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بعد  بودند.  دنیا  مردِم  متمول ترین  بریتانیایی ها  نوزدهم  قرن  در 
عرب های  هم  حاال  و  روس ها  بعد  و  رسید  آمریکایی ها  به  نوبت 
واالییس  توریستی  منطقه   از  که  بالتر  سپ  فارس.  خلیج  حوزه  
است، این را خوب می داند و برای همین است که دوباره به عنوان 
رئیس فیفا انتخاب خواهد شد و با اتوریته  خودش به فساد فوتباِل 
او را تحسین کرد.  این حال باید نبوغ  با  ادامه خواهد داد.  جهان 
بالتر 79 ساله خیلی زود فهمید نظم جهانی نویی در راه است که 
را  قضیه  این  خودم  من  ندارند.  موضوعیتی  هیچ  غربی ها  آن  در 
فقط وقتی فهمیدم که در دوم دسامبر 2010 میزبانی جام جهانی 
به روسیه و قطر رسید. من این کمپین را سال ها دنبال کرده بودم 
و با خیلی ها خصوصی درباره اش حرف زده بودم. از میان آن ها 
اندک افرادی بودند که میزبانی روسیه را پیش بینی کنند و تقریبا 

هیچکس فکرش را هم نمی کرد که قطر میزبان شود.
می توانند  می کردند  فکر  دالیلی  به  هرکدام  غربی  کشورهای 
کاپیتالیست های  که  انگلیس  و  آمریکا  شوند.  انتخاب  این  برنده  
دارند  گسترده ای  فوتبال  بازار  چون  می کردند  فکر  هستند  ذاتی 
فیفا  در  دوستان شان  به  اسپانیا  و  پرتغال  شد.  خواهند  پیروزی 
اعتماد داشتند و هلند و بلژیک فکر می کردند کمپین سبزشان )که 
برنده شان  برگ  بود(  شده  معرفی  زوریخ  به  دوچرخه  با  حتی 
اینکه برای فیفا تنها پول و زور موضوعیت دارد.  از  است. غافل 
روسی  قدبلند  زنان  پیچاند،  رای دهنده ها  دست  پوتین  والدیمیر 
پروژه های  تمام  روی  قطر  و  زدند  چرخ  فیفا  سالن های  در  مدام 
سوم  یک  انتخابات  این  از  بعد  کرد.  سرمایه گذاری  دنیا  فوتبالی 
مقامات فیفا متهم به فساد و رشوه گرفتن شدند.خیلی از مقامات 
حتی  می کنند.  تعریف  استعدادش  و  بالتر  از  فوتبال  غربی  غیر 
مایکل فن پراگ هلندی که قصد داشت برای ریاست فیفا با او رقابت 
روسای  تمام  اسم  و  است  خوش برخوردی  آدم  می گوید:»او  کند 

فدراسیون های کشورهاِی مختلف را حفظ است. بالتر حتی اسم 
همسرانشان را هم می داند.« بالتر حتی می تواند به شکل قانونی 
دل  او هرگز  است؛  بدهد. درست  این روسا  به  زیادی هم  هدایای 
اما خودش می داند که  آورد  به دست نخواهد  را  مطبوعات غربی 

این قضیه در نظم نوین جهانی اهمیت چندانی ندارد.
کشورهای غربی از تغییر دادن فیفا عاجزند. البته آن ها می توانند 
جام جهانی را تحریم کنند، اما به قول راجر پیلک، محقق سیاسی 
از  دفاع  برای  نیستند  ذاتا حاضر  دانشگاه کولورادو، غربی ها  در 
براین  بسیاری  روی  هر  کنند.به  قربانی  را  خودشان  اصول شان، 
باورند که انتخاب قطر و روسیه به عنوان میزبان های جام جهانی 
بنابراین  است  گرفته  صورت  وآلوده  غیرشفاف  پروسه ای  در 
به گزارش  ادامه دارد.  این میزبانی ها همچنان  لغو  فشارها برای 
خبرگزاری فارس، جان ویتینگدال، وزیر فرهنگ، رسانه و ورزش 
سایر  و  انگلیس  فوتبال  اتحادیه  با  مشترک  جلسه  در  انگلیس 
بالتر  به  خطاب  را  سرگشاده  نامه ای  کشور  این  ورزشی  مقامات 
تمام  با  خواست  اسکاتلند  و  انگلیس  رسانه های  از  و  کرد  قرائت 
قدرت برای خنثی کردن فضای رسانه ای جاری در فوتبال جهان 
که به سود بالتر و همدستانش است، آنها را تحت فشار بگذارند. 
او این کار را ابطال میزبانی دو کشور روسیه و قطر توصیف کرد. 
تاچر هم بوده  از حزب محافظه کار که منشی سیاسی  ویتینگدال 
در این رابطه تصریح کرد: »به بالتر توصیه می کنم اگر یک روز به 
ماندنش در فیفا باقی مانده برای آنکه خوشنام باشد و مردم دنیا 
با دستان خودش میزبانی روسیه و  را ببخشند، الاقل خودش  او 
قطر را لغو کند، او خیلی خوب می داند که این میزبانی ها به زودی 
باطل خواهند شد، میزبانی هایی که با رشوه و فساد مالی به دست 
آمده باشد، از بین خواهد رفت اما بهتر است شخص بالتر خودش 

این کار را انجام دهد.«  ادامه صفحات  4، 5، 9

به بهانه فساد های کالن  در فیفا

اقتصاد توپ
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توماس مان نویسنده 
ای میان دو سده

این  تضادند؟  در  عادی  زندگی  و  هنری  زیست  آیا   
مان  توماس  زندگی  در  همواره  که  است  پرسشی 
مطرح بوده است.آرنولد شونبرگ، آفریننده  موسیقی 
»دکتر  رمان  خواندن  با  تونیک«  »دوازده  نامتعارف 

فاسوس« اثر توماس مان او را متهم کرد...

آینده سیاسی ترکیه بر 
سر دوراهی

به  پارلمانی ترکیه ضربه ای جدی  انتخابات  نتایج 
طرح های اردوغان برای افزایش اختیاراتش وارد 
نظام  تغییر  برای  نقشه هایش  که  اردوغان  کرد. 
سیاسی در ترکیه از پارلمانی به جمهوری نقش بر 

آب شده، وظیفه دشوار تشکیل ...

25 سالگی دوستان 
خوب

به  خوب«  »رفقای  گانگستری  جنایی-  فیلم   
سال   25 اسکورسیزی  مارتین  کارگردانی 
پیش ساخته و اکران شد. از نگاه بسیاری این 
زندگی  از  سینمایی  پرداخت  ترین  عالی  فیلم 

گانگسترهاست....

رسانه های اجتماعی 
چالش نوین امنیت

چالشی  منزله  به  گاهی  اجتماعی  های  رسانه 
امنیت ملی محسوب می شوند.  اصولی برای 
کلید پیروزی در جنگ های سایبری بیش از آن 
که تسط بر فضای سایبری باشد، امن تر کردن 

فضای فیزیکی آن است. ...

5 درس درس 
کارآفرینی از اوبر

آنچه که اوبرکب UberCab در سان فرانسیسکو 
شروع کرد، تحولی در حمل و نقل جهانی بود. 

این شرکت هم اکنون در 300 شهر در 58 کشور 
میلیون  یک  از  بیش  می کند،  فعالیت  مختلف 

راننده دارد و ارزش آن به بیش از ...

نگاهی به زندگی و زمانه رئیس کل بانک مرکزی در دهه پنجاه 

سرگذشت مهـــــــران 
صفحه 15 
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جمشید  تخت  سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
اسب  بر  سوار  هیچکس  نیست.  عصبانی  هیچکس 
نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. هیچکس 
سرافکنده و شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم د 
یگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد. 
از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری 
در ایران مرسوم نبود ه است در بین صدها پیکره تراشید 
ه شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه 
و عریان وجود ندارد. بخاطر بسپاریم که از چه نژادی 

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

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

انتخاب و به چاپ می رسد.
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هرگز مباد که پادشادهی آه 
کشد، که به دنبالش مردم همه 

ناله و زاری خواهند کرد.
هملت پرده سوم، صحنه سوم.

Never alone did the 
king sigh, but with a 

general groan.
Hamlet, Act 3, 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.

 98649 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

هفته ای که گذشت 
ارلمان انگلیس الیحه رفراندوم عضویت در اتحادیه 

اروپا را تصویب کرد

کرشمه »لندن« 
برای بروکسل

با  که  برسد   ٢٠١٧ سال  در  روزی  اگر 
انفجار این بمب خبری از خواب بیدار 
شویم که مردم بریتانیا رای به جدایی 
چه  روز  آن  داده اند،  اروپا  اتحادیه  از 
اتفاقی خواهد افتاد؟ برای ستاره های 
طالیی پرچم آبی رنگ اتحادیه اروپا و 
به ویژه برای »یورو« که تقریبا یکی از 
ارزهای گرانبها در اقصی نقاط جهان 

است، 
ارز  این  برابر  در  را  خود  اصالت  همیشه  پوند  هرچند 
متحد اروپایی حفظ کرده و در مقام باالتر قرار داشته 
بسیاری  ذهن  که  هستند  مهیجی  سواالت  اینها  است. 
به خود مشغول  را  بین المللی  به مسائل  از عالقه مندان 
کرده است. با آنکه ظاهرا در اتحادیه اروپا کسی وقعی 

به آنها نمی دهد.
بی سرانجام  و  دوره ای  سفرهای  دنبال  به  بر این اساس 
همسایگان  به  بریتانیا  نخست وزیر  کامرون،  دیوید 
اکثریت  با  عوام  مجلس  نمایندگان  اکنون  اروپایی، 
»جدایی  رفراندوم  الیحه  تصویب  به  رای  قابل توجهی 

از اتحادیه اروپا« داده اند. این اقدام به منزله گام نخست 
برگزاری همه پرسی درباره عضویت بریتانیا در اتحادیه 
اروپاست. این الیحه با ٥٤٤ رای موافق در برابر تنها ٥٣ 
رای مخالف به تصویب رسیده است. با این حال طرح 
می تواند  که  کرده  ایجاد  را  داغی  بحث های  همه پرسی، 
شکاف هایی در حزب محافظه کار و بریتانیا ایجاد کند و 
بار دیگر باعث طرح استقالل از سوی    اسکاتلند  شود.
پارلمان  رای گیری  در  که  است  این  اهمیت  حایز  نکته 
اپوزیسیون  انگلیس، طرح کامرون مورد حمایت حزب 
کارگر واقع شده در حالی که اکثر مخالفان از حزب خود 

او یعنی حزب محافظه کار بودند.
کامرون که درصدد ارتقای جایگاه لندن در برابر برلین 
اقناع همقطاران خود  به نوعی  اروپاست و  اتحادیه  در 
اتحادیه  در  لندن  جایگاه  سر  بر  محافظه کار  حزب  در 
انگلیس  جایگاه  ارتقای  برای  تا  است  داده  قول  اروپا، 
در این اتحادیه مذاکرات مجددی را با رهبران اروپایی 
همه پرسی  موفقیت،  عدم  صورت  در  و  دهد  انجام 
 ٢٠١٧ سال  پایان  از  پیش  را  اروپا  اتحادیه  در  عضویت 
میالدی برگزار کند. با این حال هیالری بن، سخنگوی 
دارد که حزب  تاکید  انگلیس  کارگر  امور خارجه حزب 
تالش  به  نخست وزیر  کنار  در  تا  نیست  حاضر  کارگر 
ادامه  اروپا  اتحادیه  در  انگلیس  داشتن  نگه  باقی  برای 

دهد و کمپین جداگانه را آغاز خواهد کرد.
اگر  که  می گویند  اسکاتلند  ملی گرایان  دیگر  سوی  از 
بدهد،  اروپا  اتحادیه  ترك  به  رای  می خواهد  انگلستان 
الکس  است.  اتحادیه  در  ماندن  خواهان  اسکاتلند  اما 
سالموند، نماینده مجلس عوام و وزیر اول پیشین دولت 
اسکاتلند  کشیدن  »بیرون  است:  گفته  اسکاتلند  محلی 
و  غیردموکراتیك  آور،  شرم  ظالمانه،  اروپا  اتحادیه  از 
غیرقابل قبول است. این طرح ضد آرزوها و اراده مردم 

اسکاتلند است.«

همه پرسی پیشنهادی یکی از تعهدات دیوید کامرون در 
جریان مبارزات انتخاباتی بود. دیوید کامرون گفته است 
اگر  باقی خواهد ماند  اروپا  اتحادیه  که کشورش عضو 
این اتحادیه اصالحات بریتانیا از جمله محدودیت هایی 
اجتماعی  رفاه  سیستم  به  مهاجران  دسترسی  برای 
که  می دهد  نشان  آمارها  تازه ترین  بپذیرد.  را  بریتانیا 
در سال ٢٠١٤ میالدی بیش از ٣١٨ مهاجر وارد انگلیس 
مهاجران  تعداد  تا  است  داده  قول  کامرون  شده اند. 
اروپایی به انگلیس را به کمتر از ١٠٠ هزار نفر برساند. 
اما این مساله با پیمان اتحادیه اروپا درخصوص آزادی 

جابه جایی نیروی کار در تعارض است.
بود  کرده  اعتراف  کامرون  هم  این  از  پیش  حال  این  با 
بر  اروپا  اتحادیه  که  را  سیاسی  قدرت  است  تالش  در 
کشورهای عضو دارد، محدود کند. در همین حال فیلیپ 
اخیر  از رای  استقبال  با  انگلیس  هاموند، وزیر خارجه 
کشورش  جایگاه  ضرورت  تشریح  به  عوام،  مجلس 
تغییری  نیازمند  ما  است:  گفته  و  پرداخته  اروپا  در 
اساسی در سازوکار اتحادیه اروپا هستیم. وی همچنین 
کشورهای  سایر  و  انگلیس  از  بیشتر  حمایت  خواستار 

خارج از حوزه یورو شده است.
زمان  از  انگلیس  نخست وزیر  است  یادآوری  به  الزم 
انتخاب مجددش در این سمت برای رسیدن به این هدف، 
دیدارهای پیاپی با سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
با  است.  دربرنداشته  نتیجه ای  ظاهرا  اما  است  داشته 
آنکه بسیاری از عالقه مندان حفظ همگرایی در اتحادیه 
اروپا نگران جدایی بریتانیا از این اتحادیه هستند و آن را 
موجب فروپاشی حلقه ستاره های آبی اتحادیه می دانند. 
بریتانیا در سال ١٩٧٣ به اتحادیه اروپا پیوست. با این 
حال ظاهرا سال ٢٠١٧ از مردم این کشور در رفراندومی 
اروپا  اتحادیه  عضو  باید  انگلیس  آیا  می شود:  پرسیده 

باقی بماند؟

بازداشت چهره کلیدی
ایران  تاریخ  پاک ترین دولت  را  آنکه احمدی نژاد دولتش  با 
که  می بینیم  سال  دو  از  کمتر  از  پس  حاال  اما  می دانست 
از  پس  می شوند.  زندان  راهی  یکی  یکی  وی  معاونان 
حاال  احمدی نژاد  اول  معاون  رحیمی  محمدرضا  بازداشت 
دهم  دولت  رئیس  اجرایی  معاون  بقایی  حمید  به  نوبت 
رسیده که بنا به گفته سخنگوی قوه قضائیه، پس از احضار 
هنوز  چند  هر  است.  شده  صادر  بازداشت  قرار  او  برای 
دلیل بازداشت چهره کلیدی حلقه احمدی نژادی ها مشخص 
نیست، اما وکیل وی گفته احتماال قضیه مربوط به صندوق 

رجایی و باهنر است.

مرگ با سم غیر مجاز
سعودی ها،  با  خوبمان  چندان  نه  روابط  وانفسای  این  در 
هتل  در  غیرمجاز  سم  با  عربستانی  زائر   4 مرگ  همین 
امام  زیارت  عشق  به  که  زائرانی  بود.  کم  مشهد  توحید 
رضا)ع( راهی مشهد شده بودند و به دلیل آنچه استنشاق 
از  تن  چند  و  شدند  بیمارستان  راهی  می شود،  نامیده  سم 
آنان در گذشتند. هر چند که وزیر بهداشت علت این حادثه 
اعالم  ضمن  محسنی اژه ای  اما  ندانست،  سهوی  چندان  را 
پلمب و بازداشت 5 کارمند این هتل گفت که هیچ سرنخی 
از عمدی بودن ماجرا به دست نیامده و تحقیقات همچنان 

ادامه دارد.

باز هم عوامل خودسر
عادی  کمی  دیگر  حاال  سخنرانی ها  برخی  در  اخالل  ایجاد 
ارتحال  بزرگداشت  مراسم  در  هم  امسال  است.  شده 
خمینی، برخی »عوامل خودسر« با سر دادن شعار مرگ بر 
منافق و مرگ بر آمریکا، موجب قطع سخنان رئیس جمهور 
اکتفا  جلسه  این  به  حاشیه سازان  شدند.  امام   lvrn در 
با  هم  خمینی  حسن  سید  سخنرانی  مراسم  در  و  نکردند 
سر دادن شعارهایی، نظم جلسه را به هم ریختند. اگرچه 
می کند،  حکایت  اخاللگران  از  تعدادی  بازداشت  از  خبرها 
برنامه ریزی  را  روحانی  علیه  شعارها  ناظران  برخی  اما 

شده دانسته اند. 

پایان یکه تازی اردوغان
می گویند برگزاری انتخابات پارلمانی در ترکیه، محکی بود 
برای سنجش مقبولیت عملکرد حزب حاکم عدالت و توسعه 

.حزبی که برای 13 سال تحت هدایت اردوغان قرار داشت 
و اکنون ممکن است برای تشکیل دولت به تقال بیفتد و به 
فکر ائتالف باشد. در حال حاضر نظام سیاسی در ترکیه 
اختیار  در  اجرایی  قدرت  عملی  به طور  و  است  پارلمانی 
نخست وزیر است، ولی اردوغان قصد داشت نظام سیاسی 
در ترکیه را از پارلمانی به ریاستی تغییر داده تا همچنان 
بتواند قدرت اجرایی را در این کشور در دست داشته باشد.

روزشمار پایانی مذاکرات
تقویم روزشمار پایانی مذاکرات هسته ای در شرایطی ورق 
از مذاکرات  از پنج شنبه گذشته ششمین دور  می خورد که 
ایران  ارشد  مذاکره کننده  گفته  به  بنا  و  شده  آغاز  وین  در 
یکسره  ضرب االجل،  پایان  یعنی  تیرماه   10 تا  است  قرار 
توافق  محتوای  ایران  که  کرده  تاکید  ظریف  یابد.  ادامه 
حال  همین  در  کرد.  نخواهد  زمان  محدودیت  قربانی  را 
عراقچی خبر داده که توافق نهایی بیش از 20 صفحه متن 
که  دارد  ضمائم  مجموعه  صفحه   50 تا   40 حدود  و  اصلی 
در  هنوز  آن  ضمائم  و  متن  این  مختلف  قسمت های  البته 

پرانتز )موارد اختالفی( است.

فساد در فیفا
دوره  پنجمین  برای  بالتر  سپ  انتخاب  از  روز   5 تنها 
ریاستش می گذشت که مرد شماره یک فیفا با یک تصمیم 
بزرگ ترین  پی  در  کرد.  اعالم  را  خود  استعفای  ناگهانی 
سوئیسی  ساله   69 مرد  جهان،  فوتبال  تاریخ  رسوایی 
مبرا  و  پاک  اتهامی  گونه  هر  از  را  خود  درحالی که 
دست  به  فیفا  اعضای  از  برخی  اعتراف  با  اما  می دانست، 
گرفت.  استعفا  به  تصمیم  اخیر  اختالس های  در  داشتن 
به خصوص  را  زیادی  چالش های  آخر،  سال های  در  بالتر 
جام های  میزبان  به عنوان  قطر  و  روسیه  انتخاب  از  پس 

جهانی 2018 و 2022 تجربه کرد

همگرایی سعودی-اسرائیلی
صحنه  پشت  روابط  از  بسیاری  از  پرده  حاال  قوی  ایران 
برخی کشورها با یکدیگر برداشته است. نگرانی عربستان 
و اسرائیل از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و افزایش 
محرمانه  دیدارهای  به  ایران  منطقه ای  نفوذ  و  قدرت 
مقام  دو  که  گونه ای  به  انجامیده  کشور  دو  نمایندگان 
در  نشستی  جریان  در  گذشته  هفته  سعودی  و  اسرائیلی 

اندیشکده شورای روابط خارجی واشنگتن فاش کردند که 
دیدار   5 در جریان  و  ماه گذشته  آویو طی17  تل  و  ریاض 
چه  آن  و  ایران«  خود  مشترک  »دشمن  درباره  محرمانه 

راهکارهای مهار تهران خوانده اند، مذاکره کرده اند.

ادامه روند کاهشی سکه
روند  اردیبهشت ماه  اوایل  از  که  آزادی  بهار  سکه  قیمت 
کاهشی خود را آغاز کرده است در این هفته هم به کاهش 
به  هفته  ابتدای  در  تومان  هزار   923 از  و  داد  ادامه  خود 
916هزار تومان در روز سه شنبه رسید. برخی فعاالن بازار 
سکه  قیمت  ارز،  نرخ  کم نوسان  روند  به  توجه  با  معتقدند 
هم به ارزش ذاتی خود نزدیک تر شده و از این رو بازار از 
ثبات نسبی برخوردار است. از طرفی برخی دیگر هم ادامه 
دلیل  به  سکه  بیشتر  فروش  برای  دلیلی  را  کاهشی  روند 
هراس مردم می دانند که این هم به کاهش بیشتر قیمت ها 

کمک می کند.

نامه ای از جنس نفت
برنامه  در  تغییری  هیچ  بدون  اوپک   167 نشست  اگرچه 
دستی  پیش  ایران  نفت  وزیر  اما  شد،  برگزار  اعضا  نفتی 
کرد و قبل از آغاز این نشست نامه ای هشدار آمیز به اعضای 
اوپک نوشت و بار دیگر از آنان خواست تا برای نفت ایران 

جا باز کنند.

آتش در دامن عروس زاگرس
و  افتاد  زاگرس  عروس  دامن  بر  آتش  گذشته  هفته  اواخر 
شلم  ارتفاعات  و  چغاسبز  جنگلی  پارک  از  وسیعی  بخش 
منابع  هشدار  وجود  با  سوخت.  آتش  در  غریبانه  ایالم، 
روشن  به  نسبت  گردان  طبیعت  و  گردشگران  به  طبیعی 
انگاری  اما به دلیل سهل  کردن آتش در جنگل های استان، 
آتش  شهر  به  مشرف  بلوط  جنگل های  انسانی،  عوامل 
گرفت. زنان و مردان ایالمی از ابتدای آتش سوزی همپای 
کردند  همکاری  آتش  مهار  در  امدادی  گروه های  دیگر 
با  سرزمین  این  مردمان  دیرین  الفت  و  انس  از  نشان  که 

بلوط های زیبا دارد.
کنسرت کلهر هم لغو شد

اعمال  برخی  از  ارشاد  وزیر  جنتی  علی  انتقاد  حتی 
مساله  و  موسیقی  درخصوص  شخصی  سلیقه های 
کنسرت ها هم مانع از ادامه سریال لغو کنسرت ها نشد. تا 

چیره دسِت  نوازنده   کلهر  کیهان  کنسرت  مجوز  که  جایی 
ایران  موسیقی  چهره های  جهانی ترین  از  یکی  و  کمانچه 
که قرار بود این هفته 19 خردادماه پس از مدت ها به روی 
وزیر  نشد.  صادر  اماکن  اداره  طرف  از  برود،  صحنه 
انتظامی  نیروی  و  فرمانداران  استانداران،  از  گفته  ارشاد 
اما  کنند،  همکاری  مجوزدار  کنسرت های  با  خواسته ایم 

برخی عناصر ذی نفوذ مانع اجرای کنسرت ها می شوند.

یم ملی، سوژه رسانه های عربی!
چند سایت عربی، تیم ملی ایران را سوژه کردند و درباره 
نوشت؛  »خبرآنالین«  نوشتند.  مهرآباد  فرودگاه  اتفاقات 
را  سوژه  دنیا  رسانه های  البته  و  عربی  رسانه های  ظاهرا 
لباس های  ماجرای  سر  مثال  ایران.  ملی  تیم  کرده اند؛  پیدا 
ندارد  اجازه  بازیکنی  بود  گفته  کفاشیان  اینکه  و  ملی  تیم 
کند،  عوض  دیگری  بازیکن  با  را  لباسش  جام جهانی  در 
اینکه  یا  رسانه های دنیا حسابی تیم ملی را سوژه کردند. 
اعالم  ملی  تیم  بازیکنان  به  فدراسیون  اخالق  کمیته  وقتی 
عربی  رسانه های  نگیرند،  استرالیا  در  سلفی  عکس  کرد 
سوژه  دوباره  حاال  نوشتند.  این باره  در  شوق  و  ذوق  با 
از  عربی  رسانه  چند  است.  شده  جور  رسانه ها  این  برای 
پیش آمده  اتفاقات  اماراتی  و  عربستانی  رسانه های  جمله 
حاشیه هایش  از  و  کردند  منعکس  را  مهرآباد  فرودگاه  در 

نوشتند تا مخاطب های خود را سرگرم کنند.

واردات 750 راس بز از فرانسه به قزوین!
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران 
آلپاین  استان قزوین، از واردات 750 راس بز نژاد سانن و 
در  کاربرد  جهت  فرانسه  کشور  از  رومانوف  گوسفند  و 
طرح های اصالح نژادی خبر داد. پارسینه نوشت؛ حسین 
 75 سال  در  استان  دامداران  اتحادیه  کرد:  اظهار  نعمتی 
تاسیس  قزوین  استان  روستایی  تعاون  سازمان  نظر  زیر 
شده که اکنون 11 شرکت تعاونی با 5 هزار 626 نفر عضو 
اتحادیه هستند. وی با اشاره به تامین کلیه نهاده های دامی 
اسپرم های  انواع  افزود:  استان،  دامداران  اتحادیه  توسط 
ایرانی و خارجی، جو، ذرت، سویا، سبوس، یونجه، سیلو، 
انواع کنجاله، دانه های روغنی، تفاله، علوفه، لوازم ماشین 
بازرگانی  فعالیت های  مهم ترین  از  دامداری  ادوات  و  آالت 

این اتحادیه است.

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

هفته نامه پرشین 
را مشترک شوید!

 عالقمندان به اشتراک و دریافت هفته نامه پرشین کافیست پرسشنامه  زیر را تکمیل نموده 

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

جهت پرداخت با کارتهای اعتباری با دفتر نشریه تماس حاصل فرمائید

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

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

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

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

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

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

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

داخل انگلستان:
پوند         مدت اشتراک:  سه ماه  40 پوند             60 ماه  یکسال 120 پوندشش 

جهت پرداخت با کارت اعتباری لطفا با دفتر هفته نامه تماس حاصل فرمائید.
الزم به یادآوریست که وجه اشتراک بازگرداندنی نیست، ولی قابل انتقال به دیگری هست.

Persian Weekly Paper

4 Beechcroft Court, Beechcroft Ave, London NW11 8BP

Tel: 02071935592  Fax: 02070234921

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

سپ بالتر کیست؟

آقــــــــــــای 
اقتصاددان!

و  شد  فارغ التحصیل  سوئیس  ماریس  سنت  کالج  از  بالتر 
از دانشگاه  سپس مدرک مدیریت تجارت و اقتصاد خود را 
لوزان دریافت کرد. او تا 1971، به عنوان بازیکن در لیگ های 
غیرحرفه ای سوئیس بازی می کرد. و بین سال های 1970 تا 

1975 عضو هیات مدیره باشگاه Xamax سوئیس بود. 

شروع فعالیت حرفه ای او با ریاست روابط عمومی توریسم شهر واالیزان بود 
سوئیس  یخ  روی  هاکی  فدراسیون  رئیس  عنوان  به  او   ،1964 سال  در  سپس  و 
 1976 و   1972 سال  المپیک های  در  او  دو مسند،  این  در  حضور  با  انتخاب شد. 

اولین حضور حرفه ای اش را تجربه کرد.

در فیفا
در سال 1981، بالتر به عنوان دبیر کل فیفا انتخاب شد و پس از 17 سال حضور 
تحت ریاست ژائو هاوالنژ، در سال 1998 موفق شد به عنوان رئیس فیفا انتخاب 
شود. سال 2002، مایکل زن روفینن، دبیر کل فیفا مدعی شد بالتر در سال 98 
با رشوه و فساد مالی، به عنوان رئیس فیفا انتخاب شد و فیفا را در بحران فرو 
برد، هر چند بالتر هرگونه تخلفی را رد کرد.او در سال 2002، در رقابت با عیسی 
هایاتو، رئیس کنفدراسیون آسیا، موفق شد بار دیگر به عنوان رئیس فیفا انتخاب 
شود. سال 2004پس از پیشنهادهایی که درباره لباس مورد استفاده در فوتبال 
انتقاد قرار گرفت. سال 2007 نیز بار دیگر  ارائه داده بود، به شدت مورد  زنان 
عیسی هایاتو را در انتخابات فیفا شکست داد تا برای سومین بار پیاپی به عنوان 
اینکه محمد بن همام، تنها رقیبش  از  رئیس فیفا برگزیده شود.سال 2011، پس 
به دلیل رشوه و فساد مالی از رقابت کنار کشید، بار دیگر به عنوان رئیس فیفا 
انتخاب شد. او در طول این سال ها، بارها متهم به فساد مالی شده است. اوج این 
با بررسی های  که  بود  به قطر  اعطای حق میزبانی جام جهانی 2022  به  اتهام، 
بن  فیفا، متهم شناخته شدند.  ثابت شد و چندین عضو  مالی  انجام شده، فساد 

همام نیز مادام العمر از فعالیت های فوتبالی و مدیریتی محروم شد.

رابطه با ایران
سپ بالتر در نشست ژوئن 2011 نام کسانی را ذکر کرده که از خانواده فوتبال 
جدا شده و در گذشته اند که در میان اسامی قید شده نام ناصر حجازی هم از 

رســـوایی 
پس از 

رســـوایی
ترجمه: علیرضا روش

می آید،  حساب  به  سیاست  عالم  در  زیادی  زمان  هفته  یک  اگر 
همین تایم در سرزمین فیفا می تواند به اندازه یک عمر سپری 
 48 فاصله  به  تنها  فیفا  اعضای  از  تن  هفت  دستگیری  شود. 
ساعت مانده به آغاز انتخابات فیفا، کناره گیری عجیب علی بن 
انتخابات، ریاست مجدد بالتر و دو  از دور دوم  اردنی  حسین 

روز بعد استعفای او، همه در یک هفته اتفاق افتاد.
 اما چه کسی باور می کند بالتری که برای پنجمین بار متوالی 
به صندلی ریاستش تکیه می زد، آنقدر راحت و آنی کار را رها 
شایعات  سپ،  استعفای  از  پس  بالفاصله  دهد؟  استعفا  و  کند 
شروع و کوس رسوایی فیفا زده شد. هرچه ماجرای ابهام آمیز 
در این مدت بر فوتبال گذشته بود با سند و مدرک در رسانه ها 

عنوان شد. 

 داستان هند تیری آنری در بازی پلی آف جام جهانی 2010 که او 
با دست توپ را استپ کرد و به تور دروازه شی گیون فرستاد 
تا فرانسه مسافر آفریقای جنوبی شود، یکی از آن ماجراها بود 
یاد  به  را  اتفاق  آن  به  ایرلندی ها  اعتراضات  درآمد.  گندش  که 
دارید؟ کار حتی به جایی رسید که موضع تکرار بازی از سوی 
مقامات ایرلند اتخاذ شد، اما به یکباره موجی از سکوت آنها را 
فرا گرفت تا این هفتهواقعیت آن رخ بنمایاند. حاال که بالتر رفته 
دیگر همه صحبت کردن از رازها را شروع کرده اند و ترسی از 
گفتن واقعیت ندارند. جان دالنی، عضو هیات رئیسه فدراسیون 
فوتبال ایرلند این طور مدعی شد که پس از بحث و جدل با بالتر 
درباره اتفاقات آن بازی، فیفا با پیشنهاد پرداخت مبلغ 5 میلیون 
یورویی بابت ساخت یا تجهیز استادیوم، دهان مقامات فوتبال 

ایرلند را بست. 
دیگر  فیفا،  شیشه ای  ساختمان  به  بی آی  اف  پای  شدن  باز  با   
را  رسوایی  دومین  ندارد.  واهمه ای  حقیقت  گفتن  از  هیچ کس 
روزنامه آلمانی »دای زیت« رو کرد. این روزنامه این طور عنوان 
کرد که مشاوران آلمانی برای جلب نظر سعودی ها به عربستان 
به  تا  کردند  مجاب  را  آنها  رشوه،  پرداخت  با  و  کردند  سفر 
میزبانی ژرمن ها در جام جهانی 2006 رای دهند. در دور نهایی 
میزبانی  و  پیشی گرفت  آفریقای جنوبی  از   11 بر   12 آلمان  هم 
را مال خود کرد. اتفاقی که باعث شد تمامی میزبانی های جام 
جهانی از سال 1998 که زمان ریاست بالتر شروع شد تا 2022 
قطر که آخری بود زیر سوال برود و پای اف بی آی را به تحقیق 
که  است  پیچیده  آنقدر  اوضاع  کند.  باز  آن  درباره  بررسی  و 
و  روسیه  میزبانی  بازپس گیری  امکان  شود،  ثابت  تخلفی  اگر 

قطری ها نیز حتی وجود دارد. 
 رسوایی بعدی را اسماعیل بهامیجه، عضو کمیته اجرایی فیفا 
فاش می کند. او می گوید در حقیقت مراکش میزبان اصلی جام 
جهانی 2010 بوده و از آفریقای جنوبی بیشتر رای کسب کرده 
اما معادالت توسط فیفا برهم خورده است. بهامیجه همچنین 
از پرداخت 10 میلیون یورو توسط فیفا به رئیس جمهور وقت 

و  تجهیز  صوری  تحت عنوان  بکی  ام  تابو  جنوبی  آفریقای 
ساخت ورزشگاه خبر داد و ادعا کرد هم بالتر در جریان بود و 
هم جک وارنر ایمیل تایید مبلغ ارسالی را در سال 2007 دریافت 

کرده است. 

هم  اینها  همه  است.  برداشته  را  فیفا  مالی  فساد  تعفن  بوی   
دو جام  میزبانی  انگلیسی ها  و  آمریکا  که  زمانی شروع شد  از 
را  بدی  بازی  واقع  در  بالتر  کردند.  واگذار  را  بعدی  جهانی 
کشور، وقتش  دو  این  قدرت  فراموش کردن  با  او  کرد.  شروع 

آفریقایی های تشنه پول گذراند و به  با آسیایی ها و  به البی  را 
هدفش که تمدید ریاست هم بود رسید. اما کیست که از قدرت 
پنهان این دو کشور خبر نداشته باشد؟ بیخود نیست که گرگ 
دستگیری  پیش بینی  از  انگلیس  فوتبال  اتحادیه  رئیس  دایک، 

از 17  اگرچه پس  بالتر  دم می زند.  رو  پیش  ماه های  در  بالتر 
با  بعد  به  این  از  اما  کرده،  ترک  را  شیشه ای  ساختمان  سال 
استرس زندگی خواهد کرد، استرس رو شدن رسوایی. بد بازی 

را شروعی کردی آقای بالتر.  /  گاردین

ناصر  درباره  صحبت  با  بالتر  و  شد  مطرح  ایران  کشور 
حجازی به احترامش یک دقیقه سکوت در کنگره اعالم کرد 
و طی ارسال نامه ای به علی کفاشیان ابراز تاسف کرده و 
به طرفداران ناصر حجازی تسلیت گفت، اما حمایت سپ 
بالتر تنها به فوتبال مردان ایران ختم نشد و بالتر هنگامی 
سنگاپور  جوانان  المپیک  در  ایران  دختران  فوتبال  تیم  که 
ایران مقابل  با مسابقه  بازی ها  این  و  1389 مشارکت کرد 
ترکیه افتتاح شد، در استادیوم تماشاگر این بازی بود. وی 
ابراز  ایرانی  فوتبالیست  دختران  مشاهده  از  بازی  از  پس 
خوشحالی کرد و گفت به عنوان رئیس فدراسیون بین المللی 
معتقدم درهای فوتبال باید به روی همه فرهنگ های جهان 
باز باشد و این هدف فوتبال است که همه دختران در همه 
پررنگ ترین حمایت های  از  یکی  اما  کنند.  بازی  دنیا  جای 
سپ بالتر از فوتبال ایران که برای ملت ایران و هواداران 
فوتبال جالب توجه بود هنگامی نمایان شد که لیگ امارات 
یا لیگ اتصاالت در سال 2013 نام خود را توسط فدراسیون 
فوتبال امارات به »لیگ خلیج عربی« تغییر داد و این تغییر 
فراهم  را  ایران  فوتبال  فدراسیون  اعتراض  موجبات  نام 
کرد اما شیخ سلمان بن ابراهیم، رئیس جدید کنفدراسیون 
کرد  حمایت  اماراتی ها  اقدام  این  از   )AFC( آسیا  فوتبال 
که بالتر نیز این اقدام اماراتی ها را توهین آمیز تلقی کرد. 
شاید به همین دالیل هم کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال 
ایران تا لحظه آخر هم تمام قد از او حمایت کرد و در آخرین 
اخیر  دستگیری های  حتی  او  داد.  رای  او  به  هم  انتخابات 
البته کامال  فیفارا هم سناریویی علیه او دانست و گفت: » 
برخی  دستگیری  و  حواشی  چنین  ایجاد  که  است  واضح 
برخی  بود.  شده  هماهنگ  و  برنامه ریزی  قبل  از  اعضا، 
کشورهای آمریکایی و اروپایی سعی داشتند با ایجاد فشار 

اقدام به  به مقاصد خود برسند و توسط رسانه های خود 
فرافکنی و ایجاد اختالل در انتخابات کردند.

خود  اقدامات  با  سی ان ان  و  بی بی سی  مانند  رسانه هایی 
وجود  به  فیفا  طور  همین  و  جهان  فوتبال  برای  بدی  جو 
آوردند.« رئیس فدراسیون فوتبال ایران با بیان این جمله 
بود،  انتخابات  بردن  سوال  زیر  هدف شان  »تنها  گفت: 
از فساد مطرح  اگر صرفا بحث جلوگیری  چراکه معتقدم 
و  کنگره  برگزاری  از  پیش  می توانست  موضوع  این  بود، 
این  اینکه  بیفتد.  اتفاق  آن  از  یا حتی پس  و  فیفا  انتخابات 

اقامت  محل  از  غیر  کشوری  که  سوئیس  کشور  در  اتفاق 
دستگیر شدگان  است، رخ میدهد نشان دهنده اقدام از پیش 
تعیین شده برخی از آنهاست.« البته کفاشیان یک شوخی 
هم در مورد عدم حمایت از فیگو در انتخابات کرد: »لوئیس 
فیگو که خیلی خوش تیپ است. تازه گفته تیم های حاضر 
در جام جهانی را 48 تا می کند. این یعنی ما دردسر زیادی 
به  ولی  داشت.  نخواهیم  جهانی  جام  در  حضور  برای 
صالح مان نیست به او رای بدهیم. دل او به این سادگی ها 
داشته  برخورد  ما  با  فیگو  لوئیس  نمی شود.  صاف  ما  با 
لگد  هم  هنوز  کنم  فکر  می ماند!  یادش  هم  برخورد  این  و 
حسین کعبی به صورتش را یادش هست و هیچوقت با ما 
ایرانی ها بی حساب نمی شود! به خاطر همین  بهتر است ما 

از سپ بالتر حمایت کنیم!«

انتخابات سال 2015
بعد  سال   4 دارد  قصد  که  بود  گفته  بالتر   ،2011 سال  در 
 2015 سال  انتخابات  در  حال،  این  با  ولی  شود  بازنشسته 
شرکت کرد و با وجود جبهه ای که برای مقابله با انتخاب 
بود،  گرفته  شکل  حسین  بن  علی  شاهزاده  ریاست  به  او 
با  انتخاب شود.  فیفا  به عنوان رئیس  بار دیگر  موفق شد 
مالی  فساد  پرونده  انتخابات،  از  پیش  روز  چند  حال،  این 
فیفا توسط پلیس فدرال آمریکا باز شد و چندین عضو آن 

به دلیل اتهامات فساد مالی، دستگیر شدند.
که  جایی  تا  رسید  ممکن  حد  باالترین  به  بالتر  به  فشارها 
او، کنفرانس خبری برگزار و در آن اعالم کرد قصد دارد 
از سمت خود به عنوان رئیس فیفا استعفا دهد. او در این 
کنفرانس خبری گفت: »فیفا تمام زندگی من بود... چیزی 
که برایم بیش از هر چیزی اهمیت دارد، فیفا و فوتبال در 
سراسر جهان است. مجمعی برای انتخاب جانشین من، به 

زودی تشکیل خواهد شد.«

فشارها به بالتر به 
باالترین حد ممکن رسید 

تا جایی که او، کنفرانس 
خبری برگزار و در آن 

اعالم کرد قصد دارد از 
سمت خود به عنوان 

رئیس فیفا استعفا دهد. او 
در این کنفرانس خبری 
گفت: »فیفا تمام زندگی 

من بود... چیزی که برایم 
بیش از هر چیزی اهمیت 

دارد، فیفا و فوتبال در 
سراسر جهان است. 

مجمعی برای انتخاب 
جانشین من، به زودی 

تشکیل خواهد شد.«
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سعودی ها مذاکرات ایران و 1+5 را بهانه کردند

آیا عربستان 
هسته ای می شود؟

85 سال از تأسیس پادشاهی عربستان سعودی می گذرد. 
در این مدت، عربستان به عنوان کشوری شناخته شده است 
که سعی می کند با هر هزینه ای از مقابله با همسایگانش 
خودداری کند. در جریان جنگ طوالنی میان ایران و عراق 
در دهه 1980 میالدی، عربستان تمام تالش خود را کرد که 
بی طرف بماند، اگرچه قلبًا عراقی های سنی را به ایرانیان 

شیعه ترجیح می داد.
نیز  حسین  صدام  علیه  فارس  خلیج  جنگ  دو  طول  در 
زمان  در  داشت.  را  ممکن  دخالت  کمترین  عربستان 
سعودی  های  جنگنده   ،1991 سال  در  کویت  آزادسازی 
ریاض  کردند.  هوایی  حمالت  در  محدودی  مشارکت 
همچنین خود را از عملیات اشغال عراق در سال 2003 دور 
نگه داشت. در دیگر درگیری های منطقه ای مانند انتفاضه 
دخالت  جای  به  دادند  ترجیح  ها  سعودی  فلسطینیان، 
عرب  متحدان  از  خود  سرشار  نفتی  درآمد  با  مستقیم، 
نظامی  امسال مداخله  اما عربستان سعودی  کنند.  حمایت 
هواپیماهای  داشت.  یمن  همسایه  کشور  در  چشمگیری 
جنگنده و نظامیان سعودی اکنون درگیر نبردی سنگین با 

شورشیان حوثی تحت حمایت ایران شده اند. 
برتر  نظامی  های  قدرت  از  یکی  قطعًا  سعودی  عربستان 
منطقه است. در دو سال گذشته، این کشور جایگاه بریتانیا 
نظامی  بودجه  باالترین  با  کشور  چهارمین  عنوان  به  را 
اشغال کرده است. بودجه نظامی عربستان سعودی اکنون 
37 میلیارد دالر است، یعنی 3 میلیارد دالر بیشتر از بودجه 
نظامی  نیروی  هزار   150 یمن  در  نظامی  تهاجم  بریتانیا. 
کل  برابر  دو  تعداد،  این  است.  کرده  درگیر  را  کشور  این 
سعودی  جنگنده  هواپیماهای  است.  بریتانیا  ارتش  نفرات 
که بسیاری از آنان ساخت بریتانیا هستند، هزاران سورتی 

پرواز بر فراز آسمان یمن داشته اند.
و  خود  اخیر  روزهای  پروای  بی  سخنان  با  ها  سعودی 
اعالم اینکه در صورت شکست مذاکرات هسته ای با ایران 
»همه گزینه ها روی میز هستند« زنگ خطر شروع رقابت 
اند.  درآورده  صدا  به  را  منطقه  در  ای  هسته  تسلیحاتی 
سفیر باسابقه عربستان در لندن، شاهزاده محمد بن نواف 
تلگراف« می  »دیلی  با  السعود، در مصاحبه  بن عبدالعزیز 
گوید که این پادشاهی تا سال ها مقید به سیاست دیکته شده 

توسط ملک فهد بوده است که ریاض نباید به دنبال دستیابی 
به سالح هسته ای باشد، اما »مشخص شده است که برنامه 
هسته ای ایران ممکن است تبدیل به برنامه طراحی سالح 
های کشتار جمعی شود«. او می افزاید: »این مسئله چشم 

انداز مسائل منطقه را به کل تغییر داده است.«
همانند بسیاری دیگر در خاورمیانه و فراتر از آن، سعودی 
ها امیدوارند که مذاکرات ایران و ایاالت متحده تضمین کند 
که تهران راهی برای دستیابی به بمب اتم نخواهد داشت. 
شاهزاده محمد می گوید: »ما همیشه حمایت خود را از حل 
مسئله هسته ای ایران به صورت دیپلماتیک و از راه مذاکره 

ایاالت  جمهور  رئیس  های  تالش  ریاض  ایم.  کرده  ابراز 
توافق  آنکه  به شرط  نهد،  ارج می  را  راستا  این  در  متحده 
صورت گرفته چفت و بست محکمی داشته باشد و طوری 
نباشد که به ایران مجوز ادامه سیاست های مخّل ثباتش را 

در منطقه بدهد. این مسئله باید در عمل اثبات شود.«
طبق برنامه، قرار است که مذاکرات میان ایران و گروه 5+1 
مذاکره  برسد.  نتیجه  به  ]ژوئن[  ماه میالدی  این  پایان  در 
کنندگان سعی دارند ایران را قانع کنند که فرایندهای اصلی 
برای  توان  می  آنها  از  )که  ای  هسته  سازی  غنی  چرخه 
ساخت کالهک هسته ای استفاده کرد( را متوقف کند و در 
لغو  اند  کرده  فلج  را  ایران  اقتصاد  که  هایی  تحریم  مقابل 

شوند.
علی رغم تالش های ده ساله برای حل این مسئله، ایران باید 

کماکان امتیازات زیادی بر سر برنامه هسته ای اش بدهد. 
تایمز گزارش داد که ذخیره  هفته پیش روزنامه نیویورک 
20 درصد  ماه گذشته  ایران در طول 18  ای  سوخت هسته 
افزایش یافته است. اگر این خبر صحیح بوده باشد، رضایت 
دولت اوباما از این که ایران فرایند غنی سازی اورانیوم را 
در  است.  بوده  معنی  بی  گذاشته،  کنار  مذاکرات  طول  در 
فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  دیگر  و  سعودی  عربستان 
اصالح  با  مصالحه  به  رسیدن  اوباما  که  است  این  از  ترس 
طلبان ایرانی را به ایستادن در کنار متحدان سنتی اش در 

دنیای عرب ترجیح بدهد.

سعودی  خاندان  بلندپایگان  از  یکی  که  محمد،  شاهزاده 
است، تأکید می کند که دستاورد مذاکرات باید تعهد جدی 
امیدواریم که  باشد: »ما  ای  به نساختن سالح هسته  ایران 
ایران تضمین کافی برای نساختن این نوع سالح را بدهد؛ 
تمام  سعودی  عربستان  وقت  آن  نیفتد،  اتفاق  این  اگر  اما 
گزینه های روی میز را مورد توجه قرار خواهد داد.« وی 
برای  تهدید مستقیمی  ایران  ای  »برنامه هسته  افزاید:  می 
کل منطقه است و تکثیر سالح های هسته ای توسط تمام 

خاورمیانه، از جمله اسرائیل، را تشویق خواهد کرد.«
هستند  باور  این  بر  غربی  کشورهای  اطالعاتی  نهادهای 
ای  هسته  برنامه  هزینه  درصد   60 سعودی  عربستان  که 
صورت  در  که  امید  این  به  است،  کرده  تقبل  را  پاکستان 
های  کالهک  کشور  این  از  کوتاهی  مدت  در  بتواند  نیاز 

و  جاری  ماه  پایان  تا  در  ایران  اگر  کند.  دریافت  ای  هسته 
سرآمدن مهلت گفتگوها تعهد جدی در مورد برنامه هسته 
ای اش ندهد، ممکن است ریاض توافق خود با اسالم آباد را 
مد نظر قرار دهد و تبدیل به اولین قدرت هسته ای جهان 
های  قدرت  دیگر  از  بسیاری  صورت،  آن  در  بشود.  عرب 
دنبال  را  مسیر  این  نیز  ترکیه  و  مصر  جمله  از  ای،  منطقه 
خواهند کرد و یکی از ناآرام ترین مناطق جهان وارد رقابت 

تسلیحاتی خواهد شد.
آقای  به  هشداری  توان  می  را  محمد  شاهزاده  اظهارات 
اوباما در آستانه دیدار او با سران هفت کشور صنعتی در 

آلمان و گزارش او از مذاکرات با ایران تلقی کرد.
نگران  که  دارد  حق  ریاض  سعودی،  عربستان  نگاه  از 
احتمال دستیابی ایران به سالح هسته ای باشد، به خصوص 
که ایران پشتیبان حوثی ها در مبارزه آنها علیه دولت یمن 
است. به گفته شاهزاده محمد: »شورشیان حوثی که توسط 
ایران حمایت می شوند دست به تصرف صنعا و سپس عدن 
باید  چون  بود،  ضروری  عربستان  هوایی  حمالت  زدند. 
اقدام  برای  راه  و  شد  می  جلوگیری  ها  حوثی  پیشروی  از 
سیاسی باز می ماند. تمام شواهد حاکی از آن است که ایران 
استفاده می  به عنوان کارگزاران جنگی خود  از حوثی ها 
کند تا بتواند یمن را تبدیل به سکوی پرتابی برای گسترش 

هژمونی اش بر جهان عرب بکند.«
او این تحلیل را رد کرد که عربستان سعودی نیز با افزایش 
با  او  برنامه دارد.  بر منطقه  توان نظامی اش برای تسلط 
عربستان  دیگران،  برخالف   « گوید:  می  ایران  به  اشاره 
که  چیزی  تنها  ندارد.  ای  منطقه  های  طلبی  جاه  سعودی 
جهان  و  خودمان،  امنیت  و  ثبات  حفظ  است  مهم  ما  برای 

عرب و دنیای اسالم است.«
نقش  اکنون  بریتانیا  که  این  از  همچنین  عربستان  سفیر 
کمتری در مسائل جهانی بازی می کند ابراز نگرانی کرد. 
نظامی  بودجه  کاهش  به  لندن  تصمیم  پی  در  پیش،  هفته 
»کناره  درباره  نیز  متحده  ایاالت  دفاع  وزیر  کارتر  اشتون 

گیری« این کشور از مسائل جهانی هشدار داده بود.
شاهزاده محمد هشدار داد که این اقدام بریتانیا پیامدهایی 
منفی، به خصوص در خاورمیانه، خواهد داشت. وی گفت: 
»کنار کشیدن بریتانیا از صحنه بین المللی تأثیر بدی خواهد 
داشت. بریتانیا در دوره استعمار نقشی تاریخی در منطقه 
به  را  عرب  دنیای  کشور  این  است.  کرده  ایفا  خاورمیانه 
خوبی می شناسد و می تواند کماکان نقش حیاتی و مثبتی 
ایفا کند. این که کشوری مانند بریتانیا دیگر نقشی محوری 

در منطقه نداشته باشد، پیامدهای منفی خواهد داشت«.

منبع : تلگراف/

بین المللبین الملل
کاله آبی های روسیاه

چه می توان کرد وقتی با هزار امید و آرزو به گروهی تکیه می کنید 
و ناگهان خائنان به اعتماد، پشتتان را خالی می کنند؟ اگر خائنان ، 
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل باشند پاسخ این است: »هیچ«

آسوشیتدپرس  منتشر نشده،  بی شمار  گزارش های  میان  در 
از  آن  اطالعات  که  کرده  منتشر  را  گزارشی  پیش نویس 
سوءاستفاده جنسی کاله آبی های سازمان ملل از زنان و دختران 
در هائیتی حکایت دارد. طبق گزارش سرویس های نظارت داخلی 
سازمان ملل که انتظار می رود در ماه جاری میالدی به  طور کامل 
منتشر شود، صلح بانان سازمان ملل در ازای روابط جنسی با ٢٠٠ 
زن و دختر زیر سن قانونی به آنها غذا و دارو می داده اند. شگفت 
سرویس های  بوده اند.  سال   ١٨ زیر  افراد،  این  یک سوم  آنکه 
با  خود  یک ساله  تحقیقات  طول  در  ملل  سازمان  داخلی  نظارت 
٢٣١ نفر از ساکنان هائیتی گفت وگو کرده اند و آنها اقرار کرده اند 
آنها  از  ملل  سازمان  خود، صلح بانان  اولیه  نیازهای  تأمین  برای 
برای  آمده است:  این گزارش  در  سوءاستفاده جنسی کرده اند.  
زنان روستایی این رابطه جنسی در قبال گرسنگی، فقدان مکان 
امن، وسایل نگهداری از کودکان و دارو صورت می گرفته که از 
نیازهای اساسی آنها محسوب می شود. برای زنان شهری نیز این 
روابط در مقابل دریافت کفش، موبایل، لپ تاب، عطر و پول شکل 
می گرفته. براساس این گزارش به دلیل فقدان اطالعات روشن و 

دقیق، کمک به قربانیان بهره برداری جنسی بسیار دشوار است.
در این میان هروه الدسوس، رئیس دفتر صلح بانی سازمان ملل، 
تعداد  درحالی که  کرد:  اعالم  گزارش  این  انتشار  به  واکنش  در 
رشد  گذشته  دهه  طول  در  ملل  سازمان  صلح  حافظ  نیروهای 
چشمگیری داشته، تعداد اتهامات سوءاستفاده جنسی و استثمار 
موارد  نیست.  جدیدی  داستان  البته  این  است.  کرده  پیدا  کاهش 
سوءاستفاده نیروهای سازمان ملل از زنان و دختران، سابقه ای 
دیرینه دارد. مطالعه سال ١٩٩٦ سازمان یونیسف با عنوان »تأثیر 
شش  هر  در  می داد  نشان  کودکان«  بر  مسلحانه  درگیری های 
صلح  حافظ  نیروهای  ورود  بررسی شده،  کشور   ١٢ از  کشور 
مدافعان  که  آن طور  است.  بوده  همراه  فحشا  سریع  افزایش  با 
سازمان ملل اصرار دارند، این اقدامات اندک بوده، اما تداوم این 
آن  از  یکی  متهمان،  مجازات  از  مصونیت  و  جنایت کارانه  اعمال 

رسوایی هایی است که به شهرت سازمان ملل لطمه زده است.
امنیت  سال ١٩٩٩ و در میان درگیری های مرگبار کنگو، شورای 
معادل  هزینه ای  با  خود،  صلح  مأموریت  گسترده ترین  در 
یک میلیاردو ٣٠٠ میلیون دالر در سال، ٢٠ هزار سرباز راهی کنگو 
قابل  اما  کوچک،  اقلیت  جنسی  سوءاستفاده   ،٢٠٠٥ سال  کرد. 
که  رسید  آنجا  به  کنگو  زنان  از  ملل  سازمان  کاله آبی های  توجه 
کل  بر  ننگ«  »لکه  را  آن  ملل،  سازمان  وقت  دبیرکل  عنان،  کوفی 
جهان توصیف کرد. اگرچه بسیاری از قربانیان قادر یا مایل به 
مأموریت  از  سرباز   ٦٣ اما  نبودند،  سوءاستفاده گران  شناسایی 

اخراج و به کشور خود بازگردانده شدند.
سال ٢٠٠٨ هم با اتهامات جدیدی همراه بود. ناظران حقوق بشر 
دریافتند حقله فحشای کودکان تشکیل شده و حدود صد سرباز 
با  جنسی  رابطه  برای  پول  پرداخت  اتهام  با  ملل  سازمان  هندی 
هند،  ارتش  تحقیقات  اما  شدند،  مواجه  کنگو  جوان  دختران 
مقصر  کشور  این  سربازان  متهم کردن  دلیل  به  را  ملل  سازمان 
این  از  نمونه ای دیگر  تبرئه شدند. در  اعالم کرد و همه متهمان 
اقدامات وحشیانه، اوایل سال  جاری میالدی افشا شد صلح بانان 
جمهوری  در  نیز  بی خانمان  و  گرسنه  پسران  به  ملل  سازمان 
آنها فقط  از  آفریقای مرکزی تجاوز کرده اند؛ پسرانی که برخی 

٩ سال داشتند.
 ٥١ با  ملل  سازمان  صلح بانی  مأموریت های   ،٢٠١٤ سال  در 
یک  و  شد  روبه رو  استثمار  و  جنسی  سوء استفاده  اتهام  مورد 
تعداد  به  اخیر  گزارش  هرچند  مورد.   ٦٦ با  آن  از  پیش تر  سال 
صلح بانانی که در چنین فعالیت هایی شرکت کرده اند و چارچوب 
زمانی ارتکاب آن، اشاره ای نکرده است. گزارش جدید یک هفته 
پس از آن منتشر شد که سازمان ملل از ایجاد پنل مستقلی برای 
این  فرانسوی  صلح بانان  جنسی  سوء استفاده  اتهامات  بررسی 

سازمان از کودکان آفریقایی خبر داد.

مأموریت صلح بانی سازمان ملل در هائیتی، سال ٢٠٠٤ آغاز شده 
و تا پایان ماه مارس، بیش از هفت هزار نیرو در این کشور مستقر 
صلح بانی  مأموریت  چهار  از  یکی  هائیتی  مأموریت  شده اند. 
جنوب  و  لیبریا  کنگو،  در  مأموریت هایی  است،  ملل  سازمان 
سودان که در سال های اخیر بیشترین تعداد اتهامات سوءاستفاده 
جنسی و استثمار را شامل شده اند. سوءاستفاده جنسی از سوی 
نیروهای صلح بان سازمان ملل که در سراسر جهان جمعیتی ١٢٥ 
سؤال  زیر  را  آنها  مأموریت  اعتبار  می گیرد،  دربر  را  نفره  هزار 
برده است. افزایش سریع روسپی گری و سوءاستفاده جنسی در 
استقرار  از  پس  کوزوو  و  سودان  بوسنی،  موزامبیک،  کامبوج، 

نیروهای صلح بان در آنها قابل توجه است.
اما فارغ از تجارب دهشتناکی که قربانیان این سوءاستفاده ها از 
چگونه  مانده اند.  بی جواب  بسیاری  سؤال های  گذارنده اند،  سر 
دست،  این  از  سوءاستفاده هایی  اولین  از  پس  سال ها  می شود 
اقدامات بازدارنده ای از سوی سازمان ملل صورت نگرفته باشد؟ 
چگونه است که صلح بانان سازمان ملل همچنان در برابر این گونه 

جنایات از مصونیت کامل برخورداند؟

آینده سیاسی ترکیه 
بر سر دوراهی

نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه ضربه ای جدی به طرح های اردوغان 
برای  نقشه هایش  که  اردوغان  کرد.  وارد  اختیاراتش  افزایش  برای 
آب  بر  نقش  جمهوری  به  پارلمانی  از  ترکیه  در  سیاسی  نظام  تغییر 
داووداوغلو  به  را  تازه  ائتالفی  دولت  تشکیل  دشوار  وظیفه  شده، 

سپرده است.
به  مجدد  دستیابی  از  توسعه  و  عدالت  حزب  ناکامی  پی  در  هرچند 
اکثریت پارلمانی ترکیه، احمد داووداوغلو نخست وزیر این کشور در 
یک حرکت آیین نامه ای از مقام خود استعفا داد و رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه استعفای داووداوغلو را پذیرفت اما از او خواست 

تا زمان تشکیل دولت تازه در پست خود باقی بماند.

اپوزیسیونی   احزاب  با  جدید  کابینه  تشکیل  برای  داووداوغلو  اما 
طیب  رجب  نقش  در  محدودیت هایی  اعمال  که  است  روبه رو 
اردوغان، رئیس جمهور این کشور را در دولت آتی خواستار شده اند.  
ائتالفی  دولت  تشکیل  برای  توسعه  و  عدالت  حزب  درحال حاضر 
خلق  جمهوری خواه  خلق،  دموکراتیک  احزاب  با  سختی  مذاکرات 
این  از  هیچ یک  با  نتواند  حزب  این  اگر  داشت.  خواهد  ملی  حرکت  و 
انتخابات  برگزاری  یا  اقلیت  دولت  تشکیل  برسد،  توافق  به  احزاب 

زودهنگام دو راهی است که عدالت و توسعه پیش رو خواهد داشت.
 انتظار می رود احزاب اپوزیسیون پایبندی اردوغان به حدود و قصور 
قانون اساسی فعلی را خواستار باشند و حزب حاکم نیز برنامه خود 
بااین حال  کند.  متوقف  کشور  این  سیاسی  سیستم  تغییر  برای  را 
با  کند،  تأیید  را  باید دولت جدید  که  اردوغان، فردی  نیست  مشخص 

چنین شرطی کنار بیاید.
بر  دوباره  کردها  حامی  حزب  خلق،  دموکراتیک  حزب  گذشته  روز 
توسعه  و  عدالت  حزب  با  ائتالف  به  تن ندادن  مبنی بر  خود  مواضع 

تأکید کرد.
یاسین  ترکیه،  کردهای  به  نزدیک  حزب  اظهارنظر  این  به  پاسخ  در 
حزب  »این  کرد  تأکید  توسعه  و  عدالت  حزب  رهبر  جانشین  آکتای، 
تشکیل  برای  خود  بررسی های  در  را  دیگر  پیروز  احزاب  از  هیچ یک 
دولت ائتالفی نادیده نخواهد گرفت. هیچ دلیلی برای ناراحتی نیست. 
ما هرگونه اقدام الزم برای تشکیل دولت ائتالفی را انجام می دهیم و 

کشور را بدون دولت نمی گذاریم«.
رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه سه شنبه در آنکارا، پایتخت ترکیه، 
برای بحث درباره آینده دولت مالقات کردند. تاکنون هیچ حزبی برای 

تشکیل ائتالف با عدالت و توسعه ابراز تمایل نکرده است.
روز   45 توسعه  و  عدالت  حزب  انتخابات،  نهایی  نتایج  اعالم  از  پس 
وقت دارد یک دولت تازه تشکیل دهد. احزاب مخالف خواستار اعمال 
برای تشکیل  احزاب  اگر  و  اردوغان هستند  در نقش  محدودیت هایی 
خود  پیش روی  انتخاب  دو  ترکیه  نرسند،  توافق  به  ائتالفی  دولت 
اقلیتی  شکننده  دولت  یک  توسعه  و  عدالت  حزب  یا  داشته  خواهد 
تشکیل می دهد یا این کشور باید خود را برای برگزاری یک انتخابات 

زودهنگام پارلمانی دیگر آماده کند.

چرا پای شکسته نمی تواند مانعی برای توافق با ایران باشد

کری کلیدی
آرون دیوید میلر . مترجم: هرمز گیلیانه

هستند.  جایگزین ناپذیر  افراد  از  مملو  فرانسه  قبرستان های  گفته  زمانی  دوگل  شارل  است  نقل 
دوگل احتماال خودش را هم جزء این افراد محسوب می کرد و احتماال نظرش درست بود، اما بعید 
به سونامی  باشند. وقتی  اغلب کسانی که در واشنگتن کار می کنند، چنین جایگاهی داشته  است 
وزیر  کری،  جان  بداقباالنه  دوچرخه سواری  سانحه  تأثیر  چگونگی  درباره  خبرنگاران  سؤاالت 
خارجه آمریکا، بر روند گفتگوها با ایران پاسخ میدادم، به این گفته دوگل فکر می کردم. »کری« 
از  بیشتر  شاید  حتی  و  کسی  هر  از  بیش  او  است؛  بوده  گفت وگوها  این  در  تعیین کننده  عاملی 
رئیس جمهوری، به قدرت دیپلماسی و منطق توافق باور دارد. مهم تر اینکه، رابطه کاری بسیار 

است. کری، درست  برقرار کرده  این کشور،  ایران، وزیر خارجه  ارشد  با مذاکره کننده  نزدیکی 
با ظریف در ژنو، پشت  آمد، چندین ساعت گفت وگوی فشرده  برایش پیش  از سانحه ای که  قبل 
سر گذاشته بود؛ جلسه ای طوالنی که پیش درآمدی است بر فرازوفرودی محتمل؛ تداوم جلسات 
آتی  هفته های  در  که  اولتیماتوم هایی  و  گفت وگوها  از  خروج  به  تهدید  شب،  از  پاسی  تا  مذاکره 
شکسته  ران  استخوان  پیش رو،  دشوار  معادالت  درنظرگرفتن  با  بنابراین،  بود.  خواهیم  شاهد 
کری و احتمال دوران نقاهتی طوالنی برای او، چگونه ممکن است تأثیری کلیدی بر گفت وگوها، 
آیا کری  باشد؟  نداشته  شویم،  نزدیک می  ژوئن   ٣٠ پایان و ضرب االجل  به خط  که  به ویژه حاال 

جایگزین ناپذیر است؟
کم اهمیت  حساس  مذاکراتی  بر  را  شخصیت ها  نفوذ  می خواهد  که  بود  خواهم  کسی  آخرین  من 
آستانه کنفرانس صلح ١٩٩١ مادرید، برای سردمدار و استاد  یا کوچک بشمارد. من در  انگاشته 
مذاکره کنندگان، جیمز بیکر، وزیر خارجه وقت، کار می کردم و از نزدیک شاهد بودم او چگونه 
که  کسانی  درآغوش گرفتن  و  فشارواردکردن  اغواکردن،  برای  خود  کاریزمای  و  شخصیت  از 
می شد،  چانه زنی  آنها  با  باید  مادرید  کنفرانس  شرکت کنندگان  فهرست  مشخص کردن  برای 
استفاده می کرد. دیدم چگونه اعتماد حافظ اسد، رئیس جمهوری وقت سوریه، و اسحاق  شامیر، 
با  نشستی  مادرید  کنفرانس  از  قبل  وقتی  آورد.  به دست  نیز  را  اسرائیل،  اسبق  نخست وزیر 
فلسطینی ها را به حالت قهر ترک کرد و ١٥ دقیقه بعد به جلسه بازگشت و همچون مربی فوتبال، 
از  را  کری  اگر  بله،  بودم.  آنجا  گرفت،  آغوش شان  در  و  کرد  حلقه  فلسطینی ها  دور  را  دستانش 
گفت وگوها حذف کنیم، غیبت او می تواند به واقع تأثیری بسیار منفی بر نتیجه گفت وگوها داشته 
این  از آن فردی که اعتقاد و باور عمیقی به  باشد. ازدست دادن یک مذاکره کننده ارشد و مهم تر 
فرایند دارد، می تواند احتمال فائق  آمدن بر اختالفات کلیدی در فاز نهایی مذاکرات را کاهش دهد. 
کری تنها یک مذاکره کننده نیست؛ او همچنین نقش تصمیم گیرنده را نیز وقتی پای تعیین کردن 
زمانی  چه  اینکه  دارد؛  عهده  بر  می آید،  میان  به  مذاکره  میز  سر  و  محل  در  مذاکره  تاکتیک های 
باید میز را ترک کرد، چه زمانی باید باقی ماند و چه زمانی باید با رئیس جمهوری تماس گرفت. 
قانع کردن  برای  نیز  تمایل طرف دیگر مذاکره- ظریف-  بر  این، غیبت کری می تواند  بر  عالوه 
رؤسایش در تهران تاثیر منفی بگذارد. اما، با وجود مشکل سازبودن احتمالی آسیب دیدگی کری، 
این آسیب دیدگی احتماال تأثیر چندانی بر روند مذاکره با ایران نخواهد داشت؛ حتی ممکن است 

به نفع مذاکرات باشد. توضیح می دهم:
اول اینکه، می توانیم اذعان کنیم که، بله، افراد در رابطه میان ملت ها مهم هستند، اما منافع ملی بر 
شخصیت ها می چربد. این توافق به ویژه منطقی غیرقابل اجتناب دارد و نیروی محرکه آن منافعی 
است که موانع بالقوه، از جمله افتادن کری، را از سر راه برمی دارد زیرا رئیس جمهوری، ایرانی ها 

این توافق را مثبت ارزیابی می کنند. اگر به یاد بیاورید،  ایران به دست آمدن  و احتماال حتی رهبر 
باشد  قابل تحقق  ایران حتی  و  آمریکا  دیپلماسی سری میان  کمترکسی در واشنگتن فکر می کرد 
چه رسد به اینکه بتواند مثمرثمر واقع شود. کانال عمان-که برای تبیین زمینه های اصلی اجماع 
در توافق موقت، ایجاد شده بود- نادرستی باور آنان را نشان داد. کمترکسی باور می کرد توافق 
موقت به دست خواهد آمد و اجرا خواهد شد، اما به دست آمد و اجرا شد. اغلب تحلیلگران مسائل 
ایران و متخصصان هسته ای، از میزان جزئیات مورد توافق در تفاهم آوریل و بنیان بالقوه ای که 
جزئیات  برای  می ماند،  باقی  حل و فصل نشده  مسئله  تعداد  چه  اینکه  از  صرف نظر  جزئیات،  این 
نهایی نهاد، تعجب کردند. بسیاری تصور می کردند این توافق با توجه به فشارها و مخالفت های 

اسرائیل و کنگره آمریکا، در صحنه سیاست داخلی آمریکا دوام نخواهد آورد.
اما حال در شرایطی به ژوئن رسیده ایم که جو موافق توافق همچنان پابرجاست. مذاکرات محکوم 
این دو، به نظر  یا جایی در میانه  آنکه بتواند شکست بخورد؟ خوب، بد  از  به پیروزی؟ بزرگ تر 
می خواهد:  اوباما  باراک  پرزیدنت  دولت  که  می رود  سمتی  به  دارد  ایران  با  گفت وگوها  می رسد 
نظامی  اقدام  جلوی  تا  بیشتر  نظارت  قابلیت  با  و  کوچک تر  کندتر،  ایرانی  هسته ای  برنامه  یک 
اسرائیل گرفته شود، نیاز به حمالت نظامی توسط آمریکا از بین برود و حل و فصل کامل مسئله 
هسته ای ایران به آینده محول شود. همچنین به سمتی می رود که ایرانی ها نیز طالب آن هستند: 
و  منطقه  در  ایران  نفوذ  افزایش  تجارت،  برای  گشوده  بازار  یک  با  ایرانی  تحریم ها،  از  رهایی 
مسیر  انتخاب  صورت  در  که  ابعادی  و  اندازه  در  هسته ای  زیرساخت های  باقی ماندن  درنهایت 
مسلح سازی هسته ای، قادر به حرکت در آن مسیر باشند. نکته دوم اینکه، کری حکم موتور محرکه 
خستگی ناپذیر سیاست خارجی آمریکا را دارد. او به این توافق عمیقا باور دارد و همچنین آن  را 

به عنوان راهی برای ثبت نامش به عنوان وزیرخارجه ای کلیدی و مؤثر می داند. در شرایطی که 
هدف وی برای برقراری مذاکرات معنادار میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها، چه رسد به توافق میان 
آنان، دیگر تقریبا غیر قابل دستیابی شده است، توافق با ایران احتماال تنها عرصه مهمی است که هم 
او و هم رئیس جمهوری می توانند برای به دست آوردن میراثی ماندگار در عرصه سیاست خارجی 

روی آن حساب کنند.
این انگیزه باالیی برای تداوم تماس ایجاد می کند. فراموش نکنید که کری، در دوران سناتوری اش، 
در سال ٢٠١٢، در مراسمی در کاخ سفید، با دو چشم کبود ناشی از ضربه خوردن در بازی هاکی 
روی یخ، شرکت کرد. یا اینکه گویی خستگی، چه جسمی و چه روحی، سرش نمی شود. همین 
که مذاکرات را با اسکایپ و از روی تخت بیمارستان ادامه داد، شاهدی بر این مدعاست. عالوه بر 
اینکه دکترها گفته اند کری می تواند تخت بیمارستان را رها کند و راه برود. به عالوه، زمان برای 
اقناع سازی خودش،  به قدرت  به دیپلماسی به عنوان دوای همه دردها، همچنین  مردی که عمیقا 
ایمان دارد، به سرعت رو به پایان است. او احتماال پرده سومی را تجربه نخواهد کرد؛ قطعا در 
عرصه جهانی نقشی بااهمیت، مرکزیت و تعیین کنندگی ایفای نقش دیپلمات اول آمریکا در مذاکره 
بر سر آنچه احتماال بزرگ ترین چالش سیاست بین الملل است، وجود نخواهد داشت. کری قطعا 
لحظه شماری می کند دوران نقاهتش زودتر سپری شود. اما او با وجود جراحتش، همچنان کامال 
از نزدیک در جریان مذاکرات باقی خواهد ماند. او می تواند در آستانه ضرب االجل، اقامتی طوالنی 
در اروپا داشته باشد. چنین چیزی مسبوق به سابقه هم هست. هنری کیسینجر برای نهایی کردن 
توافق نامه آتش بس میان اسرائیل و سوریه در سال ١٩٧٤ مدت ٣٣ روز خارج از آمریکا به سر برد. 

مگر دیلمی اتمی بتواند کری را از مذاکرات با ایران جدا کند.

برداشت  این  نیابیم، چه می شود؟  توافق دست  به  ژوئن   ٣٠ تا ضرب االجل  اینکه، مگر  نهایت  در 
که می خواهیم توافقی این چنین حساس را هرچه سریع تر و باشتاب به سرانجام برسانیم، برای 
وجهه مان خوب نیست. اگر عجله کنیم، مرتکب اشتباه خواهیم شد و بدون شک این سیگنال را به 
این توافق هستیم. چنین چیزی نه در عرصه  آنها خواهان  از  طرف دیگر خواهیم داد که بیشتر 
تاکتیک های مذاکره و نه در حیطه سیاست داخلی خوب نیست. جراحت کری را می توان به عنوان 
توجیهی برای کاهش سرعت مذاکرات و خریدن زمان در صورت لزوم مورداستفاده قرار داد. من 
خیلی موافق این توافق نیستم؛ چون فکر می کنم ایرانی ها بیشتر از ما از آن نفع خواهند برد. اما 
خواه ناخواه در حال وقوع است و هیچ حادثه دوچرخه سواری ای در فرانسه -حتی اگر دیپلمات 

ارشد آمریکا پشت فرمان باشد- نمی تواند این واقعیت دردناک را تغییر دهد.

موسسه حقوقی دادآفرینان 
پذیرش دعاوی حقوقی، خانوادگی و کیفری در ایران
توسط وکالی مجرب پایه یک  دادگستری

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

پروند ه های پولی، بانکی،  فروش اموال غیر،  جعل و غیره
انجام کلیه امور اداری در  ایران اعم از :
شهرداری ها،  اداره نظام وظیفه، ثبت ازدواج و طالق، 

استعالم خروج از کشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری
ثبت شرکت ها ، واردات، صادرات و امور گمرکی 
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نهادها اکنون مشغول تجارت )Business( هستند اما با آنها 
همچون نهادهای غیرانتفاعی برخورد می شود و این منصفانه 
نیست چراکه چنین نهادهایی نیز مانند هر کسب و کار دیگری 
باید تحت پوشش قوانین مربوط به کسب و کار قرار بگیرند که 

پرداخت مالیات نیز یکی از آنها است.

حواشی مالی جام های جهانی آینده
اثبات شده مشخص شد  و  به طور قطعی  پیش،  از یک سال 
که قطری ها برای به دست آوردن امتیاز میزبانی جام جهانی 
دالر  میلیون   50 مبلغ  با  )رشوه دادن(  ارتشا  به  اقدام   2022
جام  با  مرتبط  ساز  و  ساخت  طرح های  برای  قطر  کرده اند. 

جهانی،  یک و نیم میلیون کارگر و 10 هزار مهندس را در حال 
کارگر  هزار   600 هم  روسیه  در  است.  گرفته  کار  به  حاضر 

مشغول به کار هستند.

فیفای سخاوتمند
فدراسیون جهانی فوتبال نزدیک به بیست مسابقه بین المللی 
بانوان  و  نوجوانان  جوانان،  بزرگساالن،  بین  جهان  در  را 
برگزار می کند که از بیست مسابقه، فقط از دو تای آنها کسب 
درآمد می کند: جام جهانی مردان و جام جهانی زنان؛ که هر 
برگزار می شوند. عالمت  یکبار  نیز هر چهار سال  آنها  دوی 
 TM شناسایی این دو مسابقه، آرمی است با عنوان اختصاری

که نشان می دهد این مسابقات برای فیفا درآمد مالی دارد. 
تابلوهای تبلیغاتی شرکت های بزرگی که حامی فیفا هستند، 
در کنار زمین دیده می شود. پنج شرکت بین المللی لباس هم 
حامی مالی فیفا هستند. این شرکت ها عبارتند از لوتو، نایک، 
در  گوناگون  کشورهای  تیم های  اومبرو.  و  پوما  آدیداس، 
لباسشان  که  کنند  در جام جهانی شرکت  صورتی می توانند 
دروه های  در  باشند.  کرده  تهیه  شرکت ها  این  از  یکی  از  را 
یک  »فوتبال  که  می شود  مطرح  شعار  این  فوتبال  مدیریت 

تجارت است.«
رفت و برگشت مالی فیفا از بسیاری از کشورهای جهان هم 
بیشتر است. فیفا هر سال 250 هزار دالر آمریکا به 207 کشور 

جهان کمک مالی می کند و سالی 2 میلیون و پانصد هزار دالر 
هم به 6 کنفدراسیون فوتبال جهان پول پرداخت می کند. 

در  فیفا  است.  فیفا  باالی  مالی  گردش  نشانه  کمک ها  این 
کشورهای جهان سوم، سالی دو دوره آموزشی در حوزه های 
فوتبال  مدیریت  و  ورزشی  پزشکی  مربیگری،  داوری، 
دوره های  این  می کند.   برگزار  سوم  جهان  کشورهای  در 
آدیداس  و  کوکاکوال  شرکت های  مالی  حمایت  با  آموزشی 
در  که  بود  فیفا  آموزشی  پروژه های  اینها  می شود.  برگزار 

زمان هاوه النژ دایر شد.
پروژه های  این  هنگفت  مالی  منابع  بالتر  النژ،  هاوه  از  بعد 
آموزشی را تحت عنوان »پروژه گل« به سمت ساخت و ساز 
هدایت کرد. پروژه گل در واقع شامل ساختمان سازی، احداث 

مراکز آموزشی و ساخت چمن مصنوعی می شود. 
فیفا ساالنه 400هزار دالر در راستای اجرای همین پروژه گل 
به کشورهای جهان سوم کمک می کند. درباره سوء استفاده 
در  دارد.  وجود  زیادی  خیلی  شائبه های  فیفا،  مالی  مبالغ  از 
این زمینه، به ارتباطات پنهان برای عقد قراردادها و اعطای 

میزبانی مسابقات مهم اشاره می شود.

فیفا همچنان کارآمد است
با وجود تمام ابهامات موجود درمورد درآمدها و هزینه های 
هم  آن  درمورد  اعتمادی ها  بی  به  اخیر  اتفاقات  با  که  فیفا 
نهاد  این  که  باورند  براین  بسیاری  هنوزهم  است  زده  دامن 
قدرتمند توانسته زیرمجموعه اش را به خوبی هدایت کرده و 
نصیرزاده  هوشنگ   . کند  حفظ  راهم  خود  کارآیی های  البته 
کارشناس مسائل حقوقی فوتبال می گوید: »فیفا کارآمدترین 
بین فدراسیون های جهانی در  نهاد ورزشی جهان است. در 
رفت  بیشترین  فیفا  دارد.  را  ساختار  بهترین  ورزش،  حوزه 
با فدراسیون های جهانی سایر  قیاس  در  را،  مالی  و برگشت 
فدراسیون های  روی  را  کنترل  بیشترین  دارد.  ورزش ها، 
تعیلق  از طریق  که  تنبیهاتی  و  تهدیدات  دارد.  عضو خودش 
برای ایران، یونان و عراق در چند سال گذشته در نظر گرفت، 
خیلی  فشار  می تواند  هم  دولت ها  بر  حتی  فیفا  که  داد  نشان 
با  قیاس  در  فیفا  سازد.  محقق  را  اهدافش  تا  بیاورد  زیادی 
فدراسیون های جهانی سایر ورزش ها، بسیار قدرتمند است 
بیست درصد  که  دارند  آرزو  این فدراسیون ها،  از  و بسیاری 
قدرت  که  گفت  بتوان  شاید  باشند.  داشته  درآمدزایی  فیفا 
فیفا در دنیای امروز، در حد و اندازه یکی از اعضای شورای 
مردم  چشم  پیش  در  است.فیفا  متحد  ملل  سازمان  امنیت 
جهان است. فدراسیون های جهانی سایر ورزش ها در چنین 
موقعیتی قرار ندارند. بنابراین فساد آنها، حتی اگر به نسبت 
بیشتر از فیفا هم باشد، خیلی به چشم نمی آید و بازتاب داده 
آن  خوبی  به  آمده،  دستش  به  هم  پولی  اگر  فیفا  نمی شود. 
بین کشورهای زیرمجموعه اش تقسیم کرده است.«  را  پول 
نصیرزاده معتقد است فوتبال در دنیا درجایگاهی قرارگرفته 
که این اسپانسرها هستند که محتاج فیفا شده اند، بنابراین این 
نهاد هرگز با چالش ازدست رفتن قدرت مالی مواجه نخواهد 
دارند  آرزو  دنیا،  بزرگ  اقتصادی  شرکت های  از  »خیلی  شد: 
که کوکاکوال و آدیداس را کنار بزنند و جایگزین آنها شوند. 
این  ولی  دارد  را  کوکاکوال  و  آدیداس  آلترناتیو  احتماال  فیفا 
پیدا  فیفا  برای  خوبی  جایگزین  نمی توانند  دیگر  شرکت ها 
بیننده  نفر  میلیارد  چهل  به  قریب   2010 جهانی  جام  کنند. 
تورنمنت  این  در  کوکاکوال  و  آدیداس  محصوالت  و  داشت 
بزرگ در پیش چشم همه مردم دنیا تبلیغ می شد. بنابراین اگر 
بازنده  بیاید، اسپانسرها  تقابلی پیش  بین اسپانسرها و فیفا 
خواهند بود. البته آنها با قطع همکاری شان با فیفا، می توانند 

به وجهه عمومی فیفا لطمه بزنند.«
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نگاهی به سود و گردش مالی فیف

اقتصاد توپ
داستان بسیار ساده است؛ جایی که پول باشد آنهم پول به میزان بسیار، احتمال فساد 
هم کم نیست. فیفا یکی از ثروتمندترین نهاد های بین المللی در دنیاست و فقط کافی 
است نگاهی به چرخش مالی و سود این نهاد بیندازید تا درک کنید که علت چنین جنگ 

بزرگی برای رسیدن به ریاست آن و در دست گرفتن سکان هدایتش چیست. 
شایعات بر سر فساد مالی در فیفا از سال ها قبل مطرح شده است. زمانی که میزبانی 
جام جهانی 2022 به قطر سپرده شد این شایعه قوت بیشتری گرفت و حتی اسنادی 
هم از پرداخت رشوه قطری ها به مقامات فیفا منتشر شد. در مقاطعی اعالم شد که 
میزبانی جام جهانی از قطر گرفته خواهد شد. چندین دادگاه در این زمینه برپا شد اما 
فیفا اعالم کرد که از این تصمیم کوتاه نمی آید. پس از قطر موضوع میزبانی روسیه 
برای  غیرمعمول  راه های  از  استفاده  شد.  همراه  شبهه  با  نیز   2018 جهانی  جام  در 
گرفتن میزبانی موجب شد تا این موضوع نیز مدعیانی پیدا کند. پس از آنکه اختالف 
نیز  میزبانی  این  برای  روسیه  به  فشار  گرفت،  باال  اوکراین  سر  بر  روسیه  با  آمریکا 
افزایش یافت تا جایی که پوتین اعالم کرد، آمریکا به دنبال فشار برای لغو میزبانی 
روسیه در جام جهانی است.فارغ از اختالفات سیاسی و تالش برای کنارزدن بالتر از 
ریاست فیفا، مسائل مالی این فدراسیون پولدار همواره موضوع مورد بحث در محافل 

ورزشی و اقتصادی بوده است.

درآمد و اندوخته مالی فیفا
بر اساس آماری که در شصت و پنجمین کنگره فدراسیون بین المللی فوتبال اعالم شد، 
این نهاد از ثبت سود 338 میلیون دالری )308 میلیون یورویی( و گردش مالی پنج 

میلیارد و هفتصد میلیون دالری در دوره 2011 تا 2014 خبر داد.
بر اساس آماری که در ماه مارس نیز اعالم شده بود بخش زیادی از این سود مربوط 

به درآمدهای حاصل از رقابت های جام جهانی 2014 برزیل است.
با برگزاری  تا 2014   2011 این مورد گفت: »دوره  فیفا در  نایب رییس  عیسی حیاتو، 
نیز  مالی  موفقیت  با  بلکه  ورزشی  موفقیت  با  نه تنها  برزیل،  جهانی  جام  رقابت ها 
خاتمه یافت. این موضوع موجب می شود ذخایر فیفا به یک و نیم میلیارد دالر افزایش 

یابد.«
برای  ذخایر  »این  افزود:  نیز  فیفا  مالی  مدیر   Markus Kattner کاتنر  مارکوس 
پشتیبانی از فیفا که بخش زیادی از درآمدهای خود را در برگزاری جام های جهانی 
حق  افزایش  مدیون  را  سود  این  کرد  تصریح  فیفا  است.«  ضروری  می کند،  کسب 
پخش تلویزیونی و بازاریابی است. به گزارش صدای اقتصاد، موسسه مشاوره مالی 
و حسابرسی بی دی او اعالم کرد که رقابت های جام جهانی 2014 درآمد بی سابقه 5 
میلیارد دالری برای فیفا به همراه داشته است. فیفا 208 عضو دارد که 16 عضو بیشتر 

از سازمان ملل و 3 عضو بیشتر از کمیته ملی المپیک است.

نظر فرید زکریا در مورد درآمد فیفا
معافیت  از  جهان  اقتصادی  کارشناسان  تا  شده  موجب  فدراسیون  این  باالی  درآمد   
هفته نامه  جهانی،  جام  برگزاری  با  همزمان  گذشته  کنند.سال  انتقاد  آن  مالیاتی 
اکونومیست به شدت از فیفا و مدیریت آن انتقاد کرده بود. فرید زکریا، تحلیلگر شبکه 
سی ان ان نیز در برنامه ای شیوه مدیریت فیفا را مورد توجه قرار داد. قبل از این جام 

جهانی اعالم شد درآمد فیفا از بازی های جام جهانی 2014 که در واقع دوره سه سال 
منتهی به برگزاری دور نهایی بازی ها را دربرمی گیرد به 5/ 4 میلیارد دالر می رسد 
در حالی که بودجه فیفا بر اساس درآمدی 5/ 3 میلیاردی تنظیم شده بود. همچنین 
انتظار می رود که درآمد فیفا  برای بازی های جام جهانی سال 2018 نیز به 5 میلیارد 
دالر برسد که حدود 7/ 2 میلیارد دالر آن از طریق فروش حق پخش بازی ها و 3/ 2 
میلیارد دالر آن نیز از طریق حامیان مالی و حق کپی رایت به دست می آید. فیفا بخشی 
به جام  از درآمدهای مربوط  برای مثال  به کشورهای عضو می دهد،  را  از درآمدش 
جهانی در مجموع 200 میلیون دالر به کشورها و کنفدراسیون ها پرداخت می شود. 
همزمان با بازی ها هر عضو فیفا 250 هزار دالر از این نهاد دریافت می کند و سال بعد 

از جام جهانی نیز میزان دریافتی اعضا به 500 هزار دالر می رسد.

 4  /5 آینده  سال  و  میلیون   2  /5 مسابقات  با  همزمان  نیز  قاره ای  کنفدراسیون های 
میلیون دالر دریافت می کنند. به رغم چنین هزینه هایی، درآمد فیفا همچنان به میزان 
قابل توجهی از هزینه های این نهاد بیشتر است به طوری که موجودی صندوق ذخیره 
سازمان  یک  عنوان  به  فیفا  که  آنجا  از  و  می رسد  دالر  میلیارد   1  /4 به  اکنون  فیفا 
غیرانتفاعی به ثبت رسیده، در نتیجه از معافیت های مالیاتی قابل توجهی نیز بهره مند 
می شود به طوری که میزان معافیت مالیاتی این نهاد حدود 250 میلیون دالر برآورد 
نیازمند  فیفا  ساختار  که  دارند  اعتقاد  بسیاری  که  است  خاطر  همین  به  است  شده 
اصالحات است. به اعتقاد فرید زکریا این تنها به فیفا مربوط نمی شود بلکه بسیاری 
رغم  به  نیز  المپیک  کمیته  جمله  از  ورزشی  مسابقات  برگزاری  مسوول  نهادهای  از 
این  زکریا  اعتقاد  به  می شوند.  بهره مند  مالیاتی  معافیت های  از  هنگفت  درآمدهای 
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انتقاد کرده بود.

پایان قدرت 
نمایی اوپک

ایزاک آرنسدورف /نایال رازوک -گزارشگران بلومبرگ

از تفاسیر وزرای نفتی این سازمان گرفته تا اتفاقات گوناگون 
در جریان نشست، همه چیز حاکی از آن بود و هست که اوپک 
است.  نگرفته  تولید خود  فعلی  تغییر سطح  برای  تصمیمی 
در حالی که اوپک نقش تنظیم عرضه و توازن به بازار را از 
دست داده، استراتژی اش مبنی بر حفظ سطح تولید هنوز بر 
بازار تاثیرگذار است. در نتیجه تصمیمات اوپک، قیمت های 
بازار نفت احتماال باز هم افت خواهد کرد و بعد دوباره باال 

خواهد رفت.
در  بازارها  استراتژی  بخش  رئیس  چیلینگارین،  هری 
زیرا  دارد  اهمیت  هنوز  »اوپک  می گوید:  پاریبا«  پی  ان  »بی 
سرمایه گذاری  کاهش  با  و  ببرد  پایین  را  قیمت ها  می تواند 
در میدان های هزینه بر، قیمت های نفت در آینده را به طور 

بالقوه باال ببرد.«
به لحاظ تاریخی، اوپک که تحت نفوذ بزرگ ترین عضو خود 
قیمت ها  بردن  باال  برای  همیشه  است،  سعودی  عربستان 
تولید خود را کاهش می داده است. اما خیز پیش بینی نشده 
تولید نفت شیل ایاالت متحده، جنگ بر سر سهم در بازار را 
افزایش داده است. این جنگ نه تنها میان تولیدکنندگان نفت 
غیرمرسوم شکل گرفته، بلکه میان خود اعضای سازمان نیز 

در جریان است.

البته جرج پری، کارشناس ارشد موسسه بروکینگز می گوید: 
این  اگر  اما  هستند،  نشست  برگزاری  حال  در  هنوز  »آنها 
آن  دیگر  پس  کنند،  کنترل  را  تولید  نیست  قرار  نشست ها 
اهمیتی را که در 40 سال گذشته داشتند ندارند. اعضای اوپک 
اکنون در تالش هستند بقیه تولیدکنندگان را به کاهش تولید 
پژوهش های  بخش  رئیس  بالنش،  فراسیسکو  کنند.«  وادار 
»بانک آمریکا« می گوید که اوپک به دلیل اختالفات داخلی و 
خطر نفت شیل، توانایی خود در کنترل قیمت ها را از دست 

داده است.
این در حالی است که اد مورس، رئیس بخش پژوهش کاالها 
خواندن  مرثیه  برای  »هنوز  می گوید:  گروپ«  »سیتی  در 
بود.  نگران  آن  بالین  بر  می توان  اما  است.  زود  اوپک  برای 
سعودی ها سقوط قیمت های نفت را انتخاب کرده اند، اما این 

اقدام را به عنوان اقدامی دفاعی انجام داده اند.«
استراتژی  که  گفت  ژوئن  ماه  ابتدای  در  النعیمی  علی 
عربستان جواب داده است و نشانه هایی وجود دارد که حق 
اکتبر  ماه  از  متحده  ایاالت  نفتی  چاه های  تعداد  اوست.  با 
60 درصد سقوط کرده و به کمترین میزان در 5 سال گذشته 
رسیده است. تولید نفت شیل از ماه مه رو به افت گذاشته و 
سهام شرکت های نفتی نیز در بازارهای دارایی عملکرد بدی 

داشته است.
با این حال این قربانی کردن قیمت ها توسط اوپک، می تواند 
با  سعودی  عربستان  باشد.  هزینه بر  نیز  سازمان  این  برای 
این استراتژی به ذخایر ارزی خود آتش زده است. جیووانی 
استراتژی  »این  می گوید:  اس«  بی  »یو  تحلیلگر  استانووو، 
نتوانسته باعث زانو زدن تولیدکنندگان نفت غیرمرسوم شود 
همچنان  اوپک  است.  بوده  هزینه زا  اوپک  برای  شدت  به  و 
مهم است، اما دیگر تولیدکننده تعیین کننده بازار نیست. پس 

اوپک اکنون نقش متفاوتی با گذشته دارد.«

درجا زدن سه 
روزه دالر

دالر  قیمت  هفته  روز  پنجمین  در 
نوسانی  متوالی  روز  سومین  برای 
تومان   3320 نرخ  روی  و  نداشت 
بهای  چهارشنبه  روز  گرفت.  قرار 
نرخ  با  غیررسمی  بازار  در  دالر 
3317 تومان معامالت خود را آغاز 
قیمت های  از  بیشتر  کمی  که  کرد 
با  بود.  سه شنبه  روز  در  دالالن 
تا  فروش  رسمی  مراکز  وجود  این 
افزایشی  شروع  این  به   12 ساعت 
را  خود  نرخ  و  نکردند  توجهی 
نرخ3320  روی  پیشین  روز  مانند 
ساعت  این  در  داشتند.  نگه  تومان 
تومان   5 را  خود  قیمت   صرافی ها 
باال بردند تا دالر روی قیمت 3325 
با  حال  این  با  بگیرد،  قرار  تومان 
بازیگران  جزئی  فروش  شروع 
تا  دیگر  بار  قیمت  بازارساز رسمی 
3320 تومان پایین آمد تا دالر برای 
را  تغییری  متوالی  روز  سومین 
نکند.  تجربه  پیشین  روز  به  نسبت 
نوسانات  دامنه  چهارشنبه  روز 
دالر میان معامله گران پاساژ افشار 

محدود بود. دالر که با قیمت 3317 
کرده  آغاز  را  خود  معامالت  تومان 
تنها  بعدازظهر  یک  ساعت  تا  بود 
تجربه  را  قیمت  نوسان  تومان   2
کرد. به گفته فعاالن حجم معامالت 
بازار نیز در این بازه زمانی بسیار 
به  بود.  پیشین  روزهای  از  کمتر 
در  مطلع  افراد  از  برخی  اعتقاد 
در  دالر  ثبات  و  آرامش  ارز،  بازار 
تعداد  که  شده  موجب  خرداد ماه 
و  خرید  حجم  و  آتی  معامله گران 
کاهش  پیش  از  بیش  آنان  فروش 
یابد. شاخص بازار ارز در سومین 
 10 باالی  نوسان  دو  تنها  بهار  ماه 
هر  که  است  کرده  تجربه  را  تومان 
دوی این نوسانات نیز رو به سوی 
به  داشته اند؛  پایین تر  قیمت های 
موجب  دالر  ثبات  فعاالن،  گفته 
شده که شماری از معامله گران ارز 
ارزهایی  به  برای کسب سود چشم 
مانند یورو بدوزند. در هفته جاری 
قیمت یورو که مدت زیادی در کانال 
کانال  به  داشت،  قرار  تومان   3600
را  هیجان  تا  شد  وارد  تومان   3700
افشار)مکان  پاساژ  دیگر  سمت  در 
باال  متفرقه(  ارزهای  معامالت 

ببرد.
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ادبیاتادبیات
نتایج یک تحقیق نشان داد

مادران بیش از 
پدران برای فرزندان 

کتاب می خوانند
 

موسسه  سوی  از  که  دهنده«  »هشدار  تحقیقات  یک  نتایج 
»بوک تراست« منتشر شده است نشان می دهد که مادران 50 
درصد بیشتر از پدران برای فرزندانشان کتاب می خوانند و 
از هر 5 کودک که دوره ابتدایی را به پایان می رسانند دارای 

فقر مهارت های خواندن هستند.
 مادران بیش از پدران برای فرزندان کتاب می خوانند

  موسسه آماری »ایپسوس موری« که از طرف بنیاد »بوک 
این تحقیقات را  انگلستان(  تراست« )بنیاد ادبی خیریه در 
انجام داده است، دریافته است که 42 درصد از مادران برای 
فرزندان زیر یک سال خود کتاب می خوانند، درحالی که این 

میزان درباره پدران 29 درصد بوده است.
در همین حال، 71 درصد از مادران هر روزه با فرزندان سه 
ساله خود کتاب می خوانند اما تنها 62 درصد از پدران چنین 

کاری را انجام می دهند.

سن  به  کودکان  که  هنگامی  دریافته اند،  محققان  همچنین 
با 60  از مادران در مقایسه  5 سالگی می رسند، 75 درصد 

درصد پدران هر روزه برای آن ها کتاب می خوانند.
نتایج این آمار نشان داده است که پدرانی در محدوده سنی 
از مادران در همان  تا 24 سال، 25 درصد و 61 درصد   15

محدوده سنی برای کودکانشان هر روز کتاب می خوانند.
داده های این تحقیق بر مبنای حدود 2500 مصاحبه خانگی 
با والدین بین 15 سال به باال در سرتاسر انگلستان استخراج 

شده است.
آمار  این  درباره  تراست«  »بوک  مدیرعامل  جرالد«  »دیانا 
در  می بینیم  که  است  دهنده  هشدار  »این  که  است  گفته 
مادران  از  همچنان  پدران  فرزندان،  برای  کتاب  خواندن 

عقب تر هستند.«
وی افزود، »اکنون بیش از هر وقت دیگری نیازمند هستیم 
برای  را  که هر دو والد قدم پیش بگذارند و وقت بیشتری 
خواندن کتاب برای کودکان شان صرف کنند زیرا، از هر 5 
کودک که دوره ابتدایی را تمام می کنند، یک کودک توانایی 

خواندن درست را ندارد.«
این تحقیقات به مناسبت »هفته ملی هنر کتاب« منتشر شده 
است؛ در این هفته موسسه »بوک تراست« 450 هزار نسخه 
ریتمیک  مصور  )کتاب  جنگل«  در  »غرش  کتاب  از  رایگان 
و  کتابخانه ها  در  را  جنگل(  یک  حیوانات  روابط  درباره 
مراکز نگهداری کودکان پخش می کند تا مشوقی باشد برای 
والدین برای خواندن کتاب برای فرزندان شان. در این هفته 
همچنین رویدادهای دیگری از جمله داستان و شعرخوانی 
کودکستان ها،  در  مرتبط  تفریحی  فعالیت های  نیز  و 

کتابخانه ها و کتاب فروشی ها برگزار می شود.
بلکه  تنها پدران  نه  داریم که  »جرالد« می گوید، »ما اصرار 
تمامی والدین، حتی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و پرستاران 
کودکان در این هفته قول بدهند هر روز دست کم 10 دقیقه 
برای بچه ها کتاب بخوانند و برای آنان خاطراتی را به وجود 

آورند که هیچ گاه فراموش نکنند.«
برای  مداوم  خواندن  که  است  باور  این  بر  تراست«  »بوک 
را  خود  زبانی  مهارت های  تا  می کند  کمک  آنان  به  کودکان 
این  نوزادان  حتی  که  می گوید  موسسه  این  بخشند؛  ارتقاء 
شعرهای  و  آواز  در  را  آواها  و  صداها  تا  دارند  را  توانایی 

کودکانه به خاطر بسپارند.
هم  با  »خواندن  می کند،  تصریح  تراست«  »بوک  مدیرعامل 
مهارت های ادبی کودکان را باال می برد؛ تحقیقات همچنین 
اثبات می کند، بچه هایی که به خواندن عالقه مند هستند در 
اگر  دارند.  بهتری  عملکرد  موضوعات  همه  در  و  مدرسه 
زمانی  بخوانند،  کتاب  فرزندان شان  برای  روز  هر  والدین 
از  تقریبی  طور  به  می کنند،  آغاز  را  مدرسه  به  رفتن  که 
گروه های همسن خود جلوتر هستند. حتی 3 تا 5 مرتبه در 
هفته خواندن برای آنان 5 ماه، آن ها را نسبت به کودکانی که 
رفتن  برای مدرسه  کتاب خوانده می شود،  برای شان  کمتر 

جلو می اندازد.«
منبع: گاردین

نتایج یک تحقیق نشان داد

تبعیض جنسیتی 
در اهدا جوایز 
ادبی و صنعت 
نشر انگلستان

 
نتایج تحقیقات درباره برندگان 6 جایزه ادبی مطرح جهانی 
که  داستان هایی  است  داده  نشان  گریفث«  »نیکوال  توسط 
تمرکز آن ها بر راوی مرد باشد بیشتر شانس کسب جایزه 
را داشته اند؛ این بررسی  داده ها از تبعیض جنسیتی شدید 

در صنعت نشر انگلستان حکایت دارد.

خود  که  امریکایی   – انگلیسی  نویسنده  گریفیث«  »نیکوال 
تا کنون جوایز ادبی متعددی چون »جایزه نبوال«، »جیمز 
تیپری«، »جایزه جهان فانتزی« و 6 جایزه از »جایزه ادبی 
برندگان  تحقیقاتی،  در  است،  کرده  خود  آن  از  را  المبدا« 
ملی  »جایزه  کتاب«،  ملی  »جایزه  بوکر«،  »من  »پولیتزر«، 
منظر  از  را  نیوبری«  و  هوگو  »جایزه  و  منتقدان«  حلقه 
بررسی  مورد  داستان ها  قهرمانان  و  برندگان  جنسیت 
مثال در  به عنوان  که  است  دریافته  و  داده  قرار  و کنکاش 
هیچ  جایزه،  برنده  کتاب   15 هر  از  »پولیتزر«  ادبی  جایزه 
کتابی که با محوریت زاویه دید یک زن و یا دختر نگاشته 

شده باشد وجود ندارد.

بنا بر تحقیق این نویسنده زن انگلیسی، در جایزه »بوکر« 
نوشته  کتاب   9 میالدی،   2014 تا   2000 سال های  بین  نیز 
مردان درباره مردان، 3 کتاب نوشته زنان نویسنده درباره 
مردان، 2 کتاب از نویسندگان زن با محوریت قهرمانان زن 
برنده  زنان  و  زنان درباره مردان  تنها یک کتاب نوشته  و 
ملی  که »جایزه  نشان می دهد  بررسی ها  شده اند.همچنین 
کتاب امریکا« در همان دوره زمانی، 8 رمان نوشته مردان 
زن  نویسندگان  نوشته  کتاب   2 مرد،  محوری  شخصیت  با 
مرد  یک  نویسندگی  به  کتاب  یک  مردانه،  قهرمان های  با 
درباره هر دو جنسیت، 3 کتاب نوشته خانم ها درباره هر 
دو جنسیت و تنها 2 کتاب تالیف زن به شخصیت محوری 

زن را انتخاب کرده است.
»به  است،  نوشته  خود  تحقیقات  از  بخشی  در  »گریفیث« 
سختی می توان از این نتیجه اجتناب کرد که در جوایز ادبی، 
جوایز  نیز  و  بیشتر  تاثیرگذاری  و  اعتبار  پای  که  هنگامی 
انتخاب  برای  کمتری  رغبت  باشد،  میان  در  کالن تر  مالی 
نویسندگانی که محور داستان های آن ها زنان هستند وجود 
دارد. این موضوع می تواند به این دلیل باشد که نویسندگان 
زن خودسانسوری می کنند و یا آنانی که درباره ارزش های 
ادبی داوری می کنند زنان را مخوف، ناخوشایند و یا کسل 
نتایج  یقین  به  باشد  دلیل که  به هر  کننده تصور می کنند. 
این تحقیقات نشان می دهد که نگاه زن ها )در ادبیات غرب( 

بی ارزش و غیرقابل توجه تلقی می شود.«
مطرح  را  پرسش  این  همچنین  محقق  و  نویسنده  این 
با  کتاب هایی  غرب(  )در  ادبی  »سازمان های  که  می کند 
و  اما چرا؟«  نمی پسندند.  را  شخصیت های محوری زن ها 
صدای  است.  مشخص  »پاسخ  می دهد،  پاسخ  خود  سپس 
ما  فرهنگی  جامعه  از  نیمی  زنان  نمی شود.  شنیده  زنان 
در  بزرگساالن  از  نیمی  صدای  اگر  و  می دهند  تشکیل  را 
گرفته  نادیده  تجربیات  از  نیمی  نشود،  شنیده  ما  فرهنگ 

شده و آموزه های آنان منتقل نمی شود.«
نشریه ای  »امسلکسیا«،  مجله  در  »گریفیث«   بررسی های 
»اشغال خاموش مشاغل  کننده  افشا  نویسنده،  زنان  برای 

سطح باال توسط مردان« در صنعت نشر انگلستان است.
»دانوتا کین«، کارشناس مسائل نشر بر همین مبنا این نکته 
را مطرح کرده است که از سال 2008 به بعد »چگونه در سه 
سازمان بزرگ انتشارتی انگلستان زنان در سطح مدیرتی 
باال، کنار گذاشته شده و در یکایک این موارد توسط مردان 

جایگزین شده اند.«
انتشارات  مدیرعامل  فریز«  »هلن  که  می گوید  »کین« 
»پنگوئن« در سال 2009 بازنشسته شد، »گیل ریباک«، مدیر 

و مدیر اجرای انتشارات »رندوم هاووس« در سال 2013 به 
تدریج از مقام خود کنار گذاشته شد و »ویکتوریا بارنسلی« 
»چارلی  به  را  خود  جای  »هارپرکالینز«  انتشارات  در 
»اورسوال  که  است  شده  اعالم  نیز  اخیرا  داد.  ردماین« 
مکنزی«، مدیر اجرای همین انتشارات تا ماه جوالی باید از 

مقام خود کنار رود و جای خود را به »دیوید شلی« بدهد.
روابط  مدیر  ایروینگ«،  »دوتی  از  نقل  به  همچنین  »کین« 
گونه  این  بیانات  »بعضی  می افزاید،  گتی«  »کلمن  عمومی 
است.  نسلی  تغییر  نوعی  رویکرد  این  که  می کند  مطرح 
تمامی آن ها در دهه 80 میالدی برای رسیدن به مدارج باال 
اما  بازنشستگی هستند؛  اکنون در سنین  و  تالش کرده اند 
با وجود حضور نیروی کار عظیم زنان در سطوح مختلف 
از  بازنشسته،  زنان  جای  به  چرا  انگلستان،  نشر  صنعت 
میان دیگر زنان کسی انتخاب نشده است؟ من نسل بعدی 
یک  این  باشند؛  داشته  ورود  اجازه  که  نمی بینم  را  نان  از 

حقیقت است هرچند تلخ یاشد.«
»بوکسلر«  اخیر  گزارش  به  انگلستان  نشر  کارشناس  این 
مجله خبری انگلیسی درباره صنعت نشر اشاره می کند که 
به عنوان مثال 80 درصد کارکنان انتشارات »پن مک میالن« 
را زنان تشکیل می دهند با این وجود، سقفی نامرئی مانع 
رسیدن آن ها به مدارج باالی تجارت کتاب می شود. همان 
گزارش به این موضوع اشاره می کند که در غول انتشاراتی 
عهده  بر  را  تابعه  ادارات  مدیریت  زن   6 انگلیس«  »هچت 
خود  این  و  زن،   5 هاووس«  رندوم  »پنگوئن  در  و  دارند 
باال در  اقلیتی زنان در ُپست های  نیز نشان دهنده حضور 

صنعت نشر است.
انتخاب  در  رو  پیش  مسائل  از  دیگر  یکی  همچنین  وی 
در  سنتی  مدیریت  رویکرد  و  نشر  صنعت  در  مرد  مدیران 
بزرگترین  تقربا  زنان  که  می داند  مسئله  این  را  حوزه  این 
گروه از کتاب خوانان را تشکیل می دهند و بر همین اساس 
از  بخش  این  درباره  بیشتری  کتاب های  که  می کند  ایجاب 
جامعه تولید شود؛ این موضوعی است که با حضور زنان 

مدیر بیشتر امکان پذیر است.

او می افزاید: امروزه با موفقیت های خوب زنان در ادبیات 

مواجه هستیم و به دلیل این که هر ناشری با محدودیت 2 تا 
3 کتاب برای معرفی به جوایز ادبی مهم مواجه است، دیده 
عناوین  ارسال  در  می کند  ایجاب  آن ها  پیش  از  بیش  شدن 

میان مردان و زنان توازن رعایت شود.
درباره جوایز  »گریفیث«  نتایح تحقیق  به  اشاره  با  »کین« 
در  مسئله  این  که،  بود  گفته  »گاردین«  نشریه  به  نیز  ادبی 
بازار کتاب یک مشکل واقعی است؛ این که ما چگونه با این 

به اصطالح »خانواده« نشر انگلستان کنار می آییم.«

تقریبا  »ما  می کند،  تصریح  نشر  حوزه  کارشناس  این 
علیه  و  زنان  علیه  که  شده ایم  درگیر  فرهنگی  تعصبی  با 
مطرح  ادبی  جوایز  موضوع  وقتی  است.  نشر  خانواده 
می شود نباید تعصبات فرهنگی را پیش بکشیم. نمی خواهم 
بگویم که مردم درباره تبعیض متعصب شده اند اما، نوعی 
تعصب ذاتی در ما وجود دارد. و این مسئله می تواند بیش 
از مردان برای زنان بد و حتی شاید بدتر باشد. این مشکل 

را در تمام وجوه قضاوت هایی که دارم دیده می شود.«
»نیکوال گریفیث« که خود برنده چندین جایزه ادبی برای 
می گوید،  و  است  موافق  نظر  این  با  است  بوده  تالیفاتش 
دارد حتی  تکان دهنده وجود  توازن  فقدان  »چطور چنین 
زمانی که چندین داور زن نیز کتاب ها را قضاوت می کنند؟ 
خب، به نظر من در وهله نخست به این که چه کسی داوری 
فرهنگی  درباره  موضوع  برنمی گردد.  دارد،  عهده  بر  را 
ما  همه  و  ما  خود  به  و  داریم  قرار  آن  جریان  در  که  است 
همچنان  که  فرهنگی  مردان.  و  زنان  درباره  بازمی گردد؛ 
نویسندگان مرد را نویسنده می داند و زنان نویسنده را زن 
نویسنده می نامد و نه نویسنده. فرهنگی که دورنمای نگاه 
مردان را همچنان دورنمایی واقعی و استاندارد می شناسد 

و صدای زنان را همچنان جزئی فرض می کند.«

وی می گوید برای بار نخست که به عنوان نویسنده مشغول 
پی  ادبی  برندگان  در  تجانس  فقدان  این  به  شد،  کار  به 
برده است. او در گفت وگویی با »گاردین« می افزاید، »البته 
به  خوش بینی هایی  نشر  ساختار  در  که  بود   90 دهه  در 
کتاب هایی  موقع  آن  آمریکا.  در  حداقل  ـ  بود  آمده  وجود 
نوشته زنان و یا درباره آن ها آغاز خوبی داشتند و من فکر 

می کردم بهتر هم خواهد شد.«
این  »با  می دهد:  ادامه  امریکایی  ـ  انگلیسی  نویسنده  این 
مالکان  )در  کرد  تغییر  نشر  دورنمای  آن  از  پس  وجود، 
موضوع  این  نشر(.  زنجیره های  و  موسسات  بنیادها، 
و  ناشران  از  کمتری  تعداد  ـ  شد  کمیابی  نوعی  موجب 
از  کمتری  تعداد  و  شخصی  ذائقه های  با  سرویراستاران 
نویسندگان توسط ناشران معرفی شدند و تعداد خریداران 
کمتری  نقدهای  و  شدند  دیده  کتاب فروشی ها  در  کمتری 
منتشر شد. چنین وضعیتی رفتارهای محافظه کارانه ای را 

پیش آورد.«
را  خود  گزارش  نتایج  »گریفیث«  تفاسیر،  این  تمام  با 
موجب »ناامیدی بیشتر« نمی داند و بیشتر به آن به عنوان 
»مشکلی که باید حل شود« نگاه می کند. از همین رو، یک 
به  هم اکنون  کتاب  حوزه  در  زنان  درباره  تحقیقاتی  گروه 
ادبی  نقد  در  جنسیتی  توازن  درباره  ساالنه  بررسی های 
به  تا  است  خواسته  نیز  دیگران  از  می پردازند؛»گریفیث« 
جوایز  درباره  داده ها  بررسی  و  تحلیل  در  و  بپیوندند  او 

مشارکت کنند.

کنیم؟  درست  را  اوضاع  می توانیم  »آیا  می کند،  تاکید  وی 
البته که می توانیم. این ُحسن داده های نمودار شده است: 
از محتوای  ببینند نمی توانند  آن را می بینند و وقتی  مردم 

آن فرار کنند.«

جوایز  و  ادبی  ژانرهای  دیگر  بتواند  است  امیدوار  او 
بیشتری را رصد کند و از دیگر وجوه نیز به نتایجی دست 
می شوند،  ارسال  جوایز  برای  کتاب ها  »کدام  که  این  یابد؛ 
تجدید  کمتر  کدام  و  داشته اند  مداوم  فروش  کتاب ها  کدام 
چاپ شده اند ... چه کسی چه کتابی را می نویسد و آن را 
برای ناشران ارسال می کندو چند کتاب نوشته شده توسط 
و یا درباره زنان و یا مردان نوشته شده، چه تعداد مورد 
حمایت قرار گرفته و یا چه تعداد نقد و بررسی شده است.«

مسائل  حل  کلید  داده ها،  که  است  باور  این  بر  »گریفیث« 
روزها  این  که  می کند  تصریح  نویسنده  این  هستند. 
را  داده ها  آن ها  با  می توان  که  دارند  وجود  ابزارهایی 
در  دیگران  با  سادگی  به  را  آن  و  کرد  تحلیل  و  گردآوری 
میان گذاشت. »داده ها، الگوها را ترسیم می کنند و الگوها 
روابط را نشان خواهد داد. همین ارتباط درون اجزاء، علل 
احتمالی را بیان می کند و بررسی علل احتمالی به یافتن راه 

حل کمک خواهند کرد.

برای صد و چهلمین زادروز نویسنده صاحب سبک آلمانی

تومـــاس مان 
نویسنـــده ای 
میـان دوسده

این پرسشی است که همواره در زندگی  آیا زیست هنری و زندگی عادی در تضادند؟   
»دوازده  نامتعارف  موسیقی  آفریننده   شونبرگ،  است.آرنولد  بوده  مطرح  مان  توماس 
تونیک« با خواندن رمان »دکتر فاسوس« اثر توماس مان او را متهم کرد که چرکنویس 
ایده های دیگران را پاکنویس می کند و به عنوان کار خود جا می زند. ناراحتی شونبرگ 

از این بود که چرا توماس مان نام او را در رمان معروفش نیاورده است.
مان  توماس  داستان های  همه   شخصیت های  که  است  درست  اینجا  تا  شونبرگ  ادعای 
همزادان انسان های پیرامون او هستند، اما توماس مان در تشریح و ترسیم آنها کم مانند 
تقریبا  ادیبی ساخته که  او  از  پیچیده  کنایه سازی و سخن پردازی  است.دوپهلونویسی، 
سالی نمی گذرد بی آنکه در دانشکده های ادبیات آلمانی پایان نامه ای یا کتابی درباره  آثار 
او نوشته نشود. این در حالی است که جوان امروزی به هنگام آشنایی و عشق، رفتاری 
رمان های  شخصیت های  پیچیدگی های  و  پیرایه ها  شاید  و  دارد  مستقیم  و  بی  پیرایه 

توماس مان را اگر درك هم بکند، جاذب و جالب نداند.

نیمه  اول
با  او  کودکی  شد.  زاده  آلمان  شمال  در  لوبك  شهر  در   1875 ژوئن  ششم  مان  توماس 
این  ایستایی در نهادهای آموزشی و فرهنگی  از سویی و  آلمان  اقتصادی  توسعه طلبی 
کشور از سوی دیگر، همزمان بود. او با هردوی این ویژگی  ها بیگانه و ناسازگار بود. 
نویسنده ای که آثارش متن درسی دبیرستان ها و دانشگاه های آلمان است و تا پایان عمر 
21 دکترای افتخاری و یك درجه  پروفسوری را نصیب خود ساخت، از مدرسه بیزار بود و 
دیپلم نگرفته آموزش دبیرستانی را رها کرد. اندیشه و احساس هنرمندانه اش هیچ گونه 
از خدمت نظام هم  خشکی و فشار و زوری را تاب نمی آورد. پس به هر ترفندی بود، 

کناره گرفت.
در 16 سالگی پدرش را از دست داد. پدر که می دانست بازماندگانش میل و همتی برای 
ندارند، وصیت کرده بود که شرکتش فروخته و درآمد  بازرگانی غالتش  حفظ شرکت 
حاصل آن نیز میان بازماندگانش تقسیم شود. مادرش به موسیقی و ادبیات آشنا و در 

خانواده ای فرهنگی رشد یافته بود.
طبیعی است که توماس مان جز دوره  کارآموزی کوتاهی در یك شرکت بیمه آتش سوزی 
نویسنده   عنوان  به  را  عمر  باقی  »سیمپلی سیسیموس«،  طنز  مجله  برای  گزارشگری  و 

حرفه ای آزاد کار و زندگی کند.
مقرری ماهانه ای که از بهره  بانکی پس انداز پدری می گرفت، او را از داشتن شغل های 
دست و پاگیر و مالحظاتی که گاه انسان از روی نیاز اقتصادی می کند، می رهانید و به او 

بی پروایی و بی پردگی هنری، می بخشید.

بی پروایی در زندگی شخصی او تنها تا پیش از ازدواج با کاتیا پرینگسهایم نمود می کرد. 
پس از آن آزادی و رهایی، دیگر تنها در آثار هنری او متبلور و آشکار می شد.

زندگی 80 ساله توماس مان به دو دوران بلند تقسیم می شود: در نیمه  نخست زندگی او 
که پیش از جنگ جهانی اول گذشت، نویسنده، سیاست را به سیاست پیشگان و قدرت را 
به قدرتمندان وامی گذاشت و به درون گرایی بی مرز و اندازه بسنده می کرد. در نیمه  دوم 
عمر او اما رویدادها و پدیده های سیاسی روز، بر دیدگاه و آثار هنری اش تأثیر مستقیم 
از  رهایی  مایه   را  جنگ  که  بود  روشنفکرانی  از  او  اول،  جهانی  جنگ  آغاز  در  داشتند: 
اول همچنین، سخن  آغاز جنگ جهانی  تباهی های اجتماعی می پنداشتند.  سرگردانی و 
پایانی »کوه جادو« اثر ماندگار اوست. توماس مان که تا آن زمان جانبداری از سویه های 

سیاسی و اجتماعی را سلب آزادی هنری می دانست، از آن پس جانبدار شد.
غیر  یك  های  »دیدگاه  اول  جهانی  جنگ  زمان  در  او  داستانی  غیر  اثر  برجسته ترین 
سیاسی« است که در آن به شدت به هرچه فرانسوی، روشنگری، انقالب، دموکراسی، 
سخن سرایی، طنز و اکسپرسیونیسم است، می تازد و در برابر آن از آلمان، رومانتیسم، 

سلطنت، محافظه کاری، و سخن گریزی، دفاع می کند.

نیمه  دوم
هر اندازه چهره  زشت و ویرانگر جنگ جهانی اول آشکارتر می شد، توماس مان بیشتر به 
اهمیت سیاست در زندگی اجتماعی پی می برد، ولی تنها چندی پس از جنگ جهانی اول 
به آشتی جویی و تالش در راستای آزادیخواهی و جمهوری خواهی روی آورد. دستاورد 
و میوه  این رویکرد، رمان ماندگار »کوه جادو« است. این اثر دگرگونی احساس و اندیشه  
توماس مان از یك نویسنده  بی تفاوت به اجتماع و سیاست تا یك هنرمند آگاه به جامعه 
و دگرگونی های آن را نشان می دهد. توماس مان از روشنفکرانی است که 11 سال پیش 
گوشزد  و  دریافت  را  تندرو  راست گرایان  خطر  آلمان،  در  فاشیسم  آمدن  کار  روی  از 
کرده بود. او در دوره  حکومت جمهوری وایمار آلمان، مستقیمًا با سوسیال دموکرات ها 

نویسنده ای  پذیرفت.  را  زیادی  و  سنگین  فرهنگی  مسوولیت های  و  داشت  همکاری 
از  به اشراف زاده ها گرایش داشت، حتی در سال 1932 در جمع بزرگی  که همه ی عمر 

کارگران، سخنرانی کرد.
سال 1929 به خاطر رمان »بودنبروك ها« که زوال یك خانواده  بازرگان را ترسیم کرده، 
آلمان  از  آمدند،  کار  سر  بر  نازی ها  که  آن  از  پس  سال  چهار  گرفت.  نوبل  ادبی  جایزه  
نخست به سوئیس و سپس به ایاالت متحده گریخت و تابعیت آن دو کشور را پذیرفت. 
انداختند،  راه  به  که  بزرگی  کتابسوزان  در  بلکه  نکردند  ممنوع  را  او  آثار  تنها  نازی ها 

نوشته هایش را به آتش افکندند.

معروف ترین رمان او
نجیب  خانواده   افراد  سو  یك  رفتارها.  ترسیم  از  است  نگاره ای  »بودنبروك ها«  رمان 
بی پیرایه  سخنان  پرخوری،  خشونت،  جسارت،  بوی  هرچه  از  که  هستند  بودنبروك ها 
خانواده ی  دیگر  سوی  در  می کنند.  پرهیز  می دهد  سبك رفتاری  و  بی نظمی  عامیانه،  و 
لذت های  واقعی  شهروند  یك  دارند.  را  رفتار  این  عکس  که  است  هاِگنستروم  نوکیسه  

نگه  را  ادب  و  وقار  باشد،  بهایی  هر  به  و  می کند  نفی  را  پررویی  و  تن پروری  زندگی، 
می دارد. تن و رفتار آدمی هر اندازه هم که خود را به نجیب زادگی بزند، سرانجام نهاد 
و طبیعت او را لو می دهد. از آنجا که رمان »بودنبروك ها« نگارشگر وجود و نمود است، 
نیز  آنان  به هستی سودجویانه   بلکه  را نشان نمی دهد،  تنها نمود نیك شهروندان مرفه 

اشاره و انتقاد می کند.

کشاکش هنر و زندگی
از »بودنبروك ها« که بگذریم، درون مایه  بیشتر داستان های توماس مان، کشاکش میان 

عقل و عشق، زندگی شهروندی و نمود هنری و به طور کلی تر زندگی و مرگ است.
جوانی  عاشق  که  است  پیرمردی  مرگ  و  عشق  قصه   که  ونیز«  در  »مرگ  بلند  داستان 
از آن جوانك واگرفته، می میرد، بیان تضاد میان دو خدایگان  شده و به بیماری وبا که 
تراژدی«  »تولد  از کتاب  را توماس مان  آن  آپول است ، تضادی که تفسیر  و  دیونیزوس 
زندگی  و  اندیشه  منطقی  نظم،  فردیت،  نماینده   آپول  که  در حالی  است.  برگرفته  نیچه 
است، دیونیزوس نشانگر جماعت، هرج و مرج، احساسات و مرگ است. هر اندازه آپول 
به سوی خواب و خلسه،  را  او  بیداری و هوشیاری می خواند، دیونیزوس  به  را  انسان 

مستی و دیوانگی می کشاند.
در اینجاست که زندگی و هنر یا عقل و عشق، در برابر یکدیگر می ایستند. در داستان 
»مرگ در ونیز« گوستاو آشنباخ که هنرمندی موفق، نظام مند و جاافتاده است، به دام 
انجام  از فردیت، خلسگی و سر  یعنی هرج و مرج، دوری  تاسیو که مظهر اصلی هنر 
وبا و مرگ است، می افتد. در اینجا مرد زندگی به عنصر هنری تبدیل می شود. عشق دو 
همجنس در داستان های توماس مان همواره نشان دوری از واقعیات جامعه  شهروندی 
و نمادی از هنر است، اما سر انجام چنین عشقی که جایی در زندگانی عادی ندارد، چیزی 

جز مرگ نمی تواند باشد.
و  برادران«  و  »یوسف  چهارجلدی  رمان  جمله  از  زندگی اش  دوم  نیمه  در  مان  توماس 
سپس »دکتر فاستوس« را نوشت که هرکدام به نوبه و شیوه  خود اعتراض و انتقادی به 
آلمان نازی بودند. این نویسنده پس از 15 سال تبعید به آلمان بازگشت، اما پایان عمر را 

در زوریخ گذراند و در اوج افتخار در روز 12 اوت 1955 در آنجا درگذشت.

آثار توماس مان به فارسی
نخست رضا سیدحسینی داستان بلند »مرگ در ونیز« و »تونیو کروگر« را از زبان فرانسه 
این داستان و رمان »بودنبروك ها« سپس  به چاپ دهم رسید.  بازگرداند که  به فارسی 
توسط علی اصغر حدادی از آلمانی ترجمه شد. رمان »کوه جادو« را حسن نکورجح و 

رمان چهارجلدی »یوسف و برادران« را حدادی ترجمه کرده است.
توماس مان به معنای واقعی کلمه نویسنده ای است آلمانی. او همواره تردید داشت که 
بتوان آثارش را طوری به زبان های دیگر ترجمه کرد که حق مطلب ادا شود. این تردید 
که  جایی  در  می آید.  نظر  به  به جا  آثارش  فارسی  ترجمه های  از  بخشی  در  بی گمان  او 
با  آلمان نیز تنها  این نویسنده در  آثار کنایه آمیز و پیچیده ی  فهم ظرافت های زبانی در 
توضیح ها و تشریح های استادان و آموزگاران ممکن است، طبیعی است که بخش قابل 

توجهی از داستان های او به فارسی با اصل شان برابر نباشد.
منبع:دویچه وله
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»جاسوس« چهانی شد، 
همه را عقب راند!

فیلم کمدی »جاسوس« با بازی ملیسا مک کارتی در بدو ورود »سن آندریاس« 
را به مکان دوم راند.

شمالی  آمریکای  آفیس  باکس  هفته  آخر  این  در  تایمز،  نیویورک  از  نقل  به   
شاهد حضور 5 فیلم جدید بود و گزارش گیشه فروش به این ترتیب تغییر 

کرده است:
1. »جاسوس« ساخته پل فیگ: این فیلم کمدی از کمپانی فاکس قرن بیستم 
در اولین آخر هفته نمایشش خوش درخشید و با فروش 30 میلیون دالری در 
راس باکس آفیس ایستاد. »جاسوس« در 3711 سالن سینما اکران شده است. 
ملیسا مک کارتی این بار با بازیگران مطرحی چون جود الو و جیسون استتام 

همراه شده است.
2. »سن آندریاس« ساخته برد پیتون: این فیلم از کمپانی برادران وارنر در 
این حال 26 میلیون و  با  پایین آمد و  از مکان نخست  دومین هفته نمایشش 
440 هزار دالر فروخت تا مجموع فروشش را در دو هفته به 92 میلیون و 163 
هزار دالر برساند. این فیلم این هفته سالن های بیشتری را در اختیار گرفت 
و از 3777 سالن سینما به 3812 سالن افزایش یافت. دواین جانسون بازیگر 

اصلی این فیلم است که زلزله لس آنجلس را تصویر کرده است.
3. »موذی فصل 3« ساخته لی وانل: این فیلم که در ژانر ترسناک و ماورایی، 
بر مبنای فیلمنامه ای به قلم لی وانل ساخته شده و درموت مالرونی بازیگر آن 

است، در اولین آخر هفته نمایشش 23 میلیون دالر فروش کرد.
سریال  از  اقتباسی  که  کمدی  فیلم  این  الین:  داگ  ساخته  »همراهان«   .4
کانلی و جری  آدرین گرنیر، کوین  با حضور  نام است،  به همین  تلویزیونی 
هفته  اولین  در  است.  »همراهان«   گرفته  شکل  تورنتون  باب  بیل  و  فرارا 

نمایشش 10 میلیون و 420 هزار دالر فروخت.
از  قسمت  چهارمین  میلر:  جرج  ساخته  خشم«  جاده  دیوانه:  »مکس   .5
مجموعه آخرالزمانی و اکشن »مد مکس« در چهارمین هفته نمایشش با یک 
رتبه نزول به جایگاه پنج رسید و با فروش 7 میلیون و 970 هزار دالری در 
مجموع فروشش را به رقم بیش از 130 میلیون دالر رساند. این فیلم با بازی 

تام هاردی و شارلیز ترون از کمپانی برادران وارنر است.
6. »صدای شش دانگ« یا »پیچ پرفکت2« ساخته الیزابت بنکس: این فیلم که 
قسمت دوم فیلم کمدی موزیکال آمریکایی »پیچ پرفکت« است و هفته پیش 
دوم بود، این هفته 7 میلیون و 700 هزار دالر فروخت تا مجموع فروشش از 

چهار هفته نمایش را به 160 میلیون و 982 هزار دالر برساند.
7. »سرزمین فردا« ساخته برد بیرد: این فیلم با بازی جرج کلونی از کمپانی 
والت دیزنی با نمایش در 3012 سالن سینما در سومین هفته نمایشش هفتم 
شد. این فیلم با فروش 7 میلیون دالری اش در مجموع 76 میلیون دالر فروش 

کرده که با هزینه ساخت 190 میلیون دالری اش هنوز فاصله زیادی دارد.
8. »انتقام جویان: عصر اولتران« ساخته جاس ودون: این اثر با نمایش در 
2471 سالن سینما فروشی 6 میلیون دالری را تجربه کرد تا در مجموع پس از 
6 هفته 438 میلیون و 15 هزار دالر فروش کرده باشد. این فیلم که با بودجه 
250 میلیون دالری ساخته شده، گروهی از ابرقهرمان های مارول را با هم در 

یک قصه گرد آورده است.
سونی  کمپانی  از  رمانتیک  کمدی  فیلم  این  کرو:  کامرون  ساخته  »آلوئا«   .9
 3 تنها  نمایشش  هفته  دومین  در  سینما  سالن   2815 در  نمایش  با  پیکچرز 
میلیون و 300 هزار دالر فروش کرد و در مجموع 16 میلیون دالر کسب کرد. 
کمدی  فیلم  در  بازی  برای  اولیه  پیش بینی های  از  پایین تر  خیلی  مقدار  این 

رمانتیک با بازی بردلی کوپر و اما استون بود.
10. »روح« ساخته گیل کنن: این فیلم در سومین هفته اکران خود موفق به 
فروش 2 میلیون و 850 هزار دالری شد تا در مجموع 44 میلیون و 452 هزار 
دالر فروخته باشد. این فیلم ژانر وحشت، بازسازی یک فیلم دهه 1980 است و 
داستان آن درباره خانواده ای است که وارد خانه ای روح زده می شوند و باید 
سعی کنند جان دخترشان را که توسط این ارواح ربوده شده نجات دهند. این 

فیلم تا به حال 38 میلیون دالر فروش داشته است.
»عشق و بخشش« و »دیل داداکن« دو فیلم جدید دیگر در کنار »دور از اجتماع 
 ،»7 »خشمگین  جدی«،  »تعقیب  می بینم«،  رویاهایم  در  را  »تو  خشمگین«، 
»ای اکس ماشین«، »پل برانت« و »سیندرال« دیگر فیلم های پس از مکان دهم 

هستند. 

کارگردانی  به  خوب«  »رفقای  گانگستری  جنایی-  فیلم   
از  اکران شد.  و  پیش ساخته  اسکورسیزی 25 سال  مارتین 
نگاه بسیاری این فیلم عالی ترین پرداخت سینمایی از زندگی 

گانگسترهاست.
این فیلم بهترین های  منتقدان و سینمادوستان در توصیف 

زیادی به کار می برند.
راجر ایبرت، منتقد قدیمی سینما نوشت: هیچ گاه فیلمی به 
این خوبی در مورد جرائم سازمان یافته ساخته نشده است.

نیویورک  روزنامه  در  خود  نقد  در  کنبی  وینسنت  همچنین 
تایمز نوشت: »نفس گیر و محشر.«

از  قبل  فیلم  این  آزمایشی  نمایش  در  بینندگان  اولیه  واکنش 
اکران عمومی چندان مثبت نبود. به هنگام تماشای این فیلم 
که با صحنه های ترسناکی زندگی گروهی از گانگسترهای 
نیویورکی را نشان می دهد، تعدادی از بینندگان سالن نمایش 

را ترک کردند و گروه دیگری به شدت مضطرب شدند.
با وجود این اضطراب های اولیه فیلم »رفقای خوب« موفقیت 
در  بود،  مثبت  بسیار  منتقدان  واکنش  کرد.  کسب  فراوانی 
نامزد  زمینه  شش  در  و  کرد  کسب  خوبی  درآمد  ها  گیشه 
جایزه اسکار شد. 25 سال پس از اکران تقریبا با اطمینان می 
توان گفت که این فیلم یکی از آثار کالسیک سینما تلقی می 
شود.به مناسبت بیست و پنجمین سال اکران »رفقای خوب« 
امسال جشنواره سینمایی تریبکا در شهر نیویورک نمایش 
با  اختتامیه جشنواره  داد و مراسم  ترتیب  را  فیلم  این  ویژه 

دعوت از تمام بازیگران اصلی این فیلم برگزار شد.
این فیلم براساس فیلمنامه ای به قلم نیکالس پیلگی نویسنده 
شد.  ساخته   1986 چاپ  خالفکار«  »مردان  پرفروش  کتاب 
در  لیوتا  ری  کننده  خیره  و  عالی  بازی  فیلم  اصلی  عنصر 
نقش یکی از گانگسترها به نام هنری هیل است که در سال 
2012 درگذشت. فیلم ماجرای پیوستن هنری هیل در سنین 
نشان می  را  به دسته های خالفکاران سازمان یافته  جوانی 
دهد. مشارکت او در فعالیت این دسته های مافیایی به مرور 
افزایش می یابد و عالوه بر سرقت و فروش اموال مسروقه 
به اخاذی، آدم ربایی و معامله مواد مخدر نیز وارد می شود.
هنری هیل در نهایت شروع می کند به خبرچینی برای اف بی 
آی، پلیس فدرال آمریکا و در مقابل آنها نیز او را در برنامه 

حفاظت از شهود فدرال قرار می دهند.
در  براکو  لورین  از  فیلم  این  اصلی  بازیگران  تمامی  بازی 

نقش همسر هنری هیل گرفته تا رابرت دنیرو، جو پشی و پل 
سورونیو در نقش اعضای گروه تبهکار عالی است.

های  فیلم  نسبت  به  که  بود  این  فیلم  بودن  تاثیرگذار  دلیل 
مافیایی و تبهکاری که قبل از آن ساخته شده بود، بیرحمی و 

خشونت تبهکاران را به شکل متفاوتی نشان می داد.
با  مافیا  مورد  در  هفتگی  ستون  یک  نویسنده  کاپچی  جری 
پدرخوانده  فیلم  گوید:  می  گانگسترها  دنیای  اخبار  عنوان 
طوری  و  داد  ارائه  گانگسترها  زندگی  از  رمانتیکی  تصویر 
آنها را نشان می داد که گویا فقط به خاطر شرافت و ناموس 
آدمی می کشند، اما »رفقای خوب« آنها را آن طور که واقعا 
هستند نشان می دهد، یعنی افرادی خشن و جانی که به هر 

دلیلی و در کمال بی خیالی آدم می کشند.
از فعالیت و زندگی دسته  فیلم »رفقای خوب« در عین حال 
ارائه  دقیقی  تصویر  میالدی  هشتاد  دهه  در  مافیایی  های 
کشیش  عنوان  با  کتابی  نویسنده  کاسیلو،  داد.رابرت  می 
گانگستر: سینمای ایتالیایی- آمریکایی مارتین اسکورسیزی 
می گوید: این حکایت واکنشی بود به خبرچین شدن تعداد 
زیادی از تبهکاران و همکاری آنها با پلیس که در دهه هشتاد 
ضربه سختی به مافیا زد و تعدادی از خانواده های مافیایی 
را از هم پاشاند. در عین حال افزایش خشونت و تعداد قتل 

ها توسط اعضای مافیا را نشان می داد.
فیلم  این  در  ماجراها  حکایت  نحوه  و  ها  شخصیت  اصالت 
طول  در  و  است  مستند  شبه  حدی  تا  فیلم  است.  برجسته 
ساختن آن اطالعاتی که ممکن بود روی داستان و پرداخت 
رابرت  و در نظر گرفته می شد.  بگذارد بررسی  تاثیر  فیلم 
دنیرو به یاد می آورد که در طول ساختن فیلم مرتب با هنری 
هیل درتماس بود تا مطمئن شود که همه نکات را دقیقا در 

نظر می گیرد.
او می گوید: هر چند روز یک بار به هنری هیل زنگ می زدم 
و همه چیز را با او چک می کردم. تلفن می کردم و می گفتم 
می خواهم با هنری صحبت کنم. او را هر کجا که بود پیدا 
می کردند. در آن زمان هنری به عنوان شاهد تحت محافظت 

پلیس بود.
فیلم »رفقای خوب« به حدی واقع گرا و اصیل بود که حتی 
یک  را  آن  بودند  مافیایی  های  دسته  جزو  خود  که  کسانی 

پرداخت خوب از واقعیت می دانستند.
لورکان اوتوی، از بنیانگذاران موزه گانگسترهای آمریکایی 

به  ای  ویژه  برنامه  در  و   2010 سال  در  نیویورک،  شهر  در 
مناسبت بیستمین سال تولید فیلم »رفقای خوب« این فیلم را 

به نمایش گذاشت و هنری هیل هم در مراسم شرکت کرد.
لورکان اوتوی به یاد می آورد که هنری هیل به هنگام تماشای 
فیلم بی قرار شده بود: او مرتب در طول سالن نمایش قدم 
می زد، به پرده نگاه می کرد، به تماشاچی ها نگاه می کرد و 

حتی پشت صحنه رفت.
بهترین  خوب«  »رفقای  دوستان  سینما  از  بسیاری  نگاه  از 
که  ای  شیوه  خصوص  به  است،  اسکورسیزی  مارتین  فیلم 
او صحنه های فیلم را با یک موسیقی متن پاپ/ راک کامال 
شاخص هماهنگ کرده که در بیننده احساس عمیق و تکان 
دهنده ای خلق می کند. بخش زیادی از این موفقیت مدیون 
اسکورسیزی،  مارتین  همیشگی  همکار  شونمیکر،  تلما  کار 
است که کار تدوین نهایی فیلم را انجام داده است. »رفقای 

خوب«
گری سوسمن، منتقد مجله سینمایی موویفون که بیست بار 
فیلم »رفقای خوب« را دیده می گوید: این فیلم از همان لحظه 
پایان داستان  تا  اول نفس شما را در سینه حبس می کند و 
که دو ساعت و نیم است شما را رها نمی کند. سپردن خود 
آنهم در بهترین اثرش لذت  به فیلمسازی مثل اسکورسیزی 
کننده  سرگرم  بسیار  البته  هم  داستان  خود  دارد.  فراوانی 
های  شخصیت  این  با  سفر  این  در  شدن  همراه  ولی  است. 

دیوانه و جانی واقعا عالی است.
حکایت  برای  جالبی  های  تکنیک  از  اسکورسیزی  مارتین 
کردن ماجراهای فیلم استفاده کرد و برخی از آنها در طول 
که  موارد  ترین  برجسته  از  یکی  شدند.  خلق  فیلمبرداری 
اکنون به صحنه ای ماندگار در پرداخت سینمایی بدل شده، 
یک  به  براکو  لورین  و  لیوتا  ری  ورود  صحنه  کردن  دنبال 

کلوپ شبانه به نام کوپاکابانا در شهر نیویورک است.
گری سوسمن می گوید:این صحنه که در آن دوربین حرکت 
دو بازیگر را دنبال می کند، شاید مشهورترین صحنه حرکت 
این  باشد.  مدرن  سینمای  در  بازیگران  دنبال  به  دوربین 
اندازه  به  دقیقا  که  کشد  می  طول  دقیقه  سه  حدود  صحنه 
تمام  دقیقه  سه  همان  در  کریستالزاست.  گروه  از  ای  ترانه 
جزئیات دنیای زد و بند، امتیاز، قدرت و روابط را به خوبی 

نشان می دهد.
فیلم »رفقای خوب« یک تصویر بانفوذ از قدرت و امتیازهای 

کننده  منعکس  حال  عین  در  ولی  بود،  مافیایی  های  دسته 
آن  در  آمریکا  جامعه  نیرومند  اجتماعی  و  فرهنگی  عناصر 

سال ها بود.
فردی  نماد  هیل  هنری  فیلم  این  در  کاسیلو  رابرت  نظر  به 
است که در مصرف گرایی و وسوسه غرق شده است. او می 
افزاید: این شخصیت جوهره ویژگی های فرهنگی منحرف 
آمریکا در آن دوران و البته در مقیاس بسیار اغراق شده ای 

را نشان می دهد.
با توجه به توانمندی فیلم »رفقای خوب« جای تعجب ندارد 
شد  ساخته  آن  از  بعد  که  تلویزیونی  و  سینمایی  آثار  بر  که 

تاثیر فراوانی داشته است.
گری سوسمن می گوید:به نظرم این فیلم ایده گانگسترهای 
پرحرف را به سینما و تلویزیون معرفی کرد. سابقا تصور 
ما این بود که اعضای دسته های مافیایی به خاطر سوگندی 
که می خورند، قاعدتا در مورد کارهای خود هیچ حرفی نمی 
که  شویم  می  آشنا  گانگستری  با  ما  فیلم  این  در  ولی  زنند. 
گانگسترهای  شخصیت  بگیرد.  را  زبانش  جلوی  تواند  نمی 
پرحرف و فیلسوف مآبی که در آثار بعدی ظاهر شدند همه 

از این فیلم الهام گرفته اند.
کوئنتین  اولیه  آثار  در  خوبی  به  توان  می  را  پدیده  این 
 1995 همیشگی«  »مظنونین  مثل  هایی  فیلم  در  و  تارانتینو 
دید؛ و مجموعه تلویزیونی موفق »سوپرانو« نیز با شخصیت 
های حراف آن به فیلم »رفقای خوب« بسیار مدیون است. در 
در مجموعه  »رفقای خوب«  بازیگران  از  زیادی  تعداد  واقع 
تلویزیونی »سوپرانو« بازی کردند. از نگاه بسیاری، »رفقای 
خوب« یک فیلم عالی و کامل در مورد گانگسترهای نیویورک 

است.
فیلم  ساخت  مشغول  که  روزهایی  یادآوری  با  دنیرو  رابرت 
بودند می گوید: در آن زمان من واقعا نمی توانستم بگویم که 
این به یک فیلم کالسیک بدل خواهد شد چون کسی نمی تواند 
حدس بزند که در نهایت نتیجه کار چه خواهد شد،ولی من 
مطمئن بودم که فیلم ویژه ای خواهد بود چون اسکورسیزی 

آن را می ساخت.
یک  از  مهمتر  خیلی  خوب«  »رفقای  سال   25 گذشت  از  پس 
اثر ویژه است. به عنوان یک شاهکار، جزو بهترین فیلم های 
دهه نود میالدی و احتماال بهترین اثر مارتین اسکورسیزی 

تلقی می شود.                                      منبع:سایت بی بی سی

سینماسینما
درباره فیلم مستند و جالب و جدید »توسط سیدنی لومت«

بیان بی پایان
با  را آموخت و  تئاتر سرعت در فیلمبرداری  تلویزیون و  با کار در   لومت 
بهترین  فیلم هایش  یازیگران  از  یاد گرفت که چطور  از کودکی  بازیگری 
»توسط  جالب  و  مستند  و  جدید  فیلم  است  پیدا  ناگفته  بگیرد.  را  بازیها 
سیدنی لومت« که به وسیله مستندسازی به نام نانسی بیورسکی آمریکایی 
ساخته شده و در جشنواره اخیر کن فرانسه اکران شد و به زودی در سطح 
دنیا اکران عمومی می شود، درباره زندگی و دستاوردهای سیدنی لومت 
فیلمساز معروف و پر سابقه آمریکایی باشد که چهار سال پیش دارفانی 
با  بیورسکی  فیلم  با مسما است که  انتخاب  و  کار  این یک  را وداع گفت. 
اولین فیلم های بزرگ لومت شروع  از  از »12 مرد خشمگین« یکی  نمایی 
می شود و ما نمایی را می بینیم که کاراکتر هنری فاندا در میان 12 عضو 
هیات ژوری یک دانشگاه درباره موضوعی که تصمیم گیری پیرامون آن به 
آنها سپرده شده، ئچار تردید شدهه و این وجه تفاوت او با سایر اعضای 

این هیات است.

>بر پایه یک مصاحبه
این فیلم بر پایه مصاحبه طوالنی و مفصلی ساخته شده که در سال 2008 همین سه 
سال قبل از مرگ لومت با وی صورت پذیرفته بود و طی آن شرحی از اغلب کارهای 
او می آید و نوع نگاه اجتماعی و رویکرد های هنری وی تشریح می شود تقریبًا در 
تمامی فیلم های لومت که در گستره زمانی حدود 60 سال ساخته شدند و بسیاری از 
آنها روی شهر پوشالی نیویورک متمرکز است عدالت اجتماعی کمیاب در غرب مورد 
پرس و جو قرار می گیرد و لومت می کوشید این فاکتور را وجدان بیدار اما غایب در 
جامعه اش تلقی کند. لومت مایل نبود چندان راجع به مسایل اجتماعی فوق سخن 
گوید و بعضی امور و پرسش ها را در فیلم هایش تصادفی بر می شمرد، اما تکرار و 
تعدد این موارد در آثار وی خبر از نگرش مشخص و ثابت او به کاستی های اجتماعی 
در غرب می داد. صداقت در گفتار کژی ها که در اکثر آثار لومت مشاهده می شود، 
وجه عمده شناسایی و نشانه ثابت کارهای او بود، ولی او تحت هیچ شرایطی یک 
آدم خودستا نبود و همه اینها به نحوی از انحا در فیلم مستند بیورسکی نمود دارد. 
شاید گفته شود لومت فروتن بود ولی صرفنظر از این ویژگی او عادت داشت زندگی 
هنری اش دور از مصاحبه های متعدد و بدون شرکت در اجتماعات و میهمانی هایی 
که در هالیوود رسم است، بماند و همین مسئله تمرکز او را بر کارش بیشتر و کیفیت 

فیلم های او را بهتر کرد.

>تبدیل شدن به بازیگرانی بهتر
فیلم های دهه 1970 لومت از »سرپیکو« و »بعد از ظهر سگی« گرفته تا »شبکه« ریشه 
ای عمیق در جوامع غربی دارند و از بهترین فیلم های سیاسی- اجتماعی هالیوود در 
این ایام به شمار می آیند. لومت نحوه کار کردن با بازیگران معروف و غیر معروف 
را هم خوب می دانست و چه پیر و چه جوان در فیلم های او جلوه ای ویژه داشتند. 
اما پاچینو که در »سرپیکو« و »بعد از ظهر سگی« رل اول را ایفا کرد، پیتر فینچ که 
در »شبکه« کوالک کرد و جایزه اسکار بهترین بازیگر سال بعد از درگذشت وی به 
خانواده اش اهدا شد. پل نیومن که در «حکم« یکی از بهترین بازی هایش را ارائه 
داد و ریور فی نیکس و فیلیپ سیمور هافمن که هر دو اینک مثل لومت در قید حیات 
نیستند همگی کسانی بودند که از بازی برای لومت بهره ها گرفتند و در سیستم های 

کاری او به هنرپیشه ای بهتر تبدیل شدند.
آثار لومت مثل پاچینو در »سرپیکو« و تریت ویلیامز در »پرنس شهر«  پلیس های 
چون با جریان حاکم بر شهر همسو نیستند و نمی توانند مثل سایر پلیس ها خالف 

کنند، از صحنه خارج می شوند و یا اگر دست های فاسد ها را رو می کند، به قیمت 
نابودی خودشان است. شهر محل وقوع اتفاقات معموال نیویورک است و به همین 
پنهان  و  آشکار  فسادهای  نشانگر  و  شهر  این  امور  گر  تحلیل  بهترین  لومت  سبب 

توصیف شده است.

>برخوردی از سر مهربانی
بیورسکی در فیلم مستندش کوشیده است از کودکی لومت هم یاد کند، از ایامی که او 
با سنی بسیار کم مشغول بازیگری شد و شاید همین مسئله دلیل تبحر و موفقیت او 
در برخورد با بازیگران تحت اختیارش بوده باشد. شیوه برخورد لومت با هنرپیشه 
ها به کلی متفاوت با روش کار الیا کازان بود و هر چقدر کازان روی تک تک حرکات 
عصبی بازیگرانش مانوور و از آن برای کاملتر شدن کارش استفاده می کردف لومت 

برخوردی مهربانانه تر با آنها داشت و با این بازیگران به اصالح راه بر می آمد.
آن استناد شده، می  به  لومت در مصاحبه ماندگارش که در فیلم مستند بیورسکی 
گوید که چطور در خانواده مهاجرش که در آمریکا ساکن شده بود، رشد کرد. پدر 
پیشینه  و  پدر  تجربیات  و  بود  فعال  نیویورک  تئاتر  جامعه  در  و  بازیگر  یک  هم  او 
کار خود او در تئاتر و تلویزیون آمریکا سبب شد لومت بیاموزد که چطور جلسات 

تمرینی را کمتر و موثرتر کند و فیلمبرداری های سریعتر را ممکن سازد.

>اهمیت کار فیلمنامه نویسان
در  که  ایرلندی  اونیل  یوجین  نوشته  شب«  دل  در  طوالنی  »سفر  از  لومت  اقتباس 
از روابط  آید، نمایانگر تعداد زیادی  آن می  از  از فیلم بیورسکی گوشه ای  قسمتی 
پدر و فرزندی در فیلم های لومت است و توضیح خود او بر این ماجرا این بود که 
با  را  اش  عالی  کارهای  که  لومت  دارد.  جای  اجتماعی  فرآیند  هر  قلب  در  خانواده 
Pawnbroker در دهه 1960 شروع کرد و در دهه 1980 فیلم های قابل توجه »صبح 
روز بعد« و »دویدن با دست خالی« را نیز ساخت، در فیلم مستند بیورسکی از اهمیت 
کار فیلمنامه نویسان و همکارانش در تدوین سناریو هم می گوید و منجمله از پیری 

چایفسکی که فیلمنامه ماندگار »شبکه« را در سال 1976 برای او نوشت.

>همیشه بیدار
 ولی بیورسکی خواسته و ناخواسته از برخی فیلم های ناموفق لومت می گذرد و از 
آن قبیل است بازسازی »گلوریا« جان گاساویتیس توسط او و »یک غریبه در میان 
ما« که در آن مالنی گریفیت رل یک پلیس زن را بازی می کند که با ظاهری مبدل به 
میدان گانگسترها نفوذ می کند می توان فیلم های لومت را که بر اساس داستان های 
کالسیک ساخته شد و همچون »جنایت در قطار اکسپرس« را نیز مبنا قرار داد ولی 
در میان کارهای 20 سال آخر عمر او کمتر می توانن فیلمی را یافت که به جمع 10 فیلم 

برتر عمر هنری او تعلق داشته باشند.

به ما می گوید که  با مستند جذاب و واقع گرایانه اش  بیورسکی  نانسی  نهایت  در 
لومت همیشه بیدار بود و یک داستان گوی اصیل نشان می داد که کارش را رها نمی 
کند و هر چقدر که جامعه آمریکا به رفع کج کرداری های خود نمی اندیشد او هم از 
بیان مکرر آن خسته نمی شود و کثری های درون شهری و به ویژه نیویورک سوژه 

دلخواه اوست.

>مشخصات فیلم
3عنوان: »توسط سیدنی لومت«0  

3محصول: اگوستا فیلمز و رت پک فیلمز
3تهیه کنندگان: کریستوفر دانلی، اسکات بری، رابین ییگیت اسمیت، جاشوا گرین 

و تان روزنبام
3سناریست و کارگردان: نانسی بیورسکی

3مدیرفیلمبرداری: تام هورویتز
3تدوینگر: آنتونی ریبولی

Film Review :منبعl                                                               / 3طول مدت: 104 دقیقه

25 سالگی »رفقای خوب«
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تاریخموسیقی

تور  در  ایرانی  برجسته  نوازنده  اجرای  از  دنیا  درحالی که 
از  تمجید  به  و  می شود  شگفت زده  اروپا  در  کنسرت هایش 
ترغیب  را  زیادی  خارجی  مشتاقان  و  می پردازد  او  نوازندگی 
ایرانی  موزیسین  جهانی ترین  هنرنمایی  تماشای  به  تا  می کند 
در  اما  بنشینند  اروپایی  کشورهای  برق  و  پرزرق  سالن های  در 
همین جا و زیر همین آسمان دود گرفته کنسرت کیهان کلهر لغو 
یک  لذت  از  نجیب  چهره  این  بی شمار  عالقه مندان  تا  می شود 

اجرای دلنشین محروم بمانند. 

حاال  شهرستان ها  و  تهران  در  کنسرت ها  سریالی  لغو  از  پس 
لغو  اجرایش  تا  رسید  ایرانی  شده  شناخته  موزیسین  به  نوبت 
خردادماه   19 هفتهسه شنبه  این  بود  قرار  که  کلهر  کیهان  شود. 
از  برنامه اش  لغو  با  برود؛  ایران روی صحنه  در  از مدت ها  بعد 
سوی اداره اماکن روبه رو شد تا پروازش را از ایتالیا به تهران به 
تاخیر بیندازد و به برنامه هایش در اروپا ادامه بدهد و این گونه 
آثار متعدد در حوزه   ایران، آهنگساز  چهره  بین المللی موسیقی 
موسیقی کالسیک ایرانی همچنان بعد از چند سال محرومیت از 

اجرا در کشورش، نتواند با طرفدارانش دیداری تازه کند.
ایران،  در  بار  اولین  برای  داشت  نظر  در  برنامه  این  در  او   
در  که  ببرد  صحنه  رایدر« روی  »بروکلین  با  را همراه  کنسرتی 
و  شد  فراهم  اجرایی  چنین  مقدمات  نیز  گذشته  نیم  و  ماه  یک 
اقامت  مسائل  و  بلیت ها  خرید  ویزاها،  اخذ  قبیل  از  مسائل  همه 
قرار  که  برنامه  این  برگزاری  درآستانه  اما  بود  شده  انجام  هم 
صدور  امنیتی  مالحظات  به دلیل  شود  اجرا  میالد  سالن  در  بود 
مجوز کنسرت از سوی اداره اماکن لغو شده است.  روز گذشته 
بعد از لغو این برنامه کیهان کلهر با سایت موسیقی ما گفت وگو 
کرد و گفت:»کنسرت ها دوباره برگزار نخواهد شد. تا زمانی  که 
فرهنگ و هنر ایران گروگان زورآزمایی جناح های سیاسی است 
اجرا  و  تعریف  فعالیت ها  این گونه  برای  مشخصی   مشی   خط  و 
نشده، بنده از انجام هرگونه فعالیت در ایران خودداری خواهم 

کرد.«

 کارنامه هنرمند سرشناس
»بروکلین  گروه  اعضای  که  است  شده  لغو  حالی  در  برنامه  این 
ایران  در  برنامه  این  برگزاری  برای  بسیاری  اشتیاق  رایدر« 
رفته  ایتالیا  به  ایران  در  حضور  ویزای  دریافت  برای  و  داشتند 
سویی  از  بازگشتند.  آمریکا  به  کنسرت  لغو  خاطر  به  اما  بودند 

او  ناراحتند.  اتفاق  این  از  ایرانی  نوازنده  عالقه مندان  دیگر 
در  و  کرمانشاهی  خانواده ای  در  خورشیدی   1342 سال  در 
صورت  به  سالگی  پنج  از  را  موسیقی  کار  شد.  متولد  تهران 
به  حرفه ای  صورت  به  که  بود  ساله  دوازده  و  کرد  شروع  آزاد 
موسیقی پرداخت و در سیزده سالگی با ارکستر رادیو تلویزیون 
کرمانشاه شروع به همکاری کرد. کلهر مدتی کوتاه با گروه شیدا 
در مرکز هنری »چاووش« همکاری کرد و در هفده سالگی مقیم 
در  و  شد  کانادا  راهی  تحصیل  ادامه  نیت  به  سپس  و  شد  ایتالیا 
شد.  فارغ التحصیل  اتاوا  کارلتون  دانشگاه  از  آهنگسازی  رشته 
او در چند سخنرانی و مصاحبه مجموعه جاده ابریشم انگیزه و 
الگوی خود را در نوازندگی کمانچه استاد علی اصغر بهاری نام 
بود و در کنسرت های  او مدت ها عضو گروه دستان  برده است. 
تنظیم  و  نوازندگی  به  ناظری  استاد شهرام  به همراه  این گروه 
پرداخت. از میان این آثار می توان به سفر به دیگر سو و دو اثر 
جدایی  از  پس  کرد.  اشاره  نیافته اند  انتشار  ایران  در  که  دیگر 
موسیقیدان های  با  مستقل  فعالیت های  آغاز  و  دستان  گروه  از 
ایران محمد رضا  استادان موسیقی سنتی  با همکاری  خارجی، 
شجریان و حسین علیزاده آثاری را پدید آورد که شامل 6 آلبوم 
زمستان است، بی تو به سر نمی شود، فریاد، ساز خاموش، شب، 
سکوت، کویر و سرود مهر می شوند. او تنها موسیقیدان ایرانی 
است که 4 بار نامزد جایزه گرمی آمریکا شده است. نوای کمانچه 
کیهان کلهر در موسیقی متن فیلم »جوانی بدون جوانی« ساخته 

فرانسیس فورد کاپوال ازجمله آثار به یادماندنی اوست. 
هنرمند  این  کنسرت  لغو  خبر  انتشار  از  پس  گذشته  روز   
ارشاد  ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی وزارت  پیروز  سرشناس 
با  گفت وگو  در  ارجمند  داد.  نشان  واکنش  موضوع  این  به  هم 
خبرگزاری تسنیم گفت که دفتر موسیقی از کنسرت کیهان کلهر 
این کنسرت را  اما اماکن اجازه برگزاری  ایران استقبال کرد  در 
نداد؛ با چنین رویه ای که نیروی انتظامی در پیش گرفته تعامل 
موسیقی  دفتر  کل  مدیر  کنیم.  تعطیل  باید  را  دنیا  با  فرهنگی 
افزود: شرکتی که نماینده آقای کلهر بود از چند ماه قبل تقاضای 

کنسرت را به ما دادند. ما هم از این امر استقبال کردیم.  

  انتقاد دفتر موسیقی ارشاد
مدیر کل دفتر موسیقی با اشاره به هماهنگی های الزم با وزارت 
خارجه برای برگزاری کنسرت کلهر و آمدن نوازندگان خارجی 
همراه او به ایران،  گفت: استعالم های الزم را از وزارت خارجه 

انجام  هنرمندان  برای  ویزا  گرفتن  به  مربوط  مسائل  و  گرفتیم 
شد و از نظر دفتر موسیقی هم صدور مجوز برای این کنسرت 

بالمانع بود؛ اما با مخالفت اداره اماکن روبه رو شدیم.

وی تاکید کرد: ندادن مجوز اجرا به کیهان کلهر و گروهش برای 
دفتر موسیقی و وزارت ارشاد قابل پذیرش نیست. مجوز ندادن 
به هنرمندی ایرانی که برای معرفی موسیقی ایران به جهانیان 
تالش بسیار کرده از نظر ما کار درستی نیست. ارجمند با بیان 
در  را  کلهر  کیهان  کنسرت  با  اماکن  اداره  مخالفت  که  نکته  این 
کرده،  بیان  فرهنگی  انقالب  شورای  معماری  و  هنر  کمیسیون 
و  هنر  کمیسیون  جلسه  در  ما  مفصل  بحث های  از  یکی  گفت: 
در  بود.  خارجی  کنسرت های  فرهنگی  انقالب  شورای  معماری 
این جلسه من صادر نکردن مجوز برای کنسرت های خارجی و 
مخصوصا عدم صدور مجوز برای کنسرت کیهان کلهر را بیان 

کردم که مورد تعجب اعضای شورا هم قرار گرفت.

 وی ادامه داد: این نوع نگاه و ندادن مجوز به کنسرت های خارجی 
با برنامه های ریاست محترم جمهوری و سیاست گذاری های کلی 
دارد.  منافات  دارند؛  مدنظر  را  دنیا  با  فرهنگی  تعامل  که  نظام 
نیروی انتظامی باید در این باره جوابگو باشد. ما استعالم های 
الزم را از وزارت خارجه گرفته ایم. مکان برگزاری کنسرت هم 
سالن همایش های برج میالد بوده که هیچ مشکلی برای اجرای 
کنسرت های موسیقی ندارد و هر ماهه کنسرت های بسیاری در 
نیروی  مسووالن  به  خطاب  ارجمند  می شود.  برگزار  سالن  این 
عرصه  در  که  کند  تعیین  باید  انتظامی  نیروی  گفت:  انتظامی 
این بخش  در  اگر  نه؟  یا  دارد  برنامه ای  سیاست گذاری فرهنگی 
هم برنامه ای دارد که ما دفتر موسیقی را هم به آنها محول کنیم.

ارائه  برای  را  مساله  این  گزارش  گفت:  موسیقی  دفتر  مدیرکل   
این هفتهبرایشان ارسال می کنم  آماده کرده ام و  به وزیر ارشاد 
و منتظر تعیین تکلیف از سوی مسووالن بلندپایه هستم. بدون 
مشکالت  با  گرفته  پیش  در  انتظامی  نیروی  که  روندی  با  شک 
بسیاری روبه رو می شویم. با چنین رویه ای که نیروی انتظامی 
کنیم. وی  تعطیل  باید  را  دنیا  با  تعامل فرهنگی  پیش گرفته  در 
خارجی  کنسرت های  برگزاری  که  نیست  باری  تنها  این  افزود: 
کنسرت  اجرای  مجوز  صدور  برمی خورد؛  مشکل  به  ایران  در 
تنها  این  البته  است.  مانده  اماکن  اداره  در  هم  کینگز«  »جیپسی 
که  هست  هم  دیگری  موارد  و  شده  رسانه ای  که  است  مواردی 

است.  برخورده  مشکل  به  اماکن  اداره  در  مجوزشان  صدور 
ارجمند با اشاره به حضور هنرمندان ساکن خارج در ایران گفت: 

هنرمندان ایرانی که در خارج هستند سرمایه های ما هستند.
گروهی  کرده اند.  کار  ایران  هنر  اعتالی  برای  سال ها  اینها   
از  ترکیبی  بیایند  ایران  به  می خواستند  کلهر  کیهان  همراه  که 
این  حضور  با  متاسفانه  که  بودند  خارجی  و  ایرانی  نوازندگان 
برای  که  برنامه هایی  به  اشاره  با  وی  شد.  مخالفت  هم  گروه 
ایام عید  برای  داشته، گفت:   در نظر  حضور گروه های خارجی 
عراق  و  مراکش  تونس،  لبنان،  از  گروه هایی  داشتیم  قصد  فطر 
انتظامی در پیش  با رویه ای که نیروی  ایران دعوت کنیم.  به  را 
باید  می کند؛  مخالفت  خارجی  گروه های  حضور  با  که  گرفته 
این برنامه را فراموش کنیم. آنها حتی با حضور گروه هایی که 

ترکیبی از نوازندگان ایرانی و خارجی باشند هم مخالفند.

آغاز یک ماجرا
کیهان کلهر در این روزها، کنسرت های متعددی را در کشورهای 
مختلفی برگزار می کند که از جمله  می توان به اجراهای مشترکش 
کرد  اشاره  حسین خان  شجاعت  همچنین  و  ارزنجان  اردال  با 
او با همراهی  که در نقاط مختلف دنیا روی صحنه رفته است. 
گروه »بروکلین رایدر« نیز برنامه های متعددی را در کشورهای 
منتشر  گروه  این  همراه  به  نیز  آلبوم  چند  و  کرده  اجرا  مختلف 

کرده که آلبوم »شهر خاموش« یکی از معروف ترین آنها است. 
منهتن  هال  کارنگی  در  خاموش«  »شهر  زنده   اجرای  نخستین 
نیویورک و با حضور نوازندگان اصلی برگزار شد. همچنین در 
شیکاگو،  دانشگاه های  نیویورک،  مینه سوتا،  ایالت  مینیاپولیس 
در  واقع  هاروارد  دانشگاه  آمریکا،  دیگر  شهر  چند  و  ویرجینیا 
در  الگونا  ساحل  موسیقی  جشنواره  کالیفرنیا،  ماساچوست، 
این  از شهرها و کشورها هم  اورنج و بسیاری دیگر  شهرستان 
در  رایدر  بروکلین  و  کلهر  همکاری  است.  شده  اجرا  کنسرت 
یک تور اروپایی از اتریش به لندن رسیده بود و قرار بود ایران 
نشد.  فراهم  اجرایش  امکان  که  باشد  آنها  هنرنمایی  شاهد  هم 
غیر  به  ایرانی  موسیقی  شناساندن  برای  سال ها  کلهر  کیهان 
هنرمندان  با  همکاری اش  کرده است.  بسیاری  تالش  ایرانی ها 
کوارتت  با  یا  )غزل(  خان«  حسین  »شجاعت  جمله  از  هندی 
کرونوس )Kronos Quartet( )جاده ابریشم(، یویوما و ارکستر 
فیالرمونیک نیویورک او را به هنرمندی جهانی تبدیل کرده است 

و شنوندگان زیادی در بین غیرایرانی ها دارد.

نگاهی به زندگی و زمانه رئیس کل بانک مرکزی در دهه پنجاه 

سرگذشت 
مهـــــــران 

شادی معرفتی

فعال  همچنان  و  است  80سالگی  آستانه  در  مهران  حسنعلی 
بیشتر  و  می نویسد،  و  می گوید  خودش  از  کمتر  پرانرژی.  و 
دیگر،  بسیاری  برخالف  و  می گوید  کرده،  عمل  آن  به  آنچه  از 
و  گفته  را  کسی  ذم  نه  و  کرده  مدح  را  کسی  نه  خاطراتش  در 
بیوگرافی  به  آدم ها،  مورد  در  است.  کرده  تبرئه  را  خودش  نه 
همین  به  هم  خودش  مورد  در  حتی  و  کرده  بسنده  کوتاهی 
»سیاست ها  کتاب  که  است  همین  است.  بوده  وفادار  مختصر، 
سرگذشت  از  اطالعاتی  کمتر  ایران«  مرکزی  بانک  اهداف  و 
نویسنده اش به ما می دهد. خودش می نویسد: »سعی من بر این 
بوده است که تمرکز این کتاب بر بانک مرکزی ایران و نقش این 
موسسه در مدیریت اقتصادی کشور باشد، نه زندگانی شخصی 

نویسنده.« و در تمام کتاب، به این جمله متعهد مانده است.

خاندان غالمحسین خان
مهران  خاندان  از  حسن خان،  میرزا  فرزند  مهران،  حسنعلی 
ایران است. جد  از خانواده های بافضیلت و تحصیل کرده  یکی 
انجام  از  که پس  داشت  نام  میرزا غالمحسین خان  این خاندان 
و  درآمد  داخله  وزارت  استخدام  به  زمان  معمول  تحصیالت 
مدت ها حاکم شهرهای مرزی ایران بود. روزنامه های آن زمان 
به نیکی و درستکاری از او یاد کرده اند. پسران او همه از مردان 
دولتی  مشاغل  که  بوده اند  خود  روزگار  تحصیل کرده  و  متقی 
همچون وزارت دادگستری و وزارت فرهنگ را عهده دار شدند. 
میرزاحسن خان فرزند غالمحسین مردی شاعر و فاضل بود که 
صاحب 13 فرزند شد و فرزندان او در مصدر مشاغل مهم قرار 

گرفتند.

حسنعلی مهران: پیش از ریاست بانک مرکزی
حسنعلی مهران در سوم دی ماه 1316 در تهران به دنیا آمد. پس 
ابتدایی در مدرسه ادب و پانزده بهمن، سال های  از تحصیالت 
اول، دوم دبیرستان را در مدرسه علمیه گذراند و از سال سوم تا 
ششم ریاضی را در دبیرستان البرز خواند. در سال 1334 پس از 
اخذ دیپلم ریاضی عازم انگلستان شد. وارد دانشگاه ناتینگهام 

شد و در رشته علوم سیاسی و اقتصاد لیسانس گرفت.
پس از پایان تحصیالت در دانشگاه ناتینگهام انگلستان، مدتی 
شد.  مشغول  تدریس  و  تحقیق  کار  به  بریستول  دانشگاه  در 
ابتدا به عنوان دستیار تحقیق و بعد در مقام دبیر آمار اقتصادی 
تدریس  ملی  درآمد  و  آمار  او  شد.  تحقیق  و  تدریس  مشغول 
می کرد و با پروفسور آلن براون استاد اقتصاد آن زمان همکاری 
می کرد )مهران، حسنعلی، هدف ها و سیاست های بانک مرکزی 
ایران، ص 88(. از آنجا به واشنگتن رفت و در آوریل 1968 به 
استخدام اداره ارز و تجارت صندوق بین المللی پول درآمد و تا 
اکتبر 1969 در خدمت صندوق بود. در پاییز 1348، با استفاده از 
مرخصی بدون حقوق، به دعوت هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد 
مرکز  مدیرعامل  قائم مقام  سمت  در  و  رفت  اقتصاد  وزارت  به 
بررسی های صنعتی و بازرگانی و مدیرکل اقتصادی شروع به 
کار کرد. در سال 1350، به سمت معاون اقتصادی و بعد از ایجاد 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1353 به سمت معاون 

کل این وزارتخانه مشغول خدمت شد.

دوران ریاست بانک مرکزی
انصاری  هوشنگ   ،1354 آبان ماه  چهارم  روز  سالم  مراسم  در 
ریاست  سمت  برای  را  مهران  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
بانک مرکزی به شاه معرفی کرد و او تا 23 بهمن ماه 1356 در 
همان سمت باقی ماند. پیش از او محمد یگانه عهده دار این سمت 
بود. یگانه در بخشی از خاطراتش، درباره جانشینی حسنعلی 

مهران می نویسد:
»گویی گونه ای برنامه ریزی شده بود که هر جا می روم، حتمًا 
باید حسنعلی مهران با من بیاید. آقای حسنعلی مهران به قول 
خودشان روزی از من خواستند که بعد از این هر جایی که من 
با  قباًل  که  است  بهتر  کنم  قبول  مسوولیتی  یا  بروم  می خواهم 
می روم  که  جایی  هر  من  اینکه  برای  بکنم  مصلحت  هم  ایشان 
ایشان دنبال من بناست بیایند. وزارت اقتصاد بودم بعد از آنجا 
رفتم وزارت کار ایشان آمدند بعد پست مرا در آنجا گرفتند. بعد 
بانک مرکزی بودم آمدند به بانک مرکزی. سازمان برنامه رفته 
آمدند وزارت  دارایی  رفتم وزارت  برنامه.  آمدند سازمان  بودم 
 IMF )International Monetary Fund(dبه آمدم  دارایی. 

ایشان به آنجا آمدند« )خاطرات محمد یگانه(.
اولین اقدام مهران در بانک مرکزی، انتخاب قائم مقام و معاونان 
با  بانک  داخل  از  قائم مقامی  داشت  نظر  در  او  بود.  کارآمد 

سوابق ممتد اداری و خبره در امور بانکی انتخاب کند و احمد 
معمارزاده واجد این شرایط بود.

بعد از بازنشستگی ضیاء شهیدی از او به عنوان مشاور بانکی 
از  پس  درآمد،  عامل  هیات  عضویت  به  و  کرد  کار  به  دعوت 
عضویت  به   1354 بهمن   23 از  معتمدشیرازی  شاپور  شهیدی، 
هیات عامل رسید. سایر اعضای هیات عامل بانک مرکزی عبارت 
بودند از عطاءالله فریدیان دبیر کل شورای پول و اعتبار، شاپور 
متعمدشیرازی معاون ارزی، جمال حداد معاون اداری، و بهمن 

همایون معاون اقتصادی بانک.
تا پیش از آن زمان، ارتباطی که مهران با بانک مرکزی داشت، از 
طریق برادرش همایون بود که از سال ها پیش به عنوان پزشک 
معتمد بانک شروع به کار کرده بود و نظام درمانی و بهداشتی 
بانک را سرپرستی می کرد و در این مقام با کلیه مقامات بانک 
خدمت  دوران  تمام  در  همایون  داشت.  نزدیک  آشنایی  مرکزی 
مهران در بانک، مشاوری صمیمی برای او بود و با آشنایی که 
پیشنهاد  به  بود.  او  راهگشای  داشت،  بانک  کارکنان  روحیه  با 
برادر، مهران از همان روز اول کار در بانک مرکزی دفتر خود 
را به روی همه کارکنان گشود و هفته ای یک روز را به مالقات 
کارکنان اختصاص داد. حسنعلی مهران در جایی از خاطراتش 

می نویسد: »حتی یک نفر که فکر می کنم باغبان بانک بود آمد تا 
دم در اتاق و سالم کرد، ولی وارد اتاق نشد. گفتم بفرمایید تو. 
گفت عرضی نداشتم، بنده سال ها بود می خواستم اتاق رئیس کل 

را ببینم، منظور حاصل شد. مرخص می شوم و رفت.«

امضای رئیس بانک مرکزی روی اسکناس
و  اسکناس  درباره  خاطراتش  از  بخشی  در  مهران  حسنعلی 
وظیفه چاپ اسکناس در بانک مرکزی می نویسد: حسن آذین فر 
در همان روزهای اول از من نمونه امضا می خواست تا به موقع 
روی اسکناس آورده شود. فکر نمی کردم به این زودی احتیاج به 
چاپ اسکناس جدید باشد. به فکرم رسید چطور است دومرتبه 
اسکناس دوتومانی را که مدت ها بود از گردش خارج شده بود، 
تجدید چاپ کنیم. چون ایام نوروز در پیش بود و برای عیدی 
من  به  را  موضوع  این  هم  چندنفری  و  می خورد  درد  به  دادن 
می داشت  روانی  اثر  هم  کمی  شاید  البته  بودند.  کرده  گوشزد 
که هنوز دوتومانی ارزش دارد، ریال ارزش دارد و قدرت خرید 
آن هم آنقدرها کم نشده است. یاد اولین حرف پدرم افتادم که 
بانک حضور شاه  به عنوان رئیس  او گفتم قرار است  به  وقتی 
معرفی شوم، گفت: پس امسال اسکناس هایی که عیدی می دهم، 
به امضای تو خواهد بود. اصواًل چاپ اسکناس دیگر موضوعی 
پیش پا افتاده است و حجم اسکناس های منتشره رقم عمده ای را 
در نقدینگی کل کشور تشکیل نمی دهد. سیاست های موثر بانک 
به  بانک  وظیفه  از  پراهمیت تر  مراتب  به  آن  وظایف  و  مرکزی 
عنوان ناشر اسکناس است، ولی باز آنچه در اذهان مردم نقش 
بازدید  و  دید  از سالیان سال در مجالس  بعد  بسته و هنوز هم 
امضای  است.  امضاشده  اسکناس های  می شود،  بدل  و  رد  عید 
رئیس بانک به همراه امضای وزیر دارایی روی اسکناس، تاکید 
حاکمیت ملی بر اوضاع و احوال اقتصادی مملکت است. رئیس 
بانک مرکزی که به عنوان امین دولت و ملت این ورقه را امضا 
می دهد  خاص  اهمیتی  تشریفاتی،  تقریبًا  کار  این  به  می کند، 

)مهران، ص 94(.

رابطه دالر و ریال
رابطه  و  شده  قطع  دالر  با  ریال  ثابت  رابطه   ،1353 سال  در 
بین الملل  برداشت مخصوص صندوق  و حق  ریال  بین  جدیدی 
اروپایی که  اسعار  نرخ  تقویت  به علت  و  بود  برقرار شده  پول 
دالر  به  نسبت  ریال  بودند،  مخصوص  برداشت  حق  سبد  جزو 
تقویت می شد. ارز عمده ای که بانک برای مداخله در بازار ارز از 
آن استفاده می کرد، دالر بود و این ارز عماًل روز به روز نسبت به 
قیمت کاالها ارزان تر می شد، زیرا میزان تورم در ایران به مراتب 
بیشتر از کشورهای طرف معامله ایران مخصوصًا آمریکا بود. 
در ایران دو بازار ارز بازرگانی و غیربازرگانی وجود داشت ولی 
در هر دو با یک نرخ ارز عمل می شد. یعنی به علت مداخله بانک 
مرکزی، نرخ دالر در بازار غیر بازرگانی عینًا با بازار بازرگانی 

دیگر  را  دونرخی  بازار  که  بود  درآمده  صورتی  به  و  یکسان 
نمی پذیرفت. بعد از مدتی تصمیم گرفته شد بازار غیر بازرگانی 
دالر  نرخ  می رفت  انتظار  که  چنان  اما  شود.  رها  خود  حال  به 
در آن بازار شروع به باال رفتن کرد و از 70 ریال به 5 /71 ریال 
رسید که موجب نگرانی شدید مقامات دولتی و تجار شد. نگران 
این بودند که این نظام دونرخی تورم بیشتری را موجب خواهد 
تورمی  فشارهای  به  اینکه  برای  حداقل  که  بود  این  توقع  شد. 
از ذخایر ارزی نرخ را  با استفاده  افزوده نشود، بانک مرکزی 
حتی االمکان ثابت نگه دارد. متعاقبًا در بانک تصمیم گرفته شد 

مداخله در بازار مجددًا از سر گرفته شود.

اقتصاد ایران در سال های ریاست مهران در بانک مرکزی
رکود،  دستخوش  صنعتی  کشورهای  اقتصاد   ،1354 سال  در 
منفی  درصد   1/  75 کشورها  این  رشد  بود،  بیکاری  و  تورم 
همراه با 12 درصد تورم بود. در ایران بخش غیرنفتی از رشدی 
معادل 4 /18 درصد در مقایسه با 5 /15 درصد سال 1353 و 8 
/16 درصد سال 1352 برخوردار بود. ولی به علت رکود غرب 
و کاهش تقاضا برای صادرات نفتی ارزش افزوده بخش نفت 1 

/11 درصد کاهش داشت.

رشد  و  درصد   13/  8 داخلی  ناخالص  تولید  رشد   1355 سال 
و  زمین  و  ساختمان  قیمت  بود.  درصد   14/  4 غیرنفتی  بخش 
این  در  می داد.  نشان  چشمگیری  افزایش  کارگران  دستمزد 
سطح  کردن  محدود  جهت  در  دولت  سیاست  تورمی،  شرایط 

هزینه های خود تغییر جهت داد.
متوسط  رشد  بود.  پنج ساله  عمرانی  دوره  پایان   ،1356 سال 
درصد   17/  2 ثابت  قیمت های  به  ملی  ناخالص  تولید  ساالنه 
از  بسیاری  که  می یافت  تحقق  شرایطی  در  رشد  این  ولی  بود. 
طرح های پنجم ناتمام مانده بود. افزایش شدید فعالیت ها عامل 
افزایش سطح قیمت ها و قیمت مواد اولیه و مزد کارگر شده بود.

دوران پس از بانک مرکزی
دوران خدمت حسنعلی مهران در بانک مرکزی در 27 بهمن ماه 
1356 خاتمه یافت. در آن تاریخ بنا به دعوت هوشنگ انصاری 
که در آذرماه آن سال به ریاست هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
به  مدیرعامل  قائم مقام  سمت  قبول  با  بود،  شده  منصوب  نفت 
شرکت نفت رفت. در این دوره، مذاکراتی بین شرکت ملی نفت 
آغاز شد که دکتر مهران به  ایران و کنسرسیوم نفت در تهران 
حضور  مذاکرات  این  در  ایرانی،  مذاکره کننده  هیات  عنوان 
گزارشی  در  تهران  در  بی بی سی  خبرنگار  آندروویتلی  داشت. 
مذاکرات  این  درباره   1356 اسفند   12 تاریخ  به  لندن  رادیو  به 
می گوید: شرکت ملی نفت در ظرف یکی دو سال اخیر در مورد 
نائل  مالحظه ای  قابل  پیشرفت های  به  خارج  در  نفت  فروش 
بر کنسرسیوم  تا حد زیادی  ایران هنوز  این حال  با  شده، ولی 
میلیون  چهار  حدود  در  روزانه  حاضر  حال  در  که  است  متکی 
عالوه  به  ایران  می کند.  صادر  را  ایران  خام  نفت  از  بشکه 
است،  نیازمند  نفت  تولید  مورد  در  کنسرسیوم  کارشناس  به 
نفت  ملی  شرکت  هیات مدیره  رئیس  انصاری  هوشنگ  اخیرًا 
ایرانیانی  دادن  آموزش  در  غربی  شرکت های  که  داشت  اظهار 
هیات  ریاست  می ورزند.  تعلل  بگیرند  را  آنها  جای  بتوانند  که 
مذاکره کننده ایرانی با حسنعلی مهران است. او یک اقتصاددان 
جوان و بسیار هوشمند است که اخیرًا از ریاست بانک مرکزی 
ایران به نیابت ریاست هیات مدیره شرکت ملی نفت رسید. دولت 
ایران در درجه نخست خواستار تعهد ثابت و درازمدتی از جانب 
کنسرسیوم در مورد مقدار نفتی است که کنسرسیوم ساالنه از 
خود  منافع  می خواهد  کنسرسیوم  اما  و  می گیرد  تحویل  ایران 
قرارداد جاری  از هنگام عقد  که  دارد  و عقیده  افزایش دهد  را 
یافته  فراوان  کاهش  منافعش  شد  تدوین   1973 سال  در  که 
در  پارس محرمانه، 12 /12 /2536(.  )بولتن خبرگزاری  است 
شهریورماه 1357، پس از سقوط دولت جمشید آموزگار، جعفر 
شریف امامی به نخست وزیری برگزیده شد و هیات وزیران او را 
به حضور شاه معرفی کرد. او دکتر حسنعلی مهران را به سمت 
برگزید  خود  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  و  مشاور  وزیر 

)روزنامه اطالعات، 5 /6 /1357(.

پس از برکناری دولت جعفر شریف امامی در 14 آبان 1357، شاه 
به منظور جلوگیری از حوادث ناشی از جنبش ها و مبارزه های 
پرداخت  نظامی  دولت  یک  تشکیل  به  مردم  عظیم  توده های 
دولت  نخست وزیر  عنوان  به  را  ازهاری  غالمرضا  ارتشبد  و 
و  میانه روان  بین  از  ائتالفی  تا تشکیل یک دولت  نظامی موقت 
آزادیخواهان برگزید. نخست وزیر در تاریخ 15 آبان ماه 1357 
شمسی هیات وزیران را تشکیل داد و دکتر حسنعلی مهران به 
عنوان وزیر اقتصاد و دارایی معرفی شد )نخبگان سیاسی ایران 

از انقالب مشروطیت تا انقالب اسالمی، جلد 3، ص 350(.

فهرست بانک مرکزی از کسانی که ارز خارج کردند
در پاییز 1357 کارکنان بانک مرکزی اسامی 175 نفر را اعالم 
کردند که طی ماه های شهریور و مهر 57 یعنی در زمان دولت 
خارج  کشور  از  ارز  تومان  میلیارد   13 معادل  شریف امامی 
بی اثر  اما  را تکذیب کرد،  آن  ازهاری نخست وزیر وقت  کردند. 
نتیجه  گذاشتند.  دادسرا  رسیدگی  به  را  موضوع  ناچار  بود. 
تحقیق مثبت بود، خروج خارج کنندگان ارز ممنوع شد، اما در 
اکثر ممنوع الخروج ها فرار کردند، به نوشته برخی  همان حال 
منابع طی همان دو ماه 17 اعتبار با رمز سیاسی به حساب های 
ارزش  به  آمریکا  و  فرانسه  سوئیس،  بانک های  در  اختصاصی 
مهران،  حسنعلی  نام  است.  شده  حواله  تومان  میلیون   3750
وزیر اقتصاد و دارایی، چهارمین نفر از این لیست 50نفره بود 
که به خروج 155 میلیون دالر از کشور متهم شده بود )مدنی، 
سیدجالل الدین، تاریخ سیاسی معاصر، ج 2، صص 409-411(.

دکتر مهران در پاسخ به این اتهام در کتابش می نویسد: »آنچه 
بعدًا به نام فهرست خارج کنندگان ارز معروف شد و منتسب به 
کارکنان بانک مرکزی بود، بعد از رفتن من از بانک اتفاق افتاد. 
چنین  تهیه  بودم.  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر  وقت  آن  در  من 
فهرستی آسان بود، مخصوصًا اگر قرار می بود با مقدار زیادی 
فهرست هایی  از  اسامی  از  تعدادی  مسلمًا  شود.  تهیه  دروغ 
این  تهیه می کرد.  به طور معمول  بانک  که  بود  استخراج شده 
ارقام  و  را که در نظر داشتند، اضافه کردند  آن کسانی  اسامی 
ایران،  روز  آن  انقالبی  فضای  در  که  کردند  برابر  چندین  را 
سیاسی  نظام  و  وقت  دولت  به  سیاسی  نظر  از  بزرگی  لطمه 
چنین  قبول  آمادگی  که  بود  آنچنان  محیط  آورد.  وارد  کشور 
دروغ هایی را داشت و هر اقدامی که دولت و بانک کردند موثر 
واقع نشد. به همین دلیل توضیحات شاپور معتمد شیرازی در 
تلویزیون هیچ کس را قانع نکرد. ولی بدتر از آن انتخاب هیاتی 
پرونده های  به  برای رسیدگی  دادگستری  به سرپرستی قاضی 
خروج ارز بود. وقتی گزارش دوم این هیات را شنیدم، دانستم 
در  زیرا  کرد.  نخواهد  باور  را  دولت  حرف  هیچ کس  دیگر  که 
درست  اسامی  تعداد  این  فهرست  آن  از  که  بود  آمده  گزارش 
هستند، اما ارقامی که تاکنون هیات بازرسی بدان رسیده است، 
این مبلغ است که مثاًل میلیون دالر را تبدیل کرده بود به هزار 
دالر، ولی گزارش آنچنان انشا شده بود که این هزار دالری است 
که تاکنون پیدا شده و بدین ترتیب با این گزارش و نحوه عمل 
دولت، فهرست مزبور اعتبار بیشتری پیدا می کرد« )مهران، ص 
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پس از انقالب 1357
آمریکا عزیمت کرد  به  انقالب  از  این ماجرا، مهران قبل  از  پس 
به عنوان مشاور مشغول  بانک بین المللی ترمیم و توسعه  و در 
کار شد. در سال 1358، پس از انقالب ایران، به واشنگتن رفت 
به کار شد  بار دوم در صندوق بین المللی پول مشغول  و برای 
مرکزی  بانک های  به  فنی  کمک های  برنامه  اجرای  مسوول  و 
کارائیب  در  آروبا  کشور  به  یافت  ماموریت  زمان  این  در  بود. 
کند که مدتی هم ریاست  تاسیس  را  آنجا  بانک مرکزی  و  برود 
بانک مرکزی آنجا را بر عهده داشت. پس از استعفا از صندوق 
و  اروپا  سرمایه گذاری  بانک  تاسیس  برای  پول،  بین المللی 
تصدی مقام مشاور اقتصادی دولت، مجددًا به آروبا رفت و مدت 
دیگر  بار  آمریکا،  به  بازگشت  در  بود.  مقام  این  در  سال  چهار 
به استخدام صندوق بین المللی پول درآمد و همچنان در اجرای 
بانک های  از  زیادی  تعداد  با  صندوق  فنی  کمک های  برنامه 
مرکزی جهان از جمله در آفریقا، آسیای میانه، آسیای شرقی و 
اروپا از نزدیک همکاری کرد و در سال 1387 برای بار دوم به 

ریاست بانک مرکزی اروپا منصوب شد.
بین المللی پول خدمت کرده و  به مدت 24 سال، در صندوق  او 
آخرین موقعیت او مشاور ارشد گروه مالی و امور اوراق بهادار 
بوده است. اینک مهران، در دوران بازنشستگی با همسرش در 

.)encyclopedia Iranica( واشنگتن زندگی می کند
مهران دوران بازنشستگی خود را به تالیف و تحقیق می پردازد 
و دارای تالیفات متعددی از جمله »اصول فنی برنامه ریزی مالی« 
حسابداری  روش های  و  اصول  و  پول  بین المللی  »صندوق  و 
چون  آثاری  به  می توان  او  تالیفات  دیگر  از  است.  اجتماعی« 
در  بهادار، اصالحات  اوراق  و  »پول  بدهی خارجی«،  »مدیریت 
چین: دستاوردها و برنامه برای آینده«، »آزادسازی نرخ بهره 
و تحوالت بازار پول: تحوالت در تعداد محدودی از کشورها«، 
به  آفریقا«،  »توسعه بخش مالی در کشورهای جنوب صحرای 
در چین:  مالی  و »اصالحات بخش  از همکاران  تعدادی  همراه 
بانکداری و اصالحات پولی« و آخرین اثری که در ایران منتشر 
تا   1339 از  ایران  مرکزی  بانک  سیاست های  و  »هدف ها  شده 

.)encyclopedia Iranica( 1357« اشاره کرد

کیهان کلهر، جهانی ترین چهره موسیقی ایران از اجرا در تهران بازماند

نت های خاموش
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گوناگون

رســــــــــانه های 
اجتماعی  چالش 
نوین امنیت ملی

نویسنده: جیمز جی کارافانو -*معاون بنیاد هریتیج

ملی  امنیت  برای  اصولی  چالشی  منزله  به  گاهی  اجتماعی  های  رسانه   
از آن که  محسوب می شوند. کلید پیروزی در جنگ های سایبری بیش 
است.  آن  فیزیکی  فضای  کردن  تر  امن  باشد،  سایبری  فضای  بر  تسط 
شبکه های اجتماعی قدرتمند هستند. به سرعت می توان در آن ها فعالیت 
را شروع کرد. تعداد افرادی که یک نفر به آنها دسترسی پیدا می کند می 

تواند بسیار هیجان انگیز باشد.

رئیس جمهور اوباما وقتی رکورد جدیدی در میان دنبال کننده هایی که 

در یک روز در توییتر به دست آمده را شکست، خبرساز شد. اما چند روز 
بعد کایتلین جنر در عرض چند ساعت موفق شد رکورد وی را بشکند. 
)البته هنوز هیچ کس نمی تواند با کیتی پری، ستاره موسیقی که بیش از 

70 میلیون دنبال کننده در توییتر دارد، رقابت کند.(
خبری  های  بمب  چنین  به  نیازی  آنالین  فضای  در  حضور  برای  البته 
توانند  با دسترسی بسیار کم هم می  اجتماعی  نیست. حتی شبکه های 
تاثیر زیادی داشته باشند. نحوه فعالیت در این رسانه ها همانند ویروسی 
است که منتشر می شود و مجددًا توسط افراد دیگر هم انتشار می یابد. 
به طور مثال در سال 2010 یک ویدئو درباره کمربند ایمنی که توسط یک 
گروه مدافع ایمنی محلی در مناطق روستایی انگلستان منتشر شده بود، 
در عرض کمتر از دو هفته یک میلیون بیننده در یوتیوب داشت و تاکنون 

19 میلیون نفر از بیش از 120 کشور جهان این ویدئو را دیده اند.
اکثر شبکه های اجتماعی با استفاده از قابلیتی که آن را »منحنی قدرت« 
می نامند می توانند با استفاده از چند نفر معدود، فعالیت عمده ای در 
فضای مجازی داشته باشند و پیام های تاثیرگذاری از این راه به وجود 
های  شبکه  شود.  می  محسوب  آنها  برای  بزرگ  مزیت  یک  که  بیاورند 

بحث  و  گفتگو  امکان  آن  و  دارند  هم  دیگری  بزرگ  مزیت  یک  اجتماعی 
است که وقتی گروه های بسیار کوچک به آن دسترسی پیدا می کنند اتفاق 
جالبی برایشان محسوب می شود. سطح مشارکت در میان اعضا موجب 

می شود تا گفتگوهای سطح باالیی در حوزه های مختلف انجام شود.
انتشار  با  آنها  استفاده کنند.  این برتری  از  توانند  تروریست ها هم می 
توجه جهان می شوند.  اقداماتشان موجب جلب  از  ترسناک  ویدئوهای 
کوچک  های  گروه  اعضای  ابزار  این  استفاده  با  همچنین  گرایان  افراط 
را فریب می دهند، نیروهای تازه جذب می کنند و یا دیگر کسانی که در 

مباحثات شرکت دارند را رادیکالیزه می کنند.

در  آی  بی  اف  تروریسم  ضد  بخش  رئیس  دستیار  اشتاینباک،  مایکل 
این مباحثات و گفتگوها در بخش های  از  این رابطه می گوید: »برخی 
عمومی شبکه های اجتماعی رخ می دهد. اما قسمتی هم از طریق پیام 
پیشرفت می  تکنولوژی  های خصوصی صورت می گیرد. در حالی که 

کند، تروریست ها از تکنولوژی برای ارتباطاتشان استفاده می کنند.«
شکی نیست که آنها در این راه موفقیت کسب کرده اند. تروریست ها و 
انواع  انجام  اینترنت و شبکه های اجتماعی برای  از  افراطی  گروه های 
فعالیت ها از استخدام نیرو و جمع آوری کمک مالی گرفته تا جمع آوری 
اطالعات و برنامه ریزی برای انجام ماموریت ها، استفاده می کنند. این 

فعالیت ها منجر به اقدامات خطرناکی می شود.
اینترنت چیز عجیبی برای تروریست ها نیست.  از  اما استفاده ماهرانه 

اینترنت خنثی است و هیچ مزایای ذاتی ای برای هیچ گروه دولتی و یا 
بر  و  آنالین  تواند  تروریسم هم می  با  مبارزه  ندارد. عملیات  غیردولتی 
مبنای اقدامات مشابه در سیستم های مشابه باشد یا این که آنها می توانند 
از حضور آنالین تروریست ها به منظور جمع آوری اطالعات این گروه 
ها استفاده کنند، یا این که در فعالیت های آنالین آنها اختالل به وجود 

بیاورند.
اما چیزی که مهم است فهمیده شود این است که فعالیت آنالین تروریست 
ها ریشه مشکل نیست. تمرکز بر صحبت کردن در رابطه با ترور همانند 
تالش برای کاهش تب و نادیده گرفتن علت عفونت است. به جای مبارزه 
متقارن الکترون »ما« در مقابل الکترون »آنها« - شامل سانسور گسترده، 
از  است  بهتر  آنالین-  مستمر  تبلیغات  و  اطالعات  گسترده  کاوی  داده 
پاسخ های نامتقارن که فعالیت وب آنها را فلج کند استفاده کنیم. وقتی 
تهدید فیزیکی کاسته می شود، تهدید آنالین به صورت دایره وار حرکتی 

عصبانی خواهد داشت.
منبع: نشنال اینترست

رؤیای هواپیمای بدون سوخت

هم آغوش خورشید

از مهم ترین مشکالت روزگار ماست. به همین دلیل دانشمندان و مهندسان  از آن، یکی  آلودگی های ناشی  با   برای حمل ونقل و همچنین مقابله 
به دنبال منابع انرژی دیگری غیر از سوخت های فسیلی هستند و به این ترتیب استفاده تجاری از منابعی مانند انرژی زمین گرمایی، زیست توده، 
هسته ای، باد و خورشید رونق گرفته است. با این همه، دانشمندان پذیرفته اند منبعی مانند انرژی خورشیدی در بسیاری از موارد می تواند کاربرد 

داشته باشد، اما برای تأمین انرژی پرواز هواپیماهای سرنشین دار کافی نیست.
همه این موضوع را پذیرفته اند غیر از دو ماجراجوی ثروتمند. آنها تصمیم گرفتند با ساخت یک هواپیمای خورشیدی دائم پرواز سرنشین دار، 
اثبات کنند هر کاری از انرژی خورشیدی برمی آید. البته الزم به ذکر است پیش از این هواپیمای خورشیدی ساخته شده بود، اما آن هواپیماها 
فقط در روز پرواز می کردند اما طراحان هواپیمای خورشیدی »سوالر ایمپالس ٢« )Solar Impulse ٢( هواپیمایی ساختند که می تواند با انرژی 
ذخیره شده در باتری ها )که در طول روز کسب کرده( تمام شب را هم پرواز کند. عالوه بر این »سوالر ایمپالس٢« اولین هواپیمای خورشیدی 
از راه دور  آنکه سبک تر باشند و انرژی کمتری مصرف کنند، بدون سرنشین و کنترل  ٢٤ساعته سرنشین دار است. هواپیماهای قبلی را برای 
می ساختند. اما اکنون »برتراند پیکارد« و »آندره بورشبرگ«، خلبان و کمک خلبان سوئیسی این هواپیما، برای آنکه کارایی این هواپیما را نشان 

دهند و اثبات کنند کامال قابل اطمینان است، برنامه سفر به دور دنیا را برای این هواپیما ترتیب داده اند.
انجام این کار برای »سوالر ایمپالس« چندان هم شگفت انگیز نیست. انرژی »سوالر ایمپالس٢« را بیش از ١٧هزار سلول خورشیدی فراهم می کنند 
که روی بال های آن تعبیه شده اند. در نظر داشته باشید طول بال های این هواپیما ٧٢ متر است یعنی بزرگ تر از طول بال های هواپیمای غول پیکر 
بوئینگ ٧٤٧. طراحان این هواپیما در زمینه طراحی و ساخت هواپیمای خورشیدی تجربه بسیاری دارند. این هواپیما پس از ساخت »سوالر 
ایمپالس« در سال ٢٠١٠ عرضه شد. هواپیمای قبلی هم پرواز ٢٦ساعته ای انجام داده و قابلیت خود را برای ذخیره سازی انرژی کافی در طول روز 

در باتری های لیتیومی اش برای انجام پرواز های شبانه به اثبات رسانده بود. این هواپیما هم اکنون در میانه های سفر به دور دنیا است.
این هواپیما اسفند سال گذشته، از فرودگاهی در ابوظبی از زمین برخاست و سفر به دور دنیا را آغاز کرد. اگر این سفر به دور دنیا بدون استفاده 
از یک قطره سوخت، به سالمت به پایان برسد، برگ دیگری از تاریخ هوانوردی ورق می خورد. این هواپیما، حاصل ١٣ سال تحقیق و آزمایش های 

دو خلبان سوئیسی است.
آنها با انجام این پرواز می خواهند اثبات کنند فناوری پاک و انرژی تجدیدپذیر می تواند غیرممکن را ممکن کند، آنها همچنین می خواهند ثابت 
کنند انرژی تجدیدپذیر به زودی به بخش جدایی ناپذیری از زندگی انسان امروزی تبدیل می شود و عالوه بر این می تواند به نجات منابع طبیعی 
سیاره زمین کمک کند. این هواپیما که از فیبر کربن سبک  ساخته شده است، فقط ٢,٣ تن وزن دارد و موتورهای الکتریکی با قدرت ١٧.٥ اسب 

بخار دارد. انرژی این موتورها را باتری های لیتیومی با قابلیت شارژ تأمین می کند.

آرام باش و زند گی کن
برابر  د ر  متعاد ل  واکنش های  محققان،  یافته های  آخرین  براساس 
موقعیت های تنش زا یکی از بهترین روش های د اشتن عمری طوالنی 
ر  د   مثبت  نگرش  معتقد ند   د انشمند ان  د یلی میل،  گزارش  به  است. 
بد ن  بیماری های  میزان  از  می تواند   زند گی  بحران های  با  مواجهه 
بکاهد . این پژوهش براساس مطالعه ای صورت گرفته است که د ر 
تنش زا  موقعیت های  با  مواجهه  د ر  افراد   روزه  هر  چالش های  آن 
نشان  مطالعه  این  می شود .  بررسی  بد ن  ایمنی  سیستم  ضعف  و 
ایمنی  سیستم  روی  نمی تواند   به تنهایی  استرس  میزان  که  می د هد  
با  برخورد   روش  است  تاثیرگذار  آنچه  بلکه  باشد   تاثیرگذار  بد ن 
پنسیلوانیا  ایالتی  د انشگاه  استاد   نانسی سین،  این موقعیت هاست. 
رویارویی  چگونگی  و  مثبت  »احساسات  می گوید :  مورد   این  د ر 
قرار  بررسی  این تحقیق مورد   د ر  که  است  د شوار  با موقعیت های 
خوب  اتفاقات  برابر  د ر  می تواند   کوتاه مد ت  د ر  بد ن  است.«  گرفته 
یا بد  وضعیت خود  را از نظر سیستم ایمنی ترمیم کند ، اما د ر د راز 
واقع  تهد ید   مورد   سالمتی  اضطراب آور،  شرایط  تاثیر  تحت  مد ت 

شد ه و آن را تضعیف می کند . موقعیت های استرس زا نقش مهمی 
د ر بیماری های قلبی، سرطان و چاقی د ارد . عالوه بر این د ر تحقیق 
ایمنی بد ن زنان د ر برابر این گونه  مشخص شد ه است که سیستم 
موقعیت ها از خود  واکنش ها و التهابات بیشتری نشان می د هند . د ر 
روز  هشت  برای  نفر   872 خون  نمونه های  مطالعه  این  از  بخشی 
متوالی مورد  بررسی قرار گرفته و از آنان د رباره اتخاذ نگرش های 
مثبت و منفی و میزان رویارویی با موقعیت های بحرانی سوال شد ه 
بود . عوامل به د ست  آمد ه به محققان این فرصت را د اد  که بتوانند  
آنها  ایمنی  سیستم  قد رت  میزان  با  را  افراد   احساسی  واکنش های 
افراد   که  می افتد   اتفاق  زمانی  بد ن  د ر  التهابات  بیشترین  بسنجند . 

قاد ر به کنترل وقایع تنش زا نیستند . 

می گوید :  پنسیلوانیا  ایالت  د ر  سالمتی  مرکز  از  گراهام،  جنیفر 
میان  رابطه  به  که  است  تحقیقی  اولین  این  می د انیم  که  جایی  »تا 
زند گی  د ر  مثبت  نگرش های  اتخاذ  و  روزمره  زند گی  استرس های 
برای  اساسی  گام های  از  یکی  می گوید   اد امه  د ر  او  می پرد ازد .« 
لحاظ  به  که  است  این  زند گی،  د ر  سالمتی  و  شاد ی  به  رسید ن 

احساسی د ر موقعیت های د شوار،  محکم و استوار باشید .

آیا ربات ها وارد مغز 
انسان می شوند

زمانی  و  دارند  کوتاهی  عمر  تخیلی  علمی-  داستان های  معموال   
تبدیل  ما  روزمره  زندگی  از  بخشی  به  داستان ها  این  که  نمی گذرد 
که  روزی  نیست  دور  ایندیپندنت،  وب سایت  گزارش  به  می شوند. 
بهره  خود  مغز  درون  الکترونیکی  ماشین های  از  بتوانند  انسان ها 
ببرند و قدرت پردازش و دسترسی به داده های بسیاری را از طریق 
فضای ابری )Cloud( برای خود ممکن سازند. ری کرزویل، مخترع و 
مدیر بخش مهندسی گوگل می گوید تا سال 2030 ایمپلنت های نانوبوت 
گرفتن  و  فرستادن  در  او  به  و  گیرند  قرار  بشر  مغز  در  می توانند 

اطالعات در فضای مجازی یاری برسانند. 

کرزویل در مصاحبه ای با شبکه CNN گفته است: »از دید من، ما از 
این طریق بر محدودیت های بشری غلبه خواهیم کرد و همان طور که 
میزان این فضای ابری گسترش و بهبود پیدا می کند، تفکر ما هم بهتر 

اما  است  بیولوژیکی  کامال  تفکری  ما،  کنونی  تفکر  می شود.  بهتر  و 
تفکر  از  ترکیبی  ما  تفکر   2040 سال  تا  که  دارد  وجود  پیش بینی  این 
به  را  هیبریدی  انسان  بتواند  و  باشد  غیربیولوژیکی  و  بیولوژیکی 

جهان معرفی کند.
آینده  از معتبرترین و پیشرو ترین افرادی که   کرزویل به عنوان یکی 
را پیشگویی کرده، شناخته می شود. 86 درصد از پیشگویی های او 
که در دهه 90 میالدی عنوان شده بود، تاکنون به واقعیت پیوسته اما 
نکته اینجاست که چیزهایی هم هست که تحقق پیدا نکرده اند. او در 
دهه 90 میالدی از اتومبیل های خودراهبر صحبت کرده بود که اکنون 
این اتومبیل ها دیگر رنگ وبوی تخیل ندارند اما هنوز در اختیار عموم 

قرار نگرفته اند.

که  هستند  میکرون  تا10   0/1 اندازه  در  ماشین هایی  ربات ها  نانو 
برعهده  آنها  تولید  شده اند  طراحی  و  ساخته  نانومتری  اجزای  از 
ماشین های  این  از  اخیر  سال های  در  است.  مهندسی  رشته های 
مولکولی در زمینه های مختلف علمی بهره برداری شده است. برای 
این ربات های مولکولی برای ارسال  از  نانوفناوری پزشکی  مثال در 

دارو و ترمیم سلول ها و تصویربرداری از آنها، استفاده شده است.
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در کنفرانس امسال WWDC چه گذشت؟

تازه های اپل
کنفرانس ساالنه توسعه دهندگان جهانی اپل )WWDC( دوشنبه شب برگزار شد تا به 
شرکت  محبوب ترین  سرویس های  و  محصوالت  جدیدترین  و  بدهد  پایان  شایعات  همه 

تکنولوژی را برای طرفدارانش به نمایش بگذارد. 
به  سال  هر  دنیا  سراسر  در  مختلف  سرویس های  و  محصوالت  کاربران  و  طرفداران 
انتظار برگزاری این کنفرانس می نشینند تا در جریان جدیدترین تغییرات ایجاد شده در 
محصوالت اپل قرار بگیرند و تا حد امکان با آنها همراه شوند. در کنفرانس امسال اپل در 
کنار سیستم عامل های جدیدش از سرویس موسیقی جدید، پلت فرمی برای سیستم های 
خانگی هوشمند، امکانات جدید سرویس پرداخت آنالین Apple Pay و ساعت هوشمندش 

رونمایی کرده است.
کریگ  کنفرانس  این  افتتاحیه  سخنرانی  در   :El Capitan یا   10.11  OS X سیستم عامل 
از  درصد   55 از  بیش  که  کرد  اعالم  اپل  نرم افزار  مهندسی  بخش  معاون  فدریگی، 
کرد  اعالم  همچنین  او  می کنند.  استفاده   Yosemite سیستم عامل  از  مک  فعال  کاربران 
این  می شود.  شناخته   El Capitan نام  با   OS X سیستم عامل  نسخه  جدیدترین  که 
از قبیل تکان  تازه ای مانند بعضی ژست های حرکتی جدید  امکانات  سیستم عامل جدید 
دادن برای بزرگ تر کردن نشانگر ماوس و روشی جدید برای پین کردن وب سایت ها روی 
اضافه  آدرس بار  اسپیکر روی  آیکون  یک  این مرورگر همچنین  است.  مرورگر سافاری 
کرده است که امکان ساکت کردن صدای موسیقی های پخش شده از بعضی وب سایت ها 

را به کاربران می دهد. 
به  نمایش  صفحه  کردن  قسمت  امکان  کاربران  به  همچنین   El Capitan سیستم عامل 
پنجره های چندمنظوره )مانند ویندوز 10( را با فشردن و نگه داشتن کلید Maximize و 
کشیدن آن به سمت چپ یا راست می دهد. این سیستم عامل از امکانات گرافیک سه بعدی 
دسترس  در  حاال  از  و  می برد  بهره  اپلیکیشن ها  و  بازی ها  اجرای  بهبود  برای  جدیدی 
توسعه دهندگان نرم افزار قرار دارد. نسخه بتا و عمومی این سیستم عامل در ماه جوالی 

به طور کامل و البته رایگان تا پاییز امسال در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.
9 باالخره و بعد از شایعات و حدس و گمان های مختلف   iOS : iOS جدیدترین نسخه
در این کنفرانس رونمایی شد. این سیستم عامل جدید که در سال جاری برای آی فون و 
آی پد عرضه خواهد شد، قابلیت های تازه ای را در اختیار کاربرانش قرار خواهد داد. با 
هوشمندتر شدن دستیار صوتی دیجیتال Siri، بهبودهای انجام شده در کارآیی باتری و 
افزایش میزان کارآیی و عملکرد گوشی و تبلت، انتظار می رود این نسخه جدید ساختار 
بهینه تری در مقایسه با iOS 8 که در واقع بزرگ ترین تغییر این سیستم عامل به حساب 

می آید، داشته باشد. در واقع Siri حاال به قابلیتی به نام
Proactive مجهز شده است که می تواند پیشنهادهای خود را بسته به شرایط مختلفی 
همچنین   iOS جدید  نسخه  در  بدهد.  قرار  کاربر  اختیار  در  مکان  یا  روز  زمان  مانند 
می توان به محتوای برنامه ها در هنگام انجام جست وجو دسترسی داشته و از باز کردن 
صفحه اصلی برنامه بی نیاز شد. قابلیت Spotlight همچنین بدون باز کردن مرورگر و 
انجام جست وجوی تحت وب به شما امکان تبدیل واحدها را هم می دهد. برنامه نوت هم 
که از ابتدا در این سیستم عامل وجود داشته، قابلیت های جدیدی مانند امکان درج تصویر، 

چک لیست و بهره گیری از طرح ها را در اختیار کاربران قرار خواهد داد.
به  است،  بوده  همراه  زیادی  انتقادات  با  اخیر  سال های  در  که  هم  اپل  نقشه  برنامه 
این  است.  کرده  دریافت  ترانزیت  مسیرهای  از  پشتیبانی  برای  را  جدیدی   روزرسانی 
کل  به طور  و  متروها  اتوبوس ها،  قطارها،  عبوری  راه های  شامل  ترانزیت  مسیرهای 
فرانسیسکو،  سان  نیویورک،  جمله  از  جدید  شهر   20 برای  البته  عمومی  نقلیه  وسایل 

پکن، لندن، برلین و دیگر شهرها است. iOS 9 همچنین از قابلیت های ویژه و انحصاری 
برای آی پد بهره می برد. در واقع با بهره گیری از صفحه  کلید لمسی آی پد می توانید به 

میان برهایی مانند برش، کپی، الصاق و دیگر عملکردها دسترسی داشته باشید. قابلیت 
جدید حتی صفحه  کلید را به یک ترک پد تبدیل می کند. 

این سیستم عامل نحوه عملکرد مالتی  تسکینگ  از  این نسخه  شاید بزرگ ترین تغییر در 
در آی پد باشد. این نسخه جدید از سیستم عامل اپل به شما این امکان را خواهد داد تا دو 
برنامه را به  طور همزمان و به  صورت کنار هم شبیه آنچه در تبلت سرفیس مایکروسافت 
هم  سوئیچر  تسک  برنامه  یک  کنید.  اجرا  دارد،  وجود  سامسونگ  تب  گلکسی  سری  یا 
هست که به شما امکان جابه جایی بین برنامه ها مانند آنچه در ویندوز 8 مشاهده می کنید 
را خواهد داد تا برنامه ها بتوانند صفحه  نمایش را به  طور 50-50 یا 70-30 تقسیم کنند. 
ویدئوها هم می توانند در برنامه تصویر در تصویر مشاهده شوند. اپل اعالم کرده قابلیت 
تقسیم صفحه  نمایش تنها روی آی پد ایر 2 قابل استفاده خواهد بود، اما دیگر قابلیت های 

یاد شده برای آی پدهای قدیمی تر هم قابل استفاده خواهند بود.
اپل اعالم کرده است که iOS 9 روی تمام دستگاه هایی که از iOS 8 پشتیبانی می کنند، 
به  امکان دسترسی کاربران  از  این شرکت همچنین  به روز رسانی است.  قابل نصب و 

نسخه بتا یا پیش نمایش iOS 9 از اواخر ماه ژوئن خبر داده است. 
خود  موسیقی  جدید  سرویس  از  کنفرانس  این  در  اپل   :Apple Music جدید  سرویس 
حوزه  در  کاربران  نظر  مورد  محتوای  تمام  سرویس  این  کرد  اعالم  اپل  کرد.  رونمایی 
پخش  سرویس  یک  واقع  در  برنامه  این  می دهد.  ارائه  برنامه  یک  قالب  در  را  موسیقی 
حوزه  در  کاره  همه   آچار  یک  کلی  به طور  و  آلبوم  خرید  برای  مکانی  رادیو،  آنالین، 
خواهد  ساعته   24 رادیوی  یک  ارائه  به  برنامه  این  قالب  در  اپل  شرکت  است.  موسیقی 
پرداخت. از سوی دیگر ده ها میلیون آهنگ آیتونز برای پخش آنالین و همچنین ذخیره 

برای گوش دادن به صورت آفالین در اختیار کاربران قرار می گیرد.
 بر اساس آنچه کاربر گوش می کند پیشنهادهایی به او ارائه می شوند، اما در نهایت تعجب 
الگوریتمی مشخص، متخصصان صاحب نظر در حوزه موسیقی  از  به جای بهره گیری 
این پیشنهادها را به شما ارائه می دهند. اپل موزیک برای هنرمندان هم قابلیت هایی مانند 
انتشار  و  برای کنسرت ها  و تصاویر مسافرت های ویژه  ترک ها، عکس ها  انتشار  امکان 
خبرها را فراهم کرده است. رابط کاربری این برنامه با تغییرات فراوان نسبت به برنامه 
موزیک در سیستم عامل فعلی روبه رو شده  و کنترلرها ساده  سازی شده اند. این سرویس 
از آخر ماه ژوئن با هزینه ماهانه 99/ 9 دالر برای هر ماه در دسترس کاربران خواهد 
این سرویس روی کامپیوترهای شخصی و حتی دستگاه های  اپل،  بود. براساس اعالم 

اندرویدی البته از پاییز امسال قابل استفاده خواهد بود. 
HomeKit برای خانه های هوشمند: پلت فرم خانه هوشمند اپل هم در این کنفرانس با نام 
HomeKit به زودی امکان کنترل بیشتر تجهیزات خانگی هوشمند را در اختیار کاربران 
خانگی  تجهیزات  از  بردن  بهره  بدون  هوشمند  خانه  یک  بدون شک  داد.  خواهد  قرار 

علم و دانش

هوشمند مبتنی بر پلت فرم یکپارچه معنایی نخواهد داشت، درست 
به همین دلیل هم اپل قصد دارد با پلت فرم جدیدش این کار را ساده تر 
کند. هرچند در حال حاضر این پلت فرم تنها قابلیت کنترل تجهیزات 
اساسی خانه مانند شدت نور چراغ ها و قفل درب ها را دارد، اما اپل 
می خواهد امکان کنترل دیگر تجهیزات هوشمند از جمله سیستم های 

امنیتی، مرکز کنترل مانیتورینگ و تهویه هوا را به آن بیفزاید. 
 Apple TV این سیستم در حال حاضر برای انجام عملیات خود به
را   HomeKit دارد  قصد  سازنده  شرکت  حال  این  با  است،  محتاج 
 iCloud 9 بر بستر فضای ابری iOS به زودی مانند اکثر برنامه های
به  را  امکان  این  اپل  کیت  هوم  هوشمند  خانه  پلت فرم  دهد.  قرار 
کاربران می دهد که از راه دور از طریق آی فون و یا دستیار صوتی 

سیری، به تجهیزات خانگی خود نظارت داشته باشند. این در حالی 
پلت فرم  این  براساس  می توانند  آینده  در  توسعه  دهندگان  که  است 
برنامه های خود را گسترش دهند. با این حال انتظار می رود در ماه 
و  پلت فرم معرفی  این  با  آینده میالدی حداقل سه محصول سازگار 

راهی بازار شود.
خودش  شب  دوشنبه  کنفرانس  در  اپل   :2  Watch OS سیستم عامل 
 Watch OS نام  با  اپل  واچ  مخصوص  سیستم عامل  جدید  نسخه   از 
2 رونمایی کرد. ساعت هوشمند اپل که با استقبال بسیار خوبی در 
ترغیب  بیشتر  توسعه  برای  را  شرکت  این  است،  شده  مواجه  بازار 
ساعت  تحت  اپلیکیشن های  توسعه  برای  الزم  بستر  تا  است  کرده 
سیستم عامل  ارائه  با  و  ترتیب  این  به  کند.  ارائه  را  خود  هوشمند 
خواهد  ساده تر  را  اپل واچ  برای  اپلیکیشن ها  توسعه   2  Watch OS
با  مستقیم  به صورت  می تواند  ساعت  سیستم عامل،  این  در  کرد. 
از  استفاده  از  ترتیب  این  به  و  کرده  برقرار  ارتباط   Wi-Fi شبکه 
 Watch OS آی فون بی نیاز شود. اپلیکیشن های جدید تحت Wi-Fi
می توانند  حتی  و  کنند  استفاده  اسپیکر  و  میکروفن  از  می توانند   2
از  و  سیستم عامل  این  کمک  به  کنند.  پخش  ساعت  روی  را  ویدئو 
طریق اپلیکیشن HomeKit کاربر می تواند با دکمه  چرخنده  ساعت 

هوشمند اپل دمای خانه را کنترل کند.
هم  اپل  پرداخت  سرویس   :CarPlay و   Apple Pay تازه های 
دریافت   iOS سیستم عامل  جدید  نسخه  در  ویژه ای  به  روزرسانی 
ابتدا در بریتانیا عرضه  این سرویس که  این اوصاف  با  کرده است. 
می شود، با بانک ها و کارت های اعتباری بیشتری سازگار خواهد شد. 
همچنین پشتیبانی از کارت های اعتباری ویژه و مخصوص مشتریان 
وفادار بانک ها در این سرویس دستور کار قرارگرفته است. در واقع 
متحده  ایاالت   در  بسیاری  معتبر  فروشگاه های  هنوز  درحالی که 
اپل  نکرده اند،  آغاز  را   Apple Pay پرداخت  سرویس  از  پشتیبانی 
قصد دارد شانس خود را برای گسترش این سرویس در اروپا امتحان 
کند.  بر اساس اعالم اپل در این کنفرانس، از ماه آینده میالدی بیش 
از 250 هزار پایانه های پرداخت و کارتخوان در بریتانیا به پشتیبانی 
احتمال  که  است  حالی  در  این  پرداخت.  خواهند   Apple Pay از 
این سرویس هم وجود  از  لندن  حمایت سیستم حمل و نقل عمومی 
دارد. برنامه Passbook در سیستم عامل iOS هم جای خودش را به 
اعتباری  کارت های  واقع می تواند  در  که  داد  Wallet خواهد  برنامه 

مختلف را تحت این نام ادغام کند. جنیفر بایلی مدیر بخش
Apple Pay در این کنفرانس از همکاری اپل با شرکت Square برای 
ارائه یک دستگاه کارتخوان جدید غیر لمسی خبر داد. این سیستم از 
اعتباری  کارت های  از  استفاده  و  اف سی  ان  بی سیم  فناوری  طریق 
است،  مغناطیسی  کارت های  قرائت  به  قادر  چند  هر  و  می کند  عمل 
اما نمی تواند برای کشیدن این نوع کارت ها روی دستگاه کارتخوان 
بار  هر  ازای  به   Square بگیرد.  قرار  استفاده  مورد  سنتی  به طور 
پرداخت  سرویس  طریق  از  خرید  برای  کارتخوانش  از  استفاده 
از مبلغ دریافتی را به دست خواهد  Apple Pay برابر 75/ 2درصد 
به طور  آن  از  استفاده  و  است  دالر   49 کارت خوان  این  قیمت  آورد. 

بی سیم صورت می گیرد.
کریگ فدریگی در این کنفرانس همچنین از چند قابلیت جدید سیستم 
هوشمند درون خودرویی CarPlay هم رونمایی کرد. در حال حاضر 
سیستم هوشمند CarPlay از صفحه نمایشگرهایی با ابعاد مختلف 
و وضوح باال پشتیبانی خواهد کرد، این در حالی است که از این پس 
خود  اختصاصی  اپلیکیشن های  می توانند  هم  خودرو  تولیدکنندگان 
کاربر ملزم  دیگر،  به عبارت  این سیستم توسعه دهند.  بر مبنای  را 
نخواهد بود از برنامه پیش  فرض CarPlay برای تغییر شبکه رادیو 
اپلیکیشن های جایگزینی برای اجرای این فرمان  استفاده کند چون 
تولید خواهند شد. فدریگی همچنین به این نکته اشاره کرد که در به 
 روز رسانی جدید CarPlay، احتیاجی به کابل برای اتصال آی فون 
انجام  بی سیم  به صورت  همگام سازی  عملیات  و  ندارد  وجود  آن  به 
هم   8.3  iOS پیش  نمایش  نسخه  در  قابلیت  این  هرچند  می شود. 
بی سیم  با سیستم  به حال هیچ خودرویی  تا  اما  بود،  گنجانده شده 

داخلی تولید و روانه بازار نشده است.

نوری که خاموش نمی شود

المپ هایی برای همه عمر
 تاکنون پیشرفت های شگرفی در زمینه نورهای LED طی 

است.  پیوسته  وقوع  به  اخیر  سال های 
جارو  مانند  وسایل  در   LED نورهای  از 
برقی، دست خشک کن و تصفیه کننده هوا 
نسل  تازگی  به  ولی  می شود.  استفاده 
 Dyson نام به   LED از نورهای  جدیدی 
ابداع شده اند که اولین المپ هایی هستند 
سرد  خوب  خیلی  را   LED نورهای  که 
می کنند و از این رو باعث طوالنی تر شدن 
به طوری  می شوند  المپ ها  این گونه  عمر 
 LED المپ های  جدید،  قابلیت  این  با  که 

قادرند تا 37 سال عمر کنند.  تالش برای خنک نگه داشتن 
این  از  داشت  آن  بر  را  محققان   ،LED المپ های  حباب 
در  باورند  این  بر  آنها  بکنند.  را  استفاده  نهایت  فناوری 
حالی که حباب این قبیل نورها حرارت باالیی ندارند ولی 

در هر حال مقدار گرمایی که تولید می شود موجب به وجود 
 ،LED نورهای  مشترک  ویژگی  می شود.  روشنایی  آمدن 
گرماگیری یکپارچه ای است که دور حباب ایجاد می شوند 
پخش  را  بهتری  حرارت  و  بیشتر  سطح  طریق  این  از  و 
و  پایه  در  سوراخ هایی  می شود  باعث  امر  این  می کنند. 
باالی حباب ایجاد شده و امکان جریان هوای 
خنک را در عمق و قرار گرفتن هوای گرم را 
محققان  می سازد.  فراهم  حباب  باالی  در 
لوله  فناوری  از   Dyson المپ های  تولید  با 
حرارتی در ماهواره ها استفاده می کنند. در 
این فناوری از گرماگیر آلومینیومی استفاده 
حباب  از  حرارت  گرفتن  برای  که  می شود 
المپ به کار می رود و دمای حباب المپ های 
نگه  سانتی گراد  درجه   55 حد  در  را   LED
پوشش  همچنین  فناوری  این  می دارد. 
فسفری المپ های LED را حفظ می کند و طول عمر المپ 
کاربران  که  به طوری  می کند،  اضافه  سال   37 از  بیش  را 
قادرند روزانه 12 ساعت به طور مداوم از نور آن بهره مند 

شوند.
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مشاغل

چرا مکاتبــــــــه 
همیشــــه روش 
مناسبی نیست؟

نویسنده: Wayne Turmel / مترجم: مریم مرادخانی 

یکی از تحوالتی که در دنیای کسب وکار رخ داده است و گاهی 
از  هفتهبیش  این  که  است  این  نداشته،  هم  مثبتی  چندان  تاثیر 
با  ارتباط  تاریخ کسب وکار برای برقراری  هر زمان دیگری در 
سایرین از نوشتن استفاده می کنیم که این خود از زمان اختراع 
تلفن کامال بی سابقه بوده است. اما سهولت و سرعت برقراری 
ارتباط همیشه به این معنا نیست که به شیوه ای موثر و شفاف 

ارتباط برقرار کرده ایم.

سایمون«  »فیل  دوستانم،  از  یکی  با  من  گفت وگوی  ادامه  در 
مطالعه  مورد  کمال  و  تمام  را  موضوع  این  که  می خوانیم  را 
عرصه  شده  شناخته  چهره های  از  یکی  او  است.  داده  قرار 
سایت  در  بارها  او  نوشته های  که  است  تکنولوژی  مدیریت 
نشریه  چندین  و  هاروارد  کسب وکار  مجله  هافینگتون پست، 
هفت  نویسنده  همچنین  او  است.  شده  منتشر  دیگر  اقتصادی 
کتاب مدیریتی مشهور است که آخرین آنها »پیام دریافت نشد« 

به تازگی وارد بازار شده است.
اکنون باور من برای انجام هر کسب وکاری این است که اجازه 
برای  کنند.  احاطه  را  شما  خودتان،  از  باهوش تر  افراد  دهید 
چگونگی  درباره  او  از  که  است  افراد  این  از  یکی  سایمون  من، 

برقراری ارتباط افراد در محیط های کار سوال کردم:
می دهیم  انجام  ادارات  هفتهدر  این  که  کارهایی  از  بسیاری   •
در  کوتاه  پیام های  )ایمیل،  شفاهی  تا  است  نوشته  به صورت 
شبکه های اجتماعی و...( این شیوه برقراری ارتباط چگونه بر 

دنیای کسب وکار تاثیر گذاشته است؟
خالصه بگویم، تاثیر چندان مثبتی نداشته. ما این هفتهبیش از 
هر زمان دیگری به یکدیگر پیام می فرستیم. بسیاری از ما گاهی 
کیفیت را از روی قصد یا ناخواسته فدای کمیت می کنیم. برخی 
دیگر نیز به دلیل شمار روزافزون ایمیل هایی که هر روز دریافت 

می کنند دچار یک غرور کاذب شده اند. انگار که میزان اهمیت هر 
فرد حاال کامال بستگی دارد به قد و اندازه لیست ایمیل های او.

کارمندان تا حاال هیچ گاه تا این حد کالفه نبوده اند و تحقیقات 
اخیر نیز بر این ادعا مهر تایید می زند. حقیقت این است که ایمیل 
محیط های  در  ارتباط  برقراری  برای  ما  فرض  پیش  ابزار  به 
خود  پیام  رساندن  برای  گاهی  ما  است.  شده  تبدیل  سازمانی 
همان  رساندن  برای  آنکه  حال  کنیم  ارسال  ایمیل  پنج  ناچاریم 
پیام تنها یک تماس تلفنی کوتاه کفایت می کند. نظرسنجی اخیر 

بازدهی محل  با  رابطه  در  نکسیس«  »لکسیس  تحقیقاتی  گروه 
این مساله رفته رفته دارد مشکل ساز  کار نیز نشان می دهد که 

می شود. 
می کنید؟  سیاه نمایی  کمی  ایمیل  مورد  در  نمی کنید  فکر   •
اولین روزی که اکانت ایمیلم را ساختم خوب به یاد دارم. حس 
می کردم بهترین هدیه زندگی ام را دریافت کرده ام. چطور شد 
است؟  شده  تبدیل  بزرگ  معضلی  به  حاال  هدیه  بهترین  این  که 

مشکل از کجاست؟

بگذارید واضح تر صحبت کنم. اشکال از ایمیل نیست. همان طور 
پرداخته ام،  موضوع  این  به  تفصیل  به  خود  اخیر  کتاب  در  که 
از  یکی  از  ناخوانده  یادداشت  یک  که  هستم  این  عاشق  خودم 
دوستانم یا یک ایمیل کامال رسمی درباره سخنرانی هایم دریافت 

کنم. 
برای  مناسبی  روش  ایمیل  از  استفاده  سطوح  برخی  در  اما 
پیامی  آنکه هیچ گاه نمی توانیم  ارتباط نیست. نخست  برقراری 
را که طی یک مکالمه رودررو انتقال می دهیم، از طریق یکسری 

استادان  اپلی  نیکالس  و  کروگر  جاستین  کنیم.  منتقل  ایمیل 
به   2006 سال  در  تحقیقاتی  طی  شیکاگو  و  نیویورک  دانشگاه 
دنبال پاسخ این سوال رفتند که »آیا تا به حال افراد در تشخیص 

معنای ضمنی نهفته در ایمیل ها موفق بوده اند یا خیر؟«
آنها دریافتند که تنها نیمی از شرکت کنندگان در انتقال پیام های 
ضمنی یا طعنه آمیز موفق بوده اند و اغلب آنها حتی نمی دانستند 

که پیامشان برای طرف مقابل مفهوم بوده است یا خیر. 
و  کنفرانس ها  تا  می کنند  تالش  افراد  برخی  دیگر  سوی  از 

پروژه هایشان را از طریق ایمیل برنامه ریزی کنند. آنها انبوهی 
دریافت  و  ارسال  خود  جلسات  زمانبندی  برای  را  ایمیل ها  از 
نظر  به  منطقی  پیش  سال  پنجاه  شاید  روش  این  می کنند. 
می رسید اما این هفتهدیگر نه. این هفتهبرای فعالیت هایی از این 
که  هست  تعجب آور  و  دارد  وجود  مناسب تری  ابزارهای  دست 
هنوز ایمیل در صدر آنهاست. ابزارهای جدیدتر برای برقراری 

ارتباطات مشارکتی و متقابل مناسب ترند.
شکسته  پا  و  دست  و  نامفهوم  کلمات  از  همه  این  مردم  چرا   •

استفاده می کنند؟
را  کردن«  برقرار  »ارتباط  معنای  مردم  که  است  این  حقیقت 
چیز  به  چیزی  دادن  »ربط  یعنی  ارتباط  کرده اند.  فراموش 
فرد  به  فردی  از  مفهوم  یک  انتقال  ساده تر  بیان  به  یا  دیگر« 
و  مدیران  از  بسیاری  که  می رسد  نظر  به  دیگراست.  افراد  یا 
زبان  و  برده اند  یاد  از  را  اصل  هفتهاین  این  ساده  کارمندان 
برقراری ارتباط در دنیای کسب وکار این هفتهپیام ها و مفاهیم 
عرصه  پیشگامان  از  بسیاری  نمی کند.  منتقل  درستی  به  را 
ندارند.  درستی  درک  خود  مخاطبان  هفتهاز  این  کسب وکار 
برخی از متخصصان فناوری اطالعات گاهی آن قدر تخصصی 
و نامفهوم سخن می گویند که کارکنان رده پایین یا کم سوادتر 
زبان  با  که  انگار  می کنند.  درک  را  آنها  صحبت های  سختی  به 
دیگری با آنها صحبت می کنند. وقتی زبان مخاطبان خود را بلد 
چنین  در  کنیم.  منتقل  درستی  به  را  مفاهیم  نمی توانیم  نباشیم 
شرایطی کارکنان با چشم های گرد شده به ما خیره می شوند و 
طولی نمی کشد که دیگر حتی به حرف های ما گوش نمی دهند 
امور قرار نخواهند گرفت. دنیای کسب  نتیجه در جریان  و در 
و کار این هفتهآکنده از لغات و عبارات تبلیغاتی بی محتواست. 
بلد  را  خود  مخاطب  بازار  زبان  غالبا  فروشندگان  و  بازاریابان 
نیستند و بعد شکایت می کنند که چرا از محصول یا خدمتشان 

استقبال نمی شود.
• چرا باید درباره روش ارتباطی مان تجدید نظر کنیم؟

هفتهبا  این  جهان  گفته ام،  بارها  نیز  کتابم  در  که  همان طور 
نمی رسد  نظر  به  اما  است.  تغییر  حال  در  بی سابقه ای  سرعت 
این  به  کار  محیط  در  ارتباط  برقراری  برای  ما  فعلی  رویه  که 
زودی ها تغییر کند. اگر نتوانیم به درستی ارتباط برقرار کنیم، 
قادر نخواهیم بود به اهدافمان دست یابیم. هیچ کس نمی تواند 

در انزوا موفق عمل کند حتی در عصر تکنولوژی.
مطالعات سایمون به ما نشان می دهد که به کارگیری یک روش 
و تکرار آن برای مدت طوالنی به این معنا نیست که هرگز آن را 
زیر سوال نبریم. باید زمانی را به ارزیابی کارهایمان اختصاص 
دهیم و ببینیم آیا مراودات کتبی ما با اعضای گروهمان به اندازه 

کافی موثر بوده است یا خیر.

پنــــج درس 
کارآفرینی از 
شرکت اوبـر

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

کرد،  شروع  سان فرانسیسکو  در   UberCab اوبرکب  که  آنچه 
تحولی در حمل و نقل جهانی بود. 

این شرکت هم اکنون در 300 شهر در 58 کشور مختلف فعالیت 
از  بیش  به  آن  ارزش  و  دارد  راننده  میلیون  از یک  بیش  می کند، 
ارزش  جدید  تخمین های  برخی  حتی  می رسد.  دالر  میلیارد   40
آن را 50 میلیارد دالر برآورد می کنند. بنیان گذار و مدیر اجرایی 
فهرست  در  بار   5  Travis Kalanick کاالنیک  تراویس  اوبر، 
میلیاردرهای جهان قرار گرفته است. ارزش دارایی او هم اکنون 
3/ 5 میلیارد دالر است. اما نقطه اوج اوبر بدون مباحثه و جدل 
نبوده است. یکی از مهم ترین آنها آزار جنسی یک مسافر توسط 
اجرایی  مدیران  از  یکی  است.  بوده  هندوستان  در  اوبر  راننده 
گفت که شرکت باید این لکه ننگ را که گریبانگیرآن شده است از 
رسانه های عمومی پاک کند؛ چراکه این غول حمل و نقل به شدت 

به دردسر افتاده است.

اجاره  خدمات  شرکت  پیرامون  مجادالتی   ،2014 سال  پایان  در 
انتقام  برای  مدیر  یک  اظهارات  ابتدا  گرفت.  شکل  اوبر  ماشین 
در  زن  مسافر  یک  به  تعرض  سپس  رسانه ها،  انتقادات  علیه 
دهلی و نهایتا افزایش قیمت این اپلیکیشن پس از آنکه از یکی از 
خودرو های آن در واقعه گروگان گیری در سیدنی استفاده شد. 
مبنی بر  کرد  مطرح  اوبر  شرکت  علیه  را  انتقاداتی  اتفاقات  این 
اینکه این شرکت نمی تواند امنیت مسافران را تامین کند و حقوق 
پایینی به رانندگانش می دهد. شکی نیست که شرایط مالی شرکت 
اوبر که ارزش آن 40 میلیارد دالر برآورد می شود، خوب است؛ اما 
این امر به عملکرد مدیرعامل آن، تراویس کاالنیک، برای اصالح 
شب  دارد.در  بستگی   2015 سال  در  شرکت  اجتماعی  شهرت 
سالگرد پنج سالگی اوبر، کاالنیک برای کارمندان و رانندگانش 
سخنرانی کرد؛ او در نطق خود گفت که شرکت از کجا آمده است، 

چه مسیری را طی کرده و چه چیزی در پیش رو دارد. 
که  کرده ایم  استخراج  کاالنیک  سخنرانی  از  نکته  پنج  اینجا  در 
این را  اما ارزش  حتی اگر شما صاحب 50 میلیارد دالر نباشید، 
یادآوری کند که کسب و کار خود را شروع کنید  دارد که به شما 

و آن را رشد دهید.
حتی شرکت های بزرگ با کارهای کوچک شروع می کنند.ممکن 
کسب و کار  یک  همیشه  اوبر  کنیم  باور  اینکه  باشد  سخت  است 
این شرکت جهانی یک  پیش،  پنج سال  است. فقط  نبوده  بزرگ 
تیم چهار نفره در سان فرانسیسکو بود.کاالنیک می گوید: »من و 

گریوز فکرش را نمی کردیم موفق شویم. بعد از مدتی، به سختی 
پیش می رفتیم و تمام فکرمان این بود که چگونه شرکت را زنده 
داریم«. سیستم  در  کافی  راننده  که  یابیم  اطمینان  و  داریم  نگه 

روزهای  اما  نیست،  مسحورکننده  همیشه  شرکت  یک  شروع 
سخت به معنی پایان راه نیست. مصمم باشید و در آنچه که به آن 

اعتقاد دارید جسور باشید.
اینکه  رویای  می کند.اگر  حل  را  مشکل  یک  بزرگ  کسب و کار 
با تمرکز بر  بنیان گذار اوبر بعدی باشید را در سر می پرورانید 
کنید.  شروع  هستید  روبه رو  آن  با  که  خاص  خیلی  مشکل  یک 

سپس مشکل را حل کنید. 
این  پاسخ  از  کنید.بخشی  ارائه  ارزان تر  و  بهتر  گزینه  مردم  به 
این است  را تجربه کرده  بزرگی  اوبر چنین رشد  سوال که چرا 
هستند.  مناسب  قیمت  و  آسودگی  به دنبال  مصرف کنندگان  که 
برای بسیاری از مردم که نیاز دارند از نقطه A به نقطه B بروند 
اوبر اغلب سریع ترین و قابل اطمینان ترین  از  اجاره یک ماشین 
بروید.کاالنیک  می خواهید  که  است  جایی  به  رسیدن  برای  راه 

انتخاب برای حمل و نقل است.  می گوید: »اوبر در دسترس ترین 
نگهداری  و  بیمه و حفظ  پارک،  بیشتر شهرها، وقتی هزینه  در 
دارد؛  را  تاکسی  یک  هزینه  نصف   Uber می گیرید،  نظر  در  را 
از داشتن یک ماشین است«.رانندگان  ارزانتر   Uber با  مسافرت 
این  که  را  انعطافی  چون  می کنند  رانندگی  که  می گویند  اوبر 
به دنبال  که  هنگامی  دارند.  دوست  می کند  ایجاد  برایشان  شغل 
راهی برای آغاز و رشد کسب و کارتان هستید، به دنبال پیدا کردن 
ممکن  راه  راحت ترین  و  کاراترین  از  مصرف کنندگان  مشکالت 

باشید.

 اشتباهات خود را بپذیرید.کاالنیک در سخنرانی خود گفت: »من 
اولین کسی بودم که پذیرفتم که نه من و نه هیچ کس دیگری در 
مرتکب  دیگری  فرد  هر  مانند  هم  ما  نیستیم.  کامل  شرکت  این 
انسان   یک  هم  کارآفرینان  موفق ترین  می شویم«.حتی  اشتباه 
خارج  آن  از  یا  شوید  آشفته  مسیر  این  در  است  ممکن  هستند. 
به  شما  مشتریان  نکنید  فکر  اما  است،  همین  زندگی  شوید. 
از  کنید،  عذرخواهی  کنید،  اقرار  نمی کنند.  توجه  موضوع  این 

اشتباهات خود درس بگیرید و به پیش بروید.
موانع ممکن است از سرعت حرکت شما بکاهند اما هرگز نگذارید 
آنها  به  )یا  است  داده  تغییر  را  قوانین  شوند.اوبر  شما  مانع  که 
گفته  به  دهند.  توسعه  را  آن  بتوانند  تا  است(  کرده  بی اعتنایی 
با مقاومت روبه رو شدیم.  از مسیرمان  کاالنیک »در هر مرحله 
شهر  یک  در  مغازه ای  تا  می کردیم  تالش  که  زمان  هر  تقریبا 
جدید ایجاد کنیم، یک صنعت قوی با متحدان قوی وجود داشت 
اخبار  در  این باره  در  را می گرفتند. حتما  ما  پیشرفت  که جلوی 
شنیده اید. اینها تالش می کردند تا با امتحان همه قیمت ها وضع 

موجود را حفظ کنند«.همه شرکت ها نمی خواهند که قوانین شهر 
را برای اینکه بهتر عمل کنند دوباره بنویسند، اما بدون توجه به 
اگر  داشت.  خواهند  وجود  موانع  کنید  شروع  می خواهید  آنچه 
اجازه  نمی توانید  راه بیندازید،  موفق  کسب و کار  یک  می خواهید 

دهید که تالش ها و فعالیت های شما متوقف شود.

entrepreneur :منبع

استفاده از تلفن در 
بازاریابی کسب و کار

این  از  که  بسیاری  مشتریان  و  آنالین  سیستم های  وجود  با 
روش استفاده می کنند، به نظر می رسد که تلفن دیگر کاربردی 
اگر شرکت ها  اما  باشد؛  نداشته  بازاریابی  و  در خرید و فروش 
مزایای بسیاری که تلفن می تواند با روش های مختلف به عنوان 
ابزار بازاریابی داشته باشد، نادیده بگیرند، فروش محصوالت و 

خدمات آنها به زودی کم خواهد شد. 

)برند(،  تجاری  نام  دادن  نشان  در  حیاتی  عنصر  یک  تلفن 
تبلیغ زمینه کاری و معرفی خدمات آتی هر شرکت است. برای 

بازاریابی از طریق تلفن به نکات زیر توجه کنید:
تهیه یک شماره –خط تلفن رایگان: اغلب مشتریان مایل به ایجاد 
ارتباط و مکالمه تجاری بدون هزینه هستند. اگر می خواهید به 
این  کنید،  ارائه  از منطقه محلی خود خدمات  مشتریانی خارج 
خط تلفن رایگان بیشتر آنها را به تماس با شما ترغیب می کند. 
می دهد  مشتری  به  را  دیدگاه  این  رایگان  شماره  یک  داشتن 
اگر  حتی  است.  حرفه ای  و  موفق  شرکت  این  کسب و کار  که 
تلفن  با داشتن یک خط  کسب و کار شما یک شعبه داشته باشد، 
رایگان می تواند به صورت یک کسب و کار زنجیره ای و بزرگ نزد 

مشتریان جلوه کند. 
استفاده   از  کم اهمیت تر  رایگان،  تلفن  شماره  یک  کردن  فراهم 
آن به عنوان یک ابزار بازاریابی است، اما در عین حال می تواند 
کسب و کار شما کمک  برای خدمات مشتری  یک مزیت  به عنوان 

کند. 
مشتری  یک  که  برداشتی  اولین  باشید:  حرفه ای  پاسخگوی   
شرکت  آن  تلفنی  ارتباط  اولین  به  دارد،  شرکت  یک  از  بالقوه 
که  کسی  کنید  حاصل  اطمینان  باید  بنابراین  دارد،  بستگی 
چگونگی  و  شما  بازاریابی  پیام  است  شرکت  تلفن  پاسخگوی 
کتاب  در  باید  اطالعات  این گونه  بداند.  نیز  را  آن  بیان  و  انتقال 
راهنمای کارکنان موجود و شعار مخصوص شرکت شما باشد. 
باعث  تلفن  به  پاسخگویی  هنگام  در  خندیدن  مثال  به عنوان 
می شود که صدای کارمندان شادتر باشد. همین طور برای پاسخ 
دادن به تلفن می توانید یک یا چند پیام خوشامدگویی استاندارد 
نام  و  شرکت  نام  قبیل  از  کلیدی  اطالعات  شامل  که  کنید  تهیه 

بخش های داخلی آن باشد. 
را  خود  خوشامدگویی  پیام  و  کنید  توجه  زمان  محدودیت  به 
کوتاه و قابل فهم انتخاب کنید، چون عجله کارمندان و بی صبری 
تاثیر می گذارد. به طور مثال، متن  پیام  این  انتقال  مشتریان در 
خوشامدگویی یک شرکت طراحی و خدمات فضای سبز به این 
صورت است: »روز بسیار زیبایی در شرکت بهار سبز است، من 

سوزان هستم، چطور می تونم کمکتون کنم؟«
از آوای انتظار خالقانه استفاده کنید: وقتی مشتری را پشت خط 
منتظر می گذارید، او را در سکوت رها نکنید، چون ممکن است 
مشتری فکر کند ارتباط قطع شده است. بهتر است برای آوای 
انتظار، موسیقی همراه با یکسری اطالعات مورد نیاز مشتری 
مورد  در  اطالعاتی  کوتاه،  هرچند  مدت  این  در  که  شود  تهیه 
سرگرم  و  کرده  دریافت  شما  کسب و کار  و  محصوالت  خدمات، 
زیادی  انتظار  آواهای  کنید  جست وجو  اینترنت  در  اگر  شود. 
پیدا می کنید که می توانید از متن ها و موسیقی های آنها استفاده 

کنید. 
چند  باشد  پیام ها  این  متن  در  می تواند  که  اطالعاتی  نوع  برای 

مورد وجود دارد:
مرتبط  نکاتی  می تواند  محوطه سازی  خدمات  شرکت  مثال   
به عنوان  دهد.  ارائه  را  باغ  از  مراقبت  فصلی  راهنمایی  با 
راهنمایی  خود  پیام  در  سبز  فضاهای  سازنده  شرکت  مثال؛ 
است،  بهار  »فصل  می گوید:  را  گیاهان  از  مراقبت  برای  فصلی 
اکسیژن دهی به چمن ها را فراموش نکنید یا این کار را به شرکت 

بهار سبز بسپارید.«
اطالعات در مورد محصوالت یا خدمات جدید: تا به حال آب را 
ارائه دهنده  حاضر  حال  در  سبز  بهار  شرکت  کرده اید؟  ذخیره 
و  طراحی  همچنین  و  گیاهان  هوشمند  آبیاری  کامل  خطوط 

مدیریت فضای سبز در مناطق خشک و کم آب است. 

تماس های  اغلب  اگر  مثال؛  به عنوان  متداول:  سواالت  به  پاسخ 
شما برای اطالع از هزینه ها است می توانید برخی از اطالعات 
از  ارائه دهید مثال: خدمات مراقبت چمن هزینه ماهانه  را  کلی 

79 دالر
ما  سال  پیشنهاد  بهترین  از  ویژه:  خدمات  و  فروش  پیشنهاد 

برخوردار شوید، 25 درصد تخفیف ساالنه در ماه آوریل. 
حقایق جالب و خنده دار و شگفت آور: آیا می دانید بزرگ ترین گل 
قاصدک جهان 14 فوت ارتفاع دارد؟ علف های هرز باغچه تان را 

با خدمات هفتگی ما تحت کنترل درآورید. 
می کنید،  ارائه  انتظار  آوای  در  که  اطالعات  از  قسمتی  هر  در 
درخواست تماس از مشتری را هم شامل شود: »این خدمات را 
از ما بخواهید« و »برای اطالع از هزینه ها از وب سایت شرکت ما 
به آدرس www. springgreen. com بازدید فرمایید« یا »قرار 

مالقاتی برای درخواست خدماتتان با ما بگذارید.« 
را  مشتریان  انتظار  آوای  در  حد  از  بیش  اطالعات  دادن  با 
سردرگم نکنید. برای این امر به کلیپ های کوتاه صوتی هم برای 
آن موسیقی  به  بیندیشید و می توان  انتقال اطالعات  تسریع در 
که  باشد  اندازه ای  به  باید  پیام  این  زمان  مدت  کرد.  اضافه  هم 
به طور متوسط انتظار مشتری یک بار پخش شود. 3 تا 6 دقیقه 

زمان استاندارد برای یک حلقه پیام است. 
موزیک،  باشید.  داشته  خاطر  به  را  خود  )برند(  تجاری  نام 
تقویت  را  شما  برند  باید  استفاده  مورد  اطالعات  و  صدا  لحن 
کند؛ به عنوان مثال یک مرکز مراقبت از کودکان پیام خود را با 
لحن گرم و آرامبخش مادرانه و موسیقی کودکانه تهیه می کند. 
یک مربی شخصی یا باشگاه تناسب اندام می تواند از یک لحن 

مشتاقانه و موسیقی پر انرژی استفاده کند. 
از یک  را  تلفن شرکت خود  این نکته ها می توانید  از  با استفاده 

ضرورت خسته کننده به مرکز قدرتمند بازاریابی تبدیل کنید. 
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بهداشت و سالمت

احساس  خود  کمر  از  نقاطی  در  بیش  و  کم   ، افراد  تقریبًا همه ی 
اغلب ما در دوره ای  درد دارند.به عبارت دیگر می توان گفت که 
ما  اغلب  کرد.  خواهیم  یا  کرده  تجربه  را  درد  این  خود  زندگی  از 
انجام فعالیت هایی نظیر جابجا کردن جعبه های بزرگ و  هنگام 
بلند کردن کودکان،جارو کردن نشستن طوالنی و ... کمردرد خود 

را جدی نمی گیریم.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که اغلب کمردردها با رفتارهای 
روزانه ما تشدید می شوند. اکثر ما هنگام ایستادن، نشستن و خم 
شدن ، وضعیت های نامناسبی در بدن خود ایجاد می کنیم. اغلب ما 
هنگام بلند کردن اشیاء به جای خم کردن زانو، کمر خود را خم می 
کنیم و بدین ترتیب فشارهای بیش از حدی را به ستون فقراتمان 
انجام کارهایی که برای سالمتی ما مضر است   . وارد می سازیم 

میتواند سالها بعد عالئم کمردرد را ایجاد کند .

همچنین وارد آمدن فشار زیاد به عضالت کمر و به اصطالح رگ به 
رگ شدن رباط های کمری که نگه دارنده مهره ها هستند نیز می 
فشار  این  با  مقابله  برای  کمر  عضالت  شود.  کمردرد  باعث  تواند 
دچار گرفتگی و انقباض می شوند تا بتوانند کمر را از صدمه بیشتر 
محافظت کنند و این حالت ، خود باعث تشدید درد کمر خواهد شد. 
در واقع این سیکل درد، سفتی و انقباض عضالنی درمان نمی شود 
، به کمر خود استراحت  مگر این که شما فعالیت خود را کم کنید 

دهید و سپس به تدریج ازعضالت خود استفاده نمایید.

در گذشته ، پزشکان استراحت طوالنی مدت در بستر را توصیه می 
کردند اما اکنون به این نتیجه رسیده اند که استراحت بیش از حد 
باعث طوالنی شدن درمان کمردرد است. این مسئله در مورد رگ 

به رگ شدن عضالت هم صدق می کند.

روز  سه  تا  دو  با  حداکثر  شدید،  کمردردهای  حاضر  حال  در 
آرام  کشش  و  سبک  های  فعالیت  شروع  با  آن  از  پس  و  استراحت 
افزایش قدرت  این طریقه درمان باعث  عضالت درمان می شوند، 

خم شدن بدن و توان حرکت خواهد شد.

کمر  دیسک  فتق  و  آرتروز  توان  می  کمردرد  علل  سایر  جمله  از 
عوامل  بین  در  دیسک  برد.فتق  نام  را  ها(  مهره  بین  )غضروف 
کمردرد شیوع کمتری دارد ولی از جمله معروفترین علل آن است.
دیسک بین مهره ها ، فضای نرمی را بین مهره ها ایجاد می کند، 
گاه این دیسک متورم شده و به اعصاب ناحیه فشار وارد می آورد.
در اغلب موارد اعصابی که از ران و بازو می گذرند تحت فشار قرار 
ایجاد  ادرار  کنترل  در  گاه بی حسی، ضعف و مشکالتی  و  گرفته 

می کنند.

گرچه فتق دیسک مانند سایر علل کمردرد، خود به خود بر طرف 
نمی شود ولی اغلب نیازی به عمل جراحی نیست.در حقیقت سی 
ولی در صورت مراعات  فتق دیسک هستند  به  مبتال  درصد مردم 

هرگز برایشان مشکل جدی ایجاد نمی شود.

درمان
زیر  بالش  یک  بخوابید،  پشت  به  کمردرد،  کردن  برطرف  برای 
زانوهایتان قرار دهید.)در حالی که زانوهایتان را جمع کرده اید(. 
این طریقه خوابیدن فشار را از کمر شما بر می دارد. درمان اصلی 
فعالیت  کاهش  این  البته  است.  فعالیت  کردن  کم  کمردردها  همه 
همان طور که قباًل گفته شد فقط برای چند روز پیشنهاد می شود 
و پس از آن با نرمش های مخصوص پایین کمر و »عضله چهار سر 

ران« می توان کمردرد را درمان کرد.

برخی اعتقاد دارند که در روزها ی اول شروع درد بهتر است برای 
کاهش التهاب از یخ و در روزهای بعد از گرمای موضعی در محل 
کند.اما  برطرف  را  عضالت  مقاوم  انقباض  تا  کرد  استفاده  درد 
تجربه نشان می دهد که سرما درمانی در اغلب بیماران ما پاسخ 
التهاب مثل ایبوبروفن،  مناسبی نمی دهد. همچنین داروهای ضد 
مؤثر  التهاب  و  درد  کردن  طرف  بر  در  ناپروکسن  و  بروفن  کتو 
هستند. اگر یک دارو اثر نکرد، نوع دیگری از دارو را مصرف کنید؛ 
زیرا افراد مختلف نسبت به داروها عکس العمل متفاوتی دارند. به 
خاطر داشته باشید که داروهای ضد التهاب را حتمًا همراه غذا میل 

کنید تا باعث ایجاد مشکالت گوارشی و زخم معده در شما نشوند.

داروهای  از  بهتر  سلبرکس«   « مثل  قیمت  گران  و  جدید  داروهای 
قدیمی عمل نمی کنند ولی تحریکات معده در آنها کمتر است و به 
طور کلی برای درمان دردهای طوالنی مدت و در افرادی با سابقه 

زخم معده مصرف می شوند.

تواند  می  ولی  کند.  التهاب  رفع  به  کمک  تواند  نمی  استامینوفن 
ندارد.  اثری  نیز  معده  روی  بر  چنین  هم  سازد.  طرف  بر  را  درد 

استامینوفن بی خطرترین دارو در درمان های طوالنی مدت است 
ولی نباید بیش از 2 تا 3 هزار میلی گرم در روز مصرف شود؛ زیرا 

مصرف زیاد دارو ، کبد را تحت تأثیر قرار می دهد.

داروهای شل کننده عضالنی میتوانند با کاهش اسپاسم عضالنی 
در کاهش درد موثر واقع شوند.

آیا نیازی به گرفتن عکس رادیولوژی هست؟
انجام رادیوگرافی ساده  نیازمند  آیا  اکثر مردم سؤال می کنند که 
از  بسیاری  که  گفت  باید  جواب  نه!در  یا  هستند  ام.آر.آی  یا  و 
کمردردها نیاز به عکس برداری ندارند.اما در مواردی که پزشک 
به صدمات استخوانی مثل صدمه به مهره ها در اثر ضربه، پوکی 
های  روش  این  از  تواند  می  باشد  مشکوک  سرطان  یا  استخوان 

تشخیصی استفاده نماید.

در  یا  و  دارد  بیمار  جراحی  به  تصمیم  پزشک  که  زمانی  همچنین 
تشخیص علت دردهای بهبود ناپذیر نیز ، انجام »ام.آر.آی« توصیه 

می شود.

درمان در زمانی که کمردرد بهبود نمی یابد :
که  هستند  هائی  روش  سوزنی  طب  و  فقرات  ستون  کردن  جابجا 
بسیاری از افراد ) و متاسفانه خیلی از سود جویان ( از آنها بعنوان 
روش هائی برای درمان کمردردها از آنها استفاده می کنند اما این 
کارها در بسیاری از موارد فقط نقش روان درمانی را ایفا می کنند.
عضالنی  اسپاسم  فقط  بیمار  دردهای  علت  که  مواردی  در  گرچه 
باشد میتوان از مانیپوالسیون بهره برد . ماساژ درمانی در مبتالیان 
بدلیل گرفتگی عضالنی  اغلب  به کمردردهای ساده و معمولی که 
انقباض  باعث  که   ... و  نشستن  بد  یا  و  طوالنی  نشستن  از  ناشی 
را  بهبودی  از  تواند درجاتی  عضالت موضعی کمر می شوند می 
پدید آورد .بسیاری از پزشکان با مانیپوالسیون )برگرداندن مهره 

ها و جابجا کردن آن ( بدالیل متعدد موافق نیستند.

اگر کمردردی دارید که بعد از هفته ها درمان نشده است به پزشک 

خود  ران  یا  بازو  در  سستی  یا  ضعف  اگر  کنید.  مراجعه  خود 
احساس می کنید آن را جدی بگیرید.

یوگا تمرین کنید
بعضی از پزشکان معتقدند یوگا یکی از روش های موثر در درمان 
ایجاد می  دردهای مزمن کمر است؛ زیرا حالت مناسب را در بدن 
می  کاهش  را  عضله  روی  فشار  و  کشش  مناسب،  تنفس  با  و  کند 
دهد. خیلی از بیمارانی که از درمانهای دیگر نتیجه نگرفته اند می 
گویند یوگا در درمان آنها مؤثر بوده است.بعد از بهبود کمردرد، 
تمرینات نرمشی را ادامه دهید، وزن خود را کم کنید و به اصالح 

حالت و کشش عضالت اهمیت دهید.

کمردردهای  از  تا  دهید  انجام  را  شکم  به  مربوط  عضالت  نرمش 
آینده پیشگیری شود.

صدها سال قبل این طور گفته می شد که سربازان می توانند ساعت 
ها بدون احساس کمردرد روی پا بایستند مشروط به اینکه حالت 
ایستادن آنها درست باشد. آیا شما طور دیگری فکر می کنید؟ البته 
فرزندان  نشستن  و  ایستادن  صحیح  نحوه  به  مادرها  و  پدر  همه 
اوقات همراه فرزندان خود  آنها نمی توانند تمام  تأکید دارند ولی 
باشند و آنها را کنترل کنند! درست ایستادن و درست نشستن باید 

برای ما به صورت عادت درآید.

نکاتی برای پیشگیری از درد کمر
نشوید.  خم  اندازه  از  بیش  سنگین  اشیای  بلندکردن  زمان  در   )1
برای بلندکردن آنها باید باسن خود را پایین بیاورید و زانوهایتان 
را خم کنید، سپس بایستید. در حین حمل جسم باید کمر خود را 
از  دارید.  نگه  بدنتان  به  نزدیك  را  شیء  و  دارید  نگه  راست  کاماًل 

چرخش بدن در این حالت خودداری نمایید.

را هل  آنها  بهتر است  اشیای سنگین  به منظور جابه جا کردن   )2
بدهید، تا اینکه بکشید.

3( اگر شغل شما ایجاب می کند که برای مدت زمان طوالنی پشت 
میز و یا پشت ماشین بنشینید، هرچند وقت یکبار به خود فرصتی 
داده وماهیچه های خود را کشش دهید. کفش های تخت یا کفش 

هایی با پاشنه کوتاه ) حداکثر 5 سانتیمتر( بپوشید.

نداشته  فعالیت  اگر  کنید،  ورزش  مداوم  طور  به  کنید  سعی   )4
باشید، احتمال بروز کمر درد افزایش پیدا می کند.

بهترین وضعیت برای نشستن چگونه است؟
زمانی که روی صندلی می نشینید، کمر خود را صاف نگه دارید. 
توانید  می  بگیرند.اگر  قرار  ها  ران  از  باالتر  قدری  باید  زانوها 
صندلی را تنظیم کنید و یا جلوی صندلی یك چهارپایه کوتاه قرار 
می  که  زمانی  بگذارید.  آن  روی  را  خود  پاهای  بتوانید  تا  بدهید، 
انجام  شکم  ناحیه  از  را  کار  این  اینکه  جای  به  برگردید،  خواهید 
دهید، تمام بدن خود را بچرخانید. در حین رانندگی صاف بنشینید 
و پشتی صندلی را به سمت جلو بیاورید. این کار به شما کمك می 
تا به سمت جلو خم  نیاز نداشته باشید  تا برای کنترل ماشین  کند 
شوید. اگر مجبور هستید که برای ساعات طوالنی رانندگی کنید، 
می توانید در پشت خود از یك حوله و یا یك بالش کوچك استفاده 

کنید.

بهترین وضعیت ایستادن چگونه است؟
در  چهارپایه  یك  باید  ایستید،  می  زیادی  های  ساعت  برای  اگر 
نزدیکی خود داشته باشید و هرچند وقت یکبار یکی از پاهای خود 
را روی آن استراحت دهید تا از ایجاد کمردرد جلوگیری شود. هر 
5 تا 15 دقیقه می توانید جای پاهای خود را عوض کنید. در هنگام 
ایستادن باید گوش ها، شانه ها و ران ها در امتداد یك خط راست 

قرار گرفته باشند، همچنین سر باال و شکم نیز تو باشد.

بهترین وضعیت برای خوابیدن چگونه است؟
پهلو  به  که  است  شرح  این  به  خوابیدن  برای  وضعیت  بهترین 
بخوابید و زانوهای خود را جمع کنید. یك بالش هم باید زیر سر 
خود بگذارید تا با این طریق از گردن خود محافظت کرده باشید؛ 

همچنین می توانید بین پاهای خود نیز یك بالش بگذارید.

اگر به صورت طاق باز می خوابید، باید یك بالش زیر زانوهای خود 
قرار دهید و یك بالش کوچك تر نیز در قسمت پایینی کمرتان قرار 
دهید. سعی کنید تا آنجایی که می توانید روی شکم خود نخوابید 
و اگر هم این کار را انجام دادید، باید حتما زیر ران های خود یك 

بالش بگذارید.

از یك تشك محکم استفاده کنید. اگر تشك شما بیش از اندازه نرم 
است می بایست زیر آن از یك تخته سه الیه برای محافظت بیشتر 

استفاده کنید.

برای تقویت کمر از چه ورزش هایی می توان کمك گرفت؟
باشند.  مفید  کمر  تقویت  برای  توانند  می  ویژه  حرکات  از  برخی 
می توانید به آرامی به ماهیچه های کمر خود کشش دهید. به پشت 
بخوابید، زانوهای خود را خم کنید، زانوی سمت چپ را به آرامی 
به سمت قفسه سینه خود بیاورید، پایین کمر خود را به سمت زمین 
اولیه  حالت  به  بمانید،  باقی  وضعیت  این  در  ثانیه   5 دهید،  فشار 
تکرار  نیز  راست  سمت  زانوی  برای  را  حرکت  مجددًا  و  بازگردید 
از پاها تکرار کنید. هر  کنید. این حرکت را 10 مرتبه برای هر یك 
اما  به تقویت عضالت کمر کمك می کنند  از نرمش ها  چند برخی 
بهتر است که در حالت کلی، همواره فعالیت بدنی متعادلی داشته 
باشید. شنا و پیاده روی جزو ورزش هایی هستند که می توانند در 

هر شرایطی تناسب اندام شما را حفظ کنند.

درد کمر شکن
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خانواده

چگونه مشکالت 
جنســـــــی را با 

همسرمــــان در 
میــان بگذاریم؟

این رابطه اگر لذت بخش، مستمر، منظم و رضایت بخش 
باشد، نقش بسزایی در قوام و دوام زندگی مشترک خواهد 
مهارت  هر  مانند  نیز  رابطه  این  کیفیت  ارتقای  اما  داشت 

دیگری نیازمند آموزش، تمرین و آگاهی است.
بسیاری از زوجین با وجود عالقه زیادی که به هم دارند 
درباره پاره ای از موضوعات مرتبط به زناشویی، اختالف 
ها و حتی تعارض هایی با همسر خود دارند اما از بیم بدتر 
به  چیزی  اصال  همسرشان  شدن  ناراحت  و  اوضاع  شدن 
زبان نمی آورند و ناخودآگاه همین نارضایتی را به انحای 
مختلف در رفتار و کردار و گفتار خود که ظاهرا نامرتبط 
با مسایل جنسی است، نشان می دهند و به اختالفات خود 
دامن می زنند؛ بدون اینکه همسرشان ریشه این رفتارها را 
بداند. اینکه زن و شوهر چگونه باید انتقاد های جنسی را 
که از دشوار ترین نوع انتقادها محسوب می شود مطرح 
کنند، موضوعی است که در صفحه »سالمت خانواده« این 

هفته به آن می پردازیم.

1( با همسرتان صادق باشید:
زن و شوهر باید کامال از عالقه به یکدیگر مطمئن باشند 
و برای هر 2 ثابت شده باشد که صادقانه و با همه وجود 
تحکیم  و  حفظ  برای  و  پایبندند  خود  مشترک  زندگی  به 
آن تالش می کنند. تنها در این صورت است که می توان 
مطمئن بود دریافت کننده انتقاد های جنسی، همان پیامی 

نظرش  مد  پیام،  کننده  ارسال  که  کرد  خواهد  دریافت  را 
زن  همچنین  بیشتر.  تفاهم  برای  تالش  یعنی  است؛  بوده 
و شوهر نباید از بیان انتقاد جنسی خود هدفی جز بهبود 
به  جنسی  انتقاد  نباید  باشند.  داشته  زناشویی  روابط 
ابزاری برای انتقام جویی یا سلطه طلبی یا باج گیری از 

همسر مبدل شود.

2( از انتقاد های کلی و مبهم بپرهیزید:

بار  کسالت  ما  »روابط  که  قبیل  این  از  هایی  جمله  بیان 
شده« یا »من ناراضی ام« خیلی کلی است و طبیعتا مناسب 
جزیی،  و  ریز  بسیار  یکدیگر  برای  باید  زوجین  نیست. 
مصداق مشکل یا موردی را که ناراحت کننده است، بیان 
مقابل  طرف  که  است  صورت  این  در  تنها  چون  کنند؛ 

یا  بدهد  تغییر  باید  را  چیزی  چه  احیانا  شود  می  متوجه 
اصالح کند.

3( از انتقادهای نامعقول بپرهیزید:
های  فیلم  تصورات،  و  باورها  ها،  شنیده  پایه  بر  انتقاد 
پایه و  یا ادعاهای سودجویان نیز بی  مستهجن، ماهواره 
توانایی  از  شناخت  پایه  بر  باید  زوجین  است.  نتیجه  بی 
ها و استعداد های یکدیگر از هم توقع داشته باشند زیرا 

تنها در این صورت است که می توانند از زندگی زناشویی 
احساس رضایت واقعی داشته باشند.

4( از ظاهر یکدیگر انتقاد نکنید:
از طرح انتقاد درباره اندام تناسلی، اندازه یا قوام و رنگ 

با  است  همسرتان ممکن  زیرا  بپرهیزید  اینها  نظایر  و  آن 
به  نتواند  هم  پرعارضه  و  پیاپی  و  دشوار  هایی  جراحی 

تغییرات دلخواه و مورد نظر شما دست یابد.

دوم  ضمیر  با  جمالت  شروع  و  آمرانه  های  انتقاد  از   )5
شخص مفرد بپرهیزید:

بیان جمالتی نظیر اینکه »تو باید بفهمی که .... رفتارهای 
تو وقتی که....« فقط به تشدید اختالفات دامن می زند. 
پیام  که  عباراتی  از  است  بهتر  جمالت،  گونه  این  جای  به 
دلنشین تری دارند استفاده کنید: »من احساس آرامش و 

رضایت بیشتری دارم وقتی که ...« و نظایر آن.

6( از انتقاد های تحقیرکننده و تهدیدکننده پرهیز کنید:
جمالتی مانند »زندگی ما به آخر خط رسیده... تو دیگه 
نداره...  معنا  زندگی  این  ادامه  دیگه  نمی  کنی...  تغییر 
به خراب کردن  آن فقط  تو اصال زن نیستی...« و نظایر 
روابط  بهبود  و  تفاهم  باقیمانده  و  احتمالی  مسیرهای 

زناشویی می انجامد و هیچ سود دیگری ندارد.

7( از انتقاد در زمان و مکان نامناسب بپرهیزید:
که  زمانی  یا  دارد  وجود  اختالف  و  دلخوری  وقتی 
یا  ندارد  را  سرد  جمالت  شنیدن  انتظار  اصال  همسرتان 
در حین یک رابطه زناشویی، طرح انتقاد می  تواند بسیار 

مخرب باشد و نتایج معکوسی به بار آورد.

8( از مقایسه بپرهیزید:
هرگز همسرتان را با همسر قبلی یا همسر دیگران یا زنان 
و مردان دیگر مقایسه نکنید. این کار جز کاهش اعتمادبه 
دیگری  ثمره  شما  به  او  سوءظن  و  لجاجت  و  او  نفس 
یکدیگر  از  کامل  شناخت  با  باید  زوجین  داشت.  نخواهد 
با هم صحبت کنند. و  دارند  تمایل  آن  به  که  آنچه  درباره 
از  استفاده  به جای  اوقات  گاهی  اینکه  آخر  نکته  باالخره 
آنچه  انتقادی بهتر است عمال و به صورت رفتاری،  کالم 
را که می خواهید ابراز کنید و از این طریق به بهبود روابط 

زناشویی تان کمک کنید.

در 5 مورد زیر هرگز با 
دیگران صحبت نکنید

می  زندگی  زیرک  و  دورو  اما  انگیز  شگفت  دنیایی  در 
کنیم. گاهی بهتر است زبان خود را بسته نگهدارید و با 
مردمی که با شما صحبت می کنند فقط یک لبخند بزنید 
و درمورد موفقیت ها و خوشبختی خود به اندازه کافی 

زیرکی و زرنگی داشته باشید.

کشف  سوی  و  سمت  به  بشر  کنجکاوی  دیگر  طرف  از 
همچنین  است  زندگی  حقایق  و  ازرازها  بسیاری  درک  و 
اطالعات  و  دانش  که  هستند  قلبی  سیاه  های  شخصیت 
درمورد سایر افراد را برای نابود کردنشان به افراد دیگر 
آدم پرحرفی باشید  اگر به طور طبیعی  بازگو می کنند. 
پنهان  باید  را  چیز  چه  و  بازگو  باید  را  چیز  چه  بدانید 
سازید. چرا که در غیر این صورت میتوان اطمینان داشت 
که مشکالت زندگی شما به بزرگترین موضوع خطرناک 

تبدیل خواهد شد.
مشکالت شما متعلق به شماست و صحبت کردن درباره 
شکست هایتان ایده بدی است چرا که شما نزد دوستانتان 
به عنوان یک شخص منفی شناخته می شوید. افراد مثبت 
می  و  ندارند  مشکالت  انتشار  برای  اشتیاقی  هیچگاه 
توانند مشکل و بیچارگی شما را نزد خودو خانواده اتان 

به سمت خوبی بچرخانند.

هر کس در زندگی ظرفیتی دارد و اگر کسی قصد دخالت 
درزندگی شما راداشته باشد سعی کنید چشم پوشی کرده 
و از مطالب طنز و خنده دار استفاده کنید. با ریشخند و 
خنده می توان موقعیت ها را کنترل کرد درضمن این که 

با افراد منفی می توان ادب را حفظ کرد.

دیگران  با  آنها  درباره  نباید  هرگز  که  مورد   5 دراینجا 
صحبت کرد آورده می شود :

1 رازهایتان
حقیقت  خبر،  از  رازبخشی  چیست؟  "راز"  لغت  معنی 
معلوم یا اطالعات شناخته شده برای تعداد محدودی از 
افراد است. هر شخص به نوبه خود در دنیا حداقل یک راز 
دارد. همه می دانیم که حفظ اسرار از موضوعات چالش 
وسوسه  بر  تواند  نمی  کسی  هر  که  چرا  است  برانگیز 
غلبه  اتقاقات  و  اشخاص  درباره  اطالعات  کردن  مطرح 
کند. تنها باید به عزیزترین و نزدیکترین فرد در زندگی 
مطمئن  و  کرد  مطرح  را  عادی  و  کوچک  رازهای  خود 
بازی  مسأله  این  با  هرگز  خانواده  اعضای  که  باشیم 
پنهان  بر  سعی  بزرگ  رازهای  مورد  در  کرد.  نخواهند 
که  زمانی  هرگز  باشد.  آن  افشای  بودن  ممنوع  و  بودن 
رازهای بزرگ نزد تعدادزیادی از افراد و دشمنان برمال 

شده باشد شبهاخواب راحتی نخواهید داشت.

2 زندگی خصوصی
است  ارزش  با  و  مقدس  موضوع  یک  خصوصی  زندگی 
که  داریم  باور  اما  نباشیم  خرافاتی  شخصی  اگر  حتی   .
قدرت احساسات اشخاص درزندگی خصوصی بی تأثیر 
نیست. هیچکس دوستندارد که به واسطه عالیق، گفتار و 

کردارش محکوم شود.

بحث  به  را  همدیگر  ناخودآگاه  بطور  جوانان  امروزه 
وانتقاد درباره زندگی خصوصی اشان تحریک می کنند. 
وب  در  را  خود  های  فیلم  و  عکسها  شخصی،  اطالعات 
کنند  می  منتشر  اجتماعی  مختلف  های  رسانه  و  سایتها 
جزییات  تا  دهند  می  نفر  ها  میلیون  به  را  فرصت  این  و 

زندگی شخصی یکدیگر را مشاهده کنند.
شبکه های اجتماعی بزرگترین منبع اطالعات نادرست و 
دروغ است. دشمنان نیز از این موضوع بیشترین استفاده 
یا  شما  به  طریق  این  از  توانند  می  داشت.  خواهند  را 
نزدیک ترین افراد به شما تهمت و افترا بزنند و این برای 
روابط شما بسیار خطرناک است. حذف یا مسدود کردن 
حساب کاربری نیازی نیست فقط سعی کنید دراین شبکه 
برای  را  شما  شخصی  زندگی  که  کمتری  های  عکس  ها 
قرار  سازد  می  دسترس  قابل  بد  و  خوب  های  شخصیت 

دهید .

3 درآمدها
جو  و  پرس  درآمدتان  درباره  دیگران  دارید  دوست  آیا 
معموال  و  است  معنی  بی  و  بیجا  سؤال  این  نه.  کنند؟ 
دیگران  پول  دارند  دوست  که  پرسند  می  را  آن  کسانی 
باشید  داشته  ثابت  درآمد  خواهید  می  اگر  بشمارند.  را 

درباره آن کمتر الف بزنید. مردم اغلب

نمی توانند بر حس حسادت خود در مورد رفاه دیگران 
در  زیادی  منفی  تاثیر  توانند  می  ها  حسادت  کنند.  غلبه 
تحقق شانس و بخت شما داشته باشند. اگر در یک سطح 
حسادت  درمقابل  بگیرید  یاد  باید  هستید  خوبی  مالی 
هنر  کنید.  مقاومت  و  ایستادگی  چگونه  دیگران  غبطه  و 
بلکه  نیست  درآمد  کسب  توانایی  به  فقط  شدن  پولدار 
مهارت پس از آن و پنهان کردن درآمدتان از افراد بدخواه 
نیز شامل می شود. در این مواقع باید بطور طبیعی رفتار 
کنید و کمتر درباره دارایی و ثروت خود صحبت نمایید. 
این کارهمانند یک پوشش در مقابل انرژی های منفی و 

افراد حسود می باشد.

4 قلب شما
است.  پذیری  آسیب  و  شکننده  بسیار  موجود  بشر  قلب 
به  جدی  آسیب  تواند  می  دقت  بی  عمل  یا  واژه  یک  تنها 
دیگران  با  گفتن  سخن  هنگام  به  باید  پس  کند.  وارد  آن 
است  آن  آرزوی هر شخصی  و  میل  باشید.  کامال مراقب 
و زندگی  یابد  آنچه منفی است رهایی  از هر  که روحش 
با روح ومستحکمی داشته باشد اما هرچیزی ولو جزیی 
یافتن  باز می گردد. دشمنانتان در صدد  اندک به شما  و 
نقاط ضعف شما هستند و این مسأله اصال خوب نیست. 
شکی در این نیست که رقیبان شما فرصت های مناسبی 
برای ریختن نمک به زخم هایتان پیدا می کنند و زندگی را 

برای شما مشکل تر و سخت تر می سازند.

اگر بخواهید دردهای خود را با دیگران در میان بگذارید 
باالیی  درک  شما  صحبت  طرف  که  باشید  مطمئن  باید 
کارها  در  خلوص  و  صدق  و  گشودگی  باشد.  داشته 
نیازمند درجه باالیی از دلگرمی و اطمینان است. هنگامی 
که ناراحتی ها و نگرانی ها مانند یک وزنه بر روی قلب 
بدون  خود  باخدای  را  خود  روح  کنند  می  سنگینی  شما 
هیچ مانعی ارتباط دهید . او کسی است که هرگز زندگی 

ما را نقد و ما را محکوم نخواهد کرد.

5 اهداف آینده
دارد.  رؤیاهایی  و  ها  نقشه  و  اهداف  دردنیا  کسی  هر 
نقشه  درباره  پرداز  خیال  ی  ها  شخصیت  از  بسیاری 
بحث  ندارند  خوبی  دانش  که  افرادی  با  اشان  آینده  های 
رؤیاهایتان  بازگویی  در  چیزی  چه  میکنند.  گفتگو  و 
و  کردن  اعالن  بدون  است  بهتر  دارد؟  وجود  دیگران  به 

اشتراک بادیگران به اهداف خود برسید.
از نظر علمی ثابت شده است که افراد پرحرف نسبت به 
کسانی که ایده ها و طرح های آینده اشان را همانند یک 
راز حفظ می کنند شانس کمتری برای رسیدن به نتیجه 
دلخواه خود دارند. اهداف و ایده های شما باید شخصی 
باشد نه عمومی. وقتی درحال انجام وظایف خود هستید 
بارعایت این موارد از فرصت های مناسبی برای رسیدن 

به موفقیت های خود برخوردار خواهید شد.

ازنقشه  را  دیگران  که  آن  برای  تمایل  این  سرکوب کردن 
بازی  این  اما  است.  سختی  کار  نکنید  مطلع  خود  های 
روی  بر  شما  تمرکز  باعث  امر  این  دارد.  تالش  ارزش 
تحریک  آن  اتمام  برای  کافی  اندازه  به  و  شده  افکارتان 

خواهید شد.

معایبی  و  مزایا  اما  است  خوب  مردم  با  ارتباط 
که  هستند  گر  حیله  افراد  برخی  متأسفانه  دارد. 
اولیه  های  فرصت  و  عقب  به  را  شما  توانند  می 
این  که  کنند  می  سعی  باهوش  افراد  بکشانند. 
زندگیشان  و  ندهند  دشمنانشان  به  را  ها  فرصت 
را مانند یک راز حفظ می کنند و از صحبت کردن 
با افرادی که اعتمادی به آنها ندارند خودداری می 
شما  دشمن  تواند  می  شما  زبان  بدانید  باید  کند. 
شود. امیدواریم این نصیحت ها به شما کمک کند 

تا در راه پیشرفت و موفقیت ثابت قدم باشید.

فرار خانواده از 
داشتن فرزند را 
جدی بگیــــرید

دکتر مهدی خسروی
روانشناس و استاد دانشگاه 

فلسفه های  مهم ترین  از  یکی  اسالم،  مبین  دین  در 
روایات  و  آیات  در  و  است  نسل  تداوم  و  بقا  ازدواج، 

بسیاری نسبت به فرزندآوری توصیه شده است. 
همچنین در فرهنگ ایران ایران نیز فرزندآوری جایگاه 
ویژه ای دارد. فرزند که در زمان گذشته رکن مهمی در 

بی مهری هایی  هفتهبا  این  می رفت؛  شمار  به  خانواده 
مواجه شده به طوری که طی دو دهه اخیر فرزندآوری 
خانواده ها با تحوالت زیادی روبه رو شده و زاد و ولد 
به گونه ای شده که جمعیت کشور را رو به پیری برده 
است. برای بررسی این موضوع جوانب مختلفی را باید 
حوزه  کارشناسان  از  بسیاری  البته  داد.  قرار  نظر  مد 
بین  دوستی  روابط  وجود  که  هستند  معتقد  خانواده 
دختران و پسران جوان عاملی است که نه تنها ازدواج 
را به تاخیر می  اندازد، بلکه آسیب خود را در قالب عدم 
با  که  چرا  می دهد.  نشان  نیز  فرزند  داشتن  به  تمایل 
از  بسیاری  افراد،  میان  نشده  مدیریت  دوستی  روابط 
در  و  نمی  روند  ازدواج  و  خانواده  تشکیل  زیربار  آنها 

صورت ازدواج نیز از داشتن بچه سرباز می  زنند. 
اما پدر و مادرهایی که سنی از آنها گذشته و فرزندانشان 
در آستانه ازدواج هستند یا سال های ابتدایی زندگی شان 
را سپری می کنند، نگران پدیده اجتماعی جدیدی به نام 
کاهش میل به فرزندآوری و داشتن بچه هستند. نگرش 
والدین قدیمی نسبت به فرزندانشان در رابطه با زندگی 
مسائل  در  تفاوت  این  و  است  متفاوت  فرزندآوری  و 
مختلفی بروز می کند. در عین حال نباید فراموش کرد 
که عدم میل برخی از جوانان به داشتن فرزند مساله  ای 
است که این روزها رواج پیدا کرده به طوری که بسیاری 
عنوان  فرزند  نداشتن  را  ازدواج  شرط  پیش  افراد  از 
کرده اند. این پدیده جدید اجتماعی رو به افزایش است و 
باید مورد توجه مسووالن قرار گیرد؛ اما متاسفانه باید 
کرده اند.  توجه  کمتر  مقوله  این  به  مسووالن  که  گفت 
بنابراین خانواده ها و مسووالن باید فرار خانواده های 
طرفی  از  بگیرند.  جدی  را  فرزند  داشتن  از  جوان 
خانواده ایرانی در سال های اخیر کوچک شده در حالی 
که در دهه 60 هر خانواده 5 یا 6 نفر عضو داشت؛ اما 

است.  کرده  پیدا  کاهش  نفر   3 به  تعداد  این  هم  اکنون 
آمارها بیانگر این است که دیر یا زود جمعیت جوان ما 
پیر می  شود و قابلیت جوانی و پویایی خود را از دست 
داشتن  به  می توان  را  کشور  پویایی  طرفی  از  می دهد. 
نسلی جوان دانست. بنابراین الزم است در برنامه های 
برای  اساسی  چاره ای  فکر  به  بلندمدت  و  کوتاه مدت 
پویایی نسل جوان و همچنین گرایش افراد برای تشکیل 

خانواده و فرزندآوری بود.
تحوالت  جمله  از  متعدد،  دالیل  به  اخیر  سال های  در 
جمعیتی  سیاست های  نیز  و  اقتصادی  و  اجتماعی 
نرخ  کاهش  با  می شده  اعمال  گذشته  دهه های  در  که 
موضوع  این  و  هستیم  مواجه  کشور  در  فرزندآوری 
و  جمعیتی  بحران های  بروز  زمینه ساز  می تواند 

اجتماعی در آینده باشد.
در دو دهه اخیر با توجه به تغییراتی که در جامعه به 
دلیل تحوالت فرهنگی و اجتماعی و کاهش آمار ازدواج 
نداشتن  دلیل  به  جوانان  از  بسیاری  است،  داده  رخ 
از پدر و مادر  احساس مسوولیت در هنگام رشد خود 

شدن فرار می  کنند. البته در کنار این مشکل می  توان به 
تغییر  این  عنوان  به  هم  تحصیل  و  اشتغال  موضوعات 
رفتار و نگرش اشاره کرد. کاهش میل به فرزندآوری و 
نرخ تولید مثل در کشور آسیب های جدی به دنبال دارد، 
درواقع از نظر جمعیتی، بحران سالخوردگی کشور را 
را  جوان  جمعیت  روند  این  ادامه  و  کرد  خواهد  تهدید 
جست وجو  با  می کند.  تبدیل  آسیب پذیر  و  کهنسال  به 
فرزند  داشتن  به  تمایل  که  میان خانواده های جوان  در 
ندارند، در می یابیم که بسیاری از خانواده ها می گویند 
و  ندارند  را  فرزند  از  حمایت  توانایی  مالی  نظر  از 
هم  گاهی  برآیند.  بچه  هزینه های  پس  از  نمی توانند 
آنها  شدن  فرزنددار  مانع  بلندپروازی ها  و  خواسته ها 
امکانات  بهترین  می خواهد  خانواده  که  چرا  می شود؛ 
را برای فرزندش فراهم کند اما چون چنین توانایی ای 

ندارد، حتی قید فرزنددارشدن را نیز می زند.
البته نمی توان برای افزایش میل به فرزندآوری تنها با 
رفت  پیش  بخشنامه  و  دستورالعمل  با  و  قوانین  وضع 
و زوج های جوان را به فرزندآوری وادار کرد. چرا که 
فرزندآوری و تشویق به آن الزاماتی می خواهد که باید 
در جامعه فراهم باشد و مسووالن و سیاست گذاران نیز 
در اعمال سیاست گذاری های خود در بخش جمعیت به 
نمی توان  را  واقعیت  این  حال  عین  در  کنند.  توجه  آن 
فرزندآوری  به  تمایل  جامعه  از  بخشی  که  کرد  انکار 
هستند  موظف  مسووالن  اما  داده اند؛  دست  از  را 
سازوکارهای هدفمند حمایتی و تشویقی را به کار گیرند 

و بنیان های خانواده را تحکیم کنند.
تشویق  و  زادآوری  افزایش  که  است  این  آخر  نکته 
میان  برابر  مشارکت  با  تنها  فرزندآوری  به  خانواده ها 
خانواده ها و دولت محقق می شود و نباید آن را نادیده 

گرفت.
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اجتماع به یك بیمار روان چگونه نگاه می کند؟

ما و دیگران متفاوت
سهره آبی

 
بحث سر فاصله انداختن است. بسیار ساده است. شاید برای شما هم پیش آمده 
این فرق برای شما ممکن است جذاب  با بقیه فرق می کنم.  باشد که بگویید من 
باشد و برای کسی هم ایجاد مشکلی نکند و جامعه هم آن را به راحتی بپذیرد. 
ولی اگر این فرق جزو ویژگی های ناخواسته شماست و برای خودتان و جامعه 
آزاردهنده باشد یا جامعه فقط خیال کند که ممکن است از این تفاوت آزار ببیند، 
از  بسیاری  در  که  می کند  رفتاری  شما  با  می زند.  پس  را  شما  که  است  وقت  آن 
را مرتکب شده اند، کرده است. شما را طرد می کند  با کسانی که جرمی  مواقع 
از  با بقیه فرق دارید.  اینکه شما  انفرادی ناخواسته می فرستد، فقط برای  و به 
آیا  از منظر اخالقی وانسانی که  این قضیه نگاه کرد: یکم  دو منظر می توان به 
چنین کاری درست است یا نه؟ دوم از این نظر که این تفاوت ستیزی به نوعی در 

زیرمجموعه کارهایی قرار می گیرد که در راستای تکامل انسان قراردارد.
به  شاید  و  است  دشواری  بسیار  کار  جامعه  اخالقی  قضاوت  اخالقی:  منظر 
راحتی نتوان گفت کاری که جامعه می کند درست است یا نه، ولی از دید یکی از 
افراد جامعه بدون در نظر گرفتن بسیاری از جنبه های بغرنج این موضوع و بنا 
یا  بر تجربیات تلخ اجتماعی می توان گفت که وقتی جامعه شروع به طرد یکی 
تعدادی از اعضای خود می کند، چه به صورت مجازی یعنی با بی توجهی به آرا 
و نظریات )فراموشی(  یا به صورت فیزیکی با ایجاد ترس از افراد وقطع روابط 
انسانی با آنها و منزوی کردن شخص یا اشخاص، دست به یك قمار بزرگ می زند. 
قماری که بازنده همیشگی ندارد وممکن است گاهی به سود جامعه و گاهی به 
ضرر آن تمام شود. مردم همیشه از چیزهایی که فکر می کنند ناخوشایند است 
فرار می کنند مثال یك مشکل ساده را تا وقتی که به یك مشکل جدی تبدیل نشود، 
نادیده می گیرند. یا اتفاقی که شاید با یك نگاه عاقالنه ورسیدگی در زمان مناسب 
قابل حل باشد را آنقدر به تعویق می اندازند، وقتی سیل حوادث می آید آنها را به 
راحتی غرق می کند با همه دست و پاهایی که این وسط برای فرار یا نجات )هر 
اسمی که روی آن می گذارید مهم نیست( از این رویدادها می زنند. این به انزوا 
به هر  را درك نمی کنیم،  افراد هم همین کار را می کند. وقتی که کسی  کشاندن 
دلیلی اینکه افکارش با ما فرق دارد یا او یك بیمار روان است یا در کل با ما فرق 
در چه موردی  کاری  نباشد چه  که حواس مان  باعث می شود  او  و  ما  این  دارد. 
انجام می دهیم. آتشی را در خرمنی می اندازیم، مثال برای بیماری که تنهایی و 
جدا افتادن برای او بدترین چیز است، نسخه ای می پیچیم که ممکن است عاقبت 
خوشی نداشته باشد، این نسخه فردی نیست وجامعه آن را برای افراد متفاوت 
می پیچد. بیشتر مواقع به خاطر ترس ما است در مواجهه با پدیده ای که ندیده ایم. 
بیماران روان هم برای ما به همین دلیل ترسناکند و ما از واژه روانی برای نامیدن 
آنها استفاده می کنیم که نوعی توهین در این صفت وجود دارد. به نظر نمی رسد 
هیچ کس دوست داشته باشد که سالمت روان خود را عمدا از دست بدهد ولی اگر 
بفهمید که همکالسی شما از بیماری روان رنج می برد چه نگاهی به او می کنید؟ 
اگر او دچار توهم باشد چه تصوری از او در سر می پرورانید. همه اینها باعث 
ابراز بیماری خود  از  یا  می شود که شخص دچار مشکل، درخواست کمك نکند 
پیدا  بیرونی  نمود  یا  او خارج شده  کنترل  از  بیماری  یا  که  تا زمانی  کند  امتناع 
کند در این زمان ممکن است بسیار برای رسیدگی دیر شده باشد. ولی اگر نگاه 
جامعه از طرد به پذیرش و سازش و مدارا و درك تغییر کند، می توان از بسیاری 

حوادث ناخواسته پیشگیری کرد.

از نگاه تکاملی: وقتی در ژن های یك فرد تغییری صورت بگیرد ممکن است این 
تغییر یا بروز خارجی داشته باشد یا نداشته باشد ودر چندین نسل هم مشخص 
کنترل  تحت  ما  اجتماعی  رفتارهای  از  بسیاری  که  است  شده  اثبات  نشود. 
ژن های ما شکل می گیرد و این عامل با عوامل محیطی توامان باعث ساخته شدن 
شخصیت و روان یك فرد می شود. حال جامعه برای کنترل خود ناخودآگاه ممکن 
است واکنشی نشان دهد که به سمت حذف فرد متفاوت پیش ببرد. این رفتاری 
است که در جوامعی از جانوارن دیگر هم دیده می شود. موجوداتی که حتی به 
سطح دارا بودن شعور نرسیده اند وسعی می کنند ژن هایی را که ناکارآمدی آنها 

واضح است، از گروه حذف کنند.

با بقیه موجودات دارد، وجود قوه  انسان  با همه تشابهات ولی فرق بزرگی که 
حتی  برخالف  بگیرد  دیگری  تصمیمات  بتواند  می شود  باعث  که  است  تعقل 
و  دارد  نگه  جامعه  در  افراد  و  ژن ها  از  سی  یك  یعنی  خود،  ژن  انتقال  سیستم 
بپذیرد یا به اشتباه رد کند. همیشه هم رفتارها به تاثیرات ژن برنمی گردد ولی 
جامعه  ترس  می شود،  استفاده  کردن  رد  یا  پذیرش  برای  سیستم  یك  از  هم  باز 
نوعی واکنش دفاعی جامعه در مقابل چیزهایی است که آن را برای خود یا بقای 
فرضی  تحدید  این  مقابل  در  حتی  است  ممکن  رفتارها  می داند.  خطرناك  خود 
منطقی نباشد ولی بازهم اتفاق می افتد. رفتار جامعه در قبال بیماران روان هم 
البته  از این قضیه جدا نیست، کاری را می کند که فکر می کند به نفعش است و 
ممکن است به ضررش هم تمام شود. از این نظر نمی توان مطمئن بود که رفتار 
جامعه به نفع یا به ضرر کلی و طوالنی مدت آن ختم می شود. مثال در گذشته به 
کسانی که دچار بیماری روان بودند انگ جادوگری و ارتباط با اشباح می زدند و 
در اروپای قرون وسطی برای مثال آنها را می سوزاندند و از دیگر کارهایی که 
امروزه احمقانه بودن آنها برای ما واضح است ولی جامعه آن زمان کارها را به 

عنوان عمل درست می پذیرفته   است.

بهداشت روان

درمان همه مشکالت: 
رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشکالت خانوادگی , اضطراب 
- افسردگی , ترک عادتهای ناخواسته ,ترس ها - نگرانی ها , کسب 

اعتماد بنفس و رفع خجالت , ترک سیگار در یک ساعت , ترمیم غم از 
دست رفته ها و اتفاقات

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

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی 
- روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم 

دکتر روحی شاهین

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

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای 
اعصاب لندن

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

برگزار کنند ه سمینارهای تجربی و روانکاوی
www.advancehypnotherapy.com

7 روش ساده برای 
غلبه بر استرس

آیا احساس استرس دارید؟ البته که این طور است! اگر خوب دقت کنید مشاهده می کنید با 
تعداد زیادی ضرب االجل کاری، انبوهی از کارها - که البته همه آنها در اولویت هستند! - 

و دغدغه اینکه کارهای خود را با کیفیت مناسب انجام دهید، مواجه هستید.
این طبیعت زندگی مدرن است. این غیرممکن است که شغلی را پیدا کنید که افراد در طول 
روز در آن با استرس های مکرر دست به گریبان نباشند. تفاوت افرادی در اینجا تنها نحوه 
مواجهه آنها با استرس است و اینکه چگونه بر آن غلبه می کنند.گزارشی که مجمع جهانی 
اقتصاد در سال 2014 ارائه داده است، نشان می دهد رتبه ایران از نظر سطح استرس افراد 
از میان 122 کشور، رتبه 117است. بدون شک، باال بودن سطح استرس تاثیر مستقیم در 

میزان بهره وری افراد در سازمان ها دارد.

1. با خود مهربان باشید. مهربان بودن با خود، در حقیقت آسان گرفتن است. اگر گاهی 
سرزنش  مداوم  به طور  را  خود  دارید،  نارسایی هایی  خود  کار  در  و  می کنید  اشتباهی 
نکنید. مطالعات نشان می دهد افرادی که بیش از دیگران با خود مهربان هستند، شادتر، 
خیلی  این  البته  می کنند،  زندگی  افسردگی  و  استرس  میزان  کمترین  با  و  خوش بین تر 
تعجب آور نیست اما شاید باور این موضوع دشوار باشد که این گونه افراد در اغلب اوقات 

موفق تر عمل می کنند.

بسیاری از ما این گونه فکر می کنیم که برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب کاری، باید به 
100 درصد  دارند  باوری  باشید کسانی که چنین  اما مطمئن  بدهیم،  فراوان  خود سختی 

اشتباه می کنند.

2. تصویر بزرگ )big picture( خود را به خاطر داشته باشید. معموال در اغلب مواقع 
برای انجام هرکاری که قصد انجام آن را دارید، راه حل های دیگری هم هست. وقتی شما 
»تصویر بزرگ« خود را به ذهن بسپارید، انرژی الزم برای گذر از استرس های ناشی از 

مسائل کوچک روزمره را در خود خواهید داشت.

3. روی کارهای روزمره خود تکیه کنید. اگر از شما سوال شود که بیشترین دالیل بروز 
حجم  بودن  باال  کاری،  ضرب االجل های  چون  مواردی  احتماال  چیست؛  شما  در  استرس 
کاری یا رئیس بداخالق خود را نام می برید. شما احتماال در لیست عوامل استرس زای 
خود»تصمیم گرفتن برای انجام کارها« را از قلم خواهید انداخت. این در حالی است که 
فرد  می خواهید  که  هربار  است.  »تصمیم گیری«  استرس  ایجاد  عوامل  مهم ترین  از  یکی 
جدیدی استخدام کنید، زمانی مناسب برای مذاکره با رئیس خود هماهنگ کنید یا حتی 

لباسی برای خرید انتخاب کنید، شما در معرض استرس هستید!

تعداد تصمیم گیری های  کم کردن  استرس،  برای کاهش  اقدامات موثر  از  یکی  بنابراین 
روزانه و تکیه بر کارهای روزمره است. باراک اوباما اخیرا در مصاحبه ای گفته بود:»اگر 
دقت کنید من اغلب مواقع پیراهن آبی یا خاکستری می پوشم، چرا که تصمیم گیری در این 

مورد عالوه بر ایجاد استرس، از من انرژی می گیرد!«

یک  کردن  اضافه  با  بدانید  اگر  دهید.  اختصاص  خود  به  را  روز  از  دقیقه   10 حداقل   .4
افزودنی به باک خودرو خود، می توانید 100 کیلومتر بیشتر حرکت کنید، به احتمال زیاد از 
آن استفاده خواهید کرد، البته حتی اگر خودرو شما نیز با این روش بیشتر حرکت نکند، 
مطمئن باشید با در نظر گرفتن روزانه حداقل 10 دقیقه برای خود، خواهید توانست بر 
استرس های روزانه غلبه کنید. در این زمان سعی کنید کاری را انجام دهید که برای شما 

لذت بخش، سرگرم کننده یا آرامش بخش است.

برای کاهش  مناسب  از روش های  یکی  باشید.  داشته   to do list اقدام روزانه  لیست   .5
درباره  مختلف  مطالعه   200 حدود  است.  روزانه  اقدامات  فهرست  تهیه  استرس،  سطح 
مواردی چون رژیم های غذایی، ورزش و مدیریت زمان نشان می دهد که استفاده از این 

روش به کسب نتیجه بسیار کمک می کند.

که  چیزهایی  تمام  از  که  است  مهم  بسیار  این  کنید.  توجه  خود  اقدامات  پیشرفت  به   .6
بتواند احساسات، انگیزه و برداشت شما را نسبت به وضعیت پیشرفت اقدامات شما بهبود 
دهد، توجه کنید. برد های سریع و کوچک)quick & small wins( نقش مهمی برای ایجاد 

اطمینان خاطر در افرادی دارد که بطور مداوم در معرض استرس قرار دارند.

7. بدانید چه موقع»خوش بینی« یا »بدبینی« برای شما کارآیی دارد. برای بسیاری از ما، 
ماندن در وضعیت خوش بینی بسیار دشوار است، اما باید به خاطر داشته باشیم، خوش 
بینی همیشه برای بهبود اوضاع به کار نمی آید. گاهی اوقات خوش بینی موجب می شود 
آن  از  بدتر  یا  بحرانی  به  هشدار  وضعیت  از  را  اوضاع  و  شده  غافل  واقعیت  درک  از  تا 

برسانیم. بنابراین همیشه مراقب حالت»خوش بینی« و »بدبینی« خود باشید.
به خاطر داشته باشید استرس، به طور مستقیم کیفیت زندگی شخصی و زندگی کاری را 
تحت تاثیر قرار می دهد، شاید به همین خاطر است که به درستی یکی از مهارت های ده 
گانه معرفی شده توسط سازمان بهداشت جهانی، مهارت مقابله با استرس است، بنابراین 

برای تقویت این مهارت هرچه زودتر اقدام کنید.
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کمتر از یک هفته است از استعفای جوزف سپ بالتر 80 ساله می گذرد. دومینوی فساد 
به سرعت به حرکت سهمگینانه و بی رحم خود ادامه می دهد و سر راه خیلی چیزها را 
با خود می برد . عالوه بر مفتوح بودن پرونده میزبانی قطر در جام جهانی سال 2022 
تمام محافل فوتبالی شده،  و زیر سوال رفتن میزبانی سال 2018 روسیه که دست مایه 
اکنون صرفًا در این یک هفته چندین پرونده دیگر ریز و درشت فساد بالتر رو شده است؛ 
دخالت در انتخابات سال 2010 ترینیداد و توباگو با پرداخت رشوه و دریافت 10 میلیون 
دالر فقط برای میزبانی آفریقای جنوبی در سال 2010، که اسناد آن نزد جک وارنر نایب 

رئیس پیشین فیفا است که تهدید به افشا کرده است.
وارنر صراحتًا در یک برنامه تلویزیونی زنده می گوید اسناد و چک هایی در اختیار دارد 
که ارتباط بین بودجه فیفا با وی و انتخابات سال2010 ترینیداد و توباگو و نیز نقش سپ 
بالتر، رئیس مستعفی فیفا در این انتخابات را فاش می کند. وی افزود: “دیگر رازهای 
این  از  پس  کرد.”  نخواهم  حفظ  را  هستند  کشورم  تخریب  دنبال  به  فعاالنه  که  کسانی 
برنامه تلویزیونی، وارنر در تجمع »حزب مستقل لیبرال« حاضر شد و بار دیگر ادعاهای 
خود را تکرار کرد و قول داد از برنامه خود برای افشای این رسوایی عقب نشینی نکند. 
وی همچنین افزود از این که قبال این اسناد را فاش نکرده عذرخواهی می کند. وارنر گفت 
این مدارک را در اختیار وکالی خود قرار می دهد.او تاکید کرد از به خطر افتادن زندگی 
خود می ترسد اما با ذکر یک جمله معنی دار گفت: “حتی مرگ هم نمی تواند جلوی این 
بهمن را بگیرد.” وارنر خود یکی 14 مظنون اصلی پرونده اخیر فساد فیفا است که از 

سوی مقامات قضایی آمریکا متهم شده اند.
آیا موضوع به همین چهار پرونده مهم فوق ختم شده است ؟ پاسخ خیر.

پرونده های فساد بالتر این مرد همیشه خندان و خوشرو رو به افشاگری روزانه گذاشته 
جامعه  و  فیفا  در  زحمتکش  و  شریف  انسان  عنوان  به  سال  سالیان  که  او  است.  شده 
فوتبالی مشهور بود، به ویژه آنکه در هشت سال اول خدمت خود به عنوان یکی از برترین 
به  خود  حاکمیت  دوم  سال  هشت  در  داشت،  شهره  فوتبال  جهانی  فدراسیون  روسای 
سراشیبی فرو رفت و محبوبیت خود را در یک دوره زمانی چهار، پنج ساله، کاماًل نزد 

فوتبال دوستان از دست داد.
کسانی که درک بین المللی باالیی از وقایع و پدیده ها دارند به وضوح صدای این رسوایی 
اخیر را که در دومینوی افشاگری فساد مالی و اخالقی او شدت گرفته در چندین سال قبل 

شنیده و حس کرده بودند.
چندین پرونده رابطه غیراخالقی با زنان مدل از جمله نامزد کریس رونالدو و یا اتهامات 
فساد اخالقی که به تازگی از سوی جام دالنی رئیس اتحادیه فوتبال ایرلند در مورد نامزد 
فقط  بالتر  اخالقی  اتهامات  است.  افزوده  بالتر  جرم های  سایر  به  شده  مطرح  خودش 

بخش کوچکی از این پازل دومینویی فرو ریخته است.
به  فیفا  اجرایی  کمیته  عضو  و  کنگو  فوتبال  فدراسیون  رئیس  نیست؛  همین  داستان  اما 
دادن  با   2006 جهانی  جام  میزبان  انتخاب  جریان  در  آلمان   ”: است  گفته  فرانسه  رادیو 
رشوه رای کنفدراسیون اقیانوسیه را خرید ولی راجع به این موضوع صحبت نمی شود. 

وقتی پای آلمان در میان است کسی نمی خواهد راجع به فساد صحبت کند .”
به  اسلحه  فروش  های  محدودیت  آلمان  که  است  شده  مدعی  آلمان،  زیت  دای  روزنامه 
عربستان را، به خاطر یک رای لغو کرده است. در نهایت آلمان توانست با پیروزی 12 - 11 
نسبت به آفریقای جنوبی، جام جهانی 2006 را مال خود کند. پیروزی آلمان در آن زمان 
بسیار شوکه کننده بود.یکی از موارد بحث برانگیز دیگر، رای نماینده نیوزلند، چارلی 
دمپسی به صورت ممتنع بود. پیش از رای گیری نهایی، مشخص بود که او قصد دارد 

به نفع آفریقای جنوبی رای بدهد، اما در آخرین لحظات، رای خود را به صورت ممتنع 
اعالم کرد. چارلی دمپسی در سال 2008 فوت کرد و این مساله هنوز نامشخص است که 
جنوبی  آفریقای  به  را  رای خود  )اقیانوسیه(  خود  کنفدراسیون  نظر  برخالف  چرا وی 
اند، کامال  انتخاب شده  نداد. در روزهای اخیر، تمام میزبانی هایی که زیر نظـر بالتر 

زیر سوال رفته اند.
مسئله به همین جا ختم نمی شود؛ پرونده جام جهانی 2002 کره جنوبی و صعود بحث 
انگیز آن کشور به مرحله نیمه نهایی و جزو چهار تیم، همیشه مورد انتقاد بوده است. 
جام جهانی 2002 که با چهارم شدن کره جنوبی میزبان همراه شد، همواره برای فوتبال 
کره-اسپانیا  و  کره-ایتالیا  بازی  دو  در  داوران  مشکوک  های  قضاوت  یادآور  دوستان، 
است. ایتالیا در یک هشتم با داوری مشکوک بایرون موره نو، مغلوب کره جنوبی شد و 
از دور مسابقات کنار رفت. کوریره دلو اسپوت، نشریه ورزشی مشهور ایتالیا چاپ رم، 
در صفحه اول یک هفته گذشته خود، بالتر و فیفا را به تبانی برای رساندن کره جنوبی 

به نیمه نهایی جام جهانی 2002 متهم کرده است.
شاید خوانندگان تعجب کنند ولی بازهم این دومینو ادامه دارد؛ جووانی تراپاتونی فاش 
پلی آف  مرحله  در  جنوبی  ایرلند  و  فرانسه  ملی  تیم های  جنجالی  بازی  از  بعد  که  کرد 
انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، جوزف سپ بالتر از او خواسته است اتفاقی 
را که در آن بازی رخ داد، فراموش کند. در جریان آن بازی فرانسه به لطف خطای هند 
محرز تیری هانری موفق به زدن گلی شد که جواز حضورش در جام جهانی را صادر 
کرد. سرمربی ایتالیایی پیشین ایرلند جنوبی به نشریه استمپا گفت: تک تک ثانیه  های آن 
بازی را که در پاریس داشتیم، به یاد دارم و مهمتر از همه آنها زمانی که هانسون، کمک 
داور بازی رو به من کرد و خندید. من با بالتر هم دیداری داشتم و او به من گفت: بیایید 

کنار هم باشیم و راهی برای فراموشی این اتفاق پیدا کنیم.
جالبتر آنکه بالتر رسمًا با ظاهر سازی، پول حاصله از عدم صعود ایرلند را غیرمستقیم 
کردم  مالقات  بالتر  با  من  گفت:”  اوگی  مجله  با  مصاحبه  در  تراپاتونی  است.  پرداخته 
شد،  وارد  صدمه  کره  در   2002 سال  ایتالیا،  و  من  به  نداشتم.  کار  این  به  ای  عالقه  ولی 
همینطور سال 2009 که فرانسه با گل هند هانری به فینال صعود کرد. این اتفاقات برای 
از  پس  است.  شده  گرفته  بازی ها  در  گذاری  تاثیر  تصمیمات  و  داده  رخ  شخصه  به  من 
اینکه فرانسه با گل هند هانری مانع صعود ایرلند به جام جهانی شد، من با میشل پالتینی 
داد که  ترتیب  بازی دوستانه  برایش گفتم. سپس بالتر یک  را  تماس گرفتم و همه چیز 
سود حاصل از آن، تقریبا معادل سودی بود که در صورت صعود به جام جهانی دریافت 

می کردیم. برای من پول اهمیت داشت؟ من می خواستم در جام جهانی باشم.”
به کمک دست،  تیری هانری، ستاره وقت فوتبال فرانسه  اینکه  از  ؛ پس  از طرفی دیگر 
باعث شکل گیری گل صعود تیمش در بازی پلی اف جام جهانی 2010 مقابل جمهوری ایرلند 
شد، سران فوتبالی این کشور قصد شکایت از فیفا را داشتند که گویا نهاد تصمیم گیرنده 
برای فوتبال در قالب بودجه 5 میلیون یورویی برای ترمیم و بازسازی ورزشگاه به آن  ها 
حق السکوت داد تا کار به شکایت نینجامد! دالنی مدیر اجرایی اتحادیه فوتبال ایرلند در 
این باره بیشتر توضیح داد: “فیفا از اینکه راهی برای ساکت کردن ما یافته بود، خوشحال 
بود. شخص بالتر هم با خونسردی خود مدام به اعتراض های لبخند می زند. این پول به 
ما پرداخت شد تا در واقع از حق اعتراض به داوری و ارکان فیفا صرفنظر کنیم”. طبق 
توافق صورت گرفته بین فیفا و اتحادیه فوتبال ایرلند قرار بود در صورت صعود کشور 
بریتانیایی به جام جهانی 2014، 5 میلیون یورو قرض پس داده شود اما جمهوری ایرلند 

هرگز صعود نکرد و سرنوشت آن پول هم مشخص نشد.

اما در تمام این روندها، سوال اینجاست : مجمع فیفا کجای این داستان است ؟
اقبال  از همه عدم  تمام پرونده های فساد مطرح شده و مهمتر  آنچه مهم است علیرغم 
عمومی فوتبال دوستان که در چندین نظرسنجی باالی نود درصد عدم رضایت از او را 
به واسطه بحران رشوه و فساد اعالم کرده اند، ژوزف ، این پیرمرد 80 ساله مجددا به 
کرسی ریاست فیفا تکیه زد. علیرغم اجرای بی نظیر سبک به ظاهر دموکراتیک در این 

مجمع بزرگ فوتبال، یک شباهت عمده با فوتبال ایران را نیز در پی داشت.
یکی از بزرگترین شباهتها، عدم مقبولیت عمومی فرد برگزیده است. اکنون بدیهی است 
که در بسیاری از نظرسنجی ها که در دنیای فوتبال صورت می گیرد، بالتر چه قبل از 
استعفا و چه بعد از استعفا، حتی نمی تواند 10 درصد رضایتمندی را به همراه بیاورد. 
این نقطه شباهت با فدراسیونی در ایران است که در صورت برگزاری نظرسنجی قطعا 
رکورد باالی نود درصد را در عدم مقبولیت می شکند. نقطه این شباهت این است که در 
این  بلکه  انتخاب نمی دهند  را در  نهایی  هر دو، نخبگان، فوتبال دوستان و مردم، نظر 
اعضای مجمع هستند که در چارچوب ساز و کارهای خاص برای انتخاب هایشان فرد 
به  به برآیند برداشت و درک عمومی نسبت  البته هر دو بی تفاوت  را تعیین می کنند و 

مقبولیت انتخابهایشان.
برای حفظ  برابر فساد واضح بالتر،  با سکوت مطلق در  فیفا  مجمع جهانی فوتبال در 
بر  نظارت  مجمعی  هر  وظایف  مهمترین  از  یکی  کرد.  قربانی  را  حقیقت  خود،  منافع 
فیفا  این فساد، مجمع  به  منتهی  در سالیان  که  است  آن مجموعه  اجرایی  ارکان  عملکرد 
علیرغم ندای بلند مخالفین بالتر، کوچکترین حرکتی از خود بروز نداده و عماًل خود را 

عمدًا به سکوت و نادانی زد .
فوتبال  نزد  فیفا  شدن  اعتبار  بی  شاهد  باید  اکنون  فیفا  است:مجمع  این  حاضر  وضع 
به  ای  که هزینه  باشد  مالی  اخالق و سالمت  در رعایت  و هواداران  باشگاهها  دوستان، 
مراتب بیشتر و زیادتر از بی آبرویی این پیرمرد خندان دلبسته به جاه و مقام یعنی ژوزف 
سپ بالتر دارد. بی اعتباری فیفا و بی آبرویی روزمره ارکان اجرایی فیفا، آنقدر سنگین 
است که اگر کسی به منافع فوتبال می اندیشید، اجازه نمی داد که اعتبار و صالحیت مهم 
ترین رکن فوتبال این گونه به حراج گذاشته شود و به این نقطه برسد.جالبتر و مضحکتر 
اینکه حتی این شور بودن آش آنقدر باال گرفت که این مجمع فیفا نبود که دست به کار شد، 
بلکه این ورود نهادهای امنیتی و پلیسی و رسوایی مالی و اخالقی پیرمرد همیشه خندان 
رئیس فیفا، ژوزف سپ بالتر بود که او را وادار به استعفا کرد.اجازه بدهید شاهکار و 

شاه بیت کلمات بالتر را در متن استعفای هفته پیش او نقل کنم :
 While I have a mandate from the membership of FIFA, I do nofee- thaI have“
 a mandate from the entire world of footbal- — the fans, the players, the clubs,

”,the people who live, breathe and love footbal- as much as we al- do aFIFA
او صراحتًا به مجوز و اختیاری که از اعضای فیفا و مجمع به او داده اند اشاره می کند و 
در ادامه اضافه می کند در مقابل احساس نمی کند این اختیار و مجوز از سوی هواداران، 
فوتبالدوستان، باشگاهها و تمام کسانی که در این فضا تنفس می کنند ، زندگی می کنند 

و به فوتبال عشق می ورزند به او داده شده باشد.
به راستی این پیرمرد خندان با تاخیر حداقل چهار، پنج ساله فهمید که او مقبولیت عمومی 
ندارد و او را دوست ندارند و از نظر فوتبال دوستان، باشگاهها و مردم او نماینده واقعی 
این مجمع جهانی فوتبال نیست تا حدی که این حقیقت و واقعیت را در متن استعفای خود 

آورد . به راستی داستان فوق برای شما آشنا نیست؟

ورزش

خدمات نقاشی ساختمان
تعمیرات ساختمان

 کلی و جزیی

07780814374

  Hairdressers به تعدادی
 Beauticians

 Nail Technicians
 Lemge Laser clinic

07748845034
drshirafkan@hotmail.com

دکتر عباس شیرافکن 

رابطه دردناک پرسپولیس با بازیکنان خارجی

آژیر همیشه قرمز!
به نظر می رسد جدایی فرناندو گابریل از پرسپولیس قطعی شده 
جزو  برزیلی  هافبک  این  دارند  عقیده  منتقدان  از  بسیاری  است. 

دوم  نیم فصل  برای  درخشان  حمید  قبول  قابل  خریدهای  معدود 
برانکو  حضور  زمان  از  وجود  این  با  است.  بوده  چهاردهم  لیگ 

ایوانکوویچ روی نیمکت سرخپوشان، بخت گابریل هم برگشت تا 
او کم کم از ترکیب اصلی دور شود و در نهایت از لیست فصل بعد 

قرمزها بیرون برود.
 در مورد اینکه چرا برانکو گابریل را نخواست، حرف و حدیث های 
مسائل  بحث  یکسو  از  می رسد  نظر  به  اما  دارد،  وجود  زیادی 
انضباطی این بازیکن باعث دلسردی مربی پرسپولیس شده و از 
سوی دیگر نگرش متفاوت مربی کروات به فوتبال مقدمات حذف 
او را فراهم کرده است. اگرچه گابریل یک توپ  پخش کن باهوش 
بود، اما ظاهرا برانکو ترجیح می دهد هافبک هایی با جنگندگی و 
به هر حال گابریل هم در  باالتر در اختیار داشته باشد.  دوندگی 
آستانه جدایی از پرسپولیس قرار گرفته تا یک نکته بیش از گذشته 
آشکار شود؛ اینکه باشگاه پرسپولیس کماکان در برقراری تعامل 
با بازیکنان خارجی اش دچار مشکل است. در حقیقت آنها ساالنه 
خارجی  بی کیفیت  بازیکنان  استخدام  برای  پول  دالر  هزار  ده ها 
دور می ریزند، اما درست وقتی یکی از آنها خوب و به دردبخور از 
کار درمی آید، ناگهان پر و بالش قیچی می شود و به دالیل مختلف 

از این تیم جدا می شود!

 شاهکار 465 میلیونی!
طول  در  پرسپولیس  خریدهای  عجیب ترین  از  یکی  تردید  بدون 
جدایی  قیمت  به  که  بازیکنی  بود؛  برزیلی  تادوی  اخیر،  سالیان 
پرسپولیس  خارجی  سهمیه  لیست  شدن  خالی  و  کوریا  نیلسون 
به این تیم آمد و با کیفیتی که ارائه داد، همه را شوکه کرد. تادو 
درخشان  حمید  توسط  کرد،  ناامید  را  کارشناسان  زود  خیلی  که 
به نیمکت دوخته شد و توسط برانکو کال روی سکو رفت! طبق 
تادو  قرارداد  ارزش  لیگ،  سازمان  رسمی  سایت  در  مندرج  ارقام 
با پرسپولیس چیزی حدود 465 میلیون تومان بوده است. جالب 

و  دارد  قرارداد  سرخپوشان  با  آینده  فصل  پایان  تا  تادو  اینکه 
قرارداد  بکنند!  موضوع  این  برای  فکری  باید  پرسپولیسی ها 
اومانیای  مایکل  و  بوده  تومان  میلیون   525 فصل  این  در  گابریل 
پرسپولیس  به  تومان  میلیون   927 ازای  در  هم  کاستاریکایی 

پیوست.

 ناامیدکننده مثل خرید دایی
بدون  ایرانی،  جوان  استعدادهای  شناخت  زمینه  در  دایی  علی 
تردید یک قدرت شگفت انگیز است. همین امسال او مهدی طارمی 
و احمد نوراللهی را با قراردادهایی بسیار نازل به پرسپولیس آورد 
که هر دوی آنها در پایان فصل سر از اردوی تیم ملی درآوردند. با 
این وجود اما دایی در زمینه استخدام بازیکنان خارجی، کارنامه 
با  می دهد  ترجیح  معموال  او  است.  نداشته  درخشانی  چندان 
تجربه های  همان  در  اما  کند،  همکاری  کمتری  خارجی  بازیکنان 
محدود هم تا به حال چند نمره منفی در کارنامه شهریار به ثبت 
نام  به  بازیکنی  گذشته  فصل  دایی  نمونه  به عنوان  است.  رسیده 
 200 حدود  او  قرارداد  گویا  که  آورد  پرسپولیس  به  را  سپانوویچ 
هزار دالر بوده است. این بازیکن حتی شماره هشت پرسپولیس 
را هم به تن کرد که این موضوع واکنش های منفی فراوانی را در 
پی آورد. در نهایت نیز سپانوویچ بعد از حضور در تنها یک بازی، 

به طور کامل از برنامه های دایی کنار رفت.

 صف بلند شاکیان
در  خارجی  بازیکنان  حضور  مورد  در  بزرگ  بسیار  آفت  یک 
برای  آنها  پرهزینه  جدایی  ماجرای  پرسپولیس،  مثل  باشگاهی 
غالبا  مدیریتی  اوضاع  به  توجه  با  که  جایی  است؛  سرخپوشان 
پرداخت  به موقع  بازیکنان  از  این گروه  تیم، مطالبات  این  آشفته 

نمی شود تا آنها برای شکایت راهی فیفا شوند. تا به حال بازیکنان 
خارجی زیادی از پرسپولیس شکایت کرده اند که هفت سال پیش 
به خاطر یکی از آنها به نام رافائل ادرو، 6 امتیاز از سرخپوشان 
قرمزها  از  هم  آرفی  اشپیتیم  مثل  بازیکنی  حاال  همین  شد.  کسر 
شود  باعث  است  ممکن  که  گشوده  را  پرونده ای  و  کرده  شکایت 
سرخپوشان فصل آتی را با امتیاز منفی شروع کنند! در حقیقت 
با بازیکنان طلبکار داخلی می شود یک جورهایی کنار آمد، اما در 
باشگاه های  سر  فراز  بر  همیشه  فیفا  شمشیر  خارجی ها،  مورد 

ایرانی می درخشد!

 خوب ها چرا می روند؟
طی این سال ها نمونه های زیادی وجود داشته که بازیکنان خارجی 
باکیفیت، بعد از مدت کوتاهی به دالیل عجیب از پرسپولیس جدا 
شده اند. شاید مهم ترین عاملی که باعث می شود چنین اتفاقی رخ 
بدهد، بی ثباتی فنی و مدیریتی باشگاه است؛ جایی که یک بازیکن 
به پشتوانه اعتماد یک مدیر یا مربی سرخپوش می شود، اما چند 
ماه بعد مدیر و مربی بعدی او را نمی پسندند و حکم به جدایی اش 
لیگ ششم  در  که  بود  مدافع چک تبار  یک  می دهند. روبرت ساها 
درخشید، اما در لیگ هفتم و بعد از تغییرات وسیع در پرسپولیس 
مصطفی  رفتن  از  بعد  هم  زاید  ایمون  برای  شد.  جدا  تیم  این  از 
توانست  اگرچه  کوریا  نیلسون  داد.  رخ  مشابهی  اتفاق  دنیزلی 
نهایت  در  اما  کند،  کار  پرسپولیس  در  مدیر  پنج  و  مربی  سه  با 
حمید درخشان عذر او را خواست و حاال نوبت به جدایی گابریل 
رسیده است؛ بازیکنی که معتمد کادرفنی سابق پرسپولیس بود، 
معیوب  چرخه  این  می رسد  نظر  به  نمی خواهد!  را  او  برانکو  اما 
معدود  و  بدهد  افزایش  را  تهدیدها  باشد،  داشته  ادامه  همچنان 

فرصت ها را از بین ببرد!

 دومینوی 
فســــــاد ، 
بالتر و ما 

محمد منصور عظیم زاده*
*رئیس اسبق کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال
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1- اليه اي س��فيد رنگ ك��ه تقريبًا 
چهار پنجم مس��احت كره چشم را 

مي پوشاند - اثر نظام الملك
2- گنگ - فهم و درك - ماركي بر 

خودروي نيسان
3- جمع حرف - كلك - زارع

4- باد ويرانگ��ر - مانع آب - پانصد 
هزار قديم

5- پژم��رده - رنگ بنفش بس��يار 
روشن - كم - نوعي رنگ مو

6- يك��ي از معتبرترين جوايز ادبي 
دنيا - خوشگل - لغزش و خطا
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را مي سازد - نخستين بانوي شهيد 
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آلودگي
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12- آراسته - مخفف عجل اهلل تعالي فرجه - فزوني

13- از صفات خدا - همين دم - شفابخش است اگر خدا بخواهد
14- از تيم هاي معتبر فرانسه - امان - سرخوردن
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 عمودي:
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جنگ و خشونت - نوعي نمايش
2- فرهنگ لغت فرانسه - فشار رواني - گرداگرد

3- توخالي - وداع - خسيس
4- از س��ازمان هاي بين المللي كه در زمينه توس��عه كش��اورزي فعاليت دارد - خم 

بزرگ - هزار سال پس از تاريخ معين
5- ضربه سر - جوانمرگ، نامراد - شهري در استان اردبيل

6- رود فرانسه - خالص - عضو صورت - همسر مرد
7- ديپلماتيك - ضرب شمشير - كالم پرسش
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واحد ش��مارش انسان - رمق 

آخر
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جرم - رب النوع مصريان
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 - نظ��ري   - ساختمان س��ازي 
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10- سخنان بيمارگونه - درجه و حالت 

خوب - بندگاه ميان ساعد و بازو
11- خودم - واضح - ناني نازك مانند كاغذ - نت مخمور

12- ماچ - تاب و توان - آقاي فرانسوي
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7- باز كردن - فراموشي - جمع ملت
8- سخن زشت - اثري از فرناندز موراتين اسپانيايي - در آغاز پيدايش يا فعاليت

9- سائل - مريض - كارگر رستوران
10- ميوه مربايي - ميرا - شهري در مجارستان - انبار كشتي

11- موزيك نظامي - احترام كردن - به معني دختر
12- عتيق��ه و باس��تاني - 

جثه، اندام - ستاره شناسي
13- لقب��ي ب��راي جن��س 
مؤن��ت - نيازمن��د - حمام 

داغ
14- دريغ - حيله - شهري 

در استان هرمزگان
از  مجموع��ه اي   -15
تأسيسات صنعتي كه از آن 
براي توليد انرژي الكتريكي 
استفاده مي شود - مسجدي 
در جن��وب مدين��ه و يكي 
از مس��اجدي ك��ه رس��ول 
خدا )ص( در آن نماز گزارد
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س�يگار ب�ه باف�ت همبند كه 
نماي ظاهر پوست را تشكيل 
مي ده�د، آس�يب مي رس�اند و باعث 
ايجاد چين و چروك در آن مي ش�ود. 
البته ممكن است اين مكانيسم طي 
سال ها اتفاق بيفتد و فرد متوجه اين 
كش�يدن  س�يگار  نش�ود.  تغيي�ر 
خونرس�اني به پوس�ت را نيز مختل 
مي كن�د و به همين دليل هم پوس�ت 
افراد س�يگاري از طراوت و شفافيت 
الزم برخوردار نيست و کدر و مرده به 

نظر می رسد

دود سفيد را با مهارتي خاص از ميان 
لب هايش بي��رون مي دهد و انگش��تان 
بلن��د و باريك��ش را همزم��ان پايي��ن 
مي آورد. پوس��ت لطيف و بي نقصش كه 
چشماني درشت و بانشاط در آن نقش 
بسته، چهره دختري 20 ساله را ترسيم 

مي كند. 
اينجا، در گوشه دنج كافي شاپ شايد 
مجالي باش��د براي آن كه زودتر از آنچه 
بايد، دنياي بزرگس��الي را تجربه كند؛ با 

پك هاي عميق و بي وقفه!
تصوير، چندان هم بي سابقه نيست. 
تصوي��ر دخت��ران و زن��ان جوان��ي كه 
نگاهش��ان در ميان دود غليظ س��يگار، 
گاه��ي بي خي��ال و س��رخوش و گاهي 
غمگين و دوخته ش��ده به دوردس��ت، 

توجه را به خود جلب مي كند.
گرچه اس��تعمال س��يگار از س��وي 
خانم ه��ا بخصوص در اماك��ن عمومي، 
هميشه در كشور ما نوعي تابو به شمار 
رفته است، اما اين باعث نمي شود كه در 
كافي ش��اپ و پارك يا كوچه و خيابان، 

شاهد سيگار كشيدن خانم ها نباشيم.
»چ��ه اش��كالي دارد؟ چ��را مرده��ا 
مي توانن��د هر كج��ا كه دوس��ت دارند 
به راحتي س��يگار بكش��ند و كسي هم 

كاري به آنها ندارد!«
اين را در جواب اين كه چرا در خيابان 
س��يگار مي كش��يد، مي گوي��د. خانمي 
حدوداً 45 س��اله است كه روي پلكاني 
گوشه خيابان نشسته تا به قول خودش 
تجديد قوا كند؛ آن هم چه تجديد قوايي! 
س��يگار اول كه به انتها مي رسد، دومي 
را روش��ن مي كند و مي گويد: »س��يگار 
كش��يدن مردها در خيابان عادي شده 
است. البته من خودم هم چندان دوست 
ندارم در خيابان سيگار بكشم اما گاهي 
وقت ها كه مجبورم مدت زيادي بيرون 
باشم، ناچار مي شوم. 20 سال است كه 

سيگاري هستم. كم زماني نيست!« 
مي گوي��د: »حاال ديگ��ر ترك كردن 
س��يگار برايم خيلي سخت است. عادت 
كرده ام ديگر. دخترهايم خيلي دوس��ت 
دارند ترك كنم. خودش��ان از س��يگار 

بدشان مي آيد. چه بهتر!«
سرفه به سراغش مي آيد و صدايش 
خش دار مي ش��ود. س��يگار دوم به انتها 
رس��يده، ديگ��ر باي��د ب��رود. ب��ا خنده 
مي گوي��د: »بنويس��يد جوان ه��ا دنبال 
سيگار نروند. آدم اگر از همان جواني پي 
اين كارها نباش��د، خيلي بهتر است. در 
سن و سال من ديگر ترك كردن خيلي 

سخت است.«
گوش��ه دنج پارك بانوان، نشسته اند 
دور ه��م و بس��اط بگو و بخندش��ان به 
راه اس��ت. بيس��ت و يكي دو ساله اند و 
دانشجو. دو سه نفرشان سيگار به دست 
هستند و بقيه گويا عالقه خاصي نشان 

نمي دهند. 
عسل كه در جرگه سيگاري هاست، 
مي گويد: »از بچگي س��يگار كشيدن را 
دوس��ت داش��تم. هر وقت پدرم سيگار 
روش��ن مي ك��رد، مي رفت��م كن��ارش 
مي نشس��تم و تماش��ايش مي كردم. از 
وقتي كه 14 س��الم بود، تك و توك از 
جعبه سيگارهاي پدرم كش مي رفتم و 
يواشكي مي كشيدم.« چشمكي مي زند 
و ادامه مي ده��د: »عاقبت هم لو رفتم. 
چش��متان روز ب��د نبيند! چ��ه كتكي 
خوردم آن روز. وقتي به پدرم گفتم اگر 
س��يگار كشيدن بد اس��ت، خودت چرا 
مي كش��ي؟! خيلي عصباني شد و گفت: 
ت��و دختري! ح��اال بماند كه با س��يگار 
كشيدن برادرم هم مشكل داشت اما ما 
كار خودمان را مي كنيم و تا به حال كه 

نتوانسته حريف مان شود، البته يواشكي 
س��يگار مي كشيم و پدر و مادرمان خبر 
ندارن��د. ش��ايد هم مي دانن��د و به روي 

خودشان نمي آورند!«
سميرا، دوست عس��ل هم در حالي 
كه س��يگار را كنار دس��تش روي زمين 
خام��وش مي كند، مي گوي��د: »به نظرم 
سيگار كشيدن اصواًل كار شيكي است. 
من كه از ژستش خيلي خوشم مي آيد! 
حس خوب��ي به آدم مي دهد. نه اين كه 
خيال كنيد س��يگاري هستم، من فقط 
گاهي اوقات س��يگار مي كش��م، آن هم 

براي كالسش!«
جمله آخر را كه مي گويد، مي زند زير 
خنده و اداي س��يگار كشيدن دوستش 
را درمي آورد: »اين سارا آخرش هم ياد 
نگرف��ت دود س��يگار را چطور تو بدهد. 

فقط بي خود دود مي كند.«
س��ارا با دلخوري مي گويد: »شماها 
هيچ كدامتان مش��كالت من را نداريد. 
من به خاطر تفريح س��يگار نمي كشم. 
اينق��در غص��ه دارم كه دنبال تس��كين 
مي گ��ردم. اگ��ر دنبال مواد ه��م رفتم، 

تعجب نكنيد!«
س��ميرا مي زند پش��تش و مي گويد: 
»مواد پيش��كش! تو اول همين س��يگار 
كش��يدن را ياد بگي��ر!« و دخترها بلند 

مي خندند. 
مانا ك��ه به گفته خ��ودش عالقه اي 
به سيگار كش��يدن ندارد، مي گويد: »به 
نظرم س��يگار كش��يدن اصاًل مناس��ب 
خانم ه��ا نيس��ت. آدم دهان��ش دائم بو 
مي دهد مثل همين عسل! تازه پوست را 

ه��م خيلي زود پير مي كند. من كه دلم 
نمي خواهد پوستم چروك شود!«

س��ميه هم با تأييد حرف دوس��تش 
ادامه مي دهد: »به نظرم سيگار كشيدن 
اصاًل نشانه باكالس بودن نيست. من كه 
كاًل از سيگار و قليان بدم مي آيد و حاضر 

نيستم حتي يك بار امتحان كنم.«

 هجوم به نشانه هاي زنانگي
سيگار كشيدن، با وجود تمام مضراتي 
كه براي سالمتي دارد و بارها و بارها هم 
از سوي متخصصان و كارشناسان بر آن 
تأكيد شده، تا حد زيادي در ميان جوانان 
و خصوص��ًا زنان و دخت��ران جوان رواج 
پيدا كرده اس��ت. در اين ميان بسيارند 
زنان تحصيلكرده اي كه خودشان خوب 
مي دانند اين دود غليظ با سالمتي شان 
چه مي كند اما باز هم س��يگار مي شود 

يك پاي ثابت محافل شان. 
سيگار كشيدن گرچه براي مردان هم 

مضرات بي شمار دارد اما گويي اين قاتل 
خاموش، بيش از هرچيز به نش��انه هاي 
زنانگي هجوم مي برد و آنها را تحت تأثير 

سوء خود قرار مي دهد. 
زمان�ي،  اخترالس�ادات  دكت�ر 
متخصص زنان و زايمان و نازايي در همين 
 رابط��ه در گفت وگو با اي��ران مي گويد:

» سيگار مهم ترين عامل تكثير ويروس 
به وجودآورنده س��رطان رحم محسوب 
مي ش��ود؛ بنابراين زنان سيگارى بيشتر 
در معرض ابتال به اين بيماري قرار دارند. 
همچنين سيگار كشيدن نقش بسزايي 

در ابتال به سرطان سينه دارد.«
او ادام��ه مي دهد: »پديده يائس��گى 
ه��م در زنان س��يگاري، ح��دود 2 تا 5 
سال زودتر اتفاق مى افتد كه در نتيجه، 
عوارض زودهنگام يائس��گى هم در اين 
دس��ته زنان زودتر رخ مي دهد و آنها را 
درگير مي كند. به عالوه قرص هايي هم 
كه در برطرف كردن عالئم و نشانه هاي 
يائسگى نظير گرگرفتگى تجويز مي شود، 
معمواًل در زنان سيگارى تأثيرى از خود 
به جاى نمى گذارد. البته مشكل به همين 
جا ختم نمي ش��ود؛ يائسگى زودرس در 
زنان س��يگارى باعث مي ش��ود كه آنها 
خيلى زودتر از همس��االن غيرسيگارى 
خود در معرض ابتال به پوكى استخوان 

و شكستگى ناشى از آن قرار بگيرند.«
»ناهنجارى هاى  زمان��ي مي گوي��د: 
روان��ى ناش��ي از مصرف س��يگار را هم 
نمي توان ناديده گرفت؛ ناهنجاري هايي 
كه گاه به كاهش ميل جنس��ى در زنان 
مي انجامد كه پيامدهاي ناخوشايندي را 

در خانواده ه��ا به همراه دارد و گاه باعث 
ازهم پاشيدگي خانواده مي شود.«

اين متخصص زن��ان ادامه مي دهد: 
»عالوه بر اينها، زنان سيگاري در دوران 
بارداري نيز ممكن اس��ت آس��يب هاي 
جدي به جنين خود وارد كنند. سيگار 
در وهله اول، ق��درت باروري را در زنان 
بوي��ژه زن��ان ب��االي 30 س��ال كاهش 
مي ده��د. همچني��ن درص��د بااليي از 
حاملگى ها در زنان سيگارى به باردارى 
خ��ارج از رحم منتهى مى ش��ود. مرگ 
ناگهاني جنين نيز از اثرات سوء مصرف 
س��يگار در زنان است كه نسبت به زنان 
غير س��يگاري، حدود هفت برابر بيشتر 
اتفاق مي افت��د. تولد ن��وزادى با هوش 
پايين و ناهنجارى هاى مادرزادى نيز از 
ديگرعوارض استعمال سيگار در دوران 

باردارى محسوب مي شود.«
البت��ه اس��تعمال س��يگار تنه��ا به 
اندام هاي داخلي ضرر نمي زند، بلكه در 

اغلب موارد نش��انه هايش در چهره افراد 
نيز به وضوح ديده مي شود. 

دكتر ش�هال پورنجاتي، متخصص 
پوست و مو در گفت وگو با ايران مي گويد: 
»سيگار به بافت همبند كه نماي ظاهر 
پوس��ت را تش��كيل مي ده��د، آس��يب 
مي رس��اند و باعث ايجاد چين و چروك 
در آن مي ش��ود. البته ممكن است اين 
مكانيسم طي سال ها اتفاق بيفتد و فرد 
متوجه اين تغيير نشود. سيگار كشيدن 
خونرس��اني ب��ه پوس��ت را ني��ز مختل 
مي كن��د و به همين دليل هم پوس��ت 
افراد سيگاري از طراوت و شفافيت الزم 
برخوردار نيس��ت و ک��در و مرده به نظر 
می رسد. همچنين در افراد غيرسيگاری، 
لک و عالئم پيری خيل��ی زودتر از غير 

سيگاري ها پديدار می شود.«
او ادامه مي ده��د: »انقباض عضالت 
دور لب هنگام س��يگار کش��يدن باعث 
مي ش��ود ك��ه چروک ه��ای عم��ودی 
اطراف لب ه��ا خيلی زود به وجود آيند. 
کناره ه��ای  در  زودرس  چروک ه��اي 
خارجی چش��م ها نيز در نتيجه انقباض 
عضالت دور چش��م در هنگام س��يگار 

كشيدن، ايجاد مي شود.« 
پورنجاتي مي افزايد: »سيگار کشيدن 
روی موه��ا هم تأثيرات ناخوش��ايندي 
دارد و در بسياري از موارد باعث ريزش 
م��و بخصوص از اندروژنيک مي ش��ود و 
همچنين به كدر شدن موها مي انجامد. 
اين مس��أله در م��ورد خانم ها كه توجه 
بيشتري به زيبايي و جوان سازي پوست 
خود دارند، حساس��يت بيش��تري دارد. 
با وجود اي��ن، خيلي از آنه��ا با اين كه 
مي دانند سيگار تا چه اندازه بر سالمت و 
زيبايي شان تأثير مي گذارد، همچنان به 

استعمال آن اصرار دارند!« 

 ژستي كه به تو نمي آيد
ژس��ت س��يگار كش��يدن در ميان 
دختران و زنان، از آن ژست هايي نيست 
كه بت��وان آن را تابع مد ناميد و به اين 
دليل به پيروي اش برخاس��ت. پوشيدن 
نوع خاصي از لباس گرچه ممكن است 
در زمان��ي محدود، نگاه ه��اي منتقد يا 
تحس��ين برانگيز را به سوي فرد جلب 
كند، اما بعد از مدتي، با روي كار آمدن 
م��د جديد ي��ا از صرافت افت��ادن فرد، 
ضرر خاصي به او نمي زند؛ س��يگار اما از 
اين قاعده پي��روي نمي كند و اگر حتي 
بگوييم در حال حاض��ر بين دختران و 
زنان جوان مد ش��ده است، مدي است 
خطرآفرين كه اثرات منفي آن تا سال ها 

با فرد باقي خواهد ماند. 
دكتر ش�کوه ديباجی فروشانی، 
جامعه شناس و دكتراي توسعه اجتماعي 
از دانش��گاه تهران مي گوي��د: »مصرف 
سيگار در بين زنان تابع الگويي پنهاني 
است و آمارها نمي تواند بيانگر جمعيت 
واقعي مصرف كنندگان س��يگار در بين 
زنان باش��د. اما چيزي كه مسلم است، 
اين كه سيگار كشيدن عالوه بر مضراتي 
ك��ه ب��راي س��المتي دارد، ب��رای زنان 
رفتاری ضدارزش محس��وب می شود و 
دارای قبح اجتماعی اس��ت. با اين حال 
مصرف س��يگار در زنان 3 برابر شده، اما 

برای مردان رشد کمی داشته است.«
اين پژوهشگر ادامه مي دهد: »برخي 
زنان ممكن اس��ت در ابتدا ژست سيگار 
كش��يدن را زيبا، هويت بخش و نش��ان 
از قدرت و توانايي و س��بب موجه شدن 
عنوان كنند اما نگرش زنان به س��يگار 
معمواًل بعد از چند س��ال تغيير می کند 
و خيلي از آنها بعد از چند سال مصرف، 
س��يگار را چي��ز مزخ��رف و بيهوده اي 
می دانن��د و حس ناش��ي از آن را كاذب 

عنوان مي كنند.«

به گفته او، واکنش مردان جامعه نيز 
با پديده سيگار كش��يدن زنان متفاوت 
است. مردان معمواًل با نگاه ها يا كالم های 
آزاردهنده س��عي دارند شكنندگان اين 
حريم ها و تابوها را تقبيح و مجازات كنند، 
در صورتی كه به نظر مي رسد جامعه زنان 
نسبت به اين موضوع مدارای بيشتری از 
خود نشان مي دهد. به طور کلی بيشترين 
واکنش به دود سيگار است و گاهي هم 
برخورد م��ردم با اين موضوع، برخوردی 

ارزشي بوده است.«
ديباجي ادامه مي دهد: »بس��ياري از 
زنان سيگار كش��يدن خود را از خانواده 
حتي شوهران خود مخفي مي كنند كه 
عل��ت اين پنهان كاري را ترس از اثر بد 

گذاشتن روی ديگران، ترس از برخورد 
س��نگين خانواده، ترس از تغيير نگرش 
ديگران، ترس از برچس��ب زن خيابانی 
اداری و  از مقام��ات  ت��رس  خ��وردن، 
دانشگاهی و حفظ ش��ئون خانوادگی و 

بعضی از حريم ها می دانند.«

  س�يگاري ك�ه نيس�تم؛ قلي�ان 
مي كشم!

ب��ا اي��ن ك��ه مص��رف س��يگار بين 
خانواده ه��ا بخصوص دخت��ران و زنان، 
همواره عملي زش��ت و ناپسند شمرده 
ش��ده اما به نظر مي رس��د كه قليان در 
بيشتر موارد از اين قاعده مستثني بوده 
و در بسياري از جمع هاي خانوادگي به 
عنوان عضوي ثابت حضور داشته و بين 
تمام اعضاي خانواده، از پير تا جوان و از 

زن تا مرد، دست به دست شده است. 
زهرا ك��ه هم��راه خان��واده اش براي 
هواخوري به پ��ارك آمده، بعد از اين كه 
پك عميقي به قليان مي زند، مي گويد: »به 
نظرم قليان كشيدن اشكالي ندارد. ضررش 
هم مثل سيگار نيس��ت. اصاًل پيك نيك 

آمدن بدون قليان كه صفايي ندارد!«
م��ادر زهرا كه گويي هي��چ نگراني و 
حساس��يتي نس��بت به قليان كشيدن 
دخترش ندارد، حرف هاي او را اين گونه 
ادامه مي دهد: »البته ما از خدايمان است 
ك��ه بچه ها قليان هم نكش��ند اما جوان 
هستند ديگر، تفريح ديگري كه ندارند!«

مادر اين دختر نوجوان البته ش��ايد 
نمي داند كه مص��رف قليان نه تنها کم 
خطرتر از سيگار نيست، بلكه در مقايسه 
با س��يگار، دود بس��يار زي��ادی را وارد 
ريه های فرد مصرف کننده می کند و البته 
برخالف تصور، اعتيادآور هم هست. در 
ضمن باعث انتقال بيماري هاي مسري 
نظير تبخال، هپاتيت و سل هم مي شود؛ 
نكته اي كه كارشناسان بهداشت بارها و 
بارها بر آن تأكي��د كرده اند اما تصورات 
قديمي و غلط، آنچنان بر اين امر سايه 
افكنده اس��ت كه شايد به راحتي نتوان 

آنها را در ذهن مردم تغيير داد.
سپهر ش�يركاني، مش��اور يكي از 
مراكز ترك اعتياد تهران در گفت وگو با 
ايران مي گويد: »بس��ياري از افرادي كه 
قليان مصرف مي كنند، ب��ا اين باور كه 
قليان بی ضرر اس��ت، به اس��تفاده از آن 
مي پردازند و متأسفانه اين عقيده را در 

بين سايرين نيز رواج مي دهند.«
او ادامه مي دهد: »در گذشته استفاده 
از قليان در بين برخی از زنان در مناطق 
محدودی از ايران يا در بين اشراف رواج 
داش��ت اما اين كار ه��م اكنون در ميان 

بسياري از زنان و دختران جوان و حتي 
نوجوان كشور، از هر طبقه اي رايج شده 
و يك معضل اجتماعی در جامعه زنان به 

شمار مي رود.«
به گفته شيركاني، آمار مصرف قليان 
در حال حاضر در ميان زنان بس��يار باال 
رفته و اين در حالي اس��ت كه استفاده 
از قليان مي تواند راه را براي اس��تعمال 
ساير مواد دخاني نظير سيگار، براي زنان 
هموار كند و آنها بعد از مدتي به مصرف 

سيگار روي بياورند.
او مي گويد: »بس��يار ديده ش��ده كه 
زنان در خانواده ها به راحتي مقابل چشم 
فرزندان خود، ب��ه قليان پك مي زنند و 
هيچ نگراني هم درباره اين موضوع ندارد 

افزايش نگران كننده مصرف دخانيات در ميان زنان و دختران

تصوير كدر زنانگي در قاب دود
 مريم طالشي

اما در واقع زنان بايد نقش پيش��گيرانه 
در جامعه و خانواده داش��ته باشند و به 
جاي ترويج اس��تفاده از دخانيات، براي 
همسر و فرزندانشان الگويي مناسب در 

اين زمينه باشند.« 
کارش��ناس  محصل�ي،  خديج�ه 
مس��ئول دخانيات وزارت بهداشت هم 
در اين رابطه مي گويد: »در کشورهايی 
مانند ايران ممكن است از نظر فرهنگی، 
زنان کمتر به استعمال سيگار بپردازند 
اما اشکال مختلفی مانند مصرف قليان 
بسيار رايج شده و قبح مصرف شکسته 

شده است.« 
او ادام��ه مي ده��د: »در حال حاضر 
قانون مبارزه با دخانيات در كشور وجود 
دارد ام��ا ضمانت اجرايی ندارد و قوانين 
خوبی برای کنترل اس��تعمال دخانيات 
داريم که داراي پش��توانه الزم نيست و 
اين مسأله اي اس��ت كه اجرای آن تنها 
به وزارت بهداشت منوط نمي شود، بلكه 
س��ازمان ها و مردم بايد به کمک بيايند 
چرا که بسياری از بخش های اين قانون 

به حقوق فردی برمی گردد.«
قانون ها وضع مي ش��وند و نتيجه اش 
گاهي جمع آوري قليان ه��ا و زدن مهر 
پلمب بر در قهوه خانه ها مي شود، هرچند 
كه راه هاي فرار از قانون هميش��ه وجود 
دارد اما آيا به راس��تي قوانين مي توانند 
تمام و كمال، جلوي اس��تفاده مردم از 
اي��ن گونه مواد دخاني را بگيرند آن هم 
در ش��رايطي كه هر خانواده اي مي تواند 
به راحتي يك قليان براي خودش تهيه 

كند و در خانه داشته باشد؟
سيگار كشيدن را هم شايد بتوان در 
اماكن عمومي محدود و ممنوع كرد اما 
آيا مي ش��ود ضمانت داد كه ديگر هيچ 

فرد سيگاري وجود نداشته باشد؟
بهتر اس��ت نگاهي تازه به اين قضيه 
داش��ته باش��يم. همه چي��ز از خودمان 
شروع مي شود. در شرايطي كه بسياري 
از كشورها قيمت مواد دخاني را به طرز 
چش��مگيري افزايش داده اند و س��يگار 
گاه��ي بهترين تحفه براي دوس��تان و 
آشنايان خارج نش��ين به شمار مي رود، 
س��يگارهاي رنگارنگ با انواع و اقس��ام 
قيمت ها در دكه ها و مغازه ها خودنمايي 
مي كنند؛ زنان هم كه مي كوش��ند تا از 
قافله عق��ب نمانند و ثابت كنند در اين 
عرص��ه چيزي از مردان ك��م ندارند. در 
اين ش��رايط، ما مي مانيم و اميد داشتن 
جامعه اي سالم كه گاهي چه ساده دود 
مي ش��ود تا زندگي را در چشمان زنانه 
بي فروغ كند و تصويره��اي زنانه را در 

قاب هاي دودآلود، كدر.

مصرف سيگار در بين زنان تابع الگويي پنهاني است 
واقع�ي  جمعي�ت  بيانگ�ر  نمي توان�د  آماره�ا  و 
مصرف كنندگان سيگار در بين زنان باشد. اما چيزي كه مسلم 
اس�ت، اين كه س�يگار كش�يدن عالوه بر مضراتي كه براي 
سالمتي دارد، برای زنان رفتاری ضدارزش محسوب می شود 
و دارای قبح اجتماعی اس�ت. با اين حال مصرف س�يگار در 

زنان 3 برابر شده، اما برای مردان رشد کمی داشته است
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 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین )بره(:

خستگی ناپذیر به نظر می رسید و تصمیم دارید درباره ی فرصت 
کنند  می  خودنمایی  تان  روی  پیش  اکنون  که  شماری  بی  های 
رویاپردازی کنید و محدودیت های تان را نادیده بگیرید. شاید به 
این نتیجه برسید که همه ی فرصت ها را عنیمت بشمارید، یعنی 
حتی حاضرید اگر زمان کافی هم در اختیار نداشتید هر طور شده 
به این فرصت ها رسیدگی کنید. سعی کنید هوشمندانه عمل کنید، 
اشکالی هم ندارد اگر گاهی پاسخ منفی بدهید، حواس تان باشد که 
این زیاده روی ها ممکن است در نهایت شما را به جایی بکشانند 

که دیگر شادی و تفریحی برای تان باقی نماند.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
این هفتهممکن است بابت چیزی هزینه کنید که اصاًل نیازی به آن 
به هیچ  فکر  بدون  و  ناگهانی  این خریدهای  که  بدانید  اما  ندارید، 
شد،  خواهد  بدتر  چیز  همه  بترسید  اگر  نیستند.  تان  نفع  به  وجه 
زیرا ممکن است از روی ترس فکرتان خوب کار نکند و تصمیمی 
که  ضرورتی  شوید.  پشیمان  آن  مالی  عواقب  از  بعدًا  که  بگیرید 
اکنون احساس می کنید سرابی بیش نیست و می تواند اعمال تان 
را تحت تأثیر قرار دهد. به شما توصیه می شود قبل از این که کیف 
پول تان را باز کنید به ارزش آن چه می خواهید بخرید دقت کنید و 

بر اساس اولویت های تان تصمیم بگیرید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
به نظر می  کننده  بسیار وسوسه  که  آمده  به عمل  از شما  دعوتی 
از  تان است که  نفع  به  و  دارید  نیاز  استراحت  به  اکنون  اما  رسد، 

روابط این چنینی فاصله بگیرید. از همه طرف تشویق تان می کنند 
که با آن ها همراه شوید، اما لزومی ندارد به خواست آن ها توجه 
کنید. مقاومت کنید و تسلیم نشوید، به ندای درون تان گوش کنید و 
آن چه را که فکر می کنید درست است انجام دهید. اکنون باید مدتی 

خلوت کنید و روح تان را نیروی دوباره ببخشید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
به  واقعی  دارید غیر  در سر  اکنون  که  ای  اهداف شغلی  و  رویاها 
را  تان  توجه  کاری  تعهدات  از  غیر  چیزی  شاید  رسند.  می  نظر 
جلب کند، پس بهتر است فعاًل در زمینه ی شغلی تصمیمی نگیرید. 
نوعی  فقط  بلکه  نیست،  فکری  آشفتگی  افتاده  اتفاق  که  چیزی 
خستگی و دلزدگی است. سعی کنید راهکاری پیدا کنید تا بتوانید 
در جای دیگری غیر از محل کار خالقیت تان را نشان دهید و بدانید 

که مسیرهای دیگری هم برای موفقیت وجود دارند.

متولدین مرداد )شیر(:
نهایت  بی  اما  دارید،  دادن  انجام  برای  زیادی  هفتهکارهای  این 
اما  کنید.  مالقات  را  تان  دوستان  زودتر  چه  هر  که  اید  مشتاق 
متأسفانه تحقق این خواسته بسیار مشکل به نظر می رسد. البته 
به  اوقاتی را  تان است که  پاداش هستید و حق  این  که شایسته ی 
تفریح بگذرانید، اما باید بدانید که تنها راه حل ممکن در این است 
که بین کار و وظایف تان تعادل ایجاد کنید. با در نظر گرفتن این 
نکته برنامه ریزی کنید تا همه ی کارها در موعد مقرر انجام شوند 

و بعد بتوانید به امور دلخواه تان بپردازید.

متولدین شهریور )سنبله(:
با خودتان درگیر هستید، زیرا نمی  این هفتهبه نظر می رسد که 
می  خوشبختانه  کنید.  برقرار  تعادل  تفریط  و  افراط  بین  توانید 
توانید به خوبی با جزییات کار دست و پنجه نرم کنید، اما ممکن 

تان  حواس  کنید.  مشغول  تان  توان  حد  از  بیش  را  خودتان  است 
باشد که اطالعات مهم را نادیده نگیرید. به شما توصیه می شود که 

همه ی جوانب کار را در نظر بگیرید و منطقی عمل کنید.

متولدین مهر )ترازو(:
این هفتهممکن است دوستان تان فکر کنند تعادل تان را از دست 
شان  برای  تان  های  پروازی  بلند  از  مدام  اگر  ویژه  به  اید،  داده 
بگویید. شاید همه چیز خیلی خوب به نظر برسد، اما به هر کجا 
که نگاه می کنید مشکلی توجه تان را جلب می کند. یادتان باشد که 
تا زمانی که تعادل پیدا نکنید حقیقت آشکار نخواهد شد. به جای 
این که هیجان زده عمل کنید بهتر است کمی درنگ کنید و مسیر 
درست را تشخیص دهید. بهتر است تا دیر نشده به خودتان بیایید 

و اصالحات را انجام دهید.

متولدین آبان )عقرب(:
به  نسبت  که  این  با  هستید،  خود  مالی  وضعیت  نگران  هم  هنوز 
آینده مثبت فکر می کنید اما باز هم تمایل ندارید این نگرانی ها را 
کنار بگذارید. اکنون موفقیت شما به این بستگی دارد که به ثبات 
برسید. اگر بدون فکر و سریع وارد عمل شوید ممکن است مسیر 
پیشرفت تان را با خطر مواجه سازید. سعی کنید خوش بین باشید، 

اما حواس تان را بی نهایت جمع کنید.

متولدین آذر )کمان(:
شاید  است.  تان  احساسات  دست  در  اکنون  شما  خوشبختی  کلید 
حد  از  بیش  نباید  اما  بزنید،  انگیز  هیجان  فعالیت  یک  به  دست 
به شما  تان  را درون  آن چه  توانید  نمی  اکنون  احساساتی شوید. 
می گوید نادیده بگیرید. حس و حال تان نشان از سالمت جسم تان 
دارد، پس تا جایی که امکان دارد به ندای درون تان گوش کنید و با 

دقت آن چه را می شنوید انجام دهید.

متولدین دی )بز(:
این هفتهبسیار پر حرف به نظر می رسید. البته دوست ندارید در 
افتاده و غیر مهم شرکت کنید، به خاطر همین  پا  بحث های پیش 
از جمع فاصله می گیرید. سعی کنید با کسی وارد بحث شوید که 
بتوانید یک رابطه ی معنی دار را با او ادامه دهید. این گفت و گو 
ها می توانند به نفع تان واقع شوند، اما به شما توصیه می شود که 
این هفتهزیاد پر حرفی نکنید و اگر می توانید بحث و گفت و گو را 

به روز دیگری موکول کنید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
این هفتهبه سختی می توانید کارتان را جدی بگیرید، مگر این که 
بدانید می توانید در حین کار با همکاران تان خوش و بش کنید. 
اکنون میل شدیدی به برقراری رابطه دارید، حتی شخصی بودن 
یا کاری بودن این رابطه برای تان مهم نیست. اگر بتوانید همه ی 
مورد  تان  همکاران  سوی  از  برسانید  پایان  به  وقت  سر  را  کارها 
توجه قرار خواهید گرفت. اگر بتوانید یک کار گروهی را هم شروع 

کنید بد نیست.

متولدین اسفند )ماهی(:
گرفته  قرار  تان  همکاران  توجه  مورد  آینده  به  نسبت  تان  دیدگاه 
است، به همین خاطر به نظر می رسد که اکنون می توانید قدرت را 
در دست بگیرید. منظورتان این نیست که همه کاره و رییس باشید، 
اما دیگران شما را شخصی می بینند که می تواند با هوشمندی تکه 
های پازل را پیدا کند و کنار هم بچیند. پس اگر همکاران تان می 
خواهند که رییس باشید مخالفت نکنید. آستین ها را باال بزنید و از 

همین حاال شروع کنید.

جدول و سرگرمی

شاهدخت
یک قفس؛ برو باال، بیا پایین، آن تو یکی لنگ لنگان راه می رود، برو باال، بیا پایین؛ پشم ریخته، 
پوست کنده شده: کفتار. اوف! چه بویی می دهد. بیچاره چه آبی از چشمش می ریزد. با نگاهی 

چنین کبره بسته اصاًل چه طور می شود چیزی دید؟ 
 حاال به طرف میله ها می آید، نفس طاعونی اش به مشامم می خورد. 

»حرفم را باور می کنید؟«
 محکم می گویم: »کلمه به کلمه.« 

 پنجه هایش را می گذارد روی پوزه: »در اصل من جادو شده ام.«
»چه حرف ها! راستی راستی جادو شده اید؟« 

 سر تکان می دهد: »چون در واقع...«
 غمگین می دمد: »من یک شاهدخت هستم.«

 می گویم: »بله، اما به خاطر خدا! کسی نمی تواند کمکی به شما بکند؟«
 پچپچه می کند: »چرا، موضوع این است که یکی باید مرا دعوت بکند.«

حساب آذوقه ام را می کنم؛ می شود کاری کرد. 
»بعد دیگر شما واقعًا دگردیسی پیدا می کنید؟« »قسم می خورم.«

 می گویم: »خوب باشد. پس امروز قهوه میهمان من.«
 می روم منزل و لباسم را عوض می کنم. قهوه درست می کنم و میز را می چینم. چند شاخه گل 

رز از باغ در گلدان می گذارم، قوطی کورند بیف]**[ را هم تقدیم می کنم، حاال می تواند بیاید. 
درست سر ساعت چهار زنگ به صدا درمی آید. باز می کنم، کفتار است. 

 شرم زده می گوید: »سالم، می بینید که آمدم.«
 دستم را به طرفش دراز می کنم و مي رویم به طرف میز. اشک از چهره پرپشمش جاری است. 

»ُگل...« آه می کشد: »ای وای! ای وای!«
می گویم: »بفرمایید خواهش می کنم. بنشینید، دست برسانید.«

 شرم زده می نشیند و در حالی که آب دهانش راه افتاده است به نانش  کره می مالد. 
 سر تکان می دهم: »نوش جان.«

 می جود، تنه اش را می اندازد جلو و می گوید: »ممنون.«
می شود؛  ناپدید  که  است  نان  روی  نان  دارد.  برش  ترس  آدم  می شود  می بلعد،  او  که  طور   این 
قوطی کورند بیف هم خالی است. در این فاصله با ملچ و ملوچ قهوه را هورت می کشد و زمانی 

اجازه می دهد برایش قهوه ي تازه بریزم که باقی مانده را لیسیده باشد. 
 می پرسم: »ها؟ خوشمزه است؟«

 آروغ زنان نفس نفس می زند: »خیلی.« اما بعد ناآرام می شود. می پرسم: »چی شده؟«
 چند بار سر بلند می کند و نگاهش را به پایین می آورد. پوستش بوی ُمردار مي دهد، کنه هاي قرمز 

روي لکه هاي گِر پشِت گوشش مي خزند. 
به او دل و جرئت مي دهم: » ها؟ «

هق هق مي زند: » من به شما دروغ گفتم.« با صدایي گرفته خرخر مي کند و با بیچارگي دسته گل 
ُرز را الي چنگالش مي پیچاند و مي گوید:

»من – من شاهدخت نیستم.«
مي گویم: »عیبي ندارد. مدت ها بود مي دانستم.« / ُولف دیتریش شنوره
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شک کنید آن هم 
از نوع دکارتی
محمد سلطانی فر .رئیس دفتر مطالعات و 

برنامه ریزی رسانه 

افرادی که در شبکه های اجتماعی مانند توییتر، وایبر، 
هستند،  عضو  و...  تلگرام  واتس اپ،  اینستاگرام، 
دریافت  مختلف  مضامین  با  پیام  صدها  روزانه 
می کنند و تعداد و حجم زیاد این پیام ها، درک صحت 
می کند.  دشوار  عادی  مخاطب  برای  را  آن  سقم  و 
به همین دلیل این روزها لزوم افزایش سواد رسانه ای 
در بین مردم بیش از پیش احساس می شود. راهکار 
افزایش آگاهی مردم نسبت به صحت و سقم مطالب 

این شبکه ها در این است که محتوا کنکاش شود.
رسانه های  کم اعتبارترین  از  یکی  که  است  این  حقیقت 
اکثر  چراکه  هستند؛  اجتماعی  شبکه های  امروز،  دنیای 
می کنند.  حرکت   ٢ وب  نام  به  فضایی  در  رسانه ها  این 
مخاطب  توسط  آن  محتوای  تمامی  که  است  جایی   ٢ وب 

تولید می شود و هیج کنترلی بر تولیدات وجود ندارد. در 
حقیقت محققان ارتباطی، وب ٢ را ناامن ترین رسانه  دنیا 
می نامند، اما در صورتی که نظارتی بر وب ٢ شود، می توان 
همان طور  کرد،  اعتماد  راحت تری  خیال  با  آن  محتوای  به 
به طورمثال  است.  گرفته  صورت  ویکی ها  در  امر  این  که 
دارند؛  مدیریت شده ای  محتوای  ویکی لیکس  و  ویکی پدیا 
تولید محتوای غلط وجود  امکان  این محیط هم  در  گرچه 
می شود.  قابل اعتماد  فضا  آن،  بر  نظارت  به دلیل  اما  دارد، 
در شبکه های اجتماعی متأسفانه بستری برای تولید محتوا 
نمی گیرد.  صورت  آن  بر  نظارتی  هیچ  که  است  فراهم 
این  به  آگاهی  وجود  با  هم  اجتماعی  شبکه های  صاحبان 
نقص اعالم کرده اند که مسئول محتوایی که در این شبکه ها 
و  بی پایه  محتوای  هر  بنابراین  نیستند  می شوند،  تولید 
مردم  شود.  تکثیر  و  تولید  بستر  این  در  می تواند  اساسی 
باید بیاموزند که هر محتوایی قابل اعتنا نیست و این همان 
ابتدا  باید  آن سواد رسانه ای می گوییم.  به  که  چیزی است 
دکارتی!  نوع  از  هم  آن  کنند؛  شک  که  بیاموزیم  مردم  به 
نباید  را  می شود  گفته  هرآنچه  بداند  باید  مخاطب  یعنی 
بپذیرد. دوم باید به مخاطب بیاموزیم نگاه انتقادی داشته 
را  صحیح  مطالب  به  رسیدن  راهکارهای  آخر  در  و  باشد 
در رسانه های معتبر آموزش دهیم. اینها اولین آموزه های 
رسانه های اجتماعی است که باید ابتدا در آموزش وپرورش 
و سپس در رسانه ملی به مردم بیاموزیم. واقعیت این است 
دوران  رسانه ها  پیشرفته،  کشورهای  از  بسیاری  در  که 

و  کرده اند  تجربه  پیش  سال ها  را  آزادی گرایی  و  آزادی 
غلط  محتوای  مردم  کشورها  این  در  گذاشته اند.  پشت سر 
را از رسانه های زرد شنیده اند و به طور ذاتی یاد گرفته اند 
داشته  انتقادی  نگاه  و  نکنند  باور  می شنوند،  را  هرچه 
باشند. در بعضی کشورها »سواد رسانه ای« آموزش داده 
می شود، اما در مابقی کشورهای توسعه یافته، از آنجا که 
فرهنگ آزادی گرایی در رسانه ها همیشه وجود داشته، طبعا 
محتوای شبکه های اجتماعی هم زیر ذره بین مخاطب قرار 
تولیدشده  محتوای  مورد  در  دیگر  مسئله  گرفت.  خواهد 
محتوای  بدانند  باید  مردم  که  است  این  رسانه ها  این  در 
تولیدشده در این رسانه ها به هیچ وجه قابل پیگیری نیست 
چون منشأ ادعا، مشخص نیست. بنابراین اگر توهین، افترا 
شبکه ها  این  در  حقوقی  و  حقیقی  افراد  علیه  شایعه ای  یا 
در  وایبر  کرد.  شکایتی  آن  علیه  نمی توان  شود،  منتشر 
شما  بنابراین  کرده  سلب  را  حق  این  خود  اولیه  پروتکل 
شکایت  وایبر  از  تولیدشده  محتوای  مورد  در  نمی توانید 
اجتماعی  از شبکه های  این مسئله در مورد بسیاری  کنید؛ 
سازوکارهای  ما  کشور  در  دیگر  سوی  از  است.  صادق 
شکایت علیه این مطالب هم هنوز پیش بینی نشده؛ بنابراین 
بهتر است فکر اقدام قانونی در این موارد را از ذهنتان دور 
کنید. در مورد رواج شایعات در شبکه های اجتماعی، تنها 
راه مبارزه و جلوگیری، افزایش سواد رسانه ای مردم است 

والغیر.
منبع: روزنامه شرق
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ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

ساقیا برخیز و درده جام را
خاک بر سر کن غم ایام را

ساغر می بر کفم نه تا ز بر
برکشم این دلق ازرق فام را

گر چه بدنامیست نزد عاقالن
ما نمی خواهیم ننگ و نام را

باده درده چند از این باد غرور
خاک بر سر نفس نافرجام را

دود آه سینه ناالن من
سوخت این افسردگان خام را

محرم راز دل شیدای خود
کس نمی بینم ز خاص و عام را

با دالرامی مرا خاطر خوش است
کز دلم یک باره برد آرام را

ننگرد دیگر به سرو اندر چمن
هر که دید آن سرو سیم اندام را

صبر کن حافظ به سختی روز و شب
عاقبت روزی بیابی کام را

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

O Saki! arise; and give the cup:
Strew dust on the head of the grief of time.
In my palm, place the cup of wine so that, from my breast,
I may pluck off this patched garment of blue color.
Although in the opinion of the wise, ill-fame is ours,
Not name nor fame, do we desire.
Give wine! with this wind of pride, how long,
Dust on the head of useless desire?
The smoke of the sigh of my burning heart
Consumed these immature ones.
Of the secret of my distraught heart, a friend,
Among high and low, none, I see.
Glad is my heart with a heart’s ease,
Who, from my heart, once took ease.
At the cypress in the sward, again looketh not
That one, who beheld that cypress of silvern limb.
Hafez! day and night, be patient, in adversity:
So that, in the end, thou mayst, one day, gain thy desire.

مرز باریــک میان
 جنون و نبوغ

نوشته  پیش  سال   2000 از  بیش  ایتالیایی  فیلسوف  سنکا،  لــــوسیوس   
صحت  می رسد    نظر  به  اکنون  ند  ارد  .«  وجود    د  یوانگی  بد  ون  »نبوغ  بود  : 
به  می گذارد  .  نمایش  معرض  د  ر  را  خود    قبل  از  بیش  اند  یشمند    این  گفته 
صورت  نفر  هزار   150 روی  که  مطالعه ای  ایند  یپند  نت،  وب سایت  گزارش 
مانند    روانی  بیماری های  تحت تاثیر  که  بیمارانی  می د  هد    نشان  گرفته 
شیزوفرنی یا اختالل د  وقطبی هستند  ، بیش از سایر افراد   عاد  ی می توانند   
یا  بصری  هنرمند  ان  نوازند  گی،  بازیگری،  همچون  خالقانه ای  مشاغل  د  ر 
از  میزان  چه  که  نیستند    مطمئن  هنوز  محققان  باشند  .  موفق  نویسند  گی 
این خالقیت به روابط خانود  اگی، شرایط رشد   و محیط وابسته است، اما 
که  بیمارانی  و  خالق  انسان های  میان  مستقیمی  رابطه  توانسته اند    آنها 
رنج  د  وقطبی  اختالل  و  )افسرد  گی-شید  ایی(  شیزوفرنی  بیماری های  از 
می برند  ، پید  ا کنند  . یک تحقیق مشابه که پیش از این روی 86 هزار ساکن 
ایسلند   انجام شد  ه بود  ، نشان از وجود   نزد  یک به یک سوم از ویژگی های 

ژنتیکی اختالل د  و قطبی و شیزوفرنی د  ر بین این افراد   د  ارد  .
 این محققان د  ر بین هزار عضو مجمع هنرمند  ان، بازیگران، موسیقید  انان 
و نویسند  گان به د  نبال ژن هایی مشابه گشتند   و د  ریافتند   که احتمال بروز 
این  است.  مشاغل  سایر  از  بیشتر  د  رصد     17 مشاغل  این  د  ر  بیماری  این 
د  انشمند  ان پس از این یافته هایشان را با چهار مطالعه د  یگر د  ر کشورهای 
قرار  بررسی  مورد    را  د  یگر  نفر  هزار   35 و  کرد  ند    مقایسه  سوئد    و  هلند   
از  یکی  به عنوان  متفاوت،  تفکر  شد    مشخص  مطالعه  این  د  ر  د  اد  ند  . 
د  ر  نبوغ  که  است  خاطر  همین  به  و  می شود    شناخته  خالقیت  نشانه های 
سراسر تاریخ، از ونگوگ گرفته تا جان نش، ریاضید  ان به نوعی با آنچه 
»جنون« خواند  ه می شود  ، د  ر ارتباط است. متفکران و اند  یشمند  ان بزرگ 
جنون  و  خالقیت  نبوغ،  که  گفته اند    شکسپیر  و  ارسطو  همچون  تاریخ 
تیم   2011 سال  است.  بود  ه  همراه  نامتعارف  احساسات  د  اشتن  با  اغلب 
د  انشمند  ان معموال  و  د  اد   هنرمند  ان  کارولینسکا نشان  تحقیقاتی موسسه  
اسکیزوفرنی  و  د  وقطبی  بیماری  آنها  د  ر  که  هستند    خانواد  ه هایی  از 
گرفتن  نظر  د  ر  با  سپس  آنها  د  ارد  .  بیشتری  رواج  )روان-گسیختگی( 
بی اشتهایی عصبی، سند  روم اضطراب،  افسرد  گی،  نظیر  بیماری ها  سایر 
اوتیسم، بیش  فعالی-کم  توجهی، سوء استعمال مشروبات الکلی و خود  کشی 
به این نتیجه رسید  ند   که خالقیت و مشاغل خالق د  ر میان مبتالیان به این 

بیماری ها بیش از سایر افراد   است.
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