله علم نیز مطرح شده است. اصرار شاه 
آرا باشد از دالیل این گمانه زنی است. مهندس  بر این که علم حتما همراه رزم 
سحابی می نویسد: »عده ای از محققین را نظر بر این است که گلوله ای که رزم 
با هدایت شاه و دربار  او و  از محافظین خود  از سوی یکی  پا درآورد  از  را  آرا 
شلیک شده باشد. شاه نگران کودتا بود. اما ترور رزم آرا در هر حال در برنامه 

فداییان اسالم بود.«

نویسنده این سطور از نتیجه گیری و تایید یکی از احتماالت می پرهیزد هر چند 
که این معما تا اندازه ای برای خود او حل شده است. راز آن هم این است که قول 
دوم و مستقیم سید ضیا از دیدار با شاه را که به دروغ  زنی شهره بود نپذیریم و 
قول های دیگر را کنار هم قرار دهیم . به این پازل اما بسنده نمی کنم و بیشتر به 
خاطره ای شخصی اتکا می کنم. همان روزی که در دفتر مرحوم حاج علی اکبر 
پور استاد عضو قدیمی فداییان اسالم از زبان او شنیدم :»آخرین بار که به دیدن 

مرحوم نواب رفتم از دیدن سید ضیاء الدین طباطبایی یکه خوردم.«

 ۱0  ( آمد  دنیا  به  قربان  عید  شب  در  زیرا  بود  آرا  رزم  نام  از  بخشی  »حاج«   *
فروردین ۱280 خورشیدی( 

امسال  بود؛  برای موسیقی  ۱3۹3 سال نسبتا پرحاشیه ای 
اما  شدند،  برگزار  کنسرت ها  از  توجهی  قابل  تعداد 
سمفونیک  ارکستر  شدند.  لغو  هم  زیادی  کنسرت های 
سال،  پایانی  روزهای  در  و  بود  خواب  روزها  این  تمام 
درآورد.  را  ارکستر  صدای  تا  آمد  ایران  به  رهبری  علی 
هنرمندان زیادی را نیز از دست دادیم و موسیقی امسال 

تنهاتر شد. اتفاقات شاد و غمگین زیادی افتاد که بد نیست، 
نگاهی گذرا به آن ها بیندازیم.

هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
دست  از  را  موسیقی  هنرمندان  از  زیادی  تعداد  امسال 
دادیم. از این میان، اما درگذشت دو هنرمند بیش از همه 

جامعه موسیقی و مردم را تحت تأثیر قرار داد.
اسطوره  لطفی،  محمدرضا  زنده یاد  درگذشت  اول 
حافظ  نسل،  چند  تربیت  با  لطفی  بود.  ایران  تارنوازی 
ایرانی و حلقه واسط میان نسل امروز و  موسیقی اصیل 
دیروز بود. او با سفر غیرمنتظره اش به دیار باقی، جامعه 

موسیقی را سوگوار کرد و مکتب خانه قدیمی میرزاعبدالله 
را برای همیشه تنها گذاشت.

اما اتفاق دیگر، درگذشت مرتضی پاشایی بود. آیین تشییع 
این هنرمند با حضور چندین هزار نفر در تاالر وحدت و 
در  جمعیت  ازدحام  شد.  برگزار  آن  اطراف  خیابان های 
آن مراسم به اندازه ای بود که خیابان های استاد شهریار، 

حافظ و چهارراه ولیعصر مسدود شدند. ازدحام جمعیت 
و شلوغی تا بهشت زهرا )س( ادامه داشت و برای دفن پیکر 
این خواننده جوان مشکالتی پیش آمد که پس از انتقال او 

به سردخانه، در زمان مناسب تری به خاک سپرده شد.
حاشیه های مربوط به درگذشت این هنرمند و اظهار نظرها 
درباره او تا مدت ها ادامه داشت تا جایی که حتی بحث ها 
از دست  البته  پاشایی« مطرح شدند.  تحت عنوان »پدیده 
مانند  نواحی  موسیقی  حوزه  پیشکسوت  هنرمندان  دادن 
تهدیدی  نیز  عسگریان  ذوالفقار  و  پورعطایی  غالمعلی 
محسوب  خراسان  در  دوتارنوازی  یافتن  ادامه  برای 

می شود.

از تفکیک جنسیتی تا منع تدریس موسیقی
یکی از اخبار پرحاشیه امسال، ممنوعیت تدریس موسیقی 
در فرهنگسراهای تهران بود. پس از این که شهاب مرادی 
مدیر سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران شد، در 
یک نشست خبری دیدگاه هایش را درباره موسیقی مطرح 
ما  اهداف  جزو  موسیقی  ترویج  و  آموزش  گفت:  و  کرد 
آموزشگاه موسیقی در  این که یکسری  نیست، مخصوصا 
کشور وجود دارد که در حال کار کردن هستند و از آنجا که 
این آموزشگاه ها با وزارت ارشاد همکاری می کنند، فرض 
دارند.  مردم  برای  اعتمادی  مورد  محیط  که  است  این  بر 
این سخنان، مقدمه ای برای تعطیل شدن تدریس موسیقی 
به  مختلف  قشرهای  این که  از  پس  بود.  فرهنگسراها  در 
هنری   - فرهنگی  سازمان  دادند،  نشان  واکنش  اقدام  این 
و  داد  خرمن  سر  وعده  مداوم  به طور  تهران  شهرداری 
تاریخی را برای بازگشایی به فاصله های یک ماه تا دوماه 
تعیین می کرد؛ اما سال ۹3 تمام شد و این سازمان به وعده 

خود عمل نکرد.
شب  خوب کیتارو و شب تلخ عالیم قاسم اف

مردم تهران در سالی که گذشت، میزبان اجرای دو هنرمند 
نوازنده  کیتارو،  بودند.  کشور  در  جهان  موسیقی  بزرگ 
شهیر ژاپنی 2۱ مهرماه به تهران رسید. او سه شب پاییزی 
و  نواخت  ساز  ایرانیان  برای  کشور  وزارت  تاالر  در  را 
خوبی  خاطره  اما  زد؛  رقم  آن ها  برای  را  خوبی  شب های 
از این کنسرت در ذهن نوازندگان ایرانی که برای او ساز 

زدند، باقی نماند.
نوازندگانی که در این کنسرت حضور داشتند، با بدحسابی 
اجرا،  از  پس  دوماه  تا  آن ها  شدند.  مواجه  کنسرت گذار 

دستمزد خود را به طور کامل نگرفتند.
رنگ  قاسم اف،  عالیم  حضور  با   ۹3 زمستان  شب های  اما 
با  و بوی دیگری گرفت. او سه شب اجرای پرمخاطب را 
همراهی دخترش »فرغانه« در تاالر وحدت داشت اما شب 
سوم، شب خوبی برای قاسم اف نبود. در آن شب، کنسرت 
به  بنا  آذربایجان  جمهوری  کشور  مطرح  خواننده  این 
دالیلی، بدون حضور دخترش برگزار شد. فرغانه در تمام 
مدت اجرای پدرش، از پشت صحنه نظاره گر کنسرت بود.

لغو کنسرت ها، جلوگیری از نوازندگی زنان
و چند اتفاق دیگر

تعداد کنسرت های لغوشده در سال ۹3 بسیار قابل توجه 

بود. امسال کنسرت هایی را داشتیم که گروه هایی با تجمع 
شدند.  اجرا  لغو  خواهان  آن ها،  برگزاری  محل  در  کردن 
به  را  موسیقیدانان  از  جمعی  خون  نهایت،  در  که  اتفاقی 
شد.  موسیقی  خانه  در  آن ها  تجمع  باعث  و  آورد  جوش 
این رویدادها، لغو کنسرت وحید تاج در یزد بود  از  یکی 
که با دخالت برخی افراد انجام شد. رسانه ها در این باره 
گزارش کردند که جمعی کمتر از 50 نفر در ورودی سالن 
جمع شدند و با تهدید، مسووالن را به لغو برنامه ترغیب 
کردند و مانع ورود مردمی شدند که برای تماشای برنامه 

آمده بودند.
کنسرت  لغو  داد؛  رخ  اواخر  همین  دیگر،  مهم  نمونه  دو 
نبود،  اتفاق معمولی  یک  در مشهد، فقط  قربانی  علیرضا 
از  یکی  ختم شد.  جامعه موسیقیدانان  به  توهین  به  بلکه 
مسووالن پس از لغو این اجرا، موسیقیدانان را »مطرب« و 

کنسرت های آن ها را »ولنگاری« نامید.
کنسرت ساالر عقیلی در شهرستان طرقبه نیز حاشیه دار 
شد. در این اجرا حریر شریعت زاده، همسر ساالر عقیلی 
در گروه نوازندگان حضور داشت، اما از میانه اجرا، اجازه 

حضور و نوازندگی از او گرفته شد.
تاب  را  شرایط  این  موسیقی  اهالی  از  جمعی  سرانجام، 
نیاوردند و ۱7 اسفندماه در خانه  موسیقی گرد هم جمع 

شدند و اعتراض خود را بیان کردند.
زنان موسیقی، سال پرحاشیه ای داشتند که یکی از دالیل 
بعضی  که  بود  زن  یک  همخوانی  با  آلبومی  انتشار  آن، 
یاد  آلبوم تکخوانی زن  به عنوان  آن  از  اشتباه  به  رسانه ها 

کردند و با انتشار خبرهای نادرست دردسرساز شدند.

وزیر ارشاد چندبار در مراسم از سیاست ها و برنامه های 
سخنرانی هایش  از  یکی  در  و  کرد  دفاع  ارشاد  وزارت 
که  سیاسی  گروه های  برخی  متأسفانه  کرد:  تصریح 
از  می کنند  تالش  دارند  مشکل  امید«  و  »تدبیر  دولت  با 
طرح  با  و  کنند  سوءاستفاده  مردم  مذهبی  احساسات 
مردم  احساسات  جعلی،  و  دروغی  تحریف شده،  مسائل 
قانون  و  موازین  رعایت  به  ما  کنند.  تحریک  را  متدین 
برخی  تسلیم  ولی  هستیم،  موظف  موسیقی  حوزه  در 
گروه های خودسر نمی شویم، زیرا اکثر این افراد، عناصر 
در  آن ها  به  نسبت  ما  اطالعات  که  هستند  رسیده ای  نو 
موسیقی،  و  هنر  مذهب،  جمله  از  زمینه ها  از  بسیاری 

بیشتر است.

ارکستر سمفونیک از خواب پرید
سمفونیک  ارکستر  شدن  تعطیل  از  سال  سه  به  نزدیک 
تهران می گذشت و نقشه های مختلفی هم برای راه اندازی 
منوچهر  بود،  قرار  ابتدا  شد.  کشیده  ارکستر  دوباره 
به دست  را  سمفونیک  ارکستر  رهبری  سکان  صهبایی 
صهبایی  قوس،  و  کش  سال  یک  حدود  از  پس  اما  بگیرد، 
وین  ساکن  هنرمند  رهبری،  علی  از  و  شد  گذاشته  کنار 
که بسیاری او را یکی از موسیقیدانان کارکشته در شرق 

می دانند، برای هدایت این ارکستر دعوت شد.
اجرای  برای  سمفونیک  ارکستر  تمرین های  نیز  اکنون 
علی  و  شده  آغاز  رودکی  تاالر  در  بتهوون   ۹ سمفونی 
رییس جمهور  مقابل  اجرایی  برای  را  ارکستر  رهبری 
آماده می کند. گفته می شود که ارکستر ملی هم سال ۹4 با 

بازگشت فرهاد فخرالدینی کار خود را آغاز خواهد کرد.

امسال تعداد زیادی 
از هنرمندان موسیقی 

را از دست دادیم. 
درگذشت زنده یاد 

محمدرضا لطفی، 
اسطوره تارنوازی ایران 

بود. لطفی با تربیت 
چند نسل، حافظ 

موسیقی اصیل ایرانی و 
حلقه واسط میان نسل 
امروز و دیروز بود. او 
با سفر غیرمنتظره اش 

به دیار باقی، جامعه 
موسیقی را سوگوار کرد 

و مکتب خانه قدیمی 
میرزاعبدالله را برای 

همیشه تنها گذاشت.

 93، سال پرحاشیه موسیقی
این  در  موسیقی  نوازنده   خانم های  کشیدن  پایین  تا  پاشایی«  »پدیده  از   
سال ها، پستی و بلندی های زیادی را پشت سرگذاشته است. گاهی با نوایش 
ما را مهمان لحظاتی دلنشین کرده و گاهی آنقدر با موسیقی بد تا کرده اند که 

آدم دلش می گیرد.
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فرهنگ
نماد روشن این همه در سفره هفت سین است که 
می بینیم به قول عالمه دهخدا رسمی بسیار کهن 
که  سریم  آن  بر  کوتاه نوشته ها  این  در  ما  بوده. 
همراه با انسان نوروزی که خانه گل شسته و رفته 
سفره  سر  بر  کرده،  نظیف  و  تکانده  دل  خانه  و 
را  آن  جاودانه  هفت پند  و  بنشینیم  هفت سین 

هر روز هر هفته به یاد آوریم که:
از این بزم و جشنم نوید و امید/ کزین هفت سین 

شادی  آید پدید
با  و  آوریم  دست  به  را  درونی  خرسندی  بیایید 
و هرگاه  کنیم  آغاز  را  کوله بار سفر یک ساله  این 
این  از  یکی  رسیدیم  ناروایی  و  دشواری  به 
برفروزیم  کوره راهی  در  را  روشن  چراغ  هفت 
تاکنون  که  آن روی  از  بیابیم.  روشنی  منزل  و 
کمتر به رازها و رمزهای این هفت سین جاودانه 
و  دارند  گیاهی  ریشه  همگی  که  اندیشیده ایم 
دست یافتنی،  سال  همه  در  و  هستند  خوراکی 
بدان گونه که حتی در سفره های عقد و عروسی 
آن را می گسترانده اند، نگرشی دوباره بیفکنیم و 

پوست را بگذاریم و به مغز ره جوییم.
 بر این پایه در طی هفت کوتاه نوشته رازهای این 
ویژه،  انسان هایی  که  را  نوروزی  جشن  سفره 
خالی از رشک و حسد و بخل و کینه بر آن دعوت 
شده اند، نوید دهیم تا بر جای نان شادی خورند 
و از این رهگذر جان تازه ای یابند و ناهمواری ها 
هموار سازند و با فرشته نیک نگر همسو شوند تا 
بهار را نشانه زندگی دوباره بدانند و سرسبزی 
ابزار  نه  زندگی  انگیزه  را  گذشت  و  ایثار  و 

زنده ماندن.

خودآگاهی
امور و ستایش خرد  سین نخست، سین سنجش 
پیمان  اهورمزدا  نزد  نو  سال  آغاز  در  تا  است 
ببندیم که پیش از هر کار فرزانگی را ستون امور 
قرار دهیم و از دادار بی چون بخواهیم ما را راهبر 
شاهراه خردورزی گرداند. اکنون سفره گسترده 
شده و آماده است تا دختری ظرفی پر از سنجد 
و  است  افزایش  و  زایش  نماد  دختر  نهد.  آن  بر 

پیامگر یک آغاز نو.
سین نخست ما را به خودآگاهی و خویشتن یابی 
سفره بر پا کردن  ندای  اکنون  فرامی خواند. 
شکفتن،  به  را  آدمی  که  است  درونی  یک جنبش 
سنجد  وامی دارد.  رفتار کردن  چگونه  و  دانستن 
به ما می آموزد که باید گام نخست را بر سرزمین 
جان  گوش  با  و  ببینیم  دل  چشم  با  نهیم.  خرد 
ایران کهن خرد مبنای سنج  اندیشه  بشنویم. در 
و  می آورد  یاد  به  را  سنگ  واژه  همان  که  است 
سامان کارها و ارزش گذاری و درک و دریافت با 
آن تراز می شود. هنجیدن و هنجار نیز از همین 
به معنای  اصل  در  هم  انجمن  است.  برداشت 
و  سنجیدن  جایگاه  معنی  به  بوده،  هنجمن 

برداشت درست.
در افسانه های ریگ ودایی آمده است که خداوند 
پس از آنکه جهان را در شش روز آفرید، در روز 
پیش  و  داد  سروری  زمین  بر  را  انسان  هفتم 
»نخست  پرسید  فرشتگان  از  آدمی  آفرینش  از 
کدام یک از اندام های تن آدمی را بیافرینم؟« آنها 
بی درنگ بانگ برآوردند که پای او را پی ریزی کن 
تا بدود و به کوه و در و دشت قدم گذارد. پاسخ 
گفتند  فرشتگان  نشد.  پذیرفته  پیشنهاد  این  آمد 
او  دست  پس  اوست؛  پای  از  مهم تر  آدمی  دست 
ابزار سازد،  تا بر حیوان چیره شود،  را بیافرین 
را برطرف  نیازهای شخصی خود  و  میوه چیند 
کند. پروردگار این پاسخ را نیز رد کرد. فرشتگان 
تا شب آدینه فرصت خواستند و آن گاه گفتند دل 
او بیافرین تا عاشق شود، انیس یابد و برای خود 
این  بیند.  آسایش  و  رامش  آدمی  تا  مونس جوید 
دیگر  گفتند  فرشتگان  نشد.  پذیرفته  نیز  پاسخ 
چیزی نمی دانیم. آن گاه پروردگار گفت: »نخست 
خرد او بیافرینم تا اگر پایش شکست آن را درمان 
او لگام نهد و  کند و اگر حیوانی رامش نشد، بر 
اگر دستش به مقصودی کوتاه بود، نردبان سازد 
و اگر یارش قهر کرد طرحی نو دراندازد، بر یار 

رفته شعری بخواند و او را به خانه بازگرداند.«
بر  و  ستودند  را  نخست  آفرینش  این  فرشتگان 
پایه  این  بر  گفتند.  آفرین  اهورمزدا  گزینش  این 
ما  »اول  دارند  اعتقاد  یکتایی  باورمندان  همه 

خلق الله العقل«. فردوسی هم یادآور شده:
نخست آفرینش خرد را شناس

نگهبان جان است و آن سه پاس
سپاس تو گوش است و چشم و زبان

کز این سه رسد نیک و بد بی گمان
سنجد را بر این باور بر سفره می نهند تا هرکس 
را  هر کاری  سال نو  در  کند  پیمان  خویشتن  با 
که  کسانی  پر افسوس  زبان  دهد.  انجام  سنجیده 
در کارها فرزانگی را از یاد برده اند این است که:

به یزدان اگر ما خرد داشتیم
کجا این سرانجام بد داشتیم

سالمتی
راهیابی  نماد  هفت سین،  سفره  سین  دومین 
و  تندرستی  سمبل  و  است  سالمتی  شهر  به 
سالمت شخص و جامعه است. انسان برترین و 
ارجمندترین پدیدار پروردگار است که باید قوت 
سالمت  و  نیرو  و  شود  داشته  پاس  او  قدرت  و 
ناتوان  و  آدمی ضعیف  اگر  یابد.  و دوام  قوام  او 
شد، نیروی کار و سرمایه تالش او رو به کاستی 
جامعه  شود،  فراگیر  نگرش  این  اگر  و  می نهد 

ضعیف و زبون می شود.
دومین سین سفره، اندرز پاسداشت همین صحت 
و سالمت است که آدمیان در هر حال و روزگاری 
هستند، در قبال سالمت خود و بهداشت و شادابی 
داستان  باشند.  متعهد  و  مسوول  خویش  جامعه 
و  آدم  بیرون راندن  هنگام  که  است  دل انگیزی 

آنجا  از  و  افکند  بر زمین  آدم سر  از بهشت،  حوا 
خارج شد اما حوا اشک ریزان بر زمین نشست و 
از پذیرش فرمان و قبول و اجرای آن خودداری 
را  بهشت  »حوا،  که  آمد  آسمانی  ندای  ورزید. 
خود  رخساره  و  می کرد  مویه  حوا  کن.«  ترک 
و  کرد  ورم  او  گونه های  که  بدانسان  می خشود 
انگشت هایش  ناخن  خارش  اثر  بر  و  شد  سرخ 

گونه های او مجروح شد.
همه بهشتیان از حالت خودداری حوا و مقاومت 
نزد  به  فرشته ای  بودند.  شده  افسرده  و  دژم  او 
او آمد و از او پرسید »چرا با خود چنین می کنی 

وقتی باید بهشت را ترک کنی.«
در  حوا  دوختند.  حوا  به  چشم  فرشتگان  همه 
گفت:  بود،  نشسته  چشمانش  در  اشک  که  حالی 
درد  و  مرض  و  بیماری  از  پر  بهشت  از  »بیرون 
او رفت  نزد  از  تندی  به  است.« فرشته ای خندان 
و به شتاب بازگشت و با خود سیبی آورد. گفت: 
»این را بخور و هسته آن را بکار. خوردن آن تو 
را از بیماری و مرض در امان می دارد.« حوا به 
نشاند.  زمین  در  را  دانه  آن  و  آمد  دریا  نزدیکی 
)بندر(  جده  نام  به  هم اکنون  زمین  از  بخش  آن 
نخست  آدمیان  همه  جد  که  جایی  است؛  معروف 
بر آن دیار باروبنه باز کرد. حوا آن دانه را کاشت 
آن  از  از زمین رست و ٧٠سیب  تا  و مراقبت کرد 
مختلف  گونه های  نیز  امروزه  و  آورد  دست  به 

کسی  اول  آورده اند  است.  شمار  همین  به  سیب 
جبرئیل  بود.  آدم  حضرت  شد،  مبتال  تب  به  که 
بریز  بدن  بر  »آب سرد  گفت:  و  آمد  او  عیادت  به 
و  کرد  چنین  آدم  کن.«  تناول  سیب  دانه  چند  و 
و  آگاهی  سالمتی،  میوه  را  سیب  یافت.  بهبود 
هوشیاری نیز نامیده اند. در ادب پارسی به واژه 
وی  روی  که  کسی  می کنیم.  برخورد  سیبستان 
همانند سیب سرخ باشد و بشاش و بانشاط. سین 
دوم در کنار سنجد خردورز می نشیند زیرا عقل 
درهای  گشایش  نوید  و  است  سالم  بدن  در  سالم 
می دارد  ارزانی  ما  به سوی  را  آرامش  و  سالمتی 
و  کامیابی ها  همه  به  راهیابی  کلید  سالمت،  زیرا 
پیشرفت  این  بدون  که  آرزوهاست  و  خواست ها 
نکته  نمی شود.  فراهم  ترقی ای  و  پیشرفت  هیچ 
نسل  سالمت  نسل،  هر  سالمت  آنکه،  مهم  بسیار 
بعد از خود را به همراه دارد که گفته اند سالمتی 
چنان تاج درخشانی است که بر سر انسان سالم 

می درخشد اما فقط بیماران این تاج را می بینند.

ازخودگذشتگی
می نشیند  هفت سین  سفره  بر  که  سینی  سومین 
ایثار  و  ازخودگذشتگی  بانگ  سبزه  است.  سبزه 
سر می دهد تا درخت را چون آموزگاری بنگریم 
و از او بیاموزیم که سایه گستر و سودمند باشیم. 
این نگرش را از کودکی در اندیشه خود و سپس 

قرار دهیم  اهداف خود  آرزو و در فرجام در  در 
تا هنگامی که نونهالیم چون نهال باشیم و آنگاه 
آسایش  ما  سایه سار  در  شویم  تناور  درختی  که 
که  کسی  اول  شود.  پدیدار  دیگران  آرامش  و 
بود.  کیومرث  نشاند،  هفت سین  سفره  بر  سبزه 
نخستین  در  سبزه  قراردادن  در  کیومرث  انگیزه 
سرسبزی  از  که  است  بوده  آن  نوروزی  خوان 
را  او  نوازشگری  و  بخشش  درخت،  خرمی  و 
از جنگل  است  نماینده کوچکی  بیاموزیم. سبزه 
تا ویژگی های نیک این بخشایشگر طبیعت را به 
میوه  چشمداشتی  بی  هیچ  درخت  آورد.  یاد  ما 
می گسترد  سایه  می بخشد،  ما  به  را  برکت  و 
سبزه  می کند.  آرزو  را  ما  شادی  و  رضایت  و 
نخست  می سازد.  پدیدار  ما  پندار  در  را  دوپند 
همسانی و همگامی با طبیعت است که با بیداری 
شویم.  سبز  نو  سال  آغاز  در  و  شویم  بیدار  آن 
تا  است  تازه  زندگی  جلوه گاه  سبزه  به راستی 
آدمی پابه پای سبزه شاداب و خجسته بر زمان نو 
این سخن گیاه است که در گوش  آغوش گشاید. 
مراد  بر  روزگار  روزی  اگر  که  می کند  زمزمه  ما 
ما نگشت، می توان از نو رویید. دومین پند سبزه 
ماند،  سبز  همیشه  نمی شود  اگر  که  است  همین 
می شود دوباره سبز شد. این نصیحت همیشگی 
خویش  جامعه  برای  هیچ گاه  که  است  درخت 
بی سود نباشیم. حتی هنگامی که درخت فرسوده 

شعله های  در  تا  هست  هیزمی  بازهم  می شود، 
و  روشن  را  خانه ای  چهارشنبه سوری  رقصان 
سفره  بر  سبزه  قراردادن  سازد.  گرم  را  محفلی 
هفت سین بدین منظور است که ما با سبزه و گیاه 
به شادی و شادابی روح و اندیشه مان توجه کنیم 
سبزه  باشیم.  روح  و  جسم  سالمت  خواستار  و 
بر آن است تا به ما بیاموزد درستگوی باشیم نه 
درشتگوی؛ زیرا هرکه به چشم دشمنی در مردم 
نظر کند همه عیب بیند و بی گمان سخن او هیچ 
صواب نباشد. اما درخت به ما یادآور می شود به 
مهر و لطف بر همه سایه گستریم تا از این رهگذر 
مهر ما در دل آنان جای گیرد و جایی برای کینه 
و حسد و بخل نماند. برخی از خانواده ها سه قاب 
از سبزه به نماد اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار 
جشنواره  پایان  در  ایرانیان  می کنند.  برپا  نیک 
آب  به  را  سبزه ها  سیزده به در  یعنی  نوروزی، 
پربرکت  سالی  می کنند  آرزو  و  می سپارند  روان 
از  این سبزه  باشند.  داشته  پیش روی  در  و خرم 
سوی آنان سالمتی و سرور و سرسبزی را به همه 
نماد  دیگر  روزنی  از  سبزه  می رساند.  سرزمین 
درخت زندگی است که می تواند همه انسان ها را 
در باغستان هستی جای دهد. پس تمامی هستی 

از این سبزی، سبز است.

قدرت
به  اشاره  نوروزی  خوان  چهارم  سین  سمنو 
و  ضعف  با  مبارزه  و  انسان  توانمندی  و  قدرت 
زبونی وی دارد. این نیروی بازو و توان اندیشه 
جوامع انسانی است که آنان را برتری و سروری 
می بخشد. از دیرهای دور سمنو را مظهر قدرت و 
نماد توانمندی دانسته اند اما این غذای خوشمزه 
و سنتی زمزمه دیگری را در گوش ما آغاز می کند 

که شاید کمتر بدان دل سپرده ایم.
نام  حیات  اکسیر  را  آن  گیاه  شناسان  که  سمنو،   
هنگامی  قدرت  که  می سازد  آگاه  را  ما  نهاده  اند، 
سمنو  شیرینی  باشد.  شیرین  که  است  مطلوب 
فراخوان همه ماست که شکرگزاری بازوی توانا 
اگر  آمیزیم.  درهم  فروافتادگان  با  مهربانی  با  را 
برکت  گرفتیم،  بهره  این سان  خویش  قدرت  از 
چرخه  بر  نرمشی  پرتوان،  حرکت  و  بی پایان 
آدمی در کشاکش زندگی خود  تا  زندگی می دهد 
بهره  ناروا  به  آن  از  قدرت  و  توان  حفظ  ضمن 

نجوید.
به  قدرت  از  که  است  آن  سمنو  اندرز  دیگر  دو 
را  آن  که  سمنو  نجوییم.  ره  دیگران  تلخ کامی 
غذای مردآفرین نیز گفته  اند ضمن تامین نیازهای 
زمزمه  شدن  و  هنگام  بودن  در  ما  بدن  طبیعی 

دیگری را بر دل و جانمان جاری می دارد که:
ره نیک مردان آزاده گیر

چو استاده ای دست افتاده گیر
بر این پی و پایه چهارمین سین سفره هفت سین 
آن  گروه ها  از  برخی  و  است  مقدس  غذایی  که 
آداب ویژه ای می پزند و هنگام پخت  ادب و  با  را 
نیاز  و  نذر  آن  بر  و  نیایش و ستایش می کنند  آن 
قدرت  این  اما  باشیم.  قوی  که  است  آن  می کنند 
زیرا  می کند  ظهور  و  بروز  مهر  سرزمین  در 
از  که  است  هنگامی  جامعه  رکن های  فروپاشی 

توان و قدرت به ناروا بهره جویند.
بر  ارزشمند  باورهای  و  اخالق  ستون  با  اگر   
پیکره قدرت های خویش لگام ننهیم دیگر ستونی 
نمی نشیند.  سنگی  بر  سنگی  و  نمی ماند  استوار 
که  می شود  آغاز  هنگامی  از  آدمی  خودکامگی 
تنها تکیه بر قدرت می کند و به پیامدهای ناگوار 
نهانخانه  در  سمنو  نمی اندیشد.  شیوه ای  چنین 
قدرت  که  می گشاید  ما  بر  را  راز  یک  خویش 
شود.  همگام  و  همسو  شیرینی  و  مهر  با  باید 
تاریخ نگاران گزارشگر آن بوده اند که هرگاه لگام 
قدرت برداشته شده پلیدی و پستی پدیدار شده و 
هرگاه اندیشه ای خردورز بر قدرت سایه گسترده 
سرزمین انسان ها آباد و آزاد گشته است. سمنو ما 

را بدین شیوه انسانی فرامی خواند.

قناعت و مناعت
ما  با  هفت سین  سفره  در  که  سینی  پنجمین 
باور  این  بر  برخی  است.  سیر  می  آغازد،  سخن 
دل بسته  اند که اگر فقط به رمز سیر و راز آن پی 
بریم، جامعه مطلوب بر ما پدیدار می شود. سخن 
سیر قناعت و مناعت است و به انسان این سخن را 

بازمی گوید ... <<< ادامه صفحه 27

به پیشواز نوروز رویم
محمدعلی دادخواه . نویسنده کتاب نوروز و فلسفه هفت سین

نوروز، این دیرپاترین سنت ایرانی، کهنسالی جوانگر است که به جهان برکت، حرکت، جنبش و شادی می بخشد و ما را به زندگی دوباره فرامی خواند. هدف از شب نشینی در 
شب یلدا که نزد نیاکان ما نَوده )یعنی نود روز به نوروز مانده( نامیده شده و برپایی جشن سده که ٥٠روز و ٥٠شب به نوروز باقی است، تا خانه تکانی که زندگی را از پلیدی ها 
پاک و زیبا می سازیم و خانه تکانی گل می کنیم و باالخره چهارشنبه سوری که شاهین ترازوی هفته است )چون شنبه و یک شنبه و دوشنبه را در یک کپه ترازو قرار دهیم و 
در دیگر کپه چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه را بگذاریم، سه شنبه شاهین آن می شود( آن است که خانه دل را بتکانیم و پس از خانه تکانی گل، خانه تکانی دل را بیاغازیم که 
بسیار ارزشمندتر و زیباتر از آن است.انسانی که دل از پلشتی ها می زداید، انسانی نوروزی می شود؛ از ایران کهن تا به امروز جشنواره نوروزی فقط یک جشن و بزم نبوده 
است. فلسفه نگرش به چیستی جهان و چگونگی حیات، اخالق، نیکی به دیگران و هنر - که همه زیبایی جهان در نوروز تبلور می یابد -در این جشنواره به چشم می خورند.
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اینترنت
می  رو  را  خود  نهفته  های  پتانسیل  از  جدیدی  برگ  روز  هر   ۹3 سال  در  اجتماعی  های  شبکه 
منفی  و  مثبت  های  رویه  حال  به  تا  و  ایم  نوشته  بارها  آنها  درباره  که  هایی  پتانسیل  کردند، 
مختلف خود را نشان داده اند. این توانایی ها گاه چنان منفی و سیاه می شوند )مانند حمالت 
تند کاربران به برخی چهره های سرشناس( که هر بیننده ای را از عاقبت این شبکه ها نگران می 
کند و گاه چنان مثبت و سازنده می شوند )مانند عکس و نوشته های زیست محیطی خصوصا 
در مورد شهر اهواز( که بسیاری از فعاالن حوزه اجتماعی را امیدوار می کنند تا از همین روش 

ها بر بسیاری از مشکالت غلبه کنند.
در کنار همه این کارکردها، تبلور حس طنز و شوخ طبعی همیشگی ایرانی ها نیز جزو الینفک 
گسترش شبکه های اجتاعی بوده و هست. البته نمی توان این موضوع را کتمان کرد در برخی 
مواقع این موج جای خود را با لودگی و فعالیت های سخیف جابجا کرد و گاه تکرار بیش از 

اندازه یک موضوع آن را از مسیر اصلی خود دور می کرد.
مروری بر موج های ایجاد شده توسط شبه های اجتماعی در سال ۹3 فهرستی بلندباال از انواع و 
اقسام اتفاقات را پیش رویمان گذاشت. این فهرست به طرز عجیبی همه نوع سبک از اتفاقات را 
پوشش می دهد و واکاوی آن شمایل مناسبی از اوضاع و احوال این روزهای جامعه ما را نشان 
می دهد. این کاربران گاه چنان عصبی و ترسناک می شوند که با تندترین الفاظ ممکن چهره 

های سرشناس را به رگبار می بندند.
همین کاربران در برخی مواقع اما گاه چنان سرخوش و بی پروا می شوند که حتی در زمان 

رانندگی نیز فیلم می گیرند و فیلم تصادف خود را با افتخار در شبکه های اجتماعی بارگذاری 
می کنند!شاید بتوان گفت تلفیقی از هیجان، خشم، بی پروایی و شوخ طبیعی برآیند مناسبی از 
رفتار کاربران شبکه های اجتماعی است که با رفتارهای اجتماعی موجود در جامعه نیز شباهت 
های فراوانی دارد.اتفاقات در شبکه های اجتماعی آنچنان زیاد بود که ناچار شدیم بسیاری از 
آنها را فاکتور بگیریم و در این گزارش فقط ۱3 مورد را مرور کنیم. حواسمان هست که پدیده 
هایی مانند محبوبیت علیرضا حقیقی، مجید نجاتی فوتبالیست یاسوجی، فیلم تنبیه مربی مهد 
کودک، احتمال راه اندازی گشت های موتوری، کارت های معافیت جعلی سربازان و ... هم تا 

مدت ها به سوژه مورد بحث در شبکه های اجتماعی تبدیل شده بود.

آوازه خوان های تصادفی
اردیبهشت ماه امسال کلیپ لحظه تصادف توسط دو دختر جوان که در حین راننندگی مشغول 
آواز خواندن بودند، منتشر شد و موج های متفاوتی در شبکه های اجتماعی ایجاد کرد. همین 
کلیپ ۱5 ثانیه ای بسیاری از ویژگی های رفتاری این روزهای جوانان را نشان می داد. انگار 
که همه چیز را روی دور تند گذاشته باشیم و بخواهیم این نسل شاد و بی خیال را رفتارشناسی 
کنیم، نسلی که تالش می کند از هر زمان و لحظه ای برای شاد کردن خودش استفاده کند و هیچ 

چیز دیگری هم برایش اهمیت ندارد...
ماجرا از این قرار بود که دو دختر جوان که در حین رانندگی در خیابان های شهر تهران بودند 
تصمیم می گیرند ترانه یکی از خوانندگان را بخوانند و با موبایل فیلمبرداری کنند تا ۱0 ثانیه 
اول همه چیز طبق روال عادی پیش می رود وهمان حس طنز نهفته در جوانان ایرانی را مشاهده 
می کنیم که می خواهند چند ثانیه ای خوش باشنداما از ثانیه ۱0، تنها صدای مهیب و یک نور 
وحشتناک بر روی کلیپ نقش می بندد.این دو دختر جوان که در زمان فیلمبرداری با گوشی 
خود هیچگونه توجهی به رانندگی نداشتند و حتی دست شان هم روی فرمان نبوده، ناگهان با 
یک تصادف وحشتناک روبرو می شوند.سکانس بعدی در بیمارستان شکل می گیرد. عکسی از 
این دو جوان روی تخت بیمارستان منتشر شده که به رغم جراحت های بسیار اما حال نسبتا 

مساعدی دارند و با یک روحیه مثالزدنی بر زیر آن نوشته اند: خدا رو شکر زنده ایم!

در آن لحظه نه تصادف مهم است و نه جان خودشان و نه جان دیگران. فقط لحظه حال مهم 
است و بس. حتی تالش نمی کنند که حداقل های ایمنی را رعایت کنند و بر فرض کمربند خود را 
ببندند یا در زمان فیلمبرداری با موبایل به خط کندرو خیابان بروند و با سرعت پایین رانندگی 
کنند.دقیقا همان رفتار آشنای بچه های نسل دهه 70 به بعد که بی پروایی و بی خیالی منحصر 
را  از جامعه شناسان  اند و تعجب بسیاری  به دست گرفته  را  به فرد خود فرمان زندگی شان 
برانگیخته اند... انتشار این کلیپ موجی از واکنش ها در شبکه های اجتماعی را به وجود آورد 
و پس از آن بسیاری از کاربران به تقلید از آن دو دختر فیلم های مختلفی در زمان رانندگی از 
خود گرفتند. آش آنقدر شور شد که پلیس هم به راننده های آوازه خوان تذکر داد که این رویه 

را خاتمه دهند.

خاک نوشته های اهواز
اواخر بهمن بود که مردم اهواز با تمام شیوه ها به جنگ طوفان خاک رفتند. برای اینکه آنقدر 
گرد و خاک در آن شهر بیداد می کرد که رنگ شهر را هم تغییر داده بود و تنفس غیرممکن بود. 
از جمله کارهایی که مردم این شهر برای اعتراض به وضعیت پیش رویشان کردند این بود که با 
طنزی گزنده و گویا، تصاویر و نوشته هایی در مورد وضعیت بد شهرشان به نمایش بگذارند 
و از این طریق اعالم کردند که اصال اوضاع این شهر خوب نیست.آنها با انتشار عکس هایی از 
طوفان خاک از مسئوالن می خواستند چاره ای برای این مشکل بزرگ به دست بیاورند. حتی 
عالوه بر عکس هایی که در شبکه های مختلف اجتاعی منتشر می شد؛ کمپین هایی هم در این 
میان به راه افتاد. »خاک شش«، »ما زنده ایم« و »اهواز« نام برخی از کمپین های اینترنتی بود.

عکس های منتشر شده به خوبی حجم طوفان خاک و گرد و غبار را نشان می داد. متن های 
جالبی که در این مدت نوشته شده بود به عنوان مثال این جمله بود: »با توجه به گرد و خاک های 
اخیر، ظرف مدت 6 ماه آینده، به جای طرح یوزپلنگ ایرانی طرح آخرین بازمانده خوزستانی 
روی پیراهن تیم ملی درج خواهد شد؛ یا متنی با این مضمون: »اینجا هواز، مرکز خوزستانه، 
هوای اینجا واقعا دیدنیه، ما خاک داریم، شما ندارید. دلتون بسوزه...« و متن ها و عکس هایی 
که یکی پس از دیگری منتشر شد و این اقدامات به جایی رسید که اینکه باالخره مسئوالن دست 

به کار شدند و معاون اول رییس جمهور را برای رسیدگی به اوضاع راهی اهواز کرد.

هپی ها در بازداشت
در آخرین روزهای اردیبهشت ماه بخش خبری 20:30 به نقل از نیروی انتظامی تهران بزرگ از 
دستگیری کسانی خبر داد که در ساخت یک ویدئوکلیپ خارجی مشارکت داشته اند. حدود یک 
ماه پیش از آن در شبکه های اجتماعی کلیپی منتشر شد که شش دختر و پسر جوان در خیابان 
های تهران با آهنگ HAPPY فارل ویلیاممز خواننده سبک هیپ هاپ آمیکایی شادی می کردند. 
سازندگان این کلیپ گفته بودند ظرف 8 ساعت در پشت بام و کوچه های تهران با یک گوشی 

5Siphone فیلمبرداری کرده اند.
انتظامی تهران  نیروی  نیا فرمانده  در گزارشی که در صدا و سیما پخش شد سردار ساجدی 
شخصا در این مورد توضیح داد که شرکت کنندگان در این ویدئوکلیپ اغفال شده اند و عملیات 
شناسایی آنها ظرف دو ساعت انجام شده و دستگیری همه اعضا در کمتر از شش ساعت صورت 
گرفته است.ماجرای آهنگ »خوشحالی« از این قرار بود که یک خواننده آمریکایی به نام »فارل 
ویلیامز« یک سایت مخصوص راه اندازی کرده و عده زیادی از مردم عادی با اجرای قسمتیاز 
شبکه  کاربران  از  ای  عده  نتیجه  در  کردند.  مشارکت  ساعته   24 ویدئوکلیپ  این  در  آهنگ  این 
های اجتماعی هنگام اتجرای این آهنگ از خود فیلم گرفتند و در فضای مجازی منتشر کردند و 

احتماال همین موج، الگوی این تعداد از جوانان تهرانی برای ساخت کلیپ مذکور بود.
پیدا کردند.  دادگاه حضور  در جلسه های  و  آزاد  قید ضمانت  به  از چند روز  این جوانان پس 
مهر ماه امسال روزنامه »کیهان« درباره سرنوشت این پرونده به نقل از وکیل های این افراد 
اتهام »فعالیت غیرمجاز  نوشت: »اعضای این گروه که شامل سه دختر و چهار پسر هستندبه 
انتشار آن از طریق شبکه  در امور سمعی بصری از طریق مشارکت در ساخت کلیپ مبتذل و 
مجازی یوتیوب« و »برقراری رابطه نامشروع از طریق رقصیدن به صورت مختلط و با پوشش 
در  مشارکت  باب  از  و  تعزیری  شالق  ضربه   ۹۹ تحمل  به  نامشروع  رابطه  حیث  از  نامناسب« 
ساخت و توزیع کلیپ به پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند.دادگاه عمومی 
جزایی رسیدگی کننده به این پرونده یکی از متهمان این پرونده را به دلیل نگهداری مشروبات 
دادگاه صادرکننده حکم، مجازات های  است.  تعزیری محکوم کرده  ماه حبس  به شش  الکلی 
تعیین شده را با استناد به بند ث ماده 38 قانون مجازات اسالمی مصوب ۱3۹2 به لحاظ جوانی، 
فقدان سابقه کیفری و اظهار ندامت متهمان و با لحاظ ماده 46 همین قانون به مدت سه سال 

به حالت تعلیق درآورده است با این توضیح که چنانچه متهمان در این مدت مرتکب جرم عمدی 
موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشوند، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.«

بچه پولدارها
اصطالح خودمانی اش می شود بچه مایه دار. همان جوان های خوش تیپی که در این چند ساله 
به واسطه خودرو، خانه و سبک زندگی شان به راحتی از سایر طبقه های اجتماعی قابل تمایز 
هستند و در تیررس افکار عمومی قرار گرفته اند. تا چند سال پیش این موارد خیلی رو نبود. 
یعنی هم تعداد ثروتمندان کمتر بودند و هم خودشان آنچنان تمایلی به دیده شدن نداشتند اما 
شرایط عوض شد و به واسطه شبه های اجتماعی خیلی چیزها دیده و شنیده شد.شهریور ماه 

امسال بود که در اینستاگرام صفحه ای شکل گرفت که در آن تصاویری از بچه های ثروتمند شهر 
تهران منتشر می کرد و خیلی زود به یک بمب خبری تبدیل شد و دست به دست میان کاربران 
می چرخید. صفحه ای که نشان می داد بچه مایه دارهای تهرانی چگونه زندگی می کنند؟!باز 
شدن این صفحه بازتاب گسترده ای در رسانه های غربی داشت و برخی رسانه های غربی با 
بازنشر تصاویر منتشر شده در این صفحه به تحلیل ابعاد و زوایای جامعه مدرن و شهری در 
ایران پرداخته اند.هجوم کاربران به این صفحه هم بسیار عجیب بود. عده ای از کاربران به این 
صفحه تاختند و عده ای آنها را تایید می کردند. پس از معروف شدن ناگهانی صفحه »بچه مایه 
دارهای ایرانی« که اقدام به انتشار عکس هایی از نحوه سبک زندگی و تفریح آنها می کند، بحث 

ها در دنیای مجازی حسابی داغ شد و مخالفان و موافقان ثروتمندان را روبروی هم قرار داد.
صفحه  از  را  هایش  عکس  تهران«  آو  کیدز  »ریچ  ها  مکش  کش  این  تمام  وجود  با  باالخره 
اینستاگرام پاک کرد. این صفحه روز پنجشنبه ۱7 مهر ماه بعد از یک ماه فعالیت فیلتر شد. در 
این روز ادمین پیج بچه پولدارها تمام عکس ها را پاک کرد و نوشت: »به دلیل عمومیت یافتن و 
مطرح شدن عکس های این پیج به صورت نادرست و مغایر با اهداف گردانندگان صفحه، عکس 
ها را پاک می کنیم.«و اینگونه داستانی که در عرض دو سه هفته آغاز شد و با صد هزار دنبال 

کننده مشغول به کار بود به کار خود خاتمه داد.

دختر گل فروش
عکسی از یک دختر گل فروش در سطح شهر تهران که با چهره ای خندان در حال فروختن گل 
در خیابان ها است بسیار پربیننده شده و در چند روز گذشته بارها و بارها به اشتراک گذاشته 

شده است.مانند همیشه موافقان و مخالفان نیز مشغول بحث و تبادل نظر هستند.

دی جی فسنقری
میل عجیب و مبهم کاربران به شوخی و طنازی اتفاقات مختلف در شبکه های اجتماعی به کشف 
ماه  اردیبهشت  شناسند.  می  را  فسنقری«  جی  »دی  دیگر  همه  است.  رسیده  جدید  پدیده  یک 
امسال ویدئوهای او دست به دست در میان کاربران می چرخید. یک جوان سبزواری که تالش 
داشت با شرکت در مراسم های مختلف برای خود شهرتی دست و پا کند، دستمایه شوخی های 
تی  حتی  و  نوشته  مختلفی  های  نوشته  کردند،  می  فتوشاپ  را  هایش  عکس  که  شد  کاربرانی 

شرت حاوی نامش را نیز به فروش می رساندند! ماجرا از آنجایی فراگیر 
شد کهکلیپی به نام »باز هم شراره حادثه آفرید« در فضای مجازی منتشر 
و سروصدای زیادی به پا کرد. در این کلیپ فردی که ظاهرا نام او فسنقری 
بود...پخش  خانوادگی  عروسی  یک  در  آهنگ  اجرای  حال  در  شده  نوشته 
و  ها  عالقه  ابراز  از  موجی  تا  شد  باعث  فرد  این  عجیب  حرکات  با  کلیپ 
تمسخر خطاب به این فرد در بین کاربران شبکه های اجتماعی ایجاد شود.
هزار   ۱00 از  بیشتر  هفته  دو  از  کمتر  زمانی  مدت  در  او  بوک  فیس  صفحه 
الیک خورد و روز به روز بر طرفدارانش اضافه شد. دی جی فسنقری هم 
که به نظر می آمد این شهرت چند هفته ای به مذاقش خوش آمده، فیلم های 
بیشتری ازت خود منتشر کرد و حتی با برخی رسانه ها هم گفتگو کرد. او 

در یکی از گفتگوهای خودش گفته بود: »من خودم صفحه شخصی ندارم. 
این صفحات را هوادارانم زحمت کشیدند و ایجاد کردند. بهترین نکته این 
بود که مردم از شادی و خنده حرف می زدند. می گفتند از دیدن این کلیپ 
شادشدیم و خندیدیم. اینکه مردم روحیه خوب پیدا کردند و خوشحال شدند 
برای من بهترین چیز بود.«کار به جایی رسید که قرار شد او در یک سکانس 
از سریال تلویزیون »جاده غریب« نقش یک خواننده عروسی را بازی کند که 
البته ساخت این سریال متوقف شد.در آخرین اتفاق بامزه هم بازی دی جی 
فسنقری برای سیستم عامل اندروید ساخته شده و به فروش باالیی دست 

پیدا کرده است.

کی روش
کارلوس کی روش بعد از مسابقات جام جهانی بود که به یکی از قهرمانان 
کاربران شبکه های اجتماعی تبدیل شد و کمپین های مختلف برای حمایت 
از تمدید قرارداد او تشکیل شده بود. این حمایت ها با گذشت چندین ماه و 
برگزاری مسابقات جام ملت های آسیا همچنان ادامه دارد، مخصوصا بعد از 
بازی با عراق و حذف ایران بود که باعث شد کمپین حمایت از تمدید قرارداد 
کارلوس کی روش راه بیفتد که اکنون نزدیک به ۱00 هزار دنبال کننده دارد.
ریشه محبوبیت این مربی زمانی جوانه زد که توانست ایران را بی دردسر 
وارد جام جهانی کند و بعد از آن با بازی های از جان و دل تیم ملی توانست 
هیچ  از  اجتماعی  های  شبکه  باشد.کاربران  ایران  عجول  مردم  دل  محبوب 
حتی  و  کنند  نمی  فروگذار  روش  کی  از  خود  حمایت  نمایش  برای  تالشی 
توییتر رییس  را به صفحه  این موج  از مسابقات جام جهانی  آن زمان بعد 
جمهور نیز کشاند.ده ها صفحه در فیس بوک برای حمایت از کی روش به 
راه افتاده و کاربران انواع اقسام ترفندها برای به گوش رسیدن صدایشان 
آغاز کرده اند؛ از نگارش متن های مختلف به زبان انگلیسی که به دست کی 
روش برسد تا مرور اظهارنظرهای کارشناسی برخی مربیان وطنی در پیش 

از جام جهانی که همگی به سرمربی تیم ملی تاخته بودند.

که  است  زیاد  خیلی  عمومی  افکار  نزد  پرتغالی  مربی  این  محبوبیت  دالیل 
این روزهای دنیای ورزش  باعث می شود همچنان کی روش مرد محبوب 
کشورمان باشد. به هر حال کی روش روانشناسی طرفداران فوتبال درایران 

را به خوبی کشف کرده است.

تیرباران هفت سنگ
اجتماعی  های  شبکه  کاربران  حمالت  از  نیز  تلویزیونی  های  سریال  حتی 
در امان نماندند. اوایل تیر ماه امسال بود که اولین قسمت »هفت سنگ« و 
فامیلی«، بالفاصله  آمریکایی »مدرن  از سریال  آن  کپی برداری کامال عینی 
شبکه  و  خبری  های  سایت  در  زیادی  های  واکنش  با  پخش  پایان  بعداز 
های اجتماعی همراه بود.واکنش ها طی چند ساعت به صفحه اینستاگرام 
کارگردان  خود  واکنش  با  حتی  و  رسید  سریال  این  کارگردان  و  بازیگران 
مواجه شد. بذرافشان در مواجهه با این حجم اعتراض ها در ابتدا توپ را به 
زمین مخاطبان انداخت و نوشت افرادی که متوجه این شباهت شده اند، هنر 
نکرده اند چون کامال مشخص است!انتقادها همچنان ادامه داشت و کاربران 
هر روز سوال های جدیدتری را مطرح می کردند. آنها از کارگردان سریال، 
یعنی بذرافشان می پرسیدند اگر قصد داشته از روی »مدرن فامیلی« اقتباس 
کند چرا نامناسب ترین روش را استفاده به به صورت نعل به نعل از روی 
فیلم کپی کرده است؟ کاربران دیگری هم عنوان می کردند چرا اسم منبع 
اقتباس را در تیتراژ فیلم نیاورده اند و اصول حرفه ای حکم می کند چنین 
انتقادها قرار  این تنها کارگردان سریال نبود که مورد  چیزی عنوان شود. 
گرفت و بسیاری از بازیگران این سریال هم مورد حمله شدیدی قرار گرفتند.
به دلیل محدودیت های  فیلم در توضیحات بعدی خود گفت  این  کارگردان 
تلویزیون مجبور شده اسم آن را در تیتراژ نیاورد اما در ادامه توضیح داده 
بود که از قسمت های بعدی، این اقتباس کمرنگ تر می شود. اوس رانجام 
هم  سریال  بازیگران  سایر  ببندد.  را  اینستاگرامش  صفحه  کل  داد  ترجیح 
عنوان می کردند که »مدرن فامیلی« را ندیده اند و با اینکه از قسمت چهارم 

به بعدمیزان اقتباس ها کمتر می شود.

اسیدپاشی های اینترنتی
* در آذر ماه بود که نادر فتوره چی، روزنامه نگار و نویسنده در پیج فیس 
مقتل  اجرای  برای  رهنما  بهاره  از  عرفی  از  خارج  و  تند  قلم  خودبا  بوک 

خوانی چند وقت پیشش در برج میالد انتقاد کرد.
این انتقاد با واکنش بهاره رهنما، همسرش، گروهی از نویسندگان، روزنامه 
خود  از  دفاع  در  رهنما  سو  یک  از  شد.  روبرو  اینترنتی  کاربران  و  نگاران 
نسبت به این توهین واکنش نشان داد و حتی تا پای شکایت هم پیش رفت.
از سوی دیگر نیز فتوره چی همچنان در دفاع از انتقادی که کرده در صفحه 
فیس بوک خود فعالیت می کرد... بعد از کش و قوس های فراوان در نهایت 
این ماجرا به صلح رسید و بهاره رهنما در حاشیه یک مراسم با فتوره چی 
صحبت کرد و این ماجرا به انتها رسید و گفت چقدر خوب است که آدم ها 
با هم در مورد مشکالتشان رو در رو صحبت کنند.* برای مورد بعدی می 
توان به ماجرای هانیه توسلی اشاره کرد. پس از مرگ مرتضی پاشایی بود 
او را تسلیت گفتند وبرخی ها  از چهره های مطرح، درگذشت  که بسیاری 
هم که شناخت کاملی از او نداشتند ترجیح دادند اظهارنظر خاصی نکنند. 
برخی کاربران اما این موضوع را تاب نیاوردند و در برخی موارد کامننت 
های فراوان اعتراضی و بعضا توهین آمیز نسبت به سکوت کنندگان مرگ 

مرتضی پاشایی وارد کردند.
این خواننده جوان نداشت و  از  آنها بود که شناختی  از  هانیه توسلی یکی 
پس از این ماجرا هم با گوش کردن آهنگ هایش، سبک پاشایی را نپسندید 
وبه همین دلیل تشخیص داده بود پیامی ندهد و این موضوع را اعالم کرده 
بود.این اظهارنظر هانیه توسلی در اواخر ماه آبان به مذاق خیلی ها خوش 
نیامده و برخی کامنت های کاربران تندتر از گذشته شد. پس از این اتفاقات، 
هانیه توسلی تصمیم گرفت صفحه خود را با یک توضیح درباره علت این 

تصمیم اش ببندد...
مختلفی  شناسان  جامعه  مرگ«  یک  فرهنگی  »پدیدارشناسی  نشست  در   *
به  دالیل  و  پاشایی  مرتضی  درگذشت  ابعاد  بررسی  به  و  داشتند  حضور 
جامعه  اباذری،  یوسف  پرداختند.  او  مرگ  از  پس  بزرگ  موج  آمدن  وجود 
مرگ  از  پس  موج  نقد  به  عصبی  و  نامتعارف  لحنی  با  معروف  شناس 
درگذشت مرتضی پاشایی پرداخت و طرفداران او را زیر سوال برد اما این 
این  در  کنندگان  واکنش گسترده شرکت  با  او  نوع صحبت های  و  لحن  بار 

مراسم و همچنین کاربران اینترنتی مواجه شد...

سطل آب یخ
چالش سطل آب یخ در روزهای گرم تابستان و شهریورماه بود که حرف اول 
را در شبکه های اجتماعی می زد و روز به روز به تعداد افرادی که به این 
چالش دعوت می شدند اضافه می شد. چند ماهی بود که سایت ها و شبکه 
های اجتماعی پر شده بود از فیلم های افراد سرشناسی که بر سر خود یک 

سطل آب یخ سرازیر می کردند.
از بیل گیتس و مارک زاکربرگ بگیرید تا مسی و کریستیانو رونالدو... کم 
کم این موج آنقدر فراگیر شد تا اینکه پای چالش آب یخ به ایران هم رسید 
و موج اولیه آن را علی کریمی با انجام آن به راه انداخت و علی دایی، رضا 
عطاران و مازیار فالحی را هم به این چالش دعوت کرد. موج آن مانند گلوله 
ای کوچک در کوهستان پر برف کم کم به بهمن بزرگی تبدیل و طبق معمول 
باال گرفت  تبدیل شد.این موج  گیر  ای همه  پدیده  به  ایران،  در  اتفاقات  این 
به طوری که چهره های مشهور دیگری مانند رضا عطاران، بهرام رادان، 
صادقی،  رضا  زندی،  فریدون  گلرویی،  یغما  خسروی،  سیروان  و  زانیار 
این  با خود درگیر کرد.از میان تمام  ... را  نیوشا ضیغمی، شیال خداداد و 
افراد در ابتدا تنها رضا صادقی، بهرام رادان و زانیار خسروی بودند که به 
فلسفه پشت این اتفاق که همان جلب توجه عموم به یک نوع بیماری صعب 
العالج و جمع آوری پول برای کمک به این بیماران است توجه کردند و تازه 
همین افرادنیز خیلی خود را درگیر بیماری ALS نکردند و ترجیح دادند از 
بیماری هایی مثل سرطان نام ببرند.به نظر می رسید در روزهای نخست 
ورود این چالش به ایران کمتر کسی از فلسفه اصلی آن خبر داشت و عالوه 
بر افراد مطرح، مردم عادی زیادی نیز خود را درگیر این چالش کردند. با 
اینحال بسیاری از کاربران ایرانی این ماجرا را به شوخی و کل کل در نظر 
گرفتند و گرمای هوا و تابستان نیز باعث شد تا از ریختن آب یخ روی خود 
مضایقه نکنند! در حالی که این کمپین در سایر نقاط دنیا به خاطر مشکالت 
کم آبی به شکل دیگری پیگیری می شد به هر حال از آن موج هایی بود که 

سریع آمد و سریع هم رفت.

شبکه های اجتماعی 
در سالی که گذشت
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و  میلیاردرها  که مختص  نیست  گذاری چیزی  سرمایه 
زندگی  ی  هزینه  که  کسی  هر  باشد.  بزرگ  ثروتمندان 
فکر  به  طبیعتًا  کند،  می  تامین  را  اطرافیانش  و  خود 
سرمایه گذاری هم هست. به امید اینکه بتواند بهترین 
استفاده را از دارایی و سرمایه و خالصه دستاوردهای 

زحماتش داشته باشد.

در فضاهای اقتصادی مثل فضای اقتصادی حاکم بر کشور ما که 
نوسانات اقتصادی زیاد است، دغدغه ی سرمایه گذاری هم برای 
ما جدی تر است. تغییر ناگهانی نرخ طال یا ارز یا مسکن یا هر 
پارامتر اقتصادی دیگر، ممکن است به سرعت میزان دارایی های 
ما را کاهش دهد. همچنانکه کسانی هستند که با همین تغییرات، 

برای خود سرمایه های بزرگی دست و پا کرده اند.
اقتصادی  های  شاخص  نوسانات  میزان  و  تورم  نرخ  که  زمانی 
باالست، عموم مردم احساس خوبی به نگهداری پول نقد ندارند و 
به دنبال گزینه هایی برای سرمایه گذاری هستند تا بتوانند پول ها 
و دارایی های خود را به شکلی مولد تر و ماندگارتر، تبدیل کنند.
مختلف  های  شکل  به  را  خود  پول  مردم  ما،  کشور  در  امروز 
سرمایه گذاری می کنند. از خرید ملک و ارز و سهام تا پس انداز 
با دوام. گزینه  در حسابهای بلندمدت و خرید کاالهای مصرفی 
های سرمایه گذاری بسیار متعدد هستند و نگرانی های اقتصادی 

هم ما را به تصمیم گیری سریع در این زمینه ترغیب می کنند.
اگر چه بحث سرمایه و سرمایه گذاری، بسیار گسترده و پیچیده 
قبل  کلیدی  سوالهای  عنوان  به  را  سوال  چند  اینجا  در  اما  است، 
از هر سرمایه گذاری مطرح می شود و امیدوار هستیم که شما 
هم، بتوانید قبل از تصمیم های مهم در مورد سرمایه گذاری های 

کلیدی، مروری بر این پرسش ها داشته باشید.

هدف من از سرمایه گذاری چیست؟
نیست.  یکسان  اقتصادی  گذاریهای  سرمایه  از  ما  ی  همه  هدف 
حفظ  پی  در  گذاری  سرمایه  از  استفاده  با  است  ممکن  برخی 
سنوات  تازگی  به  که  مدیری  یا  کارمند  باشند.  خود  پول  ارزش 
خود را از شرکت دریافت کرده، ممکن است در حال حاضر گزینه 
ی خاصی برای هزینه کردن آن پول یا سرمایه گذاری بلندمدت 
توسط آن نداشته باشد. اما می داند که اگر این پول را به همین 
شکل رها کند، ارزش آن کاسته می شود و به همین دلیل به دنبال 

گزینه ای برای سرمایه گذاری است.
برخی دیگر ممکن است در پی کسب سود قابل توجه باشند. شاید 
کسی را دیده باشید که خانه یا ماشین خود را می فروشد به امید 
اینکه طی یک یا دو سال، آن را چند برابر کند. سفته بازان که قباًل 

می  محسوب  گروه  این  از  هایی  نمونه  زدیم،  حرف  آنها  درباره 
دنبال  به  ریسک،  کاهش  هدف  با  است  ممکن  دیگری  شوند.فرد 
کارمند  شما  است  ممکن  باشد.  گذاری  سرمایه  دیگر  فرصتهای 
یک شرکت بزرگ و موفق با درآمد خوب باشید یا مالک کارخانه 
ای که سود قابل توجهی دارد. اما همیشه این نگرانی وجود دارد 
کار  و  اگر کسب  یا  آمد  پیش  با شرکت مشکلی  رابطه  در  اگر  که 
دچار رکود شد، چه راهکاری پیش روی من قرار خواهد داشت؟ 
به همین دلیل ممکن است مالک یک کارخانه بخشی از درآمد خود 
را به امالک تبدیل کند یا کارمند یک شرکت، با بخشی از حقوق 
خود وارد بورس شود و سهم شرکتهای مختلف را خریداری کند. 
همان ماجرای قدیمی که هر کسی ترجیح می دهد تمام تخم مرغ 

هایش در یک سبد نباشد.
گذاری  سرمایه  است،  خویش  پول  ارزش  حفظ  پی  در  که  کسی 
های مطمئن و کم سود را ترجیح می دهد. کسی که می خواهد 
فرصت  دنبال  به  احتمااًل  کند،  طی  یکی  تا  سه  را  ترقی  های  پله 
های سفته بازی می رود و کسی که به دنبال کاهش ریسک است، 
بیشترین  که  باشد  هایی  گذاری  سرمایه  پی  در  که  است  منطقی 

استقالل را از کسب و کار فعلی اش داشته باشد )فقط تصور کنید 
مرغ  تخم  توزیع  برای  و  کند  کار  خودرو  صنعت  در  نفر  یک  که 
هایش در سبدهای مختلف، سهام چند شرکت خودروساز را هم 
خریداری کند! اگر شرکت او دچار رکود و مشکل شود، احتمااًل 

ارزش سبد سهام او هم دیر یا زود، سقوط خواهد کرد(.

من  گذاری  سرمایه  سبد  کل  در  گذاری  سرمایه  این  جایگاه 
کجاست؟

چه حجمی از سرمایه من ، قرار است به یک سرمایه گذاری خاص 
زندگی  ی  اندوخته  کل   ٪۹0 است  قرار  آیا  کند؟  پیدا  اختصاص 
خودم را صرف یک فعالیت اقتصادی یا سرمایه گذاری کنم؟ یا 
می خواهم با بیست درصد پس انداز ماهیانه ام، یک بازی سرگرم 

کننده اقتصادی )البته به امید سود مطلوب( داشته باشم؟
یک  به  را  خود  سبد  از  بیشتری  سهم  چه  هر  که  است  بدیهی 
ریسک  که  است  منطقی  دهیم،  می  اختصاص  گذاری  سرمایه 
ریسک  و  کم  ریسک  )البته  باشیم  پذیرا  آن  مورد  در  را  کمتری 
زیاد، خود بر اساس ویژگی های شخصیتی افراد، میزان متفاوتی 

خواهد داشت(.

آیا فضایی را که می خواهم در آن سرمایه گذاری کنم می شناسم؟
بتوانیم  تا  باشیم  ما متخصص یک حوزه  نیست که همه ی  الزم 
تا حد  بکوشیم  که  است  اما منطقی  کنیم.  گذاری  آن سرمایه  در 
های  شکل  بدترین  از  یکی  باشیم.  مطلع  حوزه  آن  در  امکان 
سرمایه گذاری، زمانی است که ما به توصیه یک دوست یا همکار 
یا خویشاوند یا یک کارشناس خبره، به سرمایه گذاری در حوزه 

ای ترغیب می شویم که در آن حوزه هیچ تخصصی نداریم.
ما انسانها، در لحظات پرتنش، عمومًا نمی توانیم منطقی باشیم 
و مغزمان به سمت تصمیم های احساسی می رود. فرض کنید 
گروهی واحدی برای مشاوره سرمایه گذاری در بورس دارد. تا 
زمانی که اوضاع خوب است، دوستی ما هم حفظ می شود. اگر 
خواهید  تحمل  را  ما  شما  هم  باز  کنند،  سقوط  کمی  ها  شاخص 
کرد. اما فرض کنید که ببینید ظرف مدت سه ماه، سرمایه شما 
40٪ کاهش یافته است.اینجا هر چه که »شاخص کل بورس االن 
موقعیت  در  شما  گذاری  سرمایه  سبد  هنوز  و  یافته  کاهش   ٪50
مناسبی است و از لحاظ منطقی و با توجه به اخبار و اطالعات در 
دسترس، بهتر است حداقل دو هفته صبر کنیم و سپس در مورد 
فروش سهام تصمیم بگیریم«، بعید است شما به این استدالل ها 
گوش دهید. به احتمال زیاد شما از همکاری با آن گروه سرمایه 

گذاری پشیمان شده و تصمیم به فروش خواهید گرفت!
به همین دلیل است که خوب است خودتان با مفاهیم اولیه آشنا 
و  ببینید  را  آنها  فرود  و  اوج  بشناسید.  را  ها  شاخص  باشید. 
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سرمـــــــــــایه گذاری و 
سوالهای کلیـــــــــــدی

گزارش  و  تعدیل  و   DPS و   EPS مانند  اولیه  مفاهیم  کنید.  ارزیابی 
شکل  مشترکی  زبان  هم  تا  بدانید  را  و   ها  سرمایه  افزایش  و  مجموع 
نه  و  باشد  اطالعات«  »دریافت  جنس  از  شما  گفتگوهای  هم  و  بگیرد 
در  گذاری  سرمایه  از  هم  دیگری  های  تصمیم«.نمونه  شدن  »دیکته 
حوزه های ناشناخته وجود دارد که به شکست جدی منجر می شود. 
یکی از دوستان ما که سالها در یک کارخانه بزرگ صنعتی کار کرده 
نرم  شرکت  یک  در  گسترده  و  جدی  گذاری  سرمایه  به  تصمیم  بود 
افزاری گرفت. او شنیده بود که سود در حوزه ی اپلیکیشن های موبایل 
کرد،  می  کار  زمینه  این  در  که  هم  جوانی  شرکت  و  است  خوب  خیلی 

هیجان زده از پیشنهاد سرمایه گذاری بزرگ او استقبال کرد.
اما تفاوت های کوچک فرهنگی، آغازگر تنش ها شد. سرمایه گذار که 
دفتری هم برای خودش در ساختمان شرکت در نظر گرفته بود و هر 
روز به شرکت سر می زد، به شدت معتقد بود که باید ساعت حضور 
و غیاب کنار درب ورودی نصب شود و هر یک ربع تاخیر معادل یک 
ساعت مرخصی در نظر گرفته شود. او معتقد بود که سرمایه گذاری 
او می دهد که مراقب سالمت شرکت باشد و  این حق را به  سنگینش، 
نمی شد توجیه اش کرد که برنامه نویسان، گاهی تا نزدیک صبح کار 

می کنند و بعد هم می خواهند بخوابند و سر کار نیایند!
از سرمایه گذاری در حوزه های نامربوط  مثالهای فردی و سازمانی 

کم نیست. احتمااًل شما مثال های بیشتری از این دست در ذهن دارید.

افق زمانی من در این سرمایه گذاری چقدر است؟
باید  بالفاصله  زد،  حرف  پیشنهادی  هر  و  حل  راه  هر  از  کسی  هر 
تحلیل  چهارم  درس  در  را  بحث  همین  زمانی؟  افق  کدام  در  بپرسیم: 
تکنیکال هم به شکل دیگری مطرح کردیم. آیا می خواهم هر ماه سودی 
پول  اصل  به  دست  سال  یک  تا  که  هستم  حاضر  آیا  بیاورم؟  دست  به 
انجام می دهم که  این سرمایه گذاری را  آیا امروز  و سود پولم نزنم؟ 
ده سال دیگر، سرمایه ای برای خودم یا فرزندانم داشته باشم؟ قطعًا 
این سوال می تواند اولویت گزینه های سرمایه گذاری را به  پاسخ به 

کلی تغییر دهد.

چقدر حاضر به پذیرش ریسک هستم؟
risk reward نخستین قانون کلی در بحث سرمایه و سرمایه گذاری این 
است که سود بیشتر با ریسک بیشتر همراه است. اگر قرار باشد سود 
یک سرمایه گذاری برای من کمتر از سود سپرده گذاری بلندمدت در 
بانک باشد، منطقی نیست هم ریسک سرمایه گذاری را بپذیرم و هم از 

بخشی از سود ساده و سهل الوصول صرف نظر کنم.
از سوی دیگر، اگر کسی معتقد است فرصتی وجود دارد که سود بسیار 
او به دیده ی تردید  باال دارد و ریسک خاصی ندارد، باید به پیشنهاد 

نگاه کنم. کمتر کسی چنین فرصتی را به دیگران پیشنهاد می دهد!
این بازار چه میزان می توان  به عبارت دیگر، وقتی می پرسند که در 

سود کسب کرد، بالفاصله این سوال مطرح می شود که شما چقدر می 
خواهید ریسک کنید؟ این مسئله فقط به بحث مالی و سرمایه گذاری 
توان مصداق هایش  زندگی می  حوزه های  در همه ی  نیست.  مطرح 
بهترین  بپذیریم،  را  مرگ  و  اعدام  ریسک  که  باشیم  حاضر  دید.اگر  را 
گزینه برای کسب درآمد، این است که همین امروز قاچاق مواد مخدر 

را آغاز کنیم!

وضعیت گذشته آن سرمایه گذاری چه چیزی را نشان می دهد؟
همیشه خوب است که نگاهی هم به گذشته آن حوزه داشته باشیم.

مروری به زندگی فعاالن بازی ارز در کشور نشان می دهد که طی دهه 
های گذشته، بخشی از بیشترین سود اقتصادی برای این افراد حاصل 
شده است. اما فسادهای این حوزه را هم دیده ایم. سکته ها و باختن ها 
و پول های سوخته شده را هم دیده ایم. جرم ها و زندان ها را هم دیده 
کند.  می  آشکار  ما  برای  را  دیگری  حقایق  مسکن،  بازار  به  ایم.مرور 
این بازار با رونق و رکودهای دوره ای همراه بوده و احتمااًل به دلیل 
ساختار بازار، همواره همراه خواهد ماند. کسانی که نقدینگی خوبی 
به  کنند،  تحمل  را  بازارها  این  رکود  اند  توانسته  و  داشتند  اختیار  در 
بیشترین سود دست یافته اند. اما آنها که نقدینگی کافی نداشته اند و 
با پیش فروش و وام و شیوه های مختلف، تامین مالی انجام داده اند یا 

سود کمی برده اند یا ورشکست و متضرر شده اند.
وارن بافت می گوید: هر بازاری، همچنانکه آینده ای دارد، گذشته ای 
هم دارد و نگاه محدود و خوش بینانه به آینده، ممکن است فرصت ها 

را در چشم ما بزرگ و تهدید ها را کوچک کند.

چقدر راحت می توان از این بازی بیرون آمد؟
آن  از  خروج  امکان  گذاری،  سرمایه  هر  در  مهم  های  سوال  از  یکی 
است. مایکل پورتر، همیشه از واژه دیوارهای خروج برای این منظور 
استفاده می کند. برخی از سرمایه گذاری ها دیوارهای کوتاهی دارند 
خرد(.  می  سکه  که  )کسی  شد  خارج  آنها  از  توان  می  سادگی  به  و 
نمی  به سادگی  و  دارند  بلندی  دیوارهای  ها  گذاری  از سرمایه  برخی 
توان از آنها خارج شد. شاید داستان 3M را که در سلسله درس های 
از سرمایه گذاران،  یکی  باشید که  داشته  به خاطر  کار گفتیم  و  کسب 
از ده سال، در شرکت بماند و به رونق شرکت کمک  مجبور شد بیش 
این دست  از  مثال هایی  باشد.  بازگشت  قابل  تا اصل سرمایه اش  کند 
در اطراف خودمان هم کم نیستند.اگر وارد سرمایه گذاری در حوزه 
هایی می شویم که دیوارهای خروج آنها بلند است و پول ما به سرعت 
دوباره نقد نمی شود، باید دالیل و انگیزه های دیگری بیابیم که چنین 
تصمیمی را توجیه کند. این انگیزه ها ممکن است سود بیشتر، عالقه 
به یک حوزه ی اخالقی و ارزشی یا هر انگیزه ی دیگری است که حتی 
را  گذاری  سرمایه  آن  دیوارهای  حصار  در  زندگی  یا  خوردن  شکست 

برای ما قابل تحمل کند.
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بهداشت و سالمت
غذا خوردن نوعی مهارت اجتماعی محسوب می شود و ضعف و 
ناتوانی در این عمل می تواند باعث تضعیف قوای جسمانی و حتی 
نیازهای  از  نوشیدن  و  خوردن  شود.  گوشه گیری  و  افسردگی 
و  اندام ها  رشد  عمومی،  سالمت  حفظ  برای  حیاتی  و  ضروری 
بلعیدن  و  خوردن  در  ضعف  و  ناتوانی  است.  انسانی  هر  بقای 
غذا باعث می شود بافت های بدن از پروتئین ها، کربوهیدرات ها، 
عوارضی  باعث  نهایت  در  و  شود  محروم  مایعات  و  ویتامین ها 
مانند تب، عفونت ریه، خشکی پوست و دهان، خفگی، سوءتغذیه 

و کاهش وزن شود.

اختالل بلع؛ علل و عوارض
مواد  برداشتن  یا  گرفتن  در  مشکل  از  است  عبارت  بلع  اختالل 
ماده  نتواند  شخصی  اگر  آن.  بلعیدن  و  جویدن  مکیدن،  غذایی، 
غذایی را بردارد و آن را به طرف دهان ببرد و لب هایش را کامال 
اختالل  دچار  نگه دارد،  خود  دهان  در  را  خوراکی  ماده  تا  ببندد 
بلع است. خوردن و آشامیدن، عملکردهایی هستند که با روابط 
اجتماعی، پذیرش و مشارکت های اجتماعی و تفریح ها در ارتباط 

هستند.

رایج ترین علل اختالل بلع عبارتند از: سکته مغزی، ضربه مغزی، 
از  و  دهان  شدید  خشکی  آلزایمر،  ام اس،  پارکینسون،  بیماری 
از:  عبارتند  بلع  اختالل  عوارض  دندان ها.رایج ترین  دادن  دست 
وضعیت  تغییر  وزن،  کاهش  سوءتغذیه،  بدن،  آب  دادن  دست  از 
سالمت عمومی فرد، عفونت دستگاه تنفسی، افزایش طول مدت 
بستری شدن در بیمارستان، افزایش هزینه های درمانی، کاهش 

کیفیت زندگی و...
۱6 توصیه به سالمندانی که اختالل بلع دارند

راهکارهای کاهش احتمال وقوع آسپیراسیون در سالمندان مبتال 
به اختالل بلع عبارتند از:

استراحت  دقیقه   30 حدود  خود  غذایی  وعده  شروع  از  قبل   )۱
کنید.

تا  را  تخت  پشتی  یا  بنشینید  صندلی  روی  غذا  صرف  برای   )2
زاویه ۹0 درجه باال بیاورید.

3( افزودن طعم دهنده ها به رژیم  غذایی سالمندان می تواند راهی 
برای بهبود عملکرد بلع آنها باشد.

4( به سرعت غذا خوردن و اندازه لقمه ها دقت کنید.
5( به طور متناوب از لقمه های جامد و مایع استفاده کنید.

6( لقمه را در محل مناسبی از دهان قرار دهید؛ مثال سمت راست 
دهان در صورتی که ضعف عضالت سمت چپ مشهود است.

7( به غلظت مناسب غذا متناسب با وضعیت هر بیمار دقت کنید.
8( دقت کنید که برخی از افراد، مایعات غلیظ شده را ناخوشایند 

می دانند بنابراین مایعات کافی استفاده نمی کنند.
حداقل  به  را  بی حس کننده  و  خواب آور  داروهای  از  استفاده   )۹
برسانید زیرا این داروها می توانند رفلکس بلع و رفلکس سرفه 

را کاهش دهند.
۱0( بهتر است از داروهایی که خشک کننده مخاط هستند، کمتر 

استفاده کنید زیرا خشکی دهان، بلع را دشوارتر می کند. 
حداقل  به  تغذیه  هنگام  را  محیطی  حواس پرت کن  عوامل   )۱۱

برسانید.
انواع  ۱2( ورودی های حس دما، مزه و لمس در سالخوردگی و 
معلولیت ها تغییر می یابد و این تغییرات حسی ممکن است باعث 

آسپیراسیون شود.
به  غذاها می تواند  و طعم  بافت  بهبود  دوران سالمندی،  در   )۱3

بلع بهتر کمک کند.
بلعیده  راحت تر  که  کنید  انتخاب  را  ساده تر  بافت های   )۱4

می شوند.
بیشتر  ترشی  و  شوری  و  متوسط  شیرینی  که  باشد  یادتان   )۱5

فشار حرکات زبان را افزایش می دهد.
۱6( برای تغذیه از وضعیت چانه پایین استفاده کنید که احتمال 
کاهش  55درصد  تا  را  هوایی  راه  به  غذایی  مواد  ورود  وقوع 

می دهد 
و  زبان  می افتد  اتفاق  زبان  عقب  به  رو  حرکات  با  بلع  شروع 

حلق  داخل  به  لقمه  ورود  از  بلع  رفلکس  شروع  از  قبل  نرمکام 
جلوگیری می کنند . حین شروع رفلکس بلع زبان به سمت عقب 
برای  نرمکام  و  می راند  حلق  داخل  به  را  غذا  لقمه  کرده  حرکت 
بستن راه هوایی بینی باال می آید.لقمه به وسیله انقباضات دودی 
تنگ کننده های حلقی تمام حلق را پشت سر می گذارد اپیگلوت به 

کرده  حرکت  عقب  سمت  به  هوایی  راه  دریچه  پوشاندن  منظور 
کاذب  و  حقیقی  صوتی  تارهای  وانقباض  می آید  باال  وحنجره 
محافظت را برای راه هوایی ایجاد می نماید. لقمه راه هوایی را 
دور زده و از طریق اسفنگتر کریکو فارینجیال وارد مری میشود. 
این اسفنگتر بالفاصله بسته شده است واز بازگشت رفالکس به 
حلق جلوگیری می کند. حرکات دودی مری لقمه را به داخل معده 
وارد می کند یک بخش دریچه مانند در قاعده مری وجود داردکه 
با بسته شدن این بخش از رفالکس محتویات معده جلوگیری به 

عمل می آید .

چرا این مشکل در سالمندان شایع تر است؟
و  می شود  ایجاد  دندان ها  وضعیت  در  تغییراتی  سن،  افزایش  با 
و  فک  استخوان  رفتن  تحلیل  می یابد.  کاهش  بزاق  ترشح  میزان 
لثه، ضعف حرکات دهانی، کاهش حساسیت رفلکس بلع، تغییر 
الگوی تنفسی، افزایش میزان جویدن الزم برای آماده کردن لقمه، 
افزایش حرکات زبان، کند شدن کلی بلع، افزایش زمان انتقال غذا 
در مری و کاهش پاکسازی مری ممکن است با افزایش سن دیده 
شود.احتمال ابتال به برخی از بیماری ها که می توانند به اختالل 
بیشتر است؛ مثل سکته مغزی و  بینجامند؛ در سالخوردگی  بلع 

زوال عقل.
غذایی  مواد  )برگشت  آسپیراسیون  و  بلع  اختالل  وقوع  احتمال 
نهایتا ممکن است  که  ریه(  و  به حلق  از معده و مری  مایعات  و 
باعث عفونت ریه شود در بیماران سالخورده  بیشتر دیده می شود 
زیرا روند سالخوردگی، فیزیولوژی بلع بیمار را به گونه ای تغییر 
از  اختالل می شود. بعضی  آسان تر و سریع تر دچار  که  می دهد 

داروها نیز می توانند مشکالتی در بلع ایجاد کنند.
بلع شایع  اختالل  به  مبتال  و معلوالن  در سالمندان  آسپیراسیون 
از  ناشی  ریه(  )عفونت  پنومونی  به  منجر  است  ممکن  و  است 
آسپیراسیون شود.اختالل بلع خطر پنومونی )عفونت ریه( را تا 
7 برابر افزایش می دهد.تشخیص و درمان زودهنگام اختالل های 
بلع می تواند خطر مرگ بیمار و زمان بستری شدن در بیمارستان 

را کاهش دهد. 

عالیم هشداردهنده اختالل بلع و آسپیراسیون ریوی چیست؟
مواد  )برگشت  آسپیراسیون  و  بلع  اختالل  هشداردهنده  عالیم 
غذایی و مایعات از معده و مری به حلق و ریه( عبارتند از: کاهش 
بیشتر  باقی ماندن  جمع،  در  خوردن  غذا  از  اجتناب  هوشیاری، 
غذا در بشقاب، بازی کردن با غذا، اجتناب از غذاهایی با غلظت 
خوردن،  غذا  زمان  افزایش  غذا،  بافت  مکانیکی  تغییر  یا  خاص 
خوردن  غذا  حین  مکرر  وقفه های  غذا،  حین  مکرر  خوردن  آب 
جویدن  خوردن،  غذا  هنگام  گردن  و  سر  غیرطبیعی  حرکات  و 
پرزحمت، بلعیدن مکرر، باقی ماندن غذا در محوطه دهان، بدتر 
یا  سینه  درد  گلو،  درد  مکرر،  ذات الریه  بیمار،  آسم  عالئم  شدن 
از  غذا  از صرف  بعد  یا  دراز کشیدن  قلب، سرفه هنگام  سوزش 

جمله عالئم هشداردهنده اند.
مواد  ورود  دلیل  به  ریه  عفونت  ایجاد  یا  آسپیراسیون  پنومونی 
خارجی، در افراد سالمند نسبت به جوانان، عالئم بالینی کمتری 

دارد بنابراین احتمال تشخیص به موقع آن کمتر می شود.
هذیان می تواند تنها عالمت پنومونی در افراد سالمند باشد. البته 

افزایش سرعت تنفس، 
تب و لرز، درد قفسه سینه و... از دیگر عالئم هشداردهنده این 

بیماری است.

چرا غــــذا 
از گلویــــم 
پاییـــــــــن 
نمــی رود؟

دکتر مرضیه پورجواد

دکترای تخصصی آسیب شناسی گفتار و زبان، عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

انگلیسی هایی که کنار 
کودکان سیگار بکشند، 

جریمه می شوند
حامل  اتومبیل  راننده  می تواند  انگلستان  پلیس  امسال،   
قانون  این  کند.  جریمه  بکشد،  سیگار  که  را  کودکان 
کشور  این  سالمت  و  بهداشت  وزارت  سوی  از  چهارشنبه 
اعالم شد. این قانون در ولز و ایرلند هم اجرا خواهد شد و 
اسکاتلند هم مشغول بررسی اجرای آن است. براساس این 
است،  آن  در  کودکی  که  اتومبیلی  در  کشیدن  سیگار  قانون، 
رانندگانی  است  جالب  خواهدداشت.  پوندی   75 جریمه ای 
اتومبیلشان  سرنشینان  یا  باشند  تنها  خود  اتومبیل  در  که 
تخمین ها  براساس  نخواهندشد.  جریمه  باشند،  بزرگسال 
در حال حاضر 3 میلیون کودک انگلیسی در معرض تماس 
خبر  متن  در  می گیرند.  قرار  اتومبیل ها  در  سیگار  دود  با 
و  کودکان  این  از  بسیاری  که  »می دانیم  آمده:  شده  اعالم 
بزرگساالن  از  که  می ترسند  یا  می کشند  خجالت  نوجوانان 
برای  قانون  این  کنند.  خاموش  را  سیگارهایشان  بخواهند 
حمایت از این گروه از کودکان وضع شده است.« براساس 
کودکان  دیگران،  سیگار  دود  با  تماس  متخصصان،  اعالم 
تنفسی  عفونت های  مننژیت،  به  ابتال  افزایش  خطر  در  را 
با  تماس  که  است  ثابت شده  قرار می دهد. در ضمن  آسم  و 
احتمال  افزایش  باعث  سیگار  دود  در  موجود  مواد شیمیایی 
بیماری های  مرکز  مدیر  می شود.  آینده  در  سرطان  به  ابتال 
بزرگ«  »پیروزی  یک  را  قانون  این  تصویب  انگلستان  ریه 
برای کسانی که به سالمت دیگران اهمیت می دهند، نامیده 

است.
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خانواده
۱ زمانی را با هم سپری کنید

تعجب می کنم که گاهی همسرانی که برای گرفتن مشاوره 
به من مراجعه می کنند، می گویند حتی یک لحظه کوتاه 
را هم در کنار هم سپری نمی کنند! من خوب می دانم که 
فرزندان و مشغله کاری، به سرعت زمانی را که می توانید 
با هم تنها باشید، می قاپند؛ اما فراموش نکنید اگر زمانی 

را با هم سپری نکنید، نمی توانید به هم پیوند بخورید.
این اصلی ترین گام برای زنده نگه داشتن عشق است. اگر 
داشته  حضور  همیشه  تان  زندگی  در  عشق  خواهید  می 
را  زمانی  و  تاریخ  بردارید،  را  تقویم  حاال  همین  باشد، 
بودن  هم  با  این  برای  و  کنید  مشخص  بودن  هم  با  برای 

ارزش بگذارید. فضایی را مشخص کنید که بتوانید آنجا 
بدون  همسرتان؛  و  شما  فقط  بکشید.  نفس  هم  کنار  در 
در  دارید.  دوستش  که  فردی  هر  یا  فرزندانتان  حضور 
انتظار می رود پیوند و گفتگویی  چنین فضایی است که 

معنادار بین شما اتفاق بیفتد.

2 زبان عشق همسرتان را کشف کنید
و  تعریف  شما  از  اتاق  کردن  تمیز  خاطر  به  مادرتان  اگر 
تمجید می کرد بدان معنا نیست که همسرتان هم به همین 
صورت تحت تاثیر قرار می گیرد. هر یک از ما به رفتارها 
و حرکات عاشقانه متفاوتی در رابطه با خود ارزش می 

گذاریم. اغلب همسران زبان عشق متفاوتی دارند.

توانید  می  چیست،  همسرتان  عشق  زبان  دانید  نمی  اگر 
باشد  کرده  سعی  او  است  ممکن  کنید.  سوال  خودش  از 
یادتان  شما  شاید  اما  بگذارد  میان  در  شما  با  را  عالیقش 
است  کافی  فقط  بیابید.  را  آنها  امروز  پس  باشد؛  رفته 
احساس  تو  تا  دهم  انجام  توانم  می  کاری  »چه  بپرسید: 

عشق کنی؟«
خوشمزه  شامی  پختن  با  که  است  آن  زمان  حاال  شاید 
را  او  و محبت  با عشق  است  کنید. شاید الزم  غافلگیرش 
نوازش کنید یا اینکه او را در جشن تولدش غافلگیر کنید. 
عاطفه  و  قدرشناسی  حس  همسرتان،  عشق  زبان  کشف 

شما را نشان می دهد.

اجرا  روز  در  مرتبه  دو  را  آغوش«  ثانیه  »بیست  قانون   3
کنید

رسمی  و  مودبانه  گرفتن  آغوش  در  منظورم  اینجا  در 
نیست. منظور من، در آغوش کشیدن گرم و صمیمی است! 
بکشد؟  طول  ثانیه  بیست  گرفتن  آغوش  در  این  باید  چرا 
زیرا این مدت زمان الزم است که هورمون اکسی توسین 
معروف به »ماده شیمیایی آغوش« تاثیرش را بگذارد. این 
هورمون، احساس خوشایندی را در شما نسبت به رابطه 

تان ایجاد می کند.
مراجعه  برای  را  ای  ثانیه  بیست  های  آغوش  همیشه  من 
جسمی،  تماس  زیرا  کنم  می  »تجویز«  خود  کنندگان 

از  قبل  صبح  روز  هر  بنابراین  است.  قدرتمند  دارویی 
بازمی  خانه  به  کار  محل  از  وقتی  و  کار  محل  به  رفتن 
گردید، بیست ثانیه را صرف در آغوش گرفتن همسرتان 
کنید. من نتیجه این کار را تضمین می کنم! ه ردوی شما 
قانون  این  کرد.  خواهید  پیدا  اشتیاق  و  شادی  احساس 
خوب کار می کند و می تواند احساس خوبی ایجاد کند 
خواهد  احساس  همسرتان  بگیرید،  نادیده  را  آن  اگر  اما 
کرد توجهی به او ندارید؛ بنابراین هر روز این قانون را 

اجرا کرده و از آن لذت ببرید!

4 گوش دادن را یاد بگیرید
هیچ چیز به اندازه »گوش دادن« زمانی که همسرتان در 
نشان  را  شما  عشق  تواند  نمی  است  کردن  صحبت  حال 
درباره  وقتی  کنید،  گوش  خوب  او  های  حرف  به  دهد. 
احساساتش  درباره  وقتی  کند،  می  صحبت  افکارش 
با  مالقات  قرار  درباره  وقتی  حتی  کند،  می  صحبت 
داشته  که  شلوغی  و  پراسترس  کاری  روز  و  رییسش 

صحبت می کند.
با این وجود، گوش دادن واقعی، مهارتی است که بیشتر 
یعنی  واقعی  گوشدادن  نیستند.  بلد  درستی  به  افراد 
بگذارید،  کنار  را  افکارتان  ببندید،  را  خود  ذهن  صفحه 
تماس چشمی برقرار کنید، در جای خود سر تکان دهید، 
به حرف های طرف مقابل توجه کنید و ذهن و جسم تان 
بدنی  حرکات  و  نجواها  ابراز  باشد.  داشته  حضور  آنجا 
حمایتی هم می تواند مفید باشد. در شرایط مناسب هم 
می توانیده دستان همسرتان را لمس کنیدتا نشان دهیدکه 

به حرف هایش توجه دارید.
وقتی با توجه به صحبت های همسرتان گوش می دهید 
و حرف های او را قطع نمی کنیدنشان می دهید که افکار 
و احساسات او به اندازه افکار و احساسات خودتان برای 

شما اهمیت دارد.

او  های  صحبت  به  صحیح  واکنشی  که  باشد  حواستان 
نشان دهید؛ البته بدون اینکه اظهارنظر سردبیرانه کنید! 
از زبان  را  آنچه  تنها  نکند،  یا  بکند  کار  او نگویید چه  به 
متوجه  که  دهید  نشان  و  دهید  انعکاس  اید،  شنیده  او 

قانون »بیست ثانیه آغوش«
دکتر جیم والکاپ، ترجمه سمانه کامیاب

اگر می خواهید بهترین رابطه ممکن را داشته باشید، سرنوشت عشق شاد خود را به بخت و اقبال و شانس گره 
نزنید. به حرف من اعتماد کنید! همسرانی موفق و کامروا هستندکه رفتارهای مناسبی نسبت به هم در پیش 
بگیرند. من، به عنوان فردی که 40 سال زندگی مشترک شادی داشته و سال ها مشاور خانواده موفقی در این 

زمینه بوده، پنج عادت اصلی همسران شاد را در ادامه به شما معرفی می کنم.

حرف های او شده اید و حرف هایش روی شما تاثیر 
گذاشته است.

5 به هم قوت قلب بدهید
هر کسی در هر زمانی به قوت قلب نیاز دارد. منتظر 
نمانید تا یکی از شما به قوت قلب نیاز پیدا کند و بعد 
دلگرمی  همسرتان  به  مدام  کنید.  کار  این  به  اقدام 
دهید که به او اهمیت می دهید. به او احساس امنیت 
دهید. گاهی یک »دوستت دارم« صمیمانه می تواند 

تمام دلخوری ها را یکباره رفع کند.
نمی  از همسرتان  قدرشناسی  اندازه  به  عاملی  هیچ 
وقتی  بخشد.  امنیت  احساس  شما  رابطه  به  تواند 
بی  هستی،  ام  زندگی  در  اینکه  »از  گوید:  می  او  به 
نهایت خوشحالم.« همسرتان دیگر درباره عشق تان 

احساس ناامنی نمی کند.
می  مقاومت  سن  رفتن  باال  مقابل  در  ها  انسان  ما 
کنیم زیرا مغز ما سوگیری منفی دارد؛ یعنی همیشه 
نسبت به آنچه غلط است، هوشیار می ماند. مغز ما 
به  مدام  کنیم،  می  تصور  که  را  احتمالی  خطر  هر 
می  همسرتان  بینید  می  وقتی  کند.  می  گوشزد  ما 
ترسد و مشکل ایجاد می کند، به جای اینکه عصبانی 
به  آرامی  به  بگیرید،  خود  به  دفاعی  حالت  یا  شوید 
او نزدیک شوید. او فقط کمی دلگرمی می خواهد تا 
آرام شود و مغزش دوباره آرام گیرد.روی خواسته 
های خود تمرکز کنید. وجه مشترک عادت هایی که 
یاد  ها  زوج  به  که  است  این  شد،  گفته  مقاله  این  در 
می دهد روی این امر تمرکز کنند که در رابطه شان 
چه چیزی درست کار می کند و کجای کار می لنگد. 
قائل  ارزش  آورید،  به دست  خواهید  آنچه می  برای 
شوید. به جای انتقاد کردن، تعریف و تمجید کنید. 
به گفته آقای راجرز، همه ما از صمیم قلب این کلمات 
زیبا را دوست داریم: »دوستت دارم... همانطور که 
بکشید  چالش  به  را  دارم.«خودتان  دوستت  هستی، 
تا از انتقاد خالص شوید و از همسرتان بخواهید از 

عاشقانه دوست داشته شدن شادمان باشد.

اوتیسمی ها از هوش 
بیشتر برخوردارند 

به  که  افرادی  دریافتند  خود  تحقیقات  آخرین  در  دانشمندان   
اوتیسم مبتال هستند از مزیت هوش بیشتر برخوردار هستند. 
تحقیقات اخیر نشان داد که ژن مرتبط با خطر توسعه اوتیسم 
توسط  که  مطالعه  این  است.  همراه  افراد  در  بیشتر  هوش  با 
محققان دانشگاه »ادینبورگ« و »کوئینزلند« انجام شد در مجله 
روانپزشکی منتشر شده است.دکتر »تونی- کیم کالرک« در این 
باره اظهار داشت: یافته های ما نشان می دهد که تنوع ژنتیکی 
توانایی های  با  است  اوتیسم  ابتالی  خطر  افزایش  باعث  که 
است.به  مرتبط  اوتیسم  به  مبتال  غیر  افراد  در  بهتر  شناختی 
گفته محققان، رابطه بین هوش و اوتیسم هنوز روشن نیست.
مبتال  افراد  70 درصد  تا  که  داد  نشان  همچنین  تحقیقات  این 
این  از  برخی  چه  اگر  داشته اند،  نیز  فکری  ناتوانی  اوتیسم،  به 
افراد که اختالل داشته اند از حد متوسط، از هوش غیر کالمی 
باالتری برخوردار بودند.اوتیسم یک معلولیت رشدی است که 
و  ارتباطات کالمی و غیر کالمی  اجتماعی،  اختالل در کنش  با 
)از  رشدی  اختالل  است.نوعی  همراه  تکراری  و  رفتار محدود 
کالمی  ارتباطی،  رفتارهای  با  که  است  اجتماعی(  روابط  نوع 
از  پیش  تا  اختالل  این  عالئم  می شود.  مشخص  غیرطبیعی 
ناشناخته  است.این  آن  اصلی  عّلت  و  می کند  بروز  سالگی   3
اختالل در پسران شایع تر از دختران است. وضعیت اقتصادی، 
در  نقشی  والدین  تحصیالت  سطح  و  زندگی  سبک  اجتماعی، 
در  مغز  طبیعی  رشد  بر  ندارد.اوتیسم  درخودماندگی  بروز 
حیطه تعامالت اجتماعی و مهارت های ارتباطی تأثیر می گذارد. 
و  کالمی  ارتباطات  در  اوتیسم،  به  مبتال  بزرگساالن  و  کودکان 
بازی،  به  فعالیت های مربوط  و  اجتماعی  تعامالت  غیر کالمی، 
آنها  که  می دهد  اجازه  افراد  کالمی  غیر  دارند.هوش  مشکل 
مشکالت پیچیده را از طریق مهارت های بصری که نیاز کم به 
کنند. حل  دارد  عملی  استدالل  مهارت های  و  زبان  از  استفاده 

کالرک افزود: از آنجایی که ما شروع کردیم تا بفهمیم که از چه 
طریق متغیرهای ژنتیک با تاثیر اوتیسم بر عملکرد مغز همراه 
می شود،  به همین دلیل درک بیشتر از ماهیت هوش افراد مبتال 
به اوتیسم را آغاز کردیم.در این پژوهش  حدود ۱0 هزار نفر از 
افراد  که  گرفت  قرار  بررسی  مورد  اسکاتلند  عمومی  جمعیت 
مورد   DNA صفات  حضور  و  عمومی  شناختی  توانایی  برای 

آزمایش قرار گرفتند
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همیشه در زندگی فرصت هایی برای تغییر پیش می آید که بسیاری از ما ازآن غافلیم. 
برای تحول و دگرگونی  بهانه  بهترین  آن  انجام ساالنه  آن فرصت هایی که  از  یکی 
است و می تواند درس عبرتی برای ما نیز باشد، سنت خوشایند خانه تکانی قبل از 

آمدن سال نوست.
این روزهای پایانی سال، همه سری به خانه هایمان می زنیم، به فرش ها، مبل ها ، 
میزها، آشپزخانه، اتاق کودکان و خالصه همه جا را خوب و با دقت نگاه می کنیم تا 

از وضعیت بهداشت و سروسامان بودن و نبودن خانه باخبر شویم.
ما  که  چه  آن  از  بیشتر  دالیلی  با  گاه  خود،  نام  علیرغم  که  است  سنتی  تکانی  خانه 
و  مهم  مفاهیم  با  مصداق  که  دالیلی  است،  همراه  بینیم،  می  و  دانیم  می  ظاهر  در 
توصیه  و  تان  چاردیواری  تکانی  خانه  شوند.  می  معنا  زندگی  حقیقت  در  اساسی 
های بهداشتی چون این که چطور لکه های ماندگار را از بین ببریم، دیوارها را با چه 
بشوئید بهتر است، بوی بد یخچال را چطور می توان از بین برد، و... تنها یک روی 

سکه است در روی دیگر این سکه، صحبت از خانه تکانی دل است.
با تکیه بر حال و هوای خانه تکانی، به خودتان برگردید و توصیه های نو برای سال 

نوی ما را از نظر بگذرانید:

حیف نیست همه جای خانه زیبا شود و بوی ترتمیزی و پاکی بدهد، اما خانه دلمان 
انباشته از کینه و کدورت و سوء تفاهم باشد و بوی ناخوش تعفن ش آزار مان دهد ؛ 
بیائید؛ همین امروز بیائید، خانه دلمان را را بتکانیم، دستمالی از جنس اطلس بدست 
بگیریم ،غبار چند ساله ای که بر روابط و احساس مان نشسته را، با پاک کننده ای 
قوی از جنس گذشت و بخشش آالیش دهیم. دوست داشتنی ها را بیشتر از پیش ارج 
دهیم و دوستشان بداریم و در گنجینه دلمان، آنجا که دست هیچ نامحرمی بدان ها 
با دیده   ، نرسد، محفوظ و پنهان شان نگاه داریم و از دوست نداشتنی ها بگذریم 
تمام  به  قناعت  با  و  ببافیم  هایشان  خوبی  پود  به  را  ها  بدی  تار   ، بگذریم  اخالص 
وجودشان، از زندگی با آنها، از بودنشان در کنارمان نهایت لذت و خوشی را ببریم.

حیف نیست آینه های خانه مان، از تمیزی پژواک روشنایی باشند؛ اما آینه احساس و 
فکر مان پر از لکه های شک و بی اعتمادی. سوء ظن پشت سوء ظن، شک پشت شک 
چون موریانه ای موذی، درون مان را چنان آرام و بی صدا می جود و پوک مان می 
کند که ناگاه فقط متوجه بنیان سست و متزلزل نگاه پر از بی اعتماد مان می شویم، 
بیائید؛ همین امروز بیائید، خانه فکر و احساس را زنگارشویی کنیم! با هر آنچه که 
می توانید تمیز و غبار زدایی ش کنید. با آبی زالل و روان آمیخته با بوی محبت و 
اعتماد، درون تان را غسل تطهیر دهید، بزدائید تار در هم تنیده عنکبوتی وجودتان 
 ، را  درمانده  واهی  های  پوچ  کنید  رها  را،  تان  ناامنی  آشوب  خانه  کنید  ویران  را، 
بگسلید عنان نگاه پر از یاس و بدبین را ؛ اما سخت خودتان را دریابید خودتان را ، 
عزت تان را ، عشق تان را به آغوش بگیرید؛ من گمشده تان را با تمام قدرت در سینه 
مملو از مهربانی و امید بفشارید و با خود عهد و پیمان ببندید که از این پس، هرگز 

اجازه ندهید شک و تردید جایی در خانه دلتان باز کند و جا خوش نماید!
حیف نیست پنجره و دیوارهای خانه برق بزنند، اما پنجره روشن درون مان، تیره 
و تار، و برای همیشه بسته بماند و دیواری از جنس دوری و تنهایی، حائل دل ما 
و  خود  بین  جدایی  دیوارهای  بیائید،  امروز  همین  بیائید؛  شود.  اطرافیانمان  دل  و 
همسرمان، فرزندانمان، والدین مان، دوستانمان و ... را فرو بریزیم و بازسازی ش 
کنیم . دیوارها را بجای سنگ و آهن، از جنس شفاف مهر و محبت، دوباره از نو بنیان 
سازیم . پنجره احساس و عاطفه مان را فنگ شویی کنیم ، تنهایی و دوری را در خاک 
انداز جارو کنیم و فرسنگ ها به دور از خانه در زباله دانی از جنس همیشه نابودگر، 
از  از سر عادت هم شده، هرگز سراغی  به خودمان قول دهیم  و  مدفون شان کنیم 

آنها نگیریم.
حیف نیست، برای تکاندن خانه، به همه جای خانه سری بزنیم و همه چیز را زیر و 
رو کنیم، به جاهایی مثل انباری که گاه حتی در سال چند باری بیشتر به آنجا نمی 
رویم و یا جاهایی مثل آشپزخانه که روزی چندین مرتبه از آن گذر می کنیم، سرک 
می کشیم ، خالصه همه جا را رصد میکنیم و از نگاه می گذاریم اما سراغی از خانه 

دل و قلبمان نمی گیریم!

، به همه جای قلب و  تیز و نگاهی کنجکاو  با شامه ای  بیائید،  امروز  بیائید؛ همین 

احساس تان سرک بکشید؛ به دلخوری ها و ناراحتی های چند ساله ای که در گوشه 
قلب تان خانه کرده و با گذشت زمانها هنوز هم هنوزم تازه و پررنگ باقی مانده و 
عذاب تان می دهد، به کینه شتری که سالهاست بر دل تان سنگینی می کند و گاه دشنه 
سنگین آن بر دلتان فرو می رود، به احساس تنهایی و بی کسی که گاه به سراغ تان 
می آید، به آرزوهای بر باد رفته ای که خیال دستیابی شان لحظه ای هم رهایتان نمی 
کند، به خشم های فرو خورده ای که گاه بیان شد و گاه چون خنجری بر گلو، در دل 
تان ماند، به ناخشنودی ها و نارضایتی هایی که سعی بر رهایی و بی خیالی شان 
دارید ؛ اما هرازچند گاهی با قدرت بی مثل می آیند و آزار تان می دهند، به رابطه 
باید به شکلی  با همسرتان که فکر می کنید مساعد نیست و  سرد و بی عاطفه تان 

دیگر و بهترین از این باشد، به رابطه تان با 
فرزندانتان و مسائلی که شما را از آنها دور و جدا می کند، به رابطه تان با اقوام و 
دوستانتان که تصور می کنید سروسامانی ندارد و بی تفاوتی و یا دخالت در آن موج 

می زند، و...

بیائید؛ همین امروز بیائید، عینک بدبینی را از چشمان برداریم، خون جاری در رگ به 
رگ تن و قلب هایمان را تصفیه کنیم و آلودگی های فکر و ذهن مان را بیرون بریزیم 
و برگردیم! به نهاد اصیل پاک و رها و آسوده از پلیدی ها و زشتی هایمان بازگردیم!

یک تمرین ساده برای روزهای پایانی سال ۹3

به جاهایی از درون تان سر بزنید که اصال گمان نمی برید که مهم باشند، به همان 
ها سری بزنید. ببینید چه کرده اید و چه نکرده اید؟ چقدر با خودتان آشتی هستید؟ 
رنج  از چه  ؟  دل مردگی  و  یا رخوت  دهد  زندگی می  و  تازگی  بوی  تان  زندگی  آیا 
می برید و برای دوری از آنها چه باید کنید؟ موقع خشم و ناراحتی چه می کنید؟ 
نقطه ضعف و قوت تان در چیست؟ رابطه تان با دیگران چگونه است؟ رابطه تان 
آیا الزم است در رابطه تان تجدیدنظر  با همسر، فرزندان و اطرافیان چگونه است 
داشته باشید؟ چقدر در طول روز دلتنگ آنها می شوید؟ به وقت دیدار چقدر حرف 
برای گفتن و شنیدن دارید؟ جمع خانوادگی تان سروسامان منظمی دارد یا این که 
تان  ارتباط  باشد؟  تا در جمع خانواده  با خود خلوت کند  هر کس ترجیح می دهد 
با خانواده خود و همسرتان به چه شکل است؟ برای اصالح رابطه با آنها چه باید 

کنید؟ و...
اگر چرخی در خانه درون تان بزنید، مشکالت و ناهماهنگی ها را شناسایی کنید، 
مطمئن باشید اولین گام تغییر را برداشته اید و به امید تحول، خواهید توانست قدم 

های بعدی را هم بردارید.
پای  وقتی  بگیریم  تصمیم  بیائید،  امروز  همین  بیائید؛ 

سفره هفت سین سال ۹4 می نشینیم تا تحویل سال جدید را جشن بگیریم و آغازی 
از سال های  تر  اعتقادی راسخ  و  باور  با  و  دل  ته  از  بار  این  بزنیم،  رقم  را  دوباره 
گذشته، زیر لب زمزمه کنیم: یا محول حول واالحوال، حول حالنا الی احسن الحال...

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

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی 
- روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم 

دکتر روحی شاهین

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

برای سال جدید 
دل تکانی هم کنید

ادامه از صفحه ۱7

که انسان قانع از نفس کریمش برتر از انسان قانع به دارندگی و ثروت است.زیرا 
روزگار برای ما روشن ساخته که توانگری به ثروت زیاد نیست، به بی  نیازی دل 
است. سیر نماد سیرچشمی است؛ زیرا جهان از گرسنه  چشمان حریص ویران 

گشته است. اگر ما با سخن سیر همسو شویم، با صائب همراه می شویم که:
عالمی چون سیرچشمی نیست در ملک وجود

هست هر موری در این وادی سلیمانی دگر
سیرچشمی و چشم  سیری قناعتی درونی که مناعت بیرونی را به همراه دارد در 
وجود ما برمی انگیزد که رهاورد آن علو طبع است و بازتاب روزانه آن کرامت و 

حرمت انسان در چرخه زندگی.
خوش خلق  سالم  عاقل  انسان  که  می کند  آغاز  خود  سخن  بدین سان  پنجم  سین 
توانمند باید این داشته  ها را به گونه  ای به کار گیرد که دست تجاوز و پای تعدی 
این ستون شناختن حقوق خود و  اگر  بر حقوق دیگران نگشاید و دراز نکند. 
را  خود  حقوق  یعنی  شود،  پدیدار  ما  عمل  و  اندیشه  در  دیگران  حقوق  رعایت 
بشناسیم و حقوق دیگران را پاس داریم، سخن سیر را شنیده  ایم. این روش و 

منش به گونه ای جامعه را طراحی خواهد کرد که ره به دادگری بسپرد.
 آنانی که بر مال دنیا حریص می شوند، بی گمان در ازدست دادن آن اندوهگین 
می شوند و اگر مرز سیرچشمی زیر پا گذاشته شود آدمی گستاخ و بی آزرم و 
ناآرام می شود؛ پس سیر در نخستین روز نخستین ماه سال نو به ما می آموزد که 
حد خویش بشناسیم و پای از گلیم خود بیرون ننهیم. این اندرز فردی جوهره 
ساختن یک جامعه قانونمند است که خوان نوروزی به مثابه یک فلسفه زندگی 
و  سرسبز  ما  تا  می کند  نجوا  ما  با  را  آن  پیش روی،  سال  تدوین  و  طرح  برای 

گشاده  دست و سیرچشم فردا را رقم زنیم.
اگر این اوصاف در نهانخانه دل ما جوانه زد ارمغان آن خشنودی دل و رضایت 
باطن و بی  نیازی طبع ماست. در چنین هنگامه  ای گنج و خواسته برای ما هیچ 
بدانیم.  آن  سزاوار  قانون  و  حق  چارچوب  در  را  خود  آنکه  مگر  ندارد  ارزشی 
سیر از اسم به صفت ره می جوید تا سیرشدن و سیربودن را به یادمان آورد که 
دستاورد برتر این سیری خشنودی از زندگی و خرسندی از روزگار است. همان 

همای سعادت که همه در پی آن اند.

پذیرش و رضایت
سرکه نماد پذیرش نامالیمات است و آهنگ آن دارد تا ما را آگاه سازد که بسیاری 
که  سریم  آن  بر  ما  از  بسیاری  نیست.  گزیری  و  گریز  را  جهان  رخدادهای  از 
به حکم  اما  بپیمایند.  را  پابه پای ما زندگی  بزیند و  نزدیکان ما همواره نزد ما 

قانون بی  گریز آنان از نزد ما رخت برمی بندند. سرکه یادآور آن است که بر این 
همه  که  نیست  بدان سان  جهان  که  بپذیریم  و  دهیم  رضایت  بی گریز  بایدهای 
تلخی و سختی و تندی و ناگواری آن را دگرگون کنیم و به شیرینی و کامیابی 
بدل سازیم. در ادب پارسی نیز سرکه فشاندن کنایه از بدخلقی و بدگویی است؛ 

اما قراردادن سرکه بر سفره این آموزه است که:
رضا به داده بده وز جبین گره بگشای
که بر من و تو در اختیار نگشوده است

باید به این نکته اشاره کرد که در فلسفه هفت سین سخن از جهان دست نایافتنی 
است.  حیات  محسوسات  و  ملموسات  و  زندگی  روزانه،  کار  از  صحبت  نیست؛ 
اشاره به شدنی ها و حتمی ها و رخدادهای قطعی که پابه  پای زندگی بر ما رخ 
داشته  یاد  به  بروبد،  را  آنها  از  برخی  می تواند  توان  و  تالش  گرچه  می نماید؛ 
باشیم علم و اخالق و هنر هر یک راهگشای برخی از مشکالت ماست و بسیاری 
از کمی ها و کاستی ها را هیچ دارو و درمانی نیست. این آیین جهان است که گاه 

بر میل ما رنگ می گیرد و زمانی مخالف ما چرخ می زند.
بر این پی و پایه سرکه را بر سفره می نهیم تا تسلیم و رضا را سرلوحه امور 
خود قرار دهیم و در پیوند عقل و صبر و پیکار و تسلیم و رضا از یاد نبریم که 
اراده ای فراتر از اراده ما و رخدادی فزون تر از کارسازی های ما در زندگی نقش 
می آفریند که باید آنها را به عنوان واقعیت های مسلم زندگی پذیرفت. به سخنی 
دیگر رخدادهای انسانی حکم قطعی و حتمی است. مشت بر دیوارکوبیدن را 
داشته  را  نامالیمات  پذیرش  و  مقابله  توان  باید  انسان  برنمی تابند.  خردمندان 

باشد. این واقعیت را بپذیریم که به قول سخن سرای گنجه، حکیم نظامی:
در این محنت  سرای آبنوسی/ گهی ماتم بود گاهی عروسی

این واقعیت های  از  برداشت صحیح  پیروزمند  کامیابان  و  دانایان عاقل  راز  که 
گوناگون زندگی است تا چه  سان شدنی ها را تغییر دهند و ناممکن ها را بپذیرند 

تا زندگی همچنان ره سپارد و انسان بی  سبب در جایگاهی نایستد.
به معنای  پند دلنشین دل دهیم، درمی یابیم که تسلیم و رضا هرگز  این  به  اگر 
وادادگی و پس زدگی نبوده و نیست، بلکه گویایی از انسان آگاه و دورنگر است 

که می داند با همه تالش برخی از بایدها گریزناپذیرند.

بردباری
سماق کنایه  ای از شکیبایی و بردباری است. سماق بر آن است که به ما بیاموزد 

در گذر زندگی باید خستگی را خسته کرد و هدف را نادیده نگرفت.
سماق گویای صبر و حوصله است. بدین گونه که یادآور می شود شما برای هر 
خواست و آرزویی باید مقدمه و پیش  درآمدی را طی کنید. هرچه هدف، باالتر 
و انگیزه، برتر باشد تالش فزون تر، کار بیشتر و صبر فراوان تری را می طلبد. 

و  مبارزه  کامیابی،  اریکه  بر  نشستن  و  پیروزی  به  دستیابی  شرط  بنابراین 
شکیبایی  و  بایستیم  نامالیمات  برابر  در  آمدوشد  این  در  اگر  است.  مقاومت 
سرخ  رنگ  می دهد.  پیروزی  نوید  سماق  باشیم،  داشته  را  پیش رو  تلخی های 
سماق را نیاکان ما جلوه ای از پیروزی صبر بر روزگار دانسته اند و آن را همسان 
سرخی خورشید به شمار آورده اند که با چیرگی روشنایی خود بر لشکر تاریکی 

براند و آن را از میان بردارد.
دست  به  فضیلتی  آن  از  هرکار  در  ناخوشایندی  هر  تحمل کردن  گفته  اند  حکما 
آید و شکیبایی را چهار موضع است. نخست پایداری، دو دیگر خودداری، سه 
دعوت  نوروزی  سفره  بر  سماق  قراردادن  اقدام.  فرجام  در  و  بردباری  دیگر 
انسان است در آغاز سال به پایداری و شکیبایی در راه دستیابی به اهداف پاک 
و انسانی خویش. انسان یک عالم کوچک است که با دستیابی به نیروی درونی 
دشواری ها  بر  که  دهد  بروز  خود  از  جوششی  و  کوشش  چنان  می تواند  خود 
آن خویش کند. هنگامی که  از  را  را بروبد و کامیابی ها  ناکامی ها  چیره شود، 
ملکه صبر در وجود ما نیرومند می شود، مقام رضا را در پی می آورد و از آن 
روی که صبر یکی از منزلگاه های مورد عنایت پروردگار است، ما از این رهگذر 
بر نردبانی راه می یابیم که می تواند در سایه صبر و شکیبایی پیروزی و کامیابی 

را به دست آورد. به قول موالنا:
صدهزاران کیمیا حق آفرید

کیمیایی همچو صبر آدم ندید
این صبر است که اندیشمندان بزرگ را به کشف های شگفت  آمیز رهنمون کرده 
است. این مقاومت و پایداری است که در راز جاودانه عاقبت جوینده یابنده بود 
پیگیری  از  هدف  به  دستیابی  پی  در  که  می گوید  ما  به  سماق  می شود.  پدیدار 

نومید نشویم و تا دستیابی به هدف از تالش دست برنداریم.
باید یادآور شد شکیبایی و صبر یک نگرش مثبت است و یک »نه« همراه با پیکار. 
»نه« به شکست، »نه« به زبونی، »نه« به سیطره غم و اندوه. اگر توان ساختن 
و برپاداشتن این مبارزه و مقابله با وضع موجود در ما جوانه زد باید امیدوار 
باشیم که باالخره به سرزمین سرسبز پیروزی راه می جوییم؛ البته صبر گاه با 
درد و تلخی همراه است؛ اما آن کس که زندگی می کند اراده ای باطنی در گوشش 

زمزمه می دارد که با درد صبر کن که دوا می فرستمت.

میوه درخت صبر، کامیابی است؛ زیرا انسان هدفمند از آنچه فراروی او پدیدار 
می شود، نمی هراسد و پیگیرانه در پی هدف خویش گام برمی دارد تا دشواری ها 
را درنوردد و باالخره در پایان کار به نتیجه دلخواه برسد؛ پس صبر و امید دو 
برادر همزادند که با هم چرخ ارابه زندگی را می گردانند تا مسافر آن را به خانه 

پیروزی برسانند.

بیائید؛ همین امروز بیائید، عینک 
بدبینی را از چشمان برداریم، 

خون جاری در رگ به رگ تن و قلب 
هایمان را تصفیه کنیم و آلودگی های 

فکر و ذهن مان را بیرون بریزیم و 
برگردیم! به نهاد اصیل پاک و رها و 

آسوده از پلیدی ها و زشتی هایمان 
بازگردیم!

کارتون: محمد کارگر
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     هادی کدخدایی/ شاید کارلوس کی روش را بتوان نمونه ای 
شاخص از قهرمان های مملکتی دانست که مردمش به بهانه های 
مختلف همواره به دنبال اسطوره سازی بوده و سعی می کنند تا 
هستند  که  آنچه  از  فراتر  تصویری  ممتازشان  شخصیت های  از 

ایجاد کنند. مربی که دست راست الکس فرگوسن و مورد وثوق 
است  مربیانی  بزرگ ترین  از  یکی  بی شك  که  فرگوسنی  بود،  او 
و  مذاکره  خبر  که  روزی  است.  دیده  خود  به  فوتبال  دنیای  که 
سپس قرارداد با چنین مربی بزرگی در رسانه ها پیچید، در ابتدا 
پرافتخارترین  مادرید  رئال  سابق  سرمربی  نبود  کردنی  باور 
آنقدر بزرگ بود که  آمد. کی ر وش  ایران خواهد  به  اروپایی  تیم 
بعضی  از  انتقاد  و  می نمود  مضحك  دیگر  مربیان  با  او  مقایسه 
رسانه ها  اولیه،  دیدگاه های  این  مضحك تر.  او  عملکردهای  از 
قد  تمام  و  کرده  همراهی  موجود  جو  با  که  کرد  مجاب  هم  را 
کی روش  اگرچه  زمان  مرور  به  بایستند.  آن  مخالفان  برابر  در 
بسیار  ولی  نکرد  عمل  مربیان  بقیه  از  فراتر  نتیجه گیری  در 
هوشمندانه و با فکر پیش می رفت و نشان داد از نظر فهم فوتبالی 
بزرگ  ضعف  متوجه  اول  همان  از  کی روش  است.  قوی  بسیار 
تاکتیك های  اجرای  در  بازیکنان  توانایی  عدم  شد؛  ایران  فوتبال 
برای  را  فعلی  منجمد  ذهن های  نمی توانست  کی روش  مختلف. 
تورنمنت های مختلف در بازه های زمانی یك ماهه آماده کند. در 
کی روش  مخیله  در  مختلف  برنامه های  به کارگیری  دیگر  واقع 
نمی گنجید و او تنها خواسته اش اجرای صحیح یك پلن بود: یك 
بیشتر. شاید کی روش می دانست که  نه  و  سیستم دفاعی خوب 
تنها تاکتیکی که می تواند در این مدت کوتاه یا حتی در درازمدت 
نسبتا خوب اجرا شود فقط یك تاکتیك و همان هم از نوع دفاعی 
است. البته به خاطر داریم که برانکو هم به عنوان یکی از مربیان 
تیم  از  ستاره تر  پر  نسبت  به  باتیمی  نتیجه گیری،  در  موفق 
کی روش باز تدافعی کار کرد یا ایویچ هم تمرکزش روی شیوه 

دفاعی ایران بود.
که  داشته  مشکل  ایران  دفاعی  ساختار  شود  گفته  شاید  حال 
درستی  موضوع  هرچند  که  می گذارند  آن  روی  دست  مربیان 
است اما عالوه بر ترمیم ساختار دفاعی، اساس بازی و چیدمان 
به  بتوان گفت کی روش  که شاید  دفاعی شکل می دادند  را  خود 
بهترین نحو این شیوه را پیاده کرد. با این حال کی روش دلخوش 
به بازیکنان شاغل در خارج از ایران بود تا باز راحت تر ایده های 
خود را پیاده کند. به طور مثال امسال در بازی دوستانه یکی از 
تیم های برزگ پایتخت، مربی آن تیم بازیکنی را به زمین فرستاد 
و از او خواست در هافبك چپ بازی کند، بازیکن سر در گم بود، 
یا  او گوشزد می کردند که در حمله  مربی و کمك هایش مدام به 
که  بازیکن  اما  باشی  داشته  حضور  باید  منطقه  کدام  در  دفاع 
شك  خود  بودن  راست  و  چپ  تشخیص  به  بود  شده  گیج  کامال 
مربیان  خود  و  تماشاچیان  که  رفت  تیم  راست  جناح  به  و  کرد 
این جا  در  به خندیدن کردند.  این ماجرابودند شروع  که شاهد 
که  پذیرفت  باید  ولی  نداریم  را  ایرانی  بازیکنان  تخریب  قصد 
ذهن آنها شکل گرفته و به سختی از خود انعطاف نشان می دهد 
اصلی  مشکل  و  نبوده  موجود  وضعیت  مقصر  خود  البته  که 
ساختار آموزشی فوتبال پایه ما است. به همین دلیل ساده است 
که وقتی کی روش با تیم های درجه دو آسیا هم بازی می کند پلن 
دیگری تعریف نمی کند چون نمی خواهد آنچه را در تمرینات به 

تثبیت  در  تکرار سعی  با  و  ببرد  بین  از  دیکته کرده  بازیکنانش 
تدافعی هیچ مربی ای  کامال  فوتبال  این  ارایه  برای  اما  دارد.  آن 
کاهش  به  منجر  شیوه  این  حتی  و  نمی شود  هواداران  محبوب 
راز محبوبیت کی روش  تیم هم خواهد شد. پس  آن  تماشاچیان 

در کشورمان را می توان در سوابق درخشان او در فوتبال اروپا 
و البته حرکات به نوعی پوپولیستی او دانست.

کی روش از روزی که وارد ایران شد انگار سال ها در این جامعه 
هم  شاید  و  است  داده  انجام  زیادی  مطالعات  یا  کرده  زندگی 
مشاوران زبده ای داشته که کامال اطالعات درست و جامعی از 
می رسانند.  و  رسانده  او  به  ایران  مردم  فرهنگ  و  خواسته ها 
باشد،  هوادار  جاذب  که  گفتارهایی  و  رفتارها  نوع  در  واقع  در 
بیان  که  است، همان طور  افشین قطبی  پیشرفته  کی روش مدل 
اما  نیست  ما  فوتبال  با  قیاس  قابل  کی روش  فنی  نظر  از  شد 
توجه بیش از حد او به موضوعات حاشیه ای برای جبران نتایج 
می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  هم  را  مسائل  بقیه  او  جالب  نه چندان 
سنتی،  اصطالح  به  مربیان  مقابل  در  جبهه گیری  با  کی روش 
پرمخاطب،  رسانه های  با  بودن  همپا  جوان،  مربیان  با  همراهی 
به  شدن  حمله ور  و  فوتبال  فدراسیون  مشکالت  کردن  گو  باز 
کی روش  کرد.  پیدا  دست  باالیی  بسیار  محبوبیت  به  آن،  ارکان 
بلد بود. به طور  این موارد  از  حتی قاعده بازی را خیلی فراتر 
که  کی روش  بود،  عراق  با  بازی  در  کی روش  نمایش  اوج  مثال 
بعد از اخراج پوالدی احتمال شکست را بیشتر می دید در بین دو 
نیمه ایستاد، نگاه غضب آمیز به داور کرد، بقیه وساطت کردند و 
رفت! و این حرکت نمادی از غرور ملی شد نه آبروریزی ملی یا 
لمپنیسم و تیر آخر را وقتی زد که یکی از عوامل باخت تیم ملی 
استاد  که  هم  قلعه نویی  دانست.  استقالل  سرمربی  مصاحبه  را 
باخت  سر  دو  بازی  وارد  است  مسائلی  چنین  در  افتادن  تله  به 
ادامه روند زیرکانه خود شهر را شلوغ کرد.  با  شد و کی روش 
با  یا درخشان  قلعه نویی  قیاس  این گونه شد:  فضا خیلی ساده 

کی روش. جواب به ظاهر خیلی ساده بود: کی روش.
اما از روز بعد از آن شکست ناباورانه تیم ملی مقابل عراق تازه 
نوبت  حاال  زیاد  مصاحبه های  از  بعد  بود،  شده  شروع  بازی 
برنامه  آن  مجری  عادالنه  محکمه  منتظر  همه  بود،  نود  برنامه 
بودند اما آنچه اتفاق افتاد فقط شعله ور تر کردن آتش برپا شده، 
سوق دادن افکار علیه منتقدان، به استهزا کشیدن آنان و به نوعی 
فراموش  و  دوستان  فوتبال  میان  در  دودستگی  و  دشمن  ایجاد 

کردن کلیه دستاوردهای تیم ملی در این بازی ها بود.
تبلیغات زیاد و مانور یکجانبه درباره یك موضوع همواره باعث 
جبهه گیری هایی در مخالفت با آن می شود، تیم ملی با بازی های 
نسبتا قابل تحسین اما نه بدون اشکال در جام ملت ها ظاهر شد 
برنامه  این  اصرار  و  پافشاری  اما  بود  بررسی  و  نقد  قابل  که 
هدف  و  ملت ها  جام  در  ملی  تیم  کامیابی  و  موفقیت  دراثبات 
قراردادن منتقدان به طور کامال بی رحمانه در حالی که عرصه 
را آن شب خالی از حریفی قدر می دید، باعث ضرباتی به پیکره 
تیم ملی و حتی به اعتبار خود برنامه شد؛ سازندگان آن برنامه 
با علم به جایگاه ویژه خود در بین عامه مردم، سعی در جهت 
دهی افکارآنان داشتند، در واقع با رویه ای که در پیش گرفت با 
تبدیل کردن منتقدان به دشمن و تاختن به این دشمن دست ساز 
بین  شکاف  ایجاد  نتیجه  در  و  مقابل  طرف  جبهه گیری  باعث 

ورزش
نژادپرستی؛ چالش بزرگ 

روسیه در جام جهانی
جفری وب، نایب رییس فیفا در کمیته ضد نژادپرستی و 
تبعیض نژادی نیز صاحب کرسی است. او که در فیالدلفیا 
به سر می برد اعالم کرده است، روسیه با شرایط کنونی 
با چالش بسیار بزرگی برای برگزاری جام جهانی ٢٠١٨ 
رو به رو خواهد بود.  اکنون چهار سال از اعطای میزبانی 
این  فوتبال  تماشاگران  می گذرد.  روسیه  به  جهانی  جام 
کشور در توهین های نژادپرستانه و سر دادن شعارهایی 
بدی  بسیار  پیشینه  هستند،  نژادی  تبعیض  از  پر  که 
دارند. در تاریخ برگزاری رقابت های اروپایی در روسیه 

جنجال های زیادی مرتبط با توهین های نژادپرستانه رخ 
تیم  داده است. در سال ٢٠١٢ و در جریان رویارویی دو 
لکوموتیو مسکو و آنژی ماخاچ کاال، هواداران لکوموتیو 
به سمت کریستوفر سامبا، مدافع آنژی موز پرتاب کردند. 
سفر  روسیه  به  منچسترسیتی  که  زمانی  و  بعد  سال  یك 
کرده بود، یحیی توره، هافبك ساحل عاجی این تیم نیز با 
شعارهای نژادپرستانه هواداران زسکا مسکو مورد حمله 
برزیلی  بازیکن  هالك،  که  بود  گذشته  اکتبر  گرفت.  قرار 
نژادپرستانه  شعارهای  هدف  هم  پترزبورگ  سنت  زنیت 
دیدار،  طول  در  مسکو  اسپارتاك  هواداران  گرفت.  قرار 
در  و  بعد  چندی  هالك  درمی آوردند.  میمون  صدای 
گفت وگویی اعالم کرده بود داور مسابقه نیز در یك دیدار 
فوتبال  اتحادیه  اما  است  نژادپرستانه کرده  توهین  او  به 
روسیه چندی بعد تاکید کرد آن داور بی گناه است. اکنون 
گزارشی با عنوان »زمان عمل فرا رسیده« منتشر شد که 
ماه  و  مه  ٢٠١٢  ماه  بین  نژادی  توهین  پرونده   ٢٠٠ آن  در 
مه  ٢٠١٤ در آن آورده شده است؛ مساله ای که سپ بالتر، 
رییس فیفا از تعداد باالی آن ابراز نگرانی کرده است. وب 
اعالم کرده رسالت فیفا این است که برنامه های آموزشی 

تا  روس  هواداران  نژادپرستانه  رفتارهای  تا  دهد  ترتیب 
پیش از آغاز جام جهانی بعدی در این کشور تغییر کند. 
وی در این زمینه گفت: از جنبه های آموزشی باید کارهای 
رییس  موتکو،  ویتالی  شود.  انجام  روسیه  در  زیادی 
فدراسیون فوتبال روسیه که عضو کمیته اجرایی فیفا نیز 
هست نیز در این زمینه موافقت خود را اعالم کرده است. 
بر این باور هستم که اکنون زمان آن رسیده تا برنامه های 
آموزشی در جهت کاستن از رفتارهای نژادپرستانه انجام 
گیرند. در این راه، از تمام کسانی که با ما در کمیته ضد 
نژادپرستی کار می کنند نیز استفاده خواهیم کرد. آنها نیز 
در کنار روس ها خواهند بود تا این برنامه ها در این کشور 
اجرایی شوند. فکر می کنم زمان مناسبی است و می توان 
به  مجبور  داد.  انجام  مهمی  کارهای  آینده  سال  سه  طی 

انجام این کار هستیم. نمی توانیم با شرایط کنونی حاکم 
بر فوتبال این کشور جام جهانی را برگزار کنیم. وب که 
انجام  نیز  کونکاکاف  فدراسیون  رییس  عنوان  به  اکنون 
وظیفه می کند و فوتبال شمال و مرکز امریکا و همچنین 
حوزه دریای کارایب را دنبال می کند، تاکید کرده حوزه ای 
که او در آن مشغول به فعالیت است می تواند به عنوان یك 
الگو برای سایر مناطق در جهت پاك کردن نژادپرستی از 
فوتبال به شمار بیاید. وی در این زمینه عنوان کرد: ما از 
نقطه نظر فوتبالی در یك منطقه بسیار خوب قرار داریم. 
در منطقه ما بی احترامی های نژادپرستی به اندازه سایر 
تاثیر  می توانیم  که  هستم  باور  این  بر  نیست  منطقه ها 
باالیی در این زمینه داشته باشیم. تاریخچه کارهایی که 
برای  الگویی  می تواند  داده ایم  انجام  منطقه  این  در  ما 
بیاموزند؛  زیادی  چیزهای  می توانند  آنها  باشد.  سایرین 
می شود  برگزار  امریکا  در  که  برنامه هایی  به  شما  وقتی 
نگاه می کنید و همچنین شکل حضور قهرمانان ورزشی 
آنها در اجتماع را تماشا می کنید. باید کاری کنیم که همه 
مردم آن را درك کنند. همه باید بدانند انسان یکی است و 

تنوع نژادی نیز چیز بدی نیست.
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نیازفوری
  Hairdressers به تعدادی

 Beauticians
 Nail Technicians

 Lemge Laser clinic

07748845034

را  خود  ملی  تیم  سرمربی  موجود،  افکار  شد.برخالف  فوتبالدوستان 
جو  از  رهایی  برای  و  می دانست  نتیجه گیری  حیث  از  جام  این  بازنده 
مسموم احتمالی در ایران که در ذهن خود ایجاد کرده بود راه حل را در 
همراهی با رسانه های پرمخاطب و استفاده ابزاری از آنان و سوق دادن 
افکار جامعه به قضایای نخ نما شده می دید، غافل از آنکه ملت احساسی 
ما دلخوش به مسائل دیگر بودند و همین تیم را با همین کمبود ها هم 

دوست داشتند و نیازی به اجرای شو های تبلیغاتی نداشتند.  
تیم ملی دوست داشتنی این جام ملت ها که با خاطرات شیرین حضور 
ایرانیان در ورزشگاه های استرالیا و شور و غرور و هیجان  بی شمار 
ایرانی در حال رویایی تر شدن بود و حتی رسانه های کشورهای دیگر 
تیم  نتایج  از  فارغ  ایرانی  هر  برای  و  بود  داده  قرار  تاثیر  تحت  هم  را 
ملی و حذف تیم ملی، به خاطر این همبستگی و این حضور پرشمار، 
مربی  تعدادی  به  تاختن  با  اندك  زمان  یك  در  بود  شده  خاطره انگیز 
ایرانی و دشمنان فرضی دیگر این خاطره شیرین را، تبدیل به دشمنی 
نتیجه  می شود  پرداخته  آن  به  بیشتر  که  آنچه  حال  و  کرد  گروه  دو 
فراموش  همه  انگار  و  است  آن  استراتژی های  و  بازی  نوع  یا  ملی  تیم 

کرده ایم که چرا آن تیم و آن رقابت ها را عاشقانه نگاه می کردیم.
دست  غیرخودی  و  خودی  فضای  این  ایجاد  در  که  کسانی  همه  کاش 
داشتند دیگر تجربه کرده باشند که فوتبال ملی را از دریچه ای که مردم 
برای ما غریب وبیگانه است. در  از زوایایی که  نه  نگاه کنند  می بینند 
از  دالر  میلیون ها  که  است  هنگامی  شادی شان  روز های  که  مملکتی 
سرزمین شان اختالس نشده باشد ظالمانه است این شادی هرچند اندك 

را هم نادانسته از آنها بگیریم.

****
در  بار  آخرین  برای  کشورمان  تیم ملی  سرمربی  کی روش،  کارلوس 
سال٩٣ روبه روی خبرنگاران نشست تا پاسخگوی سواالت آنها باشد. 
اسدی،  و  او  جلسه  مورد  در  تیم ملی  سرمربی  صحبت های  مهم ترین 
دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال بود. او که به همراه تیم ملی باید برای 
دو بازی دوستانه راهی اروپا شود، به گفته خودش بازیکنان تیم ملی 
را براساس جام ملت های آسیا، لیگ برتر و لیگ قهرمانان انتخاب کرده 
سردار  و  جهانبخش  علی  وضعیت  آخرین  مورد  در  کی روش  است. 
آزمون که همزمان به تیم ملی بزرگساالن و امید دعوت شده اند، گفت: 
این دوبازیکن احتیاج داریم. در سراسر  به  این است که ما  اعتقاد من 
جهان اولویت اول تمامی فدراسیون ها تیم ملی بزرگساالن است. در چند 
سال گذشته این فرصت را نداشتیم که با تیم هایی در استاندارد شیلی و 
سوئد آن هم بدون هیچ هزینه ای بازی داشته باشیم. سرمربی پرتغالی 
کنفدراسیون  نایب رییس  به عنوان  انتخاب علی کفاشیان  دلیل  تیم ملی 
فوتبال را هم موفقیت تیم ملی بزرگساالن می داند و در این باره گفت: 
در  ایران  تیم ملی  موفقیت  به دلیل  آسیا  در  کفاشیان  رییسی  نایب 
تورنمنت های مختلف است. تیم ملی فوتبال ایران طبق گفته های رییس 
کی روش  اما  کند،  بازی  ایتالیا  تیم ملی  با  بود  قرار  فوتبال  فدراسیون 
نمی توانیم  بود:  نشده  هماهنگ  بازی  این  عنوان  هیچ  به  دارد  اعتقاد 
راجع به لغو بازی ای صحبت کنیم که کامال هماهنگ نشده بود و بابت 
٩٠دقیقه بازی یک ونیم میلیون دالر بپردازیم. آخرین باری که با تیم ملی 
نتیجه  تنها  شد؟  حاصل  مستقیمی  دستاورد  چه  کردیم  بازی  برزیل 
٣برصفر بازی بود که بازیکنان را عصبی کرد و ضربه دیدند و هیچ 
دستاورد دیگری به دست نیامد و این مساله نیز تنها نظر من است. بهتر 
مقابل  در  و  بپردازیم  ٥٠٠هزاردالر  یک و نیم میلیون دالر،  جای  به  است 
فوتبال  به  را  باقیمانده  و یک میلیون دالر  کنیم  بازی  دیگر  دوتیم خوب 
بانوان و زمین های لیگ اختصاص دهیم که منجر به  ساحلی، سالنی، 
پیشرفت فوتبال ایران می شود. در جلسه کی روش و دبیرکل فدراسیون 
فوتبال، اسدی از نتایج به دست آمده تیم ملی انتقاد کرده که این امر باعث 
شگفتی سرمربی تیم ملی شده است. او در این باره گفت: این صحبت ها 
مربوط به یک جلسه نبود بلکه دو جلسه در این رابطه برگزار شد. من 
نمی خواهم راجع به این مسایل که کمی هم ناراحت کننده است، صحبت 
کنم. حدود سه یا چهار روز پیش بود که با ریاست و دبیرکل فدراسیون 
و  تیم ملی  درباره  صحبت  جلسه  این  مقصود  و  داشتم  جلسه  فوتبال 
آن  بود. در طول  دبیرکل فدراسیون فوتبال  به عنوان  با اسدی  آشنایی 
شوکه  شنیدم،  فدراسیون  دبیرکل  از  که  صحبت هایی  خاطر  به  جلسه 
شدم. مطمئنا هیچ اجباری نیست که من به عنوان سرمربی تیم ملی با 
کمال احترامی که برای همگان قایل هستم موافق صحبت های همه افراد 
و مباحثی که در آن جلسه مطرح شد، باشم. تصمیم گرفتم مدتی فکر 
که  بود  شفاف  بسیار  کنم.  منعکس  خوبی  به  را  افکارم  بتوانم  تا  کنم 
صحبت های مطرح شده تفاوت پایه ای بسیاری با یکدیگر داشت و این 
تا جایی که شخص  موضوع بین من و دبیرکل فدراسیون فوتبال بود 
تیم ملی  سرمربی  نمی رسم.  هم  ایشان  استانداردهای  حداقل  به  بنده 
که به شدت از حرف های اسدی ناراحت بود، در مورد این جلسه گفت: 
دبیرکل دایما می گفتند ما و من، نفهمیدم منظور از این ما کیست؟ برای 
من ناراحت کننده است که چنین صحبت هایی را می شنوم. ایشان گفتند 
که ما می توانستیم مربی دیگری بیاوریم. وقتی صحبت از ما می شود، 
شاید منظور افراد سطح باالی تحصیلکرده است. دبیرکل عنوان کردند 
اینکه  یا  کند  برکنار  را  من  که  باشد  احمقانه  درحال حاضر  شاید  که 
اما طبق این صحبت ها  منطقی نیست که بخواهند من را تغییر دهند. 
افتاد.  اتفاقی خواهد  بگیرم که چنین  قرار  آماده باش  باید در حال  من 
نماینده  که  افرادی  و  فدراسیون  دبیرکل  رضایت  نتوانسته ام  من  گویا 
آنهاست را جلب کنم. کی روش که خطر برکناری را احساس می کند، 
در مورد ادامه کارش در فوتبال ایران گفت: آیا من احمق هستم. خیلی 
شفاف است که احتیاجی به این صحبت ها ندارم. در نهایت از دبیرکل 
فدراسیون و افرادی که نماینده ایشان هستند، می خواهم که کار را تمام 

کنند و یک بار برای همیشه بازی را تمام کنند.

در مورد فوتبال ایران و کی روش

از خواسته های آقای سرمربی، 
تا خواسته های ما!
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 افقي:
1-  ميوه زمين افتاده – برخوردار

2- واقع ش��دن – یکی از ایالت های 
امریکا – از استان هاي جنوبي ایران

3- اپ��راي وردي – كك و مك��ي كه 
روي س��ر نش��يند – گازي غيرقابل 

رؤیت
4- كجاوه – گودال – نش��ان، رونق 

– انگور
5- كوچك – دختر پادشاه – حاوي 

و فراگيرنده
6- تخته بزرگ – نظم، تشریفات – 

كمبود آن باعث گواتر مي شود
7- سومين شهر پرجمعيت ایران – 

كاخ فرانسه – زنجيره
8- فرشته اي در آیين زرتشت – نوعي 
درخ��ت از گونه درخت��ان مخروطي 

هميشه سبز – باران كم
9- حرف عصا! – قادر – فرومایگان

10- نشانه فعل استمراري – نمایان 
شونده – ميزبان جام جهاني فوتبال 
در 2014 كه این ماه در پيش داریم

11- كشوري در مدیترانه – از سبزي هاي خوشبو – ضمير غایب
12- ی��ك چهارم – خار روي لوله تفنگ براي نش��انه گيري – مقابل جزر – پرنده اي 

گنجشك سان
13- آدمكش – حشره سمي – ورزش ذهني

14- بيماري زردي – گماشته و نماینده – تباه، گندیده
15- از عناصر گازي – غذاي محلي گيالن

 عمودي:
1- دویدن – اثري از ابوعلي سينا

2- بعد از اذان گفته مي شود – به جهت – شهر ایتاليا
3- جنگ تن به تن – ساكت، یواش – با عقيده

4- غرش ابر – نجس و چرك – به وسيله – شهر استان فارس
5- فرداي دیروز – دردمندي، اندوهگيني – تازه

6- نوعي خط كش – كشور اكرا – نقاش
7- شهر شمالي – زن زیبا – پایه سنگي یا چوبي یا سيماني كه در زیربنا سازند

8- كوچكترین كشور شمال آفریقا – آزمایش – سخن زشت
9- ریز نمره هاي مخصوص – حيواني تنومند شبيه خوك – زبان كشيدن به بستني
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بخشایش قلب – شلوار جين

11- افش��ره گوجه فرنگ��ي – 
برادر مادر – استادیوم معروف 

تهران
12- مجموعه گازهاي محيط 
پيرامون م��ا – ضمير وزني – 

تازه و نو – مطابقت
13- شعله ور – نماد – فكر

14- پوشيده، مخفي – رنگي 
اس��ت مانن��د حن��ا – مه��م، 

كليدي
15- داس��تان معروفي از جان 
اش��تاین بك درب��اره مبارزات 
كارگران مزارع امریكا – روستا

 افقي:
1- اثري از ماكسيم گوركي – 

آفتاب
2- یك یك افراد و اش��خاص – 
بس��يار روان – غذاي بس��ته بندي 

شده
3- جهانگ��رد – ب��دل وضو – 

عاقل
4- حشره پركار – سكوي باال 

– تفریق – كرشمه
5- از ح��روف مقطعه قرآن – 

شایسته – پارچه ابریشمي رنگين
6- ش��يریني مع��روف خاص 

مراغه – ميخ كوچك – رخسار
7- پي��ام آوري – كليد خودرو 

– ناب
8- روغ��ن ج��ال – كار ب��دون 

راه حل – نزدیك  بين
9- ماضي ب��ودن – وقت ها – 

زبان ایران
10- كمب��ود آن باع��ث گواتر 
مي ش��ود – ب��زرگ – قطعي براي 

چاپ كتاب
11- درخت خوش قامت زینتي – رایزني – بخيه اي كه خياط بر جامه زند

12- اما – امضاي گذرنامه – دریا – خوراك ایراني
13- داخل شدن – اتحادیه فوتبال اروپا – از بستگان مادري

14- سپهبد فرنگي – لقب حضرت فاطمه )س( – در عاقبت كاري فكر كردن
15- دومين شهر بزرگ كامرون – پایتخت جزایر سليمان

 عمودي:
1-  هر فصل یس��نا – دانش��ي كه درباره ریزس��ازواره ها یا جانداران بسيار ریز بحث و 

گفت وگو مي كند
2- حس شده – نغمه – شيپور جنگي

3- دیگر – دسته، گروه – استاد قصيده سرایي
4- سرب ها – خوشه برنج – پنجه – نوبت بازي
5- نگهداري كردن – شرف و ناموس – هرگز نه

6- فلز سرچشمه – این سوره قرآن كریم در مكه نازل شده و داراي 5 آیه است – شامه
7- قصد – باز سفيد – بانگ شغال

8- مصون، سالم – كلرا – قهوه خانه
9- بي دست و پا در تداول عامه – قطعه اي در موتور اتومبيل – ابزار نجاري

10- باور به ظهور مهدي )عج( – پارسا – آب در لغت محلي
11- بي پ��رده – واحد طول 
معادل 2/54 س��انتيمتر – 

عواقب كار
12- كتاب دیني زرتش��تي 
– حيواني شبيه گوسفند – 

موزیك نظامي – آینده
13- ه��ر ماده اي كه جریان 
الكتریسيته را بخوبي از خود 
عبور ده��د – جزیره ایراني 

استان هرمزگان – هویدا
14- حن��ا – م��رغ س��حر! 
– ش��هر اس��تان آذربایجان 

شرقي
15- تابلویي از پل سزان – 

عالمت مفعول بي واسطه
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 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 5667 
 پنجشنبه  22 خرداد 1393

مهمانيرنگهاوطرحها
جلوه گري البسه سنتي تركمن در بازار مد و پوشاك   

5667 باغ و گلستانم آرزوست

رنگ ها چشمت را خيره مي كنند. 
نشس��ته اند در دل طرح ه��ا و ج��ان 
داده ان��د ب��ه پارچه. مدل ها س��اده اند 
از  و بي پيرای��ه؛ تصوی��ر بي آالیش��ي 
دش��ت هاي بي كران، اف��ق رنگارنگ و 
برق آفتاب روي یال اسب هاي وحشي 
را در نگاه��ت مي نش��انند. این، لباس 
تركمن اس��ت؛ اصي��ل و زیبا. برش ها 
در عين س��ادگي، چشمگير هستند و 
در نوع خود منحصربفرد. دوخت هاي 
تزئين��ي و حاش��يه دوزي هاي مفصل، 
ذهن��ت را مي ب��رد به س��وي نقش و 
نگارهاي اصيل قال��ي تركمني. گویي 
سليقه اي واحد، پشت تمام این نقش 
و نگارها وجود دارد؛ سليقه اي كه نظر 
غير تركمن ها را هم به آساني به خود 

جلب     مي كند. 
لباس های  تركمنی  از مواد گوناگونی  
چون  ابریش��م ، پوس��ت ، كتان  و پنبه  

تهيه می ش��ود. البته لباس های اصيل  
تركمنی  اعم  از مردانه  و زنانه  از جنس  
ابریشم  تهيه مي شود كه بدون شك بر 
ارزش آن مي افزاید. روسري هاي زنان 
تركمن نيز هواداران زیادي ميان زنان 
و بوی��ژه دختران جوان س��ایر نواحي 
كش��ور دارد و در صنعت مد نيز از آن 

بهره برده شده است.
خجه محمد خج�ه زاده كه اهل 
گنبدكاووس است، هر هفته در جمعه 
بازار تهران، رنگين كماني از لباس هاي 
پي��ش چش��م  را  تركمن��ي  زیب��اي 

بازدیدكنندگان قرار مي دهد. 
او در گفت وگ��و با ای��ران مي گوید: 
»مردم بخصوص خانم ه��ا به این نوع 
پوشاك عالقه نشان مي دهند. خيلي ها 
كه بار اول ش��ان اس��ت از جمعه بازار 
دی��دن مي كنن��د، توجه ش��ان به این 
غرفه جلب مي ش��ود و خواهان خرید 
لباس ه��اي تركمن��ي هس��تند چون 
مي توانند از آنها به عنوان پوشش مانتو 

اس��تفاده كنند. به نظرشان خيلي هم 
مد روز است. البته مشتریان ثابتي هم 
دارم ك��ه عالوه بر پوش��اك، روتختي، 
كوس��ن و پرده هاي دس��ت دوز، مورد 
نظرش��ان اس��ت.«خجه زاده هر هفته 
براي آوردن اجناس تازه، راهي دیارش 
مي شود تا با دست پر در جمعه بازاري 

دیگر شركت كند.
او مي گوید: »گاهي مش��تري ها از 
گران بودن نرخ این پوشاك ابراز تعجب 
مي كنند اما با توجه به مواد اس��تفاده 
ش��ده در تهيه آنه��ا، قيمت ها چندان 
هم زیاد نيس��تند. این لباس ها از مواد 
مرغوب همچون ابریشم تهيه مي شود 
و براي رنگرزي ش��ان هم مواد طبيعي 
همچون پوس��ت گردو و ان��ار، به كار 
گرفته مي شود. البته امروزه رنگ هاي 
ش��يميایي هم به این حرفه وارد شده 
است اما اساس توليد پوشاك تركمن 
بر پایه مواد طبيعي اس��ت. همچنين 
پارچه هاي این البس��ه به وسيله چرخ 

پارچه بافي و دستي توليد مي شود كه 
بسيار مقاوم و مرغوب است.«

ë  طبيعت، الهام بخش لباس هاي 
تركمن

رن��گ قرم��ز در پوش��اك تركمن، 
جای��گاه وی��ژه اي دارد. ای��ن رنگ در 
بس��ياري از پوش��اك تركمن��ي دیده 
مي شود و جلوه و جالي خاصي به آن 

مي بخشد.   
سهيال قرنجيک، پژوهشگر حوزه 
پوش��اک و لباس در این باره مي گوید: 
»یکی از این اظهارنظرها درباره عالقه 
به رنگ قرمز این اقوام مربوط به الهام 
از غروب آفتاب اس��ت به این معنا که 
مادر ی��ا زن ترکم��ن از لحظه غروب 
برای طراحی لباس های خود استفاده 
کرده است، البته مرحوم استاد نيازی، 
محقق اقوام ترکمن در این باره معتقد 
به افس��انه ای ب��ود ک��ه در آن دختر 
پادش��اه به خاطر عش��ق به پس��رک 
چوپانی توسط نگهبان پدرش به قتل 

 اينج�ا ن�گاه را ك�ه ب�اال 
را  كب�ود  گنب�د  بب�ري 
مي بين�ي، ن�گاه ك�ه ب�ه پايي�ن 
بچرخ�د روس�تاها و ش�هر هاي 
گرگان، كردكوي، بندر تركمن و 
بن�در گ�ز نماي�ان مي ش�وند. به 
راس�ت كه بنگري دشت گرگان 
خودي نشان مي دهد و در سمت 
چپ هم س�احل و خلي�ج زيباي  

گرگان دست تكان مي دهند

سيالب  در گردشگري گلستان

یك دهه اس��ت كه سيل به 
جان گلستاني ها افتاده و هرساله 
خسارات جاني و مالي زیادي را 
به آنها تحميل مي كند.  شانس 
با گلستاني ها یار بود كه سازمان 
امكانات دارد  آنقدر  هواشناسي 
كه توانس��ت سيالب را پيش از 
وقوع پيش بين��ي كند و همين 
را  خبررس��اني ها مردم منطقه 

هوش��يار كرد. آنها بر خالف تهراني هایي كه نمي دانند با توفان هاي این روزها كه 
بيگاه و غيرمترقبه و بي توجه به پيش بيني سازمان هواشناسي مي آیند چه كنند تا 
حداقل جان خود را از مهلكه نجات دهند. اما سيالب حادثه گلستان حادثه اي بومي 
نيست، بلكه دست پخت جنگل تراشان و مجریان طرح هاست. سيالبي كه 5000 
كيلومتر مربع منطقه شهري و روستایي را ویران كرد و طبق آمار بين المللي با بيش 
از 248 كشته، 190 مفقوداالثر و 618 ميليارد ریال خسارت مالي باالترین آمار را 
در كشتار هموطنانمان در آن سال بر جاي گذاشت. این سيل بيش از آن كه بالي 

طبيعي باشد، بالي انساني بود. حاال هرسال ادامه دارد.
مرگ وهزینه هایي كه روي دوش ملت و دولت هم مي گذارد باعث نمي ش��ود 
حداقل چند تبر كمتر به كمر قدیمي ترین جنگل هاي جهان بخورد. بيش از یك 
دهه از آن سيالبي كه حاال به یك فاجعه تكراري تبدیل شده مي گذرد، اما درست 
در همين یك دهه چيزي از روستاي گردشگري »زیارت« باقي نماند. جنگل هاي 
زیارت قطع شد و به جاي آن ساختمان های بيش از 7 طبقه و متراكم در كنار هم 
ساخته ش��د. در نهایت زیارت را به شهري بي قواره تبدیل كرد كه حاال هم رانش 
زمين تهدیدش مي كند و هم سيالب ها. مسابقه اي بين سيالب ها و ساخت و سازها 

در روستا به راه افتاده است. نه تنها در روستاي زیارت كه در تمام نقاط گرگان. 
هرچقدر توان و توفندگي س��يالب ها بيشتر مي شود، ساخت و سازها هم بيشتر 
مي ش��ود البد تا زماني كه همه چيز نابود ش��ود. جاده اي هم كه از دل پارك ملي  و 
جنگل گلستان گذشته همچنان خسارت مي زند و یكي از مهمترین زیستگاه هاي 
كشور را به كشتارگاه حيوانات تبدیل كرده است. پاركي كه یكي از مقصدهاي اصلي 
گردشگر و توریسم كشور است. به گفته كارشناسان دیواره هایي هم كه در دوسوي 
ج��اده اي كه روزگاري قرار بود عرض آن 11 متر باش��د به یك جاده دوبانده تبدیل 
شد و ساخته شده تا سيالب ها را از جاده دور كند اما نمي تواند  از پس سيالب هاي 
خروشان گلستان برآید. خاك آنقدر سست و سيالب آنقدر خيز برداشته كه دیري 

نمي پاید جاده اي كه  خود سهم زیادي در قهرطبيعت دارد، قرباني سيالب شود. 
جاده ابر هم یكي دیگر از متهمان اصلي نقش برآب شدن زندگي گلستاني هاست. 
جاده اي كه موافقان و مدافعان آن با وجود 9 جاده روستایي به روستاي گردشگري ابر 
آن را در لواي مطالبات مردمي پيچيدند و آنقدر روي آن سماجت كردند و درخت به 
پاي آن ذبح كردند كه حاال رانش هاي زمين را به جان روستاهاي اطراف آن انداخته اند. 
هيچ كس هم مس��ئوليت آن را نمي پذیرد. رانش��ي كه البته به جنگل ابر و روستاي 
شيرین آباد محدود نمي شود و همچنان تن و جان گلستان و گلستاني ها را مي لرزاند. 
آخری��ن خب��ر آن به تازه ترین حركت زمين  در روس��تاي »نرگس چال« آزادش��هر 
برمي گردد و رانشي كه تخریبي 90 درصدي را براي  خانه هاي روستایي به بار آورد. 
سيالب دو سال پيش هم همه خزه هاي آبشارهاي كبودوال را تكاند و با خود برد تا 
بزرگترین آبشار خزه اي جهان بي معنا ترین اسم حال حاضر باشد.  سيالبي كه نام آبشار 
كبودوال را شست و راه دسترسي به آن را سخت كرد. پل دومي هم كه گردشگران را 
به آبشار نزدیك مي كرد  كند و با خود برد. گردشگراني كه برخي از آنها در سال 80 
قرباني نخستين سيالب سمج یك دهه اخير شدند و هرگز از آن سفر باز نگشتند. با 

این همه قطع درختان گلستان با بهانه هاي بي شمار همچنان ادامه دارد.

گزارش روزانه
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می رسد به همين خاطر خون قرمز وی 
نمادی از عش��ق و عالقه در بين مردم 

این خطه است.«
اس��تفاده از رن��گ قرم��ز در ميان 
تركمن ه��ا البت��ه تنها ب��ه لباس ختم 
نمي شود و  کاربردهای فراوان دیگري 
ه��م دارد. از فرش و پش��تی گرفته تا 
لباس عروس. حت��ي در غذاهاي لذیذ 
تركمني مثل »چكدرمه« هم مي توان 
به راحتي رد پاي این رنگ را یافت.   

ب��ه گفت��ه قرنجي��ک، زندگ��ی در 
بياب��ان به لح��اظ خش��کی و گرمای 
خود س��بب ش��ده زنان ای��ن خطه از 
هنر خود اس��تفاده کنند و با استفاده 
از رنگ های زیبا، سبب ایجاد شادمانی 
در فضا ش��وند. او ادام��ه مي دهد: »در 
لباس های سنتی این منطقه نقش های 
س��وزن دوزی ش��ده ای به نام »آلجه« 
وجود دارد كه در لغت به معنای سياه 
و س��فيد اس��ت که نمادی از حفاظت 
در برابر چش��م زخم محسوب می شود 
که بخش��ی از باوره��ای این منطقه به 

حساب می آید.«
زی��ورآالت تركم��ن هم ب��ه عنوان 
بخش��ي از پوش��ش، مكم��ل لب��اس 
تركمن��ي به ش��مار م��ي رود و جایگاه 

خاصي در ميان اقوام تركمن دارد. 
ش��اید بت��وان گف��ت هي��چ یك از 
اقوام ایران��ي همانن��د تركمن ها، هنر 
جواهرسازي را به كمال نرسانده اند. در 
واقع جواهرسازی و زیورآالت، هميشه 
جزو الینف��ک زندگی م��ردم ترکمن 
بوده اس��ت ك��ه كاربرد ه��اي متنوعي 
در بين آن��ان دارد. زنان تركمن عالوه 
ب��ر زیورهای��ي كه به كاله و روس��ري 
خود مي آویزند، ب��راي تزئين موها نيز 
زیورهایي خ��اص دارند؛ گردنبند، گل 
یق��ه، گوش��واره، دس��تبند، تلفيقي از 
انگشتر و دس��تبند، تزئينات پيراهن، 
كت و نيز تزئينات خاص روي وس��ایل 
مورد استفاده زنان نظير شانه، انگشتانه 
و ابزار نخ ریس��ي از دیگر زیورهاست. 
مردان تركمن ه��م از زیورآالت خاص 
خودش��ان روي انگش��تر، كمربند هاي 
نقره اي، خنجر و ش��الق اسب استفاده 
بازي هاي كودكان،  اس��باب  مي كنند. 
منگول��ه و خ��الل و لب��اس آن��ان نيز 
تزئين مي شود.س��اخت  زی��ورآالت  با 
كارگاه ه��ای  در  تركم��ن  زیوره��ای 
استادكاران نقره كار با وسایل ابتدایی و 

روش های خاص صورت می گيرد.
از زیورهای نقره ای در گذشته زیاد 
اس��تفاده می ش��د كه این امر به علت 
قيمت كمتر نقره در مقایسه با طال بوده 

كه امكان استفاده از آن را در سطحی 
عمومی تر فراهم مي كرده است. حرمت 
اس��تفاده از طال برای مردان در اسالم 
نيز یكی از علل عموميت اس��تفاده از 
نقره در مي��ان تركمن ها بوده اس��ت. 
ام��روزه این زیورها عالوه بر اس��تفاده 
در بازارهای محل��ی و داخلی بعضًا به 
بازارهای خارجی نيز صادر می ش��وند 
كه در صورت س��اماندهی، می تواند به 
عنوان یكی از توليدات صادراتی منطقه 
درآید. عالوه بر آن این صنعت می تواند 

ميزان زیادی اشتغال ایجاد كند.
درخش��ش نق��ره ف��ام زی��ورآالت 
تركم��ن ب��ا رنگ ه��اي زیب��ا و خيره 
كننده لباس ها، گویي تو را به مهماني 
بي نظي��ري از رنگ ها و طرح ها مي برد. 
نگاه��ت مي لغزد روي دس��تبافته ها و 
دست ساخته هایي كه نشان از فرهنگ 
و ب��اور اهالي خط��ه اي از ایران زمين 
دارد؛ ب��ه مهمان��ي رنگ ه��ا و طرح ها 

خوش آمدید. 

لباس ه�ای  تركمنی  از 
م�واد گوناگون�ی  چون  
ابريشم ، پوست ، كتان  و پنبه  
تهيه می شود. البته لباس های 
اصي�ل  تركمنی  اعم  از مردانه  
و زنان�ه  از جن�س  ابريش�م  
تهيه مي ش�ود كه بدون شك 

بر ارزش آن مي افزايد

 مريم طالشي

 شيرين مهاجري

 س��رزمين هفت��اد و دو مل��ت كه 
مي گویند اینجاس��ت. همان سرزمين 
ب��اغ و گلس��تان كه در ش��مال ایران 
آرمي��ده و تاالب ه��اي بكر و دس��ت 
نخورده را در آغوش كش��يده اس��ت. 
سرزمين چهار فصلي كه در گوشه اي 
جنگل ه��اي س��بز و پرنده ه��اي زیبا 
را در خ��ود ج��اي داده و در گوش��ه 

دیگرش بيابان و خار و شتر. 
اینجا كوهس��تان و دریا و آبشار و 
رود، هر ك��دام به جلوه گري آمده اند 
ت��ا زیبای��ي خ��ود را به رخ بكش��ند 
و چش��م ها را ب��ه خود خي��ره كنند؛ 
س��رزميني كه 300 جاذب��ه طبيعي 
و اكو توریس��تي، 100 جاذبه زیارتي 
فرهنگ��ي  و 500 جاذب��ه  ش��اخص 
 9 و  مي درخش��د  ش��ده  شناس��ایي 
اقلي��م از 11 اقليم دنيا را داراس��ت. 
قدیمي ترین و بزرگ ترین پارك ملي 
ثبت شده در كش��ور كه پناهگاه كم 
نظير حيات وحش است گلستان زیبا 
را مأم��ن نيم��ي از گونه هاي مختلف 
جانوران پس��تاندار ایران كرده است. 
در س��وي دیگر تاالب هاي وسيع در 
گوش��ه و كنار گلس��تان پهن شده اند 
و زیبایي هاي بهش��تي این س��رزمين 
را كام��ل كرده ان��د.  آالگل، آلما گل، 
آجي گل و گميشان هر سال ميزبان 
گردش��گراني مي ش��وند كه به عشق 
دیدن آب و تاالب و  پرندگان زیبا راه 
گلس��تان را در پيش مي گيرند. پس 
بيایيد با هم نگاهي به گوش��ه و كنار 

این طبيعت زیبا بيندازیم.
ëآبشار تمام خزه اي كبودوال

اینج��ا عل��ي آب��اد كتول اس��ت، 
تابلوه��اي راهنما در قس��مت جنوبي 
شهر، سمت و سوي جنگل هاي كبود 

وال  و آبشار را نشان مي دهند
ی��ك جاده كه درس��ت از وس��ط 
جنگل هاي انبوه و سبز مي گذرد ما را 
به آبشار مي رساند و با یك پياده روي 
نيم ساعته، تنها آبش��ار تمام خزه اي 
ایران نمایان مي ش��ود ك��ه با صداي 
خروش خود در سكوت جنگل، به تو 

خوشامد مي گوید. 
 این آبش��ار بلند و ب��زرگ، زایيده 
چشمه اي كوچك با آبي زالل و خنك 
اس��ت. براي رسيدن به باالي آبشار و 
سرچش��مه، بای��د مس��يري باریك و 
بس��يار زیبا را طي كرد ك��ه البته در 
بعضي جاها س��خت گذر مي ش��ود و 
آنهایي  كه پاي ب��اال  رفتن از كوه را 
ندارند بهتر است به همان پایين اكتفا 
كنن��د چراكه در زیبایي چيزي كم از 

رودخانه، چشمه، دهكده هاي یيالقي 
قدیمي و آثار تاریخي و باستاني خلق 

كرده است.
اینجا خانه خرس قهوه اي، پلنگ، 
م��رال، گ��رگ و ش��وكا هم هس��ت 
و دليج��ه، عق��اب س��ارگيه، قرق��ي، 
كركس، هما، كبوتر جنگلي، شاهين، 
فاخت��ه و توكا نيز بر فراز آس��مانش 

پرواز مي كنند.
 روس��تاهاي كفش��گيري محله و 
س��عد آبادمحله در این منطقه هنوز 
منازل��ي ب��ا معم��اري س��نتي دارند 
و روس��تایيان باصف��اي ای��ن منطقه 
در كن��ار دام��داري و كش��اورزي، به 
هنرهاي  دستي هم مشغول هستند.

در كردك��وي،  مناط��ق زی��ادي 
ب��راي دی��دن و ل��ذت ب��ردن وجود 
دارد و آنه��ا كه براي تماش��ا به اینجا 
مي آیند دس��ت خالي باز نمي گردند.  
ميل رادكان، جاده شاه عباسي، شهر 
باستاني تميشه، امامزاده روشن آباد، 
ابراهي��م و چهارك��وه  و دهكده هاي 
یيالقي جهان نما، مناطقي هس��تند 
كه باید حتمًا س��ري به آنها بزنيد تا 

بي نصيب نمانيد. 
ب��ا  یيالق��ي جهان نم��ا  دهك��ده 
وسيع،  دش��ت  فراوان،  چش��مه هاي 
گل ه��ا و گياهان داروی��ي و جنگل و 
دره و كوهس��تان، زیبایي بي نظيري 

را در خود جاي داده اس��ت. محلي ها 
و كوهن��وردان از مح��ور روس��تایي 
شموشك به جهان نما مي آیند و پس 
از ط��ي كردن یك مس��ير زیبا و بكر 
جنگلي به این دشت پهناور مي رسند 
و البته در طول این مسير، قهوه خانه 
قدیمي و معروف مش حسن، ساليان 
سال است كه ميزیان مسافران است.

در شمال دهكده » چكل آتشان« 
معروف ق��رار گرفته و منتظر اس��ت 
تا غروب ش��ود و چش��م ها را به خود 
خيره كند. غروب كه مي ش��ود ابرها 
مي جوش��ند و ان��وار طالی��ي رن��گ 
خورشيد، خود را به ابر ها مي رسانند 
تا دل ابرها را آتش بزنند و این آتش 
چش��م هم��ه را مبهوت خ��ود كند، 

گویي آسمان آتش گرفته است. 
اینج��ا نگاه را كه ب��اال ببري گنبد 
كب��ود را مي بيني، ن��گاه كه به پایين 
بچرخد روس��تاها و شهر هاي گرگان، 
كردكوي، بن��در تركم��ن و بندر گز 
نمایان مي شوند. به راست كه بنگري 
دش��ت گرگان خودي نشان مي دهد 
و در س��مت چپ هم ساحل و خليج 
زیباي  گرگان دست تكان مي دهند.

اینجا هم��ه زیبایي ها تو را احاطه 
مي كنند. هر جا كه باش��ي اینجا دور 
نيست براي دیدن بهشت روي زمين 

باید با پا كه نه، با سر دوید...

باالي آبشار ندارد. 
آالچيق ه��ا و س��كوهایي ك��ه در 
مس��ير قرار دارند شما را به استراحت 
و لذت ب��ردن از این فض��اي رؤیایي 

دعوت مي كند. 
ëدشتي كه جهان را مي نماياند

از آبش��ار كبودوال به س��وي غرب 
گلستان و یكي از چشم انداز هاي زیبا 
و ناشناخته در شهرستان كردكوي و 
در جنوب روستاي زیارت مي رویم كه 
در تمام فصل ها مهمانان را به س��وي 

خود فرا مي خواند.
منطق��ه حفاظت ش��ده جهان نما 
در جنوب شرقي شهرستان كردكوي 
قرار دارد كه تابلویي زیبا از كوه، رود و 

 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین )بره(:

نیستید،  شکیبا  و  صبور  دیگر  افراد  با  برخورد  در  امروز  شما 
خصوصا اگر آنها بخواهند به جای منتظر شدن و پذیرفتن هر اتفاق، 
کنند، بی صبری شما شدیدتر می شود.  و کنکاش  آن رفته  به عمق 
اما حاال کمتر کار کردن به منظور تحقیق کردن در مورد مشکالت 
احساسی چیزی نیست که کامال بهش نیاز داشته باشید. برای چند 
روز به دنبال رضایت شخصی خود نباشید و قبل از شروع کردن هر 

کار جدید، به تمام روابط کاری قدیمی تان پایان دهید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
شاید بخش زیادی از کارهایی که االن انجام می دهید به نظر نیاید، 
اما به این معنی نیست که کارهایتان بی اهمیت و بی ارزش هستند. 
شده  مدفون  شما  خیاالت  تاریک  گوشه  در  که  چیزی  حقیقت  در 
می تواند قدرتی فراتر از اعمال ناخودآگاه شما داشته باشد. دیگران 
می توانند بهتان کمک کنند تا بخش های پنهان زندگی تان را ببینید، 
با  نیز  است  مانده  پنهان  آنها  چشم  از  که  حقایقی  با  باید  شما  اما 

اشتیاق روبرو شوید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
باشید،  منصف  و  طرف  بی  که  نیستید  مایل  خیلی  شما  امروز 
خصوصا اگر یک نفر در محل کارتان باعث شود احساس ناامنی و 
خطر کنید. شما آماده اید که با شور و هیجان مبارزه کنید، اما همین 
مانعی  می کنید،  تقویت  خود  از  کردن  دفاع  برای  را  تان  انرژی  که 
که  ندارد  کار خاصی وجود  االن هیچ  راه تان سبز می شود.  جلوی 
بتوانید انجامش دهید. تحوالت قلبی شما می تواند زمینه رشد شغلی 

شما را که در شرف وقوع است را فراهم آورد.
متولدین تیر )خرچنگ(:

امروز در شریک کردن دیگران در احساسات تان چه احساس راحتی 
شما  گرفته اید.  تر  جدی  را  آنها  همیشه  به  نسبت  نکنید،  چه  بکنید 
زیاد دوست ندارید به دیگران بگویید چه دوست دارید، برای اینکه 
آنها برای شنیدن تمام خواسته های شما آمادگی کامل ندارند. یادتان 
باشد که این روزها شاید برنامه های یک نفر دیگر از برنامه های شما 
مهم تر باشد. پس حاال تمرکز کردن روی نیازهای افراد دیگر تبدیل 

به مشغولیت جدید شما می شود.

متولدین مرداد )شیر(:
اکنون تضاد و تعارض بین شخصی ترین بیانات و اظهارات شما و 
عمیق ترین آرزوهای نامشخصتان ممکن است شما را در چرخه بد و 
نامطلوبی قرار دهد. هیچ راه آسانی برای فرار از این چرخه وجود 
ندارد، پس به خودتان قول دهید به جای پیروی کردن از عقلتان از 
قلب خود پیروی کنید. فراموش نکنید که آسیب پذیر بودن و ضعیف 
بودن هیچ جذابیتی ندارد، پس اگر برای امنیت داشتن مجبور بودید 
کار  این  دادن  انجام  از  کنید  حفظ  را  خود  عاطفی  محدودیت های 

نترسید.

متولدین شهریور )سنبله(:
االن میزان زمانی که باید کار کنید اهمیت ندارد؛ بلکه تقویت کردن 
روابط مهم و انجام دادن کارهای مفید برپایه دانسته هایتان اهمیت 
بیشتری دارد. اما امروز باید خیلی حواستان باشد که عکس العمل 
تا  به راحتی غرق در مشکالتی می شوید که  تند نشان ندهید. شما 
اینکه  از  قبل  بودید.  نکرده  پیدا  برایشان  روشنی  جواب  نیز  بحال 
تحمیل  شما  بر  را  خودشان  کنترل  قابل  غیر  مشکالت  با  تغییرات 
کنند، با همت و اراده هر کاری از دستتان بر می آید برای ساده تر 

کردن زندگی تان انجام دهید.

متولدین مهر )ترازو(:
به حالت طبیعی  به سرعت  احساسی شما  زندگی  از چند روز  بعد 
برمی گردد. اما هنوز هم اگر حس کنید که کامال ازتان قدردانی نشده 
است، این اتفاق برایتان تبدیل به مشکل بزرگی می شود. دیدن اینکه 
دیگران صادقانه بهتان عشق می ورزند برای شما کار سختی است!! 
چراکه حاال ونوس- یعنی سیاره بختتان- از هفتمین خانه تان یعنی 
خانه شریکان برمی گردد. به جای افسوس خوردن برای چیزهایی 
برای  می توانید  که  کارهای  روی  بیاورید،  دست  به  نمی توانید  که 

دیگران انجام دهید تمرکز کنید.

متولدین آبان )عقرب(:
شما به خاطر تغییرات پیش آمده گیج و نگران شده اید، اما اگر فقط 
یک بار از مبارزه کردن بر علیه اتفاقات قدرتمند دست بکشید، همه 
در  ماه  ثباتی  بی  از  مشکالت تان  از  بخشی  می شود.  راحت تر  چیز 
نشانه تان نشأت می گیرد. حالت های بی ثبات و متغیر در شما جلوی 
آسایشتان را می گیرد. چرا که شما نمی دانید قبل از اینکه یک حس به 
حس دیگری تبدیل شود چه کار باید بکنید که آن حس تداوم داشته 
باشد. انرژی تان را با عصبانیت و نگرانی هدر ندهید، چرا که تا فردا 

میزان عصبانیات و خشم شما کاهش پیدا می کند.

متولدین آذر )کمان(:
اگرچه شما فکر می کنید به آخر کار نزدیک شده اید، اما این در مورد 
حالیکه  در  نمی کند.  صدق  تان  بلندپروازانه  و  عالی  دیدگاه های 
پایان  خانه  یعنی  شما  خانه  دوازدهمین  وارد  عقرب  برج  قوی  ماه 
می روند.  بین  از  موقتا  مبهم  نقاط  از  بعضی  می شود،  فرجام  و 
درحالیکه سعی می کنید به هر مشکلی که امروز ایجاد شد رسیدگی 
کنید، یادتان باشد که قادر نخواهید بود همه آنها را به تنهایی حل 
کنید. اگر کسی بهتان پیشنهاد کمک داد حتما قبول کنید و به طور 

آگاهانه هر مانعی که جلوی راهتان را گرفت از بین ببرید.

متولدین دی )بز(:
یا دوستانتان هر  و  اجبار خانواده  و  زور  به  که  نیستید  شما کسی 
چیزی را قبول کنید! شما می دانید چه می خواهید، کجا می خاوهید 
مقاومت  و  منفی  جواب  و  برسید  آنجا  به  چگونه  می دانید  بروید، 
مجبور  اگر  حتی  احوال  این  باهمه  کرد.  نخواهید  قبول  را  دیگران 
احساسات تان  به  مشکالت  تمام  از  گزیدن  دوری  خاطر  به  شوید 
به  و  کرده  منحرف  را  مسیرتان  که  نیست  خوب  اصال  ندهید،  بها 
دشمن ملحق بشوید! کمی حسایت از جانب شما امروز شما را نجات 

می دهد!

متولدین بهمن )ظرف آب(:
شما امروز تحت فشار قرار می گیرید که مسئولیت های بیشتری را 
با این  در خانه، خانواده و یا محل کار قبول کنید، اما روبرو شدن 
مسئولیت ها و وظایف سرشار از استرس و نگرانی است. شما حتی 
حق شکست خوردن ندارید! اطرافیان از شما می خواهند از جایتان 
بلند شوید و راهنمایی آنها را به عهده گرفته و انبوه مشکالتی که 
آنها ایجاد کرده اند را با کمک خودشان از بین ببرید. باوجود اینکه 
درهای شانس کم کم در حال بسته شدن است، اما هنوز فرصت کافی 

برای عوض کردن اوضاع دارید.

متولدین اسفند )ماهی(:
پشه  یک  مثل  درست  دارید،  قرار  عصبانیت  مرز  در  امروز  شما 
نتوانید  اگر  حتی  شما  می کند!!  وزوز  طوفان  از  قبل  که  عصبانی 
خشم  راحتی  به  نمی توانید  کنید،  تشخیص  را  تان  ناراحتی  منشأ 
از  بعضی  با  کردن  مشورت  درنهایت  بگیرید.  کنترل  تحت  را  خود 
را  بودید  جستجویش  در  که  حمایتی  و  آرامش  خاصتان  دوستان 
بهتان می دهد. سهیم کردن آنها در رویاهایتان اولین قدمی است که 

برای اینکه بهتان اعتماد کنند می توانید بردارید.

جدول و سرگرمی

بهلول و چوب زدن او بر قبرها
نقل کرده اند بهلول چوبی را بلند کرده بود و بر قبرها می زد.

گفتند: چرا چنین می کنی؟
بهلول گفت: صاحب این قبر دروغگوست، چون تا وقتی در دنیا بود دایم می گفت: 
باغ من ، خانه من ، مرکب من و... ولی حاال همه را گذاشته و رفته است و اکنون هیچ 

یک از آن ها، مال او نیست که اگر مال او بود حتما با خود برده بود.

خدا چه می خورد؟!
حکایت است که پادشاهی از وزیرخود پرسید:

بگو خداوندی که تو می پرستی چه می خورد، چه می پوشد ، و چه کار می کند و اگر 
تا فردا جوابم نگویی عزل می گردی.

وزیر سر در گریبان به خانه رفت .
وی را غالمی بود که وقتی او را در این حال دید پرسید که او را چه شده؟

و او حکایت بازگو کرد.غالم خندید و گفت : ای وزیر عزیز این سوال که جوابی آسان 
دارد.وزیر با تعجب گفت : یعنی تو آن میدانی؟ پس برایم بازگو ؛ اول آنکه خدا چه 

میخورد؟
- غم بندگانش را، که میفرماید من شما را برای بهشت و قرب خود آفریدم. چرا دوزخ 

را برمیگزینید؟
- آفرین غالم دانا.

- خدا چه میپوشد؟
- رازها و گناه های بندگانش را

- مرحبا ای غالم
وزیر که ذوق زده شده بود سوال سوم را فراموش کرد و با شتاب به دربار رفت و به 

پادشاه بازگو کرد
ولی باز در سوال سوم درماند، رخصتی گرفت و شتابان به جانب غالم باز رفت و 

سومین را پرسید.
غالم گفت : برای سومین پاسخ باید کاری کنی.

- چه کاری ؟
- ردای وزارت را بر من بپوشانی، و ردای مرا بپوشی و مرا بر اسبت سوار کرده و 

افسار به دست به درگاه شاه ببری تا پاسخ را باز گویم.
وزیر که چاره ای دیگر ندید قبول کرد وبا آن حال به دربار حاضر شدند پادشاه با 

تعجب از این حال پرسید ای وزیر ای چه حالیست تو را؟
و غالم آنگاه پاسخ داد که این همان کار خداست ای شاه که وزیری را در خلعت غالم

و  شد  خوشنود  غالم  درایت  از  نماید.پادشاه  حاضر  وزیری  خلعت  در  را  غالمی  و 
بسیار پاداشش داد و او را وزیر دست راست خود کرد.

غرور
در دوران گذشته دو برادر یکی به نام »ضیاء« و دیگری به نام »تاج« در شهر بلخ 
زندگی می کردند. ضیاء مردی بلندباال، بذله گو، نکته سنج و خوش اخالق بود. اما 
برادرش »تاج« قدی بسیار کوتاه داشت، با این حال از علم باالیی بهره می برد، به 
همین سبب به برادرش به دیده حقارت می نگریست. حتی از وجود او خجالت می 
برپا  با حضور شخصیت های بزرگ  تاج که  برادرش  به مجلس  کشید.روزی ضیاء 
شده بود وارد شد، ولی غرور علمی تاج مانع از آن شد که به احترام برادرش بایستد. 

از این رو نیم خیز شد و به سرعت نشست.
وقتی ضیاء از برادرش آن حرکت ناپسند را دید، با کنایه ای که حکایت از نکته سنجی 
او داشت، فی البداهه به مزاح گفت: »چون خیلی بلند قامتی، برای ثواب، کمی هم از 

آن قامت سروت بدزد.

یت
حکا
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گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست
ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست

هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست

پیوند عمر بسته به موییست هوش دار
غمخوار خویش باش غم روزگار چیست

معنی آب زندگی و روضه ارم
جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست
مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند

ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست
راز درون پرده چه داند فلک خموش
ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست

سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست
معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست

زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست
تا در میانه خواسته کردگار چیست

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

More pleasant than the pleasure and the enjoyment 
of the garden and the spring iswhat?
Where is the Said? Say: “The cause of our waiting is what?”
Every pleasant moment that appeareth, reckon plunder;
Delay is to none. For the end of work is what?
The fetter of life is bound by a single hair: keep sense:
Be thy own grief-devourer. Time’s grief is what?
The meaning of the Water-of-Life and the garden of Iram
Save the bank of the rivulet and the wine pleasant-tasting is what?
The austere one and the intoxicated one both are of one family:
To whose glance, shall we give our heart? choice is what?
The secret within the screen, what knoweth the silent sky?
O pretender! thy contention with the screen-holder is what?
If the esteeming rightly the forgetfulness and the negligence of the slave be not His,
The meaning of the Omnipotent’s pardon and mercy is what?
The Zahed desired the wine of Kousar; and Hafez, the cup:
Let us see between these two, the choice of the Omnipotent is what?

 قابل توجه خوانندگان گرامی
هفته نامه پرشین ضمن تبریک سال نو 

 به هم میهنان گرامی
 اعالم میدارد که شماره بعدی 389  این 
نشریه در تاریخ  جمعه 10 آوریل 2015 

بعداز ایام عید نوروز منتشر خواهد شد.

جوک سیاه

آنها  به  اصطالحا  که  »جوك هایی  بودند؛  دسته  دو  جوك ها  قبل ترها 
و  بود  همراه  قبح  نوعی  با  آنها  کردن  تعریف  که  می گفتیم  »بی ادبی« 
جوك های عادی که نهایتا با لهجه ای خاص ادا می شدند و تعریف کردنشان 

در جمع خانواده هم مجاز بود. حاال اما شرایط کمی فرق کرده است.
می کنند،  غافلگیرمان  همراه  تلفن  گوشی های  تنوع  که  همان قدر  امروز   
افراد جاری می شوند نیز  ابزار مدرن در میان  این  با  سیل جوك هایی که 
یا  دسته بندی  جهت  در  تالش هایی  امروز  هرچند  است.  غافل گیرکننده 
از  بسیاری  جوك ها  حاال  که  است  این  واقعیت  اما  می شود،  جوك ها  نقد 
مرزبندی ها را پشت سر گذاشته اند و هر روز تعداد افرادی که در اتوبوس 
یا مترو یا محل کار به گوشی های همراه خود لبخند می زنند و جوك های 
است.   فزونی  به  رو  می کنند،  ارسال  خود  دوستان  برای  را  دریافتی 
آخرین  براساس  که  ایرانی ها  همراه  تلفن  گوشی های  در  جوك ها  حاال 
دنیا  کشور   ۱57 میان  در  شادی شان  و  نشاط  رتبه  جهانی  گزارش های 
در میان صاحب نظران  را  نگرانی هایی  زیاد شده اند که  آنقدر  است؛   ۱۱5
برانگیخته اند؛ تا آنجا که دکتر محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان در 
ساختن  که  است  کرده  عنوان  سیاه«  »جوك های  تشریح  با  سخنرانی  یك 
این جوك ها به مثابه مانعی برای توسعه کشور است. اگرچه بررسی این 
موضوع که چرا با داشتن این همه جوك؛ مقام دار اندوه در میان کشورهای 
بررسی شده، هستیم خود جای بحث دارد، اما چیزی که حاال در رابطه با 
جوك ها از اهمیت برخوردار شده است این است که آیا جوك های قومیتی، 
جنسیتی یا مذهبی که حاال پس از سخنرانی دکتر رنانی از آنها تحت عنوان 
»جوك سیاه« یاد می شود، واقعا مانعی برای توسعه هستند؟ دسته بندی 
جوك ها و تالش برای نه گفتن به آنها در حالی است که بسیاری از جوك ها 
محتوای مخربی ندارند. برای مثال جوك های قومیتی نمونه هایی هستند 
اما واقعیت  ناراحتی می شوند،  ایجاد  باعث  اگرچه در بسیاری موارد  که 
مخرب تر  مراتب  به  محتواهایی  با  جوك هایی  که  زمانی  تا  که  است  این 
وجود دارند، تالش برای حذف این نوع جوك ها تالشی بی نتیجه به نظر 
می رسد زیرا بسیاری از جوك ها که به لهجه ای خاص هم اشاره ندارند، 
قرار  خود  تحت تاثیر  را  خانواده  جمله  از  اجتماعی  بنیان های  می توانند 
نتیجه  در  حاال  که  آشفته بازاری  در  می رسد  به نظر  اساس  این  بر  دهند. 
اجتماعی  شبکه های  یا  همراه  تلفن  مانند  ابزاری  از  ناصحیح  استفاده 
فکر کردن  و  به معنای جوك  توجه  است،  آمده  به وجود  در زمینه جوك 
مانند  بازنشر جوك هایی  منع  از  تاثیرگذارتر  بتواند  آن  انتشار  به عواقب 
جوک های قومیتی باشد، چراکه مردم بارها اثبات کرده اند که قومیت در 
ایران چندان معنا ندارد؛ در موقعیت هایی مانند جنگ، یا زلزله مردم به 

خوبی این ادعا را اثبات کرده اند.

ولوله جوك ها
طنز ناجور یا طنز مبتذل اصطالحی آمریکایی است که در توصیف هر گونه متن، 
جوک یا کمدی نمایشی با موضوعات مبتذل به کار می رود. این نوع طنز عمدتا به 
موضوعات جنسی، قومیتی یا جنسیتی می پردازد و در سایر موارد نیز خشونت، 
یا هر موضوع دیگری که در جامعه مبتذل و  برتری های ملیتی  مسایل سیاسی، 
غیرمودبانه است را در برمی گیرد. به طور کلی هدف طنز مبتذل این است که با 
برانگیختن حس تعجب و شوکه کردن مخاطب او را وادار به خنده کند. طنز مبتذل 
این روزها با توسعه ابزارهای ارتباطی شکل های جدید تری به خود گرفته و جوامع 
سراسر دنیا را درگیر کرده است. وقتی عبارت Dirty Jokes را که شاید بهترین 
معادل برای عبارت »جوک های سیاه« متداول در جامعه خودمان باشد در اینترنت 
جست وجو می کنیم، با فهرست هایی تمام و کمال از انواع این گونه جوک ها مواجه 
می شویم: کتاب »۱0۱ جوک سیاه«، »جوک های سیاه کوتاه«، »بهترین جوک هایی 
که شنیده اید« و غیره. در واقع، به نظر می رسد با وجود مخالفت هایی که در هر 
اجتماعی  واقعیت  یک  عنوان  به  مبتذل  طنز  باشد،  طبیعی  است  ممکن  جامعه ای 

پذیرفته شده و مخالفت های گسترده ای با آن صورت نمی گیرد. 

دانشمندان جوك ها را هم علمی می کنند
یکی از منابعی که به طور خاص جوک های سیاه را از نگاه صرفا منتقدانه مورد 
بررسی قرار داده، کتاب »منطق جوک سیاه«، اثر گرشون لگمن، منتقد اجتماعی و 
فولکلوریست معروف آمریکایی است. گرشون در این کتاب بیش از 2 هزار جوک 
و داستان فولکلوریک را از نظر اجتماعی، روانشناسی و تاریخی تحلیل کرده و 
نشان داده این جوک ها برای افرادی که آنها را بیان می کنند و افرادی که آنها را 

می شنوند و به آن می خندند، چه معنایی دارد. 
که چرا مردم جوک های سیاه می گویند؟ یک  این موضوع می پردازد  به  گرشون 
گفت  می توان  می سازد؟  خنده دار  را  آن  که  دارد  ویژگی هایی  چه  سیاه  جوک 
موضوعی  چنین  به  که  است  منابعی  معتبرترین  و  جامع ترین  از  یکی  کتاب  این 
می پردازد. نکته جالب، نظراتی است که خوانندگان این کتاب در واکنش به ماهیت 
می نویسد:  آنها  از  یکی  کرده اند.  عنوان  آمازون  وب سایت  در  سیاه  جوک های 
»دانشمندان و افراد آکادمیک می توانند هر موضوعی را به یک بحث علمی تبدیل 
کنند.« لگمن که یک انسان شناس است، جوک های سیاه را دسته بندی کرده و سپس 
آنها را در تاریخ و داستان های فولکلور جست وجو می کند. بنابراین این کتاب دو 
سطح دارد: اگر می خواهید واقعا بدانید فالن جوک چه سابقه  ای در ادبیات قرن ۱2 
دارد، این کتاب ناامیدتان نمی کند. از طرف دیگر، اگر فقط می خواهید بخش های 
شما  برای  را  کار  این  کتاب  قالب  بگیرید،  نادیده  را  تحلیل ها  و  بخوانید  را  جوک 

آسان کرده است. 
آن است که  از  خواننده دیگری گفته »من همیشه فکر می کردم مادرم باهوش تر 
به  بودم  نوجوانی  آغاز  در  وقتی  را  سیاه«  جوک  »منطق  کتاب  او  می دهد،  نشان 
من پیشنهاد کرد و گفت بهتر است خود جوک ها را نخوانم، بلکه تحلیل هایی که 
ما بین آن نوشته شده بخوانم. این کتاب به من نشان داد چرا مردم به جوک های 

سیاه می خندند.« 

جوک های قومیتی، از آمریکا تا اروپا
جزو  طنز  زبان  از  استفاده  با  مختلف  نژادهای  و  قومیت ها  بین  عداوت  اظهار 
جوک های  از  آمریکایی ها  هفدهم،  قرن  اوایل  از  است.  آمریکایی  سنت های 
نژادپرستانه برای به سخره گرفتن فرهنگ، لهجه، لباس و سنت های هر موجی از 
مهاجران تازه وارد استفاده کرده اند. اگرچه این گونه جوک ها پیام های گسترده  از 
یک شوخی دوستانه ساده تا مفاهیم تند نژادپرستانه را منتقل می کنند، اما برای 
انسان«  ذهنی  »فهرست  سالح های  بزرگ ترین  از  یکی  اقوام،  بین  دشمنی  انتقال 
شکل  عنوان  به  را  جوک  افراد  بسیاری  اینکه  با  عالوه،  به  می شوند.  محسوب 
غیرجدی برقراری ارتباط رد می کنند، جوک های نژادپرستانه و قومیتی از قدیم 

نقش مهمی در توسعه روابط نژادی آمریکا داشته اند.  
جوک های قومیتی اولین بار زمانی متداول شدند که مردم متوجه تفاوت های بین 
خود شده و حس هویت قومی در آنها شکل گرفت. این جوک ها تفاوت ها را به رخ 
می کشند و هدف آن به سخره گرفتن و پایین تر نشان دادن موقعیت گروه دیگر 
است. در موارد دیگر، جوک های قومیتی علیه گروه مهاجمی گفته می شود که در 
علیه  مکزیک  در  که  متعددی  جوک های  مثل  کرده اند،  حمله  کشور  آن  به  گذشته 

آمریکایی ها گفته می شود. 
علیه  که  جوک هایی  مثل  جوک ها،  این  از  برخی  اخیر  سال های  در  حال  هر  به 
در  و  بوده  جنجال آفرین  می شود،  ساخته  آمریکا  در  سیاه پوستان  یا  یهودیان 
جامعه بی ادبانه، غیراخالقی و غیرقابل قبول شناخته می شوند. از آنجا که آگاهی 
نژادی در چند  و  یافته، جوک های قومیتی  افزایش  نژادپرستی  به  عمومی نسبت 
سال  گذشته تقبیح شده اند و در بسیاری از مناطق از نظر اجتماعی تابو محسوب 
می شوند. از دیگر مثال های جوک های قومیتی در نقاط مختلف دنیا عبارتند از: 
و  گسترده  هجوم  دلیل  به  نیکاراگوئه  مردم  علیه  کاستاریکا  در  که  جوک هایی 
می شود؛  گفته  کاستاریکا  در  کار  یافتن  برای  نیکاراگوئه  کارگرهای  غیرقانونی 
به رغم اعتراضات گسترده مهاجران مکزیکی در آمریکا، هنوز هم جوک های نژادی 
که علیه مکزیکی ها در آمریکا گفته می شود، متداول است؛ در فرانسه، جوک علیه 
بلژیکی ها؛ در کبک علیه ساکنین دروموندویل؛ در آلمان جوک هایی در مورد مردم 
فریزلند شرقی؛ در اتریش در مورد مردم ایالت برگنلند و در سوریه جوک در مورد 
ساکنین منطقه حمص. به هر حال، آنچه مسلم است، با وجود اختالفات فرهنگی 
آن  البته میزان  که  دارند  اجتماعی، جوک های سیاه در هر جامعه ای مخالفانی  و 
اشتراکات  خود  کوچک  فرزندان  تربیت  از  نگران  خانواده های  است.  متفاوت 
بیشتری در این زمینه دارند. به عنوان مثال باید گفت در فهرست  جوک هایی که 
شده  قید  بزرگساالن«  برای  »جوک هایی  عنوان  شد،  اشاره  آن  به  متن  ابتدای  در 
برای  یا مدرسه  حیوانات  با مضامین  کودکان  جوک مخصوص  سایت های  نیز  و 
والدین  اعتراض  پی  در  کانادایی  اخراج معلم  در نظر گرفته شده است.  کودکان 
دانش آموزان به اینکه از آنها خواسته شده بود با لیستی از جوک های سیاه و مبتذل 

نمایشنامه کمدی بسازند، از نمونه این واکنش ها است. 
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