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دولت های آلمان و آمریكا برای توقف روند مهاجرت به شهرهای 
بزرگ و مادر، تجربه شكست خورده دست كم دو دهه پیش خود 
و برخی كشورها را كنار گذاشته و موفق شدند از طریق تبدیل 
انتقال  جریان  »باغ شهر«،  به  متروك  و  كوچك  شهری  مناطق 
جمعیت را برای تنظیم نسبی حجم ساكنان شهرها، »معكوس« 
یا  پایتخت   به  كم شغل  و  كوچك  شهرهای  از  كنند.مهاجرت 
كشورهای  مشكل  فقط  پیش تر  قوی،  اقتصاد  دارای  شهرهای 
در حال توسعه بود اما اخیرا طیف بزرگی از كشورها از جمله 
قطب های اقتصادی دنیا همچون آمریكا، آلمان، انگلیس، چین و 

ژاپن را نیز در بر گرفته و به چالش جهانی تبدیل شده است.

»اكونومیست« در گزارش جدید خود با پیش بینی هجوم صدها 
بزرگ  شهرهای  و  پایتخت ها  به  مهاجر  جمعیت  نفر  میلیون 
قریب الوقوع  سردرگمی  به  نسبت  جاری،  قرن  طی  مولد  و 
دولت  های مركزی و محلی برای چگونگی پذیرش ساكنان جدید 
هشدار داده است. مهاجرت بین شهری در عمده كشورها با تنها 
است،  بیشتر«  رفاه  برای  بهتر  شغل  »یافتن  هم  آن  كه  هدف  یك 

انجام می گیرد.
در این میان، كشورهایی كه طی سال ها با مشكل رشد جمعیت 
سعی  بوده اند،  روبه رو  بزرگ  و  اصلی  شهرهای  در  مهاجر 
و  كوچك تر  شهرهای  به  فعالیت  و  كار  مراكز  انتقال  با  كردند 
اما  كنند  تعدیل  را  شهری  جمعیت  بارگذاری  مهاجرفرست، 
راهكار  شده،  منتشر  اكونومیست  در  كه  تحقیقاتی  مطابق 
خصوصی  بخش  استقبال  عدم  دلیل  به  شغلی«  مراكز  »انتقال 
شكست  كشورها  این  همه  در  تقریبا  شهری،  بین  جابه جایی  از 
خورده است و كماكان شغل های با درآمد باال در شهرهای بزرگ 
نقش اصلی را در تخلیه جمعیت شهرهای اطراف بازی می كند.

یكسو  از  می كند؛  كشورها  متوجه  جدی  آسیب  دو  پدیده  این 

باعث افزایش شهرهای متروك و رشد هزینه سربار برای دولت 
از سوی دیگر دولت های محلی در شهرهای  مركزی می شود و 
نامتوازن به بن بست می كشاند.  اداره جمعیت  بابت  از  اصلی را 
»اكونومیست« برای مقابله اصولی با پدیده مهاجرت بین شهری، 
به سایر دولت ها  را  آزمایش شده در دو كشور  تازه  مدل موفق 

توصیه می كند.
خانوارهای  بر  تمركز  جای  به  دولت   آمریكا،  و  آلمان  در  اخیرا 
را  باالتر  سنی  گروه های  معكوس،  مهاجرت  به  شغل  نیازمند 
جامعه هدف قرار داده و برای تشویق آنها به خروج از شهرهای 
اصلی، آلوده و پرجمعیت، چند شهر كوچك را به باغ  شهر تبدیل 
با  این شهرها، خانه های خالی و مراكز متروك،  كرده است. در 
هزینه دولت، به فضاهای سبز و گردشگری تبدیل شده و با تغییر 
چهره محله ها به باغ شهر، جذابیت كافی برای جذب خانوارهایی 
كه به آستانه دوران بازنشستگی رسیده اند و تمایل دارند تجربه 
از  دور  به  نقطه ای  در  غیرماشینی  –زندگی  سكونت  از  جدیدی 

شلوغی- را آغاز كنند، به وجود آورده است.
بزرگ  شهرهای  و  پایتخت ها  به  كوچک  شهرهای  از  مهاجرت 
مختص ایران نیست. جهان با پدیده مهاجرت ساكنان شهرهای 
است.  شده  مواجه  كالن شهرها  و  اقتصادی  مراكز  به  كوچک 
و  پایتخت ها  نخست،  داشت:  خواهد  پی  در  پیامد  دو  روند  این 
كه  می شوند  مواجه  مهاجران  عظیم  خیل  هجوم  با  كالن شهرها 
این خود چالش های بسیاری را برای دولت های مركزی و محلی 
از  را  خود  ساكنان  بسیاری  شهرهای  آنكه  دوم  می كند.  ایجاد 
دست می دهند و در صورت ادامه این روند در معرض خطر تبدیل 
شدن به شهرهای خالی از سكنه – شبیه آنچه اخیرا در مناطقی 
از چین اتفاق افتاد- قرار خواهند گرفت. نشریه »اكونومیست« 
از  به روند جهانی مهاجرت  اشاره  با  تازه ترین شماره خود  در 

شهرهای كوچک ... ادامه صفحه 3

»اكونومیست« از معضل جهانی انفجار جمعیت در كالن شهرهای جهان پرده برداشت

مهاجرت معکوس
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با این همه جوک ما 
چقدر خوشحالیم؟

معتبر  مختلف  موسسات  از  جهانی  آمارهای 
نشان دهنده این است كه ایران رتبه پایینی از نظر 
شادی مردم نسبت به سایر كشور ها دارد. فضای 
جوک و شوخی در كشور گاه و بی گاه این سوال  را 

پیش می آورد كه با وجود این همه...

آینده اروپا در 
شک و تردید

از سال 2008 كه بحران مالی جهانی به وجود آمد، 
رو  روبه  جایگزین  بحران  چندین  با  اروپا  اتحادیه 
شده است: باال گرفتن بحران یونان، دخالت نظامی 
مدیترانه  در  آوارگان  بحران  و  اوكراین  در  روسیه 

)كه مستقیمًا به بحران منطقه ای در ...

سوئیفت روسی
علیه  بین المللی  تحریم های  كه  شرایطی  در 
مركزی  بانک  دارد،  ادامه  همچنان  روسیه 
بریكس  گروه  اعضای  سایر  از  روسیه 
مشابه  جهانی  شبكه ای  كه  است  خواسته 
به  مالی  اطالعات  تبادل  برای  سوئیفت 

ارزش روزانه 6 تریلیون دالر...

خوردن دستپخت 
یارانه برای اولین بار

شده،  داده  تفت  سبزیجات  خوش طعم  »تركیب 
قارچ شكم پر، خوراک جوجه، ساندویچ همبرگر،  
ساالد میوه، دسرهای مختلف و انواع نوشیدنی«؛ 
»سرآشپز  كه  است  امروز  غذای  منوی  اینها 

... IBM واتسون« محصول جدید شركت

شیش و هشت 
دولت در فوتبال

و  كالفگی  میزان  به  اینكه  برای 
و  اقدامات  از  فوتبال  هواداران  عصبانیت 
پی  حوزه  این  در  دولت  تصمیم گیری های 
به كنكاش در آرشیو رسانه ها  نیازی  ببرید، 

نیست؛ تنها كافی است به ...

“خسرو خوبان” ادبیات 
صفحه 12 ایران درگذشت
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هفته ای که گذشت 
حراج آنالین اموال سفارت آمریكا

دارایی های  و  اموال  دارد  اسرائیل قصد  در  آمریكا  سفارت 
دست دوم خود را از طریق حراج آنالین به فروش برساند. 
پارسینه نوشت؛ سفارت آمریكا در اسرائیل قصد دارد اموال 
به  آنالین  از طریق حراج  را  دارایی های دست دوم خود  و 
فروش برساند. به گزارش یدیعوت آحارونوت، برای اولین 
بار در تاریخ سفارت آمریكا در اسرائیل تصمیم گرفت اموال 
آنالین در  از طریق حراج  و دارایی های دست دوم خود را 
اختیار عموم مردم قرار دهد. در این حراج عالوه بر لوازم 
دان  منزل  لوازم  پرینتر  و  رایانه  مانند  سفارت  در  موجود 
شاپیرو، سفیر آمریكا در اسرائیل و دیگر كارمندان سفارت 

آمریكا نیز دیده می شود.

بابک زنجانی تاجری خوش نام است!
دبیر شورای مشترک بازرگانی ایران و تركیه گفت:  ترک ها 
در  كه  می  نگرند  موفق  تاجر  یک  دید  با  زنجانی  بابک  به 
شرایط خاص، از تركیه خرید كرده و به هیچ  وجه به  و یژه از 
سوی طرف دولتی، نگاهی منفی به او وجود ندارد. تابناک 
رضا  دلیل،  این  به  داد:  ادامه  ابراهیمی  سیدجالل  نوشت؛ 
ضراب نیز پس از دستگیری به سرعت آزاد شد، چون دلیلی 
برای بازداشت او از دیدگاه آنها وجود نداشت و بنابر آخرین 
خود  تجاری  روابط  به  آزادانه  كامال  ضراب  آقای  اخبار، 
معامالت  به  نیازی  دیگر  هرصورت،  به  اما  است،  مشغول 
طال وجود ندارد، چراكه بنابر قرارداد جدید با عنوان پیمان 
پولی ایران و تركیه، هر دو كشور می توانند با پول ملی خود 
دالر  بر  مبتنی  معامالت  به  نیازی  و  كنند  معامله  به  اقدام 
نیست. در گذشته این نوع معامالت در حدود ١٢درصد بود 
قرارداد  بنابراین  ایران،  به  اردوغان  اخیر  سفر  از  پس  كه 
سبب  امر  این  یافت.  افزایش  صددرصد  به  رقم  این  جدید، 
می شود با تسهیل روابط تجاری دو كشور، حجم واردات و 
صادرات بسیار تحت تأثیر قرار گیرد و مشكالت بانكی در 
این زمینه وجود نداشته باشد و بانک ها به راحتی اقدام به 

گشایش ال سی و پرداخت فاینانس كنند.
 

تعیین زمان دادگاه مرتضوی
جلسه  گفت:  تهران  استان  كیفری  دادگاه های  سرپرست 
تا  تامین اجتماعی  سازمان  سابق  رئیس  دادگاه  بعدی 
افتخاری  محسن  نوشت؛  فرارو  می شود.  برگزار  تیرماه 

بود  نقص  دارای  مرتضوی  سعید  پرونده  از  بخشی  گفت: 
درحال  شد:  یادآور  كرد.وی  استعالم  به  اقدام  قاضی  كه 
از سازمان تامین اجتماعی آمده و  حاضر پاسخ استعالم ها 
باید منتظر تعیین وقت دادگاه باشیم. وی افزود: احتماال تا 
از سوی  پرونده سعید مرتضوی  به  تیرماه وقت رسیدگی 
محمدی كشكولی  قاضی  می شود.  تعیین  كشكولی  قاضی 
سعید  اتهامات  به  رسیدگی  جلسه  چهارمین  پایان  از  بعد 
به  پاسخ  در  خبرنگارن  جمع  در  حضور  با  مرتضوی 
برگزار  تاریخی  چه  در  دادگاه  بعدی  جلسه  كه  سوال  این 
می شود، گفت:  بعد از وصول پاسخ استعالمات، از متهمین 

و شاكیان برای حضور در جلسه بعدی دعوت خواهد شد.
 

عیادت مخفی فردوسی پور از مایلی كهن
جزو  گذشته  سال  چند  در  ملی،  تیم  سابق  سرمربی 
بارها  و  بوده  پور  فردوسی  عادل  منتقدان  سرسخت ترین 
از او و برنامه اش انتقاد كرده است. مایلی كهن این اواخر 
عادل را »كروشی پور« خطاب كرد و گفت برای این مربی 
برنامه می سازد. رابطه این دو همیشه سینوسی بوده است. 
مایلی  از بستری شدن محمد  پور پس  فردوسی  اینهمه،  با 
و  بی سر  دارد  عادت  همیشه  عادل  رفت.  او  عیادت  به  كهن 
صدا این كارها را می كند و اتفاقا كسی هم از حضورش در 
بیمارستان با خبر نشد تا اینكه خود مایلی كهن این موضوع 
را گفت. خبرآنالین نوشت؛ او كه از حضور عادل تا حدودی 
ذوق زده شده، این روزها به كسانی كه به عیادتش می آیند، 

از حضور عادل بر بالین اش خبر می دهد. 
  

پیش بینی انتخاباتی یك نماینده
فعالیت  درباره  مجلس  والیت  رهروان  فراكسیون  عضو 
اصولگرایانی  با  مقایسه  در  اعتدالی  اصولگرایان  كمرنگ 
فعالیت های  اجاق  گفت:  ایثارگران  و  پایداری  جبهه  چون 
معنای  به  معتدل  اصولگرایان  و  اصالح طلبان  انتخاباتی 
جدی  شكل  به  تحركات  هنوز  و  است  نشده  روشن  واقعی 
كیاسری  شجاعی  رمضان  سید  است.  نگرفته  صورت 
با  مقایسه  در  اعتدالی  اصولگرایان  كمرنگ  فعالیت  درباره 
اصولگرایانی چون جبهه پایداری و ایثارگران گفت: اجاق 
معتدل  اصولگرایان  و  اصالح طلبان  انتخاباتی  فعالیت های 
به معنای واقعی روشن نشده است و هنوز تحركات به شكل 

جدی صورت نگرفته است. 
 

جهانیان به زودی غافلگیر  می شوند
دادند  گزارش  عربی  منابع  نوشت  الوسط  الشرق  پانوراما 
فرمانده سپاه قدس وعده داد جهانیان از تحوالت چند روز 
آینده در سوریه شگفت زده خواهند شد. خبرگزاری صدا 
الشرق االوسط«  »پانوراما  پایگاه خبری  از  به نقل  و سیما 
در  آینده  تحوالت  از  سلیمانی  قاسم  سردار  كرد،  اعالم 
سوریه خبرداده و گفت: در چند روز آینده جهانیان از آنچه 
ما با همكاری فرماندهان نظامی سوریه در حال آماده كردن 

مقدمات آن هستیم غافلگیر خواهند شد. 

ترور جان كری
در  و غرب  ایران  ای  مذاكرات هسته  با دور جدید  همزمان 
ریاست  به  آمریكایی  و  ایرانی  هیئت  دوجانبه  دیدار  ژنو، 
قرار  ها  رسانه  توجه  مورد  باردیگر  كری  جان  و  ظریف 
بر  مبنی  خبری  كه  بود  گفتگوها  این  خالل  در  گرفت.اما 
حین  در  حادثه  اثر  بر  بیمارستان  به  كری  جان  انتقال 
دوچرخه سواری در نزدیكی شهر سیون زیه فرانسه منتشر 
به سازمان های  منابع منتسب  شد.اما حاال گزارش برخی 
اطالعاتی تأكید كرده است كه انتقال "جان كری" به آمریكا 
به دلیل جراحت ساده دوچرخه سواری نبوده و وی در یک 
حادثه تیراندازی و در جریان دیدار با برخی سران داعش 
منتشر  اخبار  بعضی  بر  است.بنا  شده  مجروح"  شدت  "به 
شده، گزارش جدید سرویس اطالعات خارجی فدراسیون 
روسیه )SVR( حاكی از آن است كه جان كری وزیر خارجه 
آمریكا پس از دیداری محرمانه با یک فرمانده ارشد داعش 
كه به اقدام مسلحانه انجامید "به شدت زخمی" شده است. 
طور  "به  اقدامی  چنین  اطالعاتی  تحلیلگران  گفته  به  بنا 

واضح تالش برای ترور" جان كری بوده است.

وصیت عجیب ترانه علیدوستی
به  را  عكسی  خود  اینستاگرام  صفحه  در  علیدوستی  ترانه 
است.   نوشته  عجیبی  توضیح  آن  برای  كه  گذاشته  اشتراک 
به  من  »وصیت  است:  نوشته  تصویر  این  توضیح  در  او 
ما  كشور  در  چون  بگیرید.  یاد  انگلیسی  كه  است  این  شما 
جز آقای ظریف دیگر كسی انگلیسی بلد نیست و هیچكس 
اتوبوس های  رستوران ها،  دوزبانه  منوی  روی  كه  نمانده 
بنرهای  حتی  و  تبلیغاتی  بیلبوردهای  توریست،  حامل 
بی غلط  را  زبان  این  سیاسی،  مهمانان  به  خوش آمدگویی 

بنویسد«.

درآمد نفتی عربستان نصف شد
به  گذشته  ماه  پنج  در  نفت  صادرات  از  سعودی ها  درآمد 
نصف كاهش یافت. باشگاه خبرنگاران نوشت؛ به گزارش 
ماه  پنج  در  سعودی  عربستان  المیادین،  تلویزیونی  شبكه 
گذشته یك میلیارد و دویست میلیون بشكه نفت خام صادر 
آن به شصت و شش میلیارد دالر  از  كرد كه درآمد حاصل 
رسید. روزنامه الریاض نوشت: این درآمدها تقریبا نصف 
پارسال  مشابه  مدت  در  عربستان  نفت  صادرات  درآمد 
حاشیه  عربی  كشورهای  كرد:  تاكید  روزنامه  این  است. 
خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی در نشست ماه آینده 

اوپك، با كاهش تولید نفت خام خود مخالفت خواهند كرد.

اوج گیری جنگ لفظی میان تهران-ریاض
به  عربی  ائتالف  و  عربستان  هوایی  حمالت  بحبوحه  در 
عبدالله  علی  به  نزدیک  ارتش  و  انصارالله  جنبش  مواضع 
صالح در یمن، اخباری مبنی بر دیدار و گفت وگوی مقاماتی 
از انصارالله یمن با آمریكا در عمان منتشر شده است. اگرچه 
در این خبر گفته شد مقاماتی از جمهوری اسالمی ایران نیز 
در این دیدار حضور داشته اند، اما یک مقام وزارت خارجه 
با  مذاكره  برای  مسقط  در  تهران  از  هیاتی  حضور  ایران، 

طرف آمریكایی درباره بحران یمن را تكذیب كرد.
یكشنبه  روز  عربستان،  خارجه  امور  وزیر  الجبیر،  عادل 
منطقه  امور  در  دخالت  به  را  ایران  مصر،  در  نشستی  در 
ساكت  دخالت  این  برابر  در  كشورش  گفت  و  كرد  متهم 
نخواهد نشست. جبیر كه به قاهره سفر كرده، در نشست 
تنها  ایران  شد  مدعی  مصری اش  همتای  با  مشترک  خبری 
كشوری است كه در امور خاورمیانه دخالت می كند.او در 
این اظهارات ایران را به حمایت از تروریسم هم متهم كرد. 
سوریه،  یمن،  در  ایران  شد  مدعی  عربستان  خارجه  وزیر 
عراق و لبنان دخالت می كند و این از سوی كشورهای عربی 
روابط  ایران  با  می خواهیم  »ما  گفت:  او  نیست.  پذیرفتنی 
خوبی داشته باشیم، اما این مشروط به آن است كه تهران از 
دخالت در امور كشورهای عریی دست بردارد و به حمایت 
بستگی  ایران  به  چیز  همه  دهد.  پایان  تروریسم  از  خود 
دارد.« جبیر حدود یک ماه پیش و در پی تغییرات گسترده 
سلمان،  ملک  رسیدن  قدرت  به  از  بعد  عربستان  كابینه  در 

به عنوان وزیر امور خارجه معرفی شد.
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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 
وجود  آن  در  خشنی  تصویر  هیچ  و  نیست  برتر  یگر  د 
هیچگاه  که  است  این  ایرانیان  افتخارهای  از  ندارد. 
ایران مرسوم نبود ه است در بین صدها  برده داری در 
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  ذكر  با  رسمی  وخبرگزاریهای 

انتخاب و به چاپ می رسد.
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با  موارد  اكثر  در  كه  است  بتی  شهرت 
آنكه  بی  ای  عده  شده،  كسب  اجحاف 
و  اند  كرده  كسب  را  آن  باشند  سزاوار 
گروهی نیز بی آنكه مستحق باشند آن را 

از دست داده اند.
اتللو، پرده دوم، صحنه سوم.

Reputation is an idle and most 
false imposition; oft got with-

out merit, and lost without 
deserving.

Othello, act 2, sc. 3.

برگرفته از کتاب اندیشه 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.

 98183 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

ادامه از  صفحه  1

آنكه  جای  به  است  كرده  پیشنهاد  كالن شهرها،  به 
تصمیم گیران با این روند روزافزون مقابله كنند، مدیریت 
از  یكی  است:  آمده  تحلیل  این  در  گیرند.  دست  به  را  آن 
است  این  حاضر  قرن  در  جهان  چالش های  بزرگ ترین 
كه چگونه باید صدها میلیون  نفری كه به شهرها هجوم 
می آورند، به ویژه در اقتصادهای نوظهور اسكان داد. كنار 
آمدن با مسائل مربوط به این سیل جمعیت در كالن شهرها 
بسیار وحشتناک است، ولی دست كم این مشكلی است كه 
كه  دیگری  پیچیده  معمای  اما  است؛  شده  تایید  وجودش 
این روند ایجاد كرده چندان مطرح نشده و به آن پرداخته 
دست  از  را  خود  ساكنان  كه  شهرهایی  با  است:  نشده 

می دهند چه باید كرد؟

هر  از  حاضر  حال  در  نیست.  هم  كم  شهرها  این  تعداد 
در  است.  آمریكا یک شهر شاهد كاهش جمعیت  10 شهر 
و  می شود  مشاهده  شهرها  یک سوم  در  روند  این  آلمان 
بزرگ ترین  گرچه  است.  افزایش  حال  در  نیز  تعداد  این 
شهرهای ژاپن در حال شكوفایی هستند، اما تعداد زیادی 
از شهرهای كوچک تر این كشور با كاهش جمعیت روبه رو 
شهر  چند  در  جمعیت  كاهش  جنوبی  كره  در  هستند. 
شروع شده است- روندی كه پیش بینی می شود در آینده 
تشویق  شدن  بچه دار  به  زوج ها  آنكه  مگر  شود  تسریع 
سریع  روند  كه  جایی  است،  چین  بعدی  كشور  شوند. 
شهری شدن سرانجام با جریان قدرتمندتر كاهش جمعیت 
خنثی می شود. انتظار می رود كه تا اواسط قرن حاضر، 
آمار جمعیت شهرنشین چین به اوج خود برسد. از سوی 
دیگر شهرهای قدیمی دوران رونق صنعتی، از هم اكنون 
دچار كاهش جمعیت شده اند. مشاهده یک خیابان خالی 
كه در آن مهدكودک یا مدرسه ابتدایی متروكه قرار دارد، 
شهرهای  مشكالت  اما  است؛  غم بار  بسیار  صحنه ای 

است.  آنها  غمبار  صحنه های  از  بیشتر  بسیار  متروكه 
ساختمان های متروكه موجب فرار سرمایه گذاران و جذب 
به  مكان  نقل  از  باانگیزه  كار  نیروی  می شود.  مجرمان 
به  رو  آن  رجوع های  ارباب  و  مشتری ها  تعداد  كه  جایی 
به  شهرها  كه  شرایطی  در  می كند.  اجتناب  است،  كاهش 
لحاظ اقتصادی به خودكفایی و استقالل می رسند، كاهش 
شكننده ای  شرایط  كه  است  آن  معنای  به  شاغل  جمعیت 
برای تعهدات سنگین پرداخت مستمری ها ایجاد می شود.

شد؛  دچار  آن  به  دیترویت  شهر  كه  بود  سرنوشتی  این   
ندارد كه دولت ها معموال تالش می كنند  بنابراین تعجبی 
تا از شهرهای كوچک رو به فراموشی حمایت كنند. ژاپن 
تصمیم  كه  شركت هایی  برای  است  كرده  اعالم  تازگی  به 
كم  شهرهای  به  و  خارج  توكیو  از  را  خود  دفاتر  بگیرند 
در  مالیاتی  معافیت  كنند،  منتقل  كوچک تر  و  جمعیت تر 
ادارات  مجموعه  اروپا  و  آمریكا  در  گرفت.  خواهد  نظر 
تراموا  خطوط  و  هنری  موزه های  بازرگانی،  و  تجاری 
تا  یافته اند  انتقال  زده  بحران  متروكه  شهرهای  این  به 
زیادی  حدود  تا  اما  كنند؛  جذب  را  مردم  بتوانند  شاید 
نتوانسته اند كه این كار را بكنند. بدتر آنكه، تالش دولت ها 
دچار  كه  شهرهایی  به  شاغل  قشر  بازگرداندن  برای 
در  است.  داده  معكوس  نتیجه  شده اند  جمعیت  كاهش 
كشورهایی همچون آلمان و ژاپن به دلیل آنكه كالن شهرها 
از اقتصاد قوی تری بهره مندند و در آنها طیف وسیع تری 
از شهرهای  دارد، مردم  باالتر وجود  با درآمد  از مشاغل 
كوچک به شهرهای بزرگ مهاجرت می كنند. حتی انقالب 
مشكل  گره گشای  می رفت  انتظار  زمانی  كه  تكنولوژیک 
برای  است  شده  مشوقی  حقیقت  در  باشد،  مسافت  بعد 
در  ایده هایشان  گذاشتن  اشتراک  به  برای  كه  افراد شاغل 

یک جا تجمع كنند.

 در انگلستان گرچه این روزها تولید در وضعیت رقت باری 
از  باالتر  30 درصد  لندن حدود  تولید  آمار  اما  دارد،  قرار 

سایر نقاط این كشور است. سیاست هایی كه قرار بود از 
سلطه شهرهای بزرگ بكاهد، نه تنها محكوم به فنا هستند، 
محدودیت ها،  رفع  طریق  از  باید  شده اند.  ضدتولید  بلكه 
اگر  كرد.  تشویق  گسترش  به  را  كالن شهرها  موفق ترین 
مسكن بیشتری در مناطق بزرگ و پرجمعیت وجود دارد، 
بنابراین باید ارزان تر عرضه شود و مهاجرت شهروندان 
تامین  برای  كمی  دارایی  آنكه  دلیل  به  كوچک،  شهرهای 
باید  شود.  تسهیل  دولت  توسط  باید  دارند،  خود  مسكن 
قوانین و مقررات مربوط به اجاره كه ساكنان محلی را در 
اولویت استفاده از مسكن عمومی قرار می دهند، از میان 
مردم  می شوند  باعث  مقررات  این  چون  شوند  برداشته 
فقیر در جاهای غیرمولد باقی بمانند و به این ترتیب هم به 

آنها و هم به كل كشور آسیب وارد می شود.

ایده جدید باغ شهر
حتی اگر دولت این اقدامات را انجام دهد، باز هم افرادی 
به  پا  افراد  این  ماند.  خواهد  باقی  كوچک  شهرهای  در 
ایجاد خطوط حمل و نقل بهتر به سوی  سن می گذارند. 
شهرها  این  مشكالت  حل  به  حدودی  تا  بزرگ  شهرهای 
مناطق  این  از  زیادی  بسیار  تعداد  اما  كرد؛  خواهد  كمک 
در  شوند.  احیا  دوباره  توانست  نخواهند  جمعیت  كم 
چنین مواقعی بهترین سیاست این است كه دولت دفاتر و 
خانه های خالی و متروكه را بخرد، آنها را بكوبد و زمین 
را به طبیعت بازگرداند. این اقدام كه نوعی از شهرسازی 
شهر  در  می كند،  پیاده سازی  را  »باغ شهر«  عنوان  تحت 
پیتسبورگ  شهر  در  و  آلمان  شرق  در  واقع  دسوا-رسال 
تحول  این  است.  رسیده  نتیجه  به  و  شده  انجام  آمریكا 
شهری  برنامه ریزان  است.  جدید  ذهنیتی  و  پول  نیازمند 
گسترش،  حال  در  شهرهای  كردن  كارآمدتر  زمینه  در 
حال  در  شهرهای  نگه داشتن  سالم  اما  دارند.  تخصص 
كوچک شدن هم به همان اندازه اقدامی باشكوه محسوب 

خواهد شد.

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

ولوله جوك ها
در دنیا چگونه به جوك ها نگاه می كنند؟

طنز ناجور یا طنز مبتذل اصطالحی آمریكایی است كه در توصیف هر گونه 
متن، جوک یا كمدی نمایشی با موضوعات مبتذل به كار می رود. این نوع طنز 
عمدتا به موضوعات جنسی، قومیتی یا جنسیتی می پردازد و در سایر موارد 

نیز خشونت، مسایل سیاسی، برتری های ملیتی یا هر موضوع دیگری كه در 
طنز  هدف  كلی  طور  به  برمی گیرد.  در  را  است  غیرمودبانه  و  مبتذل  جامعه 

مبتذل این است كه با برانگیختن حس تعجب و شوكه كردن مخاطب او را وادار 
به خنده كند. 

به  جدید تری  شكل های  ارتباطی  ابزارهای  توسعه  با  روزها  این  مبتذل  طنز 
 Dirty عبارت  وقتی  است.  كرده  درگیر  را  دنیا  سراسر  جوامع  و  گرفته  خود 
در  متداول  سیاه«  »جوک های  عبارت  برای  معادل  بهترین  شاید  كه  را   Jokes
تمام  فهرست هایی  با  می كنیم،  جست وجو  اینترنت  در  باشد  خودمان  جامعه 
»101 جوک سیاه«،  كتاب  این گونه جوک ها مواجه می شویم:  انواع  از  كمال  و 
»جوک های سیاه كوتاه«، »بهترین جوک هایی كه شنیده اید« و غیره. در واقع، 
به نظر می رسد با وجود مخالفت هایی كه در هر جامعه ای ممكن است طبیعی 
باشد، طنز مبتذل به عنوان یک واقعیت اجتماعی پذیرفته شده و مخالفت های 

گسترده ای با آن صورت نمی گیرد. 

دانشمندان جوك ها را هم علمی می كنند
منتقدانه  صرفا  نگاه  از  را  سیاه  جوک های  خاص  طور  به  كه  منابعی  از  یكی 
مورد بررسی قرار داده، كتاب »منطق جوک سیاه«، اثر گرشون لگمن، منتقد 
اجتماعی و فولكلوریست معروف آمریكایی است. گرشون در این كتاب بیش از 
2 هزار جوک و داستان فولكلوریک را از نظر اجتماعی، روانشناسی و تاریخی 
تحلیل كرده و نشان داده این جوک ها برای افرادی كه آنها را بیان می كنند و 

افرادی كه آنها را می شنوند و به آن می خندند، چه معنایی دارد. 
گرشون به این موضوع می پردازد كه چرا مردم جوک های سیاه می گویند؟ یک 
گفت  می توان  می سازد؟  خنده دار  را  آن  كه  دارد  ویژگی هایی  چه  سیاه  جوک 
این كتاب یكی از جامع ترین و معتبرترین منابعی است كه به چنین موضوعی 
واكنش  در  كتاب  این  خوانندگان  كه  است  نظراتی  جالب،  نكته  می پردازد. 
آنها  از  یكی  كرده اند.  عنوان  آمازون  وب سایت  در  سیاه  جوک های  ماهیت  به 
یک  به  را  موضوعی  هر  می توانند  آكادمیک  افراد  و  »دانشمندان  می نویسد: 
را  سیاه  جوک های  است،  انسان شناس  یک  كه  لگمن  كنند.«  تبدیل  علمی  بحث 
آنها را در تاریخ و داستان های فولكلور جست وجو  دسته بندی كرده و سپس 
فالن  بدانید  واقعا  می خواهید  اگر  دارد:  سطح  دو  كتاب  این  بنابراین  می كند. 
از  نمی كند.  ناامیدتان  كتاب  این  دارد،   12 قرن  ادبیات  در  سابقه  ای  چه  جوک 
را  تحلیل ها  و  بخوانید  را  جوک  بخش های  می خواهید  فقط  اگر  دیگر،  طرف 

نادیده بگیرید، قالب كتاب این كار را برای شما آسان كرده است. 
خواننده دیگری گفته »من همیشه فكر می كردم مادرم باهوش تر از آن است كه 
نشان می دهد، او كتاب »منطق جوک سیاه« را وقتی در آغاز نوجوانی بودم به 
من پیشنهاد كرد و گفت بهتر است خود جوک ها را نخوانم، بلكه تحلیل هایی كه 
ما بین آن نوشته شده بخوانم. این كتاب به من نشان داد چرا مردم به جوک های 

سیاه می خندند.« 

جوک های قومیتی، از آمریكا تا اروپا
از زبان طنز جزو  با استفاده  اظهار عداوت بین قومیت ها و نژادهای مختلف 
جوک های  از  آمریكایی ها  هفدهم،  قرن  اوایل  از  است.  آمریكایی  سنت های 
نژادپرستانه برای به سخره گرفتن فرهنگ، لهجه، لباس و سنت های هر موجی 
پیام های  جوک ها  گونه  این  اگرچه  كرده اند.  استفاده  تازه وارد  مهاجران  از 

منتقل  را  نژادپرستانه  تند  مفاهیم  تا  ساده  دوستانه  شوخی  یک  از  گسترده  
سالح های  بزرگ ترین  از  یكی  اقوام،  بین  دشمنی  انتقال  برای  اما  می كنند، 
افراد  بسیاری  اینكه  با  عالوه،  به  می شوند.  محسوب  انسان«  ذهنی  »فهرست 
جوک های  می كنند،  رد  ارتباط  برقراری  غیرجدی  شكل  عنوان  به  را  جوک 
آمریكا  نژادی  روابط  توسعه  در  مهمی  نقش  قدیم  از  قومیتی  و  نژادپرستانه 

داشته اند.  
جوک های قومیتی اولین بار زمانی متداول شدند كه مردم متوجه تفاوت های 
بین خود شده و حس هویت قومی در آنها شكل گرفت. این جوک ها تفاوت ها 
را به رخ می كشند 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 كه در گذشته به آن كشور حمله كرده اند، مثل جوک های متعددی كه در 

مكزیک علیه آمریكایی ها گفته می شود. 
علیه  كه  جوک هایی  مثل  جوک ها،  این  از  برخی  اخیر  در سال های  به هر حال 
در  و  بوده  جنجال آفرین  می شود،  ساخته  آمریكا  در  سیاه پوستان  یا  یهودیان 
كه  آنجا  از  می شوند.  شناخته  قبول  غیرقابل  و  غیراخالقی  بی ادبانه،  جامعه 
آگاهی عمومی نسبت به نژادپرستی افزایش یافته، جوک های قومیتی و نژادی 
در چند سال  گذشته تقبیح شده اند و در بسیاری از مناطق از نظر اجتماعی تابو 

محسوب می شوند. 
از:  عبارتند  دنیا  مختلف  نقاط  در  قومیتی  جوک های  مثال های  دیگر  از 
به دلیل هجوم گسترده و  نیكاراگوئه  جوک هایی كه در كاستاریكا علیه مردم 
غیرقانونی كارگرهای نیكاراگوئه برای یافتن كار در كاستاریكا گفته می شود؛ 
آمریكا، هنوز هم جوک های  در  اعتراضات گسترده مهاجران مكزیكی  به رغم 
نژادی كه علیه مكزیكی ها در آمریكا گفته می شود، متداول است؛ در فرانسه، 
جوک علیه بلژیكی ها؛ در كبک علیه ساكنین دروموندویل؛ در آلمان جوک هایی 
ایالت برگنلند و در  اتریش در مورد مردم  در مورد مردم فریزلند شرقی؛ در 

سوریه جوک در مورد ساكنین منطقه حمص. 
به هر حال، آنچه مسلم است، با وجود اختالفات فرهنگی و اجتماعی، جوک های 
است.  متفاوت  آن  میزان  البته  كه  دارند  مخالفانی  جامعه ای  هر  در  سیاه 
خانواده های نگران از تربیت فرزندان كوچک خود اشتراكات بیشتری در این 
زمینه دارند. به عنوان مثال باید گفت در فهرست  جوک هایی كه در ابتدای متن 
به آن اشاره شد، عنوان »جوک هایی برای بزرگساالن« قید شده و نیز سایت های 
جوک مخصوص كودكان با مضامین حیوانات یا مدرسه برای كودكان در نظر 
گرفته شده است. اخراج معلم كانادایی در پی اعتراض والدین دانش آموزان به 
اینكه از آنها خواسته شده بود با لیستی از جوک های سیاه و مبتذل نمایشنامه 

كمدی بسازند، از نمونه این واكنش ها است. 
منابع: 
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با این همه 
جوک ما چقدر 

خوشحالیم؟
حسام حیدری نژاد

نشان دهنده  معتبر  مختلف  موسسات  از  جهانی  آمارهای 
این است كه ایران رتبه پایینی از نظر شادی مردم نسبت به 
سایر كشور ها دارد. فضای جوک و شوخی در كشور گاه و 
بی گاه این سوال  را پیش می آورد كه با وجود این همه جوک 
پایین  این قدر  از لحاظ شادی  ایران  ما چرا رتبه  در فرهنگ 
آمارهای مختلف  با زیر سوال  بردن  گاه  این استدالل  است. 
با  هم  اوقات  بعضی  و  می شود  همراه  جهانی  سازمان های 
این عالمت سوال  كه چرا بین این دو همخوانی وجود ندارد.

متحد  ملل  سازمان  توسط  منتشر شده  آمار  آخرین  طبق 
را   115 جایگاه  جهان  كشور   157 بین  در  ایران   93 سال  در 
برگیرنده  در  كه  آمار  این  است.  داده  اختصاص  خود  به 
شاخصه های متفاوتی برای بررسی امكانات یک كشور برای 
یک زندگی ایمن و شاد است با همكاری چند موسسه بزرگ 
تحقیقاتی نظیر دانشگاه بریتیش كلمبیا موسسه تحقیقاتی 
دانشگاه های كانادا، مدرسه اقتصادی لندن و موسسه افكار 
سنجی گالوپ و با نظارت سازمان ملل متحد تهیه شده است. 
فساد،  فقدان  جامعه،  رفاه  زندگی،  به  امید  سرانه،  درآمد 
سالمت و پزشكی و آزادی های اجتماعی از جمله مالک های 
این ارزیابی هستند. آمار دیگری كه دو سال قبل توسط مجله 
فوربس منتشر شد هم با الگویی مشابه و بیشتر با تكیه بر 
 100 بین  در  ایران  برای  اجتماعی  رفاه  و  اقتصادی  مسائل 

كشور اول دنیا هیچ جایگاهی در نظر نگرفت. 
مردم  شادی  جایگاه  تعیین  معیارها  اكثر  به  نگاهی  اگر 
صحت  یا  بودن  كامل  مورد  در  قضاوت  بدون  البته  و  بكنید 
چه  فرهنگی  پارامترهای  اینكه  و  پارامترها  اندازه گیری 

لطیفه ها  یا  جوک  كه  می بینید  دارند،  آمارها  این  در  نقشی 
این  نظر  از  درحقیقت  است.  نگرفته  قرار  معیار  اصال 
گذرای  لبخند های  از  فراتر  چیزی  زندگی  كیفیت  موسسات 

فرهنگ شفاهی مردم است.
اكثر كارشناسان، اصوال  این است كه به عقیده  نكته مهم تر 
شكل  جامعه  هیجانی  و  واكنشی  رفتارهای  از  جوک ها 
عده ای  و  می دانند  خشم  محصول  را  آن  عده ای  می گیرند. 
به  نسبت  واكنشی  دیگر  گروهی  و  عجز  محصول  دیگر 

شرایط یا موضوع. در حقیقت جوک هر چند هدف خنده و 
خنداندن را دنبال می كند، اما به جهت تلطیف فضا استفاده 
می شود و حتی به وجود می آید. به طور مثال شما در حال 
رانندگی هستید و در حالی كه دارید اخبار مربوط به میزان 

ماشین تان  می شنوید،  را  كشور  در  شده  آسفالت  جاده های 
بدو  لب  زیر  باشید  ادبی  بی  آدم  اگر  چاله می افتد،  یک  توی 
آدم مودب و باهوشی باشید جوک  اگر  اما  بیراه می گویید، 

می سازید.
را  او  دانشكده  در  كه همیشه  داشتید  یا شما یک همكالسی 
خبر  این  روز  یک  می انداختید،  دست  حماقت هایش  دلیل  به 
را می شنوید كه او مدیر یک اداره شده است، اگر آدم فرصت 
برای  می كنید  تالش  و  می گیرید  تماس  او  با  باشید  طلبی 

برای  باشید  شریفی  آدم  اگر  اما  كنید؛  پیدا  شغلی  خودتان 
فردی كه چنین كسی را به عنوان مدیر را انتخاب كرده است، 

جوک می سازید. 
ما دقیقا به چه چیزی می خندیم؟

برای  معیاری  نمی توان  را  جوک  كه  دالیلی  از  دیگر  یكی 
كه در فرهنگ ها  این است  شادی یک جامعه در نظر گرفت 
تحصیلی  و  اجتماعی  طبقه  همچنین  و  مختلف  زبان های  و 
میزان واكنش به هر جوک متفاوت است. این مورد را حتما 
خاص  چیزی  به  و  اندازه ای  به  كس  هر  كه  آزموده اند  همه 
می خندد؛ هر چند اشتراک های زیادی وجود دارد، اما میزان 
و  نیست  یكسان  مختلف  افراد  در  جوک ها  به  نسبت  خنده 
شود  ایجاد  هم  درگیری  و  نزاع  خنده  جای  به  گاهی  شاید 
را  عده ای  كه  جوک هایی  قومیتی!  جوک های  بعضی  مانند 

می خنداند و عده ای دیگر را عصبانی می كند.
به همین دلیل جوک معیار مناسبی برای اندازه گیری شادی 
این  كه  مواردی  از  بسیاری  اینكه  ضمن  نیست.  مردم  میان 
روزها به اشتراک گذاشته می شود، گاهی حتی لبخندی هم 

بر روی لب خیلی ها نمی آورد.
حاال شاید این سوال  پیش بیاید كه پس چرا این همه جوک ها 
می شوند؟  گذاشته  اشتراک  به  و  می شوند  دست  به  دست 
جامعه  پیچیدگی های  و  نیست  خطی  یک  سوال  این  جواب 
بحث  موضوع  مورد  در  اما  می شود؛  دیده  آن  در  شدت  به 
اشتراک  به  را  چیز  همه  مردم  روزها  این  كه  گفت  می توان 
و  بیمارستان  فیلم های  از  می دهند؛  بازنشر  و  می گذارند 
عكس های خشن و بسیاری موارد دیگر. مردم دوست دارند 
به این شكل در ارتباط با هم باشند، دیده شوند و با آیكونی 

یا الیكی پسندیده شوند.
جامعه نیاز به خنده دارد و تعداد جوک های زیاد نشان دهنده 
این  اینكه  نه  این است كه جامعه طلب شادی بیشتر می كند 
بیرون  مردم  دل  از  جوک ها  دارد.  وجود  جامعه  در  شادی 
می آیند و هرچه این جوک ها بیشتر باشند و بیشتر نقل یا به 
اشتراک گذاشته شوند معنی آن نیاز بیشتر جامعه به شادی 

است تا وجود آن. 
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اشتراک  حق  و  ها  آگهی  محل  از  فقط  پرشین  نامه  هفته  مخارج 
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.
مشترکان  تعداد  ازدیاد  صورت  در  ایم،  نوشته  بارها  که  همانطور 
و آگهی ها، هفته نامه دوام و کیفیت بهتری میابد و به راه اطالع 

رسانی وکارهای فرهنگی خود ادامه می دهد. 
به  تاکنون  که  است  کسانی  های  محبت  مرهون  نامه  هفته  این 

درخواست ما،  آگهی دهندگان و مشترکانی به ما معرفی کرده اند.

اشتراک ، نشانه دلبستگی شما 
به ادامه حیات هفته نامه پرشین

دریافت  برای  راهی  اشتراک، 
حتمی و همیشگی هفته نامه پرشین

تكان شدید در بازار 
حراج هنری ایران

زد.  رقم  ایران  هنر  برای  زرین  برگی  دیگر  بار  تهران  حراج   
مجموعه فروش ٢١ میلیارد و ٤٠ میلیون تومانی ١٢٥ اثر هنری و 
خلق ركورد فروش دو میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومانی برای یك اثر 
این سرزمین بی سابقه است.چهارمین  تاریخ  هنری در تمامی 
حراج تهران عصر جمعه در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.در 
حضور ٨٠٠ خریدار و هنر دوست، هنر ایران حائز ركورد های 
درختان  تنه  سری  از  نقاشی  دیگر  بار  شد.  فروش  المللی  بین 
میلیون   ٨٠٠ و  میلیارد  دو  توجه  قابل  رقم  با  سپهری  سهراب 
داخل  در  رسیده  فروش  به  هنری  اثر  گرانقیمت ترین  تومان 
به  دستیابی  با  شد؛  كشورمان  هنر  تاریخ  سراسر  در  كشور 
مجموع فروش ٢١ میلیاردی ) بیش از ٦ میلیون دالر در یك شب( 
هنر ایران همه ركوردهای مجموع فروش خود در اقصی نقاط 
دنیا را شكست و در یك ابتكار تازه با ارائه ١٢ اثر هنری كالسیك 
و سنتی بخش مغفول مانده از تاریخ هنرمان را به بازار رسمی 
هنر پیشنهاد داد. از همین رو است كه دكتر علیرضا سمیع آذر 

در  مهم  اتفاقات  این  همه  است  خرسند  تهران  حراج  رئیس   ،
پایتخت كشورمان رخ داده است و تاكید می كند:» حراج تهران 
خاستگاه فرهنگی دارد و قصد دارد گنجینه هنر و میراث هنری 
پیشنهاد  به دنیای هنر  افزوده  ارزش  با  ایران را ضمن معرفی 
كند. رضا كیانیان، مجری حراج تهران از نقد برخی ها به حراج 
تهران ابراز شگفتی می كند و می گوید از هر زاویه ای بنگریم 
حراج تهران به نفع همه است و متوجه نشدم چرا برخی به این 
رویداد خرده می گیرند و حسین پاكدل كه برای نخستین بار، 
آثار كالسیك حراج را چكش زد حراج تهران را امر مباركی می 
خواند كه كمتر كشوری در دنیا چنین امكانی را در اختیار دارد.
 دو اثر میلیاردی سپهری و ٥٣ اثر باالی یكصد  میلیون در این 
تابلوی  دو  ایرانی  كامال  حراج  یك  در  ایران  هنر  طالیی  شب 
از  عبور  با  را  نخست  ركورد  دو  سپهری  سهراب  از  نقاشی 
میلیارد از آن خود كرد. ركورد دوم او یك نقاشی دیگر و كوچك 
تر از سری تنه درختان، یك میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان چكش 

خورد اما ركورد سوم همه را غافلگیر كرد.
 یك اثر زیبا از منوچهر یكتایی ٩٥٠ میلیون تومان فروخته شد؛ 
نقاشی از طبیعت بی جان بهمن محصص با فروش ٧٢٠ میلیون 
با  سپهری  سهراب  از  انتزاعی  نقاشی  و  چهارم  جایگاه  تومان 
فروش ٧٠٠ میلیون تومان حائز جایگاه پنجم شد.در چهارمین 
حراج تهران تابلوی دو قطعه ای آیدین آغداشلو ٥٥٠ میلیون، یك 
چهره قاجاری از كمال الملك ٥٠٠ میلیون تومان، مجسمه یادمان 
حسین  از  آثاری  تومان،  میلیون   ٥٠٠ هیچ  كلمه  برای   ١ شماره 
زنده رودی و نیز علی اكبر صادقی هر یك ٤٥٠ میلیون تومان، 
نقاشی هایی از كوروش شیشه گران و رضا درخشانی هر یك 
فرهاد  كوزه  نقاشی  و  تناولی  عشاق  اثر  تومان،  میلیون   ٣٦٠
سیدمحمد  »ا...«  زیبای  تابلوی  و  تومان  میلیون   ٣٥٠ مشیری 
احصایی ٣٤٠ میلیون تومان،  نقاشی انتزاعی از فریده الشایی 
اثر از  و نیز مسعود عربشاهی هر یك  ٣٢٠ میلیون تومان، سه 
میلیون   ٣٠٠ یك  هر  درخشانی  و  سعیدی  احصایی،ابوالقاسم 

تومان چكش خوردند.

شدند:  فروخته  تومان  میلیون   ٢٠٠ باالی  اثر  پنج  شب  این  در 
از  بیش  كند  می  ثابت  قلم«كه  زرین  »حسن  از  كالسیك  اثر  یك 
نقاشی    ، میلیون   ٢٦٠ كرد  می  خلق  نقاشیخط  پیش  قرن  یك 
میلیون،   ٢٤٠ گران  شیشه  از  دیگر  ٢٦٠،اثری  صدر  بهجت  از 

 ٢٢٠ عربشاهی  و  میلیون   ٢٢٠ تناولی  ایستاده  كوچك  هیچ  یك 
این  دور  چهارمین  در  اثر  شدند.٢٨  فروخته  تومان  میلیون 
نقاشی  رسیدند:   فروش  به  تومان  میلیون   ١٠٠ باالی  حراجی 
ناصر عصار ١٩٠ میلیون، چهار اثر منصور قندریز ، رضا مافی،  
اثر  دو  میلیون،   ١٨٠ یك   هر  تباتبایی  ژازه  و  ای  افجه  نصرا... 
چهار  میلیون،   ١٧٠ یك  هر  یكتایی   منوچهر  و  محصص  بهمن 
هوشنگ  ویشكایی،  مهدی   ، میرزاعبدالمطلب)نقاش باشی(  اثر 
پزشك نیا و نصرا... افجه ای هر یك ١٦٠ میلیون، چهار اثر ماركو 
گریگوریان، ژازه تباتبایی، قاسم حاجی زاده و شهریار احمدی 
هر یك ١٥٠ میلیون، ناصر عصار ١٤٥ میلیون، سه تابلو از حسین 
كاظمی،صداقت جباری و سیراك ملكونیان هر یك ١٤٠ میلیون، 
چهار اثر سونیا باالسانیان، هوشنگ پزشك نیا، مهدی ویشكایی 
ممیز،  مرتضی  اثر  سه  میلیون،   ١٢٠ یك  هر  اعتمادی  پروانه  و 
میلیون   ١١٠ یك  هر  دفتری  متین  لیلی  و  مقدم  وزیری  محسن 
محسن  و  نامی  غالمحسین  كالنتری،  پرویز  اثر  سه  و  تومان 

سهیلی هر یك ١٠٠ میلیون تومان چكش خوردند.

سمیع  علیرضا  دكتر  تهران،  حراج  چهارمین  از  پس  دقایقی 
آذر، مدرس هنر و رئیس حراج تهران ، رضا كیانیان و حسین 
به سواالت  كنفرانس خبری  یك  در  این حراج  دو مجری  پاكدل 
درصدی   ١٩٠ رشد  اعالم  با  آذر  گفتند.سمیع  پاسخ  خبرنگاران 

را  رشد  میزان  این  قبل،  سال  به  نسبت  چهارم  حراج  فروش 
امر كامال بی سابقه در میان حراجی های دنیا خواند و آن  یك 
و  هنر  از  حمایت  برای  ایرانی  جامعه  هیجان  و  شوق  نشانه  را 
اثر در  داد فقط یك  او خبر  ارزیابی كرد؛  هنرمندان كشورشان 
این حراجی به فروش نرسید و دو اثر نیز كه در طول حراج  به 
از  با پیشنهاد خریدار و پذیرش فروشنده  فروش نرسیدند هم 
طریق After Sale كه در همه حراجی ها معمول است به قیمت 
كمینه فروخته شدند.سمیع آذر سپس با تقدیر از زحمات رضا 
كیانیان ، هیجان و اقبال خریداران را مرهون تالش او دانست و 
با تقدیر از حسین پاكدل به جهت اجرای بخش كالسیك به نیابت 
از جامعه هنری از تالش آنها برای ارتقای قیمت آثار هنرمندان 

تشكر كرد.

از  انتقاد  با  رویداد،  این  مجریان  از  یكی  كیانیان،  رضا  سپس 
است،  خوانده  تهران  حراج  از  روزها  این  كه  نقدهایی  برخی 
نمی  را  تهران  حراج  اهمیت  و  مثبت  تاثیرات  چگونه  پرسید 
بینند؟ او گفت: »حراج تهران توانسته ارزی كه از كشور برای 
دیگر  دارد؛  نگه  كشور  در  را  شد  می  خارج  هنری  اثر  خرید 
كشورهای  روانه  آثارشان  فروش  برای  هنرمندان  نیست  الزم 
همسایه شوند. سرمایه دارانی را جذب كرده است كه به جای 
خرید و فروش سكه و دالر و تضعیف قدرت مالی اقشار ضعیف 
اثر  خلق  انگیزه  و  كرده اند  سرمایه گذاری  هنر  امر  جامعه،در 
هنری افزایش یافته است و لذا متوجه نشدم چرا از حراج تهران 
انتقاد می كنند.«كیانیان گفت كه هسته اصلی این تحوالت مثبت 
از زمان مدیریت دكتر سمیع آذر در موزه هنرهای معاصر تهران 
شكل گرفت كه توانست هنر ایران را در عرصه های بین المللی 
معرفی كند.حسین پاكدل كه برای نخستین بار در حراج تهران 
اتفاق  یك  را  تهران  حراج  گفت:»  كوتاه  سخنانی  در  زد  چكش 
ایران  هنر  برای  اینچنینی  مالی  گردش  دانم.  می  مبارك  بسیار 
یك  با  مقایسه  در  مثال  عددها  این  همچنان  اما  است  ضروری 
ساختمان در شمیران تهران اندك است.«پاكدل درباره نخستین 
تجربه اجرای حراج گفت:» پایین كه نشسته بودم رضا كیانیان 
را با همه سال های بازیگری اش در ایفای یك نقش بزرگ دیدم. 
انبوه جمع حاضر را  او توانسته بود با مهارت بسیار ویژه ای 
با خود همراه سازد و من خوشحالم كه در یك نمایش بزرگ و 
فاخر یك نقش كوچك ایفا كردم و از این نقش بسیار لذت بردم«.
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بین الملل
یونان و بریتانیا چالش های اروپا هستند

آینده اتحادیه اروپا 
در شک و تردید

یوشكا فیشر

 )Joschka Fischer :به آلمانی(
که   است   194۸ آوریل   12 متولد 
وزیر  شرودر  گرهارد  دولت  در 

امور خارجه آلمان بود.

مالی  بحران  كه   2008 سال  از 
جهانی به وجود آمد، اتحادیه اروپا 
روبه  جایگزین  بحران  چندین  با 
بحران  گرفتن  باال  است:  شده  رو 
روسیه  نظامی  دخالت  یونان، 
در  آوارگان  بحران  و  اوكراین  در 
مدیترانه )كه مستقیمًا به بحران منطقه ای در خاورمیانه و جنگ 
های متعدد آفریقا مرتبط است(. این بحران ها محدودیت قدرت 
در اتحادیه اروپا را مشخص كردند و این كه پاسخ این نهاد به این 

معضالت ضعیف بوده است.
عدم موثر بودن نهادها و ساختارهای موجود در روبه رو شدن با 
تهدیدهای امروز، موجب به خطر افتادن مشروعیت اتحادیه اروپا 
اروپا خواستار راه حل هایی هستند  می شود، چون شهروندان 
كه مشخص است اتحادیه اروپا در اجرای آنها ناتوان است. یک 
دهندگان  رای  میان  در  اروپا  اتحادیه  از  حمایت  كاهش  آن  پیامد 

كشورهای عضو است.
این كاهش حمایت در طول دو سال آینده بیشتر هم خواهد شد. در 
حال حاضر برگزاری رفراندوم در بریتانیا در سال 2016، قطعی 
است، رفراندومی كه بر سر باقی ماندن در اتحادیه اروپا است و 
روی كار آمدن احزاب چپ همانند یونان برای فرار از اصالحات 

اقتصادی می تواند در انتخابات پاییز آینده اسپانیا هم رخ دهد.
مطمئنًا اتفاقات مثبتی هم می تواند رخ دهد. به طور مثال بریتانیا 
در اتحادیه اروپا باقی بماند و اسپانیا گزینه حفظ وضع موجود 
سیریزا  رهبری  به  یونان  از  تر  رو  میانه  دیدی  و  كند  انتخاب  را 
را انتخاب كند. اما بدترین سناریو برای آینده اتحادیه اروپا این 
بریتانیا  از منطقه یورو، خروج  یونان  گونه خواهد بود: خروج 
در  یونان  انتخابات  همانند  ای  نتیجه  وقوع  و  اروپا  اتحادیه  از 

اسپانیا.
اگر چنین طوفانی به وقوع بپیوندد، وجود اتحادیه اروپا در شک 
و تردید خواهد بود، چون دیگر كشورهای عضو هم درباره آینده 
واقع  در  گرفت.  خواهند  تصمیم  اروپا  اتحادیه  از  پس  خودشان 
كشورهای  در  ناسیونالیست  نیروهای  و  اروپا  به  بدبینان  تمام 
افزایش  را  موفقیت  كسب  برای  تالششان  اروپا  اتحادیه  عضو 
را  اروپا  اتحادیه  از  كشورشان  خروج  مسئله  و  داد  خواهند 
و كمپین  داخلی  در مناظرات سیاسی  ترین مسئله  جزء محوری 
سال   60 حدود  دیگر  عبارت  به  دهند.  می  قرار  شان  انتخاباتی 
نابود  تواند  می  اروپایی-  پروژه  كل  -یعنی  اروپایی  همكاری 

شود.
با  اروپا  اتحادیه  رهبران  اما  ندارد،  اقدامات  این  به  نیازی  اروپا 
مشاهده شكست های كنونی و ظهور چالش هایی كه با آنها روبه 
رو هستند، به نظر می رسد كه باید دیدی واقع بینانه به آن چه كه 
می تواند رخ دهد، داشته باشند. تركیب خروج یونان و بریتانیا 
و تبعات آن نه تنها خطری برای ثبات منطقه یورو و ادامه حیات 
اتحادیه اروپا است، بلكه احتمااًل بزرگترین خطر پیش روی اروپا 

پس از پایان جنگ جهانی دوم است.
ثبات  بی  و  خطرناک  تاثیری  اروپا  داخلی  بحران  این  بر  عالوه 
تهدیدات  دارد. هرچند ممكن است  بر محیط ژئوپولیتیک  كننده 
اعضای  میان  استراتژیک  های  همكاری  تقویت  موجب  خارجی 
اتحادیه اروپا شود، اما این برای صدمه ندیدن اتحادیه به ویژه در 
زمانی كه روسیه در تالش است تا با استفاده از تقویت نیروهای 
ناسیونالیست، بدبینان به اتحادیه اروپا و نیروهای بیگانه، اروپا 

را تقسیم كند، كافی نیست.
اولین راه حل برای جلوگیری از سقوط اتحادیه اروپا، پیدا كردن 
راه حلی استراتژیک برای بحران یونان است. یونان هم نیاز به 
پول و هم نیاز به اصالحات دارد. دولت های آتن، بروكسل و حتی 
كنند.  زندگی  یونان  خورده  شكست  دولت  با  توانند  نمی  برلین 
ادامه بازی قمار میان دولت یونان و تروییكا )كمیسیون اروپایی، 
طرفین  تمام  به  پول(  المللی  بین  صندوق  و  اروپا  مركزی  بانک 

آسیب خواهد رساند.
اروپا،  از  بریتانیا  و  یونان  خروج  خطر  با  آمدن  كنار  بر  عالوه 
بحران  با  مقابله  در  را  خودش  اراده  و  عزم  باید  اتحادیه  این 
اوكراین و مواجه شدن با تجدیدنظرطلبی های امروز روسیه و 
دفع تهدیدات حیاتی، افزایش دهد. در واقع این ها آزمایش هایی 
با  شدن  مواجه  از  قبل  اتحادیه  شدن  قدرتمند  موجب  كه  هستند 
آن بحران ها می شود. این محتمل ترین سناریوی امروز نیست، 
اما در صورت تصمیم اروپا می تواند باشد، این كه باید در كوتاه 

مدت به هر قیمتی از عواقب شكست جلوگیری شود.
منبع: پراجكت سیندیكیت

كارشناسان برجسته آمریكایی در گزارشی برشمردند:

داعش و ایران دو تهدید 
اصلی برای منافع آمریكا

خاورمیانه غرق درگیری و جنگ است. جنگ های فردی، گروهی یا كشوری. سوریه و عراق و یمن 
فعال عرصه این درگیری ها هستند. در حالی كه كل حكومت های منطقه خاورمیانه در معرض 
سقوط قرار دارند. این وضعیت نه تنها خطری وجودی برای كشورهای منطقه محسوب می شود 

بلكه تاثیری مستقیم بر منافع ایاالت متحده می گذارد.
گزارش اخیر شورای استراتژیک امریكا در خاورمیانه صحبت از نیاز واشنگتن به اتخاذ تصمیم 
های الزم برای جلوگیری از فروپاشی حكومت كشورهای منطقه از یک سو و رویارویی با نفوذ 
روزافزون طایفه گرایان از سوی دیگر دارد. همچنین بر نقش حیاتی بازیگران اصلی و مشاركت 

آنها اعم از دولت و ملت در كشورهای عربی از جمله كشورهای عرب سنی تاكید می كند.
دموكرات  و  جمهوریخواهان  از  متشكل  برجسته  كارشناسان  از  ای  مجموعه  كه  گزارش  این  در 
ها اعم از دو مشاور سابق امنیت ملی امریكا، سموئل برگر و استفان هادلی، سفیر سابق امریكا 
در  امریكا  جمهوری  رئیس  ویژه  نماینده  و  سفید  كاخ  سابق  مسئول  جفری،  جیمز  عراق،  در 
كرده  تهیه  را  آن  ساتلوف  رابرت  واشنگتن  مركز  اجرایی  مدیر  و  راس  دنیس  خاورمیانه،  امور 
اند تهدیدهایی كه متوجه ایاالت متحده است را برشمرده است. تهیه كنندگان این گزارش تالش 

كرده اند به نوعی پیشنهادهایی را به دولت امریكا برای اتخاذ تصمیم های صحیح در مقابله با 
تهدیدهای پیش روی ایاالت متحده ارائه دهند.

به اعتقاد آنها داعش نخستین تهدید برای مصالح ایاالت متحده امریكا است. به ویژه كه فعالیت 
های تروریستی اش به خارج از مرزهای جغرافیایی رسیده است و می رود تا سراسر قاره های 

جهان را در بر بگیرد.
این كارشناسان تهدید دوم را ایران می دانند و می گویند كه تهدیدی كه تهران برای مصالح امریكا 
دارد دست كمی از تهدید داعش ندارد. به گفته آنها ایران گروه های شبه نظامی ای در اختیار دارد 
كه به سود آن عمل می كنند و می توانند قدرت آن را در سراسر منطقه بسط و گسترش دهند، كما 
این كه تا كنون توانسته است كنترل چهار پایتخت بغداد، دمشق، بیروت و صنعا را به طور كامل 

در دست بگیرد.  
آنها تاكید می كنند كه برای مهار تهدید ایران می توان از كشورهایی كه با فرهنگ مدرن و نزدیک 
به منطقه در ارتباطند، مثل مصر استفاده كرد و در عین حال برابری اجتماعی و توسعه آموزشی 
را در كشورهای منطقه ترویج كرد. به اعتقاد كارشناسان امریكایی ایجاد استراتژی كلی كه بتواند 
همه تهدیدهای خارجی را مهار كند باعث نفوذ بیشتر ایاالت متحده خواهد شد و سبب می شود تا 

این كشور به عنوان حالل مشكالت كشورهای منطقه مطرح شود.
در بخش دیگری از این گزارش از ایاالت متحده خواسته شده است ضربات سهمگینی به داعش 
تالش های  آن  شكست  برای  كه  بخواهد  منطقه  در  خود  عرب  از متحدان  زمان  و هم  آورد  وارد 
و  مشكالت  حجم  بیانگر  االنبار  استان  مركز  رمادی،  شهر  سقوط  آنها  اعتقاد  به  كنند.  بیشتری 
نیازهای بسیار برای حل بحران های منطقه دارد. آنها می گویند از این دریچه بسیاری معتقدند كه 
می توان ایرانی ها و عربستانی ها را در كنار هم قرار داد تا به سمت مبارزه با دشمن مشتركشان، 
داعش حركت كنند. آنها تاكید می كنند، عربستانی ها نیز همانند امریكایی ها معتقدند كه دشمن 
دشمنم دوست من است، وانگهی درگیری آنها با ایران از منظر وجودی است نه رقابت منطقه ای. 
در صورتی كه مطمئن شوند تهدیدی وجودی از سوی ایران متوجه آنها نیست حاضر به همكاری 
تحت  نوعی  به  را  سعودی  عربستان  كه  است  كرده  تالش  ایران  گویند  می  آنها  هستند.  ایران  با 
محاصره خود در آورد، همین رویكرد را دیگر كشورهای عربی نظیر مصر نیز دارند، برای همین 
به فكر تشكیل ارتش متحد عربی نه برای جنگ با اسرائیل بلكه برای رویارویی با گروه های شبه 

نظامی مورد حمایت ایران و هم زمان نیروهای جهادی بر آمده اند.
عربستان از دهه ها پیش موفق شده تا خود را به عنوان یک قدرت صاحب نفوذ منطقه ای جا بزند 
كه می تواند بر وضعیت عربی و اسالمی و بین المللی تاثیر بگذارد، در مقابل ایران نیز تالش كرده 
است مشابه همین نفود و نقش آفرینی را برای خود به وجود آورد. تحقق این هدف یعنی تهدید 

مصالح امریكا، چرا كه در آن صورت این ایران است كه برای امریكا تصمیم می گیرد كه باید در 
منطقه چگونه رفتار كند و رفتارش را مطابق با منافع آن تنظیم كند.

شكی نیست كه ایران برای جلوگیری از تسلط داعش بر سوریه و عراق تالش می كند، این مساله 
سبب شده تا این دو كشور به عرصه نزدیكی اهداف تهران و واشنگتن تبدیل شود. حتی در بعضی 
نگاه  و  تاكتیک  اما  است.  بوده  موازی  صورت  به  اما  هدف  یک  متوجه  طرف  دو  عملیات  مواقع 

استراتژیک ایران به منطقه كامال با مصالح امریكا متفاوت است.
امروزه، پرنفوذترین عناصر در ایران همچنان ایاالت متحده را به چشم دشمن می بینند. به دلیلی 
بسیار ساده، نه به خاطر وجود توهم توطئه توسط امریكا نزد ایرانیان بلكه به این دلیل كه ایاالت 
متحده مانع از تسلط ایران بر منطقه می شود. حتی اگر ایاالت متحده تالش كند ایران را از بابت 
رسیدن به اهدافش مطمئن سازد، بعید است كه تهران نیات امریكا را باور كند و اجازه دهد كه 
واشنگتن اراده خود را پیش ببرد. در مقابل امریكا نیز نمی تواند شاهد برتری ایران در منطقه 

باشد.
برای  عراق  در  شیعی  مردمی  داوطلب  نیروهای  از  استفاده  به  ایران  اصرار  مدعا  این  شاهد 
رویارویی با داعش است در حالی كه امریكا اصرار دارد كار مبارزه با داعش باید با اشراف و زیر 

نظر ارتش عراق صورت بگیرد.
كارشناسان امریكایی در آخر درباره عراق می گویند اگر ایاالت متحده امیدوار است كه می تواند 
نیروهای داوطلب عرب سنی در عراق و سوریه را برای رویارویی با داعش ترغیب كند، نمی تواند 

انتظار هم پیمانی ایران را با خود داشته باشد. 
از سوی دیگر هر گونه تالشی از ناحیه سنی ها كه بخواهد در اراده داعش متبلور شود، كشورهای 
سنی را در موضع دفاع قرار خواهد داد و این مساله بدترین حالت ممكن را در منطقه رقم خواهد 

زد چرا كه در آن صورت احتمال این كه داعش خود را تنها مدافع اهل تسنن جا بزند وجود دارد.
این كارشناسان درباره مواضع تهران در قبال پرونده سوریه نیز می نویسند، ایران شبكه ای از 

وفاداران به خود در منطقه دارد. در لبنان از حزب الله حمایت می كند، در سوریه حامی حكومت 
بشار اسد است و در یمن از الحوثی ها حمایت می كند در عراق نیز حامی گروه های شبه نظامی 
شیعه است. در سایه این همراهی شیعی ایران كمک های خود را به متحدانش ارائه می دهد كه 
همین  برای  است.  مساجد  ساخت  و  دینی  مدارس  ایجاد  صنعتی،  های  طرح  مالی  تامین  شامل 
دستیابی به توافق نهایی با ایران سبب تقویت نگرانی كشورهای عربی از تهدید ایران می شود 

و برای همین است كه آنها از ایاالت متحده می خوهند كه اطمینان بیشتری در این زمینه بدهد.
امریكا نیاز به ناكام گذاشتن ایران در سراسر منطقه دارد. الزم به ذكر نیست كه رهبران ایران 
بر این باورند كه ایاالت متحده هزینه رویكرد و رفتارهای خصمانه اش با ایران را می پردازد، در 
حالی كه زمینه های بسیاری برای همكاری میان ایران و امریكا در منطقه وجود دارد. بسیاری بر 
این اعتقادند كه با گذشت زمان محاسبات سیاسی ایران تغییر كرده و احتمال همكاری دو كشور 

در زمینه های مختلف به وجود می آید.  
در این چارچوب ضرورت دارد سیاست های امریكا در قبال سوریه به طور جدی تغییر كند، كاخ 
سفید به ریاست اوباما باید درک كند كه داعش نباید از خاک سوریه به عنوان پایگاهی امن برای 

پیشبرد اهداف خود استفاده كند تا در وقت مناسب امریكا را در عراق شكست دهد.
امریكا می تواند برای اثبات حسن نیت خود گروهی از مخالفان سوری را زیر نظر خود آموزش 
دهد تا آنها بتوانند موازنه های قدرت را در عرصه مبارزه میدانی تغییر دهند، آنها باید بتوانند 
پناهگاه امن متفاوتی در داخل سوریه ایجاد كنند و خود را به عنوان پناهگاه قابل اطمینان برای 
پناهجویان سوری معرفی كنند تا به این ترتیب حمایت جامعه جهانی را نیز پشت سر خود بیاورند.
در این صورت می توان به فكر هدف نهایی افتاد و راه حل سیاسی بدون اسد را پیش برد. بی 
شک حامیان اسد به ویژه ایران از این گزینه گریزان هستند و گزینه دیگری را انتخاب می كنند. 
اما ایرانی ها نیز نیاز به این دارند كه ببینند ایاالت متحده آمادگی پذیرش گزینه های دیگر را دارد 

و اجازه می دهد بحران سوریه به راه حل نهایی برسد.
با وجود از بین رفتن مرزها و زیر سایه شبكه های پیچ در پیچ پیمان های فرامرزی كه میهنی – 
سنی و میهنی – شیعی را بیش از هر چیز مورد توجه قرار می دهند و بر قید و بندهای دولت ها بر 

این اساس تاكید دارند، خاورمیانه روز به روز بیشتر تحت فشار شدید قرار گرفته است.
استراتژی ایاالت متحده باید مبتنی بر نظامی بین المللی باشد كه رویكردی طوالنی مدت نسبت 
این  غیر  در  باشد.  داشته  ایران  با  رویارویی  و  داعش  با  مبارزه  در  ایاالت متحده  پیمانان  به هم 
صورت نمی توان آینده ای برای واشنگتن در خاورمیانه آن هم در سایه فروپاشی حكومت های 

منطقه تصور كرد.
 منبع: العرب / ترجمه: سید علی موسوی خلخالی
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شكست در پذیرش آوارگان از جان گذشته

رفتاری که اروپایی ها 
با مهاجران دارند

خاویر سوالنا 

خاویر سوالنا )Javier Solana( متولد مادرید اسپانیا 
خارجی  و  امنیتی  سیاست  عالی  سابق  نماینده  و 
شورای  سابق  کل  دبیر  اروپا،  اتحادیه  مشترک 
اتحادیه اروپا و شورای اتحادیه اروپای غربی است. 
سوالنا مدتي به عنوان نماینده اصلی اتحادیه اروپا، 
مسئول مذاکرات با ایران در گروه 5+1 بر سر مسئله 

هسته ای ایران بود.

شهروند  ها  میلیون  كه  زمانی  اول،  جهانی  جنگ  از  پس 
آن  اشغال  خاطر  به  وطن  ترک  به  مجبور  و  آواره  اروپایی 
توسط دشمن شدند، یک سیستم بین المللی برای كاهش درد 
و رنج بی خانمان ها طرح ریزی شد. یک قرن پس از آن، 
بحران آوارگان دیگری در زمان فعلی در حال رخ دادن است 
و اروپا تبدیل به یک پناهگاه امن برای مردم از جان گذشته 

شده است.
از 38 هزار نفر  ابتدایی سال 2015، بیش  تنها در چند ماه 
قصد داشتند خودشان را از طریق دریای مدیترانه از شمال 
این  نتیجه  در  نفر   1800 حدود  برسانند.  اروپا  به  آفریقا 
اقدامات مرده اند. این میزان دو برابر تعداد كشته شدگان 

این قبیل اقدامات در كل سال 2013 است.
كه  انسانی  بحران  این  با  ها  اروپایی  از  بسیاری  متاسفانه 
شباهت زیادی با آن چه كه برای اروپا در یک قرن پیش اتفاق 
كشورهایشان  توسط  مهاجران  این  پذیرش  با  دارد،  افتاد 
را  این سرعت گذشته مان  به  مخالفت می كنند. چگونه ما 
از  برخی  كه  است  زمانی  این  از  بدتر  ایم؟  كرده  فراموش 

اروپایی ها می خواهند ما فراموش كنیم.
وجود  به  پوپولیست  احزاب  توسط  احساساتی  امروزه 
دانند.  می  ملی  هویت  نگهبانان  را  خودشان  كه  است  آمده 
آنها این گونه استدالل می كنند كه اروپا با یک هجوم دسته 
جمعی روبه رو است كه منجر به فشار بیشتر به اقتصاد، 
بازار كار و فرهنگ می شود. آنها به قرن گذشته نگاه نمی 
كنند تا ببینند عواقب چنین لفاظی های خطرناكی چه می 
تواند باشد.اما این روایت پوپولیستی فقط واكنشی التهابی 
نیست، بلكه نادرست است. هرچند گاهی اوقات به سختی 

گزارش  براساس  اما  داد،  تشخیص  را  واقعیت  توان  می 
كه  از كسانی  نیمی  ملل، حداقل  پناهندگان سازمان  آژانس 
تالش كرده اند از شمال آفریقا به اروپا بروند، افرادی بوده 

اند كه از جنگ و آزار و اذیت فرار می كردند.
سازمان بین المللی مهاجرت به همراه نیروی دریایی ایتالیا 
اریتره،  از  مهاجران  امسال  كه  اند  رسیده  نتیجه  این  به 
گامبیا، نیجریه، سومالی و سوریه هستند، یعنی كشورهایی 
می  شهروندانشان  كه  است  ای  گونه  به  شرایطشان  كه 

توانند درخواست پناهندگی سیاسی بدهند.
بحران  بلكه  نیست،  مهاجران  بحران  این  خالصه  طور  به 
ثباتی و خشونت هایی كه  با بی  پناهندگان است. در واقع 
در شمال آفریقا و خاورمیانه وجود دارد، به نظر می رسد 
كند  دوم،  جهانی  جنگ  از  مسلحانه  های  درگیری  كاهش 

شده است و حتی می تواند معكوس شود.

از  محافظت  به  ملزم  قانونی  نظر  از  المللی  بین  جامعه 
به  مجبور  اذیت،  و  آزار  و  جنگ  خاطر  به  كه  است  كسانی 
فرار از خانه هایشان شده اند. با توجه به تاریخ و ارزش 
این  از  برخی  به  آن  نزدیكی  به خاطر  -نه فقط  اروپا  های 
كشورها- این قاره یک تعهد خاص برای كمک به این تالش 

ها دارد.
اما اروپا تنها منطقه ای نیست كه امروزه با سیل مهاجرت 
روبه رو است. 9 نفر از هر 10 نفر پناهنده منطقه خودشان 

به  كه  كنند  می  فرار  كشورهایی  به  و  كنند  نمی  ترک  را 
در  زاتاری  كمپ  باشد.  نزدیک  خودشان  كشور  مرزهای 
كمپ  این  اگر  یعنی  است،  داده  پناه  را  نفر  هزار   82 اردن 
یک شهر بود، در میان پرجمعیت ترین شهرهای این كشور 
قرار می گرفت. لبنان كه كشوری با تنها 4.5 میلیون نفر 
جمعیت است، حدود 1.1 میلیون نفر آواره، یعنی جمعیتی 

معادل شهر بروكسل را پناه داده است.
با توجه به این مسئله توجیه شكست اروپا در جابجایی و 
پناهنده در سال جاری در  نفر  تنها 20 هزار  اسكان مجدد 
میان 28 كشور، كار دشواری است. در واقع تاكنون بسیاری 
را  پناهندگان  از  كمی  بسیار  تعداد  اروپایی  كشورهای  از 
طور  به  است.  سختی  كار  آنها  انفعال  درک  اند.  پذیرفته 
مثال، اسپانیا و یونان تنها 4 هزار نفر را پذیرفته اند، وقتی 
این میزان را با اردن یا لبنان مقایسه كنیم، متوجه می شویم 

كه چقدر ناچیز است.
در قرن گذشته و در جریان جنگ های جهانی اروپایی ها 
از كشورهایشان فرار می كردند، هم اكنون با بحرانی كه از 
لحاظ سطح پس از جنگ جهانی دوم سابقه ندارد، اروپایی 

ها درباره تكرار تاریخ مسئول هستند.
منبع: پراجكت سیندیكیت

بین الملل

چین: آمریكا آسیا را به 
آسیایی ها واگذار کند 

 
روابط چین و آمریكا كه زمانی یكی از مهمترین مناسبات یك كشور 
دلیل  به  می شد،  عنوان  پیشرفته  كشور  یك  با  رشد  حال  در  بزرگ 
تیره تر  روز  هر  آن  جزایر  بر  تملك  و  جنوبی  دریای  سر  بر  منازعات 
می شود. به گزارش ایرنا، بحث دریای جنوبی هر روز در رسانه های 
هر دو كشور و از سوی مقام های پكن و واشنگتن مطرح می شود و 
هر دو یكدیگر را به »توسعه طلب« بودن متهم می كنند. با این وصف 
نكته اصلی اینجاست كه چین در منطقه ای قرار دارد كه طبیعتا دریای 
جنوبی را حیاط خلوت خود می داند و آمریكا را متهم می كند كه وارد 
بر  چین  تا  است  شده  موجب  موضوع  همین  است.  شده  خود  حیطه 
اقدام  جنوبی  دریای  خصوص  در  گذشته  انفعالی  رفتارهای  خالف 
كند.  آمریكا  برابر  در  نمایی  قدرت  و  نظامی  مانورهای  و  هشدار  به 
آن  آینده  برای  باید  كه  هستند  منطقه  این  كشورهای  چین  دیدگاه  از 
با  هستند.  زیادی  پكن  دید  از  آمریكایی ها  اصوال  و  بگیرند  تصمیم 
آمریكا  دفاع  وزیر  كارتر«  »اشتون  اظهارات  حتی  شرایطی،  چنین 
مبنی بر توسعه طلبی نظامی چین در دریای جنوبی هم كه در اجالس 
سران امنیتی در سنگاپور مطرح شد باعث نشد تا چین هراسی به خود 
ناوها و  آمریكا  كه  تهدید كرد  دیگر  بار  این اجالس  در  او  بدهد.  راه 
هواپیماهای شناسایی خود را در این دریا مستقر خواهد كرد و اجازه 
در  ال«  »شانگری  نشست  در  »كارتر«  نمی شود.  داده  چین  به  مانور 
دریای جنوبی،  در  اقدامات چین  كه  اعالم كرد  به صراحت  سنگاپور 

مخل امنیت و از بین برنده صلح و ثبات منطقه است. 
بیانیه ای  انتشار  با  و  شده  میدان  وارد  هم  چین  خارجه  وزارت  حاال 
خبرگزاری  است.  داده  هشدار  آمریكا  آتی  اقدامات  به  نسبت  رسمی 
از  است  خواسته  آمریكا  از  مطلبی  در  بیانیه،  این  پیرو  هم  هوا  شین 
شود.  خارج  منطقه  از  سریعتر  چه  هر  و  كند  پرهیز  آتش  با  بازی 
تصور  واشنگتن  اگر  است؛  آمده  چین  رسمی  خبرگزاری  گزارش  در 
با تحریك همسایگان چین  این منطقه دارد و  باال را در  می كند دست 

گلوبال  روزنامه  است.  اشتباه  در  كامال  ببرد،  بجایی  راه  می تواند 
تایمز كه دیدگاه های مقام های چین را منتشر می كند نیز در تازه ترین 
سرمقاله خود پا را فراتر گذاشته و از آمریكا خواسته است كال از قاره 
آسیا خارج شود. این نشریه می نویسد: آسیا متعلق به آسیایی هاست. 
خیلی اشتباه است كه فكر كنیم آمریكا ها بهتر و بیشتر از ما برای این 

منطقه دلسوزی می كنند. گلوبال تایمز به كشورهای 
آسه آن هم توصیه كرده است فریب اظهارات آمریكایی ها را نخورند. 
و  صلح  و  موفقیت  هرگز  آمریكا  كه  كرد  نشان  خاطر  روزنامه  این 
باید  كه  هستند  منطقه  كشورهای  این  و  نمی خواهد  را  آسیا  ثبات 
صلح و امنیت برقرار كنند. چین اكنون برای تامین امنیت ملی خود و 
حراست از تمامیت ارضی و مقابله با چالش آمریكا در دریای جنوبی 
با مشكالت زیادی روبه رو شده است. در حالی كه آمریكا تاكید می كند 
طلبی  توسعه  جنوبی  دریای  در  شنی  جزایر  ساخت  از  چین  هدف 
نظامی است، پكن تاكید كرده است هرگز چنین هدفی ندارد و تنها در 
راستای تامین منافع ملی خود گام بر می دارد و از آزادی كشتیرانی در 
دریای جنوبی حراست خواهد كرد. گلوبال تایمز می نویسد؛ شماری 
از آمریكایی جنگ طلب می خواهند در دریای جنوبی آتش بیفروزند 
اما نباید فراموش كنند كه چین با آهنگی كه واشنگتن می نوازد همراه 
نابود  را چگونه  داند سناریوی واشنگتن  این كشورمی  نخواهد شد. 
كند. ماجرای درگیری لفظی و شدت تنش میان دو كشور از اواخر ماه 
گذشته )اردیبهشت( زمانی آغاز شد كه هواپیماهای شناسایی آمریكا 
پرواز  به  می داند،  خود  قلمرو  را  آن  چین  كه  جنوبی  دریای  فراز  بر 
درآمدند و برای نخستین بار تصاویری از جزایر شنی در حال ساخت 

چین در این منطقه را منتشر كردند.

دارد  قصد  كه  كرد  اعالم  آمریكا  دفاع  وزارت  پنتاگون،  آن  متعاقب   
تحت  جزایر  به  را  خود  جاسوسی  هواپیماهای  و  جنگی  كشتی های 
اختیار چین در دریای جنوبی نزدیك كند تا به اصالح امنیت كشتیرانی 
دالیل  به  بنا  آمریكا  است،  معتقد  چین  شود.  تضمین  منطقه  این  در 
شرایط  حضور  این  و  گذاشته  اش  خصوصی  حریم  به  پا  غیرواقعی 
باید  این كشور  به همین خاطر  به خطر می اندازد،  را  ثبات منطقه  و 

مسئولیت و عواقب اتفاقات غیرمنتظره را در منطقه بپذیرد.

موسسه حقوقی دادآفرینان 
پذیرش دعاوی حقوقی، خانوادگی و كیفری 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 كشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری
ثبت شركت ها ، واردات، صادرات و امور گمركی 
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اقتصاد

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

VAT, CIS and Payroll
Company Formation

Business Plans, Commercial Loans and Mortgages
Specialist Tax Investigations

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

Gas & Oil Engineers and Sub Contractors

FROM BASIC BOOKKEEPING TO
MORE COMPLEX
FINANCIAL NEEDS.

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

ovace@principalaccounting.co.uk

Certified Public Accountants
Time House

56b Crewys Road
Golders Green, NW2 2AD

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

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

Ovace Modabber FCPA, FMAAT
Licensed & Regulated by AAT

مبارزه برای بقا 

بنگاه های اینترنتی 
حتی در مزایده های سازمان های خیریه نیز شركت های بزرگ فناوری به دنبال 
جمع آوری  منظور  به  كه  رویدادی  در  اخیرًا  هستند.  بزرگ  بسیار  معامله های 
با فقر Tipping Point در سانفرانسیسكو برگزار  كمک برای صندوق مبارزه 
شده بود، مهمانان به سرعت بهای یک بسته بلیت های خیریه را با فاصله های 100 
هزاردالری باال بردند. ثروت های به دست آمده توسط كارآفرینان سیلیكون ولی 
آنقدر زیاد است كه در این رویداد 14 میلیون دالر بدون هیچ زحمتی جمع آوری 

شد و مهمانان با افشاندن برف شادی به جشن و پایكوبی پرداختند.
شركت های سیلیكون ولی پول های زیادی نیز خرج می كنند. طبق گزارش بنگاه 
میلیارد   184 ارزش  با  خریدهایی  و  ادغام  گذشته  سال  دی الجیک،  پژوهشی 
دالر در صنعت فناوری آمریكا اتفاق افتاد. این رقم امسال بیشتر خواهد شد. 
 )SalesForce( سلزفورس  شركت  كه  گرفت  قوت  گمانه زنی  این  گذشته  هفته 
ارائه دهنده نرم افزارهای تجاری پردازش ابری چندین درخواست خرید داشته 
 )SAP( است. مایكروسافت و اوراكل عالقه مند به خرید بودند اما شركت ساپ
خود را كنار كشید.ناكامی های اخیر توئیتر و لینكدین آنها را آسیب پذیر ساخت 
و تعداد دیگری از بنگاه های اینترنتی آنقدر قدرتمند شده اند كه اشتهای دیگران 
با وجود بزرگ  بودن بر خالف  بنگاه ها  این  را برای جذب خود تحریک كنند. 
شركت هایی مانند گوگل یک بنیانگذار دارای اكثریت سهام ندارند كه بتوانند از 

بلعیده شدن خود توسط دیگران پیشگیری كنند.
تمام  ارزان  بازار سهام  ارزش 48 میلیارد دالر در  با  خرید شركت سلزفورس 
دارند.  را  پول  این  آمریكا  فناوری  بزرگ  شركت های  از  بسیاری  اما  نمی شود. 
در  را  كوتاه مدت  سرمایه گذاری های  و  نقد  پول  دالر  میلیارد   95 مایكروسافت 
ترازنامه خود دارد. در میان 10 بنگاه برتر آمریكایی كه بیشترین ذخایر نقدی 
كه  هستند  فناوری  بنگاه  مورد  شش  مالی(،  بنگاه های  استثنای  )به  دارند  را 
توسط اپل هدایت می شوند و توانسته اند در مجموع 485 میلیارد دالر پس انداز 
كنند. این رقم به اضافه ارزش باالی سهام آنها به این شكارچیان بالقوه صنعت 
شركت های  این  بر  عالوه  است.  داده  زیادی  شكار  قدرت  و  توانایی  فناوری 
چینی  فناوری  غول های  تا  گرفته  قدیمی  رسانه ای  بنگاه های  از  دیگر،  مختلف 
مانند علی بابا و تن سنت، در سیلیكون ولی پرسه می زنند و قصد دارند با كسب و 

كار آنالین آمریكایی بیشتر آشنا شوند.
با وجود اینكه چشم انداز رشد گسترده و روزافزون بخش اینترنت ارزش سهام 
بسیاری از بنگاه ها را افزایش داده است، تردیدهایی در مورد توانایی برخی از 
آنها برای ادامه موفقیت های بزرگ شان دیده می شود. به تازگی دو شبكه بزرگ 
محقق  را  خود  درآمدی  پیش بینی های  نتوانستند  لینكدین  و  توئیتر  اجتماعی 
سازند و ارزش سهام آنها به ترتیب 28 و 21 درصد كاهش یافت. تداوم ضعف 
عملكردی می تواند به كاهش ارزش سهام برخی شركت های سهامی عام منجر 

شود و آنها به اهدافی ساده برای خرید و فروش تبدیل شوند.
دالر  میلیارد   24 به  گذشته  ماه  در  دالر  میلیارد   33 از  توئیتر  بازاری  سرمایه 
كاهش یافت. اما این بنگاه هنوز طعمه بزرگی برای بلعیدن است. در چند سال 
گذشته توئیتر چندین شركت كوچک تر را خریداری كرد تا بتواند سرعت رشد 

خود را افزایش دهد اما مدیریت آن سرمایه گذاران را از رشد بیشتر آن مایوس 
كرد. اگر این شرایط عوض نشود، یک شركت اینترنتی دیگر سقوط می كند.

گوگل بزرگ ترین خریدار است. مشكل اصلی توئیتر آن است كه آگهی دهندگان 
آگهی های  غول  كه  گوگل  می بینند.  كوچک  پیشنهاد  یک  عنوان  به  را  آن  هنوز 
آنالین است، می تواند این مساله را حل كند. رابطه بین این دو بنگاه نزدیک تر 
شده است. هنگامی كه توئیتر در 28 آوریل میزان درآمدهایش را گزارش داد، 
نتیجه  در  و  آگهی ها  اثربخشی  بتواند  تا  است  شده  شریک  گوگل  با  كرد  اعالم 
پیام رسانی  خدمات  كه  تن سنت  چینی  بنگاه  دهد.  افزایش  را  آنها  فروش 
پرطرفدار وی چت را ارائه می دهد نیز ممكن است عالقه مند باشد. هر چند دولت 
چین  مالكیت  به  آزاد  گفتمان  مهم  سكوهای  از  یكی  نیست  مایل  چندان  آمریكا 
اندازه متوسط كه مورد حمایت آگهی دهندگان هستند،  درآید.بنگاه های دارای 
آن سرعتی  با  آنها  از  اخیرًا دچار مشكل شده اند چرا كه مشخص شد تعدادی 
كه انتظار می رود نمی توانند كاربران و درآمد خود را افزایش دهند. به عبارت 
را  اینترنت  بیوتال كه صنعت  پژوهشی  از شركت  برایان ویسر  گفته  به  دیگر، 
یا فیس بوک را  آنالین برای بنگاه هایی كه نام گوگل  مطالعه می كند: »تبلیغات 
یدک نمی كشند می تواند كاری بسیار دشوار باشد. چهار بنگاه گوگل، فیس بوک، 
بیدو و علی بابا نیمی از تبلیغات دیجیتال جهان را تحت كنترل دارند. بنابراین 

هر بنگاهی كه نظرات آنالین را مطرح و از تبلیغات محلی درآمد كسب می كند، 
می تواند نامزد مناسبی برای فروش باشد.«

یاهو كه در زمان بروز حباب اینترنت در دهه 1990 محبوبیت زیادی كسب كرده 
بود، اكنون در معرض گمانه زنی های فروش قرار دارد. این بنگاه فرآیند فروش 
سرمایه گذاری پرارزش خود را در علی بابا طی می كند و قصد دارد سهام خود 
ما یر همه حقه های خود را  یاهو ماریسا  را بفروشد. مدیرعامل  ژاپن  یاهو  در 

برای جلب سرمایه گذاران سوار كرده است. تحلیلگران و سرمایه گذاران اصرار 
مشكل  اما  صرفه جویی شود.  هزینه ها  در  تا  شوند  ادغام   AOL و  یاهو  دارند 
آنجاست كه هم خانم ما یر و هم تیم آرمسترانگ مدیرعامل AOL دوست ندارند 

شغل خود را از دست بدهند.
یاهو كه میلیاردها دالر پول نقد در اختیار دارد، می تواند برای بنگاه های سهام 
ویدئویی  دارایی های  دارد  قصد  كه  قدیمی  رسانه ای  بنگاه  یک  یا  خصوصی 
آنالین خود را تقویت كند نیز جذاب باشد. شركت كام كست كه به تازگی از بیم 
مقررات آنتی تراست از خرید تایم وارنر منصرف شد، پول نقد زیادی دارد كه 

نمی داند آن را كجا خرج كند.
اگر طعمه ای بزرگ به قطعات كوچک تر تقسیم شود، شكار آسان تر است. ئی بی 
اواخر  اما  از یک شركت هستند  اكنون بخش هایی   )PayPal( پی پل  و   )eBay(

امسال از هم جدا می شوند. استقالل آنها زیاد طول نخواهد كشید.
از  فروش  وب سایت های  دیگر  به  را  خود  كاربران  ئی بی  حراجی  كار  و  كسب 
ئی بی-  چینی  -معادل  تائوبائو  مالک  كه  علی بابا  است.  باخته  آمازون  قبیل 
را  آنالین  تراكنش های  كه  پی پل  كند.  فكر  آن  خرید  مورد  در  می تواند  است، 
اعتباری جذاب  تسهیل می كند، می تواند برای بانک ها و شركت های كارت های 
در  را  خود  جایگاه  دارند  قصد  كه  اكسپرس  آمریكن  مانند  شركت هایی  باشد، 

پرداخت های تلفن همراه و آنالین محكم سازند.
برخی شركت ها قصد دارند در همان حوزه هایی كه قدرتمند هستند، گسترش 
باعث  است  ممكن  كار  این  كنند.  خارج  صحنه  از  را  رقبا  بتوانند  بهتر  تا  یابند 
سهام  در  بزرگ  سرمایه گذاران  از  یكی  گفته  به  شود.  مقرراتی  مقامات  خشم 
شركت های اینترنتی »مزیت استفاده از اینترنت آن است كه نظام های مقرراتی 
از میزان سلطه ای كه می توان در یک سكو ایجاد كرد، آگاهی ندارند و بنابراین به 
آسانی می توان انحصار ایجاد كرد«. گوگل كه تحت نظارت شدید مقررات گذاران 
زمان  تا  شاید  و  كند  تالش  تغییر  برای  است  ممكن  است،  گرفته  قرار  اروپایی 

بهبود فضای سیاسی از هرگونه معامله بزرگ اجتناب ورزد.
با  كه  جدیدی  زمینه های  در  سرمایه گذاری  با  دارند  قصد  بنگاه ها  دیگر 
جریان های اصلی درآمدی ارتباطی ندارند به تثبیت وضعیت خود بپردازند. به 
عنوان نمونه، مایكروسافت در كار فروش نرم افزار است اما بعید نیست كه به 
جای سلزفورس بنگاه لینكدین را كه یک شبكه اجتماعی حرفه ای است بخرد. 
بالقوه  اینكه ظرفیت  از  قبل  انجام گیرد  این خریدها هر چه زودتر  بهتر است 
مجازی- شركت  فیس بوک  گذشته  سال  برسد.  اثبات  به  خاص  زمینه  یا  بنگاه  
مارک  خرید.  دالر  میلیارد  دو  قیمت  به  را   )OculusVR( آكلوس وی آر  واقعی 
زاكربرگ رئیس فیس بوک مطمئن نبود چه كاری می تواند با این شركت انجام 

دهد اما می دانست ارزش این بنگاه جوان افزایش خواهد یافت.
آن  در  یكپارچگی  برسد،  بیشتری  بلوغ  به  اینترنتی  كار  و  كسب  از  بخش  هر 
بیشتر می شود. تجارت سیر و سفر آنالین نمونه ای از آن چیزی است كه ممكن 
است در جاهای دیگر اتفاق بیفتد. تجارت سیر و سفر و بخش رزرو در اواخر 
دهه 1990 ظهور كرد و شركت های زیادی وارد این رقابت شدند اما این كسب و 
كار در آمریكا اكنون تحت سلطه دو شركت پرایس الین )Priceline( و اكسپیدیا 

)Expedia( قرار دارد.
و  بهره  پایین  نرخ  ارزش گذاری ها،  به  بیشتر  سیلیكون ولی  معامالت  آینده 
و  توئیتر  اخیر  سقوط  به  برخی  داشت.  خواهد  بستگی  سهام  بازار  سالمت 
می پرسند  خود  از  ماجراجو  سرمایه دار  یک  همانند  و  می كنند  نگاه  لینكدین 
آیا اینها نشانه های قبل از زمین لرزه هستند؟ تاكنون به نظر می رسد الیه های 
شركت های  متوجه  بیشتر  سرمایه گذاران  نگرانی  و  هستند  ثابت  زلزله خیز 
خاصی است كه نتوانسته اند به اهداف خود دست یابند. برخی دیگر نیز انتظار 
دارند اصالحات گسترده ای در میان بنگاه های اینترنتی در راه باشند. غول های 
بزرگ دارنده پول نقد در این صنعت می توانند این مساله را حل كنند: چه زمانی 
برای فعالیت بهتر از هنگامی است كه قیمت ها سقوط كرده اند و سرمایه گذاران 

مایل به فروش هستند.
منبع: اكونومیست
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سوئیفـت 
روســـــی

روسیه  علیه  بین المللی  تحریم های  كه  شرایطی  در 
همچنان ادامه دارد، بانک مركزی روسیه از سایر اعضای 
مشابه  جهانی  شبكه ای  كه  است  خواسته  بریكس  گروه 
 6 روزانه  ارزش  به  مالی  اطالعات  تبادل  برای  سوئیفت 
این درخواست بانک  تریلیون دالر راه اندازی شود. علت 
تبادل  در  احتمالی  اخالل  خطر  كاهش  روسیه،  مركزی 
اطالعات مالی اعالم شده است.  پیش از این نیز روسیه 
پیشنهاد خود را مبنی بر ایجاد یک شبكه مالی بین المللی 
كرده  مطرح  باشد،  سوئیفت  برای  جایگزینی  بتواند  كه 
اسكوروبوگاتووا،  اولگا  راشاتودی،  گزارش  به  بود. 
»اگر  گفت:  جمعه  روز  روسیه  مركزی  بانک  معاون 
حاضر  حال  در  كنیم،  نگاه  موضوع  به  جدی  بخواهیم 
و  ندارد  وجود  جهان  در  سوئیفت  مشابه  سیستمی  هیچ 
سوئیفت منحصربه فرد است. تنها موضوعی كه می تواند 
بریكس  گروه  عضو  كشورهای  به عنوان  ما  همه  نفع  به 
كه  را  سیستمی  تشكیل  امكان سنجی  كه  است  این  باشد 
به عنوان پشتیبان مورد استفاده كشورهای گروه بریكس 
قرار گیرد، مورد بررسی و مذاكره قرار دهیم.« وی افزود 
كه الزم است تغییراتی در قوانین سوئیفت ایجاد شود تا 
این  به  كند؛  تبدیل  »فراملی«  حقیقتا  سیستمی  به  را  آن 

معنا كه به تحریم ها یا محدودیت هایی كه سایرین اعمال 
درگیری  پی  در  و   2014 سال  در  نباشد.  متعهد  می كنند، 
ممنوعیت  اروپا  اتحادیه  مقامات  اوكراین،  و  روسیه 
بخشی  به عنوان  سوئیفت  سیستم  از  روسیه  استفاده 
دادند.  قرار  بحث  مورد  را  كشور  این  علیه  تحریم ها  از 
اختیارات  »از  كه  كرد  اعالم  رسمی  به طور  نیز  سوئیفت 
برخوردار  تحریم ها  مورد  در  تصمیم گیری  برای  الزم« 
بانكی  تعامالت  بین المللی  سیستم  یک  سوئیفت  نیست. 
است و بیش از 10هزار سازمان بزرگ جهان از 210 كشور 
مشتری آن هستند. سوئیفت هر سال حدود 8/ 1میلیارد 
روسیه  در  می دهد.  قرار  پردازش  مورد  را  مالی  پیام 

نیز حدود 600 بانک و شركت كه در حدود 80 درصد از 
از  می دهند،  اختصاص  خود  به  را  كشور  پرداخت های 
ایاالت متحده،  از  پس  روسیه  می كنند.  استفاده  سوئیفت 

دومین كاربر بزرگ سوئیفت در جهان است.

تهدید جایگاه سوئیفت
مالی  ارتباط  بین المللی  شبكه  یا  سوئیفت  سیستم 
تبادالت  »انجام  برای  ابزار  شناخته شده ترین  بین بانكی 
و  امنیت  دلیل  به  و  است  بین بانكی«  پیام های  انتقال  و 
اطمینان پذیری آن، بسیاری از بانک ها در جهان مبادالت 
این  می دهند.  انجام  آن  طریق  از  را  خود  بانكی  اسناد 

شبكه كه تسهیالت و خدمات ویژه خود را از طریق مراكز 
رایانه ای در سراسر دنیا ارائه می دهد، یک تشكل تعاونی 
غیرانتفاعی است كه در ماه مه سال 1973 میالدی توسط 
برای  شمالی  آمریكای  و  اروپایی  بانک های  از  تعدادی 
شد.  راه اندازی  رمزگذاری  با  بین بانكی  مالی  تبادالت 
 Society Worldwide عبارت  مخفف  »سوئیفت«  واژه 
است   Interbank Financial Telecommunication
جهانی  »جامعه  معادل  را  آن   می توان  فارسی  به  كه 
بین بانكی  مالی  ارتباطات  »انجمن  یا  بین بانكی«  ارتباط 
سوئیفت،  ایجاد  از  اصلی  هدف  كرد.  ترجمه  بین المللی« 
طریق  از  الكترونیكی  مالی  اسناد  تبادالت  جایگزینی 

در  كاغذی  روش  جای  به  تلكس  و  مخابراتی  ارتباطات 
از یک روش استاندارد شده  سطح بین المللی و استفاده 
جهانی مالی بین بانكی بوده است.  خدماتی كه سوئیفت 
ارائه می دهد، شامل اموری همچون »تبادل انواع پیغام ها، 
برای  راهنمایی هایی  رساندن  فروش،  خرید،  سفارش 
در  است.  دست  این  از  مواردی  و  ارسال«  تحویل،  نحوه 
حال حاضر بالغ بر 187 كشور و 6 هزار بانک و موسسه 
در  سوئیفت  مركز  هستند.  سوئیفت  شبكه  عضو  مالی 
انگلیس  و  هنگ كنگ  هلند،  آمریكا،  و  دارد  قرار  بلژیک 

به عنوان مراكز پشتیبان آن فعالیت می كنند.

  ایران و سوئیفت: پیش از تحریم 
سال  در  یعنی  سوئیفت،  اولیه  تاسیس  از  پس  سال   20
1372 )1993 میالدی( با عضویت پنج بانک بزرگ كشور 
در سوئیفت، ارتباط ایران با سوئیفت آغاز شد. به تدریج 
تعداد بانک های ایرانی عضو سوئیفت به بیش از 25 بانک 
رسید. گفته می شود تنها در سال 1389، مجموع پیام های 
بانک  در  فقط  شبكه،  این  با  ایران  از  شده  مبادله  مالی 
مركزی بیش از 100 هزار فقره و حجم مبالغ جابه جا شده 
به میزان 274 میلیارد یورو بوده  نیز  پیام ها  این  توسط 
ایرانی  بانک های  با وجود حجم باالی مبادالت  اما  است. 
به دنبال  همكاری،  سال   19 حدود  از  پس  و  سوئیفت  با 
ایرانی  بانک های  دسترسی  اروپا  اتحادیه  تحریم های 
شبكه  به   1390 سال  اسفند   27 از  نیز  تحریم  مشمول 
سوئیفت قطع شد. پیش از این مركز پژوهش های مجلس، 
سیستم های  تقویت  راهكارهای  و  سوئیفت  كاركرد 
جایگزین را مورد بررسی قرار داد كه نتایج به دست آمده 
ارتباطات  جهانی  انجمن  می دهد  نشان  بررسی  این  از 
راستای  در  سیاسی  اقدامات  تحت تاثیر  بین بانكی  مالی 
باعث  موضوع  همین  است.  گرفته  قرار  كشورها  تحریم 
برای  گرفته اند  قرار  تحریم  مورد  كه  كشورهایی  شده 
شبكه  گسترش  و  ایجاد  فكر  به  تحریم  آثار  از  جلوگیری 
پیام رسانی  )سامانه  سپام  سامانه  كه  بیفتند  جایگزین 
است.  موارد  این  جمله  از  ایران  در  مالی(  الكترونیكی 
سوئیفت  كرد:  اعالم  مركز  این  اقتصادی  مطالعات  دفتر 
به عنوان یک شركت سهامی، در راستای تسهیل مبادالت 
انتقال  در  امنیت  ایجاد  و  جهان  سطح  در  مالی  پیام های 
این پیام ها فعالیت می كند. نتایج حاصل از تحقیق نشان 
اعمال  برای  بین المللی  نهاد  این  از  استفاده  می دهند، 
فشار و تحریم علیه برخی كشورها با مقاصد سیاسی و 
نامرتبط با این نهاد، اعتبار این موسسه را مخدوش كرده 
است و به دلیل اینكه سوئیفت با استفاده از استانداردها 
و پروتكل های خاص، بین موسسات پولی، بانكی و مالی 
»زبان« مشترک مالی ایجاد می كند، كشورهایی كه مورد 
تحریم این شركت قرار گرفته اند می توانند با به كارگیری 
امكانات خود، سیستم جایگزینی را از طریق استفاده از 
كشورهایی  و  ایران  كنند.  راه اندازی  مشترک  زبان  این 
از  آثار تحریم  از  نظیر چین و روسیه به منظور اجتناب 
سوی كشورهای ذی نفوذ )ایاالت متحده آمریكا و اتحادیه 
شبكه  گسترش  و  ایجاد  فكر  به  نهاد  این  در  اروپایی( 
جمله  از  ایران  در  سپام  سامانه  كه  افتاده اند  جایگزین 
اقتصادی  قدرت  عضویت  به  توجه  با  است.  موارد  این 
نوظهور در گروه بریكس پیش بینی می شود در صورت 
راه اندازی یک نهاد پیام رسان مالی فعال جایگاه سوئیفت 
با تهدید جدی روبه رو شود. »دنیای اقتصاد« در روزهای 

آتی به ابعاد این موضوع خواهد پرداخت.

اقتصاد

سوئیفت با استفاده از استانداردها 
و پروتکل های خاص، بین موسسات 
پولی، بانکی و مالی »زبان« مشترک 
کشورهایی  می کند،  ایجاد  مالی 
قرار  شرکت  این  تحریم  مورد  که 
به کارگیری  با  می توانند  گرفته اند 
جایگزینی  سیستم  خود،  امکانات 
زبان  این  از  استفاده  طریق  از  را 

مشترک راه اندازی کنند.

چشم انداز دلگرم کننده
لوسیا موتیكانی /روزنامه نگار رویترز

اختالل های  و  دالر  خیز  برف،  نامعمول  بارش های 
مربوط به اعتصاب های بنادر غربی در سه ماه نخست 
متحده  ایاالت  اقتصاد  شدن  كوچک  باعث   2015 سال 
شاهد  هم  حاال  همین  آمریكا  اقتصاد  اما  است،  شده 
اعالم  جمعه  روز  آمریكا  است.دولت  قوی  بازگشتی 
كرد كه تخمین ها نشان می دهد تولید ناخالص ملی این 
كشور در نخستین فصل سال 7/ 0 درصد كمتر شده 
است. ماه گذشته پیش بینی شده بود كه آمریكا در این 
كسری  افزایش  باشد.  كرده  رشد  درصد   0  /2 دوره 
مهم ترین  كارها  و  كسب  موجودی  كاهش  و  بودجه 
 2 رشد  تخمین  است.  بوده  آمریكا  اقتصاد  افت  عامل 
درصدی برای سه ماه دوم نشان می دهد كه اقتصاد 
بدترین   ،2015 سال  نخست  نیمه  در  احتماال  آمریكا 
این  به  را رقم خواهد زد.   2011 از سال  عملكرد خود 
ترتیب بیش از پیش آشكار می شود كه احیای اقتصاد 
از بحران سال های 2007 تا 2009، نامنظم بوده است. 
هزینه های  و  مسكن  بخش  مورد  در  گزارش ها  اما 
كسب و كار نشان می دهد كه احتمال بازگشت اقتصاد 
شود  باعث  است  ممكن  خود  امر  این  و  دارد  وجود 
فدرال رزرو تا پایان امسال نرخ های بهره را افزایش 
دارد  احتمال  كه  می دهند  هشدار  اقتصاددانان  دهد. 
بوده  موقت  عوامل  اثرگذاری  دلیل  به  اقتصاد  افت 
رزرو  فدرال  مقام های  مانند  اقتصاددانانی  و  باشد 

سانفرانسیسكو حتی دقت تخمین های رشد را مورد 
تردید قرار داده اند. تخمین میزان رشد تولید ناخالص 
داخلی در سال های گذشته ضعیف بوده است. رابرت 
داالس«  این  »كمریكا  موسسه  ارشد  اقتصاددان  دای، 
آن  از  ضعیف تر  اقتصاد  كه  است  »واضح  می گوید: 
فصل  داده های  اما  می خواهیم،  ما  كه  است  چیزی 
اول در این موضوع اغراق می كند. رشد به اندازه ای 
خواهد بود كه میزان اشتغال زایی را مناسب نگه دارد 
تا ماه  برنامه های خود  اجازه دهد  به فدرال رزرو  و 

سپتامبر را چنان كه می خواهد پیش ببرد.« 
اینجا است كه اگر درآمدها را در نظر بگیرید،  جالب 
اقتصاد آمریكا در فصل نخست 4/ 1 درصد رشد كرده 
كسب و كارها  هزینه  و  داخلی  تقاضای  رشد  است. 
برای تجهیزات جدید قوی تر از برآوردها بوده است؛ 
دارد.  ادامه  انرژی  بهای  افت  و  قوی  دالر  فشار  اما 
دو روند  است تحت فشار هر  آمریكا چندی  اقتصاد  
به  باید  نیز  را  زیاد  تجاری  است. كسری  قرار گرفته 
بر میزان رشد،  اثر كسری تجاری  افزود.  این موارد 

بیشترین تاثیر در 31سال گذشته بوده است. 
ادامه سال  این همه، هنوز ممكن است كه رشد در  با 
2015 سرعت بگیرد. داده های موجود از سه ماه دوم 
نشان می دهد كه بزرگ ترین اقتصاد جهان ممكن است 
در دومین فصل سال بازگشت خوبی داشته باشد. پل 
موسسسه  در  آمریكایی  ارشد  اقتصاددان  اشورث، 
»چشم انداز  می گوید:  تورنتو،  اكونومیكس«  »كپیتال 

اقتصاد ایاالت متحده دلگرم كننده است.« 
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 به بهانه سالروز درگذشت فریدون توللی

فریدون ،شاعر >رها<یا 
نویسنده >التفاصیل<؟

دكتر فرهاد گرگین پور

فریدون توللی، شاعر بلندآوازه فارسی، به سال 129۸ هجری شمسی قدم 
درگذشت،  شمسی   1364 خرداد   9 در  اگرچه  وی  نهاد؛  هستی  عرصه  به 
یادش و آثارش تا جاودان در دل کاخ بلند نظم و نثر پارسی باقی خواهد 
ماند. وی تحصیال ت ابتدایی و متوسطه خود را در دبستان >نمازی< و 
پایان رساندن  به  از  پایان رساند و پس  به  دبیرستان >سلطانی< شیراز 
تحصیال ت در رشته >باستان شناسی< دانشگاه تهران به شیراز بازگشت 
و در اداره فرهنگ آن زمان در بخش باستان شناسی به کار اشتغال یافت. 

به سال 1325 شمسی، به تهران رفت و در اداره کل باستان شناسی به کار 
اداره کل، نظارت کاوش های علمی >شوش<  از سوی  داد و  ادامه  خود 
شناسی،  باستان  کار  در  او  خبرگی  و  دقت  خدمات،  گرفت؛  عهده  به  را 
همکاری اش با >گریشمن< فرانسوی در شوش و اکتشافات ارزنده او در 

این زمینه بسیار معروف است.

اقامت او در تهران تا سال 1328 به درازا كشید. در اواخر همین سال به شیراز منتقل شد 
و به كار اداری خود ادامه داد. به سال 1332، پس از كودتای 28 مرداد، بار دیگر به تهران 
عزیمت كرد، اما این بار نه به دستور اداره و نه به دلخواه خود، بلكه از بیم جان و زیر فشار 
كارگزاران حكومت استبداد به تهران رفت و در حقیقت به تهران گریخت و مدت ها متواری 

زیست.
او  شد.  نمی  صه  خال  خانوادگی  و  خصوصی  زندگی  و  اداری  كارهای  در  فریدون  زندگی 
داشت.  نیز  دیگری  های  ساحت  و  دیگر  های  چهره  اش  زندگی  نبود.  ساحتی  تک  انسانی 
بود.  آن  هنری  و  سیاسی  ابعاد  اش  زندگی  های  ساحت  ترین  برجسته  و  ترین  نمایان 
>فریدون< از آغاز جوانی در این دو زمینه، مجدانه به كار پرداخت. او از سویی مرد سیاست 
كه عنوان  فریدون  مقاله طنزآمیز  نویسندگی. نخستین  و  دیگر سو قهرمان شعر  از  و  بود 
ت  مقاال  این  است.  فارسی  طنز  های  نمونه  ترین  عالی  و  بارزترین  از  یافت،  >التفاصیل< 
از ماجراهای شهریور 1320 به صاحب امتیازی  طنزآمیز در روزنامه >فروردین< كه پس 
شادروان عبدالله عفیفی و سردبیری جعفر ابطحی منتشر می شد، انتشار یافت. در حقیقت 
سیاسی  مسائل  نمای  تمام  آیینه  كه  است  ای  پرمایه  و  عمیق  طنز  فریدون  >التفاصیل< 
این هنرمند بزرگ است. برای نمونه هر قطعه  اجتماعی سال های پرفراز و نشیب جوانی 
ای از این طنزها تحت تاثیر واقعه سیاسی اجتماعی خاص پدید آمده است. مثال >اسكناس< 

تصمیم بی رویه دولت را در انتشار اسكناس به طنز می كشد.
در اواخر 1325 قطعه >ذیمقراط< را در اعتراض به حزب دموكرات >قوام السلطنه< در 
جرائد كثیراال نتشار زمان منتشر ساخت كه بیش از پیش به شهرت و اعتبار خود نیز افزود. 
از جمله خلیل  از بزرگان ادب و سیاست  بنا به دال یلی همراه جمعی  در سال 1326، توللی 
ملكی، جال ل آل احمد، انور خامه ای و رسول پرویزی از حزب جدا شد. در نتیجه جبهه تازه 
ای برای مبارزات فریدون ایجاد شد و در قطعه >گلبانگ< حزب را به زیر تیر باران طنز 
خود گرفت. به قول دكتر مهدی پرهام، فریدون علیه سه جبهه شاه و دربار، دولت وقت، قوام 

السلطنه و گردانندگان حزب به مبارزه برخاست.
توللی سال های بعد نیز از پا ننشست و مقاال ت خود را در >صدای شیراز< منتشر ساخت و 
از ملی شدن صنعت نفت حمایت ها كرد. بارها جانش به خطر افتاد اما اندیشه مبارزه را از 
سر به در نكرد تا اینكه همان گونه كه گفته شد، بعد از كودتا به تهران گریخت و حامیان رژیم 

مغول وار به خانه اش درآمدند و هر چه توانستند بردند، سوزاندند و رفتند.

توللی تا سال 1338 در تهران ماندگار شد. سپس بار دیگر به شیراز بازآمد و تا سال 1344 
سمت مدیریت كل باستان شناسی فارس را به عهده گرفت و در همین سال به عنوان مشاور 
از  شماری  كه  بود  آن  هم  یكی  كودتا  عوارض  از  شد.  مشغول  كار  به  شیراز  دانشگاه  در 

ادبیات

رضا دانشور در 
پاریس درگذشت

را  زندگی  سالگی   68 سن  در  پاریس  ساكن  ایرانی  نویسنده  دانشور  رضا   
بدرود گفت.

عنوان  به  شمسی   50 دهه  در  بود،  آمده  به دنیا  مشهد  در   1326 سال  كه  او   
نویسنده ای خالق و صاحب ذوق به جامعه ادبی ایران معرفی شد.

دانشور كه هم داستان می نوشت و هم نمایشنامه یكی از چهره های مهم تئاتر 
شهر مشهد بود. او به همراه چهره هایی چون داود كیانیان، داریوش ارجمند، 
اتوشیروان ارجمند، رضا صابری، رضا كیانیان و ... جریان تئاتری مهمی را 

در این شهر پایه گذاری كردند.
ادبی  جنگ  های  و  نشریات  در  كوتاهش  های  داستان  چاپ  با  ابتدا  دانشور 
نامش سر زبان ها افتاد و بعدها با نگارش رمان »نماز میت« موقعیت خودش 

را در جریان داستان نویسی ایران تثبیت كرد.
او كه از بیماری سرطان رنج می برد شامگاه چهارشنبه 6 خرداد در یكی از 

بیمارستان های پاریس درگذشت.
مجموعه  در  پسان فردا«  و  بینی  پس فردا  و  بینی  فردا  »آنچه  داستان  چاپ  

»بازآفرینی واقعیت« باعث مطرح شدن نام دانشور در فضای ادبی ایران پیش 
از انقالب شد. »بازآفرینی واقعیت«  گزیده ای از بهترین داستان های ایران بود 

كه به انتخاب محمد علی سپانلو حمع آوری و منتشر شد.
دانشور حدود چهار دهه در فضای ادبیات فارسی قلم زد و آثار متعددی را 
در حوزه داستان كوتاه، رمان و نمایشنامه خلق كرد. او از جمله نویسندگانی 
بود كه به اوزان عروضی شعر فارسی عالقه داشت و آثار مختلف داستانی و 

نمایشی را در بحر های عروضی نوشت.
به  دست  عروضی  وزن های  از  استفاده  با  هم  گلستان  ابراهیم  او  از  پیش 
بین  در  زیادی  منتقدان  اما  وزن،  به  رویكرد  این  بود.  زده  داستان نویسی 

داستان نویسان و منتقدان ادبی داشت.
دانشور چند دهه در پاریس زندگی كرد و در این كشور هم دست از نویسندگی 
امرار معاش  او در پاریس نویسندگی نبود و برای  برنداشت، هر چند شغل 

كارهای مختلفی انجام می داد.
از   1390 سال  كه  بود  نویسنده  این  آثار  آخرین  از  یكی  هیچ كجا«  »مسافر؛ 
سوی نشر آوا نوشت در داخل ایران چاپ شد. این نمایشنامه ی دانشور هم 

دربرگیرنده همان دغدغه های همیشگی او در حوزه فرم و محتوا بود.
فرودگاه  وارد  كه  است  )پناهجویی(  آلفرد  درباره  نمایشنامه  این  موضوع 

شارل دوگل فرانسه می شود و دیگر از آن خارج نمی شود.
»كجای  لوح«،  داستان  »شش  خوبان«،  »خسرو  »كپرنشین ها«،  میت«،  »نماز 
این  آثار  جمله  از   ... و  یخ«  روی  »خورشید  باشم«،  منتظرت  هزار  دو  سال 

نویسنده بودند.
آقای دانشور اما در سال های اخیر عالوه بر داستان نویسی، كار با رسانه   را 
نیز تجربه كرد كه حاصل آن از جمله مجموعه ارزنده ای از گفت وگوهای او 
با نویسندگان و شاعران، هنرمندان و برخی چهره های سیاسی اپوزیسیون 

ایران است كه رادیو زمانه آن را پخش كرد.

محمدعلی سپانلو و یدالله رویایی شاعر، فرزانه طاهری مترجم ادبی، رضا 
دقتی عكاس، كامران دیبا معمار و بیژن حكمت عضو اتحاد جمهوری خواهان 
از جمله چهره هایی هستند كه به پرسش های رضا دانشور در این مجموعه 

پاسخ داده اند.
با هم بخشی از داستان »كرفون« او را كه زمستان سال 1353 در  مجله »لوح؛ 
از  »شمال  وبالگ  از  نقل  به  شده  منتشر  شش«  شماره ی  قّصه،  در  دفتری 

شمالغربی« می خوانیم:
»می خواستم برایت از چیزهای فراوانی كه وجود دارد بنویسم. چه فایده كه 
تكرار كنم ماهّیِت آن چه میاِن ما می گذرد چیست و كدام یک قربانِی یک دیگریم، 
چیزهای  بسیار  كه  می شناسم  را  رنگینی  ُپِل  یک دیگریم.  قربانِی  بیش تر  یا 
نكبتی از روی آن عبور می كنند، سرشار از هیجان و گرفته دلی؛ هیجان های 
لرزدهنده ای كه آدم را با هر تكان بیش تر فرو می برند. زشت است هنوز لْب 
بازنكرده بگویی می خواهم گریه كنم، اّما آن چه مسّلم  ست من و تو، متأّسفانه، 
وجود داریم و چه بسیار اوقاتی كه این طور نیست و هیچ كِس دیگر هم نیست 

كه خنده ها را بشناسد. روی هم رفته تعّجب آوَرست، اّما همه این نیست.
آیا روزهایی را كه به یاد می آورم گم شده اند، و یا اصاًل وجود نداشته اند؟ آیا 
روزهایی را كه به یاد می آوریم و، احتمااًل، وجود داشته اند، روزهای بهتری 
فرانسوی  فیلم های  به سبِک  و  می كرد  گریه  به سادگی  كه  دختری  بوده اند؟ 
عاشق بود، اكنون به همان َسبک، كِف لزج و سرِد دریا دراز كشیده است و 

چشماِن شّفافش آهسته می سوزد. قرنی از عمِر ما گذشته است...«
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اشعاری از فریدون توللی
معـرفت نیـست در ایــن معرفت آموختگان

ای خوشـــــا دولت دیــدار دل افـــروختگان
دلـــــــم از صحبت ایـن چرب زبانان بگرفت

بعد از این دست من و دامن لب دوختگان
عاقـــبت بر ســـر بازار فـــــریبم بفـــروخت
نـــاجوانــمردی ایـــن عـــاقبت انــدوختگان

شـرمشان باد زهنگــامه رسوایی خویش
این متـــاع شـــرف از وسوسه بفروختگان

یار دیـــرینه چنان خاطرم از كینه بسوخت
كه بنــــــــالید به حالـــم دل كین توختگان

خوش بخندیــد رفیقان كه درین صبح مراد
كهنـــه شد قصه ما تا به سحر سوختگان 

****
عـــاشــق دلفســـرده ام آتشِ  جـانِ  من چه شد؟ 

ســـوزِ  درونِ  من چه شد شورِ  نهانِ  من چه شد؟ 
برده مرا كشـان كشــان ایـــن دلِ  زارِ  خونفشان 

تا دلِ  شهرِ  خامشــــان نام و نشانِ  من چه شد؟ 
جنگـیِ  در شكستــه ام زار و نــزار و خستـــه ام 
بــا دل و دســتِ  بسـته ام تیغِ  زبانِ  مـن چه شد؟ 
خـانه به كــامِ  دزد و مــن بســـته لبی ، ز بیمِ  تن 
بـر سـرِ  خلق انجمــن شــور و فغانِ  مـن چه شد؟ 
بیـنم و ، هــای و هـو كـنم خیــزم و جستجو كنـم 
تـا به ستیــزه رو كـــنم تیر و كــمانِ  من چه شد؟ 
رانـده ی بی پناهیـم رنجـــه ی بــــی گـــناهیم 
در تبِ  ایـــن تباهیـــم شــادیِ  جانِ  من چه شد؟  

دل هــمه ســاله ، زارِ  غم جان همه روزه در ستم 
با همه تاج و تختِ  جم ، فرِ  كیانِ  من چه شد؟...

****
چـون در شبِ  سـرد و تیره بارد 

آن ابــــر ســـیه ز آســـــمان ها 
در گوشِ  دلم ، چه دلكش افتد 

آهـــنگِ  خــروشِ  ناودان ها!...
****

گــرانبار شـــد ، گـــوشــم از پـندهــــــا 
بــــرآنم ، كــــــه تا ُبگــــسلم َبنــدهـــــا

هر آن دل،كه شد بسته ی دامِ  عشق
رهـــایـــی نـیــابــد بــه تـــرفنــدهـــــا 

پـرســــتنده ام بـر تـو ، ای خـانــه سوز 
كــــجا تـرســـم ، از شـــرمِ  پیـوند هــا

ز تنهـــــایـیـــم ، بــاغِ  دل تیــــره بــــود
تـو جــــانش دمـــیده بـــه لبخند ها ...

مــــرا بنـدگــــی بیــن و در ســـایه گـیر
كـــه شرط است ، لطف از خداوندهــــا 

تـــو نورِ  دلــــی ، ای فــــروزنده بخـــت
كـــه بـــازت نجــــویــــم هــمانــندهــــا 

خوش آندم ،كه افشانمت جان به پای  
چـــو بر گـــــونــه ی آذر ، اســـپند هــا

****
تـرســم ز فــرط شعــبده، چندان خرت كنند

تــا داســـتان عشـــق وطـــن بــــاورت كنند
من، رفتم از چنین ره و دیدم سزای خویش

بس كــن تو، ورنه خـاک وطن بر سرت كنند
گـــیرم، ز دست چـــــون تو نخیـــزد خیانتی

خدمت مكـــن، كه رنجه به صد كیفرت كنند
گــــر واكنـــد حصـــار قزل قلـــع لب به گفت

گویــد چــه پیش چشم تو با همسرت كنند
بر زنـــده باد گــفتنِ  این خلــقِ  خوش گریز
دل بر منـــه، كــــه یـک تنه در سنگرت كنند

پتــک اوفـــتاده در كــف ضحـــاک و این گروه
خواهـــان كــــه كــــــاوه ی آهنگـــرت كنند

****
ای داد ! چهــــر عمـــر غبـــارِ  زمــــان گرفت 

خــورشیــدِ  عشــق تیرگــیِ  جاودان گرفت 
مـــویِ  سپیــــد پرچــمِ  تسلیــم بـركـشیــد 

دیــدارِ  مـــرگ ، تیـــرِ  ستیــز از كمان گرفت 
دستِ  فســوس ، بر ســرِ  امــواجِ  خاطرات 

بس عشق هایِ  مرده كه از هر كران گرفت 
ایمـان شكســت و زین قفس تیره مرغ بخت 

شـــادان گشــود بــال و رهِ  آشیـــان گـرفت 
پای ِ امیـــد ، پیشــــرو ِ كـــــاروان ِ عــمــــر 

آزرده شـــد ز راه و دل از كــــاروان گرفت ...
 

روشنفكران به انزوا گراییدند و دست از مبارزات سیاسی و علنی خود شستند. از آن میان فریدون 
نیز به همین سرنوشت دچار شد؛ یاس و ناامیدی فراگیر او را هم منزوی ساخت. از بیرون به درون 
گرایید و از جامعه به خانه درغلتید و اگر سخنی هم داشت، طرح علنی آن برایش امكان نداشت. 
دلزدگی و یاس، او را در مسائل خصوصی و فردی غرق ساخت و گروهی بر نقاط ضعف این سال 

های فریدون انگشت نهاده اند و سال های پرتال ش او را به كلی از یاد برده اند.
محمد بهمن بیگی یكی از دوستان فریدون می گوید: >به عنوان یک دوست، به عنوان یک رفیق، به 
عنوان یک همكال سی، او را بزرگ می دانم. بزرگ هم هست و چیزی اگر خیلی كم در جهت مغایر 
این دلیل تاخت.  با عقاید قبلی خودش گفته باشد، من به دل نمی گیرم. به فریدون نمی توان به 
باید توجه داشته باشیم كه انسان موجود ناتوان و مفلوكی است. همیشه نمی تواند مقاوم باشد. 
هیچكدام از ما مصون از این معایب نیستیم و حق نداریم به دیگران بتازیم؛ به خصوص اگر كسی 
در چنان حاال تی قرار گیرد. آری فریدون با دیگران فرق داشت. شجاع بود، متكبر بود، زیر بار نمی 

رفت، از حادثه نمی هراسید و همان بود و شد كه دیدیم و شناختیم.<
فریدون از كودكی به كار شعر می پردازد و بنا به گفته خود او پس از مطالعات شایان توجه تا 19 
سالگی به شیوه قدما شعر می سراید و از آن پس، از تقلید و تكرار بیزاری می جوید و با آنكه به 
>افسانه< نیما و برخی از قطعات آن شاعر شهیر توجه می كند، راهی جز راه نیما در پیش می 

گیرد و ذوق شیرازی سرشت او آن شیوه تازه را نمی پسندد.
فریدون در سال 1329 اولین مجموعه شعر خود >رها< را منتشر می سازد. در این مجموعه توللی 
معروف ترین و شاید زیباترین تغزل خود را به سبک جدید خویش، به نام >مریم< در سن 25 

سالگی می سراید كه با استقبال كم نظیر در >سخن< منتشر می شود:

در نیمه های شامگهان، آن زمان كه ماه
زرد و شكسته می دمد از طرف خاوران

استاده در سیاهی شب، مریم سپید
آرام و سرگردان

از قطعه >مریم<
از  بعد  و  داند  می  رمانتیک  شاعران  مانیفست  را  توللی  >رها<ی  مقدمه  كدكنی  شفیعی  دكتر 
تاثیر آن  اتفاق شعرا تحت  اكثریت قریب به  افزاید كه >جز نیما و چند تن دیگر،  توضیحاتی می 
قرار گرفته اند.< و بدین سان نبض شعر آن زمان در >رها< تپیدن گرفت. به قول استاد خانلری، 
>در این زمان شاعر كم كم راه خود را یافته و به شیوه خاصی از بیان عواطف عاشقانه رسیده بود 
كه حاصل كارش را از آثار دیگران متمایز می كرد.< توللی در مقدمه >رها< از تكرار مضامین 
و تركیب های قدما به كلی بیزاری می جوید و بر آن است كه آن بزرگان، در زمان خود مبتكر و 
نوآور بودند. بزرگانی همچون حافظ، سعدی، مولوی و نظامی نوابغی بوده اند كه به اعتراف كهنه 
سرایان، كسی به قلمرو شیوه كار آنان دست نیافته است. به نظر توللی، تكرار افكار و صور خیال 
و الفاظ آنان، پرنده خوشخوان سخن را به بند می كشد. مقید شدن به صنایع بدیعی نیز شاعر را 

از تفكر آزاد بازمی دارد.
اگر بزرگان پیشین با نبوغ خود این آرایه ها را بر چهره زیبای شعر خود می نشاندند، در نهایت 
مهارت و استادی از عهده برمی آمدند، اما اكنون تقلیدها، تقلیدهایی ناقص و بی اندام است و با این 
آرایه ها كاری از پیش نمی رود. بنابراین استقبال شاعران در انجمن های ادبی به پیروی از قدما 
و آویختن به اوزان و قافیه آنان نیز كارگشا نتواند بود. شاعران مقلد به گونه ای شعر می سرایند 
كه گویی در قرون گذشته به سر می برند. آنان نه تنها مسائل زمان خود را بازنمی گویند، حتی به 
مكان و جغرافیای خویش نیز بی توجهند. شاعران كناره های خلیج فارس و سواحل شمال بر اثر 
پیروی از قدما، بهار را یكسان در شعر به تصویر می كشند. خیل مقلدان هرگونه تغییر و تحولی را 
خطا می شمارند، اما نظریه توللی كه با نظریه قدما در مقدمه >رها< به تفصیل آمده و عقاید آنان 

را مردود دانسته، تازگی های قابل توجهی دارد كه مجملی از آن را در اینجا می آوریم.

1( هماهنگی دقیق اوزان و حاال ت
2( تازگی مضامین و تشبیهات و استعارات

3( مقید نبودن گوینده به كاربرد صنایع بدیعی
4( پرهیز از آوردن سكته در اشعار

5( پرهیز از آوردن قوافی و ردیف های دشوار
تازه ای كه به دست فراموشی سپرده  لغات  از  آهنگ و استفاده  تازه و خوش  ایجاد تركیبات   )6

شده است.
7( شناسایی و انتخاب بهترین كلمات

8( خودداری از پوشال گذاری در بحور
9( توصیف دقیق حاال ت و مشاهدات

فریدون در >رها< خواهان تحول در شعر فارسی است. درباره كوتاهی و بلندی مصراع ها بر آن 
است كه چنین كاری با توجه به قالب >مستزاد< دارای سابقه دیرینه است، اما این كوتاه و بلندی 
ها باید ظریف، زیبا و دقیق در قالب شعر بگنجد و آزاد بودن شاعر در انتخاب موقعیت قافیه را در 
خدمت درون مایه و محتوای شعر می داند. به شاعران معاصر و پیروان نیما این انتقاد را وارد می 
داند كه آنان اندیشه های زیبا و بلند را در الفاظ نازیبا بیان می كنند؛ به عال وه آنان را به عدم رعایت 
قواعد دستور زبان فارسی منسوب می داند. بنابراین نوآوری های فریدون در >رها< شایان توجه 
فراوانی است كه متاسفانه مخالفان شعر فریدون، متعصبانه یا به دلیل ناموجه دیگری آن همه را 

نادیده انگاشته اند.

درخشش و موفقیت >رها< به عللی چند وابسته است كه مهم ترین آنها عبارتند از:
1( وجود موسیقی لطیف و غنی در اشعار مجموعه >رها.<

2( زبان توللی در مجموعه >رها< فصیح و بلیغ است
3( قدرت تخیل شاعر تصاویری می آفریند كه زیبا و تازه است: >جغد می خواند و كابوس شب از 
وحشت خویش/ چشم ها دوخته بر شعله شمعی بی نور/ باد می غرد و می آورد آهسته به گوش/ 

ناله جانوری گرسنه از جنگل دور.<

4( وجود قالب های نور در مجموعه >رها< از ویژگی های برجسته آن است. در >رها< گاهی 
از قوالب كهن هم استفاده شده است. موفق ترین كار فریدون در این قلمرو تضمین های اوست. 
>كارون< كه تضمینی از دوبیتی های باباطاهر است، مشهورتر از آن است كه نیاز به آوردن ابیاتی 
از آن باشد، اما >ناپایدار< كه ناشناخته تر از >كارون< است، تضمین زیبایی است كه در نوع خود 
بی همانند است. این شعر چنان با سخنان بزرگان شعر و ادب )حافظ و سعدی( در هم تنیده است 

كه گویی شاعر، شعر آن بزرگان را تضمین نكرده، بلكه خود تمام شعر را سروده است:

می خواند و سایه های گریزنده خیال
می تاخت در فروغ نگاهش به روشنی

>گیرم كه بركنی دل سنگین ز مهر من<
>مهر از دلم چگونه می توانی كه بركنی<

5( در این مجموعه شعرها بر تجربه شخصی شاعر استوار است، به طوری كه برخی از ویژگی 
های شخصیت شاعر را با تكیه بر آن شعرها می توان تمیز داد. مثال در شعر >گنهكار< عال قه 

شاعر به موسیقی و آشنایی با ساز كامال آشكار است:
دل من چنگ افسون است و هر عشق

در آن بنهاده از خود یادگاری
ز هر مهری در او افسرده یادی
ز هر مویی بر او پیچیده تاری

مایه  كه درون  اشعاری  الف  تقسیم كرد:  توان  به دو بخش عمده می  را  مایه های >رها<  درون 
آنها را اندوه، ناامیدی، ناكامی و بیزاری از زندگی و نظایر آن پدید می آورد. در اینگونه اشعار، 
بوی شكست و رنگ سیاه بدبینی، فضای اشعار را تیره می سازد. از ژرفای اینگونه اشعار رسا و 
شورانگیز، فریادهای دردناک انسانی به گوش می رسد كه تا اعماق جان و روح و مغز استخوان 
رسوخ می كند. این اشعار با برخی از آثار هدایت و اندیشه های تلخ او همسایگی تنگاتنگی دارد، 
حتی كلماتی از قبیل مرگ، تابوت، استخوان، گور، جغد، ویرانه، شوم، كابوس و ... كلماتی هستند 
كه در بخشی از آثار هدایت و اشعار فریدون منتشر شده و تاثیر یكسانی را در خواننده به وجود 

می آورند. می گویند ضمن مال قاتی كه میان فریدون و صادق هدایت پیش می آید، فریدون دو شعر 
>باستان شناس< و >دخمه راز< را برای هدایت می خواند و هدایت شیوه كار >فریدون< را می 

پسندد و می گوید: >شیوه كار شاعران معاصر باید اینسان باشد.<

در ژرفنای خاک سیه، باستان شناس
در جست وجوی مشعل تاریک مردگان

در آرزوی اخگر گرمی به گور سرد
خاكستر قرون كهن را دهد به باد

از قطعه >باستان شناس<

اشعاری كه درون مایه آن بر شادی و نشاط و شور زندگی نهاد شده است.
طبیعت گرایی از درون مایه های نمایان مجموعه >رها< است. وصف طبیعت در >رها< چشمگیر 
و خیال انگیز است. دور آنجا كه مرغ خسته شب/ دم فرو می كشد ز ناله و سوز/ دور آنجا كه 
بوسه های سحر/ می خورد بر جبین روشن روز/ اندر آنجا، در آن شكفته دیار/ در جهان فروغ و 

زیبایی/ با خیال تو می زنم پروبال/ از میان سكوت و تنهایی.
از قطعه >دور<

12 سال پس از >رها< و در ادامه >رها<، >نافه< به چاپ می رسد. فرم و مضمون در قلمروی 
اشعار  اینگونه  با  مقایسه  مقام  در  اش  عاشقانه  >رها<  اشعار  از  برخی  یابد؛  می  ادامه  >رها< 
بچگانه و سطحی می نماید، اما در كمال زیبایی و مهارت سروده شده است. مضمون برخی اشعار 
امتیاز آن صراحت و صمیمیت شاعر است كه خود را  عاشقانه بی نهایت خصوصی است و تنها 
اما در اشعار غیرعاشقانه مجموعه >نافه<،  از تقدس نمی پوشاند و ریا نمی ورزد،  در هاله ای 
ناامیدی، شكست و بوی مرگ آنچنان جاری است كه آن را >كتاب مرگ< نامیده اند. برای مثال در 
>كاخ گمان< تنها و تنها مرگ است و باقی هرچه هست دیواره های دروازه نمایی بیش نیست و 

در غزل >فریب<، نیز از دیدگاه فریدون، >امید زوال< رشته استوار و عروه الوثقی شاعر است:

... مگر به زلف تو آویزم ای >امید زوال<
كه رشته های دگر استوار باید و نیست

از قطعه >فریب<
توللی در آخرین دفترهای شعرش >پویه< 13455( و >شگرف< 13533( قالب های نو را به كناری 
می نهد و به قالب های كهن می گراید و اشعارش از مضامین اجتماعی تهی می شود و در بسیاری 
از اشعارش به عوالم صرف عاشقانه و محدود می گراید. هرچند در این اشعار تركیب های زیبا و 

عبارات رسا كم نیستند، مضامین سطحی آنها شایسته شاعر بلندآوازه ای چون او نیست
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1- بانی و كالید
این فیلم عالی درباره زوج جوانی است كه مرتكب چندین 
فقره دزدی و قتل میشوند و سرانجام در كنار هم میمیرند 
و به عبارتی توسط پلیس كشته میشوند. فیلم كه محصول 
آن  كاراكترهای  و  دارد  كند  حركتی  است،   1969 سال 
نمیتوانند با مخاطب ارتباط برقراركنند. نقش كاراكترهای 

اصلی فیلم را »وارن بیتی« و »فی داناوی« بازی میكنند.
فیلم نشان میدهد كه  ابتدایی  »داناوی« در همان سكانس 
بدون  میشود  باعث  كه  است  ماللتها  و  خستگی  ناامیدی، 
و  بیفتد  راه  »كالید«  دنبال  به  بگوید،  كلمهای  حتی  اینكه 
دست به قتل و غارت بزند. »بانی« و »كالید« زوجی عاشق 
به  كه  عشقی  اما  هستند  كار  خالف  هرچند  كه  هستند 
یكدیگر دارند، باعث میشود آنها از همه چیز ببرند و فقط 
به خود و روابطشان اهمیت دهند. فیلم شاهكاری در هنر 
سینما محسوب میشود، اما سینماروها معتقدند این فیلم 
فیلم هم  دیدن  با  و همچنان  آنها میشود  باعث سردرگمی 
آنچه را كه از »بانی« و »كالید« انتظار داشتند، را دریافت 

نمیكنند.

2- شكارچی گوزن
ویتنام  جنگ  تم  با   1978 محصول  گوزن«  »شكارچی 
»رابرت  فوقالعاده  بازی  برای  را  بسیاری  تحسینهای 
دریافت  واكن«  »كریستوفر  و  استریپ«  »مریل  دونیرو«، 

كرد، اما در عین حال به دلیل یك سو نگری در مساله جنگ 
ویتنام شمالی مورد انتقاد قرار گرفت.

با  را  محض  خشونت  گاه  نیمه،  و  ساعت  سه  فیلم  این 
استعارهای از رولت روسی )قرار دادن یك گلوله در هفت 
تیر و شلیك آن( نشان میدهد. خبرنگاران جنگی به استهزا 
ویتنام  جنگ  تمام  در  زیرا  میبرند  كار  به  را  استعاره  این 
حتی یك مورد دیده نشد كه ویت كنگها نیروهای آمریكایی 
اسیر را مجبور به چنین كاری كنند. یعنی همان چیزی كه 

در فیلم »شكارچی گوزن« نشان داده میشود.
در همان زمان مقالهای درباره تالش هالیوود برای موجه 
»شكارچی  آن  در  كه  شد  چاپ  ویتنام  جنگ  دادن  نشان 
كه  كسانی  تند  واكنش  با  كه  خواند  فیلمی  را  گوزن« 
خودشان در این جنگ حضور داشتند، روبهرو شد. پیتر 
جایزه  برنده  كه  نیز  تایمز  آنجلس  لس  خبرنگار  آرنت، 
جنگ  ساله   20 مدت  تمام  »در  نوشت:  نیز  بود  پولیتزر 
ویتنام هرگز حتی یك مورد از بازی رولت روسی مشاهده 

نشد. ...
استعارهای كه »شكارچی گوزن« برای جنگ ویتنام به كار 
نیز مقالهای  تایمز  نیویورك  میبرد یك دروغ كثیف است. 
از »جان پیلگر« خبرنگار جنگ منتشر كرد كه در آن گفته 
آن  عذرخواهی  واقع  در  و  گوزن  شكارچی   ...« میشد: 

بابت آنچه در جنگ رفته است، یك نوع بیاحترامی به یاد و 
خاطره كسانی است كه در این جنگ كشته شدند.«

»شكارچی گوزن« با وجود همه این انتقادهای سینماروها 
تبدیل به یكی از بهترین فیلم های تاریخ سینما با حضور 

بزرگانی مثل »دونیرو«، »استریپ« و »واكن« شد.

3- الرنس عربستان
كه  است  ساعتی  چهار  حماسه  یك  عربستان«  »الرنس 
بسیاری از منتقدان آن را در لیست فیلمهایی كه باید دید 
این  معتقدند  سینماروها  حال  همین  در  اما  میدهند،  قرار 

از  بیش  زمان  و  است  چهارساعته  بیدلیل  كه  است  فیلمی 
فیلم  آنان  نظر  از  است.  داده شده  اختصاص  آن  به  حدی 
حتی  و  نیست  خاورمیانه  مردم  واقعی  نماینده  همچنین 
است.البته  شده  استفاده  كمتر  آن  در  عرب  بازیگران  از 
 1960 دهه  اوایل  فیلمهای  تمامی  در  كه  بود  مسالهای  این 
درباره  تایمز  نیویورك  منتقد  زمان  آن  در  داشت.  وجود 
شخصیت  روی  كافی  اندازه  به  فیلم  نوشت:  فیلم  این 
را  خود  توجه  بیشتر  و  میشود  متمركز  الرنس  انسانی 
روی چشماندازهایی میكند كه الرنس آنها را هیجانانگیز 
انگلیسی  افسر  این  زندگی  كه  نگارانی  تاریخ  میدانست. 
واقع  در  فیلم  میگویند  دادهاند،  قرار  بررسی  مورد  را 
برداشتی آزاد از زندگی وی به نقل از كتاب بیوگرافی كه 
به  آن دست  خود الرنس نوشته )هفت ستون خرد( و در 

اغراق زده است.

4- 2001: یك اودیسه فضایی
شاید  و  سینما  تاریخ  فیلمهای  مهمترین  از  یكی  فیلم  این 
باشد.  فقید  »استنلی كوبریك«  بزرگترین دستاورد هنری 
فیلم به لحاظ تصویری تأثیر برانگیز و به شدت خیاالنگیز 
است، اما در عین حال بسیار طوالنی است و سكانسهایی 
اما  بود،  حوصله  پر  بسیار  باید  آنها  دیدن  برای  كه  دارد 

اندیشهای كه پشت همین سكانسهای  تأثیر و  به هر حال 
حال  هر  به  اما  است،  ناپذیر  انكار  دارد،  وجود  مطول 
بسیاری از سینماروها همین طوالنی بودن فیلم و سكانس 
فضا  به  اصلی  كاراكتر  ورود  در  كه  سكانسی  بویژه  ها، 
كل  در  دارند.  شكایت  آن  بابت  و  نمیپسندند  را  میگذرد، 

بسیاری از سینماروها معتقدند، نمیتوانند با فیلم ارتباط 
درك  قابل  غیر  را  مرگ  سكانس  جمله  از  و  كنند  برقرار 
این در حالی است كه منتقدان فیلم را بسیار  اما  میدانند، 
را در صدر  آن  نیز  آمریكا  فیلم  انستیتو  محترم میدانند و 

فهرست بهترین فیلم های علمی تخیلی تاریخ سینما قرار 
داده است. فیلم نه در زمان ساخت و نه پس از آن هیچگاه 

در گیشه موفق نبوده است.

5- تولد یك ملت
از  یكی  گریفیت«  دبلیو  »دی  ساخته  ملت«  یك  »تولد 
این  است.  سینما  تاریخ  های  فیلم  برانگیزترین  بحث 
از  اثر صامت ساخت سال 1915 است كه یكی  فیلم كه یك 
پیشگامان سینما نیز محسوب میشود و به نوعی شاخص 
استانداردهای تكنیكهای سینمایی مثل كلوزآپ، اتصال و 

پیوستگی تصاویر و ... است.
را  آمریكا  تاریخ  و  است  نژادپرستانه  شدت  به  فیلم  اما 
درباره  و  میدهد  نشان  هست  كه  آنچه  از  شكوهتر  با 
كوكالكس كالنها دست به خیالبافی میزند و از جنایاتی كه 
آنها انجام دادند چیزی نمیگوید و یا حداقل آنها را موجه 
آنها  نگاه  و  سینمایی  منتقدان  نظر  از  فیلم  میدهد.  جلوه 
به ارزشهای هنری كار عالی است اما سینماروها آن را به 
دلیل تعصباتی كه دارد، نمیپسندند. گریفیت پس از ساخت 
بعدها موجب چه  فیلمش  ببیند  كه  نماند  آنقدر زنده  فیلم 

تعصباتی در بین افراطیها شد.

6- بن هور
»چارلتون  بازی  با   1959 سال  محصول  حماسی  اثر  این 
هستون« ركورد پر هزینهترین فیلم، بزرگترین چیدمان و 
مجموعه، پرفروشترین فیلم و باالترین رقم دریافت اسكار 
سكانس  كرد.  دریافت  خود  زمان  در  را  سینما  تاریخ  در 
عنوان  به  نیز  فیلم  در  سواری  ارابه  مسابقه  به  مربوط 
یكی از پر هیجانترین سكانسهایی كه تاكنون فیلمبرداری 
شده است، شناخته میشود، اما به جز این بقیه فیلم در حد 
دارد. »گری گیدنیز« منتقد سینما درباره  متوسطی قرار 
مثل  بنهور  »تماشای  نوشت:  سان  نیویورك  در  فیلم  این 
غذا  نوع   10 كه  نشستهاید  غذا  میز  یك  پشت  كه  است  آن 
در آن وجود دارد اما متوجه میشوید همه آنها با پودینگ 
سیبزمینی درست شدهاند. به جز یكی از آنها كه یك كیك 
كوچك توتفرنگی است. )این یك كیك خوشمزه هم همان 

سكانس مربوط به ارابه سواری است.(«

7-  همشهری كین
این فیلم كه شاهكار »اورسن ولز« محسوب میشود، برای 
عاشقان سینما و منتقدان فیلمی بس بزرگ است كه اغلب 
سینما  تاریخ  فیلمهای  بهترین  فهرست  صدر  در  را  آن 
را  آن  از سینماروها  در عین حال خیلی  اما  قرار میدهند، 
در  سبك  و  هنر  ارزش  معمول  طور  به  زیرا  نمیپسندند. 
اغلب مخاطبان بسادگی  و  نادیده گرفته میشود  ها  گیشه 

قرار  تأثیر  تحت  نه  هستند،  شدن  سرگرم  خواهان  فقط 
روند  و  است  طوالنی  فیلمی  كین«  »همشهری  گرفتن. 
كندی دارد و داستان آن نیز مربوط به صاحب یك روزنامه 
است كه دقیقا برای مخاطبان ولو آمریكایی شناخته شده 
نیست. البته ناكامی فیلم در جلب توجه مخاطبان مانع از 
آن نمیشود كه ارزشهای هنری آن و بویژه بازی فوقالعاده 

»ولز« در نقش »چارلز فاستركین« نادیده گرفته شود.

Cheat sheet :منبع

سینما

با آبونمان )اشتراک(  
هفته نامه پرشیـــن، 

 به گسترش فرهنـگ و هنــر 
جــدای از هرگونه گرایشهای 

سیاسی و  مذهبـــی، 
کمكی وافر میكنید. 

هفت فیلم برجسته و كالسیكی كه مردم نپسندیدند

خسته کننده، اما عالی
 نظر منتقدان سینما و سینماروها همیشه یكسان نیست. گاهی منتقدان فیلمهایی را میپسندندكه سینما روها هیچ 
عالقهای به دیدن آنها ندارند و برعكس گاهی سینماروها برای تماشای فیلمی به سالنهای سینما هجوم میبرندكه 
منتقدان معتقدند هیچ ارزشی ندارد. در اینجا با 7 فیلم برجسته و فوقالعادهای كه در زمان اكران خود با تحسین 
اما در گیشه شكست نسبی  منتقدان روبه رو شده و بهترین فیلمهای زمان تلقی شدند و جوایز را درو كردند، 

خوردند، آشنا می شوید.
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درباره »آنچه در سایه ها انجام می دهیم«، فیلمی از سینمای نیوزیلند

ترسناک و غریب!
بعد  ماه  چهار  و  سال  یک  می دهیم«  انجام  سایه ها  در  »آنچه 
از اکران شدن در »سان دنس 2014« معروف ترین و معتبرترین 
و  شمالی  آمریکای  در  تازه  جهان،  مستقل  سینمای  فستیوال 
اروپای غربی به نمایش عمومی در آمده و به عنوان فیلمی گاه 
ترسناک و گاه مفرح)!( و فانتزی و یک اثر سینمایی دائمًا غریب 
و  کرده  جلب  خود  به  را  زیادی  توجه  آشامی اش  خون  تم  با  و 
تبدیل به یکی از الگوهای جدید و البته عجیب فیلم های مرتبط با 
Vampireها شده است ولی معلوم نیست که تماشاگران بعد از 
دیدن این فیلم آن را تحسین می کنند و یا با حیرت می پرسند که 

سازندگان این فیلم بیشتر هنرمند هستند یا دیوانه؟!!
و  کارگردانان  که  شویم  متذکر  ابتدا  مجبوریم  اوصاف  این  با 
وای  تایکا  و  فرانسوی  مان  کله  ژمان  فیلم  این  سناریست های 
کنکوردها«  »پرواز  فیلم  در  پیشتر  که  هستند  نیوزیلندی  تیتی 
همبازی بوده اند و در نتیجه با ایده ها و طرز فکر یکدیگر کامال 
آن  نمی دانید  که  است  فیلمی  اما  آشنایی  این  حاصل  آشنایند. 
را به شدت بکوبید و یا در پایان آن فقط از سادگی و بی هدف 
بودن فیلم بنالید و بخصوص این سؤال را مطرح کنید که چرا 
این فیلم نیز به جمع کارهای پرشمار مستقلی پیوسته است که 
طی سالهای اخیر با نمایش در سان دنس سر و صدایی را بپا 

کرده اند و مثل یک پدیده با آنها برخورد شده است.

چهار مالیخولیایی
اگر بخواهید خالصه و جمع و جور بدانید كه در این فیلم چه روی می دهد و 
ماجراهای آن از چه قرار است، باید توضیح بدهیم كه 4 خون آشام در خانه ای 
آمده اند  آنهاست، گرد  تملک جمعی  نیوزیلند واقع و در  كه در شهر ولینگتون 
و آنجا دائمًا خون مردم را می آشامند و قبل از آن طبعًا مجبورند ابتدا آنها را 
بكشند! برای این كه این موضوع ساده حوصله همه را سر نبرد و این فیلم را 
هجو جلوه ندهد، )كه البته این چنین هست( كله مان و وای تیتی مجبور شده اند 
روی كاراكترهای متفاوت این آدم ها و تغییرات دائمی احواالت هر یک از آنها 
مانوور كنند و با معرفی چهار آدم مالیخولیایی بگویند و بپرسند كه چرا كار 
آنها به خون آشامی كشیده شده و به چه سبب از این كار لذت می برند. برخی 
»خانواده  مثل  هنری اش  محصوالت  فقط  گویی  قصه  شیوه  این  از  می گویند 
تلویزیون  در  آشامی  خون  خنده دار  و  مفرح  سریال  یک  كه  می آید  در  آدامز« 
آمریكا بود و در دهه 1990 دو فیلم بلند سینمایی با شركت رائول جولیای فقید 
هم از روی آن ساخته شد. ظاهرًا كله من و وای تیتی زیاد به این موضوع فكر 
نكرده اند و برایشان مهم نبوده است. در نتیجه ما وای تیتی را در رل ویاگو 
می بینیم كه خون آشامی باقی مانده از قرن بعد هم است و چون »Vampire«ها 
هرگز نمی میرند او همچنان مشغول كشتن مردم و نوشیدن خون شان است اما 
اینک در خانه ای در شهر ولینگون رحل اقامت افكنده است كه پیشتر هم به آن 
اشاره كردیم. او آن قدر مبادی آداب و هوشیار شده است كه وقتی می خواهد 
گردن كسی را گاز بگیرد، برای نپاشیدن خون به اطراف چند كاغذ روزنامه را 
در اطراف سر وی روی مبل و زمین پهن می كند. كله مان هم ایفاگر رل والد و 
یا والدسیالو است كه بیشتر ترجیح می دهد نه به طور انفرادی بلكه در حضور 
جمع و به شیوه گروهی و وقتی همه جمع اند و مثال در یک مهمانی خون طعمه 
دیكون  كاراكترهای  بیافزایید  آنها  به  كند!  جان  نوش  را  آن  و  بریزد  را  خود 
)جاناتان بروگ( و همچنین پتیر )بن فرانشام( را كه بی شباهت به نوسفراتو 
نیست تا جمع چهار نفره ای كه گفتیم و پایه های قصه این فیلم هستند، كامل 

شوند.

نیاز به كارت دعوت!
قصه به ما می گوید كه چهار نفر فوق هر یک در مقطع و زمانی بسیار متفاوت 
خون آشام شده اند و دلیل تفاوت شدید شخصیت و عادات شان نیز همین مسئله 
قرن  باورهای  و  ایده ال ها  با  كه  است  این  نفر  چهار  هر  مشترک  وجه  است. 
فعلی كنار نمی آیند و قادر به درک و هضم آن نیستند و هر چه هم در این زمینه 
با سر زدن به مهمانی های  آنها دل شان می خواهد  می كوشند، فایده ای ندارد. 
مختلف خون مردم را بیاشامند اما متوجه می شوند در اكثر جاها تا زمانی كه 

از قبل دعوت نشده باشند، اجازه ورود ندارند.
در چنین فضا و دنیایی فیلمسازان مجبور شده اند برای ایجاد جذابیت و راضی 
وجوه  و  كاراكترها  تک  تک  روی  پیش  از  بیش  لحظه  هر  تماشاگران  كردن 
مختلف آنها مانوور كنند و عادات جالب و عجیب آنان را به تصویر بكشند اما 
اگر مسئله پیدا شدن هوادارانی ویژه برای این فیلم و نظایر آن و تبدیل شدن 
بعضی چیزهای هجو به كارهای موسوم به CULT در كار نبود، قادر بودیم با 
صراحت بیشتری بگوییم كه تیر سازندگان به سنگ خورده و »آنچه در سایه ها 
انجام می دهیم« فیلمی است كه بیشتر دیوانگی را گواهی می دهد تا نبوغ را و 
فقط به یک كار احمقانه می ماند تا یک اثر هنرمندانه. كار به آنجا می كشد كه 
یک سكانس دو دقیقه ای صرف توضیح این نكته می شود كه چرا وقتی ویاگو با 
دیدن یک طعمه تازه ذوق زده می شود، چنان خودش را گم می كند كه در زمان 

گاز گرفتن گردن قربانی بینوا جوی خون را در اطراف وی جاری و سپس آن را 
با یک ساندویچ قیاس می كند.

زامبی ها هم می آیند!
وقتی اینها هم كفایت نمی كنند و فیلم همچنان می لنگد، كله مان و وای تیتی دو 

كاراكتر دیگر را هم در نیمه دوم فیلم به این جمع ویژه می افزایند. یكی نیک 
)كوری گونزالز ماكوئه( است كه در دیوانگی دست كمی از اعضای قبلی گروه 
ندارد و هنوز نیامده و با اعالم رسمی خون آشام بودن به ساكنان محل، توجه 
عمومی به خانه مذكور را بیشتر می سازد و دیگری استو )استو راترفورد( كه 
مشخصه مهم وی تسلط اش بر وسایل مدرن الكترونیک و فن آوری های جدید 
است و از این طریق می تواند خون آشامان فوق رادر كارهایشان به لحاظ زمانی 
پیش بیاندازد و به آنها بیاموزد كه چطور از دوربین های دیجیتال برای تشریح 
قدیمی شان  دنیای  از  را  قرنی  چند  خونخواران  این  و  گیرند  بهره  اهداف شان 
خارج كند. در نهایت سر و كله زامبی ها هم پیدا می شود تا جمع دوستان جمع 
از دوستداران  بسیاری  نزد  فیلم  این  دیدن موفقیت  بابت  از  شود و شگفتی ها 
سینما كامل شود. در میان فیلم های مستقلی كه طی سالهای اخیر ابتدا در سان 
عوامل  و  شده اند  تبدیل  جهانی  پدیده های  به  سپس  و  كرده  خودنمایی  دنس 
این قطعًا  دیده اند،  هالیوود  بزرگان  در جمع  از چند سال  بعد  را  ساخت خود 

بدترین و احمقانه ترین فیلم ممكن است و هیچ پیامی جز هجو بودن ندارد ولی 
این كه چطور می توان این امر بدیهی و آشكار را در یک غرب فاقد فرهنگ و 
غرق در سرگشتگی به دوستداران كالت كالسیک های اجتماعی تفهیم و این فیلم 
را به طور كلی از این جمع خارج كرد، بحثی ثانوی است كه اطمینانی در مورد 

كسب موفقیت در آن وجود ندارد.

مشخصات فیلم
عنوان: »آنچه در سایه ها انجام می دهیم«

محصول: یونیزون فیلمز
تهیه كنندگان: چلسی وینس تنلی و امانوئل مایكل

سناریست ها و كارگردانان: ژمان كله مان و تایكا وای تیتی
مدیران فیلمبرداری: ریچارد بالک و دی جی استیپسن

طراح صحنه: را وینسنت
موسیقی متن: دیوید دانلوسن و استیو روچ

تدوینگران : جونو وودفورد رابینسون و یاناگورسكایا
طول مدت: 86 دقیقه

بازیگران: ژمان كله مان، تایكا وای تیتی، جاناتان بروگ، بن فرانشام، كوری 
گونزالز ماكوئر، استو راترفورد و جكی ون بیک.

Hollywood Reporter :منبع
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موسیقی

مخاطب 
موسیقی 
کیست؟

محسن شهرنازدار

»چند موسیقی دان سلیقه مخاطب موسیقی را ارزیابی می 
كنند.« ؛ »مخاطب باید با موسیقی درگیر شود« ؛ »مخاطبان 
موسیقی اصیل ایرانی از لذت شنیدن آن محروم مانده اند 
« و ...  تیترهایی از این دست ،هر از گاهی در میان اخبار 
و مقاالت موسیقی در مطبوعات ایران به چشم می خورد.
موسیقی«  »مخاطب  مجهول  به  جملگی  تیترهایی  چنین 
اشاره دارند كه الاقل از منظر اجتماعی كمتر به آن پرداخته 
شده است.این یادداشت نگاهی گذرا به موضوع مخاطب 

در موسیقی دارد:

با  كه  هایی  تفاوت  میزان  به  اجتماعی  مختلف  های  گروه 
هم دارند، در سلیقه موسیقی نیز با هم یكسان نیستند. در 
گروه های نخستین و گروه های دومین، این تفاوت سلیقه، 
و  خویشاوندی،قومی  های  دارد.گروه  آشكاری  مرزبندی 

را  تمایز سلیقه موسیقی  از  نمونه  های روشنی  مذهبی  
نیز به نمایش می گذارند. در گروههای جمعیتی  و طبقات 
سلیقه  تمایزهای  توان  می  هایی  تفاوت  با  نیز  اجتماعی 
از این طبقه بندی  موسیقایی افراد را بازنمایی كرد.یكی 

ها، جمعت های روستایی و شهری است.

از  بازتابی  موسیقی  روستایی،  فرهنگ  در  كلی  طور  به 
و  معیشتی  های  سیستم   ، اقلیمی  های  ویژگی  و  طبیعت 
باورهای اعتقادی است.طبیعت در اینجا نقش مهمی ایفا 
موسیقی  در  پیرامون  طبیعت  اصوات  انعكاس  كند؛  می 
های قومی و شكل گیری سازهای پرصدایی كه مشخصا 
در فضای طبیعت قابل شنیدن هستند؛مانند سرنا و كرنا و 
دهل و ... رابطه مستقیم طبیعت با موسیقی غیر شهری 
را نشان می دهد. در عین حال رابطه مخاطب روستایی با 
موسیقی، ناشی از ارتباط انسان با آیین است.این آیین ها 
مرتبط  های  یابند.»آیین  می  نمود  مختلفی  های  شكل  در 
حركات  در  و  كنند  می  تولید  را  خود  موسیقی  كار«  با 
چوب  نظیر  یابند؛  می  تجلی  بومی  های  رقص  و  جمعی 
داشت  و  كاشت  گانه  كه مراحل چند  بازی شرق خراسان 
نشان  ها  رقصنده  های  فرم  در  را  محصول  برداشت  و 
از نشا  بازتابی  آبادی گیالن كه  یا رقص قاسم  می دهد و 
بر  مذهبی«  های  »آیین   . است  برنج  وبرداشت  كاشت  و 
فرهنگ  های  ویژگی  و  اعتقادی  های  باورداشت  اساس 
آیین  هستند.این  متنوع  بسیار  و  آیند  می  وجود  به  قومی 
ها موسیقی خاص خود را تولید می كنند  و تابع مناسک 
سیستم  كه  هایی  آیین  همچنین  شوند.  می  اجرا  معینی 
و  مرگ  ازدواج،تولد،  آورند؛نظیر  می  وجود  به  اجتماعی 
مخاطب  رابطه  نتیجه  در  دارد.  را  خود  موسیقی  ...نیز 
از  تابعی  و روستایی،  قومی  فرهنگ های  در  با موسیقی 
وابستگی  میزان  به  روستایی  است.انسان  آیین  با  رابطه 
درونی به آیین،با موسیقی آیینی نیز پیوند دارد و مخاطب 

آن قلمداد می شود.

می  اتفاق  دیگری  گونه  به  ماجرا  این  همه  اما  شهر  در   

 » فرهنگی  »سرمایه  را  موسیقی  با  رابطه  اینجا  در  افتد. 
فرد تعیین می كند. به این ترتیب در شهر ، رابطه مخاطب 
نوعی  را  آن  توان  می  كه  دارد  مراتبی  سلسه  موسیقی  با 
»نابرابری فرهنگی« محسوب كرد.  بوردیو جامعه شناس 
نامدار فرانسوی، در تحقیقی كه در حدفاصل دهه شصت 
فرانسه  اجتماعی  مختلف  طبقات  میان  میالدی  هفتاد  و 
شناخت  برای  ابزاری  عنوان  به  موسیقی  از  داد،  انجام 
فرهنگی  سرمایه  انباشت  مكانیسم  درک  و  نابرابری  این 
قطعه  خود،سه  پژوهش  انجام  برای  كند.او  می  استفاده 
از  كالسیک  اثری  نخست  قطعه  كرد؛  انتخاب  موسیقی 
یوهان سباستین باخ بود كه از مجلدهای كالویسن تعدیل 
از  اثری  آبی  راپسودی  دوم  قطعه  شد.  انتخاب  او  شده 
پیانو  تكنوازی  برای  كه  ای  قطعه  ؛  بود  گرشوین  جرج 
آخر،  قطعه  نهایت  در  است.و  شده  نوشته  جز  اركستر  و 
كه هنوز هم  اشتراوس  آبی ساخته  دانوب  والس معروف 
با  را  اجتماعی  گروه  سه  بوردیو  دارد.  عمومی  محبوبیت 
طبقات  پایین  میانی«،»گروه  طبقات  باالی  »گروه  عناوین 
میانی« و »طبقه كارگر« انتخاب می كند و میزان شناخت 
و سلیقه این سه گروه را به قطعات یاد شده مورد ارزیابی 
قرار می دهد. در نتایج به دست آمده ، گروه طبقات باالی 
میانی كه فرصت اندوختن سرمایه فرهنگی داشته اند،اثر 
باخ را انتخاب كرده اند . به ترتیب گروه های پایین طبقات 
میانی و طبقه كارگر اثر گرشوین و دانوب آبی اشتراوس را 
برگزیده اند.در این تحقیق هرچند مساله سرمایه فرهنگی 
در شناخت گروههای مخاطب موسیقی به عنوان یک اصل 
پذیرفته شده، اما به نابرابری اجتماعی حاصل از انباشت 
سرمایه اقتصادی، به عنوان یک فاكتور اصلی برای جذب 
سرمایه فرهنگی نیز اشاره شده است.موضوعی كه البته 
قابل تعمیم به همه جوامع نیست. بخصوص در جوامعی 
گروههای  اند،  بوده  ناگهانی  اجتماعی  تغییرات  شاهد  كه 
داشته  سرمایه  انباشت  امكان  چند  ،هر  جدید  اجتماعی 
در  آورند.  نمی  دست  به  فرهنگی  سرمایه  الجرم  باشند، 
ایران برای انطباق این تعریف با سیستم شهری، عالوه بر 
این با دشواریهای دیگری هم روبرو هستیم. مشكل  اصلی 

در  بخصوص  ایران  بزرگ  شهرهای  در  توسعه  نحوه  را 
چند دهه گذشته به وجود می آورد كه به نوعی در تضاد 
به  توجه  انقالب  از  پس  است.  بوده  شهری  عقالنیت  با 
فرهنگ های روستایی و طبقات فرودست جامعه  با آرمان 
های انقالبی حمایت از مستضعفان همسویی داشت و در 
فرهنگ  توسعه  زمینه  ترتیب  این  به  گرفت.  جدیت  نتیجه 
روستایی در شهر نیز فراهم آمد و الگوی توسعه شهری، 
تابعی از نحوه توسعه در تفكر روستایی شد. در نتیجه به 
میزانی كه شهرها میزبان مهاجرت از روستا شدند، ساز و 
كار فرهنگ روستایی در فرهنگ شهری اثرگذاشته است.
در این فرایند الگوی شنیداری طبقات شهری، حداقل نزد 
مهاجرین چند دهه گذشته، از فرهنگ مبدا مهاجرت تبعیت  
كالسیک  موسیقی  نظیر  شهری  است.موسیقی  كرده 
موسیقی  فرهنگ  از  بخشی  پذیرش  به  ناچار  نیز  ایرانی 
در  بیان  نحوه  و  لحن  امروزه  كه  ای  گونه  به  شد؛  قومی 
موسیقی اقوام ایرانی،در موسیقی شهری ایران نیز قابل 
های  تفاوت  كیست؟  موسیقی  این  است.مخاطب  شنیدن 
فرهنگی و اجتماعی این گروه از مخاطبان، با مخاطبان هر 
یک از گروههای موسیقی كالسیک و قومی ایران چیست؟ 
سرمایه اقتصادی این سه گروه از مخاطبان؛چه ارتباطی 
این دست  از  آنان دارد؟پرسش هایی  با سرمایه فرهنگی  
در  موسیقی  اجتماعی  مطالعات  و  فرهنگی  تحقیقات  در 
نیز مطرح  آن  البته گویا پرسش  و  پاسخ مانده  ایران، بی 
زده می  بندی شتاب  در یک جمع  این حال  است.با  نشده 
توان گفت : بخشی از سرمایه فرهنگی كه به عنوان میراث 
جامعه  متوسط  طبقات  نزد  خانوادگی  آموزش  سیستم 
به  اینک  بود،  مانده  باقی  قبل  های  دهه  در  ایران  شهری 
بر  است.  اقتصادی  سرمایه  فاقد  كه  یافته  انتقال  نسلی 
خالف نتیجه تحقیق بوردیو، »گروه پایین طبقات میانی« 
اختیار  در  را  فرهنگی  سرمایه  بیشترین  امروز،  ایران  در 
دست  از  و  اجتماعی  نابرابری  دلیل  به  كه  گروهی  دارد؛ 
دادن پایگاههای اقتصادی ،به حاشیه رانده شده و یا حتی 

به روستا مهاجرت كرده است!
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داستان گرگی که 
800 نفر را درید!

رضا سلیمان نوری

خیلی ها با واژه گرگ آدمخوار، آشنایی دارند و شاید هم بارها خواسته یا ناخواسته آن 
را نیز به كار برده اند. به عنوان مثال شنیده اید كه برخی پدرها و مادرها یا بزرگ ترها، 
برای نهی و ترساندن كودكان از كاری به آنان می گفتند: اگر این كار را انجام دهی، می 

گم  گرگه تو را بخوره!
و باز بدون تردید، شنیده اید كه برای اثبات خوی ناپسند برخی انسان نماها، می گویند 
فالنی چون گرگ آدمخوار به هیچكس رحم نمی كند. حال این پرسش مطرح است كه 
واقعیت  از  عاری  مثلی  یا  تعبیر  و  افسانه  یک  در حد  یا  داشته  آدمخواری وجود  گرگ 

است؟ 
شاید اغلب مردم این امر را افسانه ای بیش ندانند اما برای اهالی آبدانان داستان گرگ 
آدمخوار، یک حقیقت غیر قابل انكار است كه  داغ ناشی از این حادثه شگرف و تلخ، 
هنوز در دل تعدادی از این مردم جا دارد.  به استناد سندهای معتبر، در سال های 1318 
تا 1322 خورشیدی منطقه آبدانان و بخشی از شهرستان دهلران، در سایه وحشتناک 
موجودی وحشی قرار داشت  كه صدها نفر را با دندان های تیز و بی رحم خود دریده و 

خورده و تعداد زیادی را هم مجروح كرده است. 
  

ویژگی های گرگ آدمخوار
جمشید حرمی از فرهنگیان آبدانانی كه كتابی درباره این جانور خونخوار با نام »گرگ 
آدمخوار« منتشر كرده درباره ویژگی های آن نوشته است:»بر پایه گزارش های موثق 
و موجه  افرادی كه خود مورد حمله این موجود قرار گرفته اند، این حیوان وحشتناک 
دارای موهایی نرم و زرد رنگ با نقطه های سیاه  به طول سه متر و ارتفاع یک و نیم متر، 
با دمی به طول 80 سانتیمتر، دستانی كوتاه و كلفت، جثه ای بزرگ و كله ای به نسبت 
كوچک بوده كه بیشتر به ببرهای آسیایی شباهت داشته است. از دیگر ویژگی های این 
جانور وحشی شتاب تند و جهش تیز، مهارت فوق العاده در شنا كردن، هیبت ترسناک 
و منحصر به فرد و وحشت زیاد سگ ها از آن بود. شكار كودكان یک تا 13 ساله، مهارت 
باال در ربایش كودكان از دامن مادران و پدران، بوی بسیار بد و متعفن دهان، خودداری 
از خوردن گوشت دام ها و دیگر جانداران، استفاده مطلق از گوشت انسان از جمله دیگر 

مشخصه های گرگ آدمخوار آبدانان بود.«
  

امنیت آبدانان با وجود گرگ آدمخوار
بر اساس آنچه در كتاب »گرگ آدمخوار« ذكر شده، خبر پیدا شدن این حیوان چون بمب 
در منطقه آبدانان پیچیده و فضای جان و روح مردم را نا امن و وحشت زده كرده بود. 
والدین برای حفظ جان فرزندان خود از حمله این حیوان، آنان را به صورت سری به 
هم بسته و یک سر طناب را به ستون سیاه چادر و سر دیگر آن را در دست می گرفتند 
و تا صبح بیدار می ماندند. روشن كردن آتش انبوه و درست كردن آالچیق های بلند از 
دیگر اقدام های تامینی مردم بوده است.  با این وجود باز هم هر روز شاهد تلف شدن 
خردسالی از سوی این جانور بودند. رعب و وحشت و ماتم و عزا در طول سال های 
1318 تا 1321 آبدانان را فرا گرفته و هیچكس از دست این دزد بی رحم در امان نبود. 
بر پایه اسناد موجود  گرگ آدمخوار، در این دوره زمانی 5 ساله نزدیک به 800 نفر از 
كودكان و میانساالن آبدانان، دهلران و قسمت هایی از لرستان را خورده  یا زخمی كرد.

 
 پناهگاه گرگ آدمخوار 

»ژیور«  مناطق  بوده،  دولتی  ماموران  جزو  زمان  آن  در  كه  چراغی  محمد  گفته  به 
زیاد،  رودخانه های  ژرف،  دره های  وجود  علت  به  گاو«  »سیاه  و  »شلت«  گل«،  »گل  و 
پنهان شدن و  تپه ماهورهای بی شمار محل  و  انبوه  بیشه زارهای فراوان، جنگل های 
استراحت روزانه گرگ آدمخوار بود و  بارها رهگذران این حیوان را در مناطق ذكر شده 
تا  بود  باعث شده  فراوان حاشیه رودخانه منطقه  نیزارهای  این وجود  با  بودند  دیده 
حیوان خونخوار اما زیرک  از دست تفنگچی های زبردست ایلیاتی جان سالم به در برد.

 
 پایان ماجرا

ترسناک،  گربه سان  این  شكار  برای  و  آمد  سر  به  منطقه  بزرگان  صبر  سرانجام 
تفنگچی های ماهر و تفنگ های پیشرفته به كار گرفته و  دام ها و تله های زیادی نصب 
و ایجاد شد  و ترفندهای متنوعی برای كشتن این موجود ناشناخته به كار بسته شد  
اما هیچ كدام حریف گرگ آدمخوار نشدند و او همچنان به آدم ها حمله كرده و آنها را 

می خورد. 
جمشید حرمی، نویسنده  كتاب »گرگ آدمخوار« ضمن نوشتن این مطلب در كتاب خود 
كشتن  می نویسد:»  و  پرداخته  حیوان  این  زندگی  به  دهنده  پایان  ماجرای  تشریح  به 
گرگ آدمخوار مستلزم جرأت زیاد، تجربه ممتد و قدرت بدنی فوق العاده است كه گویا 
این صفات در وجود كربالیی »باباخان پوراحمدی« از اهالی منطقه گرمسیری آبدانان 
متجلی شده بود. او كه هیچ گاه بدون تفنگ سر بر بالین نمی گذاشت، تصمیم می گیرد 
بگیرد   او  از  را  كودک  همه  این  انتقام  و  كند  كوتاه  مردم  سر  از  را  شرور  این  شر  كه 
شبی از شب های سرد زمستان سال 1321 از قضای الهی، گرگ آدمخوار مهمان كربالیی 
باباخان می شود، دو شكارچی رو در روی هم قرار می گیرند! در یک سو مرد با تفنگی 
پر از سرب گداخته و اراده پوالدین و در طرف دیگر، دندان های تیز و شكمی گرسنه و 
كام خشک برای مكیدن خون بندگان خدا. جانور در حال فشردن گلوی فرزند خفته در 
آغوش مهربان مادر است كه صفیر غرش دو گلوله پی در پی، فضای سیاه چادر را ملتهب 
و آرامش آبادی را در هم می ریزد.  جانور در كمال ناباوری به هوا پرتاب و جلوی آشیانه 
عشایری كربالیی باباخان نقش بر زمین می شود و سرانجام پس از سال ها خونخواری، 
تسلیم مرگ می شود.  هلهله زنان خانه به آسمان شب بلند می شود، مرد خانه چند گلوله 
به نشانه شادی به هوا شلیک می كند.خبر مرگ هیوالی وحشت همه جا را فرا می گیرد. 
13 مرد ایل الشه متعفن حیوان را جابه جا می كنند و با كارد انتقام شكم او را سفره 
معصوم  كودكان  گردن  بخش  زینت  كه  آبی  و  سبز  مهره های  و  زنگوله  ده ها  و  كرده 
بود از شكم گرگ آدمخوار بیرون آورده می شود.« و این چنین ماجرای گرگ آدمخوار 

آبدانان به پایان می رسد.

تاریخ

سالروز نخستین چاپ 
»صور اسرافیل«

در  اسرافیل«  انتشار روزنامه »صور  هشتم خرداد سال 1286 هجری شمسی، 
دوران مشروطه آغاز شد. این روزنامه را میرزا جهانگیرخان شیرازی مشهور 
ادیب  اكبر دهخدا  آن هم علی  نویسنده اصلی  و  اداره می كرد  به صور اسرافیل 
می نوشت.   را  روزنامه  مطالب  روان  و  ساده  طرزی  به  كه  بود  ایرانی  پرآوازه 
تاثیری شگرف در  تا آن زمان در روزنامه ها بی سابقه بود و  این طرز نگارش 
تغییر نوع نگارش روزنامه ها ایجاد كرد. سهراب یزدانی، نویسنده كتاب »صور 
اجتماعیون  كه  نیست  روشن  موضوع  این  می نویسد:   آزادی«  نامه  اسرافیل: 
انتشار  آنكه  یا  كنند  منتشر  روزنامه ای  گرفتند  تصمیم  گروهی  به طور  تهران 
جهانگیرخان  میرزا  است:  اینها  ما  آگاهی  بود.  فردی  تصمیمی  صور اسرافیل 
ارتباط نزدیک  اوغلی و تقی زاده  با حیدر عمو  عضو اجتماعیون تهران بود و 
داشت.  وی از اعضای برجسته »انجمن اتحادیه آذربایجان« بود كه اجتماعیون 
بر آن نفوذ داشتند و یكی از مراكز اصلی مبارزه با اتابک بود. شاید بتوان گفت 
به  شدند  مصمم  دیدند،  خطر  در  را  مشروطیت  هنگامی كه  تهران  اجتماعیون 
پشت گرمی روزنامه ای پیشرو بر دامنه مبارزه خود بیفزایند، اما با آگاهی های 

كنونی این فرضیه ای اثبات نشده بیش نیست. این را نمی دانیم كه چه كسی فكر 
انتشار صور اسرافیل را پیش كشید. به نوشته تقی زاده در اوایل سال 1325 ق./ 

1286ش. میرزا ابوالقاسم خان به صرافت افتاد كه روزنامه ای را با سرمایه خود 
به راه اندازد. همچنین در ربیع االول 1325/  اردیبهشت 1286 روزنامه مجلس 
اسرافیل  صور  به نام  روزنامه ای  می خواهد  ابوالقاسم خان  میرزا  كه  داد  خبر 

منتشر كند. 

سالروز تولد نخستین 
انسانی که فضا را پیمود

در  او  لئونوف، فضانورد روسی است.  الكسی  تولد  نهم خردادماه، سالروز 

نخستین  واسخود2  ماموریت  در  است:  داشته  شركت  تاریخی  ماموریت  دو 
در  آپولو-سایوز  آزمایشی  پروژه  در  و  داد  انجام  را  فضایی  راهپیمایی 
نخستین همكاری بین المللی فضایی نقش موثری ایفا كرد. وی پس از انجام 
كیهان نوردان  گروه  فرماندهی   1976 سال  از  فضایی اش،  ماموریت های 

شوروی را به عهده گرفت.
الكسی لئونوف روز 30 مه 1934 )9 خرداد 1313( در روستای لیستویانكا در 

سیبری مركزی چشم به جهان گشود. در سال 1953، الكسی وارد دانشكده 
آموختن مبانی پرواز  به  را  اول  اوكراین شد. دو سال  خلبانی كرمنچوگ در 
با  پرواز  آموختن  برای  سپس  كرد.  سپری  ساده  هواپیماهای  با  پرواز  و 
به  رفت.  چوگویف  در  خلبانی  عالی  دانشكده  به  جنگنده  جت  هواپیماهای 
درجه  به  ترفیع  با  كوتاهی  مدت  پس  انضباط،  و  پشتكار  استعداد،  خاطر 
گروهبانی، به عنوان دستیار فرماندهی دانشجویان دانشكده خلبانی منصوب 
شد.  در روز 27 اسفند سال 1343 )18 مارس 1965(، فضاپیمای واسخود-2 
با رمز پرواز »الماس« از پایگاه فضایی بایكونور به فضا پرتاب شد. فرمانده 
پرواز پاول بلیایف و ناوبر آن آلكسی لئونوف بود. آلكسی نقاش در این پرواز 
یک بسته مدادشمعی با رنگ های مختلف نیز به همراه داشت.  در مدار زمین، 
وارد  واسخود  فضاپیمای  به  متصل  هوایی  محفظه  به  ابتدا  لئونوف  الكسی 
شد و خود را به آرامی بیرون كشید. پس از چند ثانیه مكث، در حالی كه با 
كابل ایمنی به فضاپیما متصل بود، فضاپیما را رها كرد و در فضای بیكران 
فضاپیما  از  »وقتی  می گوید.   لحظات  این  درباره  الكسی  خود  شد.  شناور 
منظره ای  بردم  باال  كه  را  سرم  بودیم.  مدیترانه  دریای  فراز  بر  شدم  خارج 
و  غول آسا  نقشه  یک  به  انگار  شد،  ظاهر  چشمانم  مقابل  در  گسترده  بسیار 
رنگارنگ نگاه می كردم. در سمت چپ یونان و ایتالیا، روبه رویم شبه جزیره 
كریمه و سمت راستم كوه های پوشیده از برف منطقه قفقاز و رود ولگا را 
می دیدم. پس از لحظات پرهیجان اولیه، حواسم را متمركز كردم و به مركز 
كنترل گفتم كه حالم خیلی خوب است. سپس با یک حركت كوچک خودم را 
از  بار  نخستین  برای  كه  شناگری  مثل  درست  كردم،  دور  هوایی  محفظه  از 
كناره استخر دور می شود... من در فضای بیكران راهپیمایی می كردم، اولین 
انسانی بودم كه چنین تجربه ای می داشت... شعف و هیجان آن لحظه ها را با 
هیچ حسی در زندگی نمی توان مقایسه كرد. از طرفی مانند یک مورچه در 
برابر عظمت كیهان احساس ناچیز بودن می كردم و از طرف دیگر احساس 
فراز  بر  مرا  كه  بود  انسان  دانش  و  اراده  می زد.  موج  من  در  عجیبی  قدرت 
شدت  هستم.  بشر  نوع  نماینده  می كردم  احساس  بود،  داده  قرار  زمین  كره 
این احساسات متناقض كامال مرا مسخ كرده بود.« الكسی لئونوف در حالی 
كه بیرون فضاپیما شناور بود مستقیما در جهت تابش خورشید قرار داشت 
بود.  رفته  باال  پیش بینی شده  از حد  بیش  لباس فضایی اش  داخل  و حرارت 
او نتوانست دوربین تلویزیونی نصب شده روی سینه لباسش را روشن كند 
برداشته  فضاپیما  روی  شده  نصب  دوربین  از  تلویزیونی  تصاویر  تنها  و 
با چند دقیقه تاخیر در سراسر شوروی پخش می شد.  این تصاویر  می شد. 
روی هم رفته الكسی به مدت 12 دقیقه در فضای بیكران شناور بود. در پایان 
راهپیمایی فضایی، فشار هوای داخل لباس فضایی او به حدی زیاد شده بود 
كه لباس قابلیت انعطاف خود را از دست داده بود و این موضوع لئونوف را 
برای بازگشت به محفظه هوای فضاپیما دچار مشكل جدی كرد. نهایتا او با 
بازكردن شیرهای اطمینان لباس فضایی، كمی از اكسیژن درون آن را خارج 
به  سپس  و  هوایی  محفظه  داخل  به  توانست  زیاد  تقالی  و  زحمت  با  و  كرد 
درون فضاپیما بازگردد. لئونوف تجربه اولین راهپیمایی فضایی را مهم ترین 

حادثه عمر و نقطه عطفی در زندگی خود می داند.

چشم های قبله عالم از کاسه بیرون زد!
صبح حمام رفتم. نزدیک ظهر درب خانه رفتم. شرفیاب حضور مبارک شدم، 
اسهال  به  فرموده  میل  بلدرچین  جگر  كباب  با  سه روزه  كبک  عالم  قبله  دیدم 
حكیم  كه  مخصوصا  كردم.  خوف  فی الواقع  داشتند.  خاطر  تكدر  افتاده اند. 
كنیم؟  چه  را  شكم روش  این  فالنی  فرمودند  شاه  رفته.  فرانسه  هم  طولوزان 
عرض كردم پادشاه فرانسه این طور مواقع استفراغ می فرمایند. آب روی آتش 

را می ماند. قبله عالم ظرف خواستند. هرچه انگشت زدند مفید نیفتاد. 
چاره  دیدم  زدم.  انگشت  دوسه بار  چاكر  بزن.  انگشت  تو  فالنی  فرمودند: 
حلق  توی  كردم  فرو  آرنج  تا  را  دستم  شدم.  پریشان خاطر  خیلی  نمی شود. 

بین،  این  در  می زند.  بیرون  كاسه  از  دارد  عالم  قبله  چشم های  دیدم  مبارک. 
بیفتد.  پس  بود  نمانده  چیزی  شد.  وارد  دارد،  ورود  اجازه  كه  سوئیسی  تاجر 
گفت: فالنی شاه را كشتی. گفتم: عالج اسهال است. گفت حكما باید دستت را 
بیرون بكشی االن است كه قبله عالم »سقط« شوند. دیدم سگرمه های قبله عالم 
را  آرام شدند. دستم  در هم رفت. عرض كردم: فارسی خوب نمی داند. قدری 
كه  پایین  راه  دادند.  بیرون  مهیبی  صدای  همایونی  بندگان  كشیدم،  بیرون  كه 
باز بود، راه باال هم باز شد. هرچه انتظار كشیدیم، بند نیامد. فرستادم دنبال 
حكیم كرمانشاهی كه بیاید الاقل یک طرف را سد كند. هرطور بود قبله عالم را 

خواباندیم. تا فردا چه شود. 
ناصرالدین  دوران  در  نشر(  و  )چاپ  انطباعات  وزیر  اعتمادالسلطنه  خاطرات 

شاه، وزیر به كوشش ایرج افشار
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روزنامه های آمریكا به 
باد می روند

و  روزنامه ها  درباره   PEW مطالعاتی  موسسه  اخیر  گزارش 
نشریات چاپی آمریكا كوتاه و تلخ بود. گزارشی كه نشان می دهد 
در  مشابه  افت  و  تبلیغاتی  درآمدهای  درصدی   50 افت  دنبال  به 
گردش مالی رسانه های چاپی، شركت هایی كه تملک این رسانه ها 
حراج  به  را  پیر  رسانه های  این  دیگری  از  پس  یكی  دارند،  را 

می گذارند و با پولش امور آنالین خود را تقویت می كنند.
نمونه ای   »New York Daily News  « دردناک  و  آرام  فروش 
گویا از این وضعیت نامطلوب برای روزنامه های آمریكایی است. 
افت  دنبال  به  میالدی،   2014 سال  در  تنها  گزارش،  این  براساس 
از  بیش  رسانه ای  بزرگ  شركت  سه  چاپی،  رسانه های  سوددهی 
100 روزنامه چاپی محلی و ایالتی را در لیست فروش قرار داده اند 
افق های  روزنامه ها،  این  فروش  عایدات  از  استفاده  با  بتوانند  تا 
 Daily« معروف  روزنامه  كنند.  مالی  تامین  را  خود  دیجیتال 
فوریه  ماه  از  كه  است  فروشی  روزنامه های  این  از  یكی   »News
)بهمن 93( در فهرست ثبت شده و هنوز هم در انتظار پیشنهاد 
كه  است  این  از  حاكی  شنیده ها  برخی  است.  باقی مانده  مناسب 
تملک  به  خود  تمایل  آمریكا(  كنگره  )خبرگزاری  هیل«  »كپیتول 
آن را اعالم كرده است و قصد دارد این روزنامه را به یک بازوی 
تبدیل   Washington Examiner مانند  خود  برای  دیگر  دیجیتال 

كند.
گزارش ها و آماری از این دست در سال های اخیر كم نبوده اند و از 
مجموع آنها این طور بر می آید كه طی دو دهه اخیر، فشارهای مالی 
موجب شده روزنامه های بزرگ یا فروخته شوند یا از تیراژ خود 
نمونه  آخرین   San Diego Union-Tribune روزنامه  بكاهند. 
از این دست است كه پنجشنبه گذشته برای سومین بار طی شش 
انتقال  تازه ای  آن به فرد  سال اخیر دست به دست شد و مالكیت 
یافت. انتقالی كه با پیشنهاد 85 میلیون دالری موسسه انتشاراتی 
تریبون آغاز شده بود و شامل 9 زیرمجموعه اجتماعی و ویژه نامه 
خانواده  از  دیلی نیوز  هم  هنوز  اما  می شد.  نیز  روزنامه  این 
است  فهرست  غم انگیزترین های  جزء  نیویوركی،  روزنامه های 
چراكه این روزنامه 96 ساله، از ابتدای بهار امسال از سوی مورت 
مشتری  هنوز  اما  شده  ارائه  فروش  برای  آن  صاحب  زوكرمن، 
پیدا نكرده است.  طی یک دهه اخیر، سود كار روزنامه داری هر 
رفته  پیش  تا جایی  روند  این  و  پیدا كرده  كاهش  آمریكا  در  روز 
كه درآمد روزنامه و هفتگی این رسانه ها 17 درصد و درآمدهای 
تبلیغاتی حاصل از سفارش آگهی نیز 50 درصد كمتر شده است. 
این روند موجب شده شركت های رسانه ای از پس هزینه های چاپ 
و دیگر بخش ها به آسانی برنیایند و اغلب با مشكالت مالی جدی 
به  كه  راه حلی  نخستین  حاضر  حال  در  كنند.  نرم  پنجه  و  دست 
)كه  چاپ  هزینه  كه  است  این  رسیده  رسانه ها  این  صاحبان  فكر 
البته باالترین بخش هزینه ها را به خود اختصاص می دهد( را از 
قبض های خود پاک كنند، شاید به این وسیله بتوانند همچنان در 

عرصه تولید و انتشار اخبار به فعالیت خود ادامه دهند.

گوناگون
ناشناس ماندن در اینترنت 

حقی جهانی است
گزارشی رمزگذاری  انتشار  با  ملل  سازمان  عالی  كمیساریای  دفتر 
آنالین  دنیای  در  ماندن  ناشناس  و  دیجیتال  داده های  و  ارتباطات 
اندیشه و حقی  و  بیان  آزادی  تأمین  برای  انكارناپذیر  را ضرورتی 
جهانشمول دانسته و از همه دولت های جهان خواسته تا با حفظ این 

حق پاسخگوی مقتضیات عصر دیجیتال باشند.
 دیوید كایه گزارشگر ویژه دفتر كمیساریای عالی سازمان ملل در 
گزارش خود پنهان بودن در فضای اینترنت را حق همه كاربران در 
سراسر دنیا دانست و از تمامی دولت ها خواست تا مانع احقاق این 
تا یک ماه دیگر  این گزارش  به گفته كایه پیش نویس  حق نشوند. 
تصویب  برای  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  به  تصویب  برای 

نهایی ارائه خواهد شد.
این پیش نویس آمده است: امنیت و حریم خصوصی  از  دربخشی 
از پیش نیازهای الزم برای تأمین حقوق دیگر از جمله حق دادرسی 
منصفانه و آزادی تشكیل اجتماعات و برگزاری تجمعات صلح آمیز 
و حق حیات و آزادی است. عالوه براین رمزگذاری و ناشناس ماندن 
و مفاهیم امنیتی مستتر در آنها حریم خصوصی و امنیت شهروندان 
را تأمین می كند و از آنها به عنوان ضرورتی انكارناپذیر برای تأمین 

حق آزادی بیان و اندیشه در عصر دیجیتال یاد شده است.
پاسخگوی  است  خواسته  دولت ها  همه  از  بارها  ملل  سازمان 
مقتضیات عصر دیجیتال باشند. در سال 2011 این سازمان دسترسی 
به اینترنت را به عنوان یكی از حقوق اساسی بشر اعالم كرده بود.

در گزارش سازمان ملل همچنین از همه شركت های فعال در عرصه 
فناوری اطالعات خواسته شده است از محدود كردن رمزگذاری و 
رمزگشایی  اساس  این  بر  شود.  جلوگیری  كاربران  هویت  افشای 
و  ملی  قوانین  به  بسته  كه  دادگاه  دستور  و  تشخیص  به  داده ها 
صورت  به  و  شفاف  كاماًل  شرایطی  در  باید  فقط  است،  بین المللی 
اینكه  نه  قرار دهد  را هدف  هدفمند صورت گیرد و فرد مشخصی 
را  خصوصی  حریم  و  دهد  قرار  ذره بین  زیر  را  شهروندان  همه 

قربانی امنیت كند.
و  امنیتی  نهادهای  كه  است  شده  منتشر  درحالی  گزارش  این 
اینترنتی مانند گوگل  از شركت های بزرگ  امریكا رسمًا  جاسوسی 

خواسته اند اطالعات كاربران خود را در اختیار آنها بگذارند.
كشورهای  برخی  و  اروپایی  كشورهای  مورد  در  موضوع  این 
تقویت  برای  تالش  در  بجد  آنها  می كند.  صدق  نیز  آسیایی 
توانمندی های خود برای جاسوسی دیجیتال هستند و از شركت های 
داده های  به  آنها  دسترسی  امكان  كه  می خواهند  اینترنتی  بزرگ 
تعبیه  با  را  شهروندان  شده  رمزگذاری  ارتباطات  و  خصوصی 
فراهم  )backdoor( روی سیستم ها و شبكه های خود  »در پشتی« 
كنند. این خواسته با گزارش سازمان ملل در تضاد كامل است.دفتر 
باره در گزارش خود متذكر  این  كمیساریای عالی سازمان ملل در 
اینترنت  نباید رمزگذاری و ناشناس ماندن در  شده است: دولت ها 
اندیشه اند٬ محدود كنند. مانع  بیان و  آزادی  تأمین  نیاز  را كه پیش 
است.  نامطلوب  و  غیرضروری  ضروریات٬  این  برابر  در  تراشی 
می كند  تضعیف  را  افراد  امنیت  كه  اقداماتی  همه  از  باید  دولت ها 

خودداری كنند.
پیش  عنوان  به  كاربران  هویت  احراز  از  باید  دولت ها  براین  عالوه 
ثبت  نیز  و  آنالین  سرویس های  و  ارتباطات  به  دسترسی  شرط 

سیمكارت ها برای كاربران تلفن همراه اجتناب كنند.
با  امریكا  ملی  امنیت  سازمان  سابق  كارمند  اسنودن  ادوارد  پیشتر 
انتشار صدها سند از جاسوسی نهادهای امنیتی امریكا از كاربران 

فضای اینترنت خبر داده بود.
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مشاهیری که 
فقیـــــر بودند

از كسانی است كه تحصیل می كنند و  از آرزوهای بسیاری  ثروت یكی 
و  داستان ها  از  بسیاری  تم  و  موضوع  هستند.   رفتن  دانشگاه  دنبال  به 
پولداربودن  همین  جهان  اجتماعی  و  اقتصادی  تحوالت  حتی  و  فیلم ها 
است. بسیاری از خیانت ها یا عبور از مرزهای شرافت، اگر به دلیل عشق 

بیشتر  پول  به دست آوردن  و  ثروت  پی جویی  جز  دلیلی  نباشد  مقام  و 
ندارد. در كنج بسیاری از ذهن ها هراس از تنگ دستی گوشه كرده است، 
را  ترس  این  است  داده  نشان  ثروتمندان  زندگی  مختلف  روایت های  اما 
كه  است  ثروت  كرد.  فراموش  و  گذاشت  پشت سر  به راحتی  می توان 
ثروتمندشدن  راه  تنها  غنی،  گذشته ای  داشتن  می آورد.  ثروت  همواره 
تنگ دستی شروع كرده اند.  از  دنیا  افراد  ثروتمندترین  از  نیست. برخی 
از  كه  افرادی  درباره   داستان هایی  اما  می آورد  ثروت  ثروت،  گرچه 
هیچ چیز به همه چیز رسیده اند، عزم، ثبات و كمی  شانس را از خاطرمان 
به  و  شود  چیره  موجود  شرایط  بر  می تواند  هركسی  كه  می گذراند 

موفقیت های شگفت آور دست پیدا كند.

استیو جابز، مدیرعامل شركت َاپل
استیو جابز، مدیرعامل همان شركت اپلی بود كه او را در سال١٩٨٥، از 
آنجا اخراج كردند. این اتفاقی وقتی رخ داد كه شركت در فروش به مشكل 
برخورده بود. او پس از اخراج شدن شركت نكست كامپیوتر را تاسیس 
این  در  پیكسار می  شناسیم.  به نام  را  آن  امروز  كرد و شركتی خرید كه 
عملكرد  ١٠سال  از  پس  اما  كرد،  تالش  بسیار  او  بدون  اپل  شركت  میان 
كار  به  شروع  مدیرعامل  مقام  در  این بار  كه  برگرداندند،  را  او  ناموفق 
می شود.   ستوده  سوددهی  به  شركت  بازگرداندن  به سبب  جابز  كرد. 
گذشته سخت جابز باعث شد اخراجش از شركتی كه خود موسس آن بود 
سبب نومیدی  اش نشود. او به كالج رید در پرتلند رفت، اما پس از یک ترم 
انصراف داد، ولی همچنان سر كالس ها می نشست. طبق گفته هایش در 
او قوطی های  مقدمه سخنرانی  اش در دانشگاه استنفورد در سال٢٠٠٥، 
خالی نوشیدنی را جمع می كرد، در اتاق نشیمن دوستانش می خوابید و 
هفت مایل پیاده می رفت تا به سرپناه هركریشنا در آن سوی شهر برسد 

و غذای گرم بخورد.

ِارسال ام. برنز، مدیرعامل شركت زیراكس
مجله  نوشته  طبق  است.  زیراكس  شركت  مدیرعامل  برنز  ِارسال ام.   
»فوربس«، اولین زن آفریقایی-آمریكایی است كه صاحب چنین شركت 
بزرگی شده و بیستمین زن قدرتمند جهان است. او در نیویورک به دنیا 
در  فوق لیسانس  دریافت  از  پس  كرد.  بزرگش  به تنهایی  مادرش  و  آمد 
رشته مهندسی مكانیک در شركت زیراكس مشغول شد و بعدها به عنوان 
بین المللی  بخش  معاون  سال١٩٩٩،  در  یافت.  ترفیع  اجرایی  دستیار 

شركت و ١٠سال بعد مدیرعامل آن شد.

هوارد شوتز، مدیرعامل استارباكس
بزرگ  »وقتی  می گوید:  میرور  تبلوید  بریتیش  با  مصاحبه ای  در  شوتز 
می كنم.  زندگی  زمین  از  دیگری  طرف  در  می كردم  فكر  همیشه   شدم 
بیشتر  پول  بیشتر،  منابع  بودند  دیگر  سوی  در  كه  آدم هایی  می دانستم 
چگونه،  و  چرا  نمی دانم  كه  به دالیلی  داشتند.  شادتری  خانواده های  و 
می خواستم از دیوار بین مان باال بروم و چیزی ماورای آنچه را كه مردم 

و  كت و شلوار  اكنون  شاید  آورم.  دست  به  نیست،  امكان پذیر  می گویند 
كراوات برتن داشته باشم، اما می دانم از كجا آمده ام و روزگارم چگونه 
دریافت كرد  نورترن میشیگان  دانشگاه  از  بورسی  است.« شوتز،  بوده 
و پس از فارغ التحصیلی در شركت زیراكس مشغول به كار و كمی بعد، 
صاحب كافی شاپی به نام استارباكس شد كه در آن زمان فقط ٦٠ شعبه 
داشت. وی در سال١٩٨٧، مدیرعامل شد و ١٦هزارشعبه از آن را در دنیا 

گستراند.

رلف لورن، مدیرعامل تولیدی پولو
اما برای  فارغ التحصیل شد،  نیویورک  از دبیرستانی در برونكس  لورن 
اینكه وارد ارتش شود از تحصیل در كالج انصراف داد. وقتی كه كارمندی 
در تولیدی بروكس برادرز بود این فكر به سرش زد كه آیا مردان برای 
داشتن كراوات های پهن تر و روشن  تر آمادگی دارند؟ سال١٩٦٧ كه لورن 

كراوات  ٥٠٠هزاردالر  بپوشاند،  واقعیت  به رویایش جامه  تصمیم گرفت 
فروخت. سال پس از آن هم تولیدی پولو را راه اندازی كرد.

لئوناردو دی كاپریو، بازیگر
با  جوانی  در  اما  است،  ٢٠٠میلیون دالر  دی كاپریو  ثروت  گرچه 
شد؛  بزرگ  هالیوود  در  او  داشت.  بسیاری  فاصله  مولتی میلیونرشدن 
آن چیزی كه فكر می  كنید فقر وجود دارد و همچنین  از  جایی كه بیش 
جایی برای خالفكاران و فروشندگان موادمخدر؛ این افراد دقیقا كسانی 
می كردند.  زندگی  اطرافش  در  می شد  بزرگ  دی كاپریو  وقتی  كه  بودند 
نخستین  كه  وقتی  اما  شد،  بی خانمان  مدتی  برای  دی كاپریو  متاسفانه 
كار بزرگ بازیگری اش را انجام داد تبدیل به فوق ستاره ای شد كه اكنون 
به  تاكنون  كرد  كمک  او  به  سخت  زندگی  داریم.  دوستش  و  می شناسیم 

یكی از مشهورترین های صنعت سینما بدل شود.

تام كروز، بازیگر
 تام كروز؛، پسر فقیر كاتولیكی بود كه در نیویورک زندگی می كرد. او با 
خانواده اش در فقر مطلق زندگی می كردند. درحالی كه داستان فقر تام 
برای پیشرفت  ثابت می كند كه  او  اما  را می فشارد،  كروز قلب هر كسی 

احتیاجی به پول نیست.

سلن دیون، خواننده
می رسد،  ٤٠٠میلیون دالر  به  ثروتش  كه  تایتانیک  فیلم  معروف  خواننده 
كم درآمد  فرانسوی-كانادایی  یک خانواده   ١٤فرزند  از  فرد  كوچک ترین 
به مجله ونیتی فر  آكاردئون می نواخت. دیون در سال٢٠١٢  بود. پدرش 
نبودیم،  فقیر  بزرگ شدم.  كوچک،  بسیاربسیاربسیار  خانه ای  در  گفت: 
اما هیچ وقت پول هم نداشتیم. در عوض عشق، محبت و توجه داشتیم. 

دیگر چه می خواستیم؟

جیم كری، بازیگر
این  دارد.  تاریک  گذشته ای  بزنیم،  كنار  را  كری  جیم  شوخی  های  اگر 
از  بعد  ١٢سالگی  در  بود  مجبور  و  شد  بزرگ  فقر  در  كانادایی  بازیگر 
مدرسه روزانه هشت ساعت در كارخانه  ای كار كند. كری یک بار درباره 
ما  داد.  دست  از  را  كارش  ٥١سالگی  در  »پدرم  است:  گفته  تجربیاتش 
زندگی  و  كار  و سرایدار  نگهبان  به عنوان  در یک ماشین ون  همه مدتی 
او در  تایمز، فیلم »بروِس قدرتمند«  می كردیم.« طبق گزارش واشنگتن 

سال٢٠٠٣، ٦/٤٨٦دالر فروش كرد.
جی.كی.رولینگ، نویسنده

 پیش از اینكه جی.كی.رولینگ، هری پاتر را بنویسد، به عنوان یک مادر، 
را  ثروتمندشدنش  او  می كرد.  نرم  دست وپنجه  مالی  مشكالت  با  تنها 
او منتظر قطار  مدیون تاخیر چهارساعته  قطار است. ظاهرا زمانی كه 
بود، فكر پسر جوانی كه به مدرسه جادوگری می رود در ذهنش خطور 

كرد. اكنون او یكی از ثروتمندترین افراد انگلستان است.
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خوردن دست پخت 
رایانه برای نخستین بار

قارچ شكم پر، خوراک جوجه، ساندویچ  داده شده،  »تركیب خوش طعم سبزیجات تفت 
امروز  غذای  منوی  اینها  نوشیدنی«؛  انواع  و  مختلف  دسرهای  میوه،  ساالد  همبرگر،  
است كه »سرآشپز واتسون« محصول جدید شركت IBM تدارک دیده است. واتسون نام 
كوچكترین ابركامپیوتر جهان است كه از آن به عنوان هوشمندترین ابركامپیوتر هم یاد 
می شود و به تازگی به قابلیت شناختی مجهز شده است تا بتواند مانند انسان از محیط 

پیرامون خود بیاموزد و برحسب شرایط زمانی و مكانی عكس العمل نشان دهد.
مدل جدید این ابركامپیوتر كه هفته گذشته طی كنفرانسی در امریكا معرفی شد نه تنها 
بر اساس فهرست مواد غذایی موجود برای طبخ غذا برنامه ریزی می كند، بلكه می تواند 
تا سطح  را  ماده غذایی  واتسون«  بیاورد. »سرآشپز  ارمغان  به  را  دلخواه  عطر و طعم 
در  تا  می گیرد  نظر  در  را  مختلف  تئوری های  آن،  با  متناسب  و  می كند  تحلیل  ملكولی 
نهایت بتواند از تركیب مواد مختلف بهترین طعم را به دست آورد. مهارت و دانش این 
ابركامپیوتر به گونه ای است كه می تواند برای سرآشپزها و افراد خانه دار آموزنده باشد 

و به آنها كمک كند روش های جدید درست كردن غذا را بیاموزند.

 یک سرآشپز فناوری به نام  واتسون
شركت IBM كه بزرگترین تولیدكننده ابركامپیوتر در جهان محسوب می شود، سال 2011 
از  بیش  این دستگاه  داد  و توضیح  نام Watson معرفی كرد  با  را  محصول جدید خود 
200 میلیون صفحه اطالعات سازماندهی شده و بدون ساختار را در حجم 4 ترابایت در 
حافظه داخلی خود قرار داده است كه بدون اتصال به اینترنت می تواند با انسان شطرنج 
بازی كند، به تمام سؤاالت در زمینه های مختلف پاسخ دهد یا در یک بازی دونفره در 
مقابل انسان به پیروزی برسد. پس از گذشت مدتی برای این ابركامپیوتر مسئولیت های 

جدی تر در نظر گرفته شد و IBM سال گذشته بر اساس بررسی های خود اعالم كرد
كامل  اعتماد  با  است،  شده  نصب  واتسون  آنها  بیمارستان  در  كه  پرستارانی  درصد   90
شركت  هفته  این  اما  می كنند.  دنبال  را  رایانه  این  سوی  از  شده  ارائه  دستورالعمل های 
IBM جمع بزرگی از میهمانان ویژه خود را دعوت كرد و موقع صرف ناهار اعالم كرد 

كه غذای امروز را »سرآشپز واتسون« آماده كرده است.
زمانی كه میهمان ها منوی غذا را در دست گرفتند، تصور نمی كردند تمامی آنها را یک 
ابركامپیوتر تدارک دیده باشد. از ساالد سزار تركیه ای –كره ای گرفته تا پلوی زردچوبه ای 
هندی، خوراک گوشت بلژیكی و دسر مكزیكی در این منو موجود بود. »فلوریان پینل« 
مدیر گروه توسعه مهارت های تخصصی IBM گفت: »سرآشپز واتسون برای پخت غذا 
از افزودنی هایی استفاده می كند كه من هرگز با آنها آشنایی نداشتم و به درستی نمی دانم 

باید با آنها چه كار كنم«.
به عبارت دیگر، واتسون دستورالعمل هایی را برای پخت غذا در نظر می گیرد كه هیچ 
تصور قبلی در مورد آن نداشته است و هیچ كس هم برای او كلیشه ای در نظر نگرفته 
است كه با مواد غذایی مشخص، غذاهای یكسان درست كند. بررسی شركت IBM نشان 
داد كه این دستگاه برای طبخ غذا نسبت به انسان آزادی بیشتری دارد و بدون هرگونه 
حسب  بر  انسان  كه  آنجایی  از  می گیرد.  نظر  در  را  مختلف  تركیبات  ذهنی  پیش زمینه 
غذاهایی خورده شده، دستورالعمل های موجود یا شنیده های قبلی سراغ درست كردن 
این  در  می تواند  كامل  آزادی  با  واتسون  كه  می گوید   IBM شركت  می رود،  دسر  یا  غذا 
زمینه نتیجه بهتری را نسبت به انسان به دست آورد. البته توجه داشته باشید كه برای 
نظر  در  جهان  كشور   30 از  غذایی  دستورهای  شامل  جامع  بسیار  داده  پایگاه  واتسون 
با  را  غذایی  دستور  چند  شرایط  برخی  در  خود  سلیقه  بر حسب  او  و  است  شده  گرفته 

یكدیگر تركیب می كند.

مردم  و  است  شده  عرضه  عمومی  استفاده  برای  هم اكنون  ابركامپیوتر  این  اولیه  مدل 
می توانند انواع سفارش های خود را به او اعالم كنند. سپس واتسون متناسب با غذاهای 
و سرانجام طعم  بررسی می كند  را  و چاشنی های مختلف  تركیبات  داده شده  سفارش 
در  بار  نخستین  برای  می خواهند  كه  افرادی  می دهد.  ارائه  میهمان ها  برای  را  متفاوت 
جهان دستپخت یک ابركامپیوتر را امتحان كنند، یكی از دو گزینه زیر را برمی گزینند: 
توضیح  این  با  كن«.  شگفت زده  را  من  یا،  كن  طبخ  كالسیک  صورت  به  را  من  »غذای 
واتسون تصمیم می گیرد كه سفارش را با همان طعم همیشگی برای میهمان ها آماده كند 

یا اینكه یک بشقاب جدید با شكل ظاهری و مزه متفاوت ارائه دهد.
سرآشپز »جیمز بریشون« مدیر مؤسسه آموزش آشپزی امریكا كه در جمع میهمان های 
شگفت زده  را  »من  كرد:  انتخاب  را  زیر  گزینه  داشت  حضور   IBM هفته  این  كنفرانس 
كن«. واتسون كه از قبل لیست میهمان ها را در اختیار گرفته بود، در مورد هر كدام از آنها 

یک تصور كلی داشت و سرانجام تصمیم گرفت برای آقای بریشون »ساالد سزار با پوره 
بادمجان و ورقه های باریک گوشت سرخ شده در روغن كنگر فرنگی« را طبخ كند. پس 
از آماده شدن غذا سرآشپز بریشون اعتراف كرد كه این غذای مورد عالقه او بوده و به 

بهترین شكل آماده شده است.
 یک دست پخت رایانه ای ابركامپیوتر  واتسون بیش از 10 هزار دستور غذایی را از مركز 
Bon Appeَtit در اختیار گرفته است. این دستگاه به سیستم هوش مصنوعی مجهز شده 
این  بر  انجام می دهد.  را  فعالیت های خود  ماشینی،  یادگیری  قابلیت  بر  تكیه  با  و  است 

از سوی  ارائه شده  نهایی  نتیجه  باشد،  بیشتر  داده های موجود  اندازه حجم  اساس هر 
آن بهتر خواهد بود. این ابركامپیوتر با فناوری های مذكور می تواند پس از مشاهده غذا 
دستور پخت آن را به دست آورد، تناسب مواد برای تركیب آنها با یكدیگر را محاسبه كند، 
مواد تشكیل دهنده غذاهای مختلف را بخوبی تشخیص دهد و تصمیم بگیرد كه تركیب 
ابركامپیوتر همچنین  این  ارائه دهد.  از مواد غذایی می تواند بهترین نتیجه را  كدام یک 
برخی مهارت های انسانی را در اختیار گرفته است و بر این اساس می توان از پاک كردن 
در  ابركامپیوتر  این  كرد.توانایی  واگذار  او  به  را  ماهی  كردن  تمیز  تا  گرفته  سبزیجات 
تشخیص عطر و طعم مواد تشكیل دهنده غذا اهمیت فراوانی دارد و این نخستین باری 
ارائه دهد. توجه داشته باشید كه  است كه ساخته دست بشر می تواند چنین قابلیتی را 
در بسیاری از موارد انسان نمی تواند تمام بخش های تشكیل دهنده یک ماده غذایی را 
شناسایی كند. زیرا به عنوان مثال یک عدد گوجه فرنگی بیش از 400 نوع تركیبات مختلف 

را در خود جا داده است. سرو كردن یک بشقاب مخصوص مبتنی بر این تركیبات غذایی 
انجام می دهد. ثانیه  را ظرف چند  كار  این  ساعت ها زمان می برد و در عوض واتسون 
است  باری  نخستین  این  است.  تحول  حال  در  فناوری  كه  داشت  توجه  باید  حال  هر  به 
كه مردم می توانند غذای مورد عالقه خود را به یک سرآشپز رایانه ای سفارش دهند و 
او  عالقه  مورد  غذایی  ماده  و  دارد  تغذیه  به  نیاز  هم  دستگاه  این  كه  داشت  توجه  باید 
داده ها هستند تا در نهایت بتوانیم یک رستوران هوشمند را در اختیار بگیریم. با وجود 
این ، برخی موارد پیش آمده است كه افراد غذاهای مختلف مانند بشقاب دریایی محلی 
مربوط به یكی از جزایر امریكای جنوبی را سفارش داده اند و واتسون نتوانسته است 
 IBM هیچ تصمیمی بگیرد و درخواست مشتری بدون پاسخ باقی مانده است. اما شركت
می گوید كه این نخستین گام در عرصه آشپزی هوشمند محسوب می شود و باید مسیر 
طوالنی در این زمینه سپری شود. این شركت پیش بینی كرده است كه سال 2020 میالدی 
بتواند ابركامپیوتر خود را به عنوان یک سرآشپز حرفه ای به نقاط مختلف جهان بفرستد 
و به ساكنان مناطق مختلف اطمینان دهد غذاهای محلی با كیفیت مورد عالقه  آنها و با 
جهان  آشپزی  كتاب  نخستین  واتسون  است  ذكر  به  الزم  شوند.  آماده  رایانه  دست پخت 

مبتنی بر الگوریتم های رایانه ای را هم تولید كرده است.

علم و دانش

»تهدید سایبری« جزء 
۱0 تهدید خطرناک

امنیت  كارشناسان  از  بسیاری  گفته  به   
آی تی، سازمان ها باید امنیت شبكه هایشان 
برنامه های كاری خود قرار  اولویت  را در 
جایی  تا  سایبری  حمالت  امروزه  دهند. 
وب سایت  یک  به  هروقت  كه  رفته  پیش 
هک شدن،  از  سرمی زنیم،  آی تی  اخبار 
نشت اطالعات، حمالت مبتنی بر فیشینگ 
خبرهای  و...،   WA كالهبرداری های  یا 
 AON گزارش  مطابق  می شنویم.  تازه ای 
است  دلیل  همین  به   ،Risk Solution
تهدید   ،2015 سال  در  بار  اولین  برای  كه 
»حمالت سایبری« جزء 10 تهدید خطرناک 
این  مطابق  است.  گرفته  قرار  جهانی 
برای  سایبری«  »حمالت  تهدید  گزارش، 
تهدید  نهمین  رتبه   2015 سال  در  اولین بار 
خطرناک جهانی را به خود اختصاص داده 
نظرسنجی  این  در  شركت كنندگان  است. 
بسیاری  تجاری  نام  اینكه  به  اشاره  با 
سال های  در  دنیا  بزرگ  شركت های  از 
سایبری  گسترده  حمالت  طی  اخیر، 
اعالم  داده اند،  دست  از  را  خود  اعتبار 

فناوری  مدیران  بنابراین  كردند،  نگرانی 
بسیار  تا  كوچک  سازمان های  اطالعات 
ابتال به ویروس های  بزرگ، همواره ترس 
اطالعات  نشت  و  هک شدن  اینترنتی، 
داشت.  خواهند  خود  فكر  در  را  محرمانه 
شركت های  صعودی  حركت های  روند 
یكدیگر،  با  آنها  رقابت  و  جهان  نامدار 
محرمانه  اطالعات  اگر  كه  است  به گونه ای 
توسط  یا  بیفتد  رقبایشان  به دست  آنها 
مجرمان سایبری فاش شود، كفایت می كند 
تا نه تنها آنها از گود رقابت ها خارج شوند، 
اینترنت  كاربران  و  مشتركان  دید  از  بلكه 
این  آسیب  ببینند.  هم  جهان  سراسر  در 
بررسی نشان می دهد چه خطرات بزرگی 
در سال 2015 در دنیای آی تی، سازمان های 
قرار  هدف  مورد  را  بزرگ  تا  كوچک 
امنیت  باید  سازمان ها  این رو  از  می دهد. 
برنامه های  اولویت  در  را  شبكه هایشان 
ایتنا،  گزارش  به  دهند.  قرار  خود  كاری 
شركت پانداسكیوریتی، سال 2014 را سالی 
پرخطر در دنیای آی تی توصیف كرده بود 
و  گسترش  از  پاندا  البراتوارهای  اكنون  و 
احتمال انتشار گونه های جدید بدافزارهای 

رایانه ای در سال 2015 خبر داده اند.
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 فنـــــــــاوری 
اینترنت اشیا

امروز فناوری اینترنت اشیا بیشتر ازهمه مورد توجه قرار گرفته است و 
كشورهای مختلف تالش دارند تا در این زمینه از یكدیگر سبقت بگیرند.
اشتون  كوین  توسط   1999 سال  بار  اولین  برای  اشیا  اینترنت  )عبارت 
به  پیرامون  محیط  وسایل  همه  اشیا  اینترنت  رواج  درعصر  رفت  بكار 
اشیا  این  تبلت  یا  موبایل  اپلیكیش های  طریق  از  و  شده  وصل  اینترنت 
می رسد  نظر  به  كه  كشورهایی  از  یكی  می شوند(.  مدیریت  و  كنترل 
چرا  است  چین  داشت،  خواهد  اشیا  اینترنت  بازار  در  روشن  آینده ای 
كه كمپانی های بزرگ این منطقه ازجمله هوآوی، در زمینه این فناوری 
تالش هایی شایان توجه دارند و همه توان خود را برای افزایش ارتباط 
اینترنتی با وسایل، زیرساخت های شهری، وسایل نقلیه، حوزه سالمت، 

آموزش و... به كار گرفته اند.

 كشورهای مدعی اینترنت اشیا
تحقیق جدیدی كه توسط مؤسسه هندی Infosys Ltd با كمک محققانی 
بار  نخستین  برای  می دهد  نشان  شد  انجام  Aachenآلمان  دانشگاه  از 
پیشی  امریكا  متحده  ایاالت  از  اشیا  اینترنت  فناوری  زمینه  در  چین 
كشور  چند  در  اشیا  اینترنت  وضعیت  كه  تحقیق  این  در  است.  گرفته 
قرار  نخست  جایگاه  در  چین  شد  مشخص  گرفت،  قرار  بررسی  مورد 
دارد و پس از آن ایاالت متحده امریكا، آلمان و فرانسه در رده های بعدی 
ژاپن، كره جنوبی  داده است  این تحقیق نشان  نتایج  البته  دارند.  قرار 
و دانمارک نیز از جمله كشورهایی هستند كه در این زمینه موفق عمل 
كرده اند هرچند هركدام روی بخش ویژه ای تمركز داشته اند. به عنوان 
بیشتر شاهد سرمایه گذاری در خودروهای  امریكا  ایاالت متحده  مثال 
وسایل  زمینه  در  جنوبی  كره  كه  درحالی  هستیم  اینترنت  به  متصل 
تالش  اینترنت  به  متصل  خودروهای  البته  و  هوشمند  خانه  خانگی، 

داشته است.

 بازار رو به رشد آسیاپاسیفیک
بازار اینترنت اشیا در آسیا و اقیانوسیه روندی صعودی به خود گرفته 
این  در  آسیاپاسیفیک  منطقه  معتقدند   IDC مؤسسه  محققان  و  است 
بازار  اندازه  این محققان معتقدند  دارد.  برای گفتن  زمینه حرف هایی 
اینترنت اشیا در آسیاپاسیفیک )بجز ژاپن( از 408میلیارد دالرسال 2013 
به حدود 862میلیارد در سال 2020 خواهد رسید. همچنین گفته می شود 
تا سال 2020 این فناوری در آسیا پس از سیستم های ابری، تلفن همراه 
و داده های كالن )big data( در رتبه چهارم قرار خواهد گرفت كه این 
موضوع نشان می دهد فناوری اینترنت اشیا دارای رتبه ای مناسب است.

است  آورده  خود  گزارش  آخرین  در  همچنین   IDC پژوهشی  مؤسسه 
زمینه  در  و  داشته  19درصدی  رشدی   2015 سال  در  اشیا  اینترنت  كه 
كاربرد  و...  صنعت  تولید،  نقل،  و  حمل  الكترونیک،  دولت  سالمت، 
در  اشیا  اینترنت  بازار  ارزش  انتظار می رود  و همچنین  داشت  خواهد 
جهان تا سال 2020 از 5تریلیون دالر نیز فراتر رفته و به 7/1 تریلیون 
دالر برسد چرا كه مردم سراسر جهان بویژه كشورهای توسعه یافته، 
بیشتر به دنبال استفاده از وسایلی هستند كه به اینترنت متصل است و 
از راه دور برنامه ریزی و كنترل می شود و البته، بستر این كار نیز در 
این كشورها فراهم است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است در 
سال 2013 نیز كه بازار جهانی اینترنت اشیا ارزشی معادل 1/9 تریلیون 
دالر داشت باز هم 90 درصد آن مربوط به كشورهای توسعه یافته بود. 

محققان مؤسسه IDC همچنین پیش بینی كرده اند از سال 2013 تا 2020 
اینترنت اشیا، 17/5درصد می شود و میلیاردها وسیله به  رشد ساالنه 
اینترنت متصل خواهند شد. مؤسسه گارتنر نیز  پیش بینی كرده است تا 
سال 2020 حدود 25میلیارد وسیله به اینترنت متصل می شوند در حالی 
حدود  نیز   2009 درسال  و  است  میلیارد   4/9 حدود  رقم  این  اكنون  كه 
900 میلیون وسیله متصل به اینترنت در جهان وجود داشت. در آخرین 
نشست مایكروسافت نیز عنوان شد هرچند بسیاری، هنوز اینترنت اشیا 
این  این است كه  آینده می دانند ولی واقعیت  به  فناوری مربوط  را یک 
فناوری 20سال پیش توسط یک پروفسور دانشگاه MIT طراحی شد و 

حاال هم مورد استفاده است.

 ورود غول های فناوری به اینترنت اشیا
فراوان  تالش هایی  مختلف  شركت های  اشیا،  اینترنت  گسترش  برای 
طراحی  با  كه  كرد  اشاره  گوگل  به  می توان  آن  جمله  از  كه  داشته اند 
سیستم عامل Brillo، راه خود را به سوی اینترنت اشیا هموار كرد.پیش 
شركت دالری  خرید3/2میلیارد  با  فناوری  دنیای  غول  این  نیز  این  از 
Nest حضوری گسترده در فناوری اینترنت اشیا داشت. اما گوگل تنها 
شركتی نیست كه به دنبال داشتن سهم بیشتر از فناوری اینترنت اشیا 
در جهان است و كمپانی تلكام چینی هوآوی نیز با طراحی سیستم عامل 
موضوع  همین  و  شده  وارد  عرصه  این  به   LiteOS عنوان  با  جدیدی 
اینترنت اشیا به یک قدرت بزرگ و  سبب شده است كه چین در حوزه 
گرفته  پوشیدنی  فناوری های  از  عامل  سیستم  این  شود.از  تبدیل  برتر 
سیستم  این  كرد.  استفاده  می توان  اینترنت  به  متصل  نقلیه  وسایل  تا 
عامل حجمی حدود 10كیلوبایت دارد كه بسیار كمتر از سیستم های عامل 
معمولی تلفن های هوشمند است و براحتی می توان از آن استفاده كرد.

اپل و سامسونگ نیز در این زمینه بیكار ننشسته اند و اپل در اتوماسیون 
كه  پردازشگرهایی  تولید  برای  نیز  سامسونگ  و  داشته  فعالیت  خانه 
اینتل هم در  با وسایل هوشمند كار می كنند تالش كرده است. شركت 
سرمایه گذاری  قصد  نیز   IBM و  است  فعال  پردازشگرها  تولید  زمینه 
حدود 3 میلیارد دالری در طول 4سال دارد تا اینترنت اشیای منحصربه 
فرد خود را طراحی كند. مایكروسافت هم به دنبال سهمی از این بازار 
است و تالش دارد تا با نرم افزار Azure IoT الگوریتم های محاسباتی 

را ساده تر كند و به این ترتیب در زمینه اینترنت اشیا فعالیت كند.

 رشد 30درصدی وسایل هوشمند در ایتالیا
بازار اینترنت اشیا تریلیون ها دالر ارزش دارد و ایتالیا نیز نمی خواهد از 
این قافله عقب بماند. جیووانی میراگلیوتا رئیس بخش تحقیقاتی حوزه 
اینترنت اشیای این دانشگاه گفت: ما تخمین می زنیم در سال 2014 بیش 
از 8میلیون وسیله هوشمند متصل به تلفن همراه در ایتالیا وجود داشته 
نشان  33درصدی  رشدی  آن،  از  قبل  سال  به  نسبت  رقم  این  كه  است 

می دهد.
 2014 سال  در  ایتالیا  اشیای  اینترنت  بازار  ارزش  مسئول،  این  گفته  به 
ایتالیا  بود. جیووانی میراگلیوتا معتقد است  یورو  حدود 1/15میلیارد 
داشت  خواهد  اشیا  اینترنت  فناوری  رشد  مشخص  به طور  3حوزه  در 
 GPS نخستین حوزه، اپلیكیشن های مربوط به خودروهای هوشمند و
بیمه برای ردیابی و تعیین  و GPRSهایی است كه توسط شركت های 
در  است  گفتنی  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  نقلیه  وسایل  موقعیت 
جاده  در  اینترنت  به  متصل  خودروی  4/5میلیون  حدود  حاضر  حال 
دیده می شود كه این تعداد، 12درصد كل خودروهای موجود در جاده 

هستند.
گفتن  برای  حرف هایی  آن  در  ایتالیا  كه  اشیا  اینترنت  از  دیگری  بخش 
دارد خانه های هوشمند است؛ با اینكه درحال حاضر تنها بخش اندكی 
هزار  ایتالیا  در  دارد.  اختیار  در  را  اشیا  اینترنت  اپلیكیشن های  از 
آنها  46درصد  حدود  كه  كردند  شركت  پرسی  همه  یک  در  صاحبخانه 
خانه  برای  هوشمند  سرویس های  یا  محصوالت  خرید  به  عالقه مند 
حداقل  پاسخ دهنده،  چهار  هر  از  یكی  بودند.  نزدیک  آینده ای  در  خود 
نیز برای  اپلیكیشن ها  یک وسیله هوشمند در خانه داشت و گران ترین 

نظارت و مدیریت گرما و سرما و مصرف انرژی برق محسوب می شد.
فناوری  صدر  در  ایتالیا  در   Smart metering یا  هوشمند  اندازه گیری 
و  انرژی  مصرف  اندازه گیری  به  منجر  كه  دارد  قرار  اشیا  اینترنت 
كشوری  نخستین  عنوان  به  ایتالیا  می شود.  قیمت ها  كاهش  همچنین 
پیشتاز  داده است،  استفاده قرار  از سال 2001 مورد  را  فناوری  این  كه 
اندازه گیری هوشمند مصرف برق محسوب می شود، البته این فناوری 
فقط به برق محدود نمی شود و پس از آن به آب و گاز نیز رسید و اكنون 
 Smart metering كاتانیا و  تورین، جنوا  ازجمله  این كشور  در 9شهر 

اجرا می شود.
و  شهری  زیرساخت های  برای  طرح هایی  همچنین  ایتالیا  شهرهای 
در  دارند.  شهروندان  رفتاری  اطالعات  جمع آوری  برای  سنسورهایی 
یک تحقیق دیگر نیز مشخص شد از 200 شهر ایتالیا شهرداران حدود 
شهری  اشیای  اینترنت  پایلوت  طرح  یک  حداقل  شهرها  این  از  نیمی 
دارند و 75درصد آنها نیز تا پایان 2015 حداقل یک طرح را آغاز خواهند 
مثال  عنوان  به  است.  متفاوت  یكدیگر  با  شهرها  وضعیت  هرچند  كرد 
شهرهای كوچک كارآمدتر كردن سرویس های موجود را در نظر دارند 
درحالی كه شهرهای بزرگ با رویكردی جامع به فناوری اینترنت اشیا 
 )telehealth( به  ایتالیا  شرق  شمال  Trentoدر  شهر  مثاًل  می نگرند. 
Grottamare در شهر   ولی  دارد  تأكید  دور  راه  از  بیماران  بر  نظارت 
پارازیت  تا میزان  به سنسورهایی هستند  المپ های كنار ساحل مجهز 
تلفن های همراه را اندازه گیری كند. به هرحال فناوری اینترنت اشیا در 
همه كشورها روندی رو به رشد دارد و كشورهای درحال توسعه نیز 
باید با افزایش پهنای باند، استفاده از فیبر نوری و... به دنبال افزایش 
تعداد وسایل متصل به اینترنت باشند تا از جهان ارتباطی كه دیگر در 

آن مرزها معنایی ندارد، جدا نباشند. 
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مشاغل

TELEPHONE +44 (0) 2085 770 600

MOBILE +44 (0) 7825 870 506

EMAIL ENQUIRIES@EASTNETCLAIMS.CO.UK

WEBSITE WWW.EASTNETCLAIMS.CO.UK

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

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

TRANSLATION AND INTERPRETING SERVICES

LEGAL, MEDICAL, PRIVATE

UK TAX AGENT,ACCOUNTANCY & BOOKKEEPING

Accident at Work?

Criminal Injury Claim?Road Tra�c Accident?

Accidents in Public Places?

یک  آغاز  می كنند  گمان  تبلیغات  طراحان  و  مدیران  اغلب 
كمپین تبلیغاتی، ایده و مفهوم است. اما چنین نیست! 

در واقع، آنچه بستر تولد ایده برای كمپین تبلیغاتی قرار 
طراحی  قصد  كه  است  كسب وكاری  استراتژی  می گیرد، 
كمپین  یک  طراحی  داریم.  را  آن  برای  كمپین  اجرای  و 
آمیختن  از  خالقانه ای  پیچیده   فرآیند  معنای  به  تبلیغاتی 
در  اقتصادی،  بنگاه  یک  استراتژیک  برنامه   هنرمندانه  
مورد محصول یا خدمتش، با یک ایده خارق العاده است. 
بر خارق العاده تاكید می كنم چون ایده یک كمپین تبلیغاتی 
توجه  می شود،  ارائه  كه  رسانه ای  هر  در  بتواند  باید 

مخاطبان خود را جلب كند. به بیان دیگر جان یک كمپین 
تبلیغاتی هم چیزی جز این نیست!

نكته دیگر اینكه وقتی عزم طراحی كمپین تبلیغاتی كردیم 
و ایده محوری را هم یافتیم، قرار نیست هرآنچه در مقطع 
طراحی كمپین سراغمان می آید را در همان كمپین به كار 
در  كه  تبلیغاتی  اسباب  آنچه  هر  گاه  طراحان،  گیریم! 
روزهای مشغولیتشان به طراحی كمپین سراغشان آمده، 
در كمپین خود به كار می گیرند و حاصل، ناگفته پیدا است 

كه كشكولی از ایده های نامتناسب است!
یک  به  شدن  تبدیل  ظرفیت  گاه  حتی،  درخشان  ایده های 
ایده هایی  دیگر،  سوی  از  و  ندارند  را  تبلیغاتی  كمپین 
كه  جالبند  ایده هایی  كه  معنا  این  به  هستند؛  همگانی 
بنگاه های  مختلف  خدمات  یا  محصوالت  برای  می توان 

اقتصادی مختلفی از آنها استفاده كرد. 
صاحبكار  شركت  تبلیغاتی  بودجه   نیست  قرار  پس       
شود.  درخشان،  هرچند  عام،  ایده   یک  اجرای  صرف  ما 
ایده  تبلیغاتی را باید بتوانید در یک جمله شرح دهید! اگر 
خواهید  ایده  این  اساس  بر  كه  كمپینی  یعنی  نتوانستید، 

ساخت، كار نخواهد كرد!
یک  اجرای  و  طراحی  دشواری های  همه   با  است  ممكن 
تبلیغاتی  كمپین  یک  باید  چرا  بپرسید  تبلیغاتی،  كمپین 
تک آگهی های  از  آن  جای  به  نمی توان  مثال  چرا  و  داشت 
كه  دارد  وجود  اصراری  چه  و  كرد  استفاده  درخشان 
كه  است  اینجا  نكته  برد؟  بهره  تبلیغاتی  كمپین  از  باید 

به  قادر  بلندمدت  در  كه  هستند  تبلیغاتی  كمپین های  این 
اقتصادی  بنگاه  یک  اگر  هستند.  برندها  حفظ  و  ساخت 
دائم بر تبلیغات مقطع و پراكنده، هرچند با تک ایده هایی 
تثبیت  و  ایجاد  به  امید  خیلی  نباید  كند،  تاكید  درخشان، 
برای  آشفته  سیمایی  و  باشد  داشته  خود  آن  از  برندی 
مشتریان بالقوه  و بالفعل خود خواهد یافت. یک كمپین 
هوشمندانه و درخشان تبلیغاتی می تواند سال های سال 
همچنان »كار كند« و كاركرد خود را به خوبی ایفا كند، 
معموال  تبلیغاتی  تک آگهی های  در  ناگهانی  ایده های  اما 
ندارند و به طور مقطعی می درخشند و  چنین كاركردی 
رو به خاموشی می گذارند. هرچند باید توجه داشت كه 
حتی  بود؛  نخواهد  مهم  این  به  قادر  تبلیغاتی  كمپین  هر 
و  باشد  شده  انتخاب  هوشمندانه  و  درخشان  بسیار  اگر 
را  خود  كاركرد  می تواند  مكان  و  زمان  شرایط  به  بسته 

چگونه اثری بلندمدت در 
ذهن مشتریان ایجاد کنیم؟

نویسنده: صونا ولی پور
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از دست بدهد.
 اما به طور كلی می توان گفت كمپین های تبلیغاتی نقشی بسیار مهم در ایجاد و 
حاضر  مشتری  یک  چرا  اینكه  باشند؛  داشته  می توانند  مشتریان  وفاداری  حفظ 
مشابه  انواع  با  مقایسه  در  شما،  خدمت  یا  محصول  بابت  بیشتری  پول  است 
بپردازد، به وفاداری او مربوط است و كمپین تبلیغاتی شما باید بتواند چیزی به 

این وفاداری اضافه كند؛ در غیر این صورت، كوششی تباه شده است. 
اقدام  این  كه  است  این  تبلیغاتی  تالش  هر  مورد  در  مهم  اما  ساده  پرسش  یک 
تبلیغاتی، ریالی به فروش شركت اضافه می كند یا خیر. اگر نتوان اطمینان پاسخ 

این پرسش را داد، باید در ماهیت و سودمندی اقدام تبلیغاتی تردید جدی داشت.
دشوارترین كارها در عرصه  تبلیغات، حركت از تبلیغات منفرد به سمت كمپین های 

گسترده  تبلیغاتی، با جلوه های اجرایی مختلف است. 

كمپین تبلیغاتی كوچک و بزرگ چه تفاوتی با هم دارند؟ به زبان ساده می توان 
گفت كمپین تبلیغاتی كوچک ایده ای برای اجرا در حداكثر سه قالِب اجرایی دارد 
و كمپین تبلیغاتی بزرگ برای بیش از آن. اما دقت كنید كه كمپین تبلیغاتی بزرگ، 
اجرا  متعدد  اقسام  ایده ،  یک  اگر  كه  باشد  حواسمان  نیست.  بهتری  كمپین  الزاما 
را میسر می كند، الزاما نمی توان آن ایده را یک شاهكار و كمپین حاصل از آن را 
درخشان و ماندگار به حساب آورد. ایده را نباید قطعه قطعه كرد و سهمی كم جان 

و ضعیف از آن به هر قطعه اجرا رساند. 
اجزای یک كمپین تبلیغاتی نه باید بسیار متفاوت از هم باشند و نه كامال مشابه. 
تكرار، یک كمپین را كسالت بار می كند و ایده  آن را فدای اجرایی نادرست خواهد 
كرد. به خاطر داشته باشیم كه اگر كمپین تبلیغاتی، ایده  محوری محكمی داشته 

باشد، مخاطب می تواند پس از دیدن هر جزء كمپین، جزء بعدی را پیش بینی كند و 
این پیش بینی به معنای انتظار وقوع محتوم آن نیست. 

برخی از طراحان كمپین های تبلیغاتی، گرفتار سندروم تكرار هستند و مثال عده ای 
از آنها این ایده را دارند كه تكرار سه باره  یک آگهی الزاما »كار می كند« و كاركرد 
خود را ایفا می كند. این اشتباهی محض است! سه بار تكرار كنید اما هربار روی 
ایده  ای واحد، اجرایی متفاوت سوار كنید نه آنكه همان اجرا را سه بار تكرار كنید! 
دقت كنیم كه هر اجرا در جریان یک كمپین تبلیغاتی باید به همان شیوه  كمپین اما 

متفاوت از سایر اجزا باشد! یعنی باید ایده را تكرار كنید اما با اجرایی متمایز.
در این قسمت ماجرا، طراح كمپین تبلیغاتی باید بندبازی ماهر باشد! به این معنا 
كه هر یک از اجزای كمپین باید با دیگر اجزا متفاوت باشد اما نه خیلی متفاوت! 
ایده محوری را نباید از یاد برد. سخت ترین قسمت كار برای طراح هم همین است؛ 
اینكه چطور ارتباط میان اجزای كمپین را در اجرا برقرار كند، بی آنكه به ورطه 

تكرار بی خالقیت بیفتد. 
یک نكته  زیبا در مورد طراحی كمپین های تبلیغاتی این است كه طراحی هریک از 
اقسام اجرای كمپین تبلیغاتی زمانی كامل است كه چیزی برای حذف كردن نمانده 
باشد؛ به این معنا كه تا می توانیم از پرگویی پرهیز كنیم و خیلی از زیاده گویی ها را 

با اعتماد به شعور مخاطبمان حذف كنیم؛ كمپین را نباید سنگین از پرگویی كرد!
برنامه ریزی  تبلیغاتی طی یک سال  اغلب كمپین های  در كشورهای توسعه یافته، 
زمانی  بازه  چنین  برای  شركت ها  اغلب  عملیات  كه  دلیل  این  به  می شوند؛ 

برنامه ریزی شده است. 
اوراق  بورس های  در  پذیرفته شده  بنگاه های  كه  آنجا  از  این كشورها هم،  در  اما 
گاه  هستند،  خود  ناظر  نهادهای  به  فصلی  گزارش های  ارائه  به  ملزم  بهادار، 
تا  می شوند  برنامه ریزی  )فصلی(  سه ماهه  دوره های  در  تبلیغاتی  كمپین های 
بتوانند عملكرد سود و زیان بنگاه ها در این بازه های زمانی كوتاه تر را متاثر كنند.
 ما امیدواریم كه با طراحی كمپین های تبلیغاتی، اثری طوالنی تر از یک سال در 
ذهن مخاطبانمان بگذاریم و این دقیقا همان چیزی است كه با عنوان ساخت برند 
به  منجر  تبلیغاتی مان  كمپین  اثر  داریم  امید  دیگر  سوی  از  و  می شود؛  یاد  آن  از 
مثال  كوتاه تر،  زمانی  بازه های  در  تبلیغ،  مورد  خدمت  یا  محصول  بیشتر  فروش 

فصلی، شود.
است:  متضاد  ظاهر  در  رویكردی  كنم،  تاكید  آن  بر  می خواهم  اینجا  كه  نكته ای   
طراحی هر كمپین تبلیغاتی را باید اقدامی سرمایه گذارانه از طرف بنگاه اقتصادی 
مخاطبانش،  به  را  خود  برند  ارزش  است  تقال  در  كه  بنگاهی  آورد؛  حساب  به 
مشتریان بالقوه و بالفعل مخابره كند و از سوی دیگر، نمی تواند به بهانه اینكه 
اثری بلندمدت را هدف قرار داده، از پاسخگویی در باب اثرات ریالی كوتاه مدتش، 

یعنی تاثیر اجرای كمپین تبلیغاتی بر سود مقطعی بنگاه، شانه خالی كند.
یك كمپین تبلیغاتی موفق، از لحظه  آغاز خود، كار می كرد. تردید نكنید!

یک پرسش ساده اما مهم در مورد هر 
تالش تبلیغاتی این است که این اقدام 

تبلیغاتی، درآمدی به فروش شرکت اضافه 
می کند یا خیر. اگر نتوان اطمینان پاسخ 

این پرسش را داد، باید در ماهیت و 
سودمندی اقدام تبلیغاتی تردید جدی 

داشت.دشوارترین کارها در عرصه  
تبلیغات، حرکت از تبلیغات منفرد به سمت 
کمپین های گسترده  تبلیغاتی، با جلوه های 

اجرایی مختلف است. 
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بهداشت و سالمت

همه ما به وجود چربی در خون و بدنمان احتیاج داریم چون خیلی 
حتما  بنابراین  شوند،  می  ساخته  چربی  از  بدن  های  هورمون  از 

باید طی روز مقداری چربی مصرف كنیم.

 مسئله مهم در اینجا، بیماری افزایش چربی خون یا هیپرلیپیدمی 
تنگی  در  موثر  عوامل  از  یكی  عنوان  به  قبل  ها  سال  از  كه  است 
تنگی  باعث  عامل  است. چند  ها شناخته شده  اندام  و  عروق مغز 
عروق می شوند؛ از جمله سیگار، استرس، فشارخون باال، چربی 
خون باال، دیابت، كمبود فعالیت فیزیكی و برخی دیگر از عواملی 
 ،)CRP( واكنشی«  سی  »پروتئین  مثل  اند  شده  مطرح  اخیرا  كه 
می  باال  خون  در  بدن  التهاب  هنگام  آن  میزان  كه  پروتئینی  همان 
رود. لیپوپروتئین A نیز پروتئین دیگری است كه در بررسی های 
اپیدمیولوژیک برای بروز بیماری تصلب شرائین اندازه گیری می 
شود. یكی از مهم ترین عوامل تنگی عروقی مغز و اندام ها، چربی 
خون است كه سن و سال نمی شناسد؛ زمانی كه در جنگ ویتنام، 
جوانان 20 ساله آمریكایی را كالبدشكافی می كردند، مشاهده شد 
در عروق كرونر قلب آنها رسوب چربی وجود دارد، بنابراین چربی 
ها از سنین پایین و بعد از بلوغ به تدریج در دیواره عروق شروع 
به ته نشین شدن و رسوب می كنند و باعث ایجاد پالک هایی به نام 

آتروما یا آترواسكلروزیس )تصلب شرائین( می شوند.

تری گلیسرید چیست؟
و  گلیسرید«  »تری  نوع   2 به  توان  می  را  خون  های  چربی 
»كلسترول« تقسیم بندی كرد. تری گلیسرید همان چربی ذخیره 
بدن است. این چربی عالوه براینكه از طریق غذا جذب می شود 
به وسیله كبد نیز تولید می شود و به صورت تركیب های چربی 
پروتئین با دانسیته خیلی پایین در خون وجود دارد. باالرفتن تری 
گلیسرید چند خطر عمده ایجاد می كند؛ از جمله اینكه می تواند در 
التهاب  یا  پانكراتیت  ایجاد  باعث  و  كند  لوزالمعده رسوب  مجاری 
لوزالمعده شود و خطر ابتال به دیابت را تا حد زیادی باال می برد. 
همچنین از آن به عنوان دومین عامل انسداد عروق بعد از كلسترول 

نام برده می شود.

كلسترول بدتر است یا تری گلیسرید؟
كلسترول در مقایسه با تری گلیسرید خطر بیشتری برای قلب، مغز 
هورمون  شدن  ساخته  عامل  كلسترول  حال  این  با  دارد.  عروق  و 
های جنسی و بسیاری از هورمون های دیگر است بنابراین نمی 
توان گفت كه به خودی خود مضر است بلكه باالرفتن بیش از حد 
آن می تواند خطرناک باشد. كلسترول وقتی كه بر دیواره عروق 
می نشیند، به صورت LDL یا لیپوپروتئین با دانسیته پایین خود را 
نشان می دهد؛ یعنی همان چربی بد كه باعث تشدید انسداد عروق 
نام  با  كه  دارد  وجود  نیز  كلسترول  از  دیگری  تركیب  شود.  می 
HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته باال یا همان چربی خوب شناخته 
می شود. این چربی از عروق محافظت می كند و باعث پاكسازی 
جای  و  بد  نقش  جا  یک  كلسترول  بنابراین  شود،  می  آنها  دیواره 

دیگر نقش خوب را بازی می كند.

عالمت افزایش چربی خون چیست؟
چربی خون درصورتی كه خیلی باال نباشد، عالئم خاصی ندارد، 
اما اگر خیلی باال برود و مدت طوالنی باال بماند، به تدریج باعث 
شبیه  عالئم  ایجاد  باعث  است  ممكن  همچنین  شود.  می  سرگیجه 
به نوروپاتی، گزگز و مورمور شدن دست و پا شود. در ادامه نیز 
عوارض آن ظاهر می شود؛ مثال اگر باعث انسداد عروق قلب شود، 
عالئم نارسایی قلبی ایجاد می كند كه در این حالت فرد هنگام راه 
یا درد سینه می شود. همچنین  رفتن و فعالیت دچار تنگی نفس 
می تواند باعث عالئمی از نارسایی عروق مغزی و اختالل در اندام 
ها شود. در بعضی از انواع بیماری های چربی خون به خصوص 
نوع ارثی آن، بعضی عالئم پوستی مانند رسوب چربی روی پلک 
ها )گزانتالسما( یا در ناحیه آرنج و زانو و دیگر بثورات جلدی نیز 
دیده می شود. بعضی از انواع بیماری های چربی نیز ممكن است 

باعث تورم تاندون آشیل در پشت مچ پا شوند.

حتی برخی از الغرها هم چربی خونشان باالست
اگرچه افزایش تری گلیسرید خون در افراد چاق و كم تحرک بیشتر 
دیده می شود اما الغرها هم ممكن است به این بیماری دچار شوند. 
از طرفی كم كردن وزن دلیل قطعی بر از بین رفتن بیماری چربی 

کلستـــــــرول خـــوب، 
کلستـــــــــــرول بـــد!؟

دكتر سعید كلباسی، فوق تخصص غدد و متابولیسم، فلوشیپ دیابت
 دانشیار دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
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خون نمی شود. عالوه براین، در بعضی خانواده ها به علت اختالل 
اینكه  LDL باالست؛ یعنی بدون  یا  های ژنتیكی، میزان چربی بد 
فرد اضافه وزن یا رژیم نامناسبی داشته باشد و پرخوری كند، به 
خونش  بد  چربی  سالگی   20 حتی  و  پایین  سنین  از  ارثی  صورت 
باال می رود. در حال حاضر این اختالل آمار باالیی در جهان دارد، 
بنابراین كشورهای پیشرفته دنیا مثل آمریكا و اروپا این چربی ها 
را از سنین 20 سالگی هر 5 سال یک بار غربال می كنند. امیدوارم 
روزی برسد كه این غربالگری ها در كشور ما نیز از سنین پایین 

انجام شود تا بتوانیم افراد در معرض خطر را پیدا كنیم.

اندازه چربی خون باید چقدر باشد؟
در گذشته، میزان كلسترول برای تعریف آن مهم تلقی می شد اما 

متفاوت  در سنین مختلف  آن  میزان مجاز  كه  بعدها مشخص شد 
هیچ  ورزشكار  ساله   22 پسر  یک  در   220 كلسترول  مثال  است. 
خطری ندارد اما در خانمی كه بای پس قلبی انجام داده، كلسترول 
180 هم باال محسوب می شود. گروهی از متخصصان هر سال در 
دنیا مجمعی تشكیل می دهند و میزان مجاز این چربی ها را تعیین 
درمان  در  امروزه  كند.  می  عمل  مبنا  این  بر  نیز  ایران  كنند.  می 
دستورالعمل  طبق  است.  بد  چربی  روی  عمده  توجه  خون  چربی 
های این مجمع، میزان LDL یا چربی بد باید در همه افراد زیر 160 
باید زیر 130  نیز  دارند  باشد. در كسانی كه حداقل 2 عامل خطر 
باشد. در بیماران قلبی، افراد دیابتی و كسانی كه عروقشان درگیر 
است و حادثه مغزی برایشان اتفاق افتاده نیز باید زیر 100 باشد. 
فردی كه بیماری قلبی مثل تنگی عروق دارد هم باید LDL زیر 70 
داشته باشد. میزان چربی خوب نیز باید باالی 40 و تری گلیسرید 

كمتر از 150 باشد.

كدام بیماران به درمان نیاز ندارند؟
درمان بعضی از انواع بیماری های چربی خون به دارو نیاز ندارد 
و فقط با رژیم غذایی و فعالیت فیزیكی مثل پیاده روی قابل درمان 
هستند. مثال فرد جوانی كه تری گلیسرید 220 دارد و عارضه قلبی 
ندارد، می تواند با ورزش و رژیم، چربی خونش را پایین بیاورد، 
اما همین مقدار تری گلیسرید در یک فرد مسن با درگیری عروق 
قلبی حتما به دارو درمانی نیاز دارد. درواقع دارو مانند شمشیر دو 
لبه است و خیلی نباید به آن وابسته باشیم. فقط زمانی باید دارو 
بخوریم كه پزشک آن را تجویز كرده باشد. یادتان باشد كه قدرت 
رژیم غذایی در كاهش كلسترول كمتر است، بنابراین در این مورد 

نیز نباید نقش دارو را دست كم گرفت.

گیاهان جایگزین دارو نمی شوند
مثل  خاص  موادغذایی  مصرف  آیا  كه  كنند  می  سوال  ها  بعضی 
تاثیرگذار  بیماری  این  درمان  در  تواند  می  زردچوبه  و  ماست 
باشد؟ در پاسخ باید گفت اگر ماست پرچرب باشد، عارضه اش از 
فواید زردچوبه روی چربی خون بیشتر خواهد بود. فرض كنید 

كلسترول خون شما 300 باشد و روزی یک كاسه ماست و زردچوبه 
به كاهش چربی خون كمكی  تنها  نه  ترتیب  این  به  مصرف كنید. 
نكرده اید بلكه شاید باعث افزایش آن هم بشوید. داروهای گیاهی، 
ادویه هایی مثل زردچوبه و سبزی های مثل شنبلیله و... در كاهش 
چربی خون بی تاثیر نیستند اما نمی توانند جای دارو را بگیرند و 
بیماری را كامل درمان كنند. حجامت نیز به كم كردن غلظت خون 

كمک می كند اما تاثیری بر چربی های خون ندارد.

چه كسانی باید دارو بخورند؟
افرادی كه چربی خون ارثی دارند، باید مادام العمر دارو بخورند. 
البته این طور نیست كه همیشه از یک نوع دارو استفاده كنند بلكه 
هر 3 تا 6 ماه باید آزمایش خون دهند تا در صورت لزوم پزشک به 
تدریج داروهای مصرفی شان را كم كند و به حداقل دوز برساند. 
الزم به ذكر است كه این افراد حتی اگر غذا نخورند و دائم ورزش 
كنند باز هم كلسترول خونشان باال می رود چراكه نقص آنزیمی 
دارند. اگر خانواده این بیماران را بررسی كنیم، احتماال به افرادی 
برمی خوریم كه در سنین پایین دچار سكته قلبی و حوادث عروق 

مغزی شده اند. پس این افراد باید مرتب تحت نظر باشند.

درمان از رژیم غذایی شروع می شود
قدم اول در درمان چربی خون باال، تغییر رژیم غذایی است یعنی 
اگر فرد فقط دارو بخورد و به رژیم غذایی اهمیت ندهد، نخواهد 
برنامه  كند.  جلوگیری  كامال  بیماری  عوارض  بروز  از  توانست 
و  درصد   40 تا  را  خون  گلیسرید  تری  تواند  می  مناسب  غذایی 
كلسترول بد را 15 تا 20 درصد كاهش دهد. طبق این برنامه، باید 
درصد مصرف چربی های اشباع شده را كم و تا جایی كه امكان 
و...  پز  و  پخت  كردن،  سرخ  برای  غیراشباع  های  چربی  از  دارد 
استفاده كرد. به توصیه متخصصان تغذیه، روغن های مایع گیاهی 
انتخاب  بهترین  و...  زیتون  روغن  انگور،  هسته  روغن  جمله  از 
هستند. در هنگام استفاده باید به نكته های بهداشتی مصرف آنها 
توجه داشت. عالوه براین، باید مصرف كربوهیدرات و نشاسته را 
هم كاهش دهید، حتی اگر دیابت نداشته باشید. درواقع، نشاسته 
را  خون  گلیسرید  تری  و  شود  تبدیل  چربی  به  كبد  در  تواند  می 
از ماهی تازه استفاده كنید و مصرف  باال ببرد. توصیه می شود 
رژیم  سمت  به  باید  بیشتر  درواقع  دهید.  كاهش  را  قرمز  گوشت 
غذایی مدیترانه ای برویم یعنی مصرف سبزی ها و روغن زیتون 

را افزایش دهیم و از گوشت سفید استفاده كنیم.

داروهای ضدچربی خون
طبق توصیه انجمن های پزشكی دنیا و ایران، زمانی كه بیمار با 
از  باید  اول  قدم  در  كند،  می  مراجعه  پزشک  به  باال  خون  چربی 
اینكه  مگر  گیرد.  قرار  درمان  تحت  بد  چربی  و  كلسترول  لحاظ 
خونش  گلیسرید  تری  فقط  و  باشد  داشته  طبیعی  كلسترول 
كاهش  برای  زیادی  بسیار  داروهای  حاضر  حال  در  باشد.  باال 
لوواستاتین،  مثل  ها  استاتین  جمله  از  دارد؛  وجود  خون  چربی 
و...  پراواستاتین  رزوواستاتین،  آتورواستاتین،  سیمواستاتین، 
را  خون  كلسترول  تنها  نه  آتورواستاتین  خصوص  به  داروها  این 
پایین می آورند، بلكه از پرتاب آمبولی های چربی از دیواره های 
عروق نیز جلوگیری می كنند. به همین دلیل است كه بعد از قرار 
دادن استنت یا فنر در رگ قلب برای بیمار استاتین تجویز می شود. 
استاتین ها در دوز های مختلف 10 تا 80 میلی گرم موجود هستند 
و فقط متخصص قلب یا غدد یا داخلی می توانند تعیین كنند كه چه 

دوزی از این دارو برای شما مناسب است.

بر  تاثیراتشان  به  توان  می  خون  چربی  داروهای  عوارض  از  اما 
عضالت و كبد اشاره كرد. در صورتی كه فرد با مصرف این داروها 
دچار دردهای عضالنی در ران یا بازو شود، می تواند با مصرف 
داروهای ضدالتهاب یا مسكن یا حتی ورزش های مناسب آنها را 
كاهش دهد، اما اگر درد خیلی شدید باشد و فرد واقعا عاجز شده 
ابتدا و تغییر نوع دارو در  با كاهش دوز دارو در  باشد، می توان 
مرحله بعد، درد او را كاهش داد. اگر هم بیمار به هیچ وجه نتواند 
دارویی  های  خانواده  دیگر  از  تواند  می  كند،  مصرف  استاتین 
ازجمله مشتقات فیبریک اسید مثل جم فیبروزیل، فنوفیبرات و... 
خصوص  به  خون  چربی  داروهای  دیگر  عارضه  كند.  استفاده 
استاتین ها، باالرفتن آنزیم های كبدی است. خوشبختانه عوارض 
حین  اگر  بنابراین  است،  نادر  خیلی  داروها  این  در  شدید  كبدی 
 SGPT و SGOTمصرف استاتین ها، آنزیم های كبدی تان از جمله

كمی باال رفت، اصال نگران نشوید و دارو را قطع نكنید.

3 هستند.  امگا  مثل  ویتامینه  های  تركیب  داروها،  بعدی  خانواده 
یا   HDL میزان  و  دهد  می  كاهش  را  خون  گلیسرید  تری   3 امگا 
چربی خوب را باال می برد. انسولین هم كه در درمان دیابت به كار 

می رود، می تواند تری گلیسرید خون را پایین بیاورد.
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خانواده
در زندگی زناشویی، یکی از مهم ترین شیوه های 
به  بتوانند  شوهر  و  زن  که  است  آن  موفق  ارتباط 
از زیباترین  خوبی با یکدیگر گفت وگو کنند. یکی 
راه های موفقیت در این خصوص، داشتن توانایی 
است؛  دادن  گوش  خوب  و  کردن  صحبت  درست 
یعنی ابتدا باید بدانیم طرف مقابلمان با چه زبانی 
طور  به  و  صراحت  با  آیا  گوید؛  می  سخن  ما  با 
مستقیم خواسته هایش را بیان می کند یا مبهم و 
غیرمستقیم سخن می گوید؟ در واقع گاهی زنان و 
مردان برای بیان احساسات و خواسته های خود، 
طوری حرف می زنند که طرف مقابل احساس می 
کند نمی تواند مفهوم واقعی آن ها را به خوبی درک 
کند. در این موقع چه باید کرد و چطور می توان به 
ژاله  ارتباطی موفق دست یافت؟  زبانی مشترک و 
در گفت  کاو  روان  و  روان شناس  افشاری منفرد، 
باره مطرح کرده  این  با »موفقیت« نکاتی در  وگو 

است که در ادامه بخش هایی از آن را می خوانید:

بیان و شناسایی احساسات
استفاده  شخص،  هر  احساسات  بیان  ابزارهای  از  یكی 
از گفتار و برقراری ارتباط از راه كالم است، اما معمواًل 
وقتی از موضوعی ناراحت هستیم یا ناكامی هایی داریم و 
یا به اصطالح زورمان به طرف مقابل نمی رسد، از واژه 
هایی استفاده می كنیم كه گاه جنبه كنایه آمیز دارند؛ یعنی 
در این مواقع به جای این كه با صراحت حرف خود را بیان 
كنیم، با تكه پرانی یا كنایه، به نوعی اعتراضمان را اعالم 
تحلیلگران  و  شناسان  روان  از  بسیاری  نظر  كنیم.  می 
رفتار آن است كه باید احساساتی كه پشت كلمات می آید، 
به خوبی شناسایی شود؛ بنابراین معمواًل ما از كلمات به 

طور مستقیم یا غیرمستقیم استفاده می كنیم.

ابراز احساسات
برای  كه  دارند  تأكید  موضوع  این  روی  شناسان  روان 
را  آنچه  كه  است  این  كار  بهترین  موفق،  روابط  داشتن 
ابراز كنیم؛  واقعًا در درونمان می گذرد، به طرف مقابل 
ولی با توجه به فرهنگ، تعلیم، تربیت و اصول بازدارنده 
سنت ها و عرف جامعه، ابراز احساسات، درجات متفاوتی 
دارد؛ یعنی اگر از مادر یا اقوام همسرمان ناراحت باشیم، 
آن را حس می كنیم، ولی معمواًل درجه ابراز كردن یا شدت 
آنكه بتواند به درستی حق مطلب را ادا كند با آنچه اتفاق 
افتاده است، هماهنگ نیست؛ در واقع این موضوع به این 
بستگی دارد كه خانواده شما در كودكی ابراز احساسات 

را چگونه به شما آموخته باشند.

مدل سازی واژه ها
خانواده  هر  فرهنگ  نوع  به  توجه  با  ها  واژه  كاربرد 
ناخودآگاه  كودكی  از  سازی  واقع مدل  در  است؛  متفاوت 
در فرهنگ رایج خانواده استفاده می شود. واژه ها می 
عشق  یا  تنفر  خشونت،  از  اعم  را  ما  احساسات  توانند 
در  مادر  یا  پدر  كه  این  كنند.  منتقل  مقابلمان  طرف  به 
خانواده واژه هایی خاص را برای بیان احساساتشان به 
كار بگیرند، تأثیر مستقیمی بر كاربرد واژه ها در كودكان 
برای بیان احساساتشان خواهد داشت؛ اما گاهی افراد از 
كالمی استفاده می كنند كه موجب تضعیف روحیه طرف 

مقابل می شود و همراه با توهین است.

مشكالت تربیتی
گاهی در یک خانواده شاهد اختالف تربیتی میان فرزندان 
هستیم؛ افراد برای بیان راحت احساسات خود هم نیاز به 
دیده شدن و هم احتیاج به آموزش دارند و اگر نتوانند به 
واقع  در  و  طرف  دو  هر  برآیند،  كار  این  عهده  از  خوبی 
راه  بهترین  شد.  خواهد  رو  روبه  مشكل  با  ها  آن  رابطه 
زمان  از  افراد  آشنایی  وضعیت  این  از  جلوگیری  برای 
كودكی است كه معمواًل با دخالت والدین به خوبی انجام 
نمی گیرد؛ مثاًل اغلب بازی ها و ارتباطات آن ها را داوری 
می كنند و نمی گذارند خود بچه ها با نظارت غیرمستقیم 
آن ها، مشكالت خود را حل كنند. مثاًل اگر دختر بچه ای 
نمی تواند آنچه را می خواهد به درستی بیان كند و فقط 
به جای  بگیرد كه  یاد  باید  از همان بچگی  گریه می كند، 

گریه كردن، بهتر است خواسته اش را مطرح كند.

موفقیت در رابطه
یكی از مواردی كه همیشه موفقیت در رابطه را تضمین 
این  به  است؛  بیشتر  اطالعات  و  آگاهی  داشتن  كند،  می 

آشنا  همدیگر  دنیای  با  بیشتر  مرد  و  زن  وقتی  كه  ترتیب 
یكدیگر  با  ارتباط  در  هم  بیشتری  موفقیت  قطعًا  باشند، 
خواهند داشت. در این خصوص حتی آگاهی های بسیار 
این كه مردان  مثاًل  تواند مفید واقع شود.  جزئی هم می 
بدانند زنان در دوره هایی از زندگی خود مانند بارداری، 
بدانند  زنان  یا  دارند  كمتری  تحمل  آستانه  و...  زایمان 
تنها  دارند  ناراحتی دوست  كه مردان هنگام عصبانیت و 
رابطه  در  تواند  می  ها  آگاهی  این  كنند،  سكوت  و  باشند 

موفق آن ها با یكدیگر بسیار مفید و كمک كننده باشد.

آسیب های دوران كودكی
در  كه  هایی  شخصیت  دهد  می  نشان  تحقیقات  نتایج 
اجازه  یا  اند  شده  گرفته  نادیده  اند،  دیده  آسیب  كودكی 
حرف زدن به آن ها داده نشده است؛ بنابراین آنان در بزرگ 
سالی از اعتماد به نفس كافی برخوردار نیستند كه بتوانند 
راحتی  به  را  هایشان  خواسته  همسرشان  با  ارتباط  در 
بیان و در صورت لزوم مخالفت یا اعتراض كنند. بسیاری 
از زنان اعتماد به نفس و به نوعی شجاعت الزم را برای 

ابراز عقاید خود ندارند و همان گونه كه در بیان خواسته 
از همسرانشان هم  پدرانشان می ترسیدند،  از  های خود 
می ترسند و نمی توانند به خوبی خواسته ها و احساسات 
خود را بیان كنند این موارد باید حتمًا در ارتباط زناشویی 
بررسی شود. یكی از موارد مهمی كه در روابط زوجین 
مشاهده می شود این است كه یكی از زوجین به دیگری 
اجازه صحبت كردن نمی دهد و همین موضوع باعث می 

شود او به تدریج اعتماد به نفسش را از دست بدهد.

عوامل موفقیت در رابطه
داشتن  رابطه،  در  موفقیت  عوامل  ترین  مهم  از  یكی   *
اجازه  مقابلمان  طرف  به  یعنی  است؛  شكیبایی  و  صبر 
ابراز عالیقش را بدهیم و بگذاریم وی حرف ها و خواسته 

هایش را بیان كند.
* هنر گوش كردن و توجه داشتن به طرف مقابل هم یكی 
بزرگ  واقع  در  است؛  رابطه  در  موفقیت  عوامل  از  دیگر 
ترین هنر زوجین این است كه بتوانند به موقع به یكدیگر 

توجه كنند.

* توجه به استفاده از واژه ها هم می تواند باعث موفقیت 
بیشتر ما در رابطه شود. بهترین كار در این خصوص این 
است كه از كلمات به ساده ترین شكل ممكن استفاده شود 
و با صراحت كامل آن ها را بیان كنیم و صفت خاصی را 
از داوری های بی مورد  و  به طرف مقابل نسبت ندهیم 

دوری كنیم.

* فراموش نكنیم اگر ناراحتی ها و كدورت هایمان نسبت 
شده  تلنبار  هم  روی  واقع  در  و  شده  زیاد  یكدیگر  به 
و  حل  را  ها  آن  زودتر  كه  هستیم  خودمان  مقصر  است، 
فصل نكرده ایم. در واقع بزرگ ترین اشتباه ما این است 
كه مانند بشكه ای از باروت، خشم های خود را انبار می 
فرد  باشیم.  انتقادپذیر  توانیم  نمی  كه  این  ضمن  كنیم؛ 
سالم كسی است كه منطق سالم پشت حرف هایش باشد و 
بپذیرد كه گاهی دچار لج بازی های كودكانه و زورگویی 
و  كنیم  اشتباه می  ما هم  كه خود  نپذیریم  اگر  می شود. 
موفقی  رابطه  توانیم  نمی  بدانیم،  را مقصر  دیگران  دائم 

داشته باشیم.

* نگاه ما به ارتباط خیلی مهم است؛ برای این كه ارتباط 
ها  آن  از  خوبی  به  بتوانیم  باید  باشیم،  داشته  موفقی 
باید تالش كنیم و  آن  از  برای نگهداری  و  نگهداری كنیم 
هر لحظه چیز بیشتری بیاموزیم. فراموش نكنیم كه ذات 
ارتباط و ازدواج، پاک است؛ اما این خود ما هستیم كه با 

رفتار نادرستمان آن را خراب می كنیم.

درست صحبت کردن با 
همسرتان را یاد بگیرید
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آموزش جنسی 
به نوجوانان، 

بایدها و نبایدها!
این  های  پرسش  به  پاسخ  و  جنسی  امور  توضیح 
است،  شدنی  اما  سخت  چند  هر  کودکان،  به  حوزه 
کودکان با استدالالت ساده قانع می شوند و والدین 
قادرند با گفتن حقایقی ساده به سواالت آنها پاسخ 
رسند  می  نوجوانی  سنین  به  آنها  وقتی  اما  دهند؛ 
صورت  بیشتری  جزئیات  با  جنسی  مسائل  آموزش 
گفتن  سخن  والدین  از  بسیاری  برای  و  گیرد  می 
به سواالت جنسی  پاسخگویی  و  این مسائل  درباره 
هنگام  آنها  از  برخی  شود،  می  تر  سخت  نوجوانان 
می  تنگنا  در  را  خود  فرزندانشان  کردن  راهنمایی 
و  درست  چیز  چه  گفتن  دانند  نمی  که  چرا  بینند، 
همیشه  دلیل  همین  است.به  غلط  چیز  چه  توضیح 
فاصله ای بین والدین و فرزندان ایجاد شده و موجب 
شرم و خجالت فرزندان از پرسشگری در این حوزه 
مهم دوران بلوغ می شود و ناچار نوجوانان از طریق 
منابع دیگری همچون دوستان، کتاب های مرتبط با 
که  منبعی  هر  و  اینترنت  ها،  فیلم  جنسی،  بهداشت 
حاوی اطالعات درست یا غلط درباره مسائل جنسی 

است، به دنبال پاسخ سواالتشان می گردند.

بلوغ، اولین بهانه برای آموزش جنسی
وقتی فرزند شما به سن نوجوانی می رسد و اولین نشانه 
والدین  كه  است  آن  وقت  شود،  می  ظاهر  او  در  بلوغ  های 
و  بلوغ  جنسی،  اعضای  مختلف  های  قسمت  درباره 
تغییرات بدنی، آمیزش، رفتارهای جنسی نادرست همچون 
خودارضایی اطالعاتی درست به او بدهند، هر چند درصد 
باالیی از بزرگساالن یا اطالعات ناقصی در این زمینه دارند 

یا نمی دانند چگونه اطالعاتشان را منتقل كنند، بنابراین در 
های  ب  كتا  مطالعه  طریق  از  والدین  است  الزم  قدم  اولین 
مرتبط و صحبت با مشاوران و مراجعه به مراكز آموزشی 
در مدارس نسبت به آگاهی دادن به فرزندشان اقدام كنند. 
بدیهی است در این مورد مادر با دختر و پدر با پسر صحبت 

می كند و در صورت فقدان حضور یكی از والدین باید از 
ارتباط خوبی دارد، درباره  با نوجوان  اقوام درجه یک كه 
این مسائل با او گفت وگو كند. معموال آغاز بلوغ در دختران 
تا چهارده سالگی  یازده سالگی و در پسران سیزده  تا  ده 

است.

معرفی بیماری های مقاربتی
و  ایدز  همچون  مقاربتی  های  بیماری  درباره  توضیح 
هپاتیت عالوه بر این كه اطالعات نوجوان را در این زمینه 
بتوانند  مادر  یا  پدر  تا  شود  می  ای  بهانه  كند،  می  تكمیل 
با فرزندان صحبت كنند  درباره رفتارهای پرخطر جنسی 
از مضرات خودارضایی  ها  بیماری  این  كنار معرفی  در  و 
در  بگویند.  نوجوان  برای  آن  روحی  و  جسمی  عواقب  و 
نداشته  زمینه  این  در  كافی  اطالعاتی  والدین  كه  صورتی 
باشند می توانند خودشان كتاب یا جزوه ای مرتبط با این 

موضوعات به فرزندشان بدهند.

دقت در انتخاب كلمات
بر  موجود  روانی  فشار  از  هرچند  طنز،  و  شوخی  فضای 
هدف  و  مباحث  جدیت  اما  كاهد،  می  ونوجوانان  والدین 
فضا  كه  این  ضمن  برد،  می  سوال  زیر  هم  را  آن  آموزشی 
بنابراین  كند،  می  دری  پرده  و  شكنی  حرمت  مستعد  را 

این است كه  بهتر  باید دقت زیادی كرد،  انتخاب كلمات  در 
والدین از واژه های علمی استفاده كنند و برای قابل درک 
بودن آنچه می گویند از برخی تجربیات و احساسات خود 

درباره ظهور اولین نشانه های بلوغ بگویند.

باوری غلط با نقاب روشنفكری
را  برخی والدین می گویند هر چه بیشتر چشم و گوشش 
ببندی حریص تر می شود، بگذار تا ببیند و چشمش عادت 
این موضوع فكر نمی كنند،  كند! برخی دیگر هم اصال به 
غرق  خود  در  چنان  را  آنها  ای  ماهواره  های  سریال  سیل 
كرده است كه اصال نگران نیستند نوجوانی كه در كنارشان 
ماهواره  قسمتی  چندصد  سریال  فالن  دیدن  در  و  نشسته 
آنها را همراهی می كند، در حال ساختن چه باورهای غلط 
است.  در ذهن خود  امور جنسی  درباره  ای  اغراق شده  و 
بی  آن  و  ببیند...«  تا  »بگذار  كه  مآبانه  باور روشنفكر  این 
در  والدین  مسئولیتی  بی  نتیجه  دو  هر  افراطی  توجهی 

زمینه آموزش امور جنسی است.
اگر  )حتی  جنسی  ارتباط  موضوع  با  هایی  صحنه  دیدن 
در  تازه  كه  نوجوانانی  در  هم  آن  نباشد(  جنسی  تصاویر 
حال پشت سرگذاشتن بلوغ جنسی خود هستند، نوعی ظلم 
در حق آنهاست. چرا كه از یک سو با توجه به سن و سال 
و شرایطی كه دارند به بلوغ ازدواج نرسیده اند و از سوی 
سوی  به  و  باشند  ستیز  در  خود  غریزه  با  مجبورند  دیگر 
انحرافات جنسی كشیده نشوند و خویشتنداری پیشه كنند.

توصیه به خویشتنداری جنسی
به  جنسی  آموزش  هنوز  ما  كشور  آموزشی  سیستم  در 
مدارس  آموزشی  های  برنامه  در  صحیح  و  كامل  طور 
اما در دروسی مثل دین و زندگی به لزوم  گنجانده نشده، 
اگر  است.  شده  اشاره  نگاه  كنترل  و  جنسی  خویشتنداری 
والدین در كنار آموزش های جنسی، احكام دینی و معنوی 
را هم به فرزندان آموزش دهند در واقع آنها را به یک عامل 
شناختی مجهز می كنند. چیزی كه به آنها یادآوری می كند 

هنگام برخورد با گناه باید نگران پیامدهای آن نیز باشند.

آموزش مهارت »نه« گفتن به درخواست جنسی
كه  نیست  كودک  شما  فرزند  كه  باشید  داشته  خاطر  به 
»نه«  آموزش  كنید.  مراقبت  او  از  و  باشید  كنارش  همیشه 
گفتن به درخواست های جنسی دیگران یكی از بخش های 
بیاموزید  به فرزندتان  آموزش بهداشت جنسی است.  مهم 
و  مختلف  های  بهانه  به  جنسی  بیماران  و  هوسران  افراد 
به دنبال سوءاستفاده جسمی و روحی  با سخنان فریبنده 
از دیگران هستند. به فرزندتان بگویید سوءاستفاده گران 
نظر  به  كه  كنند  استفاده  جمالتی  از  است  ممكن  جنسی 
منطقی است؛ مثل »به یک بار تجربه اش می ارزد، تو دیگر 
نمی  چیزی  كسی  نداری،  دوست  مرا  مگر  ای،  شده  بزرگ 
فهمد، اگر قبول نكنی تركت می كنم و...«، اما در نهایت این 
به گستردگی  با توجه  پایان خوبی نخواهد داشت.  ارتباط 
رسانه های ارتباطی و نرم افزارهای مختلف و شبكه های 
اجتماعی اینترنتی، مهارت »نه« گفتن به درخواست جنسی 
گرفته  یاد  را  آن  باید  نوجوانان  كه  است  مهارتی  دیگران 

باشند تا از آسیب های احتمالی در امان بمانند.
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بهداشت روانی تان 
را دست کم نگیرید

اگر خوب به اطرافمان نگاه کنیم، می توانیم آدم های زیادی را ببینیم 
که در زندگی دچار نوعی ناراحتی یا نارضایتی هستند. شما می توانید 
انواعی از مسائل و مشکالت روحی ـ روانی مانند: افسردگی، استرس، 
اضطراب، خشم و عصبانیت، برقرار نکردن ارتباطات صحیح  و بی هدفی 
را ببینید. با دقت در صفحه حوادث روزنامه ها نیز  متوجه عمق مشکالت 

و مسائل پیرامون خود خواهید شد.

مثال گاه می خوانید كه بر اثر یک اختالف مالی كوچک، قتلی رخ داده است، فردی اعضای 
خانواده خود را به كام مرگ فرستاده است یا فردی خود را از جایی پرت و خودكشی 
كرده است یا تصادف بین دو خودرو منجر به دعوا و زد و خورد جدی رانندگان شده 

است.
آیا تا به حال فكر كرده اید كه چرا این اتفاقات رخ می دهد؟ آیا واقعا كسی كه مرتكب قتل 
شده، یک قاتل بالفطره است؟ یا فردی كه اعضای خانواده خود را به كام مرگ می كشد، 
با قصد و نیت قبلی مرتكب این جرم شده است؟ با كمی بررسی متوجه خواهید شد كه 
بیشتر اتفاقات ناگواری مانند قتل، بسیار اتفاقی و بر اثر یک خشم افسار گسیخته رخ داده 
و گاه فردی كه هیچ سابقه كیفری ندارد، در یک لحظه به دلیل كنترل خشم خود و آگاهی 

نداشتن از مهارت كنترل خشم، مرتكب جرم سنگینی چون قتل می شود.
گاه كسی كه دست به خودكشی می زند نیز، قربانی خشم كنترل نشده خود می شود یا 
علل بیشتر طالق ها نبود درک متقابل و برقرارنشدن ارتباط درست بین زوجین است. 
بنابراین برای داشتن یک زندگی سالم و خوب، عالوه بر تامین نیازهای جسمانی و مالی، 
نیازمند تامین نیازهای روحی و روانی خود نیز هستیم و تامین این نیازها در گرو  رعایت 
بهداشت روانی است. با این مقدمه باید به اهمیت سالمت و بهداشت روانی در زندگی  

پی برده باشید.

بهداشت روانی چیست؟
یافته های علمی نشان می دهد بهداشت روانی از مهم ترین نیازهای انسان امروزی است 
و اهمیت آن كمتر از بهداشت جسمانی نیست. همان طور كه ما نیاز داریم بهداشت جسمی 
خود را رعایت كنیم تا دچار انواع بیماری ها نشویم، الزم است بهداشت روانی خود را 
نیز رعایت كنیم چراكه  سالمت جسمانی ما نتیجه سالمت ذهن و روان ماست. حال سوال 
اینجاست كه چگونه بهداشت روانی را رعایت كنیم؟ همان طور كه برای سالمت جسمی 
این كه بدانیم  یاد بگیریم و  خود الزم است مهارت هایی مانند مهارت های ورزشی را 
برای  كنیم،  استفاده  غذایی  مواد  چه  از  خود  روزانه  غذاهای  در  بخوریم،  غذا  ه  ن و گ چ
تامین سالمت روانی هم، الزم است مهارت هایی را بیاموزیم، مهارت هایی مانند مهارت 
گیری،  تصمیم  مساله،  حل  استرس،  كنترل  خشم،  كنترل  ود،  خ شناخت  یا  گاهی  آ د و خ
انتقادی، ارتباط بین فردی و مهارت هدفگذاری كه به  ارتباط موثر، تفكر خالق، تفكر 
مجموعه این مهارت های دهگانه، مهارت های زندگی گفته می شود كه از سوی سازمان 

جهانی بهداشت جزو طرح های پیشگیرانه ـ ارتقایی بهداشت روان شمرده می شود.
امروزه مهارت های زندگی در بسیاری از كشورها از دوران پیش از دبستان آموزش داده 
می شود، چراكه برای تامین سالمت روان در سطح ملی، باید همه افراد جامعه از سالمت 
روحی و روانی برخوردار باشند و از طرفی هزینه ای كه امروز به  آموزش و پیشگیری 
اختصاص می دهیم، بسیار كمتر از هزینه ای است كه در آینده برای درمان در نظر می 
گیریم. برای كسب مهارت در هر كاری ابتدا باید به دانش چگونگی انجام یک كار آگاهی 
داشته باشیم و با تمرین زیاد بتوانیم آن دانش را به رفتار تبدیل كنیم. بنابراین تنها یاد 
گرفتن مهارت های زندگی از ما، انسان ماهری نمی سازد، الزمه ماهر شدن تمرین كردن 

مداوم است و اولین مهارت از مهارت های ده گانه، مهارت شناخت خود است.

چقدر خودتان را می شناسید 
برای شناخت خود، باید به این پرسش اساسی پاسخ داد: من چه كسی هستم؟ یا به عبارت 
ساده تر، من كی ام؟ آیا تا به حال به این سوال خوب فكر كرده اید؟ آیا واقعا خود را می 
شناسید؟ آیا با نقاط قوت و ضعف خود آشنایی دارید؟ آیا از احساسات مثبت و منفی 
خود باخبرید؟ آیا خودتان را دوست دارید؟ و بسیاری دیگراز این گونه سواالت كه پاسخ 
دادن صحیح به آنها در نتیجه شناخت كامل خود است. درواقع آگاهی و شناخت ما از 
خودمان، نوع احساسات و به دنبال آن رفتارهای ما را شكل می دهد. بنابراین خودآگاهی 
یا خودشناسی، یعنی توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات، ویژگی های مثبت 
و منفی و آشنایی با توانایی ها و ناتوانی  های خویش است. قبل از پرداختن به اجزای 

خودآگاهی الزم است   با بخش های روح و روان خود آشنا شویم.

روح و روان ما از چه بخش هایی تشكیل شده است ؟
به طور كلی روح و روان آدمی از سه بخش تشكیل شده؛ افكار، احساسات و رفتار كه 
با یكدیگر ارتباط متقابل دارند. به طوری كه افكار ما احساسات ما را رقم می زنند و 
افكار  ما،  روان  اساسی  بخش  نابراین  ب د.  كنن می  تعیین  را  ما  ای  رفتاره ما،  سات  ا س ح ا
ماست. این افكار ماست كه باورها و تفسیر و برداشت ما از دنیای اطراف را رقم می 
زند. در حقیقت ما همانی هستیم كه فكر می كنیم. بنابراین شناخت افكار و باورهایمان 
افكار ما احساسات و  را آشكار كند. حال چطور  از وجودمان  تواند حقایق زیادی  می 
رفتارهای ما را شكل می دهند؟  فردی را در نظر بگیرید كه فكر می كند فاقد اعتماد به 
نفس است یا از اعتماد به نفس كافی برخوردار نیست،   فكر می كنید كه این طرز فكر چه 

احساسی   برای او ایجاد می كند؟
احساس  این  و  دهد  می  شكل  او  در  را  ناتوانی  و  ترس  احساس  نوعی  فكر  رز  ط ن  ی ا
رفتارهایی چون كم رویی، رودررو نشدن با شرایط جدید و ناتوانی در تصمیم گیری را  
به وجود می آورد. برعكس كسی كه فكر می كند از اعتماد به نفس كافی برخوردار است، 
این فكر مثبت، منجر به احساسات مثبتی چون توانایی انجام امور و احساس خوشبینی 
می شود و این احساسات رفتارهایی چون قاطعیت و تعهد در انجام كارها را ایجاد می 
كند. می توان دریافت كه افكار منفی و نادرست، احساسات منفی و ناخوشایند ایجاد می 
كنند و به دنبال آن رفتارهای منفی و نادرست از ما سر می زند و برعكس افكار مثبت، 

احساسات خوشایند و رفتارهای مثبت را شكل می دهد. بنابراین اگر در ما احساسات 
و رفتارهایی ناخوشایند وجود دارد، ابتدا باید به سرمنشاء آن یعنی افكار بپردازیم تا 

بتوانیم با شناخت افكار و نگرش ها، احساسات و رفتارهای ناخوشایند را تغییر دهیم.

خودمان را بشناسیم 
برای این كه خودمان را خوب بشناسیم، الزم است خود را از نظر جسمی، روحی و از 

نظر دیگران مورد بررسی قرار دهیم. 
خودشناسی یا خودآگاهی جسمانی به معنی شناخت كامل ویژگی های جسمانی است. 
ساده ترین كار، قرار گرفتن در مقابل یک آینه بزرگ است. در این آینه می توانید همه ابعاد 
جسمی خود را با دقت مشاهده كنید، این كه موها و پوست شما چه رنگی است؟ قد شما 
چقدر است؟ چاقید یا الغر؟ چگونه لباس می پوشید؟ وضع دندان هایتان چگونه است 

و... پاسخ دقیق به همه این سواالت می تواند شما را با ویژگی های جسمانی تان آشنا 
كند. بعد از آشنایی با ویژگی های جسمی، ممكن است   برخی از ویژگی های جسمی خود 

را دوست نداشته باشید مثال رنگ موهای خود را نپسندید یا از قد خود راضی نباشید.
حال باید به این نكته توجه كنید كه آیا ویژگی های ناخوشایند جسمانی تان قابل تغییرند 
یا غیرقابل تغییر؟ مثال رنگ موها یک مشكل قابل تغییر است و شما می توانید آن را تغییر 
دهید تا به رنگ دلخواه برسید، ولی نارضایتی از قد یک ویژگی غیرقابل تغییر است. شما 

می توانید فهرستی از ویژگی های جسمانی خوشایند و ناخوشایند خود تهیه كنید و 
سپس قابل تغییر بودن یا غیرقابل تغییر بودن آنها را مشخص كنید. مرحله بعدی، تغییر 
ویژگی های قابل تغییر و پذیرفتن ویژگی های غیرقابل تغییر است. به یاد داشته باشید كه 
داشتن افكار منفی در مورد ویژگی های جسمی به احساسات منفی و رفتارهای نادرست 
منجر می شود. مثال ممكن است شما قد كوتاهی داشته باشید و بخواهید ورزش والیبال 
را انتخاب كنید. در این صورت كوتاهی قد برای شما نوعی فكر منفی ایجاد می كند و در 
شما احساس غم و اندوه و گاه حسرت ایجاد كرده ، سبب می شود در بسیاری از جمع 
ها حضور نیابید، ولی اگر به جای این فكر منفی، كوتاهی قد خود را بپذیرید و به ویژگی 
های مثبت جسمی خود فكر كنید، احساسی مثبت خواهید داشت. مثال ممكن است قد 

كوتاهی داشته باشید ولی چهره خوبی داشته یا از قوای بدنی خوبی برخوردار باشید.

خودتان را چگونه ارزیابی می كنید؟ 
و  ها  ارزش  منفی،  و  مثبت  های  ویژگی  ها،  ناتوانی  و  ها  توانایی  با  اندازه  ه  چ ا  ت ا  م ش
به طور  را  است خودتان  این پرسش الزم  به  پاسخ  برای  آشنا هستید؟  باورهای خود 
صحیح ارزیابی كنید و همه ویژگی های مثبت و منفی و تمام توانایی ها و ناتوانی  های 
خود را بشناسید، اما از كجا بدانیم   ویژگی های ما مثبت، منفی یا خنثی هستند؟ معیار 
تعیین نوع ویژگی ها، سود و ضرر فردی و جمعی است. بنابراین ویژگی های مثبت به 
ویژگی هایی گفته می شود كه هم خود ما و هم دیگران از آن احساس رضایت می كنیم، 

مانند مهربانی.
ویژگی های منفی ویژگی هایی است كه یا خود فرد یا اطرافیان یا هر دو از آن رضایت 
نداشته باشند، مانند عصبی بودن یا زود از كوره در رفتن. ویژگی های خنثی ویژگی 
هایی هستند كه خود فرد از داشتن آن احساس رضایت دارد، ولی در دیگران هم احساس 
نارضایتی ایجاد نمی كند یا خود فرد از آن ناراضی است، ولی دیگران از آن رضایت دارند 
مثل بستن ساعت روی دست راست یا مطالعه در نیمه شب. پس ابتدا الزم است فهرستی 
با توانمندی ها، استعدادها و  باید  این سه نوع ویژگی تهیه كنید. در مراحل بعدی    از 
آنها را  ناتوانی های خود آشنا شوید و باورها و ارزش های خود را كامال بشناسید و 

فهرست كنید.
  برای تهیه این فهرست، حیطه هایی چون حیطه جسمانی، روانشناختی، عملكرد ذهنی، 
ارزیابی دیگران از شما، عملكرد روزمره، عملكرد تحصیلی، شغلی، معنوی و دینی را در 
نظر بگیرید و در این بخش ها نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و در نهایت   با كوشش 

و تمرین، نقاط ضعف خود را برطرف كنید و نقــاط مثبت خود را بهبود بخشید.

چگونه از اطرافیان كمک بگیریم ؟
ما تا حدود زیادی می توانیم خود را بشناسیم، اما آیا قادریم تمام ویژگی های خود را 
بخوبی درک كنیم و بشناسیم؟ مثال ممكن است دیگران ما را فردی حساس و استرسی 
بدانند، در حالی كه ما از این ویژگی خود بی خبر باشیم.   الزم است از اطرافیان نزدیک 
خود مثل خانواده و دوستان صمیمی بخواهیم ما را در جهت خودشناسی بهتر یاری 
را در مورد شما به صورت  تا صادقانه نظرشان  آنها بخواهید  از  با قاطعیت  لذا  كنند. 
شفاهی یا كتبی بیان كنند. البته شما هم باید به همه نظرات احترام گذاشته و از شنیدن 
برخی از آنها ناراحت نشوید. مثال اگر در میان نظراتی كه می شنوید، اغلب می گویند 
شما زود از كوره در می روید،   باید برای این ویژگی منفی خود فكری بكنید و  آن را به 
مرور زمان برطرف كنید.  آنچه گفتیم بخش های مهمی از خودآگاهی است. می توان 
گفت   رشد ما در مراحل مختلف زندگی در نتیجه شناخت صحیح از خود ایجاد می شود. 
شناخت خود آنقدر اهمیت دارد  حدیث معروف »من عرف نفسه فقد عرف ربه« از پیامبر 
اكرم)ص(  نیز در همین مورد است. بنابراین می توان با شناخت عمیق   و آشنایی با تمام 
ابعاد وجودی مان به رشد و كمالی بالنده دست یابیم. اغلب انسان های موفق در سراسر 
دنیا، افرادی بوده اند كه شناختی دقیق از خود، عالیق، استعدادها و توانمندی های خود 
داشته و توانسته اند   با تمركز بر توانایی ها و استعدادهای خود و تبدیل نقاط ضعف به 

نقاط قوت، به موفقیت دست یابند.

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 روانكاوی و مشاوره
 ) London University ( هیپنوتراپی تائید شد ه از 

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای 
اعصاب لندن

عضو جامعه روانكاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن مدرک تائید 
شد ه از كنسول هیپنوتراپی لندن

برگزار كنند ه سمینارهای تجربی و روانكاوی
www.advancehypnotherapy.com
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و  اقدامات  از  فوتبال  هواداران  عصبانیت  و  كالفگی  میزان  به  اینكه  برای 
آرشیو  در  كنكاش  به  نیازی  ببرید،  پی  حوزه  این  در  دولت  تصمیم گیری های 
اینستاگرام  در  خدمتگزار  رئیس جمهور  پیج  به  كافی است  تنها  نیست؛  رسانه ها 
البته  و  كابینه  این  ورزش  وزیر  به  مردم  گسترده  اعتراض  شاهد  تا  بزنید  سری 
شخص امیررضا خادم باشید. اگر  فرصت این كار را هم ندارید فقط تا این حد 
بدانید كه حتی كوچك ترین نمونه از عصبانیت و طغیان سرمایه های اصلی فوتبال 

را نمی توان در رسانه های رسمی كشور منتشر كرد.
پرهوادارترین  هستند.  ریزودرشت  مشكالت  دنیا  یک  وسط  حاال  سرخابی ها 
تیم های ایران در آستانه فروپاشی هستند و دولت و وزارت ورزش هیچ پاسخ قانع 
كننده ای برای اقدامات خود ندارند. در ادامه مروری داریم بر وضعیت این دو تیم 

پس از پایان فصل و در فاصله دو روز مانده به آغاز نقل و انتقاالت.

   پرسپولیس
مقابل  شكست  از  پس  پرسپولیس  فوتبال  تیم  برای  فوتبالی  فصل  كه  حالی  در 
الهالل عربستان در ریاض و حذف از لیگ قهرمانان آسیا به پایان رسیده است، 
بتوان  شاید  و  نیست  مشخص  آسیا  قاره  تیم  پرطرفدارترین  وضعیت  هنوز  اما 
باشگاه  این  برای  فوتبال  تاریخ  دوران  بالتكلیف ترین  از  یكی  را  حاضر  دوران 
مردمی نامید. چرا كه نه وضعیت مدیریت پرسپولیس مشخص است و نه كسی 
این مسائل در حالی  این باشگاه برای رتق و فتق امور كیست.  می داند اسپانسر 
رخ می دهد كه امیررضا خادم معاون وزیر ورزش و مسئول سابق واگذاری دو 
باشگاه استقالل وپرسپولیس كه روز گذشته از این سمت كناره گیری كرد، صحبت 
از تغییر در هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس كرده است؛ آن هم هیأت مدیره ای كه 
ببرد.  نام  را  آن  اعضای  نتواند  كسی  شاید  و  نشده اند  جمع  هم  دور  مدت هاست 
خادم كه فصل گذشته، در آستانه بازی های حساس پرسپولیس با انتشار جزییات 
قرارداد بازیكنان و كادرفنی این تیم، انتخاب اسپانسر، انتخاب سیاسی به عنوان 
عجیب ترین  از  یكی  كه  رحیمی  و  دایی  عجیب  بركناری  آن  پیرو  و  مدیرعامل 
از  و  پرسپولیس  به حاشیه كشیده شدن  باعث  است،  فوتبال  تاریخ  بركناری های 
دست رفتن قهرمانی شد، مغز متفكر وزیر ورزش ضدفوتبال در این ماجرا بود. 
حاال اما همین مهره نیز از سمت خود بركنار شده تا در ادامه راه، یكی دیگر از 
ورزشی های این وزارتخانه، یعنی سجادی در این سمت انجام وظیفه كند. اصال 
مهم این نیست كه تجربه فوتبالی دارند یا نه، باالخره بعد از یك مدت دست شان 

راه می افتد و شاید آن زمان بتوانند تیم های دیگر را به شیوه بهتری واگذار كنند.
برای  پرسپولیس  قبلی  مزایده   4 كه  می دهد  رخ  حالی  در  اتفاقات  این  تمام 
خصوصی شدن بدون نتیجه بوده و قرار است مزایده پنجم دو ماه دیگر یعنی در 

زمان شروع لیگ برتر پانزدهم برگزار شود كه در این شرایط معضل دیگری كه 
گریبان سرخ پوشان را می گیرد عدم ورود اسپانسر برای هزینه كرد است. فكرش 
را بكنید كه پرسپولیس در اسفبارترین روزهای خود نیاز به اسپانسری دارد كه 
این را  انتقاالت و تسویه حساب فصل گذشته عوامل  باید تمام هزینه های نقل و 
بدهد و درست دو ماه بعد همزمان با شروع لیگ و زمان بهره برداری اسپانسر، تیم 
را به برنده احتمالی یا بهتر بگوییم »برنده خیالی مزایده« تقدیم كند؛ در فرهنگ 
لغت تان به چنین اسپانسری چه لقبی می دهید؟ لطفا با صدای بلند تكرار نكنید. 
با توجه به اتمام لیگ نه بازیكنان تسویه حساب كرده اند و نه به كادر فنی جدید 
به مقصد كرواسی  را  ایران  برانكو روز گذشته  كه  به طوری  تعلق گرفته،  پولی 
ترک كرد اما صحبت از این است كه او هنوز هیچ دریافتی از پرسپولیس نداشته و 
شاید ندادن لیست و تعویق در آن به دلیل همین نارضایتی باشد. هر چند كه قرار 
بود نژادفالح و برانكو جلسه ای در این خصوص برگزار كنند تا لیست خروجی و 
ورودی پرسپولیس مدل 94 مشخص شود. معضل دیگری كه این روزها گریبان 
نیست  مشخص  و  است  تیم  این  بازیكن   11 قرارداد  اتمام  گرفته  را  پرسپولیس 
موضع باشگاه پرسپولیس در قبال این تعداد بازیكن چه خواهد بود. البته جالب 
اینجاست كه تعداد زیادی از بازیكنانی كه قراردادشان به پایان رسیده همگی از 
بازیكنان تاثیرگذار پرسپولیس هستند اما بازیكنانی با این تیم قرارداد دارند كه 
در لیگ چهاردهم نیمكت نشین و بعضا سكونشین بوده اند و به نظر می رسد آنها 
هم جایی در پرسپولیس لیگ آینده نداشته باشند. موضوع عجیب و تاسف آور این 
است كه از بازیكنانی كه در نیم فصل به پرسپولیس پیوستند همگی تا پایان لیگ 
پانزدهم با این تیم قرارداد دارند اما بازیكن تاثیرگذاری مثل گابریل قراردادش به 
پایان رسیده، هر چند كه با توجه به اتفاقات رخ داده بعید است برانكو نظر مثبتی 
روی این بازیكن برزیلی داشته باشد. از طرفی پیدا شدن بندهای عجیب و دور 
از ذهن در قرارداد جواهری چون مهدی طارمی به ما نشان می دهد كه مدیران 
ثمر  به  صورت  در  می گوید:»طارمی  كه  بندی  هستند.  جنسی  چه  از  ما  فوتبالی 
رساندن یك تعداد گل و اثبات موثر بودنش، می تواند از این تیم جدا شود!« خدا 

آخر و عاقبت فوتبال ما را با این مدیران به خیر كند. 

كه  طوری  به  بود  پرسپولیس  تاریخ  سال های  سیاه ترین  از  یكی  چهاردهم  لیگ 
جزو  امسال  لیگ  در  بود  نیامده  پایین تر  لیگ  سوم  رتبه  از  روزگاری  كه  تیم  این 
گزینه های جدی سقوط بود و شاید هواداران پرسپولیس از نتایج این تیم در لیگ 

امسال فقط 2 برد در دربی رفت و برگشت را بتوانند در ذهن شان نگه دارند.
همه این مسائل در حالی است كه پرسپولیس با توجه به تجربه تلخی كه در لیگ 
شرایطی  هوادارانش  رضایت  جلب  برای  بتواند  باید  آورد  دست  به  چهاردهم 

ایجاد كند كه لیگ پانزدهم را با نتایج مورد قبول به پایان برساند اما در مهم ترین 
تیم »صاحب«  این  انتقاالت است،  نقل و  باز شدن پنجره  روزهای فصل كه همان 
ندارد. شاید اینجاست كه باید گفت: خوش به حال تیم هایی كه وكیل و وصی و 

خادم ندارند.
 

  استقالل
باشگاه استقالل قرار بود در لیگ پانزدهم خصوصی شود و دولت آن را به بخش 
سریال  در  و  دارد  نامشخصی  وضعیت  هنوز  باشگاه  این  اما  بدهد  خصوصی 
 4 در  استقالل  هرچند  شده است.   اعالم  تنفس  ماه  دو  باشگاه  این  مزایده های 
مزایده قبلی هم فقط یک خریدار واقعی داشت كه آن هم اهلیتش تایید نشد! با این 
حال هیات مدیره باشگاه چند گزینه داخلی و خارجی برای سرمربیگری معرفی 
چیز  هیچ  هنوز  ولی  شده  منتشر  هم  افشارزاده  بهرام  جدایی  شایعه  و  كرده اند 
مشخص نیست. از سویی دیگر باشگاه حتی اگر با سرمربی جدیدی هم به توافق 
را جذب  نظر سرمربی  بازیكنان مورد  فهرست  بتواند  كه  نیست  برسد مشخص 
شوند،  جدا  استقالل  از  ملی پوش  چند  شاید  باشد  گونه  همین  وضعیت  اگر  كند. 
مگر اینكه واقعا مدیران باشگاه بتوانند هزینه نقل و انتقاالت را تامین كنند و مانع 
جدایی ستاره ها شوند. در حال حاضر جدایی قلعه نویی قطعی به نظر می رسد و 
ایتالیایی روی نیمكت آبی پوشان می نشیند یا فیروز كریمی،  باید دید دونادونی 
فصل  انتقال  و  نقل  خبر  مهم ترین  قطعا  مطلق!؟  نامجو  یا  و  مظلومی  پرویز 

استقالل، انتخاب سرمربی خواهد بود.

   پایان
دو  این  در  داده  رخ  اتفاقات  نیست.  خوب  اصال  پایتخت  مطرح  تیم  دو  اوضاع 
باشگاه، مهر تاییدی می زند به شایعه عدم عالقه وزارت ورزش و دولت روحانی 
به فوتبال. سرخابی ها كه روزگاری قهرمان بالمنازع لیگ بودند حاال در رتبه های 
ششم و هشتم لیگ قرار دارند و نواختن این موسیقی »شیش و هشت« بدون شك 
سازهای  نواختن  در  ورزش  وزیر  و  خادم  امیررضا  استعداد  و  زحمات  مرهون 
ناكوك است. نیازی به یادآوری به حسن روحانی نیست كه پرسپولیس و استقالل 
ظرفیت های بسیاری به لحاظ پیشینه، افتخار و به خصوص هوادار دارند كه در 
تمام دنیا روی آن سرمایه گذاری می شود. در ایران امـــا نه تنها از آن به خوبی 
بهره نمی برند، بلكه با سوء مدیریت، پتانسیل اولیه هم به مرور از بین می رود. 
حاال هواداران این تیم خسته از یک فصل دردناک، منتظر لیگ پانزدهم هستند و 

امیدوار كه كلید روحانی، این بار دیگر درشان را قفل نكند!

ورزش

»شیش و هشت« 
دولت در فوتبال

محمد آقایی فرد
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خدمات نقاشی ساختمان
تعمیرات ساختمان

 کلی و جزیی

07780814374
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دكتر عباس شیرافكن 

سایه نویس زالتان
روزبه آرش

تصور كنید لیستی از مشاغلی باشد كه نخواهید وارد آن ها شوید، 
همه  تقریبا  نیست.  اول تان  انتخاب های  جزو  نویسندگی  احتماال 

ویلسون،  اسلون  می دانند،  ای  ساده  و  جذاب  شغل  را  نویسندگی 
به  نمی نویسند  آدم  ها  از  می گوید:»بسیاری  آمریكایی  نویسنده 
ترسی  دانشمندانه.  حرفه ای است  نوشتن  كه  احساس  این  دلیل 
وجود دارد، ترس از هیجان، ترس از خود بروز دادن.«فكر كنید 
و  نمی كشید  چندانی  فیزیكی  زحمت  نشینید  می  گوشه  یک  كه 
كلمات را روی كاغذ قطار می كنید، ممكن است پول چندانی در آن 
نباشد اما دارای كالس اجتماعی خوبی است. به عقیده سامرست 
می  همه  »تقریبا  بریتانیایی:  سرشناس  نمایشنامه نویس  موآم، 
از  آن دسته  از  پر  دنیا  اما  بنویسند،  بنویسند و درست هم  توانند 
نویسنده های بازاری است كه معتقدند به خاطر پول، مهمل می 
از  بزرگ  كنند هنرمندانی  كه وقتی صرف  اگر می شد  و  نویسند 
آب در می آمدند. اما می دانیم كه این حرف سپری است برای دفاع 
به  نویسنده های بسیاری  كنم  بازاری. فكر می  آلودگی حرفه  از 
خوبی و درستی تولستوی می نوشتند اما تفاوت در این است كه 
پردازد،  می  خویش  وجود  ساختن  آشكار  به  تولستوی  كه  آنگاه 
او، ِخرد یک غول و روح یک قدیس را می  جهان در نوشته های 

یابد.« 
حال با وجود این تفاسیر، به یاد داشته باشید اگر »سایه نویسی« 
به شما پیشنهاد شد سریع آن را رد كنید، خصوصا وقتی كه قرار 
باشد سایه نویس شخصیت جنجالی مانند »زالتان ابراهیموویچ« 
به  توانید  می  فهمیدنش  برای  چیست؟  نویسی  سایه  اما  باشید. 
فیلم زیبای رومن پوالنسكی با همین نام مراجعه كنید. مردی كه 
استخدام می شود تا زندگینامه یک سیاستمدار معروف را بنویسد 
و در دو راهی نوشتن واقعیتی كه به آن پی می برد و تصویری كه 

سیاستمدار می خواهد از خود نشان دهد، گرفتار می آید. 
در واقع سایه نویس كسی است كه كتابی را به جای كسی دیگر 
می نویسد. یعنی نویسنده كتاب اوست ولی در هنگام انتشار نام 

كسی دیگر به عنوان نویسنده درج می شود، او فقط مزد می گیرد 
و هیچ جا نباید نام و نشانی از او برده شود. می گویند وقتی در 
ذهن  در  ای  ایده  دیگر  و  رسید  می  كارتان  انتهای  به  نویسندگی 
پیش  چندی  دانشگاه!  استاد  یا  شوید  نویس  سایه  باید  یا  ندارید 
حمله  خط  ستاره  و  سوئد  ملی  تیم  كاپیتان  ابراهیموویچ،  زالتان 
پاری سن ژرمن از كتاب زندگینامه خود با نام »من زالتان هستم« 
به  زیادی  جنجالی  سخنان  كتاب  این  در  وی  كرد.  برداری  پرده 
زبان آورده و اظهارنظرهای بسیاری درباره تیم ها، هم بازی ها و 

مربیانی كه با آن ها كار كرده انجام داده است. 
زالتان آنقدر شخصیت عجیب و غریبی در فوتبال است كه كسی از 
حرف های او تعجب نكرد اما سایه نویس این كتاب ظرف روزهای 
گذشته اذعان كرد كه بسیاری از نقل  قول های آن كتاب ساخته ذهن 
خواهد  می  صرفا  او  آیا  است.  گفته  زالتان  كه  جمالتی  نه  اوست 
ننگ سایه نویسی را از دامان خود پاك كند یا واقعا غولی است با 

جامه قدیسان؟
دیوید الگركرانتز، سایه نویس كتاب زندگینامه زالتان ابراهیموویچ، 
در مورد كارش این طور توضیح می دهد: »من با زالتان از نزدیک 
كار كردم، درباره چیزهایی كه نمی دانستم از او پرسیدم. من باید 
یک  مانند  من  كه  اینجاست  نكته  اما  بودم،  می  او  حقیقی  صدای 
بیان نكردم.  را  او  تمام حرف های  كار نكردم. من  نگار  روزنامه 
این را می دانم كه اگر می خواهید چیزی حقیقی و معتبر به نظر 
صحبت هاست.  كامل  نقل قول  بكنید  باید  كه  كاری  آخرین  برسد، 
من سعی كردم تصویر درست را از او بگیرم و داستان را پیدا كنم، 
هستم  زالتان  من  كتاب  برسم.«  زالتان  ادبیات  به  كردم  سعی  من 
لیست پرفروش ترین كتاب ها  در سال 2014 در بخش ورزشی در 
رابطه  در  گاردین  روزنامه  منتقد  ویلیامز،   ریچارد  گرفت.  قرار 
كه  است  زندگینامه ای  كننده ترین  قانع  »این  نوشت:  كتاب  این  با 

تا كنون از یک فوتبالیست نوشته شده است.«كتاب سرشار است 
ماركور  درباره  كتاب  در  خاص،  و  جنجالی  اظهارنظرهای  از 
ماترازی، مدافع ایتالیایی گفته می شود: »او مثل من است. نفرت و 
انتقام چیزی است كه او را پیش می برد.« یا درجایی دیگر درباره 
پپ گواردیوال، مربی سابق زالتان و خواسته های او از بازیكنان 
می آید: »یک مربی وقتی شایسته است كه بتواند با شخصیت های 

متفاوت بازیكنان كنار بیاید.« 
زالتان  به  را  كار  خواسته  می  كه  زمانی  با  رابطه  در  الگركرانتز 
من،  كه  ای  لحظه  كنید  تصور  توانید  می  می گوید:  بدهد،  تحویل 
زالتان ابراهیموویچ قالبی، نسخه اولیه و اصلی كتاب را به زالتان 
ابراهیموویچ واقعی تحویل می دادم. اولین چیزی كه او گفت این 
بود: »این چه مزخرفی است؟ من هیچ  وقت این ها را نگفتم!« اما 
فكر  او  حاال  و  بود  چه  من  قصد  فهمید  او  كنم  فكر  مدتی  از  پس 
می كند این داستان خودش است.« سایه نویس كتاب »من زالتان 
هستم« اگرچه تا به حال هیچگاه نویسنده بزرگی نبوده است اما 
استعدادش را با موفقیتی كه در فروش این كتاب به دست آورده 
از  اش  فعلی  اظهارنظرهای  با  دارد  سعی  و  است  داده  نشان 
تا شاید دیگر برای خودش شروع به نوشتن  آید  زیرسایه بیرون 
نوشتن  برای  »حرفی«  اگر  سرزمین  این  آدم های  سوم  یک  كند. 
داشته باشند، »استعداد« الزم را دارند اما آدمی كه مهم ترین عكس 
برای  چیزی  مطمئنا  است،  »بیزاری«  زندگی  برابر  در  العملش 
ابتدا زندگی را یاد گرفت  عرضه به خوانندگانش ندارد، پس باید 
باید  آمد. برای بزرگ بودن در نویسندگی،  از زیر سایه بیرون  و 
وجود  و  فراگرفت  را  مهارتی  سپس  بود،  بزرگی  انسان  نخست 
خود را به صفحات كتاب منتقل كرد. اما بی شک تعداد محدودی 
مواجه  پرسش  این  با  همواره  كه  دارد  وجود  بزرگی   آدم های  از 

هستند؛ آیا زندگی ما ارزش به ثبت رسیدن را دارد؟ 
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9  سال بیستم  شماره 5676 
 دوشنبه  2 تیر 1393

 افقي:
1 - پوس��ت دباغ��ي ش��ده ب��ز- 

نويسنده بابا لنگ دراز
2- تماي��ل داش��تن- هس��تي و 

وجود- شترمرغ امريكايي
 3- درك ك��ردن- بح��ر- گنده 

و درشت
4- چارچ��وب- ت��اك- مردمان 

امين- پشت سر
5- خاندان- جنين- بيزار بودن

6- كناره ه��ا و اط��راف- مرك��ز 
هواپيماي  تنگستان-  شهرستان 

تندرو
7- قدرت- عنوان بندي- گلو

8- قانونگذار- گندم از آس��ياب 
برگشته- سمت راست

9- گوي نقره اي پوش شب انبوه- 
مسافري از سرزمين عجايب

10- سنگ آسياب- خوشحالي- 
بزرگي

11- بيابان- نماينده دولت در شهر بيگانه- بزرگ قبيله
12- پيروزي و ظفر- الهه هندو- من و شما- فرد غيرمعلوم

13- شالوده- لب از سخن فروبسته- غيرمناسب
14- صفت چاي- پاره خشت- حقه

15- دانش بررسي پديده هاي جوي- رانده شده از شغل يا مقامي

 عمودي:
1 -  رنگ مركباتي- بازي كودكانه كالسيك

2- فريب خوردن- مرموزترين بيماري قرن- اسب باركش
3- ابر سفيد- ريزه آتش- معبد ترسا

4- آفت كشتزار- جاري- امر از شستن- ذكاوت
5- دعاي خير- نشان دادن- همسر مرد

6- پاسخ منفي- زيور، پيرايه- درس دادن
7- بت جاهليت- كاري مهم در زراعت- خوراك كفش

8- آهو- مخفف تو را- هدهد
9- پدر مرده- شهري در استان يزد- داخل

10- آخر- قسمت كننده- 
مخفف خوب

سايه گس��تر-  درخت   -11
كارمايه- هنگام

12- بم تري��ن صداي مرد- 
دهان- خواس��تار و راغب- 
اشاره به دور از نوع ادبي آن

13- نوع��ي س��از- كبود- 
چوپان

14- چاره انديش��ي- قاتل- 
شهري در ازبكستان

15- صداق��ت عاميانه- راز 
دل با او توان گفت

 افقي:
1 -  فيلم��ي ب��ه كارگرداني امير 
قويدل- فلزي قوي با چگالي كم 

و كاماًل انعطاف پذير
2- جناح لش��كر- مقص��د رود- 

خوشمزه
3- ع��روس مي گي��رد- اثر اميل 

زوال- بلند
4- الكتريسيته- مهمترين خداي 
مصر باس��تان- آم��اده كردن- از 

مصالح ساختماني
5- ش��هري در بلژيك- كيميا- 

گرانبها
6- فزوني ه��ا- به الگ��و يا روابط 
ملموس يا ناملموس بين اجزاي 
يك گروه گفته مي شود كه در اثر 
مشاهده يا بازشناخت الگو قابل 

تشخيص است- فشفشه
7- رسوم- زينت دهنده مهماني- 
ش��هري در اس��تان آذربايج��ان 

غربي
8- ش��هري در جن��وب غ��رب 

تبريز- سال آذري- پرچم
9- بوي خوب زير شكم آهو- تكبر- ارابه بزرگ جنگي

10- دختر- واژگون- آلودگي
11- ابراز مكانيك- مجرد نيست- جسر

12- درخت انداز- يكي از رشته هاي ورزشي- آب بند- خون بها
13- شتركش- يك روش تكثير گياه- رمان ويرجينياوولف

14- اهريمن- انديشه دركار- عضو پا
15- افسر نيروي دريايي- اثر آگاتاكريستي

 عمودي:
1 -گونه اي انگور- نوعي روش تمركز حواس

2- ضرر- از مراحل زراعت- الزم
3- پيشين – روبند- معلم اول

4- كلمه شرط- طايفه اي از تاتار- آوايي به معني نه- كله و سر
5- همدستان- تارنما- جنس مذكر

6- ضربه سر فوتباليست- كوب، صدمه- برگ ها
7- رود فرانسه- دست درازي- وبا
8- نمايش- صداي گربه- خجسته

9- بذر كتان- سرباز روس- كلمه اخطار و تنبيه
ش��يره  ف��داكاري-   -10

چغندر قند- كاله فرنگي
 11- گن��دم- دوقلو- هديه 

و تحفه فرستادن
12- چون ص��د آيد پيش 
ماس��ت- همان يك است- 

حشره سمي- لذت غذا
13- دوستان- مرغ عيسي- 

ثبات و بقا
از  زره-  پرح��رف-   -14

سازهاي موسيقي
15- اتومبي��ل ايتالياي��ي- 
يكي از گونه ه��اي خوراك 

ايراني

حل جدول ويژه شماره 5675حل جدول عادی شماره 5675

 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

5676یک جـــدول با دو شـــرح

مشاغلي هس�تند كه از همان 
بدو ورود داراي ماهيت ناامن 
هستند و فرد با آگاهي از اين موضوع 
آن ه�ا را برمي گزيند و ب�ه آن ها وارد 
مي شود. مثاًل كسي كه با يك قرارداد 
3ماهه يا 6 ماهه در جايي مشغول به 
كار مي شود، مي داند هيچگونه امنيت 
شغلي ندارد كه اين موقتي بودن كار، 
گاهي مي تواند آثار نامطلوبي برجاي 
بگ�ذارد و در ش�خصي ك�ه در چنين 
شرايطي مشغول به كار است چنين 
توقع و تصوري را ايجاد كند كه بايد 
از اين فرصت كوتاه پيش آمده نهايت 
اس�تفاده را ببرد و در چنين شرايطي 
اي�ن فرد با توجه ب�ه امكاناتي كه در 
دست دارد دست به جرايم كوچك و 
ب�زرگ مي زن�د و فرص�ت را غنيمت 

مي شمارد

ناامني تلخ ترين و گزنده ترين نوع 
احساسي است كه بشر مي تواند آن را 
تجربه كند. حس��ي كشنده كه مانند 
گله اي اسب وحشي و رم كرده هجوم 
م��ي آورد و روح را لگدم��ال مي كند، 
قل��ب را مي فش��ارد، دنيا را س��ياه و 
تيره مي كند و همچون اختاپوس��ي 
غول پيك��ر پاهاي��ش را دور ت��ا دور 
ذهن گ��ره مي زند و با تم��ام قدرت 
مي فشارد. حس��ي مرموز كه درست 
ريش��ه و بنياد را ه��دف قرار مي دهد 
و تيرهاي نامرئ��ي اش را يكي پس از 
ديگري به سوي آن نشانه مي رود. كار 
كه به اينجا رس��يد، ه��زار راه رفته و 
نرفته براي خالصي از اين احس��اس 
تلخ خودش��ان را به ذهن مي رسانند 
و فرمول هاي حل مس��أله يكي پس 
از ديگري جلوي چش��م رژه مي روند. 
اين مي آيد و آن يكي مي رود اما واي 
از روزي ك��ه همه راه ها به كوره راهي 
بن بست ختم مي شوند. اينجاست كه 
بيراهه ه��ا كم كم نمايان مي ش��وند و 

رشوه گيري را آغاز مي كنند. 
اضط��راب،  وحش��ت،  ت��رس، 
درماندگ��ي و ضع��ف، هم��ه و همه 
يكجا جمع مي شوند، دست به دست 
هم مي دهند و همه زورش��ان را يك 
كاس��ه مي كنند تا راه به جايي ببرند. 
احساس ناامني احساسي تلخ و گزنده 
است كه وقتي مربوط به شغل و كار 
باش��د تلخ تر هم مي ش��ود چ��را كه 
مي تواند جامع��ه اي را درگير عواقب 

تلخ خود كند.
كارگران��ي كه ب��دون هيچ بيمه و 
قراردادي براي كارفرما كار مي كنند 
آن ه��م تا زماني ك��ه كارفرما ميلش 
بكشد! كارمنداني كه معلوم نيست تا 
6 ماه ديگر بازهم به محل كارش��ان 
مي آيند و رنگ فيش حقوقي شان را 
مي بينند يا نه؟ اگر بيكار شوند چه؟ 
آي��ا بازهم مي توانند كاري پيدا كنند 
كه مثل س��ابق چرخ زندگي ش��ان را 
ب��ه ه��ر ض��رب و زوري بچرخانند؟ 
اگر نش��د چه؟ و هزار و يك اما و اگر 
ديگر كه هميش��ه در ذهن شاغالني 
كه پش��توانه محكمي براي كارشان 

ندارند، مي چرخد. 
حس ناامني ش��غلي از آن دست 
ناامني هاي��ي اس��ت كه زير پوس��ت 
جامعه به وفور در جريان است و روز 
ب��ه روز آن را بيمارتر مي كند غافل از 
اينكه بيكاري هاي ناشي از ناامني هاي 
ش��غلي مي تواند يكي از عوامل اصلي 
بزهكاري و جرايم باش��د. كافي است 
پ��ا در راهروي دادگاه ها و دادس��راها 
اعتراف��ات دزدان و  پ��اي  بگذاري��د 
مجرمان بنش��ينيد تا بدانيد خيلي از 
اين مردان و زنان خطرناك و تبهكار 
اگر شغلي داشتند يا شغل داشته شان 
را از دس��ت نمي دادن��د هرگ��ز پا در 

دنياي تبهكاران نمي گذاشتند.
ام��ا اي��ن قص��ه س��ر دراز دارد و 
براحت��ي خت��م ب��ه خير نمي ش��ود. 
تنگناهاي مالي و جرم و جنايت هايي 
كه براي برآوردن نيازهاي مالي انجام 
مي شود يك روي سكه اين ماجراست 

و روي ديگر س��كه زماني اس��ت كه 
اخراجي ه��ا و بيكارش��ده  ها تصميم 
به انتقامجويي مي گيرند و دس��ت به 

اقدامات خطرناك مي زنند.
نمونه اي��ن م��وارد را مي توان در 
پرونده ه��اي بس��ياري دي��د كه در 
قفس��ه هاي دادس��راها روي يكديگر 
تلنبار ش��ده اند. پرونده هاي س��رقت، 
تخري��ب، آتش س��وزي هاي عمدي، 

آدم ربايي، گروگانگيري و...
پرونده هايي مانن��د پرونده راننده 
اتوبوس��ي ك��ه بيكارش��دنش او را تا 
لب��ه پرتگاه جنون كش��اند و دس��ت 
مديرعامل ش��ركت  گروگانگيري  به 
اتوبوس��راني زد يا پرون��ده مهندس 
جواني كه به خاطر بيكار شدن و پيدا 
نكردن ش��غل، پا در پاتوق افيوني ها 
گذاش��ت و براي سير كردن شكمش 
 دس��ت ب��ه س��رقت داربس��ت ها زد 

و دزد شد...
نمونه هاي��ي از اي��ن دس��ت ك��م 
نيس��تند، نمونه هاي��ي ك��ه ريش��ه 
خالف و بزهكاري را اگر جس��ت وجو 
كنيد خواهيد رس��يد ب��ه يك پديده 

خطرناك، ناامني هاي شغلي.
اين ام��ر بهانه اي ش��د تا س��راغ 
كارشناسان برويم و بدانيم افرادي كه 
در شرايط سخت و آزاردهنده ناامني 
ش��غلي قرار مي گيرند، ممكن اس��ت 
چه رفتارهايي را از خود بروز دهند؟ 
جامعه در چني��ن وضعيتي به كدام 
س��و پيش مي رود؟ آي��ا اين معضل 

درماني هم دارد؟
قرايي مقدم،  ام�ان اهلل  دكت�ر 
جامعه ش��ناس، نياز به امنيت را يكي 
از نيازهاي اساس��ي و مه��م مي داند: 
»نياز به امنيت نه تنها در دين اسالم 
و نظريات جامعه شناس��ان بزرگ به 
عنوان يكي از نيازهاي اساسي مطرح 
ش��ده بلك��ه اصلي اساس��ي در نظام 
مديريتي ايران از 3 هزار و 500 سال 
پيش محس��وب مي ش��ود. بنابر اين 
مي توان گفت ايران قديمي ترين نظام 

مديريتي جهان را داراست. 
در اي��ن نظ��ام به موض��وع فراهم 
كردن امنيت ش��غلي اهميت زيادي 
داده مي ش��د. موروثي بودن مشاغل 

ني��ز يكي از راهكارهاي��ي بود كه آن 
دوران ب��ه كار مي رفت تا افراد نگران 
آينده ش��غلي خود نباش��ند و بدانند 
كه در آينده قرار اس��ت به چه كاري 
روآورند و معيشت خود را چگونه و از 

كدام راه تأمين كنند.«
دكتر قرايي مق�دم تأثير امنيت 
شغلي بر بازدهي را تأثيري مستقيم 
مي داند كه اگر وجود نداشته باشد و 
كارفرما نتواند آن را براي زيردس��تان 
خود تأمين كند، خودش هم متضرر 
خواهد ش��د زي��را نتيج��ه مطلوبي 
ك��ه مي خواهد را به دس��ت نخواهد 
آورد و بازده��ي كاركنان��ش چندان 
رضايت بخش نيست: »نياز به امنيت 
هميشه در همه جوامع بشري وجود 
داشته و يك اصل و اساس محسوب 
مي ش��ود و ش��خصي كه مشغول به 
كار اس��ت، از يك نظافتچي تا وزير، 
چنانچه از احس��اس ناامني ش��غلي 
رنج بب��رد، كارايي و بازدهي چنداني 

نخواهد داشت.«
ام��ا اين مس��أله بيش��تر در كدام 
جوام��ع ديده مي ش��ود؟ ب��ه اعتقاد 
دكت��ر قراي��ي مق��دم، اين مس��أله 
بيش��تر در جوامع توس��عه نيافته رخ 
مي ده��د و همي��ن مس��أله يكي از 
عوامل توس��عه نيافتگي آنهاست، زيرا 
جامعه اي كه س��اير كاركن��ان آن از 
احساس ناامني ش��غلي رنج مي برند 
به توس��عه دس��ت نمي يابند و رو به 
پيشرفت گام برنخواهند داشت و كار 

مفيد و س��ودمند در چنين جوامعي 
كمتر صورت مي گيرد.«

نش��انه هاي  جامعه ش��ناس  اي��ن 
نداشتن امنيت شغلي در يك جامعه 
را اين گونه برمي ش��مارد: »در چنين 
جوامع��ي اف��راد خود را ب��ه تمارض 
مي زنن��د ت��ا از زير كار ش��انه خالي 
كنن��د. غيب��ت و ك��م كاري به يك 
اپيدم��ي تبدي��ل مي ش��ود و افراد تا 
جايي كه بتوانند كار امروز را به فردا 
مي كشانند، كارشكني و اختالل ايجاد 
مي كنند كه اين مسأله به بدبيني هاي 
مديريتي و سياس��ي منجر مي ش��ود 
زيرا مردم ه��م وقتي به عنوان ارباب 
رجوع به آن اداره يا سازمان مراجعه 

مي كنن��د و رفتارهاي ناشايس��ت و 
برخوردهاي بد كاركنان را مي بينند 
اعتماد خود را نس��بت به آن سازمان 
و دست اندركارانش از دست مي دهند 
و ممكن است اين مسأله را به ادارات 

ديگر تعميم دهند. 
از طرفي اين سازمان با استهالك 
وس��ايل رو به رو مي شود و بدون آن 
كه بازدهي مفيدي داش��ته باش��د با 
ه��در رفت امكانات روبه رو مي ش��ود 
كه اين مس��أله مخارج زيادي را روي 
دوش مدي��ران آن دس��تگاه خواهد 
گذاش��ت و ضرب��ه بزرگي ب��ه بقاي 
چنين دس��تگاه هايي وارد مي ش��ود، 
درحالي كه تأمين نيازهاي كاركنان و 
برآوردن نياز آن ها به احساس امنيت 
شغلي بس��يار هزينه هاي كمتري را 
متوجه آن دس��تگاه خواهد كرد و به 

آنها سود بيشتری خواهد رساند.«

 فرصت ش�غلي كوتاه و جرايم 
مختلف

دكت�ر محم�ود روح االمين�ي 
انجمن جرم شناس��ان كرمان  رئيس 
ني��ز اي��ن موض��وع را از دريچه جرم 
شناس��ي بررس��ي مي كند تا بدانيم 
جراي��م اجتماعي ك��ه افراد ب��ا قرار 
گرفت��ن در ش��رايط ناامني ش��غلي 

مرتكب مي شوند، چيست. 
اين جرم شناس برخي از مشاغل 
و فرصت هاي شغلي را به شكل ذاتي 
ناامن مي داند: »مشاغلي هستند كه از 
همان ب��دو ورود داراي ماهيت ناامن 
هستند و فرد با آگاهي از اين موضوع 
آن ها را برمي گزين��د و به آن ها وارد 
مي شود. مثاًل كسي كه با يك قرارداد 
3ماهه يا 6 ماهه در جايي مشغول به 
كار مي شود، مي داند هيچگونه امنيت 
شغلي ندارد كه اين موقتي بودن كار، 
گاهي مي تواند آثار نامطلوبي برجاي 
بگ��ذارد و در ش��خصي كه در چنين 
شرايطي مشغول به كار است چنين 
توقع و تصوري را ايجاد كند كه بايد 
از اين فرصت كوتاه پيش آمده نهايت 
استفاده را ببرد و در چنين شرايطي 
اي��ن فرد با توجه ب��ه امكاناتي كه در 
دست دارد دس��ت به جرايم كوچك 
و بزرگ مي زن��د و فرصت را غنيمت 

مي شمارد.«
دكت��ر روح االمين��ي درب��اره اين 
جراي��م و موقعيت هاي ايجاد ش��ده 
مي گويد: »اگر موقعيت شغلي چنين 
اش��خاصي به گون��ه اي باش��د كه با 
ارباب رجوع س��ر و كار داشته باشند، 
دست به رشوه گيري مي زنند و براي 
آن ك��ه به وظايف ع��ادي خود عمل 
كنند از مردم پول مي گيرند و با اين 
كار زمينه نارضايت��ي مردم را فراهم 
مي كنند، يا مثاًل اگر در يك ش��ركت 
توليدي مشغول به كار باشند تا جايي 
كه بتوانند براي خودشان از كاالهاي 
آن ش��ركت جم��ع آوري مي كنند و 
آن ها را از انبار يا هر جايي كه كاالها 

در آن است برمي دارند و... 
بسياري از پرونده هاي دزدي ها از 
همين دست جرايم است و مي بينيم 
افرادي كه دس��ت به سرقت كاالهاي 
يك شركت يا توليدي زده اند افرادي 
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بودن��د كه احس��اس امنيت ش��غلي 
نداش��تند و ترس و نگران��ي از بيكار 
ش��دن و بي پول مان��دن، آن ها را به 
فك��ر ذخيره س��ازي از اي��ن راه هاي 
خ��الف انداخته اس��ت در حالي كه 
اگر همين اف��راد خود را در موقعيت 
ش��غلي ثابت و متناسبي مي دانستند 
ش��ايد ديگر هرگز دس��ت به چنين 
خالف هاي��ي نمي زدند و پايش��ان به 
دنياي خالفكاران باز نمي شد و آينده 

نامعلوم آن ها را وادار به تبهكار شدن 
نمي كرد.«

 بيكاران�ي ك�ه خ�ود را قرباني 
مي پندارند

دكتر روح االميني معتقد اس��ت از 
بي��ن افرادي كه ش��غل و كار خود را 
از دس��ت مي دهند آنهايي بيشتر در 
معرض خط��ر و لغزش قرار دارند كه 
خود را قرباني مي پندارند و معتقدند 
براي بيكارشدنشان توجيه منطقي و 
قانوني وجود نداش��ته است؟ »مسأله 
بيكارش��دن افرادي كه امنيت شغلي 
نداشته اند، جنبه هاي گوناگوني دارد. 
فردي كه كار و شغلش را از دست 
داده، احساس ناامني شغلي اش به اوج 
خود رس��يده يا معتقد است كه اين 
مسأله پيش آمده امري اجتناب ناپذير 
بوده و آن را مي پذيرد يا معتقد است 
ك��ه در ح��ق او ظلم ش��ده و خود را 

قرباني مي پندارد. 
اف��رادي ك��ه خودش��ان را قرباني 
نمي دانن��د معتق��د هس��تند كه اين 
بيكار ش��دن تقصير خودش��ان بوده 
انگي��زه اي براي ارتكاب به جرم ندارند 
اما اين موض��وع براي افرادي كه خود 
را قرباني مي دانن��د فرق مي كند. اين 
افراد معتقدند كه به داليل غيرقانوني 
و غيرقابل توجيه اخراج شده اند و اين 
احساس مظلوميت و قرباني شدن در 
آن ه��ا خطر زي��ادي دارد زيرا ممكن 
اس��ت درصدد جب��ران و انتقامجويي 

برآيند.«
ب��ه گفته دكت��ر روح االميني، اين 
مسأله مي تواند مشكالت زيادي را براي 
افرادي كه مورد خشم و انتقامجويي 
واقع شده اند ايجاد كند: »بسياري از 
پرونده هاي تخريب و آتش سوزي در 
اثر همين انتقامجويي ه��ا رخ داده و 
ريش��ه پرونده ها در بسياري از موارد 
به اين مسأله مي رسد. اما گاهي اين 
موض��وع به س��رقت هاي كالن ختم 
مي ش��ود و افرادي كه از يك شركت 
توليدي يا فروشگاه و... كنار گذاشته 
مي ش��وند به دليل آش��نايي با نقاط 
ضعف محلي كه در آن ش��اغل بودند 
و دانس��تن راه هاي سرقت آن محل، 
بدون كمترين احساس گناه دست به 
دزدي از محل كار سابق خود مي زنند 
و اين كار را حق خودش��ان مي دانند 
كه ضايع شده است. معمواًل اين افراد 

به دليل آش��نايي ب��ا محل، كمترين 
ردي از خود به جاي نمي گذارند.

 وقتي كار پيدا نمي شود
به گفت��ه دكتر روح االميني حالت 
سومي هم وجود دارد و آن هم زماني 
است كه فرد بيكار شده نه خودش را 
مقصر مي داند و نه محل كار سابق را و 
بدون كوچكترين فكر منفي به دنبال 
كار مي گ��ردد تا جاي��ي را پيدا كند 

تحليل »ايران« از عواقب ضعف امنيت شغلي

 بیکاری سرچشمه 
ناهنجاری های اجتماعی

 شيرين مهاجري

كه بتواند نيازهاي مالي اش را تأمين 
كند: »چنين فردي ممكن اس��ت در 
شرايطي گرفتار ش��ود كه نتواند كار 
پي��دا كند و به ه��ر دري كه بزند باز 
نش��ود. اي��ن مس��أله در جوامعي كه 
يافتن كار يك معضل است و بيكاري 
غوغا مي كند به وفور ديده مي ش��ود. 
وقت��ي چنين ف��ردي مدت��ي بيكار 
بماند و بي پولي و نداش��تن درآمد به 
زندگي اش فش��ار بياورد ممكن است 
ناخواس��ته به سوي كارهاي مجرمانه 

كشيده شود.«

 راه حل چيست؟
به نظر مي رس��د براي پديده هايي 
ك��ه اينگونه مي توانند جامعه را دچار 
مش��كل كنند و آن را با خطر روبه رو 
س��ازند چاره اي وجود داش��ته باشد، 
چ��اره اي كه نه فقط با ش��عار بلكه با 
راهكار هاي اساس��ي و پش��توانه هاي 

عملي به سرانجام برسد.
انجم��ن جرم شناس��ان  رئي��س 
كرمان در اين ب��اره مي گويد: »براي 
درمان اين معضل بايد راه حل هايي از 
طريق وزارت كار پيش بيني شود كه 
افراد به راحتي و بدون دليل، بيكار و 

اخراج نشوند. 
از طرفي قوه قضائيه بايد تدابيري 
را بينديش��د كه اينگونه پرونده ها با 
سرعت و فوريت بيشتري مورد بررسي 
قرار بگيرند تا كساني كه دچار چنين 
وضعيتي شده اند و كارشان را بي دليل 
از آن ها گرفته اند احساس نكنند كه 
حقشان ضايع شده و كسي صدايشان 
را نمي ش��نود چرا كه در صورت بروز 
چنين احساس��ي و به تعويق افتادن 
پرونده ها افراد خودشان دست به كار 
مي ش��وند و اين گونه جرم روي جرم 

مي آيد.«
دكت��ر روح االميني نق��ش بيمه ها 
را ني��ز در اين زمين��ه و جلوگيري از 
بروز جراي��م اينچنيني مؤثر مي داند: 
»بيمه ه��اي بيكاري بايد تس��هيالت 
بيش��تري را فراهم كنند تا در صورت 
بروز چنين وضعيت براي افراد، ريسك 

بزهكاري در آن ها پايين بيايد.«
تبهکاری ها هميش��ه هم انتخاب 
ش��ده نيس��تند و ناامنی های شغلی 
گاه��ی تبهکاران��ی را در دام��ن خود 
می پروراند که به اجبار و ناخواسته پا 

در دنيای جرم و جنايت گذاشته اند.

جامعه اي كه كاركنان آن از احس�اس ناامني ش�غلي 
رن�ج مي برن�د ب�ه توس�عه دس�ت نمي ياب�د و رو به 
پيشرفت گام برنخواهد داشت و كار مفيد و سودمند در چنين 

جامعه ای كمتر صورت مي گيرد

 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین )بره(:

امروز به نظر می رسد كه همه ی چیزهای الزم را برای شروع یک 
برنامه ی جدید در اختیار دارید. از اعتماد به نفس خوبی برخوردار 
هستید، زیرا هدف تان مشخص است و راه رسیدن به آن را هم می 
دانید. اما این خوش بینی ممكن است باعث شود كه از توجه به یک 
نكته ی ظریف غافل بمانید. زیاد به خودتان سخت نگیرید، زیرا آن 
وقت نمی توانید به هدف تان دست پیدا كنید. بهتر است با اموری 

كه بدون پیش بینی اتفاق می افتند كنار بیایید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
امروز ممكن است فكر كنید كه با وجود تالش مضاعف، كارها هم 
چنان كند پیش می روند. شاید حتی به این نتیجه برسید كه اصاًل 
چرا باید به خودتان زحمت بدهید، درحالی كه دیگران اصاًل اهمیتی 
به موضوع نمی دهند. حتی اگر از سرعت آهسته ی كارها ناراضی 
هستید، طوری رفتار نكنید كه بحران درست شود. یک نفق عمیق 
بهتر  كنید،  بیهوده شتاب  ندارد  لزومی  كنید.  پیشه  بكشید و صبر 

است خودتان را با همین روند سازگار كنید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
كرده  تعیین  كه  ای  برنامه  مطابق  چیز  همه  كه  رسد  می  نظر  به 
اید پیش می رود. اما ممكن است قبل از این كه به نقطه ی تعادل 
شود.  تان  پیشرفت  مانع  و  كند  پرت  را  تان  حواس  چیزی  برسید، 
دارید.  نگه  خودتان  پیش  را  افكارتان  كه  شود  می  توصیه  شما  به 
اگر خیال پردازی های تان را با كسی در میان نگذارید می توانید 
از آن ها لذت ببرید، اما اگر به كسی درباره ی آن ها چیزی بگویید 

مشكل درست خواهد شد. تنها كاری كه اكنون می تواند به تعادل 
انرژی های درونی تان كمک كند این است كه افكارتان را پیش كسی 

آشكار نكنید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
اگر به كارهای نیمه تمام هفته ی گذشته برگردید می توانید همه ی 
آن ها را در یک چشم به هم زدن به سرانجام برسانید، پس دوباره 
اما حواس تان  این كارهای نصف و نیمه را به بعد موكول نكنید. 
بگیرید.  پیش  در  را  درست  مسیر  و  كنید  عمل  سازنده  كه  باشد 
فقط  كنید،  رها  را  چیز  همه  و  بكشید  كنار  را  خودتان  هم  باز  اگر 
كنید  می  حركت  كه  مسیری  در  شد.  خواهند  بیشتر  تان  مشكالت 

مقاومت نشان دهید كه راه پیروزی شما در همین است.

متولدین مرداد )شیر(:
های  مهارت  از  شخصی  احساسات  بیان  برای  است  ممكن  امروز 
شدت  درگیر  قدر  این  است  ممكن  حتی  بگیرید.  بهره  تان  نمایشی 
بازیگران  از  یكی  فقط  شما  كنید  فراموش  كه  شوید  احساسات 
صحنه هستید و كسان دیگری هم در گرداندن صحنه نقش دارند. 
كمی خودتان را كنار بكشید و به این پرسش فكر كنید كه چه طور 
را  دیدتان  های  افق  كنید  سعی  بگذارید.  بیشتری  تأثیر  توانید  می 

گسترش دهید تا انرژی های درونی تان به تعادل مطلوب برسند.

متولدین شهریور )سنبله(:
سرعت  با  دارید  دوش  به  كه  را  هایی  مسئولیت  است  بهتر  امروز 
عمل به انجام برسانید تا در مسیر درست قرار بگیرید. دل تان می 
با كارآمدی بیشتری به نمایش بگذارید،  خواهد كه تعهدات تان را 
اما شاید درباره ی انتخاب بهترین مسیر ممكن شک داشته باشید. 
حواس تان باشد كه امروز باید از سالمت روحی برخوردار باشید 
از  و  كنید  ریزی  برنامه  امروز  برای  كنید.  عمل  سازنده  بتوانید  تا 

منابع و حتی كسانی كه اطراف تان هستند در پیشبرد اهداف تان 
كمک بگیرید. اكنون رمز موفقیت شما در تعامل با دیگران است.

متولدین مهر )ترازو(:
به دنبال راهی هستید تا به دوستان تان نشان دهید كه چه قدر برای 
اما هر كاری كه می كنید رفتارتان ساختگی به  شما ارزش دارند. 
نظر می رسد و نمی توانید به نتیجه ی دلخواه دست پیدا كنید. اگر 
نتوانید انتظارات تان را برآورده كنید مجبور خواهید شد كه بیشتر 
تالش كنید. بهتر است امروز این فكر را از سرتان بیرون كنید كه 
تأثیر قرار دهید. در عوض همه ی  را تحت  هر طور شده دیگران 
حواس تان را به این بدهید كه كارتان را به بهترین شكل به انجام 
برسانید. اگر كارتان به موقع به پایان برسد می توانید از یک پاداش 

غیرمنتظره بهره مند شوید.

متولدین آبان )عقرب(:
تان  بعدی  قدم  برای  توانید  نمی  راحتی  به  كه  رسد  می  نظر  به 
این  اما  است.  كردن  تغییر  درحال  چیز  همه  زیرا  بگیرید،  تصمیم 
اكنون به شما وارد می شوند  قابلیت را دارید كه فشارهایی را كه 
مدیریت كنید، یعنی هیچ كس متوجه نخواهد شد كه این وضعیت 
چه قدر برای شما سخت است. این واقعیت رابپذیرید كه نمی شود 
این صورت فرصت های  انجام داد، در  همه ی كارها را به تنهایی 
را  تان  احساسات  گرفت.  خواهند  قرار  تان  پای  پیش  چشمگیری 

پنهان نكنید و به دیگران اجازه دهید كه حمایت تان كنند.

متولدین آذر )كمان(:
به افق های دوردست خیره شده اید. برای رسیدن به مقصد مورد 
بگیرید.  قرار  درست  مسیر  در  كه  نیست  كافی  این  فقط  نظرتان 
اما اگر تالش مضاعف كنید می توانید به زندگی تان سر و سامان 
تنظیم  تان  مدت  بلند  اهداف  مطابق  را  تان  های  برنامه  و  ببخشید 

پرورش شان  تدریج  به  و  كنید  فكر  به چیزهای كوچک  اول  كنید. 
دهید، آن وقت می توانید طبق برنامه ای عملی به اهداف تان دست 

پیدا كنید.

متولدین دی )بز(:
امروز ممكن است با شخص قدرتمندی روبرو شوید كه می تواند 
بیش از آن چه فكرش را می كنید روی زندگی شما تأثیر بگذارد. اگر 
به مشكلی برخوردید آن را نادیده نگیرید، زیرا قرار نیست خود به 
خود حل شود. اگر خشمی در دل دارید بروزش دهید تا در زوایای 
را مورد  این كه همه ی جوانب  از  بعد  نكند.  تان خانه  پنهان ذهن 
قضاوت قرار دادید، می توانید به آینده خوش بین باشید و شروع 

به حركت كنید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
امروز قبل از این كه اطرافیان تان دست به كاری بزنند، می توانید 
فكرشان را بخوانید، اما به نظر می رسد كه تمایلی ندارید خودتان 
را در خدمت گروه قرار دهید. نسبت به احساسات دیگران بسیار 
حساس شده اید، اما به شما توصیه می شود كه مدتی به پناهگاه 
خیالی خودتان رجوع كنید و از جمع فاصله بگیرید. بعد از این كه 

انرژی خود را مجددًا بازیافتید می توانید مفیدتر عمل كنید.

متولدین اسفند )ماهی(:
ماجراجویی  به  توانید  نمی  كه  شوید  متوجه  است  ممكن  امروز 
های دلخواه تان بپردازید و به همین خاطر ناراحتی به سراغ تان 
برنامه  و  كنید  استفاده  آمده  پیش  كه  فرصتی  از  باید  آمد.  خواهد 
های زندگی تان را تغییر دهید. اما صدایی را می شنوید كه به شما 
گوشزد می كند این كار را نكنید و از نقطه ی ایمن خارج نشوید. 
باید آهسته تر حركت كنید و همه ی جزییات را زیر نظر بگیرد تا 

بتوانید موفقیت تان را در آینده تضمین كنید.

جدول و سرگرمی

ماهی نورافشان
ایتالو كالوینو

پیرمرد مهربونی بود كه پسراش مرده بودند و نمی دونست كه اون و زن پیر 
و  جنگل  می رفت  روز  هر  بگذرونند.  روزگار  باید  چه طور  احوالش  مریض  و 
هیزم تهیه می كرد و دسته ی هیزم هارو می فروخت تا نون بخره، وگرنه گشنه 
می موندند. یه روز كه ناله كنان به جنگل می رفت، به مرد ریش بلندی برخورد 
كه بهش گفت: »از رنج های تو آگاهم و می خوام كمكت كنم. اینم یه كیف با صد 
سكه.« پیرمرد كیفو گرفت و از حال رفت. وقتی به حال اومد كه مرد ناپدید شده 
بود. پیرمرد برگشت خونه، بی اونكه چیزی به زنش بگه، صد سكه رو زیر یه ُكپه 
ِپهن قایم كرد: »اگه اونارو بهش بدم، زود قالشو می كنه.« و فردا مثل روز پیش 

بازم به جنگل رفت.
شِب بعد، سفره رو رنگین دید. دلواپس شد و پرسید: »این همه چیزو چه طور 

خریدی؟«
زنش گفت: پهن ها رو فروختم.«

»ای فلک زده! اونجا صد سكه قایم كرده بودم!«
فردای اون روز پیرمرد بیشتر از بیش، آه كشان در جنگل می رفت كه باز به همان 
مرد ریش بلند برخورد. مرد گفت: »از بداقبالی تو آگاهم. شكیبا باش! این هم 

صد سكه ی دیگر!«
پیرمرد این بار اونارو زیر یه ُكپه خاكستر قایم كرد. زنش روز بعد خاكسترها 
رو فروخت و سفره ای ترتیب داد. وقتی پیرمرد به خونه برگشت و موضوعو 

فهمید، حتی یه لقمه هم نخورد و ناله كنان به رختخواب رفت.
فردای اون روز در جنگل گریه می كرد كه اون مرد برگشت: »این بار، دیگه بهت 
یه  با پولشون  تا قورباغه رو بگیر و بفروش و  این بیست و چهار  پول نمی دم. 

ماهی بخر! بزرگ ترین ماهی ای كه می تونی بخری!«
پیرمرد قورباغه ها رو فروخت و یه ماهی خرید. شب متوجه شد كه می درخشه. 
یه  بود و درست مثل  اطراف  رو روشن كرده  چنان نوری می تابوند كه همه ی 
فانوس می درخشید. شب، اونو بیرون پنجره آویزون كرد تا تو خنكا باشه. شبی 
تاریک و توفانی بود. ماهی گیرهایی كه وسط دریا بودند، بین امواج، راه برگشت 
و  زدند  پارو  نور،  به سمت  و  دیدند  رو  نور  پنجره  اون  تو  نمی كردند.  پیدا  رو 
نجات پیدا كردند و به ماهی گیر نصفی از صیدشونو دادند و با اون عهد كردند 
كه اگه اون ماهی رو هر شب به پنجره آویزون كنه، صید اون شبو باهاش نصف 

می كنن.
و همین كارو كردند و اون پیرمرد مهربون از فقر نجات پیدا كرد.

شقاوت مقدس
فریدریش نیچه

این  »با  گفت:  و  رفت  قدیسی  نزد  به  داشت،  بغل  در  نوزادی  بچه ی  كه  مردی 
قدیس  ندارد.«  هم  ُمردن  توان  حتی  و  است  بدقدم  و  بیچاره  كنم؟  چكار  بچه 
با صدایی وحشتناک فریاد برآورد كه: »او را بكش و سپس، سه شبانه روز بر 
بازوانت نگه دار تا خاطره اش حفظ شود. در این صورت، بعد از این تا زمانش 
فرا نرسیده، قصد بچه دارشدن نخواهی كرد.« با شنیدن این سخنان، مرد با یأس 
و نومیدی براه افتاد. درحالی كه، عده ی زیادی قدیس را به خاطر اینكه توصیه 
به شقاوت و كشتن بچه كرده بود، مورد سرزنش قرار دادند. اما قدیس در پاسخ 

گفت: »آیا اگر بگذاریم او زنده بماند، شقاوت بیشتری به خرج نداده ایم؟«

یت
حکا





  هویت: 
دغدغه واقعی 

یا ژست 
روشنفكری ؟! 

نویسنده : احمد عسگری

مساله هویت و تدوین و ترسیم برساختی 
انسانی  با زیست جمعی  از عوامل مرتبط 
یكی از معادالت حل نشده برای جوامع در 
حال توسعه و از جمله ایران معاصر است. 
ایرانیان كه در گذر از چند سده در مسیری 
متفاوت با اروپا و غرب حركت كردند، در 
جهان  خود  معاصر  تاریخ  افق  نخستین 
غرب را در قالب جوامع متشكل از دولت- 
اجتماعی  نظم  و  فرهنگی  قواعد  با  ملت ها 
قومیت  و  نژاد  در  یگانگی  از  برخاسته 
آنها  اجتماعی  نظام  همگونی  كه  دیدند 
زیربنای رشد و توسعه آنها و چیرگی شان 
بر كشورهای شرقی گشته بود. در نقطه 
وارث  اگرچه  ایرانیان  مساله  این  مقابل 
قالب  در  و  بودند  بشری  تمدن  نخستین 
در  را  گیتی  خود  مدون  آیین  و  فرهنگ 

رهنمون  نظم  سوی  به  جهان  چهار گوشه 
گشته بودند، اما در نقطه نظر آنها عوامل 
قومیت  و  نژاد  از  متمایز  مولفه هایی  و 
سازنده ایران و»ایرانی بودن« قرار گرفته 
بود كه نسبت مشخصی با تعریف دولت – 

ملت برآمده از تجربه اروپا نداشت.
و  تجدد  به  آمرانه  رویكرد  دیگر  سوی  از 
توسعه كه در دوران قاجار ناكام و ناتمام 
مانده بود، با حكومت پهلوی اول توجهی 
و  داد  نشان  ملیت  و  ملت  به  پیش  از  بیش 
تعریف  بر اساس  را  مدرن  دولت  بنیان 
اما  مسیر  این  در  نهاد.  واحد  كشور  یک 
گشت  رضاشاه  محاسبه  خطای  كه  آنچه 
و  فارسی«  »هویت  به  ایرانی  هویت  تقلیل 
فرهنگ ها  خرده  انگاشتن  نادیده  و  حذف 
هزاره  سه  ظرف  كه  بود  هویت هایی  و 
و  سخت  حوادث  تمام  رغم  به  متمادی 
پرشتاب حوزه تمدنی ایران را حفظ كرده 
ایرانی  اندیشه  و  ایرانی  هویت  بود.مبانی 
دادن  رسمیت  اروپایی  تجربه  برخالف 
اصالت  بلكه  نبود  قومیت  و  نژاد  به خون، 
ادیان  و  زبان ها  نگرش،  باورها،  به  دادن 
تمدنی  حوزه  این  مردم  تمامی  مذاهب  و 
سده های  طی  اگرچه  مبانی  این  بود. 
بود،  گرفته  قرار  تعرض  مورد  متمادی 
همزیستی  به  باور  ایرانیان  نهاد  در  اما 
در قالب یک جامعه را حفظ كرده بود.به 
طی  كه  تمامی آنچه  گفت  می توان  جرات 

تفكر ملی گرایی و  قالب  اخیر در  دهه های 
شده  مطرح  ایرانی  هویت  اركان  به  توجه 
تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم  است تحت 
رویه دولت پهلوی اول در این زمینه بوده 
با  كه  عرفی گرایی  جریان های  چه  اند؛ 
مذهب  با  ملیت  بین  نسبت  اشتباه  تصور 
نسبت به تاثیرات و اهمیت معرفت دینی در 
هویت ملی بی اعتنا بوده اند و چه آن دسته 
و  همگرایی  بر  تاكید  كه  سیاسی  نخبگان 
وحدت ملی را در گرو نفی هویت های پایه 
و زیرمجموعه می دانند همگی به یک معنا 
از این برداشت تاثیر پذیرفته اند.با این همه 
ورود ایران به هزاره سوم میالدی و عصر 
ارتباطات كه یكی از خواص جدایی ناپذیر 
آن افزایش دینامیسم و سیالیت هویت های 
ملی  هویت  و  هویت  مساله  است،  جمعی 
به خود می گیرد. بغرنج تر  تدریجا شكلی 
چرایی  باب  در  می توان  را  بسیاری  دالیل 
نسل  و  ما  تفریط گونه  و  افراط  مواجهه 
یقینا  اما  برشمرد؛  ملی  هویت  با  جدید 
تلقی  علی السویه  و  روشنفكری«  »ژست 
كردن این مبحث كه متاثر از سیالیت افزون 
می تواند  است  جدید  دوران  در  هویت ها 
جامعه  برای  خطر  یک  بروز  نشانه های 
برای  ما  از هویتی كه  باشد.خودآگاهی  ما 
پیرامون  جهان  و  كرده ایم  تعریف  خود 
رفتار  هویت  این  شناختن  معیار  با  ما 
خود نسبت به ما را برنامه ریزی می كند، 

است؛  مدارا  و  ژرف اندیشی  نیازمند 
كه  مولفه هایی  و  مبانی  در  ژرف اندیشی 
به دیگری متمایز  را نسبت   » ایرانی  » من 
می سازد و آنچه كه می تواند زندگی فردی 
و جمعی من در درون كشورم را با لحاظ 
همه تنوع ها و تكثرها سامان دهد و همین 
طور مدارا نسبت به آنچه كه ادعای من در 
هویت  با  و  می كند  نقض  را  خویش  مورد 
برساخته ذهنی و مطلوب من متفاوت است 
ذهن  برساخته  هویت  مكمل  می تواند  اما 
باشد. پیرامون  جهان  با  تعامل  برای  من 
خبری  سوژه های  به  گذرا  نگاهی  با  تنها 
منطقه  در  ویژه  به  و  جهان  در  روزانه 
خاورمیانه می توان بیشتر و بهتر به اهمیت 
بحث و تامل در باب هویت ملی ایرانی پی 
به  هنوز  آنها  تاسیس  كه  كشورهایی  برد: 
یک قرن نمی رسد و شالوده هویتی آنها با 
ظهور جنبش ها و نهضت های خلق الساعه 

با چالش مواجه می شود.
موقعیتی  چنین  و  زمانه  چنین  در  دقیقا 
است كه بحث و مفاهمه » هویت « و هویت 
ملی اهمیت می یابد و تسامحا شاید هستی 
و بقای همگی ما به این بحث گره خورده 
روزانه  تقالی  در  اگرچه  كه  بحثی  باشد. 
برای معیشت و نان شب ممكن است ژست 
روشنفكری به نظر برسد اما درک درست 
و  فرد  بقای  و  معیشت  می تواند  اتفاقا  آن 

جامعه را نیز به او بنماید.
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غزلیات حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس كالرک

گردآوری و ویرایش: دكتر بهروز همایون فر

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما

ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون
روی سوی خانه خمار دارد پیر ما

در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم
كاین چنین رفته ست در عهد ازل تقدیر ما

عقل اگر داند كه دل دربند زلفش چون خوش است
عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر ما

روی خوبت آیتی از لطف بر ما كشف كرد
زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما

با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی
آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما

تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش
رحم كن بر جان خود پرهیز كن از تیر ما

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

Last night from the Masjed towards the wine tavern our Pir came:
O friends of the Path! after this, what is our plan?
How may we, disciples, turn to the Ka’ba, when
Our Pir hath his face towards the house of the Vintner.
In the Fire-worshipper’s Tavern we also shall be lodging;
For, in the Covenant of eternity without beginning, even so was our destiny.
In the bond of His tress, how happy is the Heart! If Wisdom know,
In pursuit of our tress-chain, the wise will become distraught.
By its grace, Thy beautiful face explained to us a verse of the Koran:
For that reason, in our explanation, is naught save grace and beauty.
A single night, against Thy stony heart, ever effecteth aught
Our sigh, fire-raining and the burning of our heart in the night-time?
Beyond the sphere passeth the arrow of our sigh. Hafez! silence.
Show compassion to thy soul; avoid the arrow of ours.

فرهنِگ سه خطی!
جامعه یی كه در آن راه های طوالنی، راه های كم رفت و آمد و خلوتی شده، 
دست  به  برای  شكیبایی  و  صبر  حوصله ی  هیچ كس  آن  در  كه  جامعه یی 
آوردِن هدفی را ندارد، جامعه یی استتوسی ست؛ جامعه یی كه برای رسیدِن 
به هدف، فقط به اندازه ی خواندِن همان سه خِط باالی استتوس ها زمان 

می گذارد: جامعه ی مبتال به »فرهنِگ سه خطی«!
.

تا درخِت طال  بكاریم  را  داریم طالهای مان  ما مردمی شده ایم كه دوست 
شركت های  و  پنتاگونو  و  كوییست  گلد  دنباِل  كه  مردمی  كنیم.  برداشت 
هرمی... ی مشابه می افتند، یک جای كاِرشان لنگ می زند. آن جای كار هم 

اسم اش »فرهنِگ شكیبایی« است.

شد،  سطر  سه  از  بیش تر  نوشته یی  اگر  می گوید  ما  به  سه خطی  فرهنِگ 
چون  هدف  به  رسیدن  راِه  می گوید  ما  به  سه خطی  فرهنِگ  نخوان!... 
درست است، طوالنی است؛ پس یا بی خیال اش بشو! یا سراِغ میان ُبر بگرد!
دارد،  دزدی  دارد،  اختالس  دارد،  نزول خوری  كه  است  سه خطی  فرهنِگ 
بی سوادی دارد، رشوه دارد، تن فروشی دارد، حق خوری و هزار جور درِد 
بی درماِن دیگر دارد. فرهنِگ سه خطی است كه این همه آدِم بی كار دارد. 
ماهی چند  كنند،  كار  در روز  دارند یک ساعت  توقع  كه  بی كاری  آدم های 

میلیون درآمد داشته باشند!
.

نیازی نیست خیلی  آمده،  ما  بر سِر فرهنِگ  برای درِک عمِق فاجعه یی كه 
نگاه كنیم، همه چیز دست مان  به همین فیس بوک كه  برویم.  جای دوری 
یا  نخوندم!«  بود،  طوالنی  »اوه!...  می نویسد:  كسی  كه  وقتی  می آید. 
»سرسری یه نیگاه انداختم! با كلّیتش موافقم!« یا »چه حوصله یی!...« یا 
»الیک كردم، ولی نخوندم!« و... یعنی یک ُپلی در جایی از مسیِر فرهنِگ 
فرهنِگ  همان  ُپل،  آن  نمی رسد.  هدف  به  رفتنی  هیچ  كه  است  شكسته  ما 

شكیبایی ست.
.

خط  سه  مطالعه؛  در  می خواهد،  ساندویچی  را  چیز  همه  كه  جامعه یی 
استتوس برایش بس است.

در ازدواج؛ بین عشق و نفرت اش ده ثانیه زمان می برد.
در سیاست؛ بیِن زنده باد و ُمرده بادش، نصِف روز كافی ست.

در كار؛ از فقر تا ثروت اش یک اختالس فاصله دارد.
در تحصیل؛ از سیكل تا دكترای اش یک مدرک آب می خورد.

در  دقیقه یی  دو  فیلم  یک  اندازه ی  به  شهرت اش  تا  گم نامی  از  هنر؛  در 
یوتیوب است!

.
بپسندم.  نخوانده،  را  چیزی  می دهد  اجازه  من  به  سه خطی  فرهنِگ 
موضوعی را نفهمیده، تحلیل كنم. راهی را نرفته، پیش نهاد بدهم. دارویی 
را نخورده، تجویز نمایم. نظری را ندانسته، نقد كنم... فرهنِگ سه خطی 
را متوسل  به هدف ام  برای رسیدن  به هر وسیله یی  اجازه می دهد  به من 

شوم.چون حوصله ی راه های درست را –كه طوالنی تر هم هست- ندارم.
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