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شهر توریستی 
تروریست ها

شده  تروریست ها  نخست  هدف  به  تبدیل  پاریس 
برای  توریستی  نقطه ای  به  پاریس  چرا  اینکه  است. 
تروریست ها تبدیل شده است، پرسش مهمی است که 
باید به آن پاسخ داد. درست در اوایل سال جاری بود 
که القاعده به مجله افراطی شارلی ابدو حمله کرد. در 

همان زمان آالرم های خطر برای پاریس ...

امواج اقتصادی
 شوک پاریــــس

حمالت تروریستی جمعه شب گذشته در پاریس، در 
شرایطی اتفاق افتاد که بسیاری از بازارهای سهام 
تعطیل بودند. اما بازار نیویورک که در آن لحظات 
تعطیل نبود  با افت یک درصدی مواجه شد و زمانی 

که اخبار حمله تروریستی بعد...

خداحافظی  ترانه ساز 
خاطره های ایرانی

»خواب نوشین«، »آشفته حالی«، »عجب صبری 
خدا دارد«،  »من دیگه بچه نمی شم دیگه بازیچه 
نمی شم« و... رحیم معینی کرمانشاهی چنانچه 
اردالن سرفراز گفته، به یک معنی پدر ترانه های 
خاطره انگیز  و  محبوب  ترانه های  است.  ایرانی 

ایرانی که همه ما گاه گاه ...

هشتگ جنجالی
فیزیکی  جنگی  دارد.  رو  دو  داعش  برای  جنگ 
می کند  تعریف  خود  برای  نبرد  میادین  در  که 
آن  پیگیر  اینترنت  در  که  مجازی  جنگ  دیگری  و 
برای  عرصه  دو  هر  کارشناسان  گفته  به  است. 
مجازی  حوزه  حتی  و  هستند  مهم  بسیار  داعش 
برای این گروه از اهمیت باالتری برخوردار است. 

زیرا این عرصه برای داعش ...

شبح مرگ  بر سر 
فوتبال اروپا

شبح مرگ، همچنان بر سر فوتبال اروپا پرسه 
بازی  با  همزمان  که  اتفاقاتی  از  بعد  می زند. 
داد،  رخ  پاریس  در  آلمان  و  فرانسه  جمعه شب 
که  گرفته  بر  در  هراس  از  موجی  را  سبز  قاره 
هم  ورزش  حوزه  شامل  طبیعتا  مساله،  این 

می شود. این روزها برگزاری ...

هــراس
در اروپا
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از  بسیاری  در  را  خطر  زنگ  اگرچه  پاریس  خونین  حوادث 
پایتخت های اروپایی به صدا در آورد اما از دید وزیر اطالعات 

کشورمان هشداری هم برای تهران به شمار می رود. 
این در حالی است که پس از حمالت پاریس، وزیر خارجه عراق 
کشور،  این  امنیتی  سازمان های  اطالعات  اساس  بر  کرد  اعالم 
اهداف  از  فرانسه  و  آمریکا  ایران،  جمله  از  کشورها  بعضی 
تروریست ها هستند. در همین حال فرمانده نیروی زمینی ارتش 
تاکید کرد که هر اقدامی، پاسخ کوبنده ای خواهد داشت و وزیر 

کشور هم گفت خط قرمز ایران 50 کیلومتری مرز عراق است.

تایید ظریف از سوی مراجع
امور  وزیر  اصلی  منتقد  همواره  اصولگرایان  از  طیفی  اگرچه 
آیات  با حضرات  به قم و دیدار  اما سفر ظریف  خارجه هستند 
موسوی  گلپایگانی،  صافی  خراسانی،  وحید  شیرازی،  مکارم 
اردبیلی و جوادی آملی نشان داد که حضرت علی علیه السالم نه 
تنها نظر مثبتی به وی و کارنامه هسته ای او دارند بلکه با بیان 
جمالت و عبارات کم سابقه حامی وزیر فعال دولت تدبیر و امید 
نیز هستند. آیت الله وحید خراسانی در این دیدار گفت: آنهایی 
آیت الله  می کنند.  درک  را  شما  کار  ارزش  هستند  فهم  اهل  که 

مکارم شیرازی هم گفت ظریف غیرممکن را ممکن کرد. 

لوزانو جایگزین کوآچ
کاندیدای  دو  آناستازی  آ  آندره  و  لوزانو  رائول  میان  از  نهایتا 
ملی،  تیم  سرمربیگری  برای  ایران  والیبال  فدراسیون  اصلی 
قرعه به نام لوزانو افتاد تا سکان تیم والیبال کشورمان را برای 
شرکت در مسابقات انتخابی المپیک )اردیبهشت ماه سال آینده( 
حالی  در  آرژانتینی  ساله   59 مربی  بگیرد.  دست  به  ژاپن  در 
تیم  سرمربی  به عنوان   2006 سال  در  که  شد  کواچ  جایگزین 
تصمیم  این  بود.  یافته  دست  جهان  نقره  مدال  به  لهستان   ملی 

فدراسیون به دنبال عملکرد نه چندان قابل قبول تیم ملی والیبال 
در رقابت های بین المللی سال جاری، صورت گرفت

نسخه 6 و 18 ماهه برای سوریه
 مذاکرات وین درباره بحران سوریه در حالی این هفته برگزار 
شد که حمالت تروریستی جمعه شب پاریس بر آن سایه افکنده 
بود و همچنان اصلی ترین اختالف میان شرکت کنندگان، تعیین 
سوریه  برای  بلندمدت  و  کوتاه  نسخه  در  اسد  بشار  سرنوشت 
بود. تعیین ضرب االجل ٦ ماهه برای اصالح قانون اساسی و 
سوریه  در  انتخابات  برگزاری  برای  ماهه   18 االجل  ضرب  نیز 
ژانویه  اول  تا  سوری  سوری-  گفت وگوهای  برگزاری  کنار  در 
این نشست عنوان شد. تمرکز  توافق های سیاسی در  مهم ترین 

هیات ایرانی هم بر برقراری آتش بس در سوریه بود.

برچیدن سانتریفیوژ غیرفعال
در حالی که ایران می رود تا با اقدامات فنی و پایبندی به مفاد 
تفاهم برنامه جامع اقدام مشترک، خود را برای رفع تحریم ها و 
اجرای برجام آماده کند، برخی شایعات درباره تذکر به سازمان 
انرژی اتمی مبنی بر برچیدن سانتریفیوژها از سوی رئیس این 
سازمان تکذیب شد. صالحی توضیح داد بر اساس برنامه قرار 
 60 و  هزار   5 به  مشخص  به صورت  سانتریفیوژها  تعداد  است 
غیرفعال  سانتریفیوژهای  تنها  حاضر  حال  در  و  برسد  ماشین 
از خط خارج می شوند. وی تاکید کرد این اقدامات به مدیریت 

زمان نیازمند است.

جی20 با محوریت تروریسم
تحت   20 گروه  عضو  کشورهای  سران  پاریس،  حمالت  از  پس 
ترکیه  آنتالیای  در  امنیتی  تدابیر  ترین  هزینه  پر  و  شدیدترین 
جمع شدند تا درباره اوضاع اقتصادی جهان، ابعاد بشردوستانه 
نشست  در  اما  کنند.  گفت وگو  تروریسم  نیز  و  سوریه  بحران 
امنیتی  بحث های  پاریس،  حمالت  تاثیر  تحت   20 گروه  امسال 

نشست،  در  حاضر  ناظران  گفته  به  و  بود  پررنگ  سیاسی  و 
موضوع داعش و چگونگی مبارزه با تروریسم موضوع اصلی 
نیابد  پایان  سوریه  جنگ  اگر  شد  اعالم  همچنین  شد.  نشست 
خواهد  دیگر  مهاجر  میلیون   3 پذیرای  بعد  سال  اروپا  احتماال 

بود. 

شوک پاریسی بر طال
کوتاه  چند  هر  مدتی  برای  طال  جهانی  قیمت  می رسد  نظر  به 
نشست  در  فدرال  وجوه  بهره  نرخ  افزایش  احتمال  تحت تاثیر 
از یک سو و  آزاد بانک مرکزی آمریکا  ماه دسامبر کمیته بازار 

حمالت تروریستی پاریس از سوی دیگر قرار خواهد داشت. 
در حالی که هر اونس طالی جهانی روز جمعه در ادامه روند 
حادثه  اما  رفت  فروش  به  دالر   1080 قیمت  به  خود  کاهشی 
تقاضای  افزایش  تا  شد  موجب  پاریس  شب  جمعه  تروریستی 
طالی جهانی برای سرمایه گذاری مطمئن رقم بخورد و اونس 

روز دوشنبه به قیمت 1092 دالر معامله شود.

نوسانات مقطعی دالر
با  هم  را  شنبه  روز  گذشته  هفته  افزایشی  روند  ادامه  در  دالر 
می رسد  نظر  به  بار  این  اما  رساند  پایان  به  افزایش  تومان   25
به  نزدیکی  از  ناشی  تقاضای  افزایش  چون  عواملی  بر  عالوه 
ژانویه وهمین طور ایام اربعین و سفر به عراق، برخی هیجانات 
کاذب ناشی از فروش خودروی قسطی هم به این افزایش قیمت 
ارز،  عرضه  افزایش  نیز  و  خودرو  فروش  توقف  با  زد.  دامن 
به  رو  دوشنبه  روز  دالر  قیمت  و  شد  تشکیل  فروش  صف های 
شد.  معامله  تومان   3565 قیمت  به  شنبه  سه  و  گذاشت  کاهش 

وزیر اقتصاد نوسانات ارزی را مقطعی دانست.

عفو سربازان فراری
  خبر خوش برای سربازهای فراری که بیش از 8 سال از غیبت 

شدن  مختومه  و  رهبری  معظم  مقام  عفو  است،  گذشته  آنها 
پرونده غیبتشان در محاکم قضایی است. 

کل  ستاد  انسانی  سرمایه های  اداره  جانشین  را  خبر  این 
نیروهای مسلح اعالم کرده و البته افزوده این عفو تنها مربوط 
به مجازات های ناشی از غیبت سربازان فراری می شود و اصل 
سربازی همچنان پابرجاست. این افراد  بایستی مطابق قانون یا 
خدمت سربازی خود را انجام داده یا با ثبت نام پرداخت جریمه 
معاف  خدمت  از  پلیس+10  دفاتر  در  ماه  دی  پایان  تا  آذر   20 از 

شوند.

شایعه جدایی کی روش
اگرچه سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال کشورمان پس از بازی 
جهانی  جام  مقدماتی  رقابت های  در  گوام  مقابل  تیمش  پرگل 
آنکه  بدون  و  به رختکن رفت  با چهره ای خندان  2018 روسیه، 
از  قبل  اما  کرد  تشکر  بازیکنان  همه  از  بزند  استعفا  از  حرفی 
پس  کی روش  کارلوس  که  می رسید  گوش  به  شایعه  این  بازی 
هر چند  می دهد.  استعفا  ملی  تیم  سرمربیگری  از  مسابقه  از 
از سوی مدیر تیم ملی فوتبال به شدت تکذیب شد،  این شایعه 
اما کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال گفت که بر سر مرخصی 

رفتن با کی روش اختالفاتی دارد که پنجشنبه حل خواهد شد. 

ب. ز دروغ می گوید
که  می شود  برگزار  شرایطی  در  نفتی  میلیاردر  متهم  دادگاه 
وی همچنان سورپرایزهایی در دادگاه رو می کند؛ از دارایی22 
از  یورویی  میلیارد   15 وام  تا  گرفته  نقد  پول  یورویی  میلیارد 
حالی  در  این  چین.  ارتش  از  دکل   7 خریداری  و  اماراتی  شیخ 
ادعای دارایی وی را تکذیب  است که معاون اول رئیس جمهور 
بدهد.  را  مملکت  پول  بیاید  دارد  پول  اگر  ز  ب.  گفته  و  کرده 
جهانگیری همچنین نحوه پاسخگویی وی را توهین آمیز دانسته 
و از دستگاه قضاخواسته با این وضع برخورد کند تا مایه عبرت 

کسانی که پشت پرده به او روحیه می دهند، شود.

تحلیل گاردین از فاجعه سیزدهم نوامبر پاریس

شهر توریستی 
تروریست ها

نقطه ای  به  پاریس  چرا  اینکه  است.  شده  تروریست ها  نخست  هدف  به  تبدیل  پاریس 
توریستی برای تروریست ها تبدیل شده است، پرسش مهمی است که باید به آن پاسخ 
داد. درست در اوایل سال جاری بود که القاعده به مجله افراطی شارلی ابدو حمله کرد. 
در همان زمان آالرم های خطر برای پاریس به صدا در آمده بود و به نظر می رسید که 

این شهر هدف نخست تروریست ها خواهد شد. 

حاال باز هم وحشتی در پاریس رخ داده است. اجسادی که در خیابان ها افتاده بودند 
شمرده شدند. دوستان و خانواده ها تماس هایی حاکی از همدردی می گیرند و این در 
به تازگی  میان مردم گسترده شده است. صحنه ای رقت انگیز  در  که ترس  است  حالی 
منتشر شده است که در آن مردم پاریس برای گرامیداشت کشته شدگان خود گرد هم 
آمده اند اما هشداری اشتباهی موجب می شود ترس دوباره بر آنها حاکم شود و مردم 
پا به فرار بگذارند. پاریس از این پس صحنه هایی مشابه بسیار خواهد دید. زیرا امنیت 
این کشور زیر سوال رفته است و اعتماد مردم فرانسه نسبت به تامین امنیت خود دچار 

خدشه شده است. 
ملتی در وحشت است. سالی که با تراژدی شارلی ابدو شروع شد با حادثه ای جدید و 
البته دراماتیک تر به پایان می رسد. با فاش شدن جنبه های جدیدی از این تیراندازی و 
انفجار واضح است که این حمالت در خاطره مردم و جمهوری فرانسه حفظ خواهد 
شد. در واقع، این حادثه نقطه عطفی در انسجام اجتماعی اروپا خواهد بود. رزیدنت 
اعالم  وضعیتی  چنین  که  باری  آخرین  است؛  کرده  اعالم  اضطراری  وضعیت  اوالند 
میان  باز می گردد زمانی که خشونت  پاریس  به شورش های سال 2005 در حومه  شد 
اما  از نسل دوم بودند و نیروهای پلیس فرانسه در گرفت.  جوانان عمدتا مسلمان که 
کلمه »وضعیت اضطراری«، در حافظه تاریخی فرانسه، به جنگ الجزایر در دهه 60 و 

کودتای نظامی مربوط است که در آن زمان انجام شده بود.

همین  به  هم  آینده  در  و  است  جنگ  صحنه  همچون  پاریس  در  حادثه  این  صحنه های 
شکل به یاد آورده خواهد شد. این زخم عمیق بوده و یکی از سوال ها این خواهد بود 
که این اتفاق چگونه رخ داد؟ گاف های امنیتی کجا بود؟ انتظار تبعات سیاسی آن وجود 
دارد: دستاویز جبهه ملی فرانسه، گروه راست افراطی، در مورد آن چه، خواهد بود؟ 
پس از شارلی ابدو، مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه، در برابر پارلمان اعالم کرد که 
کشور »در جنگ است.« او افزود که فرانسه »در جنگ با اسالم نیست« و این پیامی به 
جمعیت مسلمان فرانسه- بزرگترین جمعیت در اروپا- بود. اما این سخنان کار چندانی 
برای رفع تنشی که میان این اجتماعات به وجود آورده بود نکرد و نخواهد کرد. برخی 
می گویند داعش هوشمندانه پاریس را هدف نخست خود قرار داده است. او شکاف های 

قومیتی و مذهبی را نشانه رفته است.

اعالم  از رسانه ها  اما یکی  ببریم.  این کار پی  به دلیل واقعی  البته خیلی زود است که 

کرد که مهاجم پیش از گشودن آتش فریاد می زد: »این به جبران سوریه است.« اوالند 
هم در مصاحبه خود با تلویزیون ملی کشورش از »تروریست هایی« سخن گفت که آنها 
را می شناسد ودر این رابطه تاکید کرد که »می دانیم این افراد که هستند.« این حمله به 
خوبی برنامه ریزی شده بود؛ همگی در یک شب و در مناطق مختلفی که مردم تجمع 
کرده بودند. سالن موسیقی باتاکالن شوک دیگری ناشی از حمله بود که تعداد کشته ها 
فوتبال  بازی  در  اوالند  حضور  کرد.  خواهد  تبدیل  تاریخی  مکانی  به  را  آنجا  آن،  در 
فرانسه- آلمان هم نمادین بود. تاثیر روانشناختی  این حادثه ترسی بود که در میان ملت 

افکند و اثرات آن پایدار خواهد بود.
متخصصان امنیتی پس از شارلی ابدو هشدار داده بودند که تهدیدات بیشتری در راه 
این دست در ارتباطند.  از  با داعش یا گروه هایی  این تهدیدهای خشن  است و عامالن 

فرانسه  نمی داد.  فرانسه  پایتخت  در  را  وسعت  این  به  حمله ای  احتمال  هیچ کس  اما 
دارد  جریان  آنها  در  وهابیت  که  کشورهایی  در  عمیقا  نظامی  قدرتی  به عنوان  سال ها 
مشارکت کرده است: عمدتا در آفریقای ساحل از ژانویه 2013 آنگاه که عملیاتی را در 
مالی شروع کرد که در آن زمان شامل دولت های همسایه آفریقایی می شد. چند هزار 
نیروی فرانسوی در آن مناطق در حال عملیات هستند. از سال 2014 این کشور عضوی 
از ائتالف ضدداعش در عراق بوده است. امسال هم حضور نظامی خود در فرانسه را 
بیشتر کرد و اعزام ناو شارل دوگل به خلیج فارس نشانه ای از این حضور نظامی است.

می پردازد  نیرو  استخدام  به  آن  از  داعش  که  است  اروپایی  کشورهای  از  یکی  فرانسه 
و این عضوگیری بیشتر شامل فرانسوی های تحصیل کرده و زاده این کشور است که 

افزایش است.  آنالین هم در حال  تغییر دین داده و به سوریه رفته اند. رادیکال سازی 
از  استفاده  با  و  به ویژه در حومه شهرها  بیکاران  میان خیل  از  نیرو عمدتا  این جذب 
اکنون  فرانسه  در  مسلمانان  می شود.  انجام  آفریقایی ها  و  اعراب  علیه  تبعیض نژادی 
از این موضوع به شدت می ترسند که با تعصب و ترور ارتباط داده شوند. گروه های 
پوپولیست راست افراطی بر آتش این بحران می دمند. پس از شارلی ابدو هزاران نفر 
از سربازان فرانسوی به سراسر کشور اعزام شدند تا امنیت مراکز، نهادها، مدارس و 

ایستگاه های قطار و ... را تضمین کنند. 

در ماه ژانویه، تروریست هایی که شارلی ابدو و سپس مغازه کوشر را هدف قرار دادند، 
روزنامه نگاران، پلیس و یهودیان را کشتند حمالت خود را در مدت زمانی 3 روزه انجام 

پیام را بفرستد که کسانی که می خواهند وحدت ملی و  این  باید  دادند. دولت فرانسه 
انسجام ملی ما را هدف قرار دهند و باعث شکاف و گسست در کشور شوند بی تردید 
راه به جایی نخواهند برد. به هر روی، اگر پاسخی محکم به این حادثه داده نشود نوبت 

به سایر کشورهای اروپایی خواهد رسید. 
اروپا را هم بگیرد.  بلند شده می رود که دامان  از خاورمیانه  اکنون آتشی که 
ارتباط  همین  در  می دانند.  آمریکا  سپتامبر   11 یادآور  را  حادثه  این  بسیاری 
ممکن است گفته شود چون اوالند گفته در شرایط جنگی به سر می بریم پای 
با  مبارزه  راه  می تواند  فرانسوی  مسووالن  تصمیم  بیاید.  میان  به  هم  ناتو 

تروریست ها را در آتیه ای نزدیک مشخص سازد.
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مستاجران   ، گذشته   هفته  در  پرشین  نامه  هفته  گزارش  به 
نیست،  مشخص  کامال  هنوز  که  دالیلی  به   Finchley Print

چاپش  آالت  ماشین  تمام  با  را  مغازه  این  قبلی،  اطالع  بدون 
تخلیه کرده اند. این در حالی است که مالک قبلی این مغازه 
این  اختیار  مطالبات،  وصول  مامور  و  دادگاه  حکم  با  نیز 
مغازه را به عهده گرفته است اما هنوز از سرنوشت ماشین 
مالکان  و  مستأجران  بین  مناقشات  جزئیات  و  چاپ  آالت  
 Finchley اطالعی در دست نیست.از سوی دیگر مستأجران
Print که برای مدت بیش از دو سال مسئولیت انتشار هفته 

نامه بازار هفته را نیز به عهده داشته اند، سعی در تغییر نام 
این نشریه نموده و شماره هایی از آن را با نام بازار لندن و 
اند. به عقیده آقای رادمان، مالک و مدیر  بازار منتشر کرده 
مسئول بازار هفته، این تغییر نام به نیت انتشار مجله جدیدی 
بازار هفته صورت گرفته  اعتبار نشریه  از  استفاده  با سوی 

است.

به  را  نشریه  این  است  صدد  در  هفته"  "بازار  مسئول  مدیر 
اقدام  نیز،  پیش  ماه های  کند.طی  بازار  روانه  زودی مجددا 
 Persian Weekly نام  از  استفاده  منظور  به  نیز  مشابهی 
صورت گرفته بود که با هشدار قانونی و به موقع به خاطیان، 
متوقف گردید. این رفتار های غیر حرفه ای حاکی از آن است 
هموطنان  میان  در  ناسالم،  های  رقابت  بعضی  متاسفانه  که 
رواج یافته است  که اینگونه رفتارها در جامعه و بازار رقابتی 
آزاد انگستان، پدیده جدیدی نیست و راه های پیشگیری و یا 

مقابله با آن در قانون این کشور تعبیه گردیده است.

این شناسنامه همه ماست

بر سنگهای تخت  در تصاویر حکاکی شده 
جمشید هیچکس عصبانی نیست. هیچکس 

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

اصالتی می باشیم. 

حد  تا  خود  شجاعت  از 
پایداری پاسداری کن، در آن 
صورت ناکامی و شکست با 

ما نخواهد بود.
مکبث، پرده اول، صحنه هفتم.

But screw your courage 
to the sticking-place, and 
we’ll not fail.
Macbeth, Act 1, sc. 7.
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تا ساعت 21:15 دقیقه شب، در فرانسه یک  سیزده نوامبر 
شب عادی بود. مردم خود را آماده یک آخر هفته معمولی 
می کردند. اما زمانی که 15 دقیقه از ساعت 9 شب گذشت، 

شب پاریس آشفت. 

پاریس،  شهر  »استاددوفرانس«  نزدیک  انفجاری  صدای 
بود،  جریان  در  آلمان  و  فرانسه  دوستانه  بازی  که  جایی 
خواب پاریس را پریشان کرد. لحظاتی بعد هم یک صدای 
کرد  مطمئن  را  پاریس  شهر  مردم  که  بود  دیگر  انفجار 
صورت  حمله ای  و  نبوده  اشتباه  یک  نخست،  صدای  که 
گرفته است. غرش مسلسل ها هم به یاری صداها آمدند و 
را  شهر  این  وحشت  گذاشتند.  تمام  نیمه  را  پاریس  خواب 
فرا گرفت. در روایتی پاریس از 6 نقطه و در روایت دیگر 

در 7 نقطه شاهد عملیات تروریستی بوده است. 

سی ان ان گزارش می دهد: شش حمله هماهنگ تروریستی 
آبان   22 جمعه  شامگاه  پاریس،  شهر  مختلف  نقاط  در 
پس  فرانسه  تروریستی  فاجعه  مرگ بارترین  و  تلخ ترین 
دقایق  در  انفجار  این  زدند؛  رقم  را  دوم  جهانی  جنگ  از 
پایانی بازی فوتبال میان فرانسه و آلمان به وقوع پیوست 
که نیروهای امنیتی فرانسه فرانسوا اوالند، رئیس جمهور 
را خارج و به وزارت کشور منتقل کردند. در این حمالت 
نفر   200 و  کشته  نفر   129 از  بیش  مجموع  در  تروریستی، 
مجروح شده اند. »سی ان ان« به نقل از منابع پلیس فرانسه 
رسیده  کشته   129 به  تیراندازی  و  انفجار  تلفات  می گوید 
احتمال  می گویند  فرانسوی  مقام های  حال،  این  با  است. 
افزایش تلفات زیاد است. حال یک سوم از زخمی ها وخیم 

است و احتمال دارد این آمار حتی افزایش هم ییدا کند. 

از  فاجعه،  فردای  فرانسوی،  روزنامه های  راستا  این  در 
یاد  پاریس«  قلب  در  »جنگ  عنوان  با  پاریس  شهر  حادثه 
کردند و برخی با پوشش دادن بیانیه داعش نوشتند این تازه 

آغاز رویارویی با افراطیون است. در روز سیزدهم نوامبر 
سه رستوران و یک مرکز خرید هم هدف تروریست ها قرار 
گرفت. این حمله همچنین اولین حمله زنجیره ای به پایتخت 
فرانسه و قلب اروپا محسوب می شود. پیش تر خود فرانسه 
و دانمارک هدف حمالت »سولو گونه« گرگ های تنها قرار 
رئیس جمهوری  که  همان گونه  حمله  این  اما  بودند.  گرفته 
فرانسه گفت از پیش برنامه ریزی شده و سازماندهی شده 

بود.
از  تن   100 دست کم  می دهد  گزارش  رویترز  خبرگزاری 
تماشای  برای  که  بودند  کسانی  از  حادثه  این  قربانیان 
نفری   1500 سالن  به  آمریکایی  راک  گروه  یک  کنسرت 
در  شدند  موفق  که  افرادی  بودند.  رفته  »باتاکالن« 
گروگان گیران  چنگ  از  ساعته  دو  گروگان گیری  جریان 
سالح های  آنها  می گویند  بگریزند،  کنسرت  سالن  این  در 
شعارهای  با  و  داشتند  دست  در   47s-AK کالشنیکف 
ارائه  با  الجزیره  کردند.  قتل عام  را  گروگان ها  مذهبی 
به  حمله  با  مسلح  مرد  چهار  می نویسد:  بیشتری  جزئیات 
»باتاکالن«  موسیقی  سالن  در  راک  موسیقی  کنسرت  یک 
اجرای  Eagles of Death Metal مشغول  آن گروه  در  که 

کنسرت بودند 100 تن را یکجا کشتند. 

کرده  اعالم  پاریس  عمومی  دادستان  می نویسد  الجزیره 
با  را  خود  نفرشان  هفت  شدند.  کشته  مهاجم  فرد   8 که 
دست  به  هم  نفر  یک  و  کرده  منفجر  انفجاری  کمربند 
پلیس کشته شد. الجزیره می افزاید صبح شنبه 14 نوامبر 
سفت  امنیتی  شرایط  چنان  با  شدند  بیدار  فرانسوی ها  که 
و  ناپلئون  گویی  که  شدند  مواجه  پایتخت  در  سختی  و 
این  شده اند.  نبرد  وارد  اروپایی  ارتش های  با  سربازانش 
برای  پلیس  مامور   1500 از  بیش  که  است  حاکی  گزارش 
برقراری امنیت در شهر مستقر شده اند، مرخصی کارکنان 
نیروهای امنیتی لغو شد و از بیمارستان ها خواسته شد با 

مجروحان و نهادهای امنیتی همکاری کنند. 

اوالند، بالفاصله پس  فرانسوا  فیگارو،  به نوشته روزنامه 
از اتمام عملیات داعش در شهر پاریس، در سراسر کشور 
این ارتباط خبرگزاری  وضعیت اضطراری اعالم کرد. در 
فرانسه،  رئیس جمهور  دستور  به  می دهد  گزارش  آلمان 
عامالن  احتمالی  فرار  از  تا  شده  بسته  فرانسه  مرزهای 
که  کسانی  از  نفر   9 تاکنون  شود.  جلوگیری  حوادث  این 
ظن همکاری آنها با تروریست ها می رود، دستگیر شده اند 
همکاری  تروریست ها  این  با  تیم  سه  می شود  گفته  ولی 
داشته اند و احتمال دارد نفرات بیشتری در رقم زدن حادثه 
بستن  باشند.  داشته  نقش  نوامبر  سیزدهم  تروریستی 
مرزها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رویدادی کم سابقه 
از  یا  به مقصد  باوجود بسته شدن مرزها، پروازها  است. 
مبدأ پاریس تا کنون بر اساس برنامه های پیشین انجام شده، 
تشدید  محسوسی  به طور  فرودگاه  در  امنیتی  تدابیر  اما 

شده است.

گزارش الجزیره حاکی است که در روزهای ابتدایی هفته 
نقل  و  حمل  سرویس های  تمام  پاریس  مقام های  جاری، 
فیگارو  بودند.  کرده  تعطیل  را  مترو  جمله  از  عمومی 
کنسرت  این  سالن  می نویسد:  چنین  حادثه  روز  درباره 
داشت  قرار  ابدو  شارلی  دفتر  متری  صد  چند  فاصله  در 
هدف  القاعده  تروریست های  سوی  از  ژانویه  ماه  در  که 
یافته  نجات  که  کنسرت  این  در  حاضران  بود.  گرفته  قرار 
بودند می گویند صدای شعارهای مذهبی را وسط کنسرت 
را  سوریه  در  فرانسه  نقش  فریادزنان  مردانی  و  شنیدند 

محکوم کرده و بد و بیراه می گفتند. 

گزارش الجزیره به نقل از شاهدان حاکی است که مردانی 
مسلح »بدون نقاب« در میانه کنسرت وارد شده و با اسلحه 
این  کردند.  گلوله باران  را  جا  همه  بی هدف  و  کالشنیکف 
شاهدان می گویند در کسری از ثانیه »همه جا پر از جسد 
بود« و جوی خون از میان دست و پای مردم جاری بود. در 

عکسی که پس از حمله منتشر شده است، خون سطح سالن 
را مفروش کرده بود.

حوادث شهر پاریس اما دومینووار و به فاصله کمی در حال 
رخ دادن بود. در اقدامی جداگانه تروریست ها با اسلحه به 
یک رستوران کامبوجی با نام »کامبوج کوچک« حمله کرده 
و 14 نفر را کشتند. »مادلین باری« به الجزیره می گوید:»در 
که  بودیم  نشسته  دوستانم  با  حوالی  همان  در  رستورانی 
ناگهان دیدیم آدم ها یکی پس از دیگری به پشت به بیرون 
پرت می شوند و صدای هولناکی همه ما را چنان شوکه کرد 
که قدرت حرکت از ما سلب شده بود«. او می گوید: »ناگهان 
صدای موسیقی در رستوران قطع شد. موبایل دست همه 
به موبایل نباشد.  دیده می شد و کمتر کسی بود که دست 

همه داشتند با افراد خانواده خود صحبت می کردند.« 

در  حادثه  »مرگبارترین  را  تروریستی  حادثه  این  فیگارو 
تاریخ فرانسه« نامیده و از نبرد »گروه های قرون وسطایی 
آورده است. برخی دیگر  به میان  با تمدن و تجدد« سخن 
حادثه پاریس را 11 سپتامبر فرانسه تعبیر کرده و می گویند 
این حادثه در واکنش به حضور نظامی فرانسه در سوریه 
شواهد  است.  گرفته  صورت  داعش  مواضع  به  حمله  و 
غرب  در  داعش  مخفی  هسته های  که  می دهد  نشان  چنین 
به  از خاورمیانه  را  تا جنگ  آنها می کوشند  فعال شده اند. 
قلب اروپا منتقل کنند. آنها یک بار ضرب شست خود را در 
اما حضور  به فرانسوی ها نشان دادند  ابدو  حادثه شارلی 
جریان  این  داعش«  علیه  غرب  »ائتالف  گروه  در  فرانسه 

افراطی را جری تر کرده است. 

این گونه به نظر می رسد که از این پس در قاره اروپا باید 
داشته  تندرو  از سوی جریان های  بیشتری  انتظار حمالت 
پاریس  به  شب  جمعه  حمله  ابدو،  شارلی  ماجرای  باشیم. 
این  »در  اینکه  بر  مبنی  داعش  سوی  از  روسیه  تهدید  و 

شبی که خواب 
پاریس آشفت



5جمعه 29 آبان ماه 1394 -  شماره 421 هفته نامه پرشین
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly گزارش

کشور حمام خون راه می اندازیم« شواهدی است از اینکه 
به  اقدام  و  شده  فعال  غرب  در  داعش  مخفی  هسته های 
عضوگیری در راستای ضربه به منافع غرب خواهند کرد. 

واکنش ها به حادثه سیزدهم نوامبر
پاریس،  از  نقطه   7 به  جمعه  شامگاه  تروریستی  حمله 
حمله  این  بود.  بی سابقه  کشور  این  تحوالت  تاریخ  در 
موجب شد موجی از همدردی ها از سوی رهبران دنیا و 
مردم نسبت به دولت و ملت فرانسه مخابره شود. باراک 
تروریستی  حمالت  این  آمریکا،  رئیس جمهوری  اوباما، 
را  آن  و  نامیده  »وحشیانه«  را  بی گناه  شهروندان  علیه 
»حمله به همه انسان ها و ارزش های جهانی مشترک میان 
آنها« دانست و گفت: »آمریکا با تمام توان در کنار فرانسه 
»هر  افزود:  اوباما  الجزیره،  گزارش  به  ایستاد«.  خواهد 
کمکی که از دست مان برآید به دولت و ملت فرانسه ارائه 
می دهیم«. او وعده داد که »این تروریست ها را به محکمه 
عدالت خواهد آورد و شبکه های تروریستی را هدف قرار 

خواهد داد.« 
را  حمله  این  هم  انگلیس،  نخست وزیر  کامرون،  دیوید 
ابراز  ضمن  خود  توییتر  در  او  نامید.  »شوکه کننده« 
همدردی اعالم کرد از هیچ کمکی به دولت و ملت فرانسه 
نخستین  در  هم  آلمان  کشور  وزارت  کرد.  نخواهد  دریغ 
مقام های  با  تماس  در  که  کرد  اعالم  شنبه  بامداد  ساعات 
فرانسوی پیشنهاد ارسال نیروهای نظامی برای کمک به 
برقراری امنیت را ارائه کرده است. نیروهای ویژه آلمان 
نیز آماده اند تا در مقابله با تروریسم به همتایان فرانسوی 
این  از  خود یاری برسانند. آنگال مرکل هم اعالم کرد که 

حمله  »به شدت شوکه شده« است. 
آلمان می گوید پیشنهاد  »توماس دو مازیر«، وزیر کشور 
همکاری به فرانسوی ها داده شده است. او می گوید: در 
تماس نزدیک با همکاران فرانسوی و آماده اعزام نیروهای 
پوتین  والدیمیر  فیگارو،  گزارش  به  هستیم.  آلمانی  ویژه 
نیز چهره دیگری است که به همتای فرانسوی خود پیام 
با  از رهبران جهان هم  داده است. بسیاری دیگر  تسلیت 

محکوم کردن این حمله تروریستی با دولت و ملت فرانسه 
ابراز همدردی کردند.

در  امنیتی  و  اطالعاتی  مشاور  یک  نانس«،  »مالکولم 
این حادثه کار  این احتمال هست که  پنسیلوانیا می گوید: 
داعش باشد یا القاعده. او می گوید: »نباید فراموش کنیم 
و  خاورمیانه  در  روزمره  به صورت  اتفاقاتی  چنین  که 
صحرای آفریقا رخ می دهد. به تازگی در حمله به بیروت 
40 نفر کشته و با سقوط هواپیمای روسی بر فراز مصر 
می افزاید:»این  نانس  شدند«.  کشته  نفر   220 از  بیش  هم 
تلفات گسترده هم نشانه ای از رد پای القاعده دارد و هم 
نشانی از داعش. به نظر می رسد که جبهه نبرد اکنون از 

خاورمیانه به اروپا و آتالنتیک منتقل شده است«. 
تقریبا  اتفاقاتی  چنین  می گویند  عرب  ناظران  از  برخی 
این  در  گویی  چنانکه  می دهد  رخ  خاورمیانه  در  روز  هر 
اتفاقاتی  اینکه  از جهان روز به شب نمی رسد مگر  نقطه 
از این دست رخ دهد. آنها می گویند یک بار چنین حادثه ای 
از  شد.بسیاری  بلند  آنها  فغان  و  فریاد  رسید  غرب  به 
کارشناسان می گویند جنگ داعش با غرب اکنون جنبه ای 
جهانی یافته و دیگر به سوریه یا عراق محدود نیست. به 
شارلی  علیه  حمالت  خالف  بر  تایمز،  نیویورک  گزارش 
متخصصان  ژانویه،  ماه  در  کوشر  سوپرمارکت  و  ابدو 
از  نشانه ای  هیچ  جمعه  روز  حمله  می گویند  تروریسم 

هدفمندی در خود ندارد. 

این گزارش می افزاید مهاجمان به صورت تصادفی اهدافی 
را در منطقه ای شلوغ انتخاب کردند تا میزان تلفات را باال 
در  داعش  علیه  نبرد  در  فرانسه  هزینه  نتیجه  در  و  برده 
سوریه را باال ببرند. این گزارش می افزاید فرانسه اکنون 
در خط مقدم نبرد با داعش در اروپا ایستاده است. شواهد 
و اغلب گزارش های خبری نشان می دهد که داعش مقصر 
میان  رقابت هایی  اگرچه  است.  حمالت  این  در  اصلی 
القاعده مرکزی و داعش جریان داشته و القاعده می کوشد 
تا جایگاه خود را به عنوان »مادر گروه های جهادی« حفظ 

کند اما عملیات های تروریستی در سایر نقاط دنیا طی یک 
کشورهای  سایر  و  بلژیک  عراق،  سوریه،  )در  اخیر  سال 
نشان  مصر  در  روسی  هواپیمای  سقوط  و  اروپایی( 
می دهد که داعش در پس این حمالت قرار دارد و می کوشد 
با  غرب،  در  خود  مخفی  هسته های  کردن  بیدار  ضمن  تا 
انجام عملیات تروریستی فشار افکار عمومی داخلی را باال 
برده تا مانع حضور کشورهای خارجی در سوریه شود. 

اظهارنظرها در مورد حادثه سیزدهم نوامبر
تروریست   8 گفت  پاریس  عمومی  دادستان  سخنگوی   
کشته شدند. هفت نفر خود را منفجر کرده و یک نفر به 

دست پلیس کشته شد.
در  نقطه   6 پاریس  دادستان  مولینز«،  گفته»فرانسوا  به   
داخل و خارج از پایتخت مورد حمله قرار گرفت، اما شبکه 
قرار  حمله  مورد  نقطه  هفت  که  کرد  اعالم  ترکیه   NTV
از هفت  پاریس  اعالم شد  نیز  از حادثه  بعد  گرفته است. 

نقطه مورد هدف قرار گرفته است.
اما  شد،  خنثی  دیگر  انتحاری  اقدام   5 مولینز  گفته  به   

میان  به  خیر  یا  شد  دستگیر  کسی  آیا  اینکه  از  سخنی 
نیاورد.

پاریس  به  حمله  از  پیش  روز  چند  می گوید  آلمان  پلیس   
فردی را که اهل مونته نگرو است را دستگیر کرده اند که با 
کلی مهمات قصد ورود به فرانسه را داشته است. احتمال 
داشته  قصد  که  باشد  تاجرانی  از  یکی  فرد  این  می  رود 

مهمات الزم را برای این حمله تروریستی فراهم کند.

گلوله  به  را  کنسرت  محل  دقیقه   15 تا   10 تروریست ها   
 20 تا  باران  گلوله  این  می گویند  شاهدان  برخی  بستند. 

دقیقه ادامه داشت.
سخن  فرانسوی  به  تروریست ها  می گویند  شاهدان   
می گفتند و پوششی سیاه بر تن داشتند. وقتی کشته ها بر 

زمین می  ریختند به جنازه آنها هم شلیک می کردند.
 به گفته مقام های فرانسوی 100 نفر در سالن باتاکالن، و 

باقی نفرات هم در نقاط دیگر کشته شدند.
داده  نجات  باتاکالن  موسیقی  سالن  از  هم  گروگان   100  

شدند.
 مردم فرانسه در حسی آکنده از همدردی افرادی که در 
جراحت های  یا  می لرزیدند  خود  به  ترس  از  خیابان ها 
کمک های  و  آورده  خود  خانه  به  بودند  برداشته  سطحی 

اولیه را در اختیارشان گذاشتند.
تلفات  افزایش  احتمال  می گوید  پاریس  شهردار  معاون   
وجود دارد و می افزاید:»ما با وضعیتی مبهم و ناشناخته 

مواجهیم«.

 مقام های اطالعاتی- امنیتی در آمریکا و فرانسه می گویند 
هماهنگ  وسازماندهی  شناسایی  روش های  حمله،  نوع 
تاکتیک های  از  نشان  دست  این  از  اقداماتی  و  حمالت  به 
جهادی  گروه های  برخی  سوی  از  که  می دهد  آشنایی 
مانند القاعده به کار گرفته می شد. آنها می گویند »تلفات 
حمالتی  از  نشان   ، حمله  بودن  »ملموس«  و  گسترده« 
القاعده گونه دارد اما »ماهیت تاکتیکی« و »کوچک بودن« 

حمله بیشتر ردی از داعش را در خود دارد.

دیوید کامرون، 
نخست وزیر انگلیس، 

هم این حمله را 
»شوکه کننده« نامید. او 

در توییتر خود ضمن 
ابراز همدردی اعالم کرد 

از هیچ کمکی به دولت 
و ملت فرانسه دریغ 

نخواهد کرد.
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خاورمیانه

قشــــون کشی به 
خاورمیـــــــــــــانه

بار دیگر اوایل صبح چهارشنبه صدای تیراندازی و انفجار ساکنان »سن دنیس« در حومه 
شمالی پاریس را غافلگیر کرد؛ چرا که پلیس به دنبال شکار دو تروریستی بود که مظنون 
انتحاری در حادثه مرگبار جمعه شب 13 نوامبر بودند. به گزارش  انجام عملیات های  به 
اوایل صبح چهارشنبه راه ها را بست و به ساکنان سن دنیس اعالم کرد  سی ان ان، پلیس 
دوفرانس«،  »استاد  که  است  جایی  همان  دنیس  سن  نشوند؛  خارج  خود  خانه های  از  که 
ورزشگاهی که در آن عملیات انتحاری صورت گرفت، در آنجا واقع است. سی ان ان به نقل 

از BFMTV گزارش داد که 3 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند.

اما روایت نیویورک تایمز حاکی است که پیش از سحرگاه چهارشنبه پلیس به سن دنیس، 
حومه پاریس، یورش برد. هدف از این یورش دستگیری دست کم دو مظنون فراری بود که 
در پس حمالت پاریس قرار داشتند. دفتر دادستان کل پاریس می گوید هدف از این یورش 
»عبدالحمید ابوعود«، تروریست بلژیکی بود که سازمان دهنده حمالت جمعه شب پاریس 
بود اما ظاهرا »دام از تله گریخت.« این گزارش می افزاید: در ساختمانی که هدف یورش 
پلیس قرار گرفت دو نفر کشته شدند، یک مرد که از سوی تک تیراندازهای پلیس کشته شد 
و یک زن که جلیقه انتحاری خود را منفجر کرد. نیویورک تایمز می نویسد؛ »دیدیه پالرد« 
شهردار سن دنیس و ساکنان این منطقه به شبکه تلویزیونی »آی تله« می گویند این یورش 
سنگین ساعت 4 صبح آغاز شد. هلیکوپترها هم به پرواز درآمده بودند و مقام ها به مردم 

هشدار داده بودند که در خانه های خود بمانند.
یکی از ساکنان شهر به تلویزیون BFM می گوید: »گویی جنگ چریکی در شهر راه افتاده 
دنیس،  سن  در  مهمی  میدان  ژوره«،  جان  »پَلس  نزدیک  آپارتمانی  بر  یورش  این  است.« 
متمرکز بود که چندان از »استاد دوفرانس« دور نیست، همان جایی که سه نفر از 7 عامل 
انتحاری خود را در روز جمعه منفجر کردند. مرحله دوم تیراندازی و انفجار هم ساعت 
30/ 7 صبح دیروز به وقوع پیوست. نیویورک تایمز می نویسد دو مظنون همچنان فراری 
هستند: یک نفر که حضورش از سوی نیروهای اطالعاتی در سه شنبه شب تایید شده بود 
و نفر دوم هم صالح عبدالسالم، 26 ساله، بود. نفر سوم که پلیس فرانسه به شدت در پی 
او است »ابوعود« است که هویتی بلژیکی دارد و سازمان دهنده حمالت خونبار 13 نوامبر 
بود. سی ان ان، ]در گزارشی که هر لحظه به روز می کرد و در ساعات پایانی نگارش این 

گزارش به دست آمد[، می نویسد 7 مظنون دستگیر و سه نفر کشته شدند.
همراه  به  »ابوعود«  که  کردند  اعالم  فرانسه  و  آمریکا  اطالعاتی  مقام های  شنبه  سه  روز 
سایر شبه نظامیان همقطارش در سوریه است اما چهارشنبه صبح چند ایستگاه تلویزیونی 
در سن  که  است  افرادی  از  یکی  ابوعود  که  اعالم کردند  پلیس  ناشناخته  منابع  از  نقل  به 
دنیس حضور دارد. »ژان ایوز لودریان«، وزیر دفاع فرانسه، تالش دارد تا به یک معاهده 
اروپایی استناد کند که اعضا را ملزم می کند تا به هر عضوی که »قربانی تجاوز مسلحانه در 
خاکش قرار می گیرد« کمک کنند. اکنون به نظر می رسد غرب هم طعم ناامنی را می چشد؛ 
وقتی  بازمی گردد.  آن  در  فرامنطقه ای  مداخالت  و  خاورمیانه  به  آن  ریشه  که  ناامنی ای 
آنها عرصه تاخت و تاز قدرت های فرامنطقه ای  بی ثباتی دولت های منطقه باعث می شود 
و منطقه ای قرار گیرند و هر کشوری به فراخور منافع خود به تجهیز یک گروه شورشی 
می پردازد، بدیهی است که آن ماری که در آستین پرورش داده می شود روزی دامان خود 
آنها را هم بگیرد. اکنون که ترکش های این ناامنی دامان فرانسه و اروپا را گرفته است تالش 
خود برای مبارزه با گروه های تروریستی را افزایش داده اند. به گزارش نیویورک تایمز، 
فرانسوا اوالند به دنبال کسب حمایت جهانی در مبارزه خود با جنگی است که داعش آغاز 
کرده است. این گزارش می افزاید: »اوالند خواستار نبرد برای تحقیر داعش شده است.« 

قرار است اوالند هفته آینده به مسکو و واشنگتن برود و با مقام های این دو کشور بر سر 
یک استراتژی هماهنگ برای مبارزه با داعش دیدار کند. در همین راستا، جان کری وزیر 
خارجه آمریکا گفته است اگر فرانسه درخواست اعزام نیرو از ناتو کند، بی تردید به این 

درخواست پاسخ مثبت داده خواهد شد.
با این حال، به نظر می رسد حمله داعش به پاریس زمینه الزم برای مداخله بیشتر غرب را 
فراهم کرده است. در واقع، حمالت داعش به شیوه ای هدفمند انجام شده تا با فراهم کردن 
منطقه ای،  فضای  کردن  ناامن  با  و  بگیرد  ماهی  گل آلود  آب  از  بتواند  غرب  مداخله  زمینه 
هسته های مخفی خود را در راستای ناامن کردن منطقه و جهان به کار بگیرد. در همین 
راستا، مایکل هرش در مقاله ای در هفته نامه پولیتیکو می نویسد؛ فضای 11 سپتامبر پس از 
حمالت خونبار پاریس در حال بازتولید است. او می نویسد همان گونه که 11 سپتامبر زمینه 
مداخله غرب در خاورمیانه را فراهم آورد، 13 نوامبر پاریس هم از پتانسیل فراوانی برای 
قشون کشی غرب به خاورمیانه برخوردار است. نیویورک تایمز در گزارش 17 نوامبر خود 
این کشور می گوید حمالت  پارلمان  به  بریتانیا،  کامرون، نخست وزیر  »دیوید  می نویسد: 
پارلمان در  اقدامی که  پاریس زمینه مداخله علیه داعش در سوریه را تقویت کرده است؛ 

سال 2013 با آن مخالفت کرد.«
به نظر می رسد حمالت پاریس حتی پارلمان های اروپایی را هم مجاب کند که تصمیمات و 
مصوبات قانونی الزم برای آغاز حمالت دولت های غربی را فراهم کرده و دست از مخالفت 
شکل گیری  حال  در  سوریه  در  داعش  به  حمله  برای  جهانی  اجماعی  واقع،  در  بردارند. 
متحد  نیروهای  و  اسد  بشار  آیا  اینکه  می شود:  مطرح  دیگری  احتماالت  اینجا  در  است. 
ناتو به سوریه هم  آیا احتمال ورود  او در سوریه هم هدف حمالت غرب قرار می گیرند؟ 
آیا هدف غرب نیروهای داعش و سایر حامیان جریان افراط خواهد بود؟ و  جدی است؟ 
بسیاری پرسش های دیگر که هنوز پاسخ به آنها زود است. نیویورک تایمز می نویسد: در 
این حال، موج  با  با پالک بلژیکی کشف شد.  نزدیکی های سن دنیس یک خودرو مظنون 
نگرانی ها اکنون به بلژیک رسیده است. مقام های بلژیکی می گویند: این کشور در باالترین 
آتو«، 21 ساله و بومی  نام های »حمزه  به  نفر  این کشور دو  دارد. در  میزان هشدار قرار 
تروریستی  اقدامات  انجام  به  متهم  مراکشی تبار  و  ساله   27 امری«  »محمد  و  بروکسل 
شده اند. آنها متهم هستند که صالح عبدالسالم، تروریست فراری را از پاریس به بروکسل 
اعالم کرد که  اتریش هم روز سه شنبه  پلیس  بوده اند.  او  رانندگان  واقع  در  و  رسانده اند 
عبدالسالم در 9 سپتامبر توقفی هم در شمال اتریش داشته است؛ چهار روز پس از آنکه 
آلمان و اتریش مرزهای خود را به روی آوارگانی که از مجارستان می آمدند، باز کردند. 
که  نفر  دو  با  با خودرویی همراه  آن هم  آمد  اتریش  به  آلمان  از  او  اتریش می گوید  پلیس 
هویت شان هنوز روشن نشده است. سخنگوی وزارت کشور اتریش می گوید: او به پلیس 

گفته بود تنها چند روز در قالب تعطیالت در اتریش خواهد ماند.

موج تهدید به آلمان رسید
در  گشود.  مهاجران  روی  به  را  کشورش  آغوش  که  بود  رهبرانی  از  یکی  مرکل«  »ماما 
مرکل  این  اما  بودند  مهاجران  حضور  مخالف  شدت  به  شرقی  اروپای  رهبران  که  زمانی 
بود که در میان مهاجران حضور یافت و با آنها عکس »ِسلفی« می انداخت. اما اکنون آلمان 
دوستانه  فوتبال  مسابقه  آسوشیتدپرس،  گزارش  به  است.  شده  بمب گذاری  به  تهدید  هم 
شود  برگزار  آلمان  هانوفر  شهر  در  هلند  و  آلمان  بین  آبان   26 سه شنبه  روز  بود  قرار  که 
لغو  افراطی«  از سوی یک گروه  به خاطر »تهدید بمب گذاری  آغاز مسابقه،  از  کمی پیش 
»اطالعاتی  که  آلمان گفت  به خبرگزاری  هانوفر  پلیس  رئیس  کلووه«،  »فولکر  شده است. 
واقعی دریافت کرده ایم که فردی قصد داشته است در داخل استادیوم بمب منفجر کند.« 
وی همچنین گفت این تهدید »جدی« است و یک سناریوی تهدید واقعی »برای تمام شهر 
هانوفر« وجود داشته است. مسابقه فوتبال بین آلمان و هلند قرار بود به عنوان »نماد آزادی« 

و در همبستگی با قربانیان حمالت پاریس برگزار شود.
که  گفت  آسوشیتدپرس  خبرگزاری  به  نیز  آلمان  پلیس  سخنگوی  هوفمایستر«،  »یورگ 
شیئی ناشناس در ورزشگاه پیدا شده و به این خاطر پلیس استادیوم را تخلیه کرده است. 
خبرگزاری آلمان از قول مقام های امنیتی در برلین خبر می دهد که یک سرویس اطالعاتی 
خارجی به آلمان در مورد احتمال یک حمله از سوی افراط گرایان هشدار داده است. یک 
سالن اجرای کنسرت نیز به نام »تِ اوئی-آرنا« در هانوفر پیش از آغاز اجرای یک برنامه 

موسیقی با 900 تماشاچی در ارتباط با خطر بمب گذاری تخلیه شده است. سی ان ان نیز از 
پیدا شدن یک دستگاه مشکوک در ایستگاه قطار هانوفر خبر می دهد.

بریتانیا در آغوش اسالم هراسی
گزارش کمیسیون حقوق بشر اسالمی مستقر در لندن حاکی است که مسلمانان بریتانیا در 
تجربه روزانه خود با سوء تفاهم، تبعیض، تهدید به خشونت کالمی و جسمی، برخوردهای 
این  الجزیره،  گزارش  به  می کنند.  نرم  پنجه  و  دست  خشونت آمیز  تهاجم های  و  خشن 
کمیسیون می افزاید »این مسائل به تجربه ای معمول و قابل انتظار« برای مسلمانان بریتانیا 
تبدیل شده است. این کمیسیون می افزاید تعداد افرادی که از تهاجم زبانی و حمالت جسمی 

در فشار هستند از سال 2010 به این سو افزایش شدیدی یافته است.
الجزیره به نقل از کمیسیون مذکور می افزاید دوسوم 1800 نفری که در گزارش کمیسیون 
حقوق بشر اسالمی مورد نظرسنجی قرار گرفتند اعالم کردند که تحت فشار سوء استفاده 
زبانی هستند که در مقایسه با سال 2010 بیش از 40 درصد افزایش داشته است، در حالی 
که 82 درصد می گفتند شاهد اسالم هراسی بودند و این رقم 50درصد افزایش داشته است. 
این گزارش  به حدود 18درصد رسیده است.   2010 از 14 درصد در سال  فیزیکی  حمالت 
می افزاید: »مسلمانان بریتانیایی احساس می کنند که از سوی رسانه ها و نهادهای سیاسی 
بریتانیایی هدف گرفته شده اند و در واقع سیبل آنها هستند. مسلمانان معتقدند این فضا 
باعث بدتر شدن فضای ترس شده و باعث می شود گروه های راست افراطی و نژادپرستان 
ضداسالمی میدان دار شوند... بسیاری از مسلمانان احساس می کنند مورد تنفر جامعه 
هستند.« گزارش کمیسیون حقوق بشر حاکی است که مخالفت با سیاست های دولتی هم 
زیاد است که از آن جمله می توان به قانون »جلوگیری از استراتژی مبارزه با افراط گرایی« 
به  حساسیت  این،  کنار  در  کرد.  اشاره  جدید«  امنیت  و  تروریسم  با  مبارزه  »قانون  و 

لفاظی های ضداسالمی از سوی سیاستمداران و رسانه ها را نیز باید افزود.
سیاست های  که  بودند  معتقد  درصد   34 حدود  چیزی   2010 سال  در  می نویسد  الجزیره 
رسیده  درصد   60 به  اکنون  آمار  این  اما  دارد  اسالمی  اجتماعات  بر  منفی  تاثیری  دولتی 
است. همچنین 94 درصد اعالم کردند که با کلیشه های منفی اسالمی در رسانه ها برخورد 
داشته اند و 85 درصد هم اعالم کردند که از سیاستمداران استفاده از ادبیات اسالم هراسانه 
می گوید:  الجزیره  به  و  گزارش  این  نویسندگان  از  یکی  مرالی«،  »آرزو  شنیده اند.  را 
که  پیشگیری  است.«استراتژی  نگران کننده  بسیار  که  رسیده ایم  عطفی  نقطه  به  »ظاهرا 
بود،  افراط گرایی  با  تقابل  هدفش  که  گرفت  شکل   2005 سال  در  لندن  بمب گذاری  از  پس 
مدت ها به عنوان منبعی از نفرت در میان بسیاری از مسلمانان بریتانیایی نگریسته می شد. 
میان مسلمانان  بی اعتمادی  بذر  استراتژی می تواند  این  کارشناسان می گفتند  از  بسیاری 
و دولت را کاشته و باعث شود آنها در آینده زیر فشار و نظارت بیشتر قرار گیرند. دیوید 
به  و  بودیم  تساهل گرا  جامعه ای  ما  مدید  مدت های  »برای  بود:  می گفته  ماه  در  کامرون 
شهروندان مان می گفتیم اگر از قانون اطاعت کنید، ما در کنارتان خواهیم بود. این دولت 
در مورد این رویکرد صفحه را ورق خواهد زد.« به نظر می رسد تحوالت جمعه خونین 
با  داعشی ها  است.  کرده  عوض  را  مسلمانان  کلیت  به  نسبت  اروپا  جامعه  نگاه  پاریس 
جهانی  جامعه  خورد  به  را  خود  برداشت  تا  دارند  تالش  اسالم  از  خشونت آمیز  برداشت 
دهند و خود را نماینده اسالم معرفی کنند. نیویورک تایمز می نویسد رویکردهای داعش 
به حدی خشونت بار است که این گروه حتی در میان گروه های هم نوع خود هم از اعتباری 
و  آورده  روی  داعش  رهبران  تکفیر  به  القاعده  رهبران  که  به گونه ای  نیست،  برخوردار 
خالفت البغدادی را »خالفت جعلی« می خوانند. ماه گذشته یک سازمان اسالمی دیگر در 
بریتانیا به نام » Tell MAMA« در گزارشی با عنوان »از جان مان می ترسیم« اعالم کرد 
که مسلمانان »ذهنیت محصور شده ای« به دلیل »تهدید دائمی از نفرت ضداسالمی در میان 

جامعه بریتانیا« دارند.

آمریکا در دام داعش
پس از آنکه 24 فرماندار آمریکایی اعالم کردند که از پذیرش مهاجران سوری خودداری 
به  نسبت  بدبینانه ای  نگاه  و  شد«  تخریب  و  »تهدید  کشور  این  در  مسجد  چند  می کنند، 
»شورای  الجزیره،  گزارش  به  است.  گرفته  شکل  آمریکا  ایالت های  برخی  در  مسلمانان 
روابط آمریکا- اسالم« که یک سازمان مردم نهاد است روز دوشنبه اعالم کرد که مواردی 
ویرجینیا،  کنتاکی،  تگزاس،  فلوریدا،  ماساچوست،  در  نفرت«  و  تهدید  »خرابکاری،  از 
تعداد  می افزاید  الجزیره  است.  کرده  مستند  را  نیویورک  و  اوهایو  تنسی،  نبراسکا، 
فرمانداران ایالت های آمریکا به 27 تن افزایش یافته است که 26 تن از آنها جمهوری خواه و 
یک تن دموکرات است. مقام های »مرکز اسالمی در اوماها«، نبراسکا، می گویند تصویری 
با اسپری رنگ شده بود به دیوار یکی از مساجد محلی نصب شده بود.  ایفل که  از برج 
الجزیره می نویسد در تگزاس وقتی عبادت کنندگان هنگام صبح به سوی مسجد می رفتند، 

مشاهده کردند که تکه های پاره شده ای از قرآن بر روی در نصب شده است.
مرکز اسالمی در فلوریدا هم تماس های تهدیدآمیزی دریافت کرده است. تماس گیرنده گفته 
بود: »یک شبه نظامی به سراغ تان می آید و هرکسی را که در مرکز اسالمی تان ببیند از دم 
به گلوله می بندد.« برخی دیگر از مسلمانان هم در کارولینای شمالی با مشت و لگد مورد 
حمله قرار گرفتند. موج اسالم هراسی اکنون اروپا و آمریکا شمالی را در برگرفته است. 
در واکنش به این تحوالت اما باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا مسدود کردن راه ورود 
مهاجران به آمریکا را »توهین آمیز و خالف ارزش های آمریکا« نامید. از سوی دیگر برخی 
قانون گذاران کنگره هم اعالم کرده اند تالش اوباما برای میزبانی 10 هزار مهاجر سوری را 
تعلیق خواهند کرد. اوباما که در اجالس همکاری های اقتصادی آسیا- پاسیفیک در فیلیپین 
به سر می برد سیاستمداران آمریکایی را متهم کرد که به دنبال امتیازگیری سیاسی هستند.

هزینه کسب و کار مرگ
نتیجه یک پژوهش بین المللی نشان می دهد که شمار قربانیان حمالت تروریستی در دنیا به 
شدت باال رفته است. در سال 2014 جهان شاهد رشد کم سابقه تلفات انسانی در پی عملیات 
تروریستی بوده است. به گزارش انستیتو صلح و اقتصاد در لندن، 32 هزار و 650 نفر در 
حمالت تروریستی کشته شده اند که این آمار افزایشی 80 درصدی نسبت به سال 2013 را 
نشان می دهد. طبق پژوهش های این نهاد، هزینه اقتصادی تروریسم جهانی نیز به شکل 
فزاینده ای رشد کرده است: این خسارت در سال 2014 معادل 53 میلیارد دالر بوده که 10 
برابر میزان آن در سال 2000 است. پیامدها و خسارات تروریسم تنها به کشورهای غربی 
محدود نبوده اند، بلکه شامل افغانستان، عراق، نیجریه، پاکستان و سوریه نیز می شوند. 
روز  یادشده  انستیتوی  گزارش  داده اند.  رخ  یادشده  کشورهای  در  ترورها  درصد   78
آبان( در لندن منتشر شد. وخیم ترین وضعیت در عراق عنوان  سه شنبه )17 نوامبر/ 26 
شده؛ کشوری که آمار قربانیان حوادث تروریستی آن در سال 2014 حدود 10 هزار نفر بوده 
)داعش(  اسالمی«  »دولت  گروه  شبه نظامیان  تروریستی،  حمالت  اصلی  بازیگران  است. 
این دو گروه مسوول 51  آفریقای غربی هستند. طبق مستندات موجود،  و بوکوحرام در 

درصد از کشتارها و خونریزی های تروریستی بوده اند.
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شوک پاریــــس

حمالت تروریستی جمعه شب گذشته در پاریس، 
در شرایطی اتفاق افتاد که بسیاری از بازارهای 
سهام تعطیل بودند. اما بازار نیویورک که در آن 
لحظات تعطیل نبود  با افت یک درصدی مواجه 
بعد  تروریستی  حمله  اخبار  که  زمانی  و  شد 

شد،  منتشر  جمعه  روز  در  بازارها  شدن  باز  از 
شاخص اس اندپی حدود یك درصد کاهش یافت.

حوادث  به  منفی  واکنش های  دوشنبه  روز  اواخر  تا  تقریبا 
سه شنبه  آغازین  ساعات  از  که  هرچند  است؛  بوده  نمایان 
بازارها از روند نزولی خارج شدند اما تردید های فراوانی 
از  پس  دارد.   وجود  بازارها  آینده  واکنش های  مورد  در 
است  شده  ارائه  متفاوتی  اقتصادی  تحلیل های  حادثه  این 
این  درباره  اصلی  سوال  چند  به  تحلیل ها  این  از  هریک  و 
حوادث پرداخته اند. مهم ترین سواالت مطروحه شدت، مدت 
زمان تاثیر و صنایع اثرپذیر بوده است. در زمینه مورد اول 
متفاوت  بسیار  نظرات  حوادث  این  اثرگذاری  شدت  یعنی 
است. برخی از تحلیلگران شدت اثرات را کم و برخی شدت 

مورد  در  تحلیلگران  آنچه  اما  کرده اند  توصیف  زیاد  را  آن 
اتفاق نظر داشته اند حوادثی  شدت تاثیر این حوادث بر آن 

است که متعاقبا رخ خواهد داد. 

همچنین  و  حمالت  این  به  فرانسه  واکنش  مثال  به عنوان 
رفع آثار روانی بر جای مانده می تواند بسیار تعیین کننده 
اثرگذاری  زمانی  دوره  یعنی  دوم  سوال  مورد  در  باشد. 
حوادث  این  اثرات  که  دارند  نظر  اتفاق  تحلیلگران  همه 
کوتاه مدت خواهند بود و اثر اقتصادی بلندمدت پس از این 
حادثه بعید به نظر می رسد. در زمینه صنایع مرتبط چند 
با  دارد. برخی معتقدند صنایع گردشگری  نظریه وجود 
بیشترین افت مواجه خواهند شد و برخی دیگر بر سقوط 
کرده اند.  تاکید  میالدی  نو  سال  آستانه  در  خرده فروشی 
گزارش های مطبوعات فرانسه و جهان در همین چند روز 
گردشگری،  هوایی،  شرکت های  سهام  که  می دهد  نشان 
از  گردشگران  و  مردم  استقبال  حتی  و  خرده فروشی 
کاهش  همگی  کنسرت ها  و  موزه ها  مانند  فرهنگی  مراکز 

داشته اند. 
نگاهی به تاریخ این حوادث به ما می گوید که این حوادث 
قطعا تاثیراتی بر تصمیم مصرف کنندگان و سرمایه گذاران 
خواهد داشت اما با وجود این بازار به سرعت بهبود یافته 

و در موضوعات دیگر متمرکز خواهد شد.
کشور  این  توریسم  بخش  ویژه  به  فرانسه،  سهام  بازار 
فرانسه  شد.  خواهد  مواجه  تاریخی  سقوطی  با  احتماال 
بخش  این  و  داشته  دنیا  در  را  توریست  تعداد  بیشترین 

کشور  این  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   7  /5 حدود  در 
محسوب می شود. از آنجاکه صنعت توریسم فرانسه بسیار 
بزرگ است، این اتفاق منجر به آسیب هایی در صنایع پسین 
و پیشین نیز خواهد شد و به شکل گسترده ای از درآمدهای 
این کشور خواهد کاست. مساله مهم دیگری که مورد توجه 
بسیاری قرار گرفته است امنیت مسابقات یورو 2016 است 
که قرار است در تیرماه آتی، فرانسه میزبانی این مسابقات 
را برعهده داشته باشد.  حمالت تروریستی شائبه هایی را 
زبان ها  سر  بر   2016 یورو  میزبانی  بازپس  گیری  پیرامون 
ماندن  باقی  اعالم  با  یوفا  پیش  سه شنبه  روز  که  انداخت 

میزبانی فرانسه در یورو به این شائبه ها پایان داد.

به خاطر  ندارد  دلیلی  است:  آمده  یوفا  بیانیه  از  در بخشی 
فرانسه  از  میزبانی  گذشته،  روزهای  تروریستی  حوادث 
گرفته شود و گروه برگزارکننده رقابت ها در تالش هستند تا 
به بهترین نحو این رقابت ها را میزبانی و به اجرا درآورند.

اولین ضربه در 
وال استریت

گاردین
کارشناسان می گویند بازارها ممکن است سقوط کنند، اما 
باید بازیابی شوند؛ گرچه احتماال بخش توریسم فرانسه 
نسبت به سایرین بیشترین ضربه را خواهد خورد. پس از 
حمالت مرگبار اسالم گراهای افراطی در پاریس که منجر 
به مرگ 129 نفر شد، بورس های کشورهای جهان برای 
کاهش قیمت کوتاه مدت آماده شد اما تحلیلگران معتقدند 
که اثر طوالنی مدت اقتصادی وعکس العمل بازار نامعلوم 
است. فرانسوا اوالند رئیس جمهور فرانسه پس از حمالت 
داعش وضعیت اضطراری اعالم کرده، پلیس و سربازان 
عزای  روز  سه  و  است  فرستاده  خیابان ها  داخل  به  را 

عمومی در کشور اعالم کرده است.

»ای. شرکت  برجسته  اقتصاددان  اولیور،  شین 
سیدنی  در  استرالیا   )AMP Capital( ام.پی. کاپیتال« 
این  جهان  رهبران  تا  شد  موجب  واقعه  این  می گوید: 
در  مردم  دنیا  سراسر  در  و  کنند  محکوم  را  کشتار 
احتماال  اما  دهند،  نشان  واکنش  پاریسی ها  از  حمایت 
این اتفاق تنها یک اثر ناخودآگاه بر تصمیمات اقتصادی 
می گذارد. به گفته اولیور تاریخ به ما خواهد گفت که اگر 
نیز فکر می کنم چنین  اقتصادی محدود شود که من  اثر 
خواهد شد، بازارها به سرعت بازیابی خواهند شد و به 
اخبار  اگرچه  می دهند.  ادامه  دیگر  چیزهای  بر  تمرکز 
حمالت در زمانی منتشر شد که بازارها بسته بودند، اما 
شاخص S&P 500  )فهرستی است از 500 سهام برتر در 
بورس نیویورک و نزدک( که هنوز در حال مبادله بودند 

حدود یک درصد ریزش کرد.

سرمایه گذاری  صندوق  در  فنی  تحلیلگر  کینوچی،  ایجی 
»اگر  می گوید:  توکیو  در   )Daiwa Securities( دایوا 
این اتفاق طی ساعات تجاری بازار افتاده بود یک بیم و 
اما بازارها  نگرانی وجود داشت که شوک شدیدتر باشد 

تحلیل  را  اطالعات  تا همه  داشتند  فرصت  آخر هفته  یک 
کرده و دوباره شکل گیرند.«

سهام  آمریکایی،  خرده فروشان  ضعیف  فروش  از  پس 
انتظار  و  آمد  پایین  درصد  یک  از  بیش  استریت  وال 
اروپا حتی بدون حمالت  بازارهای آسیا و  می رفت سهم 

پاریس سقوط کند.
بخش  معرض  در  که  آنهایی  به خصوص  فرانسه  سهام 
را  ریزش  بزرگ ترین  بودند  کشور  این  توریسم  بزرگ 
متحمل شد. »رابرت تی التس« مدیر ارشد سرمایه گذاری 
تروریستی  »حمالت  می گوید:  ماساچوست  سالم،  در 
منفی  اثر  می تواند  حمالت  این  بزرگ  مقیاس  و  پاریس 

معناداری بر بخش سفر و توریسم بگذارد«.
فرانسه بیشترین شمار توریست ها را در جهان داراست 

و این بخش تقریبا 5/ 7 درصد GDP را شامل می شود.

مالیاتی  و  مالی  بازار  تحلیلگر  سوئیزونا،  هیدنوری 
می گوید: »با فرض اینکه فرانسه صنعت بزرگی در بخش 
کاهش  به  منجر  می تواند  حادثه  این  داراست،  توریسم 

از  بعد  می رسد  نظر  به  شود،  فرانسه  به  بازدیدکننده ها 
سانحه هوایی هواپیمای روسی، صنعت توریسم به طور 
کلی ضربه خواهد خورد«. مادرید در سال 2004 و لندن 
در سال 2005، شاهد حمالت هماهنگ مشابه در سیستم 
در  بمب گذاری ها  این  در  است.  بوده  عمومی  حمل و نقل 
قطار و اتوبوس توسط جنگ طلبان القاعده، تقریبا 250 
نتیجه  از 2500 نفر مجروح شدند. در  نفر کشته و بیش 
این حمالت بازارها دچار شوک هایی شدند ولی به سرعت 

خود را بازیابی کردند.

فیالدلفیا  در  استراتژیک  بازارهای  تحلیلگر  لیباس  گای 
تروریستی  حمالت  به  ناخودآگاه  »عکس العمل  می گوید: 
امنیت  برای حفظ  به جنبش  در دهه گذشته منجر  دیگر 
خزانه داری  بازار  از  تهاجمی  خرید  مانند  است،  شده 
حمالت  این  که  می کنم  آرزو  من  آمریکا.  ایاالت متحده 
آن فروکش کند.« ارزش  استمرار نداشته باشند و شدت 
یورو در پایان هفته اندکی تغییر کرد و به 1.0777 دالر 
رسید. پیش بینی می شود ارزش این پول بین المللی امسال 

در کل 11 درصد کاهش می یابد.
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درباره فیلم »در مرکز توجه«، ساخته جدید و خبرساز تام مک 
کارتی

افشای یک 
تخلف بزرگ 
پنهان مانده

عنوان  توجه«(  مرکز  »در  یا  نظر«  )»زیر   »Spot Light«  
که  است  آمریکایی  کارتی  مک  تام  خبرساز  و  جدید  فیلم 
برخالف فیلم قبلی وی به نام »The Cobbler« به خوبی 
توانسته است ویژگی های یک فیلم منسجم رابروز بدهد و 
به  جنایی  کار  یک  قالب  در  را  اجتماعی  خطیر  مسئله  یک 
تماشاگران عرضه نماید و افشای یک تخلف بزرگ پنهان 

مانده را به تصویر بکشد.

»Spot Light« پیرامون تخلف های اخالقی است که چندی 
پیش در کلیسای کاتولیک در آمریکا روی داد و مبنا و منبع 
در  گلوب  بوستون  روزنامه  گزارش های  فیلم،  اطالعاتی 
در  شد.  هم  پولیتزر  جایزه  برنده  که  است  خصوص  این 
این فیلم با روشی که پیشتر در فیلم های سیاسی و جنایی 
و  جمهوری«  رییس  مردان  »تمامی  مشابه  تحقیقاتی  و 
»زودیاک« هم دیده شده بود، اطالعات ذره ذره جمع و به 
تماشاگران ارائه می شود تا آنها دریابند که ماجرا چه بوده 

و قادر به قضاوتی دقیق در این باره باشند.

سکوت در قبال اتهام
در سالهای اخیر هر گاه نهادی در غرب به همین شکل در 
معرض اتهام قرار گرفته، تالش اش برای رفع اتهام فقط بر 
ابعاد خبری موضوع افزوده و کار را بر آنها سخت تر کرده 
این لحظه در مورد  تا  کاتولیک  کلیسای  نتیجه  در  و  است 
بزرگی  و  مهم  رسمی  نظر  اظهار  توجه«  مرکز  »در  فیلم 
فیلمی  »فیلومنا«  اکران  زمان  در  کلیسا  این  است.  نکرده 
با بازی جودی دنچ در رل اصلی که در سال 2013 پخش 
کلیسایی  از جامعه  به بخشی  اتهامات وارده  آن  در  و  شد 
در آمریکا به شکلی نامستحکم و بدون ادله کافی صورت 
تهاجم  مورد  استدالل  بدون  روشی  به  راهبه ها  و  گرفت 
دفاعیاتش  و  آمد  بر  العمل  عکس  مقام  در  گرفتند،  قرار 
فیلم  مورد  در  اکنون  اما  می رسید  نظر  به  قبول  قابل  نیز 
»زیر نظر« این باور و طرز برخورد وجود ندارد زیرا ادله 
مطرح شده در این فیلم قوی تر است و تام مک کارتی در 
مقام کارگردان و جاش سینگر به عنوان سناریست، بسیار 
روزنامه نگارانه و بر اساس گزارش های موجود با ماجرا 
نگاری و حقیقت  وقایع  به گونه ای فقط  و  برخورد کرده 
و  شده  وار  مستند  حدی  تا  فیلم شان  و  کرده اند  گویی 
مبتنی بر حقایق و آمار و اتفاقات تحقق یافته است و کمتر 
گزارش های  بخصوص  و  می خیزد  بر  تصور  و  گمان  از 
پایه  رسیده،  اثبات  به  آنها  اکثر  صحت  که  گلوب  بوستون 
و مبنای کار فیلمسازان قرار گرفته است. این چنین است 
که خبری از شواهد غیر مستدل در این فیلم نیست و روی 
به  رجوع  با  که  نمی بینیم  و  نشده  داده  مانوور  حدسیات 
مسایلی همچون لب خوانی و تکیه صرف بر چند عکس و 
با تماشای سایه ها و استناد به گمان های مبهم کسی متهم 
شود و یا خبر از توطئه های پشت پرده داده شود و فقط 
سال   45 از  می رود  گمان  که  آنچه  و  می آید  اتفاقات  شرح 
پیش به این سو در کلیسای کاتولیک از سوی برخی افراد 

شدت گرفت و بحران های آن در سالهای بعدی بروز کرد.

ارکان سست شده
شدن  کامل  از  بعد  گلوب  بوستون  گزارشگران 
تحقیقات شان و چاپ آن در این نشریه به شوخی و شاید 
)با  الو  برنارد  کاردینال  قیافه  مایل اند  می گفتند  جدی  هم 
بازی لن کاریو( را بعد از افشا شدن کج روی ها در کلیسای 
که  می دهد  نشان  خوبی  به  مسئله  این  و  ببینند  کاتولیک 
آمریکا  در  را  کلیسا  ارکان  بود  توانسته  ماجرا  این  چطور 
کاردینال ها  و  ببرد  سوال  زیر  را  آن  عملکرد  و  کند  سست 
 Spot« نیز پاسخی برای این فرآیند نداشتند. در شروع فیلم
1976رجعت  سال  در  زمستانی  سرد  شب  یک  به   »Light
داده می شویم و به یک اداره پلیس در شهر بوستون مرکز 
کشیشی  آنجا  می کنیم.  ورود  آمریکا  ماساچوست  ایالت 
به نام جان گوگان را مشاهده می کنیم که به جرم تخلفی 

که به وضوح گفته نمی شود چیست، بازداشت شده و در 
و  نمی پاید  دیری  ماجرا  این  است.  توضیحاتی  ارائه  حال 
آزاد  ساعاتی  از  پس  وی  و  حل  موضوع  کلیسا  دخالت  با 
می شود، 25 سال با این اوصاف در آرامش ظاهری سپری 
بوده، حل  گمان می برند موضوع هر چه  و همه  می گردد 
اما در جوالی 2001 در  شده و اصواًل صحت نداشته است 
همان  که  می گردد  مشخص  انگیز  حیرت  افشاگری  یک 

کشیش )گوگان( در زمان مورد بحث کودک آزاری کرده و 
تعدادی زیادی از بچه ها در این ارتباط به کلیسا و دادگاه 

شکایت کرده اند.

جدیت به جای آسان نگری
سردبیر  یک  که  است  این  قبلی  مرتبه  با  موضوع  تفاوت 
شرایبر(  )لیو  بارون  مارتی  نام  به  جستجوگر  و  جدید 
فرصت ها  این  از  است،  گلوب  بوستون  احیای  درصدد  که 
نمی گذرد و خیال آسان نگری ندارد و برعکس در موضوع 
از  متشکل  کاری  و  تحقیقاتی  تیم  یک  و  می شود  دقیق 
موضوع  این  پیگیری  مامور  را  قوی  نگار  روزنامه  چهار 
می کند  آن  پیرامون  گزارش هایی  ارائه  و  حقایق  کشف  و 
و سرکردگی این گروه با خبرنگار ارشد و مجربی به نام 
والتر رابی رابینسون )مایکل کیتون( است. روند تحقیقات 
و ریتم کار این گروه کند و آرام به پیش می رود اما پیوسته 
جریان دارد و به طور همزمان چند جناح و مورد و عرصه 
راه  این  در  سختکوش  مردان  از  یکی  می شود.  شامل  را 
مایکل ریزندس )مارک رافالو( است که تالش دارد میچل 
گارابدیان )استنلی توچی( را وارد این بازی و از اطالعات 
او برای مشخص تر شدن این پرونده و فرجام آن استفاده 
کند. گارابدیان یک وکیل مجرب است که در پرونده گوگان 
سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده و این به سبب 
این کشیش و ماجرای وی و وابستگان  با  او  ارتباط قبلی 

است.  آنان  مسایل  از  بسیاری  از  داشتن  اطالع  و  گوگان 
اگر این تیم تحقیقاتی بتواند به پرونده هایی دست یابد که 
کلیسای کاتولیک آنها را برای حفاظت از کشیش ها پنهان 
نگه داشته، بخش عمده ای از مشکالت حل شده و ابهام ها 
رفع خواهد شد و اینجاست که سهم تک تک اعضای گروه 
گلوب  بوستون  روزنامه  در  شده  تشکیل  تیم  و  تحقیق 
نام  به  خبرنگاری  که  اعضا  این  از  یکی  می شود.  بیشتر 

ساشا فایفر )راشل مک آدامز( است، شروع به مصاحبه با 
برخی کشیش های متهم شده به تخلف اخالقی و همچنین 
)بیلی  لیش  مک  اریک  با  و  می کند  ماجراها  این  قربانیان 
گفت وگو  به  است  زبده  دادستان  یک  که  نیز  کرادوپ( 

می پردازد.

اصل ماجراها
مدارک  به  آرامی  به  تحقیق گر  خبرنگاران  هست،  چه  هر 
اسقف  یک  که  می شوند  متوجه  و  می یابند  دست  تازه ای 
حل  راه  و  بوده  مطلع  فوق  تخلف های  از  کلیسا  ارشد 
خطاکار  کشیش های  گذاشتن  کنار  او  منظر  از  مشکالت 
و  درمانی  مراکز  به  آنها  فرستادن  قبلی شان،  مناصب  از 
مشاوره ای برای مقابله با افکار منفی شان و سپس گسیل 
آنها به پست های ماموریتی تازه در دور دست به قصد رها 
آنها از پیگردهای قضایی احتمالی بوده است. به  ساختن 
تنها  نه  که  می رسند  نتیجه  این  به  نگاران  روزنامه  واقع 
خبر  بی  مسایل  این  از  کاتولیک  کلیسای  اول  رده  مدیران 
این  تا  بوده اند  مسایل  مدیریت  حال  در  بلکه  نبوده اند 
مشمول  موضوع  و  نیانجامد  جنجال  و  بلوا  به  رویدادها 

مرور زمان و فراموشی بشود.

مهار به جای افشا
)برایان  کارول  مت  نام  به  دیگری  خبرنگار  تحقیقات 
دارسی جیمز( نیز همان نتایجی را در بر دارد که ریزندس 
و فایفر به آن رسیده بودند و آن، کشف تالش طوالنی و 
بزرگ افرادی است که وظیفه  اصلی شان افشای کج روی ها 
بوده اما تبدیل به مهار کنندگان آن شده اند. برای رساندن 
هر چه بیشتر و بهتر این روند و نتایج آن به چشم و گوش 
بیننده ها تام مک کارتی در مقام کارگردان از فیلمبرداری 
تاکایاناگی  ماسانوبو  اشارات  با  توام  و  هوشمندانه 
با  این هنرمند  و  بهره مند می شود  بهترین شکل  به  ژاپنی 
تصاویر عریض و طویل اش از تحریریه روزنامه بوستون 
به  را  فوق  ماجرای  حقایق  کشف  کوچک  فضای  گلوب، 
شات«های  »ترکینگ  می کند.  تبدیل  وسیع  سرزمین  یک 
این  از  و  است  آن  ممتاز  نقاط  از  فیلم  این  در  تاکایاناگی 
تیره ای  نمادهای  به  تبدیل  روزنامه  کریدورهای  طریق 
شده که فقط با نور کشف حقایق به سوی روشنایی سوق 
چگونه  می گوید  که  است  افشاگر  فیلم  یک  این  می یابند. 
رفتاری  فساد  سوی  به  شتاب  با  و  همچنان  غربی  جوامع 
این  از  گوشه ای  فقط  فیلم  این  ماجرای  و  می کنند  حرکت 
به  کار  و  یافته  افشا شده و رسمیت  است که چون  فضایا 
نداشته  انکار  برای  جایی  شده،  کشیده  دادگاه  و  محاکمه 
پنهان  که  دیگر  آور  تاسف  ماجراهای  بسیار  چه  و  است 

مانده و اصاًل رو نشده اند.
مشخصات فیلم

عنوان: »در مرکز توجه« )»زیر نظر«(
محصول: شرکت اوپن رود آمریکا

تهیه کنندگان: مایکل شوگر، استیو گولین و نیکول راکلین
سناریست ها: جاش سینگر و تام مک کارتی

کارگردان: تام مک کارتی
مدیر فیلمبرداری: ماسانوبو تاکایاناگی

تدوینگر: تام مک اردل
موسیقی متن: هاوارد شور

طراحان صحنه: ویلیام چنگ و جان مک نیل
طول مدت: 128 دقیقه

آدامز،  مک  راشل  کیتون،  مایکل  رافالو،  مارک  بازیگران: 
استنلی  دارسی جیمز،  برایان  اسلیتری،  لیو شرایبر، جان 
توچی، بیلی کرادوپ، پل گوییل فویل، جیمی شریدان، لن 

کاریو، نیل هاف و مایکل سیریل کریگتون.
Variety :منبع

اقتصاد

سینما

حمالت پاریس، دیسنی لند را هم بست
از هالیوود  به دنبال حمالت تروریستی جمعه شب، دیروز شنبه درهایش را بسته نگه داشت.به نقل  پاریس  دیسنی لند 
ریپورتر، مسئوالن دیسنی لند پاریس اعالم کردند در سایه رویدادهای تراژیکی که قلب فرانسه را جریحه دار کرد، و به 

منظور همدردی با قربانیان این حادثه، روز شنبه درهایش بسته می ماند.
دیسنی لند پاریس و پارک موضوعی نزدیک به پایتخت فرانسه روز جمعه درهایشان را باز نکردند. دیسنی لند با صدور 
اعالمیه ای افزود: دیسنی لند پاریس برای همدردی با قربانیان تصمیم گرفته تا درهایش را در روز شنبه باز نکند. مقامات 
این پارک تفریحی افزودند: همه فکر و دل ما با آنهایی است که تحت تاثیر این رویدادهای وحشتناک آسیب دیده اند.کمپانی 
والت دیسنی 40 درصد مالکیت این پارک را در اختیار دارد و دیسنی یورو مالک بقیه سهام این شهر بازی است. دیسنی لند 

پاریس از سال 1992 افتتاح شده و در 20 مایلی شرق مرکز پاریس واقع شده است.

این پارک پربازدیدترین پارک فرانسه و اروپاست. یک پارک موضوعی دیگر از سوی والت دیسنی در سال 2002 در همین 
مکان و در کنار پارک قبلی شروع به کار کرد. یورو دیسنی در سال مالی که 30 سپتامبر به پایان رسید اعالم کرد این پارک 
بیش از 14.8 میلیون بازدید کننده داشت که بیشتر از 14.2 میلیون نفری بود که سال پیش از این مکان دیدار کرده بودند. 
این در حالی است که فرانسوا اوالند رییس جمهوری فرانسه سه روز عزای عمومی اعالم کرده و از مردم خواسته شده 

است تا در مکان های پرتجمع حضور نداشته باشند.
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لغو بزرگداشت مهرجویی در فرانسه
برگزاری مراسم بزرگداشت داریوش مهرجویی در فرانسه به دلیل مسائل امنیتی 

»ایسنا«،  گزارش  شد.به  لغو 
بوردو  جشنواره  مدیران 
در  داشتند  قصد  فرانسه 
مراسم  رو،  پیش  روزهای 
بزرگداشتی را برای داریوش 
کنند  برگزار  مهرجویی 
به  توجه  با  برنامه  این  که 
داده  رخ  تروریستی  حمالت 
شد.همچنین  لغو  فرانسه  در 
جشنواره  این  در  بود  قرار 
مینا«  »دایره  »گاو«،  فیلم های 

دانشجویان  برای  شاپی  ورک  نیز  آن  کنار  در  و  شود  داده  نمایش  »پستچی«  و 
اتفاقات  به  توجه  با  گزارش،  این  شود.براساس  برپا  مهرجویی  داریوش  توسط 
پیش آمده، سفر این کارگردان با توجه به مشکالت امنیتی فرانسه لغو و به زمانی 

دیگر موکول شده است.

پس از حوادث تروریستی داعش

جشنواره پساک فرانسه تعطیل شد
 مدیر جشنواره بین المللی پساک فرانسه شب یکشنبه اعالم کرد که در پی اقدامات 
برگزار نخواهد  از جشنواره  این دوره  پاریس،  تروریستی گروه داعش در شهر 
شد. در ادامه جوی که در فرانسه به خاطر حمالت تروریستی گروه داعش ایجاد 
شده است و حدود 140 نفر بی گناه از شهروندان این کشور در هفت نقطه پاریس 
به رگبار بسته شده اند، بسیاری از فعالیت های هنری فرانسه متوقف شده است.

لغو  به  ناچار  تروریستی  فضای  از  متاثر  که  فرهنگی  رویدادهای  ترین  مهم  از 
برنامه های خود شده، جشنواره بین المللی فیلم پساک است. پییرهانری دولوو 
دبیر کل این جشنواره شب یکشنبه با اعالم برگزارنشدن این دوره گفت: برگزاری 

تمامی برنامه های فستیوال پساک لغو شده است.
بیست و ششمین جشنواره فیلم و تاریخ مطابق هر سال قرار بود در شهر پساک 
- در جنوب فرانسه برگزار شود و در بخش عمده این جشنواره که به نام »خاور 
به سینمای  ای هم  ویژه  بخش های  بود  نامگذاری شده  نزدیک«  ای چنین  میانه 
نوین ایران  اختصاص داده شود.بخش ویژه مربوط به سینمای  نوین ایران قرار 

بود از شب  دوشنبه- دیشب- شروع و به مدت هشت روز ادامه یابد.
همچنین قرار بود به موازات این بخش، کنفرانس هائی نیز درباره سینمای ایران 
تدارک دیده شود. قرار بود 22 فیلم از اثار مهم این سی سال اخیر ایران  از جمله آثار 
عباس کیارستمی، اصغر فرهادی، بهمن قبادی، داریوش مهرجوئی، جعفر پناهی، 
نیکی کریمی، آیدا پناهنده، محمد حقیقت و... به نمایش درآید. پییرهانری دولوو 
دبیر کل این جشنواره پیش از این رئیس بخش 15 روز کارگردانان جشنواره کن 
بود.کنسل شدن این جشنواره به دستور شهرداری و اداره پلیس آن شهر بخاطر 

احتراز ازهرگونه تنش و خطرات احتمالی تروریستی، انجام شده است.
همچنین روز شنبه بسیار از مراکز تجمع مثل موزه ها، کنسرت ها، سینماها و... 

تعطیل بود. اما از روز دوشبنه در پاریس زندگی از سر گرفته شده است.

آشوب در پایتخت بلژیک برای 
محدودیت سنی تماشای یک فیلم

 
فیلم  تماشاگران  که  باری  خشونت  صحنه های  از  پس  گذشته  شب  چهارشنبه 

»سیاه« در بروکسل ایجاد کردند، نمایش فیلم در یک سینما لغو شد.
جشنواره  از  را  »دیسکاوری«  جایزه  که  »سیاه«  فیلم  دیلی،  اسکرین  از  نقل  به 
عدیل  و  شده  ساخته  کودک  کتاب  یک  مبنای  بر  کرده،  دریافت  تورنتو  بین المللی 

العربی و بالل فالح آن را ساخته اند.
»سیاه« روایتگر داستان یک دختر 15 ساله در باند تبهکاران بروکسل است که باید 
بین وفاداری و ندای قلبش که دلباخته یک پسر مراکشی از گروه رقیب  شده یکی را 
انتخاب کند.پس از آشوب های چهارشنبه و اعالم اینکه این فیلم با درجه 16 سال به 

باال به نمایش درمی آید، نوجوانان به این محدودیت اعتراض کردند.
فیلم های دیگر را خریدند و تالش کردند وارد  بلیت   آنها  این محدودیت  به دنبال 
سینما شوند و به تماشای این فیلم بروند و بعد از ورود، از ترک سینما خودداری 
وسایل  و  اشیا  کردن  پرت  به  شروع  بندی  طبقه  این  به  اعتراض  پی  در  و  کردند 
نوجوان«  دختر  یک  »خاطرات  پیشتر  که  فیلم  تهیه کننده  پاسل  فن  کردند.فرانک 
را ساخته، ایجاد محدودیت سنی را به معنی سانسور خواند و به آن انتقاد کرد. 
می خواستند  واقعا  که  بودند  بیرون  آن  نوجوان  تماشاگر  زیادی  تعداد  گفت:  او 
فیلم را تماشا کنند. فکر نمی کنم چنین محدودیت هایی آن هم وقتی می توانند فیلم 
دلخواه شان را چند ماه بعد به صورت آنالین یا به صورت دی وی دی تماشا کنند، 

نتیجه ای داشته باشد.
بحث  روی  فیلم  این  مراکشی-بلژیکی  کارگردان  دو  بالل  و  عادل  افزود:  وی 

حساسی در بروکسل دست گذاشته اند که تاکنون کسی سراغش نرفته بود.
»سیاه« چهارشنبه بیش از 14 هزار بلیت فروخت که فروشی بسیار امیدوارکننده 

برای افتتاحیه یک فیلم مستقل بلژیکی محسوب می شود.

درباره نسخه جدید فیلم های کارتونی و مفرح »پینات ها«

در خط گذشته، همسو با آینده
 The« مفرح  و  کارتونی  فیلم های  جدید  نسخه  آمیز  موفقیت  اکران 
Peanuts« )پینات ها( و نشستن آن در رده دوم جدول پر فروش های 
آمریکای شمالی در هفته گذشته، سند دیرپایی و توفیق ماندگار یکی 
سال   65 که  است  جنگجویانه ای  غیر  و  مالیم  استریپ های  کمیک  از 
پیش توسط چارلز ام شولتز باب شد و در این مدت با انواع تحوالت 
و بالیا کنار آمده و در اوج مانده و حاال در هیئت یک انیمیشن 3 ُبعدی 
ساطع  را  شوقی  و  شور  و  نشسته  خوش  نقره ای  پرده های  بر  نیز 
مصور  داستان های  این  بافت  در  ذاتی  طور  به  و  اصواًل  که  می سازد 
بوده و همیشه به نحوی از انحا تجلی یافته و جدیدترین محل آن فیلم 

تازه »پینات ها« به کارگردانی استیو مارتینو است.

دالیل کافی
از سه سال پیش بود که طرح ساخت این فیلم سینمایی جدید گذاشته شد و تصریح گشت 
به  با شرایط کنونی دنیا همسو خواهد شد و کمپانی فاکس  به روز سازی و  که قصه 
عنوان تهیه کننده اصلی این فیلم دالیل کافی داشت تا بیاندیشد ورسیون جدید »پینات ها« 
در گذشته مواردی وجود  اگر  و  بود  پولساز خواهد  تجارت  و یک  به صرفه  اقدام  یک 
داشته که نشان می دهند »پینات ها« در برخی تغییر و تبدیل های بیش از حد ریسکی کم 
می آورند و ترکیب های خوب و موفقی از آنها بیرون نمی آید اما ریسک ساختن یک فیلم 
انیمیشن مدرن و با لحاظ کردن مشخصه های اواخر سال 2015 در آن، چیزی نیست که 

باید از آن گریخت بلکه ریسکی است که احتمااًل جواب می دهد.

با مراقبت الزم
هر چه هست استیو مارتینو کارگردان نسخه تازه »پینات ها« با مراقبت الزم و نهایت 
بسازد،  فیلم  آن  روی  از  است  می خواسته  که  را  چیزی  و  نظر  مورد  متاع  حسابگری 
 Peanuts فیلم های  هواداران  دلسردی  اسباب  که  داده  ارائه  را  اثری  و  گرفته  دست  در 
نمی شود. او با همین روش و نگرش با فیلم سال 2008 خود نیز برخورد کرده بود و 
اقتباس او از روی داستان »Horton hears a who« محصول سیستم هایی از همین دست 
و وفادار ماندن به اصل در عین توجه به مدرن گرایی های ضروری بود. محصول این 
گزینش ها و روش برخوردها ورود »پینات ها« به قرن بیست و یکم در قالب یک انیمیشن 
جذاب است و هر چند عیب یابی بر این اقتباس متصور و محسوس است اما نه به اصل 
داستان های پینات ها خیانت شده و نه نسل جدید با چیزی مواجه است که قدر آن را نداند 
و کیفیاتش با شرایط روز همخوانی نداشته باشد و آنقدر با مسایل سنتی روبرو شود 
که دلسرد گردد و از متن داستان و صحنه این فیلم خارج و دور شود و مایل به همذات 

پنداری با کاراکترهای ولو فانتزی آن نباشد.

مناسب برای ایام تعطیالت
حال  شامل  می تواند  فیلم  این  فروش  امر  در  و  گیشه ها  در  الاقل  که  اضافه ای  امتیاز 
»پینات ها« شود، این است که فیلم خصوصیات و ویژگی های ایام تعطیالت را هم دارد 
و به تبع آن به فراخور کریسمس و ژانویه هم که 40 روز بیشتر تا آنها نمانده هست و 
در نتیجه ممکن است ریتم فروش اش را تا آن زمان استمرار بخشد و با نواها و فضاهای 
شیرین و شوخ اش در این ایام نیز به فروش قابل توجهی نایل شود و در نهایت یکی از 

پر فروش ترین کارتون های سال رو به پایان )میالدی( تلقی گردد.

بدون یک سقف پرواز بلند
یک جمع بندی و نگاه به تاریخ معاصر سینما می گوید فیلم فعلی پنجمین ورسیون بلند 
سینمایی از روی داستان های »The Peanuts« به حساب می آید و اولی فیلمی بود به نام 

»پسری به نام چارلی براون« که در سال 1969 به نمایش در آمد و البد توقع این است که 
سالها پس از آن تاریخ فیلم جدید آنقدر برای خودش زمینه و توان و اختیار قایل باشد 
که به مرزهای دورتری سفر کند و به اهداف بزرگتری چشم داشته باشد و از تغییرات 
بیشتری بهره گیرد. بر این اساس و به این سبب که سقف پرواز چندان بلندتری در عین 
این فیلم در  برخی مدرن گرایی ها برای نسخه جدید »پینات ها« در نظر گرفته نشده. 
همان حول و حوش و همان اطراف و اکناف سیر می کند که نسخه های قبلی می کردند و 
تفاوت ها اندک و فقدان بلند پروازی در فیلم جدید محسوس است. یکی از موارد معدود 
تغییر در ستیز صوری و فانتزی ای است که کاراکتر معروف اسنوپی در فضا و آسمان 

با دشمن قدیمی و نام آشنایش به نام »بارون سرخ« دارد.

یک دوست تازه برای براون
به عنوان مقدمه و شروع کننده ای بر کل رویدادهای این فیلم شاهد ورود دختر خردسال 
مو سرخی به قصه هستیم که کاراکتر چارلی براون )با صدای نوا اشناپ( سریعًا با وی 
پایه های قصه چیزهایی  و  او متکی می شود. سایر موارد  به  و  برقرار می کند  آشنایی 
با  همراه  پروازهای  است  دست  آن  از  و  دیده ایم  فیلم ها  سری  این  در  معمواًل  که  است 
کایت کاراکتر موسوم به CB و جلسات مشاوره ای که کاراکتر لوسی پشت سر می گذارد 
و در میان تمامی این رویدادهای آشنا و ناآشنا صدای اکثر کاراکترها نه لزومًا توسط 
ستاره های سینما و آدم های معروف بلکه کودکان و نوجوانانی نزدیک به سن کاراکترها 
تامین شده است. یکی از معدود موارد استفاده از چهره های نامدار برای صحبت کردن 
به جای کاراکترهای این کارتون رویکرد به کریستین چنووت و استفاده از صدای او 
برای کاراکتری است که اسنوپی به وی دلبستگی دارد. این کاراکتر بلند پرواز یک نمونه 
مختلف  طرق  به  کوشیده اند  »پینات ها«  جدید  نسخه  خالقان  که  است  موردی  دهها  از 
به آن جان ببخشند و آن را وسیله تحرک و زندگی هر چه بیشتر و بهتر این داستان و 

کاراکترهایش قرار بدهند.

کمک های پسر و نوه
جالب تر اینکه نگارش سناریوی این فیلم را به پسر چارلز ام شولز که نامش کریگ شولر 
با حضور کورنلیوس  آنها  تیم  و  برایان شولز  او  نوه  به  و همین طور  است سپرده اند 
اولیانو که شریک برایان شولز در کار فیلمنامه نویسی بوده، کامل شده است و محصول 
اینک پیش روی عالقه مندان در سطح جهان قرار گرفته است، تبدیل به  نهایی و آنچه 
معجونی شده که در آن هر چیزی یافت می شود و به تبع آن برای سالیق گوناگون یک 
اثر هنری مناسب به حساب می آید و این همان چیزی است که فیلمسازان می خواسته اند.
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افشاگری درباره نویسنده »کتاب خاطرات آن فرانک«؛ 

صداقت یا 
سودجویی؟!

 

وقتی »آتو فرانک« برای اولین بار دفتر خاطرات دخترش 
خوانندگان  به  و  نوشت  آن  بر  مقدمه ای  کرد  منتشر  را 
اطمینان داد این کتاب دل نوشته های دخترش هنگان پنهان 
دست  از  فرار  برای  آمستردام  در  کارخانه ای  در  شدن 
نویسنده  درباره  اطالعات جدیدی  اکنون  اما  نازی هاست 

این کتاب از سوی ناشر فاش شده است.
از نیویورک تایمز، موسسه سوییسی که حق کپی  به نقل 
کتاب »خاطرات آن فرانک« را داراست به ناشران هشدار 
داد پدر وی فقط ویراستار کتاب نیست بلکه بخشی از آن 

را نگاشته است.
اعالم این موضوع البته به نفع آن هاست. حق کپی این اثر 
به  جدید  سال  ژانویه  اول  اروپایی  کشورهای  بعضی  در 
تا سال 2050  آن در دیگر کشورها  پایان  و  اتمام می رسد 
متغیر است. حق کپی در اروپا 70 سال پس از مرگ مولف 
کمپ  در  پیش  سال   70 فرانک«  »آن  می رسد.  پایان  به 
مراقبت های ویژه و پدرش »آتو فرانک« سال 1980 از دنیا 
حق  ناشران  دیگر  می شود  سبب  کپی  حق  تمدید  رفت. 
هزینه  پرداخت  و  مجوز  دریافت  بدون  را  اثر  این  انتشار 

نداشته باشند.
 95 و   2047 سال  در  ایاالت متحده  در  کتاب  این  کپی  حق 
سال پس از اولین انتشار آن در سال 1925 خاتمه می یابد.

گذشته  سال  بازل  در  فرانک«  آن  »بورس  موسسه  اگرچه 
درباره  هشدارهای  اما  بود  کرده  بیان  را  خود  اهداف 
نزدیک  ساله   70 ضرب االجل  به  که  روزها  این  ادعایشان 
این جنبش مخالف   با  شده ایم فزونی گرفته است. برخی 
هستند و اعالم کرده اند که با چاپ بخشی از مطالب »آن 

فرانک« این موسسه را به چالش خواهند کشید.
اموال  حقوق  متخصص  فرانسوی  وکیل  ترکوآر«  »اگنس 
معنوی معتقد است: »مسئوالن این موسسه باید به عواقب 
متوجه  کنید  دقت  حرفشان  به  اگر  بیندیشند.  کارشان 
نویسنده  که  گفته اند  دروغ  همه  به  سال هاست  می شوید 

این کتاب خود »آن فرانک« است.«
تصمیم این موسسه در اعالم این خبر که پدر »آن فرانک« 
بخشی از کتاب را به نگارش درآورده آن ها را با چالشی 
روبه رو  آمستردام  در  فرانک«  آن  خانه  »موزه  با  بزرگ 
قانونی  مسائل  سر  بر  موسسه  این  با  سال ها  که  می کند 

چون مالکیت آرشیو و عالمت تجاری جدال داشته اند.
»ماج موستارت« سخنگوی »موزه خانه آن فرانک« گفت: 
شد.  خواهد  اعالم  چگونه  و  کی  نتایج  نمی دانیم  »هنوز 
انتشار هر کتابی باید طبق موازین قانونی صورت گیرد. 
مساله واضح این است که نه پدر این نویسنده و نه هیچ 

فرد دیگری در نگارش این متون همکاری نداشتند.«
بر  جنجال  »آن«  خاطرات  کتاب  از  قسمتی  مدخل  گویی 
سر این موضوعات را پیش بینی کرده بود. وی در قسمتی 
راحت  خیلی  بزرگ ساالن  »چرا  می نویسد:  دفترش  از 

مشاجره می کنند؟«
هشدار  از  پس  داشت.  سال   15 فقط  مرگ  هنگام  »آن« 
مخفیگاه  در  را  او  رسمی  مقامات  به  شهروندان  از  یکی 
کارخانه ای در کانال »پرینسن گرات« دستگیر کردند. پدر 
میراثش  تا  کرد  منتشر  را  خاطراتش  فوتش  از  پس  وی 
را در جهان ماندگار کند. در سال 1960 پدرش به همراه 
مسئوالن شهر آمستردام تالش کردند آن کارخانه را تبدیل 

به موزه کنند تا یاد »آن« را زنده نگه دارند.
»آتو فرانک« سه سال بعد موسسه ای را در سوئیس ایجاد 
کرد تا حق التألیف اثر را دریافت و بین مؤسسات خیریه ای 
بودجه  و  کودکان،  تحصیلی  پروژه  یونیسف،  مانند 

پزشکی آنان توزیع کند.
دانشگاه  تاریخ مدرن یهودیت در  »گربان زاگزما« مورخ 
این  نوشتار  سیر  بررسی  حال  در  که  آلمان  »گوتینگن« 
نوجوان  این  پدر  من  نظر  »به  می گوید:  است  داستان 
من  که  نسخه ای  چون  کرده  مرتب  را  دفترش  صفحات  

خواندم اصاًل منظم نبود.«
از میراث »آن«  این کار  با  اعتقاد  دارند  مسئوالن موسسه 
گرفتن  دست  به  با  می گویند:  آنها  می کنند.  پشتیبانی 
کنترل اثر و اجتناب از سوءاستفاده از این اثر می خواهیم 

اطمینان حاصل کنیم که »آن فرانک« همان شخصیتی باقی 
خواهد ماند که تا اآلن در ذهن مخاطب تثبیت شده است. 
او وقتی از دنیا رفت 16 سال هم نداشت. وظیفه ماست که 
از او حمایت  کنیم. منتقدان به مساله مالی توجه می کنند. 

»اما موضوع ما اصاًل پول نیست.«
اعتقاد  است  امر  این  متخصص  که  گامپل«  »ون  آقای  اما 
زیر  را  کپی رایت  قانون  کپی  حق  »تمدید  دارد:  دیگری 
اثر  کپی  مالکیت  سال های  محدودیت  برد.  خواهد  سؤال 
دلیل موجهی دارد. محدودیت برای است که مردم آزادانه 
آثار استفاده کنند. قرار نیست تا ابدیت از  بتوانند از این 

یک نویسنده پشتیبانی شود.«

متفاوت  مختلف  کشورهای  در  کپی رایت  قانون  البته 
بسیاری  در  امسال  کوچولو«  »شازده  کوتاه  رمان  است. 
فرانسه  در  هنوز  که  حالی  در  شد  اعالم  آزاد  کشورها  از 
این  کپی رایت درباره آن رعایت می شود چون قانونی در 
کشور تصویب شد که در آن حق کپی رایت 30 سال بیشتر 
از دیگر نویسندگان به افرادی که در طول خدمت نظامی 

در جنگ جهانی اول و دوم شهید شدند تعلق می گیرد.

این موسسه به نشانه اعتراض کتاب  از منتقدان  بسیاری 

آن ها  گذاشته اند.  مردم  اختیار  در  دانلود  برای  آنالین  را 
معتقدند برای پشتیبانی از این اثر باید آن را وارد حوزه 
عمومی کنند تا مخاطبانش بیشتر از قبل شود و حرف این 
موسسه را بلوفی برای افزایش سوءاستفاده از اثری بی 

 داعیه می دانند.
اما اگر این موسسه موفق شود ممکن است حقی بیشتر از 
70 سال بگیرد زیرا سال 1991 ویراستاری به نام »میریام 
پرسلر« نسخه نهایی کتاب را تصحیح کرد و او هنوز در 
آینده  در  او  تاریخ مرگ  از  قید حیات است و ممکن است 
تا 70 سال بعد از آن مالکیت حق کپی این اثر را به عهده 

گیرند!

اعتراض »استفن کینگ« به متهم 
کردن مسلمان ها در 

حمالت تروریستی پاریس
 

صفحه  در  ترسناک  و  جنایی  داستان های  شهیر  نویسنده  کینگ«،  »استفن 
پاریس  تروریستی  حمالت  پی  در  اسالم هراسانه  اظهارات  به  خود  تویتر 
اعتراض کرد.به نقل از نشریه »ایندیپندنت«، »کینگ« در این نوشته سرزنش 
کردن مسلمانان به دلیل حمالت تروریستی فرانسه را نادرست و آن را نوعی 

ریاکاری دانست.
 جمعه عصر در حمالت 
چند  در  تروریستی 
پاریس،  شهر  نقطه 
حدود  فرانسه  پایتخت 
صدها  و  کشته  تن   129
در  شدند.  مجروح  تن 
پی آن گروه تروریستی 
مسئولیت  »داعش« 
پذیرفت  را  حمالت  این 

حمالت  این  که  هستند  باور  براین  اجتماعی  امور  کارشناسان  برخی  هرچند 
از سوی حاشیه نشینان پاریس و به دلیل فشارهای اجتماعی انجام شده است.
 بسیاری از چهره های برجسته جهانی ضمن محکوم کردن این گونه اقدامات 
تاکید کرده اند که افراطی گری نمودی از اسالم نیست. پیش از این نیز »استفن 
کینگ«، نویسنده آثار ماندگاری چون »درخشش«، »مسیر سبز«، »رستگاری 
در شاوشنگ« و ... به افراطی گری های برخی مسیحیان در آمریکا که خود را 
»خدمتکاران خداوند« می نامیدند واکنش نشان داده بود. نوشتار این نویسنده 

رمان های ترسناک تا کنون 30 هزار بار به اشتراک گذاشته شده است.
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رحیم  معینی کرمانشاهی در 89 سالگی 
پرده از راز هستی برداشت

خداحافظی ترانه ساز 
خاطره های ایرانی

دارد«،  خدا  صبری  »عجب  حالی«،  »آشفته  نوشین«،  »خواب 
 »من دیگه بچه نمی شم دیگه بازیچه نمی شم« و... رحیم معینی 
پدر  معنی  یک  به  گفته،  سرفراز  اردالن  چنانچه  کرمانشاهی 
ترانه های ایرانی است. ترانه های محبوب و خاطره انگیز ایرانی 
زده ایم،  قدم  شنیدنشان  با  کرده ایم،  زمزمه  گاه  گاه  ما  همه  که 
در  که  کرمانشاهی  شده ایم.معینی  عاشق  و  کرده ایم  زندگی 
می شد،  خطاب  عمو«  »رحیم  و  ساالر«  »سخن  شاگردانش  جمع 
پایانی 89 سالگی اش را می گذراند که مرگ تلخ  داشت روزهای 
گریبانش را گرفت و باعث شد تا به گفته مسعود جاهد، آهنگساز 
و نوازنده معروف ایرانی، »چراغ موسیقی ایران خاموش شود«. 
معینی متولد بهمن ماه بود و همان طور که از اسمش برمی آید، در 

کرمانشاه به دنیا آمد. از نوجوانی به تهران آمد و ترانه نوشت. 
و  فاطمی  دکتر حسین  با  نزدیکی  ارتباط  در روزگار جوانی اش 
دکتر محمد مصدق داشت و به پشتوانه آنها، مدتی روزنامه نگاری 

کرد و به رادیو و تلویزیون هم رسید.

و  کرد  شروع  را  ترانه نویسی   1333 سال  کرمانشاهی  از  معینی 
چنان که هوادارانش می گویند و البته حق دارند؛ بخش مهمی از 
تاریخ  مختلف  دوره های  در  ایرانیان  خاطرات  و  زیسته  تجربه 
است،  خورده  پیوند  معینی کرمانشاهی  ترانه های  به  معاصر، 
مرحوم  نوستالژیک.  و  اجتماعی  و  عاشقانه  همزمان  پیوندی 
ترانه مظروفی  که  در عصری  بود معینی  گفته  بهبهانی  سیمین 
برای مغازله ها و معاشقات تکراری بود، موفق شد نمادگرایی را 

با موفقیت در ترانه تجربه کند.

بافت  و  ساخت  که  همزمان  معینی کرمانشاهی  رحیم  استاد 
نیز  نوگرایی هایی  همزمان  می بخشید،  قوام  را  ایرانی  ترانه 
دستی  که  او  می کرد.  پیشنهاد  ترانه نویسی  ایرانی  شیوه  در 
ترانه  در  تصویرسازی هایش  خاطر  به  داشت  نقاشی  در  هم 
»آبشار«  عنوان  با  معینی  تصویری  متن  نخستین  دارد.  شهرت 
با موسیقی بزرگ لشگری پیوند خورده و به اجرا درآمده است. 
زشتی  مفهوم  بیان  در  او  »طاووس«  ترانه  »آبشار«،  از  پس 
رحیم  کرد.  پیدا  شهرت  یاحقی  پرویز  از  آهنگی  با  زیبایی  و 
معینی کرمانشاهی در ترانه ای دیگر با عنوان »سروی و بیدی«، 
متن  وارد  نیز  را  گفت وگو  طبیعی،  تصویرسازی های  عالوه بر 
می گوید  خود  استقامت  و  آزادگی  از  بید  به  سرو  است.  کرده 
پاسخ  بید  و  نمی ریزد  را  برش  و  برگ  زمستان ها  برف  حتی  که 
خود  از  ولی  است،  بال  شکسته  و  حال  افتاده  اگر  که  می دهد 
انقالب  از  او در سال های پیش  سایبانی برای دیگران می سازد. 
مجموعه ای از اشعارش را با عنوان »ای شمع ها بسوزید« انتشار 
داده بود. همچنین »فطرت«، »خورشید شب«، »حافظ برخیز« و 
دوره  منظوم تاریخ ایران با عنوان »شاهکار« از دیگر آثار اوست.

نقدی به وضعیت هنرمندان
اما گاهی که دلش  تند و تیزی نداشت  خوش گالیه نبود و زبان 
اوقات گاهی زبان  این  از تنهایی به جان می آمد. در  می گرفت و 
به گالیه باز می کرد، روزگاری  پیش از مرگ تلخش در سه شنبه 
شب پاییز گفته بود: »امیدوارم هر گاه قرار است ما ُمچاله شویم 
و از بین برویم -به هر صورت و به دست هر کس- نمانیم در این 
دنیا. حرمت ما بایستی با ما به گور برود. اگر خدمتی کردیم به 
مملکتمان، احتیاج داریم حرمتمان به جا بماند...این اجتماع باید 
گذشت داشته باشد...همین غرورهای الکی ای را که برای بعضی 
هنرمندان به وجود می آورند؛ غرورهای باسمه ای و روزنامه ای 
و... والله به ضرر هنرمند است و وی را متوقف می کند. هنرمند 
تا  کرد  مغرورش  نباید  است،  رسیده  خط  آخر  به  می کند  فکر 
همچنان تالش کند و بهتر و واالتر شود. بگذارند هنرمند مقامات 
خود را در جایی خرج کند که هم حرمت خودش به جا باشد و هم 

مملکتش و فرهنگش.«

گرامیداشت ها
انتشار خبر درگذشت استاد معینی کرمانشاهی،  از  دقایقی پس 
چهره های مطرح موسیقی و ادبیات کشور در پیام های مختلفی، 
تلخی مکرر پاییز را یادآوری کردند و دوستداران استاد را تسلی 

دادند.
از  شعری  قطعه  انتشار  با  فیس بوکش  صفحه  در  کلهر  کیهان 
استاد نوشت: جناب استاد رحیم معینی کرمانشاهی به دیار باقی  
شتافتند، ... یادشان به خیر و سروده هاشان جاری باد. با تسلیت 

به خانواده محترم و ارادتمندان هنرشان. 

موسیقی  »چراغ  تیتر  با  نیز  نوازنده  و  آهنگساز  جاهد،  مسعود 
ایران خاموش شد« نوشت: درگذشت استاد معینی کرمانشاهی، 
ایران  موسیقی  جامعه  به  را  بی همتا  و  بی جانشین  ترانه سرای 
نمی شود.  تکرار  هرگز  نظیرش  که  هنرمندی  می گویم.  تسلیت 
از ایشان و هم نسالنش به بایگانی سپرده  هنر ترانه سرایی پس 
شد و این خأل همچنان حس می شود. معینی کرمانشاهی پس از 
دوره قاجار تاثیر زیادی در تحول تصنیف سازی داشته اند. راهی 
خاص  مفاهیم  و  زبان  با  گذشتگان  راه  تداوم  رفتند  ایشان  که 

خودشان بود.راهی که امروز به بیراهه رفت. یادش گرامی.
همچنین اردالن سرفراز نیز با »پدر« خواندن معینی کرمانشاهی، 
سوگوار  ترانه،  امروز  نوشت:  و  نشست  ایشان  مرگ  سوگ  به 
خود  معاصر  بنیان گذاران  و  مفاخر  از  یکی  و  پدر!  که  است! 
معینی  رحیم  استاد  سوگ  به  ما  همه  و  است!  داده  دست  از  را 
کرمانشاهی، یار و یاور ترانه و ترانه سرایان معاصر نشسته ایم! 
فقدان این بزرگوار را به ایران، انسان، هنر، ترانه و ترانه سرایان! 
می گویم!  تسلیت  همراهش!  یاران  و  بازماندگان  همچنین  و 
ترانه های  در  بزرگمرد  آن  و  نیست  کبوتر  پایان  مرگ  اگرچه؛ 
سر  از  کاله  او  حرمت  و  به یاد  می ماند!  جاودانه!  جاودانه اش، 
برداشته، با تعظیم! نام و یاد او را گرامی میداریم! با تمامی دست 

و دل سوگوارم؛ اردالن سرفراز.
علی جنتی  ازجمله  دیگر  مطرح  چهره های  از  بسیاری  همچنین 
طالبی  ،فرزاد  وزیر  هنری  معاون  مرادخانی  علی  ارشاد،  وزیر 
گلرویی،  یغما  امیری،  خواجه  ایرج  موسیقی،  دفتر  سرپرست 
پیام های  معینی،  استاد  درگذشت  مناسبت  به  علیخانی  احسان 

تسلیتی منتشر کردند. 
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کنسرت »ایگلز اف دت متال« در شهر پاریس رنگ خون گرفت

 کنسرت u2 لغو 

کنسرتی به 
رنگ خون

در یکی از گسترده ترین عملیات تروریستی در قلب اروپا، هفت نقطه 
از پایتخت فرانسه آماج حمالت بمب گذاری و تیراندازی عوامل گروه 

تروریستی داعش قرار گرفت.
شب  جمعه  انفجارهای  اینکه  اعالم  با  غربی  های  رسانه  از  بسیاری   
پاریس بعد از بمبگذاری در مترو بارسلون، بزرگترین حمله تروریستی 
در اروپاست این اقدام داعش را اعالن جنگ به اروپا داستند موردی که 

فرانسوا اوالن رییس جمهور فرانسه نیز ان را اعالم کرد.
انتحاری  انفجار  دو  و  تیراندازی  شش  قالب  در  تروریستی  حمالت 
درهفت نقطه پاریس روی داد که تا لحظه ارسال خبر، 120 کشته و بیش 

از 200 زخمی داشته است.
حمله  این  به  سیاستمداران  و  دولتمردان  های  واکنش  از  نظر  صرف 
نیز  هنرمندان  از  بسیاری  تا  شد  باعث  داعش  اقدام  این  تروریستی، 

کشتار مردم بی گناه و حمله تروریستی را محکوم کنند.
تروریستی  اقدام  این  باره  در  کرد  منتشر  که  گزارشی  در  یورونیوز 
نوشت: افراد مسلح در پاریس با هجوم به یک سالن کنسرت صدها نفر 
را به گروگان گرفتند، سالن با هزار و پانصد صندلی مملو از جمعیت 
مهاجمان  که  زمانی  شدند.  کشته  نفر  صد  حدود  تعداد  این  از  بود، 
ابتدا تصور  با مسلسل هایشان وارد سال شدند، حاضران  فریادکشان 

کردند این بخشی از کنسرت است!
خبرنگار یورونیوز با یکی از حاضران در سالن گفت و گو کرده است، 
وی می گوید: »من داخل جمعیت بودم، حدود یک ساعت از آغاز کنسرت 
می گذشت که به ناگهان صداهای خیلی بلندی از انتهای سالن شنیدیم. 
مردم وحشت زده شدند و تالش کردند از سالن خارج شوند. من روی 
نیمکت نشسته بودم. همه روی زمین دراز کشیدیم و به سمت خروج 
اضطراری رفتیم و توانستیم از آنجا خارج شویم و در یک سالن دیگر 

پناه بگیریم تا پلیس بیاید و نجاتمان دهد.«
گوید:  می  گیری  گروگان  محل  از  یورونیوز  خبرنگار  فرنی،  جیمز 
آن تحقیقات ضد تروریستی می گویند  به  »دادستانی تحقیقاتی را که 
ابهام قرار دارد.  از  آغاز کرده است. هنوز جزییات زیادی در هاله ای 

پلیس بر این باور است که تعدادی از مهاجمان فرار کرده اند.«
به پاریس به سر  انتحاری دیشب  در حالی که جهان در شوک حمالت 
می برد، چهره های مشهور از طریق توییتر دلشکستگی خود را از این 

ماجرا ابراز کردند.
کارگردان ها،  و  بازیگران  ورایتی،  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
صنعت  چهره های  دیگر  و  موسیقیدان ها  ورزشکاران،  سیاستمداران، 
سرگرمی با پیام های توییتری خود با کشته شدگان در حمله تروریستی 

به سالن کنسرت پاریس و دیگر نقاط این شهر، ابراز همدردی کردند.
در سالن کنسرتی  پاریس  دیشب  انتحاری  بیشترین کشته های حمالت 
رخ داد که جمع زیادی در آن به تماشای کنسرت »ایگلز اف دت متال« 

نشسته بودند.  
مشهور  بازیگر  پرت  کریس  مکزیکی،  کارگردان  تورو  دل  گیلرمو 
آمریکایی، جرد لتو بازیگر برنده اسکار، یو 2 گروه موسیقی، اسنوپ 
پری  کیتی  تیمبرلیک،  جاستین  خواننده،  کیز  الیشیا  خواننده،  داگ 
کمدین  دیویدسون  پیت  مد،  صنعت  از  کارداشیان  کورتنی  خواننده، 
آمریکایی، ویکتوریا جاستیس بازیگر و خواننده، روان بالنچارد طراح 
انیمیشن، پینک خواننده، کریستیانا میالن خواننده و بازیگر و جاستین 
این حمالت  از جمله چهره هایی هستند که در توییتر به  بیبر خواننده 

واکنش نشان داده اند.  
برایان کرانستون بازیگر »برکینگ بد« در این باره نوشت: چه اتفاقی 
همه  و  کرده  گیج  را  دنیا  همه  پاریس  امروز  تراژدی  می افتد؟  دارد 

می پرسند چه اتفاقی دارد می افتد؟ در آرزوی صلح و آرامش...
 . پاریس  تراژدی  نوشت:  نیز  آمریکایی  کارگردان  هاوارد  ران 
با قربانیان و  ما  دلشکستگی در شهری که همه عاشقش هستیم. فکر 

خانواده هایشان است...
بن کارسون جراخ مغز و اعصاب آمریکایی که از منتقدان دونالد ترامپ 
ریاست  انتخابات  نامزد  جمهوریخواه  چهره های  از  که  ترامپ  خود  و 
ابراز  پاریس  مردم  با  نیز  سناتور  ساندرز  برنی  و  است  جمهوری 
سال  در  مادرید  متروی  ازبمب گذاری  پس  حادثه  این  کردند.  همدردی 

2004 مرگبار ترین حادثه اروپا رارقم زد.  
و  تاسف  مشهور  چهره های  از  بسیاری  اینکه  وجود  با  حال  همین  در 
همدردی خود را با فرانسوی ها برای وقایع جمعه شب ابراز کردند، راب 

لووی بازیگر 51 ساله آمریکایی پاسخ سیاسی فرانسه در این موقعیت 
را به استهزا گرفت.

کرد  آغاز  چهره ها  دیگر  پیام  با  متفاوت  به شیوه ای  را  توییتر خود  او 
جمهوری  رییس  اوالند  فرانسوا  از  سپس  او  فرانسه.  ویوا  نوشت:  و 
حاال  اوه،  نوشت:  و  کرد  انتقاد  کشور  مرزهای  بستن  برای  فرانسه 

فرانسه مرزهایش را بسته است.
 او سپس سخنرانی اوالند را درباره این تراژدی دست انداخت و آن را 
»بدترین ترجمان سخنانی به این اهمیت که تاکنون بیان شده« نامید و 

افزود »این یکی از بدترین سخنانی بود که تا حاال ادا شده است.«
این سخنان خیلی با اقبال روبه رو نشد و در توییتر او را شماتت کردند 
و نوشتند: احتماال االن بهترین زمان برای شوخی کردن نیست. با این 
انتقاد  از پذیرش مهاجران توسط فرانسه  او  تایید  با  نیز  حال شماری 
کردند و حضور جمع وسیعی از آسیایی ها و آفریقایی ها در این کشور 

را موجب بروز این مسایل خواندند.

یوتو کنسرتش درپاریس را لغو کرد
این  در  یوتو  راک  گروه  کنسرت  پاریس،  به  تروریستی  حمالت  پی  در 

شهر لغو شد.
یوتو )U2( قرار بود شنبه   شب در پاریس برنامه اجرا کند، اما در پی 
حمالت مرگبار جمعه شب گذشته به چند نقطه پاریس این گروه کنسرت 

خود را لغو کرد.
تور  از  بخشی  که  یوتو  کنسرت  ریپورتر،  هالیوود  گزارش  به 
بود ساعت 9  قرار  است،  ایرلندی  راک  این گروه  »معصومیت+تجربه« 

شب زنده از شبکه اچ بی او پخش شود.
اتفاقات  شاهد  حیرت  و  ناباوری  با  ما  نوشت:  بیانیه ای  در  گروه  این 
آنها در  با تمام قربانیان و خانواده های  پاریس بودیم و امشب قلب ما 
را در کنسرت گروه  از مرگ کسانی که جان خود  سراسر شهر است. 
"Eagles of Death Metal" از دست دادند شوکه شدیم و فکر و دعاهای 
امیدواریم و دعا می کنیم که همه  با گروه و هوادارانش است. و ما  ما 

طرفدارانمان در پاریس سالم باشند.
گروه یوتو هنگام وقوع حمالت تروریستی در محلی در نزدیکی گروه 
هتل های اکور در پاریس در حال تمرین بودند. آن ها قرار بود شنبه و 
یکشنبه در اینجا برنامه اجرا کنند. اعضای یوتو شامل بونو، آج، آدام 
کلیتن و لری مولن جونیر و دیگر اعضای گروه به سرعت به یک محل 

امن منتقل شدند.
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لووی بازیگر 51 ساله آمریکایی پاسخ سیاسی فرانسه در این موقعیت 
را به استهزا گرفت.

کرد  آغاز  چهره ها  دیگر  پیام  با  متفاوت  به شیوه ای  را  توییتر خود  او 
جمهوری  رییس  اوالند  فرانسوا  از  سپس  او  فرانسه.  ویوا  نوشت:  و 
حاال  اوه،  نوشت:  و  کرد  انتقاد  کشور  مرزهای  بستن  برای  فرانسه 

فرانسه مرزهایش را بسته است.
 او سپس سخنرانی اوالند را درباره این تراژدی دست انداخت و آن را 
»بدترین ترجمان سخنانی به این اهمیت که تاکنون بیان شده« نامید و 

افزود »این یکی از بدترین سخنانی بود که تا حاال ادا شده است.«
این سخنان خیلی با اقبال روبه رو نشد و در توییتر او را شماتت کردند 
و نوشتند: احتماال االن بهترین زمان برای شوخی کردن نیست. با این 
انتقاد  از پذیرش مهاجران توسط فرانسه  او  تایید  با  نیز  حال شماری 
کردند و حضور جمع وسیعی از آسیایی ها و آفریقایی ها در این کشور 

را موجب بروز این مسایل خواندند.

یوتو کنسرتش درپاریس را لغو کرد
این  در  یوتو  راک  گروه  کنسرت  پاریس،  به  تروریستی  حمالت  پی  در 

شهر لغو شد.
یوتو )U2( قرار بود شنبه   شب در پاریس برنامه اجرا کند، اما در پی 
حمالت مرگبار جمعه شب گذشته به چند نقطه پاریس این گروه کنسرت 

خود را لغو کرد.
تور  از  بخشی  که  یوتو  کنسرت  ریپورتر،  هالیوود  گزارش  به 
بود ساعت 9  قرار  است،  ایرلندی  راک  این گروه  »معصومیت+تجربه« 

شب زنده از شبکه اچ بی او پخش شود.
اتفاقات  شاهد  حیرت  و  ناباوری  با  ما  نوشت:  بیانیه ای  در  گروه  این 
آنها در  با تمام قربانیان و خانواده های  پاریس بودیم و امشب قلب ما 
را در کنسرت گروه  از مرگ کسانی که جان خود  سراسر شهر است. 
"Eagles of Death Metal" از دست دادند شوکه شدیم و فکر و دعاهای 
امیدواریم و دعا می کنیم که همه  با گروه و هوادارانش است. و ما  ما 

طرفدارانمان در پاریس سالم باشند.
گروه یوتو هنگام وقوع حمالت تروریستی در محلی در نزدیکی گروه 
هتل های اکور در پاریس در حال تمرین بودند. آن ها قرار بود شنبه و 
یکشنبه در اینجا برنامه اجرا کنند. اعضای یوتو شامل بونو، آج، آدام 
کلیتن و لری مولن جونیر و دیگر اعضای گروه به سرعت به یک محل 

امن منتقل شدند.

هنرمندان ایران هم واکنش نشان دادند
در پی حمالت تروریستی پاریس که بیش از 150 شهروند این شهر کشته 
شدند؛ برخی هنرمندان و بازیگران ایرانی واکنش هایی را در شبکه های 

اجتماعی از خود نشان دادند.
این شهر  150 شهروند  از  بیش  که  پاریس  تروریستی  پی حمالت  در  ؛ 
در  را  واکنش هایی  ایرانی  بازیگران  و  هنرمندان  برخی  شدند؛  کشته 
شبکه های اجتماعی از خود نشان دادند. در زیر برخی از این مطالب و 

واکنش ها را می خوانید.

بهرام رادان با انتشار تصویری از پرچم کشور فرانسه که روبان مشکی 
روی آن قرار دارد، به حمالت تروریستی در پاریس واکنش نشان داد 

وبه هشتگ »برای پاریس دعا کنید« پیوست.
پیمان معادی؛ بازیگر و کارگردان  نیز به جمع هنرمندانی پیوست که 

به اشتراک  پاریس دعا کنید« را در شبکه های اجتماعی  جمله ی »برای 
می گذارند.

مردم  با  همدردی  برای  که  را  تصویری  اینستاگرامش  صفحه ی  در  او 
پاریس در فضای مجازی ساخته شده، به اشتراک گذاشته و در کنارش 

به انگلیسی نوشته: »برای مردم پاریس دعا کنید.«.
پس از آغاز حمالت شب گذشته در پاریس مردم زیادی در سراسر جهان 
با انتشار تصاویر این حمالت، پرچم کشور پاریس و .. به این هشتگ 

پیوسته اند.

حمالت  این  به  نیز  تلویزیون  و  تئاتر  سینما،  بازیگر  جعفری  امیر 
شهر  این  شهروندان  از  تن   150 از  بیش  شدن  کشته  به  که  تروریستی 
اشتراک  به  اینستاگرامش  در  را  عکسی  و  داد  نشان  واکنش  انجامید 

گذاشت و نوشت : »لعنت به حامیانش«

بازی اِدل خواننده انگلیسی در 
فیلم خاویر دوالن

فیلم  در  اسکار  و  گرمی  جایزه  برنده  انگلیسی  خواننده  َاِدل 
جدید ساخته خاویر دوالن مقابل دوربین می رود.

کارگردانی  از  پس  کانادایی   - فرانسوی  کارگردان  دوالن  خاویر 
موزیک - ویدئو آهنگ جدید َاِدل با نام »سالم« حاال قصد دارد از این 
و  »زندگی  جدیدش  فیلم  در  بازیگر  به عنوان  موسیقی  عرصه  ستاره 

مرگ جان.اف دونوان« استفاده کند.
َاِدل  که  دوالن  خاویر  کارگردانی  به  »سالم«  ویدئو   - موزیک 
نقش آفرینی قابل توجهی در آن داشت در چند هفته گذشته به سرعت 
قرار  انگلیس  و  آمریکا  پرفروش ترین  تک آهنگ های  به صدر فهرست 
گرفت.این خواننده انگلیسی به تازگی در گفت وگو با یکی از کانال های 
رادیویی، گفت: مطمئنم با انتقادهایی روبه رو خواهم شد؛ اما دوست 
دارم پس از همکاری با »دوالن« در یکی از فیلم هایش نیز بازی کنم و 

قطعا در یکی از فیلم های او خواهم بود.
در فیلم »زندگی و مرگ جان.اف دونوان« که قرار است فیلمبرداری آن 
از بهار سال 2016 آغاز شود، بازیگرانی مانند »جسیکا چستین« برای 
ایفای نقش اصلی در نظر گرفته شده اند و »َاِدل« نیز نقش کوتاهی را 

در آن بازی خواهد کرد.

»َاِدل« با انتشار دومین آلبوم استودیویی اش با نام »21« در سال 2011 
سراسر  در  نسخه  میلیون   30 حدود  آلبوم  این  رسید.  شهرت  اوج  به 
جدول  در  صدرنشینی  مدت  طوالنی ترین  رکورد  و  فروخت  جهان 
پرفروش ترین آلبوم های موسیقی در بریتانیا را در کتاب رکوردهای 

جهانی گینس ثبت کرد.
کسب  به  موفق  گرمی،  جایزه   10 کسب  بر  عالوه  جوان  خواننده  این 

»اسکای فال«  فیلم  ترانه  برای  اسکار  جایزه  و  گلدن گلوب  جایزه 
)سقوط آسمانی( نیز شده و تخمین زده می شود که حدود 40 میلیون 
نسخه از آلبوم هایش و بیش از 50 میلیون نسخه از تک آهنگ هایش در 

سراسر جهان فروخته شده است.
آلبوم جدید »َاِدل« به نام »25« روز 20 نوامبر سال 2015 منتشر خواهد 

شد. تک آهنگ »سالم« نیز از همین آلبوم منتشر شده است.
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داعش چگونه از فضای مجازی استفاده می کند؟

هشتگ 
جنجالی

جنگ برای داعش دو رو دارد. جنگی فیزیکی که در میادین 
مجازی  جنگ  دیگری  و  می کند  تعریف  خود  برای  نبرد 
هر  کارشناسان  گفته  به  است.  آن  پیگیر  اینترنت  در  که 
حوزه  حتی  و  هستند  مهم  بسیار  داعش  برای  عرصه  دو 
مجازی برای این گروه از اهمیت باالتری برخوردار است. 
تبلیغاتی اش  ماشین  همچون  داعش  برای  عرصه  این  زیرا 
خود  طرفداران  رهگذر  این  از  می تواند  و  می کند  عمل 
از  می تواند  گروه  این  همچنین  کند.  هماهنگ  و  هدایت  را 
یا  کند  جذب  سرباز  خود  برای  اینترنتی  درگاه های  طریق 
دست کم آنها را در آب نمک بخواباند تا به وقت مقتضی در 

عملیات های تروریستی از سربازان خود استفاده کند. 

مجازی،  فضای  از  استفاده  بخش  مهم ترین  داعش  برای 
افکار  تبلیغ  به  می تواند  هم  است.  اجتماعی  شبکه های 
از این طریق عملکرد خود را  خود بپردازد و هم می تواند 
داعش  حمله  از  پس  کند.  توجیه  خود  طرفداران  زبان  از 

رویکرد  از  داشت  سعی  تروریستی  گروه  این  پاریس،  به 
طرفداران  برای  را  پاریس  به  حمله  و  کند  استفاده  توجیه 

خود مشروع جلوه دهد. 
به گزارش سایت »وکاتی«، شعله آتش ترور در فرانسه تنها 
محدود به حمالت نبود و نخواهد ماند. این شعله ها زمانی 
فضای  در  درآمدند،  رقص  به  پاریس  آسمان  فراز  بر  که 
مجازی هم آتشی دیگر به راه انداخته بود. در این میدان، 
بالفاصله  داعش  زد.  داعش  خود  هم  را  جرقه  نخستین 
میان  در  »پاریس  نوشت:  توییتی  در  حمالت  آغاز  از  پس 
شعله های آتش«. این هشتگ بالفاصله در میان توییت های 
سایت توییتر پر بازدید شد. محلی که تبدیل به زد و خورد 

بین طرفداران و مخالفان داعش هم شده بود.
به  تبدیل  مجازی  فضای  بالفاصله،  توییت،  این  از  پس  اما 
میدان نبردی شد میان موافقان و مخالفان حمله به پاریس. 
در میان موافقان اما کاربری وجود داشته و دارد که همواره 
از اعمال داعش دفاع کرده است. وی در توییتر خود با دفاع 
از عملکرد داعش نوشت: » آی صلیبیون! ما به سراغ شما 
این  پایان  در  او  اسلحه هایمان«.  و  بمب  با  اما  آمد  خواهیم 
توییت هم نوشت: »منتظر ما باشید.« برخی بر این باورند 
این توییت متعلق به اعضای داعش است و به طور مستقیم 

توسط اعضای آن هدایت می شود.
البته داعش در بیانیه ای که پس از حمله به پاریس داشت، 
لندن،  به  خود  بعدی  حمالت  در  دارد  قصد  که  شد  مدعی 
بین  در  بیانیه  از  بند  همین  کند.  حمله  رم  و  واشنگتن 
باز  یا  دست  به  دست  مجازی  فضای  در  داعش  طرفداران 
هم  افراطی  کاربرهای  از  دیگر  یکی  است.  می شده  نشر 
سنجار  آزادی  بابت  که  کافرانی  »ای  نوشت:  باب  این  در 
خوشحال بودید، اما در پایان شب نتیجه سیلی زدن تان را 

به عینه دیدید«. 
سایت »وکاتیو« که در خصوص فعالیت های داعشی ها در 
فضای مجازی، پس از حمله به پاریس گزارش تهیه کرده 
توییت های  بازخوردترین  پر  از  یکی  می نویسد:  است، 
بوده  صلیبیون«  قلعه  در  »وحشت  توییت  مجازی  فضای 
است. یکی دیگر از کاربرها، پیش از بیانیه داعش در توییتر 
نوشت: »داعش باید مسوولیت این حمله را هر چه زودتر بر 
عهده بگیرد تا مشخص شود ]وهابیون[ چه قدم سنگینی 

دارند«.
»آدم«، که  نام  با  کاربران عربی  از  در فضای مجازی یکی 
از  به لحظه  توییتر فعال بوده و لحظه  به شدت در سایت 
پایان  حمالت داعش در فرانسه حمایت می کرده است، در 
اینکه  از  »بعد  نوشت:  گونه  این  پاریس  وحشتناک  شب 
به جنایت پرداخت، حاال  فرانسه در مالی، سوریه و عراق 
وقت آن رسیده بود تا آنها به سزای عمل خود برسند«. او 
همچنین در پایان توییت خود نوشت: »جنگ در داخل خانه 

شما تازه آغاز شده است«.

عمار  »ابو  نام  با  داعش  طرفدار  کاربران  از  دیگر  یکی 
»سیاست  نوشت:  عربی  زبان  به  توییتی  در  هم  الشریف« 
غرب این بوده که خود در غرب در کمال آسایش و سکوت 
زندگی کند و این آتش را به جان مسلمانان بیندازد، اما با 
است«.  کرده  تغییر  بازی  )خودخوانده(  خالفت  ظهور 
با  خود  توییت های  ارسال  با  مسلمانان  میان  این  در  البته 
اعمال تروریستی مخالفت کردند. آنها در این پیام ها سعی 
داشتند با مردم فرانسه ابراز همدردی کنند. اما کاربرانی 
که در نزدیکی یا محل وقوع حوادث تروریستی بوده اند هم 

تصاویر و مطالبی را منتشر کرده اند. 

یکی از کاربران برنامه همراه Periscope متعلق به توییتر 
ویدئویی از نزدیکی محل سالن باتاکالن منتشر کرده بود 
حمله  از  پس  تاثیرگذار  توییت های  جزو  گفت  می توان  که 
بوده است. در این میان کاربران دیگری هم از تالش پلیس 
منتشر  را  تصاویری  حادثه  این  های  زخمی  نجات  برای 
سالن  در  که  افرادی  از  یکی  می شود  گفته  حتی  کرده اند. 
باتاکالن گروگان گرفته شده بوده نیز مطالبی را در حساب 

کاربری خود در فیس بوک منتشر کرده است. 

شهروندان پاریس هم در لحظه وقوع حمله، با استفاده از 
هشتگ #PorteOuverte یا درهای باز به استقبال افرادی 
رفته  بودند که در محل وقوع حوادث تروریستی بودند و به 
دنبال پناهگاهی برای در امان ماندن می گشتند. ناظرانی 
که فضای مجازی را پس از حمله به پاریس رصد می کردند 
سعی  سیاستمداران  هم  و  خبرگزاری ها  هم  می گویند 
کنند.  استفاده  پیام هایشان  انتقال  در  فضا  این  از  داشتند 
ارسال  با  غربی  خبرگزاری های  معمولی،  مردم  بر  عالوه 
لحظه به لحظه گزارش خود از درگاه توییتر سعی داشتند 

آخرین خبرها را به گوش کاربران خود برسانند. 

ترجیح  نیز  سیاستمداران  از  برخی  که  است  حالی  در  این 
دادند از فضای مجازی برای ابراز همدردی استفاده کنند. 
»جاستین ترودو« نخست  وزیر تازه به قدرت رسیده کانادا، 
حال  عین  »در  نوشت:  توییتی  در  حمله  از  پس  بالفاصله 
که غمگینم، شوک زده  هم شده ام. مردمان بسیاری در این 
کنار  در  کانادا  شده اند.  زخمی  یا  کشته  خشونت بار  حمله 

فرانسه ایستاده است.«
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برگزاری صیغه عقد و طالق
مورد تائید سفارت ایران

تهیه و تنظیم وصیت نامه
 شرعی و قانونی و مراسم تدفین 

مشاوره خانواده با تعیین وقت قبلی

 محمد حسین متقی07448947811

جنــــــون 
آپـــــدیت 
بـــــــودن

محمد معصومیان

در اینترنت چه می کنیم و اصاًل چرا 
مفرح  گردش  این  به  زمان  همه  این 
دهیم؟  می  اختصاص  رنگ  هزار  و 
در جوابی ساده می توان گفت برای 
اینکه در کورس نظر دادن، از رقبایی 
کافه،  کار،  محل  در  روز  هر  که 
روبه  آنها  با  ها  و مهمانی  دانشگاه، 

رو می شویم عقب نمانیم.
»این نخستین چیزی است که به دست می گیرید و آخرین 
چیزی است که قبل از خواب در دستتان است.« این جمله 
تبلیغاتی یک شرکت سازنده تبلت است و بیشتر به سبک 
محصولی که ارائه می دهد تأکید دارد. اما مسأله این است 
تبلت ها  و  افزایش گوشی های هوشمند  با  این روزها  که 
دیگر  و  پیدا کرده  افزایش  اینترنتی  در فضای  تب گردش 
در  هم  را  بزرگساالن  و  نیست  هم  جوانان  مخصوص 
برگرفته است. اما هنوز بیشتر مصرف کننده ها و گردش 
کننده ها در فضای باز اینترنت جوانان هستند. »تا جهان 
های  شرکت  که  طوری  آن  باشد«  آنان  قلمرو  شب  و  روز 
اینترنتی این روزها قولش را به همه می دهند. اطالعاتی 
که همه جا هستند در جیب مان در ماشین مان و حتی در 

ابرهای بارور از دیتا.

از جان اینترنت چه می خواهیم
در اینترنت چه می کنیم و اصاًل چرا این همه زمان به این 
گردش مفرح و هزار رنگ اختصاص می دهیم؟ در جوابی 
از  دادن،  نظر  کورس  در  اینکه  برای  گفت  توان  می  ساده 
رقبایی که هر روز در محل کار، کافه، دانشگاه، و مهمانی 

ها با آنها روبه رو می شویم عقب نمانیم.
البد می پرسید از چه چیز عقب نمانیم؟ از رقبایی که مثل 
ما هر روز در این فضا خبرها، ابراز عقاید، آخرین عکس 
پا  به  زیر عکس هایش  که  های فالن هنرپیشه و جنجالی 
اهمیتی  هیچ  چون  نمانیم.  عقب  کنند  می  دنبال  را  شده 
ندارد ما این کامنت ها یا آن فیلم مورد بحث را دیده باشیم، 
فقط کافی است با یک جست و جوی کوچک از وجود چنین 

پدیده ای مطلع شده باشیم تا بتوانیم با همین سرک کشیدن 
ها و پیروی از فالن شخصی که به نظرمان درست فکر می 

کند و روشنفکر است بتوانیم نظر و تحلیلی ارائه دهیم.

به  مسلح  گردن  تا  دوستان  با  رقابت  از  اینکه  برای  تنها 
روشنفکر  فالن  شکسته  پا  و  دست  های  تئوری  آخرین 
فرهنگی  سواد  بی  مبادا  تا  نبازیم  را  بازی  فرانسوی 
این فشار دائم و هر روزه و هر لحظه را  شناخته شویم. 
روی خودمان احساس می کنیم تا بتوانیم با همین دانایی 

های  شبکه  در  روشنفکری  فوق  های  پست  عمق،  بدون 
اجتماعی بگذاریم، تا سری در سرها پیدا کنیم و آن دوستی 
را  با تحلیلش ما را مرعوب خود کرده بود  بار  که آخرین 

سرجایش بنشانیم.

دنیای جمالت بدون سند
دود  از  پر  ای  کافه  در  که  آمده  پیش  هم  شما  برای  حتمًا 
را  اطرافتان  که  غلیظی  مه  آن  در  و  باشید  نشسته  سیگار 
گرفته و چشم چشم را نمی بیند صحبتهای دو نفر را که با 
حرارت در حال صحبت کردن در زمینه موضوعی هستند 
که شما در آن تحصیل کرده اید و زمان زیادی به مطالعه به 
آن مسأله اختصاص داده اید به گوشتان بخورد. هرجمله 

از  بنشیند.  لبانتان  ای کوچک روی  باعث شده خنده  آنان 
این حجم عجیب نظرهایی که هیچ منبعی جز صفحات پر 
شمار و بی سروته اینترنت ندارد. یا جمله ای گل درشت از 
نویسنده ای بزرگ که کافی است در عرض دوثانیه بفهمید 
که این جمله هیچ ارتباطی با نظرات آن نویسنده ندارد و 
فقط جمله ای است که به صورت ادواری به کسی نسبت 

داده می شود.
تمام  از  تر  است،شلوغ  این روزها همه سرشان شلوغ  بله 
به  اطالعاتی  رگبار  زیر  روز  هر  چون  گذشته،  های  نسل 

سر می بریم که هیچ ارتباطی به ما ندارد و از گوشی ها و 
تبلت های ما سرریز می شود در ذهنمان. ما بشدت در حال 
تقلید هستیم. تقلیدی بدون هیچ تأثیری از خودمان در آن 
ارقام  و  اطالعات  پیچیده  دنیای  در  شده  غرق  ما  زمینه. 
تا آخرین  از آخرین قیمت بورس برند محبوبمان  هستیم. 
به خشونت  راجع  نظرهایی  تا  گوآتماال،  در  فوتبال  نتیجه 
کتاب  آخرین  با  رابطه  در  آوانگارد  نظرات  و  خانگی  های 
تر  پایین  مطالعه  سرانه  روز  هر  بله  یوسا.  ماریوبارگاس 
بازار  آشفته  این  در  ما  بیشتر.  اینترنت  مصرف  و  آید  می 
اول کمتر می شود  به منابع دست  هر روز دسترسی مان 

منابعی مانند کتاب.

دانایی محدود
دانایی ما به صفحاتی که در شبکه های مختلف اینترنتی 
گویند  می  ما  به  آنها  است.  شده  محدود  ایم  کرده  الیک 
لباس  چطور  یا  کنیم؟  زندگی  چطور  کنیم؟  فکر  چطور 
اطالعاتی  گسترده  های  شبکه  بخوریم.  چه  و  بپوشیم 
سرگردان  که  ما  و  دهند  می  ما  مسائل  ریزترین  به  راجع 
در این فضای دیتایی هستیم کم کم مسخ می شویم. بدون 
آنکه حتی خودمان بفهمیم. الیف استایلی که هر روز در 
تأثیر از فالن نوشته یا فالن جمله تغییر می کند و ما، مانند 
اپلیکیشن های موبایلمان به روز می شویم تا مورد قبول 

دوستان اینترنتی بیشتری باشیم.

یک روز کاله چه گوارایی به سر می گذاریم و یک روز دیگر 
سبیل نیچه ای تا شبیه روشنفکرها شویم. یک روز هم در 
بودن  روز  به  شویم.  می  غرق  خود  های  شرت  تی  دنیای 
تا مرز جنون. ما حتی مهلت سکوت کردن را هم از دست 
دادیم. انگار باید راجع به هرچیز و هر مسأله ای واکنشی 
داشته باشیم. انگار سکوت کردن در مواقعی که اطالعات 

الزم و کاملی نداریم یک گناه نابخشودنی است. چون فکر 
می کنیم اگر راجع به مسأله ای نظری نداشته باشیم جزو 

انسان های مدرن و امروزی قلمداد نخواهیم شد.
این سرگرمی من است

مسیج  طریق  از  او  با  است،  ساله   19 جوان  یک  علیرضا 
و  روز  هر  از  او  کردم.  صحبت  اینستاگرام  در  شخصی 
در  ای  لحظه  گذارد  می  عکس  اینستاگرام  در  اش  لحظه 
دانشگاه، لحظه ای در کافه، لحظه ای در ترافیک و همیشه 
می  شعرا  و  فالسفه  از  زیبایی  جمالت  هایش  عکس  زیر 

سن  هم  بیشترشان  که  دارد  فالوئر  زیادی  تعداد  و  گذارد 
و سال های خودش هستند. از او می پرسم چطور گوشی 
از همه لحظه  تا بتواند  اش را همیشه شارژ نگه می دارد 
و می گوید یک  بندازد؟ می خندد  های زندگی اش عکس 
شارژر همراه دارم تا بتوانم همیشه آنالین باشم. مخاطبانم 
این جمالتی که می  منتظر عکس هایم هستند. می پرسم 
گوید  می  کنی؟  می  انتخاب  ها  کتاب  از  خودت  را  گذاری 
نه، یک مجموعه دارم که منتخبی از جمالت قصار است و 
هر بار یکی از آنها را انتخاب می کنم. در واقع وقت کتاب 
دانشگاه گرم  به درس های  بیشتر سرم  و  ندارم  خواندن 

است. او در آخر می گوید این هم سرگرمی من است.

مرد  یک  او  کنم،  می  صحبت  پدرم  دوستان  از  یکی  با 
او  دارد.  فروشی  آجیل  شهرستان  در  که  است  میانسال 
برای من هر روز خبری در تلگرام می فرستد و خبرهایش 
هیچ وقت یک مضمون مشخص ندارد. از بسته شدن فالن 
بمباران داعش، گاهی هم قطعه شعر  آخرین  تا  رستوران 
او  از  و  زنم  می  زنگ  او  به  کتابی.  از  ای  گزیده  یا  طنزی 
می پرسم خودش هیچ وقت لینک خبرها را باز می کند تا 
آنها را بخواند یا همین طور از این گروه وآن گروه برای 
دوستانش ارسال می کند؟ می گوید گاهی می خوانم، البته 
بیشتر اخبار داخلی را، بقیه را حوصله نمی کنم. اینترنتم 
جواب نمی دهد. ولی تأکید دارد که خبرها را با توجه به 
شناختش از مخاطب می فرستد و می داند چه خبری برای 

چه کسی جذاب تر است.
از او می پرسم کتاب یا روزنامه هم می خواند، چون می 
نه عمو، دیگر  آدم کتاب خوانی بوده. می گوید:»  دانستم 
حوصله ندارم. چشم هایم هم ضعیف شده، این شبکه های 
قرار می  آدم در جریان  برای همین است دیگر.  اجتماعی 

گیرد.«
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تربیت فرزند
دخترها حرف بزنند، پسرها فعالیت کنند! 

از دوران کودکی، دخترانتان را تشویق کنید که »حرف بزنند« 
سیستم  کنید.  عملی«  »فعالیت های  به  تشویق  را  پسرها  و 
این  بر  مردها  و  زن ها  مغزی  عملکردی  و  ذهنی  برنامه ریزی 
و  می زنند  حرف  ابتدا  خانم ها  مشکالت  بروز  هنگام  که  است 

مردها ابتدا اقدام می کنند. 
درباره  کردن  صحبت  زیرا  بزنند،  حرف  دارند  نیاز  زن ها 
مشکالتشان باعث می شود که بتوانند بر احساساتشان مسلط تر 
معنی  این  به  لزوما  مساله  این  البته،  کنند.  فکر  سپس  شوند، 
نتیجه  به  زیرا  برسند،  درستی  نتایج  به  آن  از  پس  که  نیست 
درست رسیدن مستلزم بلوغ، آگاهی و بینش های صحیح است. 
اما این روند در زن ها وجود دارد و سرکوب آن موجب اختالل 
یا توقف رشد سیستم ذهنی و مغزی آنها شده و موجب بروز 
افسردگی در آنها می گردد؛ در مواردی موجب بروز لکنت زبان 
در آنها می شود؛ یا در برخی موارد هم سرکوب حرف زدن در 
صحبت  در  طوالنی  مکث های  باعث  کودکی  سنین  در  خانم ها 
آنها  در  مناسب  کلمات  یافتن  برای  دشواری  بروز  و  کردن 
می شود. دختران کودک خود را تشویق کنید که صحبت کنند، 

این کار باعث رشد ذهنی و مغزی آنها می شود.

می زند  حرف  مشکالتش  درباره  شما  همسر  اگر  عزیز!  آقایان 
بپذیرید،  زنانه  طبیعت  به عنوان  را  موضوع  این  نشوید،  کالفه 
مردها  کند.   فکر  بتواند  بهتر  تا  بزند  حرف  که  دارد  نیاز  او 
هنگام بروز مشکالت نیاز دارند که اقدام کنند، احساسات آنها 
همراه با اقدام است و فکر آنها پس از اقدام، راه می افتد. آیا تا 
به حال مردانی را دیده اید که هنگام بروز مشکالت فورا دچار 
این  باشند؟  شده  مرتکب  فکر  بدون  اقدامی  و  شده  احساسات 
کارهای  به  مردها  نکنید.  سرکوب  خود  پسران  در  را  طبیعت 
عملی عالقه دارند و کارهای عملی به رشد ذهنی و مغزی آنها 

کمک می کند. 
و  کردن  فکر  زدن،  »گریز  آموزش  آنها  به  سرکوب،  عوض  در 
بعد عمل کردن« را بدهید. آموزش »گریز زدن« یعنی، به طور 
پیاده روی  به  مشکالت  بروز  »هنگام  که:  دهید  یاد  او  به  مثال، 

برو تا بتوانی بهتر فکر کنی و عمل بهتری به ذهنت برسد«، یا 
اگر بعد از جریحه دار شدن احساساتش شروع به بازی می کند 
بر او خرده نگیرید! او باید بازی کند تا بهتر بتواند فکر کند. 
این  به  ما  می دهید،  جهت  او  »اقدام«  فرآیند  به  آموزش،  این  با 
که  مردی  مثال  می گوییم.  جهت دهنده«  »آموزش  آموزش،  نوع 
رانندگی  موقع  اگر  باشد  شده  سرکوب  یا  باشد  ندیده  آموزش 
با ماشینی تصادف کند فورا قفل فرمان را برداشته و به سراغ 

راننده آن ماشین می رود. 

به  مشکالت  بروز  هنگام  شوهرانتان  اگر  عزیز،  خانم های 
نگذارید!  آنها  بی فکری  حساب  به  را  این  می روند  ماهیگیری 
انجام  کاری  فکر کردن  بهتر  برای  دارند  نیاز  که مردها  بدانید 
کردن،  فکر  بهتر  برای  دارید  نیاز  که  شما  مانند  درست  دهند، 
ابتدا صحبت کنید.  پدر و مادرهای عزیز! سرکوب کردن، خرده 
گرفتن یا تنبیه فرزندان دردی را دوا نمی کند! آنچه که برای آنها 
مفید است آن است که از کودکی تحت آموزشی باشند که به آنها 

سمت و سویی مناسب بدهد و مانع رشد آنها نشود. 

لطفا فرزندانتان را در رابطه زناشویی تان دخالت ندهید!
یکی از بزرگ ترین اشتباهات والدین در قبال فرزندان »درد دل 
که  بیاموزند  است  بهتر  مادرها  و  پدر  است.  فرزند«  به  گفتن 
»با  این فکر که  آنها است. پس  اول فرزند  یک فرزند در درجه 
او دوست هستم پس می توانم با او از مشکالت بگویم« را کنار 
بگذارند. درد دل خود را با یک دوست مورد اعتماد یا بهتر از 
آن، یک مشاور کاردان درمیان بگذارید. فرزندان شما شکننده تر 

بکشند.   دوش  بر  نیز  را  شما  مشکالت  بار  بتوانند  که  آنند  از 
اشتباهی بزرگ تر از درد دل گفتن به فرزند، اجازه دادن به او 

برای دخالت در رابطه شما با همسرتان است. 

کاردان  مشاور  یک  به  حتما  دارید،  مشکلی  همسرتان  با  اگر 
میان  را  مشکالتتان  و  بخواهید  کمک  او  از  و  کرده  مراجعه 
رابطه  برای  شما  فرزندان  ندهید  اجازه  اما  کنید  حل  خودتان 
این باور برسند که  نباید به  شما تصمیم بگیرند. بچه ها هرگز 

آنها مسوول سر و سامان دادن به رابطه پدر و مادرشان هستند. 
بچه ها زمانی که جنگ و فریاد پدر و مادر را می شنوند، احساس 
مسوولیت می کنند. فکر می کنند باید کاری انجام دهند تا پدر و 
مادر همدیگر را نکشند و با هم دوست بمانند. احساس گناه و 
مسوولیت شدید بار سنگینی بر شانه های ظریف فرزندان است. 
و  حداقل  باشید،  داشته  بحث  و  جر  هم  با  می خواهید  اگر  پس 
لطفا در جایی بحث کنید که دور از چشم و گوش فرزندان باشد. 
کمک  مرد،  و  زن  شناخت  رابطه،  صحیح  مدیریت  یادگیری  با 
گرفتن از یک مشاور، در صورت لزوم مراجعه به یک روانپزشک 
مشکالتتان را خودتان حل کنید و اجازه ندهید که فرزندانتان به 
این باور برسند که شما برای مدیریت و تصمیم گیری برای این 

رابطه بی کفایت هستید و به کمک آنها نیاز دارید.

فرزندم فریاد می کشد! چه کار کنم؟ 
اگر فرزند شما غالبا برای ابراز خواسته ها و نیازهای خود فریاد 
می کشد، او را تنبیه نکنید. آنها زمانی فریاد می کشند که نیازی 
دارند اما فکر می کنند که به نیاز آنها توجهی نمی شود و درک 
لحنی  و  کلمات  با  می کشد  فریاد  شما  فرزند  وقتی  نمی شوند. 
بودن شما  بزرگ تر  که گویای  در عین حال مهربان  و  قاطعانه 
باشد، او را تشویق به حرف زدن کنید. به عنوان مثال، بگویید: 
»فریاد نزن. حرف بزن. مشکلت را به من بگو. من می شنوم. « 
اگر همچنان فریاد کشید و تسلیم حرف زدن نشد او را به اتاقش 
به  بگیرد که  یاد  تا  اتاقش می ماند  در  او بگویید که  به  و  ببرید 

جای فریاد زدن، صحبت کند. 

با  کار مقاومت می کند و سعی می کند  این  در مقابل  ابتدا  بچه 
ابراز خشم و خشونت وارد اتاق نشود یا از اتاق بیرون بیاید. 
اگر سن فرزندتان کم باشد خیلی مهم است که پشت در بایستید 
التماس می کند.  و  به گریه  نگذارید. سپس شروع  تنها  را  او  و 
دقیقا  می کند،  احساس  ماندن  تنها  از  را  خود  ترس  آن  از  پس 
پس از این مرحله است که والد موفق شده و کودک می آموزد که 
برای درخواست نیازش باید حرف بزند نه اینکه فریاد بکشد. 
تا  کنید  تکرار  را  عمل  این  چندبار  شوید  مجبور  است  ممکن 
کودک شما به مرور یاد بگیرد که به جای فریاد کشیدن حرف 
بزند و زمانی که متوجه شود راه بهتری نسبت به فریاد کشیدن 
برای رسیدن به نیازش وجود دارد حتما آن  را انتخاب می کند. 
اعتماد  شما  به  او  تا  باشید  صبور  او  فریادهای  مقابل  در  کمی 

کرده و حرف زدن را بیاموزد.
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برای مقـــــــابله با 
افســــــــــــردگی 
پاییزی چه کنیم؟

روزها کوتاهتر شده و شب زودتر می رسد، بعضی روزها 
خورشید کمرنگ می شود و هوا ابری و گرفته، کم کم هم 
باید به فکر سرد شدن هوا باشیم.همه اینها خیلی ها را بی 
حوصله و کسل می کند. می روند درون خودشان و چهره 
شان رنگ غم می گیرد و باعث می شود به هرکسی که از 
پاییز تعریف کند و مثال بگوید پادشاه فصل ها، چپ چپ 
نگاه کنند!واقعیت این است که افسردگی پاییز و زمستان 
گریبان خیلی ها را می گیرد. حتی گرمای عجیب و غریب 
این چند ساله هم نتوانسته نظرشان را نسبت به پاییز تغییر 

دهد و از آمدن این فصل خوشحال باشند.
اما با راهکارهایی می توان اختالالت خلقی فصل های سرد 
سال را کمی کمتر کرد و از هوای ابری و برگ های نارنجی 

هم لذت برد.

وقتی نور نباشد
تغییر حال و احوال در فصل های خاص را افسردگی فصلی 
( می گویند. حالتی   SAD ( تاثیرپذیری فصلی اختالل  یا 
معموال  دهد.  می  رخ  مشخص  زمان  یک  در  ساله  هر  که 
البته کسانی  آید و  هم در فصل های سرد سراغ مردم می 
هم هستند که در بهار یا خیلی نادر در تابستان دچار این 

افسردگی می شوند.
نور  است.  نور  کاهش  هم  افسردگی  این  عامل  مهمترین 
عامل انرژی است و وقتی مجبور می شویم در تاریکی به 
سرکار برویم و در تاریکی به خانه برگردیم وکمتر از نور 

خورشید استفاده کنیم، انرژی مان کمتر می شود.
در  فصلی  های  افسردگی  شیوع  گویند  می  شناسان  روان 
در  بدن  بیوشیمیایی  واکنش  است.  بیشتر   45 باالی  سنین 
برابر تغییرات آب و هوایی در این سنین به ایجاد تغییرات 
افسردگی در زنان  از  این نوع  البته  و  خلقی دامن می زند 

نسبت به مردان شیوع بیشتری دارد.
این  به  ابتال  مستعد  ژنتیک  طور  به  هم  افراد  از  بعضی 
اختالل هستند که در زنان به مراتب بیشتر از مردان است.

از طرف دیگر افسردگی در فصل پاییز و زمستان مربوط 
است  در مغز  آل  پینه  غده  از  ترشح هورمون مالتونین  به 
که هورمون وابسته به خواب هم نام داشته و در تاریکی و 

هنگام خواب شبانه بیشترین میزان ترشح را دارد.

بنابراین در پاییز و زمستان که طول روز کوتاه و طول شب 
بلند می شود، میزان ترشح این هورمون در بدن بیشتر می 
این  کند.میزان  می  افسردگی  عالئم  ایجاد  فرد  در  و  شود 
افسردگی در کشورهای سردسیر با زمستان های طوالنی 
معموال بیشتر است و حتی آمار خودکشی را در این فصل 

ها باال می برد!

گردش و تفریح یادتان نرود
عالیم افسردگی فصلی تا حدود زیادی شبیه افسردگی های 
انزواگرایی،  قراری،  اضطراب،بی  غمگینی،  است.  عادی 
تمرکز.  در  ناتوانی  و  روزانه  های  فعالیت  به  عالقگی  بی 
به  خواب،  به  شدید  نیاز  انرژی،  کمبود  و  مفرط  خستگی 

افزایش اشتها و پرخوری و در  مواد قندی و نشاسته ای، 
می  دیده  افراد  این  از  بسیاری  در  هم  وزن  اضافه  نهایت 
شود.اگر شما هم در این فصل ها بی حال تر هستید، بیشتر 
کمتر  و  نیست  پویا  و  خالق  دیگر  تان  ذهن  خوابید،  می 
بیرون می روید و فعالیت اجتماعی تان کم شده و عصبی 
درمان  فکر  باید  برید،  نمی  لذت  زندگی  از  دیگر  و  هستید 

باشید.

اگر  اما  نیست  خطرناک  خود  خودی  به  فصلی  افسردگی 
ادامه پیدا کند یا در مواجه به مشکالت جدی زندگی عمیق 
تر شود، می تواند شما را مبتال به افسردگی کند که درمان 
آن سخت تر است.یکی از درمان هایی که برای این اختالل 
از  شود  می  باعث  که  است  نوردرمانی  شود  می  پیشنهاد 
موارد  در  کند.  جلوگیری  بدن  در  مالتونین  زیاد  ترشح 
می  استفاده  فلورسنت  سفید  نور  از  اختالل  این  پیشرفته 
شود اما اگر اختالل شما یک افسردگی گذرا و خفیف است 

می توانید خودتان را بیشتر در معرض نور قرار دهید.
سعی کنید ساعتی را در طول روز زیر آفتاب راه بروید یا 
در تعطیالت آخر هفته از فضاهایی که آفتاب و نور بیشتری 
دارند استفاده کنید.تحقیقی انجام شده که نشان می دهد 

یک ساعت قدم زدن در نور آفتاب به اندازه دو ساعت قرار 
بهبود  در  تواند  می  فلورسنت  سفید  نور  مقابل  در  گرفتن 
زودتر  کمی  ها  صبح  توانید  می  باشد.اگر  مؤثر  بیماری 
از خواب بیدار شوید و قبل از رفتن به سرکار پیاده روی 
کنید. وقتی که هوا ابری است زمانی را در خارج از خانه 

بگذرانید و خودتان را در اتاق تاریک و بسته حبس نکنید.
از جمع دوستان و خانواده غافل نشوید. حاال که اول فصل 

پاییز است و احتماال هنوز افسردگی تان باال نزده، برنامه 
خانواده  با  گذرانی  وقت  و  دوستان  با  دیدار  برای  هایی 
بریزید. این کار نشاط تان را بیشتر می کند و نمی گذارد 

در تنهایی خود فرو بروید.
کنار  را  کارتان  اتاق و محل  پرده های  حتما در طول روز 
بزنید تا از نور بی نصیب نمانید. حتی از المپ های روشن 

تر برای تامین روشنایی محل کار و خانه استفاده کنید.
توانید بیرون  اگر سرتان شلوغ است و در طول روز نمی 
بروید سعی کنید ساعتی را حتمًا کنار پنجره قرار بگیرید 

تا هم آفتاب بخورید و هم از فضای بسته فاصله بگیرید.
زمان خواب و کیفیت خواب هم در این زمینه مؤثر است. 
برای  منظمی  بیداری  و  خواب  زمان  و  نباشید  برنامه  بی 

خودتان داشته باشید.افراد دارای اختالل خلقی فصلی که 
موقع مشخصی در صبح بیدار می شوند و موقع مشخصی 
اوقات متغیر  افرادی که در  با  نیز می خوابند، در مقایسه 
بیدار شده و می خوابند، در طول روز هوشیارتر بوده و 

کمتر احساس خستگی می کنند.
باعث  گرم  و  روشن  های  رنگ  نشوید.  غافل  ها  رنگ  از 
تقویت روحیه و احساس شادی می شوند. در لباس های 
پاییزی تان یا در دکور خانه از این رنگ ها استفاده کنید تا 

روحیه بهتری داشته باشید.

تغذیه هم مهم است
تغذیه در روند بهبود اختالل افسردگی فصلی خیلی اهمیت 
این  از بروز  با بهبود شرایط تغذیه می توانید  دارد. حتی 
اسیدفولیک  و   3 امگا  آهن،  کمبود  کنید.  پیشگیری  اختالل 

تاثیر مستقیمی با بروز عالئم افسردگی دارد.
مرغ،  تخم  جگر،  قرمز،  گوشت  در  که   B گروه  ویتامین 
غالت، دانه های خوراکی و ماهی هستند، در رژیم غذایی 
کنید  کمتر  روز  در  را  شکر  و  قهوه  مصرف  بگذارید.  تان 
چون هردوی اینها تاثیر ویتامین گروه B در بدن کم کرده 
و عالئم افسردگی را شدید تر می کند. خوراکی های حاوی 

ویتامین C مثل پرتقال و کیوی را هم فراموش نکنید.
آزمایش ساده  دارید یک  اگر فکر می کنید کمبود ویتامین 
کنید.  استفاده  ها  مکمل  از  پزشک  تجویز  با  و  بدهید 
شکالت  اینکه  دیگر  داشتنی  دوست  و  خوراکی  نکته  یک 
بخورید! شکالت سیاه به دلیل داشتن منیزیم نشاط آور و 

ضد خستگی است و حال و احوال شما را بهتر می کند.
منیزیم  و   C  ،  B6 های  ویتامین  داشتن  دلیل  به  هم  موز 
دلیل  به  ها  آجیل  و  هستند  بخش  انرژی  که  گلوسیدها  و 
داشتن امگا 3، پتاسیم و آهن و ویامین های گروه B، برای 
پاییزی توصیه شده  افسردگی  پیشگیری و درمان اختالل 
این نکته ها باز هم  اند.اما یادتان باشد اگر با رعایت همه 
پاییزی  هوای  با  توانید  نمی  و  است  بد  تان  احوال  و  حال 
کنار بیایید به روانشناس یا روانپزشک مراجعه کنید. شاید 
شما نشانه های افسردگی داشته باشید و الزم باشد هرچه 
بیشتر  مشکالت  دچار  تا  کنید  آغاز  را  جدی  درمان  زودتر 

نشوید.
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دست رفته ها و اتفاقات
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سالمندی دوره ای حساس از زندگی است که فرد را مستعد ابتال به 
بیماری های زیادی می کند. بروز بسیاری از بیماری ها را می توان 
با معاینه های دوره ای به تاخیر انداخت یا به خوبی آنها را کنترل 
کرد ولی بیماری هایی هم هستند که دانشمندان با وجود سال ها 

مطالعات و تالش، هنوز نتوانسته اند منابع بروز آنها شوند.

در این مطلب اشاره ای داریم به 4 بیماری عمده مرتبط با سیستم 
مغز و اعصاب که انسان ها را در سنین باال گرفتار می کنند. بیماری 
های مغز و اعصاب به 2 گروه عمده تقسیم می شوند؛ بیماری هایی 

که مغز و نخاع را درگیر می کنند )مانند سکته مغزی، پارکینسون 
می  درگیر  را  محیطی  اعصاب  که  هایی  بیماری  و  عقل(  زوال  و 
که  دارد  وجود  هایی  بیماری  گروه   2 هر  در   .)ALS )مانند  کنند 

بروزشان در سنین باالتر بیشتر است.

سکته مغزی
بیماری های مغز و اعصاب در هر سنی ممکن است بروز کند ولی 
بعضی از بیماری ها اساس در سنین باال و بعد از 50 سالگی بروز 
می کنند. این بیماری ها هم انواعی دارند که گاهی در سنین پایین 
دویده می شوند. مثال خیلی ساده سکته مغزی است. گرچه این 
می  هرازگاهی  ولی  است  تر  شایع  بسیار  باال  سنین  در  بیماری 

شنویم که جوانی دچار سکته مغزی شده است.
سکته های مغزی به 2 گروه کلی تقسیم می شوند؛ سکته هایی که 
با لخته رخ می دهند که مانع خونرسانی  به دلیل گرفتگی عروق 
به مغز می شوند. این نوع از سکته ایسکمیک نام دارد. گروه دوم 
از  نوع  این  یا خونریزی دهنده هستند.در  سکته های هموراژیک 
اگر  شوند.  می  پاره  خون  فشار  باالبودن  دلیل  به  ها  رنگ  سکته، 
افراد مسن، فشار خون باال و دیابت را کنترل نکنند و به مصرف 
ادامه دهند، دیواره های عروق سخت  الکل و مواد مخدر  سیگار، 
می شود و چربی در آن رسوب می کند. البته این پدیده در طوالنی 
مدت اتفاق می افتد. به همین دلیل است که سکته های مغزی را در 

سنین باال مشاهده می کنیم.
دچار  ها  خانم  از  بیشتر  آقایان  دهد  می  نشان  مطالعات  نتایج 
سکته مغزی می شوند. سن و جنسیت از مواردی هستند که قابل 
کاهش  و  ای  زمینه  های  بیماری  کنترل  با  ولی  نیستند  پیشگیری 
وزن و داشتن شیوه زندگی سالم می توان احتمال سکته مغزی را 

خیلی کاهش داد.

پارکینسون
پارکینسون بیماری نورودژنراتیو است؛ یعنی سلول های مغزی یا 
بافت مغزی عصبی تخریب می شوند. عواملی مانند التهاب، عفونت 
پارکینسون  بیماری  بروز  در  نقشی  و...  فامیلی  و  ارث  زمینه  یا 
ندارند. نکته بعدی و مهم تر این است که بیماری درمان ندارد و 

نمی توان جلوی تخریب فرایند سلولی ایجاد شده را گرفت.
محل  که  سیاه  ماده  نام  به  مغز  از  بخشی  پارکینسون  بیماری  در 
این  کار  شود.  می  تخریب  است  دوپامینرژیک  های  سلول  تجمع 
آن  متعاقب  و  ها  سلول  مردن  با  است.  دوپامین  تولید  ها  سلول 

کاهش دوپامین مغز، عالئم بیماری پارکینسون آشکار می شد.
از 50 سالگی می افتد. با گذشت هر  اتفاق به طور عادی بعد  این 
دهه از عمر شانس بروز بیماری پارکینسون خیلی زیاد می شود. 
تعداد معدودی از مبتالیان جوان هستند. این افراد پارکینسون از 
نوع ژنتیکی دارند و احتمال ابتالی اعضای خانواده به این بیماری 

وجود دارد.

زوال عقل
بیماری  این  است.  آلزایمر  یا زوال عقل،  بیماری دمانس  سردسته 
اختالل حافظه  اولین عالمت،  دارد.  ارتباط زیادی  افزایش سن  با 
است. البته اختالل حافظه ای جدی گرفته می شود که با کارکرد 
زندگی شخص تداخل ایجاد کند. یکی از شکایت های افراد سالمند 
به خصوص افرادی که به افسردگی مبتال هستند، اختالل حافظه 
شکایت  شوند  می  فراموشی  دچار  مدام  اینکه  از  افراد  این  است. 

دارند.
اختالل حافظه ای که روی زندگی روزمره تاثیری نگذارد چندان 
افتراق  این  برجسته  های  نکته  از  یکی  شود.  نمی  محسوب  جدی 

سالمندانی که دچار فراموشی می شوند از سالمندانی که آلزایمر 
به  شخصا  بیمار  معمولی  حافظه  اختالل  در  که  است  این  دارند، 
اینکه بعضی چیزها را فراموش می  از  پزشک مراجعه می کند و 
کند شکایت دارد. در حالی که مبتالیان به آلزایمر از فراموشی شان 

اطالعی ندارند بلکه اطرافیان آنها را به پزشک ارجاع می دهند.
بیماران مبتال به آلزایمر مشخصه دیگری هم دارند و وقتی از آن ها 
بپرسیم ناهار چه خوردید شروع به جمله سازی و حرف درآوردن 
از خود می کنند ولی افراد مسنی که دچار اختالل حافظه ناشی از 
افسردگی هستند در جواب سوال می گویند نمی دانیم و از ندانستن 

ناراحت هستند. سن بروز دمانس معموال بعد از 50 سالگی است.
برخی افراد معتقدند فعالیت های مغزی مانند حل کردن جدول یا 
بازی شطرنج جلوی ابتال به آلزایمر را می گیرد اما باید گفت این 
از سلول های مغزی  بیشتری  تعداد  از  باعث می شود  ها  فعالیت 
کار کشیده شود در نتیجه ذخیره سلول های فعال بیشتر است. اگر 
چنین افرادی دچار آلزایمر شوند با توجه به ذخایر سلولی شان، 
سرعت عالئم و تشدید بیماری را به تاخیر می اندازند ولی این به آن 
معنا نیست که افراد تحصیل کرده به این بیماری مبتال نمی شوند.

ALS
بیماری ALS بیماری ای است که در آن هسته دوم عصبی و الیاف 
بعدی که به عضالت پیام می رسانند تخریب می شوند. درنتیجه 
هسته  چون  و  رود  می  تحلیل  بیمار  بدن  عضالت  زمان  گذشت  با 
های دوم عصبی مغز در ساقه مغز قرار دارند و به گردن و صورت 
عصب رسانی می کنند بیمار دچار اختالل در بلع و حرف زدن می 
شود.با کهنه تر شدن بیماری، عضالت تنفسی درگیر می شوند و 
بیمار دچار مشکالت تنفسی هم می شود. این بیماران دچار الغری 
دست و پا و کاهش قدرت آنها نیز می شوند و در نهایت فوت می 
کنند.آینده بیماری خوب نیست و بقای متوسط بیماران بعد از ابتال 
5 3 سال است. بیماران هیچ شکایتی از گزگز، مورمور و بی حسی 
عضالت  در  ناتوانی  نظر  از  فقط  بیماران  شکایت  ندارند.  اعضا 
است. بیماری ALS درمان ندارد، بعد از 50 سالگی بروز می کند و 

سیر بیماری نسبتا سریع است.

هوای مغزتان 
را در سالمندی 

داشته باشید
دکتر فرهاد عصارزادگان
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لغو بازی دوستانه آلمان و هلند، تداوم هراس در قاره سبز

شبح مرگ  بر 
سر فوتبال اروپا

می زند.  پرسه  اروپا  فوتبال  سر  بر  همچنان  مرگ،  شبح 
با بازی جمعه شب فرانسه و  اتفاقاتی که همزمان  از  بعد 
آلمان در پاریس رخ داد، قاره سبز را موجی از هراس در 
هم  ورزش  حوزه  شامل  طبیعتا  مساله،  این  که  گرفته  بر 
می شود. این روزها برگزاری مسابقات معمول در فوتبال 

اروپا، با تردیدها و تهدیدهای زیادی همراه شده است.
دوستانه  بازی  اگرچه  شب  سه شنبه  راستا  همین  در 
انگلستان و فرانسه بعد از کلی اما و اگر برگزار شد؛ اما 
بازی  در  حاضر  تیم  دیگر  را  تروریستی  تحرکات  تاوان 
خونین پاریس، یعنی آلمان پرداخت. در شرایطی که قرار 
ایران  وقت  به  سه شنبه   23:15 ساعت  از  مسابقه  این  بود 
اندکی پیش از شروع  در ورزشگاه هانوفر برگزار شود، 
مسابقه همه چیز به هم ریخت، بازی لغو شد و تماشاگران 

را از ورزشگاه بیرون کردند.

جزئیات لغو بازی
هلند  و  آلمان  بازی  شروع  از  پیش  دقیقه   91 آلمان  پلیس 
در  حاضران  و  تماشاگران  از  ورزشگاه  گوینده  به کمک 
را  مسابقه  محل  آرامش  کمال  در  که  خواست  ورزشگاه 
به یک  پلیس  این موضوع مشکوک شدن  ترک کنند. علت 
شیء اعالم شد. قرار بود آنگال مرکل، صدراعظم آلمان و 
اعالم  به نشانه  آلمان و همچنین هلند  ارشد  دیگر مقامات 
همبستگی با قربانیان حادثه تروریستی جمعه شب پاریس 

این بازی را از نزدیک تماشا کنند. 
مبنی  تهدیدی جدی  آنها  چون  گفته  هانوفر  پلیس  رئیس 
بازی  لغو  به  تصمیم  بودند  کرده  دریافت  بمب گذاری  بر 
دفاع  وزیر  و  ورزش  وزیر  گزارش ها،  اساس  بر  گرفتند. 

بالفاصله  ولی  داشته اند  حضور  ورزشگاه  در  هم  هلند 
از اعالم وضعیت اضطراری در ورزشگاه، ماموران  پس 
را  بازی  لغو  دالیل  بعدا  و  خارج  محل  از  را  آنها  امنیتی 
کشور  وزیر  مایزیز،  دی   توماس  کرده اند.  اعالم  آنها  به 
آلمان اعالم کرده علت اصلی برگزار نشدن بازی دوستانه 
ژرمن ها مقابل هلند تهدیدی جدی بود که صورت گرفته 
بود. به گفته او این تهدیدها از عصر روز بازی آغاز شده 
تهدید  این  گستردگی  یا  خبر  منبع  به  اشاره ای  ولی  بود 

که  دادند  گزارش  آلمانی  رسانه های  وجود  این  با  نکرد. 
این هشدار از سوی یک سرویس اطالعاتی خارجی بوده 

است. 
دی  مایزیز در این باره گفت: »پس از دریافت اطالعاتی 
لغو  برای  تهدیدی جدی، تصمیم  بروز  احتمال  بر  مبنی 
لغو  از  بازی تصمیمی فوق العاده دشوار بود.« پس  این 

بازی هم اتوبوس حامل بازیکنان تیم ملی آلمان که عازم 
ورزشگاه بود، تغییر مسیر داد. به گفته مدیر رسانه های 
اتوبوس به جای امنی تغییر مسیر داده و  این  آلمان،  تیم 
آلمان به هتل  تیم ملی  بازیکنان  آرام شدن اوضاع  از  پس 

محل اقامت خود نقل مکان کردند. 
در عین حال، بازیکنان تیم ملی هلند هم از شنیدن تهدید 
به بمب گذاری ورزشگاه محل برگزاری دوستانه با آلمان، 
با  ارتباط  این  در  صحبتی  ولی  بودند  شده  وحشت زده 

رسانه ها نکرده اند. در حالی که رسانه های آلمانی پس از 
آمبوالنس  بازی دوستانه مدعی شدند درون یک  این  لغو 

است،  شده  یافت  منفجره  مواد  مقادیری  ورزشگاه  کنار 
وزیر کشور آلمان گفت که نمی تواند این خبر را تایید کند 
ارتباط دستگیر نشده است.  این  و هنوز مظنونی هم در 
کنسرت  یک  هلند،  و  آلمان  بازی  لغو  بر  عالوه  همچنین 
موسیقی هم که قرار بود در سالن مرکز فرهنگی پاویلون 
قرار  که  نفری   900 و  لغو شد  برگزار شود،  شهر هانوفر 
خانه هایشان  به  کنند،  پیدا  حضور  کنسرت  این  در  بود 

فرستاده شدند.

زیان سنگین در صورت لغو ال کالسیکو
دنبال  به  را  فراوانی  واکنش های  آلمان  و  هلند  بازی  لغو 
جزو  هم  آلمان  ورزش  وزیر  میان  این  در  است.  آورده 
ابراز تاسف کرده است.  این موضوع  از  کسانی بوده که 
به گزارش خبرگزاری فارس، ادیت شیپررز گفت: »وقتی 
داد.  دست  باخت  یک  حس  ما  همه  به  شد،  لغو  بازی  این 
مسابقه ای که قرار بود در حمایت از فرانسه انجام گیرد، 
بدون نتیجه باقی ماند.« حاال اما گفته می شود ممکن است 

مسابقات هفته آتی بوندس لیگا هم لغو شود. 
رئال  دیدار  اما  اروپا  هفته  این  باشگاهی  بازی  مهم ترین 
مادرید و بارسلونا در شنبه شب آینده خواهد بود که حاال 
از  هاله ای  در  اسپانیا،  پایتخت  در  هم  مسابقه  این  انجام 
ابهام قرار گرفته است. دیروز رسانه ها گزارش دادند اگر 
سود  یورو  میلیون   45 حداقل  نشود،  برگزار  ال کالسیکو 
معاف از مالیات حاصل از تبلیغات بازرگانی بین دو نیمه 
از دست  از دو شبکه تلویزیونی رئال مادرید و بارسلونا 
بزرگ  و  کوچک  مالی  حامی   300 از  بیش  رفت.  خواهد 
برای  یورو  میلیون   100 به  نزدیک  ال کالسیکو  به خاطر 
ال کالسیکو  لغو  فرضیه  اگر  که  کرده اند  هزینه  تبلیغات 
به مرز واقعیت نزدیک شود، شاهد صفر شدن تمامی این 
مالی  حامیان  این  به  سنگین  جریمه  پرداخت  و  هزینه ها 

خواهیم بود.
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جهان  در  اول  نقش  فوتبال  که  اولی  روزهای  همان  از   
ورزش را پیدا کرد و توانست میلیون ها شنونده را ابتدا 
تلویزیونی  رادیویی و سپس گیرنده های  پای گیرنده های 
این  ُگرده  بر  قدرت  صاحبان  و  سیاستمداران  بکشاند 
ورزش سوار شدند و با سواری گرفتن از فوتبال اهداف 
برای  از ورزش  یا  بردند  پیش  را  نظامی شان  و  سیاسی 
انجام  را  سوءاستفاده  نهایت  خود  محبوبیت  افزایش 

دادند.
در تاریخ یکصد سال گذشته بسیاری موارد از این قبیل 
را می توان یافت که فوتبال یا فدای مسائل دیگر شده یا 
وسیله ای برای دستیابی به اهدافی شده که سیاستمداران 
اخیر  سال های  در  چند  هر  کرده اند.  ترسیم  را  آنها 
به  و  ورزش  که  برسد  روزی  باالخره  می رفت  این  امید 
کند  کمك  دوستی  و  صلح  به  بتواند  فوتبال  خصوص 
از  دور  این مورد  تنها  نه  داد  نشان  قبل  فجایع هفته  اما 
وسیله ای  فوتبال  حاال  بلکه  است  گرفته  قرار  دسترس 
جنس  از  هم  آنها  البته  که  است  دیگری  اهداف  برای 
سیاست است اما سیاستی که مدار آن بر قواعدی خالف 

ترس  از  حالتی  به  اروپا  می گذرد.  عام  قتل  و  انسانیت 
روزهای  تداعی کننده  آن  اهالی  برای  که  است  رفته  فرو 
تلخ جنگ جهانی اول و دوم است. موج بمبگذاری ها که 
از فرانسه شروع شد و دامنه آن می رفت که به آلمان هم 
برسد، به نظر می رسد طی روزهای آینده احتماال موجی 
لندن،  به  شاید  و  دهد  اختصاص  خود  به  را  گسترده تر 
کشیده  هم  اروپایی  شهرهای  سایر  و  مادرید  مسکو، 
شود. آنچه از حرکات داعش مشخص شده این است که 
این گروه مشکل خاصی با فوتبال ندارند و تنها فوتبال 
ابتدا  آنها شده است که  به هدف  برای رسیدن  وسیله ای 
سیاستمداران این کشورها و در درجه بعدی شهروندان 
به  اما عالقه برخی سیاسیون  قرار دهد.  را مورد هدف 
به  معطوف  را  سو  و  سمت  فوتبالی  محافل  در  حضور 
ورزشگاه های فوتبال کرده است. هر دو مورد شاخص 
وجه  یك  داد  رخ  هانوفر  و  پاریس  در  که  گذشته  هفته 
فرانسه  رییس جمهور  اوالند،  پاریس  در  داشت؛  مشترك 
آنگال  نیز  هانوفر  در  و  بود  شده  حاضر  ورزشگاه  در 
کشورش  ملی  تیم  بازی  دیدن  برای  داشت  قصد  مرکل 
لغو  بمب،بازی  شدن  پیدا  با  البته  که  بیاید  ورزشگاه  به 
به گونه ای پیش می رود که  از سوی داعش  شد. جریان 
شاید اگر در انگلیس دیوید کامرون، در روسیه والدیمیر 
پوتین و در ایتالیا سرجیو ماتارال هم طی روزهای آینده 
قصد حضور در ورزشگاه را داشته باشند باز هم انتظار 
ذهن  از  دور  چندان  ورزشگاه  اطراف  در  بمبگذاری 
شوند  منفجر  بمب ها  اگر  معمول  طبق  و  بود  نخواهد 
داشتند  که قصد  بود  تنها شهروندانی خواهند  قربانیان 
برای ساعاتی، یکی از مهیج ترین تفریحات شان را پشت 
سر بگذارند. اتفاقات هفته اخیر باعث شده که این روزها 
خطاب شان  مورد  داعش  که  کشورهایی  فوتبال  اهالی 
روبه رو  به  تمایلی  دیگری  زمان  هر  از  بیش  داده  قرار 
شدن و ارتباط نزدیك با سیاستمداران شان نداشته باشند 
و شاید با زبان ساده از آنها بخواهند عشق و عالقه شان 
به مستطیل سبز را از داخل کاخ ریاست جمهوری بروز 
قرار  عادی  شهروندان  اختیار  در  را  ورزشگاه  و  دهند 
آنها تبدیل به هولناك ترین  تا جذاب ترین سرگرمی  دهند 

لحظات زندگی شان نشود.
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ماجرای فوتبال ایران 
و مربیان کروات 

 
بحث  گذشته  هفته  در  فوتبال  اهالی  بحث های  از  یکی 
اتفاقاتی  از  بعد  است.  بوده  سپاهان  سرمربی  انتخاب 
اصفهانی  زرد پوش  باشگاه  افتاد  فرکی  حسین  برای  که 
دیگر  بار  یك  اینکه  تا  بود  جدید  سرمربی  انتخاب  به دنبال 

قرعه به نام مربیان کروات افتاد. 
 

 تاریخچه مربیان کروات
بوده ایم.  باشگاهی  و  ملی  تیم های  در  کروات  مربیان  حضور  شاهد  کنون  تا 
دیگر  ورود  برای  را  راه  که  بود  ای  مربی  نخستین  پوویچ  پوکله  استانکو 
هموطنانش در فوتبال ایران باز کرد. وی اگرچه برای مدت کوتاهی هدایت تیم 
ملی را بر عهده داشت اما بعد از آن روی نیمکت تیم هایی چون پرسپولیس و 
سپاهان نیز نشست. مرحوم ایویچ البته از مربیان کاربلد روزگار خود بود ولی 
عمر وی در فوتبال ایران طوالنی نبود. به زعم کارشناسان عملکرد خوب تیم 
این مربی کروات بود. حیف که او روی  ایران در جام جهانی 98 بابت تدابیر 
نیمکت تیم ملی در جام جهانی ننشست و پس از شکست 7 بر یك ایران مقابل 
آ اس رم پرونده وی بسته شد. بالزویچ مربی بعدی بود که هدایت تیم ملی را 
بر عهده داشت. او توانسته بود با کرواسی روی سکوی سومی جهان بایستد 
بازماند.  به جام جهانی  از راهیابی  و  ایرلند شکست خورد  ایران مقابل  با  اما 
بالژ اما چندی نیز با تیم مس کرمان کار کرد ولی در این باشگاه دوام نیاورد و 
راهی کشور خود شد. برانکو داستان متفاوتی نسبت به مربیان کروات پیش از 
خود دارد. او اگرچه ایران را به راحتی به جام جهانی 2006 رساند اما نتوانست 
حاشیه های این تیم را کنترل کند و سرانجام با پایان یافتن مسابقات جام جهانی 
و  شد  سپرده  او  به  پرسپولیس  تیم  هدایت  اینکه  تا  نداشت  بازگشتی  ایران  به 
حاال روی نیمکت سرخ تیم تهرانی می نشیند. وینگو بگویوچ مربی کرواتی است 
سابقه حضورش در ایران از بقیه هموطنانش بیشتر است. او هم در لیگ برتر و 
هم در لیگ یك هدایت تیم های مختلفی را از جمله پرسپولیس، فوالد، مس کرمان، 

پاس همدان و... بر عهده داشته است. لوکا بوناچیچ مربی بداخالق کرواتی پس 
از وینگو در رده دوم حضور در تیم های ایرانی است. وی نیز با تیم های مختلفی 
در لیگ ایران حضور داشته است. زالتکو کرانچار بر خالف سایر هموطنانش 
دوران خیلی زیادی را در ایران حضور نداشت اما موفقیت های بیشتری کسب 

کرد. آخرین مربی کرواتی که در ایران کار کرده و همچنان به فعالیت خود ادامه 
می دهد دراگان اسکوچیچ است. مربی سابق ملوان که حاال حال و روز خوبی را 

با فوالد تجربه نمی کند. 

  کج سلیقگی سپاهانی ها یا... ؟
سپاهان پس از کنار گذاشتن برانکو با حسین فرکی به توافق رسید، اما مشکالت 
پیش آمده در فصل جاری باعث شد تا این مربی با اخالق کشورمان که سپاهانی 
را یکبار دیگر به جام رسانده بود، عطای حضور در نصف جهان را به لقایش 
به  که  باشگاه  این  مدیران  شود.  جدا  اصفهاین  پوشان  زرد  جمع  از  و  ببخشد 
پشتوانه کارخانه بزرگی چون فوالد مبارکه هزینه های میلیاردی انجام می دهند 
به دنبال مذاکره و استخدام اسکوچیچ بودند. نکته بد ماجرا اینجاست که این 
120 هزار  قراردادی  ملوان می نشست  نیمکت  که روی  در فصلی  مربی کروات 
شد  خوزستان  فوالد  راهی  وقتی  ولی  داشت  تومانی(  میلیون   360( دالری 
در  البته  رساند.  امضا  به  سال  دو  برای  تومان  میلیارد   2 ارزش  به  قراردادی 
مورد نحوه یارگیری وی در تیم مطرح اهوازی نیز حرف و حدیث هایی شنیده 
می شود. اسکوچیچ به رغم این قرارداد باال و بستن تیم در اول فصل نتوانست 
این تیم که داعیه قهرمانی در لیگ برتر  فوالد را به جایگاهی مناسب برساند. 
نتیجه  این  شك  بدون  و  کرده  خوش  جا  جدول  پانزدهم  رده  در  دارد  را  ایران 
دستپخت مربی کروات آن است. حاال اینکه چرا سپاهانی ها به دنبال استخدام 
منتفی  با  شد  شنیده  دیگر  طرف  از  است.  بزرگ  سوالی  عالمت  بوده اند  وی 
بوناچیچی  بود.  باشگاه  این  دیگر  از گزینه های  لوکا  اسکوچیچ،  شدن حضور 
که با سناریوی بازیکنان وقت سپاهان از این تیم کنار گذاشته شد. سپاهانی که 
در فصول گذشته کمترین حاشیه را داشت برای انتخاب مربی هم با مشکالت 
عدیده ای مواجه شد. مشکالتی که می تواند ناشی از حضور دالالن، ایجنت ها یا 

همان کارگزاران فیفا برای مربیگری ویچ ها در فوتبال ایران باشد. 

 نظر جالب وزیر ورزش
خصوص  در  گذشته  سال  دیماه  جوانان  و  ورزش  وزیر  گودرزی  محمود 
حضور مربیان کروات در فوتبال ایران گفت: باید بررسی شود که »ویچ های« 
بی خاصیت چگونه وارد فوتبال ما شدند و هر جا هم که بر روی این افراد دست 
گذاشته شود، داد و فغان بلند می شود که وزارت ورزش نباید در فوتبال دخالت 
کند. شاید هم علتش این است که با مربی خارجی درباره بعضی مسائل راحت تر 
نمی رود.  حرف ها  این  بار  زیر  ایرانی  مربی  و  کرد  برقرار  ارتباط  می شود 
گودرزی افزود: باید در مورد مربیان ما دانش افزایی شود و باید ببینیم چگونه 
است که این همه مربی از کشور کرواسی به فوتبال ما رخنه کردند و به ما ضرر 
زدند. این موضوع باید ریشه یابی شود که چه عاملی سبب بازاریابی و فروش 
این جنس ُبنجل در کشور ما شده است. مشکل اصلی در اداره سازمان فوتبال 

ماست.
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 دره سبز طامه
10 دقيق��ه كه از نطنز دور ش��وي، دره اي در دل 
چش��مانت گس��ترده مي ش��ود زم��ردوار. دره اي كه 
روس��تاي طامه را زير سايه سبز خود دارد. دهكده اي 
كه هنوز خيلي از خانه هايش حرمت باغ ها و درختان 
را دارند و س��ر بر بلنداي آن ها نكشيده اند اما نه همه. 
اين »اما« آغاز يك تخريب نيس��ت ادامه آن است. از 
هر نطنزي اي كه بپرسي به تو مي گويد كه تحفه نطنز 
فقط در طامه پيدا مي شود. هرچند روستاهاي ديگري 
هم در اين شهر مدعي داشتن اين تحفه خوش رنگ 
و لعاب هستند اما اصل فقط در خاك طامه مي رويد 
و ب��س. تحفه اي كه حاال كم كم كمياب مي ش��ود تا 
جنس اصل هم ديگر نتواند معناي اصلي تحفه نطنز 

را برايت تعريف كند.
 جاده نطنز را به سمت طامه كه پشت سر بگذاري 
به بلنداي دره اي سبز مي رسي. طامه با باغ هايش زير 
ج��اده افتاده اند با صداي پاي آبي ك��ه از همه طامه 
مي آيد. اما همه طامه نيس��ت. برخي از روس��تاييان 
آنقدر حرمت درختان را داشته اند كه خانه هاي ساده 
ش��ان را بر باالي جاده س��اخته اند چون تاب س��خن 
گفتن با زبان تيشه را با درختانشان نداشته و ندارند. 
از خانه هاي س��اده اي كه درختان »م��و« مي روند تا 
شوالي س��بزي روي آن ها بكشند به ساختمان هاي 
بزرگ وياليي مي رس��ي كه ديوارهاي آن ها حريم باغ 
را ه��م از طامه جدا كرده و هم از چش��م هر بيننده. 
س��اخت و س��ازها به جان طامه افتاده اند تا پا به پاي 
كم بار ش��دن درختان ميوه روس��تا، جاي هر درخت 

را بگيرند. 
ب��ه گفت��ه يك��ي از اهالي، محل��ي باش��ند براي 
استراحت تابستاني صاحباني كه حاال سرمايه دارهاي 
اصفهان نشين و تهران نشين ش��ده اند. خانه  باغ هايي 
كه ديوارهاي س��نگي، آن ها را هم از ديد گردشگران 
محفوظ داش��ته و هم آنقدر سبك و معماري شان با 
تمام روس��تا توفير دارد كه آن مرد روستايي كه براي 
گله هايش يونجه مي برد نگويد كه اين خانه ها متعلق 
به همس��ايه قديمي اس��ت كه حاال شهر نشين شده 
بلكه بگويد صاحب اين ملك از سرمايه دارهايي است 
كه حاال تهراني فكر مي كند. ش��ايد هم تفكر تهراني 
اس��ت كه دارد از طامه ب��ا آن خانه هاي كاهگلي اش 
يك لواس��ان ديگر مي س��ازد. كوچه پس كوچه هاي 
طام��ه هم مانند همه روس��تاهاي ديگ��ر نطنز اصاًل 
مانند خيابان هاي خود شهر، تميز است و بوي خاك 
باران خورده مي دهد. ابتداي باغ هاي طامه مي ش��ود 
خانه هاي نوس��ازي كه پاياني براي آن متصور نيست، 
خانه هايي كه جلوي آن س��نگفرش شده. سنگفرشي 
ك��ه صداي آرام جواني كه ديپل��م ندارد و زندگي اش 
را از راه كش��اورزي و باغداري مي گذراند، سكوتش را 
نمي ش��كند. خبر خوبي هم از تحفه معروفي كه حاال 
فقط صادر مي ش��ود، ندارد.  تحفه اي كه بازهم بهاي 
آن به جيب واسطه مي رود نه آن كه به آب ديده، باغ 

را آبياري مي كند.
 واس��طه اي كه به گفته او هر كيلو گالبي طامه را 
5 هزار تومان مي خرد تا به قيمت بيشتري به فروش 
برس��اند اما تق��ي زاده يكي ديگر از ب��اغ دارها قيمت 
ديگري را مي گويد كه آه از نهاد هر ش��نونده اي بلند 
مي ش��ود. بين 800 تا ه��زار تومان. او خودش گالبي 

طامه را توي همين بازار تجريش خريده است 8 هزار 
تومان. جوان تا س��ه چهارسال پيش از باغش سه تن 
گالبي برداش��ت مي كرد اما حاال همان باغ در نهايت 
ب��ه او 200 تا 300 كيلو تحف��ه بدهد. دليلش را هم 
نمي داند. آب همان آب اس��ت و ب��اغ هم همان باغ، 
نمي گيرد كه نمي گيرد. اصاًل قضيه تحفه نطنز نيست 
تمام باغ ها بي بار ش��ده اند. گيالس هم همينطور دم 
عيد كه مي ش��ود، درختان ميوه گل كه مي كنند باد 
س��رد سر مي رس��د و همه رش��ته ها را پنبه مي كند، 

همين.
او مي گويد: »ميوه هاي امس��ال ش��ايد يك پنجم 
س��ال قبل باش��د. پارس��ال از تمام روس��تا 100 تن 
گيالس بيرون رفته امسال چيزي بين 10 تا 12 تن.« 
او در پاسخ به اين سؤال كه آيا از كارشناسان سازمان 
جنگل ها و مراتع براي پي بردن به علت كم بار شدن 
درختان كمك گرفته ايد؟ مي گويد كه اينجا زمين ها 
ش��خصي است نه ملي.  كم شدني كه اهالي روستا را 
خان و مال كنده و برده اس��ت به غربت هاي شهري. 
به گفته اين جوان زندگي خيلي از روس��تاييان مدت 
هاست كه ديگر به كشاورزي وابسته نيست. آن ها در 
معادن و كارخانجات كارگري مي كنند. كارخانجاتي 
چون ريس��ندگي، بافندگ��ي و نس��اجي. معادن هم 
مي ش��ود معادن س��نگ. پاسخي كه ش��ايد در ابتدا 
خيال شنونده را از وضعيت معيشتي روستاييان جمع 
مي كند اما خاطر جمع كه مي شود تا عمق تلخ ماجرا 
دس��تش مي آيد. برخی از اعضای شوراي شهر نطنز 
هم در گفت و گو با روزنامه ايران مي گويند كه شرايط 
موجود در شهر، جمعيت كارگري شهر را اضافه كرده 
اس��ت، فرصتي براي اش��تغال البد. ام��ا واقعيت تلخ 
پنهان ش��ده پش��ت ماجرا از بين رفتن كشاورزي در 
ش��هري كه از جمله ش��هرهاي پر آب اصفهان است 
را هش��دار مي دهد. يكي از دالي��ل از بين رفتن آب 
نطنز معادنكاوي است كه به تخريب چشمه ها و رشته 
قنات ها منجر مي ش��ود. روزنامه ايران در دو گزارش 
مفصل ديگر به اين موضوع پرداخته است. موضوعي 

ك��ه جامعه كش��اورزي را به جامع��ه كارگري تبديل 
مي كند اما هميش��ه هم براي آن ها كار ندارد. آخرين 
چين ک��وه كركس را ه��م كه تخريب ك��رد فرصت 
اشتغال كارگران هم تمام مي شود تا مردماني بمانند 
كه ن��ه مي توانند كارگري كنند و نه زميني دارند كه 
بخواهند كشاورزي كنند و سايه باغ ها هم از سرشان 

برچيده شده!

 مهاجران طامه
باغ ه��ا كم ثمر مي ش��وند و س��اكنان، خانه باغ ها 
را مي گذارن��د و مي روند. وقت��ي پا به پاي صداي آب 
چش��مه ها و قنات در طامه مي شوي به خانه ويران و 
نيمه ويران مي رسي كه مدت هاست بوي صاحبخانه 
نمي دهند. يكي از جوانان روس��تا مي گويد كه وقتي 
او به س��ن مدرس��ه ابتدايي بود، روستا بين 60 تا70 
دانش آموز داشت اما االن سر و ته روستا را كه بگيري 
مي ش��ود 10 دانش آم��وز ابتداي��ي. راهنمايي اش كه 
بسته شد، دبيرس��تان هم كه ندارد. البته طامه اي ها 
ش��انس آورده اند كه خيلي فاصله اي ب��ا نطنز ندارند 
و بچه ها به راحتي مي توانن��د براي ادامه تحصيل به 
مدارس ش��هر بروند ام��ا آن نكته تلخي كه ذهن ها و 
دل ها را مي آزارد مهاجرت مردم روستاس��ت. هرچند 
با وجود مهاجرت هاي بسيار هنوز هم روستا، جمعيت 
مطلوبي دارد. جمعيتي ك��ه درحرف هاي جوان عدد 

1500 نفر مي گيرد. 

 واسطه ها
واس��طه ها هميش��ه پيش قراولند. هميشه قبل از 
همه مي رسند. هماره در حال رسيدن اند. واسطه هايي 
كه مي توان آن ها را به آش��نا و غريبه تقسيم كرد. از 
اصفهان بگير تا تهران. مهرماه كه مي شود آن ها زودتر 
به باغ ها رس��يده اند، وقت چي��دن محصول. با خيال 
راحت و بي هيچ عجله اي تمام محصول روستا را يك 
جا مي خرند و مي برند انب��ار مي كنند. تقي زاده يكي 
از باغ��داران طامه اي به خبرنگار ما مي گويد: »گالبي 
طامه را بعد از چيدن نمي ش��ود خورد. مانند س��نگ 
سفت و سخت اس��ت. بايد چند ماهي در انبار بماند 
تا برس��د. « از مهر بگير تا بهمن و اسفند. براي نوروز 
آماده خوردن اس��ت. قديم تر ها انبارداري توي روستا 
رونق داش��ت. به روزگاري كه بركت از برگ و شاخه 
درختان مي ريخت.  كش��اورزان در يك اتاق به قاعده 
چهل س��انت خاك قرمز روس��تا را ال��ك مي كردند. 
خاك��ي را كه خيلي ن��رم و صاف مي ش��د توي اتاق 
مي ريختند. رويش س��ه رديف گالبي مي چيدند. اين 
روش به گفته تقي زاده باعث مي شد اگر گالبي خراب 
ش��ود، خاك آب آن را مي گرف��ت و اجازه نمي داد تا 
باق��ي ميوه ها را خراب كند. اما االن ديگر به اين همه 
هزينه نمي ارزد. گالبي آن ها كم اس��ت كه واسطه ها 
مي آين��د همه را يكي مي كنن��د و مي برند. انبار داري 

ميوه ها هم با خودشان. 

 شته به جان طامه افتاد
يكي يكي درختان را نش��ان مي دهد و شته اي كه 
آرام آرام درخت را خش��ك مي كند مي بينيم. انگشت 
انتقاد را هم به س��مت يك مرغداري مي كش��اند كه 
پايين تر از روستا چند سالي مشغول به فعاليت است. 
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درخ�ت وقتي پير مي ش�ود بايد 
قطع ش�ود و درخت نو كاش�ته 
ش�ود. درخت�ي كه 3 ت�ا 5 س�ال طول 
مي كشد تا به ثمر بنشيند. درخت گالبي 
كه ب�راي به ثمر رس�يدن يك عمر 10 
س�اله مي خواه�د. ح�اال كش�اورز اين 
س�ال ها را چه كن�د؟ چه بخ�ورد وقتي 
درآمدي ندارد. همين دليل كافي است تا 
كشاورزان جرأت نكنند درختان خود را 

قطع كنند به هر حال كاچي به از هيچي

پيري و آفت به جان باغ هاي گالبی »طامه« افتاد

»طامه« را »تحفه نطنز« دارد سر زبان ها مي اندازد اما ديرهنگام. 
نطنز هم شهرتش را مديون همين تحفه اش است، خيلي پيشتر 
از آن كه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي نگاه هاي جهاني را به 
س�وي اين شهر جلب كند. تحفه اي كه در ميان گفتمان كوچه 
بازاري، كالمي مي شود كه مي تواند هر چيز و هر كس را از قيمت 
بيندازد، مگر اين كه واقعًا تحفه نطنز باشد. تحفه اي خوش طعم 
و بو كه نوبرانه همه »گالبي« هاي كش�ور اس�ت اما هر سال كم 
بار تر مي ش�ود. آنقدر كه به گفته اهالي روس�تاي طامه، گالبي 

مشهد و بروجرد را با گالبي اين روستا يك جعبه مي كنند و به 
نام طامه به خلق اهلل مي فروشند. طامه اي كه ميوه صادراتي شهر 
نطنز بود. بس�ياري از نطنزي ها اعتقاد دارند اندك گالبي كه از 
باغ هاي طامه به دست مي آيد هنوز هم به خارج صادر مي شود 
و آنچه به نام طامه در داخل كشور به فروش مي رسد سياه بازي 
بيش نيست! گالبي اي كه آفت و پيري به جان باغ هايش افتاده 
تا اين سؤال در ذهن افكارعمومي بپيچد كه آيا »تحفه نطنز« 

از دهان ها مي افتد؟

 گزارش و عکس ها: زهرا كشوري

روس�تاييان م�دت هاس�ت ك�ه ديگر به 
كشاورزي وابسته نيستند. آن ها در معادن 
و كارخانجات كارگري مي كنند. كارخانجاتي چون 
ريسندگي، بافندگي و نساجي. معادن هم مي شود 
معادن س�نگ. پاسخي كه ش�ايد در ابتدا خيال 
ش�نونده را از وضعيت معيشتي روستاييان جمع 
مي كن�د اما خاطر جمع كه مي ش�ود تا عمق تلخ 
ماجرا دس�تش مي آيد. واقعيت تلخ پنهان شده 
پشت ماجرا از بين رفتن كشاورزي در شهري كه 
از جمله شهرهاي پر آب اصفهان است را هشدار 

مي دهد

مي گويد كه از وقتي كه مرغداري داير شد شته به جان 
درختان افتاد. اما شته تنها درد درختان طامه نيست. 
پيري هم امان آن ها را بريده اس��ت. تقي زاده مي گويد 
كه درخت وقتي پير مي شود بايد قطع شود و درخت 
نو كاشته شود. درختي كه 3 تا 5 سال طول مي كشد تا 
به ثمر بنشيند. درخت گالبي كه براي به ثمر رسيدن 
يك عمر 10 ساله مي خواهد. حاال كشاورز اين سال ها 
را چ��ه كند؟ چه بخورد وقت��ي درآمدي ندارد. همين 
دليل كافي اس��ت تا كشاورزان جرأت نكنند درختان 
خ��ود را قط��ع كنند به هر حال كاچ��ي به از هيچي. 
ام��ا اين روش باعث ش��ده تا گالبي هايي كه ش��هرت 
بين المللي دارند و روزگاري صادر مي شدند حاال آنقدر 
كم ش��وند كه اهال��ي فاتحه آن را بخوانن��د. تقي زاده 
مي گويد: »پيري درختان به گالبي محدود نمي شود. 
درختان ديگر هم براي به بار نشستن بين 2 تا 5 سال 
زمان مي خواهند.« او اعتقاد دارد كه جهاد كشاورزي 
بايد از كشاورزان طامه با دادن وام حمايت كند وگرنه 
تحفه نطنز فقط دو كلمه مي شود در ميان حرف هاي 
كوچ��ه بازاري. او مي گويد اگر خيال كش��اورز از بابت 
نان ش��بش راحت ش��ود درخت پير را قطع مي كند. 
درخت گالبي تا 50 س��ال ميوه مي دهد اما كش��اورز، 
10 س��ال اول به بار نشس��تن را با دس��ت هاي خالي 
چه كند! همين اس��ت كه كشاورز جرأت قطع كردن 
درخت را پي��دا نمي كند. او به چند نفر كه در باغ اش 
كار مي كنند اشاره مي كند و مي گويد: »اين چند نفر 
خودش��ان هم زمين دارند ام��ا بودجه اي براي آباداني 
ندارند. براي همين هم در باغ من ش��اغل ش��ده اند. « 
او مبل فروش��ي دارد بنابراين خيل��ي راحت مي تواند 
تيش��ه بردارد و درختان پي��ر را قطع كند ودرخت نو 
بكارد. البته در ميان درختان گالبي، درخت گيالس و 
هلو هم كاشته است. هلو دوساله ميوه مي دهد بعد از 
چند سال هم خشك مي شود و همه توان زمين را به 

درخت گالبي مي دهد. 

 زمين پايين ده
چرا هيچ كس كاري نمي كند؟ آيا ش��وراي روستا 
يا دهدار وارد گفت و گو با سازمان هاي متولي نشده اند. 
برادر تقي زاده چند س��الي رئيس شوراي روستا بود، 
حال هم پس��ر داي��ي اش دهيار اس��ت اما تالش هاي 
آن ها به جاي نرسيده است. او مي گويد:  »فرض كنيد 
 اداره كشاورزي مي آيد قنات ده را ترميم كند خودش

2 ميليون مي گذارد و 5 ميليون هم از مردم مي گيرد. 
اين مي ش��ود بزرگترين لطفي كه مس��ئوالن در حق 

مردم طامه مي كنند. «
او بح��ث را به زمين هاي پايين ده مي كش��اند كه 
دو چش��مه پر آب هم تنگ دلش��ان مي جوش��د اما 
هي��چ كش��ت و كاري در آن ها نمي ش��ود؛630 هزار 
متر زمي��ن. به گفته يكي ديگر از كش��اورزان، طامه 
اي ها مي خواس��تند در اي��ن زمين ش��ركت تعاوني 
زراعي تش��كيل بدهند تا درآمدي براي تمام روس��تا 
باشد. علي مي گويد: »بدون شك دولت بايد به مردم 
كمك كند. چون اين زمين ها را 10 س��انت بكني به 
سنگالخ مي رسي. تنها راه اين است كه زمين را تا دو 

متر بكني، خاك بري��زي و از آن بهره برداري كني.« 
او تأكيد مي كند كه اين روش مس��تلزم اين است كه 
دولت وام بدهد و كارشناسان جهادكشاورزي به مردم 
آموزش دهند. حس��اب و كتاب هاي طامه اي ها نشان 
مي دهد كه اين ش��ركت زراع��ي 6-5 ميلياردتومان 
هزينه مي خواهد. تقي زاده هم مي گويد كه مالكين ما 
بيشتر پيرزن و پيرمرد هستند و شايد در تمام روستا 

100 نفر پيدا نشود كه دستش به دهانش برسد. 
او به 25 س��ال پيش برمي گردد و مي گويد: در آن 
زمان دولت لطف كرد و 40 ميليون وام داد. زمين ها در 
همان زمان لوله كشي شد. يعني آب را از سرچشمه با 
لوله ها به باغ آورديم. او در 2 هزار متر زمين درخت نو 
كاش��ته كه برايش 13- 12 ميليون تومان آب خورده 
اس��ت. مي پرس��د يك كش��اورز يا يك كارگر چطور 
مي  تواند چنين پولي را جور كند؟ همين است كه عطاي 
زمين ها را به لقايش مي بخش��د و مهاجرت مي كند. او 
شك ندارد كه اگر كش��اورزان طامه اي حمايت شوند 
هرگز از روس��تا نمي رون��د.  او مي گويد: نامه نگاري ها 
به مس��ئوالن به جايي نرسيده و دهياري هم بي خيال 
شده است. هرچند تقي زاده اين مسأله را قبول دارد كه 

روستاييان و شورا هم كوتاهي مي كنند. 

همه مسائل دس��ت به دست هم داده تا همچنان 
برد با واسطه باشد. آن ها حاال گالبي طامه را با قيمت 
ارزان مي خرند قاطي گالبي ديگر ش��هرها مي كنند و 
با آرم طامه مي فروشند. اين مسأله را هم تقي زاده به 

روزنامه ايران مي گويد. 

 رد پاي گردشگران
ردي پاي گردش��گران را مي توان پاي آن درختي 
ديد ك��ه ش��اخه هايش شكس��ته ش��ده و در ميان 
كوچه هاي آب و جارو زده روس��تا رها ش��ده اس��ت. 
مي ت��وان در مي��ان درد دل هاي زني روس��تايي ديد 
كه كنار رودخانه نشس��ته است تا لوبياهايش خشك 
شود. به گفته او برخي از گردشگران اينجا را با جنگل 
اشتباه گرفته اند. فكر مي كنند زمين ملي است. زمين 
ملي – دولتي اس��ت كه در ن��گاه آن ها البد صاحبي 
ندارد و مي توان هر باليي س��ر آن آورد. گردشگراني 
ك��ه از ديوارهاي كوتاه باغ ها ب��اال مي روند، باغ ها را با 
س��رويس بهداشتي اش��تباه مي گيرند و شاخ و برگ 

درختان را براي چيدن ميوه ها مي شكنند. 
همين جاس��ت كه باي��د به طامه اي ه��ا حق داد 
كه دور باغ هايش��ان حصار سنگي –سيماني بكشند 
و آنقدر باال ببرند كه دس��ت هيچ بني بش��ري به آن 
نرسد. ديوارهاي سنگي كه ابتداي غريبگي آشناياني 
اس��ت كه محيطي ام��ن را براي گردش��گران بوجود 
آورده اند. طامه اي كه اجازه نمي دهد غريبه ها در دل 
روستايشان خانه بس��ازند. تقي زاده زميني را كه پي 
خانه اي در آن زده ش��ده نش��ان مي دهد و مي گويد: 
تنه��ا غريبه اي ك��ه توانس��ته در طامه خان��ه بخرد. 
يكي از روس��تاييان مي گويد: 30 ميليون رشوه داده 

است!تقي زاده هم تأييد مي كند. 

 امنيت نطنزي
كاش نطنز تا ابد به همين شكل بماند، روستاهايش 
هم. غريبه را چون مهمان روي چش��مش بگذارد اما 
صاحبخانه اش نكند. سبك و سياقي كه رسم ديرينه 
نطنزي هاست و تا به امروز هم روي آن مانده اند سفت 
و س��خت. براي همين اس��ت ك��ه در نطنز خانه هاي 
زيادی را مي بيني كه سال هاست اهل و صاحب شان 
به ش��هرهاي ديگر رفته اند ام��ا حاضر به فروش خانه 
نش��ده اند. همين هم رمز امنيتي است كه در نطنز و 
روس��تاهايش موج مي زند. وقتي كه مي خواهم تك و 
تنها روس��تاي طامه را قدم بزنم، نطنزي ها اطمينان 
مي دهند كه از هيچ چيزي واهمه نداشته باشم. مردم 
شهر امنيتي را كه در شهر موج مي زند مديون همين 
تعهد به شهر مي دانند. ملك به غريبه ها نمي فروشند. 
همه ش��هر همديگر را مي شناسند و شناخت، امنيت 
مي آورد. كاش نطنز هميش��ه جاي امني باش��د براي 
گردشگران و خبرنگار خانمي كه يك بعدازظهر در ميان 
كوچه هاي جارو شده روستاها ساعت ها مي چرخد و با 
مردم صحبت مي كند. مهمان چاي گرم شان مي شود 
و با خود مي پرسد چرا هيچ كس اينجا مزاحم يك آدم 
 تنها نمي شود؟ كاش گردش��گران هم حرمت چنين

ميزباني را نگه دارند.
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 آيا »تحفه نطنز«
از دهان ها مي افتد؟

 طالع بینی 
هفتـــــگی

هفته  این  که  آنهایی  برای  کلمه  چند 
تولدشان است

آمده  دنیا  به  هفته  این   که  عزیزی  دوست 
ای، تولدت مبارک! روز تولد انسان همیشه 
بهترین روز ممکن برای پوست انداختن و 
این  است.  عادات خود  پیله  از  خارج شدن 
به  انداختن  نگاه  برای  روزی  تنها  نه  روز 
آینده است، بلکه روزی است که در آن باید 
عادت های قدیمی و دست و پاگیر خود را 
کنار بگذارید و از نو متولد شوید. از همین 
پایان  در  که  بگذارید  قرار  خودتان  با  االن 
هر ماه به خودتان و کارهایی که کرده اید 
توانست  خواهید  طریق  این  به  کنید.  فکر 
روند پیشرفت خود را ببینید و اگر چیزی 
نیاز به تغییر داشته باشد متوجه آن شوید. 
برای شروع به سال گذشته و یا حتی سال 
به  کجا  از  ببینید  و  کنید  نگاه  گذشته  های 
کجا رسیده اید؟ آیا همان راهی را رفته اید 
هستید  فردی  همان  اید؟  خواسته  می  که 
هستید  مجرد  اگر  باشید؟  خواهید  می  که 
به  که  باشید  عاطفی  رابطه  یک  دنبال  به 
بدهد  را  خودتان  کردن  بیان  فرصت  شما 

انتظاراتتان  به  محدودیت  بدون  بتوانید  و 
باید  فردی  چنین  کردن  پیدا  برای  برسید. 
حاضر  جدید  های  محیط  و  ها  جمع  در 
را  خود  اجتماعی  های  فعالیت  و  شوید 

گسترش دهید.

متولد فروردین )بره(:
شما معتقد هستید که در حال حاضر تنها 
جایی  به  بتوانید  که  این  برای  ممکن  راه 
آوردنی  بدست  هدفی  که  است  این  برسید 
برای خودتان تعیین کرده و بدون توجه به 
تمام وجود  با  کنند،  آنچه دیگران فکر می 
با  کنید.  تالش  آن  آوردن  دست  به  برای 
کله  با  که  آن  جای  به  است  بهتر  همه  این 
پافشای  خود  نظرات  روی  تمام  شقی 
گوش  دقت  با  دیگران  های  حرف  به  کنید 
کنید، شاید آنها بتوانند شما را از رفتن به 
گاه  هیچ  شما  بازدارند.  اشتباه  مسیری 
انتظارتان  در  مشکالتی  چه  دانید  نمی 
با ترس هایتان مواجه  این که  هستند مگر 
انتظار  شاید  بپذیرید.  را  حقیقت  و  شده 
شما  آرامش  مقابلتان  طرف  باشید  داشته 
ابتدا در  را فراهم کند، ولی آرامش را باید 

درون خود جستجو کنید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
برای  جستجو  جز  راهی  هیچ  هفته  این 
در  داشت.  نخواهید  حقیقت  به  بردن  پی 
و  دارد  ایراد  کار  جای  یک  کارتان  محل 

شما تا به این مشکل پی نبرید و این معما 
بنشینید.  آرام  توانید  نمی  نکنید  حل  را 
بخورید  بست  بن  به  راهتان  در  اگر  حتی 
هم از تالش برای پیدا کردن حقیقت دست 
به  زیاد  نباید  البته  داشت.  برنخواهید 
خودتان فشار وارد کرده و سر خودتان را 
حوصله  با  و  نکنید  عجله  بیاورید،  درد  به 
پیش بروید. یادتان باشد که ماه هیچ وقت 
پشت ابر باقی نمی ماند. در بحث با طرف 
مقابلتان و برای دفاع از نظرات خود تسلیم 
جنگ  و  نشوید  خود  یکدندگی  و  لجبازی 
به  گاهی  نیست  بد  نیندازید.  راه  به  قدرت 
انتقادات و نظرات دیگران گوش کرده و در 

خود تغییر ایجاد دهیم.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
افتاده ممکن  پا  پیش  این هفته یک مکالمه 
سرکوب  احساسات  ناگهانی  بیان  با  است 
باعث شود عکس  و  شده شما همراه شده 
العمل های تند و خشنی از خودتان نشان 
دهید. خیلی احتیاط کنید، زیرا ممکن است 
داده  قرار  خطاب  مورد  را  اشتباهی  فرد 
به  را  خود  خورده  فرو  غضب  و  خشم  و 
اشتباه سر او خالی کنید. قبل از بیان کردن 
بتوانید  شاید  کنید،  فکر  آن  به  احساستان 
او  از خطای  طرف مقابلتان را بخشیده و 
عفو  که  باشد  یادتان  کنید.  پوشی  چشم 
اگر  باشد.  تواند  می  بخش  لذت  چقدر 
روابط  زمینه  در  گذشته  تلخ  های  تجربه 

تنهایی  پیله  در  که  اند  شده  باعث  عاطفی 
رسیده  فرا  آن  وقت  دیگر  روید  فرو  خود 
خودتان  به  جدیدی  های  فرصت  که  است 

بدهید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
درست  راه  در  دارید  که  این  از  هفته  این 
دارید مطمئن هستید و دوست  بر می  گام 
شرایطی  هیچ  تحت  را  خود  مسیر  ندارید 
خارج  خود  امن  منطقه  از  و  دهید  تغییر 
شما  به  بخواهند  دیگران  اگر  حتی  شوید. 
فشار وارد کنند هم می توانید موضع خود 
کنید.  دفاع  نظراتتان  از  و  کرده  حفظ  را 
برای  بحث  با  را  خودتان  خیلی  نباید  البته 
هم  بعدا  کنید.  خسته  دیگران  کردن  قانع 
فرصت  آنها  به  موضوع  این  تفهیم  برای 
به  خواهید داشت. فعال بهتر است سرتان 
کارتان باشد و به جای بحث با دیگران به 
تردیدی  اگر  بروید.  خودتان  اهداف  دنبال 
چه  هر  دارید  عاطفیتان  رابطه  مورد  در 
خیال  با  و  شده  روبرو  آن  با  باید  زودتر 
راحت و اطمینان کامل رابطه خود را ادامه 

دهید.

متولدین مرداد )شیر(:
این هفته حتی اگر واقعا قصد بدی نداشته 
تواند  می  تیزتان  و  تند  زبان  هم  باشید 
همچون شمشیری برنده دیگران را زخمی 
کرده و حتی از پا در آورد. تمسخری که در 

پشت حرف هایتان نهفته است و احساسات 
شما  طرفی  بی  شدن  دیده  مانع  تندتان 
حرف  که  این  شوند.  می  دیدگاهتان  در 
هایتان را خیلی با دقت ولی صریح و بدون 
حاضر  حال  در  کنید  بیان  کلمات  پیچاندن 
العاده ای برخوردار است.  از اهمیت فوق 
باید  مثبت  تغییرات  آوردن  وجود  به  برای 
صداقت را با درک و دلسوزی همراه کنید. 
عاطفی  روابط  زمینه  در  ناگهانی  طور  به 
پیدا  دست  ای  تازه  شهود  و  درک  به  خود 
کرده اید و فهمیده اید غرور بیش از حدتان 

چه مشکالتی برایتان ایجاد کرده است.

متولدین شهریور )سنبله(:
و  ثبات  دارد  چیزی  که  کنید  احساس  اگر 
می  تهدید  جدی  طور  به  را  مالیتان  امنیت 
کند ممکن است با عکس العملی تند یک نفر 
از اطرافیانتان را که مقصر می دانید مورد 
اقدامی  هر  از  قبل  ولی  دهید.  قرار  حمله 
کردن  شروع  که  این  از  و  کنید  فکر  خوب 
اطمینان  است  الزم  واقعا  نزاعی  چنین 
به  است  ممکن  که  چرا  کنید،  حاصل  کامل 
کنید  سعی  شود.  تبدیل  عیار  تمام  جنگی 
حرف  و  باشید  مسلط  خود  اعصاب  به 
کار  این  کنید،  بیان  آرامش  با  را  هایتان 
بیشتری  کمک  حقیقت  شدن  مشخص  به 
خود  عاطفی  رابطه  در  اگر  کرد.  خواهد 
از  که  دارید  انتظاراتی  مقابلتان  طرف  از 
اید  دانسته  می  ارتباط  این  برقراری  اول 
نخواهد  را  آنها  کردن  برآورده  توانایی  او 
رفتار  تر  منطقی  کمی  است  بهتر  داشت، 

کنید.

متولدین مهر )ترازو(:
شما نیاز به بیان کردن احساسات و افکار 
چه  که  این  مورد  در  ولی  دارید،  خود 
چیزهایی را باید بگویید و کدام یک از آنها 
را از دیگران مخفی کرده و برای خودتان 
نگه دارید تردید دارید. الزم نیست زیادی 
زیادی  های  راه  دهید،  خرج  به  وسواس 
برای مشخص کردن حدود و مرزها وجود 
آنها  از  یک  کدام  ببینید  است  کافی  دارند، 
را  راه  همان  و  دهد  می  جواب  شما  برای 
در پیش بگیرید. چیزی که اهمیت دارد این 
است که حرف هایی که روی دلتان سنگینی 
رابطه  در  بیاورید.  زبان  به  را  کنند  می 
عاطفیتان به صورت ناگهانی مشکلی پیش 
آمده که ذهنتان را درگیر کرده است، ولی 
اگر خوب به این موضوع نگاه کنید خواهید 
دید که این مشکل یک شبه به وجود نیامده 
و اگر زودتر به آن رسیدگی می کردید کار 

به آینجا نمی کشید.

متولدین آبان )عقرب(:
شاید خودتان فکر کنید که در حال حاضر 
کرده  اختیار  منطقی  بسیار  رویکردی 
دارید  لحظه  به  لحظه  هفته  این  ولی  اید، 
که  باشد  یادتان  شوید.  می  تر  احساساتی 
شما  به  کمکی  هیچ  احساساتتان  انفجار 
اینی که  از  نمی کند، حتی شاید اوضاع را 
بی  و  خسته  را  شما  و  کرده  بدتر  هست 
خیلی  توانید  می  خوشبختانه  کند.  انرژی 
راحت کنترل این وضع را در دست بگیرید. 
است  این  بکنید  است  الزم  که  کاری  تنها 
اگر  حتی  بدهید  اجازه  هم  دیگران  به  که 
برای  کافی  فضای  هم،  نکنید  درک  را  آنها 
را  هایشان  خواسته  و  رویاها  کردن  دنبال 
کنید  می  سعی  دارید  شما  باشند.  داشته 
کرده  سرکوب  را  خود  درونی  احساسات 
و چشمتان را به روی آنها ببندید، ولی این 
کار به آن سادگی که فکر می کنید نخواهد 

بود.

متولدین آذر )کمان(:
و  استرس  دلیل  کردن  پیدا  هفته  این 
رسد،  می  نظر  به  سختی  کار  نگرانیتان 
ولی با فکر کردن به اختالف نظر هایی که 
که  حقیقتی  دید  خواهید  دارید  دیگران  با 
سعی در نادیده گرفتن آن دارید خودنمایی 
که  موضوعاتی  کردن  مطرح  با  کند.  می 
را  اوضاع  ندارند  فعلی  مسائل  به  ربطی 
عمیقی  نفس  نکنید.  بدتر  هست  که  این  از 
کشیده و آرامش خود را به دست آورده و 
دیگری  وقت  برای  را  نظرهایتان  و  عقاید 
نگه دارید. اگر زندگی را کمی بیشتر جدی 
بیشتری  چیزهای  که  دید  خواهید  بگیرید 
به دست خواهید آورد. در مقابل تنش های 
موجود در روابط عاطفیتان سکوت اختیار 
مشکالت  مورد  در  زودتر  چه  هر  و  نکنید 

موجود با طرف مقابلتان صحبت کنید.

متولدین دی )بز(:
در  مهم  تصمیمی  حاضر  حال  در  شما 
ولی  اید،  گرفته  کاریتان  مسائل  با  رابطه 
نفستان  به  اعتماد  که  بدهید  اجازه  نباید 
و  شده  بودن  راضی  خود  از  به  تبدیل 
دریافت  دیگران  از  که  بازخوردی  نگذارد 
می کنید را نادیده بگیرید. این برخورد می 
تواند در محل کارتان برایتان مشکل ایجاد 
رئیستان  شود  باعث  است  ممکن  زیرا  کند 
شما را به عنوان فردی سرخود و از خود 
این  کردن  برطرف  بعدا  بشناسد.  راضی 
رفتارهای  کردن  توجیه  و  تفاهم  سوء 
بود.  نخواهد  ای  ساده  کار  خودتان 
و  اید  شده  خسته  خیلی  کنید  می  احساس 
خیلی فوری به استراحت نیاز دارید، کمی 
دیگر تحمل کنید، آخر هفته در راه است. از 
عشقتان بخواهید یک برنامه آرامش بخش 

برای این آخر هفته تدارک ببیند.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
حال و هوای این هفتهتان متغیر است و هر 
لحظه فکری در سرتان است و خودتان هم 
نمی دانید به درستی چه می خواهید، ولی 
حتی اگر اینطور باشید هم بهتر است بجای 
زبان  به  را  آن  احساستان،  کردن  مخفی 
بیاورید. این هفته به فکر یکی از دوستان 
و یا اقوامتان هستید که دور از شما زندگی 
تماس  او  با  خواهد  می  دلتان  و  کند  می 
اخبار  او  بکنید.  را  کار  این  حتما  بگیرید. 
خوبی درباره تغییرات زندگی اش دارد که 
از به اشتراک گذاشتن آنها با شما خوشحال 
روابط  در  موجود  مشکالت  شد.  خواهد 
خود  به  را  شما  ذهن  اواخر  این  عاطفیتان 
درگیر کرده اند و تا وقتی به طور جدی و 
مستقیم به آنها نپردازید دست از آزار دادن 

شما برنخواهند داشت.

متولدین اسفند )ماهی(:
این هفته در محل کارتان باید کارهایی را 
انجام دهید که در ابتدا خیلی ساده به نظر 
اید که  می رسیدند، ولی حاال متوجه شده 
بسیار پیچیده تر از آنچه فکر می کرده اید 
هستند. از طرفی هیچ کدام از همکارانتان 
شما  با  مشکل  این  حل  در  نیستند  حاضر 
همکاری کنند و حتی شاید شما را بخاطر 
قرار  سرزنش  مورد  موجود  مشکالت 
به  را  شما  ذهن  همیشه  که  مشکلی  دهند. 
سراغتان  به  هم  باز  کند  می  مشغول  خود 
کرده  درگیر  خود  به  را  فکرتان  و  آمده 
به  راجع  زدن  حرف  به  تمایلی  شما  است. 
احساستان ندارید و به همین دلیل مواجهه 
تر  سخت  برایتان  قدیمی  مشکل  این  با 
بگویید،  چیزی  نیست  نیازی  شد.  خواهد 
هایی  کوتاهی  و  کمبودهای  به  است  کافی 

که کرده اید فکر کنید.

جدول و سرگرمی

چاپ آگهی در هفته نامه پرشین 
 بازار کار را وسیع تر و مشتریان 

شما را  بیشتر می کند!
 07811000455





گروه 20 و مبارزه با تروریسم؛

از شعار تا عمل 
مهدی جوکار

نشست گروه 20 با بیانیه یی دربردارنده ی تاکید بر مبارزه ی جهانی و گسترده با تروریسم 
پایان یافت. این در حالی است که برخی از اعضای این گروه از پشتیبانان اصلی گروه های 
نشود  متوقف  پشتیبانی ها  این  که  زمانی  تا  و  می روند  شمار  به  داعش  مانند  دهشتگر 

همچنان باید منتظر گسترش دامنه ی اقدام های تروریستی بود.

دهمین نشست سران گروه 20 یکشنبه و دوشنبه )بیست و چهارم و بیست و پنجم آبان ماه( 
در شهر »آنتالیا« در ترکیه برگزار شد. نشست این دوره ی گروه 20 در حالی برگزار شد که 
چند روز پیش از آن جهان شاهد موج تازه یی از حمله های تروریستی در پاریس و لبنان 
و مقابله ی  20 سنگینی می کرد  بر نشست گروه  این رخدادها  یی که سایه ی  به گونه  بود 

جهانی با تروریسم به یکی از محورهای اصلی این نشست تبدیل شد.

به همین دلیل، در بیانیه ی پایانی، اعضای گروه 20 بر مبارزه با تروریسم و به ویژه شکل 
داعشی آن به طور جدی تاکید کردند. در این بیانیه سران گروه 20 اعالم کردند که پراکنده 
شدن تروریست ها در سطح جهان به صلح و امنیت جهانی آسیب رسانده، اقتصاد جهانی 
را با خطر مواجه کرده و مانعی بر سر راه توسعه به وجود آورده است.این بیانیه همچنین 
در جهت  تازه  تدابیر  اتخاذ  و  تروریسم  با  مبارزه  برای  بر ضرورت گسترش همکاری ها 
مرزها،  دقیق  کنترل  خواستار  و  کرده  تاکید  تروریستی  گروه های  مالی  منابع  خشکاندن 

مبادله ی اطالعات و تامین امنیت حمل و نقل هوایی در سراسر جهان شده است.

روند  توقف  نشست،  این  در  شده  مطرح  اصلی  مسایل  از  یکی  شد  اشاره  که  همچنان 
دستیابی تروریست ها به منابع مالی است که به آن ها امکان می دهد دامنه ی فعالیت خود 
را گسترش دهند و به جذب نیروهای تازه بپردازند. نگاهی دقیق به دهمین نشست گروه 
20، دستورهای کار و بیانیه ی پایانی آن، به خوبی نشان می دهد که رویدادهای تروریستی 
ترین  اصلی  آنکارا  گذاری های  بمب  و  روسی  هواپیمای  سرنگونی  لبنان،  و  پاریس  در 
موضوع  اغلب  که  است  حالی  در  این  است.  بوده  اقتصادی  نشست  این  توجه  کانون های 
اصلی که در نشست های گروه 20 مطرح می شود به مسایل کالن اقتصاد جهانی مربوط 
می شود. به همین دلیل می توان گفت توجه ویژه به گسترش تروریسم و پیامدهای آن برای 
صلح و امنیت جهانی در نشست گروه 20 می تواند نوید دهنده ی عزم تازه یی در سطح 

جهانی برای مقابله ی با این پدیده ی شوم و ضدبشری باشد.

در این میان، این نکته یی مهم است که برخی دولت ها از جمله جمهوری اسالمی ایران طی 
اقدام  خواهان  و  کرده اند  تاکید  تروریسم  با  جهانی  مقابله ی  بر  همواره  گذشته  سال های 
هماهنگ همه ی کشورها و سازمان های بین المللی در جهت مقابله با این پدیده بوده اند در 
حالی که بسیاری از مدعیان مبارزه با دهشتگری به واسطه ی معیارهای چندگانه همواره 
تالش کرده اند از گروه های تروریستی در راستای پیشبرد اهداف خود بهره برداری کنند.

حوادث پاریس نشان داد که این پدیده می تواند پیامدهایی ورای تصور همه در پی داشته 
باشد و اگر با راه حلی جامع و همگانی جلوی آن گرفته نشود، بیش از هر زمان دیگری در 
تاریخ تمدن بشری صلح، امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی جهان را به خطر می اندازد. این 
لبنان نیز شاهد بمب گذاری تروریستی بود که  در حالی است که پیش از حوادث پاریس، 
نزدیک به 50 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت ولی جامعه ی جهانی در مقابل آن سکوت 
کرد.به رغم این که شکل گیری همنوایی جهانی – دست کم به صورت اعالنی- برای مقابله 
اما در  آورد  به شمار  از مهم ترین محورهای دهمین نشست گروه 20  باید  را  با تروریسم 
این میان برخی مسایل وجود دارد که امیدها برای اقدام جدی گروه 20 در جهت مقابله با 
تروریسم را در هاله ای از ابهام فرو می برد.بر کسی پوشیده نیست که گسترش گروه های 
تروریستی مانند داعش در سایه ی پشتیبانی های سیاسی، اطالعاتی، اقتصادی و تسلیحاتی 
شماری از کشورهای غربی و همپیمانان منطقه یی آن ها رخ داده است و همچنان نیز بخشی 
از این پشتیبانی ها ادامه دارد. این در حالی است که برخی از این گروه ها اکنون به مرحله 
به  امر به ویژه زمانی  این  یی رسیده اند که به پشتیبانان پیشین خود نیز هجوم می برند. 
چالشی دشوار در ایجاد توافقی جهانی برای مقابله ی هماهنگ و جهانی با تروریسم تبدیل 
می شود که کشورهای پشتیبانان گروه های تروریستی در سوریه و عراق به ویژه داعش را 

در زمره ی اعضای گروه 20 می بینیم.

کشورهای عضو گروه 20 بر قطع شریان مالی تروریست ها تاکید دارند و این در حالی است 
که یکی از منابع مالی اصلی داعش از راه فروش نفت به برخی کشورهای عضو گروه 20 
تامین می شود و مرزهای برخی از این کشورها هر روز شاهد عبور صدها کامیون حامل 
نفت استخراج شده ی گروه داعش است. در این فضا اندک اقدامی برای توقف فروش نفت 

داعش در میان کشورهای عضو گروه 20 صورت نمی گیرد.

داعش برای حفظ تسلط سرزمینی خود بر مناطقی که اشغال کرده است و تامین هزینه های 
این تسلط، نیاز زیادی به منابع مالی دارد. همچنین، تامین هزینه های عملیات نظامی برای 
گروهی که تنها نقطه ی اتکای آن نظامی گری است، بسیار زیاد است. این هزینه ها به ویژه 
برای گروهی که نه به دریا دسترسی دارد و نه امکان استفاده از حمل و نقل هوایی را دارد 
توجه  با  باقی می ماند.  آن  برای  نقل زمینی  و  گزینه ی حمل  تنها  و  نیز می شود  تر  افزون 
به قرار داشتن قلمرو داعش در محاصره ی دولت های مرکزی در عراق و سوریه و برخی 
داعش  خارج،  به  دسترسی  قطع  صورت  در  که  نمی ماند  باقی  شکی  همجوار  دولت های 
بیش از چند هفته یا چند ماه نمی تواند دوام بیاورد.محصور بودن قلمرو داعش همچنین 
جذب نیروهای تازه به این گروه را نیز با دشواری های زیادی مواجه می کند و اگر برخی 
اعمال کنند داعش به  کشورهای همسایه ی عراق و سوریه کنترل دقیقی بر مرزهای خود 
راحتی نمی تواند نیروهای تازه نفس را از دیگر مناطق به خود جذب کند؛ رخدادی که در 
یادشده،  نکته های  به  توجه  می کند.با  مواجه  نیرو  کمبود  با  را  داعش  کوتاهی  زمان  مدت 
نیازمند  باشد،  داشته  باال  عملیاتی  و  نظامی  توان  به  نیاز  که  آن  از  بیش  داعش  با  مقابله 
قطع  نیز  و  آن ها  غربی  همپیمان  و  سوریه  و  عراق  با  مرز  هم  کشورهای  همه ی  همکاری 

کمک های مالی، اطالعاتی و تسلیحاتی به این گروه است.

رشد  از  جلوگیری  و  داعش  با  جهانی  مقابله ی  بر   20 گروه  تاکید  هرچند  ترتیب،  این  به 
تروریسم می تواند اقدامی مثبت در این زمینه به شمار آید اما باید توجه داشت که پیش از هر 
اقدامی، الزم است برخی کشورهای عضو گروه 20 که به شیوه های گوناگون مستقیم و غیر 
مستقیم به داعش کمک می کنند دست از پشتیبانی این گروه بردارند زیرا پیش نیاز هرگونه 

راهبردی برای مبارزه با داعش، پیگیری چنین اقدامی است.
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد
تو را در این سخن انکار کار ما نرسد

اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده اند
کسی به حسن و مالحت به یار ما نرسد
به ّحق صحبت دیرین که هیچ محرم راز

به یار یک جهت حق گزار ما نرسد
هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی

به دلپذیری نقش نگار ما نرسد
هزار نقد به بازار کاینات آرند

یکی به سکه صاحب عّیار ما نرسد
دریغ قافله عمر کان چنان رفتند

که گردشان به هوای دیار ما نرسد
دال ز رنج حسودان مرنج و واثق باش

که بد به خاطر اّمیدوار ما نرسد
چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را

غبار خاطری از ره گذار ما نرسد
بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او

به سمع پادشه کامگار ما نرسد

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

To our friend, in beauty of disposition and of fidelity, one reacheth not
In this matter, to thee, denial of our work reacheth not.
Although, into splendor, have come beauty-boasters,
To our beloved in beauty and grace, one reacheth not.
By the right of ancient society that any mystery confidant
To our friend, of one way, thank-offering, reacheth not.
From the Creator’s reed, issue a thousand pictures: and one
To the approval of the picture of our idol reacheth not.
To the market of created beings, they bring a thousand coins:
To the die of our master of assay, one reaeheth not.
Alas! the Kafila of life passed in such a way,
That, to the air of our country, its dust reacheth not.
O heart! grieve not of the reproach of the envious; and be firm
For, to our hopeful heart, evil reacheth not.
So live that if thou become the dust of the path, to someone,
From our way a particle of dust of the heart reach not.
Hafez consumed; and I fear that the explanation of his tale
To the ear of the powerful King reacheth not.
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